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הגאונים הסכמת

/ יצחק כסוחרר הגדיל המאור הרב

דעסויא דהה ור״מ אב״ר נר״ו

לדורש? הצובאות במראות

ה' כחכי אנכי י!

כמוהר״ל הירש לקצם

נעימה ולזמירה

 ולהדפיס לחזור גבולו שישיג מי כל על ושמתא נידוי גוזר והנני שקדמוני הגאונים הרבנים לדעת מסכים והנה • זנפישא
 והפורץ הדפוס כלית מיום שנים עשר משך תוך כקונים שעל הצ״ל הגאון של חיבוריו משאר אתל אי הצובאות מראות ספר
 העזרה לכנוד המדבר כ״ד • דרושה לציון יקרא עד ושאנן בטת וישכון טוב ברכת עליו יבא והסהר נחש"א ישננו גדר

: לפ״ק תע"ט שתא אלולדהאי י"ד ג' יום היום
: ואגפיה אט14רש חל: ק"ח פה חינה וצ"ל הירץ נפח^י חוהר"ר הגאון •"ו בא*א הירש הקיצבי

: •ציו
 לפנינניישראל׳כאשר משה •תירכאשרשם וזאת

* רח מ?ז הסמש כצאת וגבר ידו חסה ירים

הסכמת הסכמת
 החסיד המפורסם הגדול •ן

אכ״ד נר׳ו מיכל יחיאל מחר

 הסכמת
 כמהר״ר המפורסם הגדול הגאק

דקיק ור״ס אב״ד נר״ו הירש צם
: הלברשטט

 אלהי! רוח ביה די גברא כוה הצחצלו • ממשה גדול לנו

 עניי בחמשה טשד. תורת על - הראשה אבן • קדישא
וראה באורייתיה למין דלא בנביאי מילי איכא ומי ערישה

 שם • הבשן חן יזנק חיים מים מקור שישך פרח ן^ןךין
חשה מוליךלימין• • וטמון 1סךןן>ןצפו

 משבחי׳ מרום• ואילי • הדרקו עישראל • יזעארגן, .זע
 אדניאמת על כמסחורותנטעו כדבריו לווים•}

 ונקיב • מעלה של ופנים השערים מן •ן ?ומנע! ווניו
 ישראל איש כל והנה ־ ועלה ותאר יצא ;((ידעעיטכיזף

 כנפייונה געלסה רעננים לכנף • #סף וחושק ה1זא!1
 איהספד יהגה לנו • חרון נירקרק •ויותיה נכסף משה

 גניא לאשר כ״א • נמצא ולא י ירוץ נו עין \ל כמגדלים א!
 חיל עשה וישראל ■ החוצה יראו צא לעצמי גן בידו ^ו"ה

 כנ״רר בש״ט הנעלה האלוף ישר אדם זקעורר\לב ני
 לזכוןאק מק"קיעשניז־ • יצ"ו *זדפישבע טראל

 על הצובאוע מראית ה״ה קודש ספרי !להדפיס • מ־בים
 מוצלת • פנינים רנ • אל ורוממות • ״|ים6 מיאיס
 מל^כתז ראיתי וסנה ■ כתובי' על מחוקק ^ק • מכון

.י ד^י־ אמציא ייייש יגי־י^ו ישיאל אסייר בברכת לברכו ידי את לכן ־ זבהגיה ז־אזתיזף בדיו ולא בנייר לא ^,\דיפי א- סחרי׳ המדפיס ידי והמחזיק המדפים גבול נהשגק ,והמתזיתי . קם,ראת אתה חרה ישמקא באדיי ליקום הדפת כלית מיום שנים עשר משך • כלס\״קצתם <לי

; ברלין ק >זפ • ט ■*"׳יייוייוזודאליבשני׳  ............־־ ־־

 יאמר לצדיק צבי ומימת׳ שחפנו הארץ כה
 עריית ' לברית היה לי דיי לי רזי י

 מעליותיו הריס •משקה וקפאון יקמת אור יהיה ל^ צ׳
 אומן אחונה וילייריו • ותוצו"ת יוזפגעאריץ81>|מ
 פדי ועשה ענף ונשא שקל ישראל מדום נהר " זיז

 דטעים • דליוייז^זשכונה נצל יסדינתא ^דחערבלו
 והחטינ הטונ יבריך • מזונו דטעים משיזנע פר1>רננ
 כל ת״ס וצזטיבו חכם יזלני' ה״ן חיינו ונטינו ־ ♦קא

 אף • אדם נסיכי בי ישתשעו * לישנידחונמקא |י>יפ

 התורה ואת י זתזנה־נרפוים נוסע ■נוחרגוע
 יקדישו ישראל קיר : אנן.ראשה דשםם#ה•

 אלעיך משה תינו לחית יישמיא •זקייש
 חיים חים אל וחהררי : ו1ס׳צפקתונ״נישרישבאר(ג

 קרן כי • אוכחא פירוש ^אנמצא יבדרשיתיי כשיושיי נד
 בנביאי'מעולפי׳ חצב פיו בתרי1• תמה כפני חפה אוני

 מראהו פז אדני על מחולא^זיוסדי' יכקרשיש בדדים
 והת? ■ קיצאיק לחיים הצובי^^^׳ני ירראות נון

 תהיליס ספר • ירוחמו גתובים
 דורס • פיפיוק וחרב בגרונו אמי □מוי״ה

 זיר לקו בקו ־ חלקתה וידו קבצן \ו רוחו • איתיית **
 אס חכמה תעלומות מצפוני חגלה ־ תגאדאורייתא 1

רבפגיניסחבצלדת. נמטחונים נקשו

 שם ולו קליתאה אוריין ספרועל כתב משה □01^323
 דרזשיס בכתובים והמה □שערי^ נ,דע יפח י שהנשל
 הדפום לוח על •הדה לראותם יצליח ה' תפז חפציה' לכל

 לשואל שהשיב 7יבתשובןץל עילם זהליכזת ־ חרושה
 מיא ניהו היא משה^ו? אל הגיאו דברהקשה' כל כהוגן

 משה רבעו ה״יללי׳ הגאון דישראל ארעא
 תילי ויאדיר תויתו הגדיל תוב״ב בצפת ודת אורו זצוקי׳ל
 יצא וכבר • נדרשה יפה ונקודה טעם וכל קון כל על תילין
 • חרשה חכמי מחיבתן ווו אהובי'לק כלם חיבוריו של טבען

 מעט במיניציאה שנדפסו הראשון מהדפוס כי ולהיות
 נתפשטו רובם כי אלו למדינות שבאו מחיבוריו מזעיר

 מ! העם וכל • הקדושה וארן גרמה ית איטליא במדינות
 ואל חיים מיס מבאר נצמא לשת!ת מתאוים הקצה אל הקצה
 ונתעוררו המדפיסים קמו ולכן • להגישה הנובע מעיין
 כדפיסם המגילית על ופירושו משה וקורת הרבים את לזכות
 את ראו שלא גמרו ולא במציה התחילו ־ ונשתלשה נשנה

 עדיף לחדשה• הדפים ג״ננכית הצונאוק מראות המראה
 וו לדנרמצוה לנבו העיר דאיהו יקירא גברא חנייהוהאי

 האלוף ה״ה ־ חופה מהר מקדיחין הזריוין חן ולהיות לגמרה
 מרובם בהוצאה יעסניך מק״ק התדפיס בעל ישראל הר׳יר
 על הצובאות מראית ספר“את מדפיס ־ וגדושה מלאה

 • ובצידופירושא בפנים קודש המקרא עם אחרונים נביאים
 נאה מלאכתו היטב תדוייקין ובהגהה היופי בתכלית
 ידו יעוד • לחישא ונכוני דעת יודעי כל לפני בכל ערוכה
 להביאם כתובים על הנ״ל הגאון הרב ספרי שאר נטויה
 י לתמכ הראוי מן ע״כ • בקדושה ולהתעסק הדפום לנית

 רנה פסידא לידי יאתו בגנילי אחר איש יכנס שלא ולהחזיקו

 מוסר בר,וכחוק דרך ולקועי ת6הז הקורה ר6נ משה יל6ה!
 הצובאות במראות משה פני אור וקרן ־ אורת הסליל

 השכיל עליו מידה׳ ונכקוניס • זרת. אורו ננילוים על
 והפר • הריק ריחו ארץ בקצוי בגרונו אך

 • ׳,פי השרןן וכחבצלתשעיים ת$(ה "״צי זיע

 ז״ל 7י1מע ו0רם בקורת שעמלו מי אפרי
 גלוי להינק הדפום לבית להביאם • וטרח יגע ינפפריו

 שנים מאה ועברו קלעו כבר כי • וכאזרח כגר יש׳ בני לעיני
 חילו תיל אור אשר גבירים הקשת מראה נראה לא אשר

 האלוף ה״ה ריח נתנו דודאיו יקירא גברא כהאי לאורייתא
 המאירות לאור שהוציא המדפים בעל ישראל הד׳ר

 הצובאות בחראית • וירח כשמש עליה ולדרים לארץ המאירי'
 לא עדן אשר ספריו ושאר • וזירת שואף שנית פעם ישראל על

 לגו סס ביינציאה שנדפסי קרמיניוק שנים נרוב נמצאו
 אשר אלף חיני אחר כי • אריח ע׳יג לבינה לסדר להדפים

 אוקו לבו נשאו זה וזולת • מבריח הוא גנזיו בבית אתו נמצא
 אק קודש מקראי להדפיס • להטריח הקודש בלחכת בחכמה

 התיכון כברית הקצה אל מקצה חחנרקו זה לעומת זה
 מי כל על ולגזור בידי ולקתכו להחזיקו נאקי • מבריח
 !מן נמשך ־ להריח כמוה בתקכונקו לעשוק גבולו שיסיג

 ליקום הנ״ל המלאכה אל לנשק הקרב הור כל שנים עשר
 ויראים מהשליחים הוא השומע וכל • אורח עלי נחי׳ש בארור

 : ישרת כקמר צדיק לעד עוחדק וצדקו ־ הריח ה' ניראק אשר
פה אל פה ולפרט לסדר טי׳וסיון ו' יום היום אלה דברי

 ;יק לפ יביטה׳ יאסוניז יתדחיב 6י" !ה^יי” ״
דעסיי פהק״ק חונה נ ז" גרשון במוהרר יצחק יוסף באס

 דק־ק ר אב נדו הירש צבי ר מוהר המפורסם המאורהנדוד הרב הגמת
:צבי עטרת ספר המחכר כעל אלת

 " צבי עטרת בשס נקרא זרביתי טפחתי אשר ספדי להדפיס זו למדינה באתי * נתיבי מפלס מהלך ץי.זי לדרכי מצוה בדרך
 ישראל הר״ר האלוף של הדפוס לבית ק'קיעסניץ פה ובאתי • אבי אלקי שחמי ממה חידושים ען "המשפט חוש ׳ע

 מזהר״ר המפורסם הגאון שחיבר אל רלממות ספר הוא י חביבי רב דבי להילי חויכא אנא שאהבקפשי את ומצאתי
 החליף ממני ודרש ושאל • ולבי כליותי וששו מדוייקה ובהגה היופי כתכלית מחדש כאן שנדפס

 * להביא לדפוס לחזיר אחר איש יבא שלא עירין בגזירת שקדמוני הנ"ל הגחזניס עס להסכים • :מכתבי
שביס עזר משך חיך הנ״ל בנבזלהרר״י שיכנס מי כל על נח״ש בגזירת גזור :נני ו ־י*

דברי בימינו זיקויס • טובי ברכת עליו ותבא לו יונעם ולהשומע י־—יי

*] צבי ארץ מחכמי אחד ארשיך י
מצוהף לדבר כמנה אנכי גס להיות הנ״ל רר״י

ן ♦ למטיבי ידי!היטיב לאל בהיות מבעליו טוב המנע לא אמרתי
עיכובי זמן נמנה יהא הנ״ל סד של הרכוס כלות מיוס מה * הצבי ;וא

: הנכיא אליהו את לכם שילח הנני החוזה

: לפ״ה ליראה אס ריעיידכי שואל מלה'אלקיך יחי״״ל וזחה לסדר ג יום היום החתום על בא
1 : יצ״ו אלילו ק"קב חונח מווילנא עןריאל



המחבר בן הקדמת
ן ל*־י,ל1׳*א'י אשי על כי

נלזו
 > כלנבי ואשמח אגיל הזה עחס לעשתס לי הקבה הזמין אשר ה כמלאכת השלמים וישמחו נגינית
 אל* לפני וער והישכחית שירות שירי ישראל זמירות נעים תלים לספר כיאור תמים כיוס ולהסלים להתחיל

* אל רוממורת כישראל שמו קראתי כן על כי ושכח שיר יגכילהז וכל אלהיס כל על יתברך רוממיתו מודיע
: ז׳ל רבותינו כמאמר אתז היה מותו אחרי וגס בחיים אותו רומס יתברך הוא כן יתברך אליו רומם

 ^פואר המהמה
גמזןשדו־ ולכןגסה

והמשונח

 ^ריס שאו ואייל פתח נענה ז!א רננות כ״ד שלמה אמר לזה זה שערים דבקו למקדש ארון להכניס שלמת שבקש בשעת רב אמר יהודה רב אמר
 דזד שוק עי נהפש םעה ותהץ נעכה ירפב חד חסדי^ כיהי ומש,ח פני תשב היס^ ה ^כיו נענה וגז< שיכסאר

: עון אותו על הוא ברוך הקדוש לו שמחל הכל וידעו קדרת כשולי

/ ״• וחיו דרשוני או׳ יען נכין בביאור אענדנו עלי הטובה ה' כיד אפרשנז לידי שבא וכיון

 1 י<שד ודסוהיה כשר כבוד להיאא השנינה שבו הארון להכנס יניחו שלא וקשה ־ דוד לחסדי זכרה יאמר עד דבקי דוד מעלת הראות שלמען ילאה
זקתנה אוינ יי בהם שלט ל/ ו בארץ טבעי לארק כבוד שערים שחלקו שעל רז״ל שאמרן אלא עוד ולא יתברך בכבודו לנגיע ולא בדבר להורות

 החנוק אץ כי שוד * רננות כ״ד מספר עגץ מה ועוד * הכבוד חלקו לדוד כי הרי דוד בעבור חלא להכנס הניחוהו ולא מפניו 'דבקו
 *ר לי והיה ראשיכם שערא שאו אמר ואיך לזה זה שערים דבקו הלא כי ד וע י כלל שערים לפתיחת מתייחסת שלמה שהתפלל התפלה

* 1 למענו יפתחי ולח הכבד מלך היא צבאות ה כי הכבוד מלך יבא למען יפתחו שיאמר היתכן ועוד * ראשן לארץ דבקה לא כי צדיכס התפרדו
 וכ^י עבדך דוד זכרה/יזסדי משיחך פני תשב הל ואומר מסיני נאמרו רננות הכ׳ד שהם התפלה בסוף הימים שבדברי ממה נלמד זה ענין כי ועוד
 שע^ן ששחו לו אמר קמי אס שם נזכר לא שערים שאו והנה * ה ארון כניסת ידי על שהיה זכו' מהשמים ירדה והאש שלמה ככלות ויהי ליה

 ל$ ראוי וגס שערי^^ שאו חמר נכנס הארון והיה זה פסוק שאחר פ״ח רבה רז״לכשמות כמאמר אמר ולא ההוא לפסיק התפלה ביי נאמר
 הראשיסןי ■^מהענץ * כאחת קושיות ב׳ שהם שונות במלות ענץ כפל שהוא עולם פתחי וגז'זהנשאז שערים שאן הכתוב לש!ן כפל אל לב

 ענין ומה כדבח/מפ שלמה הוא משיחך פני או׳ הלא כי ועוד י בזה לעולם ענין מה עולם פתחי אומרו וגס • לשערים ראש יש

 0 גדר עד זכיזתיחסדין שרבו אלא מחל לא אולי עין אותו על הקב״ה לו שמחל הכל ידעו היאך ועוד י בלבד עבדך דוד לחסדי והיל״צוכרה גוה
 ט של בנו אם או/עץ על לי שמחלת קדע בזה העולמים רבזן דוד שאמר טוב בשוחר ז״ל מאמרם נזכירה לענין לבא אמנם • בתוכם בטל ההוא

 שאסשלז• ׳כלומר חטאים שלמה ובני אני הייתי אומרה אצלי וזהו ממנה תמליך לא חטא אשר עון לי היה שבע בבת שאס יכירו אז כי אחרי ימלוך שבע

 מ חשק יחשדונישהייתי אני אמרה העונות גופי שהוא ברוריה כדברי הוא שחטקיס או אתם כללתו לא דוד כבוד ומפני חטאים בחזרת נהיה ימלוך לח
 השנינה עין נעה לפרסם צריך עדיין כי יתברך הוא ראה הנה הענין אל ונבא * חוטא ואתה הגגון של גופו ונהיה חיש באשת שנעשה ולשלמה

 נל^להשע-: והבין שכל כשום והוא השכינה שבו הארון ידי על היה האש וירידת במקדם שכינה והשראת פסול משוס טהור ידי על רה שורה

 נק? שלט נלא יעל שיפתחו שרצה עד כבודו מפני ונדבקו לארון כבוד חלקו והס דיבקס שבארון השכינה אך דבקו מאליהן ולא שלמה היהימדבר
 מהא- *כניסו שלמה בבוא כן ועל שלמה שלקהו עד דוד שהכין בבית שס והיה גדול ובכבוד ובשירים בשמחה לביתו דוד הביאו הארון כי והענין אויב
 של^קד הנאפשר שלמה אמר אז * לדוד גדול כבזד וזה הזה מבבית דוד בו שהניאני בבית שבת טוב כלומר שערים ידבקו בז השכינה כי הדבר יצא
 להנת הזה-אויי׳ הבית שערי שאין או * ידיהם במעשה שכינה להשראת מישרחל זכות להעדר או " הזה בבית לשבת יתברך כבודו אין סבות מג
 י בני אשר בבית שכינה להשראת זכית משולל שאני למעני או * העליון השפע להמשיך הראוייה בקדושה הבית נבנה לא אולי כי שייבה נם
 עא: יזכו הלי זוכים הבלתי הס כעת כלו״ויס ההוא הבית אל יפנו המתפללים פיפיות שכל שענינה ההפלה אותת התפלל האחד על מ >נל

משמחן זט כהזנה משמרות כ״ד שיש ישראליה למיס כתנים זכות לזכור כ"דרנכזת במספר כיון וגס " שמה ביחזד הכל לפנות נמרץ באחרות

 .5 על ט מהבית קדושה העדר על הוא ואס • במקדש שיעבדו בעבודה האלה המינים שלשה שישרתו למענם ויעשה ישראל מעמדות וכ׳ד יד
 מעל? ל כנגד פרטיו בכל מטה של נמקדש בית כי ספק אין הנה אמנם * בו הערנו אשר בפסוק והבין שכל וטיהוחבשזס שערים שאן אמר

 כחוק ק באמת ממריי דברי אינן מעלה של תפלי ושערי המקדש בית כעד הס התפלות פיפיות כל כן ועל למעלת אשר תפלה שערי כנגד ריז י *
 אמל עבן הזוהר מספר כנראה למטה משחלשל ידם ועל שפע מקבלים ואז התפלת להעלות למעלה ומתנשאים ועולים התפלות רערבליס ^יח

 יורק ידיה על כן ידי ועל התפללתי אפר תפלזי רננות כ״ר בתעלות ראשיכם שערים שאו המקדש בית שערי שכנגי תפלה שערי אל כמדבר ל
: לס פתחי וזהו הזה שבעולם פתחים עולסתס פתחי והנשאו וזהו * לעומתכם ינשאו בהתנשאותכס כי כנגדכם אשר המקדש בית שערי ל שצמת

 | וכן׳ וי" וכזי זהנשאו וזהו הכבוד מלך כס שמא אלו שערים ראויס "היו כן ידי ועל * בתפלה כמפורש העולם כל תפלות בס לבא הכוללים
 ג ועל זכותי העדר על הוא ואס י כמדזזר ראשן שישאו הוא הנזכ התפלה ידי על הס שגס למה אלן פסוקים בתפלתו לתזכיר רוצרך לא ל

כממר עץ אותו על לו שמחלת הראות לזען בחייו משחני הוא כי משיחך פני תשב שאל לו הוא כבוד יותר כי ה ראה אבי דוד הושיבך ^^נריל
 •יד נמחק לא עצמו עון כי בי חפץ אינך המרות נעות בו היותי שעל הוראה שיהיה בכבודו נוגע אתה בגיני עושה אתת אין ואס ברנו שת־ ד

קואי על עליה לבני גלויה הוכחה לי נא הה • שמאל ידעו העם והמון קדירה כשולי דוד שונאי פני בהדרגה יתפעלו שעה דאיתה , סוח

 זישרזל יהודה ותושע למושעות אל עולס של צדיק קרנות תרוממנה מתי מתפרסם שמתוכו חז״ל שפירשן הטעם מלבד אל רוממח ר
 א ישמח • ערץ בשמי לעולם ה׳ כבוד הי • וחרץ הקץ יתפרסם לבל וארץ שמיס נזדעזעו לתרגמו המתרגם כשבא כן על כי טולמיס

 רבים כי וראיתי שמעתי כעלי ואני * ז בגיני חנו יתן ה׳ אשר בו ילמד למען ועופרת ברזל בעט מילי ן יכתבו לבי את ואתנה * ערץ לי , קש
 ספר אתו הוא גנוב נ״ע חלש יצחק ה״ר בן חיה ה״ר שניי עשה אשר המיס לנו לאמר ומתפארים יריעזתי אהלי שדדו באמתחותי ^י״^מחפשיס”3
 הזת כהיום רב הון לו ועשת והדפיסו לו וילך קמי מתדורא הוא אס כי זצ״ל מארי אבא מיד הונה לא והוא ומארגזי מביתי שגנבו זה תליס חי םיביםיזמ

 וכמה ושפלותי ודלותי בעניותי גס ומה וישתי טרחתי כמה במרומים זסהדי עדי זהאלהיס גדלו ולא בו עמל לא אשר חבירן של בתורתו דרמס יתםון

 יראו עתה כי עיני פקחתי זה על חף לכן בי־בי לבי נשבר שהדפיסו ההדפסה שמועת וכשמעי שהדפסתי מת כל יידעשוחי גי״ט 1 ע,שה
־ השמים שער >וה מך.שמ-ס ל. 0-7' אייכה העלה לא יאס לי ירפא ישב לנעליי ישיג יגולה ע׳ עם א7ה ס”הרוא

• ה־זשמיס ויבושו הדיינים ישמעו

בז הערנו אשר

 ק על יש מהבית קדושה העדר על הוא ואס * 1 י______
מעל? ל כנגד פרטיו בכל מטה של נמק־ש בית כי ספק אין הנה אסנס

פתחיס אז

אשרי



 הנה כי יאמ אי • -ידיב א תהילם
המת טובי' לא כי י אל רוממות

 הערות רואי אחרי ראיתי אשרכו׳ האיש אשרי (א) א
 את אשא עליהסלכל לבאדס אשריפול

 הנה כי ואומרה דעת ממוצאי הוא רק דבר לא כי בספרתי הלא שמותם

 יאושר אשר הימנו ולמעלה מרע בטור יאושר יש האושר סוגי הנה שתיס
 מרע הסר כל לא חמנס טוב כעש'
 כו בהשהלש לא הס מאושר יקרא

 עבירות סוגי ג' מכל הפרשה תרומה
 מעשה משוללת במחשבה המה הלא

 וממעשה הנפש אל, המתייחסת
 החומר ג! מחשב'המתייחסת משולל'

 בין אמצעית שהיא כדיבור לא וגס
 טומאה משולל זה כי הנה שתיהן

 האיש אמ'אשרי זה ועל חלקיו מכל
 אשר לאיש יאמר מקושר הנה כלות'

 מעשה כלי ,בהרהור לא יחטח לא
 לחטא שמייקסו רשעים עצת הנקר'

 לא זה מה מהרהור כצול שחין גס כי
 רק הרהורו לפעול בו ונמשך הלך

 שבאחורר^ו^גסלא להרה' כבאו
 שוגג *וא חטאים בדרך עמד

 כמחשב' חלב כאוכל הרהו' מעש׳בלי
 יבצר ש,לא גס כי עמד לא שומן

 עמדזנתיצב שוגגלא מהאד׳לחייא
 ונשמר נזהר כ״א ההוא בדרך

 מחשבה לא שאינו ובמה בו מלשבות
 שעמ׳בין גס דבור ולאמעש׳כ״א

 הנק כטלה שיח לדכר המטפליס
 שם להתמיד יקבע שטר' ישב לצי׳לח

 מלחטא הנזה׳ הכה ישב לא ו.הו שב
 אשרי ובדבור ובמעש' בהרהור

 יהיה)ב( מאושר כי לו יאמר האיש
 הנה לו׳'1כ ה׳ כתורת אס כי ואמר

 כי מרע הסר מדרגת הבא פה עד
 אושר לו יש כי בלבד לו יאמר מאוש׳

 לו יהיה נס עלזה מהכ״אנושף
 ה'חפצו שבתור' ו1ג בבחינז' טוב עשה

*מממתסמהקמם

 רף ובך רשעיכם הלףכעצרת לא אשרי האיש
ב י : כ יש לא לצים ובמרחב ^מד

 יומם יהגה ובתורתו' חפצו יהוה כתורת אם1 כי
 על־פלגי־מים שתול כעץ וחיה נ : וילה

 אשר־ וכל יא־יכור ועלהו כעתו יתן ׳ פריו אשך
 אם־כמלץ כי הרשעים לא־כן י :יצליח י;עשח

 רשעים על־כן׳לאץקמו ח ־ רוח אשר־תרפנו

כי־יודע י :צדיקים בעדת וחטאים כמשפט

 כ : יהגו־ריק ולאמי□ גרם תשו למה " כ
 ורוזניכם מלכי־ארץ " יתיצבו

 את־ ננתקה ג :נוקדךיחדער־יהוהן.על־מ^הו
יושב י ממנועבתיכיו ונשליכה 1תימ1סר1מ

בשמים

 יומס בה יגע היותו מעבה הוא וגס דבור שהוא יהגה ובתורתו בהרהור
 הנה כי הכתוב והתל כו' שתול כעץ והיה כי הימינו גדול אישרו ולילה

 ויש סודה בחינת והיא יתברך אליו מתייחסת בחינה יש בתורה
 לאכלאדס הסוד האדס השיג והנה פשטת והיא האדס אל מתייחסת

 ממנו יבצר ולא בה חפצו יהיה חותה ישיג שלא גס כי יחוייב אך זוכה
 ובתורתו אחר הפשט בחינת ועל חפצו ה' בתורת אמר !ה ועל מה דבר

 ולילה יומס יהגה יו5 המתייחסת המכר האיש של בתורתו ׳שהוא יהגה
 נטוע שהוא לאילן דוהה הצדיק לחה כי כו'והוא כעץ והיה ואז )ג(

 נטועה הצדיק נפש כי והוא כו' טומאה להקו' נוטה ונופו טהרה במקו׳
 ויש התור סוד בחינת יש עליונה בקדושה כי וידוע בקדושה למעלה

 פלגי שתול׳על האיהוה נפש ותנ מיס פלגי כשני ושניה פשטה נחינ׳סזד
 הנקראת בחינה ובפלג סודה ה'היא הנק׳הורת בבחיכ׳ מי׳אחוז׳ונטיע'

 כל כי והוא בעתו יתן פריי אשר מות וימשך פשטה קוי־תוהיא
 וליל' יות בה עושק שהוא במה התור בשורשי נפשו נטיע ע״י חכם תלמי
 נצר על אצלנו ככתוב אילן כמשקה פירו להוציא נפשו את כמשקה הוא

 המתייח׳ לפי ונפש נפש כל בתור' חדושי שמחד מה והפירו׳הן ׳ כו מטעי
 דור בכל חילק ה דעות ,ג! כן ועל משלי ספ׳ בביאו' הארכנו כאשר אליה

 דבר לחדש הראוי והנ׳אס הדור צורך לסי דור בכל הראויו׳לחדש הנשמו'
 ישוב עד יוכ'לחדש ולא השקא׳מהאילן כמונע שהוא מהתור יתרשל מה

 זע״כ בעתו שלא פריו יהי׳כנותן אז רשב״י שכי׳לעול׳לדעה ויבא יתגלגל
 פריו כי יזכה מרע מסור הקידס על נוסף חפצו ה בתור' אס כי יאחר
 התלמיד יחדש אשר החדושי' על נוסף והנה ראשונ׳ בפע בעתו /הן

 והבה התור' למשמר' משמרת וסייגים גדריס מסברא יעשה עוד /כס
 אלה אשר האיש כי אמר להלכה קיימיס גזרותיו יהיו זוכה תח כל /

 יבול לא הפרי אל כעלה משמרת שהס וסייגים גדריס הוא עלהו זגס
תאמר ואס תמיד כמותו הלכה יהיה כי נופלים בלתי דברים יהיו */ס

 אשר וכל לז״א ביתי ללחם אעשה מתי ולילה יומס אהגה /תורה
 עשו ראשונים ז״ל וכמאמרם יצליח עסק במעט כי /יצליח

 תאמר ואס )ד( בידם נתקיימו וזה זזה עראי ומלאכתם קבע ס
החפץ על תתמה אל צלחה רשעים דרך שאדרבה נביט בעינינו ז ■׳

 -ל פן לרשעים ולא כלבד לצדיקים הזה
 כטענת משפט ליום יקומו הרשעים

 אותם התעה הצלחתם כי אומרם
 צדיקים שבעדת צדיקים כמה ־ס

 הצלחת ראותם על רשעים ויהיו ישגו
שהרשעים כן על כי החוש רשעים

 הרשעים ויזכו יקומו לא מוצלחים ,
 בעדת חטאים כן גס ימצאו ולא בדין

 שבעדת צדיקים ישגו שלא צדיקים
 עדתם שאר מכלל ויצאו צדיקים
 שאמרתי ומה (ו ) רשעים ליעשות

 ומשגיח יודע כי על הוא כוי כן על
 וידע דרך על צדיקי׳ דרך ה ומשפיע
 ליטהרמסייעין בא כי והוא אלהיס

 יבא, שלח בישראל רשע ואין אותו
 אותו מסייעין ואז זמן באיזה להטהר

 והצלחתו עושרו יעצרנו לח כאופן
 דרך יתפשו לא הצדיקים וגס מלשוב
 הרשעים הצלחת בראותם רשעים

 כי מהם תאבד רשעים ודרך הלא כי
 החטא מן מרחיקס יתברך הוא

 הרשעים דרך מהם שתאבד באופן
 יאמר או )ד( לבלתייחטאו:

 שיוצלחו יובטחו שלא אמרתי הבה
 הפליגו אשר רק הצדיק־ס כל בעה״ז
 הוכו׳ בתורת אס כי כאומרי בתורה

 אך יצליח יעשה אשר כל אשר הוא
 תראה והלא צדיקים יתר כל לא

 כמעש'הצדיקי' יהס(1 שמגיע רשעים
 יאבדו רשעים כי הראוי הוא ונהפוך
טוב על הנה לטובים ה' וייטיב

א א

 אלהיס כי רן
 התורה כהצלחתהצייירת הרשעים הצלחה כן לא לומר הרשעים כן הנהלא כי
 תאמרו הקליאל עד היא הצלחתן שכל הטבולה על עולה המוצלח כמוץ חס כי
 חני, הכה ואז הצלחתם היא העולם מן קצירתס שעד הרשעים כן רוח תדפנו אז כי

 הוא בס )ה( הקלע כף בתוך בהעוותס בראו אכ~ הטומ־ רוח תדפנו
לא ז בעוצם ייטב היה טוב הלח החמר

 ה בתורת אשר כטובת בטובתם הרשעים כן לא כי תחוש אלי הרשעים
 )ה,( בקודס כמפור׳ כמוץ אם כי יצליח יעשה אשר וכל שאמרתי חפצו
 יקומו לא פה שעתייסרים כן על כי תתמה ג"כאל הצדיקים ייסורי ועל

 חטיפים לא וגס במשפט רשעים וזהו * בדינם רשעים לעתיד הצדיקים
 זכיו שרובס בעדת חטאות בעלי שהס חטאיס ימצאו שלא צדיקיס בעדת

 חטאתם כל נתמרקו כי בלבד זכיות כולם יהין חס כי צדיקים הנקראים
 שלות תחטיאס כי צדיקים כעדת ימצחרחטאיס פן תירא ולא ו( )

 ליד♦ לקרבם ומשפיע יודע צדיקים דרך ה יודע כי החוש אל רשעים
: החטא מן שמרחיקס מהם תאבד רשעים וירך זכות

 הקורס במזמור אומרו אחרי כו׳ גויס רגשו "!127 (א) 3
 הרשעי' כן ושלא רצונו עושי על ית מהשגחתו

 כמוץ יהיו למען זכייתם לנכות עוש' יה׳ הוא בעה״ז שמצליחי' גס כי
 הנה המירוק בעת רוח הדפנו כך ואחר השכילה בראש במעלה שהוא
 למו וטובל המה יהי עמו אשר ישרי? כרשעי הנה כי לומר מקוס היה מזה

 הובל יק והוא משיחו ועל ה על ריק ויהגו גויס רגשו למה אך י החרשנו

 סבלנותו רוב גל5 כמתמיה או' מזה כבודו נגד ודברס אהה בחללם אותס
 גויס להשתעשע קבוציהס כבתי מתקבצי' שהיו הגויס הכלי ממאמרי יה'

 מלכי יתיצבו הנה שאומרים הוא הריק ומההוא )ב( ריק ויהגו ולאומי'
 ועל ה' על יחד נוסדו מעתה ■רוזניס וגס גוג כא כיוס הוא לעתיד ארץ
 בצע מה ואומרים הריק בהגות מאמרס וגומרים )ג( משיחו דוד

 נפריד הוא טוב הלא יחד ■משיחו ועל ה לההקומנדלגל ההוא כטורח
 הס ועמו ומשיחי ה' שכין הקשרים הס. מוסרותימו את שננקקה ביניהם
 ה' יושיעם אל ובזה ה' ממצות וכבטלם נשעבדס כי ישראל ומצות הורה

 לעלות עצמם מושכי' הס ?חבלים באותס אשר עבהימו ממנו ונשליכה
 את ובבטל יק בו הדבקים האבות זכות הס והעכוק בו ולהתקשר ה על

 יה' ממנו משליכי' נמצאו חבות זכות למו יועילו לא ומצות מתורה ישראל
 יכניעם לא ולמה יעקב דיוקן שהשליך בחורבן שעשה כענק• האבות זכות

 הקדש רוח משיכה לזה )ך( האלה כריס כר כמעמדם בהשתעשעס ה׳
 לעתיד אז אך וישחק ישמע כעת לומר כו' ישחק כשמיס יושב ואזמרה

השורה הגדול השם כחרק כי שידענו כמה והוא כן' באפו אלימו ידבר

עם



נ כ תהילם אל רוממות

 ♦דבר אז ״ ג לעג־למו”כש^יםישהקאךג

 נסכתי ואני י : יבהלסו1באפוובחרונ1אלימ
 חקיהוה“{( אספרה ♦ קדשי־“ןהר1מלכיעל״צי

ש^ ״ : ילדתיך היום אני אתה בני אלי אמר

 זזה לא אדנות שם שהיא שכינה אך לשמים נסתלק בב״ה שכינתו .ס
 ישחק בשמים היושב הגדול השס כי אמר שמות שתי ועל מערבי מכותל
 שהות למו ילעג זה אדנות שם לשמים נסתלקה שלא שכינה הוא ואדני

 זאת גס שאף לא אס למטה נותרתי תקנם באומרו שחוק מגדר יותר
מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם

 )ה( אדנות סס פה שנכתב מהו
 להלחם ית׳ שמותיו יצטרכו שאז ולא
 מלאכי משלחת בס ישלח אס כי בס

 הוא באפו אלימו ידבר אז כי רעים
 ובחרוכז אף הנקרא מהמשחיתים א׳

 תאמר ושמא )ו( יבהלמו השני שהוא
 אותם יכלה ולא להם יאריך ולמה
 רות שאומרת לז״א מעתה דוד המלך
 ואבי המדבר ית' הוא כאלו הקדש
 מאמרם בהזכיר כו׳והוא מלכי נסכתי

 על העיט וירד פסוק על ו״ל
 לעיט הכמשל דוד שבקש כו׳ הפגרים

 הניחו ולא האומות כל את לכלות
 והוא אברס אותם וישב וזהו אברהם

 באמור למלכיוה שמכרנו כיאברס
 או גהינס לבניו יבחר ית' הוא אליו

 מדוד ית׳ הוא שמנע סיבה הי' מלכיו׳
 אברס כי ארז״ל וכן האומות כליון
שדה קראו ויצחק הר לירושלס קראו

 יוצר ככ?ךי .פרזל כשבט תרועכם ט 5 ארץ
שפטי ^שכילחזוסח

 ןגיד־יו כיראדה את־יהודה עבף יא ארץ:
 יב/ותאבת/דרך ־ ך?נךה3

: בו אפואיעריבל-חוסי כמעט כי־ינער

 אבשלום1 מפגי ככרחו לדוד מזמור א ג
 ב^הוהמה־ךפוצרירכים פנו:

 ישועתה אין לנפשי אמרים רפים ג :עלי קמים
 כבודי כעדי מנן יהוה ואתה י סלה: לובאלמים

^קראדענני ה \ ראשי וטריים  ואברס תחרבן ידעו כי אצלנו ככתוב
 בזכותו שהוא הראשון לבית קרא

 ויצחק בחרבן יהיה שמס הר כי הר
 שבזכותו השני הבי' כי על שדה קראו
פרשת אצלנו ככתוב רבה במדבר ז״ל מאמרם נזכיר עוד - יחרש שדה

סהר

 הוא אני כי דינו ובית הוא ואני באו׳ כך דינן ובית הוא שוה׳ כמו כי נח
 והיה נשכתי אומרו אל לב בשום הענין ובבא * הוי״ו יתברך והוא הב״ד
 המלכתי. לא אס תתמהו ית הוא שאומר והוא מלכי המלכתי יאמר ראוי

 בית עס שהוא ואבי הנה כי הכל את ויכלה העולם כל על דוד את מעתה
 שמתייחס שלי מלך היותו עם כי מלכי את נסיך לעשות גמנינו דיני

 אס כי עשיתיו ולא שלימה מלכות בכיפה מולך יהיה ראוי היה אלי מינויו
 ולא קדשי הר להיות שעתיד ציון על עשיתי זה וכל שר 11 שמתייחס נסיך
 שע״י כלזמר הר קראו אברהם כן שעל שכתבנו כמו ליחרב עתיד כי בית

 ויכלה בכיפה דוד ימלוך ואיך ישראל על למשול מלכיות עתידים החרבן
: ישראל על האומות שימשלו הוא מאתי אס האימות כל את

 חוקת ז״ל כאומר' גיורה הוא תק או' הבה כו׳ רה£0א )ז(
 כי והוא העכין אל ובבא * גזרתי גזרה חקקתי

 ולא אוחס יכלה סן העולם כל על להמליכו רצה לא ית הוא כי ,אז אחר
 על דוד את ימליך לומר מקום יש הבה ישראל על למשול מלכיות ישאיר

 היה לא כי ירא׳ אך שלמה עשה כאשר האומות את יכלה ולא העולם כל

 וגיזרה חק 6 אספרה הכה דוד לז״א הכל על להמשילו דוד עס שלס רצונו
 המליכני לא ית בעיניו חשוב היותי מבלתי לא כי והוא ה׳בזה גזר אשר זו

 אדם בבי כשאר לא כלומר אתה בכי אלי אמר יי' הלא כי הגויס כל על
 כי אתה בלבד בכי כאלו והב"הכיאם ואמו אבין באדם שותפין ששלשה

 ואם ילדתיך היזם אכי וזהו ילדתיך היום כאלו והחייתך היית כפל הלא
 כי רבה במדבר מרז״ל שכתבנו במה יאמר מיותר שהוא אכי אומרו נדקדק
 הוא אבי ומלת השם הוא שהוי״ו דיט ובית הגדול השם הוא ואכי באומרו

 בכי לי אמר הגדול השם הוא השס כי בזה יאמר השכיכה שהיא דיכו בית
 הבחינו' שתי כלו ילדתיך היום שכינה שהיא אני אומרת ושכינה כאב אתת

 אומר הלא לבינך שביבי הזאת הקורבה על ובכן )ח( ואמי אבי הס הן
 שהוא אברהם עשה אשר יסתור שלא דבר והיא אחת שאלה ממני שאל לך

 )ט( וכן׳ נחלתך שיהין כולס גויס ואתנה אס כי האומות את אכלה סלא
 לא * יתכלס שתמיתס ולא ברזל ושבט בעול שתרועס כהס שתמשול כדי
 עד ותשברס תנפצס תקנה לו שאין הנשבר יוצר ככלי פן כן עשיתי שלא

כיז תעצר לא כי ישראל על אח׳כ הס למשול תקומה להס יהיה לא
 : מלכיות שעבוד מבלי אפשר ואי כלותס לבלתי להתאפק

)י( וכו' תעוררו ואס תעירו אס פסוק ארז"לעל הכת ועתה
 יכבידו שלא המלכיות את ית' הוא שהשביע

 הנחתי שלא ועתה אליהס כמדבר פה יאמר ובזה בגלות ישראל על עול
 בל השכילו מלכים ישראל תשעבדואת למען האומן׳ את יכלה דוד את

 הוסרו רעו׳ גזירו׳ עליהם מלגזור ארץ שופטי הוסרו מהשורה תצאו
 שלא דוד המל׳ נראו׳ כו׳ עברו )יא( : כהס תלקו פן ישרל בצר

 השעבו׳בתקומן ית׳עדיין אותו בעבוד
 פן הגלות אריכות שנית עומד

 ה אל תשובו ולא מהגאולה תתייאשו
 האמנם זכות כי גס ומה ותאבדו

 היה כאשר ליגאל העומדת היא
 את עבדו חמר הא' על כן על במצרים

 השנית ועל )יב( כמדובר וכו׳ ה׳
 עשו זאת ברוכו'כזמר אמרנשקו

לב טוהר והוא מידס להנצל התלכיות

 בגליות ישראל את ישעבדו למען תאומו׳ אה מעת לכלי' עצתו נעשת
 על וידבר בא כן על בגליות ויאבדו ישתקעו פן העס לבב ימס והנה ראה

 עבדן והוא יושעו למען למו משמע קין טובה ועצה הגולים ישראל בני לב
 שעם אבינו יעקב צדקת הוא כשרון כל על למעלה כי ה'כו'והוא את

מלחטא ונשמר ה' את עובד היותו
 אולי החטא יגרו' שמא ירא תמיד היה
 כירא שאינו ידע לא והוא שוגג קנוא

 את עבדו יאמר וזה שבידו מעבירו׳
 לכס יהיה אותוית' עבוד ועם ה׳

 אמר וזה בעצמה' תאמינו לא כי יראת
 יהיה יראה מגדר יותר ואס ביראת

 וזהו טוב יותר הוא רעדה שהיא לכם
 אס ושמחו גילו לומ' ברעיה וגילו

 שהוא מיראה גדול גדר לכס תהיה

 שהוא החטא יגרום שמא רעדה
 עצום דבקות לידי מביא גדול חסידות
 הן רעות שתים כי והוא אתוית'

 נמשכות בגלו' אתכם לאבד האפשריו׳

 ידיכם הרפות אחת מצר^ה^בוד
גס כי בראותכם ה׳ חת מעבוד

________ כנגד ויין וכלי נשק לכס ויהיה
 והסבלנות האמונה זכות כי דוחקו על או הגלות אריכת על הרהר לבלתי

 בן את כאב המייסרנו קונו את מכעיס בייסורין הקץ כי לעד עומדת
 הנזכר השס יאנף פן לבב בר יהיה שלכס שהנשק בר נשקו וזהו ירצה

 על ה' וישר טיב כי והוא בתשובת לשוב דרך שתאבדו סבה ויהיה חלילה

 אותנו ומדריך מורה ית שהוא תשובה דרך הוא בדרך חטאיס יורה ק
 לשוב בידכם יספיק לא כי תמצאוה ולא הדרך תאבדו יאנף ׳ו ח ואס בה

 בראות לב טהור והיות הרהר לבלתי כח יעצר ומי תאמרו ושמא בתשובת
כמעע יבער כי אדרבה הנה כי תחושו ל גדולה צרה פתאומיות לפעמיס

 בו נוססה ה רוח אז צר כנהר יבא כי כענין בו חושי כל אשרי אז אפו
 בו חושי כל אשרי אז כי להושיעכס לכס יעמוד הבטחון למען לעוררו

 כיוון גס שלמה בתשובה תקראו על אל כן וע״י חוסים מושיע הוא כי ית׳
 מהמשחיתים אחד האף הוא אפו אלא איבו פתאום כמעט יבער כי לזמר

 אן )יא( : ויושיעכס יבא ית׳ הוא כי הנז' בה' בו חוסי כל אשרי אך

 ידיכם ירפו !1 עליכם המושלת מלכות יראת לכס תהיה אס הענין שיעור
 ה את עבודה לכס תהיה היא כי יראה באותה ה׳ את עבדו אדרבה לא

 הכפרה תגדל כי רעדה מהס לכס תהיה אס וגילו עון לכפרת שתקבלוה
 הטוהר והוא בס להלחם נשק לכס תהית גס הכפרה וזולת )יב( יותר

: נגדם ברזל לנשק לכס תהיה התמנה זכית כי לב

 ששילם למי משל אלא ליה מיבעי קינת רו״ל אמרו )א( ג
 הנני לי אמר הקב״ה חד אמר שמח שהוא חובו

 עכשיו עלי מרחם שאינו אחד עבד אפשר והיה וכו' מביתך רעה מקיס
 חוב בפריעת תכנסו וקשה י ע״כ מזמר היה לפיכ' ,על מרחס בני שהוא
 מתחלת היתה אז כי חיבו פרע לא שעדיין ועוד :עליו שירח׳ בטעס ויצא

 מת כי לשמחתו טעם נתן תחלה אך מות במצודת מתלכד בורח ',הצרה
 מי והרגיש בריחתו בצער חובו פריעת על היה בברחו מיד מזמר שהית
 שהוא עכשו לז״א כן אחרי יסתכן וחולי בבריחתו חובו פרע שכבר לו אמר

 ופשט : החוב פריעת לבדו בצער ויהיה מלהמיתני עלי מרחס בכי
 אבשלוס מפני בורחי מצד הייתי מזמר כלומר לדוד מזמור יאמר הכתובים

 עלי שנגזר חובי פורע שהייתי מעט במתי אז לבדו היה אילו כלומר בבי
 קול )ה( דמאןוכו': לזמר לדוד היה ראוי מביתך רעה מקים הנני

 שהקריא ועוד :הנז' הקול אל ויחזור יקרא שהל"ל לב בשום וכו' יי' אל

 1 קולי צרותי ככל כי יאמר אך : יי' אל קולי יאמר ואח״כ להקדים לו היה
 המתפלל יקרא טרס כי והוא יענה ויי' אקרא טרם כי וכו' אקרא יי אל

 ית' אליו קורא ואח*כ ראשונות בשלש ית' לפניו קולו משמיע צרכיו לשאיל
 ית׳טרסקיא לפניו הוא חביב ואשר צרכיו לו יתן או מצרתו אותו יציל

 ושב הרח משיב שאמרו ובניו חייא כר׳ ראשונות בשלש יענהו וישאל
ואני יקראו טרם והים אומרו אצלי וזהו ואתאמיטרא הגשם מוריד זיקא

אענן



ד ג תהילם אל רוממות

 שבברתיואישנדה אני י : סלה קדשו מהר
 מרכבות לא־אירא י יהוהיסמכני: כי הקיצותי

 הושיעני יהזיה׳ קומה עלי שתו סביב אשר עם

 רשעיכש שגי לחי את־כל־איבי כי־הכית אלהי
 ברכתך על־עמף הישועה ליתה “ : שכרת

: סלה

 יה יהיה ואיך אענה ואני צרכיה* להם שאתן יקראו טרם שהוא זכו' אענה
 כי דבר ממני רשים יד שואלים אינם שעדיין מדברים הס עוד כי הוח הלא
 ותוריד הרוח תשיב כענץ ומדותי כחי מזכירין בלבד תדבריס עדיין אס

 זיקא ונשב הרוח תשיב שאמרו ובנין חייא י־' ענין והוא השמע ואני הנשם
 טרם שהי' מיטרא ואחא הגשה ייזריר
 הס עוד אס כי בשזלה יקראו

 יהיה וזה בלבד ומזכירים מדברים
 טרם חלה קולי הכלה דוד מחמר
 לשון אקרא וז״א ויענני וכבר אקרא
 הוא אך יי׳ אל קולי אותרו אחי־ עתיד

 כשלש תדבר שהייתי כעוד ה חל קולי
 מאז ויענני אקרא טרם רחשונו׳

 מה כ* שלישית ועיד ה' אל קולי היה
 אקרא שטרם אליו כשקולי ויענני

 מסכי' שהיה הרין מדח ע״י היה ענני
 כי סלה קדשו מהר שהוא בדבר

 מיום כי היס11 תדה היא השכינה שם
 במקום שכינה היתה העולם גברא

 מחנכים היו הצלה כל על המזבחז^ו
 שאין שאמרו ה^היס היה לח זכיותי

 אותי עונה כלה באלהיס לי ישועתה
אני )י( : סלה אקרא טרם

 הוראת עיד לי הנה אתר וכו' שכבתי
 מי הלא כי עמי יהיה כיה בטחון

 באקראי לתך מזמור בנגינת למנצח " ד
 הרחבת כצר צדקי אלהי1 ענני

 כבודי עד־סה כני־איש נ :תפלתי ושמע חנני לי

ודעו י ־ סלה כזב ריקתכקשו תאהכרן יבלמה

 בקראי ישמע יחיה לו חסיד יהרה כי־דהפלךה
 אמרובלבככםעל- רגזוואתתחטאו ה אמד:

 ובטחו זבתי־ץדק זבחוסלה ודמן משכבכם
אל

 אני אך לישן יוכל לא אבשלום מפני זי בבר כמוני לבב בתמהון שהוא
 תילומר דכיהנההקיצ וע שינתי נידה ולח ואיהנה לילה באותו סבבתי
 והוא יסמכני ה' כי ההקצה היתה אשר אומר שאני זה מזמור בלילה

 מקדמת השכינה כי הוא לדור מזמיר באומרו כי האמת חכמי כמאמרי
 לדוד ולא לדוד תומו־ שאומר הוח כך זה ומזמור לומר ולהכינו לעיררן
 שהקצני יסמכני ע״יכיה׳ שהיה שהקצותי במה יאמר בזה אומו־

 במה התיבות התכת או * וחיזוק וסמך שפע בי להשפיע זיעוררט
 יאמר או ־• יסמכני ה* כי יראה עליון התעוררות ע'י שהיה שהקצותי

 מצד לומר וכו׳ שכבתי אני הלא כי לינצל בטחוני אל טענה עוד לי הנה
 אחת נפש כי הראשון אדס במות שבבתי אני הלא הכפשלאאידאכי

 הקיצותי ועתה שנה מאלפיס תר יו שהוא לעולם באתי עד ואישנה המה
 ריקה ואין להשתלס יסמכני ה' כי לא אס. ה' הביאני חנס על שלא בודאי
 מן פחד אין תוכי ימ אס גס הדחהוא״כ לא שנפשי באופן מזכיות נפשי

 מרבבות אירא לא כן ועל ()ז לגוף רק להצר יוכלו ולא לה שלום כי הנפש
 מה־ הוא לנפש שסביב לחומר שהוא סביב הלח :י לאבשלום אשר עם

 כי לנפשי אמרו קנה )ח( : לגוף רק מיצר אויב אין כי עלי ששתו
 מדת יי' קומה אזמר אני כן על רחמים במדת רק באלהיס לי ישועתה אין

 הכזיבס למען הדין מדת אלהי והושיעני עתה מישועתי והסתלק רחמי□
 תעשה מדתך ע״י שחס אעשה מה אך באלהיס לי ישועתה שאין באומרם

 כל את הכית כה שעד מה כי דומה אינו אך כמנהגך שכנגדי חת יזכה
 כי שברת רשעים שני כה עד כי הוא באבודם חושש הייתי ולא לחי אויבי

 מערכה מזל מערבה ישראלים הכתות ששתי עתה אך )ט( גויס היו
 הדין מדת אלהי לך ולא הזאת הישועה תהיה רחמים מדת שלה' צריך

 תהיה שלא ידך על תהיה אס מש״כ סלה ברכתך עמך על תהיה למען
 ליי' שתהיה כדי יאמר או : כה עד כאשר מתמדת עליהם תך *ר ב

 בלבם שתתן עריך איש כתות מהשתי יפול שלא שהוא זו במלחמה הישועה
 עם עמנו השם ברכת הוא והשלו' עמנו וחילו חבשלוס פלוס לעשות

 כדי ואת׳ וזה בשלו' עתו את יברך ה ואומ' שלום לך וישם ׳א כד עמו
 מברכם אתה אשר ברכתך תהיה עמך שעל צריך הישועה ליי' שהתייחס

: השלו' שהיא סלה

 או א' מלך אהובי שני בבא הנה ונו' ענני במראי )ב( ד
 ויאכל למלך הדבר ויודע בבקשתם איש *

 יודעי עם ולאחר שאלתך אה ואתן מכאוכיך ידעתי כי הדבר אל לאחד
 יחפוץ למי הנה תומו עד בשאלתו להאריך הניחו בקשתו ועשוה שאלהו
 שמעתי כאשר דבריו לו שערבו לשני אותר הוי יותר יקר עשוה ל המלך
 עוד : סלה מנעת בל שפתיו זארש׳ לו נתת לבו האות פסוק על היתרי׳
 ויש יעבה וה יקרא שטר' יש סוגי' ג' יש התפלה בקבלה הבה כי ירעבו
 הסוג ובבעלי יום יום הפל׳וחחטט הרכות אחי• ויש יעבהו שבקראו בינוני

 כי הפלתו דברי לשמוע יה' הוא שמח נענה שכבר שעה יש הראשון
 לשמוע יחפוץ שלא ויש כי' שפתיו וארשת כענק קולו בשמוע ישהעשע

 שכקראיענני בינוני' כמד לי די הטהו כעכו דוד את׳ נענה שככר אחר
 לי הרחב׳ כבר אקר ןןרס הצר בא שבעת הראשון מהסוג תחשבני ואס

 לא למען כן על מאשמותי שהקלתני
יחשבוני שלא או שכרה וזו תורה זו עלי באומרם ח״ו שמיס שם יחולל

 הנה כי יאמ או " דברי כשמוע שתשתעשע תפלתי ושמע יזכני ועניתני
המת טובי' לא כי הרואי' יאמר! ולכל להנאת' אוהביו את לייס ית דרכו
 אלהים כי יכירן למען אליו קראם בכל אות' ע־נה מלב' להסיר ה' כעיני

 התורה שאומרת וכו' אהב אוהבי אני פסוק על וכמתמרנו אליו קרובים
תאמרו אל בייסורין אוהבי הראו אה

 אני. הכה כי אוהבי אוהבת שאיני
 הוא אוהבם שאני והראיה אהב אוהבי

 לא ואס ימצאונני קרי ומש כי
 בכל אותם עונה הייתי לא אהבתי□

 חסדא ורב > רבה כגל וכן קרא□
 תצלי מר הוו חסידי רבנן תחייהו

 ואתימיטרא מצלי ומר מיטרא זאתי
 שחין מר הילוליוכבי בכימרשתין

 בעל שגס הוכיחו שלא הנה וכו' קכלי
 כענת הוא שגס אלא צדיק הייסורין •

 דוד יאמר וזה מיט־א ואתי מצלי
 אינו ממך שאבקש מה וייסוריו בצרתו
 אס כי ממני הייסורין שתסיר
 ואתי מצלי מר כעכין ענני י שבקרא
 הייסורין בעל היותו עם מיטרא

 הצרות שתסר ולא זה שאלתי ואשר
 שבצר לי הרחב בצר כי הוא ממני

מלמעלת לי הרחב' מלמטה לי שתצר

 נגד פניו הפך הדבר ולפרש )ג( תפלתי ושמע חגבי כן על לרשע
 לרשע שיחשבוהו או עליו צרה בראותה וכו' עבוד שוא ואותריה המחללים

 לכלתם תחשבהו הצרו' סבול שהוא כבודי הוא אשר תה עד איש בני ואתר
 תבקשו כן על ותאוותיו הזה העולה טובו' שהוא ריק שתאהבון רק זה ואין
 ייסורין סובל הצדיק הלא באתו' ידכם להחזיק הואט למצא סלה כזב

 הביטו אך )י( ה בעיט טוב רע עושי כל לות כזב של נפקות לתצא
 כי שתראו בתה בעצה בו וידבקהו לו חסיד ה הפלה הצר ע״י כי ודעו

 עלי שהצרה תה כן ואס אליו אני שקרוב ראיה זה כי ^יו בקראי יטיתע ה
 אז"לבגע רמו )ה( : עצום דבקות אליו להפליאני לטובתי הוא
 סוסיא על רכיב הוה תין שהיה וקרובו ליהרג יוצא שהיה יועזר ק יוסי דר

 סוסיא וחזי מרך דארכבך סוסייא חזי לר'יוסי ואתר גדול בכבוד
 כתה אחת על רצונו לעוברי כך רצונו לעושי אס לו אתר תארי דארכבן

 על רצונו לעושי כך רצונו לעוברי אס לו אמר מגדולתו לו והקשה זכתה
 ייסורין בעל מהצדיק ללמוד לו יש המוצלח הרשע כי הנה וכמה כמה אחת
 המוצלת מהרשע ילמוד והצדיק מותו אחרי שיהיה :!א שילקה וחומר תקל
 רע ודוברים בהצלחתם השתחיס הרשעים ועל • ב בעה שיצליח ק"ו

 הבא רעה מק״ו כי הצדיק מצרת רגזו אדרבא אמר הצדיקי□ לייסורי
 אן ^היס עבוד שוא באמור מוציאים שאתס כנפקיתא תחטאו ואל עליכס

 מכס רחוקה שהמיתה מה לכס יפעל זה כל והן הצדיק אחר להרהר
 הייתם לא לכס המיתה קרובה כי בלבבכם עולה היה אס אך בעיניכם
 אל וקרובים סמוכים אתם שככר בלבבכם אמרו לכן כן אומרים
 סלה התוה והמתינו ודומו וגס ממחשבותיכם ותשובו תכנעו הלא המיתה

 שעל מה הלב בכונת שהוא בלבבכם אמרו יאתר אי : יום יום
 הלא כי והוא סרה מלדבר סלה ודומו ובזה שמע הקרית שהיא משכבכם

 נפשך את נוטל אפילו שהוא נפשך וכו'ובכל ה' את ואהבת יאמרו ש□
 וממונן בכפו נפשו לשוס הצדיק על שמצוה הנה ממינך בכל מאדך ובכל
 רע ייסורין הסובל כל ואס מאלו גדולים ייסורין ואין ה' לאהבת מנגד

 כי ודחי אך וממון אבודנפש יסבלו אוהביו מצוהית'את איך בעיניה
 הריה זהזכי׳ יוכיח ה' יאהב אשר אה כי והחסידו' הצדקות הוא וה אדרבא

 זבחי זבחי 0) : במיתה ס' עה היא שאז התשכבלפי שעל שמע
 הורה אין יןמח אין חס באומרו עלתאמרהתנא מאמרנו הנה כו׳ צדק
 כי יאתר אך * ענין בלי דבריס הפוכי שיראו המיז אין הודה אין אס

 ה' ינסני יתן ימי הורה אין קמח אין אס לומ תורה עוזבי אנשיס דרך
 לא ולילה יומס בתורה אעסוק אשי־ את ויראה ינכסי' עישר לי בהה

 לא הלא אתה או אט נאמן יותר הזא מי ה לו ישיב זאת הלא כי אשבות
 ממון לך שאקדי' חרצה למה וא״כ המך אני נחמן כ־ לוה׳ ממך יבצר

 - והאמין דוחק מתוך בתור ועסוק בה הפוך בתור שתעשו' חיה־ ואאמין
 'חורה אין קמח אין אס אמרת אשר כי התורה מפירי' ממין לך שאתן בי

 זה דרך ועל דןמח אין החלה חורה אין אם אדרבא כי ואזמר מהפך אני
 בלבבכם אמרו כו' איש כני לנו אתית הלא יאמר וכו' צדק זבחי זכחו יאמר

הי ונשוב כן נעשה שאס לנו יגיד מי חאמרו ושמא בתשובה שנחזור כו'

לה ?12 □ א



ה ד תהילם

הרשעים כי אמרתי הנה

אל רוממות
 תחלה לנו ייטיב היה טוב וטוב בעה״ב אן בעת"! לנו וייטיב שירצנז לה

 ראוי יותר כי לכס ייטיב ה אל ובטחו צדק זבחי זבחו לז״א אלי! ונשובה
בכס ויבטח מעתה לכס משייטיב כשרונכס אחר לכס שייטיב תבטחו

 )ז( : מבכס בה לבטוח טוב כי שתשובו
 יישורי צראותס המוצלחי׳ראויירגזו

 רצונו לעושי אס באמור הצדיקים
 וכמה כמת אחת על רצונו לעוברי כך

 כן גס שיש השני הלימוד והנה
 לומר הרשע מהצלחת ללמוד לצדיק

 ראיתי הכה כו׳ רצונו לעוברי. אס
 כעה״ז יראנו מי ואומרי' טועיס רבים
 לבבנו יחס למען ב העת טוב

 ידינו ירפו אשר תחת ה' את בעבזד
 הצדיק וייסורי הרשע הצלחה בראות

 העול׳הבא מטוב מה דבר בראות אך
 לו אין רוחני שאור וגס לבנו ינוח אז

 נשה עכ״ז הזה חומרי בעולס מבא
 בעל כי ה פניך אור נס בדרך עלינו

 טועים הס אך )ח( הרחמיסאתת
 תעה'ב לטוב גדול סימן אין הלא כי

ואיני _הרםעיספת הצלחת כיאס

 רביםאמריםמךיךאנוטובנסה" י :אלקהוה
 נתתהשמחהבלכי ח : רפניףיהוה1זןלינוא

 בשלוכשיחדו ־י * מעתדעםרתירושםרכו

ךיבטח לבדד !הזיה ואישןכי־-אתה אשכבה
: תושיבני

ב :לדוד מזמור אל־הנחילות למנצח א ה

 ואלי׳!? מל? יטועי לקול הקשיבה ג הגיגי:
 בקר קולן תשמע בקר !הוה י :אתפלל אליף

 אתה ^ךחפץר־שע לא1 כי ״ :ואצפה אערך־לך

 עימף מגר הוללים לא־!תיצכו י רע: יצרף לא
 איש~ כזב ברי4 תאבד י:און כל־פעלי שנאת

דמים

 תפלתו קיל שומע יקרא טרס שאלתו

 מסדר עודני האזינה אמרי יאמר זזה
 לתתו לכי הגיון כונת ביכה ומדבר

 מלשמוע תחכע ועכ"זאל )ג( לי
 אחרי אתפלל אליך כאשר שועי קול

 ידקדק שלא כיון הזה בדרך וגס כן
 לח כי ואמר )ד( הלב הגיון בכונת
 כן אמרתי תכונה אל לכי שית מכלי

היות עס כי חושש אני כיהלאכ׳כ

הנה כי והוא ממנו סימןיגדול מבקש
 על שמח אני עת מאותו כי רבו ותירושס דגנס מעת בלבי שמחה נתת

 עצמם שמהם באופן עאכ״ו רצונו לעושי כך רצונו לעוברי כ״א העתיד
)ט( : הצדיקים עתה גס ומה ומוצלחים רשעיס הס כי סימן להס יש

שלא אויבי טוב ראותי ע״י ובוטח שמח אני רב אמר כן׳ יחדו בעלום *
 אשכבה ונפש בגוף יחדו שבשלוס אס כי ׳ב לעת טובה יופלג נפשי בלבד
 ^א אינו הוא שחס וקייס חי ישראל מלך שדוד מרז״ל הנודע שהוא ואישן

 בלעדי זה ותולעה רמת בו מלשלוט שיבטח אלא בקבר לבדד גופי שיהיה
 לבטח בקבר לבדד אהיה אס ה' אתה כי ידעתי בלבי שמחה שנתח מה

 במדת ואויבי הדין במדת אני כי אמרתי הלא יאמר או : תושיבני
 מדות השחי יחדו שבשלוס בלבי שמחה שנתת מה ע׳י אני בוטח רחמים

 שתהיה ואישן אבותי עם אשכבה שהוא יחד הדין ומדת הרחמים מדת
 כי ידעתי הדין מדת בלי לבדד הרחמים בעל ה' אתה כי מות ולא סיכה

 מה והוא כו' יחדו בשלום יאמר אי • זה בלעדי תושיבני לבטח
 מית' בעת לצדיקים שמראה מה ידי שעל בב״ר ז״ל מאמרם על שכתבנו

 שבעה נפשם אחד באחדות בגוף הנפש שעדיין בעוד הרוחני שכרן מתן
 נתנה והחומר לה שמראים שכרה טוב מרוב שבעת הנפש כי ישנים זהס

 קדושה החומר קונה בחומר מלובשת עודנה לנפש שמניע היתרון סע״י
 אחת שעה עד העפר אל שוב ולבלתי כישן ולהיות בקבר יפסד לבלתי
 בשלום יאמר וזה עפר ישיני הצדיקים נקראו ולכן המתים תחיית קודם
 ונפש בגוף יחדו עדיין בהיותי אמות טרם לי שיש השלום ע״י כלומר יחדו
 אשכבה והנפש הגוף מקשר שפע שהוא שלום הנקרא ההוא היתרון ע״י
 צאת אחר גס ה׳ אתה כי למת ולא__ לישן שאתייחס זאישן אבותי עס

 מה ע״י תושיבני ותולעה מעפר׳רמה לבטח לבדד שאשאר הנפש “

 במה יאמר או : כישן אהיה כי הנפש עס יחד בהיותי שהראיתכי
 עוד * האבל עליו ונפשו שנאמר הקבר על היא הנפש כי פידעכו

 משה אה העלה אוב הבעלת ע״י מקברו שמואל שכשעלה רז״ל הודיעונו
 שכתוב מת כל שקיים שיעיד עמו ולקחו הדין יום היה שמא מפחדו עמו

 ואינו תאבל עליו שנפשו כרשע איני אמר הענין אל וכבא * כתורה
 אשכבה הקבר שעל והנפש הגוף יחדו בשלום אס כי המף עס בשלום
 כאשר ארגז לא התחיה שאחר דין שהוא הקבר שאחר במה כי הגוף ואישן
 שבהיותו אמר הכל שקיים עליו יעיד למשה שקרא שמואל מתרגז היה

 תושיבני מהעתיד לבטח כנגדו עזר בלי לבדד ה כי מזה יירא לא בקבר
 משאול רדוף הנני יאמר או : מזולתי להעזר אצטרך ולא בקבר

 אשכבה והוא אני חי עודנו יחדו שבשלוס רק חפץ ואיני מנוחה מחוסר
 לבטח ה שאתה לבדד ואהיה מותו שאחרי ידעתי כי מחריד ואין ואישן

 אחרי יהיה אשר אל מופה אקח העולם מזה יאמר או *• תושיבני
 לבדד כשאהיה ה שאתה אדע אשכבה יחדו בשלוס בעה״ז שאס מותי

: הושיבני שלבטח בקבר

 אדם שיסדר רז״ל למדונו הנה כו' האזינה אמרי )ב( ה
 מעת אשר ויש יתפלל כך ואחר תפלתו

 יקראו טרס והיה פסוק על אצלנו ככתוב ויענהו ה ישמע אחריו שיסדר
 הס עוד כי הוא יקראו טרם שאענה שאמרתי מת ואומר מפרש כי כו'

 סידור שהוא מדברים עודם אס כי עדיין מתפללים שאינם שהוא מדברים
 אמרי' שהס אמרי פת יאמר וזה אשמע ואני להתפלל הדברי'תחלה

 היא לבי הגיון היא הגיגי בינה ואז האזינה התפלה קודם לסדר בלבד

 לבחור לבו שם כי בעצם מכוין אדם הדברים סידור הכונהכיבעת
 כי אפשר אז בפיו שגורים והדברים הסידור אחר אך ברצון יקובלו אמרים

 בסדרי אמרי אמר כן על ראויה בכונה עמו בל ולבו מורגלת לשונו

 אך )ג( הגיגי בינה וגה האזינה
 כאשר הגיגי ולא שועי לקול הקשיבה

 נס כי ההידור אחר אתפלל אליך
 לא דין בחינו' שהם אלתי ו מלכי בחינת

 או )ב( : הלב בהגיון ידקדקו
 כי למעלה שכתבנו מה זה מעין

לו זיתן שהסכים גס ה אהב לאשר

 תפלה רק תחלה לסדר צרי' שאין
 מסדר אני ליוס מיוס עכ״ז שמזמןלזמן

 תפלת לך ואסדר אערוך שאחריו ובקר בהתפללי קולי תשמע בקר ה כי
 י" הסיר עד הפלה קזדס אחת שעה ואצפה כי אלא עוד ולא אתפלל טרם
 שנא שאמרתי והטעס )ה( בעצם לכוין מתבודד חצוני רעיון כל מלבי

 כמאמרם והוא אתה רשע חפץ אל לא כי הוא יותר הלב בכונת תדקדק
 לאברהם הבה שאמר שהוא רשע ותשנא צדק אהבת פסוק על בבר ז״ל

 את מלחייב שנאת רשע ותשנא בריותיו את להצדיק צדק אהבת הנה
 ז״ל כמאמרם הכתוב וענין חובה לשון הרשע את והרשיעו כד"א העולם

 כביכול להיות רק לנצח מבקש איבו יתב שהוא אריב לנצח לא כי פסוק על
 כי למה הוא בכינה תדקדק שלא שאמרתי מה פה יאמר זזה י מנוצח

 ולבא י רע יגורך לא הלא כי והראיה להצדיק רק אתה לחייב חפץ לא
 כי כו' חטאהך העביר ה גס פסוק על הזוהר ס' מאמר נזכיר הענין 11

 ובאומרו עליו מקטרג יתבר לפניו בצב היה העון ע״י שנברא המשחית
 הוא חטאתך העביר ה גס וזהו מלפניו יתברך העבירו מיד חטאתי
 רשע חפץ שלא הבה אמר ^הענין ונבא * עליו מקטרג שהיה קטיגור

 הנביא ע״י העין הודעתני מאז כי רע יגורך לא הלא כי לחייבני אהה
 גס הנביא וכמאמר מלפניך בחטאתי שבעשה המשחית העביר העברת

 באמור אתך נר ולא לפניך הנחתו לא כי כמדובר ה׳העבירחטאתך
 - חפץ ב״ו מלך כי יאמר או * וכונה תפלה אריכות בלא חטאתי לפניך

 וירכה יגידו למען אליו ומקרבס ומכבדס תנשי' על קטיגוריא ממלמדי

 חפץ 11 לא אס כי הקדוש המלך כאלה לא אך החטאים את בהענישז הונו
 קטיגוריא ללמי הבא כי יגור^לרע לא הלא כי והראיה אתה וחובה רשע

 בבית רות כבא כי ז״ל וכמאמרם אתך יגור ולא ממחיצתך• תוציאנו
 כן ועשה צא לו ואמרו הקב״ה של ממחיצתו הוציאוהו אחאב על לקטרג

 קדושים כמלאכים ה' אל קרובים אינם חובה מלמדי שהחצוניס שכן וכל
 שייעד הפלה דברי הס יתיצבזכו׳אלה לא )ו( רע יגורך לא וזהו

 דברי על ויאמר כמתלהלה בגאוה הוללות דוברי יקראן הוללים והנה
 איש אשת על הבא הזקני' בשער בעומדס לדוד האומרים ואחיתופל דואג

 חלק לו ויש בחנק מיתתו משיב היה והוא רעה הוללות שזה במה מיתתו
 הוללים יתיצבו לא יאמר וזה לעה״ב חלק לו אין כו׳ המלבין אבל לעה״ב

 אשר עיניך נגד שהוא הבא עולם הוא עיניך לנגד ה1כג הוללות הדוברות
 כל ששנאה היות עס בו חלק להם אין כי זולתך אלהיס ראתה לא עין

 יהיצבו לא בלבד הוללי׳ זה כל עם וכיוצא איש אשת על כבא און פועלי
 והמלבין לעתב חלק לן ויש כו' איש אשת על הבא כי יתיצבו און ופועלי

 מעולם שניהם שכולל כזב דוברי תאבד כי ידעתי והנה )ז( כו׳איןלו
 לב בשום ו^וא מעתה ה יתעב ומרמת דמים איש שהוא מהס ח אך הבא

 שלש שאחר ופסוס יחיד בלשון ומשייס רבים בלשון זה פסוק התחלת אל
 רביס בלשון כו'ומסיים נכונה בפיהו אין כי יחיד בלשון מתחיל אלה

 ארז״ל הכה אך נחכי ה ופסוק כו' ברוב ואני הרשעים תוארי בין ומכניס
 דוד אחר אבשלום לרדוף שיעץ אחיתופל עצת על יאמר כו' דמיס איש כי

מזמור גיס כי למדיס וכמציכו עצתו במרמת וימיתם עייפים עודם ואנשיו
 על תהרגם אל אמר העכין אל ונבא " אבשלום מפני בברחו היה זה

 שהם למת מע״ה שניתם שתאבד מת אס כי ידי על יענשו בל אלי הנוגע
 היה כי ה יתעב זמרתה דמיס איש כי על האחד וכן סקס כזב דוברי
 לשפוך שבקש ומרמה דמיס איש שהוא למת מישראל כמה להמית מבקש

במרמת



 חסדך ברב ואני ח :יהוה י ירתעב ומרמה דמים
 אל־־היכדיי־־קדטך אשתחורה ביתך אבוא

שורדי למען נחניכצדרןתך1 יהוה ט ־ ביראתך

 יא ! לשוגסיחכיקון גרונם קכר־פתוח הוות
 כרב ממעצור־־זיהם יפלו אלהיכש 1 האשימם
 דשמחוכל־ * :בך הדיחסוכ^מרו פשעיהם

בך ויעלצו ותסךעסמו ירננו ד״^עוים כך חוסי

: תעטרנו רצוץ
 מזמור מנינותעל^רקשמימת למנצחי " ו

 תוכיחני ^־כאפך רקיעה :לדוד

ךזנניץהוהכיאמללאני ג ואל־בחםתןהתיסרמ:

אל רוממות
 דמים איש היותו כתיבת על כי כאופן למעני שיעכש לא עצתו נתרמת

 שחברו מי כל עלי יאמר לא בשבילי יענשו שלא ובזה )ח( דאויליאבד
 ואניאצ״ל הצדיקי׳כיאס כמחיצת אותו מכניסין אץ ידו על נענש

 כיתיך אכוא חסדך ברוב ואני כי ?עליון ככיתך גס אס ,כ ',צדיק כמחיצת
 מדת יש הנה כי זהענין העליון הוא

פחד היא נבור ומדת לאכרהס חסד

 שס 11 המתייחסת יעקב ומדת יצחק
 נענשים אלו שאין בזה חמד הרחמים

 אברהם ינגדני לא ידי על
 רשע ותשנא שנאמר ארז״ל שעליו
 כי הרשעים תת מלחייב שונא שהיה

 כרוב שהוא מדתו ברוב אדרבה אס
 קדשך בהיכל אך ביתך אבא חסדך
 לבא אומי־ שלא גס פנימה יותר שהוא

 אשתחוה זוהו יבצרהשתחזיה לא בו
 יהיה בלבד השתחוות שהוא זזה כז'

 יצחק פחד מדת היא ביראתך אפילו
 אך )ט( תעזרני היא כינס חיכה

 עתה ביתיך שאבא קוד שמא אני ירא
 ויגרוסלי חטאתי תשר בעון אכשל

 לוחם כהיותו גס ומה כיתיך חבא שלא
 כהס ויהרוג יכעוס עסישר^שמא

 אוחילה כן על וצדיק נקי זיהי׳כתוכס
 הירא יעקב מדת שהוא ה לפניך

 כן שעל יהרוג שמא אז יהרג שמא
 וייצר יהרוג שלא ויירא לו וייצר ויירא

 למען שכנגדי בישראל ואהרוג אחטא שלא בצדקתך נחני יהרג פלא לו
 לי יהיה וזה להורגו השכס להורגך הבא לי האומרים שורריאשראחי

 הישר וזהו נגדך וקמיס רצונך לעוברי להאריך היא אשר בדרכך באחוז
 אשר הענין אל וחוזר )י( יפרה דרך בדרך לי שתרא' דרכך לפני

 תמיד נכונה בפיהו אין כי הוא הגיעם ה יתעב ומרמה דמים איש אמרתי
 כי הוא שבשניהם השוה הצד כי הוא כזב דוברי תאבד אמרתי ואשר

 שיננא ואחיתופל דוחג על יהודה לרב שמח( שאמר מה הוא הוות קרבס
 בהפתח כאשר כי גרונם פתוח קבר והנה ית באמונתו כלכס היתה טינא
 כן פנימה הקבר שבתוך ממה ריח *מצאת יבצר לא בתוכה שהמת קבר
 יפורש שלא יחליקון שלשונם א1ג שבלבס מה גרונס להוציא יבצר לא חלו

 מחיקסשהוא נופלים היו המינים שספרי מאמר והוא כעצה הדבר
 ששם שבחזקס מה נופל כדבר מפיהם יוצא כמתכוין שלא שהיו לפעמים

 : כמדובר במקרה אס כי יובן שלא לשונס מחליקים היו תמיד אך הלב
 יפלו ואשר ונפילות בצרות ג!היס האשימם אמר כו' האשימם )יא(

 מועצות יחליקו אשר שכדבר ממועצותיהם יהיה
 למען וזה נפל משס שיעץ שבמועצות לאחיתופל שקרה כענין יפלו משם
 תדיחס לא אך פריה זה כי כראותם למרע מועצותיהס כל כי הכל ידעו

 זולת פשעיהם כרוב אס כי כו' לצדיק ענוש גס כי בעבורי זתכריתס
 יאמר או : כי מרו כי על ולא כך מרו כי על הדיחמו לי הנוגע

 למען כן על העם בעיני זגיוכיס חכמים שהם ומפני אלהיס האשימם
 ממועצותיו יפול ח שכל ממועצותיהם כנופלים יפלו לכן רעתם תוכר

 עצתו ע״י וזה היה כאשר לאכשלוס יעץ אשר ע״י זה מועצותיו ומסכת
 עד מהם ינכו טרם פשעיה וברוב ונפטר תלמודו איבד מיד כי לשאול

 אס כי רצוני אין כי הדיחמו כגהינס למרקס המיעוט יהיו שהפשעיס
 שמרדו על עושה ואיני הדיחמז פשעיהם כרוב וז״א תמיד נדחים שיהיו

 כי נמצא בשכיבה כמורד דוד בית במלכות המורד כי בך מרו כי על רק כי
 ממועצותיהם שיפלו במה המה רשעים כי שיוכר ובזה מרדם היה בך

 כי והוא כך מרו אשר כמפלת בך חוסי כל וישמחו )יב( כי ימשך
 תויבי היותם היא רשעתם שאס אלא רשעים כאבוד לשמוח צדיקיס דרך

 שכתוב מקרח בהם יתקיים ימשך אכודס שבשמחת אפשר הצדיקים
 שטוב למקום בינם רשעתם בהיות כן שחין מה יכו תשמח 11 אויבך כנפול
 על ולא כך מרו כי על שתאשימס במה יאמר ובזה ה אויבי באבוד לשמוח

 הרעה התהפך לא בך חיסי כל ישמחו כאשר כי ימשך אויבי שהם
 תפסק ולא ירננו שלעולם אס כי ישמחו אויביהם שבנפול על עליהם

 ית' בו מרו כי על רק ישמחו לא כי אויביהם בנפיל שמחם על שמחתם
 במפלת ששמחו מה בעזן כי הרואים יאמרו פן צרה מכל עלימו והכך
 הנז' שמך אוהבי בך ויעלצו ובזה ית אפו עליהס השיב ואחיתופל דואג
 הדין אוהכי יהיו אלהיס האשימם באומרי שהזכרתי אלהיס בשה הוא

 כבוד על כי בראות ברצון זמקבליס עלזיס יהיו נזה כי בייסורין שמחיס
 וזהו העולם מן נדחו אוהביה הם אש־ כה שמרן שכינה שהוא אלהיס שה

מאד

נ ו ה ההילם
 שמת לא הקב״ה כביכול כי תדלל ידעכו הנה כי יאמר או • או'כך
 שמחתך כזמן שהוא כך ויעלצו וזהו כ״כ לעתיד שישמח אס כי בעולמו
 ורץ כיס יתנחמו וכזה זה יסוריןודילהס ובלי ס אלהיס שמך אוהבי

 אתה כי הוא ידוע כי והוא )יג( כרכן להיות לעבד דיו כאומרס
 שלם כלומר ה כשתהיה צדיק תברך

 לעתיד שהוא אותיותיך בארבע
 כד״אכיידעל מעמלק כשתתנקס

 שמך אוהבי הס כן ועל כוי יה כס
 שמבקשים ומת מהייסורין יחושו )לא

 המגינה שכצנה אלא אינו כעת
 שסער תעטרנו מאתך רצון לבעליה
 לקבל טוב רצון ממרום עליהם

 ויחטאו יקוצו כי־צוןשלא ייסוריהם
 תחשב עטרה מאתך רצון שפע כי

להם יהיה ני תעטרנו רצון זהו ו להם
: החטא מן להנץ כצבה

 זימר זה מזמור הנה <0 ו
ערש על בהיותו

 כי נקדים ענינינו 11 ולבא ־ הי
 כמפורש מחימה גדול אף הנה

 כעון כן על כי פנינים ברב אצלנו
 את ישראל מעל ית הוא סילק העגל
 כמז״ל החימה את ה ומרע האף
 נקבה ותימה זכר לשון הוא האף וגס

 קשים הייסורין ונס הכח תשת
פסוקמוסר על אצלנו ככתו' מהתוכח

 אמר הכבדים הייסורין על כי בהוכחתו■ תקוץ ואל תמאס אל בגי ה
 תקוץ אמר מייסורין הקל התוכחת על אך בהם מואס שאדם מאיסה

 לגמרי אות מואס לא אך מה כצד ומתחמץלכו קץ האדם היות שהוא
 ותפלה תורה ביטול כס שיש קשים והס עון על ייסורין יש הנה כי והוא

 של ייסורין והס ותפלה תורה ביטול בס שאין קלים ויש מוסר ונקראים
 יוכיח ה יאהב אשר את כי ואמר שפירש מה והוא תוכחה וקראם אהבה

 את כי כאומרו אהבה של שהוא הנז׳ התוכחת אל חוזר כי ייסר אמר ולא
 בחלייו כי והוא הענין אל ונכא * ייסר אמר ולא יוכיח ה יאהב אשר
 על במכאוב לייסרו היה רצונויתבר אס ידע לא כי בקרבו נדון היה

 יש וככלחלוקה אוהיהחלייואשרימותבו " יתנהו לא למות אך משכבו
 הנקרא עזן למרק קשיס הס אפשר בייסורין דכאו חפץ ה אס בחינות

 בז שימות הוא הרצון ואס כמדובר תוכחת הנקרא אהבה של או חוסר
 אס אמד כן על כה עד שנתמרק מה ע״י זכאי מת או חייב מת אפשר

 באפך 11 ה' הנקראי׳הוכחח אהכה של הס אס כלבד ייסורין היא הפוזנה
 מוסר הנקראים הככדיס עין של הס ואס יהיה קשה רוגז בחינת שהוא
 יהיה נאף 11ש אס כי אזתס מואס איני לומר יהיו אל חימה בבחינת אפילו

 אני רוחה כי לי אוי אך )ג( שתיסרני מה בחימה ואל שתוכיחני מה
 כמת אני אמלל כי ה חנני כן ועל נחת רק כלבד יסורין הענין סאץ

 כי ה' קנני אומר אני הנפש על כן על ומף נפש אומלל עזן מחמי בכרת
 אחון אשר את וחנותי פ על כי והוא לינצל זכות שוס לה שאין נראה
 בהורת ה קנני יאמר וזה לו שאין למי גדול אוצר ה להקב לו שיש ארז״ל

 זה מחולי שאחיה ה רפאני צריך כן ועל זכות לי אין כי אני אמלל כי חן
 כי אינו אולי הנפש גס אני אמלל כי רואה אני במה תאמי־ ושמא ואתקן

 רואה כי הוא הלא היא ושלמה כתקנה כבר הנפש אך הגוף מיתת אס
 הגיף ההפעלות אין כי הגוף מהתפעלות הנפש התפעלות גדול כי אני
 על ומצטערי' חזא דמזליהו בלבד בהלה מציאות עצמי נבהלו כי אס כי

 נבהלו לא אך תאמרנה עצמותי כל על ז״ל כמ"ש במצות נשלמו שלא
 יורה מופלגת צרה שמרגשת נראה מאד נבהלה ונפשי אתנס )ד( מאד

 בה כי על מאד באו׳ כיון וגס הקץ כלי והולכת שנכרתה לה מר היא כי
 והנה עשה אשר כל אה אלהיס וירא בו שנאמר כלו העולם קיום תלוי
 מן תצא ואיך ידי על ליהקן ובאה הראשון אדם נפש היח כי מאד טוב

 הכה כי והוא לי שניתנו שנה השבעי׳ בסוף התיקון גמר בטרה העולם
 נתקלקל בעונו ידו על כי העולם תיקון הוא הראשון הקונושלאדס

 חסרים שבמקרא הולדות כל ז״ל כמ״ש ידו על אלא נתקן וחינו העילס

 שנתקלקל דברים ששה כי פרץ תולדות ה(1ו השמי' הילדות ה11 משנים חוץ
 כנודע משיח הוא דוד הוא אדם הוא פרץ בן ע״י נהקניס מהם העולה

 ידי על להיות שעתי' הגדול שמך כבוד בגין עשה בגיני עישה אינך ואה
 ז״ל כמ״ש הוא אני אני אשר הראשון אדם שקראך הגדול שמך כי והוא
 יהיו• ולא שלם יהיה ואז הראשון אדס שקראני שמי הוא שמי הוא ,ה אני

יה כס על יד כי כד״א חברותיהן לשני מהחברות בלתי אותייהיו שהי



ז ו תהילם אל רוממות

 חלצה יהוה שובה ה ^דראתיהוהעתמתי:

 זכרך במות אין כי ז :חסדך למען הושיעני נפשי
 אשחדה באנחתי1 יגעתי י5 יוךה־לך מי כשאול

 ח :אמסה ערשי כדמעלזי מטתי בכל־לילה
 סורו ט : בכל־צןיררי עתקה עיני מכעס #ששה

 י :בכיי קול יהוה כי־שמע און כ^י־פעלי ממני

 יבשו יא : תפלתי;קח יהרה תחנתי יה)הישמע
• רגע יבשו ישבו כל-איבי מאד ויבהלו

 לךודאשר־שרליהוהעל־דברי' שגען א ן
 יהוהאלחיבך כ :כושכן־ימיני

 פן־ימרף נ :והצילני מכל־רדפי הושיעני חסיתי
 יהוהאלהיאכך י :מציל ואין פרק נפשי כאריה

עשיתי

 כי עניתיך כי תדבר חל לו אומר לא זה כל על הדבר להעשות ואסכיס
 כן' לבו תאית כעבין אמנעס ולח מדברים הס עוד אענה שואני אחר אס
 ועכ״ז תחנתי ה' שמע וז״א דבריהם עלי ערביס כי אשמע ואני אס כי

)ט( : יקח הפלתי ה'ברחמיו

 השס המלא תיקון ממהר הוא הראשון אדם פגס לתקן דוד השתלם והנה
 אשא ישועות כוס אומר הוא כן על כי ידו על והוא יחד אותיותיו בארבע

 ויירא דוי ערש על שהיה ימין בקרב דוד בראות כן ועל אקרא ה זבשס
 שלא המצית על עצמזתימצטערי׳ הנה אמר התיקון יגמור טרס ימות פן

נפשי וגס הפעם אמוהה אס אעשה
 על ה ואתה יה11 הנוגע על נבהלה

 עד שיעור אשראץלה שמך כביד
 רפיאתי למהר החוש לא למה מתי

 לאיתנו שמך וישוב יאדס פנס זאתקן
 שסבן ואתה כלומר ה ואתר )זהו

 אותיותיך שנים שנפרדים ארבע
 יה כס על יד כי האחרות מהשנים
 נמרץ אחדות הוא ארבעתן שאחדות

 מתי עד המלא מהיותך התאב
 ,ה שובה כן זעל )ה( האחר

 דרכך פי ועל אלה אותיותיך ד׳ בכל
 נפשי אמדה ה חלקי כי נפשי הלצה

 תעשה וזה היא גס תושע ובישועתך
 כבוד תלוי בתיקוני כי שמך למען
 הנפש לענין הוא זה וכל כמדובר שמך

 כי חסדך למען הושיעני הגוף זלענין
 והוא החסד צד על אס כי כדאי אינו

 גומל גדולתו שבשמחת מלך כל כדרך
 * כדאי' לבלתי גס טוביס חסדים

 * גמד לידי נפל מלהיות שהחייתני חסדך שיכא חסדך למען יאמר או
 במה והוא זה מחולי אמית לבל טענ'אחרת עוד הכה אמר כי )ו(

 וחפילו מסלמנדרא ק״ו בת״ח שולט נהינס אור חין כי שידענו
 ע״ה דוד וכ׳ש בתורה דאיעסק נדייניה לא מידן אמרו אחר לאלישע'

 היה והוא ולילה יוחס הורה דברי על ומתעדן יגע העצני עדינו שהוא
 שבח במיתתי אין אמר הענין אל ונבא י הסנהדרין ורחש הקבלה ראש

 לא כי זכרך במות אין הלא כי חטא מכל אטהר טרם אמיתה חס לה
 וגס חלילה הגדר מאותו איני כי העולם מן שסלקני מי את לברך יזכרין

 כמאמר לה' שבח עולה ומשם בגהינס ומתמרקיס כשרים בלתי שהמתים
 יפת דנה יפה שאומרים ע מג מהעולה מגהינס העולה השבח גדול רו״ל

 אותם מנדר שאיני זכרך בתות אין כי אחר יאמר וכו'ובזה חייבת
 יודה מי גהינס הוא בשאול נס א״כ מותן על לה' בהלל אותך שמיכיריס

 דן שיפה לה' שאודה שס מתנדוניס אהיה יתכן לא כי אבי האס כלומר לך
 הידועה היגיעה באנחתי יגעתי הנה כי בהורה עסקתי הלא כי )ז(

 יגעתי אס כי צער לי היה כשלא צ״ל אין התורה יגיעת היא לי ומיוחדת
 אם תאמר ושמא בי שולט גהיבס אין ובכן צעדי בימי הוא באנחתי אפילו

 כי הוא הלא עון מחמת אתה אמלל אס חשתתך התמרק במה איפה כן
 רחמים מדת שהזכרתי ה׳ אהה הנה יאמר או )ו( ט: אשחה העתה

 שהייתי יונח ולו בסלוקי העולס על שרחמה שיברכוך במותי יזכר לא
 שם לך יודה מי בשאול הנה משס שבח לך ותעלה להתמרק שאול יורד

 יודה מי אך דן שיפה הדין מדת את רק שם יודו לא כי הנזכר הרחמים
 על ואודה ותרפאני תחייני לך טוב והנה בך דיבר שאני הרחמים שס לך

 תאמר ומה )ז( דינך מדת על משאזדה לך גדול שבח שהוא רחמיך
 המתשתכחז בתורה יגעתי כה עד ט הוא הלח אשמתך הכופר במה

 האיברים להכניע מרז״ל כנודע אדס של גופו חצי השוברת באנחתי
 עין הס דעבירה סרסורי גס להכניע אוסיף עוד ומעתה לך חטאו אשר
 ערשי בדמעתי בה שאני המטה כללות הוא מטתי לילה בכל אשחה כי ולב

 אשר כי מהלב היוצא העין בדמע אמס בה שוכב מהמט'שאני חלק שהוא
 על סרסורים היו שניהס כי יען וזה דמעה עעין תרדנה לא שמח לבו
 השכיבה במקוס ויותר אותה ישחו כן על במטתי עון גמרו שאיברי מה

 עינך בדמעות הפלגת לא כה עד למה תאמר ושמא ()ה אותה שימסו
 מחמימות ט עיני מכעס עששה הנה כי הוא הלא לעתיד תעשה כאשר
 לומר ואין הלחות כלוי ג״כ שהוא ותתיישן ועתקה ותרקב יבשה כעסי
 בכל לשחות דמעות להוריד לחות לה תהיה וישנה נרקבת עין איך שח״כ
 אך אותי מצירים שהיו צוררי בכל היה זה כי הוא הלא ט מטתי לילה
 און פועלי כל ממני סורו אומד אני כן על ט )ט( צוררי בטלו עתה

 שאבכה שאמרתי קול הוא בטי קול ה' שמע הנה כי והטעס לי מלהצר
 איך בכית לא עדיין האס איש יאמר ואס )י( לילה בכל שאשחה לפניו

 בזה נס התפלה כמקרה הלא כי התימה מן אינו הנה פועל יעשה מעתה
 יקח הפלתי וחח״כ וקבלת ה'תחנתי שמע אתפלל טרם כי יקרני

 מאמרנו והוא קבלה שכבד חחר למשא עליו תפלתי תהיה ולא זישמענה
 שאענה שעם אענה ואני יקראו טרם והיה פסוק על מדרכינו לאחד

 כי מרזי׳ל שידענו במה יאמר אי
 (4 מעשה לאותו ראוי דוד היה לא

 יאמרו כי יתייאש לא יחיד יחטא שאס
 כלומר הודו דודובז׳יאת' אצל כלך לו

 ממני הרעים ממעשיכס הורו
 כי והוא מתני ולימדו בי שתראו ממה
 תשובתי שקבל בכיי קול יי' שמע

 תחשבו ולא לכס יעשה וכה כלומר
 כבתחלה לפניו לרצון תהיו שלא

 והראיה חיבה לכס יתוסף אדרבה כי
 תפלתי שהס מהחלה הנה כי

 בהחילילשוב בלבד בכיי קול ושמע
 שמע כי הוסיף מעט ועוד )י(

 הוסיף וקבל ששמע ואח״כ תחנתי
 ולא תחלה שתס אשר תפלתי ויקח

 יאמר או • בקודם כמדובר מנעה
 בתשובתי עליתי הדרגות שלשה הנה

 שומע היה לא תחלה מזו למעלה וו
 ואחר והפלה תחנה ולא דמעתי רק

לא מעט עוד מעובי ושבתי שבכיתי
 כי ממני לשיקבל לבכות הוצרכתי.

 עדיין אך ביחיד זה וכל תפלה מסתם גדולה שהיא תחנתי י" שמע אס
 כי יקח הפלתי נס ועתה שומע היה לא עדיין יחיד בהיותי כלומר תפלתי

 הוא אס כי הכינור מלאך עי׳י מקבלה היה לא גס אס כי יקבלנה בלבד לא
 בגמרא אמרו הנה כו'כי סורו יחמר או )ט( : יקח הפלתי בעצמו

 הדור רשומי את יחטיאו שלא אדס מחטיאי חיצונים כחות אל יה שמזהיר
 וכדאמר ט מאיר בר הזהרו ובתורתו עקיב בר הזהרו ברקיע דמכרזי

 המחטיאים ההם לכחות באמת והנה כו' עלך דחכרזי חלמלא השטן להן
 ממני סורו יאמר זעליהס המה משחית חרשי כי להס יאמר האון פועלי

 לפניו אני וקדוש ורשוס בכיי קול יי' שמע כי תחטיאוני בל האון פועלי כל
 כז' ה' חנני שאמרתי תחנתי ה ששמע במה כי אנכי ובוטח )י( ית

 )יא( :יקח און פועלי כל ממני שיסורו הפלתי נס כי ידעתי ותרפאני
 מאד ויבהלו יבושו הכתו' ככל והחייני שתחלימני במה כו' ויכהלו יבשו

 עוד שיבושו מה שעל שאמרתי ומה פניהס יתכרכמו ש אויבי כל
 ישובו אס אך כתשובה מיד ישובו לח הבושת מחמת אס הוא מאד יבהלו

 הרגע רק חלילה מאד שיבושו אחפוץ ולא אוהבסנדבה לאאשניאסרק
: כלבד רגע יבושו ישובו וזהו שביס הס ידו שעל הראשון

 נתראה כאשד אחריו שאול רדוף שאחרי בראותו שטון )א( ן
 זה הקולך לו ואמר בידו שאול מעיל וכנף פניס

 לה' אס כי לשאול הטובה מחזיק היה פלא ואמר ושיבח שר אז דוד בני
 שעל ימיני בן טש דברי על ליי' שד אשד וזהו טוביס דברים בפיו ששם

 כמ״שז״ל הוא כוש הלא כי יאות לה והשבח השיר לו טוב שדבר דבריו
 היותו עס משנאתו משתנה חינו שחול כך מעורו משתג' אינו זה כושי מה
 כן אחרי בו אבטח לא טוב שדבר וגס )ב( קדוש משורש שהוא ימיני בן

 אני מצדו ולא בו ולא חסיתי בך יי'אלתי אס ט הטוב דברו את שיקיס
 כדואג אותי רודפי' אתו אשר מרבים אס כי הוא צריק הנה כי בעצס ירח

 ושמא רודפי מכל הושיעני וזהו עלי אותו המקוממים ודומיהם מיפים
 שב הוא הפועל בעת הלא שיהרגך אליו מועצותס למו ישכון מה תאמר
 )ג( ממנו גס והצילני לז״א ירצה בן חת כאב טובים דבריס לך ומדבר

 אות שיראה או ההיתין אחר הוא פמתפייש אמת דן לומד והו' יטרוף פן
 פן וטריפה פתאומיות מעת אני ירא אך בגח ככף לו שהראתי כזה

 ג ■־נציל ואין פורק אס כי העשת מה לו שיאמר מי ימצא לא ט וכו' יטרוף
 פןיהרב הנוף ח'ממיתת אשות כפתי נכוה הוא הנה יאמר או )ב(
 פן ',ד מ ויירא יעקב כענין וחנטו שאול את יהרוג פן הנפש ממיתת שמת

 את רודפי מכל הושיעני אמר הגוף הכנת ועל יהרוג פן לו יהרגויצר

 הטורף הוא •מי נפשי כאריה רוף1פף )ג( והצילני אהדג שתא מפי
 ליטמא בא ט ?•די מציל אין כי היצה״ר הוא מציל ואין פורק שהוא אותו

 או ה כמשיח ידי ואשלח פתאום אפי יבער פן מידו מצילין ואין לו פותחין
 כבר עתה גס הלא ט ה' נא תאמר ואס )ד( כפפי והטרף ישראל שאר

 איפה וא״כ ז"ל כמ״ש נענש זה על וגס המעיל כנף ותכרות יד שלחת
 שכירי זאת עשיתי אס אלהי יי' הנה מליהרג לשאצילך עיכוכ לך יהיה

ובנפשי בלבי לא אך שכרתו בכפי בזה עול יש אס המעיל כנף שכרתי

ועיר



 לת• אם־גי יי י:5ככ אם־יינדעול זאת עשיתי
 • ירךףאויב י : ריקם שלמירעואחלצהצוררי

 ישכן לעהר • וכבודי דד כארץ חרמם רשג נפשי
 צורח כעבהת הנשא באפה1 יהוה קומה י :סלה

 תסובבך לאסים ועדת צוית משפט ועורה

 ני שפט עמים יהוהידין :״ שובה למרום ועליה
 יגמר־גארע^רשעים י :עלי וכתמי כצדקי ץהוה

 יא ־ צחק אלהים וכליות לכות ובחן צדיק ווהכונן
 שופט ^היס נ ;מושיעישרי־לס על־אלהים מגני

 חרבו אם־לאישוב יי :ככל־יום זעם ואל צדיק
 כלי־מות הכין ולו יי:ויכוננה לרך קשתו ילטוש

 עמל והרך. יחכל־־און הנה טל :.יפעל לדלקים חציר
 בורכרהרחפרהוויפ^^חות טז : שקד וילד

 חמסו קדקדו ועל בראשו עמלו1 יעיב ח ן

 ששךהוה ואזמרה אודהיהוהכצדקו י" ירד;

על־הנתיתמזמורלךוךריייהוה למנצחא ח
כל־־3מדדאךיר^מך אדוננו י י"':׳ י

אל רוממות
 מ׳ לי מלס הוא רע סולמי הלא נמלו גמלתי אס אפי־ כי ועיר )ה(
 צוררי חולץ הייתי אלו כי ועוד גמולו לו לגמול היה וכדיו טונה תחת רעה
 ריקם צוררי ואחלצה אס כי מעילו ככף כורת אפילו הייתי שלא ריקה
 י ע הלא כי והוא כו׳ נפשי שאול הוא אויב נפשי אויב ירדוף הלח )י(

 אפו ששב הוא בידי מעילו כנף רחותו
 היום סיגרני אשר אתר כי מתני
 התיכו׳ והתכת כו׳* הרגתני ולק בידך
 אס כי גופי ירדוף בלבד שלח
אזתילאאעצר בהכותו כי נפשי גס
 באנשיו או בו ידי שלוח לבלתי כק

 גוף של חיי לארץ וירמוס קוישג זע״י
 בשפלות המלטת הוא וכבודי ונפש

 עד ישקוט לא כי סלה ישכן לעפר
 להרגו ידי שאשלח ואמ.׳כעון יחטיאני

 כמאתר המלכו׳ לאבד יהי׳לפוקה וגס
 תהית ולא בעלה דבר על אביגיל

 היה טוב טוב כן על זאסלךלפוקה
 המעיל: בכרתי יצר־ של רוגזו שהנחתי

יחרה ספק אין הנה מת ק )ז(
 המצרי'ורודפים על ה׳ אף

 רעה דוד חבה לא אך דוד את להמית
 לצדי' ענוש גס כי ידו על אליה תבא

 תעשות יי' קומה אמר כן על טוב לא

 בהם קימתך ותהיה משפט בהס
 האף את תשא אתה כי באפךנ״כ

 בעברות הנשא מהסוגס מלינקס
 ואות עברות נתמלאו אשר צוררי

 עליהם קטיגורי׳ נעשו צוררי העברו'
 עונינו ביד ותמיגנו כענין לכלותם

 צוררי בעברות הנשא ה אתה וגס
 הכחות באותן וגס מעליהם הנשא כי

 כל ינשאז הס שגס צוררי עברו' שהה
 ועברתם ה אף שנחרה אחר כי תאמר ושמא משפט בהס הס גס יעשו

 כי הוא התיקון כן על ורוגז משפט עשו אס כי ריקס ישובו לא קשתה כי
 .האמור שהוא אלי לעשות צזית משפט למעלה תעורר כי כו׳ אלי ועורה

 להיות שעתידה מה שהוא כז' נחלתך גויס ואתנה מתני שאל שני במזמור
 לכלותם דוד בקש כי האומרים רז״ל מאמר ויהיה לבא לעתיד ידו על

 אברס אותס וישב הפגרים על העיט וירד כד״א אברה הניחו ולא מעתה
 יד על אז כי לעתיד לעשות מעתה ציית משפט אלי ועודה יאמר וזה

 כוללת מלחמה אערוך באופן אלי שתעורר ההוא משפט רוח התעוררו'
 )ח( מעתה עשה משיחו ועל יי׳ על כן' ארץ מלכי שיתיצבו לעתיד כאשר
 באופן יי' על כו' ארץ מלכי שיתיצבו כחחד תסובבך אשר לאומים ועדת

 צבא לפקוד למרום ועליה ואז הכל ממך כי באומרם תסובבך עדתם שכל
 בקשתו אך צוררי ישראל על היה אשר זעמך עליהם ושפוך שובה המרום

 האומות את לכלות דוד שבקש כז׳ העיט וירד ז״ל כמ״ש נעשה לא זאת
 להשתעבד עלינו יעץ כי שהוא אברס אותם וישב וזהו אברס הניחו ולא

 יי׳ שפטני אז ,עמי ידין יי' כאשר אמר ידין ה' )ט( : למלכיות
 וכתומי כצדקי והשפטני מעשיה אצל מעשי תערוך אז כי כו׳ כצדקי
 תערוך חפץ איני עתה אך עליז מלאך ממנה נעשה מצוה כל כי עלי שהוא
 אלמלא הקבה לו שאמר ז״ל וכמ״ש יודע מי כי שאול צדקת עס צדקי
 מת אך )י( שאול מפני דוד כמה מאבד הייתי שאול והוא דוד אתת
 חוטאים כתיב מי ברוריה כמאמר יהודים הכתות שתי להיות שואל שאני

 ויתמוהחטאו׳ בתשובת החוטאים ית׳את הוא שיחזיר כתיב חטאים
 כדינם רשעים רע נא שיגמור ממך אשאלה כאן אמר זה ועד שחטאו
 תשיבם כי ויכלה יגמר בעונות הנעשה המשחית הוא הרע כי כהס כמוני
 אומר אני זה וכל שאול ובין ביני צדיק שהוא מי את ותכונן ־ ויכלה אליך
 ^היס וכליות לבות ובוחן הלא כי ממנו לצדיק עצמי את מחזיק שאיני למה
 אבי כי שומע יחשדני ואל )יא( הצדיק הוא מי היודע לבדו הוא כי צדיק
 לבי ביושר אדרבה הלא כי הצדיק שאני אס כי לבי כן ולא לפנים כן אומר

 לי שיש מגיני וזהו לבב ביושר שלא אדבר ואיך ליושע בוגוח שחני מה הוא
 כי יודע הוא כי לב ישרי מושיע להיותו הוא הלא לי יגן שאבטח להיס על

 הצדיק הוא מי היודע הוא לבדו ה׳ כי אומר אני לבב וביושר אני לבב ישר
 אין צרה לי שאין יוס ואין חשק בלי ומורדף בצרות תמיר שאני ומה )יב(

 בו ועושה ומיסרו צדיק שופט אלהיס הלא כי אני צדיק לא כי ראית זו
 מחלקם החסד מדת שהוא שאל אלא כאחת היסורין מביא והיה " משפט
יאמר או ; לסובלם שאוכל יום בכל זועם ואל וזהו יום בכל מעט ממנו

ק

ר ח ז תהילם
 צדיק שאיני ראיה צרותי ואין צדיק יקרא אשר הוא מי השופט הוא אלהי'

 • למשפט חסרתיך כענין יוס בכל זועס היותו הוא ל חסד אדרבה כי
 באומרייגמרנא בתשוב׳ תחזירהו פניך חליתי הנה את אם )יג(

 ברדיפתו שיחזיק אס כי מדרכו ישוב לח ואס רשיייס רע
 אשר חרבו כלומר ילטוש חרבו הנה

 להכינה אותה ילטוש להמיתו עתידה
 לנגדי. דרך אשר קשתו וכן מהר

 שאמרתי ומה ויכוננה עתה מתחלה

 ר שכב שנראה חרבו ילטוש שעתה
 שבזה א1ג ליהרגבה החרב לו מוכנת

 )יד( הכנתה למהר אותה לוטש הוא
 כבר לעצמו ולו כיהנה הוא הלא
 עתה אך לזה מקודם מות כלי הכין

 אשר ורודפים לדולקים חציו שמכין
 יפעל במלחת להמיתו אחריו ידלקו

 כיאחרשאומ לומר ואין )טי( לי ולא
 לא דברו יקיים עוד ירדפני שלא

 אין ברעה שהיחל אחר כי הוא כן
 ששלח און יחבל כיהנה להאמינו

 ודעו עוד הכינו נא לכו לחמר הזפיס
 כי עמל והרה ומיד כו׳ מקומו את

 כו׳נאחרי לבקש ואנשיו שחול וילך
 אמת ימשך לא אלו רעות התחלו'
 שודאי שקר וילד כ״א בדבריו ובטחון

 בהבטחתו ישקר כי תהי׳שקר התולד'
 שאמרתי ומה )יו( יקימנה זלא

 כרה בור כי הוא לעצמו הוכנו שכבר
 עיר נוב על הרע לשון בקבלת

 ויפול שהמיתס ויחפרהו הכהניס
בראשו ישו'עמלו יפעל)יז(כי בשחת

 היא קדקדו ועל עון אותו על שיהרג הארץ
 כי כנודע הקדקד מן שיוצאים זרעו

 :בנין שלשת עמו מתו כי היה וכן ירד חמסו ג"כ יוצאה הזרע טפת משם
 לו יאמרו ולא ענייניו כל על ליי׳ להודות יוכל מי כי יאמר אודה )יח(

 כצדקו יי אודה אך דמרך שבחי לכולהו סיימתניהו
 בשמו שאין ודס בשר מלך כשס ה׳שאינו שם אזמרה וגס בלבד עמי שעושה

 הכה יאמר אי : כנודע עליון כן גס שמו ית' הוא אך בעצמו רק ממש
 שמצילני צדקה עמי ית' הוא עשה אחר ומצד ומצטער רדוף בצרה אנכי

 זאת ובשכר ההצלה על כצדקו ה' ואודה צערי על אחוש לא המות מן
 וזהו סובל שאני זה צערי חלף במעלה לעלות שאזכה בה׳ אבטח

 : מלך נצב עליון בהיוחי ה׳ שס שאזמרה אבטח כי יון ע־ ה שם והזמרה
 השר* מלאכי זה פסוק "לכי ר הסכימו הנה כו׳ אדונינו יי )ב( ח

 לב לשים ראוי והנה • התורה להס שתנתן אמרוהו
 דרך וחס אליה לבא מבא להם אין פשטיותה בדרך אס תורה בקשו איך

 שהם להס ניתנת לא למה הקב'ה של שמותיו התורה כל אשר סודה
 דרך יתן האיכות קלי החומר בעלי אדס ולבני * הערך גדולי רוחניים

שהיא אשר מלת אל לב בשום המזמור ענין אל נבא ובכן * פשטה
 יתקשר איך כו' עוללים מפי אומרו ועוד * תנה אשר באומרו מיותרת

 צורריך אומרו וגס ידברו ולא להם ופה מפיהס עוז יוסד ואיך הקודש אל
 שתי ענין ומה ומתנקם אויב בזה הכניס מי ועוד : הבנה משולל

 לומר ראוי היה תזכרנו כי אנוש מת אומרו כי ועוד :אלו הואריס
 :השרת מלאכי דברי סוף הס כי השמיס על הודך תנה אשר אומרו אחר
 וגס למטה ולא למעלה לא מתקשר אינו שמיך אראה כי פסוק כי ועוד
 וידוע כו׳ מעט ותחסרהו ומהו כו' אדס ובן תזכרנו כי אנוש אומרו כפל
 תמשילהו אומרו ועוד :פה הכניסו ומי ידבר משת על כי ז״ל שאמרו מה

 הוא כח האס כלס אומרו ה(פי׳וגס בצאנה הכלויצא על נו׳שמור׳שהשליטו
 ודרך העולס יתר כל ואיה ואלפיס צאנה רק פרט שלא ועוד :כלס הות

 צורך מה כו׳ שמיס צפור אומרו ועוד :שדי בהמות וגס אמר תוספת
 יי׳אדונינו לומר ולמה,חזר יחיד לשון ואו׳עזבר ימים ארחות שעובר אומרו
 נפשן כי ח הדעות נתחלפו האדס מדרגת בגדר הנה אמנם כן׳:

 עור כתנות ית הלבישו כי וגס ממעל אלוה חלק בתנה הוא-אשר אלי״ס
 צדיקים אך אלי״ס מלאכי מעל גבזה מלהיות הגשס יעצרנו לא ובשר

 מן האיכות שפל הוא אך מלמעלה נפשו כי גס כי ב' ♦ ישראל בני ומעס
 בעצם רוחניים נבדליס שכלים והמלאכי׳ בחומר מלובש הוא כי המלאכים

 ערכם מקטינים ויש הגלגליס מן לא אך המלאכים מן ערכו מקטינים ג'
 זה כמות כי אין הבהמה מן האדם מותר כי האזמרי ,ד הגלגלים מן גס



ט ח תהילם רוממות-אל
 הכהמ' כרוח עמו מתהווה אס כי הוא נגדל שכל לא כפשס כי זה מות כן

 הראשונה הדעת והנה דעתא מהאי ליצלן רחמנא גמותו עמו זתפסד
 מלאכי ממעלת גדולה הצדיקים שמעלת והצדק האת' חכמי דעת היא

השומר גדול מי ארז״ל במדרש גס אס כי הזוהר בסכר בלבד זלא השרת

 ביראת מושל צדיק ככל עבות לא בבקר ימטיר או כיהושע דוה בגבעון

מעט ותחסרהו יאמר מה לאלהיס נדמו ישראל שחכמי נמצא אלהיס

 מי לשמרך כו' מלאכיו כי הנשמר או
 על ונאמר הנישא או הנושא גדול

 רשות הנותן גדול מי ישאוכך כפיס
 עלה כי שלחני ונאמר רשות הנוטל או

 רביעאת די וריויה כתיב וכן השחר
 א11 נאמר לא קדמאה חלהין לבר דמי

 למאמרי מספר אין ורכים לכיעאה
 הצדיק גדול המכריזיסכי ז״ל רבותינו

 היו כן על כי השר ממלאכי ית לפניו
 שלוחי' ושלח יעקב את מלויס רכוא ס'
 הס שריס קדמו כן ועל אחיו עשו תל

 מלאכי הס נוגניס אחר שיר לזמ ישר^

 ויורדים עולים יס11 מלאכי אך השרת
 הסברא שדעתס האדם באיכות
 להחזי' קדשו ברוח דוד והנ׳בא השבית
 השנייה ולבטל הראשונה סברא

 מלאכי דעת והי' זהשלישי׳ובשני׳היחל
 כלומר אדונינו ה׳ שאמרו השרת

מפי ג : הורךעל־השמיכש תנה אשך הארץ

 מעשיה שמיך כי־־אראה :י ומתנקם אויב
 מה־" ה :כוננתה אשך וכוכבים ירח אצבעתיך

 י 5 תפקדנו כי ובן־אדם כי־תזכתו אנוש
 ז תעטרהו והדר וכבוד מ^הים מעט ותחסרהו
ח י תחת־רגייו שתה כל ידיך במע^י תמשילהו

 צפורשמים ט • שדי בהמות וגם קלם ^ם

מדד אדנינו יהוה י • ימים ארחות עכר הים ודט

 ב ־ לדוד מזמור לבן על־מות למנצחא25
 אספריכל־ אודהיהוהככל־לכי

 אזמרה בך ואעלצה אשמחה ג :נפלאותיך

ויאבדו ןכשלו אחור כשוב־אויבי י :עלון
 זה כי תקרא אדונינו * ה שאתה למה

 לבעלי ולא לנו אדון ליקרא כבודך
 בארץ שמך לפרסם כונתך ואס תומר
 אדיר מת הנה כי צריך אין הנה
 ולא לנו תנה התורה אך מצרים יציאת ידי על הארץ בכל כבר גומך

 אס כי הפשט אינו קבה אשר החלק הנה בה פשט שיש גס כי לחומרייס
 כי כלומר קדם שרפי לרוחניים שהוא השמים על הסוד דרך הוא הודך

 אין כי דעתם היה כי הנה יאתה להס כי אדם לבני ינתן הפשט חך
 דוד ואומר )ג( הרוחניים והמה החומר אנחנו כי למדרגתם שזה מדרגתו

 כי והוא לנצחס לנו עוז יסדת ויונקים עוללים מפי הנה הקדש ברוח
 ויונקים לחם שאלו עוללים כד׳א היניקה ימי השלם אחר יקראן עוללים

 מעוברות היו מצרים בגלות כי ארז״ל והנה יניקה של חדש ד כ׳ תוך הס
 הקב״ה מזמין והיה בארץ מבליען הקכ״ה והיה בשדות ויולדות יוצאות

 ולא חלב ומאחד דבש מאחד יונקים והיו דדין כשני הארץ בחלל אחד לכל
 זמן אחר יוצאים והיו גדולים שהיו עד אס כי יניקה של חדש כ'ד בלבד
 את מכיר אחד וכל עדרים עדרים ויוצאים הקרקע פותח ה הקב שהיה
 כי ואנוהו אלי זה ואומרים באצבע מורים היו הים על אשר היו ואלה אביו

 להם מתראה ה הקב שהיה יונקים בהיותם כאשר ואדום צח ראוהו
 לנצחם עוז טענת לבו ואין השרת ממלאכי בעלם לא וזה ואדום צח כבחור
 ואומרים הקב״ה את רואים אין רוחביים היותם עס מה כי מזו גדולת

 ואמרו באצבע הורו מלןבשי'בחוע הנערים וחוקם כבודו מקום איה
 מקבלים להיוקס מיה ממעלת השלם האדם מעלת גדולה כי הנה אלי זה
 זמן שאחר ויונקים עוללים שהיו אותם מפי יאמר■ וזה התורה סוד גס

 אשר יונקים היו עדיין לחם שאלו עוללים כד״א עוללים בהקראס יניקתם
 עדרים מצרימה ללכת ראויים גדולים שתיו עד כי שס אס כי זה היה לא

 אלו של מפיהם לארץ עתחק וחלב דבש יובקיס היו חבותס לבקש עדרים
 היה ולמה השרת מלאכי בגד לנו עוז יסדת ואנוהו אלי זה באומרם סהוא
 נגד הבאים וסיעתו עוזא הס צורריך למען ויונקים עוללים פי מאמר
 אשיגכו'שהית אמראויכארדוף עליו שנאמר פרעה את לעזור ■ישראל

 והכניע ה ריחס ויונקים עוללים פי מאמר וע״י מישראל להנקה בא
 כי הוא האדס מעלת על ראיה ועוד )ד( ומתנקם. אויב והושבק צורריו
 טענת כי והוא כו' שמיך אראה כי וזהו בשבילו צבאם וכל שמיס נבראו

 פועל יחשד לא כי היא הלא גדול הבהמה מן האדם מותר כי האומרים
 כי יאמר וזה אחד ברזל מחט לעשות כסף ככר לפיס עשרת יוציא חכם

 כובנתה אשר וכוכבים ירח אצבעותיך מעשה הגדולים שמיך אראה
 ירחים וגרש שמש תבואות ולמגר ולמועדים לאותות האדם לעבודת
 תזכרנו כי אנוש מה והנה לה( האדם לעבודת שכלס הכוכבים ושימושי

 אך תפקדנו כי אדם בן היותו מצד ולא עצמו מצד לעבודתו זה כל לברא
 מפאת הוא אך מכינו הוא אדם בן או אנוש היותו על לא כי אומר הוי

 הגשם יחסרנו ולא לעבודתו שנעשו מהדברים גדולת היא שודאי נפשו
 גוי ששאל הזוהר ספר מאמר והוא כו׳ ותחסרהו אס כי עוד ולא )ו(
 בחכמי וכי כמוך מאין כו' הגויה חכמי ככל כי שכתוב מקרח על אחד

 עושה אין כיבכלחכמיהגויס הוא כינן לו והשיבן כמוהו יש ישראל
שמש יאמר המיס בחכמי היה מי כי ישראל בחכמי אס כי ית כמעשיו

 כי עליו תקפיד ולא רצונו ונעשה אומר כאלהיס הוא כמעט כי מאלהיס
 במת ופירש )ז( ידן על שמך שמתגדל תעטרהו והדר וכבוד אדרבה אס

 כי הוא מאלהיס מעט תחסרהו
 וארץ שמי׳ הס ידיך במעשה תמשילהו

 א־ף ואומר שמיס נטו יהב ידיו כי
 כו' שמיס טפחה וימיני ארץ יסדה ידי

 שמשל יהושע כענין ממשילו אתה בכל
 לזה ודומה תנועתס לעכב בסמים

 כעניןר׳חנינא רגליו תחת שתה וכל
 וידליק לשמן שאמר מי קדוסא

 )ח( בזה וכיוצא וידליק לחומץ יאמר
 שבחך יועיל מה הלא תאמר ושמא
 נבזים התור'והמה מקבלי ישראל גדר

 אדסלז״א כני יתר בין גס ושפלים

 כי איפה דע כי חכה יתמהמה אס
 כלם ואלפים שצאנה זמן יבא כאשר

 יהיו היער חיות הם שדי בהמות וגס
 כבש עם זאב שנר זמן שהוא יחד

 מלאכים הס שמיס צפור אז )□(
 ודני שמים שמכונה ה אל המתייחסים

 אל המתייחסים מלאכים הס הים
 לויתן וגס ים בתואר המכונה השכינה

 כדעת ימים אורחות עובר שהוא
אדונינו ה ויאמרו אז יודו כלס המתרג

 אדונינו ה' )י( :כדתחלה עלהשמיס הודך תנה עוד יאמרו כו׳ולא
 שאינו דמלתא מסקבא נמצא העילס עיקר שהאדם שהוכחנו כו׳אחר

 ולא יקרא למו אדון שה שכוונו כו' אדונינו ה' האומרים המלאכים כדברי
 בלי הארץ בכל נודע שמך אדיר חת שכבר ואמרו כבודו שאינו אדם לבני

 כי העיקר אבו כי אומרים אבו עתה קורה להס לקק ישראל אק החשיב
 שמך אדיר כבר אדונינו ה תיוק מבלי כי שאמרו מת וגס יקרא אדונינו ה׳

 כן שאין מה שמך אדיר אדונינו ה בהיות אדרבה כי הוא כן לח הארץ בכל
 הארץ בכל שמו אדיר יהיה ואיך עולם אין ישראל אין אס כי בלעדנו

•• בלעדנו

 מבת ראשון לו שנולד הבן במזה כן שאמר רז׳ל אמרן 0)* 23
 בדעתו היה מת היה לא שחס שאמר שבע

 טעם זה לדעתם ויהיה נמחל כן שע״י ידע שמת עתה עונו נמחל שלא
 הבן מות ע״י מעונו שנתלבן דרכו פי על לרמוז הבן אמר ולא לכן או' אל

 קינת רק לזולתו כן שאין מה לדוד מזמור הוא לבן מות על יאמר זה ולפי
 אומרו אל לב בשום זה דמע יאמר או בנה ימות כי לאיש ליה מיבעי
 שבמות אנשיס דרך הנה אך שניהם בין לבן מות על אות וגס ושיר למנצח

 האמת דיין כריך לברך ת' מצות תקיי' ואינו דואג הוא עונו שימחל גס בנו
 מפסוק חכמים כמשנת והמטיב הטוב או שהחייט באו׳ כאשר לבו בשמחת
 ויאמר ויחס שמח זה בנו במות דוד אך בדאגה ומברך וכו׳ ה׳ אח )אהבת

 על לומר כו' למנצח או' וזה לבו בכל האמת דיין שברך יה גרס לחם שימו .
 אנשים כדרך שלא לבן מות על שמחת תואר שהוא למנצח תואר לי היות

 הרעת על לברך המצות אקיים כן ידי שעל יען )ב( לדוד מזמור כן על
 מות על לבי בכל ה' אודה אני כי בשמחה הטובה על מבי־ך שהוא כשם
 לו שימחל גס זולתי יעשה שלא מה לשמוח מזולתי אני נשתנתי ומה הבן
 הע"הז איבוד ב הגוף מות א' לו היו דאגות ב כי הוא הלא בן לו במות עזן
 בעה״ז אמ^־ל פלא ואדע עובי נמחל כן שע׳י למה עתה אך השס חילול על
 בכל ימי באורך נפלאותיך כל אספרה וזהו * יה מעשי ואספר אחיה כי

 מת ידי על פן אירא לא כי הבא העולם בן אהיה וגס )ג( זמירותי שירי
 ידעתי שלקיתי עתה הלא כי לעתב אזכה לא ידי על שמיס שס שנתחלל

 ט והוא עליון שמך שאזמרת אזכה גס בעה אתך בך ואעלצה שאשמחה
 בגהינס הרשע שמהלל מג״ע יותר מגהינם עולה שבח יותר כי רז"ל אמרו

 הייתי כגהינס הייתי שאס גס אמר כו חייבת יפה ואומר המשפט לאלהי

 שהוא בגיהל מבהיותי עליון בהיותי שמך שאזמרה עתה טוב טוב משבחך
 שיפה הדין שס שמהללים בור כיורדי לא יאמר או * תחתון •בהיותי

 כו'הנת במוב )ד( : עלי שריחם שסה'העליון אומר אני אך חייבו
 העביר ה גס הנביא לי אמר כו׳ חטאתי באומרי כך ואחר מות בן הייתי

 הייתי תחלה כי הנה ימות מות לך הילוד הבן כי אפס תמוה לא חטאתך
 אל אחור אויבי בש־ב לכן ונתכפרתי תחתי עת הזה הבן ועתה מיתה חייב
 על הבא לי ויאמרו חייב שהייתי אחור שהוא בתחלה אומרים שהיו מה

בלשונם שיכשלז שמיד כ*א להם להאריך ראוי אין כמה מיתקן איש אשת

יאבדו



ט תהילם אל רוממות
 לפניך לעמיד לעה חלק להס יהיה שלא מפניך ויאבדו ינשלו וזהו יאבדו

כי ה חי באומרי אני ששפעתי משפטי עשית הנה כי )ה( ־כרו י כן לא כי

 ^^פטיוךעע^כתלכסא יח מפניך
 מחית שמם רשע אכדית גויים גערת י :צדק שפט

 וערים לנצח חרבות תמו1 האויב ז :ועך לעולם

כונן ישב לעולם חהוה " המה־ זנך□ אבד נתשת

 שדנתני דיני עשית כך ואחר מיתה וחייבתני זאת העושה הקיש מות בן
 כו' אפס התות לא כאומרך עלי מות חיוב נשאר ולא זה בבני להחליפני

לומר וחין ימות מוח לך הילוד הבן
דובר שאני הרחמים :נדת ה׳ חתה כי
 ז״ל מאמרם זהואענין ויתרת בך
 הקהה כי לקח זה נתן ה' פשוק על

 נמלך ואינו נתן ה השובה כשנותן
 זה' וזהו נמלך הרע על אך דינו בבית
 ליקק כדי דינו ובית הזא שהות לקח

 חין הנה יאמר ובזה הרעה על שהיה
 שהטובה מר ל פה פתחון לאויבי

 היה אמות שלא חטאי במחיל' שעשי׳לי
 חדת יד ושעוד רחמי' מ־ת של ויתור
 לקטרג למחר אז היום נטויה הדין
 7?רחמי בעל ה אהה בזה הלא כי עלי

 מות וחייבתני דינך בית עס ישבת
 שאח״ככאומרי אלא לקח כענקוה

 דינךונתת בית עס הדין מזגת חטהתי
 לכסא ישבת וזהו הזה הילד את תחתי

 דיינות ישיבת שהוא ישבת לומר כז'
 שופט ואז כנודע דינך בית הוא לכסא

 הדין שורת שהוא הדין שמזגת צדק
 שלח נמצא כמדובר צדקה אל נוטה

 ירק כצדק תבל ישפט והוא יי כסאו: למשפט
 משגב לדף משגב דהייהוה י י• כסיבתם לאסים

 לא- כי שמך יודעי בך ויבטחו יא ■ בצרה לעתות

 צ?ן ישב לידות זמרו יב יהירה תרשיף ןוזבת
 אותם דמים כי־דרש יג עלילותיו־ בעמים הגית

 חנננילהרה״ראח יי זכרלאשכחצעקתענץם:
 למען טי : משערי־מות מרוממי עמי־משנאי

 אגילה כרת־צ^ן כשערי כל־תהלתף אספךה
 כרשת־־זר כשחתכו טבעוגוים טי בישועתך:

 עשת משפט "והוה נודע ־יי תלם ץה3נל טמנו
כפעל

שעודני לוחי־ מקזס לאויבי נשאר
 היה אס ולומר לחלוק דין לבעל מקוס יש עדיין כי לומר ואין )י( חייב
 ינכה בעבירה שנעשה כיון הבן כבמות כ״כ חיקל היה לא דינו ובית הוא

 למדת מקוס עדיין ונשאר רחמים מדת פי על שהיה ודאי אלא מיתתך
 היה פלא בדין שמיקל ממה ראיה אין כו'לומר גערת "א ל לקטרג הדין
 והכל העכין מיקללפי ופעם מכביר פעם נמצא הלא כי דינו ובית הוא
 ולא שהיקלת הפלגה בדור גויס גערת הנה כי דינו ובית הוא ידי על

 היות ארצ׳עס איבד ולא המית ולא בלבד .שהפיצה' כעס גערה רק היתה
 הערים ולא העם איבד עון כך כל היה שלא המבול ובדור ה' על לוחמיס

 כל אך היה צדיק איש נח אס כי אחד רשע אפילו נשאר שלא רשע אבדת כי
 חרבות לנצח חרבות תמו האויב אס כי (1) ועד לעולם מחית שמס השאר
 סדום הס נתשת ועי־יס כי זזה זה אחר ובמקום לנצש נשארו שלהס

 אל שחוזר המה וז״א העם של זכרס נס ואיבד בתש שארצותס וחברותיה
 ומקימות החמיר מקוס כי הרי ועס ערים איבד כי הנה אמד ולא העס
 ידי על היה הכל כי ודן ישב לעולס דינו ובית הוא זה ועכ*ז )ח( היקל
 וירד נאמר הפלגה בדוי־ כי כסאו למשפט כונן כי הוא הלא דינו ובית הוח

 הוא ואני כי כו׳ מביא הנני ואני נאמר ובמכול כנודע לדין שהוא לראות ה
 רכה במדבר כמפורש ההורה בביאור אצלנו כמפורש דיני ובית אני

 יתב׳ דרכו זה כי דינו ובית הוא שהוא המטיר זה נאמר ובסדוס בפירוש
 וה* נתן ה' על ז״ל כמ"ש דיני בית בהמלכת אלא ודין משפט עושה שאין
 וה' פורענות שהוא ליקח אכל נתן ה׳ אלא כב״י נמלך אינו כשמטיב לקח
 תמיד למשפט ומסדר שכונן כסאו למשפט כונן וזהו דינו ובית הוא לקח

 למה הקושי׳ על נשיב מה א״כ תאמר כנודע)ט(ישמא דינו שהו׳בית כסאו
 חטאו שלא החכול ודור שפיודס רק מתו ולא ה' עס שנלחמו הפלגה בדור
 העולם לכל היה הפלגה דור כי והשיבו רז״ל הקשו זה והכה תמו ספי כ״כ
 הוא והי שהוא והוא פה יאמר וזה המבול בדור כן שאין מה אחדות יחד

 הפלגה בדור שהוא יחד תכל כל שהיה תבל כשיפפוט הנזה' דינו ובית
 כשהם אך עליהם שמיקל צדקה של משפט שהוא צדק בבחינת ישפוט

 שהוא מישרים בבחינת הוא או רבים לשין לאומים הנקראים נפרדים
 ה דעות אל בדינו גס כי דבריו מכלל ויוצא כלל ויתור בלי היושר בנקודת

 לאותו ראוי דוד היה לא ז״ל מאמרם כענץ בדינו הקל בחינת דאה
 נזכירה הענין אל כז'לבא משגב ה׳ ויהי )י( בזה כו'וכיוצא מעשה

 אוצר למשה הקב״ה שהראה אחון אשר את וחנותי עלפי ז"ל מאמרם
 רק עין לו שאין שיהיה כו' שאיןלו למי לו חמר למי זה אוצר לו ואמר גדול

 דינך בית עס בהצטרפך מצאת בי הלא דוד יאמר זה וע״ד זכיות העדר
 משגב ה ויהי כי הוא ממך שאבקש מה אמנס צדק ותשפוט להצילני זכות
 כאשר כלבד ולא זכותו דלות על המחייכו דינך מבית להצילו מזכיות לדך

 אך )יא( ליחיד וזהו בצרה לעתות משגב גס חס כי לצרה תפלה יקדים
 יודעי שהס במה שמך יודעי בך ויבטחו ויתפללו ידרשו שלא גס לרבים

 הלא כי עליו לבקש צריך איני דרשוך כאשר כי דרשוך שלא תפלה בלי שמך
 יאמר או )י( ־ הדין ביד הרחמים בעל ה' דורשיך עזבת לא מאליך

 אך * בעתות אמר וצא לעתות ואומרו פעמיס שני משגב שאומר לב בשוס
 כעניןכיידעל הגדול משס גדול בגליות לישראל בטןזון אין כי ידענו הכה
 כל אז׳כי אחר כי והוא הענין ונבא ־ ד'גחולות כנגד אותיו ד וגם יה כס

 ובית ה' ע״י שדלותו הדך כן אס אחר דינו בית עס ה' שם ע״י היא צרה
 משגב לו תהי ה ■ פניך אחלה דינו
 והעשירו דלותו להסיר ולא הדין ממד

 לרוששו דינך בית עס הסכח' הלא כי
 לעתות משגב לו שתהיה אס כי

 כי דלותו צרת תוסר לא כי בצרה
 ביותר לו אשר דוחקו שלעתות אס

 ממדת לו משגב תהיה הצרה בהמשך
 ויבטחו כן וע״י )יא( להרויחו, הדין

 כישיודעי' שבגלות שמך יודעי כך
 גאולות ד לתו יהיה שמך אותיות בד'

 דורשיךה' עזבת לא כי שיראו במה
 אותם תעזוב לא כך הדין מדת ביד

 פהאחד במו״ל זה ויצדק בגלות
 ישראל גלות על זה פסוק כי

 : ידבר

 הקרש תשיירוח זה כו׳על זמרו )יב(
 ית'ואומרת בעדו הגלות לבני

 התייאשו לגל גדול בטחון לכס הנה
 היותו על לה' זמרו הנה כי כגלות

 כענץ התרבן אחר גס תמיד ציון יושב
שכינה זזה לא כי סלה האלהיס עיר

 שמה אליו ותעלו שתשיבו לכשתגאלו אתכס כמייחל שהוא מערכי מכותל
 )יג( עלילותיו בגלות בעמים בהיותכם הודיעו והוא שני בטחון ועוד
 דור© שהוא ית' הוא חם ומה ק״ו תשאו כי והענין כו׳ דמיס דורש כי והוא

 אותה זה כל עס דמים דורש היותו שעס מישראל העמיס ששפכו דמים
 עם בישראל ומושלים הזה בעילם לטובה זכרס הנזכרים העמיס הס זכי־

 הגולי© ענויס צעקת שכח שלא שכן מיש״^כל שפכו רבים שדמיס היות
■ . • וכמה כמה אחת על רצונו לעושי כך רצונו לעוברי אס מק"ו אתס

 הגלות בלי ו ס ישראל כאלו אמריה תשיב תקדש רוח כו׳ ה חננני )יד(
 בישועת שהוא כפולה חסנה ה' חננני ואומרים מדברים

 שאושע עצמי על אינו עיקר עושה שאני ומה ישראל ובישועת השכינה
 בירר אברהם כן על כי מגהינס להכצל לטובתי היא גלותי הלא כי מעניי

 אשר עניי כי ה' ראה ולא ישועתך על הוא העיקר אך המלכיות את לכו
 כי מות מפערי מרוממי הוא העוני אותו אותי המשעבדים משונאי לי

 שאמר ז״ל כמ״ש הגליות לי היו גהינס בפערי הכנס לכל גהינס במקום
 מם אך )טי( בגליות ובחר לגליות גהינס כין לבניו יבחר ית הוא לאברהם

 אלץ הנוגע על לא הסכינה תשועת היא בישועתך הוא ושמח שם שאני
 תגלה אשר כוי תהלתך אז הספרה למעו שהוא כבודך (4 הנוגע על אה כי

 בוטיז אני וכזאת אלי הנוגע על ולא בישועתך אגילה כי הוא אז ותראה
 כך תתלה נענה הוא דבר לאותו צריך והוא חבירו על המתפלל כל ע׳ד

 גויס טבעו )טו( כן: גס אני מתשועתהשכינה״אושע עיקר בעשותי
 הגלות צ״ת בקרב ישגיח יתברך לשהוא אחרת טענה עוד לו׳ בא כוי

 בידו ומדכאי'הותנו משעבדים שהיו הממלכות ועל הגויס על לפקוד
 כישראל אלהיס יש כי ישכחו בל עלינו עולס ד בהכב עליהס הנטויה
 החזקה ידו שהרא*את מצרים בגלות עשה כאשר הארץ ת׳את עזב ויאמרו

 טבעו או׳ וזהו עליהם זדו אשר ביכר כי באו׳ כמאמ׳יתרו מדהכננ׳מדה
 שטבען מצריים הס עשו בשתה גויס טבעו כאשי־ הנה לומר כו׳ גייס
 נתחכמה כמאמרסז״ל נתחכמה הבה באומר עשו כשחה סוף ביס

 שלא כמיס בניו נשליך מבול להביא שלא שנשבע ישראל של למושיען
 הבל עליהס מכול אביא לא אני אמר יתברך הוא עשה מה מהס יפרע

 שהיתה טמנו זו ברשת אמד וזה ויטבעו סוף יס מי אל ב״נליהס יבאו הס
 ישראל מאלהי גלויה בלתי היא כאלו אותה שטמנו במים טבועה רשת

 אל באו שברגליהם רננס נלכדה בה המבול שבועת על גמולם לשלם
 ה'אשר נויע א'כי בג'דברים שמיס פס נתקדש ואז )יז( וילכדו המבול

 " הארץ את עזב ולה עשה משפט כי ידעו ב' * ה׳ מי ואמרו ידעוהו לא
 ה וזהו רחמים מדת גם אס כי משפט עושה ?דין מ־ק בלבד לא כי ג

 שהיו מה כי סלה ההגיון היה רשע נוקש כפיו בפיעל ומאז עשה משפט
 נוקש כפיו בפועל כי זו נפקותא אמור היה הלה בפזמייהו ומרגלא הוגיס
 עון שפיךת מה ע'י שמך נתקדש כי הנה י ית׳ מדתו זו כי לומר רשע

ה:וצריס פורענות יעראה תגלה עמה עתה גס כן כלומר המיתם מצריס
לנו ! •א 3
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 ;שובו י" סלה: המוין פע^כפץנוק^ךשע3
 כי יט כל־גוים^בחיאלקים: לשאולה רשעים

 :לעד תאבך ענדם תקות אבען ;שבח לנצח לא
 על־־ גדכש ;שפטו אנוש עז;7אל קומהיהוה ד

 אנוש גדם ידעו הם5 מורה1 יהוה שיתה נ* ;פניף

: סלה המה

 רשעים שישובו במה כי )יח( עמים לכל גלוי שמך לקדש בגלות לנו
 זה כל לשאול: שנית וישובו הדין ביום יקומו לבא לעתיד גס כי לשאולה

 שלעיניהס בראות אלהיס שכחי גויס כל הלא כי שמך לקדש שזה אינינו
 אלהים שוכחיס עליהם הרעה מעשה פתגם נעשה אין חייתם בחייס

 קידוש ועל )יט( משפט העושה
 אנו עצמנו כיעל חוששים אנו סמך

 ישכח לנצח לא כי שתושיענו בטוחים

 זאת ועל * החצוני הוא רחוק שהוא במי וטובה רחמים להשפיע ובצבת
 ולא בו להשפיע רחוק שהוא במי תעמוד ה למה ויאמר ויתלונן יתפלל
 לעתות הנז' מהרחזק ה מדת תעליס לפחות או ועבור מעליו תשטה
 ימי בקרב ישראל את שמיצר בצרה בעתות כי ישראל על שמכביד בצרה

מהמחזה הרחמים שס תעלים הגלות

 לעד תאבד עניים אביזןולאתקות
 אנו בטחון העדר על שלא באופן

 שמך כבוד דבר על אס כי מתחננים
 מעתה ה קומה ולכן כ() וביני ביני

 הניע לא כי תאמר ושמא עליהם
 הגאולה להקדים כדאי□ אנו ואין הקץ

לעתות תעלים ברחוק תעמד למתיהוהכיתדכאס אנוש יעזז אל לפחות
כ ;צךה3

 תצדק יותר אות להוסיף בא ואס
 הקץ עת כי הזוהר ז״לבספר מאמרס בזכירה ונס הצרה לומר אות'ה״א

 אחישנה זכו חרז״ל במדרש וגס קץ ואיק קץ אית כי היא בלבד אחת לא
 " מעמלק הנקם הקץ 1 עתות שתי יש כי בראה הנה כי בעתה זכו לא
 לי בגלות ישראל צרות כל על הנה דוד המלך יאמר כי הענין אל א וני
 בן שס הוא תעמוד ה למה ואומר מתחיל אני ונו שמך כבוד דבר על צר

 אדם לבני רק ההפסד אין כי ה' ידעכו לומר ברחוק תעמוד הגדול ארבע
 שמך קצת ברחוק שתעמוד זה יהיה למה חך תעמוד לעולס ה י/תה כי

 תעמוד ה למה לו ואומר עצמו השם עס כמדבר אומרו זזהו מקצתו
 חלילה ריחוק הוא-שאין ואס ו״ה מאותיות רחוקות יה אותיות כי ברחוק *

בשביל כי בצרה לעתות תעלים למה מעלינו חיבורם שפע העלס אלא

 אותנו שמדכאים מה מעין בצרות
 שישפטו עצמס ע״י גויס ישפטו באופן

 עלדכאסאת כי ויכירו עצמס את
 ישפטו וזהו עליהס באה רעה >סראל

 את ויצדיקו הדבר היה ישראל את הצרם על כי שיכירו עצמס אה גויס
 הבלתי כלב הוא פניך על יהיה הכל לעיני בפירו' יאמרו שלא ונס הדין
 לשאול נקשת ולא )בא( מה כצד בלבס שמך ויתקדש לפניך אס כי גלוי

 כאומות נס מתקיים שהיה צדיקים בהיותנו כאשר עלהם חיתתנו קתן
 גס גלית וסובלים צדיקים אנו שאין עתה כי כוי יהיה וחתכם ומוראכם

 לא זאת גס ואף להם מורה ה שיתה לפחות וחתת מורא יתקיים סלא
 תשית שאס תאמר ושמא סתם מורא אס כי עליהם מוראנו שתהיה נשאל
 עצת תתקיים ולא אותנו ישעבדו ולא מעלינו ידיה ירפו להם מורא

 • כ״כ נשאל שלא אומר אני לזה גהינס צרת החת למלכיות שמכרנו אברהם
 שידעו גדר יהיה גבולו עד במקומו ישאר שהשעבוד שגס גדר עי רק מז־א
 כמונו אדס קרואיס להיותם במעלה עלו לא תחתיהם כשאנו גס כי גויס

 בלבד ואבו תחתיהם שאנו בזמן גס סלה המה אנוש אס כי ממנו יותר אז
 במקוס בה״א מורה והיות אדם קרויים מה א״ה ולא תמיד אדם קרוייס

 : גליית הד בכל זה יהיה כי לרמוז הן(ף על יתירות ארבעה ס ש ^'׳ף

 באצבע ,מורי וסופו ראשו הזה המזמור הנה כו' ה' למה )א( 1
כדרך מתחיל שאינו במה ראשו ידבר הגליו' על כי

 למנצח או מזמור או שיר כעבין זמרא זבי תואר כשום מזמורים יתר כל

 מזמור סוף בענין עומד עודנו כי שיורה באופן פתיחות מיתר וכיוצא
 שנחלק א 6 בגליות ישראל ת משעבדי'א שהיו המלכיות על שהוא הקודס
 בפעם הקודס עם קדשו ברוח לו נאמר לא כי להיות עצמו כפני מזמור

 גויס אבדו ועד עולם מלו ה באו' ידבר הגליות על המזמור סוף וכן אח
 על כי כוי ברך ובוצע על פירשו באשר רז״ל יורו שבבתים פסוקים אך כן׳

 האמצעעסעל גס להלום דרך יבצר לא כי ונס ידבר ישראל כני עס

 ויתכן ידבר וזה זה על כי למשפט חשבתי אשר אך הממלכות ועל הגויס
 גס הביא כן על ישר^ את למשעבדיס אפיס ארך צרת חדורת להגדיל כי

 תחת לדכאו הוא עני איש אס הצדיק את מכתיר מישראל שרשע מה צרת
 את ית הוא ישחית ולא ירע לא כי שבישראל הרשע מראות כי רגליו

 ורעות רבות ,בצרות אותם ומצירים ישראל לחיי על גדול עול מרימי
 בהשגחת לנגוע רעה ה על חושב יצא ממנו יקבר הוא להס ומאריך

 נשית הענין אל ולבא * רעת מישראל אחיו את הוא גס לעשות וילמד
 כל שמלא אמת הן כי יאמר אך ׳ יתירה שהבי״ת ברחוק אומרו אל לב

 ממנו באיכות רחוק חמריותה עכירות על הארץ חך ית כבודו הארץ
 השראת נחשב זר כמו והלא טמא היה אז אוירה שאפי׳ ח׳ל ובפרט תקרא
 עמנו שס גלה יכול כב אלינו חבתו מרוב יתבר הוא אך • שס סכינה

 על מרחפת היותה למען כו׳ למדי גלו עחהס שכינה לנבל גלו כמש״ל

 באזיקים אסור והוא הגולה כתוך ואבי וכד״א בלהות מן יספו בל בניה
 למת ית לפניו אומרים אבו כן ועל כמצולה אשר ההדסים כין עומד והוא

 בככודך שלא ח״ל הוא רחוק הנקר במקום ותעמוד ממחיצתך יצאת ה
 שלא בעמדך בצע מה כי בצרה לעתות פניך ותסתיר שתעליס אחר

 בהמשך כי הוא כצרה עתות ואמר בדבר תועלת לנו ^ן כיון בכבודך
 עצמת בצרת עתות והס ביותר עליהם שמכבידים עתות יש הגלות צרת

 המצירת הממלכה יקר^ רחוק הנה כי יאמר או * עצמו שבגלות
 וכביכול ית ממנו באיכות הוא ורחוק הוא חצוני שלה השר גס כי ישרן( את

 משפיע היה אשר תחת עליו טובו שפע להשפיע ית׳ לפניו הוא קשה
 לקדש מקדש השפע היה אז כי רצונו עושי בהיותינו עמו בישראל

 חוצה השפע הטו זעוונותינו נהנים החצובים כל היו ישראל ומתמצית
 העיר כשלוס התפללו בבל על הכתוב וכמאמר בגלות נאכל ומהמציהס

 עומדת ית רחמיו מדת כי נמצא שלום לכס יהיה בשלומה כי הזחת

יתפשו

 רחמי שפע טוב ותמנע הנז׳ההוא
 ן(תי כי וידע ממנו הזה הקדוש שמך
 נעלתם ולא מאסתם ולא אתה ישר^

 אה עמך עניי מעל ויקלו בגלותם
 ה למה יאמר או * החזקה ידם

 נשבע כי ידענו הנה כי והוא כו׳
 בד' שלס יתברך שמו יהיה שלא ה'

 ינקם עד יקד המינות אותיותיו
 בשום והוא העלן אל ונכא י מעמלק

 לעתות שבמלת למ״ד אות חל לב

 בצרה אומר ועוד * בעתות אמר ולא
צרה יאמר ומהראוי יתירה הבי״ת כי

 השס השלם זמן חז כי שכתבנו עתים השני שהם העתידות. העתות
 שיתקיים דרך לעתים מקרוב מהכין שבגלות בצרה עתה תעלים למה
 איש בישראל גס תמשך בגלותס ישראל בצרת מהעלים גס כי ועוד )ב(

 כראות הצדיק את מכתיר רשע יהיה כי מחד עד גדולה צרת בחחיו
 ה דבר על וחרד רוח ונכה עני אל יביט זה ואל יד) מצאה כביר כי רשע

 העניים ישראל אישי כמקרה כי ההוא הרשע של למטעמותיו וצריך
 איש מלחם אשר לעני גס בגליות ושרים מלך תחת אשר והאביונים

 ישראל על המושל רוח כאשר כי יקרני הוא גס יאכל ורע רשע עשיר
 ככת דל עס על למשול לו גרס מזלו אז שרו כי רמה ידו כי לאמר יתנשא
 המסכן על כנוה גדול כי העני את הזן עשיר והוא רע הרשע יעשה
 מעט ועוד זירוששנן שנא הדל ואת ויעשירנו אהבה׳ אזתו כי חושב ההוא

 עד זאת כל פעל ת ושלא לכוכבו כחו זו יתן כי נפשו תגעל ה על גס
 לא ואדרבה לדל מלהיטיב יחדל אז ומן חלילה אלהיס אין בלבו אמור

 אכול גס ויאכל רגליו תחת וידכאנו יצידנז כשחל יגאה עד ישקוט
 תתלה ית'ישים בהשגחתו כי עיניו לבגד אלהי' פחד אין כי חילכאיס

 מידם אין ופורק שוביהס תחת ישראל יד אזלת כי יראה כי לו זה ויהיה
 אחיהו ביהודי הוא נס לעשות וילמד בהשגחה לפקפק ראית יקח ממט
 על כו׳ ברחוק ה'תעמוד למת או׳ אחרי כן על כמדובר ונקלה רש איש

 והיה יתן מי ואמר כו' ידלק רשע בגאות ואמר סמך בגלותם ישראל צרת
 הצדיק את המכתיר הרשע אס כי ית' השגחתו בגד להתפקר יתעתד שלא

 במצור יביאנו אשר הרשע ברע מראות נפשו במר תעני נס אס כי
 דברים ויטיח ית מדותיו אחר יהרהר הוא גס ועניותו דלותו על ובמצוק
 כצדיק והיה כי ימשך כי * חלילה כבודו עיני למרות ומארריס מריס

 דברי כל או׳ תארי כן על ית שמו כבוד דבר על ויאבדו יחפרו כרשע
 לומר התזמור בסיף ראשון ענין אל חזר המזמור בהמשך הזאת הצרה
 הצרות כל אם היתה היא כי הגלו' צרת לתקן יחישה ימהר ית לפניו

 רשע בגאות אמר הכתובים התכת אל ובבא - כמדובר המתרגשות
 שהרשע עם רבים בלשון יתפשו או' אל לב בשוס והוא כז' עני ידלק

 עשיר כאשר תמשך אשר חולת רעה זו הנה יאמר אך הוא אחד האמור
 ליזון וצריך וצדיק נקי איש כל אין והרש רשע איש והעשיר נפגשו זרם

 החלת והבה שניהם גס וליאבד להרהר יתעתדו כי ההוא העשיר מלחם
 רעבון בחרפת לו ורע מצטמק הוא אשר צרתו העני יעזוב כי הוא חולי
 בלבן עבי וישרף תידלק על יתגאה אשר רשע גאות על ודאג ביתו

 עדכייתפשוהעשירוהרשבלכד כייבואן מזה וימשך מעיו זיחמרמרו
 לו עשה ה' ולא רמה ידו כי יחשוב חין בהרשיעו הרשע כי ויחשבו מזמות

 הרשע וגהות הצלחת על הנאתו בחש בעברתו והעני ההוא תחיל כל את
 עדי ויהיה הוא גם יהרהר גבב ונכאת ואביון עני איש רגליו החת לדכא

הוא כי הרשע מזימת ני חשבו זי במזמו' יתפשו כרשע כנדיק והיה בד1א
רשע



אל רוממות

 הנה כי הוא עני ידצק רשע בגחות
נפשו תאות על רשע יתהלל כי הרש

 לו זרע צדק הוא כי העני זתזמת לו רע הצדק והעני לו וטוב רשע

 תן ויאבדו יחפרו כאחת שניהם חשבו זו במזמות לו טוב 1 רשע והעשיר
 כי שאמרתי מת וחמי־ לקו קו הענין נמשך איך ופירש )ג( העולם

ירא׳ כי רשע הלל כי בעיניו יראה '־יי־יי־• ירייייי־י^1י־ יי^״י-־ייי

 הגוף בתאות חלק לי באו'אין
 בכר כעפר לצבור חו למעדני׳ לאכול

 הנפש לתאזת אם כי במשפט שלח
 ס לעניי צדקת ולתת ת לעבו׳את
 כל הנתני׳על כרכות ולברך ולאביוני'

 כיזב שק־ והוא ה לו כתן אשי־ הטובה
 כי ברך ביצע הוא חידבת הלא כי

 הגזל על הוא הפת על שמברך הברכ

 היותו והחת ברך בוצע הוא כי
 ה'לברכו את לעבוד בהאוחנפשו

 נאץ בה כי תועבה ברכתו גס אדרבה
 גאותו בדברי כן ועל הומנעיסו

 הוא גס כי גס ומה בלב עני ידלק זאת
 בשומעו ויתמרמר אליו מתצריכיס

 חובת עליו חל עתה והנה )ר(

 חשבו זו במזמות יתפשו איך ביאור
 בהן שניהן יתפשו מחשבות שיחשבו
 ואמר היתל זברשע ויאבדו ויחפרו

 איך תדע לות כו׳ אפו כגובה רשע
בראות ויאבד כמזמותיו יתפש רשע

על- רשע כי־הלל ג ־ חשכו זו במזמות •תפשי

 יחילו י־ אפוכל;ידךשאיןאלהיםכל־מז^תיו:
 כ?^- מנגח משפטיך י'בכל־־עתמךום3ךך

 לדר בל־אמוט אמרבלבו י ; בהם יפיח צוררע
 ומרמות מלא פיהו1 אלה ז :ברע לא אשך ודר
 במארב .'ישב• ״ ;ואון עמל לשונו תחת ותך

 : יצפנו להלכה עיניו נקי יהרג במסתרים הצרים

 יארבלחטוף בסכה כאדירת1 במסתר יארב ט
 ודכהןשהונפל י ברשתו'־ ^מיחטףעגיבמשכו

 הסתיר שכח בלבו אמר יא ־ חלכאים כעצומיו
 ידך נשא אל קומהיהוה יב :לנצח בל־ראה פניו

 ^חים ;אץךשע׳ על־מה ע אל־תשכחעניים־

 עמל כי־אתה1 ראיתה א־ ־ תדרש לא בלבו* אמר
ובעם י

מעול ברך בוצע וחומץ מעול הוא כי
 לל בעשרו אפו בגובה כי הוא הלא לו ורע צדיק חיש והעני לו וטוב וחומץ
 הוא לבו מחשבות אחר אס כי ההשגחה אל טעם ויודעים מחכמים ידרוש
 כל הן חלהיס שאין אס כי והפכן אמונה של חלוקות מטיל ואינו הולך

 כי עת בכל דרכיו שיחילו כראותו הוא והטעם )ה( והרהוריו מזמותיו
 שפלות עליו בא ולא מזו רעה זו תמיד רעות סברות בחולאי נחלים דרכיו

 רואה וגס במעלה מרום עצמו את רואה הוא אך ה ממשפטי משפט או
 משוכים מנגדו הם אדם כני על הבאים רעים שפטים הס ומשפטיך כי

 צורריו שכל גדר עד צורריו בכל ניתנים הם אדרבה אס כי נגדו מהיות
 לצודם יכולת לו היה לא אשר מוקשו בפח אותם לצוד רוצה הוא אשר
 על לו להצר הנאים בצורריו הס עליו לבא הראויים משפטיך כי בהם יפיח

 להם באמור ההם במשפטים בהם אותם מעליו ויפריח שינשב יפיח רשעו
 )ו( בהם הס לו שיאותו המשפטים כי הצדיק והוא הרשעים הס כי

 לא כי אידו יבא פתאום אולי לכו אל יתן ולא הפורענות מן שיתיאש ומה
 אשר ודר לדר שיראה כמה אמוט כל בלבו אמר כי הוא הלא חוסן לעולם

 שאינו אדם לך אין כי והוא כו׳ מלא פיהו אלה אשר )ז( הוא ברע לא
 של דורו הוא והשני אכיו של בדורו בכחרות אחד דורות שני בימיו רואה
 הלן הרשע כי יאמר וזה בדורותיו היה תמים בפסוק שכתבנו כמו עצמו
 יהיה לא אשר ודר לדר שהוא דורותיו שבשני כמה אמוט כל כלכו כמר
 מהראוי אשר ותוך ומרמות מלא פיהו אלה כי היות עם לעולם הבא גרע
 בית 1ו הגנב בית אל ובא כד״א וכליון עוני בחבלי ילכדון אלו שני כי היה

 לא אשר כי יראה זה כל ועם אבניו ואת כו' וכלתו לשקר בשתי הנשבע
 המרמות הן ומה ותוך ומרמות מלא פיהו ה12 כי לו ה(1 שתי אשר הס ברע

 לשקר נשבעת איך לו יאמרו לבל בשקרו כשיתפש כי הוא הלא סכאלתו
 אני נשבע אומר שהיה בהשכעו לומר ואון עמל לשונו החת כי אומר הוא

 כלומר ואון עמל ולוחש לשונו תחת הוגה יהיה כי אומר אמת אומר סאני
 ישב )ח( :ואון עמל שהוא נשבע אס כי אמת שטענתו נשבע סאינו

 שהתפקר אחר כי ואמר כת בועד שדבר הרשע אל כו'חוזר במארב
 וכפר ברך בוצע והיה ועריות גזל שהוא נפשו תאות על והתפאר
 על גס ומתפקר מעט עוד אמר אלילים עבודת ענין שהוא השם בהשגחת
 ראשונה כי לקו קו זה גס ממונם לקחת תחבולת בדרך דמים ספיכזת

 מת בדרכי' שודדים למארב מיוחדים חצרים הס חצריס במארב ישב
 וזה יורגש לא שם כי נקי יהרוג מחצר לפנים חצר הוא במסתרים עושת
 העני ממון הוא לחילכת עיניו לחשדו לב ישיתו ולכל ממון לבעל יעשה
 וחילו ממונו והחביא צופן עני יכא אס לראות צופה כעיניו שהוא יצפונו
 פשעיו ויכסה עט מי דבר יחמוד לא כי והוא שודדים ישודדוהו בלי המעט

 שהוא ההוא החיש את ומשבח חפצו למחוז הולך החלך שאותו ידו על
 ויהרגם עם עשירי גס אליו ללכת ירבו ואז דרך לעוברי ומסתור החסה
 חצריס של במסתרים יכנס לא כי יתפקר עוד זאת ואחרי )ט( נדרכו

כאריה כפול בלתי שהוא במסתר יארוב אס כי בחדר חדר מזה לפנים זה4 ׳
 גס כי יעשה שנית ועוד • רבים במסתרים להתחבא יירא שלא נשכה

חשכו זו בתזמות יתפשו שניהם

 לשלל נפשו ותהי' שיניחהו רש שידבר
 והולך בממונו מניחו עושה זחה

 עצומים חבריו על סיתך מאתו
 עצתו אנשי הדרך אס שעל מחנו

 כן ויעשה הולדו כיוס יפשטוהו
 עוד בו ויבטחו באמונתו השאר למען

 מיו בעצו ונפל וזהו רבים ויפלו אחרים
 שבחברת עצומים הס חלכאים

 קחו והס ההוא הרשעהמלשטס
 בעצומיו ונפל וזהו העני נכסי את

 אל ישוח ירכה יחזור או חלכאים
 לפניו ישוח העני לפני שידכא הרמאי
 כי עליך לי כיצר לי אוי לו באמור
 עצומים בך ופנועו מעמדי בלכתך

 כעצומיו שיפול כאופן ממונך וקחו
 ג עצתו אנשי חבריו והס חילכאים

ספרתי הנה כו׳ בלבו אמר )יא(
 הרשע יאבד איך

 העני גס כי אמרתי והלא במומותיו
על באומרי בתומתו נפשו יאבד

 וזהו לפניו אשר במעט גס עיניו יהן כי העני את גס לשלול ייתר יהפקר
 המסתר אל שימשכנו ברשתו במשכו עני יחטוף ואז עני לחטוף יארוב

 אשד והוא שודדים מן יצפנהו שם כי הליו ,מור ב רשתו הוא שם הוא אשר
 ושם העוברים ושומר צופן הוא שהיה השמיע ראשונה בא אשר המלך

 אז )י( ברשתו במשכו והנה יחטפנז
בתחנונים לפניו העני ישוח ידכה

 כל את העני בראזה אז כי הוא הלא . ____
 תביאו רשע בגאות נדלק שהיה מת על נוסף עליו הבאת הזאת הרעת

 כלבו אחר אז לשלל נפשו לו והיה לו אשר כל את ולקח מות שערי עד ג״כ
 מלהשגיח אל שכח וחס חלילה אס כי זה אין לומר כו׳ אל שכח שיחו במר

 כי הוא או החרבן אחר בעולם מלהשגיח השגחתו פני הסתיר או בעולם
 כחשוכת מה רואה והיה בארץ שמו שיכן מתחלה כי לנצח ראה בל

 בעוד אס כי לנצח בעולם השגחתו תהיה כיוון לא מאז אך הגשמי העולם
 כי לנצח לא אך עולם מוסרי צדיקים אנשים בקרב בארץ ה בית נכון

 ועתה המזלות 1 העולם והניח כבודו השמים ועל שכינתו סילק כן אחרי
 שידלה רשע גאות ע״י כי הנה למטה והשגחה ראיה לרוחמותו נשאר לא

 העני גס כי חשבו זו בתזחות יתפשו אמרתי אשר נמשך היה עני זישרף
זו במזמות שניהם שיתפשו באופן כרשע רעת בסברא הוא גס יאבד
 עד ההשגחה בכפירת מתפקר הרשע כי הוא כן כי נתבאר הנה חשבו

 עושת שהרשע הרעת גודל בראותו כי יאבד העני וגס אלתיס אין אומרו
 ונשארה יאבדו וזה שזה באופן כו׳ אל שכח ואומר ה אחרי מהרהר לו

 הזכיר כו׳ ה קומה )יב( : כן׳ ברחוק תעמד ה למה הקושיא
 שדבר מהרשע רחמיך וסלק ה קזמה חמר העני את מיצר שהרשע מה
 תשכח הוא והחסד חסד לעשות ידך נשא החסד מדת שהוא אל ושם בו

 בידי כשתעושר בפרט עשירים ע׳י אותס והפרנס תזון שלא והוא ענויס
 כי הוא והטעם )יג( בידך לפרנסם ידיך נשא אס כי ידבר זה שעל רשע

 בלבו אמר כי הוא הלא איבודו תחלת היתה במה תיס!1 רשע נחץ מת על
 הכשר העני כי לאמי־ מתגאה והוא מחסורו די לעני לתת תדרוש לא

 אל נא דרש לכן עני ידלק רשע בגאות פסוק על כתבנו כאשד אליו צריך
 עם חשד ימין יד מעשות מהעשיר ידך נשא 12 הכתוב שיעור או :העני

 שאמד זה והנה )יי( בידך לפרנסם ענוים תשכח ואל להעשירו הרשע
 על העני את לזון ראוי כן שעל כלומר ללבב הרואה ה אתת ראיתה בלבו

 יו 12. ראוי העני ועמל אעשה איך תאמר ושמא העשיר הרשע ע"י ולא ידך
 תמעט שאותו אם כי אותו שתעשיר חומר חיני לכן מנצגולו אן מעצמו או

 לעני הראוי עמל אהה כי וזהו בידך תתנהו ההוא הרשע ביד לו הניתן
 לתת מזה שימשך כלי הביט לו עושת שהעשיר חת עי שכועס וכעס
 יעזוב עליך כי לדל וכשרון בטחון וימשך העשיר ביד ולא לעני בידך

 בראות נפשו יאבד ולא באדס יבטח ולח הכלכלנו אתת כי יתבו אה חילכת
 מפסק טעם שיש וזהו ידו על מתפרנס הצדיק והדל לו טוב הרשע כי

 כי ע״יבשרודס ולא בעצמך אהת שתשגיא חדש כל ואין ראיתה במלת
 יהיחיס אבי כי עוזר היית בעצמך באתה עוזר הייה אתת יסוס הלא
 בן לך הוא גס כי העני אל גס כן עשת ולכן ריבם תריב ואהה אמת

 עצמנ12הנןגע על להעביר ית ,דרכז הנה ,כו שבר )טו( ־. כיתום
 ותיבש הנביא אל ידו בשלוח דירבעס כעוכדא הבריות אל הנוגע על ולא
 הענקותוא אל ונבא ' האלי ביה חיאל ביה מאהב עס אליהו וכענין ידו

 ני דוד אמר לבריות קרא ורע לשמים רע רשע יק״ח רשע כיהנה
אהה 2 3 3



יא י תהילם אל רוממות

 ;תלם הלכה יעזב נליף7 נידף לתת תביט ׳ וכעס
ודע ]רלע*רשע שבר טי : עוזך היית י ארחה

 יהלהמלףעולם " תךרוש־ךשעובל־תמצא:
 ת1תאותענויםשס; יי! סאיצל־ גויים אבדו ועד

 יתום ל^שפט יח :אזנף תקשיב לכם ;הוהתכין
:^ףןיא^סךהאלן *

 עס דירבעס כעובדא הרע.לבריות זרוע שבור בענוחנותך ה אתה
 ולא לע׳ז אז מזבח היה ירבעס כי לשמים לרע כן תעשה ולא * הנביא
 את ולא לשמים רשע זרוע שבור ונאמר ממך נלמזד אנו וגס ידן יבשה

 מרשעו ישוב מיד כי המצא בל רשעו תדרוש לבריות רע ואס לנו המיצר
 אס ק״ו ישא כי לבריות עוד ייצר ולא
 להאריך ית דרכו אשר לשמיס רע

 הרע לי יעשה מידמה ה פקדו לו
 להאריך דרכזית שאין לבריות
 )טז( כלל: הבריות אל בנוגע

 על כי כתבנו הנה כו׳ עולם מלך ה׳
 הצורר הצר על א' ידבר סוגים שני

 איך^אסרו ביהוהיחסיתי רדוד למנצחא יא
 כי נ צפור: הרכס נוידו לנפשי

 על־יתר גיוננוחצם יךךכחקשת והרשעים הנה
 השתות.יהרסון כי ג:$ישךי־דב במראפל לירות

 יהץדת ׳כהיכר־'קדשו יהוה י צדיקמדדפןל:

:אדם עפעפיויבחנובח .יחזו .עיניו כסאו כשמים

 הרשע על ב׳ " בגלות ישראל את
 מהא' נמשך השני כי באמור שבישר!(

 על כה עד לדבר כהקימו כן ועל
 הגלות שהוא הראשון על חזר השני

 מדאי יוקר ישראל את שמצרים
 תחלת הלא הגולים יש בשס ואמר
 למת כבודך חל הנוגע על הוא דברנו

 למעלת כמפורש ברחוק תעמוד ה
 מלך ה ואומרים מסיימים אנו זכן
 מלךכן' ה׳ מלך ה באמרנז כי והוא כו'

 ארץ עשה 5 לא עד כי מכווני' אנו
 יצורים היות ואחר מלך ה וחוצות
 כבגד הארץ וכאשר מלך ה׳ בעולם
 כלל ועד לעולם ימלוך ה׳ כו' תבלה
 עלם מלכות שמלכותית שעס הענין

 ישר^ אומרים הענין אל ונבא באחרונה רק ועד עולם תיוק מתייחס אין
 עולם מלך ה׳ שיהיה העיקר על נבקש גלותנו על לבקש לנז מה הגוליס

 מלך שה׳ אחר כי מנה מאתיס ובכלל מהגלות שכינה צאת אחר שהוא
 ובכלל ארצו שכלה הארץ כל הוא מארצו גייס אבדו כבר אז ועד עולם
 ענויס תאוק והנה )יז( גוליס אין גויס אין שאס גאולים שנהיה הוא

 והוא ממך קצת לבס רחוק שעדין מפני הוא עניתם שלא ומה ה' שמעת
 כן שעל מקרוב הקשבה או האזנה מרחוק היא שמיעה כי מרז״ל הנודע

 תקשיב ׳כ ואח לבס תכין לכן ארץ והאזיני שמיס שמעו ישעיה אמר
 ♦ בעצס הוכן לא כה שעד לבס שתכין שצריך ומה )יח( אזנך מקרוב

 בכל שירחמוס מה ובזכות ודך יקוס הס שישפטו ודך יקוס לשפוט הוא
 הארץ מן אנוש שהוא מי לערוץ עוד יוסיף בל זה ובזכות תרחמס לבס
 תן נפש ולא הארץ מן הוא וגס אדם לא אנוש שהוא הצורר הצר הוא

 תפדה במשפט ציון כי 1ישרג את מלערוץ יחדל מעתה כי כישר!( השמיס
 ירחמנו זאת שבשכר כרי ודך יתוס משפט לעשות יזכנו אל פני ונחלה

 ישר!( ולא אנוש הס כי ישראל אס כי עוד אויבינו עמלקיס בנו ישלטו שלא
 * אדס קרויין העמלקי' ואין אדס קרויים אתם 'ל ז כמאמר קרוין זאדס

 על והוא הגלות ענין על ידבר זה גס " למנעח 00 יא
היא הלא שבגדולו הגדולה צרה פרטות

נפשו

 האף בספרי כמפורסם חלילה כבודנו להמיר עלינו עמדו אשר בגזרות
 עיניהם שנקנו יון גלוק על גס ומה בגליוקינו עלינו ניקכה אשר והחיתה
 על כקבו אומריס שהיו רז׳ל כמאמר העבודה ועל הקורה על להשמיד

 בניה ושבעה חנה כענין וכן ישראל באלהי חלק לכס שאין השור קרן
 רוח אומרק זה ועל יקב׳ שמו כבוד דבר על למשחיק נהרגו רבבות וכמה

 הס כאלו דת על להעבירם הבאיס נגד העומדים ישראל כאלו הקדש

 הין שבה הטענה הנה כי והוא וכו' בת׳ כאחד כלס ואומרים המדברים
 היס11ה כי אלהיה מעל תסע כי נודי נפשנו 11 באומרם היקה עלינו באים
 ונסתלק פרח מקנה נודדת כצפור כבר לעזרנו כהר חזק היה אשר

 פותחים היו טענתם לבטל לעומתם מצח ישימו וטרס בהחלט מעלייו
 נגדם ומתחילים נגדס להתריס חסיתי ה' בך אליו ה'ואומרים 11 פיהם

 בטענת כבודה בהמיר שהוא משורשך נודי ,לנפש תאמרו איך ואומרים
 עקר כן מקנה הנודדת לצפור ידמה לומר הוא צפור ה' הרכס כי אמור

 אל חלו כי הקמיהא וענין בהחלט הנשמה הלזו מהארץ והשגחתו דירתו

 תמיר האויב מאמר זה כי לדבר מקום היה אומרי' היו ימשולו שעליו הגוף
 הרעה כל הלא כי הגוף איבוד שהוא תהרג או הנפש איבוד שהוא כבודך

 הרוג נא הרגני ישראל יאמר כי לגוף אס כי חינו לעשות אויב ה ביד אשר
 רק לא'תמשול כי ברעה טוב להמיר נפשי ברעת אראה ואל גופי את

 פתגם דנא על אנחנא חשחין לא ועזריה מישאל חנניה מאתר והוא בגופי
 נאצר נבוכד הכיר וכן להתכוקך פתגם הנפש אל הנוגע זה על שהוא כז'

 מנגד שמו שלא בחכמה עשו כי לומר כו' גשמהון ויהבו באומרן באחרונה
 וזה המלך ולא משלו הם בה כי הנפש לא אך הגופים שהס גשמהון אס כי

 יתכן הגוף על הנה כבידה להמיר נפשו יבקשו אשר על המשורר מאמר
 אין כי למשול יוכל מי הנפש על כי נודיכז׳ לנפשי תאמרו איך אך תמשלו
 הגוף חת רצונו עוברי את בהמית נס כי הניף על כ״א עליה יכול המלך

 על דוד כי נאמר וחס כו' לנפשי תאמרו וחיך הנפש את ולא ממיתיס הס
,העתידה היא כי והיא ידבר נפשו

 המשיח המלך שהוא ישראל את לגאול

 שאחר מה על נגדה המדברים על1
 ה בך הנה מעתה דוד אומר החרבן
 חותיוקיך באיל שלם להיות העתיד

 ישועתו כי תושיענו חגבך כי חסיתי
 וזהו ישראל של ישזעתן הקב״ה של
 11ישר אויבי תאמרו איך חסיתי ה׳ כך

 תקומת אין כי ונדה נעה נודי לנפשי
 כי בישועה במלכות לנוח תשובי
 אינה מעוזכם שהיא שכיל היא הרכס
 שבצאת תבטחו שעליה בארץ למטה

 הרכס הלא כי אתס תצאו מהגלות
 ונסתלקה עלתה כך כצפורכי הפורח

 הרשעים הנה כי )ב( עולם: עד
 שעזבה להם יצא מאין כו׳אמר

 הרשעים הנה כי ואמר הארץ את
 החץ כונן ואח״כ קרהלהסכדורךקש

 החץ הגיע שלא אלא לירות היתר על
 היה כי להמית בקשו אשר הלב אל

 והוא עצתס נעשת ולא וחשך באפל
 ממנה להוציא וההנחה כיההקדת׳

 מהקש' היוצא נמשלתןלחץ והנפקותא לקשת נמשלת היא ונפקותא תולדה
 שנון חץ יירה ירה חשר אל נמשל הוא ההיא התולד בהאמין בנפש והמור'

 לומר כי והוא ימיתנו ולא נגדו יתיישר לא באופל שבהיות אלא וימיתנו
 והנחת יתר על זה חצס וכוננו הקדמה תחלה הקדימו צפור הרכס

 הקשת כי ואמר הנמשל ופירש )ג( זו בסברא ולהמית לירו' ההקדמה
 שלטנו אשר הנה אומרס כו׳והוא יהרסון השתיק כי אומרו הוא דרכו אשר

 מה וירושלים וציון המקדש הבית אך לו חטאו כי על שהיה טענה יש בעמו
 היסוד עד יהרסון השקות אס כי בהיכלו מרקדים שהיינו די לא כי חטאו
 הנה חטאו שלא השקוק הרוס על לנו פעל מה עולס של צדיקו הוא צדיק
 אומרם היא הנפקוקא היא עליו כוננו אשר והחץ דרוכה הקשק היא זאק

 לירות בקשו הזה ובחץ הארץ את ה עזב כי אס כי זה אין כי צפור הרכס
 לא לב ישרי אנו כי בלבנו חצס מלהקיישר להס חשכה כי אופל במו והוא
 תשוכתינו זאת הנה כו׳ יי )ד( :מאמונתנו לבנו אק ושמאל ימין נטה

 כאשר בין מטה של המקדש בבית קדשו בהיכל פה יקב עודנו בין הנה כי
 עודנו כין זה וז״א בטן חדרי עד בפרטים מהשגיח זז לא הפעימה נסתלק
 יחזו עיניו ואמר וכפל כו׳ יחזו עיניו כסאו בשמים כאשר בין קדשו בהיכל

 קישו בהיכל בהיותו שהוא קדשו בהיכל ה אומרו על כי יבחנו עפעפיו
 אומרו על ו יחזו עיניו אמר שכינה עיקר היא ופה בתחתוני' דירה לו שיש

 בעת שכינה שהיא לשמים עלתה כסאו שהיא שכינה שעיקר בשמים ה
 הנהגסחו בהיכלו מרקדים שגויס שסובל לישן קצת וידמה החרבן

 נס כבודו לפי מקוס בכל בעונס המתפשטים שכינה כחות שהס עפעפיו
 עפעפיו איך יחזו שעיניו איפה כן אס תאמרו ושמא אדם בני יבחנו הס

 כי אברהס את נסה והאלהיס בו שנאמר כאברהם אדם בני ויכסה יבחנו
 כי לומר פה פתחון להס יהי כן ועל שבלבו מה כמסכל יראה ינשה מאשר

 הורידו שאברהם כארז״ל מהארץ למעלה שכינה היתה ויצחק אכרם בימי
 הוא כן לא )ה( לכסות הוצרך כן ועל לחמשי ויצחק לששי שביעי מרקיע
 יסתפק יותר האס צבועי' רשעים ולא צדיקי׳ ינסה למה כן אס כי חלילה

 תאמרו ואס יבחן בלבד צדיק הנה אך רשע שבלב ממה צדיק שבלב במה
 ז"לו מאמרם והוא יבחן אס כי שיסכל מה לדעת אינו הצדיק את ינס' למה

 משל והביאו אברהם צדקת בעולס ולהודיע לפרסם הקב״ה שרצה בב״ר
 שכיונו שס אצלנו כמפורש והוא ונו׳ שלמה לחבית אלא מכה שאינו לקדר

 לעס שלמת שהיא להודיע אלא בחבית בידו מכה הקדר אין כאשר כי
 קמהיס שהיו ז״ל כמ״ש לעולס צדקתו להודיע עושה יקב' הוא כן הקוניס
 תקרא ההוא הענין והנה בשבילו כ״כ הקב״ה עושה היה למה העולם

 לפני ערכו ונבחן באבן אותו שמחכך בוחן באבן הנבחן כזהב שהוא יבחינ'
 איך כו׳ רשע אך כמדובר בחינה ענין שהוא יבחן צדיק יאמר וזה הרוחיס

 הוא חמש ואוהב ואומרו נפשו שנאה אותם חס העס בעיני לחבבס בחנה
 ואץ לשמים הרשע א' לבריות נגלים הבלתי רשעים מיני שני יש כי

 לבריות רעיס שהם האדס בני את לחמוס האוהב שניק * יודעיס הבריות
ה* תועבת כי בלבו חמס אוהב כי,אס לעס נגלה שיהיה בפועל אינו אך

גם _________



יב יא תהילם אל רוממות

 ורוח ונפדית אט פחים על־רשעים יסטך י ־ נפשו
 צדר^הכי־צדיקית י :כוסם מנת זלעפות

• 1פנימ יחזו ישי אהב
נ :לדוד מזמור השמינית ער למנצחא יב

 חסיד גמר“כי ♦דחוה הושיעה '־ י:
 שואידכדואיש ג י אדם; מכני אמונים ני־פסו

 י : חלקותכלבולב:דקרו' שפת את־רעהו
 מדכררת שפתיחלקותלשוץ“ידהוהכל יכרת

 שפתינו נגביר אמרו'ללשננו אשך י• ־ נדלות

 מאנקות עניים משד י : אדקלנו מי אתנו
 כישע אשיר־ז יאמרןהוה אקום עתה אביונים
 כסף טהרות אמרות יהוה אמרות > יפיחלוי

 אתדד " י שבעתיכם מזקק כעלי$לאר׳ז צרוף
 ע : יהוהתשמרםתצךגו׳מךהדורזולעולם

אדם: לבני זלות כרם יתהלכון רשעים סביב

 לעס לגלית אותם לבחון צריך אין מפורסמות רעוהס שאין וגה שניהם גס
 שנאה אלו חך בעיניו הטוב את לחבב רק לבחון רצונו אין כי לבס רוע
 שתראה תה רשעים על ימטר )ו( : לפניו גלוי הכל ודאי אך נפשו

 על יעטר הנה ני החפץ על תתמה אל אותות ת? זה כל בל ש שהואיתב
 מנת יהיה עד ימתק ך ח כו' רשעים

עוד * טססוסאתס שימלא כוסס
 על הזוהר בספר רשב*י "מאמר יכוין

 כו' צבאו אשר כלהגויס המון פסוק
 צבאו אשר אלא נאמר לח יצבאו אשר

 את להחיות שעתידהקב״ה אלא כל
 עצתם ת'ה הגזים כל ואת ישר^ כל

 בצלתס בדמותם לישראל הרעו אשר
 קבל אשר ישראל איש וכל

 ויאמר לו הרע אשר כל את יכיר צרה
 רואה ומיד וכך כך לי עשה זה הנה

 תתמה אל יאמר ובזה מהם נקמתו
 סבלו אשר לב ישרי של בפניו לתה

 לעיניו נקמתו יראה לא רעית גזרות
 הרשעים על השמי' מן *מטר הלח כי
 שהוא כוסס מנת כשתמלא כו׳

ה' שצדיק ולמה )ז( לבא לעתיד
 בפני זה כל יעשה כן על אהב צדקות
 יחזו ישר כל כי מרותם שסבל הישר
 כל כשתהיה הנז׳ הרשעים של פנימו

 ויכירס פנימו שיראה עליהם הנזכר
 זה כל שלהיות ואפשר מהם ויתנקס

 ארבע ייחד כאמור ונפש כגוף להם
 שילקו יסודות□ חרבע כבגד שפטים

 שהוא גפרית אמר העפר יסוד וכנגד אס אמר האש יסוד על כלס
 המיס יסוד וכנגד זלעפות ורוח אמר הרוח יסוד וכנגד יסודו מהעפר

 שרואים פנימו יחזו ישר האומרים רז״ל זע״ד * כוסס מנת אמר
 כי יאמר אפשר הבא בעולם יתברך לפניו בעומדס הפנים את ישריס כת

 כו' ורשע אותרו על שהוא תיניה דסליק מאי על נו' ימטר איתרו אחר
 הוא הביא מאשר הנה ואמר כו' יבחן צדיק ה שהוא ביה דפתח למאי חזר
 ובבסיונזת בשמדות אותו הצורר הצר ע״י רעות בגזירות הצדיק את ית

 עד עשה אשר ה צדקות כל עס ׳ ה יאהב לא הצדיק ני.את יראה הלא הנז'
 צדקות ה' צדיק הנה כי הוא כן לא לז״א לבב ביושר ויסבול בנסיון יובא

 מביא כן על גדולה מעל' שהיא פנימו יתוו שישר אלא אהב הצדיק שעשה
 לבב יושר לו אשר והוא פנימו שיחזה אושר להנחילו זה גדר אל הצדיק את

 פרשת התורה בביאור שכתבנו במה יאמר או ז לבו בכל בנסיון ועומד
 אחד משליס שני יבחן צדיק ה' פסוק על שאומרים רז״ל תאמר על וירא
 ומשל מכה אינו ברעועה אך בה מכה שלמה שהיא שהקדרה לקדר משל
 אשר אך משביחו שהוא בו מכה יפה כשפשתנו לפשתני משל והוא שני

אחד הצדיקים את ית מנסת סבות משתי שלאחת היא שכוונתם כתבנו
 בת מכה שלמה שתקדרה לקונים שלהודיע כקדר להמון צדקתו להודיע .

 להודיע שרצה באברהם ארד׳ל כאשר היא שלמה כי שיכירו קול להשמיע
 כפשתני הוא והשני לו מין כ״כ ית היותו על תמהים שהיו בעולם צדקתו

 בנסיון מביא הצדיק את הקב׳ה כך השביחו למען יכה הטוב שלפשתן
 ידית עשר לבו ונטהר מזדכך יצרו עם אז הלחמן ע״י כי השביחו למען

 שתי כי והוא הענין אל ונבא * לגופו גס יאמר קדוש עד הקודם על
 ועל כו' יבחן צדיק ה באומרו כתבנו אשר והיא הקדר משל הח' יש בחינות
 שלא ט' רשעים על ימטר ולומר לסייס הוצרך ט ואוהב ורשע אומרו
 מנת ט'אך ה ימטר לז״א יאכדס לא למה נפשו אותס שנאה אס איש יאמר
 השנית הבחינה ויאמר בא עתה ורוחם סאתס תמלא עד שהוא כוסס
 הצדק עשותו על צדיק נקרא יתב' הוא הנה כי והיא כפולה אותה ואמר

 כו׳ והטוב הישר ועשית נד׳א הדין משורת לפניס עשותו על ישר ונקרא
 כז' ה׳ צדיק כי אמר הענין אל ונבא * הדין תשורת לפניס זו וארז״ל

 והוא ויוסף יצחק נסיון כענין הצדיק נסיזן אל שני טעס עוד יש הבה לומר
 ירבה למען ינסה צדיק כן על אהב צדקות כן על ה שצדיק למה הנה כי

 השורה מן לפנים עושה הוא ישר נקרא יתברך שהוא ולמה מאזבצדקית
 עצתן של פנימו הצדיקים יחזו עד פסיובות ע״י הצדיק את ולהשביח לזכך

 שבפניו אלהיס צלס הוא פנימו את לחזות כת יעצרו להם בשר שבעיני
 למה יאמר אי *• החומר זיכוך גדר תכלית שהוא שבפניהם וקירוןפניס

 יהיו שהצדקות יעשה לח אך אהב עושה שאדם צדקות צדיק יתברך שהוא
 שכל עושה השורה מן לפנים עושה ישר שהוא למה אבל מלאכים נעשות

 שיעשה הנזכר הצדקות של פנימו יחזו הזכיו׳ שס אשר העליון עולם חשבי

: מלאכים היותם שהוא פני' בעלי בריות אותם

 לבן הדור על להגין חסיד גמר כי ה הושיעה 1^מ (ב)
 וזהו רחמים של זה בשם אתה תושיענו צריך

 ארז״ל הארץ על אדס ה ברא כאשר כי והוא שמך למען ה' הושיעה
 וחבורות כתין השרת מלאכי שנעשו

 חסדים תלא שכולו יברא אותר חסד
 מלא שכולו יברא אל אומר אמת

 ארצ' אמת השליך הדבר ולתקן שקרי'
 הענין אצלנו כתפורש העולם לקיים

 ימצאו ואמת חסד כי באופן במקומו
 הוא החסיד האיש והבה האדם בבני

 מבחינת אמונים והאיש חסד מבחינת
 העולם מתקייס שניהם שע״י אמת

 שתי כי וחמר המשורר כינת זאת והן
 חסד שהם עולס לקיים שבאדם מדות

 עושה הוא חסיד גמר הנה ואמת
 פסו כי אמת מדת סף וגס חסד

 שוא כי גדר עד אדס)ג( מבני אמונים
 כלומר לרמותו רעהו את איש ידברו

 ידברל ובחנם ששוא אמונים פסו כ״כ
 לרמות חלקות שפה רעהו את קיש
 בלב הלא כי יועילו לא ס זה את זה

 יצודנו ולא זה את זה וילינו ידברו ולב
 זה חח זה ומהידכאו )ר( כחרמן
 ששכנגדו מדאגה חלקות שפת לאמת

 יכרתה לרעהו אומר בו יאמן לא
 גדולות מדברת לשון חלקות שפתי כל

 אנו כי אחרו אשר והס )ה( עלינו
 לעשות ושיפליא רעהו את איש שאוהב זה את זה לומר נגביר ללשונינו

 אס כי שקר והוא בלבד נגביר שלשונינו אס כי כברנו תוכנו שאין לו טובה
 הלא כי הוא שלס כלב זה את זה פינו נדבות וכל אנו אהובים רעים באמת

 ולדבר זה את זה להחניף ומכריחנו לנו אדון מי בבחירתינו אתנו שפתינו
 זה את זה לרמות יוכלו לא ועכ״ז שלם בלב שהוא לא אס פינו נדבות גשם

* הס מילי פטומי כי אחד מכל יבצר לא כי
 שפת על ה יתעורר ואומרת הקדש רוח ענייסכו'משיבה משד )ו(

 משד אס כי בפועל הזולת את מצריס הבלתי חלקות
 כל חסרי אביונים מאנקת שישדדוס חלקותס שפת מביני' הבלתי עניים
 לתקן רק ולאבד להשמיד ולא ה' יאמר אקום עתה מריזס להם ואין לגמרי

 שלאאמר והוא לעניים בהצרו לו יפיח אשר את הישע בכלל אשית כי
 לו רק וט עניים משד כאומרו רבים בלשון אות הזכירו עם להם יפיח
 חושב רעהו את לרמות המחליק כי משלי בביאור שכתבנו מה והוא

 רשת רעהו על מחליק גבר וז״א עצמו על ופורש זולתו על רשת שפורש
 בכלל אשית ה' יאמר וזה עצמו של פעמיו על שהוא פעמיו על פורש
 בשדדו לעצמו לו יפיח אשר גס אס כי והאביונים העניים צ״ל אין הישע

 ט'אחרי ה אמרות )ז( : הישע בכלל אשית והאביונים העניים
 ט אשית ה אקום,יאמר עתה ט' משוד מאמרה תקדש רוח אמור

 כי הנה האלה ה דברי על הקדש רוח אומרת לו המפיח את גס שאתקן
 טהורות אמרות שהם במה אליו מתייחסות ה' אמרות באמת יראו כן

 יתכן איך אך העושק גס ומושיע העשוקים צעקת לקול שיקוס זרחמניות
 הוא אך מעזי יותרו הוא וותרן דקבה והאומר לו המפיח בישע יושת
 וכל משיח בחבלי עליו שיביא בצרות צרוף כסף הש״י שיעשנו צרוף כסף

 הצירוף אחר לארץ ומושל אדון לארץ בעליל גס שיהיה גדר עד יזדכך כך
 בא דוד שבן שבוע שני בשבע שבעתים מזוקק שיהיה במה עונו למרק

 בלשון ואפקיה טעמו את בשנותו רמז ואפשר משיח חבלי שטלליס
 ע״י שיהיה זהזיקוק הצירוף מציאות אל לארץ בעל אמר ולא בעליל

 הלא תאמר ושמא )ח( משיח בחבלי בחרץ אז המשתרריס עלילות

 הצרות תוקף בכל עצמו השודד וגס הס גס השדודים באמצע יסתכנו
 את וגס הכז' והאביונים הענייס השדודים את תשמרם ה' אתה לז״א

 וז״א לעולס תהיה זהנצירה והשמירה הנז' זו הדור מן תצרנו השודד
 בצרות ישרג! את ומזקקים המצרפים והרשעים )ט( לעילם ט תצרנז

 סביב יתהלכו לצרף כהתימס כו'כי רשעים סביב לז״א מהם יעשה מה
 הרוס ערך כפי כלומר זלות כרום כן ואחרי בס יגעו יוכלו ולא לישראל
 ובזיון זלות יהיה ההוא כרום משיחו ועל ה' על באומרו בתחלה שירומו

 שנים שבע הרוס כשיעור או כשר לכל הקצ׳דראזן ן! הקצה חן אדס לבני
 ה'ט'הנה אתה יאמר או )ח( ♦ ט גיג בא בענין כנראה זלות יהיה

 ט׳ יהמר אקוס עתה כו׳ עניים משוד לי והשבת ה הושיעה אמיתי

ותתקן



יד יג תהילם אל חממות

 יכולתי! עלי וגוזר המושל המלך הוא אויבי יאמר פן יהרגוני ולא דתך על להרפא שיחלה יצטרך ולא לעולס זז הדור מן נצור שיהיה בהס, מלחטא
׳ '׳־ טרק חקזס עתה ט משד לומר

 זו הדור מן העתידה הנצירה תהיה
 ויגאלו שדוד אין שודד וכשאין לעולס
אפילו יצטרכו שלא או מעתה ישראל

 הכה כי והוא עלזה תשובה יש והנה * כמדובר השודד נס והתקן
 ובכלל עיד ישדדוס מהשודבל האנקה אחר ה'תשמרם שאתה אחר

השודד את מעתה הצרנו הוא טוב טוב והלא השודד את נס היא השמירה

לא אנה ועד ט׳ ינאצוני אנה
תשכחני ה׳ אנה עד מלכיות בשעבוד לצווח סופכם צווחות ד כו לי יאמינו

 יתברך הוא משיב )ט( להשתעבד
 סביב הנה לומר ט סביב ואומר

 כי כעת יתהלכון רשעיס למחיצות□
 בגלגולים כלי אל מכלי הורקו לא

 עדשיכלו בא דוד בן אין כי ליתקן
 להתגלגל שהוא שבגוף נשמות כל

 יההלכון רשעים סביב וזהו וליתקן
 רום בערך כי וכרוסזלות כעת

 אדסאס לבני זלות יהיו כן הנשמות
 הבא מהטוב ולאיהנו יתוקנו לא

 שנתקנז אדם בני לכל לבוז ויהיו '1הגד
: הנה עד

 ־י׳אח־ל למנצח )א( יג
 רבה במדבר

 עד מפניכס צווחתי צווחות סתי

 יהוה עד־אנה ב :לדוד מזמור למנצח * יג
 תסתיר עד־אנה נצח תשכחני

 עצות אשית עד־אנה 'ג :ממני את־פלך
 י ־ עלי ירוםאיבי יומם.עד־אנה כלבבי יגון כנפשי

 עיגיפן־אישן האירה אלהי יהודה הביטהענני
 כי יגילו צרי פףאמראןבייכלתיו ״ : המות

לבי יגל בטחתי ׳בחסדך ואני י : אמוט

 ^הים אין בלבו נבל אמך לדור למנצחא יד
 אין עלילתה התעיבו השחיתו

 ”השךיהעל־כני משמים ידוה > : ןלטדדטוב
 ג : את־אלהים דרש משביל היש לראות אדם
 גם־אחד: אין ץשה־טוב אין נאלחו סריחדו הכל

הלא

 שתי שעל חלילה פורענות מדת מרובה האס לב לשים וראוי • כו' נצח
 בשני פעמים שני לדורות בכיה בגזר היה כי הוא חך ארבעה יפרע צווחות

 כח נעצר לא כי וראה בשבתנו יתב הוא שצווח פעמים שני כנגד תרבנות
 בזמן השני׳ ואדום יון ומדי בבל הן גליות זד לד צרות הב חילק לסביל

 הן כי יתכן האלה הדברים פי ועל שני בבית והשביס השני טרס הראשון
 נצח תשכחני ה׳ אנה עד )ב( זה במזמזר באמת הנאמרים הדברים הס
 תשכחנו לנצח למה המקונן כתלונת לנצח הי'נגזר תחלה כי בבל גלות על
 בכיית לולא קץ עת עד אליהם ישוב שלא הב״ה שחמר ז״ל וכמאמרם כו׳

 אנה עד נאמר מדי ועל ויב א מארץ ושבו השמים מן לה נדרו שאז רחל
 הסתר ואנכי התורה מן לאסתר מניין על אצלנו כמפורש ט תסתיר
 מהגופים יותר הנפשות לאבד מבקש שהיה ועליון )ג( ט תסתיר

 לכס שאין השזר קרן על כתבו לישראל אומרים שהיו בב״ר כמ״ש באומרם
 ברז״ל כמפורסם דת על להעבירם בהם הורגים והיו ישראל באלהי יחלק

 בנפשי עצות אשית אנה עד אמר ביון שהיה בניה ושבעה דחבה וכעובדא
 בעת יומס בלבבי יגון וגס ואאבידנה אעבור אן עליה גופי אמסור אס

 הס בלבבי יגון היה לפני מונחים והמות שהעבירה בעת ביום שהי' תנסיון
 ביום היותם כי על אן מיוצרי לי אוי מיצרי לי אוי כאמור הוא היצרים שני

 עלייתו יעקב שראה עשו ועל יומס בלבבי יגון כאמר בב״ה פרצות פורצים
 עוקץ וכך כך עולה בבל שר שראה ויורדים עולים כאז״ל ירידתו ראה ולא

 והתחיל יורד ולא עולה ראה עשו ושר כו' יון ושר מדיכוי ושר כו' ויורד
 ירום ה׳ אכה עד יאמר ועליו ית׳ בלבו כקס יום כי על והוא כו׳ מתיירא

 להמשיך אפשר זה דרך פי ועל )ד( יורד ולא עולה שכראה עלי אויבי
 הביטה אמר בבל גלות על נצח תשכחני ה' אנה עד אומרו שעל ■המזמור

 חנניה זולה גס כי שלאהמרנוך כלומר אלהי ה היותך אל הביטה ענני
 ההוא בגלות לזכרני זה דבר והביטה לפנים אלא עשו לא ואביריו מישאל
 עון על היה מרדכי שבדור גזירה כי שאמר ע״ה רשב״י מאמר והוא וענני

 הקב״ה כך לפנים אלא עשו לא הס שמה אלא נאצר נבוכד לצלם שהשתחוו
 תענני ההבטה ע״י כי כו' ענני הביטה וזהו לפנים אלא עמהס עשה לא

 ולא אלהי ה׳ היה בהשתחויתי גס כי ללבב הרואה ה אתה הביט ואשר
 עיניכו׳ האירה עליו אמר ולאבד להרוג להשמיד שהיה מדי וגלות הצלם

 ואומרים המדברי' הס כאלו ההוא הגלות על ואמר דוד נתעורר גזעהה כי
 היו המן אגרות כי ארז״ל הנה כי והוא כו' עיכי האירה מדי גלות על

 היה למה ידעו ולא הזה ליום עתידים להיות רק דת ניתן לא כי כתומים
 עיניהם מאיר ית' היה לא ואלו המגלה בביאור יפה אצלנו כמבוא- הדבר

 להשמיד מכמר כתוא הגיזרה מועד ביום והיו תיקון מבקשי' בלתי היו מיד
 פן עיני האירה דבר ממנו נעלם לא שר א הקיש ברוח דוד אמר זה ועל כוי

 היו כי לשוב לב משים מבלי כי המות היא עצמה והשינה מהתשובה תישן
 המן בעצת ישראל שונאי על הזה המות היתה מתעוררים ובלתי ישנים

 ידע ומרדכי הכתוב כמאמר ישראל של עיניהם אורו מרדכי שע״י היה וכן
 :אליהו ע״י בשמים נעשה אשר שידע לרו״ל גס ומה כוי נעשה אשר כל את
 בערך הטבעית המית אייחק לשינה ט להשמיד הגרה מגודל פן יחמי• או

 ההיא הרעה בערך לי ויערב טבעי מזת וחבחר וההריגה ההשמד
 להרגני שיחפצו במיתה מששים כאחד המות לי תהיה כי השינה כעריבית

 לעבוד להס אודה אס כי כו' יכלתיו אויבי יאמר פן חמר יון ועל )ה( בה

 העברתי כי ישראל צור היעיל' בעל את
 אודה .לא ואס תורתו עתו את

 אעלה שבמיתתי נס או ויהרגוני
 צרי כי יבצר לא הנה קיט במעלו'לפני

 כי יגילו אתם אשר וכל ממיתי הס
 והיה בעיניך זיירע ה ראה לכן אמוני

 )ו( ידידיך יחלצון למען בניך עה
 ולא שרו שעלה אדוס גלות ועל

 גלי לא לפותא לבא כי ירידתו נראית
 גס החסד צד על בחסדך ואני אמר

 כי ה חסדי כי בטחתי כדאי שאיני
 תמה כבר ההוא שבזמן נס תמנו לא

 והוא שבי בטחון ועוד * חבות זכות
 לבי יגל הנה כי לנו גדול משכון כי

 הקבה של ישועתו כי והוא בישועתך
 יעזוב לא כי ישראל הואישועתןשל

אעשה לא אני אמנס בגלות שכינהו
 גס נושע ה ישועת שע׳י ממה עיקר
 דוקא בישועתך לבי יגל אס כי אנחנו

 לא כי ממנה לי שנמשך מה על ולא
 למה כי ידעתי כן וע״י בלבד ישועתך שהיא למה כבודך על רק אביט

 נס זה ע״ד תחלה נענה הוא דבר לאותו צריך והוא חבירו על שהמתפלל
 היותי עם בישועתי ולא יתברך בישועתו הוא לבי שיגל מה כי יראה כי ה

 בא בעת כי באופן חחלה להושיעני טוב גמול לי יגמול דבר לחותו צריך
 אלי הנוגע על עלי וגמל הקדיס כבר כי לה אשירה ישועתך הפועל אל
 מצד יתברך ישועתו על רק לבבי גיל היה לא אשר על גמול לי ישלס כי

: כמדובר עצמו
 בגלות אותנו המיצר ישמעאל שעל ארז״ל דמנצח יד

 תתמהו אל יאמר זה ולפי ידבר הזה החיל
 בדברים וכיוצא אלהיך איה אלינו באמור חלילה שמיס שס יחלל הנזכר אס

 האשמת חין כי פוקח ואיבו סובל ׳י והש בפומייהו שמרגלא כאלה מריס
 ולחוץ השפה מן ולא בלבו נבל אמר אס כי המסבביס על רק עליו דבר
 עונות כי טוב עושה אין עלילה התעיבו שהפחיתו על הוא אלהיס אין

 השקיף משמים ה' הלא כי )ב( קיוס ההוא לנבל הנותנים הס ישראל
 היש לראות הנזכר הנבל ע׳י צרה ישראל על בהביא לרעה השקפה

 והבה )ג( ההוא הנבל אש-כיחש אלהיס את דורש לב על ושס משכיל
 הצרה טרס אס אדרבה לתקן להס היה לרעה ההשקפה שע״י במקום

 יחדו כן ידי ועל שר הכל הגלות ע״י עתת מה בצד כשרון איזה להס היה
 עושה אין הצרה בא אחר ועתה טוב עישה אין נאמר מתחלה כי נאלחו

 המן שבימי רז״ל מאמר יחמרבהזכיר אי )א( • אחד גס אין טוב
 ואמר משה עס שדבר אליהו ע״י ית' הוא השגיח אשמיס ישראל היות עס

 • יש כי ואמר משם ומשה מכאן רחמים יבקש בארץ צדיק יש אס לדרוש לו
 ההיא התשובה ועשה בעשה אשר כל את ידע אומרו והוא מרדכי

 בז כי והוא הענין אל ונבא * בישראל ההיא הנחלה התשועה ונעשתה
 וע- ורע מאד ארוך כי האחרון הזה הגלות צרת בראותו נפשו במר דוד

 עשה אשר יתב בפלאותיו כל איה ואומר מצטער היה גליות שאר מכל
 את להושיע ראוי לבקש יה הוא השגיח כי מאדוס הוא גס אשר המן בימי

 לחס ישבע כי ונבל על משלי בביאור שכתבנו במה והוא ידו על ישראל
 הצרה התמידה לא המן שבימי מה על כמתאונן מאמרו וזה המן שהוא
 והכה קץ לו אין כמעט הלז וגלות לניסן י״ו עד לניסן מי״ג ימים שלשה

 שאמר ז״ל כס״ש ית אלהותו שכיחש המן רעת על כי לומר מקום היה
 הוא מיהר כן ושעל ט זקן הוא כבר ט לפרעה שעשה אלו של אלהיהס

 זה לעומת הלא הזה האחרון בגלות זה ענין שאין מה כלומר ישועתן ית
 אס הנה גלותנו על כמתלוכן אומרו וזהו אז בידם עבירות היו ישראל גס

 112. של אלהיהס אלהיס אין לאחשורוש לבו בכל המן שאמר בלבו נבל אמר
 השחיתו ישראל גם זה לעומת הלא ונושענו שנפל מה היה כן ועל כו׳

 כד״אסןתשחיתוןכו'וגס ׳א ע שהוא בצלס השחיתו עלילה התעיבו
 להחטיאם המן בא שבעלילה ז״ל כמ״ש הסעודה בהכאת עלילה התעיבז
 אז הנה לב( הזה בזמן טוב עושה שאין על הוא ואס ההיא בסעודה

 משכיל הזה בעילם היש אליהו׳לראוה ע״י אדס בבי על ה השקיף משמים
 היש לראות לאליהו מרעה שאמר חזית מדרש כמאמר אלהיס את דורש

ולא מאתנו סר הכל האס ועתה )ג( בתשובה אלהיס את קרש משכיל

נותר



ח טו יר תהילם אל רוממות

 לחם אכלו עמי אכלי און כל־פעלי דעי י הלא י

 כי־־אלחים פחד פחדו ישם׳ י. 5 כןיאו הלא1יה
 יהוה כי תבישו עצת״עגי . י :צדיק ?ךור

 כשוב מךוןישו^תישראל מייתן י מחסהו־
:ישראל ישמח יעקב. יגל עמו שבית \הוה

 המי;יףר?אהלףנך1לחדיה מזמורא 1□
 הולך נ : ישכןכהרקדשף

 לא- נ :כלבןו אמת ודבר צדק ופעל תמיס
* רגל

 כל נאלחו יקדו האס הראשונים בגליות היה כאשר ־והנו מ צדיק בותר
 וו״א אחד גס שאין תיתכן בחרץ צדיק טוב עושה אץ הוח׳כי ואס ח״ו ישר!(

 דור בכל שלשיס רון יחס לא כי נודע הלא כלומד אחד נס אין כמתמיה
 ית' הוא יעודד לח למת ת״כ1זרעך יהיה כת לאברהם שנאמר יהיה כמנין

 בימים עשת כאשר בארץ צדיק חת
 שאז תאמר מת )ד( ונושע התם
 ויתאבלו התענו שכלם הגון היה הדור

 זנחויקטזבת ניאו הלח ושנועדה
 לחם לאכול המן חת שזימנה להסתר

וזהו לא אס כתי שהוא לו חטאנו וו
 שאוכלי גה תש לעשות הצריכיס שבישר!( און פועלי כל ידעו לא אס הנה
 אכלו כו׳ החריץ ובעל התל לכעל תשל ז״ל כמ״ש והמלך התן הס עתי
 קוראים היו שלא קראו לא ה את הנה אסתר בסעודת שהוא יחד לחס
 אין ושבו הסעודה ע״י פחד פחדו ששם מת ואפילו )ה( ית אותו

 היסב היא כי תרדכי הוא צדיק בדור הים כי!( לה' רק טובה לתס להחזיק
 עתה גס כן יעשה לא ולמה כלומר וברחובות בשזקים צועק בצאתו הדבר

 המכר עמי אוכלי פחד פחדו שס יאמר או * בדור צדיק יבצר לא כי
 של בדור אלתיס כי על לא אס זה היה ולמת עליהם היהודים פחד נפל כי

 צדיק יבצר לא כי עומדת במקומה שהקושיא באופן מרדכי הוא צדיק
 שתית עני עצת הנה ואומרת הקדש רוח משיבת )י( שאמרנו כמי בדור

 כי היא ההיא העצה היתה ומת תעשוה ולא עתה תבישו מרדכי מייעץ
 המלך שבכית באחותם אז בוטחים היו כאשר באדם בטחו ולא מחסהו ת

 : עתה אתם כן תעשו לא ולמה ית עדיו וישובו יקראוהו על ואל כלומר
 ששם מה לומד הקודם מפסוק מתתלת הקדש רוח שתשובת או )ה(

 עליהם היהודים פחד ונפל נהפך כי פקד פחדו עמי אוכלי
 וייראו אתם ה צדיק כשהדור כי צדיק שהוא בדור נמצא אלהים כי הוא

 תבישו עני עצת עתה אך צדיק הדור והיה כלו הדור שבו או כי ממנו
 אחרון גלות בדורות זכות שחין אחד יתן מי )ן( : כמדובר מלשוב

 כמשפט ציון פסיק על כישעיה שכתכנו כמה והוא כו' מציון יתן מי אמר
 ולקתה חטאה לח היא כי שתפדה הוא ודין כמשפט ציון כי כו' תפדה

 צריך ושכית אך כו׳ כציון אש ויצת כי' חמתו את ה כלה כד״ח בעונותינו
 רק משיק חכלי כלי ויהיה אקישנה כיונו ידעכו והנה צדקת בתורת
 משית חכלי ע״י ורוגו בעוצב הוא ואו כעתה זכו לא ואס * ונחת בשוכה

 תהיה ציון מבחינת כלומר ומציון יתן מי אמר כן על כתשובה להחזירם
 עמו שבות ה'את בשוב במשפט ויושעו בדין וכאין שיהיו ישראל ישועת

 שנתחיל ורוצה אותו מסייעין ליטהר הכא כי אומר ית׳ הוא כי והוא
 כוי ה׳ השיבנו כפסוק אצלנו כמפורש הוא יתחיל מבקשים ואנו לשוב

 את ה בשוב במשפט ליגאל שנזכה יהיה במה וזהו כו׳ משכני ובפסוק .
 הוא ישיבנת ההתחלה שהיא עמו אל המתייחסת תשובה ש? עמו שבות
 ובשירים בשמחה נג^ אס כי משיק חבלי בצרות בעצב נ-ג!( שלא כז' יגל זכזה

 על רבתי באיכה ארז״ל כי הוא והשנוי והכפל ישראל ישמח יעקב יגל כי
 האבות מנל אבינו ליעקב ־(ד מ לו צר צרותינו שבכל כו' ביעקב ויבער

 ישר!( ישמח וגס עיקר נעשה שמזה תחלה אבינו יעקב שיגל אמד כן ועל

 בסיני עשת כאשד אחד הטבות שתי לכו יתן תי יאמר או ורעו:
 הזוהר ספר עכין שנית ישר!( פני להקביל בא ומשס לסיני שכיכה שקדמה

 כ״א מאליה קום תוסיף לא ישר בתולת קוס תוסיף לא כפלה פסוק על
 שתלכו שכי כיה כבנין כן שאין מה הליו ויקימנהוישיכנה ידו ית׳יתן הוא

 ככר שרוי שיהיה ישראל ישועת מציון מייתן אמר האחד ועל מאליהם
 שהיא השנית וגס לקכלנו כלה לקראת כחתן יצא ומשם כציון שכינתו
 זמקי׳אזעלתח׳יגליעקכ יד ונותן המשיב שהוא עמו שבות בשוכה

 מטרם שכינת ותקדים בהחיש הוא ויגל כנודע כזכותו יכנה תג שהכי׳
כבוד שהוא יד לתם נותן יתב שהוא ישראל ישמח השנית ועל הבנותו

ג הטוב והתמדת
 מפורש'כר״לשתקכ״העושה הנה לדוד מזמור 00 טו

 אהל וקראו עדן כק לצדיקים וחופוח צל
 להשיגו שצריך הזכיות כמגדיל דור ואמר כאהל עליו מאהלה הקופה כי

 כא עד שם גר שיהיה לכך הזוכה יהיה ומי מי כלומר באתלך יגור מ׳ ואמר
ג ונפש בגוף קדשך בהד בירושלי אק״כ וישכון להתגלגל יצטרך ולא התחיה

 לקסכו' האכילהו שונאך רעב חס
 בטחו ולא 1ישר פחדו כן ועל "ל ■ש כמי

 כי המלך בבית לנו אחות באומרם
 ואו עמו בעצה היא היתה^ס חשבו
 שביס היו לא כן לא ואס ה את קראו
 כמו הלא ויהיה כו' ידעו הלא וזהו
 ה הלא מראש הוגד הלא ידעת הלא

 בו ירגישו ואס וברחובות בשוקיס
 וירדפוהו לברוח יתחבא השומרים

 יכוהו ימצאוהו ואס ידריכוהז מנוחה
 יאמר ובקר אכזרים מכות יפצעוהו

 לשוב ימיש לא כי ערב יתן מי
 בפקד מקר יום בערב בנשף לאזלתו

 יראה בל ומהמורות במחשכים לילה
 גנות דרך במעלות עולה ■( ימצ ובל

 אס למטה מלמעלה עצמו ומפיל
 כעפר יטמן בצור וילך יראוהו מגבוה
 קלונו את הרואים פקד מפני

 האשה בית מות שערי עד ובהגיעו
עליו ישית מאשר יחרד או חמד אשר

 הדני■ מפליג תהי י( ואומרת הקדש רוק משיבה כו' תמים הילך )ב(
 אצלנו כמבואר יושג תעשה ו!( בשב וכמעט בקלות הלא כי

 ׳ע ג מלהשיג גהינס להשיג צריך פורח יותר כי * בס״ד פנינים רב בספר
 ולא יישן ולא ינוס לא בלבבו אשת יופי חמד משל דרך אס גהינס להשיג כי

הולך סוב סובב לילה בעוד ויקזס ינוק

 יקחול ולא גבר חמת קנאת כי ימיתנו הוא בו זבפגעו מארבים האשה בעל
 יטמן ואס יקוס בל ומהמורות הפחתים באחת ל ויפו יברח ברוח ירגיש ואס

 הזה הדרך ועל בושת לאותה לה אוי בבור טמון וימצא הבורות באחד
 יתר לבו כי בתים בחשך לקתור עמו וירוץ גני יראה אס ממון בחמדת
 להיותו יתפשוהו לא ואס עץ על אותו ויתלו ימצא במחתרת פן ממקומו

 ימלט שלש פעמים ואס חייו ימאס עד וייעף ילך וייגע ירוץ ברגליו קל
 בדאי בהמצא הרע ולשון רכילות אומנותו אשר וגס ליפול סופו נפשו

 וההיקש נפשו יכחשו רעתו יכירו והלז ואלו לכס זיהית יקכוהולאוס
 ומפני! הארץ לכל מדון ואיש סיב איש יהיה כי ומתנו במשאו וחומס בגוזל

 בעמל הס כי ישיגוהו לא כי גהינס יורשי דרכי אלה הן רוק יחשכו לא
 יירשנו ונחת בשובה הכא העולם חיי ליירש החפץ אך מאד רב וכעס

 בשוסדבדוינוק הקפיד לבלתי לבו ישית כי תעשה ואל בשב כמעט
 מטפה בא כי ויכיר לב בתמימות יעשנה לידו מצות תיא וכי רע מעשות
 עבירה לידי יבא לא בזה כי יתולעת רמה להיות עתיד ושהוא סרוסת

 בעיניך תיקר אל הקדש דברי'רוח הנה והן הבא עילם יורש זה הנה
 והוא תעשה ואל בשב הוא כמעט כי קדשו בהר ולשכון ית באתליז לגור

 לא מצות שנית עשה מצות הא' תאדם שלימות כל חלקי המה ארבעת כי
 כומהוייתורי גופניות ב'תאוות א׳גאוה לשלשה זתתחלק תעשה

 עשה מצות על בהס למסתכל קלים וכולן ממון חמדת ג׳ • מאכלות
 במדת עמו יתברך הוא יתנהג אס בין מהרהר כלתי תמים הולך אמר

 דון לבלתי וגס לו וטוב רשע לו ורע צדיק יראה אס כין כדין בין רחמים
 בשב כלב תמימות לקבל נקל דבר והוא באלה וכיוצא חובת לכף חבירו את
 הולך וזהו כאמור לבדה במחשבה בין לו יהיה זה לב זטוהר תעשה ואל

 או כי פניה שוס תכוין לא מת פעולת בעשותך כי במעשה בין " המיס
 מלאך נעשה מצוה העוש כי האמת מחכמי הנודע והוא צדק פועל תהית
 או רעת מפניה זכה כיכאשרהמציה אותו ועושה פועל שהוא נמצא

 יהיה בדבור וכן צדק פועל וזהו צדק נמצאיפועל בעבירה כאת מהיותה
 להתנהג עיונים עמל כהעדר כי נמצא כלככו אמת ודובר וזהו לכ בטוהר

 אמר ולא לאות בלי ובמעשה ובדיבור במחשבה משתלס הוא בתמימות רק
 אמת לדבר הושרש שכ*כ לומר יצריס תשני שכולל בלבבו אס כי בלבו

 אומרו וזהו בדבר חפץ הוא גס אדרבא אלא עוקצו יצרו אין אתת שכדבר
 ששניהם ויצת״ר יצה״ט יצרים שני על שהוא בלבו אמר ולא בלבבו

 נאמן לבבו את ומצאת בו שנאמר אברהם על כמאמרם בדבר מסכימים
 האמור שבמעשה יען לדבור מעשה והקדים יצרו את גס שהוא לפניך
 אמרתי הלא אמר רגל לא )ג( *התורה עסק של דבור גס כולל

 אמת ודובר מניה דסליק השלישית על כז' תמים הולד דברים שלשה לך
 עד אמת לדבר איש הושרש כך שכל שיקרה והזח כז רגל לא אמר בלבבו

 ומלשין רכיל הולך במתכוין שלא שידבר באמת אס לב ישית לא שלפעמי׳
 וזהו אתת דבר על רעהו לו שעשת מה לתומו כמספר זולתו אל איש
 מלכו שלא לשונו הרגל דרך אפילו לשונו על כלומר מ׳לש על רגל לא
 בדכר יהיה כל זהירות שידכר כאמת ומעייניו לבו עיני תמיד כי

 שלא בזאת אך אמר צדק ופועל שאמר מה ועל תרע לשון או רכילות
 צדק' נותן שאינו רעת לרעתו ככר עשה שלא כעביר הכאת מצוה תהיה
 : רעת לרעהו שעשה ממה שהיא צדק פועל כלתי שנמצא שגזל ממה
 לרעהו שעשה כאופן צדקה נתן שלח רעת ל״עהו עשה לא יאמר אי

 ישאיר שלא ככונה ינותץ אחרי' יתנו 1 ול שיתן רוצה היה שלח והוא רעת
 כשל רעת שעינו רעה לרעתו עושה זה כי הוא גס לזכות לרעתו מקום
 תופש או שהתעשר כשכיל עשר כענין הוא גס בתתו יתעשר לבל חנירו

לכעל



טז טו תהילם אל דוממות
אדנ׳י תקרא ראוי לכל אדון ם.מה י;ני ה מי^

 את לו וקראת לכל אד" שהוא אתה לדכי לה חמרת הנה יחיו- וזה
 שהייתי לי שהטבת טבתי יו השגתך גודל עת י הדג זה שם *דם ב בהיותך
 להחזיק עליך בל זו טובתי מאדה שהוא ממך לי וניתן נפל להיות עתיד

שנתת שלך שנה שבעים על טובה לך . , . , ז י
, . .—1 וחרפת ך^ה לרעתו עשה“לא על־לשנו ׳ רגל

נמאס בעיניו ׳ נבזה י י : לא־נשאעל־קרבו

 ״ י ולא;מיר להרע נשכע יבכר וארדירא/יתה
דיקח ?נעל; ושחד בנשף לא־נתן י כספו

: לעולם !מוט לא ן!שה־אלה

ב :בך כי־חסיתי שמרנים לדוד כת□ מא ט!
טובתי תה א אדני ליהוה אמרת :

 חוט ליעל שיפרע החייב עם מציק שתי לעשות לב בטוהר חוב לבעל
 ועושה לאחרים שחב במקום הוא ולפעמים מעותיו שיקבל המלוה זעם
 עשה טוב לא אשר ונקרא למשלחו שמטיב בהרשאה הבא או רעה להם

 ירח לא לבו לתום שלא בזאת אך אמר תמים הולך אומרו ועל עמיו בתוך
 בתום חובה לו יראה ולא קרובו נגעי

 חרפה ישא ולא בידו ימחה אס כי לבו
 למחסה ויחשדוהו מהרואיס עליז

 אחד בעיניו נבזה )ד( : עליהם
 בלי קל דבר לב בטוהר חיך אומרו
 עתה אמר עשה במצות ישתלם עמל

 ישתלם תעשה לא בחצות כינס
 והוא בלבד מהותו בהביטאל בנקלה
 אהה ואין כו׳ הסתכל התנא מאמר

 נו' באתה מאין דע עבירה לידי בא

 כי המשנה בביאור מאמרינו והוא
 כי סופו אל הסתכל הוא הגאוה לבטל

 יתגאה ובמה ותולעה רמה עפר הוא
 ועל ו בעיני נכוה פה יאמר זה ועל
 לא כי הגוף תאווה ויתר זמה ענין

 הגוף בתאוות מעשיך טובים יהיו
 זה ועל ממנה הגוף נתהזה מאשר

 בואו עיניו נגד שיהיה נמאס אמר

 המה אשר־כארץ לקדשים > : ברץנקך
 אחי עצבותם ירבו י :בל־חפצי־בם ואדירי

את־" ובל־אשא מדם נסכיהם מהרובל-אסיף

 ,יהוהמנת־חלקירבוסעל־שפתי שמותם
אתה

 הוא גס יהיה חבירו שנס בעיניו נבזה מהיותו ימשך ולבל מאוס מדבר
 אמר לזה כמוהו ותולעה רמה עפר למקום הולך הוא גס כי בעיניו נבזה
 הוא שמח יחשוב א' שככל כענין מטבדיס שיהיו,בעיניו יכבד ה יראי ואת

 וד-מיהס יאשיה בר אחאי וכר! שמעון בר כר״א שלמים שהם מאותם
 יקרנו שאס ימשך סרוחה מטפה בא כי נמאס בעיניו יהיה שחס ולמה

 באומרו הדבר לעשות יקפיד שלא באדונתו יוהף כמקרה או בועז כמקרה
 עליו יה הוא שיקפיד סרוחה טיפה נחשב במה כי עון לו ה יחשוב לא כי

 שלא אמר לזה חשבון בפעולתם שאין ורמשים השקצים כאחד הוא נא זיהי
 להשיר להרע נשבע זהו ליצרן שנשבע כנועז יעשה אדרבא כ״א כן יעשה

 בבחינת שאס רק זה ואין ימיר ולא נופו והכניע להרע שהוא ממנו מאותו

 כיתד אינו כי ויודע חשוב הנפש מצד אחרת בבחינה בעיניו נבזה אחת
 מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן עתיד הוא כי סרוחה שמגיפה בריות

 הדבר והוא ה'לכך יתשיכס שלח חיים כבעלי ואינו הקב״ה המלכים
 נשבע יאמר אי :כו' עתיד אתה מי לפני ודע התנא שחמר השלישי
 אשמת על להענות לצום כשבע שאס נמאס בעיניו נבזה כ*כ כי כו׳ להרע

 שהוא למה כי נופו* על לחוס אחד ליום תעניתו ללות ימיר ולא דבר
 חמדת ועל ה( ) חולשתו על לחוש ביום יום ימיר לא נמאס בעיניו נבזה

 וחמורה רכה עבירה העדר זה והבה כו' בנשך נתן לא כספו אמר הממון
 שהרי שכמותו לחבירו יותר לתת מותר ת״ח הנה אך הוא שכח ומה היא

 אפי' כתן בנשךשלא נתן לא כספו עז״א נותן הוא ומחג הרבית חומר ידען
 אפשר ומאכל מכות כדברי רק לת״ח הותר" שלא ולמ״ד מתנה בכונת

 על ושוחד מאכל* ענייני לא אך מתנה אסי׳בדרך נתן לא כספי דקדק וה
 ה11 עושה מאוחר שוחד עליו יקח לא בדין מלפניו נקי יצא אפי׳כשכבר נקי
 : ית׳ קדשו נהר וישכון ה באהלי יגור ויבטח יציו לו יוכל לא כי ימזט לא

 עם כמדבר אמרת באומרו הנה לדוד מכתם )א( טז
 מי ראיתי לא אמרתי אמר ולא נקבה

 וכן' אמית ואומר נפשו עס משיח דוד שהיה ואחשבה ככה על שיחוש
 " הראשון אדם של היא דוד נפש כי הזוהר בספר מאמרם כהקליס והוא
 נתנן ויוסף יעקב שאברהם אלא נפל להיות ראוי היה דוד כי אמרן עוד

 זוכה היה ולא פגומים היו הראשון אדם של כי משלהם שנה שבעיה לו
 הזוהר מספר למדנו עוד הנז׳ הצדיקים ע״י לא אס בהם הטובה כל אל
 חלק לתקן כא אחד וכל אדס ונשמת ורוח נפש חלקי הס הן בזת הא בי

 ונבא * ליודעים כנודע יעקב עם נכלל יוסף וגס אדם קלקל מאשר
 שמשפיל תס מך הוא מכתם אומרו אלהעניןיהואכיארז״לשעכין

 ליה דלית עצמו מצר לדוד ושפלות מכתם שאמר הענין ויהיה עצמו
 אמות בל החסד צד על אל שמרני נפל להיות עתיד שהיה כלוה מגרמיה

 אם כי כלום משלו לו היה לא חייי שנות שבעיה כי על והוא בך חסיתי כי
 חטא אש" עזן ע׳י ממנו ליאבד וקל לו המה נתונים נתונים כי מזולתו

 למה תדע לומר אתה אדני לה אמרה לה ואומר נפשו עם ומדבר )ב(
 מאדם משלך שנה השבעים כי על הוא ה לשישמ-ני אל חסד צריך אני

 כן ועל טובה בהם להיות לא אך חיים למציאות רק כחס כח אין הראשון
 כמדובר חס־ צריך עתה אפילו כי הס פגומים כי לאבדם מאד יקל

 עד השיה ממלאכי יותר רמה מעלה אל נפשי הגעת הנה כי והוא

 הביזהיס לכל שש שקרא שאחר ז״ל ש7ב להקלה שם לקרא שהגעת

 אס כי (ג ) !נפגמת חטאת כי לי
 אחזיק המה כארץ אשר לקדושים

 שנתנו ויוסף יעקב אברה הס הטובה
והס פגם כלי שנת השבעים משלהם
 קרסולס מעדו שלא כו' אדירי
 עליה' לישע; בס הוא חפצי וכל כחיים
 כן' עצבותס ירכז )ד(

 טובה להחזיק לי שיש אמרתי הלח
 והנה משלהם לי שנתנו הנו׳ לחבות

 ג״עשלדואג חלק לזולתי ו א לי יש גס
 נם ומה שקלקלו שעל ואחיתופל

 יותן שלהם ע ג חלק כי לי שהיצרו
 חלקו נוטל זכה ז״ל מאמרם כענין לי

 כן' נוטל זכה לא בג״ע חבירו וחלק
 האבות זכות חלק בין תה אני ורואה

 לי שנתנו המה בארץ אשר קדושים
 לאחר או לי ניתן אשר לחלק

 במה ישישו החבות כי טובם לאחרים שניתן ודומיהם ואחיתופל מדואג
 כאמור כמוני מאדם נפשותס כי לעצמם נותנים לי בתתם כי לי שנתנו
 להם אוי כי מהרו אחר מאשר תם עצב! ירבו אך שלי והיא הזוהר משפר
 ממם כנותנים הס בהעוותס כי לי שלהם נ׳ע הלק נהנו כי לזרים שנתנו
 ירבו סהס אמדתי אלא הזכרתיסבשמוהס שלח ומה לאחר זכותם

 מזכיר איני ושמותס נוטל אני שחלקם ^ו הס מי אמרתי ולא כו' עצבותם

 אבקש שלא ח להם אעשה לא שהים אך עצבותם להס די כי הוא הלא
 חיש חשת על הבא באומרם פני בהלבינס רמי שפכו כאשר דמס ישפך

 לשון שהוא באדם האדם דם שופך כד״א כגופי דמי שניסכו במה מיתתו
 אטיב שנית עוד * מדם נסכיהס אסיך בל וזה! היי; ניסוך כענין הרקה

 חלקי מנת די׳ )ה( : בגנותם שפחי על שמותם את אשא שבל להס
 כך ואחר לצדיקים סעודה עושה הב״ה לבא לעתיד כי ארז״ל הנה כו׳

 ישמעאל ממני שיצא מברך חיני ואומר המזון ברכה לכרך לאברהם אומר
 כוס שנאמר לברך נאה ולי אכרך אני ואומר הכוס שנוטל דוד כן'עד

 פסיז של כוסות ד׳ הנה כי במקומו אצלנו ומפורש כז' ובשם אשא ישועות
 כוש נשלם אחרונה בגאולה והנה שם של אותיות וד גאולות ד כנגד הס
 הול( שנשבע אותיותיו כארבע השם נשלס ואז שם של אחרונה אות של
 כי הפק חין והנה מעמלק ינקם עד שלם השם יהיה שלא יה כס על ית
 כאן' כיון זה כי רוחנית כ״א ומזון ולחם מבר גשמיה ההיא הסעוד' אין

 ה הקב מעשה שהיא לומר לבא לעתיד לצדיקים שעודה עושה הקנה
 על כן על כי בהעשותס רוחנייס שהיו המה היס11 מעשה הלוחות כענין

 כי אש להבות חוצב ה קול נאמר זה שעל ארז״ל שבהם הדברות כתב
 רוחני דבר שהוא רמזו לבא לעתיד לצדיקים באו' וכן חש להבות קראו
 י לא גשמי ההוא הכוס שחין שכן מכל כן ואס לבא לעתיד לצדיקים נאות
 שכינה בחינת הוא הכלי ההוא הכוס כי ספק אין אך שבתוכו מה ולא הוא

 עולה כוס כן על כי כנודע העליונים הנחות מכל שהע לקבל כלי שהיא
 הן הישועות הן שבתוכי ומה השכינה חל תואר שהוא אלהיס כמספר
 היה לא ראשונות גאולות ג' של כוש בכל כי שס של אותיות ד בחינות
 ר מאמר מרו״ל ידענו עוד כאמו׳* הד אשל של הוא ח ישועה רק בתוכו

 אשיי שמו זה שנאמר ה הקב של כשמו נקרא משיח כי נחמני בר שמואל
 חלקי מנת ה' אמר הענין גז נבח ^ו הקדמות ובשתי * צדקנו ה' יקראו
 הוא ה׳ וגס הוא אני אני אשר להב״ה הדם קראו כאשר כן ליקרא לי שניתן
 מה על ולפעמים בתוכו שהיין הכלי לפעמים יקרא כוש כי והוא כושי

 ולא שבתוכו מה על הוא שלפעמים זה בכיס לי התקדשי כענין שבתוכו
 כחמרא כאן נמיא כאן הגמרא כמאמר שבתוכו במה ולח בו ולפעמים בו

 כיש כעניי שבתוכו מה על וכאן ומזה מזה יש בתק־א וכן בציהרא כאן
 כושי ונס חלקי מנת ה' שהוא וכוסי אמר ישועות של כוס שהוא ישועות
 ה'שהוא הוא כוס שנקרא שבתוכו מה כי ה׳ הוא שלי שהוא הכוס שהותז

 כגאולה כאשר כי הגדול שמך של אותיות ד׳ של בחינות ד' שהס ישועית ד
 היא וכאלו אותיות י של רבות ישועות של טס נקרא השם נשלם ההיא

 כילם כי בפועל הוא וכן הישועות כל היו יחד אז כאלו כלם את תכלול
 שהם ודהבא כספת >חשא פרזלא כחדא דקו באדין כאומרו יחד נופלים

 נתן וחי ראשונים השלש? נטלו ההוא שבזמן גם כי לדעתי והוא המלכ״ת
כי הזוהר ספר כמאמר יובן כי אחשבה אך : ודהכא כספה נחשה יי

קו



ין טן תהילם אל רומסות

 בנעימים נ$לרלי חבלים י :גודלי אתהתומיך
 את-יהוהאשר אברך יי אןדנחלתשפךהעלי:

 ידעה שרתי •י : נלץתי יסרוני אףלילות יעצני
 שמח י לכן “ :בל־אמוט מימיני כי תמיד לנגדי

 ז כי :לבטח אח־כשרייישכן בכוך רגל לכי
 חסיךף לא־־־תתן לשאור־י לא־תיזזבנפשי

שבע ח;ים ארח תודיעני * יא :שחת לךאות

 ויראו לקו ולא כלס בגליות ישראל היצרן אשר כל את ית׳ יביאהוא אז
 כי נמצא צבאו אשר לא נאמר ירושל׳לא על יצבאו אשר חהס נקמהס ישרל

 ולכן התשועות כל תכלול ההיא התשועה זה ולפי כו' כחדא יודקו אז
 נשלם השס אז היות והיא שנית וטובה ישועות כוס יקרא הרביעי מכוס
עמלק של נקם יום הוא אז כי לגמרי
 . '*א*י• נאה ולי אברך חו'אני וזהו כלו ועמו

הכולל ישועות כוס אני הלא כי לברך
וגס הא׳ שהיא אשא הישועות כל

 שלם כלומר ה וכשם והיא השנית
 וגס • כמדובר וכוסי ולא אקרא

 שעל לאבות טובה להחזיק לי שיש
 זה כל עם אמיתיים חיים לי היו ידם

 כמטילי יחד שבהיותנו פניך אחלה
 של כוס יטול מי וביניהם ביני גורל

 גורלי מיך1ת אתה ויברך נרכה
 שהס הנזל הכוס שגורל סתחזיקבידי

 או " לי שיהיה יברך מי גורל כמטילי
 חלקי מנת ה כקיצור יותר יאחר

זה לפי הוא ראוי שמי שהוא כמדובר

 ־ נצח בימינך נעימות שמחותאת־פניך
צדק ׳ יהווה שמעדה לדוד תעלה א

 תפלתי הארנה רנתי הקשיבה
בלא י י

 כן ידי שעל רעה מחשכה אחשוב לבל ולהועיל לעזר לי להיות הלב סס
 כו׳ לבי שמח כך עשיתי מאז לכן )ט( רע מחשכוק חושב לבי יהיה לא

 שמח הלב עבירה דבר חומד הלב כאשר הכה כי והעכין ה' לימין העומד
 וגס קונה רצון לעשות חפץ וכל ישעה וכל היא ה חלק כי עציבה זהכפש
 גומרים אברים להיות הלב מזמות אחר ימשך כי אובד עדי הוא החומר
 אז מצוה עשות חמדת על שמח הלב בהיות אך הנפש עם הוא גס ויאבד

 וז״א בו תהיה לא רמה גס שבצדקתו לו ייטב הגוף וגס הנפש הגל כפלים
..................... י י ( ז י י לבי ששמח הוא תמיד לנגדי ה שויתי מאשר הנמשך לכן כו'לומר לבן

 אתקרב כן וע׳י מרחוק שהיא'שמיעה צדק ה שמעה כן על העון ידי על עבירפן^ שמחת הפך הנפש הוא כבודי ויגל שבה שמחה ה ימין לנגד אשר
 תתקרב כן וע״י רנתי מקרוב הקשיבה ואז צדקתי ה תקבל כי מת בצד יעשה* אדרבה אס כי העבירה יפעל שלא כן ע״י בשרי ואף אותה המאדיב

׳ . ---------!------------------------------------- במצוה הנפש שמחת היות ולהורות ותולעה מרמה לבטח וישכון מצות
שאומר הדבריס כלל * גילה ובנפש שמחה בלב אמר הלב של על גדולה

ואברך הכוס אטול שחני כוסי שגס
 ובבטחקזהאניסומך )ו( גורלי תומיך שאתה ^א לי ניתן שמעתה ולא
 ניתן אשר הס בנעימי' לי נפלו חבלים כי א' טענות מב וזה הוא ככר כלו

 היה שלא כ1עכ היה שבכללם ויהושע ומשה אבות הס לכרך הכוס להם
 האס תאמר ושמא מתם לי נפלו נעיתיס הייתם שעה כמאמר כמפו' בי

 לא כך ואחר ס משנותיה הנחילוני הס כי לאבות משלם אני הזה הגמול
 השנים אס היה זה הלא כי מעכב אינו זה הנה כבוד להס אחלוק

 שפרה נחלת אף אך בי שלימות וקונים מתיפיס היו לא שהנחילוני
 כנודע כדבר ישמחו תם שגס בי והידור שפר קנתה כי עלי בהיותה

 ה את אברך כי והוא ב טעם עוד )ז( * לעילם דוד צורך מענין
 חלקי מכת הוא שה אחר כן אס ה את אברך ההוא שבכוס אחר כי לזמר

 יאות ה לו שניתן מי כי לי ניתן הכוס שיהיה הוא ראוי אני גס שמי הוא כי
 • אקרא ה וכשם אשא ישועות כוס לכרך נחה לי וז״א ה את יברך הוא

 הגורל מה וחמר פיר גורלי תומיך אתה שאמר מה כי הכתוב שיעור או
 בת עון לעומתך הלא תאמר ושמא כו׳ ה את אברך כי הוא הלא הלז

 שלא ה יעצני אשר הלא כי תשובתי זאת הכה לברך נאה לך ואיך סבע
 אין כי ונתחרטתי שבתי כ״כ כנסיוני אעמוד שלא שינסני ית מאתו אשאל
 שיסרוני כמה שנתי לילו׳תדד אף אס כי שינה זמן שאינו כיוס לומר צריך

 ההיא הרע ברעיוני מכיאות היועצות הכליות היו כי היועצות כליות
 וגדול׳ פנימית תשוב יעצמכיזו ה לאשר שמעתי שלא על נפשי זמאדיבות

 מאז כי ההוא מהעון נכותי וכ״כ )ח( הימים אחר הלילות והולכות מאד
 שויתי הנה כי ותות שאפשר גדול היותר שמור עשיתי לחטא אשוב לבל

 ואחריו יהרהר בל מהלב רק היה לא הפחד כל כי והוא תמיד לנגדי ה
 כל כי והוא תמיד לנגדי ה שויתי עשיתי מה כן על גומרים איבריס יהיו
 נצב הקדוש המלך כאלו בדעתו שמצייר תפלה בעת עושה אדם שכל מה

ה ימין כנגד שהוא שמלו לצד תחלה שלוס נותן כן שעל בפניס פניס נגדו .
 שמלו נגד ימינו היה בפנים פנים פניו נגד ודם בשר מלך נצב היה אלו כי

בשעת שלא אף תמיד עושה הייתי זה הנה דוד אמר ימינו נגד ושמאלו /
 שאין ימיני מצד שהוא מימיני כי והטעם תמיד לנגדי ה שויתי וזהו תפלה

 כן על ימין לצד חומד הלב אין כי בחטאי שאמוט פחד היה לא שם הלב
 ימין שס תהיה בכונתי עשיסי הלב שם כי השמאל שהוא הפחד מקום נגד

אשר שמאלי נגד ית' ימינו בחינת שתהיה תמיד לנגדי ה ששויתי במה ה

 אך גהינס דרך אעבור כי גס אירא
 חסידך החן לא פניך אחלה עכ׳ז

 העברת דרך אפילו שחה לראות
 עמוק גדר שהוא שאול דרך ומכ״ש
 חיים אורח תודיעני רק )יא( משחת

 גהינס אורח ולא ישרה דרך האמתיי׳
שמחות תשבע הלא תאמר ושמא

 היותר זכות לידי ולהתקרב החטא מן לישמר הכנה עשיתי הנה דוד
 לנגדי ה שויתי כי שהוא והבשר הנפש להשלים המביאה שבעולם גדולה
 יהיה לא ולכן ובשר ונפש לב נתקדם עד תשובתי גדלה כי הבה נו׳ המיר

 לא ני )י( : האבות לפני ברך לבלתי שבע עקבת עיכוב לי
 גהינס דרך בסילוקו מעבידין הצדיק את כי מרז״ל ידוע הנה כו' תעזוב
 ים הנה אך לצאת זמן כאותו הקרוב חת בזכותו משס דרכו פי על זחעלה
 הדין מדת תתעורר עברו מדי פן גהינס בדרך מלעבור יראים צדיקיס

 ויתבקר הרוגז תוקף שם כי עליו
 כאומרו ריב״ז מאת והו׳ ויאחז פנקסו

 מוליכין דרך כאיזה יודע שאיני ועוד
 כדרך שלא הימין אס שהוא אותי

 כמפורם גהע דרך השמאל אס גהינס
 העניו ל ונבא * כמקומו אצלנו
 לשאול נפשי תעזו לא כי ידעתי את'הן

 עלים הדין מדת תתעורר כי גס
שלא באופן תעזבנה לא בה לאחוז

 שובע הלא כי חש איני מגהינם רשע העלותך בזכות גהינס בדרך וגיל
 את רואה הנפטר כי כנודע בהלוקי אראה אשר פניך את לי יש שמחות

 שמחות שובע לי ודי הצדיק נפש ונמשכת נדבק ובה ימות טרס השכינה
 הטוב כל גס רואה או ית פניו ראות עם כי את כמלת ן וכיו פניך את

 שבעת נפשס כן שע׳י ואמרו אחרון ליום ותשחק על ז״ל כמ"ש לן הצפון
 א> שהוא פניו-ית עם סמחות שובע שהם המלך פני ראות שמחת עס

 בעודי ׳כ ואח כשלוקי בימינך אדבק שלמה ועוד * רבות משמחות שבע
 לי ומה מגהינס עוברי אחרי אלי וקשוב ממני תסתלק גהינס דרך עובר
 נצת בימינך נעימות זוהו הפסק בלי תמיד לפניך מהיותי גדולה טובה
 שאפסיק ולא נצח בימינך בהיותי השמחות לי הס נעימות הנה לומר

: הימין אל ואשוב השמאל אל בנתיס

 ורנה תפלה אומרו אל לב לשים ראוי לדודי תפדה )יי( ין
 ועוד " האונה הקשבה שמיעה וגס זתפלה

 ה שמעה כן גס אמר לא למה תפלתי האזינה רנתי הקשיבה אמר כאשר
 מהאחר משנה ,א בכל וגס תפלה רנה צדק כפלים שלשה ועוד * צדקתי

 שפתי בלא אומרו ועוד • האזנה ובשלישי החשבה ובשני שמיעה אמר בא'
אמכם אך *• מדבר היה מרמה בשפתי כי לב על עולת היה האס מרמת
 משה כי באומרם הרבה מקרזב והאזנה מרחוק שמיעה כי רז״ל מן ידוע

 אך כארץ ושמיעה השמים האזינו אמר הארץ מאל קרובאלהשמיס
 אץ והנה ארץ והאזיני שמיס שמעו אמר יותר לארץ קרוב היה ישעיה

 אל ונבוא כהאזנה כך כל שאינה אלא מקרוב היא גס הקשבה כי ספק
 ללמד האחד חלקיס לשלשה מתחלק הזה המזמור הנה כי והוא הענין
 עמן כי נפשו מחת אחר נפש היתה אלו גס עצמו מצד העון על זכות
 זא^ חלוקה ועל מאד נשערה וסביכיו יתברך הוא שמדקדק הוא בלבד
 הוא היות בבחינת ולא צדקתו ה׳ שישמע שהוא צדק ה שמעה אמר

 אמר לא כן ועל ע״יזןלתו היה אס עצמו מצד העון כבחינת רק החוטא
 ישמרהו יתכרך מאתו לבקש הוא השני והחלק סתס צדק אס כי צדקתי

 הנעשה המשחית ע׳י ממרקין ייסורין שצריך מאותם זה עון לו מהחשיב
 מפסוק והוא עונינו ביד ותמונגו כד׳א החוטא את המייסר שהוא מהעון
 שהוא רנה וקראה רנתי הקשיבה אמר ועליה כו׳ שמרני כו' חסדיך הפלה
 והחלוקה ולהתקבל להתפלל כדין ראוי שהוא בחושבו וזעקה שועה מעין

 סילוקו אחר נפשו על אושר העדפת על לה׳ להתפלל הוא השלישית
 ת קומת מפסוק והוא בס״ד יבא כאשר גמורים צדיקים קצת על יותר

 על ותנה וחסד טוב למצא קפלה דרך היא כי תפלתי אמר זה ועל ואילך
 יתברך ממנו רחוק שהחוטא למה כי כתבנו כו' סלחה ה' שמעה ה פסוק

 מקרא וכן ולקרוב לרחוק שלוס שלום על ז״ל וכמ׳ש מבדילים עונותיו כי
 ה ק על רחוק אתה העונות על הנה אמר ה׳ מרשעים רחוק שכתוב
 כבר הסליחה ואחר סלחה ה שמיעת זע׳י מרחוק שמיעה שהיא שמעה

 אני רתוק הנה יאמר זע״דזה מקרוב הקשבת הקשיבה ת׳ ולכן נתקרבנו

 הדבקות על הנאמרת האזנה שהיא תפילתי האזינה ואז יותר ותדבק^בי
 עצמי להצדיק טענות תחלה אזמר שאני אחר כי לומר אפשר היה והנה
 טובה וקבלת העון מחילת על כן אחרי ותפלה רנה שאשפוך מה אולי
 אך ומחילה תפלת שצריך מודה אני כשפתי כי הוא העון יעכבנה שלא
 אומר שאני גס אמר כן על חלילה תונף בי ונמצא ח>אתי שלא הוא בלבי
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 שא ס^פסי מלפניך ב : מרמה שפתי בלא

 פקדת1 לבי בחנת ג : מישרים תחזינה עיניך
 י ־ ^צאזמתיכלקיעבתפי

 שמררתי אני שפרתיך כדבי אךם לפעלורת
 תמךאשריכמענלותיףכל־ ה : ארחותפייץ

 הט־ אל כי־תעתי אני־קראתיך י :פעמי נמוטו
 מושיע חסדיך הפלה ז אמיתי• שמע לי אזנך

 כאישון שמרני י׳ חוסיםממתקוממי□בימינך־
רשעים מפני ט :תסתירני כנפיך

אל רוממות
 כך כל עצמי אחזיק עצמי׳לא להצדיק טענות לי יש כי צדק שמעתה

 מחשיכו ה׳ שהתה אלא הטהתי שלה כן אחרי בהתפללי בלבי להיות לזכאי
 נאמן כי אכחד לא כי מרמה שפתי בלח אס כי בפי מרמה ובמצח לחטא

 היותי שבבחינת אמת הן אמר • משפטי מל׳פניך )ב( :הדיין עלי

 וגס עתי לדקדק וראוי רשו׳אני כי אני
אמנם חלילה חילול יש כמוני לאיש

 היה לא נפשי תחת זולתי נפש היה לו
 היות בחינת מלפניך וזהו באשס

 מישריס תחזינה ועיניך יצא משפטי
 כלומר כפוליס יושר של טעמיס ישהס
 לדקדק שצריך מה בעד * הכפל וילך
 יאמר או * לזכאי ואחשב עמי

 בבחינת ענייני לדון אפשר הנה כי
 הבלתי הלב בבחינת הנגלי׳או פעולה

 הנגלה כי בלבד לפניך אס כי נגלה

 שהוא מה מבחינת אס אך קשה בראה
 בחינת שהוא הזולת לפני ולא לפניך

 כי ידעתי יצא משפטי שבלבי מה
 מישרים תחזינה ללבב הרואות עיניך
 לבי בחכת הלא כי והוא )ג( שבלבי

 לעמוד שלא כלבי היה לא כי וידעת לבי בחנת ה בחנני אמרתי מאז כי
 ממני ולא היתה אחרת סיבה כן אחרי כי כלומר בעצס שלס אס כי בנסיון
 הלא טוב היה הלב אס הלא כן אעפ״י תאמר ושתא בדבריו יפרש כאשר
 התפתות לבלתי לחוש לך והיה גדול עון והוא השס חילול בו היה הנגלה

 לעמוד אז היה שלס כי וראית לבי שבחכת היות עס ואתה אעשה מה הנה
 אדרב שמיס שס יתחלל ולא יודע שלא לעורכי זה בזכותי לך שהיה בכסיון
 הממוכה מלאך הוא לילה פקדת כי שהוא נתפרסם ידו שעל מה עשית

 לא לא שחס הפרשו היה כן שע״י הריון לה ונתת שמו שלילה ההריון על
 איך טוב לבי היה אס תאמר ושמא אני היות נודע היה לא כי ה חילול היה

 כמפורש צירוף ויש בחינה יש כי והוא כו' צרפהכי כי הוא הלא קיימתי לא
 אברהם זה זהב ונחשת וכסף זהב פסוק על ז״ל מאמרם על אצלנו
 להניח שהיא בחיבה יש כי והוא ככסף שנצרף יצחק זה וכסף כזהב שנבחן
 באבן הזהב שבוחן כמי לבו את העמיס להראות האדם מהות אל הדבר
 עד עוז בכל באש להתיך הוא צירוף אך טוב זהב הוא כי להראות בוחן

 אמר מצירוף קל הוא בוחן כי הדברים כלל אחד לצד כלס הסיגיס הפריש
 שנרפתני ג<א כן איבו וחס שלם וראיתני לבי בחנה כי הוא לי הנראה לפי

 שאל וראית בעצמי אני השגתי מאשר יותר לבי לעומק וירדת עצוס צירוף
 לך הי*ה תשמור חסידיך שרגלי ה אתה זה כל על בניסיון עמוד בי המצא

 ולבא * פי יעבור שבל כו׳ ה בחנני לחמר שזמותי לעשות מאז לעזרני
 היה ולא מעשה לאותו ראויים ישראל היו לא ז״ל מאמרם נזכירה הענק !2

 ואס דוד אצל כלך לו אומריס יחיד חטא שאס אלא מעשה לאותו ראוי דוד
 מן יתייאשו לכל הוא והענין ישראל אצל לכו להס אומרים רבים חטאן

 את ית׳ הוא יחטיא האס כי זה מאמרס בחשב זר כמו והלא התשובה
 ליטמא בא שהלא ועוד * הרבים את גס ומה שמעון יתוקן למען ראובן
 ולא בעגל ישראל לח כן שאס ועוד י אותו מחטיאיס לא אך לו פתחין

 בישראל הכביד יתברך הוא ואדרבא עשו אשר על עונש בכי בחטאו דוד
 ופקידה פקידה לכל ובשאר המגפ וע״י ההשקאה וע״י לוי בני ע״י וימותו
 מת וגס בחטאו מת הי׳ הנבי׳ נתן ע״י וידוייו לולא דוד וגס דור שככל
 היה לא אומרו לשון נדקדק הענין אל ולבא * תשובה כמה והוצרכה הילד
 הקב״ה אין צדיקים של בהמתן אפילו כי רז״ל למדונו הנה אך :ראוי
 ישמור חסידיו רגלי אס כי שכן כל לא עצמס צדיקים ידם על תקלה מביא

 יתברך הוא כן עשה שלא היה זה מה יקשה כ וחי החטא מן ית שמרחיקס
 כן על ידן מתחת תקלה תצא ולא החטא מן דוד ואת ישראל את להציל

 שאותה העגל למעשה קודס עבירה לישראל קדחה אליו לומר מקום היה
 הוא החטא חן להרחיקם מקום הניחה ולא זו עבירה גוררת היתה עביר

 וכן לו שפהחין אדם כהל הבחירה היולאניות אל מסורים להניחם רק ית
 לו לגרור ראוי היה כן ידי על עבירה לו קדמה אולי לומר מקוס היה ביוד

 לאותו ראוי היה כי החטא מן יתב הריזיקו לח כן שע״י באופן זו עבירה
 מעשה לאותו ראויים 1ישר היו לא הבה כי הוא כן לא כי אחר כן על תטא

 ההוא המעשה לעשות ראויים היו שעליה שהקדימו עבירה איזו מחמת
 לא וכן ידם מתחת תקלה תצא לבל יתברך הוא ויעזרס ממנו ירחיקס ולא
 קדימת מחמת ידו על ליעשו' ראוי שלהיותו מעשה לאותו ראוי דוד היה
 אומרים יחיד יחטא חס הלא ידו על זה חטא תבא שלא בידו תמכו לא עץ

 אל חטא שהוא אחר כי דוד אצל כלך הלא .כי התשובה תן תתייאש אל לו
 אס יחיד בשביל כי הדברים כלל ית הוא בך יגלל לא כי עצמך על תתמה
 תקלה תצא לבל עזרו ולא בחירתו בחפשיות דוד את ית הוא הניא יחטא

יו תהילם
 באומדן דוד תלונת זאת הן ט והוא !!העבין ונבא )ד( ז ידן מתחת זו

 יכולתי לא שעליהם רעתי ליהגו דבדיס ל הנה ומרל ט' דסא לפעילות
 שנית דוד אצל כלך לו יאמרו יחיד יחטא שאס א'בשביל בנסיון עמוד

 כיוון שזה ז״ל נמ״ש דזשה עשה שזה עמוד תוכל לא יתברך בשבילאמרו
 ואחשוב בדברך תצדק למען באו

 באמיר הח׳ זחת כ המד שתיהן כי
 פעילות בשביל לומר אדס לפעילות

 והשנית וכז׳ יחיד יחטא שאס חדס
 צועק הא׳אני ועל שפתיך דבר בשביל
 שמרתי אני האס כמתלונן ואומר

 לן יאמרו יחטא שאס פריץ אורחות
 בשנינו שאחט׳ ולו לי מה קד הצל כלך

 שבשביל לבי על עלה שיעלה )ה<ולא
 לך חלילה כי החטאתני הפריץ

 אילו כי היא תלונתי אך להחטיא
 הצדיקים עם כמעשיך לי עשית

 תצא בל ותשמור תתמוך שרגליהם
 בא זה חטה היה לא ידס מתחה תקלה

 אשורי תומך היית אס הלא כי ידי על
 רגלי לשמור כ־רכך במעגלוהיך

 לנטות פעמי מטיס היו לא יושר במעגלי זכות לידי ולקרבם חסידך
 כי מאמרינו והוא לחטא פעמי נחוטו בל ונו' אשורי תמוך וזהו מעבודתך

 יחיד יחטא אס בשביל יתברך הוא שעשה שמה באומרס רז״ל כיוונו זה
: ידו מתחת תקלה תצח בל אותם ותמך דוד רגלי שמר שלא הוא

 הכניסך מי פירכא דדינא אעיקרא ה נח תהמר אס אמר אני )ו(
 שתענכי חשבתי לא כי טענה זו חין דוד אלתי שיאמרו לומר

 בדברך תצדק למען רושם יעשה ההוא שהדבור כדי בנסיון תעמוד לא
 כנסיון העמוד שלא שתאמר לא כחבית עלי שמך שתכנה קראתיך חני נ״ח

 הט לי ותאמר החסד בעל אל הנקרא אתה שתענני כדי קראתיך אס כי
 ומה פלוני כנשיון לעמוד אז בכלאשרתטני אמרתי שמע אזנךלי

 כי אלי תאמי־ חל בנסיון תעמוד לא לי שאמרה שפתיך בדבר שאמרתי
 ה בחנני שבאומרי זאת היא קלונהי הלח כי מתלונן חני האמ שאמרת על
 חשבתי לא אך בכסיון לעמיד לי עזר ויהיה כחמור לעזרני לך היה זכו׳

 : כאמור בדברך לשתצדק נכשלתי כן ע״י כי בנשיון תעמוד לח אלי לומר
ה ימין אל מתייחסת חסד מדת כי ידוע הנה חסדיך הפלה )ק(

 כי הוא טובה בשיפע והס לטיבה רחוייס בלתי ואשר
 והס ובוטחים רדופים והס ושלוה לטובה ראויים זיש עוזרתס ה ימין

 והפרש הפלה והיא שאלתי אחת אמר הענין אל ונבא * חוסיס נקראים
 לרדופים חסדיך שתתן לא כלומ חוסיס המושיע אהה חסדיך שפע והסר

 אתה ייסורים ע״י כי ים חסד העדר על יבעטו לח הלא כי וחוסיסבך
 מאותם החסד צד שעל טובתם היא חסדיך והסר הפרש אך מושיעם

 ומתקוממי' בועטי' ימינך חסד שפע ע״י כי ימינך בסבת מתקוממי' שהס
 לומר כו' עין בת כאשון שמרני חס כי למעני חסדיס 1אשג לא ואותי )ח(
 ולהשמ יושר אזרחות ללכת האבריס כל אור יראו העין בת באור הנה
 תעפעפי׳ בשר תיך בקופסא כמונח שמור הוא כן ועל ומכשול פוקה מכל
 בפרט הסתימה להחזיק ומכבידים המתפשטים העפעפיס שערוה וגס

 * לשינה מועילים העפעפיס שערות כי הטבע חכמי כדעת השינה לעת
 ישראל כל בעד אס כי בגיני תעשה אל זכותי יקל חס הענק אל ונבא

 וזהו כנודע עולם מקייס מלכותו • נצחונו זולת כי לי שצריכים והעולם
 ובשינה בהקיץ ושערות בבשר שמירתו שנפלת עין בת כאישון שמרני

 אנכי כן לו צריכים האברים כל כי על הוא הלח שמירתו שכפלה מה אשר
 כי הגיף לכל מאיר הוא שאישון עם כי זו בבחינה כמוהו תשמרני שואל
 אתכלהגוףמכלפוקהומכש׳לכן מצלה העין ראיית כי האדם כל היא
 אורחות שומרת עין הבת כאשר ני לאיברים העין כבת לישראל אני

 יש כאשר כי ראוי כן ועל לישראל האיר זכותי חני כן יכשלו בל האיברים
 שמועיל העפעפיס בשר תוך ־ה נסה שהיא ח' כפולה שמירה עין לבת

 להתפשטו' הדומים כנפיך בצל כן לשינה שערותס והתפשטות בהקיץ גש
 תסתירני בשינה לאישון טובים הם כאשר המות אישן כאשר השערות

 שמרני הנה אמר רשעים □פני )ט( : המות מלאך בי ימשול שלא
 הא׳ על זה ,מ בשעה תסתירני כנפיך בצל חיתי בחייס עין בת כאישון

 הייתי לא כי והביטה ראה ־,לומ כי' רשעיס מפני שהוא טעם נותן אני
 היה לחטא העתידים רשעים מפני כי למעלה כמדובר המעשה לזה ראוי

 שהיה והרשעים להס תקוה חנ;פתח ותהיה בתשובה ישובו למען שדוני זו
 בנפש אויבי הנה כי הכונה מהפכים הס אדרבה טובה לי להחזיק להס

 בגנותי לשפר ?טץ קףהי ע׳־י יפויק ש מה היא נפש בשביל כלומר
גרמו דמיה קו מעבירות היא מטוהרת שלא נפשי בשביל שחני שאימריס

עבירת



ס
אל רוממות

 טוב לא נפש דעת בלא גס כענין מעשת לאותו ראוי הייתי כי זו עבירה
 הוא מלחטא ה ירחיקנו ולא דעת בלא חיש שיחטא מה שגס ז״ל כמאמרס

 ששמנו סגרו מהשחלבמו זולת יעשו ומה )י( טוב לא נפש כי על
חלבם בתוך יראו שלא עד כליותס בעד פגרו שחלכמו גדר עד משמחתס

 )יא( בגאות דב־ו זולחזתפימי
 כמאמרהקנא כז׳זהזא אשורנו ויאמרו

 וכמאמרגו כו' עביר גוררת עביר כי
 שעבירה מה כי עזאי בן משנת על

 כחהשטן כי הוא עבירת גוררת
 העבירה הוא בעבירה הנברא משחית
 עבירת לגרור בת כח אשר /צחה
 הענק אל ונבא י בת כיוצח גורר
 וכו׳ אשורנו אויביו מאתר היה כי אמר
 ממנו אנו וטובים גדולים הנה לומר

 דרכנו אשר ודרכנו אשורנו הלא כי
 טובי' לא אשר מעשינו הס כת עד בס

 כענק להחטיאנו סבבונו עתה אילו
 תיו לא כאמור עבירה גוררת עבירה

 מספיקים שקדמו הרעים מעשינו
 עיניהם רק כדוד תעדוה על לבא

 בארץ אט לנטות הגז׳ אשורינו ישיתו
 לראו' ואנה אכה נועזת עינינו שנתלה
 לפעול לא אך וכיוצא הארץ בבנות

עוד ולא )יב( דוד כ חש העבירה

סגרו1ם3חל:עלי יקיפו כנפש א־בי שדוני זו
סבבוני עתה אשינויא : בנאות דברו פיסו

 כאריה דמיונו יב :כארץ מטות ישיתו עיניהם
 קומה יי ־ במסתרים ישב וככפיר לטרף יכסוף
 קרשע נפשי פלטיה הכריעהו פניו קדמה יהוה

 מחלד ממתים יהויה י מסתים־ידף יי ־ חרבך
 בנים ישבעו בטנם תמלא וצפעף כחיים חלקם

 אחזה בצדק אני *י •• לעולליהם יתרם והניחו

: תמונתך בהקיץ אשבעה פניף
 י לעבדיהוהלדודאשרךבר למנצחאיח

 הזאת השידה להוהאתץברי
 ום;ד םכףכל^־א־יביו אורחו כיוםדהציל־יהוה

שאול

 ידמכארי' דמיונו'כארי׳הלא הלא כי כזה דבר אנוש חשב לא הלא כי אס כי
 טרף לטרוף שיכסוף הוח תאותו חפץ וכל ישעו שכל נער ובלתי הגדול
 במלחמו׳ לרדוף ותאותו חד מדת היתה נראה היה כן משגל מחאות יותר

 הבחור וככפיר אס כי כברו תוכו כן לא אך השיגם אויבי ארדוף כענין
 כן בראה היה לא שברו נס בתוכו במסתרים הוא כן משגל התאב ונער

 חסדיך ותפלה כאישון שתשמרני צריך זה מלבם שלהסיר כאופן
 : ג{יך ישובי ואז לפניך אני כשר כי לבס 11 יתנו למען עלי מהמתקזממי

 טעם ונתן עין בת כאישון שמרני ה ממך בקשתי הנה ה׳ קומה )יג(
 כנפיך בצל אמרתי אשר ועל ט׳ זו רשעים מפני בדבר

 אמות שלא המות מלאך בי ישלוט שלא מיתה שעת על שהוא תסתירני
 למרע״ה קרה כאשר יקרני אל דוד הטומא/אמר הוא שפגמו פגוס נסכין

 אמר מפניו שדחפו עד ונצטער בו לפגוע המות מלאך שבא רז״ל שאמדו
 תמתין אל דוד אמר שכינה שם הסילוק בעת כי והוא פניו קדמה ה׳ קומה
 יתברך שיבא א' דברים ב׳ שטלל פניו קדמה אס כי אלי בואו עד מלבא
 וזהר יכנע שאז להכניען כהולך פניו תקדים בבואו כך ושאחר קחלה

 ממנו ותפלט פניו שתקדם זה הוא מי ואמר ופירש נפשי פלטה הכריעהו
 הוא מזה היוצא והנה חרבך שהוא המות מלאך הוא מרשע הוא הלא נפשי
 פגום מסכין רק שואל שאיני חפץ אני הדין ממדת קדוש מלאך ידי שעל

 כמדובר רשע הבלתי חרבך שיהיה אס כי שיראה חרבך רשע יהיה בל
 קדוש מלאך ע״י גס כי והוא רצוני הוא מזה יותר כי אמת הן אך )יד(

 תעשה וזה בנשיקה שהוא כו׳ ה' ידך ממתים שאהיה אס כי בחרתי לא
 על מתים מאותם שאהיה ידך ממתיס וזהו הרחמים בעל ה' שאתה נמה •

 על כי באומרם מיתה לשון ממתים שפירשו רז״ל ע׳ד וזהו הקדושה ידך
 כי ואחשוב בצר״י ולא בשו״א המ״ס היות אל חשו ולא ידבר מלכות הרוני

 במיתתם כי לרמוז מהשננקדכשוא יהיה אס כי ודאי מהס זה נעלם לא
 מתייחסים הבלתי ידך של ממתי' אהיה דרכנו לפי יאמר וזה חיים קרויים
 בחיים חלקם בו פודם שמהעה״ו ההוא שמחלד מתים מאוהס רק למתים
 פה נכותו מבלי להס שצפון שמה בטנם תמלא צפונך בעה אחוזה נפשם

 כי פה בטנם המלא משם שם להם הצפון טוב רב צפון בהשאר חס כי
 יהיה שלא שגס הזה בעולס פת בטנם תמלא שמהם פירות יפריחו ממנו
 ונס בלבד בטיס למלח ספיקס די להס יחסר לא ונכסים עושר להם

 יאכלו לא הבניס אחררבוי מתפיחת להם שכשאר והיתרון בניס שישבעו
 אס ז״ל ע'ד בניס של לעולליהם יניחוהו אס כי ונכסים בעושר פה אותי

 וזהו לבניהם נשאר היה מת בעה״ז מעשיהם פרי חובלים האבות היו
 וישישו אויבי בי ישמחו בל להיות חפץ אני מאותס לעולליהם יתרם ותניחו

 יאמר כמו׳מאנשי' הוא ממתים כי שאומרים המפרשים דרך ועל קוויך בי
 השפיע שאתה טובך שכל ה׳ ץך שהם מאנשים ה חשבני דרכנו לפי

 שהם שנמצא חפץ שלבו מה האדם ל תפעול כאשר ידס על הוא בעולם
 ניזון העולם כל ואומרת יוצאת קול בת שהיתת א דוש בן חנינא כר שלן יד

 בביאור שכתבנו מה והוא כוי חרובין בקב ניזון והוא בני חנינא בשביל
 לחם פת אפילו האכילוהו שלא חנינא רבי תורת פירזת איה כי משלי ספר

לעולם קיימת קרן לן עשת ית לפניו חיבתו מרוב כי הוא אך שעורים

י יח יז תהילם
התורה שאומרת יש אוהבי להנחיל הכתוב מאח־ זה כי שכתבנו כמו הבא

 רב להנחילם לי היות מבלי לא ענייס התורה ופשי ת אוהבי שתראו מה
 אוהבי להנחיל הלא כי מעשיהם פירות לתם שומר אני הכא לעולם טוב

 אוצרותיהם לע״ה פירותיהס הניח שע״י אלא תקצר ה'לא יד כי לי יש
 על הפירו׳ שאוסיף במה אמלא
 אחר טעם ברז״ל נמצא עוד * הקרן
 לבניה מכירותיה השאיר למען ותוח

 הקב״ה האכיל אילו ז״ל חומרס זזה
 הזה בעולם מעשיהם פרי לאבות

 נו' לאברהם זכור אומי־ משה איךהיה
 נזכרו אלו בחינות שתי כי ואחשבה

 שהסיידךה' ממתים חד שאמר פה
 העולם את ולפרנס לזון לך כיד שהם

 ונקראים ובאמצעותם בזכותם כלו
 יעשה מה בהם שמתקיי' לרמוז מתים
 כל בחוסר הס כי ימות ויחיה אדם

 יקראן למה הדבר ופירש פה כמתים
 שהם זכו' מחלד ממתים ואמר כה

 הזה מהעולם שהוא אותסשמחלד
 שהוא בו להם שיש חלקם חלד הנקרא

 נעשה כי בחיים הוא מעשיהם פרי
 וחמה החיים בעולס להס קיימת קרן
 ופיחת קרן זולת צפון לך שיש

 בטנם תמלא משלך אם כי שלהם
 כי השני הטעם בתם וגס ונכסים מעושר שבעים שאינם מה בניס ישבעו

 שהוא לעולליהם יניחו הנשאר אוצרותהס וחלא הטובה ברבות גס
 אכלן שאלו החבות ז"לעל כמאמרם לבניהם מפירותיהס להאכיל

 והניחן בטן פרי בטנם תמלא יאמר וזה לבניהם נשאר היה מה פירזהיהס
 : לעולליהם הזה העולם הירות של אוצרותיהם חלאת אחר יתרס
 עת על שאלת הלא תאמר שמא כו׳ פניך אחזה בצדק אני )טו(

 מות אחרי תהיה לך די והלא יתברך ידו על יהיה מיתה
 אחזת בצדק אני לז״א המיתה כעת שהצטער גס שכינת פני מהרואיס

 פכימו יחזו כישר שס פניך שאחזה אני יודע כדין הצדק פי על שהוא פניך
 כי והוא תמונתך אמות טרם אשכעהכהקיץ הוא מבקש שאני מה אך

 יראן לא ופני למשה שנאמר מה הוא פנים כי אחדל לא ותמונה פנים
 תסתלק לא כי ידענו והנה ה/יביט ותמונת לו שנאמר מה הוא ותמונה

 העברה כדרך רואה צדיק שהבלתי אלא שכינה ראות מבלי מישראל נפש
 שכרן מתן לצדיקים שמראין ככ״ר ז״ל כמ״ש מלראות שבע השלם והצדיק
 וגופזתיה שכעת נפשם שס אצלנו כמפורש שהוא ישניס והס שבעת ונפשם
 שאבקש מה אך פניך את המות אחר אחזה בצדק אני יאמר ובזה ישנים
 למיתתי קרוב המות איש? טרם בהקיץ שאשבעת הוא ידך על במותי

 יאמר או * יל ייי ע* למתיס אס כי בעצם זה ואין תמונתך אשבעה
 שתמונתך בטחתי התחיה אחר אך פניך שאחזה מחלה צדקת בתורת אני

 תמונתך את בהקיציבתחיה משביע אהיה ואני לפניה בהיותי תשמח
 * רצונה להפיק ואשביענה תביט ה שתמונה תשמח פנ^כ׳כ נגד להיותי

 את תארו אל לב לשיס ראוי הנה לעבד למנצח (א) יח
 חבזולהו זה כמזמור עבד בתואר עצמו

 ה' בהציל למימר ליה שתוה ההצלה אל ולא היוס אל הדבר ייחס ולמה
 אויב.ע ההצלו׳מכל שתי א'היו כיוס שלא אחר ביום כו'ולא מכף אותו

 הזכירן וגס מכללם הוציאו ולחת מאויביו שאול גס כי ועזד י ומשאול
 שתי הנה אמנם * רבים אויבי לו היו שאול ואחרי בו כחרתס באחרונה

 מן אותו בהרחיק ממות נפשו את א' הצדיק את ית הוא מציל הצלו׳ מיני
 זמירות נעיס זימר ^ו שתי ועל אויביו מחרב גופו את בהציל שנית החטא

 לן היה לא וחזה הגרם מלחמת א׳ לפניו תיו מלחמות שחי כי והוא שיו לעו
 שחא עון יקרנו ן פ פחד היה לא מהנפש אך יהרג שמא בגופו אס כי פחד

 יתרג שמא הגוף חית אימות לו תבאנה אז כי שאול מלחמה והשני יהרוג
 שתית על ק כו' למנצח אמר ההצלות שתי ועל יהרוג שמא הכפש ומות

 על וגס ה לעבד למנצח וזהו מהחטא אותו ששמר לה עבד להיות בעזרו

 גופו הוא דוד בשביל א5שה לדוד וז״א נהרג שלא הגיף על והיא השנית
 אויבע כל מכף אותו ה' הציל ביום הוא לדוד שאמר מה ופירש נהרג שלא
 היה שאול מיד ההצלה כי והוא שאול ומיד הוא ה לעבד שאמר זחה

 ישלח פן עון סכנת בדבר ויש שאול באנשי דוד שיהרוג ע״י התיה אפשר
 במשיח לא ידו שלוח מבלי מידו שהצילו עמו היטיב היטב וה נקי בדם ידו
 כן ועל שאר מכל בעיניו גדלה זן הצלה כן על אחו מאשר בזולתו ולא ה

 כל מכף אוהו ה הציל היעבעס לא הזאת השירה דברי את דבר אשר
אן שאיל מיד שנצול החט כאזתו שאול מיד גם בו שנצול היום עד אויביו
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ידו תהילים אל רוממות

 ה•1לה ג ארחמךיהוךחזרף ויאפר ב ^אול:
 אחסדרלומגג; צורי וספלטי ומצודתי סל^י
 ומך יהודק אקרא מהלל י משגבי־ ישעי וקרן

כל;על ונחלי :יי• איביאושע

 מוקשי קדמוני סבבוני שאול חברי י ־ יבעתוני
 כצר־לייאקראיהוהואל־^היאשוע י מות:

 כאזגיו: תבא1 לפניו ושועתי קולי מהיכלו !שמע
 ירמו הזרים ומוסדי הארץ1 ותרעש ותגעש ״ י

עלהעשן׳באפוואש־ ט ־ ויתגעשוכי־חרהלו

מפיו /

 זה כי מכלם נצול אז כאלו כאחד כלס לה הזאת השירה דברי את דגר
 את הוציא כן ועל כחחד הדברים שני היו בו כי על אויביו כל כנגד סקול
 עס הנפש הצלת שבה העיקר שהוא באחרונה ואמרו אויביו מכלל סחול
 ה'ואמרתי לעבד למנצח שאמרתי מה כו ויאמר )ב( הנוף: הצלת
טובה מחזיק שאני לה דבר אשר
 שהייתי על למנצח ואזמר יה' אליו
 הלא תאמר אל רשעתי ולא ה' עבד

 הכל כי הטובה להחזיק ראוי לעצמי
 עכ״ז שמיס מיראת חוץ שמיס בידי
 לפני יעמוד זה מי כי העיקר ה אתה

 להגין העומד יה עזרו אלמלא היצה״ר
 ז"לאין כמאמר ליטהר הגא בעד

 מתגבר אדם של יצרו שאין יוס לך
 ון!מלא מןהעולס לטורדו ומבקש עליו

 שנאמר בידו נופל היה עוזרו הבה
 לאיעיבנו כו׳ה לצדיק רשע צופה
 המלךעה דוד מאמר זה והן בידו

 לא לומר ארחמךה׳חזקי באומרו

 עבד הייתי אס טובה אחזיק לעצמי
הנה כי ה לך אס כי רצונו עושה לה'
 אותך ואאהוב לשארחמך אפילו אס כי רכות מצית לעשות לומר צריך אין

 ה׳ לשאהבך חזקי ה' ארחמך חח יצרי כגד הרחמים מדת חיזוק אני צריך
 א' הטבות שתי ערכתי כו'הנה סלעי ה׳ )ג( : מעצמי ולא תזקי

 שאול מיד ההצלה כללתי שלא מה שאול מיד ב • אויבי מכל הנצלי
 מפרש הנני ראשון בפסוק הטע שרמזתי אויבי מכל אותי הציל יוס בכלל
 הועלת הבאת ויש היזק סילוק יש הנה כי א׳ טענות שתי נא הנה כי זהוא
 מגלית להצילני מצזדתי וגס והדוב הארי נגד סלעי ה הנה כי והוא

 עשתה שהיא שנראה גס כי מיכל ע״י בלילה וברחתי כשנמלטתי ומפלטי
 בו כי בו אחסה צורי אלי אס כי הוא כן לא ההיא הפלטה טובת ואליה

 אויאמרבהקשית " למלטני בלבה ששס עשה ית והוא בה ולא חסיתי
 אך : שאול במיתת שירה לשיר לדוד לו היה איך היא א'הלא קושיא

 דאיכא מכלל האחרונים דוד דברי ה1י וז״ל מאז״ל נזכיר התירוץ אל לבא
 הקב״ה א״ל וגו' הזאת השירה דברי חת לה דוד וידבר היק מאי ראשונים

 והוא שאול חתה אלמלא שלשאול מפלתו על אומר אתה שירה דוד לדוד
 על לה שר אשר לדוד שגיון דכה׳ היינו שאול מפני דוד כמה אבדתי דוד
 שאול אף בעורו משונה מהכושי שמוחלא שאול והלא שמו כוש וכי כז'

 וכו׳ הכושית האשה אודות על אומר אתה בדבר כיוצא במעשיו משינה
 והלא שמו כושי וכי הכושי מלך עבד וישמע אומר אתה בדבר כיוצא

 וכי וכו' כושיים כבני הלא אומר אתה בדבר כיוצא כו׳ אלא שמו צדקיה

 דכתיב מאי נחמני בר שמואל ר אמר וכו' א11 שמן ישר^ והלא שמן כושיים
 אלהי אמר תשובה של עולה שהקיס על הוקס הגבר ונאס כז' דוד נחס

 דבר לי ישראל אלהי ה״ק אבהו א״ר קאמר מאי וכו׳ ציר דבר לי ישראל
 * ע"כ ומבטלה גזרה גוזר שאבי צדיק בי מושל מי באדס מישל אני ישרן! צור

 ♦ במולך שנולד דוד והוא במזלו שנולדת שאול אתה פרש״י כז' אלמלא
 שאול אהה היית אלו שאמר אלא במזל תלוי הדבר שאין ואפשר י ע״כ

 יהודה של המלכות מגזע דוד והוא פרץ בית מלכות מגזע שלא מבנימין
 לן שוה לא שעתה ומה חסידותו רב כי מפניו דוד כמה מאבד הייתי

 שיראה ולא למות לשאול לו שנוח הזוהר ספר כמאמר הוא חסידותו

 מזה דוד כמה מעביר הייתי וכו' שאול היית אתה ואס אחר ביד מלכותו
 השאלה ובעיקר * המתקיים לבדו הוא יהודה מבית כי עצמו הטעם

 דברי דוד שאמר מצינו לא והלא פרש׳י ראשונים דאיכא מכלל האחרונים
 טוביה בר זוטרא מר ואיך וידבר לי מה דברי לי דמה וקשה זה במקרא ^א
 אחשוב אך * הוא רבה גברא לאו האי ידע דלא מאן וחמר להשיב ידע לא

 חזרתי כי כראשונים פלא האחרונים הס אלה כאומר הוא האחרונים שאו'
 שגיון ואמר מהן שחזר כו' דוד וידבר שהוא ואמר האמתייס הס ואלה מהן

 האחרונים דוד דברי ואלה צדיק מפלת על שירה אמרי על ששגיתי לדוד
 מושל יכול שכב ערכו גדול שצדיק לומר אס כי צדיק בכבוד לזלזל שלא

 איך אחרת קושיא התיישב ובזה • מבטלה והצדיק גזרה שגוזר בקונו
 שצור מה אצל זה ענין מה ועוד * התשובה עול שהקיס עצמו על יאמר

 אשמוהי בכלל ושב התשובה עול מקיס הנני יאמר אך י דבר ישראל
 יאמר או ׳ הצדיק אה לשבח האחרונים ומקיים מהדברי׳הראשונים גס

 וטעיתי לה השירה חת ד דו וידבר כד״א מלבי היו הראשונים דברי הנה

 שעס הוא ומסקנהי האחרונים דברי מעתה ע'כ צדיק מפלת על לשורר
 עצמי על אסמוך לא יעקב אלהי משיח על הוקס וגבר ישי בן דוד היותי
 דבר ישראל צור אמר וזהו לשוני על ומלתו בי דבר ה׳ שרוח מה רק לדבר

 האלו הראיות כל שהביא ומה • אשגה פן כראשונים מעצמי ולח וכו'

 כוס ולקרותו בז לזלזל שב חיך שאיל על ששר מה היה ראשונה שהרגיש
 שהרי והרגיש זכו' כושי מה אמר כן על לדעה משונה י; שהי על שיראה

 שהיא הנראה לפי משה שנחה למה טעס אומר שהכתוב שירחה בציפזרה
 טרם כה געל לא )למה לקח כושית אשה כי אמרו וע״כ כושית להיותה

 כלתי לדבר משזנה היו אס יקחנה
 הזה כדבר כיוצא כי דע והשיב טוב

 וע״ר בפסוק גס אומר אתה
 פשט כי הכושי מלך בעבד הוא זה

 צדקיה היה שלא יורן המקראות
 כי או'כן אהה שם גס אמר צדיק

 היה צדיק כי יורה זחה מפעולתו
 על דופי שס מכנהו הקב״ה היה ולא

 עניינינו אל ונחזור • טוב מעשה
 זה כל הנה • הפסוקים בפירוש

 בחלוקה אך הזק סילוק רק היה לח
 דכריס שני הוא שאול ומיד שאמרתי

 מיתתי לסלק לי מנן שהיית מגיני אח
 ישעי וקרו והוא הועלת הבאת גס

 הנמשך קרן הנקרא המלכות שהוא
אלו כי ההוא בישע קניתיו כי מישעי

 תהיה ולא כבל דבר על אביגיל כמאמר המלכות לי היה לא הורגו הייתי
 לומר אייחס לא זה שאול שעלדס וכ המלוכה לאבד לפוקה לך זאת

 ההצלה זולת השנבתני כי משגבי רק היזק סילוק שהוא כו' ומצודתי סלעי
 כלי הלח כי נקל הדכר היה אויכי ככל כי והיה שנית טענה ועוד )ד(

 להללו עלי שכיזבלי אושע שמאויכי די היה ה' אקרא שמהולל רק טורח
 הנה חך )ה( מכליס ואץ נושע הייתי כהושיעי מהזלל שאקראהו
 שהיה היצה״ר ומלחמת כ״ו מלחמת לי היה הנה כי כן לח שאול כמלחמת

 הייתי כעת כו מדבר שחני שאול בענין הלא כי לגהינס להורידני מבקש
 שלא ונס יהרגני שלא שהוא מות חבלי אפפוני ח'כי כב'חשות נכוה

 )י( שאהרננו אלי האומר יבעתוני היצה״ר הוא כליעל נחלי כי אהרוג
 שקדמיני מה הנה כמדובר חזקי ה שהיית לולא סבבוני שאול שחבלי וגס
 מיתתי צרת לפני ושס לי מקדיס היה שיותר המ;ת מוקפי היו לפני לבא

 את כהמיה עין ע״י הנפש מיתת כ״ב נרגש שאינו שחול את המיתי מצרת
 להורגך רוצה היה כי מר ־ ל לפני שס היצה׳״ר אדרבא כי ובשרי עצמי

 לו להחזיק הוא הראוי ולכן )ז( זה כל עס נצלתי ואני והורגו השכם
 או אהרוג אס הסעיפים בשני עצמי אה בראותי הלא כי טובה יתברך
 ימיתני שלא בעדי שינן ה' אקרא לגופי שהוא לי הצר בשביל לי בצר אהרג

 לזה כי אשוע אלהי יקרא שלא הגורס החטא מן להצילני אלהי היותו ואל
 הקריאה ועל מות מוקשי המקדים היצה״ר לעומת קריאה מן יותר צריך
 ית שהוא לומר עצמי חחשיב שלא כלומר קולי מהיכלו ישמע יהרגני שלא

 אהרוג לבל שהיא בשועתי אמנם ישמעני ומשם בהיכלו הוא רק בי דבוק
 בחופן חלי שמתקרב אחטא שלא שאשוע ית' לפניו ערב זאחטאכ״כ

 ולא ית הוא אצלי כי לפניו שהיא מהיכלו שישמע אייחסנה לא ששיעתי
 שומע ית היותו שעם תפלות כיתר ולא לכדו יה' בחזניו רק תפלתי תבא

 או י• באזניו הבא לכדה מאליה זו חך חותה מגישיס מלאכים גס יש
 אחד כו'כי ענני כקראי כמזמור שכתבנו כי'מה לפניו ושיעתי יאמר

 יקוץ לא עכ״ז שומע הוא ידבר שטרם שעס אוהביו את ה' מידידות
 לו יערבו אס כי• שאלתך נתתי כבר באומרו הדבר על הפלה בשמוע
 חחשיב וכן כו' וארשת כוי לבי תחוח הכתוב מא^ר והוא וישמע ית' דבריו

 מדברים עודס שעניתיס זה כל עס אענה ואני יקראו טרס והיה בפסיק
 באזניו תבא לפניו ושועתי ועכ״ז כו' מהיכלו ישמע יאמר וזה חשמע וחני

 מבקש שהייתי אמרתי כו'הנה ותרעש ותגעש )ח( : לו ותערב
 הבא ז והל בנך זמה יקשה והלא נפשי מבקש אה אני אהרוג בל יה מאתו

 כד״א נקס לנקיס חפו שלוחי את לענוש יה׳ דרכו הנה לז״א כו' להורגך

 כו׳דריב׳לוזה ענוש גס וכענין הנזקין בפרק באדום זנתתינקמתי
 אך היא נקבה האש כי המנה שהל״ל ממנו בערו גחליס אומר חל לב בשוס
 על ו״ל כמאמרם הארץ ותרעש הגעש לו חרה כאשר יתברך הוא הנה

 עלה נן על כאשר ועכ״ז )ט( רועשת ארצס היתה שניס כ״ב כי סדזס
 יבערו מהאף והנה להשחית הרוגז מנחות אחד האף הוא באפו עשן

 או עיר על ית' הוא בקציף כענין הנדון את ולשרוף להשחית גחליס
 מלך חיל ההיא והממלכה העיר על ויקים ויבעיר אפו יחרה ממלכה

 את ירושליס ועל ישראל על ה' בהקיס לנו קרה כאשר להשמידה פלוני
 בנו שחרה מהאף בערו כגחלים וחילו נאצר נבוכד נמצאו כנצר נבוכד

 מאש לפרוף שהודלקו גחלים שהם עס חיל בנו מגרה החף כי בעונותינו
 הדברים ככל הנחלים חיתם האכל יה מפיו אש רחיני כן ואחרי החף

כן שאחרי מהאף בערו גחלים הכשדיסשהס על שבירמיה הרעיס
1 תאכלס



יא יח תהילם אל רוממות

 .רט^מים י : ממנו תא^רגחלםכ^רו מפיו
 ררככעלקכרוב יא ; רגלך תחת )ערפל וירד

סותרו*1 ;שתחשך יב : על־כנפי־רוח רעחוידא

 אחרי באפו עשן שעלה אחר כי באופן מהם וינקם ית מפיו אש תאכלס
 כי נמצא הנז' מהאף שבערו הגחלים את החכלס מפיו שחש נרחה כן

 האף שליח אני אהיה למה איפה כן ואס כן חחרי לוקים הס האף שלוחי
 כו׳ ויטשפוים )י( כן: אחרי אלקה פן נפשי את בקשו על שאול שעל

שהושיען לה שר אש־ על דברו אחרי

שריהם הס המלכים של יסודות הס הריס ומוסדי האויבים כמחכה חרדה

 לה' עכד כזופןקרא חטא בלי
 זשועתי חמר חשר על לדבר עקה בת

 דבריו שיורו בחזניז תבא לפניו
 הארץ על חלהיס ישב אמנם כי אלה

 אס ולומר לדבר איש יתעורר והלא
 וירד בסיבי שמיס הטה איך איפה כן

 שהקשו ז״ל מאמרס והוא מלמעלה
 סני הר על ה וירד א'אומר כתוב

 אל עלה ומשה אומר אחר וכתוב
 הקנה שהרכין מלמד אלא האלהיס

 סיני הר על השמים ושמי שמיס
הארץ ועל השמים על שהיה נמצא

 יג : שחקים עם חשכת־מים 1ת3ס סביבותיו
ררעם יי ז :וגחלי״א^ ברד ןןכרו עפו נגדו מנגה

י מראו ״ :ויהמם רב וברלןים ויפיצם ר^לחחיצע

על לחלוק דין לבעל מקום זה והלח
 כן ואס כבודו הארץ על כי שיורה לפניו ושועתי אמרת חיך דוד מאמר

 ואיך ערפל מסך היה הלא ועורכי ההר על שמיס להטות הוצרך חיך
 על כארץ מלהיות הגשס יעצרנו לח והלח להפסיק רגליו תחת ערפל הי

 שמיס ויט כי ראית אשר הלח כי הזאת הקושיא אל לבך תשית חל כןאמר
 לא השמים שגס אלא עוד ולא וירד שמיס יתברך הוא והטה שהרכין וירד

 איך איפה וא״כ רגליו תחת וערפל גס אס כי מבדיל מסך להיות הספיקו
 כי הקשובה הנה )יא( בארץ אתי יתברך שהוא לפניו ושועתי אמרתי

 והובא ז״ל כמאמרם ומקדם במשכן הוא כרוב על וירכב כן אחרי הנה
 כרוב על וירכב נאמר ומשכן מקדש על כי המור צרור פסוק על בילקוט

 במקדש שכינה והשרה שרכב להכחיש יכול אינך כי הכרובים שס אשר
 ויעוף שחח״כ ידענו וגס כו׳ וירונו העס וירא כמדיא נראה בעין עין כי

 על אלהיס ישב האמנם כי והסברא הפסוק סותר זה נימצא וח*כ שנסתלק
 שבמשכן מהכרוביס עיקר עשה לא כי הוא אך הכרובים בין גשמי דבר
 מאמר והוא המה ה היכל כי אדם בני רוח הוא רוח כנפי על שוידא אלא

 האדם בני רוח כי בתוכו נאמר ולא בתוכס ושכנתי מקדש לי ועשו הכתוב
 רוח כנפי וקראן הכרובי׳ שני בין שורה ובאמצעותם בחמת המרכבה היא
 נפש כל כי והוא כו׳ מבדילים היו עונותיכם פסוק על אצלנו הכתוב הוא

 רוחני דבר אין כי והענין מעלה של משורשה נפרדת בגופו רוחו אין צדיק
 למעלה מציאותו ישאיר שלא ממקורו למטה ונפרד נאצל יתברך מאתז
 ־(ל ורפ כגבריאל לארץ למטה מרכבתו מלאכי יתברך בשלוח כן לא שאס

 כי זה אין אך למעלה ית ממרכבתו מלאכיאלהיס שני חסרו האס סדומה
 על הנמצאים הס התפשטותם וכחות בשמים נשאר שמציאותם אס

 יבצר לא מלמעלה בבואה כי האדס בנפש בזה וההיקש מתחת הארץ
 עון מכל בקי בעליה שבהיות גדר עד למעלה שורשה עיקר מהשאר
 אשר הנפש קדושת איכות חוט חבל יפסק לא כי בישראל מצות ועושה
 מרכבה זה בהשתלשלות אז כן על כי בשכינה הדבק שורשה עס בחדס

 דבר הנביא אשר והוא ומבדיל חותך בהעוותו אך יקרא השכינה אל
 כי הדברים כלל לביןאלהיכס ביניכם מבדילים היו עונותיכם באומרו * ”

 כאדם הן אשר הוא כנפיהן והתפשטות למעלה שורשם האדס ורוח נפש
 מן שוידא אס כי הארץ על אלהיס ישב האמנם כי אחר הענין אל ונבא

 המתפשטים באדם האדם רוח התפשטות הוא רוח כנפי על השמים
 פרחה שם בקרבם אשר האדם בני ברוח שם כי באדם בואם עד ממקורם

 כן ועל רוח כנפי על וזהו המה ה היכל כי מנוח השכינה לה ומצאה
 שני בין שורה שכינה היות משפיע זכותם בישראל לכך ראויים כהיות

 בית במקום גס ומה הברית ע״יארון מיכן מקום הוא כי הכרובים
 מרוחות שס דרך והתקשרו שבהמשכו השמים שערי שה כי המקדש

 או )ז( : הצדיקים ברוחות הוא שהעיקר באופן שם יושפע הצדיקים
 א׳ בחינות שהי יש כי והוא וכו' ה' אקרא לי בצר מפסוק הכתיבים ימשני
 השם כי להודיע ודעתו השכינה שנית * ההזיה שס הגדול השס בחינת
 בלי פנוי חקיס ואין כבודו הארץ כל מלא השכינה אך בהיכלו הוא הגדול
 הוא ה אקרא ומלחמה קרב בעת משל דרך לי בצר הנה חמר ובזה שכינה

 יותר שהוא אשוע הדין מדת שהיא שכינה וא ה אלהי ואל רחחיס מדת
 קולי מהיכלו ישמע הגדול השם ואז לרחמים לי התהפך למען מקפיאה

 אלהי אל ששועתי ושועתי מיד הרחמים שם שמיעת ידי ועל קראתי אשר
 תכא מיד הארץ כל מלא השכינה כי לפניו שהיא למה מיד שכינה היא

 אזניו ממני אם כי השמימה שועתי יעלו מלאכים הוצרכו לא כי באזניו
 מקום בכל השכינה היות אל והראיה )ח( שכינה הוא הנזכר אלהי של
 שנרגשת הארץ והרעש וקגעש מיד כי רושם עושה בקראי מיד הלא כי

מנשמת

 ממקומם וינועו שיחונן ויתגעשו מפחד רגזו כי ויתגעשו ירגזו מעלה של
 ועוד )ט( כלבד לו חרה כי רק הרוגז פעולת יפעל טרס מיד זה וכל

 הנקרא המשחי היא כאפו חרונו עשן ככודו שם אשר הארץ מן ועלה מעט
 שעליהם להשחי׳כאויכי כונן אשר אף

 תאכל האף של מפיו ואש שועתי
 חילו כני הס שגחלי׳ גדר עד באויבים

 נמוסיסגסהס גרדיני האף של
 והנחלים מפיו האש היה וממה בערו

 הי1מג שהוא ממנו שהכל אלא שבערו
 ושורה המשגחת שכינה היא הנזכר

 ממנה פנוי מקום ואין הארץ על
 ממנו בערו כוי עלה וזהו כמדובר
 שורה שכינה איך איש יאמר )י(ואס

 הטה תורה במתן והלא הארץ על
 ז״ל אומר והוא וירד שמיס והרכין
 ולמה סיני הר על השמים שהרכין
 אס ההר על השמים להשפיל הוצרך

 לשרות הארץ על השמים להרכין והוצרך הארץ על חלהיס ישב שלא לא
 ובין בינו רגליו תחת למסך ערפל היה זה כל שעס אלא עוד ולא עליהם
 התשובה אמנס )יא( ית' כבודו מלא האק כל כי אמרנו ואיך הארץ

 גוף על ממש ששורה אינו המקדש בבית כרוב על וירכב כאשר כי היא

 באייר מרחפת עליו מעופף שהוא שויעף אס ט וגשמי הממשיי הכרוב
 רות כנפי הס רוח כנפי על וידא כי העולסהוא בכל כן הכרוב שעל

 ועל הארץ כל מלא עד רוחות מלאכיו כנפי מתפשטות כי מרכבתו מלאכי
 אך רוח כנפי על וידא וזהו שכינתו התפשטות מרחפת ההוא הרוח כנפי

: ממש העכורה הלזו הארץ על שתשרה לא
 הארץ על אלהיס ישב כי אמת הן כי אמרתי הלא כו' חשך ישת )יב(

 על שורה שכינה התפשטות אס כי ממש עליה אינו אך
 פה פתחון יש עלזה הלא אמר מרכבתו מלאכי רוח כנפי התפשטות

 שתמסך עמו ובין יה שבינו סתרו חשך ישת ראינו הלא כי ולומר להקשות
 הארץ שבכל הוא ואס לראות יהרסו פן אדם מבני להסתר סתרז חשך

 שס היתה לא החוצה מהמסך כי יורה אך ההוא המסך הוא מת כבודו
 של סביבותיו הלא כי הארץ על שכינה שאין ראיה משס אין * שכינת
 סוכת היא ית סוכתו שס היתה לחוצה החשך ממסך שהוא הנזכר החשך
 כן אס כו׳ ענן בעמוד לפניהם הולך זה כי האלהיס שם אשר כבוד ענני

 ולפנים החשך ממסך היה שכינה שעיקר אס כי זה אין כי אומר הזי
כי ראיה ועוד * בסמוך האמור והוא ולחוץ מהמסך והתפשטותה

 בבא הסהעבישחקיס מיס חשכת תראה הלא כי הארץ על שכינה
 )יג( החרץ על שממטיר עת בכל מיס חשכת סיתת ודאי אשר המטר
 הארץ כל מלא אשר יתב מנגדו שנתפשט נוגה אור הוא אשר נגדו ומנוגה
 באויר אש וגחלי ברד נעשו למטה עברו הגז עביו כאשר כבודו

 אס כי אומר הוי הברד את האש תפשירה ולא האש את המיס כיבו ולא
 מראת על ז״ל כמ״ש שכינה בלא פנוי מקום שאין למטה שכינה שלהיות

 טבע דרך זולתו יסוד על מושל אחר יסוד ולא המיס יסוד אין כן על הסנה
 ימצא אשר מקוס בכל הלא כי הטבע אל הדבר להניח ית רצונו אין באשר

 בטבע זולתו יסוד בו ישלוט ולא ית הוא שם מהיסודות מאיזה דבר כל בו
 אפשר כי למטה ששכינה ראיה משס אין כי תאמר ושמא )יד( ט למשול

 לבדם מיס היה אס אבל הברד בתוך האש שלח ומשם השמים על היא כי
 לז״א הזה העולם באויר כאחד ומיס אש אחדות מתהוה היה לא תחלה
 ולא ברד ויהי השמים על ידך נטה נאמר בתחלת הנה כי והוא כו׳ וירעם
 כז׳ מתלקחת ואש וברד אלהיס קולות ויהי נאמר כך ואחר חש נאמר
 הקולות ואחר ברד היה בתחלה כי להורות אלא נתחלה נזכרה לא ולמה

 לאויר בהגיעה שהוא למטה הקולו' שנשמעו אחר הברד תוך האש נתהוה
 אס כי בברד אש היה לא ועדיין ה' בשמים וירעס וז״א לשמוע ארס שיכול
 וגחלי כרד היו אז באויר למטה לישמע קולו נתן עליון כאשר כך שאחר

 נוגה ומהתפשטות למטה היא גס ששכינה אס כי זה אין כי חומר הוי אש
 )טו( :יתברך רצונו נגד זולתו ביסוד יסוד שלט לא ,כ הברד היה נגדו

 להושיעו לו חסדו הפליא אשר הש״י חסדי לספי־ היחל כז' חציו וישלח
 ועל תמיד להצילו מחזיק ועודנו הדס מימי למענו עשה ואשר

 היה לוט בנות הציל מאז כי בב״ר ז״ל כמאמרם והוא הנפש בעד הכל
 שתי ואת ז״ל כמאמרם רחבעס ומהב' מתא' לצאת העתיד דוד למען

 יאמר וזה בסדוס מצאתיו היכן עבדי דוד מצאתי הה״ד הנמצאות בנותיך
 ויהומסבליצאז רב וברקים וגפרית אש הס ויפיצס חציו וישלח כאשר

 שע״י בב"ר כמים מטה של מיס אפיקי ויראו קז )טז( העיר מתחום
מ״ש והוא תבל מוסדות ויגלו ים ונעשה בסדזס רבים מיס יצאו ה' גערת
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מ :אפף יורז מנשמת
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 ו שנגל תבל מוסדות ויגלו יאמר וזה למעלה ההריס ושרשי למטה הישוב

 ואז )יו( כו' מגערתך כן ידי על מיס אפיקי בהרחות למעלה סרשיהס
 בהציל יקחני המלאך את ממרום וישלח רחמתני ההוא הרוגז כל בעת

 עבדי דוד מצאתי כאו׳ז״ל לוט את

 זאתרכך פסדוס מצאתיו היכן
 נחשון אה ממיסגרפיסהזא ימשני
 שארז״ל ממנו לצאת דוד עתיד שהיה
 שבזכות בשלח פרשת בילקוט זהובא
 כי וזרעו הוא למלוך דוד זכה נחשון

 ומשם חוטמו עד יס של לנחשול ירד
 כי אלהיס הושיעני בצעקו ה' משכו

 ואחר )יח( נפש עד נאומים
 ומשונאי גלי' הוא עז מאויבי יצלני כך
 וזהו יט( )וזיפי׳ כדואג מחנו אמצו כי

 בהיותי בצערי אידי יקדמוניב־וס
 )ך( לי למשען ויהיה' בורח

 עיר שהיתה מקעילה למרחב ויוציאני
 כשזהר כמונח והיית־ ובריח דלתיס

 ה׳ויזציאני יהנירוניבעליקעיל׳את כי
 למרחב ויוציתגי או למרחב משס

 שהייתי וחילו שאול מהמער׳טרסידעז
 על במצור להיות יכולים שהיו ישס
 ולא משאיל במרחב וחלצני המערה הי

 שאם ()כא בי חפץ כי רק בצדקתי
 כצדקי ה יגמלני מדכי כנג׳ מדה תראו
 במשי' בידי לנגוע רציתי שלא ידי כבר

 ( כב ) כי יגעו שלא לי ישיב ה'
 ששמרתי מה בי לעצמי טוב' אחזיק לא

 ולא פשע על לעבור ה דרכי

יקהג♦ ממרום ישלח
ומשנאי עז מאים יצילני י" * ם רבי ממים ימשני

ויהי □!*ם־אידי ♦קדמוני6י" כי־אמצוממני
בי ^^חביחלצני כ לי: למשען יהוה

 ישיב יך כבר כצדקי יהרה יגמלני גא
 ולא־רשעתי יהוח דרכי כי־שמרתי

לא־ והקתיר לנגדי כל־משפטיו בי

 נב 1 ,ל,

מאלוהי

 :מעוני ואשתמר עמו תמים ואהי כי;מגי אסיר
 כי :עיניו לנגד ידי ככר כ$הנןי לי רשב־יהוה בה

 מ : תתמם תמים עם־גבר תתחסד עם־הסיד
בי כ" : תתפתל ועם־עקש תתברר עם־נבר

 כט :תשפיל רמות ועינים תושיע עס־עגי אתה
 כי ל :השם יגיה אלמי יהויה נרי תאיר כי־אתה

 האל ל* בףאךץגךודובאלמיאךלג־שור-ך
 1 לכל הוא מגן צרופה אמרת־יהוח דרכו תמים

 ומי מכל^דייהוה אלת מי כי לב :בו החוסים
ייתן חיל הכאזרני האל * אלמינן;* זולתי צור

תמים

 מאתך בה שהשפעת נפשי התרת
 התעוררות שפע קדושת אור

 גדוד נגד להלחם ליק והתגברות
 ולעומת נדוד כי וזהו הלחמה

 הבית את וישמרו תזיל שלח כאשר זה
 בלבי יתברך הוא לאשם להמיתו

 להורגו נגדו לעמוד שאול אל ארוץ
 אדרביז אס כי להרגני בא היה כאשר
 וזהו וברחתי הקיר מחלון דלגתי

 בההגברי שבין שורנמצ׳ היאדלג1וט
 בעד בשור לברוח בדלג בין גדוד לרוץ

 ית לו להחזיק לי יש ווה בזת החלון
 והלהיב נרי האיר בגלית כי טובה
 בחינת ובאלהישהזא גדוד לרוץ נפשי

 להתלהב נרי האי' לא כי שוי־ אדלג דין
 ואדלג ברחתי אדרבה כי שאול נגד
 אלהי ה אומרו אל ביאור והוא שור
 והצרה החשך סלקת כי חשבי יגיה
 ונסתלקה לברוח לבי ששמת במה
 בחור לקום נרי הארת ולא הצרה חשך

 איש יאמר ואס א(1)? להמיתו ישעך
 אס ואדרבה לברוח נחבאתי למה

 כי פחד היה לא אהרג שמא מפחד
 ת' באמרת לבטוח לי היה אדרבה
באמיר שאול תחת שימלכני האומר

 יתברך הזא כי מאלהי רק מעצמי אינן וכיוצא במערה להורגו רשעתי
 משפטיו שכל היות עס כי )כג( אחטא לבלתי חיל לעשות כח לי הנותן
 במחתרת אס כענין והורגו השכם להורגך הבא הוא מהם והיוצא לנגדי

 אהיר לא עליו עומד אדם שכל אין אשר וחקותיו נס זה לעומת הלא כו'
 כך השכל הפך בתמימות אתנהג בחקיס כאשר כן ועל )כד( מני

 לפני טעס יש נרדף שאני מה אולי באזמרי עמו תמים ואהי זה נצערי
 ובזה ידי על גמול אשלם ולמה יתב׳ מאתו אוהואנסיון מבין ואין קוני

 ידי לשלוח לי יגרום עון ואותו עין בידי יש אפשר גס כי מעובי זאשתמר
 אשתמר בתמימות שאתנהג ובמה עבירה גוררת עבירת כי ה במשיח
 שהוא נמצא אחטא לבלתי סבה הס לפני אשר יה' חוקיו כי באופן מעוני

 ( כה ) מאלהי רשעתי ולא ה דרכי שמרתי כי כאומרו המציל הוא יה'
 היה כאלו ידי כבור עצמי מצד צדקי היה כאלו כצדקי לי ה׳ וישב ועכ״ז
 לי יש כי )כי( רואת יתב' עיניו לנגד כי הוא והטעם וידי כפי גקיון

 לאמר מיצרי לי יש אחת טענת כי כן׳ תתחסד חסיד עם היא הלא מענה
 עס )כז( כן׳ גבר עס תתחסד חסיד עס הלא שאול על תרחם למה
 להורגך והבא תתפתל נפשך לבקש שמתעקש כזה עקש עם אך כו' נבר

 עיניו נגד היה ועוד )כח( כן' חסיד עם עיניו לנגד וז״א והורגו השכם
 אחרת טענה ליצרי היה עוד הקודמת הטענה על נוסף כי יתברך

 תושיע שעמו עני עס שאול את שתהרוג כמה אתה כי אלי לומר והיא
 רמות עיבים וגס נפשם ולאבד לרודפך אחריו ממשיכם הוא כי מלחטא
אל לבי שמתי שלא ועל מושר ויקבלו יראו כי תפיל עמל אל להביט

: הכל עשיתי אני כאלו עלי יתברך העלה אלו טענות
 בידך פשוק על ז״ל מאמרה ידוע הנה כו' נרי תאיר אהה כי )כט(

 כי שנאמר בידך נרי לאדס הקפה שאומר כז׳ רוחי אפקיד
 אני נרי את שומר אתה אס חי כל נפש בידו אשר כידי ונרך כו' מצוה נר

 נרי תאיר אתה כי עמדי חסדך יקר תה דוד אמר ויתכן כרך את אשמור
 אלהי עושההכלכיוה אתה חס כי כרך מאיר שחיני היות עס שכידך

 אפלתי מאיר אלהי ה מצוה העדר אז דבר אשמת חשך הוא חשכי יגיה
 אל נמשך יאמר או * זכות לידי ומקרכני החטא מן סמרחקני
 מחירה כלתי ונר בחשך יושב אל המשל ישא כי והוא הבאים הכתובים

 בשלוק או ברו בהאיר או לאורה מאפילה יצא דרכים משבי באחד כי בידו
 הדרכים משני אחד בכל הנה דוד אמר בו שהוא ממקום והחשך האפלה

 ההן כי ברי האיר אהה פעם אויבי צרת בחשך בהיותי לי היטבת האלו
 שבכחה הצרה בחשך לי ותאיר התאמץ שהיא כרי היא בנשמתי יתר אור

 בעצתי אני אויבי את אנצח בה טובך שפע הארת שבזכות חיל אאזור
 שה אס כי בחשך להאיר בעצמי לנצח נדי יאיר לא אלהי ה ולפעמים

 ממקים האויב בשלוק זאתתלטה מלפני החשך שיסלק חשכי יגיה אלהי
 כך כי הוא נרי האיר אתה כי שאמרקי מה ואמר ופירש )ל( הצרה
 המערכה אל פלשתים נדוד אל רצתי ולקין מאין הלא כי גדוד ארוץ

ה שאתה לא חס הפלשתי לקרחה המערכה ררץ כד״א גלית לקראה

 ממך הטוב לרעך ובתנה אליו
 אהרוב שמא זהי נתייר ואה בזה לבטוח לי והיה שחול החת כבר ונמשחתי

 הנכונה העצה אומר אני לזה כז' להורגך הבא כי הייתי ומוהר פטור
 הלא כי יה׳ מפיו יצא אשר המלוכה בטחון על לסמוך ושלח לברוח היתה

 הנש על סמיך לבלתי תמימות בדרך בוחר יה׳ והוא דרכו תמים האל

 צרופה אלוה שאמרת הוא שאמת גס כי רגע כמעט חבי כי וההבטחה
 לא ואמהית צרופה היהה זאת שאמרתו המלכות לי ינהן כי באומרו

 מלחוסים בעצמו בו החוסים לכל ית' הוא מגן זה כל עם ריקם תשוב
 קרה כקשר החטא גייס כן אחרי שהבטחני נם ואולי כלומר בהבטחות

 ואם )לב( החטא יגרום שמא מאד ירא היה הבטחותיו כל שעל ליעקב
 הדין מדת שכנגדך הלא כי לבטוח מקום יש הזה בדבר הלא כי איש יאמר

 בתוקפך שאתה אתה מש״כ מיתה עליו ויגזור יה' מאסו כי עליז מתוחה
 מי כי הלא כי שוה אינני זה שכל הוא הקמת הנה תחתיו הקים אותך כי

 שתי כי רחמים ממדה משולל שיהא ה מבלעדי הדין מדת הוח אלוה
 מתוחה הדין שמדת גס כי באופן חלילה יתפרדו ולח לאחדים הן המדות

 דבר אייה בו נמצא יען בעזרו ההיה רחמים בחיבת אס יודע מי שאול על
 • צור מי כי בתוקפי אבטח לא תחתיו ויקימני ה החזיק אותו אשר וכן טוב

 הבשר כי האמור מהטעם והוא אלהינו זולתי ימיט שלא בתוקפו שיבטח
 לגבו׳ שטוב באופן טובו להפך החטא ולגרוס לחטא מעיתד ודס

 : כמדובר ההבטחות כל על רגע כמעט ולהתחבא בתמימות להתנהג
 שלא שהצלתני במה דברתי כה עד הנה כז׳ המאזרני האל )לג(

 מלפני הצר׳ מסלק היית כי ואנשיו שאול אהרגביד
 הנה עתה אמר ארצה הפילם עד מחזקני היית כי האומות כן שאין מה
 לחסד אחשיב כן למלחמה תיל מאזרני שהייה מה חסד בעיני שהיה כמו
 ולאסוף מלברוח ולהתחבא שקול צרת לכבול דרכי תמים ניתן שהיית מה

 טיבה ממנו והניסה ה ומשיח ישראל מדם נצול הייתי כי מלהלחס :י י

 מדת שהוא האל לומר כו׳ המקזרני האל זז״א מה האומות עם מהנצחון
 דרכי תמים ויתן ההיא פמדה עצמו הוא למלחמה חיל שמקזרני החסד

 להורגו השכם להורגך הבא מאמר על אסמוך בל בתמימות להתנהג
 אחסן ענין זה מעין יחמר או * כן' במחתרת מאה מהתורה הנלמד

 בהיכלו מרקדי' טיס כענין מזו גדולה גבורה אין כי יצרו את הכובש גבור
 גדולה גבורה שהית למלחמה חיל המקזרני האל וז״א כו' גבירותיו הן הן

 ולסבול פתוס להתנהג דרכי המיס שויתן מה הוא זו גבורה להוספה הנה
 שבמלת הזי' וזהו החנית ובקתה במערה נגוע ולבלתי משקול ולברוח

 הנה כי יאמר יא * המכר הגבורה על כתוספת שהיא זיתן
 לו להחזיק אין להלחם חילי רב זלא ידו לקל אין וה!א בתמימות המתנהג

 והולך שלוס רודף ועפ׳ז חילו רב כי לו ואל כת תשר אך פתוס שינך ופה ט

* פתוס



*

יח תהילם אל רוממות

 כסותי ועל רנליכא;לות משוה לי תסיםדרכי־

 קשת־ ונחתה למלחמה םלמך;ךי לי- ־ יעמידני
וימעך ותתן־לימגןישעף לי דועתיי נחושה

 כו' יתן לעמו עוז פסיקה' וכמאמרנועל טובה לו להחזיק ראוי בתום
 כי הזולת על להתקומם לבס ירום יתןולבל לעמו ע־ז ה דוד שחומר
 עמו את יברך ה' כי והיא לפניך אותילה שנית זהה כן על בעזזס יבטחו
 * עוזם מפאת מלחמות יגורו בל שלום ולרדוף לחה,־ב שלום להם לתת
לשבח עלי יאמר הזה הדרך על והכה
 היל העחזרני זל ה כי יתברך לאל

 להלחם לבי גבה לא ועכ״ז למלחמה
 ישנים בהיותם גם ומה עסשאול

 יכולים שניו החנית לקיחת בעת
 שאול על לפחות או בטח עליהם לבא

 אליו שחול חיל כל ולהשבחת הרודף

 דרכי תחיש שייתן היה מה׳ כי
 חילי במעוז לעיז לבי בפתה ולא

 כי יתכן לא אכלם ולא כלומר קום יוכלו ולא אמחצס אמרתי אס לומר
 לפוקה שיהיו אדם כרגלי המתגלגל כבור יהיו כי רגלי תחת יפלו הלא

: ישראל לשאר גס ומה לפני ולמכשול
 שאתה שמה ה' מאתך שחלתי הנה אמר חילכו' ותאזרני )מ(

 נקמתה' לתת בסוף לעשות עתיד

 משיח הוא דוד הוא כי ידי על בעמלק
 ולא אויבי שארדוף מעתה לי העשה

תחשיבני נא אל כלוחם עד אשוב

 בתמימות להתנהג בלבי יתן בלבד
 לבלתי טבעי ישנה גס אס כי לב

 ,תחת צערי תרחיב ליי ־ תרכני ועגותך תסעדני
 ואשיגם ארבי ארדוף ל" : קרס^י סעדו ולא

 ולא־יכלו אמחצם לט : ולא־אשובעד־בללתם
 למלחמה תל ותאזרני " קרםיפלותחת-רנלי:

מא י קמיתהתי תכייע
 משוה אויבי על הנה כי שהוא אחטא
 על וכשהוא לרודפם כאיילות רגלי

 יניחני ובא ויציבני יעמידני ישי־אל עס שהיא בגבולי שהמלחמה נמתי
 וכמעשהו )לה( ישראל חת וחצר אחטא לבלתי רגלי כמכביד לרדוף
 הנזכרים ובבמותי הארץ גויי עס למלחמה ידי מלמד כי בידי כך ברגלי
 כח ומשברת מכנעת כאלו בידי נחושה קשת מכביד ישראל על שהוא

 החטא מן להרחיקני יה שהוא אס כי זה חין כי בקשת ך מלמש זרועות
 זרועותי נחושה קשת נחתת כאלו כבדוה ארגיש זל יש־ נגד שאני בעת

 כו׳ ישעך מגן לי וחתן )לו( : בישראל להלחס מלבי הסר למען
 כל חת לכלות דוד בקש כי חרז״ל הפגרים על העיט וירד פסיק על הנה

 הס הפגרים על דוד שהוא הפגרים על העיט וירד וזהו כאחד האומות
 האימות אל משל שהם הבתרים בפגרי לאברהם הקב״ת שהראה האומות

 שאברהם במה כי הענין ויהיה * חברס הניחו שלא אברס אותם וישב
 האומות לכלות דוד רצון מלעשות נמנע גהינם תחת למלכיות מכרנו
 לכלות דוד שבקש מנינו היכן לב לשית וראוי * 1ישר חת ישעבדו למען

 הואית' הנה כי והוא החלו בפסוקים הוא כיהנה ואחשבה האומות אח
 הוא כי לעתיד לו יוסיף עוד בחייו ממלכתו זולת כי לחד לאבות נדר

 הוא כי כו' תרשיש מלכי כו' ציים יכרעו לפניו כו' ים עד מיס וירד יגדל
 ממני שאל כד״א ה' שונאי כל את ויאבד יכניע ואז המשיח מלך הוא דוד

 בכמה והנה * תנפצם יוצר ככלי כו׳ תרועה כו' נחלתך גויס ואתנה
 שליהקב״ה ישועתו כי הוא לנו שיש הגדול המשכון כי מצינו מקומות

 המשיח לימות יתקיים ה ח בגלות שכינתו ה יטוש לח כי 11ישר של ישועתן
 הקב'ה לפני דוד אמר מעתה כי יאמר וכזה * ידו על יהיה נקם יוס כי

 כי ישעך הוא לי שנתת המגן כי כלומר ישעך מנן לעתיד לי ותחן הנה
 למגן לי להיות הוא זזה להושע נבטח בו כי ומשכון לי מגן היא ישועתך

 תסעדני ימינך הכה הצלתי זולת אותס ג״כ ולנצח • אויביך לי יצרו גל
 וענותך הנה כלו 1וישר העילם כל על גדול מלך אלה שתי זולת ־י ולהיו

 האלה הדברים בשלשת צריךאליך אני לעתיד גס כי אחר וא״כ חרבני

 והיה חיפה זאת עשה מעתה גס א״כ עצמי מצד יכולת לי חין זבלע׳־ס
חס נסותני למען הוא אס עתה מלעשותו תיחל למה כי )לז( עמי

 כי בנסיון עמדתי הכה ונדחה שנכשל כשאול יקרני סן בצדקתי תתמיד
 והוא כו' תחתי צעדי תרחיב הלא כי נכשלתי כנסיוןולא זמן עמדתי הלא

 פסיעה שפוסע כמי היה בפועל הומלך אשר עד למלך דוד נמשח מאז כי
 הפועל ג! המלכות בא ועת כמדרגה רגל כמניח היתה המשיחה כי אחת

 הנה דוד ואמר הפשיעה וגומר למעלה הוא גס השני הרגל כמניח היה
 רחכה הפשיעה היתה כי כאופן לזה זה כין זמן עכר כי פסיעתי הרחבת

 כהרחבת כי והנמשל הפוסע קרסולי מעדו הלא מאד הרחבה ובפשיעה
 למלוך שאול ראש על היה פושע שהיה שהפשיעה בהיות ונס ההוא הזמן

 תחתי שאול והיות הזמן כהרחבת מקום לי שהיה זה כל ועס במקומו
 בית על או בו ידי לשלוח קרסולי מעדו לא כמשחתי שככר על להתנאות

 נקם יום עד תייחל למה כן ואס כזה ה נסיתני ככר ובכן בו וכיוצא נבל
 יאמר או * כו' ואשיגם אויבי שארדוף מעתה נא ויהי לבא לעתיד

 בעדי הרחבת שאול מפני בברחי הנה לומר תחתי צעדי הרחיב זה ע״ד

 הרחבתי היתה באופן תחתי אויבי היה כי להמלט הרחבה לי נתת כי
 ועכ״ז ובדין בכח המיתו ואוכל תחתי שהיה אויבי על במשול וישועתי

 וצפחת החנית בקחת בין במערה בין קרסולי מעדו ולא יצרי את כבשתי
 ארדוף מעת׳ לכן יכשל לא עוד ה11ב נכשל שלא מי איפה כ וח המיסות(

 ולא כלותס עד אמרתי ואשר )לט( עדכלותם אשוב ולא אויביוחשיגס

 הניתריס יהיו פן הוא עוד ראש ירימו לא עד אותם שאכה במה אתרצה
 י כז אמחצס ןז״א בקרבנו למוקש שנשארו א״י בכיבוש היה כאשר למוקש

 נתתהליערף ואיבי
ומשנאי

 רק ממך לשאול צריך איני אלה משלש
 שאלתי שאין באופן מהנה אחק

לומ והוא כוי חיל ותאזרני זז״א גדולה

 חלוקות שלשה הלא כי לשאול למקשה
 בי להלחם עלי הקמים א' הם

 עס איבה בעלי אויבי הנקראים ב
 בישראל להלחם המעותדים ישראל

 מגדר אינם אשר ג' * מצוא לעת
 מה שנחה להם שיש רק אויבים

הבה דוד אמר משנאים הנקראים

 חיל אזרתני מאשר הלא כי לשאול צריך איני מאליהם עלי הקמים על הנה
 ונס )מא( הא' החלוקה שהיא תחתי קמי תכריע כי ידעתי למלחמה
 כיהלא עליהם לשאול צריך איני נסכן אויבים הנקרחיס הב' החלוקה

 באופן אויביך בעורף ידך בתורה נכתב מאז עירף לי נתתה כבר ואויבי
 החלוקה חם כי מאתך לשאול לי נשאר לא כן וחס מאז לי המה בתוניס כי

 אויבי ארדוף שאלת תמנע אל ולכן כלומר שאצמיתס ומשנאי והיא הג'
 ושמא, )מב( משנאי את להצמית בלבד השליש על רק השאלה אין כי כו'

 הנה׳ האתס נתמלאה לא עדיין כי על ויענם ה אל יקראו אולי תאמר
 בו כמאמינים מתחלה ה אל יקראו לא הלא כי מזה סעד להם אין גס

 כי, ויראו אלהיהס את שהוא מושיע ואין שישועו אחר אס כי ית׳בעצס
 שלא י ודא הוא כ כ כי ענס ולא כן ועל ה אל וישזעו יבאו אז מושיע אין

 שכנר דבר הוא כאלו ענס ולא אומר שאבי באלהיהס שהיחלו אחר יענם
 לעתיד עד לעמלק להאריך טענה למצא מקום עדייןהי' עבר)מג(והנה

 בשררתס והמה ית הוא להם שיאריך מה ע״י והוא מעתה לכלותם ולא
לחות כל יבושת עד הזה בעולס עשו אשר טוב דבר או זכות צד כל יאכלו

 ויעבור לרוח וזורה יפרר שאדם היבש ארץ צרור כגבשושית ויהיו חיותם
 אתגזרת די עד שנאמר כדבר העמלקיס כל לעתיד יהיו ככה איניבו והנה

 קיט אדרי מן כעור והוו כו' כחדא דקו באדין כו׳ ומחת בידין לא די אבן
 מלך הכאת ע״י כי הנה כז' להון אשתכח לא אתר וכל רוחא הימון ונשא

 אשר קיט אדרי מן כעור ישאס מאתו ורוח יתברך הוא יזרם בהם המשיח
 להניחם הדבר טוב כי נראה היה כן ואס בעילם ימצאו ולא יראו לא
 ת' מאת שרוח ,ויבש דק כעור וישארו זכות איזה לחות שתכלה הזמן עד

 לחות להם יש שעדיין מעתה יכלוס אס כן ולא העולם מן ויתבערו ישאס
 יהין אס כי בסלוקס לנו )ינוח ה' סערת רוח שלאישאס באופן מה

 אחד יום לא זה וגס בשר לכל דראון ויהיו מתים פגרים בחוצות מושלכים
 כלות עד שביס כמה אס כי יום עשרים ולא ימים עשרה ולא יומיס ולא
 הלאו׳ חוצותס שיהיו ולא לישרו! טוב■ וזה לגויהס בארצותס העמלקיס כל

 כי זו מטעבה בידי מלתתס ה המנע נא אל ואמר דוד בא כן על נבלות
 ואזרה לפרר רק אצטרך שלא יבש כצרור יהיו לעתיד כי ידעתי הלא

 זיקא הימין ונשא כו' לצלמא ומחת כמד״א שישאס ה' מאת סערת לרוח
 רוח פני על כעפר לעתיד אשחקס כי ידעתי לומר כו' ואשחקס וזהו

 אשחקס כן ממקומו ויבערו ישאנו הרוח רוח פני על עפר צרור שהמפרר
 הצעד זה אך ייקא הימון ונשא כענין עוד יראו ולא שישאם ה רוח פני על

 ישאס לשלא להם שיש הלחות הנה כי אסבול העולם מן יתבערו שלא
 מלישא הרוח את המעכבים מיס העפר עם שיש כטיט שתיו יהיה ה׳ רוח

 המיס ויהיו האדמה על בהמטיר בחוצות הטיט נסבול כאשר אך אות;
 את נסבול כך טיט בעשה חוצות פני שעל ועפר אבק עם הארץ פני על

 העולס מן שיתבערו היה טוב שטוב עם בחוצות מושלכים האנשים פגרי
 אריקס כלוהס עד אותם בהמיתי כלומר אדיקס חוצית כטיט וזהו לגמרי

 טיט כסבול רגלינו האת הזאת המכשלה ונסבול חוצות פני על ארקעס
 כי ידעתי הנה הכתוב ושיעזר * מחייהן מיתתן לנו טיב כי בחוצות

 נסבול כי אריקם חוצות כטיט אך רוח פני על כעפר לעתיד אשחקס
 בעשותך כו' תפלטני )מר( : הטיט כסבול בחוצות פגריהם

 העמלקיסימשךעל כל את אכרית מעתה כי החמור הזה הגדול הדבר
 ריבוהס כל עיקר הלא כי ישראל הוא עם מריבי תפלטני כי דרכך פי

 לראש תשימני מיד כי בעיניהם גדולים והמה לעבדני עליהם שקשה הוא
 עס כי עבודתי עול אתן בהם כי בגייס אס כי בשררה אתנהג שנא גויס
 אס הכתוב שיעור או * יעבדוני ידעתי לא אשר הנז׳ מהמים אחד

תאמר
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: לדוד מזמור למנצח א יט

אל רוממות
 כזמן ישראל כי לעתיד הזאת הגדולה השררה להניח טוב כי ,ה גא מאמר
 כן שאין מה בך יבעטו ולא אבותיך ידעון ולא ידעת לא אשר יהיו ההוא

 צאן רועה ידעוך אשר גס ומה הרבה עמך דעתם התערבות כי עתה
 לעבדים לו נהיה ולמה וטובים גדולים אנו גס הלא באומרם בזיון מביא

עמו עם לו היה ימיו כל כי היה כאשר
 עתה לי זה יהיה אם גס הנה לז״א

 שתשימני במה עם מריבי תפלטני
 הגויס כל שכולל כלל דרך גויס לראש

 אשר בישראל אשתמש לא ואז וישראל

 יגרום ההתערבות רוב פן ידעתים
 אשר גויס מיהר עם אז אס כי בזיון

 התערבות לי היה ולא ידעת• לא
 יאמר ואס )מה( יעבדוני עמו דעת
 הגויסאיך כל את אכלה אס איש

 לא אשר עם ואיך גויס לראש אהיה
 יבאלילז״א ומאין יעבדוני ידעתי
 כיארז״לכי והוא כו' אזן לשמע

 ליש יצרו שה הכשדיס כל לימז׳משיחנו
 קטורה בני אלא ישארז ולא יאבדו
 שהם בנו יצחק מעל אברה שלחם אשר

 אברהם עשה ומה ישראל את יעבדו
 שהרחיקס סיפריס במס אמרו

 חומות להם ובנה פלוני למקום
 המשיח ימות עד יבאו שלא והשביעם

 גהנה בס המשעבדים הכשדיס יתר ככל הס יאבדו בל ישראל את לעבוד
 שהית שמעו אזן לשמע כי שלמה שמע את שומעת שבא ומלכת על אמרו
 וכשראה שבא מלכות אלא שבא מלכת תקרי ואל ובאו ויצאו המשיח מלך
 הוא גויס לראש שאמרתי מה דוד יאמר ובזה חזרו המשיח מלך היה סלא

 ,ממה מזה לזה מניעה ואין קנאה בהס אין כי יעבדוני ידעתי לא עס כי
 אזן לשמע הלא כי עיכוב זה קין המשיח ימות עד לבא נצטוו לא סהס

 שלמה שמע את לשומעם שבאו לשלמה קרה אשר מעין והוא לי ישמעו
 הן כי ויאמרו יבאו ישראל את היצרו מחשר בנר בני הלא כי תאמר זשמא

 ובמה בי ויהתלו ישראל את היצרו לא אשר הרחוקים קטורה בני הס

 הנה יקרני אני גס יהושע עם הגבעונים וכמעשה ידברו כן לא כי ז(דע
 עליהם בראות לי יכחשו נכר בבי כי ידעתי אמת הן כי מזה אירא לא

 אשר יבאו לא כי תחלה ויאבדו יבלו בכר בני אותם אך )מו( מלחמה
 בכר בני וזהו אחד נס ישאר ולא לגמרי נכר בני כל יכלו עד אברהם סיגר
 הסגירם אשר ממסגרותיהם ויצאו יחרגו ידעתי לא עס אותם ואז יבלו

 יתרוקן מאלו כי לטעות מקום יהיה שלא באופן מרז״ל כמדובר אברהם
 את למהר מבקש שאני ומה )מז( המוסגרים יצאו כך ואחר העולם

 שאסתפק או חלילה לעתיד כן שיהיה מסתפק להיותי אינו מעתה הקץ
 יגרום שמא ידי על התשועה לעשות למרחוק לי דבר מאשר ישוב אס

 כי קייס הוא כאשר כי כלומר ה חי אומר אני הא׳ על הלא כי החטא
 שיהיה למרחוק לי דבר ואשר שינוי יתברך בו אין כי קייס ית מאמרו

 אמוט לבל שיחזיקני צורי וברוך כן גס הנה כי אירא לא מזה גס ידי על
 לעתיד כי והוא ישעי אלהי שוירוס כדי הוא ממהר שאני מה אלא גנתיס

 דרכו פי על צאתה וע״י בגלות כ״י השכינה כי אלהיס בישע אנו בתרומס
 ישועתן ׳ה הקב של ישועתו כי מצינו מקומות בכמה ז״ל כמאמרם נושע

 בבתים בגלות שנינה שתהיה בדבר חלילה בזיון וכדאי בו' ישראל של
 וירוס שיושיעני בלל בגלות שניכה תהיה טרם שיתהפך הוא טוב ויותר

 : בישעו שארזמס ולא בישעי הוא וירוס גדולתו שתגלה בישעי ית הוא
את למהר תבקש זכות באיזה אלהי נא תאמר האס כו' האל )טח(

 חנם שנאת והיא בישראל לך יש אויבים כמה והלא הקץ
 כדואג בעיר וריב חמס תראה וגס ושריו שאול להורגך עליך קמים וגה

 את תמהר זכות ובאיזה ולהצר לחמוס רעה יחשבו עליך כי לו ודומה
 בראות אך גדולתי ראותס בלתי על רק זה אין כי עיכוב זה אין הנה הקץ

 אז )מט( תחתי עמיס וידבר לי העתידות נקמות הנותן האל סאתה
 מאיש גס ק וע״י תרוממני ושריו ול שא הס קמי מן אף מאויבי מפלטי

 כן על )נ( ־ : הכל ויתוקן החמס מן ישוב כן בראות כי תצילני ממס
 ימשךשאודךבגויסה׳ מעתה הקץ אה שתמהר כך בעשותך כן על כן׳
 אדרבא כי להינו ח ה את הגויס בפני להלל פה לנו אין התשועה טרם כי

 נאמר ולא אזמרה הנזכר ולשמך כי ועוד י אלהיך איה לנו יאמרו
 עד שלס השס שאין שנשבע יה בס על שיד מה כי השם את אס כי הללויה
 • לבדו יה שס את ולא אזמרה שלס ולשתך מיד ינקס עתה עמלק נקמת
 שעליו שלמה הוא מלכך ישועות להגדיל עתיד חתה הלא כי ועוד )נא(
על ממליכו שאתה שלך מלך יקרא באופן ה כסא על שלמה וישב נאמר

יט יח תהילם
 בנודע בעולם ישזעותיו ותגדיל אליך הנוגע כדבר עליה והדרים הארץ

 המשיק מלך הוא למשיקך חסד ותעשה תשוב הגדולה כשתפסק וגס
 ולא תמיד ולתמשיל !להקדימה ממגי הגדולה להתחיל הוא טוב טוב והלא
וחסד חוזר וגס הלכו ישועות מגדיל שהוא מי וזהו בנתיס הפסק יהיה

 לדוד הוא טוב יותר למשיחי עושה
 הפסק: בלי עולס עד בהמשך ולזרעו

 הפלס שלשמך מה הכתוב שעזר או
 מגדיל היותו תחת כי הוא אזמרה

 לדוד עושה הוא כמדובר לעתיד ׳כו
 : עולם עי רק הפסק בלי ולזרעו

 שאומר הזה בדרך הכתיב שעזר או
 חושש שאני מה הנה דבריו בסוף

 בעמים שקוד שמך כבוד דבר על הוא
 ידעתי אלי הנוגע על כי כמדובד

 לעתיד כז' ישועות מגדיל אתה כי
 ההפרש ואין המשיח ולמלך לשלמה
 עולם" ועד מעתה ולזרעו לדוד שיהיה

 כי לי כבוד העדר בזה ואין
 על הנוגע על אך ם ולא אנכי איש

 מחולל חלילה יהיה שבנתי' שמך כבוד
 והכסא השם יתיחסו לא הגוי'ואס בין

 כמדובר חושש אני בזה לשלמים

ראינו מצאנו בזה הבה הקודם בפסוק '
כל את דוד בקש כי ל ז" מאמרם השמים

 במקראי הכתוב ככל הפגרים על העיט וירד ענין שהוא לכלות העולס
הסגירם וה מכרם צורס כי על עצתו נעשתה שלח הלח אלה קדש

 : המלכיות חת לנו שבירר חברס אותם יישב 'למלמוחףהזא

דרשני אומי הזה המזמור הנה כו׳ מזמור למנצח 00 יט
 וגס ראשו סופו ובא סופי ראשו אין כי

 רבות כי בהס להעיר הראויות ההערות לספור נחדל הכתובים בפרטי
 האומרים דורשין אין פרק ז״ל מאמרס נזכירה הביאור 5 נבא וגורס הנה

 וילון ערבות מכון מעון ובול שחקים רקיע וילון הס רקיעיס שבעה כי
 בו רקיע וכן' ומחדש ערבית ויוצא שחרית נכנס אלא כלוס משמש אינו

 לצדיקים מן שוחקים מלאכים שחקי'שבו ומזלות כוכבים ולבנה חמה
 שם מקריב ומיכאל מעלה של המקדש ובית ירושלי' שבו זלול לבא לעתיד
 וכן" שירה אומרים השרת מלאכי כתות שבו מעין צדיקים של נפשותן

 י׳ש והנה * ע״כ וכו׳ הככוד כסא בו ערבות וכו׳ וקיטור שלג שבו מכון
 כוכבי שבעה שבהם גלגלים שבעה הס אלו רקיעים שבעה כי לומר רצה
 ז״ל אמרו ואיך כוכב רק בו אין השני בגלגל הלח כי לבו שת ולא לכת

 משמש אינו שהראשון אומרים וכן ומזלות כוכבים ולבנה חמה שבשני
 כלום משמש איט ואיך לבנה בו הראשון גלגל כו'והלא בכנס אלא כלום

 ומן מלאכים נתן מי מלאכים לצדיקים מן שוחקים שבשלישי אומרם וכן
 והקרבת מעלה של המקדש בית נתן מי זבול שהוא וברביעי נוגה בגלגל
 ועוד י חמה בגלגל הגדול השר מיכאל ע״י עליון במזבח ־הצדיקיס נפשית
 יו' יוס סובב סובב אס כי עומד איבנו מעלה של המקדש שבית נמצא שא״כ

 . העכיר הלזו הארץ את יקיף מעלה של לב״ה בזיון וכדאי יומי הגלגל ע״י
 ץ* אלא עוד ולא המלאכים מעילס למטה הגלגלי' בעולס ושיהי' יוס יום

 כל יהיו יומי וגלגל המזלו' וגלגל שבתאי וצלגל צדק וגלגל מאדים שגלגל
 הגדול השר מיכאל אח נתן מי ועוד י מעלה של מב״ה למעלה אלת

 כתות שבו מעון ולאין מאין וגס חמה בגלגל למט מרכבה שבמלאכי
 עליון שהוא ומכון מאדיס בגלגל הס יתברך לפניו משוררים מלאכים

 צדק בגלגל שיהיה ונס הגלגלים בעולם הוא מעון של המלאכים על
 דבר הכל ועל כו' וקיטור שלג שבי דין מקוס הוא ומכון רחמיס שעניינו
 בגלגל יהיה הכביד כסא שבו ערבו' בז'שהוא חיך משמוע אזני' שתצלבה
 ישמע ומי עליו יומי וגלגל מזלות הי״ב כל שבו שמיני גלגל ועליו שבתאי

 שנה ת״ק מהלך לרקיע רקיע שבין שס ארז"ל כי ועוד * חלילה הזה לדג'
 כן על כי מתנועותיה' מתבטלי׳ היו כך לגלגל גלגל בין הוא ואס

 יומי בגלגל כח יש כן ועל לזה זה הס קרובי' כי התכוב׳ חכמי כל הסכימו
 הבה אמנם :עצמו בפני גלגל כל תנועת הפך כאחד כלס חת להניע

 גלגלים אמרו ולא הס רקיעים שבעה באומרם דברו אשר הטיבו רז״ל
 ' הנקרא השני ברקיע כלס נכללים הס הגלגלים עולס גלגלי כל כי ודעתם

 מהשלישי אך רקיעים השני רק אינו הגלגלים עילם כי ז״ל ודעתם רקיע
 מלאכים ט כן ועל ,המלאכי עולם מתחיל שחקי'ממנו שהוא ומעלה

 איכות היא עלייתו פיל ליישע ע?ור רקיע וכל לצדיקים מן שוחקים
 למעלה שהוא הכבוד כסא ממנו שלמעלה ערבות עד רוחניותו יתרון

כנפי שמתחת הצדיקי' נשמות שם ההוא השביעי ועל המלאכים מעילם

השכינה



יט תהילם אל רוממות

 ומעשה ד־<(1כב מספרים השמים ב
 ולילה אמר יביע ליום יום נ הרקיע: מגיד ידיו

 איךאמרואין.ךבךיםכלי י :יחוודדעת ללילה
 ובקצה קום "יצא1 בכל־הארץ ה ;קולם נשמע

תבל

 כי בהקדי' והוא המזמור עמן חל ונכא 5 הכו' במאת כמפורש השכינה
 כמ׳ש המלאכי' עילה הבריאה כוללו' והח עולתו' ג ברחשי' בתעש הנה
 ?גלגלי' ועולה יעופף ועוף כלא בחמשי ולמ״ד ישני נכרתו שלמ״ד ן"ל

 •תברך עשה כי רז״ל למדונו והב השפל כו'ועולם מאורו׳ יהי כלא
אדה בני שיו השפל מעולם עיקר

 כשא מתחת עליונות שנשמותיהן
 של נרייתו מתחלת כחומו־ס הכבוד
 דירה לו שתהיי ה הקב נתאזה עולם

 ישראל כהיות כן וכז׳ויהיה בתחתוניה
 ע'י אז כי מקום של רצונו עושים

 שכינה עיקר קובע המקדש בית
 שחלם הולם על וכמחמרנו בתחתוני'

 והבה נאמר למגיה הדירה עיקר היות שעל המקדש הבית שהוא יעקב
 כי יורדים כך ואחר תחלה עולים בו ויורדים עולים חלהים מלאכי

 כאן נמצא למטה דירתו והוא מרכבתו מלאכי אלהיס מלאכי להיותם
 יורדי׳ כ ואח מביתם כיוצאים קביעותם ממקום תחלה עולים ולכן ביתם

 על מאמרנו והוא עיקר עשה השפל מהעולם כי באופן דירתם למקום
 אס הלא כי והוא כוי הארץ השמים ושמי השמים לה׳אלהיך הן פסוק

 למטה מלמעלה ואס מהארץ להתחיל לו היה מונה הוא למעלה מלמטה
 עוש? צדיקים בהיותל איך ראה אמר אך השמים משמי להתחיל לו היה
 וזהו עילמוק השני ערך על גבוה הארץ את ומחשיב בתחתונים דירה ית׳
 הדרגת זי אז * צדיקים בהיותכם שהוא לאלהיך בהתייחסו לה' הן

 עולם שהוא השמים הוא הראשון כי לפניו חשיבותם לפי העולמות
 ולמעלה המלאכים עולם השמים שמי הוא עליו אשר והשני הגלגלים

 ועולם המלאכים מבעולס יותר שכינה עיקר בה כו'כי הארץ הימנו
 )ב( : למטה ידם על השפע לשלשל רק אינן העולמות שני כי הגלגלים

 עליו אדם לב יפול דבר על להשיב דוד בא כי והוא הענין אל ונכא
 השגת בטוחי השנים העולמות משלשת כי היה זה מה ולומר להקשות

 אל ככוד למעלה מספרים כיס המלא עולם הס השמים כי שלמותם גדר
 ככתוב הגלגלים עולה כל שהוא והרקיע ית לפניו שישוררו זמרה בשירי

 שהוא שלמותו משיג הוא ים ומילות כוכבים ולבנה חמה שכו בהקדמה
 ז״ל מאמרם והוא ידיו מעשה העולם היות מגיד גלגליו תנועת סע״י
 אשר הוא זה אולי ואמר בשמש הסתכל כי בוראו את אברהם הכיר היאך
 כשראה הוא זה אולי חמר הירח והאיר שהחשיך וכשראה העולם ברא
 ידי מתחת שמשיס אלא אלו אין חמר אז כו' השמש ושב גבולו גמר שגס
 על להאיר מאורות ע״י ויכוננהו עשהו יה' הוא כי העולם את ברא אשר

 לעשות חפץ אשר הגלגלים ועולם המלאכים עילם ע״י ולשלשל הארץ
 הכיר כן ע״י כאשר הרקיע בעולם מגיד ידיו מעשה כי נמצא בעולס

 לא מהם העולמות שבי כי הנה * ית ידיו מעשה העולם היות אכרהס
 ואיככה השפל העולם צורך אל הכנה היותם עס שלמותם השגת נעדר
 בטוחים השפל העולם אל הכנה שהם עולמות שהשני וראינו נוכל

 ע״י בתחתונים דירה לו להיות עיקר ית' עשה שממנה והארץ השליחות
 על שכינה ולהשרות שלמותם להשיג בלתיבטוחיס הס האדם בני כשרון
 יצרם ע״י לחטא התעתדו כלס אדרבא כי נפשס להשלים לא וגס כארץ
 הבאה ית לו הנשמה זאת וחי לקונס בינס מבדילים יהיו ועונותיהס הרע

 דבר על להשיב כן על שנתנה כמו נתנה אשר האלהיס אל תשוב למטה
 הס המלאכים עולם שהם השמים הנה הלזה במזמור ויאמר דוד בא זה

 הרקיע מגיד ידיו מעשה וכן כמדובר שלמותם שהוא אל כבוד מספרים
 יצא דבר וממוצא כמדובר שלמותו עיקר זה שגס הגלגלים עולם שהוא
 ההפסד אל קרוב והוא השפל שבעילם האדם בעבור הכל יהיה חיך עתק
 הרקיע הגיד עבין הבאים בפסוקיה מלדבר כהתימו כן על השכר מאל

 תיקון שהוא כו' תמימה ה תורת ואמר זה על להשיב בא ידיו מעשה
 והוא חחרת בדרך הענין שיעור או : בס״ד ביאורו יבא כאשר הדבר

 מעשה החומרי הלזה העולם היות יפלא הלא ית' רוממותו לגודל הנה כי
 אשר בהס ונס חלילה אלהותו מגשימים מהפלוסופיס כמס כן ועל ידיו

 בארץ אשר יה יראה ולא כבודו השמים על כי לומר למזמה יאמרוהו
 בני מאמינים משה תורת נוחלי ישראל בני עם אנו אך חלילה מתחת

 מהיות הלזה לעולם אשר הגשם יעצרנו לא רוממותו גודל על כי מאמינים
 דוד מאמר וזה פרטיו פרטי כל על השגחתו ומהיות ית׳ פיו במאמר נעשה

 עולם הס השמים אך לספר מספיקים אנו אין אל רוממות על הנה
 מכבודו וישיגו זאינינו מהם חלף הגשם כי אל כבוד מספרים המלאכים
 הזיע מהפלגת ז״ל כמאמרם מוראם יעלה הכרתם ולפי יות^מתנו

 די נהר חלחלהס שמזיעת עד קדוש לפניו באומר׳ יאחזו' השד וחלחלה
 נחליט לא חך כבידו השמים ועל ה׳ רס כי הנה מתחתיהם ונפק נגד נור

 מעשת הנה זה לעומת הלא כי העכורה הלזו הארץ מן השגחתו הלילה
 הוא ידיו מעשת כי יגיד בתנועותיו הגלגלים עולם כי הרקיע מגיד ידיו

יג
 שברקיע המאורות כי מראות וגס כמדובר אברהם למד כאשר העולם
 יריקו הארץ על גשם העבים ימלא! וקס החדץ על להאיר הס השמים

 יורו הנה השמיס מן והשלג הגשם ירד הצדיקים תפלת ע״י כי גם ומה
 לומר ופתי שוגה איש לב על יעלה ולבל )ג( תמה ידיו מעשה הארץ כי

 בקיץ נוהג ומנהגו טבעי העילס כי
 לא ולילה ויום וחום וקור ובחורף

 לז״| חלילה פעל ה ולא טבעו ישבות
 בהזכיר והוא כוי אומר יביע ליום יום

 עולם כשנברא כי בב״ר ז"ל מאמרם
 מה לשבי מגיד ראשון יום היה

 נתן מי נחשב זר כמו והלא בו שנברא
 השני עם ידבר איך וגס בינה ליום

 שס כתוב אמנס * ההוא הדבור אל צוי־ך מה וגה היה לא עדן אשר
 המאמר כי הוא העולס נברא שבהס מאמי־ות העשרה עכין כי אצלנו
 כל פיו וברוח עכין שהוא בהתפשטות! בו שבדבר מה המהוה היה עצמו
 ריקם ישוב לא מפי יצא אשר דברי יהיה כן דבר הנביא חשר והוא צבאס

 ומהוה העושה הוא בעצמו הדבור כי הנה חפצתי אשר אה עשה אס כי
 נברא שבה מאמרות העשרה כי ידענו גס בעולם ית'לעשות רצונו

 אצלנו כמפורש כלה ובקטן החל בגדול כי עליונים כחות עשר הס העולם
 א'גדול יום של המאמר להיות כי והוא המאמר אל ובבא : במקומו

 ממאמר ראשון יום משל מקבלים ראשון של אחר הבאיס כי שני יום משל
 יום כן על שני יוס מאמר על גבוה הוא כי אור יה> אלהיס ויאמר אלהיס
 שנעשה מה בשני להוו' הבא כח אל בו שנתהוה מה המהו׳ כח יביע ראשון

 שהית מה אחר להוו' יאות אשר מהראשון קבלו ע״י בו המשיך למען בשני
 קנה היום מהות כי ספק ואין השאר וכן השלישי אל השני וכן בראשון
 מתקו ומה עצמו המחמד מאיכות בו המאמרו'המהוי' ע״י והויה איכות

 הימים ששת את כי באומרם הימים אל והויה מציאות בתתם רז״ל דברי
 המהויס במאמריו הנקנה יום כל איכות על שיאמרו אלהיס ברא עצמס

 מציאות כי השני היום אל האי מדבר שהיה אומרם יפלא לא ובזה בו
 היום מציאות בא טרס גס נעדר לא בו בייחוד המהוה כח קדושת

: בארץ להגלות
 דוד שאמר והוא זר המזמ לביאור א לבא נקח הלז ז״ל ממאמרם והנה

 בכל אלהיס אין כי חסר דעה אשר לב על יעלה אל קדשו ברוח
 חלילה קדמון טבע פי על נוהג כמנהגו עולם אס כי הארץ על נעשה אשר

 פי על רק נעשה דבר שאין אס כי גורס ביומו יוס כל שמזל מה פי על אז
 ולומר לקצר ראוי היה כי אומר יביע אומרו אל לב בשוס והוא ית' מדותיו

 מהשבעה ויוס יום בכל שהיה המאמ׳ כי כתבנו הנה אך * יאמר ליום יוס
 איכות בז להקנות בו משמש שהיה ביוס רושם עשה אחד כל בראשית ימי

 איכותו מציאות עודנו הראשון ביוס משמש היה אשר ביומו יוס כל תמיד
 וההיקש בו משמש היה אשר בשבי וכן בהשגחה בו יעשה לאשר משפיע

 אחר הבה כי ית׳ מאתו בהשגחה הכל איך בא דעו דוד מאמר וזה בשאר
 שאחריו ליום יוס אחד ביום להעשות ית' חכמתו גזרה אשר העשות

 ולבל שאחריו ביום יח הנהגתו המשך ולגמור להמשיך בו הנעשה יביע
 יביע לז״ח החחר ליום להביע ממש ביוס אין כי לומר אבוש לבב יתחמץ
 ההוא האומר ההוא ליוס המיוחד המאמר שהוא החומר כי לומר אומר
 כי והוא בו שהיה המאמר הוא האומר כח הוא גס שבו שאחריו ליוס יביע

 היום הוייתוימיס ימשך אשר בעולם דבר לעשות יתברך חפצו יהיה אס
 כת יהיה למען הבא ליום שבו האומר יביע בו הנעשה כהתימו הראשון

 בכלח וכן הענין לגמו' הימנו שלמעלה הראשון מאח' המקבלזמכח היוס
 המ' האומר בלילה להיו׳ והמתייחסת ביזס ליעשו' המתייחס פעולה
 שוין והלילה היום בחינת אין כי והוא דעת יחוה עמו ולילו היוס הכולל

 להביע כח בו יש רב שאורו היזם אל המתייחס כי א' יוס ששניה׳ עס
 האות' הביע גדר אינו שביניהם יחס אצל הלילה ל6 הלילה בחיב׳ האות'

 שבהם ומאמריו הוא כי ית' מאתו הכל כי שבאומ׳ דעת חוות הציחות רק
 ית" ממנו הארץ על נעשה שהכל באופן כנודע המה אחד העולם נברח

 אלא הורה של רנה עיקר אין כי יאחר או * והנשאה הרמה בהשגחתו
 לחוות ללילה אשר חומר השתלשלות ע׳י יתברך הוא ישפיע ואז בלילה

 בלילה שהושפע מה אחרי להשפיע שמתייחס מה שאחריו הלילה לכח
 נהופשי שהשפיע דעת דעתכייחוה יחוה ללילה ולילה וזהו הראשון
 מקבל מאמר כל כי ישפיע שאחריו בלילה שאחריו המאחד ואשר התור'

 וכו׳ ללילה ולילה אוחד יביע ליום יוס וזהו הימנו למעלה מאשר להשפיע
 יום כי אמרתי ואיך דברים ואין אומר אין הנה כי לקיש יקשה ואס )י(
 נשמע בלי רק זה אין כי זה על הדבר יכחישו אל כו׳ חומר יביע ליום

 במציאות הענין העדר לא חך מהבריות קול שמיעת העדר שהיא קולס
 היות עם כי קוס יצא הארץ בכל הלח כי היא ההשגחה אל וראיה )ה(

תיוס ואיך שעות וכך ימים בכח והירח ימים בשס״ה השמש שסיבוג

והלילה © 1 לא



יט תהילם אל רוממות
 לילה ומדת יום מדת שהיא שלהם הקו יצא האק נכל כריס הגו והלילה
 אך הלילה ממשלת שהיא הירח ובלילה השמש התגלה יום שנכל באופן

 הכתוב כמאמר בזמניהם אותם שמוציא ית' מאתו בהשגחה חס כי זה אין
 נשמש וכן נשם לכלס צנאס במספר לילה נכל שמוציא הכוכבים על גס

 ירח שמש פסוק על שארז״ל וירח
לזנול עולים יום נכל כי ונזלה עמד

 לאור ויוצאים ומשתחויסשסלת
 בהנח'הרמב׳סז״ל והוא הב״ת של תציו
 והשכלה נפש נעלי הס הנלגלי' גס ני

 הדעת מעוטה שדעתם יאלא
 בניהחדס מדעת וגדולה המלאכים

 מקומות הס תנל נקצה כי אמת והן

 מקימות שהוא דוד מעיר הרחוקים
נאור עיניהם אורו לא אשר העמיס

 והוא י • בהם שם־אהל לשמש מליהם תבל

 " איח לרוץ כגבור ^ש מרזעתו יצא כחתן
 רןצותם“ותקופתועל מוצאו י השמים מקצרת

 יהוהתמימדה תורות ח ־ מחמתו נסתר ואין
:פתי מחממת נאמנה יהוה עדות נפש משיבת

יהוה מצות משמחי־יב פקודייהוהישרים “

 להאיר יצא למען לשמש כי הוא תנל קצה בגי של מליהס הנה ה קורת
 כל על גלגל כאהל מתח כי והוא נהם מיוחד אהל ית' הוא שם הארץ על

 העולם כל שעות ככ״ד כנו נס תנועתי נכח אשר יומי גלגל הוא הגלגליס
 לילה מדת גס ואגנו יום יום השמש הגלות סנת הוא למערנ המזרח מן

 מדעתו שלא השמש כי תנל שבקצה העמיס חכמי של מליהס הס אלה
 והוא אס כי כן לא אך )י( יומי הגלגל ע״י הארץ על פרוש נמצא
 פסוק על קהלת בביאור שכתבנו מה ננחירתווהוא מחיפחו יוצא כחתן
 היח כאשר למעלה השמש הארת אין ני ז״ל מאמרם פנין כו׳ השמש זורח

 לסובלו הבריות!" יוכלו שלא על מאד ועצום גדול אור הוא שם כי למטה
 יתנרך שהוא בב״ר ארז״ל וכן כצאתו נו שמתלנש נרתק לו שיש אלא
 העולם שיסכלוהו וחומו אורו להתיש מיס בברכת משקעו השמש יצא טרם

 למעלה שס כי דבריהם כלל • ההיא הברכה ענין מה שם אצלנו נכתוב
 מחופתו יוצא כחתן הוא פה בבואו כי נמצא הארתו וגודל דרכו משוש
 הארתו כמניח השמש כן לו יצר כי החוצה ויוצא חופתו כבוד מניח

 הגלגל ע״י הארץ על הארתו היתה אס מש״כ ואורן כחן זניתש הגדולה
 הוא כי למטה תהיה למעלה כהארתו כן אס כי מדעתו שלא המניעו יומי

 בו שקוע שהוא הגלגל חת מניע יומי שהגלגל רק ימיש ולא עומד במקומו
 יומי גלגל זין ש א״כ תאמר ושמא במקומו הוא כאשר מאליו ומתגלה
 היות עם שעות כ״ד בכל אחת פעם כך כל ימהר בבחירתו איך מכריחו

 כי הוא הטעס הלא ימים ששה עד סיבובו ישלים שלא ככד גלגלו עבע
 ימהר החוצה זופתו מ היוצא החתן כאשר והוא כוי כגבור ישיש הכה

 שכשתלח אורח לרון כגבור ישיש השמש כך חופתו אל מהר לשוב מרוצתו
 חזור בחשק יכולתם כל שימהרו דרכים הולכי כל כדרך משוש! אל לשוב

 השמש אין כי והראיה )ז( ומיוחתם דרכם משוש שם כי ניתס אל
 אחד מצד השמים מקצה כי תראה הלא כי אלהית בהשגחה אס כי בטבע
 ארבע כל כסביבה שממלא שהוא קצותס הוא מקיף שהוא ותקופתו מוצאו
 משס יוצא השמש אשר הקצה תחת טבעי אזרו היה ואלו העולם קצות

 כי בחוש נראה אך הרחוקים הקצוות בשחר ולא חמימותו יגדל ראוי היה
 קצותיו שאר ככל כך מוצאו שם אשר בקצה כחומו כי מחמתו נסתר אין

 שמתיש יתברך מאתו בהשגחה הכל טכעיכיחס הדבר שאין יראה הנה
 תורת )ח( : העולם חלקי בכל שוה יהיה באופן צאתו טרם תומו

 קושי על להשיב שכא הראשונים בכתובים הדרך פי על וכו' תמימה ה
 ובני שלמותם מהשיג בטוחים הגלגלים ועולם המלאכים עולם איך גדול
 של בברייתו עיקר יתברך הוא עשה מהם אשר השפל שבעולם אדם

 לו שיהיה הלה נתאוה עילם של ברייתו מתחלת ז״ל כמאמרם עולם

 היו כי יפסידו אדרבא כי כשרון הסמסזפקיהשגת בתחתונים דירה
 הלזו בארץ ותבאנה השכינה מזיו נהנות עולם של מלכו בהיכלי נפשותס
 לעשות תבצענה וידיו און מחשבות בעמהי עמוק ולב איש בקרב העכורה

 עוה עוה ועוה יחטיאנו עד ישקוט לא סמוך יצר כי ה' בעיני הרע את
 התעתד בתחתונים דירה לו להיות יתברך תאותז וגס אובד עדי ישימנו
 ה' תורת באומרו הדבר על להשיב ח לו * הפועל אל בא לבלתי קלילה

 לעמו בתת הדבר להקו יס' חכמתו גזרה כן על הנה לומר כז' תמימה
 משוס תמימה לאיש תהיה ה'חס הורת הלא כי ומצות תורה ישראל
 ההוא האיש של עונותיו אפילו אז ה תירת שהיא למה אס כי פניה עירוב

 תספיק וכו׳ מבדילים היו עונותיכם כד״א מקונו נפשו את סהבדילו
 ככתוב הנזכר ה אל הראשון שורשה אל נפשו משיבת להיות התירה
 חסאבןהואנמוחאס מתבטל היצה״ר גס ההורה רז"לשע"י במאמר

 ה עדות הנה לו״א הוא שכך יעיד מי חיש יהמר והס ׳ מתפוצץ הוא ברול
 ז״ל מאמרם זהוח פתי מחנימת שהיא הוא הלא עדותו הוא ומה נאמנה

 כמקרא עדותו ותהיה יהיה פתי כי נס האדם את מחדדת שהתורה
 שנונים כחצים תורה דברי נעשים כי שארו״ל לבניך. ושמתם שכתוב

תחכים הדרך איזה כי מעתה חמור ה״כ ההדס חת מחדדין כך חדים

ברה

 תחכמט והיא היא מאיכותה כי האדם בנפש תדבק כי לא אס פתי
 שיעור או : הבינס שדי ונשמת באנוש היא רוח אכן אליהוא כמחמר
 כחש דברי כת הלח באזמח העיד אשר נחמנה ת' עדות זה ע״ד הכתוב

 נמות הוא אבן שחס מאמרם אמדו משם כי סלע יפוצץ וכפטיש ה נאם

 האדם לתקן מתפוצץ הזא ברזל וחס
 ירחה ואיך השלימזת אל ולהביאו

 במה נאמנת זאת עדותו כי בחוש
 אדם יעסוק שנראה פתי שמחכימת

 שכלו גדר על יוקר וישיג בתורה
 כמילידעלמא פתאים נראה וכמה

 בחכמת ומעמיקים ולתת ולשאת

 תדבק התורה כי רק זה ואין התורה
 ההוא הפסוק כי וגס כמדובר בנפש
 דבר ה כרוח נעלם לא ישעיה אמר

 ודוד בגמרא כמפורש בתורה רמוז בנביאים שיש מה כל כי גס ומת כדוד
 נאמר הנכיאיס שהתנבאו מת כל גס כי " בתורה מקומה את ידע

 תאמר ושמא )ט( כמדובר דוד ע״י הזכירו הקדש שרוח באופן בסיני
 שלא מי אך ה' אל נפשותס את תשיב כי ההורה תופשי את תקנת הלא

 בתורה יחזיקו לא חס כי הוא הלא שלמוהס להשיג יתוקנו היאך בת יחזיק
 בלי ישרים בהיותם כי לב משמחי ישרים ה פקודי והנה במצות יחזיקו
 כי מהיצה״ר פחד אין ואז ה בעבודת הלב משמחים עושיהס אצל פניות

 פקודי בשמחת מושרש הלב והרי דעבירה סרסורי תרי ועינא לבא הלא
 תצמח מתרה ארוכתה היא גס מתסרסזריס אחד היא נס שהעין וגס ה'
 ציצית מצות היא עיניס מאירת כרה ה' מצות יש ה פקודי ככלל הלא כי

 כד״א יתכרך מצותיו כל את לעשות האדם עיני כתיאורו הסתכל שע״י
 הענין כיוון יתכן גם : כו' ה מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם

6נבר בההוא מנחות מסכת ז״ל כמחמרס והוא האמור אל קרוב באופן
 והיה הים בכרכי מאד יפה אשת שמועת ושמע ציצית במצזת זהיר דתות
 ויהי מועד יוה לה ויקבע שכרה וישלח זהב דינרי מאות ארבע שכרה
 מטות לה אשר דוי ערש ואת יופיה את וירא ביתה ואל עירה ן( וילך היוס

 לזהב אשר המה נס אליה לעלות למות והסי טובות ואבנים וכהף זהב
 עמה להיות אצלה לשכב מטחה במעלות ויעלה לכסף לכסף ואשר לזהב
 פניו על טפחוהו בגדו ציציות ארבע והנה מלאכתו לעשות בא הוא ויהי

 דיברי ת׳ ויבח ארצה המטה מעל וירץ וירא עדים כחרבע בעיניו ויהיו
 לא לו ותאמר מטתה מעל היא גס זתקס יצוא יצא הוא ויהי אצלה זהב

 יה11 ויאמר מעלי רחקו כי בי עיניך מצאו מוס חיוה חלי תאמר עד אניתך
 לנו יש אחת מצוה אס כי בך אין ומוס שבעזלס נשים מכל את יפה הנה
 עדים כארבע בפיני ויהיו עיני נגד וטפחו וראיתיס ציצית מצות והיא
 לב לשים ראוי והנח : קוני את מכעיס שהייתי עלי כמעידים שהיו

 יעשו שלא מה ההוא הההפעלו' ציציותיו ההוא לאיש שעשו היה זה מה
 בחומרס לשונם במתק ז״ל כיונו זה כי אחשבה אך זולתו אחר לאיש בן

 ההיא במצוה זהיר היותו כי כלומר ציצית כמנות זהיר שהיה באחד מעשה
 ה' מצות כל אח לזכור לבו ונותן רואה יום בכל היה הסתם מן כי בעצם
 כל את לעשות לשמיר מקבל שהיה עליו עדים כארבעה ציציותיו כנוטל
 כן על ובציציותיו בעיניו המצוה קדושת קנין בהם לו שנעשה עד ה מצות
 אותם נוטל שהיה מה הפך על להעיד עידיו הס הן כאלו לפניי ודמה

 הזהירו* לו יהיה לא אשר האדם שאר לכל מש״כ המצות קיוס על לעדים

 באומרן כיון זה כי יתכן כי הכתוב ענין אל ונבא : ההיא במצוה ההוא
 שע״י עושה ביד כרת היא ה' מצית כאשי־ כי לומר כו' כרה ה מצות

 מ״ש מעין המצות קדושת הארת נקנה כציציזהו גם כו גס כה זהיר היותו
 גשמיים חוטין שהציציות שגס נמצא מלאך נברא מצות כל מעשת שע״י דל

 היא כן וע״י רוחנית ברה נעשית המצות כי רוחני מלאך מתמצות נעשה
 :לעשית לידו בא חשר ופשע עון כל מחשך עיניס מאירת להיות תספיק

האדם תיקון אומרו אחרי כי והוא כפשוטו יותר הכתוב ענין יהיה או
 אין ואשר כו' תמימה ה הורת כאומרו התורה ע'י שלמותו להשיג

 משמחי ישריס ה פקודי כי יתוקן הוא שגס בלבד מצות בז אס תורה בו
 שהוא העין יוכל לא ה' בעבודת מושרש הלב היות ע׳י כי ה בעבודת לב

 לי לבך כני תנה שלמת כמאמר להחטיאו שהוא,העין תאחר הסרסור
 ההורה כן ועל תצורנה דרכי ועיניך כי תכטח ואז ה לעבודת שהוא

 הנה עתה חמר עיניכם ואחרי כ וחת לכככס אחרי לומר הסדר היפכה
 לא יו שאין מי על תענה ומה כמצות מחזיק ואל כהורה מחזיק אל תקנת
 איש בעולם חין הנה לומר כרהכו' ה מצית לז״א מציה ולא תורה

 אס כלכד המצות איכות והנה אחת מצות לפחות ממנו שתכצר מישראל
 י עיניס מחירה לו היא אז עכירות טומאת בקרב מעורה כלתי כרה היא

 לנפשו להאיר מצוה נר כי וחטאה ופשע עון חושך מפל לו להאיר
 הי דר־ לפניו ולהורות תעשינה לח חשר ה מצית כל ממחשכי להוציאה

וכדעת



יט וזהילם אל רוממות
 אחת תקאפילו כלי שהוא למי חק לכלי פיה ופערה יוחנן רגי וכדעת

 יאתר אי י ז וט לו מטיבין אחת מצות העושה כל שלמה משנה והיא
 שהיא למה החח מציה אס כי לאיש אין גס אס אף כי זה דרך פי על

 להיות כח העצר וברוחניוהה רוחני מלאך נעשית כי ברה היא ה מצות
ולעשות מרע לסור עיניס מאירת

 י ג עינים מאיררת )ירה )י( מצות גיררת מצוה כענין טוב
'” " : ' אם אחת מצות אפילו לאיש אין ואם

והיא חטוא לבלתי חטא יראת בו יש
 היא אס כי עליהס יענש בל שבידו עבירות מחתת היראה שאין טהורה
 עבירה עבר שלא שעס כיעקב החטא יגרום שמא וירא מעבירות טהורה

 היא זו כי ידע לא עדיין והוא בידו היה שוע חטא איזה שמא ירא היה
 גס מצוה היא כי לעד עומדת הזאת היראה זכית אז .טהורה ה' יראת

 כי וארז״ל ליראה אס כי מעמך שואל אלהיך ה' מה הכתוב כמאמר היא
 לא לאיש אין ואס זוטרתי מלתא היא משה שלגבי אלא היא רבתי מלתא

 זכות עכ״ז מחייבם שהדעת 'לראותו ה כמשפטי שמתנהג רק זה ולא זה
 ולפי : בס״ד ביאורו יבא כאשר ונו׳ אמת ה' משפטי הלח כי לו רב

 ב ית׳ לו ראינו הנה כי שאותר ראשון בפסוק שכתבנו הפני הדרך
 שם המלאכי׳ עולם הס העליונים השמים כי רוחניותו גודל אחד קצוות
 לספר מה ית מכבודו ישיגו חותר משוללי המלאכים כי אל כביד יספרו
 הארץ על ולא כבודו השמים על כי הוא מזה היוצח והנה אדם מבני יותר

 עולם היותו עס ידיו מעשה העולם היות זה לעומת אך הגשם כייעצרנו
 השפל העולם היות אברהם הבין הרקיע ע׳י כי הרקיע תגיד זה גשמי

 אלהית השגחה שהוא כו' יביע ליום שיום אלא עוד ולא ית ידיו מעשה
 והבת ()ה שאחריו בכתובים הכתוב ככל השפל בעולם ית מאתו
 העולם ית ברא שוא מה על ולומר לדבר איש מפי עתק יצא דבר ממוצא
 ט תמימה ה' תירת כי הוא הלא ממנו לו ימשך תועלת ומת השפל
 אשר הגדר אל העולם מן צאתה אחרי הנפש מעלת דומה אינו כי והוא
 אשר ומצות תורה באורות תעלה ה' תורת ע׳י פה כי בבואה לה היה

 העולם נמצא ומלאכים אנשיס יערנוס לא אשר הזה בעולס התעסקה
 שהיא תמימה ה תורת יאמר וזה לנפש שלחות והגדיל להשלים כלי הזה

 תורת וזהו שורשה אל הנפש את ה תורת משיבה השלמיוה מכל שלמה
 נפש לכל המאיר ואור הנפש חיי היא התורה כי נפש משיבה תמימה ה

 עם לתורה שייכות שיש הוא •שכך לנו יעיד מי איש יחמר ואס ישראל בני
 הוא ריק דבר לא כי באומרו יה עדותו והוא נאמנה ה׳ עדות הנה הנפש
 הס הע״ה חיי הס לכס המיוחדים חייכם כלומר נו' חייכס הוא כי מכס
 אס כי מכם ומשולל ריק דבר לא התורה כי הכתוב וביאור הנפש חיי

 הבלתי יתברך חכמתו היא כי היא ממנה נפשכם כי מכס מלאה שהיא
 בייחוד חייכם היא ובכן נפשכם אמרה ה וחלקה מאיכותו נפרדה

 מחכימת היא הלא כי היא נאמנה כי עדות בחוש נראה והנה כמדובר
 יגיע התורה עסק החמדה וע״י חידוד משולל איש נראה הלא כי פתי

 פתי מחכימה שהיא באופן שכלו גדר משיעור יותר שהוא מה וימצא
 והערה בנפשו דבקה האלתית שההורה לא אס כן לו היה ולאין ומאין
 המה גשמיים שכלים גס ולבו שכלן אל נתפשט וממנה דעת רוח עליה
 היא מאיכותה כי נפש משיבה שהיא שכן מכל כי מעתה אמור איפה וא״כ
 המית עד בשר יגיעת צריך ואדרבא תתכימהז איך איש יאתר ואס )ט(
 ויאטסשכלואז עצבת תהן הלא הראויה היגיעה שהיא עליה עצמו
 מאשר לבכי משמחי ישריס פקודיה לז״א צילותא בעיא שמעתא כי יותר
 שיעור יהיה או : לבו שמח י ה׳ פקודי יושר בתור יגע בהיותו יראה

 יהיה זר כמו והלא פתי מחכימת התורה כי אמרתי הלא הכתובים
 והוא התורה ע״י פתי יחכם הדרך איזה תאמר כי בעיניך נחשב הדבר
 עד ופירוקים קושיות בחידודי לבא נס ומה פותח ואין וסגר הלב אטוס
 בראות כי לב משמחי ישריס הי פקודי לז״א חסר ושכלו האמת על עמוד

 ורחני חמרא כמאןדאמר ויקרנו לבו ישמח פקודיה יושר בתורה בעסקו
 מת ע״י כך פקחוהז רחני וכן אנוש לבב ישמח שהיין מה ידי שעל פקחין

 הלא כי שכלו יחודד האמת על לעמוד וגס לבו יפקחו ישרים ה׳ שפקודי
 מצות שהיא במה התורה מפקודי ומצות הצוה כל כי והוא ברה ה׳ מצות

 עיני להאיר בה כח ויש ורוחנית ברה היא בסיני ית בפיו אותה שצוה ה'
 יוחנן ר׳ וכמאמר עיניס מאירת ברה ה׳ מצות וז״א האמת לברר השכל

 דבר היה שהדבור אפילו מלאך הנעשה הב מפי שיצא ודבור דבור כל
 כי רכים במקומות אצלנו מבואר ענין בהזכיר והוא הדברות ככל פשטיי

 כמשוללי בעינינו יהיו אל פשטייס התורה ספר דברי כל את שנראה גס
 עלי ודגלו פסוק על באומרם רז״ל דברן אשר הטיבו כן על כי רוחניות

 ותינוק וימיתנו יכעיס בפניו אצבעו אדם ישים אס ודם בשר מלך אהבה
 כי הנה אהבה עלי ודגלו הה״ד ממיתו ואינו האזכרה על אצבעו נותן

 זר כמו והלא המש ית עליו שהוא אומר האזכרה על אצבעו אדם בשום
 על אצבעו לנותן דומה הנדון ואין הכתיבה אותיות רק שם אין כי נחשב

 ל^ד הש״י משמעות רוחניות איכות ית' בשמו שס כי הוא אך המלך פני
 כלה כי התורה בכל זה דרך ועל הוא שס כאלו עצמן כאותיות הכתוב
 לנו נתן מאז כי והוח בחינתה לפי ממנה חלק בכל ה הקב של שמותיו
 ר אחור עד פיו הבל לרוחניות קץ חין אשר ית מפיו יצאה כלה התורה

מפי שיצא ודבור דבור כל יוחנן

 מפיו "צא והכל מלאך נעש׳ הקב״ה ךדה1טה 'יהוה יראות
ה׳ קול משה מפי שמעו אשר גם ית׳כי * עמדת י :

 ידבר משה; כי עמו משותף היה
 איפה כן ואס אחד בקול אס כי קולות כשני היו לא כי בקול יעננו והדהים

 כדרך לא אך רוחניות בו יהיה התורה צירופי סוד דרך כי איש יאמר אל
 אנכי בשומעס שמעו פשטיי ענין מפיו הדכריס יצאו כאשר הלא כי פשטה

 יוצא שהיה למה כי יבצר ולא ודבור דבור בכל וכן כו' לך יהיה לא כו' ה
 הקדושה אין כי וידוע חניית זרו קדושה היא פיו הבל כי יתברך מפיו

 הפשטיי הדבור בקרב בשאר שהרוחניות אס כי נשאר והפשטיות הולכת
 ששיכר משה ראה מה האומרים ז״ל מאמרם ממהר ועד כנוף כנפש

 שכקרכן האותיות שנשמות הוא כי כאויר פורחות אותיות ראה הלוחות
 יקכרך מאתו רוחניות יש התורה פשט כתוך גס כי כאופן פורחות היו

 על העמקים שושנת כספר אצלנו כמפורש ממנה דכר ככל מלובש
 ודורש יושב עזאי כן עקיבא לר לו שאמרו חזית כמדרש ז״ל מאמרם

 דורש הייה מרככה כמעשה שמא לו ואמר הלך סביבותיו מלהטת והאש
 והיו לכתוכיס ומנכיאיס לנכיאיס התורה חורז שהייתי אלא לאו לו אמר

 דכר לו חשיב שאינו יראה הלא כי מסיני כנתינתן שמחים הדברים
 לנתינתן אותם מדמה ענין ובאיזה בדברים שמחה תצדק איך וגס מתיישב

 הדברים בתוכיות יש התורה בפשט גס כי שכתבנו מה הוא אך מסיני
 אור מתגלה הראוי בדרך אוהס שהלומד אלא ית' מאתו קדושה רוחניות
 היא הנה כי שמחה גדר והואבשוסלבאל כאש ומלהט חוצה הפנימיי

 ר׳ כי המאחר ענין וזה מצהיבות והפנים חוצה שבפנים טוב רצון הגלות
 ^א לאו לו אמר דורש היה השוד בדרך שמא ואמר האש על תמה עקיכא
 תורה מדרגות בהשתלשלות ומקשר חורז הכונה בטיב בפשט שהייתי
 ומוציאים חגליס שמחים עצמם הדברים שהיו באופן וכתובים נביאים

 מלהטת שהיתה האש והיא שמחה גדר שהוא החוצה תוכיותן דת אש אור
 היה הלא כי הדברים בתוך רוחניות יש בפשט איך תתמה ואל סביבותיו
 אש התורה בדברות יצא ית מפיו הגא הלא כי והוא מסיני כנתינתן

 אנכי שמענו זו פשט אס כי דבריו היו מרכבה מעשה ולא היתה יוקדת
 מדבר שהיה ארז״ל עצמו והדבור כו' מצרים מארץ הוצאתיך אפר כו' ה'

 ואותן ט עליך את מקבלני לו ואומר מישראל אחד כל עם כך אחר
 שנאמר בשמים הרוחני הלוח על ונחקקיס מאליהן הולכים היו הדברות

 רק הלוח על כתוב נמצא ולא היה לא זה וכל אש להבות חוצב ה קול
 בקרבו קדוש רוחניות אשר כמלבוש הוא הפשט כי אומר הוי פשט דברי
 עיני זיאיר הפנימי רוחניותה אור בוקע בתורה היגע כן ועל בגוף כנפש
 יעלה אל לומר ט ברה ה מצות פה אומרו וזה ידע קדושים ודעת שכלו

 כי עיניך ולהאיר שכלך לזכך התורה בפשט רוחניות אין כי רוחך על
 רוחנית ברה היא מפיו שיצאת ה' מצות שהיא לתה כלומר ה מצות הלא
 : כמדובר פנימיותה מאור לכך כח בה יש כי עיניס מאירת היא כן ועל
 השכל לעיני שיקרה והוא ט ברה ה מצות זה ע״ד הכתוב שיעור או

 טבעית הראיה בשר בעיני אין כאשר כי והוא בשר עיני כתקרה
 יוצא שתחיה מלוטשת כמראה היא שהעין הטבע חכמי כהסכמת אס כי

 מש״כ ורואה העולם אור התהפכות דרך ושואב העולם באור ומכה ברק
 תקבל ממה לה אין כי מאותה כל תראה לא כי חשך מקום אל בהביט
 לה רוחני ואור ברה ה מצות השכל עיני על אמר זה דרך על לראות

 ה תורת מצות אל שכלו בעיני איש כהביט כי עיכים מאירת היא כן וע״י
 משכיהת וחדרי ההורה במצפוני לראו׳ אור ממנה ישאבון ברה שהיא במה
 עיין או " להחכיחו תאיר מתוכה כי עיניה מאירת ברה ה מצות וזהו

 קץ אין עד וספיריות בבהירות ברה ה מצות הנה שאומר אחרת בדרך זה
 וכמקרה אליה בהביט עכור חומר אדם ושכל בשר עיני תכהינה לא זאיך

 אלאדס בהשגת יקייה כן עיניו כהו השמש ניצוץ אל שבהביט הקיסר
 זה הלא אמר כן על ברה שהיא למה ועומקה התורה אל בהביטו חומרי
 מה הפך עיניס מאירת היא ברה ה שמצות עם כי אלהי שפע ן יתרו

 הכפש עס מהתייחסוהה וזה השכל עיני מכהה שתהיה לב על שיעלה
 כך כל ה' שתורת במה יבצר לא הלא תאמר ושמא )י( • כמדובר

 עומדת טהורה ה יראת לז״א החומרי מאדם והשכח לישמט תקל כי זכה
 למי חשל תתקיים לא ה יראה בלי התורה כי ארז״ל הנה כי והוא לעד
 בהיו׳ .־זך ד לאיב תלך תבואתו כל כי אוצר לו ואין תבואה כרי לו שיש

 משנת סדרי ש'תא שהס ט עתך אמונת והיה כך בתוכו השחר אוצר לו

 הדר ישועות נשים סדר חוסן הועד עהךהדר זרעים סדר זה אמונת
אלו כל שידיעת הרי ♦ טהרות סדר ודעת קדשים סדר חכמת נזיקין

אם מ 3 □ ד



יט תהילם

 יא :יחדו צדקו אמת משפטי־יהוה לעד עמדת ין
 ונפת מדבש ומתוקים רב ומפז מזהב הנחמדים *

עקברב: שמרם בהם?■ נזהר גם־עבךף יי צופים:

אל רוממות
 לגמרא האוצר הוא ומה אוצר בלי כתבואות תאבדם אוצר לך חין אס

 וזה נשמרים יהיו ה' ביראת כי הנז' הסדרים כל של אוצר היא ה' יראת

 חומרי כי ממך שתשכח מהתורה תחוש 51 לומר כו' טהורה ה יראת יהמר
 עמך לעד עומדת תהיה טהורה ה יראת לך תהיה אס הלא כי אתה

: כה עד דברתי שעליה ההורה
איו כי לומר מקוס היה והנה

 רקבס בעצם מתייחסת קדושה
הס כי נזיקין סדר זולת התורה חלקי

 נראה והיה מחייבם שהדעת דברים
 שלום לתווך רק בהם כיאיןהענין

 הדיניןאיש שאלמלא לרעהו איש בין
 במשפטי לי מה בלעו חיים רעהו את

אומות יתר במשפטי לי מה ההורה

 גם ך שגיאורתמי־־יביןמנסתרות[נקני־ יי־
 ,ונקית עבדך^־ימשלו־ביאזאיתם חשך 1מודים

זהיו־לרצוףאמך׳־פץה^|לל "י רב־ מפשע

 עכירהזאחר גוררת עבירה ן כעני לפלך
 אמר בז ימשלו אל מזדיס וגס מנסתרות שינקהו אחד דברים הב׳ אומרו

 זאת שאלתי ה׳ בעיניך תקשה אל לזמר איחס אז מניה דסליק מאי על
 כי בחירתי ותהפך מזיד מלחטא שתמנעני שואל איני כי מזדיס שתחשכני

 אחרתכמכרחת לי שתגרור העבירה את תניח לא כי איתס שאז אס
 ועל להרע מכריח לו שאין תמימות בעל כתם שאהיה אס כי אותי

 עלזה אמר תלמוד שגגת היא בקני מנסתרות שהוא כה דפתח הראשונה
 נקי אהיה לכד לא תלמוד משגגת שתנקני מה שע״י רב מפשע ונקיתי

 פי על נקי אהיה גס אס כי למדת לא למה לי שיאמרו זדון שעולה מתה י

 משל דרך שאס והוא גדול מזיד ממש אחטא פן שהוא כ ר מפשע דרכי
 והוא רב פשע מזה ימשך כן אחרי כדת לא אשר חן אשפוט תלמוד בשגגת

 כי הדין להפך אשוב לא הכבו' תפני בדין טעיתי כי כן אחרי אדע שאס
 משפט מעית ונתצאתי דנתי יפה כי ואומר דנתי כאשר אחזיק אדרכא אס

 מצו׳גזרר התנא מאת על מאמרינו הורלנו לשונו ובמתק רב פשע שהוא
 טכע מצוה ששכר אומרו הלא כי כו׳ ושכר כו' ששכר וכו' ועבירה מצוה
 מצוה מצוה שכר חיך וגס • וחינינו האמור אל טעם כנותן הוא הלשון

 תתתה אל אמר עכירה גוררת ועבירה מצוה גוררת מצוה אמרו אחר אך
 דע לז״א חייס רוח בס אין כי לגרור בעביר' או מצוה בפעולת כח נתן מי
 מלאך נעשית שהמצוה רק זה אין אשר עצמה המצוה היא מצוה שכר כי

 ועטרותיהם יושבים צדיקים כענין ומעטרזומענגן לו מאיר והוא
 מלאכי׳ שהם שלהם כלומר עטרותיה לומר ועטרות אמר שלא בראשיהם

 בגהינס אותו הדן והוא שטן שנעשית בעבירה וההיקש במצותיהס שעשו
 עבירה ושכר מצוה מצוה שכר וזהו עונינו ביד זתמוגנו כאומרו פה וגס

 מצוה גוררת מצוה באמרי תתמה אל ובכן להם חיים רוח כי עבירה

 כיון וזה לגרור בהן כח אשר הן וקיימים חיים כי עבירה גוררת ועבירה
 קטיגוריס נעשים כי לומר מזדונות אמר ולא מזדיס גס באומרו המשורר

 לרצון יהיו )טו( : כמדוכר בי ימשלו שאל תפלת צריך כן על ייס ח
 וגס נקני מנסתרות שזגג מלפעול כי המעשה על דברתי כת עד הנה כו'

 הדבור על ואומרה המחשבה ועל הדבור על עתה לבקש בא והנני מזדיס
 והיא בפיו שגירה תפלתו אדם שכל למה כי והוא פי אמרי לרצון יהיו

 חיצונים דברים חושב לב כי מלבו ולא מפיו יוצאים ולפעמי' טובים דברים
 יהין שלא גס פי אמרי לפניך לרצון יהיו אמר הכונת היא התפלה ועיקר

 י תהית כי לפניך יהיו לבי הגיון וגס ברצון לקבל תביט הפה דברי אל מלבי
 כי נא וראה לפניך נאות יהיה אס כי חצוניס בדבריס יהרהר בל לבי עס
 לגואלני וגואלי אחטא טרם החטא מן להצילני צורי אחד לך מדות שתי
 גואלי וגם צורי אתה הלא כי טוב זזה לחטא תניחני שלא בקשתי ואבי ממנו
 :מעתה לצור לי היה הוא כןטוב אחרי שתרפאבי להרפא אחלה למה זא״כ

 אשר את יתברך דרכו כז'כי וארשת כו' לבו תאות ע״ד יאמר או
 ולא תפלתו דברי לו יערבו עכ״ז יענה יקרא שטרם גס כי יאהב

 שפתיו וארשת זה כל ועל כו׳ לבו תאית וזהו עניתיך כי תתפלל 51 יאמר
 הגיון מאז כי היות עם פי אמרי לרצון יהיו פה יאמר וזה סלה מנעת בל
 כי וגואלי צורי היה ה׳ וכבר התפלה בסדרי שהגיתי לפניך היה לבי

 לגאלני הוא אס גואלי או לי יוכלו שלא הוא הענין אס צורי להיות עניתני

 ,ר מאמר יאמר או * פי אמרי ברצון תקשיב עכ״ז כבר בה שאני מצרה
 לאן ואס מקובל שהוא אני יודע בפי תפלתי שגורה אס דוסא כן חנינא
 שגורה שהיא פי אמרי לרצון יהיו כאשר יאמר וזה מטורף שהוא אני יודע

 צורי וגואלי צורי ה' כי מאז אדע לפניך נכון הוא לבי והגיון בפי תפלתי
 מה על היא אס וגואלי * כך על הבקשה אס תבא שלא מצרה להצילני

 השמים כי אמרתי הנה יאמר או * אבקש זה על חס עלי שכבר
 ידיו מעשה ונס המלאכים בעילם השרת מלאכי הס אל כבוד מספרים

 כמה ספרתי והנה למעלה כמפורש הגלגלים עולם הוא הרקיע מגיד
 כן* ישרים ה' פקודי כו' תמימה ה' תורת האדם להכשיר תקנת דברים

ותפלותי בשביזי פי אמרי לרצון ו יהי ליתקן זה כל צריך שחדס גס אסר

ממה

השלוס יתווך פיהם על גס הלא כי
ה משפטי כי דע הלא כי הזה כרכר תאמר זאל פן השמר אמר כן על

 יהיה שלא הלזה בעולם נשפט אדם אין כי והוא יחדו צדקו הנה כי אמת
 ועל המחיה על נדון מאז כי בר״ה לפחות מעלה של בב״ד כן גס נשפט

 התורה דין וכפי אנשים בין יהיה אס והבה שנה באותה לו שיותן הכלכלה
 ספק אין הנה יפטר האומו׳ משפטי וכפי מנה לשמעון לתת ראובן יחוייב

 בדין לשמעון ראובן שחייב מנה אוהו השנה ברחש אותם דנו כאשר כי
 אותו כללו ולא השמים מן לשמעון שקצבו מה ככלל אותו כללו התורה

 ידון אס כן ואס לשמעון לתתו הוא מחוייב כי לראובן לינתן הראוי בכלל
 אס אך מעלה של ה משפט עם יצדק לא הלא ראובן ויפטר נכרים בדיני

 משפטי פי על הזקנים בשער אשר יתברך עמו זקני עם יבא במשפט
 הוא מהם איזה מעתה אמור כן ואס העליון דין בית עם יצדק ׳התורה

 ה משפטי או׳ וזהו הפכו הוא אשר או העליון משפט עם הצודק * אמת
 בבית יתברך הוא ישפוט אשר אחד ה משפטי הבה שתים הבה לומר נו׳
 ואמר ודינו משפטו לדון לימדנו אשר התורה משפט שני מעלה של דין

 משפט עס העליון זה עם זה יחדיו צדקו הלא כי אמת ה משפטי שני הנה
 האומות משפטי כן שאין מה התורה פי על מטה ושל מעלה של דין הבית

 משפטי שבחתי הלא כו'אמר מזהב הנחמדים )יא( כמדובר:
 הלא תאמר ושמא * כמדובר יחדו צדקו הלא כי ממונות בדיני התורה

 שלוס יתווך באופן האדם כני סידרו אשר הגוי׳ חכמי משפט הוא טוב טוב
 יהיה כאופן סידרום הלא כי האנשים כין דעת התערבות ויהיה ביניהם

 אך * פשרה מעין ודיניהם לזה זה בין הפרש יגדל ולא דעת התערבות
 ויפסיד כלום יהנה לא ושכנגדו רב בהון א׳ יזכה לפעמים התורה בדין
 הייתי גויס לפני הולך הייתי לו באומרו ממות לו יימר והמפסיד ־הכל
 אבחר לא למה כן ואס רב הון הפסדתי התורה פי על ועתה קצת ־זוכה
 מי על רק לחוש אין לז״א יותר אז שלום ויתווך האומות במשפטי דרכי
 • לו יימר ודאי ההוא האיש כי להנאתו רק עליו ה תשפטי חביבזת שאין
 גס המשפט שחומד מזהב.ומפזרב התורה משפטי לו הנחמדים יץ

 אליו ה' משפטי הס ומתוקים הזה האיש הנה רב זהב יפסיד שבשבילו
 כי באורחא ואזיל זמר גלימא שקל דינא מבי וכאשר צופים ונופת מדבש

 נזכיר הענין אל לבא כו׳ עבדך גם )יב( : הלע״ אתו הפסדו שכר
 ♦ דנזיקין מילי ליקייס חסידא למהוי דכעי מאן האי האומר מאמר
 חלקי בכל גס דקדוקים בס שיש מפני בלבד הוא שאס לב לשים ראוי והנה

 דנזיקין מילי המקיים כי ועוד י דקדוקים תלים תלי אחד בכל יש התורה
 ממינות בדיני לפעמים כי שהוא אחשבה אך ♦ חסיד ולא הוא .דיק
 דין על רב ופז זהב לאבד מקפיד אינו והוא ממון חומד אדם של זלגו

 אפילו כדת לא אשר מחכירו יהנה בל קלים בדברים מדקדק וגם התורה

 ידי לצאת מספר אין דקדוקים שיש שונים מפנים בפנים פרוטה בשיה
 כי חסיד להיות יוכן התורה חלקי שבכל ספק אין זה הנה שמים חובת

 חסיד להיות הכנה זה מדקדק תוקפו אדם של שיצרו במה אס הוא ק״ו
 דבעי מאן האי אמר וזה שכן מכל התורה שאר בכל השורה מן לפנים
 חלקי בכל חסידות לידי שיביאהו יעשה צדקות איזה חסידא למהוי

 יראה 5ן לומר חד מאמר יהיה וזה מילידנזיקין דליקייס הוא הלא התורה
 שהדעת למה גדול ממונות דיני הס המשפטים שכר אין כי אדם בני בעיני

 וחסיד זהיר נעשה עבדך גס אס כי העס המון צ״ל אין הלא כי מחייכם
 כמשפטים כהס וחסיד זהיר נעשה שהיה בהם נזהר וזהו דנזיקין מילי ע״י
 מהס נמשך טוכה כך שכל אחר כן וחס דנזיקין מילי בקיים שהוא הנז׳
 רוחו על כעולה לא אשר רב עקב בשמרם כי שכרס גדול כי אומר הוי
 )יג( :בעלמח הישרה רק אינן כי באומרו המשפט שכר הוא קל כי

אלא הדין שיידע א׳ שגיאות מיני שני יש הנה כו׳ יבין מי שגיאות
 או ואכלו שומן שהיה החלב על חשב כענין במציאות ששוגה

 על ידע ולא הדין תמנו שנעלם שנית * מלאכה ועשה שכת שהיה שכח
 הראשונה הבחינה על אמר הלמוד שעת והיא ועשאן אסור שהיה דבר

 לבך שמת לא למה נאמר לא כי השוגה יאשס לא כלומר יבין מי שגיאות
 הלא כי לידך זה שיבא הזה לשוגג שקדס דבר מתוך הבנת שלא להשמר

 מדבר נמשך דבר אינו כי שזמן שהיא החלב על שיחשוב לו שיארע יבין מי
 שגגת שהיא ממני הדין שנסתר מנסתרות שהוק השני הסיג אך " אחר

 פניך לחלות אצטרך בזה תלמוד
 שגגת לי שיש במה אכשל בל שתנקני
 )יד( זדון עלי העלית לבלתי תלמוד

 מן שחנקני פניך אחלה בלבד ולא

 הזדונות הס מזדיס גס אס כי השזנג
 מזיד אחטא שלא אומר ואיני

כי הוא אך עצמי על אשמתי כי

 מהם חשוךעבדך כבר שעשיתי הודינו
אחרים זדונות לי לגרור בי ימשלו אל



טו ך יט תהלים אל רוממות
 הרע יצר לי יש אני כי זהטעס כו׳ אל' כבוד המלאכים שמספרים •ומה

 בל מיצרי לינצל צורי ה יהיה צריך לכוין לפניך לבי הגיון יהיה ולמען
הכונה חל ולהשיבני להצילני נידו נמהרתי ככר אס וגוחלי כונתי יפסיד

:וגואלי לפנ;ךיהוהצוךי

 יענךיה!ה ־'ב לדוד מזמור למנצחא ך
 אלה♦1 שם ישגבף צרה ^יום

: יסעדך ומציון מקדש ישלח־עזרך ג !עקב*

 לעוזרו יצטרך שהוא גס יצרו את לכבוש הצריך -ברי ית לו יערבו כי
: לו אין יצה״ד אשר מדברי

 השתי שהס הטוב יצר עס מעורב ׳ר יצה בחינת כך תהיה עדיין כי ולהיות י
 שלא הדמיון בכ״ף כלבבך אמר כן על לבך אמר ולא לבבך כאומרו לבבות

 לכלול כמדובר שהוא כמוהו רק יק
 ולא ה חל קרובים אך העה״ז טובות

 להיות כי יען משאלותיך אמרכל
 כי כלן לאיתן בדבר היצרים שני

 חסרונן למלא צריך העצה אדרב'אחר
ואומרים ישראל משיבים )ו(

 ־י׳)נ< )*(למנצח ך
כו' יענך "

 כי הספר מתחלת כתבנו הנה
 להעיר הזה כספ רצונינו אין

 ת3לחה שבמקראות ההערות
 כל לאשורו יבין המשכיל כי הקיצור

 בבאר באשר המתיישבות ההערות
 הזה שבמזמור נס כן ועל בס׳ד בהם
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 בשם־יהוה ׳ ואנחנו בסוסים ואלה ברכב אלה יי

אלהינו

 והעניןכיאשר כוי צרה ביום ה יענך אמר ההיא הצרת ימי המשך
 וה' שיקרא ח סוגיס לכמה יתחלקו הלח ויענהו ה אל יקרא לו בצרתה
 באופן וכן ה' יענהו ודאי בלבו שהרהר אס ,כ יקרא שטרס ב י יענהו
 שלא שנית מידו יצילנו וה' אויבו מתגרת קורח יש התפלת קבלת הטבת
 יעלהו נס אס כי ינצח בלבד שלא ג האויב את ינצח גס אס כי ינצל בלבד

 א' סוגים יש המתיירא בבחינות וכן וגדולה שררה במעלות עלה גס
 יהיה גס שצריך רחמים מדת ע״י לח ,אך חסד מדת פי על אל שיענהו

 מדת לך תה ידי על כי ורחמך רחמים לך ונתן על ז״ל כמ׳ש מה זכות לו
 * הרחמים שם לו ייטיב כי ב י ה ש־רחמך תזכה זולתך על ללחם רחמי׳

 האומר כדעת תכריחנה חסד מדת כי בדבר תסכים הדין מדת שגס ג
 מדת את זועס חסד שם שהוא אל מדת כי יוס בכל ואלזועס פסוק על

 ותרחם תענה הדין מדת מאליה כי והוא ד * להסכים ומכריחה הדין
 יהיה זכות ימצא ואס שליח ע״י תהיה לפעמים ה מאת הטובה בבא וכן
 בצרת בתחלתהתעזררותך הנה אמר הענין אל ונבא " עצמו ידי על

 הוא יקפיד לא יחיד לשון כאומרו אחד באחדות ה אל לך מצרה שתקרא
 ממש צרה ביום בהיות גס אס כי לצרה תפלה הקדמת שלח מה חל ית

 שהוא יענך או' משמעות זה כי אלין קוראך אחרי רק יהיה לא אך יענך
 שהוא ישגבך אומרו וזהו מרעה הצלה רק תהיה לא וגס הקריאה אחר

 לא וגס • לי זמפלטי משגבי לדך משגב כמד"א מהאויב ונצול נשגב היותך
 אשר הלא כי החס שס עי כ״א מדה״ר ע״י לא וגס מדת״ד ההצל׳ע״י תהי

 אינך כלומר יעקב ^הי שם ישגבך שיאמר ענייתו תהיה מדה״ר ה ךעכי.
 מדת ידי על לא וגס רב זכות שצריך הדין מדת ע״י נשגב להיות זוכה

 שקרא שס הוא ש יעקב אלהי שס ידי על אס כי קצת זכות שצריך רחמים
 ישראל אלהי חל לו ויקרא שכתוב כמקרא אל שם והוא יעקב אלתי

 אלתי אל שם יעקב את קרא ומי אל ליעקב לו ויקרא הכתוב שמשמעות
 כמד״א חסד שהוא אל שם כי נמצא אל לו קרא יעקב אלהי כי ישראל

 שם ישגבך יאמר ובזה ישראל אלהי אותו שקרא שם הוח היו© כל אל חסד
 זולת מדות פי על אך החסד מצד כלומר אל שהוא יעקב אלתי שקרא

 שליח ידי על רק עצמו ע״י לא זה שם גס ואף )ג( זוכה אינך *אל חסד
 יהיה שלא רק היתרון יהיה שלא קדוש מלאך ע״י מקדש עזרך ישלח כי

 הוא ויחנך אל פני מחלה שאני תה אך שליח ע״י שלא לא אך מזל ידי על
 באופן אליך יתברך הטבתו טובת לקרב סעד לך והיות יסעדך ומציון כי

 עיר לציון מביא שהיית מנחותיך כל יזכור כי והוא )ד( שלס יותר
 בשרף כי,לו מחשיבו יתברך שהוא יצחק עולת שהיא ועילתך האלהיס

 דשן נעשית שהיא עולתך את תמידיחשיב כי סלה ידשנה כך דשן ונעשה
 עתה שעד מה כי תרויח אלו זכיות ובסעד )ה( זכות אותו יתום שלא
 שלא וגס בעצמו האל לך יתן רק כן לא ועתה שליח ידי על בא ע-רך היה

 הדברים שבעוד כלבבך אס כי הקריאה אחר יענך זה לקרא תצטרך
 שאלתך את ה יתן הקרא טרם שהוא מפיך הוצאתם לא שעדיין בלבבך

 בהם ליצה״ר שייכות שיש ׳ז י העת טובות לכלול לבנך אס כי לבך אמר ולח
 כי לך יתן הצדק נגד היצהר רצון קצת בו שיש מה שגס מזה תבין ולא
 יהיה שחס ימלא לבבית הב אחדות שע״י עצתך כל אל אס כי הוא כן לא

 רצונו שלמות בח עד החסרון וישלים ימלא הוא יתב כרצינו שלא חסרון
 על לשאל יודע אינו אל ולא אדס שהוא למה האדם לפעמים וכן בה ית

 ידעו לא החבה ואמר לנו כגשס ויבא ואמרו שאלו שישראל מאז״ל דרך
 תמיד שהטל לישר^ כטל אהיה אבל טובה אינה לפעמים הגשם ני אלסל

הוא אשר □לכך שתתייעץ עצתך וכל יאמר זה דרך ועל ומועיל טוב הוא

 ישועות ששתי גס כי נעשה זאת הנה
 כי יתברך ישועתו א׳ העתידות הן

 ישועוחן ב * מהגלות שכינתו יציל
 הנוגע על נשמח ראוי והיה ישראל

 ישועת הקב״ה של ישועתו כי לנו
 1'על לנו כמשכון היא כי ישראל של
 רק ורנן גילת אף שמחה נעשה •לא

ישועתנו נשליך כי בלבד בישועתך

 והראיה ישועתך חחריגוינובערך
 יהיה לא בנצחון נריס אשר הדגל כי

 אותיות ארבע הס אלהינו ובשס רק המשיחי המלך שס או ישראל משס
 יה כס על יד היא כי ההוא הזמן עד מש״כ מתחברות אז אשר הגדול שמו
 ונשמחה שנרננה היות עס הכתוב שיעור או • נדגול ג(הינז ובשס וזהו

 עצמינו על נחוש לא זה כל עם ישועתינו היא ישועתך כי על בישועתך
 כל ה ימלא ואומרת הקדש רוח אמריה תשיב אז נדגול אלהינו ובשס כי

 פניית היה כי כז' כלבבך לך יתן אמרתי מתחלה הלא כלומר משאלותיך
 להתפאר ישראל דגל הרמת אל פונים היותכם כענין הוא גס היצה״ר
 הדמיון בכ״ף בלבד לבבות שתי שהם כלבבך לך יק אמרתי כן על וכיוצא

 אחרי יעוצה עצה היא אשר רק שבותיך כל שלא ימלא עצתך אמרתי וגס
 חלהיס כבוד בחיבת אל יותר הנוטה משאלותיך מכל הטובה אל לב שיתן

 ישועת תחשיבו לא כי כוי נרננה ■?מרת ש עתה אך חסרונה ימלא וממנה
 עתה הנה יצה״ר בחינת לכס אין כי הנה יתברך ישועתו לפני עצמכס
 אס ,כ בלבד לכס ייטיב החסד מדת הוא אל שס לא כי א' דברים ג' תרזיחן

 שס הוא נדגול אלהינו ובשס אמרתם אשר עצמו השם הוא ה יק
 יותר זכות צריך הרחמים משס טובה לקבל כי שכתבנו וכמו הרחמים

 יהיה לא כי שבית ועוד * ה יק וז"א חסד מדת שהוא אל משס מלקבל
 אס כי מקדש עזרך ישלח אל שם כי שאמרתי כת עד כאשר שליח מליידי

 ה ויק אומרו וזהו שליח ידי על ולא עצמו הוא יתן הזה הרחמים שם כי
 היותר לבך משאלות מתוך ימלא בלבד א׳ עצה לא כי והוא שלישית ועוד
 וישועתו ה מכבוד עיקר שתעשה אחר כי משאותיך כל ה׳ ימלא ז כ" טוב
 יהיו כלס אלא ודאי משאלותיך כל ואין מכס יצה״ר פניית סרה כן אס

 מהנה אחת כל חסרון ימלא גס אס כי לכס יתבס בלבד ולא לטובה שויס
 ות י לכס ות הנא בדרך !1לש לדעת דעת כלו ה ת ו קורצתס מחומר הלא כי

 לנצח בלבד לא כי רביעית * ה דעות אל כי צרככס אלהיס יודע כאשר
 ימלא באומרו שהוא והגדולה הממשלה לבו להיות גס אס כי אתהאויביס

 הנצחון על נוסף מלכות אדר להס להיות גס שכולל משאלותיך כל ה
 דבר על רק היה שלא ימלא עצתך וכל כלבבך לך יק כאומרו הנזכר

 מתחלה כי אחד בחינות כמה נתקנו הנה ינציח שהוא ההצלה על אחד
 בלבך הדכריס בעוד שהוא כלבבך לך יתן ועתה יענה זה לקרא צריך
 י ע לא וגס רחמים מדת גס אס כי חשד מדת ידי על לא וגס תקראו טרם
 תהיה לא כי אפשר עדיין אך )ז( עצמו ידי על יתברך הוא אס כי שליח
 שאמר במה עתה הנה ויאמר דוד בא כן על בדבר מסכמת הדין מדת
 ה׳ יענך באומרו כי משיחו ה' הושיע כי ידעתי יחיד לשון וכז׳ ה ימלא
 השיבו שישראל עתה אך כיוון ישראל אחדות על כי אפשר היה יחיד לשון
 ידבר עלי כי ידעתי עתה יחיד לשון השיב זה ועל וכו׳ נרננה רבים לשון

 לעתיד ית ממנו שאשאל מה אך הרחמים שס הוא משיחו ה הושיע כי
 שנסתלק קדשו משמי היותו עם ה שם יענהו כי והוא מזה יותר הוא

 ימינו שמושיע ישע גבורות כח בכל שסה שיצילנו החרכן בזמן לשמיס
 כי לקטרג הדין מדת את מניח שאינו אצ״ל אשר החסד בעל אל שם הוא
 למעלה שכתבנו מה והוא להיטיב ומכריעו הדין מדת את זועם שגס אס

 מדת כי הוא יוס בכל ואלזועס אומרו כי האמת מחכמי האומרים מאמר
 בדיניה העולם תרגיז בל יוס בכל הדין מדת את ומכרחת זועמת חסד
 כי ימינו שמושיע הגבורות השי״תבכלעוז יענהו כי פה יאמר ובזה
 שיסכימו ויעשה הרוגז כחות מן יושיענו החסד הוא אל שם שהוא ה ימין
 בזת נס ואומרים דרבים זכותא בכח ישראל משיבים )ח( בדבי־ כן גס
ה ע״י שתוכרח רק מעצמה תושיענו לא הדין שמדת נתפייס לא

 תכריחנו



בא ד החילם אל רוממות
 מעצמה הדין מדת תענה רחמים מדת את שנקראנו גש אס כי מכריחנו'
 כו׳ ברכב אלה ואמרו והיחלו במאמרם כונתס וזהו טוב ברצון ותושיענו

 צדיקים בהיותנו שלזתנו בזמן הנה לומר כז' הושיעה ה נו' כרעו המה
ואלה ברכב אלה אויבינו עלינו באו כי הרחמים בעל ה ישועת את ראינו

 ה׳אלהינונזכיר בשם ואנחנו בסוסים
 ולא בשם אומרו אל לב בשום והוא
 רשב״ן מאמר ענין שהוא ה שס אמר

 צדיקים הב״ה של בשמו נקראו ג כי
 ובזה כו' בשמי הנקרא כל שנאמר

 צדיקים שהיינו ה׳ בשם בהיותנו יאמר
 צריכים היינו לא ית כשמו נקראים

 המה ומיד )ט( נזכיר שאלהינו רק
 מידם צלנו נו בלבד שלא ונפלו כרעו

 קמנו ואנחנו הס שנפלו גס אס כי
 ומעלת ברוממות ונתעודד וגס גנצחון

 מקדש עתה שנשאל מה אך )י(
 ולא לנו העמוד הדין מדת גס כי הוא

 מדת את הכריח החסד שמדת בלבד
 מעצמת הדין שמדת גס אס כי הדין

 מדת את בקראנו לנו ותעמוד תעננו
 כו׳והוא הושיעה ה וזהו הרחמים

 ונפלחאנחנוקמנו כרעו המה ט :נזכיר אלהעו
 ביום־ ענגוזי המלך הושיעה "הוה י :ונתעודד
'׳'.■ " קיאגו^”5. ׳'

יףוה?ע^ •5 לרח־ מזמור למנצח ״ כא
 ובישוערתך ישמח־־־מלך

 תאותלבונתתהלוואר^ת 1 ג מאד □הרימי
 ברכות כי־תקדמגו י ־ סלה בל־מנעת שפתיו

 ממך שאל1 חייםה ־ פז עטרת לראשו תשית טוב
 כבודו גדול י • ועד עולם ימים ארך לו נתתה

כי־תשיתהך י:עליו תשיה ר הורוהד בישועתך

 כי־ 0 :את־פקך בשמחה תחדהו לעד ברכות
ט ־ בל־ימוט עליון ובחסד ביהוה בטח המלך

 : לכל־איביךימינךתמצאשנאיך המצאידף
תשיתמו

 בייחוד הוא מלך הוא' כי ידענו באשר
 הנוראים בימים כן שעל הדין מדת ן(

 מלך בתואר יתברך נתארהו
 הוא אל פני שאחלה מה הכתוב וענין המשפט המלך הקדום המלך לומר

 יעננו הדין מדת שהוא המלך אז הושיעה ה רחמים חדת חל בחמור כי
 אמר ולא בשם אומרו אל לב בשוס יאמר או )ח( : קראנו כיוס מיד
 בשם אנא גדול כהן אומר שהיה הסליחה ביוס כמאמרנו שהוא שס את

 אלת הנה יאמר זה וע״ד המפורש השם את הוגה שהיה שהוא יכו' כפר
 וזהו השס את עליהם הזכיר ע'י בקלות לנצחם יכולים ואנחנו ברכבכז׳

 ונפלו כרעו המה עושים היינו כך אס כי )ט( נזכיר אלהינז ה בשס
 כי המפורש כשס השתמש ע״י חפצים אנו אין אך ונתעודד קמנו ואנחנו

 5 בקודם האמור ע"ד יעננו והמלך בקשה דרך הושיעה ה' שנאמר אס

 מלך על המזמור זה פירשו יש כו׳ מזמיר למנצח )א( כא
 יכלול ואחשוב עצמו דוד על ויש המשיח

 ההות על לעתיד דוד הוא המשיח מלך מעלת להורות והוא סניהס

 ידה בעוז השכינה היתה דוד שבימי נודע הנה כי והוא עתה במלכות
 ישראל את להושיע ונבואה ישראל מלך דוד ידי על האומות על תקיפה
 והנה עצמה את ומושיעה מהגלות כיוצאת כביכול היא האחרון מהגלות

 בשופע יושפעו כי בתוקפו המלך בהיות שריו ישמחו שיותר דרכו המלך
 להוציא לו רב יהיה כי השבית מבית עצמו נהושיע מאשר ידו על טוב כל

 כאשר ההיא בעת ועמו לשריו טוב רב להשפיע יספיק ולא לחירות עצמו
 בעזך שחתה כימים בעזך ה׳ ע״ה המלך דוד אמר )ב( בעוזו בהיותו

 אז מהגלות שכינתך כביכול כשתושיע בישועתך אמנס מלך ישמח הנה
 מבעת יותר שריהס ישמחו שבעוזס ודם כשר מלכי הפך מאד יגל מה

 הנה ששתים אמת הן כעת הוא אשר המלך הלא כי )ג( מהגלות צאתו
 שנית שבלכו מה כפיו יתפלל טרם לו נתת לכו מחאות אחד עוכותיו
 בהסכימו כי יתירה חכה הוראת שהוא סלה מנעת כל שפתיו סוחרשת

 דבריך תדבר אל אליו יאמר אפשר היה יתפלל טרם לכו תאות לו לתת
 שמחת כי דבריו כל הקשבת אס כי כן עשית ולא כבר עניתיך כי

 טוכה שהית' כאופן סלה מנעת כל שפתיו וארשת וזהו פיו דברי בשמיעת
 כשמוע השתעשעו וגס יקרא טרם בלב עודנו התפלה קבלת כפולה
 הקדמנו כי והיא אחרת כפולת טובה ועוד )ד( כן אחרי שפתיו ארשת
 עירות הן הע״ה של מהטוב נמשכו׳ ברכות תן טוב של ברכות הזה בעולי
 הטוב של הברכות ומלבד לע*ה שהוא לך וטוב כד״א טוב שהיא המצות

 מאמרם על מאמרנו והוא פז עטרת לרחשז אותו תשית הנזכר הטוב גס
 הן שתן שעשו המצות שהוא בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים ו״ל

 ועטרת מלאך נעשית א' כל כי כראשית' אור עטרות נעשות שכרס אושר
 תשית ההוא הטוב ואח״כ הטוב של כרכות כעה״ז הקדמנו כי וז״א לראשו

 )ה( עליו מחירה עטרת לו נעשה עצמו הטוב כי פז עטרת לראשו אותו
 חיי כלבד לא ואהה כעה״ז ממך חיי׳שג( הלח כי והיא ג כפולת טובה ועוד

 וקייס חי מ׳י דוד כי ועד עילם ימי' או־ך לו נתת גס כ״א לו נתת העה״ז
 כי אמיתי אשר הטבתי וגס )ו( מלך ישמח בעזך שה מה ספרתי הנה

 הוד הלא כי בישועתך מלך של כבודו גדול הלח כי מאד יגל מה בישועתך
 קבל שהמלך וטובה טובת כל על כי והוא כו' תשיתהו כי עליו השוה והדר

 המתואר בזמן יותר אז יקבל י־ות עשר לעזך המתואר ממן מאתך

 שאר בכלל ועד עולם לו נתת שכבר החיים מלבד כי והוא לישועתך
 הטוב כי שהוא מנית דסליק במחי והתחיל מעתה אז בו טו יגדל דברים

 הראש על כעטרה המצוה חור שהוא פז עטרת לראשו שתשית שאמרתי
 שהוא עליו נס קם כי הראש על בלבד לא כי קץ אין עד הדבר יגדל או

 הפסים כתונת כד״א עצמו כל על
 המתייח׳ אור בלבד לא וגס עלי! אשר

 לבש אשר לבוש גס אס כי פז לעטרת
 והוא העולם את כשברא המלך בו

 בילקוט והובא במכילתא ז״ל מאמרם
 לבש לבושים עשרה וז״ל בישעיה
 של העולם את כשברא א' הקב״ה

 וכו׳ לבשת והדר הוד שנאמ והדר הוד
 הקבה של בישועתו כי פה יאמר וזה

 הלבוש אותו שפע יושפע לעתיד
 תשזה והדר הוד וזהו המשיח במלך
 נברא אשר העול' אז כי על והוא עליו
 ע׳יאדסאז ונתקלקל והדר בהוד

 ההוד ושב המשיח מלך ע״י ונתקן שב

 ולעומת (0 לאיתנו ההוא וההדר
 טוב ברכות קדמתו בעזך שעתה מה
 כ״א טוב בברכות יבורך בלבד לא אז

 שיושפעו ברכות יהיה בעצמו שהוא
 ברכות תשיתהו כי וזהו לעולם מתנו
 פרי הזה העולם ברכות היו אז וגס

 יהין ולעתיד וסוף קיצבה להס יש אשר ביארנו כאשר פה הטוב מעשה
 בל שפתיו ארשת הזה בזמן אשר ולעומת נצחיות ברכוה לעד ברכות
 חאות לו לתת יתברך המלך גזרת אחר כי שכתבנו מה שהוא סלה מנעה
 וארשת אס כי עניתיך קרחה טרס כי התפלל אל לו יאמר לא נפשו

 אז בקולו לשמוע משתעשע היה כי תפלתו מלשמוע מנע לא שפתיו
 ית ופניו בקולו ה'לשמוע שישקעשע מלך של תפארתו תהיה לא לעתיד

 ולא הפנים את יראה גס כי פניך את בשמחה החדהו גס אס כי יראו לא
 שהוא ברעדה וגילו בשמחה ה׳ את עבדו בו שנאמר הזה בזמן כאשר יהיה

 שמחה כי השמחה תטעהו בל רעדה לו תהיה בשמחה אס האדס יגיל כי
 אס כי השתהה עס הרעדה תתערב צריך חין ההס כימי' חך עושה זז מה

 הוא הלא כי הטעהו שמחה שרוב פחד אין חז כי כשמחה תחדהו אדרכה
 פני אה רואה והוא להטעותו טומאה רוח הלך הדרך ואיזה פניך אה

 וגס כה' כוטח המלך כי והוא אחרת טענה ועוד )ח( הקדוש המלך
 אלו כטחונות שתי כי כשמחה שתחדהו גס ימוט בל לכן עליון כחסד
 במה יאמר או 0) הטובה הדרך מן שמחתו תסירנו בל לו יעמדו

 העולם נהקלל אדם ע״י והנה משיח הוא דוד הוא אדס הוא כי שידענו
 כי ז״ל כמאמרם המשיח מלך בא עד במזלכו דוד ע״י אפילו נתקן וחינו

 תולדות קלה פרץ תולדות אלה משנים חוץ חסרים שבמקרא הולדת כל
 ונתקללו בהבראס השמים בתולדות שהיו דברי' ששה כי מפני השמים

 ועוד * המשיח מלך הוא פרץ בן שיבא עד ונתקניס חוזרים אין אדס עי
 נרתע ובלתי יתברך פניו רואה תמיד היה יחטא טרס כי אדם לקה שנית

 חלאת בו שרתה כי לעמוד כח עצר שלא ה׳^היס מפני ויתחבא וכשחטא
 תשיתהו כי יאמר וזה המשיח מלך בא עד נתקן לא חד ע״י וגס זוהמח

 יהיה מאשר במולכו דוד המלך שמחת שבין ההפרשים בכלל לומר וכו'
 קלקול תיקן לא מלך שישמח גס עתה גס כי הוא המשיח מלך בהיותו

 בזמן שבעוזך גס כי אמר כן שעל לעתיד עד האלה הדברים בשני אדם
 הס דברים והשתי מאי יגיל מה לעתיד בישועתך מלך ישמח מלכותו

 ברכות תשיתהו עתה ידו על העולם נתקלל אשר תחת לעתיד כי אחד
 ונס מלכותו בזמן דוד בית במלכות לזה הספיק שלא מה הפסק בלי לעד

 ולעתיד ומתחבא מצטער היה אס כ• הפניס ראות עוד לסבול יכול לא אז
 היה אשר תחת פניך את כשמחת החדתו אדרבא כי יתוקן המשיח במלך

 עד דוד מלכות כימי רק נתקן לא וזה ה' מפני ומתחבא וירא מתעצב
 שמחת טוב רב מת דבר כה עד כו'הנה ידך :צא ת )ט( לעתיד:

 אחד דבר עוד עתה אמר ישראל על במולכו שש מאשר הגאולה בזמן דוד
 ית היה לא האלה בימיס כי וכו׳ ידך תמצא כי לעתיד המלך מחד בה יגל

 העם על ידו מטה היה לא אך במרוס המרוס צבא על פוקד רק עושת
 העם את השמד ואומר למעלה השר הוא חויב ישראל מפני מגרש אס כי
 בזמן היה זה כי גס כי אמר למטת האויבים כעס הפוגעי׳ היו ישראל ני

 לאויב ידו המצא כלבד לא כי כן יהיה לא לעתיד * דוד המלך ע״י הזה
 לגל ידך המצא וזהו כארץ שתחתיו העם אל גס אס כי תשר היא העליון
 אשר הס האויבים חל יהיה וזה העליונים עס התחהיניס שטלל אויביך

שהיה אס כי בפועל יד שלחו לא אשר אן המקדש ובבית בישראל יד שלחו

להם



טז בב כא תהילם אל חממות

 ?אפו פניףיהוה לןת אש כתנור י תשיתמו י
 תאכך מארץ פחמו יא אש: ותאכרם *בלעם

 חשבו רעה בי־־נטו^ליף בי אדם: מכני וזרקם
 • כיתשיתמו^כסכמיתריף ע מזמהכל־יוכ^ו:

 גש;רה כקוף יהוה רומה יי :תכונןעל־פניחם
; גבורתף ונזמרה

 מזמור השחר קל־אילרת למנצח א 33
 אליאלילמה ב :לךו.ד

 ארחי ג דברי^אגתי: מצוקתי רחוק עזבתני
 י :לי ולא־דומיה ולילה תקנה ולא יומם אקרא
 בטחו כף י• :^ראל תהלות יושב קדוש ואתה

י אבותינו' י

 פורענויזס תהיה שלא כלומר אותס תמצא ימינך בלבד בלב שנאה להם
 חכמי מאמר כהזכיר והוא מה בצד החסד חל קרוב חס כי תימה בחכזריות

 הוא יביחס ישוב ובישראל בחרבן יד שלחו אשר את כי החומרים הקמת
 צבאו אשר הנויס כל מפסוק למדו כאשר עונשם חת ויקבלו לעתיד ית
 נאמר לא יצבאו אשר ירושלים על

 מיתת ומתו ביזרבכות צבאו אשר אלא
 ושעליהם וילקו ישיבו עוד עצמם

 כו׳שאית בדם רגלך המחץ למען נחמ
 הכתה וה נוי של זו יד ישראל קיש

 שיתננה נקמה ית' יראהו ואז חותם
 כו' כלייך לשון וזהו לכלבים מאכל
 פסו' טעס^ טוב ראיתי מצאתי ובזה
 ומאת בידין לא די חק אתנזר די עד

 והדחת פרזלא די רגלוהי על לצלמא
 כי וכו' זדהבא כספא נחשא פיזלא

 המלכו' את בהכות איך כי יקשה בלא
 מלכיות הארבע את ידוק הרביעי׳

 ישובו כלס יחד כי יצדק בזה אך כאחד
 סוגים השני על כי יתכן ובזה )ילקו
 בפירוש הערו אשר על א׳ פה ידבר

 אויביך לכל ידך תמצא אמר ועליהם
 הס השנית ועל שריהס עם הס סהוא

 בפועל רעה עשו לא אשר גניהם
ועל )י( שונאיך תמצא ימינך אמר

 למה נאמר בל והוא כו' ז תשיתמו אמר הראשונ׳ החלוקה האזיבי׳שהיא
 חרון בס ישלח היה טוב טוב והלא כעצמו לחנם ה׳ שיכבדם דוד תאמר

 בידך בהיות הנה לז״א * נו וכיוצא וישחיתס המשחיתים מן א' הוא אפו
 צרתסכיאסכקנור ותעבור מיד כאש יהמו שלא אש כתנור השיתמז
 כול לס כח יתברך הוא בהם יתן כן קייס והוא יום יום אש יקוד שסובל
 בעת הוא פניך לעת וזה וסובלים וקיימים נשרפים והס חש שרפת

 בהיותם ישמחו שהצדיקים פניך את כשמחה תחדהו למעלה שאמרתי
 לכס וזרחה כענין כאש ישרפו אז והשונאים חייס אור מלך פני לפני
 הקיום כי הכא היום וליהטאותס קש שהרשעי׳ בעת שהוא כו׳ שמי יראי

 שלא תרעץאויב ה' ימינך כענין ידך מפאת הוא הרעת לסבול ההוא
 אכל רכים שפטים לסכול כח לו יהיה למען כלכד תרעץ רק מיד יכלנו

 משפטם עושת היה המשחיתים מן אי שהוא האף ע״י הוא באפו ה חס
 יהיו אותם שתמצא ידך ׳י ע אך מידזאינס אש ותאכלס יבלעם הלא

 על וכמאמרנו הצרות סובלים רק כלים ולא תמיד ונשרפים נאכלים
 ידך על משפט ע׳יהעשות שהוא וכוי גאונך וכו'וברוב ת׳ ימינך פסוקי
 לא גאונך ברוב כי מכות מאתים יקבלו עד מיד תכלה ולא בלבד תרעץ
 היית משחית ע״י אלו אך קמיך בלבד תהרוס רק כחך כפי מיד תכלס
 הלאתאכלמוכקשמידכיאין חרונך השלח כי מכלה ברגע היה עושה

 שהס הרעה פעלו ולא אחריהם שקמו בניה' ועל )יא( לה' רק זה נח
 אס כי בפורענות יתמדו שלא תאבד מארץ פרימז אמר שונאיך הנקראים

ג אדם מבני וזרעם אמר הקטנים ועל הגדולים הס תאבד מארץ שמיד
 צוה כי שארז״ל טיטוס ענין מעין אש כתנור תשיתמו יאמ' או )י( ' "

ישראל אלתי ימצאהו בל ימים בשבע אפרו ויזרקו ישרפוהו מיתה מחמת •

 וישוב עפרו ויזרקו ישרפוהו כי יום בכל לו יעשו ית הוא נזר וככה *
 תשיתמו יאמר זה וע״ד יוס יום לשורפו ויחזרו חדשה כריה יעשהו יתברך
 בכל יום יוס אש בו ונותנים וחוזרים ומתקרר וחוזר שנשרף אש כתנור

 הרוג עת לכל כי פניך לעת הנז' האויבים את יעשו ככה אותו יחס
 אש יותו כאשר כהס יקוד יקד עוד לה היו לא ופניה כד״א פניס הנקרא
 יבלעם באפו שה׳ אס כי בנתי׳ קייס שנשאר כתנור ממש ולא כתנור מחדש
 אחר כי טיטוס כענין והוא אש וקאכלס תחזור ואינס שיבלעס )אק״כ

 יכלעס באפו ה' וזהו באש ונאכל חוזר היה אפר ונעשה העולם תן שנבלע
 צרה כ״כ להס יהיה לא שונאיך הנקראים פרימו אך )יא( אש ותאכלס

 צער כ״כ יסבלו בל מיד תאבד שמארץ כמה אותס תמצא שימיכך אס כי
 כאויכיס כ״כ שהכבדהי מה והטעם )יב( אדם מכני בניהם של זרעם וכן
 כי ה' כבוד דבר על רק לישראל היצרו אשר על לא הרעה פועלי הס

 חלילה כאלו עליך אותה נטו עשו אשר הרעה כי רעה עליך נטו הלא
 הרעה היתה וכ״כ כו׳ צורריך שאגו פסוק על ז״ל כמאמר׳ שלטו עליך
 לעשותה לומר צריך שאין מתחלה חשכו עצמס הס כי רעה עליך שנטו

 אותה עשו ואח״כ יוכלו כל אותה לחשוכ מומה אפילו חס כי בפועל
 כאשר כי והוא מהרה אכדס לכלתי אחרת טענה ועוד )יג( גפועל

 מראה מגהינס כאשר חיים עודם משיחך כגדולת יראן כך ברעהס יראו
 הלסטיס ר״ל שחבירי רז״ל כמאמר ננ״ע הצדיקיס טוב לרשעים ית׳ הוא

 כו' תשיתמו כי אומרו וזהו בלע 'שבל ר במעלת רואים היו מגהינס
 המכים החצים כך יתר על אותם כונן חצים המורה כאשר הנה כי לומר
 הס צדיקים שלהיותם ישראל כני זכיות מיתרי על יכונו ההס כמיס

 הנה דוד אמר וכזה להס היצרן אשר כמיס יכו ית' חציו להחזיק כמתריס
 כמיתריך חלק לו יש עצמו המשיח

 אותו ותגדל ותכונן הצדיקים הס
 שכס תשיתמו אשר כי לפניך ואוחילה

 תכונן המשיח מלך במיתרךהזא
 ההס הגוי' של פניה' על אותו ותגדל

 מתמרקיס עודם יכלו טרס כי
 תשים אשר וגדולת בכונניות יראו

 וזהוכיתשיתמושכס שכסכמיתריך
 רוסק )יד( :פניה□ על תכונן וכו'

 כשפתי הנה אמר וכו' ה'בעוזך
 בית מלכות זמני שתי יש כי ספרתי

 לזמן וקרא הזה כזמן כמולכן א' דוד
 וקרא המשיח כמלך והשני הזהעזך

 כי ישועתך ההוא הזמן ממשלת אל
 הגלות מן השכינה ישועת היא אז

 אז דוד המלך ככוד גדול מה וספרתי
 רומה ומכקש אומר אני מעת׳ועכ״ו

 ל רומה ומעתה יתן מי כי כעזך ה'
 כזמן כלומר בעזך העתיד הרוממות

 בנתיס שתהיה ולא עזך שקראתיו הזה
 המיס יראו כי כבודת לפי אינו כי באחרונה ליושע ותצטרך נגלות שכינה
 פגם חליך שמגיע ולא גבורותיו איה ויאמרו יל בהיכלו מרקדים היותם
 בהיכלך מרקדי' שגויס מה אדרבא כי למלכותו וחוזר המלה כמלך קלילה

 עליהם ומרנן משורר אדם אין ההס שהגבורות אס כי גבורותיך הן הן
 : המיס כל על גבורתך ונזמרה נשירה בעוזך רום מעתה אס אך לפניך

 שעל הסכימו רז״ל כו׳ השחר אילת על למנצח 00 כב
 לשים וראוי * ידבר המלכה אסתר

 אל לב נשית דרכנו פי וגסעל לדוד מזמור לומר בזה דוד את הכניס מי לב
 יהודי איש פסוק על ז״ל במאמרם יתכן אך ״ ומזמור למנצח אומרו

 דאי מיהודה דאתי דוד בשביל אלא ימיני ליה וקרי יהודי ליה קרי כז' היה
 אסת והנה מרדכי מניה נפיק לא.הזה ליה קטיל והיה לשמעי שבקיה לא
 אילת על למנצח יאמר ובזה מרדכי מניה דנפיק ממאן נולדה היא גס

 וראוי יאות בעצם הזה המזמור והנה הצליחה שהקב״ה אסתר היא השחר
 וזהו ידה על ישראל נצולז ולא לעולם יצאת לא הוא שאלמלא לדוד לייחסו

 אליכו׳כפללומראליזהפעמיסכמ״ש אלי )ב( מזמורלדוד•
 אלי אלי וצעקה הצלמים לכית כשנכנס' שכינת ממנה שנסתלקה ז״ל

 היית אלי גס לערל אנשא טרס היית אלי חס הענין ויהיה עזבתני למת
 שם כי צלמים שם יחסרו לא אשר משכיתו בחדרי אתו היותי עם כן אחרי
 אולי מדבר מדאגה אשאג ולא עוכתני למה איפה כן ואס עיקרם הזא

 זה בקל כי וימיתני הזהב שרביט את המלך לי יושיט לא ממני נהפרדך
 מישועתי רחוק וזהו ממני בהסתלקך שתתבטל ישר^ ישועת בערך בעיני
 בעבור הוא יאמרלאאדעאסמהשנסתלקת או • שאגתי דברי

 רחוק היותך למען הוא ואס ממבוקשי רחוק להיותך אז המקום טומאת
 החרש אס אליה מרדכי במאמר יאמר או ? שאגתי דברי הן מישועתי
 והוא המגלה בביאור אצלנו ככתוב כז' אביך ובית ואת וכו' ריוח תחרישי

 אבוח אבי ההוא בלילה והוליד חי אגג את עזבו על אשמים שאול בית כי
 והצלה ריוח כי מישראל גאולה תבצר לא הנה אמר כן ועל הרע המן

 המן דבר על תאבדו אביך ובית ואת אחר ממקום ליהודיס יעמוד
 כזאת לעת אס יודע ומי להרג זיטס בסעודה ישראל את המחטיא

 מת תאמר וזה והס את תאבד בל אביך בית בעד לכפר למלכות הגעת
 תעשה לא אס עצמי של מישועתי רחוק היותך על הוא שואגת שאבי

 אס יאמר אז אחרי ממקום יעמוד והצלה ריוח לישר!( כי ידי על התשועה
 החרשתי אלי שבה שכינה היתה המלך אל לדבר הצלמים מבית בצאתי

 :לי תשוב לא אולי שאגתי דברי הנה המלך לפני מישועתי רחוק היות אך
 הרחמי׳כי מן אתייאש לא שעזכתני עם אמרה כו׳ אקרא אלהי )ג(

 ישאל זר איש אס כי הוא הכתוב והתכת כוי אקרא אלהי
 יקצוף פן ש&תז לשאול לשוב לו ישנה לא יענה פעס.ילא המלך מאת ס^ה

 לא כאומרו וישלש וישנה ישוב למלך בן הוא השואל אס חך עליו המלך
 וחפץ דבר אשמת על אנכי שלס לא כי על רק הוא אבי כי יהדפני משנאה
 מתייאש איני ולכן אלהי הנה תאמר וזה כן אחרי יענה והוא לפניו שאכנע
 ולילה אשוב עכיז תענה ולא יומס שאקרא נס חס כי להתפלל מלשוב

 לומד היה מה ארז״ל הנה כן' קדוש ואחת )ד.( :לי דומיה ולא

יעקב



כב תהילם אל רוממות

 ונמלטו זעקו אליך י ״״ ותפלטמו כטהו אבותינו

 ואנכיתויעתולא־ * : ?ךבטחוולא־בושו
 כל־ראיילעיגו ״ ובזויים אדם חרפת איש

 אל־יהוה גל " ט :ראש יטעו בשפה יפטירו לי

מבטן גרזי כי־אתה י :בו חפץ כי יפלטהרצילהו

 וחתה הלא כי הצלמים בשביל עזבתני

 יושב היית קדוש היותך שעם קדוש
 במקום במצרים שהוא ישראל תהלות
 הללו הללויה ;ל ישר שהמרז שארז״ל

 כמדרש ש כת במצרים שהוא ה עבדי
 נגינתי חוכרת הכתוב שאמר שיתו

 ז הלז הגלות בני שאומרים בלילה
מצרי' יציאת של בלילה נגינתי אזכרה

 ויהיה ישר!( תהלות יושב קדוש )אהה שנאמר תלים הפר לבן בבית יעקב
 היותך עס ואתה הנה תצלמי' בשביל אס עזבתני למה זה לפי הכתוב ענין

 נ ע״א צלמי שס היות עס לבן בבית ישראל תהלות יושב היית קדוש
 יציחת על ידבר ונמלטו זעקו חציך פשוק כי "ל במ״ש זה דרך על אז

חל ישרחל בני צעקו כי מצרים
למה יאמר יבזה החירות פי ה'על

 מרחם השלכתי עליך יא :אפך על־שדי מבטיחי
 אל־תךחקסמניכי־ בי : אתה אלי אמי מבטן

 רכים פרים סבבוני גי ור:1ןי־אץע קרובה צרה
אריה פיהם עלי פצו יי :כתרוני □שן אניח
 כמיסנשפבתיוהתפךדוכל־ טי : ושאג טיף

 יבש ט" :סעי בתוך נמס ג
 ולעפר־מות מלקוחי מדבק ולשוני כחי1 כחרש

קרעיבש עדת כלבים סבבוני כי י* :תשפתני

 מחמרס והוא כעת בי הגעל ולמת
 וחתה אביה ובמות פסיק ז"לעל
 מת אביה כשתולידה כי מרדכי לקחה
 ולא אמה מקה אמה זכשילדתה אביה
 ית שהוצרך עד מינקת לה היה

 באשר חמרה מרדכי בדדי חלב לתת
 היית האס מבטן גחי היית אתה

 שדי ולהחיותניעל לפרנסני מבטיחי
 כן לא כלומר תמיהא כלשון אמי
 בטחוני נמצאת מיד מתה הלא כי הי'

 אס כי כלבד זו ולא )יא( עליך
 היהכטחזן אכילא גסמעתהזלידכי

 הלא כי מחיה לי שיבקש כו חיותי
 כרחם מהיותי מרחם השלכתי עליך
 וזהו אבי מת מאז כי ההולדה בעת
 שמבטן נמצא מרחס השלכתי עליך
: תנשניעתה ולמס אתה אלי אתי

 בני אתס הרי צחו קומו פרעה ישאמר
 הללויה ואמרו ישראל ושוררו חורין
 יחמרזאתסעס הוזה עבדי הללו

 התלות במק;׳ היית יושב קדוש היותך
 להושיע מצרים צלמי בקרב שהי ישר!(
 צלמי מפני עזבתני ועתה בניך

 שאניקירא ועלמה אחשורוש)זז(
 אס כי לכך הוצרכו לא ואז ויזס לילה

 בלבד בטחו שבך וכמה בךבטחונו׳
כנידעמרז״ל ותפלטמו הפלה בלי

 וכשאליךזעקו )י( תפלה בלי ממצרים ישר^ל יצאו האמנה שבזכות
 ונמלטו כבר כאלו יתברך ברצונו שהיה ונמלטו כבר הקריב ופרעה כאשר

 בקש כו׳ להטיס ביד טובים בת בתולת שרחה למלך משל ז״ל נמאמרס
 חתהלסטיסחז עליה שהסית עד עמו מדברת ולאהיהת להשיאה
 וזבן לגאלם חפץ הקב'ה הזה שטדסיצעקו הרי נו' .ישראל בני ויצעקו
 ליס בהכנסס בטחו בך כי הוא אהס סוב רצונך להיות והראיה ונמלטו

 במים חוטמס עד בבואם בושו ולא הים בקעת שאח״ב בושו ולא יבקע טרם
 הקרא ואני תפלה בלי עושת היית שלהם על אתמה לא ה אמנם )ז(

 אנכי כי ראוי בלתי חנכי כי הוא מצדי הלא כי פו' תענה ולא יוחס
 שכחם נשמעת שתפלתס על תולעת נקראים ישראל כי והוא כו' תולעת
 רך בפה מלבנון ארו שאוכל כתולעת להחבידס אויביהם נגד בפיהם

 כל כד״א איש חו אתם אדם כד״א אדם הוא ישראל של העצם ששס נמצא
 אמרה אויביהם נגד תפלתם השמע לרמוז תולעת שג^ה ובדרך ישר!( תיש

 איש הפך איש ולא בהשחלה ולא בעצם תולעת אנכי כי אצלי הוא נהפוך
 כי תאמר ושמא אנכי אשה כי תולעת ובהשאלה איש בעצם ישרחלשהוא

 ברחם ונקבה זכר כי חיש מתואר גדול חדס בשס נכללת אנכי חשובה
 אדם עצם שס בכלל נכללת האשת שגס נמצא אדס שמס את א ויקר
 והוא אני חדס ליקרא נפשי זוג לבן נשואה איני כי אדם חרפת לז״א כאיש

 אקרא שעמו במי דבקה שאיניני שלמות חסי־ת נמצאתי לערל אס כי
 הנשמות שתי אחדות הלא כי לאחשורוש מחוברת אדס חרפת רק אדס

 ואני אדם הנקרא הוא ונשפע שופע ונקבה זכר זוגות כאחת היוצאות
 תרפה אני לנו היא חרפה כי כד״א חרפה שנקרא' ערלתו אל □נדבקתי

 תאמר ושמא אדם נקראים עמו שאני זוגו בת אני אשר היש׳ האיש של
 עם בזוי אני אדרבה בזמנה כדבורה לעמי דורי תפארת חני הלח ני

 כי וקלס ללעג אהיה לבל עשה אני מה כי בניני העשה לא חס לכן )ה(
 שבתחלה חשוב שהיה מי על המלעיגיס רך כד ולא לי ילעיגז רואי כל

 אהיה כך כל כי בפה לעגם זו ידברו לקו קו כן ואחרי בלבד ראש יניעו
 כד׳א התחלה מלשון בשפה יפטירו וזהו פת לדבר החלת יפטרו כי ללעג
 שלום לי שיקדימו בשפה שיפטירו נס חו רחש בהנעת ויסיימו מיס פוטר
 שהוא בשפה רק מלבם לא הלא להם נחשבתי כי שיורה אני אדברה גורס

: עלי ילעיגו כי רחש יניעו הנה כי ולחוץ השפה מן
 הוא דרכך הלח כדאית שאיני וכו׳גס יפלטהו אלה' גל )ט(

 מלפניו מלבקש 11 שאינו פעם אחר פעס ה' חל שהמתגולל
 רק שלמות ההוא לאיש שאין שעס ית דרכז זה וכן' יומס שאקרא כמוני
 וגס יפלטהו חס כי יקבלהו בלבד לח ה אל וגול בתפלת מסרב סתוא

 אינו חס לפניו למתגולל יניל לא אחת פעס אפילו ש ב״ו מלך הפך יצילהו
 יעשה ׳ו ב מלך לפעמים שיקרה גס אס כי עור ולא לפניו מהרצויי'

 אך אצלו רצוי בלתי דברי עליו נעהרות כי מלפניו להסירו יהיה בקשתו
 עם אליך נול היותו על ותפלטהו שתצילהו מת אס כי כן לא ה' אתה

 ומפציר שבא על וחפץ אהבת בו תקשי־ כי הוא לפניך רצוי בלתי היותו
 עדיו ישובו הוא ית' תאותו כל כי בו חפץ כי וזהו כנפיך תחת לחסות

 כי לי לשיס ראוי נו' נחי אתה ,כי )י( : בס וקפץ ממנו הראוקיס

הקיפוני
הוא הקודם על נוסף כיטעס

 מין וגס אמם שדי על ומבטיחס מבטן יניחם ית שהוא האדם כל זה הלא
 אלי אמי מבטן אומרו מרחסזנס השלכתי שאמר הזאת ההשלכה היא

 יקרא אמו שמבטן אדס בכל #03 כלתי שהיא במת התפאר חיך כי אתה
 תפלתי לקבלת אחר פעם לי עוד הנה חסתי אמרה אך * אלהיו יה'

לעילם צאתי מטרם חתה אלי כי והוא

 כזהל״ל ממני תרחק אל )יב(

 עוזר אין זכי
 שהיא שאמרתי מה יאמר אך

 הרחוקה תפרש כי על הוא באדר י׳ג עד חדש י״א עדיין שיש עס קרובה
 לא עוזר אין עתה אך עזר חיזה יתעורר זמן שבהמשך הוא מתקרובת

 הרי וא״כ מליץ מלאך הית לא הנקרה כשנקתמה כי בשמים ולא בארץ
 :עיזר חין כי על הוא קרובת שקראתיה מת הכתוב ושיעור כקרובה היא

 היותי מפני לא ממני הרחק שהמרתי מה וכו' פרים סבבוני )יג(
 הלא כי הייתי אנוסת כי מתני הרחק לערל נשואה

 מאמרם והוא בתולות נערות לבקש בעיר הסובכים רבים פריס סבבוני
 הסובבים המון על נוסף ואז כרתה בעל שנלקחת הסתר והלקח על ז״ל
 כתר כתרוני אשר בשן אבירי הס פקידי' המלך שהפקיד רביס גדולים היו

 היותי בראותם שכתרוני ואותם )יר( למלוך ראויה זו בחומרס מלכות
 לומר ושואג טורף אריה לאמרלי פיהם עלי פצו ובוכה רוח עציבת

 כאלו שואג הוא שמחתו שהוא טרף טורף היותו שעם לאריה שדמיתי
 )טו( יבוכה ושואג׳ ומרווחת מלכות כתר טרף טורפת את כן לו מצרים

 טובה ששמועה ובמקום נשפכתי כמיס דאגה מרוב הלא כי ידברו כן ולח
 חבור להם שהיה עצמותי כל אז עצמותי כל התפרדו אדרבה עצס הדשן

 עתה רז״ל בפירוש תאמרנה עצמותי כל כד"ח בהס שעשיתי מצות ע״י
 פעי ומאשר כדונג לבי והיה לערל בהנשא הכל את אכדי על נתפרדו

 ה נא וראה )טז( האש כתוך כדונג נתס המעיס כתוך לכי היה רותחז
 קיום כי נתת נס ע״ד שהרי הלז לערל שאנשא הדבר יצא מאתך איך

לינשא גס ומה תועלת בלי בס לי לעשות דרכך וחין לז לשאנשא והעמדה
" ודידיתי רוי> 1יר ויירו״יח ויוכרז חתרז את רו וה1ו#י-1^

 גי היה וחיך עיכס גתק מגקוחי תודבק היה ׳"י-כ גסוגי גי דגורי ונסקנק
 האס היה זה ולמה למת חיות כנותן והעמדחני שהערכהני לא אס חיוה

 אנשא למען היה לז הן כי כמתמיה ותעריכני תשפתני מות ולעפר
 חבל ניחא אתה עפר כי כד״א בעולס בעודו חייס עפר הנקרא לישראל
 יו1ג כלי אתית למען חי מעודו מות עפר הנקרח לאחשורוש בסיס להיותי

 כי הוא הלא החיות היה וחיך )יו( קעריכניזתתןביחיותלאיתכן
 ידם לאל שהיה מרעיס ועדת הנז׳ הפריס הס נפש עזי כלכיס סבבוני
 מלקוחי מודבק ולשוני כחי כחרש יבש עודני זה וכל אמאן אס לי להרע
 מסתלק שתחלה למות הקרובים דרך הלא כי הערכתני איך וראה

 וחני הגוף משאר כן ואחרי קצוות שהם ורגלים מהידיס שורשי הלחות
 שהוא מלקחי ותדבק דבירי ונסתלק הגוף כל הכולל כחי כחרש יבש

 יהיו הטבע לפי ראוי היה ורגלים הידיס שמכ״ש הנשמה לתבך סמוך
 אתחנק שלכל רק זה ואין גדול בנח ורגלי ידי כארי היו ואדרבא כעץ

 ולשוני רוצת חיני לומר אדבר ולבל כחי יבש לכת לבלתי נגדם להתאמץ
 בהוליכם שדרכם ולהיות רגלי כח החזקת אלך ולמען מלקוחי מדבק
 זז ואין היתה מאתך וח״כ ידי החזקת כן על בידי לאחוז הוא שמת אותי

 מית ולעפר יאמר אי (טז) :תרפני חל לכן ידי על נס לעשות רק
 עילם שאסתרקרקע אלא לערל נבעלת חיך כי ז״ל מאמרם כז'ענין

כחרש ויבש כו' לבי והיה עצמיתי שההפרדוכל אחר החמר ווה תירה

כתי



בב תהלים אל רוממות

 כל־עצסותי אספר יי* :ורגלי ^אר״די
 ועל" להם בגדי יחלקו י־י :יראחבי יביטו• ה6ה

 ואתהיהוהאל-תרחק ד : גורל יפילו לבושי
 נפשי מחרב הצילה נא כ חושה לעזרתי אילותי

 מפיאריית הושיעני כב :□יד~כלביח;דתי
 לאחי שסף אספקה כג :עניתני רמים ומקרני
 כל־ ׳הללוהו יהו-ה יראי ני אהללך: קהל כתוף

 :כיי ישראל זרע כל ממנו ונורו כבדוהו זרע.יעקכ

 ולא־הכתיר עני מנורת שקץ ור־-יא; לא־בזה כי
 תהלתי מאתך כי :שמע אליו ובשמנו ממנו פמו

 ;אכלו כ* : נגדיראיו אשלם נדרי רב כקהל
לבבכם דרשיויחי יי׳חוה יהלר-יו וישבעו ענהם

 י^ךוירשבו^הוהכל־אפסי"ארץ כח
 כיליהוה :כ"• גוי□ מהמשפחות לפניך וישתחוו

 כל" 1השתחוו אכלו ל :ומושלכגדם המלוכה
 לא תפשו עפר כל־יוררי יכרעו לפניי דשני־ארץ

לב לךור: לאדה יספר יעבדנו ^ע לא תה:
יבאו " י ־ “

 הלא כי המלך לנכי צעקתי לא איך תאשימני אל נם ע״ד מתקיימת כחי
 הוא השמים מן אס כי זה אין אמרתי מלצעוק מלקוחי מודבק לשוני היה

 ותעריכני תשפתני עולם קרקע להיות מות שלעפר ודחי הוא וחי׳כ זה
 ראה גס )יח( עצמזתי כל שהתפרדן עס להתיצב הערכה בי לתת
 הלא כי הדבר היה מאתך היחך
הלא בי יגעלו למען כארי שהיו בידי

 בי עצמותי ומונה משפר הייתי
 מחולשה בי בולטים שהיו לאחד אחד

 והמה למלך ראויה שאיני להראותם
 ויסתכלו בי יראו כן ואעפ״י זה יביטו
 כי פני מראות שבעים כלתי בפני

 חן נושאת שהייתי מאתך רק זה אין
 באומרם להם בגדי שיחלקו עד )יט(

 ואלה מלכות בגדי ילבישה המלך׳
 אנחנו נחלקם היום לה אשר העדים

 ועל בעיניהם לחן היו בגדי גס כי
 בידם שהביאו מלכות של לבושי

 יבחן איזה יד על גורל יפילו להלבישני
 ואתה ולכן )כ( בטבע זה ואין

 בי נתת אשר חילותי כי תרחק אל ה
 לא עולם כמיתי היותי אחרי נח

 ולכן כזאת לעת לעזרתי רק היה
 שאחלה מה אך עזרתי תהית ידעתי
 : חושה וזהו ,שתמהר הוא פניך

 כו׳ נפשי מחרב הצילה )כא(
 יבצר לא אמרה

 את יושיט או לפניו בואי על יכעוס תו
 את יציל ולא וירצני זהבו ־ביט ש

 אך מר לי מר שניהם ועל ישראל
אס גס כי מהראשונה גדולה השנית
 דתו אחת כי כחרב ויפגעני ובאתי נקראתי שלא על המלך יכעוס
 ועליו הנוף 11 הקרובה בלב־ לנפש צרה לי יש ויבא יקרא לא אשר להמית
 לה שאין יחידה תקרא שהיא לרוח נס צרה לי יש יהרגני לא ואס תאכל

 נבעלת רק אנוסה אהיה לא כי והוא לנפש כאשר הגוף עם התחברות
 טומאת כח כרוחי מתדבק ונמצא ההצלה זכזת תועלת בלי ברצון לנכרי

 כן ועל ככלב בי וקשורה כרוכה בי טומאתו תהיה כי לכלב המתייחם
 כלב מיד אמר השנית ועל * נפשי מחרב הצילה אמר האחד על

 הצלת העדר צרת מרגיש שכפלים והורה הנפש עם היא גס יחידתי
 אליה יקרב טרם מיד יהרגנה משאם המלך יהרגנה שלא עם ע״י ישראל

 שאהיה שמכ״ש נגדי סרה ידבר ולא יכעוס לא שאס בטחתי בך עכ״ז אך
: כס׳ד ביאורו יבא כאשר כו' הושיעני וזהו ישראל על לחן

 ותועפות על ארז״ל הנה כי והוא כו׳ אריה מפי הושיעני )כב(
 השדים אלו ראם השרת מלאכי אלו תועפות לו ראם

 הוא סמאל כי וטומאותס השדים מכחות הס עמלק וכל המן כחות והנה
 קרני יקרא למו ולהצר לנגחס ישראל נגד מלחמתס כחות אל כן על שרס •

 יהרגני שלא גס ברשות שלא בואי על בפיו סרה ידבר אס ואמר רמים
 טובים ים דבר ידבר אס אך ועמלק מהמן להושיעני יקבל אס בספק אהיה
 הושיעני וזהו 11ישר על תי11ש שהיא וסיעתו מהמן עניתני אדע בזה בפיו
 ותכונה עניתני רמים ומקרני כאלו הוא ובזה רעות יביע בל אריה הפי

 אינה מצות בדרך בואה על כי אותה המצלת תהית ישראל זכות כי לומר
 מצרת נענית שכבר לסימן לה היא עצרות הצלת כן ואס מהמלך בזוקה

 בגמרא שארז״ל במה יאמר או * ישראל צרת על ששאלה וסיעתו המן
 ורעב דבר כשהיה ק שעל יחד דבריס שני לשאול ארעא אורח לאו כי

 שבכללה בלבד הרעב על פלו׳ ר ושאל שנית שבכללה ח' לשאול אמרו
 אמרה זה דרך ועל למתים לחם נותן הקב״ה אין כי הדבר ביטול הוא

 צרת על ולא נפשי מחרב הצילה ואמרתי עצמי על שאלתי הנה אסתר
 אמרתי כן על תרתי למבעי ארעא אורח לאו כי על הוא הלא ישראל
 מפי עצמי את הושיעני וזהו השנית על נענית אהיה שממנה אחת לשאל
 רמי׳ ומקרני כאלו יהיה ובזה כדת לא אשר בואי על רעות יביע בל אריה
 עניתני כבר כמדובר רמים קרני צרת נקראת כי ישראל צרת על שהוא

כו׳במ״שז״ל אספרה )כג( ♦ בקודם כאמור האחרת בכלל זו כי
 היא הנס ספור שהוא דקריאתה משוס בפורים הלל אומרים אין למה

 בתוך כאלו יחשב הנש ספור הוא לאחי שמך שאספרה במה יאמר הלילא
 כי המספרת היא בעצמת אסתר כאלו אספרה ואומרה אהללך קהל

 כתבוני לחכמים אסתר שאמרה ז״ל כמ״ש שמה על נקראת המגלה
 ליהודים יעמוד והצלה ריזח פסוק על שכתבנו נמת יאמר או * לדורות

4י

 עונה אס ועוד הנמכרים היהודים מכל המלך בית היא תאבד יתכן איך
 הוא אן " שיאבדו אביה בית פשע מה המלך אל לבא התרשלה על בה
 את חך וירחמם להשמידם בניו חת יעזוב לא יתברך הוא הלא אמר כי

 המן רעת עיה המלך שאול הזקן אביכם שגרס עזן על אביך ובית
 א'שהטיל לילה חי בהשחירואתאגג

 המן ממנו שיצא זרע זוהמת בשפחה
 על עודנו העין כי תאבדו כן על

 ישראל כללות בהנצל כי נמצא ורעו

 שתי אביה בית ביד יש המן מגזרת
 שפרקו ב " חמות א'ההצלה נסים

 במת מעליהם אביהם בית עון
 'לתקן מזרעם שהיא אסת שהסתכנה

 רק להם אין ישראל קהל שאר ביד אך
 אבי ובית לאחי חמרה כן על האחד

 היה בלבד אחד נס לא כי ספור יש
 שהוא שמך לאחי שמך חספרה וזהו

 שמי ספר ולמען כד״א הנסים
 נס הכל כי ספור להס אין ישראל אך

 " אהללך קהל בתוך ולכן אחה והצלה
 ישראל על בקשה שאחר או

 ישר! הצלת אחר דרכה פי על אמרה

 שכאיש יה שם הוא שמך אספרה
 שאבוא קהל כשתוך ישראלית ואשה
 ־)כד( אהללך לישראל נשואה בקהל
 מגילת כו׳במקרא הללוהו ה׳ יראי

 כל כמחבר הלילא שהוא

 ומשתה בשמחה כבדוהו יעקב ורע
 לבל לרעהו איש מכות ומשלות

 זרע כל ממנו זגורו ממשתה איש יבצר
זרעישי־י( כל זו מצוה לקיים !1ישר

 מתכות לתת שהוא יתברך ענייו ברחמכס שהוא לקיימ יוכל הדל שגס
 הצילו אשר הס הן1הלא, כי )כה( לשמוח במה להם שיהיה לאביונים

 היות עם ימים שלשת שהתענו עני ענות שקץ ולא בזה לא כי אתכם
 אחשורוש זימן שלא העני לו חטא לא כי ממנו היה לא פנים שההסתר

 להשתחוות להכריחם נבוכדנאצר החשיבס לא וגס מסעודתו ליהנות עני
 )כו( : מתנות להם לתת יחוייב לכן שמע מיד אליו בשועז כן ועל לצלם

 תהלתי יתברך מאתך ואומר ישראל בני עם משיב כו' תהלתי מאתך
 מאתך הקדש ברוח כי רב בקהל הלילא שהיא מגלה מקרא היא

 ולא קהל כתוך יראיו נגד אשלם לאביונים אלה נדרי כן גס לכן נאמרה
 לו נותנים ידו הפושט וכל בושה אינו ההוא ביוס כי העני יבוש אס נחוש

 להס שאעשה וישבעו עכויס שיאכלו וגס )כז( לקבל ראוי הבלתי אפילו
 שיהללו. המשתה ויהיה ענויס היותם עם יבושו ולא המתנות זולת משתה

 הנס כפרסום שידברו אלהיס בדרוש במשתה שיתעסקו בו דורשיו ה
 לשמה תהיה האכילה גס כי יחיו היצרים שתי כי באופן ה עשה אשר

 שתי שהס הלבבות שתי לעד לבבכס יחי וזהו והנפש האומר ויתענגו
 הפרש ועוד )כח( ופוחזים ושותים שאוכלים העכו״ס הפך היצרים

 ראותם עם החומות אך אליך ושבו בצרתם אמתך הכירו ישראל כי
 כו וישובו שיזכרו מה כי אליך שבו לא לבו עשית אשר והפורקן הנסים

 להס ולא המלוכה לה תהיה כאשר )כט( המשיח לימות אס כי יהיה לא
 הרוחה להם כהיות מש״כ )ל( בגויס מושל שיהיה הכנעתס גסע״י

 כי מ״ה האומות הס ארץ דשני כל לע״א וישתחוו כך ואחר אכלו הנה כי
 או כאשר ובכן מותס עד לשוב ה׳ את הכירו לא כי תקותס אבדה אלו

 כלס את לומר צריך אין ואז עפר יורדי כל יכרעו לפניו המשיח לימות
 :המשיח לימות גרים מקבליס אין כי חיה לא מהס ■של נפשו את כ״א

 ע׳ה המלך דוד אמר כי למעלה כתבנו הנה כו׳ יעבדנו זרע )לא(
 על למנצח שאמר לדוד מזמור השחר אילת על למנצח

 גרא בן לשמעי האריך לא שאילו לדוד יאות בעצס והמומור אסתר דבר
 על הבס להעשות לעולס יצאו לא ומרדכי אסתר מולידי אח יוליד עד

 הודיעי אחרי דוד עתה אמר וכהתימו הומו עד עניןחסתר כל והבי' ידס
 ה' את עובד הבלתי חי שמעי את בהשאיר אאשס לא כן על זאת כל את
 בולד שלא עס מעתה לה יחשב כי תעתה יסופר יעבדנו זרע הנה כי

 אני זרע אותו )לב( שמעי על להגין הזה לדור כבר בא כאלו עדיין
 לעולם צדקתו ויגידו לעולם שיבחו עתידים שהם הקדש ברוח מגיד

 מז ע״י אחריהם הבאים לכל שיגידו ואסתר מרדכי הס יתברך צדקתו
 שאזורי לעס יגידו ולמי יתברך צדקתו יגידו בה כי המגלה ויתקנו שיסדרו

נמר ני מתים היו ככר ית רחמיו לולא כי מקדש ה' עשאו בולד היותו

כליה £ 1 הא



כג כב תהלם אל רוממות
 היותם עס מחדש אותם עושה כאלו אותס בהציל והש״י עליהם כליה

 '1כ אכלו הקודם פסוק אחר נמשך יאחר או )ל( • ככר נולדים
 סעודת אז כידס הין עכירות גופי ב כי לחעלה שכתבנו נמה והוא

שנתים היה השתחוו אשר והנה נחצ' נכוכד לצלם השתחוו ואשר אחשורוש

 מתו ככר או המשתחויס שכל שנה

 כתוך חתו קצת כסעודה נהנו ואשר
 לגיורהועל סעודה שחה שנים עשר

 לצלם וישתחוו כסעודה אכלו אחר כן
 מדושני נפש נוחי הס ארץ דשני כל

 ומה כלומר חתו ככר כי כלומר ארץ

 כי הוא אך החוטאים והס יתקנו
 כל יכרעו עולס כאותו יתכרך לפניו

 וישתחוו יכנעו כי שמתו עפר יורדי
 וכן אלו העונות מחילת על ית׳ לו

 כן שמעי הוא חי לא נפשו אשר יכרעו
 פנידודכשוכו שהקדים גראשכמה

שזרע כדי אלא )לא( דוד חיה לא

: עשה כי עלד לעם צדקתו ושדו
 : אחסר לא מזריחות'חד י מזמור “ □ג

?ל יצמ2י.ר דשא ת1כנא ב
 במעגלי־ ינחני ישובב נפשי נ ינהלני: מנוחת מי

 צלמות בגיא כי־אלך גם י : שמו למק צדק
 ומשענתף שבטך עמדי אתה כי־ רע לא־איךא

 שלחןנגדצררי1^ ח 4 ינחמני המה

וחסד •טוב אד י רך כוסי ראשי בשמן דישנת
ירדפוני

 ומטייל מתנהל אהיה כי ינהלני רכות
 כי חלק לי יש ככולן כי המנוחות ככל
 שאטייל אס כי שס שאסתופף אנ״ל

 ואתה אני ונטייל כענין שם כן גס
 שהוא מכוחו' מי על כג"עוזהו ישי וכן

 זה ואפשר ינהלכי החיים עץ תחת
 השביעי שכאלף אליהו דבי תנא כעין
 כיונים ככפים להם עושה ה הקב
 על שהוא המיס פכי על שטין והס

 שאתר בגוף גס הצדיקים יוכן לנפש סילוקן •ועת שזוכין שמה ההם המיס
 שמיז איני שאמר הכתוב שעור או )א( : מאד זך שיהיה התחיה

 רויז אפילו אס כי זה ׳ל צ אין כי ואבעט אשמן פן גהינס מפחד בייסורין
 וזהו בעה״ז טוב רב לי היות עס ממני יחסר לא לה מזמר מהיות הקדש
 לה לזמר הקדש רוח גדר שהוא לדוד מזמור תהיות כו׳לותר מזמור אומרו

 הזה האושר אחסר לא רחמיו בשפע רועי הרחמים ה'בעל עסהיות
 מכוחות מי על אס כי לע״ה לי המוכן מהטוב לי יככה לא ונס . )ב(

 מהעולם צאתי אחר צ״ל שאין א1י עוד ולא )ג( בקודם כמדובר ינהלכי
 המות מלאך ע״י שמצטעריס צדיקיס שיש בפטירתי אס כי בג"ע ואהיה
 בעונותיו שפעל בתשחיתיס פוגעת צאתה אחר שגס ויש נפש בצאת

 המות מלאך ביד ימסרני שלא ישובב נפשי האחד על אמר בדרך שחתחתי'
 למקורה וישיבנה בו שידביקנה מעצמו ישובב נפשי יתברך שהוא אס כי

 איזה צדק במעגלי אותה ינחה ית הוא כי יטרידוה לא ובעלותה

 בעשה הצדק אותו כי הנפש עד ואור־ שפע הממשיך שעשתה צדק
 ע״י שנעשים מעגלים הס צדק במעגלי וזהו למעלה בו לעלות מעגל
 אין כי כנודע המטרידים שכחויר חיצונים לכתות מבא יהיה לבל צדקו
 יעבירוני כאשר צלמות בגיא בסלוקי אלך כי וגס )ד( באויר פנוי דבר

 צדיק בעלות כי ?והזוהר כנודע אגבי רשע איזה שיעלה גהינס במעבר
 כי אמר שס מהנדוניס איזה עמו יעלה למען גהינס דרך יעבידוהו במותו

 שאמר ז״ל כמ״ש בו וידתוני עלי יקטרג שעשיתי רע שאיזה אירא לא אז
 מדתי נפשי את שמרה בגהינס חותך לדתות בקשו שמא לנפשן מרעה

 אתה כי הוא לע״ה שתחסר אירא לא כעה״ו לי שייטב והטעסלכלזה
 שבטך כי בייסורין חפץ אני יותר עכ״ז אך ״ מלחטא והשמרני עמדי

 המה עליו לישמך משענתך הוא גס שהוא מוסר של שבטך זמשענתך
 אתה תמיד רק לנפול תניתני ולא מייסרני שאתה שבטך או ♦ ינחמוני

 זאת ותהי ינחמוכי הדברים ששני באופן כזה זה ינחמני כך לי משען
 " דבר אוכל שלא שולחן לפני שתערוך כיבזהידעקי )ה( נחמתי
 ן ץ יחסר חפשר עכ״ז להתענג לע"ה אחסר שלא שגס בעה"ז זכייתי משולחן

 \ שהיה שחלם שולחנו ברגל פלוני לרבי קרה כאשר דבר שולחני מעריכת
 רב לי היה אס כן שאין מה השמים מן לו ביתן מאשר שנהנה על חסר
 צוררי שני להקהות בג׳יע בשלמות שולחן בעריכת אחפוץ וגס בעה״ז סוב

 לי שהיצרן הרשעיס צוררי כגד שולחני תערוך ולכן חשבוני שלרשע
 בגהיגס הס יל ר שתבירי בפר״א כמאמרם מרז״ל הנודע כענין בעה״ז

 לפני תערוך וזהו קהות ושניהם בכבודו ורוחי© שבג״ע לקיש ריש נוכח
 שמשתוני המשחה ששמן ראשי בשמן שדשנת שגס שיראו צוררי נגד שולחן

 מכוס חסר לא זה כל עס מוצלח מלכותי היתה שתמיד כלל נתייבש לא

 מנת נתמעט שלא במלכותי זכיותי נכו שלא רויה כוסי אס כי זכיותי
 לא שטובי וחסד טוב שאך ע״י רק זה אין כי )ו( רויה עודנו רק כוסי

 וגס הן מיעזטין ורקין אכין כי אך וזהו מה בצד היה מועט כי רב היה
 באופן מאויביו נרדף היה תמיד כי חיי ימי הבז'כל צוררי שירדפוני
 התמדת הספיק ולא בשלימוה שולחני עריכת סכת וייסורין שהצרות

 כי בעה״ז נרדף היותי על ולא רויה מהיות כיסי להחסיר מלכותי כתר
 התחיהשהוא אחר הוא מהעיקר רק עיקר עושה ואיני עראי הוא

 רוחני ה' כית שהוא הרוחני השלישי ה' בבית ושבתי וזהו ימיס לאורך
 או )א( : עיאי שהוא מזה ולא עיקר אעשה ממנו כי ימיס לאורך
 באומרן לנוכח שלח המזמור מקצת דברו אל לב בשום הקודם ע״ד יאמר

 אתה כי ואומר לביכח מתחיל כך ואחר שמו למען ינהלני ירביצני רועי ה
טובות ת מעל נמה ראו אמר אמנם * המזמור סוף עד לנוכח עמדי

לבעל

 וכו* ויגידו לעולם יבואו כי הדור לתיקון לה מאז יסופר אתה יעבדנו
: לכדלעיל

 פסוק יגל מאמרנו דרך על כו'יאמר לדוד מ?מור 33
 ואי צאני אתן ית הוא שאמר צאני ואתן

 נקר שאני מרעיתי צאן תקראו הלא כי צאן שתקראו ככו חסרון לכס
 אך כאחרי' שר ידי על ולא אחכם ומפרנס זן שאני והוא שלכם רועה

 וזה מה האומו׳ 5 כן שאין מה אתס אדס הכה האמתי איכותכס בערך
 מערכי אחסר לא כ״ז עם צאן היותי חזה שימשך גס רועי שה׳ כמה יאמר

 ♦ אדם קרוייס מה העולם אומו׳ שאין מה הוא אדם הנ״ה של הצאן כי

כה שיחיהג רחמים מדת יש הנה כי כהקדיס המזמור כונת תהיה או
 מה והנה וייסורין במדת׳הדין עמו שיתנהג מי ויש האדם עס יתברך הוא

 מהיות ייסורין מדת לגכר טוב כי הוא הלא באדם האדם לכ שופט שהיה
 ויבעט קישמן מדבר מדאגה רק זה אין אך הזה לעולם טובה שופע לו

 איש יהיה יצוייר לו אמנס חך ־ כו׳ וכחשתי אשבע פן באו׳ שלמה כמאמר
 להיות לו טוב אז הטובה מהדרך להטותו טובו רב יתענו שלא בטוח צדיק
 יאכל הקיימת והקרן מעשיו פירות פה ויאכל שולחנות בשתי ווכה

 הדרך זו נא כי ויאמר דוד בא האמת על להעמידנז כן על הבא בעולם
 שלו ג״ע חלק יאבד שלא בטוח שיהיה גס אס כי הצדיק לו שיבור ישרה
 לומר כו׳ לדוד מזמור וזהו ■ ייסורין מדת ממנו טוב עכ״ז טובו רב ע״י
 על טוב ה שבהשפיע העס בכלל היותו ידי על הוא שטובו יש הנה
 ואשר יושבת אנכי עמי כתוך גדולה האשה כמאמר הוא גס לו יגזור העס
 משפיע ית׳ רכהיותו כאשר כ״כ כשפע יושפע לא אפשר זה בגדר הוא

 ביחוד ה'רועי וזהו אחד כבש רק לו שאין כרועה אחד איש על בייחוד
 ועכ״ו רועי הוא אס כי העס מכלל להיותם הוא שטובס מאותם סאיני

 אשר כדרך לע״ה לי יזיק שלא פה טוב רב שפע לי היות בסבת אחסר לא
 על עכ״ז ירביצני דשא בנאות שגס אס כי )א( ויבעט ישמן טובו ידי על
 האדס טוב מנוחת תכלית הנה כי והוא ינהנלי הבא העולס מנוחות •וי

 ובלא אהלז פתח המן היה אשר הסוג מן המן כאוכלי היות הוא בעה״ז
 בקרב הטוב לו יכא אשר הוא חזה ויותר ויאכל ילקוט יגיעה ובלא עמל
 ללכת יצטרך ולא בהיכלו ביתו כקרב רוכץ אולס בריא והוא ממש ביתו
 יקרה אדם לכל הלא כי פליאה והוא לביתו וטרף לחם לבקש ואכה אנה

 וישמן ויאכל ירעה שס דשן מוצא שם אשר בשדה יהיה שאס לצאן כאשר
 החמה מפני כחמה יצטער כי ונחת בשובה בס וירק ינוח לא אך

 לא אך לו ינוח ואז ירבץ שס הבית אל בא ואס הגשמים מפני ובגשמים
 בית לשכת שהוא כאחת שתיהן לו יהיו יצוייר אלו אך מארץ דשא שם ימצא
 ושמש משרב מגן לו ויהיה ירבץ שם אשר דשא מוצא לו תהיה שס אשר

 מדשא 'שבע וגס שוקק ודוב טורף ומארי כלילה ומקרח מטרות זמגשס
 בנאות ואמר המשל נשא וכזה ומכופלת כפולה טובה לו היא אז מארץ

 הנמשלות טכעיו' צרות משולל כנוה שתול בהיותי כי שהוא ירביצני דשא
 את ה׳ יצו ובחומותי בכיתי שס וגס אדס בני נגעי מכל וגס ושמש לשרב

 הית' שלה שבאהל בשרה שנאחר כענין דשא חוצא שס כאלו הברכה
 שליו רובץ אהיה וגס טובי יפרח טלטול מכלי כן מתברכת עיסתה
 שלא אבטח ועכ״ז ומכוחה ושלזה טוב רב שופע יחד לי באופ^יהיו בכאותי
 יכהלכיוהואכי בנ״ע מכוחות מי על שגס חס כי שלי ג״ע חלה אחסר

 אחריסכיתחתעץהאייסעל וכמקומות עדן גן פרק רז״ל אמרן הבה

 ומחברי ההורה תופשי כשמות יסתעפז שם שתחתיו רומיות סמי
 אל מתייחס מכוחה שס ימצא וא׳ אחד וכל וזולתו דוד חיכה כאשר ספרים
 היותי עס דוד אמר זה ועל מחבירו אחד כל משונה שכרו בחינת איכות

 נם כי טובי אחסר לא רועי הרקמיס נעל ה' היות ע״י נעה״ז מוצלח

 שהם שבג״ע ינהלני מנוחות מי על שעכ״ז אנטח ירביצני דשא שבנאות
 התורה תופסי שס קשר בחלק כי ינהלני שם רבות מנוחות של מימי

 מנוחת במקוס וכן משנה בעלי מנוחת ובמקום חלק לן יהיה שם שנכתב
 הדייני׳ מנוחת במקו׳ וכן גמרא בעלי

 וכן וצדקה משפט עושה היה כי
 לא משלמיותדוד ובחינת בחינה בכל

 המנוחות בחינות ככל חלק לו יחסר
 מנוחות שהם מנוחות מי על וזהו



בד בג תהילם אל רוממות
 ?נ' ממנו יחסר שנא וגס שולחנות לשני הזוכה על נס ייסורים לבעל

 הצדיק כאשר כי בהקדיס והוא כו' מזמור וזהו ייסורין ידי על שתם דברים
 השמים מן אותו רועה הרחמים ששס הוא ייסורין בלי ;נחת בשוכה תר;
 אס כי אותו הרועה שהוא אותו הסובל שהיא צ״ל אין יסורין ו כסובל תך
. יסעדנו ה ׳א כד ממש יתכרךעמו הוא

ח חיי ימי 73 ♦רדפוני כמראשותין ששכינה עלערשדוי
 לימין יעמוד כי בצרה אנכי עמו כן1

 ששם רועי כשה הנה אמר אכיון
אחסר לא ברחמיו אותי רועה יחמי'

ימים

כשאין לחסר דרך שהוא מה לני
 א״י לי בהיות גס הוא אחסר שלא מה ואמר ופירש .)ב( ייסורין לאדם
 שהוא דשא בנחות וזהו ייסורין ע״י לבא שדרכן עם הבא זעולס ותורה

 ארץ שהוא דשא בנחות ואמר שר ע״י אס כי בח״ל רועה ה אין כי י יא
 אס כי ייסורין בלי כלומר ירביצני סס שומנה מרוב ודבש חלב ובת

 שתי של מיס שהיא התורה היא מנוחות מי על וגס והענוג בהרכצה
 את כאב שיכהלכי רק ייסורין בלי כלומר ינהלני זשבע״פ שבכתב מנוחות

 הבא העולם לשבתון ישובב נפשי כי הבא עולס אנחל וגה )ג( בנו
 טוב הרב ויהיה ואבעט אשמן פן אירא הלא תאמר ושמא ונחת לשובה
 בהיות אירא לח מזה גס לז״א עבירה לידי והתקרב מזכות התרחק סיבת

 ללכת בלבי יתן ולא זכות לידי שיקרבכי צדק במעגלי ינחני הלא כי רועי ה'
 אבחר לא אך צדק במעגלי רק ח״ו קטנת או גדולה עבירה לי הזדמן בדרך
 שמו למען רק בזכותי לי יתברך הוא יעשה לא זה כל הלא כי הזה בדרך

 מיצרי אבטח לא רין ייס העדר ע״י כי ועוד )ר( שתן למען תנז'וז״א
 מקומות הס צלמות בגיא אלך אס אך צדק במעגלי שיבחני ע״י לא אס

 ה' יהיה בלבד לא אס חמנס יצרי יטעני אפשר עבירה בדק שס סנמצח
 במקום גס בהיותי חז ייסורין לי בהיות שהוא ממש עמדי גס אס כי רועי
 עמק במקוס צלמות בגיא אלך כי גס וז״א מיצרי אירא לא עבירות חשך
 של בגיא כהונד בו נשקע שאדם גהינס דרך הוא העבירות טומאות חשך
 הנקרא ר היצת מן שהוא רע אירע שלא בטוח שאהיה מה וצלמות חשך
 בהיותי שהוא עמדי כשאתה צלמות בגיא אלך כי נס אירא לא אימתי רע

 עמדי ממש נס אס כי השמים מן רועי ית שהוא אצ״ל אז כי ייסורין □ובל
 רעה זו הלא תאמר ושמא ייסוריו סובל עס ית הוא כי למעלה כאמור

 ואולי טוב ברב מושפעים הרשעים ואת בייסורין עצמך תראה כי חולה
 כי הוא כן לא לז״א ותאבד נחמת תמצא ולא ותהרהר שברך על תצטער

 כשרים לבלתי משען שאתה זעשענתך מייסרני שאתה שבטך אס
 לעושי כך רצונו לעוברי אס חומר הלא כי ייסורי תצער ינחמוני התה
 ע״י ארויח ועוד )ה( כו׳ רצונו לעושי אס אותר ומצרתי עאכ״ו רצונו

 כי בעה״ז להס טוב אשר צוררי הפך עלי שבטך אשר הזה בעולס •יסורי
 לפני תערוך הטזב תאותו בעה״ז זכיותי פירזת לאכול לי היה מאשר
 אוהבי להכחיל פסוק על אצלנו ככתוב קרן מהפירות לי תעשה כי סולחן

 תעשה זכיותיהם שכר ע״ה של מהקרן להס כי צוררי נגד הוא וזה כוי יש
 העה״ב טובות לי תעשה הזה העול' מטובות ולי העה״ז טובות מהס להם
 מכת אכלתי אני שגס באופן אני מלך כי בעה״ז טובה לי גס כי לותר ואין
 למלך שמשחתני ראשי כשמן שדשנת גס כי הוא כן לא העה״ב של כוסי

 שבע מלא רויה כוסי אדרבה כי זכיותי כוס מנתי אכלתי לא זה כל עס . .
 מלכים תפנוקי לי היה לא שמלכתי גס כי והטעס פה נהניתי לא מאשר

 ()ו ראשי בשמן שדשנת בלבד בראשי רק משיחתי שמן דשן היה כי ודשן
 מעוטין ורקין אכין כי היה מעט כי וחסד טוב אך כי גופי התענג לא אך
 אדרב אס כי אחריהם רודף הייתי לא ^ו והחסד הטוב מעט נס ואף תס
 השמים מן היו והס תזה העולם מטוב כבורח הייתי אני כי ירדפוני הס

 לבי אל אשיב זאת כי והוא ייסורין עלי חביבים היו אני כי אחרי כרודפיס
 ׳כיאינוכיאס זמן קצבת יש לייסורי כי טובתי ומיעוט הייסורין לאהוב

 ה בכית ושבתי הלא כי המתמיד הוא הגדול העתיד טובי אך חיי ימי כל
: ארוך שכלו עולס ימים לאורך העליון הוא

 לה כי ידע לא מי לב לשיס ראוי כו' מזמור רדוד 00 כד
 תבל וחמר כסל למה ב * ומלואה הארץ

 יושבי רק אמר לא ובתבל ומלואה אמר שבארץ שינה למה ג * בה ויושבי
 כי ה * ימים על היא איך כי יסרה ימים על הוא כי ימרו *א ד י בה

 ועל אומרו ו׳ ־ בזה יצדק ואיך טעס נתינת על ליאמר טבעה כי מלת
 איך ז׳ * בהרות על שאינן בעולם מדינות כמת הלא כי יכוננה נהרות
 נאמרה ככר זו שחלה הכה כי ח׳ • ת׳ כהר יעלה מי אומרו לזה יתייחס
 ומי אומרו כפל ט * הלשון שינה למה וגס קדשך כהר ישכון ומי באומרו

 * נקימה ויצא כעליה התחיל וכן כמקום וסיים כהר שתתחיל י' * כו' יקוס
 נשא לא או׳אשר ייב * מזולתס ^ו תואריס תפס כו׳למה כפיס נקי או׳ י״א

 כי יי״ג למרמה נשכע שלא אן לשוא נשכע שלא הוא שכח החס נפשי לשוא
 בהעדר יצא כך ואחר לבב ובר כפיס בקי באומרו כחסידות מתחיל החלה

תכל

 למרמה נשבע ולא אומרו כי י״ד " כו׳ נשא לא אשר באומרו עבירה
 כשבע לא אומרו בכלל כי וגס הוכפל ולמה כז' נשא לא אשר נין ע הוא

 ס״ו * הכתוב מראש לשתוק כן ואס לשוח נשא לא אשר היה למרמה
ברכה לישא הראוי הוא מי מתחלה שאל נה.לאת כי כו' ברכה ישא אומרו

 וכבר ה כהר יעלה מי אס כי וצדקה
 נקי הוא אשר שהוא ואמר פירש
 ישא אומרו ענין מה כן כו׳ואס כפיס
 ישעו מאלהי אומרו י״ו * כו' ברכה
 ה נזכר שכבר אחר מיותר שהוא

אומרוזהדורדורשיזכי ♦י״ז בכתוב
 מאן יעקב כי יעקב פניך תבקשי אומרו י״ח * וקשר הבנה •ושולל הוא

 את הזכיר לא למה י״ע י יבקשוהו ולמה פניו מבקשי הס מי ו דכרשמיה
 שעריס שאו אומרו כ * מיותר הוא סלה אומרו וגס יצחק ואת אברהס

 ולרז״ל הקודם עס יתקשר ואיך בשעריס ראש נשיאת יצדק איך כו'
 לעתיד גס קדשו ברוח ודבר להכני׳הארון המקדש בית שער על שפירשו

 עולס פתחי והנשאו או' כ״א ׳ ס הקוד מקושר בלתי הוא זה לפי גס
 ולמה ענין כפל למה 'קושיות שתי שהס שונות ובמלות ענין כפל שהוא

 כהנשאו ויצא בשאו נכנס בפתחיס ויצא בשעריס נכנס כי שונות במלית
 ראשים יצדק איך וגס בפתחי' אס כי עולם שערי אמר לא ובשערים
 צריך היה יותר הארון כניסת על שהוא מרו״ל הנר ולפי לשערים
 כ״א שערים הי"לל לא לדעתס כי ועוד • קומתו השעקמלהגבה להתרחב

 זה מי או כ״ג * פה הזה עני׳התוא הככו׳מה או׳מלך כ״ב • היה א׳ כי שער
 כל המה מה כ״ד • ה׳ הוא כי ידע לא מי שאלה זה מה הכבוד מלך

 בכלל הלא כי מלחמה איש ה' אומרו כ״ה * וגבור עזוז ה האלז התואריס
 ה'עזוז אמר ולא השם את להזכיר חזר למה וגס הוא וגבור עזוז היותו
 • שנית פעס גבור מלת להזכיר צריך היה לח וגס מלחמה גבור זגבור

 למעלה אומרו כ״ז * שנית פעס כו* שערים שאו ואמר חזר למה כ״ו
 והשיב זה שג( והרי הכבוד מלך זה הוא מי אומרו כ״ח * ושאו ופה והנשאו

 • למעלה כן שאין מה הוא מלת פה אומרו כ׳ט * לשאל חזר ולמה הוא מי
 ,ה אמר ופת כו' וגבור עזוז ה למעלה היתה זו שאלה תשובת ל'כי

 הנה אמנם • למעלה אמר שלא מה סלה כאן אומרו וגס צבאות
 באברהם כלס ברכהכו' כו׳ישא כפיס כו׳נקי יעלה מי ו6 פסוקי' דרשו רז״ל
 זה במזמור להם יש שייכות מה לדעת וראוי ־ ביעקב אותס דרש וים

 נזכירה הביאור אל לבא והנה ־. יצחק נזכר לא למר ובין למר בין ולמה
 ארץ הקכ״ה ברא תחלה כי באומרם ישראל ארץ מעלת על ו״ל עאמרס
 למדנו עוד * וחוצות ארץ עשה לא עד שנאמר ח״ל את כך ואחר ישראל
 כחות מלא אס כי פנוי העולם אויר אין כי נפרדים במקומות רז״ל מדברי
 פנו לפניו מכריז בדרךימלאך מהלך שכשהצדיק כןארז״ל ועל גוף משוללי
 קדוש שאוירה שבח״י הכחות דומה שאינו אלא מלך של לדיוקנו מקום
 הקדמה נקדים עוד * חצוניס הס ח"ל של כי העמיס ארץ באויר לאשר
 בזכות שני ובית אברהם בזכות נבנה ראשון בית כי והיא שנית
 הר קראו "לאברהם מאמרם ענץ והוא יעקב בזכות שלישי ובית יצחק

 * בשדה לשוח יצחק ויצא שנאמר שדה קראו יצחק יראה ה' בהר שנאמר
 המאמר ענין ביארנו כאשר אלהים בית אס כי שנאמר בית קראו יעקב

 קראו הר וליעשות ליחרב עתיד היה ראשון שהבית שס על כי במקומן
 בחרש שדה להיות עתיד היה שהשני שס ועל סופו שם על מתחלה הר

 בית כי בית קראו יעקב כן על לעד קייס הוא שתג׳ שס ועל שדה קראו

 עוד * השמיס מן יהיה וקדוש הוא רוחני כי גס ומה יהיה וקייס נאמן
 לאברהם חשד צד על שהיה הרחשון הבי' כבוד היה גדול כי מרז״ל ידענו

 גדולי השני כבית דבריס חמשה בו חסרו כי יצחק פחד ידי שעל השני מן
 הקדמה עוד י כלס על עולה השלישי אך האלהיס ארון ובכללס האיכות
 או באהל אינה בארץ שכינת השראת עיקר כי והיא מפורסמת שלישית

 האדם ברוח הוא העיקר אך יתברך לו יכנו אשר בית איזה כי משכן
 מקדש לי ועשו הכתוב מאמר והוא המה ה' היכל הנביא כמאמר בחדס

 וחלק קדושה בקרבו אדס רוח כי והוא בתוכו נאמר ולא בתוכה ושכנתי
 הצדיקים נפשות ואגב מנוח שכינה לה המצא ובה היא ממעל אלוה

 ישראל בני עס נפשות קדושת כי המקדש בבית השרה בעיר הנמצאים
 לשכון ויוכן מטה של אל מעלה של המקדש בית קדושת איכות ימשיכו

 שלמה מאמר והוא כו׳ הבנויה ירושלים פשוק על וכמאמרנו שכינה בו
 הוא בזה גס כי בכיכיס שני שבנה שהוא לך זבול ביה בניתי כנה באומרו

 ומשתחויס צפופים עומדים היו כו ועל זכול בית שהוא מעלה של לה
 מכיל היה למטה שורה שהיה מעלה של המקדש בית איכות כי רווחים
 דוד בח כי והוא העניו אל ונבא : במקומו אצלנו כמדובר אוהס

 סי כי איש יאמר בל העכורה הלזו בארץ שפינה השראת שורש להעמיד
 שבילי ומהלך היא עכור כיחומר אלהיס יה לשכון הארץ גדר ושפל ה'

כחם פרי יצא ממנת כי הימנה קשת אל יפנה הזאת הנפסית הדעה

חידוש ^2 3 ה



בד תהילם אל רוממות

בי־היא ב : ואביבה תבל
 מישעיה ג " יכוננה ךע^־נהרות יסרה

 כפים נקי י :במקוסקדשו ומי/קום בהר־יהוה
ולא נפ^ו ר^וא ^א־נשא1 אשר וכהלבב

 הוצךלן ירוה מאת כינה .ישא * : למרמה
 להידורךרשיומבקש/פמך י : ו1מאלהיישן

 וה.שאו ראשיכם שערים שאו ז סלה: יעקב
מי־והמלך " הכבוד: מלך ויבוא עולם פתהי

הכבוד

 גשמית פעולה לפעול ה רוח הלך הדרך איזה כי באומרם העולם חידוש
 בהשראת ידבר טרם דוד המלך פי דברי תקלת עצגן האדמה במעבה
 וממכה תלה על העולם חידוש סברת יקרת פנת ייסד הארץ על שכינה

 )א( הלזה הדרוש חל מערכה היא כי בקרץ שכינה השראת עכין אל
היא ומלואה הארץ לה ואמר זהיחל
 ארץ במקרא הנקראת ישראל ארץ
 כי ואמר הידועה החרץ היא כי כחם

 מאיכו' שהיא העיקר והיא היחל בה
 אס כי ויושביה היא צ״ל ואין קדושה

 שבאוירה כחות כל שהוא מלואה גס
 כי מה'המה הס גס המשולליטף

 אותם ייחס לבלתי טמאי' אינסכחות
 תבל הנקרא העולס שאר אך ית לו

 חציניס כיכחות ומלואה אומד איני
 בני הס בה ויושבי תבל אס כי המה

 ישראל אלהי שלשס גס כי האדס
 כלהגויס גס זה כל עס יכונה בלבד

 כי והראיה )ב( המת ית' ברוחיו
 שרקע יסדה ימיס על הוא הלא כי אלהיס ברא תבל וכל שהארץ גס

 ותהומות מימות מיני יש כי ימים קרא המיס ולמקוה המיס על הארץ
 עמוד תוכל איך כי נוהג כמנהגו טבעי דבר ולא אלהי כח אס כי זה ואין

 הס נהרות על וכן היא היס1ג שאצבע לא אס טבע בדרך המי' על הארץ
 ומתלבשים במקורס הרוחניים ג״ע של נהרות ד' הס יכוננה נהרות ד

 שבעולס מימות יתר וכל מלכיות קצת מקיפין השלש כי יכוננה בצאתס

 ית הוא יכונן עדן גן מנהרות כי הנה מתברכין הס פרת שמנהר ארז״ל
 העולם מתכונן רוחניות בראשיתם היוצאי׳ עדן גן מנהרות כי הארץ את

 חידוש יסוד ייסד כוה הרי העולם מתכונן רוחני דבר ידי על כי הנה
 יתברך הוא כי מלואה הארץ לה באומרו כיון וגס • כמדובר העולם

 של מקומו הוא כי יתברך בו מתקיים לה ולהיות כבודו הארץ כל מלא
 חדוש הנחת יאחר )ג( ט ומלואה הארץ יש לה להיות ובכן עולס

 לומר כו' ה בתר יעלה מי ואמר י שכינה השראת על וידבר בא העולס
 אשר הגשם יתברך עצרו לא אס ולומר לדבר איש מפי עתק יצא אל

 על אס כי הארץ על אלהיס ישב לא למה מלבראאותו השפל לעולם
 התרמות כענין יתמיד לא בארץ שכינתו ישרה אס זגס כבודו השמים

 בזכותו בתוכו להשרו׳שכינ הראוי בזכות תלוי הכל כי איפה דעו הבה כי
 שהראשון אלא כעצס הארץ על שורה שבזכותם אדם כני שני יש הלא כי

 ראשון בית שבזכותו אברהם והס מתמיד השני אך לעולם מתמיד בלתי
 הכבוד מלך בו בא לא כי יזכירט לח השני כי השלישי שבזכותו ויעקב
 יעלה מי ואמר היחל ובראשון דברים הד ושאר ארון בו היה לא כי בעצם
 עולת נפשו איכות בו יעלה מי ה הר הנקרא הראשון ב״ה הוא ה בהר

 בעלמא עליה תקרא וזו השראתה בזכותו להחזיק השכינה עס בו ושורה
 שהיא יקוס ומי אמר יעקב הוא השלישי ועל לעולס שס מתמיד אינו כי

 אז כי קדשו במקום אס כי הר יקרא שלא במקוס ומתמדת עצמיית קימה
 כן ועל מחד וקדוש רוחני יהיה כי האחרון ההיא הבית כבוד יהיה גדול
 שכינה השראת לכל מיוחדים אנשים יש כי כלומר קדשו מקום יקרא
 על אס כי אינו הזמנים ביתר שתעדר שמה באופן הזמנים משני בארץ
 ומבא שייכות בו מלהיות הזה העולס זר כמו היות על לא זכות העדר

 הלא ה בהר יעלת מי אמרתי אשר ואמר ופירש )ד( שכינה בו לבא
 ובמעשה במחשבת שלס שהיה אברהט כו׳שהוא כפיס נקי הוא יעלה אשר

 כו' לך אשר מכל אקח ואס כו' ידי הרימותי באומרן כפיס נקי במעשה
 כפסוק ז״ל וכמאמרם הלבבות שבי הס לבב בר היה כי במחשבה ואס

 שני שהס אברהם של היצרים שני את כי לפניך נאמן לבבו את ומצאת
 במקום יקום ומי אמרתי לבלואשר ובר וזהו לפניו נאמני׳ ית מצא הלבבות

 כי נשא ולא אמר שלא וזהו כו׳ נפשו לשוא נשא לא אשר יעקב הוא קדשו
 כה עד בו מדבר היה שלא במי לדבר נעתק עתה כי נשא לא אשר אס

 היה גס כ״א זולתו מממון כפיס נקי הי׳ בלבד לא כי והוא יעקב על שהוא
 שהוא נפשו שוא שהוא למה נשא לח כי בשלו גס תזה העולס בטובו' גועל
 דמי אל כי שהוא נפשו את נושא הוא ואליו פסוק מגמרת והוא העה״ז טוב

 אותה יכלכל ההוא הדינר בסמך כי בגופו נפשו את נושא הוא סבירותו
 סמך ולא בטח לא כי שוא שהוא במה נפשו לשוח נשא לא יאמר כך וישאנה

 הן לאמו במאמרו כתבנו כאשר הזה העולס נכסי הס שוא שהוא למה
 אינן כי עשו ברכות לקבל יכניסהו למה כי שהוא כו' שעיר איש אחי עשן
 איש לעשו רק ראוחח אינן כי בהס חפץ לו ואין הזה העולס טובות רק

 עמו ה׳ חלק כי כד״א חלק איש ז״ל וכמ״ש חלק איש שהיה לו ;שעיר!ל
 טובות בשוא חשק לו לא כי המערה חלק בעד לעשו נתן ביתו ארז״ל וכן

 לבן הוא עקש עס גס אס כי נבר עס לבב בר שהיה צ״ל אין וגס העה"

 בפחד לו וישבע ואז לו שישבע לו ואמר להורגו בקש פנים עז גוי שהיה
 שמכוין ולהרגין לחרמין כשבעין כדין במרמה השבועה היה ולא יצחק אביו
 בר כברו 5. ת שהיה אס כי למרמה נשבע לא הוא אך אחר ענין אל בלבו
 שהוא וכו' כפיס הנקי כן על )יי( להורגו הבא רשע עס גס לבב

 שהוא ה מאת ברכה ישא אברהם
 חך בה בזכותו שיבנה ברכה מציאות

 נשאלשוא לא אשר אך שיתמיד לא
 צדקת ישא גס יעקב שהוא כו' נפשו
 כד״א ישעו מאלהי לעד העומד׳ שהיא

 באופן )י( לעד עומדת וצדקתו
 כלומר דור זה הנה דוד שאומר

 שבזכות שהבית דור שהוא הזה הדור
 יסודותיו בנה שדוד הבי' הוא אברהם
 פניך מבקשי הס הדור של דורשיו
 על זלמה מפניאברהס יותר יעקב

 שאין מה לעולס מתמיד סלה יהיה כי
 מבקשים לכן אברהס בזכות אשר כן

 קיים שהוא יעקב של מעתה יהיה
 דור לוזה וחומר ה׳אלהיו חל דוד שמדבר הכתוב שיעור או סלה

 שיהיה מעתה כלומר סלה יעקב שיהיה ה פניך מבקשי הדור של דורשיו
 כענין והוא בחר! כזה כי הפסק בלי סלה יהיה באופן יעקב זכות של

 מת ישראל ששאלו כו' ותטעמו הביאמו השירה סיום על אצלנו הכתוב
 ידיו כוננו ה׳ מקדש ידי על שהוא משם יטלטלו שלא נחלתו בהר שיטעס

 שני ידי שעל כתבנו הנה כו' שעריס שאו )ז( • יעקב של הוא
 מעלת של ב״ה קדושת שפע כי א' המקדש בבית שורה שכינת דבריס

 למטה שכינה שורה העליון רוחניות ובאיכות מטה בשל ויורד מתפשט
 המה ת' היכל כי שבישראל הצדיקיס נשמות ע״י רק יהיה לא גס ושאף

 מאתו העליון טוב שפע השתלשלותן דרך לבא פתחים הס ונשמותיהם
 שאמר הכתוב ענין וזה מגדים כל פתחינו ועל פסוק על כמאמרנו יתברך

 אברהם שהס גדולים שבי של זכיות שני יש כי אמרתי הלא קדשו ברוח דוד
 ושהעיקר בב״ה למטה שכינה ושירה ארון יש מתס אחד כל שעל ויעקב

 איזה ביאור חובת עלי חל ועתה יעקב שע״י האחרון הבית הוא ומתמיד
 הראשון יתמיד לא ולמה הוא בארץ אשר ב״ה על ואורה שכינת ישכון דרך

 לגוף כנפש לעולם הוא כי כבודו הארץ כל שמלא אחר וגס כאחרון
 המקדש בית אל שכיבה בא צריך צמה איפת א״כ כלו את שממלאה האדס

 בכלל זה וגס העולס כל מתקיים איך העולם בשאר ולא היא קשס ואס
 אברהם שבזכות ב״ה הוא וברחשון כו' ומלואה הארץ לה למעלה אומרו

 שכינה השראת הדרך זה הנה ואמר היחל בנו שלמה בימי ליבנוה העתיד
 אבן עליכם וסבלו שאו מטה של ב״ת של שעריס שאו כי המקדש בבית

 ומשתלשלים מטת לשל ראשים שהס מעלה של ב״ה שערי הס ראשיכס
 ואפשר כו׳ רגלינו היו עומדות פסוק על אצלנו ככתוב מטה לשל ובאיס

 של ב״ה כנגד שמכוון השמים שער גס כלל שהזכיר השערים בכלל כי
 וגם הראש את הנושא כגוף מעלה של ב״ה שערי את ישא הוא שגס מטה

 שהם שבדור הצדיקים נשמות הס עולס פתחי והנשאו אס כי יהיה לא זה
 ונשאים רמיס אינכם אם העליון שפע בעולס לבא כפתחי' עולס פתחי

 תורד ידכם ועל אתס ה שהיכל עצמכם והכינו הנשאן וצדקות באיכות
 אין כי והענין המקדש בבית הכבוד מלך ויבא העליון מעולס קדושת

 מלך שיבח הוא ה בב שיוסף מה אך יתברך כבודו הארץ כל שמלא ספק
 כל מלא כמד״א כבוד הנקרא בעולם שכינה שהתפשטות גס כי הכבוד
 הכבוד של מלך שהוא שכינה עיקר הוא לב״ה עתה שיבא מה כבודו הארץ
 יש האס איש יאמר בל טובטעס נתן לשונו ובמתק בעולס תמיד ההווה
 כי הוא אך חוצה אחר ומציאות במקדש ,א מציאות להיות יתברך בו חילוק
 ספק אין כי והוא הנפש עס הגוף כמקרה השכינה עס לעולס יקרה

 רואה העין כי נראה הלא אך לקיימם הגוף איברי כל את תמלא שהנפש
 ראות הנותנת הנפש בחינת בהס שגס אתר איברים שאר יראו לח ולמה

 היא אחת הנפש כי היות שעס אס כי זה איו כי מעתה אמור אך העין אל
 יקבל הוא זך כי העין כן ועל הכנתו כפי ממנה יקבל אבר כל זה כל עס

 כל מפעילת יותר רוחני כח היא הראיה כי הנפש איכות מעיקר ראות
 ע׳י עכ״ז היא אחת כי היית עס בעולם השכינה כך היבריס משאר אחד
 עיקר לקבל יוכן מטה בשל מעלה של המקדש בית איכות קדושת היות

 אתר וזה כמדובר איבריס לשאר כן שאין מה ראות המקבל כעין שכינה
 " הכבוד מלך בו ויבא המקום יוכן כן וע״י כן׳ והנשאו כוי שעריס שאו
 נוים היו אשר חרבנו ראה בניינו ראות אחר הקדש ברוח והנה (ח)

 אלהיך איה לישראל אומרים שהיו עד שותק והוא בהיכלו מרקדיס
 הכבוד מלך בא סחר הנה אמר זה ועל חלילה דבריס ומטיחים ויושיעך

ואים הוא מי איפה לא אס כלומר הכבוד מלך זה מי שיאמרו ומן יבא

כבודו



יט כה כד תהילם אל רוממות

מלחמה גבור יהוה רגיכור עזרן יהיה הכביד
 הן הן כי כעצמו עוזו שכובש גבור

 הלא כי לעולם יסבול לא אך גבורותיו
 ה' וזהו חוצה גבורותיו שיגלה יבאיזמן

 עזוז שהוא מי כי לומר מלחמה גבור
 זמן יבא בעצמו בודדת שגבורתו וגבור
 יום והוא בפועל מלחת ה'גבור שיהיה

 כל את יפיל אז כי יתברך בלבו נקם
 כמאמר ישראל את שתיצרו הצוררים

 וכו' רגלוהי על לצלמא ומחת הכתוב

 ודהבא חספא נחשא פרזלא זהדקת
 כמד״א זאת תעשה ה ויד כלס שהן

 ואז )ט( וכו׳ לבדי דרכתי פורה
 שכינה השרחת ותהיה כבויה נגלה

 והוא ועד עולם ומתמדת גדולה
 ועליו יעקב שבזכות האחרון בבית
 ושאו ראשיכם שערים שאו אומר הוא

 והנשאו צ״ל אין אז כי עולם פתחי
יהיו אשר הצדיקי' אין כי עולם שתתי

 הן הלא כי ההם הגויס של רוחם תיפח אך ושותק כבודו שמחללים כבודו *
 וגכול עזוז ה' וז״ח חוצה תפעל בל אליו גבורתו תחסף היותו גבורותיו הן

 גבורות שפועל שמשמעו גבור כתואר ואינו בעצמו בודד תואר הוא כי
 נסיו שמחלל? ה1>1ךי'1י תתמהזעלמלךקנמו אל שאימי והעדן
 וגיור עזוז הוא ה הלא כי ושותק

טוהוא בעצמו בודד׳עזו עזוז כהיותו כי

ויבא עולם פתחי ושאו ראשיכם ׳ שערים שאו

 ב :אשא נפשי אליךהוה רדוד * כה
 אל־אבושה בטחתי ^חיכך

 גםבל־ךןויףלא׳כשר ג' :לי אויבי אל־ץלצו

 ,יהוהקלהמג דרכיך י :ךיסןם הבוגדים יבשו
 ולמדני1 באמתך כני הךף ה :ילמדני ארחותיך
 י : היוס“כל קויתי אותך ישעי אלדי כי־אתה

 י : חמה מעירם כי וחסדיך יהדהז זכר־רחמיך
זבר־לי־ ופשעיאר־תצרבחקדך געורי* ךזטאות

אתה

 יכול הייתי אז כי הראשון הכית כהכנות היו אשר כאשר הימים באחרית
 אז אך לכך ראויים להיות כשרון התנשאות שיקנו והנשאו להם לאתר

 להם לומר ואין לו יאמר קדוש כירושלים והנותר כציון הנשאר כל לעתיד
 של ה כ שערי קדושות הם ראשיכם את וקכלו שחו־שעריס לומר ושאו רק

 והס ההם כימים יהיו אשר הצדיקים הס עולם פתחי אתם ושאו מעלה
 לעולס וקדושה טובה שפע כל נפשותיכם השתלשלות דרך לבא פתחים

 ויתפשטו יבאו בזכזתכס כי הנז׳ הראשים את כן גס עליכם קשאו אתה
 ישאו הס כי עולם פתחי ושאו באומרו יכלול או ההוא• הבית על
 שע״י נושאיס שהשערים הראשים עם השערים את זכותם סכם על

 חלילה עיד יהיה לא אז והנה )י( הכבוד מלך יבא עולם פתחי וכות
 אס כי בהיכלו שמרקדים סובלו על הכבוד מלך זה מי יאמרו ולא חרכן

 שעתיד ז״ל כמאמרם צדיקים ישראל כל אותו ורחו ה׳ כבוד אדרבתיגלה
 הנה ואומרים באצבע מראים והכל לצדיקים חולה ראש להיות הקב״ה
 כאשר זה תי אמר ולא כן' הכבוד מלך זה הוא מי יאמר וזה זה אלהינו

 הנסתר הגדול הוא מי יאמרו כי והוא זה הוא מי אס כי למעלה אמר
 מראים יהיו כי עתה עד ראינוהו לא אשר הכבוד מלך זה הוא האס

 ב״ו כמלך ואינו ושמחים כזה גדול טוב מאמיני'רב ובלתי כרואים באצבע
 הצוררים צבאות כל את יכלה יתברך הוא אז אך כבודו הזא עם ברוב כי
 מעיר אחד חס כי רביס יהיו לא מישראל וגס מארצו הרשעים כל יאבד כי

 אך וצבאיו חיילותיו ברבו רק כבוד לו שאין ב״ו כמלך אינו זשני׳ממשפח'כי
 הוא כי לצבאות צריך אין באמת הצבאות בעל היותו עם יתברך הוא .

 מיותרת הוא מלת אין ובזה הכבוד מלך הזא אמר ווה הכבוד מלך לבדו
 הראשון כבי׳ ולא סלה הוא כי יכירו וגס הכבוד מלך לכדו שהוא שהכונה

הראשון מן האחרון הבית כבוד יהיה ומתמיד גדול כי סלה היה שלא
: בימנו במהרה ' ץ

 ישלח אס כי העולם וט'היהדרך .אליך" לדוד )א( □ה
איכוא. שישוער הימנו לגדול דורון איש

 לתת פניך אקדם במה דוד אמר כן על המקבל ולפי המשלח לפי הדורון
 לדוד חס כי למלך עצמי מעריך איני לפניך הלא כי ודורון משאת לך

 יהיה דורון חיזה וא״כ אליך ערוך איי ה' ואהה מלכות מתואר משולל
 ולא היא ממעל אלוה וחלק רוחנית כי מנפשי נכבד לי חין ממני לך ראוי
 האדם כאחד אס כי מלכות אדר תואר משולל דוד להיותי כלומר לדוד

 להיות ראוי זולתה אין כי אשא נפשי ערך משולל ה אליך הוא זהדורון
 התבייש פן לך לתתה ממני בצאתה חופש הייתי ולא )ב( סשאקאליך

 מתת חוששני חך אבושה שאל בטחתי בך אלהי הנה כי מעשי על למעלה
 לכו כלומר לך ויחטאו מתי חס לי אויבי יעלצו אל הפעם ואמיתה אותה

 חילול היה בעיני כי ידעתי נא הנה יאמר או )א( טוב* הרצון קבל
 לא בעוני אליך נפשי שבצאת גס כי אמת והן אמות עד יכיפר ולא ה׳

 לאחר לפניך התנשאות לה תהיה אדרבה אס כי העון על שאולה תרד
 נפשי בלכת לפניך קטון דוד שאני למה אומרו וזהו המות מציאות צער
 לך אותה בתתי אותה אשא אדרבא אלא החסר לא ה אליך ממני

 שאתה למה כי והוא )ב( מעתה אז לה יהיה התנשאות כי בי מבהיותה

 דרכי משוש הוא הן אדרנה כי העולם באותו אנושה אל בטחתי בך אלהי
 שקשה מה אך שמה מעשי על בושה מאימת אמות אס לי צר שלא הן בא

אן )א( :לה' ויחטאו לי אויבי יעלצו הותחל הפעם אמותה אס עלי
 עצמו כמוסר הוא אשא נפשי שהומרו הזוהר מספר הנראה כענין יאמר

מפאת כלומר לדוד ויאמר למיתה
 ווהן נפשי מוסר הכני עצמו מצד דוד

 עצמי ,מיס־ ע״י והריני אשא נפשי
 עצתי תחשיב שאני ואחר )ב( כמת
 ליקרא תתייחס הנה מעתה כמת
 מתייחס אתה כמת לחשוב כי אלהי

 היותו על ביצחק כאשר אלהותךעליו
 אלהיאמנס וז״א בחייו כמת חשוב

 יעלצו שאל אבושה אל בטחתי בך
 )ג( : הפעם חמותה אס לי אויבי

 בך אמרתי כו׳הלא קויך כל גם
 שאתה למה כי שמור חבושה בטחתי

 חבושה שאל בטחתי עבדך ואבי אלהי
 ך א כי יראה דבר ממוצא והנה

 המה שיבושו אס כי כן לא לזולתי
 תשלול לא הבה אך תוטרגאוה ויראה

 יבושו לא קוך כל גס כי קויך יתר חת
 אלהיבך באומרי אךמהששחלתי

 כי הוא כי הוא אבושה אל בטחתי
 כה" הכוגדיס הס ריקם הבונדי׳ יכושו

 צד לי היה עשיתי אשר כי אני כן שאין מה כחירה מרוע רק סבה בלי
 ועוד דוד אלהי אומרים היו שלא על ינסוני ששאלתי נסיון היה כי סיבה
 באומדן כיון שזה ז״ל כמאמרם לעמוד תוכל לא ית הוא אליו אומרו
 שלא באומרו יתברך יצדקהוא למען כמוכיח שהיה כדברך תצדק למען
 בגדתי לא שאני כאופן ומגורשת זוגו כה היותה זה על נוסף לעמול יוכל

 כן כי אכחד לא כי אמרתי הלא אמד הכו׳ דרכיך )ד( : סיקר
 כיאני אלתי נא תאתר והלא אכושה אל בטחתי שבך אלא אנכי מות

 מה לומר הודיעני ה' דרכיך אומר אני כן על לך שחטאתי לעצמי גרמתי
 חלתי יאמרו לא לחה שאלתי לא ידעתי שאלו דרכיך ידעתי ולא אעשה

 ה'ונסני בחנני שאשיב שנמשך נסית האבות את כי לומר שתבא כדי לוד .
 שהיית לרכיך ידעתי ואלו כתואמכמר ונלכדתי אעמוד שלא ואמרת
 וגס אלי הראוי מעצמך שתעשה אליך הדבר הנחתי שלא על מקפיד

 אצליח לא כן ידי שעל ידעתי חלו בנסיון תעמוד לא באותרך כן אחרי
 מחלה הייתי כו׳ בדברך הצדק למען כן אחרי כמאמרו מפיך יצא כבר כי

 הודיעני הרחבים הדרכים הם ה' דרכיך מעתה לכן תנסני שלא פניך י
 כי הודעה מספיק אינו מדרכים הצרים אורחותיך אך בהם ואתהלכה

)ה( :למדני אורחותיך הודיעני ה דרכיך וזהו לימוד ׳כ ג אס
 דרך איזה תודיעני מבקש אני בלבד לא כו'אתר באמתך הדריכני

 שני לפני יהיו אס גס אס כי ממנו לפרוש הרע הוא ואיזה בו ללכת הטוב
 פניסלכאן יש כי האמת מהם איזה בקרבי נדון ואהיה טובים דרכים
 הדריכני וזהו הלמדני חפצתי באלה גס אבחר במה אדע ולא ולכאן

 ההוא בדרך תותי שתשיס הדריכני בו אצלך אמת שהוא הדרך כי באמתך
 לדעת בעצמי שאבטח אמת בדרך אחרשהדרכתני כי בי ולא,אבטח

 ללכת שתלמדני צריך שהדרכתני שאחר גס אס כי בו וללכת להתנהג
 לדעת האדם מה כי ושמאל ימין הדרך מני אטה בל ההוא תאמתי בדרך
 כי אחד טעמים משני וזה ומו לה העד יצטרך שלא מעצמו דרכו לישר
 לא אם לישע חלך אנה ואטעה עצות אובד אהיה שאס ישעי אלהי אתת

 כי שנית כן אחרי שתרפאני כדילהצריכני לטעות הניחני למה ןא״כ לך
 לילה שבכל גס כי בך חושק אני כך כל כי והוא היום כל קויתי אותך
 עמדי תהיה תשוב כי אאמין לא היום בבא עמדי אתה ביני קדשך חח

 לתה כן ואס אלי השיב מתי היוס כל קויתי אותך כן ועל הבאה בלילה
 הלא כי זכו׳ ה רחמיך זכור )ו( : תרפהאתאשריחבבךכלכך

 יצטרכו לא העליון העולם מלאכי כי המה זה מעולם כלומר מעילם
 לא העולם הנה כי יאמר או ־ משלנו לנו תן ולכן ורחמים לחסד
 וכן וכו' אלהיס ה עשות ביום כד״א רתמים של שם בשיתוף רק נברא
 אומרן לב בשום הביאור אל ונבא ״ יבכה חסד עולם כי חסד במדת

 חסדיך וגס ה שם של רחמיך זכור יאמר אך * וחסדים רחתיס בין השם
 כשס ה שם נשתתף עד נברא שלא המה עולם מהויית אלה שתי כי

 שחס יתקיים למען זה והיה יבנה חסד עולם כי חסד במדת וגס אלהיס
 נעורי חטאת )ז( : האדם בני חטאת על מהקיים היה לא כן לא

 נעורי ופשעי חטאה שהנ״ל וגס העונות השמיט למת לב לשים וכו'ראוי
לא שלמה ועוד הגדולה ופשעי נעורים חטאת על שבקש לומר שאין

יזכרם



כה תהילם אל רוממות
 זדונות מיראה שב שכשאדם רשכ״ל לדעת העלו כגמרא הנה אך * יזכרם

 לומר אפשר והנה כזכיות נעשים מאהבה כששב קבל דשגנית נעשים
 או שוע יעשה אס מאהבה נם הוא פשע אס כי שוק הזדונות כל לא כי

 נעורי של שעות יאמר ובזה טובה יתברך לו להחזיק יש כלל יזכר שלח
 שעות שנעשים פשעי של ושעות

 תזכור שאל פניך אחלה תשובה ע״י
 גס תחשביס לא שזכיוח גם כי כלל

 הידוע כחסדך ואס תזכר לא חטאה
 שהזדונו׳ חסד שהוא זדונות בסתם לך

 כמוני מאהבה לשב כזכיות נעשים
 אותם אתה לי זכור בפשעים תעשה

 תשובתי שאחשיב ולא זכיות יהיו כי
 רק זה לכל ראוי שאהיה מאהבה כ״כ

 : מש(*ך צדק שהקרב ה טובך למען
 אמרו יש כו׳ וישרה טוב )ח(

 מן לפנים הוא טוב כי
 אך בלבד השורה הוא וישר השורה

 הטוב ועשית פסוק על רז"לאמרו
 יאמר ובזה הדין משור לפנים וו וישר

 בפתח שהיא הבי״ת אל לב נשום

 : ף5יה טובך למען אתה
 בדך חטאיכם על־בןיוךה

חלמדענויסדרכו כמשפט

 ידץה טוקוישרח
 י.וים17 ידרך ט

 אריזות—בל
יא : ועדרתיו

יהיה סוד יי
 אי־ תמיד עיני יט :להודיעם ובריתו קיראיו

אלי פנה * :תלי כחשת הוא־יוציא כי ירוה

והנני

 ומסייע שיורה חטאים יורה כן שעל ה וישר טוב הכה שהוא בשו״א ולא
 כן אס תאמר ושמא )ט( ליטהר שבאו בדרך הס שכבר אחר חטאים

 שהוא עניו שהוא טהור הוא כבר לאשר ליטהר הבא בין יהיה מההפרש
 יעלם ואח'כ הצדקו' קו הוא במשפט ענויס ידרך כי הוא הלא מירא גדול

 הוא מה חנון אתה אף חנון הוא מה; כעניי ית שהוא׳דרכו החסידות אל
 שהוא החסידות ענין יאמר או ־• דרכו ענויס וילמד וזהו כו' רחום

 ומה מהצדקות ימיטו בל במשפט ענויס ידרך וזהו הצדקות אל משמרת
 ישגו לא שעי״כ מה לפנים הוא דרכו עניים וילמד כי היא הלא ההדרכה
 והלכת אותנו מצוה. יתברך הלא תאחר ושמא )י( במשמרת רק בצדקות
 ה' אורחות שכל הוא אתת לז״א בלבד משמרת שהוא תאמר ולמה בדרכיו
 חך ועדותיו בריתו לנוצרי הוא אך וכו' רחום הוא מה בהם נלך סמצוינו

 אינס כי בעשה עובר יהיה הותס שלאיעשה שמי עדותיו בכלל שיהיו לא
 שע״י דרכו ענויס וילמד יאמר אי )ט( : יתירה וקדושה משמרת דק

 גם שיעשו ית' דרכו ענויס מלמד נמצא וכו' חטאיס שיורה כן יה' עשותו
 צריך אין אדרבה כי נגדם החוטאים על הקפיד לבלתי ית כמעשיו סס

 ויחזירום האמת להם ויורו אותם ידריכו גס אס כי להס שימחלו לומר
 ולמה ואמת חסד ה' ארחות כל זה זולת הלא תאמר ושמא )י( למוטב
 שכל אמת הן לז״א בדרך חטאיס שמורה בזה חסידות שעושה אמרת
 על עולה זה אך ועדותיו בריתו לנוצרי הוא אך ואמת חסד ה' ארחזת

 :הרבה יתירה חסידות שהוא זה שבחתי כן ועל לחטאיס גס שהוא גביהן
 לחוטא ואומר בדרך חטאיס יורה כן על ה וישר טוב יאמר או )ח(

 לעובר תשובה תסכון שלא ב״ו מלך הפך היך11 ה' עד ושבת
 והוא הקודם אינו שבשובו משפט הוא אחד מצד בזה זהנה )ט( מצוסו
 ים ענו וילמד במשפט ענויס ידרך כן ע״י כי אמר אחרת מבחינה צדקת
 ה'לעשות דרך ושמרו כד״א ;ה דרך שהוא לצדקה המשפט שישתפו דרכו

 חטאים יורה איך ויאמר יפרש או : צדק משפט ויעשו ומשפט צדקה
 אטומים עיניהם שאדרבא רשעים כמה נראה הלא כי תשובה בדרך

 ענויס הס שאשר הוא שיורה מה לז״א הזה בעולם להם שייטיב בראותם
 יבעטו ולבל עד,ישובו וייסורין משפט בהם בעשות ידריכס יבעטו סלא

 ועין משן תלמדנו ומתורתך על ז״ל כמ״ש בתורתו דרכו ענויס וילמד
 לייסורי וחומר קל ועין שן הפלת ייסורי על לחירות להזציאס ית סדרנו

 כמה הלא תאמר ושמא )י( הבא לעולס חורין בני שיהיו הגוף כל
 הייסורין אפי' ה ארחות כל לז״א עון כלי ייסורין יקבלו גמורים צדיקיס

 אהבה של הס שלהם צדיקים שהס ועדותיו בריסו לנוצרי וחמת חסד הס
 חוטאים כתיב ומי ברוריה ולמאמר )ח( • ב בעת למו חסדו להפליא
 החוטא אין כי שהוא וכו' נחמתי שובי אחרי כי ענין יאמר כתיב חטאים

 לשכחו היא היצה״ר מדרכי א' כי בתשובה החילו אחרי עד עצמו מכי־
 פותח ית הוא שובו אתרי אך מרבים טוב הוא כי לו ולהורות לשמותיו

 וישר טוב יאמר וזה הנפש על חטא אשר כל לו ומזכיר ומורה שכלו עיני
 לשיכ היחל כי בדרך הוא כבר שהחוטא חחר חטאים יורה כן על כי ה

 עזנס מקילים מה וכו'איני שמך למען )יא( : כדלעיל והשאר
 זה ועל הוא רב כי מודה אני אך הסליחה העדר כבת שהוא בעיניהם

 רב הלא כי לעוני וסלחת ה שמך למען יאמר או שמך* למען תסלח
 למען עשה גדול עיני אס כי עוני תסלח למענו הנז'וכדאי שמך הוא
 ויש הורה בעסק עולמו קינה יש כו' האיש זה כי )יב( :הנחל סמך

ה ירח הקיש נהיות כי אחר מצות ביתר וההיקש בצדקה ויש ׳ת בג

;>! / ון1עע;/ 1,11^1 * -- ,
 בדרך וידריכנו ה יורנו ה ירא שיהיה האיש זה מי יזהו ה את בו לעבוד
 ה׳ יבחר כדרך יורנו ה ירא האיש זה מי יאמר או : הנו' האיש יבחר
 לבו ישית שלא כו׳ תנין כטוב שנפשו הוא הלא ה׳ דרך הוא ומה )יג(

 הזה העולם טובות היא ה הירא
 ישעו כל רק מעשיו פיחת של אפילו

 תלין בטוב שנפשו רק אינו חפץ וכל
 פה לקבל לו שהיה ושהטוב בג״ע
 אחר לזרעו יהיה הפירות שהוא
 והו׳ ארץ יירש זרעו תלין נטוי שנפשו
 אס באומרה אחר בחקוס רז״ל מאמר

 מעשיהס פיחת האבות אוכלים היו
 בניהס אוכלים הין מה בעה״ז
 ועס הקודם עם יקושר או )יב(

 מאת שאלתי הלא ויאמר המאוחר
 אין כי לעוני וסלחת ה שמך למען ה
 שאלין לא ולמה היזק סילוק רק זה

 דרך לפניך להורות תועלת הבאת
 ולזרעך לנפשך הב הע אור ישכון
 תתמהו אל וכיוצח סודותיו לך וגלות

 שאהיה אחר כי כלס הטובות מהשגת המעכב להפיר היא שאלתי הלא כי
 יורנו מאליו ה ירא האיש זה חי כי הטובות כל לו יהיו מאליהס עון משולל

 שנפשן שיבחר מה יהיה כי )יג( יראין אל ה׳ עין כי יבחר בדרך ה
 אבין מכה כד״א או היא וזרעו של וי״ו כי ארץ יירש שזרעו או תלין בטוב
 כי כמוהו יראיו אל ה הוד כי מאליו לו שיהיה מה מלבד )יר( ואמו

 ה סוד כי להם סודו יגלה כי יתברך סודותיו השנת שפע בו ישפיע
 ואין הנביאים עבדיו אל סודו גלה חס כי מעין גדול דבר והוא ליריאין

 לאחד אס כי יגלה שלא ואפשר הודו לו להודיע חן שימצא שא״א דבר זה
 ובריתו רק הוא כן לא כי לכך יזכה ה' ירא כל ולא בדרא לתרי או בדרא

 שלחה מאמר והוא הודו להודיעס ית לו היא כרותה ברית כי להודיעם
 שלא מה דוד אמר כי הדברים כלל תמצא קדושים ודעת ה יראת תבין אז

ה ירא החיש זה מי כי הוא היזק הילוק שהוא עון שלילת רק שאלתי
 הוא אך האלה הקנייניות התועלות כל לו יתן ה בידו חטא שאין מלחטא "

 )טו( היזק סילוק ה מאת לבקש צריך ברגליגואינו רשת לו אין כי יען
 יוציא הוא כי ה אל תמיד עיני אני כי עון הליחת השואל אנכי כן לא אך

 גוררת עבירה כי ברגליס כרשת הוא העון כי עוני בסליחת רגלי מרשת
 אחרי כי מהרשת לצאת היא בקשתי כל כן על מכמר כתוא והוא עבירה

 לעוני וסלחת באומרי בקשתי כי נמצח ה ביראת מאליו לי הנז׳יבא כל כן
 קנייניות הטובות וכל ה ירא היות ממגי יבצר לא בסלוקו כי הוא רב דבר

 ראן יאמר כתבנו אשד כו'מלבד ה׳ קוד )יד( : לי יבאו האלו
 לשיהין סודו להס מגלה הלא כי ליריאיו להיטיב ה' חשק גדול מה נא

 חן אמצא למען דרכיך את נא הודיעני ששאל משה ענין והוא לפניו רצוייס

 יראיו בשביל ה סוד שגלה כן ויעש מרצונך חוץ היותנו בעת בעיניך
 גס אס כי הסוד הודיעו בלבד ולא מדות הי״ג שהוא לפניו חן שימצאו

 . ברית כמ״שז״ל ברית כורת אנכי הנה באומרו להודיע ובייתוצוה
 אךאנכיעיניתמיד )טו( • ריקם חזזרזת שאינם מדות לי"ג כרוחה

 כך )טז( אליך שעיני מה וכו׳לעומת יוציא הוא כי מדות י״ג בלי אלה
 אחון אשר את וחנותי בתורה כתבה מאשר להיות רק אבקש ולא אלי פנה
 הב? לן ואמר למי זה משה ואמר להב״ה לו יש גדול אוצר שארז״ל וכו'
 יאמרויזנני כו'ובזה הגון שאינו וכו'אע״פ וחנותי משלו לז שאין למי

 לא וגס מדות בי״ג סיחך שאיני ומה כו׳ וחנותי שאמרת מאזתס סאהיה
 כי אפשר אי הנז' מדות הי״ג על לסמוך כי אני ועני יחיד כי הוא בזכותי

 כי א״א זכותי על לסמוך וגס תי' בפחות מדות י״ג ואין אני יחיד הלא
 הגיול מאוצר הנין שאינו אע״פ וחנתי שאמרת מה בכלל ואני אני עני הלא

 אל תמיד עיני )טי( : משלו זכוה לו ואין עני שהוא למי שהוא
 על מהלך והוא השחימה תמיד המביט הנה כי יאמר הכתוב זולת כו׳ ה

 ב ילך אשר הדרך אל יביט לא כי הדרך במכשלוה רגליו ילכדו הארץ

 ,שמיס עבודת אל ה אל תמיד עיניו לאשר יקרה שככה נראה והיה
כי אחר והצלחותיו נזפו אל הנוגעים הזה העולם במכשולות שילכד
 : רגלי מרשת יוציא הוא כי ה' אל תמיד עיני רק הוא כן לח

אל תמיד עיני בהיות אמר דעבירה סרסורי ולבא עינח כי יאמר אי
 רגלי נס מישת יוציא יתב־ך הוא בזה המתחיל הסרסור הוא ה'
 משל והוא מכשול אל החעותדיס רגלים והזכיר איברים ביתר וההיקש

 בהיות והכת יוציהני בה כבר שאפי מהרשת שגס א1י עוד ולא מכשלו׳האד'
 להשפיע אך (טז) יפנה לא שהוא נס וצרה מרשת יוציאני ה עיני

ע>י כי ^יך פונה שאני כמו מ״ה כנגד מדה כלומר ג(י פנה צריך סוב גס

תי'ד



כו כה תהילם אל רוממות
 נכוי בלי חנס מתנת ש״היה וחנני וגס אלי פנה אתה גם כך ה אל תמיד
 תהיה ולא חלי שיפנה אלה תמיד שעיני אחר שצריך שאמרתי ומה שכר

 יחיד אני כי הוא יראיו אל ה' עין הנה כד׳א כן ע״י מחליו אלי ית' פנייתו
 כי הוא חנס מתנת ששאלתי ומה היחיד זכות אל הרבים זכות דוחה ואינו
זכיותי אוכל ולא אני מזכיות עני

 וכו' לבבי צרות )יו( : המועטים
 הנה אך במצוקות ויצא בצרות נכנס
 אשר הס ומצוקות כמשמען הן צרות
 עליהס שינהו' כלבו האדסבהס ירגיש
 כי לאדס טוניס הייסורין והנה
 תלאיהאדסלאיש ית הוא מרפא נהס
 לקבלם צריך אך נפשו חולי לפי ואיש

 לבבי צרות אמר יפות פנים בסכר

 עונותי כיפרו ט מדחקי אותי הרחיבו
 שתסלק לא פניך ־שאחלה מה אך

 רון עון לכפרת הנה טובות כי הצרות
 ארגיש שלא הוציאני שממצוקותי

 יפות פניס שאקבל׳בסבר רק מצוקות
יאמר אי )טי( : לכך לבי שתטהר

 הרחיבו לבכי צרות ח :אני .ועני וחנניביץחיד
 ^ועמליושא י" :הוציאני ממצוקות♦

 ושנאת ראה״איביכי־רכו י־* לנל־הטאותי:

 —אל והצילני נפשי שמרה כ חמסשנאוני:
 תם־ו^ריצרתיכי * כא חסיתיבך־:אנושכי

מכל את-ישראל אלהים פרה ע :קףתיף

 רחמ♦3 אני כי ♦הרה שפטני * לדור ׳־ בו
לא ,במחרת וביהוה הלכתי

ג
 ן"''"■ '*־'׳לי; ׳!נ " כל תעיד עיני מפסוק הקושר

כי מהיצה׳ר לינצל יוכל מי לומר
חילו בני האכרי' וכל הוא ומר רע

 ואמר וכו' אדם כשר על כד׳א האדם הוא הנפש כי לבדי, ואני עוזריו
 אוכל לא בלעדו כי רגלי היצה״ר מרשת יוציא הוא כי ה אל תמיד עיני
 כו' עוזרו הבה שאלמלא יצה״ר זה כו׳ רשע צופה כענין לבדי אנכי

 האברים כי אתו רבים והס אני ועני יחיד כי וחנני אלי פנה לכן )טך(
 אלא אינו יצרי תגרת כן אס אני שצדק אלא כן איבו ואס )ה( בעוזריו

 צרות הנה כי והביטה ראה הימנו גדול יצרו מחבירו הגדול שכל מטעס
 תשובתי שנתקבלה ידי על כי הרחיבו ויצה״ט יצה״ר לי אשר לבבות סני
 הגדול כל כי כנודע מחלוקתם יותר ורבה והטוב הרע יצרי גס גדל

 שני הס לבבי וצרות יחרץ אז צדיק בהיותי ולכן הימנו גדול יצרו מחבירו
 מפאת לי המציקים ואברי מיצרי לי שיש ממצוקותי לכן הרחיבו הלבבות

: לו ואוכל יחידי הוא וישאר בי ילחמו לבל שתכינס הוציאני עצמי
 לבית הכינותי בעניי ואני פסוק על ארז״ל הנה כו' עניי ראה )יח(

 כעני מתנהג שהייתי ע׳י אלא היה עני וכי וכו' אלהי
 והזהב הכסף כל אלתי לבית להכין יכולתי כעני וכיוצא תרדין לאכול

 עונותיו ייסורין מתוך ה7תז הלמד כי והוא הענין אל ונבא : הזה
 כי ייסורין לו היו לא כי לומר מקום־ העה"כוהיה בן והוא מתכפרים

 ערך יגדל יותר כי שלי עוני כלומר עניי ראה לז״א היה גדול מלך הלא
 כיגס דם הא מכל להתענג בידו אשר עלך בהיותו ייסורין המקבל

 מתנהג שאני עניי ראה וזהו שכרו יוכפל כן על עצמו מסגף במלכותו
 שעם מ״שז״ל והוא עמלי ואמר בתורה עמלו שהיה עמלי וגס כעני
 מכל יוכפל כ׳ ג ובזה הרקע גבי על בתורה ועוסק דן היה מלך היותו
 כן' אויבי ראה )יט( : חטאתי לכל ושח ובזה אנשים יתר גגמל

 יהיה רבים שבתוך אפשר כן ועל רבו אויבי כי א' אשות בשתי נכוה .הנני .
 ואפגע באפי תמתי תעלה פן אני וחושש כשאר אשם בלתי ביניהם אחד

 תמס ושנאת כי רואה אני אחר ומצד השאר בקרב נקי דם ואשפוך בהס "
 פן נפשי ה'שמרה מאתך מבקש אני כן על )כ( שנאוניואשמי׳הס

 והס תצילני איך תאמר ושמא בידס אפול פן והצילני וגס נקי אהרוג
 מציל שאינך גס כי )כא( כך תהיתי כי אבוש אל עכ״ז בחירה בעלי
 וגס שלי ויושר תס אקד דברים שני יצטרפו הבה בחירת בעלי מיד

 שם על זה וכל קויתיך כי יצרוני ויושר תס וז״א קויתיך כי הצטרף
 על אך )כב( אני יחיד כי על וזה כה עד בו מדבר שאני הרחמיס

 אלהיס פדה וזהו ויעזרס יפדס הדין מדת גס רביס שהס כלל דרך ישראל

 בבנים רבו כי אויבי ראה יאמר או )יט( : צרותיו מכל ישראל את
 אשר כי שחומרים שנאוני חמס שבאת ואוחי בידם כחמס שהכל ונכסים

 בהם אהרוג כו'שלא נפשי שמרה )כ( 4 משאול בידי הוא תמס לי
 להורגך הבא מקיים שאיני וממה בידם אהרג שלא גופי את והצילני
 בך שחסיתי במה אבוש אל דיני שתעשה בך חסיתי רק והורנו השכם
 ומדה רבו אויבי כי על מהרהר שאיני בי שיש התם אדרבה כי )כא(

 עד הבכאיס לפני קויתיך כאשר בי יישהיו יצרוני ויושר תם מדה כנגד
 אפול שלא יצרזני ויושר התוס כי הבכאיס כראשי הצעדה קול שומעי
 אחוש למה תאמר ושמא )כב(4 כמדובר קויתיך כי הוא הלא היה והיכן

 תפסיד לא ואתת אמנעס לא כחירה בעלי להיותם כי הפעם אמיתה אס
 שנאוני אשר על כפרה שאהיה יצדק לא ישראל כל על כפרה תהיה כי

אחר ממקוס אתה מאשמותס ליפדות כפיה צריכים ישראל שאר ואס

לא

: צרותיו מכל ישראל פדהאלהיסאת

 ע״ה המלך שדוד ארז"ל כו׳הנה ה שפטני לדור כוסס
 לו אמר דוד אלהי שיאמרו ה מהב בקש

 והנה ונסני ה' בחנני לו אמר נסיתיך לא ואתה נסיתיס האבות הקב״ה
מזמור כי מהמפרשים הבראה לפי
 שבע בת עם מעשהו אחי־ היה זה

 יאמר זה ולפי שנסהוולאעמדבנסיון
 שאמרו ז״ל מאמרם בענין כו' לדוד

 מעש׳ולא לאותו ראויים ישראל היו לא
 אלא מעשה לאותו ראוי דוד היה
 אצל כלך לו אומרים יחיד יחטא שאס

 כיאומרס במקומו דודנו'וביארנו
 שלא הוא מעשה לאותו ראוי היה לא

 ראוי היה ידו שעל חטא תחלה חטא
 עבירה כענין ידו על זה חטא לבא

 עון לו קדם שלא אס כי עביר גוררת
 מעשה לחותו ראוי שיהיה חטא אשר
 יאמר כו'ובזה ראוי דוד היה לא וזהו

 שלא לדוד זה עכין להיות כלומר לדוד
 שפטני לכן מעשה לאותו ראוי היה

 ופירש הדין מדת ולא רחמיס מדת ה
כי הוא לדוד שאמרתי מה ואמר

 עבירה איזו השיאתני ולא עלי אלהותך תכנה לשאול הלכתי בתומי אני
 כי כו' ה בחנני )ב( אמעד לא לאמר בטחתי ובה אחרת לי לגרור

 כו' ה' בחנני באומרו מקרא של פשוי־י לפי אמנם 4 בנסיוכי אעמוד
 לו שיאמר לו לאמר ית לפניו דברו בא עת על הכתובים ידברו כי יורה
 על ואמר יעקב ואלהי יצחק חלה* אברהם אלהי יאמרו כאשר דוד אלהי

 שפטני יאמר זה ולפי )א( כהם אני גס כלומר ה בחנני ית תשובתו
 שאמר לאלהיס לי ה' והיה פסוק על אומרים ששמעתי מה ע״ד כן׳ ה'
 לי יהפך הרחמים מדת שאפילו שגס בחסידות מתנהג כ״כ אהיה אז

 לי יתהפך ה שגס ה שפטני פה יאמר ווה אירא לא דין שהוא לאלהיס
 מהאבות גרעתי לא כי והוא זה בדיני זכאי היות לבלתי אירא ולא לדיין

 יתרזן הלא כי כו׳והוא הלכתי בתומי אני הלא כי עלי אלהותך שם לכנות
 האלהיס את בו שנאמר כנח לתומס סעד צריכי׳ היו שלא הוא האבות

 לתומם מתהלכים שמעצמם אלא לתומו סעד צריך היה כי נח התהלך
 אני כי אניכהס וגס לפניו אבותי התהלכו אשר לפני התהלך כד'א

 הלכתי עצמי של בתומי אס כי לתומי העד הוצרכתי שלא הלכתי בתומי
 מני אשורי אטה אולי בחיי גס עלי אלהותך תכנה אס פחד היה לא וגס

 לא בקדושיו הן כי הצדיקי' על שמו מייחד הקב״ה אין שע״כ הטובה הדרך
 לומ׳&הי עלי שמך לכנות שתוכל באופן אמעד לא בטחתי ובה וזהו יאמין

 מה והוא ונסני אני גס ה בחנני אותס בחנת ואס )ב( אמעד לא כי דוד
 א' משלים ב שהביאו יבחן צדיק ה פסוק על מארז״ל על וירא פ שכתבבו

 שכשפשתנו הפשתני ומשל בה מכה בריא' שהיא שיודע הקדר שעל לקדר
 את תעלומות יודע ינסה סבות מב' לאחד כי יפהמכהבושמשתבתכו׳

 השלימה בקדרה מכה כי כקדר צדקתו העולם את להראות או הצדיק
 ישאר מאז כי להשביחו אוהו צרף למען ב' " אותה ויקנו הרואים שיראו

 דוד ואמר עוד להחטיאו כח לעצור ראש ירים לא ועוד לפניו נכנע יצרו
 והכסף הזהב בה שיבחנו בוחן כאבן שהוא הראשון המציאות שהזא בחנני

 אברה' אח נסה ז״ל ופירשז והכסף הזהב יופי את העם את להראות
 שידעו בעולם לנשאו בקשהקבה בשי*ן תתחלף נשיאו'שהסמ״ך לשון

 שהוא אברהם את נסה כד״א ונסני בוחן ה'באבן בחנני יאמר זזה צדקתו
 היה כאשר לנשאני הבוחן שיהיה ונסני וזהו בזה שיבחן מת ע״י לנשאו

 עדיין ואס העולם את צדקתו הודיע למען שעש' ז״ל כמ"ש באברהם
 צדיק כבר אס לומר כז' צרפה וגס השנית הבחינה מן הוא לצרפני צריך
 שאדמת כליותי א' דברים שני צרפה צירוף צריך עדיין ואס ה בחנני אני

 הרהר לבלתי לבי וגס חכמה נובעות כליותיו שהי שהיו שארז״ל לאברהם
 עיני לנגד חסדך כי )ג( :האבות שלשת בכל שזה צד שהוא דבר בשום

 נא ראה לתומי סעד הוצרכתי שלא הלכתי בהמי אני כי אמרתי הלא כו׳
 לבלתי יבנה חסד עולס כי העילס בראת שבו חסדך הלא כי היה כן כי

 לגמרי מעשיהם גסאסלאיתכשרו האדם בני במעשה הרבה דקדק
 לי אפשר היה בחוסן עיני לנגד היה זה הנה פניה איזו להם היות כענין

 עשיתי כן לא אך חסדך ך בסי* פניה באיזו חמתך מנקודת מה בצד להכות
 כי יאמר או * כעצם לפניך אמת שהוא מה באמתך והתהלכתי רק

 כי כוזב האדם כל בחפזי אמרתי אני פסוק על ז״ל במאמי־ס כו׳ חסדך
 ואני ה'למלך היתכןכימשחני אמר מות בצערי עצמו את דוד בראות
 חין כי חומר היה כן על מלכותי היא והיכן מנוחה לי וחין להמית נרדף

זה



כז כו תהלים אל רוממות

 יא נעלמים ועכם עם־מתי־ישרא לא־ישבתי י
 ועם־רשעיםלא מרעים קהל *'שנאתי אבוא:

 מץכחף“כפיואסרבכהאת ארחקננקיון י אשב:
 כל־־ תספר תצרה ל כק! לשמע * ז ♦הרה

 ומקוים ביתך מעוין אהבתי יהוה ״ נפלאצתיף:
 אל־וקאסףעם־וזטאיםגפשי ט משכןכבצדף:

 אשר־כידיהםזמה י חיץ מןם־אנשידמים
 פדני אלף בתמי גי ץא יא : שחד מלאה וימינם
אברף במקהלים במישצר עמדה רגלי יב :וחנני

 אירא ממי וישעי ׳אורי יהרה 1 לדת* אז5

 : אפחד ממי ן-רל1מע יהצה
* בקרב

 למשתני ה' שלקן ולא כתי המי׳־( שמוחל אפילו האדם שגל אס כי זה
 שלח מאשר ששב מעלה כלפי ח״ו להרהר אפשר היה הצער מגודל והנה

 איך ה' נא ראה או׳ וזה כשמואל רק הרהר לא ואדרבה וכיוצא למישחו
 שהיהה עיני לנגד היה למלך שמשחתני חסדך הלא כי מהנהגבתום >זני

 שהוא התפילין הנחה במקוס המשיח'
 לא ועכ״ז העיניס בין נקרא

 ונרדף מטולטל בהיותי הרהרתי
 באמתת רק הרהרתי לא כי באמתך
כך לא חך אל ולא ארס שהוא שמואל

 והתהלכתי וזהו ויכזב 5! איש לא כי
 ותמיד ומטלטל מתהלך שהייתי

 ישבתיעס לא )ר( באמתך:

 שהייתי אמרתי אשר גס מתיכז'
 ואיל׳בעון מכאן אמעד שלא בה בוטח
 הלא כי הוא כן כי הנה חטאתי אשר
 סכות מב לאחד אס כי חוטא אדם אין

 ומתגבר הוא זמר רע כי יצרו תפח או
 רקיס לאנשיס מהתחבר או עליו

 כבר היצה״ר צד על והנה רשעיס או
 כי קלי הוא משועבד כי אמרתי

 הלכתי בתומי כי באמתך התהלכתי
 אשר אנשיס עס התחבר לענין זגס
 הלא כי לי קין זה גס טובים לא
 שזא מתי עס ישבתי לא ימי כל

 נזהר אהיה ועוד התורה תופסי עס רק העולם הבלי בשוא המתעסקים
 שוא מתי הס אס בעצס נגלה אין אשר נעלמיס עס גס כי והלחה מכאן
 כי והלאה מכאן אבא לא אתם גס בהם מסתפק ואדס נעלמים בהם

 שוא מתי שעס אחר ק ואס )ה( אמעד שלא באופן הספק מן אשתמר
 בהבלי עוסקים רק לשמים רשעים עס ולא לבריות מרעים שאינס
 כי אצלי הס שנואים כי לרשעים אתחבר שלא שכן כל נשמרתי העולם

 שעס שכן ומכל לבריות מרעים שהם מרעים קהל שנאתי הלא
 או " אמעד לא כן שע״י באופן עמהס אשב ולא שאשתמר לשמים רשעים
 מרעים קהל שהס ונעלמים שיא עתי אס ואומר ק״ו שנושא הכתוב שיעור

 וחומר קל כי אשב לא לשמים רשעים שעס ודחי כן ואס שנחתי לבריות
 כי פסוק על רז״ל אמרו הנה כו׳ כפי בנקיון ארחץ )ו( : הדבריס

 כי הבית תבנה לא אתה ית הוא לו שכשאמר לפני שפכת רביס דמים
 הגויס דמי שפכי על עון בי יש האס ואמ' דוד השיב שפכת רבים דמים
 על הקרבת דסקרבנות כאלו הס הרי כלומר לפני הקב״ת לו ואמר

 פירוש רז״ל שלמדונו זה כי והוא הכתוב ענין אל נבא ובזה • לפני המזבח
 עצמו הוא קרבנות כדס ששפך דמים שהיו לו אמר ית שהוא הכתוב
 הלכתי בתמי אני כי אמרתי הלא אמר כי והוא עצמו דוד לכו מלמד

 בית מלכנות ית׳ הוא חותך דחה הלא איש יאמר אס כו'והלא ה ובחנני
 עלה ואיך לפניו כפיס נקי שאינך הרי שפכת רבים דמיס כי על המקדש

 כי וינסך ושיבחנך עליך ית אלהותו לכנות האבות אל להדמות לבך על
 דמים כי באו' ה חשבני כפיס נקי לבלתי לא הכה לז״א ית׳ כאמתו התהלכה

 הכפים דם מנוסת הלא כי חטאות לדם אדרבה אס כי לפני שפכת רבים
 לי יחשבו ובזה ה' אויבי להפיל שהיתה הכונה וטוב הלב בכקיזן ארחץ

 ארבע לתה המזבח בסיבוב שהם הצבור חטאות בדם ת מזבחך כמסבב
 לסובב ופנה בכבש עלה התנא כמאמר למזבח קרנות ארבע על מחנות

 מערבית מערבית צפונית צפונית מזרחית מזרחית דרומית לקרן לו ובא
 מזבחך כמסבב אני בטובהכונה כי ה' מזבחך את ואסובבה וזהו דרומית

 איפה א״כ אדם יאמר )ז(ואס רשעים של דמם לו יחשב קרבנית לדם כי
 למה כן אס כפרה וקרבכות כחטאות לך היו ששפכת רכים דמים שכל

 דמית כי גס ומה בימיך המקדש בית שיבנה והשתדלה לבך שמת •ה
 אך המרכבה הס הן כי המקדם בית צריכיס היו 1־ ל והם האבות אל עצמך

 שם אשמותיך כפרת קרבנות לרצון יהיו למען הדבר היה כי יראה הלא
 הוא כן לא כי ואומר בא הנני כן על ית' לשבתו מטון השמים שער בגד
 גמלתני אשר הטובות כל על תודות להקריב אח־ דברים שני על אס כי

 וזהו ה׳ בבית שס העומדים ישראל כל לפני נפלאותיך כל שם לספר וגס
 לספר וגס הא' הדבר שהוא תודה בקול לשמיע כדי לומר לשמיעכו׳

 משכן ומקום ביתך מעון אהבתי שה׳ מה הוא )ח( נפלאותיך כל
 הכתובים שעור הוא זה והנה עון על קךבנות להקריב לח אך כבודך

 ענין כפל שיראה כו' ומקים וכו׳ ביתך ן מע באות אלו תיבות ולהתכת
 דבר הוא הלא כי ידעתי הן שאמר יהיה קישי־ת שת• שהם שונות במלות
 הכה כענין אס כי זה קין חך חרץ ה על חלהים ישב האמנם כי מתמיה

 וכמאמרם במקום יתבי־ך שהוא ולא יתברך חתו הוא שהמקום אתי מקוס

 ע״דזה מקומו העולס ואין עולם של מקומו הוא קדם אלהי מעונה ז״ל
 מעירך שקהבתי חומר איני והנורא הגדול מציאותך שהוא ה' דוד אמר

 מה אהבתי אס כי מעונך המקדש ואין המקדש מעין אתה אדרבה כי
 שיש מה וגס הבית של מעין אחה כי הוא אהה אשר ביתך של מעון שהוא

 כבוד הנקרא התפשטות הוא בבית
 התפשטזחך כבודך משכן ומקום וזהו

 יאמר או : עצמו הבית שהוא
 בית כי אחרים במקומות מאמרנו
 איכותו משחלשל מעלה של המקדש

 כמאמר התחתון המקדש בבית למטה
 ושעל לך זבול בית בניתי בנה הכתוב

 זמשתחוי© צשפיס עומדים היו כן
 במזמור יפה קצלנו כמפורש רווחי׳

 • דשמיא בסייעתא באומרי׳לי שמחתי
 ביתיך מעון אהבתי ה יאמר ובזה
 שהוא מטה של המקדש בית כללו' הוא

 של ב״ה הוא המיוחד ביתך של מעון
 מתייחס הוא וקדוש רוחני כי מעלה

 משכן מקו' אהבתי הכל ה'ועל ביה אל

 .: הקדשים קדש בית הוא כבודך
 כו'במאמר עם האסוף אל )ט(

 מי מאיר לר ברוריה

 הנס כהיב חטאים חוטאים כתיב
 נראה כאשר וגס לדעתה כי נראה

 שאדם החטאות מציאות הוא חטאים פירוש כי הוא בדבר מסכים שהגמר
 אמר דאת כמה חטאות אמי־ ולא זכר לשין הכתוב שקראם ואחשבה חוטא
 המקטרגים מהם שנעשים המשחיתים אל לרמוז וחטאו' עונות לי כמה
 שלא נפשי חטאים עם תאסוף אל אמר הענין קל ונבא • יתברך לפניו

 עד עדיין חטאיס עמה היות עם תאסף באופן ימים בקרב תאספנה
 להסיר צריך שאבי החטאים ובכלל העולם מן חטאים ויהמו מהם שאשוב
 אשר הס )י( עמהס גדל אהס חיי שהיו דמים אנשי ועם כי הוא מעלי

 לחפות מחד מלאה וימינם לדון זמה דין לידס בא שהיה זמה נידיהס
 אנשי ועם וזהו ללמוד לא כן אעפ״י ממעשיהם ללמוד לי ואפשר הזמת
 על לחפות שוחד מלאה וימינם זמה בידיהם אשר ונס בעה״ז חיי דמים
 אס כי )יא( עשיתי ולא כרוכיא כי ולצווח לחרד לי שהיה ערוה דבר
 חטאים כיתר כפרה צריך אני לזה ושותק רואה הולך הייתי בהמי ואני

 אני גם כן לעשות ממעשיהם למדתי שמא לומר אך )יב( חמות טרס
 כן ועל ה' שמר חסידיו רגלי כי במישור עמדה רגלי הלא כי צריך איני זה

 מקהליס ב' אז שיהיו לצדיקים סעידת ית' יעשה כאשר מקהלים ב' במקום
 של כוס לי שינתן ה שאברך אזכה והצדיקי' יה' שעמו מעלה של פמליא

: אברך ואני ברכה
 ולא הנפש הוא האדם כי ידוע וכו' אורי ה' לדוד )א( בז

 הוא כי אדם בשר יקרא הבשר אך הבשר
 על בדברו אכן כו׳ וישעי אורי אמר הנפש על בדברו ולכן רוח ולא בשר
 עימד עודנו הנה כי והוא העבין אל ונבא בשרי את לאכול אמר גופו

 האומרים אליו הקרובים אויביו תגרה לו שנמשך שבע גת ענין בצרת
 מדרשו בבית אוהו ומכעיסים במה מיתתו חיש אשת על הבא לפניו

 בית שיבנה ה מאת שאל שבע בת ענין קודם כי ידוע והנה רז״ל כמאמר
 ושיעור שבע בת עכין היה זמן ואחר ית' הוא לו הודה ולא בימיו המקדש

 אדי ח׳ לאדם יש אויבים מיני שני הנה כי היא הזה במזמור כוונתו ענק
 שכל עשה אשר בעבירות שנעשו טומאה כחות וכל הרע יצר כי הנפש
 לקבד יזם יום אחרת עבירה לו לגרור עומדת מלחמה כאיש מהנה החת
 להרגו מבקשים מלחמת עורכי הגוף אויבי והוא שני סוג ויש נפשו את

 לדוד והנה בממלכה ממלכת באיש איש להלחם נועדו המלכים כדרך
 המלביני' ודומיה' ואחיתזפל ג כדו׳ סביבותיו אויביו והוא שלישי סוג היה
 היה לא הראשונים הסונים על הנה כי דוד ואמו־ אותו ומכעיסים פניו

 מצרת ולא הנפש לתמצית יירח לא בעורו ה'היה באשר כי מצטער
 חת נותן ית' הוא והיה יתן מי כי אומר היה השלישית על אך הגיף

 פורש שהיה בימיו המקדש בית שיבנה מאז שאל קשר הקדומה שאלתו
 על שב בקר ובכל ביתו אל בח הוא בערב היום כל בב״ה ויושב אדם מבני

 ה' זיכהו כי ויבושו אויביו ירחו ואז חייו ימי כל יום יום ה' בבית משמרתו
 דאגתו על ולח מהגרתס לו יניח וקז לה' בית בן להיות ביתו חת לבטת

 וחמי! אפו יחרה דבריהם רוע בשמעו אחד רגע פן חם כי לו צר היה
 • עזן ומצאהו ה בעיני יישר לא ואולי משפט בתם לעשות בו תבער מלך
 סוגי משכי הנה אמר כי והוא הנז' בכונת הנתיבים התכה חל וכבא

פחד לי חין להמיתו יףגל הס שני להחטיאה לנפש הס תשר אחד התויגיס



גא כז תהילם אל רוממות

 צח לאכלאת-עשרי מרעים עלי׳ בקרב י
 ',אם־תחגחעל ג : ונפלו כשרו המה לי ואויבי

 מלחמה עלי אס־תקום מחנו־קלא־־ייראלם

 מאת־יהוה ׳שאלתי אחת י בזאתאעבוטח:

 כל-ימיחץ בבית־־יהוה שבקזי אבקש אותה
 בייצפנני׳ :״בהיכלו כנועם־יהוהול?קר ארוזות

 סיור אהלו בסתר רץה;סרתירמ קונם בסכה
 סביבות" איכי קל ראשי ירום ועתה י "רומכגי•
 רתחיזןהאשירהואזמררה זבחי באהלו ואזבחה

 :^יהוהקוליאקראוחגנ/וענגי * :ליהוף
 יהויה ארת־פניף פני בקשו■ ךיבי אמר ׳ לך י׳

 אל־תסתרפ!־יף׳ממניאל־תטכאף ט :אכק^ן

 <<הי ואל־תעזבגי אל־תטשני ה*ת עזרתי עבדך

: רהוהיאספני עזבוני ואמי כי־אבי י ישעי:

 לפני הואאזרילהאיר אתו שה ה' שלדור כיון כו׳כלימר לדודה כיהלא
 אשר עכירות טומא כיזו' ומכל היצה״ר מתגר לינצל וישעי במצותי! ללכת

 להחטיאני יוכל מי איר ממי וע״כ עומדי׳להחטיאני המקטרגי׳עלי עשיתי
 כי נפשי אור אומר אינו עליה כדכרז אשר הנפש אל הנוגע עצ הוא ווה
 וגס הנפש הוא האדס כי אורי אס
 מן חיי לקפח ומבקשי' גופי אויבי על

כי אירא לא מזה גס הזה העולס
 אפחד ממי חיי מעוז ה כאשר הלא
 על אפשר הלא תאמר ושמא )ב(

 פן בחירה בעלי ומריעיס פריצים *די
 שעלחפשיות לקראתך יצאו בחרב

 כי כלום וה אין ה ימנעם לא הנחירה
 הצרה אין מרעים עלי בקרוב הלא

 כי לנפש צרה אינה כי גדולה כך כל
 כי בשרי את לאכול רק יוכלו לא
 לא אך לגוף! אס כי אויב שליטת אין

 גס אס כי עוד ולא הנפש על יוכלו
 אושע ממנה בחירה בעלי שהם

 אחר כי והוא ויפולו יכרעו והמדעים
 הם הנפש ואויבי צרי הס ואויבי שצרי

 לי הס באשמותי שנבראו המשחיתי'
 הכסף לי אמר דאת כמה שלי כלומר

 שהוא שבמקרא לי כל וכן הזהב ולי
 לו שיש מי גס כי והענין שלי כאומר
 מאהבה ושב משחיתי׳ בס ברא עונות
העונות לו נהפכו כי בגמרא מסיק

 שזדונות תשובה גדולה רשב״ל כמאמר לסניגוריס והקטינזריס לזכיות
 אז הנה ולאוהבים לסניגוריס המקטרגים נהפכים כי כזכיות נעשים

 של ואויבי שצרי בהיות כי עוד ולא בשרי את לאכול יוכלו לא המרעים

 הנוכרים המרעים אז אויבי היותם תחת שלי שעשיתיס שלי לי הס הנפש
 שמץ בו בהמצא אלא באדם בחירה הבעלי את ה ישליט שלא ונפלו כשלו
 חנניה עם וחבריו כנכוכדנאצר ויקרם לזכיות זדונות בהפכו לא אך מון

 וישליכם רעתו וכלת עשה כי נאצר נבוכד בחירת הוסרה שלא וחבריו
 נשאר שלא באופן ברחמיו ית הוא הצילם ואח״כ יקידתא נורא אתון גו אל

 ואני בעונשו ונפלו בעון כשלו אלה כן והעונש העון רק בחצר לנבוכד
 תחלה שהזכיר המרעים אל חוזר כי מיותרת אינה המה מלת ו;יה אנצל
 בתזכיר והוא מחנה עלי תחנת אס כי והוא בידי יש סימן והנה )ג(

 דכתיב את חטאה רבו לו אמר מירתת דהזה תלמיד ההוא על ז״ל מאמר'
 כי לו ויצר מחד יעקב ויירא פסוק על וכן־□תבנו כן' חטאים בציון פחדו

 אס באומרו המורא על לו היצר מעשו בלבו מורא לו שהיה יעקב בראות
 הברכה ממנו שלקחתי עלמה לאחי חייב שאני או חטא איזה עלי שיש לא
 היראה על לו וייצר ואז מאד יעקב ויירא וזהו עלי נופלת יראה היתה לא

 דוד כוונת תהיה זה דרך ועל חטא הוראת היא כי באומרו עליו שנפלה
 שלא רואה אני מרחוק נגדי שחונה מחנה עלי תחנה כאשר הנה באומרו

 חטא עלי אין כי באומרי מתחזק אני אז בלבי נופלת מורא אין כי לבי יירא
 בוטח אני בזאת ההוא מהמחנה מלחת עלי כשתקום וע״כ לבי להפחיד * .*
בוטח אני בלבי יראת אין עלי חונה המחנה שמראות שראיתי זו בהוראה '

 )ר( כלל מיצר איני האויבים של הסונים שמשני באופן המלחמה שאנצח 9
 ולא המקיש בית אני לבנות שהיא ימים זה ה מאת שאלתי אחת ועכ״ז
 בבית שבתי שהוא אדם מבני לפרוש והיא אבקש אותה ועתה ה' לי הודה

 לו יש בייחוד שאליו לרמוז שבתי אס כי שבת אמר ולא חיי ימי כל ה׳
 דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה אין כי מרז״ל כנודע בעזרה ישיבה
 זולתי מלך היה אס מש״כ שם להתמיד יכול הייתי כן ידי ועל בלבד

 אטפל ולא דוד בית מלכי וכל כמוני מיהודה לא אשר לו וחמה כשאול
 ע״י אחזה שדי שמחזה ה' בנועם לחזות אס כי אדם בני עס דבר בשום

 הנשפע העליון ל מנועם ושאוב לנפש אושר השגת שהוא שם התמדתי
 בהיכלו ולבקר וזהו בקר בכל בהיכלו יבקר כי הגוף וגס מלמעלה שם

 מן בהסתלקי כן עיי לנפשי ייטיב למען זאת בקשתי ואין )ח( למטה
 ביום בין לי ייטיב במותי כי ידעתי כי צריך איני לוה הלא כי העולם
 בסכה יצפנני הנה כי בתחתון בין העליון בעולם בין כן אחרי בין המות

 בסתר יסתירני כן אחרי וגס המות יום הוא רעה ביום שלומו סוכת הוא
 של סתר שהוא העליון הוא ב״ה של הנסתר רוחניות בחביון אהלוהוא

 שהוא לנוף גס למטה אס כי העליון בעולם בלבד ולא מסה של זה אהלו

 תשמור בשכני תורתי כי ירוממני שם צור במערת הנתון הקבר בצור
 אך )י( וקייס חי ישראל הלך דוד כי גס ומה דובבות שפתותי ויהיו עלי
 ירום ידי על המקדש בית הבנות ידי על ועתה כי הוא שהייתי.מכקש מה

 שהם וכיוצא נרא ין ושמעי ואחיתופל דואג הס סביכותי אויבי על ראשי
 שעתידים מה כי בפיהם עלי הפועריס המדרש כבית סביבותי אויבי

 שבית יראו כי מעתה יכירו חני ה בעיני טוב כי מותי אחרי להכיר
 כמעשי שכינה שהשרה אתי ה כאשר רק זה אין כי ידי על נכנה המקדש

 ולא ראשי עליהם ירום כאופן ידי
 יחשדני ואל עוד לרודפני לכסל' ישוכו

 והשתרר התגדל לכונת כי שומע
 שיכנה זה אומר אני זולתם ועל עליה

 אדרבא הלא כי ידי על המקדש כית
 תרוע זבחי כאהל! ואזבחה אכנע אז

 לא ואזמרה שאשירה ומה והכנעה
 על שהוא לה אס כי אלי הנוגע על

 כרייתו שמתחלת ית רצונו העשות
 דירה לו שתהיה נתאוה עולם של

 אשירה וזהו רצונו ונעשה כתחתוניס
 כוונות כל כי כלומר לה ואזמרה
 לחזות שאתבודד £ אלא אינו הענין

 סכיכותי אויבי ויכנעו ה בנועם
 חלילה ה את ומחלליס אותי הרודפים

 שמעה )ז( עוד יחטאו ולא
 הייתי כה עד הנה אמר כו' קולי

 וירום בימי המקדש בית יכנה מבקש
 ואשקוט סביכותי אויכי ראשיעל
 אין כי נראו' אך ה את חללם מתגרת

 לי לבקש אומר אני בקשתי נעשת
פניך מחלה אני ועליה אחרה דרך

 שחלתו ופירש וענני וחנני זאת בקשתי לעשות ופו׳ אקרא קולי ה ואומר
 התיבות זהתכת בס״ד נבאר כאשר וכו' ממני פניך זהיאאלחסתר

 הס עוד אענה ואני יקראו טרם הכתוב מאמר יאמר כוי שמע באומרו
 טרם היא והעניה הווה הדבור כעוד השמיעה כי אשמע ואני מדברים

 אך קורא אינני עדיין כי עתיד הוא זה כשאקרא קולי ה שמע וזהו יקראו
 ההוא יחידכיהמקרא היותי עם וענני וחנני תקרא טרם שהוא מעתה
 יאמר או * וחמי חן לשון אמר כן ועל יחיד לשון רכי'זזה לשון נאמר
 עם כשאקרא קולי ה שמע וזהו כו׳ וארשת כו׳ לכו פסויךעאות ענין

 ל משמוע כן אחרי תמנע לא וענני וחמי מבקש אני אקרא טרס שמעתה
 איני כו'אני יקראו שטרם לשלמים הוא דרכך יאמר או ♦ התפלה
 וטרם )ח( וענני וחמי ואז כשאקרא שתשמע רק זה לכל עצמי מחשיב

 אמר לך ואמר הקדים וכו' ממני פניך תסתר אל שהיא שאלתו יגלה
 לשלמות האדם צריך אין כי לומר היא אנשים דרך הנה כי והוא כו^ לבי

 לז יהיה הכל כזה כי יותר צריך ואין ה עם שלם לכו היות אס כי כשרונו
 גס אס כי כלבד כזה יבטח לא ה דבר את הירח אך ככשרון ימוט ןלא

 עון שגגת חקרנו יכטחשלא ובזה מלפניו יסתר ולא ה'אתו פני יהיו ינקש
 לעבודתך לך הנוגע כדבר כלומר לך הנה לומר והוא כו' לבי אמר לד הה!
 שפני בהיות כי פני שתבקשו רק צריכים אינכם ואברי רוחי אל לבי אמר
 אם כי בוה די אמרתי חךאנילא דכר כשום יחטאו לא הישוב עם הלב
 אבקש ה' פניך את וזהו אחטא לבלתי אתי פניך יהיו אבקש ה' פניך אח

 עמי תמיד מהיותם ממני פניך תסקר אל היא הלא שאלתי היא וזו )ט(
 עבדך באף היות בעת באף תט אל היא זאת בקשתי ועיקר אחטא לבלתי
 ואהרגם אותם חרדה פן הנו' סביבותי אויבי מד בכעס היותי בעת שהוא
 היות ועם פניו המסתיר לה וחטאתי מות כת בלתי נפש כדם אבא ואולי
 כי פניך הסתרת לא כלבד שלא משאול כשנרדפתי הייה עזרתי כה שעד

 ממני מעט שתטה מה פן כו׳ תטשני אל עתה אני ירא עזרתני שגס אס
 הנטישה ומן מהטיה יותר שהיא אותי לנטוש גס הבא כוי תט אל כחומרי

 מה ידי על כי שהוא לגמרי תעזבני ואל והיא הימנה גדולה אל אבא
 מהטיה יותר תרחק שעליו טעות לכלל אבא ממני כהעותך באף שאחטא

 מהנטישה גדולה העזיבה כי שתעזבני גדר עד ומתנה שתטשני גדר עד
 היית עזרתי אז הנה כי הוא כמאז שתעזרני עתה גס אכטח שלא והטעם

 אלהים שם שהוא הדין מדת פן אני ירא אך שהזכרתי הרחמים שם אתה
 אילי רבות פעמים שהושיעני מה על כי ישעי אלהי וזהו עלי תקטרג
 אתה הלא כי תעזבני יאמר או * לקטרג מקים וימצא זכותי אכלתי

 לי יעמוד מי אובד עדי יצרי ביד מסור ואהיה שחחטא אחר כי ישעי אלהי
 הוא טוב טוב לכן ישעי כיחתהאלהי אתה אלא לי אין הלא להושיעני

 ותצטרך משאחטא אחטא לבלתי אתי פניך תמיד בהיות מעתה הצילני
 כי מעתה בלבד זלא )י( ישעי אלהי חתה כי וזהו לרפאתני אבדי אחר
 חלק והנה והקנ״ה ואמו אביו באדס יש שותפין ג' הלא כי מראשיתי אס
 כחלקם לעשות יכלו מה נפל להיות עתיד בהיותי הגוף שהוא ואמי אני
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כח בז תהילם אל ׳רוממות
 יאספני וה׳ ידם לאל אין כי עזבוני חלקו אחד כל נתן מאז כי עזבוני הלא

 ומעט אברהם משנות מעט לקחת ית' הוצרך הראשון אדם שנות זולת כי
 חיי שאסף בעצם ישעי הואית׳אלהי כי הנה מיוסף ומעט מיעקב

 ה' הורני )יא( : יאספני וה' כו' אבי כי וזהו רבים ממקומות
 פניו חלה כה עד הנה וכו' דרכך

 באו׳אתפניךה' אתו פניו יהיו ית׳
והיא שנית שאלה בקש ואחכ אבקש

יסתר 11 אח ית' פניו שיהיו אחר כי

 למען מישור נארח ונחני דרכך יהוה הורגי יא
עדי המרבי בי צרי כנפש 'אל־תתנגי * :שררי

 כאומרו מה הטיה אפי' ממני פניו
 לנטישה יבא מזה פן וכו' באף תט אל

 כעת פן כמדובר לגמרי ולעזיבת
 תיו סביב אויביו על סיכעוס

 על הבת באומרם אותו המקנטריס
 עתה כזה זכיוצ במק מיתתו איש אשת
 וה עזבוני ואמי הבי כי אומרו אחרי

 אני שלישית שאלה עוד אמר יאספני
 הנז׳ זו דרכך ה הורני והיא מבקש
 הקדים לא אשר את גס להיטיב סהיא

חטא אדרבה אס כי טובה לעשות

 רהאמנרתי לולא ע : המס ויפות ~שקר
אל" קרה יי :חיים כארץ יהוה כטוב לראות

 : וקוהאל־יהלה ככף חאמץ חזק יהרה
 אל־ צורי אקרא אליףיהוה׳ לרוד א כה

 פן־־תחשרה ממגי רתחרש
ד^1שמעק ב :בור עם־יורדי ונמשלתי ממגי

דברי און אל־תמשבניעם־ךשעיםועםיפעלי ג

שבאתי הראשונה בפעם הלא כי לך
 אבי כי גדולה טובה גמלתני ואתה דוד הוא חדס כי לך חטאתי לעילם

 והתייתני מהחבות אחד מכל שנוק מעגי חספתני ה' ואתה עזבוני ואמי
 אני גס כן שאעשה זו דרכך ה קורני ממך שואל אני כן על שנה שבעים

 לדרך המתייחסת רחבה דרך היח וזו לי הרע אשר אק להיטיב להרבות
 אורח הנקרהיס צרים בדרכים שגס עישור בתרח ונהני כי לי תיסיף ועוד

 לפנים לעשות הוא מישור כי ץ והו מיש,ר חרח יהיה דרך הנקראת בערך
 והעושים הדין משורת לפנים זו והטוב הישר ועשית כמ״ש הדין משורת

 ועל הצדיקים כתות שאר מכל הפנים אה הרואים ישרים נקראים כן
 במה צ*ל חין כי והענין ישרים אורת הוא מישור בארח ונחני אמר זו מדה

 אס כי לי ייצר לא להס שאטיב במה כי שהוא רחבה לדרך סמתייחס
 בזה גס להם שחטיב במה לי שידחק הצר באורח גס אס כי ברחבה ולך כי

 שלמה י טובת ו חני טוב כי יכירו לא כי כי המסתכלי' שררי למען ׳ ה גחני
 להחניף כי יאמרו כי לי מצרים כשאין שהוא דרך בנקרא שאטיב במה

מתנהג אני ועכ״ז כדבר ודוחק לי שצר במה גס כי כראות אך נלככי
: הס נס כן לעשות ילמדו ואדרבה האמת יודו אז כחסידות

 השורה מן לפנים לעשות הואלתי נא הנה אמר וכו' תתנני אל )יב(
 ה' תורני כי להטיב ארכה לי מרעיס לאשר גס כי שהוא

 הם שאס והיא אחת הטבה מזה יצא אפשר היה והלא כמדוכר דרכך
 תכא שלח צרה גורמים יהיו כנפשותס וחטאים טמאים הס אשר נעונס

 כן לי תעשה אל נפשם כעד לכפר שבהם רב ליטול הוא ה דרך אשר
 שאהיה צרי כנפש תתנני אל אס כי לי למציריס להיטיב חסידותי בגלל
 צדיק כי יאמרו לא כי עוד יחטאו הלא כי נפשס כעד כפרה לקרכן ניתן
 כי שקר עדי כי קמו הלא כי לתוכה ידינוני אס כי כעונס ונתפס אני

 כריתות גט דוד בית למלחמת היוצא כל כי היה מפורסם כי הכל ידעו
 כאומרם איש אשת על באתי כי לומר שקר עדי קמו לכדי וכי !שתו ל כותב
 כי כמה מיתתו איש אשת על הכא ואהלות נגעים על כהתעסקס אליו

 כאיס שהנגעים מהדברים אחד שהוא הרע ללשון לא כי שלהורות כ1אחש
 אס כי כגופו דלוקה לן דקיימא ככשרים לחושד לא וגס תחשב עליו

 שהייתי והדכור וההפחה שקר ,עד כי תיכסזזהוכיקמו יהגה שאמת
 חחסתי חמס כי הוא ק כדבריהם להסהואחמסכי ואומר מפיח
 בארץ ה׳ כטוב לראות שהאמנתי לולא קקנתי ואין )יג( זולתי אשת
 אשת על הבא להם משיב ז״לשהיה מאמרם והוא הבא לעולס הוא קייס
 רעי אשת בידי הוא חמס אומרו וזהו הבא לעילס חלק לו ויש בחנק איש

 אתפש ואס כלומר הבא לעולס חלק לי יש כי כו' האמנתי שעכ״ז לולח
 כי ראיה מיתתי כי לומר ברשעתם ויחזיקו שיתפקדו שכן כל נפשם בעין

 או )יב( : פשע חטאתם על ויוסיפי כדבריהם חיש אשת בעון כשלהי
 על שבאתי לזמר שקר עדי בי קמו כי שאמר הזה בדרך הכתוב שעור
 שחמסתי בכל זו חמס אמירת מתפשטת שהיתה חמס ויפח חיש אשת
 ויש בחנק מיתתו איש אשת על הבא אומרי טענת היתה לולא זולתי אשת

 וכדבר יפח היה כי לומר הזוה לשין חתה ויפח וז״א הכה לעולם חלק לו
 מכטל הייתי כזה כן שעל ה' כטוב לראות האמנתי לולא זה עדותם קמס

 כו׳הנהכתכנוכיג׳דכריס ה 11 קוה )יד( : כמדובר זו אמירתם
 ה'אבקש פניך את ראשונה המחזר העני כדרך בהדרגה זו אחר זו שאל

 ממנו פניו יסחר אל אתו פניו היות שאחר שנית " אתו ה פני שיהיו
 ממנו יטה שלא עבדך באף קט אל ממני פניך קהתר אל וז״א סכה לשוס
להורות עמו שיהיה שלישית י השורה מן בחף יצא פן וחף כעס בזמן

שלום
עשה ידו ועוצם כחו כי לחשוב

ם4ז ׳־׳■ע "יי׳ •י -- • • ,
 אמשך קולי שומע יתברך הוא אין בהן און פעלתי שלא עס ידי

 : בלבבם ורעה שלום דוברי' דבורם ובקול בידיה און ופועלי שעי'
 שאלתי כאשר יאמר הכתוב זולת כו׳ רשעים עם תמשכני אל

 כמדובר תחנוני קול ושתשמע מתני תחרש שאל גופי צרת על
 כן* רשעים עם תמשכני אל והיא הנפש צרת על לפניך אוחילה כן נס

 וכהשקט בשלוה ומתיס מוצלחים יהיו וחטאים רעים היות' עס כ׳ח והוא
 הסוגים כל ופירש חלילה ריזריהס ולימשך להרהר אבא בל הושיעני

שהס און פועלי עסי שתיס^ םהס נקראים שהם הנמצאים

רעים

רשעי׳ אקר
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 על ותאמר לו אמריה תשיב הקדש רוח שלשאלה על מישור ונחניבארת

 את בחמר שאלת מאפר יותר שהוח עמך יהיה כי ה חל קוה הראשונה
 שלא שחלת אשר כלומר לבך ויאמץ חזק אמר השנית ועל אגקש ה פניך

 עבדו באף יטה ולא פניי ה יסתיר
 אני לזה ואפך כעסך בעת שהוא
 אס ה'כי אל הכל תניח אל לך אומר

 וכעס אף לך יהיה לבלתי חזק רק
׳—* "*—-1 ייו^י** רז ודר גרר^

׳• " י' ן— | ז
 ליטהר בא כי כעוס לבלתי יאמצהו

 והיא השלישית ועל אותו משייעין
 ה' אל וקוה אמר בחסידות להתנהג

 יאמר או : לך זה את נס יעשה
 כאשר כי סימן לך יש כי אמרת הלא

 בלתי חזק ולבך מחנה עליך תחנה
 תלמיד ההוא הפך עמך ה' כי ירח

 כי את חטאה לו ואמרו מרתת דהוה
 כי אפשר והנה חטאים בציון פחדו

 תחנה כי ושמח חזק לבו את הרואה
 יבא שמחתו שמרוב מחנה עליו

 ח״ו ממנו יתברך הוא ירחק ואז חיל לו
 כי תראה ואס ה' אל קוה הקדש רוח לו אומרת כן על אויביו ביד ויתנהו

 החטא זיגרוס ית׳ ממנו תרפה פן לה' מלקוזת תרף. חל לבך ויאמץ חזק
 ולא עמך הוא וכבר אתה ראוי כי תבטח ולא תמיד ה חל זקוה שוב חס כי

ותהרהר יתמהמה אס תתייאש ה'ואל אל קזה זה מעין או • ירפך
 סיבה זה יהיה ואל שלך על יותר יתברך הוא לבך ויאמץ כן זע״י חזק רק

 רק בא כבר כאלו בלבך היה כי החומץ אחר יחחר אס יותר שתהרהר
־• לך יחשב וזכות הוא כאמן כי ת' ל י זה;־

י■ ׳ ץ"/ דיז-ג
הוא תחרש אומרו הנה חקרחוכו 11 1 / ן

 תחשה פן אומרו אך בלבד כמחריש שהוא
 הקורא את עונה שאינו לומר צריך שאין הימנה גדולה שתיקה יותר הוא
 ותעננו תחשה כמד״א ושיתק קוראו את שמצרים רוחה גס אס כי אותו
טרם והיה פסוק על מאמרנו נזכיר הענין אל לבא והנה * מחד עד

 אס כי והוא כו' לי נתת לבו תאות פסוק ענין והוא כו׳ אענה ואני יקראו
 ידע והמלך ובקשתו שאלתו איש חיש לשאול לפניו יבאו המלך אוהבי שני

 תדבר אל יאמר ולא׳ חפצס למלא בלבו וגמר אחד כל שתלת ידברו טרם
 שאלתו דברי כל וישמע יקשיב ולשני עניתיך הקרא טרס הלא כי דבר
 לו נתן שתאותו נס כי השני את אומר הוי יותר אוהב משניהם מי את

 ועכ*ו לו נחת לכו השניתאות הסוג על יאמר וזה אתו בדברו משתעשע
 אחשוב וזה מפיו לשמוע רצית אס כי סלה מנעת כל שפתיו וארשת

 הס עוד זעכ״ז תאותו לו ואתן אענה ו.,ני יקראו טרם והיה בפסוק
 עניתי כבר כי ממני החרישו להם אומר ולא תשמע ואני בתפלה מדברים

 שאומר פה נס יאמר זה וענין לכס קו בשמיעת אשתעשע כי שהוא אתכס
 לקרא עצמי שהכינותי שאקרא חס כי קראתי לא שעדיין אקרא ה אליך

 . ממני תחרש אל הקריאה טרם מיד התפנה התחלת שהוא זלומרצורי
 אפסיד שעניהני סימן ראות שבבלתי ימשך פן הצלתי ולגזור מלענות

 אויב♦ בהצרלי ממני תחשה שגס באופן בזה ואחטא זאתייאש בטחון ה
 עונותי כי יאמרו כי בור יורדי עם הרואים בעיני ונמשלתי בידו ואפול
 מלשמוע תמנע אל אקרא טרם שעניתני ואחר ב( ) לה' ויחטאו לכדוני

 קול אס כי תחנוני אמר ולא תחנוני קול שמע אס כי כן אחרי שועתי
 להשתעשע לכך שתשית נס לי מצרה שהוא ע מש; שאני כזמן כלומ תחנוני
 אס כי לאו אס שלמה היא אס בכונתי עמי תדקדק אל תפלתי לשמוע

 יודע שע׳יכן כו' ידי כנשאי וגס , כראוי מכוין אינו שהלב עס הקול שמע
 פעלו לא ידי וגס כלב וח' כפה א׳ לי היה לא כי הס שלמיס וידי דבורי כי

 פועלי רשעי׳זעס עם תמשכני )ג(אל ידי בנשאי קולי נשמע שע״כ עולה
 מהם רחוק שת׳ רשעים עם אמשך ח׳ו ידי בנשאי תשמעני לא שאס און

 בלכבס ורעה רעיהם עם שלום דוברי ובדבורס בידיהם און פועלי ועם
 וגס כלב ואחד כפה אחד לי שאין טהור שדכזרי שעס אחר אהרהר פן

—2. .1״, תייייי יחדו-,- הוא איו כהו אוו פעלחי שלא עם ידי בנשאי



 תךלהם י : בלנבם ורעה ץם־רעיהם שלום
 תן־להם ידיהם כמעשה מעלליהם וכרע כ^עלם

 כיילא^בינואלפעלת " : ר־שכגמולםלהם
 ברוף י :יבנם ולא יהרסם ואל־מעשהיחו יהוה

 ומגג" עזי1 יהוה " :תחנוני קול שמע כי ה1ך
: אהודנו ומשירי לבי וגעזרתירעלז לכי בטח בו

 : הוא משיחו ישיעוות ומעון יהוהען־למו י׳
 ורעם את־גחלתף וברך את־עמף1 הושיעה ט

עד-העולם ונשאם
 אלים בני ליהוה הכו לדוד מזמור א ט3

: מןז כבור ל;הוה הבו
^הבו

אל רוממות
 י־עיהס עס שלוס דוברי וחנפיס הצבועים הס שלישי זהוג לבי״יוה רעיס
 כו' רשעיס עס תמשכני אל וזהו ליזומס כרשתס למושכי בלבבם ורעה
 כן שעל בסלזקס למיתס חרצובות ואין בחייהם מוצלחים יהיו כל שהוא

 מתדמה דבר כהעלס להם תן אס כי )ר( וחושקים אדם כני מהרהרים
 מדהכנגד פעלו אשר הפעולה אל

 יצדיקו רעתם רוחה שכל באופן מדה
 כי בראותם שמיס שם ויתקדש דינך
 ולא כרעתו הרעה לעושה ה פוקד

 ונס לשמים החוטאים אל וזהו יהרהרו
 לבריות המרעים האון פועלי אל
 הס ואשר . מעלליהם כרוע להס תן

 רעיהם עם שלום דוברי צבועיס
 על להם תהן שאס גס בלבכס ורעה

 שעל לכריות יוכר לא שיחניפו מה

 כי מכירים העם אין כי הוא החנופה
 כמעשה לכן דבריהם היו חנופה
 שעושים מה על שהוא להם תן ידיהם
 ידיהם מעשה שהוא בלבד בפועל

 ידיהם מעשה אל דומה דיר להס חן
 השב עדך להשיבם זה יספיק לא ואס

 )ה( בגהינס להם גמולם שנית
 יבינו לא כי הוא אומר שאט זה וכל

 יהרסס פה להם שמטיב במה כי ישכילו שלא וכו' ה פעולות אל העם
 ידעתי הכתוב שעור או )ג( לה: ולחטא לטעות ויבאו יכנס ולא
 אחד שוס עס אמשך לבל עמי תהיה כי כוי רשעיס עם תתשכני אל כי ל

 • בהצלחתם ואראה כפעלס להם תתן שלא גס האלה הסוגים משלשת
 המון מפני )ה( כו' כפעלס להם תן לפניך אוחילה עכ״ז אך )ד(
 יהרשם להס שמטיב במה אדרבא כי כו' ה פעולות אל יבינו לא כי העם
 • עד עדי להשמד שהוא לעול׳הבא יבנס ולא זכיתם שמאכילס ה;ה בעול'
מוותר אינך כי ה ידעתי הלא לומר כו' כפעלס להם תן יאמר או )ד(

 הוא להס שתאריך ומת השערה כחוט הרעיס מעשיהם מן ,
 שבכלל הוא הקשה הדבר אך פניולהאבידו ג( לשונאיך תשלס כי לרעתם

 בחייהם יוצלחו הרעה עושי כי לדור מדור הדבר השאר הוא האריכות
 ועל שלשים על לפקוד ותאריך לחותם חרצובות אין כי בשלוה וימותו
 רביעי ודור המיס על הכתוב מאמר מעין הסאה תמלא עד רבעים

 הסאה נתמלאה שלא על כי הנה עד האמורי עזן שלס לא כי הנה ישובו
 כי גדולה רעה מזה תחשך הנה אך רביעי דור עד מאריך הנה ער

 פניך הליתי כן על יתברך מדותיו על ישראל המון כל גס הם גס יהרהרו
 טרס עליהם חפקוד חיך תאמר ושתא הסאה מלחת עד תאחר בל ה'

 כל להם לתת כדי הוא הסאה המלאת כי אומר אני לזה הסאה מלאת
 תוותר כי שהוא רקגפעלס להס תתן ואל זאת עשה אך פעלם שיעור

 הסוג הוא לשמים לרשעי' להם ותן האריכות הטבת תעדר על קצת להם
 הפועלי וכן פעלם כל ולא כפעלס הדמיון בכ״ף שהוא כפעלס הראשון

 רוע כל ולח מעלליהם כרוע להם תן השני הסוג שהם לבריות און
 עם שלום שדוברים החנופה להם שתוותר גס השלישית ועל מעלליהם

 מקצת שהוא ידיהם כמעשה רק להם תפקוד ולא בלבבם ורעה רעיהם
 שתעשה בתה בזה ונתרצה בלבד הפועל אל הבאה בלבבס שיש מהרעה

 תפקוד כי לתם גמולם השב כ״א אחר דור עד לתם תאריך שלא חסד לנו
 כל אחריהם ויטעו אחריהם לבניהם תשאיר ולא בעצמם להם עונס

 עצמם תועלת על שבי טעם ועוד )ח( י ימיהם כל הצלחתם הרואים
 שמטיב ה פעולות אל עצמם הס יבינו לא מותם עד בהצלחתם הלא כי

 בהשוב׳ ולא שימותו ה יהרסס בזה כי נמצא ידיו מעשה ואל לרעתם לתם
 שהיו בימיהם מעלליהם וכרוע בתתלהסכפעלס כאשר יבנס ולא

 בחופן תעשה ה אתת כי היה הראוי כן ועל תשובה ע״י ונבנים חוזרים
 לבלתי מחשבות לחשוב השם דרך זה כי שיהרסו ולא ליבנו׳ וישובו יתוקנו

 שמע באומרו כי כמבט הנה כו ה ברוך )ו( : ידחממנונדח
 אחר עכ״ז יענהו יקרא שטרם שעם יחננו אל פני חלה כו׳ תחנוני קול

 כן אחרי תפלתו ושמוע מתשתעשע ימים לא ־(לתו ש לעשות הסכימו
 מדברים הס עוד ועכ״ז אענה ואני יקראו טרס פסוק על מאמרנו כענין

 לה להודות טוב כן ועל אלהים לו עשה כן כי ויאמר עתה £3 אשמע זאבי
 היות עם )ז( תחטני קול שמע כי ה ברוך וזהו לו עשת כן כ• ולברכו

 אקרא טרם שענני מיד השמי' מן ונעזרתי לבי בטח נו מאז ומגני עזי שת
 כי הוא הלא מאז נעזרתי כי לי הניד ומי הפועל אל עדיין נא שלח אלא

 ומשורש ונעזרתי ענני השמים שמן אס כי זה ואין לכי בטח מאז לבי ויעלוז
 אודנו בלבד שלא באופן מאליו בלבי שמחה מיד הושפע העליונה נפשי

 מאשר גס אס כי כן אחרי תחנוני אל שמעו אל וגס _ שאלתי עשותו >ל

כב כט כח תהילם
 מיד שר שהייתי אקרא טרם לכי במהשעלן לשיר כעצכון התחנון הפך
)ח( : אהודנן ומשירי וזהו טזכה לו אחזיק מזה גס הדכר על לה'
שתי כזה הנה אמר כוי כפעלס להס יתן התפללו אחרי למו׳בו' עז ה'

 אל יתנו כפעלס להם שנותן כראותה כי למו עוז אחד תועלת
 וזרעם הס ויחיו ה אל וישובו לבה

 כי הוא משיחו ישועות מעוז וגס
 למשיח שלוס יהיה ומעווס בשלומם

 כמוני אותם הריעה מלכם הוא ה'
 רב עם ע! ומושל מלך שהוא היום
 ע״י ה בעבוד' שמתחזק צדיק וגוי זרס

 על לא זה כל על אך לט( כן

 מפני בעוז שאבחר עוש אני י5 הנוגע
 תי כי ישראל רועת שאהיה הכבוד

 ולא הרוע׳ אתה ותהיה תושיעם יתן
 הס עמך את הושיעה וזהו אני

 מנבחרי' הס נחלתך את וברך ההמון
 אני אהיה שלא נס הטוב להם תבא

 ונשאם זרעם אס כי אותס הרועה
 עמך היותם על כי העולם עד אתה

 היות על לא עושה אני ונחלתך
 המלך שאני מלך הדרת עם רוב לי

את תושיע יתן כימי אותם ורועה
 שחתה גס נחלתך את וברן צדיקים הבלתי ההמון הס מיצרס עמך

 וירזיחו המה ועמך נחלתך כי ורעם אס כי אני ולא אותם תרעה
 התפלל היא התפלה שסדר ובמה )ב( העולם• עד תנשאס כן ידי שעל

 מלשמוע תאחר אל יאמר הרמב׳סז״ל שכתב כמו מעט מתחנן כך ואתר
 משוע שחני מאז השועה שחחר שמנגקזל אס כי התפלה אחר התחנה

 )ג( השועה בתחלת שהוא ידי בנשחי אס כי השועה מסוף ולא אליך
 תמשכני חל תמיד חדשות פניס אצל ונמשך כורח שבהיותי היא והשועה

 קעילה בעלי כענין כד11ו בס אבטח פן בלבבם ורעה שלום דוברי זכו' עם
 להאריך דרכך כי תאמר ואל )ד( ׳ שיסגירוהז ה ואמר להם שהיטיב

 מתרצה אך רעתם כל לשלם שאגתי אלו היה זה רבעיס ועל שלשים עד
 ולא הדמיון בכ״ף כפעלס וגס מחשבתם ותניח כפעלס להם בתת אני

 חש׳ לח וגס בלבד ממעלליהם הפועל אל היוצא כרוע רק מעלליהם ככל
 דור עד תאריך שלא ביאת אך בלבד ידיהם כמעשה רק אחרים ע״י עשו
 עצמם הס כי לתועלתם וגס )ה( בעצמס להם גמולם השב רק אחר

 ואינו אותס שכונה חושכיס הס להם שמטיכ שמה כו' ה׳ פעולות יכינו לא
 )ו( הס חשכו כאשר יכנס ולא עד עדי להשמדס רקשיהרסס כן

: הקורס מעין והשאר אליו שועי מאז תחנוני קול שמע כי ה' וכרוך

 נזכיר המזמו׳ ענין אל לבא וכו'הנה לדוד ר1מ?מ (א) ט 3
 כשעריסכאר מפורש'אצלנו הקדמה

 מלאכי על ויעקב יצחק אכרה לכני טוכות מעלו' כמה כי הוא הלא היטב
 גס כי וכו׳ לה׳ יערוך כשחק מי כי פסוק על אצלנו הכתוב כענין השרת

 יש הס אילי' ככני לה שידמה מי ימצא לה יערוך תשחק כמלאכי שאין
 והוא בו שאנו זה כמזמז' רז״ל כדעת האבו' הס אילים לנקראיס כניס

 כמוך וכו'מאין הגזים חכמי ככל כי פסוק על הזוהר ספר מחמר כענין
 לה דוחה אין הגויס כחכמי כי ואמרו כמוהו יש ישראל כחכמי וכי שהקשו
 בחינה על כי הנה בו וכיוצא דוס בגבעון שמש כענין לו ויקס חותר שיגזור

 אלהיס כמלחכי בשחק מי כי יאמר זה ר זע הנביא קראם לה' דומים זו
 פלא יעשו כי אלים בבני לה' ידמה ימצא אך כמעשהו לעשות לה יערוך

 ועל לעשות ה ישלחהו אשר שליחותו כשות זולתי מל>,ך יעשה שלא מה
 הלא כי והוא שני יתרון עוד אילים הנקראים לישראל יש הזה הדרך
 כצדיקים למעלה כביכול כח מוסיפים אין ה' את בשרתם השרת מלאכי

 אלוה חלק חיים בשמת בעלי להיותם ה' רוח את כח מלאתי ואנכי כד״א
 לה' הבו וזהו עליהם מנבוהיס מקבלים העליונים כתות ידם שעל ממעל

 שלא השרת כמלאכי שאינן אלא עוד ולח החכות הס איליס הנקראים כני
 ממלאכי ומי חסד ממלאכי מי אס כי וגכורה חסד בחינות שתי כח׳ ימצא

 מה ועוז ככוד לה' הכו יהיה א) :ועוז ככוד יחד לה׳ הכו אך גכורה
 המזמן* כללות ענין כי והנכון ככודכלכד: רק השרת מלאכי כן שחין

 לכס מה לה' קדוש עס כני עם כמדכר המשורר שאומר הנזכרת בהקדמה
 שיכנה גס כי בגליות כנתיס ותפסיקו לכס האזשר־העתיד זמן האריכו

 להסכיעלכן נודע היה כאשר ליחרב עתידים הלא פעמים זה ה ב
 ע״י היה כאשר לחרכן קרוב הארון כן לגנוז לכ״ה מתחת כיה כנה שלמה

 טהרתינו והיתה כעגל תורה מתן אחר הטמא לכלתי זכינו ואלו יאשיהו
 גדול כי המקווה השלישי הבית אל מיד זוכים היינו נמשכה נחש מזוהמת

רות אז כי מעלה של ב״ה מעץ זקדוש ריחני ההוא הבית כבוד יהיה
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בט תהילם אל חממות
 בימי גס ומה נטויה ידנו עוד והנה האיץ מן יעברו ועכירות הטומאה

 ראה עולם דורות כל ועל שאליהם הכשרון גדולי שקמה של הדן שהיו דוד
 בשינות בשתי חת ה שם כביד אל ישושו והיא מלפניו טובה בענה לתקן

 כי כד״א בלבו נקם יום עד כביכול שלם שמו אין כי כעצמו השם על אשד
שכינה גלות על וגס כו' יה כס על יד

 לשבתך מכון וזהו ית' לשבתו המיכן האשרון הבית כבוד ע״י יהיה וזה
 מקדשרושני הוא ידיך כוננו אשר מקדשה הוא הלא ה פעלת אשר

 דוד אומר כי הכתובים ענין יהיה וזה הלוו הארץ על ליגלית העתיד
 שלא בשבע אשר הגדול השם הוא לה זהבו ה כבוד על חושו יק לעמו
 לעשות בידינו ומה לו ניתן מה תאמרו ושמא קץ עת עי־ כביכול שלם יהיה
 התשובה כי טובים ומעשים תשובה והוא ועוז כבוד לה הבו הוא הלא

 הוא וכן תודה ות^לו לה' כבוד נא תן בעכן כד״א כבוד לה' תת נקראת
 טובים מעשים ע״י עוז ונס יששיך בטרם כבוד אלהיכס לה' תנו אומר
 רז״ל וכמאמר תשי ילדך צור ענין הפך ה רוש את כש מלאתי ואנכי כד״א

 הוא טובים ומעשים תשובה יעל וכו' כש שמוסיפים הצדיקים אשריהם
 והגאולה בעמלק ה נקם ישיש ימהר כן עיי כי ועוז כבוד לה׳ תנו אזמר

 ה שם השלם בשינת ומלבד )כ( כנודע מעשינו כתיקון תלוי הכל ני
 הנקראת השכינה והיא שמו ככוד לה׳ הכו והיא תעשו שנית ואת גס

 הארץ כל מלא ישראל אלהי כבוד המשכן את מלא ה׳ וכבוד כד״א ה כבוד
 עם ואינה כגלות היא הגדול ה׳ של ככוד הנקראת השכינה כי והוא כבודו
 שהיא השכינה היא שאן כבוד אתו שתהיה לה׳ הבו אמר הגדול השם
 כל והנה בגלות טובים המעשים ”ע לו אות? תנו הגדול השם של כבוד

 עתה הלא כי תיטיבו לכס וגס לעד הש״י כבוד אל הנוגע על הוא וה
 בשרכם מעיני נסתרת השכינה אך תשוו אבנים בית בב״ה לה' בהשתשוות

 כאמור טובים ומעשים תשובה איפה ואת עשו אך הסרבן אשר גס ומה
 שבו העתיד לעד הקייס בב״ה והוא קדש בהדרת כן ידי על זהשתשוו

 נגלה אס כי ונכסה נסתר הקדש ואין הוא וקדוש רוחני כי קדש הדרת
 בתים בשני כן שאין מה קדש בהדרת הוא תשר לה' השתחוו יזהו ומהודר

 או ישראל בני הזה האושר תאבדו ולמה בקדש הדר היה שלא ראשונים
 ההיכל אל ולא לכס יגלה כי ממש לה׳ הסתשוו יאמר או " זמנו תאריכו

 אל היא ההשתחויה מציאות כי שהוא קדשך היכל אל כד״אאשתשוה
 וזה בעצם לה יהיה אז אך נגלה הבלתי ה׳ אל היא שהכונה הלא ההיכל

 טובים ומעשים גמורה התשוב' ע״י כי קדש הדרת בכס כהיות לכס יהיה
 כן וע״י לעתיד יקווה כאשר יק׳ מאתו קדש הדרת ולקנות להזדכך תזכו

 תשתחוו ראשונים בבתי׳ עתה כי זה מעין או • בעצם לה׳ תשתחוו
 שהוא הנזכר תיקון ע״י אך במקדש אשר השכינה היא בלבד ה ככוד אל

 קדש בהדרת שס שישרה הגדול השם 'הוא לה תשתחוו העתיד מעין
 המיס על ה קול )ג( : כנודע האחרון בבית יהיה אשר המקדש

 בו יש ההויה בשס איך שירח ועוז כבוד לה׳ הבו אמרתי הלא אמר כו'
 בו גס כי דעו לז״א בלב׳ רחמים הוא כי נוטה הדעת והיה ודין רחמים

 נקמה לעשות סוף ים לקרוע המיס על היה ה קול הלא כי עוז מדת
 היו כי והראיה אלהיס שס ע״י היה שלא יוכיח מי תאמר ושמא במצרים

 והוא כו' הרעים הכבוד אל לז״א מלחמה עושה גבור כמראה אותו רואים
 על ראיתוני הנה הקב״ה אלהיךשאמר ה' אנכי בפסוק ז״ל מאמרם מעין
 אל ככבוד מעוטף צכור כשליח ועתה מלחמה איש גכור כמראה הים

 עם הוצאתיך אשר אלקיך ה׳ כיאנכי חלילה רשויות בשתי חהרהרו
 ית היא זה הורה יתכן זה וע״ד כבוד בתואר ועתה גכור כתואר שראיתני

 שהיה ובסיני שפטיס כהס עשה בהשקט חס כי הרעיס לא שביס נמה
 והלכו האומות כל שנזדעזעו עד וברקים בקולות הרעים כבוד של ענין

 ככה עשה ולמה ז״ל כמ״ש כו' לעולס תבול מביא היה אס לשאול לבלעם
 עתה הוא אשר כי ישכילו למען היה אך גבורה הוראות בסיני להראות

 מרחה עתה גס הלא כי הים על גבורות עשה אשר הוא כבוד בתואר
• יאמר זזה גבורות פועל הים על היה חשר עצמו הוא כי להודיע גבורה

 עס לאיתנה תשוב לש כי כנודע
 העתידה הגאולה עד הגדול השם

 זאת נשכילה חכמנו ולו בימינו נמהר
 ומעש־ם בתשובה ה עד ישד לשוב

 היינו הכל את גס כראוי טובים
 מאשרי* היינו לעצמנו וגס מתקני׳מיד

 בביתה' נסתזכף כי גדול אושר
 קדושתו צם ע העתי׳אשרשס הרוחני
 פני באור נשתחוה ואליו יתברך

 ואת ,כ כתבנו כאשר בעין עין מלך
 בדברי ישרשל ובני משה תשיקת היקה

 כו' ותטעמו הביאמו באימרו השירה
 ה' מהר גולים בלתי נטועים שנהיה

 בהדרת־׳ קהוח השתחוו כשרשמו לימה הכו
 קוליהוהעל־המיםאל־הכבודהךעים ג ;ק^ן

קול-ימהבכחקול י י יהוהעל־מיםרקים:

 ר^ליה! ה :בהדי !היה
 י הלבנון את־־ארף ידעה
בךראמים כסו ושריון לבנון

 ח להבותאש:
מךכרךןךש יהווה

 כמו־מגל וירקידם
קולץמחחץב "

ט

אילות

 כי שהוא הרעים הכבוד שאל במה היה המיס על ה קול כי יודע במה
 שם צבור כשליח מעורף בסיני בהיותו שהוא הכבוד אל היותו בחינת בזמן

 רבים המיס על היה ה כי להודיע היה אך גבורה הוראת שהוא הרעיס
 נם כי יורה מרעים הוא כבוד בתואר המתראה הלא כי סוף יס בקריעת

 שאין אלא )ד( מלחמה חיש הוא
 בבחינת ת׳ קול היות אלא ההפרש

 הבחיטס מכל כלול שהוא שבו הכח
 ה' קול היות או הים על שהוא

 וזה זה אך בסיני שהיא הדר בבחינת
 עוד )ג( • הזה המיוחד בשס היה

 מחמר© עני! זה דרך על רמז יתכן
 כימלך הקב״ה של גדולתו ראה ז״ל

 מרבה למלחמה כשיוצא ודם בשר
 לבדו בא להתפלל וכשבא חיילותיו

 לבדו בא הים על כשבא אבלהקכ׳ה
תורה לתת וכשבא מלחמה ה'איש

כיונו ואחשוב * קדש ברבבות בא
 כי הורה דין בענין כי י מאמרנו ענין

 כי להורות מלחמה תכסיס הורה רחמים ובעת פועל היה הרחמים בשם
 ויצדק פה ירמוז דרכנו פי על יתכן וזה אחד באחדות הכחוק שני בעל הוא

 היה בלבד בשמו כי לרמוז ה' קול אמר ולא רבים מיס על ה אומרו בו
 מעתה הקץ את למהר עיכובים לכס יש כי תאמרו ושמא המלחמה עושה

 הא' העיכוב המקווה הרוחני השלישי הוא והקדוש הגדול הבית לשיכנה
 נם ומה להס ניכל ואיך בממשלתס האומות מלכי כל עתה כי הוא הלא
 בשמים: העליוני' שריהם ועל עליה נוכל וחיככה עלינו יחד יתקבצו אס

 לשבת גס ומה השדה חית עלינו תרבה פן שמחה הארץ תהיה פן שבית
 ונחש רעות לחיות מרבץ הוא אשר המדבר חל הקרובה הצבי בארץ

 עבירות קצת יעדרו לח כי משיח מחבלי צרות יעדרו לא כי ג' " ועקרב
 הצרות לעכל הוא טוב בלעד'וטוב אפשר שאי יולדה כחבלי הס כי למרק
 מעתה אס כי יתברך כבודו על ד׳ " משיח לחבלי מעט זישאר בגליות

 כאחת המלכיות כל ותאבד מעתה הקץ ותביא תשובה להרבות נזכה
 בהמשך אך מלכותך הוכר ובמה מספר מתי והס בלבד בישראל ותשאר
 ה' • הים כחול ויהיו תחיים ותשוב עולם לדורו' וירבוישר!( יפרו הדורות

 את ואיש ונבעט נשמן אולי מרובה טובה ותעצומות עוז בחב כי והיא
 אחר כן שאין מה גאוה חוטר באדם יקנה טובה רוב כי יבלעו חיים רעהו
 טוב ברב לבנו יגבה ולא נכנעים נשארנו כי גליות ארבע עלינו עבור
 הח* על )ה( ויאמר בא האלה הדברים חמשת על כן על ישראל לבית
 קודם לשכרם להם נוכל ואיך בממשלתס הארץ מלכי כל היות על שהיא
 מעצמם יפלו הס לעתיד אז כי גס ומה נאצר נבוכד מחלוס הידוע זמנם

 לשברם לה' מעצור חין הנה אמר זה על בגליות ישראל את הצרם על

 כי חדש ואין,כל ארזיס שוכר ה׳ קול הלא כי פיו בהבל בתוקפם עידס
 לבנון ארזי שהס 1ישר ארץ מלכי כל הס הלבנון ארזי את ה וישבר הלח

 כן ואס יפול באדיר והלבנון בפסוק ז״ל כמאמרם כה תקרא ירושלים כי
 )ו( עתה גס כן יעשה ההם בימים עשה כאשר כי בטוח לבבם יהיה

 . .כי לומר וכאיל כצבי עליכם התקוממות להס תראו אס לבבכס ירך ואל
 חראן אל עונס שלס לא שעדיין גס ומה בעיזרס הס בשמים אולישריהס

* השיבוני בכל הלבנון ארזי את ה ששיבר ההמה בימים הלא כי תחפזו ואל

 מלכים חמשה להתקבץ בלבס נתן כי ישראל על עגל כמי וירקידס כי היה
 עליה© ישראל יבח עד המתינו לא כי כו' לכיש מלך ירושלס מלך יחד
 וחשר חחד אחד ולא יחד לכלותם יצא ומה להלחם הס ,רקדו אס כי

 זמם לבנון בשם הנקראים ח״י של המלכים כללות היו עגל כמו הרקיד׳

 וחרמוני© על כמפורש שריון הוא חרמון הנקרא סיחון שהוא שריון גס
 כאפר ישראל על רקד בלבד לא סיתון הוא ההוא השריון כי מצער מהר
 הוי! עשה מה ואז (1) ראמים בן כמו אס כי עגל נמו כו סיחק ויצא

 בשמי© ההם המלכים שרי הס אשר אש להבות חוצב היה ה קול יתברר
 שריה© כורת יתברך היה גזיהסלמטה ישראל על ברקוד כי ממעל

 חירן עליכם ותרבה שממה הארץ תהיה פן השנית ועל )ח( למעלה
 בהיות עשה כחשר מדבר יחיל ה קול הלא כי הרהו ואל תפחדו אל השדה
 החרץ מן מתבעריס והיו הבד בית כקורת נחשיס שהיו במדבר ישראל

 מים׳ היה ולא עין שבהרף קדש מדבר ה' יחיל כאשר בצמא להמיתם או
 קול כי אתת הן אמר משיח מחבלי והיא השלישית ועל )ט( לעדה"

 ביאס להמציא חושף,יערוק הוא אילות חולל להיות שכדי הוא ה׳זמאמרז
 ביישוב החילה תהיה שאפי' רז״ל הפליגו כאשר שתלד כדי ישכנה הנחש
 כך ויולדת הצר ברחמה לישוך עין כהרף ממקומו נחש הקב״ה לה מזמין
 בחבלי והנמהר המר עמלק הוא ישוך הנחש יבא צריך הגאולה לידת לעת

ס׳ של בהיכלו הלא כי צרה תמשך פחד .חין מעתה תשובו אס אך משיח

ממר



בג כט תהילם אל רוממות

 ומהן מהןאומריסיברא חבורות היוכתיןכתץוחבורות כיבהיכלה
 לכס הראוי היא כבוד כי כבוד אומר יהיה כולו אס כי יברא אל אומרים
 ימלוך ה׳ כבוד שאין והיא הרביעית ועל )י( נחש נשיכת ולא לגתלכס

הלא כי עיכוב אינו זה מעט מתי על

אדם בריאת כעת יהיה לא כי כבוד אומר ה מהיכל כס בל כלו הנזכר

 רבויעס צריך יתברך מלכותו אין
 כי נשאר שלא ישב למבול ה הלא כי

 מלך ה וישב זה כל ועס נח אך אס
 ברבוי תלויה מלכותו אין כי לעולס

 מסדרי כמאמר ודס בשד כמלך עס
וחוצות ארץ עשה לא ועד תחנוסינו

 י :כלוא־סרכנוד ובהיכלו א״לותרתעףי^תת
 יא : י^כר^ביהוהמ^ךלעולם למבול יהוה

 ־עמי—יבךךאת " ןףהורה7^^!׳

בשלום

 ראמים כן כמו שהוא מי עגל כמו וירקידם הנה כי ישראל על לרקד לבס
 חוצב היה ה קול כי ית כפניו עמדו לח זה כל זעס )ז( השר שהוא

הרוחניים השרים הס אש להכות

מזמור ל
 ישראל את תחטיא וטובה עוז רוב כי החמישית ועל )יא( כו'־ ימלוך

 יריב ולא הרבה נכנע הוא עוז משולל הדל והוא חברז על איש להתקומם
 הוא הזה בגלות לנו אשר הצרה ועיקר מתקומם עוז לו אשר אך אדם עם

 יתוקן זה גס כי אמר לזה אותנו והכלה ביתנו החריב זה כי שלום העדר
 ע׳י יתגאו שלא לוס כש עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' כאשר הלא כי

 )ג( : למו שלים ישפות שה אס כי אלו עס אלו ולריב לבעוט העוז
הלא המשורר שאומר כו׳ המיס על ה קול הכתובים שעזר יהיה או

 ית' הוא כי רוחכם על יעלה אל ועוז כבוד לה' הבו אליכם אמרתי
 חת נטה שאמר בלבד ה קול הלא ועוז כבוד לו שתתנו למעיזכס צריך
 קול הכל אותו נו' מצריס על המיס וישובו ואומר כו׳ ובקעהו הים על ידך

 מאתים שפטים בהם ולעשות הים את לקרוע המיס על היה מאמרו
 בעל ה שם ולא היתה אלהיס בחינת כי תאמרו ושמא מכות זחמשיס
 שהוא הכבוד אל הלא כי היה הרחמים שם כי ראיה לכס הנה הרחמים

 וכבוד רחמים במרת בא שהיה תורה במתן שהוא הכבוד אל בחינת נעת
 ולמה מלחמה כטכסישי ולפידים בקולות הרעים אז צבור כשליח מעוטף

 היה ה כי להורות היה אך והפעולה הזמן בחיבת הפך שהוא כן היה
 הלחמה גבורת בטכסיסי הקב״ה שבא ז״ל ממאמרם כנז׳ רבים המיס על

 איש גבור כתואר הים על היה אשר זה שאין יאמרו שלא תורה במתן
 צבור שליח ככבוד שתראוכי אלהיך ה אנכי הקב״ה אמר כן ושעל מלחמת

 שהרעים מה כי הנה מלחמה כאיש שראיתוני כו' הוצאתיך אשר אנכי
 ים על רבים מיס על היה ה כי ראיה היה הכבוד אל בחינת תואר בזמן
 לה'כבודועוז הבו אמרתי למה איפה כן אס תאמרו ושתא )ר( סוף
 והוא כוי בכח ה קול כי הוא הלא מהזולת עוז צריך יתב' הוא שאין אחר

 הוא בעצמו יתברך ותוקפו גדולתו איכות כי חן ליודעים ידוע הנה כי
 רוח את כח מלאתי אנכי הכתוב כמאמר כח מוסיף שהצדיק ומה למעלה
 הכח בבעל כח נוסיף כי מה נחנו הלא כי חליל ית׳ בו כח להוסיף ה׳אינו

 מגדולתו שפע תריק למעלה היא העולה הצדיק צדקת ידי שעל הוא אך
 והנה לארץ למטה עד הידועות במדרגות השפע זישתלשל העליונה

 מהסיכה יקבלו מאשר כח כהן יתוסף השפע בקכלן ההן המדרגות
 וע״די כחו ויגדל יקבל אדנות שם כי ה כח נא יגדל ועתה כענין הראשונה

 שהיה השפע להגלות כדי הוא זה וכל העליונות יתכרך ככלכחותיו וה
 בהתפשטו השפע הוראת תואר הוא זה כי העולם בו ויתהדר למעלה צפון

 בהוד נתלבש העולם אס הקב״ה שכשברא רז״ל כמאמר הדר שנקרא .
 נעשה המתגלה הוד כי השפל בעולם העליון שפע לגלות שהוא והדד
 ועוז כבוד לה' הבו שאמרתי מה אמר הענין אל ונכא * לרואיו הדר
 קול כאשר כי הוא אך ית שלו הוא העוז אדרבה כי לצדיק ית שצריך אינו

 מלאתי ואנכי כד׳א בשכינה מוסיף שהצדיק בכח שהוא בכח ושורה בא ה׳
 במה מתפשט ה קול להיות שהוא בהדר ה קול להיות כדי הוא כח

 מלמטה כח שצריך מה הוא לזה כי כעולם טובו לגלות שהוא הדר שנקרא
 כת צריך יתברך שהוא לא אך הדר עשות למען פועל ה' קול להיות

 היות יתיישב ובזה למסה מלמעלה השפע המשיך למען אס כי מהאדם
 מצרים מארץ צאתנו כימי ה למה תאמרו ושמא )ה( פתוחה ככת ני״ת

 נקם יום יתכרך כמאמרו גלותנו המעככ הוא ני לעמלק לנו יעשה לא
 לפרעה עשה כאשר ולמה דור מדור כעמלק לה מלחמה וכן בלבי

 ועשו יעקב כי ישראל בקוס והפלתם הס גס לעמלק יעשה לא ולמצרים
 למעלה האמורה לה' הבו שאלת כעצם תתקיים ואז קם זה נופל כשזה

 אחי את ה וישבר וגס ועוג סיחון הס ארזים שובר ה קול הנה אמר לזה
 שהוא המהדש בית שם על לבנון הנקרא ישראל ארץ של עממים ז' הלבנון
 כי מעלה של שריה׳ את גס אס כי המלכים את בלבד ולא )ו( א״י עיקר
 את לנגח הבא עגל כמו ישראל לקראת ויגבירס עגל כמו וירקידם הלא
 אותו הרקידס ומי למעלה כאמור סיחון הוא ושריון כנען מלכי את לבנון

 כמו וזהו שדים כבן כחחצוני שהוא שלהם השר הוא ראמים בן סהואכמו
 השדים אלו ראס ואח״ל לו ראם כתועפות כד"א שדים שהם ראמים בן

 סמאל תחת להיותו שיידן גבר עשו אל יעקב שקרא ארז״לבלר ועד״ן

 מלכים שוכר ית' הוא הנה דוד אמר הענין אל ונחזור * שרז שהיה
ומגביה עליהם השורר השר את נס אס כי המלכיס את בלבד ולא גדולים

 כחות כל אס כי אלו בלבד ולא ח( )
 הוא ושיבר איבד שבמדבר הטומאה

 כי היות עס תורה שבמתן בקולו ית
 הטומאה כחות לכל משכן הוא המדבר

 ואס האמת מחכמי כנודע שכעולס

 את הכניע אשר כי מעתה אמור כן
 כי קדש מדבר ה יחיל כן גס אלו כל

 כאומרו היא אדום מארץ קדש כי עמלק את הוא קדש מדבר להחיל יוכל
 ארץ את יחיל לא למה ולומר להרהר לבך יקחך אל ולכן גבולך קצה עיר

 העיכוב אין אך ולגאלנו מעשינו לתקן לעזור מעיר לנו זה ויהיה אדום
 כמקרה הלא כי הוא אך )ט( יס לפניו הוא כדף הכל מה כי ית מצדו

 יכין לדתנה כעת כיכאשרהאילות יקרנו ישראל כני האילותגסלנו
 רחס כל צריך צר רחמה מהנה א׳ כל להיות כי הנחשיס את ללדת לפתוח
 גאולתנו כעת יתכרך הוא כך וילדו ממות ינצלו ואז נחש ישננו ליפתח
 עמלק אלופי הס השרפים הנחשים את יתברך הוא יכין נפשיבז ופדיון

לבו ייטיב ואז נחש ישכנו עד ה עד לשוב מליפתח צר לבנו כי לטובתינו
 תתמהו אל ואזמר ישראל בית עלינו הקדש חח נשאה הזה המשל והנה

 להצילן ואז אילות יחולל ה' קול הלא כי עמלק את מלשבר ית האריכו על
 הנחשים שס אשר יערות ויחשוף כן על יולדו בניס להם ולתת ממות
 לישראל יצרו כי כבוד אומר כלו יתברך שובהיכלו נמשך כן ידי על למען

 א ל יתברך בהיכלו אז באלהיהס ישראל שיחזיקו כן ידי ועל משיח בחבלי
 אומר יהיה יחד היכלו כללות כל כלו אס כי ומשמאילים מיימיניס ימצאו
 קץ עד לעמלק להאריך צריך ולכו מנגדים עוד ימצאו ולא מישראל כבוד
 צר שרחמה לאילה כנחש מלשוב צר שלבם לישראל צורך הס כי הימין

 יתל הוא שיצטרך לא אך כמדובר ישראל כן תושע הנחם נשיכת ירי ועל
 למען אליו ישובו יתברך הוא חפץ שלתועלתם אס כי עוז לו יתט לישראל

 להטיב מלמעלה טוב שפע להמשיך כח יתנו ומבקש הזאןאליהס גס ישוב
 ה הלא כי מהזולת עוז צריך אין יתברך מצדו אך )י( כמדובר להם

 לא הדין מדת שס את ואפילו לכדו הוא היקום כל את זימת ישב למבול
 לזולת הוצרך לא לעוז כי הנה האדם אס אמחה ה ויאמר כד׳א הוצרו

 או כי לעס צריך אינו מלך הדרת עס ברוב אשר כבוד בחינת על לא וגס
 ה' וישב אס כי מלכות אדר ממנו חסר לא וביתו נח אך נשאר שלא עם

 אלא עוד ולא ואמר )יא( בעס תלוי מלכותו כבוד אין כי לעולם מלך
 לעמו עוז ה אדרב אס כי עוז לו יתנו לעמו צריך שאינו לומר צריך שאין
 שפתיהם יבלו עד מאד היא רבה כי ברכתו לקבל כח שיעצרו כדי יתן

 כדי. בשלום עמו את יברך שה מה על יתן לעמו עוז ה וזהו די מלומר
 ואל ה ופחדו כענין מאד היא עצומה כי הברכה לקבל עוז להס שיהיה

 עם כי ואמר נשמתם ויצאה לשבול כח עצרו שלא בסיני היה וכאשר טובו
 יתן לעמו עוז צריך זה כל עם ברכה מחזיק כלי שהוא שלום להם היות

 כמלך הקב״ה אין לומר כו׳ למבול ה יחמר או )י( * לקכלאותה
 להנק' יתברך הוא אך נגדה להתקומם צריך אומה איזו שלהפיל ודם בשר
 ידי ועל ישב אס כי להתקומם הוצרך לא מכול להביא שהוא העולם מכל

 שהגיס תעשה ואל וכשב לו ישב כי והוא העולם כל את מחה ישיבת
 ואו נס ע״י הס המיס על הארץ כי העולם הושקע טבעו אל העולם

 ארובות כי ירד מאליו העליון וגס התחתון התהום עלה ומאליו הנס נמנע
 הארץ על גשם העבים ימלאו אס כי טבע הוא גס הוא כי נפתחו השמים

 כי בעולם מלך נשאר תעשה ואל בשב היתה אשר ההיא ובישיבת יריקו
 גדרן כן אחרי הילודים שכל ז״ל כמ׳ש בעולם יה' מלכיתו אימת נפלה
 פףהרגזהז אשתי לאמר אברהם ירא היה כן שעל הערות מן עצמן

 וכן העיר כל חרדו לרחל יעקב נשק וכאשר בעל בכעולת הכשל לבלתי
 צריך ה הקב אין הנה הכתוב ושעור י בעולם נפלה אימה זה דדך על
 ישב למבול ה תנה כי לאבדו לקיימו ולא עולס לאבד לא ותעצומות עוז
 מוראה נשאר תעשה ואל בשב וישבה׳ מאז כיהנה לקיימו לא וגס

 )יא( בעוז לפעול צריך אין לעצמו כי באופן לעולם מלך להיות בעולם
 ולמשול למלוך שיצטרכו ולא העולם כל על לעתיד יתן לעמו העוז אך

: בשלום עמו את יברך ה אדרבה אס כי זרועס מעוז ידי על בעולם
 יפעול תעשה שבשב גדול כ״כ עוזו ית׳ הוא כאשר הכתוב שעור או

 עמו את יברך ,שה ע״י הס וגס יתן לעמו עוז ה כן וימלוך וישודד
 ארץ אפסי עד ומנהר יס עד מיס ירדו חנית ובלא חרב שבלא בשלוס
 נאמר יתן לעמו עוז ה כי שארז״ל ובמה * כו' ציים יכרעו ולפניו

 לברא הקב״ה כשבא כי ז״ל מאמרם ענין יאמר עוז שנקראת התורה על

 את



ל תהלים אל חמשת
 אומרים מהן חבורות ותנוחת נתץ נתין השרת מלאכי נעשו האדם את

ינרא אל אומד ואמת וכו' יברח חומר חסד יברא אל אומרים ומהם ינרא

 ב :לדוד הבית חנכת—^יר־ מזמור א ל
 דלירתני כי ידתודה ארומסף

יהוה^הישועתיאטף ג :ולא־שמחתא׳יבילי

 עשה מה קטטות מלא שכולו יברא חל אומר ושלום יברא חומר צדק זכו'
 את שנתן אצלנו כמפורש שהוא כו׳ לארץ והשליכה אמת נטל ה הקב

 שבעסוק בארץ אמה הנקראת התור׳
 מלשונם האמת העדר יתוקן נה
 ועל במקומו נשאר עדיין שלוה חך
 פעמים שתי גלו האלה המנגדיס בני

 העדר על שהוא בבל נגלות אחד
 הארץ אבדה מה על שנאמר התורה
 שהוא תורתי את עזבם על ה׳ )יאמר

 על הקנ׳ה ויתר כי תורה ביטול על
 תורה ביטול על ויתר וכו'ולא ע'א
 ועשתה ארצה אמת והשלך מהו

 חמת 12ישר ותשלך ש ע״י כי והצליחה
 והצליחה בבל ועשתה כן ע״י חרצה

 שלשנאתחנס גלו שני חרבן ובגלות
 אומר כן על השלום העדר שהיא
 אתשתיהס יתקן כי ית׳ היא עתה

 תורה זו יהן לעמו עוז ה הא' על ני
 ה חמר השנית ועל אמת הנקראת

 יתוקנו באופן בשלים עמו את ינרך
עוד יגלו ולא מנגדים השני

 נפשי שאור—יהוההעטתמן י ותרפאני:
 חסידיו ד־ייהוה זמרו י• :מ״ורד^בור חייתני

 ברצונו חיים באפו ,רגע כי י :והודוחכרקדשו
 ,אמרת ואני י :רנה ולבקר בכי יטן כערב

כרצונף יהודה " :לעולם כל־אמוט בשלר

 : אותחנן ואל־ידהוה אקרא יהוה אטה ״
היוךך אל-שהת ברדת♦ בדמי מה־בצע י

 ה1ה”שמע־ןהוהוחעיא
היה

 והאמת פסוק על. מאמרנו והוא
ז אהבו והשלום

 יראה ושיר מזמור אומ הנה ט׳ חנכת שיר )*1010 )א( ל
 יאמר ויתכן * דוד חנכו שלא ועוד י ענין כפל

 דוד ארון בא עד הקדש אל ארון נכנס שלא רבה בשמות ז״ל במאמרם
 הבית חנוך עיקר נמצא משיחך פני תשב עבדך דוד בעבור שלמה )אמר
 על ח יאותו ושיר מזמור הנה בו דבר ה בכעת יאמר יבזה דוד ע״י היה

 כן על ידו ועל דוד בעבור להיות לדוד להיות שנית הבית חנוכת מציאות
 פסוק על ז״ל במאמרם יאמר או * מעתה הדבר על משורר הקדש ברוח

 כלומר ה'נלך בית מתי לו אומרים שונאיו כז'שהיו לי באימריס שמחתי
 מתשוקת לי באומרים שמחתי ועכ״ז בימיו יבנה שלא ידעו כי ימית מתי
 שסלוקי על בעצבון הבית חנוכת על אזמר לא יאמר ובזה הבית בנין

 שלא לדוד היות עס הבית חנוכת על ושמחה שיר של מזמור אס ט יקדים
 ארון בהכנס הבית בחנוך כי ארז״ל ונו' ה' ארוממך )ב( .יחנכנה

 ה ארוממך אמי קדרה כשולי שונאיו פני נהפכו דוד את הזכירו ידי על
 על שנית למעני תעשהכ״כ שהבאתניעדגדר נירוממתניזדליתני

 לא כי הדבר בראותם על׳עצבונס ולא אלי ה' אתה קרוב כי שהכירו אויבי
 לא זה ונס ארבי שמחת לא כי שמחתם העדר על רק משנאי בפיד אשמח

 כי לי הנוגע על כלומר לי אס כי שמחתם העדר על שאשירה בשבילם
 להביא כלי הייתי שלא ונס לזכות לי ויחשב ידי על שמיס שס נתקדש
 דלות מלשון דליקני אומרו יהיה או •אויבו בנפול השמח רעת עליהם
 והוא תבצעני מדלה המלך בן דל ככה אתה מדוע כד״א וחולי וחולשה

 בהיות כי עלינו למקום טובות מעלות כמה כי בשערים אצלנו כתוב ענין
 יחיה ולח הזה בעולס הוא ומת בעיניו צדיק והוא מנו גברו עונות איש על

 על לבו אל חייהן עודנו למען דוי ערם על ה׳ יחליאנו עונותיו על לע״ה
 ושוטף בייסורין לה'ומורק חטא לא אס ההוא לאיש ה'ככה עשה מה

 עליו בהביא ה ירא גבר יבורך כן כי הנה ימות ולא ויחיה אשמתו מחלאת
 חטאת ולמרק פשע להתס ערש ובדמשק מטה בפאת ממרקין ייסורין

 סבת הוא חלייו כי באופן בו ימות אשר ובחטאתו בפשעו ימות ולא ויחיה
 ולא למות רשע הוא כי מרגיש ולא חלי הוה לא נחלה היה לא אס כי חייו

 מחלייו ויחי בחלות! פ' על מאמרנו והוא חייב וימות עותו אשר חת יתקן
 הנביא כאשר מיתה עליו נגזרה הלא כי הוא כי מחלייו ונרפא נאחר ולא
 ולא בעצמו און הביט לא ׳ ה שהחלהו ולולא התיה ולא אתה מת לו דבר
 כי נמצא וחי עותו אשר אה ותקן לבו אל נתן בתלותו אך מחטאו שב היה

 ,ה פסוק על כתבנו וכן מחלייו ויחי וזהו חליו בסיכת אליו בא חיותו
 אך במשכבו הפכת תליו כל יאמר מהראוי כי כו׳ דוי ערש על יסעדנו

 יסעדנו ה' אדרבא הלא כי הצדיק חולאי על רע חורשי יתעו הלא יאמר
 כל כי הוא הלא הענין הוא ואיך החלהו לו לעזר כי דוי ערש על )יעזרנו
 מיתתו והחלפת הפכת אבותיו עם דוד וישכב כד״ח מיתתו שהיא משכבו
 משוש הוא הן כי דוי ערש על החולי לו היה וחיים סעד כי נמצא בתלייו
 ושיר מזמור הכה אמר הכתובים ענין אל פה נבא ובזה רוחו וחיי דרכן
 בפתיחת דוד ע״י להיות ושיר הבית תנוכה מציאות על מזמור לסדר יאות

 כל סיבת מה ואמר '1כ עבדך דוד בעבור שלמה אמור ע'י סעריס

 רפוא' על מעייניו כל יהיו לא בהלותו
 ואו הנפש רפואת על חס כי הגוף

 ומהגוף שניהם את ירפא הואית
 חנירו על המתפלל כל כענין יתחיל

 נענה שהוא דבר לאזתי צריך )הוא
 לזמר כו' שועתי אלהי ה וז״א תחלה

 אליך ששועתי אלהימה ה הנה
 עיקר עושה איני לומר בחליי

 הנפש מארוכ אס כי הגוף מארזכת
 אלהי ה לפתקרא עוניתי שיתכפרו

 ולהיות יוליך ששיעתי מה וההוא
 נענה הוא עלחבירו שהמתפלל

 מיד הגוף את ותרפאני כן על תחלה
 שאיל מן העלית ה ואח״כ )ר(
נופי הצלת בלבד ולא הכפש את נפשי

 שונאי פני זשנתכרכמו עצמי ידי על הבית חנוכת שהיתה הזאת הטוב'
 טהרחי כן שע״י החטאת זלכלא פשע להתס לי שנתת החולי היה דוד

 וזכיתי הטהרתי ק עי כי ידי על ש 7העק לחנך וזכיתי הלבנתי ומשלג
 דליתני כי ה ארזממך זז״א לי אויבי פגי ולכרכס ידי על המקדש לחנך

 שמחת שלא נמשך כן שעי זהחליתני
 ופירשס)ג( הניק בחינוך לי אויבי
 שזעק? אלתי הי ואמר הדבר היה איך

 הראויה הדרך זה כי ט'לומר
כי והוא שלו ית׳את הזא לשיעשה

 מגהינס הגוף את גס אס כי גהינס הזח משאול והנפש הזה העולם ממות
 מות אחר ונפש לגוף שיקרה ז״ל מאמרם והוא בור מירדי חייתני וזהו

 מן מתנצלת הנפש מות אחר כי והוא זכו' התחנה שומרי וסומא כחיגר
 העובר היא הגוף חך עבירות תתאוה ולא היא קדושת כי בחומרה הדין

 א ל ית׳ הוא אזמר אז יחטא לח הנפש ובלעדי הוא עפר כי אומר והגוף
 אני אף חטאתם יחד שניכם שביגיעה ■שבכם השוה הצר זה כראי זה ראי

 זולת הנה גופו על פה דוד יאמר ובזה אתכם ואדון בגוף הנפש חת אביא
 לגהינס יורד מהיותי הגוף את חייתני גס בעה״ז הגוף ממות הצלה

 לומר הדלת בחיר״ק מירדי וז״א בור מירדי חייתני וזהו הנפש בחברת
 :שבע בת !2 בח אשר על והו' לכך ההעתדתי הגוף אני גס כי שלי מירידה

ה שהחלני ע׳י כי אמרתי הלא אמר וט והודו חסדיו לה׳ זמרי )ה(

 אני לא לכן חמר וגופי רוחי חיי לי היו יסוריו כי החייתני
 זמרן ית׳לזמר חסידיו לכל הדבר חפרסס גס אס כי ה את אודה בלבד

 נוסף אך רחמים מדת היא ה׳ במדת עמכם נהתנהגו כלומר חסידיו לה׳
 הנקרא השס הוא ודין בייסורין בהתנהג! הודאה תוסיפו עוד הזמרה על
 קדשו זכר הוא דור לדור זכרי וזה נאמר שעליו אדנות שם הוא קדשו וכר
 האף אין באפו שהוא רגע כי הוא לטובתכם הלא כי )ו( הדין מדת הוא
 הצער יבא טרם בכי ילין בערב כי וכונתו ברצונו חיים אך לפנים רק

 ולא ולבקר ואומר עתיד לשון ילין וז״א רנה תהיה שלבקר כדי הוא והבכי
 ולא בעונותיו מרגיש האדם היה לא והחולי הצער לולא כי ובבקר אמר
 טרם בשלוי אמרתי וחני הנה כי תראו ממני הלא כי )ז.( ה עד שב היה
 וצדית לשלם עצמי חשבתי כי לעולס אמזט בל וייסורין וצרה חולי עלי בא

 ולא עז ומצבי להררי מעמיד היית לרחם ברצונך ה' ואלו )ח( ית לפניו
 ולא נבהל והייתי עוניתי על פניך מסתיר היית באחרונה הנה דליתני

 ט אקרא ה ש^יך דליתני כי עתה משא״כ )ט( לתקן לעשות מה אדע
 הנה הכתוב שעור או )ח( * החליתי לטובתי כי למחול מספדי והפכת

 במה אך לתקן חסרזני ידעתי לא כן ועל עוז להררי העמדת ברצונך ה
 ט אקרא ה אליך )ט( : ושבתי נבהל הייתי פניך שהסתרת

 אקרא ה' אליך אומר היה כי שהוא ית לפניו בחלייז תחנתו סגנון ביאר
 הראשון השם כי השני מהשם מתחילים מדות י״ג המזניס רוב והנה זכו'

 שעליהן מדות הי״ג תחנת התחלת הוא והשני לבד קריאה שהוא אומרים
 מזכירן היה כי ייתכן כו' אחון אשר את וחנתי ידן שעל ית היא אמר

 אל ואח״כ נאמר לכך כי אקדח הראשון הוא ה׳ אליך ואומר ומקדים בחליי

 אחון אשר את וחנתי בו שנאמר התינון מתחיל בז כי אתחנן השני השם
 והוא מאתך שאלתי זאת ולכן ט בדמי בצע מה כי הביטה ה אמנם )י(

 שהוא וחנני ה שמע כ׳ח )יא( השני השם אל אותי לחין תמתין לא כי

 השני השס ובאומרי זחנכי מיד הראשון שהוא השם שם מפי שמשזמעך
 שהוא ה ותנני ה' שמע וזהו לי עוזר שתהיה כ׳א לי תהיה חנינת בלבד לח

 כו'לומר אקרא ה אליך יאמר או )ט( " לי עוזר היה ה׳ בחומרי
 חיזנתי חסדר כך תחד1דאשונות, בשלש שהוא קריאה לפניך אסדר הנה

 הבקשה ועל אקרא ה אליך אמי ראשונות השלש ועל באמצעיות ובקשתי
ט בדמי נצע מה כי ה בראותך אך )י( אתחנן ה' ואל אמר כן שאחרי

אצי



כד לא ל תהילם אל רוממות
 אס כי שחלה ב אתחיל עד מלרפאני תייחל אל מאתך לבקש מוסיף אבי

 מיד הזכרה שהיא חולים ורופא מתים מחיה שנית בברכה אומרי מעת
 יחד״סאמרו בהיותם לאבות שנדמו ובניו חייא רבי כענין והוא תעזרבי

 השאלה טרם בהזכרה מיטרא ואתא הגשם מוריד זיקא ונשב הרוח משיב
 שמע דוד מאמר יהי־ וזה )יא(

 בברכה שאזכיר ה שם תשמע כי ה
 שנית שאזכיר ה ואח״כ וחנני ראשונה
 לי עוזר תהיה מיד שניה נכרכה
 עד תמתין ולא חולי' רופא נאומרי

 • רפואה בהס שאשאל האמצעיות
 הכו'כשום אליך יאמר או )ט(

 תיבות התכה אל לב
 חה ואומרו כו׳ בדמי בצע מה פסוק
 לב על עולה היה האס כו' בדמי בצע

 שאס ועוד " בדבר בצע יהיה
 הכריתה אחד כאחד דבריס שני הס

 זברדתיאל שחתהל״ל רדת שבית
 הלא כי אח דבר שהוא יתכן שלא שחת

 התלות מבלי רע דבר מהם אחד כל

 פתחת לי למחול מספדי .הפכת יי :היה־עזרל;

 למען׳יזמר^כבוד ע" ; ^תאזרנישמחה
: אודך לעולם אללי יהרה ידם ולא

כך־ / ^דוד: מזמור למנצח "' לא

 ^ל־-אכושה חסיתי יהוה
/■•זר " " יעולםמד^^י

 מצודות לבית מעוז לצור ׳ לי היה הצילני מהרה
 ולמען אתה ומצודתי מ־סלעי יי להושיעני;

 ותנהלני תנחני 'שמף

מעז; אתה ליפי טמנו

אלי׳ הטה ג

זר מרשת תוציאני ח
ח♦1בידהאו?רזידר ו

היודךעפר אומרו ועוד * בשנית
 אך ♦ כחבעפר יש אמתו הגיד או הודאה שזולת יראה כי היגיד,אמתך

 אני צדיק אס לאו או אני וצדיק טוב או ימנע לא בחלייו בהתפללו יאמר
 לנוכח אליו קרוב אל כקורא אקרא ה' אליך תשמעני בעלמא שבקריאה

 ואס אקרא אתי לנוכח שאתה אליך אומרו וזהו יו(1 קרוב שה השלס כדרך
 גס בדמי בצע מה אני צדיק אס ואזמר )י( אתחנן ה' 111 אני כשר בלתי

 מה אני שלס בלתי ואס הזה בעולם אעבדך טוב וטוב הבא לעולם שאלך
 צדיק אס וכן שהעויתי מה לתקן לחיות הוא וטוב שחת אל ברדתי בצע
 שם דך תו לנדה שהנפש גס כדמי עפר היודך רמה ולא עפר ונעשה אני

 ואס ונפש בגוף שאודך החומר הוא פה העפר גס יודך כי הוא טוב כ כזו
 מכג״ע יותר לה' שבח עולה שמנהינס וגס א שח וארד כשר בלתי אני

 חייכיס ואמת שכדין וצוותין הדין את עליהם שמצדיקין מרז״ל כנודע
 אמתך החומר הוא הבז' העפר היגיד זה כל עם אמת ותורתו אמת שהוא
 בגוף ועתה לבדה הנפש רק יהיה לא אמת ודיניך ותורתך שאתה לומר
 וכו׳זולתמה ה'ותבני עסע )יא( : החומר גס יודה ונפש

 בצע מה אומרו אחרי כי בחלייו בהתפללו מסייס שהיה מה יאמר שכתבנו
 לא אך חן מצאת רחמים מדת כבחינת הלא תאמר שמא וכו׳אמר בדמי
 הדין מדת ועל הרחמים שם בבחינת וחנני ה שמע לו״א הדין מדת לפני

 זה וכל )יב( הדין מדת תנגדני כל לי עוזר היה הרחמים בעל ה'
 לי למחול הוא האס מספדי הפכת אס הלא כי והס טעס של בדברים
 הסרת אל משל שהיא שקי פתחת אס וכן עצמי להנאת לי הנוגע אל כלומר
 בעולם ועלז שמח להיותי שמחה עצמי את תאזרני כי הוא האס עצכוני

 כל בזמירות זכו' כבוד יזמרך למען אס כי הוא כן לא ()יג להנאתי
 שעמי השכינה לפניך לזמר מתמיד אני כאשר בחיי' עודני כי והוא לילה

 דוד כית במלכו' המורד אמרו כן על כי לך המזמרת היא אותי המעוררת
 יזמרך בחיים בהיותי כי נמצא בדוד דבקה השכינה כי בשכינה •כמורד

 ולא המשכן את מלא ה וכבוד כד״א כבוד הנקראת השכינה היא כבוד
 בעל ה שתשמע יאות כן ועל מלזמר דוממת שהיתה כמותי כאשר ידום

 תהיה שאמרתי מה ועל ידום ולא כבוד יזמרך למען ותחנני הרחמים
 בייחוד המדות שתי שהם אלהי ה כי הוא הטעם הדין מדת לפני לי מוזר

גס כן ואס אחד באחדות אודך לעולם שאעשה טוכיס במעשים סאייחד'
 : לי עוזר כשתהיה עמך תסכים הדין מית שהוא י אלה ,

 המזמו'הזה זימר הנראה לפי כו'הנה חסיתי ה ך 3 )ב( לא
 ואמר שאול מפני עדיין בורח עודנו ימלוך טרס

 גס ומה ויחטא שכנגדו את יהרוג שמא אחד אשית בשתי נכוה היה כי
 גדולה והראשונה יהרג שמא שנית ונקה ה' במשיח ידו שלח מי כי בשאול

 אל ונבא " הגוף מיתת ובשנית הנפש מיתת יש בראשונה כי השנית מן
 בלבד כזה חסיתי ה׳ שכך כמה אס כי אתפלל מכלי הנה אמר הענין
 הכא כעולם ולא הגוף מצרות הזה כעולם לא לעולם אכושה שאל ידעתי
 שיהיה פלטני שכצדקתך רק ממך לכקש אצטרך ולא הנפש מצרות
 כזכות תעשה אשר הוא זה והנה מזכיותי לי תנכה ולא צדקה בתורת
 תפלה ע״י מאתך לבקש מוסיף שאני מה אך )ג( תפלה כלי כך החסיון

 אס כי ההצלה אל זמן תאריך שלא והיא תפלתי אל אזנך חלי הטה הוא
 לי היה כ׳א רודפי שהמית המהירות יהיה ולא תאחר ואל הצילני מהרה

 שתפיל חפז ואיני המה עמך הנה כי אויכי כמיתת חפץ שאיני מעוז לצור
 להצר ולא מידם להננל מעוז לצור לי היה אס כי הגורס אני ואהיה אותס
 ופן הזמן יארך אותי ברדיפתם יחזיקו והס בהס פגוע שמבלי באופן 'להס

פדיחה

 אשות בשתי נכוה אני הבה כי הצילני מהרה צריך כן ועל אסון יקרה
 מליהרג גופי לשמור א' מצודות שתי הס מצודות לבית לי תהיה וצריך
 יצרי לכבוש כח אעצר אס כי צדיקי'והוא נפשות מדס נפשי לשמור שנית

 כאופן ואהרגס לבכי יחס כי הרכה זמן להתמיד אוכל לא יומיס או יום

 כן ועל להושיעני מצודות שתי שצריך
 אוכל לא כי הצילני מהרה אמרתי

 ולהרוג יצרי את לענוש ימיסרביס
 ומצודתי סלעי כי וחמר ופירש )ד(
 חוזק מיני שני יש כי כו'והוא חתה

 נצדסלע לחסות ח האויב מן להנצל
 ואין מאחוריו לז מגן שהוא ותלול גבוה

 נלחם והוא מלפניו אס כי בא האויב
 סוג ויש ברזל בנשק בפנים פניס בו

 הוא אשר והיא מזו גדולה שנית הגבה
 • צדדיו מכל מוקף ומצודה מגדל תוך
 לשמור הנה דוד אמר הענין אל ונבא
 לוחם אני כי סלעי אתה נפשי אה

 בפנים פניס שאהרוג לי האומר ביצרי
 יכא פן לי ומגן מסייעני ג ואתה

 אדע שלא כמה ויחטיאני זיככשני
 נלחם והוא סלע כשן מאחוריו נשמר הוא כמשל.אשר פתאז' פתע לישמר
 מצודתי אתה אחרת וככחינ' אותו מסייעין ליטהר בא ענין והוא מלפניו
 לשמו' חשכ צד מכל כמצודה אותי שומר אתה כי מליהרג גופי את לשמו'
 כי לכדו לה' מסורה היצה״ר מלחמת אין כי אחרי׳ חת אני מלהרוג הנפש

 שאכקש מה כן ועל כמדובר כסלע סיוע רק וכן' שמיס בידי הכל אדרבא
 להניח יצרי תניתניביד בל וכעצתך הנחני שמך למען כי הוא ממך

 את להרוג לבכי יחס כי יאכדני1לי יצרי יוכל כי לכדי עצמי אל הנהגתי
 תוציאני כאופן )ה( ותנהלני אומר אני ימיתוני פן הגיף דבר ועל קמי

 והבה ראה כי והוא זה ע״ד יאמר אי )ב( • להמתני לי טמנו זו מרשת
 רעות שתיס הן יהרגוהו סן הגוף וצרת אחריס אח יהרוג פן הנפש ציה

שמיס מיראת חוץ שמיס כידי שהכל מפני הנפנו צרת • מליתקן גדולות
 והוא יהרג שמא מאד גדולה השנית וגס העיקר יעשה שהאדס וצריך
 לעשות האדם כיד מעכב ית׳ הוא ואין כחירה כעלי להורגו הבאים להיות

 שכר מדת כטלה כן לא שאס פשית ח הכתירה כי לעשות יזוס אשר כל

 אלה הוא ומאן באומרו וחבריו חנניה אל נאצר נבוכד מאמר והוא ועונש
 אל חסיתי ה' כך אמר כן על כמקומו אצלנו כמפורש ידי מן ישזכינכון די .

 צרת על הכא כעולס ולא הגוף צרת על הזה בעולם לא לעולם אבושה
 לכן בחירה בעלי להיותם אזכה שלא אני ירא החומר צרת על אך הנפש

 קשה הוא נס אהרוג פן הנפש ועל )ג( פלטני צדקה בתורת בצדקתך
 לא פן הצילני מהרה אזנך אלי הטה לזה אך כו׳ הוא שמי' בידי הכל כי

 בהיות אך הזמן יארך אס ברודפי יד מלשלוח עצמי לעכב כח אעצור
 נא תאמר ואס קצר בזמן יצרי את לכבוש שאוכל בי אבטח מהרה ההצלה

 איני הלא בחירתס תמנע ולא בחירה בעלי להיותם אפש' אי זה כי ה׳
 כל לעשות שתניחם אס כי לעשות חמו אשר כל מהס תמנע אזמר

 לא ואלו לי כלו יו שלא מעוז לצור לי שתהיה אס כי רשחס ולפרוש הכנתם
 תהיה כן ע״י כי הוא אך בזה עצמי שמתי לא בלבד הגיף בשביל רק היה

 שהצלת אחר וא״כ הגוף ובעד הנפש כעד להגן מצודות שתי לבית לי
 )ד( להושיעני מצודות לבית וזהו זה לשאול לבי אל אערב ככלל הנפש

 גס מצילני כה עד גס היותך עם עתה הזאת הבקשה לכל שאצטרך זמה
 סלע♦ כה עד כי הוא הלא ומפלשתים *!מגלית מהרוב וגס הארי מן

 מצור הרפה סלע גדר כ״א מעוז ציר גדר צריך היה לא כי אתה ומצודתי
 אחת מצודה שהיא מצודתי רק מצודות שתי צריך הייתי לא ונס מעיז

 הנאמן ה' שם הוא שמך למען צריך ובחירייס מישראל הס שאלה עתה אך
 בין שכר לשלם נאמן מורה זה ששס וארא פרשת כפרש* שכר לשלס

 ועונש שכר בטל בחירתס תמנע אס כן ועל עונש אצל בין מצות קיוס אצל
 תעשה צריך שמך למען לכן ועונש שכר המורה הגדול לשמך העשה זמה

 כי לי טמנו זו ברשת אלכד שלא באופן ותנהלני תנחני או משתיס אחה
 תוך עד אבא בחירתס בטל לבלתי צודתס הכנות כל לעשות תניחס
 )ה( כו' מלכד רגלך ושמר פסוק על אצלנו הכתוב דרך על רשתס

 מכטלס ולא בלבד מעוזי אהה בזה כי לי טמנו זי מרשת כן אחרי תוציאני
 מרשתס נמלטתי שאני אלא עשו יכולתם כל כי אה© ועונשם ממזמותס

 כתבנו הנה כו׳ רוחי אפקיד בידך )ו( : מעוזי אתה כי וזהו
 ומצרת יהרוג פן הנפש מצרת ירא היה מישראל מאחיו נרדף להיותו כי

 שאני מה כו׳אמר אביו באדם שוהפין ג׳ כי ידוע והנה יהרג פן הגוף
 החטא מן הוא מצרתה תשמרנה רוחי הוא בידך ומפקיד עיקר עושה

אמת אל היותך יראה הנה אהרג בל החומר הוא אותי פדית אתה ואס

. *



לא תהילם אל רוממות

 השמרים שנאתי י פריתהאותייהוהאלאמת:
אגילה ח ; בטחתי אל־יהרה ואני הכלי־שוא

 אמת של חסד והוא ואתי חבי חלק על חשת חלקך על חש להיותי כי
 צריך אחד כל כי לך זחשחור לי שמזר לחברו האומר ודס כבשר שאינו

 חל וזהו חלקי ותשמור חלי צריך אינך אתה אך זה את זה וגומלים לחבירו
 כי לך אמרתי כו'הלא שוא הבלי השומרים ענאתי )ז( : אמת

 מהצלת הוא עיקר עושה שאני מה
 חת אהרוג אס אחטא שלא הנפש

 לי סביב המה אשר בעונותי שפעלתי מהקטיגזרי' שהוא מסביב
 יגורתי מהס עבירה גורר עבירה כענין להחטיאני יצרי עס זמתחכריס

 להפיל ולא זממו נפשי לקחק עיניתי טומאת כחות עלי יחד בהוסדס פן
 אחר להרהר אז ישר אישי את להרוג אתעורר פן להחטיחני שהוא גופי

משחני כי אמונתו על או ית' מדותיז

 בחסדך ואתה רודפי ישרן! מבני הזול'
 אק-גופי גס ומציל פודה ואמתך

 לחלוק דין לבעל מקוס היה והנה
 רק תשוקתי עיקר אין אולי ולומר
 המעלה ואל המלוכה אל לבא לחיות

 שמוחל הבטיחני כאשר בעולסהזה
 מדתי זו חין הנה כי אות אני הנבי׳לזה

 ומקוים השומרים שנאתי הלא ני
 שומרים ויהיה העה״ז טובות הס

 כן לח ואני הדבר את שמר ואביו כד״א
 אס כי ה' על חמר ולא ה אל אס ני

 שומר שאני מה ואני לזמר אלה
 שוא הכלי אל ולא ה' אל הוא ומקוה

 ואשמחה שאגילה )ח( בטחתי בזה
 וא' הנפש על א' ושמחה גילת שהיא

 אהרג ושלא אהרוג שלא הגוף על
 כך לעשותך טעס ויש בחסדך וזה

 גוף כי והוא כו׳ ראית אשר ניהנה
 חפשר והיה חברים ב' הס !נפש
 שלא הגוף עצמו על יצטער אחד סכל

 לא פה אך אהרוג שלא והנפש יהרג
 בקרב עניי את ראית אשר כי כן היה
 כי נפשי בצרות שידעת מה הוא לבי

 זו מצירה היתה זה מיצר ההשהיה
 צרות ב מצירה היתה סגסהנפש

 ידעת ארת־עמי ראית אשך בחסדך. ראשסחה
 העמדת אויב □ד הסגךתני ולאט :נפשי כציות

 עששה יהוהכי^צת־לי הנני י : במרחבתלי
 ושנות* דדי כלובינון כי ::יא ובטני נפשי בכעסעיני

 סבל־ יב עששו: ,ועצמי כחי בעוני כשל באנחה
 למידתי ופחד מאד ׳ ולשכגי חרפה הייתי צוררי

 מלב כסת לשכחתי יג :ממני נדדו כחוץ ראי
 רכים ׳דבת כ;'שמעתי יי אבד: ככלי הייתי
עדךילקחרתנפשי כהוסךס.יחד מסביב מגור

 אמרתי יהוה בטחתי עליך1 ואט
יב*1מ;ד־א האירני עתתי □דך טז אלתיאתה:

טי : זממו

הושיעני על־עבדך פניה האירהומרדפי
 קראת;ךיבשו בי אל־אכושה יהרה י" :בחסדך
 שפתי־שקר תאלמנה טי לשאול: ידמו רשעים

 מהרב ד ובון: הדברותעל־צדיקעתקבנאוה
 לחוסיסבך פ^ת טובךאשר^נתליריאך

נגד

את ראית אשר ממש והוא ושלו סלה
 עשית וכן )ט( שניהם על שתחוס בטחון וזה לבי בקרב גופי של עניי
 ־תרחב והעמדת להרוג הואהיצה״ר הידוע אויב ביד הסגרתני סלח
 כאשר י אומרו אחרי כו' ה חנני )י( : אהרג שלא לנוס רגלי
 יהרוג שמא נפשו ואת יהרג שמא אויביו מיד גופו את להציל ה מחת סחל

 זכיותיו לו ה ינכה שלא לתעלה רמז אשר ה מאת לשאול בא לו ה עשה כן
 ששאל ה אל ואתחנן ד״א כמה ה חנני ואמר חנם מתנת יהיה אס ני

 לי תעשה הוא ראוי כיהנה ואמר אחון חשר את וחנקי כענין חבס מתנת
 בעצם מצטער הייתי לא גופי צרת בכל כי ראה הלא כי הזה הדבר את
 כי כלומר לי צר כי ח׳א מציתה נופי מכלה שהייתי עד הנפש צרת על רק
 אינו ובטני נפשי עיני תכעס שעששה גרר עד עליו מיצר שאני לי שצר מה
 אס כי )יא( ה בעבודת כליתיו שלא על אס כי הגוף כליון מציאז׳ על
 ה'כי את בעבוד כליתיס ולא אויביו בטרדת באבחה ושכותי חיי ביגון כלו
 היגון שגרס עון באיזה כחי בעוני כשל מצות בקיוס כחי כלות שתחת אס

 ובמה )יב( עששו ועצמי אס כי בטני ו נפשי בלבד שלא גדר עד ואנחה
 מאשר פגי נשתנו כך כל כי הוא הלא כו' חיי ביגון כלו כאלו בעיני היה

 חרפה הייתי צוררי שמכל גדר עד עששו עצמי ואשר כו' מכעס עששה
 צוררים להיות להחשיבני להס חרפה היותי עד בעיניהם כ״כ סנבזתי

 ולשכני הלא כי איכותי ולא להם חרפה היותי גרמה ששנאתס ולא אותי
 בעיניהם מאד החרפה היתה תחלה הודי הכירן אשר ואוהבים הקרובים

 שרואי עד מראיתי מאיש שמשחת מראות קראס שפחד למיודעי ופחד
 .נשכחתי מצדו כי גופי אבדן על מיצר הייתי ולה )יג( מתני נדדו נחוץ
 בלבי והיה יתן ומי מותו צרת נרגשת ובלתי היה לא ו11כ שנשכח מלב כמת
 ולא לדורו רק נאבד לא כי עולס באותו כן אחרי טובה לו ויש שמת כמי

 ואובד שבלה האדם תשמיש תכלי ככלי שהוא אובד ככלי אס כי לעצתו
 כישן הוא אס כי לגתרי אינו לנפש כלי שהוא שעס ההדס כגוף ולא לגמרי

 מת אך תקוה אפש עד לגמרי אובד כעצתו שהוא אובד ככלי הייתי חך
 עזרתני ה לולא תקותי תאבד פן בלבד הנפש צרת על תצטער שהייתי
הוא ראוי נפשי צרת על תצטער הייתי שכ״כ אחר לכו וגופי נפשי והצלת

: אותי הצלתך על זכיותי לי וה נכ לבנתי חחנני
 על מצטער הייתי כתה ה נא ראה אתר דבתכו׳ שמעתי כי )יד(

 ושיחת דבת שמעתי כאשר הלא כי לך אחטא פן הנפש צרת
 היו שעדיין להרגני עלי באיס רביס היות ושיחת שמועת אלי שבאה רבי'

 עלי נופל היה לא •מרחוק שהיא שתיעה מתואר כנודע מתני רחוקים
 מנןר אס כי ממני עדיין רחוקים שהין ההס מהרבי' זמגור מורא בשמעי

 ה' מאתך אבקש עוד )יז( וכיוצא
 עיי רודפי מיד תשועתי תהיה אל

 על פניך האירה אס כי אני רק ואמלטה ימפילס עליהם שתקצוף מיתתס
 * עליהס חתתי תפול מ לי יוכלו לא עלי ־ דר שבהארת בלבד עבדך

 )יח( החסד צד על בחסדך הושיעני רק חי ;זכ׳ תנכה שלא שנית עוד
 מישמרןל מתיס היו אס כן שאין מה אתיך ק; כי אבזשה אל כן ידי ועל
ידי על יענשו כי מחיי מותי לי טוב ואומר ומתחרט בוש שהייתי ידי על

 )טו( לטבח נמסר זאני למלך
 י' הרחוק האויבים מצרת כ מש

 כיהנה בלבד לנוף שהוא עדיין
 את ימיתו שלא בטחון לי יש זה על

 ה בטחתי עליך ואני הנה כי גופי
 אלתי אמור עד בך נכחתי זב״כ
 באופן יצרי ביד תניחני לא כי אתה
 יראתי ולא עלי שמך מכנה היית שלא

 מכנה שהייתי עלי תקצוף פן
 אלהיאתה לומר בחיי עלי אלהותך

 אלהיכי שאתה והראיה )טז(
 ולא לעולם באתי טבע בדרך לא

 נפל כי חדס ככל חיי' קצבת לי היקה
 בידן הנה וז״א להיות רחוי הייתי

 ביד ולא למות ועת ללדת עת עתותי
 ימצא ימיתוני אס איפה כן ואס שבע
 • אויבי ביד אס כי הס בידך שלא

 ואהה נהל שהייתי אחר יאמר או
 חי שאני עתותי שכל נמצא מחייני

 יחשבו לא יהרגוני ואס הס בידך
 ה* מידך אס כי מיופי נפשי כנוטליס

 עיקר לי להיות חשתי לא כן ועל

 הגוף ממיתק כי מהנפש רק המגור
 הצילני עתותי בידך זו טענה אמרתי

ואנשיו שאול הס ומרודפי אויבי מיד

 ולו^ ה' ומשיק גמור צדיק כשאול לאיש גס ומה טוב לא לצדיק ענוש גס כי
 שיבושו הוא טוב כיהנה שבהם הרשעים אס כי תמית לא כי תאמר

 בשובו אס כי רשע במזה תחפוץ לא כי בעה״ז בתשובה וישובו הרשעים
 פלא ויהיה לי יכלו לא כי הצלתי השגחת בראותם רשעיס יבושו וזהו כו'

 שאול עונש בשבילי וידמו רע ועשותס אותי מרדיפתם יבושו כי בעינהס
 כן' שקר שפתי תאלמנה וגס )יט( לשאול ידחו וזהו וישובו זאבדון
 הוא כאן החמור צדיק ע׳דרו״לכי נאמר ואס ה׳ אל וישובו סרה מלדבר

 באמור, ה׳ חילול צד היה דוד נרדף בהיות הנה כי יאמר עולם של צדיקו
 הצלתי ע*י עתה יובל לטבח כשזר זהזא ה׳ את עבזד לז שזה מה רשעיס

 תחת הכל לעיני שמיס שס זיתקדש ה עד וישובו כז׳ תאלמנה הזה בפלח
 כתבנו כו'הנה טובך רב מה )ך( : במותם כ מש חללוהו אשר

 בעלי שהס למה אדס מבני מהנצל נקל יותר צרת מכל איש הנצל כי
 הצדיקים להציל המצאות ממציא יתברך הוא כן זאעפ״י כמדע בחירה
 הצדיק כן ואס בחירתם תבטל לא באופן בחירייס חדס מבני גס בז החוסי׳
 בטל בטחון נראה היה אותו הצרים אדס בני כנגד גס יתברך בו החוסה

 דוד אמר יחשיבנו לסכלות ואדרבה הבחירה יתברך הוא יבטל לא כי
 בחירה בעלי נגד בה שבוטח למי קצה אין שאדרבה אזמר חני אדרבה

 ולבא * מידם להושיע לה מעצור אין כי יתברך בז חוסיס זה על שגס
 מבריאת הצדיקים שכר גדול כי בב״ר ז״ל מאמרם נזכיר אלהענין
 תו בריאה אלא פעולה לשון נאמר לא העולמות בבריאת כי העולמות

 פעולה הואר כי הנה בך לחוסים פעלת נאמר הצדיקים ובשכר עשיה
 צפנת אשר טובך רב מה הנה יחמר ובזה מאד ועיקרי עצמיי דבר על יורה

 שכר הוא אשר אמנם פעולה תקרא לא עדיין אך לנקראיסיראיך
 פעולה תקרא ההיא בחירה בעלי אדס בבי כנגד אפילו בך לחוסים
 שתצילס בך שבוטחיס אדס בני נגד בך לחוסים פעלת וזהו השכר לעיצס

 הבטחון גודל על שיורו בחירה בעלי הס אשר אדם בני נגד בהיות גס
 באומרם וחבריו חנניה וכמאמר מידס גס להושיע לה מעצור חין כי והוא
 וחן כו' פלחין אנחכא די אלהנא חיתי והן כז' מלל לך להוי ידיע לח והן
אלהא הוא ומאן חמר נאצר נבונד כי שס אצלנו ככתוב ישויב מלכא ידך



בה לב לא תהילם אל רוממות

 מרכסי פטף בסתר1 תסתירם נא מדבניאדם:
 יהוה כרוך כב :לשגות מריב כסנה תצפגם איש

 אמרתי ואני׳ כג מצור: בקר לי חסך הפליא כי

 תחנוני קול שמעת אכן עיניך □נגד נגרזתי בחפזי
 אהבואת־יהוחבל־חסיךיר כי בשועיאליך:

 : נאוה עשה על־יתר ומשלם יהוה נצר אמונים
 : ליהוה כל־המיחקים לבבכם ויאמץ חזקו כה

 נשוי-תשע אשרי משכיד־י י לדוד א לב
 אשח־אךם ב כסויחטאה:

לא

 נחיריי גי מירי יצילג לח מהאור יצילכם אס גס כלומר ירי מן ישזכינכון די
 הכה יאמר וזה בו בטחו זה על גם כי ישזיב מלכא ך י־ זמן והשיבו אנכי

 שזימנת מה תתייחס לפעולה אמנס ליריתיך צפנת תשר טובך רב מה
 תפליא ועוד )כא( כמדובר אדם בני נגד תפילי שתצילס בך לחוסים
 רצון געת בלבד לא כי עמהס לעשות
גס חס כי בחירה מיעלי הצילם

 תסתירם מהם פניך הסתר נעת
 למה וזה בחירה בעלי מאויביהם

 הסתר לו היות שעה לו קרה מאשר
 נרדף היה שהיה סגה לאחו פרס
 עס פניס הסתר רק זה ואין זמן כמה

 תפילו יתב בו חוסה להיותו זה כל
 משאול ה הסתיר גחי^: נעלי נגד

 בסתר תסתירם חומרי וזהו וסיעתו
 פניו הסתר בזמן גס שמסתירס פניך

 לבל לרודפו וגאוותין מרוכסיאיש
 יזרעו היא אס כי במלכו' דוד ירום
 מריב בכוכה שתצפכס אלא עוד ולא

 לשונות מריב להסתירו כי לש;נות
 בה להסתירו רגע כמו סוכה לו עשה
 לו ואמרו עמנו מסתתר דוד הלא לשאול ויאמרו הזפיס בבא כי והוא

 איך וחרז״ל לבקשו הלך שס אשר במקוס במערה ונכנס חנייתו מקים
 נעשתה ואנשיו חד בהכנס מיד כי ואמרו שס נחבא חס שאול חפש לח

 הי' אדס פה נכנס אלו בלבו ויאמר עכביש מידיעת כמחיצה המערה בפי
 קלה האנשי׳בסוכה את בסול תצפג פה אפש׳יאמ ובזה עכביש קורי סותר
 * המלשינים לשונות מריב לינצל כדי עכביש כאריגת קלה סוכה לך שאין

 שייראו מה שאס הוא הלא בחירת מבעלי להציל ית יעשה איך יאמר או
 תסתיר כי פניך בסתר תשתר אתה ויכם עליהם זיקוס יתגאה מאדם ־

 שהית לשאול קרה כקשר מעליהם ויסתלק למו להצר הבא מהאיש פניו
 מעליו ויעל אחר במקום עליז אויבים שבחו שמועת ונאה לדוד רודף

 וינצלו שלוס סוכת משך בשפע יצפנס לשון שוט מריב היא הצרת ואס
 רודפו ביד יעזבנו ולא הצדיק בעבור זה יחב׳בכל הוא מכניס ולמה מהריב
 מאד רב יתברך בו הנטחון זכות כי רק זה אין אך הנחירה שנות לבלתי

 כן ואס נמנע כדבר היותו עס בחירת בעלי כנגד גס שהוא נזה דבר על
 ה׳ ברוך )כב( : כמדובר אדס בני נגד נך לחוסים פעלת ספק אין
 בעלי נגד שהוא במת אפילו יתברך בו לחוסים כי אמרתי הנה חמר נו'

 עתה אמר ימצאום לא בחירה הבעלי שאויביו באופן שמשתירס בחירה
 יראני בל שחול מלפני הההירני בלבד לא כי הכל לאדון לשבח עלי ועוד

 בעלי אנשיס בקרב מכמר כהוא היותי אחר גס אס כי לו נתראתי עד
 והס בחירה בעלי הס ואנשיו שאול כיד להסגירני בלבם ה־ה אשר בחירה
 ובריח דלתיס מצור בעיר היותי עס ה הוציאני ומשם קעילה בעלי

 בידו מליפול בברחי תסתירני מאשר יותר זה כי בזקיס כאסור שהייתי
 קעילה היא ובריח דלתיס מצור בעיר לי חסדו הפליא כי ה' ברוך וזהו

 למוסרו קעילה בעלי כונת היחה כי בידי אלתיס אוהו סיגר שאול שאמר
 בית משולל מצור נעיד ואז )בג( מכער כתוא כבר היה נמצא שאול ביד

 מה מפאת הקומה ואין נגרזתי הנה להמלט בחפזי אמרתי אני מנוס
 השגחתך סילקת כי נידם תעכב לא כי הבחירה היא עיניך נגד שהוא

 אשר כל מהס יבצר ולא שמיס מיראת חוץ שמיס בידי הכל כי מהבחירה
 * מתני הצלה מנעה ולא אליך בשועי תחנוני קול שמעת אכן לעשות יזהו
ורב רנה בגמרא ז״ל מאמרם בתזכיר כו' בחפזי אמרתי ואני יאמר או

 מצלי ומר מימרת וחתי מצלי מר הוו חסידי רבנן תרוייהו חסדא *
 גבי שכיח לא לאנשי גושקרא מר ובבי לכלבי סמידא מד בבי מיטרא ואתי
 .כו' ארבעין זמר שנין תשעין תי מר הכלי שתין מר ובבי הלולי שתין מר

 הוא גס היות חל רחית היתה לא רבות צרות לו היו שהאחד מה על הנת
 הוא וכן מיטרא ואתי מצלי ומר מיטרא ואתי מצלי שתר על לא אס צדיק

 אוהבי שתראי גס התורה שאומרת כו׳ אהב אוהבי אני פסוק על מאמרנו
 אהב אוהבי חני אס כי אוהבת איני אוהבי שאת תאמרו חל עניים התורה
 זה וע״ד ואענס תפלתם אשמע כי ימצתונני ומסחרי הלא כי והראיה

 כי נראה היה אש•־ מקעילת לצאת בתפזי בצטערתי כ״כ הנה דוד יאמר
 בי שמאס יום כי זה אין אמרתי כי ובריח דלתיס בעיר אלהיס אותי סיגר

 מנגד נגדזתי וזהו והמקרה הטבע אל ממניוהניחני השגחתו ה'וסילק
 עניתני מיד כי אליך בשועי תחנוני קול שמעת כי ראיתי אק עיניך

 בזה נפשי ואמלט משם שחצא כדי יסגירו לי ואמרת ותומיס בחורים
 אהבו )כי( :אלי רוחי ושבה בי וחפצת בעיניך הייתי צדיק כי ידעתי

 החוסים את שמציל יתברך חסידותו גודל ספרתי הנה אמר כו' ה' אה
 אל ואומד אקרא ה אוהבי אישים אליכם כן על בחירה מבעלי גס בו

 במת ה אה אהבו אס כי נש לכה יעשה למען ה את לאהוב מזה תלמדו
 שמאמינים תתנה בעלי הס אמונים כי איפה דעו כי חסידיו כל ת שהוא

 ומשלם כי דעו אך אויביי מן ה' נוצר שיצילם פרס לקבל מנת על שלא בה'
 יתר עושה שהוא יתר שעל מי את ומעניש יתברך שמשלם שהוא יתר על

 שתתגאה עושהגאוה הדין משורת
 שיעשה ובודאי אני חסיד הלא וחומר

 וה עזן לו משלם יתברך הוא נש לי
 )כה( נפשו מבקשי ביד ותניחו
 סמזך ויצר נעשה חיכה תאמרו ושמח
 אחר כי ולומר להרהר לבני יגביה

 יתעשת לא למה אנחנו סחסידיס
 לעשות ויכריתנז להצילנו לני האלהיס

 נפשט מאויבי להנצל מנת על הטוב
 והוא כו' לבבכם ויאמץ חזק! אמר לזה

 בשני לבבכם אומרו ני ידענו באשר
 כי והענין היצרים שני על הוא ביתי״ן
 יחת בה בוטח ובלתי מהזולת הירא

 תערצובמה ואל תראו כענקחל
 הוא וכן תערצו אל תראו שלח

 תחתך פן מפניהם תירא אל אומר
 והוא מעט יתחזק הוא כי בה' ביטוח לב זקורה בתתחזק וההפך לפניהם

 כל ה' מאת לבבפס ויאמץ ובזה מעצמך שהוא חזק וזהו הרבה יחזיקנו ית'
 חסידיו עצמו ה'מצד את יאעראהבו או )כר( המיחליסלה•

 לאשר ומשל© כי הראו ואס ה' נוצר אמונים כי שלו את יעשה יתב' והוא
 פניו אל לו ומשלם הצדיק על להתקומם ־ וי כ ג עושה טובותיו יתר על

 חזקו אדרבא אס כי לה' ולייחל מלבטוח ידיכם ירפו אל )כה( טובה
 כמה אחת על רצונו לעושי כך רצונו לעוברי אס באמור לבבכס ויאמץ בזה

*• לה' המייחלים כל ידיכם שחחזקנה וכמה

 שהזכיר זה לבתה לשים כו'ראוי משכיל לדור )א( לב
 ועוד י מביניהם העון ותשמיט וחטאה פשע

 ועוד * הוא שוגג כי הקל בחטאת בלבד וכסוי החמור בפשע נשוי או׳
 • פשע כהוי אדם אשרי אמר לא ובראשון חדס אשרי השני בפסוק אומרו
 רמאות של תשובה עושה שאינו הוא שאס דמיה ברוחו ואין אומרו ועוד

 תועבת שתשובתו אלא מאושר יקרא שלא צ״ל אין כי לפניספשיטא
 רעת מחשבה כי ידענו הלא במחשבה חטא סלח הוא ואס עזן לו ה' ויחשוב

 הנהבגת'אמררשב״לגדולה אמנם ׳ למעשה מצרפה הקב״ה אין
 בת1תש גדולה רשב״ל והאתר איני ופריך כשגגות נעשיס שזדונות תשובה

 חל נבא ובזה * מיראה כאן מאהבה כאן ומסיק כזכיות נעשים שזדונות
 שחטא מי על רק וגב ש שחטה מי על לדב' פה דוד בא לא כי והוא הענין

 בפסוק כי הלשון שנוי אל לב ית'והו'בשום הוא לו ומחל ממנו מזידושב
 מחילת לשון אמר לא למה ועוד * יחשוב לא אמר ובשני נשוי חמר ראשון

 שהוא פשע יש זדונות סוגי שני ים הנה כי יאמר אך נשוי אס כי כפרה חו
 יזכה שלא גס יקרא ־;ושר מ ושב פשע שבידו מי כי אמר סתם עון ויש מרד

 שיחשב שוגג של מכסה לו שיעשה חטאה כסוי שיהיה רק לזכות לו שיחשב
 ומרד מויד שחינו עזן בידו אשר אמנם הפשע חומר מאד רב כי כשגגה לו

 כן ועל שוגג אפילו מציאות לו ה' יחשוב ־( של לא חס מאושר יקרא לא
 נעשה עדיין אך בלבד מעליו הפשע שנשאו פשע נשוי רק אמר לא כראשון

 היה כי האיש התוארי המשובח שהוא אדם יקרא לא וגס שוגג של כסוי לו
 חטאת הפשע שנעשה רק אושרו ואין לגמרי הסהר לא וגס פשע בידו
 שוגג גדר לו נשאר שעדיין אחר לו תחשוב אושר מה תאמר ושמא )ב(
 כלומר אדם אשרי הלא כי הזה כדבר איש יאמר .חל לגמרי נטהר ולא

 כגון לו ה יחשוב שלח עתו מדקדק שהב״ה אדס הנקרא הצדיק בפרט
 טוב: ורב סתס עין מהפשע לו יעשו תשובה שע״י די שהיה הנז׳ הפשע

 העונש מחמת בדמיה ששב מירחה בשובי בלבד ולא שוגג רק לו יחשב שלא
 כן שאס העונש מחמת שב שלא דמית בריחו אין בתשובתו כאשר גס כ'א
 ואם )א( • יקרא מאושר זה כי מאהבה ששב רמיהכ״א צד בו היה

 על אמרו לא כזכיות נעשית סזדינית תשובה גדולת שאמרו מה כי נאמר
 שיחשב לו די מאהבה ישוב אם גם הפשע אך עונות על אס כי סשעיס

 של האושר כי לומד כו' פשע נשיי אשרי לומר הכתוב שיעור יהיה גג לפי לו
 אדם יקרא לא אך )ב( שיגג של כסוי לו העשית עד יגיע פשע -נשוי

 שוגג אפילו כלל עין לו ה' יחשוב לא אשר אס כי בעצם סתס מאושר
 מיראת תשובה של רמיה ברוחו שאין עם לזכות לו יחשב שלח גס מהפשע
 שחטא שאחר מי אשרי שאומר פירשו רז״ל והנה )א( י העונש

 יאמר אדם ואשרי הוא מאושר יותר חך פו׳ פשע נשיי והיה לו ורפא שב
 והנה בתשובה לשיב הוצרך ולא חטא שלא עון לו ה יחשוב שלא למי לו

 שאס דרכנו לפי חטאה כסוי אומרן לפרש אנו צריכים דרכם לפי עדיין

לח $ ! א ן



לב תהלים אל רוממות

רמיה ברוחו ואין עון לו יהוה יחשב לא

 • כי י :כר־היום בשאגתי עצמי ברו החרשתי
 בחרבוני לשדי נהפך ירך עלי תכבד ולירה יומם

 לא־־כסיתי ועוני אודיעך חטאתי י־ רןיץסלה:
 נשארת ׳ ואתה ליהוה פשעי על; אודה אסרתי

 * כל־חסיד "יתפלל עלקאת לי סלה חטאתי ןח
 לא אליו רבים מים לשסף רק מצא לעת אליך
פלט רני תצךני מצר ט סתר י אתה :>עיעו

 גמורים צדיקים אין עומדים תשובה
 הכתוב לישב וראוי לעמוד יכולים

 ענין הוא כי ואומרה )ב( ♦ לדעתם
 שמעביר ית מדתו על ז״ל מחמרם

 חונה אינו שלשה ועד ראשון ראשון
 אשרי אזמר חס יאמר וזה כלל אותם

 זולתי איזהו ו זה הוא מי חטא סלא מי
 שלנחש בעטיו מתו אשר ארבעה

 לו ה יחשוב שלא במי אני מקנא חך
 באו שלא שלשה אל הגיעו שנא גגון

 שאין בהיות וזה ליחשב חשבון לכלל
שאין ולב לרוח מהמסוריס מהם אחד

 אחד דבריהם על לב לשים ראוי והנה * כנתיס השוגג הכניס מי כן לא
 ♦ ב * חטא לא חשד אדם אשרי יאמר היה מהראוי כי כו' יחשוב לק אומרו

 במקום ׳ל ק הלא כי ג׳ " רמיה ברוחו ואין אומרו זה לפי יתפרש איך
 דבריהם ולפי לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי

 לנו ומי בהפך אמר שחר ירחה חלו
 הגמרא כמחלוקת להכריע ממנו גדול

 האחרונים וכל ו״ל והנההרמב״ס
שבעלי במקום האומר כדעת תפסו

 אי ״ :קלה תסובבני
כסוס1 אל־תהיו י ט:עיני איעצהעליך תלך

כפרד'
 על יחשוב און כד״א בדבד תמיד ימשך כי און מחשבות חורש היותו מכללם
 )ג( דמיה ברוחו ואין וזהו כטבע לו יעשה כי ימאס לח רע כו' משכבו
 לו ונמחל ושב חטא אשר והלא חטא לא כאשר קנאתי זה מה תאמר ושמא

 לזה ה עד שנת ואתה כו' עומדים תשובה שבעלי במקום כי יותר מחישר
 הוא אך תשובה לבעלי מעלת אין כי על שקנאהיחינו מה הנה אמר

 ארגיע שלא חטאתי אשר על מצטער אני כ״כ הלא כי דאגותי מרגשת
 ירקבו כי עצמי בלו החרשתי כי הנה כי * לכי מנהמת כארי אשאג עד

 בשאגתי הנני כן על בוערת כאש לבי כי לי וירוח אשיחנה עד דאגה מרזב
 בשאגה 11כג חס כי לשכית חחת בין ונח שאגות כמרבה אהיה שלא היזם כל

 הייסורין מכאב הוא ששאגתי מה כי תאמר ולא )ר( היום כל אני אחת
 ידך עלי תכבד ולילה יומס הלא כי עצמו העין מדאגת ז ול עוני על סעלי
 מהיותי ך י שואג הייתי זלילה יומס שוחג הייתי ידך כובד על ואלו

 שאומר ז״ל כמאמרם העון על שהוא הוראה הוא בלבד היום כל בשאגתי
 כי אשאג בו כן ועל לעין מיוחד כלבד שהיום הבה לפני יצחק אבינו

 אדם ימי כמת ית לפניו אזמר אבינו שיצחק ז״ל כאומרם והוא אזכרנו
 לשדי נהפך ואמר כו' בם יחטאו לא לילות חציים שנה שבעים הזה בעולם

 כן על בלילה הייסורין צער ארגיש ולא ערשי תנחמני אולי תאמר סמא
 שגס שורף חולי והוא קיץ בחרבוני לשדי נהפך אמר לזה בלבד ביום אשאג
נהפך שהוח שלמה לומר כלת אומרו וזהו לישון לו מניח אינו בלילה

. ----------ןן
 טעמו את שנותו זה מה לב לשים ראוי כו אודיעך חטאתי )ה(

 ועין שבחטא וגם ולהודאה כסוי להעדר מהודעה
 היה המרדים כאלו רבים לשון ובפשע יחיד לשון נאמר מפשע הקלים

 לא עבר לשון בעון אותרו וגס חתד אחד ועין וחטא זוגות זונות שה ע■
 עלי ואודה אתר ולא חודה אמרתי אומרו וגס אכסה לא אמי־ ולא כסיתי

 לה׳ אותרו וגס עתה כן ולא שיודה שאמר שנראה אלא עוד ולח וכו׳

 הרי הס שנים אס חטאתי עון אומרן וגס * ועין בחטא כן ולא בפשעים
 מה אותם נשא ה׳ כבר אס וגס י וחטאתי עיני זגסהל״ל ♦ כזכרו
 • הפכיים והס יתאחדו חיך אחד ענין הוא וחס עליהם להתודות צורך

 היא כי שבע בת בענין אשמתו פרטי אל לב נשית ביאורו אל לבא אך
 יקרא ווה הביאה מציאות אחר יתחלקו לשלשה כי ואומר לבדה אשמתו

 איסור היה שלא חשב כן שומן שהוא וחושב חלב כאוכל לו קרת כי קטא
 * השם חילול מפני איסור והיה בסתר גם ומה היתה מגורשת כי באומרו

 הנביא שהוכיחו מה והוא רעיך אשת תחמוד לא על שעבר התמידה סנית
 הזכיר לא החטא הוא הביאה איסור אך זה כעון לו והחריך הכבשה במשל

 החימוד אך עשה בסתר כי עצמיי היה לא החילול וגס היה כיתר כי לו
 ואת הנביא מאמר והוא תחמוד לא של לאו הוא כי עון יקרא וזה הזכיר
 רק היתה מגורשת כי בזמה שטמאה חמר שלא לאשה לך לקחת אשתו
 שנים לו היו עוד לדלתו שהיה מה היתר לקוחי דרך לאשה ולקח שחמד
 שיקראו עמון בני בחרב אורית הריגת והוא פשעים יקראו והס כאחד

 החשה כתמידת עישיה חת האונסת הנחה של שאינן עון ולא פשעיס
 גס ומה עמון כני בחרב היותה שנית ההריגה מציאות אחד נשנים ויחלקו
 באומרו לשנים חילקם הנביא וכן בחרבם חקיקה היתה שע״א לאומר

 הרגת ואיתן לאשה לך לקחת אשתו וחת בחייב הכית החתי חוריה את
 שהפסיק חלא עוד ונא לשנים אוריה ענין שחילק הנה בניעמון בחייב

 לז אשר החטא על יאמר קלה כל ועל הא&ה בלקוחי הדברים שני בין

 שלא מה הנה אמר הודיעו ולא הזכירו לא דוד וגס הנביא כתן לו הזכירו
 כסיתי לא מאי הנה תחמוד לא סל ועוני אודיעך עתה לנביא הודעתי
 ונו' לה חטאתי אמרתי רק חמדתי ומשלי לי היתה ראויה ולומד לחפות

לפני ופירשתי הזיתי לא שחו ומה הנביא לו שהזכיר החמירה על שהוא
 כי הוא אוריה ענין של פשעי הנביא

שבין פשעים להודית טוב לא אמרתי כי
 כנודע אדם בני בפני למקום אדם

 נפש ודם עמון בני חרב כענק מרז״ל
לע״א וקרוב דמים שפיכות שהוא

 כי בה חקוקה שהית? עמון בני בחרב
 כסוי נחמר למקום אדה שבין מה על

 אדם מבני לכסותם שעב חטאה
 לה' פשעי עלי אודה אמרתי וזהו

 פשעי עלי שאודה בלבי אמרתי כלות*
 לא כן ועל אדם בן לפני ולא לה'לבדו

 ועל כעת ה' לך רק לנביא הודתי

 חטאתי עוץ שהוא רביעי אחר סוג
 ואת? הלא ני להתוחת אצטרך לח

 תמיד מנהגך כה כי אותו נשאת
רשום אדם פעמים כמה כי והוא עמי

 הוא גס בזדון כן ועושה למזיד וחשבו הריקים אחד ורוחתו שוגג חוטא
 איש של שוגג מחטאת נמשך מזיד עון נמצא מפלוני אנכי טוב לא באומרו

 מחטאתי הנמשך עזן חסדך בריב נשאת ואתה חמר בזת כיוצא ועל רשום
 משוגב לאחרים יד!מ שהמשך ולא זה דבר לי מוחל אתה תמיר כי סלה

 כזאת תקלת תצא לה'בל ולהתפלל ליזהר ראוי הלא כי קל הוא הצדיק
 הרביעית זאת על כי בעצם לחסידים רק זה אין אך )ו( ידן מתחת
 חסיד כל להתפלל ראוי אשר הוא צדיק של מתחטא הנמשך עזן למחול

 ימי עשרת על בהמצאז ה דרשו כד״א תשובה בימי שהוא מצא לעת אליך
 אס כי יצזייר לח ופשע עון על להתפלל יצטרך שהחסיד לומר כי תשובה

 אך כלומר יגעו לח אליו הנה השוטפים זדונות של רבים מיס לשטף רק
 עצמו מקטין כיכעניתנותו והוא כ״כ עמי מדקדק וחינך מגדרם איני חני
 : ההם החסידים מגדר חיני כי שלי חטח שהוא חטאתי עין (ת נש וז״א
 בראותס רק ה את ישבתו שלא אדם בני יש כן' לי סתר אתה )ז(

 לארץ איש יהלך אס משל דרך ממנת ונוצלו וצרה מלחמה
 חסדן לה' יודה מקרבם וינצל וחנית חרב אחוזי לסטי' עליו ויבואו רחוקה
 פגע ולא שטן יפנענז ולא איש ילך ההוא הדרך הס אך תתלתו פיו וימלא

 ונהפוך דמים מאנשי ובטוחה סלולה הדרך כי באזמ תודות ישלס ל־ז רע
 מרחות ת הצילו גס זה כי מהראשון יוקר ה לו הטיב זה הלא כי הוא

 ועל מות שערי עד ויגיע רעד אחזתו כי לראשון כן שאין מת וצער ברע
 בעל "לשחין ר כפירוש לבדו גדולות נפלאות לעושה הסוגהשנינאמר

 סתר התת דוד אמר מאומה ידע לא והנצול לבדו ה' אלא בנסו מכיר הנס
 שהוא תצרני פניך תחלה הצר את רואה שאיני ממני נסתר כלומר לי

 לא ה' חת אודה ולא בנסי אכיר לא תאמר ושמא אראנו לא כי השני ג השי
 את? כאלו שלה תסובבני פלייה של ורני תודות אשלם אז אס כי הוא כן

 . בהמשך דרכנו ולפי לך שאשירה פלט מהרני בתצילךאותימסבבני
 ולפעמים וינצל חטא בידו איש יבא שלפעמי' היצה״ר הצר יהיה המזמור
 לי בהסתר אתה יאמר לפניו יזדמן לא שאפילו החטא מן מרחיקו הקב״ה

 ולא לידי חטא יביא שלא היצה״ר הוא תצרני מצר אתה מכירבנסי שאיני
 ממנן ואתמלטה הצר בבא רק לך להודות כדי בנסי חרגיש שלא תאמר

 אלא מצילני שאתת אחשוב תמיד כי סלה תסובבני פלט רני אדרבא כי
 ותצילני בי פוגע היצה״ר הוא הצר היה אס כן שאין מה בנסי יודע שאיני

אשכילך )ה( : ההיא בעת רק סלה מודה הייתי שלא מחרבו
 לידי שבבואו גס חטח לידי יביאנו שלא ית' ממנו דוד בקש הלא וכו׳ וא;רך

 יביאנו בל היצה״ר מן יצילנו ממנו והעלם שבהסתר אס כי תמנו ינצל יכך
 הקדש בי״זח ית׳ הוא משיב כן על יוכל וגס יפתה פן מיראתו חטא לידי

 בל היצה״ר ארי אמנע לשאול הקשית לומר כו' ואורך אשכילך לו ואותר
 אלן יעשה הוא רק הדרך זו ולא לפניך חטא בהביאו תליך פנים יתראה

 תירא בוכי להלחם הכנות לך אוסיף ותה לך אתן מה הלא כי שלו
 בן להלחם עזרתיך הלא כי חטא לידי יביאך כי גס ממנו מלהתפתות

 ברע למאוס טוב שכל כך אתן הלא כי אשכילך הנה כי אחד אלה בשלש
 תלך זו בדרך שהוא בתייס ובחרת לחמר בתורתי ואורך וגס בטוב ובחור

 אשר כי והוא עיני כעוצס מעצתי תרתק לך ארמוז שתמיד שלישית עוד
 מד? מורים השמים תן ורמזים הוראות כמה מתנו יבצר לא בראשו עיניו
 על כמאמרס לעשותה נבואי בלבו ועקיצות החטא מן להשמר מדה כנגד

 ומה תאמרו ואל ליה,ירמוז רוק כי ר? זה ואין אוהו דוד לב ויך
תעקץ לחטא נבח ואס תרפנו ולא נכו אחוז רק ברמז נרגיש לא אס נעשה

חיתנו



 קרב כל לכלום עדיו כמתג־ורסן דתבין אין כפרד
 כיהוה והבוטח ל^ע מכאובים רכים י : אליף

 צדיקים וגילו כיהוה שמחו יא חסדיסובבנו:
: כל־׳שךי־לב והרנינו * ״ ׳

 נאוה ל^ישחם מהוה צדיקים רננוא דג
 הודוליהוהבכנור ב תהלה:

 1לוש;רחד>צ ש;רו ג כנבל^שורזמרו־כו

 וכל־ דבר־יהוה כי־ישר י :בתרועה נגן הטיבו
 חסד ומשפט צדקה אהב ה כאמונה: מעשהו•

יהוה

אל רוממות
 קשים הייסורין בא עת עד ולאנייגיש נעשה מה באוקשנ־גישאו אותנו

 ההוא הפסוק והנה ונו' כפרד כסוס תהיו חל אמר לזה חיתנו ועוקצים
 סוס הנה כי יאמר אך י יניס ושינויים ייתורים זולת ההכנה משולל
 וחוטס ופה הראש המקיפות הרצועות כס ויש ורסן מתג להם יש ופרד
 נסכו יש חך אליהם כעדי והוא

כן אותם שבולמיה ממל של בלימה

 יקרת והנה פיהם תוך אותם כשוס
 סוס בראש ורסן מתג יושם שאס
 שלא חוצה הכלימה ותשאר ופרד
 ימשך בעליו שאס בפיהם אותס יכלמו

 להגיש ורסן המתג זיאחוזבקצה
 ימים לא ממקומו אליו והפרד הסוס

 לקמה באוחזו לו יכאב שלא למה
 הרסן ככרזל פיו יכלוס בעליו יעשה

 ידחוק הרסן בקצה שבאוחזו באופן
 מתרה וקל פיו תוך הברזל ויכאיב
 הוא חמר הימנו שירפה כדי יקי־כ

 לב שמיס הבלתי אתם תהיו אל ית
 כפרד כסוס עיני עליך איעצה כאשר

 חסרו דעה כי הבין שאין למה כי
 לבלום עדיו שהוא בפה בלימה מחוסר עדיו שאס ורסן במתג בהיותם

 בל וזהו יקרב לא אליך שיקרב ברסן שתאחוז אז כי בפיו חיתו בלמו שלא
 בפיו ע׳־יו תבלים ליקרבעד לו ייצר לא כי פרד או הסיס אליך קרוב

 אין אשר כחלה תהיו חל אתס אך ברסן כשתאחזז הכלימה זתעקיצנו
 קישורים בעדיי בכס אאחוז כי עדי לשוב ברמז הבינו שלא הבין להם

 בייסורין ואייסרכש בלחייכס חחי שומי שיתי עד עיני שאיעצה רפיס
ואומר ה ע המלך דוד משיב י (י) " צרת מתיך אלי תקרבו שאז
 יראו שלא כאופן יסובבנו חשד כה לרשעוהכוטח מכאיכיס רכיס יהיו

 כפרד)יא(משיבה כסוס יהיו ולא ישכילו ובזה לו וטוב רשע לו ורע צדיק
 שכר לשלם נאמן היותו על מורה זה שס כי כה שמחו ואומרת הקדש רוח

 היותכם מפאת וגילו ית׳ת היותו מפאת זהו וארא פרשת כפרש'י
 כמה אחת על רצונו לעושי כך רצונו לעוכרי אס באמרכס והוא צדיקים

 כי לעתיד עי בעולמו שמח לא ככיכול שהקב״ה מרז״ל כטדע או וכמה
 דיו כי עתה ולח לעתיד כה' תשמחו לכס די יאמר וכזה כמעשיו ה' ישמח
 נוקפס שלבם צדיקיס להמון זהו והנה יסזרין וסכלו כרכו להיות לעבד

 נוקפס לכס שאין לב לישרי אך יעצבו ואל בה שישמחו להזהירם ואצטרך
 עד שיבטיחוס הצדיקים את ירמנו אצות להם כו׳ לו ורע צדיק בראותם

: הצדיקים ירננו
 בה ולא לה יאמר היה מהראוי כז'הנה צדיקים לנ^ל א 3ל*

 וגס " בישרי' ויצא בצדיקים נכנס איך וגס
 ראוי היה צדיקים רננו אומרו שע״ד ועוד • כתהלה ויצא ברנה נכנס
 בנבל או בכנור ההודאה תהיה לן איכפת מאי ועוד י ישרים והללו יאמר
 הודחה אמר במור למה וגס י וכו' לה'במור הודו שאומר עשור

 מספר חין הערות יש שאחראלו המקראות בכל וכן זבנבלעשורזמר
 עלפי ויתיישבו הנראה לפי זה עס זה מקושרים בלתי היותם מלבד
 המזמור הנה ואומרה * הקיצור לאהבת חותם נפרט מבלי בס"ד דרכנו

 לא אשר והארוך הצד ישראל גלות את הרואים הגלות בני על יסוב הזה
 לא אשר בדורות גס ומה זאת מה ולומר מלהרהר סמיך מיצר יבצר

 ודומיהם אמוראי וכלהו תנאי כלהו כדורות צדיקים אנשים בהם יחסרו
 הארץ על ולא כבודו השמים ועל ה׳ רם כי האומרים דעת אל יטה ואולי
 פה יאריכו בריאתה מציאות על וגס בה מלהשגיח היא כעורה כי אורו

 ויאמינו העכורה הלזו הארץ לברא ה רוח הלך הדרך איזה כי לומר
 החצוניס כחית כי לומר הפלגה דור דעת להם יבחרו או חלילה בקדמות

 כמקומו חצלנו כמפורש הארץ על ישגיחו אשר הס הן המה שפלים אשר
 את המנהיגים הס וכסיליהם השמים הוברי כי והיא אחרת דעת אן

 תלוי הכל כי מעוקל משפט יצא כן ושעל הארץ את ה נתן ובידם העולם
 טכב רעת אס עשה אשר צדקותיו הזה בעולם לצדיק יסכון ומה במזל

 ברוח דוד בא להרהר הבאים מלב תועה להסיר כן על תכגדנו מערכתו
 צדיקים רננו וחמר והתחיל ישראל אמוני שלומי לב ולאמץ לחזק קישו

 וישרים השורה מן לפנים ולא הצדק העושים הס הצדיקים הנה לומר ט
 הפט ועל טוב על לבב כיושר ומתנהגים השורה מן לפרס העושים הס
 שבג״נג כתות משבעה הגדולים שהם ז״ל כמאמרם השלמות תכלית הוא
 ובזה פניך את ישרים ישבו פרמו יחזו ישר כד״א הפנים את הרואים והס

 על שתרננו מה בלבד צדיקים היות אס כי שכמותכם נדר חין אש?־ יאמר
 של ישועתן הקב״ה של ישועתו כי ה3רק זכותכם על לח העתיד אושר

 מיקלבלתי שמו את ולא גלןת2 שכינתו יעזוב לא כי משכון והוא ישראל

כו לג לב תהילם
 הישרים אך בה' כ״א בכס אינה שהרנה באופן יה כס על יד כי כד"א שלם
 יושר על בין חסידותם על בין שיהללוס יחתה להס כי מכם גדרם גדול

 יאמר או * מישראל הטובה העדר ראוהס על נס יהרהרו שלח לבבם

 הצדין קן עושי הצדיקים כי הק;יס מזמור שבסוף בפסוק שכחבנו מה
 יבאו הלא השורה לפרסמן ולא

 בעולם ייסורין להם היות על להרהר
 ישרי הם קשר הישרי׳ משא״כ הזה

 שמחן ואמר כלום יהרהרו שלא לב
 תשמחו שלא גס כי צדיקים וגילו בה'

 כי לעתיד בה' שמחה לכם די עתה
 עד כ״י בעולמו שמח לא יתברך הוא

 אתם אך במעשיו ה' שישמח לעתיד
 הצדיקים את עשו בלבבכם הישרים

 שגם אס כי ויגילו ישמחו בלבד שלא
 אמר לב ישרי כל והרלנן וזהו ירננו
 אתכם ירנינו צדיקים לכס מה עתה

 צדיקים מעצמכם אתם רננו הישרים
 מה כן אס תאמרו ואס לעתיד בה'

 כי הוח הלח הישרים עלינו יעדיפו
לנגן יצטרכו לא כי תהלה לישרי'נאוה

 שעור או * הכטת בלי תהלה נאוה להם כי להלל הכנה לקנות ולרנן
 ישרי כל והרנינו כאו' הצדיקים מרננים הישרים ידי שעל אחר כי הענין

 וממה בה' צדיקים רננו הקדש רוח אומרת לכן הצדיקים את שירנינו לב
 להלל יאות ולהם אתכם יזכו שהם תהלה נאוה לישרים צדיקים שתרככי

 סתם לה'כו'הנה הורו )ב( ־ חעצמכס עשיתם לא כי לכס ולא
 הטוב והנה עשר של היה דוד של והנבל יקרים שש בעל הוא מור

 מתייחס וא' לשש מתייחס ח' סוגים משני הוא המשיח לימות המעותד
 חוץ חהריס שבמקרא תולדות כל ע״כ כי מאמר'בב״ר הוא שש של לעשר
 השמים תולדות אחר כי והוא פרץ הולדות ואלה השמים תולדות מאלה
 פיחת מאורות קומתו חייו אדם של זיוז דברים ששה מהעולם חסרו
 עוד • המשיח הוא פרץ בן בבא ליתקן וחוזרין האילן פיחת הארץ
 ולעומתה אדם בחטא העולם כתקלל קללות עשר כי הזוהר בספר ארז״ל

 מיתרי עשר והן כו׳ האלהיס לך זיתן לעתיד והן יעקב ברכות עשר קבל
 הן יצחק של אילו גידי שעשר זי׳ל מאמי־ס על אצלנו כמפורש חד של נבלו
 שמחת לרמוז בכנור הצדיקים לה' שיודו ויאמר דוד נבל של מיתרים עשר

 תספיק זה ועל מיתרים בשש המשמח לכטד הגמשליס דברים הששה
 על לו זמרו עשור בכבל אך למקומו שנאבד מה להחזיר הוא כי הודחה
 זמרו זה כנגד ן כ על עשור לנבל ונמשליס המתייחסים דברים עשרה

 שהיה מה על נוסף אושר שהוא יצחק של ברכות עשר הן כי שהוח בהם
 ושירה שהרנה ומפני )ג( מהודאה יותר שהוא זמר צריך כן על נתחלה

 הודן אמרת ואיך האדם את יהולל שמחה ורוב יחד והניגון הרינון גס ותה
 על לא לומר חדש שיר לה' שירו לז״א הניגון שהוא עשור ונבל בכנור לה'
 שהוא חדש שיר לה' שיח רק אומר אני סתם ותושבחות שיחת מיני

 להכינם ניגון צריך כן ועל לעתיד שהתגלה יתברך גדולתו על לעתיד

 חדש שיר שהוא מפני וכו' המנגן כנגן והיה ״א7כ הקדש רוח שפע ולקבל
 שיאמרן מה לדעת הקדש רוח בהם להשפיע הכנה וצריך ידעוהו שנא

 לעומת הלא תאמר וטמא כנודע נאמרה הקדש ברוח כי הים שירה כענין
 שמחה כי ראש קלות וגורמת שמחה מרבה כי חורבה הניגון תן נפיק זה

 נגן הטיבו רע הוא בעלמא שהניגון גס כי לחוש אין אמר לזה עושה זו מה
 תתמהו ואל )?( והכנעה בתרועה שיהיה במה טוב שיהיה עשו כלותר

 תהלה נאוה לישרים באומרי ישרים מדת כך כל שבחתי אשר על צדיקיס
 ועשית הישר תעשה כי הישר ועשית בתורתו תמיד ה' דבר ישר הלא כי

 מעשהו וכל כי על הוא והטעם בעצם חפצו הוא בזה כי יורה והיפר הטוב
 הוא בך לחוסים פעלת כמד״ח ופעולה מכישה הנקרא הע"ה שכר הוא

 הפך שכרם לקבל ומחר לעשותם היום כי לחלתר ולא בהקפה באמונת
 יהרהרו לא לבס שביושר ישרים צריך כן על ג״כ לאלתר שפורע היצה״ר

 לעומת הלא תאתר ושתא )ה( באשראי שיהיה נס יתברך תדותיו אחר
 לעשות ה' דרך ושמרו זט׳ ידעתיו כי כד״א ומשפט צדקה אוהב מצינו זה

 ומ^פט צדקה אוהב לז״א השורה מן לפנים דברים ואינם ומשפט צדקת
 טבאלה אדם בני שיעשו ומשפט צדקת אוהב יתבי־ך הוא כי גס לזמר ט

 כו׳ עושק^שפט דוד ויהי כו' במשפט ציון כו' למען ידעתיו כד״א-כי חפץ
 שהוא תמת ולמד בא זת כל עם ומשפט הצדקה אדם בני יעשו ומצות
 הארץ חסד\מלאת אם כי ומשפט צדק בעולמו עושת שאינו עושת

 ומלואו ברא הןדאשר העולם טוב וכל הארץ מלח כל הוא חסד בתורת כי
 וצדק במשפט כי כיאה יבנה חסד לס ע■ כי חסד בדרך היה הכל מאז

 מתקיים היה לא יסד בתורח הדין משורת לפנים ת1עש בלי מצומצם
כנודע ^( 2 3 ן



לג תהלים אל רוממות
 ואס העולם לקיום יקד ממנו פנה ממנו ועשה בחר כחסד כי הנה כנודע

 להקנהג והישר מהטוב גם העולם מקיימי הצדיקים גס חיפה כן
 השמים ברגר )ו( : הדין משורת ולא עיקר יעשו ראוי בחסידות

 כקבנוהו אליעזר רבי בפרקי ז״ל מאמרם בזכירה הענין חל לבא הנה כז׳
" , ויגיעה עמל בלח זז״ל הקורה בביאור

כקבנוהו אליעזר רבי כפרקי 'ל

 שנאמר העולם את הקב״ה ברת
 כתיב יגיעה בצכאס אבל כו* ה כדבר

 כלצבאסעכ: פיו וברוח שנח' בהו
 היעלה מתמיהין דברים הס והנה

 מעלה כלפי יגיעה לייחס לב על

 הארכנו התורה כביאור הנה אך
 למה כי מלין בקיצר ותכונה כביאורו

 הרהשוןהית כיוס שנכרת שמה
 על כי שתה הצלנו ככתוב בדקו׳נמרץ

 לא הוא מאתר נמי שבראשית גס כן
 וארץ שמיס יהיו אלהיס ויאמר נאמר

 עשר הס מקמרוח עשרה כי יען
 שככולס והראשון עליונים נחות

 לא כן על לדקזתו למחשבה יתייחס
כו' עמל ז כל וזהו אתירה בו נאמר

 י : הארץ מלאה יהוה
:כל־צכאם פיו וברוח

 נעשו שמים יהוה כדבר
נתן ן-,*□ סי כנד כנס י

 מיהוהכל־הארץ ייראו ״ ;תהומות כאוצרות

 ויהי אמר כיהרא ט :תבל בל־ישם יגורו ממנו
 הניא עצת־גרם הפיר יהוה י :ויעמד צוה הוא

 תעמד לעולם ירוה עצת י יא :עפים מחשבות
 —אש! הגוי אשרי ע ודר: לדד לכו מחשבות

 משמים ע .לו לנהלה כהר1 העם אלהיו יהוה

 : דהאדכז כל־כנ;“ארת־ ראוה יהוה הביט
ממכון

נ העשוק אל כדקות יה אשר והעבות ולשלשל להוציא צרי זהיה

 ה בדבר בב״ר כמ׳ש והוא כו' ׳ה כרכר שנאמר השתים חת הקביה ברא
 כמחשבה כבר הפועל אל הדכור כיט־סצאק לומר נעשו שמיס וכבר
 אבל אומרו אל וכן עמלנו׳ בלא אומרו ענין אל ולבא ♦ נעשו שמיס

 כמו הלא כי נחמר צב־זם כל פיו וברוח שנאמר בהו כתיב יגיעה נצבחס
 כל על רס והוא כו לברא גשמי עולם עס שייכות יתברך לו היות נחשב זר

 העולם יתברך ברא דרך כי ביארנו הקורה כביאור הבה חך ♦ רוחביוק
 ומהוה ומתעבה משתלשל מלפניו היוצא פיו הכל כי הוא מאמייזק ע״י
 כו' הגשם ירד כאשר כי באומרו הנביא מאמר יורה כאשר מאין ־ים מצי
 חשר את עשת אס כי ריקם אלי ישוב לח מפי יצא אשר דברי יהיה כן

 בכל לח אך כמדובר ומהוה העושה הוא יתברך דבורו כי הנה כן׳ קפצתי
 השתלשלות צריך דבר יש דקותו לפי ודבר דבר בכל אס כי כשות הדבריס

 עכ״ז חלילה יגיעה יתברך לפניו שחין גס והנה מעט ויש רב והחעבות
 והתלבשות התפשטות ידי על שמתלבש מה רוחניותו גבוה עוצם בערך

 הפך ומתעבה משתלשל שהות למה יגיעה גדולתו לפי יקרא והשתלשלות
 צבא בבראו שלא הא׳ ביום כי אמר הענין אל נבא ובזה • איכות,
 שנברא מה כל הכולל המוחלט מאין יש נמרץ בדקות הכל והיה השתים

 בדקות הכל והיה מאין יש בו שנברח כתה ככח הכל שהיה הימים ו' בכל
 לכן כנודע הימים כשזר ביומו דכריוס הפועל אל הכח מן צאת עד רב

 רק פיו הכל והקלכשות התפשטות הוצרך לח בראשון העולם ברא נאשר
 ־הו כתיד כצבאס אך כו' ויגיעה עמל ז בל וזהו ונעש שמיס וכבר ה בדבר
 .,-ד ד שנברא במה בכח שהיה מה להוציא היה כי צבאם כל פיו זכרוח

 ה י ומתענה ומשתלשל יוצא היה מפיו היוצא הכל הוא פיו רוח

 צא ■
.פיו

 אחר נוסח בעצס יורה וזה קהייחס ליגיעה יתברך דידיה לגבי
 . נ כרוח נפח 'ה הקב עשה מה יגע השמים כצבא אבל ז״לו בילקוט

 והוא 3 : הכ ענין חל נבא ובזה • למבין ,מרנו מ ענין והוא ע״כ
 תקום לאבד לכ נשית אל ת כגליי טובה משוללי אט אס ש אומרו אחרי כי

 שאס או יתברך השם חידשו לא קדמון לם הע כי חלילה לומר או חלילה
 במעשה בחצר נבוכד שחשב כקבנו כקשר מעלה שרי לחצוניס הניחו ־;ו בר

 השמים מהוכרי הוא או הפלגה דור אנשי מחשבת מלחכת והיא הצלם
 יתברך עתיד אשר הטובה כל על כגן ונטיב לה׳ שנודה אס כי וכסיליהם

 יבא אשר והרעות הריקות הסברות ההק סילוק חובת עליו חל לנו לקת
 והנה הפושעים ובשלות המת הנשי בצרה יראה כאשר סמיך יצר בהן

 איזה לומר למזמה מאשריומרוהו וזה חלילה הקדמות סברת היא האחת
 ויאמר בא כן על הלז והעכור הגשמי בעולם לפעול ה' רוח הלך הדרך

 או עכיותו וערך הנברא הדבר מציאות לפי הכל הלא כי טענה זו אין
 ה כדבר רק הוצרך לא כדקות ראשונה שנבראו השתים הלא כי דקותו
 והתפשטו' השתלשלות הוצרך לא כי הדבור הנמר טרם נעשו שמיס ומר

 יתברך פיו הבל שהיה פיו רוח הוצרך יותר העבים צבאס אך הדביר
 מהות לפי הכל כי הנה ביותו יום דבר ומהוה והתעבה ו־יקפשט הולך

 שלפי ולמטה שמצבאס הדכריס בשאר בזה וההיקש הנברא ה־בר זאיכוק
 לא כן ועל יתברך פיו הבל והקלבשוק התפשטות הוצרך ד"־ כל עביות

 היה האיכות קרובי לדברים אס תק׳ו וצבאסיללמיי־ בשמיג רק דבר
 שיהיה השתים אצל האיכות עבי בדברים עקה גס כהתהוותעמה׳ הפרש
 לחדש מכח יתברך לו היות יפלא לא כן שע״י הל׳ב־ופן הדרך על הפרש
 בדקות ראשון יום המעשה ןח>כ מחשבה גיזות הייזל כי גשמי עולם

 הימים שאר ככל כן אחרי שנתהזה מה כל שהיה הרוחניות אל קרוב עצום
 יום דבר חס יום ומתעבה משתלשל יוצא היה רחשין יום כמעשה בכח

 ענין כל ומהוה מושך שהיה ומאמר מאמר כל של פח רוח ידי על ביומו
לא,יפלאשיהוהית' כי אמרתי כו'הלא כנד כנס )ז( שבמאמר:

 נעשו ה׳שמיס כדבר הלא כי העה׳ז
 דין לבעל מקום כשאר עדיין והכה

 על העכורה הלוו הארץ על לחלוק
 גס כי מוחשת ראיה לך הנה חמר כן

 והוא יקכרךחדשו הוא השפל העולם
 כקריעת היס מי כנד כונש הלא כי
 מימי וכן נד כמו נצבו שנאמר סיף יס

 וכמ"שז״ל מהארץ גבוהים הה הים
 אין כי מלפניו שייראו עשה שהדהים

 שישפכו הטבע אל להניחם כ״א צריך
 אנוש בדור כאשר העילס ויציפו

 וכו* וישפכם הים למי הקורא שנאמר
 תהומות באוצרות נותן יאמר זזה

 תהום בין תחתון תהום כין שבטבע
 העולס ומציפים יוצאים היו עליון

 תהום מעינות סוכר אלאשהקב״ה
 שלא אוצר קוך תהום כל כנתונים ליס גבול חול וישס יס בדלקים ויסך
 מי כנד שכנס מה כי לא אס ית הוא כן עשה ולמה )ח( לצאק יוכלו
 את שמענו כי רחב כמאמר שכח״י עתמין בז' מורח הטיל למען היה הים
 באים רוח עוד קתה ולא לבבנו וימס'1כ סוף יס מי את ה הוביש אשר

 כאוצרות שבקן ומה א״י היא סקס הארץ כי הארץ כל מה ייראו וזהו כו'
 פסוק על ז״ל מאתרס והוא תבל •ושבי כל יגורו שממנו כדי הוא תהומות

 חול יתברך עשה כי מלפניו שייראו עשה והאלהיס פסוק ועל המיס יקוו
 יראוהו למען הארץ על מימיה לשפוך ובא כקופה הים אה וישס ל*ס גבול

 ושלא המיס עמוד הוא בטבע לא הנה ללכבס יאמרו כי אנשים
 האדם בבני זהכיאסשהאלהיסעשהכתקרה אין אך הארץ על ישפכו
 הים למי שקרא אמם בדור עשה כאשר יעשה כן יעשו לח שחס רצוני יעשו

 אמור כן ואס )ט( שלעולם שלישו והציף הארץ פני על וישפכם
 לא אס מהימי' אחד בכל התהוס או נד כמו הים להעעיד יוכל מי מעתה

 ויהי אמר הוא כי וז״א הבריאה על ראיה ההעמדה כי במצח בראו אשר
 כן שעל נד כתו ויעתד צוה אשר הוא כבריאה ויהי ליס שאמר מי כי כו'

 שלא ויעמד צוה אשר הוא ויהי אמר אשר בודאי כי כמדובר יגורו ממנו
 אמר אשר לא אס החול לפני יס כל ולא נד כמו היס להעתיד יכול היה
 הנה השפל העולם חת יתכרך בורחו חל מוחשת ראיה מזה הנה ויהי

 עדיין חך )י( העולם חיחש וחייכנו חלילה הקדמות סברת דחינו
 הס מהחצוניס מתנהג העולם כי חשבו אשר גויס מחשבות לחשוב אפשר

 אצלנו כנקוב הקיס די בצלמא נאצר נבוכד שחשב כקבנו כאשר מעלה שרי
 מקום והיה במקומו אצלנו כמדובר לעשות הפלגה דור עצת היקה והיא

 ויאמר קדשו ברוח דוד בא כן על תקיפה הגויס שיד בגליות זה לטעות

 הוא גויס עצת הפיר ה כאשר הלא כי והוא נדחית 1ז סברא ככר הבה
 פיהם על בעולסשיתנהג הטומאה כח להגביר שנתייעצו הפלגה בדור

 וה' הפועל חל ישראל וענין הקדושה קכא בל יתברר השגחתו על ולא
 החושבים עמיס מחשבות וביטל הביא אז ונתפלגו עצקס בהפיר

 אס תאתר ושמא )יא( בה ולח מעלה כשרי קלויה העולם שהנהגת
 לאלתר עמו לישראל הטיב כל מכיא אינו למה לחצוניס שליטה שאין כן

 גס תתבטל ולא תעמוד לעולם ה' עצת הנה לז״א יאחר ולא עצתו שהיא
 ממנן ידח לבלתי מחשכות שחושב שהוא לכו שמחשבות אלא שיתמהמה

 עד דור אל מדור רכות נפשות גלגולי שמתגלגל ודור לדור הוא נדח
 ולא אלהיו ה׳ אשר הגוי שאשר* באופן )יב( ליתקן הנשמות כל יכלו

 מאז לו לנחלה בחר חשר עם אלא אלהותך תחת עצמו לשים יוכל גוי כל
 מלאכים שבעים שהוריד אליעזר רבי בפרקי ז״ל כמאמרם בפלגה

 : נפשותס יחס מפני לו לנחלה ישרחל ונפלו אומות שבעים והנחילם
 דעות שקי ויגעל מיעט כי כתבנו הכה הכו׳ הביט משמים )יג(

 נמסר היות שנית הפולס קדמית אחד נפסדות
 כי כמזל קלוי הכל כי לומר והיא השלישית נשארה מעלה לשרי העולם
 ככני גס ומה השלם הנהגק כל על הס ישפטו וכסיליהם השמים הוכרי

 חסדא ורב מרבה הכריחו כאשר במזל שתלויים בגמרח שהעלו ומזוני חיי
 הנה פשטו לפי גס חך העליון מזל על הדבר קרצו יש כי אמת והן

 כל והיות יקביך חכמתי לגודל כי העלינו אצלנו המצוייניס בשערים _
 מעשיו לפי עליו אבל יהראו לזכ ופקודהי איש מעשה לפניו גלוי העתיד
 חשב אשר וכל תקונו תום עד בהם יקקן ואשר יתגלגל אשר וגלגוליו

 השתים הוכרי ברא מחז כי יפלח לח כן על נדח ממנו ידח לבלתי עליו

וכסיליהם
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שאין לאותם רק יראיו סוג כל ולא להם יש הדין מדת פי על ייסורין אך על לבא ראוי אשר כל אל ינגדו בל שפיטתי סדר והתקין רקה וכסיליהם

ולמהימנע לקסדו מייחלים כיחס פרימעשיהס אפילו לאכול חפצים י־-------------ייי-^-<

 על תתמהו אל אמר לזה )יט( תקותס והאמנת בטחונס חסד מהם
שמצערז נפשם ממות להציל הוא הלא כי לטובתם זה גס הלא כי החפץ

 עליו מהיות יבצר לא בעת העולם חל ויביאהו מעשיו לפי והים ש חי כל
 בחופן נשפו כוכבי עליו יגזרו אפר עצמו והוא צדקו משפט לפי הראוי כל
 לפי תיקונו הוא כי בעה״ז לענותו יתב חכמתו גזר׳ אשר הצדיק גס כי

זייסורי׳וההיקש עוני במזל יכח גלגולו

קשר הרשע זה את גס כי בהפכו
 שכר בעה״ז להאכילו החלהיס ישפוט

 במזל יבא עשה אשר מצזה חיוו
 לאכול לו ראוי אשר לפי שמחו' שובע
 ועשה פעל אשר טיב איזה משכר

 או בטוב היטב באר בשערים כמפורש
 גסכילענין לאים יכא אשר הפכו

 צדקן או דמא אשיד יהיה אס ?מדות
 עלפי להטות חדס כל ביד וכיוצא

 ודינו משפטו השוואת אין כי בחירתו
 כענין בטונה רק השמים כוכבי עס
 הס יתכן זזה הפכו אז ומזוני חיי בני

 הנהנת ה עזב שלא לשלול דוד דברי
 משמים ועז״א השמים הוברי 1 העולם

 ראה הביטה משמים כי וכו' הביט
 לבא העתידים האדם בני כל קת

 השגיח שבתו וממכון )יד( בעולם
 כל אל הראוי השמים בכוכבי וסידר
 הס השמים גזרות כי הארז יושבי

וחיש איש כל מעשה עלפי הראוי

 : הארץ כלץושכי אל השמח ממכק־שכתוי יי
 : אל־כל־מעשיהם המבין לבם יחד היצר #י

 ינצל לא גבור כדב־־־חיל נושע המלך אין יט

 חילו וברב לתשוקה הסיס שקר יי : כרב־כת
 אל־יראע^מיחלים יהרה עין הנק י" מלט י לא

נפשםוך־יחיורחם ממות 1להציל יט לחסדו;

ימלט לא
ח :

1 יח

 ביעב■
 הוא:
בטחנו

ומגנט עןרגו חכתהליהוה נפשנו כ
 קדשו בשם כי ך־^בנו ישמח כי־־־בו כא

יהי־חסדףיהוהןלעוכא^ריחלנו ככ :
___1 —•

ל5־קטעמול1ארי ?שנו־תו לרוך■ " לד

 תהילתו תמיד נכל־עת את־ירקוה אברכה
 עטים ישמעו■ נפשי כיהוהתיתסלל י ג :

ויצמחו

3

 יעשו אשר יתברך ממנו יפלא לא כי )טו( מעשיו לפי לו נאות במזל
 לעשות שעתידים מעשיהם כל אל המבין הוח לכס יחד היוצר כי מאז

 הרע ויצר הטוב יצר יש ואיש ש אי לכל אשר ולב לב בכל הנה כי כלומר
 את מבין הוא יחד הלב בחינות שתי שהם לבס אחרות היוצר יתברך והוא

 כו' המבין באומרו כיון וגס לבס בחינות בשתי יעשו אשר מעשיהס כל
 מאז העתיד פי ועל יבחרו אשר שמבין רק ידיעתו שתכריח לא לומר

 הראוי איש על לחייב ותנועוהס השמים תכונת הידר וח אחד כל לעשות
: בס״ד היטב בחר זה בדרוש יפה אצלנו כמפורש לן הראוי בעת והביאו לו

 כי כהשתדלות ולא בהשגחה הכל כי ראו אמר כו׳ המלך אין )טז(
 שעל חיל רוב בסיבת והוא נושע המלך אין לפעמים הלא

 או בה' ויבטח חילו רב היה לא אס מש״כ זיפול הוא רב כי יבטא קילו
 שיבטח כח רוב לו האת בסבת ימלט לא נכור וכן דגדעון כמעשה
 הצלתו העדר נמצאת ויפיל שס חיל אנשי אשר במקוס לבא בגבורתו

 שיועיל מראה הדעת שהיה מה כי בהשגחה שהכל הרי גבורתו בסבת
 השתדלות יועיל לא וגס (1)י הגבור אאר הולך הענין אין כי הזיק

 שקר והנה מלחמה ליוס מוכן סוס היות היא ההכנה עיקר הלא כי והכנה
 את מלמטה ידקור רגלי איש לפעמים כי לתשועה הסוס היות הוא

 רגלי היה ואס אותו גס להכות בנופלו ויקל ורוכבו סוס ויפול הסוס •
 והספק ומת הוכה סוסו נפילת בבהלת כי עצמו לשמו' לו חפשר היה
 ימלט שלא הוא ודאי אז השוס של חילו רב חס חך בינוני בסוס היא הזה
 מה ממנו לעשות יכול בעליו אין כח ברב מאד החזק הסוס כי רוכבו את

 מחנה תוך הרבה יכנס בל במרוצתו לעכבו רוצה לפעמים כי שרוצה
 נלאה לפעמים וגס לו יכול ואינו לנוס אחור אותו להפך רוצה או אויביו
 ביתו חל לחט ישוב אס להבריא יכול והיה בו להכות שהתחילו או רוכבו

 רוכבו תא יבלבל באופן ובזעף בחוזק ומרקד רץ הוא חילו שרב בסוס אך
 .סוסיס רגלי תחת למרמס ויהיה וימות רעה בקרב ממנו ייפול החלש

 את ימלט שלא הוא ודאי וכחו חילו רב הסוס כאשר כי באופן ומרכבות
 במלחמה אדוניו שהורג רז״ל שאמרו זכר סוס הוא חס גס ומה בעליו
 חזית במדרש הנה כו' יראיו אל ה עין הנה )יח( * חיל רב שהוא
 עין שהוא יראיו אל ה עין הנה אומר א׳ כתוב אהדדי קראי דקשו הקשו
 של רצונו עושים כשחין כחן צדיקים אל ה׳ עיני אומר אחר וכתוב אחת

 הפכו או הכולל הנה.שזכות מקום של רצונו עושים כשישראל כחן מקום
 עין להיות א העין הפרש ענין ויהיה בצדיקים וכח השגחה שמוסיף הוא

 י עיני בשני טובה בהם ומשגיח מביט בישראל זכות כשיש כי שנים אקדחו
 אשריהם רז׳ל כמאמר הדין במדת בין רחמים במדת בין השגחתו הבטת

 בישראל זכות בהעדר אך רחמים למרת הדין מדת שמהפכיס הצדיקים
 יעדרו לח כן ועל הדין בחדת לא אך בלבד רחמים ממדת מושגקים הה

 הכל כי אמרתי הלא דוד אמר כי הענין חל ונבא * ייסורין מהם
 יראיו אל בלבד ה עין כי בראות לבבכם יתחמץ והנה יתברך בהשגחתו

 את ולהציל להגן לגופו יתברך הוא

 הנפש מיתת שהיא עון מחיזה נפשו
 ברעב לחיותס הגוף אח וכן לע״ה

 המשחית שאין כוללת רעה שהיא
 יתברך והיא לרשע צדיק בין מבחין
 שימנע מה ידי על ברעב אותס מחיה
 להוסיף כדי או מתחלה טובו ממנו
 שסובלים הרעב בזכות חיים להם

 נפשנו )ך( : בעוני לחם חוסר
 כי כתבנו.- הנה כו׳ לה חכתה
 הזה החיל גלות בני על זה מזמור

 המקווה הטוב צדיקי׳על שירננו ידבר
 וסילק לו נחכה יתמהמה חס כי

 בא עתה ו מאריכות המתרגשי' דבריס
 בני חנו כאלו ואמר קדשו ברוח דוד

 ואומרים לו אמרינו משיבים הגלות

 שדעה גס כו׳לומרהנה חכתה נפשנו
 לה' מלחכות החומר מפאת חפרנו
 ובקרבנו מאד יודעת נפשנו הנה כרקוי
 החומרי הלב שאין ועל לה חכתה
 הועילה לא כן על בבטחון ושמח מ־כ'

 אס כי חכתה שנפשנו תה לנו
 ישתיז בו כי נזכה כאשר אך )כא( הוא ותגננו עזרנו כי היזק לסילוק

 האמנה תרוב תהיה בו והשתחה יתברך בו ישתח החומרי הלב שגס לבנו
 אס כי היזק סילוק טזבהיכו יזהיה לא אז )כב( בטחנו קדשו בשם כי
 הכתיבים שיעור או )ך( ז לך כאשריחלנו עלינו ה׳ חסדך יהי

 הקלה של לישועתו שהוא לה' חכתה נפשנו הנה הגלות בני שאומרים
 ומגיננו עזרנו כי ימשך כך ידי שעל באומרה ו״ה עם י״ה שמו ולתשלום

 כי זכות על לבנו ישמח בו כי תועלת להכאת וגס )כא( מצרת הוא
 ישועתו המך על רק זכות לנו אין מעצמט כי כלומר בטחנו קדשו בשם

 ולא ה׳ כבוד על חוששת שהיא יורה זה נפשנו ממחשבת והנה הקלה של
 ימשך יתברך שמישועתו מה על הוא עמה להסכים כוונתנו ושכל אנחנו

 וחומרים אתך לנוכח מדברים אנחנו קבל )כב( טובה דרכו פי על לנו

 אס כי מישועתך לנו ימשך כאשר לא עלינו ה חסדך יהי שכך רצון יהי
 להתגדל שעתיד ה׳ שיגדל בלבד כבודך על לך הנוגע על לך יחלכו כאשר
 תגדלנו אתה כן כו' יה כס על יד כי הכתוב וכמאתר בעולם שמך

על לא לך יחלנו כאשר וז־הו כבודך בחינת על מחלים שאנו ההוא כשיעור

: לנו טובה ימשך סמזה

 אחשוב אך שמו היה אכיש כו'הנה בשנותו ךןך7 ?(9 ד 7
 היה טעמו את ששינה מה בכלל כי יאמר

 מת זולת זקנו חבימלך כשס אכיש את שכינה אבימלך לפני שהיה אומרו
 ה את אודה כלומר ויגרשהו לו חייב המלך שהיה אומר שהיה ז״ל שאמרו

 הלא כי והוא וילך כי ועוד ויגרשהו רק היה דעת כן אס היטב חקר שלא
 מתנו פורש היה לא משתגע ים א היה אס כי לבז אל לתת למלך היה

 גס ומה המשוגעים כדרך מרקד או מפזז רק לקטו איש יהלך כאשר
 תקום היה כן ועל לב מיושבי כדרך וילך הוא אך וכועס אותו בגרשס
 זה כל ועם היה מתנהל לפניו התהולל הוקזאשר דעת בן כי לחשוב
 עוד קמה ולא היה דעת בן כי ללכבס אמרו ולח לאטו הלך גרשוהו כאשד

 הלשינוהז מאשר או המלך לפני מאשר איש ולח המלך לח באיש רוח
 שלא לה תודה שנהן וילך יאמר או י פה פוצה ואין וילך רק לעכבו

 שבזה ירא כבלתי וילך רק הוא דעת בן כי מורה שהיה ובורח נס יצא

 למדתי אס ה אקדם ובמה )ב( ינהג בשגעון כי בסברתם החזיקו
 עתה יהיהזה יתרון ומה בפי תהלתו תמיד הלח עת בכל ה' את אברכה

 מעיןויכןקגוףדודעס יחמרכיהוא או * הזה הגדול הנס על

 נס אין כי ה עגה בשבילי אותר גופי הנה שניהם על דוד תאתר וזה נפשו
 עשה שהחלהיס א! כי אחת פעם אברך בקהל שאקוס נסים כשאר זה

 כל כי בפי ההלתו תמיי כי יען כי חפץ כי עת ככל ה את שאכרכה כדי
 אך )ג( בקהל ה^זל ברכת צורך ואין כלומר תמיד קרוי ולילה לילה
 רק כי נפשי תתהלל .ה' ח□ כי גופי את ית׳ שהחשיב תדמה כן לא נפשי

 הגוף מה כי כלומר ^אמרתי חלקי כענין בגינה לעשות הקשיב חותה
 זה כדברי לא אך יה ואליו היא הס כי חסדו לה יודה בקהל יקים

ולא

*



לד תהילם אל רוממות
 )ד( וישמחו קהל כתוך הגומל ענויס ישמעו אס כי זה כדברי ולא

 עשה עמכס גס לי היטיב חשד כי חקי לה' אקס גדלו אליהם ואומר
 על כע:לת ולא גופי כמתשבק ולא ישראל דודקועלקכל חיי כי כנודע

 למען עשת כי הוא האמת חך ה' עשה בנינו כי אומר אחד שכל נפשי רוח

 נחתמה חקס ונפשי גופי לקאני שמו
 כד״א הגומל ברכת היא יחדו שמו

 ובכלל כו' עס בקהל וירוממוהו
 מלך מיד היות מלבד כי כיוון הדבר
 שקשה בחירה בעלי והס זשריס

 הקב״ה אין כי כנודע מיד' הרב׳לינצל
 לא כי היא דעתו האדם בהירת משנה
 שהוהית' אס כי להצילו מלחך סלח

 לה' גדלו אומרו וזהו עמו היה בעצמו
 או • עשה ית הוא כי לומר
 גדול יחדוכ״כ שמו ונרוממה יאמר
 כדאי איני כי אומר אני כי לפני הנס
 אס כי זה על עס בקהל לרוממו לכדי

שמל ונרוממה איתי יהוהזד גדרו י וישמחו:

—ומכל וקנט ךךשתיאת״יהוה ה .יחיו•
 ופגידהם ונהרו אליו הביטו י :הצילני □גודלתי

 זהענירןראויהותשמעומכל^ * :אל־יחפף
חגהמלאף־יהוהסביב  ח צרלתיוהו^ו:

בי־טוביהלה וראו טעמו* : ויחלצם 'ליראיו

יא

 את;יהיהקד?ןר ייראו י :יחסה־מ הגבר אשרי

ורעבו רשו כפירים יא :מחסורליראיו כי־איץ
 לכו־בגים כי ג כר־טלב לא־.יהסךו יהוה ודרשי

 מי־האיש גי שמעחלייראתיהוחאלמךכם:

החפץ
 יחדו שתי ונרוממה שתתחברועתי

 שה' תהמר חיך תאמר! ושמא )ח(
 אדרבה להצילך עמך היה בעצמו
 דרשתי כי היה השטות עמן כי הוא כן לא הצילך מתהולל שהיית השטות

 ההב״ה כפני דוד שאמר טוב שוחר במדרש ז״ל מאמרס והוא כן' ה' את
 חייך הקב"? לו חמר כו' השטות מן חוץ בעולמך יפה עשית הכל

 לפניכם נסי בהגדילי הלא דוד אמר הענין אל ונבא * וכו' לו סתצטרך
 אס כי הוא כן לא כי הצילני השטות כי מפיכם עתק יצא אפשר הנה

 והראיה המציל השטות שהיה לח אך דרכי פי על וענני ה' חת שדרשתי
 הצילני מגורותי מכל זה בלעדי הלא כי עמדי חדש זה כבוד אין הלא כי

 )ו( מלאך לא וגס שטות הוראת מספיק היה שלא מה מכולה בעצמו הוא
 אליו הביטו הלא כי היה ה מן כי עתה ראו ואומרת הקדש רוח ומשיבה

 שהרג מי את שראה בעצמי המלך זולת הלא כי לומר והוא כו׳ ונהרו
 למה משתגע חיש תראו כי באו׳ הביאוהו אשר על בכעס ויגרשהו אחין

 והכירוהו דוד חל שהביטו אליו הביטו חשר כל והלח אלי אוחו תביאו
 והיתכן אחיו גליה את הרג כי יניחהו חל לאמר המלך אל וירוצו ונהרו

 לאמרכיתראואיש המלך עליהם בגעור ויבושו יחפרו אל שופניהס
 לעכבו להס היה חרפתם שמחמת בחופן אלי אותו תביאו למה משקגע
 או וגדול שר אי משוגע איש הוא אס יתברר עד במשמר ימים ולהניחו
 • ויהרגוהו יקימו בשבילו אותם חרפו אשר חרפתס כעס מחמת לפחות

 נאותה היה עני כי שמע וה' אז קרח חד עני שזה אס כי זה אין אך )ז(
 כו' בשער עבי תדכא ואל כד״א ועשה שמע אביון לימין העימד וה שעה

 ע״י ולא בעצתו הושיעו צרותיו מכל הלא כ* חזיה וגס ריבם יריב ה' כי
 לו ששלח ליוסף עשה כאשר מלאכו שלח אולי תאמרו ואל )ח( מלאך

 ליראין ה'סביב מלאך שחונה אמת הן כי אלהיס מחכה וליעקב מלאכים ג'
 הוא וכן הס ה' ויחלצם אס כי המלאך לחלצס לא אך כבוד דרך לסבבו

 וכן כו' אלהיס שמני אמר מעלתו על וגס כלל הצילוהו לא יוסף את כי
 ולא עמו כשנאבק משרו לא הצילוהו ולא לכבוד רק עמן היו לא יעקב כת

 אמר ית אליו וכן שכיבה שהוא ז״ל כמ״ש לפביהס אס׳ואזאעבר כי מעשו
 לא אך וכו' מלאך שולח אבכי הבה יתב׳ מאמרו הוא וכן וכו׳ נא הצילני

 ן בלשו מוכרח ווה וכו' וצרתי אויביך את ואיבתי כנאס המציל הוא יהיה
 יראין יחלץ ה׳ מלאך יאמר והראוי סביב והיות החנית' ענין מה סאל״כ

 כלו׳ ויחלצם כבר מלאך חונה שכאשר עבר על יורה ויחלצס אומרו וכן
 כבר וכו׳ ויוציאנו מלאך וישלח הכתוב ומאמר כן אחרי שמתגלה אלא

 הטעם בחיך טעמו הקדש ברוח דוד ואמי־ )ט( ידבר משה שעל חרז״ל
 יחסה הגבר אשרי הלא כי שמטיב הוא טוב גדר כי מלאך ולא כלו' ה טוב כי
 מאושי• יקרא לא בלבד לא כי ה' בלעדי במלחך יחסה אשר מ״שכ כלוי גו
 בו לחוסה להיטיב במלאך ישכח ה שבלעדי המי,מין כי יקולל נס סס כי

 כלו׳ טוב אין כי שכלך בחיך תטעוס וו בטענה וח״כ לה' חוטא כו ובוטח
 כעלמא לכבוד רק וכו׳ שחונה המלאך ואין לבדו הש׳י אס כי שיוכנלהיטי׳

 הציל מלבד כי עוד כיון יתכן וגס )ז( הושיעו צרותיו מכל לחד אבר >הוא
 יקראן טרם והיה ענין בו יתקיים כי יוסיף עוד גס עצמו >״י העני את

 יענה־ יקראו טרם כי שהוא אשמע ואני מדבריס הס עד אענה ואני
 מראש תפלתו בקול מלהקשיב ימנע לא כ״ז ועס לעשות־קשתו ויסכים

 קשות פסוק מנין והוא פיו אמרי לשמוע תשתעשע שייא לתה סוף ועד
 דברי שתע ה' עבי שהוא לתה עני זה ישחר וזה יו' וארשת לן קתכ בןל

 הושיען צרותיו תהל יקרא תטרם שכבר עדתיות הקי כאשר קפלתז
 רוח ונכה עני אל יביט זה אל כי העני הוא לב לנש׳-י ה' קרוב כי יען והוא

 עני בעצמו ה' הצילו ומגורותיו צרזתיו מכל חש׳ חד גס כי לומר ותכונה

יג

עשו ויזיזםמי יסירהו :ל

 בתחליז אבימלך לפני טעמו אה שנזקו ענין היה כי והוא שעה כאוק' היה
 הפנים מלחם ויקח אחימלך אל הלך חפר ללחם נודד ודל עני משאול כרחו
 ויקפשוהז גק מלך אכיש אל הלך ומשם ל! היה לח לחם גס כי במשכן אשר

 הס חלו הלא קאמרו ושמח יחתר האמור זולת וכו' טעמו )ט( ♦ לפני!
 אוהב כך כל הס כי הפכיים דברים
 אינו למה הענייה את ית' הוא אוקס

 בעיני רוח בשבחן ומניחם מעשירס
 לב שימו כו'לומר וראו טעמו לז״א

 כי וראו הדבר טעם ט!נ לטעיס
 בעטו בהניחו לעני ומטי' ה טיב אורב
 ולא בי יחסה הגבר אשרי אות והוא

 עני מניחו כן ועל בעושרו יחסה
 ית׳ואן בו חוסה ימיו כל יהיה למען
 יעשירנו אס מש״כ באתת יחושר
 כמדוב תנז׳בוה לעני ה טוב כי בחופן

 העני לבדו בו שחוסה מה על כי
 ועוד )י( " ית אליו קרוב הוא

 לומר וכו' ה' אק יראן זהזא שבי טעס
 מחסורם כל לענייה לשיתן צריך

 את ה'ולא את יראו א' קנאים שני
 שלא שביק ה׳ שהוא למה יהי גדולתו מפאת כ״א אתכס לשייטיב העונש

 יעקב יראת שהיא קדושיו בהיותה אס כי חטא אשר עון לכס בהיות יהיה
 החטא יגרוס שמא ירא היה הבטחו' לו היו זאדרב עון לו היה שלא שעם
 כהין' כי כאלה ליראיו מחסו' חין ודחי אז כי אליו נודע ולח שוגג חטא שמח
 חסרונכס וימלא שלכס את יעשה הוא עצמו בשביל אס כי תעשו שלא

 אך עמו מדקדק לו לשייטיב אותו הדור' כי יתברך דרכו זה כי )יא(
 העושים כפיריס הנה כי לו ייטיב הוא יקברך כן הדבק כשביל העושה
 עם ורעבו שרשו יקרס אכלם מאל לבקש לטרף ששואגים לחמס בשביל

 חס לבקש אס כי אכלם לבקש ידרשו שלא ה' ודורשי אך חטא כהס שאין
 עם ה את ויראו אקס גס כן עשו לכן טוב כל יחסרו לא בו ולידבק ה

----------------------1.1 ןתמן כס1> ,ק ןמע^ ךןשיןק היןתכס
 כי ליריאיו מחסור אין כי בחוש קרחו כי שלו חת יעשה והוא שלכס אק

 ר״ל כמאמר כצעד שלא להתפרכס ודרכס חטא בהס אין אשר כפירים
 לטרף ששואגים ידעת אשר כפירים עכ״ז כו' סבל ארי ראיתי לא מעולם
 חטא משוללי היוקס עס תכלס מחל ששואלים למה אכלם מחל ולבקש

 בעד שידרשו לא טיב כל יחסרו לא ה' ודורשי אך לפעמים ורעכו רשו
 כל יחסרו לא בהמצאו ה דרשו כד״א בו לידבק ה' דורשי רק לנפשם אוכל
 הבוטיז צדיק בין ומה לרבים יחיד בין תת דעו יאמר או )ז( • טוב

 טובותיו נשתלשו בתפלת קרא וגס עני להיותו היחיד זה כ* למתפלל
ג' עצמו ידי על וגת הכילו צרותיו מכל חת כי א' מצרה בלבד שלא א'

 יקראו שלא גס רבים הירחים חס אך )ח( הצילו שכבר גס ששמע
 )ט( המכר השם כבר ויחלצס חך הכבוד מפני סביב ה' מלאך חונה
 ולא המציל הוא ה כי דברתי באשר ה טוב כי וראו טעמו דרככס פי ועל

 המציל שהוא אתכם חונה המלאך בראות תתעו ואל עמו החונה המלאך
 . יחסה יחיד אפילו הגבר אשרי כי תבינו וכי מדברי טעמו כי בן זתחסו

 זהה )י( יענש ענוש שגס אס כי יאושר לא בלבד לא כי במלאך מש״כ בו
 ה' את יראו קדושים תאוהבי׳שהס גס כי דעו אוהבי' ולח יראים שהזכרתי

 'ת למג יחוש ולח בחהבה יבטח בלבד כי׳תאוהב יראה צריך האוהב גס |כי
 מחסיר אין כי וזהו יחסרו לא היראים חך לשלמותו החסרים מצות כל

יחלצס הבטחון שע״י נם כי להתפלל טוב הרבים גס ועכ"ז )יא( ליראיו
 : כו' כפירים וזהו טוב כל יחסרו לא דרישה ידי על צרה מאותה

 קדושיו ה ־ת יראו לכם אמרתי הלא כו' לי שמעו בניס לכו )יב(
 ת שהיא במה בו לידבק קדושיו בהיות גס ה' את שתראו

 תיזת תאמרו .והל צי־כיכס בקשת על ולא שונג חטאתם שתא תיראו
 פרנסה על לחזר החיש דרך ואדרבה זו מדרגה אל לבא יוכל החיש

 ענייני כל להשליך אך כחן נפי ה אק לעבוד וגס הזה העולם וטובות
 זכו' בנים לנו לכם אומר אני כן על אנשים דרך אינו גוו אחרי הזה העולם

 מי חימר כך וחחר אנשים אמר ולא בניס פה אומרו אל לב בשוס והוא
 לאהוב הקטון דרך והנה איש מגדר קטון משמעו בן הנה אך כן' האיש

 העולם טוב הוב מל־ שהוא בנים ומדת מסברת לכו אמר העה״ו טובות
 יראת וזרז חלמדכס קדושיו בהיותכם ה את יראו אמרתי ואשר לי ושמעו

 הכה עי והוא החיים הה מה לבו חל חיש יתן כי והוא )יג( אלמדכם ה'
 העה״ז טובות על יעמזל חסר נס כי חיים חפץ יהיה שלא בעולם איש אין

 עמל הוא אשר ־עמלו ימאס הלח ימות מחר כי אמת מגידי אסיאמחנו
 הס מה יודע אינו כי היא ממיין של בשיטופו התלהבותו אך ממינו על

>לו טועה והוא יזייס נקראים הזה העולס שחיי רוחן על שעולה החיים

השכיל



בח לד תהילם אל רוממות

 ב1תט1ח*;םאהבימיםלךא החפץ
מרמה מדבך מרעוש^תיף לשונן:

 לזכות רק העה״ז חיי ניתבו ושלא הע"ה חיי אס כי הבל המה כי השכיל
 ומשליך הזה העול' עסקי מהתלהבות פורש היה הבח העולם לחיי נהם

 ימות ויחיה האדם יעשה מה חכמים מאמר מקייס והיה גוו אחרי אותס
 הזה העולס של ימיו כל ה׳ויוציא בעבודת ויצרפנו וישגפנו חומרו ימית כי

הבלי ימי שגס כאופן ת' בענידת

 וחיות קיום בהם יקנה הזה העולם
 ספר כמאמר סילוקו בעת להתקרב

ישראל ימי ויקרבו פשוק על הזוהר
 בהם לראות 'והוא דוד ימי ויקרבו
 לו המתוקן הטוב פת עודנו נסלוקו

 מי אמרו ווה אחרון ליום ותשחק פסוק על ז״ל כטאמ״ס תבא לעולם לו
 מי שהוא בידו הכלל זה יקיז האדס כל זה כי כלומר חיים החפץ האיש

 וקיימים חיים שישארו חס כי ויאבדו שיחלפו לח הזה בעולם ימיס שאוהב
 ישראל ימי ויקרבו עכין שהוא סילוקו בעת הבא העולם טוב בהם לדאות

 בטובות ימיו יוציא אשר אך חיים חפץ באמת יקרא זה והעושה כז'
 והנה מות למבקש ידמה בהבל הלכו כי ימיו אינס שכסילוקו הזה העולם

 ה' לייראאת בעיניו ויקל אמת דברי אלו כי ירחה לו ישיג דעת אשר האיש
 שישליך הדברים כלל הבא לעולם שיחיה כדי הזה בעולם עצמו ולהמית

 הבא העולם חיי זולתי חיים נקראים אינם כאלו גוו אחרי העה״ז חיי
 לחבירו אדם שבין במת ונס )יד( למקום אדם שבין נמה הוא זה והנה
 מכאן בלבד הע״ת חיי לחפוץ עליו שקבל אחר כי מרע לשונך נצור והוא

 נצור לו ואזמר לפניו הוא כאלו הקדש רוח לנוכח מדבר השחר כל והלאה
 הרע לשון או רכילות או רעך על סרה מלדבר לומר צריך אין כי וכו׳
 שהוא ממה רע דבר ספר או שקרים כענין רע דבר לדבר אפילו אם כי

 אפילו מרטה מדבר ושפתיך בכך תרגיל לבל הרע לשון ואינו לכל גלוי
 מדמה שהוא דבר ספר אס כי אותה תפעול שלא גס ולחוץ השפה מן

 מעשות עצמך סור שהוא מרע סור רעה לו עשית בפועל ואס )טו(
 ז״ל מאמרס והוא שלום מבקש תהיה כן ידי שעל טוב ועשה רע לו

 שזה בגמרא שס ואמרו לאמו להודיע צריך לתינוק פת שהנותן באומרס
 השני לבן תאחד שנתן מה ידי ועל שכיס בין מריבה היתה כי שלוס גורס
 רע לחבירך מעשות סוד יאמר וזה ביניהם שלום עשו לאביו ושיפר והלך
 לו שתעשה הטוב ידי על שלום כקש חס כי בצנעא זלא טוב לו ועשה
 באופן שכננדך ימאן שלום בקשך אחר ואס עמך זישלי' שיראה גלוי שיהיה

 ביניכם שלום יהי עד תשקוט לא כי אתה רודפהו ממך בורח סהשלוס
 • כמדובר ורודפי׳אחריו שכורח כמי רק תצרק לא כי רדיפה לשון ענין זזה

 כי בתורה בעסוק הוא ה ?ע בחיי שיחפיץ או' שככלל נאמר ואס )יג(
 הקכ״ה כשבא כי ז״ל מחמרס בזה כלל יתכן חייכם היא כי נחמד עליה כי

 * חסדים שעושה יברא אומד חסד וכו׳ כקין כתין מה נעשו אדם לברא
 שלום י צדקות שעושה יברח אומר צדק • שקרי׳ שכלן יברא אל אומר אמת

 שנתן במה חמת קטרוג תקן ה והקב קטטות שעושה יברא חל אומר
 יכוין ארבעתן על כן על ניתן שלא ממנו רחק שלום אך ארצה חמת קורת

 אדם שבין מה שעיק־ וכו' ימים אוהב אמר ארנה שניתנת התורה על>
 ס ג כי השקרים ובכללם השאר ועל )יד( התורה עשק הוא למקום
 ידברו לא 11ישר שבני שצריך יבצר לא זה כל על לתקן אמת תורת שניתנה

 מרמת מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור אמר השקרים על כן ועל כזב
 לחברך רע מעשוק סור אמד קטטות והעדר וצדקות החסדים ועל ')טו(
 ולהיות שלום כקש הקטטות ותחת ואמת חסד שהוא טוב לו ועשה

 על האמת קטרוג לתקן תורה ניתנה כאשר השלום לתקן דבר ניתן שלא *
 : • כנגדו עזר ניתן לא כי לאכדו קל כי ורדפהו ואמר בשלום החמיר כן

 יראת על לכס צויתי לומר וכוי בניס לכו הכתובים שיעור או )יב(
 מהעונש שתיראו תקרא הי יראת כי רוחכם על יעלה 11 ה

 תקראו בגדר היותכם מסברתכ'ואחר לכו אס כי שבידכם עבירות מפני
 השגתכם אחר שהיא אלמדכם ה' יראת כן אחרי כשדונכס על בניס

 אשר הוא חייס החפץ האיש מי לכס באמור שהוא )יג( הכשרין תכלית
 לו זה שתהיה הבא העולם טוב ידם על לדאות הזה בעולם ימים אוהב

 מרע סור ובמעשה כמדובר כו' לשונך בצר כדבוד וגס )יד( במחשבה
 למושכך היחל שהיצת״ר אחר הוא החסידות מנסיון אחד כי והוא כו'

 יוסף נדר והזח מעצמך ממנו לשור שתוכל הרע מעשה אל ולהביאך
 דמסכת וכעובדא פירש מלאכתו לעשות עמה היותו שא*ר הצדיק

 הים בכרכי דנה שהיה ושמע ציצית במצות זהיר דהוה כההז׳ מנחות
 חשד ביוס לה וילך שכרה וישלח זהובים מאות בארבע נשכרת שהיתה

 במטה עמה ובהיותו ומרגליות זהב וסולמות זהב מטות כמה וימצא *יעד
 מה לו ותאמר לארץ עצמו וישלך עדים כארבעה ציציות ארבעה ראה
 לנו יש כיאסשמצוהאחת בעולם כמוך אין לה ויאמר בי ראית פגם

 ברע כבר היותו עם מעצמו הרע מן וסר שפירש הדי כו׳ שמה וניצית
 עד כן לעשות הספיק לא חסידא עמרס רב אשר נמרץ חסידות והוא

 מרע סור יאמר זה ועל )טו( אנשים ובאו כן׳ עמרס בי נורת שצעק

נצר יי
סור -י

מרע

 אדם בני ידי על ולא ברע היותך אחד מעצמך שלפניך מהרע תסור כי
 רצון יהי תלמידיו את בברכו ריב״ז כוונה היקה ואק כי אצלנו ככקוב

 בסתר עבירה עובר אדס ודם בשד כמורא עליכם שמיס מורא שתהיה
 בסולם עילה בסתר שהיה חסידא עמרם כרב אתכס יקרה בל שהוא כו'

 לא עליו שמיס מורא היות זעס
 ודם בשר אנשים בא עד לשוב הספיק

 ועל מעצמו ולא מהרע סר ידם ועל

 מהרע תסור זהיאטב/סורמרעכי •
 שני חסידות ועוד כאמור שלפניך

 רשב״ל מחמר והענין טוב ועשה והוא
 רק זה אין כי בגמרא והעלו כזכיות נעשיס שזדונות תשובה גדולה בגמרא

 הרע את ועשה מהרע שור לומר טוב ועשה יאמר ונזה מאהבה בשב
 העונש מיראת ולא מאהבה תשוב כי והוא לזכות תהפכנו כי טוב ההוא

 להסירו אדם שבין במה וגס ־ למקוס אדס שבין במה הוא זה כל ועדיין
 הוא בעצס זה דבר ותכלית כמוך לרעך ואהגה במצות בכלל שהוא

 מאהב* שהוא שביארנו הדרך על ורודפו שלום מבקש איש כל בהיות
 אתה עמך להשלים יאבה ולא ישנאך שחבירך שגס רעהו את רבה

 כי הדברים כלל הבורח אחר אלא רדיפה אין כי שלומו ותרדוף תאהבהו
 והיא קדושיו ה׳ את יראו שאמרתי היראה תהיה לך שיהיה אלה כל על

 שמא שהוא לו ויצר מאד יעקב ויירא נאמר צדקותיו כל שעל יעקב יראת
 ממנו נעלם ועדיין ידע לא והוא שוגג חטא שמא שהוא החטא יגרום
 ברוכל מעשה המרו במדרש והנה ♦ היראה שלחות תכלית שהיא
 אליו באים הכל והיו חיי בעי מאן חיי בעי מאן ומכריז הולך שהיה אחד

 צריך אבת לית ליה אמר לי זבין להכא סק תא ליה אמר יבאי ר שמעיה
 מכורך תהילים ספר והוציא לגביה סלק עליה אטרח דכוותך ולא ליה

 ינאי א״ר כו' מרע לשונך בצר הפסוק להס ומראה הספר פותח והיה
 תורף זהו כו׳ אחד רוכל שבא עד זה פסוק על מצטער הייתי ימי כל

 ידע לא ינאי שרבי הרוכל לו חידש מת נחשב זר כמו והלא המאמר דברי
 ועוד ׳ ההוא יום עד מצטער היה מת על או הפסוק נעלס^ממבו האס

 אמר ואדרבה לו אותו שתראה אם כי בפסוק דבר לו פירש לא הרוכל כי
 כי הוא מצטער שהיה מה כי ספק אין אך * לזה צריך היה לא שהוא לו

 על לנוכח לשובך נצר ופסוק לנוכח שלא חיים החפץ האיש מי פסוק ראה
 לשאול הבא אל ומדבר חיי בעי מאן מכריז שהיה הזה המעשה בראות כן

 מי ואומר משמיע שהיה דוד עשה כן כי הבין כו' לשונך נצר לן ואומר
 לנוכיז שלא טוב לראות ימים אוהב חייס החפץ החיש
 בו מדבר היה בחיים חפץ שהוא לו אומר והיה לפניו האיש ובבא

 אל טעם לתת צריך ג״כ דרכינו לפי כו׳והנה לשובך נצור לו ואומר לנוכח
 בהחילו כי יהיה אך לנוכח ומסיים לנוכח שלא שמתחיל הפשוקים הפרם
 כשרון בחיבת שוס עדיין בו שאין מי עם כמדב' עושה ה' יראת ללמוד

 ואמרשתחלת היתל אשר אחר אך אתו לנוכח לדבר ראוי אין כן ועל
 מהדרכים אח/־ לכל כמדובר טוב לראות ימים אוהב שיהיה הוא הכשרון

 לו לומר לנוכח בו בר ל־ ראוי הוא כבר ההיא הבחינה בו היות ידי על אז

 מעין הכתובים שיעור אי )ז.( * '1כ לשונו לשמור עוד שיוסיף
 אחד יתרונותיו הנה ששתים העני את שמשבח כוי קרא עבי זה הקודם
 הושיעו צרותיו ומכל אס כי מלאך ידי על מצילו ואינו וה'שמע שקרא

 היות עם תפלתו לשמוע שמשתעשע שמע שה שנית מלאך ולא הוא
 ואני יקראן טרם כעבין הושיעו צרותיו מכל כבר קורא הוא שכאשר

 ירי על מצילם איבו יהיו רביס כי גס עני אינו כאשר אך )ח( אענה
 הוא ולא הנזכר המלאך ויחלצם ליריאיו סביב ה׳ מלאך חבה אס כי עצמו

 אדרבה כי מעלה כלפי תלונה לרבים אין ובזה )ט( בעצמו יתברך
 טוב כי תכירו אדרבא כי ותראו הדבר טעס טעמו לומר וכו' וראו טעמו

 חסות שוס בלי יתברך בו יחשה הגבר אשרי כי על הוא הטעם כי ה'
 !עושר בהון יחסה לא כי בעבי בעצם ימצא זה והנה דבר לשוס בשיתוף

 הבלתי ה יראי אתס גס אך )י( עני הבלתי כן שאין מה יתברך בז רק
 מחשוד אין נס כי קדושיו ה את יראו כי בדבר לככס יקנא אל ענייס
 הבאים שני אתם צריכים אך יתרונותיו בשתי לעני שיש מזה גס ליראיו

 ויחלץ אתכס שיענה לו לאמר אותו תקרתו כי לומר ה' את תנסו בל א'
 בל )יא( שלו את יעשה והוא שלכס את עשו חתם רק עצמו ע״י אתכם
 אוכל ששואלים אכלם מאל ולבקש לטרף שואגים ככפיריס אתכם יקדה
 חטא משוללי שהם עם ורעבו רשו כפירים ולפעמים יתברך מאתו

 פלוני דבר לנו קן יאמרו ה'שלא ודורשי אך בצעי־ שלא להתפרנס ודרכם
 ואז עצמו מצד בו לידבק ,ה אה דורשים אס כי מטובותיו פלוני דבר או

 והתנאי )יב( ית׳ מאתו טוב כל יחסרו זלא שלו את עושה יתברך הוא
 הוא רורכיס על העילה כי היא מה ה' ירחק יודעים אינכם כי הוא השני
 משברתכס בנים לכו אס כי הדרך זו לא אך שבידכם ה'מעבירות את ירוא

חיים החפץ מכס החיש מי כי )יג( היא זאת הלח כי אלמדכם ה ויראת

כי



 ידלה פיני יי ורדפהו: שללם בקש מרעועשה־טוב
 בעש♦ יהוה פג; יי ואזניו^־שועתם אל־צךיקים

 שמע חררה צעקו י" :זכרם כארץ להכרית רע

לנשברי־ ;הלה קרוב יט : הצילם ומכל־צרותם

 צדיק רעות רבות כ :יושיע ואת־רכאי־רוח לב
 כל־עצמותיואחת שכר כא :יהוה יצילנו כלם רב

 ושנאי רעה רשע תמותת בב :נ.ש^ךה לא מהנה
 ולא עבדיו נפש יהוה פדה >ג יאשמו: צדיק

:בו בל־ההיסים יאשמל

 לחם ;הלהאת־ירימ ריבה 1 לדוד " לה
 מנן החזק ב :את־לחם♦

וסגור חנית והרק י נ : בעזרתי והומה )צנה

אל רוממות
 הזה העולס של ימיס אוהב יהיה כי הוא אך ממש נהם ואין המה הנל כי

 עושה שהצדיק הימים כי המהר מספר הידוע כענין טוב בהם ות לר
 סמוך ומתקרבים קדושה של וקיוס הזיה קונים הזה בעולס מצות בהס

 1ישרג ימי ויקרבו כדח הבא העולם טוב בהס לראות מהעולם ץ להילו
 ישיס זה דבר ת למ דוד ימי ויקרבו

 יגעל כן ידי על כי תמיד בלבו איש כל
הרי הזה העולם והנאות טובות בכל

 טהרת וגה )יד( מחשבת כשרון
 )טי( כן׳ מרע לשונך נצור כי הדבור

 טוב ועשה מרע סור במעשה וגס
 ואז הכתוב כל בסמוך כמפורש כוי
 האלו השלמיות כל בכה היות ידי על

 מרע סרתה כי הוא שבכללה
 כמפורש שהוא טוב הרע את ועשית'
 ונעשו מאהבה ששבתה בסמוך

 הירא' תהי' לא חז הנה זכיות הזדונות
 רק שבידכם מעבירות העונש על

 יקצוף בל יתב מגדולתו טהורה יראה
 והנה יותר מתקדשים שאינכם על
 לבכם מקנא היה השר כן ידי על אז

 ומציל שמע וה׳בעצמו שקרא העני על
 שמשתעשע מפיו תפלתו שומע וגס

 "יקרא שטרם היות עם מפיו בשמוע
 יותר לכס יהיה עתה והצילו ענהו
 הדין מדת גס ולכס זה כל לו העושה היא רחמים מדת הוא כי והוא מזה
 ה עיני )טז( : בס"ד ביאורו יבא כאשר כו' צדיקים אל ה עיני וזה!
 חוית במדרש ז״ל מאמרס על למעלה כתבנו קשר בהזכיר הענין וכו׳
 אחת עין שהוא ירחיו חל ה עין מקום של רצונו עושים ישראל כשאין כי

 כי שהוא וכתבנו צדיקים 'אל ה עיני חז מקום של רצונו כשעושין אבל
 יראין בלבד רחמיה מדת והשגחת הבטה מקום של רצונו עושים כשאין

 שתי על הוח ה' עיני באות' כי מדבריהם מיהא הדיןנינקוט מדת לא אך
 הוא שהוא וה'שמע צעקו אומר אלה על כי לזה סמך ואחשוב המרו'
 הפך ראמים למדה הדין מדת שמהפכיס הצדיקיס אשריהם כי דינו ובית

 דרכנו פי על וניישב הדיי למדת רחמים מדת מהפכים שאדרבא הרשעים
 תחלה הקדים אך רע בעושי ה׳ פני פסוק הצדיקים ענין בין הכניס אשר
 וחלו לרחמים הדין מהפכין שאלו לרשעים צדיקים שבין הפרש ענין

 שוין ששתיהן המדות שתי שהם צדיקים אל ה' עיני וזהו לדין הרחמים
 הצדיקים ענין אל וחוזר להם ולהיטיב צרה מכל לשומרם לטובה להם

 הצדיקים עם הקב'ה עושה חסדים שני הנה שאומר הכתובים ושיעור

 גס כי בעזרם הדין ומדת רחמיס מדת מדות שתי שהו ה עיני ששתי א'
 להיטיב הצדיקים על עיניו היות שעם שנית לרחמיס הדין מדת מהפכים

 בשמוע להשתעשע תפלתם משמוע ימיש לא עכ״ז תפלה בלי מאליו להם
 שועתס אל ואזניו וזהו יקראו טרס אותם ענה שכבר עס תפלתם מפיהס

 שאמרתי מה לומר כו' רע בעושי ה' פני ואמר פירש הראשונה ועל )ה(
 להם להיטיב עליהם שמשגיח הצדיקים עם חסדו יתברך הוא מגדיל כי

 הלא כי לדין הראמים מדת שמהפכיס הרשעים הפך הוא הדין במדת גס
 על נוספה רחמים מדת גס כי רע בעושי רחמיס מדת פני הס ה׳ פני

 ואשר )יח( זכי־ס מארץ להכרית כדי פה להם מטיב כי שהוא הדין מדת
 שמאליו צדיקים אל ה עיני אס הקשה הלא שועתם אל ואזני! אמרתי
 אלשיעתס אוניו יהיו צריך להסאיך להיטיב עליהם הבטת!
 היות עם תפלתם לשמוע שמשתעשע בהווה שמע וה שצעקו הוא אמנם
 לו נתת לבו תאות ענין שהוא יקראו טרם הצילם כבר צרותס שמכל

 נחת לבו ותאוה עניה! יקראו שטרם היות שעס לומר כו' שפתיו וארשת
 כבר עניהך כי ממני החריש לו תאמר לא להתפלל בבואו עכ״ז כבר לו

 וזהו סלה מלשמוע מנעת בל שפתיו וארשת אס כי טיבה לך זקצבתי
 והוא הצילו שכבר היות עם תפלתו לשמוע חזנו ומטה שמע וה' צעקו

 שמשגיח צדיקים אל ה' עיני שבהיות שועתס אל ואוניו אומרו אל פירוש
 לשמוע שועהס אל ואזניו זה כל על אותם ענה יקראו שטרם להס ומטיב
 ה עיני בפסוק שמפסיק מה על להשיב יתכן עיד " תפלתם בקול

 חומר א' וכתוב יראיו אל ה' עין אומר ח' כתוב מרז״ל שכתבנו במה כן'
 כשעושים כו' ה עין מקום של רצונו עישיס כשחין אלא צדיקים אל ה עיני
 עין אומרו שאחר בכתוב שהטעס יתכן ובזה ה'כוי עיני מקום של רצונו

 בו ויש ראוי הדור אין על בלבד אחד עין למה תדע א*מר יראי! אל ה׳
 נפשם שבדור חמות להציל מעט טוב לו ודי רעב א; כדבר פורענות
 פה אך לו די לשלל נפשו לו ■שתהיה אחד ובעין שבדור ברעב ולחיותם
 אומר חני איך חתמה אל וחמי הכתוב נא צדיקים חל ה עיני סנחמר

לקראת

לה לד תהילם
 רע בעושי ה פני כאשר ידבר פה כי וכו' ה' עין אומרו הפך שהוא עיני

 )יט( • מקום של רצונו עושים הנשארים וכל וכרס הלזו מחרץ להכרית
 הוא יחיד היותו שעם שיורה כו' קרא עני זה למעלה אתר הנה כו' קרוב

 עליו חזר הענין המשך כהתימו כן על פלא והוא מושיעו בעצמו יתברך
 יש הנה כי תתמה אל ואמר

 רות דכאי מהם למעלה ויש לב נשברי
 וה' שיקרא לב לנשברי ה קרוב והנה
 בהיותו קראוהו יאמר זה על כי יענה
 על ההצלה תהיה לא עדיין אך קרוב

 רוח מדכאי הוא אס אבל עצמו ידי
 ומיהזאהדכא )ך( בעצמו יושיע

 רבות עליו באו אשר הוא הלח רוח
 על תוכחות שאינן היות עס רעות

 יאחה כן ועל אהבה יסורי חס כי עזן
 * עצמו ידי על ה' יצילנו שמכלס לו
 עליו באו אשר הכתוב שיעור או

 צדיק הוא כי בצדקו ועמד רבו' רעות
 יצילנו שתכלם שראוי רוח ומדכאי

 )כיא( ;מלאך ידי על ולח כעצמו ה'
 אמר כו' עצמותיו כל עומי

 מדוכא שהוא העני שאת צריךלות חין
 רעות רכות לו היות עם אשר רוח
 וכעצמו בכבוד ה יצילנו צדיק הוא

 שומר הוא הנזכר ה' גס אס כי
 בקבר שלס ישאר אשר מותו אחרי שהוא הנזכר הצדיק של כלם עצמותיו

 צריך אין לזה כי המתים בתחיית בגופו שלס להקימו כדי כן יעשה ולא
 נופו כל עליו לשיבנה שלם שנשאר קטן עצס היא מהנה אחת הלא כי

 כי יתברך הוא לו שעושה הוא זה על נוסף חך נשברה לח התחיה בעת
 עצמותיו ירקבו ולא ל:(היו הוח קדוש כי על מעתה עצמותיו כל שומר גס
 ת' פני יאמר או )יו( * אחאיבריאשיה ור שמעון בר אלעזר כר

 רע בעושי ה פג* הנה כי לרשעיס טוב נמשך מהצדיקים כי כו׳ראה
 צרת על הנזכרים הצדיקים שצעקו אלח )יח( זכרם זו •(רץ מ להכרית

 תאמר ושמא )יט( הנז׳ הרשעים את גס הצילם צרותס ומכל ואז העיר
 דכאי ואח כי הוא הראוי לב לנשברי ה שקרוב למה והלא כן יעשה ולמה
 ה' מאת שאלתי עוד )ך( אתם הרשעים את ולא לבדם יושיע רוח
 בראות החרשתי צדיק רעות רכות כי לו ורע צדיק אראה אס גס כי והוא

 הנו׳ ה' כזה כי באמור אתאפק אחריש וגס )כא( ה׳ יצילנו מכלס כי
 אך )כב( בגופן שלס הוא צרותיו שבכל כו'כלומר עצמותיו כל שומר

 רעה רשע תמוהה הוא הראוי כי לו וטוב רשע יהיה למת היא שאלתי
 שמיס שם ויתקדש הצדיק בזכות ינצל ולא תמיתנו היא יעשה אשר אחת

 באחת יפול ורשע נחלץ רבות מצרות צדיק בראותם יאשמו צדיק ושונאי כי
 דכאי שחת מה ידי על מצרות ישראל עבדיו ה'נפש פודה הנה אך )כג(

 רשע המיתת לא למה השנית ועל עוני בייסורי ויניחם יושיע לא רוח
 אשמותס לבכות חפץ כן ועל בו החוסים כל יאשמו פלא כדי הוא רעה
נצוליס- רשעים ראותם על מקפידים יהיו ולא בו חוסים שיהיו במה כלס
: וכיוצא צדיקים בכלל "

 י9ש לו היו דוד הבה כז' יריבי אה ה ריבה רדוד (א) לה
 קושי בדברי רע דוברים מהם אויבים מיני

 בלבו אומר אשות כשתי נכוה היה והנה אותו ורודפים בו לוחמים ומהם
 נענשים ימצאו כי ויפילס עליהם הדין במדת שיתעורר אומר אס לי אוי
 שיניחם אומר אס לי ואללי נפשי ותאשס טוב לא לצדיק ענוש וגס ידי על

 שימנעס לומר כי אלה משהי מאחד יבצר לא כי ימיתוכי פן חפצם לפשות
 ה ריבה לדוד אמר כן על האדם בחירה מובע הב״ה אין רע מלעשות

 ידו על יעכשו אס יאשם בל דוד אל המגע בשביל לומר כו' יריבי את
 במדתשסזהשל שהוא ה כי היא בקשתי כן על בידם יפיל לשלא וגס

 וזהו ריב כמשמעית קושי י בדבר המריביס שהם יריבי חת ריבה רחמים
 אותם לחם אס כי תהרגם אל שהוא לוחמי את לחם זה כשם ונס ה ריבה
 אי בחירתם שלמנוע כו׳ חגן תחזק כי הוא הלא זה זה יהיה ואיך )ב(

 הגנה לי שתמציא מגן החזק רק ועונש שכר מדת תבטל כן שאס אפשר
 וגס יהרגוני שלא בעדי תגן עלי מצודוהס פעולות כל עשותס שחקר
 נגדם עומדת פורענות כאלו לקראתם נשק הוראת שהיא צנה החזק
 אס כי להורגם שהוא לצנה המתייחס פועל להס שהפעול ולא וייראו
 פורענות הוראת ליראס יספק לא ואה )ג( בלבד בעזרתי וקימה

 כי להמיתם ולא מצנח גדול שהוא חנית הרק לצנה הנמשל גדול בלתי
 מלרדוף שישובו רדיפתם דרך בפניהם שתסגור רודפי לקראה לסגור אס

הדוברות קדשך ברוח לה אמור אתם אפך באורן נפשי תקוץ ולבל שד

בי



כט לה תהלים אל רוממות
 תקוץ לבל לנפשי אמיר או ידך על יענשי כל כן ע״י אני ישיעתך תמיד כי

 תושיע ילא אני ישועתך בס ולהרוג נגדם להתאזר ותעוררני באריכות
 נפשי מבקשי וישלמו שיבושו אס כי להפילם רצוני אץ כי )ר( לך ידך

 במוצאו עושה היה וכן כשאול רודפיו הס לי עוזר ה׳ כי סימנים בראותם

 ויחפרו החור יסזגו גס ואז אותו
 אל רע יועצי יריבי הס רעתי חושבי
 )ה( : רע של במחשבוחס שחול
 נזכיר הענין אל לבא כו׳ כמוץ יהיו

 ורוחתשאס תזרם פסוק מז׳לעל
 יקר כי קיט אדרי מן כעיר והוו זבפ

 הזה בעולם האומות עם לישראל

 וקשוהחטה ומוץ חטה כשבולתשבה
 אומר וקש נראית בלתי טמו;ה

 אומרת המוץ השד׳וכן נזרעה בשבילי
 מי בשביל ויודע הגורן יכא החטה

 יבשו י :אני ישעתף לנפשי ךדפ;אמר לקראות
 חשבי ויחפרו אחור יפנו נפשי מבקשי ויקדימו

 יהוה ומלאך לפני־תח במוץ יהיו
וחלקללןותומלאך חשף יהי־דרכם

 יי : לע?
 י :דחה

 רשתם שחת לי“כךחנסטמנויהוהרדפם
 תבואהושואהלא/דע יי :לנפשי חפיו חנם

: יפל־^ח נשואה תלכדו סן ט אשר־ ורשתו

 כל י ז בישועתו תשיש מהוה תגיל ונפשי ט
 ץג•י מציר^ כסוף מי יהוה תאמתדה1 עצמולזי

 עך• \קומון יא :ואביקמנזלו ועני ממנו מחזק
ישלסוני י יב ::שאלרגי לא־ךעתי אשר חמס

 המוץ מפזר הרוח הגוק בעת נזרעה
 ניזנת וחטה לבהמה נשאר והקש

 כסמזניסומכיסיס ישראל ק באוצר
 השבולת תוך כחטה הזה בעילם

 גכוהי׳ומהס כמוץ ה מכחישי והאומות
 אומר ואח אחד וכל בקמה עומד כקש

 יום בא עד העולם נברא בשבילי
 אויבי כן כו׳ תזרם הה״ד קיט אדרי מן כעור יהיו מה והאומות ה'

 ימלכו ושהס ממנו טובים הס כי נאמר מתנשאים עליו מתגאים היו דוד
 רוח לפני כמוץ ויהיו יבושו לי עוזר היותך בראותם ולאהואאמראס

 מעלי יתפזרו שתראס הוראתיך ולפני לפניך החביב הוא אני כי שיכירו

 יהי אס מה)ו(אמנס דחיה אותם דוחה יהיה רק בס יגוף 11 ה׳ ומלאך אז
 ועכ״ז הרע בדרכס הצלחת העדר שיראו זה כל ועס אור ולא חשך דרכם

 ממש רודפם ה׳ ומלאך אז יבושו שלא סברתם עדיין להחזיק וחלקלקות
 שתבא לא וגם שיניחוני בצרות רדיפה רק כקודם בלבד דוחה ולא יהיה
 כיון גס וכיוצא פחדים קול כענין רדיפה רק עונו על ויסורין מכה עליו

 כבודו על יחוש כי ה׳ירדפס מלאך שהוא למה כלומר הי ומלאך באומרו
: לי עוזר יתברך היותו בהכירם מפנק רודפי שבו לא אשר יתברך

 ילכזברודפס אשר שבדרך אמרתי הלא כו'יאמר לי טמנו חנס כי )ז(
 שבדרכם בחרתי למה איש יאמר ואס רודפם ה' מלאך יהי אותי

 צרה או שואה איזו ולא רודפם ה' מלאך יהי שס אותי שרודפים חשך של
 עליו ההוא הצער בשלי כי לבו יתן למען לרדוף שישוב קוד עליו שתנא

 את ולא גופי את לא ללכדני לי שעשו במה כי הכה ואמר הקדים כן על
 וגס ברשתס פי גו כצד לא כי רשתם שחת לי טהכז חכס גופי את כי נפשי
 כי בדבר חטא שלח כפשי נלכדה לא חפרו כאשר כי לנפשי חפרו חנם

 השנית ובפעם מעילו ככף כרת שאול ראש את כרות תחת אדרבא
 ידע לא שוחה תבואתו חס כן ועל )ח( יח את בו שלח ולא החנית לקח

 טמנו חנם כי באומרו בעיניו עונו נקל כי לו בחה אותי רודפו שכעון שאול
 עד בעונו הוא לוקה כי שתבואהו א׳ בשוא? יכיר ולא כו' רשתס שחת לו
 שבו שבדרך תלכדו לי טיק אשר רשתו כאשר אך רכות צרות עליו בא

 א׳יפול בשואה כ״א ולשוב ליכנע רבות צרות א״צ אז תלכדנז אותי רודף
 מלאך יהיה עצמו בדרך כי שהוא מחטאו וישוב ויפול ויכרע שיכנע בה
 ונפשי )ט( : ממנו וישוב ילכדנו עונו כי לבו אל יתן אז כי רודפו ה

 פסוק על אמרו אשר רז״ל תאמרי שני נזכירה העכין אל לבא כן׳ הגיל

 כי כן ועשה צא ה ויאמר וכז׳ אפתנו אני ויאמר ה מלפני הרוח ויצא
 ויפול אחחב שתפתהאת ואומר' מקטרגת היתה נבות רוח כי רז״ל אמרו

 כי כן ועשה ממחיצתך צא ה' לו ויאמר ידו על ששוקל על גלעד ברמות
 מאמר עוד * ה“הקב במחיצת אותו מכניסין אין ידו על נענש חכירו אשר
 מראשי קלני אומרת מה שכינה מצטער כשאדם מאיר ר משנת והוא שני
 מת או מצטער כשאדם אפילו כי הנה וכו׳ תאומים אחים לשני משל וכו"

 אל נבא ובזה ' הדבר אליה נוגע כביכול כאלו מצטערת שכינה בעונו
 שנית אויבי את אמית לא שאני אחד מאתך בקשתי פנים הנה כי הענין

 אליהם שתכא אס כי תהרגס ואל הדין במדת ס את תתנהג אל אתה שגס
 וישובו חטאו כי יכירו באופן שטמנו ממש ברשת מעשיהם מעין שואה
 וימותו ילקו שלא בזה הנה עתה אמר במיתתם אחפוץ לק כי ויחיו אליך
 והוא ה ההב של ממחיצתו יוציאוה שלא כה תגיל ונפשי כן ידי על ע״י

 שתורה רק תהרגם לא ה' אתה שגס השני ועל נבות מעגין כתבנו אשר
 בישועתו נפשי השיש כן על ה׳ אל ישובו באופן עושיס הס רעה כי להם

 כענין כו' מראשי קלני לומר הרעה עושה במיתת יצטער שלא הקכ״ה של
 הגוף וגס )י( לישועה יתברך לז יהיה הזה בדרך גס האומיס אחים שני

כע? עתה ומתקדש מצוה אברמקייס כל אשר עצמוסי כל הנה כי ישמח

רעה

א ח

 ידי היתה אס כי ישכחו יחד עצמותי כל אויכי נפשות כדם מבא שתצילני
 המתנקמיס עצמותי כל אס כי נפגמת לבדה ידי היתה לא בהם הורגת
 כנודע הרע היצר עוזרי הס הן כי הכל לחדון לשבח עליהם כי ויאמרו
עצתו אנשי עצמותי כל נפשי על לעמוד הרע היצר וברצות רצונו לעשות

 הטוב היצר דסכי לשפוך ימהרו
 האברי׳עס כי ועני יחיד זר העעכ׳נש

 לה יודו עצמותי כל כן על היצה״ר
 ויאמרו בדמים מבא הצילם כי חסדו

 הטוב היצר הוא עני מציל כמוך מי ה'

 עסהיות הרע היצר הוא החזק
 בתוכו כי העני מן ממנו ההוא החזק

 שאין כבייתיי אויב ואין שרוי הוא
 כל כי הוא ועני ממנו יכוללימלט

 עני הטו' היצר וכשאר האברי׳בעוזריו
 מהאויב יתברך ומצילו משכן ילד הוא

 שרוי הוא בקרבו כי ובייתיי החזק
 מחובר הטוב כיהיצר ממנו חומרו ווה
 הגוף כל את שממלאה הנפש אל

 במפתחי כזבוב בקרבו הרע והיצר
 את מלהרוג אותי שהציל והוח הלב

 היצר עצת היתה היא אשר אויבי
הציל גס יהרוג שלא הציל וכאש' הרע

 שיגזלו לו יש מה ואביון עני הוא אשר כי ואביון הנז' ועני וזהו יהרג שלא
 הבאים מהאויבים שהוא לו תגוז יתברך הוא מציל נפשו אס כי לו אין ממנו

 ה שהצילו מה על משבחים נמצאו מהגוף הנפש את לגזול שהוא להרוג
לומר זה דרך על העכין שיעור או )ט( " יהרג ושלא יהרוג שלא

 על לא לספותה נפשי מבקשי ניד נופל הייתי אס מצטער שאני מה
 החומר את רק ולהרוג להצר יוכל לא האויב הלא כי נפשי אל הנוגע
 בהיותה בה׳ תגיל ונפשי וזהו ה' פני את החיים באור לאור תעלה והרוח

 עצמה מפאת חוששת היאה ולא כמדובר כו׳ בה' תגיל למעלה ה עס
 למה רק עצמה למען לא )?( אויב מיד יתברך בישועתו תשים אס אך

 ישתלם חבר שכל החומר על שהוא כו' תחמרנה עצמותי כל כן ידי שעל
 אפשר כי אויבי המיתוהו אס מש״כ ז״ל כתאמרס במצות הזה בעולס

 היותך ראות ידי על יתב בעבודתו ויתחזק נשתלם לא שעדיין אבר היה
לומר כוי תגיל ונפשי יאמר אי )ט( " כמדובר כו׳ מחזק עני מציל
 לו ידו יושיע לא כי נבל את להמית בבואו לדוד אמרה אשר אביגיל ענין

 אדוני נפש והית׳ כי לנפשו לו לפוקה לו זאת תהיה פן אויבו את להמית
 על שנית ה את מהיות מעכב זה ועון ה' סח החיים בצרור צרורה

 הוא כי המשיק מלך עד שהוא נאמן בית לאדוני ה׳ יעשה עשה כי העתיד
 הדברי׳ שני ועל לעתיד יעשה הזה בזמן עשה יעשה עשה אמר וזה הוא

 כי לי ידי תושיע שלא ה מאתך שאלתי הלא לומר ב־בר כיוצא על אמר

 אליך ישובו שהמה באופן יריבי את תריב רחמיך במדח ה שאתה אס
 לפוקה לה זאת תהיה ולא ה את צרורה שתהיה בה' תגיל ונפשי בזה הבה
 נקם ביום שכיבה גלות ישועת בזמן יתברך בישועתו תשיש לעתיד וגס

 ה בישועתו ישמח המשיח והמלך נאמן בית לי יהיה כי יתברך בלבו
 בזה כיוצא על אביגיל לו שאמרה הדברים שני והס לי ידי תושיע כשלא

 שלם השס שיהיה לעתיד בה'הוא תגיל ונפשי אומרו כי לומר יתכן גס
 מעין והוא מהגלות השכינה ישועת הוא יתברך בישועתו תשיש וגס

 שארוית מה אך )י( דאגה לי אין הנפש מפאת כי הנה ואמרתי הקידס
 שתפליא מה שאכיר כו' תאמרנה עצמותי כל עתה כי הגיף מפאת הוא

 היה אז כי בחירה בעל מיד היות שעס ממנו מחוק עני להציל לעשות
 תציל בחופן תעשה ואתה הבחירה מנוע לבלתי הציל לבלתי ראוי

 כל יעשה עושק או האנס את תניח כי הבחירה חפשיות ותתקיים
 מעי וחביון עני וכן מידו העני את תציל ואח'כ תמנענו ולא השתדלותו

 :מידו תציל ואח״כ בבחירתו זמס אשר והתחיל עשה כי גוזלו הוא שכבר
 עמו הלוחמים צרת על דבר כה עד הנה כז' חמס עדי יקומון )יא(

 המעיזים על לדבר מתחיל עתה להרגו אחריו ורודפי׳
 אס הנה ואמר להס הטיב אשר טובתו כפויי קשיס דברים נגדו פניהם
 ממון חייב שאני להעוד לפני פניס להעיז קמים שהין חמס עדי יקומון

 מקשרים שהס יודע שאני מה על נגדי להעיד פניהם יעיזו שלא חזקה הנה
 כעגין ישאלוני ידעתי לא אשר אס ט וכיוצא מנה מפלוני לוית כעבין

 בזה וכיוצא בחייו בחובו קרקעותיו נשתעבדו כי אביך מצד חייב אתה
 אלה אך (יב) העזה זו וחין להכזיבס יכול הנתבע שאין מדברים

 להם שעשה למי רעה לשצס פניהס שמעיזים טובה תחת רעה שישלמוני
 שאהיה לנפשי שכול הוא הלא כי נחמה לי חין יודעים והס שאני טובה
החסדים כל לנפשי שהיו עמהס חסד טובותשגמלתי כמה על תוהה

נכניס



 בחלותם י ואני יי :לנפשי ^בול טובה תחת רעה
 על־חיקי ותפלתי נפשי בצום עניתי שק ,לכיש

 כאבל״אם התהלכתי לי כאח כרע יי תשוב:

 נאספו ונאספו שמחו ובצלעי טי קדרשחותי:
 בדנה♦ :יי ולא־דמו ;דעת/קרעו ולא נכים עלי

 תראה כמה “אדג יי :שגיסו עלי חלק מעוג לעל
 / י ^איהסםכפיריםיה;דתי

 4* יט : אהללח עצום בעם רב כקהל אודף יח

 כי כ איםשקרש:איחנםיקרצרעין:
 מרמות ץךברוועל־*ךגפי-אךץדברי לאשלום

 האח " האח אמרו פיהם עלי וירחיבו נא :י_חשבון
 אדני אל־תחיש יהוה ראיתה 'ע :עיננו ראתה

 למשוטי והקיצה העירה :ממני אל־־תרחק
 כצךקךיהוה שפטני כי : אל־היואדג;לריבי

'אל־יאמרוכלכם כה : ואל-ישמחו-לי אלהי

האח

אל רוממות
 והמלאכים החסדים כל גס חשכל תוהה בהיותי ועתה הנפש אל נכניס

 כי זה מעין או י יאבדם כי עמהס היטבתי אשר בכל נפשי שעשתה
 ת״ח לכל כמשפט משתכחת ותורתי רעה לי נמלו אשר על כועס אני

 " הקדושה הולדות לנפשי שכול שהוא באופן ע״א כעובד הוא וגס הכועס

כי הכתובים ענין יהיה או )ט(
הנה דוד אמר תחלה

 נס כי ידעתי כי חושש איני נפשי על
 אך )י( נו׳ בה תגיל נפשי שיהרגוני

 חפץ כי הגוף על הוא לי שצר מה
 עושים שהם אחר שכלעצמיתי אני

 כמוך מי ה׳ ויאמרו שישבחונך מצית
 ויאמר דוד בא זה אחר )יא( נו'
 כי הנפש על חושש הנוף אני גס כי

 אחוש ולא הגוף אל ישחלזני כו׳ מון *קי
 היית על אחוש כו' ישלמוני אך )יב(
 גס שתפסיד כמדובר לנפשי שכול
 ואני )יג( • עלית ואחזס היא

 נכלל הנה כו׳אמר שק לבושי בחלותם
 כי הוא טובה תחת רעה שישלמו מה

 כי נופי מענה ,היית בחלותם ואני
 כי נפשי מענה וגס שק לבושי היה

 הייתי לא כי והוא נפשי בצים עניתי

 '!ינו ש יצימו ומצה לריב אשר כדרך ס5
 יחשבוהו לשמחה אדרבה כי עינוי

 אדרבה אס כי יכצחום בזה כי באומרם
 מצטער שהייתי נפשי כצום עניתי
 ־נפשי גופ־ מענה כךהייתי יכל ונענה
אס כי התפלה דברי אדבר שטרס
 כלב מסדרה שהייתי בלבי התפלה היתה שעדיין חיקי על שתפלתי בעוד

 ותפלתי וזהו אלי שבה ענייתה והיתה נתקבלה כי אלי שכה היתה שכחקי
 התהלכתי לי כאח כרע היו שאס אס כי עוד ולא )יד( תשוב חקי על

 הדאגה להסיר ואנה אנה מתהלך הייתי את או רע בנדר אלה היו שאס
 קודר אס כאבל אדרבה לאידס שמח שהייתי .יזרז י לבל באלו אך מלבי

 ובצלעי )טי( : שמתוכו׳ ובצלעי כי היה לי שלמו אשר והגמול שחותי
 אליו שבאומרס דמו ולא קרעו כאומרו פי' רז״ל הנה כו׳ ונאספו שמחו
 יוצא היה לח אותי קורעים היו אס כו' כמה מיתתו איש אשת על הבא

 אמר כי והוא אחרת כדרך לפרש אפשר דס מלשון שפירשו במה והנה דס
 ונאספו לאד שמתו שכע כת חל בא כאשר שהות ובצלעי כי לבס רוע ראן

 נפש ומרי כמדוכאיס נכים אלי באו כי עלי נאספו ואחכ יחד להתעלס
 נפשי להקריב שהוא עלי הכאה הגדולה הרעה על ונכלמים כדואניס
 שמאליהס אס כי מאסיפתס ידעתי ולא רכה וכפילתי רעתי כי להורות
 שהיה נתפעלתי כך וכל שאכוש.כרבים להכלימני רק זה ואין נאספו

 לזה כפועל הקריעה העשות כין ההפרש היה ולא וכשרי לבי קרעו כאלו
 ועתה יוצא הדס היה כפועל קריעה היתה אס כי הדס יציאת אס כי

 אמרו וזיוף תונף דרך ואז )טז( דמו ולא קרעו וזהו דס יצא ולא קרעו
 צורך ומה הקבוץ מהזה אומרם כענין ההוא הקבוץ על לעג דכרי קצתם

 לפתוח קכוצס על ולעג תונף באופן כזה וכיוצא היתה מגורשת כי אליו
 המעוג לעגי כחנפי כי אמר ככואס שהכלימוהו אחר מלפניו לצאת פתח
 והוא כד"אעגעוגה עגילה לשון שהוא מעוג הנקרא הקבוץ שהוא

 כי לומר כו׳ עלי חרוק עגולה גירן כחצי היה ההם בימים קכוצס כל כי
 רעה אלה שגס עס המעוג לעני בחנפי שאפילו למרע לבס היה כך כל

 עלי בהייתס שהוא שנימו עלי הנאספים חרקו זה כל על הס גס גלבבס
 בדברי חפצים היו לא כי שנימו את חרקו מלפני צאתם טרם עדיין

 תראה כמה אדני )יז( ולעג חונף דרך שהיה אפילו הדבר מהבילים
 כ' * טוב לא לצדיק ענוש כי אחד דברים שני נקדים הענין אל לבא כן'
 וכתות קטיגוריים שהם האדם עימת כן לטרף שואגים ככפיריס כי

 כי והוא הענין אל ונכא * כה ולידכק נפשו את לטרוף יבקשו הטומאה
 יענש פן ירא והיה ומשואה שואה לעונש ראויים אויביו כי דוד ראה הנה

 אוריה שאת מה ועון שבע בת עוץ פן ירא היה גס ידו על צרוחס בהתנלגל
 כן על נפשו את לטרוף שואגים ככפירים יהיו עמון בני בחרב הרג

 מה זולת תרא' כמה אדני אחר האחד על דברים השני על התחנן
 צרורות מאשמותס תראה כמה אתה החלה האנשים מאשמות רואה שאני

 תאבה שנפשי מה כי משואיהס נפשי שתשיב פניך אחלה כי, על ננפשותס
 זולת שעל תראה מכמה יחסר לא כי מזה תשיבנה וצרותס שואיהס אל
 לטי־וף שמבקשים עוניתי טומאת שכחוה השני ועל ילקו לי שחטאו מה

 מהם השיכנה לכן אלן בחטאות מקשרהוטמאה אחיזה בה מצאו כי נפשי

לה תהלים
 חיים שאבקש ומה )יה( יחידתי מכפיריס ו וזה כה ויאחזו אמות בל
 ויזכו רב בקהל אודך תי שבהיותי על חס כי הזה העולם הנאה על לא

 חכמים מניהו ותרי עשרה קהל היא ההודאה דין כי והוא ידי על רב קהל
 בעם בחיכות עצומים ב'חכמים ובמק־ס רב קהל יהיו שהח' ארכה אני

 אעשה והחכמה השלמות גדולי עצים
 העם כי מהודאה ייתר שהוא הליל
 עצים בעם וזהו יותר ישכילו עצים

 לי ישמחו אל )יט( • אהללך
 בשאלתי כיונתי עוד אמר כו' אויבי

 שאלתי ולא יחידתי ממות שהציל
 למה זכאי כעת ואמות עוני שתכפר

 כלי אני ואהיה אויבי לי ישמחו שקל
 על הוח לי שישמחו ומה לחטא להם
 לדבר יערכו נא חנם ושונאי שקי*
 עין שיקרצו מהם יבצר לא אך בפי׳
 על שישמחו שאמרתי ומה )ך(
 תיתם שמיתהי יאמרו שלא הוא שקר

 משכבו על ינוח שלום זיבא כפרחי
 שלום לא אדרבה כי צדיק לכל כאשר
 שלום לא הוא שידברו כימה ידברו
 נתכפר ולא אני צדיק לא כי לומר
 שלים אין צדיקים לבלתי והחמור עוני

 חיך תאמר ושמא עלי יאמרו אמרה
 אמר הנביא ושמואל כך לומר יוכלו

 לא הנה ממך הטוב לרעך ונתנה
 הם ארץ רגעי על הנה כי לב ישיתו

 דברי המה בארץ אשר נפש נוחי
ולא דברו שכמרמה יחשוכון מרמות

 עלי אך )כא( כפיהם ידברו ולא שיחשוכון אמרתי ועליהם באמת
 לומר כו' האת החח אמרו פיהם עלי וירחיבו וזהו לדבר פה הרחיבו

 טיבו נתגלה כי עינינו שראתה על האח ונס רע דבר בי שנמצא על האת
 בעיניו ורע ה רואה אויבו במפלת השמת הנה כי יאמר או י בימינו

 ורע ה יראה פן כו' חויבך בנפול כד״א חפו עליו ששמחו מי מעל ושב
 כפולה שמתה בנפילתי שמחו כי ואמרו פיהם עלי וירחיבו יאמר וכזה כו'
 ואיני )כב( שמחו אויבם בנפול כי הנה עינינו ראתה הקח האח אמרו כי

 תחרש שאל ספק ואין ה ראיתה שכבר כ״א בעיניו ורע ה ירקה פן אומר
 ממך אבקש חך עליהם ולהביאו מעלי להשיבו שהוא אפך מעלי ותשיב

 הוא אדני וזהו ממני שכינה תסתלק שלק אס כי בשבילי להם הצר שלא
 נאמר ואם • לזה מעלי חפך השבת שתועיל ממני תרחק אל אדנות שם

 אפשר בפניו שלא אס כי דוד לפני כו' החח לומר לבס אל ערבו שלא
 למקבל תאשימני לא וגס אני שראיתי לא כו' פיהם עלי וירחיבו יאמר
 ולא תחרש אל לכן ממך נעלם דבר שקין ה דתיתה אס כי הרע לשון

 כו'הנה והקיצה העירה )כג( ־ ממני תרחק לשלא רק להם שחצר
 • שבע בה אל בא אשר עון על ח כמשפט לבא צריך היה דברים בשני
 ועל דמו את כשופכיס אותו ומצערים מצרים אויביו היו אשר על שני

 אמראלהי ריבו כעלי על השני ועל למשפטי והקיצה עורה הח׳אמר
 הרחק אל אדני אמרתי הלא כי לומר הכתוב זכונת י לריבי ואדוני
 זה שם איך אומר יאמר והלח עתי מהיות שכינת הסתלק שלא ממני
 אדנות שם אל אמר לזה ממך הסתלק שלק נית ככן לו תהיה אס ידעך

 שהדום או כדין לי עוזר שתהיה לא ממני הרחק חל שאמרתי גם שהזכיר
 דבר על הוא וזה למשפטי והקיצה העירה אדרכת אס כי תרשיעני לכל

 כך כל כי ידעתי כזה יריבי עס ריבי עכין על כי עוני על ודיני משפטי
 אס כי הרפה הדין מדת שהוא אדנות שם כלבד לא בעיניך הדבר רע

 לדון החבר הרפ מדת״ד הוא אדנות ושם הקשה מדה״ד שהם ואדני ש(הי
 עמדי עלריכס יקנא כי כלומר ^תיס אמר ולא ^תי ואמר ריבי על אותס

 הדין בחינות שני יהיו הוא גס לריבי אס כי ידעתי חך שלי לאלוה מתייחס
 אס כי כמיהתם אחפוץ לא חך )כי( ריבי קנשי ראש את יחייכו ודאי

 ה שיהיי כדין רחמים לשתף הוא צדקך אשר כצדקך הנו' כריכי שפטני
 הנה כי מות משפט ישפטוס לכל הדין ומדת רחמים מדת שהם ואלהי

 וטוכהי בישועתי יראו כי לי ישמחו שחל חס כי אינו חפץ וכל ישעי כל
 על כי והוא )כה( זרעתי במיתתי לי ישמחו ואל עמדי אתה כי שידעו
 נפשנו ושמחי שישי יחע־ו בל נפשנו החח בלבם יאמרן אל אני ירח עצמס

 בעצם צרה עליהס שלח גם כי והוא דוד נפש ולק הצדקה היא את כי
 לפניך נפשם טהורה בלתי כי שיכירו שמחה העדר עליהם הכא אכקש

 או הפעם אמותה אס בלעכוהו יאמרו אל הצילני אלי הנוגע ועל
 עלעצסס כקשר בלבד בלבם יאמרו לא וזה לפניהם רעתי תייסרני

כאומרם



ל לו לה תהלים אל רוממות
 אס כי נפשט החח בלבם יאמרו אל שאמר הטובים הם כי באומרם
 * זבלענוהו אשמתו על כבדה זכותנו כי בלענותז יזמרו הס נפי בפירוש

 האח רק יאמרו לא אשר אחה באויביו כהות שתי היו כי יהיה או
חינם חך לז׳חטחנו כי דוד נפש ולא הצדקת היא חת כי נפשנו

חפצי אחרת כת ויש רעתי חפצי
 כלכס יאמרו אל חתר הא' ועל לעתי

 יאמרו 11 אמר השנית ועל נפשנו האח
 לה יחטאו נזה הלח כי נלענוהו

 בהעוותסולא לא חפץ ואיני )כ?(
 ידי על כי בתשובתם אס כי במיתתם

 יבושו להם ז ול תיטינלי כי יאותס

 הכת הס רעתי חפצי יתדו ויחפרו
 בושת וילבשו דסליקמינה השנייה
 וחומרים עלי גדרם המגדילי' וכלימה

 וטובה גדולה שנפשס נפשנו האח
 דפתח הראשונה הכת שהיא מנפשי

 )כז( ל אל וישובו שיבושו באופן בה
 יש אלו לעומת כי ידעתי זהנה

 וישמחו ידונו והה צדקי חפצי צדיקים
 שאצדיק צדקי חפצי שהיו אותם
 החפץ ה יגדל תמיד ויאמרו בדיני

 לא אני •אך )כה( 1 שלוסעבדו
 בהיותם כשמח ■ך צד י! אייחלהדבר

 צדקך ההגה לשיני כי צדקי חפצי
 אשר ועל הוא שלך הצדק כי לומר

 אודה אני עבדן שלום תמיד יאמרו
 יבצר לא כי עבדו ליקרא ראוי סאיני

 כי הנביא נתן כמאמר שחטאתי
 שמחלת על תהלתך היום כל אדרבה

 אשר הזה בדרך .יאמר או ־ לי
רק אויבי על רעה הבא שלא חפצתי

 יבשו בי :בלענוהוי אל־-יאמרו נפשנוי האח
^שו^ישתו^פה יחיו 1ויחפרו

 צדקי חפצי וישמחו ;רגו ני :?—ע, המגדילים
 : עבדו* שלום החפץ יחוה יגדל תמיד ויאמרו

: תהלתה כל־היום צרכה תהגה ולשוני כ״

 : ר^דוך יהוה—לעכו למנצח * רו
 נאם־םשעלךשעכקךב ב

 כי־־רהקריק ג :עיניו לגגך קמאץ־פחדאלחים
 און ־פיו דבל י :לשנא ערגו למצא בעיניו אלץ

 !חשב 1און ח : להיטיב להשכיל הדל ומרמה
 לא רע לא־־־טוב על~ךרף על־־משכב^ירתיצב

 יהוהבהשמיםחסדךאמוגתךעד־י י ימאס:
 משפטיך אל“בהררי־ 1 צדקיתך י :שחקים

מה־ ח : תוש;עיהוח ובהמה אדם רכה תהום

כי י

משף יא :גראה־אור באורך ח;ם מקור עמף

תבואני

ט

וישוכו ויתפרו שיבושו דרך שתעשה •
 תהגה מאליה לשוני כה עד כי מבתחלה יותר אזכה בזה הרעת מדרכם

 יתברך מלתו ושורה מנשבת צפונית רוח שהית לילה בחצות שהוא צדקך
 היום כל אס כי לילה בחצות בלבד לא כי יותר אזכה מעתה אך לשוני >ל

: תהלתך היום כל וזהו להללך לשובי תזכה

 ולמנצח שיר לומר ראוי כו׳ פשע נאס '1כ דמנעח 0) לו
 ולא יצרו פתהו ולא ה עבד שהוא למה

 לגדולי'כי גס עבדה' היות הוא גדול דבר כי לדוד גס אס כי חכם לבלתי
 ידעכו הלא כי תפשע ג! נאם ויחס הימנו)ב( גדול יצרו מחברו הגדול כל
 שנבר׳בה הטותח' תכח שהוא העביר׳הראשוב עביר׳וכ^ו עביר׳גוררח כי

 יותר אז לעשות האדם עס מדברת עביר גוררת עבירה על כמאמרנו
 הברא׳ לפי אחריה פשעים שיעשה כדי לרשע שאומר הפשע באס כי והוא

 שהואמגהיבס אלתי׳ פחד אין כי יחוש בל לו שאומר הוא לבי בקת לי
 מת יודע ומי עיניך נגד שחינו מה מפחד תמנע ולמה עיניו לנגד בראה
 שהוא רשע של בעיניו לרשע אליו החליק וכאשר )ג( אתרין שיהי'

 כי מלת כי כו׳ החליק כי וזהו שאחר מה אל ולא שבעיניו מה אל להביט
 כיאיןהפתוי כיתבאכיתצא כמו שבמקרא כי כרוב כאשר כמו הוא

 בו אהבה לקשור לאהוגאותו אותו שמפתה הרצוי בדברי לשין וחלקת
 אשר עונו למצא שדרבה כיאס מצוה לעשו׳ האד׳ את ביעצו הטוב כיצר

 חושק שאדם כמציאה לו תראה הטומאה לכח שהוא עונו בפיתויו יעשה
 זה הלא כי לשנא אס כי לאהבו ולא ימצאה' שעה כל לא כי באמו' אותת
 עונו למצא וזהו לקטרג ולעלו' ולהשטין לירד כחוהין וכל היצה״ר דרך

 או שהפשע עוןולא לעשו' אותו הגורר פשע של עונו למצא שהוא לשנא
 שונא להדס אין כי לשנא הוא אדרב' אלא עישיה עס אהבה קושרי׳ העון

 והמכה רו המיס והוא ומשחיתו קטיגזרו הוא כי העשותו אחר מעינו גדול
 אל הפשע של פיו דברי שכל באופן )ך( עונינו ביד ותמוגנו כד״א אותו

 ומרמה און רק אינו לענגו לחטא אותו מייעץ שלהכאתו שמראה הרשע
 כדי לו ידבר במרמה כי להשכיל הרשע שחדל עד הפשע לו עושה כך וכל

 דבר במרמה כי ישכיל לבלתי ידיחנו שפתיו בחלה כי עצתו ולבטל להיטיב
 מלהשכיל הרשע לב ישיר אחר דבר ועוד לבו)ה( כייטמטס ולהיטיב לו

 ר וכזו מנה גונב מיד מרעתו נהנה רע עושה כל כי יראה כי והוא להיטיב
 סמאל הנה כי מצוה בעושה מש״כ מיד נתנה עבירה בכל וכן בו ומתענג

 יקח מייעצו לק שכרם לקבל ומחר לעשות׳ ית׳היוס הוא אך ל^תר פורע
 כי משכבו על יחשוב און שהו׳בהקפ׳וזהו במה ולא שהו׳ל^תר במת ויאחוז

 שיחשוב ותאון משכבו על ושמן דשן בהיותו משכבן על הרשע יחשוב און

 והעמדה התייצבות יקנה כי שהוא טיב גיא דרך על יתייצב כי לומר הוא
 לא והדרך זהב דיב־ אלף או ■היה מ זו מנה יגזול כי טוב לח דרך על

 טוב בדרך אך טוב לא דרך על יתייצב וזהו רגליו על יעמידנו ההוא טוב•
 חלקו ש-ן בו כי ההוא הרשע רע ימאס לח כן על לחמו יחסר לפעמים

 נקבל לח הטוב את אך )י( מיד
 בי־שמים ה' הלא כי בהקפה רק מיד

 העליונים הס ויתרה הידיעה כה״א
 חסדך הוא שס הנשמות עולם מקום

 כימי חסד הנקרא המצות שכר הוא
 מות אחר ויהיה וישלם הקדימו

 הגוף בהשמיסועל העילה לנפש
 שצריך ואמונתך אמר יוכל שלקכרות

 עד הוא שכר מתן ראות כלי האמנה
 מטל שהיא החחיה עד הוא שחקים

 הקב״ה שעתיד טל המורידים ותם
 ושחקים כד״א המתים את בו לתחיות
 שכתבנו כמו שהוא טל ירעפו
 מספרי' השמי' ובמזמור משלי בביאור

 לרקיעים ראשון רקיע שהוא
 שברקיע כגלגליס שאינן הרוחניים

 הכל התוא הזיק עד שם כמבואר שני
 צדקתך מר א אני כן על )ז( באמונה
 ידוע הנה כי והוא וכו' אל כהררי
 ממרותיו מדת כל כי החמת בחכמי

 ה ולמדת זולתה מבחינות כלילה יתב׳

 חסד בחינת בה יש רתמים מדת היא
 מדת וכן משפט ובחינת צדקה ובחינת
 אלא חסד מדת אפילו בה גס אלהיס

 רב כי ה' שבשם חסד דומה שאינו
 שהוא אלהיס שבמדת חשד עס הוא

 הענין אל ונבא * דין עם משותף
 שהשטן הוא שהעיקר לרשע והפשע צהר”הי דברי ערכתי בא הנה אמר

 שבחינת לומר והנה התחיה ועד חסדו בהשמיס אמונה וחל לאלתר קורע
 בחינת לפחות אך לפנים אומר כאשר אומר איני מעתה תתננה חסדך

 התריס שהוא אל כהררי הצורך לעתות תן מהחסד הקטנה צדקתך
 תהום משפטיך עונותשיהיו יגרמו ש־(ס כדי החסר שס הוא אל של קטנים

 לצרף צדקתך שפטי'תועיל עשות שראוי אדם בבני חטאים שיש רבה
 במה או ה ותישיע חוטא הבלתי סוג עם החוטא סוג ובהמה אדם

 העושה אדם הנקר הצדיק תצרף הצדיק על נאמר אדם תואר ,כ שידענו
 ואסיאמראיש )ח( ה׳ ותושיע עונות עושה הבלתי בהמה עס מצות
 חסד בחיבת מעתה יותן שאלתי ולא היצה״ר טענות אל תשתי לא למה
 אין כי הלא בצרה לעתות צדקה בבחינת ונתרצתי לצדיקים טוב שכר

 אלהיסלנוכימה מדת היא גדול חסד אדרבה כי ודין אלהיס כמדת
 מלהתנהג ה' שם בחינת של חסד ששלל ואחר לטובתי הוא עמי שעושה
 מת אמר לזה מהעולם חשד תמנע האס איש יאמר והנה ראה בו העולם

 ולהציל אשמה לבכות שהוא בעולם שסאלהיס של חסדך ונכבד יקר
 כי קץ אין עד בייסורין ושמחים מהרהרים הבלתי שכר ולהגדיל מגהיכס

 מדת של כנפיך שבצל בייסוריו אס כי יחפצו לא בחסד שגס אדם ובני הנה
 כי )ט( בהם וחוסיס בייסורין שמחים חסדך בצל ולח יחסיון אלהיס

 וג״ע עליון בג״ע עדניך ומנחל ה בע ביתיך מדשן ירוויון ההם האנשים
 העה״ז טובות ימיר לא בער ומי ולרוח' לנפש שהוא השקס מטת של

 לאשר שהוא עמך כי )י( יסורין לאוהבי אשר באלה ומשקיו ומאכליו
 עה״כ כי חייס מקור הוא ייסורין סוכל שהוא הדין מדת אלהיס עמך הוא
 כל בקנה שבה הורה וגס מוסר תוכחות חייס ודרך כד״א ייסורין ע״י הוא

 אור נראה הדין מדת אלהיס באורך וזהו ייסורין ע״י יהנה ׳המ האושר
 אשר וסודותיה עומקה אור להם יתגלה ייסורין שבזכות תורהאור היא
 המנע אל הדין מדת אלהיס אתה עכ״ז אך )יא( עה׳ב זדשן ירוויון בה

 ליודעיך משוך שבמדתך חסד בחינת לפחות חס כי טובה בחנת לגמרי
 הס ולא״ר־ דבר להם יהיה לא אס יהרהרו פן ליודעיך זסדך חשך וזהו

 להס תנישוך לא שבך חסד שבחינת גס להרהר שיביאו פחד באין לב ישרי
 לב לישרי ^ד ׳נימנח "מעוט ׳שהי וצדקתך וזהו שבך צדק' ביינה לפחות

 ה" בחסד \זפוץ לקש )מה (ב)י ךחסד נתיבח העדר לע פידןקי לק ,כ

 חסד ׳-י טוב כי ריז צדקתו או אלהיס בחסד אס כי בעה״ז הוא רב כי
 חציני כח רגל כי ןקץנט שאתגאה גאזה רגל תבואני אל גזה כי מיעט

שלא. ומה טוב ל^טברב ני הבא לא נאוה במדת האדם המחטיא
געלתי £ ג ר ח



לו לו תהלים אל רוממות

 שם :*אל־תנדני רשעים ו.יך נאוה רגל תבואני
:ולא־יכלוקרם נפלופעליאוןדחו

 אל־־• במרקם אל־תתקר לדוד * לז
 מ כ ;קולה כעשי תקנא

 בטח ג וכירק'^איבולון: ימלו מהרה כחציר

 : אמונה ורעה כיהוהועשה־טובשכךארץ
 : לכף משאלת ^יהוהויתן-לך י
 :ובטחעליווהוא^ה על־יהוה׳דרכך גול י׳

 ג ומשפטיףבצהךם צדקך והויציא'כאור ד
 ׳ליהוהותזחולללואלקתתחרבמצליח דום >

 ועזב מאף הרף ״ : מזמות עשה דרכובאי^

חמה

 כל משולל אס אני ירא כי הוא אלהיס משם נס וצדקה כחסד נס געלחי
 על הצדקתי תנדני אל הרב ונחם עושרם הוא רשעיס יד פן לגמרי טוב
 ביר הוא כי הוא נאוה רנל שמאסתי ומה )יג( מחתיך חקר הרהור ידי

 שידם כרשעים אקנא פן מעט טוב ששאלתי ומה אץ עלי פו נפלו ששם
 לא דוחו זז קנאה שע״י הנידניהוא

 כחס רשעי׳ יד כראיתס קוס יכלו ולא
 בחסד כעול תתנהג 11 לכן ידס ועוצם
יאמר בחסד&תיכמדוב׳'או הכ׳א
 שאמרו מרז״ל כנודע כויוהוא צדקתך

 וכמקומות הריס נברקז למה
 שהתהום מקוס כל הקלה ידזעי׳ראה

 כוקע להיות ואפש' רכה היה
 * מהתהום להגן הר עליו כרא ועולה

 כמו אמר הענק אל נכא וכזה
 שההרים רכה תהום אצל אל שהררי
 העולם את התהום יציף כל מגינים

 בל ממשפטיך להגין צדקתך היא כך
 ונהמה חדס כן ועל העולם יאבדו

 שראויה הבהמה את מצרף כי יושיע
 חוטאת אינה כי צדקה לה לעשות

 בו לעשות וראוי החוטא האדם עם
לתהום כהרים לחדס להנץ משפטים

 • כמחבר הקודם המשך ימשך זה כירך וגס
 לקנא הצדיקים דרך הנה כו׳ תתחר אל ד1לד )א( ל{

 כן שאין מה הזה בעולם המוצלחים ברשעים
 יעצור לא שמא הרשעים מן להתרחק הוא טובה העצה כן ועל הצדיקים

 לא אך הערך לקטני רק זה אין כי לומר מקום והיה ויהרהר לסבול כח
 אל ולומר להזהיר יאות לדוד גס כי לומר כן׳ לדוד לז״א תשלמו׳ לגדולי

 וצרות מרעים הצלחת על מיצר דוד מהיות יבצר שלא והוא תתחרכן'
 כאת כן על זולתו וכמקומות הקודם במזמור כפירש דבר כאשר הצדיק

 מהם התרחק אס כי במרעים תתחר אל דוד אל ותאמר לדוד הקדש רוח
 כי קנאה תלבש שלא עולה בעושי תקנא 11ש ימשך בהס תתחר שלא ובזה

 רחוק בהיותך׳ כי הצדיקים כן שאין מה הזה בעולם מוצלחים הראם
 הקדש רוח כי כו׳ לדוד אמר וזה תקנא ולא בהצלחתם תסתכל לא מהם

 עולת בעושי תקנא אל שאמרתי ומה )ב( כן׳ תתחר אל לדוד נ^ומרת
 מישראל נפש כל כי והוא ימלו מהרה אלו כך הרך כחציר הנה כי הוא

 הס עושיהס ובין ה בין מבדילים שהס העונות ידי ועל בשורשה דבקה
 החיים ממקור שנבדל מת קרוי בחייו הרשע כן ועל משורשם הנכרתים

 מן מהרה מתים שאין ומה ימלו עונותס ידי על מהרה כחציר כי וזהו
 והוא יכולון דשא וכירק כי הוא החיים ממקור שנכרתו אחר הזה העולם

 עוד כל אלו כך נובל אינו מיס לחות בו שיש עוד כל דשא ירק כל כאשר ני
 כי והוא ומת נובל חינו עשו אשר זכות מאיזה חיוניית לחות איזה בס שיש
 זכות איזה לחות ומתייבש הולך בעה״ן הצלחתו התמדת ע״י יוס בכל

 חתמה 1וע״כ כלו׳ יבול ואז בהצלחתו ומתייבש מתעכל הוא כי שעשה

 זכיותיו לחות יבושת היכן עד יודע ת׳ דעות אל כי בהצלחתו יאריך אם
 תחוש 11 הצדיק ייסורי ועל )ג( הרשעים הצלחת על הוא זה והנה מגיע

 ועשה א כ הזה מהעולם עיקר תעשה (1ו הבא העולם בטוב בה בטח כי
 דברייותהי' שני עשה הטוב ובכלל טוב מעשה שהוא ל את עבוד הוא טוב

 בניו והמגדל כא״י הדר רז״ל אמרו כי והוא הבא העולם בן שאתה בטוח
 לא לדוד והנה העה״ב בן שהוא בלשקהקזד׳מובטח ומדבר תורה לתלמוד
 לא כן על לשונו הוא כי הקדש ן בלש שידבר לז לומר הקדש רוח הוצרך
 שכן אומרו והוא ישראל בארץ לדור שהן הנותרות השתים רק לו הזכיר

 הנקראת תורה ומגדיל רוקה שיהיה אמינה ורעה אמר השנית ועל ארץ
 כרועה בכד אצל הוא אב כל כי והוא בתורה בניו ולגדל לרעות אמינה

 נרדף הזה בעולם כצער תמיד ואני אעשה ומה תאמר ושמא )ד( >נדרן
 לומר וזוא זה לך ודי ה׳ על והתענג אס כי תחוש אל וחלאיס בייסורין

 המוגגלשהיה כחוני שתהיה אס כי הזה בעולם טובה עוד לך נימה
 ויתן ה כל והתענג וזהו אביו על געגועין שיש כבן ית' לפניו מקחטא

 בשפתיך תוציא שלא עס לבך אות ככל רבות משחלות לכך משאלות לך
 וירוצה אמר מעט מעט המטיר כו׳ מכאן זז איני לו היה נאשר יותר
 דברים שלשה כי ז״ל מאמרם ענין יאמר אז )ג( :כו׳ שלמרות אלא
 לו אשר יתנח: וכזה הכא ועולם ישראל וארז תורה יקורין ידי על הס

 ישראל בארץ ודר הבא העולם חיי לקנות מצות שלשתליעושה מעמד
 אשר גס מה ייסורין צריכה א׳ כל ואס משולש טחונוכי בתורה !עוסק

 ייסורין בצפר תקוץ אל הקדש רוח אומרת כי יח"■ ובזה לן שלשאלה
 שתבטח הל ייסורין ידי על שהם דברים נשלש ׳ וגי׳• איעצך קןליב ןשמע

 שכון שנית • לקנותו טוב ועשה הבא העולם בטוב שתבחר טוב ועשה בה
 הנקראת תמיד כתורה ישראל רועה שתהיה אמונה ורעה שלישית • ארץ

 ושתא )ר( ישרקל את כה ורועה הקבלה ראש הוא היה כאשר אמונה
 והתענג כי הוא הלא עלי תמיד וייסורין עמי ה׳ כי יודע ובמה תאמר

 לונעגועיןעל שיש יקיר ככן ה׳ על
 המעגל כחוני לפניו ומתחנוח אביו
 דבר ככל משאלותיך כל לך זיתן

 חנינא רכי כענין והוא ממנו שתשאל
 נזוןכקב ייסורין כעל דוסאשהיה

 מיד נשמעי׳ היו תפלותיו וכל חרוכין
 ומצלי ייסורין כעל שהית רכה וכענין

 צדיק כי נודע כזה כי ואתימיטרא
 מיטר' זאתי מצלי מר כאומרם היה
 תרוייהו שאומר מטר' ואתי מצלי זמר
 דהאמר והראיה הוו חסידי רבנן
 לך שיחן שאמרתי ומה )ה( כו׳ מצלי

 תשאל שלא בזאת אך לבך משאלות
 כי לעס להראות או הנאתך בכונת

 דרכך ה׳ על גול אס כי עמך ה'
 נוגעים דרכך שהס הדברים שאפילו

 תקרבם כי ה' 11 תגלגלס הנאותיך אל
כענין ה אל הנוגע אל בכוונתך

 עניי ולשיזונו ה׳ את לעבוד לחון רק לשבעה לאכול לא גשמים שאלת
 יהיה ולא עליו תבטח זגס דברים בשאר העזלסוההיקש וכל ישראל
 שהוא תדע ודאי אז האמבה זכות יתוסף כי ובלבבך בידך ספק נדנוד

 ולא ויוציא יאמר מהראוי וכו'הנה צדקך כאור והוציא )ו( יעשה:
 הייסורין בתחלת אס הנה כי בתוכחת תקוץ אל יאמר אך והוציא•

 זהכוך שגדלו אס כי ייסוריך סרו לא ואח״כ צדקך כאור הוציא כי תראה
 והוא היוס חור חל המשל נשא הכה כי והוא כו' לה' דוס כצהריס ייסוריך
 עליה ולדרים לארץ המאיר באמור תפלתנו תמידבסדר יוס בכל מאמרנו
 יוכל מי צהרים כעת מאיר השחר מעלות היה אלו כי והוא ברחמים

 השחר עמוד אחר כי לקו קו יתחיל אך העיניס את מסמא היה כי לסבול
 היום נכון עד מעט מעט ומאיר זהולן מעט אור בוקע מעט האפל

 ולדרי' לארץ המאיר וזהו בשר לעיני להתקבל יקשה לא כן ועל בהדרגה
 הוציא כי היה ייסוריך כתחלת הנה אמר הענין אל ונכא י ברחמי' עליה
 שהוא השחר כעמוד פניה מאיזו אפל וכשרותך צדקך היה כי צדקך כאזר
 וחלאה סיג מכל אותו טיהר מעט מעט ייסורין ידי ועל מה בצד אפל

 היום נכון עד השחר עמוד מאפלת ומאיר יוצא מעט שמעט היום כאור
 בו שנדבק חצוני כדבר הוא שחוטא ומה קדוש שורשם ישראל כל כי והוא

 הוציא אם ואמר הפנימי צדקו לחוץ שיוצא הוא וכשובן טוב פנימיותו אך
 מכה שהשמש כצהרים הס ייסוריך הס ומשפטיך כי תראה כך ואחר נו׳
 בשמש כאשר ונכוה עוני יכביד אשר כענין לסבול תוכל ולא הדרגה בלי

 בצל ולהתחבר להסתופף ללכת היא אנשים דרך והנה )ז( בצהרים
 יעמדו שלים בדמעות לפניהם והתחולל להתחנן וההצלחה העושר אנשי

 ולפעמים רשע או צדיק העשיר אס לב ישיתו ולא כסף ברצי ויושיעום
 מקונו בטחונו יסיר כי השואל והנשאל השואל שניהם גס לה' יחטאו

 מאן כי פשע חטאתיו על יוסיף הוא גס ההוא והעשיר ודס בבשר וישיתנו
 באחיך עינך ורעה שכתוב כמקרא ע׳א כעובד ויהיה לו לתת ימאן

 לבבך עם דבר יהיה פן כאן נחמר ע״א כעובד שהוא רז״ל ואמרו האביון
 כאן אף ע״א להלן מה כו' בליעל בני אנשים ינאו להלן ונאמר וכו׳ בליעל
 כל מחו׳ כי הרי ע״א כעובד הצדקה מן עיניו שהמעליס מכאן ע״א

 מחשבה אס כי מעשה עושה שאינו עס כי שהוא כו' עיניו המעלים
 הקכ״ה רעה שמחשבה כע״א יחשובה׳לועון עיניו שמעלים בלבד

 אס יאמר ווה בלבם ישראל בית אח תפוש למען כד״א למעשה מצרפה
 לחם מטה שברון כענין בצהרי* כשמש אותך והכו גדלו וייסוריך משפטיך

 ותחת לו לה'והתחולל ודוס איעצך בקולי שמע הייסורין מכל הקשה
 באותה יתברך לו ובכה התחולל העשיר לפני ותתחולל תבכה אשר

 שהכסף ממי ישאל ז״ל וכמאמרם העשיר לפני בא שאתת ההכנעה
 להתחולל עשיר שהוא דרכו שמצליח חחחרותתחברבמי ואל שלו והזהב
 עושה באיש ובוטח בה מלבטוח סר נמצאת כי וזהבו מכספו יחנך לפניו

 ממך עיניו יעלים כי מהמחשבות ופועל מעשת שעושה שהוא מזמות
 שתחטיאנו נמצא כמעש' שהמחשבה לע״א וידמה באחיו עינו רעה ותהיה

 מגדר עונו שאין מזמות שהוא מה עשית שעושה גדר עד גדול כך כל עון

 עושה וזהו מזמות שהוא מה שעושה אס כי מעשה אינה שהמחשבה
 :כמעשה תהיה עינו רעת היות שמחשבת לעוש כמזמות שיחשב מזמות
 קשה אף כי פעמים כמת אצלנו כתוב הנה וכו׳ מאף הרף )ח(

מחימה



לא לן תהילם אל רוממות

כרעים כי ט : תתוזראךלדהךע”חמהאל
 וקוד י :המהץרשרארץ ^הוה

 : ואיננו על-כקומו והתכוננת רשע ואין מעט
:^עעועלקרבשלום יא
אדני יג :שניו עלע ודולק לצדיק רשע יזכם יב

 חרב• יי :;באיומו“^־־ךאהכי~
 ן1ואבי עני להפיל קשתם ודרכו רשעים פתחו

 חרבסרתכראבר-יבם טי : ישךי־דרף לטבוח
 להצדיק מעט טוב אז :תשברנה וקשתותם

 רשעים זרועות1 כי יי :רבים רשעים מהמון
 יודעיהוה יא : יהוה צדיקים וסומך תשברנה

 לא יט : תדהיה לעולם ונחלתם תמימים ימי
כי כ ישכעג: רעבון ובימי רעך! בערת ייבשו

 נקנה כלשון וחמה זכר כלשון הוא האף כן כיעל מחיהה
 חת ומשה האף לסלק הוצרך יתכרך הוא הענצ מעשה על כן על וכי

 התחכר לכל הזהרתיך הנא יתברך היא אומר הענין חל ונכא * החמה
 אביו חל להשיכו אוכל אולי לו אתחכר לי טוב הלא תאמר והלא לרשעים
 איפה זאת עשה אמר לזה שגשמים

 עלטוכו שבלגך האף והרף נני
 ועזוב אף גדר עד הקנאה הגיעה אס

 עד רק הגיעה לא אס לגמרי חימה
 תסחר לך שאוע׳ מה ואו חימה גדר
 להשיבו לח להרע אך אס כי אינו
 ותעוב מאף תרף לא אס כן שאין הה

 תתחר אל לזה נס אף כי חימה
 ותכער מלקנא לסביל תוכל לא כי
 תתנחם וכמה )ט( חמתך בך

 מרעים כי שתדע כמה ותרףמאף
 שעל כמה חימה תעזוב ובמה יכרתון

 ותקוהלהתירש ייסורין סוכלך ידי
 * ארץ יירשו המה ה' וקוי כי ארז
הוא להרע אומרו ואם )ח(

 אפשר הרעה מענין
 ראית אס רז״ל ועצת חצות יאמר
 אל לו משחקת שהשעה רשע

 כאשר יאמר ווה כז' בו תתגרה
תתחר אל כן לרשע תתחב אל צויתיך

 אף לגדר קנאתך הגיעה אם מאף הרף אס כי לו ולהרע להתגרות
 כי )ט( לו להרע אך כשהוא תתחר אל לחימת הגיעה אס חימה ועזוב

 יירשו המה ה וקזי יכרתון מרעים כי הצדיק טובת ויוס יומו יבא מעצמו
 האויב פסוק על אח״ל הנה כו' רשע ואין מעט ועור )י( * ארץ
 'קיימי' וחורבות כליס הס כי אותם מבלי' מעשיהם הרשעים כו׳כי תמו

 וערים אס כי הקב״ה כן שאין מה לנצח נשארו וחורבות תמו האויב כי
 בין שיש יאמר יתכן זה דרך ועל ישב לעולם זה המה זכרם אבד כתשתה

 וחורבותס כלים שהרשעים לזמר צריך אין כי והוא רשעיס״לצדיקיס
 נשאר מותו שאחר הצדיק כמיתת הרשע מיתת שאין גס אס כי קיימות
 של אבלו ימי שבעת כן על כי דל כמ״ש הארץ על מרחפת נפשו שייכות

 הימים שכעת סוף עד החכול ונתעכב העולם על זכותו הגין מתושלח
 ביום גזרתו המן ייעד לא כן על כי אסתר מגלת בביאור שכתבנו מה והוא

 יעי שבעת השלים למען י״ג יוס עד ה מרע נסתלק שבו לאדר שביעי
 כן לא כי הקדש רוח ואומרת ככולן היום שמקצת י״ג יוס שהוא אבלו

 אס למיתתו סמוך שהוא רשע שואין אחר מעט עוד אס כי הרשע
 מן נבלע כי ואיננו כי תכיר מקומו עד להבין השגה לך ויש התבוננת

 אך )יא( אותם מבלים מעשיהם מהיות יותר הוא זה כי לגמרי העולם
 הארץ כי ארץ יירשו הס כי נחלות□ את מבלים הם כי ארץ יירשו וענויס
 מעתה גס כן ועל יירשוה עולס עד וכהתחדשה קיימים והס תבלה כבגד
 והתענגו י1ג שמעו הזה בעולם ייסורין לכס ויש העתיד הזמן תכא בטרם
 עליכם אשר הייסורין אל תחושו ואל לכס המעותד שלום רוב על מעתה

 נאמר ולא והתענגו אומרו על זה פסוק בסוף מוכרח הפי'הוא ווה כעת
 זה מכל הלא תאמר שמא רשעכו' זמם )יב( ־• ביו״מי ויתענגו
 יפקד ולא שניו עליו וארק לצדיק רשע זומם כי יסתר נואם אך החרשתי

 רשע שיצר גס אס כי יצטערו וצדיקים יצליחו שמרעיס הקנאה די זלא
 מקפיד אתה אין כי תחוש אל )יג( כמחריש יתברך הוא זיהיה לצדיק

 היית יומו יבא כי מפתה ידעת לו כי מפלתו יוס יודע שאינך על אס כי
 מתנחם יתברך הוא אס תחוש אל כן ואס עליו ומשתק מתנחס מעתה
 מת יבא\ןעו כי ראה שמעתה במה ויתנחם לו ישחק אדני הלא כי זמשחק

 מעתה יעשה ולא ומת וגוזז כאבוד לפניו הוא ומעתה רואה חתה שאין
 ראיה לך מביא והנני )יד( יל חכמתו גזרת כפי עת יש חפץ לכל כי על

 ארז״ל הנה כי והוא וכו׳ רשעים פתחן חרב כי והוא נמרוד עם מאברהם
 כחרב שהתחילו וכו׳ אמרפל בימי ויהי רשעים פתחו חרב רכה בבראשית

 וראוי . אברהם זה דרך ישרי לטבוח לוט זה ואביון עני להפיל תחלה
 האמור אל ראיה להביא הוא אך זה כמזמור אמרפל ענין מה לב לשית
 הוא זה כי המאמר כביאור אצלנו שם ככתוב והוא י בס״ד נכאר כאשר

 להצילו אברהם שיצא כדי כלוט להתחיל שכוונו כסמוך כמ״שז״לכלר
 כן על אחד איש אחרי מלכים ארכעה ללכת ככודס היה לא כי ויהרגוהו

 אברהם כעבור מתוכם לוט את לקחת גדולה עיר שהיתה בסדום החילו
 וקשתותס בלבם הבא חרבם כי לחו היה ונהפוך ויהרגוהו אליהם שיצא

 והוא האמור אל כראיה דרכנו פי על פה הענין יתקשר ואחשוב תשברנה
 שארז״ל אלא עוד ולא אברהם אחר נמרוד רדף זה מת על לב בשום

 בקש המגדל בוני על מלך נמרוד והיה אברהם שנולד כעת כי בפר״א
 וראה עבר שנה מ׳ח בן ובהיותו חבשו זאח״כ שנים כך כארץ ונטמן להורגו
 נמרוד להם אמר תצליחו ולא ה נגד תבנו למה להם ואמר בונים אותם

 כמו והלא ונתפלגו ה׳ נשם קללס אז כו' עקרה פרדה הוא כי תחושו אל
 את יתברך הוא הניח למה נחשב זר

 זומם בהיותו הרגו ולא הרשע נמרוד
 וחרקעליו המיתו ובקש לחברהס

 שנים כך בארץ ליטמן והוצרך שניו
 כי שתק מאז יתברך שהוא אלח
 יכא עתיד כן שאחרי יומו יבא כי ראה

 בחרב יפתח נמרוד הוא אמרפל
 אברהם כיד יפול ואז אכרה חת לכקש

 על יתברך הוא שתק מעתה כן על

 כי מעתה נמרוד כמת היה שככר מה
 על מיד עשה ולא לעתיד דינו נגור
 זזה י כנודע אחדות להם היות דבר

 כי' לצדיק רשע זזמס הכתובים שעור
 הוא יסבול חס החפץ על חממה אל
 ומעתה יומן יבא כי ראה הלא כי יס

 נמרוד עס לאברהם כאשר סבל
 )טו( כו׳ רשעים פתחו חרב הנה כי

 הלא כי בלבם תבא חרבם ואז
 שניו עליו זחרק נמרוד זמם לאברהם

נמרוד את יתבר הוא הרגו לא ואס
 נורת עת עד לאטו וגלגלה עליו רעה מחביא עונשו נעדר לא הלא מיד

 שאינו שיראה תשברנה וקשתיתס וכן קשתם ודרכו ואומרו יסב חכמתו
 מלכות על המושל והשר הכח הוא כי יהיה הקשת שבירת הענין עיקר
 מן היוצא כחץ נמרוד כח נמשך שממנו טומאתו כחוח או בשמים נמרוד
 ומזה בפניו קשתותיו שבר ית והוא אברהם את להפיל חשב ובו הקשת

 הוא הלא כי הרשע בהצלחת הצדיק יקוץ בל האמור כל אל ראיה יביא
 ראית הביאו ואחר )טז( יומו יבא כי ראה ית הוא כי הרשע לרעת

 מאי על מחנו כן גס הביא וכו' זומם שהוא מניה דסליק מאי על מאברהס
 היה טוב ואמר עשיר עולה ועושה הוא דל כי צדיק קנאת על ביה דפתח
 כז' אקח ואס נעל שרוו ועד מחוט אס שאמר אברהם הוא לצדיק מעט
 רשעים זרועות כי ראה כי ()יז סדוס של רבים רשעיס בהמון זיגעל

 עושר בלי וביתו אברהם צדיקים וסומך תשברנה נכסיו הס סדום של
 אברהם מענין הכיא הנה והעשירס סמכס הוא כי ה׳ הוא סדום מלך

 אחרי כו' תמימים ימי ה' יידע )יח( י כמדובר החלוקות שתי אל
 כל ייסורין מקבלי שהם אחר כי לו הוקשה ה׳ צדיקים וסומך אוסרו
 שיודע תמימים ימי ה יודע הנה אמר לזה הסמיכו' הוא היכן יפיהס

 באיכות וקיום הזיה וקונים מתקדשים שהם קדושה בימיהם ומשפיע
 פסוק על הזוהר ספר כמאחד וקיימים חיים הס כן ידי שעל רוחני

 וזהו ומתקרבים וקיימים חיים עצמם הימים כי למות ישרחל ימי ויקרבו
 רק וכאומרו אלהיס וידע כד״א הוא יודע ואומרו תמימים ימי ה׳ יודע

 יודע כי ידעתי כלומר ורחמים קדושה השפעת שהוא כו' ידעתי אתכם
 לעתיד אלא נחלתם תועיל לא למה כי היא תלונתי אך תמימים ימי ה

 לעולם שנחלו הקדושה שהיא תמימים הימי של ונחלתם כי הוא והראוי
 אס כי ברוחניותס שם שמתקרבים הבא בעולם לוחי• צריך שאין תהיה

 רעה בעת יבושו שלא במה )יט( קדושתם בחלת צדיקים תועיל גס
 קדושה שקצו שלהס הימיס מכלל העת אותה להיות כי לעולם הבאה

 אותו נס כי יען להם להרע בתמימים לשלוט הרעה עת לגזירת כח אין
 רעבון בימי וגס בה יבישו לא ולכן לנחלה קדושה קנתה היא נס העת

 מחרת תהיה ולא להנאתם קדושה בהם נחלו ההם הימים כי יען ישבעו
 בזכותם שנחלו נחלה קדושת ברכת מבטלת ההם שכיחים הרעבון

 טובת על כי )ך( תלונתי היח וזאת תהיה לעולם נחלתם כי לטובתם
 כעולם עוצם ידי על יאבדו כי ידעתי רשעים כי חושש איני *רשעים

 לרעתם הוא הזה כעולם ומתענגים אותו המכעיסים ה' אויבי וכן הזה
 ייתן אס שימנו מרן! כי הרכה שנשמן הכבש שהוא כרים כיקר יהיו כי

 את יניח ולח עשן ומעל• הגחלים על שומן ריבוי ניתך לצלות האש על

 שומנו הוא כך וכל ן1ע ומעלה בשופע יורד השומן כי לעלות אש הלכת
 כשופע מלירד נעצלהשומן שתים אז שעה שאחר אש צלי כדרך שאינו

 שהעשן כעוד כלה שע^הכבש אס כי הכשר שחר ונצלה בוערת האש ואז
 האש בס ימשול טרס הינסל כלים הס אלו אויביה וכן עולה השומן של
 מספיק הזה בעולם העולה ע^ן ויתגאו עשתו שמנו אשר שומנס עשן כי

 ישלמז חיך יכלו חס תאמר שמא .דגי- מהם השאיר בלתי עד לכלותם
 שחרז״ל כעניןבטיטוס אחרות פ^לש אותם מחזיר כי הוא נשיים את

שבכל



לז תהילם אל רוממות
 אחר כי שנית פעס ו1 כ זז״ח ימיס בשבעה אפרי ונזרק נשרף יוס שבכל

 היות טוב שחומר הענין שיעור או )טו( י ליכלות חוזרים שכלים
 רשעי' זרועות כי זא י והטעם )יז( רב־ס רשעים של :מון מ .לצדי ימעט

 עוד ולח ה דלותם 'ע״י צדיקי וסומך ־ס ש ע"יע תשברנה וכיותס הס
ידי על בתמימות התנהגס שע״י ן!ח

 וקימיס חיים ימיהם שנה יזכו דלותם
 )יט( * כ־לעיל כי' ה יודע כי

 טוב אמיתי למה כן אס תחמר ושמא
 מעט שנה יהיה טוב טוב והלא מעט

 אמר לזה שיזכה שכ׳ם לו יהיה לא
 יכושו שלח כדי הוא כך שאמרתי מה

 ישכעוע״י רעבון וכימי רעה בעת
 אס כן שאין הה לתה שיש המעט
 שהו' להרהר ויכוחו שיבישו כל יחסרו
 )ך( חלילה בהס געל יתברך

 היה מעט טוב גס והלא תאמר ושמא
 מתענגים לא ו. כי לרשעים רחוי

 * ימיהם כל ומכעיסים ותשתתנ-יס

 ונשחריס בגהינס יאכדו רגע וכמו
 אמת הן חמר לזה ,רשעת ר!ב חייכיס

 רגעכגהינס כמו בדו י כירשעיס
עושים ה׳ אויבי הס ש־ י גס ומה

 ונותן
יכרתו

נא

ומקלר^יו ארץ יירשו מברכיו כיכפ
ודרכו כוננו מצעדי־־גבר מירהוה "

 ומלוה חוגן כל־היום נו : סבקש־־לחם וזרעו

 ושבן סורסרעמןשדד־טוב מ :•לברכה וזרעו
כ)1ולאק משפט י\^זב ב" : לעולם

: גברת רשעים הרע נשמרו לעולם את;ךזס;דיו

 עליה לעד חשבנו• יירשרארץ צדיקים כט
 משפט תדבר ולשונו חכמה יהגה פי־צךיק ל

תךרתאלהיוכלכולאתמעדאשךיו לא  עושההקכ״ההלא !לאמת להכעיס
: כדלע־ל נרים כיקר הס כי הוא

עוני על תחוש שלא אמרתי הלא כו' ישנס ולח רשע לוה )כא^

יתברך הוא יחוש לפחות תאמר הלא לומר וכו׳ חזנו היום כל יאמר או
 חל חמר לזה צדקת מצוק ממנו תחסר לבל נכסים לנדיק לתת

 מלוה הכתוב מאמר ענין והוא ומלוה חונן הייס כל הלא כי זה על החוש
 לה' הלואת בידו מצות ב צדקה לו שנותן דל החונן כי שהוא דל חונן ה

 הוא לו מעט טוב כי נס זה כי וחומר דל הונן ה מלוה וזהו לדל ומתנה
 לזה צדקה ניתן איך ביתו שיזין הלוחי תאמר ושמא לה' ומלוה דליס חונן
 כן ועל רבויכניו ברכת לו שתהיה לברכה יהיה וזרעו כי דע אמר

 שהוא ה ומלוה לתם חונן הוא לו שיש מעט בטוב אותם בפרנסו
 י׳־י על עת בכל דהיינו ומלות חונן היום כל וזהו עת בכל צדקה עושה
 • שתפליג אחר טוביכו׳ ועשה מרע סזי )כו( רב* זרע לו היות

 החשובה תן ויתייאש יראה רשע הלא כי הקדש רוח ראה הרשע ברעת
 שבעלי במקום אדרבה חס כי הוא כן ולא ה בו מאס כי באמור ויאבל

 פניה הפכה כן על לעמוד יכולים גמורים צדיקיס חין עומדים תשובה
 אמר זזת לו להיטיב וירבה בתשובה שישוב הרשע אל כמדבר תקדש רוח
 מאהבת השב כי בתסקנא בגמרא ז״ל מאמרם בתזכיר והוא כז' מרע סור

 עליך נאמר הלא לרשע הקדש רוח לו תאתר וזה כזכיות נעשים זדונות
 הוא תרע סור לך אותר וחני תתנו שתכרת חס כי בעולם תשכון שלא

 מאהבה שתשוב טוב ,אות ועשה בו שהורגלת עון או הרעת מדרכך
 לעולם תשכון הס כי חכרה שלא לומר צריך אין ובזה לזכות זחהפכנו

 חין יעזוב שלא יחיי' והמשפט משפט חוהב ה כי נס כי )כה( תתוט ולא
 חטאו שנא גתוריס צדיקים שהם מלחטח נשמרו שלעולם למת חסידיו

 מלכי כל משפט והוא נכר' רשעי' זרע כי המשפט יחייב זק מתחלתס
 חיך חתמה והלא בו ומורדי' רנוט לעוברי מועלה השוב׳ אין כי הארץ

 והלא העת לחיי שהזנה אלח עוד ולא למו׳ רשע היותך אחר אקבלך
 אס כי חסידים יהיו שלא גם כי החמר לפחות חו )כט( נחשב זר כתו

 ארץ יירשו הוא ראוי נשתרו שלעולם אס כי חטאן שלא כיון בלבד צדיקים
 למורד תצלח תשובה שחין ב״ז התנך כדרך בשובו גם הרשע כן לא חך נו׳
 ני בכי דע לו׳ כז' צדיק פי ואומד יה' הוא משיב )ל( נפשו להציל בו

 חכמה יהגה צדיק פי הלא כי מלב־יק השב לרשע טובה להחזיק יש יותר
 תורת של ישרים ממשפטים ודין תשפט תדבר ולשוני ההורה חנתה היא

תמעד שלא תוח מזה מתנמשך ח״כ בלבו אלהין תור׳ וגס )לא( אמת

אשוריו

 לפחות תאמר והלא הרשעים ועושר הצדיקים
 לדל ומלוה חונן וצדיק ישלם ולא רשע לוה כ׳ בזה יתברך שנחתו ה יראה
 במתנת לו נתן אס יבוש לבל לו שהלוה מה במתנת ללווה תן נ! כך ואחר
 הס יתברך מבורכיו כי ראוי היה כן ועל )נב( מידו הקבלה מעת
 ישעיה כמאמר ארץ ו יירש ברכות ובי":! בשש המתברכים צדקה נוקני

 הבלתי הס ומקולליו אך עולס חרבות ממך ובנו נאת שס כי הנביא
 רוח משיבה לזה )כג( יכרתו הנזכרים כרשעים ועושקיס משלמים

 ונדמה כלי או נדיב נבר מצעדי הנה לומר וכו׳ מה'מצעדי הקדש
 הנו׳ הגבר יחפץ הפכה או ה כדרך ילך אס דרכו אך כוננו מה במדות

 יירש והצדיק יכריז רשע שהלוה ירחה גבר כל ואס בבחירתו תלוי כי
 קרוב אי )כא( * עיניו ראות מהכרח רק בבחירה יעבוד לא ארץ

 ולהרע הצדיק מן לוה הרשע כי לרשע צדיק נין מה ראו יאמר האמור חל
 כילאישלסויחטא עמו חסד שגמל הצדיק המלות ת וכרא: לולאישלס

 לפני דוד שאומר יאמר או י שהלותו מה במתנה לו וניתן חונן ידו על
 לא הזה בעילם טוב המושפעים ברשעים שאלאקנא אמרת למד הקב״ה

 כתת ואלו תקיפה שידו ידי על ישלם ולא רשע לוה הלא כי הצדיקים בן
 עניי יחסו ובו במתנה ונותן בהלואה חונן אדרבה היה צדיק ביר הממון

 ויירשו צדקה נותני הס יהיו הצדיקים הס מבורכיו כי בחוסן )כב( עמך
 יקים לח אשר בארור שהם הרשעים הס ומקולליו צדקה תתם ע״י חרץ
 זוכים הצדיקים שאין עתה כן שאין מה יכרתו משלמין ולא לוין עתה וגס

 * מקולליו שכן ומכל הארץ ירושת ויעדרו הס דלים אך כי צדקה לתת
 תראה אס לומר כו' גבר מצעדי מת' ואומרה הקדם רוח משיכת )כג(
 על תתמה אל עשיר ושכנגדו לחס מחוסר שהוא ונותן חונן שהיה צדיק

 לרופא יתברך הוא ידמה כי והוא כו׳ כימה לך דע הנה כי החפץ
 ולשני יאכל חשר מאכל מכל להשביעו יצוה ולאחד חולים שני ירפא סרפא

 יאהב לאחד כי נאמר האס מאד ומועט קל דבר אס בלתי להרעיב! יצזה
 ובקי אומן רופא שהוא כ״ח זה אין ונאמר נדבר כ״א הוא כן לח ישנח )לשני
 ולפי ושבוע אכול היא תרופתו וחליו כחו איכות לפי כי ומרגיש בדפק
 ספק אין הנה כי הזה הדבר כן אותו הרעיב היא תרופתו השני איטה

 יודע כל יוצר יתברך והוא לנפש חולה יהיה לא חשר כארץ אין איש כי
 כי אלהיס ויודע ונאמן אומן רופא הוא כי מהם אחד כל נפש מורת

 גדול עושר יעשירנז כן על לאביונים ותת לפזר תלויה ראדן רפואת
 אס גס ומה יתברך מפניו לענות הכנעה הוא שמעון תיקון כי ורואת

 וגאון בגאוה ואשם ויחטח ורס גחה היה רשב״י "־עת הראשון בגלגולו
 וירחמהו ה' אל וישוב לבבו יכנע אז כי לחם חסרון הקוי זה כי רע ודרך
 בהככע וזה לדל בתת זה שניהם תקון מפני נפחו ורש שעשיר נמצא
 ואס דל חס כוננו גבר מצעדי מהי פה הקדש ׳•*ח מהמר וזה ממנו לקבל
 עשית הוא אליו הראויות ראובן מצעדי רא^הנת ה׳ דעות חל כי עשיר
 זולתו מצעדי והכה ראה וק עושר לו כ׳ת מצעדיו כונן וחסד צדקת

 " עוני עליו נגוור מצעדיו כונן וענוה הכנע הס להקינו לו המיוחדות
מה יתברך לפניו יחפץ שדרכו כדי 1>מ גני מצעדי מת' ני הדברים כלל

צופה
 וזהו לו ולהיטיב להרבות וישוב לו

* זרועוהס חזקתי יסרתי ואני

 באשר יחפץ ועתה בדרכו חפץ יתברך לו היה כי כה עד כן :הי שלא
 הלא תאמר ושמא )כד( הצדיק דלית על תחוש חל לכן יהקןכמדיבר

 כי ח׳ דאגותיו הן שלשה הלח חך החרשתי כיס החסרון רעת היה לא חלו
 הרשע רופוס טזרנוס כמאמר והפלתי בן געלת כי הדוחים לעיני ירתח

למה עניים אוהב חסת' שאמר
 על שכעס למלך משל מפרנסן אינו

 ושלא יאכילוהו שלא וגזר עבדו
 המלך הצו עוב אינו המאכילו ישקוהו

 מאומת לו יקן לא העשיר אולי שנית

 לו לוקח יהיה או * ברעב וימות
 שלישית ׳ הפתחים על לחזר קלון
 זרעו את להנחיל לו שחין ורעו על

 יוכלו לח ואולי כמוהו דלים ויהיו
 ויאמר בח אלה שלש על כן על לסבול
 לא כלומר יוטל כייפוללא עלתח

 על שכועס כמי מאתויתכ-ך יוטל
 כדעת בכעס לארץ ומשליכו עבדו

 אס כי שיזכרנו רופוש טורנוס
 סומך הוא אותו שתעני במה אדרבה

 אליו עקיבא רבי כתשובת זהוז ידו
בנו על שכעס כאב אלא המשל שאין
 טובה יחזיק שהנה לחתו ממנו ומנע

 רק אביו כן עשה לא כי מאכילו אל
 עלחשרחטא מוסר שיקבל ,לטובת

 כענין הדלות ידי על ידו סומך ה כי
 נפיק לא כי והיא שנית י ועל )כה(

 לזה בידו שמזונותיו מי ברעב וימית ידו יקפוץ העשיר הס חורבת מינית
 יתברך עזב שלגמרי תחשוב אל עולם של שרו שאומר הייתי בער אמר

 שיפרנסהז מי יתברך הוא לו מכין חס כי העשירים בבחירת הצדיק
 יהיה שלח באופן שמעון יד על יהיה ראובן יד על יהיה לא אס בכבוד
 הצדיק דלית יתמיד לא נס כי את־־ השלישית ועל * חשד מאנשי נעזב

 לא כי לזס יבקש לא זרעו כי לחס יבקש זרעו ראיתי לא גס כי לזרעו גס
 היה שהוא אחר כי )כי( לדור מדור הצדיק דלות יתברך הוא ימשיך

" לקס מבקש ולא לברכה זרעו שיהיה יה יעשה לכן ומלוה חונן היום כל



לב לח לן תחלים אל רוממות

 : 1לךהמירף ומבקש לצדיק רשע צופי-ה לב
 :בהשפטו ירשיענו ולא כידו לא־יעזבנו ידוה *
 לרשת וירוממף דרכו ושמר1 אל־יהוה קוה לי

 רשע ראיתי לה תראה: רשעים כהכרת ארץ

 דעבררדהנה לי :רענן כאזרח ומתערה עריץ
 שמר־רחם ל: נמצא: ולא אבקשדהו׳ ו איננו

 : ' ש?ךום לדאיש כי־־^חרית ישר וראה

 יחךואחךירתרשע;כש נשמדו ופשעים לח
 מעוזם מיהוה צדיקים ותשועת לט נכרתה:

 ויפלטמיפלטם יהוה ויעזרם ם :צרה כעת

: בו כי-רזסו וץשיעם מרשעים
 יהוה כ : לדהזביר לדיך י מזמור * ח7

 בקצפךרהוכיחני-------אל
 ותנחת בי נחתו כי־חציך ג :תץפתי ובחמתך

 איך זעמך מפני בבשרי אין־מתם י : ידך עלי
 כיעונרתי * ; חטאקזי מפני בעצמי ש^ום

 הבאישו י :ממני !ככת כבד כמשא ראשי עכרו
 נערתישחותי * :אולתי מפני חבורתי נמקי

 כי~־כסלי ח :הלכתי קדר עד־מאדבל־הץם
מלאו

 מחבירן הגדול כי וגס )לב( טונה כ״ל לו להחזיק ואין לחפא אשוריו
 הוא רשע צופה הלא כי נעצם טונה לו להחזיק אין עכ׳ז הימנו גדול יצרו

 נופל היה עוזרו הקב׳ה ולולא )לג( כוי לצדיק ז״ל כמאמרם היצה״ר

 לקמר בהשפטו ירשיענו שלא וגס טונה להחזיק יש יתב אליו 1׳ ועכ בידו
 ולא עכ*ז חטאת עזרתיך לולא לאה

 הרשע אך כלומר בהשפטו ירשיענו

 כח ועצר יצרו תחת נשתעבד שכבר
ולשעבדו יצרו את להכניע לשוב

 וגדולת עיר מלוכד גדול זה קחתין
 ושמא )לד( הגמור מהצדיק מעלתו
 ולא הבית בעל יצרך נעשה כי תאמר
 לכן לומד ה'כוי אל קוה לו תוכל
 לנוכח בדברי לך אמרתי אשר אתת
 ואומר חזור הנני כו' מרע סור אתך

 התחיל כלומר אלהכו׳ לךקות
 זו בהבטחה יסייעך ה אל ותות ליטהר

 תמיד דרכו ושמור לעולם שתשכון
 ארץ תירש כלבד ולא גלתמוט
 אשר חטאו לא אשר גמורים כצדיקים
 ארץ יירשו צדיקים באמור הזכרתי

 ארץ לרשת גסויחממך כו׳כיאס
 אמרתי לא בצדיקים כי והוא העליונ

 וירוממךעליה׳ אתת אך ארץ יירשו רק
 במקו'שבעלי כי והוא ארץ לרשת

 גמורים צדיקים אין עומדים תשובה
 אשר תכיר ולמען לעמוד יכולים

 בקשת הפך עמך להיטיב הגדלתי
 כן על הרשעים את להכרית הצדיקי'

 רשעים שבהכרת לך אעשה זאת
 ראוי היה כך כי השכיל למען תראה

 לך היטבתי אשר ותכיר לך לעשות
את מג״ע רואה לקיש ריש כענין או

 רשע ראיתי )לה( י• תראה רשעים בהכרת וזהו בגהינס חבריו

 רשע היותו ואתר עריץ רשע ראיתי הבה ואומר דוד כז'משיב עריץ
 משורשו מעולם בעקר שלא כאילן וצדקות בכשרון ופורח מהערה ראיתיו

 הפרד כי יפרד ירשע ואס למעלה קדושה במקום נטוע צדיק כל כי והוא
 אל כשב הוא בתשובה ובשובו בשכינה הדבק משורשת בו אשר נפשו

 כאשר טובים במעשים להפריח לחות כ כ לה ואין בה לידבק מקורת
 כאזרח מתערה היה כי וז״א אזרח הנקרא הוא כי נפשו נפרדה לא מעולם

 )לו( טובי׳ במעשים מפליג משורשה נפרד לא מעולם אשר הוא רענן
 לא זרע שגס אינינו והנה ויעבור אדרכא ימיס יאריך ראוי שהיה ובמקום
 הזת המרת לו בא מהיכן ואבקשהו היה לא כאלו שזה במקומו השאיר

 נחשב זר כמו הלא למעלה כמאמרך לפניך השב חשוב כ״כ ואס נמצא ולא
 שהוא תס שמר ואומרת הקדש רוח משיבה )לז( שכרה וזו תורה זו וכי

אחר טלסוליך שבכל אתה תס כי בלבך מלהרהר תם היותך מדת שמור
 צדיק כי הב״ה הוא ישר וראה הרהרת לא הנביא שמואל ומשיחת ייעוד יי

 אחרית ט הוא והטע צדק יעות ולא הוא ישר כי זה על ועמוד הוא וישר
 שלו׳ שלוס כד״א תשובה הבעל נקרא שלוס איש כי והוא שלום לאיש

 הוא שלום תואר כי והוא ונתקרב רחוק שהיה ואדז״ל ולקרן׳ לרחוק
 ונתקרב לקונו בינן מבדילים היו שעונותיו רחוק היה וזה נפרדים קירוב
 כי דע אמר הענין אל ונבא • השלום מפרש שהפסוק בי נמצא שלום היינו

 לא ובכן נפשו צורך שלמות גדר סוף היכן עד ותכלית נבול לו יש שב כל
 בקרוב זה אולי יתקצרו אחר ולצדיק ימיו יאריכו א׳ לצדיק אס נתמה
 שנים בקצרות שמת בון רבי על רז״ל מאמר והוא תכליתו אל הגיע שניס

 אחרית כי וזהו רב זמן צריך היה שאחר מת מועט בזמן בון ר השלים כי
 וזהו השב הוא שלום איש לכל יש וגבול ותכלית אחרית שהוא שלום לאיש
 ולמה יחדו נשמדו פושעים תראה ואשר )לח( במהרה תכליתו השיג

 היו אותם כי לך דע אחריתם להם בא עד יתבר' הוא להם האריך לא
 והיא רשעים שאחרית תשובה לעשות בידם מספיקים שאץ אותם מסוג

 נכרתת יאבדו לבלתי מחשבות ומחשב מאריך ית שהוא זתקון התשובה
 כי על הוא כו' ופושעים וזהו ומורדים פושעים של כת להיות והוא מהם
 היות כענין מהם נכרתה רשעים של ותשובת אחרית כי ית ראה

 מהכן׳ צדיקים ותשועת )לט( : תקנה להם שאין מאותם
 רשע צופה אומרו אל חזר כה עד הדבדיס שנמשכו המזמור עמן כהתימו

 ואמר בידו נופל היה יצרו נגד לן עוזר הקבה היה לא שאס שעם ט׳
 בא עתה עשיתי ואני אזכך איך באמור בהשפטו ירשיענו לא שעכ״ז

 מת יצרם מיד צדיקים שוחשיעת עס וחמר הדרגות כ׳ עוד להוסיף
 מעוזם היות גדר עד ההיא המצות כך כל לזכות מחשיב עלז שעזרו הוא

 שידוד ער מעוזם יהיה צרת העת לפי המזל יחייב בעת שהוא צרה נעת
 היות שעם אלא עוד ולא )מ( עקיבא רבי דבס כעובדא בעבורם המזל

 כאמור צדיקים להיות ה שויעזרס
 יעשה שנית ד ע * מהצרה ויפלטס

 גס יפלטס כי והוא ית' הוא למו
 בל בחירה בעלי היותם עם מרשעים

 ויושיע ג״כ נפלו כבר ואס מידם יפלו
 ידך ומן כענין לבדו בו חסו כאשך
 כו' ויעזרס יאמר אן * ישזיב מלכא
 של בתו שבהצלת !"ל מאמרם ענין

 יצא הנחש מן חופתה בליל עקיבא ר
 ממיתת ולא ממות תציל וצדקה ודרש

 עצמת ממיתה אפילו אלא משונה
 שתהיה די שהיה נראה שהיה שהוא
 מהיות להציל מספקת הצדקה זכות

 אס כי נחש ע״י משונה ממיתה
 עצמה מיתת שתמות לטובה שתשתני

 שנשארה במה אך האדם כל כמות
 מיתה ממציאות גס כי נראה בחיים
 פה יאמר זה דרך ועל הצדקה קצילס
 צרה כעת מעוזם שיהיה אומרו אחרי
 המזל עלפי שגוזרת עת שהוא
 בלבד שלא ר'עקיבא בת כענין צרה

 משונה ממיתה לזכות עור מציאות
 לגמרי פלטס גס אס כי עצמה למיתה

 עור מציאות שהוא ה׳ ויעזרס וזהו
 עצמת למיתה משונה ממיתה שהוא

 ממציאות גמורה פלטה ויפלטס וגס
 גדולה אל תוציאו ומזה לחיים מות
עס מרשעיס יפלטס גס כי שהוא מזו

ני רגלס נלכדה טמנו זו ברשת כבר אס יושיעם וגם בחירה בעלי היותם
 : בו חסו כי וזהו אחר מצד הצלה עזר פניית שום בלי לנדן בו חסו

 מזכיר הוא הלז שבמזמור למה כוי לדוד ר1מ?מ (א) 07
 קשים וחולאים וייסורין עונותיו

 אך * מזמור ולא למימר ליה מבעי קינה הצר לפי כי באופן ממרקין
 הוא ושיר מזמור בייסורין בועט ובלתי בתשובה חפץ דוד שאני למה אמר

 ולא להזכיר דוד שאבי למה ראוי מזמור כוילומר מזמור וז״א קינה ולא לי
 אלבקצפךכו' ה' )ב( : להזכיר לדוד מזמור וזהו קינה להזכיר

 וזעס וחמה וקצף כאף ידן על עון למרק רוגז מלקכי יש כי ידוע הנה
 יאהב אשר לכן בדין מרחמים כלתי והס ית' חציו הנקראים והס ודומיהם

 מחימת גדול שהוא יקצפך אל ה ואמר דוד בקשת וזו עצמו ע״י יוכיח ה
 קלה שהיא בחמתך אל וגס מייסורין קלה שהיא תוכחת אפי' תוכיחני

 כי )ג( לסבול אוכל לא כי תייסרני נקבה בלשון נזכרת כן על כי מקצף
 בי נחתו ודומיהם וזעם ותימה ואף כקצף הרוגז מלאכי הס חציך הנה

 אס כי למרק התחילו שלא היות ועם אשמותי למרק השמים מן בי והורדו
 של הנו׳ שמך של ידך עלי ותנחת אס כי לבדם היו לא וגס בלבד שהורדו
 התפעלתי כ״כ זה כל ועס )ד( מכותס מחץ ולחבוש לרחס רחמים

 למרק היחל שלא היות עם כי והוא זעמך מפני בבשרי מתום אין כי
 למרק היתל לא וגס וחימה מקצף קל שהוא הזעם אס כי מהמשחיתים

 שלום אין זעמך מפני בבשרי מתום אין זעכ״ז החטא אס כי המזיד העון
 ומת מזעם הקשיס והחמה הקצף יעשו ומת כלומר חטאתי מפני בעצמי
 ושמא )ה( בעצמי שלום אין החטאת על אס עון במירוק אעשה
 אלו כי הוא הלא העונות על ולא החטאות על שהיה ידעת במה תאמר
 יכולתי מכח ממני כבדים היו כבד לימרקכמשא ראשי עוברים היו עונות
 שהבאישו שמיד חבורותי נמקו הבאישו כי רואה הנני אך )ו( לסבול
 מפני רק היה לא כי וחומר גוזר כן'אני על הרבה נתקיימו ולא נמוקו
 כן חס כי המזיד על ולא שוגג שהוא באולת חטאתי אשר על שהוא אולתי

 איפת א״כ חלהי נא תקמר ואס )ז( מיד נמקו ולא הרבה מתמידים היו
 נעותי מעת כי הא הלא מיד ההמרקז שלא העונות על תעשה מה

 היום כל שגס גדר ט־ מחד עד שחיתי עיני על מיד בהעותי זנפתלתי
 הלכתי וקדר גאיצוניות גס רושם עשה מהדאגה הפנימי׳ עצמותי מרקב
 בבשרי מתום שאין נמשך נקלה מבפנים מלאו כסלי מאשר כי )ח(

 טומאת כח על נקלה ומרו>3 ורמז הלכתי קודר כי הוכיח פני ומראה
ואמי* שכע בת דבר על >עתו בכסילים שדבק זכר בלשון שנזכר העזן

 כי



לט לח תחלים אל רוממות
 נא תאמר ואל )ט( נקלה מלאו מהס התשמיש כח שעיקר הכסליס כי

היותי על ולא בייסורין גופי צרת על רק חינה ודאגתי צרתי כל כי אלהי

אדני :י לבי מנהמת שאגתי ער־מאד ונדכיתי

 רפו כי נפוגוקי בבשרי מתוה שאין אחר הנה כי הוא כן לח כי מה רחוק
 גופי צרת על רק היתה לא דאגתי ואלו הפוגות מקין כד״ח ממני ייסורי

 אזחדרבה אך ולשמוח לנוח לי היה
 עד נדכתי ממני הייסורין כהבדל

 דאגת גווי אחרי השלכתי כי מאד
נפוגיתי יי

 )י( לבי מנהמת ושאגתי הגוף צית
 כל נגדך ה אומרי שאגתי קול ותהי

 ממניזז״אשם תסתלק בל קאוהי
 השפה מן זה ואין שכינה היא אדנות
 שבקול שאגה צ״ל אין הנה כי ולחוץ

 שהיא שממך שבלב האנחה נס חס כי
 נדקדק ואס ממני תרחק בל עליך
 יאת אדני עליך אמר ולא נגדך אומרו
 הצדיק זכות כיע״י שידענו כמה

 הויה לשס למעלה ייחוד יש למטה
 עון ע״י מש״כ אדנות שם עס הגדול

 ובזה חלילה שניהם בין פירוד שיש
 ה באומרו ה' שס עם דוד בדבר יחמר

 ההזיה לשם עתה אמר כן׳ בקצפך אל
 אדני היות הנה מדבר עמו קשר
 שיהיה לפניך נגדך אדנות שס הזק

 כל היא עמך בפנים פנים בייחוד
 חס עונימש״כ סליחת תאותיע״י

 כי פירוד שיגרמו עיניתי ימחלו לא
 כי היות עס חושש איני אלי הנוגע על

 השוברת ואנחתי הנה כי גופי נשיר
 נסתרה לא ממך אדס של גופו קצי

 מסבב סחרחר לבי וגס )יא(
 והייתי עזיתי אשר על ברעיוניו
 כנופל ואהיה ועזבניכחי משתומם

 כי עיני ואור כמת כח משולל ממצבי
 אס כי עיני המאור ואצ״ל נתעלפתי

 נס כאלו עיני מכעס ממש שכהו

 אין כחיואור־עיניגם־׳הם עזבני סחרחר לבי

 וקרבי יעמדו נגעי מנגד ורעי 1 אהבי יב :אתי
ודרשי נפשי מבקשי וינקשו׳ ע מרחקעמדו:

יא

 : יהגו כל־־דהץם ומרמות דכךוךזוות רעתי
 יפתח־־ לא וכאלם אשמע לא כחרש ואני יי

 כפץ ואץ לא־שמע אשר כאיש ואהי טי פיו:
תענה אתה הוחלתי ^וה תוכחות:

 כי־אמךתיפן־ישמחו־ליכמוט יי אדניאלהי:

 כי־אגילצלענכקומכאובי י" הגדילו: תליעלי

 : מחטאתי אדאג אגיד כי־עוני טי תמיד: נגדי
 ומשלמי נא שקר: שנאי ורבו חייסעצמו קואיבי

: טוב רךופי תחרה ישטנוני טוביה תחיה רעה
 : ממגי אל־תרחק אלה* ^/יהוה □ב

: תשועת* לעזררתיאדגי חושדת כג
כ מזמורלתד: לידיתון למנצח א 0ל

 דרכי אשמרדה אמירתי " ־ 'י '
בעוד'רשע מחסום לפי אשמרה בלשוני קחטוא

 וכאבי מטוב ךומיהה^ית* נאלמתי ג לעדי:
תבער~אש ^המגי י : נעכר

דברתי אתיכ״כ אין ממש העיניס הס
 כי אלי הנוגע כל על לב• שמתי לא על'ז לבי מנהמת בעלופי נתפעלהי

 משתומם הייתי כ״כ כי ואמר )יב( כמדובר עליון ייחוד העדר על קם
 מנגד נתעלפתי או מתי אס בהסתפקס ורעי אוהבי כי עד כמת חשוב
 רואים הין לא כי באומרס ויתייצבו יעמדו למעלה כאמור לי שהיה נגעי

 היחלן כי מהס זנרפיתי נפוגותי הלא כי להמית כדי בו שהיה בנגעי
 נגעי שנגד האוהבים אלו יאמרו מה לראות עמדו מרחוק וקרובי להבריא

 )יג( עילוף הוא אולי או המת בעסהי פלו1מיתה> שהיה יאמרו אס
 ודורשים נפשי מבקשי היו כי רעתי ודורשי נס^ מבקשי ונכשלו וינקשו >אז
 ממתינים היו ולא וחוליי רעתי היתה מה ורעי מאהבי דורשיס רעתי הס
 רעתו כי ואמרו שדברו שהוא הוות דברו אס כי דבר אותס ישיבי עד
 י לומר ומימות כי מלבד מוגנים לו שיש ועונות עוותיס כלומר הוות הוא

 מה הוא זה יהגו היוס כל זה כי חדוש עתה היה לא זה מרמות לדוד שהיו
 בפני כן לדבר שחטאו מה והנה )יד( כו׳ נפשי מבקשי וחטאו סנוקשו
 וכאלם כלל אשמע לא כחרש שהייתי בעלופי נדמתי וקני כי הוא הבטחון

 אס כי האמת כו לא אכל )טו( מרגיש בלתי שהייתי פיו יפתח לא
 שאינו שומע שלא אס כי חרש בלתי שהוא שומע לא אשר כחיש סואהי

 יודע שאינו תוכחות בפיו שאין מפני ששותק וכמי שומע ואינו אזנו מטה
 השבתי שלא אלא )טז( תוכחות בפי שיש היות עס להוכיחם להשיב מה

 ליאתה כי תענה אתה הוחלתי ה׳ לך כי במקומי אלתי אתה תענה למען
 ותאמר תענה וסבלנותי צרותי שבזכות יאמר או * אלהי ה אתה כי

 אתה וזהו ממני רחקה ולא בי דבקה שכינה כי אלי הוא אדנות שם כי קלי
 שהייתי אמרתי הלא וכו׳ פן אמרתי כי )יז( ג אלהי אדני תענה
 הוחלתי ה' לך כי על הטעם ושהיה תוכחז' בפיו ואין שומע ^ח קשר כאיש

 יען כי היה שומע לא אשר כאיש שהייתי מה כי והוא אחר טעע ועוד זכו׳
 לי ישמחו פן שלי תחילי רעתי בדורשם להם בהגיד לי ישייחו פן אמרתי כי
 הנז' חליי גודל להס באמור יעשו מת הגדילו עלי רגלי-לבד במוט הלא כי

 אני כי אומר והייתי כבד חולי העילוף זה אין כי נהם אמרתי כי )יח(וכן
 אני זה כל ועם היתה צלעתי כי זוגי לבת היקי נכון כי נכין לצלע

 ומזה תמיד נגדי קשה דבר נראה שלפנים יה על ומכאובי כי מצטער
 אלא חטאתי שלא כלומר כבד קולי אינו יד כו׳ כחי שעזבני נתעלפתי

 להסכי להודות א גיס לאידך או )יט( הכבוד מפני מתפעל שאני
 שאומר אניד עיני כי וזהו עוני ומוגגני שחטאתי להם ואמור העיתי
 להחזי' כך באזמרי חזטח שהייתי מחטאתי אדאג הנה שעויתי הוא שעיני
 י טועה אלא אינו חטא דוד האומר כל כי ואימנה החוטאת לנפש נפשי

 שעון מחטאת* אדאג יאמר או
 להודיעו אסור למקום אדס שנין

 חטאה כסוי נאמר שעליהס אדם לבני
 מנית דסליק למאי טעס הוא וזה

 )ך( שעוייזי להס מגיד איני. לתה
 כי להס אותר שאינו ביה דפתח ולמאי

 אי זה אמר חטא ושלא נכון לצלע הוא
 עצמו חייס אויבי הנה כי אפשר

 בזה ואדרבה שחטאתי האומרים
 מחמת שנאי ירבו שקר שנאי לי ירבו
 וזהו לדעתם אומר שהייתי זה שקר
 שיעור או )יח( • שקר שנאי ורבו

 להם אומר מה אדע לא הכתובים
 לצלע כי אני אומר אס לי ישמחו כאש
 ולמ׳תשמתו היא זוגי בת צלעי כי נכון

 נגדי חוליי שהוא מכהובי הלא לי
 )יט( הוא חנם על שלא ויאמרו תמיד
 כי יהיה להם שאגיד מה ואס
 עוני כי וזהו להם ואודה הוא עוני
 שהאזמ׳דוד מחטאת• דאג ח הלא אניד
 אזמר ואס )ך( חוטא הוא חטא
 אויבי כי מראות הוא חולה שאני שתה
 בראות שקר שונאי ירבו אז עצמו חיים

 וש^זא )כא( טובתם על לי צר כי
 יראוני הלא כי הוא כן לא ני תאתר

 ומצות תורה טוב רודף תמיד.
 זה כי אומר יגזרו כן ועל וחסידות

 כי הוא נהפוך הנה אני צדיק כי יוכיח
 להיות מורגלים שהם למה אדרבה
יעשו לא סובה תחת רעה משלמי
 לדון טוב רודף אני מאשר עיקר

 אדרבה קס כי זכות לכף שנראה מה
 מעשה כי טוב רדפי על שטנה עלי יאמרו כי טוב רדפי תחת ישטנוני

 כי באופן טהור שאני ראוני כאומר הוא הטוב ומעשה עיקר הוא הרע
 < ישטמוני קמר ולא ישטנוני ח'ח הוא רע כי יאמרו הטוב מעשה גס

 עזיבה שתקרח ה' תעזבני אל כי ידעתי אמר ה תעזבני אל )כב(
 )כג( ממני תרחק שאל ידעתי אלהי היותך ומצד ,לנמר

 איני כי וראה תאחר ואל לעזרתי חושה הוא לבקש צריך שאני מה אך
 מבקש שאגי התשועה כי תשועתי אדני אס כי הזה העולם טובות מבקש
 כי מרז״ל כנודע תאותך וזה עמי תהיה שכינה הוא שאדני אלה אינה
 וכמו בתחתומס דירה לו שתהיה נתאוה העולם את הקב״ה שברא מעת

 שהוא בתחתונים אס כי למטה אמרו לא כי בס״ד התורה בביאור שכתבנו
 בדיימס בחינות שלש כי יאמר או ()בכ ״ המה ה היכל כי האדס בבני

 שכינה היא הרפה הדין ומדת הקשה הדין ומדת רחמים מדת עליונים
 הוא לבקש שאצטרך מה אמר כן על שלשה של ב״ד הס שלשתן מעמד כי

 לבדה הדין מדת ביד תעזבני אל שהוא ה׳ תעזבני רחמיס למדת לומר
 אל אלהי אומר אני הקשה הדין מדת ואל עמה מדתך שתשתף אס כ*

 בי כמואס ממני קדושתך שתרחק בקושי כ״כ תדיבני שלא ממני תרחק
לחלות צריך איני שכינה הוא אדנות משס כי לעזרתי חושה אס גי )כג(

:תשועתי אדני כי ידעתי כי
 בראותי לומר וכו׳ אמרתי )ב( זכו׳ נצח0ל (א) £3ל

 בלבי אמרתי להרהר בא שלבי דבר
 לו וטוב רשע בראות חלילה דבריס אטיח פן בלשוני מחטא דרכי אשמרה

 אס כי זה די אין לפני בעודו אך לנגדי רשע שאין בעוד דרכי שמו' לי זדי
 הדברים יצאו כפי מחסום לשים וצריך לדבר ובא בלשוני החטא כבר ו1ם

 וזהו תלונותי מלדבר לעכב לרוחי מעצור אין לפני אותו בראותי כי מפי
 עדגדרשנאלמתי בייסורין עצמי וכו׳)ג(חךבראות מחסוס לפי אשמרה

 יממת שהו׳ דוס החנק תורכד״ח ביטול בהם יש כי שהוא דומיה
 וכאבי בייסורין טוב מלקח הוא מטוב החשיתי הנה אמרתי אז תורה
 הרשע טוב הרעה הוכפלה שעתה בקרבי נעכר הרשע טוב על לי שהיה

 בהרהורי בקרבי לבי חס אז )י( תורה ביטול גדר עד עלי וייסורין
דברתי ואז בלשוני מחטא דרכי לשמור יכולתי שלא אש תבער בהגיגי

בלשוני



לג מ לט תהלים אל רוממות
 יש אדם כל כי שהוא קצי ה׳ הודיעני אמור הוא הלא דגרתי ומה בלשוני

 לו יספיקו ומי ומי העולם אל ית הגיאו נו להשתלם תשר ותכלית הץ לו
 שצריך מה חיש ידע אלו כי לו הצריך התכלית למלאה יחיו עדת

לבלתי תוכל לח הנה יאמר וזה אחרים בדברים מטפל היה לח להשתלם
 לו וטוב רשע סענין זולתי על דכי־
 תכליתי הוא קצי ה הודיעני לך

 כי היא מה ימי ומדת להשלים שבאתי
 שחדלתי אני חדל מה אדעה כן >ג״י
 לבי אשית לא ובזה מלהשלים כה >נד

 אהיה כי זולתי על ולדבר להרהר
 הנה )ו( : הנוגעלי על >סק

 מלדבר נמנעתי הנה וכו' שפחות
 אדרבה אך הרשע טוב על ?בלשוני

 הולט איך רשעי' הבלתי המן >גל
 יחושו לא שלמי'כי כלתי ■מהעולם

 אתה בעבוד ימיהם שלהוצאת
 טפחות הנה אני כי עצייס והשלים

 קומץ קמצי׳ שהם גס כלות ימי >תת
 מיוסף וקומץ מיעקב וקומץ ׳מאברה׳
 נתן מהם כי הזוהר מספר כנודע
 שהיו גס הנה שנה שבעים לוית

 לי ויש ימי׳שנתת׳לי בתת כבר שפחות
 שהוא ותלדי וענ״ז בטוחים גג'שנה

 כאין הוא תיקוני צורך לפי בעולם מיי
 שחין העולם המון כל יעשו ומה >גדך
 הנם ט שנים קצבת שוס בטחון להם
 בני כל כמעט כלומר הכל כל אך

הוא ט חושב אדם שכל כמה הבל אדם

 ומדת קצי י ירוה1 חודרני ח :כלשוני דברתי
 הנר? י • מה־חדלאני אדעה מה־היא ימי

כל אף מדף באין וחלף ימי נתתה1 טפרזוית
 יתה^ף־1 אףעציםז :סלה נצב כל־אךם הבי

: .ידעסי-אספם יהמיוןיצכרולא אישאךהבי
 : לך תוחלתי מה־קדתיאדמ ועתה "
 :אל־תשימני נבל חרפת הצילני מכד־פשעי *

 הסר יא עשית: אתה כי לאאפתח־פי ;נאלמתי

 בתלכחות בליתי:ע מתגרתךךאני מעך מעלי
 הכר אף חמות כעש ותמס איש ייסרת1 על־עק

 1 וישועתי יהוה ,תפלות שמעה ע :סלה כל־אדם

 עמך אנכי בער אל־תחרש אל-דמעתי האזינה
ואביעה ממגי השע יי : ככל־אבותי תוש:

 : ואינני אלף בטרם

 מזמור קידוד למגזלח מ״
רשמע אלי ויט יהוה קויתי

קוד׳ב

 הוא וחם )י( צדקה עושה תמיד
 דומיה נאלמתי כי תורה ביטול על

 למעלה כמדוב' התורה מן שהוא
 יתל׳בביטול מצא ולח פשפש לן וקיימח
 אם כי עליקשס חין הנה תורה

 ט הוא בתורה פי אפתח לא נאלמתי
 ביטול בהס שיש בייסורין עשית אתה
 זאת והנה )יא( ׳ בי שנתת תורה

 כזיוהוא נגעך מעלי הסר והיש נקשתי
 שלאל פכי חלה הקודס טבמזמוד

 כקצף הרוגז מלאכי ע״י יוכיחנו
 בידן אס כי וכיוצא וועס ואף ותימה

 כת כי ספק ואין ית עשה וכן ית'
 עליו מצפה והו׳ עונו מעין רוגז איזה

 כחות כי וידוע ית' הוא בו ישליטנו

 ובנגעי כד'א נגעים נקראיס חיצונים
 נגען• מעלי ר הס יאמר וזה אדס בני

 אשר לעוני שתייחס חציני הואכח
 ידך מתגרת הלא כי למוגגני חפץ

 מה כליתי אני בה שיסרתני הקדוש
אוכל שלא אכזרי חצוני כח ע״י יעשה

 וכ״כ )ז( מותו טרם עצמו להשלים לבו ישים לא כי ימות ולא סלה בצב
 אמרו הזוהר בספר כי והו' כו' בצלם אך כי העולם בהבלי שטופי' הס

 איש שבקרא הצדיק אפילו האיש סילוק קוים יום משלשים כי ויחי פרשת
 והראוי א' רק אז לו אין צללי׳ ב שמה אמרו וכן והולך מהמעט שלו צלם
 בתורת ויתבודד העיל' עסקי מכל יתבטל אז בקדקדו ח ת לו אשר כי היה

 האד בני סכלות הגיע היכן עד נא ראו אמר מעשיו כל ויתקן וישיב ה
 אך כאשר גס אס כי ימיו כמיטב צ׳״ל אין כי ותיקונם מיתתם השוכחי׳

 עס התות ליוס שלשים תוך שהוא העולם מן יתהלך שכבר שלו גצלס
 רואיו וכל הוא העולם הבל אך כי ואומרי' שהומי' יהמיון הבל שאך היות

 לו אשר צ״ל ואין יצבור אס כי ממון מלצבור ימיש לא עכ"ז צלס במיעוט
)ח( : אוספם מי ידע לא אשר אף גס אס כי בשבילם ויצבור בניס

 שנאלמתי עד ייסורין עלי באו אמרתיכי הלח אמר כו׳ קויתי מה ועתה
 מם ייסורין עלי באו שכבר עתה והנה מד׳ת שנתבטלתי דומיה
 שהוא אדני הוא ז הל קויתי מה אס כי הון כצוברי' איני כלות אדני קזיתי

 שגס היא לך זאת תוחלתי והנה בי דבק שיהיה אדנות שם היא השכינה
 כי היא לך זו תוחלתי גס קצי ה הודיעני באומרו בך דובר שאני ה' אתה

 יהיה ולא בך ודבק מתייחד אדנות שס יהיה ותאב תמיד מיתל ה אתה גס
 דבריו יהיו אד • ותרצני כזה לפניך חביב קווי שאין באופן סלילה פירוד
 * החלק טבע הנה כי והו' לו אוחיל כן על נפשי אמרה ה׳ חלקי עסוק ענין

 תהיה הוא ראוי יותר כי באופן נאצל שממנו הכל אל לידבק תושק להיות
 יכסוף ית הוא מאשר ית בו לידבק קונה את חושקת באדם האדם כפש

 תושקת בלתי התלק שאני אני מאשר אס המקונן יאת' ק ועל בה לידבק
 לידבקבי יחשוק לא הכל הוא ית'אשר שהוא שמכ״ש שופט הייתי ה להב
 ה חלקי אך ית לו אוחיל ולא תקוה אובד הייתי אומר גוזר הייתי כך ואס

 החלק הוא כאלו עמי מתנהג ית הוא כאלו רואה הנני לומר נפשי ^מרה
 שאס אוחיל ק ועל בו חושקת שאני ממה יות בי תושק הוא כי הכל ואבי

 והוא אזתיל לכן נפשי אמרה חלקיה׳ וזהו בך תוחלתי מאבד הייתי כן לא
 אבי ישראל כנסת שאומרת תשוקתו ועלי לדודי אני עסוק על מאמרנו

 הוא תסוקהיונהפוך עליו תהיה ראוי והיה ממנו תלק שלו אני כלו' לדודי
 שחומר פה יאמר וזה אלי המשתוקק ית׳ שהוא תשוקתו עלי אדרבה כי

 לא יגיעו וכל פקודתו קרבה ט ורואה בצל׳יתהלך כאשר האיש ית לפניו

 מים ועתה ואומר דברו משלים אוספם מי ידע ולא ר5שצ מה רק לו ימצאו
 תשקף זה כי ידעתי כייהנה בי שתדבק מקוה אני השכינה הוא אדני קויתי

 מה היא לך הכל ואתה החלק היותי על בך לידבק לי הראויה תותלתי כי
 תושק שאני ממה יותר בי לידכק הכוסף הוא אתת כי לי להיות סראוי
 עניו יזזזראל הצילניט׳ פשעי מכל* )ט( - כטתתי בזה ולכן כלומר

 שעל עוני אס כו׳אות' דומיה נאלמתי כאומרו עליו שהיו שאמר הייסורין
נבל תרפה בי והיה הצדקה מן עיני שהתעלמתי על הוא עלי ייסורין כן

שועתי

 כליעל לבבך עם דבר יהיה ,כ ■(ן כ נאמר ז׳ל כמאמרם כע׳א שקול והוא
 אני כן על הנה כוי ׳א ע להלך ם מ כי׳ בליעל כיי אנשיה יצאו להלן ונאמר

 היותי וחרפת חותם תמחול כי עלי יקטרגו בל הצילני פשעי מכל כי אות'
הייתז אדרבה כי כזה חטאתי לח כי כלומר תשימני שאל ידעתי נכל

 שתייסרני מה ושם )יב( לסובלו
 מוסר ויקחו אדם בבי יראו למען הוא

 שאינן אחר בצע מה עלי מאשר
 ותמס חיש יסית עון על בתוכחות כבר הנה כי מוסר לוקחים ואין מועיל

 הבלכלאדססלה חך זה כל עם כי מוסר לקחו ולא ועשרו חמודו כעש
: סלה עילם של הבלו אך מלימשך משו לא כי

 מרחוק שמיעה כי רז״ל למדונו הנה הכו' הפלתי שטעה )יג(
 מלארץ לשמי׳ קרוב שהיה משה כן ושעל מקרוב והאזנ׳

 שמים שמעו שחמר ישעיה כן שחין מה שמיעה ובארץ האזנה בשמים אמר
 דמעה ויש שועה גדר ויש תפלה יש הנה דוד אמר ונבאאלהעכין כו׳
 שהיא אשוע אס אך תפלתי שמעה ממני רחוק עודך אתפלל כי גס אס

 אלי להתקרב שועה גדר תספיק ומנפש מלב עיקרית יותר הפלה
 לומר אצטרך לא אבכה חס אך האזינה ישועתי וזהו להאזנה ולהתייחס

 כי בי אתה דבק כי תחרש אל דמעתי אל מאליך כי ידעתי הלא כי אלי שתקרב
 מרכבה נפשי כי להיותי,עמך כי עמך בעה״ז אנכי גר הנפש מפאת הלא
 עמים הרודה מלך כגדר אינו הושב חני הגוף מצד וחס בארץ גר אבי אלץ

 ואס היו מלכים לא אשר אבותי ככל אס כי הזה מהעולם עיקר ועישה
 אס כי כארץ מטולטל ^תי שהיה כמי ולא תושב יאתר האבות אל יחזור
 חרץ ל ומשס לחרן הירדן מ>בר נח ולח שקט שלא כאברהם אבותי כנל

 מטלטל היה יצחק וגס דרכיס כפרשת אהלו נטע כן ואחרי למצרים ומשס
 בחרן ניר אליו האומר יתברך הוא וגס למקוס ממקום אותו מגרשים והיו <

 ואמי- טלטוליו' ויעצמו רבו יעקב וגס אביו מגזרי בארץ ונאמר "הזאת
 העם אחד כגדר ולא מלך כגדר לא תושב שהיה מה חומרו גם כי דוד

 ממני השע ואמר ובקשתו שאלתו ופירש )יד( אבותיו ככל רק השהטיס
 שתם כי לגמרי ממני הייסורין שתסיר שוחל איני לומר והוא ואבליגה
 להתחזק הנפשה לי שתהיה שחבליגה שיעור ממני השע אך אני בייסורין

 ותהרהר בכבדותן אקוץ בטרם שהוא ואינני אלך בטרם לצער צער בין
 ואינט מהעולם שאלך נמצא צדקתי ואפסיד עליהם ומיצר תוהה ואהיה

 • אחר תואר ואקנה צדיק אני שעתה אחר אס כי עתה הוא אני אשר
 בחיץ הרשע כי מיז״ל שידענו במה כו׳ לך ת בטרם זה דרך על יאמר אי

 ואייני אלך בטרם יאתר זזת מת כאלו והוא כחוץ מהלך נמצא מת קרוי
 כד״א הליכה בקראים שהחיי׳כו הזה כעולם הולך ואהיה כצדקי שאקון

 כן שאין מה כתת אהיה כי אינכי וכאלו עולמו אלכית האדם הולך כי

: תמיד בצדקי ואעמוד ממני בהשעך

פסוק על הנה קוהקויתיכו׳ )ב( וכו' (א) 0
 מצא מוצאי כו׳כי לשקד לי שומע אדס אשרי

 כו' איש ואין כאתי מדוע פסוק על הזוהר ספר מאמר ענין כתבנו וכו׳
 בית שס כ־ מדרשות ובבתי כנסיות בבתי ה׳ בבית העומדים על שידברו
 עצתי אנשי המייעד להלך משל ונשאו בניו עם להמצא יתברך מועדו

 שתיז ובאו שקדמו ימצא ההלך שס בבא שחס פלוני בתקזס אתו להמצא

על ב! מתנחס אחד מוצא ואס כועס אחד גס חף מוצא וכשאינו עמהס
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מ תהלים אל רוממות

^טיטהעךרקם י :שועתי
 שיר ,בפי וירקן י ז על־סלעתליכונןאשח

 ויבטחו ,ויירא רבים יראו לאלהינו תחלה הדש

 מבטחו ;היה אשר־שם הגבר אשח ה בירמיה:
 רבות י : כזב ושמי ולא־־פנהאל־רךהבים

 ומחשבתיף נפלא־תיף אלהי יהיה אתה1 ^שית

אלינו

 כתבנו הה רבה אהבה עמו וקושר האחרים בא עד עמו ומשתעשע השאר
 חמר יתכן וזה בסיד שס כמפורש יום יוס דלתותי על לשקוד פסוק על
 ראשון הייתי כי מקוה לבדי אני שהייתי ה קויתי קוה יום יום הנה פה דוד
 ה אל אני אס כי אותי מקוה ה׳ היה לא שנס ה קויתי וגס זולתי לכל

 ועל הרבה ומקדיס משכים שהייתי
 להשתעשע הלי ניטה שהיה לי ויט כן
 כן ידי ועל זולתי כל על ולהתנחם בי

 ידי על לח עמי אהבה קשר מאשר
הוא אס כי לפניו שועתי באה סרסור

• שועתי וישמע וזהו עצמו עיי ית
 אדנות שם כי ידענו כי יאמר או

 ומעלה התפלות קבלת פתח הוא
 קוה אמר הגדול השס אל אותם
 כן ידי ועל כפול וקיוי בחשק ה קויתי

 וישמע עדי הגדול ה' אלי ויט אס כי כמנהג ת דנו ח סס לבינו ביני נתן לא
 שר או מלך אס לאיש המקוה ביו מה ראה יאמר או שיעתי־ בעצמי

 ממנו ויתעלם אחת פעס לאיש איש יקזה אס הנה כי ה את למקוה יהיה
 עדיין וחס אחת פעס קוה לה׳ אך עמו בל לבו כי ידע כי שניה יקוה לא
 היותי עם כי לי שוה ההוא הבטחון עיי כי חלקוותו אמיש לא יענני לא

 )א( * כו' ויענני בשנית שועתי וישמע הראשונה בפעם אלי ויט רחוק
 למנצח אמר ולא למזמור למנצח נין לדוד אומרו אל לב בשוס יאמר או

 שאלו הזוהר בספר הבה אך * אחריס במקומות כדרכו לדוד מזמור
 ואמרו מזמור לדוד אומר ובקצתם לדוד מזמור אומר מזמורים בקצת למה

 אומר הקדם רוח אליו שתבא והתבודדות הכנה עושה הזא היה כאשר כי
 אומר הוא אליו ובאה מחליה מקדמת היתה הקדש וכשרוח מזמור לדוד

 מאמרם ענין לו קרה כי יתכן האלה הדברים פי על והבה לדור מזמור
 לראות בכותל חותר שהיה לבן משל ה׳ לו ויעתר לה יצחק ויעתר על זיל
 כך בנו שם לימצא האחר מהעבר חותר היה ואביו הלז שבעבר אביו את

 עצמו להמציא למהר חותר והקב״ה ה׳ אח לבקש בתפלה חותר יצחק היה
 רוח ע״י מנשב יתברך היה למנצח הנקרא בגון בכלי כי יאמר יתכן כך לו

 שיחול אליו שתבא עצמו מכין היה ודוד דוד את לעורר במתריו צפונית
 מה ואמר ופירש )ב( מזמור לדוד למנצח וזהו למזמיר הקדם ריח עליו

 ה קויתי קוה כי הוא הנהוג כסדר שלא מזמור לדוד למנצח שאמרתי
 ה' קוה אמר וזה לו מקוה ואבי לי ימקוה משתוקק יתברך הוא כי שהוא

 בלבד ומהטיה אלי ויט כי נמשך הזה החשק כל זת ה׳ומפ קויתי ואני אלי
 ואני יקראו טרם שנאמר לאוהביו יתברך כדרכו שועתי שמע אקרא טרם

 אז קדש שרפי אותה מעלים ההפלה לפעמים כי שנית עוד אענה
 שועתי וישמע כי והוא גדול חסד לי נושף ועתה יתברך לפניו השנינה

 שעברת מצרים יציאת מעין והיא שלישית ועוד )ג( הזה הגדול השם
 אני מלאך ולא אני ז״ל שאמרו וכמו וכו' ועברתי שכאמר בעצמך ה אתה
 גלית הוא שאון מכור ויעלני כי הנו' השם לי עשה כן כי אמר חישל ולא

 מעלה כלפי חירופי' שאון קול משמיע שהיה שאון בור והוא בע״א הדבק
 ממקום וגס שליח עיי ולא בעצמו יתברך הוא העלני משם הנה חלילה
 היון מטיט וזהו גלי׳ של אחיו מאכיש הוא הען טיט מתוך הוא אחר טומאה
 משם וגס היה אחיו כי גלית הוא הנז' בור של היון של טיט היה סאכיש
 סלע על והוא כו' רגלי סלע על ויקס והיא רביעית ועוד בעצמו העלני

 הסלע על דוד והיה ואנשיו דור אחרי שאול ף ברדו כי והענין המחלקו׳
 הסלע וירד לדוד ויגידו לבקש ואנשיו שאול וילך נאמר שם כי מעין שבמדב
 מהרה לאמר שאול 11 בא ומלאך כו׳ ההר מצד שאול וילך כו׳ שאול וישמע

 למקו' קראו כן כו׳על מרדוף שאול וישב הארץ על פלשתי' פשטו כי ולכה
 סמוך היה שאזל כי דוד בשמוע כי ספק אין והנה ת המחלק סלע ההוא

 רגליו היו ולא בקרבו לבו מת ודאי כי הסלע על עומד עודנו והוא לו
 נשאר היה ואס ויהרג יהרוג פן הלב מרפיון הארץ מעל מתנשאים

 טרס בידו נופל והיה שאול אליו מגיע היה מהסלע יורד היה ולא במקימו
 מה אך כו׳ פלשתים פשטו כי ולכה מהרה לאמר שאול אל המלאך הגיע

 אשר מהסלע לרדת רגליו את לישא דוד את והתעוררות כח שנתן יצא
 הדבר ובהתארך ואנשיו דוד את לסבב ההר עבר אל שאול לו בא כן על
 כן ועל וינצל דוד אחרי הרדוף וישב שאול אל בא מלאך כך ובין כך בין

 כמת חשובות ברגלים חיות נתן אשר לי שהיה הגדול השם לולא דוד אמר
 היה לא כי כו' סלע על ויקס וזהו מת הייתי מהסלע ולרדת להתנועע

 כח ועצרו רגלי בסלע בהיותם שהקים לולאה ללכת לינשא ברגלי כח
 מאחרי והחזירו שאול אל שבא המלאך אל הפגישה שנתארך באופן ללכת

 והתכוננות כח נתן מאז אשורי כינן שהוא מי בסלע רגלי הקים ומי דוד
 קשורי כוק מאז כאשר זה פלא היה כך כי כלומר בילדותי לפסע ברגלי

 על ויקס לי היה ה לולא רגלי על להלך עוצרכח הייתי לא פה נס כי
 אמר כת עד הנה כז׳ חדש שיר בפי זיתן )ד( : כמדובר רגלי סלע

 והנה האלה הגדולות כל את לו עזת הרה של הגדול בשמו יתברך הוא כי
 היא חדש שיר בפי זיתן הלא כי העד הנה אמר לזה הוא שכך יגיד מי

 להללי בפי ה נתן אשר שיר הוא אשר י״ח מזמור והוא וכו' לה דוד וידבר
כ ואח השיר דברי וסידרתי המצאתי לא כי הנז׳ הטובות כל על יתברך

 כפי שבהיותו כ״א בפי אותו שרתי
 מקידס מציאותו היה שלא קדם היה

 יתברך הגדול השם מאה רק מלבי
 באות איח ההיא השירה כל בפי ניתן

 אומרו טעם טוב ראינו מצאנו ובזה
 כי השירה דברי את לה׳ דבר אשר
 בנביא וכן לומר ראוי היה שר אשר
 אך דוד וישר אמר ולא דור וידבר כתו׳
 השירה דברי כל כי להודיע הוא

 רק דוד היה ולא נאמרה הקדם ברוח
 ה'בפיו שנתן מהשירה כי לומר והכונהפה שירתה׳ דברי בפיו מדבר

 יתאר שס הנה כי האלו הגדולות כל את ועשה פעל ה'הנז' כי יראה הנה
 ופרט פיט וכל שם נזכר פעמים י״ט כי הזה הגדול השם חל הכל וייחס
 בפי שם הגדול השם כי באמור גאיתי גאה כי איש יאמר ואס אליו מייחס

 בה כי ישראל כל ושל שלי לאלהינו תהלה הוא הלא אדנות חשס ולא שיר
 כיבשירה הגדול ע״י היה כן ועל כמוני וליחיד ישראל בכל לרבים הועלת

 אשרי כי כמוני ליחיד וגס )ה( בה ויבטחו וייראו רביס יראוה הזאה
 אישי כל הה שהציל לה שבח ענין בה ביארנו כאשר כי והוא וכוי הגבר

 מלהרוג אותו שהציל על לה׳ ושבח להורגו בו יחטאו כל שחול שעם ישראל
 כה ויבטחו מישראל נפש להרוג מלחטא ויידחו רכים ,יראו כן 'י וע נהם

 רבים יראו וזהו כו' אשרי כי כמוני יחיד ילמד ממנה וכן מליהרג שיצילס
 וזהו כטחון שנית וייראו וזהו השם יראה ח' דברים שבי ויקנו השירה דברי

 שנשמר כדוד מבטחו ה' שם אשר הגבר אשרי כי היחיד ונס בה׳ ויבטחו
 הבא לבב בגודל לו האומרים רהבים אל פנה ולא בשאול ידו שלח ולא

 על רעה מליצי אל שפנה שאול עשה כאשר כזב שטי אל ולא וכו' להורגך
 את לרדוף ראוי כי אליו האומרים כזב שטי מהיותם זה להס שהיה דוד
 בואן על נס כי ראוי היה לא ושדוד שאול לזרע הגדולה תהית למען דוד

 לבלתי יראה יקנו וכזה ספק כלי כזב שטי שהם באופן פיהם שלחו בקהל
 אשר הנסיס כל אומרו אחרי כו' עשית רבות )ו( :כשאול עשות
 בין כמלך ולא עשית רכות פעילות כלומר עשית רבות אמר ה' ל! עשה

 והוחכילאתהית יחיד בשביל יעשה שלא מה לעס הטבות שעושה
 אחד לאיש יעשה לא כן על מלוכה יעשה ולא איש על בהשתרר תפארתו

 כאשר אחד חיש בשביל רכות פעולות עושה ית' הוא אך לעס שיעשה מה
 יקרא חס כי עם ברוב תלויה ית' אלהזתו אין כי והוא רבים בשביל יעשה
 עם עשית רבות וזיא בשבילו נברא העולם כל להיות ויחשיבנו יחיד אלהי

 ונחשבת הכל ויוצר מהות היותך על יורה הזה השם שעמן ה׳ חתה היותך
 רבים מבקש אינך כי יחיד היותי עם אלתי ליקרא שתתרצה לאלהי לי

 על והנה רבות תעשה יחיד בשביל גס כן שעל כלן׳ אלהותך לכנות
 אמרת למה יאמר כי א׳ שלש תחת אנוש לבב יתחמץ הלא זה מאמרו
 על כאלו סהס ת רבו אס כי עשית רבות בפלאות אמרת ולח עשית רבות

 הספיק ולא מעשה שצריך שיורה עשית ב'אזמ' * תדבר קליס דבריס
 ׳׳׳־-> כן על לאחת אחת אותן ספרת ולא רבות סתם אמרת למה ג' • מחשבה

 , הטבתי לומר אלינו ומחשבותיך נפלאותיך אמר הראשונות השתים על
 ' * עשיה חל ייחסתי ונס נפלאות חמרתי ולא עשית רבות אמרתי אשר
 אלינו הטבעי'ירחה ששנויי חדס בני אלינו הוא נפלאות הס כיח והוא
 יאמר וידליק לשמן שאמר מי כי כזה זה לפניו הזח כך ית לפניו אך פלא

 אמרתי לח כן ועל לפלח יה' לפניו יתייחס דיר אין כן ואס וידליק לחומץ
 כאשר כי הוא עשיה צריך כי שיורה עשית אמרתי אשר וגס רבות נפלאו׳

 החשבה שנצייר מחשבותיך גס כאמור הליך לא אך קלען הס נפלאותיך
 אמרתי כן ועל תעשה מיד כי לחשוב צריך חינך אתה חך חלינו הוא

 שני ועל מעשה עשית מיד הס כי מחשבה צריך כלומ׳כיאינך פשית
 הדברים התייחס כי לומר אלינו ומחשבותיך נפלאותיך אמר הדברים

 יתב'אינן לפניו אך אדם בני אלינו הוא מחשבותיך וכן לנפלאותיך
 ספרתי שלא השלישית יעל מחשבה קדימת צריכין חינס וגס נפלאות

 לההוא יוחנן ר מאמר והוא כוי אליך ערוך אין כי הוח שעשית הנפלאות
 החדיר והנורא הגבוי־ הג-יל ת בהו־ והפליג התיבה לפני שירד תלמידא

 למה ני דמיך שבחי לכולהו סיימתינהו 1ל אמר והאמיץ הבטח והחזק
 יראה פן לחשות וטוב ולהפר למנות חין הקבה של לשבחיו סוף שחין

 מה יאמר וזה האמת לפי סיף להם ואין שגמרנוס ההואריס בהשליס
 אליך ערוך חין כי הוא אותם ספרתי ולח עשית רבות סתס שאמרתי

 אתה אך אותהיפרטי 1כ לעי 9הו יש שלשביזיי ודם בשר כמלך אינך כי
כי לסייס אוכל לא חותה אגידהוסדברה אמרתי חס כי חליך ערוך אין

הלא



 עצמו ואדברה אגידה
 כרית אזנים חפצת לא1 ומנחה זבח י :מספי

 אמרתי אז ״ שאלת: לא וחטאה עולה לי

 לעשות־ * הנה־באתיכמנלת־ספרכתובעלי:
 : ותוררתךברחוףמע; הפצרתי אלהי רצונך

אכלא לא שפתי הנה רב כקהל י צךק בשרתי ׳ י *

אל רוממות
 הבה יאמר או : מהפר עצמו ואדכרה אגידה משפ-וזהו עצמו הלא

 אושרו היח ומה אשריו הוא יחיד אס גס כי כו׳שהוק אש-יהגבר אמרתי
 שמים עולס !ת בברי עשית פעולות רבות הנה כ׳ הייס כמוני הוח הלק
 עס בי אלהותך תכנה ועכ״ז העולמות שלשת הס והא-ץ השמים ושמי

אלהיתקרא ה ניחתה יחיד ־היותי

אל^יז־ ערך י אין אלינו ועם לי הס כדחי העולמית כל וכאלו
 שכל ומחשבותיך נפלאותיך כי היות

 בתכלית המחשבות ונס הנפלאית
 אל שהוא אלינו הס העתיד האושר
זה כל על ליחיד ולא אומתנו כללות

 כי לעשות הפלגת יחיד בשביל גס
 לי עשית מקשר לבדי שאני תה הלא

 כן ואס תספר עצמו ואדברה אגידה
 אפילו הגבר אשרי כי אומר אגזור
 כי תבטחו ה וישם בה' שידבק יחיד
 בריאתו כל להיות עליו שמו כנות עד

 שיעור או * יחשיכנו לו כדאי

 פרטית בהשגחה עשית רבות הענין
 כי אלתי להיותך ה אתה סתוא
 הנזכר הגדולות כל את לי עשית

 נפלאותיך כי כוללת השגחה וגס
כללות אל שהוא אלינו ומחשבותיך

 1 לא־כסיתי צדקתך יא :.,ידעת אתה ״חוה
 לא- אמרתי ורתשוער־זך אמונתך לבי בתוף

 אתה יב :רב לקהל ואמתך חסדך כהדתי
 ממניחסדךואמתך רחמיך לא־תילא ידקוה
 עד־אין רעות י אפפתגלי כי ע :יצרוג״ תמיר
 עצמו לראות ולא־ללחי עונתי השיבוני מספר

י משערות

 כל ולהניד לפרט ארצה שאפילו גס ומה אליך ערוך אין לומר שלילה דרך
 עצמו אמור אס כי אינו ואדברה שאגידה מה כי אוכל לא גדולותיך כל

 אלהי ה שאתה כו'במה עשית רבות זה מעין או * משפר
 היא ומחשבתו שמטיבלעס ודם בשר כמלך ואינך בשבילי שהוא

 אלינו הוא ומחשבותיך נפלאותיך אתה אך לו ייטיבו שהס כדי לעצמו
 דארעא מלכותא לומר אין כי באופן ודס בשר כמלך אליך לא אך אדם בני

 רבות שאמרתי ומה אליך ערוך שאין אס כי בזה דרקיעא מלכוהא מעין
 בל לי שעשית נפלאותיך מלשפר הואכיאירא משפרס ואיני לי עשית
 עצמו לאמר הוא ואדברה שאנידה מה אס כי כו׳ סיימהינהו לי יאמרו
 שאתה למה יחיד היותי עם לבדי לי עשית רבות יאמי־ או * משפר

 חלינו היו לי שעשית ומחשבותיך נפלאותיך שאלו גדר עד אלתי ה
 גדר עד בשבילי עשיתם ואתה אליך ערזך שאין גדלו כך כל רכים נשכיל

 : משפר עצמו הלא כי אוכל לח ואדכרה שאגידה לספרס אמרתי ישאס
 חמל כי כאומרו שאול את הוכיח שמואל הנה כו' ומנחה זבח )ז(

 לה' החפץ לו ואמר לה' לזכות הצאן עלמיטכ העם
 יפתח הוא יתברך חפצו עיקר כי כו׳ טוב מזבח שמוע הלא כז׳ נעולות
 וזה קרבן ויקריב שיחטא ולא יחטא לבלתי ה בקול לשמוע אזנו אה האדם
 והנה לי עשית ,ונפלאו הטבות רכות כי ספרתי הלא לומר פה דוד מאמר
 לעס שמטיב ודם בשר כמלך אינך כי טובים חסדים שהם אני מכיד

 חפצת לא ומנחה זבח אפילו תנא כי לו ייטיבו העם למען היא ומחשבתו
 הנה כי בקולך לשמוע כור איש יכרה כי כד״א לי כריה שככראזניס אחר

כי איש יאמר ואס כו׳ כרית אזניס וכו' ומנחה זבח וזהו סוב מזבח ׳"סמוע ך,
 קרכנות הוא הלא ומוספין ותמידין פסח קרבן כענין שאלתקרבנות

 עולה אך שלמים או תודה הנזכרי'אז כאלה חטא ידי על באים הבלתי 1
 עשה מצות על למ״ד אי הלב הרהור על עולה חטא על הבאים וחטאה
 באתי הנה אמרתי אז )ח( * שאלת לא אלת תעשה לא על וחטאה
 מבור יתברך שהעלהו שאון מבור ויעלני אמר גלית על כתבנרני כו׳הנה

 אז ואמר אמריו פרטי אל חזר כלל דרך לדבר כהתימו סאוניעתה
 עודך לבך שמת כי לך היה זה מה איש יאמר הלא כי והוא כו׳ אמרתי

 הפליא ה ולולא מנעוריו מלחמה איש ביד ולהסתכן הנס על לסמזך נער
 אמר לזה מזכיותך לך נכו אס יודע ומי נפשך למות מערה היית לך חסדו
 הנה אמרתי שאון מבור ויעלני שאמרתי בזמן אז לומר כו׳ אמדתי אז הנה

 היה באתי אס כי הנס על סמכתי לא בכפי נפשי ושמתי למלחמה באתי
 דוד כיעל ,כז יהודה ארית גור בתורה כתו'עלי ספר מגלת בשביל
 ובזה כלו׳ אויביו בעירף ושידיו אריה כגור האומו׳ על שיהיה נאמר

 ולא )ט( נכתב עלי כי עלי שכתוב ספר במגלת באתי כאשר סמכתי
 בתורה עלי הכתובי' מעלתי דברי בי שיתקיימו כדי כך בשבי׳ סעשיתי

 חיים אלהיס ממחרף לינקס שהוא אלהיחפצתי רצונך שלעשות חס כי
 בלבי היה עמו ולהלחם בכפילינקס נפשי בשיתי וחפצתי כונתי היתה וזו

 כי הוא ספר במגלת שבאתי שאמרתי ומה רצונך לעשות וכונה חפץ
 מעי בתוך היתה בתורתך עלי שכתוב אויביו בעורף ידך שבת הורתך

קנות למען לא רצונך לעשות רק היה לא בלב אך מיראה לב^ירותתו

למעלה ומרו י, נפרש ואם )ג( : עלי כתוב ספר שבמגלת מעלה
 הנער זה מי בן שקול שקל גלית נצחק שאחר ז״ל מאמרם ענין וכו' ויעלני
 עד דואג ושאמר ימלוך ולא מזרח אז למלוכה ויצלח מפרץ אס ששקל
 מרות שנא בקהל לבא ראוי חס שאל למלוכה ראוי אס _ שואל שאתה

 עדקים הדברים ויארכו המואביה
 מקובלני כך ואמר הישמעאלי יתרא
ולא עמוני שמואל של דינו מבית

 באז' כי אפשר ובזה עמוני׳מואביכו׳
 עלהצלכו שאון תבור ויעלני למעלה
 שנתשך מה שעל אתר מגלית

 מליפסל שנצול שהוא ההוא מהדבר
 שגס היון אמרתטיט בקהל תבא

 עמוני של היון כטיט נשקע מהיותו
 זה לפי )ח( ה העלהו ומואבי

 כתבנו כאשר זה על עתה שחתר יתכן
 לתעלה שאתר תה אל חוזר שעתה
 בענין אתרתי אז הנה כו׳אתר ויעלני

 הפיסול לשקעניבטיט מהשכקשו
 כלומד באתי הנה עלנצחוןגלית

 מגלת הוא ספר במגלת כסתיבקהל
 ידי 'על עלי כתוב כפר שאוהו רות

 איך להודיע שכתבה כנודע שמוחל
 בישראל למשול לעילם באדוד יצא מה

 תולדות ואלה ז"לעל ומהנסלמ״ש
 כך החול וזורק ונוטלו המרגלית תצא עד ככבדה ככובד שהוא כו' פרץ
 דוד יאתר וזה דוד את הוליד וישי ואמר דוד את מצא עד כו' תולדות ואלה
 הפרוכז' כתגלת כקהל באתי הנה כי הייתי בטוח הכה אמרתי אז הנה

 ואולי )ט( גלית את נצחוני קנאת על לפסלם בקשו והמה לעד לי שהיה
 מערכות שחירף גלית את שהרגתי ידי על לקהל יקרבוני למען כי חשכו

 ענין מעין בכפי נפשי שמתי כן ועל יקרבוני מכקש הייתי חיים אלהיס
 אלהי רצונך לעשות אני כי הוא כן לא לזמרי שהרגו על שנתכהן פנחס

 כו' עמוני יבא לא בה שכתיב ותורתך הלא כי זו לכוכים ולא חפצתי
 באופן עמונית ולא עמוני משמואל שלמדתי מעי בתוך אמיתתההיתה

 יאמר או י בלבי פשוט היה הדבר כי לכך הכנות לעשות צריך הייתי שלא
 ליירא לי היה כי עשיתי לי עומדת ששעה בתורה שכתוב תה לכונת לא

 מה מאמין לבלתי ולא כו' בלבד רצונך לעשות אס כי החטא יגרוס שמא

 גרס שמא אס כי מעי בתוך ותורתך כי הוא האחת כי בתורה שכתוב
 אלהי רצונך לעשות כי אמרתי הלק כו' צדק בשרתי )י( • החטא
 איך זכותי על סמכתי לא חס יאמראיש ואס זכותי על לסמוך ולא חפצתי
 הפלשתי מיד יצילני היא כו' הצילני אשר ה' שאמרתי רב בקהל צדק בשרתי

 שצללו אלא מלבי שלא אס כי כמקז בגיני שיעשה כונתי להתייהר לא הזה
 לא שפתי הבה וזהו מנעתיס שלא רק אלא עשיתי ולא לאומרו שפתי
 כדברי שהוא האמת ידעת את? ה' והלא מנעתיס שלק מלאומרו אכלא

 עתה גס יעשה והדוב בארי בזכותי שעשה שה אמרתי לכהחלה שלא
 הדוב ואת הארי קת שהכה מה מלומר שפתי מנעתי לא למה תאמר ושמא

 כן לו עמדה זכותו אז בקשר כי שיורה מהס כאחד הזה הערל ושיהיה
 כל שעל תאמר ושמא )יא( הוא כן כי ידעת אתה ה' עתה גס יעשה

 יהי כס לא זך שצדק מה הנה למתייהר בלאחשד למונעם לי היה זה
 שמרתי ולא והחב הארי שהכתי בשפתי הדבר שהוצאתי אס כי לבי בתוך

 גס זכותי ושתגין זכותי רב כי ולומר להתפאר לא בלבי הדבר זכסיתי
 אמרתי ותשועתך אמונתך אס כי לי עמדה שצדקתי להראות לא עתה
 עשית כאשי־ אתה וישועה אמונה אל כי לומר, רק כיונתי שלא

 המושיע ה'הוא כי אמת הן תאמר ושמא זכותי על אךלאלהתפקר לי
 עמו בשביל כן שיעשה לומר לך והיה זאת יעשה מי בזכות אמרת לח אך
 כחדתי הזכרתיו שלא מפני לא זה ספרתי לא שבשפתי גס אמר לזה 4ישר

 ואמתך חסדך היות כחדתי לא וזהו ה' יעשה ישרקל עדה קהל שבזכות
 חשד ה לי יעשה רב הקהל בשביל שהוא כעבור לע׳ד שהוא רב לקהל

 לשתעזור הנה כו' ה אתה )יב( : חני יחיד כי עצמי על לישען ולח
 יאמר וכזה ואמת חשד למדת כן שחין מה זכית צריך רחמים מדת לאדם

 שיחיד עם לי שיעמדו ממני רחמיך תכלא שלח הוא לכקש צריך שאני מה
 תמיד ואמתך חסדך כי ידעתי כי לכקש צריך איני ואמתך חסדך כי אני

 הרתמים ומההס ממני רחמיך הכלא לא אתהה יקמר או ־ יצרוני
 תמיד שכר נכוי כלי ואמת חשד שהוח,כתורת ואמתך חשדך כי הוא הלא

 אמרז הנה כן׳ רעות עלי אפפו כי )יג( :זכיותי ינכו ולא יצריני
 ידענו עוד * כמעשיו יפשפש עליו באים ש״סירין אדס רואה אס רז״ל

 עונות עוד לו וגוררים עיניו המטמטמיס הס הקדם עונות כי מרז״ל

ועבירות 3 ג כ ט



מא מ תהלים אל רוממות

 רצהיד־־וה יי " עזבני וךיקי ראשי משערות
 1 ויחפק יבשו• טי : חושק לגזרתי יהוה להצילני

 רכלמו אחור ישכר לספותה נפ^י מבקשי !דור

האמרים כשתם על־עקב \שמו טי :רץתי דזפצי

 כיד ותחוננו כד״א אותו וממדקים בצרות המתלבשים והס ועבירות
 מספר חין עד רעות עלי חפפו הבה אמר הענין אל ונכא " עונינו

 במעשיך פשפשת לא נאה הראשונה הרעה משראית למה תאמר^י ואל
 וטמטמו עובותי השיגוני הרעה בא טרס מיד הלא כי מיד מתקן והיית
 לראות יכולתי שלא באופן עיני

 לומר עון לי יחשב לא כן ואסנ הרעה
 למה עלי באים ייסורין שמשראיתי

 לראות יכולתי לא כי פשפשתי לא
 רואת הייתי שאס לה קן רעה ועוד

 שב הייתי במעשי מפשפש והייתי מיד
 עליהם חשתי וקלי׳שלא דקים מעונות

 חך דעתי כהיסח מתעבים היו ולא
 פשפשתי לא לראות יכולתי ע״ישלא

 נעשו הדקים ואותם לבי שמתי ולא

 היותם החת ועצומים וגסים עבים
 שלא ידי על כי השערה כחוט דקים

 דעתי והסחתי מצאתים לא פשפשתי
 רחשי משערות עצמו זוהו ונתעבו

 כמות' שהיו ראשי שערות מהיותם כי
 ועבים עצומים נעשו מתחלה דקים

 עלי ואין ראשי משערות עצמו וזהו
 הביאם שלא עזבני לכי כי בעצם אשם

 היו שלא דקים היו מאז במחשבתי

 כל' כף 1מחו רש י ;שישו יז : 'האח האח י '“ד־
 אהבי ךז1זר־ יגדל* רתמיד יאמרו מבקשיף

 יחשב־לי אדני ואביון עני וארי יח תשועתף:
 : אל־תאחר אלחי אתה ומפלמי עזרתי

 אשרי1 ב ך*ךוד: מזמור 'רממצח;מא
 אל־דלכ;וםחנת משכיל

 יאשר ויחיהו ישמרהו1 ה1יה נ :ימלטהרהלה

 ;.סעדנו יהוה י :איביו ואל־תתנהוכנפש כארץ
אני ה :בהקו הפכת כל־משככו דר על־ערש

הכתוב ענין או ־ וידועים קשובים
 כענין הגוף צרות לנפש צרות ויש לגוף צרות יש הנה כי והוא לזה קרוב
 הנפש את ולא ממיתים הס גופו חס כי להורגו הבאים לפני איש היות

 הממית אך מותו אחרי החיים באור נפשו תאיר צדיק איש המומת אס כי
 ואת אדוס את יתברך הוא כן על כי נפשו משחית הוא כי העון הוא לנפש

 אדומי תתעב לא עליהם קמר ישראל את בחרב להרוג שבקשו מצרים
 כו׳ המדיניס את צרור אמר להחטיא שבקשו למדין אך מצרי תתעב לא

 הבאים אדם א'מבני אויבים סוגי שני לי הנה דוד אמר זה דרך ועל
 אפפו כי אמר הא' הסוג ועל להחטיאני הבאיס עונות ב' • להרגני

 כי הוא השני והסוג " החצון בגוף רק בעצם בי ולא עלי כלומר עלי
 שם בלתי והייתי דקים שהיו לראות יכולתי שלא אותם עינותי השיגוני

 עזבני ולבי כי והיה ראשי כשערות דקיס מהיותם עצמו כן ועל לבי
 פן שירח מה חמר כו' ה רצה )יד( : הין דקים כי מתחלה

 להמיתו עליו אויביו בהיות יחד נמצאו אלו כתות שתי כי הוא יחטיאוהו
 באויבים ויהרוג הוא שיקום כלבו לשים והעונות גופו את להרוג האויבים

 דסליק הסוג על כן על צדיקיס דם בהם מהיות יכצס ולא מישראל והס
 ועל בנפשותס עצמי המציל אני שאהיה ולא להצילני ה רצה אמר מניה

 אס כי נקי ש את אתה תמית שלא והוא חושה לעזרתי ה אמר הראשון
 בהארך פן זמן תאריך ולא חושה לעזרתי אן לי יוכלו שלא נגדם סתעזרני
 נפשי שמבקשים העונות וכזה )טו( ואכס לסכול יצרי לאיניחני
 נפשי מכקשי שהם יחד ויחפרו יכושו אותי החטיאס ידי על לספותה
 שלא מכקש שאני גופי את להרוג הכאיס האויכיס אדס כני ועל לספותה
 ויכלמו לעשות כקשו מאשר אחור שיסוגו רק מכקש שאיני הוא תהרגם

 אין כי כנודע מעולה השובה והיא עושיס היו ועון עמדי קתה כי בראותם
 מאשר או לעשות זמס מאשר ונכלם בוש החוטא בהיות כאשר קשובה

 להיות שאול זכה איך ז״ל כמאמרם לשאול כיהןזאתהיתה קטא
 עון על ונכלם שבוש מפני עמי ובניך אתה מחר לו שאמר שמואל במחיצת

 בוש כי ותומיס באורים גס אמר ולא בנביאים גס כחלומות גס שאמר גוב
 לא דוד אמר זה דרך על ותומיס אורים לוכשי את הורגו על מלהזכירם

 אחור שיסוגו ויחיו מדרכם בשובם אס כי ואויבי רודפי במות אחפוץ
 הס מישראל כי רעתי חפצי לעשות זממו מאשר ויכלמו הרע מעשות

 חפצי כ״א היו לא לאשר יהיה זה והכה דמי לשפוך בקשו אשר על ויבוש!
 אך )טז( שיכלמו כושתס להס יהיה רעתי חפצס שעקב בלבד רעתי
 זה האח אמח זה שעל כפולה שמחתם שהיתה האח האח לי אמרו אשר

 ראתה האח האס כד״א בעיניהם לראותה שזכו ועל רעתי על העמיס
 שמלבד גמורה יותר תשובה בלבם שתתן ממך אבקש כן על עינינו
 כה עד שאיחרו מה על ויתמהו ישומי לעשות יזמו אשר על בושתם

 כשתם איחור על שישומו בשתס עקב על ישומו וזהו זאת על מלהתבייש
 ורכים משיחך עקכות כד״א עקכ תשופנו על המתרגם כמ"ש עקב ויהיה
 :האח האח האומרי להשלי׳תשוכת צריך וכ״ז ואיחור סיף לשון שהוא כלה
 קוהקויתי אמר המזמור היחל מאז הנה כו' בך וישמחו ישישו )ין(

 מתנו ולמעלה אדנות שס יש הדרגות שתי יש כי והוא ה׳
 ולא ה שקותי היה הראשון מהקווי לומר ה קויקי קוה הנה אמר ה סס

אמרתי
שהיה עקיבא ר  מיתה עליה *נגזר שהיה עקיבא ר בת ענין יאמר )ב( כן׳

 בעסקי מטפליס כלס שהיו לעני צדקה תתה וע״י חופתה כליל משונה
 ותרץ הכל והניחה עני אל לבה ושתה הכל הניחה והיא והמשתה חופתה

 צדקת הקדיח שלא גס כי כפול נס לה והיה נפשה ותנצל לאכול לו ותתן
 וצדקת ודרש עקיבא ר ויצא ידה על כצולה עצמו הרעה ביוס רק לצרה
היה כי והוא עצמה ממית גס אלא משונה ממיתת יכול ממית תציל

מיתה עלית,כנזר

 שועתי וישמע הגדול השם מלמעלה אלי ויט לי ושוה באדנות התחלתי
 בסוף וכן וישמע חלי נטה ההוא השם חס כי קדמת שם ידי על שלא

 עתה-ישישו חמר ה שס ידי על שהיא כו' להצילני ה רצה המר המזמור
 לומר צריך אין הנזכר ה מבקשי כי כלמבקשיך כפולה שמחה וישמחו

שתכפלשמחתס גס כיאס שיצליחו
 שלמטה במה ולח ישמחו ממש שבו

 ידעתי הכתוב ושיעור * בלבד הימנו
 הגדול בךהשס וישמחו ישישו כי

 שם את יבקשו שלא ה כלמבקשיך
 אס כי אדני יגדל יאמרו לא כי הדנות
 שמה ה יגדל תמיד בפומיהו מרגלא
 נפרד יה אס כי שלס בלתי שהשם
 תשועתך בהתאברו׳אוהבי יגדל תו״ה
 כ״י מגלות הדנות שס הוציא שהיא
 הוא שכינה של הוא שהעיקר שעס

 שסה רק מזכירים חין הס אדנית
 עני ואני כי חנפי כן לא אך )יח(
 אדנית שם הוא ואדני יתן מי ואביון
 בגדולות אלך לא כי שיחשבני לי יחשב

מכנה חלהי היותך כי היה ושחלתי
: תאחר אל עלי השם זה

 "־׳יי למנצח )א( מא
לדוד

 תמות אך המיתה משונה תהיה בל הגזירה מרוע הצדקה תציל מספיק
 חיים לה ניתנה גס אס כי חיות עיד לה היה שלא אחר עצמה מיתת אז

 ומשכיל מעסקיו שפונה שמשמעו דל אל שמשכיל מי אשרי פה יאמר וזה
 הרעת ליום זה זכות יקדים איןצ"לאס זה כי הדל על לפקח לבו זשס

 ביזם ככר ממש הוא דל קל משכיל שהוא מה אס גם קס כי עליו הנגזרת
 כיון ונס כמדובר עקיכא ר לכת קרה כאשר ה ימלטהו עכ״ז רעה

 רעת ניזרה של הוח שהיוס רעה של יוס שהוא כפשוטו רעה כיוס כאומרו
 המזלות השודד ה' ימלטהו ועכ״ז כמדוכר עקיכא רכי ככת היום מזל לפי
 לו שיתוספו עצמה ממיתה גס אס כי משונה ממיתה כלכד ולא )ג(
 עצמת ממיתה אפילו ויחייהו זה וזולת מהרעה ישמרהו ה וזהו קייס
 יאושר. גס לי השמורה הזכות שזולת כארץ יאושר כי הטונה תשתלס ועוד

 הנת הזה בעולס טוכה משוללי חייו מתנת תהיה ולא הצדקה מפרי בארץ
 מחלת אבי ועיד דל אל למשכיל אשר האושר לנוכח שלא ספרתי כה עד

 של רעה יוס שהיה אחר תאמר שלא אויביו כנפש תתנהו שואל ה פניך
 לו אעשה אך עצמו מיתת אס כי ימות שלא לו די משונה מיתה גיזרת
 כעד לכפר אס שגס אויביו כנפש תתנהו ואל לו״א דורו על שיכפר חשד
 אויביו הס אס עירו בני או דורן נפש כעד כפרה לתתו יצטרך עירו אנשי

 שזהו כמדוכר למות עתיד היה שהוא גס לכפרתס נפשס כעד תתנהו אל
 אל למות מעוהד היה כך ובין כך שכין נס ע״ד יחייהו וה רעה ביום

 הנת כז'אחר ערש על יסעדנו ה׳ )ד( : אויכיו כנפש תתנהו
 אך אולם בריא היה והוא מזל גיזרת עליו כהדברתיעלמישהיתה עד
 זה הנה תאמר אל דל אל משכיל והיה השמים מן ה מאת היא הגזרה אס
 ה' "א ל אויביו ש;היו גס הדור לכפרת שילך לו הצדקה שתועיל לו די

 שכרצות מחלייו ויחי בחלותו פסיק על מאמרנו והוא חי ערש על יסעדנו
 החולי מירוק וע״י לחזקיה עשה כאשר חולי עליו מכיא איש דרכי ה

 ויחי וזהו מיתה במקום החולי לו וינכו חייס עליו יגזור מחטאו וישוב
 לייסורי מיתתו גזרת נהפכת כי חלייו מחמת חיים לו ניתנו כי מחליין
 במה ויחזיקנו יסעדנו ה' כי דוי ערש על יסעדנו ה פה מר יא וזה החולי

 שהית משכבו כל ז1כג גופו בחילי נפשו תתרפא כי דוי ערש על שמתמרק
 שיעור או * כיזלייו לחיים המשכב הפכת אבותיו עס לשכב עתיד

 הוא אז כי לחיות קשה אז כי בעונו חלה הזה הצדיק אס שאמר הכתוב
 ותתנהו תחליפהו לא עכ״ז ליפטר רב זנות וצריך לידון לסרדיוט כנמסר

 ששם אס כי בתוכם אויבים לו יש אס שכעירו אויביו נפש כפרת בעד
 שיקום חי ערש על ויחזיקנו יסעדנו הי וזהו ויקימנו יסעדנו הרתמיס
 הפכת משכבו כל ככר כי לבקש צריך אין המיתה העדר על כי ויתחזק

אני )ה( : אויביו כנפש תתנהו אל ולכן הנז׳ ע"ד גחליו לחייס

אמרתי



מא תהלים אל רוממות
 מלהיות דוי ערש על יתמרק לצדיק שטוב אמרתי הלא כו׳ י ה אמרתי
 ה׳ אל ישובו כי בעדם יכפר הוא טוב הלא לומר מקים והיה אויביו כפית
 כך והיה יתן מי הלא כי עאכ׳ו רצונו לעוברי כך רצונו לעושי אס ויזמרו

 ובחטחו חלה בעינו כי לומר הדבר ויהפכו נגדו יותר יתפקרו אדרבה חך

 קרה מחשר אחזה מבש־י והנה מת
בהיותי בחליי הלא כי אויבי ליעם

 לא כי חנני ה אמדתי דוי ערש על
 ואדרבה גופי לרפואת מבקש הייתי

 גופי כי ידעתי הנה אומר הייתי
 באבריו שחטאתי לחןבעיניךעל אינינו

 אותי תמרח רק גופי תרפא אל כן על
 שאבקש מה אך בעיניך לחן יהי עד

 נפשי רפאה הנפש הוא בעצם שתרפ
 מחלאתה אותה הנקה החולי שע״י

 קדושה כי חטאה לא היא כי והטעם
 היא ולא אני לך חטאתי הלא כי היא

 * התאוהתאוה אשר הוא חומרי כי
 הגיף את תרפא אס זה ׳ד ע או

 תרפא נפשי את אך חן בתורת יהיה
 אני לך חטאתי כי היא והטעס בדין
עושה הייתי שלא כאופן היא ולא

כי־חטאתילך חגגירפאהנפשי ה1יה אמרתי
 : שסו ואבד ימות מתי רערי ארבייאמרו י
 לו יקכץ־און לבי ידבר שיא ׳ לראות בא ואם־ *

 יהדקקיתלחשוכל־שגאי ח :ירבר לחוץ יצא
 דבר־כליעלןצוקכו ט :ילך רעה ייחשבו ?לי

 איש—גם י : לקום לא־יוסיף ואשרשבב
 עלי הגדיל לחמי אובל בו אשך־כטחתי1 שלומי

 ואתהיהוהחנניוהקימניואשלמה יא : עקב
 —לא כי כי כי־חפצת ידערתי כזאת יב : להם
ותציבני כי תמכת כתמי ואני ע עלי: איני ♦ריע

 וגס מהנפש רק גופי מרפואת עיקר
 מקפיד כבלתי בעלמא חן בתורת ה 1

 כי תאמר ושמא )ו( הגוף נמות
 גדול זכות והוא הדור עון סובל אני חולה בהיותי כי לי טוב ווה זה הלא
 עולה הדור על הנתפש הצדיק כי בעדם מכפר אהיה חמות וחס מאד

 חני צדיק כי יכירו חס היה זה הנה כנודע קץ אין עד ית' לפניו במעלת
 לא חייבי חך כפרתם אני אמות ושאם רעתם על מגק אני חליי זבכל

 וחני לי הוא הרע כי יאמרו חס כי בחליי סובלו וחני להס רע כי יאמרו
 במעל' וחעלה כפרת' אני כי יאמרו לא חמות אס וגס עוני ביד מתמוגג
 שהוא וחבדשמו ימות מתי יאמרו מעתה אדרבה כי זה על הבח בעולם

 עצמם והס יחבד שמס אפילו מותס שאחר הגמורים לרשעים יקרה אשר
 שנחליי בחופן שמו ואבד יאמר וזה הזוהר בשפר כנמצא שמס ידעו לא

 )ז( עליהס כפרה מיתתי או חוליי יהיה ואיך לפשוע מרבים ובמותי
 שמורה בא אס כלומר לראות בא אס הלא כי כברס הוכס והיה יתן זמי

 לראות בא והס וז״ח ברעתי לראות רק הוא כך לא ,החול את לבקר שבא
 אחי עליך לי צר יאמר ואשר בלבד לראות רק אותי לבקר חינו כלומר

 חדרבה כי ידבר שוא הנה וכיוצא נחיה בצלך כי תחתיך אני מותי יתן ומי
 בלבו כאשר רבות רעות מהניע ממנו יבצר לא והבה מיתתי מתאזה הוא

 אך מחפה ואדרבה רעה ידבר מי עם לו אק חתי יחידי שלהייתז אס כי
 בלבו ומקבץ רעות מחשב כי רעות ומחשבות לו און יקבץ לבו יעשה מה

 כחובות יפתח לח כיין בטנו יהי עד בלבו חותם ושומר בחוץ להגיד
 ששלחו עם ידבר לחוץ יצא יעשה ומה מלין מפיו יוציא עד יבקע קדשים

 וכל )ח( אתי יחידי היה כי יכול היה לא לפני כי לן וירוח לדהות אותו
יצא עד רעות להביע יקוה אז כי לבדו אתי מאויבי אחד בהיות הוא זה

 און מחשבות יקבצו לה לראות שבחו עלי יחד הס הנו׳ אויבי אס אך לחוץ :
בלחש ידברו כי יתלחשו אשמע ולבל ידברו שם אס כי בחוץ לדברם בלבם

 יתן מי אז לי רעה יחשבו עלי בהיותם כי רנה רעתם וראו שונאי כל 1
ומה יאמר אי ז אותה ידברו ולא לי הרעה יחשבו עלי ולהיותם *

 ולא לי רעה כי יחשבו כי הוא הלא עלי בהיות' שאשמע ממני נשמרו שלא
 עלי הס הלא תאמר שמא לומר עלי שבמלת טעם וזהו לשמוע כח אעצור

 שעל הטעם כהוראת קול כתריס לז״א שאשמע יחושו ולא יתלחשו ואיך
 מן אינו יתלחשו נחשב זר כמו שהוא עלי כלן׳ עלי והומר עלי מלת

 שיאמרו ומה )ט( לכוין אוכל ולא לי שרעה יחשבו הוא הלא כי התימה
 תחשבו חל לומר בו יצוק בליעל דבר הוא דין ןמ יןד ומקבלין לזה זה בלחש

 ייסורין שיהיו בחופן שבע בת עון דבר על הוה החולי של שהמצוקות
 בליעל דבר איזה כי אלא אינו כעת אס כי מחלייו כך אחי• ויקוס ממרקין

 שכב ואשר חך עון בלא ייסורין אין כי החולי מצוקות בו יצוק דבר אשר
 גס כי על המשכב מן לקום יוסיף לא הידועה האשת חת שכב אשר הוא

 בעצם אאשיס לא הי אמנס )י( ימות עד יכופר ולא ת׳ חילול היה שם
 אשר יואב הוא שלומי איש גס הלא כי כאלה עונותי על המכבידים את

 גבוריס כי ידע השר כמקום אוריה את שישים הכתב בשולחי בו בטחתי
 הכתב בהראותו עקב עלי הגדיל אהן ואדרבה דבר שיסתיר בחשבי שם

 היה שאס בחופן יוחב לי עשה אשר את ידעת ואתה על ן״ל כמ״ש לכל

למנצח □ב

 הגדיל הוא בכבודי לזלזל לעס פה פתחון שהיה בדבר השם חילול קצת
 הגדיל אויבי רגלי עקבות תחת למרמס הייתי אשר מעט כי עקב עלי
 כמו עקב לשון נפרש ואס שעלי עקב הגדיל כי לידרס יותר חז עקב עלי
 שפתים לזות היה תחלה כי יאמר עקב תשופנו על המתרגם כדעת סוף

 צוה הוא כי בהגלות אך שלקחה על
 על בסוף שהיה מה הגדיל שיהרג

 וכלה החותם שם זה כי הקודם כל
עשה שלומי איש ומאשר החילול רעת

 אויבי את "כ כ כךאינימאשיס לי
 עליו רע כי להיות עשה הוא כי

 אפשר כן לסבול יכול ולא המעשה
 חמור הענין נראה הס גס אלה

 ואתהה׳חנני לכן )יא( בעיניהם
 מלת ייתור אל לב בשום והוא כו׳

 כדוד חסיד היתקכי ועוד ואתה
 מהם שאנקס כדי והקימני חנני יאמר
 חסידים משנת זו ואין רעתם לשלם

 רק בצרתם ארצה לא יאמר אך
 ותקימני אשרתחנני הוא ה שאתה

 כאלו וקימתי חיי גמול להם .זאשלמה
 נתגלגלה בסיבתם כי הסהקימוני

 ידעתי בזאת הלא כי )יב( קימתי
 עלי אויבי יריע לא כי בי חפצה כי

 שבהראותס נמצא במותי ישמח שלא
 נמצאו בי חפצת כי להורות תקימני ה׳ שאתה סיבה הס לאידי ששמחים

 כל הלא כי דבריהם על למו הצר אחפוץ לא וגס קימתי מסבביס הס
 מלכותי יפסק דבר אעסה שלא בי המכת בתומי ואני כי בתומי תלוי עובי

 שכסא אתי בריתך שכרת לעולם לפניך ותציבני מלך בצב תמיד מלהיות
 שהצבתני מה הלא תאמר ושמא )יד( לעולם נכון יהי׳ דוד כבוד

 תמיד להיות ישראל יזכו אס יודע ומי ישראל על למלוך הוא לפניך
 ישראל אלהי ה' ברוך לז״א המה בחירה ובעלי החעא יגרום שמח לפניך

 מאז כלו' מהעולם ישראל אלהי להיותו ה' הוא ומסבח ברוך הלא כלו׳
 שבח היה העולם יברא שטרם כב״ר ז״ל כמ״ש הבראס טרם העילס נברא

 ישראל כני את צו ישראל כני אל דבר בתורה כתוב והי' בישראל לה
 קונה והיה כן תלד שהמלכ באסטרולוגייא שראה למלך משל ז״ל כמ״ש

 דהוה מאי הוה הוה דלא מאי אי מעתה אמור וא'כ לבנו וחפצים קלמרין
 מאז מהעולם וזה ישראל אלהי להיותו ברוך ית שהזא ואחר כ״ש לח

 אמנה ואמן חמן שהוא ודאי העולם ועד א״כ ישראל היות טרס נברא
 ימוטו ולא שיתקיימו ש כ לא דהוה מאי הוה הוה דלא מאי כי אומן

 מאשר הקודם ע״ד הכתיבים שיעור או )י( ♦ לעולם מלפניך
 וכראיתס המעשה עליהם רע כי אלו על לתמוה אין שלומי איש ראיתי

 מרחם ה שאתה כמה ואתה לכן )יא( כחטא יתחזקו מיתי חו חליי
 כי נגדי מחטא ישובו כן שע׳י והקימני חנני החזסאי׳ בתשובת וחפץ

 נמול להם ואשלמה וע״כ ישובו למען קימתי יראוכיאתהעמדינמצאת
 אחפוץ לא נגדי שחטאו מה על ולהענישם השיטה להפך כי )יב( חיי
 עלי אויבי מצרתו יריע שלא במה בי חפצת כי ידעתי בזאת אדרבה כי

 גס כי ועוד )יג( טוב לא לצדיק ענוש כי ידי על יעבש שלא בשבילי
 תמכת בתומי ואני הנה כי פשע על לעבור התמימות במידת חפץ אתה

 ע״כ כי לעולם לפניך העמדתי ייעוד שיבטל בעון אכשל שלא לו׳ בי
 כי תמכת כתמי וזהו עולם עד נכון להיו׳ למרחוק עכדך לבית דברת

 הבה ליכשל עתיד שהיה על לשאול עשית שלא מה לעולם לפניך ותציבני
 מה על להעניש׳ ולא שישיבו והקיתני חנני ולכן חפץ אתה בתום כי

 אלהי ה ברוך היא הברכה הש״י שברוך מה הלא כי זעו׳ )יד( שחטאו
 כאמו' העולם מן שהוא כעולה ישראל היו מקוד אפי' ווה ישראל
 עד עליה שמך לכנות כעצם ,מתקיי זה ואין העולם עד וכן כקודם
 אמונת היא וזאת תשוכ׳ דרך להם ותכין שתחזיר' כמה לא אס העולם
 להם ותמחול תשובה דרך לאויכי שתכין במה האמונה תתחזק ועתה
 תתפרסם עתה תעשה כאשר כי אמן וזהו כאמור ותקיתני שתחנני במה

 כי עולם עד גס ישראל אלהי היותך אמונת והחזק בישראל זן מדתך
 עלינו מלכותך כבוד שתגלה העתיד עשותךכךלאיכצרהטוב ע״י

 הוא הבטיחנו שכבר מז״ל והוא הכל לעיני בעצם ישראל אלהי להיות
 כל על כבודו וימלא עלינו למלוך הגלות בסוף בתשובה שיחזירנו ית

אמן בימינו במהרה הארץ
: סלה

תחלים ש$ רא^רן ספר ונשלם תם
למנצח מב



 @ עני ספר :
מב תהלים אל חממות

 :□^כ^דיב^-קרח למנצח * מב
 כאילתעךגעל־א?יך ב

 1 נפשי צמאה נ :אלהים ^יך תעךג נפשי כן מים
 :אלהים פני ואראה אבוא מתי חי לאל לאלהים

 נאמר רל;לה יומם לחם דמעתי היתה־לי י
 1 אזכרה אלה יי :אלהיף אליכל־היוסאיה

 עד־ אדדם כסף1 אעבר כי נפשי1 עלי ואשפכה
 מה־ י חוגג: המון ותודה אלהיםבקול־תה בית

 לאלחיכש הוחלי עלי ותהמי נפשי1 תשתוחחי
 נפשי עלי אלהי :פניו 'ישועות אודנו כי־עוד

 וחרמונים ירדן סארץ אזכרך על־כן תשתוחח
לקויל תהום־אל־תהוםקורא : מצער מהר

 נתקלת הכה וכו' כאיל וכו* משכיל למנצח 00 מב
 ידינו משכנו כי הקדמנו הסהר

 הקיצור ובמדה עלינו יכבדו כבד כמשא ק ספד על העלות מלהעלות
 למישור עקוב כל יהי* בדרכינו כי לקשוח יבין והמשכיל ארפנ ולא אחזתי
 הלוה המזמור הנה : משדי נעזר
 החיל הגלות בני על קרח בני ייסדו

 ישראל בני עס לבבית נעורר הזה
כי ורעתס חבידתס מרגישים הבלתי

 שלחןאביה מעל שגלו להם אוי כי מר
 ־וושר ה ערך חין ישכילו חכמו ולו

 לרקות בנוחם להם היה חשר הגדו'
 לו אשר גדיל גוי מי הניאלהיסכי

 ה' בנועם לחזות זכו קרובים קלחים
 בשנה פעמים שלם בהיכלי ולבקר

 חיים החפץ עין כבד עם ומי כמונו
 נפשו מחנק יבחר ולא זאת אחרי

 ב יש עד ישקוט ולא זה מדבר מדחגה
 וירבה אלפינו ואל וירחמהו עדה

 והנה יושיב משפטן על וחרמון לסלוח
 !ל ישר בני עם נפש כי ימת הן

 חין מאד יודעת היא ה חלק אשר
 הקדושה ושחיבת הגדולה הטוב ערך
 פעמי' שלש בעלותנו לנו היתה אשר

 הגוף אך חלהיס פכי גשכלרחו'
 מארצנו גלינו אשר ישראל איש כל כן ועל לשמקלו ימינו בין ידע לא נער

 ולראות ולהביט לנו היה קשר האושר ונועם גדולת מהגיר הגשם יעצרנו
 המשל נשא קרח בבני ה'דבר רוח כן חבדתנועל אתחרפתיכועל

 לעומת נצבת כאח' החשובות ישראל בכי עם נפשות כל כאלו הלז במזמור
 נזכה מתי ומשתוקקת אבידתנז על גויותינו על ומצטערת הגופי' קלק
 הקדושה נפש דרך כן כי אלהיס פני לראות לעלות גויותיני חקינו עם
 ישר^ הי11ה' אל לקרבם וחמת שלים תדרוש המלבישה לגוף גס לח גס כי

 עלה כי ממנה יבצר לא הלא כי הדאגה תרבה לח עצמה על כי לומר והזח
 ישוב כי החומר כן לח אך בה תשמח ושם נתנה אשר האלהיס אל תעלה

 על מתינו יחיו עד אלהיס פני הרחוק גיל אל ישמח ולא כשהיה הארץ קל
 מתי גויותינו על ההוא האושר ערך חין היודעת הנפש ותהתה תשוח כן

 כי המשל המצאת ותהי חפו ב נשמה אשר בעוד אלהיס פני ויראה יוכה
 בחמלתה נפשנו תשוקת ומספרת יתב לפניו תחנה עורכת הגופים חלק
 חלקו כי למעננו לא אס ולמענה כגינה יעשה חל פני ומחלה גזיותינו על
 חמול ה' אהה גס ולכן החומר ולא ההוא הטוב איכות המשגת והיא היק
 אלה והן )ב( משפטן על ארמון והשב הנפש על כחמלהך עמך על

 כי ז״ל מאמרם בהזכיר כו׳והוא תערוג כאיל ית לפניו הגופים חלק דברי
 שיבקש שבכולם חסיד האיל אצל ותלכנה החיות כל יצמאו בצורת בשנה

 שומע והקב״ה וגועה קרנו ונועץ בקרקע חופר והוא עליהם רחמים
 אשר ישראל בני עם אומרים העכין אל ונבח * לפניו מיס ובוקע קולו

 מעלת ערך אדע לח החומר כח אני הנה יק' לפניו הזה החיל נגלות
 יקרנה והנה מאד יודעת נפשי כאשר בהיכלך בבקר המושג דבקותך
 צחה היה הוא גס כי חיות כיתר שותה וא ה גס שה!א גס כי האיל כמקרה

 אליו הקרובים החיות את להטיב הוא חפץ וכל ישעו כל ועכיז צמא
 כמשל הנה אליו בואנה עד דבר יעשה לא כן על כי מלפניו לבקש ובאים

 כאיל וזהו מקדשך בבית לפניך להראות משתוקקת שנפשי מה הוא הזה
 תערוג נפשי כן לזולת להיטיב חפץ וכל ישעו שכל מיס אפיקי קערוגעל

 לאלהיס נפשי צמאה הלא כי )ג( לי להיטיב רק למענה בעצם לח אליך
 חייתי בחיים אלהיס פני ואראה החומר אני חבק מתי רק למענה לא כו'

 ידאג ודם בשר מלך מאת בקשה המבקש הנה כי יאמר התיבות זלהתכת
 הפועל אל הדבר יבא בטרם ההוא המלך או הוא ימות פן האיקיר על

 יקרנה לא אלהיס פני להראות ית' חליו התקרב המבקשת הנפש קמנס
 חיים אלהיס הוא כי בקש יתברך שממנו הקדיש המלך גס ומה מות אסון
 עודה אס כי עצמה על האיחור על להצטער לה שאין באופן עולם ומלך

 צמאה וז״א מותו אחרי ממנה יבצר לח בארץ תאושר לא האדם בחומר
 מתה שאינה היות עם מקדשו בבית יק לפניו הראוהי על לחלהיס נפשי

 כי חיי לאל הוא וגס יתברך דבקותו ממנה יבצר לא מותה אחרי ואדרבה
 יבצר לא כי למענה תהיהצמאונה לא ולכן הנצחיים החיים בעל ז הו

 בגוף אבא מתי עצמי למען הוס צמאה שנפשי מה אך ממנה כן אחרי
 כי הנוף אל המתייחס ואראה וזהו אמות בטרם אלהיס פני וקרחה ונפש

עלי

 )ד( ית לפניו מתרזה פה הגוף אך שכינה פני רואה בהפרדה הנפש
 נשמת שבי בעוד והשכל דעה ה' שחננתני אחר גי ה׳ אלי קאמ?־ זאס
 לז״א לבדה הנפש אס כי גלות־ על חסרוני אני גס ארגיש לא למה חיים

 נגלה שאינו מה נס כי הנפש יתרון זה הנה ולומר כו' דמעתי לי היקה
 כי גס הגוף חך ותבחין הרגיש לפני
 וכי דעת וכי בקרבו אלהיס רוח
 נגד שאינו ממה יתפעל לא לו שיג

 שקני אחד דבר נא הנה כי עיניו
 בעיני רואה היותי על כמות מרגיש

 מציתי דמעיתי רדת עד
 כו'הלא דמעתי והואכיהיתהלי

 חלילה מתחלל שמיס ששם מה הוא
 כלומר אלהיך איה לישראל באמרס

 וח״ו מושיעך שאינו הזה בגלות
 אפילו• ובזה מעלה כלפי פגס מטילים
 דמעתי היתהלי וזהו ירגיש החומר

 הדבר ולהגדיל כו' אלי באמור כו'
 בוכה אני כי לומר ולילה יומס אמר
 ביום לי שאומרים מה על ולילה יומס
 היתהלי וז״א אלהיך חיה לבד

 אמור בעד ולילה יומס לחם דמעתי
 עד מצטער אני כ״כ כו' היום גל לי

 הבכי מרוב האכילה תאות ממני סור
 הוא חוצה דאגתי אש אוציא אשר כי

 אין כי עלזה בוכה אני כך כל יאמר אי * לחם במקום לשבעה לי
 כו לחם דמעתי לי היתה וזהו זה על חס כי בעה״ז לחם לאכול זכות לי

 לאחדות אחד נפש הנקראות הנפשות כללות את מעורר אני וכן )ה(
 אלה כי והוא קונה לפני בשבילי כלומר עלי ולהתפעל להשתפך סורשס
 עלי לבקש נפשי את ה לפני מיד אשפכה אותם הוכירי וע״י בפי חזכרה

 ראשונים ימים בהזכירי בפך אעבור כי הוא שאזכרה שאמרתי ואלה
 באומרה הוא נפשי עלי שאשפכה ומה לרגל הגדול בסך עובר כשהייתי

 גדול סך כי אזמרה והוא אלהים בית עד אדדם הנה לזכור בהתעוררי
 לאות משיגם היה לא ישראל ארץ מקצוי לרגל בעלותם מישראל מאד

 כי בנה את שמדדה כקשה אותס מדדה הייתי אנכי כי היה אך ועמל

 של ותודה רנה קול בזכות מה ובזנות הנוף את מנשאה היתה הנפש
 )ו( בדרך לה' ושירה תודה כקול הולכים שהין חוגג מהמון רבים זכות

 כלומר עלי נפשי תשתוחחי מה ואומר הנפש אל החומר צד פניו הופכת
 תתמרמרי ג(היס פני להראות ונפש בגוף שאזכה אלי הנוגע על בשבילי

 עוד כי לחל איחלה כי לאלהיס והוחילי לי גדול משכון כי הדבר על
 והיא כ׳י בגלות שכיבה הלא כי והוא פניו ישועות ונפש בגוף אודנו

 והאר מה'ויאחר דניאל בקש כן על כי פנים הארת בהעדר כביכול
 השכיבה הוא האדנות שם הוח אדני למען השמם מקדשך על פניך

 של ישועחן בו שתלויה ה הקב של ישועתו והוא פנים הארת המשוללת
 שתעלה השכיבה הוא לאלהיס הוחילי כלומר כו' אודנו עוד כי וזהו ישראל

 ואגבן פניו ויאר שיושיע פניו ישועות שאודנו אבטח עוד כי זה שם גס
 אלהי ואומרים ה כלפי ישראל כללות שב כן ואחרי )ז( גסאניאושע

 שלומי דורשי לי יהיו לי כאב אלהי אתה שבהיות היתכן לומר כו׳ עלי
 בהיותך אלהי וזהו מאביו יותר לכן קרוב ומי זולתך צרתי על ודואגים

 יהיו ידיך פועל ועל בניך שעל תשתוחח נפשי תהיה עלי היהכן אלהי
 הוא ממני שהרחקת תה אס לומר גו' אזכרך כן על זולתך אפוטרופוסים

 יריחן ירדן על מואב בערבות ירדן מארץ אזכרך הלא וכותי העדר על
 ועוג סיחזן הה חרמוניס וגס ולמקדשך לק״י הכנסתני שטיס לעון סמוך

 מצער הר הוא ההר מהר בכסעכו בידנו שנתתם שריון הוא חרמון שבהר
 מצרימה וכשוב ומרינו פשענו שם כי גדול הר שעל ומצער קטן הר שהוא
 כמה שהפילה לוי שבט של נוקמת חרב לולא כנודע מסעות שמנה

 מצער מהר נסענו וגס ובנימין משמעון משפחות כמה ולגמרי מישראל
 אל אתה וגס כלומר ועוג ן פיח־ התרמונים את מלכבוש ממנו מנעת לא

 נגרע ולמה )ח( , אלהיס פני ונראה לגאלכו ומהר רשענו אל תפן
 ארז״לבב״ר כי כו'והוא קורא תהום אל תהום מטפותגשמיךכי

 מימי אל קוראים הס ההיא בהברה העליון תהום מימי שכשיורדיס
 אבו הקכ״ה של לגיון ואומרים לקבלם לקראתם יעלה תחתון תהום

 שיקבלום צניריך לקול קורא תהום אל תהום הכה יאמר כו'וזה קבלינו
 ולמה ישראל ככי מתנו יותי ה*ביוה יוגילומי זגיול היזתסל

בגליות עכרו עלי וגליך משיריך כל הלא חטאנו ואס תקבלנו לא

ואס



מג מב תהלים אל רוממות
 יכזב לא הקץ יתמהמה אס כי ועידן זמן עוד שבייחל האתר ואס )ט(

 הנמשלת הגאולה בבא הוא יצוהה׳חסדו יומס כי ידעתי כי אמת הן
ז״ל כמ״ש ית תורתו היא עמי שירה גליות של שבלילה מה ע״י ליוס

 ובלילה חסרו ,יוססייצוהיהוה * קברו: קלי
לאדי י אמיה י :היי לאל תפלה עמי שירה

 הבקר לראות יחיה מי אוי אך כו' השירה דברי כל את משה ויכתוב על
חיי לאל תפלה צריך הלא כי ההוא
ישעי כל כי ההוח הזמן עד חיי יאריך

 ראוי ט סלעי לאל אומרה
 למעל׳אמר כי השינוי זה מה לב לשים

 פניואלהי אמר ופה פניו ישועות
 לפניו הגופים חלק הפליג אחר אמנס

 בדברי עליו הנפש דאגת על יתברך
 ויאמר הנפש נגד פניו הפך שאגתו

 להשקיט אחר נחמה לי נא הנה לה
 גדולה והיא אלי הנוגע על דאגתך

 מה לך אמרתי אשר מהראשונה מאד
 פניו כו'ישועות הוחילי כו' תשתוחחי

 ז"לכל מאמרס והואבהזכיר כו'
 לאותו צריך והוא חבירו על המתפלל
 כי והוא כו׳ תחלה נענה דברהוא

 מחוללת וכביכול בגלות שכינה הנה
 אלהיך איה היום כל בנויסבאמרס

 עיקר עושה ואיני בגלות אני וגס
 גלות על אס כי גלותי על להצטער

 אומרה עצמי גלות על הנה כי שכינה
 בלחץ אלך קודר למה למהזנחתני

 שכינה וכ״יעלנלות )יא( אויב
 לפניו אומר אני כו׳ המחולל וכבודה

 אלי באומיס כו׳ בעצמותי ברצח ית

 באסרם צוררי חרפוני כקצמורדי1 כרצח יא
 ,מדרתשתוחחי יב אליבדהיוםאיחאלהיף:

 בי־עוד תהמיקל/הוחילילאלתים ומה נפשי
:ואלהי פני אעוקת אודנו

 מנוי ריבי וריבה י אלהים ^טפטני א מג
 מרמה מאיש לא־חסיד

 ק־אתהיאלחימקזילמה ב תפלטני: וקולה
 שלח־־ 'ג ןנחתגילםה־קךראתהלךכלחץאויב:

 —אל־־־הר יביאוני ינחוני חמה יאמהף ^ורך
 ואבואהיאל^ י :ךןךשףואל־משכנותיף

 ואודךבכנור נילי שמחת אל־אל אלחים מזבח

 נפשיומה־־ תשתוחחיי“מה ה אלהיםאלחי:
ישועות אודנו כי־עוד ל^הים הוחיל♦ קלי תהמי

 * ראיתי פני
למנצח מד

הנוגע על הנה אלהיך איה היום כל
 יתפעל לא שתוכי אלך קודר למה א(1 אומר שלא צערי יקל גלותי לחץ אל
 שהוא מה אך בגלות אויב לחץ מחמת אלך שקודר החצון מראיתי רק

 לעצמות אפי' החלל עד אותי כמרצחי' דכא עד שישיבני בעצמותי ברצח
 שעם אלהיך איה היום כל אלי באמרס שמך כבוד דבר אל הנוגע על הוא

 אמירתם לי שיעשה בהתפעלות אמעט לא היום כל בפומייהו שמרגלא
 וע׳יכן )יב( כלזההוארצחבעצמותי שעם רק דש דדש דכיון כטבע
 עלי תהמי ומה נפשי תשתוחחי מה הנפשות לחלק ואומר חוזר הנני

 למעלה כמאמרי אבטח פניו ישועות שעל אצ״ל כי לאלהיס הוחילי בשבילי
 בגינו שיעשה מחה בגיני יעשה שקודם כ״א גס יושיעני דרכו פי שעל

 שנוגע מה מרגיש אני שיותר באמת אליו שאומר ית' בראותו הלא כי ית
 גמול לי ישיב יתברך הוא גס כן על אותי שילחצו מהלחץ כבודו אל

 פניו ישועו' חל מהנוגע אלי הנוגע על שיעשה וראשונה בעצס שיותר
 קודר הולך שאני פני שיושיע תחלה פני ישועות אודנו עוד כי וזהו

 שיאמרו אלהי היותו בחינת על כן ואחרי אויב מלחץ יענה בפני שקדחתי
 דבר לאותו צריך והוא חבירו על המתפלל כל עכין והוא אלהיך איה אלי

 יעשה מגלותי כ״י שכינה גלות יותר הדגישי על כך תחלה נענה •הוא ■
ג אלהי ישועות על אחכ1 פני ישועות על תחלה

 אמר ראשונה הבה ט ריבי וריבה אלהיס עפטני מג ־
 פני ואראה שאבא נפשו אל בטחון טענת

 שכינתו יעזוב לא כי ישראל של ישועתן הקב״ה של ישועתו הנה כי אלהיס
 ועוד פניו ישועות אודנו עוד כי וזהו בעולם כבודה ומחולל כ״י בגלות
 ישועתנו נקדים נס אס כי שיושיענו נבטח בלבד לא כי כך אחר הוסיף

 אמר זה ועל לחצנו מעל אלהיס כבוד על יותר שנטה תטעם לישועתו
 רק אינו כי לגמרי שלם הזכות אין והנה ואלהי ,פני ישועת כו' הוחילי
 לא עדיין אך גלותנו צער מעל השם כבוד על חשיס היותנו טענת מחמת

 הראוי' בקדושה לאלהינו נתקדשנו ולא הדברים יתר מכל בעצה הטהרנו
 שמחמת אס כי זו טענה צריך היה לא אז כי עלינו שכיבתו להשרות

 כן על עצמו כבוד על יעשה מאשר יותר בגיננו יעשה קדושים היוהט
 נהיה ובו אחד מבוקש לנו יעשה יתברך לפניו לומר הזה במזמור בח

 שמחמת לפניויתברך ורצויים ראויים נהיה עד ולהתקדש ליטהר בכוכים
 הנהי כי והוא שמו כבוד דבר על יעשה טרם לנו ייטיב הוא שלמותנו

 נראה כי היא הלא שלימה חשובה מלשוב בגלות' ה עם ידי החרפה הדבר
 הגלות עול ומכבידים הסהמציריס אותם ולוחצים המגלים כיהמלכיית

 וגם מעשיהם לפי אותם ישפוט יתברך הוא אס אך יתברך כרצונו שלח
 היס11 שפטני אמר וזה תקנתיכו תקל אז הלא * מעשינו לפי אתם אוהבי

 לאא־ךוכו׳שהוא
שמאלו ירי על אס

 היה וגס הדין מדת הוא שאלהיס נס הדיין אתה שתהיה שפטני לומר ט
 גלות הוא חסיד לא מנוי כין וזה ריבי בה ור וזהו עלינו הדין כבעל אתה
 היה יתברך שליחותו כי פכיס תראה היה כי חסיד לא גוי הס כי בכל

ית והשם בה ויחריב ילך לו לאמר יוצאת קול בת היתה יום שככל עושה
 לפי אך עכדי נכוכדנאצר כן גס קראו

 לעשות לח כי חסיד לא הוא החמת
 הגוי לנו הרעו אשמיתנו על ית רצונו
 וגס בלבבם להשמיד כיחס ההוא

 איש שהוא מהמן הוא השני מהגלות
 היה הוא כי תפלטני ועולה מרמה
 סעודת בענין להפילנו מרמה עושה

 עולה עשה כך ואחר אחשורוש
 הגלוי )ב(ועל לכתובהספרייוהנזירה

 היותך אל תשכיל יון הוא השלישי
 בגזרותיו באמו׳לךלמהזנחתני מעוזי

 וכן ריבי זתריב מיד ותשפטני
 בשוע שעליו הארוך הרביעי בגלות

 אומר לא בו כי אתהלך קודר למה
 ארוך כי לאט שהוא אתהלך אס כי ך1ן

 למה אומר אני ועוד )ג( הוא
 טוב והלא גליות הד כל אל תצרבי

 כו'כי אורך שלח מהראשון כי הוא
 רועים מיד לבו השלח הגליות מחחל'

 מרו״ל למדונו הנה כי והוא כלבך
 הוא באמן רועה שהיה מרע*ה

 לעתיד אותכו הרועה הוא גס יהיה
 תחת הוא נס יהיה המשיח ומלך

מהכתובים רז״ל למדו כאשר ידו
 בני כיונו אחשוב וזה שבידן והקבלה

א שלח באומרם פה קרח
 "ג׳ י 1■ ע! א״ כי הזכות קלי רועיס כיד הגלות באורך יניחנו שלא
 כדרך ינחוני המה כי העתיד האושר כל אל מיד בזכה זכותס ידי שעל
 אור הנקרא משה שהוא ואמתך אורך שלח וזהו תעזור זכותס כי אמת

 פניו עור קרן וגס ז״ל כמ״ש אורה הבית נתמלא כהולדן כן על כי ה
 אמר המשיח מלך בשורת על כי יתברך אמתו אל מתייחס המשיח ומלך

 יתברך הוא לו אמר וכן כו' עולס עד שמך ויגדל כו׳ דברך בא יאמן לה דוד
 ואמתך אורך שלח יאמר שניהם ועל עולם עד וממלכתך ביתך ונאמן
 ינחוני המה מיד כי בגליות הרבה להאריך נצטרך באופןשלא ינחוני המה

 המקדש הבית בו יהיה טרס הר בעודו קדשך הר אל יביאונו אמת בדרך
 בזכות נבנה הראשון הבית כי רבות פעמים כתבנו אשר והוא השני

 ישמעאל ממנו צאת על כי הר נעשה כי הר קראו אברהס כן ועל אברה
 בזכות והשני ישמעאל ביד כהונה פרחי אלף שמונים ונפלו נתקיים לא

 ושדה בידו נפל כן ועל שדה איש עשו ממנו צאת על שדה ונעשה יצחק
 וקראו יעקב בזכות הוא השלישי אך העמלקי רופוס טורבוס ע״י נחרש

תמיד הס כי שדה או הר להיות יחרב לח כי א׳ סבות לשני אלהיס בית
 על השמים מן רוחני בית יהיה כי ב׳ * שלמה מטתו כי קייס בית יהיה

 בית שנקרא הא' בגלות ואמתך אורך שלח יאמר מה אלהיס בית קראו כן
 שיביאוני נזכה ידס ועל שמה יקבציכו שהם גליות קבוץ שהוא הר המקדש

 הרוחני אותו מלמעלה שהוא העתיד המקדש בית הוא משכנותיך אל גס
 ירד אשר התחתון כאחד שתימשכנות פה נמצאו הזוהר ספר כמאמר

 כי מציאותו שלאישאר משס יורד דבר אין כי שס הנשאר מעין שהוא
 שורשה נשאר א' שכל הנשמות כעבין חסר זאינינו מתרבה הרוחני הדבר

 שם המרכבה תשאר יתכן לא לשליחותו מרכבה מלאכי וברדת למעלה
 שלאכמאז אלהיס מזבח אל אז ואבואה )ד( חלילה הימנו חסירה
 בבית כבאיס עלינו מעלה והיית אדם ידי מעשה מזבח אל בא שהייתי
 אלהיס מזבח חל ואבואה שממש אס כי מרז״ל כנודע מעלה של המקדש

 ונפש בנוף שמה אבא כי אלהיס בית קראו יעקב כן שעל העליון■ הוא
 יעקב הוח אל 11 כ״א עיכוב בהס שהיה יצחק ושל אברהס של כבית שאינו

 שיצא כאברהם שאינו גילי שמחת והוא כו" אל לו ויקרא כד״א אל שנקרא
 וע״י שלמה מטתס היתה שלא עשו ממנו שיצא כיצחק או ישמעאל ממנו

 הדין מדת אפילו כי אלהי הוא אלהיס כי לכל משמיע בכינור אודך כן
 ומה נפשי תשתחחי מה כן ידי ועל )ה( עלי שמו ומכנה שלי הוא

 כי פניהלהיס ואראה אבא מתי גאולתי על נופים חלק על עלי תהמי
 כן אס אלהי ישועת אל וגאולתי הכנתי צריך תחלה וגס לי אלה שכל אחר
 ואחייב פני ישועות על תחלה אודנו עוד כי בו ובטחי לחלהיס הוחילי ודאי

:אלהי ישועת על
למנצח מד



מד תחלים אל רוממות

הנה אלהיסכו' )ב( כן׳ קרח לבני למנצח 00 מד
 הגליות בני על יוסד הלזה המזמור

 חל ולבא י יושיעם וממצוקותיהם ישובירחמס לקונס המתחננים
 שהביא מכות בעשר כי בשערים התורה בביאור מאמרנו נזכירה העטן

הזכרה במצרים המצריים על הקב״ה
 ב : לבני־קיחסשמל למנצח א מד

 שמענו כאזניני 1 אלהיט
 נימי בימיהם מעלת פעל ספרו־־לנו אבותינו

 ותמעט הורשת נוים 1 ידף * אתית ג :קך□
 כיילאבחרבם י : ותשלחם לאמים תרע

 כי־־ימינך לכו שיעה1לא~ה וזרועם יךשו־ארץ

 אתה־־הו^ י• :רציתם כי דאורפניף חרועף
 צרינו בך י :;.עקב ישועורת צוה אלהים מלכי
בקשתי ךיא כי 1 ;קמינו ננוס בשמך ננגח

 הושעתנו כי י׳ רתושיעני: לא וחרכי אבטח
ט :הבישות ומשנאינו מצרינו

 מאמרות בעשרה לס העי בריאת

 אלהי^י ככחינת מלכי הוא אתה וזהו הקדוש המלך אומרים אנו הנוראים
 ישראל לתואר נתייחס שלא כשרים כלתי היותנו על רק זה וחין דין שהוא

 עושה היית ראויים בהיותנו חס כי זאת עשה אך יעקב לתוחר חס כי
 בלתי יעקב בשס ־•נו ש עתה כי׳ הורשת גויס כחומרו עצמך ידי על

 זולתך ע״י יעקב ישועזת צוה ראוייס
 להושיענו• לך יש שלוחים הרבה כי

 אין לומר זכו' ידך אתה יאמר. )ג(או
 דבר שהוא ודם בשר כמלך אתה

ואינו אחר דבר בה שפועל וידו אחד

 בצבאורתינו וךיאתצא ותכלימנו זנחת
למו שסו ומשנאינו מגי־צר אחור תשיבנו אי

 מעשה כי שס שכתבנו למה גס ומה
 א׳ כל מעש דוגמת היה ומכה מכה כל

 לא כן ועל .מאתרות מעשרת ואחד
 במתן להודיע יתברך הוא הוצרך
 הוצאתיך ה'אשר אנכי אס כי קורה

 ה מעשה את ראו התה הן כי כן׳
 בבריאת כמעשהו מצריס בארץ

 מפיו שמעו עולם דורו* כל העול'והנה
 הוצאתיך אשר אלהיך ה' אנכי יתברך

 כישס הגליות בני אנחנו גס כן'
 חך כיף משוללי זנעש חח כל ישבנו
 הקמנה היתה עולס בריחת עדיין

 ;רץ ב ה' מעשה את ראו לא אשר כי
 כיהן נפלאותיו השכילו לח מצרים

 עולם בבריחת ה מעשה הין המה
 ה" את ראו אשר אבותינז הנה אך

 מעל אשר כי לנו סיפרו במצרים

 תעשה תעין הוא בתצרים ה' ועשה
 ויאמר ה׳ צוה כן על כי בראשית

 "ונבא כו׳ בנך באזני תספר ולמען
 לארצנו יתברך שיעלכו הלז המר הגלות צרת על יתחננו טרס הענין אל

 ארצות שכבשתם אתס לסטים לומר הגויס מאמר פנינו נגד הנה ראה
 יצחק ר כמאמר עתה גס כן לעשות אלהיס לדרוש שביס ועודכס גויס
 ההיא ההתחלה אין עדין אך כו' הזה מהחדש הורה התחילה לא כן שעל

 בשביל ולא העולם נברא בשבילבס יאמר מי יאמרו עדין כי מספקת
 ב לנו נא הנה המשורר אמר כן על המה וחוה אדס בני כלס כי זולתכם
 ,אלהיס וזהו כמונו חלהיס קול שמע גוי מי כי א' ה בחר בישראל כי דחיות
 שעל ז״ל כמ״ש וברקים הקולות רק זולתנו מש״כ שמענו באזננו עצמו

 אלא אינו להם וחמר בלעס חל והלכו מבול כח שהיה חשבו החרדה
 מכות יו״ד כי היא הלא שנית ועוד * לישראל תורה נותן סהקבה

 שבהם מאמרות עשרה לעומת הס במצרים בשבילנו שעשההקב״ה
 כשנתן כן ואס העולם נברא שבשבילנו יתברך הורה הרי העולם גברא

 שמענו כאזניט אלהיס אמר הח ועל בידס היו פקדון לזולתנו הארצות
 הקשר אנכי בחמור הנה כי והוא וכו' סיפרו אכתינו זעלהב׳אמר

 אשר חמרה ולא ממצרים שהוצאתנו במה אלהותך שתלית וכו׳ הוצאתיך
 אבותינו חך מצרים מיציאת גדול דבר מאין יש שהוא העולם בראתי
 בימי היה אשר עצמו הוא במצרים בימיהם פעלת פועל כי לנו סיפרו

 אנכי באזנינו שמענו מאשר כי ידענו ובזה )ג( הבריאה ימי הס קדם
 כי נתאמת הנה ובמופתיו העולם חדוש הוא וכו' הוצאתיך אשר וכן' ה׳

 עצמך אתה מצרים תוך כביכול בעצמך שבאת אתה כלומר ידך אתה
 נפלאות שעשית ידך העולס את שבראת אהה בהפך או ארץ שיסדה •דך

 מי בשביל כי נמצא במצרים ה עשה אשר הגדולה היד שראן במצרים
 הדברים ב׳ על ואס העולם בראה ישרג! שהס במצרים הנפלאות סעשית

 כו' שכבשתם אתם לסטים החומרים הגויס תלונת מעלינו הרה האלו
 גויס שכשרצית אלא ישראל בשביל כלי העולם בראת שאתה אלא אינו כי

 שלשים הס כךתרעלאמים ואחר והטעסבה ארץ שירשו הורשת
 אתת לומר ידך אתה הכתוב שיעור או * ממנה ותשלחם מלכים ואחד
 הורשת גויס כן על הארץ את עשית שחתה ועל ארץ שיסדה ידך הוא

 'והלך שפנה הגרגשי וגס החתם הנזכרים אבותינו את ותטעס מהארץ
 כי ועוד )ר( מהארץ ותשלחס לאמיס תרע כי היה ממוראך זסיעתס

 ימינך כי אחס לסטיס לנו לומר שיצדק כדי זכו' ארץ ירשו בחרבם לא
 כד״א לפניה ההולך פניך וחור השונאים להפיל וזרועך להס להיטיב

 פניו באור לפניהם הולך בעצמו יתברך שהיה לך והנחוהי ילכו פני
 • עצמך ידי על לעשות י־ציתס כי הית זה כל לפניהם ההולך שבארון

 אברהם שהוא ימינך כי יזהו אמתם זכות על עשית כי יאמר או

 זרועך וגס ימינך כי וזהו יתברך שלו והוא הימין אל המתייחס
 לפניך מאיר תמיד שדיוקנו יעקב הוא פניך ואור יצחק הוא שמאל סל

 בגלותנו עתה רציתסלה(אך שלשת'ני בשביל ועשית בזכותו לנו להאיר
 שהוא לומר מלכי ואמר אלהיס מלכי אהה חלא לנו אין אבות זכות סתמה
בימים כן שעל דין הוראת על הוא מלך תואר כי כמלך דין בבחינת עלינו

אף־

תתגנז

 את שולח אינו אס בעצמותו פועל
 בלי עצמך אתה כי ידך חתה אך ידו

 כןכחשר ועל תפעל יד שליחות
 יד כי ורחמים דין כלול במציחותך

 כן בפעולותיךועל כך שגע! היא סתם

 גויס כי הפכים שני יחד נמצאים
 אבותינו חת ותגיע דין שהוא הורשת

 תרע וכן רחמים שהוא הנוכרים
 ותשלחם מורא בהם היטלת כי לאמי'

 שהוא בידישנע! נפלו שלא הגרגשי את
 זדם כבשר היה לא כי רחמיס)ד(והוא

 ע״י ולח פעולה ע"י בפועל שפועל
 בבת וירע ייטיב לא כן שעל רצון
 להצילם להיטיב ימינך חתה כי אחת

 פניך ואור בנאים רוגז לפעול וזרועך
 זולת קניני טוב שפע בישי־^ להשפיע

 שונו׳כ״א ע"יפעולית אינו ההצלה
 • : הכל המשיך הרצין כי הכל נמשך בנו טוב ומרצונך רציתם כי ע״י

 הוא אהה יאמר יתכן האמור על נוסף וכו' מלכי הוא אחה )ה(
 חינך לומר הוא אחה 'א כ מלכי אתה אומר איני מלכי

 מתייחס הוא אתה אס כי מלך אינו יחיד על ימלוך שאס ודם בשר כמלך
 כלומר כולל הואר שהוא אלהיס היותך עם מלכי ליקרא יחיד על מלכותך

 מישרל צדיק ליחיד גס מלך היותך לייחס שנית לא כי בהוייהך הוא אהה
 חס כי מהדור יחיד צדיק איזה בשביל העשה אומרים חנו אין זה כל ועל

 ישועות צוה הוא הלא יחיד בשביל שעשית מה כלנו בשביל תעשה הלואי
 עסו את ויעקב עמלק של שרו את חתה הפלת לא ליעקב כי שהוא יעקב

 ועם שרו הוח אלהיס עס שריה כי שנאמר הוא עשה ישועות הב אס כי
 )ו( עמלק הוא וחילו השר את בידינו תתן אתה גס כן ותוכל אנשיס

 השר את כי הת״בות והתכת עמו הס קמינו ס נבו ובשמך ננגח צרינו שבך
 אורות הוד בקרני שהוא טאסנגיחזתינו לאנשיגהו למעלה שהוא

 רק יצטרך לא למטה הקמים על ואז בך וז״א למעלה תכה שבהם זכיותינו
 ובשמך בך שאמרתי ומה )ז( קמינו נבוס בשמך וזהו מכיר אלהיט בשם
 כאמור בנגיחות שחסייע בך רק מטח השר אל מרחוק בקשתי לא כי הוא

 ימנע לא יאמר או )ה( • בשמך אמרתי כן על תושיע לא לקמי ותרבי
 אלהיס מלכי הוא אתה אחדות בנו יש אס לאו או אחדות בעלי אנו אן

 . גס אויב והגית בצרת תראני אל פניך אחלה ולכן אלי מלכותך מכנה
 מלכי הוא אתה יחיד בלשון וז״א בחרבי עצמי ידי על שונאי את שתפיל
 עשה אשר יעקב שעשה ישועות כי שהוא יעקב ישועות צוה ולכן אלהיס

 עצמי ידי על כדאי איני ובקשתי בחרבי לקחתי אשר באומ עצמו ידי על
 פירוד בכו יש ואס )ו( לו ודומה כמלאך זולתנו ידי על צוה אס כי כמוהו

 להיות שיגדל ובשמך כבקודס ננגח צרינו בך כי עמך אלא תקנה לנו אין
 ונסחוב שנבוס עלינו שקמו עמלק הס קמינו עמלקנבוס נקמת ע״י שלס

 בי ים שאס שחמרתי ומה )ז( הצאן צעירי יסחבום לא אס כמד״א אותם
 בחרבי שאמר כיעקב איני לבדי אני כי הוא הלא יעקב ישועו׳ צוה אחדות

 נגד אינו פי תושיעני לא שוחרבי ומכ״ש אבטח בקשתי לא אני כי ובקשתי
 שאמרתי ומה )ח( בשלו לו אוכל ואיך שלו היא שהחרב מי רקנגד אמורי

 שאזכה אעשה מה אז שישהלס כשמך עזר שחצרף פירוד ישבי שחס
 כאשר חס ומה והוא מק״ו תמידית הודאה הוא הלא לי יעמוד ששמך

 הבישות שמשנאינו רק הרגתם שלא עס ממצרים שהוא מצרינו הושעתנו
 וכלילה כיוס מצרים יציאת היום כל כזכור היום כל הללנו באלהיס )ט(
 וזהו סלה נודה שלעולם זז כישועת המתגדל שמך כשכיל שהוא עתה כ״ש
 שנתקן לי שכינה גלות של שלשלת לרמוז ושמך מלת על ש שלשלת רמז

 זנחת אף 0) : האמור היוס מכל יותר שהוא סלה נודה שודאי
 שזנחת צרות שהוכפלו אף הנה ואומר הגליות צרת לספר מתחיל נו׳

 מני אחור שיכנו ת וגס )יא( בצבאותינו תצא ולא ותכלימנו ממנו ותרח'
 אם כי הית לא הרעה כל כי נתנחם הלא אויבינו נגד כמחנה בהיותנו צר

את למן שסו ואויבינו במחנה תיה אשר וכל כלינו נפשנו אחור שבשובנו

כל



מד תהלים אל רוממות
היה והייסורין מהדכוי להגן עלינו מכסים שהיו והמכסה נפש של דכדוכה כי הוא מצטערים שאנו תה אך )יב( לפלטה היו גויותנו אך נכסינו כל

היו כי רעים מייסורין ו ממות והפטר ע״א עבוד אומרים שהיו צלמות לעוף תאכל עבדיך נבלת את נתנו כד״א בבל בגלות תאכל כצאן חתכנו
ותכם וזהו צלתות הוא תצלטומתתע״א תכסה להם לעשות חפצים צאן היותנו התת כי עלינו נהפך כי כלומר מחכל צאן ואמר השמים

תאתר והוא חטאה כסוי לנסיון בעונותינו שהבאתנו בצלמות עלינו נגדר הס יתברך צאנו כי אתם אדם עלינו שיאמר בחופן יתברך ע״עיתו
אלהיסאחי־יס שס ועבדתם הכתיב כבהמות שהיו האומו' כל אצל אדם

מאכל כצק לנוי' שתתננו כהפך עתה

וכנויס ואח" להם מאכל שהוא כצאן
ועשרים בשכין מדי כגלות וריתט

 אך כבודנו את תתלה ראו לא הארץ
 בארצנו ואנחנו לנו הרע יון כאשר
וקלס לעג שני בית בנין אחר כבודנו את שראו לשכיכנו חרפת היינו

 בנויס ושנינה משל תשימנו איום בגלות כך ואחרי )טו( לסביבותינו ־
 חמים בל ראש ומנוד בגויס משל מהיותי והנה )טז( בלחמים ראש מנוד

 נדר עד רק ההתפעלות הגיע לא זה כל ועל נגדי כלימתי היתה היום כל
 הנוגע על היה כי .מאד הרבה ההתפעלות היה לא אך נגדי כלימתי היות

 מחרף מקול )יו( רחש וער רגל מכף כסתני פני ובושת אך אלי
 מזה והתפעלתי בזה וכיוצא אלהיך איה אמרם כענין מעלה כלפי ומגדף
 בפועל מתני ומחנק אויב פני בעיני מראות יותר ששמעתי בלבד מהקול

 ומגדף המחרף מקול כסתני פני בושת יותר פני נגד רעים בייסורין
 מיותר הוא מפני מ״ס כי בפועל מתני ומתנקם אזיב פני מראות יותר
 כל )יח( : כאלה ורבים ממנה הטובה מבלקקצפור אתה טוב כמו
 על לא כי יתכן יחיד ן בלשי דבר הקודמיס כתובים בשני כוי באתנו ואת

 כבוד על החרדים ישראל אמוני שלומי על רק בהם דבר ישראל כללות
 על נכויס היו יותר כי ואמר יחיד בלשון דבר ועליהם שבעם מיוחדים ה

 כללות אל שב ועתה כמדובר עצמם כבוד אל מהנובע ה כבוד אל הנוגע
ממנו יבצר לא לפחות ההם היחידים גדר אל הנענו שלח גס ואמר ההמון

 היותנו עס הראשון בגלות שכחנוך ולח בגליות באתנו זאת כל כי •
 • להשמיד בגזרת במדי בבריתך שקרנו לא וגס שנה שבעים שס משוקעים

כי מתיהדיס הארץ מעמי ורבים פסוק על מאמרנו והוא ולאבד להרוג ׳
 ישראל המירו לח הגיזרה בעת חך הגויס מתיהדיס היו הגיזרה בתיקון *

 אמרת הלא כי יאמר או * שקרנו,בבריתך ולא וזהו ממנה לינצל
 ישראל בראות והנה אתם בריתי להפר לכלותם מאסתים לא בתורה

 אשר ה' דבר איה ולומר להתפקר חלילה מקום היה ההיא הגיזרה גודל
 חלילה בדבר שקר ולייחס דבריס להטיח אפשר והיה בריתו שלקיפר אמר
 שהיה יון הגלות ועל )יט( בבריתך שקרנו לא אס כי כמעשינו לא אמר

 . חלק לכס שחין השור קרן על כתבו לישראל אומריס שהיו בב"יי ז"ל כמ״ש

 שהוא העגל בעין להתחזק אחור שישובו אצלנו כמפורש שהוא 11יש־ ב^הי
 אחור שהוא אחור נסוג לא אמר זה .ועל שור בתבנית כבודס את להמיר

 יד שלחו גס כי והוא ארחך מני אשורנו תט לא וגס שקדם העגל למעשה
 המתייחס ענין שהוא בבתולות ההגמון ענין היה אז כי ישראל בבנות
 המר הגוי לאורח ארחך מני אשורנו תט לא אמר הארץ ודרך לאורח
 טיטוס הגלות ועל (1) הדבר על נפשם מוסרים היו אדרבה כי ההוא

 הגדול התנין טיטוס של שרו סמאל הוא תניס מקום שהיה לרומי שהגלס
 היצה״ר הוא שטן הוא כי להחטיא לשלוט שם לו גדול זכח ירבץ שם אשר
 והיו הנזרות דור על רז׳ל הפליגו אשר וכל גדולות גזרות היו שם והנה

 הדבר על אשמתנו תגדל אל אמר זה על נכר חלהי קצתם את מעבירין
 סמאל שליטת מקום הוא תניס במקום רעים בייסורין דכיתט הלא כי

עד אותם מדכדכיס היו כי והוא בצלמות עלינו ותכס העצומים ינחוסיו

 ואז-זמכורעמך )יג( מדינה ומאה
 להרוג "השמיד נמכרנו כי הון כלא

 הכסף נאת'לו כ הון וכלא ולאבד
 ההון בלי מכורים שנמציא לך נחון

 המכר כי במקומו שכמנו במה והוא
 שהכסף שחמר אלא עשוי נשאר
 אחד תאמר ושמא במתנה נתון החזיר

 בהוןלי״א היה הרי היתה שמתנה
 שלא יבצר לא קבל כאלו שנחשוב גס

 בצאתם שקצבת במחיריהם רק רכית
 כמ׳שז״ל השקל מחצית ממצרים

 כן ואחרי ליד( המן חשבון זה פי
 לשכיככו-בי חרפה תשימנו יון בגלות
 חרפהלשכיננו והיינו בארצנו היינו

 יד שלחו כי יון כיד קלוננו אח ,הרואים
 ראו אשר כי ישראל ובכנות בהיכל

 לא לבבל גלינו כאשר אתקלוננו

 יושבי הכשדיס כי לנו חרפה היתה

 :במחיריהם רכית ו^א בלא־הרן תמכר־עמף *
 'רתשיםנוחרפ^^שכנ;נו?ךענוק^ס יי

 —תשימנומ^לממםמנח טי לסביבותינו:
 ובשת נגדי בלמתי כל־היום טז ראשבלאמים:

 ארב מפגי ומגדף מחרף מקול יי ;פניכסתגי
 שכחנוף ולא באתנו כ^־־־ןאחז י" ומתנקם:

 לכנו אחור לא־נסוג * י־* : בכריתה רלא־שקרנו

 במקום דכתגו כי ד : ארחף מגי אשתו ותט
 אם־־שכחנו "כא :בצלמות ותכסץלינו תגים

 הלא^הים כג :זך לאל כפינו ונפרש אלחינו שם

 בי־־ כג : תלב1ץ־זךןר־ןאתכי־הואיךעתעים

: טבחה כצאן נחשבנו כל־ה;ום הורגנו ןליף

עמנו תשכח תסתיר למה־פלף כי. :לנצח

 שענדו נס והנה )כא( וחנן עץ

 הארץ מעמי רניס או קצתס ממש
 מלבכו ולח ולחוץ מהשפה רק היה לא
 כחשר גס אלהיכו פס שכחנו חס כי

 הלא )כב( זר לאל כפינו נפרוש
 איש יחמר ואס כו' זאת יחקר אלהיס

 עצמכם למסור ראוי היה עכ״ז הלא
 עליך כי אמר השסלזה עלק׳־וש

 מדרש מאמר נהזכיר והוא כו' הורגנו
 יאמר אס אנא כר קינא ק״ר ל ח" חזית

 שמו קדושת על נפשך תן אדס לי
 שיהרגוני וכלנד נותן אני הקלה של

 יכול איני נזר של בדורו אנל מיד
 של נדורו עושים היו ומה לסבול

 שלני־זל כדוריו' מניאין היו גזר
 אותם ונותנין נאש אותס ומלננין

 מהם ומשיאיןנפשותס 'תחתשיחיהס
 אות' ונוחנין שלקניס קרטין' ין ומביא

 נפשותיהם ומשיאין חתתצפורנס
 שי כפ ה' אליך דוד שאמר הוא מהם
למסו" נחפציס גס כי הנה • ע״כ חשה

עליהם יקשה השם קידוש על נפשם ולחצג"

 זחרוכיסויקל קשיס ייסורין במיתת
 מאמר זה הן כי ויתכן מתמיד צער בלי ימותו רגע כי בשלח לעבור להם

 שאמרז השס קידוש על עצמן מסרו לא לאשר מה התנכלו' קרח'לתת בני
 ואם ע'א עבדנו כן על וכו' המדכאים ייסורין שהס בדכדוך דכיתנו כי

 מסרנו שלא ומה זאת יתקר אלהיס הלא זר לאל כפינו נפרוש כו' שכחנו
 )כג( לנ תעלומות יודע יתברך הוא כי אומרים אנו זה על למות עצמנו

 היינו היום כל הכה רגע כמו הריגה שהיא נהרגים היינן עליך אלו כי
 ולא קפידא בלי היוס כל להריגה עצמנו מוסרים שהיינו ושמחים עושים

 חריף בסכין סימננו חותכים שהיו טבחה כצאן נחשבנו כי מרגישים היינו
 כנדוך ייסורין בדכדוך שדכיתכו מה ידי על כן שאין מה מיד ומתים

 עליך כי וזהו ו נפש שתצא עד בחילה ויסלד לו ורע ומצטמק במכתש
: הורגנרכו׳

 מאריכים שאני מה או יבצר לא חמר וכו' תישן למת עורה )כד(
 מלהשגיח כמתכהנם אתת שבעונותינו הוא בגלות

 שלישית חלוקה או לישן שתתייחס שיבת גדר עד מזו רבה הדרגה או עלינו
 עד בלבד לפנים פניס מסתיר אס כי כמתנמכס ולח כישן לא שאינך והיא

 כמתנמנס שאתה האחת החלוקה הוא אס בעצם שלמה במשובה כך נחזיק

 1 נב תנומה מגדר השגחת בהעדר תבאלישןכי עורהלמהמגדדזת
 .דני ■ תישן למה עורה וזהו שיכה לגד־ והבא בכתיס לחטא וכוסיף להרהר

 הרהמיס מן כתייחש פן לנצח שהוכח ימשך אל הקיצה כישן אתה כבי־ ואס
 ולא כעתה פתוח הקץ עת עד הוא לכצח והוכח והאריך בחטחיס זככביד

 היא ואס )כת( לקחיסנה מה בצד יזכו הישן לח אס וחולי לאחישכה
 החס תסתיר פכיך למת כי חפשי־ אי לפכיס פניס הסהר שהיא השלישית

 תחרשכז העדרטובה פל פניס הסהר היה לו כי ולחצכו עכיינו תשכח
 מניח הבלתי עוכי לכו יש אך ונשובה לחטא כתפקר שלא אפשר היה כי

 להרבות ומביאים בייסורין שלוחצים אויב לחץ לכו וים לישראל טובה מדת
 לצלמא פלחו ועזריה מישאל לחככיה כגדוה אלמלא ז״ל כמאמרם לפשוע

 אן אותנו המרשיעים דברים לנו יהיו לפניס שהוא מת ע״י איך וא״כ
 קשה הוא שהעוני ולחצנו עניינו תשכח האס כי פניס הסתר זה אין יאמר
 והלחץ מכולס קשה זו כו' לחס מטת לכס בשברי לל כמ״ש הייסורין מכל

 אס כי פניס להסתר המתייחסים דברים אלו אין וח״כ כו' נגדוה שחלמלא
 כבודך אינו אס הכתוב שיעור או * לפנים ולא עשה שבקוס לדבריס

 והלא כבודך לפי אינה השכחה גס פנים הסתר רק ואינו שתישן לומר
 או * גאולתנו למהר יאות בחינה כל שעל בחופן לחצנו וכן עניינו תשכח
 הוא כ״י שכינה גלות כי ידענו הנה כי והוא כו' תסתיר פניך למה יאמר

 והאר באומרו בתפלתו דניאל בקש זה שעל פניס הארת ממנה העדר
 למען פניו שיאר שכינה הוא אדנות שה שהוא אדני למען כו׳ פניך

 אל הקיצה יאמר וכזה פנים בהסתר והיא מהמקדש זזה שלא השכינה

פניך שנגד משכינתך תסתיר פניך למת אנחנו תטחנו אס1 לנצח הזנת
נאריכוק 1 יא



מה מד תהלים אל חממות
מיה מזמור על אחר פירוש

 כל ,ע? חזח השיר יושר החנם לי ויאמר בקרבי לבי רחש כתבי אחרי והנה
 המזמור ענין יתערב לא ובשמחת׳ זמן ובכל מקום ככל וכלה חתן שמחת

 אמרתי כן על ידבר כן על לא והוא נן ליט שגל נצבה האמרבו על לא '*□
; עוד ד,זה בדרך גם אליו אבואה

 ז״ל מרם6י׳ על היה כי ואומרה
 חריס6ח שני נין שלום לשים

 מלוני כת מר6י זה כי זה ?6 זה הסוקרים
 ניזותין צוין יאמר וזה לים מעבר 1עיל6 לפלו'

 ןנזוזג5כ חמר! מעשיו לפי צלצו צם? לאדם
 דברים ביאור על והנה שני ג בזיו ן5כ ן1יאש *

 הוזהר ספר מאמר הוא למשפט 1חשבנ אשר 11:
 שני !זיווג ראשון זווג יש יכלה >יבכלחתן

 יזדווגו הלז העולם יל מאה טרם ני •כוא
 אומר ויגזור לאחדים להיוק יקי מאקו ויזכנו

 ואז ראשון זווג יקרא וההוא לפלו' פלו' >ק
 מהם אחד בשום אין כי יזעכבזמגס דבר צין

לדערנפשנודכרןהלארץ כישחה ני :ולחצנו

 ןךח5—על-ששנ-סלבני למנצח " מה
 : ידידת שיר משכיל

 לסלף מעשי ני א סר א ב1ט דבר1 לכי \חש ב

אדם ;פשית י : מהיר 'סופר עט לשוני

 של זוג דק היז* מי היודע ה' דעות ואל יתפרדו הזה העולם צל נגוצס צך יוטלו צסר •ק
 לויש מעשה לפי ישפוט צזצלהים השני הוווג שהולו בפיעל לזווגם וחפץ וצים צים >ל

 והילזללו ההזצתטצלה׳ הציש וצם יזחנס ישוב במעשיה' שליו* והיא א1ה ולס •פקזדקו
 שקי ועל בה יקוץ אשר אשק מקן הלז ולחוטא ממני לטוב !קנקן מחנו יעכירוה או חטאה

 בכי נכופרזק ומהו שהיזנ"החזווגן כו' ניקה יחידים מושיב אלהיס איז״ל האלו הבחינות
 שלא כרחם נעל מזווגם ׳ה שהקנ בוכים זכו לא יפה עולה שזזוגם משוררים זכו !שירוק

 זכו וזהו להם טוב אז זוגו נק לו ומקנים מעשיהם הושוו כאשר כי והוא קם בטוב
 אין ואז לי יתנו אחלק מעשיו האחד קלקל וכאשר ?מעשיהם זכו כי שהוא משוררים

 הזווג הפועל אל נבא שהוא הזה זווג ועל בוכים זכו לא אמר זה ועל יפה עולה ז״גס
 אס אדם נין ישפוט כי מעשיו לסי אלא אשה לאדם מזווגין אין אמרו העליון הראשון

 יהיקה והלכה מבית! וישלחוה דבר ערוק בו ימצא או זוגו בק לו לקק בצדקו עימד
 נפחית השקי כי הדברים כלל אשמתו עון בה לחרק לו יקח אחרת והוא אחר לאיש

 שכקננו מה וקיא שושני□ כשני צדקניוק פה בואן טרם למעלה הן זוגו ובק האיש סל
 כו׳ לגנו ירד דודי שכקוב מקרא על ז״ל כמאמרם שושנים נקראים הצדיקים כי למעלה
 ישוביזווגם הטור ריתו הסיג לא משניהם אחד שוס י״ס למטה ובבואן שושנים וללקוע

 שושנים על למנצח הכתיב ענין יהיה וזה >א( משוררים זכו בהם ויתקיים יק׳ הוא
 הוא אסר והנה לטונה סוים שניהם יקרא! שושנים כי למעלה עזים נשמוק השקי הן

 שיר לו יהיה בצדקו ועמד השכיל אם כי נעה׳ז לחטא שטות רוח בו נכנס ולא משכיל
 למצצחעל וזהו משוררים זכו יו שיתקיים בשני פה א'בין בזיווג נין הידידות בשקי

 השני סתירת תירוץ על הנה כי' לבי רחש • ידידוק שיר משכיל כו׳ שושנים
 על לב לשית ראוי עוד כז׳ ראשון בזווג כאן יל ז אומרם שהוא שהזכרנו מאמרים
 על וההפך לו הגונה אשה הנושא טוב שכר על לדבר המפליגים ל מרז" רבים מאמרים

 בלתיטובונן בפניית וכיוצא נמחון או ביופי עיניו הניתן על דופי דברו וכן הגוגה בלתי
 ימהריה עכ״פ זוגו נת ממצא לעכב עון בידו אין הזה האיש אם ימנע לא יקשה והלא

 אך טובים לא אשר מעשיו לפי רק לו קנקן לא הגונה לקחת לבו שיהיה גם לאו ואם לי
 אן ממון אל בחירתו תפנה אם זוגו נק לי לקחק וראוי הוא וישר צדיק אשר גס כי א1ה

 לו תהיה לא אך כעת זוגו בת לז קנקן לדל זה נחירקו רוע יספיק לאלה ודוחה יופי
 האדם עיניו יתן רז׳לבל הזהירו וע'כ טונה בהעדר רק הוא צדיק כי בה שיבכה רעה

 בנים ברכת אחריו ולהשאיר ה' חצית לקיים שמים לשם רק הזה העולם הנייוק בפניות
 זוגו גת לו להכין למהר אותו מסייעין באליטהר כי לו טוב ואן מאשההגונס הגונים

 קרת בני מאמר וזה והעה״ב העה"ז באושר בה ולהצליתו היא איזו ידע לא אשר
 העליון בעולם מאז אשר אבדתו אתר לחזור הנא האדם פי כאלו כו׳ לבי רחש באומרם

 הנע כי כבודה מקום איה יאמר הלא כי תתנו אבודה היא ועתה לו היקה א' בזווג
 ויגידט זוגי בת היא לדעקאיזו השתיתה לנו יעלה מי באחור נאמת אנוש לבב יתחמץ

 הלא כי ובפיך בלבבך הדבר אליך קרוב הנה אמר ע״כ ויקחנה הים עבר את ואעבור לי
 האדם היוק טוב לא כד״א ה' :קראו טוב לא הזווג העדר אק הנה והוא כו׳ לבי רחש
 הקדש דוח דברה הנה כי והוא העני! 1׳ ונבא יקרא״ טוב הזזוג מציאות כי נמצא לבדו

 לא אל מקביל יקרא טוב כי הזווג הוא טוב דבר לני רחש הנה ואותר מדבר החק! פי כאלו
 שהוא למלך מעשי ואותר גוזר ואני הדבר על לנו היהר וכאשר לבדו האדם היות טיב
 שלעולם למלכי יהיו אעשה אשר מעשי אס כי וכיוצא יופי או תחון דרך אפנה שלא
 זווגי להכין אלהים וימהר בשתים נכתב חיד הזה הדבר לשוני בדבר אז שחים לשם

עונה ואז )ג( למלך מעשי באומרה מהיר סופר עט היקה לשוני כאלו לידי ולהזמינה
אתריו

כל מפורש נמצא חלוקים במקומות
 על־ליתי ית בעיניי צחק-סטנילז נה-זתכלם איעלישראל־ל, הי. שבעם הצדיקים עס יתברך חיבק, להייית יוסי י -תיכמימענ״ ואזמרה המקראות ממשמשת הנראה אל קחנה תמים זאשטלהנדיך חלוקות ט-שדעות אחשבה ובמפרשים אברהם אניני י,יעל ,"•",י

 חברו בחברת מהם אחד לכל הנמשך זהתזעלת הנוף אל חינ^הנפש נס המשכיל -שטל הוה הענק השיתואנב מליוט ״יע>נ,נס "ילה
שרואה הצדיטף אלו שושנים ללקזע מדרשות ונח- ננסיות בתי אלו ננניס לרעות ׳15 העולם לננוות ירד והתניה ^״ד״ידלננידוד- נו לנני ירי דיי- פסיק על ל י כמאמרם שיש־יס הנקראים הצדיקים הס שישנ-ס על הוא הוה השמיר -יסד אשר נ- בלומר שנים ש על ח לח "י

 לא קרח ובלי כי החוחי מבין ויצילם בסבחרה כי קרח לבני מתייאס המזמור וזה שושנים לצדיהיס היא ריר !",לחיוכו׳

 ונקבניישראל ה שנין ייייות שהוא ידידות שתי כולל שיר שהוא נו ימצא יני על משכיל עניו שושנים הזאעל הלמ^צח שעיקר החת סועס

 עשם א ש מה מישראל ליחיד אפילי עמי ית עשה עינית מעלות שתי אני מטי יאמימה שנעם לח-ד ״יאפילו2^נטנת,יתניך
 כאלו למלך הס מעשי כני אני אימי מ-ד פונה מחשבה שהיא םונ דני לני רחש זוהי למעשה מציפה טינה מחשנה ט יחד ״״ייא ^ל ”

 נפה הדני בהיציחי תמחשנה אחי מתשמיס-ף הוא שנית המעשה עם תמחשנה שתים הן כאלי ינים לשון יאמר ית לפניו מונח כני וי״״שר
א כלשנניאננכתבכד מוציאי כשאני אך נתנכ איני אך כמעשה ית עיניי גני היא תמחשנה ענין לנדה עלידיהמחשבה ט הוא”ימ״ענה מ״י

 עישה החים כשהיה בהחלה נמדיש ל אי, וה יע מידם ינכאנבתייהויצילהו נפש ככני שאמילא יאיבן וכע־ין -:תב ךמיי ייא^ -י
׳ליע״"יייא״י”תנהמתוי^ק־ת-נ ־,׳' כותנה מי עכשו יז<תת^־תנה ״

מנניאדסכו יפיפיח )ג( : ה מ אומות נכתנוהנתשתיאלתהןנישילמתשאיןקליתר שמידתוא ייחעטט ?״\יילי 1
 קונך לפני מיד נכתבת לשונך תדבר אסר שהמצות מתעים אלה שתי על ית לפניו חביב נחפאיחשאתה רנר לאומית

 יקשה־ת־צלמ^האי אדם־־ווע־י מבני לי־צל תוא אם גם ומת נשמעת אי^ל״נך

ט דע אותו קלקלת שלא נאה פניך על אלהיס שצלם אדם מבני יפיפית אס תנצלותוא שודאי ידזתנטח מהשעל "מודיעך רנני כי

כשתיאתעצמך לישראל שאומיהואית.1לע־0אמאמיטעצ־שיק-ונת-נח״-ה1וה שתקינלתעלתך נשעתותיךנהסעללך אומצקק

 בצערט תצטער ואל זלחצנו עניינו תשכח ומייתן הגלות באריכות
 שמדת הוא ואס כו׳ תשכח כז' למה וזהו וגלות מהסתר פניך והוציאה
 חלא צרתינו על מלהצר להתאפק זלאתוגל עלינו לרחס הוא רחמיך
 ביאורו יבא כאשר כו' לעפר שיזה כי הנה ונשוב נכנע עד שתייחל

 בשום יאמר או )כד( : בס׳ד
 באדנות תישן שבלמה שס אל לב

 שבגלות שכיב שהוא אדנות שק שהוא
 שעליך עלמה זאנואומריס כ״י

 אנו אין כי החרשנו טוס כל הורגנו
 ונחשבנן הורגלנו כבר ע לב על שמיס
 נחמה לגו שאין מה אך טבחה כצאן
 שס שהוא כ׳י שבגלות שכינה על הוא

למה עורה אומר אני ועליו אדנות
 שכינה הוא אדנית שינה גדר עד תנא הוצק

 מהגלות פניך למה כי )כה( כעתה של קץ עד הוא לנצח עד תזנח אל
 ולחצנו עניינו תשכח בעבורנו הוא אס סוערה כעניה תסתיר בעולס

 : חלילה פניך תסתיר שעלינו אנו מה כי פניך והאר עלינו תחוש ואל
 ^הים עשה ונפש מגוף האדם חיבור הנה יחמר כו' שחה בי )כו(

 בחברתה כי הנפש לאיכות הנוף את למעלה הגבה למען
 את שישפילו יהפכו כי הרשעים כן לא כנודע יזדכך ומצות תורה עס

 נתערבבו אשר כי ה נא ראה *אמר ובזה הנוף לאיכות ויביאוה הנפש
 כן שע״י באופן אויב בלחץ גס ומה מעשיהם שנלמד סיבה היה בגויס

 החומר איכות והבאנוה הנפש את השפלנו החומר תחתהשליסאת
 נפשנו החומר הוא העפר אל הושפלה כי נפשנו לעפר שחה כי מהו

 לחי מאכל הצומח כי האדסכטדע לגוף מאכל הס הבריות שכל וגופנו
 שהמאכל בטננו עתה מדבר חי לבעל מאכל מדבר והבלתי מדבר בלתי

 שלמותו אבד עתה למאכלו לו היה הב״ח שגס לארץ דבקה חליו יתייחס
 אפילו גרוע ולהיות לארץ הדבק הצומח עס ויחשב גדרו לארץ שדבקה עד

 לו אומריס האדס זכה לא שאס ז״ל מחס־ס ח והו מדבר בלתי מהב״ח
 על ארז״ל הנה כי יאמר או * בעני לארץ דבקה וזהו קדמך יתוש
 לצאת מבקשת שעה כל שבאדם כיהנשמה יה תהלל הנשמה כל פסיק

 מתעל אלוה חלק שהיא למה כי שס וביארנו וכו׳ הב״ה את שרואה אלא
 בגלות נפשנו נכנעה הנהככ עתה אמר יסודו שעפר באדם תקיץ

 הוא לעפר שחה כבר כי העפר מתוך לצאת להשתוקק יתרונה ששכחה
 כי ע־ בעיניו נדרו הושפל החומר וגס לצאת לבה יגבה ולא האדס חומר
 צומח אס כי ב״ח לאכול הרשוהו שלא הראשון אדם קץ היה אשר בטננו

 כאשר כי השדה עשב מארץ דשא רק לאכול בטננו יתאו לא עתה מהארץ
 יאמר או * לבהמה עצמו דמה האדס כך לאדס עצמה דמת' הנפש
 השפלית בתכלית איש שבהין׳ הוא העולם דרך הנה שאח״כ לפשוק סמוך
 שחה כי השמלות תכלית עד באנו הנה אמר חוזר גלגל כי העליה תקרב

 ולא עושה והמזל שחוזר הוא גלגל כי יחשבן לעלות נתחיל לאט ואס זכו'
 הגלגל כד־ך שלא אחר קצה ועשה לנו עזרתה קומה מיד )מ(לכן אתה

 ולאמי'מ״ה תחתנו עמלק זתפדנושתתן שתקימנו אלא לאט שחוזר
אל הקצה מן מתהפך הגלגל שאין חסדך למען ופדנו וזהו רגלינו תחת

• • : זאת עשתה ה יד כי גויס וידעו לו לחט אלא במהרה הקצה

 רבת במדרש רז״ל הנה כו' שישניס על למנצח 00 מה



לח אחר פירוש מה תהלים אל רוממות
 מעשיך תתקן נידם לפני תצעקי אל הסלע בחמי המיס מן רדופה

 את הרתיני תקלה צלסחלהיסכפניךכיחס ותיפה שלימה בתשובה
 את השמיעיני ואו מתוקן אלהיס צלס הוא לך המיוחד מרחך הוא מרחיך

 ווה אלהיס בצלם נאוה מראך כאשר ערב קולך כי ובתפלה כתשובה קולך

אדם מכני יכיפית כאשר פה יחמר
 הוצקחו תז אלהיס כצלם הוא

 על כי תפלתן* ע לשמי יתיך נשפת

 נחמיר לעילם הברכה כןהיתה
 השדה חית כל יהי׳על וחתכם ומוראה'

 פניך על יפה ;ים אל צלם בהיות שהוא

 בחירה בעלי עם ־!פילז יתוסף ונס
 שתנצל צ״ל אין ואז )ר( תפלת ע'י

 תהיה חרבך חמר שמעת ביחס
 ירך על חרבך חגור וזהו כנצחין בטוח

לעורכם

הציף י

 שבט מישור שבט ועד עליך□ ארהים אך9כ ז
רשעעל־ ותשנא צדק אהבת י׳ ף שיכו׳"תך

 כל על יתרונו תראה עד יעשה איכה דעת ומלמדו אתו כמדברת הקדש
 ואומר הקדש רוח אחרי הוא משיב תחתיו עמים הפיל עד עמים יתר

 לעצמי הגדולה אחזיק לא עמים יפלו תחתי כי שמעתי הלא ית' לפניו
 משפט העושה אתה תמיד כי ועד ס3ען הוא כסאךאלהיס כי חלילה
 לפני המטה יתפאר ולא מלכותך כשבט והוא בו להכות שלך ומקל שיפלוןתחתיכיאינירקכשבט מה הוא מישור שבס אך לעד כסאך שיכון באופן
 הקודם בפ כמדובר אליו ית חביבותו להראות שהיתל לאדם הקדש רוח שאומרת יפיפיתכו׳ הכתובים שיעור אי )ג( * בו המכה
 יראת ד גבורה נ׳ ב'חכמה א'עושר הס מעלות ד׳ כי לך אקדים מיס כל על ניכר יתחנך להיות תעשה אשר את אלמדך סרס הנה אמר
 מנת על החשה את המקדש על ז״ל כמ״ש הוא העשיר שגדר אתה עשיר אס כי המתהלל יתהלל אל ראשונות בשלש כי לפניך שס והנני השס
 עושרך מחמת שהוא פניך אור ומייפיס שיכבדוך אדס מבני יפיפית אס אמר זה ועל עושרו מפני מכבדקאזתו עירו שבני כל שהוא עשיר שאבי

 הולד יצירת קורס יוס ארבעים ז״ל כאומרם לעולם אלהיס ברכך כן על כי תתהלל אל חוצה הורתך מפינות שיפוצו בשפתותיך ק הוצק או
 בה כי לומד בך יתרון אינה היא גס וחכמה עושר מש״כ בחיכותך היא כי בה שהתפאר הגבורה וגס )ד( חכם או עשיר הטפה על !וזרים
 אך תירא ולא עליו חרבך שתחגור התפאר כי והדרך תודך הוא בלבד נבזר ירך על חרבך חגור הלא כי מ״ה מהמים מפניך ואויב צר יכנע
 אינו בו שהתהדר האמת לפי והדרך אך )ה( החלש לפני הגבור פול פעמיס וכמה שכננדך הוא בחירה בעל כי תנצח אם יודע מי כן אחרי
 כו רכב צלח והדרך וזהו תתהלל שבו מה והוא שמיס מיראת חוץ שמיס בידי הכל כי בבחירתך תלוי זה כי וחסידות ה יראת שהוא רכב צלח אלא

נעלית מאד מה לך אמרתי הלא לו ואומרת הצדיק עם כמדברת הקדש רוח עומדת עודנה כו׳ צדק אהבת )ח( : כקודם כמפורש
 תתקן תשוב כי ונס זלהחסיאך הדרך מהטותך ממנו יבצר ולא לך סמוך יצר הלא כי באמור באמת לבבך יתחמץ והלא בצדקתך יתברך לפרו

 וגדולה שכרך גחל אדרבה כי איפה " דע כי הוא נהפוך כי לבך תשית אל לז״א חטאת שלא עד כאשר קוק־ לפני לרצון תהיה לאי עיית אשר את
 החטא טעס שטעם שקחר שזה ז״ל הרמב״ס שכהב כמו והטעם לעמוד יכולים גמורים צדיתיס אין עומדים קשובה שבעלי מינחרזבמהום

הספיק 3 3 י

 יי ■ג י? ך י; 1-< יהיה חוגר בהמתך מיד כי בבור
 כמפתח תוגר שתתהלל והדרך הזדך

ירך על אס כי ירכך על אמר ולא
 והדרך הודך יהיה מיד כי כן תקרא גבוי טבעך שאין עס כי לומר בבור

 שתתהלל רק תפארתך תהיה לא עדיין אך יתב עזרו ע״י תהיה גבור כי
 תוכל אס וגס בו והלחם חרב צריך עודך אך תנצח ודחי כי חוגר מהיותך

 עשה אך )ה( רבים עמים לפניך יפלו לא מזעטיס נגד או אחד מד
 לא כי והוא כוי רכב צלח והוא בעצס והלזלך הדרך ויהיה איפה זחת

 שהתהדר הדרך אס כי הדין שורת שהוא מה בעשותך תפארתך תהיה
 וצלחו כד״א מהשורה לפנים ועבור צלח שהיא חמת דבר על רכב צלח הוא

 גס ועובר מפלש היותך שמלבד שהוא אמת דבר על רכב ונס הירדנה
 עיקר שיעשה רכב שהוח אמת שהיא התורה דבר על מיוסד הכל יהיה

 וענוה וגס השורה מן לפנים ועושה שמייתר מה תרכיב ועליו אמת מדבר
 צדק של ענוה אס כי ליד מיד נותן שהוא מה בלבד ולח צדקה שעישה צדק

 הגדולות הבחינות שהס מתבייש המקבל שאין הלואה או בסתר מתן כענין
 קץ אין עד לקו קו ותנהלך תנחך הטוב יצרך אלו ע׳י ואו שבצדקה

 יראת כו' מביתה זריזות שאמר יאיר בן פנחס ר מאמר והוא לשלמותך
 יאמר חה כו' הקדש רוח לידי מביאה חסידות חסידות לידי מביאה חטא
 תורך ומי נוראות תורך והלאה מאז כמדובר שנאת.לחסידות אחר

 לקו קו ידריכך הוא כי לימינו חכס לב כי הטוב היצר הוא ימינך נוראות
 יתר ולכל הקדש לדוח הגיען־ עד הכל לך העושה כילו שהוא ראותך עד

 אשר הצדקה על ואס )ו( כו' המתיס כתחיית שם האמורים הדברים
 לבלתי שנוניס חציך יהיו כי במשפט תשתלם עוד צ-דק ענוה מעשה
 לך אומר בלבד לא חלה כל על אז במישור להוכיח אס כי במשפט החניף

 ולא יפלו תחתיך עמים גס חס כי והדרך הודך שיהיה כו' חינך חגור
 כלס המלך אויבי הס בלבד בלב אשר כ״א בפועל בך ילחמו אשר בלבד
 חציו אשר ע״י איך לדבר טעס ולתת )ז( כמדובר בזכותך תחתיך יפלו

 ה כלפי פניה הקדש רוח הפכת * עמים יפלו במישור להוכיח סנוניס
 עולס עלי שכינתך כמשרה בו יושב שאתה אלהיס כסאך הנה ותאמר

 לעשות שנונים חציו אשר הצדיק הוא מישור שבט שהוא מי הוא ועד
 • גויס באף מכה אתת ידו שעל מלכותך שבט הוא הלא כי משפט

 הוא-כיאישיש־אלהואאשר הויכוח שהמצאת אחר כי הענין שעור אז
 רוח השיבה דבריו ואח"כעל זכו׳ לבי רחש ולומר לדבר היחל

מר

 על אחד היו לך שניייפייים הנה לומר אדם מבני יפיפית ואותריז הקודש רוח אחריו
 אדס בני מכל יוקר היופי נחרת נו אפר שני זווגך כת אנדת לא כן שעל הטובים מעשיך

 אל רון לבך שמק לא ואתה נמשפחה או במתון או ביופי עיניהם יתנו עם כלג״יז ני

 " שהקדמת על הייפיייס שני על היא טינה לך להחזיק שיש מה יינה סוב דבר היות
מלין הוצאת ומפיך הטוב גחית ואשר מעצמך יפיפית באלה הלב טוב ועל טונים מעשים

 לך להחזיק אין למלך מעשי ניותרך טובים
תן כי בשפתותיך כיהלאהוצקתן טובה

 ליטהר בא כענין הטוב דבורך יזן השמי׳הוצק
 בך השפיעז השמים וחן איתו משייעין
 כן על אדם מבני שיפיפית מס ועל לאומרו

 זונך בת לך נתן כי והוא לעולם אלהיס ברבך
 לך נותן היה לא אלו כי עולם ברכת לך שהיא

 אשין •יתה אפילו זולתך של נתזוגךכיאס
 טוב לא אשר על זוגה מכת הוסרה אשר ריל

 ברכתך נזה היקה לא לך ניתנה יהיא עשה
 הייה מעשיו תתקן היה זוגה בן אם כי לעילם

 ברכתך תהיה עתה אך אותה לוקח יהוא ייק
 03 : לעולם הים1■ ברכך כן על וזהו לעילם
 ריין לו אחריה תוסיף כוי ירך על חרבך חוור
 ס3טו ברוחך לראות היטבת הלא ואותר' הקדש

 בתקן לעולם ברכך אלהיך יה' שמיס לשם
 לקין תפליג תהיה ואל פן השמי־ זזגך בת לך

עצתך קדש אם כי תאבד פן חיליך לנשים
 אין הכובש גבור איזהו כי ידוע הנה כי וכו'והוא גנור ירך על חרבך סגור וזהו לך >מיתר

 גובש שאקה גבור גדר לך היית שעל איעצך מהאסורלוועתה אותו הכובש שהוא יצרו
 1יצר את הכובש גבזר ירך לך היות עם ירכך יצרךעל נגד ך3תר תחגור עוד נאסור יצרך

 הנפט מצד הודך הוא וזה לך במיתי גס עצמך לקדש הוא אשר גבור גדר על להוסיף שהוא
 דן1ה יזהו כמדע מניך והדרת ומצנתן זקך5רי33 הדר לך שיהיה הנוף מצד והדרך
 דרן• מיעוט הס והדרך הודך כי לך מיתי5 הנה כו׳ רכב צלח והדרך )ח( : וכדרך

 והדרך כלומר רכב צלח והדרך וזהו מזה ומפולש גדול הדר לך עוד והנה כמדובר ^רן
 רכב הז£ הללו הירדנה יצלחו 6כר״ צלח השמעות שהיצז *נשים מדרך להל^ה ועבור צלח
 שהם דניים משני מורכבת כונה טונה ברוחך מעשה בהזדווגך כי והוא כו' זיז א דגר על

 צד>ן של ענוה ובעלי אמיז תורת לומדי מניאתך יצאו תכוין כי והוא צדק וענוה איית דבר
 יהיה הזה נדבר בלבד לא אז והנה צדק וענוה אמת דבר על רכב יזהו אמתית עניה ההיא

 מלן הוא והיצה״ר מסכן ילד היא שהיצה"ט כהיות כי והוא הדנייס לכל גס אס ני זכות לך
 פעולה שהיא בזווג כי נהיית עתה אך ראש להרי' היצהי׳ט את יניח ולא וכסיל 1זק

 וטהרה נכונתקדוסה יצק״ט פעילת כלה לעשוקה דכא עד תביאהו היצה"ר אל מתייחסת
 היצה״ט מיכולת נוראית ותראה עליו ט ה־ היי שיתגבר גדר עד כ"כ היצס״ר יכנע אז ענה
 היצהי׳ט היא ימינך היא הלא נייאית רך1ת אש' זאת ומי נוראית יתורך וזהי תפנה אסר ככל

 תכס ושל הרע ויצר יצה״ט לבבית שני אדם לכל כי היצה"ט הוא לימיני חכם לג כדי׳א
 אמר הימין אל אוקי כנה אשר ועל ימינך נוראית יתירך אמר ועליו היצה״ט הוא לימינו

 לך להיוק תזכה גם אמי כו׳ שנונים חזייך (1) : כו' כיראות יתירו כאומרו נקבה לשון
 תזכע הנעורים כני כן גכור כיד כחצים כד״א בנים שהם חציך וזהו חכמים תלמידי נניס
 יפלז תחתיך עמים כי והוא לך ועוד לבניך ושננתם כד״א כתורה ומחודדים שנונים שיהיו

 אמר מזיני על והנה ומזוני חיי כני והס לשלשה יתחלקו העולם טוכות הנה כי והוא כו'
 זוגך בת תמצא כי שהוא לעולם אלהיס כרכך כן על בזווג טונה הכונה ידי על כי מתחלה

 אין ה' יצוה סס אשר יה שם שניהם נין כי הכלכלה ועל המתי׳ על הנדכה 3יי1תח ה3 אפר
 בז' חרגו• חגור והיא זאת עצתי ולעשית לשמור לשמוע תוסיף עוד שאס ואמר הנרכה

 בתור• שנונים חצים יהיו גם חציאיתס שמלנד הננים נשלחות חיי נני כן גם לך יוסיף עוד
 עון איזה על אם אפי' אס כי עין נלי חיים שנות לך שיוסיפו צ׳יל אין אמר החיים ועל
 יפלו תחתיך עמיס יזהו רגליך תחת ולאומים תחתיך אדם אתן כי אפדך מית קטנך יהי
 תחתך שאתו עמים יאזתן ימים ותאריך תחיה למען נפשך תחת עתים אתן במקומך כי
 לשני טעם לתת והנה (0 • המה עולם של מלכו •נמלך אויבי הס בלבס אשי אותם הס

 •3אוי הס בלב אשד עתים יהיו לחה שנית • עמים 1מישר אחד קחת יתן למה א' •דברים
 עחיס כי אלהים אמיתי אשר לפניי ואומית ית׳ עמי הקדש רוח מדברת לזה החלו
 ועד עולם אלהיס כשאף הוא בו דוגר אני אשר הצדיק כי יען הוא הלא יפלו הצדיק תחת
 אתריזי יאשר תחתיו עטים תת היא ראוי כן ועל לך ככסא פכינתך משרה אתה עליי גי
 מישור שנט כי הוא הלא עמים יקר ולא המלך אויבי הם בלבם אשר יהיו ההם העמיס גי

: דבר אשמת על ליי אם הפילם לבל מישור עמים תשפוט כן ועל מלכותך שבט סוא
 מלן יקרא החתן כי ליל מאמרם אל לב נשית הענק אל לבא כו' צדק אהבת }ח(

 בביקז שורר יהיה כי גם לו יערכו מלגות תה כי נחשב זר כמו והלא
 אסה הנושא כי מרז״ל ידעט אשד הדבר זה הלא כי אחשבה אך למלכות הגיע כן ע"י לא

 אין ייקח מפסי׳( ז״ל למדו כאפר עיניתי! כל על לי ייוחלין שמים לשם היא אם נס ימה
 והנס פרקליט תלאו בורא עושה שאדם ותצוה חצוה בכל כי תרז״ל ידענו עוד • כו' מחלת
 כחלך ישראל איש לגל גדודיגודנו כי נמצא כייזזן מצית מלאים שבישראל רקנין אפילו

 משחיזן ברא חתם אחד בכל םר6 עבירית כמה לו יהיו שלעותתס עוד כל יקרא מלך לא אך
 לכן מערכה חול מערכה יהיו כי מלכות אדר ממנו ויסירו ילכדוט עונותיו אשד מתבל

נאשר



מה תהלים אל חממות ייי״אייי
 החיתה יום לבו אל יתן כי שהוא נמחלין עזגיתיו אז אפי שמיס לשם אפה איש גאפריקת

 מערכת כי כאי׳ת יקרא תלן אן ניזשיכה וישוב נמין תייס ויהיה אשה לוקח כן על י3
 מלוכה יעשה זה הלא לפניו עומדים בזכיותיו נרא אשר מלאכיו יחיל הלכו •שיזיתיונדדו

 לעשות יין פניה בלי אשה ליקח זכה לאפר אם כי כה יקרא אדם לכל לא אך חילי רב כי
לך הנה ותאמר נו לדבר שהיחלה החתן אל בדברה הקדש רוח תאמר יתכן וזה ברה ה׳ מצות

 על קצבו אשר טוב רב חה וגם לשמחו שצריך לחתן יערכו עצנון מה נחשב זר כמו הלא כי
חת לו אשר איש כל כי ספק אין הנה אך האדם בני עיני ה חרא לכל מאד י־בה בלתי מציה

 כמלך ית' בעיניו להיו׳חשוב גדולה מעלה עוד
 צדין אהנת הגה כי הוא הלא המליכך ומי

 באומרן כדברך שמים לשם האשה לקחת
 וכונית הפניות הס רשע ותשנא למלך מעשי
 משיחה אלהיס משחך כן גיונותעל הבלתי
 ממנו גביה שאין כמלך אלהיך ליקרא כמלך

 ששין של ומעלה שחן והוא אלהיו ה' אס כי
 להם היה ולא חשרו דעה אשר חחניריך יותר

 השיגו ולא זוגם בת אל ז-ו ולא בזווגם הכונה
 כן ידי על נמחלו כי והוא הזאת המעלה

 כמדובר זכיותיו בחיל ויפאר עוניתי! כל
 גדול מלכותך להיות אפשרות לד ועוד )ט(

 והוא כו' ואהלות מר כי והוא מאד במאד
 מסעודת הנהנה כל באומרם מארז״ל בהזכיר

 שכרו מה שימחו כו׳יאס משמחו ואינו מתן
והוא כו׳ קולית בחמשה שניתנה לתורה זוכה

 מן־היכלי בל־כגדתיף קצישת ת1מר־ואהל ״

 ךתיך1כיקר מדיינים בנות 'י :שמחוך מני שן
 שמש־בת יא כתםאו£יר:3^מינך

: אניף ובירת עמך ושכחי אזנך וךזטי .וראי
 והשתחוי־ אדניף בי־הרא *פיך חמ>ף ויתאו יב

 : ע^יח^ם יחלו פניך במנחה1 צר“ובת יג לו:

 זהב ממשבצות פנימה כל־כבודהכת־מלך יי
לבושה

 הזווג לירך היסבה היא כי המיתה יום לו יזכור כי לבו 1׳ יתעלב אשה יקח כי הלא בקדקדו
 מאהבה לא הלא נחחלין עונותיו שיהיו גס כן ואס חיתו אתרי תמורתו השאיר למען
 הגמר' כמסקנת שגגוק הזדונית מן לעשות יספיק והליאי בידו עליבוקי כי תשובתי תהיה

 'ע״כ כזכיית לו נעשים זדונות מאהבה השב אן כשגגות לו נעשים זדונית מיראה השב כי
 וע״י מאהבה תשובתו שתהיה סבה יהיו מדאגתו ישמחוהו כאשר מסעודתו הנהנים חניריו

 משחיתיו חיל ויסתלקו יגורנו לגדוד ברא אשר מלאכי! הן זכיותיו חיל לו יהיו בלבד לא כן
 קדש שרפי מערכו' ב׳ לו ויהיו זכיו' לו יעשו בעונותיו עשה אשר חבלה מלאכי תיל גם כ״א
 וזה אלהי' מלאכי מחנית לשני ידם על יהיו גרמו כי קץ אין עד המשחחו זכות רב כן ועל

 שהם בגידיתיך בגדותיך או׳ ובמדרש בגת׳ ז״ל שפי' בתה והוא כו' ואהלות מר יאחר
 הזכיות אל משל שהוא טוב ריח נותנים שהם קליעית ואהלות מר הנה והענין העונות

 ומעשי' תורה 1־ דוגמא הם וריח טעם בו שיש האתרוג כי שבלולב מינים ארבעה על כחז"ל
 מר הנה תורה ולא טובים מעשים שבו תי אל דוגמא הם טעם ולא ריח בו שיש וההדס טובי'

ולא לזכיית העונות נהפכו כי בגידותיו כל נעשו הזכיות אל משל חליעיתשהוא ואהלית
 המכוסה כשן ופנמיי׳ הלפוניס היכלית הם שן היכלי מן אם כי העה״ז של ואהלות למר

 העליונה הקדושה בהיכלות אשר האלה הטובים לריחות המשולים אורית הם מפתים
 שמחוך חני הוא הלא לזכיית העינית להפך נסתינתך הזאת המדרגה אל תזכה חמה וזה

 מלכות לך ותהי מאהבה שנת בן שע״י זילתם או ♦!סעודתך הנהנים שמחוך אשר מחמת
 שהוא שני החוג איך אומרו אחרי כו׳ מלכים בנות )י( ז כמדובר במחנים סלחה

 כו' משחך כן ?ןל וכו׳ לדק אהבת כאומרו מעשיו לפי הוא הזה בעולם הפועל אל הנא
 כמה יכיר למען אלהים חסד בעיניו להגדיל ראשון הזווג ענין לאדם ויאמר א3

 והוא כו׳ ניקרותיך מלכים בנות אומרו וזהו לו נתנה אשר עליו למקים טובית נועלות
 שמתכבדות •מכבדיתיך חיק״תיך בכלל תלכי' בנות להזדווג בבואך נעה״ז תראה אם לומר

 ככר אשר היא לך נותן שאני זאת כי לך נהגונה שמיס לשם ונחר קחוש אל לך להזדווג
 זווג שהוא זוגית זוגות הנשמות אז שהיו שם עודך העליון בעולם לימינך שגל בצבה

 ויבא תזכה אם תקנה אשר העטרה אל משל והוא אופיר בכתם לך הראיתיה ואו ראשון
 ההיא ז!ג הבת בואה שטרם אומרו אחרי וכו' בת שמעי )יא( :הפועל אל וווגכס

 בנא לה שיהיה והאושר האור הוראת שהוא למעלה אופיר בכתם נצבה הזה העולם ל6
 הוא כי ואמר המעלה זאת כל את ה' לה הראה זה לחה כי אמר בעה״ז הפועל אל וווגה

 אוקז שתחשיב הא' הזה החתן האיש עס להתנהג לך הראויים דברים בשני הדריכה אז ית׳
 בכתם בימינו למעלה עודנה באמור והוא ידו מצאה לא כביר כי גם כמלך בעיניה •יהיה
 עם בהיותך תקני אשר רמז ראשך על אשר אופיר הכת׳ את וראי תי ע גת שמעי אופיר
 אם אביך ובית עמך ושכחי אליך יאמר אשר לכל אזנו והטי ביחינז את אשר הזה האיש

 משגת ידו אין ואם )יב( כמלך בעיניך חשוב תשוקתך תהיה ואליו את גדולה •ומשפת׳
 שיתאו טוב הרצון כי תחושי אל טובות ואבנים ורקמה חופש ובגדי זהב בתכשיטי לישותו

 בתכשיטי אותך ייפה ונכסי׳ פושר השם לו ית! שאס בלבו יפייךשיתאוה החתן הוא המלך
 לה שנזדווג ודלית בעוני שבוע כלבא בת עם עקיבא דר' וכעובדא לך יספיק וכםן< זהב
 ונתפייסה דדהבא ירושלם לה שיעשה ה' יעשירנו שאס לה נדר ואז קנן של עומרים על

 אם כי ידו תשיג לא אס בעיניך כבודו יקל ואל יפייך המלך ויתאו וזהו הטוב ברצונו
 על הוא ית׳ הוא לה צוה אשר השני והדבר )יג( • לו והשתחוי אדוניך הוא אדרבה

 או ■ האיש את המפתה היצה״ר הנה כי והוא כו׳ במנחה צר ובי! לה באחור והוא הצניעות
 המשילה זרה ולאשה הומיה כסילית לאשת הלא וישראל חשה דת על להעבירה האשה את

 מבחינות כחית ויש לה כבת הטומאה מגזע חוטר ונמשך נאצל כח להיותה בחכמתו שלמה
 תאוות יתר חשק אל ידו ועל ממון חשק שבחינתו וישכח חשגל תאית שבחינתו יש פונות
 תצא מחון חשק שעל האשה את המפתה כת והוא צר בת יקרא ההוא בייחוד הזה •הכח

 כת הנה לה ויאחר ית׳ הוא הזהירה זה ועל עס לעשירי דודיה את תתן אישה יתחת •וביתה
 העושר מבחינת טומאה כח הוא צר של מהשר נמשך טומאה כת הוא צר בת הנקרא •צה״ר
 כי עם עשירי יחלו פניך כי לך באמור במנחה לפתותך תבא היא ואמר צר מענין כנודע

פנימה מלך בת כבודה הוא אשר אך )יד( להם דודיך *!ת לתת מביתך תצא יעשירוךאס
 היא

 כז' צדק אהבת יאמר מה שכרו גדול ולהפכו יצרו את להכניע הספיק
טוב ועשה מרע סור כד״א צדק ואהבת רשע שנאת שהנ׳ל לב בשוה והוא

 וחמרנתעזררת מדבר הכתוב ושב והרשיע חטיז השר על כי הוא אך
 מש'כ יצרך והכרעת אותו ושנאת הרשע בך היה ועדיין צדק ואהבת

 הוצרך שלח חטא טעם טעם לא אשר
יצרו את ולהכניע הרשע לשכאאת

 תואר שהוא שמן היס!1 משחך כן על
 ותענוג ששון של והוא הגדולה חל

 גמורים הצדיקים מחבריך יותר
 תשיבה שנעלי שבמקום חטאו שלא

 יכיליס גמורים צדיקים אין עומד׳ס
 מאמרם ענין יאמר או ♦ לעמוד

 וחלק ע בג חלק לו יש אדם כל ז״ל
 חבירו וחלק חלקו נוטל זכה בגהינס

 אהל יאמר מה כו' נוטל זכה לח בג״ע
 רשע ותשנא צדק שהוא במה צדק

 כמה אלהיס משחך כן על יראה מחמת ולא עצמו מצד רשע שהוא במה
 הסאשרלאזכז מחביריך תענוג גדולת הוא ששון שמן אלהיך שהוא

 הנה כי כוי צדק אהבת אומרו ענין יהיה או * שתטולחלקסבג"ע
 ממלאכי ויותר מהאומות יותר ישראל את יתברך הוא שחיבב כתבנו
 אומות יתר על חיבבס איך האחת החלוקה על דבר כה עד והנה הפרת
 אין כי הוא והטעם השרת מלאכי על חיבבס כי והיא בשניה היחל עתה
 צדק אהבת וז״א בהס אין סמוך יצר כי להיטיב או להרע בחירה בהס

 על הרע את ולשנא בטוב לבחור היולאניות בך יש כי שהוא רשע ותשנא
 היא ששון שמן מלאכים אלהי ולא אלהיך הקרא זולת אלהיס משחך כן

 ששון של והוא רבותא משח כד׳א המעלה חל רמז השמן כי בתענוג מעלת
 חברים כד׳א ישראל חברי ונקראים כמוך ה משרתי יותרמחביריך

 ששון שמן בלבד ולא )ט( השרת במלאכי ז״ל שפירשו לקולך מקשיבים
 לנפש אשר יקר לבושי הס בגדותיך כל קציעות ואהלות מר נס אס כי

 רית את וירח פסוק על הזוהר בספר כמ'ש בגדים הנקראים הצדיק
 יקר ולבוש המצות ממעשה לנפש ■שנעשים עליון אור יקר בגדי שהס בגדיו

 ואהלות כמור ג״ע ריח בגדי שהם והמחשבה הכונה מן הרוח אל הנעשה
 עמו ג״ע שנכנס יעקב כשנכנס שהיה בגדיו ריח את וירח כד״א קציעות

 הוא כי מר הנפש למלבוש וקרא בגדותיך כל קציעות ואהלות מר וז״א
 אותם קרא אהלות ברוח ואשר הנפש הוא הדס כי בחיה וייבש שכצרר דס

 לרמוז בוי״ו וקציעות אמר ולא מהאחרות מעלה מעלה מאהילות שהס
 הטבעי מר כי ואהלות כמר אינן כי הנוכרים השנים אל תואר הוא כי

 שתיהן כי קציעות הס אלו אך האהלות וכן ריחו מפיג מגולה זמן בהיותו
 בת על כן על כי נודף ריחן תעיד בהגלותן שאפילו להן קציעות בחינת

 דבר בשם קראה ולא נודף ריחה שהיחה קציעה שנקראת ארז״ל איוב
 מציחות איכות הוא זאיזה בקציעה יותר ימצא זה כי יורה המריח אחר

 הבלתי הפנימיים היכלות הן שן מהיכלי הס הלא הללו יקר הלבושי
 מןההכלישןאשר משם כלומר שמחוך מני שן הכלי מן וזהו כשן נגלים

 לנפשך מאירי' בגדיך משם המצות בעשותך למטה שמחוך למעלה שס הס
: כמדובר השרת למלחכי מזה דבר שאין מה שמחה בך ויקנו שבקרכך

 כולל שיר הוא המזמור בכלל כי כתבנו הנה כו' מלכים כנות )י(
 הקדוש המלך שבין הא׳ על דבר כה עד כן ועל ידידות ב

 השרת ממלאכי עליו שהעדיף מה לספר בא שבחו ואגב ישראל עמו עס
 לאדם ששון שמן שכר קבע כי השכר דבר על והיא א׳ בחינה היחל והנה

 ל בחינה וביאר עתה בא למלאכים כן עשה שלא מה הי את עבדו על

 בנות ישראל בני נפשות כי והיא הכל נמשך שממנה , העיקרית והיא
 שאחדות עם יקראו מלכים אשר והשכינה הגדול השס בנו׳ המה מלכים

אתו כמדברת הקדם רוח מאמר וזה חן ליודעים כנודע לשניהם אחד
 העילס אל לשלחה ברצותך הצדיק נפש היא שגל נצבה מהם * התשובות יקירותיך בכלל הקדושות הנשמות מלכים ביות הנה ואומרת יתברך

 הגדולה כל את וראה אליך דובר אבי אשר בת שמעי לה אומר ואתה א( )י הזה בעולם כאופיר החשוב עליון אור אופיר בכחס לימינך תציבנה הזה
 ושכחי אותך מצוה אני אשר לכל והטיאזנך לכן השפל מעולם שובך אחרי במעשיך כיכזהתשיג כלומר אופיר בכתם לימיני היום את אשר הזאת
 וגוס העכורה הלזו בארץ בהיותך תחושי ואל (יכל העליונים יתברך כחותיו יתברך אביך ובית למעלה שכמותך נפשות העליון שבעולם עמך

 אליך צריך יתכרך שהוא ולא חנם העליון העזלס בדשן שתתענג ולא משלך שלך יופי כלומר יפיך המלך ויתאו כי הוא לטובתך הלא כי חומרי

 ואל 0)י לו והשתיזוי אדוניך הוא כי ותכיר טובה יתברך לו שהחזיק אס כי אינו אך לו התן מה צדקת אס כי תעבדנז אשר בעבודה להנאתו
 צר ובת הלא כי עולם של מלכו בת את מש״כ ונכסים בעושר המוצלחים הארץ מגויי לח אשר בנפש אליו הולכת את אשר השפל בעולם בהי קקנאי
 כי רר היה לא אושרך כל הלא ביחזקאל הכתוב ככל ומוצלחים גדולים שרים עמו כל שהיו צר הנקרא החצוני השר בת שהוא בת היית אס כלומר
 כבודה כל כי את כן לא אך קצוניס)יד( במקום בחוץ אס כי עולם של מלכו בהיכל העליון באושר תאושר לא אך עס עשירי יחלו פניך במנחה

 החלורא כך זהב למשבצות ידמו בה הקבועים והמצות זהב נקראת התורה כי לבושה זהב ממשבצות ונס יתברך עזו בחביון פנימה כמוך מלך בת
היא מלר כת כבודה לכל וזהו יתברך בו דבקים ועצומים גדולים אורות הס זהב למשבצות ימשלו המצות ממעשה לך הנעשה הלבוש הוא דרבנן

כל י
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כתולורת למלך תובל לרקמות יי׳

 אס אך )טו( מצות מלאים שבהם רקניס אפילו אשר מישראל נפש כל
 דקדוקיהן ברקמות אס כי כפשוטן המצות תעשי בלבד שלח לרקמות את

 אז וזהב משי בגדי על רקמות עשות שמבקש כמי הלכותיהן עמקי ןעלפולי
 להיות עולם של מלכו למלך שהובל אס כי פנימה שתהיי לומר צריך חין

 אחריה בתולות המלךוגס פני הרואות
 אשר תלמידים נפשות הס רעותיה

 נטמאו שלא בהילות והס ממכה למדן
 מובאות הנפשות אותן הרע •והיצר

 הן גס יעלו שבזכותך )טז( לך
 בשמחות תובלנה וזהו מלך לפני אקך
 תובלנה עדך בוחן עד כי לומר וגיל
 וכיוצא כמלאכים אחרים ידי על

 ישכין גדול הפרש כי והוא מלך
 הצריכה אל מאליה העולה הנפש

 אליהו שאמר ז׳ל כמ״ש זולתה שיעלו'
 שיראה ממנו שבקש תלמיד לאותו

 של לישיבה בעליהן הצדיקים נשמות
 תסתכל חייא בר לו אמר כי העלה

 לן אמר הוא מי אדע וא״לובמה
 אותם מעלים השאר נלקתדראות

 מחליה עולה חייא ר ושל מלאכים
 הגיען טרם הנה יאמר זה דרך ועל

 אקרים ידי על לך מוכחות הס אליך
 היותן אחר אך וגיל כשמחו' שתוכלנה

 תובלנה יי : מובאותלך רעותיה אחריה

 תחת י! :מלך בהיכל תבאינה וגיל בשמחת
 : בכל־הארץ לשרים תשיתמו בניך יהיו אכתיף

ער־י-כןעמים אזכיךהשמךביל־ךרוךר י"

 על־עלךמות לבני־קרח י קמנצח א 1מ
אלהיסלנו ב : שיר

 על־כן ג : מאד נמצא בצרות עזרה ועז מחסה
: ימים בלב הרים ובמוט ארץ בהמיר לא־נירא

 בגאיקזו מיםיחךעשךהריס יחסרו ידהמו י
 קדש קיר־אלחים מחו יש פלגיו נהר י : סלה

 בקרנהכל־תמלט אלהים י' : פשנניעליון
 מטו גויס דהמו " : בקר לפגות אלהים יעדה

 צבאות יהוה ח :ארץ תמוג כקילו נתן ממלכות
'עמנו

 כאמור ושררה מלכות לך אין כי הוא אך ושררתס מלכותם ואיה נעה״ז
 לגדודי מהפר אין כחלה ורכים וידליק לחומץ ואמור דוס כגבעון לשמש
 עם התירה מתופסי יצדיק צדיק כל ידי על הנעשות ונפלאות נשים

 הלא עתה אמר כזה השמים על גס מלכות לך וחין ואביונים דלים היותם
 עד ימינך נוראות ותורך באמרי וידליק לחומץ ואמור בגבעון שמש כענין נוראות עושה היותך עד תשתרר תורתי ידי על איך הודעתיך

 כאשר כי שהוא כניס בני זקניס עטרת כי שבהיות בחסידותך תזכה עוד עתה אמר הכתוב ככל השרת ממלאכי אלהיס בעיני גדול היותך
 שלמותך כל אחר יאמר וכזה אברהס פס יעקב על הס ל ז" דרשו כאשר מזקנו למעלה הוא הכן כן לפעמים כן מהאדם למעלה היא העטרה
 למעל' יהיו בתיך . ש אס כי הראם על כעטרה למעל׳מחבותיך הס לחנותיךלהיות עטרה להיות יזכו שלא גס כי בגינך בניך יזכו אשר האושר דע האמור

 כר׳חנינאקדוסא שריסישורו בי ימלוכו מלכים בי בכלל שיהיו בעולם נפלאות עושיס מהשר היותם מהם יכצר לא אכתיך תחת יהיו והס מהם
שזרעי שחזכה בשיתני הלא ואמר ידבר שעליו החסיד האדם משיב כו׳ שמך אזכירה )יח( : הארץ בכל לשרים תשיסמו וזהו וכיוצא

 דחבוה כרעא שהוא כני בין כדורי אני כין כי חן אמצא בו וכיוצא דזסא בן חנינא כר הארץ חלקי ככל הטכעיס לשנות הארץ בכל מהמשתררי׳ יהיה
 מן לך תפארת שתהיה שמך הזכיר ידי על שיהיה רק ועושה היכול שאני תפארתי תהיה בל שמך הזכיר כלי דבורי על הנפלאות העשה לא

הואכת יאמרוכי ולא וכו׳ יהודוך עמים כן ידי שעל ודוד דור בכל שמך מזכירה וזהו והשומעים הרואים העמיס כל בפי שמך ויתקדש האדם

 מעצמן תנוחינה בזכותך עמך
 אבותיך תחת )יו( : מלך בהיכל

 מלכים בי פסוק על הנה זכן׳
 לחם שבעו לא החכמים שגדולי גס כי ביארנו כו' ישורז שרים בי יחלוכו

 יוק* כי מעושרם עושרה גדול הלא כי קדיקה שפתיה נחלק ואל פן להשמר תהיה היא
 שכל המלית ממעשה לנפש הנעשה דרבנן בחלוקא העליון בעולם לבושה הוא זהב ממשנצו'

 על כי תירא ולא וצניעות בפנימיית תנקר ולכן נו שקוע זהב כמשבצת נלנוש תהיה א'
 עטו( • ניקה בירכתי בהיותה סיריה כגפן תהיה וגם כל מכל בכל בארץ תאושר הצניעית
 לה ואומר בואה טיס החתן האיש בנפש !מדבר ית' הוא כו׳תוזר למלך קובל לרקמות

 שע״י אמרתי א' לאשה הלא לומר כו׳ לרקמית
 ^ותהתזכה צדיק כי טחן וטובקה צניעיתה
 הם למשה זהב שחמשבצזק דרגנו לחלזקצו

 מר6ת לא ואומר מוסיף אני לך אך מצוק תריי׳ג
 שיא* לרקמות גם אס כי מצות בעשותך די

 דקדוקי ע״י שהוא וכיורין וציורי! לעשו׳רקחוק
 רקמה כעושה שהוא דחשידותא מצוקומלי

 הלבוש חשיבות זהב מציאות על נוספים וציורי!
 שגי רואה להיית למלך שקובל תזכה ז>"יכן

 נטמאי שלא קדושית נשמות ואז הקדוש המלך
 של רעותיה אחריה נבעלו שלא כבקולוק כקולו׳
 הגיעו שלא מגדרה שהן לימינך סנצבין הסגל
 להיוין וזכתה רקמות שעשתה נשמתך לגדר
 שנע כי מרז״ל הנודע והוא המלך :ני רואה
 ישרים כת היא מכלן והגדולה לג״ע כקוק

 פניך את ישרים ישבו א כד" המלך פני הרואה
 מתחלתו צדיק היה אשר הזה האיש נפש 1׳ ואמר

 פניה כל להרחיק כנשואיו אף דקדק וגס
 יוסיף כי לב ישרי מדת שהיא טוב לא אשר
 באופן למלך יובל כן ידי ועל לרקמות עוד

 הסגל זוגו גק של אחריה כקוק הששת שיהיו
 להן שתהיה לך חינאית יהיו רעותיה הנז'

 קובלנה שבזכוקך )טז( לעזור מעיר זכותך
 מלך בהיכל תבואנה עד למעלה בשמחו׳גיל

 פניי מרואי להיית כמוך יובלו למלך לא אך
 ית' הוסיף כו' אנתיך החת }י!( • יק׳

 אס לומר כו׳ אנקיך תחת לו ויאמר בו וידבר
 באופן אבית זכית לך יש גס זכותך על מסף

 שמנים -יהיו בניך הס השנונים גבור שהחצי
 אבתיך תחת ידך על יהיו כמדובר בקורה
בכל לשרים שקשיקמו תזכה אז מקומם ממלאי
 מושלי' יהיו התור' תופשי בהיותם כי הארץ

 שרי* בי ימלוכו מלכים ני כד״א בעולם
 שהו׳כמפורם הארץ תשיתמולשרי׳בכל וזהו ישרי

 כא חני כר׳ וידליק מ-ן לחו או כיהושע השמש וידום דום לשמש יאמר כי הקודם נדרך למעלה
 ששלשה אחר כי תזכה ועוד )יח( טבעה נגד האח בכל שררה שהיא לו ודומה דוסא בן

 ולא ממך יהיו ור 7 ככל כי ודור לדור עוד זרעך מפי ימושו לא ומצוק בקורה הוחזקו דורות
 כן על ודור דור נכל שמך אזכירה וזהו הימי' כל לפני איסעומד לך מהיות שמך יכרת
 יחיד יאתה ועד לעולם מתמיד עם אין כי מכחס כקן גדול, כי ועד לעולם יהודון עמים

: מהם גדלת

 שיר עלמו׳ על וזהו אהבוך עלמות כמד״א יתברך לפניו מעלתן על וישורר עלמות ישראל לנשמות קרא אפשר כו׳ ל^צח (א) 1□
 שונאינו להפיל ועוז נפול* לבל מחסה שסאלהיס לכו יהיה הוא שנבקש מה כו'יאמר לנו אלהים )ב(

 כי )ג( לכו עזר הוא הדין במדת עמנו שמתנהג הצרות ידי שעל מאד נמצא כבר בצרות עזרה כי זה על לבקש צריך אין בצרות עזרה להיות כי
 האומות יראו כאשר לעתיד המוטינה והגבפז' ימושו ההרים כאשר שהוא הריס במוט וגס הכלה כבגד הארץ כאשר ארץ כהמיר נירא לא כן על
 חלר עלמות הן ישר^ כני עס שנשמות למה כי העכין יהיה או )א( י כאחת הכל להס שיבא האומות מש״כ אשמותנו כל בצרות נכו אנו כי

 כיאסגסכגליותיכוכאשר חירותנו כזמן לאכלכד ידם על לנו יטיב לא הצבאות מלהי היותו ועם עצתו ידי על לנו מטיב הוא ממעל הלוה
 אלהיס הגלות על כמצטער המשורר ואמר דין כח והוא כנודע אלהיס שם הוא כ״י עמנו שכינה גליותינו כפל כי ידוע והנה )ב( יבא
 ועוז מצרה מחסה הגלות קודם לנו הוא אלהיס הכה ואתר שכיכה גלות ולא ישראל גלות היה לא שעדין הבית בזמן היה הוא כי והוא כו׳ לנו

 תהיה כגלות תיד לא העזרה אתכם אך )ג( עתנו ונתצאת שכינה גלתה גלות ככל כי תאד נמצא שם כי בגליות הוא בצרות עזרה וגס שונאינו נגד

 אלהיסהוא ששם יכינו'אךמה1כקרבא האבר לבלתי דלן וכיני כיני עתנו ואינה לכגרתנו אותו צריכים ואנו מתבטל הגלות היה עוזרת היתה שאס
 הקכןהואבהמירארץאי נירא שלה מה כן על זז״א תכלה כבגד שהארץ בזמן עתנו מהגלות בצאתה בסוף הוא הגלות בצרות עזרה יהיה שכיבה
 נד כמן חמריס מתריס עצתן יעשו כי תיתין יחתרו יהתו ימים הלב אז כי )ד( יתיס בלב הריס בתוט כו'שהוא ימושו שההרים וזתן תבלה שככגד

 הגלות בימי גס והלא תאמר ושמא )ה( תמנו חרדים כלס כי הלה היס11 של בגאותו הנזכרים הריס ירעשו וכן תיתיו יחתרו ווהן טבעם הפך
 הירדן הוא פלגיו נהר אס ומה והיא חלהיס משס עזרה לנו תהיה מעתה גס כי רמוי וחומר ומקל מערבי מכותל שכינה זזה לא כי בירושלים !{?ים
 מאז אלהיה יה לשכון לישראל להיות התחיבה אלהיס עיר כי הוראה שהיתה אלהיס עיר ישמחו מכונסים פלגים ונעשה נד כמו מימיו שקמו

 על שהוא עליון משכני קלוש וזהו שלמעלה ירושלים היא בשמים אסבעירשכנגדה כי בעיר שוכן אלהיס היה לא שעדיין היות עם פלגיו שמחוה
 כ״ש כי מעתה אמור כן ומס בקרבה שיהיה העתיד שם על שמחוה פלגיו נהר מטה של כנגד מכוון מעלה של להיות זה כל ועל עליון משכני קדוש
 שונאינו נגד אלהיס יעזרה כן שגס לומר אך היזק סילוק שהוא המוט בל בקרבה שאלהיס שעל הוא כן לא אך )י( בתוכה שוכן הוא אשר עתה
 תצריס גאולת בבקר עשה כקשר )ז( הגלות חשך שאחר הגאולה אור בבקר הוא בקר לפנות רק עתה אינו זה הועלת הבאת שהוא
 תורה במתן שהוא הארץ תמוג בקילו נתן זה שם כאשר ממלכות מטו גויס המו אז כי כו׳ קולות ויהי הבקר בהיות השלישי ביום שנאמר תורה במתן

 אמר לעילם מבול מביא הקב״ה שמא לו ואמרו בלעם אצל והלכו הגויס כל זחלו שגזרו ז״ל מאמרם והוא וברקים קולות ויהי הבקר בהיות
 וידבר אומר הוא וכן ויחי אתה שמעת כהשר חלהיס קול עם השמע כד״א אלהינו בשם והיה הורה אלא עוז שאין יהי לעמו עוז שה אלא חינו להם

הגאולה בקר בטרם גלות י. בזת, לנו אין ןא״כ )ח( העולם מרגיז בקר לפנות אלהיס שם כי הנה הכו' אנכי לאתר האלה הדברים כל את ים:4



מן מו תהלים אל רוממות

 ?־יכוחוו - :סיה אלהי^קב לנו משגב עמנו
 : כארץ שמדר־ז אשר־־שס יהויה מפעלךות

 י^בר קשת הארץ עך־קצה מלחמות משכית י
 ודעו הרפי יא :כאש ישרף עגלות חמת וקצץ

 יהוה יב :כארץ אדום בגלם אתם $הים כי־אנכי

 : סלה יעקב אלהי לגו גכ1מע עמנו צבאות *

 כל־ נ ינני-קרח'םזפור: למנצח 71□

 תזחעו תקעתכף העמים
 כרף נורא כי״יהוהעתון ג רנה: בקול לאלהים

 תחתינו .עמים ידבר י : נדולעל״כל־הארץ
 את־נחלתגו יבהר־לנו י :רגלינו תחת <ם ולא
 ^להאלהום י סלה: יעקבאשר-אהב גאון את

 זמיואלרים * : שופך כקול יהוה בתרועה

 בימלףבל־הארץ " :למלפנחמרו זמרתמרו
מלךאלחיםעל־גוים * : משכיל אלהיסזטרו

אלהים

 עלתות נפשותינו שלהיות עמנו צבאות ה ווהן הגדול הרחמים שס אס ני
 לנו יהיה מהס מצחך ע״י לא מעלה של פמליא הצבאות היותו עס

 אלהיס שס לנו שיעשה ומה עמנו שיהיה עצמו ידי על אס כי בצרות עזרה
 עם הגויס בקרב נאבד שלא לנו משגב הגולה בתוך שיהיה בלבד הוא

 בשם נקראים הגונים בלתי היותנו
 ומן טרם גס סלה יהיה מה יעקב

 יעקב באו׳אלהי כיון או הגיוולה
 סלה ליעקב משגב אלהיס שס כלומר

 מעודי אותי הרועה האלהיס כאומרו

 אותו רועה היה ני הזה היום עד
 כי היות עס סילוקו עד מעודו

 גצב ה והנה כד״א עליו היה ה׳ סס
 אנחנו גס כן יעקב על וארו״ל עליו
 לבו משגב ויהיה עתנו צבאות ה יהיה
 סלה יעקב אלהי שהיה מי צרה מכל
 )ט( אותו הרועה האלהיס הוא

 יהיה טוב טוב הלא כי תאמרו ושמא
 מהצרה מחסה שיהיה לנו אלהיס סס

כי אותם להכיל ועוז מהגוים לינצל
 הרחמים שם אך הוא היין מדת

 ירחף ברחמיו כי גס עתנו נהיות
 חך לרחמנו מחסה לנו יהיה עלינו

 אינן כי וצרהלהס רוגז יפעיל לא
 רוחכם על יעלה 12 אמר לזה ממדתז
 מפעלות חזו לכו הלא כי הזה הדבר

 הוא תחזו ואשר הרחמים הבעל
 המבול בארץכענין שמית שם אשר

 ה ייאמר כד״א זה שס ע״י סנעשה
 והוא השמים מן ,ה מאת ואש גפרית בסדוס וכן כו׳ האדם את אמחה

 וזהו הדין למדת רחתים מדת שמהפכיס הרשעים ארורים ז״ל מאמרם
 ופועל בקרץ שממות שם רחמים של שם היותו שעם ה מפעלית חזן לכן
 שלא רוחכם על יעלה בל עתנו צביזו׳ ה' בהיות עתה גס זא״כ ורוגז דין

 כיהלאגסבהשבית )י( בלבד מעלינו צרה השבית כ״א רוגז יפעל
 המקווה הכולל הטוב שהוא עלינו רעה תבא לבל הארץ קצה עד ,מלחמו

 ישבר קשת שגס כ״ח מדתו לאומי'שחינו רעה יעשה שלא תחשבו אל
 ואפשר רוגז בפעולת שונאינו להפיל באש ישרוף ועגלות חנית וקצין

 ה׳ כי ים מקריעת ראיה שמביא הוא ועגלות אמר ולא עגלות סמאומ
 בעמוד שרפס כי שהוא מרכבותיו אופן את סר בהם נלחם שהיה הגדול
 וענן אש בעמוד מצרים מחנה חת ה וישקף הכתוב מאמר והוא האש
 בכבדות וינהגהו האש בעמוד ששרפס מרכבותיו אופן את ויסר כו' זיהם

 כן גס מלחמות ישבית נאשר הנה יאמר ווה ענן בעמוד הקרקע סלחלח
 מה שהוא באש ישרוף עגלות הנה ני והראיה נמדכור ונו׳ ישבר קשת

 דברי אחרי והנה )יא( העתיד אל תלמדו ומזה הזה הגדול השם סעשה
 ותביא היס12 שס מהיות עמנו צבאות ה יהיה לבו טוב ני להורות קרח גני

 שם נחלו ואומרת הקדש רוח באה דין פועל הרחמים שס גס כי לאיות
 גס כי להוכיח ראיות מלהביא ידיכם הרפו ואומר המדבר הוא הרחמים

 שס כי שברחה כו׳ בארץ שסשמות אשר הוא כי דין פועל הרחמים סס
 רחמים לכס יפעול ה׳ שס כי ה פס עמכם בהיות לבד יהיה אלהיס

 אלהיס אנכי אס כי הדרך זו לח כי מזה ידיכס הרפו כי יפיל זלשובאיכס
 ת' שאני מה וכל האלהיס הוא ה כי חלילה השמות שתי בין פירוד אין1

 לא שאס עושה אני השפל בעולם למטה המתפשט אלתיס שם ע״י עושה
 מאד נורא עליון הוא הזה הגדול השס כי ה רס כי והוא כו׳ ארזם הלא כן

 אחד בחינות משתי נחשב כמוזר שהוא למטת יפעל ואיך מעלת מעלו
 להיות שנית המת הטומאה מכח חצזניס היו אשר בגוי© הפעולה מהיות
 אלהיס שס פעולות שגס כ״א זה אין חך העכורה הלזו בארץ פועל

 לשס הדבר שמתייחס במקומות כי הנודע והוא עושה ו המתפשט הוא
 בצנור כמיס אלהיס שם דרך עוברת תיא מבחינתו שהשפע הוא הגדול
 ואומר מסקנא עושה זאת אחרי כן על )יב( והיוצאים הנכנסים סהס

 שם לנו יש כן שע״י כו' צבאות ה כו׳ עמנו ה' היות הוא הנבחר הדרך כי
 הוא אלהיס שם כי יהיה או )יא( סלה יעקב אלתי לבו משגב אלהיסכי

 היס12 אבני כי ודעו לכס ועוז מחסה נעת שחהיה ממני הרפו ואן' המדבר
 חס כי זרועי אחשוף לא הסוף עד אך גבורות עושת אז כהויתי כלן׳

 הידועה בארץ היא בארץ ארוס אז בהם נקמתו בתת בגויס ארוס כאשר
 נחזיק איפה כן אס משיבים אז )יב( בה להיטיבכס א״י היא סהס

ה׳צנאות הכתוב שיען־ או כמדוב׳" וכו' עמנו צבאות ה שהוא במאמרנו
 : סלה מגיהנס לנן משגב הוא בזה צרות לנו ים ואס בגלות עמנו

 זה מזמור ענין )ב( כן" קרח לבני למנצח מז
 ל מרז ידועה אחת הקדמת על ישיב

 והיות עלינו מלך יתברך הוא היות מ״ה העולם לאומות טוב כי היא הלא
 יותר כלה ישתו ימצו טובתנו מתמצית כי !מלכותנו מלכינו תחת מלכיה

 לבדם להם העולם בהיות מאשר
 חרב שלן זהבית העולם יה'מלך והוא

 תוה הזמן בין אין כי שמואל וכסברת
 מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות
 כל הבה אתר הענין אל ונבא בלבד

 זהכנעו כף תקעו ראוי העמיס
 )ג( ושמחת רנה לחלהיסבקזל

 מלך נורא עליון היותו עס ה׳ כאשר
 ,ידבר )ד( הארץ כל על גדול

 שאין ולאמי ישראל של תחתינו עמים
 תחת המלכיות יתיז מלכות אלא לאס

 והמתמיד אין אך )ה( רגלינו
 המהייח׳לאברהס ראשין בית בזמן לא

 ליצחק המתייחס שני לבית ולא
 השלישי הבית בזמן רק יתמידו לא כי

 קייס שהוא יעקב בזכות הנבנה
 נחלתינז את לנו יבחר שהו׳כחשר לעד

 שהוא לנו נחלה לעד שתהיה
 סלה להיות אהב אשר יעקב גאון את
 גאון הנקרא המקדש בית הוא

 נאוןעזכג^ את ושברתי סהסכד׳א
 הביע על זאמר המקדש והבית

 שנבנה יעקב גאון שיקרא השלישי

שהוא בית הנקרא שהוא יעקב בזכות
 יעקב שדה קראו יצחק הר קראו אברהם כי מרז״ל כנודע לעד קייס

 אותו מתמצית כי סלה להיות אהב אשר יעקב גאון את וזהו בית קראו
 בזמן להם מאשר יותר מ׳ה לאומות ייטב ההוא המקדש הבית של השפע
 זולת ההוא הקב'ה שפע כי ביניהם בגלות הולכים וישראל חרב היותו
 ושדה הר הנקראים ושני ראשון בבית כן שאין מה מתמיד הוא ריבוייו

 הארון לגנוז תחתיו מקום נעשה נבנה שמאז אם כי סלה להיות אהבו שלא

 השני וכן בזאת חהרןכמנין יבא בזאת בתורה ונרמז הבית בהתרב
 כן" בית יבנה לא ה אס במזמור וכמפורש דבריס חמשה חסרו מתחלתז

 חסרו טובה כמה מה האומות ידעו ש־ורז״ל&ו הראשונים בבתים גס כי
 ושמחו כו' כף תקעו שאמרתי מה אמר כן ועל סלה היה לא החריבוהו לא

 השליש♦ ב״ה הוא כן׳ יעקב גאון את כו' יבחר כאשר הוא תחתנו בהכנע
 לימות הזה הזמן בין חין שמוחל במאמר בעצס יצדק זזה סלה אהב קשר

 אלא האומות ובין בינינו יהיה שלא מלכיזתבלבד שעבוד אלא המשיח
 דעת והוא שלויס במקומותס יהיו והאומות נחלתנו את לנו שיבחר

בנו וגס לה בחטא אפשר גס והלא תאמרו ושמא ז() ז״ל הרמב״ס
 הנס בשבילנו להס שייטיב יבטחו ואיך מ״ה לאומות גס ומה קצף יהיה

 . הדין מדת היא אלהיס מדת בהיות יתברך דרכו זה הנה כי פחד מזה אין
 מה ע״י מעלינו הדין מדק תעלה שופר וקול בתרועה כי בחטתינו עלינו

 עלהאלהיס וזהו התקיעה ע״י לרחמים ותתהפך התרועה בקול שנכנע
• לרחמים שיתהפך ה' הוא ויעשה בתרועה הדין מדת הוא אלהיס שם הוא

 חל רמז שהיא תקיעת הוא שופר של הפשוט קול הוא שמיר בקול
 מתמניתס כי הדבריס כלל שופר בקול ה וכו' אלהיס עלה וזהו הרחמים

 זמרן )ז( ן לה' ולזמר כף לתקוע לכס שראוי רבה טובה לכס ייטב
 עלינו מלך יתברך היותו ע״י הטובה לכס שבהיות אפשר הנה כו׳ אלהיס
 לאחד ה׳ את תזמרו אפשר תמציתנו מהנאת ידינו תחת האומות זאקס
 שבאמצעיתנו לנו טובה החזיק בלי סהס ית' לו שהזמרו או בחינות משלש

 לנו מטיב והוא מלכנו הוא שה' במה כי שהכירו או הטובה לנס בחת
 כאשר מלככם ה׳ גס כי שתחשבו ג' דרך אן טובה טובתנו אגב לכס נמשך

 כל על ית'מלך שהוא כלל דרך אס כי תאכלו מתמציהנו ולא מלכנו הוא
 חלן בשלש הבה ישראל אומרים רצון חי לכל ומשביע ככס כמונו הארץ

 תזמרז כי שהיא הראשונה הסברא דעתכסהיא אס בידכם הבחירה
 ה" כי שתכירו למלכנו תזמרו כי והיא השנית היא ואם זמרו סתס לאלהיס

 זמרו זמרו אלהיס זמרו וזהו זמרו הטובות לכס במשכו ידנו ועל מלכנו
 הארץ כל על מלך כי שהוא השלישי הדרך ואס )ח( זמרו למלכנו
 זה בלשון גס ככס כמוני כלל דרך הארץ כל על מלך שתקראיהז אלהיס

 בכלל הלא כי תזהרו ג״כ משכיל הנקרא שיר בכלי כלומר משכיל ומרו
 רוחכם על יעלה אל אמנם )ט( נבראת בשבילם הארץ שכל ישראל הוא
ית" התייחסו כי דעו הנה כי שחר לו אין זה כי מלכנו ולא הוא מלככם כי

למלך



מ טח מז תהלים אל רוממות
 וגס ה׳ גדול אחר )ב( כו' קרח לבני מזמור שיר )א( ןךן3 על ^היס מלו כאשר הלא כי יצדק ולא לטובתכם אינו בלבד הגויס למלך
בעיר הוא ה' גדול אחרתי קשר מאד מהולל חית הוא אלהיס שם היה לא אז לעולם וזרעו אברהם נח קודם הוא גויס

קדשו כסא על בקבע ישב אלהים רק הדין כסא מעל ועולה מסתלק הדק
עולם של שלישו הוצף אנוש בדור בנו תמיד גדולים שפטים והיו לו המיוחד

 באופן הפלגה ודור המבול דור ואיוריו
 הואית התייחס לכס טוב שחינו
 תגררו לכס וטוב )י( עליכס למלך

 הלא כי מתמציהנו לאכול אחרינו

 יושג הדין מדת כסא תהיה פחד אין
 נדיביעיזיס כאשר כיהנה בקבע

 עס כי ואמרו וגמרו נמנו אז נחספו
 עד חשוב עסכ׳כ הוא ^היאברהס

 הס הדין מדת הוא לאלהיס כי בדר
 במה וזה מהדין מנניס הס ארץ מגני
 מדת שהוא כילאלהי' עושים שהס
 הנז' הדין מכסא נעל׳ מאד היות הדין

 * ישראל היה העולם עיקר כי נמצח

 כאשרנדיבי הכתוב שעור אי
 עם הס בחחדות יחד נאספו עמים

 שהם במה כי אברהם אלהי מקראי'
 מהדין ארץ מגני הס במהלאלהיס

^היס היות בהתאחדס שעושים והוא

 נדיכיעמים* י : ארמיםישכיעל־כסאקדשו
□^י־ארץ לאלהים כי אברהם אלמי עם נאספו

:סאדנעלה
ד*1לך נ □זםורלבל־קרח: שירא מח

 הר־־ כל־הארץ משוש נו״ף יפההר־־קד^
אלהים י :רב קריות צפלן ץ*רןירכתי

 המלכים כי־הנה י :למשגב נודע כאימנותיה
נבהלו תמהו בן ראו המה י :נועדועברחחדיו

ג

 : מולדה חיל שם אחזתם רעדה י נחפזו:
 כאשר :*תרשיש אניות תשבר קדים בךנחמ

 כעיר^היגו צבאות כעיר־יהוה ראינו כן ז שמענו
 אלהים דמינו י : עד־עולםסלה יכוננה אלהים

כן אלהים י בשמןי יא :היכלף כקרב חסדף

היס11 הלך כי לומר אך )ט( ית הוא הכל יוצר

: ק

 מן נעלה מאד ורוגז הדין שהוא

 ארץ חגן היה כחשראברהס העולס
 ־ העולם חן ורוגז הדין מדת ומעלה

המזמור בכל שני דרך יתכן עזר
 אלא המשיח לימות ךזה העולם בין אין כי האומר שמואל כדעת לא אשר

 אחר הזה המר הגלות זמן על קרח בני בלבדוכיוכת מלכיזת שעבוד
 שיש ואף עמנו צבאות ה' כי יבצר לא צערנו על כי הקודם במזמור אומרס

 הזה כצער כי סלה יעקב אלתי הוא לנו משגכ הדין מדת ע״י צרות לנו
 גדולות מצרות משגב הדק מדת זמן ככל וכן מגהינס לנו תשגכ הוא נגלות

 לגוי׳ נערוך זכות מה כאמור כאמת אנוש לבב יתחמץ והלח אחרות
 הלזה כמזמור קרח כני כאו כו על וטובתם הצלחתם שגדולה בגלותנו

 העמיס כל להס ואמור )ב( הגויס עם כמדברים האמת על להעמידנו

 והכנעו הריעו אך הצלחתכ על בשמחה וגילו כף תקעו לומר כף תקעו
 כי כלומר כף בתקיעת תרננו אשר רנתכס כקול הדין מדת הוא לחלהיס
 אותנו ישרכס למען כי טובה לכס היה לא ישראל על הדין מדת אלמלא

 שהוא רחמיס מלת ה' כאשר אך )ג( מצליחים אתס לה' חטאנו ט
 כשיהיה הדין ביד להניחנו הארץ תן עלה כי בורא הוא בזה כי עליון עתה

 4ידברעמי) בנופלים תפלו אז )ר( הארץ כל על ניכר גדול תלך ה'
 חפצנו כל הלא כי מבקשיסמפלתכס ישראל שאגו ולא )ה( כו׳ תחתנו

 התקדש בית את וכן ישראל חרץ היא נחלתנו את לנו שיבחר חס כי אינה
 התקדש בית זה עוזכס גאון את ושברתי על ז״ל כמאמרם גאון הנקרא
 הרוחני השלישי הבית הוא יעקב של הבית הוא יעקב גאון הוא זחשקנו

 יצחק שכונות והשני הר ונעשה אכרהס שכינות הראשון כי לעד .זקייס
 קייס שהוא סלה להיות אהכ אשר יעקכ של כאשר קייס אינו נחרש ושדה
 לטוכתכס הכנעה תרועת שהוא לאלהיס הריעו שאמרנו ותה )ו( לעד

 קרה כאשר לרחמים הדין מתהפך הכנעת ידי על כי נא דעו כי אתרנו
 הוא ה' להתייחס ונהפך עלינו דין מלנהוג ונסתלק אלהיס עלה כי לנו

 הריעו יעצתי זאת והנה שופר כקול ה׳ וזהו שופר קול ידי על רחמי׳ מדת
 )ז( הכנעה תשוללת הרנה תהיה ולא לפניו כתרועת לאלתיסשתכנעו

 עשו והכנעה הרועה כלי לאלהיס לזמר הוא רוחנס על העולה ואס
 על העולה ואס רצונכסזיורואלהיסזתרו שאס זתרו אלתיס זמרו וזהו

 אתנס מטיכ עלינו נעים שמהיותו אלא כייתור הוא מלכנו כי הוא רוחכם
 כל על מלך כי הוא רוחנס על העולה ואס )ח( זמלץ כנס ליסרכו
 מי כלומר משניל זמרו הנה הנויס על כין ישראל על כין אלהיס הארץ
 היס11אךלומרכימלך )ט( ית׳ הוא הכל יוצר כי כך חמר משכיל שהוא

 כן לא זה מלנס להיות כישראל רצה ולח ?שרחל על כשנעס גויס על
 קדשו כסא על שישכ אס כי עתו ישראל את עזכ לא שחלהיס אס כי הוא
 יחפוץ לא כי והטעם )י( ותייסרס ישראל את דינו כנסא והזניח לדון

 נתצאן לא העמיס מכל נאספו עמים נדיכי כאשר כיהנה בגויסהוא

 צדקת לעשות מאכרה שלמדו ישר:! הס כלכד אכרהס תי!1 עס רק נדיכיס
 הוא וכתם ארץ מניני יחשכו לאלהיס הכה כי חפץ ית׳ הוא וכהס זמשפט

 להתייחס לעלות ידן על מתעלה כי נעלה מאד אלהיס שס בהם וגס חפץ
ליודעי כנודע והותר ה׳ שם עס והקחבר

 ואומרי ?עילם בכל גדול היה ביישוב' אלהעו כעיר בהיותו שהוא אלהינו
 איה איש יאמר כל קדשו הר נקראת בהיותה כחרבנה הוא מאד ומהולל

 ופירש )נ( חלילה וגדולתו גבורותיו
 הארץ כל משוש נוף יפה הנה ואמר

 בעולם נשפע היה כימתמציתה
 כרז״ל כנמצא מאד גדול שפע שובע
 לא חסר! מה האומות ידעו סתלו

 אילן של נופו כדיח נוף ויהי' החריבוה
 כללות בערך והואכיעיראלהינו

 'מכללות א סעיף כערך הוא העולם
 חחד נוף של יופי הנה ואמר האילן

 מתמצת כי הארץ כל משוש היה
 מתברכת ההוא הנוף שפע נוף יופי
 חלהינו עיר מיפי הוא הארץ כל

 כל בערך האילן יצל כנוף שהות
 העילס ככל ה' גדול שהי׳ הרי העולס

 מאד מהולל שהוא ואמרי ביישוכה
 מחככה זז לא כי הוא הר בהיותה גס

 הר כשנעשה הלא כי כשתחרינה
 צפין ירכתי אז כשנחרבה שהיא ציון
 עש רב חלך קרית נעשית בבל הוא

 לא העם זה כשדים שמתחלה היות
 גלתה שס כי מאד גדלה ועתה היה

 פי על ואף )ד( כנודע כ״י שכינה
 שכינה זזה לא כי בארמונותיה אלהיס עדיין כי מציון שכינה זזה לא כן

הוא והחריבוה בה ששלטו היות עס חרכנה על מהלל שהוא ומה ממכה
 ולהחריבה להרסה הדין מדת בס שהיה בארמנותיה כיהיותאלהיס

 כי' חמתו ה'את כלה כד״א ישראל העם על להגין היה למשגב כי נודע
 גדולים לרחמים משפט שעשה מזה גדול הלול לך ואין כו' בציון אש ויצת
 עם המלכים הבה כי לה שיכלו מה יפלא למחריניה גס כי והראיה )ה(
 לבא לבסללהועד :!ערבו במקומות עודס כי להחריבה לבא שנועדו היות

 שלהיותם ראוי שהיה אחד אחד ולא יחדו עברו וגס פחד בלי להחריבה
 לא אך )ו( יד בה לשלוח אליה בהגיעס לכבס ירך לבלתי יתחזקו יחד
 כאשר זה כל על פחד בלי נועדו אותה יראו כיאסגסשטרס היה כן

 לבא פחדו ולא מאז נועדו ולמה )ז( נחפזו נבהלו תמהו כן ראו המה
 אשר שס להיותס כלומר שס אחזתס רעדה כי הוא הלא פחד פחדו ושס
 קדים ברוח פן )ח( ממך ופחדו מורא עליהס הטילה שכינה זזה לא

 למצרים עשית כאשר ויאבדו לארצם בו יש; בהן אשר תרשיש אניות תשבר
 הוא אהה עושיס שהס ומה פס עודך כי ידעו למען רק זה ואין ביס

נא הנה וכו' כן שמענו כאשר )ט( : הכל ממך כי העושה
 אברהם בזכות נבכה ראשון בית כי רביס במקומות אצלנו כמבואר ידענו
 היה ורחמים חסד בבחינת הראשון היות על כן ועל יצחק בזכות והשני

 היה אשר השני אך לעד ישתבח ההזיה הואשם ביתה׳ אל מתייחס
 כנודע דברים חמשה ממנו חסי־ו כן ועל דין בחינת על היה יצחק בזכיח

 הוא הנניאיס מפי ששמענו הצרות התקיים ראותנו כי מרו״ל ידענו עוד
 עקיבא ר' חברי בראות כן על כי הטובות כל להתקיים תקוה פתח

 בוכים אנו לו אמרו מצחק היה עקיבא ור׳ בכי ציון הר על הילכו שועלים
 נתקיימה כאשר כי מצחק אני ביכיס שאתם ממה להס אמר מצחק ואתה

 כנסת אומרים כי והוא הענק אל ונבא הטובה תתקיים הרעה נבואת
 לא כי ידעכו והיכלך עירך החרבת אשר הנה בגליות ההולכים ישראל
 התראות שמענו שכאשר אחר כי ידעכו הלא כי עשית כהן כפשך מגועל

 הדברים יתר וכל תחרש שדה ציון כענק נביאינו חפי וייעודיצרות
 בחרבן הוא צבאות ה בעיר בין ראינו כן נביאיס וביתי־ שבירמיה הרעים

 בית בחרבן הוא אלהינו בעיר בין זה שם אל מתייחס שהית ראשון בית
 יזה גס כי בטוחים אנו בזה אלהיס שם אל מתייחסת היתה אשר שני

 כדברי עדעולס&לת יכוננה אלתיס כי יתקיים מהטובה ששמענו
 מה כי אמת והן )י( מספר אין וכיוצא זכו' ציון ה' נחס כי הנביאים

 שלא היכלך כקרב תמיד יהי חסדך כי הוא כהחלה אלהיס וחשבנו שדמינז
 ))יא( ה היכל ה' היכל לירמיה ישראל כמאמר אויב יד בו ליגע הניח

 ששלחת מה חלילה ס הגוי בעיני ף א כבוד להעדר לך זה יהיה לא אמנם
 לעשות שהפלגת הדין חדת אלהיס כשמך אדרבה כי ותחריכה בציון אש
 מלאה צדק בזה כי אוחרס והיא ארץ קצוי על תהלתך כן בה ורוגז דין

 עמך פדית בזה כי לצדקה לך נחשב בציון ורוגז דין בעשותך כי ימינך
מה על הגויס כל ואמרן פסוק על מאמרנו והוא באמת תהלתך והוא

,עשה



מט מח תהלים אל רוממות

:ימעף מלאה ץ'ךק ארץ”־־.קצר”תהלתף.על

 העס אס יאמרו כי שהוא כו׳ האף מהקרי הזאת לארץ ככה ה עשה
 כן׳ הזאת לארץ ככה ה' עשה מה על וזהו חטאה מה הזאת הארץ חטאן

 שוישליכס הריוח והיה הארץ לקתה ולכן כו עזבו אשר רק זה אין ואמרו
 היתה שלא הארץ לקתה לא אס כן שאין מה הזה כיוס אחרה ארץ חל

עדי. השמדס אס כי מספקת ההשלכה

 הדבר יכירו המיס גס כי •.;ה ער

 נשפך שעליהן ובנותיה ציון גס חס
 ישרחל את להציל חמיו ה כוי

 ה ישמחס כי טובה לך ויחזיקו ישמחו
 הר ישמח וזהו ישראל עס לעתיד

יהודה עיירות

 הן יהודה ובנות ציון הר כי כן׳ ציון

והנהרס! הנחרבות יהודה עיירות
 ותקכל בציון חש ויצת כמד״ח

 וערי ציון בכות ועל יסודותיה
 כי׳ ביהודה אש ושלחתי נאמר יהודה
 ישוב אות' לנח כי מספר אין וכחציו

 ושפע טוב ברב חמס הואית'
 וכו׳למען תגלנה ציון הי־ ישמח וזהו

 בהס הרבתה אשר זכו' משפטיך
 או הטוב אז יופלג הרוגו לעומת ני

 :סגךליי׳ ספרו והקיפוה ציון סכו ע : משפשף
 למעך ארסנותיק פסגו לחילה1 ללבם שיתו יי

 כיזהיאלהיםאלהינו טי הרון: א לדור תספרו

: ינהגנועל־מות הוא ועד עולם

 : מזמור קרח—ד-יבגי למנצח א מט
 העמים כל־ שמעו־זאת נ

 “גם־בניאךםגש־־בני ג :חלד האזינוכל־ישבי
 והגות חכמות ידבר פי י :ואביון עשיר יחד איש
ככנור אפתח אזני למשך אטה :״תבונות לבי

הידתי
יתב' מאתו מבקשי׳ שאנו בקשה היא

 אשר תחת ה' משפטיך למען וב'1ונ שמחה שופע כו' ישמח ואומרים
 ציוןזהקיפוה סבו )יג( ־ המה חטאו שלא מה על בשבילנו עניתם

 לעתיד ה' ייטיב אשר מעתה תראו הנה קדשט ברוח קרח בני אמרו נו'
 קרח בני בזמן שהיה ב״ה בבנין הנה כי והוא ה;' ציון סבו הנה כי עמנו
 לפי וארמנותיה עמה שיעור כי ציון יישוב היה נר דרך על ראשון בבית

 היתה אשר על העיר ואורך רוחב שיעור .מס י ־ אלף צריך היה הנוגע

 חזקים שתהיו כדי שנית פעם והקיפוה אחת פעם ציון סבו אמר וזה
 ואחר )יד( הס כמה מגדליה מספר ספרו כך ואחר שיעורה גדעת

 אותס מהכיל מאד רב כי שבתוכה העם חיל הוא לחילה לבכס שיתו נך
 ארמכות יש מגדליה זולת כי ארמנותיה פסגו וכן ההיא העיר שיעור
 יהיה הלואי העיר ורוחב אורך שיעור לפי והנה עמה חילי בהן לשבת
 העיר באייר כמרוממיס הס הארמנות כי ונמצא מגדליה למספר מקים

 ענין והוא ארמנותיה פסגו וזהו אותם מחזקת העיר אין הטעע לפי ני
 ירושלים יישוב היה בטבע שלא כי כו' המקום לי צר לחבירו אדס אמר ולא
 על וחומר מקל הוראה הוא הזה בבית היה מאשר כי אמר כן ועל "ל כר

 לישרחל שיהיה אחרון לדיר תספרו למען וזהו השלישי בבית העתיד
 עתה פלא העושה אלהיס זה כי )טו( העתיד על ומבטח אומן ואמונה

 לבו יצא ומיה זה מעין לעתיד כן גס להפליא ועד עולם אלהינז הוא
 יתברך היה ובשני הראשון בבית כאשר כי עלמות ינהגנו שהוא בטחון
 לעתיד יפרוץ וכן ירבה שכן הוראה היא בירושלס טובו שפע לנו מראה

 לעתיד ויתרחב יחזור זה כל על המקוס וצר נבלעה בחרבן ביני שביני בס
 יוצאת ונפשנו שנמות נס כי המית דבר על ינהגנו הוא כך שיעור בלי

 באמנה היתת מאשר התחיה בזמן מות אחר בגוף הנפש כבוד יהיה בדול
 גזר חשר כי התחיה אושר לבטחון נקח מות כי מיתנו ט־ס הנפש אתנו
 ורפא שב כאשר אס כי חלילה נקמה ענין בני שפועל אינו עלינו מות

 כי בראות משיח של בדורו יבחן זה כי עמנו יעשה כן ובנותיה ציון4
 כד״א להתרחב חיזרת המשיח ובימות זצמקה רחבה ציון היקה בתחלה
 תיתה בקרבה ה׳ שבהיות אס כי זה אין יאמרו כז׳אז אהלך מקום הרחיבי
 שבטים עלו ששם פסוק על אצלנו ככתיב הרוחניות מחמת הרבה מחזקת

 להחויקמועט קדושת כיאין ממנה זה חסר הקדושה ובהסתלק ©׳

 כן ואחרי מתייבש ממנו ובצאתה בו 1ןפש שהיתה כמי זהזא המרובה את
 חוזרת היא בגוף כנשמה בה להיות יתמיך הוא חוזר המשיח נימות

 ולא יתברך לפניו תמיד חביבה היא כי ידוע ציון והכה מרובת להחזיק
 חומן אמונה התחיה תהיה כן ממנה נסתלק מחמתה כה נעל מאשר
 נפש שהיתה היא כציון לנו שקדה האמר כי משיח של הזא אחרון בדור

 נפשנו הוסרה אס בנו כן שבת ובאחרונה ממנה והוסרה זתרחב נה
 הנהגה דרך שהיא לארץ כאשר רק היה משנאה לא כי ונחיה תשוב ממנו

1:׳ כמדובר עלמות ינהגנו הוא כן העת לפי
 את דעת ללמד חובר הלזה כו'המזמור למ^צח )א( 20

 בתרדמת נרדמים לב לעורר העס
 חילם על הבוטחים ועושר הון יין שכורי גאות עטרת ולהפיל הזמן הבלי
 הולדס מיום המות יום שבר על נחלו ולא דבל ללא השמחים עשרס ורוב

 והנה כו׳ למנצח ואמרו זהיחלו גביהם על ועולה מכליותיהם הי־חזקה
 ממור קרח לגני אמר כן על מזמור ולא ליה מיבעי קינה תעלן לפי

 יבין להעיק המשכיל אכן מהתיבות
 ♦ בס"ד דרכנו עלפי ביישובן

 מרחוק היא שמיעה כיהנה ואומרה
 על מרז״ל כנודע מקרוב והאזנה
 כו'ובישעיה השתים האזינו פסוק

 שאמרו כמו כו' שמיס שמעו אומי הוא
 השמים אל קרוב היה משה כי ז״ל

 הנה בישעי׳ואמר הארץונהפוך מאל
 החדסישבלתי בבני יששניסוגיס

 מחשיבים וים העולס בעניני שקועים
 ועל בקבע כתושבי'בעולם עצמם
 לא כי שמיעה לשון אמר הא' הסוג

 לקבל לשמוע בעצם להתקר' יצטרכו
 זאת שמעו חומר הוא ולהם תוכחת

 אמר הב' הסוג ועל העמיס כל
כעצם עצמכם הגישי כלומר האזינו

 הן קרח בני הלא כי לו יאמר מזמור קרח לבני הלמנצח להיות כי כלומר
 יום זכרו כי כאביהם עשרס וברוב בו מבטוח בחילס רחקו אשר הס

 ויחלל לבו בטח בו אשר אביהס במות מתו לא קרח ובני כן ועל המות
 העמיס כל זאת ׳עסעי )ב( ־ מזמור קרח לנכי למכצח וזהו כבודו

 הקושיות להקשות באנו כו׳הכהאס
ירבו במקראות להעיר הראויות

 בעולם כגרים ולא כתושבים הס אשר הס חלד יושבי כל האזנה כמשמעות
 אדם שנקר' אברהם בני או אדם הק־וייס ישראל הס אדס בני בין וזה

 האדמת איש נח בני הוא איש בני גס באדס מתנות לקחת על ז״ל כמ״ש
 רחוקים העמיס כללות איש וקראו נח בני הנקראים אומות יתר כל הס

 בישר!( אך כמרחוק שמעו אמר כן על הזה מהעולס עיקר עשוה מבלתי
 בעילם כגרים הס אשר הצדיקים אל ולא האזינו אמר יותר הקרובים

 לא ע״כ כי האמת וישכילו ידעו חותם כי לפניך אנחנו גרים כי כד׳א הזה
 וזהו גרים ולא בעולס התושביס עס אדבר אך עיקר הזה מהעולם יעשו

 יושבי שהם ומתהלכיס לגריס ולא ליושבים עצמם שיחשיבו חלד יושבי כל
 העמיס אל שייחדתי ומה )ג( הזה בעולם וישיבה עיקר עושיס חלד

 הנה כי בעה״ז התגאות לכס שוא כי הוא העמיס כל זאת שמעו באומרי
 הקב״ה של כפיו יציר הראשון לאדם לבנים עצמם המייחסים אדס בני גס

 כי פסוק על זיל כמ״ש איש בני גס המעל? לגדולי עצמס המחשיבים
 תשמעו ואשר ידבר האדמה איש בו שנאמר נח על כי מאיש אנכי בער
 כן שאין מה העולם באותו שהוא יחד שהה במקום זכו'כי יחד הוא

 פת ולא ואביון עשיר יהיו שס יחד בו נמצאים הדודות כל שאין הזה בעולס
 האומר כמאמר בהפכו וההיקש שמה הוא עני פה עשיר שהוא מי כי

 אן עשיר שתקרא באופן למעלה ותחתונים למטה עליונים ראיתי בגמרא
 המדבר המשורר דרך הנה • כו' חכמות ידבר פי )י( הוא שס אביון
 תדבר ולשונו בפיו הדברים את ושס הקדש רוח בא כי הוא הקדש ברוח
 לדורות וכותבס מפיו שמוציא מה שומעת המדבר ואזן יתברך מאתו
 ונבאאלהעניןאמר * לשוני על זמלתו בי דבר ה רוח דוד מאמר והוא

 . פי הנה אותו לזמר הקדש הרוח קרת מבני בו הושפע אשר המשורר
 הקדש ברוח בפי הושפע אשר כל להגיד באתי אס לומר כו' חכמות ידבר
 והגות חכמות ידבר פי הנה כי הוא רב הלא המות דבר על ית׳ מאתו

 חכמות אין אך חלד יושבי כל אל תבונות יש ההס הדבריס מתוך לבי
 פי דבר מאשר לשמוע אזני שאטה מת לכן )ה( להמון ראויות ותבונות
 רק אותם ישכילו כלס לא כי החכמות אינן חלד יושבי כל אל להשמיע

 שאני הנושא כי ולהיות זה במזמור אותז אשמיע אשר אזני למשל אטה
 צריכה הקדם זהרוח ובשממון בדאגה ידבר יפי עצבה יתן לדבר בא

 או :י חידתי ושמחה בכיור דברי פתח לפחות אפתח כן על שמחה
 בכינור חפתח אס כי אינו לי מבעי וקינה מזמר תראוני אס הענין שיעור

 " המנגן כנגן שמחה שצריך הקדש ברוח להחזיק חידתי בלבד פתיחה
 הוא מה וחידה משל אומרו אל לב בשוס הכתובים שיעור יהיה או )ג(

 יחד הוא הלא כלכס והאזינו שמעז־ אמרתי מי ואל שהוא
 משל ממשל שאני חלד יושבי ותאזינו העמיס שתשמעו שהוא ואביון עשיר
 עשיר שניהס כאלו הוא וחידה והמשל ואביון עשיר בויכוח הס שיחד
 תבונות לבי והגית חכמית לדבר יכול שפי וגס )ד( בויכוח ואביון

 כי הוא הלא וחידת משלים למשל ולא מפי שיצאו החכמות על נוספו׳
 המון בלבד לא )ה( לשמוע לחפוץ אנשיס דרך אין המזהה הזכיר שמזע

 צ״ל אין כי לומר והוא חזני למשל אטה אמרתי המוכיח אני גס אס כי עס
 אפיל! אס כי כזה לדבר ותבונות חכמות דברי אל יטו שלא העס המון
 פי ועל מוסר לקבל החכמות מאל יותר אזני למשל אטה לבי חכס כי אני

 בא אני עצמי את אדרבה לי ולא נא אני אתכם לייסר לא כי אומר דרכו
להוכיח



מה נג נב תהלים אל רוממות
 היה לא אחת פעם בא הזעם היה אס כי הוא אך מדתו השך והוא

 בכל אחד רנע שמחלקי עושה גדול חסד כן על לסובלו לעולם אפשר
 אדמה הלא שאול עם לעשות חשבת חסד אס לדואג דוד יאמר ונזה יוס

 עשית ואתה רגע הוא אך יום בכל שזועס יום בכל שעושה אל לחסד אותו
 , הזעימהכלהיוס שהיא אל החסד
 ה כהני כל על זעס כלה שהיה

 אל חסד כי תמים ביום להמיתם
 עשית אתה בלבד רגע שיהיה סהוא
 כל כאלו מתמיד אל שעושה חסד
 ואס )ר( רגע כמו ולא הוא היום

 אלי הנוגע על נקכוכת שלא תאמר
 כן שהיה לך שנראה רקעלאחימלך

 שואלין ואין בחלהים לי 11שש על מות
 ועל ץ הד על וקנאת למלך אלא

 הוא האמת כי שקר זה גס האמת
 הוות שתי לשונךשהן תחשוב הוות כי

 היית לאחימלך אחימלך על וגס עלי
 היית ולי לשוחטו מלוטש כתער
 אפו לשיחרה שטנת רמיה עושה

 תוקף בכל לרדפני ויתחמם עלי
 כתער כו הוות וזהו שבעולם המצחו'

אהבת )ה( : מלטשכו׳
 שלא תאמר אס כז׳אמר מטוב רע

 : רמידה עשה מ^טש כרחער לשונך ותחשב
 : סלה צדק מדבר1 שקר מטוב רע אהבת י׳

 גם־־׳ י מרמה: לשון כל־דבךי־בלע אהבת י
.רשרשך מאיחל ויסחה יחתך אל.יתצךמצח

 ו^ליו תיאי צדיקים .הראוח י• סלה וחיים מארץ
 מערן? אלחים ♦שים לא הנה'הגבר ט :?שחקו

 כדתי^ן,ואני י כהותו:;1ויבטחכרבעשרו^ז
 :ועד עולם בחסד־אלחים בטחת♦ בביתאלהים

כי־טוב שמך ואקוה ;!שית כי לעולם אודך יא י

 : על־מחלתמשייללךוך למנצח " גג
 ^דים אין בלבו נבל אמר כ

השחיתו דבר במדת להחזיק רק כונהך היתה
 אהבת הצה כי טענה איןיזו היה כאשר המאורע כל סיפרת כן ועל אמה

 שאהבת אס כי היה לא אך האמת סיפרת לבב ובתום יתן מי לומר כו'
 בעתו טוב הוא שקר כי הוא הלא אהבת שלא הטוב הוא ומה מטוב רע

 בקצת והאמת השלום מפני לשנות מותר כי זהות סלה ואמת צדק מדבר
 שקר הוא שטוב באופן הרע לשון שהוא עולם חורבן הוא מקומות
 חל השקפה בלי סלה וצדק אמה מדבר מהיות השלום מפני לפעמים

 שטוב שקר הוא הלא הטוב הוא ומה מט^ב רע אהבת וזהו העתים הפרם
 השלום מפני לשנות שקר לומר לך שהיה כלומר סלה צדק מדבר לשעתו

 מתוך פסילת שביררת אלא עוד ולא )ו( מהטוב יותר הרע אהבת אך
 נתן חרב וגס בה לו זישאל שחמרה והוא בלע דברי כל וזהאאהכת אוכל

 ואין לביך אתה מדוע לו ששאל בנתיס עבר ואשר לו נתן צידה ונס לו
 ידע אל איש אלי ויאמר דבר לודודהמלךצוני השיב ואשר אקך ליש

 מה דוד שאל מאשר וכן אחימלך עשה לבו בתום כי מזה שיורה ט מאומה

 אדרבה חס כי לו הודה ולא ירעב כי נפשו למלא לחם חמשה ידך תחת יש
 הגיד לא זה כל את דוד לקחו ועכ׳ז קדוש רקלחס לז היה שלא לו אמר

 לבז בתום כי הראות לבל דוד ותשובת חימלך א שאלת ענין השמיט אס כי
 בלע דברי כל אהבת וזהו לו נתן וצידה אמר חס כי הלחם וכןענין עשה

 שראה מה המת להגיד ולא מרמס לשון היות יורה וזה לכדס לאומרם
 אליתצךלנצחכו׳אעראצ"למדתאלהיס גם )ז( : לב בתמימות

 מאהל ויסחך יחחך לנצח יתצך חשד מדת שהוא חל גס אס כי ה מדת או
על ז״ל ופירשו באהל ימית כי אדם התורה זאת כד״א המדרש בית הוא

 בית הנקרא הנשתה שורש בתקיס
 מלחלוחית שאיבש אלהיסלאאירא

 ע״י הלא כי לבב בהרהורי הפרחתי

 כחסד בטחתי כזית ייסורין מרירות
 שאבי הדין מדת של חסד הוא אלהיס

 ועד עולם חסד שהוא י״סירין סובל
 שלא כנודע עה״ב מתנים ייסורין כי

 אס כי ה הע בן להיות חבטח בלבד
 עולם מן עזר גס שהוא ועד עולס

 מה טית ואמר ה ע הוא ועד זה
 יבלכן לא עלהו חורף גס מקיץ זית
 ע״י אמוט לא צרה כימי סוכה ימי

 אתפרד ולא רום מרירות שאטעס
 שאלתי הנה יאמר אי • משורשי

 שמיצר על לא והנה דואג מפלת
 חפץ איני אני נס כי חושש אני אותי

שלו להיות העה״י ואושר במנוחת

 ממנו תורתו את הב״ה ששיכח ז׳ל מאמרם רמז ויתכן המדרש בית *
 ונכנע ניחת שנשחר השכחה ע״י שהוא יחתך וזהו המדרש מבית וגרשוהו

 חיים מארץ להשתרש מקום יהיה ממנו זכהעבירך מאהל ויסחך ידה ועל
 יאמר ו־(ס ושרשךכו' וזהו שורשו מן נעקר כי אתו אין חיים עץ כי סלה

 ית והוא ה אל ישוב אולי שיחיה רחמים עליו לבקש היה טוב קיש^לא
 הוא אל סגס שאמרתי אלא עוד ולא בשובו אס כי רשע כתות יחפוץ לא

 במותו לעולם נמשך חסד ואיזה )ח( ט' לנצח לנוהצו יהכיס חסד מדת
 יתבר הוח עושה גדול חסד הנה לומר והוא כוי צדיקים יראי כי הוא הלא
 צדיקים אף בעולם וחי יתקיים אס כי זה של במיתתו הצדיקים כל עם

 ה כהני נהרגו רשעו שע״י מי באומר ויתפקרו יהרהרו חז אפשר
 עתה אך חלילה המשפט אלהי ואיה ושלו שלאק והוא רבים וכן שלמים

 יראת יקנו כי מה' וייראו צדיקים יראו כי לצדיקים חיים ימשך בהכרתו
 שהוא הכרתו הוא לעולם גדול שחסד באופן ישחקו ועליו ואדרבה שמיס
 יתפשט בל הגוף לכל חיים היא היד כריתת ביד יבא שאס הידוע כחולי

 הגבר הנה אומרם הוא ישחקו שעליו השחוק הוא ומה )ט( הלב פד
 ישים לא אשר הנכר לפנינו היה מפלתו בראותם יאמרו כי והוא,כו

 בהלשנותו ע״יהותז עוז יהיה לו שחשב בזה בהוותו יעז כו' מעוזו אלהיס

 ויכשירו כמוהו יקרם פן יירחו וכזה סופו היה מה נא ראו כלומד
 תפלת שע׳י אמרתי הנה כו׳ רענן כזית ואני )י( : מעשיהם

 יאמר ואס שמיס יראת שיקנו וייראו צדיקים יראו ט לעולם טוב הזא דואג
 דואגאירא מפלת שע״י עצמי אל ולא זולתי אל הדבר ייחסתי למה איש

 וחני "א לו טובו ויתמיד יחיה אס להרהר גא א ולא יותר כשרון ואקנה

 תחיז יתירה שמיס יראת אקנה אני שגם אמרתי שלא מה לומר ט כזית
 הדבר אהרהרעל שלא חצ״ל אני כי הוא הלח להרהר לי אפשר שהיה מה

 רענן והוא מר שטעמו ידוע שהזית רענן כזית ואני אדרבה קם כי
 ס אלה בבית אני כך תמיד ומפריח

 לאילן דומים בעה״ז צדיקים כי והוא
העליון בעול הוא טהרה במקום נטוע

 במקום אלהיס בבית רענן כזית שאני לי די הנה כי בהיכלי ורענן בביתי
 נטוע שאני במקום רענן כזית שאני שבטתתי מה כי לה1למ נטוע שאני

 לי שהוא שעלי הדין מדת הוא אלהיס כחסד הוא במקוכתזהרה למעלה

 עולם רענן כזית שאני בטחתי בו זה שם בתואר עמי שמתנהג מה חסד
 רעננות* שיהיה אלהיס בחסד בטחתי ט כזית ואני הכתוב ושעור ועד

 אני איך נא וראה )יא( אלהיס בבית רענן כזית שאני מה ועד עולם
 חסד לי עשית כי לעולם אוד־ הנה כי אלהיס מדת שהיא בייסירין חפץ

 עלי והבאת עשית אשר בלבד ולח ייסורין לי שנתת שהוא הנז' אלהיס
 המיוחדין ייסורין עלי שיבואו הבז' היס11 של שמך וחקזה גס אס כי מאליך

 שיהיו לא אך לי הוא טוב כי אחי בואו כענין אותם אקוה אלהיס לשס
 נגד רק משפט ללענה יהפכו כי לשונם מריב נפשי מבקשי נגד הייסורין

 כז' אודך יאמר או י בס אקוץ בל ויחזיקוני ינחמוני שאדרבה חסידך
 וזהו במשנה כאמור לבא העתיד על וצועק העבר על הודאה נותן ענין
 יעשה שכן כה עד שעזרני שמך זאקוה עשית כי העבר על לעילם אודך
 הס אשר נגד טוב הוא עכ״ז דין שהוא זה ששמך רק כדאי שחני ולא להבא

 אומר גוזר איני כי אקפיד לא החדל או תעשה אס שבין באופן חסידיך
 יאמר או י להם טוב אלהיס שס גס שלחסידך רק כן לי תעשה שודאי

 צער עלי שהכאת לך המיוחד עשית כי הנוי תלהיס שם לעולס אודך הנה
 הייסורין כאשר לרחמים לי יהפך זה שמך כי מקוה אני ועיד וייסורין
 להפך לחסידיו ית כדרכו אלהיס כשם הטוב אקבל כן ידו על קבלתי

 גדר כי הוא ומטיב טוב כי שמך ואקום וזהו רחמים למדת הדין מדת להס

 הדק מדת שמהפכיס שהוא חסידך נגד הוח כנודע שמטיב הוא טוב
: מגדרם אני להיות אזכה כן לרחמים

 מזמור הנה ט נבל אמר כו' מחלת על למנצח 00 ננ
 והנה י״ד ממזמור הוא קצת משוכה זה

 כגלות מתחיל ויטח ודרך הזה החיל הגלות על מדבר שהוא כתבנו שם
 אחשוב ופה גליות בד דבר פה כי שלפניו המזמור חל מקושר והוא מדי

 כי והוא כעצם מדי בגלות וידבר הקודם אל מקושר אחרה בכזנה שהובא
 שאול ונגד כו' לנצח יתצך אל נס ואמר דוחג של הרע לשון על דוד התלונן
 ה כי אבי רואה הזה כמזמו אמר דבר לא על הכהביס עיר נוב והרג שקבלו

 שה נראה שהיה מ־וקוס ראי׳ לך אביא הלא כי ובזרעו בשאול מאס לא
 המלכה אסתר כענין והוא בו יתברך דבקותו יראה משם ואדרבה בו געל

 ה' הצמיח ידה על ואדרבה לנכרי בהנשאה חלילה נדח״ת שהיתה שיראה
 כן על כי הקדש ברוח והשכיל זה כל צפה והוא עמו ישראל לכל תשועה

 ואסתר מרדכי ממנו שיצא מי יוליד עד ז״ל כמאמרם שהעי את הרג לא
 וזה לשאול ית הוא לו שמחל מחילה על שהיה מחלת על למנצח זוהו

 משכיל מחלת על וזהו הקדש כרוח דוד זה השכיל האז כי לדוד משכיל
 והריגת הריגתו יפות פנים בסכר וקבל שאול שנתבייש על והוא לדוד
 )כ( לחופה שמוליכס כמי עמו והוליכם הדבר שידע במלחה בניו

 עלונבלכיישבעלחסאמרחין כמאמרנו ההן הוא נבל אמר הכה וחמר
 ואינו זקן כברהוא אלו של אלהיהס לאחשזרוש שאמר ז״ל כמאמרם אלהיס

שהתעיט אלא אחשורוש וסעודת בצלם השחיתו ישראל והנה ט יטל

מל מג 1 א יב



נד גג תהלים אל דוממות
כפי היות יסכלו לא כזה כי האמת ומכירים העול מתעיכים שהין על

 ^דים ג והתץיבי^ו$איןןשרדטוב: השחיתו

 וחיש לראות עי־כגי־אדס השקיף סשמיס
 באסגיהדו י : את־אלהים דיש משכיל

 הלא- ה : נאלךזואץעשרךטובאקגס־אחד
לא אלהיס לחם אכלו עמי אכלי און ידע/פע׳י

 העזות לתקן טוב עושה אין כן יודעס ועש עליהם שנגזר מה הדין
 אדם בני על לרעה השקפה השקיף משמים ה ואז )ג( הרעה ולבטל
 זה מה ועל זה מה על משכיל היש לראות המן ע״י ובמציק במצור א להבי
 כלומר הדבר הלה*©.לתקן חת דורש

אלהיסהוא את הרש נמצא עד
 ע״ה משה ז׳לששאל מרדכיכמ״ש

 צדיק עילם כאותו איש יש חליהו את
 יכקש לו אמר מרדכי יש לו וחמר

 וזהו ויתוקן מכאן ואני משס הוא רחמי
 בשמים כעשה כל את ידע ומרדכי

 בא מרדכי שבזכות הרי וכו׳ אז-וילבש
 זכות וגס )ד( לו ולעמדה מש

 מרדכי שעשה מה עס הלא כי אסתר
 עד ישראל המון כל שביס היו לח

 המן במשתה שעשת' מה היא שעשת'

 ראשונר באג״ות צ״ל אין זה זלמלא ש
 שכתבו אחור סג כלו *שר כ נס כ"?

 הראשונות גזרת אחור לסיג בשניות
יאדונהלחו אס כי לאהיתהתקנה -

 המלךכו׳ בשס נכתב קשר כתב ני
 היו גן ועל להשיב קין כראשונות
 אין אז כי באופן קיימוה הרחענות

 לא עדיין כי אחד גס אין טוב עושה
שראו מה כל על בתשובה ישראל שגו

 שםפחדרפהדלאה;הפחדכי־ י : קראו
 כי־אלחיס דהבישתה חנף עצמות אההים&ןר

 מייתןמציוךשץותישראלכשוכ י : מאסם
:ישראל' ישמח יעקב על שבות אלהים

 : לדוד משכיל ,בעינורת למנצח א נד
ויאמרו הדפיס בבוא

 אלהים ג : דוד^סתתדעהנר הלא לשאול
 אלהים י :^^בוךתךתךינגי

 * כערים ה : האזעהלאסח־פי תפלתי שמע

 אלהים שמו לא קמר^ל^גרעיסבקשעפש
 הנהאלהיםעיךליאדגיכסוסכי י :סלה לנגדם
^ובהרעלשרריכאמתףהצמיתם: * נפשי:

 וברחובות בשוקיס מרדכי שעשה
 את אסתר שהזמינה עד )ה(

 נחמיה ר דעת והיא אקס והמן המלך
 המלך את אסתר שהזמינה שטעם

 אחות ישראל יאקרו שלא היה והמן
 בטחונס בה ישימו ולח המלך בבית לנו
 רעד אחזתם קז כי היה וכן

 בחזהת ה אה קראו אז עמהועלמינבטח בעצה המן הנה באומרם
 הלא וז״א בה תלוי הגאולה זכות שכל נמצא מתרפים היו כן ואלמלא

 חטאנו זו ה' הלא מראש היגד הלא כד״א לח אס כמו הלח ויהיה כו' ידעו
 עמי שאוכלי תשובה הצריכיס שבישראל און פועלי ידעו לא אס ואמר

 ה' כן שידעו לא אס אסתר בסעודת שהוא יחד לחס אכלו והמלך המן הס
 בזכות כי 0) עליה הזכות שכל נמצא קרחו לח ה' וזהי קורקיס היו לא

 ראשונות הגרות עת בהגיע כן הקרי פחד היה לח כן על פחד פחדו ששס
 אתך החונה המן הוא חונך עצמות פזר חים חל כבר ההיא בעת כי

 רק עוזריס הין לא ועס עס שרי וגס בלבבם מורך היה ובזה הבירה בשושן
 הבישותהכיאלהיס הלא כי הראשונית להשיב שאין עס היהודים את

 של מעמו ועיר עיר שבכל ישרחל שונחי אה הבישותה ה אהה כי מאסם
 תאתר ושמא )ז( מאסס אלהיס כי להורות העמים בעיני נבאשו כי המן
 השבעים שלמו כי בציון שרויה שכינה אז כבר שהיתה מה סיוע לזה הלח
 שבעשה מה כך כל היה ולא צריך היה מעט עזר כי ועל בבל גלות של שנה
 מציון יק מי כי בעיני הוא רב בעיניך הוא מעט קם לז״ח שאול זרע ע״י

 ע״יקבלי ישראל ישובו עד יקוהית׳ שלא הן נס העתידות ל ישרי ישועות
 קדושה רוח עלינו יערה השתים שער נגד לשר שמציון אס כי משיח
 עמו שבות ה׳ שבשוב צרות משוללי כזאת שיהיו ליושע יתברך אליו לשוב

 אלהיס בשוב וזהו ה׳ לנו ישוב לשוב להתחיל לישראל הראויה שהתשובה
 היה כאשר משיח קבלי יהיו שלא ישראל ישמק יעקב יגל אז כי עמו שבות
 התמדת בלי לירושלס ישראל ועלו אסתר עי מיד נגאלו כי ההוא בזמן
 פה אומרו וגס י״ד למזמור זה מזמור שבין השינוי נכון על יבא ובזה צרות

 לא ועכ״ז הדין בשורת היה הכל כינס כיין פה כי ה בתקוס אלהיס
 ידי על להיות וגס זרעו ע״י התשועה להיות שאול על הדין מדת קיטרגה

 יאמר או )ו( : שכינה בה שנתלבשה כנודע מלכות שלבשה אסתר
 השרוי היס11 כי היה המן את שהבישות מה תאמר מה לומר כז׳ הבישותה

 שלוחי׳ומשתדלי' היו ובניו והמו מחם מערבי מכותל שכיג זזה שלא בציון
 כי כמדובר כו' יתן מי זה כל עם לז״א )ז( תרז"ל כנודע הבנין לבטל
 בגלות כ׳י השכינה בהיות הבה יאמר או " הועילה זכותה עכ*ז
 שנהיה יתן מי אך יעכבוה עונותינו כי ליגאל ייסורין הרבה צריך אתנו

 היא אלהיס שבשוב תישיענו ומשס בציון שכינה מיד שתשרה באופן זכאים
 יהיו לא אז כי שנותינו את והשיבה בציון כבר שהיא עמו שבות השכינה

 ישראל צרות בכל כי רבתי באיכה מ״ש והוא כו' יעקב יגל רק משיח הבלי
 על יעקב יגל עתה כי אמר כו' ביעקב ויבער שנאמר אבינו יעקב ש ערג־

בנדבה

 במשפט גאולת שתהי׳ מאליהם שלמה
 צדקת כקורת ליגאל יצטרכו ולא

 כן לענין כי אחישנה זכו ענין שהוא
 הבלתי ימותו ולא משיח קבלי יהיו לא

 קשר בלבד קצתם וישארו צדיקים
 וישמחו ישחרו כיקס לו יאמר קדוש

 המה שלמים לא אשר בין כלס יחד
 השלמים בין יכנו בשסיעקב אשר

 ישמחו כלס יכנו ישראל שבשם
 יעקב יגל חז עמו שבות ה' בשיב וזהו

: סוגים השני שהם ישראל ישמח

"׳ למנצח 00 נד
 )ב(

 לי שהיה למה ני אמר נניאני'
 הוצרך הזפיס הלשנת מצית עצבות

 יהיההלמנצח הקדש רוק להשראת
 לדוד משכיל יהיה למען רבות בנגינות
 כו׳למה למנצק הכתוב ושיעור
 : הזפיס בבא להיות נגינות הוצרך

 אין הנה כו' בשמך אלהים )נ(
 ביד כהיו' גדולה צרה

 מקדם שאיל נכפלו ושס כקירה בעלי
להסגירו שחמרו מאקור וזיפיס

 ישועות אמר אלה שבי שעל ויתכן הגאולה על ישראל ישמח הצרות העדר
 שנאמר במה יאמר או " ישראל ענין ועל יעקב ענין על רביס לשון
 ציון כי שוות תקנחס אין בצדה וישראל שציון היות עם כי הנביא ע״י

 היה שלקתה מה כי חטאה לח כי שתפדה הוא ובדין תפדה במשפט
 העם הס ושביה אך העם לאשמת

 ית' מאתו צדקה בתורת בצדקה יהיו
 ציון ומבחינת יתן מי יאמר ובזה

בתשובה שיזכו ישר^ ישועות תהיינה

 אצלנו כמפורש מידס לינצל הספקת האדם זכוה אין כי וידוע שאול ביד
 שמך בעבור רק הקנה לי אין אמר כן פל השלי ובביאור השרוי בחבצלת

 בגבזרתך יהיה רק אדס בידי יהיה אל ההחייבכי עון בי יש והס תושיעני
 פועל על תדינני ויהיה אלי המך ידך על ויהיה הקשה בדין אפילו שהוא
 אנכי דן ח כד לחייב או לזכות הדיינות על ולא העין על הנעשה הדין

 כמדובר הושיעני שמך בשביל זה העין יאמר רוחי* ידון לח

 שיהיה נס אז כי מידס צאתי אחר חייב אסחבי תדינני ובגבזרתך כן זאחרי
 תזכני ה אתה כי ודס בשר מידי צאתי אקר אחוש לא הקשה הדין בהדת

 להנצל אזכה לא כי לסידיוט שנמסר כמי בידס עידני תדינני לא אך בדין
 כך ואחר בלבד שמך למען תרימי טרם הושיעני דק בקירה מבעלי
 עודחבקש כו' תפלתי שמע )ד(אלהיס : בגכורתך שיהיה גס תדינני

 עוד תפלתי שמע מיד רק פי אמרי גמרי עד תפלתי מלשמוע תמתין אל
 שטרם אקר פי לאמרי' האזינה כך ואחר ותקבל השמע וחתה מדבר אני

 עד אמרי כל והאזין גמור כך אחר ותשמע תענה חתה בקראי או אקרא
 כו' וחרשת כו׳ לבו תחות פשוק על למעלה כמדובר לך יערבו כי תומס
 למסור עלי קהו זריס שהם הזיפיס אלה כהות בשתי כי והטעם )ה(
 אלהיס שמו לא ואלו אלו שחול כת להרגני נפשי שבקשז ועריצים אותי

 עד תפלתי הקבל טרם ואולי לדבר התוכים יהיו לא כן ועל סלה לנגדם
 יהיה או * כחמור מיד שמע כן על עלי יקומו פתע אגמרנה שלא

 שעם היא ראוי הנה שאומר והוא שאחר מה עם נמשך כו׳ זריס כי אומרו
 מאסו אותך הס כי מחסו איתי לא כי מידס הצילני בחירה בעלי היותם

 נפשי מבקשי שאזל וסיעת המלשינים זיפים סוגים שני הס הנה כי
 רק להרגני נפשי מבקשי וחינם זרים שהם זיפים ראי לח הנה לספותה

 אך נפשי בקשו כי עריצים כראי שאול להסגירניביד כאומר לסוסרניחי
 דיין לית כאלו לנגיהסלה אלהיס שמו לא כי הוא שבהם השוה הצד

 הוא לי עיזר שהוא ודאי לנגדם שמו לא אשר אלהיס והנה )ו( חלילה
 הרפת הדין מ־ת הוה שאדני אלא אותס ממית והיה הקשה הדין מדת
 בל מיתתם יחפוץ לח זה שס כן על תענש לבל נפשי בסומכי היא ש למה

 שבי הרע ישיב לי הנוגע על אס כי )ז( בשבילי במותס נפשי חענש
 פן לי שעשו מה על שימיתו לח אך לי די כמוני נרדפים שיהיו לשררי

 בשבילי ולא הצמיהס לנגדם שמיך שלא שכחשו אמתך כשביל אך חענש ,
 עצמו ההוא העון כי שידענו במה יאמר ב יש שכתו' המסורת בחינת ועל
 שעשו הרע מעצמו ישוב יחמר וכו׳ ותמוגנו כד״א עישהו את המלקה הוא

לצדיק עניש גס כי לי שעשו מה על הצמיחס שלא פניך חחלה אך לשריי



נה נד תהלים אל רוממות

 כי־ ידהוה ^מך אודה אזבחה־לף בנדבה "
ראתת*. ובאים הצילני מכל־צרה כי 'ט טוב:

 ב :לרוך מ^כיל בנגינות למנצח א נה
 תפלתי אלהיס האזעדה

 וענני לי הקשיבה ג :מתחנתי ואל־תתעלם
 עקת מפני אויב מקול י ואהימה: כשיחי אחד

 לב• ה :ץשטמוגי ובאף און עלן כי־־ימיטו רשע
 יראה י :עלי מות!נפלו ואימות בקרם 1ד־ ירן

 ואמרמךתך * פלצות: ני בעתכט יבא ,ורעד
 ארחיק הנד) ח :ואשכנה אעופה כיונה אבר לי

 לי לט מפ אחישת ט י :סלה במדבר אלין נדד
 לשונכם פלג אדני בלע י : מסער מרוחסןה

 יומםוד־יילדה יא :בעיר וריב חרס ם־ראיתי
 * :בקרבה ועמל ואון מתיה1על~ח ןסוככקז

 : ומרמה תך מרחבה רלאץמיש בקרבה הוות
עלן לא־־משנאי ואשא יחרפני לא־אויב1 כי * ׳

 כערכי אנוש ואתה יי : ממנו ואסתר הגדיל
 כבית סוד נמתיק ןחדו אשר טי :ומןדעי אלופי

 ידרר עלימו י ישימות ": :כרגשי נהלך אלהים
י" שאול

 אזבחה בנדבת )ח( כסמץ• כמפורש באמתךהצמית' אם כי טוב לא
 אשר על יהיה לא הללו המלשינים את תצמית שאס פניך חליתי הלא כוי

 הכה אמר כאמור אליך הנוגע על אס כי עצמי מפאת לי עשו
 אזבחה בנדבה אדרבה כי ואומר כי חוזר הכני אך דברתי כעשי מתוך

 הוא ה' שמך . אודה וגס לך נדיב נלב
 ורחמיו לכל ה' טוב כי הרחמים שם
ה' כשמך תרחמס כי מעשיו כל על

 לי עוזר שאלהיס עם □לרחמים
 הוא שמך שאודה ומה )ט( )יחיו

 כלי הצילני צרה מכל תמיד כי שאומר

 מביט בהיותי אס כי שונאי המית
 וקיימים חיים לפני והס כעיני בהס

 רודף שבהיותו פעמים זה היה כאשר
 הרדיפה ובעיקר וחילו שאול אותו

 רואה והוא ה והצילו פנים נתראו
 וגס בו ה השליטם ולא באויביו ומביט

 הצילני כימכלצרה וזהו הס מתו לא
 עיני ראתה באויבי ההצלה ובעת
וזה עמדי להרע ה׳ נתנם ולא בחייס
ידי על נענשו שלא לי טוב

: כלל

 כנגינות למנצח )א( נה
וכו׳

 עצכות המקנה יגונו על שיחו מרוב
 לעורר כיותר ניג־ן כלי הוצרך
 למנצח וזהו הקדש דוח לחול שמחה

 : ^חר משכיל שתחול כדי בנגינות
 אתפלל הכה וכו׳ האזינה )ב(

 אשוב כן ואחרי
 תאמר אל עצמו הדבר על להתחנן
 תי!1ש את לעשות התפלה את □תאזין
 התחנה להקשיב בצע מה כן זאחרי
 אל התפלה ענות אחר ק שאחרי
 משמוע תמנע תפלתי שמעת שכבר על ולא האזיכ׳תפלתי חס כי כן תעש

 או ימנע לא תאמר א ושח )נ( מתחנתי התעלס ואל וזהו התחנה גס
 תספיק לא ההפלה אס התחנה עד תענה לא אז לידה בהפלה תענני
 פי אחשוך ראוי אנכי גס הספיק ואס התחנה גס לשמוע שצריך בודאי

 לא יגוכי על וכעסי שיחי מרוב כי הוא הנה צורך ללא בתחנז' מהטריח
 התלהב• עודני כן אחרי כי לבדה בתפלה די לעצמי לומר כח אעצור
 כרוב לפניך שאשיחנה ידי על ומתמעטת הולכת לבי ודרגת בתחנה
 לשתוק חוכל זי^לא כל ועל וענני הנזכר ההפלה לי הקשיבה וזהו תחנה

 ואמעטנו בשיחי שאייד כדי צריך שיחי חרוב כי אחריכן מהתחנן
 מרו״ל נראה פו' אויב מקול )ד( • בתחנות התפלות אחר שואהימה

 ובזה בנו אבשלום מפני בברחו אמר זה תדמור כי המפרשים השכימו וכן
 עקת מפני כו' הדמים איש נא צא האומר שמעי היא אויב מקול יאמר

 שבשניהם השוה והצד אביך פלגשי חל בא במיעצותיו אחיתופל רשעהוח
 זה היה שפעלתי און תחת כי לומר און עלי שיטו און עלי ימיטו כי הוא

 וכו' אביך פלגשי אל בא מייעץ וכו׳וזה עליך ה השיב אומר זה כן על 6
 עושה אתה ה' מצות א״ל מותר זה וכי אבשלום לו שאמר ז״ל כמ״ש שהוא

 ושכב כו' מביתך רעה מקים הנני שבע בת עזן על ה׳ אמר כה ,כ עינו על
 והצרה החף ידי על כי ויאמרו יתן ומי וכו' בסתר עשית חתה נשיך עס

 לא חטאתך העביר ה' גס כמאמרו אמות ולא עיני ינוכה עלי □יתקוממו
 זה )ה( אמות שעדיין ישטמוני עלי אשר האף עם נס ואלו תמות
 קיים אוריה מיתת רעת שעדיין אתת דמים איש כי ברעתך והנך אומר

 מן בקרבי יחיל שלבי באופן־שעס להמיתני מייעץ ואחיהופל אמות עד
 שעור או י עלי נפלו בה הובטחתי אשר מית ואימות זה כל על הצרה

 לבי הנה ראיתי שלא עם פלגשי אל לבא שייעץ רשע עקת על הכתוב
 אימות להורגני עלי שקמים אויב ומקול שמרגיש הלב שהוא בקרבי יחיל
 ועל )ו( אהרג ושמא אהרוג שמא מות אימזת שני שהן עלי נפלו מות

 בלבי צער שיש באופן בי יבא אהרג שמא ורעד אהרוג שמא יראה כן
 נס ויתפשט מעט ועוד בקרבי שניתם יין ועד מות מאימות לנפש וגס

 כל אל ותכסני העור אל נס נתפשט ואח״כ בי יבא ורעד יראה כי לבשרי
 התפעלתי וכ״כ )ז( בו מכוסה שאני עורי בכל סימור שהוא פלצות עצמי

 לב לשית ראוי כו׳ יהן מי • כו' כיונה אבר לי יתן מי בלבי □אמרתי
 אך * הידועה כיונה שיורה גשו"א זלא הכף בפתח כיונה אומרן חל

מו
 אומר נפשו ומגועל נפשו מבקשי מאויביו ני־־ף וזעף צר איש בתמצא הנה

 שס (וימצ לו ה׳ יתן אס ידע לא כי ידבר מחכמה לא וינוח ימות ייתן מי
 וישאר עדן בגן גויתו רוחו עס שהלך לוי בן יהושע כר איש אך מנוחה

 שם ואנוח עדן בגן ונפש נגיף לי ואלכה יהן מי בברחז אומר היה אס שס
 זהותן מאמרו לו לאלפתיזתיחשב

 מי מרודפיו אפו בזעס דוד מאמר זה
 בתורה הידועה כיונה אבר לי יחן
 ששלחה מהתיבה נח ששלח היונ' היא

 זית בעלה ובאה המיס הקלו לדעת
 הביאה עדן חנן זארז״ל כפית טרף
 גדול בצער בורח עצמו בראות ואמר

 עד שהלכת כיזנה חבר לי יתן חי
 כמוה עישת הייתי לא כי עדן גן

 זאשכונ׳סס אעופת רק ושבת שהלכת
 )ח( ליי ינוח שס כי לעולם עדן בגן

 יוצא אני אשר הזאת הבריחה כי
 מאיב, נדד שארחיק הכת מירושלס

 סלה במדבר חלין האס הועלתי מה
 לארצי לשוב אצטרך כי יתכן לא

 במקומה הצרה שאשוב עת בכל והלא
 פורתא הצלת רק תכונה אין אך )ט(

 רתיחת מתוך שעת לפי לצאת

 מפלט אחישה וזהו והסערה הסער
 רויז הוא מסער סיעה מרוח לי

 אבשלו' רעת פתאומיו' מסער סועה
 * רגע כמעט לתחבא כעת הנושב

 האויב תנת וכו' אדני כלע )י(

 שלא עה הנזכר ורשע
 כקרח אותס שתבלע יאות תתרגם

 העם שכל לשונס פלג לפחות או
 כי הוא והטעס מוסר ויקחו יראו

 כעדת וריב המבול כדור חמס ראיתי
 האנשים רשע ידי ועל )יא( קרח

 ולילה יוחס תלא כי תקנה אין האלה
 ועמל והאון להחריבה חהחוץ מהבאים לשומר חומותיה על יסובכוה

 מאנשים בקרבה שתוות אחר חרבכת)יב(כי ב'דברי׳גורחי שתס קרבה נ

 רשעה עזשיס ו11 כי והוא וחרמה תוך בפרהסיא מרחובה יחיש לא חלה
 עושת אומרי׳שתחלך כי גס ומה השאר מהפקרי׳כל רשומים אנשיס והס
 בחמתי ראשס כי באומר יעיזו אדרבה כי להוכיחם המלך יוכל ואיך רעה
 ישראל עדת שאר כל תועלה הוא באלו רשוס דבר עשות כן שעל כלו׳

 זאת על ותנה )יג( מוסר ויקחו שיראו במקומו כמפורש בקרח כאשר
 זקנו קרוב היותי עס כך כל עלי כעסת זה מה להשיב יוכל אחיתופל היה

 לנגוע הנחה ולא שחירפך שמעי על חסת ואתה אהוב ורע שבע בת של
 עם כמדבר בא ע״כ וחננתו לידך ובא נפשך מכקש היה שאול וגס יד בו

 מהאוהבמהכא׳רומח מחט עקיצת אדס מרגיש יותר ואומהנה אחיהופל
 וגס לב אשית ולא שאש כדי לי תייק כסמעי יחרפני אויב לא כי האד'וזהו

 כאלו ואעשה ממנו נסתר שהייתי לי היית הגדיל שעלי כשאול תשנאי לא
 או איש מגדר גרוע היותך שעס כערכי אנוש ואתת אך ראיקין)יד( לא

 ג^ופי גדר עי־ ^׳שהעליהיך עוד ולא כערכי חישכתיך אנוש בגדר רק אד'
 ההורה חסויות סוד על נדברנו יחדונמתי׳סודכאשר ומי)דעי)טו(אשר

 העדפת ולח הסוד ממתיקים היינו כמוך כמוני הסוד י{ טעס טוב ונבקש
 ללכת המלך דרך הלח כי כרגש נהלך י^היס כביה כי הנדלתיך ועכ״ז עלי
 הי׳ראש מלכותו זולת כי דוד ומלנס חצדיו ולא אחריו והעם כדרך לכדו

 והראוי מאחריו אותו מלוין היו עס״וחכמיו שזקני תקכלה וראש הסנהדרין
 והקכוץ הרגש כאשר רק כן עשיתי לא אני אמר מהס יהיה אחיתופל שגס

 וקכוץ והרגש צמדים הולכים היינו כי אחריך .תיו כן המלך אחרי הולך
 כל ועל כנודע :!ופו לרכז לא אס המלך יעש׳ לא ווה שנינו אחר יש מגדולי

 אדני כלע אמרתי הלא וכז' עלימו תות ישי )טי( : טובה כפוי הייה זה
 אמר לשונס לפלג או כקרח שיכלעו חו רשומים דכריס כ שהם לשונס פלג

 יהיו שלח עליחו מות ישי לפחות התס הדברים ה' כעיניך רב חס עתה
 כעת ימותו לא תהיוס מיתה חייבים שהם שחה רק חות משוללי כקרח

 כל אך רב זמן עד עליהם חוב המות והשחר ישנים ימים יאריכו אס כי
 לתם יהיה ההוא העונש ככל בנהינס והתמוגג להתייסר להס שהיה מה
 שיהיה חייס עודם שאול שירדו פה גתינס לתס שיהיה ירדו כי באופן פה

 במגורס רעוה כי על רק ידי על שיענשו ולא בישראל ולמופת לאות
ואין בלכס היתה טיכא שיננא יהודה לרב שמוחל כמאמר והוא בקרבם
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אל רוממות
 ה את תחלה האנשים נאצו כי הכל ידעו כן ועיי לעס ניכרת רשעתם

 יצרו חיים שיהיו עוד כל כי שימותו לי טוב הלא כי תאמר ושמא )יז(
ובית הוא יושיעני וה' אקרא אלהיס אל אני כי עצמי על חש איני תותי

נו נה תהלים

 אני י* :בקרבם אללךדיםבךתלתכממךם1?

 ובקר ערב יח :ירשיעני ^יסאקרארהלה
 פדה י" :קול; וישמע מה ואדי אשיחה וצהחם
: עמך ה;ר כי־־ברבים מקרב־־־לי נפשי בשללם

 קולי וישמע כו' ובקר ערב הנה כי מיד להושיעני יתברך דרכו כן כי דינו
או )טז( • בס"ד יתבאר כאשר
לשעה למורק המות אין ישיכו'

 נפרדים להיות בה יתמידו לא כי

 בהתנצל מותה אחרי כי והגוף הכפש
 נפש בו היתה לא אס מהעונות הגוף

 הקב״ה שב הגוף היה לא אס והנפש
 באופן והסומא החיגר כמשל ומחברן
 פירוד שהוא המות להס קישאר

 נ1הע זמן תוס עד לחוב תכגיף הנפ
 עלימו מות שישי אחר כן ואס

 לכן בס ־ה נו להיות מות מעתידה
 בחיים שיקבל חייס שאול ירדו מעתה

 מיד להתחבר ימותו ולא שחול עונש
 כפשוטו או זמן אחר ליפרד ולשוב
 והשאר שאולחייס כקרח סירדו

הנה כוכמחבר
 כו׳ יקראו טרס והיה פסיק על כתבנו
 תפלתו אדסלסדר חייב כי שהוא
 יקראו טרם והי' ואמר שיתפלל קודס

 כיעיד והוא אענה ואני בהחלה
 ההפלה סידור דברי הסמדבריס

 אני הנה יאמר ובזה מאז אשמע ואני
 קראתי לא שעדין אקרא אלהיס אל

 ואיך ויושיעני יענה אקרא וה׳טרס
 הוא הלא יענה אקרא שטרם זה הוא

 הפלות ג הס וצהרים ובקר ערב כי
 מסדר אני בלחש אתפלל אשיחהצורס

 אין •אשר סלה קדם וישב ויענם י אל1 ;שמע ד
 שלחבריו כא : אלחים ולאיראו למו חליפות
 פיו מחמאות ׳ חלקו בכ י :בריתו חלל כשלמיו

 : פתקורת והמה משמן דבריו רבו רקךב־־־לכו
 לאקיתן יכלכלף והוא ;הנף1 על״יהוה השלף גג

 תורידם1 ^הים1 ואתה כי י :לצדיק מלט לעולם

ימיהם לא־יחצו ומרמה לכארשחתאנשיזרמים

ואניאבטח־בף:
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 אלרתל באחז מכ^ס "" י ;יי
 אנוש כי־שאפני חנניאלחים ב :בגת פלשתים

 בל- שלרדי שאפו נ :ילחצני לחם כל־ה״לם
 אני אירא ילם י י :מרלם לי לחמים בי־רבים היום

 כאלדים דברו אהלל נאלחים ״ :אליףאבטח
כל• י :לי בשר מה־יעשה אירא רא בטחתי

 ר-ירע כל־מחשבלתם עיי יעצבו ה?םךבח
*עורר "

חשיחה וזהו בקול בקשתי אמרי
 וישמע בלחש הפלתי ואהמ כך ואחר
בקול שאשיחה מעת קול? כבר
 תפלה העברת דבור הוא מדברים הס עוד כד״׳א נלחם אהמה טרם

 שיש גס ומה למלך יח׳ מאתו המשחו
 למה אלם יונה היותה על לשבח

ב' שאול מיד ׳א רחוקי' שני לה שעתה

 כי נפשי כשלום פדה אס כי עוד ולא )יט( אשמע ואני אתפלל טרם
 כן ידי ועל ייסורין לי והיו ממני השלום סר כי השלום היה הפדיון דמי
 עוזרים אויבי היו ברבים כי היות עם אויכי לי מקרב נפשי בשלום פדה

 טרם אוקי ופודה עונה ית היה לא ואלו כהתפללי עמדי בהיותם אותם
 מתקרבים היו לא איך תפלתי אגמור טרם עמדי היותם מעת אתפלל

 יאמר או * כמדובר אותי פודה היה אתפלל מטרם כי יורה זה אך לי
 מקודם אס כי הצרה בי שהיחלה אחר פדאני שלא נפשי בשלום פדה

 וצהרים ובקר שערב לי הנהוגות בתפלות אקרא טרם הוא בשלום עודני
 כיטרסתבא אויבי לי מקרב נפשי בשלום פדה כבר אשיחהזאהמה

 לרבים אפילו לזולתי כן שאין מה אקרא מטרם נפדה אני כבר המלחמה
 ברבים כי וזהו תפלת אחר עד אותם יענה שלא עמי המהלוי׳ צדיקים
 כך ואחר אל ישמע רק )ך( כן יתנהג לא מהם ברבים עמדי היו מאשר
 אויביו היו ג׳ בנו אבשליס מפני בברחו שהוא ההוא בזמן והנה יעים
 ויושב אמר עלימו מות ישי מאו' הנמשך כהתימו ושמעי אחיתופל דואג
 אין אשר את אס כי כו' ה בלע אומר אני שלשתן את לא לומר כו׳ קדם

 לשמעי כן שאין מה צדיקים בניס להוליד עתידים שאין למו חליפות
 להוליד עתיד שהיה על היה שמעי את דוד הרג שלא מה כי מז״ל והוא

 אשר רק יקח לא סלה קדם יושב כן על ואסתר מרדכי יצאו שממנו מי
 הוא אלהיס יראו שלא וגס למו חליפות אין אשר אחד דברים שני להם

 ויהיה ועבר הווה שהוא מי כי הוא התיבות והתכת הדין ממדת אפילו
 וקדם בהווה יושב שהוא סלה קדם יושב שהוא יתברך הכל יוצר מהוא

 חליפות אין אשר יודע אשר יתב לפניו גלוי שהכל בעתיד ופלה סעבר
 אלהיס ייראו פלא ורואה צדיק בן במקומם יחליפו לא יחיו שאס למן
 כי גרא בן שמעי את השאיר למען והוא בהס שהיא לתות הראויים הס
 ואסתר מרדכי ומזרעו ממנו שיצאו מי להוליד עתיד שהיה לו חליפות היו
 הנה דוד המיתו לא כן שעל ז״ל כמ״ש הוליד עד ימיס האריך כי היה ןק

 יראו ולא למו חליפות שאין רואה אשר סלה קדס שיושב אחד טעס
 והלא בחליפות שמעי הצלת תליתי למה תאמר ושמא )כא( אלהיס
 דוד פני להקביל יוסף בית לכל ראשון ובא בתשובה חזר זה בלעדי

 להאריך יספיק מחול כבודו אץ כבודן על שמחל שמלך וגס לו ולהתחנן

 ידיו והריס שלח אשר הנה לומר כו' ידיו שלח אמר לזה שלמה זמן עד לו
 בנו שלמה של רבו היה כן על כי עמו שלום לו שהיה דוד הוא בשלומיז

 אס כי לבו בכל לא ופייסו שחזר וגס )כב( לגמרי בריתו חילל מאז
 אמור פיו מחמאות היה ומה )כג( כו׳ לבו וקרב פין מחמאות חלקו

 רוששת אס יהכך ה על השלך לו
 נוצלתהוא וכאשר זו ומלחמה בקרב

 כי עתה בלבד ולא אתה צדיק כי אות
 לצדיק חוט לעולם יתן לא אס

 כי ברעתך והנך בתחלה הפךאומ
 תאמר ושתא )כר( אתה דמים איש

 יקבלו רק ימותו שלא אמרת הלא כי

 אומר אתה עתה ואיך בחיים גהינס
 הוא הלא תלתא מגו תרי שימותו

 תבחר לא כי ידעתי אלהים ואתה
 בעהיו ייסוריהם להם לתת ותקרב

 לירון שחת לבאר שתורידס אס כי
 אנשי אס כי פה להס תאריך ולא

 להם ימיה׳שקצבת יחצו לא ומרת דמיס
 הייתי כי כלום לי קצבת שלא ואני

 לי שתתן בך אבטח נפל להיות עתיד
 ומהאבות מהאד לו בקש כי והוא חייס

 שלא אומר איני יאמר או כנודע
 שתסיר שהחצי כדי ימיהם יחצו
 בך אבטח אני כי לי תתנם מהם

: אחר ממקום

 יונת על למנצח נס נו
 כז' אלס

 מה על לה ולמנצח בשיר משבח

 נאלמת תמה יונה היתה שנפשו
 אחר ית׳ מדותיו אחר מלהרהר

 ואין העניינים בשני ממנו רחוק ית הוא היה כאלו שנראה פלשתים מיד
 למעטיר יתברך לו מחשכ לדוד וכתר מכתם היה רק נאלם שהיה נ׳ל

 כי כו' אותו באחוז רחוקים שתי היו ואיך יוכיח ה יאהב אשר אה כי אוחו
 ה חמי ואתר )ב( פלשהיסלהמיהו בפח וילכד שחול פחד מתוך נס

 הלא כי בעדי בשמים ומליץ זכות שום לי יהיה רואה אינני כי חן בתורת
 שאפני כי בידו ננבלע שהייתי גס שאול הוא אנוש שאפני ©אשר כה עד
 א׳שלא לטיכיתא חרתי היו לוחס היוס כל היה כי גס הנה כי כ״כ רע אין

 לא בסוף אך בצער בלבד שילחצני רק היה לא כי ועוד א׳ לוחס רק לי היה
 אך )ג( ירא הוא ה' את הלא כי לבי על מדבר אדרב אס כי ממית היה

 ולא תהיה היוס כל ובליעה שחיפה גדר כי היוס כל שוררי שאפו עתה
 * היום כל שהיה ומה רגע כמו רק השאיפה היתה לא כי בשחול כאשר
 כיאיןזהכיאסשרביס אומר אגזור כן על שילחצני רק היה לא לוחס

 • קמים בארץ שגס נמשך כן ועל מקטרגי רבו בשמי׳ כי מרום לי לוחמים
 נוחסיסתרכיאראה זה ועל כו׳ אצבעו נוקף אדם אץ כי כנודע עלי

 : א* לוחם רק לי היו שלא כשאול חינו כי חלילה מלפניך פנים הסתר
 אבטח עליך או אבטח בך שהל״ל לב לשיס ראוי וכו׳ אירא מם )ד(

 אליך שאני במה אירא שיום היא דרכי הנה כי כזולת זו צרה אין יאמר אך
 אני אליך כי אליך אני אך העולם מענייני עיקר שעושי' כזולתי שאיני

 שלא באלהיס אני ואס )ה( מוראי ויוסר אבטח וכזה לשמי׳ מקודם
 איני עלי כבר )ייסורין שהצרה אלהיס במדח אני שכבר אלא אירא בלבד

 נאמר עלי כי אויביך כעורף ידך עלי דכר אשר אלהיס דבר על מהרהר
 יעקב פי על באמת הנאמרים השכינה דכרי והס מיהודה נמשחתי אני כי

 מה על ואשכחהו דברו אהלל אדרבה כי הוא אלהיס דבר כי דברו וז״א
 יעשה מה אירא לא בטחתי כאלהיס כי שמורה כן וע״י עלי טוב שדבר

 מה אך )י( ונשמה רוח ולא בשר הס גויס שהרי אלו גויס הס לי בשר
 דברי להוציא מלומד פי היה כי יעצבו דברי היו' כל כי הוא דואג שאני
 ואין לפניו מתהולל בהיותי שטות דברי יוצאים היו ואז ומצות תורת

 בשר שיעשה ממה אירא לא ההלול שבזכות כדי דברו להלל אותי מניחים
 להתהולל הוצרך למה תאמר ושמא והוללות שטות דברי אדרבה אס כי לי
 כל עלי כי הוא הלא המלך לפני שהייתי אחת שעה די ולח היום כל

בהתהוללי מתכוין הייתי לרע כי היו עלי מחשכותס כי לרע מחשבותס

ולא

$



מ? גז נו תהלים אל רוממות

 קור כאשר :^מרו עקבי ץפויגודהמת ,יגורו י
 עמים'הורד באף על־ארןפלט־למו ״ נפשי:

 דמעתי עאל;מה אתה ספרתה נדי ־< :איהים
אזעשובואויבי לנאדךחד-יאכספרתף

 זימתינו יצפינו עלי כתות ויתקבצו יגורו וע״כ סוטה)*( ממש שהייתי זלא
 עשיתי ערמה כי ויתגלה דעת דברי מפי יצאו שעות או שעה אחר אולי

 ארצי בדרך אחזיק אס אלך הדרך איזה לראות ישמורו עקבי ןנס־המה
 שוטים כדרך אעשה אס או התהוללתי ובערמה אנכי דעת בן כי סיורה

 ונד נע ואלך בלכתם יכוונו בלא
 כאשר לי היה זה כל הנה כי בקרבם

 ממני יוצאת בהיותה נפשי קוו אס
 לא צאתה אדס נפש כמקויס כי

 לא אלו כך צאתה עד מעליו ימושו
 אפנה שלא כאופן רגע כמו עיתוני
 כלומר לינצל בזה לבטוח דברו להלל
 :והצילני עשיתי כאלו עלי העלה ובכן
 הלא וכו* פלט און על )ח(

 הגיעוני אשר את ספרתי
 אוחילה מות שערי עד בגת סלשתיס

 כעת עליהם תפקוד אל לפניך
 למו פלט שעשו און על אס כי חטאת

 כי העמיס לכל כולל הדין בא עד
 אז להס המעותד העמיס של באף

 העמיס אגב אלן את הורדאלהיס
 הנה כי הוא זה^עס )ט( כולם

 כיהנה אתהוכו'והוא נדיספרתה
 אדם על דמעות המוריד כי •זרז״ל

 יי כי-אלדים זהץךערתי אקרא כיום אחור
 דבר אהלל ביהוה דבר א^לל באימים יא

יי אדם מה־י-עשה אירא לא בטחתי ב^מים כי

לדהתהלך מדחי רגיי הלא ממורת נפשי הצלת

: באורהה״ים אלוהים יפני

 מכתם לדוד אל־׳תץ&חת למנצח א □
:מפגי־^אולבמערה ?ברחו

ח:נ>

בבית ומניחן סופרן ה שהקב כשר
 מה כי ספק אין הכה פה המאמר ביאור אל עצמינו נכניס שלא וגס גנזיו

 מרוב ישרחל על ז״ל מאמרם כענין לפניו חביבותן להורות הוא שסזפרן
 טובות על זכותו מנכה אינו כן ועל שעה כל אותם מונה לפניו חיבתם
 אמר הענין חל ונבא " הבא לעולם ^ויו בבית מניחן אס כי הזה העולם

 כי הדבר על עתה יענשו שלא בגת פלשתים לי שעשו שאון אמרתי הלא
 דמעותי ס ה הודי כי יען הוא הטעם הנה כו'כמדובר למו פלט און על

 דמעות כך שכל ידעתי הנה שהורק כנאד שהוא ראשי ממימי סיצאי
 בנאדך שתשימס ממך אבקש ולכן אותן אתה שספרת לפניך חביבות בודי
 לאוצרו וקרא אלו במפלת אותן תנכה ולא העתיד לחושר גנזיך בית הוא
 בספרתך אשר הוא הלא נחדך קורא שאני האוצר הוא ואיזה נאדך יתב׳
 למשה הקב״ה לו שהראה כו' טובי כל אעביר אני פסוק על ז״ל ׳ש מ סהוא
 וחנותי לו שאין למי זה ואמר מכולם גדול אחד לו והראה אוצרות כמה

 על כי כלומר בספרתך הכתוב אוצר באותו שהוא בספרתך הלא וזהו כו׳
 דמעזתי יצאו לבל לי שעשו מה על כעת פלשתים שיענשו חפץ איני כן

 הן שחביכות אחר לעולסיהבא שמורות לי יהיו אס כי בזה חז שבכיתי
 בנאדך דמעתי שימה זה דרך על יאמר או * אותם שספרת לפניך

 מלכות הוא בספרהך הוא לאשר לי תשמרס דבר לאיזה הטוב אוצרך הוא
 כנודע ממנו היוצא המלכו' על שהוא יהודה אריה גור שהוא מיהודה הבא
 כו' יהודה אריה גור שס שנאמר מת כי הפשר עדיין והנה )י(

על ויהיה נאמר דוד עליך לא המלכות שהוא אויביך בעורף ידך ואומרו \
 אכיש יד מתחת בצאתי גס הנה כי והוא סימן בידי אקח הנה לז״א אחר *

 יבצר לא והנה מהם אנכי בורח כי וסיעתו משאול נרדף אני עדיין
 בפגעי אס לסימן לי זיהיה אנסה בזה והנה פעמים היה כאשר כי שיפגע

 סימן הוא ימיתני ולא אותי מלרדוף ישוב המלך אדוני אותו ואקרא בו
 או לזמר וכו' ישובו אז אומרו מהו עמדי ואלהיס היא שלי המלכות כי

כונת

 ביד ואסור עצור עודני ואני הטוב
 ומי ירדפני מנות' שיעטרני שאול
 כאכיש שאינו מידו אמלטה אס יודע

 הקודם דרך על אמר על.כן הפלשתי
 הצילני בו שבטחתי על אשר כי

 על בוטח אני כך אדם ולח נשר הנקרא אכיש שהוא לי בשר יעשה מה
 שהוא שאול שהוא לי אדס יעשה מה אירא לא בטחתי נאלהיס כי שאול

 מאדם גס יצילני בו בבטחוני מבשר שהצילני מי כי אדס ההרוייס מישראל
 הנה כו׳ נדריי אלהיס עלי )יג( : יתברך בו בטחוני ידי על

י על נדרת חשר נדריך אחר על ,לא הין ליע ,כ היסלא ,דעת,

 אחר כי לי אלהיס כי לסימן ידעתי יה אקרא ביום אחור אויבי כשישובו
 שאלהיס אס כי זה אין אחור שב לידו ובבואי לבקשני החרדה כל את שחרד

 וינוסו אחור עורף יהפכו המה גס שהגויס הכולל מלכותי סימן והוא לי
 שישובו חויביך בעורף ידך באומרו כפשוטו הכתוב מאמר והוא מפני
 בתורה גס כי ויתכן פניס ולא עורף אוהס ואכה לנוס עורף ויפנו אחור
 שאול בשוב כי והוא וכו' ידך אחיך יודוך אתה יהודה באומרו זה רמוז
 ושיבחו דוד בני זה הקולך באומרו ושיבחו דברים;טובים לו דבר אחור

 סימן יהיה זה כן' בני אתה ברוך זכו׳ היום בעיניך נפשי יקרה באומרו
 מפניו וינסו עורף אליו יפנו הגויס ושגס ישראל ממלכת בידו שקמה

 * כמדוב׳ אויביך בעורף ידך כי סימן ויהיה אחיך יודוך הכתוב ירמוז וזה
 את המקיים כל משנת על שכתבנו מה וכו'יאמר באלהים )יא(

שכתבנו וט׳ מעושר לקיימה סופו מעוני התורה
 ישמן לא יעשיר כי גס ידס על כי ייסורין מדת לגבר טוב כי הענין

 סופו מעוני התורה את המקיים כל וזהו מהעוני נכנע נשאר כי זיבעט
 מבטל שקם העושר כן שאין מה יבעט לא יעשיר כי שגס מעושר לקיימה

 הוללות רב כי לקיימה לדכאו העוני יספיק לא יעני כי גס מעושר התור
 טוב כי באופן אולתו מעליו תסור לא יעני כי שגס העושר שהקנהו

 יקיים למען תחלה ועוני ורץ ייס עליו שיכאו לשרר המעותד לנכר

 הביא להמליכני ה׳ חפץ שבי היות עס דוד יאמר וזה מעושר התורה את
 שכאלהים בהיות כי מהעושר נס התורה שאקיים כדי תחלה ייסורין עלי
 בת כן אחרי גס כי ודחי יהיה דבר אהלל בייסורין הדין מדת הוא

 לי שיהיה וטובה רחמיס מדת הוא
: וחבעט אשמן ולא דבר אהלל

וכו'הנה בטחתי באלוקים )יב(

 למעלה אמרתי
 מה אירא לא בטחתי ניבאלהיס

 שהוא אכיש על שהוא לי בשר יעשה
 ולא היה נכרי כי חדס ולא נשר
 קרויים אתס ז״ל כמאמרם הס אדם
 כי אומרו חיזרי עתה אמר כז' אדם

 גור באו' בתורה עלי טוב דבר ה
 .• ושכאשר למלוך שעתיד יהודה אריה
 הדין שבמדת הייסורין בצרת ראה

 אשר בטוב שסה ברחמי יראה כן
 יחשדני אל עתה אמר לו ייעד

בכל אבטח נמה כי באמור שומע

 נבואת ידי _ . ״.
 שהוא יהוד? אריה גור כו׳ לך ישתחוו כו׳ בעורף ידך בתורה יעקב

 ועל נדריך היו עלי כז' מיהודה יסור״שבט לא וכן מיהודה שבא מלכות
 לבל נדריך אל ומשאול בגת מפלשתים שהצלתני מת אייחס לא זה כל

 אס כי חובך כפורע נדריך שלמת כי באמור אודך ושלא ריקם יצאו
 חלהיס עלי יאמר או ־ ההצלה ועל נדריך על לך תודות שתי שאשלם
 בעצם טובה לך שאחזיק מה אך מיהודה מלכותי להוציא בתורה נדריך
 ממות נפשי הצלת כי על אס כי )יד( המלכות על אינו תודות לשלס

 הרוג ע״י הצלתי כיתה שאז באופן בפועל למלחמה אויבי עס באתי שלא
 דם יהיה שבכללם מישראל הורג הייתי אס נפשי איבוד והיה מאלו אלו
 מדתי רגלי את נס הלא כי סימן לי יהיה וזה נפשי הצלח כי וזהו נקי

 מדחי רגלי את פסוק על ארלל הנה כי והוא כז' להתהלך והוא תציל
 אותךבגהינם לדחות שבקשו תאמר לה ואמר נפשו עס משת שהסית
 להעביר יתברך דרכו כי שהוח שס וביארנו מדחי רגלי את לו אמרה

 ויעלו מגהינס רבות נפשות עמהן שימשכו נהינס דרך בסילוקן צדיקים
 עברת מדי יתלו במה שיש ראתה עברה מדי אולי משה שאל זה ועל אתס

 מזה יראה היתה שלא והשינה לגהינס אותה לדחות רשעים להעלות
 דיך יתברך לי בקש כאשר הלא יאמר זה דרך על מדחי רגלי את כי

 שלא והוא מדחי רגלי יציל בסילוק בעלותי כך נפשי תנצל בחופן הצלה
 באור ה לפני להתהלך יזכני רק מדחי לי ימשך פן גהינס דרך יעבירני
 אומרו חל לב בשום יהיה או * שבנהינס המתים חשך דרך ולא החיים

 שאמר ארז״ל הנה כי והוא להלך אמר ולח טיול לשון שהוא להתהלך
 הוא דוד כי הנה כוי בג״ע ישי ובן אני ונטייל כך חזור לירבעס ה הקב

 לא לך תודות עיקר שחשלס מה יאמר ובזה בג׳ע אלהיס לפני מטייל
 שתי לי עוד רב והמלכתני עלי נדריך שקיימת הזה שבעולס המעלה על

 השררה ידי על הנפש מית שהוח גהינס ממית נפשי הצלת על א׳ תודות
 אני אס כי ג׳ע טיול ממנה ואיבדה ירבעס את החטיאה כאשר ה,מחטיאה

 אפילו הציל ההצלה שזולת שניה • ממית נפשי הצלת נס כי לה אודה
באור אלהיס לפני ולטייל להתהלך מוכן אס כי נדחה מלהיות מדחי רגלי

: עדן בגן הוא הקייס

 יאמר היה מהראוי הנה כו׳ תשחת אל למנצח )א( 0
 במערה כי המערה חל שאול מפני בברחו

 חך * שניהס בין זהשס פעמיס ב חנני או' וגס דוד ביד שאול היה אדרבה
 וכאומ בהשגחתו בידו כמעכב שהיה למי למנצח ואומי מזמר הנני יאמר

 עם במער' דוד עודנו כי ומזמור מכהס ועשה ה משיח אה השחת אל לו
 מפני דוד כבורח היה עכ״ז ידם החת כמת שהיה שס לבדן ושאול אנשיו
 כבורה דוד אז היה ואדרבה בידו כנמסר שהיה עס במערה בהיותו שאזל

 על דוד ויסתכן שחול חת ימית פן שהוא שחול יד תחת ימות פן מפניו

שלחו



נו תהלים אל רוממות

 ובצל- נפשי חסיה בך כי חנט ׳ אלחים חנט כ

 ל^הים אקרא ג : הוות ןבר7י עד אחסה כנפיך
 חושיעט1 משמים .ישלח י :עלי גמר לאל עליון
 : מתו וא חסת אלהים □להישלח שאפי חרף

 כט־אדם להטים אשכבה לבאים בתוך1 נפשי י.

רוקה ו :הדה חרב ולשונם וחצים חנית שניהם

 דוד כבורח במערה היה זו ובבחינה ידו תחת וימוס ה כמשיח יד סלחו
 אהרגנו שלא מאתך חנני לומר חנני אלהיס חנני ואמר )ב( משאול

 תאמר ושמא היס!1 קנני מהו לעזרני בעיניך חן למצא אני צריך כי זאחטח
 עס ויהיה המערה מן בצאתו עתה אהרגנו לא ־ס ו להרגני בא זה הלח

כיאיחפשר ואקודעאליו חילו כל
 יהרגני הי'הלא כאשר ממנו להסתר

 את עתה בו שלוח בבלתי בצע ומה
 חנניכלומ׳תמי ואמר חזר לזה ידי

 לן עשה וכן ימיתני בל בעיניו לחן
 שאדרבה בכתובים שם כמפורש ^־יס
 בין'תעי ג!היס וז״א דוד את הוא פייס
 לחן דוד היות הוא הא' כי לשני הא'

 ונתן שאול בעיני והשני ^תיס בעיני

 הראשון על חד1> כל על טעם
 יחטא פן יתברך בעיניו לחן שיתנהו
 חמר שאזל את בהרוג נפשו ויאבד

 ויאות נפשי חסים בך כי הוא הטעם
 * החטא ק ;להצילה לסייעה לך

 שאול בעיני חנני שהיא השנית ועל
 הטעס אומר חני גופי את יהרוג פן

 הנז' אלהיס כנפיך סהואכיובצל
 בריחה בצער ומייסרני מדה׳ד שאתה

 הזיתי לנכות אחשה ובזה צח וכי■
 הוות יעבו׳ עד כנפיך בצל אסתופף
הזזתי ויעבור שיושלם שעשיתי

 שיחת לפט כרו נפשי כפף לפעמי הכינו 1 רשת
 לכי נכון אלהים לכי נכון ח :סלך נפלובתוכה

 הנביתי עורה כבודי עורה ט :ואזמרה אשירה
 אדני אודךכעמים* י שחר: אשרה ובנור

 כתדולעד־שמיםחסדך יא אזמרךכלאמים:
תמהעל־שמים^הים י= :ועד־שחלןיםאמתך

למנצח נח

 היס!1ל אקרא )ג( : אויב פקד אין העון תום אחר כי למרקם הצריך
 שלא וקנני במערה שאול אח אהרוג שלא אלהיס קנני אמרתי הלא כן'

 הדין שמדת להרנךתניח בא שהוא כיון תאמר ושמא בצאתו יהרגני
 לעכב תוכל איך כי בידך תהרגנו ושלא יהרגך שלא שיקנך אחר יהרגנו

 הדין מדת הוא לאלתיס אקר' "א ל של! את יעשה שלא אלהיס מדת ביד
 אותי רדיפתו עליו יפקוד בל שאול מעל למעלה מסתלק עליון שיהיה

 חנני כאומרך אותך לחון מתחיל שמדת^היס אחר תאמר ושמא ויהרגהו
 אותו הרוג ע״י בצאתך להצילך הדבר יגמור הוא בידך תהרגנו שלא ^הי'

 יהי׳גומר 16 אקרא כי הדבר עלי יגמור החסד מדת הוא !1 פני אחלה לזה
 1הג גומר יהיה במערה הורגו לבלתי אני שהתחלתי שבחסד ח הדבר עלי
 אשר אל שס כי אמרתי איך לתמוה וחין )ר( ויצילני הוא גס המיתי לבל
 איך כי יצילני חסד ע״י איך וגס להצילני עלי יבא הוא מאד עליון הוא

 ויושיעני מאתו משמים שישלח אס כי הוא שיבא אומר איני כי ול ש יניחני
 לו ישלח אס כי סלה שואפי שהוא שאול את ימית שלא ההצלה ותהיה
 זועם אל שמדת יוס בכל זועס ואל דרך על סלה שואפי את וחרף גערה

 ששס אחר תאמר ושמא בשאול וזעיתה חרף ישלח פך הדין מדת את
 את יעשה פן אתה ירא ואס שיגמור תניחהו חך א׳ לחונן מתחיל אלהיס

 הס חסדו בחינת מלאכי הס ואמתו חסדו חלהיס ישלח לוה וימיתהו שלו
 מכל כלול הוא גס כי שבו חסד בחינת אל אס כי הרוגז אל נוטים הבלתי

 גס )ה( עלי שיגיבו רק שאול על רוגז יתמלאו לא כך ובהיותם הבחינות
 המתלויס עמי הס לבאים בתוך היא אשר נפשי עתה הלא כי יתכן לא זה

 גס ומה שאול את להמית יקומו בל לעכבם יכול אני גדול ובצער אלי
 וגס בחזקה דוד עיכבס לולא שאול על קמים כלבאיס שהיו במערה
 נפשי שעתה באופן והורגו השכם להורגך הבא לו אומרים היו בלשונם

 גס כי לוהטים שהם מלאכים הס לוהטים אשכבה ואס לבאים בתוך
 יהיו אשכבה כאשר הלא נעור בהיותי שאול את ימיתו לא שהמלאכים

 אין שעמי אדם בני כי ועוד בידם לעכב יכול בלתי שאהיה אותם לוהטים
 הלוהטים אך הפעולה אברי הידיס אל משל שיניהם אס כי בפיהס כחס
 ארגיש ולא יהרגוהו ובלשונם חדה חרב ולשונם כי עליהם נוסף הנז׳

 אלהיס שבמדת ואמת חסד מבחינת שהס גס כי הדבר כלו אס עד כמעט
 בחרתי כן על )ז( המה דין מדת הוא אלהיס מדת מכללות סוף סוף

 אקרא אמרתי אשר שהוא אלהיס השמים על רומה שהיא זו בחלוקה
 בל חסדו במדת עלי גומר האל ושיהיה כמדובר עליון שיהיה לאלהיס

 עד אחסה כנפיך ובצל אמרתי איך איפה כן אם יהרגסושמאתאמר
 השמים על בהסתלקך נס כי הוא הלא למעלה מהחלק אס הוות יעבר

 בעולם המחופפיס השכינה כנפי הס כבויך הארץ כל על כי יבצר לא
 הווה העולם היה כן לא שאס העולס לקיים בארץ ידו על הנשפע והשפע

 ויצילהו היסיחנהו1ג אומרו כו'אחרי לפעמי הכינו רשת )ז( י ונפסד
 הצלתו דרך וסיפר עצומה בסכנה והוא השיגוהו אשר וסיעחו משאול

 ה'והמה יושיענו הדרך איזה כי והיא לעומקן עומד׳ קושי׳ והנה לאה

 יכרת לבלתי מידס מציל אין כי היא האמונה מפנות ואחד בחירה בעלי
 רשת אמר לזה ועונש שכר מדת תבטל בל בבחירתו חפשי מלהיות איש

 מפחדפתאס תירא אל פסיק על מאמרנו והוא כז' לפעמי הכינו
 שאומר מלכד רגלך ישמר בכסלך יהיה ה׳ כי הבא כי רשעים ומשואת

 רשעים משואת תירא ל שאמרתי מה
 יתברך הוא יבטל איך לך ויקשה

 הלא כי בחירה ביכול אינו בחירתם
 ולא ללוכדך הלכד עשותס עד יניחם

 רגלך ישמור שאח״כ אלא יעכבס
 אמי זה דרך ועל שעשו בלכד מליפול

 אמרי על תתמה אל לומר שהוא פה
 כי בחירה מבעלי יתברך שיצילני

 עמי התנהג יה'אשר דרכו זה הלא

 לפעמי הכינו רשת הנה כי כה עד
 עד הניחס אס כי בחירתם ביטל ולא

 עדתוסהכנק שהוא הרשת הכינם
 בחירתם על מוחה ואין רשעס מחשב'

 לפניך נפשי כפף אשר ואח״כעל
 אשר אז עדיך ושבתי רעתס בראותי

 רגלי ששמר צ״ל אין שיחה לפני כרו
 וזה בתוכה נפלו שגס אם כי מלילכד

 ערלות מאה כענין פעם בכל סלה
 היה ונהפוך ימיתוני למען פלשתים

נמצאת כן ידי על כי בשחתו נפל שאז

 את וישמרו כאשר וכן בתותקוישת
 נצול והוא הרשת הכין להמיתו הבית

 על דואג התקוממות כענין פעם בכל וההיקש בידם שנשאר בחטא ונפלו
 היה אז עד ואדרבה לפוסלו סנהדרין וקבץ בקהל לבא פסול שהיה אומרו

: במערה בידו שאול נפל עתה וכן הכשרון נתחזק ואז רופף הדבר
 עס כי הכל לאדון לשבח עלי הנה אמר כו' אלהיס לבי נכון )ח(

 רודפי שהשיגוני מאד עד גדולה הזאת הטרדת היות
 זה כל ועם מהרה קל פנים מהתראות יבצר לא כי המות ובין ביני וכפשע

 שכאשר לומר כו' לבי נכון אס כי טירדה בו דבקה ולא לבבי נתערבב לא
 ראוי כן ועל עתה גס לבי נכון כך לצרה מקודס אלהיס לבי נכון היה

 כי יגיד ומי תאמר ושמא )ט( לה זה על גס לתודות ואזמרה אשירה
 שקראה שכינה היא כבודי ועורה ה׳ נא נס הנה כי הוא הלא הוא כן

 צפונית רוח ידי על שהוא וכנור הנבל עורה וגס ראשי ומרים כבודי
 גס הקדש רוח השראת התחלות שהם מאליהם ומנגנים בתם שמנשבת

 ההכנות אחר תמיד כדרכי שחר אעירה ואני כי ותראה לצרה מקודם
 אלהיס לבי נכון כי לצרה קוד כאשר עיכוב שוס מצדי יהיה לא כי הנז׳

 אורה נפשי קנתה כך כל וחמר נפשו על כבודי יאמר או כמדובר*
 עורה לכבודי אומר כי הקודם על שאעדיף זו הצלה ידי על והתעוררות

 ידי על אני אקדים זה כל ועל לעוררני כדדכ וכנור הנבל עורה ואזמר
 ׳• וכנוי לנבל קודם השחר המעורר אני אהיה כי שחר אעירה כי ודי כב

. לדעת כי הכרחנו מספרים השמים בתזמור כו' בעמים אודך )י(
 עולם כי כו' שחקים רתיע וילון הס רקיעים ששבעה רז״ל

 מן המלאכים עולם התחנת הוא השלישי ושחקים בשני כלול הגלגלים
 מבקש שתית אמר למעלה הבה כי והוא תענין אל ונבא י והלאה הוא

 דינו מדת על שהוא כבודו השמים על שירום שכינת הוא אלהיס משם
 כנפיו התפשטות כבוד רק השפל בעולם ישאר ולה למעלה שיסתלק
 ידו תשיג לא אשר זהב' כבודך הארץ כל על כי׳ רותת וזהו בארץ להשפיע

 כל על ושיהיה השתים על שיהיה יתחלק איך יקשה הלא האתת לדעת

 אותרו עליו יקשה ועוד הארץ על יהיה כבודו אין כי ועוד כבודו הארץ
 אתר כן על תתנה ויחס שיסתלק לארץ הביאו תי כי השתים על רותה

 תודה הייתי אס כן על כי למותה יומרוהו אשר גויס סברת זאת הן
 לבי אערבאל לא בלאתיס ואזמיך שכינת שהוא אדני בגויס אותך ומשבח

 כי אמור אס כי )יא( בקולי ולאישמעו לי יאמינו לא כי האמה לומר
 העולם כי בכלל עד ולח חסדך הגלגלים עולם הוא שמיס עד גדול

 בא היותו וגס בארץ ה'מהשפיע רס כי השמיס הוברי ידי על מתנהג

 בבחינת אמתך הוא בלבד שחקיס ועד כי חסדך הוא שס עד מערבות
 כי המלאכים עולס עיקר שהוא ומעלה תזבול רק שאינו והצדק האמת

 שקר אך )יב( השתים הוברי ידי על תתנהג ושהארץ לתזתה יומרוהו
 שכינה כי השתים על רומה אמרחי אשר הוא האמת כי אבותס נחלו

 ומשגית המתפשט כבודה כל על השמים על כשתרוס גס ו בתחתונים
רומה לומר חזר כן ועל כמחבר

*• נו'
למנצח נח
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פרי 1

 אומר אבנר שהיה ארז״ל תשחתיכו' אל למנצח 00 נח
 נכרת בסירה המעיל כנף כי לדוד

 אל לי כאומר שהי' למי למנציז יאמר זטה המזמור ידבר זה ושעל נר^ים
 לכו המכין לה' מכתס הוא לדוד זה ועל הכנף נכרות שאול את תשחת

 כנותן יתברך מאתו זה היה לדוד או
 מכתם לדוד וזהו בראשו כתר לו

 לפוקה לו זה היה לא כן ידי שעל
 כתר כמעטרו נמצא מלכותו לאבד

 אלסכו' האמנם )ב( " מלכות
 כואשרעס וכיוצא אבנר על הנה

 דברו על התלונה הית׳ בלבד לא שאול
 שתיקתם על ייושמו גס אס כי כזב

 תחת רעה ישלס למה למלך מלומר
 והוא כו׳ האתנס ואמר טובה

 לנוף מצאתי לא מאמר על מאמרינו

 טובה השתיקה שאס משתיקה טוב
 לא אך הנוף עסק על הוא מהדבור

הוא חלס האמנם וזהו דשמיא נמלי
 שהוא נמה תדנרון צדק אך וראוי טונ

 האדם כל את ולדון צדק לשפוט
 כמ״ש וכו' מישרים וזהו זכות לכף

 עמיתך תשפוט נציק פסוק על ז״ל
 זכו׳)ג(ולא אד׳לכף כל את דן שתהא
 בשתיקה תעשה ואל בשב כי תאמרו

 כלב אף כי כידען תאשמו לא מיה
 בלנדנמצא במחשנה רק ר דנו בלי

 כשמי'כי תפעלון עולות על הנעשים טומאה כחות כי חפעלזן שעולות
 בשתיקחכ הלח כי מצרפ׳למעש הקכ״ה שאין רעה מחשב' לכל דומי זה אין

 עילות כי נמצח בהם נהרוג ג'כ ועמי ואני להמיתני בסברתו שאול יעמוד
 שבארץ תביאכ שבמחשבה עניד׳זו שגס כ״א עוד פועלי׳ולא אתס רבות
 לא בפועל שתעשו ידיכם אפינוחמס כי תפלסון ידיכם אפי׳חמס בגלוי
 בחינות בפלס תפלסון אדרבה כי ממנו לשוב רע שהדבר בלבבכם תדמו

 כשתיקה מחשכתכס רוע גדר תכירו לא כזה כאשר הוא טוב כי זחלוקות
 מחשבה ולכן במעשה הקל עבירת גס הגרור זו השתיקה עבירת כי

 על דברתי כה עד וכו׳אמר רשעים זורו )ד( :תחשב למעשה כזאת
 השותק שעל בעיני נפשו שיקרה טובה לי שיחזיק לפלך מלומר השותק

 כסירה כי כיכר כ״כ כזב לו שאמר המלגלג על מזה יותר וגס כועס אני
 מספריים או סכין כריתת הפרש לעין שניכר מה המעיל כנף נכרת

 במה אמר כי והוא כו' מרחס רשעים זרו אמר זה ועל הסירה לקריעת
 שמתכונת אומר אס וכזב שקר לדבר לבו אל ערב אשר ענין אייחס

 כשטוף במעשיו ברשע יצדק זה הלא רעה תרבית בכי יצאו מבטן הולדת'
 בהזלידאותז הזווג היה שמיס לשוס שלא כי נאמר כי לו ודומה נזמה
 כי בגדו בה באומרו הנביא וכמאמר התולדה יצאת החבור רוע וכפי
 אל מתייחס בלתי דבר יראה כזב דבר מדת לו אשר אך ילדו זרו בניס

 זרו אומרו זזה זו אלמדה מתייחס בחיבור החב בגידת אין כי .ההולדה
 במעשיהם זריס שנעשו רשעיס שזורו מה הנה כז׳לומר מרחס רשעים

 בכזנתס החיבור מרוע להס בא מהרחס כי מרחס לומר הדבר נייחס הנה
 כדבר היה באופן הבטן מחמת כזב דוברי מבטן שתעו כן נחמרנס אך

 איננו כי צודק איננו כי הוא תימה הלא מהם יבצר ולח אליהה טבעי
 הנחש שהטיל נחש מזוהמת כי הוא ואס )ה( ורועתאוה הנאה של רשע
 לדברי הזוהמא מאותה נדבק אדם ובכל אדס ירך יוצאי בכל שנשארה וכזי

 זה כי כזב לדבר נדבק ובאלו מזולתו מוחלקת בחינה אדס לכל עינזת
 לחוה ששיקר שקריס ידי על באה כי ההיא הזוהמא אל מתייחס הוא

 ארס שהיא לתו חמת וזהו כוי כה להטיל כמ״שז״ל אותה בפתותז הנחש
 הנה כה שהטיל זוהמתו חמת כזבים ע״י שהיתה כחש חמת כדמות זוהמא

 הזיק לבלתי לחש שיקבל עצמו יזתרמהנחש כח בו נשאר האס כי יתכן לא
 ישמע לא אשר )ו( אזנו שיאטוס חרם פתו כמו עושים אלו אך בלשונו

 חרש הפתן אס כי הנחש כן לא אך מחוכם חברים חוכר יהיה אפילו כו'
 לא למה גדול כזב שהוא נכרת שבסירה שאמרו אלו ן כ אחר מין שהוא
 אפילו מסכי־תס לחזור הוא כן לא כי ולוחשים האומרים בקולו ישמעו
 אבנר תענה הלח כאימרו לאבנר דוד שאמר ז״ל וכמ׳ש טעם בדברי
 אמרת כאשר עתה תאמר האס בידי המיס וצפחת החנית הנה לו שאמר
 סברא דברי על גס שומע היה לא כי הנה נכרה שבסירה המעיל בכנף

 על רז״ל שאמרו כמת יאמר או ♦ וצפחת מהחנית ראיה להביא שהוצרך
 ואוכלזאבטורף דורס אני לנחש שאומרים כז׳ הנחש ישיך אס פסוק
 ובזה הלשון לכעל יתרון ואין ואומר משיב לך יש הנאה מה את ואוכל
 הנאה מה כלומר נחש חמש כדמות למו חמת הנה דוד מחמר זה כי יתכן

 המלחמה אש להבעיר סיבה שהיה נכרת היה בסירה כי לאומרים היה
 על תחתיו אבנר ימלוך האם דוד חת שאול בהרוג האס שנכבת אחרי
 הנאה כלי שנושך נחש חמת כדמות למו חמת כיהנה הוא אך כך אומרן
 כמכואר ולאכפתןחרשכו' לחש מקבל כנחש והיה ן יח מי אך לעצמו

 הרסשנימו אלהים )ז( בקודם:
 ים שתופס חברי' חוכרי דרך הנה כו'

 ועוד שניהס ועוקרים בלטיהם הנחם
 שאחר יתכן ובזה חרס יטילו לא

 הנעשה התיקן אמר לנחש שהמשילס
 מפיהם עוד תצא לבלתי לנחשים

 שנימובפימו הרס וזהו נחש חמה
 ידמה לנחש כי לבס אל יתנו למען
 היועצים כת אל הוא וזה ה' אותס

 שני כת ואל הרע בלשון בפיהם רע
 עצמם המזרזים מלחמה בחורי שהם

 אשר הרע הלשון פתוי ע״י להרוג
 חדים שהם כפירים למלתעית ידמו

 נתוץ ההם הבחורים כחרב
 יאשמו לא כי בלבד ה' מלתעזתיהס

 לבו אל יתן כלכת בזה כ״ככ*
 לנחש כאשר להס נעשה כי הדוברים

כראות כי השני והכת )ח(
 החדים ,הכפירי מלתעות בהשגחה

 חדה חרב כי לכס חל יתנו נתצו
 ימאסו זה רמז וע״י ה מאס שבידם
ה מחסס כי כאמור עצמם כעיני

 כראות והוא מאתו למו יתהלכו מיס וכמו שאול עם מהיות נשמטים ויהיו
 כמו כי יפעלו לא חציו ידרוך אס שאפילו ידיו ירפו נשמטים מאתו אנשיו

 זאת והנה )ט( מידו כנופלים כרפוייס שיהיו החצי' ונכרתו יקמוללו
 ונמס וניתך שהולך יהלוך תמס שכלול שכמו שרואים תחת להם ראויה
 כי כמוני אשת נפל שהוא מי ונמס הולך כן ו כלכת חיותי ומתמעט לחותו
 אנה הולך והוא אותו שברודפס ואמר חשת נפל דוד היה לו היה ה לולא
 ירחמו ולא להמיתו אותו רודפי' שהיו מות באימות ונמס הולך היה ואנה

 על מאמרנו ענין והוא שמש חזו בל כי להם זה והנה ידם על יהלוך שתמס
 יאושר לגבר טוב כי והו' השמש לרואי ויותר נחלה עם חכמה טובה פסוק

 ומסתכל לרואה זה יצדק ויותר אך נחלה עס חכמה שהוא ועושר בחכמה
 מלכים לשני אפשר אי ואמרה עליו וקיטרגה הירח שכשכאה בשמש

 את ומיעט לו קינא וה ושתק ושבל השמש ושמע אחד בכתר שישתמשו
 ויותר אך לאדם היא טובה ועושר חכמה יחד יתרונות שתי כי ואמר הירח
 ויאבד יתגאה אפשר כן לא שחס לסבול ממנו ולמדו השמש לרואי יהיה
 בעיני שפל וחני אהלוך שתמס אותי שרודפים אלה הנה פה יאמר וכזה
 ותסתכלי' רואים היו שאלו שמש חזו שכל חס כי להם זה אין חשת כנפל

 היויראיספן כי השמש על כירח תסתכלי'עלי היו לא השמש בעניין
 עשה כאשר אותס וימעט לשמש עשה כאשר שלומי את יענה האלהיס

 מלכים לשני אפשר שאי לומר הירח כענין עניינם וסיעתו שאול כי לירח
שמש: חזו כל השח׳וזהו ענין חזו ולא מלכותו מפני מלכותי ורוצי'לבטל יחד

 תבול הסיר לייחס נחשב זי־ כמו הלא כו׳ סירותיכס יבינו בטרם )י(
 כנף נחתך בסירה כי השומעים על נתרע' הנה כי ויתכן

 שחול עס אשר החיל המון כל אל כמדבר עתה אתר לשאול אשר המעיל
 יכינו בטרם האס הלח כי ההוא הדבור היה רעה כתה איפה דעו

 כי תכינה להס היות בטרס השומעים היו ילדים האס לומר השומעים
 האס בעלמא אטד הוא בה שנכרת שאמר הסירה מיני שהס סירותיכם

 כת שהיה יונח ל ז הל כי מספרי' או כתער שכורת חי איש כתו הוא
 בחרון החי יעשה כאשר חרון כמו רק שוה כריתה היה לא לקרוע בסירה
 ויתקפנו ישערנו כך שוה כלתי קריע׳ שהיא בחרון וקורע שאוחז וכעס

 כן כי במעיל ניכר היה כאשר מספריים או בתער ככורת לא וישברנז
 ואומר לדוד הקדם רוח תשיב צדיקכו' ישמח )יא( .דעשהךן

 על שנימו הריסת רק עליהם מיתה שאלת ולא אלו על חסת אתה הלא
 עושה שימות ממש נקס חזה כי צדיק ישמח הוא טוב והלא האמור דרך

 חלאת מכל ירחץ ופעמיו לכו חל יתן כי לצדיק טובה וימשך הרעה
 וטוב כלומר יותר הצדיק ויתכשר הרשע דם בראות טובות בלתי פסיעות

 מניה נפיק הלא ואומר דוד משיב )יב( הרעה עושה שימות יהיה
 זכיות נתמעט בזה הנה הרשע נקמת הרואה אדס ויאמר שהנה חורבה
 וזהו הרשע במות ששמח במה הזה כעולם מעשיו פרי כזה אכל כי הצדיק
 עתה לצדיק פרי מיעוט שהוא אך לומר לצדק פרי אך הנה חדס ויאמר

ואומרת הקדש רוח משיבה מיעוטין זרקין אכין כי והוא בזה נתמעט כי

הנה



נט נח תחלים אל רוממות
 נאדץ שופטים אלהיס יש אך כי והוא אחר אך יש זה האך לעומת הנה
 אלהיס יש חרס יאמר כן לא שאס מהרשע נקם שיחזה הוא טוב לומר

 מיעוט אך שהוא האדם מוין אחרי בשמים אס כי געה״ז בארץ שופטים
לא הרשע בנפול אך בארץ ושופטים משגיחים אלהים בהיות סימעטו

 חלהיס יש שודאי אס כי יש אך "אמרו
 מזה יצא ולא מיעוט בלי סופניים
*• שאולה בדס ירד כי ריקם אבנר

אל למנצח )א( גט
תשחת

 למי למנצח אומר הנני אמר גו׳
 אל ואמר מנע כאלו השכיח שודאי
 מלכות כתר בעל מכתם לדוד השחת
 הלא תשחת אל כאומר היה ובמה
 שהוא וכו׳ וישמרו שאול בשלות הוא

 מנע לא בחירה גסשלהיותוכעל כי
 ששלח במה השגיח יבצר לא בחירתו

 בלילה הבית את וישמרו סאול
 חמר כאשר אס כי בבקר להמיתו
 יביאוהו אומר היה :בית את ישמרו

 להמיתו יצוה או בלילה מיד פתאום

 שצוה במה אך מומת היה בבית מיד
שהדגישה פנאי היה בלילה מרו י

 יבצר לא הלא כי ה נא תאמר ואס ישראל אלהי צבאות אלתיס ה' ואתה
 שאמרתי מת מהערת כן והס לי שעזשיס מה על מה התעוררות היות
 משפט בהם מלעשות ריקם קשוב ולא הקצת גס הבה לקראתי עורה
" בלבד לי הצלה תבקש ואיך

 :בארץ שפטים אךיש־אלדים לצדק פרי
 מכרתם לרוך אל־תשחת ׳■'למנצח נט

את־ וישמרו 'שאול נשלח

 און מפערים הצילני ג :תשנכני ממתקוממי
 ^רבו הניח בי' י :הושיעני דמים ומאנשי

 ולא־חטאקתי עזיסלא־פשעי עלי ימרו לנפשי
 ,כליקעוןירצוןויבוננו^רהלקהאת ה : יהוף

 אלהיםצבאותישך^ ואתהיהוה י וראה:
 און בל־כנדי אל־תחן כל־הנוים לפקד הרןצה

יבלבויסובבו־עיר: יהמו לערב ישובו ז : סלה

 כי הפתח שומרי הרגישו שלא באופן
 שלא יתברך מאתו השגחה יוהיתה
 מצודתו ויפרוש שאול בחירת נמנעה
 ־• מלכד חסידו רגלי יה הוא ושמר
 הנה וכו' מחויבי הצילני )ב(

אויבים סוגי שני יש
והשני הנפ אויבי העונות הס האחד

כי כשפתותיהם חרבות בפיהם ׳!כיעק ה ה; ״
 ואתחיהורהתשחק-־למותלעג ־■ שמע: ם*

 כי־־־אלחים אשמרה אליך עזו י : לבל־־גוים

 יראני יקדמניאלחים חסדו ארחי יא
יפךשכרזועםיךגיעמו אל־תהרגם יב

 מש;כי
בשררי

 חטאת־פימו ע : אדמ מגננו בחילףוהורידמו
 ומכחש ומאלה מאונם מלבדו דבר־־ש^ימל

יספרו

 הקצה שהיא הקיצה כי הוא התיקון הנה
 עוברי שהם הגזים כל לפקוד שלימה
 הכתוב מאמר דדך על והוא רצונך
 הס לזמר וכו' הגזים אל חמתך ספון־

 אותה שפוך הימה ישראל על יש
 דרך ועל ידעיך לא אשר המיס על

 הנוראים הימים הפלת לנו שסידרו
 היום אס לומר כו' פחדך הן ובכן
 כל על תנהו פחד והיה נורא הוא

 הס המעשים שייראוךכל מעשיך
 אומר הוא זה דרך ועל האומו׳עט״ס

 עורה שאמרתי ההערה אס פה
 וסיעתו רונוךעלשאול תרנו לקראתי

 נדר שהיא המיס כל לפקוד הקיצה
 עליהם ושפוך מהערה גדול

 אס ישראל כי רוגזך התעוררות
 אחרות פעמים לך יחטאו אחד פעה

 אל עבו״ס המיס אך רצונך עישיס
 אל וזהו סלה און בוגדי הס כי תחנס
 תמיד כי סלה און בוגדי כל תחון

 ומי נוגדיסכךבפסיליאלהיהס)ז(
 שבוגדים מה על לחטא יוסיפו ולא יתן

 הוא לערב ישובו עוד ־ גס כי עתה
 שהוא ישראל חזר שמש הערב בזמן
 חסרון כן גס שהוא החרבן בעת

 ישראל נגד ככלב יהמו ואו הלבנה
 ואין )ח( ירושלס היא עיר ^יסוגט ;

מעת גס אס כי שיכבשוה אחר על
כאשר והנה ף הנו אויבי אדס בני הס
 לא כי הגוף מאויבי פחד אין בעולם הנפש אויבי הרחשזן מהסוג אין

 בכל אמנס אך תחלה הא' הסוג לסלק הוא הרחוי הנה ואמר ה ישליטס

 בכל כי המתקוממים הס העונות כללות כל לא האדם על הבאה רה5
 ולקטרג לנגדו :(יה המתייחסים יותר או שנים או אחד עון מתקומם צרה
 עלי המתקוממים העונות הס אילו אי יודע איני הנה דוד אמר והנה עליו

 משחיתים הס אשר העונות כללות על אומר אני כלל דרך לכן זו בצרה
 מהסתקראאלהישהס שבהנצל האויבים כלו'מן אלהי מאויבי הצילני

 הס ממתקוממי בכללם חלה מאויבי כלל דרך מצילני ובהיותך העונות
 שלא גס כי השגבני עלי כעת שמהקוממיס זו בצרה המיוחדים העונות
 המה אויבי בכלל כי יבצר לא כעת המתקוממים המיוחדים ידעתי

 שומרי און מפועלי הצילני כך ואחר )ג( עליהם ואשנב שאנצחס ותהנבני
 ודם דמי שהם דמים לשפוך החפצים וסיעתו שאול דמים ומאנשי הבית

 הנה כיי )ד( • כן׳ צועקים אחיך דמי קול על ז״ל כמ"ש זרעיוהי
 מאויבי תצילני דבר כל קודם כי ואמרתי שהקדמתי מה וכו' לנפשי ארבו

 ואלמלא נפשי על העומדים עיקרי הס כי הוא הלא העונות הס הנפש
 שהוא לנפשי ארבו הנה כי אמר וזה גופי על למטה עלי קמיס היו לא הס

 עזים עלי שיגורו נמשך כן ידי ועל העליון בב״ד למעלה ארבו הנפש אויבי
 חטא * שלשה הס הנפש אויבי הזג והנה להמיתני עויס הגוף על שהוא
 מרדתי לא כי לנפשי האורב הוא פשעי לא כי ידעתי ובזה ופשע ועון

 חטא על זה אין גס כלומר ה' חטאתי לא וגס חלילה למרוד גךבכונה
 לידי מביאני היית שוגג חטא על ולא הרחמיס בעל ה' אתה הלא כי שזגג

 הוא שאפשר מה אך )ה( ה' חטאתי לא וזהו להמיתני עזיס עלי שיגורו
 בלי שאהיה כן ידי על כי אלהי מאויבי הצילני אמרתי ועליו כגון איזה .על
 שתמיתאת אשאל ולא יצליחו לא כי ויכוננו ירוצון אס אחוש לא עון

 ממך לבקש אליך שבבואי לקראתי עורה אס כי עלי שקמו אלה רודפי
 שאול את שתמית לא אך בי והשגיח וראה מה הערה תתעורר ההצלה
 להצילני אני מות בן אס וראה לקראתי עורה וזהו הס מישנה( כי וסיעתו
 ולא תמיתס כי חייביס הס אס לראות לקראתם תתעורר לא אך כלומר
 הערה אס כי שיענשו יבצר לא הקצה גדר היה אס ידי על יענשו אחפוץ

 הערה אס כי הקצה גדר תהיה א'שלח כיון דבריס שני כי באופן מה
 ,ה ואחד• )ן( כלבד: והשגיח וראה לקראתי אס כי לקראתם לא זגס
 אויבי ולאשתמית להצילני מה הערה רק מבקש שאיני שחמדתי מה כוי

 הצבאות כל של אלהיס ה' ואתה הלא כי לפניך ישר' חביבין כי הוא הלא
וזהן ישראל אלהי ליקרא סבא ישראל על רק שמך תכנה לא וה כל ועל

 בפיהם -מיעון הנה העיר סבבס
 העיר אלהי ה' על סרה ידברו כי שהוא יביעון אשר להזכיר שלא והס

 הוא דברו מאשר שמתחרטיס מה בפיהס יביעון אשר ואחר ויושביה
 מי כי מתחרטים אנו אין כלומר שומע מי כי לומר בשפתותיהם חרבות
 כז' יה יראה לה ויאמרו כענין דברו השר יתב' שמיעתו יכחישו כי שומע
 תשחק כי ידעתי אס כי תחריש השגחה מהעדר לא ה' ואתה והנה )ט(
 עוברם על תמיד גויס כל על תלעג כי כדרכך עליהס קפתיד ולא למו

 והנה )י( תלעגכו' כו׳ ה׳ ואתה וזהו באלילים ומתהלליס רצונך
 הנזכר אלהיס של עזו אך ותם ה מכלה הייתי משדי עזר לי היה לו מצדי

 אשמורת עתה שהזכרתי הרחמיס שס ה אליך צבאות אלהיס ה באמרי
 מדת הוא אלהיס כי הכל את לכלות הדין מדת לעוז שתתהפך נאקות

 רחמים של לשמך ומקוה משמר שהייתי אלא משגבי כבר הוא הדין
 אלתי הוא חסדי שחלתי מפני כליתיס לה ולמה גיא( דין עוז תתלבש
 . פשוק על ז״ל מאמרם והוא כנזכר לכלותם יניחני ולא יקדמני אברהם

 הניחו ולא מ״ת האומות כל את לכלות דון רצה כי כן' העיט זירד
 למען כי אצלי שהוא אברס אותס וישב כו' העיט וירד שנאמר אברהם

 שאברהם ז״ל כמ״ש מגהינס להצילם ישראל על מלכיות ארבע ישלטו
 החסד אלהי המר ולא חסדי ואמר גהינס תחת המלכיזת את לנו בירד

 ליודעים כמדע האבות ונס אדם הוא דוד כי הוא חלקו אברהם גס כי על
 הנוגע על הוא הדין מדת הוא משגבי שאלהיס מה לי ששוה מה כן ואס חן

 אלתי ווהן כלל דרך לכולם לא אך מהאומות בשוררי שיראני שהוא אלי
 הלא וכו'אמר תהרגם אי^ )יב( ׳ בשוררי יראני כו'אלהיס חסדי

 שהם רודפי על תתעורר השר ומדין הרוגז התעוררות כי אמרתי
 אמר״אשרתפקול רצונך עוברי שהם הגויס כל לפקוד הקיצה ישראל
 ולא עמי ישכחו פן תהרגם אל כי העולם מן לכלותם לה כעת עליהס

 בחילך הניעמו חס כי מלב המת נשכח כי לקו רצונך עוברם על כי ידעו
 בחיים שהיותם נרא ולה מגדולתם והורידמי ונדי׳ נעים שיהיו וכחך
 בצערם לתס תאריך זמן כמה ועד )יג( אדני מננינו הלא כי צר לנו יהיה
 בחרבן שהואכיבתחלת שפתימו דבר פימו שחטאת עד הוא הלא

 דברים שיטיחו ואחר בפיהם יביעו לכובשה ירושלס היא עיר כשיסבבו
 סילקן כי אותם שומע מי כי אומרם שהוא בשפתותיהם חרבות יהיו

 יענו רעים שמלאכים עד העולם מן הקב״ה יוציא' לא עתה ית השגחתו
 הביעו כאשר ל נגד שאמרו במה חטאו כי ויאמרו כרחם בעל חמן

 1פימ חטאת כי לומר כו' פימו חטאת וזהו שומע עי כי והמרו בפיהם
שדברו מת היה פימו חטאת כי יאמרו שבשפתם שפתימו דבר ייגיה

בשפתם
נ



מט ס גט תהלים אל רוממות

ואי^מורדעוכי־ יי ג יספרו
 : סלה הארץ אלהיםלאפסי

 המה טי ויסובבוזןיר: ככלב יהמו לערב וישכר "י
 • ואני י: :דלינו ^^ו^כעו

 כי־הייתמשגכלי חסדף לבקר וארנן ף עז אשיר
 כי־־ אזמרה אליף עזי חי :צר־לי כלס ומנוס

:אלךיםמשגכיאלהיחסף

 לדרך ערות'מכתם שלשן על *למנצח ס
 כהצותואתארם בללמד״

 ארת־ רף יואב וישב צובה ואת־ארס נהרים
 אלהיכש ג :אלן: עשר שנ;ם בגיא־מלח אדום

 : רייינו רתשובב אנפרת פרצרתנו זנחרתגו
 כי^ שבריה רפה פצמתה ארץ הרע^רתה י

.ן”שקיתנ?(ל־ ^ה י• : מטה

 היקה שגגה כי חטאת רק שהיה יאמרו שלא נאוה להם זה ומה בשפתם

 שגגה קטאת כי לומר שנתגאו בגאונס יתירה בפורענות ילכדו ואז
 ומכחישי' קלילה מארריס שהיו ומכחש ומאלה כן ידי על ואז היתה בלבד

 שענו אחר דוד עתה ואומר )יד( דברו בזדון כי יודו כי יספרו בזדון בו
 רעתם תמחה לא כרחם על חמן

 עליה וילקו כיחדו לק הגידו סכסדוס
 את שהוא בקימה כלה וזהו ,לכלותם
 ואינימו כלה וגס ראשון בית מחריבי
מושל. אלהיס כי וידעו השני מחריבי

 ולא סלה ארץ האפסי סוף עד כו'
 כלבד יי בק יתב׳רק שממשלתו יחשבו

 באר הי׳מושל שלא יחשכו לא ונס היא
 כי תחרבן אחרי לא אך הכית כזמן דק
 הארץ ממשלת והניח שכינתו סילק אז

 קצת כדעת השמים ולהוכרי לשרים
 עס שולטניה הס כי ההס בימי הגויס

 כן'סל׳)טו(וישובו וידעו "א ו ודר דר
 מדבר היה מאשר הנה כו' לערב

 הבית את וישמרו שאול ששלח מה על
 כללות על גס לדבר נמשך להמיתו
 כו' אלהיס ה ואתה מפסוק הגזים
 בשוס והוא ראשון ענין אל חזר זעתה

 שמואל בספר האמיר אל'פסוק לב
 וימלט נס ודוד כז' שאול מפני ויפטר
 מלאכים שקול וישלח הוא בלילה

כבקר ולהמיתו לשמרו דוד בית אל
 כי היה הוא בלילה וימלט נס ודוד אומרו אס כי כו' מיכל לדוד ותגד

 מיכל הכריחתו איך וימלט שנש אס כי ביתו אל הלך לא משאול כשנפטר
 ותורד כוי שאול וישלח כך אחר שאומר מה כי ודאי אך מביתו כך אחר
 וימלט בס ודוד שאמר מה על פירוש הוא כו' החלון בעד דוד חת מיכל

 הלך כי והוא כו' כו'ותורד וישלח כי ואומר היה איך שמספר הוא בלילה
 או שס עידנו יחשיך וטרם שאול מלפני כשנפטר יוס מבעוד ביתו אל דוד
 בהס הכיר לא והוא הבקר עד הבית לשמור מלאכים שלק חשיכה עס

 הרבה יחשיך ואז,טרס כו׳ הלילה נפשך את ממלט אינך אס מיכל לו זתנד
 לא למה וגס הבית סובבי ראוהו שלא לברוח יכול איך תאמר ושמא ברח

 לו כשהוגד מיד ולא השומרים על תרדמה בנפול הלילה חצי עד המתין
 לשמור שבחו ראשונה מהפעם הנה לומר שהוא וכו' וישובו אמר כן על

 וישובו כי אני ירא הנה אמרתי כי מהשנית אס כי פקדתי לא שתש בהערב
 ויהמו במקומי עודני אס לראות אותי לבקש שני' מעם לילה בעוד לערב

 על (1)ט לברוח נחבאתי היכן לבקש עיר ויסובבו ימצאונני כשלא ככלב
 שיניעון הלילה בתקלת לאכול שהמהיביעון בעוד עשיתי מה כן

 טרס שאול עס יחד אחד במקום לאכול כביה מסבכיס מהיותם השומרים
 אס כי לאכול נעו לשבעה לאכול בכונה ולא יחדו שבית לערבפעם ישובו
 האכילה בין הבית סביבות וילינו ששבו ישבעו טרס אז התאחר לבל לבס

 נכנסו לא בשובס כי עשה והאלהיס ניסתי היתה ישובו טרס הנחוצה
 שבאותו לב שמו לא כי לבטח סביב וילינו אס כי בבית הייתי אס לבקר

 שוילינו ובזמן )יו( לברוח הספקתי לשבעה ולא לאכול שנעו המעט
 וילינו ישבעו לא אס וזהו עוזך שר הייתי ואני במצודתם שהייתי בחשבם

 מאתך לי שהיה העוז על אשיר כי שס שכרקתי במקום אזאשירעזך
 כסף אס כמו אלא סעק לשון אינו אס ואומרו ולהמלט לנוס להתאפק

 להמיתני שנועדו בקר עת ובהגיע היובל יהיה אס תקריב אס תליה

 שנועדו מיעד דעת לבקר כטוחאזארנן במקום עצמי אה ואמצא
 רק וגבורה עוז איבה הניסה כי לומר ואין חסדך ארנן או להמיתני

 המלחמה התקוממות בעתה הניסה אני מדמה הלא כי חולשה הוראת
 ומגלית והדוב מהארי שהשגבתני בעתות לי משגב היית כי וזהו בזמנה

 אנצח כי גס נס הייתי לא כ״א לי כיו'צר מבוס 1י אשוה זמפלשתי׳ווה
 שעוז יונח אס וגס )יח( נמנעתי ניסה וע״י ישר^ דמי שופך הייתי

 אזמרה אליך עזי עכ״ו ה' ולא יקרא ועזי הוא לי הנישה תתאפק־ת
 בברחי איש בי פגע שלא משגבי שאלתים מה בבחינת אליך ואייחסבו

אין כי ההוא בצער שהי׳מצערני אלהיס מדת בזה כי זתפשבי בי ואחז
: לרחמי' מדה״ר לי שנתהפכ חשדי ^תי לי בעש עון בלי ייסורין

 בני על כי מרז״ל יראה וכו'הכה שושן על צח00ל (א) 0
לפי לב לשיס וראוי המזמור ידבר הגלות

 וין יואב וישב אוח׳ אל לב כשית לזה אך כו' ארס את נהצותו יאע איך זה
 אס כי בארוס הכה שיואב שמואל בשפר נמצא לא הלא כי וכו אדום את

 שמנה המלח בגיא אחס את הכה צרויה בן ואבישי אומר הוא הימי' בדברי

תרעלה
 דרך פי על ולא לכתתלה יהיה
הי״קאלס שהכה מת כענין היה

 באדום שהכה דוד (1 הדבר ומייחס סתם באמי שמואל ובספר אלף עשר
 אדום את הכה בשליחותו או דוד עס שקבישי שאחר אחשוב אד אלף י״ח

 מה היה בלבד לא כי עתה אך הכו' בספרים כמפורש אלף ח י מלח בגיא
 במקום ויך יואב כן שבאחרי גס חס כי אלף הי״ח בארוס אבישי שהכה

 כאדום אקריס ^ף י״ב עצמו ההוא
 הכה אשר כי שס בכתובי' מפורש גס

 מהנות בשובו דרכו פי על הי׳ באדום
 ויעש הכתוב מאמר והוא ארס את
 בגיא ארס את מתכות בשובו שס דוד

 נציבים כאדוס וישס אלף י'ח מלח
 כיראה והוא ונבאחלהענין כוי*

 זה מת אחד דבריס שני תמה כן דוד
 דרכז פי על להכות לידו אנה שה' הי'

 י"חאלף ארס את מתכות בשובו
 אדוס הכת שנית ועודפעס מארוס
 פי על היה הא' והפעס עי׳ייואב

 השנית והפעם מארס בשובו דרכו
 מלח לגיא יואב ששב היהלכתחלה

 סימן זה כי דוד אמר כן על להכותם
 כי היות עס כי העתיד על להכותם

 ישראל את המשעבדים תם מלכיות ד'
 על זה כל עם ואדום יון ומדי בבל
 ילקה ראשוני' מהשלשה אחד דרך פי

 הכותאת דרך פי על כאשר עמלק
 השנית והפעם עמלק את הכת ארס

 כי ישראל על שעבודו בתתם תהיה
 הא' הפעס כי והוא אחר מלכות

דרכו פי על שהיה בהצותוחתארס
 כי הוא דבר ופשר אדום על לכתחלה יואב ששב מת כבגד השנית והפעס
 בשושן שם למדי היה חס כי לחדוס מתייחס הגלות חין אז כי מדי בגלות
 פי על שלקה והוא מארוס אשר אדוס אומתו וכל החן שדוד נפל הבירה

 ה בתציל דרכנו פי על וגס מדי ע״י ההם כימיס שהיה בבל לקות דרך
 הכאת אגב אלף הייח הכאת מעין שהוא עמלק את הכינו ממדי אותנו
 אדום על יואב ששב מה מעין הוא לבגוד כהתימו ארוס שילקה ומה ארס
 כאשר בדבר לדוד חלק היה ועמו המן מפלת בענין וגס שנית פעס ויכהו

 על הבירה שושן הוא שושן על למנצח הכתובים ענין וזה יבאבס״ד*
 על למנצח שהוח מעמלק שהוא ועמו המן במפלת שהוא ישראל גאולת

 גס ללמד לדוד מכתם וגס מעתה לדבר וסי' מוכרחת וראיה עדות היות
 מת וחמר ופירש )כ( ידן על יהיה העתיד נקם שיום העתיד על

 בתצותואתארסנהריס שהיה מת הוא עדות שושן על שהוא שאמרתי
 דרכו פי על אותם שבהצותו מה שהוא ארס מלחמת חגב צובה ארס ואת

 הוא מפורסם כי לפרשו הוצרך ולא מאדוס אלף י״ח ויך שם לו עשה
 על שהוא ללמד לדוד מכתם שאמרתי ומת הימים ובדברי שמוחל בספר

 בגיא אחס את שנית פעם והכה יואב וישב כי הוא ידו על שיהיה העתיד
 מה כי אמרתי כו׳ינת זנחתנו אלהיט )ג( : אלף עשר שביס מלח

 ואל במדי עמלק נפילת אל רמז בידי חדוס נפלו פעמים ששני לי שאירע
 תשועת לבקש צריכין שאנו העיקר תנת חמר בסוף בעמלק ה׳ נקמת יזם

 לפנים חלא הצרה לאתיקה כיעלהראשונ׳ אחרונה ה על הוא
 כך לפני' אלח עשו לא הס ומה ^לתצלס שהיה לתלמידיו רשב׳י כמאמר
 שחס הצער ע״י שלמת כתשובה הקוירס למען לפני' חלא עשה לא הקב״ה

 יש פנים משוא וכי רשב״י חת תלמידיו כקושיית נושעיס היו לא כן לא
 חמש שזנחהנו היה שושן בוחן אס לומר כו' זנחתנו וז"אאלהיס דבר
 בתשובה להשיבנו כדי בלבד שאנפת אס כי זנחתנו לא אך נפרצים היינו
 ארץ שהרעשקה גס אז כי )ד( לנו תשיבב אנפת זזתו בשלמות אליך

 וזהו אחד חס כי רבים שברים לה היו לק העצומה בגזירה פצמתת
 ישראל בכל הארץ כל אל כוללת שבירה כלומר אחת פצימה פצמהה

 כך כל כי שבריה רפא האחרון הלז עמלק בגלות אך הצלס עין שהוא
 גם כי )ה( נפלאותיך ככל תעשה וצריך מטה כי לומר נוכל כי רבו

 הרעשה הית׳ הלא בלבד שאנפת רק היה לק מדי גלות שבזמן שאמרתי
 כלומר קשת עמך הרחיתה וזהו לפנים אלא היה לא מאד עד קשה גיזרה

 לתה כן שאס נתמה ולשלא לפניס שהוא עיניס למראה קושי רק היה שלא
 גם כי הוא הלא בשושן הנחצאנס כל ויום לילה יתיס שלשה לצוס הוצרכו

 של סעודתו תרעלת יין ששתו בשושן אשי־ גס כי תרעלה יין השקיתנו
 אחשורוס משתה יין לענות וצימות רעל כוס לשתות הוצרכו אקשורוש

 בסעודת ששתינו תרעלה יין של קמה כוש שתשקיחנו כו׳ השקיתני וזהו
 שעושה לרשג״י כינס המגלה בביאור צלנוק ככתוב והוא אחשורוש
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אל רוממות

 אמת חמרי קושט סנה קו&ע גי
אשר ידי על כעצם קבלוה אז

 ואז )ז( הסעודה עון גס למרק שהוצרכו יכחיש לא הצלם מעון עיקר
 נסשלנצחון נחתהליראיך גס אס כי ממות נפשס חלצת בלבד לא

 אמת אמרי קושט סלה קושט מפני וזהו ורוממות מעלה בדגל להתנוסס
 אשר ידי על בעצם קבלוה אז כי התורה היא הקושט להם סלה שיהיה
להשמיד תחתהיותס ה רוממס
 וקבלו קיימו ז״ל כמאמר ולאבד להרוג

 וזהו קבלו שכנר מה קיימו היהודים
 בפעם אז כי באופן סלה קושט מפני

 היתה לא באדום ששלטנו ראשונה
 אך )ז( קשה כך כל הגלות צרת

 מחד עד גדולה הצרה נגלות עתה
 תחלה צריך ידידך יחלצון למען כי

 לגחולתחלה שהוא ימינך הושיעה
 כי יענני כך ואחר כ״י השכינה את
 דור הוא כי בעדישראל הלוחם אני

 שברינו רבו כי והוא משיח הוא
 מכותינו ליתקן וקשים ואשתותינז

 תושיע וחיבה ימינך שתושיע לא אס
 דבר אלהים )ח( • אותנו גס

 הגלות על אומרו אחרי כו׳ בקדשו
 בו כי וענניישמורה ימינך הושיעה

 ידו על שתהיה אחרוג הגאולה תלויה
 אל חמר כן על המשיח מלך הוא כי

 למתגאהכי זיתנני שומע יחשדני
 הנה כי אומר אני מלבי לא הלח

 מפני להתנוסס נס לירא;ף נתתה י תרעלה:
 הושיערה .ידידיך למעץיחלצק ז : סלדה קשט

 דברבקדשואעלזדה אלהים׳ ח :רעננו ימינך
 י גלעד לי ״: אמדד סבות ועטה!

 : מחקקי יהודה ראשי מעון ואפרים מנשה ולי
 עלי על־אדוםאשליךנעלי רחצי סיר מואבי י

 מי מצור עיר יובילני מי יא :התרועעי פלשית

 זנחתנו הלא־אתהאלהים ע נחניעד־אדום:

 הבהילני ע י :בצבאותינו אלוהים ולא־־תצא

באלהים יי :אדם תשועת ושוא מצר עןרת
:צרינו יבוס והוא נעשה־חיל

: ^רתלדוד—ץר < למנצח ״ □א
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אקרא .^יף י הארץ מקצה ג תפלתי: הקשיבה

הוא שדבר ומה קדשו ברוח דבר ^תיס
 ושעמק הארץ בנחלת ושבט שבט כל שכס אחלקה אני כי שאעלוזה

 סעדיה ה״ר לדעת שהוא מצרים נחל עד דרוס לצד שהוא אמדד סוכות
 הארץ שנתחלקה א״י של דרומה מתחום להלאה שהוא סוכות עמק גאון
 כו' גלעד לי כי הקדש ברוח נאמר עוד )ט( מאד הרבה יהושע בימי
 יוסף מבני אס כי המלכות יקח פחד היה לא השבטיס מכל הנה כי והוא

 אפרי׳ רבבות שהם כו' וקרני לו הדר שורו בכור שכתוב מקרא שיתקיים
 כהונתא אבד ראובן כי לעתיד נס יתקיים אפשר היה כן מנשה ואלפי

 לזיא דוד ולא אחר יהיה שלעחיד אפשר היה מיהודה אס ונס זמלכותא
 אליהו הוא גלעד לי הלא כי ירא איני מאפרים או ממנשה שהיה מיוסף

 גלעד כי ארצו יושבי מנשה לי ובזה לעתיד יהיה עמי כי גלעד מתושבי
 מארצו היה אס כי מנשה לי כי בטחתי גלעד לי ובהיות למנשה היתה

 בן משיח שהוא ואפרים לו אס כי לי אליהו היה לא לעתיד המולך
 תאמר ושמא ראשי מעוז יהיה הוא אדרבה כי בגבולי יכנס לח אפריס

 הלא אחר גוף והוא וקייס חי אתה אס המשיח מלך שהוא יהודה הלח
 והוא עיקר אהיה אני כלומר מחוקקי יהודה צז״א אתה ולא ימלוך הוא

 מלך קורא ושלח הפסוקים מהכרח חלק פרק מפורש והוא מחוקקי יהיה
 ימלוך עבדי ודוד נאמר כן ועל אחד כל גדר בגמרא ומפרש נשיח ולאחר
 חולק זה ואין החורבן ביום נולד והוא שמו צמח או מנחם וחיך עליכם

 אלא אדם של אותה כינפשותסאחת משיח הוא דוד כי המסורת אל
 חי שהוא דוד זולת אחר נוף שהוא ומוכרח החרבן יוס שנולד סארז״ל

 אדם מזמן חלאה איזו בנפשך שנשאר תמצא אולי תאמר ושמא )י( וקייס
 הלא כי עיכוב מזה אין לעתיד ישראל גואל להיותך עדיין נטהרתה ולא

 והוא בתוכה במים שרוחצתי כסיר סיר מואב לי היה כי רחצי סיר מואב
 בחינת איזו מחלאת נפשי שנתרחצה הוא מזאב מקרב שיצא׳לעולס נפשי

 נפשי ותצא מואב כפסולת דבוקה ותשאר הראשון באדס שקבלה זוהמא
 יש ואס לי נחלתו גס תהיה יאות כן ועל ההיא מהבחינה כרחוצה משם

 שעדיין מבעקב לנעל מתייחס טמא כח תמנו שנעשה עקבי עון איזה בי
 אל תחתיך אדס ואתן ד״א כמה נעלי אשליך אדום על ממנו טהרתי לא

 צודק היה פלשת עלי כי הוא לזה מעתה לי שיש והסימן תקריאדסכו'
 לעתיד סימן הוא אך )יא( אדוס ולא הרבה בהם שהרגתי שתתרועעי

 שנחכי מי שלו מצור עיר בידי שתנתן לעתיד מצור עיר יובילני מי כי
 צובה וארס כהצותיעלארסנהריס כי עדאדוסשלאבמתכוין עתה
 אלף ייח להרוג מינחניעדאדוס ישראל ארץ של האחד לעבר שהס
 עדות סימן אס כי זה אין אך אלף י״ב ויך יואב וישב דרכי פי על בהם

 מי וזהו כמדובר ידי על שיהיה בעמלק נקמתו בתתה העתיד על
 עד בחני שעתה מי לעתיד להפילו חזק כרך שהוא מצור עיר יובילני

 הלא )יב( : במדרש כמפורש עליה מצור עיר ז״ל פירשו וכך אדום
 התשועה תתייחס אליו כי יראה כה עד דוד מדברי הנה כו' אלהיס אחה

 כאלו ישראל כעד לדכר הקדש רוח באה כן על ייסדנה זכזכותו העתידה
זנחתנו אלהיס כי יראת הלא זה מת יתברך לפניו ואומרים המדברים הס

בעטף

 רנן יעז היצה״ר ,שאפי עד ממרום רוח
 בכל לעבדך שהוא אתה לעבוד
 הרע וביצר הטוב ביצר שהוא לבבנו
 לבבו את ומצאת על שארז״ל וכמו
 אברהם של יצהיר שאף לפניך נאמן
 לגז הבה ווהן ית לפניו נאמן היה

 שבעזרו הצר שהוא מהיצה״ר עזרת
 טובים מעשים ונעשה ה את נעבוד
 נרצה לא כך אחר וגס בזכותנו ונוכה

 והנצות הקרב יהיה עלידיאדס
 הא' על וזהו יתברך ידו על אס כי

 השני' ועל מצר עזרת לנו הבה אמר

 כי )יד( אדס תשועת אמרושוא
 מצר עזרת לנו הבה שאמרנו מה אס
 חיל נעשה שנעבוד באלהיס כי הוא
 מצות ידי על הנעשים קדש שרפי הס

 יהיה זה כי חיל שהוא טוביס ומעשים
 שאמרנו ומה מצר עזרת לנו תת עיי

 נושע שלא הוא אדם תשועת ושוא
 אנוא)>^ס הלחם ידי על כך אחר

 ד5הוא'יא אס כי צרינו עס זולתנו
יבוסצ^ מעצמו הנזכר האלהיס

 )יג( אתה תושיענו לא ולמה כלומר חלילה בצבאותינו אלהיס תצא ולא

 יבא בכך מה אדם ידי על שיהיה גס שתושעו אחדי כי ה' נא תאמר ואס
 אהס בן ידי על ולא זולתנו זכות לא חפצים אנו חין מקום מכל ויבא הטוב

עלינו תערה כי בשלמות שנשוב היצה״ר הוא מצר עזרת לבו הבה אס כי

 יתברך יאמרבאלהיס או • ועולמית ודאית התשועה תהיה בזה כי
 את כח מלאתי ואנכי כד״א טובים ומעשים מצות ע״י חיל נעשה עצמו
 חיל נעשה שבאלהיס אחר כן ועל תשי ילדך צור ענין הפך והוא ה' רוח

 יאמר אי " בעצמו הוא צרינו שיבוס זאת בקשתיכו את יעשה יאות
:צרינו יבוס ית בו שנעשה הרז' החיל והוח

 גלות על כי מרז״ל יראה הנה )ב( ט למנצח )•<( סא
 בני דברי שהם ויתכן ידב הזה החיל

 בארצי עודני עתה הנה ואומרים בארץ עודם הגלות על הדואגים 1ישרז
 כז' רנתי אלהיס שמעה ואומר מלפניך אבקש התפלה לקבלת המוכנת

 ענינים שני והוא כו' יקראו טרם והיה פסוק על מאמרנו ענין והוא
 הרות משיב שכשאמרו ובניו חייא רבי ענין ח׳ התפלה בקבלת גדולים

 המטר שאלת טרם כי שהוא מיטר ואתא הגשם מוריד זיקא ונשב
 טרם וזהו מקום של שבחו מספר עודנו ראשונות בשלש אס כי באמצעיות

 שבת שהן ראשונות בשלש הס שעדיין חס כי שאלתס להס שאתן יקראו
 זה לפי כי הוא הב׳ והדבר זיקא ובשב הרוח משיב כענין אענה ואני לה'

 ראוי היה תומה עד התפלה ומשלימים לשאול מתחילים כן כשאחרי
 אתענג כ״כ כי אמ נענה שכבר כיון דבריו שומע להיות אזנו יטה שלא

 עכ״ז נענים אתם תקראו שטרם שעם פיכם דברי בשמוע ואשתעשע
 הוא אפשר זה וענין אשמע ואני ההפלה סוף עד מדברים הס שעוד מה

 קלום א(1 רנה אין ירננו בשמך פסוק על ארז״ל הבה כי והוא הכתוב כונת
 אל לשמוע פסוק כי זה לפי למדנו הנה כו׳ וישועה רנה קול ד״א כמה

 לה ושבח קילוס שהם ראשונות שבג הקילוס אל הוא התפלה ואל הרנה
 שמעה יאמר זה וע״ד שאלה שהס החמצעיות הס התפלה ואל כך ואחר

 משיב שאמרו ובניו חייא כר השאלה שקודם הקילוס הוא רבתי אלהיס

 עניתני שכבר עם התפלה דברי מהקשיב תמנע כ ואת זיקא ובשב הרוח
 : כמדובר אשמע ואני מדברים הס עוד ענין שהוא תפלתי הקשיבה כ״א
 עודני כי ממך שבקשתי מה אמרתי כו'הנה אליך הארץ מקצה )ג(

 ואתה אקרא שטרס התפלה לקבלת המוכנת בארצי
 בגלות ומפורד מפוזר כשאהיה הארץ מקצה כאשר אך כי תאמר 11 תענה
 בארץ אהיה כי התפלה לקבלת המוכנת מארצי רחוק מקום הארץ בקצה

 עמי כי אקרא אליך שם גס אס כי כן יהיה לא טמאה אדמה העכז״ס
 מג זזה קריאה רק אצטרך ולא עמהס שכינת גלות בכל כי אלהיס אתה

 אשחל לא כי ועוד נשבר בלב שהוא מהגלות לבי בעטוף שהוא א' טעמיס
 שירום בגלות בי המושל המלכו׳ הוא ממני ירום בצור אס כי הגלות לבטל
 למען רוממותו עוניתי כי מצדי ממני לן היא שרוממותו למה כי ממני
 א© כי אני חובי פורע כי ביטולו מבקש איני כן על מלקות רצועו' לי יהיה

 שיעור יהיה או י לסובלו שאוכל סובלו עול שיקל ותנהלני שתנחני
 שמעה במלכיות להגלות העתיד ישראל איש אזמר כי כלס הכתובים

 כי היא הלא ובקשתי תפלתי היא ומה הקודס דרך על כו' רמזי אלהיס
היה טוב טוב הלא ותרפאני כן אחרי שאקרא כבד בחלי אחלה למת

תעשה



 ני־הייתה י:המי ממגי בצורקירום לבי בעטף

 אגורה ה : אלב מגדל־עזמפט לי מחסרת
 : סלה בנפיף בסתר אחסדה עולמים לף

 נתתירשרת לנדרי שמעת אלהים תה יי
שנותיו תוסיף ^^ץמי־מלך :שקה יראי

 חסד אלהים לפני ץ־ולם ישב יי כמו־דרודור:
 •אזמרהשמףלעך כן ״ :ינצרהו מן ואמרת

:•יום ףם נדרי לשלמי

 : לדוד קמור עלקדותון למנצח א 30
 דומיה אל־אלהים אף ב

 וישועתי צורי אף־הוא י :ישועתי ממנו נפשי
עד־אנהיתהותתו י :רבה לא־אמוט משגבי

אל רוממות
 ללכת בעונותי אני מעותד הנה כי והוא אחלה שלא מתחלה לי תעשה
 אז כי לכי בעטוף אקרא אליך הארץ מקצה ושם ומפורד מפוזר ג^לות
 קודם מעקה לקקן היה טוב טוב הלא יקכצכו ישראל מזרת ואז יכנע

 נעשה בקחלה היצה״ר כי מרו״ל הנודע והוא היצה״ר כח שקקיש הגלות

 'נעשה כך ואחר המחזר ועני כאורח
 האדם על משקרר הכית כעל

 בו שהחזיק אחר כרחו כעל ומחטיאו
 חוק בצור וזהו רגליו תחת ויקנהו

 שמשפילני ממני שירום היצה״ר הוא
 ליעשות עלי וירוס כאורח אני לתיוק

 שלא תנחני וכו יתן מי הבית בעל
ממני והוא ירום נצור או עלי ירום

 ההוא בצור היותי עס תנחני מקרבי
 אס הנה כי )ר( בדרכיר תנחני
 הייתי לא מיצה׳ר לי מחסה היית
 לי היית כי מהמלכיזת מלך תחת גולה
 הייתי באופן אויב מפני עוז מגדל
 כן ע״י גס1מלכיוק)ה( משעבוד נצול

 לי היה המוק ממלאך חירות אפילו
 כי.אגורה מיצה׳ר לי מחסה היית אס

 עולמים ב הזה העולם נאהלךהוא
 אלא לי המות כייאין מות אראה ולא

 זוהמת טומאת חלאת תחת מהיותי
 לי מחסה תהיה אס כן שאין מה נחש

 העה״ז הוא באתלך אגור כי מהיצה״ר
 עולמות בשני שאגור עולמים

 הנקראים השמים שתחת הואהעה״ז שמיך באהל עודני כי כאחד
 יחטא טרם הראשון כאדס שהוא לשכת כאהל וימתחם ד״א כמה אהל

 ואל המות ממלאך עדיין חירות עדן כגן חי כאחד עולמים בשני שהיה
 בעונו כי יתברך כנפיו מצל ויצא שחטא כאדם יקרני אולי אלהי נא תאמר

 מעשי להכשיר נודר אני לזה ז״ל כמ״ש ראשון לרקיע שכינה נסתלקה
 חירות עשוק לפניך יקשה ואל )ו( סלה כנפיך עדשאחסהבסתר

 ,כ עמדי חדש לך זה אין ני זה על־נדרי המות וממלאך מלכיות משעבוד
 והחרמתי לאמר נדר ישראל וידר כאשר לנדרי שמעת אלהיס אתה הלא
 ירושת נתת הנדר ידי על ז מא״י צד הנגב יושב שהיה עריהם את קדש

 יריחו כענין עתי׳ בדר שגס לרמוז לנדרי ואו׳ שמך יראי הס האבות
 מעין וזהו כו׳ ונתתה הקדמת ועליו הכבוש אחר העתיד לנדר ששמע

 ימים כי בזה כיוצא עשית כבר ממ״ה חירות ועל )ז( משעבוד חירזתינו
 המות ממלאך חרות וקייס חי ישרחל מלך שדוד תוסיף דוד מלך ימי על
 שנוקם שימי ודור דור כל כמו שהוא שבעיסשנה שנותיו לו שהיו מה על
 כך העולם ישאר שאס אלהיס כבוד יש זאת שאלתנו ע״י וגס )ח( כך

 מסתלק אלהיס שם הוא שכינה חרבן ובכל חורבנות יהיו ומיתה בשעבוד
 כבודו והוא אלהיס לפני תמיד עולס ישב שאלתנו תעשה ואלו העולם מן

 לא נשמר שבהס עומד שהעולם דברים הג' מיצה״ר לבו עזר שע״י יתב׳
 הוא מוכן דבר הב שהוא אמת תורק הוא ואמת הא׳ שהוא חסד כי יעדרו

 תהיה שלא משובחת עבודה יהיה אז עבודה שהוא הג >ט(ועל שינצרוהו
רק ואשם חטאת יהיו שלא שלמינדרי על שמך אזמרה כן על כי עון על

: יום יום נדרים

 אלו פסוקים שכל דרך כתבנו הנה כו* אלהים אתה כי )ו(
 הנה שאומר דוד דברי הס שמכאן יתכן עוד ישראל דברי הס

 ויתבטלו יצרם נגד עמהס שתהיה הכשרון ירי שעל ישראל בני עס שאלת
 בזולתך ולא כנפיך בסתר תחיד לחסות שנודרי׳ במה וזה מלכיות שעבוד

 שלהיות לנדרי שמעת אלהיס אתה כאשר להס ועשה לשאול מקשיס אינם
 לידור עתיד הייתי שאני לנדרים שמעת כן תשמע יקראו שטרם מדתך
 נשבע אשר והוא נדרי אמר ולא לנדרי אומרו שזהו המקדש בית לבנות

 שהייתי עם נולדתי מאז כן על וכו' לה׳ מקוס אמצא עד וכו׳ נדר לה׳
 והוא ויוסף יעקב אברהם הס שמך יראי ירושת לי נתת נפל להיות עתיד

 ניתנו אלה משלשה לדוד שניתנו שנה שבעים כי הזוהר מספר הנודע
 1ישת מלך דוד שהיה תוסיף דוד מלך ימי על ימים ועוד )ז,( משנותיהס

 דור כל כשיעור כלומר ודור דור כמו הס שנותיו שכבר מה על והייס חי
 לעשות מקוס היה להס גס כי כלומר שנה שבעים בהם שנותינו ימי שהוא
 כי 'שהוא כו עולם ישב חפץ שה׳ נעשה מה אך )ח( לי עשה כאשר

 ירום בצור שתנחם הגלות על המצטערים העס זדורשין אשרשואלין
 משעבוד חירות להם שיהיה באופן לפניהם היצה״רשתכניעהו הוא מה©

 לפני עולם ישב הלא כי כעת זה אפשר אי לגמרי המות וממלאך מלכיות

נ סב סא תחלים
 ליעקב אמת לאברהם" חסד הן מדות שלשה הנה כי והענין כו' אלהיס

 יתברך שהוא מה והבה לי היה יצחק ופחד כד״ח ליצחק אלהיס הוא פחד
 שס פי על העולס התיישבות יהיה כי אלהיס לפני עולם ישב כי הוא חפץ

 יצרנו נכניע בבחירתנו שאבו ידי על שהוא לקיימן נזכה בדין שגס אלהיס
 מדת פי על שהוא אתה ונעבוד

 שהם ואמת חסד כי יצחק מדת הדין
 הוא אס שהוא ויעקב אברהם מדת

 ולא הכל עושה והוא יצרנו מכניע ית
 שינצרוהז בעצמו הוא מוכן דבר אבחנו

 כלול אלו מדות כ העולם את
 בני את טובה להחויק יהיה ומה

 בדין יזכו באופן שיעשו לא אס האדם
 בהכניע הדין מדת פי על עולם וישב

 אומרה בן )ט( • הסאתיצרס
 עולס שישב אומרו אחרי שמךכו'

 במדת שאפילו שנזכה לפניאלהיס
 כשרים שנהיה עולם יתיישב אלהיס

 בהיות כי אמר בדין שנוכה גדר עד
 הזמר שיהיה לעד שמך אזמרה כן

 יהיה שלא הפסק בלי לעד היס1לשסג
 וגלות חרבן עוד יהיה שלא הפסק
 יהיה וזה אלהיס שם שהיא כ״י שכיבה

 שלא ועין חטא בנו יהיה שלא ע״י
 חטא על הבחיס קרבנו' להביא נצטרך

 זלו • יוסיוס נדרי לשלמי אס כי
 שהית הבית זמן על שמדבר הוא

 שנכנע בהיות חרבן שוס הפסק בלי לעד שמך אזמרה כן דוד בימי נבנה
 לשלמי וזהו חטאים על ולח נדרים קרבנזתנו ויהיו נחטא לבלתי יצרינו
 באופן חרבן יהיה שלא כלומר יום יוס ויהיה נדרי שלמו בשביל שהוא
 נוכל יום יוס אס כי המקדש בית כשיבבה לשלס מנת על נודר יהיה שלא

 ארמי בלשון מן פירשו ורז״ל )ח( ♦ תמיד נמשך בניינו יהיה כי לשלס
 אלהיס לפני עולם ישב דוד שאמר ואמרו האלף חסרון אל חשו ולא

 השמים מן שיתחלק אס כי ועניים עשירים יהיו שלא הדין פי על כלומר
 אין אס כי יצרם מי ואמת חסד יהיה כן אס הקדש רוח והשיבה בשוה לכל

 עולם ישב הקדש רוח תאמר דרכם פי ועל חסד יעשו מי עס אין עניים
 יתבטלו כן אס דוד משיב הדין מדת פי על העולס שיתנהג אלהיס לפני
 יתבטלו וגס )ט( ישראל ולא ה לא ינצרוהו מן ואמת חסד מדות שתי

בהין' הנה כי תמיד עושה טובי׳שאתה חסדים על נדרי שילוס על זמירותי
: יוס יום נדרי שלמי בשביל לעד שמך אזמרה ואמת חסד שיש כן

 הקדש רוח כי יאמר יתכן כו' ידותון על למנצח ג*( סב
 מזמור הוא גס היה ידותון על ששרת

 יהי׳ כו׳ אלהיס אל אך )ב( • אחד בסגסן לשניהם שהופיע לדוד
 אשר לבדו יתברך הוא כי בארץ אלהיס דעת לאדם ללמד המזמור ענין

 הבטחון הוא לכדו ית׳ ועליו להיטיב ומרבה לעשות להפליא לו ואל כח
 יושיענו הוא יושיענו יתברך לו יקרא המצר מן ואשר זדם בשר על ולא

 בשר וישיס יעזוב יתברך אוחו ואשר בו החוסים לכל הוא מגן כי ויגאלנו
 ומתחנן בוכה מרעתו לו להציל בארץ אשר וגדול שר איש אל וילך זרועו

 נפשו משחית הוא יצליח לא אשר מלבד צדקותיו ככל עמו לגיעשה
 אלהיס אל אך אמר וזה באדס יבטח אשר הגבר ארור במצודת ונלכד
 ני כלומר ישועתי ממנו כי להושע נפשי דומיה ואוהב שר לאיש ולא לבד?

 מבשר ולא היא לבדו ית ממנו אדם ידי על תשועה לי תהיה יקרה אס גס
 )ג( ישועתי ממנו וזהו האדם בני ידי על מגלגלה יק׳ שהוא אס כי ודס

 להצילני ישועתי הוא באה כבר ואס צרה עלי מלבא צורי לבדו הוא אך כי
 ההצלה זולת אותי ולרומם לי להטיב משגבי הוא גס ההצלה ואחר ממנה

 בהיו׳ כי עונו' רובא לי יהיו עד אחטא שלא רבה אמוט שלא בזאת אך
 הרבות מבלי יק מאתו לי הוא זה כל והנה צורי ית הוא זכיות הרוב

 שתוף בלי בלבד נפשי דומיה ית׳ לו אך כי בהיות רק ותחנוני' תפלות
 ממנן כי ביודעי נפשי דומיה וזהו נפשיי בטחון ושיהיה בזולתו בטחון

 אנה עד הוא שכן ואחר )ד( כן׳ צורי לבדו הוא אך ודאי אז כי תשזעתי
 נשיא אל לכס בצרה קוס משכימי לכס שזא לומר כז' איש על תהותתו
 מאחרי בממונו או בגופו לעשו ידו לי( בהיות מצרקכס יושיעכם בעמכס

 ולומר להתמרמר שיחת במר ונאקה בבכי נפשס שופכי' בביתם שבת
 תחתיולאמר עצמכס ומפילים משפילי' נפש עד מיס באו כי הושיענו

 אנה עד וזהו ובקשתכס שאלתכם את לעשות בעיניו תיקרנפשכ
ותכניען תהותתז שבמקרא אנשי׳ ככל החשוב איש על ותכנען תהותתו
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סב תהלים אל חממות

 : הדהויה גדר טד י כקיר כלכם תרצחו על־אי£
 יברכו בפיו כזב ירצו להדיח ;עצו1 משאתו אך י•

 אףלאלהיסדומי י :סלה“יקללו ובקרבם

 וישועתי אך־הואצורי י תקותי: ממנו נפשי
 וכבודי ישעי ם על־אלחי ח אמלט: לא משגבי

 בטחובובכל־עתי ט צור־עזימחסינאלחים:
 :סלה מחסה־לנו ^הים לבבכם שפבו־לפגיו עם

 במאזנים כני־איש כזב בני־־אך□ דבל ׳ אך י
 אל־־תבטחו יא :מהבר^יהד המה לעיורח

 “אל־־ כי־קנוב < היל תהכלו—אל ובגזל ק בעש

 אלהיםשתים־־ !דבר1 אחרת יב :לב תשיתו
 חסד ולף־אדמ יג :לאלחים ען כי שמעתי זו

י ני י * . . *

 יד על מנשה מטה עליז ו כד״א איש אצל שהוא איש על מהו לפניו עצמכס
 תחת והככעו חיש על תהותתז ודם בגשר הבוטחים אתם אכה עד הירדן
 בצרתכס ועזרתם מממונם זלהועילכס להטיבכס ובתחנונים בבכי דגליו
 יבטח חשד הגבר חדור בכלל תכנסו כי ותסתכנו כלכס תרצחו והנה

 ומן זרועו בשר ושם כי וימשך בחדם
 בנפשן מסתנן נמצא לבו יסור ה

כקיר לכס הוא הנז׳ האיש כי זמרצח

 בטחונו תחת עצמכם שוס כי נטוי
 נטוי קיר תחת עצמו כמשיס הוא

 לו הוא נס לו עישיס בסכנ׳ואס שהוא
 גס ומה זכיותיו לנכות עין מזכיר
 שאין מלומ יבוש שתרוממוהו מה שע״י

 ליום מיוס שדוחה ילא האמת ויודה לו
 והיא הדחויה כגדר לחדש זמחדש
 לכס שהוא באופן ממושנה תוחלת

 שלא לכס היה וטוב הדחויה בדר
 ותרוממואו לפניו ותכנעו תהותתו

 מאשר יבוש עתה הלח כי הלכך
 ותבטחו לרחמכס ויחמ אותו דוממת

 או ימיס תלויות עיניכס והיו גו
 היה טוב והלא תצליחו ולא •עשור
 והכנע רוממו לבלתי ברוממותו למע

 יחתוך מיד כן ידי שעל תחתיו כך כל
 לח ידי לאל אין ויאמר ויכזב התקוה
 ותבקשו אחריו מלהתמיד תתייאשו כי לכס טוב שאז פני לראות תוסיפו

 ממנן להם בצר לבקש מהבאים זולתכם אשר כי תדעו הלא כי )ה( מה
 ככס לרוממו רצו שלא להדיח יעצו שמרוממיתו אס כי ככס יעשו ולא
 כמשמעית משחתו מעט ולמעט להדיח נועצו ורוממותו משאתו חך אס כי

 אלה הנה כי מרוממותו למעט אס כי כך כל להחניפו שלא שהוא אך מלת
 שיאמר כפיו כזב ירצו יותר כלומר כזב ירצו הלא כי מכס יותר דעת קנו

 פיו מאמר בשביל כך להס באמור היה כי לכס להיטיב ידי לאל אין, להם
 מישועתו תקוה כהאביד כי יברכו אחריו מלטרוח עוד ונטו תקוה שאיבד

 ויברכוהו להס טוב ואז למו יתעשת יקראוהו על ואל אלין משוב ׳יתייאשו
 שבקרבם אמת הן אך לריק יום יום ילאו ולא מעליו הסירם א' שפעס על

 ועשיר הנשיא בכבוד המגדיל בין כי הזא הדכרי' כלל כי באופן סלה יקללו
 בו אין כי שבהם השוה הצד ׳כ כ נכנע הבלתי בין חפצו שיעשה מעם

 רבים ימים תלויות בעיניו לריק הנלאה הוא יותר שהמכבדו אלא מועיל
 כערככס אנוש לפני עצמכם תדכאו מלכס איפה וח״כ יותר רבה ורעתו

 אין ומושיע מעריצכס והוא מעוזכם שהוא ישראל אלהי כבוד תעזבו זאנה
 כוי• צורי הוא כו׳אך נפשי דומיה ^היס ג! אך באמרי הקדמתי כאשר בלתו

 בל הבוטח טוב רב מה אומרו כו'אחרי נפשי דומי לאלהיס אך )ו(
 והנה ראה באדם הבוטח כן שאין מה ישועתו צור יתב שהוא

 יען האדם בבי ידי תחת הזאת המכשלה הלא כי לומר לדבר איש יוכל
 כי והוא באדם לבטוח לבס מלאס כן על אוחס יעבה ולא ה׳ מאת יבקשו
 אשר אשמותס משארות אל לב ישיתו לא וגם ה מחשבות ידעו לא המה

 לדבר כן על עותו אשר את יתקנו עד התשועה את המעכבים שכמם על
 לומר כו׳ בפשי דומי לחלהיס אך ואומר בפשו עם כמדבר אמר לכס על

 לך אמרתי מאשר הכה כי והוא להועיל איעצךחלמדך וראי בת שמעי
 לה׳ יתפלל לגבר טוב כי מקוס^הבין היה ישועתי ממבו כי נפשי דומי

 שומע ית' הוא כי ה'מבוקשו יעשה ודאי כי באומרו לו מצרה יושיענו
 אור ישכון הדרך זו לא אך מיד ישועתו תבא ממנו כי לה וידום תפלה
 לבטוח וימשך להרהר יבא מבוקשו יעשה לא ואס כסיון הוא כי קלילה
 לאלהיס אך אס כי הזה כדבר תעשה ואל פן השמר לכן חלילה באדם
 אשמותיך על שימחול נפשי אליך הנוגע רק לו 11תש לא כלומר נפשי דומי

 גופי של תקותי ישליס מאליו יתב ממנו אך כי וכיוצא זכות לידי ויקרבך
 אל אשיב ומה תאמר ושמא (0 שלי את יעשה והוא שלו את אעשה כי

 ולא אייחל שתמיד אלי שתאמר אענה ולא לה' ואדוס שכשאקרא לבי
 יתברך הוא כי אמת הן כי והיא תשובתך זאת הלא חלילה תקוה אובד

 ישמע והוא מדבר אבי עוד כי איחור ובלי ספק בלי ומציל ומייחל שומע
 וישועתי צורי הוא אך וזהו שמעכב חטא אשר עון לי כשאין יהיה זה אמכם

 פה כי וזהו מיד שיענה בו אבטח ודאי אז כלל אמוט כשלא בזאת אך כן׳
 עונות יחסרון לא זכיות כשהרוב על ידבר שס כי רבה אמוט לא אמר לא

 יהיה אפשר וכן מיד ויענה מהמעכביס א׳ יהיה לא שבמיעוט שאפשר
 עונות מיעוט שגס על דבר עתה חך התיקון עד ומאריך מעכב עון ביניה
 ליענות התפלה שמעכב מה ביניהס שיש מיעוט היה שאס אפשר כי אינס

 כבודי וגס ישעי מוטל אלהיס על כלל אמוט כשלא עתה אך )ח( דימ
 שלא בזאת אך כבודי על לחוש הוטל ועליו כבודי שהוא בישע מיד שאענה

 "• לבדו באלהיס מחסי היות הוא עזי שצור אס כי באדם בטחון אתערב
 נפש^ דומי אלהיס חל אס כי אמרתי הלח כ!' עת בכל בו בטחו )ט(

 ואבא יעכב עון איזה פן יענוני שודאי לבי אשית חל
 דברי אין כי איפה דעו עתה המר לו אחכה יתמהמה שאס חס כי להרהר

 כחשר ביחיד אס כי אמורים אלה
 ושלפעמים יחיד לשון דברתי כה עד
 בתפלתו מדקדקין כי מעכב עון אין׳

 בלתי אז רחויה חס זמהפכיןבה
 לא חך פנקסו ומבקרין היא רחויה

 לא כביר חל הן כי הרבים תפלת כן
 אס לומר עת בכל בו בטחו וזהו ימהס
 בטחו אס כי תיראו הל חתם רבים

 ספר מאמר והוא כז' עת בכל בן
 תפלת חל פנה פסגק על הזוהר

 פונה היחיד תפלת אל כי הערער
 לאו או להתקבל ראוייה אס ומביט

 תפלתם חת בזה לא רבים כשהם אך
 מאמרם והוא עת בכל בו בטחו וזהו
 בהמצאו ה' דרשו כתיב בגמרח זי׳ל

 ביחיד כאן הלח ^יו קראנו בכל וכתיב
 רצון עת צריך ליחיד כי בצבור כהן

 רבים חך ז .; וכ תשובה ימי כעשרת
 בו בטחו יהמר וזה עת בכל נענים

 רוחכם על יעלה חל עכ'ז1 עת בכל
 לא כי רבים להיותכם עתירהכס יענה בתפלתכס הלב הכנעת שמבלי

 זה מורה עס שבמלת רביע וטעם כו' לפניו שפכו עם אס כי הוא כן
 לא ית לפניו להתקבל ראויים עס היותכם עס ואומר עמהס כמדבר
 ג(היס ואז הרע היצר גס שכולל לבבכם לפניו שפכו רק העיקר הוא הרבוי
 בטחונו הקודם אל קרוב יהמר או * הדין מדת גס הלה לנו מחסה

 אומרו וזה לאחדים שתהיו בזאת אך צרה בעת גס עת בכל ישראל אתס
 מחסה כיחלהיס לישראל רק זה אבטיח ולא לבבכס לפניו שפכו וגס עס
 מאדם החומות כי כו׳והוח הבל אך וזהו מ״ה לחומות לח אך סלה)י( לנו

 ועד ומנח שמו על ונקראים הראשון אדם בזכות תלויים היו נח ועד
 ולא אדס זכות לראשונים עמדה ולח נח בני נקרחיס נח בשס היו אברהם
 הציף העולם ששליש מה זולת במבול נמוחו רחשוניס כי נח זכות לשניים

 הפלגה בדור לזרעו עמד לח נח ברית וכן אדם ברית למו שוה ולא הים
 שאמר בב״ר וכמחז״ל יעקב לזרע ויעקב יצחק אברהם זכות רק עמד ולא

 באתי הדס לברית בריתו ודחה נח ובא הדס עס ברית להב"הכרת אברה
 כו׳ בריתו מפני בריתי ותדח אחר יבא לא נח לברי בריתי ודחה אני

 אברהם בא עד נח ובשס אדם בשם היו אומו' שאר שכללות יורה מזה הנה
 שלא סלה וזהו ויעק' יצח אבר' :!הי לעס סלה לנו מחסה יאא׳ג!היס וכזה

 _ המתייחסי׳לאד׳ דורו׳ הס ב"א הבל אך לברית אבותינו זולת בריק תדחה
 וכזב במבול וכלו אנוש בדור עולמו ה'שליש ויצף בריתו נדחה הלא כי

 • כמד״א כזב נקרא מתקיים בלתי דבר כל כי מתקיימי' בלתי הס גס המה
 בני הס חיש כני המה כזב כן בשפחתך תכזב !1 וכן אכזב לי:כמו תהיה היו
 אחדו' משוללי זריה׳ המתייחסי׳ח בהיות בלבד ולא צדיק איש הנקרא נח
 מהזנים הכף למעלי מתעתדיילעלות הס מאונים בכף אותם שבשית א כ

 באחדות יחד בהיותם גס מהבל יוקר עוליס המה לקלוקס בו המה אשר
 וגם )יא( אותס ה' ויפץ להס שזה לא אחדותס עס הפלגה דור הלא כי

 בהיות קבטחו שאל בזאת חך אחדות ידי על עת בכל בו בטחו שאמרתי
 לחשוב תהבילוהו אל בידכם גזל אס קהבלו אל בגזל וגס עושק בידכס

 שלא כן ידי ועל כו׳ קראי לח כי מעושק רחקי כענין בידכס יעכב שלא
 ויתקדש ינוב כי חיל אז כמדובר לאחדים והיוקכס יגזל עושק לכס יהיה

 מדת שהוא אלהיס כי שאמרתי מה ועל )יב( לב תשיתו אל עליכס
 הפך מחסה יהיה הדין שמדת בחשב זר כמו שיראה סלה לנו מחסה הדין

 האלהים הוא ה כי אחת הבחינות שתי כי החפץ על תתמהו אל עניינו
 שדבור ושמור זכור שהוא שמעתי זו שתיס בסיני אלהיס דבר אחת הלא כי

 ושמור זכור כי ונודע נאמרו אחר בדבור כי שמענו ושתיס היה אחד
 אלהיס מדת כי יאמר ומי כנודע ורחמים דין הס נאמרו אחד שבדבור

 עוז כי הוא הלא הסכינה שהיא אלהיס דבר שאמרתי אז המדבר היה
 שמעקי זו שקים זה כל ועס הוא לאלהיס הלא וברקים בקולות שהיקה

 רחמים בלבד ולא )יג( רחמים מבחינת משולל אינך כי רחמים ענין נס
 מרחמים יותר שהוא חסד גס הנזכר האלהיס הוא אדנות שס לך אס כי
 תהיה ולצריך מדה כנגד מדה כמעשהו לאיש תשלם אתה הלא כי
 כי כנודע המשלם הוא אתה וכיוצא חסדים גומל היותו על חסד ניצי־ לו

 הרחמים גס מה ידו על ביתן החסד גס כי נמצא השכינה ידי על ניתן הכל
תצרף לא כי חסד ה׳ ולך או י הלה לנו מחסה ^היס בחומרי צדקתי וח״כ

מחשבה
1



נא סג סב תהלים אל רוממות
 כי או י כמעשהו רק כמחשבתו וללחשלס למעשה רעה מחשכה

 למי בערך ולא חוטא האיש היות בערך כמעשהו לאיש תשלם אהה -

 כאשר ולאפירות כמעשהו לאיש העון תשלם אתה כי אי ח:1חנ
ממשמדה כמעשהו לאיש תשלם אתה כי או " פיחת שיש במצות

כלם והעד דרך ועל ממנו יתירה

 מה ידי על לשוב יבין למען מדה כנגד
 כפגם ולא כמעשהו אי * שלוקה

 או למעלה• ממעשהו הנמשך
 כז' ועבדתם פסוק על מאמרנו יאמר
 בשר כמלך שאינו כו' לחמך את ובירך

 עבודה לו יעשו מאה שחס ידם
 בשכרם דינריס אלף להם זיתן אחת
 ית הוא חך לאחד עשרה בשוה יחלק

 אין אחת מצוה יעשו מאה שאס כן לא
 כי חבירו לשל דומה אחד שוס שכר
 פנוי היה וא' לה משפט ומאזני פלס

 עשה א׳ מלאכתו הניח וחברו

 יותר וחבירו מחבירו יותר בזריזות
 ולא עשה א' וכן כלס עד מחבירו

בשמחה וחבירו בשמחה ותכירו בשמחה

:כמעשהו ראיש תשלם כי־אתה'

 יהודה:לךודבחיוחובמדבר י מזמורא □ג
 אליאתהאשהרך ^דים׳ ב

 ועיון כאדץ־ציה בשרי לך כמה נפשי ׳ לך צמאה

כןבלןךשחזיתךלראורתעזך ג : בלי-מיס

 חלב כמו י :כפי אשא כשמך בחיי אברכך כן י ״
אם־ " :יהלל־פי רעות נפשעשפתי תשבע ודשן

 כי דבר חסרת שלא כיון נשרי וכמה
 הוא עוך לראות הוא הלא לך יש הכל
 כמ״ש עוז הנקראת התורה ארון

 לעמויתןכי עוז ז״לעלפסוקה
 אך עזך לא אך כבודך רוחה אני פה

 ועל אראה וזה זה במקומי בהיותי
 עתיד לשון לראו׳ וו״א וכו' צמאה כן

 בשרי לך כמה אמרתי אשר ועל )ד(
 הטבעית מיתתו הנוף יחוש שלא

 הדבקיבה חשק בערך מיס בלי בצמא
 הלאיפלא כי רוח ולא בשר והוא

 ומה גשמי ית דבקותו כן גס שיתאוה
מיתת על לא יחוש שלא גדר עד גס

 רבים לשין ועבדתם וזהו שיעורעבודתו לפי לבדו יקבל אחד כל כן על
 את לכל בשכר אך למרובים המצוה את העושים מועטים דומה אינו כי

 חלקתי הלא פה יאמר וזה יחיד בלשון לחמך חת וברך וזהו עצמו בפני
 לא אך התפלה קבלת לענין הוא זה אך רכים לתפלת יחיד תפלת בין

 אתה כי ביו למלך שאינו •גוה חסד ה לך כי אחד לכל בשוה השכר יהיה
 יאמר אי * בשוה שמשלס ודם כבשר ולא בפרטות כמעשהו לאיש תשלם

 מבחין אינו מלאך ידי על פוקד יתברך כשהוא כי ההורה בביאור מאמרנו
 יאמר וזה עצמו ידי על פוקד יתברך כשהוא כן שאין מה לרשע צדיק בין
 כאשר כי הדין מדת היותך עס בעשותך גס כי האמור זולת חסד ה לך

 אינו שלפעמים כמלאך אינך כי מלאך ידי על ולא בעצמך משלס קתה
 לאיש תשלס עצמך ידי על אתה אס כי כמעשהו שלא באיש ופוגע מבחין

 ע״י אס כי משלס אתה כשאין מש״כ המרובים שבין ליחיד אף כמעשהו

: פרטיות השגחתך כי משחית
 מזמזרזה וכו'הנה במדבר בהיותו לדוד מזמור ־(0 סג

 מעלות כמה להורו' המלך דוד ייסד
 לה להודות טוב כי למקוס ממקוס גולה שיהיה גס באיי לנמצא טובות

 שנית * העמיס בארץ ולא בארץ יתברך כנפיו תחת גלותו נתן כי
 שנפשו אחר הגוף צרות כל ל^ ישימו העס אה דעת ללמד מזאת נמשכת

 נס אס כי נפשו בלבד ולא עמו טוב עזלס של מלכו ורצון בקונו דבקה
 לגופו לו צר כי גס אותו יתב באהבו זיהעלס מאד ויגל ישמח בשרו

 מות מאימות בורח כי אחרי הלא כי והוא כו' מזמור ואמר היחל ובראשון
 ידענו הלא כי והו' דבורו החלת זאת הן אך ליה מיבעי וקיבה יזמר איך
 המימי אשרי כי באופן אלוה לו שאין כמי דומה בחיל הדר יש' איש כל כי

 והוא כו' לדוד מזמור וז״א גולים שיהיו נס החייס בארצות ההולכים דרך
מהההפח היום גרשוני כי לח״ל בבורחו אמר אשר הוא דוד הלא כי .

 כמי היה בח״ל להיותו כי שהוא אחרים להיס עבוד לך לאמר ה בנחלת
 ליה מיבעי וקינה הוא בורח כי גס הנה יאמר עתה כן ועל אלוה לו שאין
 גס בח״י הוא שגלוהי יהודה במדבר בהיותו לזמר לדוד יאות מזמור •פכיז

 יאמר לא כי אתה אלהי'אלי עתה הלא כי והטעם )ב( הוא מדבר כי
 ג^היס עתה אס כי אלוה לו שאין למי שאדמה בח״ל הייתי אס כאשר עלי
 אמרתי אשר היטבתי כן ועל הוא איי כי יהודה במדבר בהיותי אתה קלי

 ייסורין שאין בצרה שחני ונס לילמימר מיבעי זמרה כי לדוד מזמור
 אתה ג!י וייסורין הדין מדת שהוא היס(1 וזהו ממות בורח מהיותי גחלים

 חתה שאלי והראיה כמדובר לזמר אחשבנו אל חשד ולבחינת עלי ה מכוג
 כו׳ אשחרך הלא כי מות באימות במדבר נרדף בהיותי נס עמדי אתה כי

 ושמחה צלותא בעיח כי לבב במרי תמצא לא הקדש רוח השראת כי והוא

 במדברות והיותו זמרה בשירי 111 לשחר יוכל איככה וא״כ ובח״ל כנבואה
 ורוח שכינה בי שורה כי אשחרך ועכ״ז עליו נפלו מות מאימות בורח

 יפלא ולא באיי היותי על ממני זזת ולא אהה אלי כי הוראה זה כי הקדש
 ולא בך תשמח אלהיס קרבת מעלת מאד היודעת נפשי כי גס כי לומר
 ויתמרמר יתעצב הלא הגוף שהוא כשרי אך מות אימת צרת על תדאג
 הנה אלי הבאה שכינה ומלהקביל אל אל מלשחר השמחה ויעכב לי בצרה

 יחוש לא בלבד ולח בשרי לך כמה וגס נפשי לך צמאה הנ׳ה כי הוא כן לא

 גס אס כי בך הדבקי משמחת להרגני הרודף האויב תגרת על גופי
 שבטבע מיס בלי ועיף ציה בארץ שהוא לעיניו טבעית מות עלי בהיות
 אחרי ישליך מיתתו את עכ״ז מזה עמיר לעשות הגוף ודרך בצמא ימות

יפלא ועדיין )ג( לשחרך נפשי עם וישמח בך הדבקו נערך הוא גס גוו ־
 נאסר פה לך קהיה הקדש והא שכינת השראת השגת גדר כי היתק

 תאמר אך שמואל עס 3כנו היית כאשר או הקדש כעיר ביישובך לך היה
 ערך לפי אס כי שס ראית אשר כמדרגה לא אך תחזה שדי מחזה כי

 משיג שהייתי כמדרגה הוא אשחרך שאמרתי מה כי הוא כן לא המקוס

 איש יאמר ואס חזיחיך שבקדש מה היה זו במדרגה כן כי בקדש בהיותי
ית'נפשי לו* צמאה למה ־־־2^"־־

 וישמח מיס בלי ועיף בארץציה שהוא טבעית מיתה על ולא ירדפו אויב
 מחיים חסדך טוב כי אמר זה על גוו אחרי מיתתו וישליך ה דבקות על
 הטבעיים מהחיים חסדך טוב כי נדר עד בך דבקה כ״כ בשרי הנה כו'

 במה מהחיים יותר עמי ית חסדו הוא גדול כי ישבחונך ששפתי במה
 ומחזיק תזה גדול אושר לגופי אין כי שישבחוך החומריים שפתי שתחשיב

 בשרי יחוש שלא לתמוה אין כן ועל חיים לו אתה שנותן ממה טובה ית לו
 ה שרוח בך ולידבק לשחרך וישמח מיס בלי ועיף ציה בארץ החיי' העדר
 ששפתי חומרי את זכותך שמחת כי ושפתי לשוני על ומלתך בי ידבר

 וימנע המיס חסרון על יעצב למה כן ואס מחייו לו גדול ישבחזנך
 נחשב זר כמו עדין הלא כי איש יאמר ואס )ה( בדבקותך מלשמוח

 גופי אין הנה כי החפץ על תתמהו רוחנית נפש כגדר גופך את תעשה
 בעת הי בגת זיל מאמרס בהזכיר א והו - וכו' אברכך כן הנה כי כזולתו
 לפניך וידוע גלוי ואמר למעלה אצבעותיו עשר שזקף רבי של סילוקו

 היה שנהנה מה שכל שהוא קטנה באצבע אפילו העה״ז מן נהניתי שלא
 גס נתקדש כן על כי הנפש הנאת בכונת רק הגוף הנאת לכונת שלא
 וכל ומשגל מאכל או כמאמר הנאותיו כל לעשות איס שיכול כנודע גופו

 בשרי לך כמה אומרו אחרי דוד יאמר ובזה שמיס עבודת לכוונת השאר
 אחריו הבאים כתוביס השני בזה זהמשיך בה' ודבק תאב גופו שאפילו

 עודני בחיי אברכך בך דבק בשרי שנס כן הדב' בהיות הנה עתה אמר
 למעלת כפי אשא שבשמך חיי ימי בכל שזכיתני אברכך כי מותי לפני חי

 כל היו כי כלומר אצבעותי עשר ככל הזה העולם מן נהניתי שלא ולומר
 * זה על לברך נאה לי כן על כפי אשא כשמך כי וזהו ית לשמו הנחותי

 והוא כו' ודשן חלכ כמו שאחריו פשוק אל כו׳נמשך 1 אכרכך כן יאמר או
 כשהצדיק כי ארז״ל ושכע זקן אכרה' וימת פסוק על כ"ר מאמר ענין

 נפשו כדשן אז מתענג ומאש' שכרו מתן לו מראין העולם מן נפטר
 מחוכר כעודו לו שמראים מה ע״י כי שם חצלנז כמפורש ישן והוא שכעה
 תדאג ולא שבעה הנפש כן וע״י יחד והנפש הגוף נהני' הנפש עס עדיין

 נשאר עריכות מאותו והגוף ומצות בתזרה עוד יעסוק שלא מה על
 וקיום עריכות לו להיות כו נפשו קדושת כחיבת עוד כי כמת ולא כישן
 משמו תורה דכרי וכשמזכירין יאשיה כר אחחי רכי וכענין יכלה שלח

 מן אני כי לי לשומע יראה חל דוד פה יאמ וזה כקכר דזככות שפתותיו
 אז נפשי לה׳ צמאה כאשי כי נפשי בחברת גופי חשק כספרי המתמיהין

 כעת כאשר כי שהוא יקרני מקשר דוגמא מכיא הנני כי כשרי לה' כמה
 שכר המתן אור ועריבז'מראות הנאת הנפש מקכל מאשר הנפש סילוק

 שפתותיו כן שעל כמת ולא שנשאר לגוף גס נמשך שכעת שנפשם
 השפע מאור ה את ומשבח מכרך חייתי כחייס כשאני כך כקכר דובבות
 כשרי גס לה כמה נפשי צמאה כאשר וע״כ לניף גס נמשך לנפש הנשפע

 אל קדושה שפע מהנפש מהמשך תתמהו חל לומר כו' אברכך כן וז״א

 הגשמיו' כפי אשא שמך בתזכיר כי בחיי עודני אברכה כן הנה כי גופי
 נפשי היות שמחמת כשקהתלק נפשי שתשבע ודשן החלב כמו )ו(

 כישן שאהיה פי יהלל רננות ששפתי החומרי לפי גס ימשך שבעה
 הסילוק טרס בחיי שאברכך מה הוא כן ומרבנו' דובבות יהיו ששפתותי

 שקונות כפי אשא בו ה'עצמו בברככי שמך בהזכירי בשמך שאשא
 שפתי שאז לגוף גס שנמשך נפשי שתשבע שע״י ודשן החלב כמו קדוש

 להוא כי בשמך נושאן אני החומריות כפי נשיאות כך פי יהלל רננות
 לתורה אצ״ל כי יאמר רננות ואומ קדושה שקונות נושאן אני שבו ככלי

 שלי והרננות המזמורים הס העילס בזה מזמר שהיה הרנטת גס אס כי
 אותס דובבת פי תהיה אז גס הנפש פס פה אומרם היה שפי למה

ראית לי ועוד )ז( פי יהלל רננות ושפתי וזהו ׳ז נעה ותם א כשיאמרו

שבשרי



סד סג תהלים אל רוממות
 שאני לישן בבואי יצועי על זכרתיך אס הלא כי נפשי עם דבק שבשרי

 אהגה באשמורות הרוח את רק מזכיר שאיני רוחי אפקיד בידך אומר
 רק זה ואין מאליה הונה פי את מוצאה אלי הרוח בא כי בך לבדי אני

 גס הושפע יתב בידו שנפקדה שממה רוחי עס לבשרי אשר רב משייכות
 מאשר כי יאמר או )ה( •ן בגופי

 הגוף חברת ידי על בחיי אברכך כן
 שנס אבטח בזה כפי אשא בשמך כי

 חלב שכמו )ו( יחד יהנו בסילוקי

 נפשס ענין הוא נפשי שתשבע ודשן
 ולא כישן יהיה הגוף גס כך שבעה

 ומהלל מברך גופי שהיה וכמו מק
 פי יהלל רננו׳ ושפתי אז כך נפשי עם

 כי )ח( • דובבות שפתים כענין
 בתחלת כתבנו הנה כו' עזרתה היית

 שני על יסוב המזמור ענין כי המזמור
 ארץ מעלת להורות אחד דברים
 לה'שמק משבח היה כן ושעל ישראל
 שהיה היה יהודה במדבר גולה שהיה
 הוא יכונה כישס 11ישר בארץ

 הי' אס כן שאין מה וה11ל עליו יתברך
 אלות לו שחין כמי דומה שהיה בח״ל

 ובא״י טומאה צל תחת היה שס כי

 הוא השני והענין השכינה כנפי תחת
 היה וגופו בשרו גס נפשו אגב כי

 ארגן כנפיך ובצל לי עזרתה היית

י ן ימינך יתקנה3 אחריך נפשי
ט

 כי־ ח

הךבי|

לשואה והמה
 .יכירהו יא : הארץ בתחתיות ;באו נפשי יבקשו

 ידהמלך ני :על־יךי׳חרבםגתשעל;םיךדו
פי יסנר ישטחכאלהים,יתהללכ^הנשבעבוכי

:ךוברי־שךןר ,
שמע כ לחך: קמור דמנצח א □ד׳

מפחד בשיחי להיסקל '

 ג ח;;: תצר אויב
:און פעלי מרגשת

מר דבר חצם דרכו

 מרעיכם מהוד ;י י תסת
 לשונם כחרב שננו אשר

תם במסתרים לירות ה
 רע דבר1 יחץקו־למו י :ייראו ולא ירהו פתאם

: יראה־למו מי אמרו מוקשים לטמון ;ספרו
 נפשי לך צמאה כאומרו בה דבק
 ופירש בא ועתה כי' בשרי לך כמה

 היית כי א׳ יהודה במדבר בבריחתי לי היטבת שתיס אמר הא* על שתיהן
 כנפיך ובצל אס כי ח״ל ברחי ידי על העזר היה שלא ב מאויבי לי עזרתה

 לארץ בחוץ היה שלח מה ארנן השכינה כנפי תחת ישראל בארץ שהוא

 נפשי שתצא מזה נמשך היה והנה אחריך נפשי דבקה אמר הב ועל )ט(
 כי ימינך תמכה בגופי שבי אלא החומר תוך תהיה ולא כך לידבק מגופה

 ידי שעל בחופן יזדושתך הופעת בז הושפע כמדובר כך שחשק בבשרי גס
 הנפש לסבול כח לעצור חסדך ימין תמכה בי אחריך נפשי שדבקה עם כן

 ימינך תמכה בי וזהו חחריך נפשי שדבקה עסזהיות בקרבי
 שעודנו יהי' או )ח(י בקרבי נפשי להתקיים בי וחוזק סמך זתתן שתמכה

 במקוס כי והוא וכו' היית כי ואמר קדוש הוא שנס גופו שבח בענין מדבר
 צאת ענין היה יה כי בה לידבק לצאת תאיבה אדם של נפשו שס שהשכיל

 רשב״י של באידר ג׳שמתו וכענין ה אחר שדבקו בסיני ישראל כל נפשות
 נא ראו אמר ממנו בסיני נפשו יצאת לא קדוש היה גופו שגס משה אך

 עלי חופף שהיית כנפיך ובצל לי עזרתה היית כאשר כי גופי קדושת
 עד ההוא הצל קדושת היתה כ״כ )ט( מצלן בי הנשפע שפע ע״י ארנן

 שעל למשה קרה וכאשר בך לידבק לצחת ובקשה אחריך נפשי דבקה כי
 לקיימה ימינך תמכה גופי קדוש כי בי כך ממנו יצאה לח גופו קדושת
 הנשמה כי טוב בשוחר ארז״ל הנה כי יהיה בי אומרו נדקדק ואס בגופי

יחפשו

 מלא הארץ שכל הקב״ה את שרואה אלא לצאת מבקשת עת בכל שבאדס
 שהקב״ה וכשרואה לשורשה שחושקת ביארנו לאחורי׳ושס וחוזרת כבודו

 רוצה הגוף אל שבהסתכל נמצא בחומר מתנחמת היא נס הארץ עזב לא
 בי כי יתרוני זה דוד אמר בו לישאר נתמכת ממנו שחוץ מה ידי ועל לצאת

 והמה )י( • קדוש שבשרי ממני שחוץ במה ולא בגופי לישאר תמכה
 אחריך דבקה מעלתה לרוב נפשי הנה אמר כז' נפשי יבקשו לשואה
 וימינך בשורשה למעלה ותדבק נפשי תצא כי המות לי שתחויי' באופן

 תהיה למען שהוא לשואה וסיעתו שאול והמה אמות שלא בקרבי תומכה
 שאומרו בנו שימלוך כדי ממנו להסירה נפשי יבקשו במותי מעלה להס

נפשי בקשס תחת כן ועל שיאו לשמים יעלה אס ד*א כמה הוא שואה
• מדה כנגד מדה הארץ בתחתיות יבאו אדרבה לעלות כדי

 הקדש רוח תשיב דוד דברי אחר כז' חרב ידי על יגירוהו )יא(
 חס דוד הלא לומר כו' חרב ידי על יגירוהו ותאמר

 שפלות להס שיהיה הארץ בתחתיות שיבאז רק ימותו שלא ואמר מליהס
 וגול׳ גר דוד יהיה שעזשיס שינירוהו אחרי כי ראוי הוא מזה יותר אך
 דומים ויהיו שימותו יהיו שועלים מנת לכן בחרב אותו שרודפים חרב עי

 )יב( במדברות הוא יהיה עשו אשר תחת ומדברות בחרבות לשועלים
 הוא באלהיס ישמח דוד הוא המלך באלהים ישמח המלך אז מותם ואחר
 יאמר או )יא( • כן אחרי ישמח היום לו אשר ייסוריו חלף כי הדין מדת

 לשון שהוא כו" בחרמו יגורהו ד׳א כמה יגירוהז אומרו ויהיה אחרת בדרך
 אחרי דוד את רודפם בתחלת כי מרז״ל כנודע והוא ואסיפה גרירה
 מזרת אז מפרץ אס.היה שאול וישאל ימלוך פן נו ויקנאו גלית את הכותו

 שימלוך פחד אין ואמר דואג השיב ואז למלוך יתעתד מפרץ שאס באומרו
 שהוא בקהל לבא ראוי אס שאל המלוכה על שואל שאתה עד הלא כי

 עד הדברים ויארכו מואבית ולא מואבי ואמר אבנר השיב ואז ממואב
 יתרא עדשקס דואג קושיות על מענה מצאו ולא הסנהדרין נתקבצו

 ואמר כישמעאל חרבז וחגר הישראלי
 שמואל של דינו מבית מקובלני

 ולא מואבי עמונית ולא עמוני הנביא
 כחרב ידקר ישמע שלא ומי מואבית

 רדפוהו לפוסלו יכלו שלא ואחרי הזה
 יהודה במדבר בורח והיה להמיתו

 יתברך הוא היה הדברים שני ועל
 ידי על יגירוהו אמר הא' על כועס
 שיגררוהז יגירוהו אס אפילו חרב

 ע״י רק הודו לא הקהל אל ויאספוהו
 יתראשחנר חרב ע׳י שהוא חרב

 יבאו בלבד לא כן ועל כישמעאל חרבו
 אס כי שפלות שהוא החרץ בתחתיות

 בקשו שהם יהיו שיעלים מנת גס
 לחרבה יהיו המה דוד בית להחריב

 שהמנה שועלים מגת והוא ושממה
 ׳א כד ושממות חרבות הוא שלהם

 בו הילכו שועלים ששמם ציון הר על

 עליו באו כשועלים כיברמחות והוא
 והמליך )יב( האמת• יודעם עם

 כאשר הנה הקדש רוח אומרת כו׳עוד

 היו שניס דוד את מביישים היו
 ליצרי שנשבעתי התהללתי לשוא בלבו אומר בע״ה ובעז דוד מתעצבים

 אומרת באיסור היה כן אחרי אותה בקחתי אס הבקר עד שכבי ה חי
 ישמח והמלך אז ימלוך ודוד יהיו שועלים מנת שאלו אחר הקדש רוח

 דוד שעס שכינה שהוא אלהיס גס כי כרבו להיות לו די כלומר באלהיס
 וגס עתו שישמח לו די המלך וגס ישמח ואז צר לו היה כביכול הוא גס

 השר וכל כעז הוא בו הנשב' כל ויתהלל ישמח אז הוא גס לו צר שהיה בעז
 באומרו ליצרו שנשבע בועז הוא כו' יתהלל וזהו ליצרס לישבע ממנו למדו

 נישואי הפוסלים כדברי היה אס ש״כ מה יתהלל הוא גס הבקר עד שכבי
 להוציא היה בועז ענין כל אז כי למלוכה יצלח ולא שיומת אז עמונית
 כל יתהלל באלהיס ישמח שהמלך בראות עתה אך לריק דוד מלכות

 נפסלו הנקבות גס כי האומרים שקר דוברי פי יסכר כי בו הנשבע כל
 להתהלל יוכל עתה לפסולים מעלה ונותן לשקרי ניסא קב״ה עכיד דלא

: למלוכה יצלח צדיק פרי להוציא שבועתו היתה כי הוא גס בועז

 לפחות אקרא טרם יהיה שלא גס שמעכו' )ב( כוי למנצח
 שתתפלל עד תייחל לא אויב מפחד אך בשיחי שמע

 : יבאר כאשר ממני יתעלס לפעמים כי חיי מאליך תצור אס כי
 " סוד בעלי יש מרעיס סוגי שני יש וכו׳ מרעיס מסוד תסתירג• )ג(

 יעצרו לא. וים יפעלוהו מוכנת עת ובבא רע לעשות
 מפיהם ולהוציא סרה לדבר לשונם ישבנן מיד רק בסודם להתאפק כח

 מבעלי הראשון הסוג מן ליירא ראוי יותר והנה לעשות יזמו אשר

 לשונן בזעף דעתו תתקרר אפשר השני כי השני הסוג
 ממך ־ובקש ו שתשאל מה דוד כ^אמר ועל הראשון כן שאין מת יפעל ולא

 רה רעתם סרת לדבר מגלים הבלתי מרעים מסוד תסתירני הוא הלא

 באחדות המתקבצים און פועלי מרגשת שהוא הראשון הסוג שהוא בסוד
 לשונם כחרב שבנו אשר הס השני הסוג כי )ד( און לפעול בהתייעץ

 הלא כי כך כל הפועל אל ובאה רבת רעתם חיו כי פחד כך כל אין בגלוי
 שרעתם הדבר שקרוב דברו אשר מר דבר זולתי אינו חיצס שדרכו מה כל

 ישאר ולא יפעלו שלא באופן מה בצד רוגזם שנח מר דבר בדברם כלה
 במסתרים לירות שהוא סוד יסתירו אשר אך )ה( מר הדבר אס כי

 על יעמדו פן ייראו ולא בפועל כו׳ יורוהו פתאס כי אירא מהס תס
 ידען לא כי לישת' יודע ואין הענץ גלו לא הלא כי הרעה מקבלי נפשם

 אחרת טענה עוד הנה ואמי־ 0) תיקון אין יאז עדעשותסרעתס
 העם שכל למה השני הסוג שהוא רע דבר למו יחזקו אשר כי והיא

 יספרו כי גס כן על לעשות דברו אשר רע דבר בחזקת אותם מחזקים
 ישמרו פן רעתם הורגש לבל שהכינו המוקשים ולהסתיר לטמון דברים

 מי תמרו זה כל על ונסתר טמון המוקש יהיה באופן לעשות ויספרו מהם
 היש כלומר למו יראה מי ואזמר יראום פן ויראים שחוששים למו יראה

 יחושו רעתם גלו אשר מאימת וזה רעתס שתגלה וייראו שיחושו רואנו
" אפשר כאוק מוקשים מפח לישמר מארבים וישימו שכנגדם ישמרו הן

ימנעו



סת סר תהלים אל רוממות

 איש וקרב מחפש חפש תמנו יחפשו־עולת !
 חץפרקאםהיו אלהים וירם י׳ : עמק ולב

יתגודדו לשונם עלימר הכשילהו ט :מכרתם

 סוג לפעול בלכס עולות יחפשו הראשון הסוג אך )ז( בחששתם ימנעו
יחפשו אשר מחופש החפש והשלימו שתמנו עד בסתר כך כל ׳-עולות
 עמוד ולב איש קרב גס שיתמו עמוק ולב איש וקרב שכנגדם הדבר לגלות

 להשיג יוכלו ולא ההוא הפועל יצא מי מבטן בחשבס עצמו החפש עם
מיוחדו׳ עולות יחפשו כך כל עשתו מי
צריך שאין יורגש לבל הסתר של

שיכלה אס מירכי יוכן שלא לזמר
וגס חפשו אשר לגמרי עצמו החפש
 ולא ברעיונ' עמוק ולב איש הקרב
 נרגש בלתי כאופן יעשו כך כל ימצאו

 יהיה אס עורכי ולא )ח( >יעשאן
 אלהים שויורס גדר עד ההסתר

 מכותס היו האמ לפי אשר פתאס חץ
 מדהככגד למו מיוחדות כלומר

 פעלו אשר אל.העילות מתייחס מדה
 כי בהסתר יחזיקו כך וכל )ט(

 לשונם עלימו הנו' החץ את ויכשילוהו
 ומכשול מקרה כי החאיס שיאמרו

 יתברך מאתו ולא עליהם זה היה
 לאחטאובכיוצא המת כי כהשגחה

 רעתם הסתירו כך כל ההוא בלקות
 ולאהס מכותס חץ מעין היתה אשר
 בס רואה כל יתנודדו גס אס כי בלבד
 בא מה תחת ברעיוני נודדים שיהיו

 .. מעין היותו עס ההוא החץ עליהם
מרוב לכוין יוכלו לא כי רשעתם

 פ^ל הגידו בל־-אךם היראו י י בם: כל-ראה
 צדיק ישמח י* :השכירו• ומעשהו אלהים

1~ - רותגהי- ריהזידי

 לף :,כר;מץמורכדק^יסה^דמנצח
 אלהיט 1 תהלה דמיה

 כל־ פדיף תפלה שמע ג :ישלם;נדר ולף כציון
 פשעגואתה מגי גברו ^נת י כשמבאו:

 חצריף ישכן ותקרב תבחר אשת• י־ תכפרם:
 נוראות• יי :קלשהיבלף ביתך! בטוב נשבעה

 כל־קצוי-ארץ מבטח ישענו {(חי תענגו כצדק
 : בגבורה נאזר ■בלחו התם ממן !הסרחר^ם:

משביח י י * י

 אין כי והוא כוי תכחר אשרי אמר הארץ על אלהיס ישב האמנם כי בציון חיךחלהיס !מחסנית
 אלא המה אלהיס היכל כי בנפשיתס בצדיקים רק אלהיס מושב עיקר

 יתברך כבודו ומתפשט ה ארון על במקדש יתפשט אלהיס יה בן שבשכון
 כי בדוד ואבחר כוי בעיר בחרתי לא פסוק על ז״ל מאמרם והוא בכלו

 יהיה איש היות בלתי על בעיר בחרתי לא אלא בדוד ויצא בעיר נכנס
 לדוד אלא בעזרת ישיבה אין כן ועל בירושלס יבחר ידו שעל ה' היכל

 הוא המקוס על לא כי בציון שונן ה' איך תתמה אל יאמר וזה ולזרעו

 אשר הוא זה הוא וחי בו שכינה להשרות יתקרב תבחר אשרי רק העיקר
 ז״ל כמאמרם חצריך שהיא בעזרה ישיבה לו שיש דוד הוא חצריך ישכון

 נשבעה כי עד המקדש כל עד יתפשט ואיך כמדובר בדוד ואבחר על

 קדוש ידי על הוא הלא הקדש רוח שואבי' היו משם כי ביתך קדושת בטוב
 וממנו כארון שורה מרככת שהוא מהצדיק כי שכהיכל ארון הוא היכלך

 הכל ואדון יוצר שאתה לך איך והיא השלישית ועל )ו( • הכית כל אל
 ימשכו וצדקה נדרים ידי על כי והוא כז' נוראות כי הוא הלא נדר ישולם
 גדולתו ויכירו נוראות יחי עושה ונדר צדקת ידי שעל ח גדולים דבריס

 נדרים וידרו תהומות ירדו שמיס שיעלו הים יורדי כענין העולם כל

 ישי וידר לאחר נדר יעקכ וידר וכענין חשלמה נדרתי חשי יונה כמחמר
 נוראות וזהו יענם כי נוראות ית' להם עושה צדקה ידי זעל לאמר נדר

 ג״כ כן ידי ועל ישענו אלהי שתעננו הוא צדקה ע״י נוראות שהוא בצדק
 מה צדקה נדדי ע״י הרואים רחוקים וים חרץ קצוי כל מכטח נעשית

 וכן )ז( נדר ישולם שלך החפוץ על לו ודומה יונת כענין נוראות שתעשה
 תבואות להיציא הקשים תריס מכין אתה לך שישולס ונדר צדקת עיי

 הוא כגבורה נאזר שה כעולם רוגז שיש כזמן תפילו הנז' צדק של בכחו
 של שכזכו׳צדק' תעשר עשר פסיק על כמ״ש לחם תת לבלתי הדין בתוקף

 שבתן מי שע״י כמדרש וכן תתרץ מן לחם מוציח הקלה ומעשר תרומות
 ב׳ כי זה מעין יאמר או )ו( * הצרפית וענין המטיר לגרושטו צדקה

 ז״ל מאמרם והוא ישענו אלתי שאתה למה תעננו א׳ כצדת נוראות
 ישראלים כמה וראו ככוככיס חוזים שהיו ואכלט דשמואל עוכדא בההוא
 ולא ילך הפלוני אותו מהם אחד על אבלט ואמר עצים לחטוכ הולכים

 אמרלז נחם ישכנו כי לו היא רעה עת כי מזלו במשפט ראה כי ישוב
 אז ותמה הגוי אכלט ראהו זכשוכו היה וכן ישוב הוא יהודי אס שמואל

 לו וסיפר לאגס בהליכתך לך קרה לדמה אמור היהודי לחותו שמו^ שחל

 מצאבתוכס העצים בחוטבו כך ואחר אחד יהודי עם שעשה צדקה לו

 תציל וצדקה ודרש שמואל נפק העצים בחותכו במגל שחתכו חתוך נחש
 שתועיל אפשר שהיה והוא עצמה ממיתה חלח משונה ממיתה ולא ממות

 חך מזלו כמשפט משונה מיתתו ' ההיא כעת תהיה לשלא הצדקה לו
 ידי על ית הוא לו הטיב שתים אלא ההיא כעת טובה למיתה לו חהפך .
 תעננו א' בצדק נוראות שני הנה וזהו עקיבא רבי בכת עובדח וכן צדקה י

 שחמר שמואל מאמר אלהיישענו באוח ורמז ע"יצדקה לעשותם שדרכך
ממות תציל עכו״ס צדקת אין כי אצלנו ככתוב והוא יחזור הוא ישראל אס

כשל

 מכשילים היו השמים מן אלו יאמר או • עשו אשר הרעה הסתירם
 על בגלוי להוציאו לשונו תכשל בסוד שעושים שמה שיעשו לשונס עלינו
 חץ עליהס בבא אז בכונה שלא יכשילס שפיהם בבלעס היה כאשר כרחם

 כפי להם בא רעתם כי כאמו' ראש ינידו בס רואה כל יתנודדן מכותס
 כמעשיהם מעשות יראיס שיהיו אדס כל וייראו כי מזה וימשך )י( מדתם
 בכל משכילים היו ומעשהו מדה כנגד מדה אלהיס פועל לזולתם ויגידו
 לזה )יא( כאלה יתב כמעשהו בענייניהם להם ישלם פן לישמר דבר
 יהרהר ולא בה' ישמח לצדיק טוב כי ותאמר לו אמריה תשיב הקדש רוח
 ויבטח הוא נאמן כי יתברך בו וחסה לאו אס יפקדו אס הרעה פועלי על
 גס מהרהרים הבלתי הס לב ישרי כל שיתהללו באופן יעשה הוא כי בו
 הוא ועתיד הוא וותרן לאו קבה כי בזה וכיוצא לו וטוב רשע יראו כי

 עד יתב מדותיו אחר מהרהרים הבלתי לב לישרי וטוב גדול שכר לשלם
 הרהרנו שלא אשרנו שיאמרו זו מדתם על לב ישרי כל שיתהללו גדר

:*יתברך מאתו זכותנו ורם ורב גדול כי וסבלנו

 סוגי ים אס הנה וכו׳ דמיה לך זכו' למנעח 00 סה
תתייחס לא ומזמור למנצח זמר

 כדרך לו גומר כי יתב' הוא שיתפאר לומר ה׳ אל וההתפארות התהלה •
 על טובה לנו להחזיק ית׳ לו אין כי רב עס אותו בשבח המתפאר המלך

 על ולשמוח לשור' עליו שיש השיר יתייחס לדוד אדרבה כי שכזמרלו
 ה׳ לך כי )ב( שיר לדוד וזהו ה אל לזמר שזכה הזאת הרבה הטיבה
 ולהתפלל להללו לבו יערב אשר מי כי באמור תהל׳ היא הדומיה אדרבה

 תפלה לערוך יתייצב המלכים מלכי מלך לפני כי האדם מה כי לפניו
 העליונה בחינתו אל בלבד ולא יתברך לפניו ואפר כעפר יהיה לא והוא

 אשר יתברך אצילותו לבחינת אף אס כי בציון הוייתה מתייחס הבלתי
 בציון אלהיס בחינת שהוא בציון אלהיס וזהו בציון להיות מכבודו האציל

 חפצת כי שיוכר נעבדך במה איפה כן אס תאמר ושמא היא בארץ אשר
 מאחרו לייחד לא אך ונדבת נדר קרבנות הס בדר ישולס ולך אמר לזה בנו

 יקריבו אשכר השליחות קלי שאפילו המלכים דרך הלא כי אתו ולדבר
 * לבו אל יערב האיש חי שיחה לפניו לערוך אתו לדבר להוועד אך לחלכס

 הלא כי א' ממני נפלאו אלה ג׳ הבה דוד שאומר הכתובים ענין יהיה או
 ואתה לפניך יערוך האדם ומה תהלה היא הדומיה רוממותך לפי לך

 נחשב זר כמו הלא כי בציון היס11 היות שבית אליך להתפלל פקודיך צוית
 שלו שהכל מי כי נדר ישולם שלך מה ג׳ הארץ על אלהיס ישב האמנם כי

 אך )ג( נדר ישולם לך שהוא ממה כי לך וזהו משלו נדר ישולם איך
 ערי כי ממנה הנמשך התועלת על הראשונה על כלנה על אשיב ואת

 בה חפצת לא אס כן שאין מה אליך ויבואו יזכו העולם כל תפלה סומעך
 יבואו בשר כל עדך כן ירי על תפלה שומע היותך על כי כו' שומע תהו
 מועיל קרבן שאין עבירות סוגי ב' יש הלא כי והוא שני טעס ןעןד )ד(

ופשע ה׳ חלול שהם לו ודומה לחזקיהו הועיל כאשר מועלת ותמלה הס ל

גב
 אמר אלה שבי ועל וכיוצא שבועה שעל כאשם קרבן ימצא מזיר בעון כי

 וגס ממני להיות גברו אשר עונות דברי ה'אמר חילול על כן׳ דברי
 שומע היותך ידי על תכפרם חתה מזולתי בין ממני כין כלל דרך פשעינו

 חילול דחי והיכי ה' חילול הוא העונות גדרי מכל למעלה כי והוח תפלה

 דשקילנא אנא כגון יוחנן ר' אמר ה'
 ותנה לאלתר דמי יהיכנא ולא כישרא

 לא כן עושה היה יוחנן ר זולת אס
 כי חשיבתו על רק ה' חילול היה
 והנה אדם כני עליז וידברו יליזו

 העסעל שידברו מה בדוד כזה ההיק
 שאיש ה חילול שהוא גכרו דוד עונות

 החטא יחטא כמוהו וגדול שלס

 זולתו היה אס כן שאין מה ההוא
 של דברים הס גברן עינות דכרי וזהו

 לומר החרס כני שידכרו עונות
 גכרו עשה מה הלזה החסיד הראיתם
 כי ממני להיותי כלומר מבי להיותם

 חלילה השם חילול שהוא אני גדול
 וגס ופשע עין כל על עולה שהוא

 גדולי' שהם הזולת ומכל ממני פשעינו
 ידי על תכפרס אתה עונות מיתר
 כת שחין מ$ שוחעתפלה היותך

 על אס כי • השיגו. בקרכניתרקעל
 ולענין תהלה לךדזמיה תהלות דברי

יאתת לכפרה לפניו והכנעה החנון
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 רבת ותשקקה הארץ פ?ןדת י תרגץ: וערב בקר
כי־בן דגגם תכין מים מלא פיגאלחים תעשרנה

 ברביבים גדודיה נחת תלמאהרוה יא : תכינה
?גטרתש יב תמגגנהצמחה׳תכרף:

 :דשן ירעפוץ ומעגליך
תחגתה: גבעות ומל

מדבר עיעפונאות ע
 הצאן1 כרים ר^בשו יי

ועמקים

אל דוממות
 לשר וכו' ימים שלון משביח )ח( " ככקודס וכו' מבטח ישראל נשל

 צדק? נדרי ידי על כי פירושו רחיקיס ויס ארץ קצזי כל מבטח אמרתי
 כלנית ישראל על וסוער הולך היס כלשר ימיס שאון משביח שאתה הוא
 י חת שמיס שס ויתקדש כו' לדממת סערה יקס לו כי נדריס וידרו יס בלב

הים מסערת אחד דרכיס שני7
 מהמון או גליהם שאון הוא שמשביח
 עס לוחמיס באזניו' השוטטיס לאמיס
 .ולשבות שללס לשלול סוחר אוניות
 והמון גליהס שלון וזהו שבי מהס

 ביס א׳ חלוקות ב יאמר או * לאמיס
 ידמו הגויס המון כי והוא ביבש' ואחד

 זיל מאמרם והוא היס גלי להמון
 הים לגלי דומין ע״ה האומות למה
 יכול לא חברי ׳אומ הבא וגל גל שכל

 לחריו לבא ולני העזלס לת להציף
 להלחם הבאים הגויס שהמון הרי הו'

 שיעור יהיה ובזה ימים משחון נמנעו
ופירש ימים שאון משביח הכתוב

 הים מסערת גליהם משאון או דרכים כב' הול ימים שלון שאמרתי מה
 ט() מהם ינצלו נדרים ידי שעל ימים לשאון שנמשלו לאומים והמון או

 יושבי כל וישבחוך ממך ויראו גודלך יכירו שתציל' מה ידי שעל אופן5
 ובקר ערב וישבחוך מאותותיך קצוות יושבי וייראו וזהו הארץ קצות
מכין אמרתי אשר ועל לך ויפארו שירננו תרנין וערב בקר מוצאי וזהו

: בס״ד ביאורו יבא כקשר וכו' הארן פקדת כי הוא בכחו הריס
 מיס נטפי יגרע כי פסוק על ארז"לבב״ר כו'הנה הארץ פקרת )י(

לא יתברך עזו מטרות גשם בכל כי בראשית בפרשת כו'
 אמר כי והוא הענין אל נבא ובזה * העליונים השמים מן טיפה *חסרון

 יעננו בצדק נוראות שני כי גשמיס גבורת ערך חין גדול כי אמרתי הלא
 כמו והלא כז' ימים שאון למשביח הדבר והשויתי ארץ קצוי כל מבטח והוא

 גדול לדבר כך כל יחשב למה לאמר ידברו כי אדם בני בעיני יחשב זר
 ואס הארץ זאת השמים את ללהיס ברא תהו לא והלא תפלה ושיצטרך

 כל לת יוון שאס ודס בשר מלך היה ואלו עולס ואין תורה אין קמח אין
 לא להיטיב ירבה אשר.חס ית' כמוהו מי אך יפלא לא מאוצרו חסר סמו

 הארץ פקדת לס כי ה ידעתי למר לזה חלילה הטוב מאוצרו כל יחסר
 שתי שהן ובג׳ שניה ברביעה ותשוקה ראשונה ברביעה פקדת זתשקקה
 וגס ידבר שכיס על כי תשוקקה אס כי ותשקה אמר לא כן שעל השקאות

 כל על די בלי עד תבואוח ברוב השמים ארובות שיפתחו תעשרנה רבת
 הוא בא הגשמיס שפע שמשס העליונים מיס מקום הוא אלהיס פלג זה

 ואס בב״ר מרז״ל שזכרנו מה והוא טיפה חסרון בז ישוער לא כי מיס מלא
 מסרו שלא מפתח והוא המטר ענין יתברך הגדילו על נשיב מה איפה כן

 כיתכיןדגנסכו' הלאהוא במפגיע עליו ויצו כלידה כפליס והוא לזולתו
 כמ״ש או בדבר וותרן היה או הזולת ביד גשמיס מפתח היה אל' כי והוא

 ועיקר מצריס כארץ מלמטה תשתה הארץ שכל עשה לא הקב״ה ז״ללמה
 לעבור יתפקרו ולא ה' אל תלויות הארץ עיני כל יה׳יו למען היא השזבתס

 יאמר וזה יושביה לאשמת תתבטל בל הארץ קיום הוא כן ידי ועל רצינו
 כי לומר הנזכר הארץ את תכינה כן כי השמיס מן ידך על דגנס תכין

 היית אס כן שאין מת תמוט בל מכיניה על הארץ מכין אתה כן בעשותך
 כי יאמר או :אבד העולס והיה אנשים ייראוך לא כי בגשמים מוותר

 הארץ על מטר ה' יתן או דרכים בשלשה נקנה ית עזו מטרות גשם הנה
 ונתתי כו* תלכו בחקותי אס כד״א מקוס של רצונו העושים האדם נעבור

 בזכות יהיה אז ,כו ארצכם מטר ונתתי כו' שמוע אס והיה כו' גשמיכם
 הנני לעמו ויאמר ה ויען עמו על ויחמול הילארצו ויקנא כד״א הארץ
 משפע נהנית הקדושה שארץ מרז״ל יראה והנה * כו׳ הדגן את לכס ׳שולח
 תושיע ובהמה אדס ז״ל כמאמרס הבהמו' בזכו' יהיה או המטר עיי עליון

 לחמס כי בהמה בזכות ה' שיאכילס לדור לו אוי כי ספק אין והנה * ה׳
 אך ממות מר מהס חמוריהם היו טוביס כי לעגם זו כי להס אונים לחס
 הקדוש' הארץ כי חרפתם תקל הקדושה החרץ אוכלי'בזכות היו לס

 כי ודעת דת ליודעי מהב״ח כבודה וגדול העליונה לארץ מכוונת למטה
 ב עליה לב״ח אשר טמאה אדמה שהיו העמיס ארץ ארצות ככל א״י לין

 צריכים יהיו ישראל בני עם כבוד לפי אינו עכ׳ז אך ■ ובח צומח מעלות
 ה'אמרה חלקו כי הישראלי איש כבוד אדמתסכיגדול בזכות לאכול
 אשר הדור ואשרי עפר אדמת בזכות לזון וישפל אדם ישח ואיככה נפשו

 חציר ית' הוא יצמיח זכותס ומתמצית השמי' במטר הארץ תהנה בזכות
 ויצהרך ותירושך דגנך ואספת שכתוב מקרא על וכמאמרנו לבהמה
 רצוני שתעשו כז' שמוע אס והיה ית' הוא שהומר כו' בשדך עשב ונתתי

וקש עשב מוציאה ארצך היתה לא והנה היא שלך כאלו כו' דגנך ואספק

סה תהלים
 לבהמתך הוא בשדך עשב שונתתי אלא^שמה בארץ בר פסק יהי אס כי "

 ואכלת כי העיקר אתה אך בזטהך הבהמ׳ תאכל כי שלך שהיא למה
 יהיה בלבד שבשדך העשב ונתתי זה ע״ד הכתובים שיעור אי ושבעת*

 אס כי הבהמה בשניל יהיה לא כי הדגן לא אך כלומר בהמתך בשביל
 ברכת כן ועל בשבילך שלך לך דגנך

 אלא אינו ושבע אוכל שתהיי השבע
 תצטרך שלא ושכעת ואכלת וזהו לך

 מהחילך אס כי לשבוע הרבה לאכול
 כעכין ושבע אוכל תהיה לאכול

 האוש׳ מלבד ואכלת'אכזלושבועוהנה
 יתריןעל לאדס יהיה אשר והכבוד
 אלהיס ה כתת האדמה ועל הבהמה

 עוד האדס בכי בזכות הארץ על גשם
 כי והוא העולם לכל טוב רב יש

 הטוב אוצרו את יתברך פותחו אגב
 וצנורות ארובות יפתחו השמים את
 מספר אין עד והצלתו' ברכו' מימי כל

 גשמים שליי בב״ר ז״ל כמאמרס
 אמס במעי ועוברים מתרווחות עוברות ואפילו מתברך העולס כל

 כאשר מתרווחים חולים ואפילו כו' אוניות ואפילו שביס דגיס ואפילו
 מקור הוא כי מתברכים העולס עניני שכל לומר בב״ר רז״ל האריכו

 זכות ויעדר הארץ בזכות בהיותו אך ברכות מיני כל אחריו מושך שפע
 כאשר הנה וזח בלבד בשופע שיהיה הדגן חל רק יספיק לא האדס
 שותשוקקיה עס עצמה מצד הארץ מחמת היא שהפקידה הארץ פקדת

 פלג בשאר עדיין אמנם תבואות ברב תעשרנה רבת כי רק חינו ב הטו כל
 אין כי מלמעלה הנשפע השפע אל משל הוא מיס מלא העליון אלהיס

 תכין כי הוא פניך שאחלה מה אך תבואות רוב ברכת שפע רק מריקיס
 תועליות יש אליהס הדגן יתייחס באופן עצמס למען אדס בני דגנסשל

 ושיפע שהאושר ב' * הבהמות וגס הארץ ותהנה תתברך שאגבן א' רכות
 הוא כאשר מש״כ האדס בזכות בהיות הסיגיס בכל יהיה חשר הברכות

 בהיות כן כי תכינה כן כי אמר הח ועל חייס הבעל* או הארץ זכות על
 והוא )יא( הארץ אח כן גס תכינה עצמס בזכות שהוא דגנם שתכין

 גדודיה נחת ע״י תכינה כך ואחר האדם להנאת תחלה רוה תלמיה כי
 חיל שהל צטריך לקול קורא תהוס אל תהוס פסו' על ז״ל מאמרם והוא

 המיס פני להקביל היורדין מלך של כלגיק הס מלמעלה היזרדין טיפין
 ומים הזכר כזרע העליונים שהס מהארץ שלמטה התחתונים
 עליונים מיס שאין המימית שני חיבור וע״י הנקבה כזרע התחתונים

 והולידה 'מתעבר'הארץ טפתיי׳ עולים התחתונים שאין טפח יורדים
 תהוס1 תהום זהו כי ל ז" ואמרו לאוכל ולחם לזורע זרע ונתן והצמיחה

 אנו מלך של לגיוי לתחתיניס ואומרים יורדיס עליונים כימים כן׳ קורא
 עד מלך של כחיל היורד מהמטר נהנית הארץ כי דבריהם כלל קבלונו

 נחת יאמר וזה תבואה פרי והוציאה המתעברת כאשה התחתונים מיס
 אחר גס בזכותס דגנס שתכין מה ע״י כי חיילותיה הורד שהוא גדודיה
 הנוגע על היורדים שארז״ל לגיון הס גדודיה נחת לאדס תלתיה מלאת
 • רוות אחר המתמידים ברביבים כי לבהמה ייטב גס האדס אגב וגס אליה

 שלה שצמחה כדי זרעו ולא חרשו שלא בורים בשדות גס תמזגגנה תלמיה
 מה כייחגב נמצא הבהמות בשביל יתברך זריעה בלי לבהמה עשב היוצא

 הא' התועלת והיא ולבהמה לארץ גס ייטב האדם בזכות ה' שימטיר
 לא האדס בני בזכות הארץ על הגשס בהיות כי זהוא השני זעל )יב(
 הפתח כי יתברכו השבה עניני כל אס כי תבואות רוב ברכת תהיה בלבד
 וטובות הצלחות סוגי צנורות כל לפתיחת ראש הוא גשמיס של פתח
 מימי מלא הוא אשר אלהיס מפלג כי לומר כו' טובתך שנת עטרת אמר
 שמך ישתבח דרכך זה הלא כי מתברכים העולם צרכי עניני כל שפע
 כי התבואות בלבד שלא טובתך שנת המעטר אתה המטר בבא כי לעד
 כלס מלמעלה שפע מיני כל להריק וסילונותיך ומעגליך כן גס אס

 בזה הלא כי האדם בעבור יהיה לנו טוב לכן טובות מיני בכל דשן ירעפון
 בזכית ברכתנו שאס לזמר אמרתי ולא )יג( האדמה ג! לכל רצון שבע יש

 כאש" הלא כי מהנ׳' גרוע יות הדרך שהוא עס טובה לך נחזיק לא בהמה
 נאות דשאו כד״א לבהמות מיוחד מקום שהוא מדבר נחות שירעפו יהיה

 שירעפו וממה ודומיהם יהודה מדב־ כענין הב״ח ירעו ששס מדבר
 רבהמה בעביר הארץ על מטר יה׳ הוא יתן כי שהוא מדבר נאות בעצס
 הדגן מפני תחגורנה תבואות לשדי המיוחדות גבעות שגיל ימשך עכ׳ז
 ומרוב הבהמית בשביל ית׳ הוא שעושה שעי״כ הוא שהעיקר כ״א )יד(

 לאדם בר יעטפו ועמקים ואגבן הצאן כריס ולבשו יתעוררו ושמח כל
 שאזייכנעלבבס גס כי והוא והודאה שיר מתת מהאדם יבצר לא עכ״ז

ווהן הכלכלה ועל המחיה על ישמחו עכ״ן בהמה ענות כלים שיאן ברחוק

* יתרועעו
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 "משיר־' י בו: נשמחה שם בנהרי^רוברני

 • הסוררים תצפ;נדה כגויים עמו עולם1 קבורתו
אלחינר ׳ עמים כרכוחסלה למו אל־ירימו

והשמיעו

 היא הבהמה נפש כי כראות שיתרועעו נס כי לומר ישירו אף יתרועעו
 זיכנעז שיתרועעו עם זה כל על מהם הטוב חל ראויה להיות העולה

 כי ר״א כפרקי שאז״ל נמה יאמר או )י( ־ לה הודאה ויחנו ישירו תף
 והוא הטוב מהאוצר צדיקים בהיותנו מלמעלה שותה הארץ לפעמים

 אוצרו חת לך ה' יפקח שנאמר
מאד עצומה ברכה יש ואז הטוככו'

 הגשםכו׳והוליד' כיכאשיירד כד״א
 כאשר הארך ואז כו' והצמיחה

 כאם' כי נאמר זה ושעל מבעלה הרה
 וכשאין כן׳ והולידה כז' הגשם ירד
 ע'י מלמטה תשתה זכאים אנו

 הארץ ואז מהים מיס המעלו' העבים
 ובזה כו' לזנונים הרה היאכאשה

 אחת רכיעה הארץ פקדת הנה יאמר
 שרבת יבצר נ'לא עוד ותשוקקה

 ש^תי אך רבות פעמים ע״י תעשרנ
 שהוא העליון הוא אלהיס מפלג היא
 יגרע לא אשד העליונים מיס מלא

 תכין משס שימטיר מה כל ממנו

 הארץ חת תכינה כן בהיות כי דגנם
 אל צורך מכלי )יא( רבה הכנה
 פעם רוה תלמיה אס כי רבות פעמי׳

 תשוב לא כו׳ושמה ירד כאשר כי נאמר גשם על כי כן האומר כדעת אחת
 המהייחסי' הקדוש כתות הס גדודיה נחת רוה תלמיה מיד כן הרוה כ״א
 רוה תלמיה מאשר כי טוב כל וישפיעו ירדו כן נס הם הקדושה הארץ אל

 ומאשר )יב( תברך צמחה רבות השקאות בלי בלבד תמוגננה נרביביס
ירעפון מעגליך שכל כאופן טובתך שכת שעטרת ימשך גדודיה תנחת

 : כו׳כדלעיל ירעפו ודבר דבר לכל השפע מכלצנו־וה דשן

 המר הזה החיל הגלות בני על ידבר כו' למנצח 00 סו
 לבא כי האדם מבני קצו ונעלם והארוך

 סמוך יצר מקום ימצא ואריכותו הלז הגלות עיצס על והנה גלי לא לפומא
 לבס בשית נס ומה יתברך כבודו נגד להרהר ישראל בני עס לב לחמץ

 איהנוראותיו גבורותיו איה ויאמרו בהיכלו מרקדים גויס היו אשר אל
 ואחד הנורא השמיט שאחד ודניאל ירמיה כענין הרהורס והיה יתן ומי

 משתמש אז יתברך הוא היה לא כי רק כונו לא המה הלא כי הגבור
 הגדולה כנסת אנשי באו כן ועל במקומו אצלנו כמפורש מתמדהההיח

 גבורותיו הן הן מראותיו הן הן כי מהן היה משתמש אדרבה כי ואמרו
 הניחו ידי על ישראל עמו יכופרו למען לסבול וגבורתו כחן. ועצס שראה
 החליטו יתב' אויביו הגזים אך עמו אדמתו ויכפר בהיכלו יד לשלוח
 וכמאמרם פקד ולא סבל אשר היה חלילה יכולת מבלתי כי לאמר הריעה

 כבר ממצרים שהוציאם אלו של אלהיהן. אחשורוש אל המן דבר שהיה ז״ל
 בגלות והנה יד בהם שלח ולא בהיכלו מרקדים היו שהרי כתו ותשש הזקין
 וגס מישראל וטובים גדולים ובמים באש ובאנו גזירות בו שרבו הזה החיל
 להרהר האדם בני לב מלא כן על אדס מבני קצו ונעלס מאד ארוך הוא

 לא כן על כי וגוייהס השרים ביד הארץ את ה עזב חלילה כי ולומר
 שרפו כמה כי בקדושיו כן ואחרי ובתומותיו בביתו עשו אשר על פקד
 גטין במסכת כמפורש אדירים במים כעופרת צללו וכמה אש במו

 בהרת והבה הגזרות כטדעמעניני מספר אין וכהנה והילדות מהילדים
 לה שבית ויאבדו ויחפרו חלילה עצמם ישראל יהרהרו פן היא כמות עזה

 כל אלינו כאומרם תועה ה על לדבר יתפקרו כי המנגדיס לשונות מריב
 כן ידי שעל מה מלבד מתחלל שמיס שם ונמצא אמת אלהיכס איה העם
 כי אחשבה כן על בקרבם אשר ישראל צרות על להעמיס מקום מצאו

 ועליהם ישראל על הענין חילק ידבר הלז הגלות על אשר הלזה המזמור
 מרוב מתהוללים והס לשמחם וצריך צרה חב על עצביס ישראל כי והוא

 מרוב סרה וידברו סובל יקב הוא כי וראותס אותם בשעבודה שמחה
 שהם שמור שיר למנצח אמר ישראל על כן על להכניעם וצריך שלוה

 הושיעכס אש־ ישועות שלשה אל לבכם שיתו לומר ושבח זמר מיני שלשה
 י־\ כי לזמר לכס יאות ומזמור ושיר למנצח כן על כי ומיון וממדי מבבל ה

 עס האחרון מזה גס ויושיעכס יבא הוא רגלים שלש זה הצילכס אשר
 ה' על המתהולליס עכו״ס האומות ועל מעיניכם דרכו נסתרה שהקץ
 הריעו כלומר הארץ כל לה הריעו אמר עליהם ומתבדלים משיחו ועל*

 ועל הארץ כל בידכס ונתנו ישראל עם דין הפועל אלהיס לפני והככעו
 ישראל על ידבר כו' זמרן זה שאחר מפסוק המזמור נכלל הכתות שתי

 בס"ד ביאורו יבא כאשר העמיס עס כו'ידבר מפעלות חזו לכו ומפסוק
 ידוע הנה כי והוא כו' שמו כבוד זמרו ואומר בישראל לדבר והיחל )ב(

 ולנחול מגהינס להנצל בנו להשתעבד המלכיות את לבו בירר אברהם כי

 הער בגלות אלהיט שס בתואר יתב' התנהגו כי באופן הבא העולם כבוד
 ננחל הבא השלם שכבוד הוא לטובתנו כי לבו יחשב לכבוד הלז והנמהר

 הוא משמו לכס הנמשך כבוד והללו זמרו שהוא שמו כבוד ותרו יאמר ווה
 החן מדת אל מתייחס שהוא הגלות רונו ענין שהוא הנזכר אלהיס שס

 כן עשוה לבלתי לבבכם שיפתה ומה
 מרקדים גויס כי בראותכם שהוא

 נוגעות צרות עניני וכן בהיכלו
 באופן שותק והוא יתברך כבודו אל

 לזה חלילה יכלתו נגד שתהרהרו
 תהלתו כבוד ושימו הזהרו אומר אני

 שימו ההלתו שהוא שהוחכימה
 מה כי שהוא להפכו ולא לכבוד אוהו
 י( שסבל גבורתו על להללו שיש

 כי כבוד להעדר חלילה תייחסוהו

 ניכ'3כבודו)ג(ולאבלנד הו׳ זה הנה
 לאלהיס אמרו גס חס כי לביןעצמכס

 מעשיך נורא מה יתברך אתו לנוכח
 מרקדים שגויס במה כי לומר כו'

 שכבא נוראותיך חיה נאת לא בהיכלך
 אדרבה אס כי הנורא תואר לשלול

 הוא אדרבה כי מעשיך נורא מה
 ש־גויס א11 לסבול עוזך גודל הוראת

 הוא לא ויאמרו בה׳ יכחשו ואדרבה נוראותיך הן הן כי יבחינו לא ההם
 נורא מה לאלהיס הגלות בני אמרו לומר כו' נורא מה כו' אמרו וזהו כו'

 האומות ביד לשעבדנו עושת שאתה כדין אלהיס לשס המתייחסים מעשיך
 שתסבול הוראותיך הס הן כי בידס שמניחנו כוראותח איה נאמר לא כי

 שהוא עוזך שברוב חס כי מעשיך נורא מה וזהו בידיהם ובניך דבירך
 אויבך לך יכחשו אז מהנקימה יותר ותעצומות עוז רוב שהוא בסבלנותך

 ויזמרו לך ישתחוו הארץ כל כאשר אמנם )ד( חלילה הוא לא ויאמרו
 אלהיס הוא שמך יזמרו למפרע אזי משיחנו לימות עמנו בהטיבך שהוא לך

 זאת עשתה אלהיס שמך שעבדונו כת שעד מה שגס שיאמרו סלה הנזל
 • עונותינו מרק למען לנו היטיב שהדין למפרע יודו העבר שגס סלה זז״א

 כתות שתי כנגד כי ראשון בפסוק כתבט הנה כו׳ וראו לכו )ה(
 שוביהם הגויס על שנית הגולים ישראל על אחד ידבר

 הנאמרים כתובים בשלשה אליהם הנוגע ישראל עם דבר כה עד יתנה
 תתהוללו אל לומר כו' וראו לכו להס ואומי השובי' נגד לדבר היתל ועתה

 רבת בשמחה ואתס מהדין זה ימשך איך ומעלה בשלוה שאתס בראותכם
 איה כי בעולס מורא יטיל ולא בנו דין בעשותו לנורא יתייחס איך כי

 שעי כאחת שעושה חלהים שם מפעלות וראו לכו הלא כי נוראותיו
 שהוא )ו( אדם בני על ח עלילה נורח בהיותו רחמים שכולל פעולות

 כד״א העמיס כל על מאד נורא פועל היה אז כי ליבשה ים הפך כאשר
 גט במצריים שעשה הדין שזולת גמור רוגז והיה כו' לבבנו וימס ונשמע
 את ישראל וירא ז״ל שאמרו כמו מצרים של ושרו ים של שרו הכניע
 בתוכו ישראל תעביר כי׳ מת אלא נאמר לא מתים מתכו׳וארז״ל מצרים
 לכבוש בלכתם הן כי לישראל סימן היה מאז וכן רחמים שהוח והצילם
 ושס השר שיכניע ברגל יעברו בנהר כי ק להם יעשה דין שהוא הארץ

 בפעולה לכו שהטיב שמחנו לזולתנו רוגז שבעשותו הבה בו נשמחה כן גס
 ואט טבע המצריים שאת אחת ופעילת בעלילה מפעלות ב שהם אחד

 בשמחת אתם בנו ודין רוגז יתברך בעשותו עתה גס פן שמחים היינו
 על יעלה שלא השלם אומות אתכם נודיע עוד )ז( רבה ושררה
 והשגחתו שכינתו שסילק האומות לבין והגלנו שכהחריבביתו רוחכם
 בגבורתו שגס בגבורתו מושל חס כי לשדיס השררה והכית מהארץ

 והגלות בחרבן ובעמו בהיכלו שעשו מת שסובל במה שהוא לו המיוחדת
 יתנהגו איך לראות והשגחכה תצפינה בטיס ועיניו עולס מושל הוא

 ליאבד יתעתדו פי סלה למו ירומו חל לישראל הסוררים כי בישראל
 כל כי דעו קטורה לבני אברהם שאמד ז״ל מאמרם כעין והוא זמן לאחר

 התרחקו לכן לבא לעתיד לו ייטיב לא הזה בשלם לישראל המיצר
 עמים ברכו •)ח( כן׳ הסוררים וזהו לשרתם ההם לימים זההעתדו

 מבלתייכולת לא כי בגלות אותנו המשעבדים הטיס את אחרהודיע כו׳
 שהן אס ישר^כי על הגלות צרת ובהעמיס בהיכלו שתקבדדקס חלילה

 ישראל את הסוררים כי יזוסן לעולם לח כי בטיס ושיודש נוראותיו הן
 איפת כן אס ולומר לדבר פה פתחון להס יהיה והנה ראה סלה ירומו אל

 הסוררים את יאשם למה ועוד אהב ישראל אה אס בידם מסרס למת
 טובה לתס יחזיק לא ולמה סלה ירומו חל הסוררים כי באמור לישראל

 לזה המה ובחירייס ניתנו בידס הלא כי ישראל אה מכלים, שאינס על
 ברכו האחד על להם ואומרים האומות חל דבריהס ישראל מסיימים

עמים 0 1 א יד



קן סו תהלים אל רוממות
 מה וחמר ופירש )ט( תהלחו קול והשמיעו השנית ועל אלהינו עמיס

 לומר כחייס נפשנו השס ית' הוא כי על הוא אלהינו עמים ברכו שאמרתי
 אברהם כן על כי בחיים נפשנו לשוס רק מאהבתכס לא ששעבדנו מה כי

 הגדיל דרכו פי על כי אלהינו ה ברכו אמרנו כן ועל הסגירנו וה מכרנו
והשמיעו אמרנו ואשר עלינו חתכס

 למוט כתן ולח כי הוא קולתהלתו
 ביניכם כלינו שלא גויותינו הס רגלנו

 והללוהו הואלנו יתברך מאתו כי
 כי אקס אועלתכסגס אתסכיזה

 כמאמרם אקעולס סבא ישרג! חין אס
 השמים רוחו' כארבע כי פשו' על ז״ל

 היינו אילו כו׳כי אתכם פירשתי
 מחביד ית' הוא היה כגלות כליס

 הס חפצו כל כי העולס ומכלה אתכס
 כי )י( ־ עולם לקיים ישראל
 ישראל כהתימס כו' אלהיס נחנקנו
 עסהגויס מלדבר הקדש רוח עלפי

 כי להס כאמור אותם המשעבדים
 מדברים עמנו ה׳אלהינו כגלוקנו נס

 אנחנו מודים ואומרים ית עמו
 כחכתנו כי רק כנו נעלת לא כי לפניך
 להנקס עלינו קצפת לא לומר ^היס
 כי רק בגליותינו כעונותינו ממנו

 הצלם ידי על ככל כגלו' היס11 בחנתנו
ועזריה מישקל חנניה כו שנבחנו

 כחיים נפשנו השם ט :
 אלהיס כי־בחגתנו י

במצודית הבארחנו יא

 תלנו למוט ־נתן ו־א

:כצרף־כסף ציפתנו•
אנוש הרככחזשמתמועקיהבמתנעו

 : ירחה ותוציאנו ובמיס באש באנו לראשנו
 אשר־ יי :נדרי לך אשלם בעולות ביתיה אבוא ע

מיחיכם ער^ורת טי :כצר־לי ודבר־פי שפתי פצו

 בלליראי ואספך.ת שמעו לבו י! :סלה מתורים

 פי־קראתי איליו ח :לנפשי קשה אשר אלהים

 לא בלבי אקאם;ראיתי י" :לשוני תחת ורומם
 בקול הקשיב אלוהים שמע אכן יט אדני: ישמע

 תפלתי לא־הסיר אשך ן(!הים כרוך ד : תפלתי

: מאתי וחסדו
: שיר מזמור בנגינרת למנצח - סז

 כצרף צרפתנו שהשתחוו השאר וכל
 שמתמעט אותו מרק נסףתוךהכו'עד

 )יא( נצרפט כך האש ידי על
 במתנינו מועקה שמת אחשורוש כימי כמצודה שהכאתנז מה ירי על

 המעורבים הסיני' שמטהר כמי הצלס מעון ליטהר המן ידי על בתעניות
 כנו שנדבקה חלאה אותה העכיר העכרת לפניס שחטאנו מה כן בכסף

 מרז״ל כנודע נקי כסף נשארנו עד ממנו לינקס ולא כוכתך היתה זאת כי
 הרכבת כן וחתרי )יב( גמוריס צדיקיס היו עזרא עם גולה עולי כל כי

 ולהעבירם לישראל ראם הוא המקדש כית עד שבא יון הוא לראשינו אנוש
 ירי על לרויה ותוציאנו שמך לקדש ובמיס באש באנו ממנו שלימלט דת על

 תכנה אשר ביתך אבוא לך איחלה ברביעית עתה וכן )יג( חשמונאים
 לך אשלס הגלות באורך דבר הרהרנו חס בעולות אבוא בו מלמעלה לכו

פיכצר דכר ואשר נדבה בתורת כגלות שפקי פצו אשר )יד( נדרי

 ויבקש המלך בעיני טוב לח אשר איש
 חל יערב לא ידו מתת ברכה מאתו

 יבקש חכס חרש עד לפניו לדבר לבו
 לפניו ו חכירה המלך מאוהבי לו

 לשונו ובמתק המלך לב טוב כאשר
 אל הדבר זכהודע בעיניו לחן יתכהו
המלך אל יליא יחרץ חז ההוא האיש

----------------

 עולות יהיו שאמרתי והעולות )טו( מהצרה ההצלה על נדר בתורת לי
 עם בקר שאעשה הוא נדרי לך שאשלם ומה אליס קטורת עס מחים

 אחר כו' ואספרה שמעו לכו )טז( ♦ יפה בעין שהוא סלה עתודיס
 על לדבר דוד בא יתכרך גאולתו חשד של חוט תקות על הלז הויכוח כל
 ולא כה שיתחזקו התקוה אסירי את כמבטיח להם לחמר ישראל כני לב

 כראוי אליו וקוראס עדיו בשובס לבא יתברך ישועתו קרוכה כי ייראו
 עתה גס מה יחיד היותי עס לנפשי ה עשה אשר ואספרה שמעו לכן כי

 טרם כי כו' קראתי פי אליו כי והוא )ה( ישראל כל כזכות סיעשה
 שכבר עס בקולי בשמוע להשתעשע אוקי ומזכה אותי עונה היה אקרא
 וכו' וארשת לו נתת לבו תאות פשות על שכתבנו כענין הצלתי וגור ענני
 תפלתי מקשיב היה אותי דחות שלכל מעצתי מתפלל בהיותי אצ״ל זאמר

 כי והוא כו' קראתי פי אליו כאשר גס אס כי אחרשתאותלבינתןלי
 והוא לשון מענה ית׳ ממנו לשאול לכל קודס א׳ בתפלה יש חלקים סלשה

 שלישי אל ורוממות שבח ראשונות שלש שני כו' תפתח שפתי אדני ענין
 שקראתי קראתי פי אליו כאשר אמר העכין אל ונבא י צרכינו שחלת

 ממנומענהלשון הואפישאשאלה יהיה פניו וחליתי לו שאמרתי פי ית'
 ולמת עניתיך הנה לי יאמר אפשר שהיה בפי הדברים את הוא שישים
 אצ״ל אדבר טרס כן פי על ואף שאלתך ממני שתבקש בפיך דברי אשיס
 אס כי ראשונות שכשלש אל ורוממות השבח אחר שבאים הבקשה דברי

 מכח עדיין יצא שלא לשוני תחת עדיין אל רוממות הוא בעזדשרומס
 בלבי און מחשב הייתי שאלו היות ׳לכד)יח(עסבבמחש קר הפועל ׳ן(הדכן

 ראיתיו שלא בלבי ראיתי אס און וזהו למעשה ומצרפת ה שומע היה לא
 לחטא להחשיבו ה׳ ישמע לא הלב בראיית כלומר בלב רק לעשותו בעיני
 במחשבת לשוני תחת רומס היה בעוד שהוא טובת במדה אכן )יט(
 הקשיב זה כל ועל לי כתן ותאותי ענני אדבר וטרם ה שמע ככר בלכד
 תפלתי לו ערבה נענתי כבר כי לצורך היה שלא שעס קפלתי בקול

 המחשבת מן שאוציאנה בלבד בקולי לשמוע כן אחרי לשומעה וישתעשע
 אתי ית׳ בנותיו הנה ששתים באופן כן' שפתיו וארשת כענין הקול אל

 ממני ומנעה הסירה ולא כך אחד תפלתי שומעו שנית החס־ עשותו א'
 מלשומעה תפלתי הסיר לא ;שר ה׳ ברוך וזהו )ך( מחמרי לו ערבו כי

 החסל־ אצלי הס שקןליס כי מאתי חסדו ונס מדברותיך כלך כאמור
 הגדולה זו כי כיון חמר לתפלתי חשדו הקדי' שלא :במה אח״כ והשמיעה

מאתיעס חסדו וגס תפלתי שהקשיב
: כמדובר מחחלה החסד שעשת

>־>׳ למנצח נס סז
 הנה

 והכה המשיח ימות על ידבר זה מזמז'
 שפע אחד דבריס שכי יוכללו אז

 יתקדש אשר שכית לישרגז טוב ברכת
 עמים ישפוט כי כעולם שמויתבר

 שיר מזמור אמר הדברי' ב ועל מישור
 * השכי' על שיר הראשוני על מזמור
 בטובת יחכנוכו'היחל א>הים )ב(

 ואמראלהיס ישראל
 לבב יתחמץ הלא כי והוא כו'

 הדרך איזה באמור בחמת אנוש
 כהיהלחן לא אס חלהים יברככו
 אשמת בנו מהמצא יבצר לא כי בעיניו

אס הנה כי שבעול' בנוהג והב דבר

 יחננוויביכנו אלוהים ב
* יאר

1^- ן -!/ .. ----------- -
 בעיני חכו חתן טרס אס אך ברכתו את ויצו שאלתו את יעשה לו להתחכן

 כרכה ולח קללה עליו יניא ובקשתו שאלתו לשאול לבו אל יערב המלך
 ייטיב החלהיס מחת כבקש כחשב זר כמו יהיה החלה הדברים פי ועל

 השמימי לנו יעלה ומי בעיניו לחן נהיה לא אס ברכה בשופע אחריתנו
 על עמנו להיטיב ית' לו נאותה למען בעיניו לחן נהיה יתברך פניו יחלה

 האלהים מול לעס שיהיה מי לבקש לנו מה ויאמר קדשו ברוח דוד בא כן
 הוא אלהינו והלא ית מאתו ברכה נשא כן אחרי למען בעיניו לחן יתננו
 ואחרי בעיניו חננו הנותן יהיה בעצמו הוא כי בנו יתחתן ובשתים אבינו

 תסדרי קדמונינו דברי הס והן ויברכנו יחננו חלהיס וזהו יברכנו הוא כן
 חינו כי והוא כו' בעיניך ולרחמים ולחסד לחן והננו באומרם ברכותינו

 שנית ועוד להיטיב ומרבה ית הוא חסד חפץ הלא כי ודם בשר כמלך
 הוא יאהב אשר את כי בעם נשיא או המלך דרך כי והוא להפליא יוסיף
 לז אשר אתו פניו החלת תימה לא אך אתו הנמצא או כסף ברצי ייטיב
 טרס או אותו יהנה טרם כי מתחלה היתה כאשר לו להיטיב ירבה טרס
 עוד כל כן אחרי אך מאד צהובו' בפני' בו יביט ומתן מוהר לו ירבה

 ית' הוא אך אתו פניו בהארת וחסר הולך יהיה לההנותו ומרבה שהולך
 • יפיל לא פניו אור הברכה ואחר יברכנו וגס ית'יחננו שהוא אס כי כן לא

 מדת לפעמים כי יאמר או * כיאסאדרבהיארפניואתנוסלה ממנו
 וההפרש לרחמים שמתהפכת הדין מדת גס ולפעמי' תטיב היא הרחמים

 מדת הקטרג אפשר כי יתמיד לא בלבד הרחמים מדת ידי על כהיות כי
 יאמר וזה הטובה בעצם התמיד מסכמת הדין מדת שגס בהיות אך הדין
 וע״י יברכנו וגס יחננו הדין מדת שהוא אלהיס מדת כי הוא נבקש אשר

 דרך הנה כי יאמר אי " סלה אתנו פניו יאר כי הטובה תתמיד כן
 יהיה לא אך לברכו שיחננו עמו להיטיב ויחפוץ איש דרכי ברצות המלך

 בעצמו יעשה אס וגס שליח או מלחך ע״י לא אס עצמו ידי על הפועל
 הזה הדבר את נס ואס לזולתו גס בגינו יעשה לא אך לעצמו יהיה למענו
 והוא האלהיס מאת נבקש אלה כל את כי אמר לעולם יתמיד לא יעשה
 אס כי שליח או מלאך ידי על לא אך להיטיב ירצה ולא שיחננו אחר יעשה

 לי ונתן באומרו אצלנו כמפורש יעקב שאלת והיא עצמו ידי על ויברכנו
 אס כי מלאך ע״י לבושו ולח לחמו יותן לא לארץ בחוץ כז׳שגס לאכול לתס
 גס אס כי לנו ייטיב הוא בלבד לא כי זאת גס ואף יתב עצמו ידי על

 יצרף כי שהוא אתנו פניו יחר וזהו העולם את ויברך ייטיב למעננו
 אס כי לנו אמר שלא וזהו העולם אל פניו להאר זכיותינו עס רחמנותו

 שיהיה שלישית ועוד לכל כלל דרך להארפניו יתלוה שאתנו לומר אתנו
 בברכת כי היה זה לבמה בשוס יאמר או סלה* אומרו ווה מתמיד
 יאר אומר הוא ואח״כ כו' ה יברכך באומרו החן אל הברכה קדמה כהניס
 אומד הוא כן ואחרי יחככו אלהיס באומרו התחיל בחן ופה ויחנך ה'נו'

• כן אחרי ופה החן אל קודם שס נאמרה הפנים הארת וגס )יברכנו

אמנם



נד סן תהלים אל רוממות

:סלה אתנו פגע יאך
 אלהים יוךוףעמים< י :ככל?וסישחץךןך

 כי־ לאמי□ וירננו *שמחו ה :כלם עמים יודוף
ם תנח כארץ1 י ול^אמים מישר עמים תשפט

 כי הדין מדת הוא אלהיס בעיכי גס חן למצא זוכה אדם כל לא הנה אמנס
 חן מצא ראשונה כי בס״ד במקומו כתבנו תמים צדיק שהיה בנח הלח

 אלהיס ויאמר כן ושעל חלהיס בעיני לא אך רחמים מדת הוא ה׳ ׳!עיני
 שלא באופן הדין מדת שאני לפני בא בשר כל קץ הדין מדת שהוא לנח

 תיבת לך עשה אך חתה גס תמלט
,אסכי התיבה צער ידי ועל גופר פצי

 עד למקומם חזרו עדיין כן היה לא כי וביודעם המשיח מלך 11 לבא נועדו
 במקומם התה מלכות בעלי כי יראה !"ל מדבריהם והנה המשיח ימות
 הפיס כו׳ אומניך מלכים והיו דבר הנביא שעליהם ואפשר לשרת ויבאו
 אין כי בידנו כלל הנה כי והוא הענין קל ונבא • כז' לך ישתחוו ארץ

הנה יאמר ובזה מלכות אלא לאוס

 את והקימותי רחמים מדת עם
 שם הוחמאמר גס ווה אתך נריתי

 בא כן אחרי הלין באמור הרחמים
 תחוש ולא התיבה חל ביתך וכל אתה

 ראיתי אותך הלא כי התיכה צעד אל
 לא אך כלומד הזה כדור לפני צדיק

 צעד צריך כן על הדין מדת בפני
 בלי אחרת נדרך הצלתץ ולא קיבה
ההוא הזמן כל היות שאחרי עד צער

 ;אלהיםיודוףעמיםכ?ם1 עמים יוךוף י :סלה
 : אלוהינו אלוהיכם יכךכנו יבולך נרתנה ארץ ז
: כל־אפסי־ארץ אותו חיראו אלהים יברכנו יי

 אותם תיטיב שלא רק להם הצר שלא
 מרז״ל כתבנו חשר הס להם היטיב אשר ויש ישראל את הטיבו לא כאשר

 נאתר עליהם אשר אברהם במצות הפלנשיס מבני נועדו המלכיס הס
 * אוהסהכתוב יכנה מלכות שבפס שבא מלכות שהוא שבא ומלכת
 שני כאחד עושה אלהיס שס היות עכו״ס ויכירו יראו ובהם שמהם באופן

 עמים יודוך אומרו אל לב בשוס והוא כו' עתיס יודוך אותרו וזהו הפכים
 על כי הוח אך שניהס בין אלהיס שס ואותרו אחד בפסוק פעתיס שני

 אשר חותם הס אלהיס עמיס יודוך אתר לישראל הרעו אשר הא׳ הסוג
 הרשעי' תעין ודינו תשפטו יודו כי בהס ישפוט אלהיס שם הוא הדין מדת

 הסוג ועל כו' חייב יפה דן יפה בחמרס מהס היוצא השבח שגדול בגהינס
 יתב' יושרו שרואים רק עליהס אינו הדין פועל אלהיס חואר אשר השני

 רק יצר לא הירעו ולא הטינו שלא ולהם כרעתס הרעה לעושה ישלם כי
 הס השלישי הסוג ועל )ה( כלס עמים יודוך אמר הטוב מהם שימנע
 מלכות שבשס לאמיס יקראו אשר המשיח למלך " לשרת לעמוד הבאים

 וירננו ישמחו אמר שבא מלכות שבא מלכת רז״ל כמאמר אותם יכנו

 יושר בראות שישמחו מישור עמיס חשפוט כי הוא שישמחו ומה לאמיס
 יעשה ישראל את למרעיס מעשיהם לפי עמים לכל לתת ית' משפטו

 ומה כן׳ חשפוט כי וזהו להס הטיבו לא מאשר טוב ולמנוע משפט בהם
 שתנחם סלה חנחס כארץ ולאמיס כי הוא שישמחו מה על נוסף שירננו

 • יקר לעשות המלך בהם חפץ אשר כעבדים טוב ברב בארץ ותנהלם

 'כן ויברכנו יחננו שאלהיס אמרנו הכה אמר כו' עמיס יורוך )ו<
 והלא לנו ייטיב יתל הוא עמהס דין בעשותו כי שהוא

 מהרעה כפרד עכין הוא עליכו הבח שהטוב אחר כי לומר היהעקוס
 והוא אחד בנושא הכל שיהיה היה טוב טוב כומן שהוא אלא עליהם הבאה

 כי יכיח ובזה חרצית שאר ולח לה יכו חתן סתס חרץ הנקרא׳ ארצנו כי
 וזה לארץ חוצה פכי מעל המוכעו הוא ישראל חרץ פכי על מטר הכותן

 ־׳.מרנן ת וזה שלנו הארץ מלחס לאכזל כלס שיצטרכו העמיס לכל יפורסם
 כאשר )ז( כלס עמים אלהיסיודוך עמים יודוך כי אמת הן ית׳ אליו
 על מטר הנותן על יל כמ״ש סתס ארץ הנקראת ישראל ארץ שהיא ארץ
 הלא כי מספיק זה אין אך א־צזת שאר ולא יבולה שנתנה יראו ארץ פני
 הוא כן ועל קלהינו שהיא למה אלהיס שיברכט רק מורה היה לא זה

 שהיאאלהיס יכירו שגס נחפוץכ״א לח אך )ח( להס ולא לנו מיטיב
 ולא אלהיס שיברככו נבקש כן ועל הגויס וכל העולמות כל כולל סתס

 במה וזה סתס אלהיס שהוא אס כי אלהינו היותו רק יורה שלא באופן
 משפט יעשה כי שהוא חרץ אפסי כל חוחו שיראו באופן שיברכנו ששאלנו

 אלהותו כי וידעו המעשים כל ייראזהו בזה כי יברך ואותנו הגויס בכל
 אן גאילות ד׳ •וכללו בגאולה הכה כי כו׳ למנצח יאמר או *)א( משלה בכל

 כי ארבעתם נופליס אז כי אז אותייתיו בד ה׳ השתלם נגמר שזז !-היות
 במ״ש כמאמרנו שהוא הספח פרזלא כחשא כספא דהבא כחדא דקו בידין
 וליסרן בגליות ישר^ את היצרז אשר כל את להביא הקב״ה שעחיד רשלי

 ד בו כלל כן על ידבר ההוא הזמן על יה מזמור כי ועל ישראל בפני
 בבני כאושר כלבד לא אז כי ואמר ושיר מזמור וכגיכות למנצח זמרא זכי
 זגסעלידיבתיכתהדיןכי&הים )ב( ידו על יהיו נס אס כי זמזוכי חיי

 היא ה׳ ברכת כד״א במזוכי ויברככו חנן אשר הילדים כד"א עני יחנכו
 פנים בהסתר רק שאינו נמות אס מש״כ כו׳ פניו ה' יאר כי ובחיי תעשיר

השעבוד ביטול הוא ובכלל המות שבלע סלה ;נס

פנים דבהסתר
: איתיה

למנצח שח 0 ג יד□

 בעיני חן גס^מצא התיבה בצער
 כאופן נח את היס(1 ויזכור וזהו :ים ל

 בעיני חן למצא זוכים הכל שאין
 מקוים היו אס עולם לדורות ה׳ צוה אשר כהניס בברכת כן על אלהים
 בכלל יהיה ומי מי הדין מדת ח^בעיני מצא עת עד התברך לבלתי

 יעשה ועוד הרחמים מדת פי על לזמר ה יברכך אומר הוא כן על הברכה
 הדין מרת מקוס המצא לבלתי ז״ל כמ״ש החטא מן ישמרך כי הנז׳ השס

 ידו הרחמים שס יוסיף עוד כך ואחר יחטיאהו טובה רוב אס לקטרג
 יתברך לו לכהנו לקדשו פניו אור שפע שהוא אליך פניו ה יאר כי עליך

 לחן שיתנהו ויחנך כן ידי על ואז החטא מן שמירה על נוסף עשה במצות
 בהם הנכשל שוהיה משיח של דורו על ידבר פה אך הדין מדת כעיני בס

 להתברך נצטרך לח וגס הדין מדת חפי' יחננו אלהיס מתחלה כן על נדוד
 כברכה נשמן כל החטא מן שישמרנו כן אחרי לשיצטרך רחמים מדת ע״י

 פניו ה שיאר לומר נצטרך לא ונס ויכרכנו הנזכר האלהיס אס כי )נבעט
 הנז׳ אלהיס שם הנה כי והוא אתנו אס כי אליך פניו ה יאר כאומרו אלינו
 העזלה היא מקוס של רצונו ישראל כשעושים כי ידוע והנה שכינה הוא

 לא אז הנה יאמר וזה העליון השס פני להקביל פניס בהארת למעלה
 אז אס כי מצותיו שנעשה אורו שפע לנו יאר הרחמים שם כי לומ יצטרך

 הארת הנז' לאלהיס יהיה ידינו שעל אתנו פניו יאר הנזכר שסאלהיס
 אתנו בהיות נעשה אשר הטובים מעשינו כבוד עושר חת בהראותו פנים
 יום נמיש לא כי סלה יהיה וזה לבו אמר ולח אתנו פניו יאמר וזהו קמיד

 וימשך בפשיטות יותר והוא יאמר או * ומצות בהורה מעסוק זלילה
 במדתאלהיס שבהתנהגו ית׳ מאתו נבקש כי והוא שאחר מה כל היטב בו

 שיפעול ויברכנו עצמו הדין שם יחננו אז לעתיד הגזים בכל בעולם ורוגז
 ידי על שהוא כן אתרי לעולם ייטיב ואס כאחת אתנו ורחמים בעולם דין

 על העולם שיתברך סלה בזכותנו שיהיה סלה אתנו יהיה פנים הארת

 שיהיה בצע מה ואברכך שאחנך אחר כי אלהי נא תאמר ואס )ג( ידינו
 בארץ לדעת הוא הלא הדין מדת ידי על ושיהיה בעולס ורוגז דין בעשותי

 שני וגס רחמיס פועל אלהיס שם היות נודע איננו כה עד כי דרכך
 גס יודע ועתה כיאסעלהשמיס נודע שאינו יחד ורחמים דין הפכים

 לפעול שהוא זה דרכך כארץ יודע כי דרכך בארץ לדעת נזהו בארץ
 זאת ישכילו אשר בישראל יהיה זה■ והנה כאחת וגס ורחמים דין אלהיס

 רחמים הפועלת תהיה הדין מדת אס יבינו לא אשר עכז״ס בכל אך
 דין להם בפעול אס כי יוכר לא וזה ישועתך מציאות בגויס יודע לפחות

 בארץ לדעת כדי יאמר או * ישועתך גויס בכל וזהו כאחת רחמים ולנו
 ישועתך גויס בכל יודע צריך רחמים תפעול דין שבעשותך זה דרכך

 עושה שקימתה השכינה שקימת והוא עצמך את מושיע שאתה שידעו
 חלהיס יקוס זה שאתר במזמור וכמפורש כו' ה' קומה כד״א בהס רושם

 כקדם שהוא הוא אש מפני דונג עשןכו׳כהמס כו׳כהכדוף אויביו יפוצו
 ישועתך בראותם אז כ״י שכינה לגלות המיוחס מהגלות בקומו אלהיס

 דיו לפעול דרכך זה כי יכירו כן' תחננו בהם דין עשותך ועס עצמך את
 אל לב לשים ראוי הנה אלהיסכו׳ עמים יורוך )ד( • לנו רחמים עס

 חותם קורא כך ואחר עמים תשפוט כי אחד בפסוק התוארים שינויי
 מה סלה שינחם אומר ובלאתיס השפוט כי אומר בעמים וגס לאמיס
 לבני כאשר כי ארז״ל סופרים במסכת הנה אך ״ מאלו קלו נשתנו

 כל כי תדעו הכה להם שאמר הוא וישלחם מתנות אברהם נתן הפלגשיס
 ארץ למרחקי לכו אתם כן על ליפול סופו לישראל ייצר אשר עכו״ס מי

 יבאו שלא עליהם וצוה חומה והקיפס ישראל את המצרים בכלל יהיו לבל
 ומלכת זהו כי ארז״ל זכן עמו ישראל ואח אותו לשרת המשיח ימות עד

 מלכוין אלא שבא מלכת חקרי אל כו' והבא שלמה שמע את שמעה שבא
 המלני• ובאו המשיח מלך שהיה חשנו שלמה שמע את בשומעס כי סבא

דרכך כארץ לדעת

למנצח סח

 כו'באופן ויברככו יתכנו קיאלהיס11ש
 דרכך בארץ לדעת ימשך שמברכתינו

 דיניו יפעול אלהיס שס כי שהוא
 שיכירו הנחנו נתברך הדין ובכלל
 להם דין הפכי׳ שני פועל שאת דרכך

 ידישסאלהיס על לישראל זרחמיס
 שיכירו מה מלכד הנה עתה אמד

 לישראל ורחמי' להם דין פועל היותך
 העכו״ס יכירו זה ענין גס כתחת
 סונים משלש וזה כהס שתעשה ממה
 ורוגז משפט בהס שתעשה אחד
ומהסיש לישראל הרעו אשר שהם



 : שר קמור ךידיד למנצח א □ח
 יפוצו אלוהים יקום ב

 כהנדףקשן ג :מפלן משנאיו וינוסו אזייכיו
 רשעיכם ;אבדו מפני־־אש תנךףכדהמסךונג

 לפני יעלצו ישמחו וצדיקים י : מפניאלקים
 לאלהיכם ישירו׳ ה :בשמחה אלחיםרש;שו

 ועלזו שמו ביה כ^רמרת ד-^רכב סלו שמו זמרו
 אלוהיכם אלמנורת ודין יתומים אב; י לפניו:

 כיתה יחידים אלחים'מושיב ! כמעוןקדשו:

מוציא

אל חממות
מעלת על יוהד זה מזמור הנה כו׳ לדוד למנצח 00 סח

 שני הכולל אלהיס סס השכערהוא
 הים בשירת כמפורש הפכים שני פועל הרחמים שם כאשר כי א׳ דברים

 המתייחס בגלות גס כי שנית ועוד הפכים שני פועל אלהיס שם כך
 ומשגיח וגדול רם הוא י כ שכינ לגלות
 הדברים שני ועל ובארץ בשמי'

שיר מזמור אמר באמת הנאמרים
 )ב( *הב' על הא'ושיר על מזמור

 אלהיס יקום ואמר היתל זעלהא׳
 פסוק היות אל לב לשים ראוי והנה כו'
 וגס לנוכח ושלאחריו לנוכח שלא זה

 ופה אויביך ויעוצו נאמר בתור כי
 ןי״ואךהנה נלין אויביו יפוצו נאמר
 את שמכלה במה לעתיד כי ארו״ל

 הוא ושורפם איחס ומלהט הרשעים
 שנאמ הצדיקים את ומענג מרפא

 כל והיה כתנור בוער בא יוה הנה
 אותם ולהט קש רשע' עושי וכל זדים

 צדקה שמש שמי ירחי לכס וזרחה כו׳
 וארז"לכימה כו' בכנפיה ומרפא

 הצדיקים את ומענג מרפא עצמו הוא הרשעיס את ושורף סמלהט
 והיא הרשעים ושורפת מנרתקה חמה מוציא הקלה לבא לעתיד שאמרו
 כי הכתיבים ענין פה יהיה הזה הדרך ועל הצדיקים חת תרפא עצמה
 את ומענגת ומשמחת הרשעי׳מלפניו את הלהט אוכלה אש שהוא אלהיס

 ויפוצו ה׳ קומה היה משה מקמר הנה דוד שאמר והוא שלפניו הצדיקים
 אמר ו(1ז אלו בחיים ישחרו חך ינוסו והשונאים יפוצו האויבים כי כו' אויביך

 ואז אלהיס שם שהיא לעתיד שכינה מגלות אלהיס יקום כי ידעתי הנה
 וינוסו אויביו שיפוצו אלהיס כשיקום רעה משה שאת ממה יבצר לא

 כי חייס ושישארו בלבד זה אינו ובקשתי שאלתי אך )ג( מפניו משנאיו
 יראה כל בחופן משער סועה רוח ידפנו אשר תנדוף עשן שכהנדוף אס
 יפוצו שמאליהס לא כי העשן כפזזר פזורס יהיה כן מנהו רמז ימצא זבל

 ועל וענף שורש למו ישאר לכל כעצמך אותם שתנדוף אס כי מלפניך
 ימסו רק מכוס בית להם תקן לא מפניך הנסי' משנאיך הס השני הסוג

 לפניך לדונג והס לאש להס אתה תהיה כי אש מפני דונג כהמס מלפניך
 מפני כו' דונג כהמס שהס מקום בכל ימסו והמס כבידך הארץ כל שמלא

 שהגויס במקום לרחמים הדין מדת שמהפכי׳ צדיקים אך )ד( אלהים
 אויביו אשר מקום אלהיס לפני שהוא ויעלצו ישמחו שם חלהיס מפני ימשו

 וזרקה וכו׳ כתנור בוער בא יוס הנה פענין האש מפני כדונג נמשים ית
 וישישו לזה ומרפק לוה שורף מנרחקה שהחמה וכו' שמש שמי יראי לכס

 וגילו ה'בשמחה אה כד"אעבדו ברעדה לגיל יצטרכו לא כי בשמח
 בא פחד אין השלימות ב לרו אז כי והוא בשמחה וישישו אס כי ברעדה

 יאמר או י הכשרון בישראל יגדל לעתיד כי שמחה מרוב חטא לידי
 וישישו ואמר שחזר מה וגס יעלצו ישמחו באו' הכתוב כפל נדקדק באשר

 יעלצו ישמחו לומ' כן אחרי ולא בנהיס אלהיס לפני סומרו וגס בשמחה
 תנדוף אךיאמרמאשראתהשסאלהיס " אלהיס לפני בשמחה וישישו

 אלה שני על חלהיס לפני שהכל השונאים את כדונג מפניך ותמס האויבים
 השונאים על יעלצו האויבים על ישמחו אלהי׳ לפני יעלצו ישמחו הצדיקים

 באותה וישישו אדרבה אס כי ישמחו אויביהם כנפול כי על יאשמו ולא
 לאלהיסוכו׳הנה שירו )ה( ההס: הרשעים לאד ששמחים שמחה
 דורשיןכישבעה אין פרק ז״ל מאמרם נזכירה הביאור אל נבא ערס

 שחרית נכנס וילון ערכות מכון מעון זבול שחקי' רקיע וילון רקיעי׳הס
 שט שחקים כוכבי׳ומזלות ולבנה שכוחמה רקיע כוי ומחדש ערבית ויוצא

 כו׳ מעלה של ב״ה שבו זבול לבא לצדיקי׳לעתיד מן שוחקים השרת מלאכי
 נשמות שם ערבות כו סערה רוח שבו מכון כו' מלאכים כתות שבו מעון
 כמה כתבנו והבה * מאמרם עכ-ין ע״כ כו' הכביד וכסא כו' חיי' וגנזי

 חלילר לכת כוכבי גלגלי שבעה הללו רקיעים שבעת אין כי פעמים
 כוכ-י שבעה שהם ומזלות כוכבים ולבנה שחמת אומרו איך הוא כן שאס
 ז״ה יהיה יתכן איך וגס השני ברקיע כלס יומי וגלגל שמיני וגלגל לכת

 מקריב מיכאל ששם המלאכים בעולם והוא חמה בגלגל מעלה של
 מעלהסובב של המקדם בית שיהיה הוא בזיון כדאי כי גס ומת כשמותן

 ומה לארץ מתחת ובלילה הארץ על ביום יוס יוס חוזר גלגל עם סובב
 ואס לה להשתחוות לזבול השמש עולה יום שבכל במדרש לאומרי' גס

 כתות כל יהיו ואיך להשתחוו' עלה ואיך הוא שם חמת גלגל הוא הזבול
 מעולם ירח ולמה במאדים ית' לפניו משוררים השרת מלאכי מלאכים
 לצדיקים שוחקיסמן מלאכים נתן ומי ונורא עליון אתה׳ להלל ,המלאכי

נמול חיים וגנזי הכבוד וכסא הצדיקים נשמות נתן ומי נוגה בכוכב

סח תחלים
 ולמטה המלאכים מעולם למטה הכבוד כסא ב מיג יהיה האס שבתאי
 שרובם גס ומה להתנועע דרכן שהגלגלים אלא עוד ולא המזלות מגלגל
 ,לא אס אפשר אי יוס שבכל היומי גלגל ע״י הטבעית תנועתם הפך
 רקיע שבין אמרו הס רי״ל שמנו רקיעי׳ !ה:בעת לזה זה סמוכים שיהיו

 זה אין אך שנה ת״ק מהלך יעליק
 לחוד ורקיעים לחוד גלנליס אס כי

 גלגלים התשעה כל כוללו והמה
 עילם תחלת הוא והשלישי שני ברקיע

 מעלות כמה ועולה המלאכים
 כלס על העולה השביעי עד טובות

 הכבוד• כסא שבו ורוחניות בספיריות
 לב בשוס והוא הביאור אל ונבא

 הקודם בפסוק כי טעמו את שבותו אל
 הוזה לשון ובזה עתיד לשון אומר

 לעתיד כי אמרתי הלא יאמר אך
 הרשעים את לכלות אלהיס יקום

 שישמחו הצדיקים בטובת ולהפליג
 עתק יצא דבר ממוצא והנה כו' יעלצו
 יעשה ולמה ולומר לדבר שומע מאיש

הגלות בזמן מעתה ולא לעתיד כן
 ילדך צור מענין או בגלות שכינה ענין על חלילה ביכלתו להרהר ויבא
 השגחת ועזב למעלה שכיבתו סילק כי יאמרו אן ישראל עונות ידי על תשי

 כן על פיהם על נהוגים !למלכיהם מעלה של לשרים העולם והנהגת
 שאתם מה לומר לאלתיס שירו ויאמר בא האדם בני מלבות תועה להסיר
 שירן חדרכה כי לצרה ותחשבוס תחושו אל ייסורין ויתר הגלות בצרת

 אל וגס הוא לטובתכם כי חתכס יתנהג חשר הדין למדת הוא לחלהיס
 הזמן ידי על שינוי בשמו אין כי שמו זמרו אס כי חלילה מיכלתו תגרעו

 שהוא שביעי רקיע עד הסתלקו על להרהר אפשר היה אשר וגס ח״ו
 עליות שבעה סוף והוא מרו״ל כתבנו כאשר הכבו' כסא שס אשר ערבות
 רוחכם על יעלה אל לששי שהורידה אברהם עד מאדס שכינה שעלתה

 אין בערכות הוא שאס איפה דעו הלא כי חלילה הארץ את ה' עזב כי
 הוא ותה בערבות רוכב שהוא למי ורוממו סלו אס כי הדרו מושב שם

 ערכות עד הסילוק יעצרנו לא כי הוא הלא ית אוהו שתרוממו הרוממו'
 כרקיע שהוא בערכות לרוכב סלו וזהו השפל בעולס והשגיח מלהתפשט

 חלו אותיות בשחי שנבראו עולמות בשני כי שמו ביה זה כל ועל השביעי
 כילאיעצרבו שמו נמצא בשניהם בה״א הזה ועילס הבא.ביו״ד עולם

 לפניו ועלזו כן ואס גדולה רוממות לו וזה בארץ למטה מהשגיח הסלוק
 כי הזה בעולס פה אותו ותזמרו כשתשוררו אתם לפניו כי עלזו כלומר

 ולא בערכות רוכב כאומרו בדבר להבין אזנינו והעיר יתב הוא פה גס
 כהסתלקו גס ומה בארץ אלהיס מושב יהיה יתכן איך כי והוא יושב אמר

 קדסכו׳משל אלהי מעונה פסוק על רכה מדרש עמן הוא אך לערכות
 עם הרוכב משל עבין מה כי למטה משופעים וכליו הסוס על לרוכב
 אינו הסוס רוכב כאשר כי בכונתס שהחשכה רגליו אמר ולא כליו אומרו

 כהיותו כך למטה שתתפשט אס כי למעלה עצמו שכל בעגלה שהוא כתי
 ברגלים המשל נשא ולא השפל בעולם לתטה התפשטותו בערכות ית
 אינו בנמשל כי לרמוז אלשוליז אס כי הרוכב מעצמיות הס נס כי על

 הרוכב אצל השולים בחינת כערך אס כי שמתפשט מה עצמות בבחינת
 המשתלשלים בגדיו שולי אל הסוס שעל איכותו דומה אינו כאשר כי

 התפשטות ופה יתב׳ איכותו הוא בעליונים לתעלה שהוא מה כך למטה
 שכינה כנפי נקראים שהם הלזו הארץ עד המשתלשל ית התלבשותו

 כי בערכות יושב אתר ולא בערבות רכיבה אל פה המשל נשא אשר וזהו
 דבר הנביא אשר יהיה זה גס ואף כמדובר רז׳ל משל על להעמידנו הוא

 על שהוא כימה שהוא ההיכל את מלאים ושוליו כי' כסא על יושב באות׳
 אך באיכות ונשא רם הוא כסאי השמים כד״א כסא הנקראים השמים

 של המקדש בית הוא הזה שבעולם ההיכל את שממלאים מה יקראו שוליו
 הנה כו יתומים אבי )ו( : בסיד במקומו אצלנו כמפורש מטה

 שעלה אלהיס שהואשם שכינתו ית׳ הוא שסילק אחר גס כי אמרתי
 אלן הנה אמר ומקיים גוזר הזה בעולס הוא זה כל עם קדשו למעון

 יתומים אכי הנה כי והוא השאר כל אל נקח ומזה לכל הידועים הדברים
 שנסתלק אחר גס שהוא קדשו במעון עודנו אלהיס הוא אלמנות ודיין

 זזה לא ההילוק אחר גס כי מעתה אמור כן ואס קדשו למעון למעלה
 יחידים מושיב אלהיס וכן )ז( השפל העולם מן והתפשטותו השגחתו

 יוסי ר' את מטרונה שאלה רבה בבראשית ז״ל מאמרם והוא כו' ביתה
 הוא מה ומאז א״ל ימים לששה א״ל העולם את ה הקב ברא ימים לכמה
 וכן" יחידים מושיב אלהיס שנאמר כו' פלוני בת זווגיס מזווג איל עושה

הזה בלשון ד׳א בוכים זכו לא משוררים זכן ושירות בכי מושרות מאי

השיב



סח תחלים אל רוממות

 שכנוי אך־סוררים ככושרות אסיריס מוציא
 בצעדך עמך לפני בצאתך אלהים ח : צחיחה

 ארץךןשה׳'אף־שמיםנט£ו ט סלה בישימון

 :ישראל אלחי אלחים מפני סיני אלהיםזה מפמ
 אתה נחלתךוגלאה אלהים תניף נךבות גשם י

 בטובתך תכין ח;תךישבר־בה יא :כומתה
 המבשרות אלני\תךאמר יב לעניאלהים:

 מלכיצבאורח,ילדון.ידדוןתוךת ע צבארב:
* *בית

 ומעשיר מיריש ה' שנאמ לזה ומורים לזה מעשיר כילמות פישה לה השיג
 נכושרות חומ*ו ויהיה זה בכתוב ושניהס חמת ה־בדיס שני כי ויתכן ,כו'

 דרכנו לפי והוא לשנים התיבה נחלק תבלי המפי־שיס ליפת נמשמעי
 מזווג הוא כי תדירה אומנותו קדשו כמקום שחלהיס עתה גס כי שאומר

כי ביתה יחידים מושיב וזהו וווגיס
 שהם אס כי זוגות אינם אשר גס

 זוג מבן וזה אחד זוג מנת זה יחידים
 מעשיהם עי על זמתפרדיס אחר

 להיות אפשר בלתי הטבע לפי שהיה

 מטרוניתא דההיא וכעובדא יחד
 שפחות אלף עם עבדים אלף שזיווג

 אך מוכים עבדיה והנה בבקר ויהי
 ביתה כרחן בעל מושיבן יתברך הוא
 לזה שתעשיר והיא השנית ועל

 אסירים מוציא אתר לזה ותוריש
 אסרוהו אשר בשלשלאות ככושרות

 שהוא אותו שבו אשר או בו הנושים
 אך לרוחה מוציאם העוני תכלית

 צחיחה שכון עד עוני לידי תביאם שמש לפני רטובים דשנים שהיו סוררים
 תרותס חף תשפיל ומעשיר מוריש ענין שהוא מעשיהם לפי עוני מרוב
 לא כי לקצתם אם כי כן יעשה סוררים לכל לא כי מיעוט לשון אך וחמר
 הלא יאמר או )ה( * ה' דעות אל פי על להם וטוב רשעים יעירו

 עתה אמר לישראל ורחמים עכו״ס לאומות דין כאחת שפועל אמרתי
 דין הוא כי אליו המתייחס הפך שהוא עס הטובה על לאלהיס שירו לכן
 על נס כי דין פעולת שהוא בעולם שמו שהוא מה על שהוא שמו זמרו וגס
 שפועל מה לכס כמוזר יראה ואל לזמר עלינו בגויס דין שעושה מה

 שא״כ בטבע שפועל כדבר אינו כי לכס דעו כי מדתו הפך שהוא רחמים
 בהיותו כי בהפך הוא אך לפניו אשר ל ודין רוגז ימשך קרוב שיהיה מה כל

 בערבות לרוכב ורוממו סולו כי דין הוא רחוק וכשהוא רחמים ז הו קרוב
 שהוא ביה אז כי ערבות עד מסולק כשהוא שכינה הוא הנזכר חלהיס

 שמו שהוא תה פועל הוא חלו אותיות בשתי שנבראו העולמות נשני
 השכינה בהיות שהוא לפניו כשאתם ועלזו אך דין היותו שהוא בעולם

 ומת )ו( לפניו ועלזו וזהו לכס ימשך ושתח' רחמים אז כי בתחתונים
 הכוכת אין העולמות בשני דין פועל למעלה מסולק שבהיותו שאמרתי

 גס הנה כי וזה זה שפועל אס כי רחמים כן גס בארז אז פועל שאינו
 יתומים אבי הוא שהרי כאחת בעולם ורחמים דין פועל הסילוק בזמן

 וכן בניהם על ומרחם ראשם מעל אביהס את שסילק בהם דין שעשה
 אלמנות ודיין וזהו לאלמנות במיצר דין ופועל כאב היתומים על מרחס

 שהוא בזמן העליון קדשו במעון כיאסתלהיס בתחתונים שאינו עם
 כוי יחידים מושיב אלהיס כי הפכים פועל וכן ברוחניות למעלה תסולק

 שם כי אתר אשר עניינו אל חוזר כו׳ בצאתך אלהיס )ח( • כדלעיל
 שהוא עמך לפני בצאתך אלהיס כי והיא הפכים שני עושה אלהיס
 ונסיעה נסיעה בכל סלה בישימון בצעדך וכן הדרך לכחותס ענן בעמוד
 רעשה ארץ )ט( למקוס ממקום ישראל עם נוסעת שכיכה שהיתה

 מתרעשת הארץ היתה בפניהם שהיה אלהיס ידי שעל יקב בנסיעתו
 אלהיס מאיתת שמיס אף תתנשא גיא וכל נמוך בעשה היה תל וכל

 תפני נטפו שתים אף וזהו למעלה שכנגדו נוטפים שמיס היו שם הצועד
 העולם על מורא בהטלת אלהיס וחתת רוגז מוראת הוראת שהיא אלהים

 מפני נטפו ששמים מה היה ורוגז אף כי נטפו שמיס אף אומרו יורה זזה
 טיפות נטפו ושמיב רעשה שארץ זה כל ועל הרוגז מדת שם הוא אלהיס

 אלהי לחיותו אלהים תפני שס כי מקומות תשאר נשתנה סיני זה רוגז
 )י( אי״ה ומחמת רוגז טיפות היו לא אלהותו לקבל שס היושבים ישראל

 לרחמסזהוא כדבה דדך ברצונך הנפת מאתך נדבות גשם אדרבה אס כי
 מאש משולהבים בסיבי ישראל שהיו יתרו פרשת במכילתא ז״ל מאמרם

 רז״ל אתרו וכן כז׳ סל בני על הזילו לשמים הקב״ה ואמר שלמעלה
 בדברו יצאה נפשי שבאתר הדברות שתועשהי ע״י ומתו בשמתס שיצאה

 יאמר וזה המתים בראת להחיות שעתיד טל עליהם להטיף הקב״ה וצוה
 ,עליה וחסת נחלתך הס הבז' שישרג! למה והיה חלהיס תניף נדבות גשם

 אשר הגדולה הנבואה מקבלת כלאה הימה וגס כהס נפשותס להשיב
 לאחוריהם חמריס שהין ז״ל כמ״ש וגס החומר את המדכאת בהקיץ השיגו

 ישראל היות על מ על כלאים שהיו פעמים "ר י למקומם ושביס מיל י"ב
 שחייתך ההתמנות והיה )יא( כומתה אתה נלאה והיותה נחלתך

 כי ישראל שהם הנ״ל בנחלה בה ישבו יחיד בלשון המכונוס הנפשות הס
 ודבקות נורא עליון משפע יתירה חיות שהשיגו נפשותס השגת לגודל
 ורוחניות החיות אל רמז כן ועל בגויות לישאר אפשר היה שלא עד עצום

 להתעכב כח עצרו שלא בהיות פי )אמר חיתך אזעם קורא העצום

נה
 פגרים הגופים ונשארו חוצה ויצאו בשכינה וידבקו בגויותיהס והשאר

 לעתיד כקשר החומר בהכין המתים את המחיה ע"יטל יתב והוא מתים
 גזיותס על הזיל אז כן חיה בת הנשמות לקבל הרוחני בטל החומר שמכין

 שחייקך בחופן נחלתך את כוננתה חתה ווהן נפשם בס להתיישב והכינם
 יחיד בלשון המכינות הנשמות הס

 ישבו כנודע ישרחל נשמות להיותם
 לסובלם הגופי' שיכלו בנחלתך ב:

 וזיככתסע״י אותם שהכינות נמה
 תכין כי דרכך כן כי והוא הטל

 עם עשית כן אלהי לעני בטובתך
 לקבל מהכנה היה שעני ח;מ־ס
 וההארה השפע שקבלו אחר הנשמו'

 הנעות בשכינה והדבקן .תן הגדול׳בצ
 הנשמות לקבל טל באותו חיתו

 או • בה בשכ ודבקו נתקדשו חשר
 כמ״שז״ל כז' בטובתך תכין יאמר
 למען אתה לי זכור כחסדך עלפי
 שאיני גס דוד אמר כי שאמרו ה טובך

 לצדיקים מטיב שחתה האושר מקבליטוב בכלל זכרני בעצי הכשרון שלם
 ליראיך צפנת אשר טובך רב כי ה טובך למען רק בגיני תעשה ולא
 ההוא הטוב מכל תעשה מה ממני השלמות לגדולי רק נותבו חינך וחס
 דרך ועל אתה לי זכור הרחויי' להעדר תאבד שלא ה' טובך למען לכן
 כי מזכיות שעה באותה היה עני 11ישר בני עס שחומר גס כי יחמר זה

 בשביל תכין אך עובדי'במצרי' שהיו מע״ח הטהרו לא עדיין כמעט
 נפשותס ולהשיב להחיותם חומרס הוא עני שהוא למי יאבד שלא טובתך
 והוא אומר יתן כיה הוא הלא נדבות הגשס היה ואיך )יב( בגויות

 כ״כ ואז ,כו טל בני על הזילו הזילו לשמים ה הקב שאמר מרז״ל שכתבנו
 האיכות רב צבא היו להחיות רצה שהקכ״ה שהמכשרזת השמחה רכתה

 בדעתם שהי׳עולה שכינ מחנות ד׳ראשי הן צבאו מלכי ואז )יג( מלמעלה
 ממחשבתם ידדון ידדון חז למלאכי דת ותנתן להם ישר^ נפשות יחזרו שלא

 אחת נפש הנקראים 1ישד! נפשות הס בית נות כי הדבר ונשאר זמקבוצס
 : בס״ר לפנים הכתוב ביאור יבא כאשר בעולם התורה שלל תחלק
 הנהבביאו׳ספר כי יתכן האמור מלבד כו׳ אומר יתן אדני )יב(

 התורה להם שתבתן המלאכים שאלת על הערנו משלי
 מכל ישמעו ושלא התורה ילמדו שלא בידס מעכב מי שאלה זו מת כי

 הס רוחניים כי למוד אס כי מבקשים היו מעשה לא כי מעלה של הישיבו׳
 בשמות ז״ל מאמרס ענין הוא מבקשים שהיו מה כי והכרחנו כתבנו ושם
 חלקי בחינות בכל ודור דור בכל החכמים שחדשו מה שכל שחמרו רבה

 שקבלה מה בעולם מחדש ואחד אחד וכל בסיני נפשות קבלו הכל התור
 סעיפי בכל התורה עם שייכות לה יש ונפש נפש כל כי והזח מאז נפשו

 והיא עצמיי דבקות בתורה בחינתה מעין בה דבקה חחת וכל חלקיה
 נאמר שעליו רשב״י המר אומרו בשם שלא דבר האומר כן ועל נפשו חלק

 באמור גוזל הוא נפשו את כי נפש קובעיהם חת וקבע כו׳ דל תגזל אל
 ית הוא כן ועל נוזל הוא נפשו חלק כי מחבירו והוא עצמו בשם הדבר

 כי כז' שנתה בת פרה אליעזר ר בשם הלכה אומר היה משה מימי גס
 ששאלו מה שהיה הנז' בס כתבנו זה וענין היה אליעזר ר של נפשו חלק

 לחדש בה להס שיייכות להיות שהוא התורה להם שתנתן השרת מלאכי
 לחדש ודור דור כל בחכמי דבקה כחשר בהם סודיתיה בחינת תדבק כי

 אך לעולס בואס אחרי בה עסוק ע״י נפשותס משייכות היוצאים עניניה
 אן תעלה של מישיבות ששומעים מה רק עצמם מצד להם אין מלאכים
 אלעזרכן רבי בדרוש אש הבקעה שנתעלחה ז״ל כמ״ש ישראל מחכמי

 חל נבא ובזה י מפיו לשמוע עליון מלאכי באו כי מרכבה במעשה ערך
 בדברות אומר יתן ה' כאשר כי לזמר כו' חתר יתן ה שאותר והוא הענין

 בכל התחדשות הדורות חכמי נפשות הס5 המבשרות אז בסיני התורה
 העליון מעולם אשר ית חדושיו כמבשרות שהן התורה חדושי ודור דור
 היו ושם נמצאו שס נשמו'העתידות כל ני סיני הר על אז רב צבא היו

 שלא אמת הן כי שהוא ידודון התורה אשרבקשו צבאית מלכי ואז 'יג(
 אות© דחה ית שהוא אלא הסוד בדרך רק פשטה בדרד שייכות ב־ןשו
 וכן כו* בכס יש מיתה כלום באהל ימות כי אדם להם באמור ז״ל כת״ש

 שדרך אחר כי שהוא כו׳ ירדתס למצרים כלוס הוצאתיך אשר באומרו
 תנתןלהסכי לא סודה דרך גס בו שייכות להס אין פשטהתורה

 לשתיהן שייכות לו יש ונפש חומר להס שיש איס בני אך חלקיה יתפרד
 מהסודיי ידודזן הפשטיי מהדרך שידודון מה עי צבאות מלכי יאמר וזה
 כמ״ש התורה היא בית כזיז כי שלל תחלק בית ומת ואז ידדון ידדון וזהו
 ונפש נפש לכל כי שהוא שלל תחלק פרעה 6 בח פרשה במכילתא ז״ל

חלקי תחלק דור בכל לחדש העתידות הגשמית הס הנן׳ מהמבשרות

בחינת



 אם־תשכנוןב;ןש^תים יי כיתתחלקשלל:

 :חייץ בירקרק בכסףואכרותיה נחפה כנפ;יונה
 : תשלגכצמון כה מלכים שרי כפרש טי

 : דהר־בשן הר־גבנגים הר־בשן הר־אלחים •ז
 ^הים חמד ההר גבננים הרים תקצדון1 למה ה

 יבכאלהים יי׳ :לנצח אף־יהוהישלן לשבתו
 יט :בקדש סיגי בם אדני שנאן אלפי רכתים

 באדם מתנות שמתשבילקהת עליתלמרום'

ואף

אל רוממות
 מלאכי שבקשו שכתבנו מה שהוא ודור דור בכל שיחדשו זא א' כל נחיגות
 ידודון ידודון צבאות מלכי יחמר או : לישראל רק ניתן ולא השרת

 תחלק הצדיק נשמת היא בית שנות מת לשמוע ישיבה חל מישיבה
 אשר כענין למטה וגס מעלה של בישיבות התורה סודות שלל ותשמיע

 עי־ך אלעירבן מרבי לשמוע באו
בית כות היתה נפשו כי לתס ודומים

 שללוידרון לחלק לעילם הובאה
 מנית לשמוע מלמעלה קדש שרפי
 )יד( הצדיק נשמת היא ית ביתו
 שאמרו שאמרנו זה ענין על והנה

 הדורות ש־וכמי מה כל כי דבותי׳ו״ל
 מחידושי ודור דור בכל אומרים
 יקשת הלא בשיני קבלו הכל התורה

 עמל בלי כי ראוי היה חיפה כן אס
 מה כלח יחדש בתורה יגיעה ובלי

 ואיככתנוכל מאז לנפשו סהופקד
 יגעת באומרם ז״ל מאמרם וראינו
שלתת מאמר והוא האמן ומצאת

 קבלו אז כי הוא הנה אך כו' תבין אז וכו׳ ככסף תבקשנה אס בחכמתו
 הנפשות •שקבלו מה לתוצי' צריך כן ועל גופים משוללות עודם הנשמות

 כנסיות בבתי בשר ביגיעה להתישו חומר מלובשות בהיותן הפועל אל
 קדושיה אור להוציא הנפש תגבר החומר התשת נלי ואז מדרשות ובתי
 ועל היטב בחר פנינים רב בסל אצלנו נתבאר כאשר חוצה בקרבה אשר

 הון בעמלי מתקיימת התורה אין כי היא ליס מעבר לח רז״ל אמרו כן
 אשר לומר כו' תשכבין אה יאתר וזה ים אל מיס העוברים ועושר
 יראה אל בעה״ז לחדש בתורה חלק נפש לכל חילקה התורה כי י אמרת

 תשכבון אס רק הוא כן לח כי העולם בעניני תעסקו כי גס שהוא לכס
 להריק תזכו כן ע׳י חז כי המשפתיס בין הרובץ כיששכר שפתים בין

 בבית שם כנפיה שתפרוש השכינה ע״י וזה לישראל התורה חדושי חלקי
 נפשותיכם קבלת הפועל אל להוציא להעירכם שס אתם אשר המדרש

 העין מן נחפה אס כי נראית שאינה אלא השכינה שהיא יונה כנפי וזהו
 לצבור מטפליס בלתי בהיותכם שהוא בכסף הוא שם אתכם היא ואשר

 אך הנפש לשובע לכס לשבוע בלבד כסף אס כי זהב ועפרו' בצר כעפר
 חרזץשהוא בירקרק לה יהיו פורחת שבהן הנוצות שהן ואברותיה

 יהיו לברוח אברות אז כי להעשיר יגעיס הזהב גוון אחר פונים בהיותל
 ובזהיצדק נפשכם קבלה אשר כל מכס ימנע ואז אתכם המצא לבלתי לה

 על הפרושה בעצמה הכנף מהות על אמר כנפי אומרו כי ן לש; השינוי
 בפרש )טו( ׳. בהן לפרוח בה הגדלות הניצו' הן וחברותיה תורה עמילי

 התורה דברי שהם ימלוכז מלכים בי פסוק על הנה כו' מלכים סדי
 לי יערכו מלכות איזה כי דבריהם על הקשינו רבנן מלכי מאן ארז״ל
 אין ובביתם נחמני כר לרבה אלעזרבןפדתאו לר או דוסא בן חנינא
 כי פסוק על הזוהר הפר מאמר ענין הוא כי והשבנו שמלה ואין לחס
 יש ישראל בחכמי כי שיראה כמוך מחין מלכותם ובכל הגוים חכמי בכל

 ז״ל השיבו אך ההוא כדבר השומע כל לבב שיתחמץ דבר והוא ית כמוהו
 כעין יתברך מעשיו מעין ידו על עושה אין הגויס חכמי בכל כי סהוח
 שאמר דוסא בן יזנינא ר וכענין דוס בגבעון שמש כענין ישראל חכמי

 לומר לקונם ידמו זו שבבחינה נמצח מספר אין כ&ה ורבים והדליק לחומץ
 טעם טוב ראינו מצאנו דבר וממוצא יתברך כמוהו יש ישראל שבחכמי

 אין כי ימלוכו מלכים ב־ אומרת שההורה רבנן מלכי מאן מז״ל אל ודעה
 להעמיד כרצונו בן ולעשות לשנותו העולם על כהשתרר גדולה מלוכה
 בו לעשות העולס מלכי הס כאלו הטבעיס שינויי בכל וכיוצא השמש
 כי אמרתי הלא לומר '1כ שדי בפרש פה יאמר ובזה התורה ע״י כרצונו
 היגע בה לחדש מישרחל ונכש נפש לכל חלק בסיני חילקה התורה
 הלא כי בתורה לעוסק טובות מעלות כמה בא ראו עתה אמר בתורה
 שמלכים אז אס אותו ולהכניע לשדר בעולם שדי מדת והתפשט בפרש

 בשבילם התורה אז רבנן הם אשר הנזכרת בתורה מלכים שהוא בה
 עבדיה דבר תקים כי שבעולם צרות כל וצלמות חשך כל ין ב ל ת ו תשלג

 1שטר ובניו חייא ר ענין הכתוב שיעור או *• תשלים מלאכיה ועצת
 בסגר שהוא המתים בתחיית גשמים גבורת בהזכיר חס כי מטר ישאלו
 מינרא ואתא הגשס מוריד זיקא נשב הרוח משיב באומרם יתברך יכלתו

 אמר וזה רצונם ליעשות בעולם ימלוכו מלכיס שבתורה רק זה אין כי
 ו&זכירן שפירשו ית יכלהו שהוא שדי הואר בפרש לומר כו' שדי נפרם

 הנזכרת בתורה מלכים הס אשר שהם בה מלכים הנקראים בפיהם
 מוריד כעין וצרוה קורב ואפלה צלמות כמקום תשלג התורה אז למעלה

 נהורהלמה יש מעלות כ״כ אס יאמר אי * מיטרא ואהא הגשם
הקדש רוח אחרה לזה והכנעה ייסורין להס ים ידה על פלא עושי מלכיה

סח תהלים
 את שדי תואר בפרש כי הדור צרות סובלים הס כי החפץ על תתמה אל

 פרשה כד׳א הוא שפרשה בה מלכים שהם רבנן מלכי מאן בה מלכים
 . לדור אשר בצלמות ותלכין תקרי תשלג התורה כי הוא אז בידיה ציון

 איך אלהיס הר הוא אס כי יקשה הלח כו׳ בשן הר אלהיס הר )טז(
 שמזכירו ועוד * גבנונים הר הוא

 הוא אחד כי ועוד * פעמים
 • רבים לשון תרצדזן ואומרו

 שהיו ז״ל רבותינו אחרו כי ועוד
 שהין וחרמון חבור גבנונים הריס
 ועוד * שבאו העולם מסוף
 לנצח לא כי לנצח ישכון ה' אף אומרו

 • תורה מתן בזמן רק בסיני שכן
 הריס השני בבא הנה כי יאמר אך

 לא וה התורה בס שתנתן הגבוהים
 בחלק שהוא בשן הר אמר רצם

 ותלול גבוה הוא נס והוא וגד ראובן
 ואתר גבנוני׳ הר הוא גס שמו שיקרא

שהוא בשן הר הוא אלהיס הר הלח
 תנתן הוא טוב וטוב כלומר וחרמון תבור כן שאין מה לשבטים נחלק

 הר הלח גבוה הר להיותם הכובה וחס ח״ל מבהר אלהיס בהר התורה
 יתברך הוא השיב כן על )יז( גבוה הוא גס כי בשן הר ג״כ גבנונים

 שעל התחשבו גבנונים הריס תרצדון למה בשן הר ועל הל על ואמר
 לשבתו אלהיס חמד ההר האס כי הוא כן לא ח״ו שכיבתי משרה חני ההר

 הארץ על אלהיס ישב החמים באומרו שלמה כתמיהת והוא בתמיהא
 לנתר בו ו שתקנח בשיני לנצח שישכון תחשבו ה אף האס כי שנית ועוד

 בלבד עליו דת שתנתן בעוד חס כי יהיה לח הלא בכס שישכון ולומר
 אל לשבתו אלהיס חמד ההר שהאם ותמהתי שאמרתי הח' ועל )יח(

 כי כפשוטו אינו הלא כי סיבי הר על ה וירד בז שנאמר משיני תשיבוני
 לא כי בשיני ולא כלומר בס ה' מלאכיו מרכבת הס כו׳ אלהיס רכב הנה

 שאמרתי השנית ועל בה שתשרה מרכבתו מבלי אלהיס יבא לב על יעלה
 בעוד רק זה אין כי לומר בקדש סיני אמר לנצח שם לשכון היה שלא

 מקום הנה ענין בקדש סיני יאמר או * כן אחרי לא אך בקדש שסיני
 וזהו סובלו ס שחמק׳ לח חך המקום את הסובל יתברך שהוא לומר אתי
 ה כי יבצר צח סוף סוף תאתר ושמא בסיני ולא בס ה' כו׳ אלהיס רכב

 באמצעות שהוא חס כי בהר ית' הוא גס כי הרי בהר ומלחכיו במלאכיו
 פילו ח שהקדש לא בקדם הוא סיני שאדרבה אס כי הוא כן לא מלאכיו
 : הקדש חת ההר ולח ההר את סובל הקדם כי בסיני הס ית מלאכי,י
 התורה בביאור אצלנו הכתוב ענין וכו'יאמר למרום עלית )יט(

 אליהו ענין שהזכרנו האלהיס אל עלה ומשה פסוח על
 מעלה של לישיבות מג״ע הצדיקים עליית לו שהרא' תלמיד לאותו ז״ל

 אדע בתה לו ואתר תסתכל לא חייא בר הסתכל העולם בכל לו ואתר
 ושל שלו קתדרא תעלים תלאכיס תהשאר ח' כל א״ל חייא ר' הוא איזה

 ר שזכה שהה התורה לנו שהודיעה שם וכתבנו האליה עולה חייא ר'
 אל עלה והשה וזהו ונפש בגוף השה זכה גיף השולל הותו אחר חייא

 רכב שהעלוהו כאליהו מלאכים שיעלוהו הבלי העצהו עלה כי האלהיס
 עלית עצתו תשה על פה יאתר וזה השתיתה בסערה אש וסוסי חש

 השרת הלאכי כי כו' רבותיס אלהיס רכב כי אהרתי הלא לומר להרוס
 איפה כן אס ישראל נא תאתר ושהא בס אדני כי השכינה אל הרכבת הס

 לתת באדס בחר לתה א״כ השכינה שורה שעליהם העלתס גדלה םכ'כ
 כן ועל יתברך האחו אותה בקשו אשר בהלאכיס ולא התורה את לו

 פשט דרך רק היה לא אדם לבני שנתן הה לזהרכיאולי תקום היה
 !כי להל ניתן חותר לבעלי התייחס הבלתי ותוכיותה סודה חך התורה

 כי תרום תלחכי הכל ישראל איש אתה גדול כי וראה דע א לו השרת
 היתה שהעלוך מלאכים ידי שעל צ״ל שאין להרוס עלית אתה יגלא

 אתת עלית גוף השולל מותו אחר חייא ר' של כקתדרא אס כי עלייתך
 שבית לא וגס להרוס מעצתך עליה שהוא למרוס עלית שהוא ונפש בגוף
 אס כי חומר בעלי אצל לשבי מתייחס הבלתי תורה של הפשט דרך

 לאיש זר הוא אשר הסוד דרך גם שהוא באמת שבי שהזא מה שביה
 מידו הלוחות שני הן מתמה שני הן מתנות לקחת וגס אצלנו כשבי חומרי
 מן שקורץ על הדס הנקר' בגוף הנפש שהיתה באדס היותך עס יתברך

 הלוחות בקבלו מהחומר מופשט היה אס התימא מן היה שליז מה האדמה
 בעגל חטאו שמיד אחר זה כל הועיל ומה תאמר ןשמא יתברך מידו

 לז״א למלאכים שנדמו ההרמות ואיה למקומן והשעבוד המיסה וחזרה
 וסדרו הדרך מן מהר שסרו סוררים ואף הלח כי להם נדמו ק אחרי גס

 לי ועשו ואמר כן אחרי צוה כי יתברך לו משכן מלהיות נעדרו לא בעגל
לא בתוכן כי ׳שרחל של וקרבם בתוכם שהוא בקונס ושכנתי מקדש

נאמר



 אדני כרוך ד :אלוהים יה < לשכן סוררים ואף
 ה^י כא :יוםיעמס־כנוחאלישו^תינוסלה יוסי
 :תוצאות למות אדם וליהוה למושעות אל לנו

 שער קדקד ראשאיביו ימחץ אף־אלהים כב

 אשיב מבשן אדני אמר בג :מין באש מתהלך
 כדם רגלך תמחץ1 למען כי :ים ממצלות אשיב
 הליכותיך ראו בה :מנדקו מאיבים כלביך לשון
 שרים קדמו כי בקדש: מלכי ^י הליכות ^הים

אחר'

אל רוממות
 אלהיס יה לשכון סוררים ואף וזהו המה ה היכל כי בתוכם אס כי נאמר
 כנודע יחמר או : רכבאלהיס שהם השרת מלאכי מעין שהוא

 אמרתי הלא יאמר ובזה השרת כמלאכי ית' לפניו הצדיק גדול כי •ן״ל מ
 איש תאמר חל מלאכים שהם אלהיס ברכב אס כי שכינתי משרה איני כי

אדרבה כי מהס בעיני גרעת כי 1ישר!
 בחומר מלובש עודך אדם אתהה

 ששנית אלא עוד ולא למרום עלית
 שהיו המלאכים ביד שני שהיה מה

 גסבערכס אשר בתורה ממזיקים
 מאיכות למעלה איכותה כי שבי היא

 תאמר והלא יתברך .חכמתו היא כי
 ולמה כמשה רק היה לא זה הלא
 כללות יתרון תייחס יתרונו ע׳י

 באדם מתנות לקחת לז׳א בזה ישראל
 ישר!( ממך איש כל האנושי במין גס כי

 גס כי בחדס מתנות שתי,. לתחת
 מלאכי עטרוהו מישראל אדם כל

ר' מאמר והוא עטרות שתי השרת
 ששיס ירדו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו שבשעה שבת במסכת סימאי
 מישראל ואחד אחד כל בראש עטרות שני וקשרו השרת מלאכי רבזא
 מתנות שתי ניתנו עצמו באדס כי הרי נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד אחד
 באמור העגל ע״י מעליהם פירקוס הרי תאמר ושמא עטרות שתי שהן
 בחורב ההוא המאמר סוף לשון והוא מעליך עדיך ורד ה יתברך הוא להס
 עדים את ישראל בבי ויתנצלו שנאמר עטרות השתי פרקו ובחורב טענו
 האדם מבן בטלה למקומה נחש זוהמת שחזרה מאז כן אס חורב מהר

 חטאם אחרי ירדו לא זה כל עם לז״א השרת כמלאכי האדס היות מדרגת
 הנה השכינה אל מרכבה שהס מעלתם היא מה כי המלאכים ממדיגיז

 אלהיס יה לשכון זכו בעגל סוררים שהיו אחר ישראל שהוא סוררים אף
ה היכל כי בתוכו אמר ולא בתוכם ושכנתי מאן' שכתבנו כמו ממש בס

: המה
כמלאכי יתברך חיבבנו אשר כל את אומרו כו'אחרי אדני ברוך )כ(

 איפה כן אס ולומר לדבר אנוש לבב יתחמץ הלא השרת
 גס ומה ייסורין ישראל לאישי שאין יום אין כי בצרות ידכאנו למה

 כאלו הקדש רוח שאומרת כו'שהוא יום יוס ה׳ ברוך אמר לזה בגליות
 אס כי ייסורינו על נתלונן שלא לומר צריך אין ואומרים המדברים ישראל
 אדנות שם כי כנודע פו' יוס יוס ה ברוך ונאמר חלהינו נברך אדרבה

 שבכל יוס יוס דין שהוא אדנות שס ברוך הכתוב ושיעור דין מית הוח
 להחזיק לנו ויש הייסורין לנו יעמס רצונו שלפי אלא ייסורין לנו נותן יום

 ישועתנו האל כי הרבה יעמיסו שלא עת בכל אוחס שמיקל אל לשם טובה
 ואלזועסבכליוס פירוש כי האומרים הקבלה חכמי מאמר והוא סלה
 כי נמצא עלינו הדין יכביד בל הדין מדת את זועס אל חסד מדת הוא
 יום הלה ישועתנו האל עלינו הדין מעמיס היה אדנות ששם מה על
 יאמר והלא )כא( עלינו יעמיס ולא ידו יקל הדין מדת את בזעוס חס
 שנברך אלא עוד ולא להקל אלא לגמרי יושיענו לא למה החל הלח איש

 הייסורין העדר היה טוב והלא ככליוס שמייסרנו על אדנות שם את •
 ולא בשלמות רבות למושעות אל לבו האל כי אמת הן אמר לזה לגמרי

 ייסורין מיני עלינו המביא אדנות שס מדת אך בלבד להקל א' לישועתנו
 אחר למעל' לעלות יציאות מוח אחר לנו יהיו כן ידי שעל כדי הוא יום חס

 לט ?ראוי ינוכה פה כי מטה משאול יסירונו הזה העולם שבייסורי
 אל לב בשום והוא תוצאות למות ולה׳אדני אומרו וזהו לידוןבנהינס

 ולחלהיס אומרו וגס אלהיס ונקודות הויה באותיות לאלהיס אומרו
 אומרו אל ונס הזחת הלמ״ד אות אל טעה מה כי אדני אמדואלהיס ולא

 כיהנה והוא שיעמסלבו עליו שאמר השס שהוא אדנות שס אחריו
 כנודע עליונה גדולה מדרגת היא אלהיס בנקודות תויה שם כי ידוע

 אומרו וזהו הזה בעולם ייסירין בעלי לא אס שמה יעלה ומי חן ליודעים
 ייסורין לבו המעמיס שס שהוא אדני להיס בנקודות הויה שס הוא הי' 1זל!

 המדרגה היא הנה אליו לעלות הנזכר שלאלהיס גירס אדנות שס שהוא
 שהיא הנזכר לאלהים לעלות תוצאות מות לעת להיות הכנה היא ההיא

 לא אס ההיא המדה אל איש יעלה לא כי אלתיס כנקודות הויה למדרגת
 גס לנו האל הכתוב ושיעור יום יום ייסורין לנו יביא אדני שמדת ידי על

 שכדי אלא למושעות הוא לנו כי לנו יזעוס לא הדין שזועסלמדת
 בייסוריו אדנות שם שהוא אדני לזה אלהיס הויהבנקודת לשס לעלות
 וגס משאול לצאת תוצאות יהיו לאדם העתידה שלמות עישה יוסיוס
 שיעו׳ או * הנז ^היס בנקודת הויה שס מדת עד השכינה כנפי מתחת

 וגס ייסירין לט יעמס יוס יום כי על ה׳ ברוך האמור מעין הכתובים
 שגס סלה ישועתנו הוא גס כלל דרך בעולם יום שזועסמל במה האל

גו סח תחלים
 תאמר ושמא )יבא( יום בכל מעט מעט אל שם לנו יקל יום יום הוא
 בלי שיהיה לבדו האל שם חסדו לעשות ישמור דבר באיזה חיפה כן אס

 בצרה לעתות למושעות לנו האל הנה כי הוא הלא הדין משם ייסורין
 אל שם ידי על הכל יהיה כן אס איש יאמר ואס חסדו למען יושיענו

 יעדרו לא יום בכל שזועס שבמה
 בצרות ולעתות מה בצד וצרה ייסורין

 למה כן ואס למושעות 1! לנו יהיה
 בס ייסורין לנו יעמס האדנות שס זה

 היות ידי שעל כדי אמר לזה הוא
 לעלות אדנות שם ע״י הייסורקרביס

 אלהיס בנקודות הזיה שהיא לאלהיס
 שיעמוסלנו במה אדני סיבה יהיה

 לצאת תוצאות למות לנו נשאר שיהיה
 שהיא הסכר השם אל מטה משאול

 למעלה שהיא אלהים בניקוד הויה
 כז' אדני לאלהיס אמר וזה למשכיל

 שם יהיה אלהיס למדרגת לעלות כי
 למות לנו שמור שיהיה סיבה אדנות

 ראשכו' ימחץ אלהיס אך )כב( " הנזכר האלהיס אל תוצאות
 לנו שיעמס על ה' ברכנו הנה ואומרים ישראל בני עם מאמרם גומרים
 אך ייתן מי כי אךאנקשה הנאמרים הכתובים בשני כמדובר ייסורין

 גס כי ישראל את המציריס הזה בעולם אויביו ראש ימחץ אלהיסלפחו'
 שלהם שר או מלך הוא שלהם הראש את לפחות כלס את ימחץ שלא

 הלא כי שער כמלא המכר הראש קדקד לפחות אותנו ומיצר המכה
 זה ולמה כלום מהם יפרע שלא בחשמח הנזכ׳ הראש העולם מן מתהלך

 כלוה ולקותו עתו בי יראנו ולא ימיו כל הרעות שיעשה יתברך הוא יסבול
 מה תדע לומר הכו אמר ואומרת הקדש רוח משיבת כן ועל )כג(

 שר וותרן שאני איש רוח על יעלה אל הוא הלא זז שאלת על אמרה
 הרעה מקבל לראות עדין זכה שלא זמן היה ימות טרם אס כי לבני הרע

 והוא ים ממצולות אשיב אשיב מבשן הנה כי כך ישאר לעולם לא להנקס
 ישראל את תיצרו אשר כל את בגלגול יביא לעתיד כי הזוהר ספר מאמר

 צבאן אשר אלא נאמר לא הצובאים כי נקמות בהם ויראנו וגלות גלות בכל
 אשיב השקועים את גס ים ממצולות אשיב כו' ה' אמר ני יאמר וזה כן'

 מלשון הנוטף בדם רגלך שהמחץ למען )בר( הדין ליום הזה לעולם
 כלביך כך כל כי הזה בעולם לך היצרן אשר אויביך את באוכלם כלביך

 לעיניך ישראל אתה רגלך תמחץ מלשונס הנוטף שמהדס ישכרון דמם
 לא כי ה'הנזכר של מנהו הוא מנהו מאויבים וזה לך עשו אשר מכל
 אז כי לך עשו מאשר רק עיקר יעשה לא כי לה* חטאו אשר ה ינכה

 על רק שפטים בתם יעשה ל.ז כי יתברך אויביו יהיו ועדיין מהם תנקם
 יתברך הוא יאמר לבא לעתיד ■כי הזוהר שפר מאמר והוא לך שהיצרו מה

 :כו' ממנו הנקם לך היצר אשר הכה האומות לו היצרו מאשר אחד לכל
 כו' למרום עלית באומרו למעלת הנה כי' הליכותיך ראו )בה(

 ונמשך בשית כמלאכי ישראל בני עס ית' חיבתו סיפר
 חיבתן מאז עודהוית הבה ואומר עניינו חל חוזר ועתה כה עד הענין

 אלא מזוהמת! תטהרו שכבר תורה מתן כיוס בלבד לא כי ישראל עס
 ראן כי חיבתך הראיתם ע׳א עובדם זמן אל סמוך ממצרים בצאתם גס

 מוקפות דרכים י״ב שהין הליכות י״ב להם שעשית אלהיס הליכותיך
 עמהס כאשרבהיוחך לשבטים א'מוחלקים שבט א' ובכל מיס חומת
 אלהיס הליכותיך ראו וזהו עצמו בפני שבט כל בת שהיה הקדושה בארץ
 בארץ שהוא בקדש מלכי כשהיה אלי הליכות מעין שהיו הליכות י״ב שהם

 ועוד )כז( עצמו בפני בגבול אחד כל שבטים לי״ב שנחלקה ישראל
 שהם לנזגנים קודם שירת לומר ישרחל הס ש־יס שקדמו אותס חיבבת
 היו ומלחכיס האנשים בין שהוא בתוך כי הנשים אפילו השרת מלאכי
 בידה התוף את אתרן אחות הנביאה והקזמריס כד״א תופפות עלמות

 ישראל בין שוררו הנשים כי כו' עלמות בתוך באומרו ז״ל פירושם והוא כו׳
 השרת למלאכי לדמות חמדו ישראל הנה יאמר או )כה( * למלאכים

 על כי והוא מהם יותר להחשיבם מתחלה הקדמת חסדך ברוב ואתה
 שכינת מחכות ד בסיני ישראל שראו חרז״ל אהבה עלי ודגלו פסיק

 מחנות ד' שעשאס עשה וכן כך מישראל יעשה וחמדו דגלים ד' בבחינה
 אלהיס הליכותיך ראו ישראל הנה חמר הענין אל ונבא * דגלים בד

 ויהי זה דרך על והשאר חסד בדגל מיכאל דגלים בד' מחנות בד' מתהלך
 הרי מרכבתו של בקדש מלכי הליכות היו במדבר הליכותס כי כן להם

 לישר!( יתרון העדפת קודסלזה חסדך וברוב להדמו'למלאכים בקשו כי
 ראו יאמר או " כדלעיל כו' שרים קדמו הנה כי השרת מלאכי על

 הליכותאלי ראו עצמו ובענין למצריים הדין מדת של אלתיס הליכותיך
מכה כענין ישראל לאהבת הפכים ב' עשית כי לישראל חפד מדת הוא

הדס



 :מכהקהלות תיפפות עלמות כתוף נגנים אחר
1 בממן שש כח :ישרן( ממקור אדני ^הים כריו

כט :נפתלי
 מלכים יובילו לה על־ירושלכם מהיכלף לי :לנו

 עמים ׳בעגלי אבירים עדת קנה חית גער לא שי:

 : יחפצו קרבות עמים כךצי־בסףבזך מתרפס
 ף־זךיץ״יךו ביש מצריכם מני חשמנים יאתיו לב

 שייולאלהים הארץ ממלכות לל : דאלדים

 שמי־קדם כשמי לרכב לי סלח: אדני זמרו
 על־ שלאלהים נור/ לה ן;? קייל בקילי !תן דן

ישראל

אל רוממות
 וכן ישראל תזה שהעשירו עד מיס וישראל דס שותה המצרי שהיה הדס
 חיבתך הורת ני שנית ועוד סוף יס בקריעה גס ומה ומכה מנה בכל

 שעשית בסיני בהיותך לומר צריך חין כי השרת מלמלאכי יותר לישרחל
 מלאכים הס בקדש מלכי שהיה כיאסגסעלהיס לישראל מרכבה

 על בקדש סיני לתעלה כאו' הרוחניים
 עם כי )כז( מרכבה המלקכי

 ולא מלכי מרכבת או ,כיס המל־ היות
מהם אותי חיבב אז זה כל על אני
 ישראל הס לשורר שרים קדמו כי

 המלאכיסשהיו הס המגנים ואחר
 עלמות הס הנשים וגס מרכבתך
 שהוא למלאכים קודס שוררו תופעות

 * השרת למלאכי ישראל בין בתוך
 בשני כו'כי ראו יאמר אי )כה(
 הוא הדין מדת פעולה ראו דרכים

 במצריים דין ענול! שהוא אלהיס סס
 שהוא מצרים של בשרו דין ועשוה

 כו' מת מצרים את ישראל וירא ענין
 על שהוח מת הלא נאמר לא מתיס כי

 שכתבנו מה והוא ז״ל השרכמ״ש
 הוא להס חשדו הפלא כי במקומו
 לראות בעיניהם כח נתן כי יתברך

 עם בשס הנקראים לא ישר^ הכקראי' רק השיגו לא ושזה רוחני שר לקות
 הליכותיך ראו אומר הוא זה שבח ועל כו' ישראל וירא וזהו רב הערב הוא

 בלקות לראות ישיגו לא קשר אדס בני על יתרון בהם נתן כי הנה אלהיס
 היה הים שפת על מת שראוהו שמה הזוהר לסער גס ומה רוחני השר

 יתרון להם נתן שגס חמר כבודו השמיס שעל העליון היס שפת על
 שעס אלי הליכות הס חסד והליכות כדרכים התנהג כי השרת מלאכי על

 החשיבני זה כל על הרוחניים מלאכיס רכבאלהיס הס בקדש מלכי היות
 וכו'אחרי ברכו במקהלות )כז( * כז'כבקודס שריס קדמו כי מהם

 קודם אתה ולברך לשורר להקדים זכו יש אנשי בלבד שלא אומרו
 מצא טעס זה אי לאמר תפלא הלא הנשיס גם אס כי השרת למלאכי

 דהני התימה מן יראה הלח כי הנשים בשביל גס להשתיקם ה הקב
 המלאכים לפני לישר,ס ה אמר כה כי התמה אל זו למעלה זכיין במאי גשי

 כי תחלה אלהיס ברכו נשיס קהלת בין אנשים קהלת בין במקהלות אז
 שכינה הוא אדני הלא כי העדיפו ואדרבה מצריס של הנשים גרעו לא

 הוא ישראל ממקור אלא להם היה לא לצאת זכו שפמה בישראל היות
 כז' נעול גן פשוק על ז״ל וכמאמרם פיסול משוס טהורות הין כי הנשים

 ממצרים ישראל יצאו צדקניות נשים שבזכות כן׳ התפוח תחת פסוק ועל
 שאתר מה יפלח אל ובכן שירה שכן וכל יציאה היתה לא הן שאלמלא
 כו' צעיר בנימין שם )כח( * המלאכים קודם שירה אמרו האנשיס

 אמות'והלא הס מקורס טהרת בזכות היתה ישראל שמעלת אומרו אחר
 מאביה לוט מבת היתה זקנו אס רות הלא כי באמור דוד לבב יתחמץ מזה

 כן* בנימין שם ותאמר הקדש רוח בו דברה לזה חמיה עס מתמר ופרץ
 מקור טהרת בשביל ה עשה אשר ס במק כי דע לומר כז' הלהיך ציה

 ענין והוא והמעלה המלכות עוז ה לך בהן שם סוף ביס שהוא אמותס
 בן נחשון בו וקנאו סוף ביס ליכנס שהתחיל היה בנימין כי ז״ל מאמרס
 נחשון ונכנסו חוצה שהוציאם עד אב; בבנימין וירגמו וסיעתו עמיבדב

 מבלי לפידרכס ויתכן ים רד אלא רדס תקרי אל רדס ז״ל ואמרו ושבטו
 אחיו לכל להקדים ומושל רודה להיות שרצה אס כי יס רד רדס נפרש

 פגם היה שחלו כו' זבולון שרי ואחריו הוציאם אותם רגום ידי על ונחשון
 יהודה שבט את ולא לעזור יתברך לו היה בנימין את אדרבה במקורך
 מלכות עוז שהוא עוזך שסצוהאלהיך ואדרבה )כט( מתמר הבאים

 כי מרז״ל כנודע המשיח מלך עד מתמיד מלכות שהוא עז יתר כד״א
 דוד משיב ממשלותיו ישראל לקדשו יהודה היתה על וכמאמרנו זכה משס
 כי לי עוז לצוות ממני עיקר שתעשה אני מה כלומר אלהיס עוזה ואמר

 לנו פעלת תעשה אשר בזה כי שכינה מגלות לצאת אסעוזהאלהיס
 : ישראל של ישועתו הקבה של ישועתו כי אנ גס נושע דרכך פי לשע

 ישראל נבקש שלא אומרו אחרי כו׳ ירושלים על מהיכליך )ל(
היות תחת אלהיס עוזה אס •כי לנו עוז לעתיד

 לעתיד ע״ך ברוב הנה ויאמר בא שמיס מלכות תעוז כ׳י בגלות סכינה
 כי טובה להס תחזיק אל פניך אחלה ודורונות מנחות יביאו גויס מלכי
 נזכירה וגס ה׳ היכל נקרא הצדיק כי שידענו במה והוא הוא ממנו הלא
 על ידו על לרחם לפניו והעלהו ה בטל יעקב דיוקן את כי ״לז מרס^

 יביאו ישיבו מנחה זאייס תרשיש מלכי פסיק על רז״ל אמרו עוד אלישר
 להחזירו עתידים לעש! יעקב שנתן שהמנחה מלמד ישיבו אלא נאמר צא

סח תחלים
 הוא ומי היכלך שהוא הצדיק שהוא מהיכלך יאמי ובזה ( לבא לעתיד
 למעלה שדיוקנו שהזאיעקב ירושלס על שהוא חותו היכלך שנקרא

 מלכיכר יובילו שלך מה היא ממנו שלקחן ממה לפניך בעליונה מירושלס
 אס כי טובה להם תחזיק חל היא שנן ואחר )דא( תרשיש מלכי הם שי

 ציר היא קנה חית גער אדרבה
 נעץ פרטה בת שלמה כשנשא שארז״ל
 כרך נבנה ועליו ביס קנה גבריאל

 הית' העליון שביס שהוא צור של גדול
 ולהיות ההיא לסיטרא וכח אחיזה לו

 ז״ל שאמרו מה יהיה גבריאל ידי על
 לגבריחל ה הקב שאמר זה פסוק על

 ידז שעל למת מעמלק יקבל שלא

 הכתוב טעס יתן וחחשוב נבנתה
 אומת חץלך כי וכו׳והוא עדת באומרו

 כעמלק בע״א ישראל את שהחטיאה

 שעדת קנה חית גער יאמר ובזה
 עמיס בענלי ישראל הס אבירים
 ועתה עמים שהצמידו׳בעגלי כלומר

 לפייס שי שמביא כסף ברצי מתרפס

 כמתמיה כסף ברצי מתרפס ויהיה
 מהביא ייראו שמצרייס והנהארז״ל

ישרחלואמר את עלשעבדס מנחה
 שיגער ישראל אומרם שאחר יתכן ובזה ויביאו לבניו אכסניא שהיו הקב״ה
 בהס וכיוצא ועליתם מהמצרייס לקבל יחפוץ לא שגס אומר בעמלק

 למושיען נתחכמה חומר שזולת כמצרייס יחפצו קרבות עמים בזר אמרו
 הוא משיב )לב( ביס בס להלחס ישראל אחר רדפי האותות כל אחי■

 ידיו תריץ וכוש לבני אכסניא היו כי מצרים מני חשמנים יאתיו יתברך
:ישראל את היצרה שלח לאלהיס לרצון שיהיו הכל לדברי

 מלכים יובילו לעתיד ני חומרז כו'אחר שירו הארץ כסלמת )לג(
 שעבדו אשר לה ודומה קבה מחיה יקבל ולח שי

 הסהמלניות האומות עם כמדברת הקדש רוח אומרת ישראל את
 הדין מדת הוא לאלהיס שירו הארץ ממלכות ישראל את המשעבדות

 יעלה ולא בגדולה בהיותם ידיהם תחת ישרהל על ושעבוד דין הפועל
 ישר׳זל את לשעבד כח לנס הנותן הוא לנס ר; אן שריכס ני רוחנס על

 לעשות רק תשעבדונו לא כי שיורה שתהללזהו זבזת כיאסהאלהיס
 לנס יצר מאשר לעתיד תבכו ניהרויחוכילא לו חטאנו כי על רצינו
 תכירו מאשך כי דןרונכס יקבל מאשר תהיו כי סלה ה' זערו אס כי מאתו

 ואל )לי( עונס לכפר סס כי בקושי תשעבדוס לח יתברך מאתו הוא כי
 עלתה שכינה מאז מהארץ השגחתו סילק והוא לאלהיס נשיר איך תאמרו

 מה כי מעלה של לשרים העולם הנהגת ועזב החרבן מיום ונסתלקה
 נסתלק לא כי שהוא ק־ס שמי בשמי לרוכב הוא לאלהיס שירן שאמרתי

 המלאניס כיאסעלכלעולס השרים על בלבד לא כי חלילה לגמרי
 והוא הסוס על כרוכב והוא הגלגלים הס קדם שמי של שמיס שעולמ׳הס

 יתברך שהוא קדם אלהי מעונה פסיק על רבה בבראשית רז״ל מאמר
 שס ככתיב שהוא ומכהן מכסן משופעים שכליו הסוס על כרוכב בשמים
 הוא כי אמרו לכן הארץ על אלהיס ישב האמנם כי למו שהוקשה אצלנו
 השמים על יתב' הוה כך למטה עד משולשלים ובגדיו הסוס על כרוכב

 לארץ למטה ומשתלשל המשופע הוא מאתו מלובש שהתפשטות אלא
 אל פה יאמר וזה לארץ למטה עד המשופעים הרוכב בגדי כעשלשולי

 נשיר ואיך לשרים ההנהגה והניח שכינתו שילק כ* לומר לבבכם תקשו

 לרוכב כי כלומר 8קד שמי בשמי לרוכב אס כי הוא כן לח כי לאלהיס
 השפל העולם את מלאים שסשןליו שהוא גס כי השמים על ידמה

 שמעתה כן ידי 1שע סלה ה' זמרו אמרתי ואשר לעד עומדת והשגחתו
 העשין לא שחס הוא לעתיד גס סלה לאדני שתזמרו ימשך לסלהיס תשירו

 שוכר ה קול שהוא הידוע בקולו פן שהוא עוז קול בקולי יתן הן כן
 מעמלק ישאר שלא בחופן עח קול הידוע בתולי ייתן יוסיף עוד ארזים
 כי הממלכות תאמרו ושמא )לה( שריד ישראל את המשעבד הארץ

 וישר!( מכליס ואין בהיכלו ולרקד ולאבד להשמיד עיז לכס כי תראו הנה
 ותתנו למו נתן העוז צלס משר כי יורה זה הלא כי נכאים אך עסה'
 שלכם העוז כי לומר לאלהים עוז ותנו דעה קנו * חלילה לאלהיס תפלה

 לכס ולא לכס הוא יתברך מאתו כי הבינו כלומר לאלהיס אותו תנו
 כיז לכס הנותן הוא כי לבעליו אותו וייחסו תנו אס כי משלכם הוא

 אתכם מאהבתו ולא אשמוקס ולמרק חיל ולעשות ישראל את לשעבד
 ולגאוה לכבוד יתברך הצלנו חינו כי גסותו ישראל על כי לכס עוז ניתן

 לפניו נחשבתס במה כי עליכם לא אך ישראל על שזרה בהיותו אס כי ,
הץ שאדרבה אס כי חלילה יכולת מבלי אינו ושותק בהיכלו תרקדו )אשד

ה!



מ סט סח תחלים אל חממות
 היותו יתברך לו מתייחס עוז כי בשחקים ועוזו וזהן שהובל גבורותיו הן

 הגלגלים וכל ג' רקיע הוא שחקים כי מהגלגלים למעלה שהוא ,נשחקים
 במקום ולא בשחקים כלומר משפרים השמים במזמור כמפורש /שני

כי ושותק גבורתו וכובש למעלה מסתלק כי ולמטה שמהגלגליס גשמות

 עם כי ידענו הנה כוי ממקדשך
 שכינה כי מהיות יבצר שלא היות

 זה כל על החרבן בעת לתעלה עלתה
 מערבי מכותל זזה שלא בחינה יש

 ה^רץ ממלכות כי אמר מרז״ל כנודע
 תחשבו ישרחלחל את המשעבדים

 שמה עלתה שכינה שעיקר אחר כי
 ממנה ליירא אין מערכי סנשח׳בכוחל

אשר נס אלהיס נורא כי דעו כי

 נוראאמזים לי :כשחקים גאותלעזו ישראל
 ותעץמות עז1 נתן הוא אךי'ישראל ממקדשך

:אלהים כרוך רקם
 : רדוד עד^־שו־שניט1 ׳ למנצח * □ט

 באר כי ^הים הושיעני ב
 ואין כיוןסצוךיה1 טבעתי ג :עד־גפש מים

: שטפתני ו^בלת כמעמרךמןם מעמדכאתי

 כו' עוז הנותן הוא ישראל שאל גורא
 כח להם היה לא אל חס־ שאלמלא

 למעלה שהעיקר נס כי הגלות לשכול
 מהעליון מישפע הוא הנשאר תלק

 מושפע הוא כי אלהיס זזהוכרוך
 יקב' מכחותיו למטה הנשאר החלק

 ליודעיו כרוך משמעו' וזהו העליונים
 ישראל מאל וכריך מושפע שהוא

 נורא הכתוב שיעור או • הנזכר
 אל ונעשה עד״ה ממקדשך אלהיס
הוא כי לישראל חסד הוא ישראל

 קצמר חנט שנאי ראשי משערוחז * רבו ה
 : אשיב אז לא־גזלתי אשך שקר איבי מצמיתי

 ממך ואשמותי ראולתי ידערת אתה אלהים י
 יחלה אדני קויף י בי אל־יבשו י :רא־נכחךו

 : ישראל אלהי מבקשיך בי אלקיכלמו צבאות

 : פני נידמה כסתה חרפה נשאתי כי־עליך ״
כי־קנאת י אמי: ונכרילבני לאחי הי;תי מוזר ט

— -י לשכול כו׳ עוז נותן הנזכר האלהיס
לנו יאות אלהיס ברוך כן על הגלות
 הנז' האלהיס כי לומר היא הכוונה כי מיותרת אינה הוא מלת ובזה לומר

ז הוא ישראל אל

 מזמור פירשו רז׳ל הנה כו׳ שושנים על למנצח מ סט
 זה דרכם לפי ויתכן הגליות בר על זה

 אל הדבר ייחס כי ואומרה כס״ד ככאר כאשר גליות ארבעה כל בו יכלול
 והוא בריח ואחד בגוון אחד השושנה בחינות הן שתים כי על השושנים

 סוגה על ז״ל כמאמרם האודם אל השושנה מייחסים מקום בכל רז״ל כי
 בחיבת שנית אדומה שושנה סתס כי על והוא אחרי' ובמקומות בשושנים

 לפי חדומה השושנה הל ורוגז דין שהוא הגלות ימשל כן ועל טוב כי ריחה
 יתברך לפניו טוב ריח מהם עולה כן שע״י לישראל טוב אך המראה

 ואמר שושנים הגליות אל דוד קרא יתכן כן ועל עונותיהם סמתמרקין
 וכו'הנה באו כי חלהיס הושיעני )ב( : לדוד שושנים על למנצח

 בבל גלות הוא היחל וכראשון והד יון ומדי בבל הגליות המה ארכעה כי
 כי אינו עבדיהם את המלכיות שעבוד דרך כי והוא וכו' הושיעני ואמר

 עליהם יעמיסו אשר משא ועבודת עבודה עבודת ככל גויותיהס אל אס
 זדון ואחכ להשחית עד היתל כגופים ככל גלות והנה כנפש יגעו לא אך
 צרה היא אשר הקס לצלמאדי ישתאו לגזור השיאו נאצר נבוכד לב

 עד מיס באו כי אלהיס הושיעני יאמר ועליה להאבידה הנפש אל מגעת
 מצולה ביון טבעתי אמר מדי גלות ועל )ג( לבדו הגוף חל ולא נפש
 שעושים חזית במדרש ז״ל מאמרם על מאמרנו והוא וטיט רפש הוא

 אחשורוש של מסעודתו שנהנו על ההוא בדור ישראל שנתחייבו מה עיקר
 ז״ל ואמרו הצלם עון סאת מלא כי להחטיאם המן ראשונה סיבה שהיה

 תפלתנו אין חתומה היא בדה אס לאליהו משה שאמר הנזכר במדרש
 במקומו וביארנו נשמעה תפלתנו חתומה היא כטיט אס אבל נשמעת

 בחינת שעל הצלם עון על היא דין הגזר חתימת שאס בדס׳כו׳ אס שהוא
 הדס כי בדס אס וזהו הנפש אל נוגע שהוא הגיזרה חתימת היתה ע׳א
 הנחת על שהוא הסעודה על שהוא בטיט אס אך תקומה אין הנפש הוא

 מצולת ביון טבעתי יאמר זה ועל נשמעת תפלתכו טיט שהוא החומר
 קשה היה כך בו הנטכע ממנו לצאת קשה שבטבעו מצולה של טיט הוא

 מעמד ואין זונות לפניהם והיו אסורות ומאכלות נסך יין בו היו כי לינצל
 למ״ד בין כי במקומו הכרחנו כאשר עוןהצלס אליו שמתחבר מפני

 כי שבהם השוה הצד הסעודה עון על למ״ד בין הצלם עון על שנתחייבו
 למה תדע וז״א הגיזרה נחתמה מה על רק נחלקו ולא היו העונות שני

 כמפורש הסעודה ענין עשה שהוא במה ההיא לגיזרה המן הספיק
 כי על הוא שושן לשל אס כי כולל בלתי עון היוה עם חזית במדרש
 שבולת אח״כ הספיק זה ומפני הצלס עון של מיס במעמקי באתי בהחלה

 הסעודה של סבולת כן וע״י מים במעמקי באתי וזהו לשטפני מיס
 יון גלות ועל )ד( היטב באר המגלה בביאור אצלנו כמבואר שטפתני

 לישראל אומדים שהיו ז״ל כמאמרם הדת על רק היה לא עניינם כל אשר
 נגד שמו לא כן על ישראל באלהי חלק לכס שחין השור קרן על כתבו

 אלהותו להסיר מהבאים ויושיעם יבא ישראל לאלהי תפלה רק פניהם
 ההוא הגלות ועל חנה בני ז׳ כענין כך על אותם וממיתים מעליה'

 עיני כלו כוי בקראי יגעתי אמרו
 חלהי שהינו הומרס הפך לאלהי מ־חל
כלבד שלא טיטוס גלות ועל )ה(

 בית בחרבן בעוכרינו היה טיטוס
 הגויס לשונות מכל הביא חס כי שני

 על כן על גוריון בן בספר כמפורש
 רחשי משערות רבו אמר ההוא הגלות
 כלן על העולה ועוד כו' חנם אויבי
 מלכות הרוגי עשרה עניו והוא

 בעשרי׳כסף יוסף את בתואנ׳שמכרו
 אבות גזילת להשיב מטה של דין ואינו

 כי מצמיתי עצמו וזהו אבותיהם
 שקר הויבי מצמיקי כח עצמו

 עשוקנוגזל על אויבי שהם שאומרים
 שקר והוא משפט לעשות זשכונתס

 אותנו משנאתם רק עושים אין כי
 אז גזלתי לא אשר כי ממנו להנקס

 גזל לא אז כי לומר היא אז וחלת חשיב
 שנתגלגלו א1 חי שהי׳יוסף בדור כ״א

 :אדס בדיני כדין שלא והוא חז
וכו' ידעת אתה אלהים )ו(

הדבור חילקנו הכה ביתך
 שגזרו בבל גלות שעל גליו׳ ארבע על

 הושיעני אמר לצלס להשתחוות
 ועתה הגליות שאר אל שאחריו והפסוקים נפש עד מיס באו כי אלהיס

 הושיעני שאמרתי מה ואמר היחל ובראשון מהם אחד כל על לדבר יזוזר
 ידעת אתה אלהיס כי רעתי היסט עונותי כי הלי תאמר הל אלהיס
 חס אתוד'עליה ואיך ידעתי לא ואנכי סוגג חטאתי אשר הוא לאולתי

 ממך הזדונות המה ואשמותי לאולתי ידעת אתה וזהו אני ולא ידעת אתה
 כי להיות ממך ואמר אותם ולאכחדתי עליהם לאנכחדוכיהתודיתי

 בינן לבדו לה' אס כי אדם לבני לגלוקס אסור למקום אדם שבין עונות
 לא ממך באומרו כיון וזה כו' פשע נשוי אשרי פסוק על ז״ל כמ״ס לקינו
 ואליך ממני נכחדו לא ממך אדם לבני גליתיס לא כי גס כי לומר נכחדו
 זהעלהשונגשהיא כל עם תשובתי הספיקה שלא זפשר ש וגס )ז(

 בשבילי יבושו לבל עשה ישועתך מקוה רק עליה מתודה סאיני חזלתי
 שגגות ולח זדונות בי שהין היות עס אינךמושיעני כי בראותם קויך

 שהתודיתי בזדון ההשמות ועל עצמס על הס גס תקוה ויאבדו ידועות
 לבהמ איכך כי שיהרהרן מבקשיך בי חליכלמו הושיעני מחילה ובקשתי

 שהוא לצלם הסתחויט אשר ועל )ח( לנו כאב ישראל אלהי ואתה סבים
 הין .פי׳הגויס ש הגדול עזן והוא נפש עד מיס באן כי שאמרתי מה

 מישאל חנניה בצאת כי כמ״שז״ל בפנינו ורוקקיס אותנו מחרפין
 ומחרפין ישראל איש כל בפני ים רוקק הגזים כל היו האש מכבשן ועזריה

 ישראל אומרים זה על א ע ועבדתם כזה אלוה לכס היה ואומרים אותם
 אפילו אנחנו אשמיס שאבל באופן כבודך על עליך חרפה נשאתי עליך כי

 תשובה והיא פני כלמה שכסתה במה אשמתנו תנוכה הנה הגרם בעיני
 הנביא שמואל כמחיצת נכנס נוב מעון שאול שנכלס שעל ז״ל כמ״ש גדולה
 אותי מכלימים הגויס היו מאשר פני כלמה כסתה בלבד ולא )ט(

 כל האחת לפי כי והוא באלו הלו מישראל גס חס כי פני על ברקקס
 זה אה זה חושדים והיו חלילה מלבם ולא לפנים אלא עשו לא ישרחל

 אבי בני אחי כי לאחי הייתי מוזר כי והוא מלבו השתחוה חבירו אולי
 למוזר הס כי גמור לגוי בהשתחזיתי חשדוני לא ביותר הוקי המחבבים

 יהודי לב בחינת לו ויש היא ישראל שהטה שאעפ״י זר ונעשה שממיר כמי
 באופן בעיניהם כמי שההנכרתילע״א ממש נכרי הייתי אחי לבני אך

 השהחויתינמצאכיגסחעמי באזמרסשבכללב אוהס מכלימים שהיו
 צריך והייתי כלמתי לי די הוא סכן ואחר כלומר נכלם הייתי זקר,כי

 ררי" ני לי( : לפנים חלא עשיתי לא כי מחשדתס להתנצל

 אלימעטכעינירה ואומרים ככל גלות כני מדכריס עודם זכו ביתך
 היוקינו על באה הלא כי כמדובר הצלם עון על פני כלמה שכסתה מה

 שהחריבו ביתך קנאה חש הנה כי בירך חורבן. צרת על כנשרפיס
 חורפיך חרפות אש כיקוד יקוד יקד בי שהיה מה ועל ושרפתני אכלהני

 מה היא חרפה נשחתי עליך הומרו כי שכתבנו במה או * עלי נפלן
 בצקס ישראל איש כל פני על ורוקקין ימחרפיו סהיוהגרסמכלימין

חנניה ־! א טו



סט תהלים אל רוממות
 ע״א ועבדתם כזה אלוה לגס היה באומרם האש מכבשן וחביריו חנניה

 ביתך תוך מחרפים חויב." היי הס רשעים חלה הנה יאמר זבזה
 ושרפתני אכלתני ביתך קנאת כי נכוה שהייתי עד ומחריבים ושורפים

 על ביתך מחורבן בכוה והייתי ממני הרגו ואשי- גלותי צרת עובתי כי
 שהיו חרפות כי עלי ובהפך כבודך

 היו כה עד אשר חורפיך מחרפים
 בהחריב אותך מחרפים חורפיך

 נגדי שהיפכוס עלי נפלו עתה ביתך
 ה' נגד הייתי אשר הוא אני כי לומר

 כבודו על חסתי שלא זמחרפיןחיתי
 כבודך על כה עד נכוה שהייתי אחר

 כיחס עוד ולא )יא( כמדובר
 על כי והוא כו׳ נפשי בצום שואבכה

 פס בגי צרה באה ישראל בני עם

 ובזה ושבי ואבדן והרג חרב במכת
 כמו הנפש צרח להם היתה וגס

 עד מיס באו כי אמר שעליה שכתבנו
 שגזר הצלס עון על שהוא נפש

 אמר לפניו בהשתחוות כחצר כבוגד
 על לבכות דרךאנש*ס הנה עתה
 צרת שהיח העון מעל עצמס צרת

 : ק לחרפות ורתרהי נפשי בצום ואבכה יא
 : למשל לרחם ואהי לבושי ־תנה וא יב

 : שכך שורתי ו-ננינוירת שער ישבי בי ישיחו יג
 כרב־ אלהים רצון עת יהוה1 ואניתפלתי־לף ,יי

 מטיט ך־הצילני טי : ישעך כאמת ענני חסדך
 : וממעמרךמים משנאי אנצלה ןאל־אטבעה

 מצולה ו^־תבלעני מים שבלת1 אל־תשטפניטז
 עננייהוהכי־־ 'ח :ואל־תאטר־עליכארפיה

—ואל יח :אלי פנה י־חמיה כריב חסז״ך טוב

הרבה
אס כי כך עשיתי לא אני אך הכפש

 את רוחי עם ולא נפשי את אס כי בוכה הייתי לא נפשי בצום )אבכה
 מראיתי מאיש שנשהת עד כאחד ובכי בכוס מתפעל הייתי וכ״כ גויתי
 הייתי בקרבי בהיותה כי לי טוב היה מתי אם כי לי לחרפות נפשי ותהי
 או * לי לחרפות שהיא בקרבי היותה נמצאת רואי כל בעיני חרפה
 ואבכה היחלתי הנה כי ליתקן לעשות מה חדע לא הגלות בצרת יאמר
 על הנפש צרת על וחבכה מהגלות גופי צרת עזבתי כי שהוא נפשי בצום
 בהיותי כי לי לחרפות הנפש ותהי הבה כי וחראה וטמאתיה חטאתי אשר
 מחרפין היו לצלם בהשתחויתי שאבדתי נפשי ליעל אזי ואומר בוכה
 ועבדתם כזה אלוה לכס שהיה חרפתכם היא זו הלא באמור בגויס אותי

 הגלות צרת רק מזכיר הייתי לא ואלו בפני רוקקיס והיו הגויס להבלי
 חשבתי כן על )יב( עון למזכירי בזה להם הייתי כי מחרפין היו לא

 ואהי הכה כי לי שוה ולא משתיקה שק לבושי ואתנה כי והוא אחרת דרך
 להם רע סימן עלינו משל אס כי זה אין כי אמרו האויבים כי למשל להס

 סימן שעושיס או בעליו צרת על רק שק לובש העבד אין כי באזמרס
 לקחתי אז )יג( שק מללבוש חותי מובעים שהיו בחופן כהס שיהיו להם
 עת תפלתי ותהיה העשה מה חמרתי חך לה להתפלל והיא אחרת דרך
 והוא שער יושבי בי ישיחו כי רואה שחני בעת עושה אני מה כן על רצון

 בשערי או החצריס בשערי כי ומעוננים הדשכיס כידרךהגויס
 העוברים יום קשי על להתלוצץ שם לשבת קבזעיס מושכות יכינו העיר
 פיהם שחוק אז וימלאו בכה אומר וזה בכה זה ויחמר מושבם שער לפני

 שער יושבי בי ישיחו הנה הגולה ישראל איש ואומר עליהם בהלעיגס
 אז )יד( וגלותי צרתי שמחת על שכר שישתו שכר שותי ונגינות זגס
 על שמח'ס אז הלא כי רצון עת ודאי היא רצון עת ה' לך תפלתי ואני

 ולכן אפו מעליו והשיב כו' תשמח אל אויבך בכפול עכין והוא נפילתכו
 אפך מעלי תשיב כי רצון עת ודאי אז כי אמרתי לאדי שמחם בעת

 כי הרחמי' שם הוא ה' שם בחיכת 1! רק מספיק זה אין עדיין אך ותרצני
 בעיכיו ורע ה ירחה פן כאו׳ חויבו לאד האויב בשמוח אפו המשיב הוא

 רצון עת היא הרחמים שם בחיבת על הכה אמרתי אז כן ועל כוי והשיב
 משם כיגוד לי יהיה מעשי לפי אס העשה מה אך רצון עת ׳ה לך וזהו

 גס כי חסדך ברוב אלהיס ואומר גומר אני כן על הדין מדת הוא אלהיס
 ולא עככי חסדך וברוב חסד כחיכח כן גס ממכו יבצר לא אלהיס בשם
 כ״י בגלות שכיכה כי ידוע כי ישעך באמת אס כי עצמי מצד כדאי שאני
 יושיענו ישועתו שאגב ישראל של ישועתן הבה של ישועתו כי ידענו וגס

 שהיא שלך הישע של באמת ענני עצמי מצד מסופקת ישועתי אס לומר
 הצילני )טו( : אני גס ותושיעני תענני ישעך אמתיתשאגב

 ישראל את המשעבדות מלכיות הד שסידר שאחר כתבנו הנה כו׳ מטיט
 כז׳ מצולה ביון טבעתי אמר מדי ועל כו' אלהיס הושיעני אמר בבל שעל

 בכל על שאמר מה ועל ואחד אחד כל על חזר ארבעתן הזכירו ושאחר
 ׳ כן לאולתי ידעת אתה אלהיס ואמר בו לדבר חזר כו' אלהיס הושיעני

 אמר עליו אשר הב הגלות על לדבר עתה בא הקודס פסוק סוף עד
 שהיא אחשורוש בסעודת שהחטיאס המן על שהוא כו מצולה ביון טבעתי

 אס לאליהו משה אמר כן שעל שכתבנו כמו לטיט הנמשל החומר הנאת
 כו׳ אטבעה ואל מטיט הצילני פה ואמר חזר זה ועל חתומה היא בטיט
למ"ד&מהשנתחייבן בין כי העגלה בביאור אצלנו כתוב הנה כי והוא

 כן'והזר( מטיט הצילני ויאמר בא מדי
 ביון טבעתי בפסוק כתבנו הנה כי

 אלמי הדבר שמדמה מצולהכו'
 ועדיין מצולה שבעמק כמיס שטבע

 אך ולעלות לשחות לו הפשר היה
 ראשו על בנח מיס כשטף“בא״חח

 על המיס שטף הכאת כח ומחמת
 בבבל כי והנמשל נשטף הראש

 בין עומד והוא כד״א מצולה הנקראת
 השתחוו שס במצולה חשר ההדסיס

 אך מיס במעמקי כבחיס והיו לצלס
 ולעלות לשחות יכולים היו תשוב' ע׳י

 לא כי שהוא המה זכיס כימים
 שבולת בא אח״כ אך לפנים חלח עשו
 שהוליכם הרע המן הוא מיס

 יטבעו כן וע״י אחשורוש לסעודת
 כיהסעוד הצלס עין היוןשאחר בטיט
זה ועל כוי חתומה היא בטיט אס משה

עשו

 יבצר לא הסעודה עון על שהיה מר לא ובין הצלס עזן על היה כליה

 הגזר נחתם מהס איזו על רק ההפרש ואין עבירות נופי שני שם שהיו
 על כן ועל בס״ד שם אצלנו כמפורש נואלים שני הוצרכו כן שעל דין

 מעמקי שאחר הסעודה ן ע! על שהות מצולה ביון טבעתי חמר אשר
גלות על שהוא הצלם מיסשלעון ־ ,

אמר כן שעל טיט נקראת ההיא
 תשחלעל זה מה איש יהמר פן עתה אמר כו' ביון טבעתי למעלה אמר
 הלא הסעודה מעון תנצל כי גס והלא כאמור לטיט הנמשל הסעודה עון
 המו חדס בני שונאים לך היות חחד קשים דברים שני עוד לפניך גס

 התל נבעל משל מהמן המלך שונא היה יותר כי ז״ל כמ׳ש ואחשורוש
 מונע הקב׳ת אין כי מידס ינצל ומי בחירה בעלי והס החריץ ובעל

 למעמקי הנמשל הצלם עון כן גס יש הלא כי שנית ועוד " הבחירה
 הוא מטיט הצילני אמר כן על כו' טבעתי בפסוק למעלה כמפורש מיס
 זה מעון נקי זני ש ואחר הגיזרה בחתימת אטבעה ואל הסעודה עין

 הצלם עון הוא מיס וממעמקי בחירה בעלי היותס עס משונאי אכצלה
 במפורש המן הוא המיס שבולת היון בטיט שטבעתי גרס מי כי והוא

 טביעת מעלי בהסיר כן ועל ל ז" כמ"ש הסעודה חל קבצן שהוא למעלה
 הצלם עון של מיס ממעמקי וגס מש!נחי אנצלה הסעודה עין שהוא הטיט

 _ . _ כי ממנו לינצל קל היה לבדו הצלם עזן כי למעלה שכתבנו כמו
 הסעודה שהוחעון מיס שגולת תשטפני אל זזהו )טז( לפנים אלא

 המצולה של הצלם עון שהוח מצולת תבלעני אל ובזה כמדובר המן שע״י
 נבלעים היו לח המן של מיס שבולה היה לא שאס שכתבנו כמו בבל היא

 בעלי והס אעשה ומה תאמר ושמא בבל היא במצולה שהיה הצלס בעון
 עלי תחטר ואל כי א' טעמיס יש זה לעומת הלא מהס ינצל ומי בחירה

 חיים אנו מפיה כך קייס מיס כבחר שהיא הצדקת אסתר שהיא פיה בחר
 נמצא המן נגד לבבו ותהפך המלך אל בפיה שתבעה בחירה בעלי נגד

 חל וזהו הדבר ויתוקן האחר השוכח המן את ויהרוג לאוהב המלך שיהפך
 • תאטר בל עמה תהיה כי המלך אל מלדבר שהוא פיה באר עלי חאטר

 או גהינס על שהוא המפרשים כדברי שאס באר אומרו יצדק ובזה פיה
 בוטח שאני לומר שומע יחשדני ואל )יז( בור יאמר ראוי היה הגלות
 גס שעתה בוטח אני לפניו חסד נשאה שהיא במה לא כי בך ולא באשה

 טוב כי ה' ענני אומר אני אדרבה כי טבע בדרך ונושע חסד תמצא כן
 המלך בעיני נושאת היא אשר מהחסד חסדך מדת הוא טוב כלומר חסדך
 זכאית ידי על זכות שתגלגל אס כי כו' תאטר שאל אמרתי שלא כלומר

 מן לאסתר מנין בגמרא ז״ל כמאמרם פניס הסתר גורס העין ואס
 כי במקומו וביארנו כוי פנה כי כוי אסתיר הסתר ואנכי שנאמר התורה
 המלך לפני ובבואה לערל לינשא הוצרכה כי פנים הסתר היה לאסתר

 שאנכי הטעם הכתוב ורמז הצלמים לבית בבואה ממכה שכיכה נסתלקה
 אל מה פכיה שהיהה הצלם בעדעון לכפר הוא פני אסתיר הסתר
 היא תכפר והוצרך לפנים אס כי בעצם היה שלא עס אחריס אלהיס

 הגג את שהניח שאול ע״י העולס אל שבא המן שע״י למה זה עון בעד
 ישראל את שהחטיא המן אבות אבי את ההוא בלילה שהוליד אחת לילה

 ישראל כללות כל את גס לחייב הצלם עון ידן על ונתעורר בסעודה
 הכתוב אל ונחזור * היטב באר במקומו אצלנו ומפורש בסמוך כאמור

 הסתר לאסתר גורס העון שאס חסדך טוב כי ה ענני אמרתי הנה אמר
 גם ואס )יח( פניס ההסתר הפך שהוא אלי פנה רחמיך כרוב פנים

 בגין עשה בגיני עושה אתה ואין ממני פניך שתסתיר ראוי ישראל אני
 עד שהוא מועד יוס עד תאריך ולא מעבדך פכיך תסחר וזהי מרדכי

נבוכה שושן והעין פסוק על ז"ל וכמ״ש מעתה לי צר הלא כי לאדר י״ג

סהיו י



נח סט תחלים אל רוממות

 : פדר איבי למען אל־־נפ^גאיךה קרבה יט
 כל־ נגרף ונלמתי ובשתי חרפתי ידעת אתה ד

 ואקוה ואנושה לבי שברה1 חרפה יא :צוררי
 ויתנו כי מצאתי: ולא מנחמים ול ואין לנוד

 ♦דקי־־ גכ :בברותיראשולצמאי^קוניחמץ
 : ל^מוקש ולשלומים פח5 לפנידהם שיחנם

תמיד ומחניהכש מראית ^עיהם יי
 אפף וחרוץ זעמן: שפך־־עקיהם כי• : הס^ד

 הםאי־6תהי־טיךתםנשמהבאה יי ישיגם:
בי־אתהאשר־חביתךךפוואל~ עי יהיישב:

 לכן כו׳ חונקך אני מחר ואומרים ישראל את מצרים מאז הגויס סתיו

 עם מדברים כו׳עידס גאלה נפשי אל קרבה )יט( : ענני מהר
 כללות יחיד בלשון ואומר המן גזרת צרת על מדי שבגלות ישראל בני

 לגוף הס המלכיית של מות צרות כל כי והוא כו׳ קרבת שבגלות ישראל

 להמיר אליהם שומעים היו אס אך
 תהיה אליליהם בתבנית ככודס
 לבית טוב רב ומה הנפש אל רעתס
 עליהס שגזר צרתם שככל ישראל

וחכיריו ולחנניה לאכרהס עשה כאשר

 מאימות ככודס את המירו לא המן

 שרכים בהתהפכות כן שאין מה מות
 אל ונכא * תתיהדים הארץ מעמי

 כנסיוןקדש הנמצא כי העניןוהוא
 או נפשך אבד חליו כאומרם ה את

 עיקר יעשה מהנפש • גופך כהרוג
 נפשו עס יהי. ויחנכו אל פכי ויחלה

 כהמיר יאכדנה כל לבו את להחזיק
 הנגד גופו את כהשליך ברע טוב

 יתברך הוא ואם נפשו תחת למות
נופו את גס להציל לו חסדו יפליא

. ------
 אתה התקרב נפשי אל קרכה כאומרו פה יכזין ועניןזה לה תודות ישלם

 שילך כגוף וגאלה כנסיון לעמוד התחזק דבקותך שע״י אליה והדבק ה
 תהרג או דת על ועכור הכפש לי תן או לומר העכו׳ס דרך כי תחתיה

 נפשי בערך גופי נחשב במה כי כנוף גחלה נפשי חל קרבה וזהו גופך
 את גס פדני גופי את ימיתו אס לי יעלצו פן אויבי למען ה׳ אתת אך

 שגס וחכיריו חנניה. ענין והוא פדיוני דחי שיהיו תחתי אותם זתתן גופי
כורא די שכיבא יתהון יתהוף־אכל הסיקו די כאותם נפדו גויותיהס

מכאוב
כמגלהכתוב

 הדיקו גרמיהון דכל ת־צוהי דאכלו כאותן ונפדה גופו שניצל זכדניאל
 אתה )ך( : אליו תנלויס וכל וכניו כתמן ישראל נפדו כי אז היה וכן

 איזה עצמו על לו והוקשה חשונאי אכצלה אומרו אחרי הנה כו' ידעת
 מונע הקב״ה שאין הוא גדול שכלל אחרי כחירה ינצלמהכעלי הדרך

 אסתר ידי על שהוא טענה ואמר להיטיב או להרע אדס בחירה שוס
 השונא הוא המן את להרע מהשונאים אחד שהוא המלך רצון ההפך ני

 פסוקים כמת ונמשכו כו' תאטר ואל על כמדובר לישראל ולהיטיב האחר
 כו' חרפתי ידעת אתה הנה כי והוא שני ויתןטעס עתה בא שאחריו
 הנוגע על אס כי עצמי אל נוגע שהיה מה לב על שס הייתי לא כי כלומר

 באופן ונכלס ובוש חוחפר שהייתי מה היה בכבודך נזגעס על כי תליך
 מכוונים הס עליך ולחלוק לנגד כי נגדי ולא צוררי כל הס נגדך כי

 הבחירה ענין חין ולכן י כלומר כמקרה ואויבי כעצס יקראו ואויכיך
 ־. כך ולוחס אותך החנגד ינקה לא כי אותי מלהצר מלמונעס מעכבת
 ית לפניו מדברים מדי גלות כני עוד כו' לכי שברה חרפה )כא(

 המגילה כביקור והנה החומה כללות על יחיד בלשון
 כראשון העכין גלה ולא היה למה השני משתה אל טעם לתת כתבנו
 ז' אחשורוש מסעודת נהנו שבשושן ישראל כי שהוא בשני עשתה כאשר
 אפשר בלתי הוא כי כלילות גס להיות אפשר אי כי לילות כלא ימיס

 כשלשת והנה ושכוריס לשבעים גס ומה שינה כלי לילות וו' ימיס ז' להיות
 ושלשה ימיס שלשת והיו ושותס אוכלס כס למרק אשתי־ כיונה הציס ימי

 ותאמר לילות כלא שתיו המשתה של מהז׳ ימיס ששה לעומת לילות
 למלך שעשתה הראשון המשתה בו שהיה השלישי היוס אם כלבת אסתר
 עון מרוקי ימי ישראל השלימו לא שעדיין נמצא הדבר תגלה והמן

 ועדיין המשתה ימי ששת מירקו הלילות עם הצומות בג' כי הסעודה
 שיכא למלך אמרה עשתה מת כן על השביעי יוס מלהתמרק נשאר
 כל אל הדכר בהשמע אז מחר גס העשת אשר המשתה חל והמן המלך

 באומרס מחזלס לאבל ונהפך ולנס עיניהס נסתמו בשושן אשר היהודים
 חל תדבר וחשבנו נחיה בצלה אמרנו אשר מודעתנו אסתר זאת הלא

 אדרבה כי להפך ותהי לו עשתה אשר במשתה המן אה להשמיד המלך
 המלך עס היא גס אס כי זה אין המלך עס שנית פעם והזמינהו חזרת
 שלשה שאחר ההוא הלילה להס ותהי לעכרנו שלשתן ומעמד כעצה והמן
 אז שאכלו נפש להשיב ואכילתם מר כיוס לילות שלשת עס הצום ימי

 יתחמץ כי בבטנם לחומץ משתה ויין וראש ללענה נהפך הצומות אחר
 אשר החת ההוא הלילה להם יהי זאת עשתה והיא רעתם על לכבס
 לילה בלא היום כשיעור הלילה כי אחשורוש מסעודת השביעי כיוס נהנו

 הדכר גלתה אז מרוקיהס יחי שהושלמו ההוא הלילה ואחר כמדובר
 ישראל כי הכתובים ענין וזה ישראל אה ההוא כיוס ויושע תשני במשתה

 שמחתם והנה ויראו ויוס לילה ימים שלשה נפשס כצוס ענו אשר אחר
 את למלך אסתר הגידה לא השלישי שביום במשתה כי נהפכה לקוגה

 לני שכרה חרפה אמרו אז מחר ליום ממנתו ואדרבה האנני המן רעת
 לב מכקב והנושה נושענו לא נאנחנו לילות ושלשה ימיס שלשה צמנו איך

 חס כי אליה נשלחו היא עשתה כעצתו כי ואסתר מרדני הס ולמנחמיס
 )כב( מחר ליוס לזמנו חזרה הדרכה כי מצאתי ולה תחרישי החרש

כשהיחלתי רחש כנרותי ויחכו אז
 אחר כלילה נפש להשיב לאכול

 היקה שותה שהייתי ולצמאי כצומות
 כמשקיס המנחמים התהפכות לי
 המשקה מחמץ היה היגון כי חומץ לי

 )כג( חומץ ישקוני כאלו כמזון שלי
 מי לומר כוי שולחנם יהי כאומרם

 לפניהם שולחכם יהיה קם יודע
 והמלך לאסתר לשניה השני כמשתה

 כעצת שלשתן כי לנו לפח והמן
 ישראל על פורשים הס ופח עלינו

 אס כי החמת לפי היה כן ולא
 ורוב סיעתו וכל לשלומיסהסהמן

 נער כלי שלומים שהיו ועמו כניו
 מאתו למוקש היה להס כישראל

 רעת על מדי גלות על מדבר עידנו כו' עיניהם תחשכנה )כד(
 אמרורז״ל הנה כי והוא כו' תחשכנה ואמר המן

 ואמתני ד״א כהה ככל זז אימה והס מלכיות ד לאברהם הראה הקב״ה כי
 הנה כו׳ ותעניות כצומות ישראל פכי שהחשיכה מדי זו חשיכה זתקיפא

 שאמר אפשר כן ועל פניהם שהחשיכה על חשיכה כקרא מדי גלות כי
 עיניהם תחשכנה ישראל פני שהחשיכה מה לעומת כי כגמרדכריו

: המעד תמיד מתניהס ישראל נגד מתאוריס שהיו מה וכנגד מראות
 על היחל מדי גלות על לדכר כו'כההימו זעמך עליהם שפך )כה(

 כקראי יגעתי כאומרו למעלה הזכיר קשר יון גלות
 אומרים כן על לישראל צרות מיני בכל הפליגו אשר על למעלה כמפורש

 אל ישעו כל כאחד רבה טירדה שהיא זעמך עליהס שפך ההוא הגלית בכי
 ימות רגע כעצם ה זעס עליו חל אשר והנה והרעות הרבות הצרות

 זעמך עליהס שפך אמר לאט לאט הזעם בבא לא אס צער ירגיש לא ושוב
 שיהיה כאופן לסבול תתןלהסכח רק יכלו שלא כאופן ויהיו אחת בכת
 ישיגם אפך וחרון וזהו הזעס יכלס טרס עליהס לחול אף לחרון גס חלק
 ידם שלחו אשר ועל )נו( אף החרון עליהס יכא טרס ימותו שלא

 תמגר ולא כשחה טירקס תהי זה ככגד יתברך טירתו שהיא ה כהיכל
 מאין כשח' טירתס תהי רק האמור אף החרון כה לכלות ותהרסה טירתס

 מהס יהיו שלח וישים יהרס שלא חס כי החף וחרון כזעס שיכלו יושב
 :יושב יהי חל כאהליהס גס כ״א קיימים אהליהס ויהיו מטירתס מגורשים

 ישראל את הגלו קשר מלכיות ג על דברו כו'אחרי אתה בי )כז(
 אשר אדום הוק הד על ודבר בא למעלה שהזכיר מהד

 כי עליהם עתה אמר חכס אויבי רחשי משערות רכו למעלה אמר עליו
 אבינו יצחק מצות הלא כי לומר להם פה פתחון יהיה פן והוא כו׳ אתה

 שכאשר עמו יתברך הוא והסכיס כו' תריד כאשר והיה באומרו עליהם
 כן וקם מלקותס רצועות אדום שיהיה אורייתא פתגמי על ישראל יעברו

 בעת אותנו שייצרו מה כל היה ראוי ה' מצות שעברנו חחר אדרבה
 היו יתבר רצונו כעוברי משפט לעשות אס היה זה הנה אמר לזה החרבן
 אשר ה אתה הלא כי לככס עם היה ׳ה את להכעיס אדרבה אך עושים
 מנרודפס חסו לא ובייסורין ושביה בעוני הכית אשר שהוא רדפו הכית

 מהפר את לפניהם מספרים היו להכחיבס כדי כי עוד ולח רעתם על
 להכקיכס שהוא מכאוב תת זלכעכור כלומר מכאוב ואל וזהו ההרוגים

 להתפאר יספרו מעמך שלך חלליס חלליך היו אשר יספח חלליך
 כי יאמר היה הראוי כי לב כשוב יאחר או * הנשארים לב ולהכאיב

 דרומאי כר על הנזקין פרק האמור עיין אמר אך רדפו קתה הכית חשר
 הוה מאן לדין קטניה דאלהיה לאו חי האויבים שחמרו כוזיכח בן ועל
 ההורגים או המכיס הס המיס לא הגליות הרוני כל כי והוא ליה יכיל
 לומר צריך אין האויבים כי ואמר כעינותס האלהיס חס כי האמת לפי

 אתה כי וזהו יתברך נגדו שידברו חס כי מטקס היו מה' כי מודיס שקין
 אשר היא הכית אשר אתה להס מכותס היו ממך כי הס ולא הכית אשר
 על ז״ל כמאמרם והוא רדפו אותך כביכול ממש כי עמך את ולא רדפו

 כי וזהו יתברך אותו כרודפיס מדברים היו ה נגד כי לן ודומה טיטיס
 ומצטער כואב כביכול שאתה מכקוב ובשביל שר־פו הוא הכית אשר חתה

 כי להס יכלו לא הרגתם אתה שחלמלא חלליך ש?ס עמך כת חללי על
 על כן' ואבכה כו' מיס ראשי יתן מי כד׳א ומצטער כוחב ית׳ הוא ודאי
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ע סט תהלים אל רוממות

, תנה־עוןעל-עונם ב" יספייו: חלליך □כאוב
בגת כו׳ למנצח (א) חייכם סס^ר ימחו כט בצדקתך: ;באו “ואל
 $£$ הינידימ׳ משללמה ל?אני^ניוכואב :אל־־עתבו צדקי□ ועם

1 ־ " 1 שם־־ אהללה לא :תשנבני אלהיט ישיעתך

 תמיד הריגתם יספרו חלליך על לך שיש מכאוב בשביל עמי כת חללי
 : יספרו חלליך מכאוב וחל וזהו חלילה עליהם הכותב שני כמקהה

 לתת עכו״ס לאומות אפילו יתברך מדרכי חי/ הנה כו' עון תנה כח
 למה שלהם עינית שתי הס שתם ועוד עוןעלעון

 חמר השני ועל סתס אמר האחד

 דרכו הנה כי יאמר 'וחפשר עונס
 הקדם עם צדקה לעשות יתברך

 שהעין שהוא ן ראש רקשון להעביר

 עד השני וכן נמנה חינו הרקשון
 תנת חמר ואילךנמני ומשלישי השלישי
 היחידי עונס על שהוא עונס עוןעל
 ויחשבו הוא גס שיחנה הרקשזן שתוק

 שהוא בצדקתך יבואן שלק זה על זה
 להעביר עושה שחתה הצדקה בכלל

 ימחו כן ידי ועל )כט( ראשון ראשון
 בר״ה נכתבו שחס קייס מספר
 זכיות רוב להם להיות הקייס בספר

 יהיו עונס על עין חתך ידי ועל
 נכתבו לא ואס ימחו עונות הרוב
 להס תת בלתי על בינוניים והס עדיין

 בחופן נ1ע על עון תנה עינם על ן ע
 : יכתבו חל בדינם צדיקים שעם
 חשיב כו׳ וכואב עבי ואני )ל(

 שבגלות ישראל כני עם

הסיר עליהם וכעס צאן לו

ותיטבייהוה י לב :^היםכשירואנדלנובתודה

^מחו ענוים ראו לג :מפריס מקרן פר □שור

 יהללוהו לק :בזה לא ^יםידדהוארדאסירץ
1 ם אלך׳ כי לי בם: וכל־רמש ימים וארץ מים ש

 : וירשרח שם וישבו יהודה ^רי ויבנה ציון ץשיע
 : ישכנחבה שמו ואהבי עחלוה עבדיו וזרע

 'אלהיט ב לדודלהזכר; לנסח * ע
 חושה לעזרתי .יהוה להצילני

ויבלמו אחור יפנו נפשי □בקשי ויחפרו יבשו■
 האמרים בשת□ על־עקב ;שיכו י :רעתי חפצי
—כל בך ׳ וישמחו ישישו מ :האח1 האח

א׳

1

 ותניעני וחומר המר האחרון מה
 וגס .ליגתל זכות לי ואין במצות ודל

 יישוב בי ואין הגלות אורך על כואב
 לכן הרחויה תשובה לעשות הדעת

 זהתשגבני ספק בלי עצמך שהושיע שישועתךאלתיס רק נחמת לי אין
 •ב וכן מממון עני ומאג עני היותי ידי על או אני גס תושיעני שחגבך

 : כמדובר תשגבני אלהיס ישועתך אלו ייסורין מיני שבי כזכות בייסורין
 השגלתשגבני ישיעת כי אחריאומרו נו ;ים אל שם אהללה )לא(

א׳שאומר דברים שני אעשה אז אמר אנכי גס שאושע

מבקשץ

 חכירז ענ מתפצל בראות יתברך הוא כי ויפה
שומע כי דעו יאמר ווה תחלה המתפלל את

 יותר והנה גאולתי על תודה ואקריב השכינה תשועת על חדש סיר
 השכינה תשועת שעל מהשיר גאולתי שעל התודה יתברך היא *תשיב
 שם שאהללה אלא אינו השיר ענין כל הנה כי חלהים שם שהיא

 וזהו בלבד אלהיס שם הלול אס כי אינן השיר דברי כי אלהיסבשיר
 ישועתי על התודה עשוהי הוא מוה יותר אך בשיר חלתיס שם אהללה

 אלהיס יגדל טובה לך שאחזיק מה זכות ירי על כי בתודה ־!גדלנו ז הנה כי
 ה רוח את כח מלחתי ואנכי ענין והוא אדני כח נא יגדל ועתה כעבין

 תשי ךד,^ צור ץעכ הפך הנזכר כענין הגדול הנזכר מהשם שפע שמתמלא
 הריב ש פר משור זו תודה לה׳ ותיטב ובזה )לב( בהודה ואגדלנו וזהו

 כי לפרסותיו קרנותיו שקדמו מפריס מקרין היה שם כי הראשון אדם

 קרנותיו קרמו באומרם רמז וזה הקרכן היה ולתקן אשמותיו קדמו החלה
 ק"תי(■ למם אהןש לפרסותיו החטאות אל משל שהם נגיחותיו סהס

 התודה כן שאין מה העון אל תיקון היה הקרכן כי סדוקות פרסות שהוא
 ואני אומר אחרי כו׳ ישמחו ענויס ראו )לג( : חטא על באה סאינה

 שכינה גלות על וכואב בזכותי ליושע עני ואני פירושו שיהיה וכואב עני
 ישועתך ידי שעל תשגבני אלהיס ישועתך כן ועל אלהיס שם שהיא כ״י

 הבה ואומר בנו מדבר יתברך הוא כאלו הקדש רוח משיבה אני גס אושע
 שכינה היא אלהיס כבוד על ולהצטער לדאג טוב כי וו בחינה ענזיס ראו

 היו זו בחינה ראו לא אשר גס והנה זה על וישמחו כבודם מעל בגלות
 כמת החשוב לבבכם ויחי עצמכם צרת דורשי ולא אלהיס דורשי אתם גס

 חביח על מתפלל בראות יתברך הוא כי איפה דעו כי )לד( בצרתכס
 שומע כי דעו יאמר וזה תחלה המתפלל את עונה דבר לאותו צריך והוא

 שכיבה היא אסיריו ואת כך ואחר תחלה הגלות בני הס ה׳ אביונים אל
 הגולה בתיך מרכבותיו בכל יחזקאל אותה ראה כאשר שלה פמליא וכל

 • סיריןא ואת כן אחרי עליהם המבקשים אביונים אל ששומע אחר
 נתתי כי כו׳ השדה חית תכבדני ענין אמר כו׳ שמיס יהללוהו )לה(

 יתברך הוא כי בחירי עמי להשקות מיס במדבר
 תכבדני וזהו ה׳ את יהללו מאליה טיב׳ להם שנמשך והלק למעננו עשת
 רה עשיתי בשבילם שלא עם כו׳ מיס כמדבר נתתי כי על השדה חית

 אלהיס כי על )לי( ט' יהללוהו הנה יאמר כן בחירי עמי להשקות

 ערי ויבנה רק ונבנה מתיישב אינו העולם ששאר היות עס ציון יושיע
 שלא מה לעולם הפסק בלי שהיא ירושה להם שתהיה שם וישבו יהודה

 (1)ל הפסק לה שיש מתנה בחינת שהיתה ראשונות בגאולות כן היה

 ורע הלא כי ציון יושיע שה׳ במה הנאה העולם לשאר אין כי עסהית
 • דרכו פי על להם שנמשך מה על שהוא העולם שאר ולא ינחלוה עבדיו

 והטוב וראשונה בעצם המקבלים ישראל עתה גס ומה יהללוהו יתברך
 העולם והיה נפרדים חלילה יש אין אס כי והזח כו׳ וארץ לשמים הנמשך

: ישראל מבלי חבר

 #הרועה ואת הדיר וחת הצאן את
 התחיל לצאנו המלך חזר ימים אחר

 ולרועה הדיר חת ובונה מכנסס
 הצאן הרי הרועה אמר הזכיר לח

 נזכר איני וחני בנויה והדיר מתכנסת
 אלהיס כי למעלה דוד אמר כך

 וישבו בנויה הדיר הרי כו' ציון יושיע
 חיני הרונגה ואבי הצחן הרי כו' שס

 " עכ׳ל להזכיר לדוד למנצח נוכר
 כי תשנה לא דבריהם אחרי והנה
 כו' להצילני אלהים )כ( :נעמו
 להצילני מוכן הדין מדת הנה קמר
 הטבה קיוו יש' נא יאמר כן ואס

 למהר הוא הלא רחמי' מדת לי תעש
ושעור חושה ה'לעזרתי וזהו הדבר
 לכן להצילני מוכן כבר אלהיס הדבר
או )א( * חושה לעזרתי ה אתה

בענין המזמור כל בו וימשך יאמר . .
 על הוא בזה חפץ וכל ישעו כל כי ראשון בפסוק מר>ל שכתבנו מה

 הערות ויתיישבו משיח הוא דוד הוא כי ישראל את ירעה שהו׳ העתיד
 עני נאמר המשיח מלך על כי אמרו רז״ל הנה כי והוא שבמזמור רבות
 רז׳ל מאחרי וים ישר ישועת חל תאב וחביון בעני הוא כי חמור על ורוכב
 אל ונכא * ישראל ישועת על ונחלה ומצטער כעני הוא כי זה על ידברו
 ייעד כאשר לעתיד ישראל רועה להיות ליזכר תחבתי ת דוד אמר הענין
 הקודם כמזמור נזכר שלא על מצטער שהיה ו״ל ׳ש וכמ יתברך ליהוק

 ישיעות שתי הנה עתה קמר הקודם בפסוק מרז״ל כנזכר ישרחל בישועת
 לבא לעתיד שנית מאויביו נרדף שהיה כנודע הזה בזמן ח צריך אני

 לי שישועתה ההוא הזמן על אני בטוח ייתר הנה אמר המשיח בימות
 הדין מדת הוא כיהלחעתהאלהיס )ב( הזה מבומן יותר באלהיס
 והס באויבי דין תעשה פן אותי המצלת מדה״ד יהיה חפץ ואיני להצילני
 אישי יענשו רוצה ואיני צר לי צרתם בכל כי רעתס חפץ ואיני ישראל
 הרחמים מדת ה אומר אני ולכן טוב לא לצדיק ענוש גס כי ידי על ישראל

לא שאויבי באופן חושה לאויבי להצר ולא לי לעזרה כלומר לעזרתי
 )ג( במיתתם ולא בתשובתם אבי חפץ כי בתשובה שישובו אס כי יסתכנו

 נפשי מבקשי בין קויבי סוגי שני לעיניה לעזרתי שתחוש מה ידי על והנה
 הסוגים שני מות בלי ורעה ייסורין שהוא רעתי קפיצי בין מיתתי חפיצי

 במיתתי הרוצים שהם נפשי מבקשי ויחפרו יבושו הנה כי כתשובה ישובו
 ויחפרו שיבושו לעזרתי חש שבהיותך התשועה חפזון פרי בראותם

 רעתי קפיצי שהם השבי הסוג ויכלמו אקזר יסוגו וכן עמי ה כי כראות
 ישובו כי שהוא עקבבשתס על ישובו כן וע׳י )ד( כלבד רעה שהיא

 אדם יבא צריך כן שעל משדי עזר צריכה תשובה שכל ולהיות כתשובה
 שישובו אומי־ אני לכן השמיס חן שיסייעוהו כדי לשוב רתקיל ליטהר

 אז נפשי מבקשי היותם על זיכלמו שיבושו בשתס בשכר לתשובה ויזכו
 התקלת היא כי לעזרתי וחש עמדי אהה כי ראותם אחרי רעתי קפיצי

 נהפכו ועתה האח האח בתקלה אומרם תקת זיכלמו שיבושו תשובה
 שעל ז״ל כמ״ש קשובה תשובה קוטר היא אשמתו על הבוש והנה להכלם

 מזכרת יהיה לבל ותומיס באורים ה ענהו שלא אמור לבלתי שחול שבוש
 בשכר כי נמצא הנביא שמוחל במקיצה להיות זכה אפוד נושקי נוב עון

 סיגים מהשתי ק כל על האק האת וכפל השמים מן יעזרו כי ישובו כשתם
 האח אומרת היתה אתת שכל רעתו קפצי על בין נפשו מבקשי על בין

 כי הזה הזמן על ישועתי על הוא זה כל והנה )ה( בצרה אותו בראותם
 אך אויבי על דין יעשה פן בשסאלהיס הצלתי תהיה בל מבקש הייתי

 שימשך הדין כי אותו מבקשים העם כל גס כיחס אני איןצ״ל עתה
 וישמחו שישישו באופן ישראל ולא המה עכו״ס אס שמחתנו היא לאויבינו

 אותך מבקשי׳ בלתי סוג הס אשר מזה ויותר שתצילס בךכלמבקשיך
שתצא אס כי אינו חפץ וכל ישעם שכל תשועתך אוהבי כיחס להנאתם

שכינה



גט עא ע תהלים אל רוממות
 יגדל לומר היא תמיד מאמרם כל שאלה אלתיס שס היא מהגלות שכינה

שכינה צאת אחר שהוא כעולם מהרה גדולתו שהוכר כעולם חלהיס

 חושה־־ אלהים ואביון עני1 ואני י :ישועתך
:אל־תאחר יהרה אתה וספגטי ליעזרי

 באופן מהגלות ישועתך חוהכי אלהיס יגדל תמיד ויאמרו וזהו מהגלות
 אדרבה חס כי בשסאלהיס הצלתי חפץ שאיני הזה הזמן הפך שהוא

 כזמן כי ועוד )י( אותו מבקשים
 ואביון עבי וחני תבקשךגם זולת ההוא

 אז כי תתייחס לעני המשיח מלך כי
 לעזרתי ה להצילני אומראלהיס לא

 ל, עאנסבך
כו "

 לי חושה הלהיס שנס אס כי חישה
 צריך הוא עסשגס בשבילי כלומר
 ידעתי כ״י בגלית שכיני כי דב־ לאותו

 כי והטעם אלי הנוגע י על יחיש כי
 ומפלטי עזרי וחביון עני להיותי

 ה מ כי לי ונע הנ על הוא זה אך אתה
 במזמור כרוחקדשך הזכרתני שלא

 בישועה הרועה אני שאהיה הקודם
 אלתי' שם גס בשלי כי ידעתי העתיד

 כי הוא ומפלטי עזרי כי לי יחיש
 כן שעל דוד לנפש מתייחסת שכיכה
 כמורד דוד בית במלכות המורד אמרו

 הוא מתיירא שחני מה אך בשכינה
 ליגאל ישראל זכות העדר על פן

 ה' פניך אחלה לכן הגלות תאריך
 כי התשועה תאחר אל רחמים מדת

שאל באופן רחמיך יגזלו אס

 : תאחר

 לצור י לי הייה ג והושיבני:' אזנה

 להושיעניכך־ס^ץי קתמידצדית לכרא מערן
 אלהיפלטנימידרשעמכף י ומצודתיאתח*•"

 אדמיהרה כי־אתהתקותי ה מעולוחומץ:
 ממעי מבטן נסמכתי עליך• י מנעורי: מבטחי

 כסופרת * :תמיד תהלתי ך3 גור אתה אמי
 פי ימלא " הץתילרביסואתדהםחסי~עח

אל־תשליכס :*תפארתך תהלתךכל־הלט

 כי־אמרו י אל־תעזבגי: כחי ככלות זקנה לעת
 לאמר יא :יחדו נועצו נפשי מרי וש י רך אויבי

אלהים  חסיתי
הנה

 ובייחוד המזמור ידבר רעתו מבקשי אויביו צרת על כי מהמפרשי׳ יראה
 הנה יאמ ויתכן בנו אבשלום מפני ברחו זמן על שהיה מהרד״ק יראה

 וזהו לעולם אבושה לשלח לי די בך שאחסה רק שאתפלל מכלי כי ידעתי
 עמך לדב' תאבתי כ״כ עכ"ו אך )ב( לעולם חבושה אל חסיתי ה בך

 זתפלטני ממות תצילני שכצדקתך היות שעס מפי דברי שומע זשתהי'
 ותפלטני תצילני בצדקתך וזהו ותפלטני הצלתי שתגזור למעלה מצרה
 וזהו תפלתי דברי תשמע עד למטה התשועה הפעול שלא פניך אחלה
 טרם כו'שאס שפתיו וארשת על אצלנו הכתוב ע׳ד והושיעני וכו׳ הטה

 שנית ועוד )ג( מתפלל הייתי לא בפועל התשועה עושה הייה אתפלל
 תהיה שלא שלישית " לי היה רק שליח ידי על יהיה שלא ממך אבקש

 האויב יבא אפשר מלפניו אך מאחוריו רק נסתר שאין סלע כמחסה לי
 שבתוך־עעון כמי מחיכותך מסובב מעון לצור לי היה אך בו וילחם
 שמאימת כמי הצרה בעת בלבד המעון יהיה שלא רביעית ועוד * ובית
 שהוא תמיד לבא אס כי ומצודה מגדל בתוך יתחבא אחריו ברודפו אויב

 קדושתך בפנימיות ונכנס בא אהיה שתמיד מעון איכותך תהיה כי
 שאחר בית תוך כבא שאינו יתברך קדושתו לפנימיות קץ אין כי כנודע
 קדוש אחד יכול יתברך בקדושתו כי פנימיותו השגת נגמר בפנים שהוא

 עד יבא ולח ושנים אלף יום יום קדושתו פנימיות תוך תמיד נכנס להיות
 אלת שאלותיו כל אומרו ואחר תמיד לבא וזהו קץ לו אין כי פנימיותו קץ

 ידי על להושיעני צוית כה עי־ כי הוא לי היה שאמרתי מת ואמר פירש
 מצד נשמר שהייתי סלעי כה עד כי הוא מעון לצור שאמרתי ומה שליח
 שמא ירא והייתי אהרג שלא נשמר הייתי כי סלע שן בצד כחוסה אחד

 נשמר הייתי שלפעמים גס כה עד כי הוא תמיד לבא שאמרתי ומה אהרוג
 במצודה נטמן שאינו הצרה בעת נטמן במצודה שהוא כמי הייתי צד מכל
 הדברים שני לעומת כי אתה ומצודתי וזהו בלבד הצרה בעת רק

 שני שהם אהה ומצודתי סלעי כי אמר תמיד לבא מעון שהס האחרונים
 פירשו רז״ל הנה כו' פלטני אלהי )ר( • החלה לו שהיו דברים
 מיד פלטני אלתי פה יאמר זה דרך ועל הרע היצר על רשע צופה פסוק
 כי וחומץ המעול ודם בשר מכף יותר לפניך המקטרג שטן הוא רשע
 מן כי )ה( מספר אין וכמוהו יותר שהוא ממנת הטובה כמו מכף מ״ס
 רעה מקים הנני אלא תמות לא שאמרת תקוהי אתה כי אירא לא אדם

 מבטחי ועודכיהאלהיס י ימיתני ולא שיצערני יורה מביתיךכו'
 עוד ולא )ו( מלכותו בתחלת ככתוב למרחוק עד שהבטחתני מנעורי

 או הדס מעל יותר נפל השאר לבלתי מבטן נסמכתי עליך ס ג אס כי
 יתברך שהוא ז״ל רבותינו אמרו וכן שנה שבעים משנוהס לי שנתנו אבות
 אמי ממעי מוציאני הייה לא אתה אס כי והוא אדם מימי בדבר סתם

 לא החי את להאריך רק ידם לאל אין כי שנותס לי מ־עיליס היו מה
ולא תמיד תהלאי בך לכן גוזי אתה אמי ממעי זזהו המת אס להחיות

 : זאת כל את עשית לא עתה להמיתני חפצת ואלו ואבות כאדס
 על וקיומי הווייתי מציאות היה כך כל כו' לרבים הייתי כמופת )ז(

 שנות ונס נפל להיות רחוי הייתי מתחלהי כי בס דרך
 צרות מכמה והצלתני ונפלאות בסיס ידי על וקיימתני לי היו לא חייס

 אפילו כי עד מות ואימות ורדיפות , 4
 זכיות ורבבות אלפיס לי היו אס

 כמופת כי גדר עד ונתעכלו נתמעטו
 רבים בעיני הייתי כי לרביס הייתי

 על מהקיים בעלמא ומופת כדוגמא
 להורות ומופת אות להיות בס דרך

 והשגחתו יתברך גדולתו לעולם

 שלא ומקיימני האדם בני את והטיבו
 הראות למען רק בזכותי ושלא בטבע

 כי הוא כן ז ל אך בלבד השגחתו
 ואתה זוהו כשבילי פלי מחסו שאת אס

 החסות אין הלא כי והראיה מחסי
 הוא גס אס כי בלבד קייס אני השחר
 שמצאתי היה לא וחס עוז לי היות

 מופת שהייתי אס כי בעיניך חן
 היה לא כדאי בלתי היותי עם בעלמא

 וכו' פי ־)ח(יטלא בעוז מחסה לי

 יתברך הוא כי אומרו אחרי
 מבטן נסמך ושעליו מנעוריו מבטחו

 חש-עשה כירבונסיזונפלחית כו'

 אפש׳ ה£1 דברי שומע עתה אמר עמו
 מתיק שאני כימה לבו על יעלה
 עלי כי הוא ומהללו יתברך אליו טובה

 ונפלאות הטבות לי לעשות הרבה
 איוצריך אס כי כן לא כי אומר אני כן על ואחד אחד כל על לא אך רבות
 אחד על אפילו חס כי לי שעשה רבות הטובות על רבות תהלות על לומר
 אגמור לא היום כל כהלול אתמיד ונס תהלתך פי ימלא חס אפילו בלבד

 לבעל תפארת להעדר שיתייחס באופן מדי יותר כמפליג ירחה ולא
 ודס בשר מלך שיעשה אחת הטובה על אס גס כי הוא כן לא כי ההלול

 כי למלך תפארת אינו אחד יוס הדבר על להללו יפליג החיש אס לאיש
 הרבה יפליג ואס זמן יצטרך הלולו שסיפור דבר כשרודס מלך אפשר אי

 הנה דוד אמר ושותק מהראוי יותר הילול ששומע למלך ננאי יהיה המקבל
 פי ימלא כי גס אתה כי כהטבותיו הטבותיך ואין ודס בשר כמלך אינך

 אפילו זמן ולא פה יכיל לא כי תפארתך היא היוס כל ושיהיה ההלתך
 יש הנה כו' זקנה לעת תשליכני אד )ט( י• יתברך מהילוליז לחחד

 הס והשני להרגו הכחיס הגוף אויבי הס החי האדם אל אויבים מיני שני

 ומיחליס הנפש על חטא חשר עון בכל ברא אשר המשחיתים הנפש אויבי
 הנפש בחויבי תלויס הגוף אויבי ביד נפילת והנה בנפשו לידבק מיתתו

 עוד למשחית ויהרגוהו גופו אויבי ביד יפול וחטאים עונות בהיות כי
 מקום והיה החטא מן ומרחקן יו חסר־ רגלי שומר יתברך הוא כי ידענו
 באימרו החטא מן הותו בשמירתו הוא ימעט האדם כח ככלות כי לומר

 שמור ל בחירתו בטיב הוא יספיק מזוקן כחו וכשל דמו שנתקררה אז כי
 לשומרו עמו יהיה ה' גס יצרו כח וכשל דמו שנצרר עס אס כי עצמו את
 " זקנה בעת יכשר אשר בכשרותו דבר עושה ההדס חין כאלו נמצא כן אס

 בכתובים אויביו מתגרת לדבר הפליגו אחרי כי והוא הענין אל ונבא
 מה יהיה ובמה אויבי ביד זקנה נעת תשליכני אל עתה אמר הקודמים

 עמי מלהיות תעזבני הל כחי שככלות היא הלח תשליכני שאל שאומר
 כחי שכלה מה ידי שעל תטעס תעזבני שחס כלומר החטא מן לשמרני

 כיבאומרך תעזבני אפשר היה כן ועל מלהחטיאני סמוך יצר כח כשל
 איני כי להרגני אויבי ביי כמשליכני היית מה שמירה צי־יך אין בזקנה כי

 י תלו זה כי ()י כו' תשליכני אל אמרתי כן ועל בזקנה גס בעצמי בוטח
 יחד כמתייעציס מצליחים הנוף אויבי בעולס הנפש אויבי בהיות כי כיה
 אויבי הס נפשי ושומרי הגוף אויבי הס לי אויבי אמרו כי וזהו אלו עס אלו

 )יא( יחדו נועצו כה זלידכק לאחוז מיתתי ומקוים השומרים הנפש
 מת כלומר עזכו אלהיס לאמר הוא כשכילי כלומר לי אויכי שאמרו ומת

אותי גופי אויכי כראות כי שהוא עזכו אלהיס כי אמור הוא לחמר שראוי
 ככר כי להיות עונו אלהיס כי הוא לקמר שראוי מה אמרו וכורח נרדף
 כי לומר וטעמם שאולמו מפני ככרחו למעלה ככתוב זה שהיה הזקין
 מלחטא כעדר לא כן ועל החטא מן מלשומרו עז□ זקנה עת בהיות
 המשחיתי' הס יחדו נפשו שומרי שנועצו ומה לברוח והוצרך בעוכו ונלכד

 אויבי את כמייעציס מפתים הרע היצר מסיעת שהם בעונותיו שעשה
באופן עזבו אלהיס כי מציל אין כי ותפשוהו רדפו להם ואומרים הגיף



עא תהלים אל רוממות

 תרחק אל הדין מדת שהוא כיאלהיס
 בצד ייסורין לי ישארו חס כי ממני

 זמתפלליןכדי א' שעה שהיושוהיןאלהילא שאתה במה אס כי מה
 תמיד ואני וזהו למקוס לבס שיכוונו

 לבי כוין עד ומיחל שוהע שאני איחל

 טוב ידי על אני ראשונות בג וגס
כל על וה־ספתי וזהו מ־סיף אני הכול

הנשם מזריד וקא ונשב הרוח משיב אמרו נטרות ננינת כלנד נתונרה תאמר ושמא )כי( להינט רודפי ניד נמשלינני את5י״ ""י" דסומןהחחיה1ק מתיס מחיה •אמין שלא עלמא ורגש מיטרא וחתח מהסשלאיתחוהי לי־צל תוכל חינכה טימחחויניהנפש ?כ

טיס לומר צריך אין הנה שחמי יתנרך מאתו דוד שאל וה חח כי ויתנן עט המות מן הצלה אחי דנייס שני יש ני א1ה ילא "מיס חי 0

שוהה אני נזת1ראש נשלש תהלוהיך הוניי טיס גס אס כ׳ שחלה׳ השאל הוא מנחש שחני מה מייסורין נס הצלה ויש "סורין מיני ד, ,מ ." הראשונים כחסידים והוא ח שעת , 1 • ----11..יי

מציל אין—כיי ותפשוהו רדפו עזבו אלהיט

תמיד ואני יאמר או * שאצטרך
צרה דבר לי שאין יוס לי אין כי אייחל

 הפך תהלתך כל על והוספתי ובזה לישועתך מיחל היות תמיד שאצטרך
יספר כיפי הוא הלא התהלה תוספת י הוא ומה )טו( ודס כשר

 ביד המית מן לעזרתי פילס תעזבני
 ממות שאנצל באופן חושה רודפי

 יתוקן כן ידי )יג(ועל ייסורין זישארו
 עון כל הממרקין ייסורין ע״י כי הכל
 כי נפשי שוטני יכלו יבושו חטא אשר

 וכהמשכס יבושו הייסורין בתחלת
 עצמס המשחיתי' וכליס הולכים יהיו

 שאלהי מה ידי ועל נפשי שוטני שהם
 וכלמה חרפה יעטו חושה לעזרתי

 * הגיף אויבי רויפי הס רעתי תפצי
 הבה כו' איחל תמיד ואני )יד(
 אמר חושה לעזרתי כי פניך תליתי

 שאס הוא שתחיש שבקשתי על לא
 מן אתייאש מתאחר שאתה אראה

 ובזה איחל תמיד ואני הס כי הרחמיס
 שחוננתכי תהלהך כל על והוספתי

 התייאש ולבלתי לייחל והשכל דעה
 ואתה ע!ן איזה שיש להשכיל אס כי

תיקון איזה אגמור עד האריך

 הרפה י^טו נפשי שטני יכלו יבשו גי :רה חיש
 1איחך תמיד ואני יי : רעתי מבקשי וכלימה
 יספר פ;׳ טי :על־־כל־־־תהלרתף והוספתי
 ידעתי ך־יא כי תשוערקך ־*היום כל־ צדקר־זך
 אכואכגכרורתאדני.יהוהאזכיר טי ספירות:
 מנעורי למדתני אלהיבש יי : לבדך צדקתך

 " וגסעד־זקלה י" :נפלאותיך אייר ועד־הנה
לדור ד"א^דע. אל־תעזכל אלהים ושיבה

*,׳ץ" ,---------- ,
 לשתול הצטרך שלא הוא פניך שאחלה

 יספר שפי אס כי שתענני כדי
 תשועתי אשאל טרס שהוא גדקתך

 ראשונות שלש שאחר באמצעיות
 שפי שבעוד אס כי עדיין שואל שאינני

 כאותרי אבות בברכת צדקתך יספר
 סיפור שהוא ומגן ומושיע עוזר מלך

 כי ׳ל7 מרבותינו כנודע צדקתך
 לי שנאמ׳ותתן לעולס מהנה התשוע

מאן כי ואמר צדקה בתורה ישעך מגן
תשוב ורעוית רכות צרות 1 הראיתנו אשר

 'גם־אניי ״ תנחמני: ותסב גדלתי1 תרב כא

אודך

 אס כי י התפלה קביעות' בעתות
 תשועתך מיד ממנו עת בכל היום כל

 תושיעני מיד כי הנזכר הצדקה שהיא
 צדקת בהזכיר בלבד הסיפור ידי על

 אבות בברכת זהו מי־ תבא ישועתך
אדני בגבורות וכןנ^ואלא )טז(

שס גס המתיס ותחיית גשמים גבורות שבה גבורות ברכת היא אלהיס
* ־ ---------------------------------- 4.1

 צדקתך יספר פי כן על מספר אין כי למנות יוכל ומי תשועה אצטרך
 תשועתך הס רבות היותם עס היוס כל וכן היא אחת כלה כאלו אחת

 לי שאין הפורות ידעתי לא כי וסמוכות רבות הס כך שכל כח' תשובות
 אני כעת דעתי להעיר ולא )טז( מספר אין כי לספוראותס ידיעה
 עמך רועה להיות בשובי לעתיד אפילו אס כי ספורות ידעתי שלח אומר

 תגדל כי ספק חין אז כי למלך עליהס יהיה עבדי ודוד :ל יחזק כמאמר
 אומר רק אדע לא זה כל עס לדוד גס ומה דעה הארץ מלאה כי ידיעתי

 העתידות בגבורות לעתיד אלהיס ה' בגבורות חבא או' וזה היא אחת כי
 כי צדקתך רק צדקיתיך אזכיר לא רבות היותס עס אז וגס אני אבא

 שמוחיךחלהכיאס ב צדקות כחלהזכיר וגסלאאעצר לאחתאחשיבס
 אזכיר לא צדקה עושה שהייתי שעס לבדך יאמר או • לבדך צדקתך

 אלהים )יז( ז לבדך צדקתך רק לי גמלת שעליה לומר שלי אה
 הוא ומה הנה עד ונס מנעורי למדתני אלהיס הנה כו' מנעורי למדתני

 הנה אמנם )יח( העס אל נפלאותיך אגיד הוא הלא שלמדתני מה
 יבא לכל לדור זרוע אגיד עד תעזבני אל כו' זקנה עד וגס כי שאלתי

 שעל כה עד שהגדתי מה על נוסף לדור להגיד שאחפוץ הוא ימה לפני
 גבורתך הוא שהכל לומר גבורתך הוא תעזבני שאל כןחחפיץבחייס

 תשועה צריכים להיותנו כי רבו' לגבורות הדבר נייחס ושלא אחת גבורה
 : יחשבו לאחת כלס חילוק אין עד תכופות רבות והס ורגע רגע בכל

מתפלל שכשהיה דוסא כן חנינא רבי ענין כוי יספר פי יאמר או )טו(
 יודע אתה מנין לו אמרו מת וזה חי זה אזמר היה החוליס על

 יודע לאו ואס מקובל שהוא אני יודע בפי תפלתי שגורה אס להם אמי
 ששגורה צדקתך יספר מאליו פי כאשר יאמר וזה מטורף שהוא אני

 רצון עת שהן לתפלות הידועות בעתות לומר צריך אין אז בפי תפלתי
 שהתפלה אבי שיודע תשועתך היא שיהיה עת בכל היום כל אס כי

 תפלתי שאין ספורות ידעתי לא כאשר אך ודאית והתשועה מקובלת
 ספורות ידעתי לא כי שזהו אומר מה אדע שלא פי שמסתתס בפי סגורה
 של גבורות בב בא אני שהוא כו׳ בגבירות אבא כי יודע אני אז )טז(
 הדבר על מתוחים עליונות דין בחינות שתי שהם אלהיס ושל אדנות

 לבדך צדקתך אזכיר כאשר רק זה אין והנה בפי שגורה תפלתי אין כן זעל
 עשרה שלש צדקת ולא כלומר צדקתך שאזכיר ביחיד בהתפללי סהוא

 : ריקם ישובו שלא כרותה שברית בעשרה רק נחמריס הבלתי מחתיך
שבהוסדס ובניו חייא רבי על בגמרא ז״ל מאמרם ענין יאמר או )יד(

אס כי השנים בברכת מטר ה׳ מאת ישאלו טרם להתפלל יחד

לך היא אשר הצדקה שהיא כבדך נדקתך קס ע׳ ן נןעען; . בלבד והזכרה יתברך לזולתו ניתנה שלא גשמים מפתח היא לבדך וכך כך או צדקות וכך כך לומר נוכל לח יתברך בו כי והוא צדקתך
הנזכרים הדברים שני שהם לבדך צדקותיך אמר ולא שאלה בלי תספיק שלא רגע שאין חיחל רגע בכל שתמיד למה הלא כי ה׳ לי עשה קשועות >

 ושל גשמים של מפתח שהם לבדו יתברך בידו ושניהם גבורות בברכת לי־ייי* יסחי־ פי כי על מספר איו כי למנות יוכל ומי השועה אצטרך

 כאשר זמנה קודם התחיה על ית הוא יחוש פן דוד חש כי המתים החיית
 דוד אמר כן על מתים מחיה יאמר שלא חייא ר' תפלת על עלמא רגש

 על לא וגשמים החיה גבורות שתי ברכת שהיא בגבורות אבא כאשר
 לבדך צדקתך אזכיר וזהו האחד על אס כי אני שואל הנזכרים שתיהן

 לשון צדקתך באומרו כיון וזה התחיה של לא אך הגשמיס צדקת היא
 למדתני אלהים )יז( * שהזכיר הגבורות שתי על צדקותיך ולא יחיד
 הנערות בלמוד כי זכו' ליעי־ חנוך ענין מעין יאמר למעלה מה זולת כו'

 אגיד הנה עד כן ידי ועל מנעורי למדתני אלהיס אמר תמיד מלומד ישאר
 מחמת ושיבה זקנה עד גס לי יועיל לא פן אני ירא אך )יח( נפלאותיך

 מללמיני תעזבני אל ושיבה זקנה עד גס כי פניך חלת ה כן על חולשת

 מאד ברבים שהוא כלו לדור זרועך להגיד כח בי יהיה גדר עד כבנערות
 בהשמיעי הבין לא אשר ויחיד יחיד לכל כן אחרי אגיד לבלתי אלאה ואל

נ כו' יבא לכל לדור וזהו אל בפלאות ללמדו שאשוב אלי ויבא לרבים
 עושה יתברך הוא כי אומרו אחרי אלהיסכו׳ וצדקתך )יט(

 וגבורתו זרועו גודל ומראה גדולות נפלאות
 והבה עתה אמר כו' לדור זרועו להגיד יחנהו אל פני וחלה האדם בעבור

 עולם כל על חיבבתנו כי שהוא עמך בעד לעשות תפליא עוד זה זולת
 שהוא מרום עד אלא איבה אלהיס צדקתך מדת כל הלא כי המלאכים

 יורה הנה צדקה צריכין אינן כי שבמרום למלאכים כן שאין מה אדם לבני

 תפל הוא שבמרום שמה ולא עיקר עושה הוא רצונו עושי אדס מבני כי
 בעולמות ולמעלה מהמרוס גדולות עשית אשר הלא כי שלמטה מת אל
 כל ועל כמוך מי אלתיס לאמר כלל דרך אס כי להגידס דבור יכילם לא
 יאמר אי : אדם לבני מרוס עד הס וצדקתך וגבורתך זרועך כל זה

 ׳ גדולות עשית אשר זה כל על מרוס עד גדלה אלהיס צדקתך כי היות פס
 כמוך מי אלהיס אמור אס כי יספר שלא גדר עד הנזכרים צדקתך מכל
 למעלה נעלה• אלו יסורין שעל יכו' צרות הראיתנו אשר המה הלא )ך(

 תשוב ידן שעל ייסורין י ע" הנקנות המעלית הן גדולות כי מהמרוס
 בתחיית תחיינו שתשוב סבה הוא כו' צרות הראיתנו אשר הלא כי תעלנו

 מחמת כי תעלנו נשוב בגליות שאנו והשפלות הארץ ומתהומות המתים
 דוד צרית על שהוא המקרא לפי או ירידתנו מעוצס הארץ תהומות

 אלא עוד ולא (כא) מין לכ ינוכה הצרות ע״י כי תעלני שתשוב ימשך
 על נחלתי סבת צרותי היות שעם יתירה חיבה והוראת כפולה טובה

ידי על גדולתי תרב וזהו צרותי על כן אחרי יתברך הוא ינחמני וה כל

הייסורין



ס עב עא אל תהלים רוממות

 בכנור סך אזמרה אלמי אמתך ככלי־נכל אודך

 אזמרה־ כי תרעהשפתי מ : ישראל קדוש
 כל־־ גם־־־לשוג♦ יכ :פדיך־ז אשר ,ונפש לך

מבקש; ם־־בשוכי־־חפרו צדקתך תהגה היום
;,רעת י

 למלך משפטיך אלדים 1 לשלמה - עב
;תןוצךכןתףלבר?ךד

 ;שאר ג : במשפט ני;ך1ון כצדק עמך ♦דץ נ
 1 ♦שפט י : כצדקה וגבעות לעם שלום1 הרים

 : עושק וידכא אביון ל־־יבג; ;ושיע עכם עמי
: ♦לחדורדורים ולפני \;ךאוךעם־־שםש ה

ירד

 מנחמכם הוא אנכי כו' כיזמו נזמו כענין עליהס תנחמני ותסוב הייסורין
 כין היות ועל * מזו גדולה צדקה שאין הכת כוי אמו חשר כאיש כו׳
 אתר הייסורין שע״י הטונות כפל על ונס עצמו על ונין ישראל על

 עשית אשר ־זך מרוס אלהיסעד וצדקתך הכתוב ששיעור גדולות עשית
 שיעור להס שקין נדר עד גדולות

 כמיךשהגחלותהןאשר מי לומר רק
תשוב תחיינו תעיב וכו' הראיתנו

 אני גם )כב( : וכו' תעלנו
 שייסוריו אומרו אחרי כו' אודך

 ואל התחיה 1: סיבה היו ישר^ ויסודי
 צריך אין אמרעלהתחיה התעלה

 חי שקני אני גס אס כי ישראל לומר
 נבל בכלי התחיה על אודך וקייס

 אלהי אמתך אז היות על קול להרים

 כעצם אינו קראתיך שעתה גס כי
 אלהי יתברך שקרא שאל כן על כי

 שתרבה ההוא כזמן אז כאבות דוד
 חלהי היותך אמתך תהיה קדושתי

 בכינור לך אזמרה התעלה ועל
 שאני יראה כל קול כהרמת כנכל ולא

 אמלוך שקני לי שנתת נמעל' מתגאה
קדוש מלכס אתה הלא בעצסכי

 הנוגע על אמי־ י או * מהס כאחד אני כי אני כן שאין מה ישרחל
 תמיד אש־־ ישראל חל הנוגע על אך אלהי נאמת אז היותך על אודך אלי

 שיהיה כקדושה אז אליך הדמותס יחס על שאזתרה יהיה אתה אלהיהס
 וכו'ראוי שפתי תרננה )כג( * ישראל קדוש הקראך שס נכון

 היא שראויה ונפשי קורצתי מחומר ש עס לך שאזמרה שזכו על תרננה
 כי כנודע חותה פדית כזמירותי כי על הוא אזמרה כי על שתרנן מה

 טוב הדס אמר כן על כי כחדס הוטמאק מאשר נפשו פדו דוד זמירות
 לשוניכו'יותר גם )כד( : כמפורששס ולזמר לה' להודות
 יאמר וכזה השפתיס אל מהמתואר הלשון אל המתואר שכח הוא עיקרי

 תהגה לשוני גס אס כי שפתי לומר צריך אין כי אשכחך כעצס יותר
 לנפשי חפרו כי על בושו אבשלום שעס רעתי שמבקשי כתה צדקתך

 זאת היתה מידך כי ויתחרטו אליה שנו כי רעתי מכקשי ללכדני שוחה
 נתנקשי יד שלחתי שלא תלחטא פדית אשר נפשי לך תזמר וכן להס

 כי והיא טובה עליה לך אחזיק גדולה צדקה ועוד הרגתים ולא רעתי
 לשוני גס הס כי וכנור בנבל הקדש רוח כהעיר כלילה לומר צריך חין

 בשו כי על צדקתך הוגה היוס כל נשארת הלילה זמרת שירי מעריכות
 ולא ישובו שאליך כאופן רעתי מכקשי לי יכלו ולא חפרו כאשר מרעתס

 העם כל גס כי כתבנו כאשר וכוי לצדיק ענוש גס כי ידי על יעכשו
 קודם המלך את להשיב ממהרים והיו אחריכן בושו אבשלום עם אשר

: יהודה לאיש

 על יוסד זה מזמור הנה וכו' אלהיס לשלמה )א( עב
 חמשה הירא מילוי שהוא שלמה

 כמילוי הירח חידוש חזרת שהוא המשיח מלך ועל עדיו מאכרהס עשר
 כני לשלמה הכה יתברך לפניו ואמר דוד דברי והס לבא לעתיד מתמיד

 בלתו שר אפ ואי מלך שהוא למה אחד לו שתתן שואל אני דכריס שני
 שקעולס דבריס שני והס לעבודתך ושניהם כני להיותו לו תתן והשני

 ידיעת בו שתתן אחד אותם ופירש וצדקה משפט שהם כהס מתקיים
 הוא והשני ידו מתחת מעוקל משפט יצא שלא העס את לשפוט משפטיך

 שהוא אלהיס לשלמה ח׳א כביתו ועושר הון היות כענין מאתך צדקה
 לשפוט צריך המלך כי תן מלך שהוא למה משפטיך תסכיס הדין מדת

 מלך לכן וצדקתך אמר השנית ועל משפט לדעת יחוייב ולכן העם אה
 שיצטרף כני שהוא מלך כן שהוא למה טוב רב בשופע מאתך צדקה שהוא
 על הוא משפטיך ששאלתי מה לעבודתך הדברים ושני )ב( לזה זכותי

 שאמר ז״ל שאמרן כמו עמיס כיתר עמך אין כי כלומר עמך ידין כי
 מאחד אטול כי אחר עם היה אס כי הרב עמך אה לשפוט יוכל מי שלמה

 הוא כדין שלא פרוטה מישראל הנוטל אכל קשה כך כל אינו כדין שלא
 צריך המייחד עמך להיות כי כלו' עמך ידין אומרו וזהו כנפשו מתחייב

 שהוא מלך לכן וצדקתך שאמרתי ומה עמים כיתר אינן כי משפטיך דעת

 כן שיעשה כצדק עמך שידין כדי הוא ועושר כהון צדקה עמו שתעשה
 לכל וצדקה משפט עושה דוד ויהי ז״ל מאמרס והוא אביו כמלך מלך
 לו היה ולא בדין העני את מחייב היה אס וצדקה משפט הוא כיצד עמו

 משפט יעשה כי כצדק וז״א משלו ופורע עמו צדקה עושה היה לשלם
 כשביל לפרוע שהוא כצדקה הדיינות שיהיה כצדק עמך ידין כי זצי־קה
 בכלל כי אפשר אי כי בשבילו יפרע ולא בדין יזכהו חומר יאמר ואס העני

 צריך כן על בריבו יהדר לא ודל במשפט ענייך שישפוט הוא הדיינות
 דסליק במאי שמתחיל הכתוב שעור אי * בשכילו ולפרוע לחייבו
 שיעשה כצדק עמך ידין כי הוא מלך לכן צדקתך שאמרתי מה מניה
 את לשפוט הוא תן למלך משפטיך שהמרתי ומה כאביו ומשפט צדקה

 הוא חס כדין לחייבו כמשפט העני
 ושמא )ג( כריכו יהדר לא ודל חייב

 הלא כי ועושר הון יצטרך לא תאמר
 טוב רב ויהיה במילואה לכנה הוא

 שלומם ורב עשירי' כלס ויהיו בעילס
 העני כעד לפרוע' יצטרך ולא
 ישחו כי גס לז״א עשירים יהיו כלס כי

 תבואות כרוב לעס שלוס הריס
 חטים חלב שלוס גכולך השם כי

 לעס שלוס ישאו וגבעות וכן ישביעך
 צריך זה כל על יתכרך מאתו כצדקה

 עושר שהוא מלך לכן צדקתך התז
 כדי )ד( לעס יצטרך כל גדול

 שלא גם שהוחכי עס עניי לשפיט
 יעדרו לח עצמס מצד עוני לעס יהי'

 אותם שיעסקו מחמתהעס עניים
 עשיר מלך וכהיות ממונם ויטלו

יירא ולא עושקס מיד חותם ישפוט
 מלך לבן צדקתך צריך ולזה עם עניי כך ואחר ענייך למעלה וז״א מהם
 לבני יושיע ועישר הון ברכת לו לתת עמו שתעשה צדקתך ידי על וגס

 לפרוע להם ואין מעשירים ללוות הוצרכו אביון כני שבהיותם אביון
 יהיה עושר ידי על וגס בעדם יפרע כי יושיעם והמלך בדי; להתחייב

 כמה יאמר אי )א( * עול מתלעות עזשקשישבר שידכא כח לו
 איזהו עמו לכל וצדקה משפט עושה דוד ויהי על בגמרא ז״ל שאמרו
 משפטיךשהוא חמר הענין אל ונכא הביצוע ר\א צדקה בו שיש משפט
 תתן ג״כ כהון וצדקתך תן הנזכר שלמה שהוא למלך המשפטים ידיעת

 חכמת לו שתתן שהמרתי מה ואמר ופירש )ב( למעלה כמדובר לו
 עיקר אין כביתו ועושי־ הון לו שיהיה צדקתך וגס משפטיך ידיעת

 סתס עמך לנקראיס הלא כי משנת ידם חשר העם המון בשביל השחלה
 משפטיך לדעת צריך ואין פשרה שהיא בצדק דין שיהיה כצדק אפשרידין

 וענייך הנה אך כיניה' פשרה יעשה אפשר כי ועושר להון ולא בעצס
 שוס ואין הס דליס אך כי כעצס התורה כדין במשפט צריך לדין הכאיס

 כחוט יטעה לבל המשפטיס לדעת צריך לכן פרוטת שוה מוותר אחד
 ויהיה עשיריס כלס שיהיו אס כי יהיו לא שעניים יתן ומי )ג( השערה

 תבואות שלוסכו'כרוב הריס לריבכיישאו יבואו ולא שלוסכיניהס
 הס עס עניי שישפוט כדי תן למלך שמשפטיך שחלתי אשר ויהיה )י(

 אס ביניהם וישפוט עיני לידי ויביאו׳ אותם שיעשקו העם מחמת עניים
 עניים ויעדרו מלך לכן צדקתך תתן שאלתי ואשר למשפט דכר יהיה

 מאתך צדקה לו היות ידי שעל מלך לבן העושר יועיל חסרונם למלאת
 יתכן עוד )א( * עושק ולדכא אביון לבני להושיע ונכסים עישר ברכת
 שניהם כי המשיח מלך ועל שלמה על שחל מעתה כי הכתוביס שיעור

 חומרו כי עמינדב כן נחשון קרכן על רכה במדרש ז״ל כמאמרם שקולים
 הוא שדוד יתכן וכן המשיח ומלך שלמה על ירמוז כוי מלאים שניהס
 משפט לדעח חכמה תן למלך משפטיך אלהיס לשלמה אומר

 ככל צדקה כתורת לו נדרת אשר עצומה ומעלה טוב רב שהיא וצדקתך
 כל על ותעצומות מעוז הנביא נתן ידי על יתברך הוא לו שייעד מה

 שאמרתי מה ופירש ובא )ב( דוד כן משיח הוא מלך לבן תן העולס
 אמיתי דין הוא כצדק עמך ידין למען הוא משפטיך תתן לשלחה כי

 לעניותס דבר מוותרים שאינם המשפט תכלית עד בעניים ידקדק ויותר
 יקפידו ולא עניים שאינס יראה שחס שהוח כצדק סתס כעס אומרו וזהו
 ומה )ג( כמשפט וענייך אך בצדק יךין הצדק אל הדין יקרב אס

 כו' לעס שלוס הריס ישאו כי הוא משיח הוח מלך לבן וצדקתך שאמרתי
 תלכנה והגבעות עסיס ההרים יטפו כי די כלי עד הברכה תרבה כי

 אס כי העם כללות את לשפוט יצטרך ולא בישראל רב שלום ויהיה חלב
 חזקה וכיד גדול ככח עושקס ולדכא עשוקיס להציל גדולה ממשלה צריך
 וכן העס אחד יעשקס אס עס עניי רק אינו שישפוט מה כי )ד(

אחר וכו׳ עס ייראוך )ה( : עושק וידכא אביון לכני יושיע
 ישראל על אל פני חילה הכתוב ככל המשיח מלך ועל שלמה על בקשו

 ייראוך ואמר ישראל לבית טוב ורב ונחת בשובה המשיח ימות אל יזכו
 עוד בעתה זכו לא אחישנה זכו כי מרז״ל ידענו הנה כי והוא שתש עס

 אשמות כסובלו כמלחמה נופל יוסף כן משיח, לעתיד כי מרז״ל קבלנו
חיים יתן יתברך מאתו שואל דוד בן הוא המשיח ומלך שכמו על ישראל



עב תחלים אל רוממות

 : ארץ ^־־־מכרביםם_זרדף כמטר ירד י
 : עד־כלייךח שלום ורב צדיק ריפיח־בימיו

: ארץ—עד־אפסי ומנהר עד־ים מים וירד ״

 למדונו עיר לובו' נתת ממך שאל חיים וזהו המשיח יוסף כן למלך
 ככא כי כעתה שהוא לזמן אחישנה כזמן הגאולה כח בין מההפרש ל רז"

 ובבואה לישראל כטל שיהיה ונחת בשובה תהיה זכות מקידסעלידי
 ומן כמטר שיערוף ,רבים וימותו משיח חבלי חייביבחו בדור בעתה

 והוא הענין חל ונבא " הגאולה
ולפני שמש עס אומרו חל לב בכוס
 דוריס דור שיש היתכן כי כז' ירח
 כי הוא ואס לילה בכל והוא ירח לפני
 ידבר וערנית שחרית תפלת עי

 תפלת השמיט למה דודים לדור סיהי'

 שמש עס שאומר שכמו ועוד מנחה*
 חומרו ועוד י ירת ועס יאמר

 אשר הוא מי אמר ולח כמטר ירד
 בימיו יפרח אומרו ועוד * ירד

 * צדיקים כימיו יפרחו אמר ולא צדיק
 והאס ירח כלי עד יומר! ועוד

 * ירח כלי העולם שיהיה יישזמן
 שבין הגדולה יתרון על כי הוא תך
 פקח בעתה זכו ללא חחישנה וכו

יהי לומר כו' ייראוך ואמר דוד עיניו

♦ל-יחכר עפר ואיביו ך־יפניויכחףצץס ט

וישרתחורלו יא יקריבו אשכר וסבא שבא

ואמוץ על־דל יהס( ע :ואין־עזרלו ו^ני משוע

 ומחמם מתוף יי : אכיומסיו^יע ונפשות
ויחיויתךדט טו :בעיניו דמם וייקר נפשם יגאל

□זהב
תערה כי ה יראת שיקנו שהוא שמש עם הנזכר עמך שיירחוך רצון

 שלא באופן המקדש בית שמש יחשיך בטרם שמם עס ממרום רוח עלימו
 השמש שיבא החרק שיהיה חס כי זה יתקייס לא ואס לעולס גלות יהיה
 דור ירח לפני ך ייראו לפחות ערב צללי ינטו היו׳כי פנה כי לנו חוי כד״א
 ונקרא המשיח מלך הוא למקומה הירח שוב זמן בא לפני שהוא דוריס

 עד וגדול הלוך הלך כי לירח נמשלו דוד בית מלכי כי ידוע הנה כי כה
זהלאה*הין וממנו עשר החמשה שהיה במילואה הירח שהיה שלמה

 אור חשך ואז ועשריס התשעה שהיה צדקיה עד וחסור הולכיןהלוך
 הלבנה אור יהיה אז כי לעולס לאיתנה הירח ויחזור החרק והיה הירח
 ואמר ירח המשיח מלך את יקרא כן ועל לעולס יחסר ולא החמה כאור

 זמן שהוא הירח צאת קצבת עת לפני הוא ירח לפני שלפחות דוד שבקש
 ידי על הזמן להחיש ישראל יוכו כי יירחוך מקודם דוריס דור בעתה של

 והוא וחמו קביו ומקלל כד״א לפני או כאומרו הוא ולפני הומרו ה יראת
 לפני או החרבן קודס שהוא שמש עס ייראוך החלה שבקש שכתבנו כמו
 סייס ולא הירא שלפני מהדוריס דור כלומר דוריס דור לפחות וכו׳ ירח

 אחישנה זכו זמן שהוא קיצבה לבחירה אין כי מהם אחד דור אס כי
 תועלות המת הלא לאחישנה ויזכו הריוחשייראוך יהיה ומה )ו(

 סמוך שהוא גז על כמטר לישראל המשיח ביאת תהיה כי אחד רבות
 מת יצמח ומהרה בו לחותו שעוד האספסתא שהיא השבלים לכריתת

 ענין הוא כי ויבש יחרב ישראל זכוה לחית וכל הקן תוס אחר כן שאין
 הקץ קודס ייראוך אס כי שנית גז על כמטר ירד וזהו בעתה זכו לא

 נחת רסיסי הס ארץ זרזיף כרביבים אס כי בזעף הבא כמטר יהיה לא
 חבלי צער כמטר שיערוף זכות בהעדר בעתה יהיה אס כן שחין מה

יצטרך לא יוסף בן משיח ג'כי ועוד )ז( " קשה צער שהוא משיח
 מאתו לשאל דוד בן משיח ויצטרך במלחמה וליפול ישרחל עוטה לסבול
 בימין יפרח מיד חס כי כמדובר יוסף בן משיח כעד חייס לו יהן יתברך

 יקימנו והוא בימיו שיפול ולא יוסף בן משיח הוא צדיק דוד בן הוא ירח של
 שלוס רוב לו יהי וגס בימיו הפרחה תהיה הכל כו' צדיק בימין יפרח זזהי
 בה בטחו עד שוכן כד״א תמיד שהוא עד אס כי הפסק בלי יוסף לבן
 שיבקש ירח הנקרא דוד כן משיח ידי על לחיות יצטרך לא ונס עד עדי

 שלום ורוב הפרחה הנזכר לצדיק שיהיה אס כי שלוס לו שינתן רחמים
 כי עליו שיתפלל הירח אל צריך היות כלי שהוא ירח כלי לעד מתמיד

: ירח הנקרא אל יצטרך שלח ירח כלי רב שלום לו יהיה שמעצמן אס

 ירד תחלה כי כהדרגה ממשלתו תנא כי אמר וכו׳ מיס וירד ח( )
 תחוס הוא פלשתים ים ועד סוף מיס הוא ים עד מיס

 מעט ועוד פלשתים ים ועד סוף מיס גכולך את ושתי כד״א ישראל ארץ
 מצרים מנהר כד״א הצפון מן א״י תחוס סוף שהוח פרת מנהר גס ימשול

 )ט( ארץ אפסי עד יתפשט משס כי אמר פרת נהר הגדול הנהר עד
 מדבר שהוא ציה ארץ יושבי המדברות עד מעט עוד ממשלתו ותתפשט

 זרע הס ואויביו ציה בארץ יושכיס ציים יכרעו לפניו כי ימשול שם גס
 ובמקום מלוחים כהונה פרחי אלף שמנים את האכילו אשר המדבר סוכני

 אויבים אותם כצמא כרפס ויבקעו נפוחיס נאדות כפיהם שמו מיס
 תרשיש מלכי )י( : מדה כנגד מדה ילחכו עפר הציה מיושבי
 מלכי הרתוקים מנחה להכיא ער יתפשט עוד כן אחרי אמר כו׳ ואיים

 או' על כמדרש והנה יותר הרחוקים שבא מלכי כך ואחר ואיים תרשיש
 ששלח מנחה כי שהוא אחד הארץ עס בשס אמרו יניאו אמר ולא ישיבו

 והביאו יאמר אפשר הפשט דרך ועל המשיח למלך ישיבוה לעשו יעקב

עמנו שהיו אחינו שהיא המנחה אותה כי שהוא לה מנחה אחיכס כל את
 יביאן ואיים תרשיש מלכי כי יאמר או * לה מנחה אלינו ישיב־ס וגלו

 יבושו שיקריבו סבאהאשכר מלכי וגס שכא מלכי אק ובראות מנחה
ממנחתסכיהלא ואייס תרשיש מלכי

 מלכי של אשכר כערך היא מצער
 אחור מניזתס ישיבו כן על וסבא שנא

 ואיים תרשיש מלכי וזהו יבושו כי
 כו' שנא מלכי כי מחמת יכו יש מנחה
 ועת־מעע (“)י יקרינו לשכר

 מנחה לו יניאו כלנד לא כי כבודו יגדל
 כל לו וישתחוו יבואו הס שגס אס ני

 גויס כל כך ואחר בעצמם מלכים
 : לאדוניהם כעבדים ממש יעבדוהו

 כמוזר הנה יצילכו' כי )יב(
 את רק יציל שלא נחשב

 הוא מי שידע גס כי שיורה המשוע
 ועוד * יצילנו לא ישוע לא אס עשוק

 ואין אמר לא משוע כאביון למה
 אמר כאכיון וכן כעני כאשר לו עוזר

 כאח" די והיה ואכיון כעני הענין אמר למה ועוד * כעני כן ולא משוע
 • למו עוזר ואין ע משו ועני אכיון יציל כי ולימא דלערכינהו ועוד * מהס
 דל על וחס עני שמציל אלא איכן המשיח מלך של שכחיו כל כי ועוד

 ונפשות אומרן ועוד " כהס מחוייב ישראל איש שכל דברים והס ואכיון
 למה וגס יצא ולמה הוא כו' אכיון יציל כי ככלל הלח כי יושע אכיוניס
 מתוך אומרו ועוד ,נפשות אמר כך ואחר ועני אכיון אמר כתחלה

 אומרו ועוד * כן׳ אכיון יציל כי ככלל זה גס כי ומחמסיגאלנפשס
 דמם שיקר לומר צריך עליהם שיחוס אומרו אחר האס כעיניו דמם ויקר

 חדות שמכל הענוה הס טובות המדות תכלית הנה אמנס חך * כעיניו
 מדת שנית * ענו היותו אס כי כתורה נזכר לא כמשה שהיו טוכות
 בטובו" כלבד ולא כערכו אנוש שאינו העני את אפילו כמוך לרעך ואהכת

 כמת הגדתי הלא ואמר היחל וכראשון נפשס כטוכוח גס חס כי הגוף
 ים עד מיס וירד הנה כי הארץ מלכי כל על המשיח למלך טוכזת מעלות

 וכל מלכיס כל לו וישתחוו וכו' תרשיש מלכי וכו' צייס יכרעו לפניו וכו'
 מזה אשר וענותנותו שפלותו ראה הלזה רוממותו כל עס יעכדוהו גויס
 אביון חת כעצמו הוא יציל גדולתו כל עס הנה כי רוממותו כל חלין ראוי

 וצנוע החשוב לא וגס אכיון לגדר הגיע לא אשר לומר כיחיןצריך משוע
 ומשוע ילך הלוך אשר המזולזל את גס אס כי עושקו על מלצעוק כוש אשר

 עצמן ידי על מלהצילו גדולתו תוקף ככל המשיח מלך ימיש לא זה כל על
 מגדר רש דכר לכל תאכ חביון העשוק להיות כי לומר מקים היה ועדיין

 סתם עני לנקרא כן עושה היה שלא מה להצילו נפשו עגמה כן על עני
 יציל כאשר כי לומר ועני אמר לזה • האכיון לדלות הגיע לא אשר על

 שיציל מה כי תאמר ולא ולאאכיון משוע עני יהיה אס יעשה כן האביון
 מעבדיו אחד יהיה אס כי הכל את יעשה לבדו שהוא לא עצמו ידי על

 • עוזר אין אמר לזה בלבד מצוה לדבר כמסייע עמו מציל והוא לו עוזר
 בעצמו הוא יציל אס כי לן עוזר היות מבלי כז' אביון בעצמו יציל כי לו

 הוא זה סיפור תועלת * וכו׳ לו וישתחוו שאמר מה על הוא זה לבדו
 וכו" תרשיש מלכי שאמר מה ועל )יג( וכן׳ בעצמו יציל זה כל שעל
 וכו* דל על יחוס אמר לזה מתנות צריך יהיה הוא האס לומר מקוס שהיה

 דרך והנה ראה כי וכו' אביון יציל כי האמור אל יקושר או ההן במתנות
 או דל הוא העושק אס כי אמר עושקו מתלעות בשכר שהוא עשוק המציל
 הוא גס וירחמהו עליו יחוס ירעב כי נפשו למלא עושק והיה אביון

 ונפשות כי הוא הלא הנפש על חטא והוא כן יעשה ולמה ומזהבו מכספו
 שהוא העשוק הוא משוע והאביון העושק האביון יושיע האביונים שני
 נפשם יגאל ומחמם מתוך כי והוא )יד( שאיל מיד נפשוחס ימלט כי

 אביונים שניהם אשר ולעשוק לעושק וישיב שיחוס מה ידי על כי שהוא
 עושק להיות ומרמה תוך עושה היה אשר כי ומחמס מתוך נפשס יגאל

 משלו כן גס לו זיתן עליו שיחוס יושיע העשוק וגס עוד יעשנו לח וחומס
 הוא ואכיוץ דל כי הוא גס עליו שחש מה ידי שעל עוד הוא גס יחטא ולא
 אוהב נמצא כן ידי שעל באופן לחם לשבוע ויחמוס ירמה לא הוא גס

 ועם נפשם את להיטיב בין גופס את אותס להיטיב בין כמוהו אותם
 גבר את ושליט רב רבות פעמים להיטיב בהרבות כי חדס כני דרך היות

 פניו יאר ולא אותו מאהכתו וממעט הולך פעס ככל אהב אשר עמיתו
 היה כן לא הנזכר המלך כי אמר אותו יהנה טרם כתחלה כאשר אליו

 ירד לא זה כל עס והאכיון הדל עם היטיכ היטיכ אשר כל על אס כי
 כעיניו דמס מאז ויקר אדרכה אס כי עצמו מערך כעיניו הדל ערך חין

עתה וכו׳ לו דתן )יחי )טו( * בעיניו מדמו וחשוב יקר דמם שיהיה

ידבר



עב תהלים אל חממות

ם1ךק*“כל־ תמיד בעת *9? זבה9

 הריס בראש כארץ פסת/בת יהי * יברכנהו:
 : הארץ כעשב מעיר ויציצו פריו כלבנון ירעש

 1שמשינץשמ“נך8לםל1^ ,ירתישסו י*
י ויתברכו

 חהוויתן מתנה לו יתן חיותו די לו
 כן על יתבייש הלא תאמר ושמא לו

 מידו בקבלו יתבייש לבלתי יעשה מה

 מזהב אס כי עצמו משל לו יתן לא
 כאומר לו הקריבו אשכר אשר מבא

 אס כי שתתבייש נותן אני משלי לא לו
אכול אני גס אלי הובא מאשר

 על־ ירחם בלבד לא כי כתבנו הלא כי הענין ויהיה חידי כלשון ידבר
 להם שיתן ואביון דל הוא אס יחוס העושק על גס אס כי להצילו העשיק

 שוב ווו מחתיס על שהוא חייו כדי לו שיתן אחר הלא תאמר ושמא משלו
 אמר לזה יתבייש הלא לו יתן מתנה דרך ואס היין מן לקבל יוכל לא

שיתן שיחי אחר כי לומר דחינו'
 כי לרמוז הוא הלא לבוש כמו יתייצב

 הארץ כעשב מעיר יציצו המתים
שנתעפשס אחר היוצאת החטה כי

 שנהנה לו מלהצר יבצר לא מה בצד כי להיות זה כל ועל אתה נס ממנו
 המלך ויתפלל ק על ברכה בהן אין המתנות כי נגס ודס כשר ידי על

 היום כל הקב״ה שהוא תמיד שהוא שמי המקבל של בעדו תמיד בעדו
 ויחי יאמר או * ודס בשר למתנות יצטרך ולא ההוא האביון את יברכנו
 להחיותו וחביון עבי על לחוס איש שיחשוב משעה יתברך הוא כו'כי

 למעשה מצרפת הקב״ה טובת מחשבת כי מלמעלה חיים לו גוזרים
 העני ידי ועל בהתמדה ולא אחרים משל נותן הנותן כי שנית ועוד

 מצות גודל נא ראה לומר כו' ויחי זזהו היום כל תמיד יתברך מברכותיו
 טוב על חיים עליז יגזרו לו יתן טרם הלא כי לדל מלחמו הנותן וזכות

 אלא עוד ולח לו יתן כך ואחר ויחי וזהו חייס צדקת באורח כי המחשבה
 מן תמיד יבורך העני ידי ועל אחרים ומשל אחת פעם לדל נותן סהוא

 ואשכר מהמנח' שבא מזהב רק יתן שלא שעס כו' לו זיתן הלא כי השמים
 יתפלל הדל אותו וגדלו בו עמל אשר מלחמו הנותן עתה גס ומת הקריבו

 לשקייה טיבותא דעריה חמרא כי יברכנהו היזס וכל תמיד ניתן של בעדו
: תמיד הדל ברכות ע״י השמיס ען הנותן יבורך הדל תפלת שע״י באופן

 שתוציא ישראל ארץ עתידה רז״ל אמרו הנה ,כו בר פסת יחי )טז(
 זר כמו והלא וכו׳ בר פסת יהי שנאמר כו' גלוסקאות

 כונתו אין כי אומר אמנם בכתוב הגלוסקא היכן וגס שומעת לאזן נחשב
 תמר גס וענבים תאנים תוציא הארץ שכאשר אס כי אפויה שהיא כמו

 ובעודם אותס הלוקט ילקוט כי בלקיטתן המה כאשר הנאכלים ותפוח
 וקש מוץ בלא הארץ מן לחם להוציא לה' מעצור אין ככה יבלעס נכפו

 בצאתו אוכל לפי ושיערב נקיה כשולת אס כי קמח או ן ומורם וסובין
 כטעם טעמו והיה ואפיה לישה טחינה מבלי פירות כיתר הארץ מן

 בתחלה פת היה הלפת כי רבה בבראשית רז״ל וכמאמר יפיפיה נלושקא
 שהוא גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ עתידה וזהו לפת ונעשה ונתקלקל

 וקמח ומורסן וסובין תבן משוללת אפויה סולת כטעס נקי לחס שתוציא
 פי על הכתוב כל ויתפרש בארץ בר פסת יהי וזהו שהוא כמות ונאכל
 פסת כמו נאכל דבר האדמה מצמח בארץ שיהיה כמחבר והוא זו דרכם

 ואפיה הלישה אחר שהוא חתיכה נעשה להיות הבר כהגיע שהוא בר
 אס כי ושמן דשן מקום והוא מימיה רבו אשר בבקעה לומר צריך ואין
 איש מלתמוה יבצר שלא ומפני מצוישס היובש אשר הריס בראש גס

 יפלא כך שכל מראות ורעשו ן יתמה או רואה כל בעיני גס כי אמר שומע •
 רעש כקול כי פריו כלבנון ירעש וזהו מראות שירעשו הרואים בעיני

 והנה רואיו שישמיעו פריו רעש יהיה כן הרוח בס ינשב כי לבנון ארזי
 יש קשר איזה לדעת וצריך המתים תחיית על מעיר ויציצו פירשו רז״ל '

 אחר מאמר ענין שהוא ונראה ז״ל דבריהם לפי ראשיתו עם הפשוק לסוף
 המתים בתחיית בלבושיהם לקום המתים שעהידין אומרם והוא מרז״ל

 כל לא בלבוש שנקבר המת לבושה ויוצאת ערומה שנקברת מחטה ק׳ז
 בר פשת יהי שאומר והוא האמור אל במשך הענין אל נבא ובזה " שק

 ומורסן ושובץ החטה חת המכסה ותבן ומוץ קש משולל שהוא בארץ
 לראות וירעשו הדיס בראש גס אס כי ורעננה הדשנה בבקעה כלב־ ולא

 קולס וישמיעי יתרעשו ככה רעש המשמיעים לבנון עצי כרעש פרין
 יתברך הוא כן עשה לא כה עד למה איפה כן אס תאמר ושמא הרואיס

 העס את דעת ללמד הוא הלא ותבן ומוץ בקש הארץ מן לחם יוציא ולא

 המכסה הארץ כעשב המתיס את יתברך הוא יציץ ככה כי ילמדו למען
 את ה יציץ כן ערומיס שנזרעו עס עשב לבושי יוצאים שהחטיס הבר אח

 אמונה הדת מעיקרי עיקרגדול להחזיק שהוא מק״ו לבושים המתים
 ויוצאת ומתעפשת הנזרעת מהחטה כי כמדובר בחוש יראו מאשר אומן

 קש הוא הארץ כעשב מעיר ויציצו וזהו בלבוש שיוצא לאיש ק׳ו בלבוש
 אמרו כו' לעולס שמו יהי )יז( " הפרי עם הגדל עשב שהם ומוץ
 עפר ישיני ליק שעתיד ינון שמו נקרא למה טוב שוחר במדרש ר״ל

 המשיחיחהר בימות ישראל את מזכה שיהיה מה ידי שעל עניינם ויהיה
איך לדעת וראוי • מיין מתרונן כגבור שיקומו המתיס תחיית יחיש

 השם־ כי כך שמו נקרא מאשר עיקר יעשה ולמה הקודם אל זה יסמך
 לעתיד כי הקודם כפסוק כתבנו הנה אך מוריד או שמעלה נראה אין

 הזמן שעד ומה הגרגירים את המכסה ותבן ומוץ קש משולל הר יבא
החטה על שהעשב מלובש צמחה הוציא הארץ המשיח ימות הוא ההוא

 שנקברה עס בעשב ובמלבוש בארץ
 לבוש שנקבר מק״ו האדם כך ערומה
 כחטה לבוש וגס עפושו אחר שיקוס

 התבואה המשיח ימות עלקעד
 ענין אל לב יתנו וכדרך כאופן יוצאת

 ההוא הזמן עד כן על לבוש כמו ויתיצב בתתיה גס שיקוס ימות כי האדם
 חל עתה כן על כמדובר וקש עשב מלובשת רק החטה תצא כל יתב׳ רצה

 שיהי המשיח כימות איפת כן שחס והיח אחת קושיא כיעור חוכת עליו
 ידוע הלא כי המתיס תחיית חל וזכר רמז יהיה דכר איזה כארץ כר פסת
 ארכעים תזמן לממעיט יש התחיה זמן עד המשיח ימות מהחיל כי הוא
 שהוא שמש לפני הלא כי לדבר רמז לעולס שמו יהי הנה אמר לזה סנה

 מהדברים אחד שתוא ז״ל שאמרו כמו שמו ינון עולם לבריאת מקזדס
 הרי עפר ישיני לינן שעתיד על שהוא משיח של שמו ינון לעולם שקדמו

 המתים לתחיית ורמז זכר לעולס יש לעולם הנמשך המשיח בשם כי
 עיהר אדס בני שיעשו השם לרמז העין ראות דומה אינו כי תאמר ושמא
 שלא הבריות בעיני ו חשיבות גודל בעיניך יקל אל אמר לזה שלו מרמז
 שפע ברכות שכל בו והתברכו כי דע הלא כי שמו מרמז עיקר יעשו

 שיתברכו ישראל כל בעיני יגדל כך שכל או יהיו בו כי לכל יודע העולם
 יאשרוהו גויס כל ואפילו כינון אלהיס ישימך לבניהם הכל שיאמרו בו

 חשיבותו לגודל כי הדברים כלל • כמוהו שאין זה חיש אשרי שיאמרו
 נקרא בתחלה יאמר אי * הוא נס שמו מרמז עיקר יעשן בעיניהם

 שלא לעולס יהיה לעתיד שיקרא אךהשס דוד נקרא כך ואחר אדס
 הקבס של בשמו נקראו שלשת רז״ל שאמרו מת והוא לעולם עוד ישתנה
 צדקנו ה יקראו אשר שמו זה דכתיב משיח כן' זירושלס משיח צדיקים

 אולי ונשתנה שחטא לאדם קרה כאשר כי תאמר ושמא לעולם יהיה זה
 הוא כן לא לו יקרה כך לעולס מאז היה לא דוד וכאשר כן גס לן יקרה

 עפר ישיני לינן שעתיד ז״ל שאמרן כתו שהוא שמו ינון שמש לפני הלא כי
 אדם ידי על שבאה המיתה כי לרמוו לא אס זה בשס מאז נקרא ולמה

 אפשר הוא גס כי לומר אין וח*כ המתקן שס נקרא ומעתה היתה עתידה
 נתקלקלו הרס ע״י ואס אדם עוות אשר לתקן נתעתד מאז הלא כי יקלקל
 בזמנו מדוד כבודו יגדל ונס בו ויתברכו הכת כי יתהפך אז ומלואו עולם

 גויס כל ואז שונאיו היו אדרבה כי גויס כל אותו מאשרים תיו לא דוד כי
 המשית כימות יאשרוהו הגויס הנה אמר כו׳ ה ברוך )יח( יאשרוהו*

 מתחת יוצאות כימיו יראו אשר ונפלאות הגבורות העושה הוא כי בחשבם
 לאלהי מכובה שהוא בזמן בין אלהיס ה׳ ברוך כי הוא כן לא אך ידן

 ליקרא מתאחדים אלו שמות שתי שאז והגליות החרק קודם שהוא ישראל
 הנעשים הנסים שגס כלומר לבדו הנפלאות עושה שהוא ישרחל אלהי

 שהם אלא אותס העושה לבדו יתברך הוא מהצדיקים אחד ידי על
 רחמים ענין של הנס בין כי רמז דרכו פי ועל ידו על ליעשות כאמצעייס

 לבדו עושה לאמר ראוי שניהם על כי אחד השמות שני דין של הנס ין ב
 אס כי זל ישר על שמו מכנה שאינו בזמן ק גס וכן )יט( יחיד בלשון

 נפלאות עושה יתברך הוא אז גס הגליות בזמן שהוא בלבד כבודו שס
 ועל וחבריו חנניא ידי על עשת כיושר לעולם כבודו שס וברוך וזהו לבדו

 וימות המשיח לימות לעתיד שהיא השלישי בזמן וכן ואסתר מרדכי ידי
 האלה הזמנים בשלשת כי הארץ כל את כבודו שימלא זמן שהוא התחייה

 מקומו יתברך שהוא ולמה לבדו גדולות נפלאות ת עיש ברוך לומר יאות
 מכבודו הארץ לא אך כלומר הארץ כל קת כבודו וימלא אמר לס עז של

 שניהם על התחיה ודמן המשיח ימות דחן שהם הסמוכים הזמנים שני ועל
 שמו יהי יאמר או 00 י השני על יאמן האחד על אמן ואמן אמן אמר

 של בשמו נקראו ג רשב״ן שחמר כמו שהזאה' הידוע שמו יהי לזמר כו'
 אז יהי זה צדקנו ה יקראו אשר שמו זה שנאמר משיח כו׳ צדיקים הקלת
 שמו ינון העתיד בקר איר לפני הוא שמש לפני שהוא כעת כי לעולם

 א' כל שנמצאת נונין ב יש ההין הב שבמקום אלא ה של אותיות ד שתם
 בהסתר כ׳י בגלות שכינת כי על הוךנוןשכמספרה נסתרת מהההין

 ער עליונה שגינת שהיא מסתתרת ראשונה ת״ח גס כבודה ועל פניס
 שהוא לעולם שמו כהיות והנה אזרה בא כי תאיר ותקום אזרת שמש יבא

 בן יתברכו כך מהקלה שמתברכיס שכמו בו והתברכו אז הההין בגלוי
 דוקא חך יתברך מאתו בו יושפע אשר מהשפע כן שיקראוהו ה ידי על
עצמו ל ל ה בשס הנקרא בין יבחינו לא כי בו להתברך יאשרוהו גויס כל
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עג עב תהלים אל חממות

 כךוף׳יהלה יח : ךתכךכו־בוכל־גףםיאשיהו■
 : לבדן• נפלאות עשה ישראל אלמי אלהים

 את־ כבודו חמלא לעולם כבודו שם ׳ וכתף יט
 כך דוד תפלות כלו י : •ואמן אמן הארץ כל

: ישי

 הוא אשר ה ברוך אס כי כך נאמר לא ישראל גני אכסנו אך )יח(
 על הוא שנברכהו ומה נשמו מהנקרא ולא עיקר נעשה ממנו כי חלהיס

 בעולם נתפרסם שס כי ישראל אלהי אמור הוא בנל של על גאולות ד
 הואאלהי כיה׳אלהיסאמת אמרו האומות שכל ישראל אלהי היותו

 חנניא הצלת בראותם ישראל
 נוראיקידתא מאתון ׳עזריה מישאל

 כלחישי בפני רוקקיס היותם עד
 זה אלוה לכס היה באומרם ישראל

 נאמר מדי גאולת ועל ע״א ועבדתם
 גס כי לומר לבדו נפלאות עושה

 היא המלך כבית לנו היה סאחות
 יתברך לבדו כי הוא האמת הצילתנו

 כאשר שאל״כ הנפלאות לנו עשה
 )יט( לשניה עושה היה לאחת עשה

 יון דברי הפי לעולם כבודו שם וברוך ונאמר נהלל יון גאולת ועל
 שהוא ישרהל כאלהי חלק לכס שחין השי: קרן על כתבו האומרים
 מעליהם סילקו שור תבנית בחורב שבעשותם שיכתבו אצלנו כמפורש

 ועל הפסק בלי לעולם כבודו שם ברוך נברך כן על ישראל אלהי שם
 נאמר עליה כי הארץ כל על שמו וימלא ונאמר נכרך העתידה הגאולה

 או ואמןעלהתחיה הגאולה על וכו'אמן כשר כל וראו כבודה ונגלה
 האמנה ראינו כאשר כי אומרים אנו גלי לא לפומא ליבא ית ז כי על

 וזהו האחרונה יאמן ראשונות כשלש
 כן' תפלות כלו )ך( * ואמן
 שימלא העתיד זמן הזכירו אחרי
 המשייז בימות הארץ כל את כבודו

 יהיה ה שכבוד זמן שהוא והתקיה
 אחר פגימה בלי לכנה שתהיה מלא
 מתוקן כ״י מהגלות שכינה צאת

 היז׳דח! וימלאבחיר׳ק וזהו העולם
 יצטרך שלא ישי בן דוד קפלות כלו

תפלותיו כל כי תהלו׳בלכד רק קפל'
 אל הזה המילוי ולהביא הוא הוא כי אדם עונות תקן למען רק היו לא

 בא כי כן׳ תפלות כלו אז הארץ כל את כבודו כשימלח חז לכן הפועל

: שלום זה והיה הפועל חל המכוון

: ה׳ בשם שני סכר ונשלם תם

: שלישי פפר נתחיל דשמיא כסייעהא @ ־
 לו ורע צדיק תלונת על הנה כו׳ לאסף מזמור נס עי

 וכן שלמים ישרים ישמו לו וטוב רשע
 ככה ה עשה מה על בחמור בחמת עד הררי ויתפוצצו וגדיליס ר־יס

ספר
לישראל מו־ב אך לאסף מזמור " קצ

 ואגי ב : רכב לביי אדמים
 כי ג : אשרי שפקח כאץ נטרתי; כמעט
 כי י : אראה רשעים שלום בהויללים קנאתי

 כעמל יי :אילם ;בריא הרצתתלמורתם אץ

י אנוש

 אסף והנה יעלצו ישמחו צדיקי׳ ואך
 מנוחה המוצאי מן הוא הלזה במומו׳

 שאגתם דברי וכל הצדיקים ייסורי על
ולא לרשע יהיה לח טוב כי הוא

 טובית לחייבים גומל איש בשר כל עיני אה מ• לכל הזאת הארץ על
 לא כי אמת והן להרע אך לב ולישרי

 יתקע יש כי שות המתמיהין כל דרך
 ויש הצדיקים צדות על תמיהתו יתד

 שתיהן על ויש הרשעים עלשלות
 ונהפוך מהזה ועל זה מת על באומר

לרשע יהיה לא טוב הואהרחויכי

שלישי

 הגין למען האלהי׳עשה כי לו ורע צדיק קושיית מנוחת וזאת ימים יאריך

 רי1ייס והן עבדי ישכיל הבה בפרשת ישעיה מחמרי ככל דורו בני על
 ארוכת עלתה כי אליו באמור רוחרתייא עצבת היתה וזאת אהבה
 הפילה שלא א״י עוברות על לי צר ויאמר בכה מחליו ויחי הקדוש רבינז
 נח ולא אסף שלו ז ל אך השמים את ה עצר ולא רבי ייסורי ימי כל אשת

 כדברי לח לומר כו' לאסף מזמור מאמרו וזה הרשעים שלוח מקושייה
 לחסף יש מזמור אדרבה כי הצדיקים צרות על לן מיבעי קינת כי האומר

 אלא חינו להס שיש טוב מעט זה כי ׳ז בעה לישראל שיש טוב אך הלא ני
 הצדיקים הס לבב לברי הוא ורוגז הדין מדת שהוא מטעשכיאלהיס

 טוב היות סבת הוא לבב לברי דין הוא אלהיס היות כי בלבותם הישרים
 לבי יחרד זאת על אך )ב( הדור על בייסוריהם יגינו הס כי לישראל

רפו כמעט כי כז׳ כמעט ואני הבת כי ויאבדו יהרהרו בל הרואים מפני
 מצוחיך־אשר פסיעות כל הן אשורי שופכו וכאין ה׳ בדרך מלכת רגלי

 שהסתכנתי ארצה זכייתי מצב מרום נשפכות היו כמעט כה עד עשיתי
 בהוללים קנאתי כי )ג( חרצה אותן ושופך הראשונות על תוהא להיות
 יוסיף כי נצטערתי לא כי תרגיש הייתי ולא יתן מי כי מרגישים הבלתי

 כי ידעתי הן כלומר אראה רשעים שלום כי על והוא מכאוב יוסיף דעת
 אן )א( • אראה רשעים שליס כי עיני ראות על לי צר אך ה דעית אל

 היות על שהוא לישרחל טוב אך כי על לזמר לו יאות לאסף מזמור יאמ
 עניותא אה י כלא ין ט מעי ורקין אכין כי כלל דרך לישראל טוב מיעוט

 ולהתס פשע ולכלות יבעטו לבל חוורא שיא לה סומקיח ברזא כי לישראל
 להרהר יבואו פן בלבד טוב רב העדר רק בעצם ורוגז דין לא אך חטאות

 קצים הבלחי שבישראל לבב לברי ודין רוגז הוא אלהיס כאשר אזמרה זכן
 על כן על מלהרהר נכון לבס כי להם טובה ייסורין רוב כי ומהרהרים

 בהקיש הוא הלמודים דרך כי כו׳והוא כמעט ואני אך )ב( אזמר זן בחיל
 ימשלו ההנחות והנה תולדה מהן ולהוציא ראשונות ומושפלות הנחות

 ואערכה סליקו לבבי על ברעיוני הנה אמר לפסיעות והתולדות לרגלים
 הייתי כ״כ והנה נפקותא להוציא ידועים ועיקרים הנחות ע״י משפט

 עיקרי רגלי שהם ההנחו' שגס רגלי נטיו שכמעט עד לבי בהרהורי >דח

 אשורי שופכו כאין כי והטעם ממני כנוטות הין ראשונות מושכלות האמת

 כי לפני ומתבטלות נשפכות כאין היו לפסיעות הנמשלות התולדות הס
 שתית מה הפך ליעשות ראוי היות רק יוצא היה לח האמת מהנחות

 נטיו כמעט וזהו ממני נוטות כמעט היו ההנחות גס כן וע״י לעי, נראה

 איש יאמר ואס )ד( בקודם כמדובר'1כ קנאתי כי כן'והוח כאין רגלי
 כי ידעת הלא נאנח חתה עלמת

 ה:,כיל למען יתברך היא יעשה כת
 כמקר'שכתוב כחייו זכיותיו כל לרשע

 לו ישלם פניו חל לשונאו יאחר לא
 לא אך אני גס ידעתי זה נס הלא

 אין כי ראיתי יען נחתי ולא שקטתי
 הלא כי והוא למותסכו' חרצובות

 התחלת יוס הוא המות יום כי ידוע
 לא כחיים למות ועת חי לכל דין

 זכיותיו יאכל אשר הרשע תתחש׳ואס
 לאיות ברא אשר משחיתים ואגודות רשע חרצובות הזה בעולס המועטות

 מראי'לרשע אז כי מותו עת אל לא אס לו יבואו ומתי נועדים הס זמן
 איפה כן וחס ושוחק שכרו מתן או הרואה הצדיק הפך ובוכה רעתו

 יולדת חבלי מותו בעת כי ראוי היה בחייו טובו כל אכל אשר הרשע
 מן הנפש הפרד לבלתי בו ׳תקשרו רשע וחרצובות ויתמרמר לו יבואו
 ידי שעל קשים וקשרים בחרצובות מקישרת היא כאלו אס כי ננחת הגוף

 כעולם בטובה חכל אשר לרשע יהיה לא טוב כי לראות יביטו העברים כן
 רשעים אלה הנה אך " שאחר מה על ומופת חוה מותו צרת כי הזה
 מרוב הרכה כחן תשש לאשר רק כן היה לא ואלו למותם חרצובות אין

 אספו ני אס כי זה אץ אמרתי כי החרשתי החולי וכובד מאריכות אן ימים
 אם כי היא כן לח אך צערו הורגש ולא רגע כמו ויגוע זיחלש כחותיו
 שבמותו מי על הוא למותם חרצובות אין כי המרתי אשר כי אולם ובריח

 הנה וכו׳ אנוש בעמל לוז( : אולם בריא בתוקפו עדיין הוא
 לו וטוב צדיק יש למה יתב מאתו משה שהל כי בגמרא ז״ל רבותינו אמרו

 הב״ה לו שהשיב יאמרו לו ורע ורשע לו וטוב רשע ויש לו ורע צדיק ויש
 *שע לו וטוב רשע רשע ק צדיק לו ורע צדיק צדיק בן צדיק לי וטוב צדיק

 ורע צדיק בן צדיק עינינו נגד והנה רשע בן רשע לו ורע רשע צדיק בן
 לו ורע צדיק בן ורשע לו וטיב רשע בן ורשע לו וטוב רשע בן וצדיק לו

 כי צדיק בן צדיק שהוא מקומות בקצת זה מאמר כרשב׳י ביארנו כן על
 יעל יחשב הראשין לבן עתה שזה הקייס בגלגול צדיק באיש היתה נפשי

 ולא הראשונה מהפעס לח ייסורין לקבל חטא אשר עץ עת: לו אין כן

 ייסורין רשע לן צדיק שהו־ רשע כראשונה והיה צדיק כשהיא אך מהשני
 הוא כו' צדיק בן רשע לו וטיב רשע ואומרו בראשונה חטא אשר ממרקץ

 רשע בן רשע לו ורע רשע ן הראם מהזכות ואוכל בראשונה צדיק שהיה

 יתברך תשובתו כי הגמרא במסקנת חמרו עוד * מאן גס רשע שהיה
 רשע גמור שאינו צדיק לו ורע צדיק גמור צדיק לו וטוב צדיק היתה למשה

 אסף ראה כי ויתכן גמור רשע לו ורע רשע גמור שחינו רשע לו וטוב
 כל לשלול יבא למשה יתברך הוא שאמר אמרו אשר הדלה העעמים שני

 התלוננתי הלא לומר כו' אינימו אנוש בעמל ואמר היחל ובשני מהן אחת
 אמנם בגמרא הנאמרים והמה פתרוציס לחלהיס והלא לו וטוב רשע על

בשלום



סב עג תחלים אל רוממות

 לכן י :ו1אנושאיניםוועם־־אךםלאימן
 יצא * למו: חמס ;עטף־־־־שית נאוה ענקתמו

 1 ימיקו ״ :לבב משנעת עכרו עינימו מחלב
 ךתו2> * :ידברו ממרום עשק ברע וידברו

 י לכן י : בארץ תהלך ולשונם פיהם בשמים
 ואמרו יא :ימצולמו מלא ומי עמוהלם ישיב

 הנה־אלה יב :בעליון דקה

 ריק“אך־ גי השגו־חיל: עולם ושלד רשעים
 נגוע ואותי יי :כפי כנקיון וארחץ לבבי זכיתי

אם־׳־אמרתי •י : לבקרים ןתוכחתי כל־היום

 הוא טובם כי הוא שאס אלו טעמים יצדקו לא רואה שאני רשעים בשלום
 חיממו אנוש כעמל אלו הלא כי יתכן לא גמורים רשעים שאינן להיות
 מוה יותר גמור רשע לך ואין בצערן מצטער אינו הציור מן פורש שהוא
 אין וגס עולין ואינן היורדין ןמ אשהו כנןדע אהב לעולם חלק לו שאין
לו וטוב רשע כי השני הטעם לומר

 היתה נשמתו כי שהוא צדיק בן רשע
 הלא כי הלזה הגלגול טרם כשרה

 הבלתי על צרה בבא לומר צריך אין
 שלא אנוש כתואר המתוארים צדיקים
 אדם עם אף אס כי המה נס ינוגעו
 נגעים נבא צדיקים אל תואר שהיא

 ואס בכללם ינונעו לא צדיקים על
 אביו יגן למה צדיק נו היותו על הוא
 שאס בחיים היה מהלו יותר עליו
 ועתה בכללם לוקה היה חי היה

 * עליו מגין רשע בנוף להיות שמת
 המעוננים הבטלני' דרך כי יאמר **י

 אנוש בעמל אלה אך ליננע
 כל ועל המה בטלנים כי חיממו

 * ינוגעו לא אדס ועס זה
 ינונעז לא אדם עם כוללת צרה מא שגס בראותס כו׳ לכן )ו(

 נשות שלא אס כי זה אין שיאמרו הגאות עכקתמו לכן
 נאותה בעיניהם הגאות תהיה לכן אדס מכל אבו גדוליס כי אנשים ליחד
 שית יעטף שחשר גדר עד גאוה ענקתמו וזהו כעדי צואר על כענק להם
 באותה הגאוה כך כל כי לתו חמס יחשב * ושפל עטוף עצמו שישית מהס
 לבוש שית יעטף זולתם השר כי אומרם עד יאמר או * בעיניהם להס
 כלובשיס מהס בידס הוא חמס עדי לשון זונה שית כתו שית ויהיה גאות

 יאתר אי לה( * הטבעי לבושם הוא נאוה כי בכרי מלבוש
 לכולם ומביא באים נגעים דבריס כמה על כי ערכין מסכת ז״ל במאתרס

 עין צרות ועל ג״ע ועל הרוח גסות ועל הרע לשון על מפסוקים ראיות
 ההם הרשעים והנה עין הצרות זולתי עשה בקוס כלה והנה גזל ועל

 והיא תעשה ואל בשב בקלה רק בתחלה ינסו לא נגעים עונש מיראת
 יאמרו כי לרחמס אתם צרתם לסבול אינימו אבוש בעמל וזהו עין צריח
 אדם עס זאת על כי ובראותם יחזיקו לא ואביון עבי ויד נפשי עליך שלום

 ינוגעו לא באדס תהיה כי צרעת בנע בהס שנאמר שנגעיס ינונעו לח
 בגסות ויתחילו בשאר להתפקר יתחילו אז )ו( עליהם יבואו לא כי

 אחר לומר כו׳ ענקתמו לכן וזהו כשאר עשה קוס כך כל שאינו הרוח
 כי בגזל כך ואחד גאות עכקתמו לכן נגעס ולא עין בצרות אלהיס שבחנו

 למו חתס יהיה ההוא העני גס יעטוף כי עני שהוא שית יעטוף מאשר גס
 זמה עון אין כי והוא כו' מחלב יצא אומרו והוא עריות הגזל ואחר )ז(
 מתענג יש כי והוא התענוג אל משל הוא וחלב תענוג מרוב רק נאה

 לתראה כחמדיס כדברים עיניו בהזנת וים ושתה כאכול הגיף בהבאות
 שהעין הוא מזה היוצא ופרי עיבימו חלב יקרא זה ותענוג ברע וראות
 לח עיבימו מחלב שיצא הפרי כי אמי־ גומרים ואברים חומד והלב רואה
 ♦ בומה הופלג בעריות עיניו בשוטט כי לבב משכיות עברו כי רעיון יכיל
 עברו אך עינם שתראה מה רק לבס יחמוד ולא יתן מי יאתר אי

 )ח( ולראות לשוטט עינימו מחלב שיצא מה את לבב משכיות
 שמיא כלפי רק אנשים על בלבד ולא הרע בלשון יבא עדיות הגלוי ואחד
 את כמיזקיס יבאו דבריהס ולשישמעו רעה בפיהם להמתיק יעשו ומה

 פתח למצא וחמס בעושק דופי ונותנים כמדובר בידיהם חמס חשד עצמס
 עצמם אה ממקיס ובתה ימיקו וז״א מעלה כלפי נס הרע לשון לדבר
 על שידברו וכיוצא שכירו שכר העושק הוא עושק ברע ידברו כי הוא הלא

 עושק ברע וידברו וזהו העושק היא רעה מדה כמה יאמרו כי עושק
 ממרוס כי היא והכינה ממאמי־ס הנמשך שיקבלו השומעים לב לגנוב
 והגון ראוי איש יש הלא כי כן יעשו ממרום הלא זה רע כי לרמוז ידברו
 עשקוהו באפה השתיס ומן ברעב מת והוא שכר לו ניתן ולח ה את עובד

 מנעוהו לא השמים ומן פלוני את עשק ופלוני רב הון ראוי הבלתי ולפלוני
 חלילה השמים מן כי בפירוש לדבר התפקדו ברמז דברם ואחר )ט(
 לשון דברו כי הנה פיהם בשמים שתו וזהו ה* מלאכת עושי שכר עשקו
 בעס מתפשטים אלה דבריהם היו ולא ומייתן חלילה שתיא כלפי נס הרע

 בשמים שתו וזהו חטאם היה לבדם שלהם אס כי כהס סרה לדבר הארץ
 תהלך דברו אשר זה ולשונם הלא כי לוולתס החטיאו לא יהן ומי פיהם
 יתברך השגחתו על ויהדהרו ילמדו כי העס בפי בארץ מתפשט בארץ
 בר מונעים ח״ו יעשקו השמים מן כי חלילה לומר פה פתחון שמו אשר

 היתה הלא כן׳ עמו ישוב לח )י( ' : ראוי לבלתי ומיצריס מהראוי
 האל> הרשעים גס כי באומרי נדבר זאפליג לו ושוב רשע על תלונתי

 אתהצדיקיס יעשקו ממרום כי באומר' ממרום עושק כרע ידברו בעצמם
 תהלך זה שלשונם הוא קשה החתר כי ואומרה הרשעים את וייטיבו

 לדברי כי אמת הן והנה כהס סרה לדבר לכלהעס בארץ ותתפשט
 את השומעים העס יעשו לא לתה כי לומר תשובה יש אלה שאגתי

 בןיועזרכי יוסי כמעשה דבריהם
 והיה דתו שהמיר קרובו אליו באמור

 ואת גדול־ במעלה הסוס רוכב

 מוציאין היו צדיק שהיה יוסיקיועזר
 סושיא חזי קרובו לו ואמר בקולר

 מרי דארכבן סוסי׳ וחזי מרך דארכבך
 לעושי כך רצינו לעוברי אס לו ואתר
 א״ל וכתה כתה אחת על רצונו
 רצונו ועושה ליהרג יוצא שאתה הרי
 לעוברי כך רצונו לעושי אס א״ל

 וקבל מרשעו שב מיד אכ״ו על רצונו
 וקדמו דין בית מיתות ד עצמו על

 כי הנה בג'ע יוסי לרבי אחת סעה
 סרה הדובר ממקוסשבא אדרבה

אלה באמור וח״כ תשובתו היא משס
 הס יעל רע כי העס אל רשעים מעערח•

 כך רצונו לעושי אס להס ישיבו הלא טובה משוללי הצדיקים כי העושק
 כך רצונו לעוברי אס לתס ישיבו פה עוצלחיס הרשעים כי ובאומרם כו׳

 אשר הרשעים גס בתשובה ישובו אדרבה ובזה עאכ״ו רצונו לעושי
 יוסי תשזבת ידי על ששב צרורות איש ליוקיס קרת כאשר ידברו ממרום

 ומחטיאים בארץ תיהלך שלשונם תלונה זו מה איפה כן ואס יועזר בן
 ישובו כן ידי על ואדרבה בצדס תשובתם והלא במאמרס הארץ עס את
 הראויה הנפקותא כי הוא חמת הנה לומר כו׳ ישוב לכן לז״א בזה ה עד

 היוצא לכן לומר ראוי מדבריהם כי ה עד תשובה הוא מדבריהם לצאת
 באמת היא היוצאת הנפקותא שהוא לכן מלת משמעות שהוא הוא מזה

 מאחרי אחור יפוג ולא ה עד להלאה שהוא הלוס אלהינו של עמו שישוב
 מיס מקלקלתאומהגסכי ילפי כי נעשה מה אבל דבריהם ידי ה'על

 מהסשימצו יבצר לא רעות לדבר כחלה מלא שהוא מפה או מלב הרעיס
 ידי על לטעוס ימצו גס מאמרסציאס יקיזו בלבד שלא אוחס ישתו

 מלא זמי וזהו הנמצץ הדבר תוכיות הוציא עד חכו בתוך כמוצץ חקירה
 השומעים הנזכרים העס שיאמרו בחקירות יכנסו כי )יא( למו ימצו

 בני מעשה אל ידע יתכן איכה כלומר כו' אל ידע איכה האלה מהרשעים
 ואיך עליון הוא אס כי למטה גס אינו וגס רוחני והוא החומריים אדס

 רשעים אלה הנה כי ממהר עד והנה )יב( בעליון בפרטים דעה יש
 עמל בלי עושר במזל שנולדו עילם שלוי'מפחת עולס ושלוי בפנינו
 ושלום חס אס כי זה הוא הפס מן לא כי יורה השגוחילהנה ויגיעה
 כז'הלא ריק אך )יג( : בזה וכיוצא וכסיליהם השמים מהוברי
 המון אכעל מ רשעים שלוה על מצטער אבי עצמי על לח כי אמרתי

 ידע איכה אומרם עד יתברך השגחתו על רעת סברתס צרבת כי העס
 והנה האמת באמונת רביס שיכשלו חולת רעה והיא בעס מתפשטת אל
 שאיני עלי היא דבר אשמת כי ולומר לדבר איש יוכל אלה דברי על

 הס כי לי יאמרו או האמת על להעמידם העס את ומוכיח מוסר משחרס
 אין כן ועל נכון לא לבי כי הוא אולי ממני מקבליס ואין מוכיח שאני הוא

 המדבר פי בלב תלוי המוכיח מפי תוכחת קבלת כי כנודע נשמעים דברי
 רושסכימןהלכיצאוואללב ויעשו דבריו ישמעו לבו וישר זך אס כי

 דבריו אין כי וישר זך בלתי הלב אס כן שהין מת יכנסו השומעים
 הוכחתי וישר זך בלב כי בדבר אשס איני כי אומר אני כן על מתקבלים

 זיכיתי ריק אך כי לי אוי ואומר מצטער אני כן על כי לי שות ולח יום יוס
 קירות עד יצאו לב מטהור כאשר כי תוכחתי דברי יקוכלו למען לבבי

 והייתי כפי בנקיון וארחץ וכן משלי בספר הצלנו כמדובר יכנסו לב
 כן על היוה כל נגוע שואהי הלא )יד( היום עתות בכל מוכיחה

 הייתי אז מעט מתחזק שהחולה עת שהיא לבקריס תוכחתי היהה
 לומר צריך שחין גדר עד )טו( לי שוה ואיננו מוסר זמשחרס מוכיחס

 בשיבת ההשגחה על לחטא העס שמתפקריס מה ממש לספר אומר אס
 מה מעין כמו אספרה אמרתי אס גס אס כי יראו רשעים שלוה

 בגדתי בניך דור הנה בלבד דמיון שהוא כמז אספרה וזהו שמתפקריס
 כאשר יקרני פן והוא בניך שתה בדור פנה הטילי על עלי תקפיד כי

 שאס גדר עד יאמר או ♦ לי יאמינו לא והן באומרו למשה קרה
 הניעו לך לבניה שייחסתיה על בך בגדתי בניך דור שהס הומר עליהה

ישראל עמך יתפרצו ולא רע מיסר מהרשעים תמנע למה איפה כן ואס

ג אחריהם זומם הס אשר
 אחד היו רעות שתים כי כתבט הנה זכו' לדעת . ואחשבה )טו(

שלות £ ג □1□



עג תהלים אל חממות
 ממרום כי שמיא כלפי גס לשונם חלקת שנית הרשעים סלות
 שקשה גס כי כך כל אחוש לא מהחחד הנה חמר כו׳ ב:מיס שתו ידברו
 וכבר למו היטבת מה על מחשבות לתשיכ לבי שמתי הנה מאד הדבר

 לא כי כך עשית מה תחת לבי במחשבת לדבר טעם את ז לדעת אחשבה
שקבלתי מה כי הוא חנם על

דוירו הנה כמו אספרה היות מבלי אינו הדבר על זנצטערתי
 הוא שעמל אלא האמת לפי נכון טעם
 לי כשר עיני מראה לכל כלומר בעיני
 מתמיד אינו הזה העמל גס ׳זף1)יז(

 אל מקדשי אל אבא "סעד כי

 היה כאשר נימי המקדש נית שיבנה
 כשנבנה מהמשוררים היה הסף כי

 מקדשי אל בבואי או הכה ואמר הבית
 הקדש רוח שפע בי אליקוסף

 חלה אחרית ־. יהי מה בחיי הכין עד
 אחרי ימצ^ם ואשר בגלגוליהם

 במכון ואביטה אשקטה כי מותם
 רוח על רבה השגה יתברך לשבתו

 כי והוא הנה עד השגתי אשר קדשי
 של כנגד מכוון מטה של המקדם בית

 ■היה הנכנס כי מרז״ג וידוע מעלה
 על שכתבנו וכמו ייעלה בשל כנכנס
 •בא חמר וזה ;'למשכנותיו נס פשוק

ואחשבה טי
 עד־אכוא^־ יי : בעיני היא לדעתזאתעמי

 כחלקות אף יי׳ לאחריתם: אבינה מקדשי־אל
 איךך־׳יו י* למשואות: הפלתם לבו תשית
 כחלום ד בלהות:—סן ספותמו כרגע לשמה

 כי נא : רתבזה צלסט ,אחניכעיר קיךיןץ
ואני־בער ע אשתוק וכריותי לבבי ןתרמץ

 תמיד ואני י* עמף: היית* כהמות אדע ולא
 כעצךזךותנחגי גי ץ ימיני כיד אחזת עמך

 ועטף בשמים לי“מי הנ :תקהני כבוד ואחר
 כלהשאריולבפצור־ יכ : לא־ח^צתיבאיץ

 רחקיף הנה“כי " :לעולם וחלקיאלחים לבבי

יאבדו

 ן • ־•>י־ . "
 עצמי מצד בער ואני כי יצרי נגד
שהם חכמה למדתי לא כי אדע ולא

כי לזמר רבים לשון אל מקדשי אל
 ילר^ואו הקדש רוח ידי תשיג כן ועל כאחת מקדשים ב אל אבא
 אבינה כי צלחה רשעים דרך מדוע בעיני הוא אשר והעמל הקושי לי ינוח

 ההיא המנוחה קל עתה עי באתי לח כי עתה כן שחין מה לאחריתם
 ויחטיאו ההשגחה על פיהס בשמים שתו אשר השני הדבר על אך )יח(

 תתאפק לח אלה על הבה חלילה חל ידע איכה אומרם עד העם את
 העם מראות הנמשך על שתחריש גס כלומר וכו' בחלקות אך ה'וזהו

 פקודתם תסדר כי למן תשית קם כי תחרש לא בחלקות אך רשעים שלים
 ברגע ימותו שלח שהוא סידור לשון שהוא לפניהם השים אשר ד״א כמה

 הכל לעיני פקודתם שתוכר ממרקין בייסורין עליהם תפקוד לאט אס כי
 הלא )יט( כרגע מפילס היית אס כלומר למשואות הפלתם חלו כי

 כרגע לשמה היו איך יאתרו כי העם כעיני ומעלות למשוחיח להם תהיה
 מתעתדות שהיו בלהות מחמת כי בלהות מן תמו שספו אס כי זה אין

 ובלהות לבליראוברע עתו כן על כה עד עלו אשר הגלגל בסבב לבח
 שהוא מהקיץ כחלום יהיו כי הוא להם שהעשה מה אך )ך( העתידות

 ביס קלה תרדמה שהיא בהקיץ חלום ;ולס כ שיהיה לאדם יקרה כאשר כי
 נדהס כאיש שהוא חלום בחזיון דבר לו ומהדמה תיר ולא קיר ניס ולא
 לבני לחות שיהיו רגליהם על ונדהמים הולכים האלה האנשים יהיו כן

 מדתם פי על כוסס מנת לחייבים בר,ךאלהיסהגןמל באמור באמת מרי
 מליו הוציאו מפיהס עד למו שיג וכי דעת כי הסכל בדעתם נפתו כי

 ארצהוינהל עליהם פקד ה אלהיעילם כן על כז׳ תל ירע איכה לאמר
 ומתדמי' הולכים יין עברו וכגבר נדהם כאיש ויהיו שכלם וירדים דעתם
 יכירו רואיהם כל כי באופן הכל בעיני לבוז שיהיו מהקיץ שהוא כחלום

 באומרם מאמרם הפך כבודו ארץ כל ומלח בארץ שופטים אלהיס יש כי
 שהוא אדני כי יודע כי ?בזה צלתם נעיר אדני וזהו בעליון דעה ויש
 ולא בארץ שופטים חלהיס יש כי נעיר הוא שכינה שהוא אדנות שם

 לנח צלמם שיהיה תבזה שצלמם במה כבודו הארץ כל מלא כי עזבה
 כי ה׳ ידעתי הכתובים שעור או )יח( • כמדובר כנדהמים בהיותם

 רשעותם ושאר הרכים את שהחטיאו מה עליהם תפקוד לא אפילו
 מפילס היית למז תשית בלבד החליק׳ שלשינס בחלקות אך אס כי

 ודאי כרגע לשמה היו איך רואיהם שישומו )יט( ושממות למשואות
 מהיות תמו ספו אחרת מבחינה אמנם נפלאת רעתם שהיתה כלומר

 הוא טוב טוב כן על )ך( רגע כמו חס כי יצטערו לח כי בלהות להם
 שמתדמה תיר ולח תיר ניס ולא ניס שהוא כחדס שהוא מהקיץ כחלים כי
 כךיקדמהלהס מהקיץ שהוא כחלום כך הבל של דמיונות בחלום לו

 יצדיקו רואיהם שכל דעת בלי כנדהמים רגליהם על הולכים והס העולם
 שחינו בעליון דעה ויש אומרם הפך בעיר אדני כי ויודע המשפט אלהי

 תסיר בה תבזה שצלמם בתה בעיר חדני כי יודע עתה השפל בעולם
 יתחמץ כי )כא( • לבהמה צלם בעל חדס שבין הפרם שהוא דעתם

 יתפקרו ואשר לו וטוב רשע על שאגתו דברי לדבר כהתימו כז' לבבי

 חת אודה הנה עתה אמר כי* פיהם בשמים שתו כי בעישרס הרשעים
 רשעים דרך בראותי ההשגחה מאמונת אמזט בל בידי החזיק תשר ה

שהוא לנכי יתחמץ כי ברחוקי כי אני תמיה הנה ני הכתוב ככל צלחה

 שעל טעם הנה כז׳ תנחני בעצתך
 נפרדת ליבה היותה יורה ואחר מלת

 • הרד״ק שכתב כמו כבוד ממלת
 הכתוב במאמר הענין אל ובבא
אחרי כי שהוא ׳ כ צדקך לפניך והלך

 היו שניהם סגס לבכי מתחמץ ונהיות הטוב ויצר הרע יצר יצרים השתי
 חשתונן וכליותי מיד עדיחונד הייתי וכמעט הרשעים משלות מתקמניס
 נעצה ויחקנוני ימרידני נל נו להלחם יצרי נגד שנונים כחצים שייעצוגי

 להשתינן כח עצרתי אנשא מכל בי חיתי די חכמתא מן ולח )כב( טונה

 שתי כאלו נמצא העדרים מיני שגי
 זה כל ועם )כג( עמך הייתי בהמות

 ולא באמונתך דבק עמך תמיד ואני
 לבבי נתחמץ כאשד ממך פעמי מטו

 אגזור כן על בהשגחה להרהר
 ניד שאחות אס כי זה אין כי אומר
 לי עזרתה היית כי אמוט בל ימיני
 החזקת מאתך בהשגת כי נטבע שלח
 חלילה פעמי וימוטו אהרהר בל בידי

 והתהלה הישועה ה לך כי באופן
 חמוט בל עוז להררי שהעמדת

 עצליתיכת לח שבלעדיך מת מהאמת
)כד( : כמדובר הרהר לבלתי

חקרי כי "קוק " ■"!"׳ן ׳
 ונזה יאספך כבוד הנקראת השכינה היא ה כבוד צדקו האדם לפני לכת

 בעצתך כי לפניך חוחילה לכן יפהני פן מיצרי חני ירא הנה 'יאמר
 תבטח אל חיים ובחרת כי' נתתי ראה לי באמור בתורתך יעצתני אשר

 הזה העולם שהוא בדרכי בה תנחני שאתה חס כי בעצתך שאתהלך בי
 שתנחני שואחר אס כי רב זמן אשאל ולא כנודע הבא לעילם דרך שהוא

 ענין שהוא העולם מזה תקחני כבוד שנקראת התה מיד זאשתלס בעצתך

 מאמר והוא כנודע סמוך אחר כל כי ואחר אומרו וזה יאספך כבודה
 הנחני בעצתך הכתוב שיעור וזה זחגוע רגע אשאלה רצונך הפייטן

 ויאספנימן תקחני כבוד מיד סמוך שהיא ואחר רצונך לעשות שהוא
 בעצתך הנחני שאלתי למה ה נח תהמר וחס )כה( הזה העולם

 ונפש בגוף אהיה שחלתי לח ולמה בנפש רק צודקת קיחהך שאין ותקחכי
 תניחני שאלתי לא למה או השמימת בעלותו משה היה כאשר השמים על
 השמימה יתעלנת מניפי נפשי שתפריד ולא בה עמי ותהיה הארץ על

 זכייתי נעשו שניהם שביגיעת בהיות מתחת הארץ על גופי את והשאיר
 עמו שס כן גס אני להיות שאשאל בשמים לי מי כי הוא הטעם הנה כי

 חפנתי לא עמך הנה עמי ותהיה בגופי נפשי לעולם שהשאר לומר וגס
 אם העכורה הלזו בארץ בהיות בצע מה הלא כי והטעם )כי( בארץ

 הס לי יהיה זה ולא זה לח והבה במחשבה או במעשה ה את לעבוד לא
 שחרי כלה וזהו אעשה מה כחי ככלוס הלא כי הארץ על תמיד אהיה
 מאתה שאשאל איש יאמר ואס המחשבת ובטלה ולבכי המעשה ובטל

 שהוא מי כי חומר לבעל אפשר אי זה הנה לעולם ולבבי שארי את יחזיקני
 נפשי אמרה ה חלקי ד״א כמה הנפש מצד וחלקי הגוף מצד לבני צור
 שחין מה זולתו ואין לעולס המתמיד לבדו הוא כלומר לעולס אלהיס הוא

 חל העפר ישוב עד הראשון חדס עין אחר ההתמדה נמנע ודם בשר כן
 אלהיס כז צור וזהו נתנה אשר האלהיס אל חשוב והדוח כשהיה הארץ
 יאמר או )כה( :כמדובר לעילס מתמיד לו דומה ואין לעולס

 לי יתן מי יאמר תה נברא שלא לאדם לו כוח וגמרו שנמט מאמרס^ל
 כינסשאני איש בקרב ארץ מורידני יתברך היה שלא בשמים והייתי
 נם כי בארץ חפצתי לא עמך זה כל על החטא מן שומרני שאתה עמך

 כי )כי( אתקלקל שלא אני ירא הבא העולם לשכר זוכה אני שנהנראי
 לבבי כח וכשל רשעים שלות ראותי מדאגת ולבבי שארי כלה הנה

 בלבבי כח נשאר שלא עד לבבי באומרו שנכללים יצרים הב במלחמת
 יחטא שלא מחזיקו לבבי צזר חתה כה שעד גס כי הרהר לבלתי להתחזק

בכל הדבק לחשוק החלק שכדרך שלי כחלק לי שנעשית חלקי אתה וגס

לידבה החושק חני תהיה רחוי שהיה ׳^ז׳וע^ונק י>*ן ",
 שלא ימיני ביד להחזיק בי לידבק חושק חלקי ליחשב לי ונהפכת בך

 האם כי אחטא שלא בארץ עמך שבתיות בטוח איני זה כל על אחטא
 צבו ותשנא החטא יגרום אולי כלומר וחלקי צורי יהיה לעולם אלהיס
 דבר סוף אמר כו' רחקיך הנה כי )כז( ♦ חלילה אובד עדי ואהיה

 רחקיך כי ספק אין כי למסקנא לי ותהיה אומר אגזור ותלינתי בשאלתי
 לאבדם הוא כי טובם על אקפיד ולא יאבדו להם שטוב הרשעים הס

הצפת? כי הוא הלא רע עושת כל ינקה ולא בהשגחה הכל ני והראיה

כל



סג ק" עג תהלים אל רוממות

:המך, זונה—כל לזצסרחה יאבדו

 מחסי כאדנייהוה ׳ קי־טובשתי קרבתאלהים
: לספרכל־מלאכותיף

 זנחת אלוהים למה לאסף *משכיל ער
 בצאן אפף יעשן ד-ינצח

 גאלחז קניח/קדם 1 ^דתף ב מרץיתף:
 'הרימה ג :׳שכנתכו זה הר־ציון נחלתך שבט

: איכבקדש כל־־הרע נצח למשאויח פ^מיף

 זנית מוצא שאתה מקום כל כי ממך אותו הכרתה כי ממך זוכה כל

 ושטיס מקום בשום מאריך איננו הזנות על כי כוי אנדרזלומוסייא
 על יפקוד הזונה על שפוקד ומי המפורש מן סתוס ילמד כן ואס יוכיח

 הוא הכריתה כי ממך אומרו ויצדק מאריך ולזולתו מקצר שלוה אלא אלו
 בשכינה)כח( הדבק העליון מהמקור

 אחוש לא הצדיק ייסורי על וגס
 קרבת צדיק היותי עס ואני הנה ני

מדת קרבת שהוא טוב לי אלהיס

׳ ואט נח

 ולא מחסי חלהיס באדני שתי הוא
 תזדכך כן ידי שעל הזה העול בטובות

 לעזרה לי ותהיה חומרי חלאת
 רוח לי שהפלגת מלאכותיך כל לספר
 שאתת שליחותיך כל שאספר הקדש
 מה ידי על לישראל להודיע משלח
 תענוגי בדשן התענגתי חלו כן סאין

 מלאכותיך יהיה או " הזה העולם
 ה מלאך כמתד״א נבואה מענין

 שהנביא רז״ל ואמרו ת נמלחכות
 ושליחיותיו זה מפסוק מלאך נקרא

 ה מלאכות יקראו נבואתו ידי על
 יעלה בה שחוסה .יאמר ואפשר
 לספר לנבואה הקדש מרוח

הצריכות מלחכותיו כל

בימיו

 כסכף־עץ למעידה כמביא יוךעי י׳ : אתודה
וכלפות ככשיר יחד תוחיה3 ועת י :קרדמות

שרפו יחד נינם בלבם אמרו ח משכך־שמף:

 ידע קדשו ברוח אסף הנה כו׳ לאסף 7016*0 00 עד
 ה ב בחרבן בעשה אשר כל חת מאז

 על ה המלך לפני ויתחנן השכיל ומאז קשה אדוניס בידי ישראל ובשבי
 ולבא כו' אלהיס למה ויאמר ביתנו חרבן ועל נפשנו פדיון ועל צרותינו

 בית חרבן כעת כי שאמרו רבתי באיכה ז״ל מאמרם נזכיר הענין סל
 רחל בכתה לולא קץ עת עד לישראל לשוב שלא הקב״ה נשבע ראשון

 יש כי וכו' מבכי קולך מנעי יתברך הוא לה אמר ואז יתברך לו ותתחנן
 תשכחנו לנצח למת פסוק על כתבנו וכן אויב מארץ ושבו לפעלתך שכר
 מרז׳יל ידענו עוד נצח הנקרא קץ עת עד השכחה תהיה למה לומר כו'
 אפו חימה השליט לא ישראל שארית השחית לבלתי רחמיו כרוב ה כי

 אפו חרון שפך חמתו את ה כלה כד״א ובאבנים בעצים רק ישראל על
 אלהיס לאסף מזמור ואמר אסף זימר כן שעל ז״ל אמרו וכן כציון אש זיצת
 חצוניס רעיס מלחכים הס ותימה אף כי והוא כו' בנחלתך גויס באו

 בחרבן בכל גליזתכו המה ארבעה הנה כי והוא הענין אל ונכא ־ אמרים
 ארבעה וכנגד שני בית בחרבן ואדום יון הרע המן ידי על מדי ראשון
 והוא לנצח אלתיסזנחת למה ייאמר היתל ובראשין אסף דבר אלו גליות

 נצח הנקרא קץ עת ישוכלישרחלעד שלא נשבע,ה כי מרז״ל שכתבנו מה
 המשורר מחמי הוא וגס תשכחנו לנצז למה המקונן אמר ההוא גלות ועל
 רתק להת עושה את ככה אס כי וראה והביטה לנצת זנתת אלהיס למה
 שפכת עמך על לחום הלא כי והוא מרעיחך בצאן חפך יעשן הלא ממנו

 ומת כציון אש ויצת אפו חרון שפך כד״א כציון אש שהצתה כמה אפך ״
 כציון אש באפך שחצח אתר חונתנו לנצח אס הלא כי כתקנתך הועלת

 מהאיש זר נש עדין ההוא האף אש שעשן יראה ההוא באש נושענו לא אס
 יעשן כו׳ אלהיס למה וזהו בעשן ויכלו מרעיקך בצאן יעשן והלא ההוא

 היהודים כל את ולאבד להרוג להשמיד המן שבקש ב גלות ועל )ב( נו׳
 משבעה הס כן על כי עולס אין ישראל חסאין כי ישרג! עדתך זכור אמר

 וכזי זישרחל והאבות וכס^עכבוד תורה ז׳ל כמ״ש לעילם שקדמו דכריס
 בהם להתקיים דבריסהזצרכו שכעת שהס במקומו אצלנו ככתוב והוא

 הלא כי הרע המן ביד תזנתס אל יאמר וכזה עולם אין ובלעדס העולם
 קניתם לא אשר לעולם קדם אותה קנית עדתך זכור הנה כי עולם כהס
 הלא נ״נ לצלס שהשתחוו על הוא ואס עולס אין שכלעדס לא אס מאז

 השתחוו שלא וחבריו חנניה אל לכך שמת כי נחלתך שבט גאלת את״כ
 כאופו חלקי יהודה את ה ונחל כד״א נחלתך שהוא יהודה משבט שהם

 ישראל כל בכלל הס שעתה אחד גאלת אומר־ ואיך נחלתך שבט סגאלת
 בו שככת הר נעשה שציון החרכן אתר למה כן אס כי ועוד ט׳ להשמיד

 היה במדי לכלותם חכמתך גזרה ואלו מערבי מכותל שכינה וזה לא כי
 הארץ על אלהיס ישב האמנם כי החרבן אתר ציון מהר להסתלק לך

 זה ציון הר וזהו שמה אליו להחזירם וחפץ תקוה יש כי להורות אלא
 יזן גלות ועל )ג( הרע מהמן תשמרם ה אתת ולק כלימר בו סכנת
 יון חפץ וכל ישעם כל כי ידעת באשר והוא כו׳ פעמיך הרימה אמר

 שנגעו מה בין בהיכל פרצות שפירצז מה גין הקדושה נגד היה גגלותס

 כב'׳ כמשאז״ל בין ישראל בבמת יד ששלתו כמה בין ומילה חדש נשכת
 ישרחנ כאלהי חלק לכס שחין תשו־ קרן 1עי כתני לישראל אומרים שהיו

 כן ועל בו וכיוצת כסף לבצע ילא בקדש לשחת חלילה היתה כוונתם כל
 ושממית למשואות פסיעותיך ומהר פעמיך הרימה אזמר הוא עליהס

 כל זה אויב הרע כל כי נצחיות
 להנאת ולי! בקדש היה שהרע מה

 )ד( כמדובר בקדש לנגוע עצמם
 חמר שני בית בחרב! ד' גלות ועל

 ז״ל שאמרו כמו כו' צורריך שאגו
 טיטוס על זה פשוק שדרשו כהנזקין
 ידבר שני חרבן שעל מהא נינקוט
 התפקח רשעים אלה הנה ויאמר

 מרז"לכי ידענו כיהנה נגדךוהוח
 ביתו חרבן על כ״י שואג יוס בכל

 כן ועל נורו על ישאג שאוג שנאמר
 אות לעשות רצו החלה הרשעים

 שאגו כי והוא ידם תוקף על ומופת
 אלהי הנה כלומר מועדך בקרב

 עוד ואה ניהו על ישאג ישרחל
 ישא! הוא שאגתנוגס לקול בז גבורתו
 והן־ נדעה לא ואס אויביו ויחרדו

 ש; אלהיהם המן שאתר ז״ל מאמרם
ובמאור חלילה כקו ותשש הוא זקן ן(ו

עץ מ! כקרב צורריך ששחגו ע

 איתור שואגיס והיותם מחריבים היותם שהם אותותס שמו ותשתוק
 ןובמלר”התאוי וי"וביןב אותתסחסר היות חל זהעניןבשוסלב

 היה שתק יתברך שהוא בראות כי הוא אך שתיהן כין וי״ו הוטלה אתית
 כאל! הדבר שמו והן גבורותיו הן הן אדרבא כי חסר אות והוא לאות להס

 שהיה אס כי שנסתלק אמר! בלבד לא כי ושלמים מלאיס אותות שתי הן
: ל ז כמאמרם כו' הוא זקן כאומרם יכולת מבלתי חלילה

 אז ,במורי רק יצדק לא כמביא אומרו הנה כו׳ כמביא יורע )ה(
 מה הוא מה וגם למעלה במעלה לא ומביא במוליך

 דרך הנה אך : הקרדומות וענין עץ בסכך ענין ומה כמביא סיודע
 ומביאה למענה הקרדום מעלת כי כיוצא או העץ על בקרדום המכה

 כלבד הכנה היא שהעלית נמצא לכקע שרצונו מה לכקע ככח ירידה דרך
 בביתך שבתכותס כאמת יודע אמר הבקוע ככוונת העיקר היא וההוכאת

 הכקוע פיעל כוונת עיקר שהוא החביא שהוא כמו כי והגרזן בקרדומית
 היה להביאה למעלה הגרזן העלחתס כי למעלה חצלס היה כן למטה
 ישעם כל כי לבקע למטה כמביא דרך שהוא כמו המכוון עיקר להס
 כלפי חלילה למעלתבלנד רק למטה להכות כחפציס היה לא חפץ וכל

 ככונס אחד קרדזמות שתי היו הקורדיס יד הוא עץ כסכך כאלו הקדושה
 הנראה ופועל מעלה כלפי הקרדוס כהגכיה למעלה תכונת כפועל זד וא

 ועיזה כי הוא כו'הלא כמביא יודע שאמרתי יודע ובמה )ו( למטה
 עתה גם אס כי תחרבן בעת לומר צריך אין כי והוא וט יחד פתוחיה

 זר א המצויירים ובעציס הנהרסות באבנים שנשאר מה נחרב שככר
 התסיחד הציורים מפתוחי כאבנים או בעצים שנשאר ששרפוסבמה

 פלחו הרי בזת להם בצע ומת )ז( יהלומון וכלפות וככשיל יתקכצו
 על לתכעיז אלא עושים הס שכלוס אלא עיד להס כו׳ומה מקדשך כאש
 היה לו כי כנודע מעלה של עליונים דכריס רמזי הס שהפתוחיס דבר
 באנו״דקדק ואס העליון אל מקביל עצום שלחיכות רק למטה ריק דבר

 עני• מה וגס כאש מקדשך שלחו או במקדשך אש שלחו שתל״ל בלשון
 יתברך הא כי הוא כוי חש ושלחתי יתברך באומרו הלא כי בחש שליחות

 שלחו אמר ואיך יעשו בעצמם יס הג אך מלאכיו ידי על אש משלח
 כתונת וישלחזאת כד״ח השחתה עמן שהוא לומר המפרשים והוצרכו

 הלא כי .ואד רבה רעתם נא ראה יאמר ואחשוב ־ יעיורו בשלח יוסף
 והין זאת נקיתס בעיניהם נקל עדיין היה בוער כחש מקדשך בהיות
 כתונת חת ויפלחו כדיא מקדשך באש שלחו וזהו במקדש מכיס בשלח
 חללו לארץ כי יזא הלא זר א בדבר ולא בשלח למה תאמר ושמא יוסף
 חרבך ועל כד״א כזפ שהוא חרכס חלילה משליטים היו כאלו שמך משכן
 והיו ותחלליה המתגלית חרבך שרסכד״א כחסמאל הוא תחיה

כו'הנה כלבם אנדו )ח( • כחס כזו שמך משכן חלילה כמדכאי׳
 כבתי בהתאחדס גס ומה יעקב קול הקול כי כפיהס אלה כחס אין ישראל

 לכן אחרית ידי על לא אס לנצח מועיל יעקב קול אין כי כנודע כנסיות
 לכן יחד מהיותם ומלם כינס בלבם אמרו נג־ס יוכלו בקולם פן מפחד

 :להתאחד תפלה ,יעד בית להם יהי לבל בארץ מועדיה כל שרפו עשז מה

אותותינו



ער תהלים אל רוממות
והארוך המר הלזה הגלות בני אומרים ראינוכו׳ לא אותותינו \ט(

 של וב' הימין קץ של טובה של איתות בידינו הנה
 רעב לא אומר הוא וכן מנביא ודבר מכהן תורה תאבד שהס טובה העדר
 רשב״י כמאמר שהיא ה דבר את לשמיע אס כי למיס צמח ולח ללחם

 הלכת תמצא שלח התורה ידעת על
 עצה חכדה אומר הוא וכן פסוקי;
 יאמר ובזה חכמתם בפרחה מכניס

 עקיבא רבי כענין התלונה היא זו כי
 בו הלכו שועלים בציון בי־אוח ששמח
 הרעה בבואת שקייס מי כי באמור
 יתלונן זה דרך על הטובה יקיים
 הגלית בני מדבריס כאלו חסף ויאמר
 הרעה אותות ראינו למה הזה החיל

 כיהנה אינם שלטובה זאותותינו
 רק ראינו לא טובה של אותותינו

 וגס נביא עוד אין כי רעה של השתיס
 כלומר מה עד יודע אתנו ולא כי

 ולא )י( יותר נאבד עד תאריך ולמה
 כבוד דבר על אס כי למעננו תעשה

 יחרף חלהיס את מתי עד כי שמך
 בידך ידבק שמחרזפו על ולא צר

אתותינולא־ראינו " כל־מוערי־אלכארץ:

 ער־ י עד־מה: יודע ולא־אתנו נביא איךעוד
 : לנצח שמך אויב ינאץ צר יחרף אלדזים מתי

 :כלה חוקך מקרב וימינך ידך תשיב למה יא
 קךב3 ישועות פעל מקרס מלכי ואלחים ני

 בעזךיםשכךתראש\ פוררת אתה * הארץ:
 ראשי רצצת אתת 'יי תניניכשעל־־המים:

אתת טי 'לציים לעם תתננומאכתי לחתן

 מאור הכינות אתה לילה אף־־לך יום לך □י
איץ כל־ננולרת הצבת אתה י* :'ושמש

שינתץ רק הדבר אין כי חליל' זאזמה
 וממנו מכבודו יגרע ולא ישתנה שלא לנצח הוא שמך אך ♦ ויכעיס אויב

 כי אינו הצר יחרף אלהיס שחת מה כי לנצח שמך חויב ינאץ וזהו חלילה
 כו׳ ידך תשיב לסת )יא( : לנצח הוא שמך אך חויב שינאץ אס

 באומרו ידבר ידים שתי על כי נמצא שמאל של היא סתס יד כי ידוע :בה
 שהן וימין שמאל הנקראות בחינות שתי כי הענין ויהיה וימינך ידך

 אחור השיב שכתיב כמקרא החסד בחרבן נסתלקו והחסד הגבורה
 באויבים משפט עשות לבלתי למעלה סילק והגבורה אויב מפני ימינו
 עזבוהו אשר רעתם כל על ישראל על דבר אשר הפועל אל יצא למען
 באומרו הנכור אמר ולא והנורא הגדול רק אמר לח ירמיה הנביא כן ועל
 ולא גבורתו בחינת סילק כי כלומר גבורותיו איה בהיכלו מרקדים גייס
 באומרם החזירוה הגדולה כנסת שאנשי עד הגבורה בחינת פועל היה

 ונבא * גבורותיו הן הן כי גבורה מלפעול עצר לא שנסתלק עס כי
 כבוד דבר על מאד לנו צר הלא הגלות בני בשס אסף אומר העניו אל

 נרחץ עד ותחער תשיב אפשר והנה כו׳ צר יחרף חלהיס מתי עד סמך
 האלה המדות שתי לשוב ראוי העולם ויהיה אשמותינו מחלאת נטהר
 אומרים אנו כן על חשד עמנו לעשות וימין שונאינו על לפקוד שמאל
 ידך שוב עד האריך ולא חלילה צר יחרף אשר שמך כבוד דבר על עשה

 ידך תשיב למה הלא כי מעשינו כאש-נכשיר עמנו זימינךאלהארץ
 תוך עודן מלמעלה חיקך מקרב והלא כהן לפעול כדי העולס אל וימינך

 האדם בין המפסיק למלבוש הנמשליס העולם וכין שכיניהם המסכים
 מחרף וחויב צר כל כלה משם חיק הנקרא לחזה הלבוש שבין כמסך לחוץ
 על חיקך מקרב באומרו יכוין או משם לכלותם מעצור אין כי סמך

 בלבך נקם יום כי ידענו לומר החיק שכחוך ללב המתייחסת המחשבת
 כלב הנקם עוד לפומא הגלה עד המתין למה אך גלי לא לפותא לבא כי

 בנתיס מסך היות שעם אחד הדברים שני ובלל כלה חיקך מהרב משם
 במחשבה אס כי בידים ולא מלמעלה אותם יכלה למעלה ק1שת כי

 צבא לפקוד בלבד ולא )יב( כלה חיקך מקרב וזהו החיק בקרב סהא
 היה אלהיס כאשר אס כי כעס למטה נלחס ושאנחנו במרוס המיס

 אס כי כמרוס המרום צבא על למעלה פוקד היה בלבד שלא נקדס מלכי
 כמאמר ודס בשר חזיכינו על למטה הארץ בקרב ישועות היתזועל גס

 ביס יס בעזך פוררת אתה וזהו )יג( אויב תרעץ ה ימך הכתוב
 פרעה ושרי חיילותיו וגדולי מצריס של שרז הס הנינים ראשי שברי סוף

 שבעולם ביס למטה המיס על היה זה זכל הנינים נקראים שכלז למטה
 על מת מצרים את ישראל וירא הכתוב כמאמר הארץ בקת השפל
 : כז׳ מצרים של שרו הוא מת אלא נאמר לא מתיס ״ל ואי היס ספת
 את הכין יתב' הוא כי ז״ל מרבותינו ידוע הנה כו' רצצה אתה )יד(

 ושסירסאתהזכר לבא לעתיד לצדיקים לחלק לויתן
 לצדיקים לחלקה הספינה פרק כמפורש זמלחה הנקב? את ושהרג
 יחרף אלהיס מתי עד ואמרתי נתרעמתי הלא אמר וכזה לבא לעתיד
 ויכלה קצו ושיקרב הקץ את להביא מעשהו יחישה שימהל כלומר צרכו׳
 וראש הנקבה ראש שמחצת לויתן ראשי רצצת הנה עתה אמר אותם
 למה כי נמור לו אומרים ומכין והמתחיל אותו שסרהת במה הזכר גוית

 אשר לצייס לעס מאכל תתנהו האם לישראל לחלקו לא ראשיהם רצצת
 אותם שהכנת מה היה. לכו כי ודאי כלומר שמיס עבודת לחות בהם אין

וחורף

 ייעודך תאחר ולמה הוא לבו הלא ט חושה מהרה לכן למאכל לנו לתתו
: בתמיה זכו׳ תתננו וזהו

 יתברך מאחז שאלתנו היא כפולה הנה כן׳ מעין בקעת אחה )טו(
 לישרחל ורחמים עכו״ס לחומות דין נגדיים דבריס בשני

 כי לשתול מקשה איני חמר זה על
הנה כי אתה הפכים ב' פועל הלא
 מהם להוציא וכחל מעין בקעת אתה
 וגס כו׳ צורים יבקע כענין מיס

 חתה כי רבוייס ממקום מיס תמנע
 לך וכן (טז) איתן נהרות הובשת

 רחמים של שהיא יוס מדת היח יוס

 הוא מאור הכינותה והרחיהכיאתה
 וזו היוס ממשלת שזה ושמש הירח

 מאמרם הוא והענין הלילה ממשלת
 בוראו את אברהם הכיר היאך ז״ל
 הוא זה אולי אתר ?שמש את ראה כי

 השמש שבא כשרשה העולם אדון
 אולי אמר הירח בא זה אינו אמר
 היום וחזר גבולו עבר כי ראה זה הוא
 ספק אין הנה חמר אז השמש ויצא

ומוציא המסדר לחלה אדוניס כי
 ושמש הנהכימאשרתכיןמאור וסידורו במכונתו בזמנו א׳ לכל אזתס

 מוציחס מניעם הוא לכולם אחד אל כי יורה וסידזרו בזמנו ואחד אחד כל
 היה לא אחר רשות ולילה אחד רשות ליזם היה זחס חלילה ואס ומביאם
 נמצא אחד רשות תחת שניהס כי יורה אך הוא כאשר ביניהם הסידור

 לילה לך אף יוס לך אמרתי כן על היא אחת לילה ומדת יום מדת כי
 גבולות כל הצבת אתה וכן )יז( ושמש מאור הכינות אתה כי והראיה

 כי והראיה ברחם אחד אל קר שטבעו ויש חס שטבעו גבול שיש ארץ
 הוא שגס ודאי קר והחורף חס הקיץ שיצר ומי יצרתם אתה וחורף קיץ
 החורף מעין קר אחר וגבול הקיץ מעין חס הארץ מקצת אחד גבול ברא

 מאור הכינותה אתה אמר מאשר הוא הלא וחורף קיץ ענין והכרח
 והחורף הקיץ במשך וסיבובס עלפיסדורס הכינם מאשר כי ושמש
 סיבוב פי על קר וזה חוס זה ארץ בגבולות חלוק היות ימשך כן גס ומזה

 * התכונה לבעלי כנודע מבזולתז יותר חומו ששולט מקים שיש השמש
אמרתי הלא לומר וכו' מקדס מלכי זאלהיס הכתובים שעור ענין או

 חש איני בנליות לי שצר גס כי צרכו׳ יחרף עדמתיאלתיס )י(
 תתעכב ואס )יא( כז' צר יחרף אלהיס את מתי עד בי כבודך על רק
 וימינך בעכו״ס דין לעשות שמאל שהוא ידך העולם אל השיבך עד

 זה הנה מעשינו ונתקן עדך נשוב עד אפשר וחי ישראל את להיטיב
 בעולם אלה מדותיך תשיב עד הדבר לעשות אפשר בלתי היה אס היה
 הלא זה בשביל העולס אל וימינך ידך תשיב למה כי צריך זה אין אך

 אל מבפנים הוא חיקך מקרב למעלה מסולק בעודך חיקך מקרב
 על שתעשה שואל שחני ומת )יב( מלמעלה כלה שבנתיר המסכים

 למעני גדולות נפלאות עושה היותך מבלתי לא הצר שחילל שמך כבוד
 ביבשת נפלאות עושת היית מקדם מלכי היית אתת כאשר הלא כי

 )יג( מצרים בארץ הארץ בקרב ישועות פועל היית כי ביבשה וביס

 ראשיחניניסעל שברת סוף ביס ים בעזך פוררת אתה כי כיס וגס
 מעין בקעת אתת וכן )טי( בסמוך כמפורש רצצתכו׳ אתה וכן המיס
 מלמד המיס ויבקעו אלא נאמר לא היס ותבקע ז״ל שאמרו כמו ונחל
 בקעת אתה יאתר וזה נבקעו ונחלים ונלמעינות שבעולם מימות שכל
 ידי על אליהו ידי ועל כירדן איתן נהרות הובשת אתה וכן ונחל מעין

 בשבילך לומר כו' יוס לך כי הוא והטעם )טז( המיס ויחצו אדרתו
 לילה לך שיהיה וגס לך היוס שיהיה בתורתך בו לעסוק יוס לך שיהיה
 לא חס כד״א ישראל ידי על חס כי אינו וזה ולילה יומס בו והגית כענין
 בשביל לא שאס לומר שמתי לא וארץ שמיס חקות ולילה יומס כריתי

 להיות וארץ שמיס חקית בת שיעסקו זלילה יומס ברית שנקראת התורה
 פסוק מאמר והוא שמתי לא לילה ומדת יוס מדת להיות וירח שמש סדר

 אתת כן על בתורתך להוציאם לך להיות שהוא לילה לך אף יום לך זה
 וארץ שמיס חקות ענין שהוא לילה ומדת יוס למדת ושמש מאור הכינות

 שאמרן כמו ביוס הוא התור׳ עסק שעיקר למה לילה לך אף כוי לך ואמר
 לך אמר כן על כליליא ופרעינן ביממא יזפינן אנן דיממא אבירי אנן ו״ל
 לך שהוא כו׳ יוס לן היות למען וגס )יז( לילה גס לך ואף כעצם יום
 קיץ ארץ גבולות כל הצבת שאתת מה היה בתורתן לעסוק ולילה יוס

 בשבילם כיאת הכל כי ישראל ידי על הוא זה שכל יצרתם אתה וחורף
זאלז זכר אס כי למעננו שתעשה אמרנו לא וה כל ןעל נקורתך שיעסקו

שהוא



סד עד תהלים אל רוממות

 ,ץכר״זאתאויבחךף חי ג יצרתם אתה {חרף
 אל־תתןלחית טי ^ךננלנאצו^מף:

הבט ד ^יך^־תשכחלנץח:

 : חמס נאות מלאומחשכי״־ארץ“כי לכרית
 : שמך יהללו ואכלן עני נכלם דך אל־ישי כא

 מני־־ חרפתך >ר ריבך קומהאלהיסריבה נ=
 שאון צרריף קול אל־תשנח * נכלכל־ה״ום:

:תמיד עולה קמיך

 יחרף אלהיס מתי עד שאמרתי מה שהוא כו׳ ה חרף שאויב מה שהוא

 מקרב באמרי ממך בקשתי אשר ועשה שמך נאצו נבל עס זכר וגס כו׳ צר
 על שידבר כו' צר יחרף אלהיס מתי עד יאמר או )י( * כלה חיקך

 תועה שדבר המקדש בבית אחד פעמים זה חיים חלהיס שחירף טיטוס
וישלח תורת ספר על זונה שס וכעל

 הים כסערת כן ואחרי חתהפרוכת
 אלהיהסשל ומיס ימים אלהי אמר
 הטביע בהם המיס על כחו שכל אלו
 אתי יצא המכול את והביא פרעה את

 עליו י גדול כחו מה ואראה ביבשה
 עד ואמר קדשו כרוח אסף דבר יתכן

 שסכלת צר יחרף מתיאתאלהיס
 למת המקדש בכית שחירף מה

 שמך וניאץ שב עד פקידת! איחרת
 באומרו נאץ כי לנצח הוא אשר הגדול
 של ולא ימיס אלהי יתברך שהוא

 עד שמש שממזרח היות עם יבשה
 הנביא כמאמ' בנויס שמן גדול מבואו

 ינאץ שגס שימשך יחרף מתי עד וזהו
 ושמא )יא( לנצח הוא אשר שמך

 חסדך ימין על הוא זה הלא אויב מפני ימינך אחור השבת כי תאמר
 תשיכנה למה דין הפועלת ידך למה אך ההוא בזמן ישראל את מלהיטיב

 ושמא לב־ה הימין להשיב די והיה וימינך ידך תשיב למה וזהו היא גס
 כך כחה ותרחה תגלה יוציאנה עד חיקו תוך שידו כמי היית כי תאמר
 ישראל אשמות מסך הגלותה יעכב כי למעלה מתגלית בלתי ידך היתה

 כי )יב( כלה חיקך מקרב זה כל על מתגלה ובלתי צפון השפע היה כי
 מאז כי תורה כמתן עלי שמלך מלכי ואלהיס הלא כי לך מעצר אין

 פועל היה מלכי היותו מקדם זה כל ועל לעס לו ואני לאלהיס לי היה
 היינו לא שעדיין ממצרים יצאנו שלא עד שהוא הארץ כקרב ישועות
 לקחת לכח פסוק על "ל ז שאמרו כמו וחטאות עונות לנו והיו כדאיס

 או )יא( • ע"א עובדי והללו ע"א עוכדי הללו כו' גוי מקרב גוי לו
 ושמא כמדובר וימינך ידך תשיב למה הזה בדרך הכתובים שעור

 מוחו את שנקר יתוש ידי על כן אחרי ארצה טיטוס על פקד הלא תאמר
 שכינה שהיתה כמקוס שהוא חיקך מקרב כך כל איחרת למה אמר כן על
 שהוא כדבר בהסתר כעוטיה שהיתה אלא מערבי מכותל זזה לא כי

 צאתו ואחרי שנית פעם סרה ידבר לחוץ יצא עי תיחל למה חיק בקרב
 שס שהיתה המקדש בית תוך חיקך מקרב * יתוש ידי על ללקות! מהים
 כבית אויב שחירף מה על הזח זה כלה משס חירף ששם כמלובשת שכינה

 ולא ביס הוא יכלקך כי באומרו שמך ניאץ אשר ועל )יב( המקדש
 מלכי ואלהיס הלא כי רוחו תיפח כו' אויב ינאץ אמרתי זה שעל כיבשה
 כיבשה שהוא הארץ בקרב ישועות פועל היה ושס כמצריס מקדם
 אס כי הלקה לא המצריים שאת לומר שנתלה ומה )יג( מצריס בארץ

 אותת שעשית ים בעזך פוררת שאתה אמת הן כי הוא כן לא זה גס ביס
 שבע כל בין חומה להס מיס במחיצות חלקים י״ב שהין שהוא פירורים

 מצרים של שרו הס תניניס ראשי ששברת מה זה כל על שווקיס בי״ב ושבט
 חיילות ראשי עמו היו כי הזוהר בספר שכתוב כמו חיילותיו וראשי
 את ששברת מה הכה כלו על ושלישים ורבבות חלפים חיצונים כחות

 המיס מן למעלת שהוא המיס על רק היה ביס לא ראשיתניניסההס
 מהשרצצת ואפילו )יד( בלבד כמיס פעולתו היתה שלא הנה באויר
 לצורך היתה הפעולה הכת כיס שהיה גס העולס נברא מא! לויתן ראשי

 שעל ציה יושבי הס לצייס לעס מאכל תתנהו למען שהוא ביבשת יושבים
 תוך בקעת אתה כי ועוד )טי( הנקנה את והרג הזכר את סירס כן

 מהמים וגס תהום מעיכות שנבקעו במבול שהוא ונחל מעין היבשה
 היבשת אל אלו פעולות כל כי איתן נהרות הובשת אתה כי יבשה עשית

 וכאויר וביבשה ביס ורוגז דין עושת אתה בלבד ולח )טז( יתייחסו
 המאיר בעצם יוס לך הנה כי במאורות הגלגלים בעולם גס כי כמדובר

 בהיר אור כי לך רצוי לך היות אל שהוא,מתייחס עלית לארץזלדריס
 לך אף כי כלומר אף בלשון אס כי בעצם הלילה לא אך השמש הוא

 וזה אף בלשון נאמר הלילה לך שתיות באופן הירח את מיעעת כי לילה

 היו יחדו כי ושמש מאור כח הכינות אתה הנה כי מתחלה כן היה לא
 למה הכתוב שיעור או ׳ הירח עס רוגז שעשית אלא כלומר תמים
 שלא עם הירח עם עשית כן לא והלא שמך שחירף מה א׳ מרשע סבלת

 כן ולא לך רצוי בעצם וזהולךיוס השמש נגד שדברת אס כי חירפה
 אתה כי היות עס לקתה כי בעצס ולא אף כלומר לך אף אס כי הלילה
 בשוה ושמם מאור הכינות אתה כי שניהם את אחד בכוננות הכינות
 בדברה מיד לקתה אם כי לה הארכת שלא כירח זה אויב נא ויהי כלומר

למנצח עה

 סוער היה כיהיס שראה במה שטעה לומר ואין )יז( כה תעשה ולמה
 דבר הלא כי הוא כן לא זה אשמתו הקל כן ועל ביבשת כן שאין מה עליו
 כל הצבת אתה הלא כי ברחתה אתה האיץ כל כי הוא נעלם בלתי

 כיגבולחחדלה יתכן ולא האיץ מגבולי אחד הוא הים 'כי ארץ גבולות

 איך כן שאס חלילה לזולתו והשאר
 בהיות הארץ כל מציף אינו הים בעל

 על ירחם למה הארץ חן גבות שהים
 אתה כי יורה אך שלו שאינה הארץ
 פן ארץ גבולות כל והעמדת הצבת
 דעתו היתה כי הוא וחם הים יציפס

 ייחס כן ועל נגדיים הס ויבשה ים כי
 עלום אינו זה רשויות שתי חל הדבר

 נגדיים שני הס וחורף קיץ הנה כי
 מאור סדר ידי על יצרתם והתה

 הוא הדברים כלל * ושמשוסכובס
 אמרתי אשר מהמרי אל שב הנני כי

 )יח( אלהיסיחרףצרכו׳ מתי עד

 קנצי כנותן עתה אומרו וזהו
 חרף שחויב מה שהוא זאת זכר למלין

־. שמך כבוד על ועשה כו'
 כד״א אריה הנקרא נבל מלך הוא לחית כו' לחית חתן אל )יט(

 לתומ הנקראים ישראל הס תורך נפש מסובכו ארי עלה
 המן ובימי ההיא רעה החיה ביד ימסרו אל לצלם להשתחוות י תוריס

 לכרית הבט יון הוא השלישי ובימי )ך( לנצח תשכח אל ענייך חית
 הרביעי בגלית חמס נחות ארץ מחשכי מלאן וכאשר לנטל מבקש שהית
 )כא( עניים בניך ונשארו כו' צור נתמלאה לא החרבה אמלאה כד״ח

 עת ובכל וכו' ורוכב עני הנקרא המשיח מלך הוא נכלס דך ישוב אל
 עני אדרבה כי עכייס על בניך יבעטו לא כי נכלם ישוב אל לבא מבקש
 ריבה חלהיס קומה לכן )כב( עניתס שאמונה על שמך יהללו זאביון

 חרפתך זכור במדי וגס הוא לך הנוגע ריב הצלם שענין נ״נ ריבךעס
 הוא ישן הוא זקן אלו של אלהיהס לאחשורוש האומר המן הוא נבל מני

 אמר יון ועל )כג( המן שהוא לחס ישבע כי נבל על חצלנו ככתוב
 מצותיך כמקיימי יד כשלוח להצר כיונו אליך כי צורריך קול תשכח אל

 והוא תמיד עולה קמיך שחוו ראה אמר הארוך הלז הגלות ועל ומקדשך
 מלכות ואת ויורדים עולים מלכיות השלש יעקב שראה ז״ל מאמרם

 תמיד עולה הוא קמיך וגאון שאון וזהו ונתיירא יורד ואינו עולת רביעי
 שיעור יהיה או )יט( כו'" משר תגביה אס עליו קייס לכן יורד ולא

 שארז״לכי והואבמה למעלה מלמטה המלכיות שהזכיר הכתובים
 סמאל הוא שרו כי וידוע טיטוס על נאמר כי קנה חית נקרא עמלק

 דברים שני הנה יאמר ובזה המות מלאך הוא הרע יצר הוא שטן הוא
 של שרו הוא המות ממלאך חירות ח' האחרון שבגלות ישראל צריכים
 על אמר הדכרים ב ועל מלכיות משעבוד שנית קנה חית הנקרא טיטוס

 אל כתור תמימים תורך כנפש שתשלוט תורך נפש לחית תתן אל הא'
 חירות ועל ממלחךהמית חירות לתם שיהיה אס כי הנפש כידו תתן

 לזמן תשכחס שלא לנצח תשכח אל ענייך חית אמר מלכות׳ משעבוד
 ואסישבהסעון )ר( כיאסשתחישנה נצח הנקרא האחרון הקץ
 באומרו כמאמרו עניו תמיד מתלונן יתברך שהוא דבר הוא אשר בצע
 כמ״ם עון לכל ראשון המקטרג עזן והוא כו׳ ואכהו קצפתי בצעי בעון

 המבול גזרדין נחתם עקשני והוא כלס בר־וש ובצעם פסוק על ז״ל
 ויאמר אסף בא לוה ישראל כק* טיטוס כגלית חסר אינו עון ואותו
 מחשכי מלחו כי וזהו להם גרס עניותם כי זה על ורחמס לכרית הבט
 נאות שמלאו גרס ארץ מחשכי ענייס להיותם פי כלומר חמס כאות ארץ

 מחשכי מלאו כי לגאלם כרת אשר לברית הבט או • חמס שלהם
 על האומות דין גזר וחתום מבניך חמס נאות עכו״ס האומות .הס ארץ
 ועני ישראל הוא נכלם דך ישוב אל אחר טעם ועוד )כא( הגול

 ישראל את לגאול התאב יוסף בן משיח הוח חביון וגס חמור על ורוכב
 שתי אס כי עתה כן שחין מה ההם בימים שלם שיהיה שמך יהללו

 ועל )כב( יה כס על יד כי פסוק על רו״ל כמאמר לבדן האותיות
 ריבם שכל ריבך ריבה קזמהאלהיס חמר טיטוס גלות שלפני יון גלית
 חרפתך זכור אמר שלפניו מדי גלות ועל למעלה כנזכר ה נגד היא
 בית שהחריב בבל הוא הראשון ועל )כג( ככקודס נבל מני

קול הוא צורריך קול תשכח אל אמר ראשון

 מאז כי מיעד כיוס ה בבית שנתנו
 כי מאז נגדך קמיך כל נתפקרו

עולה קמיך שאון

:תמיד זנתוסף
למנצח עה



עת תהלים אל תממות

 לאסף מזמור א/־תשחת י למנצח א #ה
• יה הודינו בי שיר

 : נפלאותיך ספרו מף ש וקרוב הודינו אלהים

 נמנים" י :אשפט מ;שךים אני מועך אקח כי ג
 : סלה עמודיה תכנתי אנכי ובי־ישביה ארץ

אל־ להולליםאל־־תהלוולךיעעים אמרתי י■

 תחר—אי י ז תךימ^קךן
7 תך;ךובץרארערתק:

 ממךנרהריכש ומקערקלא
; ירים הה ישפיל זוז שפט

 אומרו אל לב לשית ראוי כו׳ השחת אל ל^מנצח )א(
 יאמרהנצוח אך ושיר ומזמור למנצח

 על לפניך שיזמרו תזמור והקיימהוהוא תשחתהעולס לבל והעוז
 יתברך שהוח היות ועם טובה כפויי נהיה ולא נפלאותיך ועל טובותיך

 לך שבזמרה במה טובה לנו מחזיק
 והודאה שיר שירשאומר לאסף עכ״ז

 והן )ב( לו לזמר שזיכהו על לה
 וכו׳והנה לך הודינו שירו דברי הס

 הן אלהיס לך הודינו שמעתיאותריס
 ג' הן הודינו ספלה של ראשונות 4

 !בניו חייא כר׳ שמך וקרוב אחרונות
 אלא באמצעיות בקשה צריכיי אין

 ונשב הרוח משיב נפלאותיך סיפרו
 ספרו היינו שהודינז וקשה >יקאכז׳

 למימר ליה שהוי ועוד י נפלאותיך
 וקרוב אמצעית אומרים שהכלל

 ענין יאמר אחשזב אך כוי ספרו סמך
 א הנוסח שעיקר בגמרא ז״ל מאמרם

 הצבןר לומר שוחה ר1צב נלששליח
לך מידים שאנו על לך אנחנו מודים

 על לך אנחנו מודים ופירושו זה על תוספת הס הדברים שאר כל כי
 אלהיס לך הודינו אסף מאמר וזה לך מודים להיות סויכיהנז

 מה כי לכך שזיכיתנו הודינו זה ועל אלהיס לך הודינו שהוא סודינו
 אלא עוד ולא קורץ שמחומר מי מפי להשתבח יתברך שיחשיבהן האדם
 שהוא שעם להם עושה שאתה נפלאותיך שסיפרו אותם אל שמך סקרוב
 שמחזיקים להורות אותם שמספרים על טובה להם מחזיק העושה

 גדולה אך )ג( בזת אותנו שהחשיב הוא זה הלא המשורר טובהאמר
 כאלו אותי מחשיב מא כראוי עושה שיחיד מצוהאחד ידי שעל היא מזו

 וכלו לאמת אמת דין הדן כל ז״ל מאמר והוא עמודיו בכל העולם קיימתי
 וזה בראו שהב״ה הוא שתשותפו' עול׳ של בברייתו להקב״ה שיתף נעשה
 לאמתו שהוא משרי׳אשפו׳ אני הדין לכוין מועד אקח כי יאמר וזה מקיימו

 אנכי עולם חרבן שהוא כז' נמוגיסארץ שיהיו נגזר אפילו עי״כ אז )ד(
 הלא אמר להולליסכו׳ אמיתי )ה( : סלה עמודיה תכנתי כאלו

 ולימצא לו להודות ה שזיכהו ית לפניו האדם מעלת וכמה כמה הגדתי
 עתה אמר סלה הארץ עמודי לכונן האדם ביד ושכח יתברך שמו עמו
 תמיד ידבק ולא העולם בהבלי ויטפל הזה הגדול הדבר ידע גבר מי הנה

 * אמרתי אמר כן על טובה אובדים הס כמת רעתם שזולת יתברך גו
 העוסקים הס הוללים אך תהוללו חל שהל״ל לב בשים והוא כו׳ להולליס

 העושר תלוי שבחריצוח חושבים הוללות שהוא העולם בהבלי ימיהם כל
 סיבת תהיו ולא ההשגחה לסלק שהוא מזה גדול אחר הוללות תהולן אל

 שתהלו במה קרן תרימו אל ולרשעים וזהו שלהם קרן הרשעים הריס
 לא אס מש״כ הצלחתם ותרומם הרשעים פקודת תארך כן ידי סעל

 קרנכם למרוס תרימו אל הוא תהולו אל ©אמרתי ומה )ו( יזהולו
 השתים מהוברי ומעלחכס הצלחתכם כי רוחכם על יעלת שאל סתוא
 כי לומר קרניכס הגלגלים עולם הוא למרום תרימו אל וזהו לכס היא

 חושבים הוללים שהייתם במה כי מהראשונה קשה זו כי לכס הוא משם
 ההשגחה בתת אך לגמרי השגחה סילוק אינו ממש בהשתדלות עיש

 ותדברו תשמנו כי עתק בצואר קושי דברי תדברו לכס ימשך מזה למזלות
 חלילה מה השגחת סילוק שהוא וכחשתי אשבע פן שלמה כמאמר ה נגד
 כו׳ האיש דבר כד״א דבור לשון כטבע קושי לשון תדברו אומרו וזהו
 לעולם אדס שיצא המוצא מחמת שלא ממוצא לח כי הוא האמת כי }ז(
 שבמערב ימים מעבור ממערב לא וגס רוממות המורה במזל היה אס

 )ח( ומעלה קרן הריס נמשך במדברות מהליכת ממדבר ולא להסתחר
 שהוא וזה ישפיל שהזכרתי זה אלהיס כלומר ישפיל זה שופט אלהיס כי

 וזמן זמן בכל מעשיו לפי ואיש איש כל משפט לפי ידיס עצמו זה סאלהיס
 לזה משפיל סולמות עושה הקב״ה העולם משנברא כי ז״ל שאמרו כמו

 מאתו בהשגחה הכל כי מהשתדלות ולא השתים מהוברי ולא לזה ומרים
 מה על ימיכם תוציאו ולא בה וביטחו תתלו אל לכס שטוב באופן יתברך

 על הכתוב שעיר אז )ו( • יתברך בידו אס כי בידכם סאיט
 להתגאות תבאו תהלו מאשר פן אני ירא לומר כו׳ תרימו אל זה דרך
 תשמנו כי עתק בצואר נגדו שתדברו קרנכם ה׳ נגד למרום הריס עד

 בהשתדלות או במזל תלויה ההצלחה כי רוחכם על יעלה אל כי זהבעטו
 : בקודם כמדובר כו' שופט אלתיס כי כו׳ וממערב ממוצא לא כי

 בהשגחה והכל שופט לתיס אס תחמרו ה'כו'שמא ביד כוס כי )ט(
 כי הרשע את וירים הצדיק את ישפיל למה יתברך מאתו

 החפץ על תתמהו אל הרשעים והצלחת הצדיקים ייסורי עינ;ו נגד הלא

קרנכם "יריכש
 ממוצא כי
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חמר

 והרוגז הרין חימת יין כוש כי שהוא כו* ה כיד כוס כי איפה דעו הבה כי
 ולמעלה להשקותו ימהר שלא הרחמים בעל הוא ה' כיד תעוכב הוא

 תסך תלא אך דין אדום הוא חמר צלול יין כה יש והדין הרוגז משתרי

 מזה ויגר כי הוא הצייקיס ייסורי תראו ואשר רחמים מימי מזיגת היא
 מהמזוגשהוא הוא !משק שמגיר שמה

 כרחמים מזוגים ייסורין לצדיקים
 כאחריתם לרחמס לטובתם שהם

 רחמים מימי מזיגת כלי שמריה אך
 ארץ רשעי כל לעתיד *שתו ימצו

 כעת להס אשר טובם אחרי כאחרונה
 שעל להורות ימצו ישחו אמר ולא
 כשיבואו פה זכיותם שאכלו מת ידי

 טיט עב רק יהיה לא עונשם לקבל
 שהוא לשתות למציץ שיצטרכו הדין

 לא השמרים עכיות שמתוך נמשל
 רך מהנמצא ייעט רון לקבל יוכלו

 * הרוגו עובי קבל טרם ויספו מתוכם
 כו' לעולם אגיד ואני )י(

 להולליסההולכיס אמרתי הלא יאמר
יהולו אל הזה העולם טובות אחר

 שחוששני אמת והן בהשגחת הכל כי השמים להוברי כחם זו יתנו ושלא
 לעולם זה דבר אגיד כי שלי את אעשה אני אעשה מת אך ישמעו שלא
 להסתפח בלבו הנותן יעקב לאלהי אזמרה כי לעצמי מוסרי אקבל וגס

 כר אגדע רשעים קרני וכל )יא( • ללבוש ובגד לאכול בלחם
 לרשעים מאריך שאבי מה ידי על יתב' בשמו ואומרת הקדש רוח משיבה

 שפל עשה בקוס בעצם שאקום רעתם תרבה הלא כי לרעתם הוא
 ויתלבנו שיזדככז סיבה יהיה הצדיקים שדחקו וממה אגדע רשעים קרני

 קרני כל יאמר *-או צדיק קרנות תרוממנה שמאליהס עד כך כל

 יכנעו הצדיק טוב שמקנאה צדיק קרנות שתרוממנה במת אגדע רשעים
 כי יראה !מהמפרשים מרז״ל והנה )א( * רבים רשעים ויוגדעו

 העדר על למנצח הנה יאמר יתכן זה ולפי ידבר הגלות על המזמורהזה
 שהוא מזמור יאות ישראל את בגלות השחת אל יתברך צנה כאלו השחה

 חמחז ה כלה כד״א המקדש ובית ציון על וקימה האף ה הקב הטיל כי
 ישראל את האף השחית לא כן ידי ועל אשבציגן זיצת אפו חרון שפך
 יתברך הוא הטיל כי הוא גס לו קרה כן כי בייחוד שיר זה על לקסף והנה
 בניו את והציל ואשתו קנינו וכל ביתו כלי וכל וזהבו כספו על קרח כעס
 לך הודינו )כ( * מתו לא קרח ובני כי מהם אסף אשר מהם

 אסירי בהיותנו יתברך לפניו הזה החיל הגלות בני דברי פתח זה הן כו'
 יערת עד אריכותו■ על עוזר ואין קצו נגלת לא אשר ממועד נוגי הסקזה

 הוצאתנו אשר מצרים בגלות אלהיס לך הודינו הנה ממרום רוח עלינו
 ומלאכי זכריה חגי תודמון בשתי הודינו בבל בגאולת וכן מצרי בהלל ממנו

 הוצחתנו כאשר שמך קרוב היות ובזמן לקדשה ישראל ארץ מסבבים כו'
 קריאתה כי נפלאותיך לספר אס כי להלל הוצרכנו לא מהמן והושעתנו

 יתב שהוא למה יתברך שמו קירוב ההיא לתשועה וקרא הלילה היא זו
 שמו עמלק מפלה ידי על כי בעמלק לה מלחמה יה כס על יד כי אמר

 ליפול שמתחיל מעמלק שהוא חציו על חציו ומתקרב מתרבה יתברך
 כאשר מחציו חציו רחוק ולא קרוב ששמך בזמן שמך וקרוב יאמר ובזה
 מתקרב הוא אחרון דור עד הסמיכות נגמר שלח עם כה עד היה

 רקספרז להלל הצטרכו לא אז כי ואומרים עמלק מפלת בהתחלת
 מצרים ביציקת בהלל שתודינז זה כל ועל הלילא זו קריאתה כי נפלאותיך

 על והארוך הגדיל האחרון בזה זה כל על במדי נפלאות וסיפר ביון וכן
 הקדש רוח משיבת )ג( * כאמור ושיר תזמור יהיה השחתתנו העדר
 האחרון בזה התקוה אסירי כך כל שאתם מת אס ואומר יתברך בשמו
 לאגליאלתשיתז. לפומא ידועכיליבא מועד לו היות בלתי על הוא

 מישרים אני כי מלתא תליא בזמן לאו מועד אקח יכי גס הלא כי לב
 הין כאשר הלא כי )ד( כיזכואחישנה לקצר מעשיכם לפי אשפוט
 הת'שבת מועד משלימים הייתם אס במצרים יושביה וכל ארץ נמוגים

 בטומאת נשקעיס היו יותר שס שוהין היו אס כי הזוהר תספר כנודע
 כן על בשבילם הנברא העולם וכל התה ונאבדים תקוה אפס עד מצרים

 הנה מיצחק חשבונות והחשב הזמן בקצר הלה עמודיה תכנתי אנכי אז
 'מחשבות* לא כי ראו יאמר או )ד( ♦ הזמן תלוי במועד לא כי

 עמודיה תכנתי אז במבול יושביה וכל ארץ נמוגים כאשר כי מחשבותיכם
 הצרות אל לב תשיתו אל כן והברית השבועה וקיום כחי ידי על סלה

 להולליס אמיתי הנה כי )ד!( תיראו ואל יהיה לטגכתכס כי ואריכותס
 ולרשעים יתברך מאמרו נגד ישראל את ולעכב ה' מי לומר תתלו אל

)ו( תורד שאול אל אך כי קרן תרימן אל חעלה השמים החומר כבב



ש ?ח תהלים אל רוממות

ימצו —אך מזה וינך מסך מלא1 חמר
 לעלם אניד ואני י :רשעי־ארץ ישתו

 ובל־?ןרמרשע\כש יא קב:1אזמרהלאלהיי;
* : צדיק קרניות תרוממנה אגדע

 לאסףשיר: מזמור בנגינת למנצח *
 אלהיבש ביהודה נודע ב

 ומעונתו סכו בשים ויהי ג כ?שךאלנדולש.?:
 מגייוחרב שית(ר רשפי שכר שמה י :בציון

 מהיר" אדיר אחה נאור ה סלה: ומלחמה
 ולא־ שנתם נמו לב אשתוללו'אבירי י :טרף

 אלהי מנורתך י :ידיהם כל־אנשי־חיל מצאו

 אתה נורא 1אתה ח : וסוס ורכב נרדם י^קב
 משמים \ :אפף מאן לפניך ומי־־־^מד

השמעת

 כאומרו חלילה ה על בדברם קרבכם למרום תרימו אל וסיעתו זלהמן
 ישראל נגד עתק בצואר תדברו אמר יון ועל :במדרש כז' זקן הוא ככר

 אדום שר ועל )ז( כך על מרותם מתוקף כנודע דת על להעבירם
 אברהם מצד שהוא ממוצא הלא כי אמר יורד ואינו עולה יעקב ראהו אשר

ולא עשו של חביו חבי ממורח שהוא
 שהיה אביו מיצחק שהוא ממערב

 ארץישראל של פלשתי׳מעיבה נחרץ
 נעגל ישראל שחטאו ממדבר ולא

 הלא כי לאדום הרוממות לו באה
 לאברהם נקרא יצחק כל ולא ביצחק
 בו שחטאו ממדבר לח ונס זרע ויצחק
 שם מאסם לא כי הרמה לך תבא

 עשות ויצו שבותם את שב שם כי
 כל אך )ח( אליו ויקרבנו משכן

 יקום עד רק תלויה אינה גדולתך
 כי וזהו והקם ניטל כשזה כי יעקב

 כי ירים וזה ישפיל זה שופט .הים א
 שישר( ומה )ט( קס זה נופל כשזה

 הצרים החומות וכל הגלות סובלים
 כו׳והוא כוס כי הוא הלא בנחת אותם

 יתברך ידו על נעשה וצרה דין יש כי
 הטומאה כחות זעמו כלי ידי על ויש

 ואמר כו' וחימה כאף משחית חרשי
 ה ביד כוס ישראל בצרת בהוה הנה

 רחמים מימי מסך מלא הוא ואדום ודין חמר היין אס ולכן תשתו שממנו
 הנו' השמרים עד הכוס כל חין גלותכס המשך כל זעם לסבול שתוכלו
 ביגר לכס שיבא אלא עוד ולא הנזכר מסך המלא מזה ויגר רק קשתו

 הנקראים יתברך זעמו כלי הס שמריה אך לשתותו וקשה עב בלתי ורק
 ארץ רשעי כל ישתו ימצו הס למטה אשר הדין כוס של והרוגז הדין שמרי

 יכלו לא וחצס יכלו הס כי השמרים כל לשתי׳ יספיקו ולא אתכם הצרים
 שמור רעתם כל להיות מיה האומות הפך כו׳ למשפט ויסרתיך כענין

 השמרים וכל תספיקלהאבידס אחת חציצה כי ישתו ימצו וזהו יחד להם
 לעולם אגיד האס ואני ואומרים כמתלונניס ישראל משיבים )י( ישארו

 אדום הוא עשו לפני הכנעו עם עמו היה אשר יעקב לאלהי אומרה
 כיהלאתאבתי מעלי הרעה תכלה ומתי תמיד אני גס כן אעשה האס
 ואז כו' קרני וכל ואומר יתברך הוא חשיב )יא( יעקב לאלהי אזמר

 בידין לא די אבן שמיא אלה יקיס באחרונה והוא כו׳ תרוממנה מאליהס
 המלכיות שכל ודהבא א כספ תספח נחשא פרזלא והדקת לצלמא ומחת

: צדיק קרבות תרוממנה ואז כאחת יגדע״אז
 בנגינותכו')ב(נודעביהודהכו׳במדר למנצח (א) 1/!

 שגלו בשעה בורי בן יוחנן רבי אמר
 לומר העולם חומוס התחילו גלו לא ובנימין יהודה שבט השבטים עשרת

 ולא פכים להם נשא שלו אכסכיא בבי שהס לפי פנים חנופת אלא זה אין
 הודעתי ישראל בשבטי שנאמר בעולס נאמנותו ה הקב הודיע הגלם

 ודעתסז״ל * עכ״ל אלהיס ביהודה נודע שעה אותה נאמנה
 נושא שאינו באומות אלהיס שס ביהודה דין שעשה במה נודע שפירושו

 היו האומות כי צודק בלי שמו גדול בישראל אומרו זה לפי אך פנים
 רז״ל אמרו רבתי באיכה אמנס ״ בדבר פניס משוא שהיה האומרים

 הקב״ה פניס יהודה שבט ולא הס כשגלו האומרים היו שבטיס העשרה כי
 לפניו אין כי הודו אז יהודה שגלתה כשראו אבל שלו חכסניא לבני נושא

 נודע פסוק הזכירו לא רבתי באיכה שס אך חלילה פניס משוא יתברך
 היסב באר ההוא המדרש לפי הכתובים להמשיך ואפשר אלהיס כיהודה
 תואר ביהודה נודע כאשר הנה שאמר בעצמן רז״ל דברי אסף שאמר
 השבטים עשרת הס בישרחל אז בחרבן ורוגז דין שס עשות שהוא אלהיס

 היתה כישס עההיות )ג( פניס נושא שאינו יתברך שמו גדול
 ביהוד נודע כן פי על ואף בציון ומעונתו סכו בשלס ויהי כי שלו אכסניח
 רשפי שבר שמה הנזכר כציון שהוא שלו באכסניא ואדרבה )ד( אלהיס

 וחימה אף משחיתים רעים מלאכים הס הרוגז קשת של חצים שהס קשת
 אס וחימה אף כי הקביה ראה כי רז״ל מאמר והוא הפזרעטת פועלי

 עשה מה כן על שריד נשאר היה לא ישראל על הפורענות פועליס היו
 חמתו את ה כלה וזהו כחס בה להתיך ציון על וחימה האף את השליט

 קשת רשפי שבי־ שחה יאתר וזה בציון אש שויצת במה אפו חרון ישפך
 שלו באכסניא עשה זה הנה רוגזם אש כח שיכר שס כי הנזכר בציון שהוא

 הכאות סובל המגן כאשר כי מנן לישראל יהיה למען היה והטעם עצמת
 פטר לא זה כל ועם ישראל בעד מכות סבלה ציון כך בעליו את שמכים
 האף ניד ישראל יכלו לבל רק זה הספיק לא כי חלקו יהודה את לגמרי

סה
 גמר כזה הכה סלה ומלחמה חרב יש״אל על נשאר עדיין אך והחיתה

 איבד עצמה האכסניא אדרבה כי שלו אכסכיח לבני פנים נשא לא כי אומר
 : סלה ומלחמה חרב חסר לא האכסניא בכני וגס קשת רשפי בה ושיכר
 כשמעם הזה החיל הגלות בני אומרים כו׳ אדיר אתה נאור )ה(

 שבר שמה כי הקדש רוח מאמר
 שפך חמתו ,כלתה כי קשת רשפי
 השליטם שלא במה אפו חרון

 בישראל ישלחו לבל ציון על רק

 חשובה ראינו מצאנו חזה הנה ידיהס
 גויס האומרים קושית על גדולה

 על כי נוראותיו חיה בהיכלו מרקדים
 ודניאל הנורא אחר לא ירמיה כן

 איהגבורותיו בהיכלו מרקדי גוי׳ אמר
 הננו חך הגבור אחר קלא ועל

 התוארי ב כי ואומרים חודים אנחנו
 היו אדרבא וגכור נורא שהם

 שהוא אהה נאור וזהו בתוקפם אז
 דחיל שתרגס המתרנס כדעת נורא

 ששמה בתה אדיר וזהו גבור וגס את
 מהרריטדף יותר קשת רשפי שברה

 כאשר א״י בהרי מאשר יותר כלומר
 טורפס שהיית חלכיס ל״א כבשו

 אדיר נורא או היית יותר לפניהם
נגד וחימה אף היו לא אז כי והוא

 ואדיר נורא היותך הראה עתה חך הגויס נגד אדרבה אס כי ישראל
 שלא אותס ושברה ישראל על לפקוד ברונזס הבאיס קשת רשפי ששברת

 היא תירוץ לה שמצאנו זו קושיא והנה )ו( ובאבנים בעצים רק ישלטו
 ודניאל ירמיה לב אבירי ידי ורפו אשתוללו עליה כי גדולה כך כל

 הזכיר לח ואחד נורא הזכיר לא ואחד בהיכלו מרקדים גויס בראותם
 ההם במדות משתמש ההוא בוחן יתברך הוא היה שלא באומרם גבור

 הנוכרי' לב האבירי נסתלקו כי עפר ישיני ויהיו כאשרנמו.שנתס אמנס
 לב אבירי של ידיהם הגדולה כנסת אנשי הס חיל אנשי כל מצחו ולא אז

 רמז דרכו פי ועל אנחנו מאמרנו והוא כך לומר למו ידים מה כי הנוכרי'
 הנוכרי' לב האבירי כן אמרו יתברך אחריו מהרהרים מהיותם לח כי

 אס כי עוד ולא מיתתס היתה ששינה אס כי במותס לקו אולי לומר
 שלא כמדובר כיונו כי שנתס נמו וזהו לתנוחת מתייחסת משינה קלה
 כל מציאו שלא ומה )ז( גבורותיו ממדות אז משתמש יתברך הוא היה

 בעת בורא היה פלח אפשר אי כי באומרס הוא המתמיהין ידי חיל אנשי
 כרדומיס שהיו ישראל גבורי כל על תרדמה הפיל מי החרבןכיהלא

 נגד להתקימס כח עצרו שלא שלהס סיס וכל רכב וכל הס בשינה
 בעונותסוזהו נפלהעליהס ומוראו אלהיס שחתת אסלא אויביהס
 יעקב שנקראים חייב־ס ישראל בהיות שהוא יעקב אלהי מגערתך

 היה יעקב אלהי גערתך מפאת החרבן כעת חז יעקב לאלהי ותכונה
 רכב וגם יכונה יעקב שבשם או עמך הס הנזכר יעקב שנרדס מה

 מאתו נורא חדת חסרה לא כי לומר יוכרח כן ואס )ח( וסוסשלהס

 שהיית אתה שהוא אתה נורא אתה כי מעתה אמור כן ואס יתברך
 ה'לא אתה כי לפניך יעמוד ומי עתה גס אתה נורא נס מתחלה נורא
 מרקדים גויס ליאות ההוא חפיס אריכות היה לחה כן וחס שנית

 היית שאלו היה הנה ושתקת מועדיך בקרב צורריך בהיכלךוששאגו
 ופלוס חס כליס והיו בראשם ישראל חשמות כל פוקד היית בידם מעכב

 מבאר הענין וזה המקיש ובית ציון על הכעס הטיל למען סבלת כן על
 מה על ישיב וגס למעלה ממנו קצת שאמר עס בפסוקים שמודיע במה

 כחס ששיבר וחימה חף יס קשת רשפי שבר ששמה שעס למעלה שאמר
 ומלחמה חרב בשאר כי הספיק לא זה כל עם בציון חמתם ששפך במה
 וזה מיד השארית פקד לא איך טעס זיתן )ט( הכל שמירק עד לחט

 בהזכיר והוא וכו' דין השמעת משמים אפך מאז מאו' אלו בפסוקים
 יתברך שהיה הארץ בשמוע כי לשונם וזה כו׳ משמיס בפסוק ז״ל מאמרם

 אני לקיתי לאדם שצוה אחת מצוה על ותאמר יראה לישראל דינים מצוה
 וזהו אלקה הלא רבות חצות על עתה בעבורך האדמה אחרה כד״א

 כו'שקטה אנכי כפשמעה כך ואחר ירחה ארץ דין השמעת חשמיס
 שאל״ב שקטה כך ואחר יראה לשנים ושקטה יראה אומרן חלקו הנה
 בגמרא החמור הכרח שהוא יראה למה שקטה ואה שקטה למה יראה אס

 אז היה אשר מואב בערבות בשטיס כי והוא זה דרך על נאמר אנו ואף
 פנחס אין והבה ויפלל פנחס כמד לולא ישראל שונחי את לכלות אפך
 בתורתו מרע״ה ידי על השמיע מאן יתברך הוא עשה מה כן על דור בכל
שיטיל עמו לכפראדמתו שהוא ישראל את כלות לבלתי יעשה אשר

חרזן $ 1 א ין
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 לתת יהיה לא הממון בעלי נגידים רוח שאס אם כי עוד ולא ׳ )יג( את וראו נצנים פרשה האמור והוא עמו בעד לכפר בארץ אפו תרת

 יהיה כ״כ צדקה לקת נגידים רוח ובוצר מנהיג איש ויהיה צדקה נ׳1מממ כי ביארנו שם כי בה ה חלה אשר תחלואיה ואת ההיא רץ מכות
אסשאדרבה כי מהאומות מורא עליו יהיה שלא לומר צריך שאין וכותו ־ 1 ־ !

: המעשה גדול כי ארץ למלכי נורא הוא יהיה

על למנצח )א( ש

 חטאה שלא הארץ בראות יתמהו בארץ ה הלה אסר הרואים המיס
 כי זה אץ ויאמרו לעצמם ישיבו אך הדוס כמהפכת שרפה ומלה גפרית

אחרי וילכו אתה עזבו תשר על
 תחייב ודאי זה דבר אשת אשר ההבל
 ועל בחרץ כעסו הטיל כן על כליה

 במת נתפייס חימה שארית
 וישארו אחרת ארץ אל שוישליכס

 מאן הנה יאמר וזה הזה כיוס קיימים
 השטים עין על מואב בערבות אפך

 הארץ להחריב דין השמעת משמים
 מכות חת וראו באמור יראה כן ועל

 נפרית תחלואיה זאת החרץההיא
 הלא כו' כמהפכת כו' שרפה ומלח

 כסוף ושקטה כך אחר אך יראה מאז
 שארית לישראל להשאיר שהיה הענין

 למשפט בקוס כי באמור )י(
 כל להושיע הוא הארץ על אלהיס

 היה לא אס כי והוא סלה ארץ ענוי
 ההיא בפעס עתה הארץ על משפט

דורות ואפילו ישראל שונאי יכלו

 כקום־־• י : ושקטה <הרץ;יאה דק * י.י/*-׳עי;
 :• סל^ה בל־ענוי־ארץ שיע”להו אלהיט למשפט

: כי־חקתאדסתודךשאריתחסתתמל יא

למלכים נורא נגידים רוח גי

 : מזמור לאסף על־ידיתק למנצח א ע?
 קוליאל-^היטראצעקה ב

 צררתי 0*1□ ג : אל־אלהיםוהאךןאל;6קו

 מאגית תפוג ולא גניה לילה י ירי דרשתי אדני
 ^אזכךהאלד<י^ואהמ;ה י הגהכשנפ^י:

אחןתשמרות ה אשיחה׳ותת^טףרוחיסלה:

 ידותון
 כו׳הנה אלהיס אל קולי )ב( כוי
 מזמור כי הסכימו המפרשים כל
 המר הזה החיל הגלות בני על זה

 עמנו איש כל כי ידבר והארוך והנמה'
 צרת על יתברך לפניו כמדבר הוא

 ה אל קולי ואומר נפשו במר הגלות
 נתפלל כי בגלות יקרנו כי והוא כז׳
 תמיד המתהוות וצרותינו גלותנו על
 ואין שברנו על נצעק ונשוי נענה ולא

 להרהר חלילה מקום והיה עונה
 ליי חלילה אמר כן על יתברך אחריו

 כי ידעתי הנה כי ה׳ אחרי להרהר
 הוא הראשונה בפעם תענני שלא מה
 אס כי לכנו בכל אליך צעקנו לא כי

 האומר יתברך והוא כוונה בלי תפלה
 לבבך בכל תירשנו כי אלינחמצאת

 קולי כלומר אלהיס אל קולי "*א כו
כן ועל לבי לא אך ה חל היה בלבד

 בצעקי ונס תענני שלא על נפשי במר ולצעוק לשוב ואצטרך תענה לא
 ה' אל קולי אס כי בה הלב כונת תהיה לא בצעקה גס כי ה קל קולי

 כל זעם ה' אל קולי והצעקה וזהו בלבס אלי צעקו ולא הנביא וכמאמר
 אלי והאזין אס כי הכוונה חסרתי כי בצערי תתפשני שלא פניך אחלה זה
 לומר אלי והאזין אומרו יהיה או * עמי בל לבי הגלית בצרת כי

 קולי עצמי כל אס כי ה אל יהיה בלבד קולי ולא מוסר אקבל מעתה
 כולל הוא אלי אומרו כי עצמי כל את שהוא אלי והאזין וזהו ננפשי ולבי
 יתברך באלהותו נוגעים שהיו בבל בגלות הנה יאמר או " כלו את

 עצמנו אל שהיה מדי ובגלות אמת אלהיס אל קולי אז לצלס שהשתחוו
 היה יתברך אלהוחו אל כן גס שהיה יון ובגלות והצעקה אמר ובשרנו

 על עיקרס כי אלי והאזין הזה החיל בגלות ועתה אלהיס אל קולי כן גס
 עניתני שלא על אלהיסואצעקה אל חולי תחלה יאמר אז * תלי הנוגע
 הוא ראוי כי אלי שתאזין אלהיס אל קולי בשוב כי אוחילה ק זאחרי

 הנה כי הוא אלהיס אל קולי שאמרתי מה ואמר דבריו ופירש ובא )ג(

 כנודע דרשתי כ״י בגלות שעתי שכינה הוא אדני דרשתי אדני צרתי ביום
 אדרבה כי וראיתי מצרתי יצילני ודרשתיו שכינה הוא אדנות שס כי

 ערשי תנחמני שהמרתי לילה אפילו צרתי מכת היא ידי תרופה במקום
 מאנה כן על תפוג ולא נגרה ידי עלי תכבד ואדרבא לי ינוח אז קישן כי

 היהמהשוקצעקה זה כי לומר לסבול כח עצרתי ולא נפשי הנחס -
 אחרי כי הוא אלי והאזין חלהיס אל קולי כך אחר שאמרתי ומה )ר(

 . איך כי עשה הסכלתי כי ענבי שלא יתברך עמו הדין כי וראה שבתי כן
 צר לה שבצרתי בצרה שעמי שכיבה היא דרשתי אדני את שלי צרתי על
 כי לי צר כי כ״י שכינה גלות על אצעה היה וטוב לי צר לא בצרתה ואני
 גליתה על כי בראיתה להצילני תחרץ אז והיא גלותה הסיבותי אנכי

 לחותו צריך והוא חבירו על המתפלל כענין עצמי על ולא נצטערתי
 שבגלות שכינה שהוא אלהיס אזכרה אז כן על תחלה נענה הוא דבר
 ואהמיה באומרו כן גס ורמז ענייניה על ואהמיה מתחלה זכרתיה שלא

 שהוא ה׳ של אותיות מהשתי נפרד שהוא יה שם על הומה ק גס היא כי
 חלו עס אלו יתחברו שלא יתברך הוא שנשבע כו' יה כס על יד כי ענין
 זראיילנן ואהמיהולאאמרואהמה באומרו ירמוז וזה מעמלק ינקם עד

 כך וכל כעונותינו למעננו והוא יתברך כבודו שאינו הדבר על להצטער

 הדאגה להעביר אשיחה כי השכינה גלות כבוד על ודאגתי צרתי עזבתי
 העביר תחת ואדרבא לאחרים ישיחנה אישישחנה בלב דאגה כד״ח

 שיתתעטף גדר עד הדבר על בדברי מתפעל הייתי שיחה ידי על הדאגה
 גלות גרמתי כי ורשעי חרפתי אעורר כי יגון מצוקת מרוב סלה רוחי

 שאחזין עד בי דבקת שכינה צרת על לבי ששמתי ואחר באשמתי שכינה

שאני אלהיס שם צרת בערך גוי אתרי צרתי השלכתי כי עיני שמורות
: בסיד ביאורו יבא כאשר בך דובר

 על שמוריית פירשו המפרשים הנה • כו' עיני שמרות אחזת ה
 עין בת על הוא ואחשבה שומרות ה"לל כן ואס העפעפיס

 שמורוין שהן העיניס שבשתי השנים על רבים לשון שמורות ואמר
עין שהבת מכלל עין בת כאישון שמרני הזא מלא ומקרא מהעפעפיס

היא

 ימנעו העתידים ציון ענויסבני
כי בניה את תרצה והיא העולם מן

 זה רוגז עתה לסבול טוב כן ועל לה יבואו יקבצו כלס כי קאהבס
 כי ידי על וישארו ויושעו בישראל שארית ישארו כן ידי סעל

 בי הספלים ישרקל ודוקכי דור שבכל סלה הארץ ענוי כל
 כדי הוא עתה אלהיס למשפט בקוס וזהו ארץ ענוי יקראו האומות
 אותם וייחס ודור דור בכל שהוא סלה ארץ עבוי כל כן ידי 1ע להושיע

 ולכן שלה עניים ותאהב בה יולד וחיש איש יאמר לציון כי הארץ אל
 חמת כי )יא( : סלה העתיר הריוח משוס עתה הצרה תסבול

 ה שכלה קשת רשפי שיבר ששמה גס כי למעלה אמרח הלא אמר כוי
 על זה הספיק לא זה כל על בציון אש שויצת במה אפו חרון שפך חמתו

 חסרו לא כן שעל חימזת שארית נשארו כי חטאתס כל ועל פשעיהם כל
 יפלא הלא כן ועל למעלה כמפורש סלה ומלחמה חרב הבאים מדורות

 כי אמר כן על אפו ביום עליהם פקד ולא יתברך הוא להם האריך איך
 ובעל ה בוקס מהו במדרש ז׳ל מחמרס ענין והוא וכו' תידך אדם תמת
 החמה על והדון בעל הוא הקלה חבל עליו מושלה החמה ב״ז תמה

 מחמת מוחלקת ה חמת כי הנה כשירצה בה ופועל כשירצה מעכב?
 ככתוב מיד מלפעול לעכבה חמתו בעת כח יעצר לא האדם כי אדם

 יחמול לא גבר חמת להיותה כי וכו׳ גבר חמת קנאה כי פסוק על אצלנו
 כי וילך בס ה אף ויחר פסוק על חצלנז כמפור ה הקב מש״כ נקם ביום

 ולא אותם נוזף היה במשה בדברם אהרן על מיד נחרה יתברך היה אס
 ה׳ אף זיחר ואח״כ אתס לדבר כלותו עד חמתו סילק אך אתס הי׳מדבר

 על לשלוט יתברך כמדתו מדתנו היתה אס כי יאמר ובזה מאחס וילך בס
 היינו לא כך אחר בה לפעול ולהחזירה הרוגז בעת לסלקה החימה
 ונשארו ציון על אשמותינו קצת שכשפקד על להשי״ת הודאה בוחנים

 לט גס כי באמור החימות שארית בכו מיד אותם פקד לא ליפקד עוד
 לפקוד היא אדם חמת כי בהיות אך הרוגז בעת והאריך לסבול כמדתו

 מיד פקוד לבלתי כמדתנו לנו פעלת שלא לשבחך עלינו כן על מיד

 היא כאלו ההודאה סיבת היא אדם חימת כי נמצא אשמותינו שארית
 באויכיך בה ההנהגה לא אשר על חודך אדס חמת כי וזהו חודך עצמה

 על מלפקוד שנשאר מה שהוא תחגור ישראל של חמות שארית אס כי
 ישמטו בל אותם תחגור אס כי להס הפקוד לא אויביהם להם שהיצרו מה

 ובלתי מיד פיעל היית אס כן ,שאי מה לוס” י חש לכלוחס עליהם לשלוט
 ושלמו נדרו )יב( : כן עושה היית בישראל כי הגוים על מעכבה

 תחלת וכן לאלהיס או לה אמר ולא למורא אומרו אל לב לשים ראוי כו׳
 ואומר תכונני בצדקה ענין יאמר אך לנוכח שלא וסופו לנוכח הפסוק

 ישראל דעו אמר ישראל תשועת ענין אומרו אחר כן על בצדקה ושביה
 שלמולה ומיד נדרו אס כי נדריכם מלאחר הזהרו חך תכוננו בצדקה ני

 שכולל או מאד נשערה וסביביו כד״א הצדיקים הס סביביו כל אלהיכס
 וזולתו אלעזר ר׳ מאמר ויאמר צדיקים כלס ועמך כד״׳א ישראל כל בזה
 ינוטליס העולם אומות כאיס לאו ואס מוטב צדקה נתת אס השותפין פ׳

 אתכם מדבר אני כן תעשו ואס כו' לה ושלמו נדרו יאמר וזה בזרוע
 שהיה מה לנוכח שלא ומדבר מכס פני הופך שאני מלבד לאו ואס לנוכח

האומות הס עליה שמוראו למי שהוא למורא שי יוכל צדקה לתת לכס

עיגי



סו עז תהלים אל רוממות
 במה זלא נצרתי רק מביט הייתי לא מתחלה הכה ויאמר שמורה היא

 עיני שמורות חחזת אחרנותנילבחליך עתה אך בצרה עמי סאתה
 נפעמתי כי משומס שאשנה גדר עד עליך הבטתם עיקר שכל אחריך

חדבר' ולא שנפעמתי בעיני שכיבה גלות צרת גדלה כך כל או אדבר ולא

 במחשבתי אך )י( גלותי על
 הס מקדם ימיס וחשבתי לבי שמתי

 שנות שהה בראשית ימי שבעת
 שני אלפי שיתא לעומת שהס עולמים

 כנגד שכת ויום הדין עלמא דהוי
 שאתר עולם שהוא שביעי אלף

 בדברי עה נקרא הוא שגס התחיה
 באופן שכת עולסשל הוא רז״ל

 זה עולמים ב' כוללים הימים שאותם
 כן ועל כלומר השביעי באלף והבא

 אדס כולד מעת כי שאס מאד לי צר
 טרם דוד בן לבא ראוי החשבון לפי
 כשיעור כי הששי מהאלף הרכה לא

 הוא אדם ליצירת היום תחלת שכין
 ובעונותינו ב^ףיהששי בןדזד שיעו׳בא

אלת ועל שיצאו מה מהם יצאו

 ימיכם חשבתי י :יר1אך ולא נפעמתי עיני
 נגינתי^לילה אזנייה ::מקדסשנותעולמים

הלעולמים ח רוחי: ויחפש עם־לבביאשיחה

 דחאפס * :עוד לרצות אדניולא־יסיף קנח'
 השכח י :ודר דר1?־ אמר ,גמר חסדו לנצח
 ואמר יא סלה: רחמיו באף אסיקפץ אל חנות

 מעללי' אזכיר ע :עליון ימין שנות היא חלותי

 ודהגיתיבכל־־ יג :פלאף מקדם מ־אזכרה יה
כקדיש אלהים יי פעלףובעלילותיףאשיחה:

 קימי המקונן שאמר מה הוא התיקון הלא תאמר ושמא )ז( כוכיה אני
 מזה חך נזכה כלילות תורה זכות ידי שעל חשמורות לראש בלילה רובי
 של רנה היא בלילה נגינתי אזכרה כי כן עושת אני הרי כי מצטער אני

 שהס לבב בכל ודרישת קריאה העדר על ואס בלילה שעיקרה חורה
 מה תפלתי מקבל בלתי שהואית' מה הוא נפש ובכל יצרים השני
 כדבר עצמו ממציא היה כי דורשו הייתי נפש ובכל לבב בכל אס כן שאין

 שהסשני לבכך בכל תדרשנו כי כו'ומצאת ומצאוך לך בצר שנאמר
 והוא ה אה לבקש עמי היו והנפש הלבבות ב גס הנה נפשך ובכל יצריך

 ולהסיח להתבודד הוא כראוי ה' עד לשוב מעשיו לתקן השלם דרך כי
 חטא חשר כל לזכור והגוף הרוח לה יתנו אשר חשבון על לבו עס נפשו
 הוא האדס כי ולהיות המלכים מלכי מלך לפני יבוש לכל יתקן ואיך

 תשיח הנפש חשר על כן על יסך לא אדס בשר על כד״א הבשר ולא הנפש
 אשיחה יצרים השני הס לבבי עס הלא כי אשיחה לבבי עס אומר הלב עם
 מלשוב הנשאר וללבן ולברר והעבירות הזכיות חשבון לעשות לביכס ביבי

 הנפש היא דרכיו המחפש כי ולהיות הלבבות בשבי שבתי כי הרי ולתקנו
 לקיים רוחי ויחפש אמר כז' כל חופש אדם נשמת אלתיס נר כי הזה כנר
 שבתי כי הנה )ח( ובשובה זכחקורה דרכינו נחפשה שנאמר מה

 הלעולמיסיזנח ואומרה תמהתי כן ועל נפש ובכל לבב בכל ואדרשנו
 בכל תדרשנו כי ומצאת האומר ה והלא עוד לרצות יוסיף ולא אדני
 בל אדם בני עס ולא אשיחה לבבי עם יאמ' או )ז( • נפשך ובכל לבבך
 זה מה על ודרישה חיפוש רוחי ויחפש דברים להטיח חו להרהר יבואו

 )ח( המזמור סוף ער שמכאן והתלוקות החקירות כל והס האריכות
 ראוי בלתי אני אס זאת מה הוא אשיתה לבבי שעס מה וחמי־ זהיחל
 ליושע היא תקותנו אשר כיי שבגלות שכיכה הוא אדנות שם בשביל יעשה

לבלתי לעולמים היזנתהז אדנות שם הוא אדני יזנח הלעולמיס וזהו עמה *
 א״א זה גס עוד לרצות יוסיף ולא לב על יעלה לח זה מהגלות הוציאו

 הברכה החלה הדברים כל עליך יבואו כי והיה אמר יתברך הוא הלא כי
 כל ומצאוך לך בצר וכן וכו׳ שבותך את זשבהאלהיך וכו' והקללה
 )ט( אלהיךוכז׳ ה רחום אל כי וכו׳ הימים באחרית האלה הדברים

 הרבים ובעונותינו אבות זכות על היה לנו שנדר מה כל כי הוא זאס
 חסדו תמה זכותם אס כי טענת אינה זו גס אבות זכות שתמה עד נוכו

 לדור אומר גמר הלא כי אפשר אי זה חסדו לנצח האפס כי תם לא יתברך
 לעולם לא אך דור מדור וכו' מלחמת יה כס על יד כי אמר כי ודור

 בלבי נקס ס1י כי שנאמר הגאולה היא עמלק נקס ביים כי וידוע חלילה
 גסזו ולאראויס כדאיס אנו אין תאמרכי ושמח )י( שנתגאולי^את

 פי על אף שהוא אחון אשר אה וחנותי בתורה כתוב הלא כי טענה חיבת
 שכח והחס ראוי שאינו פי על אף ארחם אשר את ורחמתי הגון שאינו
 שאמר רחמיו באף קפץ אס אחון אשר את וחנותי אמר אשר אל חנות

 להיטיב ברחמים כח שאין שלהיות יונח לו כי ארחם אשר את זרחמתי
 •• חלילה הלה להיות יספיק האס אותם לקפץ האף והספיק בחסד כאשר

וכו' יעקב בריתי את וזכרתי פסוק על ז״ל מאמרם בהזכיר יאמר או
 נאמר ויצחק ובאברהם אף נאמר לא ביעקב למה רז״ל אמרו הבה כי

 בהם נאמר עשו ממנו שיצא ויצחק ישמעאל ממנו שיצא אברהם אלא אף
 כי והענין * ע״כ אף בו נאמר לא שלמת מטתו שהיתה יעקב אבל אף

 באברהם כאשר אף עיכוב בה שאין ביותר מגינה יעקב זכות זכירת
 במה והוא הענין אל ונבא * עשו מצד וביצחק ישמעאל מצד סהחף

 כל כי שהוא לאברהם חסד ליעקב אמה תתן פסוק על אצלנו שכתוב
 מצד גבורה אברהם מצד חסד מדתו מתעוררת ידו על מהאבות אחד

 מדתו אחר לכל תתן לאברהם הנביא ואומר יעקב מצד רחמים יצחק
 צריכים אנו אין כי ליצחק גבורה לא אך לאברהם חסד ליעקב אמת

 יאמר זה דרך על והנה הדין למדת
המד בגלות המיצר הישראלי חים
 שכח החסד בעל אל היתכןששס הזה

 אמרן וזה לב על יעלה לא חכות
 לנו ין א וגס אל חנות השכח כמתמיה

 לאלפים חסד לנצור חבות זכות
 וביצחק באברהם כי איש יאמר חס כי

 מצד וזה ישמעאל מצד זה יש&ף
 יש לזה הנה עיכוב יש כן ועל עשו

 זה מפני סיר לא כי א׳ בתשובות
 אברהם זכות הגנת יתברך הוא

 שבאברהם האף שמפני אלא ויצחק
 אך יעקב את להס הקדים ושביצחק

 היות שעם חמר שניהם על גס
 קפץ אס אומרו וזהו יזכור אף בהם
 סגר של( כלומר בתמיהא בחף

 שהוא יעקב זכוה הלא כי ב ועוד * כלום זכותס תועיל שלא והחליט
 וזה מטתושלמת כי אף אין.בו לעולם'כי עיכוב בו אין רחמים בחינת

 יורה וזה עיכוב ביעקב אין כי סלה הס רחמיו מדת כי, סלה רחמיו אמר
 יאמר אס יאמר אי * המפסיקים מן שהוא רביע באף במלת היות
 לו היה יורה הלא כי הזה הגלות בכי עם טוב רצון יתברך לו כיאין איש

 בחרבן כאשר הקץ גלה ולא באף קפץ כי והראיה עמנו רוגז יתברך
 אדרבה באף קפץ אס וזהו ראיה משס הנה שנה שבעים שפירש רחשון

 להקדים שאין נראה היה קץ מיעד היה שאלו סלה רחמיו כי יורה זה הנה
 כן ועל בלבי נקם יום כי יאמר וזה בלבו הניחו כן על גיזרה שאמרתו

 יום בכל כי להורות סתס כן על תאבה אס באחישנת באה גאולי שנת
 חלותי ואומר העלתי החקירה אחר כן על )יא( שיחישנה קץ הוא
 ולא הטוב מלקבל שימנעני היא ממני האריכות המסבב שהחולי היא

 וחסד טוב תמיד להשפיע פשוטה יתברך ימינו הלא כי יתברך מצדו
 לשנות סיבה הייתי שבעונוחי עליון ימין שמת הוא שאמרתי זחלותי

 גלותנו בארץ שונאים על משפיע עלינו השפיע שבמקום עליון ימין
 שכינה גלות הסבונו אנו כי שכינה גלות וזהו שלום לנו יהיה זמשולמס

 קדושים ישראל חל השכינה ידי על הנשפע עליון ימין חשד זלשנות
 לשכינה שהוא האמת חכמי אמרו אשר בחיציניס להשפיע הקדושיה ובארץ

 רמז דרכי פי ועל * והותר הגלות אריכות טעם אל די זה ממות מר
 בו נפעל מה חטאנו אס אך הפסדנו לכו כי תמיד יתברך הוא עליון כי
 מעללי אזכור )יב( * עליון מהיותו יבצר לא כ״י שכיבה גלות עס כי
 דברשמתנחם מדבר הזה החיל הגלות אריכות 11 טעס חומרז כז׳אחר יה
 ככל יעשה כי יתברך מאתו ישכח לנצח לא כי לוקקוה ועושה בו

 העולם ביא מאז כי ממצרים ישראל את להוציא עשה אשר נפלאותיו
 גם הנה כי והוא * כו' אזכור החילו וזה ישראל בשביל אס כי עשאו לא

 שנעשו הנסים ראו ■שעינינו מה ידי על הכה העולס חדוש ראיכו שלא
 דוגמה הן מכות עשר כי התורה בביתור למאמרנו גס זמה במצרים

 יהמר וזה כעין עין העולה חידוש ראינו כאלו הוא הרי מאמרות עשרה
 הנכללים יס אלה ברא אשר העולמות שני מעללי הס יה מעללי אזכור

 בה״א הזה ועולס ביו״ד הבת העילם עולמיס צור ה ביה כי יה באותיות
 פלאיך אלי מקדם שהיה מה אזכרה כי שהוא פלחך מקדס אזכרה כאשר
 ז א הטבעיס לשנות שיוכל מי ואין החידוש דוגמת הה כי במצרים שהוא

 לתהייתי פלא שעשית מה ידי על היה ואסלח )יג( לאמישעשאס
 אדם בחכמת כח אין כי ואמתו העולם חידוש חקירה ידי על להשיג יכול
 דבר הסתר אלהיס כבוד ויכלו עד מבראשית רז״ל תמרו כן על כי לכך

 ידי שעל שאמרתי מה יאמר וזה דבר חקור מלכיס כבוד ואילך ומויכלו
 כי הוא חקירה ידי על ולא העולה חדוש הוא יה מעללי אזכור פלאך

 הם ■כי ויכלו עד מבראשית שהוא לחקור רשות לי אין פעלך כל בסיפור
 שהשיחה הוא בלבד כן שאחרי זבעליליתיך בלבד הגיה פעלך בכל והגיתי

 ספר גס שכולל ואילך שמויכלו כיאסשבעליליתיך לחקור אין כן זאס
 החידוש אמונת ותתחזק תתאמת שמהם יתברך עלילותיו שבו שמות

 היה לא אדס שכל כן לא אט כי )יד( כמדובר במצרים עולל אשר
 הרוחניות הוא דרכך בקדש אלהיס הלא כי גשמי עולס שבראת גוזר

 לעמו צריך זדם בשר מלך כי ועוד בגשמיות מבא לך היה ולאין זמאין
 אותו בראת לצורך ולא כאלהיס גדול אל מי כי אתה כן שאין מה ולארצו
הנא כי חקירה ידי על לא העולם חידוש ניכר הפלאות ידי שעל באופן
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ש תהלים אל רוממות

 האל אתה טי :־איגדוללאלהים”דרבךמי
 כזרוע גאלת טז :עזך בעמים הודעת פלא עי^ה

הים1•ן סיס ראוה יז :סלה רוי־ילרכויוסה למדד

 נעל האל שאתה לומר כי להשיב ואין )טו( כמדובר מנגד היה השכל
 אס מברואיך חפצה במי מעתה אמור כן ואס יבנה חסד עולס כי החסד
 כן לא • העולס ברחת כלס ושכשביל האומות כללית על שהרו כחמר

 אינך העולם בריאת ניכר ידו שעל פלא עושה בהיותך הלח כי הוא
 אס כי עכו״ם לגייס חסד עושה.

 לנרהט^חו1וותק5ע מים׳ "??:י שהוא יעמ סע'גאלקנ
*חך' ׳* , עשיתשפטיסלגאול כנודעשבגויס

לךעמךיכג?1ךן י* יחהלכר- בשביל כי בודאי יראה עמך אח
:תזהורתרעש'דהארץ תכל כן כלו׳אס העולם בראת סבא ישרג!

י י ^ ־ • ־ יין:* ־••א בריאת שכל אחר כי נחמתנו איפ׳זחת

 הידעת פלא עושה כשאתה אררבה
 כיתתה דינך מדת הוא עזך נגייס
 לעשות שבנית עולם ואיך בהס מכה
 אך )טו( המיס בשביל היה חסד

הנה כי לישראל הוא שעשית החסד

 מרחפת אלהיס שרוח מה עכין לחמת הקודם כפסוק היחל כן על יכנה
 עשות במשך וממנה המיס פני על

גס להוכיח עתה נא ארץ אלהיס ה

סבא ישראל נשביל היה עולמך
 יתכן איך לומר סלה ויוסף יעקב בני ואמר תשכחנו לנצח לא כי ודחי

 עונדי היו הגויס ככל אז והרי הגייס מכל בנו נחר גאלנו שכאשר לזמר
 והוא וכו' יעקב נכי חמר לזה בס בחרת ושמאז עמך קראתיס וחין ע״א

 כל שאין לישראל אז שהין דברים ד בזכות כי האומרים ל רז מאמר
 נחשדו ולא לשוכס את שנו ולא שמס את שנו שלא נגאלו להס כדאי העולס

 אשה ושאלה ענין חדש י״ב שהסתירו סוד מגליס היו ישלא העריות על
 יעקב בני אמר ולשונם שמס שנו שלא מה על יאמר וזה וכו' משכנתה

 שמות להם היה לא כי לכל יעקב בני היותם תמיד ניכר היה כי
 העריות ועל הס מישראל כי יכירום רואיהם שכל באופן לשונס ולא גויס
 דבר וגלות באדונתו עריות באלה נתנסה כי ויוסף אמר סתרים וגלוי

 הלשין לבלי חי היה כי לאמר לאביו שלח לא במצרים שהיה שנה כ״ב כי
 שלח עצמס ידי שעל עד שמת לאביהס שאמרו הכויבס ולבלתי אחיו את

 שכל ואחר עליהס יקצוף לא כן ידי שעל לאביו המבשרים הס שיהיו
 עולמך חידוש הראית בגאולתנו כן על כי היה למעננו העולם בריאת
 ע״א כי ההוא מהדור אבו טובי' כי גס ומה עתה גס עודנו הבראו וטעם

 רמז דרכו פי ועל )טו( אותנו ותגאל תרחמנז שתשוב ודאי בידנו אין
 דין עוז בה יש חסד שהיא אל מדת כי ורחמים דין בת יש כיכלמדה

 בעמים הודעת כו' האל אתה וזהו במצרייס עשה כאשר בעמים שעושה
 לישראל חסד שהוא גאלת וזהו וחסד גאולה פועלת דין ומדת עזך

 אשר שהוא עמו גאל זרוע הנקראת הקשה הדין במדת שהוא עמך בזרוע
 כי אותרו אחרי מיסאלהיסכו' ראוך )יז( י חזקה ביד הוציאם
 אודות על עשה יתברך הוא עשה אשר ונפלאות והניסיס עולס בריאת
 עשה אשר בביסים הורה איך ויאמר בא צר מיד גאלם אשר ישראל

 כי למענם ותחתונים עליונים ברא יתברך הוא כי אותם בהוציאו
 ונדבר העולמות נבראו בשבילם כי יורה ישראל כעבור פלא עשה בכלס

 רש״י כמאמר המיס היו ברא אשר הח הדבר הנה כי והוא היחל הראשון
 בראשונה כמו אלהיס ברא בראשית לפרש אפשר אי כי על כי באומרו ז״ל

 לבדם ממיס ולמ״ד השמיס נעשו ומיס מאס כי קדמו מיס שהרי ברא
 כקריעת כי ויאמר בא כן ועל מיס שח שמיס רכה בבראשית ז״ל כמ׳ש

 כהזכיר והוא כי' ראוך וזהו העולם חידוש לראשית אות היה סוף ים
 שהקנה עד ליקרע רוצה היס היה לא כי רכה ככראשית ז״ל מאמרם

 למשה וחמר הקנייה חת ראה וינוס ראה הים וזהו משה ימין על ימינו כתן
 אמר הענין אל ונבא * יעקב אלוה מפני אלא נקרע איני מפניך

 מיס ראוך כאשר כי והוא חדושהעולס הראיתנו בזה הנה המשורר
 מיס ראוך כאשר כך המיס פני על מרחפת אלהיס רוח שהיתה אלהיס

 הארץ על שהיו תהומות הרגזת שאז וכמו ונקרעו יחילו סוף יס על
 ירגזו סוף ביס אף כך היבשה ותראה אחד מקום אל שיקוו אמרת1

 אלהיס ה׳ עשות בזה נראתה הרי הגזרים כין יכשה להראות ההומות
 נתנו קול עבות מיס זורמו שכאשר במה רקיע עשות וגס )יח( ארץ

 הגלגלים עולם ו המלאכים עולס נכללים בשמיס הנה כי והוא סחקיס
 בראשית מעשה בכלל הס שהמלאכים המלאכים בעולם היתל ותחלה

 הגלגלים ועולס בחמשי או כשבי נבראו אס אלא נחלקו שלא ז״ל כמאמרם
 את הבורא שהוא מצרים ביציאת יתברך הורה הכל ואח השפל ועולם

 רקיע כי רבים ובמקומות י״ט במזמור מאמרנו שנקדים במה וזה כלס
 הוא לבא לעתיד לצדיקים מן שוחקים שכו השלישי שהוא שחהיס הנקרא
 וכרורומ עצומות כראיות שס הכרחנו כאשר המלאכים עולם התחלת

 הטי כל בו נכללו ומזלות ככבים ולכנה חמה שבו השבי ברקיע כי
 כולל הוא כי רקיע אס כי גלגל נקרא לא כן על כי רז״ל לדעת גלגלים

 וזבולשכו לצדיקים מן המלאכים שיחקיס שבו ושחקים כלס הגלגלים
 השמים שמי הס הכל שעליהם הרקיעים גס ומה מעלה של המקדש גית

זרמו יח

ושכיליך
 והיא הברד כדור כתוך אש היה
 לא כי ככחגדול ארצה שתהלך האש

 קולות אמר בקולות כן ועל עמו היה אלהי כח כי הברד כמימי נכבתה

 זזה שבתוכו ואשו בברד כח הנותן רוחני מעולם קולות שהיו אלהיס
 זרסבועףמיס בעשה כאשר הנה לומר מיסכו' זרמו הכתוב תאמר
 בתנו קול אז הכה בקפיס עכין טיפין עבות מיס שהם הברד שהס עבות

 מעולם שהם שחקיס נתט הברד עם שבאו אלהיס קולות כי שחקים
ככה ה עשה ולמה גשמי עילם שהיא הגלגלים מעולס ולא המלאכים

 להורות אסף בא כי והוא הענק אל ונבא * המלאכים עולם פהס
 כי להורות העולמות בג׳ שליטתו הוראת מצריה נחותות ה עשה איך
חסד עולס כי להורות המיס היו הכל ראשית כי ולהיות ברהס הוא

 יהי שהוא השני ביום מהשהיה
 מיס בין מבדיל ויהי כתיךהמיס רקיע
 עכוח מיס זוימו באומרו והו־ז למיס
 מהיות ורב נאמר בברד כי והוא

 קילות אומרו כי וכרד אלהיס קולות
 למעלה שהיו יורה וכרד אלהיס
 היו כי והראיה הגלגלים מעולם
הלא כי גשמיי עולם תטבע למעלה

 יתברך רצה כי הוא אך המלאכים עולס שהוא משחקים קולית אז שיהיו
 בתיך אש שהוא רקיע יהי ויעש אמר אשר הוא זה שעשה מי כי להורות

 האש והיה אש ובתוכו תלול כדור היה ההם עבית במים כן כי וכו' המיס
 כתוך רקיע יהי דוגמת השני שבצדו למיס הא׳ שמצדו מיס בין מבדיל
 אל רמז ההוא בדבר להיות כן ועל למיס מיס בין מבדיל ויהי המיס
 נאמר וכו' רקיע יהי כי אליעזר ר לפרקי גס ומה המלאכים עולס הברא

 כו׳ שחקים נתנו קול אז כן על אש שכלו החיות ראשי שעל רקיע על
 בבראו אז כי הוא צודק היותר הדעת והבה עולס אותו התחלת שהוא

 הרקיע את אלהיס ויעש שנאמר החת ברכוי רמוז ויהיה המלאכים גס
 אףחצביךהס הנה כי והוא יתהלכו חצציך אף באומרו ירמוז ועליהס

 חציך לחור כד׳א אש של הס שלך החצים אשר מחצציס מקול חציךכד״א
 אש ותהלך כי יתהלכו הברד כדורי בתוך חש של שהיו חצציך והס יהלכו
 אמר לא כן על כי ומהלך רוחני היה ההוא האש כי בפי' שהורה ארצה

 שנבראו עצמס המלאכי' רמז והוא הליכה לשון כ״א ההפשטות לשון בו
 באברהם היה כאשר ארצה המהלכים למיס מיס בין המבדיל ברקיע
 הקול אותו כי חיש יאמר ואס )יט( להם עולס הליכות כי לו ודומה

 וענין הרעמים כדרך הגלגלים מעולם אס כי המלאכים מעולם היה לא
 הס שגס ברקים היו ארצה ותהלך הברד בתיך שהיו אש חצי שהס חצציך
 ולא הגלגלים עולס שהוא בגלגל רעמך קול היה שאס יתכן לא זה משס

 ברקיסתבל מאיריס היו היה כן חס המלאכים עולם שהוא בשחקים
 כילהיוין הטבע חכמי כדעת שהוא אלא ברק בלי רעם אין כי כנודע
 תחלה יוצא שהרעס עם פן על השמע מחוש יותר משיג הראות שחוש

 היו כן אס הנה בגלגל היה רעמך קול אס יאמר וזה קודס בראה הברק
 מתרגשת כךהיתה ואחר העולם בחויר שהוא תחלה תבל ברקיס מאיריס

 ברקים היו לא כי באויר הארה ימצא לא בברד אך מהרעס הארץ ותחל
 הקול שגס ודאי כן ואס ברד האבן בהשתבר ארצה אש ותהלך אס כי כלל
 הברד שבתוך והאש שחקים נתנו קול אס כי בגלגל רעמך היה לא

 יאמר או " כמדובר ברקיס ולא הי־ מאתך רוחבי אש שהס שלך חצציך
 העילמות ב בריאת יתברך הורה מצרים נסי ידי על איך ביארנו הנה

 עולם ברא גם כי יורה ומהיכן ומלאכיו המלאכים ועולם עולסהשפל
 אס כי שם מ ללמוד צריך אין זה לזמר ׳1כ רעמך קול אמר לזה הגלגלים

 עדיין רעמך קול כאשר כי לות ק׳ לחזיז דרך בעולם רוחיס אנו מאשר
 הוא סידר כי הזכרנו כאשר תבל ברקים האירו בארץ ישמע טרם בגלגל
 על להאיר ברק תחלה יבא שלא הגלגלים מעולם בא רעס שאין יתברך
 הוא ככה עשה ולמת תבל נרקיס האירו בגלגל רעמך קול וזהו הארץ

 המיס מקורות לפתוח לעילם שמועילים לבדס רעמיס ולא יתברך
 כן על הבריות ויבמתו פתאום הרעם לעולם יבא לבל הוא חך כנודע

 ולא רעס יבא כי ידעו למען כוללת בהארה הברק להם ומרחה מקדים
 אפילו כי לומר הארץ ותרעש רגזה וזהו פתאסבליבעתו ביאתו תהיה

 ברק קדימת בלי עושים היו מה ותרעש רגזה הברק קדימת ידי על
 שגס אס כי זה ואין יבעתו לבל כן ויסדר תברך5 ראה כן על כי כלומר

 נתפרסם והבה )ך( טבעי הדבר ואין הגלגלים עולם ה'פעליועשת
 ♦ כן' דרכת ביס הנה כי ישראל בשביל בראת הכל כי העולס בכל
 הים ויבקע המיס ויבקעו נאזמרס ז״ל מאמרם נזכירה הענק חל ולבא



עת ען תחלים אל רוממות
 ג נבקעו שבעולם מימות שכל מלמד המיס ויבקעו אלא נאמר לא

 מימות כל באוליס לעבור דרך לעשות הים בקע אס לב לשיס וראוי
 עליו הארס לב יפול חשר הראשון הטעס והנה * נבקעו למה שבעולם

כמה והזח שכי טעם הxאחעוד • בעולם הדבר פרסם למען ה!א
 וחילו פרעה שטעה מה כי שכתכט

 זכרו ולח כיס אחריהם במים לבק
 ויתנו הוא נורא כי ה מעשת כל אה
 אלהיס מעשה זה גם כי לחשוב לב

 פרעה בשביל לא נש עשה ואס הוא
 הנה אך המה ה כיאויכי עשה וחילו

 משגיא יתברך שהוא אס כי זה אין
 היסכרוח ויולךאת ויאבדם לטיס
 לב על ויעלה הלילה כל עזה קדים

 קדיסעזה הרוח כי וקילו פרעה
 הדבר היה מה כי ידע ולא הים קרעה
 תקלה יוצאת היתה מזה והנה

 על ויעלה ישנו ישרחל עדת נס פן

 עשתה הקדים רוח כי המה נס רוחם
 יס קריעת נס וישוחו וימעטז זאת
 יתברך הוא עשה מה כן על סוף
 שכעולסבהכקע מימות כל בקע

 כל וידעו יכירו כן היסכיעלידי
 האלהיס כי ארן ויושבי תבל סוכני
 בכל הלא כי הקדים רוח ולא עשה

 רוח בס עבר לא שבעולס מימות
הים על הס גס ילמדו זמשס הקדים

: כידימשהואהךן עמך כצאן נחית כא ׳

 תורת* האדנהןמי לאסף מ^יל “
 : הטו^זנכםלאמריי־פ*

 מניקקדם: חידות אי*^ה פי כמשל אפתחה כ

 :ספרו־לגר ו^בתיגו ונדעם שמענו א^ר *
 מספרים אחרון לדוד מבניהם נכחד* לא י

 : אשרעשה ונפלאותיו ועזוזו יהוה תהלוות
 בישראל שם כיעקכותוררה עדותי .רקם י׳ י

 : לבניהם אשרצוהאת־אכותינולהוךיעם
 דוראחיוןבניםיולדו׳יקמו ^ימעףדעוי יי

 ולא כסלם רשימובאלדים ״ :לבניהם ויספרו
 יהיו ולא " :ינצרו ומצותיו מעללי־אל ישכחו

ולא־ לא־הכיןלבו דור ומרה סורר קאבותםדרר

נאמנה
 לומר כו' דרכך בים כאומרו אסף מאמר הוא יתכן השני זה טעם והנה
 המצריים חת ולשקע ישראל את להעביר בכונה דרכך היה ביס הנה
 שהוא רבים במיס עשית דרך הנקרא היס כשל רחב בלתי ושבילך חך

 יען אותו עשית אמנם צר כשביל בעלמא בקריעה שבעולס מימות בכל
 כי חשבו אדרבה כי נודעו לא ביס דרך עשו שפסיעוחיך ועקבותיך כי

 כי מיתות בשאר שבילך היה כן על דרך ונעשה הים חרבה הקדיס רוח
 להס הנלות טרם המצריים זולת העולם וככל כישראל החמת יודע כס
 על אס כי היה לא היה הפרסום וכל )כא( מימות שאר שנבקעו מה

 יתירה חיכה הורת שם כי וטי עמך כצאן נקית כי שהוא ישראל אודות
 שהיה מגדים פרי כל אפילו כי דבר חסרת לא בפסוק ז״ל מאמרם והוא

 כצאן נקית יאמר וזה יאכל אשר מאכל זמכל לפניהם מזומן היה בלבכם
 נחית כך עמס לפניהס שמזונס במרעה לנקותם שדרך כצאן שהוא עמך

 שהיו רועיהם בזכות היה כדאיס היו שלא וגס דבר חסרו שלח עמך את
 רועים לנו תתן אנו בטוחים עתה נס כן ואס כלומר ואהרן משה ביד

 ענין יהיה או )יז( * כהס ליגאל מצרים מיוצאי גרענו לא כי כהס
 אתה הרעשות שמבלי העולם את בוראך הוראה גדולה לומר הכתובים

 אינן כי כלומר אלהיסבתמיה מיס ראוך הקס כי כרצונך אותו משנה
 יתפעלו ואיך המה רומס הלא כי יחילו האס מיס שראוך יונח ולו רואות
 אף האס ראוך סוף ביס המגולים שהמים נאמר אס שאפילו ועוד ליגזר
 בלב קפאו המה גס הלא כי ים ללב שמתחת התחתונים תהומות ירנזו

 זה וכל המצריים על זרמו עבות מיס ונעשו שקפאו ואקר )ירו( יס
 פלאי והוא מחליו כנעשה אה כי הרעשה זעשות קול תהך בלי נעשה
 שחקים נתנו קול להלחם היה שלא בסיני בהתראותך הלח כי מאד עצום
 צריך ואין )יט( הלפידים הס יתהלכו חצציך וגס השופר קול שהוא

 הוא כאשר קולרעמך אפילו אס כי כעצמך כעולם כהגלותך לומר '
 לפרסם תכל כרקיס האירו כעולם ישמע טרם רעמך שהוא למה בגלגל

 ותרעש רגז' גבאואחרכך זה כל ועל יכעתו לבל מיד יבא רעם קול כי
 רבים במים ושבילך בעצמך דרכך ביס היה וכאשר )ך( הארץ

 כיחס הרעשות ולא קולות לא היו לא כי בעולס נודעו לא ועקבותיך
 בלי רצונך נעשה אתה הכל שיוצר למה כי יורה זה כי מאליו כנעשה
 כחומר בידך הכל כי גזרתך לקייס הזולת את כמכריח הרעשות עשותך

 נחית כי ישראל בשביל עשית זה וכל )כא( חפצו לעשות היוצר ביד
 יהיה או )ך( " הדה בגלות גס עמנו תעשה נבטח כן וכו' כצאן

 כל הס רבים במים שכילך וגס דרכך ביס זה דרך על הכתובים שעור
 שבעוד היות זעם למענם לעשות מפליא היית כי שבעולם מימות

 שהם דרכך ביס להס תעשה כי ידעו לא שעדיין נודעו לא שעקבותיך
 עדיין נודעו שלא בעוד שבטיס לי״ב דרכיס י״ב הס ודרכיך פסיעותיך

 בטחו כי חוטמס עד הים תוך ונכנסו בתמימות עמך כצאן נחיס )כא(
 ואהרן משה כיד היה הנה ההוא הבטחון אנחנו לנו אין כי ותאמר בך

מעץ יאמר או * תושיענו האמנה בשכר כן מסייעתס היתה מכותס

ס?
 ממצרים שיצאו מה עצוס לזכות לישראל החשיב ית שהוא הראשון הדרך
 איה חמרן ולא ט זרע מקים לא כחרץ לדרך צדה בלי ואהרן חשה אחרי

 אס כי ומניקות ועוברות ויונקים ועילליס וחולים לזקנים נאים מאכלים
 זה ועל להחמיץ הספיק שלא בבצק בשמלותס צרורות במשארותס יצאו

 באומרו ייזכר הוא טוכה להם החזיק
 לכתך כן׳ נעוריך חסד לך זכרתי
 ידעתיך אני אמר במדב׳כו׳וגס סחרי

יאמר וזה תלאובות בארץ במדבר
 בתום יצאו כי עמך כצאן נקית

 וגע כלן' רב זכות שהוא כצאן לבב
האמנה זכיק לכו יש אנו

 נבטת ובזה
שתושיענו:

לאסף משכיל 00 עת
 כו

 יראו ישראל את להוכיח בא
 כאבותס יקרם בל מוסר ויקחז

 בתורה הכתוב ככל שלקובעונס
 מלכות עד כן אחרי להס קרה ואשר

 המוכיח והנה ע״ה המלך חד

 בעצם הטובים מדברעס כמוהו
 יתר ועם תוכחת צריכים הבלתי
 שבישראל השלמים והנה ההמן

 ידעת מה יאמרו הלא ה אל והקרובים
 בצע ומה לנו תקדש ומה נדע ולא

 אתס צדיקים אשר אלי הקרובים ואמר היתל בהם כן על כתוגחתך לנו

 האזנה שכר כי תוכחת צריכים שאינכם עם תורתי האדנו עמי ונקראים
 בתורה שכתוב מה מראות הוסרו ולא תוכחה הצריכיס ולהמון בידכם
 או * פי לאמרי אזנכס הטו חומר חני לכס מוכיח מפי כשמוע

 שאני מה ועל תורתי עמי האזינה בתזרה כתובים דברי שקצת גס יאמר
 אתם ממני לא כלומר פי לאמרי אזניכס הטו הכתוב זולת מוסיף

 כי הקדש רות דרך כי והוא בפי האלהיס משים מאשר אס כי שומעים
 וזהו לשוני על ומלתו בי דבר ה רוח כד״א הצדיק בפי הדברים ה שס
 הוא פי דברי אס כי עצמי דברי אינן כי כלומר פי לאמרי אזנכס הטו

 תאמרו ושמא )ב( הקדש ברוח אס כי בחירתי בלי בפי ה אשרישיס
 דברים להגיד היה טוב וטוב בתורה שכתוב מה לכס באמור בצע מה

 אפתחה חס הנה לז״א נכתבו ולא בעולם ארעו מאשר כתובים הבלתי
 יקרכס נל למשל לכס שיהיה בעולס ארעו אשר דברים לזמר פי במשל
 הלא כי מלהגיד ממני יבצר לח בעונס שלקו כשרים בלתי לכמה כאשר

 ספרו ואבתינו ונדעם שמענו אשר )ג( אמתיות מניקדס חידות אביעה
 תאמרו ושמא )ד( מהתורה רק להביא אבחר לא אני אך כלומר לנו

 ועוד יספרו רבים זולתך יבצר לא בתורה שכתוב מה לנו לשפר האס
 אכיתיט של שמבניהם נכחד לא הנה לפנינו בתורה הוא כתוב הלח כי

 יספרו לא רנה אך התורה ענייני מספרי' אחרון לדור כמוני הנוכרים
 תהלית לספר רק כאבותס יקרם בל מוסר השומעים ולקחת להוכיח

 )ח( בדברים שאוכיח כמיני לח אך עשה אשר ונפלאותיו ועווזו ה
 לך הזאת השירה זהיתה בתורה ה בנו העיד העד הלא תאמרו ושמא
 בתורה שויקס גס פי אשיבכם הנה תוכחת לקבל זה לנו ודי ט לעד

 זה כל עם יעשו וכן יראו שממנו בישי־חל שם תורה וגה כיעקב עדות
 להודיעם אבותינו את ה צוה אשר הלא כי להוכיח לאומרו חייבים אנחנו

 והגדת ,ה אני כי וידעתם ט בנך באזני הספר ולמען כד״א לבניהם היה
 היה ולא )ו( תורה כמשנה גס מה כאלה כתוביס וכמה וט לבנך
 ה' מעשה את ראו לא אשר יולדו בניס אחרון דור ידעו למען רק הצווי

 ללמדם רק ה תהלות ולספר להזכיר ולא כו' יהיו ולא כוי ישכחו ולא
 )ז( ג הס והלמודים הקדש ברות באתי עתה זז מצות לקיים מוסר

 מעללי ישכחו ולא ב בכחס יבטחו ולא כסלם באלהיס וישימו הוא אחד
 כאשר כן ידי ועל ראויים היותנו מבלי אל חסד בתורת עשה אשר אל שם

 ותורותיו חקיו שהם למה חקיו ישמרו חסד בתורת שקבלו מה יוכרן
 יהיו ולא שלישי )ח( פרס לקבל מנת על שלא תורותיו שחס למה

 כי ומורה סורר אחד דור להיות נחשד איך תאמרו ושמא כו' כאבותס
 אין כי איפה יעו הלא כי היה שלא אומר שיש עד קשת אחד כן על אפילו

 דור היו אשר כי לקו קו רק אחד פעם האדם את מאכיד הרע היצר
 לא דור תחלה כי מעט מעט תיחלו רק כך היו מתחלה לא ומורה סורר
 לכו הכין לא ואשר ה עס שלס עדיין רוחו אד כראוי לעכוד לכו הכין
חלילה כאמונת ונגעי נפשו גס הוא רוחו אל אל נאמנת שלא נמשך ןמוה

ובראשון



י

עח תהליס אל רוממות

:רוחן* אתךאל נאמנה
 לאשמרוכרית י :קרב כ?ם הפכו תסיקקשת

 וישכחו יא ללכרת: מאגו ובתורתו אלהיט

 גנך ע :עך־יילודתיוונפלאתיואשרהראט
 : שדה־צען מצרים כארץ פלא קשה אבותם

: ^ירםרצמ-מיםכסו~נך גי
 אש באיר וכר־הלילה יומם כענן .ויגרם יי
 רשקבתהמותרבה במדבר צרים יבקע טי
מים כנהרות ויורד מסלע נוזלים ויוציא ט׳

ויוסיפו

 מי כו'אמר כסלם גאלהיס וישימו אומרו הוא היחל ובראשון )ט(
 הפכן כן על בת ולא קשת רומי נושקי בהיותם כסלם ששמו חפרים

 ברית שמרו שלח גרס כעצמס בוטחס כי )י( פלשתיס" לפני קרב ביום
 אלהיס ברית המתינו שלח הדבר את שמר א כד שמרו ויהיה אלתיס

 ות מ־ הד לסוף להוציאם כרת אשר
 תאמר ושמא שנה ל״ו והקדימו סנה
 הבתרים בין ת ממדי למטח טעי

 בתפקוד שכת;כ ובתורתו הלא
 מסורת .יתה ש אתכם אלהיס יפקיד

 כפי כפולה פקידה שבהיות בידיהם
 רק כן עשו ולא תאמתי הוא ל1־ הגו

 המתינו ולא זאת בתורתו ללכת עאנו
 פקוד ה אמר כי שאמר משה בא עד

 כפולה כקירה שהוא אתכם פקדתי
 ולא שהוא השבי המוסר יעל )יא(
 אס תאמרו הלא אל מעללי ישכחו
 כי נשכחהו איך בתורה אצלנו כתוב

 כו׳כי ישכחו ולא לנו לומר הצטרך
 לומר כן' וישכחו אזמר חני לזה הנה

בתזכיר בצע מה לאמר תתמהו חל

 ? קשר רק ממנו
כהי חיהס מנחה

שאי! לומר

גוישמי כני־״אפחם ט

 יוצאי של דור היה כי כו׳ וישכחו הלא כי הוא ידוע כי כתורה שכתיב מה
 הראם אשר כו׳ וישכחו וזהו זר ולה ראו שעיניהם מה ששכחו מצרים
 ולא שכתוב מה גס מה בעיניהם שראו מת שכחו אס מעתה ואמור
 יהיה ונפלאותיו עלילותיו והומרו חכר למען לספרו טוב כן על ראוהו

 חת להכות שהיתה דס כמכת נמשך כן גס אחר ענין היה ■ פל בכל פי
 אשר על חצלנו הכתוב כענין או בשחר וההיקש ישרחל ומעשירים מצרים

 הוא נפלאות הס שחס יאמר או * כו׳ אוהותי יאת במצריס התעללתי
 עלילותיו זז״א פעולות כיתר הוא יתברך בבחינתו הד עינינו למראה
 יתברך בעיניו פלח הדבר אין כי עצמו מפחת הס בלבד פעולות הלומד

 יאמר וזה עיניהם למראה הרחם אשר בבחינת הוא נפלאותיו הס ואס
 : אדס בני על נורא עלילת שהוא שמה אדס בני על עלילה נורח פסוק
 יולדות שהיו רז״ל אמרו הנה כו׳ פלא עשה אבותס נגד )יב(

 בחלל חחד לכל בורא יתברך והוא התפוח תחת בשדה
 מגדלם יתברך הוא והיה חלב של ואחד דבש של אחד דדין כשני הארץ

 וזה אביו מכיר אחד וכל עדריס עדרים בשדה באים היו ונגדלס סס
 אחד כל שהכיר פלא עשה כנגדם באיס בניהם הרואיס אבזתס נגד יאמר
 ראו כאלו צוען שדה מצרים נגדאבותסבארץ עשה פלא ואחה אביו

 רבבה ובאו חורשים חרשי נכס על כקשר בשדה שנעשה פעיניהסמה
 שהכירו פלא עשה חכותס נגד הכניס בבא כי כו׳ .רץ ב וזהו השדה כצמח

 אכותס עס שס צועןוגדלו שדה הית ביישוב מצריס •.רץ ב כילו אבותס
 יסכו׳הל"לכקעיסויצב בקע )יג( : ידם מתוך ידם זזה זלא
 חומה להס והמיס על ז״ל רבותינו חמרו הבה אך ויעבירם נד כמו מיס
 בו ונכנסו שעברו אחר לטובעס חמה עליהס נתמלא שהים כתי' חמה
 כן ואחרי ביבשת ויעבירם ים בקע יאמר וזה מלשוטפס מנעס ה לולא

ביס יס על המרו אשר על בתוכו כשהיו לשוגיפס חמה מתמלא שהים
 : עליהם ישפכו ולא נצכיס שיעמדו נד כמו מיס ויצב סוף

 באש אמר ולא אש בחור אומרו אל לב לשית ראוי כו׳ וינחם )יד(

 מה הלילה וכל חומרו וכן בענן ביום שאמר כמי
 כי בכל נאמר לא ביוס כי לומר אפשר והנה היום כל נאמר לא סביוס
 אבל יו© בערב לאורו ונחותי׳ החש עמוד מקדים היה היוס כלות טרם

 מיד מסתלק והיה האש עמוד הסתלק טרם מקדים הענן עמוד היה אס
 הלילה וכל אס כי מהאור הלילה בסוף מעט משוללים היו האש ממוד
 לכבוד אס כי לילה הענן עמוד קדימת היתה לא כי כאופן חש באור

 חש כאור באומרו כיון עוד הלילה כל מאיר היה החש עמוד אך בעלמא
 מלות שיראו ולילה יומס ללכת להס להאיר בתורת אומרו אל לב בשום

 מאיר האש עמוד אור היה שלא ירחה בל להודיע הכתוב כיון אך יתירות
 אשר לכל לא אך בפניהם שהעמוד אותם במחנה רחשונה ליושבים רק

 להם יאיר לא כלילה ללכת חפצים היו שחס כאופן סופו עד במחנה
 העס יתר כל חך הראשון כמחנה ראשונה להולכים רק האש עמוד
 כאופן להם מאיר שתית לומר כז׳ להס להאיר אמר כן על ילך בחשך

 ככל פרוס היה החש אור כי ולילה יומס כלס ללכת לאורו שיאות!
 יום מדת הזכירו וזהו היום אור להם שמאיר כמו להס מאיר המחנות

 * הוא אך מיותר הוא יומס אומרו כי ולילה יומס כו׳ להאיר באומרו בלילה
 ללכת שיכלו עד בלילה להס מחיר היה האש עמוד חור כי ולומר להקיש
 פה יאמר וזה ולילה יומס ללפת להם להאיר וז״ח כאסרביוס לאורו

יהנו שלא מעוגה לפניהם אש עמוד היה לא כי שהוא אש באור באומרן

 אומר זה כפסוק כי לב לשית ראוי וגס היה אחד הלא כי צור יבקע יאמר
 נאמדה וכזה וכזה בקוע אמר ולק מסלע נוזליס ויוציא הומר וכשני בקוע
 וגס כו' הסלע הלז ויך נאמר וכסלע כצור והכית הומר הוה כצור הכאה

----------------------!

 יתברך הוא היה באוראששבתודו אס כי בפניהם תעמוד
 אש העמוד היה לא כי יהמר יתכן עור :ןסיב יבעכ שרן

 חש באור ל״א תחמה בימות גם :מה ח;מו להם יצר בחופן להה מחמס
 באומרו זה לפי תודת כיונה כן גס זזת יזומן ילא להם היה ש

 עור ♦ להחיי־להס חש בעמוד
 ובאומרו הלילה וכל באומרו יתכן
 מדת היא אש עמוד כי והוא בחיר
 לפחות כי קשה יהיה דין שהוא בילה
 להתחיל ראוי היה והלאה הלילה מחצי

 הלילה וכל אמר כן על הפכה במדד*
 תקלת גס שאדרבא לזמר אש בחור

 אס כי כאש בעצם היה לא הלילה

 והבהירות הדקו׳ שהוא בו אשר באור
 היוצאת כלהבת האש שבעמוד
 דקות כך דקה הלהבת כי מתנחלת

 תיה שבאש אור הוא הדין מדת
ורחמים החסד להסהוא המאיר
 הלילה תליל׳חפי׳תחלת כל וזה שכהש

 יבקע )טו( • כו׳ הלילה וכל זוהו
היה מהראוי הכה כו' צוריס

'׳•* 1— *.^^-** . ן
 כנהרות ויורד חומר הזח ובסלע רבת כתהומות וישק הזמר הוא בצור
 אער שלא בצור כן שאין מה ירידה ולשון נוזלים נחמר בסלע וגס מיס

 רבי אמר במדבר צ־ריס יבקע וו״ל המרו במדרש והנה זה ולא זה לח
 וכל מיס להוציא תצור את מכה משה ריב״ל בשס סימון בר יהודה

 לחגרדמיס צורים יבקע שנאמר מוציאים ותיו נבקעו שבמדבר הצורים
 חת נטל עשה מה מנועליס התנינים את ומצא המדות את לשער שיצא

 יראו והנה * כאן ע־ י מחליהן ופתחו כלן ושמעו והכהן הראשון
 :נרדמים ו ומדות וחנויות חנונים בזה נתן מי כי הבנה משוללי דברים
 כי גס ומה ומסוגר הגור הוא מאליו הצור והלח החנות פגר ומי לשערן

 כי בצור הכאה צורך מה לב נשיס הענין אל ולבא • החלמיש צור היה
 הבה אמנם " יזציהס הכאה מבלי מצור מיס להוציא ה חפץ החס

 בו הנמצא שפע וכל חיצונים כתות מלא המדבר כי החמת מחכמי ידוע
 הוא וטבעם דרכס והנה חיצונים שרים בהשתלשלות הוא בו לשוכנים

 במדברות ידועים במקומות הנמצאים המיס גם כי עין בצרות להריק
 השר בהשתלשלות לישראל מיס להשפיע הב״ת רצה והנה הס מזער הלח

 לישראל המיס יתן שלא שהות המרות לשער ריצה והיה ההוא המדבר של

 שיושפעו כחותיו צנורות בכל וכן כטבע לא חשר ורבה גדושת במדה רק
 11־ ליש בשופע להריק רוצים אינם כי מוצחיהס סגרו המה אך המיס בהס
 הת ;הכה הקדוש החלהיס במטה חיצוכיותס כח לשבר יתברך צוה כן על

 כל מיס והזילו נבקעו כחותיו כל ומיד השר הוא הראש הוא הראשון
 הצור על שס לפניך עומד אנכי הנה יתברך הומרו צורך יובן ובזה צנוריז
 אבי צור אבן תת לא כי עליו אני אהיה צריך השר חת להכניע כי לומר

 חצוני כח כי נקח מרז״ל והנה בו שמלובש קשה חצוני כת חת אס כי 'מכת
 כלצזריהמדבר ולא נבקע אחד צוד כי הכתוב פשט היהונמשךאחר

 בעון חך ההוח הצור היה חלמיש צור כי יבצר שלא אמת הן כי נאמר
 תצא כן על ההוא למקוה ה' קרא ומריבת מסת כן על כי ישרחל תלונת

 מביא סוגר והיה בעון הנעשה חיצוני כח שהוא ההוא הקשה עינס מקוס
 צזר והחל־ וטמא חיצון רוחני אחד יחד צורים ב' נמצאו בצור המיס שפע

 עומד הנני פעמיס זה ציר בכתוב אומרו יתיישב ובזה טבעי החלמיש
 הצור כי לומר ראוי הית בו והכית כי בצור והכית הצור על שס לפניך

 הצור היה ואלו המה צוריס שני הנה יתברך הוא אומר חך נזכר כבר
 עונס קשי הוא אחר צוד יש כי הוא אך מיס להוציא מעצור אין הטבעי

 ויאות חבי הארץ כל ששופט ומפני לפניו נצב אהיה צריך להכניעו כן ועל
 וזהו עונס קושי להחליש להס תעוור משת זכותך כן על משפט עשות
 תעזור זכותך כי מיס מנעי בלתי סבת לפניך היותי כי לפניך עומד הנני
 בו גס יאר של השר את היארשהוא את בו הכית אשר המטה כן ועל

 בפת״ת בצור והכית חהו בעין הנעשה הוא הזה החצון הכת את תכה
 תלך ההוא הכח את נס תסייע שזכוהך אחר כי לומר בהצור כמו שהוא
 חומרו טעס ראינו מצחנו ובזה הטבעי יבקע ומאליו אותו והכית זה בכחך
 ההשקאה התייחס ולח כמדובר היו שנים כי צור אמר ולא צזריס יבקע

 הנזכר ה חל שחוזר כתהומות וישק וז״א יתברך אליו חס כי הצור חל
 כי רבה כתהומות מיס ותוציא בעצם המשקה היה יתברך •שהוא למעלה

כי כן היה לא בפלע חך _ )טז( בצןך היה זה והנה הוא העגע מן חוץ

 אינו



סח עח תהלים אל רוממות
 ברפידיס הנעשה עון כי התורה בביאור מאמרנו והוא כצור קשת אינו
 שויתר ראשון בית לחרבן שהספיק תורה ביטול עזן שהוא גדול היה

 קשה כח מהעון נברא כן על תורה ביטול על ויתר ולא כו׳ ע״א על הב"ה
חצוני ולח קשה הבלתי כסלע היה כן על כי בקדש כן שאין מה כצור

 צוה ולכן בלבד י בכסוי רק בעצם
ה הסלע כאלו מימיו יתן שבדבור יתבר

 ז״ל שאמרו כמו עריות החד להם היו יז^וות שתי כי בסמוך הכרנוהו
 נאמר תאחד ועל בשר תאות ב משפחות עסקי על למשפחותיו בזכה על

ראוי זה לפי והנה בלבבם אל וינסו

 מימיו ונתן כאומרו הנותן הוא עצמו
 רק בסלע בקיעה נאמר זעלקלא

 ועל חיצונית קשה קליפה לשבר בצור

 הצור מתוך שזבו ויזובו נאמר כן
 נוזלים שאמ׳ויוציא בסלע כן שאין מה

 היו עצמו מהסלע כאלו מסלע
 בלתי בעלמא כמכסה היה כי יוצאים

 :?ציה עליון ת1רמך עודלחטא״לר ויוסיפו
 : לשאל־אכללנפשנש כלבבם וינסו־אל י״

 אמרוהעכלאל^לערף באלהים וידברו י* ,

 מים חובו צורי“הןהכה־ ד ^לחןכסדבך:
 יוכלתתאסץכין^אר הגסקלחם י^טפו ונחלים

 נ^קת ויתעכרואש יהוה שמע1 לכן נא ; לעמו
 האמינו לא כי ט :בונם־אףעלהב!שר^(?^ך

חצו>טחק;ם •ג כאלהיסולאבטרווכישועתו;

אלא יצאו לא ראשונה בהכאה

 שהיה במקומו אצלנו ככתוב טמא
 מריס בקבורת מהטפל שהתעצלו על

 הקפיד כן ועל בזכותה שהבאר
 הניח ולא במטה בהכאה יתברך הוא

 טיפין טיפין אלא לצאת מתחלה
. . כי פעמיס הסלע חת ויך מהו ארז״ל והנה
 ויוציא הראשונה על יאמר וזה רביס מיס ויצאו והכה חזר טיפין טיפין

 על ההקפדה להורות כי מיס כנהרות ויורד השנית ועל מסלע נוזלים
 בצור ומטעסהאמור מתחלה הרכה צאת בלתי היה בדבור היה שלא
 על כארץ המיס על היה הצור כי כנהרות אמר ובסלע כתהומות אמר

 אך תהום מעיינות ויבקעו כד״א שיצא כדי הארץ ליבקע שצריך התהום
 עודכז׳אמרשעס ויוסיפו )ין( ♦ כנהר הנוזל כדבר היה בסלע

 בציה עליון למרות לו לחטא מלהוסיף משו לא הגדולה השגחתו ראותס
 לבא מבח יתברך לו ואין חיצונים מקום והצית הוא עליון כי אומרס והוא

 כן על וכו׳ ששכחו חס כי זה ואין יתברך בקדושתו להשגיח ההוא במקוס
 על דברו אחר כו׳ אל וינסו )יח( : ׳זכו ןישכח ,לא מצןה' ניא

 ידי על ומורה סורר דור כאכותס יהיו ולא והוא הג׳ אל בא מוסרים הב
 כן' אוכל לשאול כו׳ וינסו אמר זה ועל מתפקר לקי שקו אוכל תאות
 היו תאוות כ׳ כי הוא תאוה התאוו שאומרו התור? בביאור כתבנו והנה
 אל ערבו ולח בלבם הסתירו עריות של אך עריות שנית בשר אחד להם
 כי בשר יאכילנו מי ויאמרו וז״א הבשר אכילת רק בשפתיס לבטא לבס
 אל וינסו פה יאמר וזה לנפשם אוכל לשאול רק היה לא בפה שאמרו מה

 שלא כלומר לנפשם אוכל הוא בפה ששאלו מה אך שבלב בתאוה בלבבם
 כו' יבשה נפשנו ועתה אומרם והוא נפש להחיות רק רצו בטנם למלא
 וידברו תחלה כי להרע נתפשטו לקו קו בפה שדברו מה גס ואף )יט(

 לומר נתפשטו ומזה מהם הטוב מונעת הדין מדת שהיתה לומר באלהיס
 שלו המבט שאין מקוס במדבר שלחן לערוך אל חסד מדת גס כן׳ היוכל
 ומורה סורר דור למעלה קראס כן ועל ומיס לחם שפע בו גוזר

 רעתם ואין בלבבם רעה איך וראו והביטו )ך( כמוהו במעט המתחילים
 כי שבלבבם עריות רק תביעתם עיקר אין הלא כי בשפתם שיוציאו מה

 וניכר בעיניהם ראו כאשר מיס וחובו צור הכה הן כי הדברים ק׳ו הלא
 לומר צריך אין כלומר לחס והגס ישטופו ונחלים הלא כי היה בטבע שלא
 כי תת שיוכל מכ״ש גשמי לחם הגס אס כי השמים מן לחם שהוא הטן

 יש האס כן ואס וחומר מקל תת ודאי יוכל כמן לחם גס שהוא מה האס
 רק חדשה והויה בריאה צריך בתמיהשאין לעמו שאר יכין אס ספק
 אמור כן אס יכין שודאי כלומר בעולס ישנס עופות או הב״ח כי הכנה

 ויתעבר לקשמעה׳ )כא( שבלבכם אחר דבר רק זה אין כי מעתה
 שה׳ רע משה ובעיני אפו ויחר ה׳ וישמע פסוק על שכתבנו מת והוא
 למה יתברך הוא כי לומר אדוני שמעני כד״א ומבין שומע שהשי״ת למה

 דבר על בלבבם רעה כי שהבין אפו כןויחר על שבלב מה רואה שהוא
 רע כלומר רע היה לעיניס יראה שהאדם רע משה ובעיני אך העריות

 שמע לכן פה וז״א הבשר ענין רק ראה לא כי בעצם אף חרון ולא בלבד
 מעין ויהיה הכרתנו כאשר מסשבלב ה' ששמע שלמה לומר ויתעבר ה

 כן על מפיהס שמע כאלו הוא שבלב מה שיודעו אענה ואני יקראו טרס
 קצה הס ביעקב נשקה שאש היות עם כן ועל משה כן שאין מה ויתעבר
 הבשר על גס ויבכו מוסר לקחו ולא וראן מתאוננים נתבערת המחנה

 כי משה תורת בספר שכתבנו מה והוא בישראל עלה אף גס כן על
 ובבשר בעצמו יתברר הוא רק בס לשלוט האף את הניח לא כמתאוננים

 יאמר או )יט( ♦ עלה,בישראל אף וגס וזהו האף את גס הניח
 למי אוי שאמר מיותר הוא ויאמרו אומרו כי לב בשוס כו׳ באלהיס וידברו

 נגד לדבר דבורו ומוציא האלהיס מאת הוא דבר לדבר סכחגבורו
 ויאמרו דבור להס שנתן אלהיס כעזר בתלהיס וידברו האלהיסחהו

 ישגיח גס כי לדעת להם היה לדבר כת בהם נתן מאשר כי כו׳ אל היוכל

ממעל

 א )יח( י הקזדס דרך על זה פסוק שאתר ומה במדבר שולחן לערוך
 התורה בביאור שכתבנו נמת והוא וכו׳ וינסו מלמעלה הכתובים סעור

 המחשבה על נענשו למה לב לשית
 העריז* עכין בפיהם הוציאו שלא חסר

 נענשו זה על כי מורת ,והכתוב
 על למשפחותיו בוכה ז״ל שאמרו כמו

 ת אף ויתר כן ועל משפתות עסקי
 אס היה הנסיון שבכלל אחשוב כו׳לכן
 ווהו לבס מחשבת לדעת ה ישגיח
 תאות ענין שהיה בלנבס אל וינסו

 יתברך לפניו יתגלה אס עריות
 אך לזולתה גס יתגלה זו ומהשגחה

 לשאול רק היה לא בפה שאמרו מה
 להראות עשו לנפשס)טו(ומה אוכל

 היוכל אמרו הבשר פניסלשתלת
 כך ואחר באלהיס וידברו שאומר השמות שיטיי אל לב בשוס והוא כו' אל

 כבודה הארץ כל שמלא שכיבה שהוא אלהיס הנה אך אל היוכל אומר
 אל וקרובה התחתונה מדה היא כי במדבר שלחן תערוך התימא מן איבו

 אמרו כה למעלה שהיא אל מדת אחבס השאר מכל התחתונים העולמות
 לבא בהשתלשלו איכותו יתעבה מבלי ממנו הבא השפע אס שנסתפקו

 למטה יהווה ממנו יוצא שכאשר אס כי ומדה מדה בכל המדרגות דרך
 כל על המדרגות דרך שיבא יבצר שלח גס כי והוא גשמיים דברים במדבר

 שיתעב> לא בלבד למעבר רק אל ממדת שלמטה המדות ישמשו לא זה
 איבו וזה במדבר שלחן לערוך אל היוכל וזהו איכותה מעין מדרגה בכל
 לנשמיותז השפל שהעולם אס כי יתברך השגחתו נגד אינו כי קשה כ״כ

 לפי כי הכתוב מעיד כן ועל יתעבה מבלי עליון שפע לקבל יוכל לא
 היה ים באלה האמת לפי קושי שוידברו מה לומר באלהיס וידברו האמת
 רק פירשו שלא כו' שולחן לערוך אל היוכל אלא אמרן שלא אלא בלבם

 בלי שהות שולחן לערוך היוכל הספק להם היה הגבוה אל שבמדת
 האחרונה המדה שהוא באלהיס כי כלומר כמדובר המדרגות השתלשלות

 גס האמת לפי אך )ר( שולחן לערוך תוכל שודאי בה הסתפקו לא
 שהיה מה הנה לומר כו' צור הכה הן בלבס באומרם הסתפקו באלהיס

 ולא בטבע שהוא מיס ויזובו צור הכה הן כי הטבע אל קרוב היה כה עד
 לעשות ברכתו את צוה מעט שזבו במה כי רק האלהיס שעשה מה היה

 ה״א היא כי תת יוכל טבעי לחם הנס כי אנו מודים וכן ישטופו שונחליס
 מן לחם נתן כאשר להוות יוכל לחם גס שהוא הידוע כלומר הידיעה
 והבין שמע פירשו שלא גס לכן לעמו שאר יכין אס הוא הספק אך השמים

 והוא הסתפקו אלהיס שם השתלשלות ידי על שהוא באלהיס נס כי ה
 )כא( מכוונתם שמשלים מה לב מבוחן שיתעלם לחשוב בהשגחה נגעו כי

 מה על טענה ועוד התעבר במחשבה היות עם שבלבם מה ה שמע לכן
 אש נכר שבתתלה מה על נוסף זה בא כי על למעשה המחשבה שצירף
 ?נקראים כמתאוננים שהיו העם בהמון ה' אש בס ותבער ביעקב נשקה

שהם כישראל עלה אף שגס עתה הוסיף עוד כז׳ העס ויהי כאומרו עס
* באף אותם שרדה ישראל כני גס ויבכו הוסיפו אשר

 לאלו אלו חומרים היו שלא כו' באלהיס וידברו אומרו יהיה או )יט(
 עם כי באלהיס וידברו אס כי בשר יאכילנו מי למשה או

 כו׳ לערוך אל שס הוא אל היוכל לה אחרו דברו לפניה ההולכת השכינה
 אלהים לשם לשחול לכס אל שערכו לכן )כא( כבסמוך כו' צור הכה הן
 לעשות התוכל עצמו קונה את לשאול עזות שהוא כז׳ היזכל אל שס על

 פירוד ואין המה ח׳ אחדות השמות כל הלא כי שאלתישתעהויתעבר
 ♦ עיל כדל ואשכי׳ ׳כ כ קצף היה לא בשר שאלת על שאל״כ חלילה
 על ולא היה שכך ראיה עוד הכה אמר וכו׳ האמינו לא כי )כב(

 הלא כי מלפניה קשה הקצף יצא בעלמא בשר שאלת
 כי והוא גדולה טובה להם שהיטיב אלא עוד ולא ית׳ הוא סבל מזו גדולה

 בישועתו בטחו ולא סוף ביס ים על המרו כאש' באלהי׳ האמינו לא
 )כג( לחם להם לתה ממצרים הושיעם כאשר הישועה שיגמור שהושיעם

 לאכול־זכזה מן עליהם וימטר פתח שמיס ודלתי ממעל שחקים ויצו ועכ״ז
 קודם היה זה כי הסדר היפיך וגס הקודם אל זה סמיכות עלינו יקשה לא

 אל כעיר הכתובים ביאור אל ולבא הבשר ענין תוך בזה שמפסיק ונס
 ובאומרו הדלתות עכין ומה שחקים אל ציה ומה ושמים שחקים וכפל שנוי

 ומהו שמיס דגן ומהו המן ומה העס על יצדק שלא הוא מי על עליהם
 ז׳כוכבי ז׳רקיעייחינן כי הכרחנו מזחו׳י״ט דך הציד היא ומה אבירי' לחם

הוא השלישי כי הכרחנו ככבי׳ומזלו׳ושס לבנ1 חמה כוללן בגי הלא כי לכת

שחקים



עח תהלים אל רוממות

 וימטרעךיירם כי :פתח ורלתישמים ממעל
 אבירים לחם כה מןלאכלוךג'ךשםיםנתןלמו:

.יסעקדים ני :לשבע להם שלח צידה איש אכל

 ומה המלאכים עולס התחלת הזא לצדיקים מן שוחקים ששם שחקים
 ליאכל אותו ומכינים מה בצד מלבישים עליון רוחני המן שלהיות ששוחקי'

 מלאכת׳ יעשו ממעל שחקים ויצי הוא זה וע"ד ליאכל ומכינס תטיס הטוחן
 דרך המשתלשלי׳ הדברי' דרך כי הוא כו' ודלתי וחמ ליש' מן להכין

שיורד עולס שבכל לארץ עד העולמו׳
 כאיכות ומתעבה מתהפך אליו

 בבואו כי באופן בו עובר אתי• המקים
 חל המלאכים עולם שהוא משחקים

 הגלגלים עילם הוא אשר השני דקיע
 ראוי כוכבי'היה ולבנה חמה שבו

 העולם מעין זיתגשס החן *תלבש
 הראשון דרך בבואו ההואוע"דזה

 שלמטה השמים כי אמר וילון הנקרא
 המן להתהוות ישמשו לא משהקים
 בלבד למעבר אם כי כאיכותס

 הס שמיס דלתי כי פתח שדלתותיהס
 למעבר רק ישרתו שלח פתח הב

 שהוא כאיכותהג לשיכואו גלבד
 אצלנו כמבואר הגלגלים למעלהמכל

 היה שירד המן כל כך(זלא י״ט) מזמו'
 הדלתות דרך היורד מלכד כי כך

 הכז' שמיס של עליה וימטר גס שמיס

 וימטרעסיירהם ״ :רתימן בעזו וינהג בשמץ□
 כקרב רפל (כי׳ ;כנף עוף ימים וכחול שאר כעפר

 וישבעו דאכלו כ־• למשכנותיו: סביב מחנהו
 ותם מתא לאתרו ל להם: יבא ותם ותא מאד
 בהם קלה י אלוהים ואף לא :כ$יהם אכלם עוד

 : הכריע ישראת* ובחורי במשמנידהם רהרג
ולאדהאמינו בכל־־זארתחטאו־־עוד לב

בנפלאותיו

 כו שיוכשר כאיכותס יותר בהס שיתלבש בס רק הדלתות בדרך שלא מן
 רק השמיס היו ושלח שחקים ויצו תחלה שאמרתי מה ופירש לאכול

 משחקים להס שנתן כמו כי הוא עליהם וימטר אמרתי ועתה למעבר
 שמי' דגן ליקרא מתהוה הוא שבהם שהוח שמיס ודגן כן מאד רוחבי מן

 לחם לז״א מינים ב' היו ולמת )כה( למו נתן זה נס הארץ מן היוצא כדגן
 לו ודומה כמשה חיש הנקרא אכל בשחקים מלאכיס שוחקים ש אבירים

 אותו הסיר שמכין מבושל כדבר כו׳שתוא להם שלח צידה זר לש אבל
 ההמון אין כי לשובע לכלל להם נתן מבושל דבר שהיא כצידה לנאכל
 אכל אמר מיעטיס הס עליי' בני כי ולרמוז יתגשם עד רוחני בדבר שבעי'

 במרום משה האיש אכל ש מה היה כי רמז דרכו פי שעל או יחיד לשון איש
 יאמרויצו אי )כג( ממנו" נהנים שמה כ״א מיס ולא לחם לא סאינו

 טעמי' מז' לא' הלא כי עריות כתאות פניהס נגד רעה כי ראו לומר כו'
 העיכול מפני ממנו האיכו׳ קל מאכל לבקש א׳ מאכלו לשנות רוצה אדס

 טורח צריך בלתי להיות ג מהרחשון המציאות קרוב השני להיות ב
 והעיני' למראה טוב שהשבי העין להבאת ד וכיוצא כבישול ליאכל להכינו

 נא הוא הראות אס'1 !שין מהר מחזיק השני ה'להיות כהניסממנו
 לא זה מכל הנה חמר כשני משביע אינו שהראשון ז' למבושל תאב והאדס

 למעלת כז' שחקיס ויצו כי רוחני היה המן הנה הא' על כי א' גס היה
 זימטר אמר הב ועל )כר( כמוהו העיכול קל חין ש ־גלגלים מעילס
 מן אמר הג׳ ועל מנשה מטה ועליו כמו הוא שעליהם קרוב שהוא עליהם
 שמיס ודגן אמר הד ועל שהוא כמות לחכול מעצמו מוכן שהוא לאכול

 הארץשנתהוהבהכךלדגןשמי' לנוון החרץ דגן שבין שהואשכהפרש
 אבירים לחס אמר הה' ועל )כה( השמים עצס גוון על במן ספיריות

 להם שנתן שבמה להס נתן צידה אמר הו׳ ועל אבירים לאוכליו שעושה נו׳
 אמר הו ועל שתאב בישול מכל עושה שאדס כצידה מבושל כל טעס יש

 כל כי הדברים כלל * מבקשי' היו שתואנה אס כי זה אין אך לשובע
 הראיה אחר חוזר ועתה כמדוב העריות דבר על בלבבס שרעה יורו אלה

 קדים יסע )כו( • ואמ' התאוה מקברות הראשון הענין אל מהמן
 מי ועוד הבנה לו אין בשמים או' השלו את שהסיע הוא יסע אומ אס כו'

 זרות א' אלא אומר אינו ובתורה היו רוחות ב׳ שא״כ ועוד בזה תימן הכניס
 מינים ששני יראה כי ועוד ימיס וכחול כעפר אומ ועוד ת' מאת בסע
 אל היוכל אמרו הס אמנם אחד מין רק אינז וכתורה כנף ועוף שאר היו
 יבא תימן רוח שע״י הוצרך כן על כנודע לתימן המתייחס אל שס הוא

 כי הקדש ברוח אמר כן על ה מאת נסע ורוח אומרת התורה ואיך השלו
 סוףהשמימהכדי מיס השלו הסיע י ה אלשס המתייחס קדים רוח

 צריך היה היס נגד למעלה היותס אחר כן ועל במחנה לארץ להמטיר
 תימן רוח משם וינהג כן על ישר מחנה כנגד המדבר עד באויר לנחותו

 תימן רוח את ית' בעזו וינהג וזהו ישר' מחנה כנגד עד אל אל המתייחס
 שאלמלא מאד חזק הוא תימן שרוח אלא עוד ולא טבע בדרך שלא יביאם

 רק ח במקו' שינוחו באופן ינהיג שלא מועפו העולם מאבד היה מנין כס
 עצר ישראל נגד מחנה אל ובהגיעם ניהגס בו בעוזו ית׳ והוא בזעפו ישאס
 אמרכעפר הרבזי על " בלבד עליהס וימטר )כז( בעוזו המוליכז הרוח
 ואחר ארצה השלומייורידהן שהיה פורח עוף כי שני נס ועוד שאר

7ימ ימיס חול אשי ימים וכחול אמי כן על חח כנפי על ידא הלא שהויד

 בקרב ויסל והוא אחר נס עוד )כח( ככף עוף היוחס עס אנו היו ך כ
 וחלה חנשיס שיש ממקום לברוח כנף עוף דרך אשר כו' סביב מחנהו
 באו' וגס למשכנותס סביב מחנהו בקרב היותם הוא הפילם שה הראיה
נסע ורוח הוא הכתוב פירוש זה ולפי בהשגחה הכיוון כלל מחנהו בקרב

 מהיםלשמי* להסיע הוא מאתה
 לא אשר אחרת רוח עוד שהיה ומכלל

 אשר כמדובר תימן והוא מאתה
 י)מ(ענד היס מן שעלת אחר הנחהו

 הקדים רוח שאס יתכןיסעקדיס
 השלו מביא היה שבמזרח סיף שמיס
 בא היה ולא למערב מביאו היה מהיס

 ה ויסע לכן ישר מחנה מקוס נגד
 ואחר בשמים למעלה קדים רוח את

 רזיז בא לתעלה הקדים רוח שנסתלק
 מחנה לעומת עד וינהגהו תימן
 " כבקידס והשאר סיף מיס ישר'

 הנה כו' וישבעו ויאכלו )כט(

 המתאוה דרך
 שיקוץ כדת לא אשר גופנית תאזה

 כמעשה תאותו מלאת אחר בה
 הלא אמר אחותו תמר עס דאמנון
 ולא תאכלון אחד יוס לא הורה אמרה

 אס כי בתאוה קצו ולא מחד וישבעו ויאכלו ואלו לזרא להם יהיה עד יומיס
 כן על מתאותס זרו לא כי (1)י יותר להס שיביא היתה ותאזתס אדרבא

 ף וח בפיהם אכלס עוד אס כי מפיהס אכלס כלות עד להס האריך לא
 זרו לא להם יביא ותחותס מאד וישבעו וזהו כו' בהס עלה מיד אלהיס

 תאוה התאוו יתברך מאמרו על שכתבנו במת יאמר או )כט( • כו׳
 בושו אן בשר תאות והשני עריות תאות אחר היו תאזת שתי כי

 מאמר יתכן ובזה בשר יאכילנו מי רק בפת אמרו ולא עריות של מלגלות
 מאפכם יצא אשר עד ימיס חדש עד כו׳ תאכלון אחד יוס לא הכתוב

 אשר עד ח הו ימים חדש עד להם שאמרתי מה שאמר לזרא לכס והיה
 בקרבכם לכס שהיא שהתאות בזאת אך בו צו שתק מאפכס יצא הבשר
 חרטה שהיא ורעה זרה לתאוה שהוא לזרא תה^לכס עריות של שהיא

 התאוה לכס תהיה לא הבשר בא מהחלת שחס כלו' לכס זו״א ותשובה
 מחד וישבעו מיד ויחכלו הנה פה ואמר לכס אאריך אחרתלזראלא

 של האחרת התאוה וגס )ל( להס יביא שעוד היתה בשר של ותאותס
 להם האריך לא כן על לזרא להס היתה לא כי מתאותס זרו לח עריות

 כד/אכלה אכלם עוד שהוא שמה כלומר בפיהם אוכלס עוד אס כי
 בפה מוציאים היו עריות של הרעה המחשבה בפיהס היה פיה ומחתה

 כלומר בפיהם שהיה מה זהו אכלס עוד אמור אלא ממש בפירוש ולא
 ,מור היה כפיהם אכלסיותןכי עוד יתן מי זה אוכל למו ניתן כאשר

 אלהיסכי׳הנה ואף )לא( ז כז' עלה ה' ואף מיד אכלס עוד
 ענין ויהיה מאד רבה מכה בעם ה׳ ויך בעם חרה ה ואף נאמר כתורה
 היה ואס בעם חרה ת של רוגז משלוחי אחד שהוא ה אף כי הכתוב
 למשחית רשות כשניתן כי כלו העס את מכלה היה יתברך הוא מניחו

 מיחו שלח על התאוו לא אשר אל גס טענה מוצא שהיה או מבחין אינו
 מכה בעצמו ה' ויך סילקו הכל את האף יכלה לבל כן על המתאזיס ביד

 קרא כן ועל העס כל מלמות בעס רבה מכה היות הוא טוב כי מאד רבה
 העס את קברו שס כי להורות התאוה קברות ההוא למקוס יתברך

 גס מכלה שהיה החף ידי על היה אס כאשר יותר ולא כלו' המתחויס
 שהוא בהס עלה אלהיס ואף פה יאמר וזה מתאזיס מהשהסבלתי

 הנזכר האלי״ס ויהרוג חס כי בידו עלה ולא משפט לעשות בהם שעלה
 שבו הס גס אשר ישרחל בני והנקראים * עס הנקראים של במשמניהס

 והכניע הכריע ישראל בני נס ויבכו וישובו כד״א האספסוף עס ויבכו
 היה הכל את שגס הדבר בעשה היה האף ידי על אס כן שאין מה בלבד

 שהניא ומה נהם עלה המשחית הוא אלהיס ואף יאמר או " מכלה
 עשתו שזמנו האספסוף הס במשמניהס ויהרוג כי הנא האף את אלהיס

 ישרחל ובחירי כי הוא הנזכר האלהיס שעשה ומה האף שעשה מה זהו
אלן כן שחץ מה הרגם ולא והכריעם בהס לפעול האף שמנע הכריע

: בישראל גס לגמור האף את הניח
 שנית וחטאו שבו הקורס בכל ממש כי וכו׳ חטאו ואח בכל )לב(

 קופל שאלת ידי על לקונו עבד בהשוות בלבבם אל שנסו
 דהיינו הקלוקל בלחם קצה ונפשנו מים ואין לחס אין אשר באומר בפיהם

 בנפלאותיו האמינו לא והיא אחריה אחרת ועוד לנפשם אוכל לשחל
 וכו* אותותי ואת כבודי את הרואים כל כי הכתוב מאמר והוא במרגלים

בארץ כן להם \עשה במצרים נסים שעשה מי כי ללבנם חמדו* זלא

ישראל



עח תהלים אל רוממות

 ושנותס ימיהם בהבל—רבל * בנפלאותיו:
 ויטחרר־ ושבו ודרשוהו אם־התם לי בבהלה;

^ןגאלם: :אל
: ־לו“^לשונםיכזמ לי *

 : בבריתו נאמנו ולא עמו לא־נכון \לכם לי

 והרכה עוןולא־ישחית יכפר ׳ רחום להוא לח
הזכר לי : :כל־חמתו יולא־;עיר * - - לה

כמה ט ישוב: ולא הולך רוח ^^שרהמה
 ^ר^רבו מא :בישימון ^ץציבוהו

לא־זכרו ׳: התור ישראל וקדוש אל וינסו

 אשר־שם מג :אתץךויוםאשר־פדםמני־צר
 ויהפך מי אתותיוומופתיוכשךה־צען: במצרים

ישלח מח :כל־ןשת;ון ^ליהם

בהם

 הנחש ידי על ימיהם בהבל ויכל המן דבר על כן ועל )לג( ישראל
 ?דור כל כי בבהלה מרגלים של ושנותס וממיתס משכם היה הוא הכל כי

 שנים חס כי שנים לו היו לא ואשר שנה ששיס בהשליס מתים היו ההוא
 ממתינים היו שלא ימיהם בהבל כלה היה הס' בשנת נכנסו אשר שהם
 קצת אס כי השנה מלאת עד להס

מהפר את נאמר לא כי מהימים
 וזהו בצדיקים אס כי אמלא ימיך
 להם היו ואשר ימיהם בהבל ויכל
 היו ששים עד לחיות שנים עדין

 בחב טי ליל כל היו כי בבהלת סנותס
 חיש איש ונכנסים קבריהם חופרים
 משנת לו הגיע הס מספק בקברו

 נמצאו קמים היו הגיעו לא ואשר הס
 בבהלה תמיד היו כי פבהלה שנותס
 בשנה ימיו כלו שמא לבס מפחד
 באב תשעה עד כמבוהליס והיו ההיא

 הט עד בבהלה היו הקמים ואפילו
 שטתם כל זה דרך ופל האחר בחב
 בחב בט' מתו כילם שהרי מוכרח ווה

 בט׳באבחלא נולדו שכלם זהיתכן
 * יפלו הרחשוניס שהימים
 כו' ודרשוהו הרגם אם )לך(
 בבהלה שנותס כלה למה תאמר ושמא

 כד״א בבקר בשחרס קבלס ולא
 הנה חטאנו כי בו׳ ועלינו הננו לאמר ההר ראש אל ויעלו בבקר וישכימו

 ההרה לעלות אך זה יעשו כך ואחר בתשובה וישובו ראוייכנעו היה
 עליהם חס כי ראו כי להם זה בא וממה הדרך זו וכו'לח הננו דעת בלי

 להם גוזר שהיה הרגם אלו שהלא אחד לכל שנה שפים מלאת ויגזור
 ושחרז ושלשו ושבו יתברך אותו דורשים היו כי ספק אין ביומס הריגה

 נקלה על שכרם לרפאת חשבו האריכות בראות אך עישיס היו זה כל אל
 רם צי אלהיס כי הוא מיד הרגם שלא מה כי לזכיר להם והיה )לה(

 גואלם יהיה עליון אל והכנעה תשובה ידי על כי ויחשבו מזכותם ולא
 וכו' ועלינו הנט באומרם בפיהם ויפתוהו כי כן עשו לא אך )לו(

 חטאנו כי אמרו ואשר )לז( בפועל יעשו לא כי יכובו פנימה ובלשונם
 מיד הרגם אס הלא כי שלס לבבם והיה כימייחן כו׳ נכון לא לכם

 אס יאמר או )לי( * כמדובר ימיהם בהבל שכלה מרגלים לעשרה
 ולא שנה עשרים בני ממצרים שיצאו ההוא הדור לכל הורגם יתברך היה
 שנה ארבעים במדבר נעים היו ולא הנותרים כל ודרשוהו מאריך היה
 שביס והיו בגדולים מיחו לא מאשר שביס היו כי ההוא הדור כל תום עי

 הדור אך חל אל משחרים היו התשובה ואחר היו צדיקים כי לב בכל
 צורם אלהיס כי שויזכרו ואף )לה( לאל שחרו ולא מלבם שבו לא ההוא

 תאמ כו׳ושמא יכפר רחום וחוא )לח( ויפתוהווכו׳. כי מלבס לח וכו'
 הטאה חטאו כי מיד הרגם לא למה לו יכובו ובלשונם בפיהם פתוהו אס

 בבהלה שנותם כל שחיו מה די היה ולא קץ אין עד מעלה כלפי גדולה
 לא בבהלה שנותס כלות גס כן אס לו שחטאו מה לב על שם אינו וחס

 רחום יתברך והוא הלא כי לומר וכו׳ יכפר רחום והוא אמר לזה יעשה
 שיכפר אס כי מעוי יוותרו הוא וותרן דקב״ה דאמר מאן כי שיוותר לא
 ישחית שלא היא רחמנותו אך בבהלה שנותס ששם ייסורין ידי על עון

 חינו להשחית רשות לו שניהן שכיון כמשחית מכלה ורשע תס להיות
 ייסורין יביא אס כי ישחית לא יתברך הוא אך לרשע צדיק בין מבחין
 שעשה במה והרבה כי ישראל לבית טוב ורב דיליה וגבי עזן לכפר לאאו

 היה הוא כי העו; לפקוד הניחו לא אף הנקרא המשחית הוא חפו להשיב
 בל ישראל מעל החף משיב כן ועל כו׳ רשות כשניתן כי הכל משחית

 כי מהאף קלה שהיא החימה את כשמניח ואפילו ידו על הרע יפקד
 לגמרי אותה מעיר אינו האף חת יתברך והוא בעגל משה סלקה ק פל
 גס ותה כך כל ירחם ולמת )לט( חמתו כל יעיר ולא וזהו קצתה אס כי

 שוכחי חת יכלת ולא לו יכזבו ובלשונם בפיהם שפתוהו כזה גדול בעין
 שכשבא ז״ל מאמרה והוא כו' המה בשר כי ויזכור הנה כי הוא הלא ישראל

 עפר וגוש הוא בש־ כי באומרו עצמו פוטר הגוף בגוף האדם את לדון
 הנה כי אחטא לא הגוף בלעדי אומרת והנפש יחטא לא נפש שבני

 לבדו אחד כל ואומר משיב יתברך והוא לכסלה שבתי לא מתנת בצאתי
 כמשל ואדוןאתכס בהעותכס כאשר בגוף הנפש את מביא אני חטא לא

 שאין גס כי חמת והן פרית ואכלו תחנה נוצרי שהיו והסומא החיגר
 פורתא הצלה הדין מן והנפש הגוף את להציל מספקת אחד כל טענת
 יאמר וזה יספיק נו׳ אפו להשיב להרבות אס כי לגמרי השחית לבלתי
 יחטא לא נפש ובלי הוא בשר כי הגוף טענת והיא המת בשר כי ויזכור

 נמצא לחטא ישוב ולא הגוף מאת הולך רוח הוא הלא כי הנפש טענת וגם
 הכביד לבלתי וזה זה טענות יועילו כן ועל חוטא איננו לבדן הרוח כי

 כו' ימרוהו כמה )מ( * ממנו לפוטרו יועילו שלא גס העונש את
 מלחטא ויראים בושים היו להס מתראה יתברך היה חלו איש יאמר הלא

 זכור לבלתי גורס הסתרו אך לו
 טענת וו קמ/ין לזה לו ולחטא גדולתו

 ימרוהז כמה ראה הלא כי כלל
 חל וינסו וישובו )מא( וכו׳ במדבר
 כי היות עם אתם חסד העושה

 היס על שראוהו התוו ישראל וקדוש
 וסיימו התוו כביכול כי אותו והתוו
 באצבע אותו כמורים יתברך אותו

 כמו זהתוית פירוש תיו כד"אוהתוית
 והראו סיימו כך תו ותצייר הסייס

 זהאליואנוהו שאמרו באצבע אוהז
 שראוהו מאז כי תאמר ושמא )מב(

 במדבר היותם אחר עד הים על
 בקרוב יראוהו ראוי והיה זמן עבר

 אזי אמר לוה וכיוצא בחדש כפעם
 שכחוהו שראוהו עצמו ביום כי לנו

 סוף ביס יס על שהמרו לו וחטאו
 ולא המיס שנגב שאמרו כמ״שז״ל

 היד היא ידו את זכרו לח וזהו הטיט
 הוא במצרים ׳ ה עשה אשר הגדולה

 שכחוהו עצמי ובמס ידו את ראו שם כי היס שפת על מת שראוהו השר
 עשת קשר ה' יד הנקרא כח הוא ידו את כי והוא לו וחטאו זכרוהו ולא
 האמת לחכמי גם ומה עצמו כראיית כביכול שלוא רוחני במלאך ה׳

 נידון מלאך אין כי העליון ביס היה השר מיתת בו שראו הים ששפת
 פדס אשר עצמו ביום שכחוהו ידו חת שראו שביוס הרי גשמי יס בשפת

 זמן עבר שלא ביס הכנסס אחרי סוף ביס ים על וימרו אס כי צר מני
 אל שוה כז׳ וישובו כו׳ ימרוהו כמה לומר כו' יוסחשר כו׳ כמה וזהו לשכח

 שסכו' אער )סג( • צר מני פדה אשר יום ידו חת זכרו שלא מה
 ניכר היה מאתו היותם אל ומופת המכות היו במצריס הכה כי יאמר
 • מסתלקת המכה היתה כפיו ופורש העיר את מרע״ה כצאתו צוען בשדה

 ומופתיז העיר תיך עשה אשר הס אותותיו במצרים שם אשר יאמר או
 חשרשס שאמרתי מה ופירש בשדה עשה אשר צועןהוא בשדה

ומופתין שאמרתי ומה כוי בהם ישלש כז' לדם ויהפוך כי אותותיו במצרים
:כו' ויסגר כי' יהרוג יבולם לחסיל ייתן כי הוח צוען בשדה

 וחשך שחין כניס מזכיר שחינו למת הנה לדסכו' ויהפוך )פד(
 ב בחח עד״ש מדצ״ך כת כל סוף הס כי על אפשר

 אשר הוזכרה ולא במקומו כמפורש עצמו בפני ענין משלשתן כת שכל
 אלה בשלש התראה נאמרה לא בתורת כאשר דבר גמר להיות סוף היא

 יצאו שבה למה הזכירה ב באח סוף היא בכורות שמכת ועם זה מטעה
 אצלנו כמבואר ההוא בכת הנרצה נגמר כת שבכל שבשלישית היות עס

 הוא תחלה והנה הכתובים כונת מביאור נמשך שני עעם ועוד במקומו
 היו הלא בלטיהם דס עושים היו שהמצריים גס כי והוא בדס השגחה

 מהפכים היו ולא דס מרחה שהיה להט עושים היו הס כי ח הפרשים ב'
 פועלים שהיו במים היה בלהט עשו שהם מה כי ועוד ממש לדם המים

 יאוריהס לדם ויהפוך יח' הוא חר מימות בשחר לח אך בלבד הלהט בס
 שהכת נילוס של היאריס בלבד לא כי שניה • להם נהפך .היה ממש

 היה ה מעשת כי יודע במה כי כיון עוד זכו' ונוזליהס גס אס כי במטה
 הכה בם כי שלהם כן שאין מה ישתיון בל נוזליהס גם הלא כי ממש דם

: ישתיון בל זנוזליהס זה כל עם יולתו בנווליהס ולא המטה
 המכות סדרי את שנותו אל ראוילשיסלב ט' בהה יעלוז )טח(

 ועל הברד אל והארבה לצפרדעים הערוב שמקדים
 והוא שכתבנו מה זולת וחשך ושחין כניס שהשמיט מה יתיישב דרכנו פי

 כי והוא ט אותוקי ואיז במצרים התעללתי אשר פסוק על מאמרנו
 כפול נס בה היו במצרים המצריים על הקב״ה שהביא ומכה מכה נל

 ידי על לעזית יכול היה הערוב שעשה מה כי לב בשוס והזח ומכופל
 שהין הצפרדעים כי והוא קלת יותר בריה ידי על והיה שקדם הצפרדע

 היו שותים שהיו מיס שכל הזוהר לספר גס ומה בכריפס מקרקרים
 למת לסרסם בצפרדעים כח נתן אשר ולכן בקרבם צפרדעים משריציס

 מהשיש כרסם בשר כח היה קשת האם כרסם לבקע כח להם נתן לא

 ולמת הביתה בעלותם הצפרדעים מפני נבקע שהיה הקרקע שברצפת
 לא כי ז״ל שאמרו כמו הערוב בהם המית כאשר הצפרדע תמית לא

למק וכן מיס שותים היו כולם כי בבטני צפרדעים הין שלא מצרי היה

השאיר 0 * א יח



עח תהלים אל רוממות

 דתן ־׳י :ותשחיתם וצפרדע ויאכלם ערב כדם

 -ידהתבכרד טי לארקה ויגיעם יבולם לחסיל
רערל-^כרך מ" :^נסושקמוק־זםכחנמל

 ומהגסלרויל נכו שלא החטהוהכסתת מהברד יתברך הוא השאיר
 להשחירס בהם לעשות יתברר הוא הוצרך פלאות פלאי כי האומרים

 טובה עצה לחה וכן כשקרי ניסא יתברך ז תו יעשה למה התימא מן והוא
 ולמה מקנך את העז שלח ועתה באומרו הברד במכת למו משמע קא
 כי שריד מהם ישאיר ולא הניחם לא

 הוא הזרה אך אכזרי רשעים רחמי
 כמה ונס שמכה כמה נס יתברך
 ענין והוא מלהתפשט המכה שמעכב
 קימה וכעל ה' ניקס ז״ל מאמרם

 שהאף ודם ככשר הקבה אין אמרו
 כחכאדס ואין בו מושליס והחיחה
 כו בוערת אדם קימת כי לעכבה

 אך מתחרט כך שחחר מה ועושה
 ימה ח ה ע ואדון כעל ז הו הקב״ה
 אס חפץ שהוא מה ממנה לעשות

 די לימר אס לאחרה אס למונעה
 מלגמור אחור ולהשיבה במקצתה

ישלרדבםיחרון לרשפים: ומקניהם כעירם
 : רעים מלאכי מש^חת וציה וזעם עברה אפו

 ממית לא־חשף לאפו יפדךיסגלקיב נ
 :מצחם ?כ“רךכל יא : הסגיר לדבר וחיתם

 רסע^>אןעמו " :כאה^י־חם אולם ראשית

וינהגם

 הצפרדעים השליט שלא כמצרים המצריים על שהביא מכות בעשר
 אשר כל להמית כח בהם נותן היה ואס בלבד ולסרס להשחית רק להמית
 צפרדעים ושרצו המיס מן שתו כלס כי אחד גס נצול לא בבטנו צפרדע
 המכה השליט לבלתי פלאות פלאי עשה בברד וגס אחד מת ולא בקרבו
 המכה כיד ועיכב פלאות פלאי בהס עשה אס כי וכסמת בחטה נס ההיא

 ומקניהם כעירס הביתה ליאסף התרה בברד וכן בלחתפש־יהרבה
 לקצר זה כל עשה ולמה ה' דכר היראיאת מקנה ככל הברד השליט זלא
 כא הדבר זה הלא מגעת שידה מקום עד מלהתפשט מאלו מכה יד כל

 כמצרים מכות עשר להכיא יתברך חכמתו גזרה כי והוא וביארו אסף
 חידוש יראו כעין עין ישראל את ליכית הקכ״ה רצה כס כי אצלנו ככתוב
 כמבוחר לעומתן היו האלו המכית אשר מאמרות בעשרה שהית העולם
 היה הצפרדע שאס יתברך ראה והנה היטב באר בשערינו אצלנו

 לרבותינו גס ומה הערוב יאכל ומה המכות שאר יתקיימו כמי משחיתם
 לטייל יהודי איש עם בניו עשר משלח חצר׳ איש היה כי האומרים ו״ל

 ככנף מחזיק המצרי והיה לביתו ישוב וריקן מצרים כארץ ה כגן עמו
 שב לו משיב והיה בידך מסרתי אשר הס היכן כני לו ואומר יהודי איש
 כאז רעות חיות תערוכת והנה ה׳ נחני כדרך אנכי לך ואגידה שב בני

 עד א'כו׳ והדוב א' והנמר ח׳ והזאב שניס ונטל הארי ובא לקראתינו
 כן על הערוב אוכל היה מת הכל מחית היה הצפרדע אס והנה כלותס

 ז״ל כמ׳ש בלבד השחתה היא לסרסם אס כי הצפרדע את ה׳ השליט לא
 ישלח אומרו אל זהואבשוסלב וכו' ערוב בהס ישלח הכתוב יאמר וזה

 שישלח עתיד היה אשר על בי לומר הוא אך שלח אמר ולא עתיד לשון
 בלבד ותשחיתם צפרדע מתחלה כן על זתאכלס ערוב יתברך הוא בס

 שלא מה וכן )מו( הערוב מכת תחול למען הרגם ולא סירוס סהוא
 מכת תחול למען היה וכוסמת בחטה גס הברד את הקב׳ה השליט
 כל ויאכל שכתוב מקרא על מאמרנו והוא יאכל מה כן לא שאס הארבה

 כי הוא אך מהברד נשאר יאמר היה מהראוי כי הברד השאיר אשר
 את להאכיל משאירו הברד כאלו הארבה בשביל להשאיר עשה האלהיס

 ויגיעם יכולס לחסיל שנתן מה שעל לומר כו' לחסיל זיתן יאמר וזה יזכירו
 החטה ולא כחנמל ושקמות׳ גפנם בברד שיהרוג מה היה )מז( לארכה

 והשעורה הפשתה שתכה אמר ולא כו' לחסיל לתת נשאר כי והכוסמת
 יצדק זה מאמרנו הנה כי והוא הענין להכרית ושקמה גפן אס כי בברד

 של פשטו אך בטבע היה ולא ה'להשאירם עשה שפלאות ן״ל במאמר
 לא אמר כן על הברד שברם לא לחים עדיין להיותם כי יראה מקרא

 הוא אך בגפן הריגה יחס אין כי גפנם בברד ויהרוג הלא כי הוא כן
 ששורש שקמותס וכן נופו לחות שהוסר כהרוג שורשם לחות כל סשרף
 כל זעם רבה בבראשית ז״ל כמ״ש אמות כמת בארץ למטה יורדת סקמה

 שבקרב הרב לחותו כל נשרף כתוכו מתלקחת באש הברד מכת ידי על וה
 הברד שהיתהמכת כימכ״ש הדברים ק״ו כי ולמד צא כן אס הארץ

 וגומר מכה והברד החטהוהכוסמת לחות כל ארצה באשישתהלד סורפת
 בשביל רק זה ואין להשאירם בהס נעשה פלאות פנאי כי אומר הוי אך

 בחנמלשהוא בזה ז״ל מאמרם מתקו ומה יאכל מה לו שיהיה הארבה
 מה להורות יהיה שהענין כרת ונח שבא שמיד מל נח בא תיבות כשלש

 כלומר הכריתה בבואו הרכה היא שרטוכה שהשקמה ההוא הברד כח רב
 לומר כי' התעללתי אשר פסוק על כתבנו וזה וכוסמת חטה יעשו ומה

 אס עד מלהתפשט המכה פח קצר כי המצרי פרעה לב על העולה כי
 אשר וזהו לו ה'ישחק אך לבו את להכביד מקום מוצא והיה הכל כלה

היקה הדבר לגמור יכולת מבלתי לא ני לגויס להשגיא במצרי' התעללתי

 כי יתראה הלא אסף יאמר וזה מהר
 הברד כשביל שהוא זיסגרלכרד

 הרשפיס בשביל ומקניהם כעירם
 הברד בתוך מתלקחת אש רשפי הס

 באומרו הביתה להסגירם התרה
 ולמת כי' מקנך את העז שלח ועתה
 היה ואדרבה )מט( ככה עשה
 כו' עברת אפו חרון בהם ישלח ראוי
 לינצל יסגרו עליהם לצוות ולא
 אסשיפלסנתיב כי זה אין אך )נ(

 מרכבות ז״ל כמאמרם והוא לאפו
כל והלא ביס ירה וחילו פרעה

 שהוא בס שמתי אשר איתותי ואת ידיכן שעל כדי אס כי מתקצרת המכה
 ז כמדובר אחריה הבאה החכה לחול מקים מנחת היתה אחד שכל

 לברד ויסגר הנה כי והוא הזה הדרך על אלהיס עשה זאת ועוד )מח(
 מפני הכיתה ומקניה בעירם ולהסגיר להעז צוה כי והוא כו' בעירם

לו היה ואדרבה כן עשה ולמה הברד

 שבהס טוב כי כו' הניס ה׳ דבר את הירא מן אלא הברד הכה המרכבות
 את להעז מאז ה צוה כן על כי למפרע למדין נחצינז כי נמצא וכו׳ הרוג

 למת פה יחמר וזה הים מכה כתס תחול למען הבתים אל המקנה
 *פלס מעתה כי הוא הלא כו׳ חרון בס ישלח רחוי היות תחת כז׳ זיסנר
 וחילו פרעה מרכבות חפו ידי שעל יזם הוא אפו יום בשביל בברד נתיב
 לשון כס ישלח אומרו יתכן ובזה מיס נערמו אפיך וברוח כמד״א כיס ירה

 כי והיא התורה מן לזה ראיה מביא והנני כז' בס שלח אמר ולא עתיד
 ממות חשך ראינו לא האס הדבר במנת כי נפשם מעות חשך לא הלא

 המית לח ולמה הסגיר לדבר בהמתס הס בלבד וחיתם מצריים של נפשם
 הביא למען עשה שהאלהיס אס כי זה אין אך זיכלס האנשים גס בדבר
 המכה כי ראו וגס יתברך גדולתו הכירו כה כי הפועל חל בכורות מכת

 היה ואלו כאנשים היו שלא הקודמות כן שאין מה הנפש עד נגעה ההיא
 כן על ישראל את משלחים היו בכורות מכת כא טרם כאדם מכה הדבר
 הדבר השליט לבלתי בהם התעלל בכורות מכת נס תחזלכס למען
 כן' ידי את שלחתי עתה כי כאומרו התורה מחמר זזה כמדובר כאדם

 כחי הראותךאת למען העמדתיך זאת בעבור ואולם הארץ מן ותכחד
 בלבד בב״ח משליטה ולא החנשיס גס מכחיד הייתי בדבר הלא שהוא כוי
 ידי על שהוא כו׳ כחי חת הראותך בעבור העמדתיך זאת כעבור אך

 שהיא כו' מגפותי כל את שילק חני הזאת בפעס כי כאומרו בכורות מכת
 המכות ככל בכורות מכת ששקולה מכאן ז״ל שאמרו כמו בכורות מכת

 האמור מעין בזה כתורה מפורש והרי בס״ד במקומו אצלנו כמבואר
 מתות חשך לא כלומר כז׳ חשך לא באזתרו ראיה כמביא וזהו מכות בשאר
 כי )נא( הסגיר לדבר בהמתם שהוא בלבד וחיתם אדם בני של נפשם

 כמיובר ההיא התכה שתחול כו' במצרים בכור כל שויך מה על אס
 ילמד כי לשאחרית מקום לפנות בא׳ מקוס השאיר כי השאר אל נקח ומשס
 התואר שינה וגס כו' אונים ראשית ואמר וכפל המפורש מן סתום

 וראשית רחם פטר בכור לקו בכורזת מיני שני כי למה חס אהלי באומרו
 מתים היו וכולס בניס עשרה בו שהיו בית שהיה וארו״ל האב של אונו

 דיוקים ט עם זינתה שהיא והשאר לאמו בכור שהיה שבכולם הגדול
 בכור כל ויך יאמר וזה חביו של אזנו ראשית היה אחד וכל כניס ט זילדה

 ס חללי' ריבה למה תאמר ושמא אוניס ראשית וגס רחס פטר שהוא
 מה לומר חס באהלי אמר לזה בלכד רחס פטר ולא אונים ראשית שכלל

 חס אכותס בעין שהוא חס באהלי להיות הוא אונים ראשית גס שהכה
 ב או ריכעי או שסירסו כז' חס וירח נאמר אהלו בתוך אביו שכשנתגלה

 יאמר או י ילדיו מכת ה תכביד חס באהלי כן על למ״ר כאחד הדברים
 לרכות שהוא און ראשית אמרתי ולא אונים ראשית שאמרתי מה זה מעין

 אחת כאשה שזיכו רכים רווקים כענין אחד בבית רבים אונים ראשית
 ומזרעו אביהם חס למודי זמה מקיס שס כי חס באהלי להיות הוא הלא

 רבים אונים ראשית בזרעו המצא התימא מ; אינו כן ועל שטזפיזמה

: רביס רווקים עם אשת שתזנה כאחד
 בני אל דבר אלי תצעק מה פסוק על הנה נו׳ עמו כצאן ויסע ב( )נ

 התה ותתפלל תצעק מה שפירושו כתבנו ויסעו ישראל
 ישראל בכי אל דבר נס להס ליעשות זכות מחוסרי הס כאלו בני בעד

 האמנה ובזכות האמכתס גדלה כי יחושו ולא היס תוך ויסעו קל בדבור
 ית הוא הסיע כי כצאן ויסע יאמר וזה ובקעהו כז׳ מטך את הרס זאת?

 כצאן וססיעס ייסעו ישראל כני אל דבר באומרו משה ידי על ישראל את
 יבהמה אדם פסוק על רבה בויקרא ו״ל מאמרם דרך על לב בתמימות

עמו כצחן וזהואיסע ה' תושיע בקמיעות המתנהגנצאן שאדם ה תושיע

ומה



ע עח תהלים אל רוממות
 רסגו )נו( הוא וינהגם כן אחרי אך בלבד בנסיעה הוא אחר ידי על שהסיעם מה

 כעדר של הכף פתח אל לב בשוס והוא במדבר כעדר נעצמו יתברך

 הוי כמדבר היה ידוע עדר איזה כי ויהיה הידוע כהעדר כאומרו שהוא
וזה דבר חסרו שלא וכו' דשא בנאות נאמר שעליהם ישראל אלו אומר

 הידוע כעדר הים תוך וינהגם יאמר
 לא ניס כך דבר חסרו שלא במדבר
 כאשר העולם טוב מכל דבר חסרו

 ושמא )גג( ובזה נזה רז״ל הפליגו
 אשמורת האס בזה צורך ומה תאמר
 בכך מה מעדנים חסרי היו בלילה
 כראות הלא כי לומר וכו׳ וינחם לז״א

 ביס טובעים מצרים את ישראל
 וכמו חטאו המה שגס יודעים והמת

 מצרים למשה שאמרו ז״ל שאמרו
 נגאלים אנו היאך שלהר מע״א מלאה

 ופחד אימתה עליהם ועלקתפול
 הטביעה כוס תעבור עליהם נס ן פ

 אותם מנחה הקב״ה כי בראותם אך
 דעתם תנוח כל ברוב בתענוגים

 הראנו לא להמיתנו חפץה לו באומרם
 מעדני' נותן הקב״ה שאין זאת כל את

 כי לומר ט וינחם וזהו למתים

 היה במדבר כעדר שוינהגס במה

ולא ךיכטח וינחם מבמדבר כעדר וינהגם
 ויביאס ני :הים כמה אויביהם—ואת פחדו

ץיגךש ג"' הוקהרןנתהימינו: אלץבולךןד#ו

 את־" וימרו וינסו גי :שבטיישראל ?אהליהם
 חכגדו 'ושגו " :ןועדותיוכאשמרו1^

 )יכעיסוהו ני׳ :רמיה כקשת נהפכו ראבותם
שמעברים ג■ ובפסיליהם.יקניאוהו: בכסותם

 משכן רטש סכישראל מאד וימאס רתעיר
ויתןלשביץו כא י : שלךואהלשכן^אךכש

 ללחרבעמו ושנך סב *צך:—ירחפאךתוביד־
 אבלרה־אש בחוריו י* י: הך־זעכר ובנחלתו

 נפלו בחרב בהניו כי :וברתולתיו^אהוללו

*אדע בישן רל!ץ סח ג תכבינה לא ואלטנתיו
 כראות פחדו ולא לכטח שוינח' סיכה
 ידי שעל הים כסה אויביהם שאת
 • כן להם יהיה פחדו לא ההוא הטוב

 המנחם יתכרך הוא היות ידי שעל לבטח שוינחס היות עם כי יאמר אז
 פחדו 1 של מת על שכר לתם נתן זה כל עם לבטח שהיז מה היה אותם
 האמנתם כשכר כי היה מעצמם כאלו כמיס סוטתס עד הים תוך ובאו
 יתכרך הוא לכטח וינחם וז״א הים כסה אויביהם שואת זכו פחדו שלא
 : הים כסה אויביהם כל זאת פחח שולא מזה שנמשך מה על זה כל ועם

 מושב כי להורות ויביאם אס כי ויוליכם אמר לא ט ויביאם )נר(
 הוא קדשו גבול אל אצלו ויביאם בא״יהיא שכינה

 לא כי רוחך על יעלת ואל חצוכיס גבול היה העמיס שארץ א״י תחוס
 תואר זה הר הנה כי האלהיס פס אשר מוריה ה הר רק קדשו גבול יקרא
 א״י שאר כל אך יתברך ימינו אותו קנתה זה הר כי שהוא לו יש מזה גדול

 אני א״י נבול ראשית אס תתמה 1יאמר או * קרשו גבול מהקרח יבצר לא
 גס אס כי המוריה הר לומר צריך אין כי איפה דע כי קדשו גבול קורא

 לא עד פשוק על ז״ל מאמרס ענין זהוא ימינו קנתה א״י שבגבול זה הר
 ח"יואחר אס כי היה לא עולם של ברייתו תחלת כי וחוצות חרץ עשה

 עשת תחלה כי וחוצות ארץ עשה לא עד וזהו לארץ חוצה נתפשטת כך
 שכהברא נמצא ימין שהוא יבנה חסד עולם כי וידוע חוצות כך ואחר ארץ

 שבתחלת זה הר גס כי באופן ימינו קנתה הרזה חשדו בימין העולס

 זיגרש יתברך הוא תיחל ומשש )נה( יקרא קדשו גבול הארץ תחוס
 קדשו גבול שם כי להיות מלאך ידי על ולא עצמו ידי על גויס מפניהם

 והנשארים ארץ זהלךלמרחקי ישראל מלפני שפנו הגרגשי על ויאמר
 וישכן עצמו ישראל בארץ שהוא נחלת בחבל חללים ויפילס גוים משבעה

 ויביאם יאמר או )נד( • ישראל שבטי את ואלו אלו של באהליהס
 הר שנאמר אחד קנין המקדש כית כי ז״ל שאמרו במה ט קדשו גבול אל
 וזהו הארץ לפניהם וכבש הביאם ב׳ת זכות כי יאמר ובזה ימינו קנתה ות

 כל אין כי תאמר ושמא * נ״ה זכות הוא כו' זה הר הביאם מי וכו' ויביאם

 עדיין אשר מקודם לא אך המקדש בית שנבנה אחר רק ההיא הקדושה
 זת הר כי הוא כן לא כי לך דע המוריה הר הוא הר אס כי שמו היי לח

 ויביאם יאמר או ♦ אותו ימינו קנתה בייחוד זה הר להיותו הר עודנו
 חלילה גביל יש לקדשו האס תאמר ושמא המוריה הר הוא קדשו גבול אל
 גבול לזה שקראתי מה אך הוא אמת לז״א כבודו הארץ כל מלא הלא כי

 ושמא )נה( ימינן קנתה זה הר כי השאר על לו שיש יתרון על קדשו
הוצרך ולא ובטוח כבוש המקום שהיה שיורה ויביאם תאמר למה תאמר

נגכור
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 בחרבם לא הנה כי הבאה רק היתה שלא האמת לז״א ומלחמה וקשת

 ט וימרו וינסו )נו( * מפניהסגויסוט' ויגרש הלא כי ארץ ירשו
 כן ואחר ההשגחה בענין וינסו תחלה כי ל את עזבו מעט מעט כי אמר

 ואינינו כבודו השמים על כי עליון הוא כי באומרם אלהיס את זימרו
 מצותיו שומרי היו ועדיין עליון אלהיס את זימרו וזהו בארץ למטה משגיח

 לישראל עדות שהן המצות הן שמרו לא עדותיו נס כי נמשך מעט עוד אך

 ג בה וכיוצא העולם תדוש על עדות שבת כעכין השגחתו על

 ככל אליהם להדמות חנותם אל אחוד וישגו ט ויבגדו

שנה מ ממצרים צאתם אחרי עשו אשר למעלה הנזכר
 שהיה אס כי שלפניהם דור אל אחור שנסוגו מה והיה יתן ומי במדבר

 נחלו אשר כיאנוקס והוא במצרים הקודמים אבוקס עד רב ההתהפכות

 נהפכו חס כי היו כשריס הארץ
 כקשת הרבה דורות עד ביותר אחור
 למען קשתו' בעלי דרך כי והוא רמיה
 מקשת ישמרו ולא העוברים יבנהו

 ויניחו מהקשת היתר יעבירו דרוכה
 העבר אל כפולית הקשת ראשי שתי
 אשר חציס יריית כדרך לא אשר מזה

 באומרו לבו ויבטח הרואה יראה
 ומדי המה בצע שונאי אמת אנשי כי

 קשתם יהפכו פניהם מנגד עוברם
 וישימו האחר מהעבר מתכונתו על

 יתר על חצם ויכוננו מושבו על היתר
 לשלול חנס לנקי אופל במו לירות

 שהיא רמיה קשת וזהו בז ולבוז שלל
 ומהפכין לרמות דריכתה הפך

 והנה האחר הקצה אל כך אחר אותת
 היותם אחר כי הזה המשל פה נש־ז

 כקשת והצדק האמת אל מהופכים
 מהופכים הקשת וראשי היתר שהוסר

 אל נהפכו חצים דריכת העדר אל
 נהפכו רמיהוכן כקשת האחר הקצה

 שלפניהם דור הדמות ל מעט ולח
 ויכעיסוחו )נח( : כמדובר רב היפוך שהוא פניהם שלפני אל אס כי

 איסור אחר לשמים בס להקריב בכמותם הכעיסוהו תחלה כו׳ בבמותס
 שיהיה עשו יקניאוהו בפסיליהם כי נמשכו ומזה שילה משכן בזמן הבעות

 במשכן השורה שכיבה היא אלהיס שמע אז )נט( הבל שהמה במה מקנא
 שילה משכן זיטוש כן ועל )ס( בישראל מאד וימאס ויתעבר שילה

 אס כי השוטים מפני משכנו יאבד האס איש יאמר ואס שס שורה להיות
 רוחך על יעלה אל לז״א להחריבו חטא מה משכנו שחטאו בישראל מאס

 המה ה היכל כי כאדם אס כי באהל או בכית מושבו מכין יתברך הוא כי
 לא בתוכו כי בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו באומרו יתברך מאמרו וזה

 אס כי לו מושב יתברך עושה ובמשכן באהל לא כי בתוכם אלא נאמר
 מקדשו כית יטוש רצונו יעברו אס אך המה וראויים שלמים אס באנשים

 אומרו וזהו מהאדם אס כי מושב עושה מהמשכן לא רצונו בעשותם גס כי
 בעצים ולא הוא כאדס שכן אהל כי הוא הלח לתה תדע שלו משכן ויטוש

 לעשות מקום היה כישראל מאד שזימאס על כי יאמר או • ובאבנים
 כי הוא והטעם שילז משכן ויטוש כי :שכן ־ כעסו שהטיל לולא ח״ז כליה

שהוא כאדם היה שכן אהל אס כי מהמשכן יתברך לפניו חשוכים ישראל
 : יכלו כל עמו כעד יכפר המשכן כי היא טוב כן ועל האדם כעכור

 הקים למטה משכן הוקס כאשר כי רז*ל אמרו רכה במדבר והנה
 משכן ויטש יאמר וכזה הנער משכן הוא למעלה משכן הקב׳ה

 שכן אהל אס כי מטטרון של הרוחני למעלה נגדו המכוון המשכן לא שלו
: תטה של שהוא כ־דס

 חש ולא הכרי׳ ארון הוא עזו לשבי נתן כי אמ לשביט דתן )סא(
 היה ארון של ותפארתו הלא כי יען ארונו ככזד על

 הס אלה כאומרם חוהו הצרים ומחשיכים מפארין היו כי צר ביד בהיותו
 בבואו כן אחרי וכן מכה בכל מצרים אה המכים האדירים האלהיס
 מש*כ תפארתו היה צר ביד כלומר אותו מחשכים היו כשמואל כמפורש

 • וכו' ויסנר כן על בפסילים■הקניאוהו אדרכה כי אתס כהיותו יתברך
 לומר כו' עזו לשכי זיתן מפסות פסוקים ז' סוף עד הכתובים שעור או

 וימאס הלא כי העת לפי מועיל אשה או איש זכות כמה והביטה ראה
 שבות והשיב כעפוליס פלשתים את שהכה הדבר נהפך ואיך כישראל מאד

 הכהן עלי כן פנחס אלמנת זכוה זה הוא הלא ככבוד הארון ושב יעקב
 ולא בכתה ולא ממש מיתה שהיא ואישה חמיה מתות שתועה לה באה כי

 צאת עד ותכנה לה הרה האלהיס ארון נלקה כי וכשומעה לכה שתה
 אדרכה אס כי ח׳ו לבוז היה לא האלהיס ארון כי היית עס מתה כי נפשה
 לא כי הייה ועם הארון הוא עזו לשבי ויהן הכתובים ענין זזה אוהו כיבדו
 העם צרת אך )סב( צר ביד היה ותפארתו אדרבה אס כי לכוז היה

 וגס )סר( ט׳ אש אכלה בחוריו ט' עתו לחרב ויסנר כי מאד עצתה
 את תבכינה לא אלמנותיו זה כל ועם נפלו בחרב ופנחס חפני הס כהניז

 רחמה נכמרו כן עלי )סה( האלתיס ארון הלקח אל אס כי בעליהן
כישן הקיץ שבארץ שכינה הוא אדטת שס הוא אדני כישן דקץ ׳תברך

מהוא © * ב יח



עט עח תהלים אל רוממות

סי מיין: מתרונן בנבור
 ובשבט יוסף באהל רטאס 'סי למו: נתן עולם

את־שבטידקודה ויבחר סי! :אפחסלאבחר

 עמו את מלפקוד ישן היה ישראל ולא כבדוהו גויס כי בראות כי שהוא
 לב בשום והוא כישן הקיץ פנחס אשת זכות ידי על אך צריהם את זמלהצר

 הספיק לא כי לומר הקיץ וכישן אמר ולח ההקצה אחר השינה אומרו
 ההקצה היתה לא כן על פארוהו צריו כי על צריו בעצם להתעורר זכות

 ולא מעט כישן עודנו חס כי שלמה
 רק לינקס משמחתו מתרונן כנבור

 )עב( נחלתו שובישראל כדי ולעתיד עמו ביעקב לרעית הזה לזמן יסוד
 כי והוא לעתיד ינחם כפיו ובהבונות לבבו כתוס זירעס כי היה וכן

 בתום ה ישים אשר לתומו לבו בחכמת לרעותם יצטרך הזה בזמן במלכו
 ינחם כפיו בתכונות אס כי לכך יצטרך לא לעתיד אך בהתבודדו לבבו

אס כי למלחמה ידי מלמד מעין

 בנקמה מתקמץ זיכו ש מיין כמתרונן
 הטיל רה הרגם לא כן על )סו(
 ולהניחם בעולם אותם בבייש הכעס
 שהוא אחור צריו ויך כי שהוא בחיים

 כי רק היה שלא באחוריהם טחורים
 )סז( בלבד למו נתן לם ע חרפת
 עתה בישראל מאד מאס אשר ותחת

 □ והטיל רקבאהלייסף לחמאת
 אפרים בשבט כי והטעם הכעש

 מה זהות בחר לא שילו משכן תי׳ ששם
 שכינה השראת כי למעלה שכתבנו

 בחדסועלכן אס כי במקום אינה
 אפרים בשבט הכבה היתה לא כאשר

חרפת אחור צריו דף

 רבןבטוקרמיכש כ* :אהב אשר את־הרציון
 ברוך ויבחר י ע : לעולם יסדה בארץ מקדשו

מאחרעלות "א צאן: ממכלאת רקחהו עברו

כפ;חנחם ובתכונות כתוסלבבו ררעס ע

את־היכל טמאו בנחלתך
יוסף באהל מאס שכינה להשראת

 גדר ישראל על לו שהיה מה ותחת אפו שב כי מאמ״נו כיון דרכו פי ועל
: בחר לא חפריס ובשבט וזהו בלבד בס בחירה להעדר נהפך מאיסה

 בהר או ציון הר וחת יא׳מ' מהראוי הנה כן' שבט את ויבחר )סח(
 שבע מחלק ציון הנה אך אדם ולא היא עיר ציון כי ציין

 כי עתה חמר אפרים בשבט משכנו מהיות מהס כי או׳ ואחרי היא יהודה
 הואכתועסכד׳א והוחכיאו׳את בחר נחלתו בגבול יהודה בשבט

 * אשר ציון זכות עם יהודה שבט זכות נתחבר כי ואמר הארץ את משחיתם
 מיהודה והיא כנודע שכיבה בה שרתה העולם מבריאת כן על כי אהב
 נקדים הענין אל לבא כו' רמים כמו ויכן )סט( :אהב אשר ציון בהר
 שכינה השראת אין כי ידוע הנה כי והוא המקדש לבית משכן בין מה

 מכוון מטה של ב״ה כי והוא מעלת בשל אלא תלוי מטה של בית מכין
 וכל ואולם היכל מטה של מצ״אות פרטי וכל מעלה של המקדש בית כנגד
 בחכמת כן ועיי מעלה של שבלה מת לכל דוגמא כליו וכל משכיתז קדרי

 ותשרה בתחתון העליון שפע יורק שבעליזן הדברים כל פי על אבטחו
 לא העליון בעולם השראתה כאשר ועד לעולם העליון מעין שכיני בו

 המשכן אך מערבי מכותל שכינה זזה לא בחרבן גס כן ועל לעזלס תמוט
 כנגד שהו׳ רבה במדבר רז״ל כמאמר הוא אך מעלת של ב״ה איעכנגד

 של שבמשכן מה וכל הנער משכן הבקר הגלות בימי המשמש עליון משכן
 שמבואר וכמו וכליו עצמותו מעלה של משכן פרטי כל דוגמת הוא עטה

 שהוא המשכן תבנית את אותך מראה אני אשר ככל פסו׳ על אצלנו
 להטה תעשו וכן מעלה של כלץ כל תכני׳ זאת מעלה של המשכן תבנית

 הוא לאשר מעלה של ב׳ה דוגמת הוא אשר דומה שאינו ספק אין והבה
 כי שס שכינה השראת בהתמדת ולא ברוממות לא הנער משכן דוגמת

 משם שכיבה זזה לא מעלה של לעומת שהוא המקדש בית בחרבן כן על
 הענין אל ונבא " שכיבה שם נשארה לא מושבו ממקום מעכן ובהבטל

 את ט ויבחר אמר שילו משכן הוא כו׳ יוסף באהל וימאס אומרו אחר
 הם הלא בתחלה שהיה למשכן שכיהודי המקדש כית כין ומה כן׳ ציון הר
 משכן כמן שהי כמשכן היה שלא מקדשו רמים כמו ויכן כי אח דברים שני

 לשון רמים ואמר האצילות עולם רוממות הוא רמים כמו אס כי הנער
 האצילו׳ בעולם דוגמתו הוא וחשר רביעי ברקיע שבובול מה שהוא רביס

 לעולם שיסדה ארץ כאותו שהוא כו כארץ שהיה שנית במשכן כן שאין מה
 גס כי לעולם יסדו בב״ה כך לעולם שיסדה ארץ כאותו היה זה בית כך

 יהיה ואיך תאמר וחס )ע( כנודע ממנן שכינה זזה לא החרכן אחר
 לבלתי העונות יגרמו וחס פעמים ליחרב עתיד היה והלא לעולם

 הוא הבית אס שכינה תזוז שלא במה בצע מה לעולס כן אחרי התקיים
 לו לקחת אלהיס הלך החנם כלומר כז׳ בדוד ויבחר הנה אמר לוה קרב

 לעס חשובים שררה זלאלקחמהבעלי צאן ממכלאות בישראל מושל
 כי אלהיס יודע כי אס כי זה אין אך הביאו עלות שמאחר אס כי )עא(

 הזה בזמן ישראל את לרעות הראוי הוא לבדו זה כי הוא דעות אל
 נחלתו ובישראל הזה בזמן שהוא עמו ביעקב לרעות זוהו לבא ולעתיד
 כתוסלבבו הזה בזמן וירעם כי היה וכן )עב( המשיח נימות

 שיעור או )סט( • המשיח לימות לעתיד ינחם כפיו ובתבונתו

 ־ תאמר ושמא הרמים דוגמת מקדשו רמים כמו זיבן זה מעין הכתובים
 על שיסדה שהוא לעולם שיסדה כארץ חמר לזה נחרב הוא גס והלא
 כו'להיות עבדו בדוד ויבחר כך )ע( עולם יסוד צדיק שהוא אחד יסזד

קדשך
אלהיס מדת הוראת כלומר באו

 ראוי יהיה אשר חת כי יותר אז שיהיה
 לייסורין הן למות הן יד בו לשלוח

 ואה לעשות יתקוממו מאליהן ידיו
 ילתח לו להיטיג ראוי יהיה אשר

 יתקומען הוא גס וכיוצא מתנות לו
את דעה הארץ תמלא אז :י לעשות

: המשיח למלך גס ומה ה׳

 לאסף מזמור )א( עט
אלהיס

 שהחזירו ־ הגדולה כנסת אנשי כז'
 תגבור לומר ליושנה העטרה
 ראות כי ואמרו טעס נתנו והנורא

 הן הן כו׳ בהיכלו מרקדים גויס
 נוראותיו הן הן גבורותיו

 אלהיס יאמר ווה עצמית גבורה שהיא
 בנחלתך גויס שבאו מה היה *תגבורת

 שאני עד וגבורה כח אזרת כך וכל כו׳ שפכו כו' עבדיך נבלת את נהנו וכן
 לשון אל לב כשום יאמר אי * תאנףכז' ה' מת עד ואומר בדבר קץ

 עלשהטילכעסו שהית ותירצו ליה מיבעי קינה רז״ל שאמרו מזמור
 יעלה שטבעו בה שערי שיעלה שמי קרת בני שזימרו אז בב׳ת יתברך

 כי בנחלתך גזים באו אומרו אל לב בשום יאמר ויתכן " אביהם את
 הנחלת אל הביאה מציתות להזכיר צירך מה הרעה ועשו שטימאו אחר

 הביאה היא ובכלל שטמא! מה יאמר כנחלה בואם יוסיף ומה יתן מה כי
 ולא ובדביר בהיכל אש והציתו בארץ אל מועדי כל שרפו הלא כי ועוד
 שמו אימרו ועוד * קדשו היכל את שטמאו אס כי רעה בידם חסף מצא
 כי יזכיר לח ולמה ידם את שלחו במקדש גס הלא כי לעיים ירזשלס את
 נזכירה הענין אל לבא אך * שריפה או הריסה בענין ירושלס את אס

 מהשני גדול כבודו היה אשר ראשון במקדש כי בפסיקתא ז״ל מאמרם
 ידי על אם כי בחש בידם לשורפו הגויס את יתברך הוא השליה לא כנודע
 ירושלס של קצה שהגיעה בשעה ואפת ה' פהיתני וזיל עליון משרתי
 חנמחל מאת השדה וקח לענתות לך קום לירמיה הקב״ה א״ל ליהרס

 בעליז על המקים חן נותן שמא בלבו ירמיהו חשב שעה אותה דודך
 ירמיה שיצא כיון השדה קנה לך קום הקלה ח״ל בתוכו מותנים ונושאים

 קרא ופיצו ירושלס חומת על רגליו ונתן השמים מן מלאך ירד מירושלס
ויחריבו אותו ויבוזו בתוכו איני שאדונו לבית ויכנסו השונאים יבואו ואמר
 תהיו שלח לו והלך הניחו שהשומר גפניו את ויקצצו לכרס ויכנסו אותו

 הרוג עם כבשתס כבושה קריה אותו כבשתס שאתם ואומרים משתבחים
 להס ועלו הלכו הבית בהר שלהם בימה וקבעו השונאים באו הרגתם
 משם הזקנים מן עצה ונוטל יושב המלך שהיה מקום האמצעית בבימה

 המקדש בית לשרוף היאך עצה ונטלו השונאים ישבו שם * ב״ה שגשתכלל
 ד ובידם יורדים מלאכים ד והבה עיניהם נטלו ביניהם שנמלכו עד

 יצא הנביא ירמיה אותו ושרפי היכל של זויות בד זנתנו אש של לפידים
 שמא בלבו אמר עולה ב״ה עשן וראה עיניו נטל לירושלס לבא מענתות

 מ( עולת הקטורת עשן שהרי קרבנזת להקריב בתשובה ישראל תורו
 הפליט לא ראשון בבית כי הבה * כאן עד כו' וראה החומה על לו ועמד

 להתייעץ נחלתו תוך אל לבא רק בב״ה יד לשליח מגויס את יתברך הוא
 ב:ץ לא גליות בד כי והוא הענין אל כבא ובזה * אותו ישרפו היאך
 להיכל שנכנסו ויון נ״נ מהס בשלשה אס כי בב״ה יד שליחות לגויס יהיה

 ערו ע-ו חערו ירושלס כל גס כי ב׳ה בלבד שלא ואדום הטהרות וטימאו
 שעיכב וגם המקדש בית נבנה לא עדיין מדי בגלות אך בה היסוד עד

 מעמד על והנה מק הבאת לא טוב מניעת היה אתהבנין אחשורוש
 אף ר מזמור הנה ויאמר אסף בא המקדש .בבית שתיצרו רגלים שלשה
 הפעם הלא כי גדולה לקות היתה טלא וירושלם ב״ה 11 הנוגע על לזמר

 להתייעץ שהוא בנחלתך גויס באן כי רק שליטתם היתה לא הראשונה
 שלעולם אס כי במקום נעלת לא כי הורה זה כי בה את ישרפו איך בלבד
 את טימאו יון בימי השנית בפעם וכן ממנת זזתה לא כי נחליזך היא

 הר עדיין וגס החריבו לא אך הטהרות וטימאו שנכנסו היכלקדשך
 שנתיב ממקרא ז״ל כמ׳ש קדושה להם יש בחרבנן נס כי יקרא קדשך

 אשוי׳זס מקדשיכם ואת נאמר שלא ממה שהוא מקדשיכם והשמותיאת
 יאפי* קדשך היכל חת וז׳א הכל וטיהרו חזרו מיד כי יון בימי שנן ונל

 אס רק כ*ה אח לעיים שמו לא המגב אדום ששלטו השלישית נפעם
ירושלים



עט תהלים אל רוטטות

:לעיים רןךשךשםואת־יךושלם
 חסידיך בשר השמים לעוף מאכל עבדיך נבלת

 שפכוךמם^כמיםסביבורת נ :יחיתו־^רץ

 לעג היינר^-מהילשכנינו י :קובר ואין ירושלם
 מהיהוהרתאגף—עז ה וקלסלקביבותינו:

 *שפך י :קנארתף כמו־־אש רתבעך לנצח
 וףוע^~1אשרלא־יח אל־הנוים ,ךמתך

 אכל כי :*קראו ךיא כשמף אשך □מלכודת
 אלתזכר־־לנו י׳ ת־־נוחוחשמו"1את־;עקכו<

 דלונו כי רחמיך יקדמונו מדהר ראשנים עוגת

 עלקדברכבוד־" ישענו אלהי עזךנוי< ט : קאד
 : שמף למען וכפרעל־חטאתינו והצילנו שמך

 אלהיחם;וךעכמים איה הגרם ;אמרו למה' י
 תבוא י* ג השפוך דם־עבדיף נקמת לעינינו

הורתרבני זרועך כגדל אסיר א^קית לפנייך

 האומרים ירושלס יום את אדום לבני ה זכור הכתוב מאמר והוא ירושלס
 עדיין אס "הכי ב ביסודות ה השליטם לא חך בה היסוד עד ערו ערו

 הצרה אך מרז״ל כנודע אויבים בו שלטו לא דוד כנה אשר כי קיימים
 רבה רעתם כי בניך על הוא לן מיבעי קינה אס כי לזמר שאין הגדולה

 כו׳שפכו עבדיך נבלת את נתנו כי
 האומרים רז׳ל דרך ועל * כו'
 הטיל כי על הוא אסף שזימר מה ני

 על ולא הבניינים על יתברך כעסו
 דרכם לפי הענין האנשיסימשך

 ניבאו על אסף יומר מזמור שאומר
 וירושלס וציון בב״ה כי׳ני בנחלתך גוי

 ה כלה ענין שהוא כעסך שפכת
אך כו' בציון קש ויצת כז' חמתו את

 היו כן ידי על אס גמור היה הזמר
 הנה אך אויב נצוליסמחרב ישראל

 בזה כי כו׳ כז'שפכו נבלת את נתנו
 )ב( : מחולנו לחבל נהפך ודחי
 נו רכות אמרו כו' נבלת את נתנו

 ומאי עבדיך מאי הדין נגמר פ ו״ל
 עבדיך ממש חסידיך רב אמר חסידיך

 וכיון דמנייקרא דינא הנךדמחייבי
 דלאז דכיון עבדיך לתו קרי דאקטול

 עד כפרה ליה הויא מת חורחיה כי
 דחקו מי לב לשיס וראוי * כאן

 וחסידיך צדיקים אינם שעבדיך לומר
 אומרו למו הוקשה אך כמשמעו
 הוא אך בשר ובחסידיך נבלת בעבדיך

 אותם קורא צדיקים הבלתי את כי
 רז״ל שאמרו יקומון בבלתי מתיך יחיו בפסוק ז״ל חילקו זה ומעין נבלה

 אמר ווידוי בתשוב מתו שלא ועל ח״ל מתי הס נבלתי א״י מתי הס שמתיך
 הפשט דרך ועל " כאן עד כפרה ליה מיתהזיא כי.אזרחיה דכיוןדלאו

 ראוי היה תחלה הלא כי לב בשוס שפכנכז' שאחריו הכתוב אל נמשיכהו
 נכלל וגס כן׳ נבלת את נתבו כך ואחר קובר ושאין הדס שפיכת לומר

 זעודהיתקשההורגיס * קובר שאין הוא כו' נבלת את נהנו אומרו
 פסוק על ז״ל ומרס מ דרך על יהיה אך ♦ הרוגיהם לקבור להס היה

 ביד היונתניס הדבר ידי על כי אויב ביד ונ׳תתס בתוככם דבר ושלחתי
 מוציאין היו כן ידי ועל בירושלים המת מלינים ־זין ן המת במות כי אויב
 וזהו להורגם אותס לוקחים היו לעיר שחוץ והאויבים לקוברו אותו

 תאמר ושמא )ג( כן׳ נבלת את נתנו יאמר זה דרך ועל אויב ביד ונתתם.
 השמים לעוף יניחום ולא הרוגיהם לקבור מהעיר יוצחיס היו לא למה

 קובר ואין כן ועל ירושלס סביבות כמיס דמס שפכו לז״א הארץ ולבהמת
 ירושלס סביבות דמס ישפכו פן ההרוגים לקבור מישראל יוציויס היו שלא

 שנאמ ואיל צבי כדס בדמם נהגו שלא כמיס מחי ז״ל רבותינו אמרו והנה
 שעל דעתם לפי ואחשוב כמיס אלא בעפר וכסהו דמו את ושפך בהס

 הכסות שהוא הנזכר הדס את קובר שאין לומר קובר ואין יאמר כן
 אמר כו' לשכנינו חרפה היינו )ר( : קבורה מעין שהוא בעפר

 כי עלינו לועגים להיות בעיניהם חשובים היינו לא בנו הדשיס שכננו כי
 היומלעיגיס קצת הרחוקים סביבותינו אך בעיניהם חרפה היינו

 יחמר שאחר מה אל ונמשך לסביבותינו וקלס לעג וזהו עלינו ומקלסים
 אכל אומרו וכן ממלכות ואומרו גויס אומרן אל לב בשוס כו' חרפה היינו
 יעקב של הוא שאס נוהז אומרו ועוד * רביס לשון זהשמו יחיד לשון
 ראוי היה הקב״הנוך אל חוזר נוהשלהב״הואס אלא נקרא בה חין

 נאמר הנה כי יאמר אך ידברו יתברך אתו לנוכח הכתובים כל כי לומר
 !סביבותינו שכנינו והרי אפו מעליו והשיב כו' פן תשמח אל אויבך בנפול

 מעלינו השב כן ואס )ה( וקלס לעג היינו שמשמחתס לאידנו שמתים
 ממנו אפך תשב ולא לנצח תאנף ׳ ה מה עד אויבינו ששמחו אחר כי אפך
 אש כמו הבער אש כמו בס תבער מעלינו שתשיב מהאף תעשה ומה

 בגלות אשמותינו ימרקו ולא יכלו ואןז )ו( שמחתם על שתקנח קנאתך
 ידך כי ידעוך לא אשר וסביבותינו שכנינו הגויס אל חמתך שפוך אינס כי

 שתי הס ממלכות ועל להס וקלס ולעג חרפה היינו כן על כי זאת עשתה
 בעשותם קראו לא בשמך אשר שבי בבית ואדום ראשון בבית ננ ממלכות
 יתברך ולשימו עושים הין הכעסנו אשר שמך כבוד• שעל אמרו לא החרבן

 שמך כי לומר הוא בשמך לקרוא להם שהיה ומה )ז( איתנו מצרים היו
 ואדרבא ואת כל פעל שמו ה' מלחמה איש ה כי יעקב את אכל הנזכר

 כי לומר יתברך בשמו מלקרוא נמנעו בלבד ולא רמה ידם אומרים היו
 נוהו ואת אדרבא עושים הס ישראל שחיללו ולכבודו ידם על העושה הוא

נתנואת־ י

תמותה

 אס כי באומרו ה׳ קראו יתברך שמו נוה נ״ה כי השמו הנזכר שמך של
 לומר כן׳ אכל כי יחמר או ׳ פס שמו לשכן ה׳ יבחר אשר המקום אל
 לישראל לקית מ לרצועת הוכן הלא כי גדול אשסאדוס אין יאמר אס

 העוברים תראה חס לו שאמר וכו' תריד כאשר והיה על כמאמרםז*ל
 בהם עסה תקורה על יעקב בבי

 שצוין בב״ר אמרורו"ל שפטי׳וכן
 על זרעי ר יעי! אס לעשו יצחק
 זה הכה לז״א גזרות עליה׳ גזור התור

 שהצרו ה מ על התנצלות קצת היה
 בית !על המתון על לא אך עצמם את

 המחריבי׳ עש! חצ"לבני והנה המקדש
 את אכל אדוס הוא עשו כיחס
 המנחת שמלבד ו״ל שאמרו כמו יעקב
 אבנים בידן הבא לקחתן ואשר

 את כך אחר נטל ומרגליות טובות
 על ז״ל שאמרו כמו לגמרי נכסיו כל

 נכסיו כל שנטל לי כריתי אשר בקברי
 של כרי כמן ממונו מכל ועשה

 שבמער חלקו על לעשו ונתן הביאה
 יעקב חת אכל כי יחיד בלשון וו״ח

 נוהו את בניו כך ואחר עשו על שהוא

 יתברך כבודו ומפני השמי יתברך
 : סתס נוהו אס כי ה׳ נוה אתר לא

 הנה כו' לנו תוכר אל )ח(
 ע״אג"עש״ד על נחרב ראשון בית

 אמחכדי רעות מדות על שני ובית
 ראשונים עונות לנו הזכר תל לגחלנו
מדות רוע שהזא האחרונים כיעל

 ועניות מאד דלינו הלא כי רכה אשמתנו אין כי על רחמיך יקדמונו מהר
 שבגלות ישראל יאתרו כי יהיה או * לישראל טובה מדה הניח לא

 הם כי עונות שאר רחשוניסלכל עונות הס שנים הנה הזה החיל
 לתירה עתים קבעת שהס למעלה וחשבון דין כתת ראשונה הנתכעים

 אנחנו הבה הב׳ל אלהיס שס אל כמדברים ואמר בחמונה ונתת נשאת
 תזכור אל והיא הדין מדת מאתך שואלים ואת הגלות בצרת בדלותינו

 רק אותם שתותר לא ראשוניס עונות ב' אותס ראשונים עונות לנו
 רחמים מדת מקום ימצא מהר יזכרו טרס כן ידי שעל כדי מעט שתרפה

 לא כי כעדנוולומר להליץ רחמיך יקדמונו מהר וזהו טוב ולהליץ לקדם
 דלונומאדועל כיהנה אלה עונות ב על הגלות סובלי אנחנו אשמיס

 וגס תורה חין קמח חין אס כי לתורה עתיס לקבוע הניחנו לא עניות כן
 לחם פת ועל מאד ודלונו לנו אוכל בקשנו כי באמונה ולתת לשאת לא

 יחוש ולא פנוי הבליעה בית אין כי רעיה כף עושה רם כי גבר יפשע
 זכות מוצא הדיין כאשר כי הוא והעכין לחס לשבוע אסור או עותר אס

: תביעות שאר בכל מיקל ראשונות בתביעות לנדון
 למען תצילנו לפניך נאמר אס אמר כו׳ ישענו אלהי עזרנו )ט(

 ואתם שמי למען ארחמכס איך תאמר הלא שמך
 מתחלל שסשמים בעונותינו כי אותו וחללתס שעי כבוד דבר על חטאתם

 לתקן לשוב שמך כבוד דכר על ישענו אלהי עזרנו אמר כן על בגויס
 • שמך למען חטאתינו על וכפר והצילנו כך ואחר הזה בדבר עותינו

 עזרנו שמך קדוש על למות נצטרך בגלות אס הנכון והוא יאמר או
 כבוד דבר על למות עצמנו נשי'את לבבנו את ואמץ ישענו אלהי

 כאשר והצילנו כן אחרי אך ועזריה מישחל חנניה כענין שמך לקדש שמך
 אנו לזה חטאתיכס יכופרו במה אצילכ אם תאמר ושמא וחיו חס1א הצלת

 כפרעלקטאתינו נמות שלא גס לתות עצמט שנמסור אחר אומרים
 לא אס הגויס שיאמרו שמך בכבוד הגזים יגעו למה )י( שמך למען

 כו׳ המיס יאמרו למה וזהו אלהיהס איה עצמנו כמסור מהמות תצילנו
 בראות כי השפוך עבדיך דס נקמת לעינינו בגויס יודע שתצילנו בזה אך
 עשית כי עבדיך דס יקר מה ידעו עצמנו את מוסרנו על עמנז אתה כי

 לא כי ידעו ומזה שמך קדוש על עצמנו מוסרט על מידם להצילנו פלא
 מידם הצלתם שלא מה כי השפוך עבדיך דם קמת מך אחרי השלכת

 ושמא )יא( דמם יותר ולא היו עבדיך כי יבצר ולא רונו עת להיות
 למה ביויס חלילה אותו זיזללתס שחי כבוד דבר על חטאתס אס תאמר

 אסיר אנקת לפניך תבא אמר תמותזןלזה עד יכופר לא כי תמותו לא
 תחת ויאסר יתפש אס הוא נפשו את ומוסר הי את המקדם כל כי והוא
 אנקת לפניך כיתבא תעשה אשר וזה יהרג או דת על להעכירו ידס

 מאסרו צרת כי נאקתו תשמע כישמזע אשרינאק הנתפש אסיר
 או * המות מן קקידאותס יהיו ממותה בני אס גס כי יספיקו ונקאתו

יאמר



פ עט תהלים אל רוממות

 םא^-9^מינועןבץר * תמרקה:
 ואנחנו * :אדני חרפתם'אשרחרפוך דוילןם
 ודר לתר לעולם לך נודה וצאןמרעיתך1 עמה

:'נספרתהלתף

 לאסף עתרה אל־־־ששנים למנצח א 9
 י ישראלי* רעה 3 מזמור:

 : הופיעה הכרכים ישב יוסף כצאן נהג האזינה
 את- ןיוררה ומנשה ונטמן י אפלס לפט י

 השיבנו אלהים י :לנו לישעתה ולכה נכורתך

יהוהאלחימצבאורת י• :תושעה פניך והאר

 היה כי ז״ללריב״ל אליהו שאמר ז״ל מאמי־ס ענין כו* לפניך הבא יאמר
 נגעיו ואוסר מתיר מוכה נגוע ואשור עצור רומי של בפיתחח המשיח
 הזה החיל הגלות בני אנחנו שחומרים יתכן ובזה ישראל על ונאנח
 נפתחה האסיר המשיח מלך הוא אסיר אנקת לפניך תבא והארוך המר

שהוא ויל י כפרש שהוא רומי של
 ואס רומי של פיתחה מגד ברקיע

 הותר זרועך כגודל איןאנוכדאיס
 והעב )יב( • תמותה בני

 חרפו אשר על הנה כו' לשכנינו
 נבקש לא חותנו והיצרן אותנו

 בני תתר כי מית העדר אס כי
 שבעתי׳ לשכינינו והשב אך תמותה

 תיבות ולהתכת ה חרפוך אשי־ על כו
 אומרו אל לב לשים ראוי הכתוב

 בהשבת עניןהחיק מה אלחיקס
 שבעתים לשלם היתכן ועוד חרפתם

 כפלים די והיה חרפתם על י״ד שהם
 כ״כ העונש להכפיל ית׳ דרכו אין כי

 אך * מיותרת חרפתם מלת כי ועז׳
 ומשפר שבעתים לשכנינו והשב יאמר

 שבחיק׳ לבס ומחשבת חיקם ג( הוא זה
הבראה לפי לבס קל נותנים כי

ועל לישראל עדות הוא! ט עדות אמר

 האכלתם י :עמך כתפלת נת;מת;עש עז

לחם

 אחת חרפה שיעור שהוא חרפתם חס כי אינו חך הוא שבעתים כי להס
 א׳ ושבעתים לעונשם קץ אין ה׳ ולגדולתך ה׳ חרפוך אשר הוה הלא כי

 בני הותר אחד זרועך כגודל תעשה דברים שני הנה יאמר או " המה
 שבעתים תשיכלהס דין שפועלת שמאל יד שהיא בזרועך וגס תמותת

 חרפוך אשר חלילה בך שדבק ולא שבעתים לשכנינו והשב וזהו יד כמנין
 לפי אדרבה אך שמחרפים לבס מחשבת על שהוא חיקם חל חס כי

 היא חרפתם כי מחרפים הס עצמם את כי היא חרפתם אדרבה האמת
 שיעור או " ה' שאתה במה חלילה לך חרפה ולא ה חרפוך אשר

 ׳ו כב ולא בהויתך ה' אתה שחרפוך אחר שגס למה היא חרפתם הכתוב
 פסוק על ז״ל במאמרם ויתכן ־ שיחרפוהו מה ידי על שמשתנה

 שראו הכרובים על שאמרו יהודה בית הגויס ככל ושעיר מואב אמור יען

 השכנים כי והוא הענין 11 ונבא יהודה בית צורות עובדי הגויס ככל בחרבן
 מכלל שהם לא״י שכנים שהס ושעיר במואב הס פה בס ידבר אשר הרעים
 לעתיד עד שלשה והשאיר לנו לתת לאברה' הקב״ה שאמר עממים עשרה

 לשכנינו כח תן הנזכר זרועך בגודל וכן ואמר ועמון ומואב שעיר של והס
 ה׳שהוא יד כמנין שבעה פעמים שתי שהם חיקם חל שבעתים לקבל

 וזהו לידון לאיתנו אותו ומשיבים שכלה כעניןטיטוס והוא הנזכר הזריע
 וזהו הדבור על וז׳ חיקם חל וזהו מחשבתם בשביל ז׳ שבעתים להם >השב

 :יהודה בית הגויס ככל באומ׳ שהוא ה אליך הנוגע על שהוא כו תרפתס
 אך ושריהם המה יפלו שר שתחת אלה הנה עמךכו׳ ואנחנו )יג(

 צאן וגס נפשותינו מצד אלהינו שאתה עמך ואנחש
 האלוה אתה אס כי ידיך מתחת ירעכו ורועה שר עלינו שאין ערעיתך
 גס נתקייס לעד קייס שאתה למה כן על כעה״ז גופינו את והרועה

 שאתה גופינו ועל לעולם לך נודה הקיימת נפשט בחינת ועל אנחנו
 כמד״א תהלתך נספר בכינו ובני לבנינו ודור לדור בחיינו אותנו רועה
 יאמר או כו׳• התעללתי אשר את כנך ובן בנך באוני הספר ולמען

 חפץ וכל ישענו שכל איש יחמר אל כו' שבעתים לשכנינו תשב שאלנו הלא
 תטיב אשר הטוב כל והיה לבו העולם כל יהיה רשעים באבוד למען הוא
 עמך ואנחנו אס כי זו במחשבה הלך לבנו לא הנה כי לבדנו עולמך את
 כמלכי שר יד על אותנו תרעה שלא מרעיחך צאן וגס אלהיט אתה ני

 שתי ועל לנו די ווה באמת מרעיתך צאן חנו כי ידך על אס כי האומות
 הרבה ואס מעט אס תהלתך נספר ודור לדור לעולם לך נודה אלה

 שאתה עמך ואנחנו יאמר אי " טוב לנו חלהינו קרבת הנה כי נאכל
 דור שיש וגס מרעיתך צאן שאנו ידך על אותנו וזן הרועה וגס אלהינז
 שר מתחת נווניס שאנו אויבינו בארץ בגלות שהוא אותנו רועה סאינך

 תהלתך לספר לנו ים אויב בארץ שאבו בדור אפי׳ ודור לדור עכ״ז צלם
 דרך על יאמר או • מרעיתך וצאן עמך אנו בארצך עתה שאתה מה על
 לנו מתת יותר לנו עושה שאתה החסד טיב כי וכו׳ מחיים חסדך טוב כי

 לך נודה יאמר עד״ז ישכחונך החומריי׳ ששפתי שזיכיתנו במה חייס
ודוד לדור ונפש כגוף ודור שכדור שזכיתנו מה עועעל אחרי גס לעולם

: תהלתך נספר לבנינו ,

 על רחמים לבקש אסף כוונת וכו' שושנים אל למנצח א פ
 על לעזור מעיר להיות גליות הארבעה

 יתל שהוא למנצח אמר בבל גלות תיקון על מיוחד זמר אחד סוג כל על
 אל אמר ואסתר מרדכי גזחליס שני שיהיו השנית ועל למענו יעשה

 ועל שושניס ללקוט פסוק על "ל ז כמ׳ש הצדיקים יתייחסו כן כי שושנים
המאור שמן נס בעדות נטשנו ולא עמנו היות יתברך הוא שהורה יון

 ׳* י 2•־ - י■• ייז־"-

 מזמור לאסף חמר ׳.י׳ו׳ולץ ת׳ץץ
 כי מזמור יהיה עצמו אל גס או כי

 שזימר מה ואו ב״ב שלישי בית יכנה
 לאסף מזמור באומרו עצמו הוא

 על שהוא שארו״ל כן גויס באו אלהיס
 לשוב תעתד ־ ־ אבי שקרח

 בארץ שטבעו ג־ לעלו׳בבגחון
 רק יתקיים ל׳א חא דר והג ויעלו

 * י בד ׳!יו שו את בשובה
 ׳ ף במהרבימינוענכןאמ׳ל

 אמנ1 )ב( הרביעי גלות תיקון על
 בבית ישראל רועה שהיית אתה

 לבבל וכשעלינו ידך על נזוניס ראשון
 יוסף שכאשר יוסף כצאן נוהג היית
 עם מצרים עלות הקדים חסר

 גלו כי הזוהר בספר כמ״ש השכינה
 יוסף ידי על עמהס שכינה למצרים

 כך צאנו את כרועה למצרים הנהיגם הוא כן ועל אליה מרכבה שהיה
 כאמרס עדרו כרועה שמה אותנו וניהגה לבבל שהלכה כך עשתה שכינה

 יצאת רכן בית של תינוקות הס צר לפני שבי הלכו כשעולליה כי ו״ל
 ללכת כח עצרו כן ועל הדרה כל ציון בת מן ותצא וזהו עמהס שכינה

 הליכה וילכו מרעה מצאי לא כאילים רעב מוי שריה היו וכן צר לפני
 רץ הרודף היות שעם רודף לפני כח בלא היותם עס הליכה כעכע לקט

 הרודף למרוצת די הילוכם היה זה כל על רצים ולא מהלכים והנרדפים
 כרועה חתם הלכה העוללים עם שיצאה שהשכינה אס כי זה ואין

 מראת עבין היה זה כי הזוהר בספר אמרו וכן עדרו עוזב שאינו עדרו
 נוהג וזהו השכינה שס היתה אתם כי להס באמור דעתם ליישב יחזקאל

 בית שנבנה הכרוכים יושב להיות חורת ההוא הגלות ואחר יוסף כצאן
 כאשר השלישי לכנות הופיע פניך נחלה הכרוכים יושב בו והיית שני

 את זכור בגיננו להתעורר אנחנו זכות חלושי ואס )ג( בשני הופעת
 ועליה רבתי באיכה ז״ל כמאמרם כביה על ומככה מצרה שהיתם רחל

 אשר מערבי זמדגל וכו' לאחריתך חקוה יש כי כן׳ קולך את מנעי נאמר
 עוררה בזכותה ומנשה ובנימין חפרים רחל בני היו שס אשר שכינה שס

 גויס בראותך כאשר כישנה גבוג־הך תהיה שלח גבורתך את עתה
 היא שהן היות עס הרואים בעיני כישנה והיית בהיכלך מרקייס

 ולא גבירתך את עוררה וזהו בהתעוררות גבורתך תהיה עתה גבורתך
 הוא לך הנוגע כי מהגלות שכינה תצא כי למענך אס כי העשה למעננו

חביבה כי הושעתנו כאלו מישועתנו יותר חפצנו זה כי לט ישועתה

 " היות כי לנו לישועתה ולכת אמרנו כו'הלא השיבנו אלהים )ר(

היא הישועה כאלו הוא מהגלות שתצא הישועה לכה
 מאתך שאלנו א' כי והוא מאד קלה תשועתנו גס כי אומרים אנו עתה לגו

 אס־אלהי' כי אחריכן ליטה'ותסייענו נתחיל עד תיתל נא אל והיא

 מצו* נסגל מיד כן ואחרי תשיבנו אתה לשוב נתחיל טרם כי אתה השיבנו
 המצות כי הזוהר מספר הנודע והוא פניך האר ואז טובים ומעשים

 באור עליון פני ומקבלת השכינה פנים מאירה בהם עושים שישראל

 אלהיס אומרים אנו כן ועל קז ■אין עד רצון עת היא ואו ההן המצות
 מת ע״י שנעשה במצות מעלה כלפי פניך והאר כן ואחרי השיבנו

 ה׳ )ה( " משיח חבלי כלי נושעה שמיד רצון עת תהיה ואז שתשיבנו
 הוא ודחוקהלזה ותמר הארוך בגלות שתזניחנו מה כו׳אמראס אלהים

 חזית במדרש ז״ל כמ״ש השרת מלאכי הס בעליוני' להסתפק לבך שמת כי

 בעליונים שיסתפק המן בימי הבה לפני קדש שרפי עצת היתה זו כי
 4 הוא הצרות והרבית הזמן שהארכת מה אס ויאמר בא זו סברא ולדחות

 אפשר אי זה אותנו ועזבת מעלה של הצבאות של אלהיס ה נעשית כי
 מתי עד א״כ בהם אלהותו ומסתפק בלבד הצבאות של אלהיס הוא ה' כ״א

 הגוי׳וכאשר כיתר מכיחכו היית עושה היית כך כ״א עמך בתפלת עשנת
 מתי עד שא״כ אפשר אי וזה לנו תעשה ראוי היה כן גויס ותתר ראית

 פניך להסתיר לעשן הדומה לך בענן סכות כי עמך בתפלת עשנת
 הלחם ואפי׳ ננעלו שלא דמעה שערי רק הנחת ולא )ו( מתפלתנו

 יתפלהעדיע מטר יהיה ולא השמים חעצראת אוכלים הס אשר
שאפי׳ באופן ננעלו לא דמעה שערי כי על ותענט דמעה עיננו מתרדנה

הנחם



פ תהאם אל חממות

 : כדבורת ותשקמו דמעיה לחם
 : ואיבינחלענו־לסו לשכנעו מחץ תשימנו י י

 :ונושאה פגיף והאר השיבנו צבאית ^הים ״

 : ותטעה ^ים תגרש תסיע ממצרים נפן •

 : ותמלא־ארץ שךשיה ותשרש לפג;ה פנית י
 תשלח ע אחי־אל: וענפיה צלה הרים כסו יא

 למדת ע ג יונקותיה ואל־נהר ;ים—קצריהעז
 יכרססנה יי דרך: כל־עביי וארוה נדריה פרצת

 אלהיסצבאורת טי %רחיןשרייךענה: חזיר

 : נפןזארת ופקד וראדת משמים הכם נא שוב
אמצתה ועל־כן אשר־נטעהימינך ו^נה יי

'לו

 הס&ותיסלתת אשר והמיס דמעה לחם הוא אוכלים הס אשר הלחם
 הגויס ככל הנחתנו ואס שליש בדמעות הס ומערות שיחין גורות מי להס
 למה וכן ז( )בעה״ז להס סוג אשר כגויס ולא הוה נסער הנאתנו למה

 כנוד מפני שמכנה עצמס על למו ילעגו ואויבינו לשכנינו מדון תשימנו
 מעלת כלפי ילעגו כי כלומר עליון
בצבאות בחרת ואלו ז^היכס איה לזמר

 השרת מלאכי על שסאלהותך לכנות
 במים בנחת להניחנז לך היה כן חס
 הלא מצטערים אנו אשר בצער אך

 במצודת והנאתנו בחרת בגו כי יורה
 אחריתנו להיטי' אשמותינו צרו׳למרק

 והיא אחרת טענה ועוד )ח(
 של צבאות אלהיס להיותך אפי' כי

 אלהיס וזהו תשיבנו צריך העליונים
 ישראל אין אס כי והוא השיבנו צבאות

 כי יבחר לא המלאכים בעולם גס
 לשלשל רק ה' בראם לא המה הלא
 העליון מעילם שפע ידס על

 שננתיס המלאכים עולם נהשלשלות
 שנברא העולם ועל ישראל על

 ית לו בצע מה כן לא שאס בשבילם
לשאלתנו שביס הננו ולפי׳ במלאכים

 מצאנו ובזה למעלה כמדובר ונושעה שתשיבנו אחר פניך והאר לומר
 אלהיסצבאות ופה השיבנו אלהיס למעלה אומרו אל טעם טוב ראינו

 וכו׳ ממצרים גפן )ט( : שנית פעם אומרו מציאות אל ונס השיבנו
 לכנות מלאכים בצנחות שבחרת לב על יעלה בל עתה דחיתי הלא

 בחרת אס חלוקה בסוג שמתי לא למה איש יאמר ואס עליהס אלהותך
 יתכן לא זה הבה מארצך וגרשתכו והרשענו עוינו שחטאנו אח באומו'
 גפן הלא כי בערכנו האומו' דמית לאין הלא כי חלוקה שוס בטבע לשומו

 שגזרה אס כי ממצרים ישראל את הסיעחך מקודס שהוא תסיע ממצרים
 היו הגויס כל כי ותטעה יש מארץ גוי' שתנרש נועדת להסיעה חכמתך

 שהוא מעליה להקל לפניה שפנית אלא עוד ולא )י( ישר של נגדם כאין
 שפנה הגרגשי הוא רחוקה ארץ אל וללכת משם לפנות גלבס שמת כי

 השר את לפניה פנית כבר גויס נגרש כשגזרת יאמר או * ישראל מפני
 צלס סר פסוק על מז״ל והוא שמה ישראל שלהגויסמטרסתסיעאת

 אותו פנה הארץ לכבוש קודם שכה מ׳ שהיו מאז כי השר שהוא מעליהם
 קדושים ישר בין מה א' דברים ב ללמדנו העבין שיעור ויהיה משם

 ישראל כאשר בה מתקשרים האומות אין כי הארץ קדושת שני לאומות
 והוא )ט( ישראל מארץ שלמעלה העליונה בארץ הן נפשותס שרשי כי
 ע'א עובדי שם היו התורה קבלס טרם במצרים ישראל בהיות הנה כי

 קבלו לא עדין כי ממנה שלמעלה הטומאה בכח מתאחזיס היו וכמעט
 אותם ית'הסיע שהוא תסיע ממצרים גפן זוהו בע״א שדבקו וגס התורה

 מטמא טהור יתן מי כי כה דבקו לא שכח׳י האומות חבל כנחחזיס היו כי
 לא מעול׳ כי מדבקותם אותם כמסיע היה לא משם ית׳ הוא אותם והסיר

 אך בלבד הוייתס ממקום גרושין רק אינו כי גוי' הגרש וזהו בה הושרשו
 כן היו שלא מה )י( שם נטעים אשר הס כי ותטעה אס כי יש׳ כן לא

 המעכבים שם הנמצאים כמכשולות אס כי בה כנטועים היו לא כי הגויס
 קדושה בארץ בהסתזפף שהוא כראוי בשורשם לידבק מלבא ישראל את

 שפנה לפניה פנית וזהו נפשותס שרשי בה חשר עליונה ארץ שתחת
 שרשי כל כי כמדובר שרשיה להשריש כדי מלפניה המעכבים המכשילות

 הנגדיים שלמטה א״י שכנגד העליונה בארץ הס ישראל בני עס נשמות
 אצל זריס והס הטומאה מכחות היו כי באופן הגזים נפשזת שרשי אל

 מהחצוניזת הן כי הבר את לתבן מה כי כלל שייכות להם ואין ישראל ארץ
 בבואם ישראל אך הארץ באיכות מתדבקיס בלתי היו שרשיהס כן ועל
 נפש לכל אשר העליונים ושורשיהן הקדוש בשורשם התקשרו שמה

 ולא העליון בשורשם נפשותס בהתדבק השרישו העליונה בארץ מישראל
 שרשיה ותשרש וזהו ממנה חוץ בהיותם כאשר משורשם כנפרדיס היו

 ופרו התחתונה ישראל ארץ היא הארץ ותמלא כן ידי ועל למעלה שהוא
 הפליגה בקדושה הקדושה השרשת כי הארץ מלאת עד והצליחו זיכו

 עד הס ישראל נפשות שרשי הנה כי יאמר או * וההצלחה ההפרחה
 שעם אמר בה יולד ואיש איש יאמר ולציון נאמר כן על כי למעלה ציון

 כי שורשם מקדושת ארץ ותמלא זה כל על בציון שהוא שרשיה שותשרש
 הקדושה תחת שהיו ישראל ארץ בהרי בלבד ולא )יא( בכלה הס פשעו
 כל חיו זאת גפן של בצלה כי צלה הריס כסו גס אס כי הטובה שפע היה

 כמת האומות ידעו אלו ז״ל מאמרס והוא להרים המשולים גויס ממלכות
מתמצית כי החריבוהן לא המקדם בית וחרבן ישראל עלות הפסידו

?כ
 פרי ע וגס עתה להם אשר הט־ב מכל אוכלים הין ישראל ארץ שפע
 האומות הרי כל כי נמצא מהס העילס יצדה שלא מקריבים ישר׳ היו החג
 בארץ הגפן תהיה יתכן איך איש יאמר ולבל מסתופפים היו ישראל נצל

 שצלם חרזי׳ הס ל ארוי הס וענפיה הלח כי לארץ בחוץ צלה הריס ויכסו

 הואשם חל משס למרחוק הולך
 כי העולם כללות כל נברא שבו החסד
 כל נפש כי והוא יבכה חסד עולם

 המצל גפן כענף הוא צדיקמישרחל
 המצלי' הן זכיותס כי כמדובר כארז

 היית עם )יב( העולם כל על
 תשלח אס לחוץלחרץכי יצאו שלא

 ישר!( חרץ תחוס שהוא ים עד קציריה
 ומנהר הגדול הים עד הירדן מן

 נהר ואל וזהו פרת נהר עד מצרים
 הכתוב שעור או )י( * יונקותיה

 תחלה היות כו׳כיעס לפניה פנית
 נחשבת היתה לא גויס הארץ מלחה
 שהיא למה כמלאה ישראל ארץ

 כמלאה אך חצוניס והס מהקדושה
 פנית כאשר חך מעס וריקה מכשילות

 גפן של שרשיה ותשרש הגויס לפניה
יניקת משפע הארץ והמלא ואז

 צלה הריס כסו א״י היא ארץ שנתמלאה ואחר )יא( ממקומן שרשיה
 ושמא גפן של צלה האומות שרי הס הריס ישראל ארץ מתמצית מהעודף

 הלא העולם כל על מצליס שהם אחר ח״ל כל על נתפשטו לא ולמה תאמר
 טומאת למקום יתפשטו וחיך קדושים שכלם אל ארזי ענפיה הנה כי הוא
 לא לכן )יב( באיכות אל ארזי הס זענ?יה וזהו בלבד ישראל בארץ רק

 מזרת גבול ירדן הוא נהר ואל רקעדיסהואגבוליס קציריה שלחת
 על וחצי שבטיס שני הס הלז שמהעבר למה נהר עד אמר ולא יונקותיה

 יתבר׳ רצה ולא ישראל מארץ יונקיס הס גס כי יונקותיה נהר ואל אמר כן
 שגעלת סובלת הדעת אין כי הדנריס כלל הקדושה מטבור יותר יתפשטו

 מכשול ולצור נגף ולאבן היו הבל הלא רי מהאור׳ באחד ובחרת בנו
 מהקדושה ישראל כי יען ישראל ־לפני פט* אתה כי ישראל לפני היו

 כל מתקיימים היו ישראל ידי על ׳ואדרבה העליונה בארץ מושרשים
 :למעלה כמדובר בעליוני' בחרת אולי רק היתה לא החששה אך האומות

 הלא כך כל ישראל את החשבת חשר כל אחר כו׳ פרצת למה )יג(
 מאמר יהיה ויתכן פרצתכו' למה מאד לישראל צר

 רגל וישם יתברך מאתו מלחך שבא ואפת ה׳ פתיתני פסוק על פסיקתא
 קורא והיה חומותיה ופרץ מכאן אחד ורגל מכאן ירושלס בחומת א'

 שבעליה כו' אשכול השחיתו בתוכו השומר שאין לכרס בואו גדול קול
 האמינו לא כן אלמלא כי ליכנס לבס אל יערבו למען כן ועשה לו הלך
 גדריה פרצת למה וזהו ירושלס בשערי ואויב צר יבא כי וכו' ארץ מלכי
 והיתה בז ולבוז שלל לשלול דרך עוברי כל וארוה נתפקרז כן ידי שעל
 ואדרבה מממונם ולא איש מהם נפקד לא כי מתלונן אינו מדי ועל למס

 שפעם אחר אך )יר( בשונאיהם המה היהודים שלטו אשר היה נהפוך
 על בהיותס גם בהס חצוניס שליטת להיות היקל גדרה נפרץ ח׳

 ובבנותיהם בממונם ידם שפשטו יון בימי הוא מקדשם ובבית אדמתם
 על מיער חזיר וקראו ירושלס תוך מיער חזיר לכרסמ בא כי ובהיכל

 כז׳ החזיר ואת פסוק על רז״ל כמאמר עמלק על נאמר חזיר שתואר שגס
 מיצחק בא כי בייתיי חזיר שהוא הנו' אינו יון שהוא זה חזיר כי אמר לזה
 מהתצונים שהוא הבר חזיר שהוא מיער חזיר אס כי ליעקב עשו ואח

 ואחרי הגפן לכרסם שבא יון הוא מיער חזיר יכרסמנה אמר ועליו
 כלל הנה * ירענה האחרון בגלות שדה איש אדים הוא שדי וזיז כן

 שאפשר מה אך )טי( באומות בחרת הובלת הדעת שאין הוא דברי
 תורה יבמתן עולס בבריאת ממך בקשו כאש• בעליונים בוחר היותך הוא
 להיות חפצת אס כלומר צבאות אלהיס אומר אני זאת ועל רצית ולא

 מפולס שהוא משמיס כיהלאהבט מזה נא שוב צבאות של חלהיס
 גפן זפקוד בריותיך בכל מתחת הארץ עד העולם בכל וראה המלאכים

 כי והוא כמוה למטה עד השמים מן תמצא שלא ספק אין כי בודאי זאת
 בד כי כנודע ישר' אלא לקיימם עס,העליון העולמות שלשת מקשר אין

 והרוח התנועה עולם מעין המתנועעת והנפש מהעה״ז הגוף חלקיו
 ידי על האדם חלקי ומהתקדש מהעליון והנשמה המלאכים עולס מעין

 וזהו להתקיים השפע לשלשל ויזכנו עולמות הד' מתקדשים התורה
 בלעדה כי זאת גפן תפקוד ובודאי למטה עד והשפיע וראה משמים .הבט
 להזכיר אסף כוונת כו׳ נטעה אשר וכנה )טז( מתקיימים• אין

המקדש בית וזכות לגפן שמשלו ישראל זכות זכיות שלשה יתברך לפניו

וזכות



אל רוממות
 כעיר בחרתי לא פסוק על הזוה' ספר כמאמר נכנה שבזכותו דוד וזכות

כבר ישראל זכות והנה היסודות את בנה הוא כן ועל כדוד ואבחר ׳כו

פא פ תהלים

 בית זכות להזכיר בא ועתה כת עד תסיע ממצרים גפן מפסוק הזכירו
 אשר המקדש בית הוא וכנה ואמר הבנין נסמך שעליו דוד וזכות כמקדש

הכיור את כד״א והוא ימינך נטעה
 כיור של כנו כאשר כי כנו ואת

 של המקדש בית כך מימיו מקבלים
 והוא עליון שפע לקבל כנה הוא מטה
 ד״אהרזה כמה ימינך נטעה אשר

 המוריה הר על שנאמר ימינו קנחה
 אמצת בן על זכור חטאו ישראל ואס
 עלמי המקיש קיום כח אמצת כי לך

 אמר אדני כמד״א בן אותו שקראת
 דוד בא שעד דוד הוא אתה בני אלי
 אמצת עליו כי למטה בב״ה בחרת לא

 הנז' הכנה הוא פת בית לך יהיה
 לא פשוק על הזוהר שפר וכמאמר
 שעד בדוד ואבחר כו׳ בעיר בחרתי

 )יו( בירושלס בחר לא דוד את מצא
באש שרופה הזאת הכבה והנה

 כסוחדה^רתזפמך באש שיפדה י: : לף

 על־בן־־־ ימינך על־־איש ־ה״ך”תהי יח ;יאבדו
תחיינו ממך ולא־־נסוג י־* אךםאמצתלך:

ונושאה: פניך האר
 :ס-הגתיתראסח:על למנצח * א0

 עוזנו לאלהים הרנינו נ
שאוקזמרהותנדרחף ג הריעולאלתקעקב

נעיכשעם־נכל כינור
:דזגעו קום בכסה

 סדותיבירהוסףשמוי ו :משפטלאלהייעקב
,לא־ידערז שפתן מצרי□ עת^־ארץ כצאתו

 יתברך בה נדבקנו שיני הר במעמד הנה וכו' ממך נשיג ולא )יט(
 ממלאך וחירות מלכיות שעבוד מן חירות לנו והיה

 עד המשיח מלך הוא ימינך איש על ידך שתתי אחרי עתה אמר המות
 על נמצינו כמאז ינהגנו שהוא משה על שאמר או לרגליו הדוס אויביו סית
 אולי כי לנו ישכון מה תאמר והלא מלכיות משעבוד חורין בבי כן ידי

 וממלכיות המות ממלאך חירות בהכנת שהיינו בשיני כאשר נעשה
 שלא ממך נהוג לא הנה כי מזה פחד אין לז״א העגל ידי על הכל זקלקלנו

 זוהמת בנו ותשוב העגל ידי על אחור ששבנו תירה במתן כאשר נעשה
 הלא כי לאחור ממך נסוג לא עתה כי אך למקומה המוחה ותשוב נחש

 שטן שהוא מעלינו הזה השטן ובהסיר לנצח המות שיבולע תחייבו עתה
 ובשמך וזהו שמך נזכיר בך לבד כן ידי על הרע יצר הוא המות מלאך הוא

 ימינך איש על ידך שתתי לנו ישכון מה תאמר שמא יאמר או ♦ נקרא
 נשוב שלא מפחד ■ והחייתנו בשיני נפשנו שיצאה שאחר כמאז יקרנו אולי

 לא עתה אמר וכו׳ עמנו אתה דבר למשה ואמרנו אותך הנחנו למות
אן ♦ אים גשם ולא נקרא ובשמך כמאז כשתחיינו אה כי ממך נסוג

 בבית מדבקותה וכרוחה כשוחה
 כשוחה זו שככה מעלה של המקדש
 ועשה וחוסה כלו׳ העליון מהכיור

 שאס תאמר ושמא השמס מקדשך על
 עד שהות צריך ואולי כלס יאבדו פניך מגערת עצמך ידי על תפקוד
 בין אין לאומר גס ומה בשוב שמאימתן יכלו ערס שנשוב מעונינז נטהר
 לא כן על )יח( בלבד מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות הזה הזמן

 כי ז״ל מאמרס והוא ימינך איש על ידך תהי אס כי עצמך ידי על תעשה
 נאמר לרגלך הדוס אויביך השית עד לימיני שב לאדוני ה׳ נאס כשוק

 ועליו זכו׳ אשית עד לימיני שב יתברך הוא לו שיאמר המשיח מלך על
 אמרת אשר ימינך איש על ידך שתהיה ימינך איש על ידך תהי פה יאמר

 על ז״ל מאמרם דרך על יהיה עליו יתברך ידו היות ועכין לימיני שב לו
 הקב״ה שבתן עד ים של שרו רצה לא הים את לקרוע שכשהלך משה
 ועל כוי תפארתו זרוע משה לימין מוליך שנאמר משת ימין על ימינו
 שאתה ימינך איש על ידך תהי המשיח מלך על פה יאמר זה דרך

 בן על הוא עליו ידך תהי שאמרתי זה הוא ומי כו׳ לימיני שב אליו אומר
 בן ועל עליו הקודם בפסוק שאמרתי מי בן הוא לך שאמצת אדם אותו

 לדעת הוא זה והנה • בס״ד בו ביארנו כאשר דוד שהוא לך אמצת
 שעל האומר ולדעת דוד בן על נאמר לימיני שב לאדוני ה' נאס כי תאזמר
 על ידך תהי אומרו ביאור יהיה לימיני שב לאדני ה נאם נאמר ■אברהם

 שנמצא הים בקריעת ימינו על ימינו הקבה שנתן משה על ימינך איש
 כימרע"השהיה אמרורז״ל והעניןכיהנה ימינו איש הוא משה כי

 דוד בן משיח ידי על ויהיה באחרונה ירעם הוא בראשונה ישראל רועה
 רז״ל אמרו סוף ביס כאשר ימינך איש על ידך תהי זה לפי ויאמר ב״ב

 נא תהי ויאמר וינוס הים ראה מיד משה ימין על ימיבו יד הקב״ת סנתן
 בן מלכות זמן הוא אז הלא תאמר ושמא כמאז משה על ידך כן גס עתה

 זה הנה לומר וכו׳ אדם בן על אמר לזה לזולתו הממשלה ניחן ואיך דוד
 הוא דוד אשר דוד על הוא לך שאמצת אדס בן על מושל הוא האיש משה

 והוא בסמוך כמבואר לך אמצת בן על בפסוק הנזכר לך אדסשאמצת
מחכמי כנודע עליו ופטרון כאב יהיה משה מלך הוא דוד שבן גס כי

: באחרונה יהיה תחלה רועה שהיה מי אמרו רז"ל וגס האמת _

 שופר בחדש תק^ו
מחקלישךא^הוא

אשמע

 מאמר© שהוא שכשמךנקרא גדר עד ינדבקבך צדיקים נהיה כך כל יאתר
 בשתי הנקרא כל שנאמר הקנ״ה של בשמו שיקראו צדיקים עתידים ז״ל
 נקרא ובשמך וזהו הקב״ה בשס כמותו צדיק רעהו חל יקרא כי שהוא כו׳
 כאמורנקראךאת בנו בשמךשגסשמך שבהיותנו התיבות התכת או

 מדרגת והנה )ך( עצמו השם
 אפילו ובכן השרת במלאכי איננה זו

 שתכנת צבאות אלהיס ה' תהיה
 שתקרא השרת מלאכי עם אלהותך

 תעזוב אל זה כל עם צבאות אלהיס
 לכן מהס אנז גדולים כי בודאי אותנו

 וכבת נתחיל עד תיחל ולא השיבנו
 נגד שגעשה במצות פניך האר ליטהר

 להראות השכינה דרך כן עליוןכי פני
 העליון השם לפני ישראל מצות

 שאחר ובזה הזוהר משפר כנודע
 מה היס11ה' וז״א ונושעה מיד התשוב

 להיות הוא אך למעלה ה' נזכר שלא
 צבאות אלהיס היותך עס ה׳בבו שס

 כ הכת שיעור או * כמדובר השיבנו
 ונאמרה נקרא שמך בנו ובהיות
שלא כה עד כאשר ולא צבאות אלהיס

: ה שס מזכירים היינו

על למנצח 00 פא
הגתית

 הדין מדת שמהפכיס צדיקים גדולים ז״ל רבותינו אמרו הנה כן')ב(
 ושבחוהו הדין מדת הוא לאלהיס הרנינו יאמר זה דרך ועל רחמים למדת

 אל ליעקב מתייחסים רק צדיקים אינכם ואס ומרחמנו עוזנו הוא כי
 הריעו רק כשרון למחוסרי ואיננה שמחה הוראת שהוא כקול תרנינן
 תרועחכס כעד ויכפר אלהיכס הוא גס כי יעקכ לאלהי זהכנען

 אמר צדיקים בהיותכם שהוא כו' הרנינו אומרו ועל )ג( והכנעתכס
 כך כל כי לנגן היודע כיד לנגן תוף ותנו כלכס רם כקול כפת זמרה שאז

 ליעקב אס חך זמרהכס קול תשמע גבוה קולו שהתוף חשאוקולשעס
 הוא נמוך שקולו הכנור כלומר נעיס כנזר כשרונכס להעדר תתייחסו

 גבות שקולו הוא גס נכל ועמו רס בקול זמרת ו השא לא כי ונאות נעים
 הדברים כלל " גדול קול הרמה שהוא תוף לא אך מהכנת־ מעט
 לדור צדיקים דור כין ההפרש ואין הדין כמדת ונשמח נשורר שהכל הוא

 הלא כו' בחדש תקעו )ד( ג מוך נ לקול או קול להרמת רק זולתם ־
 לת ישועה וממנו לישראל טוב הוא הדין מדת הוא אלהיס שם כי אמרנו

 ההוא היום הוא לאלהיס כי ר״ה יום כי הוא מזה והיוצא עמו לישראל
 נבל עם בכנור לפחות בו נשיר ראוי היה איפה כן ואס הוא לישראל לטוב

 כי שחמרהי גס ויאמר בא לזה תרועת המורה בשופר עלינו ה' מצות אך
 בר״ה כי שופר הידוע בחדש תקעו זה כל עס טוב לנו אלהיס מדת גס

 שופר אס כי בו ואין הזא והכנעה תרועה יום צדיקים נהיה אפילו
 ונצחון שמחת יום אדרבה כי ליעקב הוא צרה שיום מפני ולא תרועה

 סכות של חגנו ביום אז כי החג ליום ענינו מכוסת יום שהוא אלא הוא
 העילס ואומות ישראל לדין עומדים שבר״ה ז"ל מאמרם ־ והוא מתגלה
 מהס מי נודע לא מהדין צאתם ואחר רבים אנשים שדן למלך ודומה

 וישרחל הסוכות חג בבא כן לפניו המלך כלי נושא שהנוצח במה אלא נצח
 והטעם שופר בחדש תקעו יאמר וזה נצחו שהם ניכר בידיהם בלולכיהס

 ביום הוא אז עוזנו הוא הדיןשבר׳ת מדת הוא שהאלתיס היות שעם הוא
 נריע כעת נכסה שהוא מאחר כן על ויגלה יודע שאז חגנו ליום נכסה
 כד״א ולתחריד להכניע הוא בשופר שהתרועה היות ועם )ה( כלנו

 תת צדיקים שאנו אחר אס תאמרו והלא יחרדו לא ועם כו׳ יתקע אס
 בהיותכם הנה כי ההוא בזמן חנס השופר אין זה כל עס כי לשופר צורך

 ולא חוק כל כמו לחוק השופר הוא לישראל ישראל ונקראים צדיקים
 שהוא בזמן הוא דין הוראת משפט הוא ואס בו יש נסתר סוד כי להכניע
 ביהוסףכו" עדות )ו( ♦ כשרים בלתי שאנו יעקב חלהי יתברך

 עוזנו הוא דין יום שהוא השנה ראש יום גס כי אמרת הלא תאמר שתא
 המורה בשופר היום שמצות נראה ואס חגנו ליום בכסה שהוא אלא

 אמר בדבר סוד יש אך לישראל חק הוא הדבר כי הוא ותרועה הכנעת
 דין יום להיותו רה שיום ואינו הוא שכך יאמר מי איש יאמר אס עתה
 רה של היום כי לזה עדות הנה לישראל וטובה עוז רק צרה עת הוא
 הוא זה עדות הנהביהוסףשמו לטובים וטוב רחמים הוא דין היותו עם

 כן על כי פנודע זמה העדר על ומעיד המורה יה ששם למה יתברך
 עדות יה שם כי משפחה כל על יה שם להזכיר וכו' הפלאי החנכי נאמר

יו״ד ואשתו באיש זה שס כי על לדעתי שהוא אבותס בני שתם לישראל



עג פא תהלים אל רוממות

־1 '־
 חרץ על היה מיד מהסוהר כצאתו
 עולה עבד שאין מחייב היה מצרים
בגדימעלה לובש וחינו לעולם לגדולה

 באדינתו חטא שלא מעיד יה שס שמושבו וזהז^ביהוסף באשה וה״א באיש
 הוא לו עמד אשר וראה האסורין מבית יצא ברה כי !"ל כמיש והוא

 כי היה הדרגה בלי הלא כי הדין משורת לפנים עוזו היה כי יתברך
 שמזל גס ומה עליה מושל מצרים ארץ על היה מיד מהסוהר ז־צאחו

 עזו היה ה שבר הנהכימדתאלהיס

 יוסף מעיד שהיה העדות היתה ומה
 להורות שמו ביהוסף עחח שאמרתי

 על מפרעה ולא לו היתה מה כי
 אומרו הוא הנה הוא חלומו קתרון

 היתה מה כי אשמע ידעתי לא שפת
 גדולה לאותה עולה היה לא כי לו

 לשון ע' גבריאל מלמדו היה לא אס
 ועם שמע ידע לא ששפת באופן
 אלהים לשם מיוחד היום אותו היות

 היה השנה ראש כי הדין מדת הוא
 למלוכה להצליח נאותההלילה הכינו

 ידע לא שפת ללמדו מלאכו בשלוח
 :למלוך יצא האסורים מבית כן שע"י
 אחר כו׳ מסבל הסירותי )ז(

 אסף דברי
 דין• יום שהוא השנה שבראש האומר

 מדוד כפיו שכמו מהכל הסירותי * :אשמע

" :רתעכתה
 : סלדה מרינדה על^־מי אבחנף רעם ?סתר

שמעעמיואשדהכךישראלאם־תשמע- ף

 מארץ המעלף יהוהאלהיף י אנכי אי : נכך

 ולא־שמע יב :ואמלאהו הרחב־פיף מצךים
 ואשלחהו גי :לי לא-אכה וישראל לקול; עמי

 עמי לו• יי כמועצותיהם: ילכו לבם בשחרות
 כמעט טי :ידהלכו כדרכי ישךאל לי שמע

 : ;די אשיב צךיהכם“ועד־י א?ניע או;כידהם
: משנאייהוהיכחשרלוויהיעתםלעולם טז'

ויאכילהו

הקדם רוח בתה יוסף את ה כקד
 לומרשלא כו* הסירותי יתברך כשמו ותאמר דבריו את ותמלא אחריו

 הסירותי כאשר גס אס כי השנה בראש היה הסוהר מבית צאתו יוס בלבד
 צאתו גס נפשו באה ברזל רגלו בכבל שענו מאסרו בתחלת שכמו מסבל

 אחר תעבורנה מדוד כפיו כאשר וכן השנה בר^ן היה שכמו מהסבל
 כשהסירוהו בדוד תבשילם לבשל שם לשרת וישימוהו מהסבל שהוסר

 הסירותי וזהו והמביא המוציא היה מאז כי השנה בראש היה כן גס מדוד
 היה אדרבה כי צרה לו היה לא כסוהר גס כי יאמר או * כוי כפיו כו'

 כי ועוד לצאת רשאי היה שלא שעבוד מסבל הסירותיו לז״א שס משתרר
 כפיו כך ואחר בדור להס מבשל שהיה יבצר לא בכבליס היהיאו שלא גס

 הקדש רוח אמור אחרי כוי קראת כציה )ח( : תעבורנה מדוד
 מקום היה והבה כריתו טימא שלא על יוסף עס יתברך הוא היטיב אשר

 כן שאלמלא יחטא לבל אוהו עזרת ה אתה הלא ונאמר בתריה נענה
 לבל עיזר שאתה חסדך וזה מלאכתו לעשות והלך נפתה כבר הוא הלא

 עשית לח למה עשה מעצמו כאלו שכר לו נותן כך ואחר הצדיק יחטא
 תקלת תצא בל ולעוזרס להס להגן בסיני היו אשר ישראל לעמך כך

 שתבא כלבוקס ראויים בלתי היו לא הנראה לפי כי ידם מתחת העגל
 עמו עס מדבר יתברך הוא כאלו הקדש רוח כא לזה ידם מתחת זו תקלה
 עזרתיך לא אותך אהבתי מבלי לא לומר כוי קראת בצר' ואומר ישראל

 בלבד קראת אס כי תפלה כלי וגס תפלת מקדיס מבלי בצרה הלא כי
 היה שלא זיל שאמרו וכמו ה' אל ישראל בני ויצעקו כאשר כי ואחלצך
 המבלי קשות שדברתם פי על ואף שיקראוהו עד רק ה הקב ממתין

 בהסתר רעם בסחר אענך רק עליכם כעסתי וכו'לא קברים הין
 ויסעו ישראל כני אל דכר אלי תצעק מה למשה שאמרתי זעימה והעדר

 וגס אהבתיך כי יורה כיזה הרעימה בעבור הואכד״א רעם ופירוש
 חק לו שס שם כתורה שאמרתי מרינה מי על אכחנך הלא כי אלי חתה

 כך נשאר הבוחן ואותו וכו' תשמע שמוע אס ויאמר נסהו ושס ומשפט
 וחסכן כסהו ששם מה על ההוא בפסוק הכתוב כל לעשות שקבלת סלה
 בך ואעירה עמי שמע לז*א )ט( העגל מעון עזרתיך שלא היה מה
 באומרו תזרה במתן התורה דברי אל לב נשים הענין אל ולבא ־ וכוי

 מהו ועוד תשמעו שמוע כהל מהו וכו' בקולי תשמעו שמוע אס ועתה
 ואתם שמלת מלבד כי כו׳ לי תהיי ואתם יתברך דבריו באמצע אומרו

 אשר הדברים אלה אומרו ועוד ידבר שעמהס ידוע כי יקשה גם מיותרת
 כן על ידבר ישראל כני שאל שודאי מיותר שהוא ישראל כני חל תדבר
 ההסובומשיכאלהענין הפסוקים לנו מפרשת הקדש רוח כי אומר
 בני את ופתי העגל את עשו רב הערב כי רז"לבש״ר בהנחת והוא

 שלמים ישראל אך העלוךכו* אשר ישראל אלהיך אלה להם באמור ישראל
 להס זה לבבם והיה יק ה'מי אמר תורה מתן של ההיא העת על כי היו

 להם יהיה שלא בעיר ובאלה באלה התרה יתברך הוא וגס כז׳ ליראה

 אם ועתה הכתיבים ביאור וזה מהע״ר ישמעו שלא ולישראל זר חל
 בקול ולא בקולי כלומר ישראל הס בקולי תשמעו העיר הוא העם שמוע
 לו להיות שהוא כריתי את ושמרתם הוא לעס שחמר מה ופירש העיר

 לי תהיו מהעמים היותכם עס כן ידי ועל אחרים לאלהיס ולא לאלהים

 לי ר.י העולס בכל שלהם לשרים ולא הארץ כל לי כי העמיס מכל סגולה

 כית כתואר אותם כבה אשר עמהס דבר כה עד לשריהס ולא הארץ כל
 לבני ותגד אמר עליהם אשר (1ישר כני וג( הע״ר הס יעקב כיח כי יעקב

 חך לסורס ישובו אלו ידעתי כלומר לי תהין ואתם אמר להס ישראל
 וגוי כהניס ממלכת לי תהיו חתם
 ועל לאלו תשמעו ולא כלומר קדוש

 האחרזני׳מואתס הדברים ^ה חמר כן
 בני אל שתדבר מה הוא והלחה
 וגוי לפני מלכים הס כי ישראל
 ישראל מבני שלא הפךהאחריס קדוש
 * להם ולא תשמעון ואלי המה
 עס החטיאוס שהע׳ר הדברים כלל

 כע״ר התרה ה וגס שלם לכבס היות
 אלהיס לעבוד בריתו יעברו שלא
 אסף מאמר וזה ישראל און וגלה
 מדבר יתברך פיו כאלו הקדש ברוח

 שלא ישראל בעינך יקשה אל ואומר
 בהתחברך הלא כי בעגל שמרתיך
 חת הז הרעה באה רעיס לשכנים

 ?ך א; גליתי גס בס התרתי אני וגס לך
 וזה עשיתי ולא עוד לעשות ומה

 אם התור קדש מקראי כמפרש החילו
 שאומר שמה שאומר כו תשמעו שמוע

 הנקראים לע״ר שאמר שמוע שם
 ישראל הוא כקולי תשמעו שאמר ומה כך ואתר? ואעידה עמי שמע עם
 ומה )י( לאלו ולא לי יהיה תשמע הס ישראל כלו'אתה לי תשמע אס

 יהיה לא הוא כריתי אח ושמרתס כאמור הע׳ר הוא עמי כך שהעדהי
 וגוי כו׳ לי תהיו ואתס לישראל שאמרתי ומה )יא( כן' זר אל בך

 והוא לאלו ולא כלומר המעלך בייחוד אלהיך ה אנכי לומר הוא קדוש
 טוב כי בחשבו ומשה שיעלו ה׳ חפץ היה לא הע״ר כי ז״ל שאמרן מה

 עליז ע״ר וגס וז״א יניחם אל פני חילה השכינה כנפי תחת להכניסם
 פיך הרחב לומר קדום וגוי שאמר ומה ה מן ולא כמאליהס כלומר אתס

 אדבר פה אל פה כי שהוא קדוש גוי ונפש בגוף שתהיה קדושה ואמלאהו
 הדברות מעשרת ודבור דבור שכל חזית במדרש ז״ל מאמרם והוא בך

 את מקבלני לו ואומר מישראל אחר כל עם מדבר עצמן הדבור היה
 בי יש עונשים וכך כך הן ואזמר בי יש מצות וכך כך הן ואומר עליך

 על נושקו הדבור היה מיד הן ואומר אתאלהותי מקבל הן ואומר
 באומרו פיו קילוח רוב בזכות כי והענין פיהו מנשיקות ישקני הוי פיו

 נפשו עס מתדבקח הדבור קדושת היהה ודבר דבר כל על הן
 וממלאה ממללא לרוח חיה לנפש האדם ויהי כד״א הפה חל המתייחסת

 יתברך הוא אז שחמר פה יחמר וזה פיו על נושק; הומרו וזהו קדושה שפע
 ואמלאהו דבר כל על הן לומר קבלתך נדרי לנדור פיך הרחב לישרקל

 אמרי הקדש רוח ומסיימת )יב( כמדובר נשיקה ידי על קדושה שפע
 ולא כי לי שוה ילא ובישראל הע״ר הוא בעמי התרתי הלח ואומר ה

 לעכב והנה )יג( לעמי חס כי לי אבה לא וישראל לקולי עמי שמע
 ואפלחהו כן על לו פותחץ ליטמא בח כי יצדק לח יחטאו שנא בעמי

 אלה להם באחור עמי של במועצתיהס ילכו וישראל לבס בשרירות
 שהושלך זהב שנוח שאמרו ז״ל למ״ש גס ומה העלוך חם־ רחל ים אלהיך
 בחם הטילו יוסף עלה ידה שעל שור עלה בה שכתוב מצרים ליאור

 והן )יד( לעבדו ישראל חת ליעץ פה פתחון מצאן שבזה העגל ויצא
 לן הנה כי ישראל על האשם עיקר שאין חלא אותם מכלה שהייתי אמת
 היו בדרכי ישראל בו שהתרתי בהתראה לי שומע היה הע׳ר הוח עמי

 עתה גס כן על )טי( אשמתס הקל בזה כי הע״ר בדרכי ולא מהלכים
 אכניע עממים ז׳ שרי הס חזיביהס כקלות מועט כדבר הארץ ככבוש
 ישראל אח אניח ולא המרוסבמרוס עלצבח ה יפקוד כד״ת במרוס

 צריהסאשרהס את גס אס כי למטה אנשיה' חת יהרגו שכזרזעס
 העליונים הכניעי אחרי בהס גס ידי אשיב למטה אותם הצרים למטה

 אתה השמד ויאמר למעלה אויב מפניך ויגרש שכתוב כמקרא אעשה שלא
 אל וכרוך לאברהס צדק מלכי שחמר וכמחמרנו יזה זה נס חס כי למטה
 וחיבת♦ יתברך מחמח והוא התחתונים גס שהוא צריך מנן אשר עליון

 מלחמה ישראל שעשו גס כי למטה צורריך חת וצרתי למעלה אויבך את
 הלא כי גדול ישראל איןאשמת והטעסהזאכי )טז( הרגן הרוג בעס

 העלם ה׳ כי ישראל כאמרס לו יכחשו אשר היו הסהע״ר משנאיה'
 ממצרים בצאתם בין נדיקיס היו אז הס אך ישרי( חלהיך אלה לו ואומרים
 הקכה אמר שעליהם הורה מק כייס כין דודים עת עחך והנה שנאמר
מיס הי כל אותי ליראה לתס זה לכבס והיה יהן מי דברן אשר כל היטיבו

כ״כ 5 1 א יט



פב פא תהלים אל רוממות

אשביעך דבש ומצור חטה חלב ראכילהרמ יז

 ה' מאמר וזה לעולם כך ויהיה יחן מי ה שאמר וטוב זך לבבם היה כ״כ
 זה עתם ויהי יתן תי ישראל אך לו יכחשו כי הע״ר הזח ה' משנאי כי

 ועוד חטה מחלב הארץ אל אותם בהביא ויאכילהו כן על )יז( לעולם
 חשביעך דבש שומצור מעותד עודני כי לעולם עתם היות הוראת תהיה

 פסת שיהי חטה חלב מלבד כי לעתיד

 דבש אשביעך מצור גס בארץ בר
 ההרים יטפו ענין על נוסף שהוא
 ן וכן' חלב תלכנה והגבעות עסיס

 לאסף מזמור 00 פב
 אלהיס

 שאלהיס דעתס המפרשים כל כו'
 אך דיינים והב'לשון קדש ראשון
 עדת כי ז״ל למאמרם כי קשה עדיין

 יקראם מהראוי הדייני' עדת הס חל
 דיינות לשון הוא כי חלהיס עדת
 הדין הפך שהוא 14 שם ולא הדין זמדת
 כי אמרו הזוהר בשפר הנה חמכס
 מדת כי הזח יום בכל זזעס ואל אומי

 “נצבכערת ארהים לאסף מזמור א □3
 ♦שפט אלחים קךב3 אל

 תשאוי- רשעים ופני עול תשפטו• עד־מתי כ
 : הצדיקו ורש עני רתום דל—שפטו• ג סלה:

לא ה :הצילו רשעים מיד ואביון פלטו־דל י

 בל- ימלטו יתהלכו כחשכה ויא־־צינו ׳ ידעו
ובני אמאמרתיאלדיםאתם י מוסדיארץ:

 הדיינים עונש זולת העולם וקיום
 המזמורים נכל אפף כי והוא

 שכינה נגלות ידבר כה עד שאמר
 תתמהו אל עתה אמר ישראל וגלות

 דעו׳ כי מתעכנת הגאולה אס
 ישראל בדייני תלוי הכל כי איפה

 אלהיס כי והוא תפדה כמשפט ציון כי
 להושיעכס מלנא נצב שכינה הוא

 הדיינים הלא כי אל עדת נשכיל
את והאלהיס העם את ישפטו

 הדיינים עדת כי יתכן ובזה ודין רוגן מלפעול הדין מדת את זועם החשד
 דין אין למטה דין כשיש כי מלפעול מעלה של ב״ד נמנע ידם שעל למת

 ?דין ממרת והרוגז הדין ומונע הזועם חל שם אל יתייחסו למעלת
 מלפעול ומתעכב נצב עליון דין הוא אשר אלהיס יאמר ווה העליון
 שמציבי' אל הנקראים הדיינים עדת הס אל עדת בשביל מדתו בחינת

 ישפוט הדיינים שבקרב אלא עוד ולח דין מלפעול בידו ומעכבים אותו
 בל הכנתם לפי שמדריכס הוא ממנו האמת ממשפט שיצא ומה עמהס

 ישפוט הדיינים לב ותוכיות בקרב יאמר או * ידם מתחת תקלה תצא
 בשבילם מדתו מלפעול נצב הוח שלמים ימצחס אס כי לשמיס לבס אס
 אתה כי שב בני שב לאברהס הב׳ה שאמר לבחומרס”רז כיוונן אפשר ווה

 ומה יושבים והדיינים עומד יה' הוא איך לב לשיס ראוי כי כן׳ לבניך סימן
 הוא הדייני׳ בעדת כי שיכוונו אפשר אך מעלה כלפי עמידה אין כי גס

 וגס משפט יעשה ולא הס ישפטו עד וממתין מלפעול יתיהיהנצב
 רק דין• פעילת עיכוב היה לא ית' ובו בו ישיבה רק היה לא שבאברהם

 כו' תשפטו מתי עי ־)ב( בעצם דומה ולא סימן ע״כאמ אצלו התעכבו
 איפהתפול א״כ ישפוט אלהיס שבקרב אחר קדשו ברוח אסף אומר

 לפעמי' עכ״ו בריבו אדם לעות תכוונו שלא גס כי עליכם ומוראו חתיתו
 יהיה מתי עד לות כו' מהי עד וזהו רשע עקת מפני מעוקל משפט יצא

 אך הדין כפי רעהו לו עשה עול כי עשוק פלוני ותאמרו העול שתשפט
 שהוא שתשפטו נמצא לו נוכל ולא הוא ואלס רשע דינו בעל כי נעשה מה
 שאלתים גס כי יחמר או )א( תשאוסלה* רשעים ופני כן ואחרי עול
 בהיותו כי המקבלים הכנת לפי אס כי מדתו פועל אינו דין מדת הוא

 דין מלפעול נצב הוא אל עדת הנקראים חסידים הס חסד אנשי בעדת
 כמלאנימא מוותר אינו כי הדין שורת פי על ישפוט דיינים בקרב אך
 עול תשפטו מתי עד הדיינים אתם לכן )ב( השערה כחוט מטיס חס
 לעשוק הבאים אלמיס דין בראותכם כי טוב וטוב כלוחר כבקודס כז'

 דל דין בבא גס זה דרך •על כן חס תאמרו ושמא )ג( מלדוכס להסתלק
 הס אס נפשך ממה להסתלק טוב עשיר איש עס רש אן עני או יתום או

 ויכבשו׳ לשלס להס אין בדין חייבים הס ואס להס ישלמו לא בדינם צדיקי'
 עני וגס יתום או לו מעט כי בממונו החלש הוא דל שפטו אמר לזה

 צדיקי׳ הס שאס כל אין נלרש כדי׳א כלום לו שאין רש או מהדל ירוד שהוא
 אותי הצדיקו הרי לעשות לדיינים עוד מה אומר עתה כי הצדיקו בדינס

 מיד להצילו תוכלו שלא על הזכאי הרש את תדונו לא חס מש״כ בדין
 פנים שנושאים הדיינים את יחשוד כי הדל נפשו ישחית אז כי רשעים

 שאין על מלחייבס תחושו אל בדינם חייבים הס הנז׳ מד׳ א' ואס )ד(
 חובם עון ישאו שלא גהינס של ואביוןמדינה דל פלטו הלא כי לשלם להם

 דל והזכיר וישלמו הפתחים על ישאלו כי ואביון דל פלטו וזהו לגהינס
 להם אין ואס ארבעתם את לכלול הרביעי עד מהראשון שהוא ואביון

 שאין מי כי להס כאמור לכס שומעים וחין רשעים והנושים לשלם דרך
 כאשר שתעשו והוא הצילו רשעים מיד אז התורה מדין מלשלם פטור לו

 חובו בעל את לשלם בדין המחוייב לכל צדקה ניתן שהיה דוד עושה היה
 מידם שתצילו ממה זה עם זה צדקה ותעשו כי הצילו רשעים מיד וזהו

 מיד שמצילים ממה ואביון הדל את מלסייע יקפיד לא בידם העשוק כי
 דל פלטו כו׳ דל שפטו הענין שעיר או * בידם היה אבוד כי הרשעים

 לא )ה( • עמכם ה׳ יהי כי הצילו רשעים מיד זה זכות ידי ועל ואביון
 מיד ומלהציל מלשפוט תמנעו אל חמרתי הלא אמר וכו׳ יבינו ולא ידעו

 הרשעים מעון עונכס גדול כן תעשו לא אס כי איפה דעו רשעים
 לאחריתם יבינו ולא עונשם ידעו הנזכרי׳לא הרשעים הנה כי העושקים

 אחד כי ארץ מוסדי כל ימוטו שותקים שהיזם נמה אך אשמתם ותקל
העולם יהיה א' עמוד בהסירכס ועתה המשפט הוא עולם מעמודי

 • זה מקוס בזולת המשפט על כך לומר "ל ר כדרך כלס גס שימוטו רותת
 במשפט הנה אסף שאומר אחרת בדרך הכתובים שעור או )א(

ישראל וגאולת השכינה גאולת תלוי

 ישפזטבקרב היס14 בקרב כי הדיינים
 פעלם וישר זך אס עמוק ולב איש
 יודעים אז ימנע לא כי והזח )ב(

 דיינים שיהיו ידיעה בלתי על או פנים משוא על מעוקל משפט ויצא לדון
 הא׳ מהסוג אס גמרא שגגת על משפט ומעוותים ודכיס בקיאים בלתי

שפני אלא העול הוא מה ותכירו לשפוט תדעו כי עול תשפטו מתי עד
 לא כי נעשה מה שאומרים למעלה שנתכנן כמו שהוא סלה תשאו רשעים

 פנים משוא מדת לכס תשאר תעשו כה אס הנה כי האלמיס עם נוכל
 ישאר תשאו רשעים פני כי סלה אמר וזה נגדם שתוכלו כמקום אף תמיד

 והצדיקים כו' ויתוס דל שפטו חס כי מזה הזהרן לכן )ג( סלה לכס זה
 ואביון עני עם פלטו זה זכות ידי ועל )ד( תיראו ולא הרשעים נגד
 תפדה כמשפט ציון כי מהגלות יצאו זה כזכות כי הצילו רשעים מיד

 ידען שלח חלא להם שיראה מה כל ודנים דיינים יש כי הוא ואס )ה(
 מלתא ולדמות דבר מתוך יבר יבינו שלא או בקיאים זאינס למדו שלא

 רז״ל כמ׳ש שהוא החומרות כל אחר וילכו ויכינו שידעו אז למלתא
 הכסיל אומר הכתוב עליו הלל ובית שמאי כית של כחומרות שעושה מי

 ימוטו אלו כשלש הנה אמר יתהלכו כחשכה פה יאמר זה ועל הולך בחשך
 החמת ועל הדין על עומד העולם דכריס שלשה על כי ארץ מוסדי כל

 שלום כו גס כי אמת כמשפט תלויים שלשתן מעמד והנה השלום ועל
 נמצאכיכהכטל שפטוכשעריכס שלום ומשפט אמת הכתוב כמאמר
 ארץ מוסדי שהם כס עומד שהעולם עמודים שלשה כל אמת המשפט

 כו' אמרתי אני )ו( * ארץ מוסדי כל ימזטו וזהו כאחת ימוטו
 אני הנה ראויים הבלתי הדיינים על יתברך כשמו הקדש רוח אומרת
 יבא האלהיס עד כחומרו אתם אלהיס הדיינים עליכם בתורתי אמרתי

 עליון כני אמרתי ישראל כללות את וכן אלהיס ירשיעון חשר שניהם דבר
 השרת כמלאכי כלכס עליון זכני וזהו ישראל בכורי בני כאומרו כלכס

 ומשעבוד המות ממלאך חורין בני היותכם מזה נמשך היה כן ואס
 ולא מות לח בהם תשלוט לא עליון כני או אלהיס הנקראים כי מלכיות
 חירות לו שהיה תמותון כאדס מעוקל משפט ידי על אכן )ז( שעכוד
 יועילכם ולח המלכיות רגלי תחת בשעבוד תפלו וגס מת וכחטאו ממות

 כאחד תנה כי השמים מן ה מאת קדושה רוחנית נפש כעלי היותכם
 המרים צכא על ת יפקוד כד״א ומשתעכדיס הנופלים מעלה של השרים
 ידי על אתם כך חצוכיס שהם למת נופלים רוחניים היותם שעם במרום

 ותפזלן החצוניס השרים כא' והייתם בתצורות ונדכקתס נטמאתם העין
 שר דניאל כספר שכתוב כמקרא השרים אומרו זה לפי ויהיה כתם

 מרז״ל כנודע שבעים שהם האומות שרי על שהוא יון שר פרס מלכות
 תשיב המדבר ה פי כאלו העם אל לדבר הקדש רוח כהתימה )ח(

 הלא לומר כוי הארץ שפטה אלהיס קומה ואומרת יתברך לו אמריה
 כי לפניך יכונו חחלי כן על העולם מאבד רחוי הבלתי משפט כי ה אמרת
 דינך בית לפי לו הראוי אחד לכל לתת הארץ שפטה בעצמך ה תקום

 בישרתל בין האדם לכני המשפט ותניח כן תעשה לא אס כי הפרטים בכל
 וחתה המשפט תעדר על יאכדו כלם הלח גויס ביתר בין בחרץ אחד גוי

 משפע העדר על מאומה ישאר כימהגויסלא הגויס בכל הנחל לכדך
 מה כי הלז העולם יאבד כן ידי ועל בכלס הנוחל לבדך תהיה ואתה ראוי
 לשכת חין אדם והנה הארץ על אלתיס ישב האמנם הזה בעולם לך בצע

 הארץ שפטה חלהיר קומה יאמר או י אדם לבני נתן והארץ בה
 בעולם הגויס כל בהיות הנחל אתה תעשה אשר זה ידי על כי בעצמך

 ולא ארץ נחלת לא יהיה שלא האדס לבני תעזב המשפט אס כן שאין מת
 יתבר הוא שאומר כו' חני מט יאמר או )ו( ♦ הכל יאבד כי נוים
 לאמתו אמת דין הדן כי מרז״ל שידענו במה והוא כו׳ אמרתי אני הנה

 כאלהים הס שהדיינים נמצא עולם של בברייתן להקלה שותף נעשה

בוראי



עד פג פב תהלים אל רוממות

עמו
ידי

 אתם אלהיס אמרתי אכי הדיינים אל אלהיס יאמר זה ועל עולם □ראי
 שותפים ברואיו כל ומחיי' אותו מקיימים ואתם העולם בראתי אר כי

 כךדבקזתכסעמו קביו עם ככן יתברך אליו ?סיס מתיי עליון ובני ל׳

 אלכ> השפע הרקת והואכיתחלת
 לעס ישתלשל ומכס כבנים לי היותכם

 מעוקל משפט ידי על חכן )!(
 עולם בוראי כאלהיס היותכם תחת

 עתה הכל את זמחייס ומקיימים
 כי הכל את ומות הפסד תגרייו
עילם יצורי ולכל לו מיתה ".ר כאדם

 מושכת מיתתכס שתהיה תמו^ון >
 כאדם אכן וזהו עמכם סתי״ל
 ככני שהייתם השבית ועל יזמותון

 אכין עס יתברךכנן אליו דבקי' עליון
 על יורק העולם טוב כל שפע שתחלת

 יתהפך עתה השאר כל אל ידכם
 אומות שלשבעים השרים כאחד כי

 תחלה נופלים מעלה שדי מה תפולו
 על ה יפקוד כד'א אומתם ואחריהם

 השר את שתפיל במרום המרום צבא
 הקדמה מלכי ואת כך ואחר תחלה

 העוות דייני אתם כך האדמה על
 והעס העס לפני תחלה תפלו

 השריס וכאחד חתדיכ׳וזהו המעמידכ
 אחד כמד״א הוא השרים ואו' תפולו

 בדניאל האמור הראשונים מהשרים
)ה( ♦ האומות שרי יסהואעל

 הקדש רוח כו׳משיבה אלהיס קומה
 תביט אל ואומרת יתברך תלונתו אל

 לא כי לבדם ישראל את לשפוט

יעורה לא למען חליל? ישראל

 וכאחד כאדכשתמותון אכן י כלכם: עליון
 הארץ שפטה אלחים קומה " תפלו: השרים

:תנחלככל־הגרם כי־אתה
 אלחיסאל" ב מזמורלאסף: #יר א פג

 —אל-תהרשואל לף”דמי

 יהמיוןומשנאיך אויביך כי־הנה ג :אל תשקט
חת^צי סוד יערימו על־־עקך י ראש: נשאו

 ולא- מגוי ונכחידם לכו אקרו ה על־צפיניף:
 יחדו לב נועצו כי י :עור שם־־־ישראל מכך

 אהליאדוסחשמע^ם :!יכרתו ברית עליך

פלשרת ועמלק ועמון גבל ״  מואכור-ערים
 :עם־ישביצור

סלה לבני־לוט
 זרוע היו עמם נם־אשירנלוה ט
 קסיסרא כמדין עשה־להם י :

 דמן היו בעיןדאר גשמךו יא :קישון בנחל כיכין
 וכזאב כערב שיתמתדיבמו יב :לאדמדה

 אמרו אשר יג :כל־־נסיכמו וכצלמגע וכזבח
אלהישיתמו יי ^נראתנאותאלחים:

תבערקיער כאיש טי :לפני־רוח כקש כגלגל
 בסערף ^קתרדפם ט׳ :הרים תלהט ז

ויבקשו קלון פניהם מלא :י* תנהלם ך

 רחפרו עד—עדי חבהלו יבשו יח :ירווה שמך
לבדך אתהשמךןהוה“כי־ וידעו יט ףאבדו:

 ארץ מוסדי כל וימזטו לפניך יצדקו
 קומהאלהיס חך ראוי משפט אין כי

 נחלתך וכזה כלל דרך הארץ שפטה
 וכמאמר ונחלתך עמך שהם ישראל
 כן' חלקו יהודה את ה וכחל הנביא

 אז לפניך ראויה בלתי היא אס
 בהוסדס בע־כס כי לך לנחלה אותס תנחל אתה יחד אומות יתר מביטך

 בשביל כלומר הגויס בכל וזה תנחל אתה כי וזהו טוב מראיתם יראה יחד
 האוד חין כי יתרונם תראה יחד כלס את שתשפוט ידי על כי הנויס כל

 משוללי גס בהיותס מישראל ידועים טוביהס כי החשך מתוך אלא ניכר
: בישראל ותבחר כשרון

 שיר אומי ומזמור שיר אמר כו׳ לאסף מזמור 00 ג9
ענין זה כי רבה רשעים באבוד כי הוא

 באבדן כי מזמור הוא קרח מבני שהוא לאסף זה ענין כי ואמר המזמור
 כמז אביה׳ ואגבן שטבעו המקדש שערי ויעלו ישראל תשועת האומות

 היא ואמראלהי' )ב( כו' אלהי'באו לאסף מזמור על סאמרוז״ל
 לקמהשאזעקהזאאל אלה על דין לבקש לך דומי שחל ידעתי סמכה
 על תשקוט ואל לך דומי שאל למה תחדש אל לפניו וחומד אל חשד מדת

 עמים המון הוי ד״ח כתה הומים היו עמך על אס כי )ג( אתה בקשתי
 שהם כבודך בגד כי עליך הוא אך החרשתי יהמיןן ימים כהמות לביס

 צרינו היו ידעתי כי החרשתי ראש ישאו משנאי אס וכן יהמיון אויביך
 שהיא אלהיס יאתר או )ב( * יסתר נוחם ראש נשאו ומשנאיך אך לראש

 אל אל אתור הזח תדוס שלא זתה לך דתי אל כמונו כ״י שבגלות ׳שכינה
 ב הוא נקמות אל מהו רז״ל אמרו כי והזא אל כו׳ תחרש אל נקמות
 ועל תחרש חל יאמר האחד ועל החמש על ואחד הדס על אחד נקמות
 תחרש אל יאתר תו זה לשם מתוארות שתיהן כי אל תשקוט אל השנית

 אויבי שהם ויאמר־ יחן מי כי )ג( השני על תשקוט ואל ראשון חרבן על
 חויב כי והוא ביניהם שיהמיון מה הוא אויביך שהם אמור אס כי ישראל
 הפועל הוא משנאיך תוחד אך רעה יפעל שלא גס בלבו איבה אשד יקרת
 שיערבו ומה כלל דרך שיהמיון מה הוא אויביך היות הכה יאמר וזה צרה
 אן רחש נשאו הדעה פועלי משנאיך כי בראות הוא כך לומר לבם אל

 כן ועל כלומד ראש נשאו ומשנאיך כי הוא יהמיון פאויביך סמה
 עמך על ואמר הגליות על והתחיל )ר( רעה לפעול גס יתפקרו
 יהיו ולח צלו לשר דור לדור לשעבדם לצלם שישתחוו בבבל סוד ירעימו

 ואשר וחבריו חנניה כענין עלצפוניך ויתייעצו אצלנו שם כמפורש עמך
 מדי בגלזת המן יעץ אשר )ה(ןגס דניאל על מלכותא סרכי כל אתיעטן

 שמך שיבקשו כדי קלון פניהס מלא ויהז )י!(
 יודו למען מיד ימותו אס ־*

רוח לפני כקש

 שניהם והיו כו' להשמיד מגוי ונכחידס לכו ואחשורוש הוא ואמרו
 להחטיאם היתה כוונתם שכל יון וגס החריץ ובעל התל בעל כמשל בענין

 באלהי חלק לכס שאין השוד קרן על כתבו אומרים שהין ז״ל כמאמרם
 )ו( עוד ישראל שם יוכר ולא וזהו ה' יעזרס לא למען חלילה ישראל

 מה בערך לפניו כאין זה כל הנה
 ואין יחדו לב נועצו בגלות שעתה

 עליך כביכול רק עמך עיקרסעל

 אדום עס רביס עמיס יכרותו ברית
 עמו בעצה באו האומות מכל כי

 )!(ופירש© בספרו גוריון בן כמאמר
 וכו' וישמעאלים אד!ס שהסאהלי

 ורוע הין עמס נלוה אשור גס )ט(
 כבוד לחלל רק באו לא אשר לוט לבכי

 פשטו שלא כמ"שו״ל חלילה שמיס
 ד״א כמה התורה בספרי רק ידיהס

 יבואו לא צוית אשר צרכו' פרש ירו
 בחלול למו כלוה אשור וגס נקהל
 כן כי יורה סלה ובאומרו הזה הגדול
 בשנו רע זרע מאותו הכער עשה

 )י( הכוכר בספר כמפורש החרבנות
 והשר לעס .עשו אשר הזכירו ואחד
 הנוגע על אמר יקבר כבודו נגד עשו

 כיחשיס כמדין עשהלהס אלינו
 כס עשית כאשר ברעהו איש חרב

 ה וישס כו' ויתקעו הכתוב כמאמר
 למן נוכל לא אנו כי ברעהו איש חרב

 יראה אס שמגן כיכין כסיסדא וכן
 נשאר ולא מישראל אלף במ' ורומח
 שנשמדו גרפסליא( קישון וכחל מהס
 האדמה לזבל דומן היו דאר בעין

 נרצה ולא )יב( ופפותמו בדמס
 למען רקנסיכהס ידינו על ימותו
 הדבר היה למעננו כי הגוי' לכל יוכר
 נסיכמו כל וכצלמונע וכזבח וזהו

 הוא זה הכה בידו גרעין שהרגם
 עמך על למתקוממים תעשה אשר

 עליך אשר הם חלהיס נאות חת לכו נירשה אמדן אשר אותס אך )יג(
 גס התמידי אלהיס )יד( שמך כבוד נגד כוונתם שכל יכרות! ברית
 כרעה מתגלגלים שיהיו כגלגל שיתמז רק מיד תהרגם אל גלותי בזמן

 יבצר לא הגלגל שקצת מלמטה הסובב כגלגל ולא תמיד ומתקיימים
 לפעמים שבא רוח לפני וסובב המתגלגל כקש רק המעלה לצד מהיותו

 רק למעלה מלמטה ולא סובב הארץומסבבו על בקש ופוגע הרוח
 ולא בארץ למטה העולס רוחות ד' נגד סובב סובב הארץ על כלו מתגלגל

 ולא מאד ושפלים נבזים והמה מתגלגלים אלו יהיו כן כלל עליה בצד
 רק בהמה או מיס ידי על הטחנה כגלגל רבה סבה ידי על הסובב כגלגל

 ואין )טו( מתחולל בצער תמיד לגלגלס יספיק מאד קל שדבר רוח לפני
תבער כאש כי אני גס ידעתי כיהנה כלום בלח אותם שתפטור שאלתי
 ואשתאכלסאךלא שתרדפסבסערו כןאתהעתיד )טז( יערכו׳

 קיימים והס רוח לפני כקש ומתגלגל ומתחולל רע בלבד צער רק ארצה
 שמך שיבקשו כדי קלון פניהם מלא וזהו )י!( מחד ויבהלו יבושו עד

 יודו למען מיד ימותו אס כן שחין מה כיהסשביסאליך ה׳שתרחמס
 דוח לפני כקש גלגלוס קליס הדברים כל חס כי הכל אדון אתה חבל כי

 סכלות שיכירו ואחר נגדך קמיס שהיו מה על יבושו כך ואחר )יח(
 תן אז ויאבדו ואז מבושה גדול גדר שהוא ויחפרו עד עדי יבהלן אז רשעס

 וידעו אמר לוה מיד יהיה לא ולמה )יט( להאכידסמהר מהחתן להם
 שהיה הבית בזמן לומר צריך אין כי והוא יאבדו טרס כו׳ ה שמך חתה כי

 עס ית שמו רק בארץ שאין הסלוק בזמן כי אף אתנז שוכן יתברך הוא
פה היות עס כיתתה וזהו הארץ על, היא תמיד והשגחתו כבודו זה כל

 וידעו הכתוב שעור אי " שאחר למה נמשך שחינו עליון שבמלת רביע
 רס כי חלילה השם זה בז שיצדק מי ואין לבדך ה' שמך שחתה היות עם ני

 גלות מיום שנסתלקת עליון היותך עס זה כל עס אתת אלהיס כל על
 או * כמעשהו לאיש ומרים ומשפיל משגיח הארץ כל על אתה הארץ
 שלהקב״ה בשמו יקראו שגי נחמני בר ר'שמואל בעניןמאמר יחמר

 ה' יקראו אשד שמו זה דכתיב משיח וכו' בשמי הנקרא כל דכתיב צדיקים
 אלא שמה תקרי אל שמה ה מיזם העיר ושם דנתיב ירושלים צדקנו

שמה *3 □ י□



פד פג תהלים אל רוממות

:על־כל־הארץ עליון

 קרח“לבני׳ על־רהגתית למנצח א פד
סה־יךיךות ב ר:1מןמ

 נמצאבעה״ז הקלה אין כי תאמרו אל אמר הענין אל ונבא * סמה
 ישראל הם וצדיקים נירושלס שמו ויקרא העולס שיתקדש בזמן אס כי

 עדיין שמך נקרא ולא לבדך ה' שמך אתה כאשר הזאכ״א כן לח כי ומשיח
 על חתה למעלת מסולק עליון כי הוא אהה כי וירושלס ומשיח בישראל

 אינך כי וידעו יאמר או ׳ הארץ כל
עמו לשריו הצריך ודס בשר כמלך

 והכניע לעתיד בתפיל אתת כי
 כו׳ כחדא דקו בקדין כי העכו׳ס כל

 מעלה של שריהס יכניע ספק שחין
 אז כאחת גוייהס כל ואת תחלה

 אינך כי ידעו כולל משפט בעשותך
 ה' שמך כי עמיס או שריס צריך

כל על עליון אתה לבדך בהיותך גס

על לימנצח )א( פד
הגתית

 עכין יאמר מהידידות )ב( כן׳
 העולם משנברא כי מרז״ל ידוע

 דירה לו שתהיה הקב״ת בתחוה

 מה קרח בני יאמרו וזה בתחתונים
 להפלא שיש מה לן' כן' ידידות

 עס הוא מטת של ב״ה מחכיבותיךעס
 חומריי׳ואתה ויושביו העול'הזה היו'

 נכספד־זוגם- נ ת:1הצבא1□^כטתיףיה
 אל־ ירגצו וביצרי לבי נפ^לחצחתיהויה1 כלתה

לה ודרור'יון ב:ת ׳מצאה גם־צפור י ,:אלה
 ירקות את־מזכחותיף אפרחידה ־שתה אשר

 ביתך יושבי אשרי ה :ואלהי מלכי צבאות
 אשחאדכשעור־לובך י :ערדיהללוףסלה

 כעמקהבכאמקין עברי* * :בלבבם מסלות
 ילכו " : ךה1מ יעטה ת1כךכ“גס־ ישיתוהו

 : בציון אלהיס—אל יראה חיל אל מהיל
האזינה תפלתי שמעה צבאות אלוהים יהוה ט

אלהי קדש שרפי העליוני׳ צבאות אלתי
 וזהו בתחתונים דירה שהוא הזה העולם משכנות חיבבת ועכ״ז רוחניים

 עס כנודע למשכנן' החלוק מטת של ה ב הס משכנותיך מהידידות
 ידידות עצמו כ״ז זעס עליונים צבאות אלהי שאתה צבאות ה היותך

 זיהית מעלה של ב״ה על כמשמעו משכנותיך יאמר או * אלה משכנותיך
 והוא בחצרות ויצח במשכנות נכנס כי ה לחצרות אן׳ אל לב בשום הענין

 אל החצר שבין כערך הוא כנדן המכוון מעלה של בערך מטה של ב׳ה כי
 שתכנס כדי התחתון עולם שהוא בפרוזדור עצמך התקן מעין הבית

 ידידות מה הנה המשורר אמר הענין אל ונבא • העליון שהוא לטרקלין
 ת׳ היותך חל המתייחסים העליון בעולם למעלת אשר הס משכנותיך

 יוחד עיקר עושה ההם המשכנות מידידות נפשי הנה כי צבאות
 מעלה של בה של׳ חצרות הנקרא מטת של ב״ה הוא העת׳ז ממשכנות

 מטה של בה הס ה לחצרות נפשי כלתה וגס נכספת אס הנה כי )ג(
 מזה בעלותה אז לה טוב כי עצמה על ממנו עיקר עושת שנפשי לא

 ונס שנכספה מה כל אס כי מעלה של המקדש בית חל תעלה כי העולס
 יבצר לא הזה בעולם שעודנו ובשרי לבד גזעי על הוא התחתון אל כלתה
 נכספת כן על כי כו׳ ירננו ובשרי לבי וזהו התחתון בב״ה המצא ממנו
 איזו על ירננו אומרו בדקדק יאמר או * הגוף הנחת על נפשי

 וגס אלו פסוקים עס כו' צפור גס פסוק כן גס וימשך ידבר רנה בחינת
 יוסיף ומה יחן ה'מה מזבחות אל אפרוחיה צפור מתעניןשית לב נשית

 אחר ואלהי מלכי אומרו יתייחס ואיך יעשה בדעת לא כי צפור מעשה
 המזמור מייסדי קרח בני כי והוא שאחריו פסוק ימשך וגס הצפור מעשה

 שלמת ידי על המקדש בית כשנבנה בביתהמקדשתיו משוררים הלז
 אשר בעזרות רק הקדשיס בקדש או כהיכל נכנסים היו לח אך כנודע

 של הס משכנותיך ידידות מה יאמר וכזה )כ( המקדש כית בחצרות
 זה כל ועם )ג( כתוכס שוכן אתה אשר הקדשים קדש זכית מעלת

 חשקה כי על הוא זהטע העירו' הס ה לחצרות נפשי כלתה וגס נכספה
 מה אמר זזה נעזרה שם לשורר הכית כשיכנה שיזכה גופי הנאת אל

 האיכות גדולי ה' שהמשכנות עס ה' לחצרות נפשי כלתה וגס סנכספת
 כני כי חי אל אל ירננו וכשרי שלבי כדי הוא הלא כעצם שס נהנית ונפשי
 ושמא )ד( המקדש בית בעזרות משוררים להיות עתידים היו קרח

 ולא רוח ולא בשר הוא אשר הגוף בהנאת חשקת מחכמה לא כי תאמר
 משכנות אל לחשוק לה היה טוב טזב כן זאס הנפש אס כי מב״ה יטעם

 גס הנה כי מטה של המקדש בית אל וכשרי לבי יתאוה לא איך לז״א ה
 קוץ ספק כלי לה קן מצא דרור וגס בית מצאה מבשרי הגרועה צפור
 את אפרוחיה לשית חשקה כי רואה אני זה כל ועס המקדש מבית

 כי אחר מכמקוס שס אפרוחיה לשית לה יוסיף ומה תן י ומה מזבחותיך
 אלהי לא אך ואלהי מלכי וגס מעלה מלאכי של צבאות ה׳ הוא יתברך הוא

 נתן ארץ מבהמות מלפנו ה עליון שאל אס כי זה אין אך דרור צפור
 לשית ה׳ מזבח על ליקרב דרכו אשר דרור בצפור טבעי בדבר תשק

 ה' מזבח על לשמים אפרוחיה נשחטים להיות כמתאוית שמה אפרוחיה
 דעת ולא שיגלה ולא שיח לא אשר קלה צפור האס ומה ק״ו נשא ומזה

 זבשרי לבי עתה גס זעה ה מזבח אל אפרוחית לתת נפשה חשקה לה

 גס הקאה תבצר לא ני אלחי אל המקדש בבית ומרה שירי לרנן שיתאוו
 מאת הוראת הוכחת הזה הדבר והנה בחצרותיו לה' זמרה בשירי לגיף
 זוכה אדס ואשרי מטה של המקדש בית גס הוא גדול דבר כי כל בורא
 ביתך יושבי אשרי כי והוא שניאלהאותי ועודטעס )ה( בן לבא

 מטה של המקדש בבית הזה בעולם

 שעוד לעתיד גס יזכה זה בזכות כי
 וגפש בנוף היא וישיבה סלה יהללוהו

 שגם הכתוב שעור או )ד(
 שאומר וחומר הקל גומר זה בפסוק

 חוצה בית שמצאה עם צפור גס הנה
 אפרוחיה לשית חשק'בטבע זה כל עס
 יתבר היותו עס מזבחותיך אל

 ונס קדם שרפי של צבאות אלהיס
 שראוי שמכ״ש ואלהי מלכי הוא

 וגס הלזה המקדש בבית שארכן לתאב
 יאות וחומר מקל כי הוא הלמוד בכלל

 אסהצפור ומה כי הלז ב׳ה לחשוק
 יושבי היותה אל בטחון לה שאין

 ה' מזבחך אל לעתיד הזכה ביתך
 ושתה חשקה טבעי כדבר זה כל ועס

 ומה )ה( ה מזבחך אל אפרוחיה
 אשרי כי ולומר ללמוד יש כי עתה גס

יהי' הלא כי האדם בן הוא ביתך יושבי

 : עתה ידבקון ובו מעה של המקדם בבית פה ישיבתה בזכות
 עם להמשיכו יתכן עוד הלו בפ האמור מלכד כ!' ביתך יושבי אשדי

 רבים בלשון הזה בפסוק דברו אל לב כשוס שחחריו הכתובים
 רכים לשון וסופו יחיד לשון ראשו שאחריו פ1יחיד כלשון וכשאחריו

 לשון ראשו רביעי ופסוק יחיד לשון וסופו רבים לשון ראשו השלישי ופסוק
 בקרא המקדש שכית רז״ל שאמרן כמה והוא יחיד לשון וסופו רכים

 למדונו רז״ל כי והוא עוזכם גאון את ושברתי נאמר ושעליו עוז
 האחד על עולת שהשני וכו׳ אדם וכז'אשרי פשע נשוי אשדי בפסוק
 לו ת' יחשב לא אשר הוא מאושר יותר אך וכו׳ פשע נשוי אשרי שאמרו

 שקנו וכו' ביתך יושבי אשרי יאמר זה דרך על להתכפר הזצרך שלא עון
 הוא אשר הוא מאושר יותר אך" )י( בה חשבי היותם ידי על האושר
 הלא ב״ה עמו לו יש ואיך לו ב״ה הוא שעוז אדם אשרי וזהו ב׳ת בעצמו

 הס שהן כאבות עמך שהם באופן חליך מרכבת שהוא בך בהיותן הוא
 מסילות ששתי בלבבס מסילות ואלו חלו הנה כי יהיה וההפרש המרכבה
 גהינס בדרך ואחד ישר בדרך אחד העולם מזה בלכתו לצדיק שיש ודרכים

 בלככס הס המסילות ב' חלו וכל שס מחשר קצת בזכותו להעלות
 יצטערו או יאחזו פן לתה צר כי יוליכוהו דרך באיזה שמהרהריןבלכס

 וזהו אותי מוליכין דרך זה באי יודע איני ואזמר מצטער שהיה כריב״ז
 אשרי רביס בלשון שאמרתי אלו כי הוא וההפרש )ז( בלבבס מסילות

 שאין ישיתוהו מעין גהינס הוא הבכא בעמק עזבריס כשהס ביתך יושבי
 רואים והס בוכים שהס בכיה ידי על אלא עמהס להעלותם זכות להם

 חותן ראיה שמא נפשו אל משה כשאלת עמהס ובוכיס בוכים אותם
 אך והעוברים שס היושבים כין ישיתוהו מעין וזהו עמהס ובכית בוכים

 צריך חין זה כך לו עוז אדס אשרי יחיד כלשון שהזכרתיו כך לו שעוז זה
 למת יעטה כרכות שגס אס כי לבכות יצטרכן לח זכותו שלרוב לומר
 נמשכים כזכותו כי משס עמו לעלות דרך העמק ליושבי מזרה שהוא

 זהס עמו שילכו הדרך להם שמורת רק בכיה כלי מנהינס ועוליס אחריו
 שני הפרש ועוד )ח( כן שיעטה כרכות מעטה לו עשית עד יברכוהו

 אל הגדולה המנוחה חל מיד יעלו לא בעלותם מב״ה סעד הצריכיס כי
 מחיל בהדרגה חיל אל מחיל ילכו רק מעלה של ציון הנקרא המקום
 מיד בך לו שעוז הנז' היחיד חך מהם למעלה אשר אל צדיקיס מדרגת

 כו'הנה צבאות חלהיס ה' )ט( : בציון חלהיס אל ויראת יעלת
 והוא זכותו רב אשר ויש תפלה ולהעלו' לשמוע מיוחדים מלאכים יש

 לו' כו' אלהיס ה קרח בני בקשת זאת והן לו השומע בעצמו יתברך
 מקשיבים יש בצבאות אשר כלס העולס צבאות של אלהיס ה היותך עס

 ואתרי תפלתי בעצמך שומע מהיותך תרחיק לא זה כל עס תפלה לקול
 שאתה למת האזינה רק מדברותיך כלך שמעתיך הרי תאמר לא שומעך

 אל והשיבותיך לו ואמרת שכשרתו שעס לו עשית כך כי יעקב אלתי
 עם לשומרו אלהיס מחנה לפניו שלח וכן כו' אעזבך לא כי הזאת האדמה

 וכו' אחי •ויד נא הצילני כאומרו תפלתו בקול מהקשיב נמנע לא זה כל
 אחר שאף סלה אומרו וזהו דודים דברי יתברך עליו ערבים כי והוא

פסוק על אצלינו הכתוב כענין ותשמע תקשיב תמיד וענית ששמעת

חאוק



עה פד תהלים אל רוממות

ראהארהיסודתכט מגננו

 הוא אלהיס פני מחלה זכו׳ ראה מגננו )י( : חאותלבוט
 אלהיס ראה הרחמים כעל י ה שם הוא מגננו לדון ככואך ואומר הדין מדת
 אתר מפרש זה על גס כעדי מגן ה׳ ואתה דוד שחמר מה מלכד כי זהוא

 וגס מגן קרא ה׳ את כי כס״ד נבאר כאשר אלהיס ה ומגן שמש כי ךכ

שתסייע משיחך פכי הבט כך אחר
' אלהי^קבסלה: תהיה כן ידי שעל באופן זכותו לנו

 אתרפת הלא מזה יותר שהות יש המות ובין שביני רוחי על עולה הייתי
 שאעשה אשמה עון ומכל להחטיאני מקוס הרע היצר וימצא מהתשובה

 ביניכם מבדילים היו עונותיכם כד״א חלהי לבין ביני מבדיל מסך יעשה
 על כאהלים שהם מסך על מסך נעשה עין על עץ וט'זבהעשות

טהור בלתי הוא חשר נמצא עושיהס

 ארפה כן ידי שעל ולא בדין רחום לנו
 הלא כי זה סמך על מתשובה ירי
 העכץ אל ולבא * וכו׳ יום סוב כי

 הזה העולם יעקב ר משנת בזכירה
 הבא העולם בפני לפרוזדור דומה

 כיטוב־־יומבחצריךמאלף יא :פגימ^יחף
 :^דורבאהלךר^ע במת הסתופף בחרתי

 .יתן וכבוד חן אלהימ יהוה ומק1כי בי י
!הוה ע ךטוכלהלכיםבתמים;7יהוהלא!מנ

 יפה אומר היה הוא וט' עצמך התקן
 טובים ומעשים כתשובה אחת שעה

 הבא העולם חיי מכל הוה בעולם
 * כאן עד הזה העולם חיי מכל הבא בעולם רוח קירת של אחת שעה זיפה
 ושם המעשה עולם הוא הזה שעולם היא הכונה זס ש לב לשית ראוי

מה וכן וטרקלין פרוזדור משל ימשל ולא בפירוש יאמר השכר עילם

צבאות

 איך חומר היה הוה אומרו ועוד מעצמו מוכן היה וכו' התקן שמפרש
 קושיא לו שהוקשה לפרש דרכנו אומר היה הוא לשון כי הקודם חל מקושר
 שהיה מה ידי שעל וכך כך אומר היה הוא כי תתמה אל ואומר בקודם
 אחת שעה יפה יאמר איך ועוד אזיל לטעמיה כי האמור יתורץ אומר

 השכר מכל מעשה מעט שיפה לומר השכר מסוג המעשה וט׳שאין
 שמוסיף במה דבריו סותר איך ועוד נחשב זר כמו הלא בעצתו והענין
 דרך חין הנה אמנה אך י וט רוח קורת א'של שעה יפה ואומר

 וכמאמרנו תמיד נגדו להיות המות יום זכור ידי על לא חס לאדם תשובה
 ידאה ולא יחיה גבר מי פשוק ועל וט' שימותו יודעים החיים פסוק על

 מות לפניו רואה תמיד יהיה ולא הזה בעולם יחיה גבר מי שהוא וכן' מות
 ישוב אפשר זה שבלעדי גס כי סלה שאול מיד נפשו ממלט להיות שיוכל

 מנהינס נפשו למלט שתספיק כך כל מעולת תשובה תהית לא בתשובה
 אשמתו שיורי חלאת להתס עשור או ימים שם מהיות יבצר לא כי סלה
 ידעאנוש וכי כגמרא ומקשו מיתתך לפני א' יום שוב אמר יש לזה והנה
 יתן שהחי שתכונה באופן למחר ימות שמא היום ישוב ותרצו חיי כמה

 . לא .ואמר ר'יעקב בא זה על יום ככל וישוב א׳ יום הס שחייו לכו אל
 שאין שהצייר אס כי יוס שיעור שחייך רוחך על שתעלה האומר כדברי

 הזה העולם וזהו לטרקלין הפרוזדור מן כניסה כשיעור רק מהחיים לך
 להרהר א' בשעה תשובתך לגמור עת ככל תחיש תמהר כן על זכו' דומה

 רק תשער לא אס כי האפשר ככל פרשים ככל ותקון וחיטה קשובה
 * וכו עצמך התקן כאומרו כי נמצא במלאכתך תתרפת אולי יוס שיעור

 לפרזזדר דומה הזה העולם שאמרתי מת לומר האמור אל פירוש הוא
 כי לתנא והוקשה וכו׳ שתכנס כדי שיש בשיעור עצמך שתתקן פירושו

 ידי שעל יותר או א׳ יום שישער האומר סברת היתה טוב טוב הלז
 בחפש מעשיו לתקן כדעתי יתיישב כך כל קצר כלתי שיעור חושכו

 לעשות יפנה לא תזה הנמרץ שבחפזון קלת שעה בשערו מש״כ מחופש
לטעמיה אזיל הלא כי זה מאמרו על תתמה אל אמר כן על ראויה חשוכה

 קרח בימי שהיה דוד משיחו זכות
 ולהרפות כן על לסמוך זה חומר איני

 תשובה גדר שהוא וט' הסתופף בחרתי וכו' טוב כי הלא כי מתשובת
 את שיראה אלהים שם חת שבקשתי מת ואומר ומפרש )יב( גדולה
 אלהים מדת עם ה מדת להיות טוב כי הוא הלח בדין לרחם ה מדת
 שמש לפני שהוא מי כמשל שהוא וכו' ומגן שמש הנה כי לבדו אלהיס ולא

 ת הוא כן השמש מהכאת למגן מסך שם מחמתו בסתר ולהיות ט שמכה
 האס תאמר ושמח לו מגן ת ושם הנידון את ישרוף אלתיס ששם אלתיס

 משפט יעשה הארץ כל שופט הלא כי אפשר אי מעובינו לנו יוותר ת' שס
 חן כ• הוא שיעשה מה מעזי׳לו״א יותרו ותרן זמאןדאמרקב״ה

 כמאמרנו קונו בעיני חבו׳ כייתן א' ה' שם יעשה הטבות ג׳ כי וט׳ וכבוד
 בגזר שיהא מה כי כבוד יתן וגס כוי בעיניך ולחסד להן ותכנו יום יוס

 שלישית עוד * בביזוי ולא כבוד דרך לו יותן וכיוצא מייסורין עליו
 נזהר תמים הולך איש יהיה שאס כתמים להולכים טוב ימנע לא כי והיא

 כי לעשות לו אפשר שהיה מה כל לעשות זהירות לו יהיה לא אך מחטא
 בתמים להולכים טוב ימנע לא ה אך ממנו הטיב ימנעו הדין מדת פי על

 למי לתת הוא גדול שאוצר רז״ל שיזמרו אחון אשר את וחנותי ענין והוא
 לו אין שעבירות הוא כי לו שאין למי שהוא הגון שאינו פי על אף לו שאין

 ואשר )יג( הדין מדת לא יחננו ה׳ כי כתמים הלך כי זכיות לו אין אך
 כך בוטח אדם אשרי צבאות ה' כי הוא הלא משיחך פני והבט אמרתי

ראשו על בחרבם פלשתים היו כי בחד נשלמות היתה אשרמדהזו

 לטרקלין מהשרוזדור הכנס כשיעור שהוא אחת שעה יפה אומר הוח כי
 אריכות אחד דברים כ׳ יש הבא כעולם כי והענין הבא העילס חיי מכל

 היות יצוייר לו אמר הענין אל ונכא י רוח והקורת התענוג כ הימים
 כי פה בתשובה אחת שעה יפה זו בבחינה תענוג כלי יטיס אורך שס

 יאכל שבת כערב שטרח שמי שס כן שאין מה ותיקון זכות מרויח בשעה
 אל אך ארוכים החיים מציאות בבחינת שהוא חיי עכל וזהו בשבת

 כי כן לומר לי חלילה כי אמרתי הס שבחיים התענוג בחינת שעל תחשוב
 חיי מכל הבא ועינגהעילס ריח קורת של אחת שעה יפה ההיא בבחינה

 לו שיש לחשוב לגבר טוב היות עס כי הדברים כלל • העילסהזה
 הטרקלין שלפני בפרוזדור שהוא לחשוב הוא טוב יותר בו לשוב חיים יום

 הוא בסצריך יום טוב כי היות עם ליער המשורר כיון אחשב וזה )יא(
 לעולם שקורא הבא העולם טרקלין שלפני כחצרות שהוא הוה העילס

 אלהינו בחצרות ה׳ בבית שתילים כעכין בית העליון ולעולם חצרות הזה
 במקום נטוע שהוא לאילן דומה צדיק לחה כי שהוא שכתבנו יפריחו
 הזה בעילם ימפריח ניטה נופו הוא ונופו העליון כעולם שהוא טהרה

 יום טוב כי עם אמר הענין אל ונחזור ' ״ יפריחו אלהינו בחצרות מהו
 סוכמאלף הוא הזה כעולם לאדם שיש שישער א' שביום בחצ״יךשהוא

 ומ״ט בתשובה מ-ויח ן הוא כאן כי החיים מציאות כבחינת הכא בעילם
 בחרתי לא אני אך וט׳ אחד יוס שוב האומר סברת שהיא ריוח אין ושס

 כאלו עצמי החשיב שהוא אלהי כבית הסתופף כחרתי אס כי זו בהשערה
 שלפני כפרוזדור שאני לשער יעקב ר' סברת שהוא ה כית בסף אני

שאס שהוא רשע כאהלי מדור הזה הקצר כשיעור ובחרתי הטרקלין

 שהם רשע באהלי דר שהוא מעונות
 בחרתי וזהו מהרשע שנעשו אהלים

 כל מסלק אני כן ידי שעל הסתופף
 הייתי אס רשע מדורכאהלי מסךעון

 ושיעור כמדובר 5 מליתקן מתמהמה
 הדין למדת אומרו שאקר הכתובים

וגס הרחמים שם הוא מגננו שיראה

 למות שהערה הבכאיס כראשי צעדה יראה עד ידיו אסף בטחונו זכרוב
 יעמוד זכותו כזה איש זכאים נמות ימיתונו אס שאמר נפשוכמ״שז״ל

 הנה כי יאמר או )י( י משיחך פני והבט עליז אמרתי כן על לנו
 היו הדור כו'שליצני לי באומרים שמחתי פסוק על ז״׳ל רבותינו אמרו

 כי המות מתי לו כאומרים והיה שמה ונלך ב״ה יבנה מתי לדוד אומרים
 ועם כו' בנך כיאם הכית תבנה לא אתה רק האומר יתברך מאמרו ידעו

 בעיני גדלה כי בטובתי שלא זטנתס דבורם היות עס שמחתי אמר זה כל
 ההוא ב שיבבה דוד בימי מתפלל כל כי נמצא בבניינו בה שמחת

 בני אמרו כן על העולם מן מהרה דוד שיסתלק דרכו פי על כמתפלל
 ז״ל ממאמרם כנודע והעונות מהצרות לישראל מגן הוא ב״ה הנה קרח
 הוא מגננו כי אתפלל והנה מספר אין במק־מות וכן ביה זה עזכם גאון
 במקדש לפניך מלעמוד משיחך דוד יסתלק באופן לא אך אלהיס ראה ב״ה

 שהוא היו דוד ביתי אלה קרח כני כי והוא משיחך פני והבט הנו'רק
 יוסח' זה משיחך יהיה כיכוב והטעים )יא( במשמרותס חילקם

 לוה וקרוב מבלעדו מקרם שיהיה ימים מאלף הדור על להגן בחצריך
 ח' יום מיתתו שיקדים שאלתו על לדוד יתברך הוא שאמר ברז״ל נרמז

 יעלה עולות מאלף בחצרי שאתה אחד יוס טובלי בשבת ימות ולא
 דוד על כן אמרו קרח שבני נאמר דרכנו פי ועל כו׳ הבמה על שלמה
 הנז' משיחך יהיה הדור לתועלת הוח טוב כי משיחו יעביר שלא עצמי
 מנן הוא גס כי דוד בלעדי כ׳ה שיהיה יום מחלף בחצריך דוד שהוא
 אשאל ולא מהמקדש עיקר שאעשה ומה עצמו מהמקדש יותר הדור

 אלהי בבית הסתופף בחרתי כי הוא הלח ימיו שתחייך משיחך מענין
 כי צדיק איש להיות ב״ה לכו המגן היות בין הפרש זה הנה כי ־( והו ט'

 הלאלאיטהרנו מלבאצרה בעדנו שיגן גס צדיק איש בהיות הלא
 זהתמידין כפרותינו נביא כי ג׳ה בעדנו המגן כהיות כאשר זשמיתינו מ

 כירושלס אדס לן לא ז״ל כמ״ש בידינו בחטא ללון יניחונו לא הס גס

 הוא השנית מהחלוקה תר1י מהבה עיקר שעשיתי מה וז״א בידו וחטא
 איש שיעשה עין כל כי והוא כו' מדור אלהי בכית הסתופף בחרתי כי

 היו עונותיכם כד׳א אלהיו לבין כינו מבדיל ומסך אוהל עליו נעשה
 אהלים כ דר נקרא מעליו אשמותיו נקיון כלי שהמתמיד נמצא כי מבדילים

 מחיי ב״ה בנין לנו למגן אכחד לי טוב כן ועל עליו המאהילים רשע של
 לא באיפן שיהיה תפלתי מהיות חמיש לא זה כל ועם מקדש בלא הצדיק
או )י( " משיחך פני והבט כקזמרן צדיק של מושט גס יפקד

שעור



:כך בטח אדם א׳שח צבאות
 : מזמור קרח—לבני ׳ למנצח " ה3

 ארצך ירהויה רציות ב
 בסית עמך עון נשאת נ :יעקב שיות שכת

 כל~עכךתך אספות י כל~חטאתםסלת:
 ישענו אלחי שובנו ה : אפך מחרון השיבות

 הלעולםתאנף־־־בנו י :עמנו כעסך וההפך
 קלאאתהתשוב י * :אפףללרודור תמשך

תחיינו

אל חממות
 מכפר אינו אך הדור על מגין כייסוריו הצדיק כי והוא הכתובים שעור

 החוטא ייזקן והאריכות ההגנה ידי שעל והפשר שמאריך אס כי העונות
 תיקון יש הך שביס הבלתי מגקעל אינו המקדש בית אך וכיני ביני

 מגננו עתה אמר בה מין כקשת אחרי והנה קרכנוק ידי על ההשמות
 הדור מגן הצדיק שהוח אלהיס דחה
 הוא כי לקיימו משיחך פני והנע

 שהיה דוד על שהוא שכקבנו המגןכמו
 בנין ה קודם חלה קרח בני בימי

 שאלתי וו ומהששתיס )יא( ?3

 הדור מגן הצדיק וקייס הכית בכין
 שחין דבל־ יש כי הוא הלה בייסוריו

 והוא מועיל והמקדש מועיל הצדיק
 מאלף בה הוא כיסוביוסבחצריך

 מהצדיק לי מגן שיהיה גס מקדש בלי
 ככית הסתופף בחרתי כי זהוא
 ידי על כי רשע מדורבאהלי תלהי

 עינית טומאת מסכי יוסרו המקדש
חהלי שהס צגליו מלהאהיל ההדס

 כי )יב( הצדיק ידי על כן שאין מה יסתלקו הקרכנות ידי על כי רשע

 אלהיס שס עס בהתחבר ה הוא והגנה הכאה שהוא ימגן ששמש אמת הן
 חן לו שיהיה שהוא תן כי הדור על מכהוה'מגין האלהיס כי המיישר
 ואתי ומצלי ייסורין כעל שהיה כרבה נשמעת תפלתו שתהיה בשפתיו

 באופן ייסורין אין כי כבוד דרך שהן שנית מרעתרעכ מיטראלהנין
 ה יתן וככוד חן וזהו כבוד דרך אס כי וכיוצא הפתחים על שיחזר יתבזה

 משם ולא כדבר משותף הרתמים כעל ה שס כי יורה אלה שתי ידי על כי
 שלא מה כי תועלת להבאת לח חך היזק לסילוק הוא זה אך לכדו תלהיס

 על כן שחין מה לחוטאים לא אך כתמים להולכים הוא קניני טוב ימנע
: כהס שיתכפרו הקרכמת ידי על לחוטאים גס טוב ימנע שלא ב״ה ידי

 לצדיק מכה שמש ומגן שמש א' אהגה בייסורי יש מיניס ב יאמר
 שמצירוף יחד אלהיס ה שהס שמות ב ידי על והוא לדור ומגן

 אהבה של ייסורין שהס לבדו ה לשם יתייחסו ולפעמים באו שניהם
 בשפתיו חן שיתן וכבוד כחן הס חס הוא הלא יודע וכמה כשלמות יותר
 היא זאת בזיזןכי דרך ולא ככוד דרך ייסוריו שיהיו וגס אלין קראו בכל

 וגס ה יתן וכבוד חן וזהו חלהיס צירוף כלי לבדו ה' אותם שיתן הוכחה
 הכאת גס אס כי מצרה מגן לדור יהיה כלכד לא כי והיא שנית הוכחה
 ה׳ )יג( : כתמים הולכים כשביל לדור טוב ימנע לא כי הועלה
 כי להשתופף טוב בה הוא ה כחצרות כי אמרתי הלא כוי אשרי צבאות

 ה'צבאות אך לישראל הוא מגן כי הצדיק וגס לישראל גדול סמך הוא
 בך בוטח אס כי צדיק חל ולא מקדש אל לא מכטחו שס הבלתי אדם השרי
 מאשר עמו שתהיה ודאי כי בך בוטח הוא כי באופן כך מחזיק כי עהוא
 שעמו השר כי יהיה צכאות תואר ואומרו עמך הוא שלס כי יודע הוא
 יחשיב לא וחילו עמו שרב גדול מלך אך אצלו חשוב היחיד גס מספר מתי
 יחיד כי הוא נחשב במת כי למעכו הרכה לעשות עצמו א'בפני איש
 אתה ותחתונים עליונים כלס הצבאות אלתי היותך עס הי חתה אך הוא

 היותו עס כי בך בוטח אדס אשרי צבתות ה' וזהו יחידי איש אפי' מחשיב
: מאתך מאושר יהיה יחידי

 הנה כו׳ רצית )ב( כן׳ קרח לבני למ^צח 00
 כי המפרשים רוב דעת הסכימה

 לב בשית הענין אל ולבא * ידבר והארו' המר הלז האחרון גלות על
 לבלתי ראוי היה הארץ רצון על שאדרבה ארצך ה רצית אומרו חל

 והראוי שבת אומרו ועוד * אותם ותקיא לה היצרו כי מהר השיבם
 אמנם " ישראל שבית אמר ולא יעקב אומרו ועוד * כו' השיבות יאמר
 מר לנו מר הבה הזה החיל הגלות אורך על לבס מנהמת קרח בבי יאמרו

 מחרבן בשיבתה היה מאשר ציין שיבת את מלשוב הלוה הגלות בשתב' מה
 הארכת לא כי הקץ את לחשב מיהרת אז כי א' דברי' בשלשה וזה ראשון

 שבתותיה את ותרץ דעתה הסיס עד בלבד ארצך ה׳ רצית עד אס כי
 השני'שביטלו משפר בלבד שכה ע שהם בשבתותיהם שבתה לא אשר

 לא כי וכו'והוא שבת אז כי והב׳ יעקב שבית שבת ומיד ויובלות סמיטין
 טרם כי כו׳ ה׳ בשוב במזמור מאמרכו והוא שבת אס כי השיבות אמר
 כי שהוא השיבות אמר ולא שבת וז״א למקימי שכינה שבה ישראל שווב
 רצון עת לך היה תחלה בשובך כי יעקב שבית כך ואחר תחלה אתה סבת
 ראויים נהיה עד הארכת לא כי שלשית להשיבנו לעזור מעיר לנו זה ויהי

 השיבותנו יעקב לתואר מתוארים שהיינו בעוד אס כי נכנה ישרג! זכשס
 כדי עשית ומה חסדך היטבת כמדי ב׳ בגלות וכן )ג( יעקב שבית וזהו
 לתואר מתייחסי׳ היותנו עס שני בית יבנה לבלתי אשמותינו יעכבו סלח

 היו הצל'שעליו עון ישראל על היה כי גס ומה ישראל לשם יעקבולא
כו' עין נשאת כי הוא הלא אחרות חטאות מלבד במדי .כליה מתחייבי'

פה פד תהלים
 נאצר נכוכד לצלם השתחוו כי והוא מיוחד עון ישראל על היה אז כי והוא
 תלמידי כמאמר כליה בהם עושה היה עין יתב׳להס מחשיבו היה ואילו
 לצלם שהשתחוו על כליה שנתחייבו באומרו אליו יוחאי בן שמעון רבי
 שם תואר נשאת ואסתר מרדכי ידי על ישרחל או שעשו תשובה ידי ועל

 חטאת תואר ונשאר מזיד עוןשהוא
 תשובה ידי שעל הגמרא כמסקנת

 מיראת אז היתה כאשר מיראה
 וחטאת נעשי׳כזכיו' זדונות המן גיזרת

 אותן כסית מהס אחד לכל הנשאר
 רבי מאמר שהוא יחשב לבל בכסוי
 שאמר לתלמידיו יוחאי בן שמעון

 אני נס לפניס א11 עשו לא הס ה הקב
 וגס )ד( לפנים אלא אעשה לא

 אחר כי חסדך היטבת יון נגלות
 פועלת והיתה עברתך שנתפשטה

 כל אספת ובבנותיה ובהם בהיכל
 לפעול שנחרה אחר והאף עברתך
אפך את שנחרה מהחרון השיבות

 יתברך הוא שיבח כן על כי עצום חסד שהוא אפך מחרון השיבות וזהו
 פועלת כבר שהיתה אחר אחור חמתו להשיב זכותו שהספיק פנחס את

 המר בגלות גס כן על )ה( ישראל בני מעל חמתי השיב וזהו בישראל
 אפשר אי תגאלנו תשובה עשית שבלי לומר והבה חסד עשה הרביעי הזה

 מקומות בכמה אצלנו הטעם כמפורש משיח חבלי ידי על או מאלינו או
 בא כי היא מדתך הלא כי היא לאה ׳ה אקךמ עתה נשאל אשר החסד אך

 חך כך תעשה הוא ראוי זמנים שאר בכל והנה אותו ליטהרמסייעין
 תחלה אנו נתחיל עד מלסייענו להמתין ראוי אין הלז האחרון בגלית

 כי ישענו חלהי אתה הלא כי נתחיל עד תייחל ולא אהה שובנו אס כי
 ועשה ולהושיענו בסוף להשיבנו עתיד אתה כי תשועתנו תלויה בך

 והוא רוחך נחה בשביל עשה לכך ראוי' אנו אין עדין ואס מעתה אותו
 ע״א ובתי חרב שהוא בביתו הבה שמביט עת בכל כי ז"ל רבותינו מאמר
 אותו יופר בתשובה תשיבנו ואס כו' כועס מיד ביישובן תרטיות ובתי

 על הזוהר בספר הנה כי יאמר או וכו' והפר זוהו הכל יתוקן כי הכעס
 אומרי' כי שפירושו אמרו ישראל בתולת קום תוסי' לא נפלה פסוק
 ה אהה אס כי מעצמנו שקמנו כראשונה הזאת הפעס חין ישראל כנסת

 והנה מעצמה כלומר קוס תוסיף לא וזהו בעצמך ותשיבנו ותקימנז תבא
 שהוא באומרו הדבר על יתברך הוא לשיכעוס כדאי זה דבר כי ספק אין

 עם בעצמך בנו ש יתברך לפניו אוחרי' שאנו יתכן כן על כבודו לפי שלא
 ממך נבקש זאת גס כי בך בטחנו ועוד זולתך לבו ואין ישענו אלהי היותך

 בא כאשר כי בב״ר ז"ל מאמרם בהזכיר והוא כז' והפר והיא ותעשנה
 עם כעסו היפר לביתו אהובו שבח יתברך משמחתו המוריה להר יעקב

 עליה וכעס סדום את להפך שהלכי המלאכים שני הס והתיק אסיריו
 התירס ואו אנחנו משחיתי׳ כי אומרס על למחיצתן יעלו שלא וגזר הבה

 זה ומעין * כאן עד מלחכיאלהי׳עוליס והנה וזהו למחיצתם לעלות
 ישענו אלהי שובנו יתברך אלין הגאולה מייחלי ישראל פה יאמרו יתכן

 ביתך אל בואנו לך ויערב השמח כך וכל המוריה הר מלונך בית אל
 שעם מאז היה כאשר והוא עמנו כעסך תפר לך יש כעש איזה שאס
 כו' בנו תיאכף הלעול' המלאכים)!( עס כעסו הפר ביתו אל שבא יעקב

 אינו בנו תאנף הלעולס הלזה והמר הארוך הגלות בבי ואומרי' מוסיפים
 ועל שלשים על שהם ודור לדור הוא אפך המשוך אס כי חלילה ממדהך

 שלישי דור שהוא ודור וגס אחר א׳לדור מדור שהוא לדור וזהו רבעי׳בלבד
 כוונתך שאין ודאי וא״כ חלילה לעיל לא אך אחר דור שהו' ההיספת ובוי״ו

 שאמרת מה הלא כי אפשר חי בנו האכף ל' לעז ה יאמ' או לעולי• להתאנף
 שהוא נמצא תאנף לעולם ואס דור לדור הוא עמלק שעם אפך שתמשוך

 כי ז״ל מאמרם העניןינזכירה אל לבא ה' אחה הלא )'ז( : עולם עד
 שומעם שבין ההפרש ראותם אחרי למשה ישראל אמרו תורה במתן

 לכן יגלה הלואי רביכו משה לו אמרו משה מפי לשומעם מפיהקב״ה
 דכתיב היינו לבא לעתיד אלא עתה זה אין משה להם אמר שניה פעם

 ראש להיות הקב״ה עתיד ארז״ל וכן מבשרכם האבן לב את והסירותי
 נהיה אז כי זהעבין כו' תורה להם ודורש עומד והוא לצדיקים חולה
 בבן יהיה לא הרע יצר גס זוהמתבו שהפסוק מה מלבד כי נביאיס כולנו

 אדם שידבר לומר נצטרך שלא באופן וטהורים קדושיס כולנו נהיה כי
 כי נשמח יתברך שבו אס כי * אלהיס עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו

 ונבא אלהיס עמנו בדבר מות אסון יקרנו ולא הוא קדוש כי נהיה קדושים
 הוא וישיבנו מאליו צדק שיקרב ישענו אלהי שובנו אומרו אחרי הענין אל

 חלילה לומר ושאין מעצמנו שנקום בחירתנו אל ימתין ולא מעצמו
 להשיבנו לך שראוי טענה עוד הנה עתה אמר כמדובר בנו יאנף שלעולם
ב שתשו עתיד אתה הלא כי ועונות חטאים בטומאת נשתקע פן מעצמך

ותחיינו



עי פה תהלים אל רוממות

יהודה דהראינו יי :כף—!שמחו ועמך ףחיינו

 נחש זוהמת להסיר שהוא עולם חיי סיני כהר חייתם נמאן ותחיינו
 להיותה רק מות עתה אין כי לנצח המות שתבולע באופן מקרבנו
 הלא יחמר וזה באמת יקרא חי בו זוהמא אין ואשר נחש בזוהמת כרוכה

 ידבר אל אמרו כי בך שמחו שלא כמאז יקרם לא ועמך תחיינו תשוב אתה
 ידבר ובקשנו נמות פן אלהיס עמנו

כנודע ואמת חסד שהם החלה

 עתידים זעמך אז אס כי עמנו משה
 יוכלו כי ודס בכשר ולא בך שישמחו

 בפנים פניס לראותך קדושתך לסבול
 ששים יהיו חס כי חיים יהיו בלבד זלא

 יהיה לא כי כך מתעלציס זשמחיס
 הרע יצר ולא נחש זוהמת לא בס

 תאכלס לא כי יתברך בו וישמחו ויחיו
 שאמר ז״ל שאמרו כמו הגדולה אשך
 שישוב כך אחר כשרצו לישראל משה
 עתה זה אין ואמר ה' עמהס ידבר

 עדין ואס )ח( לבא לעתיד אס כי
 זאת עשה לסבול נוכל הס פקפוק יש

 אתה כחשר אז כי הוא הלח איפה

 מה־ידכר אשמעה ט חסדךוישעךתתן־לגו:
 ^מסאל־עמוואל־חסיחו י כי !הוה האל

 ישעו ליראיו קרוב אף י ואל־־ישובולכסיה:

 נפגשו ^־ואמת י* :בארצנו בבור לשכן
 תצמח מארץ אמת יי גשקו: צדקןשלום

 ־יהוה.יתןהטוב“*גם־ יג :נשקף משמים וצדק

צדקלפמויהלףרשם יי :יבולה תתן וארצנו

 כהראותך הראנו עתה אך דין כח הוא אלהיס אש בחינת היה לנו הראת
 ישענו אלהי שובנו ששאלנו וישעך חסדך ה' הראנו וזהו חסדך בחינת

 חסד מדת שהוא ה' האל ידבר מה אשמעה פחד בלי ואז )ט( לט תתן
 עמנו ידבר שאל בקולו לשמוע חפץ שאיני אומר ולא בפניס פניס זר״ח

 דבורו כי כו' בשלוס ידבר אז כי הוא והטעס בך שנשמח חס כי אלהיס
 בסיני כאשר מלמות תיראו שלוסלכסאל שלוסכלו׳ יהיה אלינו

 שחסר חסידיו וחל עמו אל יהיה עתה כי הוא כך אז לנו שיחמר והטעם
 ידבר אל לומר לכסלה ישובו אל ובזה לו יאמר קדוש הנשאר וכל האבן לב

 אז כי עתה זה אין משה שאמר שהזכרנו רז״ל מאמר והוא אלהיס עמנו
 אז כי שהוא אז שיהיה ההפרש להורות יאמר או האבן לב בס היה עדין
 מישראל אחד כל עס מדבר השכינה דבור רוחניות שהוא הדבור היה

 בעצמו שלוס מדת יהיה המדבר אז אך כו' עליך את מקבלני לו וחומר
 שלום ידבר כי אומרו יהיה או " לכסלה ישובו אל ובזה כו׳ עמו אל

 שהוא שארז״ל שלוס בריתי את לו נותן הנני פסוק על ז״ל מאמרס כענין
 שאס כתבנו זשס והשלום החיים אתו היתה בריתי הה״ד לעולס שיחיה

 אלא בחה המות אין כי והשבט שלום החיים אל הכתוב קרא למה כן
 זוהמא בהעדר אך יתמידו ולא הגוף עם מהנפש החיבור פירזד מחמת

 כאשר הוא כי שאומ שלוס ידבר כי יאמר ובזה ימות לא זך החומר שגס
 כבר כאשר הוא פחד בלי שאשמעה מה והוא תצא כי תנא כי ד״א כמה

 לנצח המות בלע וכבר עלידיהעדרהזוהמתנחש לגוף הנפש שלוסבין
 שלום זה והיה ימותו ולא אלהיס ס עמה ידבר לסבול כח יעצרו זבזה
 חסידיו אל אחדהעס בין הפרם בזה יהיה לא כי חסידיו ואל עמו אל כולל

 אל לומר לכסלה ישובו שאל כאופן בקרבו שלוס זה יהיה אחד לכל כי
 יתברך מפיו האלה' ידבר מת שאשמעה אס כי אלהיס עמנו ידבר
 אתה דבר שאמרנו בסיני כאשר יקרנו שלא נבטח במה לומר וחין )י(

 הגדולה הבבואה לסבול נוכל כי אלהיס עמט ידבר ואל ונשמעה עמנו
 הוא הלא ה האל משמות שהס עליונות ממדרגות שתהיה גס ומה ההיא

 כבוד לשכון הוא הלא כי זה ישעו ליראיו היות הוא קרוב אך כיהנה
 והיא ישראל בארץ דבק הוא כבודו כי מאד קרוב דבר הוא כי בארצנו
 כל הלז משולש חוט בהתחכר כן ידי ועל כנודע עמה יחס לנו שים ארצנו

 יחס שאין במדבר שהיה בסיני מש״כ נמצא קץ אין עד אושר יקר ן הו
נמרץ חצוניות הוא עצמו מצד בו שהיינו המדבר כי לנו לא וגס בו לשכינה
: ההוא הדבקות ולסבול להשיב כנגדנו עזר לנו היה לא כן על

 בבראשית ז״ל מאמרם בתזכיר שאחריו הכתובים וימשכו יאמר או )ט(
 השרת מלאכי נעשו האדס את לברא הקב׳ה כשבא כי רבה

 שכלו יברא אל אומר אמת חסדים מלא שכלו יברא אומר חסד כו' כיתין
 יברא אל אומר שלוש צדקות מלא שכלו יברא אומר צדק שקרים מלא
 כי השלום אל צריכה הצדקה כי במקומו וביארנו " קטטות מלא שכלו

 הקב״ה עשה מה שלום הצדקה מעשה והיה כי שלימה אינה בלעדה
 במקומו ביארנו ושם תצמח מארץ אמת שנאמר לארץ והשליכה אמת נטל

 האדם שפוגס מה כי אמת כת קטרוג תקן בארץ אמת תורת ה בתת כי
 הנה והוא הענין אל ונבא י אמת בתורת בעסוק מתקן שקרים נדבר

 לבית טוב רב ניתן היה השלום גס ניחן היה ארצה אמת ניתן כאשר אס
 אל זה תיקון להביא כן על ולהושיענו בארצנו יתברך שמו לשכן ישראל
 וארוך המר הזה החיל הגלות בני התקוה אסירי אנחנו אומרים הפועל

 לנו היו באופן שלום גס ניתן היה בארץ אמת ניתן וכאשר יתן מי
 יותר הנה כי חנם בשנאת ביתנו החריב שלו' העדר כי ארבעתם

 דבר לשמוע יכלו לא אז כי משיגי' היינו בסיני התורה מקבלי מהשגת
 עתה אך כו' עמנו אתה דבר משה אל ואמרו בדברו יצאה נפשם כי ה׳

 אל שלו׳ ידבר כי לנו יטיב כאשר ה' החל ידבר מה אשמעה כלנוכאחד
 ידי שעל עמנו המדבר יהיה שלו' הנקרא יתברך שמו שמדת כוי עמו

 באומרו רמז וזה הנזכרת המדרגה עד ונגיע בינינו רב שלוס יהיה כן
 שואל שהקב״ה ז״ל מאמרם עמן והוא

 ומשפט צדקה שהם דברים ב מחתט
 ורחמי' חסד יתברך הוא לנו זאזיתן

 מה אשמעה ואמר ואמת חסד שחס
 כאשר לכך אזכה מתי ה החל ידבר
 ויאמר ידבר ארצה אמת שנתן כמו

 שיגוורשפע חסידיו ואל עמו אל שלום
 העדר רוב כי שהוא כו' לעמו שלום
 העם המון בין הוא בישראל שלוס

 שלום בדבורו יגזור ואז לחסידיו
 וכאשרהשליסב׳ כלו׳מייתן ביניהם

 כאשר לארץ חמת נתת שהוא אלה
 אל שלו' גס ידבר כי תאב אני כך באר
שלוסבעמוכי ויגזור שידבר כו׳ עמו

 וצדק חסד בעזרנו יהיו ארבעת' אז
 כסילות הוא לכסלה ישובו ואל בזה כי שלום וגס כארץ שניתן ואמת
 הלא תאמרו ושמא )י( אתנו ועודנה ביתנו המחרבת חנם שנאת
 ועיי בארצנו שתשכון שכינה גאולת היא הנזכר שלה ישעו צריך תחלה

 הקלה של ישועתו כי מצינו מקומות בכמה כי האמור כל ונשיג נושע כן
 הוא קרוב כמעט כלו׳ קרוב אך זה הנה אמר לזה ישראל של ישועתן
 גאולת שהיא בארצנו כבוד לשכון שהוא יתברך ה'הנזכרישעו של ליראיו
 שהענין ואמר דבריו ופירש )יא( האמור השלוס ידי על באמת שכיבה

 אל אומר ואמת יברא אומר חסד זו את זו לבגד נפגשו ואמה חסד כי הוא
 אומר שלום יברא אומר צדק המחלוקת בנשק נשקו ושלום צדק וכן יברא

 ואמת חסד כת והנה )יב( הכתוב פירוש שהוא כמאמ׳ז״ל יברא אל
 עסק זכות שהוא תצמח מארץ כבר הנה אמת כי מחלוקתם נתקנה
 משפטי שכל עלי גומר לאל כענין הארץ מן הצומחת שבארץ אמת תורת

 נתקן הרי תצמח מארץ אמת וזהו זצומתימהחרץ נגזרים הקורה
 היש לראות נשקף מהשמי' צדק ועדין ואמת חסד של האחד הקטרוג

 להתחבר החסד עם לאמת היה כאשר הצדק עס להתחבר בארץ שלו'
 שיותן כו' שלום ידבר כי ה' מאת שאלתי כן ועל כלומר בארץ שלום עס

 שלום ה׳ יתן הדרך ואיזה )יג( שלו'בארץ ונתתי על כמחמרנו בארץ
 הוא שלום ידבר כי שאמרתי מה לומר זכו יתן ה גס כי הוא הלא בארץ

 אוצרו יפתח כי שהוא יתןגסכןהטוב ארצה אמת שנתן כמו כינסה
 הארץ צדיקים ישראל כשאין כי ר״א בפרקי מז״ל שהוא השמים את הטוב
 הטוב אוצרו את צדיקי'פוקח וכשהם לזנוני׳ כהרה והיא מהים שותה

 העולם יתוקן כן ידי ועל רבת ברכה והצמיחה והולידה השמים את
 שהיתהמוציאה שארו״ל אדם ידי על כאשרבהתקללה תוציא לא שארצנו

 ומוציאה חטים וזורעים דרדרים קוציס פרעושים יתושים ארורים דברי'
 מת שהוא יבולה רק קתן לא חרצנו הטוב יתן ה כאשר כי אמר זונין

 שהוא חטה רק ומוץ קש תתן שלא יכלול יתכן וגס בלבד לה שמובילי'
 החמידה תבטל ובזה יהיפסתכר כענין פסולת בלי לה מהשמובילי'

 )יד( כן ידי על שהוא שלום ידבר כי אמרתי אשר והוא השלום ולשפות
 שלום עס בארץ לימצא בחרץ שלום יהי עד נשקף משמי׳ שהיה צדק ובזה

 שלום של פעמיו לדרך הצדק וישם לארץ משמי' יהלך לפניו צדק עתה
 מעין הכתובי׳ ענין יהיה או )ט( :שלו׳ הצדקה מעשה כענין

 צודקת איננה אך לשון כי קרוב אך מלת בו ויצדק אחרת בדרך זה
 שמביא לחתן ידמה ישראל עס הקבה כי ז״ל מאמר בתזכיר והוא בעצם

 שלה את שומרת שהיא עוד וכל אחדי׳ ב והארוסה תכשיטין ב לארוסתו
 ורחמים חסד לישראל נתן הקב״ה כך שלו את לה מעמיד הוא גס

 למען ידעתיו כי ד׳א כמה ומשפט צדק והס אחרי' תכשיסין שני וישראל
 בארבעתן האירוסין ונעשה ומשפט צדקה וכו׳לעשות בניו את יצוה אשר

 ישראל וכשאבדו וברחמי' ובחסד ובמשפט בצדק־ לי וארשתיך שנאמר
 את כו' שלומי את אספתי שנאמר שלו את הקב״ה נטל תכשיטיה שני

 תפדה במשפט שציון שלהם את ישראל יתקנו עד הרחמים וחת החסד
 • ז"ל במאמר' כמפורש שלו את יתברך הוא יחזיר אז בצדקה ושביה

 המר הזה החיל הגלות בני נפש ותואכיעגמי זנבאאלהענין
 נפשם באות כן על כנודע חנם שנאת היא גלותנו סיבת אשר והנמהר

 נבואה השגת עד שלימות לקנות מוכנת אומתט כל הלא אומרי׳
 בתוארי׳ רמזס וע״כ מאתו וברחמי׳ בחסד ווה ה האל ידבר מה שאשמעה

 עד• משתלם הייתי ובמה כנודע ורחמי' חסד מדוח שתי שהם אלה' אלו
 ובזה חסידיו ואל עמו אל כלל דרך שלום ידיר כי הוא הלא הנזכר הגדר

 יתרפא כי מהגלות ונושע חנם שנאה כסילות לכסלההוא ישובו אל
האלהיס מאת לבקש להם מה ואומרת הקדש רוח משיבה )י( הנגע



פו פה תד-לים אל רוממות
 ואין עושה :אלהי׳ ש במה למו יחשב זכות מה כי באופן שלום להם יתן

 והלח עצמס הסעלידי לתקן כירחוקהדברמאד להם שיראה זהרק
 לשכון מהגלות השכינה ישע אפילו ישעו אךקרובליראיז כי יתעו

 בחומריו רמוזה ישראל ישועת זגס לעשותו ליראיו הדבר קרוב בארצנו
 וחיך )יא( בקודס כמפורש בארצנו

 חשד הנה כי הוא הלא קרוב הוא
אתת כי שהסהבשלהקב״ה ואתת

ונתחחדו נפגשו היא אחד ורחתי'
 כשצדק יתברך מאתו לישראל להיות
 נשקו ישראל של שתי' שהס ושלו'

 כמהד״א שלו' הוא משפט כי ונדבקו
 )יב( ט שפטן פלו' ומשפט י(מת
 יעשו זאת יתברך ולנןיראיו )יב(
 בארץ יעסקו כי הצמח מארץ סאמת

 העילה צדקה יעשו וגס גתורתאמת
 מונכזאני כמאמר השמימה היא

משמים וצדק שנאמר למעלה גנזתי

:פעמיו לדרף
ענני ׳הטה־יה;;האזנך לדוד א ן9

שדרה ןאני:ב1ב>קןניואפ

:כל־היום
אשא נפשי

י :חסדלכל־קראןף
 ורב־ וסלח טוב אדני כי־אתה ה

יהוהתפלחתי ד־׳אזינה

נ

שתי עשותס ידי ועל )יג( נשקף
 נשקף משמים שצדק מה על השמים מן הטוב מאוצרו הטוב ה׳יתן גס ה(8

 יהישלוס הזאת ברכה ידי ועל תחןיבולה תצמח ממנה שאמת זארצנו
 ידי ועל )יד( שלום ידבר כי מה׳ תשאלו ולא ידי.מעשיכם על מאליו

 עם משמיס יהלך הכזכ׳ כבוד של לפניו צדק כי בארצנו כבוד תשכון כן
 לשכון לבח הנזכר הכבוד פעמיו לדרך ישס שס היא גס שעלתה השכיל

: הוא גס ישנו השלוס כי מעכב חין כי בחרצנו

 זה מזמור כי המפרשים דעת וכו׳הנה לדוד תפרה )א( פו
 וראוי נסמוך ועליה שאול מפני בברחו אמר

 ואומרו לשמוע הוא אזכך ה הטה אומרו כי ענני אומרו אל לב לשים
 כי יאמר ויתכן וענני יאמר היה הראזי כן ואס התפלה קבלת הוא ענני
 הוא לפניך שחוחילה מה לכן תענה אתה יקראו טרס כי היא מדתך הנה

 אלי הטה לפניך אומר מאז אס כי בקשתי דברי אערוך עד תייחל לא כי
 תפלה בהיות הכתוב ושיעור • תענני תשמע טרס מיד לשמוע מזנך
 וכמקרה אני וחביון עני כי והטעם ענני מיד אזנך קלי הטה לאמר לדוד
 כחשר מיד נפשו תצא פן פת לו מלתת להשהות אין ללחס ותחב העני
 מפרק שהיה ד ובע האכילני לן שחמר האביון עס זז גס איש לנחום קרה
 יאחר שאס רודפו מחרב שחלתו בעמן הוא כן כי חמר נפשו יצאה משאו

 זה מעין יאמר או * אני ואביון עני כי וזהו מצרתו נפשו תצא מלענותו
 הכוונה אין כי ענני מיד אזנך אלי הטה לך לאתר לדוד הפלה ׳כשההיה
 תעמוד כי וידוע אני וחביון עני הנה כי קלי אזנך ותטה אלי התקרב

 שתענני אס כי שתקרב אלי הטה שאומרו הכוונה אין וח״כ אביון •לימין

 והואכיבברחו עמו שהוח שיורה דבר אומר איני ענוה שבדרך >(לא
 אל כו'לבא נפשי עשרה )ב( • שעת באותה היה עני שאזל •עפני

 לבבם והיה יתן מי פסוק על שאמרו בגמרא ז״ל מחמרס נזכירה *הענין

 שאמרתי בשעה טובה כפויי בני טובה כפויי הקב״ה שאמד כו׳ להם זה
 נחשב זר כמו והלא כו' אתה הן לומר לכס לכסמייתןזהיהכו׳היה

 להיטיב או להרע אדם של בידו חפשית הבחירה כי שבידינו גדול כלל נגד
 אמנם * אתה תן לומר להס היה ואיך שמיס מיראת חוץ שמיס בידי והכל

 לא שעדיין חסידות גדר חל אדס הגיע קודס בין הפרש יש כי ספק לין
 להטו׳ אינו והלאה מאז כי ה את לעבוד טוב היצר עס להיות יצרו הכניע

 כי זה לבבם אומרו וזה הוא שכבר מה והתמיד לקיים אס כי הבחירה
 רגלי על ז״ל מאמרם והוא ה את ליראה כאחד היצרי' שני כולל לבבם

 העוסק כל מאיר רבי אמר וכן החטא מן שומרס שהקב״ה ישמור חסידיו
 חמורו על וכן זכות לידי ומקרבתו החטא מן מרחקתו כו' לשמה גתורה

 תביא הקב״ה חין שלצדיק־ס בהמתן ומה אמרו יאיר בן פנחס ר׳ סל
 כראות כי הענין אל ונבח • שכן כל לא עצמם צדיקים ידס על סקלה

 אס מנפשי לי אוי בלבו אומר שחול מפני בברחו אשות בשתי עצמו את דוד
 ובחשוב שניהס על רחמים בקש כן על אהרג אס מגופי לי אוי אהרוג
 אני חסיד כבר כי החטא מן נפשי שמרה ויאמר הנפש היא היחל ועיקרי
 ועל כמדובר ישמור חסידיו רגלי כי לשמרו הוא דרכך חסיד הוא ולאשר
 פן גופי את בשומרך כי שאול בבחירת תלוי וזה שאול יהרגני פן הגוף

 שומר ואינך בחטא היחל אותי ברדפו והוא בחירתו לבטל צריך יהרגני
 עבדך הושע והוא אחר טעם אומר אני זה על בו שהיחל מי את החטא מן
 יאמר אך ^יך בוטח ולא בך הבוטח יאמר היה הראוי כי לב בשום והוא נו'
 ואתה עבדך חני הלא כי למענך אס כי למעני מליהרג גופי תושיע חל

 אין כי מידו תצילנו ולא הורג ביד עבדך את וראית תוכל ואיככה אלהי
 ידו שלח כן על כי עבדו באבדן המלך בנזק בחירתו בחינת על שוה הצר

 שבהציל זגס בבחירת הניחם ולא לעבדי׳ ה' עבדי עכבס על במצריי׳
על בחיים אחפוץ אס היה זה לי היא שההנחה המצא נהנה אני אותי

והקשבה

 אעך כי נמצא תמיד אותך עובד אליך להיות אליך בוטח אני חך לי ע הרי
 אתה כי אליך הבוטח אלהי אתה וזהו שלך עבד ציל מ רק אותי בהציל
 שמרה יאמר או * אלהי אתה כקשר אליך אני גה להיות הבוטח אלהי
זה כי גופי את תשמור שואל שאיני במה אני חסיד כי למעני נפשי

 אחשוב לא כי לי יחשב לחסידות
 תעשה זה ובזכות נפשי בערך גופי את
 שהיא נפשי את לשמור שאלתי את

 ואתי קבי חלק על שואל ואיני חלקך
 עבדך הושע אומר אס כי גופי הוא
 אס כי תפלה מחמת לא הגוף הוא

 הבוטח הוא כי על הי1ז חתה כי להיז׳
 הוא נס יהיה ^היו אתה שכאשר

 להיות יזכה שלח יהרג אס מש״כ ז^יך
 יאמר אי * ישתלם שלא אליך

 אשלח פן מלחטא נפשי שמרה

 אותיואעפ״י הרודף ה במשיח ידי
 אס היה זה האדם ביד שהבחירה

עבירה מעשזת שהצילני שואל הייתי
 להורגך בא כי להורגו לי מותי־ הדין מן אדרבא אך לעשותה בא סיצרי
 זו בשאלתי כי הגנב ימצא במחתרת מואס כנלמד והורגו השכם
 כזה דבר ועל שואל אני השורה מן לפטם חסידות ולעשות אני חסיד
 מבא שאול עבדך הושע הוא יהרגני פן הגוף ועל תשמור חסידיך רגלי
 * אלהיו שאתה מי אה שהורג מנשא עונו ויגדל אלהיכו׳ אתה כי בדמי
 יש ההיא המדה לעומת הלא כי הבחירה בטול ענין ינגדני שאל ועוד

 על נוסף האחרת את זו ותדחה בך חוסי' מושיע היותך שהית אחרה
 חסיד כי כו' נפשי שמרה יאחר אי ־ אליך הבוטח וזה! הקודם הטעס

 הוא מזה היוצא והנה חלקך שהוא הנפש על ודואג גופי צרת שעוזב אני
 והוא חבירו על המתפלל כל כי אהרג שמא החלה גופי אה תענה כי

 אני החבילה כי נראה היה כן ואס החלה נענה הוא דבר לאותו צריך
 בחינת על לא שהושיעני מה אומר אני כן על החלה תענני למען עושה

 חקה כי על עבדך הושע וזהו לך עבד להיותי עבדך הושע אס כי זאת
 החת הלא כי עיכוב זה אין בחייך עליך שמי הכנה איך תאמר וחל אלהי

 פחד בי אין אך יחטאו שמא הוח הלא בחייהס שמו מכנה הקבה אין מה
 : אחטא ולא אליך תמיד שאהיה בי הבוטח הוא הנזכר אלהי הלא כי

 עקרות האמהות היו למה ז״ל רבותינו אמרו ה'כו'הבה חנני )ג(
 מאחר כן על צדיקים של לתפלתן מתאוה ׳ה שהקב מפני

 לזכך ת הטה אמרתי הלא דוד שאמר יתכן ובזה שיתפללו כדי לידתן
 תענני שתהרה זאת בשאלתי ה׳ חנני הוהי מלענות תחחר שאל ענני
 כי לחבות עשית כאשר לתפלתי מתחזה ואתה שהתפלל כדי תאחר וחל

 יך!1 הלא כי תמיד מתפלל מלהיות עצמי אמנע לא תענני שמיד גס הלא
 אסר חת וחנותי היכמאמרךבתורה יאמרחנני או אקראכלהיוס*

 לפניך ה' בשס בקרא תלוי הדבר ואס אהרג שלא גופי אה הוא וזה אחון
 כל חליךאקרא הבכי נס הלא וכו' וחנותי כו' ה' בשס וקראתי כאומרך

 את אהרוג שלא נפשי את הנוגע ועל )ר( לפניך ה' בשס אקדח כי היוס
 עבדך נפש שמח חמר תחטא כי לנפש עצבות ויהיה שאול שעס 11ישר

 זה וכל בה וחטאה אשאנה ואיך אשא נפשי אדני אליך כי החטא בהעדר
 כי זה לכל צורך אין ,קוראי רבים בהיוק אך )ה( יחיד להיותי צריך אני

 יהמר או )ג( • ,הרבי קוראיך כו'לכל וסלח טוב אדני אתה הלא
 מראים העולם מן נפטר כשהצדיק כי רבה בבראשית ז״ל מאמר' גהזכיר

 אחרון ליוס ותשחק דכהיב הוא הדא ושמחה שבעה ונפשו שכרו מהן לו
 הני כל דאפרסמוןואמר בקרין י״ג לו׳ שהראו חבהו דרבי עמדא והביאו

 וקריאהיהיא )ד( כו׳ אקרא אליך כי חנניה יאמר לאבהוכויובזה
 ומלת בסילוקי שהיא אשא נפשי ה' אליך פאשר עבדך נפש שמח לומר

 להשתלם בחייס אחפוץ לזה כי חבני כלומר תצא כי הבא כיכד״אכי
 שתשחק הנפש על רק שאלתי שלא ומה שמחה לאותה נפשי זוכה להיות

 שכך כישן וישאר שיערב לגוף כן גס צריך והלא אחרון ליום ותשמח
 הלא כי צריך איני לז״א ה( ישגיה; והס שבעה נפשס ז״ל רבותינו אמרו
 וא״כ קוראך לכל ביותר חסד רב הוא חתה וסלח טוב ה' שחתה מלבד

 כרב עמו שתעשה הוא ודאי החומרי בפי היוס כל אקרא אליך כי אני
 לרבות כל אחר כן על הנפש רק פיך קרא לא הלא יחמר ושלא חסדך

 נפש שמח יאמר או )ד( • עצמו על שיענה זולתו על הקורא גס
 הבא כשאול אדס בני ידי על לא כי הוא הלח תשמחנה ובמה עבדך

 חותה תקח קדוש מלאך ידי על ולא המות מלאך ידי על ולח להורגני
 נשיקה מיתת שהיא אשא נפשי ה' ואליך ממני בעצמי שחני אס כי ממני
 לא אך לסלוח תשובתי תספיק הלואי תאמר אל אנכי חוטא וחס )ה(

 ה* האזינה )ו( : ה'טובכז' אתה כי בטחתי הלא כי זו לשאלה
והיא ישראל איש כוללעלכל תפלה דרך ים יום בכל הנה ,כו הפלתי

תפלה



ש פו תהלים אל רוממות
 שאינה לגל הכוללת בתפלה הנה אמר החנונים כך ואחד תחלה תפלה

 הקשיבה וגה בעצמך תפלתי ה הארנה אלי מיוחדת פרטית צרה על
 ידעתי כי עניסני כי מלהודיע תאחר אס אחוש ולא תחנונותי בקול לאט

 אל לי המיוחדת צרתי ביום אך )ז( תמיד נשמעת צבור תפלת כי
, לחט שמוע עד אותי מלענות תאחר

 בקוראי חס כי ותחטני התפלה כל
 תענני כי אקרחך וז״א תענני מיד
 ולא בי אבטח לח יחיד צרת להיות כי

 הסר כן על שתענגי אזכה אאמין
 :)ה( כקראי וענני דאגתי מיד ממני

 של הפסוק עם נמשך יהיה או
 יוכו'והוא ה אתת כי שאומר מעלה
 אלהינובכל כה כתיב בגמרא מז״ל

 בהמצאו ה' דרשו וכתיב אלין קראנו
 זמן בכל שהוא בצבור כחן אלא כו'

 תשובת ימי בעשרת שהוא ביחיד כאן
 כאשר יאמר ובזה סליחת ימי סהס

 לכל חסד ורב וסלח טוב אתהה'

 צררתי כיום י :תחנונותי בקול והקשיבדה
 אדני באלדזים איךכמוף ״ :תענני כי אקראך

 • יבואו עשית כל־גו;ם'אשר * כמעשיך: ואין
*כי- י :י לשמך ויכבדו אדני לפניך וישתחוו

 1 רק יהו הורני יא
 ככל־ אלחי •אדני אוךךשמך ליראה לבכי
 כי־חסדךגדול ע לעולם: שמך ואכבדה לבבי

" אלחים י יי : תחתיה משאול נפשי ולמחצית

 וחנון א^רחום אדני ואתה "י :לנגדם שמוך
וחנני אלי פגה * :ואמת ורב־חסד אפים ארך

 ם־ חבשו שנאי ו.יךאו לטובה אות עשה־עמי ח

אתה

 א קור לכל סליחת בזמן שהוא קוראיך
 כי )ו( שתענני לשאול צריך איני

 בקול והקשיבה תפלתי אסשתאזין
 שלי צרתי ביום אך )ז( חחנונותי

 כי אקראך זה על יחיד של שהיא
 שלא כ*כ בטוח היחיד אין כי תענני
 השנת ימות בכל חטא אשר עון יעכב

 אר " זה על לבקש אצטרך כן על
 תענני כי אקראך צרתי ביום אס כי לצרה תפלה אקדים שלא גס יאמר

 ולא ההפלה שמיעת לא מלאך ידי על יהיה לא כי הוא הדבר ובכלל
 ידי על זה כל מבקש שאני ומה )ח( תענני כי אקראך אס כי המענה

 גדול איט אדנות שם כי חלילה מחשבי אינו הגדול ההויה שס הוא ה שם

ויצרי תחלה ליטהר בא הייתי אני

 כמוך אין הנה כי חלילה תפלתי ויענה ויקשיב יאזין פניו לחלות אצלי
 לפניך וישתחוו ינאו כו' גויס )ט(וכל כמעשיך ואין אדנות שם ה באלהיס

 אדנות שם אתה גדול כי )י( הנז' לשמך וישתחוו אדנות שס אדני
 יאמר או )ח( * לזולת צורך בלי לבדך אלהיס אתה נפלאות ועושה
 וידוע באלהיס כמוך אין יאמר די היה כי אדני אומרו ייתור אל לג נשום

 ית אלהותו תמונת לקנות הגויס דרך הנה כי יאמר אך ידנר ת עם כי
 אס כי זולתו ואין לבדו אלוה הוא כי להכיר יגיעו לא ומזה מעשיו מצד

 כי אלהיס המת גס כי באומרם עובדים הס אלהיהס את אך ה' גדול כי
 בני מאמינים ישראל בני עם אנחנו אבל אלהינו כת׳ גדולים שאינם חס

 הוא כך אדם בני על ואדון אלוה יתברך הוא כאשר כי יודעים מחמיניס
 מבלי זו ואמונת זולתו אלוה אין כי באופן כלאלהיס על ואדון אלוה

 מושרשת האמונה שמתחלה אס כי מתם הזתו(1 ללמוד מעשיו אל השקפת
 הגויס הפך כמעשהו אין כי האמונה על נושף מביטים אנו כן ואחרי בנו
 אס כי מהם גדול שאתת אלא זולתך חלהיס שיש ולא כמוך אין יאמר זזה

 אדני באלהיס וזהו האנשים כמועל עליהם אדון אדני אתת שבאלהיס
 לנו הזאתה אלהיס לא זולתו כי אדון הוא באלהיס כי לומר אדנות בשם
 כמוך אין כי יודענו שאחר אס כי ממעשיו לנו מתחדש אלהותו שאין מפני

 המיס הפך וזה כמעשיך ואין כי רואים אנו עלזה נאלתיסהנוהף
 זולתך ולא עשיתם שאתת היות עס עשית אשר גויס כל הנה כי )ט(
 שמעך את שמעו אשר לשמך אס כי אמונה מצד ולא !ישתחוו יבחז
 ועל מעשיך מפאת שהוא נפלאות ועושה אתה גדול כי באומרם )י(
 אלהות ישוללו לא אך אתה גדול כי אס כי זולתך אין כי יאמרו לא כן ידי

 הס שקר אך כו' אתה גדול כי וזהו מהם גדול שאתה אס כי מזולהך
: כאמונחנו לבדך אלהיס אתה כי הוא האמת כי אזמריס

 המיס כי הקודמים בפסוקים כתבנו הנה מ דרכך ה הורני )יא(
 להם ושגס אנהיס מכל גדול יתברך הוא כי אומרים

 ועל לבדן אלתיס אתת ואמר פירש הא' ועל ונפלאותיו מעשיו פי על זה
 הורני אמר פעולותיו מצד או חקירה ידי על ההכרה מענין והוא השנית

 שאהלך בזה זאחיח שכלי חקירת ידי על ולא בה שהלך מחתך דרכך ה'
 היצר שגס לבבי יחד כן ואחרי באמתך רק שכלי לפי אשגה ולא באמתך

 עם יתייחד הוא גס רק ראיה בלי האמנת על נוקף יהי ואל יודה הרע
 שלם היותו שאחר כיעקב וכו'שאהיה לבבי יחד או * הטוב היצר

 הלכי אחר כן בצדתו בוטח ובלתי תמיד ירא היה יתברך באמתו ולך זה
 שמך אירא לבבי בכל רק לעצמי טובה אחזיק ולא בי אבטח לא באמתך

 אורן* )יב( : החטא יגרום שמא אחוש שחטאתי יודעי מבלי תמיד
 מיס במדבר נתתי כי וכן׳ השדה חית תכבדני כענין שיקרנו אמר ט' ה

 ישראל עמן בעד צם היה במדבר מיס יתברך נתינתו כי והוא כו
 ואמר השדה לחית ה במקרה נמשך והיה בחירי עמי להשקות כאומרו

 תמים על יקערן מכבדיסןן היו השדה חיית הס במקרה שהמקבלים
 יתברך שהוא כןעיקר מתעס נמשכה הטובה לתס היות עס בעצם

 ןלשרתז ה את האדמבוד חת עוזר
 ונמשך הנפש נ* בעצם הוא
 אלתי ה א!דך יא וזה לגוף גס

 שתעשה חסדך (ייגט) לבכי בכל
 גדול כן׳ יכן שתורני נמה עמי

 היות עם פי ג! צ שהוא עלי וחשוב

 היא כי נפשי הצלי/ הוא שהעיקר
 חסדן כי תחתיההז משאול חלקך

 )יא( ♦ ׳ נפשי והצלת עלי גדול
 שלא רכך ה הורני יאמר או

 ותסייעני טהר ל אבא אלי תאמר
 אהלך כך ואח, תתלה הורני אס כי

 הב הס לכי יחד וגס בעצם באמתך
 ושמא )יג( שמך ליראה יצרים
 תחלת דחי אורך ה'אס נא תאמר
 להפך ולא בחמתי תהלך כך ואחר

 וגס אעזרך כך ואחר שתבאליטהר
 לבבך איחד נאמתי לכתך שאחר
 אחזיק טונה מת כן חס שמי ליראה

 ה׳נכל אודך כי הוא כי אומר לזה לך
 טזנה לך שאחזיק הרע ביצרי גס לנני

 אס ־כי שנית * רע נמלאך גס
 והייתי חטא איזה נמנע היה לא מנגד

 ומכבדו שב כך ואחר שמך בתקלה חלילה מחלל הייתי נמצא כן אחרי שב
 זה הוא אס כי ועוד )יג( לעולם שמך ואכבדה כי זה דרך הוא טוב וטוב
 כזאת הטבה לקבל כדאי הבלתי החומר על שהוא עלי הוא גדול חסד

 והיא לחטא מתאזה הבלתי הקדושה הנפש בחינת לענין אבל •מאתך
 עשותך השכינה כנפי מתחת היותה תחת שאילה אותה שמורידין עשוקה

 הנה כי ראה אך עלי גדול חסדך כי וזהו אותה הציל למען אליה ראוי זה
 בהתקומם כו׳ זדיס אילהים )יד( : תחתיה משאול נפשי והצלח
 הקמת ובמשך למעלה בעצם הקמי' הס עונותיו כי הוא האדם על אויבי'

 בעונותי שעשיתי קטיגוריס הס זדיס כי ידעתי הנה אמר למטה האויבי׳
 ועל עבדך חסוך מזדי' גס כד״ח זדיס וקראם עלי קמו אשר הס במזיד

 לקנא ההיא העד כיונו לו ותן נפשי בקשו למטה עריצים ועדת כן ידי
 נפשי לבקש לנגד שמוך ולא אך החרשתי פעלתי אשר הזדים על לשמך

 מחתיך פי ה'על אתת לכן )טו< ואיב' קנאה לשם רק לך שחטאתי על
 אשר את וחנותי כז' בשם וקראתי כד״א תחון אשר את תחון ידן שעל
 אפיס ארך וחנון רחום אל שהם ההם במדות הגון שאינו אעפ״י אחון
 בעבורי להענישם אליהם תפנה כל לעריצים האריך ואמת חסד ורב

 והענין להם להרע לא אך מידם להצילני וחנבי אלי פנה אס כי )טז(
 עצור הוא לעבדך לך המיוח' עוזך תכה פניך אחל' להם להאריך לך אשר

 וכן גבורותיו תן הן כו׳ מרקדים גויס על ז״ל מאמרס כענין לסבול כח
 התאפק כן על כי זה לו ניתן וכן ואתרגס אקצוף כל רכיס אז יחיד כל עס

 ואחיתופל וכדואג והצפחת החנית בקחתו כמערה שאזל את הרוג לבלתי
 הפיל ידי על תצילבי לא כך ואחר כו' איש אשת על הבא אליו באמור
 חל ידמה שבהושעו למי והושיעה רק זולתי כצרת אחפוץ לא כי אותם
 האש כבשן לתוך ישליכוה חפצת הית שיותר תמר היא אמתך כן היותו

 ואל האש כבשן אל עצמו אדס ישליך ז״ל מ״ש והוא יהודה את מלבייש
 שפירשן אצלי שהוא דברה לא בת מתחלת האש היית עד כי חברו פני ילבין
 זולתי מיתת ידי על ליושע עתה גס מה בציון אש ויצת כד״א מוצת היא

 באצז כי איפה יודע כמה כן אס אלתי נא תאמר ואס )יז( מישראל
 שאתה אות עמי תעשה כי הוא הלא אותי כרדפס ה את האלה האנשים
 כמפלת רעה ידי על אות ולא שצערוני מה תחת לי שתתן בטובה מחבבני
 באופן לי שתהיה טובה לענין האות שיהיה לטובה וז״א מישראל אנשים
 כי טוב וזה בטוכתי יראו ולא שתמיתס ולא ויבושו טובתי שונאי שיראו
 לינצלמהסונחמתני עזרתני אתה כי כראותם בחשובה וישובו יבושו

 עתיד שאתה הטובה על או צרתי על כמנחמני עמי שתעשה בטובה
 כאיש נחמו נחמו כד״א הצרה על נחמה שהיא לעתיד לישראל להיטיב

 טובה עלי תביא כי בי אות מעתה תעשה הטובה דוגמת כו׳ אמו אשר
 אלי פנה או )טז( " כקודם והשאר שצערוני הצער נחמת בה שיהיה

 שלא לעבדך במתנה בן תושיעני אשר עוזך תנת והוא וחננידרךחן
לא כי רות היא אמתך ק שהוא למה רק עבדתיך אשר הנכהוכיותי
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פח פז פו תחלים אל רוממות

: ונחמתני עזרתני יהרה אתה
 יסוררתו* שיר מזמור קרח “לבני״ א ©

 יהוה אהב ב :בהררי-קדש
 נככדורת ג תךנקב:1^שפ;נ

 רהב1 אזכיר י : סיה האירים ע\ר כך מדבר
 ילד־" זה עם־־כיש וצור פלשת הנה לידןי ובכי
והוא ילד־כה ואיש איש י שם:

 זה עמים ככתוב ר£3יהורה\ס י עליון: יכוננה

 :בך כי־מעיני בחללים ושרים :>סיה ילד־שם
 “על־ למנצח קרח“לבני מזמור שיף א פח

 להימן משכיל לענורת סהלךז
יום־צעקתי ישועקתי אד^חי יהוה ב :,האזרח

 לך שהיה העיז יאמר או " שאול ימיתני נכואס תוחלתה תהיה
 והושיעה אויבי עורף על לי שיהיה לי תנהו ־יציס ישראל על לפעול

 מה כנודע המשיח מלך הוא עובד הוא פרץ הוא 0 רות אמתך לבן
• אמתך לכן והושיעה וזהו הדבר שיתקלקל יתרשאול אס כן שאין

 מזמז' קרח דני לא( פז
למה כו

 מזמור הוא קרא זה ישענין
 מלפסוק לסז״למכ והוא ושיר

 כו' גויס באו להיס לאסף מזמור
 לעניה משל אלא ל מנעי קינה

 ונפל הביר מן מים לשא שהלכה
 מי היה שלא נוכה והיק הדלי

 מלך בה באה הדלי ת לה שיעלה
 לתוכו ונפלה הבור פי ׳מל והשקיה
 התחילה צוארה מעל זה שלשלת
 לה אמרו ולזמר לרקד הדי בעלת

 לך מה ועתה בוכה עדעתהגיית
 מי היה לא כה עד (מרה תזמרי
 אך עלי דואג אין כי שלי הדיי יעלה
 המלך בת שלשלת ביעלה מי מתה

 בני כן שלי הדלי דרכויעלה פי על
 על בוכים היו מכללם שאסף קרח

 מי באומרם בארץ אביהם עביעת

 אם כי שמה על יקראו לא כן
 שכנגד עליון: מציון שנפשם ישראל

 )ו( כמדובר ישראל שמשם התחתון
 יספור ה כאשר הלא אס כי עוד ולא

 ח ח עולם כאי כל בר״ה בעברם
 בכתוב שהוא מרון כבני לפניו
 את יכנה בשלש׳ספרי׳לא כלס עמיס

 או לירושלס הבית בזמן ישראל
 בארץ והס הגלות .וכימי ציון לכן

היותם על וכיוצא לבבליים אויביה'

כראותם אך אכינו את לכו יעלה
 התחילו שעריה כארץ מבעו הכתוב כמאמר נ״ה שערי בארץ שטבעו

 לאסף מזמור וזהו אביהם את יעלה השערים שיעלה מי כי מזמרים
 הוא מחמרס שפתח למה קרח בני פה יחמרו יתכן ובזה כו׳ באו אלהיס

 אומר הוא כן כי בהם יד ישלחו הגויס את הניח שלא ציון שערי ה אוהב
 מגיד בזה והבה שעריה בארץ טבעו כז' ציון בת חומת להשחית ה חשב

 לבני בשורה בו וגס יתברך לפניו חשובים ששעריה הארץ קדושת מעלק
 לבני נאמר הדברים שני ועל כמדובר כהשעריס אביהם שיעלה קרח
 ושיר מזמור הוא קרח לבני הוא זה שמזמור למה לומר שיר מזמור קרח

 אל ואמרו אליהם הנוגע על שנית * הארץ וחיבת קדושת על אח
 הוא עיקר עושים שאנו שמה זה מאמרנו ישמע השומע רוח על יעלה

 מזמור של יסודתו כי נעיד הלא כי אבינו דבר על לנו שנמשך מה על
 הררי בשביל רק היה לצו הנוגע בשביל לא יסדנוהו שעליו ועיקרו וה

 שערי ה' חוהב ואמר והתחיל )ב( יתברך אצלו חיבתם להורות קדש
 יד בהם ששלחו יעקב משכנות מכל בהם יד ישלחן בל עלימו שחמל ציון

 הארון כניסת בענין לתורה כבוד שחלקו דבר על מרז״ל כנודע >הזא
 לפניו נחשבו ישראל כל של קדש הררי גל חס ציון תאמרי ואם )ג(

 שתים הלא כי כלס על עלית את כי איפה דעי כלן על יתרוני מה יתבר
 מדובר ישראל בני עם נפשות הן הנכבדות הלא כי אחד הנהקוראותיך

 עיר נקראת כי שנית * וממך כך שהם מדובר שיהיו מקום כל כי בך
 שמו החרבן אחר אף אלא קיים המקדש שכית כלבד שלח סלה האלהיס

 זה שם ממך נסתלק ולא סלה האלהים עיר תקרא כי עליך נקרא יתברך
 בך מדובר נכבדות אומ חל ראיה והביא )י( בחרק שכינת בסילוק
 אך מתיישבת הבנה משולל הפסוק הנה כי והוא ומפורסם מהחום נמעט
 זה כל זעם שבה שבעים ובבבל שנה רד״ז ברהב נתיישבו 1ישר הנה יאמר

 או מצריים ליקרא תרבותם כמקום ומראיתם מזגם איכותם נעשה לא
 יותר או שנה שבעים שקועים ׳ בהיות כי אומות יתר כן שחין מה בבליים

 אחד כעס והין ההיא העיר בבני יתערבו מולדתם שאינה אחת בעיר
 בטבעם קצוות בעלי יהיו אס גס עליהם גס תקרא ההיא העיר ושם

 לאחדים יהיו שנים כך כל השתקעס אחר התושבים עם הגרים ומזגם
 לא אשר לומר צריך אין הנה ואומר עצמו על ישראל איש כמדבר אמר וזה

 בזת שידעו ליודעי גס אס כי זכבל במצרים זמן משך שגרתי ידעוני
 רהב להם בהזכירי יודעי ויאמרו יתמהו להזכרתי ודבק כך להם ואזכיר

 וחשובי׳ הנאים שהם וצור פלשת הנה כי זאת מה בתול שנתיישבתי ובבל
 מתערבי׳ וכמורים ונבזים שחורי' שהם כים עס מאד וקומה הדר געלי

 כלומר עסכום וצור פלםת הנה וזהו רב זמן בהמשך בהיות לאחד
 ובבל רהב לנו המזכיר וזה אתם באומנה כיש עם אחדי' להיות יתערבו

 הנן׳ ציון היא האלהי׳ כעיר שס יולד זה רק עליו יאמר לא הישראלי הוא
 או מצרי תואר כהס ליראו׳ הספיק לא וכבל כרהב שנשתקעו מת כל כי

 יולד כאלו יראה תמיד שסרק שנשתקעו העיר שס עליו ליקרא בכלי
 זלציון הלא וש״ת )ה( ובבל ברהב רב זמן שהיה גס ציון או בירושלס סס

 מאדם האומות כל הלא כי ארמאי או יהודי בין בה יולד ואים איס יאמר
 בה העול׳נולדו בני כל ואסכןגס נברא המזבח ממקום יצאחהוא הראשון

לרנתי

 יאמר עמים ככתוב בספור רק שם
 החרק אחר אף פלה שם יולד זה

 הנה ואומרת הקדש רוח משיבה )ז(
 כי הזכרי׳ ישראל בני לומר צריך אין
 ז״ל כמאמר' והוא הנקבות גס אס

 תחלה לשורר השרת מלאני שרצו כו׳ נזגניס אחר כריס קדמי פסוק על
 שירה ואמרו ישראל הס שרים שיקדמו אלא הקלת רצה ולא היס על

 היו והנוגניס השרים בין כלומר ובתוך מלאכים הס נוגניס כך ואחר
 זתצאן כו' הנביאה מריס ותקח ד״א כמה הנשים הס תופפות העלמות

הנשים את יתבר הוא שהחשיב הנה ובמחולות בתופים אחריה הנשים כל

 שיצאו למקום נאשר שיצא'ישראל למקו׳ ציון דבקה כך כל כי זו בבחינת
 כי הוא הלא עמיס ליתר שס יולד זה עליו שאמרת זה בין ומה האומו׳

 יכוננה הוא כי אומות ליתר ישות לא מיוחד שהזכרתי כלומראותו והוא
 עליון שהוא למה יקדשנה כי למעלה מעלתה ויקיס שירימיה ציון את

 גויי כל על עליון מלמעלה שנפשו
 יש כן ועל ממעל אלוה חלק הארץ
 יערת אשר בשפע לכוננה ואל נוכח

 ,קיתראומות שאין מה עליהממרו׳
ועל מהחצוני' מלמטה היתה שנפשם

 קדמו ד״א כמה ישראל שהם ושרים וזהו השרת למלאכי להקדים כאנשים
 בתופים אחריה הנשים כל ותצלן ד״א כמה הנשים שהם כחולליס שרים

 בך מעיני כל אומר וחולליס שרים ועל המב לחשיבות ובמחולות
 בלשון אמר ונשים אנשים ואל אומות כיתר זלא וקיומו עולם כבריאת

 שמס יקרא ונקכה זכר כי אחשיכס לאחדי׳ כי כלומר נך מעיני כל יחיד
 ישראל כל כי בכולל וההיקש אדם שמס את ויקרא א כמד אחד אדם

: נשים אותן על מחוללים פירשו רז"ל וכן חחד ועת אחד נוי

 על כי המפרשים מרוב הנר' לפי כו' מזמור שיר פח
 וכת ידבר האחרון הזה החיל הגלות בני

 קרח לבני היה זה מזמור שיר הנה כי אמר בס׳ד הראשון בדרך נדבר
 קרח בני תאות כל כי והוא שיר בכלי זמרה בשירי אותו מזמרים שהיו

 בו תלויה מטה משאול אביהם עליית כי האחרון הזה הגלות תיקון
 התקיים כי ישוררוהס זה גלותנו צרות סיפור בבכי כן על כנודע
 וכעובדאדרבי נבואו'הטובה כל שיתקיימו תקזה פתח הוא הרעה
 בז הילכו שועלים ן ציי בהר בראות בוכים חבריו שהיו במה כי עקיבא

 שלפי מה קרח לבני היה מזמור שיר הכתיב שיעור וזה משחק הוא היה
 בשביל כלומר מחלת על שהוא לעמה מחלת על למנצח הוא האמת
 שהיו באופן הצרות סיפור ידי על נפש לענות לזמרו טוב הוא עון מחילת

 מזמו' השיר ואך אדרכ׳לעט שהוא במה משוררים שהיו כר׳עקיב׳ קרח בני
 הי' הקדש ברוח אותו שהשכיל מי מזמרי׳אותואמנם שיהיו קרח לבני היה

 כתבנו הנה :'^היישועתיכו :)ב( האזרחי משכי׳להימן וזהו האזרחי הימן
 האחרון הזה הגלות זי מדוכ אנו כאלו הוא הזה המזמור דברי המצאת כי

 חסדו הפליא אשר יתברך לפניו יזכירו כי והוא יתברך עמו מדברים
 לנו יהיה גסעתהכמאז לכן הדין משורת לפנים ויעש ראשון בגלות
 מצי־יס בגלות כי והוא ישועתי אלהי היה ה הנה ואומרים חסד מושך
 את ההוא כיוס ה' ויושע ד״א כמה ישועתי אלהי היה הזה הגדול השם

 בני ויצעקו שנאמר נגדך כלילה שצעקתי היום שהיה מצרים מיד ישראל
 כמטיח נגדך הצעקה היות עם סוף ים קריעת בליל ה אל ישראל
 חפצת כך כל כי כו' קברים אין המבלי חלילה מעלה כלפי דברים

 בשם והושעתנו הצעקה מציאות אל לא דברי אל הבטת שלא בישועתי
 כלו'ולא תפלתי לפניך הבא הזה החיל בגלות עתה אך )ג( הנזל

 ושאלתי נגדך היא ראויה כי לפניך תכא שהיא אס כי מלאך שיעלנה
 מעביר לך בענן שסכות מסך שיוסר שננעלו תפלה שערי שיפתחו היא

 ואם תפלתי שתס שאמרתי תפלתי ממש לפניך שתבא באופן חפלה
 תמתין בלבד לא אז מתפלה יוקר שהוא רנה גדר ואצטרך צערי יגדל

 אזנךלרנתיכימושיע ותטה תקדים שאתה אס כי תפלתי תליך שהבת
חכות זכות קמה הנה ני ותענני שתשמע תפלתי ידי על כלתי קין

שעמדה



אל דוממות

 תנפ#/וחייל^ל11^^הבח י ?רנתי:
 רדך>יתיכגבר1נחשבתיעם־;ור.ריב ח הגיעו:

^כני1 חלך^ים כמו חפשי כמתים י :איךא;ל

 דברי על במדבר נפשי ברעות שבעה כאשר הלא כי )ר( שעמדהלואן
 לי היתה ולא )ה( הגיעו לשאול שחיי גדר עד חזלתו כעגל עונות

 * א• אין כגב? והייתי קרח עדת עס בור חרדי עם נחשבתי כי קקומה
 ככנין חפשי הייתי בזכותם האבות הם במתים אז )י( תיקון לבקש
עתה אך וכיוצא כז' לאברהם וכור

 כמו החס אז שנוכרז הנז' המתים
 הנוכ׳ קבר שוכבי נחשבו חלילה יזללי'

 אבותיאשר עס ושכבתי כמהד״א
 בימים כאשר להצילני עוד זכרתם ל־ו

 הנזכ׳האס המתים והמה ההס

 בבור שתני כי הנה (1) נגזרו מידך
 בור שהיה נבל גלות הוא תחתיות

 קחתית מזה למטה וה תחתיו' שני של
 והב" בבל גלות גבול הוא ראשון

 הפסת היה לא כי מדי גלות הוא
 של כבור נכנס וזה יוצא זה רק מתים

 גבוליס היו הנה אך תחתיות שני
שנה שבעים לסוף ההם לתחתיות

 : נגזרו מידך והמה עוד לא־זברתם אשך קבר
 : כסצלורת במחשכים תחתיות כבור שתני *
 : סלה ענית וצל־משכריף חמתך סמכה ץלי יי

 ד^מו תועבות שתני ממני מידעי הרחקת ט
 קראתיך דאכהמני־ןני עיני י : אצא ולא בלא

 הלמתים יא :;9כ אליך שטחתי בכל־יום ;הוה

: סלדה יורוך ;קומו אם־לפאיס תעשה־פלא
 באבדון חסדךאמונותך דהיספרכקבר

נשיות באךץ וצדקתה פלאך בחשך היודע

 אמנם אור שהיה שני בית בכנין
 הייתי אדוס וגלות יון בגלות כך אחר

 זה על והעיקר במצולות במחשכים
 נודע היה לא שביון שנס האחרון

 לבא כי נגלה איןקצו עד וארוך עמוק עמוק בור שהוא כזה היה לח גבול
 שעליו מי לי שהיה המדצר כימי והייתי יתן ומי (ח) לפומאלאגלי

 בזכותו עמך מעל ומסלקו חמה וסובל המשיב משה שהוא חמתך קסמך
 חמתך סמכה שעליו באופן חמתו להשיב כו' בחירו משה לולא לא כמה

 משבריך כל כה עד זגס עלי מגין אין כי וסבלתיה סמכה עלי עתה אך
 כגל יהמיון ימים כהמות רביס גויס המון הזי על ז״ל כמ״ש הלה ענית
 ומלחתי אחריו אבא חני הארץ לכהות יכול לא חברי אומר אחד שכל הזה
 אשר הגוי ותאמר תקום אומה כל כן שקט לחול וכשמגיעים העולם את

 הוא ישראל הס ובהגיעסלחול אבלעס אני ישראל על יכול לח קדמני
 ובים בכורות במכת עניתס במצרים כך ומכניעס מידם מצילנו יתברך
 מה סלה ענית משבריך וכל וזהו ואנטיוכוס והמן בירמיה ככתוב וכשדים

עצמם מיתת שמתו אס כי לי המרעים את ענית לא כי עתה כן שאין

 הגינו שנוסע תפילי׳ מז״׳זמשמ^ט
 בני שאזמרי׳ העני׳והזא אל עליה^נא

 ומן ה וכור הזה :חיל הגלו'
 באשמזתינו עלינו סהייז׳יזקךמתוח

 משס עלינו החימ הית וממקו
 והוא כמאז עתה גס נא הי היטב'לנו

 תיזתיז בבור שתני בי״ס י הנ׳על כי
 בור בתוך כנתון מחרפ׳צדדין מוקף

 מלפניה וים מדבר צרי מב כמשז׳ל
 שהס במחככי ןאי״כ זמצריי׳מאחרי/׳

 היית וחז כהצולן׳יס)ח( והחשך הענן
 מתוחה שהית זמתך כי מפלי׳לעשו'

 והמי׳להס כמ״ש לטובעגו המי' ע״י
 שאדרב לטוב נהפךלהס כקי חמ חומ

 חומה כי נפשנו בסומכי היו המי׳ההס
כי סמל עלי ווהז צד מכל עלינו היו

•• מספר אין ימיס ובעמדס״עמודו אחריהם דורות כמה וקמו
 זז״ל רבתי באיכה ו"ל מאמר נוכי" העניו אל לבא כן׳ מיודעי הרחקת )ט(

 • יקראו לישר ומיודעי' רעים כי .ה י. וגבריאל מיכאל ,^ו בה בגדו רעיה כל
 הזה מבגלות ראשוני׳ בגליו' אז לי טוב כי חמרתי הלא אמר הענין אל ונבא

 הרחקתי הראשון בגלו' כי השיבני תוכל כי הוא עיני נגד והלא האחרון
 וחויב צר מבח תראו אל לנפשך אש'אמרו כי וגבריאל מיכאל הס ממך מיודעיך
 המיס שר מיכאל חת בהשביעי רבים מיס אסבבנה אני כי ירושלס כשערי

 כל משמרת שינה ית' והו' האש שר גבריאל ע״י אש אקיפב אני יאמ ואחר
 האלה ב'המלאכים את אז גס כ״א עוד ולא ושריה ממלכה חילל כד׳א א'

 בגלות לך טוב כי אלי תאמ' איככה איפה וא*כ באש היכלו להצית ית צוה
 הזה המר בגלות חשר ישר' איש ואומר מקדים ע״כ האחרון מבזה הראשון

 מיש' חשבו כי בראשון וגבריאל מיכאל הם ממני מ־ודעי הרחקת כי אמת הן
 מיכאל ע׳י סביב מיס חומת לעשו' וח' גבריאל ע״י סביב חש חומת לעשו' א'

 תועבות ששתני אלא עוד ולא ושריה ממלכה חילל כד״א ממני והרחקתם
 רק היה לא ההוא כגלות צרתי כל ועכ״ז כמקדש האש את הציתו שהם למו

 ההן׳ בגלו החשיבוני כי ותשיבו' עוני משולל הייתי אך אצא ולא כלא היותי
 עתה אך )י( הגולים בישר' להתחתן רדופי' היו העמי' ששרי גדר עד

 הדני ייחסנו לא מאד שדלונו ועכ״ז עוני מני דאבה עיני הזה החיל בגלות
 אלהי׳כי קראתיך לח כי יום בכל ה' קראתיך וזהו לרחמי׳ כ״א ודין רוגז אל

 רחמי' ממדת לח לנו היה אלהי׳ הואר מבחינת לא העוני כי להורות ת חס
 חובש אינו שכשמכאיב ודס כבשר אינו כי שהוא ויחבש יכאיב הוא כי כענין

 עלז עובי מני דאבה שעיני עס יאמר וזה יחבש שיכאיב שבמה אס כי
 אש׳ האויב אל הדלות ייחסתי לח כי והיח עשיתי שניה וזאת אלהי׳ קראתיך

 בקרבה שאבי באומה השורר השר אל או גלותי מקו׳ מול אל או ויחלצני הגלני *
 לא אליהם עניי לייחס אפשר היה אשר חלה ג ממעמד איזה אל להתחנן
 שבעה כי יאמ' או )ד( ־ זולתך וחין הכל ממך הכרתי כי כפי אליך סטחתי
 וטובה שובע הוא בגלו' הגיף וייסורי רעות כי אכחד לא לומ כו׳ ברעות

 הנה כי הגוף צרו' מלסבול מאד עצמו אך נפשי ברעו' שבעה כי וזהו לנפש
 בלבי חושב שהייתי בור יורדי עם נחשבתי הלא ־(:י )הגיען לשאול וחיי
 צרת שמלבד באופן ההם הגוי יחטיאוני הגלו׳גס דוחק על טסף כי לי אוי
 איל אין כגבר הייתי כך בחושבי גהינ' ארד במוחי גס הגיעו שלשאול חיי

 הייתי שאלו הלז בשעבוד רעתי גדלה דאגה)ו(וכ״כ מרוב ומתעלף כגווע
 שהס חללים אותם כמו הייתי אס אפילו חפשי עצמי מייחס הייתי במתי

 מסורס איל 1אי כגני כ״א אלהי 'רצון לעשי איל אין כגנר הייתי כ"א קיצי רצון לעשוק ריחו כ כח בי והיה יתצני מי ואומרת שמתלוננת נו' כגבר הייתי יאמר או • ממנו 'לצאין ל 4
 בערס חפשי נמתי׳נעש' כאשר אהיה היו בחוק! ממנו ונצאתי יקן ומי0צ!ג אוכל ו׳א הגלו אחר ימשני יכריחגי חמתי יעג אפי על כי נקוני יתנני נא עכור תומר הנגיף הגיף ירל
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עח פח תחרים
 לגהינ׳לא ולא ללע לא ד!ע ׳>כרת תמי׳אשר קבר שוכבי תמיד כשבויי׳

 מיתתם מהעול׳זתהי נגזרו מידך זה כי על נדוני' ולא חטאת נהני׳על
 פסז׳ותמי׳ על מארז״ל נזכיר א>עני כו׳לכא בכור :)ז(שתני קחתגהינ

הוא שזכו׳שבימינ׳ לשזטפ׳אל׳ מתמלחמה שתיו כתי׳מלמד חומ׳חמה להס

 שהי' מה סמך נעשת׳ עלי היות' אחר
 גס כי היא מדתך זה זולת וגס חמתך )א^

 כדלעי׳ עתה מש״כ החול בהגיע׳אל סלה העול׳ענית הבאי׳לשטזף משברך
 כי המות נמחנו1ז>רתישליויי׳סאלהט6 5הל הלז ממרי׳נניגלו׳המר וכו׳ הרחקת לטי(

 עם יוות׳ צודו׳שהריזקק נגלו׳ עצמי קי1 נרצו עכ״ז יחשב חפשי נמקי׳ הוא שר6
 צ^6 6זל צן1כל הייתי ראם1ומח למו ענו'1ק ששקצי גדר עד תמצו צוניצו צזחי ממדעי שה•
 זזתי׳ והיינו לחם יזין כי ודלו׳ עוני חני דיונה שעיני פן16ב כסף זיוי! יוזל והלחם לי(
 נהיו׳לנוצרקמותעי' ע״כ רעג ועוני יוימה ומחדרי׳ קשכלחרג שמחק ניוופן 3ברע

 נזעצקי יוך דנרי׳כיזחק נ׳ על לנקש ארעי׳ אורח לאו הלא כי עשיקי מה רעג וצרת וינ6
 גם כי הוא ומאלי! נותן הוא למתים לא לחם ה׳ נתת כי לנדו הלחם על ■9?6ח לנקש

 קריותיךה'נכל העוני ועל עוני מני דאג׳ עיני נגתר׳״״א ר׳פלוני עצת והיא ממו׳ יציל
 אויב צרת על שאלתי ולא כן עשית! ל״ה1;יא( חרב מיתת על ולא כפי אליך שטחתי יום
 ולכן יהיב לא לשכני דפיתא ספק אין חרפתרענ נתקצך הלמתייתעש׳פלא נאימרי היא

 כ״א הוא כן לא דאי1 לתם להם לתת פלא תעשה הלמתים וזהו הח>ת תיקון תנא מאליה
 לא ולמה )יב( סלה יודוך הרפאי׳יקומו כי אויג ע״י חללי׳ היות גם ומה שקנלעיהמו׳

 אמת והן חסדך תיסופרנקנר אמרתי כי הוא יהלא חפש שנחתי׳ כיין נרענ למות בחרקי
 יקעצגז שם גס ני יק׳ הוא למי חסדו יפליא בקנר גם כי מפכידי׳נקנר הצדיקי׳אין כי

 כשרי'ונדוני׳נגהינ׳לא הסנלתי יאשר שנתיתידינניק יאשי׳וגסשס נר כמעש׳דר׳אחאי
 אמת ודינו אחק ותורתו מאמר׳נאומר׳ה׳אחת באמונת ה׳ שם את יהללו שם גס ני יבצר
 בעולם יסופר האס בקבר חשד לנו עושה ואתה אנו צדיקי׳ אם אמר הבחינות שתי ועל

 בלתי אנו חשדךיאם שנקבר מה נעול׳ היםוע' וזהו הזא נן לא עליו להללך ההוא החשד
 לתקוזהו יתפרם׳ לא אך נאנדק הוא זה ?לא דינך שחצדיקי׳אמונת אמונתך צדיקי'הלא

 ני בצע מה המתארך הגלות מלדבר נן1 )יג( באבדון הוא ישופר כ״א באבדון אמונתך
 אור בנקר רק יודע לא העול' את שבראת פלאך בגלו׳הדומ׳לחשך בחשך יודע האם

 עול ולא לנקר לה׳משומרים ואו׳נפשי אורך נא בי אורי קומי עלינו יאתר בזמן קשועזנו
 השפע נהפך ני נשיה נאיז רק הצבי בארן אינה בעולמך עושה שאקה הצדקה אם כי

: סיה ארץ אל המתייחס העמי׳ לארץ
 האזרחי הימן הקדש רוח בשפע כי והוא המזמור כללות בכל אחר דרך יקנן עוד )א(

 תשונה ע״י האדם בני אשמית מחילת דבר על שהוא לענית חחלק על נאוק מזמור השכיל
 חותלין אשה שהנושא מחילישלחדו לשון שמחלת ישמעאל בת מחלת אז"לעל ע״ד נפש לענות

 ינונו באדם האדם ונפש גוף ני יקי לפניו קחנה סדר שפר אמרי ע״י ני והוא עונוקיו לו
 הנפש על חטא אשר על עצמו בפני וחלק חלק בל והתנצלות הכנעה אמרוק שפתם על יחדו

 כא' שניהם על גם רחמיו ויבחרו עצמו בפני א' כל נחינק וירא ישקיף ה' גס כי באופן
 וכנור הנבל פי על קרח לבני מזמור היה בו ה׳דנר ברות האזרחי הימן השכיל אשד כי ואמר

 האדם קשונת עיקר כי שכתו׳אצלנו במה והוא כו' ישועתי אלהי ה׳ }נ( החילם וזה
 הנה גויקו רוחו עם האדם אומר כי אמר זה ענין ועל לקונו נינו נלילה נהתבודדוק הוא

 אךענ״ג נגדך שלפניו נלילה שצעקתי קזשיעניניוס כי ישועתי אלהי ה׳ אקה כי ידעתי
 עכ״ו )ג( שקושיעני בטוח ואני נגדך ושועתי בלילה שהתבודדקי גם כי לפניך אוחיל׳
 ולא תפלתי לפניך שקנא כ״א שניק פעם מלשמוע תקין ייזל התפלה אל לשמוע ביום תחזור
 הרנה אל גס ממש אזנך תטה אתה כי מחש לפניך כ״א הקפלה ומעלה מקשיב מלאך לפני

 )ד( למשא עליך יהיה לא זה שגס הקפלה נוסח התחינו׳שאחרי ריבוי שהוא התפלה שאחר
 איתורן על נגדך ומתאוננים מתלוננים וגוף נפש כי והוא כו׳ שנעה כי ו^זר העני! ופירש

 מקצהו לעברו איש יק׳ לפציו וא' א׳ כל מ?לונן1 נידם אשר עומת דברי על הדין יום מזק
 בב״ר ארז"ל הצה כי והוא צפשי ברעו' שנעה כי ווהו מצאוה רבות רעות על קצה הנפש כי
 ניושהשילוק ועסרוחוגויקוכי נפשו קאושר בסילוקו למען הוא נעה״ז יק7תכלית'כצ כי

 הגוף וגס לה בעזבו׳שחדאין שבעה הנפש כי יפנים הם1 שבעה ונפשם שברו חתן לו מראין
 ו? לי אייה החוטא האיש אומר הדברים שני נגדיית ועל הנא העולם מעין עריבות קונה
 מעריגוע ישן הייתי הגיףתיזת וכן שכרו חתן נמראה שבע' היותה תחת נפשי ברעות שנעה

 הרשעים כי כנודע מת בחיי ליקרא הביעו לשאול וחיי אדרב' עקה כן יהיה ולא העה״ב
 הנפש מקחלת כו׳ יורדי עם נחשבתי )יה( הגיעו• לשאול וחיי וזהו חקיס קרויים בחייהם

 באהבתו חיזעלסת לפניו משחקת אחון יק׳ אצלו היותי תחת כי לי אויה ואומר' שיחה במר
 נחשבתי כלמה מלא כלי אדחה תתרשי בחרש ארצה הולידוצו אשר עי!ה והנה נהיכלו יושגק
 אל עולם מלו היכלי מרום ירדתי ככה לעלות יוכל ולא בור כיורדי האדם גוף אל ברדתי

 גביר כאיש הראשון מקומי אל לעלית לשוב נחיריית והייתי וחיית! היון טיט שאון בור
 אן מעלה מעלה החוצה הבור חקיך עלותו עד כחו ברוב לועה כי הנורית א' אל היורד חיל

 אוחיון כך לעלזק יוכל ,5יל ” לט'מ כמת כיי בלי והוא הבור היורד איל כגנ׳אין הייתי
 הגוס אל ירדתי קוצי רצון לעשוק לקועלתי נרצוצי כ״א הפילוצי פלא אמת הן הצה הנפש

 הראשון מקומי אל לעלית כח אעצר לא כי לעלוק איל אין כגבר הייתי אך לבור הנמשל הזה
 לעלות רוצה האד' נפש נשימ׳ינשימה בכל כי יה תהלל הגשמי פ׳כל על ז״ל מאמרם והוא

 אצלנו ככתוב שהוא לאחוריה וחוזרת כבודו חלא הארץ שכל יה הקנ את שרואה אלא מקומה
 לצאת הראשון מקומה אל עלית שואפת נאדם האד• נפש ע״כ שואף יסודו אל דנר כל כי

 כנודו הארץ על קדוש היותו שעם הקנייה את שרואה אלא בי היא אשי היון טיט שאון מנור
 הנין כינו להיות לענד נחוחרהאדסכידיו להיוק מתנחמת היא כנה עכורה שהארץ מם
 מאמרנו הוא הזה. יהדנר ידה לאל ואין העכור מהגוף מלית יתשתיקין ף לשא הנפש טנע ני

 איי כגנר הייתי כ״א לטלית ייניל הנורה כיורד 6יל יי5 כיורדי הייתי הנה הנפש שאיחרת
י ז י(^<• <ויי( •יי יו ויווי״י 4׳יי' ורידי ^וי \יו־רויי ויידחו



ח3 תהלים אל רוממות

מידך והמה כי הוא נדונים שלא

 אס כי עדן לגן להעלותם הספיקהריגתס חללי'שלא כמו כשהוא
 כן שעל חללים שהיו הזה בעולם נשס שקבלו על קבר שוכבי להיות

 זכרתם לא אשר מהסוג אס כי וינהניס וגס נדוני' לא קבר שוכני תס
י > ומה עבירות על להחיותם עוד

 הנהגסמוהאנכיקנאה )ז( כגורו
 אנכי ך חפשי יוצא הוא כיהנה

 כי לי רי ל כי מצטער החוטאת כפש

 חומרי ף הוא תחתיות כבור סמני
 אל ארד ממל כצאתי גס אס כי

 הטומאה כחז הס במחשכי׳ גהינס
 טומאת ר.את יס מצולות הס במצולו׳

 ומי שאיל עמ;י בחינות שהן סאיל

 שאול יורד מיעל וה11 חלק לנפש נתן
 ושמא )ח( ושאוכל והמונה גאונה
 כמ׳ש עונש נקבל הגוף גס כי תאמר

 כן על והסימח החיגר כמשל ו׳ל

 ,רתפיך! ובבקר שויערתי יהודה אליך ואגי! יי

 נ^יתסתירפנך ;הוהתזנח למה טי תקדמך:
 אמיך נשארתי מנער וגוע אני$ יו :ממני

 :צמתתוני בעיתיך חרונה עברו עלי י! :אפונה
ג יחד עד־יי דקקיפו 1 כדי׳ כמיכש סבוני י״ ׳

מחשך: מידעי ממן הרחקת יט ־
חסדי ־?ןהאץךקי:נ . מ^כילא פט

 קירר אשירה עולם יהוה(
ודר י'

 סמנה עלי ותאמר הוסיף עוד
 העיל עיקר כי לי אויה כי לומ' יזמתו

 עונות דברי על חמתך כל אך הוא נחשב כמה החומר כי עלי הוא והעונש
 ההיא הנפש תכרת הכרת כד״א היא הנפש על האדם יחטא אשר

 בייסורי משבריך כל וגס הוא י,ליה גהינס עיקר וכל כו׳ הנפש ונכרתה
 עיקר נשאר בחופן סלה ענית לי גס כי לבדו הגוף סבלם לא הזה העולם
 רעה זו אס כי עוד ולח )ט( בהסתלקה כן אחרי הנפש אל העונש

 הטומאה כחות כי ידבקו כאשר העולם מן בצאתי אס הלא כי חולה
 הקדושה כחות כך היו אס בגהינס למוגגני בהעוותי שעשיתי קטיגוריס

 לי מתקרבים היו עשיתי אשר כזכיות בראתי אשר סניגורים קדם מלאכי
 כן לא אך החרשתי מה בצד מהס ליהנו' או אשמתי להקל אותי ועוזרי'

 קדושים כחות שהם מיודעים וקראתם ממני מיודעי הרחקת אס כי הוא
 כל מירוק ישלי' עד באוצר כותנס יתברך הוא כי והוא ומאיכותה נעות

 הקדש במקום זכיותיו אורות וכל במאסר והוא בנהינס וחטאה ופשע עון
 מיודעי הרחקת וזהו בגהינס חשמותיו מירוקי ימי מלאת עד לו סמורות

 ממני שהרחקתם האמור א' והרחקות שתיתיעוביס שתכי והנה ממני
 באור לראות או להתקרב חוצה מגהינס לצאת נתתני לא אני גס כי והב

 הרחקיס שתי והס אצא ולא כלא וזהו בהן פעלתי אשר קדש ושרפי וכיותי

 : בהס וראות מצאת אותי שאשרת שנית ♦ ממני אותס שהרחקת אחד
 יתברך לפניו שאגתה דברי הנפש דברה כה עד נו׳ דאבה עיני )י(

 לענות החומר היחל נפשי ברעות שבעה כי מאמר לפרש
 הגיעו לשאול וחיי למעלה אומרו חל כיאור נאקתו דכרי הוא גס אחריה

 קדושה כי בי נפשי תקנא הלא לומר עוני מני דאבה עיני החילו וזה
 ואין עכור חומר היון טיט שאון בבור ניהנה היא כי לה ואוי היא וטהורה

 סמכת עליה כי גהינס סובלת והיא מחטיאה שאני ממה לימלט ידה לאל
 הבאים הייסורין כל סובל אני כי בתרה אענה מת הגוף ואני כו' חמתך

 ׳ לה התפלה וגס עלי מתלוננת והיא עוני מני דאבה עיני כי האדס על
 וגס ולשוני ושפתי כפי יום בכל ה' קראתיך כי אני לא אס העושה הוא חי

 יגיעי כל כי טובה הנפש לי תחזיק לא ואיך )יא( כפי אליך סטחתי
 אליך ושוטח יום בכל אותך וקורא ייסורין סובל שאני מה כל כי למענה

 ידי על פלא עשת ת והלמתיס אני מות עפר כי עושה אני לי לא כפי
 והראיה לטוכתה עליה יגיעי כל כי כלומר לגופים שהוא ותפלתי ייסורי

 גס כן אס מהגוף עיקר עושת היית שאס הנפש רק האדם עיקר שאין
 והאס הראשון אדם מחומר כלס כי מישראל נפרדו לא בגוף אשר הגויס

 על הוא העיקר אומרכי הוי כן ואס הוא כן לא פלה יודוך יקומו רפאים
 ליודעים כנודע עכו״ס אומות מיתר ישראל אישי נפרדו בת כי הנפש

 והנפש אני צדיק אס רשע או צדיק איש אני או ימנע לא וגס )יב( חן
 לא הטוב עיקר כל הוא למי התחייה זמן עד בקבר נשאר והגוף עולה
 טוב השכר האס לומר כו' בקבר היסזפר כי הוא בקבר הנשאר לנוף

 בקבר יסופר האס בודאי חסד הוא אשר רצונך עושה עם עושת שאתה
 אךהנפש כלומר דומם כאבן עפר גוש זידוס בדד ישב שם כי הוא כן לא

 אשר ואמתך חסדך כל יתברך לקונת ומשבחה ומספרת העולה היא
 קייס להיות הגוף שזוכה הצדיק האיש אס הוא וזה עמת עושת אתה
 אמונתך האס ואבד כלת והגוף הוא צדיק לא ואם בו שולטת רמה ואין

 שאתה מה תסופר למעלה אך כלומר שם אבד הוא הרי באבדון קסופר
 רבה כי נדח ממך ידח לבלתי מחשבות תחשוב כי החוטא נפש עס עושה

 בזמן תחייני כי פלא תעשה לי גס כי תאמר ושמא )יג( אמונתך
 היודע כי מעתה ולא הקבר ממחשך תקימני עד יודע לא זה הנה התחייה

 תעשה וצדקתי האס אני רשע ואס אני צדיק אס וזהו בחשךפלאך
 לבלתי מחשבות תחשוב שאולי שכוח חומר נשית ארץ שהוא נמו להחיות

 כי זכות שוס פעל שלא הראשון החומר ואולי גלגולים ידי על הנפש תדח
 כארץ האס וצדקתך וזהו קמיס מהבלתי שיהיה בתחיה יקום לא רשע אס

 ומה נפשי תשתוחח מה כי ואזמר מוסיף החומר אני ועוד )יד( נשיה
 גם אס כי הנפש אושר על יגיעי כל שיהיה די לא הלא כי עלי תהמה

 אינם לקוני ויום לילה שכלתפלותי
 מאתו יתברך הוא ירחיקנה שלא אלא

 יהננו להשמה וכלהגהינסהראוי
 אותה להציל הזה בעולם החומר לי

 בבקר וגס שיעתי ה אליך ואני זז״א
 אס כי לי שתטיב לא חקדמך תפלתי
 ה" למה לומר )טו( הנפש כשביל

 יהיה פניך תסתיר אס כי נפשי תזנח
 פניך בהסתר ויסרני הגוף ממני

 ייסורי כי נפשי תזנח לבל מהחומר
 קץ איני כי הנפש בעד יכפרו החומר

 כי )טז( הנפש בעד בייסורין
 שבעולם קשים היותר הייסורין הלא
עני כי ז״ל כמאמרם העוני הוא

 וכןאמרו תכלס קשה זו לחס מטה לכס כשברי רז״ל אמרו וגס כמת חשוב
 וזה עת בכל מת הוא בעוני כי מעוני ייסורין שאר לו טוב כי איוב שאמר
 כי מנוער וגוע וזהו עת בכל כמת אני העיני ידי ועל אני עני הנה יאמר

 בהם קצתי לא זה כל ועם העוני גדלני מאז כי כמת חשוב אני מנעורי
 כיאחרו' צרות גס סבלתי העוני על ואדרבה נפשי הזנח שלא בשביל
 בהדרגה הצרות לי בתתך חסדיך גדלו מה הכרתי והנה כן' נשאתי
 נשאתי תחלה והנה מאימה גדול חרון כי והוא לסובלם כח בי ושנתת
 ואומרה שומען בשומעי הבאו׳ צרות של אימות עלי באיס שהיו אימיך

 מה ידי על אימיך נשאתי וזהו מהם קשיס יבואו פן לסובלן לי טוב
 )יז( די אמרת מות האימות בצער כי בפועל אלי באו לא אך שאפונה

 האימות שמוע היה בלבד ולח מאימות הקשים חרונך עברו עלי כן ואחרי
 עברו רק בי חלו שלא אלא הצרות ראיתי בפועל אס כי באות היותן

 ולאחלוביבעותיך כיגסשעברו עצומים היו וכ״כ העברה דרך עלי

 והבה העברה דרך עוברם עם ההם והחרונזת מהצרות צמתותוני
 ומה בעצם עדי באים אס כי העברה דרך היו לא אס כי הוא מזה היוצא

 בעותיך הלא כי מיד אמות כי לסבול כח עצרתי לא כי רבים יהיו אס גס
 את סבוני כן ואחרי )יח( עצמן הצרות עתה גס ומה צמתזתוני בלבד
 היום כל וזה מיס כתוך נתון שהוא כמי בתוכן שהייתי כמיס בעצס עצמי

 צמתותוני ולא סובלן ואני יחד עלי הקיפו אס כי מעט מעט באו ולא
 תחלה כי מבלתא לא תיכלא דמלפא כי בתחלה לבדס הבעותי' כאשר
 קן כטבע לי נעשה עד ונבהלתי ת חרונו ביעותי כך זאחר אימות היחלז

 מהם טעמתי זאת ואחר )יט( וסובל מהס מסובב זעתה-אני לקו
 כר' והוא ממני יסוריך בהרחיקך מצטער אני שאדרבה עון לכפרת
 יסורין עלי חביבין כי רעי בואו אחי בואו אומר שהיה שמעון בר אלעזר

 הרחקת עליהס ואומר מצטער אני מרחיקסממני אהה שכאשר עד
 מיודעי אז כי שמעון בר אלעזר ר כמאמר הייסורין הס ורע אוהב ממני

 מיודעי הרחקת באומרו למעלה כמפורש בזכיותי שעשיתי המלחכיס הס
 חושך אתה מיודעי כחלו אלי נראה ממני הייסורין בהרחיקך אז ממני
 ידי על יותר עושה אני וגס אלי כלס מתקרבים הייסורין ידי על כי ממני

 בהרחקת אך הרבה זכיות לידי מביאה ההכנעה כי הייסורין הכנעת
 אי * כמדובר מצות עושה איני כי ממני נעדרי' הס מיודעי הייסורין

 רחוקיס הס ורע והאוהב קרובים הס המיודעים הנה כי זה דרך על יאמר
 עצמי על מעלה אני הייסורין הס ורע אוהב ממני הרחקת כחשר אמר
 : מחשך זרעים מהאוהכיס קרובים שהן £יבי הנעדרים הס מיודעי כאלו

איתן כי ר״ל קבלו הבה כו' לאיתן 7*21*0 03
 שהעירו אבינו אברהם הוא האזרחי

 הקריא כי ארץ ושוכני תבל יושבי כל האמת על להעמיד ממזרח יתברך
 מציאותו אמונת יסוד ייסד ובשפתיו בפיו כי הכל בפי הקב״ה של שמו

 גומל והיה ברז״ל כמפורש ועונש ושכר והשגחתו העולם וחידוש יתברך
 האמונה בשרשי משרישס היה בפיה אוכלס וטרס ושב עובר לכל חסדי'
 ערוך שאחר רבה בבראשית חסד'כמפורש להס גומל היה כן ואחרי

 לבעל כבוד תנו תאכלו שלא עד להם אומר היה האורחין בפני השולחן
 הסעודה בעל איני להם אומר והיה לכבדו מתחיליס היו ואז הסעודה

 האמונה השריש ואחד הכל יתברך ולו כל בורא אמת אלהי יש אס כי
 אברהם רצה דרכו פי על כי והוא חסד ס לה וגומל מאכילם היה בלבם
 גזרה רק עצמו לצורך יתברך בראו לא כי יבכה חסד עולם כי להם לרמוז

 קדמות אמונת מלבס להסיר זה והיה ברואיו עס חסד לעשות חכמתו
 למה כן לא שאס באומרם כן להם היה ההיא באמונה המקזיקי' אשר

בראן



 כי־אמרתיןןולם ג :כפי אמונתך איית ודיי
 כרת" י ז בהם אמונתך תכין1 שמים יבנה חסד

 עד^ולם ה :בריתלכהירינשכעתילדודענדי
 : קלות כסאך לדרקודור ובלירתי זרעך אכין

 כקהל אף־אמונתך יהוה פלאה שמים ויודו י
^והידמהליהלז י קדשים""

 יםךבות8סותקדד3אלנמךץ " :אלים ?בני
 צבאות אלהי י יהןה :*על־כל־־סכיביו ןטרא

סי

אל רוממות
 רז״ל אמרו הנה הכתובי' הפרן אל ונבא • מ צורך לו אץ כי נראו

 וכשמת אבינו אברהם של בצזארו היתהתלויה טובה מרגלית בגמרא
 חי אברהם עודנו כי היא ספק בלי וכוונתם • ע״כ חמה נגלגל תלאה

 אדון היות העול' לכל בגרון קורא שהיה בגרונו כלו לעילם מאיר היה
 אלהי כלו העולם ומנהיג כל ובורא
 להם ותסביר הארץ זאלהי השמי'

 לכל מתקבלות בהכרחיות האמונה

 שכצוארו טובה מרגלית היא זוהו
 תלוי הדבר נשאר ונשמת גרונו הוא

 ויאמינו יראו ממנו כי חמה בגלגל
"ל מאמרם והוא עולמו ובחידוש בה

 באמונת אברהם האמנת כיתחלת
 כי חמה גלגל ידי על היה האמת

 ולדרי׳עליה לארז תאיר אותו בראותו
 יודע מי בלבו אמר הארץ כל מלא
 אך הכל אדון הוא הזאת השמש יום

 בלילה ירח ושימשה ששקעה בראותו

 וחזרה היה שבקר ראה כך ואחר
 אמר הסדר פי על גלגוליהם ואופני עתותיהם בשיעורי והביט החמה

 תשמרתו על איש בעולם המשליטס עליהם מנהיג יש כי ספק אין בלבו
 במותו כי ז״ל מאמרם ווה תפקידם את ישנו שלא להם מסודר גבול ונותן

 האמת על העמידם מאשר כי חמה בגלגל תלויה אברהם מרגלית נשארה
 חמה בגלגל ותלוי מסור הדבר אחריו נשאר חמת גלגל הוראת ידי על
 אחשוב וזה )ב( בראשיתו מעשהו עולם בני כל למדו ן יראו ממנו כי

 לומר חסדיה׳כז* חי עודני הנה לפניויתברך אברהם שאמר פת יאמר
 אשירה אותו בראת חסדים לגמול אשר העולם מציאות ה חשדי היות
 דוד שתם אחרי הבא ולדור דורי לבני שהם דורות לשני וגס לבינך ביני

 שהוא בפי אמונתך אודיע אלו דורות לשני בדורי בחורי׳ שהם בכינו
 דורות הב שהם ודור לדור וזהו בצוארו תלויה שתיתה טובה מרגלית

 מציאות אמונת ידחו שלא הדורות לשני אמרתי כי ובגרוני בפי אודיע
 כיאמרתידעו )ג( לבוראו צורך מה באומרם העולם וחידוש הבורא

 היה וה והנה בלבד חסד בתורת יתברך בראו כי יבנה חסד עולם כי
 שמיס כי אךהזא במקומו יאמר מי כן אחרי אך בחיי שהיו דורות בשני

 בגלגלי שסידרה מה ידי על בהם אמונתך תכין חמת גלגל שבהם
 תכין וזהו אמונתך להאמין יוכנו ותקופתס ולבנה חמה סדר השמים

 ברית כרתי )ר( חמה• בגלגל תלאה וכשמת וזהו בהם אמונתך
 עסשוכניארץ חסד לעשות שהוא יכנה חסד עולס כי אומרו אחרי כו׳

 העילס כיהלא יתברך חסדיו ואיה אומר יאמר והלא העולם נברא
 לקוי והעולם גוי חל מגוי גולים והמה ישראל בכורו בנו בשביל נברא

 מאורות וקומתו חייו כמ״שז׳לשלקוזיוו אדם חטא מאז דברים בששה
 שהם תולדות שני אלו דברים ששה שעל האילן פירות הארץ פירות

 חולדות שאר וכל מלאים פרץ תולדות ואלה השמים תולדות אלה
 הששה היו ושמים ארץ אלהיס עשות ביום אז כי שהוא חסרים שבמקרא

 המשיח מלך הוא פרץ בן בבא יהיו וכן במילואן בוי״ו הרמוזים דברים
 ואדרבה בחסד העולם שנברא החסד איה כן ואס חסרים הס בנתיס תך

 לזה בקלקול העולם זישאר העונות יגרמו אס יודע ומי בקלקול היא
 כאשר כי לומר לבריתי ברית כרתי הנה יתברך בשמו הקדש רוח אומרת
 נשבעתי כי היה והברית המשיח מלך הוא בחירי בשביל היה ברית כרתי
 יהיה שלא זרעך אכין עולם )ה(עד כי לאח' המשיח מלך הוא עבדי לדוד

 ולא זרעך אכין עילם עד כי העתיד הטוב מלבא עונות ידי על הפסק
 ודור לדור אבנה והלאה מהגלות דוד בית מלכות בהפסק נס אס כי עוד

 באופן שילה יבא כי עד כז' מיהודה שבט יסור ולא סלה כסאך מציאות
 מאז כי המשיח בימות לעתיד בעולם יתברך חסדו ספק בלי הוא שבטוח

 ג הב־יאה כונת תכלית שהיה אל חשד הפועל אל ויבא החשד יפשק לא
 בספר מאמרםז״ל נזכירה לבאאלהענין שמיסכו׳ דודו )ו(

 המיס חכמי בכל כי כתיב גויאחד שאל כי והוא הזוהר
 בכל כי והשיב כמוהו יש ישראל בחכמי וכי כמוך מאין מלכותם ובכל
 כי ישראל בחכמי כאשר פלא נעשה ידו שעל מי בהם אין האומות חכמי

 בחכתי כאשר וידליק לחומץ או וידום לשמש יאחר הגזים מחכמי מי
 דבר מקים יתברך הוא כי כרצונו לעשות בעולם מושל צדיק כי ישראל
 בכל אין כי והיא ודין דת יודעי לכל ידועה הקדמה עוד " עבדו

 חבלי מלאך יאמר אס כי צדיק איש יעשם כאשר פלא עושה עליון מלאכי
 דברו יקים לא וכיוצא וידום לשמש מעצמו אס כי בשליחותו ה׳ מלאכות

 חפיו היוצא ככל הוא ישראל חחכמי צדיק איש אס אך מלתו לאל זישיס
 תורתנו בספרי כתוב הנמצא ככל עבדו דבר ויקים אתו ה באשר יעשה

 עד ישראל חכמי ידי על ובארץ. בשמים נעשו אשר ונפלאות הנהיס כל

קט פט תהלים
 הלא :אומר יתברך כימשיביו העניןוהוא אל ונבא * מהפר אין

 תלויה טובה מרגלית שהו העולם וחידוש אלהותך אמונת כי אמרתי
 ידי על בהם ת&מונהך שתים כי חמה בגלגל תלויה היא נצוארו

 ידי על העולם :עפה כמדובר ותקופתו קטעתו וסדר חמה גלגל
 ה* לעתידכמאמרך שיתין׳ החסד
 אני עוד כאמור בדיתלחירי כרתי
 אלהיבו חיפה זאת עש כי אומר

 בקהל עארץ ויזראתמזנתך ותגלה
 לה קדוש עם י-אל הס קדושים

 שמי׳פלאך שיודו י?ר הגזור כי והוא
 על לגזור צדיק אי׳ נבא כי ה׳

 העמדת כענין טנס לשנות השמים
 השמים יעכבו ש! וכיוצא השמש

 לדבר שחדו׳ כ׳א ההו הפלא מעשרת
 ומהאף זברך עבדו דבר להקים
 כי קדושים בקל אמונתך תמצא

 דוס בגבעון שחש יהושע באמור
 דו י לאל והיה ׳מעה היה השמש קם

 מ באו לעכב התחל שהשמש "ל כמ״ש ההוא הפלא נעשה היה לא לעכב
 עבדו דבר ה הקים כי לו שוה ולא בשישי ואתת ברביעי נבראתי אני

 אף כן ירי ועל ה' פלאך שמיס ויודו יאמר ודה בדבר שיודה לשמש ועשה
 אמונתך יכירו הרואים כל כי קדושים בקהל בעולם מצויה אמונתך תהיה

 העולם טבע המשנה כי הכל יוצר ושהוא ישראל אלהי יתברך במציאותו
 אפשר היה עדיין והכת )ז( חידשו יתברך הוא קדושו עס ידי על

 לעכב מעלה גלגלי וכל חמה גלגל יוכלו שלא יד שעל אמת הן כי לומר
 עדיין אך בעולם• אמונתך תוכר טבעם לשנות ישראל מחכמי צדיק ביד
 גס חמר לוה שלך ושהם המלאכים עולם בראת שגס אמונתך יוכר לא
 לה יערוך המלאכים עולם מלאכי בכל בשחק מי הלא כי ויופר יודע זה

 בעולם שינוי לעשות מלאך יד לאל אין כי שכתבם כמו כמעשיו לעשות
 שידמה מי ימצא אמנם אך יתברך בשליחותו לא אס מעצמו נימא כמלא

 הבו על מרו״ל כנודע ויעקב יצחק אברהם בני הס אילים בבני לה'
 אמוד שהוא לה׳ ידמו שבו מה יעשו האבות בבי כי ואמר אילים בני לה׳

 בחכמי כי הזוהר מספר שהזכרנו מאמר והוא עמוד ולירח דום לשמש
 ידי על שהוא כמוהו יש ישראל בחכמי אבל יתברך כמוהו אין הגויס

 השרת במלאכי גס כי מוסיף זה שבפסוק אלא לה שידמו פלא עשותס
 כיגסעולס מעתה אמור איפה כן ואס לה קדוש בעס כאשר כת אין

 ה' עבדי כאנשי׳ אפילו כחס אין הלא כי המה לה' כי מכ״ש המלאכים
 : ת לנס הפו שאר ככל ית׳ יצוריו אס כי המה אלוהות שלא עתה גס מה
 אשר השרת מלאכי גם שהוא שמיס ויודו הענין שעור או )ו(

 בעשותך ה׳ פלאך ח דברים שני וישבחו יודו כבודם בשמים
 שישבחו שים קדו בקהל אמונתך פושה שאתה כפלא יודו אף פלא

 פלא כל כי המה בארץ אשר קדושים בקהל ניכרת אמונתך כי המלאכים
 השרת המלאסי באומרם והוא )ז( ידם ועל רקלמענס נעשה אין

 4לה'בכניאליסהםישר ידמה שיש ירחו אך לה׳ יערוך בשחק מהם מי כי
 ניוליס כי ראיה ועוד לח( בקודם כמדובר ויעקב יצחק אברהם בני

 בתזכיר והוא כו' נערץ אנ הנה כי השרת ממלאכי יותר צדיקים
 יחד מרום מלאכי כל בבא כי באומרס אליעזר רבי בפרקי ז״ל מאמרם

 והזיע הרתת תגדלו ק ק׳ ק תיבות שלשה יתברך לפניו לומר
 אמר הענין חל ונבא ♦ כו' ונפק נגד בור די נהר מזיעתם כי זהחלחלה

 בהיות הנה כי השרת ממלאכי צדיקים גדולים כי רחיה הנה אברהם
 סביביו כל על הוה נורא יתברך הוא או רבה קדושים בסוד נערץ אל

 שפס צדיקים כן שאין מה כלו' להפליא עד ומוראם רעדתס שתגדל
 ק ועל מבמלאכיס יותר בהם דבקה והיא השכינה אל מרכבה היותם

 יתברך חתיתו תפול לא קדושה סדר ידי על בהעריצס או בהתפללה
 השכינה אל מרכבה שהיה המדבר עצמו אברהם ממהר ועד עליהם

 מהיותי שהוא עבדך מעל תעבוד נא אל לו ואחר יתב עמו תדבר והיה
 פס מתעסק והוא עצמו על פורה שהיתה יתברך עשה והן אליך הרכבה

 אז כי סדום על תפלתו סוף עד עליו ושכינה ללוותם והלך האורחים
 עלח והיא אתו בדברו וע ולא חל ולא אברהם מעל אלהיס ויעל נאמר

 אמור אך יהבר' לפניו כדברם אחזתם שרעדה השרת מלאכי כן שאין מה
 שאין מה הוא ממעל אלוה חלק נפשם כי על אס כי זה אין כי מעתה

 במינן כמין הס מצדנפשם כן ועל המלאכים שמעולם קדש שרפי כן
 אומרו אחרי כו׳ צבאות אלהי יהמה )ט( " כח יחליפו ואדרבה

 אחרי אילים בבני ידמה לה׳ שיש יראו אך לה' יערוך בשחק מהם מי
 בעולם יתברך חסדו מדת להמשיך יבנה חסד עולם כי למעלה אומרן

יותר היה הנראה לפי הנה כי והוא אתר טעם עוד הנה עוד אתר
תפארתו



פט תהלים

 ארתרת גליו בשוא העש מאית מושל אתה י
 □רוע רהב כהלל דכאת אתה יא :תשבחם

 ארץ אף־לך מים ש לף ע : אויביך פזרת עזך
אתה המין ץ1ץפ ע אתהיסדתם: ומלאה תבל

 צדק טי : ימינך יתרוכש ידך תעז עם־גבודרה
ומשפט

אל רוממות
 כעולם רוחניים קדש שרפי עליוני' צבאות אלהי הו יתברך תפארתו

 כן על כי העכורה הלזו כארץ האדמה חיש אלהי ת ולא העליון רוחני
 השמים חלהי שהוא מי היתכן ולומר להרהר בת הקדם לב ימלא

 שלו עם החומריים כצחצאיה ושיכחר העכורה האהלזו ברא העליונים
 צכחות מלכי מע של פמליא כל
 לאלהי כי זאאמת הכה אמר כן על

 וקמניסואיןלתמוה עליונים צבאות
 רחוק לך העולסגשמי היות על

 עם צבאות י^יות רחוקמאיסתך
 מן הפכים ב המרה הלזו הארץ
 לב ימלא כן על הקצ אל הקצה

 עילם אלהי אולי לדר החדסכהס
 אךהשפלהוברי בצס הוא העליון
 היא זו אמר כן ינהגהועל השמים
 מי כי הפכים ב' לשלוטעל גדולתך

עולמות נב שהוא ? חסין כמוך
 סביבותיך ואמונתך אמר לזה זו המזנה יגיד ומי יה כשתיאזתיות שנבראו

 המתייחס הרוחניות אל סביב אשרהואחוצה השפל 6כעו כי סהוא
 הוא היס בגאות מושל אתה הנה כי והוא )י( זו ומונתך תוכר אליך
 המיס ויבקעו נאמראלא לא הים ויבקע וינוס ראה פרחו שגל ים של שרו

 מעשה כי העולם בכל ונתפרסם נבקעו שבעולס מימות שכל מלמד
 כיגסבשואגליוהוא בעולם הוכר ומזה השר את שהכניע הוא אלהים

 בחול נוחים והס העולם את לשטוף כנודעמרו״ל בזעף הים שגלי עת בכל
 גליו בשוא גס כי ים של בשרו שמשלת מה ידי על נודע הים שפת שעל
 בגליו גס המושל הוא בשר המושל כי ותשקיטס שתשבחס הוא תתה
 מצרים של שרו רהב כחלל דכהת אתה כאשר וכן )יא( הגשמי )הים

 מתים ז״ל כמ״ש השר שהוא הים שפת על מת מצרים חת ישראל ראו כי
 כחלל מת וראוהו שמו מצרים מצרים של ששרו מלמד מת אלא נאמר לא
 הפלגה דור הס . אויביך פזרת עזך בזרוע כי הכירו מזה היס שפת על

 ה חילקם שניתפלגו ידי על כ חליעזר רבי בפרקי רז״ל חמרו כי והוא
 מה ידי על קדס בני בהפרידו גויס עליון בהנחל ענין שהוא שרי׳ לע'

 מיניו והוא אדוניו יתברך שהוא יראה כחלל מצריסדינהו של ששרו
 וח, פיורס שהוא האחרים כל חת מינה אותו שמינה ומי בפלגה
 בשמים מושל שחתה מזה הרי אויביך פזרת עזך ברב וזהו שריהם

 בסוא כי הים בחלק כין בארץ מושל וגס מצרים ושר הים שר שהכנעת
 גויי כל פזרה עזך ברב כי כלה וכיבשה הים !כקריעת תשכחם חתה גליו

 מה אל ראיה צריך ,זין ארץ לך אף שמיס שלך חחר כן ואס )יב( הארץ
 : יסדתס אתה ומלואה שתכל ודחי הסתם מן כי לארץ השמים שכין
 שמיס לך אומרו בכלל הלא כי לב לשים וכו'ראוי וימין צפון )יג(

 כי הוא יסדתס אתה ומלואה תבל ואומרו ארץ לך אף
 מהראוי גס כי ועוד * מכה מאתים בכלל כי בראם ית הוא וימין צפון
 ירננו ית' שבשמו וחרמון תבור ענין מה ועוד * ומערב מזרח גם יזכיר
 העולם רוחות ארבע הזכיר כי פירש ז״ל הראב״ע והנה הריס יתר מכל
 והלא מזרח לפאת ז שהו וחרמון מערב לפאת שהוא ותבור וימין צפון
 וחרמון מערב צד על תבור סייס למה הוא כן כי יונח לו כי נחשב זר כמו
 חרמון זולת במזרח ואין תבור זולת במערב אין המבלי מזרח צד על

 הכל ויכלול ומערב לומרמזרח היה טוב טוב כי ועור אלו* את הזכיר
 בצפון למה ועוד * הריס פרטי יפרט ולא וימין צפון אומרו דרך על

 את כיון לא כי ועוד * ירננו אמר וחרמון ובתבור בראקס אמר וימין
 הירדן בעבר הוא וחרמון הוח ישראל ארץ באמצע תבור כי הרוחות

 כי ידוע הבה אמנם * אליו עולם של מזרחו ייחס ואיך האמורי בארץ
 ומדת הרעת תפתח מצפון כד״א הצפין אל מתוארת רוגז מדת כאשר

 טוב משולל צפון מדת אל שמתייחס בעולם מקום יש כך החסד אל ימין
 יאמר שאס לומר תהו הוא צפין שפחת ז״ל רבותינו שאמרן העולם כצפון

 יש זה ולעומת זיצובואתהברכה שיבננו לו חומרים אלוה שהוא איש
 היות ועל בו אשר ברכות שובע בשופע הימין חל מתייחס בעולם מקום

 לאמר מפיהם עתק יצא אשר המתפרצים רבו כן על נגדיות בחינות שתי
 פועל ואחד הימין אל מתייתס הטובות פיעל א' רשיות שתי חלילה שיש

 יחלוק ואס יסדתס אתה ומלואה תבל כי .אמרתי הלח אמר ע״כ הרעות
 יש מהם ובנמשך נגדיים מקומות הארץ בקרב הלא ויאמר דין בעל

 תפתת שמשם צפון אל ויש בו יורק טוב רב ושפע הימין אל מתייחס
 ואחד שתים אל 'ולא אחת רשות אל ומלואה תבל יתייחס ואיך הרעה
 אברהם אמר כן על הפכו את בשני ואחד ענינו א'מעין במקום מריק
 הוא תבור הנה כי והוא ירננו בשמך וחרמון תבור הלא כי ידברו שקר

 בקיץ שלג רק בו שאין הוא וחרמון ואילנות בתבואות טובה מושפע
כי תאמר האס _קלגא טור הוא שניר לו יקראו האמורי כי ובחורף

 כיה סיסראכו׳ את ויקל כאות
 רחמים היותו עם המלחמה עשה

 ונלקח מהאמורי שהיה בחרמון וכן
 הין כי ה שס ידי על לישראל

 צורים במערות נחבאים החמורייס
 בעוברם ישראל על לצאת א' בעבר
 שהתחיל הארון ידי ועל למטה בגאי

 שמהעבר ההר , את ה סמך לעבור
 זה מהר הסלעים שני ויכנסו מזה

אתהאמורייס ומיעכו המערות אל

 ים ולאלה אחר לרשות וא׳ לל הוא ל קרובים היותם עם וחרמון תבור
 שם אשר בהרים הבור כי ירננו ל לשמך וזה זה הלא כי אפשר אי הוא

 אנכי ה'כאמור שמך חת דבורה שוררה אז סיסרא ואת יבין חת ל הפיל
 הולכי׳ רק בישראל אלף כל ורומח יראה אס מגן כי אשיר? אנכי לל

 מזכירי' והפלה תורה שוחים דרך על

המלחמה את עשה יה׳ ל את : סביטרתיה זוניחה

 מלחמות כספר יאמר כן על ישראל כמאמר הי מעשה היה וזה שבהם
אדם ובני וחנית חרב בלי התורה ספר ידי על כי לכירתוילאמר

 ישיר אז כי זה על ירננו וכשמו רחמים מדת היותו עס ל מלחמות הס
 תבור וזהו חרמון הר עד ארנון מנחל כבשו ידו שעל לל שירה ישראל
 רשות וחרמון אחד רשית תבור כי לומר שאין באופן ירננו בשמך וחרמון

 שהוא המקום אדון ליש ינגד כך היה ח״ו ואס אח' בשס היה הכל כי אחר
האלהים הוא ול לוחמים נשים ש היה לא אפילו כי )יד( כנגדם
 לומר גבורה עס זרוע לך וזהו המקומות בב׳ ה עשה הכל חס כי עוזרס

 והסבזרועס גבורה להם בתק חילו ידי מחזיק שהמלך העולם דרך הנה
 ידי על זולתה להפיל אומה זרוע צריך אינך אתה אך המלחמה עושים
 ישראל זרועות שמבלי גבורה עס זרוע לך רק בכוצחת גבורה תקך
 נותן ואתה הזרוע שהם ולא גבורה עם זרוע לך כי מלחמתם לוחם אתה

 דרך על והולכי כו׳ ורומח יראה אס מגן כי בתבור היה כאשר הגבורה
 הנחלים באשד חרמון עד מארנון האמורי את נצחו בחרמון וכן נצחו שיחו

 שערי פתחי אל מזה הסלעים שני הכניסה ישראל ילחמו שמבלי
 ה' אויבי דם נחלי נהרי ויצאו הלז מהעבר אמורייס המלאות המערות

 הדין כח צפון שהוא סתס זרוע מלשון שמאל,כנודע הוא זרוע לך כי הנה
 בא׳ שמחל בחרמון ואחד בתבור אחד רשויות ב היו חיו וחס והרוגז*

 ודאי אך עליו והס ימינך תרום ראוי היה ידך שתעיז במקום באחר וימין
 שתי און חושבי של דעתן בטלה כן ואס וה׳הואהחלהיס אחד שהכל

 זרוע לך יאמר או * ברחתם אתה וימין שצפון אס כי חלילה רשויות
 החלהיסואץ הוא כיחסשה חלילה רשויות ב אין כי אמרתי הלא כו׳

 אליו הנגדיית בפעולה ח' יכגד לא וחיך בנגדיות חיבור יהיה איך לתמוה
 באופן מכולן כלולה מדה שכל זרוע בך דובר אשר ה׳ לך הוא הענין כי
 מציאותך שאין היות ועל דין בחינת היא זרוע הרחמים בעל ה לך כי

 הוא אשר שהוא גבורה עם כן גס אתה זה שייכות ידי על דין משולל
 נגדיות רחמים למדת אין ובכן פירוד כלי האלהיס הוא ה כי גבורה מדת

 תרום דין לפעול שתגבר ידך תעוז שכאשר אלא שחינו דין בפעילת
 ה׳הוא כי ראיה יאמר או * אחד רצון הכל כי ימינך בחינת ותסתלק
 * תתרומם רוגז שתפעול ידך תעוז כאשר כי ראינו הלא כי האלהים

 שנאמד ביס גס ומה ה אתה כי ידעו מצרים מכות ידי שעל ימינך בעולם
 צדק כי אחרת וראיה )טו( וכו' בהכבדי ה אני כי מצרים וידעו

 האדם נעשה אלהיס בחינת שהוא ומשפט צדק עשות ידי שעל ומשפט
 וחמת חסד ולעושי כשח להיות לעושס מכינים ומשפט צדק כי כסחך

 או )יר( * הס לך המדות ב׳ כי הרי ה פניך אותו יקדמו כי יעדיפו
 במם ידם בפועל אויביהם את ישראל בנצוח הנה לומר כו׳ זרוע לך יאמר

 איס זרוע כי והוא הפכים שתי פועל אתה גבורה בידם נותן שאתה
 בם נותן שאתה הגבירה עש עצמה הזרוע באויביהם המכה ישראל

 האיס יד היא ידך תעוז כאשר כן ואם גבורה עם זרוע לך וזהו היא לך
 ימינך מריס אתה ההיא ביד נותן שחתה בעוז היד הוא שלך כי המכה

 אותם מרים ואתה מכה בימין כי היא ימינו בה מכה שהאדם היד זהזא
 האויב את להכות והוא הוא חסד שפע וזה שלך והיא באויב להכות
 ביד כח בתתך עושה אתה הדברים ב׳ כי נמצא רוגז שהוא ארצה והפילו

 ומשפע צי? )טו( * ורחמים דין אויביו את המכה ישראל איש
 בנו יתתתן בשתים כי ז״ל מאמרם ידוע הבה כי יאמר הקודם זולת כו׳

 מביאם והיא חשה שנושא למלך משל משלו ושתים משלנו יתברך הוא
 וישראל בנו מתחתן הקביה כך אחרים שביס מביא והוא תכשיטין שני לו

 כי ד״א כמה ומשפט צדקה שהם תכשיטין שני נותנת לכלה הנמשליס
 מביא והקב״ה ומשפט צדקה לעשות כו׳ בניו את אשריצוה למען ידעתיו

בצדק לי וארשיזיך ד״א כמה ורחמים הסד שהס שלנו על חכשיטין ל

ובמשפט



פ פט תהלים אל רוממות
׳<

 : יקדמופנץ כסאךחסדואמת מכוין ומשפט
^הוהבאוחפניף מ

 בשמףימלוןכל־הץטובצךקתז^ ל יהלכוף
וברצונך ^אתחז יח יחמו:
 ישראל ולקתש מגננו ליהוה כי י" קרננו: תרים

 ודתאמר לחסידף אזדברת־במון די מלכנו:
 : מקכש בחור סיימתי שויתי^זרע^כור

 :משחתיו קלטי כשמן עבדי דוד מצאתי בא
; ^חעיסאמצנר כב
: יעננו לא בוובךעוד־ידה ארב לא־.יש;א *

 ובחסד ווהן ורתמיס חסד מדיליה לה ומוסיף משלנו שהוא במשפט
 שלנו את כתתט לא אס שלו את לכו נותן אינו יתברך שהוא אלח ונרחמי'

 כו' שלומי את אספתי אומר הוא מיד ומשפט צדקה ממנו בהעדר אך
 שלנו את אנחנו שנקדים שרוצה אלא עוד ולא הרחמים ואת החסד ואת

וארשתיך כד״א שלו חת יחן כך ואחר
 ובחסד כך ואחר ובמשפט כצדק לי

 אברהם אמר כי יתכן ובזה וברחמים
 יתברך לפניו האורחי איתן הוא
 אשר למען ידעתני כי ידעתי הנה

 ומשפט צדקה לעשות בני את אצות
 שעל הכלה תכשיטי שני סהס

 כסא להיות יוכנו סתימדוחסאלה
 שתי ידי שעל באופן אליך ומרכבה

 בחסד עליהס ותשרה אלהתבא
 נא שאל לפניך אךאוחילה וברחמים

 עד ורחמים החסד מהס תמנע
 שעם אס כי ומשפט צדקה עשותס

 כסאך מכון הוא ומשפט צדק כי היות
 להיותכסאך ישראל יוכנו שבהס

 אתם חתונתך שהיא אליך ומרכבה
 היא ובקשתי שאלתי אך וברחמים בחסד אליהס ותכא תשרה כך ואחר

 הס חחת ואמת רחמים כי כנודע ורחמים חסד שהם ואמת חסד כי
 ידי על אליהם בואך טרם כי ומשפט הצדק עשותס טרם פניך יקדמו

 תכשיטין שהם ואמת החסד פניך ביאת את יקדמו הכסא מכון עשותס
 הכסא על פניך המביאים ומשפט צדק ידי על פניך בא עד תאחרס ולא

 לישראל כי לשתול מקשה אבי הראוי לפי כי היות ועם )טז( שיכינו
 עליהם להשרות עצמס להכין ובמשפט בצדק תחלה הכסא להכין יאתה

 הוכן אשר ונשא רס כסא על ישב כלה לקראת חתן יכח כן וחתרי שכינה
 לכס שיחסר תרועה יודעי העם אשרי כי עם כי אומר חני זה כל ועם לו

 כן ידי שעל והכנעה תרועה אס כי ורחמים חסד טוב רב שפע תחלה

 ויוכנו ורחמים חסד שפע ובהעדר ובמשפט בצדק מעוני התורה יקיימו
 משנת על וכמאמרבו החסד ידי שעל מעושר כן אתרי התורה את לקיים

 טוב העוני כי שהוא כז* מעוני התורה את המקיים כל אומר יונתן ר
 גסאס כי בטוח יהיה מעוני התורה את המקיים כל כי בראשיתו לגבר

 שאין ה'מ? בעבודת נכנע להיות הכינו העוני כי ויבעט ישמן לא יעשיר
 התורה את ויבטל שלו את יעשה העושר שאס בתחלה יעשיר אשר כן

 כיהוללות מעוני התורה את יבטל כן אחרי יעני כי שגס מעושרסופו
 ועסכלוה תרועה יודעי העס שאשרי באופן ממנו תוסר לא העושר
 אפשר פנים הסתר עלידי כי והוא פניך יקדמו ואמת שחסד שאלתי

 כמדיא לע״ה הוא ה לעס מיוחד מהלך מהההלךאל האדם בני ידי ירפו
 הוא הזה העולם ענין כל כי כנודע עולתו בית אל האדם הולך כי

 הזה בעולם פניס הסתר להם אשר כי ואמר הבא העולם אל ודרך מהלך
 פניך אור ידי על עתה אך לו המיוחד בדרך מלהלוך ויתרפה יהרהר
 אל בדרך להלוך ורגליו ידיו ינשאו כי התהלכות להם יהיה ואמת בחסד
 שממדת פניך אור עם רחמים שהוא ה וזהו הבא לעולם שהוא חפצו מחוז

: חסדיהלכון
 שאח' מה אל נמשך יאת זה בס למעלת הכתו' זולת כו' העם אשרי

 החסד אך יבנה חשד עולם כי אירה הוא איתן או' אחר כי והו'
 להתפלל לבו את מצא כן ועל למעל׳ כמפור המשיח ימות עד נתקיים לא

 בכתובים בסמוך כמפורש המשיח מלך הוא דוד מלכות על יה לפניו
 אחר כי הנביא שמואל מאמר פניו נגד והכה ידבר טרם וירא הבאים
 עבודתו לעבוד מלכותו בעול תחתיו נכנע לא למה מלכנו ישראל שאלהי

 ואמר הקדי' כן על ולייסרנו להדריכנו עלינו ימלוך ב״ו מלך נבקש ולא
 תרועת יודעי העס אשרי כי ידעתי אמת הן לומר כו׳ העם אשרי

 טוב אז כי לו מלך מבלי מעצמם שבשמים מלכנו תחת והכנע להתרועע
 יודעי בהיות' כי יתכן כפשוטו וגס ויתנהגו יהלכון פרך באור ה׳ כי למו

 מאיר שהיה מצרים יציאת מעין ישיגו יה עבודתו תחח נכנעי' תרועה
 * כו' להם להאיר כו' הולך וה כי ית פניו באיר ולילה יומס ללכת להם

 להנהיגם צריכי'מלך היו לא כי ההנהגה ענין על אמרנו כאשד או
 לשמוח מלך יחפצו יש וגם )יו( פניךיהלכון באור כי ישרה דרך ולנחותס
 גדול מלך שס הקרא בשמחת ישישו כי הוא גדול מלך אס בו ולהתכבד

 יגילון עליהס שיקרא בשמך ואדרבא יחסר לא זה גס הנה אמר עליהס
 ויעשירס מתנות להס יחן המלך כי והוא שלישי דבר יש וגס היום כל

 היה לבדו מלכם ה׳ בהיות זה גס והנה עדני' עם שני המלבישכס כענין
 מעט אפי' אם כי טובה שופע ישפיע אם לומר צריך אין כי יותר אז

 הנה ני לעמו המלך שיחן טוב 3מכלר גדול בלבד צדקה בתורת מידו

 כידרך והוא ב״ן מלך לבקש רביעי טעס יש וגס )יח( ירומו זנצדקתך
 מלחמותיהם ילחם ואשר לפניהם יבא ואשר לפניהם יצא חשר המלך

 והוא ראוי בלתי הוא זה לעמויתןוהנהגסעלטעס עוז באופןשהמלך
 של תפארתו העס של עוזמו שהוא ישראל על ימלוך אשר המלך הלא כי

 יתפאר בך כי אתהה הוא המלך
 וללחם צרה ביום למעוז לו תהיה

 בי וזהו בעצמו יבטח ולא מלחמותיו
 איטה זא״כ כלו׳ עזמואתה תפארת

 אשר ודם נשר מלך במעוז נעוז למה
 נעו! ולא הוא אתה מעוזו תפארת
 אמצעי מבלי ואלינו ממך במעחך
 שעליה׳היה טענות הלה והן בינותינו

 מלך עלינו להקים תרצה לא ראוי
 עלינו כלבד מלכותך אס כי ודם בשר
 שתרוס יהיה וברצונך זה כל עס אך

 עלינו ישראל מלכות הוא הרננו
 עשותנו מבלתי לא הלא כי )יט(
 אס כי במלך חפצים אנו ממך עיקר

 שיהיה בך צדיקודבק להיותו אדרבא
 הנה כי בו נחפוץ האלהיס מול לעס

 לה' כי וזהו מגננו הוא בך דבק וישר צדיק שלך איש שהוא לה הוא אשר
 שעיקר באופן מלכנו הוא יתברך כך דבק ישראל לקדוש הוא ואשר מגננו
 פלך להיותו הוח עלינו מלך נמליך והשר מעולס הוא אתה עלינו המלך

 אותנו והנהגתו עמך אמיץ קשר לנו יהיה ידו שעל למת ואדרבא
 דוד על מגננו אמר יתכן זה ולפי להנהיגנו ישק פיך על כי כהנהנתך

 אומרו כו׳אחר בחזון דברת אז )ך( * המשיח מלך על ומלכנו
 דוד מלכות על שהוא קרננו יתברך הוא ירום אברהם הוא האזרחי איתן

 אמר למעלה הכתוב ככל יבנה חסד עולם יתקיים ידו על כי כמדובר
 אתה שאדרבא אם כי רצונך אינו אשר דבר מאתך שואל איני עתה

 שאין שעם במלכותו בעולם שאול כעוד לעשותו ומיהרת חפצת בעצמך
 על מולך שאול בעוד למלך משחתו זה כל עם בחברתה נוגעת מלכות
 אותו בשלחך לו ותאמר שמואל לחסידך בחזון דברת אז הנה ני ישראל

 וגבוה גבור שהיה שאול הוא גבור על עזר שויתי הנה שאול את ליך לה:
 למלוך ראוי להיות ושפע עזר עליו ומעל'שויתי משכמו העם מכל

 וכן אחר לאיש ונהפכת הכו' רוח עליך וצלחה אליו שמואל כמחמר
 שאול ושמו בן היה ולו שמואל אל יתברך כמאמרו מעם בחור הרימותי

 זה כל עם לשאול היה אשר הטוב אושרו כל ועם )כא( וטוב בחור
 עס צדיק שאול היות שעם כלומר עבדי דוד תצאתי הנה לשמואל אמרת

 שיתואר שאול את מצאתי לא כי ממנו לי עבד מצאתי דוד את זה בל
 והוא משחתיו קדשי בשמן כן ועל דוד את אס כי עבדי היות בתואר

 ולא אפרסמון בשמן משחו שקול את כי כריתות במסכת ז״ל מאמרם

 הכתוב ושעור * משחתיו קדשי בשמן יאמר וזה הקדוש המשחה בשמן
 מלכותו ברוממות שאול היה שעדיין מעם בחור שהרימותי בעוד כי

 שהיה אביו צאן את רועה שהיה בדרך שנסהו ז״ל כמ״ש עבדי דוד מצאתי
 עמו ישראל את לרעות מוכן מצאו ואז רעייתם בסדר ברתמים מנהיגם

 קדש* בשמן שמצאתיו מיד אס כי שאול מלכות תום עד ייחלתי ולא
 מלכותו שתמשך סימן שהוא משחתיו הקדש בשמן אלא עוד זלא משחתיו
: כרו"ל השמן כפך ולא קרן ידי על בהיות יתברך עשת אשר מעין
 להריק הוא חפץ וכל ישעה כל ה' יד כי ידוע הבת כן׳ ידי אשר )כב(

 לש להריק שפע מתמלאת הצדיקים ידי ועל ושפע ברכת
 אך תשי ילדך צור הכתוב כמאתר חלילה כח פתישין כי הרשעים כן

 כי והוא ה רוח את כח אתי מל ואנכי כד״א כח מוסיפין כביכול צדיקים
 סיבה תם הארץ על שפע שיורק הגורמי' ידי על למטת המריקת המרה

 וימלאו הולד יינק כי שדים כמשל הימנה מלמעלה המדה שתתמלא
 וזה מריק אין כי הדדי׳ ימלאו ולח החלב יעצר אין יונק ואס חלב הרדים

 בעולם שפע ונותנת אישאשרידיהמריקה דוד על יתברך הוא יאמר
 צריך אין כי ראויהוא הנה להריק שגורס במת בסבתו עמו והתמלא תכון

י תאמצנו הדין מדת היא זרועי שאף אס כי רחמים מדת לומר
 לא חטא אשר לועון אין אשר כי ידוע הנה כז׳ אויב ישיא לא ,)כג(

 ממית חטא אלא ממית ערוד אין כי עם מרבבות יירא
 אשר עצמו העין האדס על הבאים וייסורין ויגון צרה כל כי ידענו נס

 הענין אל ונבא • עונינו ביד ותמוגנו כד״א ומענהו העדכאו הוא עשת
 הדקתאמצנואת מדת הוא זרועו אף כי יתברך אחריאימרו כי והוא
 עליו מביא ואדרבה הדין מדין תאמצנו איך תאמר הלא עתה אמר דוד

 הוא כשיהיה אשמה עון מכל נקי שיהיה שכדי לו אומץ זה גס לז״א יסורין
השטן את אניח לא שהוא בו אויב ישיא לא בדוד עתה כן על המשיח מלך

יהיה



פט תהלים אל חממות

 : אגוף ומשנאיו צייו כפניו ץנחתורתי ני
 : קרנו תרום ובשמי עמו וחסדי ואמונתי כה
 הוא מ :ימינו ובנהרות ;דו פס ושמתי כי

 אף־אני כח :ישועתי וצור אלי אתה אבי ♦קראני
 לעולכש כט. למלכי־ארץ: עליון אתנךזו ככור

 'ושמת♦ ל לו: נאמנת וברית• חסדי אשמור־לו

 כניו אם־יעןכו לא :שמים כימי וכסאו זרעו לעך
 יחללו אם־הקתי לב לאילכון: ובמשפטי קזי <

 פשעכש בשבט ופקדתי * :;שמרו לא תי
 ולא מעמו לא־אפיר וחסדי לי ז עונם ובנגעים
 כריתי לא־־אחלל הל " באמונתי אשקר

'ומוצא

 יהיה שלא באופן ממרקין בייסורין מיד שיפרע אס כי בו נושה יהיה
 הרע יצר הוא שטן הוא בקרבו בו אויב שהוא האויב תהו עליז קוב לשמן
 קת המענה העון ידי על הנעשה טומאה הכח עולה ובן כן ידי ועל

 כן ידי ועל חובו ניכה כי יעננו לא עצמה העולה של כנו שהוא עופהו
 עד ונקי זך יהיה המשיח מלך בהיותו

יבא כאשר כז' מפניו שוכתתי גדר
 מעיןזהענין או • בס״ד ביאורו

 כמבואר עבירה גוררת בבירה
 אותו כי התורה בביאור רו אצל

 הגורר הוא בעבירה הנעשה משחית
 בעל זמענהו כיוצחכה עבירה

 טוב כן ועל אחיזה בו לי יש כי כרתו
 הוא קשר כל ממנו שיפרעו לגבר
 בידו קשאר בל ביומו יום דבר חוטא

 ווה אחרת לו לגרור שיענהו עבירה
 ב. אויב ישיא לא הוא טוב כי יאמר

 יהיה לא בו שהוא אויב הואיצה״ר
 יוס שיפרע כ״ח בהדס חוב שוה גושה
 הנולד בן הוא העולה בן וכזה יוס

 וכמו המשחית הוא מהעולה ונעשה
 הו' המשחית כי כעתו יפה שביארנו

 עצמת העבירה הוא כי אחרת הגורר
 : כמדובר עבירה גוררת עבירה ענין שהוא אחרת לן לגרור יעננו לא

 אויביו על לו אעשה שתיס יתברך הוא חמר כו׳ מפניו ונתותי )כד(
 בהס יש כי והוא לבדי אני והב באמצעיתו האחד

 צר בקרא וזה בו וילחם אצלו שכא בידים האיבה שפועל אחד מינים שני
 הח'אמר על בפועל ולא בלב ששונא הוא והשני בפועל הוא מיצר כי

 פניו שעל אלהיס צלם וקדושת צדקו ברוב כי והוא צריו מפניו זכהיתי
 כפניו הבאים צריו אכתת פניו מזיז כי כז׳ ומוראכם מעין מורא המטיל
 מאור ופחד אימתה עליהם הפול כי צריו מפניו וכתזתי וזהו בו להלחם

 שהם בו להלחם לפניו הבאים המלך פני הרואה לצר וזהו כפניו שאתן
 לא כי לכדי אני אגוף לפניו באי׳ ואינן כלב ששנאתם משנאיו אך צריו

 שאמרתי אמונתי אס כי מזכיותיו אנכה לא זאת ובכל )כה( יכא לפניו
 אני להיותי ולא עמו שכר נכוי בלי חשד בתורת שהוא חסדי ומדת לו

 לן לא כי על מלכותו רוממות גדר ימעט אויביו ונוגף צריו המכתת
 והוא עליו נקרא שמי כי קרנו תרום ובשמי אדרבא כי הנצחון מתייחס

 של כשמו שנקראו משלשה הוא משיח כי נחמני בר שמוחל רכי מאמר
 ומרוממו בו דכק אני כן ידי שעל צדקנו ה יקראן קשר שמו זה שנחי ה הב
 וירד פסוק על ז״ל מאמרם ענין יאמר או )כד( * די כלי עד

 כל לכלות רצה במלכו עיט שנקרא כידזד כז' הפגרים על העיט
 כמבואר ויהיה אכרם אות׳ וישב וזהו אכרהס הניחו שלא ■המלכיותאלח

 נשתעבד ואיך גהנס כמקום המלכיות את לנו בירר אברהם כי >צלנו
 יתקיים מלכותו כזמן לו נתקיים לא אס אך דוד הורגם היה אס למלכיות

 כשני כי הגוף ומשנאיו צריו מפניו וכתותי הנה יאמר וזה לכא לעתיד
 אמונתי הכה כי כעת יחוש לא אך )כה( המלכיות כל ככללו אלו סוגים

 כזמן לו עשיתי לא אס כי עמו וחסדי העתיד על כמאמרי נאמן שאהיה
 כד' שלם שמי יהיה כאשר שהוא קרנו תרום כשמי כי לעתיד אעשה הזה

 אז יה כס על יד כי פסוק על ׳כנודע מעמלק בהנקס שהוא אותיות
 כיס ושמתי כי יתקיים ואז )כו( המשיח מלך הוא דוד של קרנו ערום

 ז"לכי כמ׳ם היס אל המתייחס אומה הוא נקה לנקום השמאלית ידו
 שרטון ועלה הגדול כיס קנה גבריאל נעץ פרעה כת את שלמה כשלקח

 כשלשה דרכו פי זעל תהיה עליו ידו ועיקר וכו׳ גדול כרך נעשה ועליו
 של הרביעי מלכות במפלת כנזכר יקד יפלו ארבעתם כל כי הקודמים

 כמחת כי שקדמו השלשה שארית והדקה דפרזלא מלכותא הוא הצלם
 על ששלשתס ודהבא כשפא הדקתנחשא רגלוהידיפרזלא על לצלמא
 גדול נהר על יון של אנטוכיא וכן נהרות על הס ומדי בכל כי בהרות

שלא ימינו נהרות ועל שלשתן על אמר בעינינו ראינו כאשר היא
: בזמניהם נפלו ככר כי השמאל אל המתייחס רוגז להס יצטרך

 על רחמים בקש האזרחי איתן כי כתמו הנה כו׳ יקראני הוא )מ(
 שאמר מה כל וסיפר המה שאחד המשיח ומלך דוד

 הוא ואומר הקודש רוח פי על יתברך הוא משיב כמדוכר לשמואל יתברך
 תהיה אס כי מבקש ואיני נפל הייתי אתה שאלמלח אתה אכי יקראני

 )כח( מהם נושע שאהיה אס כי אויבי עלי יוכלו כל ישועתי וצור אלי
 בכור אכי אף וזהו ככור לכן גס אם כי לכן אחשיכנו כלבד לא ואני אך

ולצור לחלוה לו שאהיה אס כי גדולות חפץ שאינו אומ׳ ועל אתנהו
.ארץ למלכי עליון אתנהו גס לגויס משועבד יהיה שלא ישועתו

 וליירש האומות כל לכלות דוד רצה כי שכתבנו הענין יאמר או )מ(
 לא שאברהם אלא הפגרים על העיט וירד שהוא חיתם

 יתברך מאמרו שזה כתבנו והנה המלכיות את לבניו שבירר במה הניחו
 אמונתי כי לעתיד אס כי עתה לא אך כן' צריו מפניו וכתזתי באומרו

 ושמתי כאשר לעתיד שמוריס כו' עמו
 היתה איך סיפר לא אך כוי ידו ביס

 יליירש האומות כל לכלות דוד שקלת

 יתברך היא פירש ועתה אותם
 הוא הנה לאברהם וחמר הדבר

 ה' כלומ׳אתה אתה אבי כמלכו יקרחני
 כמד״א אתה אכי העולם כל בורא

 כן ועל כלומר אתה בני אלי אמר ה
 כל יהיה הוא ראוי בכך להיותי

 את שאכלה שלי כעבדי' העול׳שהס
 כדאי איני ואס ואירשס האומות כל

 כמדובר הקסד צד על אלי אתה הנה
 להושע המחויקני ישועתי וצור

 אני חף *תברך הוא ואומר )כה(
 לו אוריש שלא גס הזה בזמן כעת

 שנים פי ליקח אתנהו בכור הכל אח
 הארץ ממלכי כלאחד על כפלים
למלכי עליון וזהו מכלם עליון ושיהיה

 כן החסד אלהי להיותי הכל ליירש שאל אשר החסד אך )כט( ארץ
 לבא לעתיד שהוא חסדי לו אשמור לעולם אס כי עתה לא חך אעשה

 נאמנת בריתי בערמו לו כלומר לו נאמנת ובריתי זה חסד שמור לו אניח
 שהוא תנאי צריך לזרעו אך וכו' זרע לעד ושמתי כי תנאי בלי וקיימת

 אפיר לא וחסדי כי לעצמו כן שאין מה כן' ופקדתי אז כי כו' בניו יעזבו אס
 יאמר או )כז( • כס״ד יתבאר כאשר הבנים יחטאו אס אפילו מעמו

 שהייתי מלכותי בזמן אלי כפיך יציר אדס בהיותי אתה אבי יקראני הוא
 בהיותי ישועתי צור ומלכות• בקיים לי חסדך והפלגת נפל להיות עתיד
 בלבד לא כי שאלתו על הוספתי זקני )כח( הכל על ומושל נושע משיח

 כהונתא בכרותא חוי ליה בכור מהיותו אשר בכור גס כ״א לבן החשכתיו
 אמר הבכורה ועל זכו' יתר אתה בכורי על המתרגם כמאמר זמלכותא

 על עליון אמר מלכותא ועל השבטים כל על קלה בוטל אתנהו בכור
 אשמזר לעולם אמר לחסד המתייחסת כהונתא ועל )כט( ארץ מלכי

 תורה כתר והיא שלישי כתר גס לו להשלים לו אוסיף ועוד חסדי לו
 לו נאמנת תהי׳ ולילה יומס כריתי לי( אס כד״א תורה היא ובריתי כי

 החסד על אלי שקראו דוד מלכות זמן על מדבר זה וכל להכתירו תמיד
 יכא כאשר זכו' זרעו לעד ושמתי שאז אס כי עיד ילא ואמר עמו שעשה
 מהעניןימי לב לשים לעדכן'רקוי זעמתי )ל( בס״ד• ביאורו
 אם אז׳ בכלל כי זעוד * לארץ שאינו לשמים ימים יש האס שמיס
 אומניו ועוד * הפרידס ולמה יחללו חקותי אס הוא תורתי כניו יעזבו

 " יחללו חקותי וקס יאמר והראוי אס אומרו יצדק לא כי חקותי אס
 אין אשר ימים שהם למעלה שמיס כימי וכסחו כן׳ לעד ושמתי יאמר אך
 כי והוא בנתיס יקשיך שחשך הארץ לימי כן שאין מה קשך ליום יוס בין
 אס כי ויכנה ויחוור הבית ויחרב שיחשיך הראשון הכית ככנין יהיה לא

 אחד • יעשה דברים שני כי לעתיד כאשר והוא אזר שהכל שמיס כימי
 התלוי הנזכר זרעו מלכות שכסא כ׳ * יפסק שלא זרען לעד שיכים
 בנץ יעזבו אס אף יהיה וזה * כמדוכר שמיס כימי יתמיד המקדש בכית

 ממש לחלל יכוונו קם חך ילכון לא וכמשפטי תעשה ואל כשב הורתי
 שלא שכן ומכל כן' פשעם כשבט ופקדתי אז כן׳ יחללו חקותי אס שהוא
 מעם חסדי אפיר רשעס על לא זרעו על שאקצוף וגס זרעו כסא ימשך

 יפשק שלא אחד הס דכריס ג כי והוא מעמו אפיר לח וחסדי כי דוד
 י המשיח לימות יחזור מלכותי שיפסק גס כי כ ־ לעולם זרעו מציאות

 כי אמר עזן יהיה לא ?ס והנה עולם עד ממנו נמשך מלכותו היות ג'
 *רעו לעד ושמתי אומרו והוא לן תהיה כלס הכוללת השלישית זאת

 כז׳ כניו יעזכו קם אס יהיה ווה א(1)? שמיס כימי זרעו של וכסא
 לא משפטי שהם למה במשפטי וגס התורה מן יתרפו העשה ואל שבשב
 אך )לב( האמור יתקיים זה כל עם מלומדה אנשים מאת אס כי ילכון

 שהוא ישמורו לא ומציתי חילול ככונת להכעיס שהוא יחמו חקותי אס
 כשכע יפקדתי אז )לג( העשה לא מצות היא שמירה כי יעברום כי

 ובנגעים עליהם מושלים שבט ויהיה מלכותו תבטל כי פשעם אויב
 בעמדם הראשונית הכי אך )לר( השלישית תתבטל כי עונסהנה

 אשקר לא וגס מעמו אפיי לא זרעו יפסק שלא שהוא יעמודוכיחסדי
 אפשר שהית וגס ח(1)* לעתיד כאמונה שנשאר כמה שהוא באמונתי

אשנהו לא וגס בריתי אחלל לא אס ני כן אעשה לא השבועק להתיר



פא פט תהלים אל רוממות

 נשבעתי אחת לי :אשנה לא שפתי ומוצפן
 יהיה לעולם זרעו * :אכזב אם־לדוד בקדשי

 וער עולכם יכון כירח ליי :גנך כשמש או וכס
 ותמאס זנחת ואתה : סירה נאמן כשחק

 עבדך בחת נארתה מ :עם־משיחך התעברת
 שמת כמנדרתיו פרצת טא : נזרו לאלץ חללת

 היה דרך כל־עברי שסהו כמ :מהתה מבצריו
השמחת צריו ימין החמות :לשכניו חרפה

 י הקט־ ולא חרבו צור אף־תש״ב ־׳י בל־אויביו:
 ארץ4רכסאוי מטהרו השבת

רעטיהזקל? עלומיו ימי ^קצרת מי מנחתה:
:נמי^זמה

מצח תפחד עד־־מך־ףהוה ״כושהסלה
 זכר־אנימה־חיד טח תבןרכמראשחמתך:

 גבר מי מ" ^^בךארתןאנניךאךם:
 שאורי—מיז נפשו ימלט .!חיהולאיראה־מורת

 חסדיךהראשנ;ם׳אדג;נשבעת 1איה י סלה:
עבדיך חרפח אדני זכר באמונתך: לדוד

י שאתי "

 בקדשי נשבעתי אחת ואמר האמור כל ופירש בא ועתה ו(1)? מה בצד
 הכיללת בקדשי שנשבעתי היא אחת חלוקות ג שהזכרתי גס לומר כו'

כי אחד שתים כללה ווו )לו( אכזב לדוד אס היקה הנה כי שתים
 כשמש עצמו של כסאו כי שני * העולם מן יפסק ולח יהיה לעולם ורעו

 נשקע השמש כאשר כי שהוא מדי
 רק העדרו ואין יוס בערב אדם מבני
הוא זורח כי מנגדי ולא אדם מבני
 שנשקע גס כסאו כך למעלה תמיד
 גס להאיר נגדי הזח למטה חדס מבני

 לפני שבלילה כשמש לעתיד למטה
 ביום לעולם למטה ומחיר וחוזר ה'

 מכונן כסאו שיהיה ומה )לח(
 יבצר לא ישקע טרם למטה העולם
 כ״ט שיום כירח דורות כ"ט מהיות
 יכון כירח זוהו אדם מכני נסתר
 ער מאברהם כי כנודע והוא עולם

 אברהם ומסיים דורות כ״ט צדקיהו
 יתברך כלמחמרו האזרחי איתן הוא

 נחמן בשחק ועד אמר למליו וקבצי
 לא החלה הדברים לכל כי לומר סלה

 שני פי על כי לומר עדים שני ים
 ית' הוא זה כל על אך דבר יקים עדי׳

 בשחק ועד וזהו דמי עדים פי5 כאלף
 בשחק הוא עדחשר כי לומר כו׳

בארץ אשר בערים כ מש סלה נאמן
: סלה אינם כי המה

 כהתימו כז' זנחת ואתה )לט(
כל את אברהם

 על טוב דבר אשר חיים אלהיס דברי
 העתיד טוב ועל זרעו ועל דוד

 להיות בגלות בניו צרת על באבמרנפשוכמתאונן המשיח נימות
 ואמר המלכיות את לנו בירר שהוא להם זאת היתה מידו כי על מצטער

 שנראה זה פשוק על תמהו שרבים כתב הראב״ע והנה כל זנחת ואתה
 מה כי שי קי רואה איני אך שבועתו קייס שלא חלילה יתברך לו כאיחר
 ועם מאיסה מציאות לא אך לכלותם היינו מאסתים לא בתורה שנאמר

 ותמאס שזנחת יונח לו ואתה שחומר א 11 בניחותא שיהיה יחוייב לא זה כל
 כלומר הזה החיל הגלית מאריך שאתה דוד משיחך עם התעברק האס
 בימות לעתיד עליו דברת אשר את להביא הקץ את למהר לך והיה

 ואתה יאמר ותמאס זנחת ואומד שכופל התיבות ולהתכת " המשיח
 ונתעחדנו טוב כל נעדר כי הסתלקך די והיה ממנו ונתרחקת ונחת

 משיחך עם התעברת האס והגלות הסילוק באריכות ותמאס גס לצרוח
 ברית חלילה נארתה האס ולומר לתמוה יש ועוד )ם( * כבקורס

 מלאכי בוכים שהיו כו' אראלס הן פסוק על ז״ל מאמרם והוא עבדך
 אזרת עובר שבת מסילות נשמו ואומרים המקדש בית בחרבן השרת

 הפרת האס ברית הפר אברהם של חסד לגמילות דרכים עיברי של
 בתמיהה אברהם עבדך ברית נארת יאמר וזה לאברהם שכרת ברית
 ז״ל כמאמרם אברהם של נזרו יעקב הוא נזרו חללתלחרץ האס

 עטרת היה יעקב כי בניס בני זקנים עטרת פסוק על רבה בבראשית
 חרץ משמים השליך כי והוא נזרו לארץ חללת יאמר וזה לאברהם
 לארץ חללת וזהו כמ׳שז״ל יעקב של איקונין זיו הוא ישראל תפארת

 לעצמם גרמו והמה ישראל חטא ה'כי נא תאמר וחס )מא( נזרו
 את ה כלה !ד׳ כמה וירושלס המקדש ובית בציון כעסך הטלת הכה

 מחתה מבצריו שמת גדרוקיו כל פרצת וזהו בציון אש ויצת כו׳ חמתו
 הארץ מכות בראות ואומרים ותמהים חתיס היו העוברים כל שאפי'
 הזה הגדול מהחריאף ארצה כל נפריחכו' תחלואיה יאת ההיא

 מבצריו שמת וזהו תמיהתם היקה הארץ מכות שעל במקימו כמפורש
 גס אס כי העם צרות מנכה הבניניס חרבן והיה יתן ומי )מב( מחתה
 צרות ויתר ורעב והרג ובזה מהשבי נמאס כך וכל דרך עוברי כל שסוהו

 לבשסוהו שכניו כי דרך עוברי אלא אותם שוסיס כן אחרי היו לא כי
 לשסוחס לב שמו שלח בעיניהם מאוסיס היו כך שכל להס חרפה היה יען
 ראו ועתה גרס כל על ותפארת גדולה ברוב הכירום כי והוא הס גס

 כו' צריו ימין הרימותי )מג( • בעיניהם נמאסו האחר הקצה
 יאמרו פן צרימז ינכרז פן אגור אויב כעס לולא אמרת כי אתלונן עוד
 * ההוא הדבר אל לבך שמת ולא צריו ימין הרמות והנה וכו' רמה ידינו
 מעל האף שב אויב לאד השמח כי נודע הלא כי והיא שניה תלונה ועוד

 אפו מעליו והסיב כו׳ אויבך בנפול כמד׳א לאדו השמח 6 ובא הצרה סובל

 האמור אפו שהוא שאף ומהראוי )מר( אויביו כל שמחת והנה
 חרבו צור האף ושיהיה עליהם ישראל מעל אותו תשיב ההוא בכתוב

 העבת )מה( " במלחמה הקמזהו ולא ואדרבה לנקזס ישראל של
 יכון כירח היה דוד בית מלכות אור כי אמר למעלה הנה כו' מטהרו

 הולך הלבנה כאור לנו שהיה עולם
 והולך וחוזר לחדש עדט״ו וחור

 נסתר אורה שאז כ״ט עד ומתמעט
 ושלמה י״ר היו דוד עד מחברהס כן

 ומתמעט והלך הירח מילוי ט״ו היה
 אורו חשך ששם ביט שהיה צדקיה עד

 קם ולא המלך והגלה הבית ונחרב
 כמדובר שילה יבא כי עד מלך עוד

 מטהרו השבת מאו יאמר ובזה למעלי
 מאז כ״ט בדור שהוא אורז שהוא
 יתן ומי )מו( מגרתה לארץ כסאו

 כי והוא עלומיו ימי ?קצרת ולא
 ימיו חצי עד שנה מעשרים כאשר

 ימי ונקראים בעילוי הולך חדס של
 שנים מציה ומתמעט וחוזר עלומיו
 המילוי גמר שהוא שלמה כןעד ותילך
 המלכות כסא של עלומיו ימי יקראו
 המלכות עילוי היה לו הן ויחמר
 שהיו החרשתי דורות ט״ו נמשך

 ב רק היו לא אך ארוכים עלומיו ימי
 נמנים נמצאו מאברהם נמנים יו הטי כי
 ימי שקצרת הנה מלכות בלי י״ג

 של והבושה הנזכר כסאז של עלומיו
 : סלה העטית והחרבן הגרעין

 יראה הנה כו׳ ה' מה עד )מז(
לנצח ובאו׳ גבול ים כי

 ה מה ישראל ועתה בקורה אמרק הנה יאמר אך גבול שלילה יראה
 רבים דברים המה אשר הפסיק סוף עד וכו' ליראה אס כי ממך שואל

 שנפסיק מה ,בכל ישראל ישתלמו עד שהוא ה מה עד אס וחמר וגדולים
 כל לקיים יוכל מי כי לנצח תסקר כי ימשך • חיפה כן אס וכו׳ ה מה

 אחד הוא חמתך בראות וביני ביני כי בדבר סככה ויש שס האמור
 חמתך חש כמו ותנער להצר מקוס ימצא פניך הסתר רעים ממלאכים

 יבנה חסד כי שהוא חלד מה המדבר אברהם אני זכר והנה )מח(
 שהוא מה על הוא אס חן להתקיים יספיק חסד עשות ידי שעל באופן

 כי אדס בני כל בראת בחנם שוא כן חס וכו׳ ממך שואל ה׳ ,מה קיום על
 יהוללוס העולם הבלי הלח כי וא הה שבכתוב מה כל לקיים יוכל ומי מי

 בזכור אס כי אינו העולם מהביל אלף מני אחד איש ימצא ואס )מט(
 וישקיף יראה ולא יחיה גבר מי הנה כי כן עושה ואין כלו׳ המות יום תמיד
 משאול נפשו שימלט לשוב להתעורר חי מעודו עיניו נגד תמיד המות

 לא ו? בלעדי הלא כי כו' בנהינס מה זמן להיות יצטרך שלח סלה ושיהיה
 המות יום ומביט רואה תמיד זוכר ימצא ואנה סלה נפשו אדס ימלט

 שה"לל לב בשום יאמר אי )טח( * המיתה יום לו יזכור ז״ל כמאמרם
 דוד שחמר חתה לי זכור כחסדך פסוק על ארז״ל אך וכר ולא חני זוכר
 כי הטוב כל יאבד השלמות גדולי קבקש וחס לירחיך טוב רב צפנת אקה

 שלא טובך למען בי וכיוצא בעוני שאני לי זכור לכן מועטים עליה בני
 ממש עושה איני כי יען ה בעי אני זכור חברהס אמר יתכן וזה יאבד

 הוא העולם המהביל כי הוא הבל כי כלומר חלד מה אומר רק מהעה״ז
 כמ״ש מתקיים ועליו העולם נברא ושבשבילו השלם והוא לפניך הרצוי

 עצמן שחושב מי על אלא מקקייס העולם אין מה בלי על ארץ תולה ז״ל
 הזה העולם מהביל אני כי על שתזכרני שאמרתי מה או' וזהו שאינו כמי
 אדם בני כל בראת חני שוא מה עצמו על שאותר שוא מה על כי על הוא

 קשובה כלה אס כי ישקוט לא דאי זה כי המוק יום תמיד שלפניו שהוא
 ימצאו מיער מעט כחלה עליה בני כי )מט( בחסידות ויתנהג זמ״ט

 מראות סלה נפשו שימלט מות ידאה ולא הזה בעילם יחיה נבר מי כי
 יאמד אי * בקודם כמפזרש הפלח ע״צ אס כי ואיננו כלז׳ גהינס
 הבא בעולם יחיה נבר מי וזהו ימות ויחיה חדס יעשה מה רז״ל מאמר

 תמידי גהיכס של מדינה נפשו למלט שיוכל פה וייסורין מות יראה ולא
 איה כו'יאמר חסדך איה )נ( : סלה שאול מיד נפשו ימלט וזהו

 נשבעת להיטיב מרובתשקך הלא כי עלינו בחשק הראשונים חסדך
 חשקך מרוב זה כל ועל שתשבע מכלי ודאי תמיש שלא אמונתך עס לדוד

 חמר ועוד ()נא להצילנו ההוא כדבר נא וחיה לו נשבעת חסד לעשות
א טכיתיכד מתברכים עמים רבים כל בחיקי הי נשי הנה אברהם
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אל רוממות
 ז״ל כמאמרס אותם תכלה דוד היה אברהם לולא ונס וכן׳ כל בך ומרכז

 שאברהם לולא הגויס כל לכלות דוד שבקש כו העיט וירד פסוק על
 אברס כי בידס ישראל יגלו למען והיה אכרם אותם וישב וזהו הניחו לא

 ואמר בני את כ״כ להרע בחיקי ששאתיס והייטב המלכיית לני בירר
למהר הגולים עבדיך חרפת ה זכור

 חיפו אשר נב : עמים כל־ךכים בחיקי שאתי עליההיתה כי והושיעם להצלס
א^יחר^קנוות^

:ואמן ׳ אמן לעולם כךוך;הוה נג והאריכות בחיקי נשאתים כן על לא
הוא חרפו אשר כי החירוף סיבב
 ולא משיחך איחור על שיחרפו הגלות כשלהי שהוא משיחך עקבות בזמן

 מהחריכו׳ ימשך לא וגס ח״ו רושס לעשות בעיניך חשוב שחירופס חלילה
 עושה אינו חירופס דבר על כי הגאולה בחמוכת פקפוק לישרחל חלילה

 כופלים אנו אדרבה אמונתנו ועל אמן לעילם ה' בחך הלא ני רושם בך
 ומה עבדיך חרפת ה׳ וכור יאמר או )נא( ♦ ואמן וזהו האמנה

 בני ואת בזכותי שמתקיימים עמיס רבים כל בחיקי שאתי חרפתם היא
 שאבוהס מזו גדולה חרפה ואין אבות זכות תמה כי להושיע אוכל לא

 ושמא )נב( • יושיע לא בניו ואת בניו את שמיצר מי וסיבל נושא
מעלה כלפי חרפו אשר חרפה עזבת ואנה העם חרפת אזכור למה תחמר

 חרפן אשר כי כך מהדבק אינו זה
בחרבן בין ראשון בחרבן הבין אויביך
 משיחך ופסיעות עקבות שניהם

 ומתקרב פוסע הוא פעם בכל כאלו
 )נג( הקץ את למהר פסיעית קצת

 כי חלילה רושס עושים אין ך3 אך
 תתרכה לעומתם כי והוא כשני בין הראשון בזמן בין לס לע ה ברוך

 הס על אמן הארץ על להריק ה׳ רוח כח שימלא ה כח שיגדל הברכה
ובזה בעולם יתברך שמו ויתרומם לגאלנו שיחים הבי על וחמן

)הגל שמיס לן ישמחו

: ה׳ מעם שלישי ספי סליק
$ :רניש ספר נתחיל ד#מיא בסייעתא

 נועם ויהי פסוק הנהארז"לעל למשהכו׳ תפלה 00 צ
 בר״ח המשכן כשהוק משה שאמרו כו ה

 האלה הדברים פי ועל ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי ניסן
 במשכן שכינתו שישרה לה' קפלה אז נאמר המזמור כל שגס תחשוב

 לא המילואים ימי כיבו׳ בראותו
 את עמו ושיתף התפלל שכיבה שרתה
 וכונת מתפללים כלס כאלו ישרחל

 אנו עמך צדקת על לא לזמר התפלה
 אס כי עלינו שכינה שתשרה מבקשים

 * המה מעולם כי חסדיך רוב על
 על מאמרס נזכירה הענין אל ולבא

 בשגס שאמרו בשר הוא בשגס ק פס
 כמספר עולה שלו שגמטריא משה זה

 חס מאז כי הענין וכוונת משה
 עתיד שהיה על עולמו על הקלה

רביעיספר
 אדני איש־האלחים למשה תפלה י• ע

 :ודר בדר לגו היית אתה מעוין

 ומעולם ותבל ארץ ותחולל ילדו הרים בטרם י
 עד־ךכא אנוש תשב י : עד־עולסאתהאל

 בעיניך שנים אלף כי י :בני-אדם שובו ותאמר
כיום

וזהו לישרחל תורה ולקבל לבא השה
 ידי על עולם עד יהיה שלא החלטי דין לעשות לעולס באדס רוחי ידון לא

 שהואבשגס משה בוכות וזה הדין מדת הוח הוארוחאלהיס רוחי
 ישראל בשביל העולם את יתברך כלה לא הפלגה בדור וכן כמדובר
 בני למספר עמיס גבולות יצב בניאדס בהפרידו פסוק על כנדרש
 עמו ישראל כל בשס משה אומר כי והוא הענין אל ונבא * ישראל

 לנו היית ומחסה מעון הנה כי מאז כחסדך ה חוסה הוא סמכללס
 בדור הוא וזה בשבילנו שהוא לנו לא ה לנו לא ד״א כמה בשבילנו כלומר

 כליון להיות בשר כל קץ לבא בהם ראוי הבז'שהיה דורות שבי הס ודור
 לעולם לתת היית ומחסה מעון זה כל ועם כלו העולם שוטף חרוץ

 היות מטרס שהוא יולדו הריס מטרם אס כי עוד ולא בשבילנו לנו שחרית
 מלמד כו׳ עפרלמוצק בצקת פסוק על רז״ל אמרו כי והוא עולם מציאות

 כי אמרו וכן המיס תוך והשליך הכבוד כסא מתחת עפר הקנה שנטל
 למוצק עפר בצקת וזהו מישור העפר ושאר הריס נעשו הצרורות מן

 כעצמיס המיס תוך ההרים היו כי הדברים כלל • יחבקו ורגבים
 כו׳ המיס יקוו ואמר יתברך חכמתו גזרה כאשר כן ועל המלאה בטן תוך

 אמס מרחם בצאתם הנולדים לעוברים ההריס יתייחסו היבשה ותראה
 וממשיים המיס תוך גס קשים היו אשר יולדו הריס בטרם אמר זה ועל
 כבורא אז והיית המיס מתוך בצאתם רכיס שהיו ותבל ארץ ותחולל וגס

 תחלה כי ז״ל שאמרו כמו והוא ח׳ל על ותבל ח״י על ארץ ויאמר איתס
 התפשטות שהיה לארץ חוץ כך ואאר בלבד ארץישראל יתברך ברא

 ומאז יולדו הריס מטרס הנה וחוצות חרץ עשה לא עד שנאמר מחודש
 אתה העתיד עולם עד מעולס שהוא העולם משך ימי כל וגס כו׳ תחולל

 הוא זה וכל זה שס אל המתייחס בחסידות מתנהג אתה אל בחסד כי אל
 שכינה להשרות חסד מושך יהי עתה שגס לומר שעתיד מה אל הקדמה
 העולם לכל אתה מעון אדוני הנה יאמר או )א( * כמדובר בישראל
 זה שם ידי על כי כנודע מתקיימים בך כי עולס של מעונו שאתה

 הוא כי ומתקיימים חסים ובו הלזה העולם ונברא גשתלשלהשפע
 עמנו ודור בדור בייחוד לנו היית זה כל ועל העולם את הממלא ה כבוד
 מרז״לכיאחרי כנודע מצרים גלות עיקר היה דורות כ׳ והוא לנו ומגן
 קהת חיי מסוף שהם הגלות היחל השבטים מכל יותר שהאריך לוי מות

 ווהן בעדם ומגן כ״י בגלות עמהס שכינה היתה כי למשה מ' שנת עד
 וכו' יולדו הריס בטרם דין מדת היותך זעס )ב( ודור בדור לנו היית

 לא עתה וגס כלומר חל בחסד מתנהג אתה וכו׳ ומעולם בקידס כמפורש
אמרתי הלא כו׳ דכא עד אנוש תשב )ג( י עלינו חסדך תמנע

 מתנהג אל חקה עולס עד מעולס כי
 פתחון ימצא זה על והלא אל בחסד

 נגד הלא ולומר לחלוק דין כעל פה
 מתייסרין אדס כני כמה עינינו

 שמתנהג החסד ואיה קשים בייסורין
 חסד מפאת זה נס אמר לוה בו

 דכא עד אנוש תשב הנה כי הוא
 לו להיטיב תכוין בלבד ולא בייסורין

 גס אס כי בתשובה לשוב לבו ג! שיתן
 רואיו כל כי אדס בני שובו ותאמר

 תשב וזהו ה עד וישובו מוסר יקבלו
בשוס יאמר או • כו׳ כו'ותאמר

 הנה כי הוא אך ♦ באדם ויצא באנוש שנכנס התואריס שינוי אל לב
 בישראל אס כי איבו אדס אך גוי או יהודי סוג בכל יצדק אנוש תואר
 אחד הבה כי הענק ויהיה כז' אדם קרויים אתם באות מרז״ל כנודע
 למען בנו ידו ישלח טרס תחקבו ארס יתן כי הוא עמנו הנהגותיו מחסדי
 חוצוקס החרבתי פנותס בשמו גויס הכרתי כמד״א מוסר זנקח נראה

 דכא עד אבוש תשב יאמר וזה כו׳ מיסר תקחי אותי תראי אך אמרתי כו'
 יש׳ מוסר ויקחו יראו כן ידי שעל כדי זה תואר בו יצדק אשר הגוי הוא
 למען ונאמר במצרים עשה כאשר שהוא חדס בני שובו ותאמר וזהו

 חסד עוד כו' שניס אלף כי )ד( * ה׳ אני כי וידעתם כי' תספר
 כי והוא דורות בשחר כן שאין מה הראשון אדם עם בראשונה עשית גדיל
 שלנו אחד יום תחת שביס חלף לו שהארכת כו' בעיניך שנים חלף הנה

 השבעים כי כנודע שנים אלף לי נתת לחיית לו שהיה אחד יום כי
 שבעים שנותס ימי כי עולס דורות לכל למ״ד או לדוד נתנם הנותרים

 תחת שניס כמה להאריך עולם בדורות נמצא זה חסד דרך שאין מה שנה
 ולא תרחם תשיב ראוי ולכן כלומר כו' יהיו שינה זוהמתם כ״א חחד יוס

 הכתוב ולבאר * בס"ד הכתוביס ביאור יבא כאשר עמהס תדקדק
 אס כי כז׳ יעבור כי אתמול כיוס אימ' אל לב לשיס ראוי תיבותיו זההכת

 נתן מי בעינינו שלנו א׳ כיוס יתברך בעיניי שביס אלף כי היא הכובה
 • בעיננו ח כיוס בעיניך שנים אלף כי יאמר והראוי בדבר אתמול יום

 גס כי ועוד * ליה מבעי עבר כי הכה כי יעבור כי אומרו ועוד
 ׳ או ועוד • עבר שאתמול ידע לא מי עבר במקום עתיד שהוא שנאמר

 נא רהה יאמר אמנם ־ בזה הלילה אשמורת ענין מה בלילה ואשמורה
 כיוס עליו גזרת כאשר הנה כי הראשון אדם עם חכיך הטבת כמה ה'

 שלך ביוס אותו והחלפת משלנו יום יחיה כי והוא המות מות ממנו אכלך
 שלנו היוס את אס כי שנה לאלף יום החליף בעיניך והקטן שניס אלף

 אדם הבה כי והוא המיס כיוס מקצהו יהי עד והוספת והגדלת החלפת
 מהיום ראשונה בשעה הלא כי שעות ח חייו מדת לו היתה חטאו מעת

 בשמה בו בפח ברביעית גולם עשאו בשלישית גבלו בשביה עפרו הוצבר
 שעות ח' הס והלאה מהחמשית חייו היו נמצא סרח החמישית בהחלת

גס כן ואס ח שלישו המיס יום שהוא שעות כ״ד כי היום שלישיה שהוא



פג צ תהלים אל רוממות

: בלילות ואשמורה יעבר כי איתסוד* כיוס
 תיה לנפש האדם ויהי מפסוק חיה
 י״כשעות יתברך הוא מנה כן על
 עם לעולם נפשו באה שבו חמשי של

אתמול כיוס וזהו הנותרות הח׳שעות

 יומו בשליש שלנו יום שליש יהיה הלא יתברך כיומו שלנו יום לו יחליפו כי
 לו עשית מה אך יפלו השלישים השני חך האלף שליש שהוא יתברך

 עבל* לא כאלו שעות י״ב שהוא אתמול יום כחלו העלית האלף להשלים
 נאמר חמישי יוס אור בקר כי על והוא לעבור עתיד היה שעדיין אס כי

 זו רז״ל ואמרו חיה נפש הארץ תוציא
נפש שהיא הראשון אדם של נפשו

מג״שנפש למדו ואחשוב החיונית

 באפן? כי-כלינו י :ויבש ימולל לערב והלח יציץ
עלמגו לנגדך עונתינו שת ״ נכהלנה ובחמתך

ועדיין שעות הריב' יעבור כי

 עמד־* ורועם שנה שמונים 1 בגבורת ואם שנהלילה של אשמורת שיעור שהם
 מי־יודעעזאפך יא :ונתפרה חיש כי־־גז ואון

וכיראתך *

־■ פניך: למאור
 ׳ הגה“כמוי ■שנינו ד'שעות עוד הוספת כן ד׳על תסריס

 כלינו בעברתך פגו כל־־ימינו כי
שבעיס בהם1 ימי^שנותינו י

 הוי אשמירות ג כי שעות ד שהם
 שאשמורה בלילה אשמורה וזהו הלילה

 עדיין כאלו עשה שעבר הלילה של א׳
 כי והוא לעבור עתידה היתה
אשמורות בשתי ולאהיתה והרחמים החסד צד על היה זה הנה

 וכלבים ער1חמור:נ עהן ורחמים חהד שפע להריק הכנת ראשונות
 יינק כי יש״שדיס בה כי ס יונק תינוק שהיא בשלישית כאשר צועקים

 המיוחדת שהיא בלילה ח ואשמורה ווהו כנודע ורחמים חסד שפע
 הראשונים רחמיך זכור יתברך לפניו לומר הענין וכונת * כמדובר

 וחוסה עיות אשר את בהם יתקן למען ימיו הארכת כי לאדם עשית אשר
 כו' זרמתם אמר וזה רוגז ושבע ימים קצר אשת ילוד אדס על וחמול
 אחר הנה זכו' יהיו שינה זרמתם )ה( * בס"ד ביאורו יבא כאשר

 עולם לדורות הכת ליתקן יספיק למען אדם ימי הארכת אשר החסד כל
 רק כשאר לא כי שהוא ימיהם ותשטוף זרמתם אס כי כן עשית לא

 שהוא תכונה היתה לטובה כי אמת והן בסמוך יזכיר כאשר שכה שבעים
 לשוב לבו אל יתן החי כל אליהם לבא הקרובה מות אימות למען כי

 פרידתו תתייחס ולא חי יקרא במותו שגס באופן צדיק וימות מרשעו
 לה© מרחיס בסלוקס הצדיקיס כי ז״ל כמחמרס שיכה אל אס כי מות אל

 זרלתס יאמר וזה ישכים והה שבעה וכפשס ושמחים וששים שכרן מתן
 אל בהביט כי מיתה ולא יהין שיכה כן ידי שעל למען ימיהם זהקצרת

 מימה ולא כישיכיסשיכה במיתתם היותם עד מעשיהם יתקכו המות
 כחציר מהרה הבחרות זמן שהוא שבבקר ידי על וזה עפר ישיכי שיקראו

 הילדו'אל מעשה וימיר שיחלוף או טובים מעשים ויחדש יפריח יחלוף
 כ; על תביאנו ומות חלדו יעי זורמו כי בראות טובים מעשים הוא הפכו

 עם כי רע האדם לב יצר כי כעשה מה אך )ז( טובו יחדש הבקר מאז
 מעשים הפרחת יציץ בבקר אס כי כן יעשו לא אדם בכי היא כך שכינתך

 יבטלכו הבחרות אך בכוער ימות פן לבו אל מליתן יבצר לא כי טובים
 אס כי האמת ישכילו לא האדם בכי כי וחלף וזהו ברע טוב ימיר והמר

 תשיבה איזו ציץ ויצץ לפעמים יתעורר יבצר לא מות מאימות כי אמת הן
 כאילן טובים מעשים התחלת או בנוער ימות פן מות מאימת בבחרות

 ולערב ההוא הטוב וממיר שמחליף וחלף אס כי יתמיד לא אך ציץ שיצץ
 ולידכק גוו אחרי הזה העולם להשליך לו שהיה במקום זקכה לעת שהוא
 שהפריה הציץ וימולל המות שוכח ימים שמאריך במה אדרבה בקוכו

 לאס ולא השורשי לחותו ימולל יאמר או * מעשיו טוב ויבש בבחרות
 הפרית תחת ובזה ימולל וזהו וככרת שהולך כדבר אס כי מעט מעט
 הוא כערב מתייבש הוא בבקר ציץ שהוציא מה אדרבה מצות תורה

 יתקנו לא כי באופן קוכו חת מעבוד מתרפה הר^גה בימי אז כי בזקנה
 שיכה אל מיתתם שגס יהין ששיכה כדי שעשית מה והחת 0) מעשיהם
 כהפין קדושה כח או שכיכה ידי על במותם שהוא למיתה ולא תתייחס

 ידי על לא בו כלים שאכו הסילוק עת כי באפך כלינו אדרבא כי הוא
 הוא כי אף שנקרא המשחיתים .מן אחד הוא באף אס כי הוא קדושה כח

 הנוטל המשחית כח אין שאס ובחמתך אף בזעף המות מלאך להם
 אס כי רבים במקימות אצלנו ככתוב מחימה הקשה לאף מתייחס הנפש

 דמלחך בעתיתח נפיש כי נבהלנו בה שגס יבצר לא לחימה כמתייחס
 הפך בבהלה ומתיס בסילוקן שראוהו עת ורבאעל יוחנן ר' כמ״ש המות

: אחרון ליזם ותשחק כמד״א שמחה מתוך המתים הצדיקים
 כי להם ינוח אז ואדרבא המוח על תשתוחח מה תאמר ועמא )ח(

 תצא הנפש ואז כטדע שכיכה הראות בלי סילוק אין
 מבלי מת איש אין כי אמת הן כי והוא וכו' עוכותיכו שתה ל״א אליה

 שכינה נגדו החיצב אחר כי צדיק לבלתי יסכון מה אך שכינה שם הראות
 חציניס טומאה כחית נעשו אשר עונותינו כל הלא לצאת הנפש ותשאף

 אמס כל הנפשהחוסאת בצאת ואן השכינה לעומת עתיצביס הלא

 ואות© השכינה ותסתלק כה ידבקו עשתהבהעיותה אשר הכתות
 שתה וזהו הקלע כף בתוך ויקלעוה שואגים כחריות בה יאחזו הכתות

 לנגדך עונותינו שתה הס שכינה בהתיצבות בצע מה לומר וכו' עונותינו
 צו אין אשר וגס ועשאתס תנוחה חשר בנכם לידבק השכינה עד הוא

 הוא גס שגגות אס כי מזיד עונות
 שלא גס הלא כי בשכינה ישמח לא

 לסלקה השכינה נגד העונות יעמדו
 שיספיקו יבצר לא לפחות לגמרי

 יתייצבו כי פניך אור למעט להפסיק
 קשמות הס עלומינו וזהו נגדך

 שיושמו יבצר לא השעות שהם העלם
 ק תפח שלא שגס פניך למאור
 יאירלט לבל מנגד יעמדו לגמרי

 מה לנו שוה לא כי הנה פניך אור
 למען חיינו וקצרת ימינו את שזרמת

נגדעיניט המותה היות ידי שעל
 נמות ולא במות ונישן מעשינו נתק;

 ונכל' מעשינו נתקן לא כיחדרבא
 הלא ה נא תאמר ואס )ט( לשינ׳ יתהפך ולא לשחת ונמות ימינו בהבל

 הלא להכשירכס ימיכם שקצרחי מה הספיק לא כי רבה אשמתכם בזת
 רקניס אפיי כי והוא בעברתך פנו ימינו כל כי ה' נא ראה זה לעומת

 ועניות הגליות כענין אותם מאבדין שהצרות אלא מצות מלאים שבכו
שידענו בתה והוא כו' ימינו כל כי וזהו לישרחל טובה מדה יניחו לא אשר

 בהם אשר הצדיק ימי כי למות ישראל ימי ויקרבו פסוק על הזוהר מספר
 ובאים המתקרבים הס והן רוחבי וקיום הויה קנו ה מצות ועשה פעל

 וישישו אלהיס פני להראות לפניו ולהאיר להתייצב מיתה לעתמצואזו
 שלנו ימים יאותס ועשינו קנינו רבים ימים כי יבצר לא הבה חמר בשמחת

 להתקרב רוחני וקיום הויה ונעשו טובה פעלנו שבהם הטובים במעשים
 עצמיי קיום קיימים לבו שתיו ימינו כל כי נעשה מת אך בסילוק ה׳ לפני
 תחכל אפיך בזעת שהיא הידועה בעברתך רוחניותם הוית ממקום פנו

 ♦ גבר יפשע לחם פת יעל לישראל טובה מדה הניח לא עניות כי לחם
 הגליות עברת על בעברתך יאמר אפשר ידבר עולם דורות שעל אחר או

 נשאר שלא הגא כמו שבינו כלינו וקיימים חיים שנינו היות שתחת באופן
 שכבד מה מספר שאדם בעלמא וספור הגא נמו אס כי בהם מהנעשה

 בס העושה כן שאין מה תועלת בלי בכך מה ושל לך מה של בהם היה
 נמשכנו לא בצרותינו כי והוא רוחני קיוס בשנים שמקנה ומצות תורה
 עד השיטה ובהפך הנאמרים ימינו עשינו שבהם הטובים מעשים אחר

 מת התנצלות לחת שנית טענת ועוד )י( וקיומם העמדתם ביטלנו
 שנותינו ימי הנה כי והוא ה' את בעבוד ושנותינו ימינן נכלה שלח מה על
 יאמר היה ומהראוי המהירות שס שהוא חיש מלת אל לב בשום והוא כו'
 במדרש ז״ל מאמרם בתזכיר הענין אל נבא אך בו וכיוצא מהרת גז כי

 לעשות שמיהר ה הקב ראה כי שאמרו בבחרות שנפטר בין רבי על חזית
 עם שמדקדק או ויקלקל יחטא פן מהר וסלקו מועט בזמן טובים מעשים
 אמרהנהישדברהמחטיא זנבאאלהענץ " השערה כחוט חסידיו

 ימי ידאה כי והוא טוב לא בדרך ומוליכן לו בשד עיני אשר האדם את
 שנת שהע׳ אדם של מהאלף חסרו אשר והס לדורות שניתנו שנותינו

 ויראו שנת שמנים גס ימצאו בגבורות האדסואס בבני בהם נמצאים אלה
 לבלתי שהוא ואון עמל חיי הס האלה הארוכים החייס של ורהבס כי

 על ימים בקיצור המת הצדיק והוא חיש גז כי נראה זה ולעומת צדיקים
 כי וזהו׳ הכריתו המהירות. שאותו מועטים בימים נפשו להשלים שמיהר

 שהוא הכריחו להשתלם שמיהר המהירות הוא החיש אותו שגז חיש גז
 ידי ועל רבות בשנים לעשות ראוי שהיה• מה כל לעשות שמיהר הצדיק

 שפירש השני כפירוש והוא זה הרהור בסברה עצמנו שנחשיך זנעופה כן
 כי יפלח לכו בשר לעיני כי והוא כז' עיפתה ארץ כד״א ונעופה הראב"ע

 רשע שאלת והיא מהרה יגוזו וצדיקים■ ימים יחריכו וחזן עמל בעלי נראה
 ושמא )יא( זו שאלה שבר על נחלו כמה חשר לו ורע צדיק לו וטוב

 להם רה שמ הרשעים רעק כל כי לבו אל יתן החי הלא כי ה נא תאמר
 בצדיק וההפך בו נמצא טוב דבי־ אחה מעשה הדה בעולם לשונאיו ומשלם

 להרהר לב יתנו ולמה חטא בלא מיתת אין כי חסידיו עם שתדקדק או
 עז יורע מי כי לעיניס ירחה והאדם למו בשר עיני כי הוא הלא ברע
 בני ידעו לא מאסת אשר לרשע ימים מאריך שאתה מת כי לומר אפך

 מבלי ההיא האריכוח לסבול גדולשמתאפק כ'כ הוא אפך עז כי האדם
 שלאיעצרכת ודם בשר כמלך תהיה היו וידמו פשעת עליו יפקוד

 טוב איזה על כנתיס לו ולהיטיב שבה פ' או שבעים למכעיסיז להאריך
 מיד תפקוד אדם חמת כי והרבית העצומות הכעסותיו בין אשרעשה

© הזח לרשע ימים שמחריד על שיהרהריי מת לומר כן׳ יודע מי מהו
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ע תהלים אל רוממות
 שכה שבעים יאכלו עד מלפעול להתאפק אפך עז יודע אדם מכני מי
 הוא ראות על נתמכו ביס וטו גדולים גס כי עשו אשר טוב מעשה יזה א

 :?ברתך וכיראתך
 יג חכמות: לבב תבא

?ל^קגבדיך והנחם

 לסבול ועזו גבורותיו הן הן האמת ולפי ושותק בהיכלו מרקדים גויס ית
 זה על גס ימין שיתקצרו הצדיק שהוא חיש שגז מה וכן סחתס מלאת עד

 שכיראתך יודע מי גס כי יהרהרו
 איס יראת גודל שכפי עברתך

 עם שתדקדק. עברתך תרבה כן חמך
 לבו את איש ימצא כן ועל חסידך
 * כמדובר הצדיק חיש גו כי להרהר

 שאתה עברתך בראות שהוא \בעכיהך פט הכולל של ימיט כל רכה
 עבודתך שהיא קייר בדבר שלא שנינו וכלינו נהרהר כן ידי שעל מתנהג

 ישרחל ימי ויקרבו אמר דאת כמת בימים קיום הנותנת
 מעשה וסיפור הגא כמו אס כי מהס זר נש שלא העולם בהבלי אס כי

תרננה

 כי מר יא אז י הוא קרוב כי הדין
 ימינו שלמטיז מה ידי ,על לקו קי

 ונכי׳ כי לקו קי ימשך כמפור תידיענו
 גס כי להשכיל חכמה לבב מעצמנו

כמאמרםז״ל למות מעות׳ד • יום בכל

 באיס שעליה עברתך היא מה ופירש )י( אינם והס בהם שהיה
 של ימים כי בהס שנותינו ימי כי צדיקים הס אשר היא הלא להרהר
 כעכין השנים שבקרב בימים שנה ע שיעור בלבד בימים בהם יש השכים

 בשנים ר קנה עליו אמרו שנים בקצרות שמת בון ר על ל ז" מאמרם
 ימי אשר יש כי יחמר זה וכענין שנה בע עושה אחר שהיה מה מיערות
 בהם יש יצרו על נבר בגבורות ואס שנה ע יש השנים בקצת בהם שנותינו
 שהוא הרבה לו מחריך היית שאס זרהבס כי ה' וראית שנה פ שיעיר
 תאספנו יפסד טרס כן על וחון עמל בהס עושה היה לע הנשארים רובס

 בהרהור נעוף הרואים וכעופ׳כל העולם מן חיש גו כי כזה איש ובראותנו
 עברתך שבראות בעברתך פנו ימינו כל כי אומרו פירוש והוא העולם מן
 ימיהם פונים והס חלילה ה את מעבוד נמנעים כזה שנכרת צדיק על

 להגי שמא אפך עזו יודע מי כי על לכו וזה )יא( מהעילס כמעופפיס
 חטאו יראת שלפי עברתך וכיראתך אולי או אותו סילקת אפך עוז על

 יגל ולרחם אדם מבכי מכשול להרים יאתה לך כן על כלוי עמו דקדק
 בעברתך פנו ימינו כל כי יאמר או )ט( ♦ יאבדו בל נפשם

 כל מוציאים אנו לחם תאכל אפך בועת עברת על כי למעלה כמדובר
 הגא כמו רוח בדברי שנינו שכילינו הלא עוד ולא ביתנו ללחס לקבץ ימיני

 ואחר ההגא ופירש בו וכיוצא כו' שנותינו ימי )י( ואזמר הוגה שאדם
 בהם שנותינו ימי הנה בבחרותו ואומר הוגה להיות איש שדרך שהוא
 לעבוד זמן לנו עוד זה ולפי ׳ כל שנה פ בגבורות ואס שנה ע אדם בבני
 ואון עמל ורהבס כן ידי שעל עד בהנאזתינו זמנינו נוציא ועתה ה את

 שנה ע מלאת קודם ונכרת גז כי בראות כן ואחרי בעמל רובם שמוציא
 אינו עובר כצל ימיו פי' כי מז״ל והוא ונעופה חיש הנה זחת מה אומר

 ונעזפה חיש וז״א עף שהוא בשעה עוף כצל חס כי אילן או כותל כצל
 הגא ידי שעל נמצא הפורח כעוף שהוא שונעופה מה הוא חיש שאומר

 4 לזה ודומה כוי שנותינו ימי בחמור שנינו כליט הבל של חשבונית
 כי ידבר צדיקים על לא כי לרמוז אפשר ורובם אמר ולא ורהבס ואומרו

 חמשה הס ואון עמל שבות כי בה"א ירמוז אז כזב ושטי רהבים על אס
 בני שאינן עשרים שבה מע להוציא הבז'שהוא שבה משבעים חלקים

 יתן לשלא אחרת טענה ועוד כו' יודע מי )יא( 4 לשמים עונשים
 ישיגו לא הרשעים כי היא הלא מותו אחר יהיה אשר את לבו חל איס

 והצדיקים אפך עז יודע מי כי בעין יראוהו לא כי גהינס עוז בדעתם
 כי עונשס יגדל ה את יראתס לפי כי לב ישימו ולא בצדקתם יבטחו

 יודע מי גס כי האמור אל חוזר כו' וכיראתך וזהו חסידיו עס מדקדק
 ימינו מנוח1? )יב( : עברתך תהיה אותך שירחיס וכיראתך כי
 יתן החי למען האדס בבי ימי קיצר יתברך שהוא נס כי אומרו אחרי כן׳
 שאדם היות עס אך מעשיו ויתקן החטא מן ויירא למות עתיד כי לבז אל

 להתיצב עמו בל לבו כן ועל רוגז שבע הוא זה כל על ימיס קצר חשה ילוד
 יתברך מדותיו אחר להרהר יבהלהו וגס עותו אשר את לתקן בדעתו
 צדיק ושנות ימים יאריך רשע יראה כי הטוב במעשה התמיד ולבלתי

 ואנו הח אלהיט בא תקן האלה הטענות משתי הנה עתה אמר יד קצרי
 כימי המות שישכח היא האדם רעה כל כי והיא השנית על בהחכמה

 אל שיתן שנה ע אדס שנות ימי כי יודעו אחרי רוחו על מעלה והיה יחן
 לארבעים בהגיעו כי מיתתו קרבת לבו חל ונותן והולך מונה להיות לבו
 ובהגיעו הרוב חלף כי וישקיף שלשים אס כי לו נשאר לא כי לבו אל יהן

 שבה שנה ועד״ז במעשיו ויפשפש עשרי' רק נשארו לא כי ידאג לחמשיס
 מזנה להיות שהוא כן ימינו למטת זז״א ומתקן ישב וזוכר הולך יהיה

 בז שתשפיע אדם לבני הודע שנה שבעים הוא הנ*ל כשיעור כן שהוא
 יספיק זה למות מעותד הוא יום בכל כי ידע שלא גס כך למנות ידיעה

 את גס כן ידי על נביא כי חכמה לבב מעצמנו אנחנו ונביא כן ידי על כי
 זז״א הטוב היצר עם ודעת חכמה חל שטות רוח בנו המכניס הרע היצר
 על ז״ל כמ״ש חכמה היא ה ביראת אחדים שיהיו יצרים הל שהם לבב

 לבבו את ומצאת שנאמר לה נאמן היה שלו הרע היצר שאפילו אברהס
 ידי שעל עינינו נגד תמיד המית היות ידי על שהוא לפניך נאמן

 וטוב ורשע לו זרע בצדיק הרהר ולבלתי להיטיב להשכיל רק נטפל לא כן
 מן להתרחק קניחכז לח יחשבין הדין ויראת המיתה קרבת הרהור כי לו

על נחוש כי מדותיז זלהרהראחר ה ס .
הזידע למטת;מתוכן יב

מרתי—^ובהתוהעז

 ימות מתי האדס וכיץודע שהקשו מיתתך לפני קחד ס י שוב משנת על
 הנה ה׳כו׳ שובה ;יג( : לגגחר ימות שמא יוס בכל ב יש אלא

 בעולם ותשרה השכינה שתשוב הוא זו בתפלה חפץ וכל ישעו שכל כתבנו
 כה ועד העגל דבר על נסתלקה מאשר המשכן העשות אחר השפל

 למעלה הכתוב' ככל חדס בני יחטאו אשר על לתמוה אין כי וחמר הקדיס
 גלה ועתה מבוקשו מעכבת אשמתם תהיה בל העס מחשמת הקיל למען
 ואמר העגל דבר על שנסתלקה אחר למשכן שכינתו להחזיר שהיא כונתו
 ולכן לשוב אתה עתיד הלח שתאחר גס הלח כי סילוקך חחר ה שובה

 עתידה היתה שבעה צדיקים ידי שעל שידענו במת גס ומה מתי עד
 שבעה ידי על עלותה תחת כו' ויעקב יצחק אברהס הס לחזור שכינה
 הורידה ואברהם כו' לשבי אבוש ידי ועל ן רחשו לרקיע ועלתה אדס שחטא

 לשני וקהת לשלישי ולוי לרביעי ויעקב לחמשי מששי ויצחק לששי משביעי
 לשוב עתיד אתה ידי שעל אחר חמר כן על לארץ ומשה לראשון ועמרם

 הרעה על שנחמתי עשיתי הרכה תחמר ושמא • תתאחר מתי עד לארץ
 בהיותך ותנחס רק השמיס על מעוכב בהיותך שתתנחם יתרון זה אין
 מאמרו כל הלא כי יאמר חו 4 אליך מרכבה שנהיה בארץ עבדיך על

 הדין מדת שהוא וידוע כו׳ אתה מעין אדני כאומרו חדטת שס עם הוא
 הוא ה תהיה תשוב כאלו לרחמים מדין התהפך כלומר ה שובה אמר

 אני אליו ויאמר משה סל אלהיס וידבר פסוק על מאמרנו דרך על הוויה
 והנחם לך חטאנו ואס ה' אני וזהו לרחמים מדין נהפכתי אלהיס שאני

 העגל עון על להנחס תמאן חס יאמר אי * החבות הס עבדיך על
 על הנחס זה עזן על הארץ מעל שנסתלקת אחר למטה תשוב לא כן ועל

 היתההכנה הכל כי השביעי הרקיע עד שכיכה שהורידו הו' הס עבדיך
 : מועיל בלחי בשנילס שעשית מה כל זימצח בארץ גס שכיבה להשרות

 ולא עבדיך היו חשר על הנחס בעגל מישראל חטאו אס יאמר אז
 או • הרשעים באשמת שילקו הצדיקים פשעו מה כי המירוך

 יהיה שלא יה כס על יד כי המרת עמלק שעשה מה ידי על אתה יאמר
 זכות אין והס שלם היה כאשר ה שובה עמלק נקמת עד שלם השס

 יאמר אי * עבדיך זכות על שמך מפירוד והתחרט הנחם בישראל
 ה שובה אמור המר ישראל רבבות ה שובה חומר אני הארון כנוח הנה
 לאומרו אצטרך ולא לעולס אחת כבת זה עשה כלומר כך אומר מתי עד

 כו׳ ככקר שבעט )יד( : עכדיך על הנקם זכות אין ואס תמיד
 והפליא הליט שכינתך תשוכ ראוי פעליה אחרת טענה יש עוד הנה חמר

 כקר כעת הוא מצריס ליציאת סמיך עתה הכה כי והוא עמנו חסדך
 ע״ה ממשה זה כעלם לח כי ולצרות לגליות עתידיס והננו יום והתחלת

 כי כאמור הבאיס כימים לסבול טכל לא חסד משביענו אינך עתה ואס
 ונרנבה ובזה חסדך כבקר עתה שבענו אך טובה רהיט לא מעולם

 מה כזכור כי שלוס לאחרית הקוה לנו תהיה כי תמיד ימיכו בכל ונשמחה
 כי בב״ר ז״ל מאמרם עני; יאמר או • חסדך בבקר שהשבעתנו

 ישנים והס שבעה ונפשם שכרס מתן להם מראה הבה הצדיקים בסילוק
 כחמר כן שעל כמאמרם הכפש תשבע ההוא האושר מאור כי שהוא

 מהעריבזת לישן יתייחס המות ידי על הנוף וגס ושבע זקן באברהם
 אפשר הזה בעילם טוב רב חס^שחל הכה אמר הענין חל וכבא 4 ההוא
 הערב עד שביעהבו הכיח למה לומר וכו' בבקר שבעכו לכן ונבעט כשמן
 השפיכה דבקות חור שהראנו הוא חסדך נבקר שבעכו הסילוק עת הוא

 עד חס כי בעלמא שכיכה השרהת שאיכו בערב משביעבו שאתה מה מעין
 ראתה לא שעין גדר שהוד כצדיקים לידכק העתיד מאורך שביעה נדר

 דכקיס נהיה כי ימיכו ככל ונשמחה שבגילה חס כי כחטא לא כן שע״י באופן
 שש הצדיק בסילוק כאשר כן וע״י ומצית בהורה ימיכו כל ומוציחין בך

 כמ״ש בסילוק המתקרבים הם הן כי מצות בהם שעשה עצמם בימי' ושמח
 הווית המצות כיקוטסע״י למות ישראל ימי ויקרבו על הזוהר בספר
 אמ מצות בהס עשה אשר רק בהם אדס שש הימים כל שלא אלא קדושה
 ימינו בכל נשמחה כי וימצא מצות נעשה הימים בכל כן כו׳זע״י שבעט

 שידענו במה יאמר או • נשתעשע בהם מצות שפעלנו עצמם שבימים
 נעשה לישמעאל אב ולהיותו לאברהס חסד כזכות נכנה ראשון בית כי

שדה איש שהיה עשו ועל יצחק בזכות והב הר קראו אברהם כן ועל הר
על



 כימות שמחנו טי :ככל-ימינו ונשמחה וברננה
 אלקןכדיך יראה טי■ :ןה7ך ראינו שנות עניתנו

 אדג; נקנס ׳ ויהי יי : עתי־כניהם והדרך עלך9
ומעשה קנלינו ידינו^וננה ומעשה ץלינו אלחינו

:כוננהו ידינו
: .יתלונן שדי כצל קליון בסתר א צא

 וקצודרעי מחסי ליהוה אמר נ
אלהי

אל רוממות
 הל היי' עד לשכיב' ונחת שובה ואין שדה קראו וע״כ נקדש שדה כן על

 מלשון ה' שובה מעיזה משה שאמר ויתכן בית קראו ע*נ יעקב שבזכו'
 כעתיד יהיה מעתה כי בגליות שכינה מטלטלת תהיה בל ה ונחת שובה

 וב ראשון מקדש שגזרת אברה'ויצחק עבדיך על והתחרט והנחם
השלישי תבנה מעתה כי בזכותם

 הבכות שבמקום יהי׳שהוא איך ופירש
 בזכות שהוא בראשונה בבקר הא׳

 שביעה כדי נו תשר לאברהם חסד
 חסדך בבקר מעתה שבענו בשלישי
 יקפידו ולא אברהם בחסד שלךולא
 להם טוב כי שלהם תבטל כי עבדיך

מעתה ימינו בכל ונשמחה שנרננה
: חרבנותבנתיס יפסיקו ולא

 אמר כן' כימות שמחנו )טו(
בעיניך יקשה אל

 צאתנו אחרי חטאנו אבל כי באמור במשכן שכינה בהשראת לשמחנו
 צרה הרגשנו כך כל כי והביטה ראה הלא כי בטונה ובעטנו ממצרים

 תתפשט ולא במצרים עכיתנו כאשר עתה במדבר ממצרים צאתנו אחרי
 שס מבהיותנו ממצרים צאתנו אחר פה נכנענו יותר הלא כי צערנו על
 נחשבו זכשטת כמצרים שעניתנז מה נחשבו שכיס ולא כימות הלא כי

 עד ממצרים צאתנו אחרי פנינו נגד רעה שראינו מה הצרה לגודל
 נגד רעה כי ראו פרעה חמר שעליו דם המורה כוכב והוא במדבר עתה

 הדאגה מרוב רבות שנות היה כאלו הדבר על בדאגה אנו ותמיד פניכם
 מת יחשבו כימות כי שמחנו הענין ושעור * מצרים של מהענוי שגדלה

 היות פס רעה ראינו כן שאחרי מה יחשבו ושנות במצריס שעניתנו
 שמחנו יאמר או * ימות היו רעה ובראיית שבות היו במצריס כי בהפך

 כי ימיס ולק רעה ראינו שנות היו עניתנו ימות כאלו עצבזנינו רב כי
 עתה טוב לקבל כדאיס אנו אין אס יאמר או * לשנה כיוס יחשכו
 היותנו בלי כן גס העינוי שהיה עניתנו כימות ראויים היותנו מבלי שמחנו
 שנות והוא מצרימה ירדו גמורים צדיקים נפש שבעים כי אליו ראויים
 רק הגלות הכביד טרם אחד במצרים היו זמנים ב כי והוא רעה ראינו

 שבאו ההוא הדור כל תיס עד זה והיה ובאה ממשמשת הרעה רואים היו
 היה אז מעשיהם וילמדו שנטמעו כן אחרי אך צדיקים היו או כי מצרימה

 שמתנו וזהו פועל נס אס כי לבדה רעה ראיית היתה שלא ?עול כובד
 ובאלו לעטי ראויים היינו שלא עם עניתנו כימות כדאיס אנו שאין עם

: לעינוי ראויים היינו לא עדיין שאז רעה ראינו שנות אמרתי
 המשכן כשהוקם כי רכה במדבר ארז״ל נו' עבדיך אל יראה )טז(

 הוא אשר כו׳ הנער משכן הוא למעלה המשכן הוקס למטת
 אשר ככל שכתוב מקרא שהוא אצלנו שכתוב וכמו אלהיס מעשה רוחבי

 וכן כליו כל תבנית ואת העליון המשכן תבנית את חותך מראה אבי
 פעלך האבות הס עבדיך אל ירחה יאמר ובזה למטת דוגמתם תעשו

 שיודע שיתהדרו בתחתון בביהס על ותדרך העליון משכן הוא למעלה
 המשכן שנעשה ז״ל למ״ש גס ומה עליט בשכינתך לסכך שבת איך לכל

 הלא יאמר או * ישראל עס יתברך הוא ששב הגויס כל ידען למען
 הוא הדרך שיהיה במה שמחלת פעלך יראה כו' לאברהם זכור אמרתי

 המשכן ולא היכלה'מרכבהאליך יהיו שהם ממש בניהם על שכינתך
 ויהי )יו( י בס׳ד יבא כאשר וכו' ה נועס ויהי כי והוא העיקר הס כי

 רצון יהי המשכן כשהוקם זה מרע״ה שאמר רו״ל אמרו כז' אדני כועס
 השראת הנה זת לפי ויאמר כו' נועם ויהי ידיכם במעשה שכיבת שהשרת

 באנשים הוא העיקר אמנם י יתכן לא ויריעות הקרשים על שכיכה
 צדיקים שיהיו ח' צריך דברים ב' כי התורה בביאור אצלנו ככתוב וזה

 פרטיו ככל שהוא בעצמו המשכן כי שנית • בעצמנו שכיבת שתשרה
 שהוא מה אל מכוונים עושיו היות ידי על העליון הרוחני המשכן מעין

 מכתקתון פרט כל קונת למטת ממנו שעושים דבר כל אל למעלה דוגמא
 הדברים שני ידי ועל למעלת דוגמתו שהוא מה מעין קדושת איכית
 המת ה' היכל כי באנשים וראשונה בעצס שכינה השראת אחד האלה

 כמגשמיזת חלקיו בכל המשכן איכות ומתכונן שעולה מת ידי על ונס
 שבאנשים שכינת קדושת מתפשטת אלה שתי ידי על רוחני איכות אל
 כי ממש בעליון שורת הוא כאלו יתברך לפניו ודומה המשכן אל גס

 בנד שיהיה ממש עלינו אלהיט ה נועם ויהי יאמר וזה בו העליון איכות
 עלינו כוננת משכן הוא ידינו ומעשה שגס ימשך וממנו השפע השראת

 אתה כן ידי שעל עליונים דברים אל דוגמא שהוא למה שפע בז שתתן
 כונת פי על המשכן חלקי כל כי למעלה תשרה כחלי בו שכינתך משרה
 אותו שתכונן עלינו כוננה וזהו גשמיים אינס כאלו באיכות עיליס עושיו

גשמי המשכן גוף היות עס אנחנו גשמיים כי גזיזתינו מאיכות למעלה

פג צא צ תהלים
 ןלעשיתטהענלכיהלא ידינו תעשה כונן לפניך זר כמו יחשב ואל

 הערב מידי בעצם ביה וגס מעשהכיאסיצאמחליו היה לא העגל
 מעשת שזה למה כן יעל ישראל זרע של ידינו מעשה הוא זה אך רב

 צדיקים מעשה גדולים בגמרא במ״ש״ל יאמר או כוננהו• ידינו
 במעשה דאלו וארץ שמיס ממעשה

 כו' חרץ יסדה ידי כתיב וארץ שמיס
 ת׳ מקדש כתיב הצדיקים ובמעשה

 טעם ויהי יאמר יבזה ידיך כוננו
 עצמנו על עלינו ה'אלהיט ושפע
 ששופעעליה' הצדיקים גדר שהוא

 שתחשיבנו כן ידי ועל יתברך דבקותו
 כוננת ידינו ומעשה גס לצדיקים

 מעשת בעצס לכונן דרכך כי עלינו
 גס ידיך כוננו ד״א כמת צדיקים
 שם כי וגס יליט מעשת ידיך יכוננו
כנגד מכוון שהוא בהמ״ק על נאמר

 זאת זה כל עם כמשכן כן שאין מת השמים שער שהוא מעלה של ב׳ה
 המורי׳ כהר ואינו כלבד ידינו מעש רק בו שאין שעס ובקשתי שאלתי היא

 ככל העליון העולם עס אותו בקשרך כוננהו זה כל השמי׳עס שער כנגד
 דעת ללמד משה כיון וזה שכינה בו תשרה כן ידי שעל חלקיו רמזי
 שנית " וכמשכן כאהל יתכרך שבהו ר ז כמו להס יהיה כל העם את
 ובראשון עמהס דר יהיה צריך ישראל את להציל כי לכס על יעלה בל

• נבאר כאשר היחל
בשמות דעתרז״ל לפי הנה כו' עליון בסתר (א) צא

 המשכן מעשת על זה מזמור ידבר כי רכה
 כי ויהיה כו' נועם ויהי חומר! אחר שכינה עלדכריהשראת משה שאמרו

 כאנשים שכינה שעיקר למעלה כמפורש כו' ה נועם ויהי אמר למעלה
 שכינת היות יפלא הלא זה כל עס עתה אמר ויריעות כעצים ולא היא

 יחוייב פת יושב יתכרך שהוא כאמור לא הלח כי כעיניכס יפלא אל בארץ
 מלאכי כישיבת חינה פת ישיכתו תנת כי חלילה גבול יתברך לו היות

 העולם אל מתייחס התלבשות יקנו הזה אלתעילס השרתשבכואס
 ביעקב וכן כאנשים להברהס שבאו במלאכים כאשר הזוהר ספר כמאמד

 בהם שולטת הגשמית ראייתו אלהיסשתיתת ומחנה בתאבקועמו
 לא כי נראה בלתי בסתר והוח יושב יתברך הוח הלא כי לאחיו זשלחס
 העולם מעין יתלבש לא כי חלילה שינוי יתבר בו יהיה פה שכינתו להיות
 יתברך אליו רק זה כח ואין יתהפך ולא אליו משועבד העולם כי בו שהוא

 עליון כסקר יושב כאמרס ז״ל מאמרם ככינת אחשוב וזה עליון לבדו וא7ש
 ושיעור • השרת מלאכי לכלול שכיונו בריותיו כל על עליון שתוח

 המלחכיס הפך עליון שהוא מי הוא פה נראה כלתי כסתר יושב הכתזב
 השפל כעולם הוא שדי כצל כן ועל הסתר כלי נגלים פה שיושכיס

 צהס שניתן שדי צל נקרא השמים צל כי גכול כעלי השמים צל שתחת
 יתיר אומרו עד זהולכיס נמתחי' שהיו "ל כמאמרם שדי שם ידי על גכול

 הזת כעולם השמיס כצל שיהלוכן יפלח לא בסתר יושב שהוא כן על כי די
 נבול בעל שהיא המשכן על תתמהו אל הכתוב שעור אי * כחמור

 ועליון נסתר ברוחניות עליון בסתר יושב ז הל כי שכינה בו תשכון איך
 הלא כי והראיה כמדובר מקום ממלא כלתי למעלה מעליונותו שנוי כלי

 שהוא יתלונן שדי כצל הלא הארץככודו כל מלא כהיות המשכן בלעדי
 למימר אית מה אלא יתלונן שדי צל הנקראים הגכולייס השמים תחת

 ישתעבד שלא רק זה שאין נראה כלתי בסתר הוא פה כהיותו פנס אס כי
 דידיה לנכי המשכן הוא כך שניי כלי איכותו תמיד כי חלילה מושכו אל
 כדרך הראיה תהית הו : קטן לנכול גדול גבול כין הפרש אין כי

 נמתחים שהיו שדי ידי על נעשה צל הוא היה העולס הנה כי אחרת
 הגבול וחס גכול כהס ניתן הרוחני שדי שס ידי ועל לעולם והזלכיס

 משועכד העולס שלהיות ודאי אך מגכיל שמו איך יתכר גשראתו מעכב
 ש־שמיס אחר כי יותרבפשיטות או יתלונן שדי כצל ווהו עכוב אץ אליו
 של כצלו הזה כעולם והשכינה כו שאיכותו ודאי כמדוכר שדי צל הס
 היותו לכס כמוזר יראה אל יאמר או * יפלא לא וככן היא שדי

 ונס כמדוכר נראה כלתי כהתר היא ישיבתו הלא כי הזה בעילם יתברך
 העולמות בכל הווה יתברך הוא כי למעלה עליון הוא פה בהיותי כי

 את סובב הוא כי יפלא ולא יתלונן השמים גבול הוא שדי בצל ובזה באחת
 אומר )כ( * כמדובר ישתנה ולא כאחת בכלן והווה וסובלס כלס
 רוחך על יעלה אל מישראל אחד כל אל כמדבר מרע״ה אמר כו׳ לה'

 כן לא כי במשכן בהשראתו חפץ חני לי מחשה יתברך הוא יהיה שלמען
 שחוסה כמי בו חוסה שאבי איט ומצודתי מחסי לה׳ אזמר אס הלא כי הוא
 שלא אויב מפחד מצודה תוך או וממטר מורס ומסתור למחסה בית תוך
מהס ורחוק חוץ בהיותו ולא והמצודה הבית תוך בהיותו רק יהיה
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ואראהו אשביעהו ארךימיכז ט: ואכנךהו:

אל רוממות
 על הוא כאשד גס כי ריתוק או כ קיר, אליו יתיחש לא ית הוא הלא כי

 לא יתברך מאיזו המתפשט השפע בלעדי כי מהקר׳ יעדר לא השמים
 מה הלא כי הפכו אז הטוב לפעול תנועה ייטרך לא וגס העולס יתקיים

 שהוא בו אבטח בלבד אלהי שהוא במה אלא אינו ומצודתי לי מחסה שהות

 ק בה בוטח אדם שהמצודה שכשם
כנוטח בו בוטח היותי בחינת אל

 כי באופן מצודתי אקראט במצודה
 הוא ומצודתי מחסי לה שאומר מה

 אלהי שהוא במה אס י .איב אך משל
 הכתובים שעור ויתכן )א( בו אבטח

 כהיותו בין שהומר הקודם מהפסוק
 מהעולם עליון למעלה בסתר יושב

 יתלונן שיי כחשרבצל בין השפל

 שהוא השמים שתחת מקיש או במשכן
 המציאיות ב בכל שכתבנו כמו שדי צל

 אות כאשר )כ(כי לקוראיו קרוב הוח
 גס אלהי שהוא במה כו' מחסי לה

 הבטת הזה בעולם שכינתו ישרה שלא
 וראה )ג( ויצילני שאלתי שיעשה בו
 כמווכחבך שאני ישראל איש נא
 אשר מפחיקוש יצילך הוא אשר כי

 הוות מדבר וגס :ללכדך איש יבקש
 לך יסך שבאברתו הוא האס )ד(
 יקוש לפח בינך מבדיל מסך רשת

 מדבר שמצילך מה או ממנו להצילך
 החסה כנפיו שתחת הוא האס הוות

 היותך ועל ויסובבך אליך יבא כי
 הדבר יקרב לא השכיל מכנפי מסובב

 מקפת וסוחרה יקוש פח נגד צכה רק לכך שיצטרך חלילה " אליך הוות
 יכזבו ולא אמת הבטחותיו היות כי אמתו מציאות הוא הוות מדבר אותך

 אשר הנה כי )ה( וסוחרה צנה יהיה אשר הדבר הוא לטובים להיטיב
 הבאים חיצונים כתות אלף מצדך יפול )ז( כו׳ לילה מפחד תירא לא

 יזדרזו שם יותר הקדושה אל הקרוב ימין לצד כי מימינך ורכבה להזיקך
 יפלו ואלה ואלה השמאל אל הנצמדים על פעמים עשר לידבק להרבות

 הנ״ל הפס יגש לא אליך זה לכל הבה צדיק בהיותך בעזרתו ממך
 ויעשה ישגיח שבתו ממכון רק )ח( כוי לילה מפחד ולהצילך להפילם

 הגמרא בחכמי שמצינו מה והוא כו' תביט בעיניך שרק גדר עד חפצך
 עושים היו יתברך רצונו בעוברי עיניהם תת ידי שעל יתברך רצונו עושי
 היות ידי על זה ואין כו' עיניה יהבביה כאומרו עצמות של גל אותם

 וימית אצלך ויבא שתתפלל או שם ותתפלל המקדש בבית שכינה השראת
 בכל משלה בכל והשגחתו כבודו הארץ כל שמלא אס כי בידיו הרשע את

 עינייהועושה רבנן דיהבי מקום כל כן ועל רצקיראיו לעפות רגע
 בלי בלבד הבטה ידי על עצמות רשעעדהעשותגלשל להמית רושם

 בס שתביט רשעים ושלמת תביט בעיניך רק וזהו זולתה הכנה שוס
 שמבלי לומר מעזטין ורקין אכין כי וידוע * אשמוהס שילום קראה
 העולה לכן )ט( כן׳ ושלומת מיד שתביט עיניך הבטת זולת הכנה

 ונשתלקת מעונך שמת שעליון עס מחסי ה שאתה אס כי הוא מזה
 כו" תאונה לא )י( : כבודך הארץ כל מלא כי הזה מהעולם

 מצרה להצילך לא כי נא ראה ואומר ישראל איש עס משה כמדבר עודנו
 יתב' מעונו שס ועליון המשכן הוקס שלא עד כי במשכן אצלך לדור צריך

 באומרו שלו באצטגנינות פרעה ראה אשר הרעה היא אליך תאונה לא
 ונגע וכן נוצלת לא לך היה ה ולולא הכוכב הוא פניכס נגד רעה כי ראו
 יקרב לא וכו׳ פרעה על אביא אחד נגע עוד בו שנאמר בכורות מכת הוא

 את לנגוף גס אס כי בכוריכם מתו שלא לומר צריך שאין גאהליך
 רק קרב המשחית הוא הנגע היה לא שס באהלך המתחבאים המצריים

 המצריים שהיו ז״ל מרבותינו הידוע והוא ונוגף עובר יתברך הוא היה
 לא כי באומרם בניהם אצל במטה לישן ישרחל בתי אל בכוריהם משלחים

 פסוק על מאמרנו ה'והוא נגפם ופס לנגוף ישראל בית המשחית יבא
 מאי ליה מיבעי אתכם לנגוף כי שהקשינו כו' מצרים את לנגוף ה ועבר

 ולא בעצמי אעבור אס יתברך הוא שאומר הוא אך לנגוף בתיכם אל לבא
 אס הלח כי למענכם אס כי עושה אני אותם מהחשיבי לא משחית אשלח
 יתחבאו אשר המצריים את לנגוף בקיכס אל עברו מדי משחית אשלח

 אעשה לכן מבחין אינו למשחית רשות כשניתן כי בכוריכס יקח אגבן סס
 מצרים את לנגוף בכבודו ה' ועבר למה תדע ווהו שאבחין כדי נעצמי

 יקיז עברו מדי פן המצריים לנגיף בתיכם אל לבא המשחית יתן שלא נדי
.במשכן או באהל ביניכם דר היותו חבלי יק הוא לך עשה ןה וכל אתכם

צא תהלים
 הוות זמן בכל יתברך הוא כי אמרתי הלא כז׳ מלאכיו כי )יא(

 באהל אתך נר יהיה מבלי ומציל ופודה ובארץ בשמים
 כן אס תאמר והלא ארץ שוכני את ויציל ישגיח שבתו ממכון כי ובמשכן

 על תתמה אל שיתו ממכון ישמינו ולא לשומרם מלאכיו ישלח חיך איפה

 תראה אשר כי חיפה דע כי החפץ
 של פמליא יצוהלךהס מלאכיו כי

 כצאת יתברך הוא ששלח מעלה
 לשמרך ישראל עם ממצרים ישראל

 הצטרך מן לא )יב( דרכיך בכל
 יקרב מלאך ידי על לשמרך יקבר הוא

 הוא ישמרך השמים מן כי אליכם
 כדי רק השפלה הלזו בארץ יתברך

 ז״ל מאמרס והוא ישאונך כפיס שעל
 נשרים כנפי על אתכם ואשא על

 מהלך שהוא סוכותה מרעתסס שהוא
 השרק מלאכי ונשחוס ימים כמה

 להצילך היה ולח )יג( קלה לשעה

 כי ועקרבים ונחשים המדבר מחיות
 ופתן שחל על מלאכים מבלעדי לזה

 יתברך מאתו כי כו' תרמוס תדרוך
 שה" במה הענן ידי על תומתי' היו

 רות משיבה )יי( בענן עמך הולך
 ידבר פיו כאלו יתברך כשמו הקדש
 מת גס אף כי לך דע עוד ואומר

 היה לא כי היה מלאכים אז ששלחתי
דע כי כי חשקו לא כי זכות להם

 יחיד שיהיה גס חשק כי אשר כי איפה ־י ""*׳"-
 על לא ונס אצילהו מלאך ידי על לח

 וגס עצמי ידי על ואפלטהו כן בזולתי ולא חשק בי כאשר רק תפלה ידי
 שמו בסודות שיודע שמי ידע החשק על גס הס אשגבהו הפלטה על נוסף

 שחושק במה רק נחרץ שכינה משרה למטה אהיה מבלי מאלי וזה יתברך
 אחר כי תראה והשר )טי( מלאך ידי על ולא שמי שידע ובמה בי

 הלא כי עמו הייתי לא יקרא שטרם הענין אין ואענהו יקראני שאפלטהו
 ותת בצרה אנכי עמו הלא כי אפלטהו בלב־ בי שחשק במה תפלה בלי גס

 חשמיז גס שהצילנו שעם חיבה דרך הוא וחענהו יקראני שחפלטהז שאתר
 צדיקים של להפלתו הקנה שמתהוה ז״ל כמחמרס תפלתו לשמוע

 אהובי שני ישאלו אס כי והוא כו' לבו תאות פשוק על לתעלה וכמאמרנו
 ולאחד תהס אחד כל שאלת מקודם ידע והמלך שאלהו איש ממנו המלך
 חיבב מי את תומו עד ישמע ולשני לך נתונה שאלתך כי שתוק יאמר
 פיו אמרי לשמוע בהשהעשע שתכבדו השני הה אומר הוי יותר המלך

 זת דרך ועל מנעת בל שפתיו נקרשת זה כל ועס לו נתת לבו תאות וזהו
 איבו ידבר טרס הצלהיו ולח ואענהו שיקראני תראו אס יתברך הוא אותר
 ומגן הצלתו וגוזר בצרה אנכי עתו הלא כי יקראני עד תמנו רחוק שאני

 כי עתו בדברו תפלתו:להפתעשע שאשמע אכבדהו וגס שאחלצהו אלח לו
 כבר כי מדברותיך כלך לאהובו החומר כמלך ולא שהצלהיו ידע לא עדין

ימשך מאליך חשק בך חשר אס תשיבני אס יאמר או י הושעתיך
 התפלט עד בצרה הנחתם צדיקי' כמה מצינו למה ותשגבהו שתפלטהו

 מי שתראה מה כי הוא הלא וכיוצא אשתו בעקרות יצחק כענין ועניתם
 רק לזה הוצרך בצרתו עתו היותי מבלתי לא אענהו כך ואחר שיקרהני

 שאחלצהו מה שבלעדי שחפצתי ואכבדהו שחיזלצהו אלח בצרה אנכי עתו
 שהקב׳ה תפני עקרות האמהות היו למה ז״ל מאתרם והוא אכבדהו גס

 העולמות שחלהי תזה גדול כבוד לך ואין צדיקים של לתפלתן מתאוה
 אברהם כן ועל המה בארץ אשר מיצוריו א׳ בו לדבר משתעשע כלס

 על יעקב וכן יצחק ויעתר יצחק וכן כז׳ לי התן מה באומרו תפלה הוצרך
 ויש מצרות הצלה יש הבה כי יקמר או * כו' נא הצילני חחיו דבר

 חז״ל אותם גבלו כאשר ומזוני חיי בני והס בשלשה ויוכללו קנינייס טובות
 על אתר הקניינייס ג' ועל אחלצהו תצרה ההצלה על אמר כלס זעל

 שאני מנת על לי מקודשת את הרי האומר ז״ל כמ׳ש ואכבדהו העיש־
 בעירו שמכבדיןחויזו כל אלא חרסוס בן אלעזר כרבי אומריס אין עשיר
 אתר בני ועל אשביעהו ימים חורך אמר חיי ועל )טז( עשרו מפני

 ידברו כי יבושו לא נאמר בניס לו שים מי על כי והיא בישועתי ואראהו
 בניו ידי על לו ה' ישועת כי נמצא כמקימו כמפורש בשער אויבים את

 יאמר או )טו( • בישועתי ואראהו וזהו מעלה של בב״ה מאויביו
 כי והוא כו׳ יש אוהבי להנחיל פסוק על אצלנו הכתוב עיין כו' יקראני

 יחשד לבל יתברך הוא יעשה מה ייסורין בעל צדיק יהיה כחש־ הנה
באים ייסורין כן שעל ההמון לעיני רק צדיק אינו פן רואיו כל בעיני



פד צב צא תהלים אל רוטטות
 רכה כי הגמרא מאמר והוא בצרה עתות בכל יענהו כי הוא הלא עליו

:בישועתי
 טוב י :השכחת קוים שיר מזמור * צב

וח־יזמר קהויה להוידורה

 לכלבי סתידא מר בבי כו' מצלי מר הוו חסידי רבנן תחייהו חסדא ורב
 אלא מילתא תליה כיכותא דלאו אלא שכיח לא לאנשי נושקרא מר ובבי

 הכל כי כפשוטו במולא אומרו אין כי שעריס במאה כתבנו וככר במזלא
 מיהא נינקזט והנה כו׳ שמיס בידי

 תחייהו בחומרו הגמרא מהקדמת
 לבל כי כו' מצלי מר הוו חסידי רבנן

 בייסוריו ידוכה אשר כי איש יאמר
 על ראיה כן על הוא צדיק לא אולי

 דמצליואתי הוא לכל גלוי צדקתו
 כתבנו וזה נשמעת תפלתו כי מיטרא
 אני שכתוב מקרא ענין שהוא
 בארוכ' כתבנו כאשר כו' אהב אוהבי

 דץשורוע^־־נבלעליהגיון—עלי י בלילות:

במעשי בפ^ריף יהוה שםחתגי כי " :ככגור
כוונתו כי הדברים כלל במקומו
 הכתיבים אל ובבא " הבא לעולם קיימת קרן מהפירזת לעשות יתברך

 חשק בי השר שאומר כו' יקראני זה ענין הס גס שחומרים נהם שאנו
 צריו על אשגבהו וגס שאפלטהו מובטח יהיה הנה בי דבק צדיק שהוא

 נשמעת שתפלתו ואענהו יקראני וגס בקודם כמחבר שמי ידע כאשד
 אס כי עשיר שיהיה אבטיחהו לא אך מיטרא ואתי מצלי מר כענין תמיד
 מתפלל שהיה ז דוס בן חניכא ר כענין בצרה יהיה תפלתו שאשמע שנס
 רק שעורים לחם פת ידו השיגה לא זה כל ועם ונענה העולם כל על

 לטובתו הוא כי בצרה בהיותו בעצס בצרה אנכי עתו כי זהטעס קרובין
 בבית ויהי כי בצרה ויהי יוסף את ויהיה' זכענין אביון לימין יעמוד גי

 שיהראני עם התיבות שעור או * בצרה אנכי עמו וזהו המצרי אדוניו
 להיות לעבד דיו כי בצרה אנכי עמו זה כל עם הכל על בהתפללו ואענהו

 והוא אני כביכול כלו׳ בצרה אנכי עמן וזהו יכול כב בגלות שכינה כי כרבו
 מניחו אני טובה בו להשפיע לי היות מבלי ולא כאחת צרה בבחינת שויס
 הכל לי כי ידי לאל יש בי וטובה בעושר ואכבדהו תחלצהו אס כי בצרה
 ימים שאורך יזכה עמו ואני בצרה אותו הבית ידי שעל אלא )טז(

 הבא הע־לס בטוב ישבע הזה בעולס צרה לו היות ידי על שהוא אשביעהו
 והוא בישועתי ואראהו כי שנית ועוד ארוך שכלו בעולם שהוא יותר אז
 בנחמתה רואה כמוה ייסורין סובל או שכינה גלות על המצטער כל כי

 ואראהו וזהו עליה המתאבלים כל משוש אתה שישו הכתוב כמאמר
 בנחמתה אתה לשוש שיזכה בעצמה שלה בישועה שהוא בישועתי

: וישועתה
 ראוילשיבלב וכו' להודות טוב שירכו' מזמור )א( צב

 שנראה ועוד * ושיר מזמור כפל מהו
 אלא המזמור בכל מזכירו אינו ושוב הסבת את ולשורר לזמר שבח

 • לה להודות טוב כי ידע לא מי ועוד * לה׳ להודות טוב כי שאומר
 ועוד * כו' ולזמר כו׳ טוב שונות ובמלות לשניס הדבר מחלק למז זעיד

 חסדך בבקר להגיד אומרו ועוד " עליון הוא יתברך ששמו ידע לא מי
 הלילה חל והאמונה א' שיהיה וגס בקר חל החסד הגדת יחס למה כו'

 אומרו וגס • וכנור ונבל עשור מפרט למה ונס • רביס לילות ושיהיו
 הוגה הוא שהיה הגיון עלי היה ונבל העשור גס הלא כי בכנור הגיון עלי

 הקידמי' כמזמוריס משה אמרו זה מזמור כי למיד בין כי ועוד * בזמרו
 " ועשור ונבל כנזר היו לזה ולא לזה לח הראשון אדס שאמרו לאומר בין

 אדם אמרו שלא ימעטו שלא יראה משה שאמרו לאומרים גס הנה אמנם
 כשחטא כי רז״ל אמרו והנה קדשו ברוח למשה לו ובא שחזר אלא החלת

 בפרקי אמרו וכן עליו והגיבה הופיעה ששבת לא אס מת מיד היה אדם
 אתה ובי הרג נהרג לא המעשה ימי ששת בכל שכת שאמרה אליעזר רבי

 הענין אל ונבא י משורר והתחיל גהינס של מדינה חרס ונוצל מתחיל
 אדסמיד כיכשחטא רז״ל בדברי מפורסם אחד דברים שני בתזכיר

 בעשר העולם נתקלל כן ידי ועל הראשון לרקיע שכינת נסתלקה
 מאמרנו והב העולם מן דברים ו׳ וחסרו הזוהר כספר כתיש קללות
 והוא היום לרוח בנן מתהלך אלהיס ה' קול את וישמעו פסוק על בס״ד

 זכה ולמה ענשו יקבל רק ימות שלא לרחמו בא רחמים של ה קל כי
 מיום להופיע מתחיל שתית השבת יום רוח הוא היום לרוח הוא הלא לכך

 לשס טובה להחזיק לאדס לו שהיה נמצא והנה עליו והגינה הששי
 על תיקין ולעשות עליו וריחם השבת מיום סנינגוריא שקבל הרחמים

 הנה אמר כי והוא הענין אל ונבא " לרקיע שנסתלקה שכינה
 חיימצד מציאות על עיקר עושת איני אך חיים לי ימה'נמשך מהשבת

 אהיה בל עלי גמל אשר על ה' את אודה אותי שבהחייתס על רק עצמי
 שגרס השבת יוס בשביל ושיר מזמור עלי הנה אמר וזה לקוני טובה כפוי

 אס כי מתי שלא חיי מציאות על לא לטוב שחייחס ומה )ב( הטובה לי
 כן שחין מה ה׳ את אודה הצלתי ידי על כי כוי להודות הוא טוב שהוא מה
 או )א( * יה תהלל מות ולא תודה שאול לא כי מיד מת הייתי אס

 שנמשכו עלי שהליץ השבת■ ליום ושיר מזמור שיאות נס הכתוב שיעור
 הסניגזריא שקבל לה להודות הזח טוב חבל )ב( העולם ותיקון חיים לי

במדת עלי שריחם לה להוהת הוא שיר שהות שאמרתי מה ואומר ומהר
 אותו לשמך שהוא עליון לשמך ולומר הוא מזמור שאמרתי ומה רחמיו

 חדנות שם הזח למעל' ונסתלק שעלה
 שנסתלקה הדין מדת שכינה הוא

 שנסתלק עליון לשמך וזהו למעלה
 זמירות ידי שעל הארץ מעל עליון
• העולם ויתוקן תעלה תשוב

 בשש צריך חין זה המר לה' להודות
 במה כי חסדך בבקר להגיד חס כי

 יתברך הוא ימיו לו האריך כי יודע
 מות ממנו אכלו ביום אימרו יקיי' ולא

 יתברך הוא אולי מת ואינו מהלילה קצת שיכנס בנ)ה הוא אס כי תמות

 מהלילה ולא הששי יום מבקר שעות כ״ד יוס על אכלך ביום באומרו כיון
ותופס היום אחר תלך שהלילה הס כי בקר ויהי ערב ויהי כענין שקדם

 שטוב מה שהוא חסדך בבקר להגיד וזהו יתברך חסדו ויגיד יודה ואז
 לאחרית שהיא אמונה הנקראת השנית הבחינה על אך לה' להודית
 וחמונתך חס כי בבקר עתה חינו עליון לשמך ולזמר אומרו שהוא הימים
 עלי שהס אותס הוא הלא הס לילות אלו ואי )י( בלילות הזמר יהיה

 לתקן שבא דוד הוא וכו׳ עשור עלי בלילות המנגן הוא נבל ועלי עשור
 לנגן להתחיל שיצטרך מי אינו כי אתו ה באשר ויתקן כנודע אדס הוא כי

 במור הגיון עלי שיזמר אותו הוא אס כי הנגון בכלי בזמר ולהגות בידיו
 כי מאליו הגיון,בכנור תחלה היות על היה מזמר שהיה שהואשמה

 הוא כי דוד על והוא זליו מ והוגה בכנור מנשבת צפונית רוח היתה
 שהזכיר עליון שמך הוא השכינה תיקון על מזמר והוא הראשון אדם עצמו

 כן ידי ועל וחוזרת מתקנת דוד מזמורי ידי ועל למעלה שנסתלקה
 זה והיה המשיח מלך העתיד במלך לאדס העתיד טוב אמונת מתקיימת

 בלילו׳והי' ואמונתך אומרו ביאר ובזה לילה ככל מזמר דוד שהיה בלילות
 לעולם שת יוצא היה לא שאל״כ יתברך הוא לאדס שהארץ מה עיי וה

 משיח הוא דוד הוא אדס הוא כי עזתו אשר את לתקן דוד יצא סמזרעי
 שאמרו כמו המשיח מלך לזמן להכין התיקון גמר ודוד לשוב התחיל ואדס

 חוץ חשריס שבמקרא תולדות כל רז״ל שאמרו כו' פרץ תולדות אלה ויל
 אדס חטא ידי על כי והטעם פרץ תולדות ואלה השמים תולדות חלה מב

 פירות מאורות קומתו חייו זיון שהם דברים בו' העולם לקה הראשון
 דברים ששה בי מלא כו' השמים תולדות אלה כן ועל האילן פירות הארץ

 בן שהוא המשיח מלך ידי על ויתוקן אדס חטא אחרי היו שלא מה בו היו
 נרמז למה טעם צריך עדיין והלא מלא פרץ תולדות אלה כן ועל פרץ

 שמספר שם כי הוא אך לידתו בפרש'שמזכיר ולא שם כפרץ מילוי
 אמרו ועוד נרמז שם כן על התיקון היה ידו על אשר לעולם דוד מביאת
 ההדס נתקלל כן גס הנחמדים דברים הששה אלו מלכד כי הזיהר בספר

 שהן כו' האלהיס לך זיתן ברכות עשר וגלגלה רבקה וכאת קללות עשר
 יוד ע״י והוח תיקון צריך לזה וגס ז״ל כמאמרם לבא לעתיד מתקיימות

 ווה כו' למרחוק עבדך בית על ותדבר באומרו וכמאמרנו מירוקיובז
 בדוד חדה ישוב כי שהוא וכו' נבל ועלי עשור עלי באומרו פה כיון אחשוב
 תיקון לרמוז יתרים עשר של עשור נבל שהוא עשור עלי בלילות לומר

 תיקון להכין יתרים ו׳ בעל סתס נבל ועלי ברכות העשר יעדרו לבל
 בכנורכיהיה הגיון עלי היה כי עזרו זה העולם שלקה דברים הששה

: כמדובר יתברך מאתו מחליו עצמו בכנור הגיון היות על שירו
 על הודאה נותן אדם שיהיה המשנה ענין הכתובים שיעור או )ב(

 על לה להודות טוב וזהו לבא העתיד על וצועק העבר
 שנסתלק עליון שמך היות על העתיד על וכו' ולזמר חייס לי שנתן העבר
 דוד של שהם יתוקן זמירות ידי ועל ומתקלקל הולך העולס ויהיה שכינה
 מאמינים שאנו ואמונתך הב' ועל וכו' להגיד הא׳ על ופי' יבא כאשר

 אמר כו׳ שמחתני כי )ח( ♦ החמור ככל וכו׳ עשור עלי הוא שתתקן
 יחסדני והלא עליון לשמך ואזמר ה חת אודה כי אמרתי הלא אדם

 יאמין מי כי כן אומר אני לבי בכל כי יתכן לא כי באמור באמת שומע
 לעילם לחיות מוכן היותי תחת המות ממני תבצר שלא על חתעצב שלח
 והוא כז׳ ה׳ שמחתני אדרבה הלא כי מזה לי חלילה כי אומר אני כן על
 וחי ייסורין ולח מות אדם עונש היות אל צודק היותר הטעם הנה כי

 יתברך בראו זו ולכונה השכינה אל מרכבה היה האדם הן כי הוא לעילם
 רוחניות קדושת מלסבול ונהעכרחומרו נתקלקל אלאשבהעוותו

 מתקיים זה שאין מה מישראל נחש זוהמת ופסוק סור עד שכינה השראת
ויתחדש חהח נטר זוהמתו קלחת שתתמרק ויחי' מר ימות עד כראוי

החומר



צב תהלים אל חממות

 מאד יהוה מעשיך גדלו“מה״ י ארנן: ידיך
 וכסיל ירע לא אישעער ז ץמקימחשבתיך:

 כמו-1 רשעים כפרח ״ :את־זאת לא־יכין
 • עדי׳עד להפסדם כל־פעליארן ויציצו עשב

 * איליך הנה בי י : יהוה לעלם מרום ואר/ה ט
 פעלי כל יתפרדו יאכדו הנהאיביף“כי יהוה

: ותךםכראיםר^רניכלתי יא און:
ותבט

 לקבל ויוכן בראשית בימי מראו כיוס זוהמא שמרי בלי זך החומר
 הרע יצר להס היה עדיין אן כי תורה מגמתן יותר אז שכינה השראת

 היתת טונה כי באופן כשר לג לנו ייתן בן יהא לב את ה יסיר לעתיד אך
 רוחנו עס היותנו שיבת את ה שוב השנת חל נבא בה כי המות לנו

שכינה השראת סובלים גויותנו
 במעבה החימר מירוק אחרי עלינו

 האדם נשאר אלו כן שאין מ־ האדמת
 המהכיאזאפי' כאשר חיים ואשתו

 תוסר לא פעמים שנים חלף תיו
 עודאל נשוב ולא חלאתנו מעלינו
 כבודו יתברך להשרזתו כדאיס היותנו
 על בייסורין נתמרק כי גס עלינו
 דבר אשר היטיב כן ועל חטאו אשר

 בספרו כתוב שמצאו במה מאיד ר
 ווה מות טוב והנה מאד טוב והנה
 אומר הנה יתברך לפניו אדם יחמר

 על כי בחיים הנחתכי ולא מיתה עלי שקנסת בפעלך ה' שמחתני כי לה

 ידיך מעשה שהייתי וזך הדק הגוף כעין שהוא ידיך במעשי כן ידי
 קרנן תקדשני שתשוב לעתיד ארנן עצמו ההוא במעשה כשעשיתני

 עכור רק אהיה לא שהלא לעתיד חי השארתני לו כן שאין מה לעתיד
 בריאה של מעשים שתי להיות הרבוי ביו״ד מעשי וחמר ידיך כמעשי ולח
 זך יותר יהיה ידיו מעשה פעמים שני היות ידי שעל התחייה עת ושל

 * הרעונתעכר יצר בו ששלט כמקז יקרנו שלא ירנן כן ועל לעד וקייס
 באדם שהיא הנפש כי והוא ה'בפעלך שמחתני כי הכתוב שיעור או
 יותר אך פעלת חשר פעלך הוא בגופי שהנחתני במה שמחתני הנה אן׳

 זלאהשארתניחי לאקרזמן המות בגזירת לי היטבת שמחה מגדר
 אותי לעשות בשובך שהוא לעתיד ארנן ידיך במעשי עתה כי לעילם

 רז״ל מחמר מעין יאמר או * שמחה מגדר יותר שהוא ארנן זה על זך
 עפר העשות אחר מת יקום איך המתמיהין דעת לישב התחיה על

 אדם יאמר זה ומעין שכן כל לא "הוה מאי הוה הוה דלא מאי להם והשיבו
 דלא מאין יש הכל שהיה בפעלך ה שמתקני כי התחיה לראית הראשין

 ארכן שודאי הוה דכבר ידיך שבמעשי אבטח מזה כן אס הוהוהזה
 שטרם שכתבנו הטעם הכתוב יחמר או י תעלנו שתשוב בתחיה
 הגוף ויתעכר נחש זוהמת אחר אך יחד יאותו זכים ונפש גוף היו יחטא
 איני אמר ווה לעולס וחי הנפש בחברת להיות החומר לזכך למות יוכרח

 בהיותי בפעלך הי שמחתני כי אומר הגוף אני הלא כי המות על קץ
 במעשה תאמר הנפש וגס כנודע עליון מזווג פעלך שהיא הנפש עם

 מה כלומר בחברתו ארנן אס כי לקוץ לק זך כפיך יציר הגיף הוא ידיך
 ידי על התיקון ואופן )י( יפאיןכןבהתעכרולכןהנהטובמותלתקן

 מחשבות שחושב מה רעיונינו יכילם לת בתחיה הטהרה גמר עד גלגולין
 לב בשוס והוא זכו' ה מעשיך גדלו מה הלא כי כדח ממני ידח ■לבלתי
 שאיש יתברך מחשבותיו עומק ישכח האס כו׳ ידע לא חכם איש סהל״ל

 לעתיד זך יהיה כן ידי שעל מות טוב כי אומרו חקרי אך כו' ידע לא בער
 הלא לומר אס כי לפרטם אוכל לא אמר והותר כפיו יציר בהיות באשר
 חיש שחין ומלואו עולס הוא ה' הנגלים מעשיך גדלו מה לעינינו ראיה
 מקל נדון מזה נגלה היותו עם מקצתו ולח כלו ולהבין לראות יכול

 וחין מלהשיגס עלים הבלתי מחשבותיך עמקו מזה מאד כי וחומר
 חשוב איש בגדר שהוא מי אפילו הלא כי )ז( משיג אין כי חלילה להרהר
 וחשוב חכס איש בגדר שהוא כן פי על קף שבמקרא אכשיס מכל כנודע

 ויתמה זאת את יבין שלא הנול האיש הוא גס הוא וכסיל ידע לא בער הוא
 מקל להרהר לאיש אין הכה הכתוב שיעיר או )י( * החפץ על

 גס ומה ה' מעשיך גדלו מה כי בעינינו יפלא הנגלה אס ומה וחומר
 כל ק״ו הוא וזה )ז( מחשבותיך עמקו מה כי הנסתרים מחשבותיך

 * זאת את יכין לא אשר וכסיל ידע לא אשר יקרא כער איש כי כרור כך
 כן כי נדע כמה בגלגולים מחשכוקיך שעמקו אמרתי הלא יאמר או

 מהתורה וכסיל הגלגול ענין מעצמו ידע לק כער איש אמר לזה הוא
 כו׳ כסיל וכן אב ישמח חכם כן ד׳א כמה חכם חל מקביל הוא כסיל כי
 לא כי זאת מאי כי והוא זאת לוקחה מאיש כי ענין הוא זאת את יכין לא

 ככיאור מאמרנו הוא אך אחד צלע עצם רק היא כאשר זאת לוקחה
 כו היתה . חוה נפש נבראו פרצופין דו למ"ד גס ומה כתחלה כי התורה
 כש׳ר ז״ל כמאמרם כו היו ישראל אישי נפשות כל הכל לדברי ואפילו
 ממנו הוסר נשמה בלי עצם צלע לא מאדם וכשהוסרה היא גס ונפשה

 וזהו היא גס ממנו הוסרה נפשה כי בו היתה אשר הנפש בכל אס כי
 הוא ך ל עצם רק לוקח לא אשת תקרא כן על למה שאל״כ זאת לוקחה

 וחומר וקל מזה גדול גלגול לך חין כן ואס ממנו לוקח שהיא כמות זאת כי
 מאי םאל'כ כחז״ל מוק אחר שכן כל גלגול יש בקיים עודנז אס הדברים

 • אליו נודע הגלגול היה יכין שאלו זאת את יבין לא וכסיל וזהו זאת
 הגוף יקדו צדקו כימתחלה על הוכרח שהמות אמרתי הלק יאמר או

 על בתחיה ליתקן למות והוכרח הנוף נפגם כך ואחר הנפש עס יזך
 אדם התורה זאת הזיז זאת את יכין לא וכסיל וכו' כער חיש אמר וה

 יטמא למה כי וכז׳ באהל ימות כי
 אדם שבמות לא אס באהלו אשר

 והיין כגופו דבקה נשארה נחש נוהמת
 המשכיל הנה :הלז ב ;אשר תדבק

 לאדם המית היה טוב כי יבין בזה
 כזכוך לשוב ההיא מווהמ ליטהר וזרעו

 מה איש יאמר ואס )ח( נתחיה
 לן וטוב רשע בראות אדם יעשה

 לזהחמרבפרוח בהשגחה ויפקפק
 זה ימשך או כז' להשמדה הוח כו׳

 יקרא בער קיש לומר הקודם מפסוק
 כן גס וכסיל יבין שלח מי וכסיל

 בפרות יאמר או * עד עדי להשמדס הוא וכו' כפרות כי יכין לא אשר
 גס שהצליחו הכניס הס ציץ שהוציאו עשכ.ויציצו כמו כנכסים רשעים
 מרום ואהה )ט( ־ זכיותיהם לנכות עד עדי להשמדס הזח בבנים

 דגדולי כפומא תרגלו הלח כי לומר א' קושי על אדם לכ יפול הנה כו'
 מה חטאת חס אליהוא דכר מלא ומקרא למעלה פוגם שהחוטא עולם

 מאמר ענין אס פי לפגום חלילה יתכרך כו כי הוא האמת חך כו תפעל
 שפע השכינה בלתימקכלת שעלידיעינות תשי ילדך צור התורה

 דדיה יזתשו יונק שכקין המניקת דדי מעין תשות והוא מלמעלה טוב רב
 שהחוטא הוא האמת חכמי בדברי האמור הפנס אך בהם חלב יבח לא כי

 הכתוב ענין יהיה וזה העזן בחינת לפי למעלה הדבק נפשו כשורש פוגם
 כו' כניס ויציצו וכו' רשעיס יפריחו שנראה אומרו אחר כי והוא הלז

 להם יאריך למה חלילה למעלה פוגמים הס שכהעווקס שאחר לו הוקשה
 חמרנן איך כי ועוד לעוות כהחילס יכריתם ולח זכיותיהם ינכו עד

 זה לעומת והלא שני או ראשון כדור שהוא שנראה עד עדי להשמדס
 כן על נדר עם שלש פעמים מגלגל נדח ממני ידח לבלתי שאדרכה ידענו

 אתה כי מפגם לאל חלילה לומר כו' מרום ואתה אמר וה כל על להשיב
 יזכו כין כי כו' מה חטאת אס אליהוא כמאמר ה' לעולם כמעלתך מרום

 מיד מקבדס ואינך חלילה ופנס שינוי כלי ה אתת לעולם יחטאו בין
 ויציצו רשעים שהפריחו אחר חט כי שלש פעמיס עמהס מגלגל חס כי

 חזיכיך הס עדיין כי ותראה )י( שנית פעס בגלגול שיציצו און פועלי
 אתה עדיין אויביך הנה כי וזהו ככתחלה לך חויכיס הנס הנה הכי כגלגול

 הנה כי עדיין והראה שלישית חוזריס ואס כרחמיס מתנהג כלומר ה
 ר&ס ש וילקק מאתך יתפרדו כי הוא והאבדון לגמרי יאכדו אז אויכיך
 שנכנס בשכינה הדבק נפשם שורש חלק כי הפנס וזהו בשכינה הדבק

 אוו פועלי כל שיתפרדו ממך תקכדס יקלקלו גלגולים שלשה עד ואס
 על אצלנו הכתוב כענין יתפרדו יהיה או * פגם חין חלילה כך אך

 כרשכ״י כגלגיל חזרו קבורים רשעים שהיו אחר כי יהלכו קדוש ממקוס
 קדוש וממקום קדרבת למעלה הקדוש: אל ליקרב תיקון כמקום וכאן

 למה תדע יאמר וזה להרשיע יוסיפו כי מהקדושה עוד ויתפרדו יהלכו
 מקום אל להתקרב לתם היה הגלגולים ידי שעל כמקום כי על הוא יאבדן
 אויביך יאמר או * בגלגוליהם און פועלי כל יתפרדו אדרבה קדיש
 חך יקכח לא להנאתם און הפועלי אך לגמרי יאבדו מכעיסיך שהם

:כו' מבדילים היו עונותיכם כענין הקדושה מן מה בצד יתפרדו
 דור ממך ו יצא והלא חדס תתהלל מה לו יאמרו אם יאמר או )ח(

 רשעי' אלה הכה קמר כן על הפלגה ודור המבול ויור אנוש
 כל ויציצו אנוש דור הס רשעים בפרוק הנה כי אצלו הס ופסולת זרים

 פגמו ולא )ט( היו פסולת כי וכו' להשמדס המבול דור הס און פועלי
 ה אויביך והנה בו שבחרת נח כני ואשר )י( וכו' מרוס וחתה כי חלילה

 שעל אלא שיאבדו מק״ו היה הראוי אויביך הנה שבהשולילחסבך
 שעל כלומר המסייע מאחדוקס און פועלי כל שיתפרדו הוכרח אחדותס

 אברהם בימי כן אחרי כי כהס חלק לי אין אמנס )יא( ה הפיצם כן
 מכת כי קרני כראם ותרה אז שנת מ״ח כן אכרם בהיות שנתפלגו אקר
 כסדום מצחתיז היכן עבדי דוד מצאתי ז״ל כמ׳יש עניני היתל והלקה לוט
 כראם וחרס ומ״ז חכדו ככר קצוניס היו ואשר הקדושה מצד אני כי כלו'
 ז״ל רבותינו כראסכו' ותרם : בס״ד ביאורו יכא כאשר זכו'

 לד'רוחות לנגח שעתיד מנחסכןפמיאל והעל פסוק אמרו בפר״א
 הי? מה הרגיש הרשעים מאבדן ספרן שאחר יאמר דרכנו ולפי העולם

 היה מין למז״ל גס ומת שנצטוה כיוס בחטאו לגמרי נגעל לח שהוא
 לו הוסיפו ואדרבה היה בערלתו מושך בנטיעות קוצץ היה אביקורוס

 הנם לז״א הקדש נחת יתברך לפניו זה מזמור משורר והיה ושנים ימיס
אדרבה



 מרעיכם עדךיי בקמיס □שורי עיני ותכם יב
 באה יפרה ?תומר צדיק ע :אזני תשמענה

 בחצרות יהוה בבית שתולים יי בלבנוןישנה:
 דשנים בשיבה יגובון עוד טי :יפריחו אלהינו
צורי ידעה ^יד^י^שך יהיו:ורעננים

: ולא־־עלתהרו
 ;הוהעז לבש לבש נאות מלך י ה1יה א צג

 תכלבל־ אף־־תכק התאזר

 : אתה מעולם מאז כסאה נלון ב תמוס:
 יי^או קולם נהרות נשאו יהוח1 נהרות או נש ג

 אדירים רבים מי.ם " 'מקלות י דכים: נהרות

משברי

אל רוממות
 אדם שהקריב שור ו״ל רבותינו אמרו הנה כי והוא נו' והרס אדרבה
 רמז שהוא במקומו אצלנו כמפורש והוא במצחו לו היה ין׳ קרן הראשין

 לצאת עתיד שהיה האחדות בו מעסאשר שהוא דוד מלכות קרן ידי שעל
 דוד מלכות הוא קרני כראם ותרם אדם שאומר ההן קרבנו נתרצה ממנו
הוא אני אני כי שלי קרני שהוא

 ממני היוצא מלכו קרן שהוא שנקרנני
 א'הגדולה עמי עשית גדולות ושני

 והוא ההמשך שנית " והרוממות
 ובשמן קרן ירי על נמשח דוד כי

 אס כי ויהוא שאול שאיןכן מה המשחה
 אל רמז שהקרן אפרסמון ובשמן נפך

 ההמשך אל המשחה ושמן הגדולה
 מהמעט אינו המשחה שמן כי, והזח
 קייס עודנו עורו ש כי מתייבש ואינו

 שולט יובש שאין רענן הוא ותמיד
 ממנו טיפין ב שהיו "ל כמש בו

 ממנו והנמשח אהרן יורדיןעלוקן
 גדולת כך ורענן רטוב הוה כאשר

 הדברי' ב ועל תמיד נמשך בו הנמשח
 קו־ני כראם ותרה הא' על אמר
 היה כי כראס גדול הרוממות שהיה

 שמן הוא רענן בשמן היה וגס בקרן
 הלא איש יאמר ואס )יב( התמדה ורומז תמיד רענן שהוח המשחה

 תקונו הוקף מעשה וכל דוד אהה כי באמור הלז במזמור טובך כל בבית
 כאשר כי הוא הלא לומר וכו' והבט לז״א היא שכך יגיד ומי הוא עליך
 בפורי עיני הביט בו הוא שהיה עדן בגן מעלת של בב״ד עלי נדבר

 להמיתני הטומאה כחות הס מרעים עלי בקמים לחייבני בי המביטים
 מהמיימיניס אזני תשמענה לעומהס והנה וארחה יתברך כמאמרו

 אמרו מחני לצאת שעתיד מי בזכות )יג( לי שיאריכו בזכותי ומהפכים
 שכה לעי שמפריח כתמר עצמו אדם שהוא דוד הוא יפרח כתמר צדיק
 בסוף חייתו ובחיים שבה שבעים שחי כתמר שהוא דוד שהוא יפרח

 בלבנון כארז והפרח יפרח וזהו שלמת הוא בן לו בימין יפרח השבעים
 אתר למעלה ה בבית שתולים ושלמה דוד שיהיו ואחר )יד( ישגה

 הס יפריחו אלהינו שבחצרות ומחוקק שבט יסיר לא העולם מן סלוקן
 ואחרי )טו( ה היכל בחצרות שהוא הגזית בלשכת שנמשכו הנשיאים

 תפרחתם תהית שלא גס לשיבה המתייחסים האחרונים בדורות כן
 השיבה בסוף יהיו ורעננים דשנים כן ואחרי שינובון מה בצד יבצר לא רבה

 בשיבה ינובון עוד תהס הנשיאים גס סילוק אחר נס או המשיח בימות

 בקבר דובבות יהיו ששפתזתס בקבר ינובון עוד שנה ע שנותס ימי סאחר
 נמצא יהיו ורעננים דשנים כן ידי שעל ישראל ויוכרז ילמדו סהלכותס

 ועמדה ה העמידני ממני כיוצאים שהם תמנו והיוצאים דוד שבזכות
 אני אלה מדברי הבה אמר נו' ישר כי להגיר )טז( : לי זכותם
 שידינני אס כי לי יאריך שלח ראוי שהייתי אומר שאני עצמי בכבוד נוגע

 עצתי כבוד על חושש איני לז״א תתני בבאיס שהביט אלא רשעים כתשפט
 חלילה בו שהיא שיחתרו ולא בי היתה שהעילה שיאמרו הוא טוב כי

 אכלך ביום כי באומרו מאתרו קייס ולא פכי שכשא יתברך כנדו שידברו
 נושא ה'ואיכן ישר כי להניד הוא זה מאמרי עתה תמ!ת.ני מות ממנו
 כי בו עולתה הית שלא יתשך להאריך צורי שהוא שאמרתי בזה כי פכים

 עשה שלא חלילה משיאמרו לצאת העתיד בשביל ושעשה בלבד בי אס
 הכתובים שעור או )ח( ♦ ויחשדוהו כפיו ליציר פניס ונשא הדין

 להשתדס הוא הזה בעולם להם וייטב רשעים שהם כו' רשעים •בפרוח
 ואיך תמעל אלות חלק נפשותס והלח איש יאמר ואס )ט( עד עדי

 ואתה הנה כי חלילה פגם לך מהשמדס אץ אך חלקו וכס ה' ישמדס
 להם תעשה אשר זה והנה )י( שנית לא כי נקראה ה לעולם מרום

 היותם עס עודך עדיין ה אויביך והנה שנית פעם בגלגול שתביאס
 אויביך הנס בשלמות עוד אס כי ה אויביך וזהו עלץ נקרא שמך אויביך

 ויביך א הנה כי וזהו פגמו בעצמם כי תאתך נפשותס יתפרדו אז בשישית
 אלא איבו ממך שיתפרדו מה אפילו כי כלומר און פועלי כל יתפרדו יאבדו
 כן שאין מה און פועלי הכל כי טוב דבר מהם לצאת עתיד אין ■כאשר
 כי לי עשית כן כי )יא( לו תאריך כי ממנו צדיק לצאת עתיד לאשר
 כראם ותרם חת דוד שהוא בזרעי עלירותמות גזרת שחטאתי תחר
 הוא יפרח כתמר צדיק כי עתיד שהית אלא )יג( כבקזדס וכו׳ קרני
 הרשעים על יאמר איך הראשון הקושי חובת ידי יצא לא ע־יין והנה דוד

 חלקיו יאבדו ואיך ממעל אלוה חלק ונפשותס עד עדי להשמדס שיעשה
 גלגולים בשלשת כאשר ממנו יתפרדו כי ואמר היחל לזה והכה יתברך

 לבג יתחמק עדיין אך )יד( מהם צדיק לצאת עתיד ושאין ה אויבי יהין

פה צג צב תהלים
 שתולים ואומר מאמרו גומר כן על דאב־ אלותיפרד חלק איך אנוש
 אלא למעלה ה בבית נפשותס שתולים חלה גס הכת לומר כז' ת' בבית
 הפרחת אס כי הנפש עיקר חינו אלתינו חצרות הנקרא הזה שבעולם ,*מה
 מזה כי כלומר בלבד ממנת התפשטות למעלת שהיא הנפש מעיקר בלבד

 אינו ויאבד שיתפרד מה כי תבין בין
 וההתפשטות התפרחת אס כי
 עוד זה כל ועם )טי( השורש לא

 לכלתיידחממנו יתברך הוא יעשה
 אחר בשיבה ינוכו! עוד אס כי נדח

 שאז על בהס יגעל לא שנה שבעים
 כחס בוטל כי שלימה תשובת אין

 בשיבת ינובון עוד אם ועכ״ז לחטא
 יתברך לפניו יהיו ורעננים דשנים
 לבל בטענות בא שאבי זה וכל )טז(
 להגיד כדי הוא בהשגחתו ניגוד יראה
 איני לעצמי אני כי ה' ישר כי לעס

 צורי הוא כי ידעתי כי טענות צריך
 שגזר ובמה הראשון ביום מתי שלא
*• בו עילתה לא כי ידעתי מיתה עלי

גלויי מלך ה 00 צג
 כו'

 לשיקבלוהו לעס חסדיס וגומל שפלות מראה שבמלכו המלך דרך
 מלכי מלך כן לא כי אמר כו' הזה לעס עבד תהיה היום כד״א עליהם

 בשר כגבור גבורתו אין וגס לבש גאות אז מלך ה' כאשר אס כי המלכים
 כל ועם התאזר מעת עוז ת' לבש אס כי כמפתח חוגר יתהלל שלא זדם

 לעומת אף כי רצונו עושי בלתי בהיות גס העולם סובל וגבורתו גאותו
 מפני והאריך לסבול צריך כן ועל תמוט בל תבל קכון !גבורתו גאותז
 מאז כסחך נכון הלא כי חלילה יכולת מבלתי ולא )ב( העולם תקון
 מעולם אתת אך עולס בבריאת מלכת מאז נכון הוא כסאך השמים שהוא
 לב בשום יאמר אי )א( : תבל צריך ואינך זמן תחת ואינך אתת

 תבל תכן באומרו לנכח ויצא לבשת מלכת אמר שלא לנכח שלא החילו אל
 קמי אורייתא עאלת שכבריא'העולס הזוהר ספר מאמר בתזכיר והוא

 מגן על לה ואמר עולם לית דין בעי את אי ואמרת הוא כריך קודשא
 שבמתן ז״ל כמ״ש עוז נקראת ההורה כי ידוע והנה אפיס ארך אתקריתי

 אלן וברקים הקולות הן מת לו ואמרו בלעם אצל האומות כל הלכו תורת
 נותן ה הקב יתן לעמו עוז ה׳ להם אמר לעולס מבול מביא הקב״ה האס
 מתחלה כי ז״ל מרבותינו ידעכו ועוד עמו לישראל עוז שנקראת הורת
 מתקיים העולם היה ולא הדין במדת העולם את לברא במחשבת עלה
 חלבים ברא בראשית נאמר הא׳ המחשבה ושעל רחמים מדת ששיתף עד
 ונבאאלהענין * ושמים ארץ ה'אלהיס עשות ביום בחמר המעשה ועל
 וחוצות ארץ עשת לא עד שהוא מלך ה' כאשר המשורר שאומר והוא
 העולם מן למעלת להתגאות שהוא לבש גאות הנו׳ השם תחלה הנת

 שכינה הוא האלתים הוא הדין מדת את להניח אס כי ב! הטפל לבלתי
 אז הנז' הגאות ה׳ לבש כאשר אך העולם את לברא הדין מדת היא בלבד
 הדין מדת עה אתה אף וחמר יתברך נגדו התאזר התורה שהוא העוז
 לבש גאית הרחמיס שס אס כן שחס מת המיט בל בחופו הבל תכון ראוי

 לומד צריך ואין )ב( עולם ואין ימזט שהבל העולם מן ופורש ועולה
 שמעולם מאז נכין הוא אך כס תשמיס גס חס כי הארץ כללית שהוא קבל
 למעל' ולא אהה ומעולם הדין מדת עס שכשתתפת הרחמי' בעל ה׳ אתה
: הדין מדת אל העולם מניח והיית לבשת גאות כאשר העילס מן

 הד׳ על אלו נהרות פירשו ז״ל בותינו 7 הנה כו׳ רות נה נשאו )ג(
 דלתו והמפרשים רש״יז״ל נמשכו ואחריהם מלכיוה

 ה שמך היות ידי על הבה דרכנו לפי ונאמר ימשוך אדם כל ואחריהם
 נתקיים לבדה הדין למדת הנחתו ולא בעולם משותף הרחמים בעל

 למלכיות להם היה כי ה׳ נהרות נשאו זה לעומת הנה אך העולם
 ני בעולם שייכות הרחמים למדת להיות רק זת ואין בעולם התנשחות

 הוא ה ידי על נהרות נשאו וזהו התנשאות להם היה לא הדין מדת פי על
 רמה ידם כי לומר קול ומרימים מתגאים היו ולא יחן ומי הרחמים שס
 על ז״ל מאמרס קולס שנשאו מה יהיה או קולס נהרות נשאו נה ת אך

 מגזימים המלכיות כי יהמיזן ימיס כהמות רבים עמים המון הוי פסוק
 עס כל כן העולם כל את אשטוף אני אומר א' שכל היס כגלי ישראל על
 אשמות ישאו שלא גס שלפחות ועשה חסדך כא יהי כן ועל ישראל על

 וגאלנו כלומר ישראל שמדכחי׳את מה הוא דכים ישחו ראשם על גאותס
 כיהלאכננדמהשהמלכיות ואסחאמרנאה )י( הגויס מן והצילנו

עד להאריך צריך חלילה מתחלל שמיס ושם ייילח נשאו לנהרות המפולי׳

בזכה 1 א בב



עד עג תהלים אל רוממות
 תראנו מצרים "ץ ״ ״אתנו וכימי כזכיתינו שמיס שם להתקדש נזכה

 רבים מיס מקולות יו הלק כי כעולם עומתו ככר יש תנת נפלאות
 רכים מיס כקולות .,חלל י שתים ששם מתה שהוא קולס נהרות שנשאו
 קילות לעומת הגדול שמך כס להתקדש יס משברי חדיריס מתמה יותר
 הוא ששיבר מה והוא רבים מיס

 ז״ל כמ״ש שברים ב ליי סוף ים יתברך
 כי לגזרים סוף ים לגוזר פסוק על
 חדיר שהוא יתברך הורה בלבד לא אז

 אדיר שנס כיחס עלבריזתהארץ
 של שרו עוזא שיכר שם כי ה במרום
 מצרים את ישראל וירח כד״א מצרים

 נאמר. לה מתים הים שפת על מת
 כן' מצריס של ששרו מלמד מת אלא
 כעליונים אף ה במרים אדיר וזהו

 הנס חוחו הלא תאמר ושמח
 כאלו אס כי הוא כן לא נשכח כבר

 שאתה עדותיך הנה כי היה היום
 אי ואס מחד נאמנו כתורתך מעיד
 אותנו שדכו כגיננועל עושה אתה

 קדשךשלא עלכית המלכיו׳עשה
 נאוה לביתך הנה חרככי והוא חטא
 הוא פניך שאחלה ומה העתיד קדש

 האחרון הזה הכית יהיה לא כי
 קדש רק בהם שרתה לא כי כרחשוניס

יהרה במרום אדיר משברקם

: ימים

 :הופיע נקמות אל יהוה נקמות אלי א צד
 תזשב הארץ שפט דהנשא ב

 יהרהעד־1 רשעים ער־־מתי ג ♦נמולעל־גאים
 יהאמרו עתק ידברו יביעו י :לזו1י? רשעים מתי

 עמךידהוהיךבאוונףלריך ה : כל־פעליאץ
: ירצי רתומים ייקרגי וגר אלמנה י יענו:

 : תרגילו מתי וכסילים בינוכעריםבעם ״
 ;יביט הלא עין ישמעאם־יצר הלא אזן הנטע ט

היסר

*אידך ". כן ידי שעל :גדול  לאירך .יי י ידיכן שעל הגדול ההויה שם הוא יהיה עתה חך שכינה
 ה יעיסיוזהו לתורך יתמיד אס כי הפסק ההוא לבית יהיה ולא ימים

: ימים לאורך .
 כתיבות ביכר וכפל ריבוי יש הנה כו׳ ה נקמוח אל )א( צד

 שלרשעת ידעתי הנה יחמר ויתכן הכתוב
 לחויכיס להס יהפכו רחמים של ה ומדת חסד של חל מדת האלה הגויס

 ח כשס נקמות חל שתהיה פניך חליתי ראה והנה ה בקמות חל זוהו
 רחמים כמדה קשה כך כל שחינו חסד שהוא עס כלבד אל דשס שהוא

 מיד הדבר שתעשה במה חל בשם שתדיבס הרוגז קלות על אחוש ולח
 ולא בלבד בקמות אל שתהיה במה שאתנחס הופיע זזהואלבקמית

 ווהן מיד שתופיע כמה השמות כשני לדונם אתם ס מלחת ע־ תייחל
 אמרו כי והוא הרכה נתגאו הלא כי כבודך מפני והטעם )ב( הופיע

 יתברך הוא שאומר אוכל לא אותו לבב ורחב עיניה גבה פסוק על רז״ל
 שופט הנשא לכן בעילם יחד לדור יכולין אנו אין והגהה אני כביכול
 כלו' כעולס גאיס שני להיות אפשר שאי כן גס המה ינשחו ולא החרץ

 שני שאל ידענו הנה יאמר אי )א( * העולם מן תצמיתס ולכן
 תעשה שלא שגס הוא פניך שאחלה מה אך עלכ׳חרכנותה נקמות

 אבו אין ואס )ב( וכעי כיני מה הופעה הופיע לפחות כעת הנקמות
 היותך מבחינת ותסתלק הנשא לנו שהרעו מה על כדין עדיין וזכים
 גאים על גמול השב נגדך גאותס שעל וכלנד לכעס כינינו הארץ שופט

 : כו׳ יביעו כו׳ מתי עד כי כלכד עלגאותסנגדך להס שראוי מה
 ויאמר כמד״א השס לשם מסורה הגליות נקמות הנה יאמר או )א(

 כהיות אמנס • כו׳ כעמלק לה מלחמת כו׳ כתוב ה
 נקמות אל כן על חל כחסד שמתנהג מאריך ה שם אל מסורה הנקמה
 ומה )ב( הופיע לנויס כחסד מתנהג אתת שבנקמות שכמו הופיע

 מהגלות שכינה הוא האלהיס הוא הארץ שופט הנשא לומר הוא שתופיע
 מיד כך לה ,שכאמו גאים על גמול ותשב הדין מדת כ״יהואהאלתיס

 : מהגלות והנשא תרום עד רק עכוב לו חין כי יעשה הארץ כל שופט
 נקמות להיות טוב כי שאמרתי מה עדכן׳ ה רשעים מתי ער )ג(

 ת' רשעים מתי עד כי הוא אלהיס מדת ידי על הגליות
 כלומר כעולם יהיו רשעים מהי עד הפוקד ה* אתת להיות הלא כי כלומר

 תאמר ושמא אלהים כשס יהיה הוא טוב כן ועל ה כשם לתם תאריך כי
 טענה יש הלא לישראל כעת זכות אין כי על מאריך אהיה הוא ראוי כי
 שבשמות ה׳ דרכך הלא כי והוא יעלוזו רשעים מתי ער והיא זה על גס

 כמה השמח על ושמו הנופל מעל אפך משיב אתת שונאו נפילת על יש6
 יעלוזו רשעים תראה כוה כו'והלח והשיב כו׳ ה יראה פו כו׳ כנפול ד״א
 : גמולם עליהם ותשב אפך מעלינו תשיכ ומהראוי ישראל נפילת על

 הד ככל ה׳ תהיה ידן על כי הנקמות יהיו אל חסד יאמר או )א(
 האחרונות לשתים יזדווג שלא יה כס על יד הנה כי אותיות

 הנוקם אל פני ואחלה ה' נקמות אל וזהו יתברך שכלכו נקם יום עד
 הופיע נקמות אל שהוא אלהיס שס עס גס חסד יעשה לו לומר ה נקמת
 דוד סוכת היא הגלות משפלות הארץ שופט בו שינשא )ב( שפע והאר

 *,והאי הופיע נקמות חסד מדת חל וזהו כ״י שבגלות שכינה היא פלת הכי
 : גחים על נמול והשב נופלת מהיותך ץ הא שופט הנשח כן ידי שעל

 מתי עד הנה כי להם החריך לבל אחרת טענה עיד כז' מתי עד ג()
 שאס יעלוזו רשעים מתי עד הוא הלא ה בעולם רשעים יש

 ופוקד ומיישרם מובעעלחותס היית
 שכיס היו זיעצבו עלילותס על

 ואינם רשעים יהיו ולא כחשובה
 הס אדרב כי ישובו עד שתייחל מסוג

 וכמעשה וכדכוד כמחשבה מתפקריס
 קץ שאץ נפקותא יוציאו בן ואחרי

 מקי עד כמחשבה והוא לרעתם
 יביעו ובדבור )ד( יעלוזו רשעים

 כפועל יתאמרו ובמעשה עקק ידברו
 שלא ראותם ידי שעל חון פועלי כל

 לפעול יתאמרו ודבור הרהור תפקוד
 וגס )ה( כפועל און הפועלי
 ראשונה כהדרגה 1 נסו הרע בפועל

 בעצם קרובים הבלתי הס ה עמך
 ידכאו נקראי׳עלשמך היותם רק ש(יך

 יוקר נכנסו תפקוד שלא ובראותם
 אליך הקרובים הס ונחלתך
 נחלה הנקראים בארץ אשר קדושים
בירושלסשהס והנותר בציון הנשאר

 שעל וכראוקס )ו( יענו הצדיקים
 ה אתה כי אלמנה היא לדיין שנתייחדת כמי גס יגעו תפקוד לא אלה
 כמד״א הגר הוא שתאהב כמי יגעו תחוש שלא וכראותם אלמנות דיין

 מיוחד שאתה כמי גס יגעו עליהם תפקוד שלא וכראותם כו' גר ואוהב
 ()ז יתומיס אבי ה אתה אשר ירצחו ויתומים וזהו היתום הוא לאב לו

 שעם לומר יה יראה לא ויאמרו וגמרו נמנו אז בס תפקוד ז של וברחותס
 באחד שנברח הזה העילס עביות זה כל עס העילמית שני ברח זה שבשס

 יעקב העליון כעילס שס הלח תאמר ושמא בו מראות יעצרנו מהאותיות
 שעל צרה שכל כז' ביעקב ותבער על רבתי באיכה רז״ל ואמרו אבינו

 ימנע הזה העולם שעכירות יאמרו ואס ומצטער יעקב מרגיש ישראל
 עליו יחוש לא ולמה הצער מרגשת למעלה יעקב נפש הלא ממנו השגחתו

 עמו שס שהוא יעקב שתרגיש מה העליון בעילם יתברך הוא יראה ולא
 למטת מה יבין למעלה יעקב שירגיש שיראה מה מתוך כן ידי ועל יתברך
 יעקב תי11 יכין ולא ויחמרז נפקותא יוציאו ע״כ חך הגשמי כעולם כזרעו
 מוחן החר לא ז כעת״ז עודם שתפקוד מהראוי הזה החלול כל על והנה

 כו' רשעיס מתי עד יאמר או )ג( ־ כעולס השגחתו הראות למען
 כישר׳ רשעי' שיש על הוא כעת תפקוד שלא שמה הי בא תאמר אס לומר
 רשעי׳ מתי עד הוא הלא כישר כלו' ה מתקרשעי׳ עד הנה משיב הנני ע״כ

 יתאמרז הגזיס עתק כרן יד שיכיעו מה ידי על כי )ד( יעלוזו אומות של
 עמך הגויס הכה כי כראות )ה( רע לעשות שכישרחל און פועלי כל
 לא הרעות כל העישיס ויאמרו )ז( למעלת הכתוב ככל כו׳ ידכאו ה׳

 מקים יצרם שימצא עמך רשעי ישוכו לא כן על כו׳ יכין ולא יה יראה
 חושש איני מהגויס הנה כועריסכו׳ בינו )ח( עורפם* לקושי

 מן מאומה פןתדבקכידכס עמי עליכס אני ודואג סברתם רוע על
 והנה כעס בוערים בינו חומר אני כן ועל סברתם רוע היא החרס

 מוחסי כ' דעה מחוסרי בוערים חחד סיגים כ' יש לטעות באפשרייס
 לא רע הדוברים הגויס אס והענין יעת בני היותם עם התורה לימוד
 איכס ואשר תטעו לבל שכעס הבוערים ביכו יתברך השגחתו יבינו

 וכסילים כמד״א מלמודה ורחוקים ההורה שונאי כסילים רק גוערים
 וזהו דעת הו ישי כסילים הלא כי תקוה להס חין שכמעט דעת ישנאו
 אזן הנוטע )ט( • מהכסיליס לבועריס תקוה כי תשכילו מתי
 והשותק ה נגד ועושים זדבריס גויס שתראו במה תחושו אל כוי
 כמאמר ברעתם מאריכים הס חלילה השגחה העדר מן לא הלח כי

 ידברו יביעו כאשר הדבור ישמע לא החס אזן הנוטע הלא כי הגויס
 ה שעמך מה המעשה יביט לא האס עין יוצר אס י ההם הגויס עתק

 יאמר או * רוחניות מעין הראיה כי הצורה על יוצר ואמר ידכחו
 זת אי אמר לזה מהגשמיות ה' רם כי מטעם הוא ההשגחה מרחיקי הלא
 כן ואס האוזן אומר הוי השמיעה מציאות או האוזן גוף גשמי יותר הוא

 עין יוצר אס וכן ויבין ישמע לח האס גשמית אוזן הנוטע מעתה אמור
 ככרתיהלא וזה כתכלת וזה שחור שוהזה העיניס כל גוון שאין
 שיראה ודאי כן ואס המלאה בטן קרב גשמות כתוך כרצונו לעשותו יכיט

 תצדק שלא נטיעה לשון אומרו אל לב נשים ואס השפל כעולם וישגיח
אך שניהם גס עשה ה' וכן׳ שומעת אוזן כמד״א עשית אס ני האזן כגוף

ידבר



פו עד תהלים אל רוממות
 את ומבקש רודף הוא שיהיה לגדר הגיע לא עדיין אך משפט לו בהה מעין שהוא שמע חוש שנטע אזן הנטע ואמר השמע חוש על ידבר

-------------- 1-----------------*---------- עץ ייחור תדס שוס אלא נטיעה גדר אין כי ישמע הלא בחומר רוחניות

שדחייתה עין היוצר וכן בידו ואיננו שמע חוש נטע ואיך בקרקע שבידו
המשכת ושזאבת כחור לטישתה הבטת שתכה באור הבטה ידי על היא

 צורת היוצר יאמר ובכן לראות חור
 לא והוא הבטה ידי על לראות העין
 האומרים ויפסלו שיגערו באופן יביט

 )י( כו' יבין ולא יה5לאיראה
 את יסבול למה כן אט תאחר ושמא

 רע ופועלי עתק וידברו אזן חושבי
 ולא ביניהם הגולים ישראל חת

 : דעת אדם המלמך יוכיח היא גרם היסר יי
 : הבל פך־המה אדם מחככות ידע יהוה יא
ררהף1ומח תיסרנדה—אשי הנכר אשרי ע

 ך־יהשהןיטלומימירע^ךיברה * תלמדנו:
 ונחלתו עמו יהוה לא־יטש1 כי יי :ישחת לרשע

 ואחריו משפט ישוב בי־עד־־צךק טי :♦ען□ לא
“מקלןוםך^יעם־מךעיםמי :*כל־ישרי״לב

 גויס החסר הלא כי תתמהו ייסרם
 יוכיח לא האס וזולתו פרעה את
 יהיו שלא נס לפחות תוכחת אלו את
 כינשידרחמכא וכהני ייסורין נדר
 את דעת אדם המלמד כי לכו למה
 דעולכסמה מחשבותיכסכי מחשבותיו לא הלא כי )יא( קונו

 מחשבות יודע ה' הלח כי עיוניכס במחשבות השיגו אשר מחשבותיכם
 שעדיין בזמן הלב אל המקשטת בא טרם שהוא הבל המה כאשר חדס
 כן וחס וכיוצא תצח כי תבא כי כמד״א כאשר כתו כי מלת כי הבל המה

 תעבור האס לרשעים אאריך למה קלי תאמרו כי אדע ולא ידעתם מה
 בממשות שיביט חומרי חחרי יאמר אי * שכליל במחשבות הסיבה
 המה הלא כי אדם מחשבות יודע שה' שכן מכל הגשמיים ובמעשיו האדם

 ממש בו שאין מה נדעה לרוחני הוא קל יותר כי ממשיים כלתי הכל
 אלהי יבין ולא שיאמרו מה על יאמר או ()י * ממש בו שיש ממה
 האדם את המלמד יתברך הוה ט כלומר דעת אדם המלמד חמר יעקב
 יתברך הוא חם כי מאיכותו נפרד שדעתו כחדם אינו כי דעת עצמו הוח

 דעת הוא עצמו המלמדו כי דעת הוא אדם המלמד וזהו ח דבר ודעתו
 מחשבות יודע שה' אלא עוד ולא )יא( לקדם אמר שלא מה יתכן ובזה
 חשרלאדס הגשמות יעצרנו ולא חומריותם מחמת הבל היותם עם אדם
 יק' הוא שיבין שכן שמכל למעלה רוחנית נפש שהוא יעקב עתה גס ומה

 הנקמות הבה ט* הגבר אשרי )יב( • עלינו שיצטער צערו
 הוא יה שם בלביוהנה נקם יום ני נאמר שעליהם בעמלק הס העתידות

 כביכול יהיה שלא שנשבע ז״ל כמאמרם יה כס על יד כי ד״א כמה הפוקד

 מדור וזהו הדורות בוכות הדבר תלוי וכמה מעמלק ינקם עד שלם שמו
 ז״ל כמאמרם קדשו ברוח המזמו׳הזה את עשה אשר משה דורע"כאמר

 הגבר אשרי הלא כי הישראלי איש יתלונן מה ואומר יה שם עם כמדבר
 עס מלהתחבר המעוכב יה שם אתה חיסרנו אשר ביצרו גובר היותו עם

 סובל כביכול אתה כי ממך מוסר ויקבלו למענם השם אותיות שתי שקר
 מעמלק לינקס ראויים להיות מעשיהם יתקנו עד אותקתך ב' הפרד
 ישוער ואס כז' הופיע נקמות קל ה נקמות חל במומרס תלונתם שהיא

 רע מימי לו להשקיט )יג( תלמדנו מתורתך בגלות הייסורין על לבו
 לרשע יכרה כי עד תלוי הדבר כי הוא הלח בתורתך כתיב ומה הייסורין

 מלחמה שכתוב מקרא והוא דור מדור נפילתו שתלויה עמלק הוא שחת

 דור בח עד דור מדור מלחמתו תלויה כי שהוא דור מדוד במעלק לה
 יפול עד טפל גוי אין כי והוא בה ל יפו שחת לו יחפרו זכותם ידי שעל וכאי
 בישראל שיש עוד וכל הרע הואיצר שטן הוא סמאל הוא שרו והנה שרו

 אנו נחטא אשיר ופשע שן שיש עוד כל כי ואמיץ חזק הוא עונות דברי
 כי אשמותינו הכל בשוב עד ליפול לו חפשי ואי ואומץ כת בו מישיפין

 באופן טובים ומעשים מצות ידי על ילדנו צור ובגביר נחו יותש חז
 הטומאה מרקנחות למען נן ועל שיזת לרשע נכרה שבתשובה
 )יר( הדור עון על וחיש חשמזתין על איש יסורין צריך אותו המחזיקים

 והוא עמו את יטושה לא ני תראה שש ני והוא מתורתך תלמדנו ושד
 שלא ה נשבע ני שהוא נו' יה נש על נייד בתורה נתיב נראה הלא כי

 כמדוב' דור התלוי׳מדור עמלק נקם בא ער ו*ה עש חוהיו׳י״ה שתי לזבד
 עמו בשביל שמו על חושש חיט יתברך הוא אם ומה ק״ו תשא כן אס והלא

 כי וזהו עמו על ישראל איש שנן כל שמו כשביל עמו ליטוש יהפך ולא
 יטוש לא אותיותיו בארבע מלק שהוא ה' היותו כעבור כלומר כו׳ יטוש לא

 עמך על ישראל איש עתה נס ומה יעזוב לא זנקלתו שמו בעבור עמו
 לא כי כאומרו יותר הנביא פירשו אחשוב וזה ייסורין עליהם שתסבול
 שלאיטושה׳אתעמו וכו'שהוא הגדול בעבורשמו עמו את יטושה
 כיהואיל הוא והטעם מקצתו קצתו כפרד יהיה שלא הגדול שמו בעבור

 תחפוץ אשד הייסורין נדר היכן עד איש יאמר ואס )טו( לעס לו ה׳
 עשזת גדר עד כי שהוא משפט ישוב צדק עד כי הוא הלא בס בקוץ לא

 חשמותיו כל שינוכו הייסורין הוא משפט ישוב צדקה שהיא צדק אדם

 יקברך הוא עמו צדק כעושה בעיניו שיהיו צדקה ט אחרי יסוריו וישובו

יתיצב

 צדק לז שעושים חושב מהיותו גדול גדר שהוח הייסורין הם המשפט
 שאחר ט ואחריו וזהו לב ישרי קראו כך העושים כי משפט לו בתת
 רדוף כי יסורין ס י־ משפט של כיואחריו אמר משפט ישוב צדק שעד אומי

 כל גדר הוא שלמשפט חחריו האדם
 כל ירדפו משפט של שאחריו כ ל ישרי
 ייסורין הוא משפט שיבקשו לב ישרי

 רעי בואו חחי בואו ולומר לבקש
 ית'כ£ז בשמו הקדש רוח ובאה )סז(

 יקום מי ואומר המדבר יתברך הוא
 ערכה שנאמר זה כל ט'לומר לי

 למרק וייסורין בישר^ תשובה שצריך
 יופיע נקמות שאל כרי אשמותס

 זכותו ידי שעל לי יקום מי כי הוא
 בישראל היות עם נקמות יום אקרב

 עם לי יתייצב מצדיקים ומי מרעים
: כמדובר ותשובה ייסורין צריך כן על און פועלי בישראל היות

 ותשאלו בייסורין קצתם הלא לועד ט' בוערים בינו יאמר או )ח(
 שאלתכם ותנא עטו זאת הנה אתכם מהמצרים נקמות

 תשנאו אשי וכסילים התורה בבינת בינו בעם חסר הבוערים בינו והיא
 מאתר והוא לכס תעמוד היא תורה זכות כי אותה השכילו מתי דעה
 על כב ור עני לך יבא מלכך הנה הנביא מאמר על עצמו מהימכח רעיח
 יששכר ד״א כמה קורה זכות על יבא מזכיות עוני בהיות כי שהוא חמור
 כיאשרהתרעמתס )ט( הורה זכות על וסומך רוכב שיהיה גרס חמור

 עשו ואשר ישמע הלא אזן הנוטע רעה שדברו מה כי כלום אינו מהגויס
 השגחה מהעדר לא מוכיחם שאיני ומה )י( יביט הלא עין היוצר רעה

 קל נדר שהוא לפחות יוכיח הלא וזולתו כפרעה גויס היושר כי חלילה

 אשר שהזכות אמרתי ואשר זכותכם מהעדר רק זה אין חך ממושר
 אחד בהן תתנצלו אשר הן טענות שתי הלא התורה עשק הוא תעשו

 כי שנית מאד היא רבה כי התורה חכמת להשיג חסרתם דעה כי
 חומר אני הח על כו על בגליות בהיות גס ומה אתכם מעכבים ייסורינם
 כתורה ליגע המלמד הוא אדם האס לומר דעת אדם המלמד כמתמיה

 ה׳ אנכי הלא כלומר קדושים דעת בכס !הקנות כח יעצר שלא דעת
 ומצאת יגעת אמרן כן על כי אדם ולא חל בהורת ליגע דעת המלמד

 מהדברים אחד היא התורה כי נס ומה הייסורין ועל )יא( האמן
 יעשה למה לומר אנוש לבב יתחמץ והלא ייסורין ידי על אלא באיס שאין

 צילותא בעיא ושמעתא ייסורין ושחר כיס בחסרון לישרס בתורה לחושק
 וכבוד עישר בשמאלה כתיב הקב״ה לפני תורת שאמרה אךהואמז״ל

 יאתר וזה אחרים בדברים ויעשקו התורה יניחו שלא א״ל עניים בני למה
 אדם מחשבות יצר כל כי הבל המה כי אדם מחשבות יודע ה הנה פה
 אומרת נן על )יב( ממון של ושטופי ומתן כמשא העולם הבלי הס

 נפרד י״ה 0: ש הגלות בזמן שהוא יה תיסרנו אשר הגבר אשרי הקדש רוח
 ענייני ויהביל יכנע ייסורין ידי שעל כרבו להקת לעבד שדו מו״ה

 ביסורין תירה שהיא תלמדנו ומתורתך אלו ייסורין ידי ועל העולם
 )יג( מקצתה אס כי אפשר וחי כלת בראת שהיה ותורתך אמר ולא

 הייסורין מן מגינה שהתורה רז״ל אמרו זה לעומת הלא כי תאמר ושמא
 עוף יגביהו רשף ובני שנאמר ממת בדלין ייסורין בתורה העושק וכל
 ייסורין ימי הם רע מימי לו להשקיט היא התורה כי אמת הן קמר לזה

 לו להשקיט לו הועיל כי ממנו בדלין התורה ידי שעל מתחלה בו שהיו
 כמד״א הרע יצר הוא שחת לרשע יכרה עד אם כי מיד לא אך רע מימי
 דרך על הרע היצר הוא רשע שאומרו רז״ל שאמרו לצדיק רשע צופה

 יצרו יכנע עד הוא הלא הייסורין רע מימי ההשקט יהיה מתי אומר זה
 ישקוט ומאז ילאיקוס ישלבה שחת לו יכרה עד התורה עלידי כ״נ
 ר'אלכהנדרי אמר ט' הגבר אשרי רנה *ובמדרש • הייסורין ען
 שנאמר עליו באץ שייסורין מי של ואשריו ייסורין לו שאין אדם לך אין

 אין מאוח' כי הבנה משוללי דבריו ויראו * ע״כ תלמדנו ומתורתך
 ואמיר יחיד בלשון יוצא ואיך מאושרים שהכל יראה ייסורין בלח אדם

 אך * תלמדנו ומתורתך מאות זאיךלזמד אושרו היכן וגס ט ואשריו
 אדם כי אדם מכל יחסרו ז ל כוללים ייסורין הנה כי הוא בכתוב פירושו
 והנה פלל דרך המתרגשים כוללים וחולאים צרכיו לספק וגם יולד לעמל

 הגבראשר אשרי אך ענינו לפי אחד לכל אס כי מיוחד אושר אין זה על
 כן שאין מה־ בייחוד עליו באים עודפים ייסורין הכוללים הייסורין מלבד
 לתורה שיזכה הה הלא לזה האושר יהיה ומה ניאשייז העם לזולת
 בביאור יתכן עוד )יב( * תורתו למוד בו ישפיע יתברך והוא

 על תוכחות של ייסורין כין תה הפרש בתת ז״ל מאערס שאומר הכתוב
נהם כשיש הס עזן של ייסורין וחומרים איבה של לייסורין עין
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אל חממות

 יי עזרתה לול״הוה יי !תיצבל^יעם־פעליאוך

אמרתי—אם יח נפשי: דומה •שכנה במעט
 “י :יסעדני ח ו יה חסדך מטהרגל;

:נ^י ישעשעו רתנחומיך בקרבי

 אחשוב וזה הורה ביטול בהס כשאין אהבת של וייסורין תורה ניטול
 כשמתורתך אמרתי ייסורין אלו באי יה תייסרנו אשר הגבר אשרי *אמר

 אחד כי שידענו מה אחרת דרך או * תורה ביטול בהם שאין קלמדנו
 אשר הוא מאושר יאמר התורה היא ייסורין ידי על שהן דכריס מתג׳

 ידן שעל הריזח בהיות יה חיסרנו
 היאחחדמג׳ כי תלמדנו ומתורתך

 )יג( ייסורין ידי על שנתנו דברים
 כי יתמידו לא ייסוריו גס ועורכי

צה צד תהלים
 לי עזרתה ה לולא עונות לי היו שלא גס כי אחזה מבשרי כי למענך
שאדרב יראה כי היות ועס נפשי דומה שכנה כמעט פרעה מארב ויצילני

 להשקיט התורה תועיל אדרבה אס
 ממנו שכדלין ייסורין הס רע מימי לו

 בלתי ידי שעל מייסורין בלבד )לא
 רשע אס אפילו אס כי בחירה בעל

 בחירה בעל שלהיות? לנגדו עומד
 כל עס כנודע ממנן לינצל מאד קשה

 לרשע יכרה עד ה' ישקיטנן וה
 שלמה מאמר והוא שחת ©כנגדו

 בניאלילחו במקומו אצלנו כמפורש

 פתאום מפחד תירא אל '1כ מעיניך
 גס כי הבא כי רשעיס ■את זמש

 ע"יעשק ינצל נחיריים מרשעים
מבעל יצילנו איך שס כמפורש התורה

: בחירה
 הכתוב כו׳זולת יטוש לא כי )יד(

שרעפי ברב

 :עלי־־הק עמל יצר ת1הו כסא
 י :ירש;עו נקי ורכש צדיק נפש

כג מחסי: לצור ואללי למשגב

נא

כב

 על־•*• *ודו
ויהייהוהלי
רשבעליהכש

 יהוה יצמיתם יצמיחזם וברעתם את״־־אונם
: אלהיגו

 לץצור נדקרת ליהודה נדעה לכו א עה
 פנץ נקדמדק ב ישענו:
כיאלגדוליהוה ג כתודהבזמרורתנדיעלו;

ומלך

גמולפלגאיסכי לתשב יופיע  כי גאים על גמול לתשב יופיע נקמות אל כי התלומתס הלא יאמר
 עמך כו' יהרוגו וגר אלמנה ביניהם נגלות היינו אשר הגאים רעת רכה

 על רק שותק אני השגחה מהעדר לא כי אמרתי והלה ה׳ידכאוכו׳
 עתה חמר כה עד כמפורש לכס והעמוד בתורה והדבקו זכותכם העדר

 זה נחלתו וגס ישראל עמו כילאיטושה׳את הוא הדברים כלל הנה
 ואל המנוחה אל עתה עד באתם לא כי כדיא המקדש ובית ירושלס
 יתברך והוא ירושלס זו נחלה שילה זו מנוחה ז״ל רבותינו ואמרו הבחלה
 תפדה במשפט ציון הנה כי לבבכס שימן חך יעזוב לא היא גס נחלתי
 לא היא כי ליפדות וכמשפט דין הוא פדיונה ציון כי שהוא כצדקה ושכיה
 כי ראויים אינן כי צדקה כתורת צריך ישראל הס שכיה אך חטאה

שהצדק זמן עד כי יתכרך הוא ואומר )טו( מהם הטוב מנעו חטאתם
 משפט ויהיה ישוב שהצדק עד בצדק .אס כי בדין לישראל זכות להם סאין

 זו תשובה של ואתריו במשפט ליגאל ראויים שיהיו עד חשוכה סיעשו
 הוצרכו ולא לב ישרי היו אשר הס לב ישרי כל כן גס יהיו משפט הנקראת

 הס מרעים עס לי יקום מי )טז( ההוא הזמן עד תשובה לעשות
 השובו צריך כן על אצלי יעמוד מי זכות אצלס שגליתם ההם האומות

 קצת זכית שיהיה גס כי זכית אין כו׳ ואחריו משפט ישוב צדק עד ני עדי
 ,יאמר או )טו( : און פועלי בישראל היות עס לי יתיצב מי צדיקים

 כד״א ומשפט בצדקה גאולתנו תלה יתברך הוא הבה כי כן' צדק עד בי
 כו׳ הביא למען ומשפט צדקה לעשות כן׳ יצזה אשר למען ידעתיו כי

 והנה ובמשפט בצדק לי וארשתיך דבר הנביא וכן המקווה הטוב סתוא
 ראיה מונבז הביא כאשר בישראל רכה צדקה זכות כי נשקף משמים הצדק

 תלויה הגאולה כן ועל איננו משפט אך למענה גנז שהוא לומר זה מפסוק
 הנביא מאמר והוא הצדק עס השמימה זכותו ויעלת משפט יעשו עד

 היחלו כי פירושן שיהיה תעמוד מרחוק וצדקה משפט אחור זהוסג
 וצדקה אחור והוסג ביטלוהו כך ואחר עולה זכותו והיה משפט לעשות
 יאמר ובזה משפט אין כי בעיניו וירע ה׳ וירא כן על כו׳ תעמוד מרחוק

 משמים אשר תצדק עד למעלת ישוב המשפט כי משפט ישוב צדק עד ני
 הזמן ועד למעלה הבז׳ ייסורין סובלי לב ישרי כל כן גס ואחריו נשקף
 כי ז״ל רבותינו אמלו כי יאמר או * כבקודס כו* לי יקים מי ההוא

 יברא אל אומר שלום צדקות שעושה יברא אזמר תיה צדק אדם בבריאת
 הראוי במשפט אבל שלום יחוייב לא צדק היות שעס נמצא קטטות סעושה

 מקומו על איש המשפט על ואומר שפטו שלוס ומשפט כד״א שלוס ים
 היה לא א© כי שלום עד אותו עושים היו לא המשפט כי אמר בשלום יבא

 מגיע יושרם אשר לב וישרי קטטות יש שעדין צדק גדר עד שב רק סלס
 מי כן ועל )טז( לאחור שהוא בלבד צדק של אחריו שב חסידות אל

: המרעים נגד מספקת זנותס אין אלו כי מרעיס עם לי יקום
 המזמור זה כי ז״ל מרבותינו כתבנו הנה כוי עזרתה ה׳ לילי )יו(

 הוא כה עד והנה אמרם משת לתודה מזמור סוף פד
 היה יתברך טמו הקדש רוח מאמר כי וכתבנו הגליות צרת על מצטער

 זכות באיזה כן לא שאס ומשפט וייסורין ותורה תשובה צריך כי לומר
 עשה העולמים רכון ואומר יחכיר לפניו משה חשיב ההם האומות יפיל

 עם המיס שנין ישראל יעשו מה עוררן הוצרכתי צדיק היותי עס אני
אומר הייתי ואס, (יח) עון על תשובות צריך הייתי לא אני כי היות

 ידעתי הושיעני כלו' רגלי מטה לפניך
 זה כל עס יסעדני ה' חסדך כי

נחירה נעל ופרעה תפלה בלי להיות
 יעשו מה לי עזרתה הוצרכתי

 עונות ובידם בגלות אשר ישראל
 יקמר או )יז( * למו עורתך שצריך
 לי עזרתה ה' לולא צדקתי עסכל

 ואס )יח( וכו׳ כמעט יצרי נגד
 באיזה רגלי מטה לפעמים אמרתי

 חסדך חטאי על מצטער שוגגואני
 שאל׳כ להצטער שמסעידני הוא ה

 אין כן ואס לב על שם הייתי לא
 ועשה ישרשל המון על לתמוה
 כן׳ שרעפי ברב )יט( * למענך

 שהיתם מה דבר על מרע׳ה חוור
 שבגלות ישראל צרת על נפשו מצירה

 ומחשבותי שרעפי ברוב הנה ואמר
 לנקום תופיע נקמות חל מתי בקרבי

 בעמלק כעסך על תנחומיך * נקס
 כו' יה כס על יד כי בתורה שכתבת

 אותיות עס משמך יה אותיות תחבר לא כי אמרת כי נפשי ישעשעו
 בדור אנו שבטוחים שהורית נקמתנו תנקום עד שלס השם להיות ו״ה
 נפשי ישעשעו ובזה )ך( ה׳ אותיות לחבר מספיקים זכיות לעשות דור

 חומה בשום תחליפנו לא ודאי כי לומר כו' הוות כסא היחנרך באמור
 זולתנו אותה של הוות כסא במקצתו שמך מקצת היחכרך כי ישראל זולת

 כסאו יכינו ומשפט צדן ידי על והואכיישרחל אנחנו נעשה כאשר
 כסא אך יה עס ה ו מתחבר כן ידי ועל כס של אלף ובתקנת יתברך

 עמל יוצר היותו הוא ■ומשפטו האומות כסא והלא שמך יחבר? האס הוות
 אדרבא ואתה חקיך שמרם על עמל לעמך וימציאו יצרו כי חיק עלי

 וראה )כא( מטמא טהור יתן ומי לחברך העומדת היא חקיך שמירת
 להחטיאו עליו גדודס יבואו יחד צדיק נפש על יגודו כי משפטס ה׳ נא

 לא ואס צדיק נפש לאבד שהוא וכיוצא ע״א שיעבוד לו לחמר נפשו לאבד
 דרכם זה כי שהוח יעבור לא אס יהרגוהו כי ירשיעו נקי דס יאבה

 לא ואס נפש על יגודו וזהו גופך נהרוג או נפשך אבד לישראל שאומריס
 ישרחל כני לב על וידבר וישוב )כב( ויחייבו ירשיעו גופו דס יאבה

 הנה כי עיני ראו מאשר אתכס ייטיב בטחתי בה הנה ואומר הגולים
 מגדל פסוק על מאמרנו והוא פרעה מחרב שהצילני למשגב לי ה' ויהי
 ככסוהר כלוא הוא מאזיבו בנין במגדל החוסה כי שהוא כו׳ ה׳ שס עוז
 למשגב לי ה׳ ויהי יאמר ווה ונשגב הכל לפני ירוץ בו ה בשס החושה אך
 הייתי ברחתי שלא ועד ונשגבתי ועבדיו פרע? לפני וברחתי רצתי שבו
 . אומרם והוא סלע הוא לצור שכינה היא אלהי היה בחירה בעלי ביד

 את עליהס וישב וגס )כג( מחסי להיות עשת וזה כשיש צזארו שנעשה
 לא כי באומרם המיס אל אותס בהשליך ישראל על התחכמו אשר אונס
 ה וישב המבול אל הלכו הס כי עליהם עצמו אונס את וישב מבול יביא

 משיבה * יצמיתם וברעתם הס גס האלה הגויס כך היס מי את עליהס
 ׳0 יצמיתם ואומרים המדברים הס כאלו ישראל כל בשס הקדש רוח

׳. הדבר על אמן ועונים כמחזקיס חלהינו

 ז״ל רבותינו וקבלו קיימו הנה כו' לה׳ נרננה לכו )א< עה
 מי בהס כזכר שלא אלת מזמורים י״א כי

 הענין אל ונבא כו' למשה תפלה שהוא בראשון שנזכר אמרם מפת עשאס
 לבא נתעתדו שנה בח שמתי המדבר דור כי שאמרו מלל בתזכיר והוא
 הכנס חמדת בלי הולכים שתיו לבס על לדבר כי ויהיה לעתיד משה עס

 ואתם אני כי תעצבו לעולמכסואל לכו להם אמר אחיהם עס לארץ
 שהיא שכינה הוא חלהיס שס הוא ישענו צור לפני כך אחר אך לה נרננה
 * לפניו כריעה צריך הדין מדת שהוא למה בישועתת להושע לגן חוזק
 שנרמה העתיד בבטחון מהעולם נלך למה ואומרים הס משיבים )ב(

 השיטה נהפך ולזה לארץ אחינו עס לבא בהווה לתקן נבקש טוב כו'טוב
 בתודה תחלה פניו שנקדמה אס כי כריעה כך ואחר שנרמה כדברו שלא '

 הרחמים לשם לו נריע בזמירות שיקבלנו ואחר תודה לו "תן א כד ווידויס
 שיועיל רחמים שס רהוא בהכנעת הזמירות בהיות שנס והלואי עצמו

 חסד תואר שהוא אל כי עלינו הב״ת שקצף אחר שנבטח ומה )ג( לנו
דץ ימי שהף תשובת ימי בי׳ ק על דין שיורה מלך שטתואר וגס ה' גדול

נתארהו
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אל חמשת
 אלהי ובכל כענין אלהיס כל על לו זה תואר יתקיים מלך כתואר נתארהו
 רונו מלכות הרחות תפארתו תהיה לא כי ה' אני שפטים אעשה יצרים

 בארץ יושב עמלק את שיראנז במה שחטאנו אנו ומתודיס )ר( ןניד
 אשר כי בהר היושב האמורי ואת ,זכו בנגב זה עלו כאומרו הר הוא הנגב
 חפי'קצוות ש?ןא ארץ מחקרי נידו
 ידי על רק מושג מציאותם שאין

 כהרים שראינו שתועפות חקירו׳כ״ש
 חטאנו בידינו זיתנס הס שלו הבז׳

 הוא וא״י )ה( פחדנו בפחד
 ילו אשר הלא כי לנו לתתה ובידו יצרת
 וב ים שליש שהית בראה מאו הים

 השני השליש עשהו והוא יבשה שלישי'

 מהיבשה עשהו והוא יזהו אנוש נדור
 כי הוא הלא יותר הציף לא ולמה ים

 שנקראת יצרו ידיו ח" היא יבשת
 העל' כל ים שאפי׳כשנעשה על יבשת

 כילאגושמה יבשה נשארה במבול
 ת שהיא התי״ז תרמוז וזה זעם ביום

 בלבד ואותה פרסה ת׳ על פרסה
 לא בתקלה כי ז״ל מ״ש והוא יצרו ידיו

 כך שאחר אלא ח״י אלא הבה ברא
 עשה לא עד שנאמר השאר נתפשט

 תתפשט שלא הנינה והיא וחוצו' ארן
 עד הגיעה אנוש בדור כי יותר

 עד שנאמר לארץ סמוכה שהיא יפו
 כן על )ו( תנא יפו עד תבא פה
 אליהם מרע״ת מש׳ב אלה דבריה על

 לבו חליכס אמרתי הלא ואומר
 וברננה ת' כגזרת מהעולם עתה

 עם לבא לבקש אלא אביתם לעתי׳ולא
 כי לכו כאומרי ולא כן עשו בתודה שתקדמו במה לתקן וחשבת' אחיכם

 בפישוט נפתחות נס אס כי תודה הקדמת לכס יספיק לא אך בואי אס
 בסיני נפשנו צאת אחר אשר עושינו ה' לפני וקידה וכריעה ורגלים ידים
 )ז( לרחמב בעיניו יקשה לח עתה גס תחיינו שאז ומי ועשאנו חור
 ואנחנו חס כי סר ידי על יזוננו לא וגס אומות של וגס אלהינו הוא הלא כי

 שימציא מה ידי על או הארץ מדשא ירעה עדרו כרועה ולא מרעיתו עם
 לחם לנו ימטיר שמידו ידו צאן אלא עצמו ידי על מתפרנס והוא ריוק לו
 כמאמרי ולא היום שיהיה כדי הוא כו׳ נשתחוה באו עצתי וזאת השמים מן

זת על משה דברי ועל )ח( תשמעו בקולו אס היה צריך אך כ) לכו
 לומר וכו' הקשו אל ואומר משיב יתברך הוא כאלו הקדש חח משיבת

 תורת ועסק עתה עושים שאתם כזאת תשובה ע׳י היה כמריבה הלא
 מסה ביום וכן המיס על ותריבו מהתורה ידיכס והרפו לבבכס והקשו
 לכסלתלא השובו לא הטבה שתקבלו עתה כי לומר ואין )ט( במדבר
 ראו גס בחנוני ואשר אקר היה אכותיכס בסוני קשר הלא כי אתכם חאמיי
 העגל עשותס אחר מפיהם מנעת לא זמנך כענין עמכם שהיטבהי פעלי
 לבב תועי עם ואומר כי על בדור אקוט שנה מ׳ כי הסכמתי ע״כ )י(
 גס כי ועוד אותם מתעה יצרים הב׳ שהם בלבב הכלול הרע שיצר הס

 ומת שנה מ' עד רבו דעת סוף עד יורד אדם חין כי דרכי ידעו לא והם
 עד לדעת לב לכס ת נתן ולא פסוק על ז״ל כמ״ש קונו דרכי דעת גס

 לכם כיים ריקה מוציאכס איני אמנם )יא( המ' בסוף שהיה הזה היום
 הס מנוחתי אל יבואון אס רק היה לא באפי נשבעתי אשר הנה כי הקוה

 אך כלו' באים והס משה שנשאר ישראל כשקר בזכותו שמביאם מי בלי
ל-ז מרבותינו כנודע משה הוא בזכותו עמו אתכם שמביא מי יש אתם

: ב״ב בזכותו עמו יביאם לעתיד משה שבבא
תאלב כלהמזמורי כו׳תנה קדש לה'שיר )א(

 ענין אל ולבא ב״ב העתידה הגאולה על ידברו
 חת העלה אשר יאמרו לא ההם בימי׳ כי הנביא מאמר נזכירה הכתובים

 גדולת העתידה הטובה כי והוא כו׳ הארצות מכל אס כי ממצרים ישראל
 התשיעית על ולומר לשורר נצטרך לא כי באופן הקדומות כל על

 יהיה הוא כי בלבד חדש השיר אס כי הקודמות השירות ולהזכיר הישנות
 שיד לה׳ שירו יאמר וזה הקודמים כל כנגד שקול לבדו הוא כי גדול כ*כ

 יספיק הלא כי גדלו נא וראן יספק החדוש על שהוא החדש כי חדש
 במצרים רק הין לא מצרים שביציאת נשים כי והוא הארץ כל לשישוררו

 לעתיד אשר אך פרטי מקום היה לישראל נס בו שנעשה מקום בכל וכן
 ובארץ בשמים נלפתים ונתתי ד״א כמה הארץ בכל כוללים נסים יהיו

 יאות באופן הארץ בכל וגלויים כוללים דברים שהס מ׳ יהפך השמש

פז צו עה תהלים
 יאמר אז ־ הארץ כל לה שירו וזהו העתיד הדבר על הארץ כל ישירו
 בזמנו קדש היה הים שירת נס והלק חדש שיר לה שירו אמרתי הלא

 הזה הקדוש הפרש ענין ומה לזה שקדמו שירמהט' וכל דבורה וסירת
שירו הוא הלא לה׳ כן גס וזולתה הים שירת גס כי ד ועי לעתיד שיהיה

 דבר יהיה אז כי שהוא הארץ כל לה׳
 כי והוא ה לכבוד מאד עצום חדש

 שמו שנתפרסם אמת הן הים בשירת
 מצרים כי הכל נתקדש לא אך יתב'

 כל ארצות וכל בטומאתה נשארה
 אויר י.ס כן על כי הן גס העמי׳עכז״ס

 לעתיד אך הוטמא העמיס חרץ
 הארץ המן יעכיר הטומאה רוח שאת

 ערוך אין טומאה לה המלאה ותקדש
 לומר לה' שירו וזהו זו מעלה אל
 הארץ כל לה' אמוד היא שתשידז מה

 הדבר ובכלל לה ונאותה צודקת
 ה עד ישובו ורץ ה כל כי יהיה

 כלס לקרא ברורה שפה כלם ויהפכו
 לה' שירז )ב( * ה' בשס

 מה הארץ לה'הל כי אומ' כו׳חחרי
 יתר על לישדהל ניכר היתרון יהיה

 לה ישראל שירו יאמר לזה אומות
 לנס יושפע כי שהוא שמו ברכו

 א ד׳ כמה שפעעואיי השיר ידי על
 שאין מה כו' ובנותיכם בניכם ונבאו

 אמר וזה יבא כקשר בשירם לגזיס כן
 לישר:! ומרתי ש מה לומר כו' לה שידו
 שהוא שמו ברכו כי הוא לה׳ שירו
 שהוא שמו ברכו חדש השיר ידי שעל

שהיא ה׳ רוק את כק תמלאו כי
 כי ויתכן שמו ברכו וזהו העליון מהמלוא ברכת הנקרא שפע המשיך

 "ה מאותיות י״ה אותיות בפירוד שהוא יתבר' שהו כי הוא הדבר בכלל
 האותיות להתקבר ברכה ישפיע למעלה השבק שיעלה חדש השיר ידי על

 טומאת כק יככע השפע אותו ידי על כי עצמו יתברך בשמו ברכה והיא
 אשר ידי ועל כו׳ מלחמה יה כס על יד כי ענין ויתקיים עמלק של שרז

 מלמעלה לכם הנמשך השפע מהתהפכות ה בקצרות בשיר תוסיפו

 יתברך הוא שעתיד מה יוס יזם שתבשרו גדר עד הקדש רוח בכס יושפע
 שאין יוס לך אין כי ישועתו לקס מיום בשרו וזהו מקר בישועתו להוסיף
 הקדש ברוק יבשרו יוס בכל כי ואמר יום יוס וניספת הולכת תשועה

 הלא ע״ה המשורר אמר כו׳ ספרי )ג( :בעקדתו שיהיה מה
 בין שאס בעוד וביבי ביני תהמרו והלא לעתיד שתשוררו השיר אמרתי
 שיכירו להם ביניהם בדבר מה נאמר כו'מה ומדי בבל בגלות הגזים

 כבודו חת בגזים בהיותכם הפרו חמר לזה מעליט ויקלו יתברך גדולתו
 בכל נתפזרו לא בבל בגלות כי והוא נפלאותיו העמיס בכל ובהיותכם

 סהס ז״ל שאמרו כמו עממיאכו׳ז׳ נמצאו שבבבל אס כי העמיס
 העמים בכל ומפורד כאזמ' בעמים נתפזרו מדי בזמן כו׳חבל אחשדרפניא

 ממציאות יותר חמר גייס ז׳ בין שם שהיו בבל גלות ועל באחרון וכן
 נתכבד גדול כבוד כי שהוא יתברך כבודו חת שהוא נספר תוכלו נפלאות

 וזהו ועזריה מישאל חנניה ידי על גויס הז' בין גלות באותו יתברך הוא
 היינו אס כי הוא קרינן לא את שמלת שמה ואפשר כבודו את בגויס הפרו
 לא אך כס להם שנעשה ישראל כבוד גס מרבה האת היה חותה קורץ
 רזקקיס המיס שהיו קלון להס היה אחת בבחינה כי שלם כבודס היה

 כן על ע״ק עובדים והייתם כזה אלוה לכס היה. להם ואומרים בפניהם
 דניאל ענין גס כלל בנויס יתברך כבודו שבסיפור יתכן נס לה קרינן לא

 נורא אתון ועל כשדים מלכות על שהומלך דרזיש בזמן דאריותא בגובא
 ועל כבודו את בגויס ספרו אמר דריוש בזמן דאריותא וגיכא נ״נ שבזמן
 דגיגים בהיותס שיספרו אמר העמיס בכל מפוזרים שהיו גלות

 בה' אמונתנו רכה נפלקות בלי ישראל כי והוא עשה אשר נפלאותיו
 ייראן)ד( למען יתברך בפלאותיו ביניהם לספר צריך הס מס׳כ אלהינו

 גדול מקוס בכל הלא אל נפלאות לגזים לספר צורך מה איש יאמר ואס
 מאד ומהולל ה׳ גדול כי אמת הן אמר לזה הנביא בגויסכמאמר שמו

 אלהיהס את כן על כי עליהם יתברך מודחו אץ חבל אלהיס מכל בגזים
 מעלה של שרים שהם אלהיס כל על הוא הוא נורא שאס עובדים הס

 מה ממנו וייראו צורם אלהיס כי ישכילו השכלה בהם שיש למה כי וכיוצא
 נפלאותיו להס לספר צריך ייראו למען כן על עיבדיהס הגויס כן שאין

 העמי© אלתי כל כי על הוא אלהיס כל על ה שבורא ומה )ה( יתברך
אלילים



צו תהלים אל רוממות

 ותפאדת עז לפניו והדר—הוז י עשרה:
 הכו עמים משפחות ליהוה הכו י י :כמקדשי

 שמו כבוד ליהוה הבי ״ :ועו כביד ליהוה
 השתהיי ט : לחצרות? ובאו• ^ונחה

 : כל״האיץ מפניו חילו בהררה-קדש ליהוח

 כל־־ תכל אף־תכק מלך יהוה1 בגויים אמרו י

 השמים ישמחו יא :כמישךים עמים יריץ תמוט
יעלזשךי * ; ומלאו הים הארץ.ירעם ותגל

וכל

 ושמא כלל יתברך מבלעדו אלוה ואין מועיל גס ואין המה הנל אלילים
 תשובת והנה כעולם מן מאבדן איןהקב׳ה למה הגל המה אם תאמר

 היה אלו טיטוט בזמן ברומי לשר הזקנים שהשיגו המשנה מאמר הוא זה
 עוניים חבל היהמאבדס להם צריך העולם שאץ לדברים עובדים

יאבד האס השמי' ולצבא ולירח לשמש
 מפני עשה אשר עילמו הקב׳האת

 המשורר שהרגיש יתכן ווה השוטים
 אלילים אלהיהס כל כי אומרו אחר
 ממש נהם אין להשי׳אס יוכלו כי ראה
 שמיי זה' לז״א מחנק הקב״ה אין למה
 הוא הנל היותם שעס לומר עשת
 וה ני מפני מאבק ואינו סונל
 נדים ע היו אלו כלומר עשה שמיס

 היה נהם העולם צורך שאין למי
 וללננה לחמה אךעינדיס מאבק

 לצורך 'יתברך שעשה מהשמים שהם
 יאבד השוטים נשכיל וכי עולמו

וזהו עשה אשר עולמו חת הקנה
 הוא יאבדם שלא ומה אלילים העמיס אלתי כל הנה לומר עשה שמיס זה׳
 או * השוטים מפני עשה אשר עולמו יאבד ואץ עשה זה'שמיס כי

 למלאכי עונדים יש הלא כי והוא כוי אלילים העמיס חלתי כל כי יאמר
 מועיל נס אין כי כלו׳ אלילים הס שנס אומרו נחשב זר כמו והלא ממס

 כלו' הנהוה כי תתמה אל חמר לזה המלאכים גס מרבה זהנהבאו׳כל
 לבדי שמיס נוטה ה אני פשק על ז״ל מאמרם והוא עשה שמיס לבדו
 מיכחל יאמרו שלא ראשון ביום מלאכים נבראו שלא דיס מ שהכל נו'

 ממדד ה והקב כו' בצפונו וגבריאל רקיע של בדרומו מותח היה
 האס תאמרו ושמח העמי'אלילי' וזהיאמרכיכלחלהי באמצעיתו

 ואפילו ירעו ולא ייטיבו לא המה גם חמר לזה מלאכי' גס יקראו אלילי'
 יאמרו פן לבדו עשה שמיס וה הלח כי דבר לעשות לחמצעייס להיית

 שמי' כי ארץ ולא שמיס לא מעלה שרי עשו לח כי הרי חלילה עזרוהו
 אנו שנספר אומרו זכו'אחרי והדר הזד )ו( * להס קדמו וארץ
 (הל כי תאמרו ושמא ייראוהו למען ונפלאותיו יתברך כבודו חת בגויס
 מרקדי'בהיכלו גוי' יתברך רחה הנה כי לומר פת פתחון לגייס יהיה
 תשובת והנה חמתו כאש עליה שפך לח ולמה חלילה גבורותיו ואיה
 העדר על לסבול כח עצור כי הגדולה כנסת אנשי מאמר היא זה דבר
 אלתי שתק אס תתמהו אל יאמר יתכן זזה גבורותיו הן הן בישראל זכות

 צדיקי' העדר על היה זה הנה כי במקדשו חיקדי' גויס בראות ישראל
 להטיל יכלו בל העם לקוק כמקוס שהוצרך העם על להגין כישראל
 צדיקי' יהיו כי שהוא לפניו והדר הוד יהיה כאשר חבל במקדש הכעס
 אלא חצוצרות שאין ז״ל שחמר! כמו לפניו הנקרא במקדש בפרט בעיר
 הצדיק כי והוא ה המלך לפני הריעו כן׳ בחצוצרות שנאמר המקדש בבית
 יהיה ותפארת ע! אז לפניו והדר הזד וזהו הדרה הוא הודה הזח בעיר

 אז צדיקים יו ה שלא תחרבן כיוס לפניו והדר הוד אין כאשר אך במקדשו
 גבורותיו הן והן עוז שהוא סובל היה כי שהוא תפארת משולל עוז היה

 ואחר (0 ישראל שונאי פוערי'פיהם היו אדרבא כי אךבליתפארל
 משפחות לה' הבו ואמר חומר גמר יתברך כבודו בגוי' שנספר אומרו
 ממנו להיות לשוב לכס ישמעו העמי׳ כל שלא תראו אס לזמר והוא עמי׳

 משפחות לה' הבו כי כלס יהיו לא אס קושש חיני מאלתיתס ולא יתברך
 ת׳ בשם כלס לקרא לה' שתתנו מספיק עמיה משפחות קצת כי עמים

 חת תיצרו שלח בהס וכיוצא ישרתוט שהם לרז״ל הפלגשיס בני כמשפחות
 לא אך בפלאותיו על ה את יראהס אשר עמים משפחות ואתם ישראל
 עוז ולח והעיז הכבוד לה הבו עתה לאלהיכ כיחס הכבוד לו נתתס
 כי לה והכבוד לחלהיס העוז כי בחשוב תתעו אל יאמר או * בלבד

חלילה בחינה בשזס יפרדו ולא האלהיס הוא ה' כי ועוז כבוד לה הבן אס
: מלחמה איש כיה

 חתכס שאחר לגמרי האמונה הקנו מעט מעט הנה כו׳ לה הבו )ח(
 לאלהיכס והכבוד לה׳ תתנוהעוז שלא ועוז לה'הכבוד

 ועדיין לעבוד ראוי לבדו יתברך ושאליו לל הכל כי תודו אס כי לעובדם
 והמה אלהיס אותס שתקראו מתס אלהיס שם מפיכם יוסר לא כי אפשר

 שמו כבוד לה׳ הבו מעתה אך עליהם זה שם הוא גנוב כי אלהים לא
 הבן אס כי אלהיס לאלהיכס לקרא לזולתו שמו כבוד תתנו שלא סתוא

 היכס1ג בשס תכנו' שלא לומר צריך אין כי לו המיוחד שמו כבוי לבדו לה׳
 לבדו הוא כי אחכם הודיעי ואחר עליהם תכנו לח הי'סתס1ג שס אף כ״א

 עשו לז׳ח המשיח לימות גרים תקבלו לא אס בצע מה תאמרו אל אלהיס
 והביאו דבר שהנביא ענין והזח כישראל ה׳ לחצרות זאקרבכס עצתי לפני
וכן' ללוייס לכתבים אקח מהם וגס וכו' לה'בהוהים מנחה אחיכם את

 אפילו ללויס לנהנים יקיז מהמביחיס שגס הוא עיקר שיראה והפירוש
 מבא להס מלהיות יבצר ז ל אתהכהניסכו' לפרת שהוא ,מר נ לא

 אזכה עוד יחמר וזה ישראל אישי ככל לפחות ישראל כעזרת ה' בחצהת
 אן עליכם מנחה ששאו אתכם מיעץ אני באשר עמים משפחות אתכם

 ובאו כן ידי ועל זכו׳ בפרדים נשוסיס
 שאו יאמר או * לחצרותיו
 רוחכם על יעלה אל לומר מנחהכו׳

 טובהשתבאן לכס להחזיק לו יש כי
 אדרבה כי הוא נכסיך כי לחצרותיו

 ממנו דורון ומקבלים הבושאיס אתס
 לחצרותיו לבא אתכם שיניח כמה ית

 את המקדש על מז״ל מעין
 אפילו הזא חשיב אדם שחס האשת
 כמת כי מקודשת הוא וחמר היא נחנה
 הוא לה כנותן יחשב ממנה לקבל שרצ'

 שמניח כמה כי יאחר זה דרך ועל
 לנושאים לחצרותיו לבא אתכם

שחו וזהו תחשבו מעכו דורון ומקבלים
 כו' ראם את שאו קכלהכד״א לשון שחו חלת כי לחצרותיו ובאו מנזה

 עוד כו' לה׳ השתחוו )ט( : קכל שתרגומו כו' ראש את שא
 ככל מלכים יתברך זולתו שחץ להם ואומר העמיס עם מדבר המשורר
 כבית ה בית לחצרות לכח שזכו כמה ומנחה דורון מקכלין ושכם העילס
 אלתי אס אמור יאמרו כי מפיהס עתק יצא חפשר חוה והנה המקדש
 חיפה כן ואס כבודו הארץ בכל חיפה כן אס יקרא הארץ כל חלתי ישראל

 משחר החס העולם שאר חכל יותר לחצרזתיו הביאה יוסיף ומה יתן מה
 לכס דעו לז׳ כו' לה' השתחוו לז״א חלילה לו גבול האס וגס יעדר העולס

 אליא כבודו הארץ כל שמלא שולל איני לחצרוקיו שתבואו אמרתי אשר כי
 הדר בו שמתגלה במקום שהוא קדש בהדרת לה' שתשתחוו אומר שאני
 ניסיס מכמה כנודע המקוס הכנת לפי המקדש בבית שהוא הקדש רוח

 צפופים עיימדיס המרובה את המועט החזיק כענין נעשים שהיו
 החדס שנפש היות שעם האדם כעץ שהוא וכיוצא רוחיס ומשתחוים

 כעין אס כי ככר בשום ראות אין זה כל עם הנוף אברי כל את אה מחל
 הארץ כל שמלא נס כך הכנתו לפי מהנפש השיג קבר כל כי הוא אך

 כל שמלח יבצר לח אך יותר מוכן השמי' •שער שלעוהה מקוס * כבודו
 מקן׳ ככל הארץ כפל כי כלומר הארץ כל מפניו חילו וזהו כבודו הארץ
 ממי תחילו לא החיץ כל מפניו חילו וזהו עומדים אתם בפניו שתהיו
 ככל וזה יתברך פניו שס חקו' שבכל ממי אס כי שס ולא המקדש שבכית
 כי ידוע הכה וכו' כגויס אמרו )י( : דו כבי הארץ ככל כי הארץ
 יתברך הוא אשר הנורחיס כימי' כן על כי ומשפט דין עניינו מלך תואר
 המלך הקדוש המלך לומר מלך בתואר נתארהו המשפט על יושב

 יאמינו מעתה ס תענו כל כי אומרו חתר הענין אל ונכא ♦ המשפט
 כגוי'מה אמרו עתה חלתיואמר בשם איש ילכו ולא לבדו אמת באלהי
 כתואר לעתיד יתואר כי שהוא מלך ה' הנה להס אמור והוא כזה ירויחו

 לכן מלך תואר נקרא כן על כי הנוי' כל לשפוט הארץ לערוץ כקומו מלך
 ככוד לו תתנו ולא ה אל השובו לא ה יוס בא טרס ואס מעתה תהיו לה'
 ימוט ועילם הארץ לערוץ יקום הלא האמת תכירו ולא שמו וכבוד ועוז
 תשמעו חך חרץ ולא שמי׳ 7 ל כביאו ישמחו ולא רוגז כמדת העמי' וידין

 וזהו ותחתונים עליונים לעולם וטוב לכס טוב למעלה הכתוב ככל בקולי
 בעל ה' הנה הוא הלא ה' אל שתשובו בעצתי תרויחו אשר תדעו אמרו

 תכין אף אס כי ורחמים החשד בחינת לומר צריך ואין מלך הרחמים
 אס כי הארץ לערוץ בח היותו עם שלו והרוגז האף תקטרג לא שגס כו׳

 תבל יחריב לא כי המוט בל תבל הכין שלו ורוגז חף מדת אפילו אדרבה
 כי והטעם כו' הבל הנון אדרבה חם כי בו הכופרים המיס כל בכלות

 כיזהענץ וחסידות רחמיס במדת שהוא במישריס עמים ידין הנה
 משורת לפנים זו ז״ל רבותינו ואמרו והטוב הישר ועשית כד״א מישרים

הגויס כל לקרא תשובו לא כו'שאלו השמים ישמחו ובזה )יא( הדין
 כי הארץ והאבל שמיס יעצבו לעתיד יתברך בבא • ה בשס ברורה שפה

 י יהיה לשמים נס אשר ואש וגפריה עשן והמרות ואש דס ירדו השמים חן
 ישמחו כמדובר ה׳ עד בשובכס אך הפורענות מקבלי הארץ שכן וכל עצב

 יהיה ולא הארץ יתבל ידם על המשתלשל ורתמיס חסד משפע השמים
 שבא הראשונה הפעם היס של שרו יזכזר כי ומלואו כיס רק מה רעס

 הים ירעם וזהו עתה גס ויירא הים נקרע אז כי העולם חל יתברך
 שירעיס לויתן חת היסכצזד רק צער מרגיש אין כי יאמר אז * ומלוחו

 יעלוז גס אס כי אדם כני לומר צריך אץ הארץ כל שאר אך )יב( הים
 יתושין להוציא ז״ל כמ׳ש ׳ ה אררה קז כי לברכה ארירתה שתתהפך סדי

שאדרבה שדי יעלוז עתה ויל כמ״ש נעצבה כי ודרדרים וקוצים זפרעושין

יהי



 לפמיהלה יי ^יתנרכידיעצק׳ןר:
 בצדה •ביבאכיבאלשפטהארץישפט־־תבל

: באמונתו* ועמים

 א;ימ ישמחו הארץ תגל מלך יהרהא צז
 סביביר וערפל ענן ב : רבים

 תלך לפניו אש( ג :כםאי מכון ט ומשפ צדק
 תבלראתה ברקיו האירו י צריו: סביב ותלהט

 הרים'כדועגנמסומלפג;יהוה ה ותחלהארץ:
 צדקו* השמים הגידו י :כל־האךץ אדון מלפני
 יכל־עבדיפס^ יבשו• י :1בבוך כלהעמים ןראו

 :השתחוו־לוכל־אלהים באלילים המתהרלים
 ידהודה בנות ותגד״ינה ציון1 שמעהותשמח ח

 כי־אתה׳יהוהעקון " למעןמשפטיףיחוה:
 : ־כל־אלחים”על־ נעלית על־כלהארץמאד

חסידיו נפשורת שמר רע שנאו אהמיהוה י

מיד

אל רוממות
 הארץ שלקתה דברים ו׳ "ל כמ״ש ויתוקן בארץ ונקי ך1 בר הסת יהי

 כי בו תשר כל יעלזו וכן האילן וכירות הארץ סירות שלקו הוא שבכללן
 ועז וכשב ושור הן ומצטערים לטרף שואגים השדה חיות מתחלה

 וכל וזהו ואלו חלו יעלזו תבן יאכל כבקר שאריה אז חך מהם הנאכלים
יער עצי כל ירננו אז וכן נו אשר

 הס סרק חילני כל עתידים כי שהוא
 וכל )יג( סירות לעשות יער עצי

 בא כי ה לפני הוא הלא למה זו טונה
 מדת אס כי אלהיס מדת בא שלא

 כמאריך זרקא בטעם וחוזר רחמים
 שהרי תקשני הלח ואומר התנועה

 ,וכו העיר את לראות ה וירד כתיב
 לומר וכו׳ בא כי לז״א גדול רוגז והיה
 ה לפני הטוב שירבה אמרתי הנה

 בדור בא כי תראה והלא בא כי
 ה* והפיצם שזרקם רוגז והיה הפלגה
 לשפוט היה אז כי דומה אינו ותתמה

 תבל אויביה רשעים היו כי הארץ
 אתם כבר בהיות תבל ישפוט עתה

 עמים וכן בצדקה ושביה כענין צדק
 כבר שהאמינו אמונתי להם כהיות

 עם שמדבר למעלה הכתוב ככל בי
 הפרטים בכל בה׳ שיאמינו האומות
לעתיד ולע.־לס להם ויטב הנזכרים

: בימינו במהרה

וכו* תגל מלך ה )א( ען

במזמור הבה
 יסמחו ימלוך ה' כאשר כי האלה המזמורים בעל מרעה אמר הקודם
 אשר עתה אמר בעולם טובה שיושפע שפע מאור הארץ והגל השמים
 הס רבים איים שישמחו היינו הארץ תגל מלך שה בהיות כי אמרתי

 כי סביב הקרובים לא אך )ב( ישראל את היצרז לח אשר הרחוקים
 כי סביביו לקרובים כנודע ודין רוגז כתות שהם סביביו וערפל ענן אס
 בין יפלא אשר חל נפלאות וראה והביטה ישראל את היצרו אשר הס

 היא ההוא בזמן צדקתם אשר הצדיקים הנה כי יתברך לצריו הצדיקים
 אז יהיו הס בצדקה ושביה תפדה במשפט ציון כי ומשפט צדק עשו אשר
 )ג( בה שיתענגו אוכלה חש היותה עס השכינה קל מרכבה כסאו מכון

 לפניו תשר החש אפילו כי עצמה השכינה אש לומר צריך אין והרשעים
 בבת כי צריו סביב תלהט לפניו ומתפשט המבהיק בהיקותו אש הוא תלך
 הנה כי תתמה ואל )ד( הרשעי׳ תלהט הצדיק חת שמענג מה אחת

 תבל שכל תבל ברקיו האירו כי תורה במתן היה זה מעין כי חדש כל אין
 ראתה כי והוא יחד הפכי׳ ב היו ואז השכינה אור קרני ברקי מאיריס היו

 השמש שניצוצות ספק אין אשר לסבול ויכלו ראו ארץ יושבי כל כי הארץ
 וזהו הארץ ותחל אחר ומצד הובל ואין יתברך רו א ברקי לערך כאיי

 כדונגוכו' הריס כי הוא הארץ חיל היה ומה )ה( הארץ ותחל אתה ר
 ולא שכיכה הוא אדני הוא הארץ כל אדון מלפני אס כי ה מלפני בלבד ולא

 ברקי מהתפשטות שהוא לפני שהוא ממה שהוא מלפני אלא מפני אמר
 עבידהקב"הנישאלשקרי לא יפלאדהא זה והלא תאמר ושמא )ו( זיוו

 כח יתברך הוא להס ונתן העמיס כל שהוא הארץ כל ראתה ואיך
 שמה צדקו השמים שהגירו דברים ב׳ לעשות ה' רצת כי שהוא לז״א לסבול
 רבי מאמר שהוא השמי׳ יגידו וזה ישראל לסבול יכלו כדונג הרי' שנמסו
 ה הקב ואמר מעלה של מאש משולהבים ישראל שהיו במכילתא יהודה
 שסבלו ומה יתברך צדקו בזה הנידו כי הרי וכו' טל בני על הזילו לשמי'

 שהיה חוס שיעור אליה הגיע שלא רחוקים היותם עם הראיה עמי׳ ה
כבודו לפרסס ה' רצה כי הוא לסבול כח ולעיניה׳ להם נתן כי לישראל

: כלהעמי'כבוד? וראן וזהו העמיס בכל

 הס ואלילים עץ או אבן של יקרא פסל כו׳הנה עובדי כל יבשו )ז( 9

 או שר או ירח כשמש דוגמתו הוא שהפסל שלמעלה מה
 העליונים כלל שם כי אלילים העמים אלתי כל כי מאיחרו כנראה מלאך
 ♦ עשה שמיס וה' אמר הפרש להורות איך ואבן עץ בשל אלא כן לא שאס

 חרש, נסך לפסל בהשתחוות יתבוששו לבלתי כי אמר וכבאאלהענין
 הס כי הדומם אל רק יכוונו שלא כזילתס שאינן לאמר יתהללו מהס יש
 רק אלילים דוגמתם קוראים שהס ולא האלילים אל רק יכוונו לא

 מרע״ה שאמר והענין הכלים בלשון מכנה הקדש שרוח אס כי אלהיס
 כשיכנעושריסשל שהוא העולם ליתקן שיתחיל לכס אתן סימן זה אי

פח צו צו תחלים
 שאין המתהללי כת גס פסל עובדי כל שיבושו תראו כאשר הוא מעל׳הלא

 מידי כי אלהיס כל לו שהשתחוו הוראה הוא חז העליונים אס כי עובדים
 בימים כי כפשטס דברים יאמר או י בטחונס ותשש מזלייהו איתרע

 ישראל כי שיראו הכל לעיני מלטתו ותראה תגלה ההם

 ואש אלהיס לפני ויעלצו ישמחו
 כי זה שאין צריו תאכל מלפניו

 הכל לעיני שכינה גלוי אס

 כך האומות שרי בראות והנה
 וישתחוו ויבואו יתברך מאשו ייראו
 ואמר ההודאות ברוב יתברך לפניו
 שלהבה וכו' עובדי כל בראות שגס

 פסל עובדי כל יבושו לא צריו תלהט
 ראותס עד בחלילים המתהללים

 אז אלהיסשישפילס כל לו שישתחוו
 לפניו בפועל וישתחוו יבואו עד ה'

 לראזת לעיניהם כח שנתן ומי יתברך
 לראות שיתן שכן מכל שכינה גלוי

 ויותר )ח( שריהם בהשתחויית
 יהודה ובנות לציון תהיה השכלה
 יבושו לא כיהגויס ההם מהגויס
 צריו סביב הלהט בראות ולח בשמיע'

 שריהם לו שישתחוו ראזתס עד
 ושמחו האמינו מהשמיעה וכו' ציון חך

 וכו'למען ציין ותשמח שמעה וזהו
 למען רק עצמם טובת על כו׳לח

 ה׳ משפטיך גויס שידעו משפטיךה'
 רחמים עס שפטים עשות שהם

 השכינה מזיו נהנים שישראל כאחת
 יתברך וצריו ומתעלציס סובליס אוכלה אש היות ועם וכהא מרכבה זהס
 השרים שהשתחוו שמעה יאמר או " מתלהטים ה׳ שלפני מאש

 שיודעו ה׳ משפטיך למען הוא שמחתה וטעם ותגלנהוכו׳ ציון ותשמח
 שבחרבן מפני הוא ששמחה מה אולי איש יאמר ואל )ט( בעולס

 בציון אש שהוצת מה בא ומהם לשרים הממשלה והניח שכינה נסתלקה
 עתה שמחה ולכן ושותק בהיכלו מרקדים גויס היו כן שעל יהודה ובנות

 כי במחשבה אפילו עלה שכך וחס חלילה אמר לזה לה' המעלה שחזרה
 מסולקת עליון ה' אתה כאשר נס כי יאמינו אס כי חלילה הוא כן לא

 אלתי הס אלהיס כל על נעלית מאד או גס זה כל עס למעלה שכינה

 להם ניתן ומידו עליהם יתברך הוא כי ושריס השמים כהוברי העמיס
 כי אומי אחרי הללו בזמנים להס הראויה להצלחה חכמתו נזרה אשר
 אפשר היה והנה כו' ציון שמחה לעתיד יהיה אשר את ציון שמעה מאז

 כי יבצר לא הגליות בזמן כעת כי העתיד על הוא ששמחו מה כי לומר
 ותעזוב השמים על שכינה נסתלקה הבית נחרב מאז כי רוחס על יעלה

 " מאז הצלחתם היתה כן ועל השמים ולהוברי לשרים העולם הנהגת
 והשמחה וכו׳ ציון ותשמח שמעה זה לפי שיעורהכתוב יהיה ואחשבה

 גויס אומרים שהיו כציון משפט שנעשה שמה ה' משפטיך יודע למען היא
 בהכנעה בבואס אלילים העמיס חלהי כי יודע עתה וכו' בהיכלו מרקדי׳

 כי ודאי אלא הכנעת זו מה חלילה ה׳ מבלעדי כח היה בידם שאס לפניו
 כי וכו' נעלית מחד הארץ כל על מסולק עליון היית ה' חתה כאשר

 כו׳אחריאומרוכיגסשלות ה׳ אהבי )י( * עלס מלכות מלכותך
 זמןלאעזבה כיבשוס שנינה סילוק בזמן גס היא בהשגחה ,הרשעי

 וידם רשעי'צלחה ודרך בהשגחה הכל איך לדבר איש יוכל הארץ את
 פירות אוכל שאדס מה וגס וייסורין לחס בחוסר וצדיקי' ותקיפ' רמה

 החת יכופוראשס נכאים חך ומהיותס למז יזתן לא זה נס בעה״ז
 בחירת' כטל לבלתי בידס ימחה לא וה' להם יצרו פן מדבר מדאגה רשעי'

 בפסוק הצדיק טוב חסרון ועל זה בפסוק דבר רשעי' שלוה על כן על
 תחושו ואל רע שהוא מי את שנאו אוהביה ואמר ובראשוןתיחל שאחריו

 מפני מציל ואין בידס הפלו פן לב תשיתו ואל אותו שנאו אס כי להצלחתו

 ביד מניחס שאינו חטא מן חסידיו נפשות ששומר חי הנה כי הבחירה
 העצומי׳ המחטיאי' כחות ומכל הרע יצר הוא שטן הוא סמאל כחות

 ישמור חסידיו רגלי כי חטא לידי לבא בידם מניחס שחינו הרשעי׳ מן
 יהרגו בל יצילס רשעי' שמיד הוא שכן מכל ידס על תקלה הבא שלא

 שכתבנו מה הזרה מרשעי' אחר ולא רשעי' מיד שחמר וכמה אותס
 הכנותיו כל יכין בבחירתו הרשע את מניח יתברך הוא כי משלי בביאור

 ממציא כך ואחר כמכמרתו לאספו הצדיק מעגל ליד רשת יפרוש עד
 כו' רשעי׳ ומשואת כי׳ תירא אל וזהו ההוא בלכד יפול שלא לצדיק דרך

רשעים שואת של מלכד שהוא מלכד רגלך ושמר בכסלך יהיה ה כי

הנחיריים



 לצדיק אורךע יא : יצילכם מידרשעיס
 ביהוה צךיקים שמחו יב : ולישךי־רבשמהה

קדשו לזכר והורו י

 כי- חדש ש;ר1 ליהוה שירו מזמור * צח
 הושיעה־לר עשה נפלאות

 לעיני ישועתו הודיעיהיה ב :קדשו הרוע ימינו
 ואמונתו ׳ השדר ;כר י :צדקתו גלה הנרכש
 ישוערת את כל־אפסי־ארץ ראו ישראל לבית

 ורננו פצחו הריעוליהוהכל־האתן י ;אלוהינו

 :זמרה וקול בכנור ככינור ליתרה זמיר י* :וזמרו
 המל-יך1 לפג; הריעו• שופר וקול רחןיצרות י י

 : בדה וישבי תבל ומלאו היש ■ירענם ז יהוה:
 לפגי־ ט :ירננו הרים נהרותץמחאו־כף_יהד "

 בצדק הארץישפט־יחבל כי־באלשפט יהיה
: במישרים ועמים

יהוה צט

אל רוממות
 הרע שהיצר פס כי שהוא חסידיו נפשות שומר כי פה יכוין מה הנחיריים

 גס כן כרשתו ילכד גל חסידיו את יתברך הוא מרחיק הכנותיו כל עושה
 רשת הוא בידם היותס שעם יצילס רשעי* מיד כקן אומר זה דרך על

 : רבי' מרשעי׳ גס אס כי אחד מרשע בלבד ולא יצילם משס לו עמנו
אשר על הנה כו ורוע אור ;יא(

 שלות הצדיק ירחה
 ונופל חוש■: היה כי ידי שעל רשעי'
 הקורס קיקןבפסוק הנה עליו תהיתי

 הצדיק בייסורי שיראה ועלמה
 פירית לפחות יאכילוהו געה״זזלא

 גא לזה תורתו ירות5ן בעה״ז מעשיו
 מאמרנו והוא ורוענו׳ אור ויאמר

 כו'לומר יש אוהבי להנחיל פסוק על
 אהבי תראו אס לב תשיתו אל

 פירות אפולו טובהנעה״ו משוללי
 מה היות מבלתי מעשיהסכיהנהלא

 להס מלתת נמנע אני ליתןלהסשס
 אוהבי להנחיל כיהנה עובהבעה״ז

 כיחסכונתי להנחיל מה ודחי יש
 אמלא שואוצרותיהס כדי היא

 אמלאע״י העה״ב של שאוצרותיה'
 ואעשה הקרן עס הפירו׳ ©אצרף מה

 האוצרות המלא עד רוחני אושר הכל
 הזכיות מקרן בס היה אשר על
 כו׳לומראור זרוע אור פה יאמר וזה

 כזורע כי לו זרוע הצדיק טוב עירות

 ומתרביקעד ומצמחת תבואה כור
של טובס אור כן ממנה אוצרו' מלאת
 מלאת עד לצדיקשמתגדל זרוע הוא גשמי כי מועט הוא אשר עה׳ז

 להם שזרוע הצ״ל ובשמחה לבב ביושר ייסורין מקבלי לב ולישרי אוצרות
 לבם מיושר בייסורין ששמחים היסורין על שמחת גס אס כי כירותיה'

 זכוה על ;וסף גדול רוחני אושר להעשות להס זרועה השמחה זכות גס
 הצדיקי׳סובלי ינוחמו תאמרובמה ואס )יב( אשרלהס ומצות תורה

 כ״י בגלות שכינתו גס כי בה צדיקים שמחו הוא הלא הזה בעולס ייסורין
 שמחתי לא אני הקבה שאומר החומרי' דרו"ל בפומייהו מרגלא וכאשר
 הצדיק יתנחם בזה כי אמרו וכן בו לשמוח תבקשו ואתס בעולמי כביכול

 כי בה' צדיקי' שמחו יאתר וזה כרבו להיות לעבר דיו כי ייסורין הובל
 היא שמחה כי בה שמחו בעולמו שמחה לו אין הוא גס יתברך שהוא גמה

 במעשיו ה' ישמח כאשר לעתיד או העליון בעול' בה׳ אן ליוצרי□ כדמות
והודו וזהו בכס קרשו זכר שעשה למי והודו כרבו להיות לעבד דיו כי

:קדשו לזכר

 הקודמים במזמורי' כתבנו הנה םיי>ט מזמור )א( צח
 וכל אמרס משה אלו מזמורי עשרה כי

 במזמורי' והנה ידברו העקידה גאולה על שמן נהס נקרא שלא אלו
 בין התשועה ועל הגאולה על חדש שיר נשיר לעתיד כי אמר □בשמיך

 ממנה הנמשכת ישועתינו בין כ״י בגלות שכינה כי יתברך עלישיעתו
 הנה כי העתידה הישועה על לה' מלשורר תמתינו זה למה יאמר ועתה

 נפלאות כי אחר העתיד חדש שיר אותו לה' שירו מומור כי ראוי מעתה
 ובשמאל דין פעולת בימין ובשמאל בימין מצריס ביציאת הנה עד עשה

 ידי על מהגלות שכינה שהוציא ימינו לי הושיע כי רחמיסבימין פעולה
 גס עשה ובו בכח נאדרי ה' ימינך שהוא ימינו לו הושיעה וזהו ימינו

 שהוא קדשו וזרוע רחמיסוזהז ובשמן[ אויב תרעץ ה יחיכך כי דין פעילת
 )ב( עתה גס כן יעשה ודחי אז כן שעשה מי כן ואס כו׳ בעזך נהלת
 למהר יתברך דרכו הנה כי לשורר ראוי מעתה הלא כי שנית טענה ועוד
 כץ כי עתה ראו הכה כי תשמעו בקולו אס היום יהיה ושמא הקץ את

 מאות ארבע אוהס וענו באומרו ישועתו הודיעה כיהנה בגלוי עשה
 גלה הגויס לעיני כך ואחר ישועתו זמן הודיע הנה יצאו כן ואחרי סנה

 כי שהודיע לזמן שנה ק״ץ ישועתו שהקדיס הגדולה הצדקה היא צדקתו
 שרושלמצריס צעקת היסה זאת כי רז״ל ואמרן שנה רד? אחר גאלם
 לעיני כי הנה בקורה האמור מהזמן שנה ק״ץ נשארו עדיין כי אומרו

 )ג( הנזכר מטעם לשורר ראוי מעתה כן יעל צדקתו גלה העמיס
 כו' כסף כלי שישאלו עשה בהסתר למה כחו נדל כך כל אס תאמר ושמא

 ידי על כרחס בעל שיתנו עשה לא ולמה מצרים את שוינצלו עד במרמה
 את נותניס היו לא חזקה ביד שיתנו עושה היה כך אס אמר לזה מכוח
 בא היס קריעת ענין היה ולא נכסיהם על ישראל בני אתרי לרדוף לבס

 ודן אשר בדבר כי ה הקב של שמו בעולם מתקדש היה ולא הפועל אל

צח צו תחלים
 לרדוף לכס אל ערבו בשאלה שלקחו בערמת שעשו עתה ך י עליהם

 בערמת עושיס היו לא ליטול בידס כח היה אס באומרס ישראל בני אחרי
 ולא התנהגו טבע בדרך כי באומרם אחריהם ף לרד! לבס שמו כן על

 כן על וגס ה שס בס ויקדש המבול אל ויבאו הס גס כן עשו גזה בא:
 בסוד הדבר שהיה ישראל נשתבחו

 היה לא מתגלה היה שחס חדש י״ב
 סוף יס קריעת נש הפועל אל בא
 נדר אשר יתברך חסדו זכר יאמר זזה

 ואמונתן גדיל ברכוש יצאו כן ואחרי
 שישאילוס ישראל לבית היה בשוד
 את ארץ אפסי כל שראו נמשך ומזה

 כי סיף יס בקריעת אלהיט ישועת
 והוא הארץ ככל היתה נודעת

 נאמר לא הים ויבקע "ל 1 מאמרם
 מימות שכל מלמד המיס ויבקעו אלא

 כאופן נבקעו העולס שבהל

 ההיא הישועה ונראתה שנתפרסמה
 אפסי כל ראן וזהו ארץ אפסי עד

:אלהינו ישועת חת ארץ

 כו׳ הארץ לה'כל הריעו )ד(
 כי אומרו אחר

 שיר ישראל מעתה ויזמרו ישירו ראוי
 מאשר העתידה הגאולה על חדש
 יעשה כן כי במצרי' ה׳ עשה אשר ראז
 הפך לעתיד ישראל את המצרי' לכל
 הד שבכללם האומות כלפי פניו

לה'כל והכנעו הריעו מלכיו'ואומר
 אשר עליה' לפקוד ה' רצון שלעשות כלוי כמצרייס יקרכס פן הארץ
 ההכנעה עליכס יקשה ואס עליה' להכביד לח חיתס מגלי' הס חטאו

 עתה תעצבו ואס פצחו וזהו מעט והתחילו פצחו לכס משחקת והשע'
 שתעשו יכוין או וזמרו ורננו וזהו כסוף לכס ירע שלא זמן לאחר תשמחו

 זמרן מעט ועוד רנה רננו מעט ועוד בתרועה פצח! בתתלה בהדרגה
 ואחר )ח( שעבוד לכונת לא בעמו רצונו לעשות הממשלה לכס שנתן

 נתן הוא כי באמור לאלהיכ ותזמרו תתגאו פן השמרו לומר גס שתוהיפז
 ולא חיל לעשות כח לכס הנותן הוא כי לה' זמרו אם כי הממשלה לכס

 כי לאט לאט אס כי מתחלה בתוף או עשור כנבל רס בקול הזמר תתחילו
 וזהז הכנעה בקצת גילה שהיא נמוך קולו אשר בכנזר יהיה הזמר תחלת

 שאזר וזהו בפה זמרה קול הכנור עס שתפו כך ואחר בכנזר לה' זמרו
 עצמב'בזמן גזים שתשפילו ובזכות )ז( זמרה וקול ואמרבכנור

 המלני׳ כדרך בממשלתכס שלכס הזמר שאף ברעדה והגילו שליטתכם
 תשים) הארץ לשפוט אלהיט כשיבח כי תזכו בזה בכינור בלחש יהיה

 תריעו שופר קול הכנעת עס מצורף קול המרימים ובחצוצרות בשמחה
 ה' המלך לפני שהוא מפני שמחה נכס תהיה שאז אחי־ שיפר יהיה ולמה

 תרועת צריך לכן מלכות תואר הוא לשפוט בא כי על בחינות ב אז יש כי
 ימי שאס תשובה ימי בי' כן ועל המשפט על נאמר מלך תואר כי מלך

 ראמים שהוא ה' ולהיות המשפט המלך הקדוש המלך אימריס אט משפט
 שהיה מה מעין נעשה אז כי החצוצרות הס כן על בדין לרחס יבא סאז

 בחצוצרות אמר שלא וזהו מאריך ושופר מקצרות חצוצרות שהיו במקדש
 קול עדיין החצוצרות השמעת שאחר לומר שופר וקול אס כי ושופר

 ה' אז כי דין שהזחיוס השנה ראש כיוס יהיה אז כי נשמעוהו׳א השופר
 אנו הנוראים בימיס כן על כי המשפט על נאמר מלכות הואר כי ימלוך

 יהיה וכן כנודע ברחמים והוא המשפט המלך הקדוש המלך אומרים
 תעשו כה ואס הבחינות שתי שהס ה המלך לפני אומרו וזהו לעתיד

 לקרא מעתה ה' לפני תכנעי האומות שאפי' הארץ כל לה׳ סתריעו
 מלך בתואר בא יתברך היות עס אז כי אחד שנס ולעבדו ה' בשם כלס

 לכס בעולה רוגז יהיה ילא רחמיס מרת שהוא ה' יהיה עמים לדין סהוא
 כי" ומלואו הים ירעס כי בעולם יתברך מלכנו שבגלות ספק אין כי )ז(

 מצרים מארץ צאתנו כימי פן שרו יזכור מצריס ביציאת שנקרע הים
 השפל בעולם רושם יעשה כי בה ויושבי תבל וכן נפלאות יתברך יראנו

 לשפוט שבא מלכיוה שד' במקום ואו )ח( .מורא תטיל קדושתי כי
 שד' ז״ל כמ׳ש מלכיוה הד' שהם נהרות אדרבה ליראה להם היה אוהס

 לה היותם ידי על אז ד'מלכיות אל חשל הס מעדן היוצאים נהרות
 ירננו מלמעלה שריהס הס הריס יקד וכן לבב משמחת כף ימחאו
 בשם בא כי לשפוט בא כי ה לפני אס כי בדין רוגז יהיה לח כי והזח )ט(

הוא במישריס עמיס1 צדקה בבחינת שהוא בצדק קבל ישפוט כי רחמים
לר-־יס



פס עט תהלים אל רוממות
לפט זו ז״ל רבותינו ואמרו והטוב הישר ועשית כד״א הדין משורת לפטס

 כרובים ישב עמים מלףיתזו ה1יה * עט
 כצי\ן \הויה ב ; הארץ תנוט

 שסף יודו ג :הראעל־־־כל״העמים ורם גז־ול
 משפט מלך מגן י :הוא קדוש ונורא גדיל

 וצדקה משפט מישרים בתנתז ארחה אהב
 ידהורת רוממו■ י ״ :?שית אתה • ביעקב
 : הוא ש1קך רגליו והשתחוו'להדם אלהיני

 שמן כקראי ושמואל ככדגיו1 ואהרן משה י
 ענן ־כעמוד ז : יענם והוא ־יהוה“אל קראים

: ימו—נתן וחק שמרועדתיו אליהם יךבר

 31 מלך ה' העמיס כמה ואמרי
 שהוא ט' בא כי ה לפני אמר העמיס
 בבייז שכינתו להשרות והוא לעתיד
 עניינים וכל ב'הכרובים כין המקדש

 כי ישראל עס כמדבר אתרם לא אלו
 ספק חין והנה העמיס כל עס אס
 עמים ירמו מלך ה' באמור אפי' כי
 במי כי להס יחשב זר כמו הלא כי

 איך בחשב זר נמו הלא שנוי בו שאין
 משולל זמן היות שיורה שימלוך נאמר

 כי ועוד * במלכות וזמן מלכות
 ומה רגליו החת והכל הוא הכל יוצר
 נפש ובידו ביוצריו למלוך אליו צורך
 רגזו י מלך ה אמור על ואס כלס

 יושב שהוא כאמור יעשו מה עמים
 שהיא הארץ תנוע הלא כי הכרובים

 מהרגוה יתירה והרעשת חמיהא
למזמה יאמרו מחש־ הלא כי הבז'

: הדין יישורת ״
 במזמורים הנה ט׳ עמים ירגזו מלך ה )א( צט

א י בעל ה מרע הפליג הקודמים י
יחבר מלכותו על לדבר אלו מזמורים

 היית נשא אד־י עניתם אתה אלהעו יהיה ח
 יהוה: רוממו * :םונקםעל־־עלילותם7

אלהינו
הארץ על ^הי' ישב כי נשמוע ירעשו

 וז״א בארץ צר במקום ישב יכלכלוהו לא השמים ושמי ששמים מי נס ומה
 הארץ תנגט מזה כי הכרוביס ישב באמור כ'ש עמיס ירגזו זה על מלך ה'

 כי קושיא אינה כו׳ הכרובים יושב שהוא מה הנה כי יבינו לא אך )ב(
 ישב חיך המקשים רוח על עולה אשר כי והיא כו׳ גדול בציון ה׳ הנה

 רוחניות בה מבח מעכבת הארץ שנשמות חשבם הוא הארץ על אלהיס
 אל המלאך בבא כי על כי עניינם יצדק השרת במלאכי כי אמת והן ית

 ובז העולם מעץ דק התלבשות הלז העולם מכח מתלבש השפל העולם
 אח ברא ז של למי רק זה אין אך איש כדמות האדם בני לפני מתראה
 משועבד שהעולם יתברך הוא חך אליו משועבד העולם שאין העולם

 יתלבש מכלי רוחניות בקדושת בו יתברך מהיותו לעכבו יעצרכח לא אליו
 העולם גס תהיות נמנע ז ל כן כיעל הבא כמלאך מעיןהעזלס חלילה
 תמצאו ויהיה יצרו ידיו ויבשת שכתוב כמקרא ידיו מעשה הלז הגשמי
 גשמית ארץ שהיא בציון ה' הכתוב מאמר יהיה וזה אותת כבריחתו בארץ
 הוא כי העולם מעין מתלבש כי גדולתו מאיכות שמתמעט ך כמלח אינו

 שצזי בלי קדושתו רוחניות גדולת באיכות גדול הוא בציון בהיותו יתברך
 ה'בציון וזהו אלהיס רכב על בגדולתו שהוא גדול באומרו כיון ונס חלילה

 כי העמיס כל על הוא ורם אך ישרחל בני לנו הוא זה אמנה אך גדול
 הוא בלבד השמיס על כי יתברך הוא רם כי הוא העמיס כל שעל סכרח

 כיהנה )ג( העמיס כל על הוא ורם וזהו העכורה הלוו הארץ על ולא
 הוא קדוש אזמרס הוא ונורא גדול הוא אשר שמך העמיס שיודו מה

 לא בארץ שייכות ומשולל כבודו השמים על יתברך היה אלו כי והענץ
 היה כי באופן בתם השגחתו תשולל כי ממנו יפחדו ולא אנשים יראוהו
 אך העולם בני על יהיה לא מוראו כי נורא לא אך באיכות גדול נקרא

 שלא העולם מבני נורא וגס הרוחניות גדול ונורא גדול הוא האמת לפי
 ולהטיל להשגיח בו יתברך רוחניותו מתמצא לעולם אשר הגשם יעצרנו

 כי כלומר הוא קדוש לומר רק יודו לא הגויס אך רצונו עוברי על מורא
 * כבודו השתים ועל הוא רם כי השפל בעולם שייכות לו אין קדוש להיותו
 גדול באמת הוא אשר שמך שיודו מה הנו׳ העמיס כי הכתיב ושיעור
 הנה וכו' מלך ועז )ד( : הוא קדוש אומרס אלא אינן מורא
 אין כי מלך ה׳ חתור על ח העתים לב יתחמץ דברים שני על כי כתבנו

 ומה שינוי והוא מלכות משולל זמן שהיה שיורה שתלך נאמר ואיך שכוי נו
 והשני במלכו לו יתחדש ומה הכל הוא הבורא הוא היוצר הוא מאליו כי גס

 מנית דסליק השנית זאת על והנה הכרובים יושב שהוא נאמר איך הוא
 תשפט מלך ועז ואמר ביה דפתח למאי גא עתה העטן וישב דבר צבר
 מולך מאליו יתברך מהיותו יבצר לא כי אמת הן כי לומר והוא ט' חהב

 יצרפנה משפט יעשה כי ונס בחסידות להתנהג דרכו הנה אך נעולס
 למשפט בקזס לעתיד שהוא לבדו משפט רק יהיה שלא זמן ויש צדקת עם

 הלא מלך תוחר כי ידוע והגה * הארץ את לשפוט אלהיסכיינא
 כן ועל מלך לכל המתואר עוז הוא זה כי לכדו משפט מציאות על יאמר

 הזמן על לומר מלך בתואר אותו נתאר לבדו משפט שיהיה העתיד על
 המשפט עס ובצדקה בחסד מתנהג כי עתה כן שאין מה מלך ה' ההוא

 לומר כו' מלך ועוז הנקוב מאמר וזה ועד עילם עלטחו כי יבצר שלא עס

 שהוא אהב משפט היותו הוא מלך יקרא שעליו למלך המתואר עוז הנה
 חלין מלך נקרא למשפט המיוחד זמן על כן ועל כלומר לבדו משפט
 כוננת אחה הנה כי כת עד כן שחין מה העתיד על הלך ה' לומר יתברך

 ואמרו הישר ועשית כד״א מישריס הנקרא בחסידות להתנהג מישרים
 בכל וכן הדין משורת לפנים זו רז״ל

 הוא משפט לנו תעשה אשר הימים
 וצדקה משפט כי צדקה עם משותף
 תחרנו לח כן על עשית חתה ביעקב
 אס כי כה שעד מה על מלך תואר

 : כמדובר מלך ה לומר לעתיד
אחרי כו׳ ה׳ רוממו )ה(

 העמיס נגד דברו
 ה' רס כי כאומר למזמה יאמרו אשר

 אמר בארץ ולא כבודו ועלהשמיס
 כי המאמינים אתם לישראל עתה

 העולם של הגשם יתברך ימנעהו לא
 רוחכם על יעלה 11 בו מלהשרות הזה

 כשהוא מלמעלה סלוקו להרהר
 מהבחיג חלילה שנוי לחשוב או למטה

 כי למעלה ישנה מאשר למטת אשר
 הודו לומר 'אלהינו רוממות הנה

 השמיס על ית' הוח רם כי והאמינו
 יעדר למעלה רס שבהיותו לא אך

להדס והשתחוו אס כי חלילה מלמטה
 ומה שלמעלה מה הוא קדוש כי רגליו הדוס הנקרא המקדש בבית רגליו

 למעלה הוא כאחת כי הוא קדוש וזהו לו יאמר קדוש הכל למטה שמתפשט
 עדיין והנה )י( * קץ אין עד ורוחני קדוש בבחינת והכל ולמטה
 בבית הוה כחחח ולמטה למעלה יתברך הוא כי שנודה גס כי לומר אפשר

 יתברך לשבתו מכון השמיס שער נגד שהוא רגליו הדוס הנקרא המקדש
 הנה לז״ח הזה שבעולס מקומות בשחר לא חך מעלה של בה נגד

 בשבטי זולתס יש שלא ולא ואהרן משה והס נאמביס עדים לי אעידה
 בקוראי שמואל וכן בכהניו נתייחדו שחלו אס כי כן להס שיהיה ישראל

 בעצמן והוא אלה קוראים בהיותם כי היהלהס אלה שלש הנה שמו
 ניחא בשמיאל הנה תאמר ושמא )ז( אמצעי ידי על שלא מיד יענם

 כל לעיני נענה בקראו ומיד ה אל אקרא היום חטים קציר הלא שנאמר
 אהרן אך כן ויהי לכס ה יצוה מה ואשמעה עמדו אמר משה וכן ישראל

 עם בהיותו אס כי לבדו בהיותו באהרן אמרתי לא אמר כן על הוא היכן
 יחד אליהס ידבר ענן בעמוד כי שהוא יקראו מבלי יותר היה ואז משה

 במשה ומריס אהרן דברו באשר והוא בכתוביס כמפורש יתברך בעצמו
 על ואלוהיתהשכינה שלשתכסוט עקצתו בעמוד יחד נאמרלהס

 הוי אך השפל בעילם ישגיח לא אס מיד ענס איך הארץ על ולא השמים
 רגליו הדוס הנקרא במקדש שלא זה והיה כבודו הארץ כל מלא כי אומר

 לכל כן יעשה נח למה תאמר ושמא מהקדושה רחוקים במקומות אס כי
 איש אין כי והוא וחקנתןלמו יתברך עדותיו שמרו כיאסלאלולז״א

 השלימות השגת כל אל מוגבל חק לו יהיה שלא הזה העולם אל בא ישראל
 יגולגל לא הראשונה בפעם שיעשנו שמי אלא נפשו בחינת לפי לו הראוי

 יתגלגל חוקו ישלים שלא ומי הימין לקץ לגורלו ויעמוד ינוח אס כי עוד
 שבתן התק וגס יתברך עדותיו שמרו משלשתן ח׳ כל כי ואמר ישלימנו עד
 תכלית שהוא ועשחו שמרו יתברך מאתו חק לו הושס אשר ח כל כי למו

 יתברך קדושתו גודל על הוא חך ענן עמוד הוצרך זה כל ועם השלימות
 יעברנהו ילא עולם חק כד״א הוא חק ואומרו כמדובר הלזו הארץ על גס

 חותם העונה אילי יאמר ואס )ח( חוקי אשלים וכן גבול לשון שהוא
 הוא כן לא לז״א כבודו השמים ועל הוא רה יתברך הוח אך מלאך היה

 היית שעניקס במה כי והראיה בעצמך עניתם אתה אלהינו ה אס כי
 בזה וכיוצא כדברך סלחתי כאומרו לישראל בשבילם כלו׳ להס נושא אל

 לפשעכם ישא לא כי למחול יכול היה לא בס הדובר מלחך היה אס והנה
 ודאי ח״כ יתברך לרבו שחוטאים מה לישא מלחך ביד כח אין כי כתיב

 היה אותם עונה שהיה מענה בכלל כי ראיה וכן עניתם בעצמך שאתה
 נקמת בעשות נענה ומיד ה יברא בריאה חס כענין עלילותס על נוקם

 כו׳ ומטר קולות ייתן ה* אל אקרא כאומרו בשמואל וכן עלילזתס על ה
 ת' ענהו עלילותס על נקימה ודרך חטים קציר על קללה סימן שהיה

 אותם העונה היה ה כי חומר הוי אן לעשות במלאך כח שאין מה מיד
 )ט( המקדש לבית חוץ היה זה וכנ כו' ונוקם כו' עניתם אחה וזהו

 רוממוהו כלומר אלהינו ה רוממו לומר הוא הראוי כי הדברים פלל נמצא
 מעל יבצר לא זה כל ועם הוא קץ אין עד השמים על ה רם כי ואמרו
כמן רגליו הדוס הנקרא המקדש בבית בלבד ולא והשתי״י אס כי הארץ
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יהוה והשתחוו אלזהינר
:אלדזינו

 בל־ ה1ל'ת ה־יעי לתורה )"1010 * לן
 עבחאת־׳הוה נ :האיץ

 דעוכי־יהוההוא ג ^החכאולפגיוכוענה:
 :,מרעיתו וצאן עמו אגחנד ולא עשנו הוא ^חים

 בתהלההורו הצרתיו בתודה1 נאו^ריו
 חסדו לט1לע יהרה כךטוב יי : סו ש כרכר לוי

י* ועד

אל חממות
 כאשר המקדש פית יהיה שלא נס קדשו להר אס ני למעלה שאמרתי

 מקום בכל ;חלט ב אלהינו ה קדוש הנה כי קל ושמו ואהרן ממשה למדנו
 בחנו ואס לו( • בית שס שאין בהר גס הארץ של הגשש יעצרנו ולח

 ולמה שמו קורתי ענין מה שמו בקוראי הל ושמו אומרו אל לב לשיס
 ואהרן משה גס ני ועוד " מזכירם
 והפשר לכיללס רחוי שמו בקוראי

 ^יתו שאמר בגמרא שאמרו במה קבן
 מתפללים הקבות ג' הין זס ש ז״ל
 אס כי שאלה צריכים היו לא יחד

 נענים היו מקום של שבחיו בתזכיר
הזה בעולם בהם כיוצה יש לי ואמרו

 אז ובניו חייא ר הס ומי הן אמר
 משיב אמרו יחד להתפלל העמידום

 והתא הנשם תוריד ביקה ונשב הרוח
 רגש מתים מחיה לומר מיטראבאו
 אם יהמרפ; זה וענין עלמאוכו'

 בכהניושתס יתחבר אהרן הו משה
 עם אל שמי או ג שהם ואיתמר אלעזר

 קיראיס בהיותם שמיד אס כי שאלה צריכים היו לא שבדורו שמו קורחי ב
 והוא ה' אל בלבד כקוראים שאס ראשונות כשלש שהוא בלבד ת אל

 כי וכיוצא הנשם מוריד שבחיו לספר יצטרכו לא שאפילו יכווין אן יענם
 יענסבכלענין מיד ה׳ אתה בחך באמור ה אל בלבד בקזרחס אס

: כמדובר נכין הראשון והדרך התפלה

שמחת על היא התודה הנה לתודהכו׳ מזמור 00 ק
ומביא לחיש יתברך הוא היטיב אשר טיבה 1

 שמחהו כי בשמחה להביאה הודה מביאי דרך זה והנה תודה קרבן לפניו
 קרבן והוא חטא על קרבן מביא שחינו י,שדיו כי ובאו' לו שהיטיב במה ה

 שמחה רוב כי אפשר כן על יכבדננ׳ הודה זובח כי יתברך לפניו רצוי
 דרך קיזו ללמד תזמור הנה חמר כן על חטא לידי ותביאני התוללט
 בהכנעה תבח ראוי נס כי הארץ כל לפניו ותכנעו הריעו והוא התודה

 לא אשר הוא מי כי הצדיקים גס לכלול הארץ כל ואמר שמח הפליג לבל
 זאת חתנה אך )ב( בשמחה וימעט תמיד נגדו חטאיו יהיו וראוי חטא

 להורות כתודה תצטרכו לא לכס תהיה אחת חדה אס כי אהכס אודיע
 תעשו כה וחס רב סלל כתיצחי תמיד כשמחה ה' את עידו והיא הכנעה

 שמחה אתכם תזיק לח שמיס עבודת על להיות שמחתכם שהורגלה
 לא כי בשמחה הנעשות מצות שאר ככל היא גס כי כתודה תשמחו אשר
 עכדו וזהי תריעו ולא תשמחו כת גס הוא כן וחס לחטא בה לבכס ינכה
 למקדש לפניו בואו בשמחה שתעבדוהו מה ידי ועל בשמחה ה אה

 שהשמחה בטוח אין כי לפניו תריעו שלח במה תחושו ולא ברננה בתודה
 לפניו רצויה היוקר מדה והיא בשמחה ה את העובד לא אס תהוללנו לא

 יאמר ואס )ג( כו' אלהיך ה׳ חת עבדת לא אשר תחת כמד׳א יתברך
 מדק כי יסורין בעל חני קם בשמחה תמיד ה את אעבוד איך ישראל >א

 ואומר מוסיף אני לזה ה חת בעכיד לשמוח הניחני ולא חתי נמצאת הדין
 יתברך ותשתחובו מכס דהנה והוסר חלה דברי אל סיתזלבכס

 דעיאיהוכי שעמכם הדין מדת לומר כיה׳הזאאלתיס דעו והוא
 לטהר אתכם מייסר יתברך הוא לטובתכם כי הוא גדוליס רחמים
 הוא אתכם אשר אלהיס הוא דין הוא רחמים שהוא ה כי דעו וזהו אתכם

 העושר אולי תאמרו אדרבה כי זה דבר ביודעכס הקיצו ואל הדין מדת
 ואס אלהיס הוא לנו רחמיס כן ואס לרעתינו ושמיר מתוללנו היה

 איוב תלונת היהה זאת כי תתייסר ולמה חתה צדיק כי לומר תהרהר
 צריך שאני מת יודע אין כי כלו' עשנו הוא כי והיא לבך חל תשיב זאת

 שיודע ודאי עשאנו שהוא אחר ולכן שעשאני מי יודע כאשר עצמי לתקין
 פיד אק ולמה עצמו מהמעשה יותר מעשהו שצרי׳לשלמו׳ התיקון הוא מת
 אנחנו לו כי לבך שית לזה שאהו תוכל ולא הצער עליך יכבד זה בכל ואס

 כי יותר בה לרב׳ העבד צרה בכל וכאשר ית שלו כ״א אנחנו שלנו כלו׳לא
 אס כי מעצמנו קנו אין אנחנו גס מעצמו העבד של ולא הוא שלי ממון

 דרכים בבקשת עצמנו נטריד לא ונס ממנן חוץ יחוש ומי אנחנו יתברך לו
 כי בשמחה תמיד ה* את לעבוד נוכל שלא באופן להתפרנס והמצאות

 שהוא הנפש בבחינת האלהזת מצד עמו אנחנו מרעיתו וצאן עאו הלא
 מאפילנו הוא כי מרעיתו צאן אנו לצאן הדומה החומר בבחינת כי העיקר
 המרעה בקשת אין וכאשר מ״ה כאומו׳ שר ידי על שלא ומפרנסנו זמשקנו
 צאן שאנו יתברך הוא כך אותם המרעה על אס כי הצאן על מוטלת

 לנו שייטב ירעכו מרעת בחיות היודע הוא כי יתכנו נשליך עליי מרעיתו
 איזה-דרך יודע הוא כי אנו ולא יבחר והוא מרעיתו צאן עדרו כרועה

 : מרעיתו וצאן וזהו מאליו מלפניו טובה בעצת יתקננו והיא בו כהפרנס
נאמר אל הריות גדולי אחריס דרכים נראה אס גס כי וה דרך על או

ק עט תהלים
 ממה יותר אתבטל טוב יהיה ולא כנ ח-ה עבוד ד ־המי־ לייה

 דע הריוח דול5דרךאחרל אל לי ואלכה ־י לפ*:ש כת עד מתבטל שאני
 מעבודתו עיקר לעשות קתה ומחוייב קל־.יך ותח חתה עמי כי א*פת
 שחינו אלא עוד ולח טפל ומזונו עיקר רבו כת מלח שעושה איש עבד ככל

 עמי עשה לומר עליך מזונותיך מטיל

 אתת מרעיתו וצאן אס כי זנך וחיני
 חין כי עצמך מדעית צץ ולא

 זמקנךמפרנסך ומשאך השתדלותך
 .׳ לךחומניחשר אין וכמ/מרסז״ל

 ש ללמדך ועשירים עניים בה
 מעשיר אומנות ואין מוריש אומנות

 כן ואס הנו יתברך מרעיתו צאן ־ו וו
 כאומנית להאכילך יתברך שרצונו מה
 בזולת דהכילך שירעך מה הוא זה

 אשר ועשת לריק תיגע למה כן ■ואס
 בשמחה חתה יות׳עכד בו תהיה

 לתקונך לך הראוי כל יכלכלך הוא כי
שלא רק מנקש יתניך אץ נ;

 : תעשה השר ידך מעש בכל ל ת וכטל יושג יכול ל כמז ובטל יושב תהית
שעריו כשתבאו הזהה הטובה התכנה כל אחר כן' שעריו באו )ר(

 שיש רוחכס על יעלה אל ציון שערי ירושלס שערי הס -
 תודה קרנן לו להביא שעריו לבא שתטרחו טובה לכם להחזיק יתברך לו
 וכשתבאו שעריו לבח התכס שזיכה לה' בקודה שעריו בהו אדרבה כי

 חצרותיו וזהו קהלת ההודאה על תוסיפו העזרה היא לחצרותיו כן אחרי
 אתכם החשיב כי לו להודות אתכם שזיכה מת שעל חלה עוד ולח בתתלת
 לנו סידרו קשר והוא לו לתודות אקס חייבים מפיכס הודחה לרצוק

 אנו הזדהה שהוא לך מ;דיס שתנו על לך אנחנו מודיס בחמור קדמינינו
 שתו ברכו לו הודו יאמר וזה לך מודים לתיוק עלשזכיקנו לך נוקניס

 שרצתבהודאקכ׳ זכו' לו תידו עלזה כי' בהודאה שעריו פקבאו מה על כי
 ת' טוב כי )ה( " פינו הודחק שיחשב יקברך לפניו חנו מה כי
 לאדם היטיב יהבי־ך שהוא טובה על ידבר ה ז מזמור כי כתבנו הנה כו'

 המה מה המר זעקה בענין הקני־גו דרך דבר כה יעד קידת לפניו ומביא
 והוא כו' ה טוב ני וחימר לו יב שהיט ה ת על לה' שיורה ההודאה דברי

 לה ברכה לברך צריך לו שנעשה נש על להודוק תצריכין כיהנה
 אנו שאץ להודות צריך שנית כוי הגומל ה' חקה בר-יך לנו סידרו כאשר

 י־נוסח והוא חסד בהירת עשה יקב שהוא אס כי התוה הנס אל כדחיס
 יחיד של נס פילו ש שלישיה טובות לחייבים הגומל שהוא אצלנו המסודר

 יהיה וזה הוה במקום לפלוני נס שעשת ברוך לומר בנז ובן ובנו הוא צריך
 כי שתוק בסמיך שס כמפורש לן הודו אות אחרי כי והוא הכתוב ענין
 שהוא שמי ברכו והיה ההודאה דרך פירש לו להודות שזיכהו על לו יודה
 הוא עשת בצדקתנו לא כי להורות והיא המת ה ועל ה אתה ברוך לומר

 ת' טוב כי אמר טובות לחייבים הגומל עמן שתוח בחסדו חס כי יתברך
 יהמר ואל טינות לתייניס וגומל טוב שהיא למת רק בזכוחינו לא כלומר

 צדקתי ולאחל וטובו חסדו אל הדבר אייחס למה צדיק הוא אשר איש
 •. חייו שעשה בזמן לאיש קו לצדיק הפילו לומר חסדו לעולם כי אמר לזה

 לעולם וזהו חסד ים אז גס ינצולה רביעהיבא כבת צדקה או מצוה
 רבי ידרש שינא נמת גס ומה הטיבה לעושת ו׳־י מהר יותר עושת כי חסדו

 והיא עצמה ממיתה אפילו חלא משונה מתיקה כי׳ולה תציל וצדקת עקיבה
 ותמית למשכה עתיד שתית מהנחש להציל' הצדקה תגן די היה כי

 הג יעל יה טובי חסד רק זה ואין מיקה ממציאות נס כ״א עצתה מיקק

 צריך בני ובו ובנו ב שתם ;הריס דורוק שתי שהס ודור דור ועד אמר
 א) )ג( • לחותבי! חסד לעשות נחמן שהוא יתברך אמונתי לתודות

 הפחח חל בשתחה ה את תעבדו שאס אמרתי הלא כו' ה כי דעו יאמר
 לפחות עכ״ז התר ברננה לפניי בואו הס כי לפניו בבואכם תעריצו ולא
 תדת יראה צד מכס יבצר לה תרננה שעס באופן אלהיס הוא ה כי דעו
 מן הבדילנו כי היא הלא בה שנשמח תרננה תהיה מת כן ואס הדין

 אך ישתחוו ידס ולמעשה אלהיהס את עישיס תיו העמיס כי העמיס
 מרעיתו צאן לא יגס עמו אינס הס כי ועוד אנחנו ולא עשנו הוא אנחנו

 שתעבדו זע״י )ר( אנחנו מש״כ שר ידי על מהפרנסים חס כי
 שעריו בא! הס כי ואשמות להביקתסאזת חטק יקרכס לא בשמחה ה את

 כההלה חצרותיו וגס י יכבדנני תודת זובח כי חטא בלי בהודה
 לבא שזכיתס לו הודו ומוהכסשמת עון על בקרבנות ולא ברגלים להללו

 כמאמר שם השוכן שמו כרכו שס שוכן הגדול השס שאין נס כי ה בחצרות
 מה ידי שעל שכינה הוה שס שתו לשנן ה' יבחר השר המקוס התירה
 ועם בה שיורק עליון משפע שנינה שתתמלא שמו יבורך לו מתוח

יה ממנו העכוב אין תברכו.תהללו מי את לראות כעת זוכים שחינכס

ני



צ קא ק תהלים אל רוממות
 לסבול תוכלו שלא אלא מכס כבודו ימנע ולא ה סיב הנה כי )ה(

 הראשון חדס עס שהיה בחסד העילס ברא כאשר להיות שהוח חסדו חך
 דור עד אך תמיד חפצו הוא כך כי הוח לעולס יחטא טרס גפנים פנים
אחרי אך כעין עץ זנח באמונה נדבר דור מדור לה מלחמה ומן הוא ודור

•• בחוש יהיה ק

 מומוי לדור )*( לןא
חשד

 מה אמרו האמת חכמי הנה כו'
 לדוד לאיתורו לדוד מזעור אומיי בין

 הכנות עושה היה שרוד טען מזמור
 לומר הקדש רוח עליו שתחול כדי

 וכאשר מזמור לדוד אומר המזמור
 מבלי לו ובא מקדים היה המזמור
 לדוד מזמור חומר הוא אז הכנות

 דוד דברי הן שהן פה יתכן ונזה
 הוא וכיצד מזמור לדוד שאומר עצמו
 ויעה הכנה בעשותי המזמור לדוד
 הכנה יש כי הוא הלא ההכנה היא
 הימנה ולמעלה שיר השגת אל לבא

 כי והוא מזמור השגת אל לבא הכנה
השירה ומשפט חשד עשותי ירי על

: ועד־ךרודדאמונתר
 אשירה פט1הסד־ומע מזמור לךודא□א

,לךהוהאזמךהןכאשכייה י

 דבר־בליעל עיני לנגד ׳ לא־אשית ג :ביתיכקרב
 עקש לבב י" בי: ידבק לא שנאתי סטים עשה־

 רעהז1 בסתר מלושני ה :אדע לא רע ממני יסוד
 לא אותו לבב ורחב נכדדעיניס אצמית אותו
 הלך עמדי לשכת בנאמגי־ארץ1 עיני י :אוכל

 לא־ישבעקרב י ישרתני: הוא תמיכה כדרך
:עיני לנגד לא־יכון שקחם דבר רמיה ביתיעשה

להברירת כל־ךשעי־אךץ אצמית לבקרים "

 אפשר עדין חך שאשירה נדר שאשיג
 אעשה חס חך לעס להיטיב אכוין

 שבא הזמרה ה שלך כמשך זה זכות ידי על ציית שחתה על לשמך ה' לך
 והכה )כ( אזמרה ה לך כו' חסד וזהו זו הכנת ידי על המזמור אלי

 כדי בו שאחזיק יהיה תמים דרך איזה תמיס בדרך שכלי בעין אשכילה
 קדשך ברוח עלי תחול הכנו' אעשה מבלי חלי ה אתת תבא ידו שעל

 מאליך חלי תכה ידה שעל תמיס שהדרך ומצאתי לדוד מזמור שיהיה
 שהיא בה ואקכהג בה שאעשה טובה מדה ירי על רק שאעשה הכנות בלי
 והרהורים מחשבות מכל לבי חפנה כי והוא כו' לבבי בחם אתהלך כי

 יצרים השתי גס אלי יבאו ייסורין או אדס בני אותי יצרו כי גס והקפיית
 החלטי בתום ומהנהגיס הולכים יהיו שניהם יחד לבבי באמור הנכללים

 התום מרוב אינו כאלו עצמו להחשיב חדס שצריך בגמרא ז״ל מ"ש והוא
 אס כי דעתם כגונב שיראה העם בפני לומר צריך ואין בו שיתנהג
 לבלתי תמים לבי יהי שס גס אנשיס שאין במקוס ביתי בקרב הוא העיקר
 דוד ואומר והשפלות הענות מדת תכלית שהיא דבר בשום והקפיד הרהר

 רוח ידה על ושחשרה בה תחפוץ אשר ההנהגה היא זו כי ידעתי הן
 מוכן חכי תמיד בתום התכהגי ידי על כי הככזת בלי מאליה הקרש

 אךאמכהחתיצבה )ג( קדשך ברוח אלי תבא כי המזמור אלי להקרים
 ששכי אחר כי אמרתי אס הלזה התמימות לקנות אעשה מת לדעת

 ואברים חומד והלב רואה העין וליכא עינא באדם הס דעבירה סרסורי
 דבר עיכי לכנר אשית שלא מיצרי להנצל זאת אעשה כן ואס גוערים
 שיראו רע דבר עיני לפני שימצא במקום אהיה לא באופן שאעשה בליעל

 ואברי' יחמוד לא לב יראת לא עין כאשר כי לבי יחמזד עיני אחר פן
 אס הלא כי בעין תלוי העיקר אין כי רואי חחרי ראיתי הנה יגמרו לא

 בי ידבק לא ירחו שעיני גס הלב מטוהר שהוא בלבי שנחתי פטיס עשה
 אס אמרתי ואס )י( בלב תלוי הוא הכל כי נמצא כן אס בליעל דבר

 שאס הדרך זו לא גס ממני יסור עקש לבב כי ית מחתו אבקשה איפת כן
 טובה לי יחזיקו ואיך אדע לא רע הלח כי הטוב במעשה אזכה לא כן

 ואכריעהו שיננדני ני אין עקש לבב אס ומצות ?הזרה שכר ואקבל
 )ה( הרע אדע לא אס בטוב בבחור אזכה ואיך ארע לא רע הלא כי

 בנעלי ולידבק רעית מדות מבעלי להתרחק והיא זי מצא זה ראו אך
 מלך שחני חלי לומר רעהו בסהר מלשני אלי יבא כ״א והוא טובות מדות

 רעהו אה להצמית דבריו אקבל לא נגדי רעה עשה כי פלוני את להמית
 רע הוא לקשר וזהו הוא רכילות כי כעיני ניכר כי אצמית חזהו אס כי

 לבב ורחב ברע לראות עיניס גבה לשמיס רע הוא השר וכן לבריות
 ארחיקהו כי לסובלו אוכל שלא ודאי כזה איש ראו שעיניו מה לחמוד
 וגס )ו( וחטאי' מרעיס להתרחק אעשה זאת והכה הרבה מעלי

 עיני הנה כי עמי שהיו החבריס לזמר צריך אין כי זהוא לטוניס אתחבר
 צדיקי׳ משרתים עמדי לשכת לבחור עיני כי עמדי לשנה ארץ בנאמני

 אס אפילו אם כי זה בלבד ולח )ז( ישרתני הנח תמים בדרך הולך כי
 בתיך לישב להניחו מנוח לו אתן לח רמאי היש ביתי אל יבא במקרה

 שאדע ומי רמיה עושה ניתי כק־ב ישב לח וזהו מיד שהו שאגר כ״א ביתי
 לא גס אס כי ניתי בקרב ישב שלא לומר צריך אין שקריס דובר שהוא
)ח( עיני לנגד ינון לא מהו עיני מלא לפני לימצא התכוננות לן אתן

מעיר

 : המזמור בכל שני דרך יאמר או
 ממדות אחת נו'הבה לדוד )א(

 יחפא' נו אשר טונות
 לו שיעשה ביזסד בין כי הוא הצדיק

 ישיר וייסורין במשפט בין יתברך
 מהשהיה הכה אמר באהבה ויקבל
 לן לומר יאות לדוד כי הוא נראה

 משפט בין חסד שכין על ולשבחו
 טובה אחזיק לא חך בהס וישמח ישיר

 שהשפעת אזמרה ה' לך כ״א לעצמי
 היה לח מבלעדיך כי זו מדה בי

 משפט על ולשורר לשמוח איש בטבע

 זו שמדה אמרתי והכה יסורין
 היא ממך בשמחה הייסורין נס לקבל

אשכילה והנה )כ( ליולאממכי

 לא חרץ רשעי יש אס והוא הארץ מן יזיטאים יחמו למען אעשה ועוד
 כך אעשה ולמה רבים לבקרים רק א׳ בבקר ז יל לבקרים רק אצמיתס

 בהצמחת ורוחי' לעסקיו מביתו יוצא אדם כל הבקר שלעתות בדי
כן יד־ על הרבה בהרי' בהתמדת וגס פרסי' עת היא שהבקר הרשעיס

 מעיד שיכרתו עד לעס וייראו ישמע•
 מיזמת ישונו כי יוון פועלי כל ה׳

 עירה בכל ימציאו שלא עד יראה
: חון פועלי

 מעצמה אלי תמיס הדרך תנא מתי זה תמיס כדרך שכלי בעין זאתבוכנה
 אלי תבא כי רואי אחרי ראיתי והנה מאתך לתומי סעד אצטרך מבלי

 ביתי בקרב לבבי כתוס אתהלך כי והוא אחר תמימות לי יהיה כאשר
 שלא במה הצדיק צדקת תבחן במה כי החומרים רז״ל מוסר עכין והוא

 רב ממהר ועי־ האדם בכי בפני יעשה שלא מה שאקרוחהז בביתו יעשה
 את לכבוש יכול ולא שפדה הכערות חל בשולס בעלות! חסידא עמרס

 עמרם בי נורא בחומרו צעקתו לקול אדס בני שבחו עד מלעלות יצרו
בהיותי לטובה יתאחדו יצריס הב שהס לבבי בתוס אתהלך פה יאמר וזה

 תבא אז זה תמימות נדר עד בהגיעי כי אנשים שאין במקום ביתי בקרב
 אשית לא )ג( • כמחבר אשירה ומשפט שחסד תמים דרך גס אלי

 אשית לא ואומר המדבר יתברך פיו כאלו הקדש רוח משיבה וכו׳ לנגד
 דבר יהיה ק בתורה כאומרו יהיה בליעל דבר אומרן פירוש כי והוא כן'
 אני משניהם איזה ובדבר היצרים שני כזלל שלבבך בליעל לבבך עס

 הרע יצר של מחשבה שהיא הרע היצר הוא בליעל של הוא הלא אומר
 למצא נקל דרך ומלמדך א' בדבר עזזרך הנני יתברך הוא אומר זה וע״ד

 עושה חני אחת הסבה הנה כי והוא בעיניך יקרה חשר תמים דרך
 אשית לא וזהו למעשה לצרפה בה מביט חיני רעה מחשבה כי והיא לך

 שהוא ודם כשר עיני נגד ולא עיני נגד שהוא מה שהוא עיני לנגד
 היצר של הוא הכליעל של דבי־ הוא כאשר ללבב יראה ה' כי המחשבה

 היא רע של המחשבה אס כי דע זה כל ועס רעה מחשכה שהיא הרע
 לרמות ועיקושיס ותחבולות רמיות מחשבת שהיא סטים עשה שמחשב

 מחשבת מכל קשה היא כי אות? שכחתי למעש מצרפה שאיני נס אדס בני
 איש כי כלומר בי ידבק לא כי הוא והטעה עפאה ולק וכיוצא זמה עשות

 בה* ולידבק ולשוב לפרוש קשה ועקשות רמיה במחשבות אשרהזרגל
 לא וזהו ומרמות תחבולות משוללת במחשבה חוטאים יתר מכל יותר
 רע מחשכות חורם מהיותו אדרבא כי )ד( ני לידבק דרך לן שאין בי ידבק
 להתעקש יבא מחשבתו עקשות מכלל כי ממני במחשבתו יסיר עקש לבב

 גס כי יחשוב ומזה ולהשיבו להבינו ממני סר עקש לבב כי ולחשוב
 ממני יסור וזהו לכו קרב מחשסת לחשיב מבא לי אין כי אדע לא רע

 וראה )ה( בי ידבק איך כן ואס אדע לא רע מציאות גס כי ומזה
 מחמת חבריהם חת במטמונית העאשיס את מאסתי יותר כי והביטה
 ולב ברע לראות רמות עיניה לו אשר את מאסתי מאשר לכס עקשות

 לחבירוהוא אדם שכין כימה למקוס אדם שבין בעבירות לחמוד רחב
 אמר וזה חומרו תאות למלא בהמית מתחוה הוא והשני לב מעקשזת

 מי אך אצמיח אותו לחבירו אדס בין עקשות שהוח רעהו בסתר מלשני
 עיניו השולח אצל האמור לשון שהוא ברע לרקוח עיניס גבה שהוא

 כהן אתה אין לו שאמרו דגמרא כההזא ונמצא הארץ בבנות לראות

 למקום אדם בין שהוא נגרזשה עיניו נתן עיניסהוה גבה אבא והשיב
 והטעסכי )י( כביכול להצמית אוכל לא אותי יתברך הוא אומר
 לרעין נאמן הס כי לרעהו ביני ולא גופו לתאוות רק אינו רשעו ■שכל אחר
 לחכיריהס כלומר בארץ הנאמנים אדם בני הס ארץ בנאמני עיני זהנה

חזמרס לתאבון להס ודומה נבלות אוכליס כי לשמים נאמנים שאינן גס
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קב קא תהלים אל רוממות

 : מ^ר-יהוה^פ^ליאין
 ימה פני;כי־־־י.עטףול לעני תפלה א קב

 ימה נ :שיקף ישפך
 —אל נ א:1תכ אליך ואמיתי ^מעהתפ^תי

 אלי“”הטה לי—צו כיום מניני 1 פניך תסתר
 בי־־כלובןנשן י :ענני מהר ^ק'ךא מום אזנך

 כע^ב הוכה י־ :נחרו במוקד ועצמותי' ימי
 1כקורי י :לחמי מאנמ* שבראתי בי לכי ויבש

אנחת"

 שבת עי־ ה' אל לשוב יוכו אלה כי עמדי לשבת שיוכו בהם עיני אלה הצה
 למקום שבינם פי על אף חביריהס עס אחדות ל?ס שיש אחר כי עמדי
 ע;.ניס חבור כענין עמדי שבח עד לשוב להס תקוה יש טובים בלתי

 ישרתני שהוא תקוה לו יש תמים בדרך שהולך מי כי והנועם כז׳ אפרים
 ידי על עסרעיו לנו מתמימות כי

 כי ישרתני שהוא לז ימשך האחדות
 רמאי שהוא מי אך )ז( עדי ישוב

 אין זה רעיו עס פירוד לו ויש ועקש
 לשכת תקוה לו שאין לומר צריך
 כיתי כקרב ישב לא גס אס כי עמדי
 לא שקרים דוכר הלא כי רמיה עושה

 עושה עתה גס מה עיני לנגד יכון
 תאמרו ושמא )ח( כפועל דמיה

 כישראל יצדק החילוק הלאות
 אך רשעים סוגי שתי בין להבחין
 מהם סוג כל לאבד לך היה באומות

 ימות בקר הוא לבקרים אמר לזה
 רשעי כל התחי׳אצמית וכקר המשיח

 אין כי העולס אומות רשעי ע״י מישראל און פועלי כל ה מעיר כך זבין
 ועוד בחרבנות היה כאשר ישראל כיאסליסרבסאה משמשים האומות

ג ממרום רוח עלינו יערה עד נטייה ידם

 המפרשים כל וקבלו קיימו הנה כו' לעני תפלה )א( מב
מדרי׳ עניים על זה מזמור כי אחד פה *

 לו שיבור ישרה דרך והבה * בס״ד נמשיך ואחריהם ידבר הגלות בני
 מסותרת מאהבה יקבל רק יקוץ ולא יכעוע שלא היא הלא ייסורין בעל

 בקרנו לעכב חיש יוכל לא קשר ומתמידים רבים כ״כ הס לפעמים זהבה
 העני כן על יבקע חדשיס כחובות פן חוצה יוציאם שלא צרותיו דברי

 ומקבל כנכנע שהות לשניויתברך ויתכווץ יעטוף יעשה זאת ה 1■: הדבק
 ששופך כמי אס כי ומקבל עוטף הנני כי בייסורין קץ איני שאומר אלא
 אדברה בלבו אומר החוצה שבקרבו צרותיו דברי כל שופך כן מיס כלי

 עצמו יעטוף כי לעני תפלה וזהו במקומם ישארו והייסורין לי זירות
 לא הכלי לרוקן מיס ששופך כמי שיחו ישפוך ה' שלפני אלא מאהבה לקבל
 כי יאמר או " לז ינוח בלבד שיחו בשפיכת כי התפעלות לו ר שישא
 כי האומר המשורר במאמר והענין הגלות צרת ולת ז עני הוא אשר ידבר

 מדרגה אין והבה עני של לימינו עומד יתברך הוא כי אביון לימין יעמוד
 הענין אל ובבא * יעטוף יתברך ולפניו יכנע כאשר לא אס אליו זו

 כשאר אינו כי יתרונו זה והנה הכנעה ברוב יעטוף כי לעט תפלה אמר
 ואתת שלמה כמאמר השמימה ועולה מפיהס יוצאה שתפלתס מתפללים

 למטה מלמעלה מיס כלי ששופך מי קל ידמה אס כי כו׳ השמים תשמע
 עצמו ימין אל מפיו שיחו ושופך מריק הוא כך שפיכה לשון גדר שהוא
 : שיחו ישפוך ה׳ ולפני וזהו אביון לימין יעמוד כי האלהיס שס אשר
 ואשיע אזעק כי גס נאמר הגלות בני על כו'הנה עמעה ה' )ב(

 כי כלבד ולא ננעלו תפלה שערי כי הפלתי שתם
 על נוסף עני היותי על עתה אמר ואשוע אזעק כי גם אס כי אתפלל

 התפלה על הוא לפני שער הנעיל ולא שתשמע לבקש שאצטרך מה גלותי
 הנה כי לבקש צריך איני זעקה או השועה על כי תפלתי שמעה ה זזהו

 רלכא אס כי תלך או העלה אליך אומר איני כלומר הבא אליך זשועתי
 אינה מפי יוצאת כששועתי בימיני עמי שאתה למה כי אצלי תבא שהוא

 לשתשמעצה נמצא לימיני אהה עמי כי באה כי^ם אליך מאתי הולכת
 כי שידענו נמה זה מעין יאמר או י תלך תעלי־^ו ולא תנא אליך
 וישעיה בארץ שמילגה מפה אומרו על ז״ל מרחוקכח׳ש היא שמיעה לשון

 אתה רחוק חס אחר הענין אל ונבא * שמיס שמעו באומרו נשחיס
 אתת אס כי תפלתי לשמוע מלחך עלי תצוה אל זכותי העדר על מחני

 אס כי שאינו מה על לבקש צריך אני זה וכל הפלתי שמעה בעצמך ה
 צריך איני לבי מצרת בעצם שהוח שועה כן גס שהיא מה כי תפלה גדר

 תצא שמפי באופן עמי תהיה כי הבא שאליך אס כי שתשמענה לבקש
 תסתר אר )ג( : לעילהכבקודס ולא תתייחס זלבאלאליך

 שהתפארה התורה כי כתבנו כו׳ אהב אוהבי אני פ' על הנה כו' פניך
 לבעל מקים יש והנה ראתה לומדיה ומגדלת שמטיבה הקודמים בכתובים

 ואיה לחם חסרי התורה תופשי רוב נראה הלא כי ולומר לחלוק דין
 והשחרי הלא כי אהבתים ני והראיה אהב אהבי אני לז״א אותם אהבתה
 הנה נענים יהיו וכיוצא בצורת בשנת יתפללו אס הלא כי ימצחונט

 היה מוונוהס מיעטתי אשר כי מעתה אמזר כן ואס אהבתים כי הוראה
 תחייהו חסדא ורב רבה הגמר ענין והוא כס״ד שם כמפורש לטובתם

 מר ובבי מיטרא ואתי מצלי ומר מיטרא ואתי מצלי מר הוו חסידי לבכן

 כמה כי הבה כו' לכלכי סחידא מר ככי תיכלי שיתין מר יבבי היליל• שיתין
 כי עצמכס שעל צרות על יתנחמו הזולת נצרות אותה שהיעינה שרואיה

 נקב ניזון שהיה בןיוסא חנינא רבי וכענין המפורש מן סתום ילמדו
 היה וכזה מיד ונענה שואל היה הזולת צרות ועל תקפיד היה ולא חרובין

 ים הנה פה יאמר יתכן וזה מתנחם
 הרבה דוחקות והצרות שהעוני ימי'

 השגחה להרחיק לבעוט חליל' ואפשר
 תסתר שחל היא תפילתי כן על

 שתסיר ולא לי צר ביום חמני פניך
 אונך קלי שתטה הס כי היסורין ממני
 שאקרא תפלה מאיזה אקרא ביום

 אתנתסכיקרוב כזה כי ענבי מהד
 ימצא לא כאופן ומשגיח אלי אתה
 יאמר או • להרהר מקום יצרי

 אשר פס!ק על אצלנו הכתוב נין ע
 והיה ובפסוק וחסרו תפלתי הסיר לח

 יקראז טרם כי שהוח כו׳ יקראו טרם
שאסכי' אענה ואט הצרה מהתחיל

 מלהיות אמנע לא עניתיס כי ידעו שלח מתפללים הס עדיין ואס להצילו
 בשחוע אשתעשע כי אשמע וחני מתפללים הס עוד אס כי תפלתס שומע
 לזמר כו׳ פניך הסתר אל פה יאמר ווה תקנתיס שככר עם פיהם דברי

 שהניחני חש איני הייסורין וסובל הצרה על חקפיד שאיני בוחן כי אחת הן
 או בהן קצה ונפשי ביותר לי ויצר שחדאג יום שיכא לי צר כיוס אך בצרתי

 ואחר חלילה אבעיט פן מלהצילני לי צר כיוס ממני פניך הסתר אל
 אקרא כיוס הפלתי לשמוע חונך אלי הטה מתפלל עודני אס שעניתני

 כיוס אזכך להטות תקדים קם כי שחקרא עד תפלתי לשמוע תיחל שלא
 שהסכמת מה כי ענני מהר תפלתי שמוע ואחרי לקרא עתיד שאני

 אל בא ולא מחני פניך הסתר אל אומרי שהוא אקרא להצילטטרס
 הפועל אל והביאהו ענני מהר תפלתי אחר עתה שקראתי עד הפועל
 אשר פסוק על כמקמרנו התפלה שמוע ואל התיקון אל שאזכה כאופן

 מה וכו' ימי כעשן כלו כי )ר( ♦ מחתי וחסדו תפלתי הסיר לא
 קסתר אל תר כי מיצר שרט הצרה במס כי כו' תסחר אל שאמרתי

 באמור שוחע יחסדני הלא עתה קמר בייסורין קבעיט פן שהוא פניך
 שאינן אומר אני כן על מזה שהירח לבעוט צדיקיס חדת היא זו וכי אלי
 אש בו שיוקר מוקד כמקרה כי והוא כעשןכו' כלו הלא כי החימא מן

 כן מהמוקד בעלותו שלמעלה חה ומפסיד ומעשן ממנה עולה והעשן
 אש כיקוד יקוד יקד שבתוכם כחיקד עצמותיהם הנה הלא כי יקרני

 עולין הצרות מחש הרהזרין הוא שהנמשל שברן החש ועשן הצרות מצרבת
 ביד הצרות כובד על נפסדות מחשבות לחשוב אותו ומבלבלי' המוח עד

 הויה ברם עשיתי כי פלי שהיו הימים כל שאפסיד גדר עד ובא מרעיס
 יחי ויקרבו פשוק על הזוהר ספר בהסכחחמר שעשיתי זכיות ידי על

 הראשונות על תוהה אני ח׳ז אס מפסיד אט הימים אותן כל כו' ישראל
 ימי בעשן כלו כי וזהו מתני פניך תשתר אל חמך אשאלה כן ועל כלומר

 העשן הוא ואיזה בעשן כלו עתה הזכיות ידי על שלי שנעשו הימים הס
 כעצמותי שהוא מוקד ומאותו נחרו אש שבו כמוקד עצחותי כי הוא הלא

 מה ידי על כו' כלו כי וזהו ימי כלוה עד להרהר החח אל העשן עולה
 על לי אומרו כו'אחרי כעשב הוכה )ה( ♦ כו׳ כמוקד שעצחותי

 הראש אל עולה האש ועשן אש כמוקד עצמותיו נעשו הצריח רוב ידי
 איכה חיש יהמר הלא עתה אמר צרותיו על כהרהרו זכיותיו ימי ומכלה
 כי שמעת לא אס ידעת הלא כי לב אין כפיתה הזה הרע כרכר דברת

 ולהפריחך זכותך ולהגדיל אשמותיך למרק דרכך תשוש הן הן הייסורין
 כעשבכו' הוכה כי כן כי ידעתי אמנם לי״א ־ בייסורין תקוץ ולמה לע"ה
 עשב לך אין כארץ משטרן שס אשר פסוק על ז״ל מאמרם כהזכיר והוא

 הנה עכ״ל גדל לו זאזמר כו שמכה מלמעלה מזל עליו שאין מלמטה ועשב
 כי ידעתי הן אחר העטן אל ונכא * גדל הוח עליו הכאתו ידי על כי

 ידי שעל כעשב הוכה כי הוכתי לטובתי לכי שהוכה הייסורין הכאת
 כהן ולהפריחן להגדילו כעשב הוכה כן ומפריח גדל הוא כן המזל הכאת
 דעת לחלוחית כו מהיות לכי וייבש וגדלאדרבא מפריח היותו ותחת

 גדולים יסירין אין הנה כי תתמהו ואל דרכי משוש הן הייסורין כי להשכיל
 כי וזהו מכלם קשה זו לחם מטה לכס בשכרי ז״ל כח׳ש לחם מחוסר
 זרעתי לא כי בגלות עלי עכרו שטס כך כל כי לחמי מהכול שכחתי
 ג הנזכר הקצה עד לכי היה יכש כן על כי שלי לחמי אוכל להיות אדמתי

 אם לדופן ונדכקה הריאה טקכה כאשר הנה כו׳ אנחתי 1מקור )ו(
 וכשהוא כשר התזה כחצר הצלעות שכין לכשר נדכקה

 ההוא הסיתוס אין כי אסיר לכדו לעצם רך מחלוקה הוא ולבשר לעצם
הריאה מן היוצא אנחתי מקול הנה יאמר ונזה להתפרק עתיד כי מתקייס

ירד
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 לקאת דמיתי (עצמי דבקה אנחתי
 ואהיה שקדתי ״ :חרבות בכוס הייתי מדבך

 אויבי כלקהיוסחרפוני * כצפורבוךדעל־נג:
אביתי כלחם כי־אפר י :נשבעו כי מהוללי

 מתנפחת גדול בכח הקול הרמת מגודל לפעמים אשר הקנה דרך
 לבשר מתדבקת היתה יתן ומי ומקבת ומתבקעת םתתדבקת עד הריאה

 הריאה בשר היא לכשי־י הצלעות שהם עצמי דבקה חס כי הצלעות שכין
: הדבר בגלל זלמית להתפרק עתידה כי אחכה מעלה שאין באופן

תאמרו שמא ,כו לקאת דמיתי )!(

 פוגת תתני מה
 לילה ולצעוק מלהתפלל ותדוס לך

 מזמן אס כי תדמה לא תמיד ויומם
 לז״א יעטוף כי לעני תפלה לזמן
 קרה אשר חת אספרה לזה י הנה

 לחרבן סמוך תחלה הנה כי והוא לי
 דרכו זה כי והוא מדבר לקאת דמיתי
 והוא ישבות לא וליל' יום לזעוק תמיד

 שהוא שמן עוף הוא כי כח בז יש כי

 שמן ממנו שמוציאין קיק הנקרא
 כמדבר שהוא ונס שימנו מרזב להדליק
 מלזעוק יטרידוהו אנשים שאין במקיס

 כחי.ושטני נחלש כך אחר אך
 הכח וחלוש תש חרבות ככוס והייתי

 כקאת יללתו התמיד לא כן על אשל־
 וכלילה פעמי׳ביוס קצת אס כי מדבר
 )ח( מצויים אנשים שאין בעת

 מ^י־זעמךוקצפףכי יא :מסכתי ?בבי ושקר
 כעשב ואני נטר כצל יקימי :ותשליכני גשאתני

 לדר מכרף תשב לעולם ואתהיהוה * :איבש
 עתלחנגה“צ;וןכי תרחם תקום אתה יי ודר:

 כי־ךצועכךיףארת־אבניה טי כי־באמוץד:
 וייראו־גרםאת־שםיהוה ט: יחננו: לאת־עפרה

 כי־בנהיהוה י* ובל־סלמהארץאת־כבודף:
 הערער פנהאאל־תפלת י" צ;וןנראהבכבודו':

לדר זאת תנתב י- :את־תפלתם כזה ולא־

 דוה היו כל הייתי רב זמן שעבר אחר
 לומר כו' שקדתי וזהו דומיה נאלמת

 כי־השקיף כ : יהלד־י־־יה נברא ועבש אחרון
 : הביט אל-אךץ < ׳הוהמשמים קדשו ממרום

לשמע  מאז רב זמן שקידת שקדתי כאשר
 אני־ כך גג על כצפורבודד ואהיה

 הגלו' מאורך נפעמתי כי ושיתק שומ׳
 בהיותה כי לצפצף עמה אחרת צפור בלי בודד כשהוא כצפור ואהיה
 היזסחרפזניוכו׳הנהישבמצריסאותי כל )ט( : שותקת יחידה

 כת ויש מהס מתפעל ואיני אותי תחרפיס צרותי כל פעל יש סוגים ב'
 מה אליכי בחומרס והוא משגלי אוחי ומוציאים מהוללים שנישבדבריהס

 ידי על והחרק הגלות קודם אלהי׳ לי עשה יותר כי מהגלות מיצר אני
 אך אויבי חרפוני היום כל הנה וז״א מאז עתה לי וטוב עלי שהביא הרעב

 ואומרים )י( נשבעו בי אשר והס מהוללי יש אך אותי מהוללים אין
 מכובד כי אלי באומרם שהוא רעתך יותר נדלה החרק מקודם כי חייך

 לחם שהרוב אוכלים בשאר הפת מלפת כאשר אכלתי כלתם אפי־ הרעב
 שלשה היו כך קלת חד על שהוא מסכתי בבכי ושקוי " האפר לי היה כן

 כי זה אין כי זעמך מקודם כי'כלומר זעמך מפני )יא( ביין בכי חלקי
 כי כלומר מאז אתה ותשליכני כך ואחר עליון מתחלה התני נש כי אס

 יש עמהס ואדרבא קעלי קטילא עמא כי מאויבי אצטער ומה עשית אחה
 נטוי כצל ימי )יב( : עמך בעודי מתחלה כן שאס מה לאכול לי
 האילן מאורך מאד ארוכיס בנטיה האילנות צללי כל ערב לעת הנה כו'

 ימי כי לי אוי באומרו נאנח בגלות אשר הישראלי איש כי הוא והנמשל
 מעשינו לתקן לשוב תועלת באריכות והיה יתן ומי מאד וארכו נטו הגלות

 לחלוחית כל איבש כעשב אני אדרבה אך טוביס ומעשים מצות ולהפריח
 שאני מה על שתמהר שאמרתי ומה הזמן באריכות בצע ומה כשרוני
 אני אני כי הוא הלא בעכו״ס המחולל שמך כבוד על ולא איבש כעשב

 לעולם ה אתה אך )יג( איבש כעשב כי לטובתי שלא המשתנה הוא
 על ז״ל רבותינו איל׳ הבה כי והוא ודור לדור יהיה זכרך וכן שינוי בלי חשב

 נכתב שאני כמו שלא לעלם ככתבו שמי שהוא כו' לעולם שמי זה פסוק
 לעלם לעילם שמי זה וזהו בא־נות ונזכר בהויה נכתב אס כי נזכר אני

 בהם שאין אמר הבחינות ב ועל דור לדור אדנות שהוא זכרי וזהו כתיב
 :ודור לדו' מכרך אמ אדנות שם ועל תשב לעולם ה אתה כי אס כי שינוי

 פיו אשר בבל שבגלות ישראל איש אומר תקוסכו' אתה )יד(
 אל ולבא • ציון תרתם תקום אתה כה עד המדבר

 ראשון בית כשנחרב כי שאמרו רבתי באיכה ז״ל מאמרם נזכיר הערן
 חלא המשיח ימית עד שהוא קץ עת עד המקדש לבית ליזקק שלא נשבע

 ואמר רחל לקול יתברך הוא ושמע והאמהו' ומשה האבות באו כן שאחרי
 היה כן ידי ועל חויב מארץ ושבו מדמעהיכו׳ ועיניך מבכי קולך מנעי לה

 השלום עליו המלך דוד כי והוא העלין אל ונבא * וביני ביני שני בית
 ומבקש בבל בגלות יושב הוא העני תפלת התנבא קרשו ברוח מעתה
 מעשה רוחני להיות עתיד הוא אשר האחרון הבית שקודס יתברך מאתו

 שאמר דרך על ירושלס של הגשמי ועפר? מאבניה שני כית יבנה אלהיס
 לבא העתיד לזמן למה שהוא תשכחנו לנצח למה הוא גס הנביא ירמיה

 העני מאמר וזה הזמן באמצע תישיענו ולא כלומר תשכחנו לנצח שהוא
 ה' אתה כי ידעתי לומר כוי תקום אתה באומרו יעטוף כי כבל שבגלות
 כי העולם כנין רוחניות כה להשפיע שהוא ציון תרחם תקוס בעצמך

 בעצם טובה לן נחזיק מה אז חך קץ עת הוא ידוע לחננה עת עתה הנה
 בא כי הוא אז שתעשה מה הלח כי

 ועיקר כלומר הקץ עת שבא מועד
 לעורר יהיה טובה לך שנחזיק מה
 גס כי )טו( נקיוב האהבה את

 ואבני כדכד הוא האחרון שהבית
 עבדיך רצו הנה וכיס ודברים אקדח

 הנהרסות עתה לה אשר אבניה את
 חוצות כל בראם ושכונות זשרופוה

 שהן אחר חביבות הן שהן כמות כי
 עפרה עס כי יחוננו עפרה וחת שלה

 יעשו שבחרבן השרפה חש שליחכה
 לשכון בית ממנו לגבל לשוב חנינה

 וחנינה להנחתה יהאלהיסותהיה

 עפרה עס כי יחוננו עפרה ואת וזהו
 * שני בבית היה כאשר חנינה יעשו
 יהיה שני תועלת ועוד )טז(
 שיכנה שני ביה ידי על כי והוא בדבר

 ימשך קץ עת עד הדבר ולאשישאר

 ראו אשר הי שם את גויס וייראו כי
 מוראו והסר בהיכלו מרקדים גוים

 כבודו שס ונתחלל פניהם מנגד יהבר
 ז׳ל כמאמרם חלילה כמים יתברך

 אלהיהם לאחשורוש אומר המן שהיה
 במצרים נפלאות שעשה שלאלו

 ה נא עשה כן על ושתק בהיכלו חרקדיס גויס ראה הבה כי הזקין כבר
 בנה כי בראות )יז( כו' שסה חת גויס ייראו למען שבי בית ויבנה

 שכיבה זזת לא כי היה ששם ספק אין כי יראו כי בכבודו נראה וגס ציון ה
 עתה אך כבודו לפי היה לא כי על בסתר שהיה הס כי מערבי מכותל
 אשר מחמת )יח( אחשורוש הבנין שבטל אחר זה והיה בכבודו נראה
 ישראל המון כל תפלת את בזת ולח מרדכי הוא הערער תפלת אל פנה
 הס גס שהתפללו כליה הדור שבאותו ישראל כל חייביס שהיו היות עס
 בית הוא המקדש בית להס ובבה מדי מגלות שהצילם תפלתס את בזה לא

 )יט( בעולס שמו ויתקדש ה' שס את יירהו כך הגוים כל ברחות כי שני
 הערער תפלת את ששמע חת ז שתכתב במה יהיה שלישי תועלת ועוד
 חס הגאולה מן יתייאשו בל אחרון דור עד לבס להחזיק שהוא אחרון לדור

 שעניבה אסקר מגלת הוא שהכתב ומה שני בית בנין בבתים רוחיס היו לא
 הוא נברא ועס עמו ישראל תפלת חת בזה ולח מרדכי תפלת ה שמע ני

 על מאמרנו והוא מחדש נבראו עם היותם שאחר הדור שבאותו ישרחל
 נולדים היותם אחר כאלו היה מרדכי של דורו כי עשה כי נולד לעס פסוק

 נברא זעה וזהו ה והחיים המן ביד כמתיס היו כי מחדש ועשאס ה חזר
 על יד כי כד'א עמלק נגד לישראל העומד הוא יה שס כי והוא יה יהלל

 עמלק הוא כי בהחן לה מלחמה היה או והנה בעמלק לה' מלחמה יה כס
 עם שהם חמור הוא יה שיהלל שמה יהלל ההוא בדור נברח עס כן ועל

 ואס )ר( עלס כמתי היו כבר הלא כי נבראו אז כאלו היו כי נברא
 ציון ה שיבבה שני בית על הוא כה עד שהתפללת מה הלא איש יאמר
 הוא הלא המקדש בית הבנין אצל מהמן הצלה ענין ומה בכבודו יראה

 אותיות ב' שהס הבז' י״ה שס השקיף כאשר הלא כי אחד הכל הבה כי
 אחרונות אותיות שתי אל השפע ושלשל שם של הראשונות שהן העליונות

 על ואז יה כה על יד כענין חלו עם אלו מחוברות כבלתי שהיו ו״ה שהם
 שעל באופן האחרונות הב אל שפע ושלשל הבז' יה שם שהשקיף מה ידי
 )כא( הביט ,ארץ חל חשמיס כלן את הכולל שלס ה׳ כלן הצטרפות ידי

 בשוקיס ואפר ושק בצום אסיר היה אשר מרדכי הוא אסיד אבקת לשמוע
 ישראל כל הוא תמותה בבי לפתח כדי היה אסירותז תשר וברחובות

 היה לא הענין זה כל הנה )כב( ז״ל כמ״ש כליה שנתחייבו הדור שבאותו
 המגילה קריאת שהוא ה' שס בציון לספר אס כי מהמות ההצלה מציאות

 הלילא היא המגילה קריאת שהיא הנס גדולת סיפור הוא ה שם סיפור כי
 שבאותו ישראל הצלת כי והוא בירושלס ותהלתו ׳ בהבבותו בציון שיהיה
 ואו בבל גליות של שנה הע שלמו אז כי לירושלס מיד לעלות היה הדור

 בית בכין ענין כי אמרתי אשר היטבתי כן וחס בכבודו נראה ציון ה בנה
 לשמוע כו׳ קדשו ממרום שהשקיף מה אחרון לדור בהנתב תלוי שני

 בנין ידי על כו' בציון לספר הוא חפץ וכל ישעם כל כי כו' אסיר אנקת

: במדובר שני בית
בהקבץ
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׳/

 : כמתמותה לפתח □אאסיר
 : כירושלם ותהלתו יהרה שם כציון לספר נכ

 -את־ ל^כד ובמלכות .יחדו עמים כהקכץ כ־

 אמר □י• :יק* קצר כחל בדרף ענדה כי :יהוה
 : שנותיך דוךים כדור ימי כחצי אל־תעלני אלי

 : שמים ;דיך יסדתומעשה הארץ לפגים יכ
 יבלו בכגך ובלם תעטד ואתה יאבדו1 המה מ

 הוא ואתית כח :כלבושתחליפםרח^פר

הרעם ישכגו תי־עכךיף כט ;תמו י לא ושנותיך
לפניך

 הוא שבגלות ישראלי איש תות אתר ,כו עמים בהקבץ )כא(
 שהוא ראשון בית קרנן תיקון על יעטוף כי העני

 במהרה הג בנין שהות שני? חרב; תיקון על וידבר בא שני בית לבנות
 ומיכה ישעיה הבה כי והוא נ!' עמיס בהקבץ ואמר והתחיל נימינו
 בית הר יהיה נכון לעתיד כי אמרו

 כו' הנויס כל אליו וינהרו כו' ה
בית אל ה הר אל ונעלה לכו ואמרו
 השלישי הבית שהוא כי' יעקב אלתי
 והנה יעקב בוכות שיבנה ז״ל כמ״ש
 במקומם ההם בים הכת על כתבנו

 פירש כקשר יעקב חלק כאלה לא כי
 בשם איש ילכו העמיס כל כי ואמר
 כו' ה בשם ואנחנו אך אלתיו בשם
 אינו כו' ונעלה לכו או' כן ואס

 אס כי מפיהם ע״א שה שעוקרים
 מדרכיו כו׳ויורנו ונעלה לכו שאומרי׳

 ה דרכי לעשות באורחותיו ונלכה
 לגמרי שיעזבו ולא בעיניה ייטבו אס
 מהתחמן יבצר לא כן ועל ס היה .ל את
 כל בראות ישראל בני עם לב

 קנאה ילבשו כי ישראל קדוש את לעבוד ילט אלהיו בשם איש העמיס
 יתברך באלהיהס ישראל עס ובחלה חלק להם יהיה ולאין מאין בחומרס

 הנה הזה החיל שבגלות ישראל חים שאומר הכתובים ענין וזה לעד
 כל ינהרו כאשר שהוא ה את נעבוד וממלכות יחדו עמים בהקבץ
 אתם בדרך אני בעלותי הנה )כא( כו' וכעלה לכו ואמרו המיס
 המה מישראל לא אשר העמיס את בראות ימי קצר כחי בדרך ענה

 מקדשם ובית באלהיהס ישראל עס ונחלה חלק להס להיות יבקשו
 תעלבי חל אלי אומר כו' יחדו עמים הקבץ בראותי שאז גדר עד )כג(
 ימי מתקצריס ה' את לעבוד עמים בהקבץ מדבר מדאגה כי ימי בחצי
 ידי שעל גס בי אומר אבי ולכן הדבר עלי וקשה ימי בחצי מת זאבי

 תדבר עלי קשה ארוך שכלו לעולם למעלת עילה אני זאת מיתתי
 שהוא שנותיך דוריס דור א שהו עולם אל עליה שהיא העלני אל וזהו

 בי אני חפץ כי במית אחפוץ לח זה כל שעם קץ חין עד ארוך שכלו עולם
 מיתי רוחי עס לזכות הזה בעילם אלהיס פני להראות אזכה ונפש בגוף

 מפשוק הבה כו׳ הארץ לפנים )כר( ♦ רגליך להדוס להשתחוות
 לגמרי יאבדו וארץ ששמיס כפשוטן הדברים אס הדעות נשקנו זה שאחר
 והוא חלוקים מקראות ראו המה קדמונו אשד המחקר חכמי כי והוא

 ימושו אס אומר הוא ירמיה וכן כו' לעולם לעד ויעמידם אמר דוד כי
 שכתוב מקרא זה ולעימת עומדת לעולם והארץ כו׳וחומר האלה החוקים

 המה בו שאנו זה ופסוק קבלית כבגד והארץ במלחו כעשן שמיס כי
 בסברת המחזיקים כי הרבה עצמם דחקו המפרשים וראיתי כו' יאבדו

 ה' כי האומרים וכן הנגדיים פסוקים בפירוש עצמם דוחקים ההתמדה
 עצמם דוחקים יאבדו עתה הס ואשר חדשת וארץ חדשים שמיס יחדש

 כי וחומרים פשרה עושים ויש התמדה המורים פסוקיס ליישב הרבה
 דברים הס וגס הראב״ע שכתב כמו אובדיס ופרטיהם קיימם כללותם

 ולא אלו כדברי לא אחשבה אמנם • בכתובים מתיישבים בלתי
 אלו סותרים דברים שיראו הזה בכתוב לב בשום והוא * אלו כדברי

 יאמר חיך החלטי איבוד שירחה יאבדו המה אומרו אחר כי אלו את
 ועוד * הפוך הוא יאבדו כך ואחר יבלו תחלה כי הוא וחס יבלו כבגד

 כיאסשכלבוש יבלו ולא יאבדו שלא שיראה תחליפסויחלופו אומרו
 לב נשיס וגס י החילוף הוא מה לדעת ראוי וגס • חילוף להס יהיה

 יבשת יתכן איך ראשונים לבבות נקחמצו אשר דבר על לבאאלהענין
 שייכות להן היה. עולם אלהי ידי חיך עכור חומר והוא יצרו יתברך ידיו

 מקרא הדבר ובכלל יתברך ידיו מעשת אל הדבר לייחס כזה עב בחומר
 תקחנה ה' ידי הדרך איזה ט' האדמה מן עפר אלהיס ה ויקח שכתוב

 : במים עיסתה התקשקשת כאשה ז״ל כמ"ש ויגבלוהו האדמה מן עפר
 מלאכי בו שטען עד זך היה קורץ שמחימר אדם איך לב כשית לזה אמנם
 כמ״ש תרדמה עליו הפיל צבאות ה לולא קדוש לפניו לומר שרצו השרה

 הנה אך * חמת גלגל מכתה היה אדס של עקבו תפוח ארז*ל וכן ז"ל
 כן ועל היו האיכות זכי ושמים ארץ יתברך הוא כשברא כי ספק אין

 כו׳ הכבוד כסא מתחת עפר הקב״ה לקח מז״ל בזה ויובן יצרו ידיו יבשת
 נאמר כן על כי בס״ד במקומו אצלנו מבואר כאשר הארץ נעשה וממנו
 מן עפר צברו יתברך ידיו ע״כ ו הארץ מן תצא נאמר ולא הארץ תוצא

 לבוש מעין חומרו היה כי ובהיר זך החרס את ועשו וגבלוהו האדמה
 איש כדמות ויראה הזה העולם אל בבואו השרת ממלאכי א׳ יתלבש אשר

 כחות השראת ידי על האדמ ונתקללה אדם חטא כאשר אך אותו לרואה

 ונתעכרגסחומר עתה היא כאשר היות עד ינתעכרה מ הטומאה
 טעם והוא עתה הס אש" איכות גדר ער ירכו חצאי יכל ואשתו חדס
 נפש זוהמת החרץ בכור וללבן ליטהי בפולס מות היות וצרך ר. אשר
 עולם הם השמים וגס במקומן כמדובר וכבתו הקדם עכירות היא חשר

 בהס גס גשמיים הס חשר הגלגלים
 עכירות להלבישם החציני כח שלט

 אל קרוב הדק הגשמיות תחת גשמי
 דברי הם והן בהם שהיה הרוחביות
 תלונת חחר כי והוא החלו הכתובים

 הזה החיל בגלות השר הישרחלי איש
 יחדו עמים הקבץ אליו נודע אשר על

 בבית לבא לעתיד ה' את לעבוד
 באומרן לבבו ויתחמץ ב״ב השלישי

 כי שהוא כו׳ ימי בחצי העלני חל אלי
 חלק לאומות היות מדבר מדאגה

 אמר כמות לישראל היה 1היישר1ט
 יס1ג תקבל למה דבריו כמשלים עקה
 המשיח לימות ה את לעבוד יבאו
 אשר והשמים הארץ מצד לח והלא
 היותך מצד ולא האיפוק וברי זכי' יהיו

 בארצנו הלהינו בה' חלק עמנו לאומות יהיה יאות ובארצנו אתנו שוכן
 גס הלא כי המכריס מהעמים וקיימיס זכיס הס ושמים הארץ הלא כי
 בעלת היתת כי יסדתה הארץ לפנים הנה עתה עכורה היא החרץ כי

 וגס יסדת הארץ לפנים וזהו ידך על מתייסרת להיות רחוי איכות
 לפנים תיו כי שמיס ידיך מעשת הגשמיים הגלגלים הס השמים

 מעין גשמיותם דקיק שהיה ידיך מעשה להיות ונאותים מתייחסי'
 והנה )כה( כמדנבר בס חציניות בהשרות נתעבז ש אס כי רוחניות

 הנה כי וכו' עמיס באז' למעלה הנז' העמיס מאיכות איכותם גדול
 כבגד הנזכ' ושמי׳ הארץ וכלס תעמוד ואתה יחבדז המת תמכרי׳ העמי'

 שיש שמת אס כי מציאותם כל שיבלו ולא כעמים יאבדו לא אך יבלו
 אך יבלו האדם את המכסה לבגד הדומה החצוניות שהוא כבגד בהם

 כשום והוא כו׳ תחליפס שכלכוש אס כי רוחניים ישארו וגס פנימיותם לא
 לבוש על כמדבר שהוא בשו״א ולא הכ״ף בפת״ח כלבוש אומרו אל לב

 הבדים לבוש האיש כד״א לרוחניים הידועה כלבוש שיאמר ותוה ידוע
 העכירות שבמקוס כךתחליפס הרוחניות אל קרוב דק מלבוש שהוא
 כאשר יהיה ולא הרוחניות הל קרוב דק לבוש יהיה לבגד הנמשל בס שהית

 הולכים יהיו אדרבא אס כי ונתעיו היו •כיס כי אדם בימי בתחלה
 גרועים עכו״ס המקים מצד הנה ויחליפו וזהו ומזדככים ומתחדשים

 כלומר הוא ואתה הלח כי שם ונמצא ההווה המלך מצד זנס )כי( ממנו
 אס כי שנית לא ת' התה ושמים לתרץ ואשר לגויס אשר השנויים בכל

 הוא הראוי לכן )כז( יתמו לא ושנותיך אחת בהזיה תמיד הוא אתה
 בחינת ועל ויחלופו שתחליפס ושמים בארץ בלבד ישכונו עבדיך בני כי

 כיחס לפניך לתחת ראויים העכז״ס אין ותרועת המלך אהה היות
 כי העכו״ס כן שחין מה יכון לפניך האבות זרע הס עבדיך של זזרעס
 שמנגדי' כתבנו הפסוקי'השר כי אפשר או * לפניך זרעם לאיטן

 נמלחו וכעשן יבלו האלו וארץ השמי' כי יראה מקצתס כי אלו את אלו
 האומרים והכתובי׳ רוחניי' החדשה והארץ חדשי' שמי' במקומם ויהיו

 ליחות הוא קיימים שהם האומרים כי הוא אך אמת וזה זה קיימים שיהיו
 התחייה אחר הוא אחרי׳תחתיתחחניי' ויהיו שיאבדו זהאומרי׳ המשיח

 ענין יהיה ובזה שבת שכלו השביעי בלף שהוא מאד עצום רוחניות שהכל
 מיש כי מהרחויהזא הנה כז׳לומר יסדת הארץ לפני' )כד( הכתובים

 טבעיים אינם והשמיס הארץ הלח כי העתיד הטוב לכל עיקר העשה
 יסדת הארץ לפנים הלא כי העמי ונאוהי' ראויים תמיד בעיקר'שיהיו

 כיוון ויתכן רוחניים דברים בתחת רק יצדק לא אשר עצמך ידי על
 הארץ תעמוד איך החומרי' האותות חכמי סברת לשלול לפני׳ באומרו
 ולאלצדדין למטה לא ואנה אנה ולאיטה השמים כדור חלל באמצע
 היקף כללות בכל השתים עצם כי אחד בדבר תשובות שתי ואחרו

 כן ועל בשוה צד מכל אליו הארץ גוף את ושואב קולט הוא כדוריותיו
 הוא שמיס ה עצס כדוריות חלק כל כי בהפך ויש,אמרו באמצע תשחר
 תשאר כן על בשוה ההיקף חלקי כל דחיית ולתחת הארץ את בכח דוחה

 הכתוב כמאמר יסדת שת׳ אס כי הזרתינו אמונת כן לא ותנה באמצע
 באומרן שלפנינו ובמקרא לעולם יסדה כארץ ואומר חרץ יסדה ידי אף

 על ולהעמידנו סברתם לדחות ראיה הכתוב מביא ויתכן יסדת הארץ
 * חלילה תטבע כדרך שלא הנפלאה בידו יסדה יתברך הוא כי האמת

 אתתרקיע אלהיס ויעש פסוק על ז״ל מאמרם נזכיר הענין. אל ולבא
ורפים לחיס כי אמרו חך בשני עשתו ואיך נבראו בראשון שמיס הלא ני

היו
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כגשר

 בשניג־מרויעש ס כה חוזק יתברך יזו ת ועל כשני וחיוקם בראשון היו
 הארץ היתה לח אלו כי והוא הענין אל ונבח * הרקיע חת אלהים
 כי לומר אפשר היה הרקיע שנתחזק אחר אס כי הכדור חלל באמצע

 בהמצע נשארו כן זעל בשוה לשאוב או לדחות ברקיע כח היה כן על
 הראשון מיום החרץ הנה אך החלל

 ורפיס לחים השמים היו שעדיין

 ביוס כי באמצע הארץ ניתנה
 גס כי במקומם שניהם נברחו הראשון
 ותראה כו' המיס יקוו בשלישי שנאמר
 כהקוות שתתגלה חלא אינו היבשה
 והמים היבשה אך זח־ צד אל המיס

 חלל כחצי נשזרו במקומם יחד
 לומר יתכן לא איפה כן ואס הכדור

 הרקיע שנתחזק עד הראשון היום על
 דוחה חז שואף השמיס שעצם בשני
 כי באמצע נשארה כן ושעל בשיה

הטעם?לח כי

 הארץ כל גוף את לשאוף ילא ■חית ל א; השמים כח עצרו לח עדיין
 ית׳ ידו אשר מ־,ד עטם חלהי כח כ״א זה אין כי אזמר הוי כן יאס זמלואה

 כי הפק חין ימר ל כו' הארץ לפניס כתוב יהמר וזה תמיט בל ארץ יסד
במקזמ היא ולאע״רטבע ארץ ה'יסדת אתה
 זה לא יתכן ולא לשאוב או לדחות הוא בטבע שהיה לומר שהיה

 ידיך ותעשה כך ואחר ן הראש ביום שהוא ישדת הארץ לפנים כי זה זלא
 ביום כי שכתבנו מה והוא הרקיע חת אלהיס ויעש ענין שהוא שמים

 כח בהם שניתן על היא עשיה תואר כי ויעש ובשני ברא נחמר הרקשין
 חלהיס זיעש כמד"א מעשה שנקרח שתים ידיך ומעשה יהמר יבזה וחוזק

 לא שעדיין בעוד יסדת החרץ בראשון שלפנים חחר היה הרקיע את
 אשר זרפיס לחים היו שעדיין בראשון שהוא בשמים עשייה נאמרת היתה

 ולא ספקכייהדתאתהנקמת חין כן ותם לשתיף או לדחות בהם כח אין
 כל ועם )כה( רוחניים מעין האיכות דקי אז להיותם רק זה ואין בטבע

 חלופס שתעשה והשמים תעמוד וחתה התחיה חחר יתבדו המה וה
 מז״ל והוא כשבראם יתברך הוא שנתלבש מה מענין ורוחניים זכים יהיו

 כהוד נתלבש לס הע חת כשברא ה הקב נתלבש לבושים עשר 1־ בפסיקת
 כהלבוש כחו' שהוא כלבוש פה אמר וזה לבשת והדר הוד שנאמר והדר

 יהיו כך עצום רוחניות שהוא כשבראם שלבש הלבוש כאותו שהוא הידוע
 ימזדככיס הולכים יום יום יחלופו ועוד תחליפם כלבוש וזהו חלופיהס

 באומרו ודקדק כיאתההוח חלילה שנוי בך אין ה׳ אתה אמנה )נו(
 אומרה שאדם בחינה יש כי לומר יתתו לא שנותיך ואתה חמר ולא הזח

 זאתה אמר שתיהן ועל לנוכח שלא אותה שמזכירין עליונה ויש לנוכח
 ההוא באחדות ושנותיך במעלה שכינה או בעלות תתאחדו כי הוא
 עבדיך בני )בז( • כ׳י שכינה גלות עוד יהיה לא כי יתמו לא

 כמו והנה ראה ורוחניים זכים והארץיהיו שהשמים מה אומרו וכו'אחרי
 ישכונן עבדיך בני אסר לזה קורצו שמחומר אדם בני בה לדור יחשב זר

 מאד זכים יהיו הם גם כי האבות כני שהם בעילם חז הנמצאים הס
 יהיז כ״כ הרע ויצר חלאה כלי שנתהוו ההם הזכים של וזרעם גופם גס

 שפשקה אחר ממכה שפחדו הגדולה האש תאכל' ולא ימן שלפניך זכיס
: תורה במתן זיהמתן

 כי ז״ל רבותינו אמרו הנה מ׳ נפשי כרכי לדוד )א( 3לן
סעודה לעשות הב״ה עתיד לבא לעתיד ׳
 איני ואומר שיברך לחכרהס ברכה של כוס נותנים הסעודה ואחר כו׳

 ממני שיצא מברך איני ואומר ליצחק נותנים ישמעאל ממני שיצא מבל־ך
 נותנים כו' אחיוק שתי שנשאתי מברך איני ואומר ליעקב ניתנים עשי
 * אקרא ה׳ ובשם אשא ישועות כוס לברך נאה ולי חברך אני אומר לדוד
 נוסף משיח הוא אדם הוא דוד הוא כי מקדמונינו מסורת ידענו עוד
 חלקי משלשת אחד היה מהאבות אחד בכל גס כי הזוהר ספר מאמר על

 לה ואומר נפשו עם כמסיח אומר׳דוד הענין חל ונבא * אדם נפש
דוד בשביל כלומר נפשי ברכי לדוד הנה כי בדור נתגלגלת כי ורוני צהלי

זה נפשי ברכי אומרו כפל אל לב בסוס יאמר אז
 בהזכיר והוא לשכחס לה היה למה כי תשכחי ואל אומרו ואל פעמיה

 בגופו נפשו שקיים לז שהיה ה לולי נפל להיות חד היה עתיד כי מז״ל
 יתבר' אליו טובה להחזיק להס יש וקרבו נפשו הנה כי דוד ראה והנה ויחי

מיתה 13 שלטה שלא שזכה גופן ובס הטובים מעשיו ידי על זכתה נפשו כי

 כי זהטעס ה׳ חת לברך זכית בה ך התגלגל ידי שעל ה את נפשי ברכי
 דבקים יתברך קדש! שס עס מהסהס יוצאת שההילדה מפי הס קרבי וכל
 תקנתי ני מאדם והס שאני עם מלברך למונעם האבות ענין נתקן בי כי

 קרבי בפעולת היה ולא כישמעאל או כעשו מקרבי יצא לא כי עכובם
 האבות ברכו לא חלז טעמים עניןב׳אחיו׳שעל שהוא ה כמצות שלא

* כמדובר כמז״ל

 יהיה לבל שיתיןנשמי ישן לא ימיו כל ואפילו וקייס חי ישראל מלך דוד כי
 שגמל מה והוא לגוף ולא לנפש שהית בחינה יש וגס במיתה מס' אחד לו

 לה ויש הראשון קדס של נפשו היא כי רעה החת רובה יתברך הוא לה
 אמר הבחינות ב' ועל דוד ידי על יהברך תיקנה חשר על ה את לברך

לן שהיטיב דוד על שהיח החחד על

 על מר ל וכו ברכי לדוד חסר נפל
 שלא י׳ חח נפשי כרכי לדוד הנוגע
 חפי'קרבי כי גופי ונס נפל הייתי
 יברכו במות הקרוני"ליפסד הס השר

 קיתשה בס שהשפיע קדשו שם חת
 לברן בחינה ויש )ב( להתקיים

 שנתקנה־ מה על והיא לבדה הנפש
 בחדס זה חט מאשר בי בהתגלנלה

פעם ה' את נפשי ברכי חמר ועליהם
 כל תשכחי ואל חמר כן ועל שנית

 והעוי' חטאת אשר תשכחי חל טיבה לקבל ראויה את כבי נס לומר גמוליו
 לכל הסולח הוא כי )ג( רעות תחת טובה יתברך הזח ליך וגמל כאדם

 כי חיפה דעי כי והוא באדם בהיותך שהוא גופי ולא לבדך עונכישליך
 לא כי תחלוחי ולא היו חחלוחיכי יתברך ורפחני עלי וו שב חולאים

 יתבר' הוא כי למרקם סבלתי ואני באדם מעונותיך חס כי לי היו בעונותי
 כי ידי על ליך גמל עוד )ד( !יכי תחלו כל בי ורופא עונכי לכל סלח
 היה מין חרס לאו'כי נס מה כי והוא חייכי משחת הגואל יתברך הוא

 תמיד בנהינס נדון להיות רחוי הי׳וכז׳היה בנטיעות קוצץ היה אפיקורוס
 גאל יתברך והוא נדוני' בנהינס תמיד חיים שהם עוליס^ וחינן מהיורדים

 מהצדיקים שתהיה אלת עוד ולח תמיד בנהינס חי מלהיות חייכי משחת
 ורחמים חסד המעטרכי וזהו בראשיהם בעטרזתיהס שהם שבג׳ע שהם
 ותצוה מצוה מכל נעשים וכיותס שהוח במקומו חצלינו כמפורש שהוא
 בחסד עטרה כי וחמר בראשיהם שלהם עטרותיהם הס והן מלאך

 שכלתו לחתן ישראל עס יתברך הוא שידמה ארז״ל הנה כי והזא זרחמיס
 זל ישר כך אחרים שנים מדיליה לה מוסיף והוא הכשיטין שני לו מביאה
 צדקה לעשות כי׳ ידעתיו כי כד׳״א ומשפט צדקה יתברך לו מביאים
 א כד ורחמים חסד שהס תכשיטין בשני משלו מעטרנו והקב׳ה זמשפט

 שני אבדו וכשישראל וברחמים ובחסד ובמשפט בצדק לי זארשתיך
 ללענה ההופכים כד״א שלו את נוטל יתברך היא אז הס שהביאו תכשיטין

 * הרחמים ואת החסד את שלומי את אספתי הניחו לארץ וצדקה משפט

 עושה דוד ויהי אמר דאת כתה ובצדקה במשפט מוכתר היה דוד והנה
 הס תכשיטיו בשני יתברך מתתו יחוייביחעטר כן זאס וצדקה משפט
 משפט עשותי ידי על שהוח ורחמים חסד המעטרכי וזהו והרחמים החסד

: בי נפשי בהיותך וצדקה
 דבר אשר דוד נפש כי כתבנו הכה כו' ערייך בטוב ע מעוני ה )ה(

 חדס נפש היא עמה ועידנומדבר כה עד בה
 בני עס כל ובייחוד כוללת נפש שהיא רז״ל מתחמרי ידענו אשר הראשון
 דוד דבר אחרי והבה ירכו יוצחי כל במות נפגמו בשבילו כן על כי ישרחל

 מאשר תיקונה היחל בדוד אשר על ה' את שתברך אליה באמור נפשו עם
 עתה גא כמדובר קצתם וסיפר גמוליו כל תשכח ושאל באדם נפגמה
 חלהי הרצין היה אשר תמידיים החיים שהוא שבכלס הגדול זפירש

 לאטעס שבחייו בדוד קצת ליתקן והיחל מיתה עליו נגזרה זבשקלקל
 ועל וקייס חי תמיד הוא ונס הזוהר בספר כמדובר במיתה מס ח' אפילו

 התיקון עיקר כי ספק חין הנה כי והוא עדייך בטוב המשביע אמר זאת
 ובהירים זכיס ישראל כל ויהיו לנצח המות הבולע אז כי לעתיד הוא

 איש מלב יבצר לא והנה באדם שהיה בחש זוהמת תפסק כי וקיימי' חיים
 דוד הוא המשיח לימות לעתיד שיתוקן בבטח במה ולומר מלהרהר
 יבא אז ואם הדבר יגמר המשיח ידי על התיקון היתל שב! גס כי המדבר
 ותשב זוהמא פסקה סיבי בהר גס הלא הזיהמא פיסוק ידי על התיקון
 ה את פתברכי מה בכלל הלח כי מזה פחד אין הנה אמר כן על לאיתנה

 1תמזי כן ידי ועל ערייך בטיב המשביע הוא יתברך הוא כי על הוא
 התורה בביאור והנה הלז העדי הוא מה לב בשיס זהוח כו׳ תתחדש בי

 במדרש ז״ל רשב״י מאמר שהוא כו' עדייך הורד ועתה פסוק על כתבנו
 כקלף כך ואחר בי חקוק המפורש ושס זיין בלי לישראל ניתן סיני בהר כי

 שבת במסכת סימין ר וכן ז״ל מדבריו כנראה כמפורש העדי והוא עהס
 השרת מלאכי רבו ס׳ באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה אמר

 מאה ו4 ב וכשחטאו כו' מישראל ואחד אחד כל בראש כתריס שני וקשרו
 את ישרחל בני ויתנצלו שנאמר זפירקוס השי״ת מלחכי רבוא ועשריס

 זכות ידי על כי העלינו אלז במאמרים הראזי כל העיר אחרי והנה עדים
מעין להם שהיה ישראל על יקברך מאתו כח שפע הושפע ונשמע נעשה

עדי

0



קג תהלים אל רומסות

 ומשפטים יהרה עשהצדקלת י כנ^רנעוריכי:
 לסשהלבנ^שך^ דרכיו יודיע " לכל־עשוקים:

 יהוהאפיםורב־ רחוםודגון ח עלילותיו:
 לא י לא־לנצחיריכולאלעולםיטור: ט חסד:

: עלינו■ כמל כעונרתיני ולא לנו עשה בחטאינו
כי

 מן חירות ענין שהוא המות ומן המלכיות מן המצילס קדושה עדי
 בחיציניס מורא יטיל הקדוש הכח אותו כי המות ממלאך חירות המלכרת

 המפורש ושם זיין ווהן בישראל ימשלו לבלתי המות מלאך בין מלכיות בין
 פניהם נגד העומד לזיין ייחס המלכיות מן מנין להם היות כי בו חקוק
 ממלחך חירות והיות האויב כנד כזיין

המפורש ושם באומרו כיון המות
 ז״לבאלה מאמרם והוא בו חקוק

 המות מלחך בהגיע כי רבה הדברים
 מזכיר היה נפשו את ליטול משת לפני

 מלפניו ומבריחן המפורש שם
 נגדו עמוד להורות שהוא מה כן על

 המפורש שס באמור אותו רמז
 אשר ההוא העדי אס והנה בו חקוק
היה לא בס מתמיד היה לישראל היה
 שביס היו לא כי בטלה תקותם והיתה מלכיות שעבוד ולא תות לח להס

 מירוק ידי על יפרידנה והמות "מותו עד לגמרי נחש מזוהמת הטהרה אל
 המקוות הקושר לקבל ונקי זך בתחיה העפר ב ויש! הארץ בכור וזיכוך
 מלכיות שעבוד צריך וגס יחטא טרס כאדס בה' דבקים להיות ונפש בגוף
 כן אחרי האושר חל לזכות הטהרה תגמור המות כן ואחרי המות טרם

 מות טוב והנה מאד טוב והנה כתוב מצאו מאיר ר' של בתורתו ע״כ כי
 יעכב בל מעליך עדייך הורד ועתה לישראל יתברך הזח אמר כן על

 רחמי' יהיו כי רחמיס לשון שהוא ואדעה כן ידי ועל ומות מלכיות שעבוד
 הענין אל ונבח ׳ כמדובר העדי מסלוק נמשך לעתיד לך שאעשה מה

 חורה כמתן כאשר ים־אל אח יקרה לעתיד גס אולי תהרהר אל חמר
 גמור שלימות היתה לא אז הלח כי אליהם מיתתם וחשב טובם הושל' שלא
 דברות הי' שומעם אתרי ישרחל ששבו חזית מדרש ז״ל כמאמרם והוא

 זה אין להם אמר תמנו הרע היצר שיסיר יח לפניו תאתר למשה ויאמרו
 הדבר וטעם שלם זיכוכס היה לח קז כי הבה כו' לבא לעתיד אס כי עתה

 טוב הדעה עץ ידי על היה לעולם הזוהמא שהביח אדם חטא הלא ני
 והנה הזוהמא ובאה העולס נתקלקל ובו הרע בחינת צד אל נטה כי זרע

 עדה׳עדקנות ששבו גס אלמיס אלהים /עבוד ממצריס יצאו כאשר
 חירות שהוא כמפורש המפירש שס שיו זיין הכלי שהוא האמור העדי

 אך מת הכרעה הטו בחינת אל שנטו רק היה לא זה כל עס המות ממלאך
 האחרת הבחינה אל לשוב הדבר היקל כן על מהטוב בעצס שבעו לח
 את ישביע יתברך הוא כי כך יהיה לא לעתיד הנה דוד מר ר עתה /ך

 שישביענו ידיכן ועל הטוב מבחינה הזוהמא בבטל לנו אז יהיה אשר העדי

 המשביע אומרו וזה הנצחיים מהחיים בטוחים יהיה הטזב מבתינת ית
 הטוב אל מה הטיה בלבד תהיה שלא הטוב מבחינת הוא ערייך בטוב

 תתחדש ומאליך הרע במיעוטו שיבוטל בחופן מהטוב גדול שבע חס כי
 אס כי כנשר המחדש אמר שלא וזהו נעורייכי כנשר כן ידי על

 שיחטא אדסקודס שהיתהנפש אלמה נעוריכי כנשר תתחדש
 כמו היו בו בעולם לבא העתידות הנשמות שכל חז״ל שאמרו ולהיות
 לשון נעוריכי אמר כלן על ע״כ נפגמו כולן וע״כ רבה בשמות ז"ל שאמרו

 היה ואז זוהמתן שפסקה בסיבי נטהרו כאשר גס יכלול אפשר ובזק רביס
 כנשר תתחדש אמר הכל ועל יצאו מחנו שכלן מאדם הס וגס ישראל נער

 ואומר נפשו עס מסיח דוד עוד כי כו׳ המשביע יאמר אי * נעוריכי
 תורתי פירות איה באומרך שבי וחחלזאיס ייסורין על חחושי אל לה

 לן שהיה בטוב ומפליג משביע יתברך הוא הלח כי הזה בעולם זמצותי
 עדי שהוא השכר קרן הוא עדייך את הזה בעולם מעשי פירות לי לתת

 בעולם שליך רוחניים ועטרות אורות נעשים המצות כי שהוא הנפש
 הזה בעולם וגס העדי ליפות הקרן עם גסהפירות ונוספו העליון

 נוצתו מחליף שנה שבעים אחר הנשר כאשר כי נעוריכי כנשר תתחדש
 תבא אשר התחי׳בעה״ז בעת את גס כן ?נעור שב חדשה ברי' זנעשה

בי אשר מהלבוש יותר אז זך נוף הוא חדש ומלבוש נוצה מחלפת את בו
: כה עד התענגת לא חשד הטוב בכל תתענגי ואז עתה

 אליך הנוגע על הנה נפשי תאמרי ושמא וכו׳ צדקות עושה )ו(
 אשר יסוריך ושגס הטובה כל אתה'על לברך הוא טוב

 בהיותי חטאתי אשר על שהוא נפשך תיקון על הס מאשמותיך יותר הס
 בשעבוד ועשוקים צרות סובלי ישראל המון כל על תשיב מה אך באדם

 אס כי אדס עון על סובלים אין והס טובים לבלתי רק טובה וחין מלכיות
 מדת הוא אלהיס בשם מתנהג העולם נאמר האס כמדובר לתקנן אתה
 שהם למשה דרכיו יתברך הודיע הלא קשה ועוד * ה' בשם ולא הדין
 וברית הזה כסדר לפני עשו בצרה שאתם זמן כל לו ואמר מדות הי״ג

 ואץ כן עושים פעמים כמה והלא ריקם חוזרות שאין מדות לי״ג כרוחה
 אל ממות חירות צדק בשרתי הנה ואמר היחל הראשון על כן על נענים

 המנהגתאךעושהל היא מדתה כי איפה דע כי מהשעבוד קצר

 הכה כי הוא הלא נהינס נמקים ישראל ערכות רוב על ל ־כהה סהפנ־

לכל כאחת משפטים עושה ונס יתברך הוא צדקות עושה כי וראי דע
 ועל אשמותס על ה מאת הס שפטים העשוקים צרות כי והוא עשוקים

 תחת הזה בעילם אשמותס שמנכה צדקות יתברך הוח להם עושה ידם
 לעשוקים עושה כיה גהינסנמצא

 כאחת זמשפטיס צדקית כעצמם
למשה דרכיו יודיע כי דעי השנית ועל

: בס״ד ביאורו יבא כאשר
 תנה וכו׳ דרכיו יודיע )ז(

 כי ז״ל רבותינו אמרו
 השלום עליו מבינו משה שאלת על

 כן ועשה דרכיך את נא הודיעני
 שכביכול ז״ל שאמרו כמה יתברך הוא

 רחום אל ה׳ ה ואמר כש״צ נתעטף
 חוזרות שאינן מדות לי״ג כרותה וברית הזה כסדר לפני עשו ואמר כו׳

 ואין מדוח י״ג אומרים פעמים כמת הלא כי יקשה קשר על והנה ריקס
 לפני עשו אומרו שתדקדק הספיר לבנת ספר בעל בשם שמעתי נענים

 מדותיו בתזכיר ה' חפץ לא כי שרמז לפני אמרו שחמר ז״ל חמדו ולח כו'
 כי אותס עושין יהיו שגס אס כי בפועל חותם יעשה ולח בפת יתברך
 עשו וזהו אותן המזכירים עושים יהיו כו' וחנון רחום הנאמרים המדות

 לשון עשו אס כי לפני עשה אמר לא למת דבריו על מוסיף והנני לפני
 הודעה רק צריך אין למשה כי הוא אך ידבר משת שעם היות עם רבים

 הענין חל נבא ובזה ההם המדות עשות ממנו חסרו לח הוא כי לאומרם
 הודעת רק צריך היה לא למשה כי אמת הן כי נפשי דעי לז׳א כי והוא

 ישראל לבני חך מדות הי״ג שתם דרכיך את נא הודיעני שקל אשר דרכיו
 כו' לפני עשו אומרו מלשון כמדובר אותם ויפעלו שיעשו פועל צריך היה
 צריך ישרקל לבבי י,ך תספיק הודעה למשה כי למשה דרכיו יודיע וזהו

 עלילותיו הן מה ואמר ופירש )ח( ממש אותן שיפעלו יתברך עלילותיו
 רחום הוא הלא ישראל בבני בפועל יהיו שצריך אומר שאני מדות שבי״ג
 בבני השייכות מדות שבי״ג ה' מדות הן שתן חסד ורב אפיס ארך ה' וחנון
 אל שני טעם ועוד )ט( * חסד ורב אפיס ארך וחנון רחום אדם

 מייסרו יתבי־ך שהוא ייסורין אדם על בהיות הלא כי הייסורין עול בלי כשי
 כי וזהו נצחי שבעילם מצרות מצילו' לגוף והן עוברות בצרות הזה בעולם

 בושתו א׳ רעות שתים לחוטא יש באיתועולס כי והוא כן' לנצח לא
 בושה לחותה לה ואוי עשית ככה מדוע ויאמרו חשבון יתן כי בתוכחת

 מוסייס ההיא החלחלה ואחר מתחולל צער שהוא כלימה מאותה לה ואוי
 בכל עונותיו ומפרסמים באשמותיו פעל אשר חבלה מלאכי ביד אותו

 רג ובכן לנהינס ותו י ומורידין בושה תכסהו באופן העליונים העולמות
 לא כי וזהו הזה העולם ישורי ידי על משתיהן שנצזל ישרחל לאיש טוב

 בעולם לנצח לא כן ידי על כי פה להתייסר טוב טוב כי כלומר יריב לנצח
 מתרדמתו לעוררו קלים יסורין לחוטא בחיס בתחלה כי והוא יריב הנצחי
 עליו יביאו יספיק לח ואס העליון דין שבהתחלת ותוכחת ריב מעין שהוא
 רק לך יהיה לא אס חמר זה ועל גהינס עונש מעין ממרקין יסורין
 מריב עובר שהוא פה זה לך טוב לריב הדומה לעוררך קל תוכחת

 פה תוכחתך ידי על יריב לנצח לא כי וזהו הנצחי בעולם לנצח ותוכחת
 שעל פה לך הם טובים גהינס מעין מירוק עד הגיעו פה היסורין ואם
 אותם יפקוד סוף שסוף שם לדונך חותם ור ויט ישמור לעולם לא כן ידי
 אפיה מאריך אלא מעוי יוותרו הוא וותרן הוא בריך מודשא האומר כל כי

 קשים הס האלה היסורין אולי כי רוחך על יעלה ואל )י( דיליה וגביה
 מיסרךוהוא חלהיך עללבכיהלאה יעלה לא זה כי כיסוריגהינס

 חבלה מלאכי הס אכזרים מלאכים ידי על הס אךשס ירחמך קנך אביך
 אכזרי מלאך משחית נעשה שעשית עין או חטא כל כי פעלה אשר

 הנה כי והוא כו׳ כחטאינו לח וז״א שפטים בך יעשה שפוכה שבחימה
 הס כי והוא עושיהס אה המסגפי' הס עצמם והעונות החטאים בגהינס

 על אכזרים הם טומאה כחית ולהיותם בהעותר נעשו אשר טומאה כחות
 אוהו באהבתו הזה בעולם יה ייסרנו אשר האיש אך הקדושות הכפשות

 ייסורי לנו הס טובים כי לך אמרתי הלא והעניןנומר רחסירחמנו
 טומאה כחית הס אשר כחטאינו לא הלא כי הוא כן כי תדע הזה העולם

 יתברך הוא לנו עשה בגהינס אותנו הממרקים עצמם החטאים שהם
 ולא עליהם חייבים שתנו חטאים על עצמו ידי על פה כשמייסרנו
 המלאכי שהם העונות הס שהן בזדונות הנעשים כחות שהס כעונותינו

 אותס במרק עלינו גמל בגהינס וממרקיס מהעונות הנעשים חבלה
 ומייסרם רחמן אב יתברך הוא הלא כי כלומר הזה בעולם בייסורין
 יאמר אי " כמדובר בגהינס ועונזתינו חטאינו כן שאין מה ברחמים
 מעשיהם פירות האבות קבלו אלו שהוא אחר במקום ז״ל מאמרם כהזכיר

ירעשו עיי *כו לאברהם וכור הה״ד בצרותס לבניהם היה מה הוה לס נעו
ערו״ל



צג קג תהלים אל רוממות

על־*־־ חסדו• גכר על־הארץ כגבה כי יא
 דקרחיקממגו ממערב מזךח כרחק יב יר^ץ:

ירוה רחם על־בנים אב כרחם גי :את־&שעעו

 שנות הס הארץ על השמים כימי כו" ירכו למען אומרו כי זיל מרבותינו
 אל ונבא )יא( * לארץ השמים שמן כימים שנה תיק שהיו ח״החנות

 כי על הוא הלא לנו יתברך עשה כחטאינו שלא מה דוד אמר הענין
 חסדו ועלה גבר האבות חיי ימי כל שהם הארץ על שמיס גבוה כשיעור
 כי האבית הס יראיו על יתברך
 גבה חל חסד ס שה מעשיהם פירזת

 אכלוהו שלא מהס ונסתלק למעלה
 התנשאות לשון הוא גבר ואומרו הס

 גברו אביך ברכות אויב גבר כי נד״א
 נשנות א' לכל כי באחיו נבר ,יהודה

 הס אשר מעשיה' סחת נסתלקו חייו
 ת״ק הכל שעולה חשד בתורת

 עשה כחטאינו לא כן ידי שעל סנה
 חסדם היה כי כוי כעונותינו ולא לנו
 שני דבר ועוד )יב( לגןר!ע

 על־יראיו
טו:אנחנו

 כי־^ר (כור יצרנו ידע כי־הוא יי
כן השדה כציץ ימיו כחציר אנוש

 עוד ולא־:כיךגו ואיגלו עברה־כו ירה כי טז יציץ
ןעד־ץולם לם1מע1 יהוה והסד ח מי^ו:

ממערב מזרח כרחוק כי והוא עזרנו
 ימות שמשס״ה לרמוז שכ״ד עולה שהשטן מז״ל ענין והוא וכו׳ הרחיק
 וידוע הכפורים יום הוא ח' יום זולתי להשטין שולט כלבד שש״ד השנה

 נעשים שחס עצמם והפשעים העונות ידי על הוא משטין שהשטן מה כי
 היום ואותו ומקטרגים יתברך לפניו המתראים הס והן חבלה מלאני

 המיימיניס וזמן הכפוריס יוס סליחת כל כי וידוע מלפניו יתברך מרחיקס
 באופן ביום רק משפט אין כי כמדע בלילה ולא ביום הוא ומשמאילים

 שעות י״ב שכוח הוא ביום הכפוריס ביום הנעשה הבינוניים שמשפט
 כחטאינו לשלא לנו עזר הוא ובזה השמש בא עד השמש מזריחת שהוא

 שיש מה כשיעור כי לומר כן' מודח כרחוק וזהו עלינו גמל כעונותינו ולא
 שעית י״ב שהוא בואו עד השמש מזריחת שהוא למערב מזרח בין ריחוק

 יום של שעות י״ב שהם עלינו מלקטרג פשעינו את יתברך ממנו הרחיק
 תערב גס שזל״כ השיעור סדר שהוא ממזרח התחיל כן ועל הכפזריס

 ת גס פסיק על הזוהר ספר מאמר דרך על הוא וההרחק ממזרח רחוק
 בחטאו הנעשה קטיגור חת יתברך הוא והרחיק שהעביר חטתתך העביר

 שגבר אמרתי ואשר )יג( יתברך לפניו יקטרג בל והרחיקו דוד של
 לעולם להם קייס שעודנו שמורה למעלה שעלה שהות יריאיו על חסדו

 לומר כו' בניס על אב כרחם לז״א לבניהם האכילום כבר והלא למעלת
 ולא לבניהם טובם שמניחים כניס על אב שמרחם כמו יתברך שריחם
 לה' כניס הם גס כי האכות הס יראיו על ריחס יתכרך הוא כן לעצמם

 קיימים עוד אס כי בניהם שאכלו במת גס מעשיהם פירות ניכה ולא
 חסדו גבר אמרתי כן ועל כלו' לתעלת קיימת תקר; מאיכות ונעשים

: למעלה ועלה שגבה
 ואס מחטאו יתנה איש יחטא חס הלא איש יאמר חס יאמר או )י(

 לזה תעשיו פירות אפילו העולם בזה לו ייטב לא מצות יעשה
 מה עתה ראו לומר כז' עשת כחטאינו לא כי הוא נהפוך אדרבא חמר

 עבירות לעושה קדש שרפי קדושה כחזת פועל שבתן מצות עושי בין
 אשר הגמול עונות העושה כי חבלה מלאכי טומאת כחות עושת שבתן

 עוכריו הן הן כי הוא לו משלמים אותם בורא שהוא הטומאה נוחות
 מאמרנו והוא ובגהינ בעת'ז עונינו ביד זתמוגכו כד״ח אותה הממוגנים

 בגהינס בהם לישרף עצים עצמו על תוליך שהיה מהאיש רז״ל סיפור על
 לייון עתו מוליכם הוא בו דבקו אשר עשה אשר הטומאה כחות כי שהוא

 בהאיעלמא מצות ששכר גה קדש שרפי ובורא מצות העושה אך ידם על
 משלם וגשמיית ארציית פעולת פה שעושים שמה טובם גדול הלא ליכא
 לא יאמר וזה לארץ השמים כמן יתרון שהוא עליון רוחני שכר לתה

 שהם אותם פועליה שאנו כעונותינו ולא אותה עושים שאנו כחטאינו
 כי )יא( לנו עשה אותנו שתרעיס רעה לנו וגומלים הטומאה נחות

 על חסדו גבר כן הארץ על נכהותס באיכות הארץ על שתיס כגבוה חס
 ששכר לארץ השמים כתן לרוחכית גשתית פעולת לנו מחליף כי יראיו
 נקבל שלח לנו שטוב בחופן רוחני אושר משלם גשמיים באיברים מצות
 אושר ונעשים למעלה הפירות לנו שמורים כי פה מעשינו פירות סכר

 כגבוה שהוא גשמיות טובות שתיו הזה העולם טובות פירזה תחת רוחני
 על הקודם מעין הכתובים שיעור יהיה או )ט( • כמדובר סתיס

 והעינות החטאים הס בגהינס תאדם את ותסגפין הדנין כי הקדמתנו פי
 הענין אל ונבא * כמדובר מהם הנעשים קטיגורין חבלה המלאכי סהס
 שהוא יראה אס הלא כי שעלי הייסורין על נפשי תדאגי אל דוד אמר

 בעולם שהוא לנצח לא כן ידי על כי לי טוב אז אותי ביסרה מריב יתברך
 פהפירות לי מטיב ואלוהיה בלבד הזה כעולם אס כי יריב הנצחי
 כי אותו וישמור יטזר לעולם לא אשמותי עונש אצלו שומר והיה מעשי

 ולהתענג פה לנכותם לי טוב כן על בגהינס ייסרני עילם באותו הלא
 טוב מה איפה דעי יריב לנצח לא אמרתי אשר כי )י( נדשןשם

יראיו

עצמם

 המלאכי הס ועונוחינו כחטאינו לא הלא כי שמה מהתייסר פה להתייסר
 עלינו וגמל לנו עשה בגהינס עושיהס את המסגכיס מהס הנעשים חבלה
 ברחמים וייסדנו היא ה חלקנו ני הזה בעולם יה שייסרנו במה שפה

 פיחת ויאכילנו פה לנו ייטיב שאס יטור לעולם לא אמרתי ואשר )יא(

 בעד נתייסר סוף סוף פה מעשינו
 הנה כי לך דע עולס אשמותינובאותי

 על שמיס איכות כגבוה כי לצו טוב זה
 הוא חסדו ויתעלה גבר כך הארץ
 תחת כי יראיו על מעשינו פיחת
 טובות לנו ית| הארציי העולם טיבות

 עוד ולא )יב( רוחניים שמימיים
 הזה העולם ייסורי ידי שעל אלא

 זה כי למערב מזרח שישבץ כרחוק
 ומתגדל וחור והולך להאיר מתחיל

 חושך יהיה עד להחשיך מתחיל זזה
 על תמכו הרחיק כן בעצם אפילה

 הלא מידי' שים לפשוע אדם התחיל מעת כי והוא פשעינו את יסורין ידי
 ידי על ועתה רשעו :פילת ל קץ אין עד ומתפקר הולך יהיה טבע בדרך

 מאהבה הייסורין קבל עד מעט מעט מהפשע לשוב מתחיל ייסורין
 ייסורין עושים נמצא ואור זכות מהפשע עשות עד שלימה בתשובה
 !הבה ת השב כי רשב״ל מאתר והוא למזרח שידתה לתערב מהדותה

 לישראל ית' בחרו אל טענה ועוד )יג( * כזכיות לי נעשים זדונות
 על חב כרחס הלא כי עון לנכות גהינס מייסורי הזה בעולם הייסורין

 יתברך הוא לו ששאל אברהם הוא אב כרחס כי כו׳זהוא בניסריחסה'
 כי שהוא המלטות את לבו ובירר מלכיות או נהינס לבניו חפץ היה מה
 הס שגס יראיו על ה ריחם כן עולם מבאותו הזה בעולס צרה לגבר טוב

 ייסורי תחת הזה בעולם ייסורין לישראל ויבחר לה' אתם בניס כד״א בניס
 לבנים ודס בשר אב עשה כאשר יתברך הוא עמנו יעשה לנו ודי גהינס

 פר סו כאשר עצמו מעל בנו על יותר לרחם אנשים דרך כי היות ועס
 ליסטאותו על שיודה רעים וייסורין הכאות אותו מניס שהיו מלסטיס

 בבנו יד ישלחו וטרס יודה לא אס ליסרו ואמרו בנו את והביאו וניחש
 : מגופו יותר בנו לאדס שחביב כיא זה ואין נפשו למות והערה האב הודה
 ת' בעיני טוב כי אות'למעלה אחרי כו' יצרנו ידע הוא כי )יד(

 הזה בעולם ייסורין עליהם להביא ישראל להנאת
 דבריו ובכלל למעלה כמדובר לדבר טעם בנהינסונתן מלמרקאשמותס

 ידכאו הלא הייסורין כי חיש יאמר והלא כו' ה' ריחם כו' כרחם אומר היה
 כלומר הוא ומר רע כי יצרבו ידע הוא כי אמר לוה רחמים דרך בהס ואין
 ומחטיאו ומהוללו עליו מתגבר סמוך יצר היה הייסורין חלמלא כן ועל

 עצת ויקרב יבחר כי והוח ליתקן אפשר ייסורין בלי הלא תאמר זשמא
 כמפורש עפר למקום הולך שהוא בזוכרו ערכו אדם לההביל התנא
 אמר ולא הולך באומרו וגס עפר שנעשה למקים הולך כי במקומו אצלנו
 אל יתן וכן עפר העשותו אל ומתקרב הולך הזח שתמיד לומר תלך ולאן
 ההזרעה זמן על אומר שאינו שם שכתבנו וכמו סרוחה מטפה שבא לנו
 הולד נוצר אז כי מסרח לכי שגביל ימים שלשה שאחר מה על אס כי

 זרוע הזרע שמתעפש עד מצמחת שאין הארץ ותבואת האפרוח מעין
 לא לאדם נגלה אינו כי וחשבון הדין ישכיחנו הרע היצר כי גס כן ואס

 בייסורין בצע ומה יתןחללבו לשהחי אלה בשתי מהסתכל יבצר
 היות עס שמחטיאנו יצרנו כח כמה יתברך הוא ידע הנה כי אמר לזה

 ונס )טו( עפר למקום הולך חתה ולאן שהוא אנחנו עפר כי לנו זכור
 באומרו התנא שרמז מה שהוא ימיו כחציר שאנוש אס כי רחוק שאינו

 שאינו השדה שכציץ כור ז לנו שיהיה וגם כמדובר תלך אמיר ולא הולך אס
 הטפה היית אחר רק נעשה אינו אנוש כן הזרע התעפש אחר רק צץ

 יצינו ידע יתברך הוא כי ואמר באתכו׳ מאין התנא מאמר שהוא סרוחה
 מטיפה ושבאנו נו אנח עפר כי התנא מים אצלנו זכור היות עם מר כי

 :הייסורין אלמלא להחטיאנן הוא רב כי ה' ידע היצה"ר כח עכ״ז סרוחה
 ייסורין יסבול לגבר טוב כי חות' אחרי כו' עברה רוח כי )טז(

 אחר טעם עוד עתה אמר לשבח טעמיס ונתן הזה בעולם
 יהיו לא כי א׳ אחרות טובות לו עוד בייסורין מדוכא היותו ידי על כי והוא

 כמתדבק צער בלי ומיד עליו עוברת ה׳ רוח אס כי במותו חרצובות לו
 כחז״לכי אחרות פעמיס להתגלגל יצטרך שלח ועוד ואיננו ה׳ ברוח

 וזהו הימין לקץ לגורלו ויעמוד וינוח הכל מירק ייסורין ידי שעל אפשר
 התחיה עד כלומר בו שהיה הזה העולם הוא מקומו עוד יכירנו ולא
 אשר מאיכותו למעלה זך יהיה בי מקומו יכירנו לא אשר זך יבא או כי

 ועוד )יו( * למקומו ניכר יהיה לא באופן מתחלה בעולמו היה
יאושר ראוי שהיה מעשיו פיחת הוא ה וחסד כי והוא אחרת הטבה
יראי על עילס ועד מעזלס נזסע רוחני אור יהייי עתה בהם בארץ

3 ׳ א בד



קד קג תהלים אל רוממות
 הנא כעולם עליהס יהיה הזה כעולם לקכל להס שהיה החסד כי עצמם
 ס מעשי? פרי זולת צדקה כקורת גס תעשיהס פירוק החסדשהוח חולת
 לא שחס מלטמא! בריתו שומרי בהיותם )יח( כניס לכני ה ייטיב

 ל בחת לשמרי יח בנס: לבני וצדקתו יראיו
 הבין בשמים ידוה י* : לעשותם פקדיו ולזבח

 ברכויהורה ד :משלה בבל ^ינורהו

 : דבךו בקול לשמע דברו עשי כח נבח ביו מלא
: רצונו עשי משרתיו ^איו כא
 כ^־מעשירבכ^-מקסורת1 ;הורה ברכו מ

: אתקהוה נפשי כרכי ממשלתו
 אלהי יהוה ארת־יהות נפשי ברכיא קד

 ויהדר התור מאד נדך-ירת
שמס נוטי־ה בשלמיה אור עטה ב לבשת:

 העדר על שנוסף וגס וטיכיס רעיס גס והורגת באה אנדרולמוסייא כן
עשה מצות יעשו לא הכרית שמירת

 פקודיו זוכרי היותם אס כי בעצס
 צדקה לעשות מספיק בכונתעשוהס

 ה' )יט( ♦ כניהס כני עס
 להסיח חד כהתימו הנה כו׳ בשמיס

 ייסורין על תתעצב כל עסנפשו
 עוד הנה עתה אמר הכתוב ככל

 מכל את גדולה כי ה' אק קכרך אןיר
 ידוע הנה כי והוא העולמות שלשק

 עילמות שלשה כלל העילס חידוש כי
 הגלגלים ועילם זכים המל עילם

 גס כי ז״ל שאמרו כמו השפל ועילם
 המלאכים בריאת זמן המקדים לדברי

 כי בראשית ימי של שני כיוס הוא
 שלא בראשון נבראו לא הכל לדכרי
 בדרומו מותח היה מיכאל יאמרו

 ה' כלל העילמוק 'שלשת כל אק והנה כוי בצפונו וגבריאל רקיע של
 דוד חמר הענין אל ונכא * כו׳ עשה אשר כל אלהיסאת וירא באומרו

 כאשר גס א© כי ה״ב ידי על בארץ ששכינה כזמן לימר צריך אין הנה
 אל העולמות הנהנת עיב לא זה כל עס זו כס הכין בשמים יה נסתלקה

 אשר היא הידוע בכל כי שהות משלה בכל מלכותו אס כי ומזלות שרים
 באותו העולמות שלשת כל שכולל עשה אשר כל את ים לה א וירא נאמר
 העולמות מהנהיג מש לא כי יקברך מלכותו מושלק שס הנזכרים הכל

 : הידוע בהכל כאומרו שהוא הכי׳יק בפתיח בכל אמר וזה ית בהשגחתו
 מפלה ככל תמיד יתברך מלכותו כי אמרתי הלח וכו׳ נדני י )ך

 הכל הכוללת אדס של נפשו היא אשר לנפשו דוד אומר
 העולמית שלשת כל ממעלה מעלתך גדולה כי דעו כנודע ישראל ובפרט

 כישראל בחירה גבירי ולא בהס שניתן כח גבורי שהם היות עם כי והיא
 למ׳ד לשמיע ולמ״ד לשמוע שזכית דברו כשבילשמועבקול ה ברכו ז”עכ

 מלחכיועלמהשנתוסףכהסכח יאמרראוייברכוה אי נעבור*
 כשביל יברכו וגס דברו עושי כח גבורי וזהו דברו עושי היותם ידי על

 ה ברכו או דברו ה בקול לשמוע וזהו יתברך מפיו קיל לשמוע שזוכים
 ,ח דבר שבעשותס החשק בזכות כח גבורי להיותם שזוכים על מלחכין

 ברכו וכן )כא( שני צווי על דברו בקול לשמוע אזנס ומטי׳ תאני' הס
 ה'להיותם עלשזיכס הגלגלים עולס חיל צבאות שהם הכלצבאיו

 וכן כב( ) דברו בקול שומעים ינס > ם עס יתברך רצונו עושי משרתיו
 בח״ל אפילו מעשיו מקומות שבכל על מעשיו כל ה' תת נרנו השפל עולס

 יתב' ממשלתו בו להיות שזוכה החומרי העולם אשרי כי ממשלתו משפיע
 בחינק לשוס לא ה' את נפשי ברכי כי נפשי גדלת העולמות ג כל על אך

 כו כי עצמו מצד ה' שהוא למת אס כי העולמות שלשת מברכים שעלית
 מג אחד ה'כל ברכו יאמר או " נפשי אמרה ה חלקי כי חלק לך יש

 שתברכי במה תלויות האמורות הברכות וכל בחינתו לפי א' כל העולמות
 שלשת כל מתקיימים ה את תברך שנפשי מה ידי שעל ה אה נפשי

 כנודע עולמות אין כן לא שאס כברכתו אשר איש ומברכים העולמות
 או )כ( * נבראו שבשבילם סבא ישראל בשביל מקקיימיס שכלם
 מעלת של בפמליא כח מוסיפים הצדיקים כי מרז״ל שידענו במה יאמר
 מישראל להיותה שהוא נפשי גדלה מה ראו יאמר ובזה המלאכים שתם

 ברכו הנה כי כנודע יחשבו אחת ישראל נפשות כל כי גס ומת 'צדיקים
 מישראל הצדיקים הס דברו עושי של כח גבירי אקס כאשר מלאכיו ה את

 כי בכס תכתוסף שפע גדול אז כי כחס נחרי שאתם בכס כח שמוסיפים
 לשרו רמז ברז״ל כנמצא השליחות שתעשו לכס רומו יתברך הוא אין אז
 שהיא ממש דברו בקול לשמוע זוכיס אתם שאז אס כי לו ודומה ים של

 על אס כי דבר יתברך מפיו שמוע בלי הלא כי מאד עד גדולה מעלה
 חלחלה שמרוב עד ומתרגזים ורועשים חרדים הס קדוש לפניו אומרם
 עתה גס ומה כור די כהר מזיעתם שיוצא עי־ ר״א בפרקי כת״ש מזיעים
 בהם כח נתוסף זכות•,ישראל ירי שעל בזמן חך ממש דברו בקול לשמוע

 כי יאמר דברו לשמוע אתר ולא דברו בקול אות אל לב בשים או לכך יזכו
 שהוא הדבר אותו יתברך דברו שהסעיפים בזמן ישראל של וכותס

 הוא מעשה שעשוהו דברו עושי כאות שעשו מדברו הנעשה המלאך
 הנרצה לשליחות ההוא דברו קול שומעים המלאכים אשר הוא המלאך

 עולם וכן )כא( כמדובר קשת הוא ממם יתברך מפיו אזכבשמיע
רצונו עושי ישראל הס משרתיו כאשר צבאיו כל ת' ברט הגלגלים

 ועצר אז כי רצינו בעוברם כן שאין מת עילם מאות! ייזבת לעולם יושפע
 בעילם וכן )פכ( בראשונה בס אתהשמיסכו׳כיידהעדיסתזיה

 מקומות בכל הך מעשיו כל על רחמיו תמיד כי מעשיו כל ה ברכו השפל
חת כי ה את נפשי ברכי הנול העולמות שלשת ככל שהוח ממשלתו

 האדם כי והוא כלס חת מקיימת
 העליון מעולם נשמה כלס את כולל
 נפש המלחכיס מעילם רוח

 מעולסהשפל הגיף הגלגלים מעולם
 חדס נעשה פסוק על חצלינו כמפור'

 ישראל נפשי תברך בכלס כן על
: ה את

ברכי )א( מד
כו׳

 י׳לבושין בפסיקתא ז״ל רבותינו אמרו
 העולם כשברא ה הקב לבש

 וראוי * ותדרכו' בהוד נתלבש
 שכתבנו במת ויהיה ענינס מה לדעת

 לעולסחורה שקדמו עלז׳דבריס
 הכבוד כסא צורך ענין הכנו׳מה וכסא

 הקלה סכקעטף מלמד אליעזר רבי מאמר גס ויתבאר העולס בריאת אל
 היה חיך יפלח הלא והוח^י *:עילם חר וברא הדרו זיו והבהיק בשלמת

 ואיך רעיון יכילכו ולח רוחניותו גדילת אל קצת שאין יתברך קליו מבא
 והס מלחכים ברא כי חיש יאמר חפשר הית והנה נשמי עולס יפעל

 מכריזים וכקיביס ונביאים תורה אמנס * העולם אה בראו כחמצעייס
 אור יהי ויקמר^תים חלי״ס ברא רק הזה כדבר להאמין חלילה חלילה כי

 הארץ רוקע לבדי שמיס נוטה ה' אני דבר ה בשס הנייח וכן כו' רקיע יתי
 נבראו לח אחד שביוס מודי׳ הכל ז״ל רבותינו ואמרו כתיב אתי מי מאתי

 כמפורש כו׳ בצפון וגבריחל בדרוס מותח מיכאל יאמרו שלח כדי מלאכיס
 אך עשת שמיס וה נעשו שמיס ה' בדבר אומרים והכתובים בב״ר אצלנו

 למען יתברך הוא הלא כי והוא בו ידבר דוד פת כי יתכן הקושי דבר על
 יהיה למען כלבושים מזה לפנים זה מסכיס עשת לקילו נשמי עילס יוכל
 אדם עין יסבלנו שלא השמש ניצוץ כמשל לסבול השפל הלזה בעולם כח
 זה בפני זת שניס ישימו הרבה יבהיק וחס זכוכית א' מסך ידי על לח אס
 בבחינת הזה הדבר המפלשויסבלנוכן הבתיקית יתעבה כן ידי ועל

 מת גשמי עולס להוות יתברך רוממותו חל שייכות יהיה למען הפכה
 ובין יתברך גדולתו בין כמסך ויהי הכבוד כסא ברא יתברך הוא עשה

 הבהיקות היה כי הספיק לא ועדיין מהעליון עב אור והוא השפל העולם
 שני ויהיו מעלה של ביה בו אשר המלחכיס עולס יצר כן על מאד סגעצ

 כשני היצירה ועולם הבריאה עולם החמת לחכמי הנקראים הלו עולמות
 מסכים ב שהס כמלבישיס מסכים להיות יתברך האלהות חל לבושים

 שנקלכש בפסיקתא יחמרו חלה שני ועל • שבחוץ מת אל הפנימיות בין
 הראשון אל כי והוא מזה גבות דרך בו היות עם הפשט לפי והדר בהוד

 עליו מהודך ונתת כד׳א שפע התפשטות ענין שהוא הוד קרא הנעלם
 המלאכים אל מושב הוא כי הברואים אל יותר הדרו המתגלה השני ואל

 והוא הרואים בעיני הנהדר הדבר על יאמר הדר תואר כי הדר קרא
 כסא הוא לעולם שקדמו דבריס שבעת שמה ז״ל מאמר והוא הנגלה
 התחלת שהוא מת רק שס להזכיר הוצרכו ולא הבזל מהטעם הכבוד

 השתלשלות אל מבא היה ת 11 שתי ידי ועל השני נמשך וממנו ההתפשטות
 בשמלת הקב״ה נתעטף עכין וזה צבאם וכל וארץ שמיס תעשיה עילס
 הוא תהדר זיו ממנו הבהיק כך ואח־ תתוד לבוש הוא הנז' הלבוש שתות

 שני דרך לנו שעוד עס השפל עולם וברא הדר שנקרא השני המלבוש
 נפשי ברכי דוד אמר הכתובים העכין אל ונבא בס״ד במקומן זה במאמר

 וזה הלז החומרי העולם אל העליון מהעולם פת הובאת אשר ה את
 מה לומר מאד גדלת אלתי ה לו אמור תברכנו אשר הברכת נוסח

 בו שנקיים הגשמי העולם את שבראת מה ידי על שהוא אלתי שנקראת
 היה כן על כי חלילה גשמי עולם שבראת חלילה כבוד העדר אינו תורתך

 רוממותך עוצם כל עס כי מחד גדלת אדרבא כי גשמי עולם לברא א3ן לך
 מן ואינו בו ומלהשגיח מלעשותו השפל לעולם אשר הגשם עצרך לא

 והדר הוד הלא כי גשמי עולם לברא מבא רוחניותך לעוצם היות התימא
 מבא היות עד הרוחניות !העבות שלשל .מען עשית זאת הלא כי לבשה
 כסא הוא הוד בראת תחלה כי לבשת והדר הוד הנה כי גשמי עולם לברא

 נבראו עצמם שהמלאכים עס המלאכים עילם הוא הדר כך תחר הכבוד
 שהוא כשלמה אור עיטה הייה כי הוא ההוד ואמר ופירש )ב( בשני

 בריאת שהוא בשמלה הקב״ה שנתעטף מלמד ז״ל מרבותינו שכתבנו מה
בו מעוטף. האצילות בחלו האצילות לפני כשמלה פרוס הכבוד כסא

ומכוסה



צד קד תהלים אל רוממות

 עכיכש השם עליותיו במים דסקרה נ כידיעה:
 עשהמלאמו י על־כנפי־רוח: המהלך רכיכו

 ”יסד־ארץעל־ י : לדט אש משרתיו רוחות
 כלברע תהום י :ועד עולם כל־תמוט מכוניה

מךגערךזף * :פסיתועל־הרים;ענזדרמיס

 אור התלבשות שהוא העס ובין בינו מבדיל שטליתו כאדם ומכוסה
 עילם הוא כיריעה שמיס נוטה כן ואחר והלאה יתברך שמעצמותז
 הכבוד כסא מאור שהבהיק ממה והוא היצירה עולס הנקרא המלאכים

 ועולם הגלגלים עולם כך ואחר ההוא העולם ונעשה שלתה א הנקר
 ווהן הנו' ההשתלשלות ידי על השפל

 כשמלה ה הב נתעטף ז״ל מאמרם
 הוא ט והבהיק הכבוד כסא שהוא
 הוא העולם את וברח היציע עילס

 )ג( והשפל הגלגלים הכולל הגשמי
 המקרה אמר הגלגלים עולם ועל

 דלככ'ר מאמרם והוח עליותיו נמים
 מ המיס ך נת רקיע יהי פסוק על

 האמצעי* הנזיפה ה הקב שגיל׳ מלמד
 שהוא הרקיע מק נרא וממכס

 כלס היו לא בעילם■ שהיו המיס כי היטב באר במקומו ־וצלינו כמפורש
 מרחפת אלהיס רוח שהיתה פניהמיס שהס מהעליונים א׳ מאיכות
 למטה אשר גשמיים מיס הס תהום פני והנקראים רוחניים היו עליהם
 רבותינו כיוונו אחשוב וכאשר תהום פכי על וחשך כד״א חשך היה ועליה'

 עליונים מיס שהוא נמים מיס כלו העילס שהיה באומרם בב״ר ז״ל
 גשם עשה וממט ממוצע חיכית היה לתחתונים העליונים ובין בתחתונים

 הגליד אחר לנוסח או האמצעית טפה גילה וזהו הגלגלים עולם הוא זך
 לרקיע מעל אשר המיס נאמר כן ועל הרקיע את וכיח האמצעית טפה

 בין הוא כך לרקיע התחתוני' המיס שבין כשיעור כי ז״ל רבותינו ואמרו
 לרקיע מעל אשר אלא נאמר לא הרקיע שעל מעלה של למיס הרקיע

 רוחניים הס העליונים שהמיס אס כי זה אין והכה ע״כ ובנתיס בינים

 המיס בתיך שהוא כמיס המקרה הכתוב עניי וזה כמדובר כמאמרנו
 קירה הגלגלים בעולם הנכללים גלגלים כל הס עליותיו אמצעית נטפה

 כי קושי יש עדיין והנה כמדובר האמצעית מהטיפה היא במיס אותס
 עולם העשית אחר ארס כשנברא הלא כי והוא כבודו לפי שלא יראה

 נסתלקה אדם שחטא אחר כי כנודע יכול כב שכינה השפלהיתהבו
 עבים וראם סיני הר על ה' וירד נאמר תורה במתן וכן ראשון לרקיע

 ומת רכוכו ישים וגשמות עביות בעלי עבים שרם העולס יסודות ד הס
 כי שתראה גס לו״א הלזו בחרץ למקום ס ממק מהלך שהיה במדבר גס

 רוכב הוא שממש כן הדבר אין כי תתמה חל רכובו עבים שס יתברך הוא
 ארבע על שהוא דוח כנפי על שמהלך כיאס עביס השמים עצם על

 ;שר כ השמים על והמה בס יתברך שהוא רוח כנפי שהם שכינה מחנות
 כי ממש ההר על חיכו סיני הר על ה׳ וירד שנאמר גס כי בסיני בהיותו

 סיני בס ה כו׳ אלהיס רכב כדח סיני שעל מלחכיו מרכבת על תם
 מלאכיו אפילו כי בגשמיות ישתמש לא הוא כי והראיה )ד( נקדש

 או )א( ♦ כן' רוחות מלאכיו עושה וזהו לוהט ואש ,רוחו הס ומשרתיו
 חלהיס ה עשות טרס כי ידאה הנה כי והוא כו' גדלת ה*חלהי יאמר
 לצמצם והוצרך יתברך כבודו מלא היה המציאות חלל כל ושמים ארץ

 יתברך סילוקו אחר הנשאר בחלל העולמות שלשת לברא למעלה כבידו
 ועוד יצומצם קדושתו התפשטות שבמקום מעלה כלפי כבוד זה אין והבה
 מלאכים ואס נשמי עולם לברא ,ה רוח הלך הדרך איזה כי והוא שבי דבר

 הוא כן ואס מהעולם מסולקית ועיניו ידיו יתברך הוא כי נמצא בראוהו
 הדין שורשי הס והן ועונש ושכר ההשגחה ומדת חלילה הבחירה הבדל

 התצמצמה אשר הצמצום כלומר מאד גדלת אלהי ה' אמד הא על כן על
 גדלת אלהי ה׳ אדרבה כי יחשב גדולה להעדר לא מעלה כלפי הקדושה

 הדדהוד ויש ישהוד כי והוא לבשת והדר הוד הנה כי הוא והענין מאד
 שמבהיק ההוד בהיקה הוא והדר העליונה הקדושה ההפשטות יקרא

 ההוד היה לא כי והוא ממש הוד עצמות ולא הדר שהוא והלאה מההוד
 ג* כללות סוף עד והלחה הוא מן שהיה ומה עתה שהוא מקוס עד רק

 ההוד מן היוצא הדרשהואבהיקות ׳ אס כי ממש הוד היה לא העולמית
 ההדר וצירף שהעלה הוא יתברך הוא שעשה מה העולם בבריאת ואז
 כעליון דק בלתי התלבשות משניהם זעשה ההוד עם הבהיקית אותו הזא
 כי יחשב לגדלו* זה כי נמצא א׳ לבוש משניהם שעשה לבשת והדר הוד וזהו
 עלה לא ההוד אך העליון ההוד עס ונצטרף שעלה בהדר יתרון ניתן

 הלא לבש והדר שהוד מה היה ואיך )ב( בו שהיה מהמקום ונתצמצס

 שמקרב בשלמה שמתעטף כאדם שהוא כשלמה אור עוטה היה ט הוא
 אחד אך אליו ההדר פשטות . י* אסף כך עצמן אל חלקיה כל ומחבר

 שתחתיה מי על לאהל הנטויה כיריעה שהוא כיריעה שמיס נטה כך
 עוד " התחתון העליון^ עולס בין מבדיל כמסך שהיא המשכן כיריעות

 התחתונים עולמית כי נוטה הדעת היה כי שהוא השני הדבר שעל יתכן
 ועונש והשכר ההשגחה נגד איש מפי עתק יצא באופן המלאכים נראוס

 נחלקו לא כאן עד כי מ״ר ז״ל מאמרם והוא ט׳ שמיס נוטה אמר ק על

ינוסון

 ושמים ארץ אחרעשוח יוסשכי
עצמם מלאכים ברא לא המלאכים

 לא הכל לדברי אך בחמשי או בשני היתה אס אלא המלאכים בריאת על
 וגבריאל רקיע של בדרומו מותח היה מיכאל יאמרו שלא בראשון יבראו
 ה אכי ׳ד הה בראשון נבראו לח לכך באמצעיתו ממדד היה והכה בצפונו

 אצליכו ומבואר עב כתיב חתי מי מאתי הארץ וקע ׳.־ לבדי שמים נוטה
 גבול בעלי השמים להיות כי במקומו

 גשמי הוא גס הגלגלים זגסעילס
 לעלות מקוס הי׳ כן על זך שהוא עם
 עיסקי' היו מלאכים כי איש לב על

 בירותן זה גבול להס כוהנים י כשמיס
 הכדוריות אך בצפונו וזה רקיע של

 העיגול כי גבול שייכות בי ין ש
 ממדד יתברך היה קצוות משולל

 פתחון להסיר כן על כזמציעיתו
 עד המלאכים את יתב ברא ז ל פה

 עולם יתברך ברא כאשר כי נמצא
 שלמטה עולמית גס !ח ברי אחרי "א

 יריעה אס כי בה יושבי המשולל' כיריעה שמים בוטה יאמר וזה מהס
 עולם הס כיריעה שמיס נטות אחר כי הגלגלים עולם וגס )ג( בלבד

 כן אס תאמר ושמח הגלגלים עולם הס עליותיו כמיס קירה המלחכיס
 היותו כבודו לפי אינו כי למעלה סילק הודו התפשטות זפילו ש איפה

 מצינו והלא הס וגשמיים עביס כי והשפל הגלגלי' בעולם גשמי במקום
 בארץ וכן גשמי עילס שהוא שמי'בעזרך רוכב כד״א שמי׳ רוכב שהוא
 יימס לפניה׳ וה'הולך ובמשכן סיני הר על וירדה שנאמר סיני בהר
 בתחתונים דירה לו שתהיה נתאוה העולם חת ה הקב ברא מאז השר וכו'

 כנפי על מהלך אלא ממש רכובו עביס שאין לך דע רכובו עבים שיהיו
 כנעירוחכיאמנסלאישבאלהיס שהם שכינה מחנות כנפי שהוא ח ר

 סיני הר על ה וירד הכתוב במאמר כי כנודע גלגלי' על ולא הארץ על
 רכב הכתוב כמאמר מלאכיו מרכבת על אס כי חלילה ממש הארץ על לא

 רק אינו רכובו עבים היות כי להיות כן על בקדש סיבי בס ה׳ כו' אלהי
 אך כו׳ רוחות מלאכיו עשה אז כן על )ד( רוח כנפי על מהלך להיותו

 וזהו עילס של בבריחתו מסייעים היו שהמלאכי' ;מרו י פן מקזדס לא
 לפרות רוחות מלאכיו עושה שהוא”כו מלאכיו עושה כו' המהלך כז' השס

 לפניו ומשוררים מרכבתו מלאכי הס אס תאמר ושמא בשליחות ולעופף
 מעופפים רוחות שהס גס לז״א ממרכבתו ויעדרו וחנה אנה ישלח' איך

 כנחלת לוהט אש הס הנה כי הוא ואיך עמו משרתיו הס רוחות בהיותם
 הלוהט כחש המה כן במקמו נשאר והאש ומתפשטו' עולה שהשלהבת

 כל כן כי לסליחות פ? משתלח מהס ומתפשט לוהט וכח למעלה שעיקרס
 כנודע שם מציאותו שורש עיקר מניח מקמו לזולת ההולך רוחני דבר

 העול'שלק בריחת ענין אומרו כו'אחרי חרץ יסר )ה( למדעיסחן
 בעניי הנופל אחר קושי גס לסלק בא אותו יתברך מלברא הגשם עצרו

 הקיום מסופק עולם יתברך הוא ברא חיך יפלא הלא כי והוא הבריאה
 בשביל כי יתבטלו לאו ואס יתקיימו מעשיהס הדורות יכשירו אס הלא כי

 הוק הדבר תשובת אך העיל' את הקלה ברא ראשית שנקראת התורה
 שבהם צדיקי' שלשי' יחשרון לא דור שבכל יתברך הוא עשה כן על כי

 והאיץ בא ודור הולך דור בחכמתו שלמה ,מר מ וזהו עומדת הארץ
 יסדה כי כו' תמוט בל מטכיה על ארץ יסד פה יאמר ווה עומדת לעולם

 תמוט בל כן ידי ועל ודור דור שבכל צדיקי' שלשי' שהס מכוניה על
: ועד עילם

 מאז כי המיס יקוו פסיק על רז״ל אמרו הנה כי' כלבוש תהום )ו(
 בהם לעשו׳ שעתיד למה הכינם העולם את הקב״ה ברא

 בהס שעשה והמשפט אנוש בדור עזלס של שלישו שהציף מה שהוא
 לעשות עתיד שאני למה המיס לי יקד המיס יקוו וזהו המבול בדור
 לישפך שיהיומוכנים מארץ העמיד'מאזגבוהיס כן שעל וכןאמרו בהס

 כי זה פסוק על אמרו וכן מלפניו שייראו עשה האלהיס כי הארץ על
 ובזה י ־ מהמצרייס וינקם לישראל שיקרע היס עם הקבה התנה גס

 ארץ יסד יתברך הוא איך אומרו אחר כי והוא הכתובים ביאור אל נבא
 והנוטה אלילה בטלה פעולתו תהיה נוכל תמוע שבל באופן מכוניה על

 יוכל והנה ראה תבל עליהם ששת ודור דור שבכל הצדיקים שהס כתבנו
 אנום בדור לעשות שהאיל מה עינינו נגד הלא כי ולומר לדבר איש

 כי אמת הן כי דע אמר לזה כלו העולם שנתמוטט כמעט המבול ובדור
 תהום שהוא טבע כדרך שלא שהוא המיס על הארץ רקע ארץ יסד מאז

 יעברו שאס ואמר כמתרה כן ועשה עליו שרקע כארץ כסיתו כלבוש
 היותם עם הריס שעל יתעתד בחופן הטבע אל הדבר יניח יתברך רצונו

 שהיו עילם של שלישו שהציפו אנוש בדור היה כאשר מיס יעמדו גבוהיס
 יתברך הוא החנה וגס )ז( ההרים ויכיסו שנאמר במביל וגס הריס בו

ד״ק כמה ינוסין נערתך מן ווהן יתברך י־ילתו להורוח סוף ים קריעת

היס 3 * כ כד



קד תהלים אל רוממות
 ואחר ויחרב ף מ כיה ויגער כמד״א גערה ידי על והיה ויבם ראה היס

 ירדו הרים קנלו ח :לרעםףיחפדן1^^מךק
גכייל־־ ט : להם ,יסדת1 זה אל־מקום בקערת

 יתברך רצה לא זה אך )ח( המיס ידי על יתברך גדולתו להורות מחו
 ויתן בקעות שירדו עשת אנוש בדור הריס שעלו שמה אס כי שיתמיד

 להם יסדת זה מקום חל להסגבילס
פת עד פסוק על ז״ל ־זמרו ם כתו הוא

 מאז היה שס כי תב־! עדיפה ט תבא
 יתברך הוא שסלים אשר הגביל
 שלא זופן ב העולם שליש הציף אתרי

 )ט( החוח הפעם חך היההענין
 כאשר יעבורון בל שמת נגול מחו כי

 ישכון כל וכן אבוש כדור עכרו
 המבול בחר כאשר הארץ לכסות

 מטנית על תרץ יתברך יסד מחו כי
 ח1)י(הט'ס * טעולהועד נלתמ

 עוד אמר'־נח בנחלי'כו' מעיניס
 על הפרטית !תך השג על ראיה

 האיכות לקלי גם אף ע;לס יצורי כל
 קמת בריות על אפילו חסת הלא כי

 מעשה להיותם רק זה ואין .ת1 תקוע

 עד רתמים עקרני ותפגחתך ידיך
 לומר צריך חין הלח כי נניס ביצי

 נאותים בעקומות מעיניס שתשלח
 הצרים בנחלים כיחס עיר ליישוב

 ולא צר מקום שביניהם הריס נין
 יהלכון שם השדה חיות רק בס יגורו

 אסלח בצע ומה )יא( מעיניס
 בס אין אשר שדי חיתו כל שישקו
 תושבי פראים שישברו וכדי מועיל

 יתגלה ולמען צמאס המדברות

 : האיץ לכסררת ;ישבץ—בל כל־־^כךון בת ש
 : יהליון ;םבץהיים בגחלי ^שלהסעעים י

 :פךאיסצמאם ישברו שדי ;שקוכל־תתי יא
 יתנר סכקע*אים :רן יש 'הש^ם עיף עליהם י□

מעשיף ספדי סעליוירתיו חיים משקה יג :קול

 : מךהאיץ להם להוציא האדם שילעבדת רע
 סשסן פגים להצהיל לבב־אגוש ישסה1 רץ ט

 יהלרה עצי ישבעו טי :לבב־אגושיסעד ולחינם

 יקננו צפרים אשר־שם יי :נטן! אשך אר!;לבנוץ
 ליעלים הגבהים הרים יח :ביתה ברושים חסידה
 לסועדים ;רך! עשה יט :לשפנים סהסה סלעים
 ־13 לילה ויהי תשת־חשף ד :מבואו ידע שמש

שארם הבפיריכם נא היתו־־;ער:“תרמשכל
 השמש תזרח נכ : אכלם מאל ולבקש למיף

 יצאאדכם מ :יךבצון גתם1;אסץןואל־מע
 1 מד״׳־רריי כי : ורךענךר־זועדי־עיב לפעלו

הארץ מראה עשית בחכמה כלם יהרה1 מעשיף

 שם-ךמש לדי□ ורחב גדול הים ׳ זה כה :קנעך
שם כו : עם־גדלות קטנות רדרת מספר ואין

 בלם כז לשחרךבו: יצרת זה׳ לדתי ;הלבון אנץת
 להם תתן כ" :בעתך אכלם לתת ישברון אל;ף

חתסתיר כט :טוב ידףישבעון תפתה יר־^קטק

 המיס מקום מדברות יושבי לפראים
 צמאס לשבור שמה וילכו ההרי' שבין
 )יב( להם ומכין עושה אתה מה

 השמי' עוף המעיבים על הוא שעליה
 וסבכי ערבות ושיגדלושס ישכון

 קול יתנו עפחי׳ בין למען עפחי׳
 ימשכו למען הנזכ' השמיס עופות

 עד ויגיעו הקול הברת אחר הפרחים
 ושיעור צמאה לשבור המי' מקום

 כוי עליהם וכו׳ שישברו די כ הכתוב
 האד' בעכור עושה כמה ראה כו הריס מ־&קה )יג( י קיל יתנו

 ממיס שלמעלה מעליותיו ועכורים הרי'החומריים משקה הלח כי
 ז״ל שאמרו כמו ברדתם מהם יחסר שלח אמת והן רז״ל כדעת עליוני׳

 כי ד׳א כמה למעלה יחהר ולא ימטיר בלבד שמזיעהס רבת בבראשית
 עם )יר( הארץ תשבע זיעתן היא מעשיך מפרי וזהו מיס נטפי יגרע

 ועשב לבהמה חציר מצמיח להיות הזאה החרד כל שיעשה יקשה זה כל
 חציר עם זריעה בלי שעולים בעשבים הנחות מיני שיש האדם לעבודת
 רוקח בהם הארץ מן עשבים מעלה חלוה סירא בן שחמר כמו הבהמה

 שעל אלח כו׳ לחם להוציא המכוון כל הוא אך כו׳ המרקח' את עושה
 מתבואת ולח מזה עיקר שעשיתי ימה )טו( כלס נהנים דרכו הי

 הלא כי דומה אינן הארץ מן ויין לחם להוציא לומר היה ומהראוי הכרס
 ממנן לכן יסעד ולחם אך אנוש לבב סעיד ולא כו' לבב ישמח זיין

 שם שחין עם מעליותיו ה' עצי שישבעו מה וכן )טז( עיקר עשיתי
 מה אגב שהוא לא אס באלי בצע ומת יקננו צפרי שס אשר )יז( רק אדס

 העליוני׳ולמה מעליותיו הריס משקה או )יג( ט לחס להוציא שאמרנו
 ונהרות ממעיינות הארץ תשבע ראוי היה מעשיך מפרי והלא כן יעשה
 על אז למרום עיניהם שיחלו כדי או טעמי' שני רז״ל ואמרו מצרי' כארץ
 יתברך הכתובי׳כונתו ושיעור פה הטעמי׳יאמר מקומו׳עליוני׳ושני שישתו
 בשביל לא אם הלא כי מעלה של מעליותיו הוא כן על הריס משקה להיות
 אך )יי( הארץ תשבע מעשיך מפרי הארץ מציאות על רק ההרי׳

 שם להוציא והוא שני טעם עוד וגס כו׳ מצמיח הנזכ׳ בהרי׳ להיות הוא
 שהוא מןהארץ לחם ,ה להוציא אלא לצאת אומר איני הארץ לחסמן

 למרו' עיניהם אדם בני תולין מלמעלה שותה הארץ היות ידי שעל
 הארץ היתה אה כן שאין מה ׳ הארץ מן לחס ה׳ להוציא במשך כן ידי ועל

 אל ואל ויאוריהס בנהרותס בוטחי׳ היו כי ,מצרי כארץ מלמטה שוקה
 בידו הנהרות מימי גם כי הארץ מן לחס להם יוציא ולא יקראוהו לא על

 יאמר או )יג( • כבקודס כו' ישמח זיין וא־מרו המה יתברך
 והיה יתן ומי העליונות מעליותיו הריס מ&קה יתברך כיהוח אתמחה

 לבעלי כקשר לחדס מוכן מאכל שתצמיח נחרץ בר פס׳ שיהי מועיל
 עבודה בלי החרץ תשבע המטר פרי הוא מעשיך שמפרי ומהרקוי חיי'

 רק כן לא אך )יי( ובהמה ה.דס
 הוא אשר ועשב לבהמה ציר מצ

 שהאדם שצריך האדם ^כודת צרק
 אדמתו וישדד שיפתח יעבוד

 ולמה הארץ מן לחס להוציא ויזרענה

 מזונה שיוכן הבהמה מן הארס יגרע
 וגס )טו( יתברך מתתו מאליו
 עטיעה שצריך זו שאלה יש היין שעל

 החרשתי עלזה ודריכה ובצירה וזימור
 בברכה אלהיס שמשמח נס כי

 לבב וזהו אנשים וגס והבדלה וקדוש
 חל הנוגע לבכות שתי הכולל חבוש

 היא תועלתו דנה אנשים וחל אלהיס
 אנוש לבב ולחם אך בלבד שמשמח

 קושיא בקשה לזה אך )טז( יסעד
 לבנון ארזי כל הלא כי והיא אחרת

 יתברך הוא משביע תועלת משוללי
 לבדם עציה ישבעו מהרחוי והנה

 שבלולב מינים ארבעה כענין
 כמ״שז״ל ה שבארכעתסנקראשס

 תמרים כפיה ה הקב זה הדר עץ פרי
 נטע חשר לבנון ארזי אך ט הבה זה

 הריס )יח( ט צפרים שם אשר
 וצמח זריעה הנאת משוללי הגבוהים
 סלעים וכן יעליס מושב רק הקדמה

 )יט( בצע מה לשפנים מחסה
 לקדש למועדים ירח עשה הנה וכן

 להודיע ולח מועדים ולקבוע חדשים
 שמש הלא כי לילה ומהי יום מתי
 שלפעמים כירח ישנה ולא מבואו ידע
 ,ולפעמי שעה אחרי ולפעמי' מיד יצא

 יראה לא ולפעמי' הלילה בחצי
 הכתוב שעזר או * ולאימצח

 הוצרכו כי אשאל לא וירח שמש על
בדיל לה ושמש למועדים ירח שניהס

 מבואו* ידע כי הלילה ובין היום בין פייך
 סבובו בהדרנותיו יושלם באופן יום יום מבואו שידע אומר! יכלול או

 להשוות' כן על כי וחורף וקיץ האביב זמן בו ויודע ימים בשס״ה
 בלי לילה נא ויהי חשך תשת למה חשאלה אך )ך( שנים עבור יהיה
 לא כי יער חיתו כל תרמוש בחשך בו למען הוא חך לילה ויהי וזהו חשך

 בעבור בעולמו עושה זה שכל הבה חדס מבן בטוחים בחשך רק ירמסו
 אוכלס מחל ולבקש לטרף שואגים הכפירי' אז וגס )כא( חייס הבעלי
 חיתו כל תרמוש בחשך שמאשר רואם שחין צידתם עיקר שאז בחשך ויענו
 נענו כבר השמש תזרח וכאשר )כב( מהם לכפירי׳ יוכנו מהיות יער

 יתברך הוא מימין עמל שבלי הנה ירבצון מעונותס וחל וינוחו זיאספון
 ערב עדי ולעבודתו לפעלו אדס יצא כי האדס יגרע ולמה )כג( לב״ח

 כי לומר וחין )כד( ממנן חי הבעל הוא טוב האס מזונו ירויח עד
 רבו שמה בהיות הלא כי מהאדס יוקר עליה' תרחם רבים בריות להיותס
 או פעולה בלי עשית כחכמה כלס הלא כי מהאדס יגרעו הלא ה מעשיך
 בראשית ירושלמי קרגוס כמהמר חכמה שנקרא ראשון במאמר בחכמה

 היה שככר ממה הארץ מתמלהת היחה יוס שיום אלא כרא כחוכמא ברח
 נעשה שלא החד כן שחין מה כלו' כנודע כראשון שנכרת במה בכת קנינך
 מהכעלי יגרע ולמה נשמה בו ונפחת במיס וגבלהו עפרו צברה עד מחליו
 ורחב גדול היס זה הלא כי לפניך הוא שחשוב ועודדאיה )כה( חיים
 בכולן בצע ומה )כו( ט' מספר ואין רמש שס הלא כי בו בצע מה ידיס
 יצרת זה לויתן וגס מביבשה דרכס לקצר יהלכון אניות ששס במה לא אס

 שיהלכו באדס תועלת היס תועלת כל כי נמצא לצדיקי' לתתו בו לשחק
 ויבשת יס ברוחי כלס למה איפה כן ואס )כז( בלויתן ולשמחס אניות בו

 מה ילקוטון להם התן ואתה )כח( בעתו אכלם לתת ישברון תליך
 הקדש ברוח משיב )כט( כן' לפעלו אדס שיצא כאמור באדס כן שחין

 למען רק זה אין לומר כו' פניך תסתיר השלוס עליו המלך דוד ואומר
 יבהלון השמיס את ותעצר פניך תסתיר כאשר כי מאשמותס אליך ישובו

ואז



קה קד תהלים אל רוממות

 :ךוךזםיגרעוץו^־עפרם^ובוץ פניךיבהלקחסף
: ^עראוץוסחךשפנ;אךמה ל

 :במעשיו ה1לס^מחיה1^דיהוהיע לא

 : ויעשנו ;הריס ותיעחגע לארץ המביט לב
 : בעודי אזמרה בחץ ^ליה)ת לג
 יתמו לה :כיהוח אשמח אנכי ;ערכעליושיחי לי

 ברכי אינם עוד1 ורשעים רץ?םךרה\ * חטאים
: את־יהוההללו־יה,נפש

 הודיעו בשמו להוהקראו הודן. א קה
 שירו □ :עלילותיו בעמים

התהללו ג לוזמררלושיחובנ^־־נפלאתיו:

י בשם

 ישובון עפרם ואל יגועון כי לומד נינת ויקנו נס החס תוסף ואו
 הטזב רדזך שתשלח )ל( חד ותחנונים בתשובה הארץ על להשתטח

 בצורת כשנת ממזונם כניס הסתר כעיניה רואים עתה כו׳כהש־ יברחון
 תחיה יחד יקראן על ואל וכסובס בעיניהם המות יראו שהרי וכיוצא

ומחדש חדשה נהה כתנראס אותם
 כעניןמאמר והוח • אדמה פני
 וצבי סכל ארי דחיתי לא מעילם ו״ל

 מתפרנסים והס חנוני ושועל קייץ
 שחטחתי הוא חני אלא נצעד ז של

 יאמר או )נז( ־ מזונותי וקפחתי
 לומר ההדס כני על כוי אליך כלס

 ישנרזן אליך כלס מייתןסכאשר
 חכלסנעתו הנז׳לתת ככעליחייס

 כמן ילקיטון להס תתן מיד )כח(
 לטרף לפעלו אדם יצח שלא במדבר

 להוציא יצטרכו שלא שהוא ביתו
 ונוטל ערג עדי לפעלי לצאת ימיהם
 לא כי שלמותו וקכות תורה מדנרי
 ועל המן לאוכלי אלא תורה ניתנה

 יקרם כתורה ימיהס כל הוציא ידי
 עד כחי שהיה כרניאחאיכריאשיה

 ווה המתים תחיית קודם אחת שעת
 כאוצר נתונה מת קונו כיד פקודה נפשו חי כשאדם ז״ל רבותינו אמרו כי

 ועל להם המתוקן טוב לו מראין הצדיק בסילוק רו"לכי אמרו עוד
 לחיות התאבה שנפשם הצלנו כמפורש ישנים והס שנעה נפשם כן ידי

 שרואים ידיהטזב על המות לו שקשה וגופם כדוחה שנעה מצות לעשות
 ובשלשת בו אחחיזכיוצח כרבי ממש מקים ולא ישנים הס השפע מאותו

 להם שתתן המן מאוכלי והיינו אלתעניןאמרמייתן נכא חלו מאמרי'
 זמן יכא שכאשר בחופן ומצות כתורה ימינו כל נוציא כן ידי שעל ילקטון

 להוציאה ותפתח כידך פקודה שכחייס לאוצר• הנפש לשלח ידך שתפתח
 שישכעין יהיה להם מראה היית ■שחתה הטוב אז למות כעת שהוח מידך

 כמאמ' המתי' תחיית קודם א' שעה עד ישנים שיהיו להם שיהיה טוב
 לשעה רק כאשרהוא הענין יארך שלא )כט( רכיאחאינריאשיה

 לטהר ישוכון עפרם וחל יגועון דוחס תוסף יבתלון פניך תסתיר קלה
 טוב ג״כ ויהיה נתחיה ינראון רוחך השלח ומיד (1)ל נחש זוהמת
 )לא( הראשון אדם נחטא שקנתה מעכירות אדמת פני ותחדש כי לעולם
 ה שיתיכנוד ככודויתכרך דנר שהואיעל האמור מכל גדול ונרויח
 יהי׳ ויחזור בהחרבכעונות כן ולא נ״ה כננין כנודו שיהיה ולא לעולם
 לעולם ה כנוד יהי מעתה רק הכית נחרנן כן ולא שני נכית ככודו

 ולא כמעשיו ה ישמח תמיד כי שהוא אחר תועלת וגס כשלישי כמעיתד
 מהגויס כה זכמחריכיס מישראל כו כפושעים וכיני כיני ככיכול יתעצב
 ז״ל כמ״ש לארץ המביט אתה שעתה מה כי תזדכך הארץ גס ואז )לב(

 האמור היה ואלו רועשת הארץ שבארץ כע״א יתברך הביטו ידי שעל
 שעל נמצא כארץ גלולים ?והיות נטהרת מיד והיתה כעולם קדושה היתה

 כי כלכד מהכטה ותרעד לארץ המכיט יתנרך הוא כעתה מה האמור ידי
 יגעכהריסכיממש אז תרעש כן שעל הטומאה ידי על ממנת רחוק

 גדר עד העכירות אדמה פני חדש אחר הארץ על שכינתו קשרה
 ויעשנו כי הוא הלא יהיה כן כי יודע וכמת כתריס לנוגע ככיכול תתייחס

 כאש)לג( ה עליו ירד אשר מפני כלו עשן סיני והר כי כסיני היה כאשר

 עצמי על כי דורש אני עצמי על לח כי הכלל על אמרתי זה והנה
 שהחייתני חיי כשניל לה אשירה הלח כי זה מעין מאתך טעמתי מעתה

 אס כי נלכד הע״ה טוב שאקנה על ולא נפל נהיות עתיד היותי תחת
 עודי נשכיל לאלהי אזמרה וזהו גדול ריוח נו לי יש פה שאני זמן על גס
 בו מדכר שאני שיחי עליו יערנ מאשר גדול אושר לי מה כי )ילד( פת

 עמו משית עודני כי כת אשמח שאנכי כמת שיחי עליו יערב כי חדע ונמת
 שיחי עליו שיערנ שמהעריכות רק זה ואין יתברך נו ושמח מתעדן אני

 שיחי עליו יערב יאמרהנה או * בקרבי שמחה ונקנית מרגשת נפשי
 ואנכי ביראה ואומרים באימה עונים הס כי קדש שרפי סוד משיח יותר

 ושמחה צהלה שנפשי גדר עד מהם אלי קרוב הוא שיותר הרי בת' אשמח
 מאמר יאמר או * נפשי אמרה ה חלקי כי בו מדבקוקי יתברך נו

 שהוא מקובל שהוא אני יודע בפי תפלתי שגורה אס א ס דו בן חנינא רבי
 עליו יערב מאשר יאמ' וזה בפיו הדברים ומסדר דבריו לו ערבו יתברך

 או • שיחי שיקונל בה אשמח שאנכי ראיה בפיו ששגורה שניכר שיחי
 לה* אשירה כי החומר אל גס אס כי הנפש אל טובה יגיע בלבד לא יאמר

 למי אזמרה הלא כי נפל הייתי ולא הזה בעולם לי שנתן חיי בשביל
 זוהו חלהי יקרא לגדר אגיע שנת שבעים שנותינו יהי הזח מועט שבזמן

צה
 מותי אחרי עד אלתי יקרא שלא ולא עודי בזמן אלתי למתייתס אזמרה

 שיח הוא שיחי עליו שיערב כמה כי זומר ל גס אס כי לנפש נלכד ולא
 יאמר או ♦ כת׳ אשמח הגוף אנכי ניגש שפתותיהחזמריי'אדעה

 רוחן שישלח מחים להחיות מעשהו יחישה מאתה׳ימהר הלאשאלתי

 הנה אמר אדמה פני ויחדש יבראון
 יערג עצמי על כי היא שחלתי תשובת

 יערב וזהו שאלתי לעשות שיחי לו
 לא כי והזח עצמי על שהוא שיחי עליו

 אנכי חס כי המות עצנון יקרני
 חי ישראל מלך דוד כי והוא בה' אשמח
 אפשר אי. הכלל על אך )לה( וקייס

 מן חטאים יתמו ער רק כעת
 כתשובת בארץ פת שיתמרקו החרץ
 יהא באופן מותם למהר ולא ליגאל

 ורשעים כן ואחרי בגתינס המירוק
 ולא נשר לב לנו יותן עודאינסכי

 ומעכשז מעתה עצמי ועל נחטא
 כארבאותיותיו המלח את בי־כינפשי

 העתיד הטוב מן לי יש מעתה כי
 לא חתם אך בד׳אותיותיו תשס נתמלא

 אשר השם חצי הוא יה הללו ולכן כן
הקץ בעת מעמלק לינקס עתיד הוא

: שלם השם בחינת לכס אין עדיין כי

לה הודו ישראל בני אתם הנה להכו'אמר 1 )א( 113
 יתברך לו לתודות הראויי' לבדכם אתם כי

 כי דמרן שנחי לכזלהו יאמרוסיימתס פן רניס תואריס תדברו תרבו זאל
 כל כי תוארי' להרבות טוב הלא תחמרו ושמא בשמו קראן בלבד אס

 רבי' תוארי׳ ידי שעל באופן מפעולותיו פעולת עלאיוו יורה תואר
 פעולותיו יודעי עס אין כי צירך אין שלישראל וגס י יתב עלילותיו יודעו
 הלואי כי עלילותיו בעמי' הודיעו חס כי תוארי׳ לזה התיקון אין כמונו

 אל • תואריס ידי על ולא באזניתס הדברים זשיכנסו הודעת ידי על
 לו שיש רוחכם על יעלת אומרשאל חכי לה שתשירו אמרי חודם יאמר

 אתכם שמזכה על חדרבה כי לו שתשירו על טובה לכס להחזיק יתברך
 שתקראו על לה' הודו וזהו לו לתודות צריכים אתס בלבד שמו שתזכרו

 הוא כי באמור בכבודו יקלו פן תקראו חל בעמים אך לה׳ מכס זזה בשמו
 יכירן ידם שעל עלילותיו הודיעי אך לתם משועבדים והניחנו אלהיט
 הודו והוא שמו אמר ולא נשמו אומ אל לב נשום יתכן עוד • וייראו

 יתברך שמו בחיבת על רק ממנו לכס הנמשך התועלת בחינת על לא לה'
 כי תעמיס כן לא בעבור בי״ת שתיח שמו בשביל כלומר בשמו אומרו וזהו
 ומטיב טיב יתברך הוא כי עלילותיו על רק יהללוהו ולא זאת ישכילו לח

: לו יודו להם עלילותיו הודעת ידי על כי כו' הודיעו וזהו לכל
 הלל אומרים שאין רז״ל אמרו הפורים ימי על הנה כו' לו שירו )כ(

 למגלה משוס לחיים ממות שלימה גדולת שתיקת עס
 זמרו ל! שירו יאמר זה דרך על הבס פרסום שהיא הלילה היא זו קריאתה

 סיפורן ששיחת בפלאותיו נכל שהשיחו במת תחשב לו וזמרה שירה כי לו
 ימיתם מוציאים יש כי ישרחל לעמו טובה עצה יאמר או הלל• היא

 ואס לו יהיה תשירו חס כי יעצתי הנה אמר בשיחת ויש וזמירות בשירות
 ולא יתברך לו שבח שהוא במת וזמירות השירות שיהיו לו יהיה תזמרו
 בעתות נס כי באופן בפלאותיו ככל יהיה וחסתשיחו חול בדברי

 חול בדברי ולא קדש לכס יהיה וזמירות בשירות או בשיחת שהתעסקו
כי קדשו בשס להתהלל תוכלו הלח כי )ג( לה קדש אקס כי והוא

 אינכם שכעת וגס עליכם כקרא ה שס כי קדשי בכסשס בהיות התהללו
 לב שישמח זמן יבא הכת כי תחושו אל גדריכס שיכך עם טובה מושפעי
 שירותכם זמן חפי' שתוציא מת ידי על כ• זה מעין או * ה' מבקשי

 כי והוא קדשו נשס התהללו •כן ידי על בקדושה ושיחתכס וזמירותיכס
 כמאמר ה' בשס כקראים אתס ולכן אהס גמורים שצדיקים ספק אין הלא

 וירושל' ומשיח צדיקים הקב״ה של בשמו בקראו שלשת נחמני בר שמוחל ר
 תאמרו ושמא בכס ה* שם כי לומר קדשו בשם להתהלל שתוכלו באופן

 למען הוא כי תחושו אל יוהרא ותראה בפירוש בכך עצמנו נהלל איך
 את מבקשי' צדיקים להיות המתחילי' הס ה' מבקשי לב ישמח כן ידי 1ע
 לבס ישמח קדשו נשס שתתהללו מה ידי על כי עליהס שמו שיקרא ה'

 יאמרכיהנהיש או • זז השגה גדולת ה'בשומעם בעבודת ויזדרזו
 בהעת התהללו יאמר וזה כן לתם יהיה רבים לא אך שולחטת לשתי זוכים
 ולהתהלל להתפאר יוכל הלא כי הרחמים מדת שם הוא קדשו שם לכס

 ישמח כי יבצר שלא עס תרחמי' משם יושפע כעת שגם קדשו שם שבו מי
ובכן כעת אתס ואין מבקשי'רחמים שהם שהוא ה' מקב&י הס אשר לב

עצתי
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מה תהלים אל רוממות

 דרשו י ^לכ׳מבק^יוץה:

 נפלאתיו זכרו י :תסיר פגע ועזובקשו• ירוה
 אברהם זרע י ;ומשפטי־פיו מפתיו אשר־^ה

 אלהעו יהוה הוא * י :בחיריו ;עקב בני עבדו
 זכרלעולםבריתו ח :משפטיו! ככל־־האדץ

 אשיכךתאת־אגרהם ט דור: לאלף צרה דבר
 לחק ליעקב ויעמידה י :לישהק ושבועתו
 את־ אתן לאמרלף יא : עולם כרית לישראל

 מתי בהיותם יב :נחלתכם חבל כנען ארץ
 אל- מנוי ויתהלכו יג :בה וגרים במעט מספד

 לא־הניחאדם יי :אחר אל־עם מממלכה גוי

 אל־תגעו טי :מלקיש בעליהם
 רקרארעכעל־ ט: ן<־תרעו: ולנביאי במדיחי

 לפניהם יטיח יי : שבר כל־מטה־לחם הארץ
איש

 ה דרשו אס כי )ד( פשוטים ה'רתמים מאת תדרשו אל היא עצתי
 ייסורין מקצת לז שיש מי אשרי כי דין ז וע רחמים □שתוף שהוא זעוזן

 אשמותיו שינוכו וגס טוב רוב לו כקשר מלבעוט יירא לח כי הזה בעול׳
 באמורהיך כקוץ אולי ויסורין מוגז צד לכו היות ידי על אולי תאמרו ושמא

עשו וחת אמר לוה יאהב לח אוהביו

 תמיד פניו יאר יתברך ממנו בקשו
 וכיוצא תפלותיכס קבלת כענין לכס

 זאת כי הוא בכס אור כי שיראה
 בעניו דוס בן חנינא ר נחמת היתה

 קראו בכל יתביך היה אליו קרוב כי
 ומשחרי על מאמרנו והוא אליו

 נפלאותיו זכרו )ה( ♦ ימצאונני
 לעשות לכס אין כי אמרתי הלא כו'

 האושר כל כי הוה מהעולם עיקר
 עיקר תעשו ולמה הוא לכס העתיד
 זכרו הלא כי העיל׳הזה מטובות

 יתברך הוא עשה אשר ויתיו נפל
 וגס וגדולתו השגחתי להורות מופתיו
 במצרי' יתברך הוא שהיה פיו משפטי
 אינך ואס כו' עמי שלח אומר
 בכל וכן פלונת מכה מביח הנני משלח
 היה מפיו היוצא ככל ומכה הכה

 וזהו מזו גדולה השגחה לך וחין עושה
 והנה )י( י פיו משפטי אומרו

 אינן עבדו אברהם ודע כי וההוראה
 בכי בלבד אס כי עשו* או ישמעאל

 שהוא יצחק כל ולא ביצחק זרע לך יקרא ביצחק כי כמז״ל בחיריו יעקב
 בעול'הזה מוצלחים עכו״ס אומות תראו חס תחושו ואל )ז( ביעקב
 בכל יהיו כאשר לכל גלוי יהיה בייחוד אלהינו ה הוא כי בצרית זאתס
 הארץ שבכל העמי' בכל משפט יעשה כי לעתיד שהוא משפטיו הארץ

 בכלהארץ כו׳ ה הוא וזהו בלבד עניני וייחדאלהותו ירחס אותנו זרק
 הע־לס עיקר ישראל כי כו'הראיה לעולם זכר )ח( * משפטיו

 שהלמ״ר העול' לקייס שהוא בריתו לעולי זכר המל בחיריו יעקב לבני כי
 שלא חורה זו דור $לף צוה דבר הוא הלח זכר ומה בעבור למ׳ד היא

 יתברך הוא אותה וזכר דור אלף אחר אלא לינתן עתידה היתה
 לקייסעולס יעקב לבני לחתה כדי קודם דורות ׳ד תתקע שהקדימה

 כרת אשר )ט( • העולם נתקיים בחיריו יעקב בני ידי על כי הנה
 הלא כי ה' בחר בס אשר יעקב בני חשיבות רב מה עתה ראו אמר כו׳

 כיון לישמעאל לא הארץ את לזרעו לתת ושבועתו חברה' את כרת אשר
 העמידה ויצחק )י( ליצחק שבועתו וגס כרת אשר וזהו ליצחק אס כי

 חמר כי והוא הארץ את ויירם ההיא השבועה בכלל עשו יהיה לבל ליעקב
 וזהו אחךכו' ולזרעך לך אברהם ברכת את לך ויתן ליעקב יצחק

 לחק אס כי משפט בדרך ולח ליעקב העמידה יצחק כי ליעקב ויעמידה
 זה והנה עמו יירש לא ואס מאב היה אחיו עשו גס כי היות עס כי

 שאינן יעקב בשנקרחיס גס שהוא ליעקב שהעמידה יצחק ידי על היה
 אזהיתהלו ישראל נקרא שיעקב אחר אך חק בבחינת היא שאז כשרים
 בחומרן כי והוא ממם יתברך הוא לו כרת עול' ברית אז כי עולס לברית
 נתתי אשר הארץ את לו אמר כו׳ שמך עוד יאמר יעקב לא יתברך

 והוא הארץ את אתן אחריך ולזרעך אתננה לך וליצחק לאברהם
 חקו׳ של רצונו עושי׳ בהיותם שהוא בניו על יש' שם הקרא בזמן כי לרמוז

 )יא( עולם ברית תהיה אס כי הארץ ירושת מהם ליפסק יתעתדו לא אז
 בחומ׳ הוא הלא הפסק בלי לו שם עול׳ ברית כי יוכר במה תחמר זשמא
 את אמר ולא שניהם את הזכיר למה וליצחק לאברהם נתתי אשר הארץ

 אומ׳3 אברהם אחר אותה ייחס ליצחק אותה בתתה גס כי אברהם
 אךבהזכירגס אביך לאברהם נשבעתי אשר השבועה אח זהקמותי

 כנודע דין רמז הוא יצחק את הזכיר כי בה יזכו בדין גס כי יורה יצחק את
 הלזה בפסוק מאמרנו ווה לו נתנה יצחק בחינת על גס כי ואמר

 עולם ברית היחס לישראל כי נודע במה לומר כו' חתן לך לאמר גאומרו
 לו אמר כנען ארץ את אתן לך יתברך הוא לאמר כדי הנה כי הוא הלא
 אס שניהס את הזכיר ולמה ויצחק אברהם של שניכם של נחלתכם קבל

 אי )ט( י כמדובר בדין יצחקשהוא בחינת על גס שהוא לרמוז לא
 ליצחק השבע לבלתי ככה ה׳ עשה זה למת כי והוא כו' כרת אשר יאמר

 נשבעתי אשר השבועה את ,והקמות לו שאמר אס כי לאברהם כמו
 השביעה את והקמותי לו אמר שלא ליעקב כן שאין מה אביך לאברהם

 ליצחק ופחד לאברהם חסד כי ידענו הנה כי היא אך כו׳ נשבעתי אשר
 המתנה ומייחס יתברך הוא שנותן מה כל כי ספק ואין ליעקב )רחמים

 ליצחק הדין צד ועל לאברהם החסד צד על מדתו פי על היא מהם לאחד
 ורחחיש חסד חפץ יתברך היא כי ידוע והיה ליעקב הרחמים צד ועל

 ליצחק לתת ובא תדחו פי על לאברהס בתתו כן על דין ולא הוא ליש־אל
 לה יזכו ולא מדתך פי על תהיה פן לך הנתינה מייחס איני לו אמר

 יעקב בשס מכונים בהיותם ישראל

 גמורים צדיקים בהיוחס אס כי
 ליצחק נשבע לא כן על ישראל כקראי׳

 השבוע' את והקמותי אס כי בשמו
 על שהיא לאברהם נשבעתי אשר

 אברהם את כרת אשר וזהו החסד צד
 )י( ליצחק שלאברהם ושבועתו

 הדבר שתלה בזה הרוחנו ומה
 ליעקב ויעמידה כי הוא הלא באברה'

 כן שאין מה אברהם מתנת לחוק
 וזה לאברהם מיחסה היה א ל אס

 בהיותם ודין טעס כלו׳בלי לחיק אחר
 שהוא לישראל חך ליעקב מתייחסים

 ישראל הנקראים צדיקים בהיותם
 שהיא עילם ברית כך ובין כך ביו
 כי מצרים בלא נחלה ס העו כל של
 תאמר ושמא )יא( העולם כל זה

 כל היה ישראל שנחלת תאמר איך
 ארץ אתן לך לו נאמר והרי העולם

 לחברהס נחתי אשר שהוא כנען
 שהכוונת שנראה אתננה לך וליצחק

 לא • בלבד כנען ארץ לך לחמר היא
 הכוללת נחלתכם חבל על אס כי פסוק באותו כיוון יעקב מתנת על

 ישראל בהיותם היא יעקב על אך כלומר יהושע ידי שעל שהיי! לכלכס
 מספר מתי בהיותם )יב( • בפרטות לו שניתנה נחלה עולם ברית

 כו' .ועבדום כו' זרעך יהיה גר כי פסוק ענין נזכיר הענין אל לבא כו'
 רבים שאינן בזמן • עבדות שני גרות א' זמנים בב צרות ב שהס שביארנו

 שעדין בארץ זרעך יהיה גר זרע בו לו שנקרא יצחק מלידת שהוא זרע לא
 ועבדום מאז נפש ע בהיותם שהו' מרובי' לכלל בהגיעם אך להם אינה

 אס אמר הכתובים ענין חל ונבא * שנה ת הכל וסך במצרים שהוא כו'
 ממקום גולים הגויס בין צרות כמה סבלו חיך החבות הת ית חיבב כ״כ

 צרות כמה לו וארעז לעבד נמכר יחשב כיעקב הוא שגס ויוסף למקו'
 הניעו ־( של מספר מתי בהיותם אמר כן על למלוך יצא איך היה חייב ואס

 א' דברים בשני עמהם ה' הטיב גרות רק עבדות להתקיים מרוביס לכלל
 מהי וכאביו בו שיאמר גדול יצחק היות עד הגרות למנות המתין שלא

 י כמעט רק מתי בשניהם לזמ' יצדק שלא לידתו שמיום כמעט רק מספר
 שהיו והגרות כי לומר בה וגרים וזהו בה אס כי ח״ל הגרות היה שלח שניה
 ריחם אדרבה כי עליהם חמל שלא ילה1ח לומר שאין באופן בה היה גריס

 לקיים ויתהלכו כחשר כי ועוד )יג( * ובא״י הגרות חשב שמאז עליהם
 שהתהלכו לגויס לבוז להיות ה׳ עזבם לא יצחק בין אברהם בין הגרות

 למרמס להיות הטבע לפי שהיה תחר עס אל מממלכה ויעקב גוי אל מגוי
 לעשקס הדס הניח ולח בכבודם ה'עליהם השגיח ועכ״ז )יד( נטלטלן כי

 העס המון שלטו כו'שלא כו'והריו המצרים אותך יראו כי והיה כענין
 מלכים שהיו וביצחק באברהם ואבימלך פרעה את עליהם ויוכח וגס בה

 רשעתיס כישן שהוא ז״ל שאמרו כמו מלך היה הוא שנס לכן קת וכיעקב
 תגעו אל ואכימלך לפרעה יתברך הוא שאמר )טי( בהרים חרס מלך

 והמליכוהז העולם כל שהושוו ז״ל רבותינו אמדו שאברהם ומפני במשיחי
 וגס תלכי' תואר שהוא משיחי יקראם מלכה היא גס שרה זה ולפי עליהם

 ויותר נביאה היחה היא גס כי שניהס על יאמר יתכן ולנביאי מרו או
 מדבר לך חליוהשמר באמור תרעו ובנביאיו לבן על יאמר חו מאברהס

 ויוסף יעקב ית' נביאיו לוקיס היו ביעקב פוגע היה שאס כו' יעקב עם
 אמרו כו' רעב ויקרא )טז( • אתו ה׳ זשר ב הקדש לרוח יכה הוק שגס

 המצריים אמרו כי גו' יוסף אל לכו פסיק על רבה בבראשית ו״ל רבותינו
 פרעה להס אמר שימילו עד מזון להם נותן היה לא יוסף כי פרעה אל

 עי להם אמר ׳ ונרקכה אצרנו לו אמרו תבואה חצרתס לא למה ואתם
 נס כי הנה כו' ותמותו עליכם יגזור גס ונרקבה התבואה על שגזר

 ויקרא יאמר ובזה הרקיב' וטובה נשברה מטה כמשענת הבריאה התבואה
 שהיתה לחם מטה שכל אס כי לאצור תבואה היות תכלתי לא כו׳ רעב

 :שבר לחם מטה כל וזהו ונרקבה נשברה עליה לישען יכולים שהיו תבואה
 לפסוק קודס צודק היה זה פסיק הנה כו' חיש לפניהם שלח )יז(

 מצרימה יוסף שולח הרעב קודם שנה י״ט כי שלפניו
בא וגס לרעב ה' שקרא מה כי בס״ד כתבנו התורה בביאור הנה א^נה

אל
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 ענובכםד/רגל*ו חי :לסף נמכר לעבד איש

 עד-עתכא־דברואמרת יט נפשו: באה ברזל

 עמים משל רתירהו מלך ש;ה ד :ציפתתו יהוה
ככל ומויישל לביתי אדון שמו כא ! ויפתחהו

 : מקניחחכס בנפשו ד־יאסי״שךיו קנינו•""
: באךץ־חם נך וילןקב מצרים ישךאל ויבא כ־
 הפך כה מצריו: רעצמהו מאד את־עמו ויפר בי

 שךךח ני :כעבדיו ההקתנכל עמו לש:א לבם

שמוכס " :כחר־בו אשר אהרן עבדו משרה

אל רוממות
 את הקבהלזכות רצה כי והוא יוסף ראשונה סיכה היה הארץ אל

 כח להתיש להס השכינה כיאת להקדים כגלות מצרימה הכהים ישראל
 יוסף יכה צריך והיה בהחלט כישראל למשול כה יעצר כל מצרים של שר

 ולמען; יוסף את ה' ויהי אמר דאת כמה שכינה כו שתשרה כגולה שמה
 תבואות שכל היה השר כה התיש

 תרקב צלם השר תהת אשר המצריים
 שפע ידי על שהיה יוסף אצר/ואשר

ועלכןהיה נתקיים שעמו השכינה
 רק הנאים ישראל יזונו לכל הרעב \

 השבע שני כשבע יוסף שאצר מהמזון
 שיכאו שעמו השכינה ידי שעל

 ולהון יתברך צלו תהת להסתופף
 כן על כי השר טומאת משל ולא משלו
 אותך וכלכלתי לאמר לאביו שלה
 כי נמצא בקומו אצלינו כמפורש כו׳

 קרא מצרימה יוסף את ה ישלה טרם
 כימענין הארץ אל יבא לרעב והזמין
 מאז ויקרא וזהו היה יוסף ביאת
 שלה כך כו'ואהר הארץ על רעב

 כפשוטו יותר או כו'י איש לפניהם
 להגלות עתידים היו הס כי לפניכם הים (שלהני למהיה כי יוסף כמאמר

 ברעב לכלכלם תהלה בגלות לפניהם שלהו כן על הרעב לסבול יוכלו ולא
 והראיה למחיה איש לפניהם שלה כן על כו׳ הארץ על רעב ויקרא וזהו

 להיות שהיתל יוסף נמכר לעבד כן על כי ק־ס והוא לגלות עתידי' היו כי
 שלאו ולמהיה היה ושלם רשום כך כל חס תאמר שמא או * תאתס עבד

 כל היה למה וגס הטבחים שר הוא מצרים מלך של לעבד נמכר למה ה
 לעבד כי שתראה מה אמר לזה גלות לו די והיה הסוהר בבית שנים כך

 שהוא יוסף להיותי הוא הלא עבד שהיה הטבחים לשר שהוא יוסף נמכר
 היה הדבה שבכלל אביהם אל רעה דבתס את ייסף שויבא חובה לשלם

 כן על עבדי' חותם וקוראים השפחות בני מולזלין היו אחיו כי אמר ש מה
 כדי איש אס ני יוסף לפניהם שלח מתחלה אמר שלא וזהו נמכר לעבד

 המכרז טעם לרמוז במכר לעבד לאומרו סמוך כך אחר שמו להזכיר
 הלא כי תתמה אל רגלו בכבל ענו שתראה מה וכן )יח( כמדובר לעבד

 משפט היה כה כי בדיניהם ה־ג מתחייב היה הלא כי נפשו באה בדול
 רצונה להפיק שנתרצה ז״ל רבותינו אמרו כי והוא בעל בעילת על הבא
 יעקב של איקונין ויו לו נתראה לולא מלאכתו לעשות הביתה ויבא זוהו
 מיתת חל לבא היה קרוב כי נמצא הדבר מלעשות ושב ז״ל שאמרו כמו
 לעומת שני'מאסרו עשר לו היו כן ועל נפשו באה ברזל כמעט כי הרג
 בכבל שענו מה לומר כו' ענו וזהו אצבעותיו מעשר שיצאו טיפי; עשר
 אמ ולא זאת תחת רגלו כבל לו היה כמעט נפשו שבאה ברול על הי רגלו
 רמז ויתכן החרב ברזל תחת הכבל ברזל היה כי לומר נפשו אה ב חרב

 מלאכתו לעשות הביתה בו שבא רגלו בכבל ענו לומר רגלו באומרו הענק
 תקן כי על אפשר רגליו ולא רגלו וחומר נפשו באה שברזל מה לבכות
 דבר בא עת עד שם ויהי )יט( החצי שתקן רמז כן על ה כניס ברגליו

 וגס אמר אשר דברו והיה מעלה של דין בבית לדון יתברך לפניו יוסף
 בא עת עד וזהו השבה בראש הדין בעת שהיה מאומה עשיתי לא פה

 יצא השנה בראש ז״ל שאמרו כמו השבה בראש לידון הקב״ה לפני דברו
 עשר שעברו ההוא הזמן עד הכושר עת היה ולא האסורי' מבית לסף
 ה אמרת ואז זכירות ב׳ על ושנתיס אצבעותיו טיפי עשר כנגד שנים

 כמטיח בראה שהיה מאומה עשיתי לא דבר אשר דברו את כי צרפתהו
 ואז עליה לשפיט דברו בא ההוא ביום כן על נענש כדין שלא כ• דברים
 של דין בית אל רק כיון לא כי לומר ההוא הדבור את צרפתהז ה' אמרת

 הוכיחוהו השמי' שמן יבצר לא אך לעונש ראוי שיהיה מה עשה שלא מטה
 לבות בוחן כלומר צרפתהו היתה דין בבית ה׳ אמרת יאתר או * כמדובר

 מנסיונו טהור יצא כי לנסיוןצרפתהו שהביאו אדונתו כי ויודע אנכי
 ידי על סיניו והגו להזדכך שהוא הנסיון מבחינות בא׳ צרוף ככסף
 דאת כמה צרפתה היתה יתברך אמרתו כי בו נמצא יצרו והכניעו הלחמו

 אחר ראויה עת עד דברו בא לא עכוב יהיה ולבל ולבי כליותי צרפה אמר
 היה אז כי ברה מלך הנקר הקדוש מלך שלח כמדוב׳)ך(ואח'כ שנה י״ב

 לא שאס ויפתחהו פרעה הוא עמי מושל ואז ויתירהו דין עלכסא שהוא
 אדונתו דבר על מסתכן היה ואולי בסוהר הי מה תחת לחקור לו היה כן

 אס כי עוד )כא(ולח מעלה של דין בבית זכאי יצא כי הדבר יצא מה אך
 רעה תביעה ועליו לגדולה שס עולה שאינו עבד היותו תחת אדון שמו
 העלך בבית כך ואחר העם על תחלה בהדרגה עלה שלח אלא עוד זלא
 היה בביתו שהיה אדון גדר וגס כו' ומושל כך ואחר לביתו תחלה רק

 מ? והוא בנפשו שריו לאסור רק זה אין אך )כב( ממושל למעלה אדון

דברי

צו קה תהלים
 כיז תחת ישראל יכנעו לבל שהיה מצרים גלות טעם בהקדמת שכתכט

 ולא ידו על ניחן האוכל ויהיה עמו ושכינה יכריוסף הוצרך מצרי׳ שר
 כת להכניע כלס את למול צוה וגס ידו על יאכלן הס ואדרבה■ השר ידי על

 נפשו כי כנפשו אסרס במה מעלה של שריו לאסור וזהו טומאתם
 השפע לחרק צנור נעשתה הקדושה
 תצרי'על שפע יושפע שלא ואסרם

 הקדוש׳ ידי על אסורים כמו שריה ידי
 גדול מאסר שאין אותו הדוחקות

 כי ז״ל שחתרו כתו שריו ואתר מזה
 והוקם אחד הוסר ועוזא רהב שני׳היו

 לגלות קודס גדולתו ידי על ונס השני
 כמצרי׳ למוד לקכוע כא לו היה

 במצרי׳ ישיבה פסקה לא כי ז״ל כמ״ש
 כנלזקניס שהסחכתיו וזקניו וזהו

 ז״ל אומרם דרך על יחכם שבמקרא
 שיהיה כדי יכניה גלות קדם כן שעל
 לקבוע צדקיה גלות ' קודם יישוב להם
 השתכח שלא בכבל ישיבות שם להם

 * הגלות צרת ידי על מישראל תורה
עד השליטו היכן עד כפשוטו או

 וגס ימחא ולא פרעה של ורצונו בנפשו פרעה של שריו יוסף לאסור גדר
 תחתיו יכנעו למען חכתה ללמדם עליהם מנהו המלך חכמי זקניו שאת

 הנימוס עובר אתה מדוע אליו באמור לשריו המלך יענה ומה יאמר או
 בנפשו היה מלדבר שריו ;סור ל כן על כמצרי׳ ידו עכד הרי׳ לכלתי
 לתען מחכמתו חכמיו יאכי' שעשה יחכם שוזקניו כתה תלך של ורצונו

 עליז ולא נש כר דין לית כזה בקרבו שרוח הי יסכרפישריובאתזרכי
 היה שריו לאסור לביתו חדון ששמו מה זה דרך על אז שולט הנימוס היה

 עוד ונס נגדו לדבר לכס אל יערכו לא כך כראותם כי מלך של כנפשו
 כר'אחרי ישראל ויבא )כג( ,כמדובר יחכם וזקניו להשתיק'כי עשה

 האמור מהטעם אתיוסף מצרימה בשלות יתברך הוא היטיב אשר אומרו
 ויבא כן ידי על כי יוסף קדימת ידי על נמשכה שנית טובה עוד כי אמר

 היה כאשר ברזל של בשלשלאות הובא ולא מעצמו בא כלומר מצרי' ישראל
 בבחירתו ובא בעדו יוסף ששלח נתגלגל שם יוסף בהיות עתה אך עתיד

 שקדם שנות כל הלא כי בצע ומה תאמר ושמא מצרי׳ ישראל ויבא וזהו
 בנו כנען ארץ היא חס בארץ גר ויעקב לז״א הגלות בכלל ימנו לא יוסף

 מלידיז כי והו' חס בארץ ויעקבגר וזהו זרעך יהיה גר כי נתקיים שם כי
 פסוק על מחמרנו בענין יחת או • כנודע והגלו' הגירות נמנה יצחק

 יהיה יחיד בלשון נוכרים מעטים זרעך בהיות כי שהוא זרעך יהיה גר כי
 ועבדום אז רבים כשיהיו אך לבניה׳ אס כי להם לא בארץ עבדות ולא גר

 ת יהיו במצרים ועבדות יצחק מלירה גירות וכין כמצרי' שהוא אותם וענו

 שלא ע״י כי מר4י חס כארץ והעבדות כנען כארץ הגירות נמצא שנה
 בכבוד יוסף כמעלת אס כי בעבדות כרזל של כשלשלחז' יעקב הורד

 היא חס כארץ גר יעקב כך עכדן׳ ולא גרות היה כחי'י כאשר כי הרויח
 וגירו'ממעטת ודרך שהגלו׳ עם כי כזכותו יעקב זכה ועוד • מצרים
 את ית הוא ויפר )כד( חס כארץ גר שיעקב עם אדרבא ורביה פריה
 כי עוד ולא למצריי׳ כן שאין מה מאד לבדו למעלה הנזכר ישראל של עמו

 אותו יענו כחשר כי צריו מפאת היה מאד במאד שויעצמו ויעצימהו אס
 של לבס פרעה שהפך אלא עוד ולא )כה( מתרבה היה מעטי כו'כי
 היאורה הילוד הבן כל באומרו שלו עמו לשנח ועמו שריו הס הנו* צריו

 שהוא העברים בעבדיו להתנכל כדי מהמצרייס אפילו וארז״ל תשליכוהו
 בעבדיז להתנכל וזהו מעמו שימית אפילו ישראל על ולהתנכל להתחכם

 משה שלח )כו( ישראל* את לגאול שעתיד מי יושלך דרכם פי שעל
 למעלה שאמר מה הוא אלו נסים המשך כל כי ה למעל כתבנו הנה כו׳

 מפאת לא כי להשכילס צריך כן על יתברך עלילותיו בגויס שיספרו
 על רק תחלה מצריים חשבי כאשר ואהרן משה ידי על נעשו כישוף

 כי המופתים כל לעשות מספיק היה לבדו ומשה עמהס ה׳ היה צדקתם
 אשר אס כי צריך שהיה לא חהרן אתו נמצא ואם בלבד עבדו משה שלח
 שלח כאומרו ידו על משלח שהיית מי כיד נא שלח כאומרו משה כו כחר

 מענותנותז כו כאר משה אהרן כי נמצא אהק כיד שהוא תשלח כיד נא
 כי והראיה )כז( ישראל את להושיע מספיק היה לכדו משה כן לא שאס

 יהיה דכרי ואומרו יתכרך אותותיו דכרי נס שמו כי רק מעשה עשו לא
 עניני לשלשה דצ״ךעד"שבאחב חקוק היה המטה על כי ז״ל כמאמרם

 יערב מי הלא כי עשו מכשוף לא כי וראיה כמקומו כמכוארחצלט הכזנה
 להם שאמרו ז׳ל שאמרו כמו עיקרו הוא שם כי חס כארץ כשוף לכו אל

 הוראת חס כארץ מופתים עשות כן ואס כו' לעפרייס מכניס אתה תכן
זכן אותותיו דברי בס שוס ידי על אס כי בנח ולא בחיל ולח היה מה ני



 ^זלח כח :חס בארץ ומופתים אתותיו דברי
 הפףאת־ נם ^מרואת;דכףו:

 איצם שךץ ל :את־דנתם רמת לדם מימיהם
 ^דב רבא אמר ם:מילק בחדרי צפרדעים

 אש ברד מיהם נש נתן לב : כניםכבל־־נכולם
 וישבר ותאנתם נפנם רף לי :כארצם להבות

 ואין וילק ארבה אמררכא לי :עץגכולם
 פרי ויאבל כארצם כל־עשב ויאבל לה :מספר

 לכל־ יאשית רףכל־ככורבארצם לי :אדמתם
 כשבטיו ואץ חהב ככסף ויוציאם * : אונם
 פחדם כי־נפל בצאתם מצרים שמח לח :כושל

 : לילה להאיר ואש למסף ענן פרש ל* עליהם:
: ^יךחםשמןם:שייעס ״

בי מב :נהר בציות הלכו מים יזוכו צור פתה אמ
זכר

אל חממות
 מצרים ארץ כמעשה עניינם היה פינים אחיזה לא כי כעיניה לאו

 ברחו ונא בקרנו וכשאר! מטותס את בנע ממש מגיה היות אחר הלק כי
 היות מבלתי לח כיון הדבר ובכלל לעשות בכישוף כח כן שחין מה עיר

 בס ה'לשוס שרצה חס כי עשרה היו מכות מי׳ בפחות להוציתס יכולת
 יאמר או * אותותיו דברי כל

 בעשרה מאמרנו דרך על וכו' שמו
 המאמר •י שרב העולס מחמרו׳שנברא

באמור כי היוצרים המה עצמו
 שהן יתברך מחמרז אור יהי אלהיס

 מהויןהאור היו חלו קינות נ
 ז״ל אומרם דרך על בשאר וההיקש

 לנס היה הסלע אל זדברתס על
 וכת אחת הלכה ח'או פרק לומר

 ש שמותיו שהן חוקיות כי מימיו
 על פועלות הכונ׳ ליודע ה הקב

 אותותיו דברי בס שמו אמר רךזה1
 יתברך הוא מכה בכל להס שחמר
 חס בארץ כעשיס מופתים היו ומיד
 ה חפץ לו כי כו׳ בס שמו יאמר או

 ,בא אפילו אז המכות בחצי להוציאם
 פל לשוס יתברך שרצה אלא יכול היה

 שתי למען כאומרו אותותיו דברי
 בשעי־יס למאמרנו ונס אלה תותי >(

 דוגמת עליכו לשיס יתברך שראה
 העולם כברא שבהס מאמרות עשרה

 ויהיה אותותיו דברי בס שמו וזהו
 הדברים בס שמו וזהו באחב עדש דצ״ך כמטה ב כת שהיה "ל שהמרו מה
 שהיו ומופתים כלן העשר שהם שבמטה דברים שלשה שהס אותותיו סל

 שהודו עד יכלו ולא כהים לעשות ס רוצי שהיו בארץ הוא חמתייס אותות
 הוא העשרה סוף עד הוציאם לבלתי יתברך שרצה עצמיית וראיה

: בס״ד יבא כאשר שמיכית היותה עס בה היתל מיד כן על מהחשך
 כתבנו הנה ושחין דבר מזכיר שאינו למה הנה כו׳ חשך שלח )כח(

 ית עלילותיו הגויס עם ישראל כמדברים הוא זה שכל
 בטבע שהוא יחשבו ובל מגידים ועודם עלילותיו בעמים הגידו זבאזמ
 יגיד ומי היה העולם דרך כי לומר שיוכלו בדבר ע״כ גדולתו קצת וידעו

 האחרות כח' מפורסם היה לא השחין וגס אחד מת לא יש' ממקנה כי למו
 הזכרנו כאשר ואומרה סידרן היפוך 11 לב לשית יש עדיין אך השמיט לכן
 עד להוציאם חלילה יכול שלא היה לח יתברך כונתו כי נא ראו יאמר כי

 המתרגם כמאמר שהוא חשך שלח ראינו הלח כי באחת ולא מכות עשר
 והלך הלילה חשך ששלח אחר השחר שבעלות ליליא קביל דיעדי תר1
 דברו את מרו ולא מגהינס שהביאו ז״ל שאמרן מה וזהו זה חשך הביא לו
 כי מתפקידו שהביאו האחר ולא ידו על שיעשה הלילה חשך נתרעם לא

 ואס דברו את מרו לא וזהו לבא וזה להסתלק זה הודו החשך מיני סשני
 הדס למכת קודם חשך מביא היה מיד להוציאם ה חפץ לו חיפה כן

 מרז שלא כמו וכן לעכב יוכלו לא ירגישו ואס ירגישו שלא בו ומוציאם
 אשר וכל ישראל יצאו עד רבים ימיס ימרו לא כן גס ימים ששת דברו את

 עד״ש דצ״ך אותותיו דברי בס לשים רצה אך מרגיש ואין לאטס להס

 ר העש תוס עד שלחוס שלא שמת תאמר ושמא )כט( כמדובר חב י. 3
 האמינו שלא אס כי אותות? דברי בס לשוס בהשגחה היה לא מכות
 לזה בסוף שהאמינו עד ועשה כישוף דרך או עיכיס אחיזת שהיה וחשבו
 הלא כי השגחה שהיחה למצריים ספק שהיה לא לומר כו׳ הפך אמר

 אחיזת שהיתה לומר יוכלו לא כי לדם מימיהס את הפך ראשון ראשון על
 באמת אך דגת את וימת למה כן שאס ממש דס ולא דם מראה עיניס

 בביאור כמאמרנו הדגים כל מתו כן ועל ממש לדס המיס שנהפכו
 על יעלה אל לומר היה תמות ביאור אשר והדנה יתברך שאומרו התורה
 דם אס כי בלהטיהם המכשפים כמעשה מראה רק היה לא כי רוחכם

 היאור ובאש כי הוא הלא שמתה יאמר ומי תמות הדגה הלא כי ממש
 והראיה כדרכו בלבד היאור ולא צפרדעים חרצס שרץ וכן )ל( וכו'
 בל סוגרים שהיו ספק ואין נהר שס אין חשר מלכיהם בחדרי שהיו היא

 היתה השטח ורצפת עיליס היו התהום שמן בחדריהםה מהחוץ יכנסו
 כי בושו ולא הודו הס כי להזכיר הוצרך לא הכניס ועל ועולים נבקעת

 שעת שהיתה לומר יכולים שהיו הערוב על אך )לא( היא אלהים ע3>(צ
 ויבא אמר כי א׳בזאסברגע סכות לשני יתכן לא אמר משתלח'חיות

 גדולת עקיצתס שהיתה גבולם בנל הכניס היו עדיין כי שנית ־ ערוב
 הסרת שטרם נראה בתורה ומהכתובי' מהם לברוח חיות ודרך ממחט
 בעוד מלנא הערוב נמנעו לא וה כל ועם הערוב בא מהגבול הכניס

קה תהלים
 ולאשנקפאו בהשגחה ברד גשמיהס זקנתן )לב( בארץ הכניס
 תהלך תחלה כי בארצם להבזק אש היה ני והראיה בטבע ץ בא־ המיס

 מדי אתהאויר החש יסוד חימם לא ואיך השמים ק ארצה אש
 חזקה אש היתה לא כי תאמר ושמא )לג( המיס יקפחו ולא עירו

 הלא כי האזירלאיתכן יסוד לחמס
 הברד ואין וכו׳ ותאכת' גפנם זיך

 כופפו או מקפלו רק רטוב עץ משבר
 לא בו גס הוא ועב חזק עץ ואס

 אךאיןזהרק ענפיו קצת רק ישבר
 והקשה העצים ליהטה האש כי

 וכן ושברם הברד והכס הרטובים
 שיברסואש והברד שרפס בעבים
 האויר חיממה לא איך כזה גדולה
 כזה אש כן אס תאמר ושמא )לר(

 ייבשה ולא ושעורה חטה הניח איך
 כו׳ ארבה ויבא אמר אמר לזה ויהבדה

 אומ' על מאמרנו והוא כוי ויאכל
 אומרם ועל הברד השאיר אשר כל

 בתסבחטה נעשו פלאות שפלאי
 ית׳ הוא שעשה הצלי שהוא ושעורה

 וזהו יאכל מה הארבה ימצא למען זה
 כז'שהוא ויאכל )לה( אמרכו'

 פי ועל הארבה מכת בס שתחול כדי

 בבואה המכה השגחת סיפר דרכו
 מצרים בגבול והיותה זיבא אמר תכף

 אכל ושלא בצמצום ואדמתם בארצם
 ופרי ארצם רק כובלהקרובה אדמת עשב את שבארצס מה אכלו אחר גס

 זולתם מעמיס אפילו כלומר בארצס בכור כל זיך )לו( אדמתם*
 שאשר ז״ל שאמרו כמו אונס לכל ראשית רק רחם פטר היו לא אשר ןגס
 ועוד )לו( * כלס מתיס היו רווקים מעשרה בכיס עשרה לה היו

 מתמי שם חין אשר בית אין כי כואבים בהיותם גס כי אחרת השגחה
 השאילום ההוא ביום והנה חותס לממיתים וזהבם כספם כל יתנו יאמין

 מדבר מדאגה ולא כן' ויוציאם זזהוויךכו' ושמלוהס כספסחהבס
 לרדוף לבבם ייחס מהמצרייס עמהס חשר וזהב כסף על כי באומרס
 ואין הלא כי מעתה כחס יותש ימים משלשה יותר בהתמהמהס אחריהם

 עני שבט ביניהס שהיה לכך שהוצרכו לא יאמר או • כושל בשבטיו
 לקיים חלא כושל בשבטיו אין כי מצרים של וזהב הכסף יקימוהו זכושל
 תתמה אל אמר וכו' שמח )לח( • גדול ברכוש יצאו כן ואחרי

 הנה כי ביציאה קטרג לא סוף ים על נגדם שנתחמץ מצרים של שרו חיך
 עליהם פחדס נפל כי על בצאתם מצרים שנקרא השר הוא מצרים שמח

 היו שלא היס על יראוה אך כלו' כבכורות ימותו פן ועמו השר על שהוא
להמשיך כו' ענן פיש )^ט( • נחרץ הז מפחדס נצוליס עמו

 על עליהם פחדם נפל כי אומרו יחזור אפשר הקודם עם זה פסוק
 ירדפו נמשך כן שעל י וזהב בכסף שהוציאם ידי על כי לומר ישרחל
 מה לכן עליהם מצריים של פחדם נפל כאשר כן על אחריהם מצרים

 הולך שהיה ענן עמוד כי מרז״ל והוא למסך ענן פרש יתברך הוא עשה
 ובין מצרים מחנה בין לחחוריהס יתברך החזירו ישרחל מחנה לפני

 לישראל מצריים מורים שהיו בלסטראו' ואבני חציס לקבל ישראל מחנה
 בחשך המצרים והיו להם להאיר ישראל מחנה לפני האש עמוד ונשאר

 ז״ל שאמרו מה שהוא למסך ענן פרש יאמר יתכן וזה הענן עמוד אחר
 בליסטראות אבני לקבל מסך שהוא מאחריהם ויעמוד הענן עמוד ויבא

 לקבל למסך ענן פרש חז עליהם פחדס נפל כאשר הכתוב ושעור וחצים
 למצרייס אורו יגיה לא האם עמוד אור כי מועיל המסך היה וגס נו׳
 ואש שאמר וזה למסך ישראל של לאחריהם שהלך בנתיס הענן היה כי

 את ויאר למצריים והחשך הענן ויהי ז״ל שאמרו כמו לילה להאיר
 עד לאזזמחבבס כו' שלו ויבא שאל )ט( • לישראל הלילה

 לגשמייס משביע הבלתי הרוחבי ממן שהשביעס השרת כמלאכי שעשאס
 בטנם למלא גסים מאכלים צריכים היו לרעבתנותם אס כי עוד ולא
 בשר לשלח ה׳ עשה זחדרבא רעב לאדס משביע הבלתי רוחני מאכל ולא
 רוחני שהוא שמיס לחם כך ואחר גשמי בשר היות עם שבעו ולא השלו הוא

 לכס ה בתת עיין יהיה וזה כמלאכים שנעשו רק זה אין כי ישביעם
 לשבזע בבקר ולחם גשמי היותו עם לשבע ולא כלן׳ לאכול בשר בערב

 וגס )מא( * האמור להורות לגשמייס משביע כלתי רוחבי היותו עס
 זיזובו צור פתח הלא כי רוחניות בעלי אס כי טבעיים בלתי מימיהם

 צור והוא זזחלין שמימיו שהמעין העולם ודרך מועטת זיבה שהוא מיס
כי בהפך היה וזה לגמרי המיס יבשת עד שהולך.ומתמעט ציה נמקוס

מזיבה



צז קו קה תהלים אל רוממות

 : עבדו ארת־אכרהכן קדשו את־־דבר זכר
 ייתן מי :ארדבחיחו כתה בששון עמו ויוציא מ

 : יירשו אמיס1?- ועמל גרים ארצורת לדתם

 ינצרו ורתוררתיו חל!יו :שמרו < געכור
: הללו־יה

 כי ב׳־טוב ׳הורול-דודה הללריה ׳• קו
 מי ב :חקרו עולכם1?-־

 אשרי ג :כל־תהלתו ישמיע יהוה גבורות ימלל(

 זכרני י ג בכל־עת צדקה עשית משפט שמך׳
 1 לראות ה :בישועתך פקדני עמך כרצון יהוה

בטובת

 נהראךזה ונעשים מדבר בציות ונזחלין הולכין המיס היו מועטת מויכה
: מריס של נחרה מאיכות כנודע רוחניים היו המיס כי יורה

 נשמות ז״ל רנותיט אתר הנה וכו' קדשו דבר את זכר כי )מב(
 חברהס בוכות הלח שיר לומר ישראל זכו לא רנה

שהוא אמנה מראש תשורי שנאמר
 זהו נה׳ והאמין נו שנאמר אברהם

 קדשו דבר את זכר כי יאמר יתכן
 כן ידי ועל ענדו אברהם את שאמר

 כי בששון עתן הת הוציא בלבד לא
 השיר שהיא בחיריו חת ברנה גס אס

 ולשורר לרנן יתברך* בחיריו שזכו
 אל לב נשים וחס אברהם זכות על

 ויתכן הוציא אתר ולא ויוציא אותרו
 כי הוציא ישראל את בלבד לא כי רמז
 פמליא כל השרת מלאכי את גס אס
 הוא הוסיף ועיד כטדע תעלה של

 היו השרת מלאכי כל הלא כי יתברך
 יתבר והוא תקלה שירה לומר רוצים
 תחלה ישראל ששוררו עד נידם עיכב

 כי יאמר וזה כו׳ שרים קדמו שנאמר
 הוציא גס ישראל זולת כי שהוא )יוציא אברהם ובוכות )מג( ט' זכר
 בששון עמו את הוציח היה עליהס ותוספת המלאכים שהם זולתם את

 בחיריו חת ברנה אס כי מלחכיו וישירו ירננו הניח לח כי ועוד רג וברכוש
 כו׳ שריס קדמו פסוק שהוא המלאכים חת ולא בס בחר חשר ישראל הס

 אל לב רחוילשיס הנה כו׳ גויס ארצות להם ויתן )מי( כנודע־
 ידעכו הנה אך " ירושה אומר ובעמל מתנה אומר שבארצות הלשון שינוי

 הפסק לה יש תהנה כי ירושה ללשון דומה מתנה לשון חין כי מהגמרא
 מהם תעזב מעשיהס יכשירו לא אס הארץ כי והוא הפסק לה חין וירושה
 שהם לחומים עמל חך הפסק לה שיש מהנה לשון בה וז״א לזרים ותהיה

 ענין הל ונבא ־ הפסק לה שאין כירושה לגמרי ישראל אכלוס הנכסים
 מכל כה עד הכתוב ככל עלילותיו בעמים סיפור אחר כי והוא הכתוב

 ישראל נא יאמר הנה כי עתה אמר יתברך הוא לבו שהיטיב ההטבות
 נהפכה שנחלתבו אחר ההוא הטוב כל לבו יסכון מה הזה החיל בגלות
 ארצות להם ויתן הלא כי החפץ על תחמה אל לזיח לנכרים בתינו לזריס

 וטעם )מה( לגמרי יירשו לאומים ועמל הפסק לה שיש במתנה גויס
 כן ועל כלומר כו' חקיו ישמרו למען דבריו היו תנאי כי הוא המתנה

 התייאשו אל זה כל עס אך לזרים נהפכה נחלתם התנאי קיימו שלא אחר
 כי יה שס אה הללו שהוא הללויה הלא כי העתידה והנחלה הטובה מן

 כמאמרו הגאולה על לישראל משכון הס האלה הקדושות היית או שהי
 השתים עם מהחברות כלתי השס אותיות שתי כי יה נש על יד כי יתב־ך

העתידה והגאולה ישראל אויבי עמלקיס בקס יום עד שס של האחרונות
: יה הללו כן על יתברך חז יי"

 על ז״ל מאמרם ידוע זכו'הנה הודו הל*/!יה )א( 1□
בשתי כי עולמים צור ה ביה כי פסוק *

 ביו״ד הבא והעולם נה׳א הזה העולם למות העז שתי הקב׳ה ברא אותיות
 להללו חייבים אנו הבריאה מציאות על כי הוא שבשביהס השוה הצד והבה

 מאליו הבא העולם כי ההודאה סשתוה לא קיומם להמשך אך שכיהס על
 לב יצר כי מתקיים היה יתבל'לא חשדו לולא הזה העולם חך מתקיים

 הכתוב מאמר יהיה יתכן וזה מתקיים אל ובחסד איבודו גורס רע האדם
 אך הללויה וזהו יה שבשם העילתוק ב' בריאת על שהזא יה שם את הללו

 כי לה הודו אם כי ב'העולמות על איבו המקיימו יתברך חשדו לעמן
 כי חסדו הוא אחר עולם בשביל כלומר לעולם כי שמטיב על שהוא טוב

 עולם על שהוא יכנה חסד עולם הכתוב מאמר והוא חסד צריך איבו השבי
 העולמות שתי כללות הללו כלומר הללויה יאמר או בבין־ של אחד

 כי תואריו או ונפלאותיו טובותיו תפרטו ולא השם את יה בשם הנכללים
 כל נכללות כזה כי סתם מטיב שהוא שמשמעו טוב כי לה הודו סתם חס

 שבית ועו׳ יבחר כאשר קץ להס אין כי בפרטות ולא מספר אין עד טובות
 לעולם כי אס כי גבורות בקרחות שאליו מה שעשה לו תאמרו לא כי והיא

 כי בעיניו בקל הכל כי לגבורה מתייחס דבר אין עצמו בבחינת כי חשדו
 )ב( בערככז רק לגבורה מתייחס׳ אין כי שעוש׳ חסד שהוא נאמר חס

 לומר כו' ימלל מי מיניה דסליק הא' על אמר הדברים שני אל טעם ולתת
 ויאמר ימלל מי כי הוא גבורותיו ולא חסדו לעולם כי שאמרתי מה

 ,לה הודו ואמר כיה דפתח מאי ועל ה׳ בערך גבורות אינם כי ה גבורות
 ענין והוא תהלתו כל ישמיע מי כי הוא טובותיו מעשה פליטות בלי טוב כי
 לכולהו סיימתינהו יתבר' בתואריו לפניו הרבה לאשר שאמר יוחנן ר'

 כלתהלתו להשמיע יוכל עי כי כלתהלתו ישמיע וזהו שבחידמרך

 אם כי לבו שמטיב זמן על ולא שחס טוב כי לה׳ הודו יאמר אי ׳ כמדובר
 בזמן כלו'בין חסדו לעולם כי וזהו טוב הוא ייסורין כעת גס לעולם
 שמרי אשרי )ג( :עון לנכות הוא הלא כי הפורענות בזמן בין הטובה

 כולל המשפט כי על הפשר יחיד לשון רני'ובצדק? לשון חמר במשפט כו'
 נעשית והצדק דינים ובעלי דיינים

 משובחת היותר גס ומה ע״יאזד
 ב הס אס והנה בחשאי שהיאע"יא׳

 ראוי היה מקושרים בלתי דבריס
 צדקה תהיה איך וכן ועושה יאמר

 א1כד שומרי חמר ויתכן עת־ בכל

 ג!עזר רכי ענין ויהיה הדבר את שמר
 מייחל תמיד שהיה שמעון נר'

 כי והוא אחי בואו וחומר הייסורין
 שהם הייסורי הס משפט שומרי אשרי

 יחשבו כלם לא אך עליון אל משפט
 על משפט שומרי אס כי מאושרים

 אין חובם למרק שבידם עבירות
 אשר אס כי בעצם טזבה להס להחזיק
 בכל צדקה עושה שהוא משפט באותו

אהבה של ייסורין בהיות שהוא עת
 עושת נמצא סבלס הוא ומכאובם נשא הוא שחוליים הדור על מגין שהוא
 הוא שיבואו מייחל שהוא עת גס יכלול ואפשר תמיד ישראל כל עס צדקה
 על כמאמרנו בדוד היה׳ זו מדה והנה עליו שהן בעת זמכ*ש שכר מקבל
 אשאל אדרבה חס כי בתוכחות אקוץ לא אך הרחיב! לבבי צרות פסוק

 בי ותשפיע שתתן הוציאני בצרות לקוץ הבא לבי מצוקו' הס שממצזקזתי
 זו מדה אומרו אחר כן ועל חפץ והעדר מצוקות בלי לקבלס טוב רצון

 ייסורין סובלו ע״י ישראל עס עת בכל צדקה עושה שהוא בו שהיתה
 דבר בשום לברי שתזכרני בזכותי אבטח לח עכ״ז אמר )ד( בעדס

 הצבור עם עצמו אדם יצרף לעולם ז״ל כמ׳ש פנקסי יבוקר שאצטרךפ;
 או הקדוש המלך לפני שיזכירנה רצתה שלא יושב' אנכי עמי בחזך זכענין

 לה טוב כי פנקסה יבוקר פן עצמה בפני בערה להליץ עליון צבא שר
 הרכים עם משותפת שלום לה יהיה בשלומם כי עמה תוך נכללת להיות

 זכותי צריכין העם כי שנראה ייסורין סובל היותי עם דוד פה יאמר זזה
 רק תזכירני לא כן ועל לעצמי אפילו זכותי שיעמוד בי אבטח לא עכ׳ז
 עמי בתוך כענין בעבורם לי שייטב עמך ברצון היותם בעת עמך ברצון
 למענך הישועה עושה שאתה ישועתך בעת תפקדני וגס יושבה אנכי

 אמר וכוי ה׳ זכרני ארז״ל במדרש והנה * מזכיותי שתנכה ולא כלומר
 אנא חייך הקב״ה ל”א זכרני מרדכי ע״י ישועות כשתעשה רבש"ע דוד

 כן׳ מרדכי ושמו ואח״כ יהודה משבט שהיה יהודי איש קדמיה לך מדכר
 איש כי ועוד ־ מרדכי עם לדוד היה יחש איזה לב לשיס וראוי ־ עכ״ל
 קושית על חזית במדרש הנה חך ־ דוד על ולא מרדכי על נאמר יהודי

 כי אמרו ימיני ליה וקרי מיהודה היותו שיורה יהודי למרדכי שקרא מה
 דוד שס על יהודי קראו כן על דוד ע״י אלח לעולס בא לא שמרדכי להיות

 עי חת להוליד שמעי עתיד שהיה הקדש ברוח דוד צפה כי והוא שמיהוד'
 כשקללוקללה לו האריך כן על ישראל את להציל ממנז יצא שמרדכי
 ה'וכו׳ זכרני שאלתי יצדק ובזה הפועל אל הולדה אותה בא עד נמרצת
 הכתובי׳ ענין אל נבא ובזה • זכותו על ההיא הגאולה שתחשב שם שיוכר
 שני שהם עמו לכל וצדקה משפט עישה היה דוד הנה כי והוא שני בדרך

 אמר והבה ברז״ל ומפורסם כנודע בהם תלוי העתיד הטוב שכל דברים
 רבים בלשון אומר אני כלס ועל זולתי יש רבים המשפט דבר על הבה דוד

 המשפט עת בכל צדקה עושה הידוע היחיד חך משפט שומרי אשרי
 עם עצמי על אומר אני זה כל עם לבדו הוא נתייחד שבזה עצמי על שהוא

 בית ובבין הגאולה המביאים שהס המשפט עם עת בכל צדקה ששתפתי
 נבכה ידה שעל ־דכי ח בגאולת כי כי' תפדה במשפט ציון כד״ח המקדש

 לימצא הזה העולם אל תפקדנילבא שואל איני כנודע שני בית נבנה
 אמנם יהודי איש עכין שהוא עמך ברצון בלבד זכרני רק ההיא בגאולה

 יכול כב מהגלות נושעת שהשכינה ישועתך היא אז אשר הג' הבית בבנין
 וזהו כנודע המשיח מלך הוא אז כי והוא העולם חל והביאני פקדכי אז

 בטובת לראית אזכה אז ישועתך זולת כי והטעם )ה( בישועתך פקדני
 אשר האדמה על ואומר נתתי ולזרעך לך אז שיתקיים החבות הס בחירך
 בשמחת לשמוח וכן ממש לחבות שהוא להם לתת לאבותיכם ה' נשבע

 בשמחת אשמת לא בעולם הרע יצר שעדיין שני ביס בבנין אבח אם כי גויך
 יך1ג כל בשמחת לשמוח או לך שיהיו נויך בשמחת אשמח אז אך הגוי כל

 הבית בזכרם בוכים הזקנים וכל שמחים היו שמהם שני בית כבנין ולא
 בשלישי אז וגס גויך בשמחת אראה כלס על העולה בשלישי אך הראשון
בט תתהלל והיא ארצך בנחלת בהיותי אני שיתהלל נחלתך עם תתהלל
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קו תהלים אל רוממות

 להתחיל גייך כשמחתז כחיריךל^מח כטובת
 הערנו עם־אבואינו חטאנו י :עם־גחלתף

 לא־השכילו י במצרים אבורתיני ז הרשענו:
 על־ וימרו חסדיף את־ךוב זכרו לא נפלאיתיף

 את־ להודיע שמו למען ויושיעם ח :בים־סוף ים
^רהךברו^יכם ט נבוךרתו:
 ויגאלם מידשונא ויושיעם י' :כמךבך כתהמות

 לא מהם אהד צריהם ריכסרמים יא :אויב מיך
 : רתהלרףו בדבהחשייו ויאמינו יב :חזר1ג

 : ךיא־חכו^עצרתו מעשיו שבהו ךהרו־מ יג

 : כישימון ועסחאל במדבר האוח רתאוו יי
 : כנפשם הון וישלח שאלתם להם רתן ט■

: קךוש;הוה לאהרן כמחנה למשה ^או טז
 על־עדרת ותכם דתן ותכניע תפתח־ארץ י<

 אשכעדתםלהבהתלהט“ותבער יח אביים:
 : למסכה וישתחוו כחרב י^שחענל יט רשעים:

: רמירואת~בכודםכתכניתשוראכלץשכ ד
שבחו

 כן שאין מת וכו' ותקשריס תלבשי כעדי כלס כי ע'פ אצלנו שכתוב כמו
 בקרבן כחשר ליקרב שבת כי חתנו נחלתינו להתהלל יכלה שלק שני בבית

 שהוא בה שנתהלל לעתיד כאשר עמה הלולנו היה שלא כאופן ראשון
 בשמח אשמח לעתיד כי כפשוטן או * עמנו היא גס שתתהלל בתלול

גלות עצבון עוד יהיה □יךשלא
 תעוב לא שעוד בנחלתך ולהתהלל

עם חטאנו )ו( : ממנו
 חטאו איך לב לשים ראוי כו׳ אבותינו

 חטאו כאשר הלא כי עסאבותס
 אומרו וגס אינם אבותיהם הכניס
 ולא אבתיכו עס אומרו אחר העוינו

 עס והרשענו ועוינו חטאנו אמר
 לומר ראוי שהיה ועוד • אבתינו

 גס כי ועוד * בוי״ו והרשענו
 יאמר והראוי רשע הוא העוינו אומרו

 אל לבא אך * ופשענו העיינו
 הזידויאשר לבאלסדר העניןנשית

 חטאנו אבל לומר קדמוניני לנו סידרו
 נחשב זר כמו הלא כי ואבתינו אנחנו

 ולומר אבותינו עצמות לגלגל לנו הה
 עליהם כמלמדי׳ שיראה חטאו שהמה

 * עזנסלהתפש לתוכי״ קטגורית
 הגלגול אמונת יקרת בפנת אמנם

 יבצר לא כי והוא הדבר יתייש כרשב׳י
 ועל בקדמונינו היינו זה דורנו בני כי
 אל נכווין ואבתינו אנחנו באמור כן

 נמציני בהם היינו אשר אבתינו
 יבא זה ענין עצמינווהנה על מתודיס

 שז״ש בו שאנו זה בפי בפשיטות קתי־
פה אלה שאנחנו אכתינו עם חטאנו

 חטאנו עמהס בהיותינו אס כי חטאנו בלבד עתה לא הזה תחיל שבגלות
 מה עוינגעתה כי להעזות חוזרים שאנו מת יפלא לא כן ועל עמתס

 גוררת עבירה ואותת בנפשנו עונינו כקס נשאר כי הרשענו שמאז
 תפלת אחר כי הכתובים ושעור * עתה גס בהן כיוצא אחרות עבירות

 בא כמדובר העתידה בגאולה שהוא בישועתו יתברך הוא יפקדנו דוד
 מדברים כלכו כחלו ואומר הגולים ישרחל כל על כמדבר ויאמר עתה

 הלא כי לגאלנו מהר לבלתי לפניך אשמותינו משא תכבד נא אל ואומרים
 חמקנו כי מחז מורגלים שזנו לח אס חוטאים היינו לא חטאנו שעתה מה
 בהם לחטח שבנו כן ועל מאז החטאים כתמי בנו ונשארו כו' אבתינו עס
 גדולות כי ראה גס ראה ואבינו )ז( הרשענו מאז שכבר מה העוינו ני

 מעלליהם אל הבטתה ולא מלפנים אבותינו עשו עתה מאשמותינו
 אבתינו הנה כי עתה גס כן לנו תעשה לח ולמה שמך למען ותושיעס
 ,כלו לעיניהם ונעשו במצרים היותם עס נפלאותיך השכילו לא במצרים

 זכרן ולא בעינינו ראינו שלא עס אותם משכילים שאנו אנו כן שאין מה
 הגמול טובה לך החזיק ותחת לבניהם האבות חסד שנצרת חסדיך רוב את

 וגס וכו׳ קברים אין המבלי ויאמרו ים על וימרו כי היה לך שלמו אשר
 כדברי נגב לא טינא וית נגב יתמיא באומרם בפנים סוף ביס המרו

 מעשיהם און הביט ולא שמו למען ויושיעם זה כל ועם )ח( המתרגם
 על כי שהוא ה' אני כי וידעתם כו׳ תספר ולמען הכתוב מאמר סהוא

 שלא עס ויושיעם וזהו שמו בישראל יודע יתברך גבורתי סיפור ידי
 שמו יודע שבזה גבורתו אה להודיע שמו למען עשה כו׳ זימרו כו׳ השכילו
 בפרעה בתכבדי ה אני כי מצרים וידעו ובפסוק הנז׳ הכתוב כמאמר

 בעלי בגלותנו אנו כי והכונהלומר בזי״ו ולהודיע נאמר שלא וזהו כו׳
 כן אחרי הלא תאמר ושמא )ט( כמאז שמו למען ויושיענו מהם אמנה
 אין הנה ה' הושיעם ההיא האמנה ובזכות עבדו ובמשה בה ויאמינו נאמר

 כי והוא בעין עין ראו עד האמינו לא הלא כי בדבר טובה להם להחזיק
 יתברך הוא עשה מה או כגב לא טינא ית כי באומרם ועצבו מרו המה

 הקרקע הוא עצמו הים החריב המיס יבשת שמלבד סוף ביס ויגער
 כמדבר בתהומות שויוליכס באופן מכסים ליס כמיס ד״א כמה יס הנקרא

 שטינא שהוא סיף ביס שהמרו מה סילק הרי לנגיכותו קצה אין אשר היבש
 בראותם כוי קברי' אין המבלי באומרם יס על שהמרו מה נגכ)י(ועל לא

 לא נוסעים ז״ל שאמרו כמו אחריהם נוסע השר ואת רודף פרעה את
 והוא השר הוא שונא מיד ויושיעם כן על השר את שהוא נוסע אלא גאמר
 ישראל וירא מצרים מיד ישראל את ההוא ביום ה ויושע הכתוב מאמר

 ויגאלם כך ואחר כו' מת אלא נאמר לא מתים כי השר שהוא מת מצרי׳ את
 וכעדי )יא( כז' ארדוף אויב אמר נאמר שעליו פרעה הוא אויב מיד

 נותר לא ,מצריה כלומר מהם אחד צריהם מיס ויכסו כי לעשות הוסיף
 והוא האויב פרעה הזח נותר מהס אחד הנז׳ והאויב מהשוכא אך כלומר

 )יב( פרעה והוא נשקר קחד הא אחד עד בהם כשזר לא ז״ל מאמרם
 אולי ולומר לטעות מקזס להס היה הכה כי והוא כו' בדבריו ויאמינו אז

 פרעה את מלקה יחכיך שהוא מה
 אשמע אשד ה׳ מי קומיו מכעס הוא

 על לח אך שתו כבוד דבר על בקולו
 אומר יתברך שהיה ומה עמו ישראל

 כו' משלח אינך ואס כו' עמי שלח
 שאחד בראותס אך מבקש היה תואנה

 ויאמינו אז פרעה כ״א נוחר לא מהס
 עמי שלח אומר היה תשר בדבריו

 כי כז׳ מביא הנני אתה מאן ואס כו'
 על היה והעיקר תואנה לאהיתה

 ישרקלשאסלאכן בכבוד נגע אשר
 כי הראשון יהיה ראוי היה פרעה

 ישירו כן ועל כו' מיה אמר הוא
 לי כו׳ויהי לה אשירה אמת כי תהלתו
 לא יתברך כלכינתו כי לישועה

 כי לומר והעכין להזשיעני רק היתה
 מעשיו ושכחו השכילו לא אבותינו

 ותושיעס רתמת׳ זה כל ועם כו' וימרו
 האמינו שלק היות ועס חטאת כל על
 עצומים דברים חמשה שראו עד

 הושיעם וכי הטיט החריב כי הנאמרי
 ד מהאויב גאלס ונס מהשונא

 לא מהס שאחד ה' צריהס מיס שכסה
 כלומר כמדובר פרעה אס כי נותר
 אנו נס פתושיענו שראוי שכן ומכל

באומרו כיון ועוד הלזה המר בנלית
 זולת טוב שכר להס נתת שהאמינו במה אפילו כי לו' כו* בדבריו ויאמינו

 יחד שישירו הקדש רוח בהס השפעת כי תהלתו ישירו והיא התשועה
 ותמורה שינוי בלי כאחת א' כל בפי באה ותיבת תיבה כל שהיה תהלתו

 הלא כי שלמה היקה לא פהאמבתס אלא עוד ולא )יג( האמנה בשכר
 על התלוננו כי מעשיו שכחו מיהרו תהלתו וישירו כו' פויאמינו אחר

 חכו ליו כך ואחר ברפידיס המיס ועל כוי מותנו יקן מי ויאמרו הלחס
 .רבעים ה השלים וטרם משה בשש כי ראו כי יום ארבעים להמתין לעצתו

: דשמיא בסייעתא יבק כאשר כן' ויתאוו ונס העגל את עשו
 טוב משולל מקיס במדבר תאוות שני הס כו׳ תאוה ויחאוו )יד(

 מן להס היות עס ובשר עריות כפולות תאוות בקשו
 נבקש ולא הגויס מן הושיענו רק נבק לא כסוף יאמר כאשר שאנו מה
 קל היוכל לומר חל וינסו * כש"ד יבא כאשר קדשך לשם להודות רק

 אחדמב׳תאוקסלאנתןרק שאלתי להם ויתן )טי( כו׳ שלחן לערוך
 לשחל אות' גלו שלא עריות ולא לאכול בשר היא בפת ששחלו אותה

 לכלכל כח תעצור בל בנפש רזון הבשר אוכלס אחר וישלח בפיהם
 יבשה נפשם היתה המן ידי שעל אומרם הפך יוצאת נפשס והיתה החומר
 : עקה עושי' היען שלח מת לב שתו ולא להפך בגוףותהי יחזיקנה והבשר
 היה הקודם על כי עשו מזו גדולת ועוד כוי למשה ויקנאו )טז(

 חטאו אך המת וחומריי חקוה הקאות יצרס כי לומר ס מק
 העד' כל אק הכניס מי לקרח קנאה היקה אס והוא זה מסוג שאינו במה

 כמחנה למשה ויקנאו אמר וזה העדה כל אה קרח עליהם ויקהל שנאמר
 כי אליהם נוגע שייכו מת ה קדוש אתרן כשביל העדה מחנה כל שהוא

 כל את ילח ארץכו' שתפקח ריחמס לולאה )יז( ישראלי'המה
 למו יתכרך חסדי ותהי וכוי חש ותכער וכן )יח( עלין שנקהלן ישרחל

 והגמול )יט( הנקהלים ישראל יתר אק ולא רשעי׳ תלהט להבה כי
 יעשו הלא כי מכליה ס הצע אשר על אותו בקנאם למשה משלמים היו

 ראוקס במקו' כחורב ענל יעשו מקו' היה החס כלוי בתורב עגל
 משת לולא להשמידם ויאמר כן' כפני' פניס אליה ודברה' כ״י השכינה

 יקשת לא כן ידי ועל כמדובר כמחנה שקנאוהו היה לו ששלמו והגמול כוי
 לא בענל הכת יאמר הכתובים שקדסולהתכת עניןהעגל מאוחר היות
 על אס צורתו תמונת או בו אשר הזהב מציאות רק איכות בו היה

 ויראם הטועים מכל ככדלו אשר מקום כחורב עגל יעשו היתכן המתכת
 העשותו אחר בהם וחזרו ומייתן עגל יעשן הגדולה אשי את יתברך הוא

 וישתחוו רק לב שתו ולא הזהב רק בקרבו אין רוח כל הלא באמור

 כבודם את ימירו היקכן הצורה בעבור ואס )ך( המתכת הוא למסכה
על מאד גדול .שיתרונ' המן מאוכלי והמת עשב אוכל שור נקבנית

עבודתם



צח קו תהלים אל רוממות

 : כמצרים גדלות עשה מושיעם שכחואי נא
 : על־ים־סוף נוראות חם כארץ נפלאות מ
קמד בחירו משך ^ולי ״

 וימאסו כי :מהשחית חמתו להשיב לפניו כפרץ
 וירגגו כה לדברו: האמינו יא חמדרה בארץ

 וישאירו כי :באהייהסיאשמעוב^וליהוה
 ולהפייןרעס מ :במדבר אותם יהפיי להם
 רצמדולבעלפעור יכה :כארצות ולזרותם כגדם

 במעלליהבש ויכעיסו נט : מתים זבחי ויאכלו

 ותעצר ויפלל רעמדפניוס יי ותפריךבםמגפה:
 —עו ודר לדר לצדקה לו ותחישב לא המג^ה:
 ויקציפועל־מימריבהררעלמשרתז בל עולם:

ויבטא כי־דהמרוארת־רוחו א : בעבורכש

 פכי או שור מזל רק עצמו על כיוונו שלא נא תאמר ואה )נא( עבודתם
 להיותו רק לזה ישתקיו ולק ז״ל שאמרו כמו במרכבה ראו חשד שור

 וביניה יתברך בינו וסרסור אמצעי יהיה למען המלאך או המזל תבנית
 לנגוף ה' ועבר כדח במצרים והוא גדולות עושה מושיעם חל שנחו החס

שלבני במה ־צלנו כמפירש מצרים חת
 כן אס לשונו כלב קרץ לח ישרחל

 כלי הלח לאמצעי להם צורך מה
 מלאה כמצרי׳ אפילו עשה אמצעי
 שתרומתו רז״ללכהן כמשל טומאה

 וקסנחמר וכו׳)כב( הקברות כבית
 עשה כישוף חכמת ידי על פן שחששו

 אי * קלילה יתברך מאתי ולא משה
 כי היו ודחי כפלתזת הלא כי אפשר

 קלקי ט' שם כי חס בארץ היה הלא
 אצבע אמרו והמה שבעול' כישוף
 גס כן עשות יוכלו לא כי היא אלהיס

 תואנה יתקנו אלה על גם ואס המה
 גס שראו סוף ים על נוראות הכה
 גדולת זולת כו' מת מצרי' של שרו חת

 הכירו ח לע כימריס שחפילו הנס
 היו וע״כ )כג( ית׳ גדולתו את בו

 וכו' להשמידם ויאמר הדין מן מחוייבי'
 ויואל ליהלמימר שהוי לרעת וראוי

 משה אך ונו' משה לולא להשמיד
 אך • מיותר לפניו אומרו וכן וחכלס אמר הלא כי האמירה עיכב לא

 בעשותו כן שאין מה מבחין אינו למשחית רשות כשניתן כי ידענו הנה
 בחופן המשחיתים מן לאחד לזולת אומר היה הנה ואמר ידו על יתברך

 רד לך אומרו אחר כי והוא זכו' עמד בחירו משה לולא תסורשע יכלו
 וכו' לי הניחה יתכר' אומרו והוא פתח מצא אנן מיד ירד ולק נתעכב חיך
 ויתפלל שיחזיק פתח לו שפתח א1ג בך הייתי תופס וכי ז״ל שאמרו כמו
 לעמוד שמצח בפרץ היה יתברך לפניו עמד רק מיד ירד ולא עמד זוהו

 יתב משלוחיו חקד הוא חמתו להשיב כדי מיד מלפניו לירד ולא לפניו בו
 משה חורת בספר מאמרנו והוא כלה ויעשו יבחינו המשחיתי'שלא

 הפקידה בעצמי אעשה שלא לי הניחה שהוא אפי ויקר קמר יתברך שהוא
 משת השיב כן על ואכלם ידו ועל המשקיתי' אימן אף הוא זיחרחפי

 היה זו שמסיבה היות עם מבחין הבלתי אפך ויקרה תסתלק למה ואמר
 פקדי וביום ואמר יתברך אליו הדבר ונשאר כו' בעצמך העלת אשר

 את עשו לחשר רק היה לא בעצמו נגפו ידי ועל ה ויגוף זנן ופקדתי
 להס שהיה באופן כמדובר מבחין יתברך הוא כי לזולתם ולח בלבד העגל

 או טז() • כדלעיל ויקנאו ואדרבה ככה על למשה טובה להחזיק
 חס יותר כי רבה בבראשית מז״ל ענין ללמדנו בא כי הכתובים שיעיר
 ומקללך אמר אברהם בכבוד ני עצמו כבוד מעל הצדיק כבוד על הקב״ה

 מעצמם שהוא יקלו ובוזי אומר הוא עצמו ובכבוד עשה נקום שהוא אחור
 ידו יבשה ולא לע׳א מזבח ירבעם שהיה ממה הזוהר מספר זה למדו וכן
 זה זענין ידו את יתברך הוא ייבש הנביא אל ידו שלח מזבח שעודנו ועל

 העגל ממעשה הקודם אל תור כו׳ למשה ויקנאו אומרו זקר ש במה יאמר
 הצדיק צרת על יתברך הוא וקנא צדיק שהיה למשה ויקנאו מר לו והוא

 אשר כו׳ וימירו כו' עגל שעשו מה ועל כוי אש ותבער כו׳ ארץ ותפתח
 ממאמרו ולהשיבו כעסו לבטל משת הספיק זה כל עם מוש׳יעס אל שנחו
 בדרך עשו אמר ולא יעשו אומרו ועל )יט( להשמיד' בפי' אמר תשר

 אשר עקום בחורב עגל יעשו יאות האם כמתמיה שהוא אמרנו תקודם
 את רקיתי ראה על מרז״ל רמז אפשר ועוד * האלהי' להם נגלה שס
 רואה ואני מהגלות אחד רחיה רואה אתה למפה הקב״ה שאמר עמי עני

 יעשו לומר דקדק כן ועל בחורב עגל לעשות עתידי' הס כי ראיות ב
 בארץכו' וימאסו )כד( • כמדובר שיעשוהו יתברך צפה מאז כי

 הכירו לא גס כן שאחרי נמשך בקצרות מרע״ה חמדה הכירו לא מאשר
 גדלת לא עדין חמדה בארץ מאוסס רק עשו לא אלו והנה הארץ חמדת

 משה של לדברו האמינו שלא רק רעתם גדר היה לא כי הרבה חטאתס
 שוירגנו שנמשך במה אך )כה( כו' חלב זבת ארץ דבר אשר הנזכר

 מרגלי' מעשרה אקד כל. ההוא בלילה שהיה ז״ל שאמרו כמו באהליה
 יבעלוך חיך אשתי עליך לי אזי ואומר ומתאבל ובוכה ומתאנח גונח

 בני על לי ואוי גויס בהס יתעללו איך במתי בהוליתי על לי ואוי ערלי'
 שבט בכל אחד שהיו מרגלי' עשרת אוהלי שכל 'באופן אויבי יהרגום חיך
 בכל סביבותיה אשר שכניה׳ כהס לעשות וימשכו בבכיה גועיס היו

 ההוא בלילה גדולה בבכיה א' קול השבטי' כל ההוא בלילה שגעו עד שבט
 האמינו לא היה הקוד גדר כי מהקוד גדול זה והנה באב השעה ליל

 ושלוי חס כי שהורו שוירגנו מה אך זולתו ידי על אליה הבא לדברו
 עונם גדל בזה חלילה גויס ביד יפלו ישרחל של למושיען יכולת מבלתי

 אנכי אליה׳ באמור השמים מן השמיעם אשר ה' ל בק שמעו לא בזה כי
 חתת נופלת היחה לח ההוא בקולי שמעו לו כי כו' הוצאתיך אשר כו'

 ידו את אזוישא )כי( הנוי'עליה'
 יפלו ההוח שבמדבר עצמס על להם

 זרעם להפיל ולדורות )כז( פגריה'
 מתמר׳ז״ל והוא קרבנות ב והוא

 שחמר ההוא בלילה העם ויבכו על
 בנית לכם קובע שאני חייכם הקב״ה
 באב תשעה בלילי כן ויהי לדורות

 העס ויבכו אומרו מייתור זה וידקדקו
 רו״לשאמר אמרו וכן ההוא בלינה
 בשבילג אמרתי פעמים שתי ה הקב
 ועד ינאצוני חנה עד שהוא אכה עד

 שארבעת חייכם בי יאמינו לא אנה
 עדאנת כד״ח אנה עד תאמרו פעמי'

 חרבנות שתי כו'שהם ה'תשכחני
 בגוי' ורעם ולהפיל אמר הא' ועל ב״ה

: בארצות ולזרוקט השנית ועל
 כן׳ פעור לבעל ויצמח )כח(

 בארץ ממאוסס
לידבק נמשכו הקדושה בארץ חמדה

 בלבד נצמדו תחלה והנה בטומאה בשפת!
 למאמרם גס ומה פעור לבעל מה התחברות קנו ה׳ עם היותם שעס

 כמד״א ממש דבקות בה דבקי' כשרים שכשיש' כו' ישראל ויצמד על ז"ל
 ידי על כצמידי' רפויי׳ הס הע'א אחרי בלכתם אך בה' הדבקים זאתס
 ועודם ראשונה׳ויצמדו יאמר כן הבשר ידחקו בל רפויי' שהם החשה

 מיד )כט( מתים זבחי נפשותיה'ויחכלו את ששקצו אחר אך ברפיון
 במעלליה ויכעיסוהו וזהו ממנו ולהתרחק קלילה ה' את להכעיס עשו
 ויאמר קלה אך מגפה היתה זמרי מעשה טרס והנה ;מרי מעשה והוא
 זמרי במעשה חך ה'מישראל אף קרון כו'וישוב אנשיו איש הרגו משה
 כו׳ יתפרץ כו' ויכעיסו וזהו ושלו׳ קס כלה לעשות להפליג מנפה חורה
 שהורה בפלילים ונתן כמו ויפלל ויהיה כו׳ פנחס ויעמוד או )ל( ברבוי
 ושכיז ידיו רפו משה כי בו פוגעי' קנאים ארמית שבועל רבו משה בפני
 ידי ועל לרב כבוד חולקים אין ה חילול שיש שבמקום הוראה הורה זגס
 לו שנעשו ניסיס י״ב לולא החמת שלפי שעס לומר המגפה ותעצר כן
 זת כל עה הכל עשה הוא כי נמצא כלום עושת הוא היה לח הקב״ה מן

 לומר מקום והיה )לא( כוי שותעצר הספיק בלבד וקינח שדן במה
 וישחטו על כשמואל ויקרנו רבו בפני שהורה בכפשו היה מתחייב הלא
 מהצדקת לצדקה לו ותחשב חדרבא כו׳אךזה הבער חת ויביאו הפר את

 ־׳אמרן כמו אליהו הוא נצחיים חיים לו בתנו כי ממנה נוצל כן ממות תציל
 ותקלת והשלום החיים אתו היתה בריתי ד״ח כמה שלוס בריתי על ז״ל

 הית בהערה נעלית׳ כך שאחר עי דורות כמה שחיה ודור לדור היתה
 די לא ונ״ע ע״א עבדם שעס הנה י עולס עד ודר לדר וזהו עולם עד

 להיטיב הרכה ניצולו ידו על שנס אס כי להצילם פנחס קנאת שהספיק
 מחשבה כי הורה או * ותגאלנו הרצנו בגלותנו אנו גס כן ואס ולזרעו לו

 עשותו טרס ודן פנחס שויעמוד מעת כי למעשה מצרפה הקב״ה טובת
: המגפה ותעצר השמיס מן מיד הפעולה

 אל ואומרים הגלות בבי מוסיפים כו' מריבה מי על ויקציפו )לב(
 חו הלא כי לגאלנו ולמהר אוהבו מלאהבה המנע נא

 הרע אותם יתברך אהבתו מרוב זה כל עס מריבה מי על שויקציפו עם
 כי הארץ אל יבא שלח עליו בגזר לא כי ז״ל מאמרס והוא בעבורם למשה

 ואין שמה שמתו המדבר דור כל לבא לעתיד עמו יבחו בזכותו למען אס
 תאמר ושמא ג(ז)י־ אותו בהקציפס גס אותס יתברך מאהבתו אס כי זה

 נא שמעו להם ויאמר הסלע את ויך יתברך מאמרו קייס לא הוא הלא
 ויבטא רוחו את המרו הלא כי לזה כדאי חטאו היה לא זה כל עם המוריס

 לא הנה כי יפה אצלנו כמבואר הפרשה ביאור על מאמרנו ענין והוא כו׳
 אס והנה ראה אס כי מימיו הסלע יתן דבור ידי על כי ממשה נעלס

 ידי על לתתלהסמיס יעצרכחמשה לא לה יחטאו השפע מקבלי
 י(א כמשה שכינה בו שקשרה שראוי מי ביניכם יש קול הבת כענין דבורו
 לדבר משת בלכת כי ארו״ל והנה מספר אין וכאלה לכך ראוי הדור שאין

 המדביכלכת א'מסלעי כתיןכתיןכלכתעל יש׳ נעשו הסלע אל
 מיס הסלע יוציא בהשגח׳ הדבור שע״י חתך האמת אס למשה חומרת
 סלע על כת כל מורי'באצבע היו וכת כת כל וכן זה מסלע הוציא

אין מיוחד סלע בוחר מאש' חומרים והיו מזה היציי* לו אומרים שלפבין
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 לא־השמירואת־העמיכםאשר לי בשפתיו:
 וילמדו וירתערבובנחם לה להט: ♦הלה אמי

 י^הם ויהיר את־עצכיקם ויעבדו (לי :מעשיהם

 ואת־בנלתיהם את־במהס ויזבחו ל! למוקש:
 רמותיהם ךם-ב^הם נקי דם חשפנו לח :לשדים

 : בדמים ךהארץ ותחנף כנען לעצבי זבחו אשך
 ויתר־ ט :במעלליהם חזנו במעשיהם ויטמאו לט

 ויתנם מא ^^חחעבאתתחלתל:
 חלהצוכש מב :שנאיהם בהם וימשלו מד־גחם

 רבורת פעמים מג :אחמדםחכנעותחתז;ךם
 חרא לי חמבובעונם: בעצתם ימרו והמה ♦צילם
 יהכש חזבר מה :את־רנתם כשמעל להם בצר

 לרחמים אלתם חתן מי :חקרו כיב חנחם בחתו
 אלרךינו יהוה ׳ הלשיענו מי ׳; כל־שלביהף לפגי

 קדשף לשכם לדהלדלרת מך-ךהגחכש וקבצנו1
להשתבח

אל רוממות
 למי' מיוחד סלע ידע חותנו יתרו צאן אח רועה שבהיותו אס כי וה

 אמר כך משה כראות כן על כהשגחה מיס מיציא כאלו יעשה זממנו
 ס מק ־.י א שיודע לומר קדשי כרוח פקפוק ושמתס בזה שחטאתם עתה
 יספיק א ;עתה ממנו להוציא אחד סלע כאצבע מורה אחד וכל מים

אינכם אשר לכס מיס להוציא זכותי
 שקלקלתם זה שפע כדאי'לקבל

 בזכותי לעשות זה לשאספיק הכנתה
 האלהיס תטה לקח כן על לכדי
 באומרו ככתוב מפורש הצלי וזה

 המורים אתס לומר המורים נא שמעו
 שהוא שלפניו סלע אחד באצכעכל

 כאלו קדשי ברוח פקפוק שומכס
 מעין גדול עון שהו׳ בודה אני מלכי
 הסלע שמן היחכן כן על קרח מון
 משה אנו נוציא החלמיש צור הזה

 שאינכם לכס ו כלומר לכס ואהרן
 כוייךכו׳ על יתכן כדחיסמיסלא

 עשה ולא במטההאלהיס בכחאלהי
 העדר על המיס יתעכבו פן בעצמו

 במשה ויתלו והכנתם בחינתם

 משה כדברי מפור הענין נמצא
 חטאו היה קטון כי באופן עצמו
 לטובת חס כי בו ה נתעבר ולא מאד
 עמו לעתיד ישיבו מדבר מתי

 ברוח פה דוד דברי אלה והן כמדובר
 כדאי היה לא כי אמרתי הלא קדשו
 כי הארץ אל ולבא לעכבו משת חטא
מהטעם בעבורס למשה שוירע אס

 כי הוא הענין הלא הסלע את הכה כי חטא הלא תאמרו ושמא האמור
 ברוח שלח באומרם קדשו ברוח שנגעו הנז' משה של רוחו את המרו

 צאן את רועה מהיותו מיס חסשידעמק;ס כי שלו הענין היה הקדש
 סלע לו מראה היה אחד וכל לכך מוכן סלע כל כן לא שאס חותני יתרו

 שאחר לו כמדומה הסלע את להכות משה מקוס מצא ובזה כלו' נאצבעו
 דברי היו זה וטעס רוחו את המרו כי וזהו ית' רצונו היה זה זו פעולתם

 נא שמעו באות' בשפתיו אותו שפירש בשפתיו ויבטא וזהו בשפתיו משה
 איש מורים שהייתם עתה לכך ראויים שהייתם גס לומר כוי המורים

 לבדו זכותנו שיספיק אנחנו נ-יציא הזה הסלע המן כי אפשר אי נא סלעו
 למשה וירע אמרתי חשר שהיטבתי כאופן מיס חטאתס אשר לכס להוציא

 ישראל בעבור לא אס ההוא לעונש כדאי משה היה געכורסכילא
 :כמדובר לעתיד עמו יכיאס למען שהקציפו אחר יתכרךאותס מאהבתו

שלא מה כי בעבורם למשה וירע הומרו אל בשפתיו ויבטא יחזור או
 הין שהס באופן רוחו את המרו כי הוא בעצם בדבר אשם היה

 בשפתיו שבטא מה הוא בעבורם לו שהיה לו שהרע מה ואז האשמים
 ♦ הביאכסלעתיד למען שהוא למענכם בי ה ויתעבר הומרו והוא

 היה לא כי איפה דעו לומר כו' השמידו לא פסוק בסמיכות רמז ואפשר
 שהרע מה שהוא לארץ משה נכנס שלא עלמה כי משה אשסבעצס

 לא בזכותו נכנס היה שאס העמיס את השמידו שלה היה כן על למשה
 לא נכנס היה אס כי ז״ל מרבותינו נודע דבר והוא פליטה להם היה

 בני ואומרים מוסיפים כו' השמידו לא )לד( : טובם נפשק
 לא הנה כי עזבתס ולא ראשונים עשו עוד הלא יתברך לפניו הגלות

 אשר אז נשמת כל תחיה לא להשמידם ה' אמר אשר העמיס את השמידו
 ומבלתי )לה( וכו' לשכיס מתם תותירו אשר והיה להם ה אמר

 ומדומיהם מעשיהם וילמדו כך ואחר כז' שויתערבו נמשך השמידם
 הגויס עצבי ויהיו כי ובראותם עצביהם את ויעבדו ומזה )לו( הרעיס

 אינם המיס הס אותם העובדים הלא בלבם אמרו לישראל למוקש להס
 מל )לי( כייתר אותם עובדים שהם אס כי זה אין לנו רק למוקש להם

 את זבחו הגויס עבודות על לעצבים יתירה עבודה עשו לעשות מה כן
 ומע"אנמשך )לח( הגויס עצבי את אשר לשדים בנותיהם ואת כניהס

 ויקומו בניהם בני יגדלו לבל כי נקי דם וישפכו כי דמים שפיכות גס למו
 היו מה זקניהם את ויהרגו לשדים קבותס את שזנחו על אכותס אבות על

 טרם בניהם בני הילדי' את הורגים לשדים בניה הזובחיפאת עושים
 של בניה דם נקי דם וישפכו אומרו וזהו אביהם ובחי ז על בגדלם יקומו
 גס הארץ ותחנף הע׳א על שנושף באיפן כנען לעצבי זיבחו אשי• אותם

 מעשיה עם עריות בגלוי גס ויטמאו כך ואחר )לט( דמי׳ בשפיכות
 מכוונים היו מעלליה בכל גס ויזנו כך ואחר ד וש ע״א הס הראשוני׳

 :בועה ויזנו כך ואחר הנוכרי' במעשיה ויטמחו או • ה' מאחרי לינות

קו תהלים
 היתלו אשר הס ולא בשלוה הגוי'ההס כילהיות חשבו המת יאמר אי

 כן ועל כגוי׳ כך כל חזתס עובדי' היו לח הס כי על היה לעבדם
 מה נוי' של במעשיה' עצמס מטמאים היו ישראל כי י־עו ולה זיזבהז^כו'

 שבזה נוי' של במעלליהם ישראל ויזנו וגס במינן מין הס כי הגוי' כן שאין
 הגויס כן שאין ה'מה מהחרי זוניס הס
 מאחרי לזוניס מתייחסים אינם כי

 להולכים רק המה יה ממנו לא ה׳כי
 אינם כן ועל בלבד ההבל אחרי

 חו )מ( כלבד ישראל לזקיסרק
 האף ותנה בייחוד בעמו ה' חף ויחר
 שכיון ועל משחיה משליחי אחד הוא

 בין מבחין אינו למשחית רשות שניחן
 האף ידי על לוקיס היו לרשע צדיק

 ה'וזהו נחלת הנקראים צדיקי' גס
 ויתעב משחית שליח ויחרחףהוא

 יאמר או " נחלתו הנקרא גס
 בראות אך בעצתם בעמו ה' אף ויחר

 )מא( בגלוליה׳ נחלתו ויתעב כי
 גוי׳ ביד יתברך הוא ויתנס כן על

 שגלו בחרבן היה וזה יכפר שגלות
 שונאיהם בהס וימשלו גויס לארצית
 ויכנעותחת כו׳ואז וילחצו )מב(

 ושתא בארצם עושי' היו שלא מה ידס
 מארצו לגרשס כן עשה למת תאמר

 יתערבו פן שם וייסר' בת הניחס ולא
 וכמאמר מעשיה וילמדו בגוי׳

 ואעזבה כו' יתנני מי באומרו הנביא
 טוב שהיה מאתם ואלכה עמי את

 זזה לא כי שס לישאר ולא מאקס יתברך הוא ולהסתלק במקומם לעוזבם
 ראוי היה כך הנה הקדש רוח פה אומרת מערבי)נ׳ג(ע״כ מכותל שכינת

 כי פעמי׳ כמה בזת נסת כבר הכה חך אדמתם על והמה ליסרס לעשות
 הרע בעצתם ימרו והמה חך בארצס עודס יצילס רבות פעמי' הנה

 ודלים מכיס נעשו שוימכו עד בנחלוקיה׳ עצמס בראות מתנאי' היו כי
 שם מניתס היה ואס עליה' יגן מי כן אס שעליה׳ בעונס עודם המצות מן

 גלות הוצרך ע'כ ח״ו מחומה מהם נשאר היה לא רשעתס כדי בס ומכה
 זה גדר עד כך כל המתין למה כן אס תהמר ושמח )מי( לכפרעון

 ויתעב במקומס ארצס ולקוק חוחס בהוציא לא חס תקומה להם היה שלא
 הלא החרק קודם עח עבדו לעין בתי ז׳ כי ע״א גילולי מלאה נחלתו

 שהי' עוד כל להם בצר עניינו את וירא כד׳א וריחס שהשגיח וירא כי הזח
 ואמרו הקפלה ואל הרנה הל לשמוע כד״א רנתס היה תורתס את שומע

 שהיו יקברך שומע שהיה עוד כל כו'כנודע תורה זו רנה ז״ל רבותינו
 על ייתר כי בס וינעל תורתו חת עזבם עד וריחס האריך בתור עוסקי'
 להם כצר ראה התורה ידי על כי תורה ביטול על ויתר ולא ע"אכו'
 חסדיו כרוב בעמו ה׳ אף ויחר אשר מ וינהס בריתו להם ויזכור )מה(

 אשמוקס כל שהיו כך והחר ו( )- אבות זכות תמה כאשר תמו שלא
 אותם ויקן עשה מה לומדים שהיו התורה על נפקדו שלא עצמותם על

 מכפרת גלות כי לרחמים ל?ס היה זה כי שוביהם כל לפני רחמי' בשביל
 שהיתה שבתותיה חת שוקרץ וגס במקומס לקתה הארץ וגס עון

 שלא בריתו להס ויזכור הכתוב שיעיר או )מה( *,עליה מקטרגת
 כז' מאסתים לח חויביה' בארץ בהיותס זאת גס ואף שהוא בנוי' יכלו

 חסדיו כרוב וינחם ואז בגלית שיכלו פחד שחין בחופו אקס בריקי להפר
 בגלות רחמיס כשביל אותם ויתן )סו( להמיתם בעמו חפו חרה מאשר
 אנו האלהינוכו' הושיענו )מז( : טובלהסכבקזדס ביזה
 ושבו עמך את הצלת רבות פעמי' הנה הקכ״ה לפני אומרי' ישראל גולת

 הגוי' בקרב מניחם היית ושנית ב״ו מושיע ידי על מציל היית והנה לקלקל
 כד״א עתיד כאשר בעצמך חלהינו ה הושיענו אך מעשיה' ללמוד וקרוב

 וגס כו' ה כבוד ונגלה אומרו הוא וכן כו' וראו קדשו זרוע את ה חשף
 לא בגליות כך כל שנכנענו אחר ואז ממעשיה' נלמוד פן הנוי' מן וקבצנו
 רק נבקש ולא ישחג כאריה כרוצה אחריך כי רבים זייעודי׳ גדולות נבקש

 בזה נחפוץ משובחי'וכדאי' אנו שאין גס כי בלבד שמך חת להודות
 בחמור הגוי׳ כין בהיותנו הלא כי שבחבתהלתך אנו לקנות להשתבח

 שוברים אתנו אשר הנוי׳ היו ישראל אלהי ה׳ ברוך רבים יחד או ממנו איש
 גס ומה ידינו מרפיס והיו אלהיך איה באומרם עלינו ומלעיגיס ראשינו

 נזרעה בשבילי וקם כמוץ אומרים מהאומות שכלאחד "ל במאמרם
 נברא בשבילנו לומר ויראים קוךהשגולק הטמונה כחטה וישר השדה

הגוים מבין יחד ישראל כל מקובצים בהיותינו אז חך המים לפני העולם

נשתבח



צט קן קו תהלים אל רוממית
 נון ישראל ה'אלהי כרוך אמור היא אשר )מח( נשתכחבתהלתך

 שאתרי וכמו ישראל נשכיל היה העולם ברא מאז כי העולם ועד העולם

 בני אח צו בם כחוב היה העולם שנברא קודם שנה אלפים כי כנ׳ר ז״ל
 מקובצים שנהיה קו בשבילם שהוא הע״ה ועד ישראל בני אל דבר ישראל

לנגדנו לשונו את מי יחרץ לא יחד

 : להשתבחכתהלתה אחד קול אתן העש כל ואתר אס כי
"'..................."׳' עלינו שיקומי מאויבינו נירא ולא

ולרמוז רם קול יחד קולנו אח בהשמיע
העולם מן אלהינו יתברך הוא כי

כן על העולמות כ שהם עולם ועד
 יהיה או ׳ העולמית ב' נבראו אלו אותיות שבב' יה שם אח הללו הללויה

אלה אותיות שתי של כשם כי הללויה ואומרת אלינו הקדש רוח שמשינה

 במהרה שמו ישלים אס כי ישנה לא כי תבטחי ובו יה כס על יד כי נשבע

 פסוק עם לאלהיס לי ה והיה פסוק על שכתבנו נמה או ♦ בימינו
 גם ומה בחייו גס יעקב על שמו חח הואיקברך כינה כי כו׳ אל לו ויקרא
בגאולה שישתלם נבטח כי שלם השה שהוא ה ברוך יאמר מוחו לאחר

מח

 ואמרכל־־הןם הןנולם ועד י מן־העולם ישראל

: הללדיה אמן

 דנק כלתי י״ה שם היא שעתה מה
 הנה כי נבטח והנה ז״ה אותיות עם

 ישראל על שלם השם מאזנקרא
 ובזה ישראל חלהי ה ברוך וזהו אבינו
 העולם ועד העולם מן כן שיהי נבטח
 אמן העם כל ואמר שלס שיהיה

 לעתיד עד שלם קינו כי השם חצי עדיין .
• בישועתו ונשמחה נמלה כי לנו בטחון הוא כי בימינו במהירה לבא

שהוא הללויה כך ובין כך וכין

: א$הי נעזרת * רביעי ספר נשלם
$ ן חמיעי ספר נתחיל דשמיא כסייעתא $

ספר
 : טרבכילע^םחסךו“ליהוהכי הךן * קז

 יהוהאשרגאלם גאולי יאמרו ב
 וממעךב ממןךח צם3ק ומארחת ג מיתצר:

 עיר ןדךך1כיש;מ כמדבר תעו י :ומיס מצפון
נ^ס גס־צמאים רעבים ה :מצאו לא □וייטב

 שעלינו הוא שופטת הדעת שהיה מה הנה כו׳ הודו )א( קז
ישראל יצאו ישרחלשבזבותס חבות אל לשבח , י

 הוא לעילם כי יצקנו כיטוכהואשכטוכו לכדו לה' הודו אמר ממצרים
 הנעשה מש״כ ראויים בלתי בהיותנו בין ראויים בהיותנו כין כלומר חסדו

 רק תספיק לא כי כ״ו זכות ע״י
 ומייאמזההנה )ב( קצת לראויים

מצרים יוצקי הס ה' גאולי אותו יאמרו
חמיעי

 צר מיד ג־ולס אשר בעצמו שגאלם
 של שרו ביד מסירים היו כבר כי

 הללו באומרו קטרוגו ידי על מצרי'
 וכמ׳שז"לעל עובדיע׳אוהללווכו'

 האלהיסשכבר מלאך הסוקויסע
 עליה מתוחה הדין במדת יש היו

 ית'שהוליך רחמיו לולא להאכיד׳ח׳ו
 המצריים על לאחריהם הדין מלחך

 להם והמיס אמרו וכן שאחריהם
 מספיק היה ולא כתיב חמה חומה
 ואס כז' עליון חסד לולא אכות וכות

 הכתוב שיעור יהיה ב״ו על יאמר צר
זכות גאולי זלא ה גאולי שהיו תדע

 להס כצר אל;יהו*ה ויצעקו י בהםתתעטף:
 ישרדה בדרך וידריכם י :יצילם ממצוקותיהם

 1יודוליהוהחסדו ח ?נירמושב:—ללכתאל

י ונפלאתיו

 זכות ואין בחירה בעל שהוא צר מיד גאלם שהרי אבות שבועת או אבות
 הוציא לא שאלו עכין יאמר או )א( י אל חסד בהצטרף לק אס מספיק
 אכתינו את שלא במצח כו׳ ונבעו חנו עדיין ממצרים אכתינו את הקב״ה

 בלנד להם לח טוב כי לה' הודו וזהו עולם דורות כל חס כי גאל בלבד
 ))כ( ודור דור לכל לעולם מתמיד החסד היה לעולם אס כי גאל
 מיד אס כי רבים שהם המצריים מיד גחלס לא אשר ה' גחולי יאמרן זזה
 או )א( * ולדורות מיד בהם תוקף שהיה מצרים של פרו הוא יחיד צר

 עולם אין תורה אין אס וכן עולם חין ישראל אין שאס שידענו במה יאמר
 העולם את קייס אז כאלו היה ממצרי' ישראל חת יתברך בהוציאו כי נמצא
 תורה ולא ישראל היו ולא צר ביד מסורים היו שם בשארי׳ היו שקלו
 לכל לומר ׳ ה גאולי שיכולים לומר כז' הודו וזהו העולם מתבטל והיה

 עולם להיות כי כלומר חסדו לעול' כי טוב כי לה' הכל הודו העמיס
 כך העולס כל אל האומרים הס ומי )ב( חסדן היה הוייתו תבטל ולח

 שיאמרו ה גאולי יאמרו זה כו' הודו הוא הכתוב ושיעור * מצרים יוצאי
 גאלם שאלמלא צר מיד גחלס אשר הוא והטעס כו׳ הזדו העמי' כל אל
 כי יאמר או )א( * מתבטל העילס והיה לאכדס בידם מסורים היו

 רק מטיב אינו האמת לפי חך עמו עס חסד לעשות המלך דרך הנה
 אותו עובדים היו לא המה גס להם מטיב הוא היה לא ישקם לעצמו

 חסד בעשותו בעצם טוב יקרא לא כן ואס עליה סובלו ועומסי׳עול
 ולא לעס הס שעושה החסדי׳ כל כי טוב יקרא לבדו הוא יתברך הוא אך

 כי לה' הודו יאמר וזה לעולס צריך איני והוא לו צריכי' הכל כי לעצמו
 עצמו בשביל ולא חסדו הוא העולם בשביל כי טוב יקרא הראוי לבדן הוא
 עשה ולא צר מיד גאלם אשר ה' גאולי ויגידו יאמרו בעצם וזה )ב(

 כו׳ בקילו אשמע חשר מיה' באומ' יתברך בכבודו הצר שנגע ממה עיקר
 דרך כי יאמר אי )א( לעס* הוא חסד יתברך הוא עושה אשר כל כי

 אחר ואחד חדש אחר ואחד היום אחד יעשה כי ימנו שחסדיו חשד מלך
 בעול' רגע אין כי מספר אין כי לספור נחדל יתברך בו אך אחר זמן

 עשה חסדי׳ וכך כך נאמר איכה איפה כן ואס חסד בו עישה הקב״ה שאין

 אחד חסד לס 1□ וכאלו לאחד אחד בין הפסק אין כי מספר להם ואין ה׳

 הלא כי אפשר אי חסדיו למנות כי כלל דרך הוא טוב כי לה' הודו וזהו
 מלך כין מה יחמי־ או * הכל יקרא ח׳ חסד כלומר חסדו הוא לעול'
 מטיב כהיטיכו ודם כשר מלך כי הקכ״ה המלכים מלכי למלך ב״ו הארץ

 הודו וזהו כהצרו אפילו חסד עושה תמיד יתברך הוא אך מיצר וכהיצרו
 יקרא חסדו לעולם כי טוב כי לה׳
 ,לס ג חשר ה' גאולי יאמרו וזק )ב(

 כמו המעכב מצרים שר הוא צר מיד
 הימי' מלאו שלא דבר על ז״ל שאמרו

 כמדוב׳ הגאולה והיתה שנה־׳עדיין ת
 עול שהכביד מה ידי על במקומו

 ומארצות )ג( • באחרונה סבלו
 ראית לכס הבה אמר וכו' קבצס

 כרוב ה'בעצמו גאולי שהיו עצומה
 האבו' זכות או שבועת על ולא חסדיו

 השבועה או הזכות מספיק שהיה
 הוסיף אך להוציאם שבדר למה

 בהוציאו הלח כי כעיקר גדול תוספת
 רבות מתרצות רגע כמו אותם
 מפוזרי' ישרחל היו כי והוא פו' קכצס

 !נשי' טף וזקניי ילדים ובתיה׳ הס
 חחד למקום ה' קכצס וכרגע פרסה מצרי'ת׳ גכול ככל הרועי׳ ומקניה'

 או • רחמיו כרוב הנעשה עצוס ופלא חשד רק זה אין כי יחד ויצקו
 הגאולה על ישרחל כני לכל כטחון הזח מצרי׳ יציאת של זה נס הנה יאמר

 זו שעשה מי כי העתידה הנחילה של גלות קיבוץ ראו כאלו העתידה
 ׳ נפלחות אראנו מצרי׳ מארץ צחחך כימי ד״א כמה האחרת יעשה
 שהוא כו' ומחיצות יאמרו ונס נו׳ ה גאולי יאמרו כו' הודו הכתוב ושעור

 אומרו אחרי כו׳ תעו )ה( • קיצס ומארצות כבר מעתה כאלו
 גס כ• אמר ודור דור בכל להודות חייבים ישראל כל אשר כללית ההודאה

בהולכי והיחל להודות סצריכין ארבעת שהס פרטיות הודאות מיני ד' יש
 מלת וגס מיותר הזא בישימון חו' הנה כו' במדבר תעו ואמר מדברות

 כיהולכי יראה הלא כי נעיר לזה אך י צריכה בלתי קצת הוא דרך
 בגמרא והנה * להודות פטורי' שהם יראה בדרך תעו ולא מדברות

 תעו לח אפילו מדברות הולכי להודות מהחייבי' אחד סתס אמרו
 חייב יותר החמת ולפי להודות חייבי' צמאי׳ ולא רעבי' היו ולא במדבר

 קיל שמע ולא צמא ולא ללחם רעב לו היה ולא ישרה דרך נא אשר לה'
 לומר דוד דנרי הן שהן אחשינ כן על • נער נשים ה' עצבו לא נוגשיכי

 היוצא דרך והלכו ליישוב העולה דרך שהניחן במדבר תעו קם נין הנה
 )ו( והוצרכו צמחי' גס רעניס הס וגס )ה( לגזרי שמס ישימון אל

 )ז( ה עליו חמל מתחלה כאשר נין יצילס שממצוקותיה' ה חל לצעוק
 ולא ללחם רעב ולא נוגש קול שמעז כו'ולא ללכת ישרה נדרך וידריכם

 כו' וידריכם וכו' תעו וזהו חסדו לה' יודו ואלו אלו )ח( למיס צמא
 לה'חסדו יודו אמר דסליקמנייהז מאן דעל הכתוב ושיעור יורונו'
 לה׳ שהוא חסדו לה׳ וזהו ננסו מכיר הנס כעל שאין לבדו נפלאות שעשה

 נס רעני' והיו כו' שתעו כיה דפתח מאי ועל א' חסד הוא וגס לכדו

 שהמה אדס לכני ונפלאותיו אמר כנס האדם בני שהכירו כז' צמאים
 ז״ל מאמר׳ כו׳בהזכיר רעבים יאמר או )ה( אל* נפלאות ראו

 עילה עת ככל שכאדם הנשמה יה תהלל הנשמה כל מהו טוב בשוחר
 הארץ שכל הקב״ה חת שרואה אלא האדס מן לצאת ומבקשת ויורדת

אל תאב דבר כל כי על שהוא ביארנו ושם לאחוריה וחוזרת כבודו מלא

שורשו
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עכור וחומר עפר שהארץ ע□

 לצאת תאבה מאתהאלהיס האדם נפש להיות כן ועל ויסודו שורשו
 היותה עם הארץ שכל ה חת שרואה חלח נתנה קשר החלהי׳ אל ותלע!ל

 רוחניותו כל שעס כרבו להיות לעבד אומרתדיז כן על כבודו מלח חומר
 כבודו הארץ כל מלא מהיות יבצר לא
 ומה ממנו אני טובה לא ק ועל ןאה

 ך ת מעופפת המתה ותקבול ז חנו
 הענין אל ונבא * החרס חותר
 דרך כי לומר והוא כו' רעב♦ אמר
 יתירה צמח מביא המאכל שרוב טבע

 ירגישו שלא קהרעבי' וין ש הה
 כך כל הנה אמר אסהרעב כי .הצה

 תעז אפר המדבר ויובש חוס גדל
 צמתי' הס גס רעבי׳ היותס שעס בו

שוקקת נפש השביע כי יחער

שוקקה כי־השכיע ט :אדם לבני ונפלאותיו

 כךהמרואבךי־אלועצת יא עניובהל: אסירי

 לאין לבסכש-לו כעמל וענע כי : נאצו עליון
 ממצוקותיהם להם רזעהו^הוהבצך גי עוזך:

יושיעם
הנפש שגס הצער הוא כך וכל

 מכוחה מוצאת אינה אז לצאת ותאבה החומרי חיש כקרב ישיכה מואסת ה
 נתנה אשר אלהאלהי' ותעלה תצא כי טובלת חזיתית כי בחומרת

 להיות חפצת כי תתעטף בכס נעשה אדרבא אס כי התמידית כתאותת
 תחבל עליו נפשו גס כי צרתו על לה צר כך כל כי מהגוף עטופה
 או * תמיד דרכה כן שאין מה הגוף לכוש תץ עטופה להיות ובוחרת

 תתעטף בהם נפשס וגס צמחי׳ ונס רעכיס כ היו צרותס כי יאמר
 לסטים בתם יפגעו אולי הארץ על הנפש הוא הדס ישפך פן מיראתה

 לתו ואמר בעיר! ודבר רעב שכיה פלו' כר' להס קרה והנה רעות וחיות
 ומחליו הרעב על אבקש חמר כאחד דברים שבי על להתפלל ארעח אורח

 היו שתים הנה יאמר וזה למתים הלחס ניתן אינו הקנה כי דבר ילך
 יבואו אולי המות פחד שנית וצמא רעב שהוא בהס הנמצא ח דעותיהם

 אמרו כן על )ו( תתעטף בהם נפשס כי כן שעל חיות אז לסטים להם
 ידי שעל להס בצר וזהו והצמא הרעב הוח עתה שבהם הצר בשביל לצעוק

 ג! ויצעקו וזהו למתים פת תן ני הקלת שאין תהיה לח ת מי תימת גס >ן
 שבכלל יצילס מצוקותיה' משני כן ידי שעל עתה להס הזח אשר בצר ה

 יתנר רחמנותו נח ראו יחמר אז ♦ האחרת כן גס הוא הרעב >זיקון
 ז״ל שאמרו כמו כך ראוי שהיה לצרה תפלה הקדימו שלא היית עס כי

 זה כל עס כו' שועך היעריך שנאמר לצרה תפלת החדס יקדים לעולם
 בהיות כלומר להם בצר ת חל ויצעקו וזהו ויושיע אלהיס ראה לבס *ושר
 הס יצילם שממצוקותיה׳ התפלה שהיתה ולמה מקודם ולא להס הצר

 יתברך הוא כן על צרותס הנירמי׳ עונותיה' שהוא שלהם המצוקות
: ישרה הדריכ'בדרך

 שלש בו׳ במדבר תעו כאשר הנה לומר הכתיבים ענין יהיה או )ד(
 צמאים גם שנית רעביס )ה( הנה-צרזתיהסא׳היותס

 וכאש 0) וחיות בהמות שן או אויב חרב מאימות תתעטף בהס נפשם ׳3
 ת׳ עשה האחת כן ואחרי יצילס שממצוקותיהס כלן על היה ה אל צעקו

 לומר מקוס היה כן וחס כלן נתקנו כן ידי ועל כוי וידריכם )ז( כי
 כן לא אמר מושב מעיר הדרך מטעות שהצילם לה יודו אחד דבר פעל
 שעשה לה׳ שהוא מה בערך א׳ יודו דברים ב׳ כי )ח( אמת הן כי הוא

 רבות כי נפלאותיו כל על יודו גס אך הכל תקן א' חסד ידי שעל חסדו
 כי רבות נפלאות היו אדס בני שבבחינת שלש שהן המקבלים אדם לבני תן

 באדין פסוק על מאמרנו יאמר או • ה הצילם זמכלס דברים נ הין
 התפלת בבית אור הבקר עד המתין לא כי לומר שמיא לאלת בריך דניאל
 והוא לו שנעשה מיד אס כי טובות לחייבים הנומל ולברך בקהל לקוס
 וישוב יודה כן ואחרי לו שתיטיב מה על לה׳ יודה לקונו ממנו ביתו בקרב
 ללכת כן׳ וידריכם כאשר יאמר וזה זקנים ובמושב ה את עם בקהל ויודה

 חסדו לה יודו וזהו הללוהו מיד מושב עיר חל הגיעו ולא הלכו לא סעדיין
 שהוא אדם כני שם אשר מושב כעיר אדם לכני יודו ונפלאותיו כך ואחר

 או • כו' הגומל ברכת שהיא כו' וירוממוהו כך אחר שמפרש מה
 גס בשר כעיני פלא היה כאשר כי רוחם על יעלה חל לומר כו׳ יודו יאמר
 כעיני כקל מאין יש עולמות בריאת הלא ט חלילה יתכרך בעיניו יפלא
 אך האדם בני בבחינת יהיה חך פלא עושה היותז עתה גס מה אלתי׳
 וזהו חסד עשה כי לה יודו יחמר וזה חסד עשות רק אינו יתברך לפניו

 וזהו אדם בני בבחינת אלא אינו לנפלאות יתייחסו אס בי חסדו לה יודו
 מלך שעושה חסד כי בו'לומר יודו יאמר או * אדם לבני ונפלאותיו

 עושת הוא ולעצמו אליה הוא צריך הלא כי אמיתי חשל אינו לאנשיו ב״ו
 לשייטיבו טוב עושה שאינו חלילה כן לא יתברך הוא אך לו שייטיבו כדי
 חסדו לה׳ יודו יאמר ווה אמת של חסד יקרא כן ועל מעשיו הכל כי עמו

 לבני אס כי לעצמו אינם ונפלאותיו הלח כי לזולת ולא להורות נאה לו כי
 ומודה הוא רב כי כנסו מכיר הנס בעל כחסר כי יאמר או * אדם

 וי&בז יודה ראוי כך והלאה ההוא מהיום ,יותר אן בו ונדבק אתה

אל נפלאות להם שיספר עילאה אלהא עמיה עבד די אדס לבני זותיי נפל
 חסדו לה יודו וזהו יתברך גי הדביקס למען לפניהם אותם רודה

 מהראוי כוי השביע כי )ט( : חדס לנכי יודו כן גס ונפלאותיו
וגס התואריס הפרש מהי וגס טוב ומילאה

 ממקרי׳ ההצלה ולח השבע יזכיר למה

 הנה חך * במדבר תשר רעיס
 הבהמית נפש יש באדס נפשו מיני שני

 ויש וכיוצא ושחה אכיל התאבה
 לידכק שוקקת שתמיד עליונה נפש

 רצו! עושה בעליה אין וכאשר בקונה
 ענייני תמיד משתוקקת היא קונו

 תנצל כי הכתוב וענין ומצות תירה
 הודחתואת חלתהיה ומות מצרות

שהשביע גשמיות טובות על ה
 ויקבל ה עד ישוב זו הצלה ידי שעל אס כי גופו וחיי ורעבחכיתו צמאונו
 בקראו החייהו ואשר יתברך השגחתו ויכיר חשמותיז על לכפרה צערו
 הנפש חת ה׳ השביע כן ידי שעל נמצא ומנות בתורה לעשוק ויפלית הליו

 ללחם הרעבה החיונית הנפש את גס אורחיה והגב ה' עבודת השוקקת
 ההוא האיש היה שלח כה עד כי מבקשתה ייתר לה שנתן טוב מלח ומיס

 דבר ולאבכשחןוהוא חוכל מתמלאת הבהמית תיתהנפש שבחלה
 ושעור טוב יהיה מלוחה גס תשובה ידי על עתה חך טוב נקרא בלתי

 כי על רק הזה העולם טובות על לא וכו׳ חשדו לה' שיודו מה הכתוב
 היא רעבה נפש וגס העיקר וזהו העליונה היא שוקקת נפש השביע

 יש וכו'הלא וצלמות חשך ישבי )י( : טוב מלא חגבת החיונית
 אס כי נפשס באה לא ברזל כי כלא בית בגו מהלכין שרין אסירים

 יאמר הא הסוג ועל ברזל בכבלי אסורי' שני סוג זיש שבמחשכי׳יושיבום
 הא' הסוג כי ויהיה וברזל עבי אסירי יאמר השני ועל וצלמות חשך ישבי
 הוא והשני ברזל בכבלי בס מוסרי זזיקו י בל להשחיד ידס תשיג כי יהיה

 הסוג על יאמר וזה ידס לחל יאין המה דליה אך כי משגת ידס אין מאשר
 רעותם הנה ושתים הברזל את למו גורס שהעוני וברזל עני אסירי השני

 הנה כי והוא '1כ הל חמרי המרו כי הוא הלא בכך לקו מה ותחת )יא(
 דרך לפניהם דרכים שבי א׳כיישיס האדם עם טובותיו הוכפלו יתברך
 בחיים ובחרת וכו' היום לפניך נתתי ראה לנו וחומר המות ודרך החייס

 האחד דרכים לשני משל הוא כי שאמרו רבה במדרש לל שפירשו מה והוא
 בכל ביניהם עפות וצפרים אילנות ובו ונחה רחב אותו הרואה יראה מהם

 לו וסמוך וטוביה קריס ומיס למקכל טוב הדר עץ פרי כל ושה זמרא זבי
 אין והנה ופחתים מהמורות מכשילות לה מלאה ומצוקה צר אחרת דרך
 ומצוקה הצר ולא בה ללכת ההדס לו שיבור היא ישרה הדרך כי ספק
 הרחבה בדרך מלכת לך השמר לאדם ויאמר ויען חכס איש שם נמצח

 כלענה מרה אחריתה חך בראשיתה רק טובה כל אין כי הזאת והטובה
 אך כראשיתה רק צרתה כל אין כי הזחת וצרה הדחוקה בדרך לך ולך

 שבילי מהלך דרך והבה כךהב"הראה ת׳ כגן ורחבה טובה אחריתה
 צרכי הכח העולם קנות ודרך למאכל וטוב למרא׳ נחמד הזה העולם
 באין ייסורין גס אדס בכי מתענוגי פורש היותו מלבד ה בדרך ההולך

 דרכים שני לפניך נתתי ראה באמור באמת לנו ויאר ה חל כן ועל עליו
 העולם אין כי הבא העולם של שהוא בחיים ובחרת בני איפה זאת עשה
 וצדקה לחסד כי הפק ואין במדרש לל מאמרם ענין זה חיים נקרא הזה

 יעשה לא שי״ה חס כי עוד ולא הזה הדבר לבו אמור יתברך לו החשב
 ממתקים ישחית משמנים אכול אחר ילך הלוך אס כי הזה הדבר האדם

 נוגשים והנושים רשו קב ויעשה לחס ככר עד שיכא אהובים רעים עם
 הביא חל טעם כי חמר הכתוב כיאור אל ונכא * כבור אותו ישימו

 המרו כי הוא הלא הסוהר כבית אסורים האלה האנשים את יתברך
 כחיים ובחרת לכו לחמר חסד; הפליא אשר אל חשד אמרי הס אל אמרי

 כלתי איס כני כהיות כי על עליון ועצת הזה העולס ותענוגי בטובות ולא
 עדיו ישובו ישראל את עלייןומייעץ ונקרא מסתלק יתברך הוא כשרים

 אחר והלכו נתגאו אשר תחת לכס יכנע למען כלא כית ה' הביאם ועליו
 יין במזרקי ושותים למעדנים האוכלים דרך זה והנה הזה העולם טובות

 מנגד נפשו ישים אחד שכל עולם אהבת לזה זה להורות מרעית בשמחת
 ומתי )יב( המדבר הזא בוגד היין כי ולחוץ השפה מן והכל חבירו על

 ויין רב מלחם החבורה מן בהתרוששא׳ הוא הלא הוא כן כי יכירו
 שתו אשר חבריו כל את כן אחרי אז כי הסוהר בכית משתיהסונפל

 טיבות כי יכיר אז מושיע ואין לעזור מעיר לו יהיו למו ידרוש עמו וישכרו
 ט לידכק יתברך זולתו ואין הבל כלס מהנאזתיו והמתחברים הזה העולם

 ההכנעה ומחוך בסוהר לבס כעמל ויכנע וזהו המושיע החל לכדו הוא כי
 אן )יג( עמו התערבו אשר רעיו מכל עוזר וחין כשלו עתה כי לבס שתו

הרעה לתה גרמי קשר אשמותס הס שלהם ממצוקותיהם ה אל ויזעקו

יושיעמ
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 וצלמוות מחשך יוציאם יי : יושיעם
 חסדו ליהוךז יודו טי : ומוסרורתיהסינתק

 דלתות כי־שבר טז : אדם לבג; ונפלאותיו
 פשעם מדרך אוילים יי גדע ברזל ובריחי נחשת

 נפשם תתעב כל־אכל י" 4 יתענו ומעוגתידהם
 בצר אל־יהוה ויזעקו יט :רגיעועד־שעךימות

 דביר ישלח ד יושיעם: ממצוקותיהם לק-ם
 יודודךיהוית כא :משחיתותם וימלט וירפאם

 זבחי ויזבחו בכ : אדם לבג; ונפלאות? חסדו
תודה

 צרת ידי על יתברך הוא אן )יד( עתה מהם הס שביס כי יושיעם
 כד״א גהינס הוח וצלמות מחשך יוציאם ה עד ושנו נכנעו ואשי הכלח
 הסוהר חשך ידי שעל שהואגהינס וס' צלמות אופל כמי עיפתה ארץ

 אותם פודה תחל' כי ינתק הסוהר של מיסודותיהם וקז להסגהינס ינוכה
 התשובה ידי על גהינס של מדינה
 הכלא בית מוסרות מנתק כך ואחר

 ואז )טו( ויוציאם העכוביס שמסלק
 יחמרו לא כו* חסדו לה יודו כאשר

כלא בית של וצלמות מחשך שהוציאם
 שמוע ידי על שבר כיחס )טז(

 תפלה שערי של נחושה דלתות צעקת
 בריחי כן ידי ועל נעולות שהיו
 מחזיקים שהין עונותיהם שהם ברול

 וזהו גדע הבריחים הדלתות נעילת
 ואחר הדלתות שיבור תחלה שהביא

 תחלה כי הבריחים גדיעת נך
 כחות מגדע כן ואחרי נכנסת התפל'

 המחזיקים החוטא שפעל הטומאה
 יסוריהס וסיבת הדלתות נעילת

 : סלכ
 יהודה מלך בחזקיה מצעו הנה וכו' פשעם מדרך אדלים )רן(

 חשה מלישח בהמנעו אשם היה שלא דעתו על שעלה
 כי הכיר החולי ידי ועל כשרים בלחי להוליד עתיד שהיה יודעו על

 זה דרך ועל ונתקן החולי ידי על מחטאו שב ואז חוטא והיה בדבר טעה
 שמביא חוטא שחינו וחושב בעץ שוגה שהוא למי יתברך דברו זה כי יתכן
 עזן מחמת והיא שנית בחינה ויש לו ורפא ושב לבו חל נותן שאז חולי עליו

 אוילי' שהם מי לומר כו' פשעם מדרך אוילי׳ יאמר וזה אותו למרק
 אחרת מסיבה וגס פשע שאינו שחושני' כחזקיהו פשעם מדרך שטועים

 יתעב תוכל שכל בחלייס יתענו זה על אז עלזה למרקם מעונותיה והיא
 חולי עליו יתברך להביא זוכה חוטא כל לא כי יאמר אי * נפשס

 שטות רוח בהס נכנס כך שכל אותם אס כי עדה שישוב להעירו
 בהסקנין נעשה עד בו ושלשו ששנו אחד פשע להס שנעשה עד להחטיא'

 אוילי׳ שנעשו אוילי' וזהו כרעה התמדת' ידי על בעצמם להחטיאם
 להם נמשך זה אשר אוילי' הקראס עד קניני שטות הרוח בהס שנעשה
 שעל רבו כי מעזנותיה אוילי' וכן רבות פעמי' בו שנדרכו פשעם מדרך

 מרגישי' בלתי אז אשר טבעי כדבר להס ונעשה בהם השטות שלט כן ידי
 מאתו יתענו אלה * תקנה אין מעצמם שישובו עד ה יניחס שהם רעתם

 למרגישי' כן שאין מה לכס אל יתנו בחוליים כי מתרדמתם לעוררם ית
 להם היה אשר תחת כי לומר יתענו ואמר בבריאותם אשמיתס ומכירי׳

 שלא ומעונותיה וזהו עתה יתענו כריאיס והמה כבחירת להתענות
 עתה יתענו התעם שלא עונות מאותם עתה נפשם כצום התענו
 תחת כי נפשס תתעב אוכל כל כי הוא התענית עתה הוא ומה )יח(

 ותענית בצום מפיה אוכל מנע? לא לאכול ותאבי' בריאי' שבהיותם מה
 נפשם תתעב אוכל כל כי תתעבנו שנפשם כרחם בעל יתענו עתה

 והראוי " כבר שהניעו שמורה בשו״א ולא פתוחה בוי״ו ויגיעו ואומרו
 מאמרם נזכיר ל!ה אמנם עתיד לשון תתעב כאז' עתיד לשון יאמר היה
 עולה הנפש יוס ל' האדם מות טרם כי ויחי פרשת הזוהר בשפר ז״ל

 • דבר מזה יודע האד ואין רע ואס טוב אס מקומה לה ומראי׳ לילה בכל
 להתחזק מתעורר שהטכע הוא האד טבע דרך כי והוא הענין אל ונבא
 היותר הפילו האוכל מרחיקי' כלס או חולים שרוב זה תה איפה כן ואס
 המות קרבה כי יודעת כי בהיות הנפש כי הוא אך שבעול' ומתוק דק

 ומאכליו עודבנוףהלז לה מה כי האוכל מתעבת ממהשמראי׳לה
 כי יען נפשם תתעב אוכל כל יאמר וזה מות שערי עד הגיעה כבר כי

 העולה והיא נפש להשיב באוכל בצע ומה מות שערי עד הגיען כבר
 תפלת לקיל קסבות יתברך אזניו זה כל ועס )יט( מאד יודעת כי

 שלהם המצוקות כי יושיעם ממצוקותיה׳ כו' ה׳ חל ויצעקו כי החולים
 יושיעם יתברך אליו צועקי' כן ועל אותם הממיתי' הס חטאתיה הס

 עינות ביד כבר הס כי יוציא' או יצילם ולא יושיעם אמר יזה מידם
 דברו ישלח יתברך הוא אז )ר( מהם ליושע ומבקשי' בידם נמסורי'
 מן עליו נגזר המתרפא תולה שכל מרו״ל יחע הנה כי והוא כז' זירפאס
 האס לב לשיב ראוי והנה " פלוני סס ידי ועל פלו' ידי על השמי'
 ,ר ידועמאמר גס הנה אך לרפאת כח בו יש הסס אותו או פלוני אותו
 מלאך נברא הקב״ה של מפיו היוצא דבור כל כי דורשין אין פרק יוחנן
 ישוב לח מפי יצא אשר דברי יהיה פסוק על אצלנו כמדובר הפועל והוא
 העושה הוא מלאך הנעשה עצמו הדבור כי עשהכו' אס כי ריקם אלי

 עצר שלא גס כי לומר דברו ישלח אמר הענין אל ונבא * והמצליח

ק
 החולי זה עס סס לאותו או החולה עסזה הפלוני לאותו ייחס איזה היות

 שיצא הדבור אותו חס כי המרפאה הס הסס ולח הפלוני חין זה כל עס

 והוא מלחך הנעשה הוא יתרפא'1פלו'כ ידי שעל לומר יתברך מפיו
 הוא ההוא והדבור ה' דבר אשר דברו ישלח אמר וזה בעצם אותו המרפא

 משחיתות' ימלט כעצמו והוא ירפאס
 שגרס עזן וישחיר ירפא לא כי והוא

 ייסורין ידי שעל אס כי במקומו החולי
 שהיה משחת נמלט בחזלי ששכל
 * החימר חת ירפא ונס העין לו גורס

 הוא דברו ישלח הכתוב ושיעור
 הדבור שהוא בדבור הנעשה המלאך

 קחמרכיגס ושמא !ס וירע בעצמו
 יתרפאו כלס לא כחלייס הצועקי׳לה׳

 ויש ימי׳ עשרה מאחרי' יש כי מיד
 לז״א שני׳ או ימי׳ חדש יו'ויש עשריס

 הקבה כי והוא משחיתות' וימלט
 למרק כי יש אך הוא וותרן לחו

 צריך מה היה אס גהיב׳ תחת אשמתו
 הוא לכן יותר ויש ימיס עשרה

 בחוב ישאירנו לא אך ירפאהו יתברך
 חוליים באשמות׳שנרמו להם הראוי משחיתות כיאסוימלט גהינסעליו

 כי ידענו כאשר יאמר או * מירוקמשחיתות' עד להתרפא שיאריך
 כח בו יש התורה מדברי דבר וכל הקנ״ה של שמותיו כלה התורה כל

 ית' מאמרו כן על בו שידבר הענין אל איכותו מתייחס ונורא גדול אלהי
 ישבו יתברך מאיכותו הוא עצמו ההוא הדבור ה'רופאך אני כי באומרו

 דברו ישלח וזהו בידם מתמוגג הוא אשר מהקטיגוריס ולמלט לרפא כח
 אשר קטיגוריו הס משחיתות וימלט וגס וירפח׳ רופאך ה' אכי כי הוא

 שס שכמקז'אשר ז״לראיה מרבותינו אצלנו וכתוב אותו המחליאיס עשה
 אסיחןחיש מלךכשרודס אהבה ודגלו על ממאמר' איכותו נס שמו

:כזוק ואינו האזכרה על אצבעי נותן ותירק יהרגנו בפניו אצבעו
 אתטעמו אלשנותו לב לשית ראוי כז' תודה זבחי ויזבחו )כב(

 ולרנן לזבוח שראוי השבח מזכיר הענין הזכיר שטרס
 בחופן ההודאה אל וחוזר וההצלה והצעקה הצער מזכיר כך ואחר לה׳
 ייתר פה למה ועוד • בקודמי' כן שלח מה וסיף תחלה הודאה שיש

 אומר הודאה שבכל ועוד * הודחה רק נאמר שלא זבחמבקודמי'
 • מעשיו ויספרו גס זה על נוסף אמר ופה אדס לבני ונפלאותיו

 הארץ מן גבוה שהיס דרז״ל בפומייהז מרגלא והלח היס יורדי אומ ועזד
 עשיית ענין מה מלאכה עושי אומרו ועוד * היס יורדי יאמר ואיך

 הוא שחס כו' ראו המה אומרו ועוד * ההצלה הודאת אצל מלחכה
 ועוד * ההצלה אחר לאומרו ראוי היה והצלתם היס סערה שראו
 שהמה לשלול בא אלו אי על כי מיותרת המה מלת כי ראו המה אומרו

 ואומרו י אמר האומרולמי מי ויאמר אומרו ועוד * האחרים ולא ראו
 מלת כי תתמוגג ברעה אומרו ועוד • סערה רוח ותעמוד והל"ל זיעמד
 אומרו ועוד * שתתמונג הוא ברעה כי ידע לא מי כי מיותרת ברעה

 הראב״ע כתב זה על והנה סערה ישב יאמר הראוי שאדרבא סערה יקס
 והנכון ישב יקס תחת להיות ראוי היה בלעס בן יהזדה ר חמר וז״ל

 אז רוח בלא סערה יקס ועתה סערה רוח ויעמד אמר תחלה כי בעיני
 לא מי גליהם ויחשו אומרו ד וע * נהל דוחק והוא עכ׳ל לדממה תהיה

 ידע לא מי ישתיקו כי וישמחו אומרו ועוד * גליה' יחשו בדממה כי ידע
 הדריכם כי במדבר תועי שישמחו אמר לא בראשוני' למה וגס שישמחו

 כאשר נחשת דלתות שבר וכי וירפא' דברו שלח וכי מושב עיר אל ללכת
 הנה כי והוא העם את דעת ללמד בא אמנם 4 ט וישמח! ביס אמר
 ה רוח כי בצער ולא בנחת יס בלב חניה דרך ילכו כאשר כי אנשיס דרך

 כהולך דעתם ביישוב ונחת בשובה חפצם מחוז כל וינהלם תניחם
 יאמרו אז כי אלהי' חסד בעיניה' יגדל לא חפצס מחוז אל ויניעו ביבשת

 האנייה עד ביס גדול סער יהיה ר!ם אך לשלו׳ והגענו טוב הומן היה
 אך עמהס לעשות הגדיל כי חסדו לה' יודו אז ה' ויצילה להשבר חשב׳
 לאטם כהלס כאשר לה' להורות חייביס שניס פי הלא כי חסרו דעה

 ויגיעו גדול צער הרגישו כי יבצר לא להס כיאשדהיצר דעתם וביישוב
 בשפתי הלא ואחר זהיחל ע״ה המשורר דברי אלה והן מות שערי עד

 יכא כאשר היס מסערת בנצול וכן לה להודות היזייבי' השלשה ספרתי
 ה את יודה ראוי בלבד לא חשר יש כי בזה ואומר מקדי' אני עוד אך

 מחוז אל הגיע ונחת בשובה אשר והוא לחלהיס זבחי יזבח נס אס כי בפיו
 יתברך מעשיו יספרו וגס תודה זבחי ויזבחו וזהו יס בלב אניה דרך חפצו
 דרך ביס נותן יתברך והוא ידים ורחב גדול היס זה ראו מאשר כרנה

מעשץ כח בו הרואה יראה אשר כאלה מדברים וכיוצא נתיבה עזי' ובמים

יתברך



קו תהלים אל דוממות

 המה ז כי : רבים כסייס ה מלאי: עשי באגירת
 וייאסר זבה :במצילה ונפלאותיו יהרה מעשי ראו

 שס!ם יעלו ז כי :גליו ותרומם סערה רוח וי^סד
 יחוגו ז כז: תתמוגג כרעה נפשם תהומות ירדו

 ז ^וינועוכש^ורוכל־חכמתםתתבלע:
 וממצקיתיאם לךידהם בצר רה1אל;יה ויצעקו

:ויחשוגליהם לדממה סיירה ^רם כט :יוציאם
: ^ץינחםאל-מחמחפצם ל

: אדם לבני תלאותיו לא

 זקנים ובמושב בקדהל־עם ויךוממורהוי בל
יהללוהו

 ומי )כג( ברנה מעשיו יתכרךזלספר לו להודות וחייבים יתסדך

 ?ס בקניות שבהיותם באניות הים יורדי היו תשר אותס זה יעשה
 ,המי תוך ירדו נזלו המי' תוך שכישלישיה כי והוא הים תוך ,יורדי

 רבים במים מלאכה עושי שהש אותם אמרתי סוג ובאיזה בקניות בהיות'
דעקסשיכולי' ביישוב הסאותסשתס

שלא רבי' במי' מלאכה לעשות

 והס מיושב דעתס קס כי וינועו יחוגו
 לא השר המת כי )כד( בנאת

 כי לאניה הלכו אם כי צער הרגישו
 מה וכו' ה מעשי ראן אשר המה הן

 שמי' שיעלו לומר עתיד אשר כן שאין
 שלבסבלעזס כן' תהומות ירדו

 הוא רב כי ה' מעשה ולראות להביש
 הערה רוח ויעמד כאשר אך )כה(

 הים שר אל אמר ה׳הנז' כי שהוא כוי
 רוח את לשני יוצא שהוא השר ויעמד
 תי־ומס שערה הרוח כן ידי ועל סער'

 שמיס הגלים שיעלו )כו( גליו
 כהיג גדולה כך כל ■בת ה■ ן ח וכו'

 לא אלה כי רעה ראו שלא הרחשין
 כי והוא תתמוגג ברעה יכצרפנפפס

בלאעוןוהעון ייסורין שבין ספק אין
 והנה פסוק פל כמאמרנו הוא אז סערה ברוח המתלבש הוא עשו אשר
 הרוח שהוא הבית פנית בארבע ויגע המדבר מעבר באה גדולה רוח

 לא שחל״כ עונינו ביד ותמיגנו כד"א שכרותם בעון פעלו אשר טומאה

 מאחר והוא הבית פנות בארבעת ונוגעת המדבר מעבר באת היתה
 זאת עשתה פשעם יד כי פשעם ביד וישלחם לו חטאן בלדדאסבניך

 בראות אז בייסורין החוטא את מדכא ההוא טומאה הרוח כאשר והנה
 ואז עון לכפרת ומקבל ושב ילכדונו עונותיו כי לבו חל נותן בעיניו צרתו

 רעת הנקרא בעינו שעשה ההוא הרוח כך בצרתו מתמוגגת נפשו כאשר
 ברעה נפשם יאמר וזה והמירוק התשובה ידי על ומהמעט מתמוגג
 תתמוגג הרעת שגס באיפן תתמוגג הרעה בחברת הנפש כי תתמוגג

 ברעה חס כי נפשם תחוגג הרוח יסוד לא כי כפשוטו יותר תו עמת
 כמדובר בה שנתלבש חו סערה הרות הוא כי התמוגג עונס הוא שפעלו
 העדר מלבד בראשון כי על רוח הראשון !ג ס מה יותר שמרגיש ומה )כז(
 גדר עד תתבלע חכמתם וכל כז' יחוגו חלת אך בדעתם היו גה הצרה
 צעקה ויצעקו חס כי )כח( מציקיהם ולפרט תפלה להדר יודעים שחין

 וממצוקוהיה וז״א להם בצר מצוקותיהם בפרט תפלת סידור משוללת
 ממצוקותיהם היו הצעקה שדברי היה וי״ו בלא אומר היה שאס נוי*

 שתס כראשוני׳ שאינן עתה אך עליה' וצועקים אותן שמפרטים יוציאם
 שיצעקו רק לכוין יוכלו לא תתבלע וחכמתם וכו' שיחינז אלו אך בדעתם

 ויסלק שיקם )כט( ה' יוציאם הזכירום שלא וממצזקיהיה לתס בצר
 שישחרו בצרה הס ועדיין כלל רוח שאין לדממה ויחליפנה הסערה
 מחוז אל ללכת נושעו פלא ועם )ל( חפצם מחוז חל ילכו ולא במקומם

 יחוגו מאשר נחו שחז דעתם מבלבול ישתוקו כי וישמחו זה כל עם חפצם
 יתברך והוא להתפלל דעת קנו לח מהקודם ועדיין די לוה ואמרו וכו'

 לב בשום יאמר או )כח( * חפצם מחוז אל וינחם ריחם ברחמיו
 הבנת משולל שיראה וממצוקותיהם בקומרו אחרת בדרך הוי״ו ייתור אל
 כן אחרי עד במדבר שתעו קודס וצעק התפעל לא אשר הנה כי יאמר אך

 ידע לא החולה וכן יחבשוהו מטרם ידע לא החבוש וכן מצוי חינו כי הוא
 ידעו שירדו מעת הים יורדי אך לצרה תפלת הקדימו לא כן ועל שיחלה
 רוח תקום טרם תפלה להקדים להם והיה הערה בו לימצח הים שדרך
 זה כל שעם חמר כו׳ תתמוגג ברעה נפשם עד צעקו ,לא ולמת סערה

 יתברך הוח זה כל עם לצרה תפלה הקדימו ולח לתם בצר ה חל סויצעקז
 ודברי )כט( חסדיו כרוב יחוש ולח יוציחס וממצוקותיהם שלו חת יעשה
 כדאיס חנו אין כי ידענו הן לומר כו' לדממה סער׳ יקס המה הלא צעקת
 מחוז אל במהרה הספינה את המוליכה נחת רוח ולהביא הסערה להסיר
 הזה המות את רק מעלינו הסר אס כי גדולות תועלות שני שהם חפצם

 בקטנה הגדולה הצרה החליף שלימה הטובה להיות ראויים חנו אין זאס
 ותהיה רוח שוס יהיה שלא דממה בשביל ההערה את שיקס הימנה

 ובהצלת הסערה כצער אינו צער זת שגס שעם במקזמ מתמדת הספינה
 הדממה היתת שכ״כ יתברך הוא היחל וכן כעת מתרצים אנו זו פורתא
 שעדיין היות ועם ^(5 לגמרי גליהם שרחשו עד רוח מציאות זהעדר

 וישמחו אדרבה אס כי הדבר על האנשים נתעצבו לא זה כל עם בצרה הס
 לטובת הקוד שבערך שבקש! הדממה שהיא הגלים לגמרי כיישתוקו

 זה אחרי כי הטונה מלהשלים יתנרך הוא מש לא ן? כל ונגס להס נחשב

 זבן כסס גדל ומי'שלא לחם למו חסדו
 יושב היה לא חס החסורין בבית חבוש
 לא וברזל עני ותסיר וצלמות' בחשך

 מהגדר היה לא חס בחולה וכן בטמון חבוש שתית נס לתודות יתחייב
יחוייב לא נפשו תתעב אוכל וכל חות שערי עד שתניע בכתוב האמור

 היסה הצעקה דברי כי יאמר )כט( * חפצם מחזו חל ינחם ז
 וישחיר כלו' הסערה יקס הערת רוח יש הנה לומר הערת יקס אומרם

 בשביל כלו' לדממה הוא כך ששאלו ומה חפצם מחוז חל בו לנקותם הרוח
 אס כי הרות שר לא כי עשת וכן כלל" רוק בלי רעה היא שגס הדממה

 שתיו הגלים שהוא גליהס שהקשו
 הגלים תמר לא כן ועל הרמים לתם

 ישתוקו א׳כי שמקתס הוכפלה )ל(קז
 לגמרי בדממת גס כי מבלבולה

 יתברך הוא אך קצת וינועו יחוגו
 שוינחס שנית מבלבול שישתוקו עשת
 ובדרך " ונוחת דקה ברוח וכו׳
 צריכין ארבעת ז״ל חומרס יתכן הזה

 ♦ דקאמר צריכים לשון דמאי להודות

 אך " הים יורדי הקדימם ועוד
 יחוייבו לא כי לומר אפשר היה כי הוא

 במדבר תעו אשר אס כי להודות
 גס רעבים והיו מצאו לא מושב ועיר

 ׳־!ס כי תעו לא חשד אך כוי צמחים
ולא ובמישור כשלום הלכו במדבר

 כשכור וינועו ויחוגו סעדה רוח עמד לא י*ס היס ביורדי וכן לן להודות
 ד'צריכין אמרו כן על להודות יתחייבו לא תהומות ירדו שמיס ועלו

 צערם כשהזגזם רק להודות צורך שאין רוחך על כעולה לח לומר להודות
 חשר אך במזמור הנאמרים מהד' ח' כל צרת מכפל במקרא הכתוב ככל
 נוגש קול שמע ולא ישרה דרך במדבר שתלך ההם מהדברי׳ ח להם היה
 שלא והחכיש מות שעדי עד הגיע שלח ותחולה לו טוב אן זה כי ושתה אכל

 אינן בשלום ויצא בשלום ונכנס היס ויורד וברזל עבי ולח חשך כמקום
 ויצא סתס תיס יורדי להודות צריכץ ארבעת אס כי הוא כן לח כי צריכים

 כן' תעו פלא גס התם מדברות ותולכי שיצא התס וחבוש שנתדפ' וחולת
 יורדי א' חלוקות שתי בת עשת כי ראית מפס כי הים חרדי תקדים ולכן
 מההכרחיות בר כמד! נצטער חפר מביא כך וחתר כו' מלאכה ועושי היס

 מאומרו דחית קצת משם נם כי מדברות הולכי כך ואחר באמת הנאמרים
 מדבר הוא כי חולת רעת שהיא דרך בישימין במדבר תעו אומרו אחר

 טובת העדר רק שחינו מצחו לא מושב עיר שהוא הקל חת מזכיר שממה
 כן גם מניינח שתם ד' ובאומרו וו חף זו בלח חלוקות שני תן אך בלבד

 תודת זבחי צריך הח' ועל הים ביורדי הן חלוקית שני כי נאמר בל לכלול
 כך אחר כי והוא לתודות צריכין ד' אמר כן על דברים הודחת הב ועל

 ויזבחו הא' החלוקה על שאמרתי גס לומר כז' עס בקהל וירוממוהו אומר
 בבות בשבי שמביא והראיות מספיק כראשון כו' וירוממוהו בה גס

 החילו חל לב בשום במאמר כיונו עוד * שכתבנו מה יורו הראשונות
 הוא הלא ובחבוש בחולת יחיד ולשון ובמדברות ביס רבים בלשון במאמר

 על ולא רכים בהיותם אס כי להודות צריכין שחין יראת מהכתובים כי
 כלומר צריכין ד' חמר כן על רבים בלשון נזכרים ארבעתם כי דיחיד ניסח
 הוא והשר רכים בלשון הזכיר יביס להיות דרך הזח שאשר חלא כאחד
 ביס לבדו הולך אחד חיש אין הלח כי יחיד בלשון מזכיר יחיד להיות דרך
 בבא כל מזכיר כן ועל כלומר וחביש חולת כי שאין מת במדבר הילך ולא
 ומינה לתודות צריך לבדו אחד כל כי אחדים כללות הה ד אך עניינה לפי
 רבים בלשון הכתוב שתתחיל הלא מתם יחיד לכל כן יהיה הים יורדי שגם

 דרכם והאחרון שהראשון למת ושלישי השני גס והמשיך מדבריה בהולכי
 בלתי יותר הוא הים שיורדי למה מהאחרון התחיל כן ועל מרובים להיות
לט ועוד קודם מצוי המצוי סידרו והכתובים מדברות מהולכי יחידי נמצא

: אהרן את צי פרשת התורה בביאור זה במאמר
 קמי לתודות צריך ארז״ל כו׳ עם בקהל זירוממורדו )ילב(

מינייתו ותרתי עם בקהל שנאממר עשרה
 שאר עשרה בי וחימא ופריך יהללוהו זקנים ובמושב שנאמר רבנן
 אל לב בשים לתרץ תניחו שמקו׳ ואפשר בקשיא וסליק רבנן ותרי עמא
 עס המון כי יתכן אך * תלול ובזקנים רוממות אמר בעם כי השבח שינוי

 וידוממוהז חמרשיהס ונפלאות נסים ידי על לא אס יה רוממותו מספלי
 יאמר לא יה' רוממותו יסכלו לא זה בלעדי אשר החכמים חך עם בקהל
 אסהיתאוע כי והוא הדבר תשובת באה דבר וממוצא הלול רק בהם

 אחר לומר מקום היה זקנים ובמושב עם בקהל ויהללוהו וירוממוהו
עם בקהל אמר ולא הפרידס למה ובזקנים בעם שייך שרוממו'והלול

וזקנים



 מים ומצאי למדבר נהרות ;שם לג יהללוהו:
 : כה ;ושבי מרעת למלחה פרי ארץ לי לצמאון:

 ל־"מצאי ציה וארץ לאגם־מץם מדבר ישם לה
 : מושב עיר ויכוננו רעבים שם רושב לי מים:

 פרי רעשו כרמים רטעו שדות רזחגוי לי
 לא ובהמתם מאד ררבו ויכרכם לח תבואה:

 : רגץ רעה מעצר וישחו רמעטו ל* : ימעיט
 : לא־דרף נתחו רתעם עלתדיבים בוז שפך ט

 : משפחות כצאן רשם מעוני אביון וישיב מא
 : פיה קפצה וכל־עולה מחו ויש ישרים יראו ״ב
 • יהוה חסדי ויתבוננו רשמר־אלה מי-חכם מי׳

לבי נכון ב י: לדוד מזמור ^יר א קח
 אף־־ ואזמךה אשירה אלהים

; עודההנב^ובגוראע/התשךר ג כבודי:

אודד

אל רוממות
 שאין מעתה אמור הלול קנים ובז רוממות כעס שאומר עתה אך וזקנים

 כ׳א י' שהם העס קהל מלכד רבנן תרי שיצטרכו לזמר הכרחשהפרידס
 היות עס הלול ולאלה רוממות צודקת שלאלה מפני ־אלא חילקם סלא

 אתרי ט למדבר נהרות ישם )לג( • הרכרכאתתכלסקהלח'
 להודות שצריכין ארבעה אומרו

אלהא עמיה עבד די א׳ כל לפי־שס
 ,הנמצאי כל,העם יניח למען עילאה

 הוא נורא הכי מעשה את אתם
 ה' מסר למה חיש יאמר עדיין והלא

 פרטים כד יתב' השגחתו הוראת
 ומה בקהלם לנמצחים להודיע אלו

 לא אתם אשר העם יתר כל יעשו

 יורה היה טוב וטוב כבודם קתד
 כל יקחו מהם כוללים דברים יתברך

 ועוד * יתב השגחתו לרעת העם
 יתב׳ככל יעשה פעמים כמה בי

 מה כי הרואים יבינו ולא נפלאותיו
 טבעי לדבר אותו וייחסו הדבר יצא
 ברות המשורר בא כן על מקריי או

 לפניך מזכיר הנני ואמר קדשו
 זה הוא כי תאמר אשר אל נפלאות

 בהשגחת הצבאות מאת ספק בלי
 מיני שלשת יש הנה כי אלהיתוהוא

 ומימיה הלזו בארץ בדומם יש השגחה
 בלתי הב׳ח שנית * בה אשר והצומח

 ובראשונה מדברים בב״ח ג' מדברים
 כלו שהיה המקום כי והפכו דבר והוא למדבר נהרות ישם ואמר היחל

 ועקרב שרף נחש מקום שמס והמדבר * לרשעים למלחת הפכו משקה
 הפליגו הנה כי והוא כרמי' בו ונטוע שדוח בו ולזרוע מיס למבועי וצמחזן

 שמרוב עד פרי עושה פרי ועצי מיס מבועי וחברותית סדים בדשן רז״ל
 ישם וזהו נהפכו ואיכה איה עין שזפתם לא קרקעיתס אילכותיה צל

 אל הביב שהוא לצמאון משקה כלה שהית מיס ומוצאי למדבר נהרות
 חשבי מרעת שהיה נתפרסם וזה למלחת פרי וארץ )>אר( תעיר יישוב

 בעושי ההפך וגס )לה( רצונו לעוברי ית׳ השגחתו עין כי הנה בה
 והוא מיס צאי למ ציה וארץ מיס לאגם שמם ממדבר הארץ שמפנה רצונו

 ושבט שבע כל נשיא שהיה כוי ירביצני דשא בנאות פסוק על ז״ל מאמרם
 ותמים תחומו עד מריס של בארה מפי רושם באבמשענתוזעושה

 לנתר מנהר ואז נהרות י״ב נמצאו נהר ונעשה ההיא בשריטה נמשכים
 בהר בציות הלכו שבא' בציות לדגל מדגל הולכים והי! מתרחבים המיס היו

 שנאמר היו לא בהם אשר וכרמים שדות ופרדסים גגות עושים והיו
 שם ויושב )לו( כו' מיס לאגם מדבר ישם פת יאמר וזה כו' דשא בנאות

 ע״י )לז( מושב ־,ע ויכוננו כו וירעיבך ויענך כד״א ישרי,ל הס רעבים
 הנה טוב שכר לשלם וזה לאגם המדבר שיבת כי הרי וכו' שדות ויזרעו כי

 היות תחת הנה כי ח הב וגס )לח( קצוות בשני והצומח הדומם שינת
 רעית וחיות ושרפי' הבד בית כקורות נחשי' עלו ששם מקום טבע בדרך

 ני תאמר ושמא מאד וירבו ויברכם שס אדרבא ובהמה קדם הממעטי'
 ז שבמיצא ההס החיות שדרך מפני היה המדבר חיות בהס אכלו שלא מת

 ראו♦ היה כן אס לז״א האדם בבני יד שולחים חין ולאכול לטרוף בהמות
 הלא תאמר שמ1 )לט( ימעיט לא זבהמתס הנה אך בהמתם ש׳־מעיטו

 שוימעטז מה כי רהי' משם אין בשיטי' ו באספסוף נתמעטו ההוא במדבר
 רעת ׳.היא ת עריי ית׳ מהס עצר אשר מפאת טובת הרזב אדרבה זישחו
 בשיטים יגון מעוצר וכן משפחותס עסקי על למשפחותס בוכים שהיו
 טובם ובל ע־ג סיחון ארצות כל את שכבשו ושמחה טובה ברוב אז שהיו
 הנה כי' מעצר נו' וימעטו וזהו חיש אלף נ״ד ומקו וחטאו נתגאו נן שעל
 ה שעצרס חיים ובבעלי ובצומח בדומם יקב השגחתו נתפרסמה בזה

 יהיה כן לח כי לומר מקום ים ועדיין )מ( ובבהמתם בישראל מלשלוט
 לז״א בחירתם יתב ישנת ולא המת בחירה בעלי כי מדברים חיים בבעל

 מסכל להיטיב או להרע הבחירה משנת שאינו שגם יחבר דרכיו נא רחו
 יאמין מי הנה כי והוא גדולה השגחה והיא ענשם לקבל לבא דעתם
 לאמר תבול ולא דעת ולא דרך ביס יש' אחרי לרדוף המצריים יתפתו

 אס השגת או קדים הרוח ע״י טבע היה הים קריע או ימנע לא הלא
 ויכהו למקומם המיס ישובו שעה ואחר יתמיד לא הלא * הרוח ע׳י הוא
 ה כן יעשה לא י גאולים לעבור השגחה הגא ואם מצרים חיל כל את

 המצר" מאת ישראל לשאול צוה מאז כי ה׳ עשת זאת הנה אך למצריי׳
 לפניו היה ישראל את העשיר כוונת זולה ושמלוקס וזהבם כספם כלי

 נצי אתרי לרדוף העס ברח כי בראות כן אחרי לבבס ייחס למען יתברך

קא קח קו תהלים
 מצרים את שהשאירו בתיהם הון כל על להם מרה נפשם כי ישראל

 זחושבסכילאהיה בורחים שהיו בראות כן זעל דגים בה שאין כמצולה
 לת אוי לאמר העם אל לבס נהפך אז כארץ הס נבוכים כן על כי אתם ה

 לא כי היה הגדול והבושת לנו אשר כל את לקחו כי וחרפה בושה לאותה
 כי נתנו ישראל שחלו אשר חת בלבד

 בלתי עד מעצמם השחילוס גס אס
 שופך כו׳וז״א וישאילום כד״א השאיר

 עליהם שעירה נדיבים על בוז
 ללבבם שיאמרו בוז רוח ממרום

 נדיבים שהיינו לנו לעגה לנו בזה
 כן וע״י ביקינו מהשאילסאתכלהון

 היתה היס דרך אס לב שחו לא
 כי עליהם המיס ישובו או קיימת
 וכז׳ בוו שופך למווזהז מרה נפשם

 הים קוך דרך לא בתהו ויתעם
 שהשאילום ביולישרחל )מא(ומהיכן

 וישגב כי הוא הלא כך כל המצריים
 שעינה עוני ידי על כי מעוני חביון

 שהית החשך במכת המצריים את ה'
 היה לח שהעומד וממשיי עב החשך

 לעמוד יכול היה לא ותיושב לישב יכול
 במושבותס לישראל אור וה׳נתן

 נכנסהישראל היה ואז מצריים של

 תיבותיו ופותח המצרי בית תוך
 ושמלות וכסף זהב כלכלי ומוציא
ומחזירו וחפץ חפץ כל בפנקסו וכותב

 שישאילו פנקסי פי על שוחל אחד כל היה ממצרים זבנוסעס למקימו
 וחפץ חפץ כל זכרון בו אשר פנקסו לו מראה היה אז אין כי ובאומרו
 אך הכל את נוטל היה חנם לקחתם חפץ לו באומרו פיו סוכר והמצרי

 צלו ח השחיר בלתי עד להשאילו מוסיף היה ואז הוא נאמן כי נראה הנה
 לבב שתיחם באופן העשירס בלבד לח שלמה יתברך טובתו ולהיות דבר

 אס כי מהם לקחו אשר האושר רוב על ביס אחריהם לרדוף המצריים
 הרב והזהב כסף ה לחמוד לבבם מלהחס הקרובות מהמשפחות שמנע
 נמוגו אס כי חדוס ואלופי פלשת ויושבי כנען כיושבי עליתם לצאת ההוא

 עמהס שהוציאן ההון לחמדת אחריהם מלרדוף ופלשת כנען יושבי כל
 מה ופירש חזר הענין אומרו ואחר )מב( משפחות כצאן וישם וזהו

 וישמחו ישרים יראו יתברך עשה כי שהוא מעוני אביון שאמרוישגב
 שישאלו באומרם וישמחו ובתיכותיהס המצריים בבתי הנמצא כל שיראו

 חפצים לנו הין מהאומרים עולה וכל כי להכחיש יוכלו ולא ראו אשר כל
 שנמצא באופן הפנקס להם מראים שתיו מה ידי על פיה קפצת חלו

 שישהילום בטוחים היו מאז כי מצריים של עוני מחמת חביון שנשגב
 מצריים של במושבוהס חור ישראל בני ולכל למצריים תחשך בעיבוי
 גלוי עסה אשר בנפלאותיו יתברך השגחתו ענין וכהתימולדבר )מג(

 כו׳ חלה וישמר חכם מי באומ' טנתו פירש ההפכים בשני העמיס לכל
 והנה ראה להודות צריכין ד עכין אומי שאחר למעלת שכתבנו מה והוא
 אס כי השגחתו ידיעת יתברך מסר לא תיתכן איש יאמר מקוס היה
 שאינן מה ידי שעל גס ומה לכל ניכר כולל דרך משר ולא אלת פרטים לד'

 כל כן גס לב ישיתו לח ופלא נס זה הוא כי יאמר; הכל אשר דבי־ מראת
 נס דרך על המה לשר דברים כמה איש יראת יקרה הלא דברים יתר
 דברים שהם כו' מדבר ישס חמר לזה באלת כסת לח כי בנסו יכיר ולא

 נסיו הכירו מלבד כי בלבו אלה וישמר חכם מי עתה אמר לכל נודעו
 לבן יתן כי יתב חסדיו שאר אל וילמזד יראת מהם כן גס והשגחתו יתב

:ה' חשדי ויתבוננו וזהו לז הין דל ־ מחס כי ויבין

הפכים שני על הנה כו׳ לבי נכין לדוד מזמור )א( □ח
לדוד מזמור יאמר פעס במזמורים הנמצאים "

 עצמו מכין דוד היה לפעמים כי האמת חכמי אמרו מזמור לדוד ופעם
 מקדמת שכינה היתה ופעם אלין לבא הקדש הרוח את ומעורר בעצם

 בכינור ומנשב בא צפוני רוח שהיה הקדש הרוח אל ומכינתו ומעוררתו
 מוכן לבי נכון כאשר הנה שאומר דוד דברי אלה תן כי ויתכן )ב( כז'

 ואזמרה שאשירה ומתחיל מעורר שחני ואזמרה אשירה מעצמי בקדושה
 והיא מהחיל אני שהייתי שכינה הוא כבודי חף היו' נמשך היה ומזה

 שאשאלה מה אך )ג( כבודי אף וזהו היא גס עמי ומזמרת מסיימת
 אס כי המתחיל אני ואהיה לבי נכון יהיה עד תמתין לא ני הוא ה׳ מאתך
 נשיבה ידי על כבודי עורה וזהו תעוררני אתה מוכן איני שעדיין שעם
•• התחלתד ע"י שחר אעירה כך ואח ובכנור הנבל עורה וזהו וכבןר בנבל
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קט קח תחלים אל רוממות
 אודך כי אני בטוח אמר גלותנו צרת על כמדבר זכו' אודך )ר(

 רחמיך ברוב לי תטיב מאשר הרחמים בעל ה' בעמים
 קלי הנוגע על מתבאס אני ובזה בלחמים ואזמרך תחתי שיהיו מאילה

 כי הגלות באורך צרתם על הגולים ישראל על הוא מיצר שאבי עה אך
* כס״ד יבא כאשר כו' מעל גדול

 מדברים ישראל כאלו הקדש רות משינה ט אלהיס הלא )יב(
 דוד ני יראה מהאמור הלא יתברך לפניו ואומרים

אלהים הלא כי יראה כי זה על לנו וצר תשועתנו קלויה ובו מושיענו הוא

• ,זנזתנזכ!

 בספר הנה ט' גדול כי )ה(
 ביארנו י״ט ובמזמור פנינים רב

 וילון הס רקיעים ז' יוחנן רבי מקמר
 ערבית מכון זבולמעזן שתקיס רקיע
 נכנס אלא כלום משמש אינו וילון

 חמה בו רקיע ערבית ויוצא שחרית
 ששם שחקים ומזלות ככבים ולבניה

 כי וכתבנו כו' מן שוחקים מלאכים
 שבעה אינם רקיעים השבעת קלן

 אס כי לכת כיכבי שבעה של גלגלים
 הככביס חלוקי בכל גלגלים שכלהט
 וכלם ק רקיע קרא כלס את והמזלית

 הוא ומעלה מהשלישי אך זך גשם
 בהדרגה הרוחניות מתחיל שחקים

 כ״ת שס הרביעי שהוא בול בז כן ועל
 אמר הענין אל ונכא " מעלה של

 האחרון גלות אורך על לי צר הנה
 חסד מדת הוא ימינך אתיר השבת כי
 שרים שס אשר שמיס מעל גדול כי

 גטלס מעל שהוא חסדך שלמעלה
ואפילו לישראל מלהצר ימנעו לבל

 : אמתך חסדףועד־שחק;ם מעה־שמ׳ם גדול
כל־־ךתארץ ^^שמיםאלחיכשרע,^ י

 שנית פעס אלהיס אומרו אל לב נשית הענין אל !לנא
 ,!!הי אומרו אחרי חך נראשין די והיה

 הוא כן לא הלא כי הרגיש זנחתנו
 וכן עמהס שכיבה לבבל גלו אס כי

 הזח מתלונן שאני מה לז״א גלות בכל
 לאלהזחך מרכבה תשים לא למת

ד השמים בצבא אס כי נצבאותיני

 אחלקה אעלןה בקדשו דגר י אלוהים ח :ו^גו
 מנשה לי גלעדי לי ט סמתאמדר: הסועמק ש

 * מואב י :מחקקי יהירה ראשי מעוז ואפרים
 עלי־־־פלשת ניגלי אשליך על־אדום רחצי סיר

 —עז *נמעח. מבצר עיר מייבילני יא :אתרו^ע
 הלא־^היםזנחתנוולא־תצא^הים י* אדום:

 ושוא מצר עזרת ללנו“הבה־י־ יג :כצבאתיגו

שה־חילוהוא1כאלהיםמ יי תשועתאדם:
: צרינו יכוס

הרחקת רחמים של שהיא אמת מדת
מהם רחקה שקקים עד כי מישראל

 לפי היה כי לגמרי למעלה שנינה הוא אלהיס והיה יתן מי והנה )י(
ישראל צרת את אני עוזב עתה כי מערכי עכיחל זזת שלא ולא כבודה

 אי-יהי מזמור לתך למנצח א קט
: חחרש“אל תהלתי

אותי דברו פתחו ופקמרמה חשע פי כי כ

 אלהי© תצא ולא וזהו שנינה מקנות
 אלהותך שתהיה בצבאותינו
 הלא תאמר ושמא )יג( בצבאותינו

 לנו הנה לז״א בכשרונכס תלוי זה
 תלוי זה ני ידענו לומר מצר עזרת

 שעשית אנינו לאכרהס שנדמה במה
 לו שהיה והוא ממנו ממש מרכבה

 כי ה' עם שלם היה הרע יצרו נס כי
 כמחמרס ליצה״ט עוזר היה הוא גס
 כאמן לבבו את ומצאת אומרו על ו״ל

 גס זאת והכה לבו נאמר ולא לפניך
 לנו הנה וזהו בקשתנו תקלת היק

 הצר שהוא הרע היצר כי מצר עזרת
 ו וזה עזרה לכו ממכותחן האמיתי

 לבבם והיה יתן מי כענין מצר עזרת
 שאמר >״ל רבותינו שאמרן זהכו'

 קן אתה לומר לכס היה הקב״ה
זה שנס לומר כי עתה שאלתנו וזה

 כבודך הארץ כל על שעתה ממה תלהיס שמיס על תעה ואומר לה ודואג
 יאמר אי : שסכנידך הארץ כל על הוא המקיש מקום כי והוא
 ואז מעלה של בשרים הוא שמיס על רוממותך ,שתרא שמיס על רומה

 ,שבהשפי יהיה הארץ כל על אם כי מערבי בכותל כעוטיה תהיה לא
 אץ ואס )ז( הקדושה תהיה שככלה כבודך יהיה הארץ בכל החצוניס
 הושיעה ידידיך יחלצץ למען שבגלות צדיקים כשביל עשה זכות בישראל

 וענני וזהו אלי הנוגע על ענני דרכך וע״פ אויב מפני אתור הושב ימינך
 כמנקס מזרעי ליוצא אס כי לעתיד מלכות לי אין אולי חושש ואיני )ח(

 לי ויאמר קדשו ברות דבר אלהיס הנה כי שררה לעצמי ואין עמיאל בן
 גסשלאנתחלקה אחלקה׳שכם אני כי העיקר אני כי אני אעלמה
 אומרו כי קבלנו כאשר א*י גבול סוף שהוא סוכות עמק ונס לשבעים

 עד א״י תחום הגיע לא כה שעד נס כי סוכות עמק הוא מצרים מנהר
 )ט( התחום יגיע שם עד אז כי לתחום אמדר סוכות עמק ואז סוכות

 יש כי תאמר ושמא גלעד לי מהו בעזרי גלעד מתושבי אליהו זכות לי זיש
 הוא יקבל כי מנשה לי הנה עולם שהחריב חזקיהו בן ממנשה ניגוד לי

 כי ישראל את שאיבד נבט בן ירבעם עזן לי ינגד לא וגס תשובתו *תברך
 גס ומה אפרים בן משיח הוא ראשי מעוז כנגדי הוא עתה אפרים

 בעיניס קדשה שהיתה מתמר בואי על לי ניגוד אין וגס הוא שהן׳ למסורת
 תמר על שבא יהודה הא׳ כיעל מאביה שהוליד' לוע מבת בבואי לא ונם
 ענין על לא וגם )י( לו נחשב לעין לא כי הנה לעתיד מחוקקי הוא

 ו איו שאס לרחוץ כסיר אס כי מואב לי היה לא כי רחצי סיר מואב כי מואב
 שם דבוקה נשארה והחלאה שס רוחצה אדס מחטא לנפשי היתה חלאה
 לומר מקום היה ועדיין רחצי סיר מואב וזהו ומעוהרה רחוצה נפשי ובאה

 כי באומרו לאחוריו חוזר היה אדמוני דוד את שמואל בראות הלא צי
 בחינת בו שיש אדמוני הוא שאס הלה לו שאמר עד נו היה עשו מבחינת

 שהוא מה עשו אך הסנהדרין פי על שהורג עיניס יפה עם הוא ורינז דין
 בחינת על עיכוב לי יהיה לא גס יאמר ובזה כדין שלא להרוג הוא אדמוני

 חצונית שהיא לנעל המתייחסת הבחינה אותה כי אדמוני שאבי עשו
 צירוף בלי אדמוני בס ה לנקוסנקמת שהוא עמלת על ממנה אשתמש

 שהיא אני בס לינקס זו בחיבה לי נתייחסה כן על כי כלומר ומשפט דין
 אתרועע פלשת עלי בה וגס מוחלטת בה שהיא ממי הסנהדרין פי על צי

 שנעשתה כעיר גס ומה בעמלק למשול שאזכה בוטח אני ובמה )יא(
 על כו' קנה גבריאל נעץ שאי ז״ל כמ״ש פרעה בת את שלמה קקת ע״י
 הזה כזמן ה׳ שהשליטני הוא הלא בו שאבטח לי שיש הבסיון דוד אמר צן
 בחני מי מבצר עיר יובילני מי וזהו לעתיד לי יעשה כן כי סימן הוא אדו'5

: מבצר עיר לעתיד הוא יובילני אדום עד נקבי שעתה מי כי אדום עד

 אדס תשיעת ושוא הנה כי נספיק לא אנחנו כקיריים כי אנחנו נעשה
 על שנעשה הזכיות כי קיל נעשה שכינה הוא באלהיס כן ידי ועל )יד(

 קיל הוא קיל נעשה יתברך בי וכאלו לחלהיס קדושים מלאכים יהיו כן ידי
 מלחמתנו יעשה אדם לבן נצטרך לא ואז מלאך נעשה מצוה שכל מלאכים

אדם תשועת ושוא תו • צרינו יביס ההיא התיל שהוא והוא אס כי
 בגד שייושיענו במצית מלאכים קיל בעשה אלחיס כעזר אך מיצרו ליושע

: צרינו יביס ההוא החיל הנזיוהוח קיל למחית הרע היצר

 מרז״ל מהנראה הנה כו' מזמור לדוד למנצח 00 קט
 אל המתייחס עשו על זה מזמור כי

 יכלול זה על המזמור כוונת להיות כי יתכן זה ולפי ידבר הלז המר גלות
 ע״י מעשיו מתקלת עמלק הוק עשו זרע עיי עלינו שעכרו הצרות כל כי

 כי לימר כו' לדוד למנצק אמר הענץ אל ונכא ♦ הלזה גלית עד הרע המן
 את ומקלל ממחיצתו יצוא יוצא והוא טוב לא לצדיק שענוש למה הנה

 טוב א י אילי כן על כי לומ׳ פה פתחון היה והנה ראה כמדוכר עמלק
 ית תהלתו ישמיע שלא כאופן קדשו רוח ממנו וימנע ית׳ הדב'בעיניו

 הוא שלדור למנצח שהוא לומר כו׳ למנצח ואמר היקל לזה כפיו עוד
 עם כי ידעתי לומ׳ הוא שמזמר ותת לת הז את קללו על הפכו ולא מזמור

 תהלתי חלהי שהתה למה כי ידעתי ידי על ונענש האויב את מקלל שאני
 על תמיד בי מלדבר תחרש שהל קדשך ברוח מאתך תחליתי כל כי תמיד

 אלהי שחתה למה כי היא מזמור הוא שלדוד מה הכתוב שעור או * זה
 אל כן שעל קדשך מרוק כ״א לבדי מלבי ולא מהלל שאני זחה חהלתי
 מאתך הוא זה כל חומרי שנצוק למה הכתוב שיעור או * כמדובר תחרש

 וזהו קללות דברי היות על ממני נמנע ואינו בי ד!בר ה' שרוח מה ע׳י
 יותך מה כי ידעתי כן על זה מזמור לדוד מנצח שהוא למי שהוא למנצק
 לשוני על במלתך אהללך שתמיד אס כי תקרש אל התלתי אלהי תמיד

 לכך ראוי הוא כי והטעם )ב( בעיניך טוב ידי על נענש עמלק שהיות
 הגילים ישראל כאלו והוא פתקי עלי מרמה ופי רשע פי הנה כי הוא הלא

 אק להצר אדום היחל מאז כי וחומרים מדברים כלס יתד כאלו יחיד כלשון
 ימין על עומד היה אז כי האדומי הרע המן ע״י מדי בגלו' שהיה ישראל

 שניהם ואחשורוש המן כי ארז״ל הנה כי והוא ולהשחית לכלע חחשורוש
 והוא החריץ וכעל ההל בעל כמשל ישרחל שיבאי את לאבד להרע לבבם

 יעצו והמן ואקשורוש ישראל את לאבד שניהם עצו בי כי ארז״ל הנה כי
 שנא אשר והשקות' להאכילם אתשורוש לסעודת להזמינם איתס לרמות

 רשעהזא כיפי יאמר וזה להחטיאם זימת פניה' נגר ה'ולהושיב
 עלי במרמה עשי־ אשר המן הוא מרמה ופי כ״ה עבודת שביטל אחשירום

 ארז״ל המן כי שקר לשין אתי דברו ושניה' הסעודה ערמת ויעשי פתחו
 הי׳בלכו לכבדם כי לכס על מדבר והיה חזית במדרש כמדב' שהי׳מקבצס

חלהיכס להס בחמור עושה היה לכבדם כי בס מדבר היה אחשורוש ןגס

היעשה



קב קט תהלים אל רוממות

 ויהחמומ סבבוני ^נאה ודברי י : שקה לשרן
 : תחת־אהבתי\שטנונ/ראניתפךה י חנם:

 תחת ושנ^ה טובה תחת עלירעה מר דשי "

 על~ יעמד רשטן רשע עהייר הפקד י אהבתי:
 ^יצארשערתפלתותהקה ז ימעל:

 :אחר פקדתרלף מעטים יהירימןר י׳ :לחטאה
 ונוע י : אלמנה ואשתו יתומים .;היו־בניו ט

 ינקש יא :מחרבותיהם ודרשו ושאלו בניו ינועו■

 אל־יהי־ יב :ימץו זרים ויבזו לבל־אשר־לו נושה
 יהי־־ יג :ליתומיו הונן זיהי“משףהסדואל לו

 י ץבר יי :שמם ימח אחר כדור להכרית ,אחריתו
 : אל־תמח אמר וחטאת אל־יהוה אבתיו עון
 : זכרם מארץ חכרת נגך־יהוהתקד ';היו יטו

 איש־ וירדף חסד עשות לאחבר ׳ אשך יען טי
 ראהבקללה יי למותת: לבב ונבאה ואביון עני

 : ממנו ותךחק כברכה וךיא־חפץ דרתיכאדהו
 כמיכשבקרכר וחתכא דלבשקללת/םת י"

 טךה17תהי־־לובבגדי טי :בעצמותיו וכשמן
 מאת שטני פעלת < זאת ד :.יחגרה תמיד ולמזח

 .יהוה1 ואתה כא :על־נפשי ךע והדברים יהרה
 כי־טובהסדף שמך ל-*מען אלנייעשה־אתי

 :^נמולביחללכקרבי ואביון כי־עמ כ= הצילני:
 : כארבה ננערתי כנטותונהלברתי כצל מ
 : משמן כחש ובשרי כש^רמצוס כרכי כי
:ראשם יגיעון יראוני להם חר§ה הייתי ואני ביי

 והיה אהבה כדברי נראים היו שניהם שדברי מז סעודה לכס היעשה
 אך )ג( אהבה המורה לשון ממש היה אתי שדברו מ? כי שרך לשון

 לא על חנם וילחמוני מענו ועוד כפני שלא מבחזץ סבבוני שנאה ודברי
 ומה )ד( ולאבד להרוג להשמיד עלי לוחמים העמיס כל להיות חמס

 אהבתי תחת כי היה לי שעמדה
 שהיה ז*ל מאמרם פנץ והוא ישטנוני

 הזה העם הנה למלך אות המן

 היום שבת פהי י בשה ממונם מאבדים
 לפני מיכאל ועמד '1כ היום הסח
 על מתקטרגין בניך כלוה ואתר הב״ה

 שקיימו על אלא חיט תודתך שעברו
 אותךאמרהב״ה באהבתם מועדיך

 ווה וט* אשבוק ולא שבקית לא חייך
 לשמור אותך אהבתי תחת יאתר

 בשביל אותי להרע ישטטני מועדיך
 טבעיים תקוניס אל לבי שמתי ולא כך
 תפלה ואני וזהו אליך להתפלל אס בי

 כי במדרש ואניתז״ל באות וכיון
 ישר^ את יעזוב אל למשה אליהו אמר
 הוא מי משה לו ושאמר ההיא בעת
 לו אמר מרדכי לו ואמר כדור צדיק
 ואני משם הוא שיתפלל לו אמור
 תפלה ואני יאמר וזה וכו' מכאן

 ג״כ ואני מתפלל כלומרכיאחרהיה
 דוברים שבגלות ישראל כי שהוא

 כתבנו שי כה יחיד בלשון עצמם על
 עלי וישימו כי על והיה ()ח למעלה

 שהייתי שאתרו טובה תחת רעה
 בשבתות עולם של ממונו מכלה

 רעה עלי שמו זו טובה זמועדי׳ותחת
 ותחת עשיתי העולם ממון שלכלות
 הייתי שלא שסיפר אותך אהכתי
 כי עלי שמו ככרי בו שנגע יין שותה

 שותה הייתי לא הנכרים תת לשזזתי
 זבוב היה ואס בו נוגע שהמלך יין

 ומשליכו מוצצו הייתי ביין ותת נופל
 דוד התפלל ומעתה )ו( היין ושותה
 כעל על כי רשע עליו הפקד ואתר

 המן הוא הכל אק המסבב מרמה פי
 אחשורוש הוא רשע עליו הפקד

 ושטן היה כאשר לאויב לו שיתהפך שהוא רשע פי כי כאומרו כמדובר
 מאמרם והוא עליו בהפקדו הנזכר רשע של ימינו על ימינו על יעמוד

 השטן והיה כו' ואויב צר איש בשמעו המלך חמת שעלתה במדרש ז״ל
 כי היה כאשר בדינו רשע יצא המלך לפני בהשפטו )ז( כו׳ בו מבער
 גס חרבונה אמר למות או לחיים ידיכהו אס בקרבו נדון המלך, בהיות

 ומבקש מתנפל שהיה והפלתו להמיתו מלך לפני דינו יצא כוי העץ הכה
 שחשבו לחטאה לו היקה ובקשתו תפלתו המלכה אסתר מאת כפשו על

 ימין יהיו )ח( " בכית עמו המלכה את לכבוש גס שהיה לחטאה עליו
 שהיה הגיזרה והחהי׳ רעה שעשה מיום כי שכיס רבים מיעוט העטי׳כז'

 שררתו פקדתו ־ כתלה בי״ו כי וט' י"ד ימים ב׳ רק חיה לא בכיסן בי״ג
 יהיו או * מרדכי הוא אותה'אחר יקח גרשון כני ופקודת אמר דאת כמה

 טבעת שהעבירו יקחאחר עדשפקודתו הרעה ימיומעטי'מעשותו
 כמאמרם והוא יתומים בניו יהיו ואח"כ )ט( למרדכי ונתנה מתנו המלך

 שלא במקום שיהרגום יתומים ובניכם אלמנות נשיכם והיו פסוק על ז״ל
 וע״דוהיאמר אביהם כנסי ליירש יניחום ולא מיתתם על עדים יבאו
 אכיהס לנכסי לירד יניחום שלא אדר^יייו עד מניסן יתומים בניו יהיו
 ימותו מבניו שהנותרים אלא עור ולא אלמנה ואשתו זה דרך ועל

 הלו עשרה להמן לו היו בניס שלשים כי נ רז אמרו הלא כי והוא ברעב
 למקום ממקום בניו ינועו כוע יאמרו וזה הפתחים על מחזרים ועשרה

 מאביהם וקרקעותיהם מחרבותיהם ודרשו הפתחים על שהוא ושאלו
 מרדכי הוא לו אשר לכל נושה יכקש כי )יא( ואינם תהס להתפרנס

 המן נמכר לעבד כי במגלה והמתרגם ז״ל רבותינו כדעת בו נושה יה שה
 יגיעו זרים ויבזו נכסיו שאר ועל לו חייב שהיה מה על במלחמה למרדכי

 מושך לו יהי אל חסד וכתורת )יב( למן נתנו לא אכיו משל כי כאופן
 חונן או אחריו לבניו גמול שישלם אדס שוס עם אביהם שעשה חסד

 רעב חללי להכרית אחריתו שיהי באופן )יג( ליתומיו צדקה בתורת

 עמלק אבותיו עון אך )יד( שמס ימח כי יוכר לא שמס אפילו אחר נדור
 ז״ל פירשו אמו וחטאת חדס מבני זרעו בשס ימח שלא ה' אל יזכר ועשו

 שלה מטרין הפך אמו בבטן כי תמח אל רבקה עס עשו שעשה החטאת
 יזכר בלבד ולח )טו( היא גס שבטיס י״ב תלד שלא שגרס דאמר למאן או

 תמיד נגדה יהיו גם אס כי עון
 מארץ יכרת שגס עד לקטרג עונותם

 )טז( שמס את מחה כאשר זכרם
 לו שעשה חסד עשית עשו וכר לא יען

 נפשו כמעט עיף שהיה בנזיד יעקב
 ווה אנכי עיף כי כאומרו יוצחה
 עני חיש וירדוף כי שעשה הגמול
 לחותת לבב ונכאה יעקב הוא וחביון
 ברכות לקח הלא תאמר ושמא )יו(
 קללה ויאהב הלא כי טענה איכה

 והוא יעקב ובין בינו העולמות שחלקו
 הזה העילס בקחתו קללה אהב

 הכרוכה נחש וזוהמ ה הע במות ובחר
 הבה פסוק על כמאמרנו במות
 בברכה חפץ ולח כו' לתות הולך אנכי

 של ברכה קותרחק על שלעה״ב
 יעקב ולא לעתיד שהיא ממנו אביו
 ומה' מתנו רחוקה היא כי בעצס פעל

 יתואר ולא )יח( הדבר יצח
 הלא כי זולתו למסבב קנה אשר המית
 אדמוני שיצא כמדו בלדתו קללה וילבש

 ברוגז כמלובש שער כאדרת כלו

 בקרבו כמיס ותבא כי והענין ודין
 למה בפסיקתא ז״ל שאמרו מה והוא

 ושתה אתו בתעי שהיה יצאאדתוני
 אצליט כמפורש והוא נידתה דם כל

 נחש זוהתת כל כי התורה בביאור
 שאב דתיס לחשה שיהיה חוה וקללת

 שנכנס בקרבו כתיס אתו בבטן הוא
 וכשמן לשותס כמיס פנימיותו בכל

 ויערב שנכנס חוצה העור על הנתשח
 רק אצלו זר ששאב מה היה לא כן לו
 ממנו נהנה שאדרבא לו ערב כך כל
 נפשו חצוניות מצד הוא איכותו כי

עד נכנס המשיחה שעריבות כשמן
 ומה )יט( העצמות תוך עד בפנים עזרנגי

 לו שתהי רצון יהי לישראל שוט להיות כך מלובש שהות שעם שאקללנו
 לחוץ שתצא ולא בה להתחמם יעטה כבגד לו תהיה כי ריס לו ולא לעצמו

 פעולת כי היות ועס )ך( ממנו תמוט בל יתגרה תמיד ולמזח רק
 שוטני פעולת רק בעצם לנו היו וזרעו מעשו לא עלינו והרוגז הקללה

 הכיז לו שנתן ה מאת רק מעצמו ולח עשו של שרו וסיעתו סמאל הוא
 על הנעשיס קטיגור־ס מיני כל נפשי על רע הדוברים פעולת וכן ההוא

 כמדובר לו תהי רק לי יוכלו שלא בה' אבטח זה כל עם העבירות ידי
 אך בעכו״ס המחולל שמך למען אתי עשה ה' :!הים חתה הלא כי )כא(

 : הצילני משפט בתורת ולח חסדך טוב כי רק כדאי איני אלי הניגע על
 וגס עני אני בגלות אני אך כמת חשוב עני כי ידוע וכו׳ עני כי )כב(

 הנותן שלבי רק הדמיון בכף כמת אחשב לא ולכן אביון
 אס יאמר אי * אנכי מת כן ואס בקרבי חלל הזא האברים לכל חיות

 רק כמת חשוב ולא אדום בגלות אנכי אס כי אינו ואביון עני היות יצטייר
 ותענוג בעושר ניסה שלא מי הלא כי והטעם בקרבי חלל לבי כי ממש מת

 כף נשתה לא ומרוך מענוג אנכי אך )כג( העיני כך כל מרגיש אינו
 כמתהלך נהלכתי כן לאט לאט כנטותו רקכצל גסה לפסיעה אפי׳ רגלי

 עד מירושלס הארץ על המנתר כחרבה מערתי כרגע ועתה ומטייל
 מרוב א׳ צום צם כשהייתי כשלו ברכי מתחלה וגס )כד( וכו׳ רומי

 הבשר אך בשומן הוא הכחש דרך כי והוא משמן כחש בשרי ועתה תענוג
 וענוג רך הייתי כך שכל משמן רק זה ואין כחש בשרי גס אני אך ייתך לא

 בתחלה ואני )כה( שמן משולל בשר לי היה ולא שומן היה בבשר שגס
 חרפה היותי לומר צריך אין משמן כחש שבשרי ועתה להס חרפה הייתי

 ג ראשס יניעון אס כי לרעה אפילו בי לדבר בעיניהם יבוזו גס אס כי
 זאת הלא כי אקללנו שלא ה׳ נא החמר אס הכתובים שיעור או )ך(

 וכן היא ה׳ מאת שוטני פעולת שהיא האמורה הרעה
)כא( הוא ידם על יתב מאתו זה כי רעתם על אבקש לא כו׳לכן הדוברי
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 רדעו ״ :כחסך־ך הושיעני אלחי ירויה עזרני כי
 המה .?קללו:עשיתה יהוה אתה זאת כקיךך

: ישמח ועבדך רכשו ׳ יתברך;קמו ואתדה
 : כשתם כמעיל רעטו ילכשושוטמבלמה כט
 :אהלינו רכים ובתוך בפי מאד ירוה אודה ל

 :נפשו משפטי להושיע אמון לימין כיקיעמד לא

 שב לאדני1 יהוה נאם מזמר לדוד א קי
 דדם איניך עד־אשית לימיני

 רדדה מציון יהוה ישלח עזך מטה ב :
 כהררי־־ חליף כיום נדבת עמך ג :איביך כקרב
 נשבע יי : ילדתך מל לך משחר מרחם קדש

 עלקיברתי לעולם אתדדכחן ינחם א /ר? ידתודה
 אדנ;על־ימינךמחץביום־אפו ה מלכי־צדק:

 על־ ראש מחץ נרות מלא כגרם ידין י מלכים:
 ירים כן על־ ץשתה כדרך מנחל :* רכה ארץ

ראשי

אל רוממות
 אתי עשה ה' אלהיס שאתה הוא הלא אבקש עצמי על הנוגע 1ע אך

 הלא כי )כב( כדאי כלתי היותי עס הצילני חסדך טוב כי שמך למעי
 אחר חך כו' כרכי פסוק סיף עד כמדובר כו' אני ואביון עני כי ראה
 עתה )כי< כן׳ להס חרפה הייתי שיאני גדר עד הושפלתי כך שכל
 המיתה פרק עד הגעתי כאלו הנני

 המתים כיעל אלהי זראויתקרא
 יתברך שמו מכנה כמתים החשובי׳ או

אל שהנעתי במה ה׳ עזרני ולכן
 שעודני שהוא אלהי תקרא גדר

 הושיעני גס ליומאליך תיטיב נגלות
 דבר להס תעשה שלא גס כחסדך
 זאת כי שידעו הוא והעור )מ(
 שעשתה היא ידך ורעתי גלותי

 ת' שחתה אס כי לי היה מהם ולא לי
 )כח( רמה ידס יאמרו פן עשיתה

 תברך ואתה שיקללוהמה במה וזה
 ישמח ועבדך ויבישו לי להרע ויקימו

 ועתה אתנו כיה יכירו כזה ני
 הרענו אשר כל איפה כן אס יאמרו

 כי והראיה אשמותס על יצא מה' למו
 עליהם מרחם דכא עד שירדו עתה

 על כלמה שוטני ילבשו ואז )כט(
 נירון □ש כאשר לי שהרעו כלמה

 נקמתי ונתתי התינוק בפסוק קיסר
 יודו שלא וגס ישראל עמי ביד באדים

 ממעשיהם כיבושו בפיהם ויאמרו
 בפני' כמעיל יעטו הלא לנו עשן אשר

)ל( נגדנו ידברו שלא נושתס
 כו*באיזה זאת ידך כי הכירם טרם כי והוא בפי מאד ה אודה כי לי ודי

 לבי אל ערבתי לא יתברך הוא לי מטיב היה מאשר מרגיש שהייתי הטבת
 חלילה מתחלל שמיס שס ויהיה לי ילעיגז כי ה שס את בפה להודות

 ויכלמו־• ויבושו אתה עמנו כי יכירו מלכנו בעשיתך עתה אך בחרופיהס
 פני מחלה שבגלות ישראל שכנסת מה כל אומרו אחרי כו׳ ה אודה

 זה כל אס אומר מה אמר אויב מעקת ויצילנו יחונכו תמיד אל
 נענה שאיני נס וחומר מסיים כן על ונמשך הולך והגלות לי שוה איננו

 אקוץ שלא לומר צריך אין שיגאלני יתברך ממנו מבקש תמיד היותי עם
 בפי שנור שמו להיות שזיכני בפי מאד שהוא על ה אודה אדרבא אלא

 ולא אהללנו רבים בתוך אפילו זה ועל נענה שאיני גס בהתפללי תמיד
 הגלות כי הוא והטעס )לא( ליענות נחשבתי לא כי יאמרו פן אבוש
 לימין יעמוד כי וזהו הגוף צרת ע״י גהינס ממשפט הנפש לינצל הוא

 המלאכי הס נפשו משופטי להושיעו כדי בגלות טוב לכל התאב אביון
 והוא מהם הגלות ידי על מושיע׳ בגהינס בנפשו שפטים העושים חבלה

 הנה כי הוא אביון לימין ואומרו גהינס תחת הוא שהגלות ז״ל שאמרו מה
 המתדבקיס חבלה מלאכי שהס וכו' אלף מצדך יפול פסוק על ח׳ל אמרו

 והרכבה האלף נתנו השמאל אל למה לב לשים וראו! בחייו האדם אל
 מתדבקיס שסהחצוניס קדוש היותר מקוס אל גי ואחשבה אלהימין

 חל מרבים כן ועל הוי מריהו דבלו דרבנן מחני הני מרז״ל כנודע יותר

 באשמיתיו האדס אותם יעשה אשר חיצונים כחות הס כי והנכון הימין
 לימין יעמוד כי יאמר כן ועל בנהינס אותו והדנים המסבביס הס הן כי

 בו אשר הגלות ידי ועל אשמותיו על נפשו שופטי עיקר שס אשר אביון
 להושיע ויבטלס יתברך הוא ויעמוד הרבבה מימינן יפיל אביון הוא

 אינם ועוד בגלות יתמרקו כי ידם על בגהינס נשפט מהיותו אוחי

בן שס ששאל ארז״ל הנה זכו' ה נאס מזמור לדוד א( מי
אברהם הרג איך לי ספר לאליעזר נח •

 היה ה נאס כי הוא העבד ויאמר וחיילותיהס גדולים מלכים ארבעת
 כי מזמור לדוד אומרו נחשב זר כמו והלא וכו' לימיני שב אברהם לאדוני

 מתחזק דוד היה מעתה כי דרכם פי על אחשבה כן על בזה לדוד מה
 והוא משיח הוא דוד הוא כי לעתיד לו יעשה אשר ה ישועת על ובוטח
 ההם מלכים ד ה נתן אשר כי התורה בביאור אצלינו שכתוב גמה

 ד לתת ה יעשה ככת כי מאז לו לרמוז היה הלא אברהם ביד הגדולים
 דקו באדין שכתוב כמקרא לעתיד ידם תחת בישראל המושלים מלכיות

 אמרפל ז״ל ממאמרם הדבר והכרחנו ד׳מלכיות שהן כו' פרזלא כחדא
 זה עילס מלך לעומר כדר מדי זז אלסר מלך אריוך בבל זו שנער מלך

 יוכל איככה כי הקשה והדבר * כאן עד אדום זה גויס מלך ותדעל יון
 מעתה כי הוא אך * נולד לא אדום הוא עשו ועדיין אדום מלך היות

 ישראל סל לויתן עורר העתידים הארבע לעומת יתברך הוק אותם סס

קי קט תהלים
 יבצר שלא עם אברהם ידי על מעשה הזרת כאשר בידס יתב-ך ויתנם
 כמפורש העתידות מלכיות הדי שרי למעלה חלו של שריהם מהיות
 יתכן מדוד נעלם לא חשר הזה הדבר ובגלל כמדובר כבידו כמקום אצלנו

חברהס ביד ההם מלכים ה'הד׳ נתן אשר על מעתה בלילה זמירות נתן
 לתתסביד להבא עמו יעשה כן כי

 בידין לא די אבן הוא משיח הוא דוד
 כחדח ודקו רגלוהי על לצלמא מחת די

 וזה זדהכא כספא נחשא פרזלח
 ראוי לדוד לומר כי' מזמור לדוד יאמר
 לאדוני אמר ה'קשר נאם על לזמר

 אויביך אשית עד לימיני שב אדרי□
 הנרקם לאדוני ה' חמר ועוד )ב( כו׳

 שהבאתיך מה לומר וכי' ך עז מטה
 כי על הוא הנצחון לזה אברהם

 העמיס את בעוז המכה עזך מטה
 המשיח מלך הוא לעתיד מציון ה' ישלח

 אויביך בקרב רדה מעתה אתה כן על
 ותואמה העתיד על והוראה רמו

 אברהם תצטער ואל )ג( שהקדמנו
 למלחמה אתך אשר העס מיעוט על

 אתך אשר עמך כי לך דע הלח כי ז!
 לבך אשר הנדבות הן להועילך

 ומחשבה זכיות כמה לעשות מתנדב
 יתברך מצרפת מצות שבכל טובה

 הרבה מצות של נדבות ובהיות למעש
 אליך המתלזיס רבות אורות יש

 והס אותך ועוזרים זה חילך ביום
בפועל שעשית המעשיו׳ עס נוספות

 העושה כל כי ז״ל מרבותינו כנודע הדורס בכל ממש מלאכים שנעשו
 היו כי קדש בהדרי וזהו אחד פרקליט ממש וברא לו קנה בפועל א' מצוה

 שהאורות נעשו שכבר המלאכים הס קדש הדרי עס מצורפות הנדבות
 חילך להציל היה וזה בהס שלימותס בהידור שלמים נעשו במחשבה שהיו
 שיחל מרחם הלא כי לזה צריך אייך עצמך את להציל אך אתך אשר

 מצאתו כי רז״ל קבלו כי והוא גדלך חחרי גס מה ילדותך טל לך זקידס
 יוכל נאיככת שנה י״א לארץ מתחת ונטמן להורגו בקשו חמו מרחם
 הבה שעתיד שטל לח אס עולם כמתי היה ולא הקרקע תחת לחיות

 והיה חיות בו ונותן עמז היה לארץ מתחת עודס המתיס את בו להחיות
 איך וראה )ר( ילדותך טל לך משחר מרחם וזהו מרחם מצאתו זה לו

 את שהרג כהן שהלח חתה ולא העושה היה ה׳ אברהם הרגת אשר כל
 וכי'אתת ה נשבע אותם הרגת כאשר אדרבא ואתת לכהונה נפסל הנפש

 אל לברכת אברהם ברכת שהקדים צדק מלכי דברתי על לעולם כהן
 אלי הנוגע הדבור על כלומר היו״ד בייתזר דקדק אחשבה זזה עליון
 כי לכהונה שתפסל בידך ההורג היית אתת לא כי על זה והיה )ה(

 אפו ביום מחץ אשר הזח זה שם השכינה שהוא ימינך על שהיה אדני אס
 ימשך או * העושה היה הוא עשית אשר כל כי מלכיסולאאתה

 דברי דוד מסיים כי כו׳ ימינך על ה' שחמר והוא שלמטה עם זה פסוק
 אמר העתיד אל יקח ממנו כי אברהס עם עשת אשר על לה׳ הודאתו
 הוא אדנות שם הוא ה' היה המלכים במלחמת אז הנה אברהם עס כמדבר
 וכל )ו( מלכים חפו ביום מחץ בעצם והוא ימינך׳בלבד על שורה שכינת

 ז״ל רבותינו אמרו הנה כי והוח גויות מלא בגויס ידין כאשר לעתיד שכן
 הגויס שהרגו ההרוגים כל בה שרשומים פורפיראא' דאיתלקב״ה

 הנפש הוא הרשום והלא גויות קראי למה לב נשית אורחין ואגב מישראל
 וחזרן אחר בדור בגלגול ובא אחד בדור איש הרגו אפשר כי הוא אך

 היו גויות שני כי שנים אס כי אחד שניהס נחשבו שלא וכוונו והרגוהו
 בימי אס אמר הענין אל ונבא • זה לענין נפשותס יחשבו ולשתים
 אדנות שם כך עשת מישרחל למשחית הרגו לח הגויס שעדיין אברהם

 ה וידין צדיקיס דס אשמת הגויס על תהיה כאשר י אברהס בי^ן הנז'
 השר את מחץ היא שתתחלתו גויות מלא הפורפיראשהוא הנז׳בגויס

 רבה ארץ על ושר ראם שהיה טיטיס של שרו הוא ראש מחץ אז וכאשר
 למעלה ראש שמחץ אחר ועדין )ז( במרום והוא רומי של גדול כרך הוא
 רבה ארץ דס מנחל לה׳ חרב הנקרא הנז׳ זה שס צמאונז לרווח צמא הוא

 חרבי ורותי ואומר דם מלאת לה' חרב כד״א ישתה זז״א בעמו למטה
 כן על ישראל באמצעות אס כי המכה בעצמו שהוא איני זה אשר למטה
 מאז היה אשר על אותו שירים דוד הוא ראש הוא אשר את ירים ראש ירים

 ידי על לה' חרב ואז בעמלק ה' נקמת הוא שינקו' משיח למלך שיעמידהו
צמאונו ירוה האמור השם הוא הנז' החרב * משיח הוא דוד יהרוג אסר

כו׳ *



קג קיא קי תהלים אל רוממות
 אמרו גויות מלא בטיס ידין ילמדנו ובמדרש )ו( ♦ כמחבר ךכ

 כל מדם הב״ה נטל כביכול מישראל עשו שהרג ונפש נפש כל רבותינו
 ויושב הדין יום וכשיגיע דם שצבעה עד שלו פויפוריון וסובל ונפש נפש

 וצדיק צדיק כל של טפו לו ומראה פורפורק אותו לובש אותו לדון בנימה
מלא בטיס ידין שנאמר עליה רשום
ראש הבה מתנקם שעה באותה טיות
 נקמות אל שנאמד נקמות שני ממנו

 לבא ולעתיד הופיע נקמות ה'אל
בא והעוף רשעים של מדס נהרות
מנחל שנאמר דם של מנחל לשתות

גדלים ב :ועדה ישרים נסויד

 והנל גלים עושה והנחל לשתות בא ראש ירים כן על מהו ישתה בדרך
 כל על נותן חני והזיאה הלל דוד אמר ראשו מריס והוא לשוטפו נח

 שאומר ספק אין והנח " לשונו כאן עד הללויה נאמר לכך זה דבר
 • הבה של כפורפירא יותן האדם דס איך הלא כי דרשני הזה המאמר

 * דם שצבעה עד ומהו כלה נצבעה כבר הפורפוריון טובל הוא שאס ועוד
 נקמות שני מתנקס למה ועוד " הדס ולא הנוף מראה למה ועיד

 ולעתיד אומרו ועוד * ד יהיו שהביא שתפסוק ועוד • ח עון על
 אומרו ועוד * הוא לבא לעתיד האמור נס הלא כי כו' נהרות לבא

 בו שאין זה סיפור מוריד חו מעלה מה העזן שס על אס כי כו׳ והעוף
 הה״א כמשמעות ידוע עוף הוא ואס קדשו ברוח דוד שיגידהו מועיל
 דס של מנחל אומרו ועוד י ההוא העוף ואיזהו זה היא מי לדעת ראוי
 ה(1ש זו מהו ראש יריס כן על הוא מהו אומרו ועוד * מהנהרות אמר ולא

 ענין מה ועוד * האמור מצד קושי יש כאלו ישאל ולא פירושו יפרש
 יתכן איך וגס נקפה אדרבא חס כי גלים לעשות הדס דרך מש״כ הגלים
 ראשו מריס והוא אומרו ועוד * העוף לשטוף דם נחל של גל כיי יעצר
 חמר אומרו ועוד * שותה אינו אמר ולא ראש הרמת אל הדבר ייחס למה
 והודאה הלל יתן שלא זה דבר נשתנה מה וגס כפל למה והודאה הלל דוד

 : אחר מזמור והוא הללויה נאמר לכך אומרו ועוד • לאומרו שהוצרך
 ועוד הגדול השם של פורפירא היא השכינה כי ידענו הנה אמנם

 כי בה שורש לה שאין ישראל מכל ונפש נפש אין יכי ידוע
 מלהיות יבצר לח עליונה יותר אליבחינה המתייחסות ונס המה מש©

 שורש נפש כל אין כי האמת מחכמי לנו ידוע עוד • בה מציתות לה
 שענפיו כאילן ח' בשורש מסתעפות רכות נפשות אס כי עצמו בפני

 אחדות מהשרשיס שהכללות שעס נמצא מרוכיס שאבריו וכאדס מרזבים
 א' שורש חלק לכל כפרטית יותר יש המיחד מן שיעור זה כל עס להס א׳

 צדיק כל ע'כ כי והוא הענין אל וכבא ׳ בחינתם לפי שורשו בני עס
 כו' טוכל וזהו ההוא בפורפיריון שורשו במקום ניכר פגמו רושס הנהרג

 עד וזהו ממנו שנהרג מי בו נמצא שלא שורש שאין הסאה שמתמלאת עד
 לעשו מראה הדין יוס וכשיגיע דס יש מכללותה שורש שככל דם שצכעה

 כמה שנתגלגלה נפש תמצא כי וארשכ״י כו' רשום צדיק כל של גופו
 ידון ואס אחר וכדור אחד בדור ונהרגה מוחלקים כדורות פעמים
 אמר שנים הס הגופים כבחינת ואס תחשב חחד הנפש מציאות בבחינת
 בגויס ידין לשניסוזהו א' נפש הריגת ליחשכ וכו׳ מפו לו שמראה

 על שהוא נקמות ב' מתנקס שעה וכאותה וזהו גויות מלאת פזרפוריון
 נפשות הראות כין מה תדע הלשון ושיעור פעמים שני נהרגה כי א' נפש

 שנאמר נקמות בי מתנקם שעה שבאותה כדי הוא הלא גויות להראות
 על נהמות אל וגס רבות נפשית של נקמות אל כלומר כו׳ ה נקמות אל

 נקמות אל וזהו כמדובר עצמה בפני גוף בכל הופעה היות על אחד נפש
 שהוא ממי שיתנקס עלידיהב״ה הדין ליום הוא זה כל והנה הופיע

 ואיכות תחיה חרבך על שהיא לזרעו מברכתו הנמשך כל פורה שורש
 מלך ע׳י לעשות שעתיד מה אך מזרעו מישראל ההורגים בכל ישנו נפשו

 מלכיות הארבעה שהס וכו' פרזלא כחדא דקו כאדין ענין הוא המשיח
 ראשונים מלכיות הג תמו ספז ההוא שבזמן שגס אצלנו כמפורש שהוא

 את הצרו אשר כל את מביא יתברך שהוא האמת חכמי בקכלת יובן
 ירושלים על צבאו אשר אלא נאמר לא יצבאו אשר ז״ל כמאמרם ישראל
 נהרות לבא לעתיד וזהו בידין לא די אבן הוא המשיח מלך ידי על זיודקו
 יתכן או : מד'מלכיות נהרות ארבעה שהם רשעים של מדמן יוצאין
 וכו' נקמות אל שנאמר נקמות ב .ממנו מתנקם שהב״ה אומרו שאחר

 לז״א בראשונות ה׳ נאמר ולמה ד שהן שתים נאמר למה כן אס לו הוקשה
 ועל ה' נקמות אל אמר הב״ה שעושה הב' על כי והוא וכו' לבא לעתיד

 אפשר או :הופיע נקמות אל אמר כידין לא די אבן ידי שעל הנהרות
 ואמר כמדובר גליות שלד נהרות ד על ד נרמז! דרכו לפי כי שהשיב
 הפגרים על העיט וירד פסוק על ז״ל מאמרם נזכירה לזה וכו' והעוף

 פגרים שהיו אברהם שביתר מלכיות ד' אלו הפגרים דוד זה העיט וכן׳
 אברס הניחו ולא הפגרים על העיט וירד וזהו כלס את לכלות דוד בקש
 את לנו בירר שאברהם במה כי במקומו ופירשנו אברס אותם וישב וזהו

מעשי

 כדי לכלותם דוד יוכל לא כן על מבגהינס לבניו בחר ה בי כי המלכיות
 שעתידים אומרו אחר כי ה מאמרו ענין הוא יתכן וזה ידס על שנלקה

 העיט את הניחו לא למה ביאור חובת עליו חל לעתיד נהרות ליעשות
 העיף הנה ל״א כליתס עד אשוב ולא ואשיג אויבי ארדוף כמאמרו יכנס

דס של מנחל לשתות בא העיט הוא
 כי מרות ד יהיו עד להמתין שלק
 לכלותם אחד נחל מכלס לעשות אס

 ישתה כדרך מנחל וזהו )ז( יחד
 זז״א דס ושתיתם בשר וחכלתס כד״א
 עד להמתין רוצה היה שלא כדרך

 נפשו צמחה כי לשתיה וייחס וביני כיני הנמשך בדרך סוףהזמןכיאם
 עודם כלומר בדרך וז״א שליטתם זמן בא טרס צמאונו לרוות ובקש לכך

 זה על להשיב כן על עשה לא ולמה חפצם מחוז אל הגיע שלא בדרך
 כן על אס כי ראש ירים כן על מהו כי האמור על קושיא יש הבה אמר
 אלא ולכליתס לשתות בא כי הוא אך הניחוהו לא למה ראש מריס היה

 את להצר הבא מלכות כל את המשילו שרז״ל מצינו וכן נליס עושה שהיה
 זכלגלהבא וכי' לחול וכשמגיע העילס לשטוף שבא היס לגל ישראל
 הזי ושזהו ומלכות מלכות כל כך אוכל חני יכול לח הגל אותו אזמר אחריז
 אברה'את בירר מאז כי והוא וכו' ימים כהמות רבים עמים המון

 ניתן ברכה כמפורש עליו נופלת גדולה חשיכה אימה שהם המלכיות
 ׳ הד ו לבטל יוכל ומי בזמנו מלכות לכל וממשלה כח יתברך מאתו להם

 והנחל וזהו לבטלס הבא נגד כגלים הס הס לארבעתם שניתנו כחות
 לשוטפז די היה אחד והגל אס כי ארבעתם לומר צריך ואין גליס עושת

 שלא מה כי בזה ורמו ראשו ירים הוא כן על יתברך מאתו לו ואל פח כי

 יובן בזה כי ואמר כעת ראש מריס שהוא משיח בהיותו יעשה אז עשה
 שלא על הלל כי אודה הללויה והודאה הלל בו והיות המזמור סמיכות

♦ ויכלם יורס או כי לעתיד ראש הי־מת על והודאי־ הגל שטפו

 המזמור כללות וכו׳ לבב בכל ה' אודה הללויה 00 היא
גס פי העולמות שני שברא שבחלה י

 היה הלא כי והוא הע״ה חיי נקנים בו כי הוא ריק דבר לא הגשמי העה״ו
 עולם היה טיב טוב והל גשמי בעולם ית׳ חפצו מה כי ולומר לדבר מקו׳

 דלית חמריות ובריות גשמי עולם ולא יהללוהו קדש שרפי המלאכים
 מאמרם על מאמרינו הוא הדבר תשובת אך יתבר' גדולתו אצל צי־וך בהון

 ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא וכו׳ אכילה לא בז אין ז״להע״ה
 השרת מלאכי כי השרת ממלאכי הצדיקים מעלת גדול כי שהוא בראשיה

 אס כי לכוח לשר'וזמן זמן להם שאין אצלנו שפירושי איןלהסקפיצין
 כעומד עמידה כ״א ישיבה תואר בהס יתואר לא כן ועל תמי' ישרתו
 עודם צדיקים אך תמיד עומד שהוא הפסק בלי רבו לפני לשרת תמיד

 מלחכים מש״כ יושבין צדיקים וזהו נוחין ובצאתם משרתים הס בעה״ז
 יצה״ר להס אשר אדם לבני כי הוא והטעס ישיבה בחינת בהס שאין

 להם נעשי' כי שכר' לקבל עילס להם קבוע ה' את ועיבדין אותו וכובשין
 וזהו למלאכים מש״כ בראשיה׳ גדולים ואורות עטרות מצותיה׳

 מצותיהסכי אורית שהם שלהם עטרות כלו' בראשיהם ועטרותיהם
 יתייחס להם לא ישרתו אשר כי המלאכים מש״כ יצרם שכבשו הס שלהס
 אשר והיצה׳ר עה״ז ע״י אדם בני כי נמצא מנגד יצה״ר להס אין כי בעצס

 כלומר יה שם את הללו אמר הענין חל ונבא העה חיי קונים בו להם
 בעולם בצע מה תאמרו ואל ביו״ד והבא בה״א הלזה העולמות שני שברא
 בן אני הנה כי הוא הלא לבדו המלאכים עולם היה טוב טוב הלא חומרי

 לבד יצה״ט ולא לבכות ב' לי שיש במה כלו׳ לב'ב האדסאודהה'בכל
 בגוף ובשובה מות אחרי בעלותה והנפש בעה״ז זמנים בג וזה כמלאכים

 בסוד אס כי בו גדל היותי ע״י בעה״ז אותו אודה בלבד שלא בתחיה ונפש
 ישרים הס אס כי יצה״ר היא נפתל בהס אין אשי־ מלאכים הס ישריס

 אודה אני גס כהס כי להס נפשי תשוה העליון בעולם כי בלבד ביצה״ט
 ישר!( עדת בתוך מתינו יחיו כאשר כן אחרי וגס המות אחר שתו' ה' את
 גשמי עולס ידי שעל יתכן איך כי תאמרו ואל לב( ועדה וזהו אודנו עוד

 הס ושמיס ארץ השס מעשי תראי הלא תתמהו אל הבא עולס איש יקנה
 הרבה איך יפלאאיש הלא גשס בעלי שניהם להיות אשר הגלגלים
 אלהיס ה׳ עשוח תפארת תהיה לא אשר האיכית קטני דברי׳ לעשות
 תכלית שלפי רק זה אין כי אומר הוי כן על באיכות קטנים מעשים
 ה מעשי גדולים וזהו יחשבו גדולים ידם על לעשות ה' וחפץ מחשבה

 לעשות הב״ה חפצי היו אשר חפציהם לכל דרושים הס כאשר עשה אשר
 ויין ומיס אוכל שאדם מהארץ היוצאים ומזון לחם בר כי גס כי והוא בהס
 היה אשר לחפציהס אותס דורש כשאיס גשמיי'המה דברים ישתה אשר
 לקיים איש וישתה יאכל שאס והוא הס גדולים הלא בהם לעשות ה' חפץ
 קדושת לשם טוביס וימים שבתות בס )לענג ה' את לעבוד בגופו נפשו

 ועורות ציצית מצות בו לקיים ללבוש בבגד וכן לעניים ולהאכיל המצוה
לכתוב



קיב קיא תהלים אל רוממות

 הוד־והדר1 לכל־חפציהם: דרושים מעשייהוה
זכר^שיה י : ^^דקסועמדרת^עד

 הנעשים מצות ועשר תפילין ורצועית ומזוזות ותפילין ס״ה לכתוב
 ועל זרביה פריה לקיים והמשגל ;כל לי התנוחה נח עד הקרקע בחומר

 ולמועדים לאותות הגלגלים ועולם הזה העולם חלקי פרטי בכל זה דרך

 גשמיים היותם עם שבהם זכות או מצות ט נעשה שחין דבר שחין בו׳
 ונעשים הבא העולם חיי בהם מושג

 שהוא האומות על שמיראס זמרא מיתה כהס אין קדוש עם שלהיותם
לבאאלהענין כו' לעמיו שלח פדות * מלכיזת בשעבוד סירות

 מעשי גדולים וזהו האיכות גדולי
 לכל דרושים הס כחשר באיכות ה

 הבא העולם חיי בהס לקנות חפציהם
 העולם הוא כדאי כי והראיה )ג(
 הלא כי רוחני עולם בו לקנות הזה

 עליון ברוחניות יוצרו פעלו כאשר
 נעשות וניעור שרשו וחוזר נראו ,ד מ

 כיאמרורז״ל והוא בחלקיו מצוה
 הקב׳ה לבם לבושים עשר בפסיקתא

 הוד לבוש לבש העולם חת כשברא ח'
 כן׳ לבשת והדר הוד שנאמר והדר
 בלבוש גשמי היה שהעולם נס ני הנה
 יאמר וזה אותו פעל והדר הוד
 ותאמר תתמה ואל פעלו והדר הוד
 ידי על הצדיק זוכה כך כל אס

 עד לשכר זוכה איגו למה הזה העולם

המד מעשיו כח י י :יזכרלעולםכריתל

 אמת ידיו מעשי * : נחלתגףם להם רתת
 לךעך סמוכים י׳ :בל־פקודיו נאמנים ומשפט

 פדותשרלח ט לעולםעשוסבאמרתוישר:
 : שמן• ונורא קדוש ברירתו לעולם צרה לעמו

 לכל־׳ טוב שכל ירוה יראת1 הכמה ראשית י
: ^םתהלתועמדתר^ד

 “יה׳אשרי־אישיראאת־ הללו א לןיב
: יהוהכסצותיוחפץמאד

 צדקה שהשל כינס הבא העולם

 חף וישלם יתברך הקדימו מי כי יחשב
 לשכר בו יזכה ראוי היה כן פי על
 עומדת וצדקתו אס כי נשמי טוב שהוא הזה בעולם נזתנו אינו אך מה

 עניו יהיה או )א( * שכרו איכות לגאולת קץ שאין למקום לעד
 ומתחיל השרת מלאכי על צדיקים ישראל מעלת לרומם המזמור כוונת
 ביה ב'העולמות שברא יתברך הבורח את ישראל בני הללויה ואומר

 השכר לקבל הבא בעולם ולא לעבוד בזה לא נהם חלק למ׳ה אין אשר
 והטעם בשבילנו עולמות ב' ברח מקשר גדולת עליהם למעלתנז ראיה אין

 לבב בכל ה' את אודה האדם בן אני כי היא עליהם לנו השתכחת שזכו
 כו׳ הוד אמר כך ואחר )ג( שני פסוק סוף עד למעלה הכתוב ככל

 האס ככס שפלת אומה ואין הישראלי ;יש תהלל מת איש יאמר בל הענין
 מאשר כי ועוד בשבילו שנברא בעולם למרמס יהיה מ״ה על שמעלתו מי

 טיבכם כל זה כי יראה מצרים ליציאת וכר לכס נאמר ומיעדיכס חגיכם
 ממצרים הוצאתם אשר וזהב כסף שאפילו ועוד שלמים עולמות ולא

 כנען ארץ לכס ניתכה חס כי ועוד לכס בחן כגזלניס עריפה דרך
 נבזים שאנו תראו אס אמר האחד על לכן בידכם היא וגזל אתם להטיס
 פעלו והדר הוד כאשר הנה כי החפץ על תתמהו אל הזה בעולם ושפלים
 כך יתברך ללבושיז מתייחסים רוחניים והדר בהוד העולם שנברא
 ליפרע גשמי אינו הקדימו מי כי צדקה בבחינת שהוא השכר הוא וצדקתו
 הב' ועל )ד( נצחי רוחבי קייס בעולם לעד עומדת אלא הזה בעולם

 כי לזכור ורחמים חנינה רק שכחנו מצרים שיציאת לח כן׳ עשה זכר כי
 המצרייסעד את עשקו כי הראה אשר הג ועל )ה( ה ורחום חנון

 יה אין כי יתברך מאתו מהנה ליראיו נתן טרף כי דע מצריס את שנצלו
 זוכר היותו על להורות זה יתברך ועשה שעבודם חוב אלף מבי אחד

 כז' וישאלו העם באזני נא דבר פשוק על ז״ל שחמרו כמו בריתו לעולם
 וענו ועבדום אברהם יאמר בל הקב״ה אמר בקשה לשון אלא נא אין

 וישאלו נא דבר כן על קייס לא גדול ברכוש יצאו כן ואחרי קייס אותם
 כי נמצא כו' אברהם יאמר בל הקב׳ה אמר בקשה לשון אלא בא חין כו׳

 נחלת שלקחו ומה )ו( זולתה לסיבה לא עשה חברהס את בריתי לזכור
 בראשית מעשה וכח יתברך הוא נשמר הלא כי הוא כן לא כגוזליס גויס
 צריך היה לא יצחק ר כמאמר גויס נחלת להס לתת כדי לעמו הניד

 אומות יאמרו שלא כדי אלא לכס הזה מהחדש חלא התורה את להתחיל
 יודע עתה כי )ז( כוי ז'עממיס ארץ שכבשתם אתם לסטים העולם

 בתת ומשפט בראשית במעשה אמת ומשפט אמת ידיו מעשי אדרבא כי
 ומי תאמר ושמא האמורי עון סאת בהמלאות שהוא גויס ארצית להם
 נאמנים עדים לזה הנה הארץ נלקחה מישראל גס והלא הוא כן כי יעיד

 כה נתקיימו יתברך פקודיו ששמרו זמן כל כי פקודיו כל הס להעיד
 לעולם לעד היו סמוכים הלא )ח( כמפורסם העבירום ובעוברס

 שלח שפדות אלא עוד ולא )ט( וישר נאמת פקודיו עשויים בהיות
 מלכיו׳ ומשעבוד המות ממלאך חרות פדות שבהן הבריח לוחות הן לעמו
 משעבוד חרות ; המות׳ ממלאך חרות הלוחות על חרות ז״ל שאמרו כמו

 לא אס שנאמר תורה היא בריתו לעולם שצוה מה שהוא ופירש מלכיות
 היה ונורא קדוש ידה שעל לעולס שהיא וכו׳ ולילה יומס שהיא בריתי
 המות ממלאך חירות על קדוש קיימי׳נה היו אס הנול עמו של שמו נקרא

 ביטול אחד ראשון בית חרבן על "ל בר נמצקז סיבות ב הנה כי נקדיס
 ע״א על הקב״ה ויתר כי ל ברו" מפזרסס תורה ביטול שנית מילה ברית

מילה וברית ב״ת על ויתר ולא כו'
 ט׳ ליל רבתי באיכה רז״ל אמרו כי

 כו׳ המקדש לבית אברהם נכנס באב
 היה אליו יתברך טענותיו ובסוף
 עכרו שהוא מעליך יעברו קדש ונשר

 על כי הטעם ויהיה מילה ברית על
 עבדי והס הנויס לבין אותם שהגלה

 כן על יתברך בחותמו ה'חתומים
 ככרית להסתכל לך היה חברה' אמר
 חתומים יהיו שלא שבבשרם מילה

 לגייס עבדים עולם של מלכו בחותם
 שביטלו יתברך הוח לו אמר אמר לזה

 כי והוא הענין אל ונבח * המילה
 ולא פקודיו שמרו שאס אומרו אחרי

 שבקיומס הפקודים אלו אי אמר גלו
 הגלות הוא האחד ישתעבדו לח

 פדות הנה ואמר מילה הברי׳ בעברם
 שצום במה לעמו יתברך הוא שלח

 בריתי לא אס ד״א כמה בריתו לעולם
 מילה ברית למ"דשעל ולילה יומס

 קדוש כן ידי על כי הוא הלח פדות להם יהיה זו מצוה שעל והטעם ידבר
 • נשתעבדו בבטולה כן ועל כלומר אתו בקדושה שדי ששם הנו' שמו ונורא
 יהיה התורה חכמת ידי על חיך תדע כו׳ חכמה ראשית חמר הב ועל )י(
 תקדים כי הוא מציאותה הלח כי הוא הלח מלכיות משעבוד חירות להם

 מעשה לידי יבא ידה שעל ועוד ה׳ יראת חכמה ראשית כי יראה לה
 עושיהס לכל טוב שכל חס כי מלומדה אנשים מצות יהיה לא וכשיעשה

: כגלות יחולל ולח לעד עומדת הנזכ' עמו של תהלתו כן ידי ועל
 ממלאך חירות יהיה ההורה ידי שעל אומרו אחרי כו׳ חכמה ראשית

 חפשית שהבחירה אחר איש יהמר והלא וממלכיות המות
 הלא כי פחד אין כי דע אמר לזה החירות בטל ויק ברע יבחר אם יודע מי

 הלא כי פחד אין ובתורה שטות רוח בו נכנס כן אס אלח חוטא חדס אין
 שטוח רוח יכבס לא החכמה עם ה יראת ידי ועל ה' יראת חכמה רחשית

 חורין כן מהיות תהלתו כן על יחד שתיהס עושה לכל טוב שכל הלא כי
 שיראת כל התנא מחמר זה פסוק ענין יהיה או י לעד העומדת תהי

 חכמה כשראשית יחמר וזה וכו' מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת חטאן
 לכל טוב שכל יהיה ידה שעל מלבד אז קודמת חטאו שיראת ה' יראת היא

 עומדת התורה שהיא תהלתו כן גס בקודם כמדובר הנזכ' פקודיו עושי
: מתקיימת תורתו שהות ממנן השכח שלא לעד

 דהע״ה כי ירחה וכו' ירא איש אשרי הללויה )א( קיב
יעבדן לבל העם את דעת ללמד בא ז
 יה סס חת הללו ז-ז״א העה״ב שכר לאהבת או העה״ז טובות ה׳לאהבת את

 ישראל בשביל שבראם לעניןההלול הוא זה אך ביה העולמות ב שברא
 אס כי העולמות אושר לקבל מבת על העובד מאושר יקרא לא אמנה אך

 וכן תעשה לא מצות לעמן הוא זה ה׳ שהוא למה ה׳ את ירא איש השרי
 שהשכר עס שכר לקבל ולא מאד חפץ מצותיו שהן למה עשה מצו׳ לעמן

 רצון יהי ריב״ז תאמר יאמר או * לחיחסרכינאמןהואבעל׳מלחכתנו
 כו׳ בסקר עבירה עובר שאדם ב׳ו כמורא עליכם שמיס מורא שתהא

 ליצרו הספיק שלא חסידא עמרס כרב יקרם שלא שכיון במקומו זביארבו
 אשרי יאמר וזה ופירש אנשיס ובאו עמרם בי נורא צעק עד מה' מוראו

 ה לו ישיב גמול ומה לכדו עמו בהיותו רק אנשים כלי ה את ירא איש
 חפץ ה' יהיה וכיוצא ידום כגבען שמש שיצוה החיש של במצותין הוא הלח
 כארץ גבור )ב( • אלהיס יראת מושל צדיק כי ענדו דבר להקיס מאד
 תהיה וזאת כו' חכם יתהלל אל הנביא ירמיה מאמר ענין יאמר כו' יהיה
 יקרא אשר הוא זה כז'לומ' ירא איש אשרי כי לומר הכתובים כוונת

 עשיר או גבור חכס לא אבל למעלה שביארנו כמו הירא החיש מאושר
 יהיה נס אס כי הוא בלבד ולא בארץ גבור אשר כי ואמר היתל ובנבור

 ממנו ימשך אפשר יהיה שאפי' הגבורה האושר אין כמוהו נבור זרעו
 דור וז״א בעצמה הגבירה לא הנמשך הטוב אותו השלמות יהיה טוב דבר

 רק דלים לעשוק מגבורתם ישתמשו לא הס שאס לומר יבורך ישריס
 יאושרו לא ידם לאל יש כי ישרה בדרך העם את וידריכו עשוק להציל

 האושר תחייב לא הגבורה כי יושרם מבחינת רק הגבורה מבחינת זיכורכו
כן׳ ישיגו גבולות ימשך אפשר גם כי הגבורה מצד כי הנחירה טוב אס כי

עכ1



קיג קיב תהלים אל רוממות

 !האוהב * כבית זר יש הממון כי כ!
 עדהקכראך ילווהו כניו הס השני

 אל יאמר וזה לפניו הולכת הצדקה
 הון הנה כי בעשרו עשיר יתהלל

 תפארתו כי כביתו נשאר ועושר
 יועיל ולא ימיש ז ל מו ממק׳ בית לשנת

 חסרונות כ' לו ימצאו כאופן לנעליו
 עמו לו אין כי ועוד יועיל שלא

 העימדת היא צדקתו אכל ינקות .
 על המאמ׳ כדברי לפניו והולכת לעד
 איך כי כיון הדבר ובכלל לפניך והלך
 הוא שטובו אחר שלמית ההון יקרא

 אותו כפור שהוא מניתי אותי בהוציא
 אתו (ר כהש כן שאין מה לצדקה

 טוב דבר ימשך אס כי באופן בכית
 אל יתייחס לא הצדקה היא מהממון

 מבחינת רק עצמו מצד הממון בחינת
את כירא נכלל והוא נדיבותו יאס

 ה את כירא כלול רה יושרם מצד כלוח' יבורך 'סריס דור אמר וע״כ
 יקרא לח רב בהיות! אף המחץ כו'גס בביתו ועזשר הין )ג( י הנז

 והענין האדם מעצם חוץ היותו והוח כגבורה איננו חסרון ל יעוד שלמות
ואוהבים ג שישלו לאדם משל משלו צדקך לפניך והלך פסוק על ע"רמז״ל

קיג מזמור על אחי פירוש
 הללויה מר6יקצרל שהראוי '6 לב לשים ראיי זכו' ה' עבדי הללו ]?,הללו )א(

 וכלס השחזת ושנה כפל נ'לחה בנתיס סללו יאחר ה'ולא עבדי
לז היה כי ה'ד׳ את אמר ולח ה׳ שם אחי׳לאת כאחרי יה שם את אחר לא בא' לחה ג' א'

 יח1 י ז לעך ככיךזווצךקתוסמךחת ועשר
 טוב־ ה :וצדיק ורחים חנון לישרים אור נחשף

 כי- י :ךבחובס^פט יכלכל חוג;רםלה איש

 : צדק ךז רחי י עולכם לזכר מוט ׳ לא־־ לשיבש
 :כיהרת בטח ,לבו נכון לא־יירא ן־עה משמועה י

: כצריו ^שר־יראה ח
 קרנו לעד עמדת צדקתו לאביונים עתן פזך ט

 יח;ק שניו רשעיראה'וכעם י' : נכביד תרום
: תאבד ר^עים תאית תמס

 '6 נכל הללו תר6י 6ול השוויון כ' לכלול
 לא ליוה חגורך ה' שם או׳יהי ה' • עצתו נפני

 ולחה לם ע ועדי •עתה הי' י' מהולל חר6
 על ה׳מבויו שס יהי אחר ולא זמן משיים
 ואתר קיצר לא למה שתם חמורת או' ז' עולם

 אנה וגם יחותהי םיםי' ילא העולה גכל
 אחל ולא ה' שם מהילל י׳ז' ת׳ דרום1 צפון עזג

 שהוא אתרה' גויס כל על או'רם ט׳ מגורך
 וכו׳ כה' חי אוי •׳ ־ רס שהוא ידאי מהילל

 המגגיהי או' י״א ־ הוא הנד ההלול בכלל כי
 יחוד נ פה הניהיית היודיי׳ן ענין מה המשפילי

 תיבוון כ' וכן מיותר שהוא לענת או' י׳ב
 זה זולת בחקומית כן עשה שלא מה אחרית

 הקמת ו1 השגחית מיני ב' הזכירו זו יוה י״ג
 עקרי! או' י״י חזוליזן עקרות ופקוית דליה
 שהוצרכו הגנה משיללת תיבה שהיא הבית
 אמנם • עיקרה באו׳ המילה ות לשג דז"ל

 העולמי' תדוש להכרית המשורר כוונת
 להשגיח לה' מעצור ושאין והעה״ב העה״ז
 הגשם עצרנו י ושלא כא' בפניעולתית ולהיית

 להשגיח הגלגלים ועולם השפל לעזלם אשר
 הבלי כדעת לא אשר בם ולהמצא נהס

 אלוחהתצאבם ב'עולמית מגשימים העכוי׳ס
וכסיליהם השמים הוברי אל הנהגתם וישימו

 ב את־־שםיהוף;
שם י

 העליב עולמוק •נ' נבראו אלו אותיות בשתי כי הנודע והוא וני* הללויה השילו וזה
 כל לעיני נקאתק החידוש שכוח יה שם שחזרה תה כי ידענו עוד בה״א והעה״ז ביו״ד
 הורה שנית עוד המפרשים כל הסכמת והוא בעתו ה5י ביארנו כאשר מצרים׳ וצאי י יחדאל

 אשר המני' כל כן ועל פרעה כיחש אשר הואי נרוך איתיותיו ככל השלם ה' ידיעת במצרים
 יידעו כאי׳ היא ברוך ההו' הגדול בשמו היה כלן סוף ים קריעת וגם בחצרים ה' עשה

 הב' נייא את הללו לומר הללויה ואחר המשורר היתל כן על וכו' ה* אני כי מצרים
עולמות

 אמר עצמו כשרון אל רק הממון אל תתייחס לא כי ולרמוז הנזכר ה
 לא החכמת גס כי אורכו'אמר בחשך זרח )ר( * והצדקה ולא וצדקתו
 אמר העישראך חסרונות בת ימצאו שלא עס עצמה מצר שלימות תקי־א

 והוא המזמור כראש באושרהנז׳ ככלל מצדה ימשך האפשר האושר שכל
, ׳ מצד החכמה לא העיקר הוא שהבמשך בחופן כו׳ ה חת הירא האיש

 ה־כת תלמידיי ולהעמיד ישראל בכי את ללמדת הוא ה את בירא בפירוש הס המצות עשיית זולת מהחכמ׳ הנמשך העיקר כי עצמהוהענין
 הפועלים חייאכהשוכדאת דר כעוכדא שס שאיכה במקומות או יודע לכלתי א'ללמדה מזו למעלה זו מעלות שלשה ימצאו הלמוד בענין והנה

 חורת המלמד מעלת יהיה דכרגדול הוא שאפי'מעטו במקו'ההעדר הלימוד כ'שמלכד מישראל התורה תשתכח שלא לעשות גדולה זומרה כי
 בפסוק זיס רע שלשאלה והנה זה על רו״ל הפליגו כאשר גדול דבר שהוא לתלמידי'הגונים אסידקדקללמדה יהיה עורג לב מטוהר וברה נקיה
 כמקז׳חשך תרה שילמד זרחבחשךכלומר הא'אמר דבר ועל אור זריחת יקרא לימודה כן ועל אור נקראת התורה כי ידוע כידבר והוא

 לישרים אמר להגוניס ללמדה והיא ועלהג' וכהלכה לב מטוהר נקיה תורה אס כי זרות פניות העדר על יאמר שאור אמר הב' ועל והעדר
 כלולו׳בירא מדות בשלם הנמשכי׳ שלשתס כי יען החכמה היא שהשלימות נאמר לא האלה הדברים שלשת מהחכמה ימשך אס שדף והכינה

 באופן נמשכו וממנו ה'הוא חת הירא לאים הלא וחכם עשיר מנבור הנמשך והשלימות האושר שכל שנמצא באופן מאד חפץ ובמצותין ה את
 ביראת רק המתהלל יתהלל שלא באופן הלמיד אושרי שלשת מעמד עושה ה'שבה מיראה רק עצמה מפאת שלס יקרא מהחכמה לא כי
 נתן הנון היותו ידי שעל וצדיק ורחו' חנון הוא כי לו היו ה' מאת חלת הנה כי חכם או עשיר או גבור בהיותו כן זין ש מה בחירתו טוב ידי שעל■ ה

 אין א בעת חכס כל כי והוא צדק במשפט אכמתו לחל נתן צדיק היותו ידי ועל עשרו לעשיר נתן רחוס היותו ידי ועל גבורתו לנבור חן בתירת
 פיהב כיוןדניחצבאו׳יהבחכמתאלאכימקט יתכן וזה חלקה נפש מכל יגרע לא צדיק יתברך היותו ידי ועל בסיני נפשו שקבלה מה רה חכמתו

 ועל מאושר אי יקרא״שלס אשי גדר שאמר וכו'אחר איש טוב )ה( : בינת בחינת נפשו שקבלה למי ומכדעא חכמי'מסיני שהס למי חכמתח
 לעניים ממנו יתן שלא אעפ״י ומלוה חובן שהאד' אחר אומר יאמר ואפשר לעד ע־מדת וצדקתו כאומרו צדקת יעשה שמתעושר אמר דרכו פי

 מבחר זו כי נוטה והדעת פלס יקרא לא זה למה כלום משלו יוותר שלא עס היישר פי על וענייניו ובמתנו במשאו יתנהג וגס מוחלט. במתנה
 שתהה כצר כד נבו עשה כאשר בהחלט לצדקה מנכסיו יתן לאשר יחסר כאשר בה כל יחסר לא כי ממנה ינתק במהרה לא בה המחזיק כי יען העדות

 המבזבז כי אפשר וכן מבזבזם ואתת גנזו אבותיך המלך למונבז אביו ובית אחיו אמרו וכאשר התוצאות רבו כי בראותו עשה אשר צדקתו על
 לפנים לעושה יקרה אפשר כאשר ממנת יסור לא והמשפט היושר עלפי המתנהג אך וניקו עשהויאכד אשר צדקתו על יתהה ממונו בכלות

 והמכלכל ומלוה החונן יקרא טוב כי אמת הן לומר כו' איש טוב אמר כן על מאושר קרתו אשר למעלה הנז' ה' במצות מאד החפץ והוא השורה מן
קייס תמיד ממ-נו יראה כי ויושרו בצדקתו יתמיד לעולם כי וכו' עולם לזכר ימוט לא לעולס כי הוא ושליחותו לו( ממונו לפי במשפט דבריו

: בס״ד ביאורו יבא כאשר כו' ומלות החוק עם מאד שחפץ למעלה הבז' ה את הירא שכרם בקבול ישתוו לא אמנה אך צדיק מהיות ישוב ולא
 יראה חטאים בציון פחדו דכתיב את חטאה אמרו מירקה דהוה דההוא בגמרא ז״ל מאמרם נזכירה הענין לבאאל כו' משמועה )ז(

 היינו וכו׳ חונן חיש טוב כי שאמרתי מה אמר הענק אל נבא ובזה מורא בו המטיל בידו חטא היות סימן הוא המתיירא כי
 כי בה' בטוח מעצמו לבו כי לבו נכון כי יורה זה כי מירתת דלא ממנה יתפעל לא רעה שמועה בשמוע אשר הוא הלא יודע ובמה עין בו כשאין

 שלבו לכי סמוך גס אס אך )ח( בלבד לבו נכון אס כי להתפעל לב על שם שחינו לומר שאיןצריך עד גדרבטחונו הגיע ואס עיכות לו סין
 נתן פזר )ט( ־ בצריו יראה גס אס כי רע כו יגע לא בלבד לח זא קונו עס לבו שסמוך מחשבותיו בטוב שתכיר או סמך לו שיש לו נותן
 שפור ההוא האיש כי בריבוי שחפץ הנזכר מאד חפץ במצותיו כאשר אושרו יגדל אך ממונו לפי במשפט דבריו שיכלכל החונן הוא שטוב אמר הכה וכו'
 שהוא שאחר יאמר או * הזת בעולם בכבוד תרוס קרנו ומהפירו' לעה לעד עומדת השכר הוא צדקתו כי שכרו גדול לאביונים נתן
 ממנת יסור לא לעד עומדת תהיה צדקתו כי לו ויחסו• בבזבזו תוהה שיהיה פחד אין יתברך מצותיו שהן למה רק חינה תבטחו שכל ה את ירא

 עידו שבני כל הוא שגדרו עשיר שאני מכת על החשה את המקדש ז״ל שאמרו כמו כבוד הכקרא בעושר תרום שקרנו שלו את יעשה ה גס כי
 חוק למעלה מ״ש אחר כמשך הוא ויתכןכי אמרנקן פור תמרו אחר ואיך הפיזור היא הנתינה כי יראה והכה * עושרו מפני אותו מכבדין .

 לצדקת כן עשה לביתו פזרן מ?יות לא כי יכוין חו לאביונים נתן פזר וזהו בחתנה להס כהנו כך ואחר יתביישו שלא בהלואה פזר זה כי ואמר ומלוה
 אמר בצדקתם לצדיקים טובות מיני ג' הזכירו אחר כו' יראה רשע )י( !:לבית כן עשה לא חך לאביוני' שנתן מה הוא שפור מה אס כי כן אינו כי

 ממכת הצילו כיה על וכעס יראה רשע אמר כו' רעה משמועה והיא הראשונה כנגד הטובות הדרגת כפי לרשעים וכעס עמל ימשך שמזה
 תאות אמר בכבוד הרוס קרנו והיא הג' ועל יותר יתפעל מוו כי ונמס יחרוק שיניו זאת על בצריו יראה אשר עד והיא ממנה גדולה שהיא הב' וכנגד

 בצרת לראות והיא הרשעים לכללות הכוללת כיאסשאףהתאוה שניו יקהו לבד לח כזו גדולה במעלה הצדיק את בראותו כי תאבד רשעים
: חעלתס ולא צרתס העדר רק ראו לח כי תאוחס אבדה לא הראשונות בשנים הבל רביס כלשון רשעים יז״א ׳־׳־4ח' ?צדיקיה

 הוצאתי אשר עבדים ישראל בני כילי כתלד״א יקראו ה' עבדי מצרים יוצאי כי ידענו כו'הנה ה עבדי הללו הללויה מיג
; בעתן יפה אצלנו כמפורש העולם חידוש נתפרסם מצרים נסי ידי על כי ידענו עוד כו מצרים מארץ אותם •

עוד



מיג תהלים אל רוממות יאחר פירוש

 מקק6 צחריידימק הקורה לקנל למלוק >יי
 ננרך נאשר נשקפק הלא יקנרן שזיותיו
 או הנהנים נרנק הברכות מיני כל על אלהיט

 שם לאיזה והודאה עלנלקפלה 16 ה חצו כל
 בשתן שתמיד מבורך ה' שס יהי לזי׳א נברך

 מקוש הי? והנה הזה הגדול 1בשת נברך הגדול
 עמלק חלחחק עד מצרים שחיציאק לזמר
 וכלא? עמלק ממלחמת אך נך לעשוק יאות

 ו״ה לאותיות ה”י אוקיוק יצרף שלא שנשבע
 יה נש על יד ני מר שני מעמלק ינקם מד
 ועד מעתה אחד לזה יה לשם נברך מאז •נו׳

 יש מלילה לב על יעלה לא ני והוא •ולס
 שיטי נשמו אין ני הגדול 1נשמ בפועל שירוד
 נחינקהקחנריקם שאורה שמה רק •לילה
 אתרי יהיה בעולם בשפע בעצם נמל־ כלתי

 בל לזה ומצורף עומדק לעולם גדולתו אך כן
העולמות ושכר מנאות על היא שהברכה ירא?

 שיציוו ימצרים6?׳?םיזצ הס׳ענדי הליו כעין פין נחוש הדכר ראה אשר יניד ומי •גולמית
 הוצאתי וכו׳אשר ענדים ישראל נני כילי כמאמרייק׳ עבדיה' ויהיו מהיותפנדיפרעה

 שנית עוד בחוש ?דבר אתסראייזס הירשר עבדי הללו וביחוד כלהזורו' הללויה יז״א >ו׳
 שהכחיש הכם הוא ה' שם ת6 הללי ולכן כמדובר הגדול •׳ ידיעת יהיא אקס גם ראיתם
שם ונתאמקי נודעו השמוק ששני אחר הלא תאמרי ישחא )נ( פס גדילתו ונראתה #רעה

 ועד־עולם מעתה מכרף יהויה שם

יהוה שם מהלל עד־מבואו שמש
כבות על־השמים יהוה כל־גרם

 ממזרח־ > :
על ^רם י
מיכיהוה י

ליאוירת המשפיל' י :לשכת ך־תמגכיהי אלהינו

 לב בשוב הענין אל ונבא * עולמים ורצ ה׳ ביה ני ד"א כמה ברהשיה
הללויה אזמ אחר הללו אומרו אל

 □אשפת מאפריל מקימי ז :וכארץ כשמ!ם
 נדיבי עם עם־נדיביכש להושיבי :״ן^כ׳ון ירים

אס^הכגיס הבית עקרת • מושיבי ט עמו:

יחה
 מיני ק1םחי 6נ רצו! עתה מד6

 !ידיעת הפרק הלח כי יתברך כבודו הוא הגלגלים מעולם למעלה כי הא!מרים •גויס
 מאחר והוא השפל !טולס הגלגלים עילם מהוראת רק היה לא כך על להללו יק׳ ק!!6>וצי
 במערב ובא ומשגב במזרח זורח השמש ראוקו ע״י בוראו את אברהם הכיר היאך ׳ל דז

 תלויה היקה עזבה מרגלית ז״ל וכמ"ש וכי' שוקע הוא איך העולם אדון היה זה אם אמר
 מודיע היה בדבורו חיתו בחיים כי א1שה חמה בגלנל תלאה וכשחק אברהם של בציארו

 הנה יאמר וכזה הוא למד כאשר שילמדומהתת' חח? בגלגל תלאה וכשמת ית מציאות!
 שהיא בעולם שתו ויתהלל הוכר שחזה ה' שם שמהולל סנה הוא חטאו עד שמש ממזרח
 ע״י מהנעשה אלא זן הכרה אין והנה אברהם כענק והשקיעה !הסיבוב הזריחה מראות

 הגלגלים עזלס שעל יאמר! זאיך השפלה ייחג שמקגלגלים החמה הגשחיי' עזלחזת ב׳
 ממזרח הנה הכקוב !שייעזר ־ הגשמיי' למ!ת1בע הוא מציאות! שהניד אחר •ואכנו?!

 ללמוד לטיס שהיה ובמקום )ר( הובר כן שע״י ה' שה מהולל נן ע"י מבואו עד שמש
 על בי מר1ל ה'שיאמרוהו יס1ג כל על רם !שארןאדרבה בשמים גס השגחת! מותני
 לם1משזללמהע מיוקו*41לגק לו יחשבו אשר ני נזבו ושקר כתחקוניס !לא כנודו •סמים
 לפי שמשתנה נמלאך שאינו אלהיט נה' מי ני גדילתו זו ני ( )ה הוא נהפוך השפל

 השפל העזלם אל במאי אד גשמי התלבשו׳ איכות משולל הוא למעלה ני בו שה!א העולם
 יתראה נו אשר דק הקלבשוק קונה הזה העולם אל בהגיעו ני הוא איש כדמות זמקראה

 העולם כן על אליו משועבד לס1הע אין אליה שאינו למה כי הוא העטן אך האדס כאחד
 כן על אליו חשוענדים ?עולמות בל כי יק' הכל ייצר כן לא אך איכו־ן! ממין בו מקנה

 חלילה נו לומר אין ועיד כמלאכיו שאינו כלומר אלהיט כה' מי וזהו חלילה נו שינוי אין
 למטה ששכינה נאמר שכאשר אם כי ממנו משולל ?אחר שהיה.העזלם א' בעולם שהוא

 השפל שהעולם אינו לחעלז שנסתלק באחור וכן ממנו משולל העליון שהעולם ההווג' אין
 וז״א כמד! האר( כל שמלא אס כי מתבטל העולם היה כן שאם הימנו לגמרי >ישוצנ

 תינק שבכל נמצא לראי? משפיל לשנת מגביה יאמר הראוי כיהנה והוא לשבת •מגביהי
 ביוד עה״ב עולחיס צור ה׳ ביה כי כתנט הנה אך מיזתיות בסופה ויז״ד בראשה >א
 ימלל לח לשכת מגניה יתברך הוא כאשר כי איפה דעו המשורר ואומר בה״א ז זעה

 יק׳ כשהוא ?משפילי וכן עו( יקד!ת ה״א?1 ד היו" וזהו הוא בשניכם כי השפל מעולם
 א1ה שההפרש אלא ?"א ושל יו״ד סל העזלמוק בשני הוא חז גם שנינקולמטה משרה

 לקיים כבודו הקפשטוק רק למטה ואון ע׳ו חניון שם כי לשנת הזא למעלה נזכשמגניה
 אך הארן על אלהיס ישב האמנם כי לשנת הכוונה אין למטה שכינתו כשמשרה אך עולם
 כמאמר מרכבת! מחנית ד' על שהוא יבצר לא אן בייחוד בעצם שמשגיח לראזת הוא

 וירד רה1נת נאמר ואשר חלילה האח על ולא נלוחר ני'ה׳ רננאלהים המשורר
 אך בקודש הוא ני׳אסיני נשיני יק' שהוא איני ממש ההר על שיראה סיני הר על ה'
 עולמים נ'3 הוו? יק' הוא כי הדברים בלל כנודע אתי מקום הבה ענין וזהו כסיני הקדש לא

 גשמים ית׳ שהוא ינארץ גשמים פה וז״א וכאיז בשמים אל מי בל אצלנו כתוב והוא כא'
 וגם כבודו השמים שעל טלרזתעזעיס כעולה ולא הוא שכ־־ והראיה (0 בא׳ זנארץ

 להוברי נמסרה רק כאח והשגחת! כבודו אין לשמים יק הוא מסתלק שכאשר כאותרי' לא
 בזמן אפי׳ לוטר כיון אך יתירה היוד אל לב בשום והוא דל מעפר מקימי הלא כי •שחים

ואילן מהחורבן כענק בה״א פננרא מהשפל שנסתלק ניז״ד שנברא בעולם יק׳ •הוא
ג דל מעפר מקים •וא

" אתשס לרמוז שהוא עניןהחנכי דרך על הוא אך מיותרות הן בסופה
 סב־ת כי ולהיות המשפילי המגביהי וזהו בהם להשגיח עמו העולמות ב׳ בחינת תמיד למטה לשכון משפיל בהיותו בין )ו( העס לאשמת

 אליו משיעבד העולם שהין במלאך כי והוא ישתנה לא אך השבת אס כי יתברך בו ההפרש אין כי לומר לשבת אמר כן על טעס דברי יראן הגויס
 כמלבוש יתלבש כי ישתנה השפל העולם תהום אל כיבבוחו למעלה הוא כאשר פשוט כרוחניות השפל בעולם להיות לו אפשר■ אי כן על

 הוא כיון יתכן וזהו חלילה להתלבש העולה גשס יעצרנו לח אליו משועבד שהעולם יתברך הוא אך דק לבוש שהוא אלא העולם מעין גשמיות
 כמלאך אצטרך לא כן ועל אלי משועבד חתי הוא המקוס הכה כי תתמה אל הצור על כבודי שיעבוד גס לומר אתי מקים הנה באומרו יתברך

 כןישתנה ל־ו:בשסכיעל יתייחס כקלמטה למעלה בין שכשהוא כמל־ך שאינו לומר באומלשבת זזהיכזיןפה גשמיות מעין לבוש להתלבש
 ישב האמנם כי לראות אס כי לשבת אינו שס שהוא גס למטה הוא וכאשר ושבתו מכון שס כי לשבת הוא מגביהי כאשר אס כי כן לא יתברך הוא אך

 הס כי אותם מכלכל שהוא אס כי יכלכלוהו לא המלאכים עולם הס השמים ושמי הגלגלים עולם הס שמיס הלא כי אלהיסעלהאי־ץ
 מעפר מקימי הסילוק בזמן גס הגלגלים עולם הוא בשמיס מושל כי והראיה )ז( חלילה ישתנה לא ובכן אתו המקוס כי הארץ שכן כל יו1ן משועבדים

 גלגל כוכבו שגלגל לומר שאין דל מעפר מקיס מפס נס ביו״ד שנברא העליון בעולם בהיותו שהוא הסילוק זמן על היו״ד מייתור ורמז דל
 לסבב כוכבו שהיחלגלגל לומר שאין השכלית תכלית שהוא לכלדבר התאב האביון על אך הדל על כך לחשוב מקיס היה שהלא והיחללעלית

 נדיבים עס יהיה עד להרימו )ח( אחת בבת באשפות ונתון אביון היותו שעס ולא תנועתו פי על נאט לאט יהיה ראוי היה כן שאס ולהעלותו
 תאמר ושמא הוא הכל ייצר כי היכולת יתב כילו רקיע רום עד מתהזמאדארעא ומעלה ומעשיר המוריש ל עולס מאלהי רק זה אין כי הזי

 אשר עמו נדיבי יוכלו איככה כי יצרם אשר לא אס מטבען אדם בני לכות לשנות יוכל מי כי עמו כדיני עס אמר לזה מלמעלה שד איזה כח הוא אולי
 כשמים משגיח יתברך מהיותו הביא הרי אליו לבבס היפך בראס שאשר אס כי זה אין אך לבבם יתחמץ ולא עמהס לייחדו באשפות הכירוהו

 והוא הבנים אס הכית עקדת מושיבי כי והוא הזה בעילם בחומר חידוש מחדש שהרי השגחתו הארץ על גס כי וראיה )ט( הגלגלים עולם הס
 שאיןתי״וזו המפרשים אמרו והנה וכו' הבנים אס עקדה מושיבי יאמר והראוי הבית אל העקרו׳ מייחס למת ^גס עקרת מלת אל לב בשום
 מלשון זה דבר להבין ואחשבה הבית עקרת מלת הבנת שתשתנה באופן כית של עיקרה שהוא רז״ל דחקו לזה והנה דוחק והוא סמיכות נעלת

 אקלה ולד נית אפיל! ולד לה אין עקרה שרי ותהי שנאמר אילוניק היתק שרה אמה נר רנה אמר עקרת שרי ותהי מ״ל אמנן בשרה יו״ל
עכ״ל

 נתפרסמה פרעה הכחיש אשר אותיותיו כד' מלא ה שס כי ידענו עיד
 ה'בהכבדי אני כי מצרים וידעו ד״א כמה סוף יס בקריעת ידיעתו
 במעשה העולמות מ״החת ברח יה בשס כי ידוע עוד ־ כו' בפרעה

 זעיד ה' עבדי הללויה יאמר די שהיה
 כך ואחר יה שס להלל אזמר תחלה כי

 יהי הומרו ג " שסה' את אומר
 כאשר מהולל המר ולא מכורך ה' שס

 ,ד ׳ ושלאחריו שלפניו בפסוק
 * ראוי מקודס גס והלא מעתה אומרו

 בכל 'יאמר כו ממזרח הומרו ה
 ו'איך * נבולים תת מבלי העולס
 ועס סופו עס וכו' רס פסוק יקושר
 המגביהי אומרו ז' • והמאוחר הקודם

 בסזף יורץ ה' יתור ענין מה
 ז״ל שהמרו ומה הבנה משילל שהוא הכית עקרת אומרו ח' * תיכות ה'

 דברים כ' פה נתייחדו למה ט * תקרא של פשטו חינו כית של עיקרה
 הנה אמנם י השגחות מיתר עקרות ופקודת דלים הקמת הללו

 השגחתו ושוללים והשפל הנלגליס עילס תגשימיס הפלוסופיס בהבלי יש
 יתברך מתנו וחדושס העשותס זישוללו ימעטו דני־ וממוצא מהס יתברך

 העולם כל אל כלל דרך המשורר אמר כן על יתברך רוחניותו גודל על
 הללו אמר לוה חידושם יוכיח ומי העולמות כ שברא שס לומר הללויה
 שנעשו נסים ידי על אתם כי מצריה יוצאי ה עבדי יה שס חת בייחוד

 בביאור יפה אצלנו כמפורש פרטיהם בכל העולמות חידוש ראיתם אז
 הפך והשגחתו גודלו נתאמת אז כי ה שם את הללו אתם וגס התורה
 ת' שם יהי יאית מזמנכם מעתה ובכן )ב( זכו׳ ה מי פרעה מאמר

 תאמרו והודאה מצוה וכל הנאה כל על כי עולם ועד מעתה מבורך
 כי התורה ניתנה אז כי מאז יתברך מאתו היתה כאשר ה' חתה ברוך
 מה לשלול הוא זה וכל )ג( עליהם לברכו השגחתו העולה פרטי בכל

 למזמה שיומרוהו בנייה הוח הלילו אשר ה שה מהולל כו' שמש שממזרח
 מעולם השגחתו סלק עי־ ירוממוהו כי ה גזיה כל על רה כי )י(

 אמר שלא ויתכן ובארץ בשמים ולא כבודו השמיס על כי והשפל הגלגלים
 ידי שעל ז״ל מהמר לרמוז מבואו עד שמש ממורח חס כי העזלס בכל

 טובה מרגלית ענין והוא בוראו חת אברהם הכיר וכוחו השמש זריחת
 באופן חמה בגלגל תלתה וכשמת אבינו שלאברהם בצוארו תלויה היתה
המו. שס מהולל להיות יתברך מציאותי ביכר ומבואו שמש מזרח ידי שעל

 מן השגחתו יסלקו עד יריממוהו כך שכל חלא ההויות מהוה היותו על
 בגלגלים ל־. חך כבידו הוא מהשמי' שלמעלה שיאמרו הארץ ומן השמיס
 להרע־ הקרץ מנהיגי המה וכסיליה השמי' שהוברי אס כי השפל ועילס

 , בהזכיר והוא כוי כה מי הלא כי ידברו כזב הנה אך )ה( להיטיב אז
 משפחה ככל הפלואי.וכן החניכי פנקס בפרשת נאמר למה כי ז״ל מהמר

 יה שס יתברך הוא שחומר לישרקל עדות אחד ככל יה שס להטיל אלח
 ענין לדעתי שהוא מצרייסכנשותיה שלטו ולח לאביו בן שכלאחד מעיד
 כיהיהדי לב בשוס הענק הל ונבא " באשתו וה׳א יו"דכאיש היות
 ויו״ד תיבה בראש ה״ח כי באופן לראות משפיל לשבת מגביה יאמר

למעלה בהסתלקו לשכת מגביה יתברך כהיות! בין _כי דעו יאמר :ך



 שבו יה ש את תעיד יהלל חלילה
 כהיות למי עולמות השני נבראו

 יוטפות העולמות יתברך בריאתו
 ?שגחה באמונת חזק יהיה עיניו נין
 לנוטעם תפילו יצרן ישיאנו ולח

כדכלנרתה לפניו יהיה אס כי לדבר
הללויה אומר! וזהו כחוש

בצאתוראל קיר
צרי' 1

! : הללר־יח שמחה

בירת ממצריס ישראל בצ#ת * קיר
 היתה נ :לק מעם .יעקב

ראה הים ג :ממשלותיו ישראל לקדשו יהודה

מה קטו קיד קיג תהלים אל דוממות
. נ> הינפה ופיאה לה־הק-ואתהאשםני״ציהולדניתילונוהאפשרלנולומשמ”ענ

הים עס ההנ׳ה שהתנה מה מל ימו קוו ״״יינ , = ר,;ך ' ס,־של חעיה הנית של עקרה שהיא מי ימית עקית מימיו הנק יצה

שענק מין נייא הוא אפי מ פיאי"" 1י'ק ” " ח , ני ננל ק,תקי למען מיק שממה הניס אס מויזה
בעצמן הוא שיתראה סבבכיהתנהמחזעמיולאאמר ן לחימוט השפל חיטהפר

 ונבהלתי ראיתי בהראותו כן ועל

 יעקב אלוה מלפני וחמר והירדןהשיב
 במקלו עבר מאז כי ז״ל מאתרס והוח

• ! __ הודדי חח

/ ד'י י •ז□ *! י• .- י . .  כירחנוס ה;ם מה־לך י• :ןיבעוחתככגי־צאן
 כאילים תרקדו ההרים י :לאיחויר תסב הירדן

 ארץ חולי אדון מלפמ * :גבעורתכבני־צאן
 אגם־־מים הצור ההפכי יי יעקב: אלוה מלפני

: למעינו־מים חלמיש
 תן כי־לשמף לא־לנו יהוה לנו לא ׳* קפו

: כבודעל־חסךףעל-אמתף

 גס כי ואמר לחרץ ליכנס כניו לפני
 גס כי יעקב אלוה בהגלות מעתה

 מלפני אחור לשוב מאז נתחייב הוא
על שיתראה התנאי היה ולא ישראל

עיר הי־צאיסכז'
 שנעס הדרים כין בה נרו אשר

 התקשאנס להם היה אס הארץ
 ליוצאי׳מתגם יתייחסו ההוא העם

 י|יר צחהס זולת ההיא הארץ
 וקירו?ת קשר משוללי היו אס אמני

 ליס רק יתייחסו עסהעסלז
 שלזמעי והנה כלבד מהעיר
 יי כשבט במצרי׳ היו אשר ישראל

ממם למדו לח אשר ודומיהם

 כשם סכיא השרשיס !פר
• ית״יללאדןזתנל 1  לשין הוא ארץ שחולי ז״׳ל יזנה לבינו

. —^ייש 7 כי ^והז תענין אל נזה ונבא

 ויבקט אלא יץנאמר 1 ל ז שאמרו כמו אחר זישוב נבקע
 ההרים ואל אחור בשיט והוסיף
" ,ס^ש תנוס כי הים לך מה השאלה
 שבעולם אוות ואס השר שינוס החנה לח ישראל

לאיו! יסוב שגס לא אך הירדן יבקע כן
׳\ם -.׳יי, • ■,41כ 'ע היס בקריעת לרקוד להם מה

המים יקוו על מ״ר י?ל ארץ חולי אדון מלפני ויאמר ענה

המיס ץעו
 ועניי הם גס שרקדו 1

לפני עסהיסשיק־ע

הגבעות וגס ההרים ס
הים )ז( ראשון שון

למה
 ויתערבו נטמעו אשר אך ישראל יקראז הם הלא בהם נטמעו ולא
 חשי- הס ישראל בנחת הנה ואמר ביקב יקראו כמעשיהם ועשן בס
 רר' המצריים עס מקרב יתייוליוצאיס לא בגויס התערבו׳ קנו לא

 היו בקרבם כי מעם יצחו בס )רבו יעקב בית חך בלבד ממצרים
 גדול ההתערבות היה לא הלא משולליכי היו לא חלה וגס עומדים

 היו לא הם אך לועז שהיה עס1כי שונסל את שיכו לא הלא כי
 שגס שמס תת שני שלא הוא שכן י הקדש לשון דוברי רק לועזים
 להקרתבשס יהירות שם אף היום ולח קדש בלשון היו שמותם
 ולא לגמרי שמותם שינו שלא הה ומה שלו הלעז בהבנת יהידזת
 נרגש דבר אס כי סור גלוי על ה?לא על נחשדו לא שגס מה הזכיר

 ליגאל מה זכות להס שהיה ובריס " תעשה ואל כשב ואינו לכל
 נחשון כי והוא ובטחון האמנה ין להס היה אחר זכות עוד )ב(

 לעיני הבטחון להורות חוטמו עד ונכנס שמיס שס קדש עמינדב בן
 יש״ג! וכל נפש ער מיס באו כי הושיעם ואמר שנטבע וכמעט הכל

 כחשרעל ישראל על זרעו זכה מאז כן שעל אחריו נמשכו
 היתה וזהו וינהלם עליהם כלוך ה׳ חחרי ביס ללכת התנהלו ידו

 יהודה ממשלתיושל 11ישר עקזהיו שמיס שס שקדש לקדשו יהודה
 לזה מקדם לו מיוחד דבר הוא לק ואמר בס ממשלתיו שתהיה
 בור דרך המשיך יהודה כי דמו והל״ל היתה אומרו גס נדקדק

 היתה למי גלתה שלא במה קדשאיס היא כי תמר הוא ממנו נוקר
 והציל צדקה באומרו שמיס יהזקס זכן לאור הושלכה עד הרה

 יהודה אל לרמוז יהודה לרסאומר היתה וזהו האור מן נפשות ג
 כמדובר ממשלותיו ישראל הני^יו לקדשו נמשך עתה לכן עצמו
 היס לנוס אמנם * מה ן היה ממצרים ישראל שבצחת הנה

 לו שילם והמשיכס ה׳ את שי(ון תה כי היה בזכותם לא זליקרע
 כו׳ וינוס הים שנקרע תה ך תתשלותיו ישראל בהיות אלהיס

 )ה( וינס כן על שראה מה ראה שהים דב־ על הוא הלא
 תנוס כי הים לך מה וזהו הנה אמר שראה הדבר הוא ומה
 עמו שהתניה השכינה אה 1 י'כ איין מלשני ותשובתו ראית מה

 לב כשית הכתובים ביאור ע מרבותינו כנודע העולם מבריחת
 לחרכי הים ההופכי הל״ל י שהוח כז׳ הציר ההפכי אומרו אל

 אס ארץ חולי כאימרו וכן מפני לומר יעקב הזכיר ענין ומה
-------חוקן! אדון מפני יענה ליס שואלים

 ומעתה ויירא זחל שנתראה עתה כן
 ישראל בו עבור זמן טרס חחזר שב
 כעצמו שנתראה יעקב ^וה מפני וזהו
 ימין על שנתראה ז״ל שאמרו כמו

 הס גס שרקדו וההריס )ח( משה

 מיס אנס הצור ההזפכי והמרו השיבו
 כים כי לל רבותינו אמרו ני והוא

 יתברך הוציא הגזרים כין בעיברס
 מצורים לשתות מתוקים מיס להם

 ג'ימים כי זכןארז״ל היס שבקרקע
 כן ועל המיס מאותם כמדבר שתו

 מה ואמרו השיבו והגבעות ההרים
 כן גס יהפך הוא מיס אגס הצור ההופכי כי אמרנו כי הוא שרקדנו
 מחו כן על החלמיש מצור מיס לך המוציא כענין למעיינו חלמיש במדבר

 וכללות י ידבר וגבעות הריס של השר על כי ספק ואין ונזדעזעו רקדו
 שיציאת גס הלא לומר וכו' לנו לח שאחריו מזמור חל נמשך הוא הענין
 עשית ה׳ אתה היס קריעת הלח בזכוחס היה מלך יהודה והיות ישראל

 בפרעה כהכבדי ה' חני כי מצרים וידעו כד״א בהראוחך שמך כבוד למען
לנו לח עתה גס כן ה לנו לא שמאז כמו האחרון בגלות עתה גס כן כן׳

: כמאז כבוד תן לשמך כי ״

ולא יתברך שמו מזכיר ובראשונה פעמים י זה לנו לא אומרו אל לב לשיס ראוי כו' ה׳ לנו א 7 (א)
 ישראל עס וילחם עמלק בא מאז כי ידוע הנה כי יאמר אמנס בשנית

 בד' שלס שמו חת יכנה שלח כס על יד יתברך הוא נשבע ברפידיס
 אל ונכא * לכח לעתיד והוא מעמלק ינקס עד לבד יה אס כי אותיות

 הלו הגלות שבשלהי משיח חבלי שעל ז״ל מאמ״ס דרך על והוא הענין
 הקודם חל מקושר בכונתו ה׳ לנו חנן אשר כפי ויתכן המזמור ידבר
 משה ימין על נגלית ממצרים ישרחל כצאת ה ר" המשורר אמר כי שהוא

 לימין מיליך פסוק על ז״ל כמאמרם וכו׳ ירדן וינוס ראה הים כן ועל

 כאשר ה׳ לנו שלא הלז האחרון בגלות נעשה מה אך תפארתו זרוע משה
 ליקרא צדיקים אנו אין וגס בשונחינו מורא והוטלה במשה לנו אז היה

 דכתיב צדיקים הקנה של בשמו נקראו ג' כי ז״ל שאמרו כמו בנו שמך
 ירושלס צדקנו ה יקראו אשר שמו זה שנאת משיח כי׳ בשמי הנקרא כל

 לנו לא ולירושלים למשיח ה' חס אמר שמה ה׳ מיום העיר זשס דכתיב
 ואם לנו לא ואמר שחזר וזהו בשמו אנו גס שנקרא צדיקים אנו אין כי הוא

 וה עס יה שיתחברו כבוד תן לשמך כי לא חס ליגאל נעשה איכה כן
 כן על מקטרגת הדין מדת כי מאתנו זכות צריך ואס שלס ה ויהיה
 ליעקב אמת תתן פסוק על מאמרנו ענין והוא זכו׳ חסדך על גס עשה

 אמת ליצחק דין גבורת לאברהם חסד הן מדות ג הנה הנביא שאומר כן'
 חסד וכן מדתו שהיא אמת התן סליעקב הוא פניך שאחלה מה ליעקב

 כי לשאול מקשה שאני החמר וחל ליצחק דין מדת לא חך לאברהם
 לאבותינו נשבעה אשר היה זה הלא כן לעשות החילות ה אתה הלא

 אס כי ליצחק לח אך ליעקב ונשבעת לאברהם שנשבעת קדס מימי
 אלא כך עשה ולמה לחברהס נשבעת אשר השבועה את והקימותי אמרת
 שהיא אביך שבועת אקים לך אך מדתו לפי נשבע אני אחד לכל הנה לומר
 את כרת אשד פסוק על מחמדנו הוא ווה מדתך פי על ולא החסד ע׳צ

 החסד צד על שהיא אברהם של ושבועתו שהוא ליצחק ושבועתו אברהם
 ובזה " מדתו פי על תהיה פן עצמו בפני ליצחק נשבע ולא ליצחק

 ליעקב ואמת לאברהם חסד תתן כי שהוא חמתך על חסדך על פה יאמר
 יתכן אמתך ועל אמר ולא על אן' נדקדק ואס יצחק מדת תצרף לא חך
 יתברך והוא כנודע חמת מדת לו היתה יעקב כי יעקב על הוא הכל כי

 קרא כי ישראל אלהי אל לו ויקרה שנאמר חסד נס אמת על לי הוסיף
 חסד אותו חסדך על !כותלאתר ועל אמת של חסד שהזא אל יעקב את

• רחמים על חסד בזכות ייסיף אשי־ שהוא חמתך על שנוסף

א׳ ! א בז



קטר תהלים אל רוממות
 הוא עצביהם כאלו מהמעשה בלבד הנמשד רק מציירין לצורה נמשך

 אדס ידי שמעשה מה כי ׳ דס פה הלא כי ;ה( עצמן וה.הב הכסף
 למה כי ספק ואין )ג( ולאידבחוכי׳ יסכין מה לתם פה עשית היה

הס שהעצבים מה לשלול לב ישיו לא וזהב כסף העצבים יגנה כאשר

 ובמינו ג :איה־גא^דזיהם הגויים יאמרו למה ב

 כסף ,עצביהם י :קשה אשךחפץ כל בשמים
 ידברו ולא פה־להם ה :אדם ידי עשה מהכס
 !שמעו ולא להם אזמם י יראו: ולא להם עימם

ור־יאימישוץ1 ידידתם ! אחלהמולאיריהון:
" , ־•!! ;י• -;ר*•.■  כמוהם ח :בגרונם יהגי“לא יהלכו ולא רגליהם

 ישר^כטח ט יהיוקשיהםכלאשר־בטחכהם:
 בטחו אהרן בירת י י :הוא ומגנס עזרם כיהוה

 •הוהבטחו יראי יא מהוהעזרכשומגנםהוא:
ייי^רייררול--------  ־ । ;״ ז^רכן יהוה יב :הוא ומגנכם עזרם ביהוה

 : אהרן את־בית יברך ישראל את־בית י ;בר.
 יסף יי :עם־הגדלים הקטנים !הוה !ראי יברך יג

יהוה י

 איפה כן ואס אליו להדמות הוא וה
 הנס והנה בהס הבוטח כל עושיהסכמןתס •כ יהיה ,שיקנ השלמןת
 כמוהם לימר בגרונם יהגו שלא (ומרהס,שעל הס ומי מתים כפגריס

 לבל כן לזמר להם היה כי חבהסחשוכל הנההזא יהיועושיה'
 לתת יכול אלוה חין כי יאמר או * תבונה זלח דעת ולא בס יבטחו
 כלאשרבוסח עושיהס יהיו לגמוהס ,ל שיש ממה יותר בו לבוטח

 יערבו כ״ז ועם וכו ודברו ולח להם הקןש ,ןסר^
 • תאחר אל ועשה יסתר נוחם ״כןאלה בא איה לחמר לנס אל

 כאומרו להם רגלים להם ידים אמרה,רנל ידיהס ןחזמרן
 הגוף מציאות חלקי הס הן לרגלים ,כ על ת,הי פהלהסכן׳

 הס יש כאלו להם רגלי׳ להס ידים רבלעדסןק יצ)יירגןף לא כי
 בערך החברי'ההם ן החוש הוא רסז ןק׳ ׳ני,זע ה י אבל מגלעדס
 חף להם עיניס להם פה לומר יצדקמצער הלח הניף מציאות

 כן במחבת ישיאל )ט( *מז הס היות יצדק כי להס
 בהם הבוטח תראה חס הלא ואזמר במר יתברך הוא משיב

 אדרבא כי תחוש יאל חלילה תהרהר ל סלבען ,מל,^ בהצליזה
 מצליחים הס ההבל אחרי והולכים ,ס תיןתס עס כי מרא
 הנזכר שהשם שתראה במה בה׳ בטחה)" בי נך,גטח ל׳יגד בןה

 כך רצונו לעוברי החס בחמור הוא :סהמכר עזרסשלעכו״ס
 חלהיסחייס עובדי לנו ההיא־ השלוה למעןייסרונובעינותי"

 אומרו יצדק וכזה וכו׳ ה יראי וכו אהרן ),( עאכ< עולם ומלך
 )יב( • לנוכח בטח כאומרו מגינכסט אמד ,לא ומננס עז־ס

 שהוא זה מה לומר כו יברך זכרנו ה רשל, בעד ה״ע משיבחד
 ושב כן גם כתנים יכנסו ושם בטח שראל הלתח להכ כלל ילןברך
 רוצה שזכרנו כיון שה׳ רק זה אין אך ה ואחר אתרן בית לפרט

 ד״א כמה כרכו שהומרו כיון כו׳ יהיה ;היוע ,״לרכמא לברכינו
 ישרחל בית את כה רחש יברך כי אפרטיסועי ברנהל צדיק זכר

 יבורכו הכהני׳ למען אהרן בבית יכפיל ןאחל סלכ ת'א שכןלל
 כענין ברכתם מכפיל ה והקב ישראל זמ שהס מפני פעמים
 ה יראי את ברכ ישלש כ ואח )יג( ,:פרטב כץמבר )אברנה
 ישראל מכללות הס אשר בין הוא וזה אשלא' שהה בפרטות
 קטנים שהם מישראל אשר הס הקטנים ,מזרע הס אשר

 • באיכות מאס גדולי׳ שהם אהרן ,ל,מזרעהגד עס כןת׳,בא
 ואני הכתית ג יברך שה אמרת הלא רןלומרת משיבה }יד(

ננ;ס על■־ ה ■י־ף והומר החס לנוכח ^,ן (ןמרת, .
זולת עמנס נמנם נס להתנרך עמנס ״נ(תואחרנךים ן

 -אמישמיסיףטרמח׳ או )יג( הנעסךלהס^"•
 ראוי ה יראי אחר כי אמר לכן הנחלי* הק״ני׳עס ז־ר0,פ

 רוח ומשינה )'י( הניילי עס לקטנים כל יבורך הוא
 הקטני לכלול ישראל בית דוד אמרח לומר י"׳ ואומר הרדש

 עליל שיאמר בפי׳ הקטני׳ יפרט שגס זיףהןן ,לי׳הגד
 אס כי הנדולי עם הקטני אחת בית שיכלול ־ גסי כסבני ועל

בניכם כל אח יכלול כך ואחר מאד תרבו1ליע ;ר 0ןסים
עמכם ♦

 ביציאת לעשות הפליא יתברך הוא אשר כל את סיפרנו הלא שאמר אן
 שלס הגדול השם והיה עמלק ענין היה לא שעדיין אז הנה חמר מצרים

 שכביכול עתה אך אלינו ממנו הגדולה הטובה כל נחשב זר כמו היה לא
 לא לנו לא שלם שהוא כמות ה כלו׳ ה לנו שלח שלם שמר אין עדיין

אס כי זכות לנו אין כי בשבילנו תעשה
 למען שהוא כבוד תן בלבד לשמך
 על ולא כבודו שהוא שלם שמך יהיה
 תאמר ואם הגאולה להחיש יה כס

 על עשה כדאיס אנו שאין נאה׳
 בעולם שיודע אמתך על וגס חסדך

 לעד קייס אמת חלהינו ה׳ חתה כי
 יאמרו למה כי )ב( שנית ולא

 בשום והוא חלהיהס נא איה הגויס
 כי הוא חך המיותרת נח מלת אל לב
 נגלה לא שמעולם הגזים אומרים אין

 נעלם לא כי בעולם שמך כבוד
 אלא הארץ וכביש מצרים יציחת מהם

 והזקני! שנשתנית חלילה שחומרים
 המן חומר שהיה ז״ל שאמרו כמו

 שעשה חלו של אלהיהס לאחשירוש

 כחו ותשש הזקין כבר במצרים בורחות
 • מרקדים גויס סבל איך כן לח שאס

 הגוי׳ יאמרו למה יחמר וזה בהיכלו

 בתחלה היה אשר עתה הוא איה עתה כלומר נא איה אלא אלהיהס איה יאמרו שלא אלהיה נא איה

 שינוי שיש יאמרו בל לשמך כבוד תת צריך שמכחישי' אמתך שעל באופן
 להם כחמר שאס רוחם על שעילה רשעס ה וידענו )ג( חלילה

 שנסתלק נאמר ואס חלילה שנשתנה יאמרו כבודו הארץ על שאלהינו

 כן גס הארץ מעל השגחתו שנסתלקה יאמרו החרבן מעת למעלה
 מעת שכינה נסתלקה כי בשמי' אלהינו כי הוא האמת כי ידברו כזב אך

 עסהיותו כי חלילה נסתלקה לא ההשגחה שנסתלקה לומר אך החרבן
 ונלעדולא משגיח שבתו ממכון כי בארץ עשה חפץ אשר כל בשמים

 יאמר או * חלילה החלטי סילוק היה לא כי רגלו ואת ידו את איש ירים
 שמתחלה מהקודם ונתחדשה דעתו שנשתנה שינוי שהיה תאמרו אל

 הפניית סברא לו נתחדשה שחטאו כך ואחר לישראל להיטיב סבר
 אשר את ידע שמעולם אס כי חלילה הוא כן לא כי למלכיות לשעבדם

 לו גלה אברה׳ מזמן כי כנודע העותס אחר להגלותם חפץ והיה יחטאו

 בעתו ועשאו לעשותו וחפץ ידוע שהיה אלא המלכיות את לבניו ובירר
 שעשה מה הוא מאז חפץ שהיה מה כל כי עשה חפץ אשר כל שאמר וזה

 בירר אברה מאז כי חלילה מתחלה ידע שלא דבר לו נתחדש לא כך אתר
 להס היה לו והן )ד( הסגיר׳ וה מכרם צורס כי לנואתהמלכיות

 זה כל כו׳ועס אךעצביה כך כל יאשמו לא ב&היהס ממש לתת פה פתחון
 ־ כזו גדולה רעה לסבול יעצרכח ומי אמת בחלהי לשונם יד ישלחו

 לעגם זו כי פהלהסכו' כו' וזהב עצביה'כסף הוא התיבות והתכת

 קערת צורף יעשה זהב או כסף מלשון אלו כי והוא כו׳ כסף עצביה׳ כי
 אך כסף קערת רק ההיא הצורה קנות אחרי כסף תקרא לא כסף

 מקנים ידיו מעשה שאין אדם ידי מעשה אחר וזהב כסף יקראן עצביה'
 תשמש ההיא ההערה הלא כי והוא כלי בעשותו כאשר צורה שבח בס

 צירת העושה אך זולת' בכלי וההיקש קער^ו הנקרא לכל הראוי לשמוש
 למת האדם איברי שישרתו למה האיברי' ישרתו לח שבמעשהו אחר אדם

 כן וכו'אס ידברו ולא להם פה הלא כי )ה( כשף של אדם תק-אנו
 לאוזן וזה לפה זה ידמו חורים ובו זהב או כסף כחתיכת רק אינו איפה

 מציאות רק בהם ימצא לא התיבות שיעור או ")ר( וכיוצא לנחיריי מה
 ואומרו בקרבו אין רוח כל כי בלבד המעשה אדם ידי ומעשה וזהב כסף

 של עצביהם להיות כי יכוין סתם פסילי' או עצבים חמר ולא עצביהם

 שאסורים כלום בס שאין ישראל של כן שאין מה וזהב כסף בהם יש עכז״ס
 בשמים ואלהינו יאמר או )ג( • שעוריה מיכתת דכתותי בהנאה
 כמעשה לא צורתו כל בו שצר האדם את יתברך ידיו מעשה עשה כאשר

 הוא וחפצו זהב או מכסף אדם לעשות צורף יחפוץ חס כי ודם בשר

 מרגישים חושים בו להיות בציור חפצי יהיה לא חושים ויתר וישמע שידבר
 שהוא לעשות יכולים ידים שאין לאמה אך הידיס על פו רק ישארבו זלא

 לא בשמים היותו עם יתברך הוא חמנס החושים שהם ממשיי בלתי

 עשיית אדם נעשה שהוא מעשה שנזל במה בארץ למטה עשה בלבד
 כשמע בלבד חפץ כ״א ממשיי דבר היה שלא חפץ אשר כל כ״א האברים

 עצביהם אלה אך )ד( עשה חפץ אשר כל וזהו בעשיה נכלל הכל ודבור
חפצם שאין וזהב כסף עצביהם כי שעשאס אדם מגדר יגרעו להם שנעשו

 הבל המה נס כי מזל אז כשר דוגמת
 נס כי אפשר כן על לפניותברך

 חשר כל בחזמרו עיניו פקח זח על
 כל בשמים ואלהינו לומר קעץגשה

 עשה וחיוניות חפץ בה יש בריהשר
 אפשר אשר חיוני דבר שכל 5כאן

 דוגמתם ועצביהס ישרתו לובלין
 חלא נשאר לח עשאס הורזברך

 למו היא וחרפה וזהב כסף עהס
 אומרו והנה )ז( כיכר
 חל לסמוך ראוי היה בגרונם להגו

 חמנס ידברו ולא להם פה ליו
 אחר לומר הנזכרים עכו"ס ה אל יר

 החס לאליליהם החלו זסרונות
 הקלון שמפני נס כי בנרונס יהגו

 חסרו דעה למה בקול ידברו
 לאמרמה בחשאי בגרונה יהגו א

 אועושס בס לבוטח יהיה רון
חת עובד מעלת כל הלא כי >(



קטן קטו ההלים אל רוממות
 עד כרכה כפל שהוא כולל נרכוי כן אחרי וכנים אבות את ויברך עמכם

: הראשונית הכתות כב גס וזה פעמים זה כס עלי וז״ח קץ הין
 עשה אשר ולא עושת אומרו אל לכ וכו'בשוב לה חתם ברובים )טו(

תחדשי' עלהשמיס כמאמרסז״ל יאמר עבר לשון

 אשר עושת אני אשר הקדשת והאיץ
 שתמיד עישת אלא נאזר לא עשיתי

 וארץ שמיס ועושה הולך יתברך הוא
 לתת יתברך לפניו קיימים רוחניי'

 כו' השמים נקשר כי חתו לישראל

 יאמר ווה ושמכם זרעכם יעמוד כן
 ישראל חתם ברוני' כי ספק בלי הכת

 יתבר הוא הלא כי זולתכם ולא לה

 החדשים תם ואו־־ץ שמים עישת תמיד
 נא ושפטו נפש לענזג הרואניי׳
 הלא כי אותם יעשה למת בדעתכם

 כי )טז( לעצמו יעשה לא השמים
 השמי' ושמי שמיס שהס שמיס השמים

 נעשות צורך ומה לה' לו יש כנר
 לגני נתן מעתה וגסהחרץ זולתם

 שמיס עושה למי איפה כן ואס ארס
 לעכי״סלא הס )יז( חדשים וארץ

 שנשם יה יהללו העכז״ס הס המתי'
 והראיה יזפו כן ידי שעל נעשו זה

 מישראל שאפילו דומה יורדי כל סולק
 כמותם לדומה מתנמסרי' כמה יש

 יורדי' אס כי לחמת ימסרו נלכד שלא
 לקוס יזכו שלא אות הס בעצס
מהכלל שיצאו הנמנים הס יה להלל

 בתכיס טי :עדייכסועל־בניכם עליכם יהלה
השמים טז : וארץ שמ;ם עשה ^השליהזך

 : דומך־ז כל־יךדי ו^א ".קלהריה המרתיכם
 :^עתהועד־ע)לםהללךיה ואנחנו י״

 ,^ל“ם־י^עיהוהארת אהבתי א קיו
 כי־הטהאעל ב תחנוני:

 ומצרי ׳חבלי־מור־ז אפיוני ג אקרא: וממי לי

 ובשכדיהוה י ;אמצא תלן צרה מצאוני שאול
 יהויה חנון ח :נפ^י מלטה אנהיהלה אקיזת
 ♦הליה פתאיס שסר י :מרחם ואלהינו וצדיק
 בי־־־ למנוחיכי נפשי שובי ז :♦הושיע ול; דלותי
ממותאת־ נפשי חלצת כי ח :עלי-♦ נמל ירוה
 לפני אתהלך :*מדחי את־רגלי סן־דמעה עיני

 אני כי־אדבר האמנתי י ;החיים כארצות יהוה
 בחפדכל־האךנם אמיתי אני יא □אד: עניתי

נזב
 הוא שלכם באופן העכו״ס שהס המתי' עתה גס ומה וכו' כאפיקירוסיס

 משיבי' )יח( לה' אתס ביוני' כי רק זה וחין הוא הטוב מכין יתברך
 להחזיק אס כי יתברך לו נשלס גמול נגה כלומר והבחנו וחומרי' ישראל

 תייחלן לא וחומר הקדש רמז משיכת הטוכה כל על יה נכרך כי טוכה לו
 הטונה קכלתס ככר כחלו הללויה עולס ועד מעתה רק תנחלו עד לברך

: תמוט ולא א ה ודאית כי

 היא שמיעה הנה וכי' ה ישמע כי אהבתי 00 קטן
 אמר מקרוב אזן זהטיי מרחוק

 השרת מלחכי סרסורי' ע״י ולא יתברך ישמעה׳בעצמו כי אהבתי הנה
 בעצם אלי קרוב שחיט שמיעה גדר רק יהיה שלא חפי׳ וגס תפלתי שיעלו

 שטרם מאות' להיות אזכה שלא ישמע והוא בקולי אתחיל שתחלה וגס
 שלא קולי ישמע יתברך לפניו תחנוני הס אלת והן אחוש לא יקרחחעכה

 ית לפניו תפלתי ויגישו ויקרבו השכינה או השרת מלאכי שישמעו יהיה
 זמן ובכל עת בכל כולל זה הנה אמנס אמצעי כלי תשמעס ת' זתת ש רק
 כי מלת כי והוא וכו' כי אמנם )ב( המית אל קרוב כין כאבי עודני בין

 כמקום תשמש ופה דהח הלא חשרדילמא לשונות מד ח' ז״ל כמ״ש תשמש
 אשמיע מטרם שגס אלי קרוב ית שהוא לי אזנו הטה אשר שאומד אשר
 אקרא וכימי כחשר תוא רצון עת שהוא אקרא טרס לי אזנו מטה קולי

 עד קוני את ולקר' לשוב איחל שלא למות עת טרס ימי בקרב סהוא
 אך )ג( מחתו רצון שבע אני אז בימי בהיותי כי המו' אל ק־וב היותי
 נכות ;ני ש מצחוני שאול ומצרי אז עתה בהקרב מות חבלי חפפוני כאשר
 עלי מות אימת כי ישכב ולעפר אמות פן הגוף על דואג אשות בשתי
 שאול מצרי וזהו גהינס של מדינה הפעס אמותה אס מיצר אחר ומצד
 ויגון שצרה באופן במקומם אשמוהי שעדיין על מגהינס מצאוני לנפש
 מתם איזה על אדע ולא לנפש גהינס ויגון ף לגי המות צרת כאחת אמצא

 עת והיא המות אחר בשאול הנפש צרת על או אמות שלא על הס אתבע
 הנפש על ואדאג הטף צרת אעזוב )י( לי לאט לשוב פנאי הין כי תפזון
 בה לאחוז נפשי בציות המקוים מהמשחיתים נפשי מלטה ה אנה ואומר

 הנפש על רק ותולעת רמה עפר ליה דבלי החומר צרח על אקפיד לא כי
 גס כי לי יוותר אבטח לא ה' שחנון גס ואומר )ה( עיקר שהוא נלכד

 זה כל עם אמנם ויתור כלי צדק עושת צדיק הוא גס הלא הוא חנון אס
 ותנתלנה תוציאנה באופן מה בצד מרחם הוא בייחוד אלהיט היותו מפאת

 קולי ה'את ישמע כי אהבתי הכתובים שיעור או )א( י ברחמים
ב() רצין בעת יתברך לפניו תחנוני שהוא מת אך שיהיה זמן באיזה
 אקרא שבימי ויעורני יזכרט פניו לחלות הוא לי אזט שהטה רואה כשאט
 אדם בני בעצלות ולאיניחני ימים בקרב עדיו ואשוב שאקרא סהוח

 )ג( הוא טוב לח כי ימיה׳ יקרבו עד ולקראן ה׳ את מלדרוש המניחים
 על אדע ולא אשות בשני נכווה עצמי את אראה כן׳ אפפזני כאשר כי

 אמית שמא או מות חכלי אפפוני כי גוף רפואת על אס אתפלל מהן איזו
 מהגיף שצרה באופן מצהוני שאיל מצרי כי מגתינס לינצל לבקש טוב וטוב
 ונצרת נחומר לבעול ואצטרך נחפז אהיה אז כי אמנס )ד( מהנפש ויגון

 ענייני לנקות אוכל ולח נקידס כמדונר נפשי מלטה ת' אנא ולומר מיתתו
 ההוא נחפזון הרב לדרך צידה ין ולהב
 מוותר אינו חנקה' כי וגס )ח(

 שהוא במה פניו אךאחלה צדיק הוא כי
כיאלהינו נרחמיס שיהיה אלתינו
 מהנפש עיקר עישה שאני וגס מרחס

 הבטחו♦ הסיר לא זה כל עם )ו(
 * יתנרך מקוני הגוף רפואת של

 ממנן יבצר ה'ולח כישומרפתאיס
 לפתי הנמשל החומר את משמור
 נפשי עה אדברה ה עם דברי ואחרי

 הגוף ואני עליך שאבקש עלי תחבל
 בעילם שיגעתי בקברעס חבלה

 הני דלותי לה והומר בשבילך הזה
 ומצות תורה ובעמל בייסורין הגוף

 לא אס קיהושיע גס ולי כן ועל
 נפשי אח ך )ז( בתחייה יהיה עתה

 העליון בעול' למטחייכי שבי מעתה
 תכיחניבעפר חס עלי תחושי ולא
 והטיב עלי שגמל מה כל ה הלא כי
 שהביאך אלא בשבילך עליכי הוא לי

 עולם תירשי למען החומר במלבוש
ולהורות )ח( יגיעי ידי על העליון

 יזכה הנוף גס כי יתברך בי הבטחון
 ואומר יתברך עמו כמדבר אמר

 רגלי חת גס כי חבטח דמעה מן עיני חת וגס ממות נפשי חלצת כאשר
 הוא שגס חס כי מות אחר נדחה מהיות שהוא מדחי תחלץ החומר הוא
 עמן אדמתו וכפר שם כי בח״י ה לפני אתהלך הלח כי ועוד )ט( יזכה
 : יחיד בלשון המדברים הס הזה החיל הגלות בבי כי שכתבנו מה זהיח
 שהיה משת על ז״ל מ״ש כענין ויהיה הנפש על הכל ידבר או )ח(

 ובכית בוכין אותן ראית שמח לה ואומר נפשו עס מסיח
 בגהינס אורך לדחות בקשו שמא דמעת מן עיני את לו אמר עמהס
 ויהיה כו' אתהלך ח״ל להלך עתידה את ולהיכן מדחי רגלי את לו אמרה
 פתת דרך אותו מעבירים העולם ועד מהעולם צדיק בנסוע כי הענין
 מעץ כו' עוברי כד״ח מעין שעושין עי גדול בכי בוכים והרשעים גתינס
 לפעמים והבה יים הראו ועולים אחריו נמשכים הצדיק בזכות ואז הו ישית

 תתעורר עברו מדי חולי מצטער ולפעמים בכייתס על הצדיק מצטער
 הא' על מספר ימים עדט גן קל מליככס וידחוהן הצדיק על הדין מדת
 כו׳ לדחות בקשו שמא הב'אמר ועל כו' בוכות אותן ראית שמא אמר
 מדבר מדאגת גתינס דרך יוליכוס שלא דואגים מהגדולים היו כן ועל
 כמדבר כו׳ נפשי שובי אומרו אחר דון אמר ועניןזהאפשר מאלו אחד
 דמעה מן עיני את גס כן גהינס של ממות נפשי חלצת כאשר יתברך אליו

 רגלי אה וגס עמה הכנה פ! בוכות גהינס רשעי נפשות את מראות
 העלה רק )ט( לעלות גתינס דרך אעבור לא כי שם חותה מלדחות
 כן' אתהלך וזהו גהינס בדרך שאינו החיים ארצות דרך החיים בארצות

 מאד עניתי אני הלא כי לי יהיה כן כי אדבר כאשר האמנתי זהנה )י(
 מאד שענית למה שמא אדרבא תאמר ושמא )יא( ומציל ממרק והעוני
 מות ואימת ובצער אותך מגלה שתית יתברך במדותיו הרהרה אפשר
 והרהרתי אמרתי חני אס הלא כי זה מהרהור לי חלילה הכת רע■; בחרב
 כל וז״א אין אס לו נדבר אס שמואל דבר על רק חלילה ת על לא י נחפז

: מהקיים היה לא למת לו שדבר היה יקברך הוא שאס כוזב האדם
 חני שהנה החייס בארצות שאתהלך אדבר כי האמנתי יאמר או )י(

 ייסורין ידי על נקנה הבא ועולס הזה בעולם מחד עניתי
 ה" נא תאמר וחס מות באימות לגבעה מהר משחול נרדף בהיותו והוא
 וכזה נמלך שמואל אותך שמשח במה בטוח לבך היה כי ענית לא הלא

 הלא כי )יא( ךלינצלדקיימדלךשעתאהנהלאכןהוא3היתחמיץל
 לן נאמר שלח אמת שמוחל לי חמר ולא כוזב הארס כל בחפזי אמרתי אני
 : בו מאמין בלתי הייתי אס לינצל בטוח ליי היה ואיך יתברך מאתו כך

 לתפלתם הקב״המהאוה היה הס כי החבות הפך חני יחמר או )א(
 )כ( תחנוני והן קולי את ה' ישמע כי אהבתי אדרבה ואני

 אמר דאת כמת תשובה ימי עשית והוא לשמוע שתחב שידעתי זמן ויש
 שירכה ימי שבעד אקרא ובימי לי אזנו הטה ודחי כי ואז בהמצאו ה' דרשו
חבלי אפפוני אן כי הוא והטעס )ג( אקרא לחיים שיכתבני ה לי אותם
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קטן תהלים אל רוממות

מה^אשיבליהוידהכמתיסולויהיעל♦ * כזב:

 שמא מצאוני שאול ומצלי זה לעומת אך ח? למות אז כלינתבוני מות
 אמצא מגהינס ויגון מהמות צרה כן ועל שקולה ואלך לחיים אנתב לא

 לקבל שהוא ק מט משיקול למלטה הנפש על לבקש בחרתי כן על )ר(
 על מלבקש זה טוב כי נפשי מלטה ה' אנה לפניו ואומר מאשמיחי חשובה

 יתברך הוא ואז )ה( גופי חיי

 שהוא מהנפש עיקר שהעשה כראותו
 אט חלקי שהוא מהגוף ולא חלקן
 בעיל׳ ף לגי חיים זר נו תחלה אז ואמי
 חנון וזהו לנפש חיים כך ואחר הזה

 לפנים הוא חנון כי והוא וצדיק ה
 אשר את וחנותי נענין השורה מן

 הוא וצדיק הגין שאינו אעפ״י אחון
 תחלה ני הוא אך המן שהוא למי

 ראוי הבלתי לגוף שהוא חנינה עישה
 שהוא וצדיק כך ואחר עצמן מצד

 כלבד ולח עצמה מצד הראויה לנפש
 גס אס כי הרחמים כעל הנו׳ השס

 שהוא במה דין שהוא אלהים שם
עש!תי אחרי מרחם הוא אלהיט

 נדרי יי " אקיא ♦הוה ובשם ♦שי^ותאשא ביס י>
 בשני ,יקר טי :נגךה־נאלכי״עמו אשלם ליהוה
כי~אני ♦הורה אנה טי י :לחסידיו המןתה יהיה

 : אקרא ♦הוה ובשבט תודה זבח אזבח לך י*
 : 1לכ>מ;עמ נגדדדנא אשלם קהלה נדרי יח
ירושתם ברתוככי ביתירהורה1 בחצרוחז י־י

הללו קין

* ושמא )ו( ה' עד ושובי מהנפש עיקר
 אשימר ארזנתולז תעלה איך זו ימצאה לעשות ידע שלא מי החמר

 מגופי טפל ועשיתי תשובה ידי על שנתדלדלתי דלותי כי ה פתחים
 *• עמי מקדק כן שעל פתי היותי לבלתי שהוא יהושיע שולי נדי הוא
 לא דליתי ני ה' פתקים שומר זו המצאתי בלי רבים כשהם יאמר או

 למנוחייני באומרו וכן ה״א והוסיף יהושיע שולי כדי רק היתה
 בה״חועת״ב נברא הגוף מל הנוגע הזה העולם ני והוא יו״ד הוסיף

 העול' על ני לרמוז יתירה ה״א הטיל הגיף על בדברו נן על ביו״ד נברח
 בע״ה הנפש חיי על שהוא למנוחייכי ובאומרו ידבר הגוף חיי שהוא הזה
 ידבר ביו״ד שנברא הע״ה מניחת שעל לרמוז יתירה ביו״ד למטחייכי אמר
 על לגיף גס הקב״ה הטיב הנפש בטוב שבחר על ט אומרו ואחר )ז(

 להתענג והרבי למנוחייכי נפשי שובי לה ויאמר הנפש אל פניו הפך כן
 עלייכי זז״א בגללך לגוף שהיטיב עלייט טוב לי גמל ה׳ ט אחר כדשן
 ממות נפשי חלצת כי }ח( *• הורגנו עליך רחל עלי מחת כד״א

 מלהיות כשנח שאיל במות זה כל אומר דוד שהיה ז״ל רש״י דעת הנה כו'
 העבר על להודות חייב אני דברים ג׳ על יתברך לפניי יאמר ובזה כורח

 יד שלחתי שלא החטא מן אותה שהצלת שלה ממות נפשי חלצת כי א׳
 שלא דמעה מן עיני את ב ♦ נפשי איתה כן ידי שעל וסיעתו כשאול

 על וגס תפלתי שתם לא כי בדחקי תפלתי לשמיע כדי לבכות הצרכתני
 מחת מבקש תמיד שאני מדברי והנה מדחי רגלי את והוא הגוף הצלת

 כחברהס הייתי לא מעצמי בטוב לבחור בי בוטח ואיני נפשי הצלת על ה
 שעם כנח אס ט לתומו סעד צריך היה שלא לפני התהלך בו שנאמר

 כן גס אמרתי ואני החטא מן לישמר סער צריך שהיה התהלך האלהיס
 להיותי לי היה זה ט אומר אני כן על החטא מן שהוא נפשי חלצת ט

 כאברהם ה לפני אתהלך מעתה אך )ט( לח״ל ןבןרח לטלמט
 ותהיה העליונה ארץ כנגד המכוונת כא״י הוא החיים בארצות בהתיישבי

 שאול שמת מעתה כי כאברהם כאשר שלמות השגת אל לעזור מעיר לי
 בעצם שהאמנתי אס ני הקיום מסופק נדר זה ואין )י( נרדף אהיה לא
 שלא עד יצרי נכנע ובייסורין מאד עטתי אני כי על י. דובר שאני מה

 נמשחת ט עינוי לך היה לא תאמר ושמא )יא( לתומי סער אצטרך
 זה הנה שעחא לך רקיימא תנצל שעכ״פ לבך בטח ובזה ה מאת למלך
 כל בחפזי חמרתי אני אך שמואל שהמליכני למה מאמין הייתי אס היה

 הטובה כל על נו׳ לה אשיב מה )יב( : כדלעיל נו׳ נוזב האדם
 צריך אינו הוא ני לה נמול אשיב מה כנז' יתברך מאתו מקוה שאני הזאת

 עדיין נלס היותי מח עלי שגמל מה מנל תגמולוהי בל הלא ט לזולתו
 לב ובשום הנל על תמיד לו קייב שאני הביר רק לשלם אוכל שלא עלי

 הזה בעולם לי שעשה מה כין לומר זיו״ד ה*א שמיתר תגמולו סהל״ל
 לו להשיב אוכל שלא עלי עדין הכל לע״ה לי שנדר מה בין בה״א שנברא

 אפשר אי גמול להשיב נחתי שקס אחר מלשאול אמנע לא כן על במול
 אלא איט שאשיב מה כל זה מעין אז שעבר מה כמו שאשאל מה חהיה

 כן יהיה לשאול שאוסיף מה גם כן ואס חוב עלי שהכל מניר שאני מה
 שכוס לעתיד אני עתיד כי ידעתי הנה כי היא ובקשתי ושקלתי )יג(

 אבןדילאכידין והוא משיח הוא דור הכה ט והוא נו׳ אשא ישועות
 ואספא פרזלא והדקת שכתוב כא'כמקרא מלטות להפילד׳ שעתידה

 נחשב זר כמו הלא כי אמת והן מלכיות הד שהם ודהבא כספא נחשא
 בקצת כתבנו אך ודהגא כספא נחשא או כחן מי כי ההוא הכתוב מאמר

 אשר שכתוב מקרא על הזוהר נספר מאמרם הוא דבר פשר ני מקומות

 היו שעבודם בסוף מהחלטות אחד
 אחת ישועה כוס נושקים ישראל

 ד׳ כל ניס לעתיד אך נחילות מד
 א כאמו'והו החח בבת אשא ישועות

 עושה ה הב לבא לעתיד עטןמז״ל
 אומרי' כך ואחר לצדיקי' סעידה
 עד כו׳ זימון ברכה שיברך לחברה'

 אברך אני מ1ח והוא לדוד שחומרי'
 כמפורש אשא ישועות כיה וזהו כו'

 או היות על כי הכז' כמאמר אצלנו
 כיה קרחו ארבעתן ניללת ישועה

 שבשם לזיתיות ד' כנגד שהס ישועות
 יתברך נקמתו ידי על אז הנשלס
 הזמן שעד מה חדוס הוא מעמלק

השסשלס כביכול היה לא ההוא

 לשר כל לקום שעתידים שהוא יצבאו לשר נאמר ולא ירושלם על צבאו
 ווהו האחרון המלכות עס ענשס לקבל ההוא בזמן ירושלס חת היצרו
 אשר היטיב וכזה לשעבר שהוא צבאו אשר אומרו בזה ויצדק צבתו אשר
 כזמו דוד יריק ארבעתם את ני בא ודה נהפא נחשא פרזלא והדקה דבר

מכל הצלת שבכל גס כי נמצא ההוא

 אין הזה שבזמן גס כי כלומר אקרא ה׳ ובשם וזהו כו׳ ית כס על יד כי
 ת' נאמר השס שיושלם לעתיד אז חלהיגו נברך רק לרבוא אפי' אומרים
 ישועת כוס כאשר שלס שהוא חקרא ה׳ ובשם יאמר אחשוב וזה אלהיט

 ט ה ידעתי דוד שאומר המקרא התכת עטן חל ונשיב בזימון אשא
 ובקשתי שאלתי חך )יד( ה'אקרא ובשם אשא ישועות כוס לעתיד

 קרבנותלה' שהס שנדרי באופן בימי עתה המקדש בית שיכנה היא
 אומרו וזהו הכית בחיטך או רגלים משלש בא׳ עמו לכל נא נגדה אשלם
 השכינה על לרמוז נגדה כאומרו הה״ח והוסיף עתה כלו' נא נגדה

 וקשה שיקר ה' מדתך זו והלח )טו( לה״א הנמשלת הבית על השורה
 לפני קשה שהיה זה פ על ז״ל כמחמרס שימותו לחסידיך לאמר לפניך
 לא כפיהס מיתה שוקלים שהס ואלמלא הצדיקים על מיתה לגזור הב״ה

 גס לחסידיו המוחה לחת ה בעיני שיקר קחר יקמר ובזה מתים היו
 מיתתי ותיקר כלומר עבדך אני כי ה אנה הלא )טז( חסיד שאיני

 היות על עשה בגיני עושה אינך ואס בה יבנה עד ימי והאריך בעיניך
 שזהו ז״ל כמ״ש שלמה עד ימיה שהארכת רות אמתך בן עבדך אני ט

 ששם לה ?יה וכן שלמה אלא שלימה תקרי אל שלימה משכורתך ותהי
 היא מלכוח של לאמה המלך קס ל כסק וישם שנאמר אצלו כסא לה הושם
 לי והחיך אמתך כן היותי עם עבדך הייתי זכות חתחכר כלומר רות

 לקרא ישועות כוס כעת אשא שלח גס כי כהיכלך ואבקר אז עד כמוה
 צרות מכמה. שהצלתני למוסדי פתחת חשד על לפקוח ה כשם עליהם

 מיכל ממנה שהבריחני המשככ על כמאסר שהייתי מוסרות לי שהיו
 אט אלה כל על )יז( לי פתחת ואחה שאול עס ובמעיה ובקעילה

 על שהוא התודה על ׳ וא שגמלתני הטובות כל על ח זבחים ב׳ נודר
 לך מודים שאנו על לך הנחנו מודיס דרך על שהוא לך להודות סזכיתני

 ואמר מעתה נדר ושניהם זבחים ב' הס אך תודה חזבח לך חמר שלא זוהו
 על בשם שהוה חקרא ה׳ שבשם עתיד אני וגס אלה נדרים ב' נודר הנני

 אפשר הנדרים לעטן רך )יח( עתה איט ה עטן והנה הנו' הכוס ידי
 נדרי חני והנה בשלישי לעתיד או בימי שיבנה ראשון בבית עתה לשלמם

 שיהיה נא נגדה שיהיה היא בקשתי אך לעתיד או עתה אז חשלס לה'
 ההוא שהמקדש שגס )יט( ויבושו קויבי שיראו עמו כל נגד עתה

 אלהיס מעשה שחוק כיח קראו יעקב כן שעל רוחני אלהים לכית מתייחס
 הכית נערך הוא גשמי מעש? הזה מהעולם שהם ושט ו רחשי שהבית

 בית בחצרות הוא זה שב״ה אע״פ יאמר ובזה הטרקלין לפט כחצר ההוא
 העילמוח ׳3 בחינת בו היות יבצר לא זה כל עם בשלישי טוב והיה ה׳

 בתיבת יתירה ה*א וזהו ניו״ד הנברא זהע׳ה בה׳א הנברא הזה העולם
 ב' של האותיות ב' הן יה הללו כן ועל בתוככי בתיבת יתירה ויו״ד נגדה

 וגס אשא ישיעיח כוס לעתיד ט ידעתי יאמר או )יג( * העולמות
 ה' בשס מהנקראיס א' הוא משיח ט בזימון אקרא או ה׳ בישס בהקרא
 חמצא אס שנדרי קשלס ל?.' שנדרי היא שחלתי אך )יד( רשב׳ן כמאמ
 הוא יקר כי והטעם )טי( עתה שהוא נא נגדה ב״ה שאבנה לה׳ מקום

 יאמרו יבנה טרם מיתתי תקרב ואס לחסידיו המוחה ה׳ לפט וקשה
 ידען וגס שיודע ועשה עכדך אני ה'כי ותנא (1ט )אני חסיד טלק אויבי

 את בעז לה שחמר ז״ל כמ*ש היא אמתך ט פיסול איט מרות בק שהיותי
 פתחת כן ידי על כי הוא ממנה באתי ואס השפחות מן ולח האמהות מן

 הקליפות תוך אסורה היחס שנפשו האמת מחכמי הנודע והוא למוסי־י
רחצי סיר מואב על אצלם וככתוב למוסרי פתחת וזהו יצאה לוט ידי ועל



קז קיח קין תהאם אל רוממות

 שבחויתו• כל־גויןם אתקיהוה הללו - קין
 ,כי־גברקליגו ב כל־האמים:

: הללריח לעולם יהוה ואמת חסדו

 ^כי־טובכי^ערים הורן א קיח
 יאמר־נאישראל ב חסך:

 כי בירת־אהךן יאסררנא ג :חסדן לעולם כי
 לעולם יאמררנאיראייהוהכי י לעולםחסדו:

 :יה במרחב קנני יה מךהמצרמראתי ה חסך:
 ידוה ז :אדם לי מה־יקשה אירא לא לי יהוה י
 לחסות טוב י׳ :בשנאי אראה מגזרי׳ואני לי

 ביהויה לחסות טוב ט : ביהוהמכטחכארס
 כי יהוה בשם סבבוני ייבל־נוים בנדיבים: מבטח

 ס:רניגס־סבכוניכשםיךחזבי יא אמילךם:
 קוצים כאש דעכו בדברים סבוני י* : אמילם

בשם

: כדלעיל כי' אזכח לך

 אלן כי מרז״ל ידוע הנה כו' מיי כל ה' את הליו )א( הין
לא לה כיזרבן הפשירו כמה המיס ידעו י

 שהיה מתה יותר להס היה לישר הנא שפע תבירוצי כי והוא החריכוהו
 לכא יתכן ובזה החרק אחר להס

 התזמור ענין כל כי והוא הענין אל
 ידבר ראשון בית בנין זמן על הקודם
 ואות' המקדש זמן על מדבר ועירנו

 כאם )ב( כו׳ מי' כל ה את הללו
 תראו ואס הכית בזמן חשדו עלינו גבר

 לעולם הוא רחמנותו שהוא ה שאתת
 וה כי החורבן אחר גס להס

 כענין הנמשך דבר אמת משמעות
 רחמים שנמשךלכס מה נאמנו לא מיס
 כס על שנשבע יה שם את ע״כ

 ינקם עד ו״ת עם יתחבר שלא יה
 לכם טוב תות וכוחני ע״י מעמלק

 ארז"לעל והגה ♦ חותנו לישר
 חנניה חת שכשהפילו האלו המקראות

 ה את הללו חמר החש כבשן אל
 עלינו גבר כי חמר מישאל כו' גויס כל

 ה'לעילם ואתת אמר עזריה חשדו
 ראה מה להם הוקשה כי ויהיה הללוי׳

 ,גויס כל הי את שיהללו לומר דוד
 שידבר לפניו הגייס כל היו היכן ועוד

 אומרו ועוד * כו׳ הללו אתם לנוכח
 ה ואתת אומרו ועוד ♦ הס יהללוהו חסדו עלינו שגבר על איך כי נכר כי
 שהיו שבזמן חמרו כן על * הקורס אל ומתקשר מתייחס בלתי יראה ,כי

 חמר חז )א( ילישניא אמיא עממיה כל ומתכנשין כד״א יתד הגזיס כל
 אנחנו שבקדש רוחכס על יעלה חל להס לאמר והזח ט הללו חנניה להם
 שאלו אס כי הוא כן לא כי בדבר והצלה ריוח המיס לכללות אין ה שם את

 היו לא כן עושי' אנחנו גס היינו לצלס שהשתחוו מיש עס המון כשאר
 המיס כל גס והיו עולם אין ישראל אין אס כי עילס ולא עוד ישרחל

 הקסם היה כי השרון חבצלת בספר למאמרנו נס ומה מתבטלים
 של שרו טומאת חלחת תחת עצתם שמיס שתיו החומות כל בהשתחות

 שמו מקדשי על גייס כל ה׳ אח תהללו שיאות כאופן שס כמבואר בבל
 איך העול' עיקר אתס אס ויאמרו ישיבו אפשר והיה )כ( היוס כמונו
 עלינו נבר כי מישאל חמר כן על והותר ככס לכו נס היה טובה לכס שהי'

 נגד הלא ויאמרו יענו ולבל לכס נמשך עלינו גבר מאשר שהוא חשדו
 עזריה בא לזה טוב תלאיס המיס וכל בגלות שישרג! הוא בהפוך כי עיננו

 יהיה לעולם שלם כלו' ה אמתת יתמהמה כי גס לעולם ה ואמת ויאמר
 בזמן שהוח נקרא יה ששס בעוד כי הללויה כך ובין כך בין אך פני' כל על

 ואו שלס ה' יהיה שאו ית בלבו נקס יום עד בגדולה אתם ישראל גלות
: בלבד לישראל טוב אך יהיה

 רז*ל קבלו מאשר הנה כן' טוב כי לל הודו )א( קיח
נו׳ מיס כל ה חת שהללו בסמוך כמדובר י

 נינקוט החש מכבשן כשנצזלו ועזריה מישאל חנניה ההס הכתזבי' אתרו
 יתכן פידרכסז״ל ועל ההם הנקובים נאמרו בבל גלות שעל מיהא

 הכתובי ושלשת כו' לה' הודו חמר כה עד בו דבר אשר בבל גלות על כי
 עס ההודאות חלוקי בזת ויצדק האחרונות הגליות שלשת על שאחריו

 ועוד * ה ויראי אהרן יוכללו שס טוב כי לה' הודו סתס שבאומרו היות
 " ידבר ישראל על לח הקורס פסוק כי יורה ישראל נח יאתר באומרו כי

 הגלית עיקר דבר על בבל גלות דהיינו מניה דשליק מאי על אתר חך
 שיש מה נהיה אז לו שישתחוו ישרחל כל על נ״נ שגזר הצלס ענין שהיה

 שעל ועזריה מישאל חנניה שמי' שם קדשו אשר שהוא לה יודו המיס וכל
 העילס היה כן שתלמלא הארץ מיי ולכל לישראל קיום היה ידיכן

 לשלשה שלא כלומר חסדו לעול׳ כי טוב כי לה׳ הודו אמר כן ועל מת;טל
 כי וזהו עולם היה לח כן לא שאס לכל אס כי והחשד הנס היה אלה

 שתם נאמר כן ועל חסדו הוא עולס מציאות להיות שהוא חסיו לעול׳
 על אך )כ( טיבה לכלסהיתה כי האומות ולכל לישראל כולל שהוא
 חסדו לעולם כי ישראל נא יאמר אמר ממנו יתברך שגאלנו מדי גלית
 הס מה כי רשב״י למדנו הנה כי העילס יאבד פחד היה לא אז כי והוא

 כן שאין מת לפני' אלא עמהס עשה לא הקבה כך לפנים אלא עשו לא
 מתקיי׳ העול' היה לא שמיס שם מקדשי' וחבריו חנניה תיו לא שחס בבבל

 שמחו לא שישראל יון גלות ועל )ג( לישראל צער רק במדי היה ולח
 פרצות פרצו וגס בנותיה' ועל עליה' יון יד נשתלחה אדרבא כי בעצם

 הוא עליי כן על הנהני' חשמונאי כני רק נעצם שמחו לא בהיכלא!
 גחולת דךעלי )ר( חסדו לעיל׳ כי חהרן בית נח יאמרו חומר

 עליה לו יחמר קדוש נו' הנשחרבציין והיה נחמר עליו אשר העתידה
 יהיו עי רק באה עתידה גאולה חין כי כו׳ ה׳ יראי נא יאמרו אויזר הוא

 ידי על שהוא ה ירחי הנשחרים כל
 : כמדובר כניס כל על השובה
כי כתבני ט׳הנה המצר מן )ה(

 הגאולה על הלו המזמור
 ן העני חל "ונבח ידבר העתידה

 הגדול השם יהיה כי ידענו בחשר
 והוא לה'בעמלק מלחמה ידי על שנס
 כי ידענו כי המשיח מלך ידי על

 ומעתה המשיח מלך הוא דוד הוא
 הכת 1ישר עתו עס כמדבר וידבר בח

 דחיתי מאשר העתיד על אני בטוח
 הנה דור יאמר ובזה כעת במלכותי

 העתידה בישועה חבטח וחומר מקל
 בהיותי המצר מן כאשר הלח כי

 בבית הוא נאשר שחול עם במערה
 עדייו כי יה שיצילני יה קראתי וה הס
 על יד כי ד"ח כמה שלס השם היה לח

 כמרחב ענני כן פי על וחף כסיה
 שהיה לשחיל !קרחתי החוץ כשיצאתי

 להתחבא יכולתי שלא במרחב

 עם מניס באין עצומה שתיההסכנה
יה שס המרחב באותו ענני זה כל

 אירא לח שודחי שלם לי שה שלס הסס שיהיה לעתיד מכ״ש כן ואס )ו(
 שה חחר חדס לי יעשה מה כי גלגולי שחני הראשון אדס חטא מחש־ לח
 הראשון חדס שקראו הוא זה שס כי והוא חקרא ה' ובשס למעלה ש כת לי

 ־ שה' אחר כן וחס הראשון אדם שקראני שתי הוא ת אני ז״ל שאתרו כתו
 הדבר נתקו שככר אחר חטחו מחתת חדס לי יעשה מה אדס שקראתו לי

 עוזרי לייב ה' הלא כי בחמת ונחי ם שהם מעונותי אירא לא וגס )ז(
 נקרא כן על כי עוזריו הן הזכיות ועינות זכיות לו יש חדם כל כי והוא

 מחמרם וידוע שונאיו הס הן והעונות אצלינו ככתוב חיל איש הצדיק
 דגמרא ואוקיתנח כזכיות נעשים שזדונות תשובה גדולה רשב״ל ז״לאמר

 כי שונאי שהם מאשמותי פח־ לי חין יאמר ובזה מאהבה כששב דהיינו
 בלי עליהם וה' קדש :כי מל מהן שנכרתו שהםזכיותי כעוזרי ה הלא
 כי העונות הס בשונאי כן גס הנזכר השם חת ארחה כן נס וחני ספק

 יראה עליהם וה קדש ולשרפי לזכיות לי שיחשבו בחופן מאהבה שב אני
 זה שלמדו ז״ל מאמרם על חצלנו שכתוב כמו עוזרי שהס בוניות כחשר

 יחיה חיו עליהס וצדקה משפט ועשת מרשעתו רשע ובשוב מפסוק
 שלש על וצדקה המשפט עם הזדמת שחס ברשעתו כי הוא ח׳ל שפי'

 חחד כל ל־כות יהפך כי יחיה רשעתו על גס כי יחיה חיה חלו כהות
 תבטחו ולא חשובה עשו ישראל בני חקס זה כל ועל )ח( מעונותיו

 ישראל צדקה ידי על כי באתרכם העס נדיבי צדקת כזכות ולח בזכותי לא
 שלא חימר חני זכיתי על הנה כי תכונני בצדקה מפסוק כנודע נגאלין
 בעושי לח וגס )ט( באדם בה'מבטוח לחסות טוב הנה ני תבטחו
 מבטוח בה לחסות טוב הלח כי להס העמוד שזכותם שביניכם צדקה

 סבבוני גייס כל הנה כי תראו ממני הנה כי והרחיה )י( בנדיבים
 ה בסס כלס וחדוס לעוזרו הבא דמשק וחרם צובה ומלך ומואב פלשתים
 )יא( בנדיבים או באדם בטוח ידי על ולא אמילס כי היה בו שבטחתי

 זגס ועמק חרס וחחור פניס סבבוני גס שרוכי כך שאחר אלא עוד ולא
 עלי נאספו עיר והדר חרס כן אחרי וגס )יב( אלהבשסה'כיאתילס

 סעיף יחד המסבביס כדבורים יחד ויאספו זני' ארס וירא שנחמר כמו
 ה בסס זה וכל קוצים כחש לפני זדועכו כדבורים סבוני כך וכיוצח אילן

 ע״י והצליחו לבדו בת בטחו ישראל בבי אתם גס חיפה כן וחס אמילס כי
 הס הזה החיל הגלות רני כי יהיה או )ה( * כמדובר רצונו עשות

 הגאולה על בטחון מיריס הלב אחדות להורות יחיד בלשון המדבייס
 בעלי מסוג מעמלק שהיה מהמן מדי מגאולת וחומר מקל כי ואומרים

 * ולאבד להרוג להשמיד שהיינו המצר מן הלא כי עתה נגאל הזה גלית
 קראתי ולא מזרעו המן אשר עמלק נגד העומד הוא יה שם כי יה קראתי

 לנו ולהיות מאויבינו לינקס להפך לי שירחיב לק המצר מן שיוציאני אלא
 המצר מן לצאת שהוא יה שקראתי מה הוא המצר מן אמר ווה מעלה

 לי הרחיב גס המצד מן צאת שמלבד במרחב וענני בלבד הגיורת של
 השם חצי ואס )י( היהודים את מנשאים האומית וכל בשינאי שראיתי
לי גס כי תאמר ושמא אירא שלא ודאי לי שלס שת עתה כך לי הועיל

וטת



תין תהלים אל רוממות

 זה נו שהוא גמה לי וה לי עוזר שהות
 יוכלו שלא עזר לי היות לענין הוא

 ארחה וחכי כי היא שחלתי אבל לי
 בה' לחסות טוב ולזה )ח( גשונתי
 לי ה׳ יהיה צריך כן על באדם מבטוח

 זה דבר האלמה )ט( עצמי מצד
 בה ולא בנדיבים הבוטח לעני דומה
 זולתו על כה׳ישוגב בוטח כי לו שיתן

 לבל לו יספיק הלוחי יביס בני והבוטח
 טובלחסות שסמך זוהו ברעב ימות

 או )ח( * בנדיבים בה'מבטוח
 הזה החיל הגלות בני שחומרי' יקמר
 רפינו ראשון בבית גלינו כאשר הנה
 בה' הדבק שהוא מתורתה ידינו

 ירושלים שיקיף שחמר בהי ונבטח

 שיקיפנהאשובמי שאמר ובמי מיס
 שני ובבית השמימה שיעלנה שאמר

 בשלשה נבטחו בת צדיקים היו שגס
 שבוע כלבח ובן נקדימון נדיבים

 שניים כ״ב שיפרנסו הכסת ציצת ובן
 אך ונאבד ועצים ושמן לחם נמציר
באדם מבטוח בה' לחסות טוב עתה

 אך להגן יספיק שאפשר אמת הן כי " כדאי זה אין אדס שהוא משיח זכות
 שהמשיח באמרי גס כי תאמר ושמח )ז( לי קדס יעשה מה קנינית הטבה
 הקב'ה של בשמו שנקרחו משלשה אחד כי והוא לך ה' כחלו הוח לך יעדר

כמשיחי כעוזרי בהיותו לי שת מת לומר בעוזרי לי ה אמר לזה משיח הוא

לנפל דחירתני ,דחה יג : הפיאמילם1כשםיה
לישובה ויהי־ל וזמרת עזי יי ־. עזרגי ויהוח

 •תהו קול טי
טי עשההיל:

 : מעש׳־יה ואספר כי־אחיה לא־אמות יי :דקיל

פתחרלי “■ נתנגי: לא ולמות יה ׳סרני יטר יה
זה־השער ד  יה אודדה אבא־בם צדק שערי־

< כא :בו יבאו צדיקים ליהוה
 לישועה ותהי־לי

כג :פנה לראש
 העזה הברנים מאסו אבן כב :

היא דהיתהזארז מאד־זיהוה
 בעינינו נפלאת

:נו ונשמחה
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 הנגילוה1ה;זה־היוםע^הי כי :
אנא נא הושיבה1 יהוה אנא כה

בשסיהוה הבא כרוך

ברכנוכם

 והראיה )י( שני כבבית בנדיבים מבטוח וכן )ט( ראשון בבית כאשר
 עממיא נאצר נכוכד בצלם סבבוני גייס כל שהנה ה' חלא לבו עומד חין כי

 ה'וכו׳ ואמת ,ועזריה וכו׳ ה הללו חנניה שחמר ה׳ ולישניאבשס אמיא
 היה ה' בשם כי נמצא זיל שאמרו כמו ת מלכיו ד' ונשרפו התנור נתפרץ

 ובשס בגיזרה שבביני גס אחשורוש בסעודת במדי סבוני )יא( אמילס כי
 יון סבוני )יב( היוס והמן המלך יבא תיבו' בראשי כנרמז אמילס ה

 יד על חמילס כאשר בשסה׳היה עקיצות בכמה העיקצות כדבורים
 ה' באלים כמוך מי באמור נוצח שהיה מכב״י שנקרא חשמונאי יהודה

 עמו עם דוד דבר אחר כו' לנפול דחיתני דחה )יג( : מכלי ריה
 מעצמו ראיה להביא בלתו חין מושיע כי בה הבוטח טוב רב מה ישראל

 להמיתו בנבל דחה הבת לומר וכוי דחיתני דחה ואמר יצרו נגד פניו הפך
 והיה להורגני בח היותו על להמיתו בלבי כסוס במערה בשאול דחיתני

 )יד( * נכשלתי שלח עזרני וה' לפוקה לי זאת שתהיה לנפול כדי זה
 כ״ז עם יה במרחב ענני כי יה שס היה להצילני וזמרת עזי כי היות זעם
 לומר כו' עזי יאמר או * הרע מיצר לישועה לי הנזכ' שלס השם לי ויהי

 וכריתה זימור שהוא וזמרת עזי כאחד הפכים שני פועל יתברך הוא כי
 היו פני כי היה וזה הפכיס שני שהם ורחמים לישועה לי ויהי לשונאי
 יאמר ואל )טו( אותי ומושיע אויבי כזרת יתברך והיה בקרב הולכים

 אויבי הכרית הפכים הב ה'פעל ולא בעס הממית הייתי אני כי איש
 עס כאשר יעשה חפץ יתברך כשהוא הלא כי הוא כן לא כי אותי והושיע
 והיה וההגדה ההלל קזרין בתיהם תוך ישראל היו כי בז וכיוצא חוקיה
 זה כי חיל שעושת הוא ה ימין כי בחוץ חילו וכל בסנחריב מכה יתברך

 אהליה' אוך רבה בקול ישראל שהיו וישועת רנה קול וזהו יתברך דרכו
 ,)טז( מושיעם יתברך והוא מרנני' ישראל שהיו ישועה להם וה׳עזשה

 כענין העול' מן ומסתלקת רוממה ה׳ שימין בעת אפילו אס כי עוד ולא
 חיל עושה ה' ימין היה למעלת וירוממה ימינו אחור שהשיב בחרבן

 אמרתי כו'הלח אמות לא )יז( * ועזריה מישאל חנניה את ומושיע
 אמר כמדובר לי הושיע שלס. השס זה כל ושעס יה במרחב ענני כי

 והוצרך להושיע כדאי בו א* יה שם כי שומע לב על יעלה אל פתה
 חי אס כי מת הייתי לא חס גס כי איפת דעו כי לכך שלס השס חלילה
 כלומר אחיה כי אמות לא וזהו יה שס להלל יספיק לא זמני כל לעולם
 קצה אין כי יה מעשי לספר לי ישאר תמיד לעילס שאחיה זה וכל לעולם
 בשם להושיעני לכבדני הקב״ה שרצה אס כי אמרתי לא כן ואס כלומר

 )יח( הוא גס לעשות להפליא ותעצומות עוז היה יה שבשם עס שלס
 יה יסרני יסור הנה כי יה פועל<שס הפכי׳כאחד שני אפילו כ״ח עוד ולא
 )^ז( בתכני לא ולמזת זזהז המות מן מצילני היה הייסורין ידי ועל
 שאבא עד השערים יפתתו שלא המקדש בית בהבנות אף אס כי עוד ולא
 בית שער לפני דוד סל ארונו שתוליכו רבת במדרש זיל כמאמרם אני

 השערי׳ נפתחו ואז משיחך פני תשב אל עבדך דוד בעבור ואמרו המקדש
שערי לי פתחן כיהנה יה שם גדולת נעיניכס ימעט אל מעתה דוד אמי

 ולמה )ך( יה שם את אודה יה אודה בס אבא אי בשבילי שנפתחים צדק
שלבית השער זה כי הוא הלא שלס ה חודה אמר ולא יה אודה אתר

 יבואו בלבד שצדיקי' זמן יהיה ־(שר כ שלם שס כלו' לה יתייחס המקדש
 צדיקים לא אס בישראל ימצא לא אז כי המקווה השלישי בבית שתוח בו

 בציון הנשאר כל כי בלבד גמוריס
 חך לו יאמר קדוש בירושלים והנותר

 ככל ה' יתייחס לא ההוא לזמן קודם
 או )יג( י יה לשס רק חותותיו

זכו'דברי דחיתני דחה אומרו יהיה
 באמור הזאת האחרונה ישועה מצפי
 בה בטחון משוללי אנו אין יתב אליו

 הקודמים מגליות כאשר מזה ייצילני
 בבבל דחה קדמו פעמים ג הנה כי

 היתה אז כי ביון לנפול במדי דחתני
 וה׳ כדתה' שנגעו בעצם נפילת
 גס בטחתי בזת כנו' בשלשתס עורבי

 היא בקשתי אך )יד( הזה ברביעי
 לי ויהי יה וזמרת עזי בזמן שכאשר
 מצרים גלות בישועת שהוא לישועת
רה ומלחמה קרב גלי שאז )טי(
 צדיקי׳ באהלי וישועת רנה קול שהיה

 ונושעים בביתם מרננים שהיו
 כך )טז( חיל עושת ה' ימין והיה

 לישר!! רוממה ה ימין תהי זו בישועה
בשונאיו להלחם חיל עושת ה וימין

 ♦ הקודם ע"ד והשאר נחריש ואנחנו
 ניתן שחלותיו שחתר המתפלל כדדך וכו׳ עניתני כי אודך )כא(

 להבא לנו יעמוד שת' הבקשה אחר כך בסוף הודאה
 כי גס ויענהו ה' את הקודח הנה כי והוא כו' אודך ואומר הודאה נותן

 גס אס נס ומת לו טוב רב חל שיענהו שיזכה חס כי מגלותו יושיענו לא

 מתגלית מישיעני היית שלא גס עניתני כי אודך הנה ח וזי יושיענו כן
 ובמה )בב( לישועת הנז' ה לי ותהי גס אס כי בעיניך זאת והקטן
 הפלגה כראות הוא הלא לישועה לי היה בעצמו הגדול שמך כי נודע

 ח' ותהיה ימחסוה שלא לת מטיב היית אס הביבים מחסו קבן כי העלית
 לראש היחה שנס חס כי זה עשית לבד ולא לה טוב רב הקיר בכין מאבני

 ולא זאת תיתה ה' מאת כי ספק חין זחת כפולה טובת הנה )כג( פנה
 קלף ה' בעיני נקל הלח כי פלח הזח יתברך שלפניו ולח שר קו מזל מפאת
 אין כי ה׳ כעיני , ל אך בעינינו הוק נפנאת היא חס כי בזת כיוצא אלפים

 העולמית כל ובריאת הוח הכל יוצר תלא כי יתברך בעיניו פלח שיהיה נס
 ברא יגיעת ובלא עמל ז ובל כלל בעיניו בפלח לח ממנו גדול פלא שחין

 רחש הוא שיהיה המשיח מלך שהוא דוד על הוא זה וכל כלס העולמות
 מרבותינו ידוע כו׳הנת היום זה )כד( * כנודע לבח לעתיד גס
 כי בעתה זכו לא אחישנת זכו כי חחישנה בעתת ה אני פסוק על ז״ל
 חלא עכ״פ הגאולה אז מהיות יבצי־ לא יתברך לפניו הידוע הקץ יום

 יאמר ובזה ב״ב הזמן יקיים הלין ובשוב כזכה מאלינז אס יתברך שהזח
 הבא היום שהוא זתיקבי ה עשת אשר יתברך לפניו הידוע היום זת הנה
 גס כי בו ונשמחה שכנילה לת'ידענו בח יוס הנה דבר הנביא אשר

 כדסמיך ויעלצו ישמחי הצדיקים הנה הבא היוס אותס ילהט שלרשעים
 בקשתנו אך )כה( בי ונשמחה נגילה וזהו כו' שמי ירחי לכס וזרחה ליה
 שהוא כח אנחה'הושיעה וזהו כיאסשתחישנת בעתת יהיה שלא היא

 הושיעה וזהי ישעיוד תרעה לתשועת א׳ דברים לשבי זזת שתחישנת עתה
 הבא ברוך )בו( : נא הצליחה ה׳ אנא וזהו קנינו טוב שנית נא
 קויבו חשר תשועתו יחיש ימהר יתברך מאתי בקשתנו אומרו חחרי כו׳

 רוח עלינו יעדה אל פני שנחלת קם כי זת אין אשר אחישנת לזכו שנזכה
 יחישנה ונזכה צדיקים נהיה באופן ונשובה יתברך אליו להשיבנו ממרוס
 בזכירה הענין חל ולבא • כו׳ הבא כחך ואומרת הקדש חח משיבה
 צדיקים הס ואלו הקב״ה של בשמו בקראי שלשת האומר רשב״ן מחמר
 משיח " זכו' כשמי הנקרח כל רכתיב צדיקים * זירושלס ומשיח
 העיר ושס דכתיב ירושלס י צדקנו ה' יקראו אשר שמז וזה דכתיב

 חומרת העכין אל ונבא * כאן עד שמה אלא שמה סקרי אל שמה ה מיום
 המשיח מלך על והנה מעתה יתברך יחיש שחלתס הלא הקדש רוח

 רשב״ן כמאמר ה שס בי נקרח ככר הוא הנה כי עיכוב אין מצדו כעצמי
 כן שסה כי ה בשס הבא ברוך ה'וזהו יקראו אשר שמו וזה מפסיק
 כי צדיקים עדיין אינכם אליכם הנוגע על אך ככר הוא צדיק כי מעתה

 לעשות שאפשר מת אך כמדוכר השמים מן לכך יעזרונכס שתבקשו אס
ירושלם אפי' כי עליה ה' שס ה כית כי ה מכית נרכבוכס כי הוא לכס

 נקראת



קח קיט קיח תהלים אל ממטות
 נכרך לעזורכס לכן עצמו המקדש הכית גס מה יתברך שמו על נקראת
 וחומרים ישרחל משיבים )כו( להכינכס ה מנית השמים חן חתכס

 מדת ב' חשד הדת ח יתברך 1ל מדות שתי הנה לומר לנו ויאר ה חל
שלישית. ועוד * ת' אל וזהו רחמים מדת וה' חל חשד כי ה חל וזהו רחמים

 לנו ראר יהוה1 אל מ : יהוה מבית כרבנוכם
 אלי כ" :המזבח עד־קרנות אשררחגכעבתים

 הורוליהתה כט : ארוממך אלהי ואודך אתה
: כי־טובכילעולסחסךו

 הך?ד־יכים ךתמימי־דרף 'א^רי * קיט
 אשרי ב : יהויה כתורת

 אףלא־פעלו ג :ידרשוהו גצךיעדתעככל־לב
 את^צוייךזהפקריף י :הלכו כדרכיו עדה

דךכי'לשמרהךןף: אחליימו• ה :מאד לשמר

אז

 על מאמרנו והוא לנו ויהי הנה כי
 אל שהוא כו' חליך ה השיבנו פסוק

 תסייענו ואז ליטהר נבח עד תאריך
 ה והשיגנו אתה התחיל אס כי

 יקשה וחל ונשובה כך ואחר אליך
 במצרים החלות אתה הלא כי לפניך
 הטלאים חת עובדים היותנו שעם

 תועבת את נזבח הן ואמרנו במצרים
 צייתנו יסקלונו ולח לעיניה׳ מצרים
 הטלה חת המטה בכרעי לקשור
 לשם לשוחטו כי למצריים ולאמר
 נפשנו למות ונערה ,עושי היינו זיהינו

 קידוש על נפשנו ומשמו שישקלונו

 הנמרץ בתכיפות הביחנו ומי השם
 מהיות הקצה חל הקצת מן ההוא
 נפשנו מוסרים תני הי! אל ע״א עובדי

 שהוא כקדם ימינו חדש וזהו ממרים עלינו שהערת לח אם ה קידוש על
 ראויים חנו שחין גם הנה פה מאמרנו יהיה וזה להשיבנו להתחיל במצרים

 הלא כי להשיבנו מאליו צדק יקרב ה וברחמים חל בחסד ה' אל הכה
 .מור ב חליו להשיבנו קדושה רוח באור במצרים יתברך הוא לנו ויאר
 קרנות עד אותו הגישנו עד הביקור ימי חרבע בעבותים חג אסרו אלינו

 )כח( המזבח קרנות עד וכו' חסרו וזהו הערבים בין י״ד ביום המזבח
 כבר חני כי ה' בשם הבח כרוך לי חמרת הלח וחומר המשיח מלך משיב
 ה שם בהקרא חלילה אתגהה לח ה' שם עלי נקרא כי ה בשם בא הייתי

 הטובה כל על לי שגמלת החסד על ואודך אתה שאלי הוא האמת כי עלי
 היותך כבנין שהוח עלי שמך הקרח ועל החסד שם שהוא חלי כמשמעית

 טוב כי לה הודז וחומרת הקדש רוח ומשיכה )כט( ארוממך אלתי
 :תזכו חס יחישנה אס בין כעתה כיין מכס ימנענו לח כי חסדו לעולם כי

תעשה חסד תחישנה אס המשיח מלך שחומר כי׳ אתה אלי או )כח(
 לאלהיס תתייחס וחס ואודך אתה אלי וזהו ואודך לי

 רוח משיכה )כט( חרוממך אלהי כן נס בעתה עד הטוב הביא לבלתי
 כי דעו תזכו אס בין חסדו לעולם כי טייב הזדולה׳כי ואומרת הקדש

 מדת ידי על הוא אז גס בעתת יהיה אס בין חסד ועושה העתר הוא
: חסידותכס מרוב ולא טילו

 ג בעובדים יש כו׳הנה דרך תמימי אשרי סס קיט
הוא תמיד עסקם שעיקר יש סוגי׳ 1

 לידס ובהזדמן בתום הולכים אס כי המצות אחר רודפים אינם אך בתורה
 על ויושבים המצות אתר רודפיס והוא שני סוג ויש אותה יעשו מצות

 סוג ויש מהלימוד עיקר יעשו ולא ה' במצות לעסוק תמיד משחרתס
 למקום חדם שבין ממצית ולא התורה מעסק לא עיקר יעשו ז של שלישי

 בכל לבריות והטיב מעון השמר הוא ענינס עיקר חך יזדמן כאשר חס כי
 ית' הוא מת חנון הוא אף חנון ית' הוא מה ׳ ית מדותיו שתופסי' יכולת
 ומבקר ערומים מלביש פשעונושחעון על ומעביר אפיס וארך רחו׳

 והלכת ז״ל כמאמר' ה* דרכי הס שהן באלו וכיוצא מתים וקיבר תולים
 לאחד אחד דוד דבר הסונים שלשת על והנה כז' רחום הוא מה בדרכיו

 דרך הוא הזה העולם כי והוא דרך תמימי אשרי ואמר היחל זבראש־ן
 המתנהגים אשרי כי ואמר עולמו לבית האדם הולך בו לעה״בכי
 היותם עד התורה מעסק עיקר ועושים חוטאים בלתי בדרך בתמימות

 כו' אשרי וזהו בידו ולימודו לכאן שבא מי אשרי בגמרא שאמרן מאותם
 אשרי השני והסיג )ב( * למודס היא בידס ה' בתור מהעילס ההולכים

 ומשמר שיושב תחכה ניצר כד״א נוצרי אם כי שומרי אמר ולא עדותיו נצרי
 נוצרי הס חלו כך פקיחות עיניו מהיות ימיש לא ומתמדת עצמית שמירה
 כי פרס לקבל ע׳ע שלח וזה ה׳ כמצות חפץ וכל ישעם שכל ית עדותיו

 ואל הש״י את ידרשו כו גס הפרס אל התאב כיצה״ר אפילו לב שככל אס
 לא אף חס כי חלו סוגים שבי צ״ל אין כי ואמר )ג( פרס וחמדה כצע אל

 מעון שנשמרים עולה פעלו שלא שענינו השלישי הסוג שהוא עולה פעלו
 שכין כמה עסקם עיקר רק למקום חדס שבין מצות בעצם נוצרים ואינם
 הלכו בדרכיו וזהו כו' רחום הוא מה ה' דרכי תופסים כי לחבירו אדם
 למה כן אס יקרא מאושר זה סוג גס שאף כן אס תאמר ושמא )י(

 היה עולה העדר עם לבריות טוב בהיות הלא מצות חרי׳ג לנו ית הרבה
 ר מאמר והוא מאד לשמור הוא פקודיך צוית שאת מת והנה לז״א די

 תורה להס הרנה לפיכך יש את לזכות הקב״ה רצה עקשיא בן חנניה

 מעון ונשמר אחת מצות שהעושה אחר כי לו הוקשה כי שהוא ומצות
 ומצות תורה ית הוא לנו הרבה למה כן אה כוי הארץ חת ונוחל לו מטינין

 הרבה לפיכך ישרחל את לזכות הב״ה יצה כי הטעסהוא כי דע לז״ח
 שלרבוייס וגס הרבה מצות בשמור זכות להרנית שהוא ומצות תורה להם

 מש'כ תמיד מצוה מהודק יבצר לא
 יאמר זה דרך ועל מיעטו' היו אס
 הלכו בדרכיו עילה פעלו לח שאף גס
 צרתה אתה עכ״ז מאושרים הס גס

 ולא מחד נשמור שיהיה כדי פקודיך
 ישראל חת זכית למען מועטות
 הענק שיעור או )א( ד כמדובר

 עומד העולם ג'דברים על הנה כי
 ועלג״ח העבודה ועל התורה על

 מדהמהס כל תופשי שכל וחמר
 יקראו מחושריס עיקר יומנה לעשית
 כו' חשרי ואמר בתורה והיחל

 השבית ועל )ב( בקודס כמדובר

 גס יתברך עדותיו נוצרי חשרי אמר
 כי התורה מן עיקר יעשו שלח
שהיא בתפלה ידרשוהו לב שבכל אס

 במקום והיא הפלה זו לבבכם בכל ולעבדו ז״ל מרבותינו כנודע עבודה
 ידרשוהו לב בכל וחמר הדורות בכל נוהג שהוא מת והפס הקרבנות

 אם עולה משוללי הס אפר מאושרים יקרחו אף חמר ועלהשלישית )ג(
 כמדובר בלבד חסדיס גמילות שהוא כו׳ רחום הוא מה הלכו בדרכיו
 פסוק על ז*ל מאמרם דרך על שעורהענין אז לא( •־ בקודם
 הכתיבים ששיעור שאמרו כו׳ יחשוב לח ח&ריחדס כו' פשע נשוי חשרי
 על עין לו ה' יחשוב לח אשר הוא מהושר יותר חך פשע נשוי אשרי הוא
 לעשות במעשה בתומם ההולכים דרך תמימי אשרי פת יאמר זה דרך

 ייתר חך )ב( התירה בעסק לכת הוח עיקרם חס כי מס1ליז כשיזדמן
 על יוה גדיל שתלמוד מה כי התורה עם עדותיו נוצרי הס מאושרים

 נוצרי חשרי וזהו ולעשות לשמור וללמד ללמוד וצריך מעשה לידי שמביא
 ידרשוהו לב בכל לז״ח יספיקו לבדן מצות גס כ; אס תאמר ושמא עדותיו

 לבבות השתי בכל ה׳ חת לעבוד הרע היצר יככע התורה עסק ידי על כי
 הוא ברזל וחס נימוח הוא אכן חס התורה עסק ידי על כי כנודע והוא

 עון העדר בהיות לבדה שאפילו חלוקה יש זת כל ועם )ג( מתפוצץ
 בדרכין עולה פעלו שלא בהיות חשר מאושרים יקראו חף וזהו גדולה היא

 גדלת כ״כ החס תאמר ושמא )ד( וכו' רחום הוא מה הלכו יתברך
 פקודיך צוית ה אתה הבת כי הוח הלא השבחתיה שככה ג״ח מדת מחד

 ז'ל שלמדו כמו ח ג שהס אותה עושת שאתה שלך שהם הפקודים כלומר
 כתנות ולאשתו לאדם חלהיס ה׳ ויעש שנאמר עי־ומיס מלביש שהב״ה

 תחולת חת לבקר שבא אברס אל ה' וירא חולים מבקר וילבישם עור
 מהים קובר בנו יצחק את ה ויברך אברהם מות החרי ויהי אבלים מנחם
 פק!דיך צייתנו אתה וזהו וכו' חנון הוא מה וכן בגיא אותו ויקבור

 במלת כללת אשר העלם כל אנחנו לשמור כדי ג״ח שהוח לך המיוחדים
 והנה עשה אשר כל חת אלהיס וירא ברחשית מעשה בסוף שאמרת מאד
 ש־מריס חשד עושי כך יבבה בחסד עולס כאשר כי והוא מחד טוב

 שידענו במה יאמר או * מאד לשמור וזהו זז גמדה אותו ומקיימים
 לא מועטית היו ואס מלחך נעשה ח' כל כי האדם חת שומרות המצות כי

 ולא מאד יהיו שלשמור כרי פקודיך ציית אתה וז״א רבים שומרים ירבו
סוג חין כי ידוע הנה כ!' דרכי יכונו אחלי )ה( * מעט

 כחוקים לעשותם האדם ביד לעכב מקום מוצא הרע שהיצר מהמצות
 תמיד מחלה שחני אחלי חמר כן על לעשיתס משדי עזר צריך כן ועל
 הדרך לעקש הרע היצר שדרך שעם והוא חקיך לשמור דרכי שיכונו הס

 לעשות שבלכתי הס עיכובי'אחלי ולהמציא מצות לעשות הולך שקדם
 בחופן דשמיא סייעתא מרוב מחליהס דרכי כו>ו י שאדרבא שהואחק מה

 זמכ׳ש )י( לעשותם כחיל ואדלג ערכם חין זו השגחה ידי על אכיר
 שאז גדר עד כלס חת ואעשה מנגדם אדם לב שחין סוגים שאר לעשות

 כאלו ה מציה כל זוכר בציצית האדם בהסתכל כי והוא כו׳ אבוש לא
 שיכונו לי שתעשה זה ידי על יאמר ובזה בו בהביט המצות כל ומביט רואה
 אפי' השאיר בלתי עד מצית שאר בכל כ׳כיאודרז החוקים לשמיר דרכי
 שלא קצתם על אביש שלא בציצית בהביטי מציתיך פל אל בהביטי כי אחד

 את לעשות אזדרז החוקים על דרכי שיכונו מה ידי שעל ודאי כי עשיתי
 אז )ד( 4 כולם אל בהביטי חבוש שלא בחופן כן גס מצות יתר כל

 גוררת מצוה כל שתהיה מאד לשמור שיעשו פקודיך צוית אתה יאמר
 שיגררו הזח פניך שאחלה מה )ה( מאד יעזו שמועטות באופן מצות

הנה כי והוא כן' אנוש לא או כן ידי זעל חקיך לשמור דרכי שיכונו לי

כאותו *



היט תהלים אל רוממות

 אודך י תיך:1^־כרמצ בהביטי לא־אבוש אז י

את־רקיף :״צדקך משפטי בימך יבב כישר

 אשר בתוכן בהביטו ובוש כרמזניוחן המצות הצדיק רואה עילם באותו
 בהביטי אבוש אז שבהביטי חלת ירא איכי חמר וכראוי בחשק מהן קייס לא

 דרכי יכונו אחלי כן על טעמם העלם על חשק העדר על החקיס בתוכן
 כלמצזתיךשלא אל בהביטי אבוש לא תז כן ידי ועל )ו( חקיך לשמור

כראוי עשיתי שלח חלק בתוכן יהיה
 ביל שקוע אהיה כך וכל )ז(

 מעשה במציאות בלבד שלא השחר

 ופיזור הוצאה הוא שהדרך עדותיך נדרך אדרנה היום פסח היום שנת
כמי אס כי הוצאת כמוציח לא ששתי

 הלכותיהן בלימוד הפי' תם כי המצית
 חמויות שהן המשפטים אפי/הלכות

 שחם נותן שהדעת ומחודדות
 הייתי לא מתפלל הייתי למודן מתוך
 הלכת מתוך לא חס לכוין יכול

 הלכות מתוך כן שאין מה הסיקה
 אהיה כך כל אך המשפטים לימוד
 ההלכות כל היית עד בהן שקוע

 שתוכל פסוקה כהלכה לפני ברורות
 בלבול בלי ביושר ה את להודות

 כלומר לבב ביושר אודך וזהו דעת
 צדקך משפטי בלמדי לבב ערביב בלי

: הלכותיהם בלימוד שהוא
 כו' תשמור חקיך אח )ח(

 לפניך אמרתי הלא
 דרכך זה והכה חקיך דרך לפכי שתכין

 תעזרני לא בחס אתחיל שאני שעד

 יזכה־נער כמה ט :עד־מאד אל־תעזכני אשמר
 ככידלבידרשתיך י, כדבריך: לשמר איחו את

 צפנתי כרכי יא :ממצויתיך אל־תשגני
 למדמ יהויה אתה כרוך בי :אחטא־לך לא למען
: משפטי־פיך כל-* ספרתי בשפתי ע :.חקיך

 דבריך אשכח א ך־ אשתעשע בחקתיך טי
ג י" דבריה: ואשמרה אחיה על־עבדה גמל יי

 חקיך את שאני פניך אחלה כן על מועטת בהתחלה הרצה לא יופשר אך
 מהם אשמור עד לי מלעטר תעזבני חל אך לשמור בהס שאתחיל אשמור

 אשמור חקיך את אני וז״ח תסייעני מיד שאשמור במעט אס כי מאד
: מחד יהיו עד בס להשכיל תעזבני חל הס כאשר

 יעזרהו יתב מאתו בקש הקודמים בפסוקי' הנה יזכהכו׳ במה )ט(
 בא עתה סייס ובזה מחייבם הדעת אין חשר חקיו לשמור

 שמור בזה הכניסך מי לו יאמרו ולכל טעמם טוב ילמדהי ה מאת לשאול
 הקדים כן על לכך תשית אל טעמס ואל ה צוך כאשר לתומך אותס
 אשרלאהתבסע לנער תצדק זו תשובה כי לומר כו' יזכה במה ואמר
 לשמור לח אס נערות של ארחו חת נער יוכה במה כי עדיין דעהו

 כן לח אך טעמם אל השקפה כלי אותם שדברת כמו כלומר כדבריך
 חלילה בדבר מפקפק יצרי שלהיות חחשד ואל )י( כמוני גדול איש
 דבר חך דרשתיך לבי חסשבכל כי הוא כן לא כי טעמם אחר דורש אני

 ידיעת אחר אשגה בל והוא ממצותיך תשגני חל והוא שוחל אני אחד
 שגלה שעל ז״ל שאמרו כמו בנו כשלמה יקרנו בל והוא במצותיך הטעם
 אס וחמר שגה לבבו יסור ולא באומרו נשים הרבות שלילת טעם הקב״ה

 ידי שעל תשגני אל וזהו אסור ולא חרבה האדם מכל שחכמתי אני בן
 הואשאלתשגני ראוי דרשתיך לבי שבכל אחר כי אשנה הטעם ידיעה

 גורת גזרה חקקת שח^ה' אמרת חחד בחוקה כי והןיאמת )יא( ממצותיך
 אמרת היתה שזו ל ז כמ״ש אדומה בפרה שהיא אחריה נהרהר ושלא
 כך נחמר לא חוקים כיתר אך התורה חקת זאת בה בחמור באמת אלוה
 התורה חקת זאת שאמרת אמרתך צפנתי בלבי הנה אומר אני כן ועל
 ברוך חומר אני השאר על אך )יב( אחריה נהרהר ולח נשאל שלח
 התורה ברכת הנה כי הוא הלח הכתוב וביאור * חקיך למדני ה אתה
 ברוך הנה אומר כן על ישראל לעמו הורה המלמד ה אתה ברוך היא

 אני וללמוד היא תורה הלא כי חקיך שתלמדני ראוי כן על מפי ה אתה
 חורה שתלמד היא והברכה עניןהחקים היא הורה בכלל כי צריך

 * על ברכה ויש הנהנין ברכות שיש ידענו הנה כי יאמר או • לישראל
 צריך הנהנין מברכת דבר כל ני וידוע וכיוצא תפילין כהנחת מצוה כל

 ממנו כהנה ושיהיה בידו ושיטלכו מברך הוא מה על בבירור לדעת אדם
 שלאו פי על אף מצוה כל בברכת וגס מברך חינו נהנה שאינו מה כי

 הענין חל ונבא " טעמה בהבין מה הנאה מהיות יבצר לא ביתנו ליהנות
 הנהנין כברכת הגוף הכאת על בין כלל דרך כלומר ה אתה ברוך אמר

 על שכשחברך למען חקיך למדני כן ואס במצות הכפש הכאת על בין
 על לדעת שצריך ברכות סיגי בשאר כאשר מברך אכי מה על חדע החק

 ברוך הכה יאמר או י טעמה טוב על בברכה ומכזין מברך הוא מה
 את אלהיכו ה' כא הערב שכוסחה התורה ברכת יוס בכל מפי ה' אתה
 כו' להשכיל להבין ביכה בלבכו ותן ק״ש ובברכת כו׳ כפינו תורתך דברי
 בהם יתקיים ואיך בי יערבו חיך בחקיס יתקייס איך כך מברך שאני ואחר
 ומה )יג( עכיכס ותשכיל אותם תלמדני לא אס להשכיל להבין בינה
 אני שלס השאר על כי הוא מצות סוגי שאר מעל יותר אלו על שיחל שאני
ששגזריס פיך משפטי כל שפרקי בשפתי הנה המשפטים סוג על כי ?הס

 שנתות הס העדות ועל )יד( מפיך יצאו כאשר משיני ן כנתינת בפי
 שלם הנה מצריס יציאת ועל ברחשית מעשה על עדות שהם טוניס וימים

 ההוצאה על לדאוג הרע היצר דרך שבחלה גס ז הל כי וה נסוג קני

 עלמהשיקחנו ששש הין כל על שהוא
 שזה ידעתי כי שש אנכי כך לעצמו
 וימים שנתות הוצאות כי הון לי גורס

 )וט( לו מוסיפין מוסיף אס טוניס
 המתייחסים הפקודים סיג ועל
 כענין אותם עושה שהוא יתברך אליו

 וכיוצא מתים קובר תולים בקיר
 את ביקר יתברך שהוא רז״ל שחמרו
 וברך משה את וקבר בתלייו אברהם

 הנה אמר יצחק את חבלים ברכת
 בדברים מיטפל איני מלך שאני למה
 אם אדם בני לפני אתבזה בל חלו

 וצריךשתהי׳ אדס לכל כן עושה הייתי
 עושה אבי מה חך העס על אימתי

 ועושק משיח שחני אשיחה בפקודיך
 נחשב כן ידי ועל אלו שבמצות בתורה

 יאמר או • עשיתי כאלו לי
בהם הנעשים מלאכים בפיקזדיךהס

 ואדבר אשיחה פקודיך הס שהן י י 7
 וגדולים הזכים שהמלאכים העיקריים חורחותיך חביטת ידם ועל בס

 תם הוא שקיו בם להביט אזכה יתברך בעשותם שיעשו בהם הנעשים
 הנעשים עם אס וע״כ עאכ״ו הוא בעשותם מלאכי בורא חכי אכי בעשות'

 תזכה לפחות יתברך הוח בעשותם הנעשים אשיחת אותם עושה כשאני
 מת כמוהו נעשה ומצינו חותם עושה יתברך שהוא דברים והס להביטס

 בהכיר שאהלנך זכות והוח וכיוצא חולים מבקר הוא מה כו׳ רחום הוא
 לא יע״כ בהם שלם חני המצות סוני בכל כי בחופן וחסידותך עכיתנותך

 תלמדני עד מעשותס אתבטל שח״ו לא1חקיך)טז( למדני רק מחתך תי1ג0
 תלמדני שטרם שהוא כן' בחקוהיך שוחשתעשע רק הכינה הין הלא כי

 ידי על אך מלומדה תנשים כמצית רק בעשותם משתעשע חיני טעמם
 לא כן ידי שעל ועוד בחקתיך שואשתעשע ימשך חקיך שתלמדני מה

 הולך אהיה מלומדה אנשים מצות בעשותי כן שאין מה דבריך השכח
 שלא עד בלבי יושקעו בהם שאשתעשע ידי על תך מהם דבר איזה ושוכח

־. דבר אשכח
 למען עבדו יחי שחפץ האדון דרך הנה וכו' עבדך על גמול )יז(

 דוד קמר בעבודה בחיי'ולא יחפוץ העבד חך יעבדהו
 עבדך על נמול חס כי בעבודה לא אך בחיים שרוצים עבדים כשאר איני

 שדוד גק או בהס לעבדך רק בחיי' חפץ איני כי דבריך שאשמר כדי אחיה
 שאחיה חלא שואל איני כחי הוא מותו אחר שגס וקייס חי ישראל מלך

 כי ידוע והנה )יח( נעה"! טבעיי' בחיים שהוא דבריך שאשמרה באופן
 עלות עד ה' מתורת תות נפל מלהשיג הגשם יעצרנו בעה״ז עודנו התח
 כן על כי דרכי משוש זה והן תשיג אז כי חומר משוללת האלהיס אל רוחו

 ילכו שנאמר הבא בעולם ולח הזה בעילם לח מנוחה לתם אין ת״ח ארז״ל
 דבריך לשמור כחיים שתחפוץ אמרתי הלא דוד חמר כן על חיל חל מחיל
 מחריך שאני בזמן מתורתך נפלאית השגת מפסיד אני אחר מצד והנה

 ממסך עיני תגל כי לפניך קאוחילה על המבדיל החומר במסך פה
 הנני יאמר או )יז( • מתורתך נפלאות ואביטה חייתי בחיים חומרי
 עבדך על גמול בנתיס חמות ולמה למרחוק עלי שדברת הדבר חת שומר
 יזדכך ובמה )יח( דבריך ואקוה אשמרה הזמן שתאריך וגס תמיד אחיה
 : מתירתך נפלאות ברוחניו' וחביטה עיני שחנל ידי על כ״כ לחיות גופי

 נפלאות להביט עיני שחנל אמרתי כו'הלא בארץ אנוכי גר )יט(
 התורה זות נפל הזה בעולם המשיג דרך והנה מתורתך

 כי המצות במעשה שימעט התלהבות בכ״כ בתור ומשתקע שמתלהב
 כל מאיר ד מאמי והוא כו' אנכי גר דוד אמר כן על אחריהן רודף אינו

 לו מזמן ית שהוא זכות לידי ומקרבתו עד כו׳ זוכה לשמה כתורה העיסק
 אנכי נר הכה יאמר וזה המצות מעשה יכצרממנו לא באופן לעשות מצות
 טונות על ולא לשמה היה בתורה עסקי כי עראי אצלי שהעה״ו בארץ

 והוא זכות לידי שתקרכני חם כי מצותיך ממני תסתר אל כן ואס העה״ז
 תסתר אל וזהו זכות לידי מקרבתו לשמה בתורה שהעוסק התנא מאמר

 שאקיי׳גסכןמצותי' אס כי כלן כנגד באזמרךכית״ת ממנימצותיך
 הלא כי בארץ כגר עראי הזה מהעולם עשותי עוצם והביטה וראה )ב(
עושה אני משם כי הנא העולם לחיו המביאים נעה( לייסורין תחב אני

עיקר



קט קיט תהלים אל רוממות

אני כך כל יאמר גירסא לשון הוא גרסה ואס " נר'שמעון אלעזר ר
 שהוא במה אלא צודקת תאוה שאין שעם הרוחניות אל דבק כארץ גר

 במה לתאוה גרסה נפשי לזמן מזמן
: עת בכל חהו עת בכל שהוא

 ונמכרה גרסה וזהו רעי בואו אחי בואו תמיד כאומר עושת ואני עיקר
מדת והיא עת בכל ייסוריך הס משפטיך אל תתחב חשד לתאבה נפשי

 נמשך כו' זדים גערת )כא(
 הראשון הפירוש

 שאני אתר ואמר הק־דס בפסוק
 יתויקו שלא אני ירא תמידביסירין

 ועל בח״א שחטאתי באסור הרואים

 ונמצאו ביסורין תמיד מדוכה אני כן
 מתתלל שמיס ושם וחוטאים חושדים

 אשר ה׳ אתה כי הומר אני כן על
 הסאשרארר ארורים זדים גערת

 עס וכו' בריאה ואס נאומי משה
 כי ואהרן משה נגד היה זדוני כי היות

 שהיו שוגים רק היו לא עלמצותיך
 כיבית באמור שכלם אחר כשיניס

 וטלית ממזוזה יפטר ספרים מלא
 ב( )כ מציצית תפטר תכלת שכולה

 גערת נא :אל־משפטיףבכ^ערת לתאבה

 מערי גל ע השגיסממצותיף: ארורים זדים
 שרים1 ישבו גם מ:נצרתי מעךתיף ובוז חרפה

 גיש־עדתיף כי :הקיף 3 ;שיה עבדף נדברו כי
חיני נפשי רןזפי דבקה כה :עצתי אנשי שעשעי

נז

 דרף כט בדברך קימט מתוגה נפשי דלפה כח
 אמוניה דרך ל :חנני ךתף1ויק ממני הסך שקר

בערורהיף דבקתי לא ^שפטיףשויתי:

יהוה

 ובהיותך הקב״ה של שמותיו כלה
 אוכל פקודיך דרך הסוד לי מסביר
 פקודיך דרך וזהו שכלי ויכילס להבין

 עד ונפש בגוף אזדכך ואו הבינני
 הסודות פלאי הס בנפלאותיך שאשית

 עד אשיג רוחניים כמלאכים שהם
 ■למאמר גס ומה בהם ואדבר אשיח

 דבור שכל דורשין אין פרק יוחנן ר
 הנעשה הקב של מפיו שיצא ודבור
 יתברך פקודיו דבור נס ומה מלאך
 כלומד בהס אבי להשית יצדק באופן

 מאמרי להתקיים הזיכוך יגמר ובזה
 (ושמא חייניכדברך)כח אמרתי אשר

נפשי צאת עד אפשר אי זה כי תאמר
חרפה להסיר שגערת אתה ובכן
 באשת שחטאתי מהאומרים ובוז חרפה מעלי גל גס ההם הצדיקים מעל
 גט למלחמה היוצא כל האשת על כי נצרתי עדתיך כי הנל וידעו חיש

 בגמרא ז״ל שחתרו כתו במלכות תרד אוריה וגס לאשתו כותב כו־יהות
 תגדולי שרים ישבו גס כי עד החרפה הניעה היכן עד וראה )כג(

 אני בהיותי נמה מתתו איש אשת על הבא ואמרו נדברו בי הסנהדרין
 היו שעשעי עדתיך גס ואז )כד( ואהלות נגעים הס בחוקיך משיח
 להם אותר שהייתי אס כי ולהמיתם בדמיס מבא שתכעוני עצתי אנשי
 חלק לו ויש בחנק מיתתו איש אשת על הבא כי שהוא ה עדות דברי

 ושני הבא לעולם 'חלק לו אין ברבים חבירו פני והמלבין הבא לעולם
 הוא באדם האדם דם ששופך יתברך הוא שמעיד עדות הס הדברים
 הבא לעולס חלק לו שאין ברבים חבירו פני המלבין שהוא דמים כשופך

 אשת עון על כנחנק עונו על בב״ד הנהרג כי הוא יתברך מאתו עדות וכן
 יחבר' שערותיו נמצא ז״ל לתדו כאשר הבא לעולם חלק לו יש וכיוצא איש
 מהם אחד את הרעותי ולא להם והשבתי נתלכתי שבם עצתי אנשי היו

 לבל כנמלך הייתי שבהם עצתי אנשי היו בהם עוסקים שהיו שהנגעים
: בס ההם הנגעים שידבקו להם די לי כאומרים שהיו להם הצר

 אדם נפש הוא דוד נפש כי וכו'מהידוע נפשי לעפר דבקת )כה(
 כי שפסוק יאשיה בר אחאי רבי מאמר והנה הראשון

 ומיד המתים תחיית קודם אחד שעה הוא תשוב עפר ואל אתה מפר
 לחם תאכל הפך בועת הוא הכתוב כיאור כי אחשוב זה ולפי לחיות ישוב
 תשוב עפר וחל חתה עפר כי האדמה אל שובך עד אס כי זה יהיה לא חך

 מידהתחיה תהיה כי לחם תאכל לא והלחה חשוב עפר שאל זמאז
 עד רק גשמי המזון אין כי הוא הכתוב שענין נמצא השרת כמלאכי ותהיו

 אל ונבא " השרת ממלאכי כאחד ויהיה יחיה מיד כי העפר שובו־אל
 וחייני שכחי עפר חל כאלו והנני נפשי לעפר דכקה הנה דוד חמר הענין

 כילאהיתה אצלנו שכתוב במה יאמר או * תחייני שמיד כדברך
 הנה כי לטוב' אס כי כרשע כצדיק ממנו הבאים ולכל לאדם המות גזרת
 אחר הרוחניות הנפש את לסבול החומרויכול יזדכך כן ידי שעל מוח טוב

 ונכאחלהענין * יתפרדו ולא שניהם כין דבקות אז שיהיה התחיה
 ה״ותלז עד גופי עפר נזדכך וייסורין חזרה ידי על הנה דוד אמר

 כדברך חייבי כן ואס חומרי הוא נפשי לעפר דכקה ווהן הנפש עם דבקות
 התורה מן המתים תחיית גס כי כדברך ואמר ממש שאמות מבלי מעתה
 ז״ל מאמרם על הכה כוי ספרתי דרכי )כז( :ז״ל למדו כאשד

 לי״ג כרותה וברית הזה כסדר לפני עשו ואמר הקב"הכש״צ שנתעטף
 כי לו שהוקשה הספיר לבנת בשם שמעתי ריחם חוזרות שאינן מדות
 שהוא עשו אלא לפני אמרו נאמר שלא שהשיב הועילו ולא כן עשו הרבה
 מה רתום אתה אף רחום יתברך הוא מת מרוח *ג ה כסדר הס שיעשו

 נא תאמר אס דוד יאמר וגזה ריקם חוזרים אינם כן ידי ועל כוי חנון
 אפשר הזיכוך להשיג הנה לשתחייני החומר אל זיכוך צריך אני שעדיין הי
 בזכרי הנה אומר אני כן ועל הרמים חקיך סודות למדני ידי על "יה יו

 היו ודרכי כן עושת הייתי אני שגס ספרתי דרכי מדותיך י״ג הס דרכיך
 מה חס ואותר וחומר קל נושא אני כן ועל תענני ו כן ועל שספרתי מת

 כך כל הועילו ודם בשר דרכי שהס זולתי את להיטיב שהוא דרכי שהס
 לסודם אשר אדם מי מדרכי למעלה שהם חקיך כן אס דרכיך תיוחס על

 חקיך למדני וזהו בס דברי ידי על לזככני בהם השגתי תגדל מה קץ אין
 הבינני פקודיך דרך הנה להשיגם כת אעצר שלא אלי תאמר ואס )כז(
 עינים לי יהיו לא כי לפיגדולתסודס הסוד אור ענין אלי תאמר שלא

 שאתה הצתי מקרא לשון פי על פקודיך דרך אס כי להבין ולב לראות
 רמוז פקודיך בלשון אשר התק מצוה
 בצירוף בפקודו חקזחק כל סוד

התור' כל כי כנודע והתיבות האזתיז׳

 תחייני וב חש כך ואתר מגופי תחלה
 הנה כי אומר אני לזה אפשר חי זה נפשך צאת בטרם שאחייך לומר אן

 ונתקיים יום ארבעים עסה היה משה הנה כי והוא וכו' נפשי דלפה
 מלמדן יתברך הוא היה יום הארבעי׳ בכל כי רז״ל אמרו והבה ונפש בגוף
 ומתקיים יום יוס מזדכך היה כן ידי שעל אצלינו שכתוב וכמו תורה מפיו

 כמבואר ליד מיד תורה לקבל שהוכן יום תת תום עד יתברך פיו בהבל
 ולא יום ׳המ חשלום קודם הלוחות עס יתברך שלחו לא נן שעל אצלינו

 התהפכות כך יום במ הולד יצירת כאשר כי הוא אך ההוא העגל יצא
 הבל דלף ידי שעל הדברים כלל ־ יוס מ צריך הרוחניות אל יצירתו

 ונכא י ומודכך ונפש כגוף מתקיים היה כמשה דולף שהיה יתבר פיו
 רוחניותה מאיכות טורדי כדלף נפשי דלפה הנה שאומר והוא הענין אל
 הכלכל חיש רוח כי לו שהיה תוגה מחמת שהוא מתוגה לקיימו גופי אל

 תשוב כי והיא לשחת שימות עליו מדאגתה שהוא מתוגה יהיה או מחלהז
 גופי אל נפשי ממציאות ממש שדלפה מה נא יהיה כן וחס החלהיס אל

 זזהוקיימני ונפש בגוף אחמשה מקיימים דבריך היו כאשר לקיימו
 חלק נפשי איכות מדלפת גדול דבור הבל תהא ולא המקיימים כדבריך

: ונפש בגוף תקיימני נפשי תצח שלא גס כן ואס ממעל חלות
 תורה של דרכה היא כך התנא ׳מאמ כו'הנה הסר שקר דרך )כט(

 אסחחמרנאה הענין חל ונבא כו' תאכל כמלח פח
 מה משה ושגס הורה ריבוי עסק ידי על חלא אינו החומר זיכוך דרך כי

 הין לו מדבר יחברך שהיה ידי על היה בשמים ומזדכך מתקיים שהיה
 שחין אדס שחין לח אס מעכב מי איפה כן אס חמר לזה תורה דברי

 טוב שהוא שקר דרך לכן מה בצד הזה העולם טוב אחר ממשיכו שטבעו
 לי שתהנה הנני ותורתך כן ידי ועל ממני הסר שקר שהוא הזה העולם
 ומה )ל( בה ואזדנך כראוי הורה של דרכה לי תהיה אז כי חן בדרך

 הנביא פי על הרמוזים סדריה הנה ששה הנה חנני ואורת־ ששאלתי
 אמוג דרך שהוא זרעים סדר היא אמונת כו' עתך אמונה והיה באומרו
 היא עהך זריעתו תאבד ולא צמחה תוציא שהארץ בהגה הזורע שמאמין

 קדשים סדר חכמת נזיקין סדר ישועות נשים סדר חוסן מועד סדר
 על לא הנה חנני שתורתך מחלה שאני מה וד7 ואמר טהרות סדר ודעת

 והוא קצתם על אס כי ידיעתו לי שיחסר מתיייא אני ההורה חלקי כל
 ירא ואיני כה לעסוק כחרתי ככר אמונה דרך שהוא זרעים סדר כי

 דבעי דמאן דקדוקיהן שרבים עם נזיקין כדר על וכן ממני דבר בה יעדר
 חלקי שכל שויתי משפטיך אני הנה דיזקין מילי ליקייס חסידא למהוי

 בשפתי למעלה כאומרו תמיד לפני סדוריסתמיד לפני שויס פרטיהם
 ה' שויתי ד״א כמה שיחה >שון הוא טיתי ואס פיך משפטי כל ספרתי

 כשולחן המשפטים שיהיו יאמרעניןחשרתשיסלפנימש תמיד לנגדי
 שהוא שויחי משפטיך יאמר ווק השולחן גל שם שאדם ממשיי כדבר ערוך
 סדר ועל )לא( ערוך כשולחן שמזים כן תשים אשר כמד״א שמתי
 מצות שהם בעדותיך דבקתי הנה כי שאליי עיקר בזה אין כן גס מועד
 זכר ה' מועדי וכל בראשית ימי סשה עדות שבת שהן עדות שהם

 העולם חידוש על המורים שנעשו מניס על עדות שהן מצרים ליציאת
 יוכרו שאיני אחר סדר יש אך עיקרזאלתי בהם חין חלה שלש על הנה

 שאס ירא אני בו כי נשיס סדר הוא תבישנ חל ה' פניך ומחלה בפירוש
מנעני ההיא כיעקהאשה כייאמרזומר אבוש ממנו דבר יחסר
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קיט תהלים אל רוממות

 אב :יהוהאל־תכישני
חות; אג :לקי תרחיב

 ׳:הס וטהרית ועלסדרקדשיס )לב( נשים בסדר מלהשחלס

 ש קד שהם תיך 5מ דרך שהם שמה חני מבקש המר ודעת חכמת כקראי'
 נו קד: אשר כד״א וקדושה טהרה של היא במצותיך הנקנה שדרך וטהרה

 שהסק־שיסוטההת עצותיך דרך הזח שמציאותן שהסדרים במצותיו
 שחריץ בהם אשכיל כך שכל תזכני

 וזהו בעיונם להתמהמה חצטרך ולח

וכו

 שהם השתים מצותיךחרוץ דרך
 כי זו שדרך למה כי ודעת חכמה

 שארוץ עד לבי תרחיב עצמה היא

:בהם
 ט חקיך דרך ה הורני )לג(

 קיום על עתה ידבר
 הוא התנא מאמר והנה המצות
 כיבזכו' שהיא מצוה מצות ששכר
 לו מזמינים אחת מציה עישת שחדס

 שיעשנה אותו ומסייעין אחרת מצות
 עקב והיה פסוק על מחמרנו והוא

 כו חשמע!ן

ה' ישמור יאמר והראוי צודקת בלתי
רע מראות עיניס טהור כד״א הוא גס דרכך זה הלא כי חייט בדרכיך כי י שכר תשמעון עקב והיה יאמר אך שט שכר ולא זה הוא העיקר כי כו'

 :מלפניו חיכדה חחבד רשעים .׳דרך ארז"ל וכן תוכל לא עמל חל והביט כי שהוא חחרת לחצות תזכו זה זכות ידי שעל יהיה מצוה שהיא השמיעה
 הילד יצירת שקודם ז״ל רבותינו המרו הנה ט' לעבדך הקם )לה(

 או גכור עני חז עשיר יהיה אס יתברך הוא ואומי. גוזר
 שאהיה אבקש חס חמר קחמר לח רשע או צדיק וחילו טפש או חכם חלש

 חכם חמרת יישר אמרתך לעבדך הקם אזמר אך שמיס בידי איני צדיק
 על אכן )לט( יראתך ממנו תמשוך אשר אל נבזר אז עשיר או

כהתוא לו היא חרפת ירא תות ואשר צרות יראה והיא אחרת יראה

ושמר שבמלת זי״ו כי להעיר שרחוי

 חפצתי: כי־בו מצותיך כנתיב הדריכני לי• :לב
העבר ל: :^־בצע ואל ך7^ץדןר לי

הקכםלחחי; בדרכיך עיגיסראורחשוא

 :טובים משפטיך בי ערתי אשך חרפתי
 ויבאגימא :חיני כצדקר־זה לפהודיה תאבת♦

ואענה
הרפי

 כישכרמצוהמצוהכישכרזילתזה השמיעה כשכר ועשיתם ושמרתם
 זה דרך ועל כוי ה ושמר כי הוא זה שכר על ונוסף נהאיעלמאליכא

 שהיא שתורני מה שמיעת וכשכר חוקיך דרך ולמדני ה הורני דוד יאמר
 מצוה ששכר עקב חצרנה ו וזהו לשימרס שאזכה יהיה ההוראה שמיעת
 רקבה דרך שהוא קקיך ה'דרך הורני יאמר או ר דו מצוהכ

 זחצרכה אומר אני לזה שכר לקכל ראוי אהיה לא כן שאס תאמר ושמא

 * שאצרנה מה יהיה שתורני מה שעקב אס כי שכר חפץ שאיני עקב
 * ידיעתם הנחת לי שדי שתורני מה ושכר עקב וחצרנה הכתוב זשיעיר
 תנגדני כל תורתך מצות קיום אל הכנה כן' ואצרה הכינני )לד(

 על דעכירה סיסורי ועינא לבא או נמרא שכחת
 קועליו' שתי יהיו ובזה דבר מתוך דבר להבין כינה כלבי שחתן הבינני כן

 לשכוח שקל מהזולת כנלמד שאינו חשכקנה שלא תורתך שואצרה אחד
 ינתק במהרה לא דבר מתוך דבר הוציא אשר עד כלבו כעיון יגע אשר כי

 חל כהשמר אעכור שלא זמכ״ש נמרח שנחת או שעת על אטעה ולא
 אדרבה אס כי דעבירה סרסורי שהוא מליבח אירא לא וגס תשכח

 דכר מתוך דבר הנין עד בעיון לנא דטריד איידי כי לב בכל ואשתרנה
 כי ולרע לטוב לשנים הלב יתחלק 1 ול רעות פניות חל יפנה לא תמיד

 העבירה מן להשמר שהוא השימור בלבד ולא )לה( לב בכל ואשמרנה
 מצותיך כנתיב הדריכני נס חס כי תעשה לח הן הרי ואל פן השער כד״ח
 יפויהמצוה הדין משורת לפנים דקיס דקדוקים שהוא צר נתיב הוא

 תוך הייתי אחר גס אס כי ותניחני הנתיב תורני אל כן על זחסידזת
 חס כי חיוב אינו זה כי הוא והטעם ממנו אשמע כל בו הדריכני הנתיב

 לא חס להניחו הוא כקל כן ועל השורה מן לפנים חפצתי שבו חפץ
 אמרתי כו'הלא עדותיך חל לכי הט )לז( : תדריכניעדתמו

 ידי שעל היית שעם שזחל אני עוד תדריכני ובהכנתו לבי תכשיר כי
 אל הלב שחפץ ואפשר הזה כעולם ופירות הנא לעולם שכר יש מצותיך
 עדותיך היותם בחינת אל לני הט חמר הבחינות שתי על הוא המצות

 כענין שיבאו ידועים שהפירות היות שעם והממון הבצע בקינת אל זחל
 שהסעחתיך כיאסלמה אליטהאלהנצע שתתעשר בשביל עשר

 לעשות כדי ממון לחמוד אדם כני לכות דרך כי יאמר או בלבד*
 העדות כשביל ממון חמדת אוי לכי תט אל אמר וי״ט שבתות ולכבד צדקה

 יפנה נל חליהס הצריך :צע אל ואל בלבד העדות מציאות לתאב אס כי
 בך ביטח שאיני יראה פן או לכה המצוה אל אס כי גשמיים דברים אל לכי

 הממון לי תתן שואל שחני אלא הממון לי תתן עדותיך קייס שבזכות
 עלאחדמסרסורי דברתי כס עד והנה תחלהכדישאקיימסאחרכך

 העבר אמר ועליו העין והיא האחר אל נעתק עתה הלב שהוא ענירה
 הכתיניס שיעור או ה(1)? • ר”כס יכא כאשר כו׳ שוא מראות עיני

 שנידרכיס בקרבה הילך אני אשר בעיר יהיו אס לומר כו' הדריכני
 בנתיב הדריכני מציה העדר א עבירה ובחקר מצוה לי תזדמן באחד

 אפשר עדיין המצוה בנתיב שתדיכני ואחר )לו( חפצתי בז כי המצוה
 הזה שבעולס תפירות ואל וריחני האושר אל הבחינות שתי אל לבי יפנה

: כמדובר בצע אל ולא :לבד עדותיך אל אס כי יטה שלא אמר
 ט נותן אנכי ראה ז״ל מאמרם כז'עין הדריכני יאמר או )לה(

 הוא כי ט' החיים את היוס .פניך נתתי ראה ובפסוק

 ולעומתו ופחתיס מתמורות ואחריתו וטוב רחב ח דרכים לשט משל
 כל ראשית רק הרואה יראה ולא הארץ כג״ע וחחריתי ז ומצוק צר דרך

 אחריתו כי ידע ולא טוב ראשיתו בכשר יבחר עיניו אקר וההולך ש מה ח
 העולם תענוגי אחר המשך ח' חיש לפני דרכיס שני יש כך ישך כנחש

עיני מראה לכל רחב והוא וטובותיו
 תירה עול ישא כי והוא שני וים נשר

 צייק אין כי צר נתיב וראשיתו ומצית
 חל תביט האדם ועין נלייישורין

 ונחרת תורה אמרה כן על הראשון
 ככתיב הדריכני יאמר זה וענין בחיים

 הרקב הפך חצותיך של הוא הצר
 חפצתי בו כי הזה העולם טונות של

 ,נעול וייסורין עיני לי טוב כי מברחב
 ולכל )י*ו( מאד מענוג הזה

 מצותחנסעל לחטיף כעניי אבחר
 משלילז"אהטלניאל ולא זולתי ניס

 בצע דרך לעשקם ולק עדיתיך
 עיניכו' העבר ו(1)? " מקברי
 אס זכות לך יהיה איך תאמר ושמא

תתמה אל מהרע עיניך אעכיר אני

 יאמר זה על חטאים כציון פחדו כי את חטאה ליה ואמרו עירתה דהוה
 ותן לי היא חרפה מפחד היותי כי יגיחתי אשר שהיא חרפתי ממני העבר

 ראוי ואדרבא טובים הס היסורין משפטיךשתס הלא כי בצרות שמחת בי
 לאמר דוד ה'חל דבר היה הנה כי יהמר או )י^ח( ♦ בהס לשמוח

 בהעזתו אשר כו׳ ממלכתו את והכינותי אחריך זרעך את והקימותי
 אמרתך לעבדך הקס דוד אמר אדס כני ובנגעי חנשיס בשבט והוכחתיו

 נס תיישירנו כי תקס לא בהעותו יהיה אשר כי יראתך כשביל יהיה אשר
 העבר כן על לי היה חרפה כני על יגורתי חשר והכה )לט( הוא

 משפטיך הלח כי ליירא רחוי היה לא כי יגורתי אשר שהיא חרפתי ומחול
 הנה )מ( * ולטהרו העון לנכות הס טובים אנשים כשבט להוכיחו
 וכל ישעי כל הנה אמר המצות עשיית הכנת על שאלתו אחרי ט תאבתי

 שאפי* גדר עד פ״ש לקבל ע״מ ולח פקידיך שהם למה אס כי אינו חפץ
 :חייני בצדקתך לפקודיך תחבתי הכת וזהו צדקה בתורת רק לי הין לא חיי
 כי שכר לקבל רחזי שחין עד פקודיך לעשות תחבתי כ'כ יאמר אז

 שאקבל מנגדכי יצרי חין כי חייכי צדקת בתורת שבצדקתך אס
 : פקודיך בקיימי כעשה שתאבתי מת שאדרבה שאכריעתו על שכר

 סוכו חיש אנטיגנים משנת על הנה זט ה חסדיך ויבאני )מא(
 על הרב חת המשמשים כעבדים תתיז אל אזמר

 ובייחוס צדוק הכינו מקשר נשמר התנא כי כתבט פרס לקבל מנת
 פרס לקבל שלח ע״מ הרב את המשמשים כעבדים היו אמר שלח מדבריו

 על שלא המשמשץ כעבדים היו חס כי לגמרי הפרש שלילת נראה שהית
 יתברך הוא נחמן כי פרס תקבלו שודאי יבצר לח כלומר פרס לקבל מנת

 הענין חל ונכא הפרס לקבל יכוונו שלח כך ע׳ע תעשו לא שאתם אס כי
 פרס לקבל ע״מ שלח משמש שחני הקודם בפסוק אמרתי הלא דוד אמר

 הוא שכך לשכר מטין חיני שחט שעל מדברי יוכן אל צדקת בתורת אס כי
 כימי חסדים וקראה ה .חסדיך ויבאוט כי ידעתי תנה כי לי ינתן שלא

 תביאני השיעהך כי התשועה בעת שהוא לעתיד וישלם יתברך הקדימו
 ידי על תהיה לבא לעתיד השכינה וישועת משיח היא דוד כי כאמרתך

 יהיה כסחך באומרו !תברך תות לו ואמר נדר כאשר המשיח מלך דוד
 !תשיבה דבר חורפי ואענה כזה סמך על וכן )מב( עולם עד נכון

 מיתתו וחימר עינה אני במת מיתתו איש אשת על הבא הלי האומר כי
 ט לח אס לעה חלק לי יש כי ידעתי ובמת כו׳ לעה חלק לו ייש בחנק

 אבותיך עם ושכבת ימיך ימלאו כי ההוא בחזיון לי שאמרת בדברך בטחתי
 או )מא( * נחש של בעטיו שמת ישי גס ומה בע׳ה שאבותיו ידוע כי

 ולמעלה רחמיס מדת היא ה כקינת כי ידוע כי והוא וכו' ויכאוני יאמר
 וגס צדקת בתורת רק כדאי שאיני אמרתי הלא אמר חסד מדת הימנה

 נס ויכואוני כי ידעתי אך חנם חסד מדת אינך לי המטיב ה אתה
בבחינת שהוא משיח הוא דוד כי התשועה בזמן לי יעדת אשר חסדיך

חסד



קיט !:הלים אל רוממות

 מפי ואל־תצל מג :בדברף כי־כטחתי רבי חרפי
: יחר־^תי למשפטיף כי עד־מאד דבר־אמת

 תצלמפי ואל )מג( * בקודם
 גי ז״ל מרבותינו ידענו הנה כו'

 ביטול איןבהס חהב׳הןאשר של ייסורין

 מהדברים שא' ידעט גס תורה
 ובזה הבא עילם הוא יהורץ ידי שעל

 ה בע בטוח שאני אמרתי הנה יאמר
 ועוד לי שיש ייסורין ידי על שהוא

 לי יהיה שלא שבטחתי אומר חני
 אמת דבר מפי הצל שלא תורה ניטול

ייסורין הלא כי והטעם מאד עד

 חסדים יבואוני התימא מן ואינו לי נדרת אשר ה ממדהך למעל? חסד
 שאמרת כאמרתך כי כאמרתך חשועתך הלא כי רחמים מדת ידי על

 עילם כי חסדים באו זה כל ועס אלהיס ה ידי על היה העילס והיה
 חסדיך ינואוני שגס יבצר לא רחמים של ה תשועתך כך יבנה חסד
 העתיד טוב על חזיון כל כי והוא
 בטחתי כך וכל ה בשם היה לדוד
כמדובר וכו' ואענה הנה כי בזה

בהיותי כי ומצות בתורה דבק

 טר

 מה

 מו

 מז

מח

 : ואתהלכה־ברחכהביפקדיףדרשרתי
 : ובדברהבטדתיף.^רמלכיםולאאביש

 : אהברתי אשר במצוחזיך ואשתעשע
אשראהברתי א^־מצותיף ואשא״כפי

,נחמתיב^כיאמרת^דרתנ ]את נ יחלתני:
גא

 : ואתנחס יחלה ק!ולם סשפט;ך1 זכרת׳
: ךתף1 חת עזבי סרשעיכש אחזתני זלעפה גג

 מסוג אינם הלח כי הן אהבה של שלי
 בעלכרחו הבאים עון על סשה

 למשפטיך שאדרבה שלאדסכיאס
 שמעון בר יחלתישהואכרכיאלעזר

 ואומד הייסורין חל מיחל שהיה
 יחלתי זזהולמשפטיך כו' אחי בואו

 כן ואס הס אהבה של כי הימן זה כי
 יאמר או * התורה שהוא אמת דבר מפי הצל חל אמרתי אשר היטבתי

בלילה

 ז״ל רבותינו כו׳שאמרו לישי בן ראיתי כאומרו דואג מאמר על ז״ל מאמרם
 דבר מפי הצל זחל יאמר וכזה מקום ככל כמוהו שהלכה עמו זה מחי

 כי מאד עד וזהו הרוב לפחות האמת חל אכוין שתמיד מאד עד אמת
 מגדר ולהיות ייסורין ידי על כעצה נקנית והתורה יחלתי למשפטיך הלא

 ובזה )מד( האמת השיג עד התורה קנין יגדל אותם מייחל שאני וה
 סלוקס שקודם רז״ל גחלי מצינו הנה כי והוא כו׳ תמיד תורתך וחשמרה

 נפש ה ירעיב לא מאי ז״ל רבותינו אמרו וכן למודם ומסדרין מחורין היו
 איש אשרי ארז״ל וכן מלמודו ששכח מה כל לו כירין מ; מותו שאחר צדיק
 דבר מפי תצל לח שתמיד ידי על אני יאמר וכזה כידו ולמוח לנחן שבא
 מאד טוב והנה כתורה החמיר מאד עד נפרש אס גס ומה מאד עד אמת
 דבר מפי הצל ואל פה זה ע״ד שיאמר מות טוב והנה מחיר רבי ואמר
 מלאך לו שהמתין פלו' כר למודי לשדר אצטרך לא כ; אס מות עד חמת

 תמיד מעתה הלא כי מותי אחרי שיזכירוני ולא למודו שסידר עד המות
 תהיה כי כאופן חמת דבר מפי תצל שלא היות־ על בקרבי שמורה היא

: ועד לעולס תמיד תורתך ואשמרה וזהו ועד לס לע אתי שמורה
 טיול לשון הוא התהלכות לשון הנה כו׳ כרחבה ואההלנה )מה(

 מה כי הזוהר כספר ז״ל רבותינו אמרו והנה
 הלילה בחצי נכנסת שהיא מה הוא בג״ע הצדיקים עס מטיילת שהשכינה

 שאמר ז״ל רבותינו אמרו וכן הצדיקים מפי התורה עניני ע בגי לשמוע
 יאמר ובזה עדן כגן ישי וכן ואתה אני ונטייל כך חזור לירבעס הקב״ה לו

 לדרך גס ומה אמת כדבר תעיד שאני כיון בנ*ע ואטייל אתהלכה כאשר
 כמוהס ההלכה שאין לחותם אדמה לח יאמר ההלכה ככיון שהוא השני
 חס כי רחבה דרך יתהלכו לא חיים אלהיס דברי הס שגם היות שעם

 ברחבה וחההלנה אני אך ההלכה כיוון פי על שאינם צריס בנתיבית
 על וחוקר דורש המי־ היותי ידי ועל דרשתי פקודיך כי ואמר טעם ונתן

 וכמאמר האמת לי מתגלה כן ידי על כי טעמס סיף עד ירדתי הפקודים
 ודעת ה' ירחה תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה חס שלמה

 כי כזטח אני עוד יאמר אי " האמת אל "והואלנוין תמצא קדושיס
 כמוצא להיות אתבלבל שלח הסותר חלקי ככל עיוני בחקירות בהתהלכי

 שאתהלכה כ״א יפנה היכן ידע לא אשר ודחוקים צרים בנתיבות עצמו
 פקודיך כי הוא שאבטח והטעם מרווחים האמת דרכי לי שיפתחו ברחבה
 פקודיך ואת ממעל :!וה חלק עליון כח הזאזאמהפקודי כל כי והו' דרשתי

 : ויעמדניעלהאמת לי ירחיב מאתו דורש אני בלמודם מעיין אני אשר
 בעדותיך אדברה כאשר הנה אמר כו' בעדותיך ואדברה )םי(

 שמאן מלכיס נגד סילוקי אחר העליון בעולם
 גס ומה )מז( מהאמת אמוט שלא אני בטוח כי אבוש לא רבנן מלכי
 כעולם מצות לו שחין אדס לך אין כי והוא אהבתי אפר מצותיך נסוג

 ייחס^פשו כפי הוא כי מהשאר יותר בהם דבקה ונפשו שאוהכס הזה
 משתעשע שס כי חתן לו יש שייכות כ״כ כי ספק ואין בחינתה לפי וכוחו
 )מח( אהבתי אשר באותן כמצותיך ואשתעשע וזהו בעצם כס ועלז
 כי© ומלא אורות שהן אהבתי אשר מצותיך אל כפי ואשא כי אעשה וזאת

 גס אשיג עד לעזור מעיר לי ויהיו יביאוני שהן מהן ואבקש בי דכקיס
 בחקיך וחשיקה כן ועל אהבתי אסר מציתיך אל כפי ואשא וזהו החוקים

 קני כ כ לומר וכו' ואדברה יאמר או )מי( ♦ מלכים נגד הן גס
 כי עדותיך עס מדבר י(ני חרץ מלכי עד

 מלאכים ונעשים מקיים שאני העדות
 חבוש ולא מדבר אני עמהס כנודע

 מדבר מי עם כאמיר עלי ילעגו כי
 ולא )מז( מאומה יראו לא כי זה

 בפניה ואשתעשע אס כי דכור נלכד

 שיראוני אהבתי השר מצותיך עס
 אחסולא ומשחק שש משתעשע

 )מ"( דעת לחסר לי שיחשבו אבוש
 מצותיך אל כפי וחשא אס כי עוד ולח

 אל כפיו שנושא כמי אהבתי אשר
 כס אשיח בחקיך וכן שלפניו גדולים

 עליון ונח מלאך הוא חק כל נם כי
 עס כמדבר מלכיס נגד הדבר ובהם

:• אבוש ולא אנשיס
 הנה כו' לעבדך חד זכר )מט(

 פסוק על רז׳ל אמרו
 איתס וישב הפגרים על העיט וירד

 כל את לכלות דוד בקש אכרס
 שביתראכרהס הפגרים האומו׳שהס

 חברם הניחו ולא המלכיות הס
 איך דוד אותס מגלה היה ואס המלכיות את לנו כירר שאברהם ופירושו
 ארדוף החומר חד דכרי חת שמע לח יתברך והוא אברה בירור יתקיים

 הדורות סוף עד שייחל אליו כאמור עדכלותס אשיב ולא ואשיגם אויבי
 אמר וזה נחלתך גויה ואתנה ממני שאל יתברך כמאמרו כידו יתנם או כי

 אליו נוגע לעכדך דכר אמרת הלח יאמר ובזה המשיח שהוא וכו' תרועס
 חורך לו נחת ממך שאל חיים ד״א כמה העילמות כשני ימים חורך שהוא

 על אס כי אלי הנוגע על ולא לעכדך דכר זכר חמר זה ועל חייסכו'
 עתה האומות אכלה שלח והוח שחיחל לי שעשית מה על יחלתני אשר
 : ישראל חת כידי להושיע יחלתני אשר על וזהו ישראל גאולה עד
 טרסהולדו כעדו אמרת אשר לעבדך דבר זכר זה דרך על יאמר או

 כו' עמי תנון ידי אשר משחתיו קדשי כשמן עבדי דוד מצאתי לאכרהס
 ונכא י המשיח שהוא לעתיד כו' חתנהו ככור חני חף הזה כזמן שהוא

 הזה הזמן על העיקר וחין עכדך בשביל חמרת אשר יכר אמר העניו אל
 ')נ( כו' חתכהו בכור חני אף באמור לעתיד יחלתני חשר על אס כי

 כעניי שנקמתי נחמתי זאת הנה כי הוא לעבדך דבר לי שהועיל וחמר
 שחול מפני ככרחו גס ומה בעוני עצמי את בראותי כי חייתני אמרתך כי

 חמדתך כי הוא הלח נחמתי זחתהיתה כמק חשוב שעני ללחם נודד
 כן לא שאס חייתני ביחגלעולס טרם עבדי דוד מצאתי לאברהם שאמרת

 * נעל מהיותי זה עניי לי טוב איפה כן ואס חיים משולל נפל הייתי
 דקיימא ה' יצילני ודאי ההוא הענין שיתקיים שנדי חייתני אמרתך כי או
 להיטיב כאמרתך זה מעניי ה יצילני שגס נחמתי היתה וזאת שעתח לי
 הצל ואל אמרתי אשר יאמר אי )מט( י לעבדך דבר שיתקיים לי

 לימן לי תזכור אל דבר אותו מפומי גירסא פסיק שלא חמת מפיךכר
 אלתצלמפי חשרלעבדךש־וא דבר זכר חס כי זכותי אוכל שלא הזה
 כי צרות לי יש הזה שבזמן וגס )נ( לבא לעתיד יחלתני אשר על דבר

 לנכות אחעץ לא הנה ללחם רעב שהיה נרדף בהיותי גס הה עיני לי יש
 עני !היה ש שאמרת אמרתך כי כעניי נחמתי ואת כי בזה תורה זכות

 עוני עלי גזרה לא כי חייתני כת עליה ההא מה זו טיפה לך בחמור
 עוד ■ ול )לב( בעניו עני יחלץ על ז"ל שאמדו כמו קייס להת אס כי
 ובמצוק במצור והכיאוני מאד עד זדיסהלצני נאשר אפילו אס גי

 והוא )נא( מדותיך אחר להרהר ולא להרוג לא נטיתי לא מתורתך
 מעול* וזהו כנודע רחמיס תם מעולם כי דיניך וייסורי משפטיך זכרתי כי

 אמת והן )נ>( ואתיזס ובזה רחמים שהוא ה מדות הס מעולם ה'כי
 יראתי שמהם מהס ליירא רעים כך כל ראיתי לא רשעיס סוני מפל כי

 מכולם קשה ופירש האומרי׳שנה רז״ל גלל והוא ופירשו שנו אשר כאשר
 עיסקיס שהין תורתך עיובי שהס חותס מרשעים אחזתני זלעפה וזהו
 זמירות )נד( עושה הייתי ותה ופירשן פשנו שהוא זעזכוה בה
 אותי רודפים מכלם הקשים שהם תורתך עוזבי רשעים כשהיו כו' לי היו

 הבחירה מסלק יתברך הוא אין ני ירא והייתי מגורים בכית נחבא והייתי
 לי היו ת מירי שו עד בחוקיה לעסוק נשיתי כן על מהם לינצל וקשה
 כךגם' טעס משוללי הס כאשר כי כאמור ופחדותי מגורי בכית חקיך
ישן שחני ובלילה )נה(. יצילוני זכותם בחירה לינצלמבינלי טעם פאין

!איני ג כ כח



קיט תהלים אל רוממות

 זאת יו :רתורתך ואשמרה יהוה שמך בלירה
 יקייהוה“חד י* היתה~ליכיפקדיךנצךךתי:

 לב“בכל פניך חליתי י" :דבריך לשמר אמךתי
 רגלי ואשיבה דרס חשבתי נ* :באמרתך חגגי
 ךזתמהמה$י ולא חשתי ס : עדתך אל

 עודני חבר^רשעיכש סא : לשמרמצודתיך

 אקום ־לילה“חצות סב ז שכחתי לא תורתך
 אני חבר " : צרקך משפטי ךףעיד־י להורות

 חקרך כי : פקודיך ולשמרי יראוך לכל־אשר
 טוב כי• למדני חקיך הארץ מלאה הוה;י
 טעכש טוב הי :כדבריך יהוה עם־עבדך ןשית7

 טרם כי האמנתי במצותיך כי למדני ודעת
: שמררתי אמררתך ועתה שגג אני אענה

 טפלו סט :חקיך למתי ומטיב □וב־אתה פח
: פקודיך אצר1 רב—ככל אני זדים שקר ^רי

 : ,שעשעת תורתך אני לבם ^חלב

 : חקיף אלמד למען טוב־־־ליןי־ענירתי עא
טוב

 פס:קי ושאר ה׳ ישראל שמע כערן לינצל שמך וכרתי בחקיך עוסק ואיני
 ש״ז לילה בקצות בקומי תורתך ואשמרה וכן בלילות מפקד דשמירה

 כי והיא להצילני לי שהיתה היא זאת ואך י(נ) תורה של רנה עיקר
 שהוא ג״ח והס נצרתי עושס שאתה לך המיוחדים הפקודי' הס פקודיך
 ,ערומי מלביש וחנון רחום יתברך
 כבגד מדה ניצלתי יבזה חוליס מבקר
• עלי רחמת מרחם היותי על מדה
 משמחי זמירות יאמר או )ני(

 שהייתי מגורי בכית חקיך לי היו לב

 זמירות כשומע ושמח חקיס קורא
 מנור ליבו שהיה מגורי בבית

 שאס לי זה היה וממה מאויבי
 היולי אויבי הלא עצמם מהקקי'

 מונע הקב״ה ואין בחירה* בעלי
 ואס )נח( הלימוד ידי על בחירת

 ה שמך בלילה שזכרתי מפני היה
 אז תפלה מהיתרון שמע" נקרית
 כיחס זה אין הלא זה היה תחנה

 מצות שומר שאני תורתך שואשמרה
 זאת אך )ני( ובקומך בשכבך
 נצרתי שפקידיך מצד לי היתה

־• כבקודס
 הנה וכו' אמרתי ה חלקי )נ!(

שהוא מה כל כי ידוע
 ועל נאצל שממנו הכל אל חושק חלק

 הקש יסוד אל נר בהכבות כן
 ועפר אבן יזרקו ואס השלהבת׳ תעל'

 גס ישובו עפראר־ן אל השמימה
 אלוה חלק היא חיש רוח כי ידעכו
 על חוצב שממנו הכל ית והוא ממעל

 לידבקבכואך ית' מתאותי ית'יתירה אליו נפש תאות תהיה יחוייב כן
 ידות עשר כי הוא נהפוך אס כי יל הוא כן יעשה לא כי נראה ראה תכה
 הבית בעל כן על ני בו לידבק נפשנו תאוה מקשר בו שנדבק בנו ה חשק
 כן נעשה שלח מה הכל היותו עס נמרץ בחשק נשוב יל שאליו דוחק
 הוא כי נמצח הכל קל לידבק חושק חלק כל טבע כי היות עס החלק אנחנו

 קד אל הענין חל ונבח * הכל ואנחנו החלק הוא כתלו עמנו מתנהג יל
 לו לתמר שהוצרכתי עד קוני אחר תלימשך בי מנגד יצרי היה כך כל הנה

 לימשך וחתחייבה רואה חני הכל ואני עלי חשקו בהוראת ל חלקי כי
 היות פס יצרי את לנצח דבריך לשמו' כדי חמרתי זה כל בו והדבק אחריו

 ולא )נח( לן לשחוכל האמת הפך לאל שהשתדלתי ועכ״ז הוא נהפוך כי
 אפי' לב בכל פניך חלותי שהרי ממש קלקי שתתה חלילה כך שהאמנתי

 איני צדקתי בכל שלגדולתך כאמרתך שאקנני כל במלת הנכלל ניצה׳ר
 את וחנותי עליהם אמרת חשר מכלל שאני כ׳א שנר ממך לקבל כדאי
 "ל ז כלם הגון שאינו חע"פ שהוא משלו זכות שאין למי שהוא תחון אשר

 חשק בעצמי קנות למען ה' שחלקי לאמ התנכלתי אשר לי והועיל )נט(
 יקרני כי אחריך ללכת עצמי עסקי שבטלתי עד וחומר מקל ה' אחריך

 אל ומשיבס רגלי את מכריח ואני עצמי עסקי חל ללכת דרני שחשבתי
 אתחרט ולבל )ס( ף״ן כלא עדות שנקרחת תורה עסק מקוס הוא עדתך
 מלהשיב התמהמהתי ולא רגלי בהשיבי עדתך חל חשתי החשק ולרוב
 שבהמתנה מקום היה רגלי משיב שהייתי שבמקום בהיות אפי׳ רגלי
 לשמור שס מתמהמה הייתי לא לעשות מצות שס לי מזדמני' היו שס מעט

 מקוס חל ואשוב אתחרט פן הפועל אל המצות בא עד מעט ולהמתין
 התמהמהתי ולא וזהו הפועל אל המצות בא עד בהמתיני דרכי שחשבתי

 שהייתי מה אולי לומר ואין )סא( הדבר את שמר כד״א מצותיך לשמור
 ממני לישכח קרוב מהתורה דבר היה כי היה תורה מקוס אל רגלי משיב

 חבלי שהלא שכח חשש לי אין כי תורה מקוס 12 רגלי והשבתי >ע״כחששתי
 וכיוצא כמה מיתתו איש אשת על הבא £י באמור אותי המכאיבי' רשעי'

 כעס לכלל הבא כי כנודע תלמודי שאשכח אפשר והיה והכעיסוני עזדוני
 חשקי גדל כי שכחתי לא תורתך ואני משתכחת תורתו הוא ת״ח אס

 כיב הנה אמר כו׳ אקום לילה חצות )סב( * בתורה ודבקיותי
 חצות עד כי הענין ויהיה כו' אקוס לילה שחצית עד יצרי את הכנעתי

 יאמר ובזה בעולס דינים מחלקת השכינה כי האמת חכמי אמרו הלילה
 ן ההיא העת עד שחלקת צדקך משפטי על לך להודות אקום לילה חצית
 לשון יראוך רק יראיך אמר לא מאשר כו' חשר לכל אני חבר )סג(

 כל אמר שלח ועוד * הווה לשון פקודיו ושומרי עבר
 הזוהר בספר ו״ל אמר! הנה אך " יראוך אסר כל כאומרו פקודיך ממרי

 לפנית עוסקים הצדיקים וכל לג״ע השכינה נכנסת הלילה כחצות כי
 משם מקשיכיס כתורה לעסוק אז קמים שבעה״ז וכשהצדיקיס בתורה

 לכל חבר נעשה בקורה לעסוק אז כעה׳ז שהקס נמצא עמו ומתחברים
 וזה כמוהו בתורה לעסוק בעה׳ז אז הס גס ולקמיס שס אשר הצדיקים

 חצות כאשר אקים לילה יאמחצות
 אשר לכל חבר נעשתי כו' אקוס לילה

 שם אשר הצדיקים כל הס יראוך
 כמוני פה הקמי' הס פקודיך ולשומרי

 שאקה ה חסדך כי נמצא )סד(
 שס בלכתך הצדיקי׳ אותס עס עושה
 שמתחברים הזאת הארץ גס מלאה
 גס ומתמלאה הצדיקים אותם עמנו
 בכל אך והארת שפע מאותו הארץ
 אני בעצם יודע שאני התורה חלקי
 אדברה ידברו שהם שמה עמהס חבר
 ולא יודעיס שהם כחקיס אך אני
 לכן בעצם ההתחברות יהיה לא אני

 נעצם חבר אהיה למען חקיך למדני
 טוב )סה( : הבחינות בכל

 אמר למדני חקיך או' אחרי כו' עשית
 איני כי אלהי ה' לי תשיב הלא עתה

 כנודע בחקיס גס מה ידיעה משולל
 פרה זולתי לגמרי טעמו נעדר אין כי

 בחכמתו שלמת אמר שעלית אדומה
 ממני רחוקה והיא אחכמ אמרתי

 החכמ׳בין ומתוך אתה חכם זהלא
 תאמן אל מצאת ולא יגעת כי קבין

 כי אמת הן ואומר משיב אני כן על
 מנעת שלא עסעכדך עשית טוב

להחזיק אין אך אני חכס חכמ׳כי ממני
 באמור חכם שאהיה שדברת כדברך ה' היה זה הלא כי טובה כ״כ זה על
 ודעת טעס טוב כי היא שאלתי אני אך )סו( עליה קהא מת זו טיפה לך

 האיכות ועיצס הפנימי טעמם עקר שהוא החוקיס טעם שטוב למדני
 כדי דעת שתחנני היא שאלתי * שכלי לפי ידעתי וכבר שכלי קצר וחס

 פוש? הייתי אס כי למדני ודעת טעס טוב וזהו הטעם טוב להחזיק
 אך שאלתי לי שתנתן קשה היה טעמם ביודעי בהס האמין למען בשחלתי

 לשאול הקשיתי ת'כי נא תאמר ואס )סו( האמנתי כמציתיך כבר הנה
 לי גלה לחמר המלך אחרי יבא ומי לי למה דרחמנא כבשי בתני כי

 אמר לזה בחמנה לקיים הוא זכית יותר כי גס ומה להסתיר שרצינך מה
 לשאול אענה טרס היקה זאת חך זו שאלה לי היתה שננה כי לך מודינא

 ריקס להניחני ראוי אין שחלתי שכבר ועתה אך שוגג אענה טרה אמ' זזה
 : הדב את שמר ואביו טובכד"ח תשובתך אמרת וקויתי שמרתי זאמרקך

 לי מללמד לשלאתמנע אחר טעם יש הנה אתהכז׳ טוב )סח(
 ממך לשאול רציתי חס הלא כי והוא טעסחקיך טוב

 אס כי שואל אינני יעכ״ז ניתן והיית זמטיב אתה טוב וגדולות טובות כמה
 עושר שאלת לא חשר על לשלמה יתברך מאמרי ענין והוא חקיך למדני

 דואג הבה כי אלתי לי תאמר ואס לך נתן והמדע החכמה כו' ונכסים
 הלכות חלפי דורשים שהיו ז׳ל שאמרו כמו אלה הודות יודעים ואחיתופל

 שקד עלי וטפלו להם אאמין חיך י מהס ולמד צח באזיר הפורח מגדל על
 אשת על שבתתי עלי באומרם או בקהל לבא אפור שהייתי באמור במזיד

 במזיד בהיותסזדיס נס ומה בנסתרות יאמן איך בזה שחשקר אישומי
 אלך לי טוב מהם ללמוד לכן מפיהו יבקשו תורה ה' כמלתך שדומה מי כי

 ועידטעסאחר פקודיך אצור טעמס ידיעת בלי לב בכל שאני בתום
 השכלה משולל ההוא כחלב הלב שומן הוא הידוע כחלב טפש הלא כי

 שאמרשמו^ מה או תורתס מהס שאיבד ז״ל שאמרו מה והוא לבס נטפש
 שעשעתי קורקך כי בהפך ואני בלבס היתה טינא שיננא יהודה לרב
 בתורתך אמר ולא תורתך ומאו' לדבר מאתי ת' רוח ילך הדרך זה זאי

 : אותה משתעשע הייתי שאני כ״ח בה משתעשע הייתי בלבד לא יאמר
 מפני אינו חקיך טעס בשאלת מחזיק שאני מה כו' עלי טפלו )סט(

 וירא טעס בהס שאין מה על אותי מוכין ורעיס שזדיס
 שקר עלי טפלו הנה כי החוקים על לפקפק אחריהם יצרי יטה שמא אני

 פקודיך אצור לב בכל אבי ואדרבא אחריה לבי הטה לא זה כל זעם ודיס
 הלא כי האמת אל ולהביאם טעמם להשכיל' כדי שואל איני ונס ()ע

 יערב לא חצוניס שהס למה שיבינו יונח ואפילו מהשכיל לבס כחלב טפש
 וזהו הס כן שאין מה לי יערב הקורה קדושת ממקום שנפשי אני כי למז
 כך כל מפציר שאני מת כל כ* תאמר ושמא )עא( שעשעתי תורתך אני

ללמוד



קיא קיט תהאם אל חממות
 לא ואס כתה זה עליהס ונצטערתי עונתי כי על הוא החוקים ללמוד

 תהית וטובה זכות הלא כי כן אינו זה לריק עינויי כל היות ימצא אלמדם
__________>■ । - חקיך אלמד למען עוניתי כי לי טוב וזהו חקיך כד'ללמוד שעוטתי מה לי

 יראיך הנה דוד יאמר ועליה גדולה אתונה הוראת היתה כי אמת והן ילך לח חקיך ללתוד שעניתי על הטוב אותו לי תלמדם שלא שנס באופן
אני מת על כן ואם )עב( ריקם

 תורת לי טוב כי ה מפיך שהיא למה
 יאמר או )עא( * וכו׳ פיך
 ניסורי בראשיתי עינתי כי לי טוב
 חקיך אלמד ישורין ידי על למען עוני

 כמוך לאיש הלא תאמר ושמא )עב(
 היה טיב לצדקה נותן מפזר שאתה

 שהיית שבזמן עשיר היית אס לך
 היית ואס לתורה הכנה לך היה עני

 שלא גס צדקה מרבה היית עשיר
 אמר לזה תורה כך כל לומד היית
 הרבה צדקה נותן שאני לי כלו' לי טוב

 וכסף זהב מאלפי תורה זכות

 : ובסך זהב מאלפי תורת־־־^ך טובלי
 :מצותיף ו^מדה הבינני ריכתנוני ידיך^ני גע

 : ^6? ליביך ? וישטחי יר^^י יראיף עד
 ואמוניה משפטיה ־צדק כי־ ידעתץהוה עי.

 באמךתך לנחמני חסדך יהי־נא עי עניתני:
 בי־תויררזף יבאוניררזמיף.ואחיה עי לעבדך:

^תו;ניאני י עי
רדעו ר־*ייראיך ישובו "ע־* אשיחכפקדיך:

אבוש
 מתי לאמר לאמרתף כלו^עיני פ= :יחתיתי

תנחמני י
 ותטעם מרובת צדקת נותן שהייתי

 הפילו כי והוא פיך תורת להיות הוא
 מדעתו מחדש ותיק שתלמיד מה כל

 נמצא בסיני יתנרך מפיו נאמר הכל
 גס הצדקה אך פיך תורת הוא הכל בתורה ומחדש עיסק שאני מה שכל

 פיו בדברי עוסק אינו הצדקת בפעולת זה כל עם ה' פי מצות שמקיים
 הכינותי בעניי ואבי פסוק על רז״ל אמרו הנה כי יחמר או י יתברך

 גנזתי וכיוצא ותרדין בפת כעני התפרנשי ידי על שפירושו כן' אלהי לבית
 קצף לז״כי שזה ולא רב ענזי התענה והנה וכסף זהב אלפי בידי הבא כל

 מיצא ב״ה ההוא בממון שיבנה רצה ולא עמו מעניי שמנעו על ה' עליו
 לי יועיל לב״ה לי הועיל לא שאס ענתי כי לי טוב חמר • חנם ענייו הלך

 לי שנתחלף על מיציר ואיני כנודע רבת הכנה שהוא חקיך חלמד למען
 פיך תורת לי טוב אדרבא כי לבנין בצר כעפר מאצור העינוי תועלת
 זמיתי אשי־ בהס לעשות שהכינותי וכסף זהב מאלפי כענוי שאקנה
ובין כך ובין דעת חשקתי הלא יאמר לכאורה כו׳ עשוני ידיך )עב(

 למודם השגתי לא מצות בשאר גס אולי כי חושש אני כך
 עלקאני השגתהחקיס עתה גס ותה מעכב חומרי לבוש כי כראוי
 כן ואס אדס נעשה ד׳א כמה ויכוננוני עשוני ידיך חומרי אה הנה אוסר
 לבלתי הכנה מאתך מלקבל ממנו יבצר לא ידיך מעסה חומרי שגס אחרי
 מצותיך וחלמדה הבינני לכן ממרום עלי תערה אשר ההבנה עשנלי עכב

 סוף פסוק על לומר שדרכנו במה יאמר או * הגשם יעצרני לח כי
 הוא הלח נשמע שהכל אחר הדבר כללות סוף כי כו' נשמע הכל דבר

 מצות ושס״ה איברע רמ״ח בם לקדש עשה מצות ח רס לאדם נתן ה' כי
 האלהיס ל^את הס נס בהם לקדשס שס׳הנידין ליקדשבשמירתם ל״ת
האדם כללות זה כי שמו' מ״ע הס מצותיו ואת ל״ת מצות מעבזר ירא

 זרועי אף עמו תכון ידי אשר בשבילי
לו יהיו יסורין לו שהיו זרוע הנקרא

 באיברים ויכונטני עשוני ידיך הנה יאמר ובזה בס ליקדש וגידים אבריס
 : כמדובר תצותיךשהסכמספרס ואלתרה הבינני לקדש לכן וגידים
 יראיך לי ישובו )עם( פשוק כי מרז״ל יראה הנה כו' יראוני יריאך

 ממנו ופירשו דוד נצטרע כי על היה זה אות פסוקי שבקרב
 זה שעל יתכן ובזה יראיז לו ישובו באופן ירפאנו אל סכי מחלה והיה

 ידיך ואמר היתל כן ועל )עג( מוכיס גופו אברי שהיו אלו פסוקים ידברו
 וגידים איברים מספר הכוללי' מצותיך שע״י כו' הבינני ויכדכנוני עשוני

 )עד( ויתרפא צרעתו טומאת מעליו להדיח לעזור מעיר ויהיו יתקישו
 כי ידענו והן הזה המות את רק מעליו יסיר ה' מאת לבקש בא כן ואחרי

 הס כאשר כי יבחן ובזאת מאהבה ויש עון על יש ייסורין מיני שני יש
 כי התרופה לענין הפרש יש כי ידענו עוד תורה ביטול בהם אין האהבה

 הס כאשר משכ מעליו לסלקם האדם יד לאל אין עץ על הס אשר
 יהב ידך לי הב א״ל ייסורין עליך חביבין דאמר דההוא וכעוכדא מאהבה

 כאומרו אהבה של ייסורין שהיו על כי אצלינו וכתוב וחוקמיה ידיה ליה
 בוש שהיה אלא עון לכפרת ולא שכר לקבל הס כי כלומר שכרן ולא הן לא

 * יד-ו את לו בתת עמו בהתקבר חברו שעזרו עד שיסתלקו עליהס לבקש
 לו אלה היו אהבה ייסורי כי לומר דוד רצה כי והוא וכבאאלהעכין *

 יראה פן ובוש עון בידו שאין עס להרהר יבא שלא אמונה בעל להיותו
 לא כן שעל אמונה בעל היותו הוא מפורסם כי הקדים כן על כמתייהר

 אחר מהמהרהרין שאיני ידועליראיך הנה ואמר מלאזמרו הוא יבוש
 על ישמחו יראוני כאשר יראיך הלא כי שלמה אמונה בעל אס כי מדותיך

 בראשי צעדה קול בשמעך יתברך הוא אלי באמור והוא יחלתי לדברך כי
 בכל אליו הולכים הפלשתים שהיו ז״ל רבותינו ואמרו תחרץ אז ?בכאיס

 הניחם ולא נגדם להלחם מתלהעיס דוד נבורי והיו כחס בחמת זיין כלי
 היו שכמעט עד הבכאיס בראשי קול לשמוע ה' דבר בא עד באומרו
 בידן ה' ויתנם נחרץ אז הקול את שמע ואז ראשם על פלשתים חרבות

 יחלתי לדברך כי על וישמחו יראוני
 קול שמעי עד לייחל דברת אשר

 )עה( אמונה הוראת שהיה צעדה
 כיהן אומר אני ההקדמה ואתר
 על אלה• ייסורי שהיו גס כי אמת
 חך משפטיך צדק כי ה׳ ידעתי עץ

 ואמונת אס כי עץ הפעסלאהיהעל
 לדלתי שישב' האמונה עניתני
 היא עין על יהיה שלא גס הרהר
 מביא הב״ת אין כי כנודע אותי ענתה
 הבלתי לב ליישר רק אהבה ייסורי

 רעתי שגליתי ועכשו )עי( מהרהר
 שהוכל באופן לי הם אהבת שייסורי

 ידעתי הן אותר קני סלוקן על לבקש
 חסדך נאי יהי אלה ייסורי ידי על כי

 כאמרתך היא והנחתה לנחתני
 האזרחי לאיתן שאתרת לעבדך

הדין מדת שאף שהוא תאמצנו
 כאופן אהבה של ייסורין בהיות גס ומה זכותו להגדיל וחזק לאומץ

 זו בנחמה חפץ איני אך )עי( בצרעתי ואשאר נחמה שתהיה
 מחולי שאתרפא ואחיה רחמיך שיבואוני בלבד אס כי לחשד המתייחסת

 הנה כי עון על אינן ודאי כי ז״ל מרבותינו כנודע מת נקרא אדס שבו וה
 תורה ביטול בהס היה עון על ואלוהיו שעשועי תורתך עתה גס

 שאמרו עוקוני שקר כי זדיס יבושו כי עוד מלחטא זדים וינצלו )עח(
 זדים קראתיס למה תאמר ושמא לקיתי כן שעל במעשי הייתי מעות כי

 כי הוא הלא לחטא יחשבוני עלי החולי ראותם ידי על הס שוגניס אולי
 הייתי כדבריהם ואס בפקודיך אשיח אני הלא כי שקר שהיה יראו הלא
 להיותי אינו הרפואה מבקש שאר מה וכל )עט( תורה מדברי בטל
 יאמר או )עו( * זכו' יראך לי שישובו כדי אס כי ביסוריאהבה קץ
 אדע בתה הבה לפני דוד אמר כי ז״ל מאמרם ענין כו׳ חסדך נא יהי

 לו והודה אחרי ימלוך ממני בטנה שבן לא אס שבע בת שנקיתי^מעין
 לנחמני חסדך נא יהי כי ידעתי אלה ייסורי אחרי יאמר ובזה יתברך הוא

 רבותינו אמרו כי והוא כו' יבואוני כי ידעתי וכן )עז( לעבדך כאמרתך
 עד הנדן שיכנס נפתחות המקדש בית דלתות היו שלא רבת בשמות ז״ל

 ומפניו רגליו על ועמד ה שהחיהו עד הועיל ולא דוד של ארונו שהביאו
 רחמיך יבואוני יאמר וזה קדר׳ כשולי דוד שונאי פני נהפכו ואז נפתחו
 כנודע הז נס שעשועי תורתך הלא כי נמנע ואינו מותי אחר כו' ואחיה

 היתה במותו שגס שודאי דוד גם ומה בקבר דובבות שפתותיו ת״ח כל כי
 מותז אחר דן שהיה שמעון בר' יולעזר מרבי יותר שעשועח התורה
 זדים ויגיש שיתכרכמו באופן )עח( שאחיה יפלא שלא באופן בו וכיוצא

 היה שעבדך בהיות במה מיתתו עלא״א הבא באמן' עיתוני שקר אשר
 הייתי גס כי אמת והן )עט( ואהלות נגעים דיני הן בפקודיך משיח
 יראיך לי ישובו פניך שאחלה אס כי ממני יסירו שלק וייסורין בחולי שמח

יהי )פ( * הזה החולי את רק מעלי בהסיר לק אס אפשר שאי מת
 צון ר יהי תרפאני שלא יהי ואס הרפואה על בקשתי הלא זכו' תמים לבי

 לבי בהיות כי הרפואה העדר על אבוש לא למען בחוקיך תמים לבי שיתי
 אדע שלא עם טובים הס החקי' כאשר כי מהם לדון ימשך בחקיס תמים
 לאחרפאנישאומרכי חס אבוש לא ובכן זה חליי הוא כך להם טעם

 לתשועתך כלתה )פא( ♦ החקיס כטעם ה׳ לך מסור הטעם
 עיקר עושה למה שומע יחשדהו בל עצמו תשועת על יבקש טרם וכו'

 העתידה בגאולה תהיה אשר השכינה מתשועת ולא עצמו מתשועת
 שלך לתשועתך שכלתה עד ישיעתך על התפעלתי תנה ואמר היחל לזה

 רק אמליך שאני עצמי אל הנוגע על תשוקתי אין הגוף אני ונס נפשי ה'
 שיחלתי הוא שכלך שיושלם דברך בשביל כסיה על יד כי שאמרת לדברך

 נפשי למות והערתי עצמי על חשתי שלא והראי' ב(9) גדולתי על לא
 ידי אשלח שלא שאמרה לאמרתך עיני כלו הנה כי שמך כבוד דבר על

 רל רבותינו ואמרו הבכאיס בראשי צעדה קול אראה עד עלי בלוחמים
 ויצעקו בו להכות מראשו למעלה עד אליו נגשים שלופות בחרבות שהיו

 להס משיב והיה בידם מתים כלנו והלא ניחל י מת עד לו לאמר גבוריו
 כלו הנה פה יאמר זה ועל ה פי נעבור ולא זכאים נמות מוטב כך ע״ת
 הייתי מות הנחת על כי נמות שלא אמרתך שתהיה לא לחמרתך עיני

והאמירה



 כי־הייתייגארברןפודחקיךלא * תנחמני:
 במה־־י.ש־.עבךףמ.~ןיתעשק פי שגרתי:

 אשר שיחות זדים כרו־רי פי• בךדפימ^פט:
 שקר אמונה מציתיף—כל פי לתורתך: יא

 כמעטכלוגיב^רץואגילא־ פי עןךני: רדפוני

 עתת ואשמרה תעי כחסדך פח :פקייריף ;!זבתי
 : נצבכשמיכש דברך ידוה לעולט פיך:

: כ/נוץת^י^ץתעמד אמונתך ודר לדר

 : עכדיף הכל כי תוס עמדו למשפטיך צא
 : בעני; אבדתי או שעשעי תוה-תף לול; צב
 : תיתני כי־בם פקדיף לא־אשנה לעולם צג

 לי צה פקודיךדרשתי:
 ־“לנל עי :אתבונן ילדתיך לאבדני רשע;ם קוו

תבלה

אל רוממות
 נזמה לי תהיה מתי כלו' תנחמני מתי אלי לחמר היתה שקויתי והאמירה

 ב;ה כיוצא או תחייני תשיב חס חו אחרת פעם בהקגלגל החס מיתתי על
 חפיס אריכות כ כ לי היה עין בעצמי מצוא שבבלתי תאמר ושמח )פג(

 .(11 ומתבקע נשרף מתכווץ בקיטור כנאד הייתי כי אמת הן לז״א לסבול
 שבלי הס אשר שכחתי סזקיךלח

 על לסמוך לכו יש טעמס חדס השיג
 כך לבב בתה ולקיימס ה' דעות אל

 בתום ולמות לקייס זה ענין דמיתי
 אשית ולבי מחמרן לבבעלקיוס

: אני ולא הטעם יודע הוא כי לדעתו
 אומרו חחרי ונו' במת )פר(

 ונפשו הוא כתת
 שגס ימשך יקב' כבודו על עושים

 כבוד דבר על יתבר הוא יעשה ראוי

 בודים משפט עשות עבדוכענין
 אמר כן על ואחיתזפל ג כדר הליציהו

 אני כבר הלא כי בזה חפץ לי אין

 עבדך ימי כתה כי ימי בסיף כמעט
 ומתי המה מעט כי כלומר הנותרים

 טוב כי כלו' משפט בהס תעשה
 יוכר ולח סמוכים נמות פן להניחם

 יבושו למען להשאירם טוב אך

 בהמשך יבא כאשר פניהס זיתכרכמו
הנה כי והוא )פח( הכתובים

 פסול דוד שהיה אמרו אשר כענין כתורתך לא אשר שיחות ודיס לי כרו
 ולא מוחבי כי ה כתורת ז ל אשר והוח ממוחבית בא שהית כקהל לבא

 כל כי ה' כתורת שלא והיה חיש חשת על שבא עליו בחומרס וכן מואבית
 בגהיכס שיחות ב והן לאשתו כותב כריתות גט דוד בית למלחמת היוצא
 מובנות ינס .ש אמונה מציתיך כל כי אומר חני הא' על והנה )פו(

 שהקבלה באופן חיש הפי איש הקבלה באמונת תלויות רק במקרא

 שבתתי בחמור שרדפוני שבע כת דבר ועל מואבית ולא מואבי תכריע
 הלא כי שקר שהוא והרחיה )פז( עזרני רדפוני שקר איש חשת על

 לבלתי ס מק שהיה להורגני נשיו ז שאול אותי ברדוף בארץ כלוני כמעט
 להורגו בחנית ו ח במערה היתר למצח אדרבה אם כי במצות דקדק

 שלח מי לומר פקודיך עזבתי ז ל ז־ני להורגו השכם להרגך הבת בחמור
 אשת על בא עתה הייתי ואיך פקידיך עזוב לבלתי מסתכן והייתי כי׳ ידו

 כוי חייני כחס־ך כי היא .לתי ש אך )פי׳י( חמורה ערוה שהית איש
 יכול החרון היה לח ב״ה כשנבנה כי רבה בשמות ז״ל מאמרם ענין זהוא

 דוד חת יתברך שהחיה עד בכנס היה ולח דוד של ארונו והביאן ליכנס
 של אויביו פני נתכרכמו ואז כו' עבדך דוד בעבור ואמר רגליו על קס1

 כבת כפרט דוד צדקת על לישראל ת עד זה שהיה קדרה כשולי דוד

 חחרי חייני כחס־ך יאמר וזה כנה משיחו פני הושב לא שבזכותו שבע
 כ״א כעת משפט ברודפי תעשה ארצה ולא החרון בהכנסת שהוא מותי

 וזהו פי על שערים שיפתחו שתגזור פיך עדות אז יראו עד שאמתין
 לעולם )פט( : הדבר את שמר ואביו כד״א פיך עדות ואשמרה

 חין עד יתברך דברותיו גדלו מה דעת ללמד בא הזאת האות הוכו'
 עברואינבוכיאס חלף מפיו שבצאתו איש פי כדברי חינו כי תכלית
 פרק יוחנן רכי זכמאמ׳ לעד קייס יצא מפיו הוא אוכלה אש מחמר! שהכל

 הוסיפו ועיד מלחך נעשה הבה מפי היוצא ודכור דכור שכל דורשין אין

 עם ומדכר יוצא היה הדברות מעשרת ודבור דבור שכל חזית במדרש ז״ל
 את מקבל וכו' עליך את מקבלני לו ואומר מישראל ואחד אחד כל

 חיך חצ״כ ש יתברך מתנו חלק הוא ושגס יוחנן רני ענין הורה כו׳ אלהוהי
 מאמרינו ענין ימשך ומזה * חלהותו אמר ולא אלהוהי את מקבל יאמר

 כענין הפועל הוא עצמו שהמאמר העולם נברא מאמרות בעשרת על
 במאמרו יתברך הבלו כי האור המהוין היו חלו תיבות ב' אור יהי אומרו

 בו שנדבר מה פועל היה שהמאמר השאר בכל וההיקש המהוה היה
 ועוד * צבאם כל פיו וברוח פסוק על פר״א ממאמר הוכחנו וכאשר

 כבודו השמים על סב בו הנרצה יתברך דבורו פעול חתר כי והוא שלישית
 יהיה כו כו' ירד כאשר כי יתברך משמו דבר הנביח ושלשתן לעד קייס
 והוא לפעול כח לו שיש הרי כז' ריקם חלי ישוב לא מפי יצא אשר דברי

 ונבא י נשתלח אשר עשוה אחר קייס למעלה ושב נשתלח אזר העושה
 כאשר כי מפיך היוצא דבורך קדושת רבה מה אמר הכתובים ענין אל

 בא יתכן עוד ־ בשמים נצב קייס מפיך שיצא דברך כך ה לעולם
 על וגס טבע בדרך שלא עולס לקייס יתברך בדבורו כח עוד כי להוסיף

 ומטה מעלת שלו ושהכל העולס חידש הוא כי ניכר בזת יתברך דבירו ידי
יאבד טבעו תל הדבר בהמת סן מפחד אתת יראו למען כן ושעשה

קיט תהלים
 כי שידענו במה והוא זבזהו תוהו היתה שהארץ לראשיתו ;יחזור העולם

 אשר דבירו שהוא שהמאמר אצלי שהוא ;מר כת תלויים העליונים מיס
 כמשז״ל בתווך ויהיו שיעלו שהוא כז' המיס בתור רקיע יהיה חמר

אלז ובכן למים שמהרקיע מת כשיעור לרקיע שמהקרץ מה ששיעור

 ידו ירפה יתברך חכמתו תגזור
 ויהיה הארץ על המיס ישובו הדבור

 במאמרו חשד וכן ובתו העילסהתו
 חס בטבע שלח המיס על הארץ רקע
 טבעו חל הדבר מניח יתברך הית
 כשתי'ואומלל המיס תוך העפר ישיב

 יהן החי למען כליושבותאלהי׳עשת
 עבודתו יעבוד ו מקונו ויירא לבו אל

 כזהברז״ל כנמצא לס ע לקיים
 מאמר יהיה וזה חלוקים נמקימות
 דברך ה לעולם הנה פה המשורר

 בו תלויים שבשמים שמיס מחמר שתוא
 להעמיד' משמרתו על ועומד נצב תוא
 'ודור לדור וכן )צ( שש

 הית הארץלח כי בקבלה לנו אמונתיך
 שבמאמרך כיחס המיס עומד'על

 היה כן לח שחס ותעמוד חיץ כוננת
 הארץ על המיס שביס הטבע לפי
 על עמיד ל? עשית למת ז (א)צ

ומעותדיס עליונים המיס נס דרך
 שהוא למשפטיך כי הוא הלא בטבע לישפדוכןהארץעלתמי'עומד'שלח

 מיס עומדים הזה היום גס שהוא היוס עמדו ודיניך משפטיך בשביל
 ק שעל ותחתיניס עליונים עבדיך הכל כי יודע למען והארץ עליונים
 רצונך לעשות ומקוים בעמדם רנונך לעשות והתחתון העליון המחמד

 : כו' המיס יקוו פ על חרז״ל זה ומעין משפט ידס על עזות ץ תחפ חס
 שיצאו הזחכידנחתמית החמור כל יקרת פנה ונו׳ לולי )צב(

 חלק ורוחניות חיות הן סויהינו היא שעיקרם מפיו
 רב כי בעניי כי כו' לולי ;הל כי הוא כן כי בחוש רוחה הנני אמר ית' מנתו
 היה כ״א מתי שלא חצ״ל בתורתך עסוק יע"י עולם כמתי מת הייתי הוא

 ולהחיות להחלים לרבחתיך וחל שכח קם כי זה וחין יוס יום שעשועים לי
 חייתני בס כי פקודיך אשכח לח לעילם כי בטחתי בזת ובכן )צג(

 מהקיים הייתי לח טבע כע״ד מות כחימות נרדף הייתי וכחשר שבעניי
 וכו' אני לך )צד( * אשכחס לח לעולם בי ידבקו כן על חייתני ובת
 הקב״ת מפי היוצח דבור כל כי יוחנן ר' מחמר הוה החמור מן היוצא הנה

 ית' פקודיו מדברי ידרוש ;לו ש לב על לעלות אפשר היה מלאך נעשה
 ה' את שעיזב מהמלאכים א' חל שדורש כמי ית' שיאשימהו שיעזרהו

 פיך דברי יתרון זה הנה אמר חלילה יחשב אחרים אלתיס ולעובד יקרא
 הסוז״אלךאניולא חלקך אס כי מחתך כ״צח או מהם אדרוש שאס

 שהדבור הזית מדרש הזיל והוא שיעזרוני דרשתי פקודיך כאשר למלחך
 מקבל חומר היה עליך חח מקבלני חומר ואחד אחד כל עס מדבר היה
 כו'ועוד רשעים קוו לי )צה( • כיהוחהואית׳ שיורה חלהותי את
 בפקודיך מפיך יצאו אשר חש מלהיות דברוהיך כיחצ״ל אומר אני

 חס לתחטיהני יצרי כבח הטלית ת כציצי הגשמיים המצית כלי גם אס כי י'
 פורש אני ובסבהס עלי כעדים לי נעשים בציניות אז מתבונן אני

 ובבא מחד יפת חשה לשמע הים לכרכי שהלך בההוא דגמרא זכעובדא
 חפי מיה לו והחמר חחריה ירדה מהמטה וירד פירש אליה ליקרב
 עדים כד' עלי נעשו ציציות שד' אלא בעילם כמיך אין לת חמר בי ראית
 חת להחטיא עימד בלבד הרע היצר לא כי ידוע עוד * פירשתי כן ועל

 רוחניים הטומאה כחית ונעשו עשת חשר האדס עוגיה כל אס כי האדס
 עבירה ענין והוא לתחטיחו ימינו על לעמוד הרע היצר עם ומתחברים

 יצרי הס רשעיס קוי לי כאשר חמר הענין אל ונבא * עבירה גוררת
 שהם בציציות מסתכל חני אתבונן עדותיך לינצל ואני זבדני ל ועינותי

 לו שגעש: מחיר דרבי הלמידה דההוא כעובדא ה מצות כל על עדות
 גדולה ווו עדותיך קראם עדים כארבע היותם ועל כעדים הציציות
 שתם הציציות גס חס כי יתברך דברותיו לומר צריך אין כי מהקודם
 טומאת וכהות ישלאלידסלהכניעהיצרהרע גשמיים מצות תשמישי
 כי אמרתי הלא וכו׳ תכלת כל1? )צו( י כמחבר אשמיתיו
 תורתך שאין מוחשת ראיה ותנה ממלאכי' גדולים ממך כחוק תם פקודיך
 אמת והן ואירך רוחב יש דבר בכל כי והוא כוי הכלה לכל הלא כי טבעית

 אך וסוף קץ ראיתי קורך לשל בין הרוחב של לתכלת בין הכלת לכל כי
 לה שיש אך האורך שהוא לה יש המצות מקרא שקרא גם למצותיך

בהתרחבות כי ימים יכלו וסודותיה בדקדוקיה ולהתרחב להתפשט

חכמה



תהלים קיט אל רוממות

 מה־ * :מאד מצותך רחבה קץ ראיתי תבלה
 : שיחרתי כ^־היוסתזיא תורתך אהבתי

:היא־לי לעולם כי מצותיה תחכמני מאיכי צח
 שיחה־ עדותיך כי השכלתי מכל־מלמדי

 : פקדיףנצררתי כי אקתכ^נן מזקנים ק :לי
 אשמר תליל^מען כלאיתי רע מכל־ארח ?א

 כך־אתה לא־־־סרתי ממשפטיך קב דבריך:
 מדבש אמרתך לחכי מה־נמלצו ק־ הויתני:

• שנאתי על־כן אתכונן מפרךדיך קי :לפי
:שקר כל־ארח

 ופלפול בדרישה להתרחב יש פרט בכל תלי^כי מהתלי תל שבכל חכמה
 : איש תכילנ׳דעת וחכמתךשלא תורתך 'היא רוחנית כי יורה ע״כ וסוד

 לפרוש נוטה היה שהדעת לחבדני רשצגיס קוו לי יחמר או )צה(
 אז אדרבה כי מר לי מר ואני דבעיחצילותא מהתורה

 תורתך בעיון להתבונן עצמי שס אני
 אמר כחשר בעניו שעשועיו שהס

 לעשות לכי אל נותן שחני והטעם
 הלא תכליתם מההוא אמור הוא ק

להם תהיה שכמותי כחשכס הוא
 הנה כלבי אומר וחני )צו( מעלה

 יתמיד שלא קץ לו ראיתי תכלית לכל
 ממה עיקר עשית לי טוב ואינו

 חלקו כמוהו אהיה סאיןלוקץכ*א

 : מאד מצותך רחבה כי יתברך
 כונת כו' אהבתי מה )צז(

להורות הזאת האות
 והנקל התורה חת שיאו'לאהוב מה

 הלומד יקנה אשר והדרגות משקידתה
 אהבתי מת ואמ והתחיל המלמד לפני

 כמהד״א רבוי הפלגת על שהוא
 תורתיך אהבתי רב כמה לומר זהענין מעשיך גדלו מה טובך רב מה
 באהבה מיקל הרב התערבות שדרך שיחתי היח היום כל כי היות עם
 משה כי ז״ל מאמרם ענין יאמר אי * מאד עד האהב' רבה זה כל עם
 כתורת אס כי ע״פ אמרו וכן שמו על נקראת התורה על נפשו שנתן על
 נקראת ולילה יומס בה יהגה וכאשר ה תורת נקראת כתחלה חפצו ה'

 ועל שלך תורתך אהבתי מה שתחלה יאמר וזה • ההוגה של תורתו
 ראשי שהיו מאויבי יותר כן ידי ועל )צח( שיחתי היא היום שכל ידי

 לא כי מזה ימשך מצותיך במעשה תחכמני ואחיתופל דואג הסנהדרין
 יאמר או * לי היא לעולם כי וזהו שלי תורתי אס כי תורתך תקרא
 שאויבי גס בעצם שלי כעשת היא כן שעל שיחתי היא היוס כל מאשר

 אייחס לא דברים שני מאחיתופל למד כאשר מצותיך מעשה ילמדוני
 שתחכמני היא שתורתך כיחס מרשעים לומד שאני לומר אליהם למודי

 אחוש שלא שני טעם ועור )צט( • להס ולא לי היא לעולם כי
 ראויס כלתי מהם בהיות גס השכלתי מלמדי מכל הבה כי מהס ללמוד

 המסיח היה שהמלמד לכי על מעלה הייתי לא כי מערכי קטנים או
 עמי מדברת היתה עצמה היא מלמדים שתיו עדותיך כאלו אס כי עמי
 וחליחשדנישזמעחיךלא )ק( לי שיחת עדותיך כי וזהו הס ולא

 כימה כהלכה שלא בתורה שיפרשו מעשיהם פי על ילמדוני פן חששתי
 על לא ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא יתברך שציה

 לומר כו׳ מזקניס אמר לזה גמורים צדיקים על רק נאמר כחלת רשעים
 מה היא והבובה מרבן שקבלו מה היא חכמת תבונה ויש חכמת יש הנה

 שקבלו חכמה היא שאלמודמהס שאמרתי מת דבר מתיך דבר שהביכו
 מתיך שהביכו תבינה אך חכמה שהיא תחכמכי מאויבי ועז״א הצדיק מרבן

 דעת כי גס ומה מעשיהם לפי יבינו שמא בבינתס בוטח איני דעתם
 תבונה לעבין לכן לשקרי כהלכה דין שפע משפיעים ואין ביבה קדושים
 פקודיך כי בינה דברי אתבונן מהם הצדיקים הדור זקני הס מזקנים

 עלצייקיסכך בו שדברת תסיר לא יורוך אשר הדבר פי על שצוית
 ארח מכל )קא( * בינה דברי קבלתי לח שמהם וכצרהי עשיתי

 בחיים ובחרת פסוק על רבה היבריס אלת במדרש רז״ל אמרו הכה כו׳
 והיה כו׳ ודחוק צר אחרת ודרך למראה וטוב רחב א' דרכים לשני משל
 לו ואמר א׳ פקח בא למראה וטובוישר ברחב ללכת רוצה אחד אדם

 הצר בדדך לך וצלמות חשך סופו כי ההוא הרחב בדרך תלך חל השמר
 טובות דרך כך קץ אין עד מאד טוב סופו אר כך הוא תחלתו שרק הזה

 גהינס יורש כס ההולך ואחריתם וטובים רחביס נראיס הזה העולם
 והיה הזה בעולם ודוחק יסורין לו יש ומצותיו ה׳ כתורת ההולך ולעומתו

 באה כן על הזה העולס טובות בדרך בוחר עיניו למראה האדם
 העול' חיי סופו כי ויסורין הצר הדרך הוא בחיים ובחרת ואמרה הורתנו
 ובחרתי שיחתי תורתך כי אמרתי הלא דוד אמר הענין אל ונבא הבא•
 יראת ממה כן ואס יחטא לא כך עושה כל אשר נבחר בדרך למודה

 לפני דן כשהיה שאפילו וכמז״ל הזה העול© טובות דרכי מכל שסירשת
 כריס גבי על שהיה היאירי כעירה שלא קרקע גבי על דן היה חכמיס

 טובות דרך מכל פורש הייתי לא אס שאפילו אמת הן חמר לזה וכסתות
 דרך כל שהוא רגלי כלאתי רע ארח שמכל מה אך נכשל הייתי לא העה״ז
 שאמרת דבריך אשמור למען אלא כך עשיתי לא הוה העולם טובות
 : כמשז"ל העה״ז טונות מדרכי לפרוש שהוא בחיים ובחרת בחורה
אפי' מרבם שקבלו מה לענין כי אמרתי הלא כז׳ ממשפטיך )קב(

קיב
 מחוך שמבינים מה לא אך מצותיד לפרש אתחכם מאויכי

 מלבס שהוציאו תכונה אתבונן גס הטובים הדור מזקני אך לבס
 שאני מה הוא ומזה מזה טוב כי עתהאניהומר דברמתיךדבר

 אחטא ולא לי מה'הוא כי אכי יודע או כי התורה מתיך מבין בעצמי

 ממשפטיך וזהו מהחמת השערה כחוט
 אתה כאשר כלל סרתי לא

 כי יבחן ובזאת )קג( הורתני
 מרז״ל הנודע והוא מהנמלצוכו'

 שאדם מה כל כי רכה בבראשית
 הכל הזה בעולם בתורה והבין מחדש
 יגיעה ידי ועל בסיבי נפשו קכלה
 מן שיצא יתכרך הוא לו ממציחו בתור

 נפשו ששמעה מה הפועל הכחחל
 הנה דוד מאמ' וזה :ח כ בו והיה בסיבי

 היס הוא בתורה מכין שאני מה
 כסיני נפשי מפיך ששמעה אמרתך
 טעם כו טועס שכלי חיך כך ולהיות

 עדיין שהענין בעוד עצום מתוק
 וכשאני עיון השגת ידי על במחשבה

מדכש יותר ימתק מפי בדכור מוציאו
 שאני מה שהוא בסיני נפשי ששמעה אמרתך לחכי במלצו מה וזהו לפי
 )קד( בפי הדבר בהוציאי לפי מדבש עי״כ ערב והוא התורה מתיך מבין

 מתוך חני ותלמוד שאבין במה קונה שאני הכשרון הפרש וראו והביטו
 היה לח מהס מבין שהייתי מה ידי שעל אתבונן שמזקניס למת התורה

 דרך מכל שהוא רגלי כלאתי רע ארח שמכל רק כשרון יתר לי נמשך
 הייתי אני אחריהם קצת להטות בא לבי שהיה שעם הזה העולס טיבות
 דבר מתוך דבר אתבונן שמפקודיך מת ידי על תך כה© מלכת רגלי מונע

 שנא כטכע לי נעשה כי כהס מלכת רגלי למנוע צריך איני כן ידי על
 המה כי הזה העילס טובות אורחות שהם זט שנאתי כן על וזהו אותם
 פקודיך דברי מתוך שהבנתי שע״כ כן על אמר וזה טובות שיראו שקר
 הפלג על יהיה מה כו׳אומרו אהבתי מה יאמר או ♦)צז( זה לגדר באתי
 כמת הנה כי לומר והענין ה מעשיך גדלו מה טוב רב מה ד״א כמה הרבוי

 הרב וההתערבות שיחתי היא היום כל כי היות עם תורתך אהבתי רב
 כן ועל )צח( אותה אהכתי הוא מופלג שיעור זה כל עם באהבה מיקל

 תצטרך בל אויבי ידי על אלי תבא אל אהבתיה שחני שאחר ממך אבקשה

 שהתורה אס כי מהס מצות איזו טוב ללמוד דזמיהס5 ואחיתופל לדוחג
 אצטרך לבל מצותיך תותי היא תחכמני חפץ אני מהס יותר אהבתי אשר

 על מאיר ר הבה כי והוא לי היא לעולס כי בזה וארזיח מאויבי ללמוד
 לאליהו שאמר אילא ר דור עד מפיו הלכת הקב״ה אמר לא מאחר שלמד
 כי נמצא קאיזר השתא לו אמר ואז זרק קליפתו אכל תוכו מצא רמון

 זמן יעבור עד ׳ יתבר לפניו שמו על נקראת תורתו אין תרשע מן הלומד
 תחכמני שהיא אס כי מרשעים ללמוד אצטרך שלא ידי על יאמר ובזה

 לי תחשב לזרה ומן שקצת ולא שמי על נקראת לי היא לעולם כי ארויח
מפני אולי כי שומע יחשדני וחל )צט( מאיר כרבי יקראנו בל והוא

 מלמדי מכל הלא כי להם צריך שאני יראה שלא עושה אני הכבוד
 כתלו עלי תעלה איני כי מערבי קטון הוא אס השקפה בלי !.השכלתי
 ומדברים המשיחים הס עצמן עדותיך כי אס כי כי הדובר הוא המלמד

 אתבונן מזקנים )ק( ♦ הנז׳ מהנועס בלמודם אבחר לא ועכ״ז4 בי
 עצמה שהתורה אס כי מצותיך מאויבי אלמדה לבל שני טעס עוד וכו'

 לך כן ועל מרשעים ללמוד הוא שמאסת מה הלא תאמר ושמא חחכמני
 זקני בלימוד יתרון שיש אמת הן אמר לזה הדור זקני מצדיקים ללמוד
 לא הרשעים מאויבי אפילו שהוא מלמד מכל כי אויבי למוד על הדור
 הסי מזקנים אך השכלתי מלמדי מכל כחומרי השכלה רק קונה הייתי

 הס אשר פקודיך כי נבון גדרהקרא עד שאגיע אתבונן הדור זקני
 ודעת ה' יראת תבין אז כענין לבינה אזכה כן ידי ועל נצרתי מקיימים
 כי והיא ממך לומד כשאני לי היא גדזל׳מזו אמנה תמצת)קא(־ך קדושים

 כי רע אורח כל מעצמי נשאשכח כח בלמודם אין אתבונן מזקנים כאשר
 אורת מכל וזהו מכלן עצמי ולכלא יצרי את להכריע צריך שאני אס
 נתתי הנה כי רבה במדרש ד״ל אמרו הנה כי והוא כו' רגלי כליתי רע

 וישר רחב האחד לפניו ד־כיס ששני לאדם משל הוא כז' היום לפניך
 רע סופו כי הרחב מזה רגנד מנע לו ואומרים ומצוק צר והאחד

 העה״ו עניני האדם לפני נך מאד טוב סופו כי הצי* בזה ולך מאד ומר
 ואומר הזה בעולם ויסורין צ־ צדיקים ודרך עיניו למראה וטובים רחביס

 תראנו אשר הוא בחיים ובחרת כו' היום לפניך נתתי ראה הקב״ה לו
 של הרחב בדרך אלך איש לומר מקום היה והנה מחד טוב אחריתו כי צר

ני עצמי אמנע אז מוציאנילחטא שיצרי וכשאראה בהיתר הזה העולם
תחלקו



קיט תהלים אל רוממות

 : תיכי־זי יי“ל ואור דבריך לרגלי—נו קי

 : ^פטיעדקף יעמר וארוסה נשבעתי >
 : ידבריך חיעי ירתורה מאי—עז גענרתי ?י

 וסשפטיך ־ך יחל נא—רתפיךצה1נךב חק
 לא תמךוותורותך גפשיבכפי קט למדני:
 לא ובפקידיך לי פח ריבעים נהגו קי :שבתתי
 כי־ששון לעולם עדלתיך נחרתי קיא :תעיתי

לעולם הק־ף לעשות יבי נטיתי קיב : המה לני

 בלמדי הנה דוד אמר היתר דרך גסחלתו לי אלכה ואני רע אין תחלתו
 אשמור למען רגלי רעכליתי אורח מכל אנכי הנה כי נמשך הדור מזקני

 להתענג להתעורר יוכליצח שלא ממך כןבלמדי שאין מה )קב( ןברד
 סרתי לא ממשפטך הלא כי כמדובר רע אורח התחלת שהוא ש ■־.ז בעונס

 על והוא כלל הטיה שוס ושמאל ימין
 )קג( בעצמך הורתני אהה כי

 אמרתך לחכי נמלצו מה כי והוא

 אני חכי תך השמינה שאס בעצמך
 אמרתך תוציא ואס רב ערבות טועס

 כי )קי( לפי מדבש הס נפי

 מתוך בינה אתבונן עצמם מפקידיך
 לקה אוסיף שפתי על כי אמרתך

 ידי על הזה הגדול עריבות ידי ועל
 שנאתי כן על ידך על הלמוד היית

 כן הין ש מה הקר ארח כל מעצמי
 מעצמי >תי שג שלח מזקנים נלמדי

 אצטרך עד הזה העולם עריבות
 שקר אורח תחלת שהם מהם ליזהר

 בל תתכמני מאויבי זה הכתובי'מעין שיעיר או )צח( בר כמ
 אני ירא אך השכלתי מלמדי שמכל כדרכי )צט( מהם ללמוד אצטרך

 כיעדכהבמהשמזקניס )ק( אני גס כן ואעשה במעשיהם אתבונן פן
 רע אורח מכל כי )קא( נצרתי פקודיך גי היה במעשיהם אתב־נן

 מאויבי לומד הייתי חס כן שאין מה הזקנים כמעשה כליתירגליכו'

: כהס ועישה במעשיהם מתבונן אורחי אגב שהייתי
 בעצמך מצותיך תחכמני תי!1ש כו'הלא סרתי לא □משפטיך )קב(

 שמזקנים הזכרתי אורחי ואגב בעצמה התורה תו
 מזקניסאשר ללמוד נא שתל איפה כן חס אל תענני והלא התכוננתי

 משיב אבי זה על לגמרי ואליך ממני שאחכמך ולא מקצת או הכל נדיר
 והנה אתה הורתני משפטיך אך מזקניס למדתי פקוייך הנה כי ואומר

 ידך על הורתני אתה כי על רק זה ואין ושמאל ימין סרתי לא במשפטים
 לחכי אך נמלצו מה :חרתי ש מקנים שלמדתי מה כי הוא והטעם )קג(

 בדברי לח אך הטעם כחיך הדברים טעמי אל לבי פס הייתי כאשר כי
 אתה אשר שלעצמך אמרתך אך טעמם אל לב שית בלי בפי אותם

 שיש מה וזהו הדברים טעם תבקש מכלי תפילו לפי מדבש היה הורתני
 ותומר כמריסקול כיאסרביע אתנח ולא רביע אמרתך מלה על

 וצאתו יחיד בלשון הכנסו מלבד לפי מדבש כ״ת זולתו כדבר לת קמרחך
 ישטעס לחכי בתיבת וגס הפה הוא החיך שבכלל ועוד רבים בלשון
 תבחר כן שעל הקודם בדרך האמור והוא שבי טעס ועוד )קר( טרחא
 היו מזקניס התבוננתי כאשר כי הזח הלא מבזקניס יותר ממך בלמוד

 אורח מכל כאומרי למנעם צריך אני והייתי רע באורח ,לבא חפצים רגלי
 כל שנאתי כן על אתבונן בעצמם מפקודיך כך אחר אך רגלי כלתהי רע

 כי רגלי את לכלא אצטרך שלא אותו שבא גדר עד שבאתי שקר אורח
 : בפניהם הזה העולם עניני כל את שכת עד בפקודיך בפשי חשקה
 של מפיו היוצא דבור כל כי כתבנו בשמור הבה כוי לרגלי נר )הה(

 של הדביר ובהיות לעד קייס ך מל' נעשה ב״ה הקדוש
 החצוה עושי את המסייעים הס הן יתברך לנו צוה אפר ומצית הודה
 לבקש דוד רצה כי והוא העבין אל ונבא ־ ההוא בדבור באתרה אשר

 דיין וכל מקד עד קשה דבר הוא כי בדין יטעה כל עמו יהי יתברך מאתו
 מצוי והטעות מתחתיו פתוח וכגהיבס עלצוארו מונח כחרכ נשכבה
 בפשיה כרעות לב״ד כצאתו חמר רב ויירא זחל כן על כי הרכה

 פתהא והלואי עייל לכיתיה וריקן עבד הוא לית ביתיה וצכן נפיק לקטלא
 והנה נר מאור גדול אורהיוס הנה דוד אמר כן ועל כיציאה הביאה

 להתיר מתחיל ההיא מצוה של הדביר בדירמצוה להלך מתחיל כשרגלי
 וזהו יוש כאור אור הוא אז בעצם בכתב בהחזיקי אך נר כאור מעט אך

 לישראל תנכי דן כי על הוא הלא לי יס אחד צער ־יד )קי( לנתיבתי >אור
 ברעית רב כמאמר שגיאה בלי לאמתו אמת דין לדין והליניסקשה

 פן אנכי וירא לי יועיל לא זה כל כי ואפשר כו' נפיק לקטלא נפשיה
 רציני כי ואקיימה בשיני נשבעתי כי שיני שביעת על אעבור
 חיו ואס לקמיתן שהוא ציקך משפטי לשמור היתה והשבועה לקיימה
 והעינויים מאד עד נענתי והנה )קז( אנכי מת השבועה על לעבור
 מינחת כחרב הדיין ולכן האמת ולכוין בעיון מהתבודד מטרידות וצרות

 בל יזייני כלומר כדברך תייני לכן נפיק לקבלת רג כמאמר לועלצוארו
 והחיים אלהיס שבועת דברת ועל הנופר מונתה בחרב ואהרג אשגה
 כך לנתיבתי אור היח אשר כדברך אלא לפש בי שתתן אינו שואל שאני

 כי תאמר ושמא )קח( כמת אנעהואחשב שלא בדינים חאירחשכי
 לןה צילועא בעיא דשמעתא הצרה מתוך זוכל לא בצרות נעניתי כאשר

 ל נא רצה מהצרה כשתצילני לעשות נפי נודר שאני פי נדבות אמד
 למדני ומשפטיך לני דחגת תושר כן ידי על ואז מעתה עשיתים כאלו

 ואני מלמודי שכחתי אולי כי תאמר ושמא )קט( :שמח לי תהיה אז כי
 צריך שאני שמה אומר אני לזה ללמדני שתשוב עתה חשתל ואיך פושע

 שכלי שאין מה שתלמדני הוא לבקש
 שכחתי אולי שכחה מיראת אך משיג
 הלא כי לזה צריך איני שלמדוני ממה

 תמיד בכפי שנפשי כהיות אפילו
 שכחה גורם דבר שאין למות נידף

 ♦ שנחתי לא תורתך עכ׳ז כזה
 הלא כז׳ רשעים נתנו )קי־(

 משפטיך תלמדני שאלתי
 לא למה תאמר והלא בדין אטעה בל

 ואולי לך שהצר מי על שחלת
 לדונו יצרך ויפחך לפניך לדון יבא

 אולי או זכאי היותו עם בדין ולחייבו

 ויהיה בדין מחייבו שאתה תחשוב
אמר אותךלזה מתעה הקיבה שיצר

 שאזל ביד פח שבתנו כזיפיס לי פח רשעים נתבו הלא כי ירא אינני מזה
 למצא תעיתי לא זה כל ועס עצמי את ללכוד די חב פ שבתן כנבל או

 הוציאני לא הכעס אפילו כי נמצא זמותי כאשר ווי ולנט ס לנקי היתר
 כשבת חמורות מצות הס עדותיך ג ס! על וגס )קיא( ממחיצתי

 המשפטים על שאלתי כאשר בהם בהוראה אתעה שלא שקלתי לח וכיוצח
 מוכית הלב ששון כי הבא לעולס לי נחלה שקם ובודאי המה לבי ספון כי

 אותם הלא כי אשתל לא השכל אל הזריס החוקים חלק על וגס )ק״ב(
 הוא הלב כי והוא הבא עילם הוא השכר לעילם ונחלה לחלק הקצתי
 לעשות לבי נטיתי אך המה טעם טוב משוללי כי באמור ברעיזניו המנגד

 הדעת אפר מצות סוני ביתר כי לבי ראה אלין באמור אחריהם ולימשך
 יהיה חלק איזה אך פניות בהם יש כי ועוד בהם זכיתי יקל מחייבם

 אלה כי אליו באמור כו׳ נטיתי וזהו זה זולת לי חין השכר לעולס שמור
 משולל לע'ה עמלי מכל חלקי יהיה וזה ושכר עקב של לעולם הס

 האות ענין יהיה או )קח( * קוני רצון עפות רק ופניות בחינות
 קשה יהיה בהחלה ופאס יתברך כעצתו הייסורין סבול ענין לפבח הזחת
 העולם טובות מדרך לפריש כשהתחיל זמן לאחר שמח הוא לאדם הדבר

 עד בס התנהג כך שכל מעצמו ראיה ומביח וישורין בדוחק להתנהג הזה
 ובחרת על ל מחז למעלה שהזכרנו במה והוא צערם מרגיש היה שלא

 ודרכי לפניך רחבים הזה העולם טובות דרכי תראה אס שהוא בחיים
 חיי לקנות סופך כי תדבק בזה וייסורין בדוחק ומצות הזרה עיסקי
 חפי היוצא הדבור כי למעלה הזכרנו ונס בחיים ובחרת וזהו הבא העולה
 ההוא הדבור בענין לקדם ועיזר המדריך והיא מלחך נעשה הקב״ה

 מלאך מאז נעשה הוא בחיים ובחרת אלו בתיבות יתברך דבורו כי נמצא
 לבחור לאדם מאיר ההוא והדבור יתב שמותיו כלה התורה כל כי מלבד
 תורה ידי שעל בדוחקו ולבחור הזה העולם מטובות לפריש שהוח בחייס
 הקודם הקות בסיף בזת שדבר אחר כי שהוא הענין אל ונבא * ומצות
 סמך שם כמדובר בחייס ובחרת ה דבר שהוא שקר ארח כל ששנא
 ה' כתורת להולכים דוחקהעה׳ז של הצר בנתיב הכנס טרם הנה ואמר
 בדרך ברגלו לדרוך שידע לאדם בחשך, המאיר כנר לרגלי דברך היה

 נר וזהו למרחוק עד לראות כעצם יוס כאור מאיר אינו עדיין חך טובה
 בו שהחזקתי חחר חך ההיא הצר בנתיב החזיקי עד וזהו דברך לרגלי

 שהסוף לי וערב רחב שצרותו יום כאור לי נעשה שלי נתיב ונעשה
 הזה כעולם בדוחקי אני שש כי יוס כאור לפני נגלה נכון הוא שלמרחוק

 בצרות חפצת לך כל אס קמר ת ושמא )קי( מוסר תוכחת חיים דרך כי
 נעשה הרי המצית לשמור נשבע אתת למה הבא לס עי לקנות הזה העולס

 אמר לזה מנגד אין כי פבע ת ולמה בייסורין ה את עבוד כטבע לך
 יאמר אך ואקיימה כו׳ לשמור נשבעתי יאמר הראוי כי שהוא כו' נשבעתי

 הייתי לא אני כי תפבע וכשמו מצות לקיים אך צורך היה שלא אמת הן
 מצזתיך שואקיימה כדי נשכעתי כן על שומרי׳ חו כ״ר לישבעשכיע נזקק
 לאהיתה אחרת שכדרך כבועז כו' לשמיר שהוא כמת תשבע נשמו

 לכת לכלתי התחלתי מתחלה וכו׳ נעניתי )קו( קיימת ח־
 כיסורין ונכנעתי שנענתי עד נמשכתי כך וכל הזה העולם טוכזת כדרכי
 שאס רז״ל שאמרו משאול בורח שהיה זמן על ידבר קס גס ומה ועוני
 נוב כל נופלים היו לא שיחכל לחס ככרות ה או ד יהונתן לו נותן היה
 ואהכת בתורתך אמרת הנה יאמר וזה לחם ככר עד היה כי הכתניס עיר
 נעניתי הנה יאמר וזה השאר בלי עד שהוא ממונך בכל מאדך ובכל וכזי
 השאר בלי עד שהוא מקדך ובכל בתורתך שאמרת מאד תוהו נדר עד

מתי כאלו עלי העלה כן זעל ממןי יותר כמת חשוב שאין נמצא כלום



קיט תהלים אל רוממות

 : אהבתי סעפים^נאתיוךזררת^ קי*כ:עק
 סורו ..י :יקלתי לדברך אתה וסגני סתרי י קי

 סמכגי ק* י • אלד\ מצות ואצרה מרעים ממני
: ט&ברי תביישני—ואל ואחיה כאמררתך

 : ואשעהבחלןיךתמיד ואושעה סעדני קיי
 :תרמיתם כי־$קר מחקיך סליתבל־שו^ם קיח

 אהבתי ךיכן כל;רשעי־אר? השבת סיגים קיט
 כשךירממשפט;ך מפחדך סמר כק עדרתיף:
^!שיתימ^פטוצדקכל־תניחגי קניי :;ראיתי

לעשרן **

 שאל קייס כאומרך לעולם שאחיה שאמרת כדברך וחייכי ופועל כנר
 וקייס חי ישראל ך מל דוד ענין שהוא ועד עולס ימיס אורך לו נתת ממך

 חשר כממון כין נפש נדס כין כדין אכשל פן אני שירא חמה הן )קח(
 פי נדבות כי מחתך אשאלה כן על פרוטה בדין אפילו חייו מקפח אדם

 ואין וכיוצא כקרבטח מתנדב שאני
 מעתה נא רצה נימי המקד'נבנה בית

 פן למדני ותשפחיך מפי בצאתס
 לחיים עיכוכ הודחה שגגו' תהיה

 )קט( • כדנרך תייני שחמדתי
 שנעשו עניניו אל זכו'חמר נפעי
 לזה ראיה לי הנה ואמר בו קנין יסורין

והכעס תמיד בכפי נפשי הנה כי
 ואני משתכחת שתורתו עושה לחכם

 שתורתך כועש בלתי הייתי כך כל
 פח רשעים נתנו וכן )קי( שכחתי לח

 ז הקודם כויכידרך ליומפקודיך
 אני עיד כן' נחלתי )קיא(

 כי לומר מוסיף
 ייסורין טבע לי נעשה נלכד לא

 גס אס כי ומצות בתורה כהשחקעי
 כמי אס כי עו^מצותיך כובד מרגיש שאיני עדותיך כנחלה לי נעשו

 כי נחלתו קבלו על שכר לו שאין בה ושמח ששש חמורישיו נחלה שיורש
 כהס שהושרשתי אחר לי היו כנחלה עדותיך נחלתי כך היא וטוכה שמחה
 תי גט )קיב< : המה לני ששון הלא כי שכר עוד לי ומה כלומר

 שבשכר הוא דבריו ופשט מצוהמצוה ששכר הוא עזאי בן מאמר הנה כוי
 ובזה " לידו חותה שמביאים אחרת שיעשה זכות לו נותניס מצוה עשית
 שאיני החקים כן לא אמר המה לבי ששון שערותיך אמדתי הנה יאמר
 ששכר אחרות מצות ושכר עקב רק לי חינן כן על כי טעם להס יודע

 הייתי לא שאל״כ לעשותם חקיס מצות לידי ית הביאך הוא מצות אותם
: לעשותם אחריהם רודף מעצמי

 שנאתי ומחשבות סעפי׳ יאמ' לכאורה כו' שנאתי סעפים )קיג(
 סעיפי' שכלה קורתך ועכ״ז האדם את המטריח

 לכולנו גדול ולימוד עיקר ׳יאמ או * אהבתי תמיד עיונה ומחשבות
 להתנהג אנושי שכל ומחשבות מסעיפים עיקר נעשה בל ישראל בני עם

 השלמה ואמונתו נלך ה אחרי אס כי בהנהגה בין הדת בעיקרי בין בהם
 היא כאשר בתמימו׳ יתברך לנו צוה אשר תורתו על השגחתו והאמנת

 ותורתך שבאתי סעפיס וזהו אסור ולא ארבה אני באו׳ כשלמה יקרנו בל
 בעצמי מעשה עשיתי הלא כי )קיד•( אדבר כי והאמנתי אהבתי

 ז״ל למ״ש גס ומה בבכאיס יחלתי לדברך ועכ״ז אתה ומגני סתרי הלח כי
 ויכונו עוד ניחל מה אמרו עמו אשר והעס וקרב הלוך פלשתים קרבו כי

 עד ידי אניף לא יכוני כי גס אומר ודוד אליו דבקים הגיעס עד בחרבותס
 להם חמר ימתונו אס לו ואמרו אליו ה כדבר הבכחי׳ בראשי צעדה שמעי
 ה באמור טעס דברי יראו דבריהם והלא חייבים ולא זכאיס שנמות מוטב
 בראשי צעדה קול שישמיעך לך שאמר היתכן וא״כ מיתתך או חייך חפץ

 רק כיון שלא ודאי כן ואס לחרב עצמך ותמסור ישמיעו שלא כדי הבכאיס
 לח שימיתוך זה גדר על כי ראשך על בחרבותס אליך יתקרבו שלא כהיות

 בתמימות התנהגתי איך ה' נא ראה יתנר לפניו מאמרו וזה ה' אמר
 עתה אתה ואיך תמיד אתה ומגני סתרי הבה לומר שנאתי וסעיפים

 מסרתי ועכ״ן כוונת שימיתובי אדעתא שלא ודאי אך בידם למות מניחכי
 הבכאיס בראשי צעדה קול שתשמיע שאמרת ולדברך בידס למות עצמי
 בדברך התנהג לבלתי בעצס קיימתי הרי שנמות תשמיע לא שאס ע׳מ
 בה' דבקת כ״כ אס אלתי נא תאמר ואס )קטו( ח״ו שכלי סעפי אחר

 ה' ממצית תמיד תמיש שלא תאנה כבוצר תמיד תהיה לא למה ובהשגחתו
 סורו לז״א כלל מלחמות תגיר ולא גוך אחרי העולם עניני כל ותשליך

 נדקדק ואס אלתי ת מצו ואצרה ואז ברדיפתם יטרידוני שלא מרעים ממני
 עלי לשאול הדלטורין מרעים ממני סורו יאמר ה׳ אמר ולא אלתי אומרו

 ^הי הנקרא מצית אצרה בהסרתם כי ה בנחלת מהסתפח גרשוני אשר
 שאין כמי דומה בח״ל הדר יש' איש כל צי כך עלי יכונ׳ לא אשר בח״ל ולח

 ומטיב טוב אהיה אס כי אדם לשוס וארדוף אצר ולא יאמר או י ת״ו וה11 לו
 ומטיב טוב ורחוס ין חג שהוא אלהי שעושה מצות שהס לכל ומרחם זחונן

 שיסורו אלא שואל ואיני )קטז( וכו׳ חנון הוא מה בדרכיו והלכת ואקיים
 ממלכת בידך וקמה אניגיל כמאמר אענש פן במיתתם חפץ איני אך ממני

 איני דוד יאמר וזה לך ידך תושיע כי לפוקה זאת לך תהיה ולא ישראל
 כד*א כאמרתך בלבד ואחיה מליפול אותי סמכני רק רודפי במיתת חפץ
 ואל וזהו משברי אבוש פן בשבילי רודפי שימותו לא אך כז' ממך שאל חייס

 חלילה לפוקה לי זאת יהיה אס לעד המלכות המשך הוא משבדי תבישני

קע
 אני שתמיד אמרתי הלא כו׳ ואושעה סעדני )קת( כמדובר:

 כענין דברך להפך שכלי לפי טעס צרף מכלי תורתך פי על מתנהג
 ככל תסור ולא ארכה אני לבבו יסזר פן הוא שהטעם כיון באומרו שלמה

 סברא המסביר סמוך יצר מיד ה תשועת ליה שצריך אמת זהן הכתוב
 דרכו זה כי ה' מאחרי יסיר למען
 מה סעד סעדניה' אמר לזה תמיד

 סעד במעט כי מיצרי ואושעה
 ליסמך עור לי יש חני גס כי יספיק

 ואשעה כי זהוא הליו שמוע ולבלתי
 כימהס והוא תמיד בחוקיך 'ואביטה

 סור לבלתי דבריך ככל לעשות אלמי
 טעם מפני ושמאל ימין הדבר מן

 כי והראיה )קיח( שכלית סברא
 קרח הס מחקיך שוגים כל סלית הנה

 דעתם4אחי בחקיך שהלכו וסיעתו
 מהצריך ;ספרי' מלא באמורכית

 צריך מה תכלת שכלה וטלית מזוזה
 אומד על דבריך מבטלים והיו פתיל

 שבקשז תרמיתם היה שקר כי דעתם
עמהס להמשיכם ישראל את לרמות

 )קיט( דעתנו מאומדן דבריך מן סור לבלתי מוסר ונקח בראה ומהם
 בחקיס שהלכו על היה ההם האבירים ה* שסלה טעם אס איש יאמר ואס
 פרשת סמכות על יניחהו ולא זה טעס ית כתב לא למה דעתם לפי

 בכתוב המפורש על רק נאשמו שלא נאמר שמזה קרח פדשת אל ציצית
 תורה שפירשה וכיוצא וסדום המבול חרץ׳כדור רשעי בכל שמצינו כמו

 כי להודיע אלא מגלה היית לא שס גס לומר וכו' סיגים *א ל חטאת׳
 מעיד שאתה עדותיך אהבתי לכן צדיקים בפלס היו ולא היו סיגים

 אז 0י)ק * מכלה אתה ורשע תם כי לאמר עליך יתמהו בל מעשיהם
 דוד בית מלכי מדות חלוקי על ז״ל מאמרם נזכירה הענין אל לבא

 כאומרו בידו האומות נקמת לנקוס היה חפצו כל דוד כי במלחמותיהם
 לקראת ולערוך למלחמה ללכת חפץ היה ואסא כו' ואשיגס אויבי ארחף
 חוקיה חך לעיניהם בעצמו ויפילס ילחם שת׳ בס להלחם לח אך אויביו

 זה" ובחומותיו בביתו הוא שיהיה אס כי במלחמה להתראות חפץ תיה לא
 הלא אמר הענין אל ונבא * פסח ליל לו קרה כאשר בחוץ אויביו יפיל

 אמרהנה טבעית בהכנה ולא והשגחתו בה' להחמין טוב כי אמרתי
 א אה ו חזקית במדת בחרתי לא למת חיפה כן שאס באומרו שומע יחסדני
 לחשוב חבא אולי כי בידי שאכלס ולא יתירה השגחת האמנת בזה והורה

 ומלחמה בקרב אטפל ולא שאושעה שאופן סעדני לז״א לי הושיעה שידי
 כלומר חוקיה כענין והוא יותר אשמח בזת כי תמיד בחקיך ואשעה אס כי

 שידי רוחי על יעלת ולא עצמי ידי על זה בסעד ואושעה בלבד מה סיוע
 תמיד הבטתי תהיה לא כי תמיד בחקיך ואשעת אדרבה כי העושה היא

 כחקיס טבע בדרך שלא נצחוני שכל אאמין לבי בכל כי בחוקיך רק ליושע
 חקיך מחמת שוגים כל סלית כי בראותי כי גס ומת )קיח( ובזכותם

 שכלם לפי טעס ראות בלתי על מצות בשאר גס יבעטו מהס כי האמורים
 אותם סליח ואחה טבעיות ומרמות בהכנות יבטחו כן ידי ועל כחקיס

 : בידי ונפלו לנצח שכלי תרמית עשו כי תרמיתס שקר כי שראו במה
 גחלים שפטיס ה' עשה אשר בראות לשמוח הצדיק לרך וכו' כל סלית

 שטוב חושבים יתברך מחקיו שוגים שהיו ועדתו קרח כענק
 שלא חשו ולא מחתות ר״ו לקחו כן שעל תרבה גדולים כתניס להיות
 ששילה תכלת שכלה וטלית ספרים מלא בית בענין וכן אחד רק ישאר
 באמור העס את מרמיס שהיו תרמיהס שקר כי על יתברך הוא אותם

 התורה בספור וכן וכו' קדשים כלס העדה כל כי עושים היו להנאתם כי
 בהאמנת תתחזק למען ברשעים משפט בהיות וכיוצא המבול דור ענין

 הלא כי באמונת להתחזק בדבר שמח זו בחינה על איני אמר ההשגחה
 וזהו יראה בי תקנות למען הוא בזה שמח שאני מה אך שלימה אמונתי

 סיגים היותם שראית ארץ רשעי כל השבת סיגים )קיט( וכן' סלית
 בתורתך מעיד שאתת עדותיך אהבתי כן בשביל כלומר לכן אותס והשבה
 בייסורין אבי גס אלקה פן בשרי מפחדך שסמר בשביל )קך( כך שעשית

 הוא לכן בגהינס נפשי מצד יראתי ממשפטיך וכן בשרי שהוא בגופי רעיס
 ולא והכנע ליירא ארץ רשעי השבת מאשר תורתך עדות שאהבתי מת

 הזאת וכו'האות משפט עשיתי )קכא( : השגחת אמונת לקנות
 אל אומרו אל לב בשום והוא זכות לידי ותתקרב תחטא מן הצלת על תסוב

 לא מז״ל ידוע תנה אך זה בלשון וכיוצא מעזשקי הצילני אמר ולא תניחני
 • דוד אצל כלך לו אוט' יחיד חטא שאס אלא מעשת לאותו ראוי דוד היה

 עון לידי יתברך שהביאו הענין אין כי י״ו ובמזמור במקומו כתבנו והנה
בל ישמור חסידיו שרגלי יתברך שמדתו אס כי חוטאיס יחידים בשביל

הצא ! א כט



קיט תהלים אל חממות

לרבי שטן זכמ״ש פלו׳ בר הוהרו

 ולא הטבעית בחירתו חפשיות אל הניחו דוד ואת ידו מתחת תקלה תצא
 בשבילם זכותו שנעשק יקראו עושקין היחידים אותם מה בצד ובכן עזרו
 זולתי האדם בכי להחטיא דרכם אשי־ חיצונים פחות והס ב׳ סוג יש עוד

 ברקיעא שמכריזים רב זכותם אשר
 דמכריזי אלמלא מאיר ולרבי עקיבא
 עקיבא ברבי הזהרו ברקיעא עליך

 אותם מחטיחך הייתי ובתורתו
 ובבא י יקרחו עושקים אדם מחטיאי

 משפט עשיתי הנה אמר הענין אל
 לעושקי תניחני בל כי ידעתי וצדק

 שאספעס החוטאים יחידים המת
 שלא לשמרני סייעני לבל הנחתני א'

 לא כו׳ יחיד יחטא שאס בשביל אחטא

:אליע^קניזדים לטוב עבדך ערב קכב :לעשקי

 עתקני :עדתיף ואדעה הכינני עכדך־אגי
 אתכת* על־כן קכז יראך,

כןיפל־פ^ידי—על ק־״ ומפז הב מז מצותיף
עישקי בשביל אארת תניחכיפעס

 כאות הס מהזדיס הוא פניךשתצילני שאחלה מה חך )קכב( מלשמרני
כל

 שיזהרו בחמור צדקתס ברוב מעיד כשאתה חלא נמנעים שקין המחטיחיס
 שבע בת עס לי קרה כאשר פה פתחון ימצאו שלא עבדך ערוב וזהו בפלו׳

 שתצא עבדך ערוב לכן כו׳ יחיד יחטא שחס בשביל עשית כי ידעו שלא
 שלא המחטיאים יעשקוניזדיס שחל כרי אחטא שלא לטוב חלי ערב

 מבלעדי חוטאים מהבלתי להיות אני שלם לא כי באומרם נגדי יתפקרו
 כלו עיני )קכג( " החטיאיני לכל בי שיזהרו כדי ההם המחטיאים

 אמרתי אמר לחרות מעכדות לצאת ליושע שמתאוה העבד דרד הנה וט
 הוא כלו שעיני מה כי מעבדות לצחת שתאב כעבד איני עבדך שאני

 ולא בשלמותו שמך ושיהיה מהגלות יכול כב שכיבה שתצא שלך לישועה
 וזהו חפצתי בעבדותך אדרבה מעבדותו לצאת מעניני אך יה כס על

 אמרת שהוא לך עבד היותי תמיד לקיים כלו עיני שגס צדקך זלאמרת
 על וגנותי אמית למעני עושה שהייתי הצדקה בחמור שאמרת צדקתך

 אני בצדקך שאמרת האמירה •אותה עבדי דוד ולמען למעני הזאת העיר
 עבדך מהיותי גדול חירות לי אץ כי אני עבדך כי אומרך שהוא לה קאב

 הקדש ברוח נאמרים שהדברים אחר חוקיה בימי היה העכין שאותו וגס
 יצילהו מ1א אחר כו׳ עם עטה )קכד( י כהווה עתיד לפניו הכל

 לגלות הרב דרך אין הנה אמר יתבר עבדו היות חפץ וכי המחטיאים מן
 וסתריך מצפוכיך הס החקיס הבה אמר שרותו עניני רק מצפוניו לעבי
 חסד דרך שתעשה אומר אני כן על לעבד לגלות הרב מדרך אינו אשר
 שקינן כמה אבל )קכה( למדני שחקיך כמה כחסדך עכדך עם עשה וזהו

 עבדך וזהו תלמדני ראוי אסד באינת מכלי עבדך היותי מטעם תקים
 דברים יש כי והענין כו' לשאדעה בינה בי שתתן כו' ק ואדע הבינני אני

 לפי הכרמל בהר אליהו כמובא שעת הוראת העת לפי עושה שאדם
 את שהטיח וכההוא ההבל אחרי וילכו שהניאוהו ה תורת שהפרו סראה
 והבה וסקלוהו בהמה גבי על שרכב ואותו והלקוהו התאבה תחת אשתו

 שהשעה לאדם יראה שאפשר מאד גדול הדעת שיקול צריך כאלו בדברים
 ואדם אלהיס בעיני טוב והיא הדבר שעושה או בדבר וטועה לכך צריכה

 ידע אלו ז״ל מ״ש על מאמרנו וכענין הדבר שיהפכו הרואים מפני ירא
 אהרן יודע היה אלו ט מידם ויצילהו בתורה כותב הבה שהיה ראובן

 מפאד היה מהס א' שכל במקומו בארנו כאשר ט בעז יודע היה אלן ט׳
 ואין מפליגין היו לבו טוב מהם א׳ בכל הלה שיעיד ידעו ואלו מחשד
 למעלה מעיד שהקב״ה השעה לצורך עישה שאדס בוה כייצא שבכל ספק

 ואילך שמכאן שם המאמר שמסיים כמו יתברך ידו על ינחתס ונכתב
 לעשות החפץ הצדיק כי מזה היוצא חותם יהקב״ה כותבין ואליהו משיא
 הוא הדבר אותו אס לדעת להבץ שכל צריך השעה לפי״צורך רשות דבר

 שאדעת כדי הבינני אומ' וזהו הוא טוב כי עליו מעיד שהבה להדבריס
 ופירש )קכו( הס טובים כי עליהס מעיד שאתה עדותיך שהם הדברים

 בעת העת לפי מסזייס דבר לה לעשות עת על אומר חני דבר זה אי על
 העם בראות בחוץ שהקריב אליהו כענין או גדר לגדור תורתך שהפרו

 אהבתי כן על )קכז( • יתברך תורתו והפרו בחשך הולכים שהיו
 דבר מצאתי לא החס איש יאמר והלא הבינני אני עבדך אמרתי הנה נו'

 עבדך שאני על כן על כי היא ותשובתו זה אלא עביר שאני על לי קעשה
 כלום לי שאין נמצא עבדך שאבי למה כי ומפז מזהב יותר מצותיך שאלתי

 הנה כו׳ כל לי)קכח(ע״פ הן מצותיך אך רבו קנה עבד שקנה מה כל ני
 תאב להיות האלק טבע דרך כי כו' לדודי אני פסוק על אצלנו כתוב

 לידבק תמיד ויאשוק יתאב ישראל איש שכל מזה מתחייב והיה לידבקככל
 שהיה ובמקום ממנו חלק לדודי שאני הפכו נראה כי שלמה ואמר בקונו
 ואיך בי להתאבר תשוקתו עלי כי הוא נהפוך תשוקתי עליו יהיה ראוי
 אותה אטא אשר עון איזה מאלאת נקי שאין למה כי הוא הלא זה הוא

 * האשק להאליש הרע ביצר כא נותנת כי מעכבת בנפשו הדבקה התלאה
 בעצם בה ואקדש בעדותיך דבקתי שכ״כ כן על אמר זנבאאלהענין

 מי של שהפקודיס ישרתי כל פקודי כל וזהו הכל אחר לימשך סיבה היא
 של דרכו זה כי א והו בך לידבק בהם ללכת ישר עשיתים יש־תי כל שהוא

 ועכובים פקפוקי' לפניו לשים לעשות בא שאד' מצוה שלכל סמוך יצר
 ריות לפניו שמראה חשך בדרכי ללכת כן שאין מה אותס יעשה לכל

 על כמז׳ל לעשות למען והנאות
 בכל אשקי מרוב חני אך בחיי' ובחרת

 נחוץ בהם ללכת ישרים פקודיו היו
 העולם טובות שהם שקר ארח וכל
 אן ־ שכחתי למראה הטוביס הוה

 על אינו כן על שאז׳ הכתוב שיעור
 שאו' הפסוק סוף אל הקזדסכיאס

 ישרתי כל שהוא מי פקודי כל כן על
 לידבק בס לנתץ ישרים לי שנראו

 שקר שאורא מה ע״י בכל האלק אני
 שהוא העין שטומאת שכתבנו מה והוא שבאתי הזה העולם תנאו׳ של

 מה ע״י ישרתי כל פקודי כן ועל בכל החלק מלחשוק מעכב שקי־ אורח
 רבותינו חמרו הנה )קכא( מעכב דבר היה שלא שנאתי שקר ארח שכל

 כלך לו אומרים יחיד חטא שחס חלא מעשה לאותו ראוי דוד היה לא ז״ל
 שלא חס כי חלילה יתברך הוא החטיאו שלא במקימי וביחרנו דוד אצל

 על שהביאו חס כי החטא מן ישמור חסידיו שרגלי יתברך כמדתו עשה
 שבשבילם עושקיז הס מה בצד החוטאים שהיחידי' נמצאו בחירתו חפשיות

 המהנה כן ועל ישמור חסידיו שרגלי עם מלחטא שומרו הב״ה אין
 לו נותן הייתי חייב העני שבהיות העושק הפך שהם וצדק משפט עשיתי
 הנחתני אתת פעם אס לכן אותו יעשוק בל לחברו לפרוע צדקה

 ההם היחידים הס לעושקי עוד חניחני בל שבע בת מעון מלשומרני
 לכפר ואולי רשעים משיהיו לי טוב זה הלא כי תאמר ושמא )קכב(

 על הנה כי שבס רב טול כענין לזה זה ערבים ישרחל כל כי תקחני בעדם
 ודיס יש אך החרשתי מלחטא שביס בידם מוחים שבשומעס הטובים
 ערב שאהיה עבדך ערוב וזהו בשבילם אמות ולמה עזות יעבו שאדרב׳

 עשוק ואהיה בשבילם שאמות זדים יעשקוני אל אך טוב שהוא מי בשביל
: ימי סוף עד בשבילס אמות לא חס שאעשה הזכיות כל שאפסיד

 נפשותס כי למקוםזהוא בבי' בקראו ישראל הנה כז כלו עיני )קכג(
 ישראל נכי כילי עבדים ונקראו ממעל אלוה חלא

 סימן בי רואה אני הנה אמד כו' עבדך ערוב אומ׳ אחר כן על עבדים
 שהיא יה כס על יד כי פסוק יתקיים מתי לישועתך כלו עיני הלא כי בן

 כנודע משיח הוא כי ידי על שהיא עמלק בנקמת שהיא השכינה תשועת
 עבד מיחס זה ואין בי קדבר מתי משתוקק צדקך לחמדת עיני כלו וכן
 גס כי וידעתי )קכד( הוא חלקו כי אביו עם בן מיחס אס כי רבו אל

 שכר תת לבלתי הרב דרך כי היות עם פרס לי יחסר לא עבד שקראתני
 עבדים ישראל בני שנו שעם יתברך אסדו וזה הוא כספו כי עבדו פעולת
 שכר לשלם כחסדך עבדך עם עשה אמר פעולתם שכר להם משלם
 בך אדבק שבוה אקיך שתלמדני אס כי אחר שכר מבקש איני אך העבד

: נפרדי׳מאיכותך בלתי סודם כי
בניס ישראל בכורי בני כד״א לך בן אבי הנה אניכו׳ עבדך )קכה(

 כי אני מודה עכ״ז כו׳ עיני כלו זכאמרי לה' אתם
 עדותיך ואדעה חני עבדך איך הבינני אך בתורה כדברך אני עבדך
 איר אדע ולח עבדים ישר בני לי כי בתורה פעמים כמה מעיד שאתה
 לאביו בן מהיות ימיש לא עבדי' מבית שיפדנו גס בן לו שיש מי כי אפשר

 עדותיך ואדעה הוא חיך הבינני אבי וזהו־עבדיך לו עבד בו להקרא
 עבד נעשה הבן איך להבין עלי שקשה ישראל בני לך כי הוא שמכללס
 יוס בכל לתורה עת לקבוע משועבד להיותי שהוא אומר אס כי )קכו(

 לעשות ראוי ביום א׳ לה'שעת לעשות עת האומרים הנה כי אפשר אי
 ישראל בני לך כי המזכרת תורתך הפרו גופם לצורך היום ושאר לה'

 לגופם לעשות שעת להפך היה הראוי הוא כן כי יאמינו אס כי עבדים
 שקראתני מה כי חמת הכל כי אמרתי כן ועל )קכז( לה היום וכל

 הון מכל הנחה לעבד חין כקשר כי ומפז מוהב מצותיך לאהוב הוא עבד
 לעשות חס כי עיקר יעשה ולא רבו קנה עבד שקנה מה כל כי שיקנה

 נחת עשוח רק הין החשיב לבלתי עבד נקרא אני כך לרבו רוח נחת
 שנקראתי )קכח(ומה ומפז מזהב מצותיך אהבתי כן על וזהו לקוני רוא

 מהחב חלק היות הוא בן גדר כי והוא כו' כל פקודי כל כן שעל הוא בן
 לה' בן שאני כן על אמר וזה כל שהוא יתברך ממנו חלק אנו כן כי

 ישרתי חלקו ואני כל שהוא מי פקודי שכל נמשך כו' עיני כלו כאערי
 והוא שנאתי שקר אורת וכל בעיני ישרים הס דואק בהס לי היות שעם
 האיים דרך ההדס לפני הקב״ה שנתן דרכים ב׳ על ז״ל מאמרם ענין

 ראב חחלתו שקר ארא הוא המות דרך אך בסופו זראב בתחלתז צר
לחשוק אנשיס ודרך אור ולא חשך הוא ממות מר וסופן ודשן ושמן

בראשיתו



 פלאות קכט שנאתי: שקר ישרתיכל־ארח כל

 פתח־דבר׳־ך קל :נפשי נצרתם על*בץ .עדותיך
 בי ואשאפה פערתי פי קל* :פתי;ם מבין יאיר

 במשפט והנני פגה־אלי קלב :למצותיךיאכתי
באמרתךואל- פעמיה? לאהבישמך:

 פדינימעשקאדם קלי ;כל־און תשיט־בי

 פניךהארבעכדך קלה ואשמרהפקודיך:
 רךועיגי(מים\“פלגי קלי :את־־הקיף ולמדני

 יהוה אתה צדיק קל! :תורתך לא־שמרו על
 ואמונה עדתיך צדק צוית קלח :משפטיך וישר

 דבריך בי־שכהו קנאתי צמתתני ?ל* ?אד;
צרי

אל רוממות
 המתי היראת □ה אמר העולם טונות הנאת שהוא אזרח של בראשיתו

:שנאתי ראשיתו אפילו שקר אורח שכל בכל לה לבן מתייחם
 אלהיס כבוד בב״ר רז״ל אמרו הנה וכו' עדותיך פלאות )קכט(

שם אין כי השמים ויכלו עד מבראשית דבר הסתר
 מכוסו' עדיות הבריא׳זהס עדות רק

 יצחק ר חמר כן שעל מבניחדס
 התורה את להתחיל צריך היה לא

 מצות שהם לכס הזה מהחדש אלא
 כדי אלא ממנו פלא מ שהוא במה ולא

 אתסכו לסטים לנו יאמרו שלא
 פלאות דוד אמר הענין אל ונבא

 בחידוש מעיד שאתה עדותיך הס
 כן על דבר הסתר וכבודך העזלס
 נמצאת שס כי בקרבה משי נצרתם

 שהיא שהיתהנפשאדס ושסהיתה
 אך )קל( כנודע דוד נפש
 לבי עדיין אך כנפשי רק זה אין

 אמת הן אך מקומה ידע לא הגשמי
 עד מבראשית הנה כי שוה הכל ש־(ין
 הוא ויאמר נאמר שלח אזר יהי

 פתח אמר ליודעי' כנודע יותר נעלס
להאיר יוכל אור מיהי שהוא דבריך

 אשרבוכח גדול חכם שהוא מי שהוא פתים מבין שהוא מי אדס עיני
 משם לדבר פערתי פי זה כל ועם )קלא( בדבר לפתיס כינה ללמד

 חוצה הוציאם לבלתי פנימה הדברים לשאוף שחזרתי ואשאפה והלאה
 סיפור שהוא לכס הזה מהחד' כענין בהן לדבר יאבתי למצותיך כי והוא
 שימצא עס בראשית מעשה על כן על )קלב( בהס וכיוצח מצות

 אס כי אדס מכן ללמוד נדברים חפץ איני יבינני פתים מבין שהוא מי
 הוא וראוי בך הדבקים שמך לאוהבי כמשפט דעת ותנכי אתה אלי פנה

 הזאת האות כו׳ פלאות יאמר או )קכט( י בעצמך עמי סהלמדס
 הזה העול' טובות אורחות שהן שנא שקר אורח שכל שאחר לחמר ענינה

 פירשו רז״ל מאשר והנה מלפניו המעקשיס ויסיר במצוהיו שיישירהו
 דבריו בתחלת נלך אחריהם עולם בריאת על כן׳ דבריך פחח פסוק
 הסתר חלהיס כבוד ויכולו ועד הספר מתחלת "ל ר חמרן הנה כי והוא
 התורה חת להתחיל צריך היה לא כי ואמר יצחק ר' הוסיף ועוד דבר
 בראשי׳ מעשה לנו הגיד ולמת המצות ענין שהוא לכס הזה מהחדש אלא
 אתם לסטים ואומרים ישראל את מובין העולם שאומות מפני אלא

 אל ונבא י * כו' להם לתת לעמו הגיד מעשיו כח וזהו כו* שכבשתם
 אפילו שמחדש מת שכל רבה בשמות מרז״ל שידענו במה והוא י^ננין
 ונפש בגוף שחוזרת ידי ועל בסיני נפשו קבלה הכל בתורת ותיק תלמיד
 ונותנת בסיני ששמעת מה לתזכיר נפשו ונעורה חמרת בתורה לעשוק

 שמכ״ש ברחה היה זה ע״ד והנה בעולס ההיא החכמת ומוציח לנו אל
 בהברא הלא המקובלים לכל כמוסכם אדם נפש שהיא דוד נפש

 תכהן טרם בין עינה ראתה ועניינה הבריאה כל והן בו ניתנה העולם
 נמלך הצדיקים בנפשות כי שז״ל למה גס ומה ותלאה מאז בין ס באז

 העתידות הנשמות שכל גס ומה נפשו היא והעיקר העולם נברא כאשר
 בסיני שקבלה אדם שנפש שכמו באופן תשא כי פר בש׳ר כמשז״ל הגן נו

 שנפש שכן מכל גלגוליה בכל בה שתנתן אדם לכל מהתורה ששמעה מה
 שפירשו לרז״ל גס ומה בעין עין העולם בבריאת שראתה מה לדוד ס אד

 שהנשמות שם ישבו מלאכ'3 המלך עם נטעים ויושכי היוצרים המה פ
 שברא במלאכתו ׳ת הקב המלך שעם עדן גן ויושבי העולם היוצרים הן

 היה בראשית במעשה לעסוק דוד בבא ובכן נמלך שעמהס עמו שם ישבו
 יודעת היא כי שראתה תה מכל לו ותגלה השפיע שבקרבו שנפשו ראוי
 המצות כמעשה בראשית מעשה ענין לדעת שטוב גס אמר לוה מאד

 כל חדושי כל על מעידה שהתורה עדות שהוא בראשית מעשה דבר על
 כבוד נאמר שבהן אלה עדותיך הן ומכוסות שפלאות למה העולמות

 כי דבר לי גלתה שלח נפשי חת האשים איני כן על דבר הסתר אלהיס
 לי לגלות ותמאן בקרבת נפשי נצרתם כן על הן ומכוסות למהשפלאית

 גס העולס חידוש באמונת עיננו יאיר שפתח מה שאפילו )קל( דבר
 להיות רק נאמר ולח לכס הזה מהחדש מתחיל אלא אומר היית לא זה

 יש שעתה כו׳ שכבשתם אתם לסטים שאומרים אותם הס פתים מכין
 והוא שהקב"הבראה להס באמור העולם בחידוש להשפילם מה לנו

 לדבר פערתי פי בעצמי אני הנה ועכ״ז )קלא( יחפוץ לאשר נותבה
 חפץ שהייתי מה קרבי אל פני ואשאפה לאחורי וחזרתי העולם בחידוש
 מהחדש כעכין יאבתי הואכילהצותיך והטעם השכלתי לפי לגלות

 גס כי ממגי מבמופלא במצות לדרוש טוב כי מצות ענין שהוא לכס הוה

קיר קיט תהלים
 ריקם לצאת ועכ״ז )קלב( פתאים להבין רק אומרו היית לא אתה
 כדאי שאיני נס חן ובתורת לזולת לבלתי בלבד אלי פנה לכן עלי קשה
 אוהבי שהם למי לגלות וראוי משפט תורת שהוח כמו חן דרך חס כי בדין
 ותואר חן לי הוא משפט להם שהוא חלח לנדר עצמי מחשב איני אני שמך

 יתברך שמותיו כלה התורה הוא זה
 שמך לאוהבי לכן התחלתה גס ומה

 על הוא זה והנה זו הודעה תאות
 פניךתחנני שאחלה פערתי שפי מה

 )קלג( הסתירה שנפשי מה אתה
 יי,בתי למצותיך ש/מרתי מה ועל

 הכן פעמי מעשיות מצות שהס
 אח'מהןיאמרתך כל כי והוא באמרתך

 היא רוחנית ה אמרת כי וידוע היא
 הב״ה של שמותיו כלה התורה כל כי

 כל כי גס ומה וקיימים חיים והס
 מלאך נעשה הקב״ה מפי שיצא דבור

 להכין בו כח חשר יוחנן ר כמאמר
 להכין המצוה בתורת העוסק פעמי
 תכן פעמי וזהו לעשותה פעמיו

 ישכל זה שלעומת ומפני באמרתך
 כח שנעשה עשה שהאדם עבירת

 וגורר מזכות האדם את ומונע טמא
 אל עצמה אמרתך כי שפעלתי און כל בי תשלט ואל יאמר לזה עבירה לו

 ישלוט שלא מתיירא שאני מה והנה לשלוט תניחהו שלא און כל בי תשלט
 לי יש אך )קלר( כאמור אמרתך תספיק הנה תני פעלתי מתון בי

 גדול עון שהוא ן הראש באדס בעודה נפשי !ה שחט עון שהוא מזו גדולה
 לו ראזי מהבלתי שגנב גנבא הראשון לאדם קראו בב״ר שהנה גדר עד

 אחרות מצות לעשות עכיב גירמת עבירה כי וידוע ורע טוב הדעת מעץ
 און כל בי תשלט שאל שאלתי הלא הראשון חדס הוא דוד חמר כן על

 עכוב לי שיגרום הראשון אדם שעשק מה עון הוא גדול עכיב לי יש והנה
 פניך )קלה( * פקודיך ואשמרה ובזה חדס עושק מעון פדני לכן

 הוא והלא מרע סור על ידבר עתה טוב עשה על דבר כת עד בו׳ האר
 הלב על לכן והעיני' הלב דעבירה סרסורי ב שהם זבעיניס בלב קלוי

 להיו׳נוכיז מיוחד אין כי והוא בי פניך הארת שע״י בעבדך האר אמ׳פניך
 פניך אמר עליו ׳כ ע ללבב יראה ה' כי הלב כ״א חיש פני נוכח פניה'ולא

 לבבי ותזכך חלאתי תטהר כן ידי שעל בעבדך האר ללבב הרואים כלו'
 ולב כך הדבקים חקיך סידית לחוד לקבל מוכן קדוש כרוחט העשות עד

 הסרסור זגס )קלז( יהיה קדוש כי עבירה סרסור יהיה לא זה המשיג
 לא שהן על עיני ירדו מיס פלגי הלא כי יהיה לא הוא נס העין הוא השני
 • לכסלה שישובו פחד אין ובכן דעכירה סרסורי שתיו תורתך סחרו

 ויאמר לו וטוב רשע לו ורע צדיק על ידבר כו׳ ה' אתה צדיק )קריז(

 שהוא הרחמים כשם שתתנהג במקום אתת צדיק הנה
 עיקר עושים הם ראוי שכך צדיק תואר והוא לי־שעיס בתיטיבך אפילו

 ן הדי משורת לפנים שהוא וישר אך מצותיהס שכר בו יקבלו הזה מהעולם
 בדין מתנהג שאתה משפטיך במקום וזה ישר תואר שזה ז״ל שאמרו כמו

 העולם מאותו עיקר עשותס שעס הוא חסד כי לצדיק שהוא וייסורין
 הזה בעולם חשמותס עינש מקבלים זת כל ועם עמהס לדקדק ודרכך
 צויח שאחייהי זה והנה )קלח( לנפש שם עיכשאשר בערך הבל שהוא

 כיה׳ באחור והוא שהעדתלנוכיכןתוא עדותיך צדק לנו בתורתך
 לדעת לנו שמצות כו' הברית שימר הנאמן תחל אלתיךהואהאלהיס

 הנאמן האל הוא הלא הזה כעולם לצדיקים טוב שכר נותן שאיני גס כי
 טוב ועל דור לאלף כו' עתה נותבו וחינו והחסד הברית ושוחר לעתיד

 זכיותיהם שכר שהוא לשונאיו ומשלס אמר תזה בעולם לרשעים אשר
 עדותיך צדק צוית כבר אתה הכה וז״א להחבידו רזה בעילס פניו אל

 האמנה לנו יש מאד ואמונת גס בזת שצויתנו מת זולת בתורתך סהעדת
 להם וטוב רשעים הס אשר צרי אח והנה )קלט( מקדמונינו פת על

 מצטער איני לי מצרים כן ועל לי רע כן על כי חני צדיק לח כי וחומרים
 מה כי האמונה ומסורת הקבלה היא מחד אמינה אל חוששים שחין מה
 הוא קנאתי שצמתתני מת אך להאמין תוקפם יצרם בתורה כתוב שחינו

 קל לשונאיו ומשלם בהורה אמרת אשר דביר צרי דבריך שכחו כי על
 : הזה בעולם בטוכתס מתגאים היו לא זוכרים תיו שאס כי' פניו

 על וידבר בא המצות חשק על דברו אחר כו׳ צדיק יחמר אז ()קלז
 לו ורע צדיק לו וטוב רשע אס כי מפורסם הדבר על קושי ואין שכרן

 כי זאת הנחה היא ראשון מושכל לומר כו' צדיק אמר דברו ראש על
 כי לרשע רחמים שהוא ה' בתואר מתנהג שאתה במה ה' אתה צדיק
ישולם הזה מהעולם עיקר עושת הוא כי צדיק הואי־ שהוא הראוי הוא

נעת׳ז ג □ □□



תיט תחלים ׳אל רוטטות
 דת־ הוא בזת תוארך ויסורין במשפט מתנהג שאתה במה אך בעה׳ו
 ז ז ר תוי כי השורה מן לפנים הוא לילל שמשמעו ישר שהוא מצדיק

 ויגדל דבר אשמת חלאת מכל יטהר יסורין ידי על כי הוחבמשפטיך
 לו זרע צדיק על שהוא מיניה דסליק מחי יעל )קלח( לעה״ב אזשרן
 לעומת הנה כי ליער כו' צוית אמר

 כי הוא הלא כדכר גדול קושי יש זה

 כהאי שכרמצוה כי שנח חמת הן
 שאוכל פירותיז לפחות ליכא עלמח
 ממנו הזהלמהימנעוס כעולם פירות

 כן על מהס דכר פה יאכילוהו שלא
 כי והוא כז' צוית כי ה' ידעתי אמר
 הזה כעול׳ אוכל שאדם תפירות הנה

 פירות נקראו ולמה לו בא? מהיכן
 מעלליו פרי כוכי צדיק אמרו שנאמר

 המצות כי שידענו כמה שהוא יאכלו
 ומלאך חור הנעשית היא עצמה

 כאו׳ז״ל בעה״ב ומעטרו המהדרו

 הס והן כראשיהס ועטרותיהם
 אשר פה וגס שס אותו המענגים

 אור קירון כי הוא פירותיה יאכל
 להלאה המתפשט ההוא המלחך

 גס ומת פה המהנהו הוא מעצמותו

 ו? כל ועס יחד לו שנוסדו יסורין מיני מב ראיה והביא שב כן על מקפיד
 ומצוק בחירה כעל צר אזיכ שהוא מצאוני ומצוק צר כי והוא הקפיד לח

 מאלו גדולים נפש ודאבון יחד רעות שנים שאין נרדף בהיותו שהיא עוני
 כן תיה שלא מה לי שעשועים היו עושת אן שהייתי מצותיך זה כל זעם

יהיה אז " כעס לכלל באתי חלו

צח
 שפחתי לא פקדיף תבזה אנכי צעיר

 ךתךאמת1ות לעללכש צדק צךקתך

 7מצותיףש^ מצאוני ומצלק“צר־
 ידה ואח הכינני לעולכש עתותיך צדק

אציה חקיף יהוה ענגי ככקלב קראתי

 קמב

קמג

קשר

קמה

קמו

קמז

קמח

קמט

 : לךבךיך.חלתי ואומגה בנשף קדמתי
 : כאמרתך לשיח קדמ^עימאשמרות

:חיני כמשפטך יהרה כחסדך שמעה קולי
 קיוב קנא נ וקךכוךךפ]זמהמתלרחףרהק קג

אתה

 והזריזות השמחה מצד הו הפירות כי כן׳ או' ר משנת על למאמרנו
 ע״י כך חוצה מצהיבות פניו שאור השמח באדם שהוא המצות סבפעולת

 להם יש המציק רז״ל דברן אשר ובזה חוצה אזר זיקי יצהיבו בה שמתקן
 שא״כ מת חוצה זיקיו יתפשטו אור שהיא המצות כי העבירוק ולא פירוק

 על לתמוה אין יאמר זזה אזר ולא חושך שהוא שטן שבעשה העבירות
 עדותיך צדק שצוית אמת הנה כי הזה בעילם פיחת מהצדיק העדר
 חך הפירות אור צדקת הוא צדק מהן המשיך צוית עצמן העדות שאת

 מאד נעשה קרן אותם עושה שהקי״ה לעה״ב באמונה השארם ידי על
 הבא עולם של רוחני אושר גשמיים מפירות כעשות רבוי הפלגת שאין
 מונע שאני מה שאומר יש אוהבי להנחיל פ' על פניני׳ ברב מאמרנו והוא

 יש להם להנחיל כי להם מלתת חושר לו שיחסר אינו מהצדיקים פירות
 האוצרות היו לח השכר שמגוף הבא לעולם משמרם שאני אלא רב לי

 אושר מתמלאים קרן מהפירות עשות ידי על עתה מהקרן מתמלאות
 אתהה' צדק שחמר ביה דפתח מאי ועל )קלט( הקרן מאיכות

 היות על מקנח ואיני טובם על חושש איני אמר פה לרשעים בך בהיע
 הראות על אלא אינו קנאתי שצמתתני מה רק לצדיק ולא טובה להם

 וקנאתי ה' תאב אותם כי באומרם הדל מהצדיק וטובים גדולים עצמם
 שאלו להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלם בקורה שאמרק דבריך שכחו איך
 מציאות על לא אך מקנא שחני הוא מזה קודרים אס כאבילי היו שכחו לא

 שאין על חושש שאיני ומה )קט( ואביון דל והצדיק עשיר שהוא הטובה
 אמרתך צרופה כי הוא הלא הון כל על שש והרשע בסלו פת לצדיק
 אובכלמדהומדה ממוניך בכל שהוא מחדיך ובכל שאמרת שהוא פאד

 לשון מאדך מפרש שהתנא מאד במאד לו מודה הזי בכל לך מודד שהוא
 ממיניך בכל הוא שבין פירוש שלכל מאד שהיא אמרתך צרופה וזהו מאד

 למי ואין היא זוקקת ולו צרופה היסורין על מאד להודות הוא נין
 עבדך אינו אשר אל נחוש ולא אהבה עבדך שהוא מי כי ויכעוט שיקפיד

 דעת לאדם לשיהיה הלח תאמר ושמא )קמא( בס ילכו צדיקים כי
 לבעוט דם רתיחת לו שאין זקן איש יהיה צריך הקפיד לבלתי ללילה

 מהם ובבזה אחי מכל צעיר הייתי מאז כי אחזה ומבשרי הוא כן לא כי רע
 שכחתי ולא בחרו׳ רתיחת חז לי שהיה בצאן רועה שמוני כן על כי וננעל

 כי ט צעיר יהיה או * ה בפקודיך מאדי בכל הקפיד לבלתי פקודיך
 היותי עם ואני מכלם ומבעגע חשוב יותר להיות שבאחים צעיר דרך

 * הקפדתי לא זה כל ועם ביותר להקפיד מקום שהיה נבזה הייתי צעיר
 כמה תלכו בחקתי חס התורה על תענה ומה תאמר ושמא )קמב(
 עליך ובאו כו' תשמע שמוע חס תבא כי ופרשת העה״ז מטובות ייעודים

 וראןו נוכל ואיככה וכו׳ וברכך ואהבך כו׳ עקב והיה ט הברכות כל
 הצדקת שהיא צדקתך אמר לזה יאכילוהו לא פירותיו שאפילו צדיק

 חולף צדק היה בעה״ז לו נותנס היית חס פירות לו בתתך עושה שאתת
 יתברך שעשה לעילם צדק נעשה עתה אך הזה העולם טוב שהוא עובר

 ביעודיהעהח ותורתך ובזה לעולם קייס באושר והחליפם קרן הפירות

 נעשה שאין זו במדה עמו התנהג ה שהקב במי מדבר שאינו אמת היא
 וכיוצא בדורו פדת בן אלעזר זר בדורו דוסא בן חנינא לר אס כי לכל

 ונבזה צעיר היה מאשר כמותו על שהניא הראיה עדין והנה )קמג( בן
היה בהס ואולי נבזה היה מאשר קשיס יסורין יש כי ראיה כך כל אינו

 הוא שדרכו הרע היצר על צר
 אותו כראותו החרס את להתעות
 להחטיאו יחרץ שאז וצרה נמצזקה

 את להכות או כחמתו כליס; לשכר

 היצר הוא צר כי אמר וכיוצא עמיתו
 כל ועס כאחד מצאוני ומצוק הרע

 שהייתי מצזתיך כי כעסתי לא זה
 יאמר או * שעשעי היו עושה אז

 צרת כעת כי מרו״ל הידוע ענין
 דייןאמת,או כרוך חייכאדסלכרך

 כאהכהכמו וכיוצא אכלים כרכת
 הטובה על שהחיינו ברכת שמכרך

 ועכ״ז מצאוני ומצוק צר ישמר וכזה
 ן כעני הענין אל הנוגעות מצותיך

 היושעשעי וכיוצא האמת דיין ברוך
 חזק לבי שיושר זה כל זעם )קמר(

 ולח נסיתי זה שכל הקפיד לבלתי
 הקנה לכן כמת חשוב רשע ואקרא להרהר אבא פן אני ירא הקפדתי

 או • ואחיה הבינני וזהו תמיד ח' שאקרא כדי אהרחר שלא בינה בי
 לבקש רצה כו' ה' לעולס בפסיק העני! שהשליס שאחר הכתוב שעור
 האחרון פסוק ענין שהוא בהקפדה בליכשצ תמיד יבינהו יתברך מאתו
 עס הנה ואמר הקדים כן על שואל היה האמנתו שמחולשת ירחה ולבל
 פי על אף לבי חמיץ ועכ״ז מצאוני יחד ומצוק צר כי ואמיץ חזק לבי היות

 הבינני מבקש אני כן על שאקפיד פעס יקרה חולי וחירא זחלתי כן
 : כמפורש ואחיה

 יתב' ובידו מאתו הנשפע בין מה הורת ט' לב בכל קראתי )קמה(
 מלאכי על לי יתרון הנה ואמר מלאך ע׳י לחשר

 שחני ויצה״ר ט יצה לבבות שני מייחד חני תליך קראתי כאשר כי השרת
 מלחכי מש״כ היצה״ט עם ביחד אותך לקרא ומביאן הרע יצרי מכניע
 רצונך מעשות ינגדס יצה״ר להס חין כי חחד לב חלא להם שאין השרת

 יש ועוד מלחך ע״י ולא בעצמך ה ענני ולכן עליה לי יש יתרון כן ועל
 שאין הס מש״כ אצורה טעס ידיעת בלי חקיך חני כי עליהס יתרון לי

 טובה לחדס להחזיק יש בזה גס כי נמצא כחוק טעס בלי דבר שרותם בכל
 ש^ותי כי הוא הלח בעצמך לשתענני אחר טעס יש ועוד )קמו( • מהם
 קראתיך אס הנה כי רצונך ועשית שמך כבוד דבר על רק הנאתי על אינן

 בתחלת בנשף קדמתי ואס )קמז( עדתיך שאשמרת כדי הוא הושיעני
 לדברך וזהו בי שתדבר שאזכה אלי דברך שיבא כדי הוא זאשועת הלילה
 טרם כי אשמורות עיני קדמו ואס )קמח( בלילה לי דברך שיכא יחלתי

 פי חל הבאה באמרתך כפי לשיח הוא ונתעוררו עיני קדמו אשמורות
 רק פיו אל בא ה' אמרת שהיתה לשוני על ומלתו בי דבר ה רוח כד״א

 משית שאני באמרתך לשיח וזהו המדברת היא ה ואמרת נעות שפתיו
 בנשף קדמתי ט אליך חכתי ראה הכתו׳ שיעור או )קמז( י באמרתך
 ואח״כ )קמח( ויעירני שיקדיס יחלתי לדברך כי היא וש־עתי ואשיעה

 'בזמןהחשמורו'כ׳א שיחלתי דברך יבא עד המתנתי שלא כ'כחשקתיך
 באמרתך תחלה משיח אני להיות לאשמורות קודס ויקיצו עיני שקדמו

 אליך יקריבהו מלחך ע״י ולח עצמך ע״י שמעה קולי כן על )קמט(
 לדבר לבו אל יערב אדס בן היתוש זה מי כי כחסדך וזה שאלתי כאשר

 אמנם התפלה חל לשמוע הידועה כחסדך הוא אך פה אל פה ית נו
 כיגסבשס שסההויהחייני חייכמשפטיךשל כילענין היא שאלתי

 ה כמשפטיך אמר אלהיס שבשם מדין מתוק והוא דין בחינת יש הרחמים
 היא ומה כחסדך שמעה קולי יאמ או * אלהיס שס כמשפט ולא חייני

 איך תמיהת על ז״ל מ״ש ענין ויהיה חייני כמשפטיך היא הלא שאלתי
 בזרת שמיס כי היות עס הב״ה של עומסו מלא הפלגת לסבול אדס יוכל
 של אומר הוי פורענות של או טובה של מרובה מדת זו אי ואמרו תכן

 תאכלס מיד החש והלא תכבה לא אשם כי אומ׳ הוא ובפורענות טובה
 פורענותס לקבל לרשעי׳ כח נותן שהב״ה אלא תכבה שלא יתמידו ואיך
 בקשה דרך דוד יאמר וזה טובתם לקבל לצדיקי׳ כח שיחן שכן ומכל

 וכח חיות נותן שאתה כמשפטיך ט היא והשאלה ית הוא לו שישמע
 בך הדבק שהוא טובתי לקבל חייני כך משפטיך פורענות לקבל לרשעים

 גדול כי אמיתי הלא ט זמה רודפי קרבו )קנ( ,שהואאשחוכלת
אשר יצרן את כובש שהאדם נמה השרת ממלאכי ה את נעבוד האדם

איננו



קמו קיט תהלים אל רוממות

 קדכש קיכ :אתהיהוהוכל־מצררתיךאמת
 קנג : ;ךעתימעדתיףכילעורםיסדתם

: שבחרתי לא תורתך—כי וח^צמ ראה־עניי

 בפומא כמרגלא לפניך ומאוסה
 זחה שונא אלו אלהיהסשל ואומות

 מקוס כל ז״ל רכזתיכו אמרו וגס הוא
 באה חנדרולומוסי' זנות מוצא שאתה
 ועל וטוניס רעיס והורגת לעולם

 שהעובר במדרש שאמרח״ל מה הכל
 עשרת כל על כעובר תנאף לא

 איך שס סידרו כאשר הדברות
 הניאוף ע״י לעכור כולם משתלשלות

 אליו כזה איש יקרב אס זה כל ועס
 יגיע אפשר שלימה כתשובה יתברך

 קרוב יתברך הוא היות גדר עד
 שנעלי נמקוס כי חטא לא מאשר אליו

 גמורים צדיקיס אין עומדים תשונה
כי שנית ועוד " לעמוד יכולים

 אל תפלתו שמיעת יתברך הוא ימסור אל יאות כן ושעל במלאך חינכו
 והלא בך הדבק שהיא טובתי לקבל כח לי שתתן ממך בקשתי וגם מלאך

 תשובה נעל רק וחינך חטאת אתה אך מלחטא נשמרת אלו היה זה אמר ת
 לי היה וגס היתה גרושה כי זמה רדפתי שלא אני לומר צריך אין לז״א

החמור' זתה רודפי אפי׳ אס כי סיבה

 רחוק הקנ :לאמרתךחיגי וגארני ריבי ריבה קני
 רחמיך קנו :דרשו לא כי־חלןיך יש׳יעה מרשעים

 רדפי ,רמס קני ךכים׳ירה^הלמשפטיףחעי:
 בגדים ראיתי חקג נטיתי לא מעדואיך וצרי

: ך*אשמךו אמירתך אשר ואתקוטטיה
ראוה קיט

 “כל ולעולם אמת ראש־ךברךקם :חייגי
'משפט י."י י

 זכות גדול כי והוא כזכיות לו כעשי' זדונות מאהבה ששב ה עד יקרב אס
 יתברך עדיו ששבו ה אל שקרנו ומה רודפי קרבו וזהו יצרו חת הכובש
 ידי שעל כמדובר רחקו כלה מתורתך זה שסוג החח עס מאהבה שהוא

 שקרבו מה ידי על זה כל עס )קנא( התורה כל כעובר נעשה תנאף לא
 קרוב וזהו עומדי׳כז' תשונה שנעלי שבמקום חליהס אתה קרוב אליך
 אשרבעברס שעברו תעשה לא מצות אפי' מצותיך כל כי ועוד ה׳ אתה
 קרבו כאשר אמת הנקראים כזכיות נעשו טומאה יכחות שקר פעלו

 מאדכח גדול כי הנה אמת מצותיך וכל וזהו האהבה שהוא מעצמם
 יתרון אל נקח ומזה חלילה בהם חטאתי שלא כמוני לאיש וכ״ש התשובה

 בו איננו כי המלאך כן שאין מה יצרו את כובש זה כי המלאך על הצדיק
 ליסוד הבה אותם שם הנז׳ נתשובה שהשנים חלא עוד ולא )קנב(

 כי פסוקים מעדות למדו רז״ל כי והוא כו' קדם וז״א כראוי בשובם עולם
 הכבוד כסא דרכו ראשית קנני ה שנאמר תורה לעולם קדמו ו׳דכריס

 כו' שובו ותאמר כו' הריס בטרם שנאמר תשובה ומכללם מאז כסאך נכון
 כן ואס עזלס לקייס יסודות שהס מפני קודם שנבראו במקומו וביארנו

 וזה עולם יסודות בכלל הס השבי׳ כי על הוא מהם ח תשובה היות
 שידעתי דבריס הז' שהס לעולם קדם שהוא ממה לעילם שהוא קדם יאמר

 אחד א׳ הקדש ברוח שתועד לעולם שקדמו מעיד מעדותיךשאתה
 כתשובה ששבו הנז' זמה רודפי את יסדתס לעולם כי נלמד במקומו
 אס קדמה שתשובה וכו' הריס טרס בפסוק יתברך העיד למה שאל״כ

 לעולם כי וזהו הדברים שאר כמו עולם יסודות הס השביס שנס לומר לא
 המזמור בראש האמור לפי הכתוב אויהיהענין יסודות אותם שמת
 עולם אפילו מתקייס העולס אין הלא כי זה מעין ב טעס ועוד לומר

 שהעולם הצדיקים מש״כ עושים המה אשר ה מצות ידי על המלאכים
 הראשון בגלגולי לומ כו' ידעתי קדם וזהו עושים שהס מצות על מיוסד

 זו לעבדה ולשומרה לעובדה שצוני הבריאה נעת הראשון באדם שהייתי
 הארץ ג״ע את אפי׳ המצות קיום ידי שעל מל״ת זו ולשמרה עשה מצות
 ומה והכיר ידע אז כי נמצא העולם שאר כל גס ומה ומקיים שומר הייתי

 תנל עליהם לקיי' מוסד יסוד הס הן המצות כי הגדולה בהשגתו גס

 ידעתי ומהן איכותן השגתי שבחכמתי עצמן מעדותיך ידעתי הדס וזהו
 השרת מלאכי שעושים מצות מש׳כ יסדתס במציאות עולם להיות כי

 אשר היטבתי כן ואס הרע יצר משוללי היותם על תבל עליהם שמת שלא
 :הי ידך על כ״א מלאך ע״י תהיה לא וענייתה תפלתי שמיעת כי אמרתי
 זמן על ידבר הזה האות כי יראה כו' וחלצני עניי ראה )קנג(

 ענייכו׳ ראה ואמר ואנשיו משאול נרדף שהיה
 ותהרגסכינסענושלצדיקלא עמי שעושים עונס אל תביט אל לומר
 כי הוא זאת לשאלתי וטעם ידי על להם רעה תתגלגל חפץ ואיני טוב

 יפול כי מפסוק שהוא חייב ידי על חובה שמגלגלין לנו המלמדת תורתך
 ריבה חייב ואני בדיני זכאי איני ואס )קנר( שכחתי לא ממנו הנופל

 אותי תפדה כי גאלני חייב אני ואס לדונם בשבילי דין בעל אתה היה ריבי
 אמרתך בשביל אס כי בגיני תעשה ולא אותס שהפיל לא אך מחיובי
 על ומלתו בי דבר ה רוח כד״א לאמרחך כלי שאני בפי לדבר אלי הנאה

? לעולם אמרתך להוציא שאחיה חייכי כך בשביל לשוני
 הלא יאמר אך רחוקה יאמר הראוי כו׳ מרשעים רחוק )קנה(

 תאמר ושמא שתמיתס ולא מידם תחלצני שאלתי
 היות רק חפץ שאיני הוא הלא שאמיתם ידי על לא אס אושיעך איך

 דרךשיהיו שתמציא מהם רחוק שאהיה באופן שתעשה מרשעים רחוק
 מרשעים רחוק היות כי וכיוצא ירדפוני לא בלבם בשית אז ממני רחוקים

 לי היא מרשע־ס רחוק ה היותך אמר כי זה דרך על או * ישועה היא
 רע כי לנס אל יתנו כן יד־י שעל להס מלהשיב מהם שתרחק ישועה

לומר אין כי אותי רדיפתם בעיניך

 ממואב כי באומרם היתר מורים שהם
 כי על כי בקהל לנא ואסור אני
 ומואב עמון נשתנו מה י'ודורשיס11םו

 שאין בקהל מבא נאסרו אשר מכל
 כן לא אך לזכר מנקבה הפרש נהם
 טעמם שאין חקיך הלא כי הוא

 מפורש שהטעס וזה דרשו לא מפורש
 במדרש ז״ל כמ״ש שהוא דורשים

 להם ואמר שמואל אל שהלכו רות

 ואשר שנאמר בכתוב מפורש שהטעס
 אנשים בלעם את עליך שכר

 לשכור דרכם אין נשים לשכור דרכם
 רק לקיים כונתס ^ שאין ודאי חלא

 רבים רחמיך )קנו( : מקנאה
ואפשר ריבי ריבה אמרתי ה׳כו'

 מדת פי על יהיה לי טוב אך קשה והוא אלהיס שם משפט פי על תדינני
 הרוב כי על מתוק דין הוא אך דין יש הרחמים בשס גס כי והוא רחמים

 כן ועל רחמים הוא שהרוב ה' רבים רחמיך וזהו רחמים בחינת היא
 מעין או בדין אזכה שודאי חייני מועט הוא שהדין זה שמך של כמשפטיך

 לחייבני אלהיס שס בחינת יש מאשר לזכותני שמך של רבים ה' רחמיך זה
 מת יאמר או * חייני להטות רבים שאחרי שהם כמשפטיך לכן

 ק״ו כן ועל פורענות ממדת טובה מרה שמרובה מרז״ל למעלת שהזכרנו
 הפורעמת לסבול כח נותן אתה פורענות מדת של בשפטים אס ומה

 ומאמרם טובתס לקבל לצדיקים כח שתתן מכ״ש תכבה לא ואשם שנאמר
 הגוף יוכל לא טבע בדרך אשר לעולם חיים החפץ דוד אמר אפשר וה

 לכן פורענות ממדת רחמיךרביסה׳ הנה אמר כן על כ״כ לסבול
 : טובתי לקבל לטובה שהוא חייני כך בלן לסו כח נותן שאתת כמשפטיך

רכים כי שהוא ה' שיחלצהו שבקש מה כל גלה עתה כו' רבים )קנז(
 לומר שבידי מעבירות ירא איני ואמר וצריו רודפיו

 באופן נטיתי לא מעיותיך כי ידעתי הכה כי נפשי אויב ירדף כן שעל
 אך (נח)ק בחירתם מבטל שאינך בחירת בעלי להיותם רק ירא שאיני
 על עמהס ואתקוטטת כך בוגדים ראיתי הנה כי והיא א' טענה נא הנה

 וחשתי לביני שבינם מה שהנחתי באופן שמרו לא למקום שבינם תורתך כי
 חברו על המתפלל דרך על ראוי כן ואס לך שבינם מה על ואתקוטט

 תורתך כי ראה כן על )קנט( תחלה נענה הוא דבר לאותו צריך והוא
 תחלה עונה שאתת כחסדך כן על תורתך שהתקוטטתיעל אהבתי
 בהתפללו לאיוב אשר כל את ה׳ וישב שנאמר כדבר חכרו על חש לאשר
 עונתי ואני וכו' רודפי רביס זה מעין או )קנו( • חייני רעהו בעד
 אמרתך אשר ואתקוטטת אבנר הוא בוגדים וראיתי )קנח( עצמי צרת

 מור ב; אמרתך שהוא המלך את שמרת לא למה לו שאמרתי שמרו לא
 רצוכחלא ולעשות לשומרו עליך אימתו שתהא מלך עליך תשים שוס

 אבנר שמרו שלא שאול על רק להורגני באיס שהיו מה על התקוטטתי
 באמרתך שמרו שלא על לחוש אהכתי תורתך כי ראה כן על )קנט(

 על הוא זה והכה )קס( עצמי את וחייכי זולת על שחשתי חייכי לכן
 כן להס יהיה שלא ידעתי במלכות זרעי המשך על אבל עצמי חל הכינע

 שוס צריך איכי תחתי בכי מלוך עכין שעל גס אס כי חסד בחינת ידי על
 שאמרת תנאיכנודע כלי קיוס לשון שהוא אמת דכרך ראש הנה כי דכר

 על אך לך לכסא אשית כטנך שמפרי ממכה ישוכ לא אמת לדוד ה׳ נשכע
 עד עדי ככיהס גס כו' כריתי ככיך ישמרו אס אמרה ודור דור מלכות

 דין ככחיכת רק חסד בכחיכת יהיה שלא ידעתי זה הכה לך לכסא ישבו
 בחיכת או הרפה דין מדת או הקשה הדין מדת ידי על יהיה עדיין ואפשר

 במזיגת יהיה שיהיה בחיכה איזו שבכל הוא שאכקש מה הרחמיס שבשם דין
 אמת דברך ראש הכה בטכי פרי מלוך דכר על הכתוב ושיעור צדקה

 וזה כלומר לך לכסא אשית בטכך מפרי ממכה ישוב לא אמת שאמרת
 שהוא זרעי מלכות לעולס להיות אך פכים בשוס ישתכה שלא אמת הוא
 אס תאמרת בכשרון הדבר שתלית לך לכסא יפכו עד עדי בכיהס גס

 שיהיה משפט סוג שכל אבקשה בזה ומשפט דין ידי על שהוא כו* ישמרו
 יאמר אי * צדקך משפט כל ולעולם וזהו עמו צדקה בבחיכת יהיה
 שאמרת בחירה מבעלי אצילך איך כי לחמר תשיבכי אל אמת דברך ראש
 כי לומר ואין בחירה בעלי מיד שהוא וכו' הוצאתיך אשר אלהיך ה אככי
 הלא כי ליחיד מש״כ העולם קיום שבהם ישראל כל נשכיל תיה סס

)לעולם



קיט וזהירים אל רוממות

 ומדבריך חנם ,רדפוג שרים קכא :צדקך משפט
כמוצא על־אמרהך אנכי שש קכב : לכי פחד

 שאני בי כי שאמרתי צדקך משפט הוא עולם היות כשביל שהוא ולעולם
 וכו' כעיר בחרתי לא פסוק על הזוהר הפר כמאמר עולם קלוי בחירך
 ישראל קיום קלוי בה אשר בירושלס בחר לח דוד שאלמלא בדוד ואבחר

 קהו היקה והקרץ זכו' נראשיק דברך רחש זה מעין או * והעולם
 אלהיס רוח ן אך בל^ימקקייס וכהו

 המשיח מלך הוא "ל רבותינו אמרו
 וזה המיס פני על מרחפת שוכותו
 במלך העול' קיום דברךשתלית יאמר

 נמצא המת הזח אני שחני המשיח
 צדקך משפט הוא עולם קיוס שבשביל

שתצילניזתחייני ששאלתי

 תדבר 11 כו׳אוח ערים )קסא(
 חטא יראת על

 ליתן עתיד שחד ממה בין מהעה״ז נין
 ותחלתדברי יקב לפניו וחשבון דין
 בני רודפים יראת דומה חיט חתר כיו

 כשחין הנה כי החטא כירחת אדם
 חדס בני רודפים מכל פחד חין עזן

 בבחרותי רדפוני שרים כאשר הנה ני
 לא כי לי יוכלו לא ודאי כי היה חנם
 ע״י קושי של מדברך אך עון בידי היה
 לה'אז שחטאקי לי לאמר הנביא >קן

 לי כשאמר אך )קסב( לני כחד
 העביר ה נס שאמר חיבה של אמירה

 אמרתך על אנכי שש קטאתךחז

 נ1וק בנכהיס ששמח רב שלל כמוצא
 דחגה מרבה נכהיס מרבה כי דחגה
 שלא שחשבתי זה אס באמור והוא

 ח״כ זוגי זבת היתה גרושה כי חטאתי
 אז כן על )קסג( הדין מיום לנו אזי

 מהדברים והשתלם להשמר לבי שמתי

 שנאתיואתעבהתזךתך שקר ק" : רב 1שלך
 משפטי על הללת;ך כיובש 1^;} םד? :,כת אי״

 לסל ואין הורתה לאךבי רב שלום =הק :קף צך
 שברתיקישיעתךירוהומצותיך :חפי מבשיל

:מאד ואהבם עבדתיך נפשי שמרה :עשיתי

הבינני
 כדברך יהוה לפניך תקרבלנתי קסט
כאמררתך לפנ;ה ,תחנת תבוא קע

 תלמדני כי תהלה שפתי תכענה קעא הצילני"
 בל־מץותיך כי אמרתך לשוני ת^ן קעב : חקיך
 :נכיפקידיףבחרתיקע צדק:

 :שעשעי ותורתך יהוה לישועתך תאבתי ?עי
 : זרלי1ץ ומשפטיך ותהללך נפשי—תחי קעיי
 אבדכקשעבדךכימץור־זיך כשה תעיתי קעו

: לאשכהתי

 באמונה ונתת נשאת שהס וחשבון דין עליהם נותן הרחשוניסשאדס
 מדתי טוב על הוספתי ונתת נשחת שהיא הא' ועל לתורה עתים קבעת

 גדר עד גם כ׳ח בלבד שנאה שלא ואתעבה ועתה שנאתי שקר כה עד כי
 לקבל הוספתי ועוד )קסד( אהבתי זתורתך הפנית ועל לי הוא תועבה
 ביסורין נשפט שאני צדקך משפטי על הללתיך ביום שבע כי עד יסורין

 הא תור'אהבת אס תחמר ושמא )קסת( בהם שמח אני כי להורות
 היסורין על תהלל ואיך ממנו בדלין יסורין בתור שהעוסק לן קיימא
 כשאין היינו יסורין להם שחין תורתך לאוהבי רב ס של! חס לז״א זחינן
 לימרק וצריך שבע בת מכשול לי היה אני אך לימרק עון מכשול למו

 על נזהרתי כך באמונה ונתת נשאת חשבון על נזהרתי וכאשר )קסו(
 בימיו כי גס כי כלו' ה לישועתך שברתי הנה כי לישועה צפית תביעת

 שלם ה' חין שכביכול יה כס על יד ענין יבצר לא בגלות שכינה היתה לח
 כלו׳ כה עד עשיתי נ״כ מצותיך ושאר ה' לישיעתך וזהו מעמלק ינקס עד

 כיתר שאיני אלא עוד ולק )קסז( הקודם על לחדש עתה צריך ואיני
 והמתינה שמרה חס חני חס כי כן לק והגיף מצות חושקת שנפשם אנשים

 שמרה וזהו מאד אוהבם הגיף אני גס לידי יבואו מתי בחשק עדותיך נפשי
 מתחלה שאס אלא עוד ולא )קסח( מאד הגיף אני נס וקהבס וכו' נפשי
 פקודיך שמרתי הגוף חני גס חקכ אהבם הגוף גס זאח״כ שמרה נפשי

•• ולעמתך נגדך מקבלים נגדך נעשו דרכי כל כבר כי )עדותיך

 שעתיד וחשבון הדין על ית׳ ממנו בקשו אקר כן* תקרב )קסט
 מחכמה דעת יתרון על לבקש בא בסילוק ליתן

 וכמשז״ל יגועון רוחס תוסף על רשב״י כמאמר הסילוק כעת לז סמזסיפין
 על ושואל צדיק נפש ה' ירעיב לק כי בהורה למד אש כל לו מזכירין שאז

 נמשך שמזה עד זכות הוא גס הגוף שיקל עצום בשלמות שיהיה זה יתרון
 החילו וזה וקיס חי ישראל מלך דוד ענין הוא לגוף גס חיות שחלת אל

 עיקר אין אמרו בלילה רוני קומי פסוק על רז״ל הנה כי והוא וכו' תקרב
 בתוחר התורה את יכנו אחרים במקומות וכן בלילה חלת תורת של רנה
 שלמדתי מה כל לפניך רנתי תקר בסילוקי כי ,ה ידעתי הנה ויאמר רנה

 לי מובנים בלתי דברים היו שבימי יבצר שלא מה כי שאלתי וזאת ימי כל
 וזהו רוחי שתוסף מסיני כנתינתן אבינס אז כי פניך אחלה בבירור
 ואחר )קע.( הסילוק בעת ונפש בנוף עודני הבינני כך בסיני כדברך

 גיף בלי נפשי שהשיגה מה אשיג בחומר שעודני בי השגה תתן כך שכל
חרות הלוחות על חרות אז כאמרתך כי לפניך תחנתי תבא בסיגי

 כז' לי תהיו ואתם שכתבנו ולמה ממנו תצילני עתה כן המית ממלאך

 שאין החקיס שאפילו גדר עד בתורה ויעלוז ישמח החומר גס אז כי והוא
אז טעמם העדר על בטף חשקם י

 שתגענה החומריים שפקי ישישו
 אז תלמדני כאשר תהלה ותדברנה

 האמירה הרנ ככלל לי שקבינס חקיך

 קדושה מרוב תבינני כהיני שכדברך
 )קעב( הנוף גס אז שיקנה

 החקיס על שפקי שיהללו מה ולעומק
 זקחמר אליהם לשיני קענה

 להלל שפתי פצו חשר כלו' אמרקך
 לומר חס כי ידברו כן לח עלהחקיס

 כי כלל דרך התורה כל על אמרתך
 כל בין חקיס בין היא חמרתך כלה
 מציתיךצדק כל הלא כי מצוק יתר

 הקורס הדבר וייחס השאר ככל כחקי'
 ן מהלשו חצוניס שהם השפקיס אל

 עיון בלי הנאמרים הדברים זיקייחס
 י לשו חל בעיון והנאמרים השפתיס י(

 כו והנה )קעג( מהן הפנימית
 בסילוק מקדוש'הנקנית חיך הזרה זה

 שעל החומר גס ומתקדש מזדכך
 שישכילוהו הבנ׳הקור על ועלז שש כן

 הוא שכן אחר קמר אזעקה
 ימין שהיא לעזרני ה ידך נא קהי

הג׳ הלא כי והטעם סקס יי הנקרח

שנותן החשכין עיקר שהס דברים
במה כז'שהוא נשאת הן הסילוק אחר *1?

 ג לישועה צפיק ב' לחברו אדס שבין
 הא' על והנה לקורה עקיס קבעק

 נס אס כי מישראל אחד אק הריעיקי ולא כחמוי־ ונתתי שנשאקי אצ׳ל
 וכל וחנון רחום שהם עישה שקקה לך המיוחסים פקידים הס פקודיך

 פקודיך קורא הוח זה סיג זל ש למעלה שכתבנו כמז די׳הטזבזק פק שקר
 שלא באמונה ונקקי שכשאחי ■שכן כל להיטיב להרבות בחרקי אלה ואס

 לישועתך תחבתי הנה לישועה צפית השני ועל )קעי( הצרתילחדס
 מעקת חמור איפה כן זחה )קעה( שעשועי ותורתך אמר זעלהג
 הלח כי יתכן לא בקבר יבלה כרקב וגופי כלו׳ ותהללך נפשי שתחי היתכן

 יסורין שקבלתי שהיתכן ישירין שפטי הס יעזרזני ומשפטיך כי הוא ראוי
 היסורין סובל ותני בדשן להתענג תעלה והיק הנפש ליטהר כדי בגוף

 אס כי אלהי נא תאמר וחס (ו)קע יכאב עלי ובשרי אובל לקברות
 כעניןבתשבע גופי המת חתר שהלכתי הסיבותי חני יסזרין קבלתי

 פה ואתה למנוחתה תשיב והניחה הכפש כן שקין מה נהמרקת כן על
 חשובת לי יש לזה הנה הימין לקץ לגורלך ותעמוד החדס ככל עמוד

 לאותו ראוי דוד היה לא ז״ל מקמרס על מאמרנו והזח כו' תעיתי הנה ני
 ראובן את יתברך הוא יחטיא החס נחשב זר כמן הלא כי וכו' אלא מעשה

 יתב׳ דרכו כי הוא שהענין ביארנו אך שמעין שיקלקל מה תקין מפני
 כן פנחס ר' של מחמורו וחימר קל יחטאו לבלתי ישמור חסידיו שרגלי

 דוד חת יניח בל ראוי היה כן ועל ידן על הקלה מביא הקב״ה שאין יאיר
 נמנע רק כן עשה ולק עון מלכד רגלו ישמור קס כי בחירתו חפשיות אל

 לו גרס קדום שעין מפני היה שמיו שלא מת לומ׳כי מקיס והיה מלשומרו
 מחמת מעשה לחותו ראוי דוד היה לא לז״א עבירה גוררת עבירה כי זה

 שמרו לא למה כן וקס זאת גס לעשות ראוי היה שבגללה שקדמה עבירה
 כי זאת על תאשם נא חל פה דוד יאמר וזה כז׳ יחיד חטא שקם הוא הלא
 יניחם ואס שומר על להיות צאן דרך כי והוא אובד כשה לי קרה הלא

 כאשי שמרקני שלק חובד כשה חני תעיתי כך מהעדר שה יאבד הרועה
 מי את בקש חני חזבד כי יונח לו כי טענה ועוד תשמור חסידיך רגלי

 : תשכחני הל חתה גס לכן שכחתי לא מצותיך כי עבדך תמיד שהיה
 כי ותמצא עניינו וחקור עבדך בקש לומר כו׳ תורתך כי יאמר או

 עשיתי אלי זכורה תורתך היות שעם חס כי שכחתי לא תורתך
 גע דוד בית• למלחמת היוצא כל כי מותרת היתה #תורה ברין כי

 פי על שלח הנאתי אחר רדפתי לא כן ואס לאשתו כותב היה כריתוק
 בז להקנות יועילו גופי ייסורי כי דברתי חשר היטבתי כן ואס ההורה

 הנפש בשביל שסבל כ״א עליו אותם ומביא הגורס הוא היה לא כי חיים
♦ בה ה חת וההלל שתתי

שיר קך



קכא קך תהלים אל רועמות

 יי בצרתה אלקיהוה המערות #{יד * קך
 !הורה ב : ויענני קראתי
 מה־ ג דמיה: מלשון ^^־שקר

 חציגכור י :רמיה לשון לך ומה־יסיף לף ;תן
 כי־גרתי אויה־לי ה :רתטיס גחלי עם שנונים

 ךבתשכנדדלה י :קדר עם־אהלי שכנתי משך
 אדבר וכי אגי־שלוט ז :שלום שונא עם נפשי

: המהלמלחמה

 ןגיניאד־־י- אשא למערות שיר י* קכא
 : עזרי מאין;בוא ההרים

 אל־ ג :וארץ שמים עשה יהקה מעם ^רי ב
 ־“חנהלא י :שטרף ינום|_אר תקף למום !תן

 שטרף ידהוה ה י ;שמרישראל' יישן ולא ;נום

 “לא השמש יומם י ימינף: על־יר צלף יהיה
 רע“יהוה;שמרףםכל- * :בלילה דרת !ככה

יישמר

 הרע הלשון הנה אמר כן" אלה המעלות ריש 00 הך
עליו שכחמר ומי והמקבלו האומרו ג' הורג "'
 עליו שנחמר ומי נפש מחבדיס ומקבלו אומרו כי שזה צרותס אין והנה
 עיר עון שנשאו ושאול דואג הפסידו יותר כי כנודע בלבד גופו אל צרתו

 יותר וכן עצמם עהכהניס הכהניס
 כן על ממפיבושת זציבא דזד הפסיד

 שהוא לגופי לי כשהצרה הנה דוד את
 והצרה עלי נאמר כשהלשון'הרע

 אין משאול נרדף בלכתו כאשר לי
 נצולכיהנה הייתי בנקלה כי רע
 ככר ובקראי קראתי לי כצרתה ה אל

 יתכרך והוא אדכר מערס ויענני
 היות כלתי על רק ;זה ואין ישמע
 לשין אמרתי לא כי כיכר חטא לנפשי
 נאמר הי עלי אס כי קבלתיו ולא הרע

 מה אך )ב( היתתלי והצרה
 הצילה כי הוא הלא ה מאתך שאכקש

 אקכלנו כל שקר משפת נפשי
 למי היח שהצרה נפשי חת וחטמא
 ולאומרוושמא לי זהעון עליו שנאמר
 ולמה רגלים לו אין שקר הלא תאמר
שנאמר רמיה מלשון אמר לזה תירא
 משיכה ג()1לקבל וקל רמאות ריפוי

 לך יתן מה ואומרת הקרש רוח
 שתצטרך הרע לשון לך האומר דוד

 אתה תתרחק ולא שאצילך תפלה
 כידי אינו ורשע צדיק חילו כי מאליך
 גאמרבלשון היותו על ואס שמיס
 הע״ה דוד משיכ )ד( ♦ רמיה כלשון היות לקכלז לך יוסיף ומה רמיה
 ללשון כרותה וכרית אעשה מה הלא לומר כו' שנונים גביר חצי ואמר
 שיראס המתרגשות רעות כיתר והיה יתן מי כי ריקם חוזר שאינו הרע

 בלתי כמעט זיפלש יעכור קטון כרגע זה כי מהם וירחק בבואן הארס
 כי וכו' גכור לחצי ידמה הלא כי השב אומר ואין אותו העבירו עד נרגש
 גכור איש אותה המורה היות אחד מיד לפלש בחץ מדות שלש הנה

 כאבר יכה אפשר ועדיין שנון החץ היות כ " מיד לפלש כח ברב זבח ש
 מקום בכל כחץ ארס יהיה אס אמנס * וכתף כירך כו ממית בלתי
 חלה שלש הנה אמר יחיה ולא הלב אל הניעו עד ושורף איכל יהיה שיכה
 כמכת למען קל דבר ולא מאד עצום הרע לשון שיכחר אחד רמיה בלשון
 מהרה קל להעבירו לשון רמיית בחלקת וייפה ישנן ב־ * יכה גכור
 יפלש כי לדחותו כח תעצר לא בהחמר אס הלא תאמר ושמא שנון כחץ
 אחר איש כל שיתחרט עבירות יתר ■ככל יקרך שעה חחר הלא מיד

 צריך אין הלא כי פה איננו זה נס אמר יוכל אשר יתקן וישו' העשותס
 אס כי המקבל לב אל בעצם מנע דבר היה ההוא הרע הלשון אס לומר
 ורחוק חץבאברחצזני למכת תדמה ו שהכאת היהדברחצוני אפילו
 אחר אדרבה כי אחור תשוב לא עכ׳ז וכתף כירך ממית וממקום מהלב

 ילך שהליך בארסיות הבאת כחץ בו ושורף תמיד הולך עודנו שנאמר
 ברעיוני ילך שהלוך הזה הדבר כן ימית עד ישקוט ולא הלב עד הארס

 זה ויורה רתמיס גחלי עס וזהו אחור ישוב ולא הדבר יכלה עד המקבל
 האש שהיחל רותס ומצאו בדקו כי יכבו לא רתמים שנחלי ז״ל מאמרם

 שאלתי יחשב לזר לא כן שעל הנה בתוכו חדש י״ב אוכלת והתמידה בו
 שמיס יראת מענין שהוא היות עם מזה ויציליני יסייעוני השמי' שמן זאת

 איך נא ראה וכו'אמר לי אויה )ה( י כן׳ חוץ שמיס בידי שהכל
 אל מהנוגעת הרע לשון קבלת של הזאת הצרה עלי שקשת אמת דברי
 וגופי לעצמי היה לי אויה הלא כי עלי הרע לשון זולתי בקבלת עצמי

 אתלי עם שכנתי זמן משך רק יומיס או יום ולא נכריה בארץ גר גרתי כי
 לאהיתה הצרה והנה )ו( לשאול עלי שנאמר הרע לשין דבר על קדר

 ואדרבא חטא אשר עין בה היה שלא שמחת היתה נפשי אך לגופי רק אז
 עם רצונה בטיב רבת שוכנת היתה לה הנוגע על נפשי לה שכבה רבת
 שהוא אדבר כי אז שלום אני אס הלא כי )ז( ההם כאנשים שלום שונא
 מודד שהייתי מדה בכל כו׳ הארץ אדוני האיש דבר ד״א כמה תישי עניי
 ולא לחוץ מוציאים היו לכס שרוע ושמחה צהלה נפשי ואז למלחמה המת
 כן ע״י כי שלום שונאים רק ארבס לשים ובקרבם שלום לדבר מחפים היו
 מראי' בפיהם ורמית ידברו ששלום עתה כן שאין מה רמיה בהם היה לא

 עם לו קרת כחשר כן לא ולבס צערי על ודואגים הנאתי מבקשי עצמם
• ידמה כן ולא דוד צרת על לו שצר שהירה ציבא

 אל לב לשים ראוי וכו' עיני אשא למעלות יסיר מכאסי(

קטז
 שאר כבכל בה״א המעלות ולא בלמ״ד למעלות כאן אומרו

 יתבר שהוא המעלות בשביל השירה דברי את ידבר אמ:פ * המזמורי׳
 הכנת הדרגות לפי חזו למעלה זו מדרגה על מדרגה האדם את מעלה
 דעת הנה כי והוא בס״ד יבא כאשר במעלות עולה יהיה לפיהן האדם

 ידבר הגלות בני שעל המפי־שיס
 ויחיד יחיד כל על שהוא ויתכן המזמור

 להביט הגלות בצרת לכו חל הנותן
 חין מושיע כי כאומרו אלהאלתיס

 והוא יתברך עדיו לשוב לכ ייתן כלתי
 אשא הנה האישהישרחלי יאמר כי

 מקין החכות הס ההריס אל עיני
 חבות זכות קמה כבר כי עזרי יבא

 על חס כי לישען לי אין לכן )ב(
 מעסה' עורי וזהו שבשמים אבינו
 חמרו הנה כי והוא וארץ שמיס עושה

 כי הנכיא מאמר על ז״ל רבותינו
 החדשה והארץ תחדשי' השמים כאשר
 לא עשיתי אשר עושת חני אש־

 מלמד עושה אני חשר אלא נאמר
 חדשים שמים הקב״ה עושה יוס שבכל
 גס ומה רוחנייס והס חדשה וארץ

 מעסק כי החומרים החמת לחכמי

 חורזת נעשיס וסודותיה התירה
 לצדיקים נעשיס ומהם רוחניות
 יתכר' הוא הבטיח ובהם לבא לעתיד

 השמים כאשר כי כאומרו ישראל את
 כן ה' נאם לפני עומדים וכו' החדשים

 יחמר וכזה ושמכס זרעכם יעמוד
 שמיס תמיד עוש הוא הלא כי ה׳ מעס יבצר לא עזרי כי ספק אץ הנה
 הטוב כל ויהיה יניחני שלח ספק ואין רצונו לעישי לא אס הס ולמי וארץ
 משיבה )ג( ושמכם זרעכם יעמוד ככה אומרו שיקיים אס כי חנס ההוא

 לישען לך אין כי והכירך ליטהר בואך ידי על הנה ואומרת הקדש רות
 למוט יתן תל כי אותך יסייע כן ידי על תשוב ואליו כלומר ה על אלא

 על תקלה תבח שלא ישמור חסידיו רגלי כד״א החטא מן שישמרך רגליןן
 שהוא הידיעה בה״ח להמוט כאו' שהוא הלמ״ד כפת"ח למוט וז״א ידך

 אל מכשול קרחו ישעיה ז״ל כמ״ש הידוע ומכשול המוט שהוא הרע היצר
 ולהיות רגלך מוט לחותו יניח שלא סיחץ נתן ולח בידוכד״א ה׳ יניחך יתן
 לימלט וקשה עון פתחם לחדס יזדמן הרע היצר השסת בלי לפעמים כי

 שיהיה שומרך ינוס שאל והיא אחרת במעלה תעלה מעט עוד לז״ח ממנו
 ינוס לא כי כן יעשה ישראל כללית לכל כי תאמר ואל לשומרך ער תמיד
 יישן ולח ינוס לא שהנה אמת הן כי יושב אנכי עמי ובתוך ישראל שומר
 שעם הוא בך שיתוסף מה אך )ד( האומה חת כלל דרך ישרקל שומר

 בתשובה בהמשיכך לך יוסיף ועוד שומרך יהיה בעצמו ת' יחיד היותך
 אלף מצדך יפול נאמר הנה כי והוא ימינך יד על צילך ה׳ כי וכשרון
 חל מתקי־ביס חצוניס כחות כי שהיא ז״ל רבותינו ואמרן מימינך ורבבה
 מצדו שיפיל לצדיק יתברך הוא ומייעד בשמאל ואלף בימין רבבה האדס

 יותר ימצאון למה טעס לבקש ראוי דרכנו פי ועל מימינו ורבבה אלף
 החצוניס חפץ וכל ישעם כל כי יתכן חך ידית עשר מבשמאל בימין חצוניס
 לשיהיה כי זה על נוסף יותר באיס בימין כן על כנודע בקדושה לידבק

 ז״ל התוספות מאמר דרך על גדול בחיל מתאזרים בימין ל לח כח להס
 ס'רמאי שבאו לנשמע נעשה ישראל שכשהקדימז סימין רבי מאמר על

 באו וכשחטאו מישראל אחד כל בראש כתריס שני וקשרו השרת מלאכי
 הוכפלו למה התוספות והקשו ופירקוס חבלה מלאכי רבוח ק״כ

 זע״ל הקדושה להסיר לשלוט כפליס שהוצרכו ותירצו חבלה המלאכי
 * הישראלי איש קדושת עיקר סס אשר בימין החצוניס שהוכפלו נאמר זה

 לימר צריו שאין יתירה מעלה תקנה עיי הנה אמר ונבאאלהענין
 יד על צלך ה׳ שיהיה גס כיחס שיפולו בימינך חצוניס רבבת יהיו שאס

 חצוניס יתקרבו לא אפילו ימינך על מיצל יתביך שבהיותו באופי ימינך
 )ו( קרבתם עיקר שם שאין בשמחל גס ומה שיפילו שתצטרך שס

 פחים מצנים חוץ שמיס בידי שהכל היות שעם אחרה מעלה תעלה זעוד
 הלבנה לאור בלילה ולקרח בשמש יומס להיות בעצמו אדס יפשע זאס

 המחמיך כי אמר בשבילך הטבעי' יתברך ישנת לא כי בראשו דמו ויחלה
 השמש יומס וזהו יתברך ישמרנו פחים שמצניס גדר עד יעלה בכשרון

 ■: בעדו יגן צלו הוא שה׳ אחר כי מהקודם נמשך והוא בלילה וירח יככה לא

 המיצ^■ אין האדם על הבאה צרה כל כי ידוע הנה כו' ישמרך ,ה 0)
חטא חלא ממית ערוד אץ כי העון אס כי עושה הוא 1ל

ממית



אל רוממות
 ותמוגנו כד׳א כו המכה והוא משחית עמא כח נעשה תעון כי והוא ממית

 כי תחר עון לו גורס גס אס כי המדכאז הוא כלכד ולא עינינו ביד
 בידך כמה ראה בני אמר הענין אל ונבא " עבירה גוררת עבירה
 ה כי והיא אחרת מעלה תעלה עוד בכשרון עולה תהיה אס כי לעשית
 עצמו הרע הוא רע מכל ישמרך
 רע מלחך נעשה עון שמכל שעשית

 אומר ועליו אחרת עבירה לך גורר
 ועוד י שעשית רע מכל ישמרך ה

 והוא לקנות לך אפשר חקרת מעלה

 ישמור שעשית עצמו הרע כי עד
 עון מכל תשוב כי והוא נפשך לת

 זכיות הזדונות כל ויעשו מאהבה
 * רשב"ל מאמר על הגמרא כמסקנת

 והיאה אחרת מעלה ועוד )ח(
 ורכא יוחנן עניןרני והוא צאתך ישמור
 שהמלאך שיבקשו בסילוקן סאמרו
 כי הרגיש יצערסוח' שלח המות
 ביניתא כמשחל זהח דכוסילתא ריבדא

 תיו שלא אמרו כן זאעפ״י מחלבא
 צער הרגיש לבלתי ולחיו׳ לשוב דוציס
 דמלאך בעתותא דנפיש משוס המות
 ה׳ יאמר זה שעל ואפשר המות
 העולם מן צאתך שהוא צאתך ישמור
 אס זה לו ישכון מת תאמר ושמא

 השני' בפעס אז ואולי בגלגול ישיבוני

:נפשך“ישמראת־
: ועד־עולם מעתה ובואך

 לדורשמחרתי המעוות שיר קכב-
 נלף: ♦הוה בית לי כאסיים

: שעריף;רוש^ס3^יגו נ

צאתך—ישמו ♦הוהח

 : רךה-היה-שחכר כעיר הבנויה שלם ירו נ
 לישראל עדות שכסי־יה שבטים עלו ששם י

 בסאות ׳ישבו שמה כי ה : יהוה לשם להורות
 שלובש שאלו י : דור לבית כסאות למשפט

 בחילך יהי־־שלוכש * :ירושלס^שליואהביך
 אדברדר ורעי אחי למעןי " : בארמנותיף שלוה

 למעןכית־־־ירהוהאלזחינו " כף: שלובש נא
: לך טוב אבקשה

שיר קכג

יכין כי וכואך ל״א מעשי אקלקל
 זכות לידי תמיד תתקרב כאופן ככואך ממרזס צח רוח יתכרך הוא בך

 מעתה ישמרך רכות פעמיס אפי׳ אס כי תכא אחת פעס אס כלכד ולא
 להיות האדם שכיד המעלות כשכיל נתקן זה שיר כי הנה עולם ועד

 שהוא כלמ״ד למעלות ןז״א כמדובר וכחירתו מעשיו טוב ידי על עולה
 צרת על המדבר הוא דוד כי יתכן עוד )א( * המעלות כשכיל סיר

 משלשתם כחינה 1ז מאי האבות הס ההרים אל עיני אשא ואומר הגלות
 עזרי ואומר לו אמריו וישיב )כ( ורחמים גכורה חסד שהס עזרי יבא

 יעקב הוא ה׳ עס שהוא ממי שהוא ה מעס אלא מה' אמר לא ה מעס
 ולמה וכו' ארץ משמים השליך פסוק על מרז״ל כנודע עמו שלו סדיוקן
 פסוק על ז״ל מאמרס והו,א וארץ שמיס עושת שהוא מפני בו אבחר

 יעקב יעקבבראך בראךגמ־ עולמי עולמי הב׳ה מ׳1שא וכן׳ יעקב בוראך
 רגלך למוט יתן אל לזולתך צריך אינך הקדש רוח משיכה )ג( יצרך

 שלא העולם מן צאתך ישמור ה )ח( פסק עד הקודם דרך על וכן׳
 להיות קץ לעת ובואך וקיס חי ישראל מלך דוד כי האדם ככל חמות

 היום כי מעותד אתה יוס בכל כי עולס ועד מעתה כולל וזה המשיח מלך
 ועד מעתה ביאתך מעכב דבר יהיה שלא ישמור ה׳ כי תשמעו בקולו אס

ג הקץ בעת לפחות יבצר שלח עולם

 כי ז״ל ממאמרם ידוע כו׳ לדוד המעלות שיר )<־( קכב
מעלת של כנגד מכוון מסת של ה ב ־•

 כנעשה מסה בשל הנעשה והקרבן מעלה בשל כנכנס מטה בשל והנכנס
 מטה של שבבנות לך וביל בית בניתי כנה באו׳ שלמה וכמאמר מעלת בשל
 נשפע העליון שפע כל כי והוא שכובול מעלת של נס כבונה היה

 כנגד היא מטה של ירושליס וכן הארץ על אלתי׳ ישב איך שאל״כ בתחתון
 כמכיריס שמחתי הנה דוד אמר הביאור אל ונבא * מעלה של ירושלים

 מעלה בשל כעומד מטה של המקדש בבית שהעומד המקדש בית גדר
 העליון רק יקרא לא ה בית והנה מעלה של כנגד מכוון כן על כי כנודע

 שמחתי הנה ואמר הארץ על אלהיס ישב האמנס שלמת כתמיהת הרוחני
 כלומר נלך ה בית ליבנות בימיו אז העתיד המקדש בית על לי נאומרי׳

 הויה של הגדול השם בית שהוא לעליון אס כי לתחתון נלך בלבד לא כי
 לא כי מורים היו זה ממאמרם והנה )ב( כנגדו התחתון מכוון כי

 ירושלס גס כי הוא כן ולא בלבד ב״ה רק ירושלס בעיניהם תחשב למעלה
 הרוחניים ועצמה שעריה ושפע מעלה של ירושלס כנגד היא מטה סל

 בא כן על מעלה בשל כעומד מטה בשל העומד החשב עד מטה של כנגד
 ירושלס בשעריך רגלינו היו עומדו׳ לה ויאמר ירושלס לב על כמדבר דוד

 ,כלן הוא אך כא׳ רגליהם יעמדו שערים בשני כי יראה כי לב בשום והוא
 מעלה ובשל מטה בשל שעריך בשני עמדנו למט' שעריך בא׳ בעמדנו
 ,ופי )ג( כא׳ שערי' בשני בירושלס העומד יעמוד לא שאל״כ נגדו המכוין

 כי הוא כאח שערים כשני רגלינו היו שעומדות שאמרתי מה ואמר
 עיר כאלו היא בנין ע״י העשויה הגשמית מטת של היא הבמיה יחשלס

קכב קכא תהלים
 שתיהן כאלו נגדה ומכוונת המחוברת מעלה של ירושלס היא לת שחברה

 העליונה בפערי עימדו' רגליו כאלו הוא כ־ז'שעריה העומד וע*כ יחדו
ששם וזהן שלמעלה בירושלים כעומד בירושלס והעומד )ד( היא גס

 ועוד שכעיס עלו שכירזשלס ירע לא מי כי יקשה הלא כי כן' שבעים עלו

 זה תוחרם ענין מה יה שבעי אומרו
 כעיר ששס יאמר אך פה לשכעיס
עלו שס העליונה היה לה שחכרה
 חת להראות בבואס ברגלים שנעים

 ואל בתחתונה בהיותם ה פני
 כאחת עולמות כשני יהין היך תתמה
 ית שבעי הס הלא כי ולמעלה למעה

 שבהם אלו אותיות כשתי ה שקדשס
 ועליון ׳תחתין העולמות נבראושני

 אל ע׳כ ביוד העת״זכה"אזהעה״ב
 כאחת העולמו המצא׳בשני על תתמה

 הוא שכך לישרן! לתס י יעיד ומי
 המקדש ובכית כירושלס שבהיותם

 וששסעלו כשלמעלה היא מעה של
 לישראל עדות הנה בשניהם שבטיס

 ה לשס ,להודות הוא הלא הוא שכך
 שס את שומעים כשהיו כי״ה כי והוא

 היומשתחוי' כ״ג מפי יוצא המפורש
 היה ולא ורגלים ידיס בפישוע
 צפופים עמדס עס להס אץ המקוס
עומדי׳צפופי׳זמשתחזי׳ התנא כמאמר
 מחזיק שתית מקום כי רווחים

 ורגלים יריס בפישוט הארץ על שטוח אותו מחזיק אחד כל רגלי כפות ב'
 שם היו הרוחניים מעלה של וכה ירושלס שפע כי רק הפק כלי זה שאין
 התחתון אל חוכר כאלו הוא כי מתרחב והרוחניות עלו שם כאלו אתם
 בבואם הוא לישראל עדות וזהו מזה גדול לישראל עדות לך אין כן ואס

 בתודות אמר ולא גדול כתן מזכיר שהיה ה' לשס ולהשתחוות להודות
 אס כי לכד והשתחזית כהודאה הדבר נרגש היה שלא למה להודות רק

 מת עם נערך בעמידה מצומצמים היו בסמוך שמקודם מה אל לב כשוס
 להודות בעמדם מצכס חל לב שישימו להודות אמר ולזה ההודאה שבעת

 ישכן שמה כי )ה( י ספק בלי גמורה עדות והוא ההודאה עס
 שלמת וישב תכתוב מאמר תבין שאמרתי במה הקדש רוח אומרת וכו׳
 למשפט כסאות ישבו שמת כי הוא אך לשמוע אפשר שאי מה ה' כסא על
 שכירושלס משפט כסא כנגד מכוון היה למטה אשר משפט כסא גס כי

 :דבק העליונה שפע כי הכסאות שני ישבו שמה כאלו נמצאו מעלה של
 שלמת וישב ענין הוא דוד לבית כסאות ואמר ופירש למטה בשכנגדה

 כהתימו כן׳ שלוס שאלו )ו( " דוד לבית מהראויים בו וכיוצא כו׳
 גס מעלה חין כאלו ה'נלך בית האומרים לעומת ירושלים בשבח לספר

 שלוס שחלו ה' בית רק הזכרתם לא אשר איפה כן אס אמר לירושלים
 וגדולה רב שלמותה גס כי לבדו המקדש בית של ולא היא גס ירושלים
 ישאלו אליהם צריכה היא כי מורה היה זה ממאמרו והנה לאלהיס

 ישליו לה כמדכר ותאמר אליה פניו הפך כן על יתברך מאתו שלומה
 אס כי חליתם צריכה שאת לח שלומך ישאל) שאמרתי מה כלומר אהביך
 כי שלומך הש!אליס אוהביך ישליו הלא כי לתס ייטב למען אדרבא

 בחיליך שלוס יהיה כאשר הלא כי )ז( פלוס לתס יהיה בשלומך
 שלוה תהיה אז אש חומת לך שיהיה הואבחיליך ששסזהשלשלוס

 הוא כאלו תקדש רוח משיבה )ח( • בה הדריס לישראל בארמנותיך
 אחי הנקראים שבבני הצדיקים בכבוד היקלת הלא ואמר המדבר יתב

 עמי כשותפים שחס בראתי שאני העולם בקיימס ורעי בייחסנשמותס
 צריכה שהיא לא ירושלס שלום שישאלו אמרת כי אותו בקיימם בבריאה
 נהפוך כי דע שלוה להס ימשך בחילה שלוס שבהיות כדי חס כי אליהם

 הבנויה ירושלים לך אומר אני ואדרבא לפני צדיקים גדולים כי הוא
 אני ואומר דוד משיד )ט( י בך שלום נא אדברת ורעי אחי שלמען
 והראוי בישראל ירושלים כבוד תלה והואייתב' ירושלים אל הכבוד תליתי

 כמאמרנו ולא הכביד נתן לך כי ונאמר שלנו את נעשה שאנחנו הוא
 טוב שתלית בענותנוחך שהחשיבותינו כמו ולא בירושלים הכבוד שתלינו
 למען ונאמר כראוי העיקר נעשה כבודך על אס כי בשבילנו ירושלס

וגס זו מטענה העיקר עשות ואחר ירושלים שבך ה׳ בית
 למאמרו רמז שהוא אלהינו יתברך להיותו

הוא ורעי אחי למען יתברך
 שאבקשה מה

ג טזנלך

שיר קכג



קיו קבה קכד קבג תהלים אל רוממות
 מרז״ל יראה הכה ט נשאתי אליך המעלות שיר )א( מבג

הד שעל ואחשבה ידבר הגלות בבי על כי י
 הכה כי והוא עיני את נשאתי אליך אמר בבל גלות שעל ידבר בליות
 עיקר היה לא בלבד גלותם היה שנה שבעים כי יודעים היי בבל בגלית
 שנסתלק שכיכה עקר על רק צערם

 נברא שמאז היות עם הארץ מעל
 דירה לו שתהיה נתחוה העולם

 הגלות בני יאמרו ק ועל בתחתונים
 עיני את נשאתי תליך אחדות בלשון

 מצטער שהייתי כלו' כשידם היזשבי
 כארץ ולא בשמים יושביי היותך על

 שבעונותי בשבילי כלו׳ ישבי ואמר
 מדי גלות ועל )ב( למרום עלית

 הנה אמר אנשי'ונשיםלהמן שנמכרנו
 היינו אדוניהם ׳ יד אל עבדים כעיני

 גברתה יד חל שפחה כעיני הזכרים
 ה אל עינינו היו כן הנשים היינו

 ומזכרים הנחנו עבדיך כי כלו' חלהינו
 אומרז נדקדק ואס חותנו וקונים
 יחיד לשון ושפחה רבים לשין עבדים
 היהודים היו ההוא־ בגלות כי ירמוז
 ואסתר לה מתחננים אחד מצד

 כי ואמר בצים המלך לפני מתחננת
 יד אל המתחננים כעבדים היו הם

אליךנשאתיאת־ המעלות א
הנה ב : בשמים הישבי עיני

 היו לא כמתחננת נראית היתה
 וכמאמרם השכינה אל רק תחנוניה

 ממנה שנסתלקה השכינה ל ש־ לל
 כעיני וזהו עזבתני למה י!1 צעקהאלי

 עיניה היו כן גברתה יד אל שפחה

 אל~ שפחה כעיני אחניהם אסד עבדים כעיר
 :כץעימנואל־יהוהאלחינועדשיחננו נכרתה יך
 רבת י :□רז שבענו כי־־רב חננו יהוה חננו נ

 ך־זכוז דתשאננס והלעג נפשנו לה—שבעה
: מאיומם

 לול^יהוה לדוד המעליות ^מיר מכלא
 :ישר£ יאמר־נא לנו שהיה

 אזי ג :אדם עלינו נקום לנו שהיה ;הוה לול; כ
 אזיהמעש י :בנו אפבש בחרות חי;םכלעונו

 על־ אזיעבר י. :על־נפשנו עבר נחלה שטפונו
 גתננו שלא יהודז כרוך י :הדדונים המים נפשנו

 מפח נמלטה כצפור נפשנו י :לשניהם טרף
 עזרנו י" :נשכרואנחנונמלטנו הפח לקשים

: וארץ שמים יהוהעי^ה כשם
כיתות הבטחיבש המערבות א סכה

לעולם ימוט“לא בהר^ציון
ישב

יתברך בידו הכל כי אחשורוש
 מהיונים בזז שבענו רב כי חננו ה' חננו אמר יון בגלות היושבים ועל )ג(

 גלות בני ועל )ד( ה ובהיכל בבנות ידיהם פשטו ממלכתנו שבעיר
 על שמלעיגיס השאננים הלעג נפשנו לה שבעה רבת אמר הזה החיל

 ג חלילה חלהיכס אית האומרים יונים לגת מעלת כלפי טלטוליטהכוז
שלא גם כי ידוע והכה וארוך צר המר הזה הגלות על ידבר או )א(

 למעלה נסתלקה שכינת עיקר מערבי מכותל שכינה זזה
 ובזה לציון שכינתו המחזיר אומרים אנו שנסתלקה ההיא הבחינה ועל

 אל עיני את נשאתי אליך ות כל עם מפה שכינה זזה לח כי גס יאמר
 שהם גויותינו בין והנה )ב( עלתה אשר תיא בשמים המשכי הבחינה

 כי ושש ששים נפש ואו' נפש שבעים חחתכד׳ח שכלן נפשותינו בין רבים
 אמ הגופים ועל שוקקים הכל אחת יחשכו האחדות מעולם ישראל נפשות

 יד אל שפחה או' ועל רחמים מדת צריכים זכותם להעדר כי ת׳ חל
 חל אמר ולא יד ואומרו חוצב! שממנה שכינת היא אלתיבו אמר נכרתת

 נזונים אנו הגויס בקרב שעתה דברים משבי א' יכוין גברתה ואל אדוניהם
 אתו כאמונת היינו כאשר אלתינו מיד ליוון ותתאויס שלהס השר מיד

 בתולת קום תיסיף לא נפלה פסוק על הזוהר ספר יהיהעניי או יתברך
 הלז שני כגלות אך שני בית אל מחליה ושבה קמה ראשון כקרבן כי ישראל

 וזיאחליד בעצמו ויקימנה יד ה לה עדיהן מעצמת הוס תוסיף לא
 ה את הגופים שנבקש מה ועל )ג( לתקימנו יד לבו יתן שתשיבתנו

 רב פי חבבו וחמר שב השבית הבחינה ועל ה' חננו חמר עבדיס כעיני
 נראה שהיה נפשנו בחינת ועל )ד( מאויבינו הנופים חלק בוז שבענו

 יותר נפשנו שבעת רכה אדרבה אמר המשעבדים צער הרגישה לא
 עסה'שבית ש-לעיגועל השאננים הלעג א' שביס פי מהניפיסכילת

 הזאת השבית שחין מה למעלה וחייליו החומות שרי הס לנאיוכיס הבוז
: פיס לגו

 הד׳ על ידבר וכו׳ לולי לדוד המעלות שיר )א( קכד
 לישראל אומר הקדש רוח כאלו גליות

 ירמיה שבימי זיל רבותינו אמרו כי והוא ראשון בית מחרבן הגאולה בזמן
 ראוי לנו שהיה לולאה לישראל הקדש רוח ואומרת אבות זנות תמת
 במה זה מעין או אבית זכות תמה שכבר עתה כלומר ישראל נא יאמר

 הקשו ה צדיק כי עלינו ויביאה הרעה על ה וישקד פסוק על ז״ל שאמרו
 יכביה גלות והקדים ששקד אלא עלינו הרעה הביא ה דצדיק משוס וכי
 יאמר וזה תאבדון קבוד כי בנו יתקיים שלא כדי ינזשבתס למבין שבה י״א

 כי חבות זנות לנו היה לא כי ישראל בא יאמר להקדים לנו שהיה ה' לילי

 ליינו ע ס בקו לנו שהיה ה ל לו יאמרו מדי בגלות וגס )ב( ה׳ רחמי אס
 אוי כי חיפה דעו כי )ג( בחירה כעל מאדם ינצל מי כי המן הוא אדס
 חס כי זזו מאריכים היו לח חס בכו אפס בחרות חותנו בולעים חיים היו
 כתאריך כלבם נתן ת ,לולי יכולים היו ידם שולחים היו אפס בחרות מיד

 בראות ימים האריך ידי על כי )ד(

 חת שטפונו הגזרות הס המיס שחזי
 ועל ולחבד לחרוג להשמיד גופינו

 שנחלה רק היה לא זמן האריך ידי
 את לענית נפשנו על עכר בלבד וחיל

 גוצלנז כן ידי שעל צומות ג' נפשט
 היו מיד לצומות ק!דס כאס מש

 ה׳ לולא כי נמצא נהרגנו יד שולחים
 מנעלי נמלטנו לא להאריך לנו שהיה

 שלישי כגלות אמנם )ה( בחירת
 כי לולאה נאמד בלבד לא מיון הוא
 עבר אוי הנה כי והוא לה' ברכה אס
 כשאר היה לא כי וכו׳ נפשנו על

 אם כי הגוף על כוונת' שהיתה גליות
 חפץ וכל ישעם כל כי הנפש על

 חומרי" שהיו ו״ל כמ״ש דת להעבי׳על
 שאין השוד קרן על כתבו לישראל

 ישראל והיו ישראל בחלהי חלק לנס
 ווהו השם קדוש על נפשם מוסרים

 הנוגע על שהוא נפשנו על עבר אזי
 )ו( הזדונים והגזרות המיס לנפש

 שלא ה׳ בסך לומר ראוי זה ועל
 שאר שבי כי והוא לשיבהס טרף נתכנו

 הגיפיס לטרוף רק היי מלכיותלח
 הנפשות לטרוף היו של שניהם אך

 על צמות שהחזיקנו ה׳ וכרוך
 נפשנו כן ידי שעל )ז( שמו קדושת
 א שה יוקשיס מפח נמלטה כצפור

 נמלטה היתה ונפשנו ליהרג או דת על לעבור אן יוקשיס שני של פח
 ונמלטת למעלה ועולה עצמת מוסרת היתה כך למעלה הפורח כצפור

 נמלטנו הנוהרים ואנחנו החשמוניס ביד נשבר הפח זה ובזנות מגהינס
בגאולה מש״כ )ח( ליגאל סעד לישראל היה הגליות שבכל באופן

 לנו חין כי לומר ה' בפס עזרנו וזהו לעד יתברך ה רק לנו שאין האחרונ'
 כי שלנו העזר הוא הזה והקדוש הגדול בשם והוא ה בשס עזרנו אס כי

 יקום עבדיו דם עד כלבד יה רק פלס השם נקרא יהיה שלא נשבע הלא
 בייחוד הוא הזה הגדול ה' שהשלם ה בפס הזא עורנו כי נמצא מעמלק
 אומרו אל לב בשום והוא וארץ שמיס עושה שהוא שנית הזאת בגאולה

 כאשר כי על ז״ל שאמרו מה ויהיה עבר לשון עשת אמר זלא הווה לשון
 יעמוד כן לפני עומדים עושה אני חשר החדשה והארץ החדשים השמים
 מלמד עושה אלח נאמר לא עשיתי לל רבותינו יחמדו ושמכם זרעכם
 זרענו כהה קייס יעמוד שכן ואמר ריחניים שהם עושה הוא שתמיד
 כי וארץ שמיס עושה שהוח במה נמצא עורנו שנס פת יאמר וזה ושמנו
 הסירם כי הזוהר מספר נבראה וגס ושמנו זרענו יעמוד כהס כן הלח

 כן ועל ישראל שמקיימים ומצות חתירת נעשים ההם החדשים והארץ
 חותם העושים ישראל זרע שגס יחוייב לעילס יתבטלו שלא בקיימם
 עזרנו פת יאמר יוה ושמכם זרעכם יעמיד כן יזהו לעד יתקיימו בזניתס

 זכותנו ידי על וארץ שמיס עושה בהיותו שנית ה' בשם א' דברים בשני
: יתברך לפניו אנחנו גס נהיה קי־-יייז הר וכאשר

אחראמורבני וכו׳ הנוסחים המעלית )א( □□ה
 ה'ישימן כיעל הזה תחיל הגלות

 מלהיות שמו יניח לא ה׳ כאשר כי זכו' ה בשם עזרנו באומרם בטחונס
 הלזה בשיר דוד בא אנו גס יגאלני שמו כבוד תקן ידי שעל נבטח כך שלס

 נכון לבס יהיה בת הבוטחים המעלות שיר ואומר לבס על ומדביר כמשיב
 שפך חמתו ת' כלת כי ולארצם להם הרעו שעינם על לבס ירך ולא

 וציון בו הלכו שועלים ששמ ציון כהר הנה כי בציון אש ויצת אפו חרון
 בו ישב הנז'לעולם הפס כי ימוט לא כי ועסכלזתידוע נחרש שדה

 ביאור על וכמחמרנו תשב לעולם ה חתה וכו' ששמם ציין הר על כד״א
 ה אתה ההוא ההר על נו' שנמס ציון תר על כי שהיא ההוא הכתוב
 כן ועל בעונותינו לקת' אדרבא אלח חטאה לא ציון כי והוא תשב לעולם

 עליהם נס כי לבס ייטב בה׳ הבוטחים כך הדין מן כלומר תפדה כמשפט
 בראות בכו חביריו שכאשר עקיבא רבי עכין זה מעין אי ישב לעולם ה

 ואתה בוכים אנו א״ל צחק עקיבא רבי בו מהלכיה שועלים ציון הר £ל

מצחק 3( 1 א ל



קט קכו קכה תהרים אר רוממות

 סביב ויחויה לה בעיב חריט ירושלים ל :ישב
 שבט ינוח לא כי ג :ועד-עולכש מעתה לעמי

 לאקישלחו י-^מעץ ךהצךילןים גורר-* הרשעעל
 הטיברהיחוה י ידיהם בעולתה י הצדיקים

 • ודהמטים י בלבותם: ולישרים לטובים
 שלום האון אתקפעלי יהיה יוליכם עקלקלותם

י • ישראל“על

 המעןךותכשובןהוהאת- א
 : כחלמים היינו שיבתצקין

 תהאזיאמרו פינוולשונעו שחוק אזימלא ב
'הגלל עם*אלה לעשות 'יהיה הגדיל בגרם

 שובה י : היינושמחים עמנו לעשות יהוה(
 הזרעים ה :בנגב כאפיקים ^רשבותנו

 נשא ובנה הלוף.ילך* י :יקצרו ברנה בדמעה

: אלמתיו נשא משך־הזךעכא־־־יבאברנה
 אם-יחוה לשלמח המעלות א קכן

 ^מר^ו שוא בית לאלבניה

 שקד1 שוא לא״ישמר־עיר אכדיהוה בו בוניו
 שואלכםלטיימיקוםמאחר♦- כ : שומר

 ן שנא לידידו יתן כן העצבים יחם אכלי שבת

: הבטן פרי שכד בנים ידקוה נחלת הנה *

 ששמם ציון הר על פסיק שקיים שתי מצחק אני מזה להם אמר מצחק
 ציון הר כתו כת הכוטחיס יאמר זוה הנחמה יקיים כו הלכו שועלים

 יתקיים זה שבהתקיים בטוח וכזה כז הלכו ששועליס רעתה שנתקיים
 צרת כהס שנתקיים שכמו כה' לכוטחיס יהיה כך כו ישב לעולם שוה'

 שכתוב מקרא עליהם יתקיים הגלית
 ירך ואל )כ( ירחה עליהם זה

 מדת ותמיד הגלות אורך על לכככס
 כלכככם תאמרו אל מתוחה הדין
 ואת כל מצאתנו למה אתנו ה יש זחס

 אתכם עוכ אולי כי זתהרהרו
 ירושלם כאשר כי איפה דעי חלילה
 בחרכנה בין לה סביב קבועים הריס

 דינו וכית הוא וה כך כיישוכה כין
כהיותו שאפילו כלומר לעמו סכיב

 הדין כזמן חף שהוא דינו וכית הוא
 כה עד כו' לעמו סכיב הוא והגלות

 דוד משיב )ג( הקדש רוח דברה
 שבט שלטת כי ה ידעתי הנה ואומר
 התמדה מנוחת שהיא יניח לא הרשע
 ישלחו לא למען אך רוגז כליכא

 כרחותס ידיהם בעילתה הצייקיס
 לכן )י( להם ורע צדיקים שהם

 ה' הטיכה צדיקים או חי; לדלתי
 שתטיב צדיקי' שיהיו ישרן! הס לטובי׳

 חטאת שלא ציון שיבת את וכשוכך להם
 כמאמרך ישראל שיבת אח תשיב

 שמוכרח ציון כהר בה הבוטחים
 להיות ציון שיבת תצדק לא כי הוא
 ינוח לא הלא כי כה נד ־ ים גי. בה

 הוא הצדיקים גורל על הרשע שבט
 כלם ישראל ודחישלעמך אלא ציון

 כי היא יראתי אך תהיה צדיקים
 יהרהרו לו ורע צדיק כראותם

 וירשיעו צדקתם על ויתהו חלילה
 בעולתה הצדוקי׳ ישלחו לא למען וזהו

לטוכיס ה הטיבה כן על ידיהם
 והמטים )ה( : ידיהם כעולתה ישלחו ולא יהרהרו לא וכזה כו׳

 יהיה אך הטיבה כאומרו לנוכח ה תוליכס הליל כו׳ יוליכם עקלקלותס
 לטובים ה הטיבה תאמר איך ואומרת אבתריה הקדש רוח שעונה

 הצבועים עקלקלותס מהמטיס העשה ומה בלבותם ולישרים
 !העקלקלות הדברים מטיס בפיהם אותס ומטים כלכס סעקלקלזתס

 שה' ויראו ככרס שתוכם כחשבס צדיקים ויתאנו הס ישרים כי להראות
 הועילה ומה ויהרהרו הצדיקים ויטעו להם ייטיב לא ללבב שיראה
 מאת ה שירחיקם האין פועלי את ה יוליל דוד לה משיב תקנתך

 ובות אומנותם שהס תוכיותס יכירו שהם האון פועלי עם וילוו הצדיקים
 מהתגלות יבושו עקלקלותס המטיס חלו שאפילו ישרחל על שלום יהיה

ג ישראל על שלום ויהיה מהם ילמדו והאחרים עצמה ויתקנו רעתם

 על רו״ל אמרו הנה וכו' ה' בשוב המעלות שיר קכו
מן האחרון הזה הכית ככוד יהיה גדול פסוק י

 כי לומ מדבר הוא השלישי על הוי האחרון אלא נאמר לא השני הראשון
 ראן אשר וכן גדולי' דברי' ה שחסרו כנודע מהראשון גרע אדרבה השני
 לא אשר שחוק על בכייתם גדלה השני וראו ימים והאריכו הראשון הכית
 שכות אח ה כשוב הנה הזה תחיל הגלות כבני נאמר ווה הראשון ראו
 טובת לו שיש החולם יחלום כאשר כי כחולמי' היינו שני כית ככנין ציון

 טוכת נראה לנו היה כך לשמוח כמה רואה איננו ונהקיצו בחלומו ושמח
 כשוסדכראז שלמת שמח׳ היתה לא כי האמת לפי היה כן ולא גדולה
 חלום זה היה כאלו לנו נראה היה הראשון יתרון ערך כי כפשוטו יותר

 שקדם טובה על כהקיץ שהיא טוכה כיתרון היה זה על הראשון שיתרון
 אן אך )ב( מאד רב חסרון היה דברים החמשה העדר כי בחלום רואה
 והוא ט פינו שחוק ימלא כי גדר עד הטוב יגדל העתירה כגאולה סהוא

 כי לרנן יוכל ולא ואנה אנה שפתיו שנמתחות פיו שחוק הממלא דרך כי
 עלינו יערה אשר שפע יהיה כ״כ כי אמר הדביר אותיות לחתך יוכל לא

 לשני השמחה כהוראת ישמשו הגשמיי׳ החכריס שאפילו טוב רב ממרום
 הטונה הפלגת הלא כי רנה ולשוננו פינו שחוק ימלא כי כאחד הפנים
 טוכה ראו לא אשר דרך הנה כי והוא כו׳ כגויס יאמרו שאז גדר עד תגיע

ישמחו להם היה אשר על יתירה גדולה איזו להם נכא כי גדולת וגדולת

 על לשישמחו שצריך ועצום רכ ומלכות כטוכה נתגדלו השר אך מאד
 מת על בעיניהם שתגדל הרכה מופלגת שתהיה אליהם שתכא גדולה
 שלא ישראל בני אנו כי והוא הענין אל ונכא * מתחלה להס שהיה
 עלה תר יין במזרקי השותים הזה החיל הגלות כני גס ומה טובה ראינו

 כלתי מעלה אף מספר אין ימים
 הגויס בעיני אך בעינינו תופלג גדולה

 לא הרבה מלכותס שרכת גדלה אשר
 הפלגת אס כי בעיניהם תגדל
 אמר מרובה וטובה מלכות גדולת

 על בהתחהס הגויס יאמרו אז כי
 שהגדיל מה אס הנה העתידה גדולתנו

 שלא היהודים אלה עם לעשות ה'
 מגדיל היה )ג( ומעלה טובה ראו
 כעזצס שנתגדלנו עמנו לעשות ה׳

 שתמיד עס כי שמחים היינו גדולה
 מה שיעור יהיה מלכותנו גדולה

 על מאד גדולה אלה עס ה שהגדיל
 לאלו עתה גס ומה לנו שהיה מה כל

 בעיניהם שתגדל טובה ראו שלא
 הזאת העצומה המעלה על ושישמחו

 ה׳כו׳ שובה )ד( * קץ אין עד
 תהית גדולה כי ידענו הנה

 לאט תהיה שלא נשאלת אך טובתנו
 כי הגדולה אל הגיע עד מעט מעט

 שביתנו את ה שובה כי אחת בבת אס
 מקום שמהיות בנגב כאפיקים

 אפיקים בו שיעשה גשם יבא ויבש כגוב
 כאחת הקצת אל הקצת מן שהוא
 ואומרת הקדש רוח משיבה )ה(

 אחרי בדמעה הזורעים כי יהיה כך
 לזרעו ככלותס יקצורו זריעתם

 משך נשא וככה ילך הלוך כי )ו(
 ובחזרתו קצהו עד השדה מרא׳ הזרע
 ובשוב כרנה מיד יכא בא משם
 בלכתו זרע מאשר אלומותיו נושא

: יותרמשאלתכס שהוא
נקדים הענין אל לבא כו' לשלמה המעלות (א) קכו

 לשני דומה ו' המק השלישי הבי' חין הנה כי
 הראשוני' כן שאין מה שמיס מעשת רוחני יהיה השלישי כי שעברו הכתים

 מאז כן על ליחרככי שעתיד נודע הראשון הכית בבנה מחו הנה כי ועוד
 אל הארון את יתשיהו ויתן כמד״א הארון בו לגטו מקום שלמה כנה

 מהראשון גרוע שהיה השני הכית כן שחין ומה שלמה כנה אשר הבית
 ברמחים מחזיקים חצי' אויבים מתגר גדול בצער היה כשנבנה ואפילו

 הבית הוא כאשר בית יבנה לא ה אס שלמה אמר הענין חל ונבא * כו'
 ודקדק הראשונה בפעם בו בוניו עמלו שוא בעצמו ה שיבנהו השלישי
 והבית אלא נאמר לח שלמה בנה חשר והבית ז״ל כמאמרה בוניו באומרו

 ועל רוחות אפילו עולם של מלכו למלאכת מסייעין היו שהכל בהבנותו
 שקד שוא עיר ישמור לה חסת אמר השני הבית ועל עיניו יאמר כלס

 הלא העיקר שאין כלומר מלאכה והיוס משמר הלילה להם שהיה שזמר
 עושיסעיקר מתאחר שבשכילכס הבריות לכס ואוי )ב( השלישי
 משכימי לכס שוא וזהו שעה חיי על עולם חיי ומניחים העילס מהבלי

 וככלות קוס משכימי היותכם לכס הוא תועלת ובלי לשוא לומר כז' קום
 מפסידי' אתס למזונותיכס וגס הזה העולם עסקי על שבת מאחרי היוס

 שתאכלו קודם מלהטת כעשר ויגעים העצבים של לחם תוכלי שאתם
 ויגיעה עצב בלי לחס אוכלים והייתם עולם בחיי היטפלתס ולה לחם

 בארץ בר ססת יהי התומר עצמו שלמה כמאמר בארץ בר פסת יהי כי
 לידידו שיתן סכה תהיו קום משכימי שאתם כן כעשותכס והנה זכו׳
 כישן יניחהו אס כי אליכם לכת יעודדוהו שלח שינה המשיח מלך הוא

 אמרתי הלא ט כניס נחלתה׳ חנה )ו.( ♦ הרכה לבא מאחר
 מת לדבר איש יוכל והלא תות העולם קנייני על קום למשכימי שוא כי

 ואיהפירות לחמו ויחסר ומצות בתורה עסקו כל השם האדם יעשה
 בניס מהצדיק יבצר שלא בניס ה נחלת הנה אמר לזה הזה כעולם מעשיו

 ווה. ממנו זה יתברך הוא יפסיד שלא וכת כן הס להוליד חייב הוא תשר
 היות הוא הזה כעולס מעשיו עירית על שכר בתורת אך נקלה בתירת

 יותן יחוייב לא אך כלומר חייב שהוא מה על נוסף הבטן פרי כן גס לו
לא שאס אמיתי עיקר והוא מעשיו פירות הזה כעולם ונכסים עושר לן

ק



קכט קכח תהלים אל רוממות

 אישך♦ ה הנעורים: בג; עבורכן י
כי מהםלא־יבשו אשר הנכר

:את־אויב;םבשער ידברו

 גר ורבה אלעזרקפדת ור דוסא בן חכיכא ד" תורת פיחת איה כן
 בואו חשבון בואן ז״ל מאמרם על אצלנו הכתוב והוא נהמה ורבים □זמני
 ותכונן בעה׳ז תבנה כן עשית ואס כו' הפסדה כנגד מצוה שנר ונחשב
 כ״א ונכסים בעושר נעה״ז שתכונן כשרונן■ על תקוה לא כי שהוא לע׳ה
 אך בעה״ז אבטיחך במס שהוא תכנה

 יחזייב לא אך נע״ה באושר זתכוק
 הנה זה מעין חו בעה״ז ההתכוננות

 בניו שגל מי כניס הוע נחלתה
 כן גס זכרים כלס חין ואשד זכרים

 : הבטן פרי לו היות הוא שכר
 הנה נידגבורוכו' כחצים )ד(

 נושקי' גבורים דרך
 אנשי בן יפגעו כי קשת ׳ רומי

 ישלח אליהם יקרב טרם כי מלחמתו
 חצים ד' או שלשה רקח אשפתו אל ידו

 אצבעותיו בק בידו אותם זיתן
 וו אחר זז לירות מוכנים שיהיו

 ביןאזח להתמהמ יצטרך בל נתכיפו׳
 מתוך שאחריה יקח עד לחבירתה

 יתעתדו שבידו אלו והנה האשפה
 הבאים אל מיד אותם ציאנדכייורה

 אחרי אך לפניו מאויביו ראשונה

 ^שריכמיראיחוך שיר קכח*
:כדרכיו ההלף

 כגפן י אשתף ג ;ל-יף ושוב אשריף תאכל כי
סכיב זירתם ב^תיקיי ביתףכניף בירכתי ךיה9

 :על־ישי^ שלום ורארדבמטלבניף י :חייף ימי

 צררוני ךברתז ותמעךארת ז שיר א קכט
: ישראל ןאמר־נא מנעורי

 על־ ג :לי לא;יכלו גם מגעורי צררוני ךבת4 ב
גבי

ישאח אשפתו היך הנותרים כן
מאשר הקיז'יותר בטוחי והס למשמר
 האדם יבטח סלא אומרו אחרי כי והוא הענין אל ונבח ׳ שבידו בחצים

 גס חמר בלבד בינים שיבנה יבטח חס כי הזה בעולם שיעשיר בכשרונו
 מכין אשר גבור ביד כחצים הלא כי הנעורים בבני בעצם בטוח אינו כזה
 יורה חחד אויב שנראות אויביו נגד מיד אותם לירות בידו אותם זשס
 אחד כל למות יתעתדו אשר הנעורים בני הס כן ובשלישי בשני וכן הא'

 הזקנה בבכי כן שאין מה )ה( יעדרו לא אשר נעוריו מעונית באחד
 שבאשפה כחצים ס הקיו בטוח שיהיה מלחטא יצרו כח שתשש אחר

 מוכנים יהיו שלא מנעיריו ביצרו נובר הגבר אשרי ולכן יוקר המתקיימים
 מהס אשפתו את שמלא אס כי הנבור שביד כחצים בנעורים ליאבד בניו
 כי הכניס יבושו לא שגס אם כי אבות כעין ימותו שלא לומר צריך אין כי

 עון להם להזכיר יוכלו לא כי לה כשער עולם באותו אויבים את ידברו
 כי חכותס בניס ותפארת ע״פ ז״ל כמ״ש יהיה אס כי איננו כי אבותס

: בהם לבניםשיתכבדו עטרה האכית

 על ה אח ירא יש הנה וכו' אשרי המעלות שיר )<־( קכח
 ירא ויש העונש מפני שבידו עבירות

 יגרום שמא ירא היה ה' והבטיחו גמור צדיק היותו שעם יעקב כאבינו
 ה ירא כל אשרי אמר זה סוג ועל ידע לא והוא שוגג חטא שמא החטא
 אמר )ב( בדרכיו הולך היותו עם שהוא השני ג הס. מן שהוא אוחו

 ג והס בעה״ז גם לו עוד באשרי האמור ע"ה של האמיתי אושר שזולת
 לבארם והיחל העה״ז טובות פללו המה אשר ומזוני חיי הצלחו׳בני מיני

 כי רבויהון ולא לזולת תצטרך שלא תאכל כי כפך יגיע מזוני על ואמר
 מיגיעו שיהנה לאדם יתרון מה תאמר ושמא דאגה מרבה נכסים מרבה
 אס בכך ומה ומצות בתורה כאמור ית' בדרכיו הולך הוא אס והלא

 הנה ל״א עריה אחי וכשמעון וזבולון כיששכר ויהיה זולתו יפרנסוהו
 גס אשריך כי אושרך מלבד כי טובך יוכפל תאכל כי כפיך יגיע כאשר
 עמך חלק אותך המפרנס זולתך שיטול ולא לבדך לך הטוב שיהיה קדויח

 היה אשר כי לך יהי הטוב כל באושר כי לך וטוב וזהו ללמוד שהכינך על
 )ג( לך יהיה הכל אותך למפרנס לתת והראוי למודך על ילך לתת ראוי
 ולא בסגו״ל האל״ף הנקד אל לב בשום והוא כו' אשתך אמר בני ועל

 בדרכיו ההולך ה ירא שאתה לתה כי לומר יכוין אך כמשפטה בחיר״ק
 יו״ד שהוא ה״א ובה יז״ד בך יש כן על כי ואשתך עמך יה שם יתחבר
 הסגו״ל רמז וזה ההולדה להצליח שותפין ג' ותה? שבחשה זה׳א שבאיש

 הרבוי האחד לבנים הזוכה אושר שלימות כל הכוללים דברים בשלשה וזה
 הוראות ומורי צדיקים שיהין הג קצתם וקובר מוליד יהיה שלא השני

 כרעי על שאמרו כמו שהוא פוריה כגפן אשתך אמר האחד על בישראל

 בגפן ענבים שבהיות בשנה פעמים שבעה פיחת שעושים נדי עין
 קטן בוסר ויש להתבשל קרוב עבה בוסר בה יש צרכם כל הבושליס

 סמדר שבכולם הקטון הסוג היות ער זה דרך על וכן דק יותר ויש ממנו
 וקטנים כהס גדולים זעמהסגסגלתי נהלים בניס לך יהיו ככה דק

 שם על פוריה באומרו ורמז המלאה בבטן ואשד יונקים עד קטנים וקטני
 אמר הפנית ועל האמורה הברכה תוצאות ממנו כי בסגול הרמוז יה

 מהם מלאים ניתך ירכתי שיהין אס כי מהם תקבור שלא ניתך בירכתי

 כישראל הוראות מורי שיהין שהוא > זיזים כשתילי בניך אמר הג' ועל
 כן ומדינה עיר ככל אורם והאיר כפיה ששתוליס זתיס לשתילי שידמו

 מאיר הורתותס ואזר לשולחיך ומשוכיססכיכ שתולים עודס בניך יהיו
כי הנה אמר כו' כן כי דנה )ד( • ישראל של מושנותס בכל

 גני שהוא■ כה עד שאמרנו זה גזר
 יבורך ראוי החמור ה־רך על ומזוני

 יהיה שלא גס קתס יראה גבר בו
 לנוכת כה עד בו שדברתי מהגדר

 הולך היותו עס ה חת הירא שהוא
 )ה( יעקב אביט גדר שהוא בדרכיו

 בדרכיג ההולך לך שאעדיף מה חך
 מתחלת לנוכח כך מדבר שחני

 הירא שברכת וכו' יברכך הוא המזמור
 ידי על תהיה אפשר סתס ה את

 ידי על ה יברכך אתה אך מלאך

 עיקר מתוך מציון ובשופע עצמו
 שהוא השמים שער דרך שהוא הקדוש
 זג' העלי הקדושה פנימיות משפע

 וראה אמר חיי והיא השלישי ועל
 המיוחד טוב מעין שהוא ירזשלס בטוב

 דברים .שני שהוא )ו( לירושלס
 מטוב שהוא לבניך בניס וראה אחד

 ימים אורך שהוא המקווה יחשלס
 וזקנות זקנים ישבו עוד כמהד״א

העיר ורחובות ד״א כמה לבניהם בניס וידאו כו׳ ירזשלס ברחובות
 תלמידי שיהיו ישראל על שלום שתראה אלה יהיו וכו'וגס ילדיס ימלאו

 בעולם שלום מרבים ח ת ז״ל כמאמרם ישרחל על שלוס הס אשר חכמים
 : יש על שלום עצמם שהם הבנים אל חוזר כי ושלום אמר שלא וזהו כו'

 באומרן למעלה היא גם חיי והיא השלישית גס כי יאמר או )ר(
 לפניו יהיו הוראות מורי היותם אחר שנס לשלחנך שכיב

 שאמר מווני וכן בניו בני עם אינו עדיין אך בניו עם ימיס שיאריך
 תצטרך שלא תאכל כי כפיך יגיע אס כי ושפע הון רבוי אינו למעלה
 יראה הוא אסר מאליו גבר יבורך כן כי הנה אמר ועתה לבריות

 משלי לברכך מוסיף הנני אך )ה( וכוי ה ירא כל אשרי שאמרתי
 כיאסשיברכךה תאכל כי כפיך יגיע בלבד יהיה לא מזוני שברכת
 שהוא ירושלס בטוב וראה כן ידי שעל למעלה כמדובר ומציון בעצמו

 עד הטובה בזמן השפע יורק שם כי שבעילם והון שבע4כ שופע
 ירושלים טוב מעין שהרואה באופן האומות כל אוכלים היו שמהתמצית

 כה עד וכן )ו( גדול ושבע הון לו יש וכו׳ שמשזתס כדכד שיושס
 בלבד שלא לך מוסיף אכי ׳ ה ירא להיותך מאליה לך הבאה בכי בברכת
 וראה וזהו בניס בכי כס חס כי בכיס לך שירבו פזריה כגפן אשתך תראה

 דאתאמר כמה והוא ישראל על שלוס חמר ולעכיןחיי לבניך בכים
 שהוא לעולם שיחיה ז״ל שאמרו כמו שהוא שלום בריתי את לו כוחן הנני

 שיהיו חומח שיזדכך והנפש החומד בין שלוס שיהיה אצליכו כמפורש
 :ישם! זר ש כל על נושף שהוא ישראל על שליס וזהו יתפרדו לא כאח־י'

 נקראו במצרים היה זכו' רבת המעלות שיר )א( קכט
זכו׳ ישראל נער כי כד״א יפרחלנער *

 במדבר אחדי לכתך נעזריך חסד לך זכרתי ואומר לבני קראתי וממצרים
 על הקרס רוק שאומרת והוא הענין אל ונבא ־ ומצרים ביציקת שהוא

 צררוניכו' רבת הנה הזה שבזמן ישראל כעד הזה החיל שבגלוית ישראל
 גלות שבזמן לצרתם דומה הזה בזמן מאויבים המנעת הנדה אין לומר

 והוא מצרים ענין על יתברך אליו טוב להחזיק לי פיש היות עם מצרים
 הלזה הגלות בני הלינו לא כי אדם בכי רוח על לעלות מקום היה כי

 בומןהזהלא כי באופן ס7ק־ או מצריס נגלות אשר זמן צרות יתייחסו
 לעולם כי בידנו גדול כלל אמנה אך ההוא בזמן צררו אלינו כי לזמר נוכל

 הקדם רוח אומרה כן ועל ממצרים יצא הוא כחנו עצמו את אדם יראה
 על הוה בזמן תצטערו שחס איש רוח על יעלה חל הלזה הגלות בזמן
 או הכל את לעקור שבקש לבן להס הכר אשר או במצרים ישראל צרת
 פי אביתינז את צררי רבת שתאמרו ילדיו וחת נשיו ואת יעקב אה עשו
 בין חין כי צררוני רבת ולומר צרח ממש אותנו כאלו צררוני רבה אס

 ימי הס ועתה גערות בזמן הייתם אז כאלו אלא הזס לזמן ההוא הזמן
 כרשב״י וגלגולן יש של הנשמו' אחדות הטעם והוא מנעורי וזהו זקנה

 כמהדורות שעברו עס הזה טמן עקה כלומר ישראל נא יאמר זה ונזהח
 יעקב בני בהיות הנעורים החלק על יאמר זה ופסוק האמור הטעם מן

 ואומר חזור מצרי׳ גלות ועל )ב( לאבדם זעפו לבן זבקשו קטניס עדיין
 שהים כמו יכלו שלא מה גס כלומר לי יכלו לא גס מנעורי צררוני רבת

על 2 רב



קל קכט תהלים אל רוממות

אפי' נס כי חטאו אשר לגדולים

 לין מכלים היו שאס בילי נש לי כףיה נס ואהרן ומשה האבות זכות על
 בזכות גס להבות מטיב וה לעולס באיה ובלתי אבודים היינו אנו גס יש

 לא בלבד שלא נס זז״ח לי יכלו לא גש וזהו כנודע לבא העתידים הבניס
 צ״נ ואין )ג( לי גס אס כי למו יכלו

 של הנה כי חטאו לא אשר לילודי'
 ז״ל כמאמרם חורשים חרשו גבי

 כשדה ויולדת יוצאת שהיתההאפה

 המצריים וכאיש הארץ ונפתח
 להם עושה והקבה עליהם וחורשים

 צורים ומיציאכעוקצי למעה חלל
 פי על ואפשר • וחלב דבש נובעת

 אומרן כפל אל טעם לתת דבריהם
 לעעניתס האריכו ואו' חרשים חרשו
 כארץ הילד שנפל כראות כי והוא
 אחת פעם חרשו נראה היה ולא

 יומת בעפר טמון יהיה שאס כדי

יהוה ילמענוחס האריכו חרשים חרשו גבי
 יכשוויסגואחור י* רשקם: עבות קצץ צדיק

 שקדסרת כגורת כחציר יהיו י :ציון שנאי כל
 מלאכפוקוצרוחצגו ׳א ש , י : יבש ״*ף ש

 הץכךיםברנת־יהרדת 1 אמרו והא מעמר:״
:יהוה בשם אתכם כרבנו אליכם

 קראתיך ממעמקים המעלות שיר ׳* קל
בקולי שמעה אדני ב יהוה:

 אם- ג תחנונש לקול תהיעהאץניךקשבות
כי־עמך י :יעמוד מי אד\ תשמרקיה עונות

 קותדה ק;ית;יהוה י• :תירא למען הסליחה
נפשי

 היו חין כי ובראותם במחרישה
 הקדמת החרישה על שנית חורשים

 יעשו שנית עוד * יוער להעמיק
 בתהום טמון אילכן הילד חולי באומרו
 על והלאה הוא מן רק הלז התלם

 מקטל ימלט לבל למעניתס האריכו כן
 היתה מאשר עתה תשועתנו תהיה גדולה אך )ד( ה השליטם ולח

 צדיק שהוא למה כי והוא רשעים עבות קצץ צדיק ה או הבה כי והוא אז
 הס רשעים עבות שקצץ אס כי לגמרי אויבינו את כלה לא וותרן ואינו

 הלא נאמר לא מתיס מת מצרים חת ישראל וירא כד״א מעלה של השרים
 אחרי רדפו אשר הס שבהם העבים שאר וכן מצרים של שרו הוא מת

 כלל שדרך עס העס שקר אך כלו על ושלישים בחור רכב כל ביס ישראל
 או היו לא ישראל כי על והוא ה אותס כלה לא ישראל שונאי היו כלס

 בגלות עתה אך )ח( לבד שלהם עבות רק קצץ לא כן על שלמים
 רשעים עבות לומר צריך אין אס כי כן יהיה לא והנמהר המר הזה החיל
 שונאי שהס אס כי בפועל מצרים אינם אשר אס כי בפועל לנו היצרו אשד
 ישועתינו בראות משנאתם אחור ייסוגו יבושו וזהו ילקו בלבד בלב ציון
 בושתם מיזמת חותנו מלשנא אחור שיסוגו ואחר ׳0) ציון שונאי כל

 בנעוריהם מפס גידול גמר עד ולח ימיהם ימלאו ולא העולם חן יכלו
 יהיו כי לכך יגיעו לא נשלמת קומתם ששיעור שנה עשרים עד שהוא
 ועד )ז( היבש גדילתה קומת שיעור העשב שלף שקדמת נמת כחציר

 שרחובמיעיט אותס עד הוא הלא שיכלו ציון שונאי נקראים יהיו גדר איזה
 תחרבן כיקודס והוא לנו שלוס דברו לח ומשנאתם לחרבן קרוב טובתנו
 הקצירולא בעת קוצר כפו ממלח היה שלא גדר עד טובתנו היקלה

 על לדבר כך ורואים השרה לפני העוברים ודרך )ח( מעמר חצנו
 ומשנאת ורואי' עוברים אומות היו לנו חך מדאגתם ולנחמם לכרך לבס
 מיעוט על תצרו אל אמרו לא בפועל חותנו מהמצרים היו שלא גס לכס

 להיות ראויה אשרהיתה ת ברכת ■כי אליכם חביאתכסכיכרכתה
 רות כענין והוא ככס ברכה שתשתלח בעצמכם אליכם תהיה בתבואה

 שאכלה עד ברכה במעיה נשתלחה קלי אצבעות ראשי שלש מלח שעל
 היו שלא גס והנה אליכם ה' ברכת לומר הס ל היה כן והותירה ושבעה

 משיבים שהיינו הברכה בשביל כך לאמר להס היה לאהבתנו כן אוחריס
 ה בשס וברכוהו ה'עמכם לקוצרים ויאמר בשדה כעניןבעושעבר להס

 אליכם ה ברכת העוברים אמרו ולא יאמר וזה ה יברכך לו ואמרו
 ה בשם אתכס ברכנו ואומריסלהס לומר ה בשס אותס מברכים שהיינו

 ויסוגו שיבושו אמרתי על וגס לכס שנאת קהורו עשו לא מאשר אך
 מנעורי צררוני כאשר היה שלא מה בפועל רעה עשו שלא גס כו' אחור

 ' בחיים נשארו ישראל שונאי שאר וכל רקעבותרשעיס שלאמתו
 ואריך הצר הזה הגלות בני עלינו ידבר כו' צררוני רבת יאמר או )א(
 את לקרא חנו יכולים נתיישננו מאשר כי גלותינו אריכות על לנו אוי זמר

 נא יאמר מנעורי צררוני רבה אומרו וזהו כעורים זמן ראשונים גליות
 פה כתיישננו כ״כ נעורינו ימי א*וב גלות לומיעל אנו יכולים שעתה ישרל
 אן' מיי ועל )ב( כן* מנעורי צררוני רבת אומר בבל גלות על וע*כ
 לא ידס משלוח כל כי ה' וברוך כלומר מנעורי צררוני רבת שנית פעם
 המיס אה יתבר השליט שלח ז״ל רבותינו אמרו ראשון בבית כי בי רק היה

 האש בו והציתו אש לפידי בארבע מלאכים ארבע ששלח אס כי במקדש
 ששם אלא רבתי ובאיכה וכו' ה סתיתני פשוק על בפסיקתא כמפורש

 בציון לא וגס במקדש שלטו שלא הוא השוה והצד היו מלאכים שב' אומר
 בהיכל ידס שפשטו אמת הן יון ובגלות לעיים ששחוה כאדום זירושלס

 עלי ב' יתברך כבודו על אחד עשו רעות שתים הנה פרצות בו ופרצו

 רעה לנלות יכלו שלא לומר צריך ין שח נתנחם קצת חך ובנכסים בבנות
 הךעלהדהלו )ג( לי יכלו לא גס וזהו יכלו ז ל'ל נס אס כ־ במקדש

 בחרבו כי חורשיס חרשו ציון שהוא גבהותי שהוא גני על כי מאד לי תחר
 נביכז* על וזהו טזרמסרוהוס ידי על תחרש שדה ציון נתקיים שני בית

 לבטמהשלא דוה זה על כי כלומר
 כראשונים שהראה ומי )ר( וכן׳

 עבות קצץ צדיק ה כי כחחרוכיס יראה
 חנטיוכוס המן נבוכדנאצר רשעים
 מה תחת עתה גס )ה( טיטוס

 החורשים כלבד לא נחרש שדה שציון
 ציון שונאי כל כו' יבושו נס כיחס
 פסוק על רשב״י מאמר ענק והוא
 יצבאו אשר ירושלס על זז צי אשר
 אשר שכל מלמד אלא לומר צריך היה

 ישראל את והיצרו ירושל' על צבאו
 ויביאם הי יקימס עצמם מיתת ומתו

 השונאים כל יבושו לינקסמהסואז
 שוכחים רק ס מהחורשי היו שלא גס

 )ו( בהם הנעשה ירחו מאשר כלבד
 ריקסכיאם ילכו לא שיבושו ואחר
 צומח המטר ידי שעל גגות כחציר יהיו

 ישלוט טרס המטר ובהעדר חציר
 ייכשז קומתם שיעור גדל עד הניעה טרם כך ייבש נדל שהיה שיעור

 כן' מלא שלא שראו מדה כנגד מדה גחונם תחת לרם וזאת )ז(
 כדרך ככתוב וכו' כרכת אמרו לא ציון שונאי להקתם והעברים )ח(

 ה ברכת אפילו אס כי ה יברככם אמרו שלא לומר צריך שחין הקדס
ברכנו להם ואמרנו שלוס להם שהקדמנו אחר חפי' אמרו לא עליכם
: אליכם ה ברכת השיבו לא ה' בשס אתכס *

ישראל אומרים וכו* ממעמקים המעלית (א) ל לן

הגלות צרת בהכביד הזה החיל שבגלות י
 לרחמים ייחסתיו גס אס כי הדין עלי הצדקתי כלבד לא עמוק עמוק

 קראתיך ולא ברחמים עמי מתנהג ה קראתיך וזהו הדין למדת ולא
 תקטרג אל דן מדת שאת אדוני לק )ב( תשובה התחלת הו שסדין

 רה הגלית מסבלות החשיכה כשלימות נכנע לא חולי לבי חס עלי
 הוא שלם לח עדיין אס לכבי אל תביט ואל הדברים קול חל כקולי שמעה

 תהיינה כן תעשה כהס גס לתחנוני' גס וחצטרך ק־יחת תספיק לא ואס
 : הראויה בתשובה שלס תפנימי שאין נס תחנוני לקל קשובות חונך
 שיש שמעה אדוני ב■.ומרו האדנות שם אל לב בשוס יאמר או )א(

 שמעה באומרו ונס אדנות שס כשום ק שאין מת כווי״ו
 נלזתי צרת בעמקי עצמי בראותי ממעמקים והוא שמע אמר ולא בה״א

 שלם ה תקרא ראוי ככר כלו׳ אותיותיו כד שלס ה׳ שהוא ה' קראתיך
 שהוא חדני וזהו ותושיענו המקוות הנקמה תנקם ראוי עתה כי )ב(

 כקלי ושמעה וההיא הוי״ו רחת הנקמה ללבוש והעתיד הארץ השופט
 שהוא שבשמעה וה*א זה שבשם ן ההווי השס להשלים נקם ללבוש

 ואני יקראו טרס חשר מגדר אהיה וחס מעמלק כהכקס השס שיושלם
 עניהני שככר אחר כי כחמור תחנוני קול מלהקשיב תמנע נא אל אענה

 שתשמח כי חפצת כי אדע בזאת הלא כי דברי להקשיב צורך מה ברצונך
 וחרשת לו נתת לבו תחות פסוק כענין לי מאהבתך דברי את בשמוע
 ואניחענת יקראו סרס פסוק על מאמרנו והוא סלה מנעת בל שפתיו

 עשוחכקשתז והסכמהי שאענה שאחר אשמע ואני מדברים הס עוד
 ואס כקלי שמעת יהמר וזה אשמע ואני בתפלת מדברים הס עוד אס

 תחנוני* להרכו׳ כך חחי־ ובאתי קל בהשמיעי אז טרסאקרא עניהני כבר
 עונות אס כי )ג( תחנוני לקול חזנך'קשובות תהיינה אותס גס

 לבלתי טענה ועוד כלבד יה ויהיה יושלס לא הנזכר השס תנת תשמור
 כביכול חתי העומד אדנות פס אהה כלומר אדני והיא עונות שמור

 עכוב יהיה כביכול כי יעמוד מי הנופלת דוד סוכת מהיותו ס לק מגלות
 קום ואומר יעקב יקה מי כעד״א לקס מקה שחני כמוני מלקס לך גס

 כלומר הנופלת דוד סוכת על לרמוז יעמוד עי אמר וזה ישראל בתולת
 ומפני זה כענין זילתי גס כי יעמוד מי אס כי קמה משולל אני בלבד לא

 הסליחה היא התקנה עמך כי וראה )ד( יעמוד מי רק פירש לא הכבזד
 כראוי לנו אלהיס ירחת שחק שעל תורא למען עמך מעוכב לעונינו

 עמך הסליחה עכב לבלתי שענות לנו יש זה כל עס )ה( סולח אינך
 מה הנה "כי שמך כבוד על בגיני תעשה שואל חיני כי והוא ולגאלכו
 גופי הוא עתה סקויחי ומת אותיותיו בד' שיושלם כלומר ה הוא שקיתי

 עתה היותה טרם אפילו מקודם כיכברקוחהנפשילה וכ"שנפשי
קותה שמתחלה מה על נוסף המתחנן אני קויתיה׳ ווהן הזה בדוד בגופי

נפשי



קיט בך□ קיא קי יםיתה יא רוממות

 גנ^יד-יאדמ י חלרתי•1דה1נ^וי^ךכר
יחריע&ראל ז לןר:3^רשםחםל

 :פדות עמל והרבה אל־יהוהכי־עם־יהוההרזסד
:עונותיו מכל 0יד:שר4< יפדה והןא( ח

 לא^ י יהוה רדוד המעלות ^יר א קלא
 ולא~ עיל ולא־רמו־ לכי נכה

 ^ס־־לא בגדלותומפלאלתממני:ב הלכתי׳
 אמוכגמיד* עלי כגמל גפשי ודוממתי1 שויתי

 —ועז מעתה אל־יהוה ישראל .יחל ג :נפשי קלי
'עולם:

 יתד ה1^ה—זכו! המעלות שיך* א □ל□
 אשר :אתכל-עבותו

 אם־־אבא נ : יעקב לאביר נדר ליהוה נשבע
באהל

 כיליכא כלב שהי־( אלא הגאולה תמנע אפשר תפלתי כלי שח״ו ולא נפשי
 הוחלתי בדבור מפיו יוציא בלב הוא שכאשר לדברו גליועתה לא לפומא

 מעון הסהר לא כי גופי על חושם אינך ואס )ו( הוחלתי ולתת חתו
 שהיא השנינה תשוקת הנה כי כ"י שבגלות השכינה ובנין נפשי בגין עשה

 היא מהגלות לצאת אדנות שס
 ממנה חלק שהיא למה שנפשי גדולה

שהישנים ממה יותר בגינה משתיקקת
 לקבלה לבקי■ שומרים יגעה בנפש

 מברכין אנו כן על כי מנוחה בחידוש
 מתים לפגרים נשמית המחזיר
 וכו' לבקרים חדשים הכתוב כמהמר

 אדנות שם הוא לאדני יאמרנפשי וזה
 שתיהן נפשי ממכה כי שכינה הוא

 שומרים הן לבקר משומרים יותר
 שחלק גס כן ואס הגאולה של לבקר
 נפשי בשביל עשה בלתיכדאי גופנו
 יותר הגאולה התאבים אדנות ושם
 0) לבקר השומרים הישנים מכל

 תתייאשו משיב׳רוחהקדשואומרת^

 זאת יעשה הנה כי הגוף מצד
 ישר:( יחל מאס עצמו על ייחל ולא
 שיושלם ה* אל הנוגע על שהוא ה חל

 שלו את יעשה הוא ואז באותיותיו
 מישראל שיעדר גס ה'החסד עס בי

 )ח( פדות עמו הרבה גס עונות יהיו גס ואס חסד מצד יעשה זכיות
 שלו תת יעשה והוא בלבד ה כבוד על לחוש שלהם את יעשו ישראל כי

 צה'נו'ענין נפשי יאמר או )ו( • עונותיו מכל ישראל את שיפדה
 שבני במה ישראל שאומרים וכו' לבקרים חדשיס פסוק על ז״ל מאמרם

 יתברך בידו ינע׳ת נפשוהס ומפקידים הולכיסליישן לילה בכל אדס
 נס כי המתים בתחיית אמונתך רבה כי ניכר כמחודשזת בבקר זמחזירין

 ומאשר לילה ככל לה נפשי הנה פה יאמר וזה המתים תחיית מעין זה
 מתקיימת תוחלת ורוחץ לבקר הכפש תחזור לברך והיש תיש כל שומרים

 בחופן המתים תחיית של לבקר שומרים כלס מזה לבקרים חדשיס
 לפגרים כשמות החזיר רואות עינינו כי מתחננים אנו ספק מחמת שלא

 ישראל יחל הקדס־ואומרת רוח משיבה )ז( לבקרים חדשים כי מתיס
 רקלמען תועלתכם לאמפתת שיחלישראלאלה׳ יעצתי ה'כלומר אל
 שלם בהיותו ה עס זה אגב כי עצמו השס כבוד מפאת שיושלם הגדול שס

 אינו שהחסד כלומר עמו שהרבה ו תרת ואס לכס ונמשך החסד דבק
 פדות הוא הנהעכבתו עמו מעוכב הוא והרבה רק מיד אלינו נמשך

 מדי יותר החריכוס על תקוצר ואל )ח( פדות לכס הוא הגלות שאורך
 יחד אשמוהס כל שמקבץ מ׳ה האומות כתשרעס עמכס מתנהג אינו כי

 ויסרתיך כד״א כןביש שאין מה כלס לנכותם כן אחרי יוכלו שלא באופן
 תומס עד עונותיו יסר^מכל את יפרה והוא וזהו אנקך לא ונקה למשפט
לנכות גלות' יאריך ישראל כן על כלס שאיןפורעי׳ מה לאומות משכ
■ לטובות' כלס .

 למעלה אומרו אתרי וכו׳ ת לדוד המעלות עיר )א( לא ק
ללמדנו בא ליגאל הכו* אל ישראל יחל י

 חטאו יכיר אחד ושכל רכה והכנעה רקבתשובה התוחלת יהיה שלא דעה
 אשר־ את להודיענו בא לכן ערכם להקטין תואנות לשים באשמיו יקל ולא

 נמשך ממנו לא כי לומר מקום לו שהיה שעס כלמודממנו למען לן קרה
 יאמר׳ ועינזייס-כתשר בתשובה והפליג תוכחת קבל זה כל עס חטאו לן

 כך ידי על כמוהו ישראל נעשות כי לומר ישרחל יחל ואזמר גומר ובזה
 גבה ואמרה'לא והיחל ראויה בתשובה שלא כן שאין מה וכו' יחל'ישראל

 שאם אלא מעשה לאותו ראוי דוד היה לא רז״ל אמרו כיהנה והוא ט לבי
 עלי שלאיעלה במקומו ביארנו דודושס אצל כלך ל אומרים יחיד חטא

 הוא אך שמעון תועלת בשביל ראובן שיחטא יתבר' הוא יעשה חלילה לב
 צדיקים של בהמתן שאפילו החטח ישמורמן חסידיו שרגלי יתב דרכו כי

 כי שס ביארנו ונס שכן לא עצמן צדיקים ידס על הקלה מביא הקב"ה אין
 כיוצא שיגרורלואחר אחד כגון לצדיק כשאין לא אם החטא מן ישמור לח

 אין אז כי עבירה טרדת עבירה כעיין רעהמררתעון כואוהכנה
 לו היה לא שחד ואמר אליו העון הוא ראוי כי יחטא פלא שזמר! הקב״ה
 כן ואס מעשת לאותו ראוי היה שלא פן באז זאת את לו שתגרור עבירה

 אך ישמזר חסידיו רגלי כי החטא מן יתברך הוא תיהראזיישמוראותר
 יחיד יחטא ולאשמרולמהשאס בחירתו טבע הכיחואל רק עשה לא־כן

 לו שתגרור עבירה בידו היתה שלא אתה הן לומר מקום היה והנה כז'
 שהסליכא לענייה סרסורי אולי רעת הכנה אךאזליהיתת אחרת

 בלבו ויתמדנת שבע ק את יראה לו סרסרו והס כראוי שמר לא זעינא
 גרבית על ויתהלך הכ׳וב כמאמר הגג על מטייל היה כאשר או ויקחנה

 גדולים כמלכיס וה מ דרך ההי' הטיול היה ואולי ט' אשה וירא המלך
 ;וותר הרוח וגסות וגאוה גחלת דרך זולתם על כמתקלסיס סתטייליס

 מצא זה ומתוך יעריךא* בלטתי

 האש אח עגעיר מקום הרע היצר
 לחטא ה לירית לב שית לבלתי

 הנה ויאמר בת ,כן על עיניו במראה
 שלא ע/ת דברי תקצריךלומר

 אפילו גי ההוא החטא לגרוס בי היו
 בי קיו לא עון לגרוס רעות הכנות

 הרעות הכנות הנה שלש הלא כי
 תו כך לידי שהביאונו האפשריות

 רמו הא'או הסרסור שהוא לבי סגבה
 להביע לי וגרמו השני שהוא עיני

 מתהלך כשהייתי אולי׳ ברעאו וראות
 גדולות בדרך היו הגג על ומטייל
 אתקלסה בלבי אומר מע״כי ונכלאו'
 לב ברוחב ואטיילה כלם במלכים

 זזההעיראתעינרלראזת זגסו׳הרוח
 גבה לא ת׳ הנה אך לחמוד ולבי שוא
 יודע תעלומות יודע ה כלומר לבי
 ידי שעל עינו■ רעו ולח לבי גבה לא כי
 אותו דרך על להביט נשחקים כן

 ועינא כאופןשליבא בגרושה עיניו נתן הוה עיניס גבה אבא שאמר כהן
 הייתי כאשר וגס שבע בבת לתחסיאני לחסרסרו דעבירה סרסורי
 וירא תמלך בית גג על ויתהלך הכתוב כמהמר הגג על ומטייל מתהלך

 כדרך בגדולות מהרהר בגדולות אז הלכתי לא כו' הגג מעל רוחצת חשה
 השמן מצא כן שעל לומר ממני ובנפלאות מטיילים הס כאשר מלכיס

 לומר בחטאי לאהיקלתי זה כל ועל )כ( זלהחטיאני בי לאחוז ס מקו
 לאות! ראוי דוד היה לא ז״ל כמאמרם היסט השמים מן אס כי לי עון לא.

 מהאמור או חד אצל כלך לו אומרים יחיד יחטא שאס אלא מעשה
 יתברך בדברו שיצדק על משפטים פרשת הסבא מאמר הזוהר בספר
 נתן דברי אל לבי ושמתי נכנעתי אס כי בנסיון אעמוד שלא שחמר
 לא אס וזהו בעניי אבדתי אז ש~ל״כ חטאתי וחמרתי והתיחתי הנביא
 הנה חטאתי מלומר דומם והייתי לב על שס הייתי לח אס לומר כו' שויתי
 הרגיל שתילי אמו שגמלת! שהילד שכמו אמך עלי כגמול היתה נפשי

 כך כלות ועיניו מכיקתו ואינו שתניקהו אליה נפשו תולה שדיה <?5ליי
 וחין אליה עיניו שתולה כגמול היתה חמו שהיא מהשכינה היונקת נפשי

 במה תקנתי ובמה ממנה הקרש ורוח השפע יניקת מונעת היתה כך כל
 שהיתה בתעניות הורגלתי כך שכל והוא נפשי עלי כגמול תהית שעשיתי

 הולך שהיה. באומרן הלל כמאמר בי להתקיים ל לשחוכ תאבה נפשי
 לפני שמצטער כגמול נפשו שהיתה דוד ואמר העניה לנכשו חסד לגמיל

 מגופי מבקשת היתה נפשי כן תמיד אותו דוחה והיא אמושתניקהו
 שתיתה נפשי עלי כגמול חתו אותת דוחה הייתי ואני ויקיימנה שיחכל

 להקל לי אפשר עםהיות זת כל והן )ג( אמו הגמזלעלי כמו עלי
 עולם !ער מעתה ת' אל ישראל שיחל יצדק אט עשיתי כאשד והנה בחטחי

 קני כי לישראל נס יועיל שעשיתי זאת יאמרבתכנחי או ויצליחו*
 לריק הכנתי תהיה בל עמתס חסד יעשה וגס׳ה' להם ואטימוכן משיחס
 ממעמקים בגלותם קראס ע״י הגנות שבכי למעלה שנאמר שמה באופן

 מעתה ה' אל יפרנאנ יחל כי ומוסיף בא אני עתה ה את אז ישראל יחל

: מזמניועדעולס
 אינו לב־כי לשים ראוי ונוחכו׳ המעלות

ה להם יזכור לשאול הצדיקים מדרך י
 לטובה אלהי לי זכרה אומרו על נחמיה נאשם להסוככר להיטיב צדקתם

 נדרכי היתה לא שבועת תיתם אם כי כו׳ נדר כשבעלה !אומרו וגס
 היותו בתואר ית השם את תאר למה ועוד * לחוד ונדר לחוד שבועת
 חינו האהל כי הפכים שט שהם באהלטתי ועודאומ * פה יעקב אביר
 לעיני שבת אוחדו ועוד " ערשי על אמר ולא יצועי חומרוערש ונס בית
 • שנה אמר ולא שנת אומרו וגס * אישן אס אנוס אס ואמר קיצר ולא ט'

 שינת יאסור יהיה זמן כמת ידע לא והוא מקום ימצא שעד היתכן ועורכי
 אמצא עד אומרו ועוד • שיא שבועת והיא ושנים יכדס יעברו ואולי עליו

 י רבים לשון משכנות או׳ ועוד • שעתתימצאנז נאבד מתי לה' מקים
 למען אמנם • באפרת שמעו שמועה מה באפרתה שמענוה אומרן ועוד
 זכור ואמר הקדים בנו שלמת במעשה שכינתו ישרה שאלתו את ה יקים

ונדר כו׳ נשבע אשר ותיקצואמר )ב( אשריגע ענותו כל■ לדודאת ת

גס



קלב תהלים אל חממות

 אם־ י :יצועי על־ערש אס־אעלה ביתי כאהל
 עד־אמצא י• : תנופה לעפעפי לעיני שנת אתן

 הנדה י : יעקב לאביר משכנות ליהוה מקום
 נבואה י :בשדי;יער מצאנוה כאפךתה שמענוה

 קומה ח: ^^ךנ^תחוהלהדסהץ;ר

 כהניף ט :עזף וארון אתה למנוחיתף ;הוה
 דוה.עבדך בעבור י :ירננו וחסידיך !לכשדצדק

 לדור ,נשכע־יהוה יא :משיחך אל־תשבפ^י
 לכסא־ אשית בטנך מפרי ממנה לאקישוב אמת

 ועדותיזו^מדם בריתי1 בניך אם־ישמרו :ע לך

 בחר בי ע : גם־בגיהםעךי־עדישכולכסא־לף
 זאת־־מנוהתי יי ;הוהבציוןאוהלמושבלו:

 כרך צידה טי : אויתיה כי אשב פה עךי־־עד
אברך

 הוא גס נדר לכן נדרו ידי על יעקב אה החזיק א^ יעקב לאביר כן גס
 והוא ביתי כאהל אכא אס היתה והשבועה )ג( נדל ה' יחזיקנו למען
 נאות בתצעות מיוחד וערש מצויירת מלכים נכיל יש הכית שתוך

 בכילה יבא שלח ואמר המלכים כמשפט מאד בכלילחשובים להשתעשע
ערש על ולא אהל-יתו היא ההיא
 לישן נאות במצעות המיות יצועיו
 ביאור זה ולהח עולתו רק בקבע

 אס רק החפץ התפיס לל השבועה
 על והעלייה שהביאה באה; אבא

 שהשבועה ממש בס אין יצועיו ערש
 שהיא ממש בו שחין דבר חלהעל
 ביתי אהל הזכיר ולא נברא איסור
 שנשבע מקום לשיים רק יצועי וערם
 מה פיר' כן אחרי אך )ד( עליו
 לעיני שנת אתן חס ואמ שנדר

 חפנולא לאתפוהי תנוע לעפעפי

 קונס כאומ רק חישן אם אנוס אמ׳אם
 ובאו' בתנומה ׳ ועפעפי בשינה עיני
 רק נדר שלא רמז הסמיכות בתיו סנת

 כיוצא לתיבות כנודע קבע משנת
 שתי״ו תואר יפת אשת כאן׳ בהס

 י: איש אשת כאומ הוא הסמיכו'
 ירגי שלא והענין הי־בה בזה .צ1כי

 ומה )ה( עיקרית לשינה עצמו
 זולתי לכך יאות מקום כל שלא הוא מקום לבקש זמן להוציח שהוצרכתי

 אמצא עד וזהו מעצמו לה קדום הוא המקדש בית בו יבנה שטרם מקים
 השמים שער כנגד רק וחיננו לה כבר הוא עצמו שהמקום לה מקום
 אדם עפר משם לוקח כן שעל העולס מבריאת שכינה היתה ששם

 ה יש יעקב ואתר יצחק ונעקד ונח אדם קרבן הקריב ושס הראשון
 משכנות שיהיו כדי הוא מעצמו קדוש מקום שצריך והטעם הזה במקום
 לגביר מעלה של ב״ה כבגד מכוון הוא שס כי כאחד משכנות שתי כלומר
 מיצב סולם לו שהראה החלום בת־את שהוא והבטיחו כשהחזיקו יעקב
 ושמא )י( מעלה של היא השמימה מגיע וראשו מטת של ב״ה הוא ארצה
 בו שרתה הו יעקב שם שישב המקום קל לך לך איפה כן חס תאמר

 שהיה והבננז שמענוה מתחלה הנה ל״א עוד תבקש ומה הסולם
 גס כי לה' המקום היה שם כי וחשבנו וירושלס לוז בין שהוא באפרתה

 הד במקום בלוז רגליו משופע היה והסולם בלוז היה שיעקב שידענו
 אז הוה המוריה שהר למה בירושלם ורחשו לשם ובא שנעקר המוריה

 שהיה אפרתה עד היה הסולם ששפיע חשבנו מושב עיר ולח ארונה שדה
 שהיתה גס ומה יותר מתארך שהיה ולא לירושלס תודס פרסחו' שלשה
 באופן ישי וגזע חוטר יצא ומשם סופרי' ושל חכמים של נדונה עיר אפרת

 שהיתה היה הבנה לשון אדוני שמעני כד״ח ושמענוה שחשכנות סמה
 ארונה גורן הוא יער בשדי הנביא פי על מצאנוה. כן ואחרי באסרתה

 סס בהיות שנרויח והתועלת )ז( היה שם כי רוחו על עלה ומי היבוסי
 של ׳ת בב המקריב ?כהן כי מרז״ל הנודע והוא למשכנותיו בבואה כי הוא

 של לב״ה ובהכנסו מעלה בשל מקריב כאלו הקב״ה עליו מעלה מטה
 כז׳ למשכנותיו נבואה יאמר אחשוב זזה מעלה בשל כנכנס הוא מטה

 ועליון בתחתון יחד משכנות לשני נביחה כאלו זה ס במק ב״ה בהיות
 ולא רבים לשון משכניה אומרו על המפרשים בפירושי נדחזק לא זטה
 הוא שנשתחוה כי בו שכינה שגם רק כן ידי על אלא בתחתון קדושה שאין

 התפשטות שם כי רגלי החס והקרץ כד״א שבארץ ב״ה הוא רגליו להדום
 הגדתי הנה לומר כו' נבואה יאמר או * בעליון שעיקרה שכינה
 מקים היה והבה נ״ה לבמת הוא לה׳ מקום אמצא עד השתדלותי עוצם
 אשר המשכנות גם והלא ב״ה על הזאת החרדה כל את חרדתי למה לומר

 ה ובתוכם קדושים כלס ובגבעון ובכזב ובשילה בגלגל כה עד לפו היו
 למטה המשכן כשהוקם כי רבה במדבר שאמרו ז״ל למאמב־ס גס ומה

 באופן הגלות בימי המשמש הנער משכן הוא לתעלה משכן הוקס בארץ
 שבעולם הנער משכן כנגד יהיו מעלה של ב״ה כנגד יהיו שלא צם כי

 דומה אינו כי הוא כן לא אך כה עד כאשר כן עתה גס נא ויהי המלאכים
 יתרון אין המזריה בהר היו לא אשר למשכנותיו נבואה כאשר הלא כי
 בלבד רגליו להדום יהיה שנשתחוה שמה רק שבארץ מקומות משאר לנו

 במקום המשתחוה מש״כ מטה של במשכנות הנשפע משכן בחינת שהוא
 שנמצא תטה של בבה הנשפע מעלה של בה שלעימת ב״ה הוא לה׳

 הנקראת תבחינה למעלה שבחינתו מעלת נשל כמשתחו' בו המשתחוה
 ההווה באופןשאתה לה הוא למנוחתך ה׳ קומה לכן )ח( רגליו הדוס

 בלבד רגליך החס שבחינת ולא שבארץ עוזך ארון עס תהיה לעליון

 למנוחתך ה קתה יאתר או * עיזך ארק עם יהיה הנע־ שבמשכן
 כת עד כאשר יהיה ולא לעילם המנוחה היא שם כי עולמים ביה היה

 שהיתה באופן לתלחתה ויוצא למקום ממקום מיעלטל הקרון שהיה
 נוב או שבשילה במשכן וגס כנודע בארן ח' כאחת מקומות בשני שכינה

 אתה רק תלד כבוד ואינו גבעון אן
 כהניך )ט( : כאחד עוזך וארן

 בבא כי ז״ל מרבותינו ידוע כו' ילבשו
 בב״הלאהיה האדן להכניס שלמה

 שחמר עד רננו׳ כתה שאתרו גס נכנס
 כז׳ומיד עבדך דוד בעבור שלתה
 דוד אויבי פני נהכרכימז ואז נגבש
 דוד תאמר זה כי ויתכן קדרת כשולי

 לה הוא למנוחתך ה' קומה מעתה
 ארון עס נמצא שאתה פי על וחף
 יקל הארן עם שלהיוקך בחופן עוזך

 גסשכהניך כי מימך אבקשה ליכנש
 כהונת בגדי הס צדק ילבשו אז

 כתת שיאמרו ירננו שביניה' וחסידיך
 כל עס לי( הקרן נשיכנש רננות

 כי כז' תשב אל עבדך חד בעבור זה
 אס כי הארן הכנסת חה״ח לא

 בת עון על לי שמחלת שיודע בעטרי
 פגי משיב אינך שבעכורי בראו' שבע
 משיבה )יא( " היה כאשר כבה

 ההוא לעכין קידם יתברך הוא לך יעשה מזו גדולה ואומרת הקדש רוח
 מהקלה דוד ששאל רז״ל הודיעונו הנה כי והוא לך שמחל הודיע למען
 וזאת אחרי ימלוך שבע מכה שהיוצא בתה לי שמחלת אדע טאת ואמר

 חד שזרע כאופן לטובים להיטיב יתברך דרכו הנה הקדש רוח אומרת
 ה' חפץ כ״כ הנה אמר צדיקים ויהיו ה ברית י,שמרו אך מלכותם תכון

 תנאי שם זרעו כל למלכות כי לדוד שמחל להודיע שלמה את להמליך
 כלומר לדוד ה' כשבע יז״א תנאי שם לא שלמה ועל בריתו ישמרו חס

 יבטל לא לקו או צדיקים בניו יהיו שבין והוא דבריס שני דוד כשביל
 ישמרו אס תנאי שם בזה עולם עד להמשיכו אך )יב( בנו מלכות
 קריעת כשנגזרה הכתוב מר ת־ וזה עד עדי המלכות ימשיך אז ה קורת

 מעליך הממלכה אח אקרע קריע דלייו ביומה שלמה בימי המלכות
 אקרענה ה־^נך אביך דיד למען חעשכה לא בימיך חך לעבדך ונתהיה

 וז״א יהיה חלא כשר יהי? כץ בלו מלכות טפגס לח דוד למען כי הכה
 נחמכיס מימיו כלא קנאי בלי ואמת קייס כלומר אמת לדוד ה׳ נשבע

 שהוא כז' ישמרו אס קך תנאי בלי לך לכסא אשית בטנך תפרי הוח
 כו'אמר בחר כי )יג( : כו׳ עד עדי בניהם שגס לתה הזח התנאי

 כי תשיחך פני תשב קל שבעבורי בגיני לשתעשה שני טעס עזד הנה
 לא פסוק על הנה כי והוא לו לתושב חוה בציון ה' בחר כחשר הלא

 ויצא בעיר נכנס ז״ל הקשו בחד ואבחר ישראל שבטי מכל בעיר בחרתי
 לא או טרושלס ותבחר קו בציון ואבחר בעיר בחרתי לא והל״ל בדוד

 שמשרה באיש קלוי בעי־ שבוחר שמה חלא בדוד ואבחר בקיש בחרקי
 ראוי הבה וכו' חד בעבור אמרתי הלא פה יאמר ובזה שכינקו יקברך ט

 יתברך לו לתושב הנז' דוד את אוה בציון ה' בחר כאשר שהרי כר הוא
 בציון בחרת לא והרכבה מושב לך להיות בדוד בוחר להיותך גא שאס
 זולה לומר כו׳ מנוחתי ית'זאת בשמו ואומרת הקדש רוח משיבה )יד(

 בזמן לא אך בו לשבת המקו'בחרקי גם לי למושב שבחרקיך אלץ הנוגע
 יקר על הזה למקום שיש יתרון כי כהדרגה חס כי ההוא הנדר הזה

 שם התמידה שלא וגבעון נוב או שילה או כגלגל אינו כי הוא מקומות
 אס כי כתי' של נבנינם חצ״ל כי והוא עד עדי מנוחתי זאת חס כי שכינה

 פה לעתיד חך מערכי מכותל שכינה זזה לא כי כנודע בחרכנס גס
 מז״ל והוא אויתיה כי והוא בו שאשב גדר עד המקום יוכן כי אשב

 דירה לו שתהיה הקב'ה נתאוה עולם של ברייתו מתהלה כי האומרים
 שהוא ואתר זה יתקיים ופי'מתי )טו( לעתיד ומתקיים בתחתונים

 שאז״ל כמו זרץ ב בר פסת שיהי בזמן והוא כו' אברך ברך צידה כאשר
 שבז להגדיל בצידה והתחיל יפיפיות גלזסקאות להוציא ח״י שעתידה

 כן' לחם בה תאכל במסכנית לא השר ארץ ע״פ כמאמרנו והוא הלחם
 עניות מחמת או לפתן בלא לבדו לחם חיש יאכל סבות מב' לח כי שהוא

 מחמת לא אשר חרץ חתר דברים יתר חסר המקום היות מחתת או
 בה כל י-חסר לא כי לפתן מחסרון לא וגס לבדו לחס בה תאכל מסכנות

 ראו יאמר זה דרל יעל וערב שסועד הלחס חשיבות לגודל אם כי כלומר
 כ״א לפתן יחסר שלא לזמר צריך אין כי הלחם חשיבות יהיה כתה עתה

צדה של אביוניה זה כל ועם אברך ברך צדה כי עדינותה תכפל אדרבא

התאבים
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 אלביש אויביו י" נרלמשיהי: ערכתי לתך קרן
:נזרו יצ;ץ בשתועליו

 מה־טלב הנה לדוד המעאת ^יר ׳* קלג
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 ארת־־ יתדה ות צ!שם כי צץן על־הררי שירד

הברכה

אל חממות
 יחפצו שלא הלחם לתס יערב כך שכל לבדו לחם אשביע לצידה התאבים

 כו' אלביש וכהכיוז )טן( * מתחלה אביוניה היותם עם בצידה
 שכהני היות עם המקדש לבית הארן שבכניסת שאמרת מדכרך הלא

 כו' תשב אל דוד בעבור זה כל עם רננות כמה ירננו וחסידי צדק ילבשו

 בעבורי אס כי השערים יפתחו שלא
 לך שמחלתי יכירו למען שהוא
 העדר וחסידי׳ לכהניס יהיה זה והנה
 לעתיד להסכי אשלמה אך כבוד

 איןצ"לשלא כי ישע ילבשו כהניס
 כי לשיושעו קרבנות לעשות יצטרכו

 להם יהיה קדש נגדי ילבשו שמאז סס
 על רנן כי ירכנו רכן וחסידיה ישע

 ובזכו' הישועה על הים כשירת הישע
 הטובה רוב על ירככו עוד הרכה

 תתמה ואל )יו( להם שאטיב
 לאהחשיכס ראשון בית בחיכוך איך

 ולעתיד דוד בעבור אס כי להושיע
 שס לעתיד הכה כי כך כל אכבדם
 להראות אצטרך ולא קרןלדוד אצמיח

 שונאיו פני להפך שאהבתיך
 כי בעצם קרן הצמחת היה לא ראשון הבית בחיכוך אך קדרה כשולי

 שלא ע״י שאויביו במה )יח( מה הארה שהוא למשיחי נר שערכתי אס
 עבדך׳ דוד בעבור יאמרו עד וחסידים כהכיס ידי על השערים יפתחו

 כשולי דוד אויבי כל פכי נהפכו שאז רז״ל אמרו כי משיחך פכי תשב אל
 בזכות כי כזרו יציץ ועליז ואו בושת אלביש אויביו יאמר זה ועל קדרה

 על העליון בעולם יותר אז כזרו יציץ בתשובה וישיבו שילבשו הבושת
 הוא כזדו יציץ ועליו כן ידי ועל יאמר או * ידו על תשובתם התגלגל

 חכם על ולא לדוד ה מחל כי שיכירו מה ע״י בכבוד ופרח שיציץ שלמה
 לכבדו הוצרך כן ועל לדוד ועטרה נזר השגת זה שיהיה שבע בת בן מלך

 הס וגס דוד בעבור רק וחסידים ידיכהניס על הארן יכנס שלח אז
ז כמדובר לעתיד שכרם יקבלו

 בית ענין במזמור אומרו אחר כו׳ המעלות ^יר )א(
שתלוי׳ מה על וידבר בא בו שניכמדוב *

 לנו שגרס מה הפך הלבבות אחדות על שהוא ההוא המקווה הטוב עיקר
 לומר והוא וכו' טוב מה הנה ואמר לנו דימה ואשר כלנו אשר השני החרבן

 ממעל א' חלק כי יחשבו א' ישראל בני עס כל נפשות כי ידוע הנה כי
 יראו הגופיס שמפאת אס כי כלנו נתייחס ח אב בני לאחים כן ועל המה

 בארץ שגס למען כמוך לרעך ואהבת יתב הוא מצונו כן ועל נפרדים
 אחד לב לאחדים ונהיה נתאחד עצמו בפני אחד כל אשר גויזתנז בה אשר
 בלבד שלא לומר בארץ אחד גוי ישראל פסוק על אצלנו הכתוב והוא

 הצד כי יתאחדו השרשיס כי מישראל ונפש נפש כל שורש שם אשר למעלה
 בפני גוף אחד כל אשר בארץ גס אס כי כלן אחד ממקור כי שבהן השוה
 בספירודוזהו להקנות הגשם עצרס שלא אחד גזי יקראו בה גס עצמו

 ישראל כל אל כמדברת הקדש רוח אומרת הענין אל ונכא * בארץ א׳ גוי

 יחדבמיותס גס מצדנפשזתס אחיס הס אשר שבת נעים ומה טוב הנהמה
 ונעים עצמו מצד טוב שהוא כמוהו רעהו את איש כל הזה בעולם לאהוב
 חן יורק רעהו את איש שלמים בניתדס לבות כאשר כי הכל לעיני

 מביא והנני )כ( כעי׳ תואר הוא שזה להם וינעס הכל לעיני התחברותם
 הטוב כשמן הוא זה הכה כי והוא המפורש מן סתום וילמד לדבר ראיה

 ירדן ראשו על המשחת בשמן אהרן את שכשמשחו ארז״ל הכה כי והענין
 ספק ואין הכל לעיכי מרגליות כשתי זקכו בסוף והיה הזקן אל טיפין שבי
 היה אהרן מתחלה כי במקומו ככנס שמשה גס כי להורות העכין היה כי

 כן ועל עליו לבו יהיה אפשר והיה העס ובין הקדוש המלך בין במצרים
 זכה כן ועל בלבו ושמח וראך באומרו עמו שלס לבו כי יתברך הוא העיד

 יתברך עשה לבו כן כי ולהורות לבו על משפט חשן שיהיה גדולה לכהונה
 כי יכירו רואיו כל למען זקנו סוף עד טיפין שני גדולתו משמן ירדו
 יחד גס ואחיו הוא היו כי על גדול לכהן וימשחהו ה שגדלו אס כי זה אין

 הצואר ס מקו שהוא מלבושו שפת עד מגיעות מרגליות כשתי שלס בלב
 לפי בזה הענין אל וכבא י להתפאר המרגליות ענקי מקום שס אשר

 נעים הוא כך כל כי דעואיפה קדשו ברוח יתברך הוא שאומר דרכנו
 זקן על שיורד הרחש על הטוב כשמן בלבבות התחברות כשיש הכל בעיני
 אשר לבו ישרות על אהרן זקן על רק הכמשחיס יתר כל זקן על ולא אהרן

 כך לבס אחיות מכירים היו בזה כי רואיו כל בעיני נעיס שהיה ספק אין
 אות יהיה שלא גס יחד גס אחיס כל בשבת נעים הוא ההוא כשמן
 טוב רצון שפע ישפיע האחדות זכות כי באהרן כאשר הדבר על ומופת

 וילמד באהרן הדבר יתברך הוא שהראה אלא רואיהם כל בעיני וחן

קך קלג קלב תהלים
 נעים מה שהוא מניה דהליק מאי שפיר' ואחר )ג( המפורש מן סתוס
 הטוב בין מה תדע לומר כו' חרמון כטל באומת טוב מה אשראמר פירש
 היורד ובין הלב פירוד בעלי בהיותם השמים מן היורד השפע שהוא

 והוא ציון הררי על היורד לטל חרמון טל בין שיש כמה יתד גס בהיותם
 חלילה פירוד בעלי ישראל בהיות כי

 כלי אין כי מרז״ל כנודע ברכה אין
 הטל כן ועל שלום אלא ברכה מחזיק

 הררי על לרדת הראוי שלברכת
 יוליכהוה ישראל בני שס אשר ציון
 טור שהוא שניר הוא חרמון הר אל

 שלג מלא הוא ובקיץ בחורף כי תלגא
 לאיבוד הולך בו היורד הטל וכל
 יורד בישת! ואחדות שלום בהיות אך
 מה תדע יאמר וזה ציון הררי על
 יחד נס אחים שבת לבין הפירוד בין

 חרמון יורד שהית טל בין שיש כמו
 הררי על האחדות ידי על עתה ויורד

 מוכן שהוא המקום ידי על כי ציון
 ידי ועל כרכה לכס תהיה השפע אל

העולם עד חיים יתוסף האחדות
 שנאמר המות ממלאך חירות בסיני ישראל קנו ידיהאחדולן על כאשר

 לא שאז אלא עוד ולא לעתיד יהיה כך כו' ההר נגד ישראל שס ריחן
 י העולם עד חיים יהיו לעתיד אך העגל מכשלת ידי על החיים התמידו

 לא אפילו טוב הוא הזווג מציאות הנה כי יתפרש זווג ולענין )א(
 ההצלחה אין אך והולדה מהרהור לינצל זוגו בת יהיה

 לא פסוק על כמאמרנו ומתקבל נעים אז כי זוגו בת בהיזת רק בעצם
 אך זוגן לבת יזכה שלא נס ההוא עס־אשה אס כי לבדו האדם היות טוב

 הטוב על נוסף עזר שיהיה מה לו אעשה לבדו היות בלתי על נוסף
 מה וגס טוב מה הנה יאמר ובזה כנגדו וזהו אליו מקביל זוגן שיהיה זהוא

 יס הטוב מציאות שהוא ההתחברות שזולת יחד גס היזח ומתקבל נעים *

 ספרהזוהר במאמר זה מעיו או יחדי גס זוטוזהו בת היותה ייחוד גס
 פלו׳ בת אומרים הזה לעולס בואן שטרם כימה וכו׳ ראשון בוווג כאן על

 במעשיהם נפרדו אס פה בבואם אך ששניהסשוין ראשון זווג הוא לפלוני
 מעשיו לפי שני זווג כחמר זה ועל אחר לאיש והיתה להתחבר זוכיס אינן
 טוב לא ד׳א כמה טוב מה הנה אומר זוגו בת ליקח כדין שזכה מי ועל

 יחדיו היו שכקשר כחשרהסגסיחד גסנעיס הוא אך לכדו להיות
 שניהם הס כי נפרדו שלא הזה בעולס יחד גס הס ראשון נזווג למעלה
 הלא זוגו בת בהיות ההעדפה היא ומה )ב( הראשון לזווג וזכו כשריס

 נתפשט לא ועכ״ז נמשח בלכד אהרן לא הלא כי וכו׳ הטוב כשמן הזא
 שהשפע המקבל הכנת על רק זה אין כי רקבאהרן הזקן עד השמן

 הזקן על יורד מהראש שאס הראש על הטוב כשמן וזהו ויורד מתפשט
 מדותין פי על היא בזקנו שיורד והטעס זולתו ולא אהרן זקן דוקא הוא

 השמן שירד לכך וכה כן על כי אחיו עם מאחדותו שהוא ביותר הטובות
 עם שלס לבו שהיה אחדותו מדת להורות מרגליות כשני וקנו סוף עד

 קנא ולח ישראל ובין הקדוש המלך בין להיות מנויו שלקח עס משה
 כן על לאשתו תיש בין שלוס משיס היה וכן יחד ^טיפין הב' וזהו עליו

 שנמשח אחר ששוס מדוהיו פי על וזהו זווג עניןאחדות ית הוא בו הורה
 השמן שנמצא מדוהיו פי על רק זה ואין אהרן זקן אס כי בזקנו ירד לא

 היות עס הזווג כן בו אותו והורה זו הוראה להשפיע בו הכנה הטוב
 עסכלזה לבדו האדם החת טוב לא כי מצות והוא טוב הוא זווג שכל

 לפי אחדות בעלי סהס ן הראש זוגו בת לו נזהני׳ מעשיו לפי זנאי כשהו׳
 ספר כפירוש די בלי עד בזווג להתברך הכנה המצות זכות ומוצא שורשם
 זוגן בת יטול יזכה שאס העולם על בבואם שהוא שני כחןכזווג על הזוהר
 אל ומתברכים לפלוני פלוני בת למעלה כשאמרו בראשונה לו שהיה

 כטל משל לך אמשול בחוש זה לראות הרצה ואס )ג( תעצמי אחדותם
 על הטל ברדת הנה כיי הלגא טור שכיד הוא חרמון כי והוא וכו׳ חרמון
 כי הוח א׳ ציון הררי על שיורד ואותו חרמון הר על שיורד הטל הארץ

 כאבד בחרמין היורד חלק א׳ שהכל ועם השמים מן כאחת יורד הכל
 ציוץ הררי עלי שיורד חרמון כטל וזהו לברכה הוא ציון בהררי ושיורד

 שלג מלא כיהואהר הפרחה שם חין בחרמון עכ״ז אי היותו שעם

 ומצלת מפריח טל אותו ציון בהררי אך שנת אחרית ועד השנת מראשית
 כןהזווג בחרמון כן שאין מת הברכה ה'את צוה שם כי והרק ואין

 אחדיס שהם זה עם זה העצמיי והתייחסותם מעשיםטזביס שבמקיס
 כרוך רס1מק שיהיה שהוא הברכה את ה צוה זוגו בת שהיא בשורשם
 זהטוכ ומזוני בני הרי המזון ברכת גס האת וריבת ולרבות לפרות

העולם עד חיים אס כי הזה בעולם יהיה בלבד לא חיי שהוא השלישי

עד



קלה קלד קלג תר-לים אל דוממות

 : עד־העולם חיים הברכה
 את- ברכו הנה׳ המעלות ^יף א קלף

 יד־׳ודת עבדי—כיתי רה1\ה
 שאדידככש נ בדילות: יהרה כבית הלמדים

 מציון יהוך־ז יברכך ג :ארת־יהוה וברכו קדש
: וארץ שמים עשה

 אחאי ר' כמאמר שיקרת יהיה בכלל עי ולא עד יהיה ואס בכלל ועד עד
 הדס ח' שעה עד חיים הס בתוחס גס הגדולים שהצדיקים יאשיה בר

 כי וידוע נתחיה ועלים אחת שעה לעפרם שחוזרים המחיס תחיית
 העולם עד חיים וזהו הנא עולם בקרא והלאה מתתחיה רז׳ל ן בלש

כ ומש ההוא העולם עד חיים שיהיו

 אפילו נהנתי שלא העולם זהיה שאמר מי לפני וידוע גלוי וחמר למעלה
 כעשרה שנבראו הדברי׳ שמכל שכיון בביחו׳משלי וביארנו קטנה באצבע

 ומלואו העולם כל שכולל כנודע ית' אצבעותיו עשר הנרצחים מאמרות
 שבכולם וקטן שבמאמרות האחרון שהוא קטנה כחצבע חפי׳ נהנה לא

כו׳ לברז הקדם היות טוב לא שהוא

 המעלות שיר 0) מדד
 ו 3 הנה

 ה׳ רחוק כי למדונו הנה נו׳
 מגואלות ידיהם אשר ■מתפלת

 גס מפי למדו כאשר ת קי עש מ בבצע
 עידידענו. *הפלהכן' כיתרבו

 הגלות בימי נעה" להקנה אין ני

 מקדש שנקראים כנסיית בזי אם ני
 כמאמרם מדרשות בבתי וביותר מעט

 ציון שערי ה' אוהב פסיק על ז״ל
 אחרי כי והוא הענין אל ונגח * נו'

 לעשות ית הוא יפליא אשר סומרו
 ה'כז׳ אל ישראל יחל כאו׳ שמו למען

אלהינו בחצרות יהוה בבית לכודים ב

הללו

בשני המשיח מלך ענין וסיפר
 הללו הוא ישראל לכללות שראוי מה הבה אמר הסמוכים המזמורים

 שאז יעשה שמו למען כי ה עבדי בשם הנכללים כל ה שם את וברכו
 הס בלילות ת' בבית העומדים ובפרט יה כס על יד כי כענין יושלם

 יותר ישמע לכס כי לילות הנקראים בגליות הפלה בבתי השוקדים
 אז כי כלל בבצע מגואלות כפיהם יהיו' שלח בזאת אך )ב( בפרעות

 קדש ידיכם שאו לכן מלאו דמים ידכם כי שומע איננו הפלה תרבו כי ס1
 ערס ה את בברכם מיד תפלתם השי״ח ישמע יש כי והוא ה' את ברכו1

 שאמרו ובניו חייא כעניןר השמים מן סותם יענו באמצעיות ישאלו
 אותם יענו לח ויש זיקא ונשב הרוח משיב מיערא זאתא הגשם מוריד

 י שכשהשאן כפיס נקיי שתהיו קדש ידיכם שאז אמר באמצעיות ישאלו עד
 ׳ בלבד ה את וברכו ובזה עקבהס לכלוך בלי קדש יהיה בתפלה ידיכס
 מהיושבים ולמעלה )ג( השמים מן ותעה־) תענו שחלה בלי כי כלומר
 בגליות בתורה ועוסקים מדרשות בבתי היושבים הס כנסיות בבתי

 שמיס העושים הס כי הזוהר ספר כמאמר ית בה הדבקים הס אלה ני
 הסודות בחכמת חדושיס וחדש עסק ע״י יתב' לפניו הרוחניים דשים ה

 למיעועס חלה והכה חדשת ארץ הפשט זע״י חדשים שמיס יבראו
 חמר זה ועל הרחויה וטהרה בכשרון לעיסקיס גס ומה יחשבס לאחדים

 יהב הוא כי בעצמו ה יברכך שגס אס כי לך ייטב שלעתיד צ״ל איי הנה
שיברך זה הוא מי את ופירש משס שכינה זזה שלח מציון מעתה יברכך

: כמדובר בתורה העוסק הוא וארץ שמיס שעוש? מי את מציון
 תפלת תקן אברהם כי ידוע הנה כז' המעלות שיר יאמר או

 גס * ערנית תפלת ויעקב מנחה תפלת ויצחק שחרית
 נשבע שנאמר כדבר צדק מלכי תחת כהן ית עשאו אברהם כי ידענו

 ה את ברכו הנה אמר הענין אל ונבא וכו' לעילם כהן אתה ינחס ולא ה׳
 זז? עליו נצב ה והנה כד״א ערבית תפלת כשתיקן יעקב על נצב שהיה

 בתפלת ה'המבורך את ברכו לומר שהוא ה'בלילות בבית העומדים
 בלילה ששורה טומא' מכח מסואבות שהידיס בבקר ואח״כ )ב( ערבית
 את ברכו בשחרית גס לומר ה' את וברכו בנטילה קדש ידיכם שחו עליהן

 שאן ובבקר ה' את ברכו בלילות שיאמר יתכן או כנגדאנרהס שהוא ה
 וגם כהן שהיה אברהם כנגד כהניס ברכת ישראל את לברך קדש ידיכם
 תצטרכו לא בערב ובזה )ג( וברכן באו׳ הוי״ז תוספת וזה ה את ברכו

 עת והיא שס שנעקד יצחק כנגד מציון ה יברכך או כי זה ולא זה לא
 וזהו בפרטים המשגיח ית׳ מאתו עצמו בפני וח ח כל ברכת לקבל רצון

 תפלת ע״י וארץ שמיס ועושה מקשר חתה אז כי והטעם מציון ת יברכך
 שהוא וארץ שמיס עושה והוא ויעקב אברהם את המקשר יצחק סכננד
 תאמרו הלא יאמר אן )א( • שנעקד ממקו ברכת תושפע עי"כ1 באמצע

 אצמיח שם אמרתי כך כי דוד על הוא עיקר עושה שחני הבטחתי כל כי
 עליהם נחוש לא ולמת הס עבדיך ישראל שחר כל גס והלא כו׳ לדוד קרן

 ההוא תעוב הוא ומוכן מזומן הבה תמעלו' שיר אמר לזת הס גס ותבטיח
 את ברכן לכן המשיח מלך הוא לדוד קרן כשאצמיח הבז׳ כזמן לכס שיהיה

 העומדי׳ וזהו האלו בגליו׳ כנסיו׳ בבתי ה עבדי כל שכר לשלס הנאמן ה׳
 בשם מעתה תבטחו כי כלומ׳ מרז״ל כנראה הגליות הן בלילות ה׳ בבית
 ושמא )ב( שלס בשם אותו ברכו ומעתה אותיותיו רבע א בכל שלם

 קדשנו בית נחרב מאז מעלינו הזה הגדול השם נסתלק הלא חאמרו
 אדנות שם אס כי בציון שוכן הזה הגדול השס היה לח מהחלת ואפילו

אצבעותיו עשר הקדו׳שזקף כרבינו והו׳ איפת זאת עשו ללא שכיב' הוא

 נהנה לא האשה בזווג שאפי' לומר
 נפלאה קדושה שהיא הנאה לשם

 יאמר ווה קדושה בכונת היה שהכל
 שהואכענין קדש ידיכם כלכם שאו
 עשר כל כבחינת ההנו שלא רני

 שלם השט מיד כרכו ונזה אצבעות
 השם כי מציון כימידינרכךה )נ(
 יהל שגס אס כי שלם יהיה נלנד לא

 כלנדומשס אדנות שם ולא כציון

 ה יכרכך וזהו יהיה שם כי ינרכך
ישנ^היס האמנם תאמר ושמא מציון

 עשה חומר איני כי וארץ שמיס עושה
 עשית עושה יתברך שהוא עושה אלא

 יהין באופן וארץ שמיס חדשת
 שיהיה תיקון שהוא הרקיע את אלהיס ויעש כד״א בהס להשרות ראויים

 או )א( ,יזככס כי לארץ שמיס ומתדמיס ממש חדשיס אותם כעושת
 ישראל כל אפשר אס מרובים נהיה הוא טוב טוב ה' חת לברך כי יאמר
 כנסיות בבתי המתקבצים ה׳ בבית העומדים לחו וחס ה׳ עבדי כל וזהו

 וזאת מקדשמעט)ב( הס גס נתייחשכי לא כ״ה לנו שאין הגלות בלילות
 מה שאז בצע או דמים ידיכם ימלאו שלא תפלהכס תקובל למען עשו

 שומע אינני חפלה תרבו כי גס כד״א לרצון יהיה לח ת׳ חת שתברכז
 ולא )ג( ה׳ את וברכו קדש ידיכם שאו אדרבא אס כי מלאו דמיס ידיכם
 שהוא ה'מציון יברכך זה דרך על ישתלם יחיד חס אפילו כי לרבי׳ בלבד

 עצמו בפני אחר איש אה איך תתמה וקל בציון שכינה להשכין מספיק
 הלא כי בתוכם יהנה אח' וכל לכלל שפע פיהן אס כי שכר לו לתת יחשיב

 אחד בשביל כי הוי אחד חדס וברא וקרץ שמיס עשה יתברך הוא כי ראה
 יאמ אי )א( קח* אדם שברא מהטעמים קחד והוא שלם עולס עושה

 להיות אתכם שויכה מה על ה את ברכו הנה הלז בגלות יושבים על
 ועוד ה׳ עבדי להיותכם ה' את ברכו דבר כל קודם הבה וזהו ה׳ עבדי
 לכס שהיה הגליות שהם בלילות ה בבית עומדים היותכם על שנית

 עוד ועשו ב( ) כנסיות בהי בגלית לכס אתכם שזיכה מעט למקדש
 ר׳ למעלת ותזכו ועין בצע מכל קדש ידיכם שאו שהוא וח וחסיד זכות
 דרך באמצעיו׳ ישאלו טרם טובותיו על ה' חת ברכס ידי שעל ובניו חייא

 ואתא הגשס מוריד זיקא ונשב הרוח משיב אמרו להם מטיב היה שאלה
 בלי בלבד בברכה כלומר ה חת ברכו כן וע׳י קדש ידיכס שחו כך מיטרא
 הרבוי יו״ד בלי ידיכם שאמר מה הוא כוונתו ובכלל כז' ה' יברכך שאלה
 יברכך א' כאיש כלס את )נ( ה' עס כאחד כלס כאחדות שיהיה שהוא

 יעדיף ועוד כציון שוכן זה׳ היא ציון ברכת כל כי והוא מציון יוחר ה'
 שמיס עושה בזכותך ואתה הארץ מן אחד חלק היה ציון כי הזח והטעס

 לבדן הארץ מחלק יוחר וקרץ שמיס עושה יבורך לא ולמה כלס וארץ
 נעשים אורות הס החדשים וקרץ שמיס כי הזוהר מספר הנודע והוא

 החדשה והארץ החדשים השמים כי זה ע״ד או * צדיקים ישראל מזכיות
 את בהס לענג והס פשה נאמר לא כן שעל עושה ית הוא שתמיד הס

 תהיה לא חיך לישראל וארץ שמיס עושה תמיד אס אמור כן וחס ישראל
מערך חינה אשר הישנה מהארץ חלק שהוח ציון על יהירה ברכתם

: וחרץ שמיס עשה חמר ולא שה פי י׳מי החדשה יאיכזת

 אמרתי אשר השלם שם את
 יצאו אז כי מצרים יוצל,י הס ה' עניי נתואר למתוארי' הוא הללויה
 ישראל כני לי כי שנאמר ה עבדי נתואר ונכנסו פרעה עבדי מתואר

 חידוש הוכר שם כי והוא מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר וכו' עבדים
 והתדושהוא שסה עשה אשר והמופתים האותות העילסעלידי

 ב' צר אלא צור תקרי אל עולמים צור ה ביה כי כד״א יה בשם הנרמז
 אמרתי לכס כי לומר ה' עכדי הללו וזהו אלה אותיות בב העולמים

 שעומדים אותם על ה'הוא שם חת הללו אמרתי ואשר )ב( הללויה
 ועומדים ב״ה לננין זכו אשר כי הבנותו אחרי המקדש כית הוא ה בבית

 בחצרות ואשר בשירם ולוייס בעבודתם כהניס הס ה בבית מהם שם
 שם כי שלם השס את יהללו ישראל בעזרת ישראל שם אשר אלהינו בית

 בעזרה העומדים והעם הכהניס ואז כנודע ככתבו השם נזכר בלבד
 שאמרתי מה הקודם מעין יאמר או ♦ בפנים הנז' ה את מהללים

הללויה



קלה תהלים אל רוממות
 ©יהללו שהמרתי ותה מצרים יוצאי ,ה עבדי שתהללו מה הוא הללויה

שלמעלהכהיותס הואב״ה ה' נניח שעומדים אותם הוא שסה את
 כנודע העליון של חצרות הנקרא מטה של ב׳ה הוא אלהינז בית בחצרות

הזה העולם כי כעליון כעומד נחשב בתחתון העומד כי ז״ל מרבותינו
 העליון כפני והצר לפרוזדור חמה

 יום טוב כי פשוק על אצלנו כמפורש
 שחולים פסוק ועל כו' בחצריך

 ז״ל אומרם והוא בס״ר כו' ה׳ בנית
 בכ׳ה העומד כי רכים במקומות

 כאלו הכתוב עליו מעלה מטה של
 ושמא )ג( מעלה בשל עומד

 מי אל יה שם הלול תייחס איך תאמר
 כי נס ומה שלם ה' עבדי שתקראם

 היה שלם בשס מצרים יציאת ענין כל
 וידעתם ה אני כי מצרים וידעו כד״א

 הללויה ואמר חור לזה ה אני כי
 הללו שאמרתי מה לימר ה' 3טו כי
באותיות ידי על כי על הוא יה

 : נעים כי לשמו זמרו יהוה בי־טוב הללריה ג
 כי ה :חיסגלתו ישראל יה 1ל בחר קכ17כי;י י

 :כי־גדוליהוהואדנינומכל־אלקים ידעתי אני
 ובארץ בשמים עשה יהוה חפץ—אש! כל י י

 מקצה נשאיכש מעלה ::ל־תהמות וי נימים
 רוח □וצא־־ עשה למטר ברקים הארץ

 מאדם מצחם בכורי שדהכה ח מאוצרותיו:
^ת;םבתוככי ט :עד־בהמה

מצרים

 נהן נהןידעתסהננרא פנניא העולם יזרום חמקת נמצייס שראיתם
 על בהלל הבית בבנין כך אחר שתוסיפו ומה עליכם ה טוב כי הכרתם

 יהי כי הוא הלא הדבר הוף היה השלם על מאז שגס אחר השלם השם
 רק מכס לפרוש מתגאה בלתי נעיס היותו על לו שתזמרו יתר הלול

 טעם ועוד )י( עמכם ושורה דעתו מערב וכביכול אתכם מתקבל
 בלתי יעקב בשס מכונים בהיותם יעקב כי הללויה שאמרתי למה שני

 עולמות השני חידוש אמונת בלבס להשקיע יה שם להלל לו בחר כשרים
 שהם זה שם של סגולתו שהם למה זה שם להלל בחרו ישראל והנקראים

 העיקר אך העמיס מכל סגולה לי והייתם כד״א עולמים השני סגולות
 ים שם את הללו יאמר או )א( * אותיות הארבע חחדות כל הוא

 ה' שם חת הללו שאמרתי מה ד בן ה שם את הללו וגס אותיות שני בן
 שאמרתי ומה )ב( ה עבדי הללו וזהו ה׳ עבדי להיות שזכיתם על הוא

 אלהיט בית בחצרות בהיותם ה בבית העומדים על אמרתי הללויה
 מטה של ה 33 הבחיס כל כי ז״ל מרבותינו רבים במקומות כנודע והוא

 נבואה פסוק על וכמאמרנו מעלה של בב״ה הס כחלו עליהם מעלה
 ומשתחויס צפופים עומדים שהיו יוכיח הכפוריס ויום למשכנותיו

 כמפורש מטה לשל כמחובר הוא מעלה של שב״ה חס כי זה אין כי רווחים
 הוא מטה של בה כי אצלנו ומבואר כוי לי באומרים שמחתי במזמור אצלנו
 למה וזהו כו' בחצרות ה כבית שתולים ענין והוא מעלה לשל כחצר

 בבית העומדים כי כאחד עולמות בשני העומדים הוא הללויה שאמרתי
 מטה של בה הוא אלהינו כית בחצרות בהיותם מעלה של ?•"ה הוא ה

 שם את הללו זה ענין להורות כן על עולמים צור ה' ביה כי יה שם וזהו
 אלה יתברך שמותיו משני אחד כל אל להלל שני טעם ועוד )ג( * יה
 לכס ניכר זה שס ידי שעל על הללויה יה שם על והוא בחינתו על א' כל
 טובו ממשיך אלו אותיות כשתי שכרא עולמות השני ידי שעל ה טוב כי
 למה אס כי יתברך מאתו ההפשטות שהם עולמות השני כרא לא כי

 עילם כי הכא וכעולם הזה כעולם להיטיב ומרכה חשד וחפץ טוב שהוא
 הוא הגדול שמו שלמות שככל נעים הוא כי על שמו וזמרו יכנה חסד
 כעיניו חן שמוצאים חס כי עמו הצדיקים את לדכק מתגאה כלתי נעים

 אחיו אל כאיש עמו מחכרט שכמעט נעים משמעות שהוא יתברך
 תאומים אתים לשני חשל ז״ל רכותינו ואמרו ורעי חחי שקורחיס

 הזאת הגדולה השניה כפני הראשונה הכחינה מזכיר שחני ומה )ר(
 כשס הנקראים ,א ס־גיס שני יש יתברך כעמו כי הוא הלא העיקרית

 שלומי הס ש יכנה ישרחל כשם כאשר י כעצם שלמים הבלתי יעקב
 הזה העילס אל יביטו כן שעל כשכר כותרים האי והסוג ישראל אמוני

 כי וזהו להם מטיב יתברך הוא שבהם יה בשס הנבראים ז הב והעולם
 ה*אך טוב כי הללויה אמרתי זו בחינה על כן ועל יה לו בחר יעקב

 השכר אהבת על ולא כי דבקים סגולתו להיותס רק מביטים אינן ישראל
 להיות אליו חותם משוה שכמעט נעים כי לשמו זמרו אמרתי זה סיג ועל

 כי )ח( : כמדובר לרסוף אין אשר והנעימות היזן שהוא כגולה לו
 ים שס את להלל טוב כי אמרת הלא חיש יזמר שמא וכזי ידעתי קני

 הוא. גס להללו נאות כלתי תאם הוכרת לא אדנות שס ואלו ה שם זאת
 שגס ידעתי כך ה גדול כי יקעתי אני שכאשר חס כי הוא כן לא חלילה

 חפץ אשר כל הנה כי )ו( אלהיס מכל גדול אדנות שהואשם ואדונינו

 ליודעים כמפורסם וכארץ כשמים ט7ח שם הוא אדונינו עשה ה׳ שם
 * הגדול השס חפץ אשר כל ופועל המשלשל היא אדנות שם כי חן

כי חלילה שיורה אלהיס מכל אומרו אל לב בשום יאמר או )ה(
הפרש ואץ מכלם גדול שהוא אלא אלהיס יש יתברך זולתו

קכא
 הפה אך חלילה בה כופר הוא וה המאמין כי אמת והן במדרגות רק

 ידעתי עתה האומר יתרו מאמר על הלז הקושי הקשינו התורה בביאור
 זולתו באלהיס ממש יש כי חלילה ירחה הלא כי האלהיס מכל ה גדול כי
אס כי הכתוב יזשתעות זה אין כי כתבט אך מכלם גדול שה אס כי

 ידעתי וממה ה גדול כ* ידעתי עתה
 ע'א הנחתי שלא מכלהאלהיס זה

 כי וידעתי למדתי ומהם עבדתי שלא
 יתברך והוא הבל כלס ה'כי גחל

 ונפלאות חקר אין עד גדולות עושה
 הזה הדרך ועל מספר אין עד
 אתה' להלל אמרתי הלא יאמר

 כי העמיס יאמרו והלא לעד ישתבח
 במה להס ים ואולי אלהיס להם גס

 ונס לדבר צריך איני זה הבה להללס
 מצד אס כי איכותו מצד להללו לא

 ככתובים כמפור זהטכותיו פעולותיו
יתב' מציאותו על כי באחת הנאמרים

 דבר הוא זה כי לאומרו צורך אין
 הוא שכיבה הוא ואדוכיבו ה' נחל כי ידעתי אני כבר כי ומפורסם פשוט

 והראיה )ו( נגדו כאין כלס כי חלהיס מכל ידעתי ותמה אדנות שם
 הוא מהיות יבצר לא זולתו אלוה חלילה היה אס כי היא מפורסמת

 בקצת יתברך הוא אז להפך או בארץ והאחרים בשמים מושל יתברך
 כת עשה ה חפץ אשר כל כי ראינו הלא בשאראך והאחרים יסודות
 ראיה הנה בידיה ימחי די מאן זלית כאחת היסודות ובכל ובארץ בשמים

 כי והראיה )ז( היסודות ובכל ובארץ בשמים חלהיס לבדו הוא כי
 אך רוח בשיבת ובלי ברקים בלי להמטיר יתברך הוא יכול הים הלא

 היסודות ובכל ולמטה למעלה שליטתו כללות אחת בפעולה להורות
 הפך והס עשה למטר ברקיס ולמה הארץ מקצה נשיאים מעלה וזהו

 רוח ומהצורך מאוצרותיו רוח מוצא וגס מיס ווה אש זה כי המטר
 ביסוד למטה פעולה כאחת להורות רק זה חין אך אך מיס להמטיר

 והם האש מיסוד וברקים נשיאים הס המיס יסוד ממנה להוציא העפר
 וארבע וארץ שמיס כוללת אחת פעולה הרי רוח מוצא וגס השמים מן

 ידיו מעשה כלס כי בכלס מושל לבדו יתברך הוא כי להורות יסודות
 המושל אלוה מכח אלו א'מיסודות נמנע לא פעם בשום למת כן לא שאס

 אויכוין )ה( חלילה חלילה מלתו שאין חס כי וה אין אך המעכב בו
 כבודו השמיס ועל ה רם כי באומרם למזמה ימרוהו אשר על תשובה
 כז' ה' גדול כי ידעתי אני לז״א העכורה הלזו כארץ יפעל ואיככה

 ודס כבשר אינו הלא כי בארץ יפעל חיך גדולתו על תתמהו ואל )י(
 ואס בפועל עשה במחשבה חפץ אשר כל אס כי בגשם גשם הפועל
 הדברים משלשל יתבר הוא כן על המחשבה דקות מלקבל עכורה הארץ

 כארץ גשמית הפעולה ומתראית המציאות ומתעבה השמים ידי על
 ומהם בשמים כפועל עשה במחשבה חפץ אשר כל כי ובארץ בשמים וזהו

 ההשגחה י{ ראיה ועוד )ז(* ההתפשטות דרך ליודעים כנודע בארץ
 הארץ מקצה אפילו אותם שמעלה והוא כז' כשיחיס מעלה יתברך הוא כי

 כי לא אס משם נשיאי' יעלו וחיך נחל יובש מקום שם כי מהים הרחוק
 העולים האדים כי הטבע חכמי כדעת תאמר ושמא והעלם מכרם צורם

 והבההיחלתי המטר והוא למיס ונהפכיס המתמונגיס הס ?ארץ מן
 ואס מאד ויבשה ננובה הנגב ארץ שס כי הארץ מקצה באמור לדחות

 עשה למטר ברקיס כי מהברקים אשיבך עוד בדבר תתאמץ זה כל על
 נוסף לחות התהוות בעת איך החדיס להתיך ואס לוה ברקים בצע ומה

 כי תאמר ושמא השגחה רק זה אין אך כרגע הפכו יתהוה בעילם
 אל קצתס מתהפכים תמיד מהגלגלים למטה אשר יסויות הארבעה

 הרמב״ס הביא כאשר ההויות יתהוו כן ידי ועל ס סמיכות לפי קצתם
 התהוות בעת כי הברקים על להשיב אפשר היה כי ידי ועל כמדע ז״ל

 האשיהאויריחהוה יסוד מסמיכות כן אד המים אל עפר מסמיכות
 כעת בזעף הנושב הרוח מן ראיה לך אביא עוד לכן באויר פורח ברק

 הרוח יסוד ידי שעל לומר אין כי לחט ההולך מצויה כרוח שאינו הגשס
 הרות אס הלח כי ההוא החזק הרוח תתיילד והמיס האויר או האש ויסוד
 הימנו נוח יסוד עס בהצטרפו איך זעף משולל הוא הפשוט יסודו עצמו

 ומשבר הריס מפרק חזק רוח לחט ההולך המצויה מהרוח קשה רוח יצא
 פרטית בהשגחה מאוצרותיו רוח מוצא יתברך שהוא ודחי אלא סלעים
 הממטיר הזאיתברך כי גשס ומטר העבים אל נקיש ומזה שעתן לצורך

 בכורי עהכה )ה( ; כלל בטבע ולא ברקים ומשלח הארץ על
 בעצנע כביכול הלא כי השפל בעילם יתברך השגחתו אל ראיה עוד כי׳

 זה ואין בהמה עד מאדס היות עס שליח ולא הוא מצרים בכורי כל הכה
רוממותז נגד דבר בזה שיורה ולא )ט( השגחתו פרטוח להודיע רה
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קלו קלה תהלים אל רוממות
 ידי על בייחוד עבדיו *זכל פרעה בגיולי לכנוע כשרצה הלא כי יתברך

 עס שליח ידי על מצרים בתינכי ומופתים אותות שלח זו״א עשה שליח
 היה לא כי היו ואהרן משה ידי על כי כנודע עבדיו ובכל בפרעה היות

 עמה כמדבר הוא לנוכח ככי בת זחומ״ז בעצמו לעשות יתברך כבודו
 הנה אמת שדברי תעידי אה כלו'

 עם מצרים בכורי זבענין גדילתו הורה
 ידי על עשה בהמה עד מאדם היות
 הכרח והיה השגחתו הורה עצמו
 הטעם לנו א כמפורש ידו על היות
 תאמרו ז ושמי )י( בס״ד מו במק
 בהשגחתו גדול קושי יש זה על הנה

 חת שהצרו למצריים הלא כי יתברך
 עשה כאשר ,איחס כלה ישרחללא

 אשר כנען ממלכו' ולכל ולעוג חין לס
 את ויקח ויכלס ישראל חת היצרו לא
 היא התשובה והכה מידם ארצם כל
 חס כי היה לא לאלו שעשה מה כי

 מאז לישראל היתה היא כי ארצה על
 מלכים והרג רביס גויס שהכה וזהו

 ונתן )יכ( כו׳ לסיחון עצומים
 חת הרג שלח מה כי' נחלה ארצם
 ולא ועמו ממלכתו כלה ולא פרעה

 היתה יען הוא הלא נחלה ארצו נתן
 לייעדה אשר עמו לישראל נחלה

 מה החבית עם דבר מאז יתברך הוא
 היסה כן מצריסעל ם־וקקתרץ

 * בה כשארי ויושביה לפלטה מצרים

גויכשובכל-עכדיו כהרעה מצרים
 לסדזקימלף יא :ץצומ״ם מלכים והרג רביס

 : בנ^ן ממלכות 'ולכל הכ^ן ף מי ולעוג האמרי
: עמו לישראל להנחלה ע

: לדר־־ודר זכרך יהוה לעולם ^מך יהוה( י יג

טי

טי

יז

 : יתנחם ועל־-עכדיו עמו יהוה כי־־ידין
 : אדם ידי מלעה וזהב כסף הגלם עציי
 :יראן ולא להם עעים ידברו ולא להם פה

יאזעיאףאיך־יש-;רוח ולא אזגיםלהם
 —אשו כל ן!שיהם ידדו כמוהם יי׳ : כפיהם

 יהוה”את״ ברכו י^ראל בית יט בהם: בטח
 ברכו הלוי כירה ד :את־יהוה כרכו אהרן בית

 כרוך כא : את־יהוה את־יהוהץראייהוה^כרכו
:הללחיה יהשלס שכן מציון יהודה׳

 כילעולכש כי־־טרב הוה6 הורו קלו"
לז^לה; הודו 3 חסדו:

כי' לעילם שמך ה׳ )יג(
 הוקשה שלם כשס ולמי יה יחותלהללכשס הבחיכותלמי ב' חלקו אחר

 חס כי שלם השם כל ולא ככתבו השסנזכר חצי שהוא יה שס למה לו
 ה' הכה אמר כן על דר לדר זכרי וזה לעלם שמי זה כאומ' אדנות בשם
 כזכר שיהיה זכרך שה' ללח זמן ככל לעולם הוא אותיות ארבע בן שמך

 על יד כי כחמר שעליו בזמן שהוח ודור לדור מסור רק עתה חיכי ככתבו
 שהוא דור מהר מסור הדב שיהיה ית'זמר הוא כי דור מדור כוי יה כס

 עכיןבעתה והוא קחר בדור יהיה לאו הס בחרא' יהיה זכו שאס
 בדור יהיה זכו שאס דור מדור וזהו כעתה חחישנהלאזכו זכו :כה אחי
 שהיזרתי מה ופי׳והמר )יד( כעתה של בדור יהיה לחו וחס אחישנה של

 וז״א מעמלק עמו ה ידין כאשר שהוא כו׳ ה ידין כי הוא ודור לדור וכי־ך
 השם כל ככתבו יקרא אן כי והוא כאשר הוא כי מלשונות א' כי כיייין
 השתי רק ככתבו כהגה אינו עתה אך אחרונה הוי"ווה״א גס שיכלול
 כלו נהנה להיות כלומ' שלם השס שאין וזהו יה שהם ראשונות אותיית

 לשלש׳ כי הסוד בדרך פורש והטעם מעמלק נקם עד בלב־ יה רק
 הנרמזים לאחרונות אך שפע הגלות בימי גס יחסר לח עליונות ראשונית

 בין הפרש יהיה לח שאז העתיד עד ברכוי להשפיע כעת בו"היהסר
 ישראל יתחייבו אולי תאמר ושמא בשניהם המ;ג יחסר לא כי לחלו אלי

 הלא יננדונו לא ומעשינו כן יהי נבטח במה אמר לזה לכך יזכו ולא בדין
 ישראל כל הס לעבדיו ועל עמו הרחמים בעל ה׳ ידין לעתיד כי הוא

 ידין לא כי לומר כו' עצבי בראית טו() יתנחם המירוהו ולא ה' עובדי
 בערך אך חי כל יצדק לא כי יתברך ואליו שממנו מה כערך אותכי

 אנחנו יתברך עבדיו כי צדיקים נהיה בערכם כי אצלנו מה החונט'
 הלו חך מחומרו מעילה שצורתו האדם הפך יעבדוס אשר הגויס ועצבי

 בה חין כי הבל וצורתם וזהב כסף חומרס כי מצורתם מעולה חומרס
 ושמא )טז( בקרבס ין ־ רוח וכל ימות אשר אדם ידי מעשה רק איכות
 וישמעו שידברו אזטלסמהות עלידיכשיף עושים כמה הלא תאמר
 וזהו הדובר שלהם הפה אין הנה אמר בס הדוב חת זכרותי' דבר וישיבו

 ואין יוצא קול ששומעים רק שפתותס ינועו לא כי ידברו ולא להם פה
 הכתוב מאמ ז? דרך ועל בו השורה אחד כח רק הדובר הוא נבזה העצב

 בעיניס תלויה ראייתס אין כי יראו ולא להם עיכיס וכן בהס אין והדבר
 זגסאזניסלהסולא )יז( פתח ולא עמץ לא עפעפיהם יניעו לא ני

 שם מושאל כח רק אינו כי ההוא הכח עס בדברם בעצמס הס ישמעו
 הדובר פיהס וחין דבור שישמעו כפיהס רוח יש לאשר הוא זה כל והנה

 אף וז״א ימעטו זה מהכל כי בפיהס כלל רוח אין אשר שכן וכל כמדובר
 כ״ש שפירושו חומר כתי שוככי חף כמו הוא אף אומרו והוא יפכו׳ אין

 כלומר אף הכל פקוא אמרתי כפיהם רוח יש אפר אס יאמר וכן נו' סוכני
 .ושמאתאמ׳הא )יח( כפיהס רוח מציאות הפילו יש אין אשר שכן כל

 נס ועניינים עתידות ;שידברו בפיהם רוח יש אשר הוא דבר הלא מיהא

המתייחס

חת יהללו כי ואזביתישרהל )יט(,

 רצון יהי אמר כן על כעצסלאירבר שלהם והפה שש מושאל שיהיה
 אשר גופו בקרב מושאל כן יהיה בקרבם שרוחם שיחם ע יהיו שכמוהם

 כן לו יהי חשר איש הלא כי בהם בוטח אשר כל ניחוש ידי על בו יופקד
 מנוח ימצא לח כי לב מכאב יצעק בו ישרה החצוני שהרוח ובעיר יחיה לא

 בעצב גס כי כנודע מושחל ברוח איש
 לא ההוא הכח בו יושס אשר נבזה
 שהוא העצב עס התערבות בו יהיה

 שם יושם רק וכח קיום לו ואין בו
 ולא תעתועים במעשה כרחו בעל
 אין היטב ונס ישחיתו ולא ירעו

 וכוזבים טמאים כחות רק אותס
 שישמעו מה יאמרו כי ולפעמי׳יצדקו

 לאל שיהיה לא אך הקדושה מאחרי
 כי הנה ועיקר כלל לעשות ידס

 כמוהם חס כי מזה ושלס טוב האדס
 ואיך להם שדי ימר יהיועישיהס

 את לעבוד חלהיס אדם לו יעשה
 הוא ידין כחשר כן על מעצמו הגרוע
 אלו את בדונו ישרחל עמו חת יתברך

 אנחנו שלמים כיבערכס נזכה יחד
 לו אשר אמת אלהיס שדבקנזבה'

 הוא או לעד שמו ישתבח תהל' דומיה
 יהיו כמוהס כי מעשיהם חלף ייעוד

 כחזת אותס כי לעתיד עושיהס

 ונמקי' ומתמוגגים בהס יהיו טומחה
 שהין דרך על ידם על בעונס

 בהם הבוטח בעצביהסכל מ!ובשיס

 כי ודעי הכירו ישראל ובית מ״ה האומות הפך בדין זכאים יהיו כי ה שס
 ולא ישראל בית היותכם על הלא כי בעצס הטובה להחזיק לעצמכם לא

 שלא תמיד יום בכל כברכתנו הטובה להחזיק חליו כי ה חת ברכו כנויס
 שם להלל נתעתד שלעתיד למעלה חוח' חל יחזור או ׳• כו' עשחני

 עתה לפרש בא חלקינו בית בחצרות ה׳ בבית רגלינו יהיו ה'שעומדים
 כי תחלה במעמדן ישראל הוא בב״ה אז חותו שנהלל ;מדתי ם מה ואמר
 והביאום שזכו והחד לכך אתכם שמזכה ה את וברכו קרבנות יביאו

 כך ואחר )ך< שקרבזסאיתס אהרן בית כהניס אחריהם זוכים ישראל
 * ה' חת ברכו קרבנות צריכים בלתי ה' ירחי הס ואשר בשירס הלוי בית

 בכל השלס לה הברכנ׳הראויזת על לדבר כו׳כהתימו ה ברוך )כא(
 את נברך איפה כן חס לומר מקוס היה והנה חוחיותיוראה

 על הללויה המזמור דברי פתח התחיל והוא יה שס הוא ובכלל שלס ה'
 כי והוא החמור כל תלוי יה שס בהלול לומר כו׳ מצחן ה' ברוך אמר כן

 יבא כי האדס מה כי יברכם האדם את יתברך החשיבו נחשב זר כמו הלא
 ה בתורת העוסק ואפילו מפיהו ירצה וברכה הקדוש המלך אחרי

 ה' ישכין התימא מן הזח וכן תורה תצא מציין כי כד״א ן
 ולוייס כהניס יעבדוהו וחיך הארץ על ישבחלהיס האמנם כי כירוסלס

 במה האלה הדברים שני יציקו אך הקודמים פסיקים כעכין בה וישראל
 בה״א והעה* ביוד העה עולמים ציר ה' ביה כי אימן אמינה שידענו

 מהעולם שהיא נפשו מחמה האדם עם שייכות יתברך לו יש כן ועל

 שהעולם ידי על שייכות בירושלסשישלו שוכן ונס שכשמו ביוד שנברא
 באמונת להחזיק יה שס הה להלל רחוי כן ועל שבשמו בה״א נברא הזה

 מציון ה ברוך היות הכתיב עיין יזה הדברים בשני יתברך רצינו היות
 יאמר ולציון כר״א נפשס מפאת אליה המתייחסים האדם ידיבני על

 המזבח ממקום גופו שמשם ירושלס שיכן היותו וכן בה יולד ואיש איש
 נבראן שבו יה שם הת הללו האלה היבריס שני על בה״א שנברא

הנאמרים הדברים לשני שייכות יתברך לו יש כן ידי שעל העולמות

: ימת ב
 מתייחס שישזמן למעלה אמר לה׳כו' 11111 (א) קדו

 אמר שלס שס הל וים יה שס אל הילול
 האחד לשס המיוחד בזמן בין חסדו לעולם הלא כי טוב כי לה הודי עתה

 לא זמן ייחדנו ואשר כלו' ממנו השכע תמיד האחר לזמן למיוחד בין
 השלם אל להלל נזכה זמן שיש א1 מאתו הכל כי זמן בשוס השלס למעט

 טוב יקרא לבדו הוא כי לה הודו או * רב בשלמות מושפעים נהיה כי
 צריך כי לשיעבדוהו הוא האמת ולפי לעס מטיב ב״ו מלך כי לזולתו ולא

 ולא חסדו הוא העולם בשביל כי הקבה בעצם טוב יקרא מי אך להם
 ממה בנו ומשפעת אתנו אשר השכינה הלח תאמ' ושמא )ב( לעצמו

יתייחס לח הלא לה מטיב הסיבות שסיבת החסד הסבו' מסבת שמקבלת

לא



קלו תהלים אל רוממות

 לאדמ הודו ג :חסדו לעורם כי האלחים
 נפלאורת לעושה י חסדו: לעולם כי והאדנים

 השמים לעשה ה :חסדן• לעולם כי לבדו גדלות
 על- רץ הא לרוקע י ;חסדו לעולם כי בתכונה

 גדלים אורים ללשה ז :חסדו לעולם כי המים

 לממשלרת את־רחשמש ח חסדו: לעולם כי
 וכוכבים את־תרח ט :חסדו לעורם בי □ום

 למכה י :חסדו לעולם בי בלירה לממשלורח

 ויוצא יא :חסדו לעורם כי בבבוראחם מצרים
 חזקה ביד ״ :חסדו לעולם כי מתוכם ישראל
 ים־סוף לגזר יי :חסדו לעורם כי נטויה ובזרוע

 ישראל והעביר יי : חסדו לעולם כי לגזרים
 וחילו* פרעה ונער ״י 1: חסדו לעורם כי ברתוכו

 למור־ייףעטו טי : חסת לעולם כי בים־סוף
 מלכים ד־ימכה י! :חסדו לעורם כי במדבר

גדולים

 ות אלהיס ת בקרא היא שהשכינה האלהיס לאלהי הודו רק הוא כן לא
 שפע ממנו שעלולה לשכינה שמאציל ה^הי׳הוא להי שהיותו יקרא :{היו
 חסדו הוא העולם בשביל זה גס כי להודות מוטל עליכם זה על גס עצום

 ע׳י לא אס ראשונה מהסבה השפע גשמי עילם לקבל אפשר היה לא כי
 ושמאתאמל )ג( הנז' השתלשלות

 מה על תאמ מה אך צודקת וו בחינה
 אדני שהוא אדנות שם היא שהשכיל

 מעל של שרים כל על משפעת אדוני'
 לעולי הוא חסד החזמז׳מה אדוני שהם
 זה על גס העדרם היה טוב הלא
 והוא לקיימו חסדו לעולם פי הודו
 שלא עוד כל כי החג פרי שבעי' פנין

 ליסר יהיו צריך נחש מזוהמ תטהרנו
 לעושה )ד( • כנודע העולם

 לעשות מדתו גודל נא ראו ט נפלאות
 העולם חת ברא כאשר כי חסד
 לבדו ית' הוא כ״א אז היה לא אשר
 ית הוא לו יעשה מי במציאות הי׳ ולא

 חסד לעשות העולס עשה עכ״ז חשד
 חכמתו נזרה אשר עצמו העול' עס

 לעושה להודות רחוי כן ועל נעשות
 גדולות נפלאות שעשה שהוא כן׳

 ושום עולם היות קודם לבדו בהיותו
 מעשה הס נפלאות ועשה נברא

 כבר היה מי כי הפלא צד על בראשית
 עולם בברוא עמו חסד שעשה
 עשות בשביל, כי לכן-אמור בשבילו

 שגזרה וברואיו עצמן העול' עם חשד
 לעשה )ה( • החסד מקבל קדם שלא גס עדיןעשאס לעשות ית חכמתו
 עשחס הנה נבראו ולמה חסד קבלת בכי איכס ומלאכי׳ שמיס כו׳ השמיט
 כי או • ידס על להשתלשל למיניהם התחתוכיס צרכי שהבין בתבונה

 הפך ולפעמים לו רע או לגבר טוב מחייבים מזלות יש בשמים הכה
 יחשב לחסד לא א״כ לו וטוב רשע לו ורע צדיק לשאלת ונבא מעלליהם

 בתבונתו וסידר מעשיו ואי׳לפי לאיש הראוי כל שהבין כתבוני עשתו פי דע
 מעשיו פי יתב'על רצונו פי על אדם כל על יביחו באופן המזלות סידור

 זה שגס באופן בצדיק וההפך זכיותיו לבכות הוח לרשע ייטיב ואס
 : נדח ממנו ידח לבלתי איש כל יוכן עד חסד הוא העולם קיום בשביל
 ההוא ליסוד צער הוא המיס על ארץ היות ט הארץ לרוקע )ו(

 תתמ :{למטה טבעו העפר יסוד כי כטבעו שלא היות
 הוא היס כאשר כי יאמר או * שיתקיימו חשדו היה עולם בשביל כי

 אלא שפיכה אין וארז״ל וישפכם הים למי הקורא כד"א מהארץ עליון
 ולא אחד מצד המיס כל ויעמדו צוה לא למה כן אס למטת מלמעלה

 בזה חסדן היה העולם בשביל כי התמה אל מיס על נרקעת ארץ תהיה
יכעיסו אס צריך אין כי באמור להתכשר לבו חל יתן החי פן ידי שעל

 : עולם ויתקיים יראה ויקנו הטבע אל הדבר להניח רק קונס חת
 אורים שני יתברך הוא ברא הרי תאמר שמא כז' אורים לעושה )ז(

 א' להקטין שהוצרך עד קטרוג במשך ואדרבא גדולים
 שהיה הטב׳ היסה לעולם חסד לעשות גדולים תחלה שעשאס זה גה

 גדולת ע״י שלן את עשה ית והוא לילה פגעי למעט לעולם גדול טוב
 השמש ויושם הקטרוג אחר תאמר שמא ט השמש את )ח( : •הירק

 קטרוג היה ים 1ש בהיות אס ומה קנאה תמשך הלא ביום לממשלת
 חסדו לעולם כי הטעם הוא זה גס אמר לשמש יתרון כהיות גס מה

 כצחת שיהיו משיבין ואין שומעין כעלביס להיות העולם ילמדו למען
 העולם שילמדו חסד הוא לנד כיו' שהמשילו מה או * בגבורתו השמש

 נראה שהיה כוי הירח את )ט( ♦ חמה גלגל י”ע כחברה' האמונה
 נרא' והיה הלילה ממשלת לבדה לה נתן ולא ככבים ממשלות עמה •ששס

 ממשלת לה נתן שלא אלא שהקטינה עלבונה די שלא פה פתחון שנותן
 לעולם הוא חסד אדרבא כי הוא כן לא כי אמר ביום כשמש לגמרי הלילה

 להפיס כי ידה מתחת רק לכוכבים ממשלת נתן שלא ז״ל מאמרם והוא
 למכה )י( • הקניטו אשר את לפייס וילמדו חייליה הרבה דעתה
 חטאן מצרים אס בכורות מיתת הרואה לב יתחמץ הנה ט' מצרים
 חסד לעשות עשה האלהיס כי דע חטאו מה קטניהס גס ומה במרות

 ישראל בכורו בכו עכבס כנגד כי הפרטית השגחתו יכירו העולם עם
 העולם כללות לקייס ההשגחה בהכיר הכלל תועלת הוא וגדול עשה־

 היה שליח ע״י ולא ית בעצמו מצריס למכה או. • בכוריהם מהפסד
 ימותו כן אס כי היסה המערכת מגזרת לא כי יכירו חסדו לעולם ני

קכב
 שלא משחית ידי על משיא להבחין בעצמו עשה כן על ישראל בכורי גס

 כמעזרש מהמזל הוא כי ויאמרו הרואים )יטעו רשות שניתן כיון יבחין
 מטומעיס גוי מקרב גוי ממש מתוכם יש ויוצק וכן )יא( במקומו אצלנו
 עשה לא אס כי חשדו לעולם כי זה גס רחוייס בלתי בהם כיוצח נהס

 אובדים הין בזה השורה מן לפנים
 נמצא עולם אין ישראל חין וחס ישראל
 ולא ויוצא או * העול' עס חסד עושה

 מצרי' בארץ ועברתי כאז' שליח ע״י
 כן נא שאס חסדו לעולם כי כו'היה

 אצלנו כמפורש תקומה לאהיתה
 בבית שתרומתו לכהן משל במאמר

 העולם נהיה ויאבדו ט הקברות
 ביד כ( )י " מתקיים בלתי
 חוקת ביד שהיה צ״ל אין ט' חזקה
 כעוזא יקטרגו בל המנגדיס לעכב

 נטויה בזרוע חס כי מצרים של שרו
 וירא ז״ל כמ״ש מהמקטרג לינקס
 של שר שלו שרו מת מצרים את 1ישרג

 כן עשה למה שמו מצרים מצרים
 לעשות הוא ראויים בלתי וישראל

 שם ישתקעו אס כי העולם עס חסד
 עולם אין יש' אין ואס יאבדו ישראל(

 )יג( " כו׳ רוחות כארבע כי כד׳א
 ים גזרת כו׳הנה סוף ים לגזר
 ישראל את להעביר אחת קריעה סוף

 לגזור אך די היה המצריים לטבוע
 רכים גזרים כן גס ימשכו באופן
וכיתל גזרים י״ב שנעשו ל”ז כמ״ש

 בפני אחד שבט קרעי' מהי״ב אחד ובכל לזה זה בין מפסקת מיס חומת
 ת לעש! היה אך ישראל שבטי לכל ח קרע ולא ככה ה עשה ולמה עצמו
 אל לב בשזס והוא העולם יאבד ולא ההשגחה שיכירו העזלס עם חסד

 ומנשה אפרים כי י״ג ולא שבטים י״ב נעשו כי באומרם ז״ל מאמרם
 ויבטל ויאבדו ישראל יטעו בל עשה האלהיס כי יתכן אך * המה שניס

 היה ואס אפריס משבט מיכה פסל צרת ביס עבר הנה פי והוא העזלס
 כי פתי או שוגה איש את להטעות לשטן מקוס היה אחד קרע הכל

 כי יח' עשה כן על הים את להס קרע מיכה נסך הפסל חלילה חלילה
 בשבט הוא היה אשר המקים וגס עצמו בפני קרע לז יהיה שבט לכל

 שבטים משאר א׳ לכל שקרע מי כי לרמוז עמו מנשה שבט יהיה אפרים
 לאפרים היה אס מש״כ אפריס היה ואגבו למנשה קרע פסל לו אין אשר
 יהי שלעולם כדי היה לגזרים הגיזרה היות כי נמצא אחד קרע לבדו
 שבטי לכל אחד קרע היה הס כטעותם העולם יאבד ולא להתקיים חסד

 מצרים מארץ צאתך כימי פ כו'על ישראל והעביר )יד( • ישראל
 ביס שהעבירו אביט יעקב על יחיד לשון שחמר ארז״ל נפלאות אראנו

 ישראל והעביר יאמר ובזה להס עושה שהיה נפלאות להראותו בניו עס
 בשביל כי היה בזה נס כי חלא בדבר היה צורך מה בתוכו יעקב הזא

 המרו כי הדין מדת עליהס קקטרג אפשר היה שאל״כ חסדו היה העולם
 כתיב חתה חומה להם והמיס ז״ל כמ״ש היתלה כאשר סוף ביס יס על

 העולם היה כך היה ואס ית' חסדו לולי חמה עליהם שנתמלא מלמד
 כמדרש החומר ולדעה * חשדו לעולם כי וזהו עולם ישר׳אין אין כ״א אבד

 ט׳ בתוכו ישראל והעביר יאת המצריים טבעו המיס תוך ישר שבעוד
 שונער מה היה בתוכו עודם כ״א מתוכו ישר העביר שלא כוילומר ונער

 ישראל יראו בעין עין למען חסדו היה כלו לעולם זה וגס ט' פרעה
 למען כאחת המצריים את וטובע אותם האלהיסמציל ה'הוא כי

 : עומד העולם אמונתם בצדקת כי ורחמים דין אחדות בידיעת יושרשז
 שבנחת אס כי שינערס בלי אפשר היה כוי פרעה ונער )טו(

 זה גס אך ניערס ולמה ויטבעו עליהם המיס ישובו
 כך ואחר הים קרע קדים הרוח כי שנצול פרעה יאמר בל חסדו לעולם
 הוא גס ההשגחה תכירו בניעור אך עליהם המיס בשוב בטבעו בטבע

 שהוליכם מה וכו' למוליך )טז( • העולם תיקון והוא ישראל גס
 העם ינחס פן אסדו לעולם כי היה ישרה דרך ולא במרבד אותס ויסב

 גס מלאך ע״י ולא במדבר בעצמו למוליך או באבדם העולם ויאבד כו'
 אל הקב*ה שאמר ז׳ל כמ״ש במלאך יטעו פן חסדו לעולם כי היה זה

 : בחטאם אבד היה העולם עושה היה ככה וחס בו תמירני אל בו חמר
 מלכים הס הן גדולים מלכיס כי לב לשים ראוי ט׳ למכה )יז(

 אה כך אחי חילק וגס לשביס חילקם ולמה חדירים
 ארצם ונתן אומרו שאחר ועוד עצמו בפני עוג ואת עצמו בפני סיחון
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 אדיחם מלכים מהרג יח :חסדן* לעולם כי גדלים

 ןמךיךהאמחכי1לסיח י* כילעולסחסת:
 לעולים כי מלףהכשן ולעוג ד :חסדו לעולם

 :חסדו לעולם כי לנחלה ארצם ונתץ כא חסרו:
 : חסדו לעורכם כי עבדו לישראל נחלה ע
 רפרקנו כי :חסדו לעולם שכשפלנחכרלנוכי ״

לכל לחם נותן בה ♦ חסדו לעולם כי מצרינו

כי השמים לאל הודו כי ;חסדו לעולם כי בשר
: חסדו לעולם

 כבלשםץשבנךנס~ ־גד-.רות׳5ק א קלן
 על־־ נ :את״ציון בזכרנו בכינו

 י שם כי נ :כנורורתינו תלינו ברחוכה ערבים
 שמחיה וקזוללינו ךבח־שיר שאזלונרשוכינו

 איךנשיראת־־שיר- י ציוץ: משיר לנו שירו
 ירושלם אם־אשכהך ה :נכר אדמת על יהויה

 אם־חא לחכי ׳ לשוני תדבק י :ימיני תשכח
 ראש על את־ירושרם אעלה אס־לא אזכרכי

'שמחתי

אר רוממות
 היה או כן׳ לישרחל נחלה ואמר חור ולמה היא ישראל של ימע לנחלה

 עבדו אומ' ועוד * כו' עבדו לישרחל לנחלה ארצם ונתן כא׳ לאומר לו
 סיחין מפלת כי רו״ל אמרו הנה או הקודם במזמור כחשר עמו זהל״ל
 אומר בלק שהיה כמ״שז״ל י”א ומלכי מדין מלכי מפלח ראשית היה ועוג

 בוטחים שהיינו חלו גדולים מלכים ב
 נעמיד איך לפניהם עמדו לח נהם

 מלכי' למל אומרו אחר כן על אנחט
 )יח( ועוג סיחון שהם גדולים

 ל״א הס אדירים מלכים ויהרוג אמר
 כל מלכי שהיו שארז״ל א״י מלכי

 לו היה ח שכל אלא העולם כללית
 למלכותו מיוחד ישראל בארץ חלק

 אדירים מלכים ויהרוג יאמר ועליהם
 למכת שאמרתי מה ופירש )יט(

 )ך( וכו' לשיחון הוא גדולים מלכים
 ח' כל כדאי כי לומר וכו׳ ולעוג

 באדיריס מורך להטיל וא׳מאלו
 שהתחיל אל־ שני הידועיס)כא(יעל

 כלומר לנחלה הרצס ונתן אמר בהם
 עשאה הנחלה עיקר שאינה גס

 המלכים ארז ועל ב( )כ לנחלה
 נחלת אמר א״י מלכי שהם אדידיס
 חרץ נחלת והוא עבדו לישראל
 כנודע נחלות משחר נשתנית ישראל

 עד החיים את יורשים המתיס שהיו
 עמו ישראל אמר לא ק על יעקב

 סבא ישראל שהוא עבדו ישרו! אס כי
 הללו ונחלות הנצחונות כל וכוונת

עם חסד לעשות חס כי היתה לא
 את הנחיל ע״י שיתקיים העולם
 השמים משער שפע להמשיך הקדושה בארץ אבותס נחלות ישראל
 שבשפלנו )כג( ־ כנודע בה התורה את בקיימם העולם כל לקיים

 ח״ו כליה במבט יצאו ממצרים ישראל בצאת כי ז״ל מאמרם ענין ידוע כו
 כן ועל פניכם נגד רעה כי ראו פרעת אמר שעליו רעה כוכב שהוא

 רחמיו לולא צריהם ביד נהרגים ההוא הכוכב לפי הין לחרץ בהכנסס

 גלותי היוס מאמרו והוא יהושע אותם שמל מילה בדם דמם שהיפך ית
 יאמר וזה מילה בדם מצריהס אותם שפדה מעליכם מצרים חרפת את

 להרג צריהם תחת הנותנס הכוכב פי על שפלות בעת שהוא שבשפלת
 אותנו שפדה ויפרקנו )כי( מלכים ל״א ארץ להורישט לנו וכר ז א

 לא זה כי צרינו ידי על נפשותינו תחת מילה דם שנתן מילה בדם מצרינו
 עולם אין ישראל אין אס כי כלו לעולס אס כי חסדו היה בלבד ישראל לנו

 לא כי לחס חסרון להם היה אותם מליהושע אשר ואחר >כה( כנודע
 להם ית'נתן והוא העומר הקרבת עי הארץ מתבואת לאכול יכלו
 על בדבר רז״ל הפליגו כאשר נס ע׳ד הפסח מחרת עד בשר לכל לחס

 הקודם ע״ד חסדו היה כלו לעול' בזה גס כי בשר לכל לתס נותן סמך זה
 מאמרם ונשלס הקדושה בארץ יתברך הוא להם שהניח ואחר )כו(

 או בתחתונים דירה לו שתהיה הקב׳ה נתאוה העולם שמשנברא ז״ל
 מלאכי שם היות עס מהשמים ולא עיקר עשת מהארץ כי כעולם נודע

 יהיה לא השמים אלהי שהוא לומר כשנודה כי אזמר הוי כן ואס השרה
 צבאם וכל השמיס עם שעושה חסד שאין אס כי עיקר עושה שמהם
 על עליון שפע להריק השתלשלות ידם על לשיהיה לס כי עצמס מחמת
 שעשה אל חסד שהוא השמים לאל ישראל הודו וזהו העיקר שהיא הארץ
 העולם בשביל אם כי עצמם בשביל עמהס שעשה החסד היה ולא להס
כשישראל גס מה השפל העולס לקיו' רק אינס כי חסדו היה השפל הוא

: מקום של רצונו עזשיס

 תזכו אס בסמיכות הורה וכו׳ בבל נהרות עי )א( מיז
 ♦ בבל נהרות על לאו ואס גדול הלל תחמרו

 וידוע הבהרות אל הדבר מיחס למה לב לשיס ראוי הכתובים זלענין
 לבכות אותם מניחים היו לא בגלות אותם מוליכים שכשהיו ז״ל מאמרם

 ♦ לישב שהניחום אחד דברים לב' זכו ההם הנהרות על כי לו' נוכל ובזה
 לב נשים הפשט דרך ועל בכינו נס ישבנו שס וזהו לבכות שהניחום שנית

 ציון אל הדבר יחסו ציון את בזכרנו אומרו על וכן הגס ייתור על גס
 טוב כי נס ומה הכינורות תלו ערבים שעל מודיענו למה ועוד בייחוד

 לשלא כוהניהם שקצצו אומרים מרכותינו יש כחשר לשברם היה טוב
 לפי מתיישבת כי מלת אין כי וכו' כישס אומרו ועוד לנגן יכריתוס

קלז קא תהדים
 ועוד הוכפל ולמה ציון משיר לנו שירו היינו שיר דברי או׳ כי ועוד הענין
 בפירוש אמר לא למה ועוד • ובתולליני יאמר שהראוי וקוללינו אומרו

 ישראל היו כי הזוהר בספר למדונו הנה אמנם שמחת וככטרותינו
והיתת עצומה לרעה גדולה מטובה שבחו מדאגה כמתים בבלה הגולים

 יתברך גלה אז נפשם הנחם מאנה
 כבר נהר על הנביא יחזקאל עיני את

 על שכינה אלהיס מראות ויראה
 להורות מעלה של פמליא כל מרכבות

 מלאכי כל עם עמהס שכינה כי
 מי כי ומשכון כערבים אלהיסשהס

 ובזה ישראל את יוציא אותם שיוציא
 יאמרו זזה ושמחו ,אליהם רוחם שבה

 פרת שהוא בבל נהרות על ישראל

 היה שם כי ישבנו .שם כבר נהר הוא
 שם י שהראה במה ונחת שובה לנו

 ששם זעם ליחזקאל יתברך הוא
 ציון את בזכרנו בכינו נס שמחנו
 שכינה ממנה שנסתלקה מה מדזגת

 לפי והנה )ב( בבלה אתנו לבא
 ידיעת קודס גס ומה הגלות צרת

 הכנורות לשבר ראוי היה הנבי מראת
 עלמה אך שמחה כל ערבה כי

 הנביא בבשורת ושמחנו ישבנו ששם
 על מהגלות לצחתנו ערבי' לנו שהיו

 שברום צ״לשלא אין בר 7ל זכר כן
 תלינו בתוכה ערבים על כיחס

 שתלאוס במה זכר עשו כי כנזרותינו
 אחרים באילנות לא ערבים על

 ערבים להם היות כיעל לרמוז
של פמליא וכל שכינה שהם בבבל

 תקוה פתח להם היה שבזה כלומר שברום ולא תלאוס כן על מעלה
 על שדבר ואחר )ג( בהם לנגן לשוב נשמרים ויהיו שני בית אל לשוב

 כמדובר תלו בתוכה ערבים על כן ידי שעל ואמר ישבנו שם שאמר מה
 מה אמר ציון חת כזכרני בכינו גס שאמר מה על וידבר עתה בא

 הוא הלח גדולים דברים ושחר והיכל מארון יותר ציון זכירת שנתגלגל
 פיהם על אז ציון משיר לנו שירז ואמרו וכו' שובנו שאלונו שם כי על

 האמור חל טעס נתינת שהוא וכו' שם כי וז״א ובכינו ציון את זכרנו
 יגון ממנו יבצר לא כי השבאיס בראות הנה כי הוא הכתוב התכת זענין
 שאלו רק שנשורר אמרו לא החלה כן על לשורר כח נעצר ואיך עצום

 כי על היה ואפשר בלבד הדברים נוסח שהוא שיר דברי להם שנאמר
 ז״ל מרבותינו כנודע האויבים כשנכנסו בבה אומרים היו היום של שיר
 אותס שברנו ולא התליה כי חמרו אז הלויס הכנורות וראו שבו אך

 ועל הלאוס יחזקאל בשורת משמחת כי שכתבנו מה והוא שמחה יורה
 לנו שירו אמרו אז שמחה הוראת שהוא הוללינו השבאיס בראות כן

 כנוסח שנתרצה השיר מעכב היגון כי להשיב תוכלו לא כלומר ציון משיר
 זתוללינו וזהו וכו׳ שירו לכן שמחה יורו התלויים הלא כי השיר דברי

 ענין גלינו שלא גס בשמענו ואז )ד( וכו׳ שירו חמרן כן על שמחה
 לא שמחה צד הוראת מחמת זה כל עם היהה דבר זה מחי שמחתנו

 שיר להיות העכיב תלינו כן על שמחה מציאית היתה שלא לומר יכולנו
 זכו' אם )ה( : אדמ'נכר על טומאה במקיס אותו נשיר איך ה׳

 הלא לומר דעתה להפיס ירושלים עם כמדברת הקדש רוח משיבה
 כי תחושי אל אותך ולא ובוכים ציון את שמזכירים שמעת לא חס ידעת

 היא ימיני אותך תשכח האס שאשכחך לב על עולה שהיה יונח אס הלא
 ולא ׳ף בחט השי״ן כן ועל בתמיהה ימיני תשכח וזהו החסד מדת

 דעי אס כי אשכהך לא שאני לומר צריך שאין שכן זכל )ו( בפת״ח
 הגאולה יום כי ידוע הנה כי בזכירתך תהיה הגאולה תחלת כי ♦איפה
 כי דעי לכן הגאולה תהיה בפומא גלות ידי ועל גלי לח לפומא ליבא

 אס אלא עוד ולא אזכרכי לא אס בפי גלותה לבלתי לחכי לשוני תדבק
 אמרו כה שעד מה במעשיו ה ישמח לעתיד הנה כי והוא כו' אעלה לא

 נשים ואס בבנינו המקדש בכית לא אס בעולמו ה׳ שמח שלא ז״ל רבותינו
 פנימי שפע הוצאת שהוא הצלנו שמבואר מעלה כלפי שמחה מלת אל לב

 השוחקות בפניו חוצה לכו טוב צהיבות אור שמוציא השמח כאדס חוצה
 עפרות ראש שהוא המקדש בית הוא בעולמי שמחתי ראש הבה זאמר
 על ירושלס את באיכות העלה והנה השמים שער שלעומת מקום תבל

 מעשה העתיד המקדש בית הנה כי שמחתי ראש עתה שהוא מה איכות
: ב״ה עתה הזח מאשר איכותה אז תהיה וירושלס יהיה אלהיס

ובור



קכג . קלט קלח קלן תהלים אל רוממות
 ירושלס עם יתברך חיכתו ישראל ראותנו אחרי וכו׳ זכור )ז(

 היא חכיכה שכ*כ איפה כן אם אומרים אנו כמדובר
 ה זכור וזהו בהפחתתה הפליגו אשר את לרעת תפקוד כן על אליך
 היסוד שוס עד יסודותיה ערו ערן שאמרו ירושלס יום את אדום לכני

 וכו' 1בב? בת )ח( : עיים
 על ישראל חשו כי יתברך בראותו
 על ולא יתברך היא שחשש ירושלס
 שתף עשה מה עצמם אל הנוגע
 ישראל כבוד עס עצמו כבוד כביכול

 לך שישלם אשרי וכו' כבל בת ואמר
 על שהוא לנו שגמלת גמולך את

 ואחד עבדי לנ״נ שקרא יתברך כבודו
 וכן זכו' אעלה הסמים אמר כך

 אשור יד בתנו שמצרים ישראל נמול
 זהב אוצרות מלכד לחם לשכיע
 יהודה מלכי ושלחן שהריקו וכסף
 יכוין השדוד ואומרו רעה להם וגמלו
 פסוק על הזוה" ספר מאמר עניו

 הצוכאיסלא עלירושלס אשרצכאו
 את הצ״ו אשר שכל מלמד נאמר

 לעתיד יתכרך יחזירם בחרבן ישי־אל
 ידם על בגף חשד כל מהם ליכקס

 תיצרו אשר שאלי׳כ ישק ושפתים
 עצמן מיתת ומתו ראשון כית בחרבן

 שנה ע במלאת בכל . פקודת ונבא
 הרעת העושים ישארו בניה'וחיך לקו
 לקו אשר לעיני חלקם יקחו ולא
 יחבר הוא יחזירם כן על ידם על

 כאשר לעיניהם עליהם ויפקיד
 וזה יכו׳ תמחץ למען על ז״ל פירשו
 אחר כלומר השדודה בכל כת יאמר

 ;וים אות אדום ד־'בני י יהודה זכור י :שמחתי
 : כה היסוד ער ערו• ׳ קרו ותאמחכש ירושלם

 אות־־ שישלם־לף אשרי השדודה בת־כבל "
ונפץ1 שיאחז אשרי ט :^נו שגמלת גמולך

 ,אשרתחוה. ב :אזמרך
 על־חסדך ארת־־שמך ואודה קדשך אל־היכל

: אמרתך שמך כי־הגךלתעל־כל ןעל־אמתף

 “כישמעויאמר בל־מלכי־ארץ יותףתזוה י
 : ה1חה1ר^ירו■בדרכי_יה^פעדולכב י• פיך:

 : יידע ממרחק וח וגי יראה ושפל בי־רםיהלה י
 איני אף על תחיגי צידה כקרב י אם־איך*ף י

 בעדי יגמר ה1יה :״ימינך ותודיעני ידך תשלח
 : ידיךאל־תרף מעשי לעורם חסדך ה1>ה

 חוח ^יי 'ידייך למנצח " קלט
 : ויתדע חקרלזני

 :מרקוק לרעי בנתה וקומי עלבתי ידעת אתה נ
ארחי

 האנשים כל עצמן מיתת מתו כי לשלם הגמול נשאר עדיין שדודה היותה
 טפוחיס עוללי הורגים שהיו מה ועל )ט( הרעה בעצמם עשו אשר
 הגדולה סקילה שהיא מהרג קשה יותר יהיה להם כי אמר אמותס בחיק

: ב*ד מיתות מד׳

 עלב יסוב הזה מזמור וכו' לדוד קלח
בית שאת יתד על אחד דברים *

 לאשרנענה יתרון לתת שנית • תפלה מקימות לש־(ר המקדש
 המסתעף השני כך ואחר היתל ובראשון בדבור לנענה בשתיקה בתפלתו

 בכל הלבבית ב' באחדות שהוא לבי בכל חודך כאשר הנה וחמר ממנו
 ומההוא )ב( לפני אלהיס מיד כי אלהיס נגד נמצא אני שיהיה מקום

 קדשךהוא אלהיכל אשתחוה אס כי הוא הלא למקדש יתרון כן חס
 שאתה חסדך על שמך את ואודה גס אלהיס נגד היותי על נוסף בב״ה

 כל על הגדלת כי והוא אמתחך שם שניכר אמתך על גס תפלתי מקבל
 כי ומטיב תפלה שומע אתה בלבד שלא אמרתך ומטיב טוב שחתה שמך

 בשתיקה מטיב ואינך לי תטיב מאשר תשובתך לי ואומר משיב שתתה אס
 ידי על כי והוא בשתיקה היא מכאשר יותר בעצס אמתך הוראת זה כי

 איש יאמר ואס )ג< לכך ואזכה הקדש רוח משס אשאב המקום קדושת
 הלא באמרתך שתענני מה לי יוסיף ומה יתן מה בך אבטח שאני אחר
 ביום כי עז תרהיבניבנפשי באמרתך ביוסקראתיותענני כיהנה הוא

 קדושת הגדלת בי שנתוספת בך עלז אני כ״כ בכך שהחשבתני ההוא
 קדושה שהיא ובנפשי הגוף את שהוא תרהיבני וזהו בגופי אפילו

 יתברך הוא היות יורה כזה כי קדושתה תוקף על עוז תרהיב מעצמה
 לתת באתי אני כי יאמר או * יותר אז מהדבק כן ידי ועל באדם דבק
 אקנה בב״ה ותענכי שאקרא ידי ועל באדם שעשאה מאחר לנפשי עז

 בראות הוא בזת ואעלצה שאשמחה והטעם )ד( ותיקון עוז גדולת
 להתפאר יוכל מלכים בכל מי כי ארץ מלכי כל על הגדלתני כי עצמי

 יודוך האס כלומר בתמיהה וכו' ה' יודוך כי כמוני עמו דברת שבפיך
 פיך אמרי שמעו כי יודוך האס כלס יחד יתאחדו אס ארץ מלכי כל ה׳

 כי )ה( קראתיותענניבפיך ביום לי כאשר כפיך ועניתם שהתפללו
השגחתךכיכל דרכיך פי על שיכירו אינהכיאס השגתם כל הלא

 ככודה' גדול כי מדרכיך לומר ה' כדרכי וישירו כי היא השגתם ■
 זה כל ועם השמים על ה׳ רם כי יאמרו השגחה עניני שיראו כמה )ו(

 או כארץ ההוה לומר צריך אין השמים על גבוה היותו זעם יראה ושפל
 יהיס אשר שהוא ממרחק גס אס כי הארץ על להיות קרובים דברים

 אדם עם מדבר יתברך שהוא אומרים ואין נביא פי על יידע רב אחרומן
 יודיע אמר ולא יידע וז״א הנביא הזן יגלה ממלאכיו כיאסשיצוהא'

 כענין צרה בקרב אלך אס כי בי שיראו נמה השגחה יכירו וכן )ז(
 את הרג זה כי לז ואמרו אכיש המניך בית והוליכוהו בגת מתהלך היותו

שהית בלבו ידמה גליתחחיוכימי
 על שנוסף נס ומה לחיות אפשר
 גואלדס היה בחירה בעל היותו
 עשית ומה תחייני זה כל ועם אחיו
 אויבי ואף כעס על כי הוא הלא

 היא שמאל יד הוא שידך ידך תשלח
 האויבים ורוגז אף הכניע הרוגז מדת
 וחמר אפו שהפרת עד ושריו אכיש

 שהביאוהו שריו וגס מלפנז להוציאו
 אחר ומצד שקטו ובחימה בחף

 מרעד לתמכני ימינך ותאחזני
 אכיש שם כי ספק אין כיי ולהוציאני

 האמת יודעו אחרי ארץ ממלכי שהוא
 הוא ה׳ כי לכו חל נתן ודאי כך ־ אח

 חסד ומדת הדין מדת כי האלהיס
 אפס -׳להכניע יד כק הידים ב שמשו

 ימה בל לתומכו בו לאחוז והימין
 ' ולהוציאו הפחד מרוב לבבו
 אמרתי הלא יגמרוכו׳ ה' )ח(

 שאשתחוה משתוקק היותי
 בימי שיבכה קדשך היכל אל

 אשר לתקן באתי אני הלא כי והטעם
 בה ידי ועל בי שנפשו אדם עוות

 לתת תרהיבכי תענני 1 סאקר' שאזכה
באדם כחה נחלש מחשר עוז בנפשי

 תיקונה לגמור סיבת ויהיה הראשין
 אמרעתת כמדובר הענין והמשיך

 לקנות נ״ה שיבנה אזכה לא אס
 הלא כי הזה בזמן עודני כעת בעדי יגמור ה׳ התיקון לגמור עז בנפשי

 עד נכון יהיה כסחך הנביא נתן לו אמר שהואאשר ה׳חסרךלעזלס
 מעשי כי והיא אחרת טענה ונגיד יתקיים חיך תגמרבעדי לא ואס עולם

 העתיד וב״ה הדס נעשה ח כד חדס שהם ידיך מעשי ב שהם ידך
 כאחת מוכנים להביאם מהם תרף אל ידיך כוננו ה' מקדש בו שנאמר

: ב״ב לעתיד

 *לפת ר אמרו הנה וכוי אתה וכו' למנצח )א( קלט
 קדם על זה מזמור כי הסכימו אחד

 כנודע חים הוא דור כי שגירינו נמסירת לא חס יתכן ולא ידבר הראשון
 סוף אל סמיך והוא והצדק החמת מקבלי הס כי באזרחזתס ונלכה
 מאמרם מכירה הענין אל ולבא * בס'ד ביארנו כחשר הקודם פסוק

 כי ממנז נעלה לא כי ן הראש אדם על הקב׳ה בא בעלילה כי ז״לבב״ר
 המתים תחיית עד במין קייס ויהיה מיתה עליו ויגזור ויאשם יחטא

 ♦ שימות במחשב עלה יחטח טרם כי המורים מדברים הוכיחו כאשר
 מעשת יתברך ידיו מעשה אדס על או׳ אחרי כי והוא הענין אל ונבא
 הוא כי עצמו על כמדבר חדס על טוב לדבר עתה בא תרף אל ידיך
 עפרי תצבור טרם חקרקני ה הלח כי ען לכבד אדם יאשם חל וחמד הוא

 כי עוד ולא )ב( מאז עלי נגזר ואשר עשיתי אשר כל ותדע ותעשני
 שהי' בעוד כי מרז״ל ידוע הנה כי והוא וקומי שבתי ידעתי אתה שגס אס

 כאשר אך יוכל לא יכי לפתותו הנחש לבו חל ערב לא עסחוה אדם
 בו יגזור אשר מקום בכל יישוב לגזור בארץ לשיט יתברך הוא הוליכו

 פהתה אז לבדה להתפתות שתלה האשת תיתה כי הכחש שראה אז אדם
 למה עלי באת שבעלילה לולא ית' לפניו אדס יאמר יתכן וזה ויוכל

 הרה כי אותה פתה כן ידי שעל זהרחקתניממנה מהאשת הפרדתני
 קומי וידעת חטא היה לא במקומי יושב שהייתי שבעוד שבתי ידעת אתה
 לראות מעתה הקימותני ולמה הקלקול יצא בארץ לשוט קומי ידי שעל

 המתרגם ותואהנת מרחוק לרעי בנת הלא כי לזה טענה ועוד בארץ
 ראה דרכנו לפי יאמר זה ולפי התחברות מלשון לרעי פירשו ז״ל ׳י ורש
 הוא מרחוק רעי שהוא למי בנתה הלא כי עלי באת בעלילה איך ית

 יברא קודם שהוא מרחוק כי נפשי בו שגס מצד רעי שהוא המשיח מלך
 הוא לעולס שקדמו דברי׳ מז׳ כי והוא עוותי אותולתקן הכינות העולם

 למה טוב שוחר במדרש ואמרו שמו ינון שמש לפני שנאמר משיח של שמו
 אדם שגרס המות תיקון שהוא עפר ישני לינן שעתיד על ינון בקרא

לא מתחלה ואלו הרחוק קלקלתי שאני מה לתקן הבא לרעי בנתה וזהו

היה



קלט תהלים אל רוממות

 בי י :זריתוכל־ךרכיהסכנתת ורבע♦ ארחי ג
 אחור ה :כלה ידעת יהוה הן בלשוני מלה אין

 דעת פלאיה י :^יותשתעליבפכה
: לה נשגב^רא־אוכל מימני

 אם־־אסק " :אברח מפניף ואגדה מרוחף
 אשא :״ך ה: שאול ואציעה אתה שם ^מים

גם־שםןדןה י :ים כאחרירת אשכנה כנ^י־שחר
 :ימינך ורתאחזגי תנחני
בעדני אור ולילד״ז ישופמ

 : כאורה כחשיבה ;איר ;חשיףממךוליקהכץם
 : אמי בבטן תסבני כליתי קניות כי־אתה יג
 מעשיף נפלאים נפליתי נוראות בי ךךעל1א יי

טי :מאד יודעת ונפשי

 ואמראך~חשךיא
גם~חשךלא~ :

 ממך עצמי לא־־נכחד
אשר

 שאגרום המות אל תיקון כנתה לעילם מקודם למה שאמות רצינך היה
 למת אדם על ה הקב כח שבעלילה לא שהם ל רו אמרן זה ומעין אני

 רעיון מלשון הוא לרעי כי האומרים ולרעת מתחלה המית מלחך ברא
 חס בחטאי הייתי ומוכרח כלוי לחטא רעיוני ידעת מרחיק הלא יאמר

 ארחי )ג( ♦ עלי בחק שבעלילה לח
 טענת עוד חמר וכו׳ זרנעי
 המין לקיים כיונת אחטא שטרם

 לח פרצופי! דו כשברחתיי הלא כי
 שהואחרחי לשמש יכזל אני הייתי

לקבל האשה ולא באשה להשפיע

 הרחי זרית ואתה רבעי שהיא שמושי
 אותנו זפזרת שהפרדת מרבעי
 המין לקים רק זה וחין שבשמש באופן
 מות אין ואס בשמש שנפרדנו, שע״י

 צד את קרא או המין קיום צריך אין
 הוא היה מהלך שכשהיה חרחי הזכר

 שכשהיה רבעי הנקבה ולצד לפנים
 ואחר למטה היא היתה שוכב

 כי זה אין מזה זה וזרית שהפרדת
 וכל וכן כנקודם המין קיום על אס

 יתב־ך מאמרו והוא דרכיהסכהתה
 רז״ל לדעת צור מלך לחירס

 ונקביך לו שאמר אלוה עצמו כשעשה
 חלו שהוח כוננו הבראך נךביוס

 פרעת שהיה רז״ל אחרו כן על כי נקבים נקבים בך יש איך אלוה היית
 יתמר זה וע״ד לחלות שיחשבוהו לנקביו צריך יראוהו שלח תמימה יוצרן
 דרכי כל לתה שחמות רצונך היה זמחז עלי בחת שבעלילה לח אס אדם
 ומלת )ר( בי והרגלת הסכנתה ולפנות אדסלאכו׳ בני דרכי הס

 להגידס בלשוני מלה אין כי אס כי ות להוכיח רבות עוד יש אלו ראיות
 וקדסכו׳ אחור )ה( * אותם שחומר מבלי כלה ידעת ה הן אך

 פרצופין דו צרתני וקדס אחור הנה כי לי יש חחרת תלונה עוד אמר
 וקשת למת כן וחס כזה זה חשוב כאלו פרצוף צד שמכל ח השוחה שיורה

 הוא ואס )ו( מעליה העין' 73כי העמסת שעלי זענשך כפכה עלי
 ז״ל מ'ש והוא ממני דעת היא פליחה אדרבא ממנה יותר דעת בן שאני
 עלי גברה הלא כי ועוד מתחים בינה יותר בה שניתן הצלע את ה ויק

 וגברת חי ואהה מת שאני דעתך על תעלה וכי אמרה כי ז״ל מ׳ש והוא
 שהכתה שהוא העץ מן לי נהנה היח חו' כי שאו׳ למרר גס ומת עליו
 ממני דעת שפליאה שאמרתי האחור הנה זז״א שאכל עד בעז אותו

 עלי שמת ולמה עיקרהחשס שעלית באופן לה אוכל לא עלי נשגבה
 אל לב כשית הענין אל לבח וכוי חלך אגוז )ז( י מעליה יותר כפכה
 אך ויתחבאו שתל״ל וכו' ה מפני ואשתו תארס ויתחבא הכתוב מאמר

 מקום כי רז״ל הודיעונו עוד * אחריו נמשכת והיא היתל הוא
 הוא שהענין במקומו וביארנו ורע טוב הדעת עץ תוך הוא שהתחבאו

 והוד חור לסבול יכולים והיו ובהשגחה באיכות זכים היו יחטחז טרם כי
 ועכ איכותם ויתעכר חלאת לבשו בעוחס חך אקס בדברו יתברך קילו

 טוב הדעת עץ הל הלכו עשו מת כן על הקול את לסבול כח עכרו לא
 עכירות בו שיש באופן רע בעירוב רק פשוט טוב היותו לבלתי חשר ורע
 וך בלתי מלובש יבא שם הקול להם בבא כי באומרס שס הלכו כן על

 ההוא העץ להם יהיה כי לסובלו יוכלו למען המקום איכות לפי וספריי
 למה שאגתו דברי אחר כי והוא הענין חל ונבא * הקול לסבול כמסך
 על הוא שהטעם תאמר שמא אמר החשה מעל העין אשמת עליו הכביד
 בן שחטאתי ורע טוב הדעת בעץ להסתופף כך אחר הקדמתי שאני

 יתברך הוא וכן ויתחבאו אמר ילח ההדס ויתחבא באו' דקדקנו כאשר
 הוא פה האס איכה שהוא ביארנובמקימו כאשר שהוא חיכה לו קמר

 עלי ששמת קשות אלי שדברת מה הוא זה על אס אמר לך הראוי מקוס
 ובורא הקדוש מרוחך שהוא מרוחך אלך אנה כי תחשימני אל כפכה

 לסבול שאוכל להתחבא לילך יכול הייתי אנה לסובלו יכולתי שלא
 ואין גשמיים שהם הגלגלים עולם שתזא שמיס אסק אם )ח( קמרתיך

 העולם איכות לפי קולך יתעבה שס גס כי בחופן עדן כגן רוחניות גהס
 ועלתה הארץ מעל שכינה נסתלקה אדס חטח ידי על כי אתה שם הלא

 כי החצוניס במקום הוא שאול אציעה ואס מרז״ל כנודע ראשון לרקיע
 שמה ילך קולך אס גס כי שס שאחבא שאול הוא גס נקרא הקליפו' מקים
 הרע בחינת במקום פה גס כי הנך הלא לסובלו שתוכל מעובה יהיה

 )ט( קולך הוד לסבול עלי וקשה פה גס והנך חיצונית בחינת שם יש
 בו שיש ורע טוב הדעת בעץ אחבא כי שחר כנפי אשא אמרתי כן על

 ולא רע שהוא חציוניות ובחינת שכינת ההפשטות שהוא טוב נחינת

 כנפי הס שחר כנפי ממני למעלה שאשא אס כי החצזניוק קיך אכנס
 תוך אכנס ולא הטוב בחינת התפשטו' סוף שהוא התפשטו'שכיב

 שכינה התפשטו' כל שכלה מקיס הוא ים באחרית שחשכנה חס כי הרע
 ולא הטוב התפשטות בסוף לרע טוב ן ב שאהיה בחופן יס הנקראת

 ידך שס גס כן זע״י לי( נרע אכנס
 ובהמשך לתמי סעד לי להיות תנחני

 משם להוציאני ימינך קחחוני זמן
 חך ואמר )יא( • הקדישה אל

 כי מרחמיך נתייאשתי לא הנה וכו'
 וכבדתני לי היטבת אשר ראיתי הלא

 ונאמר שחטאתי הששי ביוס הלא כי
 אזירחתי עקב תשופנו וחתה עלי

 הלילה שיהיה חשך חיך ואומר
 ישופני חצוניס שליטת בה אשר הזה

 כי רב חשך יהיה לח שחפילו הנחש
 כי ישופני חשך אך שהוא מעט אס
 ז״ל כמאמרם היה מהשטן הנחש כח

 וליצה כי ראיתי ואדרבא בפר״א
 כאשר חשך היה לא שבת ליל כי אור

 מבקר כי ז״ל כמ"ש הימים בשאר
 שעות ל״ו שכח מוצאי עד הששי יוס

 רחשקואץ ביום שנברא אור שמש
 בעדני וז״ז בעדני האור הי כי ספק

 ראיתי בזה כי בעבורי לכבודי כלומר
 לבל הלילה של שחשך אפשר שהיה אלא עוד ולא ליב( בי חפצת כי

 לא חשך שגס היות אך השבת ליל אור ויעבה בא היה תפקידו שנות
 לרמוז בודאי זה והיה יחיר כיוס ולילה בי שרצית ממך היה זה הנה יוזשיך

 בהס שתהיה הבאים בלילות כי להורות כאורה חשיכה לי כך כי לי
 * ביוס אירא לא כאשר ישופני שחשך אירא שלא כאורה לי תהיה חשיכה
 בהלו פשוק על ז״ל מחמרס נזכירה הענין חל לבא זכו' אתה כי )יג(

 דרש * לשונם וזה קהלי עלי חלוה וכו'בסול הייתי כאשר כו׳ נרו
 צופה ראשן על לו דלוק ונר וכו' אמו במעי דומה הולד למה שמלאי רבי

 וכוי ראשי עלי נרו בהלו שנאמר סופו ועד העולס מסוף בו ומביט
 עלי אלוה כסוד ואומר וכו' ויורני שנאמר כלה התורה כל אוהו ומלמדין

 החור כל ומשנחו פיו על וסטרו מלאך כא העולם לאויר שבא וכיון הי11
 הלא דוד חמר ונבאאלהענין * רובץ חטאת לפתח שנאמר כלה

 שמתחלה שעם ואמרתי לנפשי רחשון שהיה אדם על כה עד דברתי
 כמדובר עליו לרחס ששנת לשכחך עליו זה כל עס בעלילה עליו נחת
 והלא בי נפשי כשנתגלגלה לי שהיטבת מה על לשבחך בא הנני עתה

 שת מי כמד״א החכמה בהן אשר הכליות כי וכו' כליותי קנית אתה כי
 ברוחניים לך קנין שנעשו חכמה איחס מלחתה כך כל חכמה בטוחות

 או מסוככני המי בטן שהיה בבטן ומסובב מסוכך עצמי את תסכני כאשר
 הזכרנו חשר והוא חכמה בטוחות שמת כי כלה התורה כל למדתני שם

 ע״י חתה תסכני יהיה חו * חלהי עלי חלוה בסוד פסוק על מרז"ל
 אודך וגס )"יד( אמי בבטן בהיותי מתורך מסובב הייתי כחלו קורתך

 בבטן עודני חז הרחיקני מקשר נפליתי נוראית כי על והוא שני דבר על
 נפלאים ראיתי העולס מסוף שהבטתי ראשי על דלוק בנר כי והוא אמי

 ושמאתחמר מעשיך כל בזה שנכללים העולם מסוף שהוח מעשיך
 אחר מעשיך נפלחיס הורתני חשר ועל שלמדתני התורה על אודך איך

 נשכת אס כי אודך זה כל עם חך הכל שכחתי העולם לאחר שבצחקי
 מרוחי יועיל ומזה מאד יודעת ונפשי הלח כי מנפשי נשכח לח מגופי
 מידיעת ללבי גס ימשך יבצר לא ושקידה בהורה יגיעה ידי על כי לגויתי

 הוא והמתרגם המפרשים כל וכו'דעת נכחד לא )כז( * נפשי
 בבטן שבהיותי אמרתי הלא דרכנו לפי ויאמר גופו על ז הו עצמי או' כי

 העולם מסוף מעשיך נפלאים להביט לי וןארת תורה אמילמדתנו
 דם מלאה אשה בטן תוך יק ישגיח אדס בני בעיני יפלח זהלא סופו זעד

 והוא מגיד אני מזו גרילה חמר כן על בקרבה יש חומר בעיכר זחלאס
 חת ומספר דכהיב מחי אכהו ח״ר ארז״ל הנה כי והוא וכו׳ נכחד לא כי

 שיצא טיפה חבא מתי ישראל רביעית כל סיפר ה שהקב ישראל רבע
 טהור שהוא מי אמר הרשע בלעם של עינו נסמית זה ועל צדיק ממנה

 צריך אין הנה דוד יאמר וזה זה בדבר יציץ וקדושים טהורים ומשרתיו
 ההזרעה כעת אפילו אס כי נוצר הוא שככר הילד על לומרכהלונרו

 נכחד לא מתנה י-צא שהצדיק טיפה על המסתכל אתה כי והריקום
 שהוא עוצם לשין עצמי פירוש ויהיה אני צדיק כי ממך עצמי מהשגחהך

 כסתר עשתי אשר כעת כין חה הגיף ואון כח היא הטיפה כי ותוקף כת
רקמתי כאשר וגס צדיק של טיפה שהיתה שהסתכלת ההזרעה כעת

בהצטייר



קט קלט תהלים אל חממות

 : ארץ כתחתיורח רקמתי אשר־עעית/כסתר
 ימים יכתבו כלם ועל־ספרף עדיך ראו גלמי טי

 ולימוזץקרורעיףאך' :יי בהם אחד ולא יצרו
 ץרבון מחור־* אספרם י" י ראשיהם עצמו מה

 ׳ אלוה אם־תקטל יט :קמך ועורי הקיצרתי

 אשרימרוך ד :מגי סורו דמים ואנשי רשע
 הלוא־מ^נאיף כא :למזמהנשואלשואעריף

 תכלית □ב :אתקוטט אשגאובתקוממיף * יהוה
 אל חקרני כג : לי הין לאויבים ^נאה^נאתים

 דרך אס־ וראה כי :שרעפי ודע לחנגי לבבי ן.ךע

:עולם כדרך ונחגי עצב־־כי
 חלצני ם ;מןמורלךדוד דמנ^ח ׳“קמ

 מאיש ^יהוהמאדסרע
 אלאלרחשבוךעותבלבכל- ג :חמסיסתנצרני

 כמו־־נחש לשונם שננו יי : מלחמות יגורו יום
 יעמרני ה ׳ :סלדה ש^תימו תחרת חמתעכשוב

 חזנצרניאשך מאישחמסים רשע מידי יהרה
 טמנרגאיםיפחלי י :פעמי לדחורת חשבו

וחבלים

 כמו שהוא חרץ כתחתיות היה זה כי זולתך צייר אין כי הולד נהצטייר
 כענין ארץ מדאה ואחשוב האשה שבמעי התחתון כמדור ז״ל שאמרו

ז עולסהיתה קרקע אסתר
 אדם כשהיה כי רבה בשמות וכז׳אמרורכותיטז״ל ראו גלמי )טו(

גולם מוטל הראשון
 עולם באי כל הקבה לו הראה
 בירוא׳ אחד בראשו אחד בו שהיו

 גלמי׳ וזהו ואבר חכר בכל וכן כרגלו
 איפה לאיוב ה הקב חמר זה ועל כו׳

 היכן שלך חיפה ארץ הייתביסדי
 כלס ספרך ועל אמרו וכן היתה
 ואחשוב אדס תולדות ספר זה יכתבו

 שאמר הראשון דאדס סיפרא הוא
 בו שכתוב וכו׳ לי חזי לדידי שמואל

 " מהס שיהיה ומה ממנו הבאים כל
 יאמר זה מעין העכין אל ונבא
 עתיד שהייתי גלמי ה' אתה הכה

 להיות אס כי חיים כלי גולם להיות
 הגולמיס כל כאמר עיניך ראו נפל

 והנה יכתבו כלס באדסבכח שהיו

 הבריאה ימי ששת הס יוצרו ימיס
 ימיס בששת נאמר לא כי והוא יוצרו

 ששת אס כי השמים חת ה עשה
 עצמס ימי׳ הששת את כי שהוא ימים
 הימים כי בחופן וכו השמים עם ברח

 לשים ראוי והנה ־ יוצרו עצמם
 עשה ימים שבעת אמר לא למה לב

 יום גס שעשה הימים בכלל ויהיה
 עשיית בכלל כי הוא חך השבת
 שיעור ויו* יום בכל כח הי'תת הימים

 דני הנא כן ועל הקלה של יומו
 כיי עלמא הוי שנה אלפי שיתא אליהו

 לא כן ועל שלהקב״ה יומו כח בו ניחן חשרעשה מהששה ככליוס
 חרב עילם הוא שביעי החלף כי חרוב כי עשה ימים שבעת אמר

 שחלה בבריאה היו שלח על יותר ולא הס אלפי שיתא כן יעל מגשמיות
 הששת כי מזה שלמדנו במה העלן אל ונחזור * ששה אלא מכחס
 ועל יאמר ובזה לאלף הוח א׳ שכל שתא אלפי שיתא הס שיוצרו ימיס

 יכתבו כלס בכחבאדס שהיו הגזלמיס כלס אדם של ספרו שהוא הפרך
 דהיינו ימים ששת שהם שיוצרו ימיס שיעור בעולם מציאותם שיה־ק
 שהייתי לי שנתת והתיקון יוצרו ימיט יכתבו כלה וזהו שנה אלפי שיתא
 הוא שהוא באדם הנכללים שבכל בהם א׳ ולח כי הוא גולם להיות עתיד

 שלסשהואחלףשנה בהסשהואיזסח' א' יום ים לא ממנו הבאים וכל
 אדס אפילו כי הנז' בכל בהם שנים אלף שהוא ח יום שיחיה מי יש לא

 כי ואקזה ע חסרוממכו כי שנה אלף שהוא אחד יום השלים לא עצמו
 הזוהר בספר למדונו והנה )יז( נפל אהיה שלא לי שהניחם כנודע אם
 שגס שהודיעונו במה תלוי זה והכה מהאבות היו דוד שחיה שנה ע' כי

 במקום אצלינו כתוב וגס בדוד כאשר הראשון אדם רוח חלקי היו באבות
 שנה הע כך אחר לו יבואו הוצרך אדם ענין לתקן דוד שיוכן שכדי אחר

 ידי על בדוד שיושפע שפע דומה שאינו שבאבות גלגוליו ידי על אדם של
 על כי אמצעיהם בלי לו היו לא אם מאשר החבות ידי על אותם קחתי

 מיתת כי וקייס חי ישראל מלך דוד היות עד וקייס קדושה קנה כן ידי
 יאמר וזה כנידע נתור סילוק היה לא הרואים לעיני נראתה חשר דוד
 שלא ח'נהם ולא כי ידי על כי אמרתי הלא לומר וכו' יקדו מה זלי

 כמוני ת שלח נעל להיותי ולי הנה שנה ע לי הניח ח יום חדס השלים
 אלו וחבריך רעיך ונכבדו יקרו חם כי לי שיה היה לא אדם נתינת כל
 רעיךלש:ן ורש׳י המתרגם כתב וכן שנה הע׳ לי שנתנו האבות הס

 ידי על שאלו האבות ידי על שנה הע בי שויתרו מה ראה כי חברות
 נמשך החבות ידי שעל מהע ועתה שנה הע רק חי הייתי לא בלבד אדם

 וזהראהמהעצמוראשיהסשלהימיס וקייס חי להיות ליחייסתמידיס
 שחינו עוף שהוא מחול שאספרס שנמשך )יח( שנה הע שהם שלי

 שבתחיית גדר עד ימי ירסן ימים ארבה וכחול על התכמ׳שז״ל
 עודי אז כי לעפרי לשוב אצטרך ולא שבי שינה מבחינת שאקיץ המתים

 כך עמך היותי ידי על שהוא תחלה וקייס חי בהיותי הייתי כאשר עמך
 כהפרש מאס לעפר לשוב ממך ליפרד אצטרך שלא התחיה כעת אסיה
 וקייס חי מתחלה היותו על עצום יתרון בו יתוסף כי והוא בהקיצו הישן

 למעלת הוא וקייס חי בהיותו ששנתו היות עם הישן על הנעזר כיתרון

קכד
 יו11 בחס ידי על שנותרו ראשונים כי לומר והענין כנודע ישנים משאר

 :כמדובר תמיד וקייס חי היותי עד בם ליקדש הכנה בו הקנו האבות ע"י
 ידי על שנה העי לי היות ידי שעל חמרתי הלח וכו' תקטל אם )יט(

 היותי עד אס כי אחיה בלבד שנה ע' שלח ימשך החבות

 אבטח איך אומר יאמר והנה וקייס חי
 דמים קנשי והנה כ״כ בחייס

 בחירה בעלי והס תמיד אותי רודפי'
 לזה חיי הס והיכן ימיתזני וחולי

 שתהרגם תחותי אין הנה אומר אני
 ועל לשתים רע הוא אשר את אס כי
 רשע אלוה תקטל אס אומר אני כן

 מאנשי תקטלנן יהן מי כלומר
 ומבקשים לבריות הרעים דמים

 כאלו אנצל״מהס בקלות להרגני
 מני סורו להס חמור רק צריך אין

 יוכל תי עמדי שאתה אחר כי כלומר
 תקטל אס אומר שחני והרשע )ך( לי

 הדובר את לח לשמים רשע שהיא
 הצבועיס כ״א בפועל עושה או נגדך
 יאמרו כי במחשבה רעתם אשר

 איש במחשבת מהשגיח אתה רם מ
 שירימו למות חשריומרוך וזהו חומרי

 ואומרים המחשבה השגחתךבעד
 השבעלשוא כי שהוא־ לשוא מנשיה

 העישים אויביך הס בדבור שהוח
 אינם רעה ה על שמחשב מי חך כן

 והלא )כא( תבינם לא כי עריך
 אחוה מבשרי הלא כי רוחם תיפח

 האדם בני כמחשבות השגחתך
 בלכאשנא משנאיך הס ה׳ משנאיך

 והנה אתקוטט בפוע וכתקוממיך אני
 לכו את לי הגיד מי במחשכה משנאיך

 להשכיל כמראות שהלבבות ודאי שאשנאהובלביאלח רעה ה׳ על שחושב
 בלב מה יודע עמו שייכות לי שחין אני אס הוא ק* וח״כ חברו שבלב מה

 שונאם שאני מה כי לומר וחין )כב( שכן כל לא אותו שברחת ה׳ אתה
 לבי ודחי הנה אומר אני לזה המה ה' שונאי לא ואולי הדעת באומד היא
 שלאויבי' היות עם בלבי שנאתים שנאה תכלית הלא כי האמת יודע
 שופט הדעת שהיה שנאתי אשר אלה לעיורני לי היו אויבי בשביל שהוא
 שהם כ״א זה אין חך שונא לבי למה אויבי נגד לי שהיו אוהבי שהם שאחר

 למה תאת ושמא )כג( מאלח שונאם אותך לבי מאהבת וע״כ שונאיך
 אתה שגס אתה תרצה האס וכי במחשבה החוטא את שאקטל 11תש זה

 מכרחת הידיע' שאין גס וכז׳כי אל חקרני אומר אני לזה במחשבה אחייבך
 דרך חס ראה מחשבתי על תדינני שלא גס מציאותה)כר(ע'כ תבצר לא

 מחשב׳שכננדך: מאסתי כי עולם בדרך העתיד'זנחני במחשבתי בי עיצב

 ידבר מרסתינוז״ל הנראה לפי )כ( וכו' למנעח קט
 1ישת ו11כ ידבר כלס את כי ואחשבה בגליות

 הוא רע מאדם ה' חלצני ואומרים יחיד בלשון המדברים הס הגולים
 מדי בגלות ואויב צר איש הוא חמסי' מחיש כי אבטח ובזה בבל בגלות נ״ב

 חשבו אשר אחר יון גלית ועל )ג( בסמיך הטעם יפרש כאשר תנצרני
 פעס יגורומלחחות יום כל כן על דת על להעבירם שהוא בלב רעות

 אתור יפעם ההיכל על ופעם מילה על ופעם ר״ח על ופעם שבת על
 בב״ר ז״ל כמ״ש ישראל באלהי חלק לכם שחין השוד קרן על כתבו להם
 אומרים כן שעל גלי לא לפומא ליבא שקצו הארוך אדום גלות ועל )ד(

 כמו לשונם שננו אמר האריכות ראותם על לעולם ממשלתם כי אדום
 סלה הוא שממשלתס סלה התאומרס שפתימז תחת כי והוא וכו' נחש

 שעל נ״נ הוא רשע מידי ה׳ שמרני שאמרתי תה ופירש בא ועתה )ה(
 נ״כ שניהם כי הוא הטעם תנצרני המן הוא חמסיס שתחיש קבטח כן ידי

 להחטיאם זה יתברך קוני תדרך פעמי לדחוס היה חשבו אשר והמן
 היה הרע המן כי חזית במדרש כמפורש אחשירוש בסעודת ווה בצלם

 שומרם יתברך היה לא אס כן ואס להחטיאם ההוא המשתה אל שהוליכם
 היו ה' את וחבריו חנניה שיקדשו עם לפנים אלא ישתלחו שלא נ״נ בימי

 אחשורום בימי להחטיאם שהוסיף חמסיס איש ידי על לגמרי נופלים
 גאים טמנו כי הוא פעמי לדחות שחשבנ׳נ מה כי ואמר ופירש )ו(
 אומר והי' לצלמא עממיא כל ויסנדון שיפלון הכריזי ויועציו נ:*נ כי לי פח

 שמלכותו להתגאות הדבר והיה במקומו אצלינו כמפורש ע״א היתה שלא
תחת להכניעם ישראל בשביל שהוא לי היה עיקרם וכל לעילם יקוס

שרו



קמא קט תהלים אל רוממות
 פעמי לדחות המן שחשב ומה כידין לא די אבן ערן לבטל נ״נ של סרו

 והוחמ׳ש מעגל ליד רשת הסהמןזחחשזרושפרשז וחבלים כי הוא
 להביאם היהודים את מצודדים בחוצות וסיעתו המן שהיה חדת במדרש

מוקשים בסעודה כך תחר וגם מעגל ליד רשת פרשו וזהו הסעודה אל
 שמו כי ז״ל מאמר ענין ז והו לי שתו
 ישראל נגדכל זונות המסובין לפני

 מוקשים להכשיל׳וזהו בהם שיסתכלו
 ימי שכעת כל שהוא סלה לי שתו

 לה' אמרתי ואז (0 הסעודה
 אסתר תפלת מאמר שהוא אתה אלי

 הלי אמרתי אז עזבתני למה קליאלי
 עשיתי לח אני כי הצלם ולא אהה
 )ח( וט ה׳ האזינה לכן לפנים אלא
 הדני אלהיס אמר יון גלות ועל
 הוא לראשי ת סכ ואז עתי ישי עז

 ראש שהיה חשמונאי כן מנכי יהודה
 מנך עס שנלחם נשק כיוס לישראל

 ועל )ט( ידו על והושעתנו יון
 ה' תהן חל חימר הוא הדוס גלית
 תפק חל זממו עמלק הוא רשע מאויי
 ירומו כי אימרס הוא הלא זממו ומהו
 היא שרוממוהס שחושבים סלה
 נצטער יעקב גס כי ז״ל כמ'ש סלה

 שאר שרי שלשת את שראה עלזה
 של שרו ואת ויורדים עולים מלכיוי!

 כי והוא יורד ולא עילה ראהו אדום
 של זממו והוא גלי לא לפומא ליבא
 שנתימו תחת למעלה כאומרו אדום
 כי בטחנו בה׳ אך )י( סלה
 ראם שהיא התורה היא מסיכי רחש

 עמל שהוח להצילני אותי המסבביס
 בה העוסקים שעמלים שפתימו

 ויעשה בה יעמלו בשפתותיהם
 אז )יא( ימנן נסוי לנו ההוא תעמל
 מןהשמיס עמלק שהוא עליה' ימוטו
יפילם היורדת בחש גחלים

 ,שתו־ל מקשים פרשורש־^תליד־םעגל וחבלים
דת1זעהיה2^ * סלה:

 סבותה ישו^רתי עז אדני ה1יה " :תחנוני קול

רשע □אוי; ;הוה אל־תתן ט :נשק ביום לראשי
 עמר ראשססבי י זממואל־תפקירומוסלה:

 כא^ש גחלים עליהם ימיטו יא שפתימויכסומו:
בל איש יב כל־;קוםו: במהמרות יפלס

 : !תימדח^רת יצודנו רע איש־חמס בארץ יבון
:אבינים משפט עני דין כי;יעשהיהוה ;דעת ע

 ^ווהקרארדף מזמור קמאא
האזינה לי חושה

 שסרה ;הוה שיתה נ :סנחת־ערב כפי משאת
 1 לרבך ׳ לכי אל~תט י :שפתי על;דל נצרה לפי
 פעלי- את־אישם ברשע1 עללות להתעולל רע
 1יהלמניצדיק ה :במדיהם ובל־אלחם און

 בי־־עוד ראשי אד־*~יני חסדויוכיחנישמןראש
 בידי־סלע נשמטו י :תיךהמ1ברן! ותפלרתי

 פדךו׳ן כמו ז י: נעמו כי אסרי שפטיהם.ושמעו

כי ״ שאור־י: לפי נפזרועצמינו בארץ ובקע

 )יב( : יקומו בל חמורות במ
 במלחמה גוג הוא כן' לפון איש

 על ישראל את להעביר בלשינו לפתות ענינו שכל משיח בחבלי אחרונה
 חת לצוד ציד יודע לשון איש שהיה עשו על שמדבר כפרש״י או דת

 למדחפות שעשה החמס יצודנו רע חמה איש היה אשר כי בפיו אביו
: כן אחרי בגהינס יאחד ישרחל ביד אחד תדחפות ב' הס

 יעשה הלא כי בגאולה נבטח לעתיד או כי אמר וכו׳ ידעתי )יג(
 חמור על ורוכב עני שהוא המשיח הוא עני דין ה׳

 שבהם שבגלות ישרהל הס סביונים משפט וכו האימות על דין בשואלי
 צדיקיס סך וזהו הסוגים כ׳ בין הפרש שיש אנא )יד( וישרים צדיקים

 צפנים העושים שהם השני הס ישרים ישבו * הראשון הסיג שהי זכו'
 נקראו ג' כי נחמני בר שמואל רבי מהמר ידוע הנה כי והוא הדין משורת

 כי לומר מקום היה והנה וכו' וירושלס צייקיסומשיח הקב״ה של בשמו
 להם יעמוד הוא כי לו יודו בשמו וישרים צדיקים שנקראים יתברך שמו

 נס שנקרא לשמך יודו צריך אשר הס הן בלבד צדיקים לך לז״א ליגאל
 רואי הס הלח כי צריכים אין וישרים כי ליגאל להס יעמוד שהוא ביס
 הקרא על ליגחל ואיףצריך פניך חת ישרים ישבו כי הקדוש המלך פני

: עצתם מצד מאד רב קדושתם יכות יי ילעדי :י עליהם ה' שס

 והיה פ' על כתבנו הנה כוי ה׳ לדוד מזמור 0ג קמא
 טרם כי אענה וקני יקראו טרם

 שלא בחרץ והתה רצונך עשות בשמים שאסכים אענה אני צרכיך תשאל
 אחר כי לפשר שהיה תמה עד בתפלה מדבר ע־דך שעניתיך ידעת
 מדברי׳ הס עיד אס כי חפלהך שימע להיות לבי השית לא עניתיך שכבר
 כענין קראתיך ה יאמר זה ע״ד חיתך בשמוע אשתעשע כי לשמע ואני

 לגזור לי חושה שמך קריאת רק עשיתי וכייצ'שלא תפתח שפתי ה׳
 בקשתי לי שתתן לך קורא ׳עידני עניחני שכבר עם זה כל ועס בקשתי
 מה עניתני שכבר אחר פי תאמר ושמח )ב( לך בק-אי קולי החזינה

 קטרת כמו תפלתי הכון כי הוא הלא בקשתך דברי שומע שאהיה בצע
 מחבב חתה זה כל עם ותקבלו בקרבן עינה הימזך שעם שכמו לפניך

 כמו התפלה קבלת אחר תפלתי תכון כך אליו פניך ושם הקטרת

נפשי

 הוא נהפוך הלא תאמר ושמא הקרבן קבלת אקר לפניך שהוא הקטרת
 כי שחר של קטרח על הומר חיני לז״א לאבריס קודמת קנירת כבקר ני

 שיחה )ג( • לקגירת דס ק שהקרכן ערב מנחה של כפי משחה אס
 כ' והזח ,וכו לאל אוחילה נוראים כימים קדמונינו לנו סידרו הנה וכו'

 דברי שיאמרו שקודם ח׳ דכריס
 נזוהיס להסדכריס יכין התפלה

 * שיאמרו מה הורס יהב'וזהו אליו
 עם יהיה אחריכן כינס שנית ועוד
 ינשלו ויל וזהו כדבר יכשלי שלח פיה'

 על יאמר הדברים ב ועל כלשונם
 כד״א לנו ויסדר שישיס ה שיתה הא'

 ההידור ואתר לפניהם תשים אשר
 שסידרת מה אשכח שלא לפי שמרה

 אס כי התפלה', דברי כשהכינותי לי
 הדבר וגס בפי לאומרו לפי שמרה
 בצרה אמי־ כלשוני הכשל שלא השני

 חט אל )ד( * שפתי דל על

 שתשמור תפלתי היא זאת הנה וכו׳
 יאמר כל שהות רע לדכר יגיה כל לכי

 אותי מצרים און פועלי אל הנה
 אחעולל להם זאת העשה אני גס

 ידיהם כמעשה כרשע עלילית להם
 שהלא אתפתל עקש שעס להם העש

 עשקיני שעשו באון משל דרך אס
 יאעשוק עלילה להם אעשה ואני חנה

 לחסהמנה והנהבאכלי מהסמנה
 לא אוכל הכי משלי כי היות עש ההוא
 איסור טעס טועס שאני יבצר

 וטועם ליחס נמצאתי עושק
 )ה( טועמים ?ס השר כמנעמיהס

 לך אעשה דבר זה הי תאמר ושמא
 לדבר לבך תט להיות הבא שלא כדי
 רשע יהלמני כלא הוא הלא רע

 לו להתעולל אבא פן עינותי לכפרת
 ויהי׳ צדיק שיהלמני כ*ח עלילו׳ברשע

 ואחרי בזה ל• שתעשה כעיני חסד
 מה על כדברים ויוכיחני גס שיהלהני

 לי כ ט, זה כי אבעוט יריבנישלא
 ראש שמן כן אני ירא אזן פועלי ידי על שאס ועוד און פועלי משיהלמוני

 ממני מלכותי להסיר לפזקה לי ויהיה ידי בהם חשלח אולי ראשי יניא
 ופן ישראל ממלכת בידך וקמה לדוד אביגיל כמאמר לי ידי הושיע כי

 שיהלמני ידי שעל פה חמר וזה לך ידך תושיע כי לפוקה לך זאת תהיה
 קל למלוך שהוא שמואל שמשחני ראש שמן כי אבטח און פועלי ולא צדיק
 שנמשח מי יש כי והוא ברחשי קיימת משיחתי שתשקר אס כי רחשי יניח

 ראש בשתן נמשח דוד אך מתקיים מלכותו ואין כשאול אפרסמון בשמן
 יניא עצמו ראשי נפש דס ידי על חך נתשך והוא רחש בשמיס של הוא

 ולא צדיק יהלמני הכתוב שיעור אי * רחשי יניא אל וזהו ממני אותו
 ראש שתן הלא כי להם נהצר מלכותי הפסיד פן יראתי ואין הין פועלי

 שעושים מה על לי מצרים שהיו עוד אדרבא כי ראשי יניא חל ודאי
 להצר ולא מרעותיהס להצילם רק תהיה לא כי רעותיהס על והפלתי

 ואהרן תשה הס שופטיהם סלע בידי נשמטו ראיתי הלא כי )ו( להם
 המורים נא שמעו אמור על הסלע דבר על לארץ מליכנס שנשמטו

 הפילו כן על בניו בכבוד יגעו בל יתברך רצוני כי חוטקיס היותם עם
 הנה כי חיבה לשון הוא קמרי ושמעו חס כי להס אדבר לא קופי דברי
 יש׳ בהיות גס כי ראיה ועוד )ז( ־ להקמטס זאין קונס בעיני נעמו
 הלא כי כנידע ?טס בעי לנכי הצדיקים חת יה' מדכא ראויים בלתי

 קריה לימין הדואתה להאכיל כדי המחריש ע״י בארץ ובוקע פילח כמו
 תות שערי עי שנגיע שקול לפי בייסורין לי ויומי' שלי עצמינו נפזרו כך
 הצר לא כי תרתי כן על ראויים הבלחי ההמון על ולהגן להאכיל כדי
 * טובות אדבר'להם אדרבה אס כי עם המין שהם לי המצרים אח

 ראש שמן פן אני ירא כי און פועלי ולה צדיק יהלמני יזמר או )ה(
 את להסיר כבה יהיה אותי רודפים המלכות שעל למלך שנמשחת*

 השמן כקלי ויהצא שי ר חת ואחייב בהם וחהר־ג אכעיס פן תמני רקשי
 אמר כו* אליך כי )ה( * כמדובר והשאר מתני רחשי תמי׳ יהיה רק:
 להרגך הבא כי באס בתיוג אחטא שלא יינה שלו והיה אחרה טענה עיי

חותם ה-לי ידי על בהצלתי זכיותי יתמעטו זה כל עם להורגו שכס ה

וזהו



קבה קמג קמג קמא תהלים אל רוטטות

פעלי ומקבות ,נפש
עד~ אנכי במבמריורשעיסייחד יפלו י ; און

 נא תאמר ואס )ט( מזכיותיה נפשי ותרוקן תער אל וכו' אליך כי זזהו
 אס גס ומה בחירה מבעלי לינצל אפשר אי זכיות כנכזי אפילו הלח כי ה׳

 חיפה זחת עשה לזה הלח להורגך באים והס בהם יד מלשלוח תשמר
 מוקשיהס פחי כל יעשו עד בבחירתם הניחם אס כי בחירתם תבטל חל

 רגלי שמור כך ואחר ותחבולותיהס

 פח מידי שמרני וזהו הלהלכדבס

 כ להרגני שגאים היזח עס במטרה סאל חת הרגתי שלא נתיבך
 הנה וכו׳ ימין הביט )ה( * לזרמים הין להרגני והבא לי פח טמנו
חובה מלמדים משמאילים זכזתויש מלמדיה מימינים ים מעלה של בב״ד
 לי ואין כי יראה אמנם זכות מלמד לפניך המימינים אל ימין הביט אמר

הוא כן כי לי מגיד ומי בכלס מכיר

 שכתבנו וכמו וט זמוקשזת לי יקשו
 : וכו׳ נכסלך יהיה ה' כי פסוק על
 ' הקדש רות כו'משיבה יפלו )י(

 הלא ואומר ית בשמו
 מפח הוא שינצל אלא דוד שאל לא

 לא אך און פועלי וממוקשות לו יקשו

 אעשה מזה יותר חך הס שיפלו
 במכמוריו עצמם הס יפלו כי והוא

 עד עמו אנכי יחד הנה כי לו שעשו
 להשמיד לפניו זמןשאכיאעבור בא

 כי־אז זה לכל יצטרך לא או כי אויביו
 רשע^ס יאבדו אש מפני דונג כהמס

 יקוס שנאמר כדבר מפניאלהיס
 כוי: ובלחס ק ויצא ואומר וכו' אלהיס

לייי במשכיר קטב
כו' י

 מות מאימת גס ומה מצטער הנה
 להתפלל יוכל לא במע־ה כדוד

 מחמת כי אמר טירדא מרוב
 שהית לדוד משכיל תואר היות

 היות נמשך משכיל דרכיו לכל דוד
 נכון היה כי תפלה במערת ל!

 יאמר או * בצערו נבהל ולח לבו

: אמכיי
 במערות בהיותו לדור מעכיר * קמב

 - “אל ,קול כ * תפלף
 אשפך ג ^הארתחגן:

 • עלי בהתעטף׳ י :אגיד ץרתילפטו שיחי לפניו
 טמנו אהלך כארח;זו נתיבתי ידעת ואתה רוחי
 אבד □ביר ואץ־לי וראה1 ימין הביט ה :לי פח

 א^יף זעקתי י :לנפשי דורש אץ ,ממג מנוס
: החץם בארץ חלקי מחסי אתה אמךתי יהוה

 ממסגר׳נפשי הוציאה ח אמצוממני: מרךפ;בי
 ך־תגמל בי □,צדיק יכתירו כי את^שמך להודות

עי<• "

 תפלתי <שמע לדודיהוה מזמור ׳׳ קמג
תחנוני—אל הארנרה

 דוסא.שאמראס בן ענקרביחנינא
 שהוא אני יודע בפי תפלתי שנורה
 משכיל יאמר זה דרך על מקובל
 לומר שיכול תפלה לו היה במערה היותו שעם ראותו לדוד היה ומצליח
 * תפל׳ במער בהיותו וזהו אצלו אויביו חרב אימת עם בפיו שגור׳ תפלה
 בתפלתו במערה צועק היה אס הנה וכו׳ אקרא ה חל קולי )ב(

 להתפלל צריך היה כן על ויהרג ואנשיו שאזל ישמע
 אזעק כאשר ה׳ אל קולי כאשר ה אתה שקרוב למה כן על הרבה בלחש

 בלחש שהוא אתחנן כאשר ה אל יהיה קולי כך לזעוק יכול שאני בעקום
 וחפזק רעה בעת הקיצור הוא כך וכן )ג( זה במקום תחינה בדרך

 באריכות הוח הנדה לשון כי והוא נחת בזמן תפלה אריכות כמו בזה
 לה היה הלא כי כו' לי נא הנידה את מי בת פסוק על אצלנו ככתוב
 זקנתה ואבי זקנתה היתה מי לספר החריכה ולמה בתואל בת להשיב
 אברהם קירבת לדעת כדי העבד אך לנחור ילדה אשר מלכה בן בחמור

 אחי נחור עד הקורבה שלשלת לדעת באריכות כלומר לי הנידה חמר
 במערה הבה יאמר ובזה הענין חריגות היא הנדה לשין כי הנה אברהם

 הוא כך ה אצלך אך האריך עת לח אויבים חרב אימת חפזון עת היא
 על החבית שמהפך הזה כשופך בקיצור רגע כמו שיחי לפניו אשפוך אס
 ט יאמר או * בארוכה אגיד לפניו צרתי חס כמו ברגע ומריק פיה

 הגדת אס כי עליה שירוחס להתחנן שיחה להרבות צריך שחין צרה יש
 וזה שומעה רחמי שנכמריס גדלה עיצס לפי תספיק הצרה מציאות

 הצרת מציאות שאספר במה רבוי שהוא שיחה לשפיכת יחשב הנה יאמר
 • מאד היא רבה כי אניד לפניו שצרתי במת שיחי לפניו אשפוך וזהו
 בוריז שהיה זמן באותו היה עני כי כנודע אנכי אביון הנה מר יא או

 לימין יעמוד כי כד׳א בימינו ה׳ החביון והנה לחם ככר עד משאול
 כשזפך אס כי למעלת תפלתי שתעלה להתפלל צריך איני לז״א אביון
 לפניו אשפך וזהו לימיני מפי שופך חני כך למטה מלמעלה ששופך הזה

 למען אגיד עכ״ז ממני יותר ויודעה לפניו שהיא אעפ״י צרתי וכן ^שיחי
 חתה' אמר וכו׳ בהתעטף )ד( בתפלת חפץ כי ה׳ אל קלי תהיה
 בדרך ללכה עתיד שהייתי על והחייתני גופי חיי שבקש נפשי על חסת
 כי רוחי עלי בהתעטף וזהו להרגני באים בה הולך שאני ועתה טובה
 ואתה עלי לך להתחנן נפל להיות עתיד בהיותי לפניך התעטפה רוחי

 ער חס והנה החייתני כן סעל מצותיך בנתיב שאלך נתיבתי ידעת ה׳
 זן רחב שבאורח מוכן הנני צה שהוא ככתיב בעבודתך הלכתי כה

 סוף שיעור אז הזיפים שליחות ע״י לי טמנו אלה והנה אהלך שהתחלתי
 חציתיך הנתיב ואותו החייתני כן שעל נתיבתי ידעת ואתה הפשוק
מתגהבבחסידוס בורחחנ-י זואלךנהעתי באורח גס בו שאלך ידעת

 במשפט ו^־תבוא
את

 ממני מנוס הבד הנה ־.י הוא הלא
 שלמעלה מה על זההוראה כי למטה

 היז שחס לנפשי /ורש סס אין כי
 מנוס לי היה ימעלה זכות מלמדי לי

 אין כי בראותי ע/כו )י( למטה
 חין אס כי עיך זעקתי בעדי מליץ
 בעל ת׳ אתה כי לי מי לי אתה

 חרש שחין אחר תאמר הרחמי׳ושמא
 זנות מלמדי מימינים ואין לנפשך
 וחיך אסכים חני גס כן אס עליך
 כי הוא בלבי אמרתי אסר הנה אצילך

 שרצונך אלא מחסי אהה ספק בלי
 בעה״י ולח החיים בארץ חלקי יהיה
 הקשיב לסלקני)ז(אך תחפוץ כן ועל
 עדיין הלח כי להצילני רנתי חל
 הנה כי החיים בארץ הועלת בי אין

 צידה אכין עד מזכיות מאד דלותי
 ומעשים תורה בעושר וחלך לדרכי
 עס מרודפי הצילני היא ודנתי טובי'

 טענת יש כי בחירה בעלי היותם
 כפויי הס כי היח הלא מספקת גדר

 חווק להם בא ממני הלח כי אלי טובה
 שהייתי ודומה גלית כעני! ואומץ
 • ממני אמצו כי וזהו מלחמזתם לוחם
 אלא חמר וכו' הוציאה )ח(

 נסיעתי זמן איבו עדיין כי אמרתי
 ער מזכיות חני דל כי החיים לארץ

 בעצמך אתה נפשי ממסגר הוציאה אומר אני כן על סאעשירמהס
 ולאעלידיאויביעד כלומר לה מסגר שהוא מגופי בנשיקה שתוציאנה

 שאדע ימיס באריכות זכיות ארבה עד שהוא המך את להודות שיהיה
 על שבי טעס ועוד * שתאשרני האושר כל על שמך תת שאודה בודאי
 שיהץ הרבה זכיות לעשות ירכו בגיני שתעשה מה הצדיקים ראות שע״י
 ברחשים ועטרותיהם יושבים צדיקים רב כמאמר עדן בנן כתריס להם
 ח' הוא האסזרין מבית היוצא הנה יאמר או * זכיותיהם חורות סתס

 המוך שהאויבים זו ממערה גדול החסורין בית ואין להודות מהמחויביס
 הגומל ברכת סמך אח להודות נפשי זה ממסגר הוציאה כן על לפתחה

 בי וכו' הגומל שאברך עם בקהל הלא כי צרות זר מס גס אנצל ואז
 תנמל גס כי אחרי יעבו כי בנימן את כתרו ד״א כמה יסבבוני כי יכתירו

 יגמלך הוא טיב כל שגמלך האל ויאמרו יענו כי שהוא לעתיד תמיד עלי

: תמיד
מזמור פירש רל רש״י הנה וכו׳ לדוד מזמור 0) קמג

 בעקבותיו ונלכה ישרג! גלות על זה
 כאלו אמר להתחנן כך ואתר להתפלל כנודע הוא התפלה סדר והנה

 ידוע כי והוא תפלתי שמע יחיד בלשון כאחת עונים הגלות בני כל
 קרוב שהיה משה כן שעל ז״ל כמ״ש מקרוב והאונה מרחוק סשמיעה

 סהיה וישעיה בהרץ ושמיעת בשמיס האונה אמר מצארץ יותר לשמים
 פירשנו ויזה בארץ והאזנה בשמים שמיעה חמר הארץ אל קרוב יותר

 ה׳ אומר מקונו רחוק סהוא החוטא כי וכו׳ סלחה ה שמעת ה פסוק
 הקשיבה ה' קרוב ונעשתי שסלחה ואחר הלחה ת היא והתפלה שמעה

 שמע ואמרתי תפלתי שמע ה יאמר זה דרך ועל וכו' תאחר שאל וכו'
 בבואי לנ| לך קרוב נעשיתי ההפלה שמוע ואחר אני ורחוק חטאתי כי

 בציון ואעפ״י מקרוב האזנה כי תחבוכי אל האזינה להתחנן כך אחר
 ואפשר בצדקה שביה אד בדין זוכה כי משפט בתור שתפדה חטאת שלא

 מה עמנו אתה שתעשה צדקה ידי על או צדק עושיה שאט ידי על שהוח
 זן אמנה בזכות תגאלנז אמונה בעלי שאנן באמונתך כי הוא פניך שנחלה

 לבו די לא וכי תאמר ושמא )ב( לצדקתנז תייחל ולא שלך בצדקתך ענני
 כן על בצדקתך אס כי בצדקתי אעשה לא שגס אס כי במשפט תבא שלא
 לא כי הוא ידוע הנה כי חלוקה בטבע אפי׳ נכנס אינו זה אומר אני

 שדרכך עבדך שהוא מי עס אפילו כלומר עבדך אח במשפט קבא
 חי כל לפניך יצדק לא הלא כי כמשל תכא לח השער׳ כחוט עמו לדקדק
ח,י כל חמר וזה תתלה תשים נמלאכיש כי השרת מלאכי אפילו שהוא
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 ךןו#יבני חיותי >ךאךץ דכא נפשי • אויב רדף
 רוחי עלי ותתעטה י עולם: כמתי במחשכים

 מקרבם ילים זכרתי ה : לבי •שתוסס בתוכי
 : אשוחח ;דיך כסעשךק ־־־פעליה ככל המ!תי

 :סלה לך כארץ־עיפה ׳ נפ^י פרשתי;די י

 פניך אל־תסתך רוחי כלתה יהוה ׳ ענני "מהר י

 דקישמיעני " : בוי ־תיעכם־יררי ונמשל ממני
 ררךךןי הודיעני בטחרתי בך—כי חסדך1 בבקר
 " סאיבי הצילני ט :נפשי נשאתי כי־אליך אלך

 רצונך ^עשורת • למדני י :כסיתי אל;ך יהוה
 :מישור כאיץ תנחני טובה רוחך בי־אתה^והי

תוציא1 תחיניבצדסתה יהודה לממרשמה יא

 א־צבעורתי ד־יקרב ידי
 לי”ומפלטי משגב; ומצודתי חסיי ב :למלחמה

מגני

אל רוממות
 האדם יראני לי( כי על ר.'ל פי' חוידוה״א קי שהוא מלאך אפילו שהוא

 כי )ג( . המלאך הזא מיד ת חי א שהו מי ולה יראני לא שפירשו וקי
 ידבר כלן על כי ויתכן המזמור ידבר ;גליות על כי כתבנו הנה כו' רדף

 הנפש להחטיא שהוא רדףאויננפשי אנ״לכי עלהראשקה ואמר
 אמד מדי גלת ועל נהשתיזויתלצלס

 ותעניו' וק?5 ע״י חיתי דכאלקרץ
 היתה לא כורזס שכל יון גלית ועל
 מתורה ?רחל את להעביר רק

 הושיבני אמר חייר עץ היא אור
 אמונתיה' אפלות ך1קו הס במקשכי'

 עזלס כמתי קור1נורת" לעומת אשר

 ממנה שהפורש הייס תורת הפך
 שלשת אך )ר( לעילם מת הוק

 הך ארוכים היו לץ האמורים גליות
 כי הכבוד האחרון הלז ברביעי

 הי׳ בטבע כי והוא רוקי ותתעעףעלי
 חדסקזתוחסחוטא ראיילשנקרוח

 עילם של תלכו מהיכלי באה כי ?וא
 חמר גהיג' לירש וטמאה עכור בגוף
 רוחי את וטמאתי שחטאתי שעס
 לאדי ותשמח אותי תשנא רהיי שהיה

 ותדאג שתצטער רעתי כ״כהיא
 עלי ותתעטף כי הלי הנוגע על עלי

 מרגיש היותר שלבי נדר עד רוחי
 לבי ישתומם בתוכי הנפש דאגת

 שיפור חז ־ מצערה שמרגיש מה על
 היות על צערה המרגיש שלבי הכתוב

 מרזב ממגי חצח ולא בתינו רוקי
 רוחי יאמר או * לבי ישתומם צע־ה

 בלילה ממני למעלה עולה כשהיא
 ובמה גליתי על קונת לפני תתעייף

 ברדתה כי הוא הלא כן כי ידעתי
 מצטערת תבא מאשר אס כי זה ואין לבי ישתומם בהקיצי בתוכי ותכנס
 : מצערה לבי ישתומם יתברך לפניו במרירות התעטפה לאשר סמיך
טובה רוב לו היתה לק שבתקלתו מי צרת הנה כן' זכרתי )ה(

 טזבו ונהפך טובתו נדלה אשר חך נמ-רה צרה אינה
 יחיד בלשון יחד ישראל חים כל יאמר וזה למכאובו קץ אין גדולה לרעה
 ימים זכרתי הלא כי טובה כ״כ מתחלה דאיתי לק הלואי הלו בגלות
 פעליך בכל במעמדי שהגיתי במעמדן ישרחל שהיו הבית בזמן מקדם

 סיף עד יום ייס וכן וכו' רקיע יהי ובשני בראשית פרשת ראשון יום
 כל תמיד בראשית שבמעשה פעלך בכל הזנה נמצאתי בראשית מעשה
 במעשה ובכזאי המקדש מבית חוץ הוא וזה במשמרות זשביע שבוע
 גדולים קפרא בר כמאמר ידיך ב׳ מעשה הנקרא בה תוך הוא ידיך

 נאמר המקדש שבבית וארץ שמיס ממעשה ה ב שהוא צדיקים מעשה
 הוא ידיך במעשה בהיותי א'אז יד נאמר וארץ שמיס ובמעשה ידיך כוננו
 בית נקראת למה ז״ל מאמרם עכין והוא לביני ביני אשוחח אז ב״ה

 שאדם הוא הקדש רזח כי וידוע הקדש רוח שוחביס היו שם כי השזאבה
 שם יתב' הוא כי לשוני על ומלתו בי דבר ה׳ רוח כאומרו כעצמו בדבר

 אשוחח משמעות וזהו כמעצמו מפיו מ־ציאז והוא האדם בפי הדברים
 ידי פרשתי כאשר אז כי לי היה ועוד )ו( בעצמן נדבר היות שהוא
 כארץ אז שבקרבי נפשי היתה הלא כי עליהם שורה שכינה היתה אליך
 זה וחין ממני לצאת משתוקקת היא היתה כך המיס שמשתוקקת עיפה

 לצאת תאבה נפשי היתה ואז ידי פרישת על השכינה שהיתה אס כי
סלה וזה הכל אל חלק ככל אליה ושואבת ממנת חלק היא כי בה לידבק

: ההוא החשק בה נשאר היה ידי חוסף שהייתי אחר שאפילו

 בלבד ולא ה ענגי מהר שבגלות ישראל אומרים כו' ענני מהר )ז(
 ממני פניך תסתר ג! לכן רוחי כלת'ותאוה גס כ״א השעבוד הסובל הגיף

 הנפש מחברי' בנהיג כאשר כי הואגהינ בור יורדי עס ונמשלתי הלא כי
 גזיתי רוחי עס היות כך והסומא החיגר כמשל בגהע לחנם הגוף תוך

 לנו שבירר אבינו חברה' הועיל מה בגהינ׳זכן כאשרנדוני׳יחד הוא בגלו׳
 • כתקנתו הועיל גהינ׳זמה יורדי עס נמשלנו הרי המלכיויבמקו׳גהיג את

 אחישג' של קץ יש חץ ואית קץ דאית מדז״ל ידוע הנה וכו )ח(השטיעני
 של ועל לערב כעת' ושל לבקר אחישנ׳מתייח של והנה בעתה של קץ ויש

 האמנה בזכו׳ יהיה זכות לי אין ואס חסדך בבקר השמיעני אמר אחישנה
 זו בדרך הודיעני אחרים זכיות וצריך מספיק זה אין ואס בטחתי בך כי

ראה הלא שמיס מיראת חוץ שמיס בידי הכל כי אלי תאמר ואס אלך

דמד המג תהלים
 והיה יתן מי פסוק על ז״ל מאמרם בתזכיר והוא נפשי נשאתי אליך כי

 כי' טיבה כפויי תקב״ת חמד כי רי״ל י ז כ,' אותי ליראת להס זה לבבם
 להם היה חיך לב לשים ראוי והלא אתה תן לומר לכס היה

 במקומו כתבנו חך האדם ביד שהבחירה חחר אתת תן לומר
 לך האדם ביד הוא להפך־בחידה כי
 הקי״ה גמור צדיק הוא שכבר מי

 צדקו ומחשיך לכשלק ישוב בל עוזרי
 כל חל ברקיע דמכרזי ז״ל וכמ"ש
 פלו' בר׳ הזהרו המחטיאים כחות

 שאת-שהיה אמר ץ ועל ובתורתו
 כך שימשך ל,מד להם היה טיב לבכם
 פה יאמר ווה הימים כל זה לכבס

 בזה חין הלא כי אלך זו דרך הודיעני
 בכשרון י נשלמת כבר כי בחירה שנוי
 ששמתי נפשי נשאתי שאליו גדר עד

 בחופן שמך לקדם מנגד נפשי
 רק בחירה לשנית יהיה לא שמפתה
 הצילני )ט( י הכשרון להמשיך
 ישחזיביהגיף חזיניס ב' יש כו'הנה

וכחותיו יצה״ר הנפש אויבי ויש
 הגורמים בטונות הנעשים טמאים

 עבירת גוררת עבירה כי בהם כיוצא
 ׳כ כ חינס הגוף חייבי כי וידוע

 הכפש אויבי כי הנפש כאויבי גדולים
 כמד״א לה האדם בין מבדילים

 לנין ניניכס מבדילים היו עונותיכם
 מאויבי הצילני יאמר וסת אלהיכס

 הוא הלח אמרתי מהם באיזה ה
 ממני כסיתי חליך ידם שעל אותם

 ובין ביני ומבדיל מכסה גהס שהייתי
 )י( * יותר יחטיחזני בל ה

 שיצילן אומרו אחר וכו' למדני
 לעבודת איש לפני דרכיס ב' היות ויקרה על'הזכיות לבקש מהעבירו׳בא

 לעשות למדני אחר זה ועל ית' רצונו זה־מהס חי וחדסמהיזפק ה
 באופן אלתי שתקרא לניר והגעתי אני שצדיק אלתי כבר חתה כי רצונך
 לעשות לשתלמדני מעכב חין שמיס מיראת חוץ שמיס בידי שהכל שעם

 כמו הכשרון להמשיך אס כי הבחירה להפך זה חין הלא כי רצונך

 מישור בארץ תנחני טיבה רוחך וזהו המאמר מהכרח בסמוך שכתבנו
 צריך אין בה שהתחלתי אחר כי בה ללכת שהחזקתי החייס ארץ היא
 בי שנחת טובה רוחך תלמדני וכאשר בה לימשך והנהגה המשכה רק

 כו' תנהגי חלתי הקראך עד כשרוני ע״י טובה היא שכבר כיין טהורה
 כו׳הלא למען )יא( כמדובר♦ בחירה להיפוך דימה המשכה אין כי

 לא הנפש כי עיקר הס הלא כי לתמוה אין הנפש מאויבי עיקר עשיתי
 תחייני רחמים מדת שהוא ה שמך למען כן על כגוף בעוגות תאשם

 שבה יספיק צדקך במשפט שהוא בצדקתך אפי' הנפש את אך הגוף את
 אויבי הס ארבי את וכן )יב( כגיף הוציאמצר׳נפשיכיהיאלאתחט׳

 אויבי תצמית עמי זתעש שתטיב שיביזסדך כ׳א תאבדם חפץ חיני הגוף
 כן חולת בזה לי הצמת'זדי להם תהיה עמי חסד שתעשה שראותס

אני הלא כי נפשי צוררי כל לגמרי והאבדת אס כי המש צוררי חח
: אעבודך שלח חעכביס הנפש ואויבי עבדך

 יפלא הלא יתברך גדולתו לפי הבה כו׳ לדור קמר
גויס כל על רם אשר העמיס בעיני 1

 כי היות עס מזולתם אדם בני את יציל בעצמו יתברך שהוא לומר ה
 אמר כן על יחידי איש אה בעצמו להציל גס ומה למקום שלזחיס הרבה

 גדולתו כל שעם מןהתימא תינו האמת שמאמין אמונתו לפי לדור הגה
 ידי המלמד צורי בעצמו שהיא ה' ברוך וחימר צדיק כשביל בעצמו יעשה
 ללמד לא אס מידם ולהצילו ודוב ארי סכנת לידי הביאו למה כי לקרב

 עבדך הכה הדוב את נס הארי את נס כמאמרו אנשים עס לקרב ידיו
 הזח למדו והדוב הארי ידי שעל נמצא גלית מן יצילהו שכך למד ומהם

 כהנין אכניס חלוקי שלקחה׳ מגלית וכן גלית פס קרכ לפשות יתברך
 כי למלחמה משס גס למד אצגפיהיו ה׳ שהם כקלפ ח וכיד אצבעותיו

 ותוסף שנאמר שאחריה כמלחמה בה לבטוח לבו חל נתן כן ידי על
 )ב( גדולה מכה בהס ויך בפלשתים וילחם דוד ויצא להיית המלחמה

 חסד הוא וזה בקיר ויך החנית את שאול הטיל ההיא המלחמה ואחר
 ששלח מה היה זאת ואחרי חסדי אמר זה ועל בחירה מבעל להצילו גדול

היסה עיכל כי נראה היה ולכאןר' חתהביתלהמימו וישמרו שאול

משגב



קמר תהלים אל רוממות

 מה־ ה1יה ג :תחתי עמי הידד הסיתי ובו מגני
 אדכש י ותחשבהו ^1כךאנ ותדעהו אך□
 הט־שמיף ;הוה ה :עובר כצל ימיו דמה להבל

 ותפיצם ברק ברוק י . ויעשגו כהרים 1מ ותרד
 ממרום שאחליף י :מם7>עלחחציףור־ןד

 אשר ח :רבמגב מיד רבים סמים והצילני פצגי
 אלחים ם :שקר ימין וימינם שיא—דכו פיהם

 : אזמרה־לך עשור בנבל יף אשירה חדש שיר
 עבדו את־דוך הפוצה לסלבים תשועה הנותן י

 נכר—כני מיד ודהצילני פצגי יא : רקה מקרב
 אשר יב :שקר ימין וימינם דכר־שוא פיהם אשר

י* בגינו

 עמלה שוא משגבי ה לא לו כי לומר משגבי זה על אמר כן על לו משגב
 בו כי לו היה ה' שס עוז מגדל אך הבית סביבות שומרים בהיות מיכל
 לו ואמרו אכיש חל שהביאוהו זאת אחרי היה אשר ועל ונשגב צדיק ירוץ
 דוד הכה במקלו' שיענו הארץ הלך זה והלא חחיו גלית חת הרג סזה

 וההיה להשתגע והוצרך ברבבותיו
 אמר זה על וימלט משם וילך לו

 ב' יתברך הצילו כך ואחר לי מפלטי ז
נרדפו שאול עם שנמצא פעמים
 המערה מן בצאתן פעס אחריו
 ועל והצפחת החנית כשלקח ופעם
 אחר לכתו ועל מניני אמר שתיהן

 בצלו לחסות גת מלך אלאכיש כך
 שעשה ע״י ברח ממנו כי לנו שת ולא

 כוכש היה וגס משוגע איש עצמו
 מתחנת והיה תחומו עיירות ומחריב

 פחד ולא הן מישראל כי לאמר
 ולא חסיתי זנו אמר זה על שיהרגנו

 נקל יתברך בו החוסה באכישני
 הי' זאת ואחרי הזה הכבד הדבר הוא

 עם שכל תחתי עמי הררד יתברך
 למלך עליהס הקימוהו ישראל בני
 כד״א שהוא תחתי עמי הרדד וזהו

 מקרא בו שנתקיים והוא שטוח לשון שהוא ורדידו שתרגומו וירקעו
 פישוט שהוח אביך בני לו ישתחוו כוי אחיך י:דוך אתה יהודה שכתוב

 בשבילו עשה בעצמו יתברך הדברי׳סהוא כלל שטוח שהוא ורגלים ידים
 לן ודומה מלאך ידי על ולא יחיד היותו עס האלה הנוראות כל אח

 גודל מכיר לבלתי ח״ו אז למתגאה ויחשיבני שומע יחסדני ופן )ג(
 כי חני יודע לומר כו' ותדעהו אדם מה אמר כן על יתברך רוממותו

 לכך לזכות אפשר היה מהיכן הלא כי יתברך רזממותו לפני מה אני
 אדם מה הדס מפאת אס עצמי מפחת אז חני הראשון שאדם מפאת אס

 המשובח התואר כי זהוח חני אנוש בן הלא עצמי מפהק ואס ותדעהו
 תואר שהוא אנוש הוא מכלם והגרוע כנודע חדס הוא האדם תוארי מכל

 מהדס תוארו נשתנה בחטאו כי אני חנוש כן ואמר החוטא בו שמתואר
 מה שאמרתי מה וחמר ופירש )ד( אנוש לבן מתואר ונמצאתי לאנוש

 דמה כשחטא השרת כמלאכי רוחני חיכותו שהיה אדם כי הוא קדם
 בימי בו נמצאו ולח לי שנתן שימיו חומר והס נפסד הומר הוא להבל

 היכות המה מה כי עובר כצל הס ימיו הלא ממנו חשובים הס טומאתו
 רק זה חין כי אומר הוי חכ קיוס בס שאין אחר לי שנהן שנה הע

 הטכו׳אחרי ה' )ה( ♦ עבדיו אל יתברך וחיבתו מענותנותו
 הנאמרות הצלות בכל לן היה בעצמו יתברך הוא כי ידע אשר או'את
 אשריומרוךלומרט העמיס שכל דרך בא עשה עתה חמר נאמת

 יאמרו חשר ה' התה כי יכירן הלז החומרי בעול משגיח אינך להממיתך
 בהיותך כי לעיניהם הראה כי כארץ השגחהך גס כבודך השמים שעל

 על שירדת הורה במחן כאשר העשה כי והוא בארץ חתה השמים על
 על ה׳ וירד בחמור ז״ל כמ״ש ההר על השמים הרכין ידי על סיני הר
 הב״ה שהרכין מלמד חלא האלהיס אל עלה ומשה נאמר ואיך סיני הר

 שנגעו כלו עשן סיני שהר ידי על לכל ניכר והיה סיני הר על השמים
 שהיא והדד שמיך הט וו״א ההר ויעשן ה בס אשר הארץ שעל השמים
 שמיך ידי על גע כן כי יכירו ולמען בהר כן ידי על לרדת שבסיני הרכנה

 ואז 0) ובחיץ בשמיס ה' חתה כי יכירו בחופן ויעשנו בהרים
 בצד מעיבה החוצה ברק השמיס מסך ברוק השמים שעל אורך מבהיקות

 מיד המיתם חל כלו' אויביך ויפוצו ה קומה כענין ויפוצו שירגישו מה
 ננפוץ לאותם אתר חציך שלח כך ואחר אותס בהפינך הניעם אס כי

 מאחך דנורא פולשי הס חציך ידי על ומבוהלים שוממים שיהיו ותהמס
 חיים ועידס הזאת המהומה ואחר )ז( כל עושה ה' אהה כי שיכירו

 המרום נבח על הפקוד כי והוא רחמים ויד דין יד הס ממרום ידיך שלח
 והצילני פצני הרחמים וביד דין של הא' ביד החומות שרי להכניע במרום

 להם שיש מעלה של שריהם הס רביס ממיס הוא פצני שאמרתי ומה
 פעל האדמה מלכי הס נכר בני מיד והצילני ידיכן ועל כחותם אזכלוסי
 השגחהךבארץ שיכירו בחופן שהעשה שבקשתי זה וכל )ח( האדמה
 על כי באומרם שוא דבר פיהם אשר על הוא הכל את העושה שחתה

 ממרום ידיך שלח שאמרתי ומה דברו שוא כי יכירו פעתה כבודך השמים
 ימין היא להס שהפמזד בה שבוטחים ימינם כי למען הוא שריהם לפקוד

 ה להם אשריהן בלעדי ואל כח משלהם להס אין כי המה הבל כי סקר
 ידוע הנה כו' אלהיס )ט( • בלבד שררה להם יגזור כזמן

 ומשלמת המשיח לימות דומים היו ושלמה דוד מלכות ימי ז״לט מאמרם

קכו
 אשר גליות הד ונמשכו הבית חרבן כ וחרדים הולכים היו והלאה
 החיל מהגלות •תה צ שעל כנודע כיל שכינהכ גלות היא הצרה עיקר

 נעלם לא כי דוד של דורו לב דוה היה א יעלב״ב חד€ ישי נםיר הזה
כן על למלכיזת מכרנו אברהם מאז י מנהז באחרית יהיה י{םר מהס

 עצמו על דוד בקש אשר ראן ׳אז
 כו' רביס ממיס והצילני *מרז

 נבקש הלח ההוא הדור בני אזין
 ושלמה לדוד תשועה הנותן כי ־^ניי

 והצילני פנני באומרו זנמנקפלקו
 אתישרחלמן ויצילנו נגיפדנו ט

 זהיחלו שעבוד!מלכיזת העמיס־זא
 היו כי להורות יחיד בציץ לדבר

 הצלה הגורס דבר לאקדיששיוא
 שלא בחכמה ויעשו כנהע ותשות:

 גלות על אס כי יפר!{ צרת היתלוגל
 חלהיס באומרם דברו שכינהיבה

 הגה והמרו שכינה שירכזשהוא
 שיר הרביעי הגלות לעתידבישועת

 מהגלות בצאתך לך אכרה חדש
 הגליות ימנעו שמעתה טובהוא טוב

 כי לך אזמרה עשור ענבל באופן
נכללת בגלות שכיבה אין ן שכדי עתה

 עשור בנבל זה לרמוז ובכן לאחדים יתברך אלהותו בחינות עשר עם
 על דברם ואחר )י( ליכלל ותשוב מה בצד תפרד טרם לך אזמרה
 הנותן ואמרו ישראל גליות העדר על היחלולדבר שכינה גלות העדר

 עד זמנם חין בעצם ישראל ותשועת המשיח ימוז טוב הנה לזמר כז'

 לדוד ההוא הזמן מעין התשועה שהיתה מה בי נמצא המשיח ימות
 אל לומר למלכים תשועה הנותן וזהו מחנה דדך אס כי חינו ולשלמה

 הנותן הלא כי פתה זמנה חין לנו הנועדת הטובה תאמרנאה׳כי
 יכול לנו גס אז להם עתיד מאשר עתה מחנה דרך למלכים תשועה
 גס דבר חשמת אשמנו וחס בסוף לעשות עתיד אשר מעתה כן לעשות

 ע״א שהיתה הזוהר לספר גס ומה עמון בני בחרב אוריה את שהרג דוד
 שלחרב עון שאותו בחופן רפה חרב קר^ה כן שעל ויתכן בה חקוק
 מחרב עבדו דוד חת הפוצה וזהו ה' הצילו זה כל ועס דוד על היה רעה
 בל המלכיות נכר בני מיד ישר כללוה אני גס והצילני פצני )יא( רעה
 ליסרנו אלו הלא כי שזח דיר פיהם א'אשר טעמים מב וזה בידס נפול
 היו שואבי דבר פיהס אדרבה חך הקדשנו עישיס היו לך שחטאנו על

 על כי השפל בעילס יה ירחה לח (מרו1 כי בעילם השגחקך מכחישי
 אמרתי בתורתך כתבת הלח כי והוא שני טעם ועוד כבודו השמים

 רמה ידינו פןיחמרו צרימו ינכרו פן אגור אויב כעס לולי כו׳ אפתיהס
 באופן שרם או רמת ידס כי כן אומרים היו והנה זאת כל פעל ולחה

 שקד ימין חס כי אמת ימין חינו בכח שנאדר חומרים היו אשר ימינם כי
 : ה חילול בדבר שים מלכיותאחר בשעבוד בצע מה הוא שכן כלו'ואחר

 ושלמה דוד של דור ישראל בכי עה אמור אחד וכו' בגינו אשר )יב(
 ימנע יתברך פניו ומחלים מלכיות שעבוד על החרדים

 נזכירה הענין אל ולבא כו' בנינו אשר עתה חמר העולס מן הגליות
 נשעה כו' טובה כפויי לישראל הב״ה שאמר האומרים ז״ל מאמרם

 אחה חן לומר לכס היה נו' להם זה לגבס והיה יתן מי לכס שאמרתי
 חוץ שמיס בידי הכל שבידינו כלל אחר זה מאמרם נחשב זר כמו והלא

 שמיס מיראת חוץ אמרו שלא רק זה אין כי הצליני כתוב אך שמיס מיראת
 להמשיכו בצדקות אדס שהתחיל אחר לעזור אך הבחירה נהפך אלא

 עקיבא לרבי השטן שאמר ז״ל מאמרס ממהר ועד יתברך הוא יעשה
 הייתי ׳בתורתו פלוני בייבי הזהרו ברקיעא עליך דמכרזי אלמלא

 כי וסיעתו השטן את מזהיר יתברך שהיא מאירזהרי לדבי מחטיחךוכן
 כי אומר הוי ך י הצדיק חת מלהחטיא שחתרו הרע יצר הוא שטן הוא

 אשר היטיבו ובכן ז ע בכל צדקו ממשיך יתברך הא צדיק הוא כבר אשר
 היה ה' עס שלם לבבם שהיה אחר כי תן חתה לומר להם שהיה דברו

 אומרים העכין אל ונבח * מכשרונו ימוט בל לעס ביד להחזיק עזזרם
 ימות מעין זמן ז״ל מרבותינו כנודע היה הפר ושלמה דוד של דורו

 ט הפוצה החלה למלכים תשועה נתן השר העולמים רכון המשיח
 תחין המלכיות לנו בירר שאברהם נס כי המלטות ביד מלכת הושיענו

 מעין טעמנו וכבר זה הוא צדיק דור הלח כי פתה צריך חין הנה גהינס
 והמשיך עמך תמיד לבבנו לחה וחוזק כח בנו והן המשיכהו המשיח ימות
 דור דורנו !היות העולם מן מלכיות שעבוד ובטל מעתה המשיח ימות
 לימשךאחר הקטן דרך כי והוא כנסיעיסכו' בנינו אשר ט הוא צדיק

לא צדיק הוח שבילדותו מי אך ה כהירת לא אמי ונערות ילדות

יתואר 2 □



קמה קמר תהלים אל רוממות
 על הרחב׳ע שנסב וכמו גדול שבקטכות^רא אס כי נער כשם יתואר
 חךשבמעלליוחס נער יוכר כילל נער יתנכר כמעלליו נס פסוק
יאמר זה דרך על באמת קרח בל כי נער מת^תר יתנכי־ הס טיביס

 בזוית בנותינו כקוריהם סגךלים פנטעיט1 נענו
 כיזועוס^איכם ע :היכל תבגירת מהטבות

מיבבורת סאל-ייבות אלקןצאתנו מזן מפיקים

 שדר זשה ה הפך מהבית חץ :ז ל טבעם אשר כנטיעיס הס בניבו
חח שהיוצא היית ועס צאת לבלתי

 ׳ז ר רעה דרך ילמוד ממי לו יש
שמגודלי׳יראו בנעורי׳ מגזדליס הס

 .בייש שלא באופן מהנערות
 הש ,ובנית זקנותם את ילדותן
 ישת-^ד כווי פנימי מלך בנות כבודו'

 ־,יכן 1, אלגה כי מהבית תצאנה שלא
 דרך עיבר זים הנר הבית כעמודי
 כיחס ■בית חל לבא מיד או הפתח
 שהן ח' הור־ס הן ששתים כזויוה

 ביר׳-יד׳משציתנותן ונס קבועו׳פנימ'
 יבישו יופיין מהעדר ולח

 רזוטבית הן הלא כי ויתחבאו

 תבנית ומראה הואר ומצויירות
 "(ויחמר וקומה ציור בלובן היכל

 !צניעות כוזויות הבתולות בנותינו
 בעילות שהוד' מחוטבות הן וכאשר

 היכל הבית הן עציך מחוטב כד״א
 תכהן יס בלתי בו יכנס ה'שלא
 חוץ בהן יבח לח כן לו המיוחד כגדול

 הנה תחת לכל המיוחד מהבעל
 המשיח ימות בס לקיים ראוי שהדור

ואץ פ^ץ אץ :סבליםנו נחוצות׳
 הי^ם אשיי עי :כךחכהתינו צוחה ואין יוצאת

: אלחץ שיהוה העם אשיי לו שפכה

 שסף ואהלרה אברכך כבל־יום ב ועד: לעולם
 כאד.הגדלתו ומהלל ידוה גדול ג :ועך לעולם

 סעשיךוגבורתיף ישבח לדור דור י הקר. אין
דהדרכבודדהודךודבריגפלארחיך ח יגידו:

ףי?ורףיף יאסרו י אשיחה:
 :זכךךב־טובףיםעווצךקתךיתגו אספךנה:י

 : אפיכםוגדול־חסד יהוהארך ורחום ך!נון ח
 יורוך כל־סעשיהי על לחמיו לכל ^יוץה

יהוה
 צריך אין עתה כי בשיף העתיד

 עתה היא אשי־ הטובה להמשיך רק
 לנו יש כבר המשיח מות מעין שכבר וראיה )יג( ההוא הזמן מעין
 היציאו חדש מפני וישן :נו נתקיים הלח כי וכו׳ מלאים ממינו כי עתה
 להכניס כדי מהאוצרות הישן ומוציחיס מלאים האוצרות שיהיו שהוא
 חתר זן חל לפכות זן מדבר מהחוצרות ומפיקים מלחים מזוינו וזהו החדש
 הן בחוצותינו הן ואשר מחליפות שבמקום צאכנו וכן במקימו שיותן

 ואדרבה יתמעטו ראוי שהיה חיות נדודי מקים לתחומין ץ שח מקומות
 שנתקיים אס כי זה וחין בחוצוחינו מרובבות כיהן יותר חן ידות עשר

 ז״ל דרש! בחקתי פי־שת יעודי שכני הארץ מן רעה חיה והשבתי מעין בם
 כי צר בק חורם ונגש כי ההוא הזמן מעין וכן ניר( המשיח ימות על

 וזהו מכוחה להם הין שהשוורי' באופן הדישה וחבא יקצורו חרישה אחר
 אדמתם לשדד לחרוש ישובו הדיש ואחר לדיש מחרישה מסוכליס אלופינו

 שלכו השורים שהם אלופינו יאמר או • משובליס הן שתמיד באופן
 ימות מעין זה גס הנה תמיד להזיק ודרכן משורשי' בלתי הס אשר

 לפרוץ בועטין וחין אוחס מעמישיס שחנו משובליס חלופיכו כי המשיח
 יוצאת ואין פרץ אין אם כי אליהם הקרב כל את ולננח ולצאת נדרים

 צוחה ואין הנה כי בארץ שלום ונתתי שכתוב מקרא בנו נתקיים וגס
 כו׳הלא אשרי )טו( * המשיח ימות מעין זה שגס ברחובותינו

 וגס כו' בנותינו כוי בנינו אשר שהוא הכשרון ח' דברים ב סמרתי

 אושר חין כי איפה דעו הקדש רוח עתה אמרה טוב רב משפע אמרתי
 העם אשרי הנה כי האמת לפי הכשרון אס כי הזה העולם טוב רב

 יותר חך והלאה מלאים מזוינו מפסוק שנזכר טוב מהרב לו שככה
 מעניןאשר שהוא צ־יקיס בהיותם שהוא אלהיו העסשה הוא מאושר

 דרך על והוא קה׳אלהיו שע״י עניןהכשרון שהוא כו׳ בנותינו כו׳ בנינו
 מאושר הוא השני שהאשרי פשעט נשוי חשדי פסוק על ז״ל אומרם

 מחילה הוצרך לא אשר מאושר יותר אך פשע הנשוי אשרי שהוא מהקודם
: ט יחשוב לא אשי־ שהוא

 מתהלל הארץ מלך הנה כו׳ לדוד הלה 71 )א( קמה
 רשום אדם או רבים שיהללוהו במה

 יהיה מלך אס גס העדס נחשב במה המלאכים מלכי מלך שהוא מי אך
 לדוד היא התהלה אותן בהללי ׳אמ כן על ית הוא מהללו שיקבל

 א'עם איש של ושאקראןאלהי שחרוממך שהחשבתני וההתפארות
 הכתוב שיעור או המנכים מלכי מלך היותו שהוא הידוע המלך היותך
 מה הוא זה על ט'ונוסף שארוממך על להלל לדוד מחוייכת תהלה

 מרו״ל שידענו מה והוא ועד לעולם שהוא בזמן שמך ואברכה שלעתיד
 ט ליצחק וכן שיברך לאברה אומרים לעשית הב״ה שעת״ד בסעודה כי

 ובשם אשא ישועות טס שנאמר לברך נחה ולי אברך אני שאומר דוד עד
 שלם השס יהיה עמלק נקמת ע״י כי שלם בשם שמברך שהוא אקרא ה׳

 לעתיד שמך שאברנה מה היא לדוד התהלה בכלל כי יאמר וזה לעולם

 לר!ד היא אחריאזמ׳שהתהלה בכלייסכו׳ )ב( * לעילם!עד שהוא
ית לפני! חני מה כי הוא הטעם אמר ה' חת ולברך לרומם שזנה במה

 ועד לעולס יהיה חפי׳ שמך אהללה ונם אבינך יום בכל קם חף הלק כי
 הו' ומה לו א!םיף ימה אתן מה )ג( ייד ת ומהללו ועד עולם חי שהייתי

 ה' גדול מעצמו והלא אלי צריך

 בלתי רנה גדולתו כ״כ1 מאד ומהולל
 שלח חקר שקין עד תכלית בעלת
 כיחסע״י )ד( חקירה ע״י תושג

 ישבח לדור סחר פה ל פה האמנה
 יפבחו לביקוריהם הדור זקני מעשיך

 עילמו בכללות עשה חשי ה' מעשי
 בחכמה כלס מעשיו רבו מה כענין
 יוכלו לא אך וסידורן בעניינו עשה

 וגבורותיך רק חקירה פי על להודיע
הגבורו׳עצמן מהדורו' שיררובכלח

 מי ל׳ז שאס מעשיך ־ן ש יגידו הן ן ר
 לשטיח יכול היה לא רעילה שקדש
 חני לבי חכם כי חני ואפי׳ )ה( טבעו

 וכמ״ש בראשית בתעש מלקק;' ירא
 אלחיס כבוד !יכלו ועד מבראשי' ז״ל

 הודך כביד דר יאמר וזה דבר התר ה
 במכילתא חרז״ל הנה כי והוא כו'

 כשברא הקב״ה לבש לבישיס עשר
שנקמר והדר כהוד נתלבש העילס

 מהיכן אמרו וכן כו' לבשת והדר הזד
 שנתעטף מלמד החזרה נבראת

 הדרו זי! והבהיק בשלמה ה הב
 עוטה שנאמ מפי העול׳ועד מסוף

כמבואריס רחב ביאור צריכים החלה המאמרים ששני וגס כשלמה אור
 שנברא שהאור מיהא ננקוט כ׳א להאריך שאמרו מקום זה אין אצלנו

 י הוד הנקרא שפע מבחינת ושנמשך הראשון ביום ברחשית ימי בששת
 הנקי־חתככוד שכינה הוא חלהיס ששם שידענו במה הענין חל ונבח
 והנה פרטיו וכל העולם לברא ההוד שפע המשלשלת היתה היא

 עולם של אור שהיא הרחשון האור ענין הוה בבריאה התמוהי' מהדברי'
 בלחישה הנאמרים מהדברים והוא יכו* שנתעטף ז״ל כמ׳ש והיה הבא

 חלהיס כבור עליהם שנח' ויכולו שעד הדברים שחר ועל ועליו כבמדרש
 שהבהיק הדר שהו" האור שהוא הודך כבוד של הדר חמר דבר הסתר

 שכינה ע״י שנמשך העליון השפע הוח הודך מכבוד שנמשך הדרו זיו
 שנקראים ויכולו עד שהוח נפלאותיך דברי שאר כל וכן כבוד שנקראה
 וכו' השמים לעושה שהם כו' גדולות נפלאות לעושה כד״ח נפלתות
 חלהיס כביד כי ואחקיר אדרוש לא אך בלבד אשיחה חלו כל וכו' לרוקע
 מה מלבד כי אמר ט ועזוז 0) * כמדובר באלה נאמר דבר הסתר
 הנזרחוישאתה שעל יאתרו נורחוהיך ועזוז גם מעשיך ישבח לדור שדור
 לב ישיחו ולח ורוגז עוז הס כי יאמרו וכיוצא מצרים בסי כענין עושה
 כן על חשד בחינת גס יחד היה והרוגז העוז שבכלל הענין כפל על להלל

 אשר חסד שהו'תואר וגדלתך אז יאמרו נוראותיך שעזוז מה בשמעי
 שמשם חשד בה היה כעניןמכתהדס בפניה' אשפרנה בנוראוהיך

 עצמן שהשליכו שאותן ז״ל כמ״ש חשד שס היתה בצפרדע ישר העשירו
 שהרן כפול הלול שיש בחופן ופלח נש בכל וההיקש נשרפו לא בתנורים

 המראנימגיהא זכר!ט )ז( " האלהיס הוא ה כי ורחמים דין יחד
 כל אעביר אנכי פשוק על ז״ל מאמרם ידוע הנה כי והוא הדור במאמר

 כש״צ הב״ת שנתעטף מלמד כו׳ ה ויעבור כו' ה' בשש וקראתי כו' טובי
 ריקם חוזרות שחין מדות לי״ג כרותה וברית הזה כסדר לפני עשו ואמר
 אנכי כד״ח ית' טובו רב זכר שהס מדות י״ג שהס טובך רב זכר הנה אמר

 ית׳הי״גמדות לפניו ,שיביע כו׳וע״ימה וקראתי ט טובי כל אעביר
 שיאמרו מדות י״ג ע״י להם תטיב שוצדקחךחשר באופן ריק; חוזריס אינן

 שמורה צדקתך ירננו בלבד שלא מודיעם חני בזה וגס )ח( י ירננו לפניך
 ורחום חנון כי הוא החמת חס כי זכות להם מנכה שאינך ז 11 הס שכדאיס

 אשר חת ורחמתי אחון אשר את וחנותי שהוא שס החמור ענין שהוא ה
 חנון וזהו הגון שחינו אע״פ ראוי שאינו אע״פ ׳ל ז כמ״ש שפירושו ארחס
 לצדיקים בלבד ולח וטלי אפיס ארך שהוא והוא שני יתרון ועוד ה ורחום
 ארך פה דוד וז״א יה הודיעו כאשר לרשעים אף אס כי משה חשב כאשר
 שהו' ה'לכל טוב אם כי לצדיקי'בלבד לא )ט( ואמת חסד ורב אפיס
 עונותיהם והלא איש יאמר ואס ט' אפיס ארך הוא שלהם לרשעי' אפי'

 בהמה אד'בזכות ז״ל כמ״ש שהוא מעשיו כל על ורחמיו לז"א הטוב ימנעו
בהמות הלא ותאמר תתעה ואל )י( ה׳וכעובדאדאלסכנדרוס הושיע

מהבל



קב; קמה תהלים אל רוממות
 לה״נה יוצא קילוס מהס גס הלא כי תתמה אל ללא ימעטו מהבל

 וגס חייס בעלי אפי' שהוא מעשיך כל ה יודזך וזהו שירה בפרק כמפורש
 חסידים מהס לצחת יתעתדו הלא צדיקים כלתי דור הס עתה חס

 שדור מת על מדבר עודנו כו' כבור )יא( • כן׳ וחסידיך וזהו שינרכוך
 , . נזראותיו שעזוז ומה ישבתו לדור
 עוד אמר יניעו טוני רב זשזכר יאמרו
 כי והוא יאמרו מלכותך כנו' כי יעשו

 הן עושה ית שהוא עכורות הכה
 והמהנה מלכותו רחיהעלכניד

 יחמרו מלכותך כבוד העם המורי׳שח
 *)יב( ידברו וגנןרחך לראיה זאחכ

 אס כי הראוי זוה־רך לא חך
 גבורותיו החים לנכי תתלה להודיע

 למה כי מלכיחו הדר וכנוד זאח״כ
 אומרם עד לפקפק העס חת יניחו

 הוא טוב טזג לכן לאמונה הראיה
 שע׳יכן הגבורה הודעת להקדים
 ופירש )יג( מיד האמונה תושרש

 הלא שיאמרו מלכיתך כנוד מהו ואת
 עולמי' כל מלכות מלכותך כי הוא

 כאחת העולמית כל כולל שמלכותו
 ׳ הגשם יעצרנן ולא והשפל הרוחניים

 דור ,בכל וממשלתך כי שנית ועוד
 נ״כככתוב סברת הפך והוא ודור

 כרוחו שעלה דניאל נניאור חצלינו

 נראשית כמעשה עשת אשר מעשיו היכל חסיד הלא כי חלילה לצדיק
 חלילה עצמו לצורך ולא חסד לעשות ז נראו שלא יננה חשד עולם כי

 לא מציאותו שכל נעילס רצונו עושי יצר לב על יעלה איך כן וחס
 יראה פו' ה קרוב )יח( • חס ולעשות להיטיב חס כי נראו

אחרי כי תחלתו חת שיפו שותר

: מלכותו דהדר וכברד גבורתיו דהאדכש לבני

 ךהנפי/ים—לבי סוסךיהוה יי : בכל־דורודר
 רושגי־כלאליףישכ. :לכל־הכפופים וזוקף

 פותח טי :בעתו את־־אכלם נותךלהם ואתה
 צדיקיהוה י* רצוף כל־חיך ומשביע את־־ידף

 ;חוה הךוב י" :בכי-מעשיו וחסיד בכל־דרכיו
 רצוך יט באמת: יקראהו אשי לכל לכל־קראיו

 : ויושיעם ישמע ואת־שועתם זראיחעשדה
 כל־הרשעים ואת ת־כל־אהבץ א ;הרה שומר ד

כל־בשר ויכרף ידבר־פי יהוה תהלת :מיד יש
: ועד לעולם קדשו שם

ישראל אלהי יתברך להיותו כי הקשה
 העולם מן השגחתו וסילק נסתלק* לו חטאנו כי על ב״ה החריב מתו

 עדשייסרהוית׳ויודיעט השמים זלה־ברי הגזים לשח ומסרה השפל
 הבית שבזמן דר עם שהנח ודר דר עם ושלטכיה עלם מלכו' שמלכותיה

 שחכו בדור בין שהוא ודור דור בכל וממשלתך יאמר וזה כן קרי שא ודר
 : חסר והשני מלת ראשון דור כן ועל חסריס שאנו בדור בין שלמים
 כמו שהוא ודור דור ית'ככל אז'שממשלתו ה'וכו'אחרי סומך )יר(

 הוא החרק בחר שכינה סילוק חתר שתפילו שכתבנו
 זה על והלא מזלות או שרים ביר הארץ חח עזב ולא בעולם המושל ית

 הוא הבה חמר כן על בהיכלו ירקדו ויס5 סגל למה חיפה כן חס יקשה
 ח'נופלים הזגים ב היו בישראל כי והוא וכו' הנופלים לכל יח'סומך

 ממש כעבדים כפופים להיו' גלות ומהס תמותה נתתייבו אשר הס ממש
 באופן ליפול רחויס היו אשר לכל לסמוך רצה חסדיו ברוב יתב' והוא
 בבבל יהי! שלח הכפופים לכל לזקוף וגס בארץ שארית להס יהיה

 זקיפה תהיה בחופן מס פורעים גולים שיהיו רק כמכרים כעבדים
 כעסו הטיל היה השני לסוג הא׳זהזקיפה לסוג שעשה והסמך לכפיפיס

 כי נמצא בציון חש וכו'ויצת חמתו ה׳ כלה כי החבניס ועל העצים על
 הנופלים לכל סומך היה היהכדישע״יכן בהיכלו ירקח גזים הניחו
 כי כתוב שמצא ז״ל ברש"י ראיתי כתבי ואחרי פיס ?כפי לכל וזוקף

 קום הוסיף לא נפלה משוס שהוא ביתא נקמהחלפא חוח שקסרה
 הגלות על כי שהורו ושמחתי הנופלים לכל ה סימך בתו' סמ״ך ושניתן

 ספרהז־הר מתמר כיונו אפשר מאמר' ולהמתיק כמאמרנו הכתיב ידבר
 כן על ידו לה יהן שהקנ״ה אלא מעצמה לקיס תיסיף לח שפירושו

: להקימה ידה סומך ה' כי שהוא סמך וכתב נפילה חוה ישמיט
 כיהלאננד זכו' ה׳ אומ'סומך על לו הוקשה וכו' כל עיני )טו(

 הפתחים על רי' חרורי'וטח עניים נופלים כמה עינינו
 האדם חם לוח־ וכו' ישברו תליך כל עיני לז״א לשבעה ולא לחם ־כול ל

 אך בוראו יסמכנו לק חפשר תכלו על תם כי יחלה לא תקיקו עיני כל

 דבקים להיות ית' יך5 כ״א עיניהם יהיו שלא ישברו תליך כל עיני כאשר
 שלך חת עישה חתם שלהם חת עושים הס כששר חז אכלם על ולא בך
 לך צמאה פשוק על מאמריו ע׳ד בעתו אכלם את להם נותן אתה כי

 עס בך דבק לך להיות לך כמה בשרי גס חס כי הנפש חצ״ל כי וכו' נפשי
 יקבר" בו לידבק יצמא המיס צמחון צרת שמניח מים בלי ציה בארץ היותו
 עושה ואחה אז ללחם ולא ישבח אליך כל עיני כאשר פה מאמרנו יהוא
 יך(1 להיות ישברו אשר ועל )טי( בעתו אכלם את להס ונותן שלך את

 הוא חי לכל ומשביע ידיך את פותח אחה כי כרבוי תעשהו בך לידבק
 הוא שאס משביע או' יצדק ובזה בך לידבק שרצה רצון חי הנקרא הצדיק

 ורע צדיק נראה ואס )ח( ישבעו לא הון בעלי אפילו העה׳ז טזב על
 דרכיו בכל צדיקה' כיהנה החפץ על תתמה אל לו וטוב רשע לו

 עשה אשר עין איזה ולצדיק פה עשה אשר טוב איזה לרשע שמשכיל
 ולשלהצד להיטיב היא שכלכונתוית' והראיה כלטוטלעה״נ יישאר

 כלל דרך קיראיו לכל ה' שקי־זב >'
 ואס נאמת יקראוהו אשר לכל אי

 באמת יקראוהו כאש הלי׳ל הויהיח׳
 לטוב חתר טעם כניתן מר4 אך
 ימ.צאון כי והוא בעולס שע” “חש

 יושיעם ה חל יקראו ישאל קהל
 קצת יהיו הקהל ובתוך ניס ייטיב חי

 עונהחתכלטחל ויואית רשעים
 לרשע יהיה לא טוב לומר תתמה

 !ה כי דע כי ההיא בצרה יפנה ולח
 גס קוראיו לכל ה׳ שקרוב יש׳ דרכי

 אשר כל בשביל רשעים שבכללם
 זלמ"דלכל שבקהל באמת יקראוהו

 און במקרא וכמוה בשביל הוא אשר
 וכו'הנה רצון )יט( מספר•

 האמהות היו למה רבה במדרש ארז״ל
 מתחוה שהקב״ת מפני עקרות

 עניןזה ויתכן צדיקים של לתפלתן
 לכל ומשביע אמר תחלה הנה כי פה

 חי שנקרא הצדיק את כי רצון חי
 ע״י רצון אס כי יתפלל מבלי משביעו

 אשר לכל קוראיו לכל קרובה אמר כך ואחר בלבד רצון לו היות
 חמת הן ל״ח הרצון יספיק ולא יקראוהו שצריך נראה באמת יקראוהו

 שמתאוה א1ג הי׳מתפלל לק אס אף בודאי כלוח'יעשה יעשה יריאיו שרצון
 או ויושיעם ישמע ש-יעתס ואת וזהו יושיעם כך ואח' שועתס לשמוע

 לשבי משל שתות וכו׳ לו נתת לבו תחות שכתוב מקרא ענין והוא זה מעין
 א' כל שאלת ידע והמלך המלך מאת שתלה לשתל ח' כל שבא מלך אוהבי
 לדבר הניחו ולאחר שאלתך ידעתי כי תדבר אל אמר הא' ואת מהם

 אומר הוי יותר המלך אוהב מי חת שאלתו לו נתן כך ואחר תומו עד
 ועסכלזה לו נחת לבו תאות וזהו קילו בשמיע שמשתעשע השני חת

 שיתפלל מקודם ית' הוא עושת ואיך סלה מנעת בל שפתיו וארשת
 שתאב תפלתו שמוע עד שממתין אלא רצונו לעשות ית' הוא מסכים

 שמסכים יראיויעשה רצון וזהו בקשתו עושה כך ואחר לשומעה
 שחפץ שעס יושיעס ואח״כ ישמע שועתס שאת חלת ויעשהו לעשותו
 באופן מפיהס לשמוע כדי שיתפלל עד שהן עי איכו בקשתו לעשות

 יעשה שרציט שעה ויושיעם ישמע שועחס את וגס יעשה ירתק שרצון
 : ויושיעם ישמע שועתס ואת חס כי ממנו ימנע לא שפתיו חרשת

 התפללו יחד וגניו חייא ר כי נגמרת אמרו וכו'הנה שומר )ך(
 משיב אמרו מאז וגשם חח באמצעיות ישאלו וטי־ס

 סיפיר ז אל שאינה עם מיטרא א ואת הנשם מוריד זיקא ונשב החח
 . שלשתם מעמד בזכות אס כי זה כת היה לה בלבד נאחד אך ית' מהללו

 שועה שהיא שלרכיס שועתס את עתה הכה אמר ונבחאלהענין
 בעיל' רשעים שיש הזה בימן הוא זה הכה יושיעם כך ואחר ישמע ושתלה

 טנפק־יס מועטים ה אוהבי והצדיקים טוב שפע מונעים שאשמזקס
 כל ותק אוהביו כל ה'את ש־מר שיהיה אךכאש־יבאזמן הדור בעין

 אזתהלתה'ידבר )כא( משיאנו בימות לעתיד שהוא ישמיד הרשעים
 ומוריד הרוח• משיב כעיין ית תהלתו ביכור דק שאלה נלי שהיא פי

 בארץ וגשם רוח יבא מאשר קדשו שש נשר כל ויברך מיד הגשם
 חס כי ונכין חייא כר ג' להיות אחריס נ' עם אתקב־ שלק היות עס

 רשעים והעדר בעילם רבים צייקיס היות זכית כי לבדי פי שידבר במה
 שם הכה יאמר או )ך( • אוהבו רצון ית' עפותו קחשלהכין שפע מרבה

 כל את וישמיד אוהביו כל את מר שש כאזת הפכים ב' עושה הרחמים
 כידעןרחמי' כ״א רוגז לפעול כבודו ז־ שאין תחשבו וחל )נא( הרשעים

 ימשך כן כיע״י בזה פי שידבר מה הוא ה' קהלת הדרגה כי איפה
 מקבלי הרשעים בין הטוב מקבלי אוהביו בין קדשו שס בשר כל שויברך

 להס שמטיב מה על יברכוהו הללו הזה קדשו שם יברכו וחלו אלו הרוגז
 חייב יפה דן יפה לזמר להם שחייב הדין על יברכוהו והללו

באומרם וכו' מגהיכס שעולה השבח גדול ז״ל וכמ״ש
 הפכים שכי ה שם עשית שע״י באופן וכו דן יפה

הסוגים נ שהם בשר כל יהללוהו

* כמחבר
הללויה קמו.



 : הללינ׳פ^יאידהוההללחה ״ קמו

 כחיי יוזרךז אהללה י
 בנדיבים אל־־תבטחו ג :בעודי לאלהי אזמרה

 יישב רוחו תצא י תשועה: לו שאין כבךאדם
 אשרי ה :עשתנתיו אבדו ההוא כיום לאדמתו
 • עשה י :אלהיו על־יהוה שברו כעורו יעקב

 השמך ואת־כל־אשר־כם את־הים וארץ שמים
 נתץ לעשוקים1 משפט עשרה י :לעולם אמת

 פקח1 ירוה ח :אסורים מתיר ירוה לרעבים לרז□
 : צדיקים אוהב ייהודה כפופים וקח ץר־ץה עולים

 יעורר ואלמךה את־גליםיתום שסך1 יהרה ט
 ^דיך לעולם ימלףיהוה י :יעות רשעים ודרך

: הללו־יה ודר לדר ציוץ

 כי־טוב/מרהאלהינו הללויה• א קמז
 : כי־נעיםנאוהתהלה

ג יכנס: ישראל נדתי ירושרסיהוה כונה ב

הרופא

אל רוממות
 בחיי אותרו כי לב לשים ראוי :ז' הללויה )א( קמו

 אמנם הוא אחד בעודי חזמרו
 השם את להלל זוכים ואינכם יה ש את הללו ישראל המון הנה יאמר
 יד כי כד״ח מעמלק ינקם עד שלם יהי בל יק' נשבע למענכם כי שלם
 יא שר ח נפשי אך י זכו יה כס על

 קראה' הוא אשר הראשון חדס נפש
 שמיזוא הוא ה' חני כמהמרס

 תללנפשי ע'כ חדה״ר שקראני שתי
 עד לחי איני שלס)כ(אךגופי ה את

אהללה כי תשיח כשאהיה לבא לעתי'

 כ מש שתכיזיי יזמן ,־חשה בחיי ה חת
 אסמחדס כי שלי קיק שחיי עתה

 שהוא :זוהר ספר כמאמר ומהאבות
 חו כי והוא המשיח מלך כשאהיה

 שמו גה הכתו' ׳כתאמ ה' שמו יהי'

 בזמן בערי קך צדקנו ה יקראו אשר
 השכינה אל בלבד אזמרה הזה

 בעודי לאלהי אזמרה וזהו שעמי
 י חמרת וכו'הלא תבטחו אל )־(

 יה שם קת תהללו
 מעתה הללוהו ׳קתכ לגאול העומד

 תעשו מזה כי כלות' עשאז כבד בחלו
 ולח העתיד מהטוב שהוא עיקר

 מה עתה אמ העה״ז מטובות
 לא מהעתיד עיק שתעשו שאמרתי

 על מזועתיכ משח תשליכו שלא כ״ש
 מעיניכ׳על כל לשי כ״א העם נדיבי

 בנדיבי׳כי תבטחו 11 וזהו העתיד שוב
 תשועה)ד( בו תהיילכס ואיך תשועה לעצמו לי שאין אדם בבן הוא הלא

 בו שתבטח צדקה לתת לפזר בה דבק בלתי הוא כי על הוא והטעם
 מחשבות לחשוב המית' יום לו משכח עושרו כי לך מצדק׳שיתן להתפרנס

 עוזב המו׳ואינו זוכר ואינו וארמנו׳מבטחי׳זפיוצא מלך היכלי ׳ז נעה לעשן׳
 רוחו תצא וזהו נפשו צאת ביום הוא הולך כי דקותו עד הבלן מחשבות

 מן תוחלת מה כלומר עתיד לשון הוא וישוב תצא וכו׳והוחכיחומרו
 שעומד לחדמתו הגוף וישיב לצאת שעומדת רוחו שתצא שעד האדם

 גוסס להיותו קרוב לאדמתו לשוב וגופו לצאת נח שרוחו ההוא ביום לשוב
 יהיה קיך כי המות יום מקודם ולא העה״ז מחמדזת עשתונותיו חנדז אז
 צדקה ממנו לעשות ממונו ידי על תשועה לן לעשוק בה׳ דכק ימיו כל

 לבא זכו' אשרי )ה( : לך יקן שיפור בצדקה אתה שתבטח ראויה
 שהוא כו' אבי בית אל בפלוס ושבתי פסוק על מאמרנו נקדים הענין אל

 וליצחק מותו אחר עד אלהיו נקראת לא לאברהם הנה יעקב שאמר
 חפץ לי שאין אחר כי שואל שאני מה כמת חשוב סומא היותו על בחייו

 הזה בעולם איני כאלו שתקשבני ללבוש ובגד לאכול לחס חס כי געה״ז
 חשוב סומא אהיה שלא גס כי היא שאלקי לכן גוי חחרי השליכו אני כי

 זה כל ועם אבי בית אל בגופי שלם בשלום ושבתי אס כי כאבח כמת
 היה וכן בגופי שלם היותי עס בחיי עלי שמו שיכנה לחלהיס לי ת' והיה

 עני ולח בממונו שלם כמת חשוב סומא ולא בגופו שלם יעקב ויבא כי לו
 ועל נש דין-בר לית כי כלומר אל יעקב אה נו .ויקרח זעכ״ז כמת חשוב

 ונבא .ישראל אלהי וחומר עליו שמי מכנה אני שלם היותו עם בחייו כן
 לא וגס מהם ליזזן בנדיבים תבטחו חל אמרתי הלא חמר הענק אל

 ובגד לאכול לחם רק שואל הבלתי יעקב שאל קשרי כי מותרות תבקשו
 אלהיווהואהה ת'שיקרא על רק היה לח שבדו שכל בעזרו ללבוש

 ערקי חלא עושה שקיני ללבוש ובגד לחכזל לחם לי ונתן שאמר שכתבנו
 נמדוב' לאלהיס ה'לי והיה כו' בפלוס ישבתי כי היא שברי וכל מהעה״ן

 עם העה״ז מן ליהנות רצה לא הוא הלא כי בתבניתו ועשה וראה )ו(
 והוא בס היסואתכלחשר את וארץ שמיס עשה הוא יעקב כי היות

 נדחך יעקב יצרך מי בראך מי עולמי עולמי הקבה שאמר מאמרסז״ל
 מן ליהנות רצה לא ועכ״ו ישראל ויוצרך יעקב בוראך יצרךהה׳ד יעקב

 לא ולמה כן עשה למה תאמרו ושמא ללבוש ובנד לאכול לחם כ״א העולם
 שהשכר לעולם חמת השומר היה כי הזח הלא בעה׳ז מעשיו פירו' יאכל

 מתמיד שאינו במה לאוכלו חפץ היה לא חמת שהוא פירותיו עסכל
 הקרן עם הפירות יתברך הוא לו שיצרף לעולם ■שהוח במה שומרו אס כי

 יעקב בקש על וכו׳וכמקמרנז יש אוהבי להנחיל פסוק על אצלינן ככתוב
 שמתזקןלהסוכו׳ מה לצדיקים דיין לא הקלה אמר בשלוה לישב
 לצדיקים דיין לא הקלה חמד בעלז שלוה מעט שבקש א׳ פעס כי שהוא

 העלו טוב שעגיל שהעירו׳ גדול ן תיק להם שעשיתי להם שמתוקן ה1

קטן המו תהלים
 גס שמבקשים אלא רוחני אושר לעשות! הק־ן עם שצרפתיז להם תקנתי
 משפט עשה )ז( :לו שעשיתי תיקון לי שיחסר בחופן פה מהס להכול

 העומד יה שס חת שיהללו הללויה ישרקל בני עס כל אז'חת כו'אחרי
 מה להשיב ישראל יכולים והנה רקה נעשה כנר כאלו לגחלה עליהס

 אין כי אנו ויתומים בגלותנו נעשה
 וגס זכותם לנו תעמוד עולם גדולי

 היא ציון כי כאלמנה היתה ציון
 ^הי כי איפה דעו לז״א לה אין דורש

 כל ואשרי הפרטים ה'בכל משפט
 שבנין הנז' יעקב בבני הלא כי לו חיכי

 זכות להם עמדה לא יתומים היו לא

 כי ראוי משפט בהם מעסות אביהם
 שהניח עשזקי'מיוסף שהיו בניו הנה
 עשה אביהם אל רעה דבתס את

 לאחיו קורא שהיה או' שעל משפטס
 דנת ועל יוסף נמכר לענד עבדי'

 וכו' עזים שעיר וישחטו החי מן קבר
 בננות עיניהם נושקים או'שהיו ועל

 עיניה קת אדוניו שה ח ותשא הארץ
 משפט שעשה זה יוסף אל

 נתן יוסף ידי על כך אחר לעשוקים
 זרעו וכל ליעקב לרעבים לחם

 דברים כאחת עושה יק׳ שהיא באופן
 שהיו או׳ על יוסף מהמכר כי רביס

 תת נמשך עבי־יס לאחיהם קוראיס
 מתיר ה כך וחחר לרעייה לחס

 כי ויוסף המשקים שר הה אסורים
להזכיר המשקים שר שיצא היה מה

 בני את לברך יעקב עיני שפקח עוריס הפיקח כך )ח(וחקר יוכף את
 מברכה היה לא כי שעל לראות יוכל לא מזוקן כבדו יפח( ני ע כי יוסף

 פניך ראה ויאמר וירקה עיניו פקח זה שנפניהח אלהיה צלה ראות עד
 צלם נהה שראה אצלינו כמפורש שהוא וכן' הראה והנה פללקי לא

 זכות ועל מצרתו לנחמו יוסף על השגיח למען ית' שעשה קדוש חלהיה
 תחתיו וכפופי□ ממנו נופיה יוסף אחי והיו יעקב בסילוק ואח'כ רחל

 לנס על לדבר ייוסף בלי ייתן אותה זקף וה' יוסף ישטמנו לו באומרם
כל ימי שכל צדיקים ה'אוהב וחת״כ כפופים זוקף ה' וזהו זלהקימס
 )ט( ההוא הדוד וכל קחיו סוימתיוסףוכל עד גלות היה השבטי'לא

 ניתומיה והיו ההזח הדור כל מות אחרי יק הוא מחשנוק חשב כך ואחר
 מרז״ל ידוע ענין ויהיה גדים אק שימר ה' אז צדיקים ובלקי וגדיי

 ד' וגס ומה מעין שמרקן כי נגאלי׳ היו לח עמהס שכינה היקה שאלמלח
 ומן כל הקלה שתמר ז״ל ומ״ש נגאלו כן שע״י בהם שהיו טובים דבריס

 זאק כל חת נכס הודיעי חקרי דוד חמר רע שה קונים קין בני עם שחני
 וציון יתומים שאתם שתאמרו ואלמנה יתום גס חלה כל עושה ה׳ כי דעו

 בעמכס נמצאו כי על תיראו כי תאמרו ואס בגאולה יעודד אלמנה
 בה שהחזיקו רעה דרך כי יעוק רשעיס ודרך הנה כי תיראו חל רשעים

 ממנה וירחקו ישרה דרך להס הראה פלא לפניה קוקה יעוק בה ללכת
 שעתיד תורה לנו הבטיחה כי מרז״ל הנודע והוא טובה בדרך ללכת

 יעוק)י(ועוד רשעים ודרך ז״א שלימה בתשובה להחזירנו בסוף הקבה
 מלכותו שכילבגלוישאין כ״י עתה כי להיו׳בטוחי׳ליג^ גדול משכון לכס יש

 לא עד בתחינוהינו לנו הידרו קשר שכוח ועד לעולה ימלוך ה' ואז ניכר
 וכו'ה'ימלוך יקבץ ועת המלך וכז' ובהכינו מלך ה וחוצות קרץ עשה

 ה' ימלוך קמר קלילה תבצר לא חשד הג הזאת חלוקה ועל ועד לעולה
 ודור דור בכל אפי׳ כי בטחון ועוד נגחל אז כי בטוחיה קנו ובזה לעולס

 שיגחלנו בטחון לנו יהיה למען רק זה ואין מערבי מכותל שכינה זזה לח
 ב ב נשוב עד ודור בדור שה לנו וממתין ידיו כוננו ה' מקדש אל ונשיב
 סלה האלהיס עיר פסוק על מחמדנו והוא ודור לדוד ציון אלהיך וזהו
 נצב העומד יה סס קת תהללו שמעתה שראוי ודאי הוא כ״כ כן על

: הללויה וז''א וכו' יה כס על יד כי ית׳ כמאמרו לעתיד לגאלכס

 הקודם מזמור בסיף וכו' טוב כי הללויה )א( קטן
 ואלמנה שיתום בגחולה אנו בטוחים כי אמר

 הלא עתה אמר כמדוב׳ הללויה כן ועל וכי' ה' ימלוך ואז וכו' יעודד
 איך לבנו המשבר הגלית על אך הגאולה על הוק יה שנהלל מה תאמרו

 אלהינו זמרה טוב כי הוא הללויה אזמר שאני מה לז״ח הלול יצדק
 עמנו כלזמדכינסנעיס נעיס כי בגלות דנו ס המי הדין מדת שהוא
 הגלוק היה לא חס הלא כי )ב( קהלה נאוה בזה הוא לנו מטיב

 הרוחניות רושלס י ית הוא לנו שיבנה כיס1ו היינו לח עויס נדחיס שחנו
 ע׳י



קכח קמו תהלים אל רוממות
 נוכה וזהו אש חומת לה ולהיות לגנותה עתיד הוא נאש כי עצמו ע*י

היינו לח שאס בתוכה יכנס ישרתל שגדחי כדי הוא הלה ה ירושלס

 מונה י :לעצבותם ומחבש לב ןזרויפארשבוח
 גדול י• :יקרא שמות לבלם לכוכבים מספר

מעורר י :^כחלתבוג^איןמספר

 אותה וכ?3 היה לא שחס כיון דרכו פי ועל לכך זכינו לח בגלות נדחים
 ירושלס בונה חהו ישראל נדתי כל מחיקת היתה לא רוחניות נעצמו

יכנס ישרחל נדתי כן וע״י בעצמן ה
 כי מטיב ה' שאין והטעם )ג(
 רופא ייזכר הוא כי הוא לגולים חס

 הוא תהלנ השבורים הס לב לשבורי
 שכאדם מהלכנו' ח' שהוא היצה״ר
 יתנרך והוא אותו כהחטיא המשברו

 ממה עמו את רופח הגלות ע״י
 יכנעו כי היצהיר הוא הלב ששינרס

 לעצבותם ומחנש ואז ה׳ חל וישובו

 בשעבוד שוביהם עצכוס אשר
 לעצכית שמפ ז״ל הראב"ע ולפירוש

 מאמרנו ענין יאמר נגעיהם שהוא
 הכהן ע״י הנגעים תרופת בענין

 נכנע אותו הסגיר ידי שעל הוא כי
 חובש כך ואחר תשובה ותהרהר

 השתנות ע״י הנגע את ית הוא
 הלא הענין ושיעור " טהרה גוון חל

 שע״י טוב הגלות הכנעת כי אמרתי
 ידו על הבניית בירושלס להיות זוכים כן

 הנהן עיי בהשגחה הננעי' המרפא ית'

 ענו י : רשעים.עדי־ארץ משפיל עגויסיהוה
 המכסה ח :זמרולאלחינובכנור כתורה ליהוה
 הרים המצמיח מטר לארץ המיץ כ^בים1 שמים
 אשר ערב לבני לחמה לבהמה נותן ט חציר:
 לאכגבורתהםוסיחפץלא־בשוקי י :יקראו

 ארה־־־ יהוהאת־יראיו רוצה י* האישירצה:
ש-חיירושלםאת־יהוה * :לחסדו חםיחלים

כרף שעדיף בריחי ־חזקכי עציון אלהיף הללי

 הוא כי והוא משל לך מ1א ית
הוא תחלה כי עושה הוא כך

אתהמיחליסכו׳ למרזסוהו

 כך ואחד חיתו הסגיר הכנעת ע״י לב הנקרא היצה״ר לשבורי הרופא
 ע״כ לגאולה נוכה הגלות הכנעת ע"י כך הנגעים הס לעצבותם זמחכש

 שמייסרנו הדין מדת הוא לאלהינו להודות טוב כי דכרתי אשר היטכתי
 איך תאמר כו'הלא מונח )ר( • כמדובר תועלתינו הוא כי נגלות

 הסז׳כוכבילכת לכוכבים מספר מנה ית הוא והלא נבטחבגאולה
 וההיקש מאדיס לזה צדק לזה יקרא שמות ולכולם בעולם המסבביס

 גאולתינו ימן יהיה אס וא'כ משפיטתו הנמשך פי על הוא שם וכל נכלס
 לכוכבים מספר מונה שה' גס לז״ח אז לנו ייטיב איך וכיוצא במאדים

 הלא כי תחוש ואל )ה( ממנו הנמשך משפט לפי יקרא שמות לכלס
 שמים נטה אשר ומהגסכילחבונחו לשדרם ורככח אדונינו גדול

 לככביס מספר אין כאלו הוא העולם אחרית מאז הכין אשר בתכונה
 התנה תנאי כי בעולם לשפוט א' כל לשיעור במספרם מסבבי' להיותם
 מרז״ל כנודע ישרחל בשביל לשנותם בראשית מעשה כל עס הקכ״ת

 כיהלאמעודד כלום הככביס שפיטת אין ית׳ שלפניו והראיה )ו.(
 ארץ עדי רשעים ומשפיל שפלים היותם עם גדול התנשאות ה' עניים
 השמימה עלו רגע וכמו שפלים שהיו כמצרים כישרחל היה כאשר כאחת

 מצרים זולת כמקומות וכו ארץ עדי השפילם המצריים הרשעים ואת
 פי על לאט לאט רק יעלו ולא ירדו לא המול שפיטת מחמת היה ואלו

 העושה ית׳ הוא שה אס כי זה אין חך הדרגה בלי ולח המול תטעת
 פרעת אמר כן על כי דם מורה בכוכב ממצרים 11ישר צאת שעל ואפשי־

 נגד במצרים ת ענויס מעודד יחל זה ועל פניכם כנד רעה כי רחו
 רשעים משפיל חמר בעלוי מזלם שהיה המצרים יחל רעה כוכי הודחת

 מדת את שהוא לה ענו הוח שהרחוי הוא הדברים כלל )ז( * חרץ עדי
 להודות שהוא בתודה רחמים הוא ה בתואר עמכם יתנהג כאשר רחמים

 אס כי בפה בלבד לא אז הדין בתדת עמכם מהנהג כשהוא אך בפה לו
 מהייסורין לכס נמשך טובתבס השגת גודל כי בכינור לחלהינו זמרו גס

 בהשגחה הכל חיך עתה כו'ראה המכסה )ה( :הקמור ככל והגלות
 א' דברים ג עשה ית' היא הלח כי אנשים "ראוהו למען ית׳ מחחו

 הארץ מן יעלה שהקד יעשה ולא כן יעשה למה בעבים שמיס שמכסה
 ולא המטר מציאות יעשה למה כ׳ * הארץ את ישקה השמים יעלה וטרם
 מטר לארץ המכין וזהו ברגליהם שישקוס מצרים כארץ הידק כגן יעשה
 ולזרוע לחרוש האיס בני את יטריח למה גס ג'כי י כן עשת למה

 והיא חציר מצמיח שהקנה מהבהמה נגרענו ולמה מלאכות עשר עד וכן
 חציר הריס שמצמיח מי לומר כז' מצמיח וז״א ואוכלת לארץ מגשת
 כאשר יקראו אשר עורב לבני וכן לחמה לבהמה טורח בלי ניתן )ט(

 יתברך והוא לכנים אותם ראות על מולידיהס שיניחום ישועו קל אל
 כגבורת לא וכאשר )י( לשיאכלו ויתושים תולעים מריריהס מוציא
 כהמת וכל עורב כבני הוא שגס אלא ידיכחז על מזונו להכין יחפץ הסיס
 כי שהוא מאלה כא' האדס נא ויהי הסוס גס מוכן מזונם ימצאו חלושה

 שיתי הארץ על מוכן וימצא מזונו להכין האדם את להלאות ה ירצה לא
 וחורש הולך להיות לתלאותי ירצה האיש בשיתי לא חתו בארץ בר פיסת
)יא( בתמה לכל כן עשה שלא מה מלחכות עשר עד כז' וזורע הולך

"ו
 יראיו שאינן את ולא יראיו אח ה שרוצת חס כי זה אין כי אומר הוי אך

 חוטא שהוח האדם כן לא אך מזונה יוק חטח משוללת הבהמה כן ועל
 כו' קייץ צבי ולא סכל ארי רחינו לא לם מע מז״ל והוא ממנו מזונו ומונע

למען שתוק מוינותי שקפחתי הוא חני אלת בצער שלא ומתפרנסים
 וזהו ה׳ את ויירא לבו חל החייתן

 דברים הב ועל יריאיז אק ה רוצה
 לחסדו המיחליס את אמר הראשונים

 לכס!ת עשה האלהיס כי שהוח
 עיניהם יקלו למען כעבים שמיס

 הארץ שעל עלימו יצו חלה למרום
 וגשם ורוח נשיאים יהיה ולח יריקו

 שעל שטס ג' דוד נימי היה כאשר אין
 צדקה פוסקי על היה אולי חשבו כן

 דקרא כסיפית נותנים ואין ברכים
 וכן * שקר נמקת מתהלל איש
 עשה ולא מטר לארץ הכין חשד הב

 הגמרא וטעם כו' מצרים כארץ
 עיניהם הכל יתלו למען שהות

 בכסות שעשת מה מעין למרום
 חת שניהם על וז״א כעבים השמים

 טעם עיקר והוא לחסדו המיחליס
 עיניהם שיקלו הגמרחכו׳והשיכוכדי

 תריס מפני כן גס נאמר ששם נס כי
 )ח( • העולם כל חק כולל שהוא הזה הטעם הןא טוב טוב הגבוהים

 ראינו הלא קרשו כרוח המשורר שאומר זת כענין הכתוכיס שיעור או
 לארץ המכין נ' כאמור לזה צורך ומת כלומר כו' שמיס המכסה יקכרך

 הריס המצמיק להיות כן שעשה תאמר מה מלמטה שתשתה ולא מטר
 הגמרא מטעמי אחד שהוא מלמטה שותה היתת אס כן שאין מה חציר
 זו אל* שאלה לט היה לא א□ הנה מלמעלה לשתות הוצרך ההרים שעל
 מדוע והיא אחרת שקלת לנו עוד אך )ט( זן תשוכה מקכליס היינו

 אשר עורב לבני לחמה לבהמה נותן יתברך הוא כי מנהמת נגרענז
 הסיס כגבורת לא גס הלא כי עשה כח חלושי להיותם שלח )י( יקראו
 להאכילו יחפץ בגבורתו שלא וכמו כחו יגיעת כדרך מזון לו להכין יחפץ

 ז בשקי ויגע ילאה ירצה ולמת ירצה הוא גס האיש בשוקי לא כן אס
 למימר לך אית מאי חלא )יא( ידיו תרבות עם מהן יגיעתו ושעיקר

מיחליה היותם ידי ירחיועל שיהיו לחסדו המיחליס את הכו' שרוצה
 כאשר כי כלומר לשלשתם טעם הוא ובזה למרום עיניהם בנשוא לחסדו

 כעשה ולק הטעם הוא יהיה השנית נס זה מטעם הוא ושלישית לראשונה
 כו'הנה שכחי )יב( : הגכוהיס הריס השק־זת מטעם עיקר
 מתייחס רוחנית יתברך אותה שיבנה נו' ה' ירושלס בונה למעלת אמר
 כן שאין מה בתוכה ינכש ישראל כדחי כן ידי זשעל ידיו מעשה אל בכינו

 וחזר כה ער העניי וכמשך בתוכה חותם תחזיק שלא גשמית תהיה אס
 אל חחכית אותה שיכנה ה ירושלה בונה שאמרתי מת וחמר הענין אל

 התמיהא ובכלל האדמה מן עפר רוחנית תהיי איך החפץ על תתמה
 כח הלא כי בו רוח אשר רעהו אל איש ידבר כאשר לנוכח בך אדברה איך
 העיר ושם שנאמד ירושלס היא ה' שנקראו מתג' א' כי והוא הוא לך גדול
 על ל.מר וכי' שבחי וזהו שמה ה שמה אלח שמה תקרי אל שמה ה׳ מיום

 כך נקראת אשר מה כי ה ירושלט שבחי ה ירזשלס בונה שאמרתי מה
 תקרא שירושלס בזמן כיאצ"לאז ציון לך מזה ויותר זה אושר לך בא
 כיון על ־אמיר ערן והוא הלתיך הוא מעתה שנם אלא את מכ״ש כי ה'

 האחור לפי רחוק וחיכו מעתה שמה האלהיס עיר כי סלה האלהים עיר
 גשמיים שהס מהשמים ק״ו השכלה ההוא בזמן בה היות רוחבית שתהיה
 רוחניים היו אס כ״ש משכילים חיים שהם הסכימו המדברים שגד!לי

 השכלה בה היות נחשב זר כמו יהיה לא רוחנית ירושלס בהיות גס ובכן
 בעצמה שהיא שבחיירושלסאתה ההוא הזמן על לה לאמר שיצדק
 ולכבוד סביב אש חומת לה אהיה אנכי באומרו כמפורש והוא תשבח
 מילקוט מפסיקתא כעניןזת מגזימים מאמרים וכמה בתוכה אהיה

 ידבר אשר הוא הדבר ובכלל צורה בהם לעשות יחיש לח והמאמין נביאים
 הואופתחו מלא מקרא הנה וכו' חוק כי )יג( : אתה לנוכח

 אך לשערים בריחים יהיה ואיך יסגרו לא ולילה יומס תמיד שעריך
 האש שחומת סביב אש חומת לה אהיה אנכי שכתוב מקרא ענין יהיה

 הנראה לפי כי והוא הענין אל ונבא ־ זרים יבואו לכל כבריחים תהיה
 הדברים ג כי דעי לז״א למשכנותיו סביב האש מחומת כתנור יחמו

 שם ימצאום כלס יחד ומזוני חיי בני שהם הזה העולם טובות הכוללים
 איש לב על יעלה אל אש בחומת שעריך בריחי חזק כי אמד בני על

נסתר שאין שעריו בריחי שהם תש שמחזמת הרב מחום וישוחו שימעטו
מחמתה



קמח קש תהרים אל רוממות

 חטים חלב שלום השם־גכורך יי בקרבך: בניך
 מהר^ז”עד ארץ אמרתו השלח "י ישביעך:

כאפר כפיר כצמר שלג הגתן טי :1ךבך ירוץ

 אויבשמפחזיס מפני חוצה להתפשט מקוס יהיה לא ירבו ואס מחמתה

 כל של בניך ברך שעריך בריחי המחזיק הנה כי הביב אש תחומת תהיה
 אלהיס לפני יעלזו ישמחו אדרבה כי בני ברכת הרי בקרבך ישראל נדתי

 נותן הנני ענין שהוא שלום גבולך השם אמר חיי והיא הב' ועל ןכו')יר(
 רבותינו ואמרו שלו' בריתי את לו

 היתהאתו בריתי עכין ו״לשהזא
 שלמה במקומו וכתבנו והשלום החיי'

 אך שלוס החיים את קרא וה לפי

 והגוף הנפש בין יפריד שהמות הוא
 שניהס יין שלום מהעדר רק אינינו
 להתמיד חפש' אי כן על והגוף הנפש

 יתקרבו החומד בהודכך חך
 לה ותמצח הנפש תראנה ואז באיכות

 חחד והשלום החיים כי נמצא מנות
 שלום גבולך השם המר ואה ועל הן

 מזוני ועל מהמות חדות לנו שיהיה
 שהוא ישביעך חטים חלב אמר
 ת' שהם ישראל גדול נכל הנה לומר

 כר פסת יהיה פרסה ת על פרשה

יפזי
 .יעמד
מים:

:לישראל

 מי קרתו לפני נפתים קרחו משייך י:
 יזילו־ ררחו ישב חמסם דברו יישלח יח ;

 ומשפטיו ירקו ד^יעקב דבקו מגיד יט

ראעשה־ץיככל־גויומשפטימ כ :ל:
:הללו־יה בל־ידעום

מך את;יהוה הללו * יה הדרן * קמח

עףואכי יפפיות גלוסקאות שהס
 קמח ולא ומורכן סובין ומוץ קץ בפסולת חטה תוציא לא הארץ מקדושת

 גלוסקא כעין כ״א ולאפות וללוש לטחון שיצטרך ולא נקיה סולת כ״א
 א׳ כל שמוציא כמו הארץ מן יק' יוציא כך אפויה נקיה סולת של יפפיה

 לי מה כי כלל נזהתימא ואין חיים שהן כמות הנאכלים הארץ מפירות
 לאדם עונש שמחמת חמרו ובפירוש ואוכל לוקט שאדם ותפוח תאנה

 מןהקרץנאכל לחם יוצא היה פתשח"לכ שיאכל קודס מלאכו' בי' הטריחו
 קרא חחשוב זה ואל בתחילתו הלחם היה כך כי ואמרו חי שהוא כמות

 פסת שהוא הסולת שהוא שבהם המובחר שהוא חטים חלב פה הכתוב
 )יג( .שחרז״ל נלוסקא והיא נקיה סולת היא בירור לשון הוא בר כי בר
 בריחי חזק כי לומר הלז החוזק צורך מה לב כו'בשום חזק כי יאמר או

 כל היא שאס ועוד ה' ירושלס ישבח זה שעל מהקודם ימשך ואיך שעריה
 הנה יש׳תך חל ולא העיר אל והתלול השכח ייחס למה בניה שברך הענין

 ומשעבוד המות ממלאך חירות לו שאין אחר ומזוני חיי בני היו׳לאדס עס
 זה למה כי והוא ידבר חמשתן על כי אומר כן על שלם האושר נו'אין
 גזית באבני אויבים יבואו לבלתי אס אש חומת לת אהיה אנכי נאמר
 כאויבים חצוני דבר שוס בה יבא שלא הוא הענין כי ספק אין אד יספיק
 שאמרתי מה ופירש כו' הללי ה גדול שבח ירושלס שבחי ח וו וכיוצח

 כי המות מלאך בס מלבא שעריך בריחי חזק כי הוא ה׳ את ירושלס שבחי
 ציון חלהיך הללי שחמרתי ומה אש חומת לה הוא בעצמן ית' הוא כן על
 מציין ה׳ שנא׳ינרכך מציון ברכה ארז״ל כי והוא בקרכך בניך בדך כי הוא
 ברך וזהו בקרבה מאד וירבו שיפרו כבניה יהיה ציון שכרכת אמר זה על

 משעכוד חירות ועל )יך( כני וכרכת ממ״ה חירות הרי בקרכך בניך
 מחריד ואין ושככתס כארץ שלום ונתתי כד״א שלום גמלך השם חמר
 לפי הכתיבים שיעור יהיה או * ישכיעך חטים חלב חמר מזוני ועל

 אויב מפחד הוא "י שעריך בריחי שחיזק מה כי רוחך על יעלת שאל וה
 גבולך כל השם יתברך הוא הלא כי אפשר אי זה כי העירה יבואו שלא

 ישביעך חטיס חלב הלח כי והראיה פרסת ת' על פרסה ת' ה:א סלוס
 חטים חלב שהוא יפפיות גלוסקאות להוציא ח״י שעתידה ז״ל מ׳ם שתות
 כל הלא ישביענו חטיס חלב חיך אויבים פחד היה ותם הגבול בכל שהוא
 אך ברעב ונמות פסתכרבארץ תוציא שארצנו הה לאסוף יבוא! גויס
 בל הגדולה מאשו לסבכנו רק חינו שעריך בריחי שחזק מת כי רק זה אין

 כל נכללו הרי כמדובר המות ממלאך הכל ועל הטומאה רוח בה יעבור
 השולח )טו( : מלכיות ומשעבוד ממ״ה חירות עס דברים הג

 מאמר כל כי כו' נברא מאמרות בעשרה בעני! אצלנו כתוב כן' אמרתו
 אמור פיו הבל ידי על כי ענינו שהוא הדבר מהוה היה עצמו הוא ומאמר

 כמאמר בו הנדגר מהוה מאמר כל דברי וכן האור מהוה היה אור יהי
 כי כו' דברי יהיה פסווךכן על הנביא וכן כז* צבאם כל פיו וכרוח הכתוב

 תקלה מפי שיוצא ודבור דבור כל כי רז״ל ואמרן כו' אשר את עשה אס
 דשא הארץ תוצא נאמר כאשר כי הדבר בכלל כי נמצא מלאך נעשה

 כי והוא הענין אל ונבא * מארץ הדש־( הוציא זאת אמרתו כן׳ עשב
 בארץ כר פסת שיתי שהוא חטיס חלב ישייענו יתכרך שהוא אומרו אחרי
 והלא יפפיות גלוסקאות כמשז״ל נקיה סולת הוא שכחטה מובחר שהוא

 כמות נאכל בר פסת התבואה שתהיה נזרע מה כי יתמה השומע כל
 ואל תתמהו אל לומר כז' השולח אמר כן על יפפיה וכגלוסקה שהוא
 כר הארץ ידרשא לאמר ארץ אמרתו השולח הלא כי לכם זר כמו יהיה

 כי ומן ממיעוט האחרון גדר עד שהוא מהרה עד רק איחור בלי !יהיכן

 הללוהו דקשמים
במרומים

 תדשא שאמרתי מה היה ברגע ניקז רגע הוא מהרה שיעור הוא
 דברך ה' לעולם בפסוק במאמרנו קיים עודנו אשר הדבור חותו הארץ

 כמאמר וקייס חי השמימה עילה מעילתו הפועל יתברך דברו כי כז'
 אשר את והצליח חפצתי אשר את עשה אס כי נו' ירד כאשר כי הכתוב

 וישוב פועל הדבור כי יורה שלחתיו
 וזהו פעולתו שעשה אחר למעלה
 מהארץ להדשות ארץ אמרתו השולח

 רגע כמו מהרת עד כו' עשב דשא
 ההוא דברו שירוץ יתברך הוא יעשה
 הוא מהארץ פסתבר ויוציא עתה
 חו ונכחו קייס עודנו כי חטיס חלב
 מהארץ בר פסת להוציא עתה כחו

 היזצח זך מאכל שהוא יום יום כמאו
 דק המאכל ולהיות יורע בל בדבורו

 מעין וכיס מיס יתברך ימציא נס
 והוא ריתניי׳ מיס מעין ההוא המאכל

 וממנו השמים מן !ימטיר ה יעשה כי
 מוין מעין ברוחניים דקיס מים יויל
 איך נחמה ולבל )טז( הבז׳
 ראינו לא אשר מלמעלה רוחני מן יבא

 החופת כלבוש שהוא כצמר שלג הנותן כי תתמה אל לז״א ואבותינו אנחנו
 גס הכל לעיני כן שעושה מי א׳ גוף א' לבוש כלן כאלו נקפה הארץ את

 ו כןיעשתזתוק כימישעזשת הארץ על ככפור דק יין תות כפור כן
 כאפר גרגרים הכפור יעשה בארץ ח' גוף השלג את העושה כי הוא

 המזון היה הוא שאז אלא כמאז מן ה׳ ימטיר ל ל" כי ז״ל מ"ש והוא מפוזר
 לשתות אלא המן צורך אין זכה שתהיה מהארץ בר פסת להם שיש ופה

 לחם כפתותי נסים כפתיס הנו׳ כפור של קרחו ישליך כי )ה( מימיו
 דברו ישלח וחז )יח( לעמוד יוכל מי הבז' הקרח של שלפני עד קר כ״כ

 לשתותם מימיו יערבו לא כי שמש ידי על שימס ולא חמסם יתברך
 פי רוח הוא ברוקו יש כי ימסס דברו ידי על חך קרים נהיות כאפר
 הוא הנז' מקרתו יזלו כן ידי ועל צבאס כל פיו וכרוח כד״א הבז׳ דברו

 הזך בר הפסת הוא חטים החלב על לשתות ליס בוז קריס מיס הכפור
מארץ דשא הוציא ידי על כאשר יום יום דבורו ידי על היוצא הנו'

 " כמדובר עתה נם שירוץ הדבור אותו ירי על בראשית במעשה
 הקדוש המלך לאדונינו לשבח ישראל לנו יש עיד כו׳ מגיד )יט(

 אלה דבריו הניד לכו בי ,כו כנו נחר אשר אלהינו
 למען הורהו את לנו תתו קודם הנז׳ מהיעודים בחמת הנאמרים

 מכשול נתן אדרבה חס כי לזולתט כן עשה שלא ומת בה לבנו המשיך
 ידחוה למען תגנוב לא בה שכתוב חמר לישמעאל כי יקבלוה לבל לפניהם
 ברכתם שמבטלת להם יראה למען תרצח לא בה שכתוב אמר ולשעיר

 דבריו מניד יתברך היה הנה ז״א בת יבעטו למען תחיה חרבך על
 באומרו והוא כו' ושעבוד ממ׳ת וחירות ומזוני חיי בני ברנת הס ליעקב

 הרי לעתיד שהוא הארץ בעפר זרעך והיה בז' אביך אברהס אלהי אנכי
 גדול מזוני לך אין מצריס בלא נחלה העולם כל שהוא בו׳ ימה ופרצת בני

 ומכל מלכיות משעבוד חירות הוא הדבר ובכלל שלו העולם שכל מזה
 יהיו איך כלס בו יתברכו שאס כז' הארץ גויי כל בך ונברכז באומרו שכן

 אשר עד חעזבך לא כי עצמו על לו אמר ממ׳ה וחירות להס משועבדים
 יעזבנו ולא העתיד הוא לו דבר שאשר לך דברתי אשר את עשיתי אס
 אל ונבא • ממ׳ת חירות הרי מת לא אבינו יעקב כי הוא אז עד

 ישמטו לבל יתירה חיבה ישראל את אהב איך עתה ראו אמר הענין
 הנו' אלה דבריו שהס האושר מיני כל מגיד היה הלא כי לעס לו מלהיות
 ידי על העתידים הטוביס הייעודים להס לאמר כדי אבינו ליעקב
 שידחו מה לפניהם נתן אדרבה אס כי גוי לכל כן עשה ולא )ך( החזרה

 המתקבלים משפטים שאר אכל תרצח כלא ולזה תגנוב כלא לזה אותה
 שני ענין שהוא יה הללי ישראל כני אתס ולכן ידעום שבל עשת

לשכר הבא והעולם לעשות הזה העולם לכס שיהיו יה שבשם העולמות
: פעולתכם

 מן אומרו כי לב לשים ראוי זנו׳ הללויה )א( קמח
 זעודכי במרומים היינו השמים

 מלאכיו כל הללוהו ואומר חוור ומה המה מלקכיו במרומים המהללים
 הלא כי העמיס שמי הללוהו או' ועוד יו צבא היינו מלאכיו היינו כי זעיר
 המלאכים עולס שתם וכוכבים וירח משמש למעלה אשר הם השמים שמי
 אחד מוכירס למה וגס למעלת נאמר הרי והזכירם חזר למה כן זאס

 כי או׳ ועוד * עהילזל השמים שעל המיס ענין מה וגס הגלנליס עולס
 • צווי לשון ולא ונבראו אמר רק יאמר צודק היה לא כי ונבראו צוה הוא

 ולמה הוא המציאיוח ככל וה כי וגס ונברא שצוה לחדש בא מה כי ועוד

נאמר



קבט קמח המא תחלים אל רוממות

 כל* הללוהו כל־מלאכיר הללוהו כ : במרומים

 כל~ הללוהו וירח שמ^ט הללוהו 1 צבאיו:
 דהשמיםוחמע שמי הללוהו י' אור: כוכבי

 יהרה את-שם יהללו יי : השמים מעל י אשד
 לעולם למך ויעמידם י :ונבראו צוה הוא כי

 הללוארךיהוהמך י : יעבור ולא חק־נתן
 שלג וכרד אש ": וכל־תהמות תנינים הארץ

 וכל־־ ההרים " :עשהדברו סערה רוח וקיטור
 וכל" החיה י :וכל־־אהים פרי ןץ גבעות

 וכל־ מלכי־ארץ יא ־• כנף וצפור רמש בהמה
 בחוריסונם־ יב :ארץ וכל־שפטי שרים לאמי□

בתולת

 היעלה לעולם לעד ויעמידם או' ועוד " הארץ שמן בסוג ולא באלו נאמר
 והנה * הארץ שמן בהלזל נאמר לא זה וגס לעולם יעמידם לה לב על

 וז"לר׳לאמרז׳ פרקאיןדורשין ז״ל מאמרם נזכירה הערן אל לנא
 וילון * ערנות * מכון * מעון • זבול • שחקים י רקיע * וילון * הס רקיעיי

 שחרית נכנס אלא כלום משמש אינו
 • כז׳ יום בכל ומחדש ערבית ויוצא

 ומזלות כוכבי' ולבנה חמה שבו רקיע
 שבורחים שחקים זכו'• בו עין קבו

 • וכו' לצדיקים מן וטוחנות עומדות
 בנוי ומזבח זב״ה ירושלס שבו זבול

 ומקריב עומד הגדול ומיכהלהשר
 בית בניתי בנה שנאמר קרבן עליו
 מלאכי של כתות שבו מעון " וכו' זבול

 י ׳ וכו בלילה שירה שאומרות השרת
 ברד ואוצרות שלג אוצרות שבז מכון
 ננוי וצדקה משפט צדק ערבות • וכו׳

 ברכה וגנזי שלום וגנזי חיים
 ונשמות ורוחות צדיקים של זנשמיחן

 שעתיד וטל להבראות שעתידים
 עוד י כ ע מתים בו להחיות הקנה
 מהששה א׳ שכל ראיה בגמרא מניאין

 • וילין זולת שמיס נקרא רקיעים
 לכת כוכבי גלגלי ז* אינן אלו רקיעים ז׳ כי הכרחנו י״ס במזמור והנה
 לכת כוכבי גלגלי הז' שאת אלא לחוד רקיעים ושם לחוד גלגלים ששם
 שהוא השני והוא רקיע בשם כלס את כולל יומי והגלגל המזלות גלגל עם

 המלאכים עולם מתחיל ומשם רוחניות הוא ולמעלה משחקים אך זך גשס
 שחקי' שעולה כערך באיכות הימנו שלמעלה על עולה רקיע שכל אלא
 הכתובים ענין חל ובבא ־ גשס הוא אשר הגלגלים עולם שהוא רקיע על

 להללו יאות העולמות סכל החת עס כי לומר הוא הענין שכללזת והוא
 הנגה* הלא כי כלן על ית לפניו גדולים ישראל עכיו עושים וכן יח

 מתחיל כן ועל המה לישראל רקיעים מכל שלמעלה וע״ת ה' את לעבוד
 לכם כי ב'העולמות על המורה שם אה הוא הללויה לישראל ואומר

 ה את הללו הלא כי יהללוהו שברא העולמות שכל שולל שאני ולא המה
 כלל דרך שאמר ואחר כיאסאתהשסשלם יה שם אה ולא השמים מן

 שני שכולל במרומים הללוהו ואמר לפרט התחיל השמים חן שיהללוהו
 כי וגבורה חסד כנגד שהם ומכון ערבות שהם עליונים היותר רקיעים
 שלג אוצרות גבורת שבו ומכון זברל שלוס חיי© גנזי צדקת שם כי ערבות
 סביןכחות וכו'ואמר קיטור של וסערה וסופת רעים טללים זמברד
 כמו כי יהללוהו יאות קונס רצון נעשה שבהם הרוגז כחזת ובין הטובה
 וכן )ב( עונשם ממקבלי עולה כך הטוב׳ ממקבלי לה' שבח שעולה
 של מלאכיו כל הללוהו שם שירה שאומרות מלאכים כתות ששם במעון

 וכל מיכאל א' צבאות סוגי ב' שבו זכול ועל לכך אתכס שזיכה הכתות כל
• צבאי! כל הללוהו אמר שניהם על במזבח שמקריב הנשמות שני סיעתו
 כמאמרם הארץ על להאיר וירח שמש שפע קונים שמזבול ומפני )ג(

 ומשס זבול אל להשתחוות וירח שמש עולים יזס שבכל רב? במדרש ז״ל
 לאור ובולם עמד ירח שתש שנאמר להאיר בס מכוצציס זבול חור נצוצזת

 וירח שמש הללוהו סמך בובול שיהללו מה או׳ אחר כן על ט יהלכו חציך
 החרץ על להתיר ורשות האיתן נוטלים מזבול כי על הב׳ ברקיע סהס

 שקלקלו דורות שבעה כאשר כי על לדבר רמז ואחשוב השפע מכלל וזה
 רז״ל מנאז כאשר ערבות הוא השביעי עד הארץ מעל השכינה העלן
 לרביעי יעקב לחמישי יצחק לששי והורידה אברהם בא וכו' אנוש קין אדם
 של המקדש הבית כי מעלה של ב״ת שם שנבנה החשוב כן שעל ונזל הזח

 הוא הקייס הוא אשר השלישי שבית שעל הקב״ה ורצה כנגדו מכוון מטה
 אצלנו כמפורש אותו יתברך הוא לו הראה כן על כי כנודע יעקב בזכות

 לא קייס כלומר בית שקראו ביתאלהיס אס כי זה אין בס״דואמר
 יצחק שבזכות כשני ולח הר שנעשה הר שקראו אברהם שבזכות כראשון
 רופוס סורנוס ידי על בחרש שדת להיות עתיד שהיה על שדת שקראן

 ב״ה קבע כן שעל יתכן כן על שלמה מטהו היות על נאמן בית אס כי
 הוא לו שהראה בזמן כי יעקב השכינה אז שהוריד ברקיע מעלה של

 שמש נקרא יעקב והנה השכינה אז היתה בזבול שבזכותו ב״ה יתברך
 בא אומרים השרת מלאכי היו יתברך מלונו לבית שכשבא כמ"שז״ל

 רבותינו וכו׳אמרו והירח השמש והבה יוסף חלם וכאשר השמש בא השמש
 זוגו בת רחל וגם שמש ששמי ליוסף הגיד מי יעקב אומר ו״לשהיה

 והירח שהשמש אפשר כן על ערבית תפלת תקן יעקב וגס ירח נק־חת
 כלל • היא גס הירח יחס לו ויש שמש הנקרא יעקב למקים עולים

 סמן כן על הארץ על להאיר והארה רשות קונים שמזבזל שעל הדברים

 אור כוכבי כל הללוהו אמר וירח שמש ואגב שחקיס ודילג לזבול אותם
 וקראן שחקים אל חזר כך ואחר )ר( שני ברקיע הנכלל כל להשלים

 שכל עגמרא שאמרו מה והוא שני רקיע של שמים שהם השמים שמי
 הנקרא נחקיס על כן על רביס לשין שמיס נקרא לבדו מאלו רקיע

 רקיע על מהוא רבים בלשון שמיס
 שמי קרא שמיס נקרא הוא ׳ שגס

 על השמים שמי הללוהו זאמר השמי'
 לצדיקים מן שוחקים להיות שזכו
 השמים מעל אשר המיס ונס וכן'
 תחלה כי במקומו אצלנו כמפור והוא
 במים מיס כמשו׳ל העולם היה

 מים על עליונים מיס אצלנו שהוא
 מקום היה ולא גשמיים תחתונים

 העולם היה כן ועל גשמי עול' להיות
 הואית' שהפרידן עד ובהו תהו

 בין הממוצעת אמצעית ומהטיפה
 הוא רקיע ברא לגשמיות רוחניות

 הנדס והעלה הגלגלים עילם
 למעלת י רוחניו הבעלי העליונים
 העולם אל מבא היה ואז מהרקיע

 אמר זה ופל להיו׳במציאותו הגשמי
אע״פ השמים מעל אשר והמיס

 במאמר שתלויס חס כי אחרת בריאת זלא שמיס מהם נעשה שלא
 ב נפלו האמור על והנה ה' שם אה הס גס יהללו עכ״ז )ה( ועומדים
 מהשם אותיות ב' שהם יה שס חת הללו נאמר ישראל את למה א' קושיות

 שיהללו אמרתי ולא שלם השם יהללו השמים חלקי וכל אמן לער יתבר
 שעל המיס יהללו למת ועוד יה שס שבכללם שלם השם את ישראל נס

 תדעו הא'אמ על כן על דבר בהט נעשה ולא תלויס היות' אחר השמיס
 צות הני׳ שלם השם הוא כי על הוא הלא שלם בשם שיהללו אמרתי למה

 אשר <ל ישר אך כלו' שנבראו בשם יהללוהו בורח' את להלל כן על ונבראו
 היו ואס למעלה כמדובר להם העולמות ששני לומר היא אחרת הכוונה

 על שהוא השנית ועל * )ו( הלז הרמז ניכר היה לא שלם שם מהללים
כי על הוא שיהללוהו מה אמר דבר בהס נעשה שלא השמים שעל המיס

 למקומם יחזרו פלא במאמר שהעמידם על וכו' לעולס לעד ויעמידם
 קיום הוא במאמר שתלייס שבהעמדתס נמצא ובהו תהו העולם ויחזור

 אומרו אחרי וכו׳ ה' את הללו )ז( • יהללוהו יאות כן ועל העולם
 אמר ידיו מעשה כלס כי יתברך להללו חייביס שכלס׳ השמים חלקי כל
 שקדם המיס ביסוד והיחל השפל עולס הוא הארץ מן ה׳ את הללו גס כי

 שעתיד זוגו ובה לויתן הס במים הגדולים תנינים ואמר היסודות לכל
 הם תהומות וכל וכן לבא לעתיד לצדיקים סעודת מהס לעשות הקב״ה
 כמ"שז״ל מתקיים העילס שניהם ידי שעל תחתון ותהום עליון תהום

 תחתון שאין טפח יורד עליון תהום שאין וכו' קורא תהום אל תהום על
 קבלונן אנו מלך של לגיון ואומר לתחתון קורא והעליון טפחיים עולה

 מזכירו לבדו המים ד 1 יש הזכירו ואחר )ח( יהללוהו יאות כן ועל
 עשת ■שניהם חיבור ידי על כן כי וברד אש ואמר האש יסוד אל משותף
 תרתי הס וקיטור שלג וכן הברד בתוך מתלקחת אן במצרים נס יתברך
 המיס יסוד אומרו ואחרי עשן הבור הוא קיטור וח' שלג של א׳ נהינס

 והוא דברו עושה שערה רוח אומרו הוא הרוח יסוד אמר האש ויסוד
 תהלל כן על יתברך דברו עושה כי סערה רוח ויעמד ויאמר ענין

 זיהית גבעית וכל ההרים אמר העפר יסוד ועל )ט( דברו שעושה
 ויציף התהום משם יעלה אפשר שהיה מקום בכל "לכי מאמרם ענין

 יתברך הוא ידם שעל ה' את יהללו כן ועל נבעה או הר סס בהן העולם
 שהוא הצומח הזכיר דומס שהס יסודות ד אומרו ואחר העולם מקיים

 ותרומות בכורים מצות ובהם יתברך שמו מברכים ידם שעל פרי עץ
 למקדש ארזים ועצי למשכן שטיס עצי היו שמהם ארזים ונס ומעשרות

 וכל החיה ואמר מדברים בלתי חייס בעלי הזכיר הצומח ואחר )י(
 וגס המין שם על היות עם יחיד בלשזן החיה באומרו רמז ואפשר בהמת
 שנבראת ידועה חיה שהיא תחשים על לרמוז הידיעה בה״א אומרו

 רבותינו שאמרו רחש לה'וכן קרבנות מהן שעושים בהמה וכל לשעתה
 כנף וצפור ומרחם בהם מסתכל עולמו על כועס שכשהקב״ה דל

 בא מדברים בלתי הב״ח הזכירו ואחר )יא( העוף ועולות בחטאות
 והס ישראל ובין לנזכריס הממוצעים בין והתחיל המדברים להזכיר
 שהוא יתברך להללו שחייבים לאמיס וכל ארץ מלכי ואמר הגויס

 מהם העולם יצדה שלא פריס שבעים היו הבית בזמן אפילו המקיימס
 בהס שנאמר בתולות וגס בחורים אמר ישראל על כך ואחר )יב(

 עם זקניס שעם עתידים וכו' והבחורים היפית הבתולי" תתעלפנה

מדם' 3< ־ א לג



 ימ!או העיר ורחובות וט וזקנות זקנים ישנו עזד בתם שנאמר נערים
נ ה' שס את שיהללו הללו ישרחל סוני כל וט' ולדות ילדים

 חכמי נכל כי פסוק על תנת וט ה שס חת יהללו יחמר או )יג(
 אין הגויס נחכמי כי הזוהר כספר אמרו זט' המיס

כמוהו נפלאות עיסת יתברך כמותי

קן קמט תהרים אד רוממות

 בגנעוןדוס שמש האחר כיהושע
 ויש יש ישראל מכמי חך בו וכיוצח
 ימלוכו מלכים בי על מאמרנו והוא

 רבנן מלכי מחן ז״ל רכותינ שחמיו
 להשתרר מלכותם שזהו שכתבנו
 וגס כרצונם טבעיו לשכות בעולם

 נשחת מי כי פשוק על מחמדנו הוח
 לה יערוך שחק במלחני שאין זכו'

 בבני לה׳ ידמה חך כמעשיו לעשות
 הנקראי׳ האטת בני ישרחל הס אלים

 אתפסה יהללו יאמר אליםוזת
 כי אמור הוא הלא התלול הוא ומה

 ארץ על הודו הוא זה לכדו שמו נשגב
 לומר כך יודויסו שתמלחכיס ושמים
 אץמלהךיכ;ל לבדונשגנכי שהות

 לבדו הזח כיחס כמעשיו לעשות
 מלכות הוא קין וירם חך )יר(
 שעושים רבנן מלכי ן שמ לעמ

 כמוהו יש ישראל בחכמי כי כמעשיו
 לכל זו תתלה כי בלבד בתם אחד )לח

 לתם יש .יה מ זה כח לגלם כי חסידיו
 הלא השרת ממלחכי למעלה זה כח

 שנפשות קיובו עם ישר^ בני להיות
 נקראים כן שעל ממעל חלות חלק

יתברךנ' נרח שבשבילם יה שבטי

 יהללו'אתישם יג :^סתןרים זקנים בתולת
 ארץ—על-* לבדודהודו יהוהכי^־גשגכשמו

לכל־־־ תהילה לעמו לןרף וירם יי : ושמים
 : וחסידיולבמישר^לן□קרבוהללריה

חדש שיר ליהיה שירו 1 הללויה קמט׳•

:חסידים
 * במלכם

:יזסרדלו
 : בישועה

משכבותס

ימרו בני־צץן כעשץ ;שיאל .ישמח ־

 וכנור בתף במהול שמו יחללו
 עניים ?•אר כעמו יהרה *רוצה כי

על יתנו ככבוד חסידים יעלזו
 וחרב בגרונם אל רוממוירת י

כגדםתוכחות נקמה לעשות י : בידם פיפיות
 ונכבדיהם בזקים מלכיהם לאסד " : כלאמים

כתוב משפט לעשותבהם* ט : בחל כבכלי
הללו־יה חסידיו“לכל הוא הדר

הללוהו בקדשו אל“הללי

כל בעמו ס רוצת כי הוא
בישועה .ענויס

שיפאר כך
שהוא יהמר שנא

בגבורותיו

 מת קחי כחייו הרשע שהחוטא כנודע עשית היא שהתשובה כתשובה
 חדשות פכים כי באומרו תפונה יתברך מקכל כן על כי חי יקרא ובשובו

 תופשי שהם תשובה צריכים ואשראין הוא חדשה זצבריה לכאן באו
 צריכים שאין הורה תצא מציין כי ציון כני הנקראים צדיקים התורה

 למת אחרת בדרך זה מעין הכתוב שיעור או * במלכם יגילו עשית
 מעתה אותס יעשה התשובה ידי על קץ כעת לעשותם יתברך ימתין
 האחרים נעטר יצטערו למת צדיקים הס ואשר כעושיו ישראל וישמח

 שתסתלק ולא שכציון שכינה הוא במלכם יגילו ציון שכני הוא טוב •ווב
 וגס )ג( זולתם על יצטערו ולא לציין שטנה חוור עד תצטרך וכביכול
 ושנים ימים סלס כלתי שמו יהיה למה כי יתברך כבודו על והטוב

 לו יזמרו וכינור ונתוף במחול שמו יהללו מעתה כי הוא טוב וב1צ
 כי ואומרת הקודש רוח משינה )ד( הנזכרת שכינה הוא למלכם

 הוא כרוך הקדוש שאין נמה רזחכס על יעלה חל לומר ט ה רוצה

ונתחנהחימיעטיינכעתאסחרד הנשמות מעינם שלה-ות אלא נעמו הי צה1י נ-כנה נעמו יוצה שאינו מעתה ק עושה
תיותיו יינל לקניות והוא וכעס מנאוניס ימיו נל הגיף ונס מטה שאול ,, נגולה ק לא שאס נהייתו פי על יתנהג ,יש ל להניע יק יי יי( שעין

כי ידוע הכה ט שיר לה שירז )׳־('הללויה קמט
על לכו כיי משכין יה שס 1

 ויצילכו מעמלק וינקם שלס מהקדא שמו יניח לא כי העתידה הגאולה
 אותיות לשתי יה שם צרף לבלתי שנשבע יה שם את הללו יאמר ובזה

 נושע השתלמו ידי פעל שלם שיהיה לה שירו כן ידי שעל הנותרות
 חדש שיר נשיר יה שס כעת היות ידי על כי על שסיה שנחלל באופן

 ומה כלוח חסידים הל יק שתהיו בכס תלויה וחת תהלתז אך כהשתלמו
 שיר אותו לה שירו ומעתה חסידים והיו שובו קץ עת עד תמתינו לכס

 נהיה עד באה תשועה אותה אין כי כנודע חסידים חדשנהעשותכס
 כיד הבחירה שלהיות חלא לו יאמר קרוש ט' הנשאר כל כי כלנו צדיקים
 ז״ל רבותינו אמרו כן על קץ בעת חפילו ישובו בל אפשר והיה האדם

 עליך יבואו כי והיה כי בסוף בתשובה יחזירנו שעצ״פ יתברך שהבטיחני
 ידי שעל יה שם את הללו הכתובים ושיעור * כו׳ ה עד !שכת כוי

 שלם שם זכהקרא כך ישחר שלא בטוחים אתם בלבד יה נקרא היותו
 תשועתנו היא כהשתלם כי על לה'שלם קדש השיר עמן זה כי יושיעכם

 חדש שיר אותו מעתה שלם לה שירו קץ עת עד תמתינו לכס מה אך
 כי חסידים והיו כלכס ושובו כלומר חסידים בקהל הוא תהלתו כי סהוח

 תאמרו ושמא )כ( והושעו תהלתו היא אז כי ההוא השיר יושר או
 לז״א חלילה התשועה ותבטל נשוב לח חולי עושה יתברך הוא ככה אס
להחזירם שהוא לעשותם הכ״ה עתיד כי בעישיו ישרחל ישמח כי פחד אין

יוצע

 קץ לעת רק ההוא הדבר יתברך יעשה לא כן על עונש שכר מדת
 את שיפאר מה לומר כו׳ יפאר אומרו וזהו יותר להמתין ;מ; ד ע שאין

 כתשועהשהוא אלח אינו השמותס טומאת חלאת מעטרות החומקים
 רק יעשה לא אז שגס ועוד • להמתין זמן עוד שאץ התשועה בזמן

ליטהר שיתחילו עמים יהיו עד
 מצאתם אשר הרעה כל נרחזתאת

 בעת וגס עכייס יפאר וזהו בגליות

 * מעתה כן שאין מה התשועה
 פסוקים עס נמשך זה פסוק יהיה או

 בדרך אומרו אחר כי והוא שאחריו
 ישרחל ישמח שלעתיד הה האחד

 ושיחללו כו' ה' שיחוירס בעושיו
 שמו שיושלם על לעתיד במחול שמו

 לן יזמרו וכינור בתוף וגס יתברך
 שהיהה שבינה היא הנזכר למלכם

 כי ויאחר עתה בא יכול כב בגלות
 ביאורן יבא כאשר כו' ה רוצה

 אמר ט ה' רוצה כי דפמיח נשייעתא
 חדש בשיר ה את שיהללו מה בכלל

 יתן אם כי התשועה עשה יתברך
 העניים אל התשועה התפארות

 אין והס כוחה עזו שהם יאמר כי
 כיאסשיעלזו ;ה( דבר עושים

 בביתם בכבוד שוכבים שיהיו חסידים
 קרב צער בלי משכבוקס על וירככו

 כי )ו( להם ילחם וה ומלחמה
כי האויבים יפילו ובחבית בחרב לח
 חרב מיד אלבגרונס רוממות אס

 ברכות עד יתברך הוא ימתין לא כי והוא כו' נקמה לעשות בידס פפיות
 בג׳ אס כי יכרתו מהרה שונאיך וכל אויביך וכל שישאלו אמצעיות
 הוא ימתין ולא פפיות חרב יהיה מאז ורוממות שבח שחס ראשונית

 שהיא אחת מירכה הס כי להושיע רב שיחמרן גבורות ברכת עד יתברך
 אל בחינת של הממית שהס ומגן ומושיע עוזר מלך באמור אברהם מגן
 יחללו בהר טרה מהו לאברהם חסד מבחינה שהיא רחשינת ברכה היה

 זבלאמיס נקמהכו׳ לעשות )ז( כו' חרב יהיו בגרונם עידנה כיחס
 יחננו אלהיס במזמור אצלנו כמפורש ישרחל את הצירו לא אשר שהם
לא שלעתיד אומרו כו׳חחרי לאסור )ח( " בלבד תוכחות יהיו

 חל רוממות חס כי מגומגיג הס בגזים נקמה יעשו בקניה ולח בחרב
 דרך ולא חזקיה דרך זה כי דוד ראה לפניהם אויביהם ונפלו בגרונם

 דרכו היה כקשר משפט בהם ולעשות באזיקים להוסרס הס כי דוד
 כו' ואשיגס אויבי הרדוף כחומה בידו להטת וחפצו במואב לעשות

 בהל בכבלי ונכבדיהם בזקיס מלכיהם לאשור עושה שאני מה לז״ח
 שיפלו אבקש ולא כך עשותי יפלא לא משפט בהם לעשות כדי )ט(

 עליו כי והוא כתיב שהוא קחד טעמים ב' יש הפלת ידי על מאליהם
 הדר הוא זה דרך כי ועוד כתוב אומה זזה אויבך בעורף ידך נאמר

 שאץ מה ודינו משפטו יעשה חסידיו ניד כי הכל שיראו חסידיו לכל
 מקרא לקיים אס כי במלחמות נסו שלא לעתיד אשר לעניים כן

כן על יפילס שהוא בעמלק לה׳ מלחמת יה כס על יד כי שכתוב

 הלולים שעפרה יבצר שלא גס וכו' .הללויה לא( קן
תשע ולא עשר לעימח הס הללו י

 והוח הפשט לפי יד בהס לאנמישמלהניף * חן ליודעים הידועים

 למעלת צדיקים של הנשמות כי ז״ל רבותינו הסכמת הנה צי
 ברחשית מעשה בכלל הם המלאכים הלח כי מוכרח והוא מהמלאכים

 הצד אבל בחמשי הז כשבי אס לח ח פליני לא כאן שעד העולם בחידוש
 מיכאל יאמרו שלא מלחך שוס נברא לח בראשון כי הוא שנתם השוה

 הוא כרוך הקדוש נמלך שבהן לעולם קדמו הנשמות חך ט' מותח היה
 היוצרים המת נאמר עליתן כי לברכה זכרונס כמאמרם הע־לס וכרא

 * עולמו כמלהכה עולם בל מלכו עם שס ישבו במלאכתי המלך עס כי'
 הזה העילס זה בשם עולמות הנ' שברא הללויה אמר הענין אל ונבא

 איש יאמר ואל העליון וחור השגר לקבל הנא זעולס השלמות לקנות
 הזה נעולס נברא פלא לאדס לו נוח והלק העולמות ב׳ על יה נהלל מה
תרד אס ובספק עכור החומר אל ובא הנשמות מעולם יצאה הנפש כי

י' ------------—-..........



קל קן תהלים אל רוממות

 בתקע הללוהו נ גדלו: כרב הללוהו לכורתיו
 כרחף הללוהו י י: ובנוי בנבל הללוהו שו^ר

 הלווהו ״ : ועגב כמימס הללוהו ומחול
 כל । בצלצליתרועה: בצלצלי־שמעהללוהו

: הללויה יה תהלל הנשמה

סליק

 שכעולס הנשמות כי תחושו אל אמר כן על תולעת ותכסהו רמה יוצע
 כהא שש כי ערנות על יוחנן רני כמאמר הכבוד כסא עס הנשמות

 נברא חסד מית היא שבמדתו חל שם את הללו כז' והנשמות הכבוד
 העליונות הנשמות על אומרו ואחר יבנה חסד עולם כי כנודע העולם

 מהן למטה כי אמר מהמלאכים
 חסד כי עזו ברקיע מלאכים הללוהו

 ושמא )ב( חלהיהלכסשתשרתוהו.
 האדם חששת על תשיב מה תאמרו

ואשם יחטא פן העדרן היה נוח כי
 וידבר בא כן על בהברחו ויפסיד

 לחמר בגבורותיו הללוהו וחמר בו
 על וגוף נפש חדס בני תתגאו הל

 בזה כי והוא עצתי קחו כי הברחכס
 הבא העולם בני להיות תבטחו

 מוסראךאלתקוצו תוכחות חיים דרך כי באהבה יסורין סבול ידי על
 ידי ועל גבורותיו בחינת כיהיסוריןהס בגבורותיו הללוהו אס כי בהם

 יתברך חתו גדלו רוב הל מתייחסת במעלה שתעלו גדלו כרוב הללוהו כן
 יתברך אתו באמנה היתה מאשר חז טובה יגדל הלא כי הנפש תדאג ולמה
 יתחטחו הדרך מבי חשורכס יטה סמוך יצר ואם )ג( פה בואה טרם

 על כמחמרנו והוא השנה בראש שופר בתקע והללוהו אלי שמעו
 כי שהוא השנה בראש חילו לפני קילו נתן וה לברכה וכרונס מאמרם

 לעורר השבה בראש שופר קול לשמוע שמצינו הרחמן ביכו!ל לשבח עלינו
 בהפכו ולא חיים נספר יכתבבו למען ההוא ביום אליו ונשוב נחרד לבבנו

 יום יבא טרם שב לא אשר בתשובת ירצה משפט ביום רחמן מלך ומי
 ראויה בחרדה ההוא ביום שב שאדם מה ידי שעל בחופן משפטו רוגז

 ושובו זאת על טובה לו והחזיקו הללוהו לכן יתוקן לבו בכל ותשובה
 בחג שלמה שמחה תשמחו זה וכזכות הבא ובעולם הזה בעולם וחיו

 מאןנצתבראשהשנהבמי יודע במה לברכה זכרונה כמאמרם הסוכות
 פסוק על מאמרנו והוח שבלולב מינים הסד׳ שלמלך שרביטו שנוטל
 ליום מכוסה הוא השנה ראש ותיקון שכצחון שהוא חגנו ליום בכסא
 שופר בתקע הללוהו פה יאמר וזה נצחוננו יתגלה הסוכות בחג כי חגנו

 וכנור בנבל ותהללוהו תזכו כן ידי שעל עדיו לשוב בו אתכם שמעורר

 דתנן ביתהשואבה בשמחת בחג נמצאים שכלם יזכיר אשר מינים וכל
 מספר בלא שיר ובכלי ובחצוצרות ובתצלתיס ובנבלים בכנורות והלויס

 שצריך והוא ה הב לפני ראוי באופן ישירו חיך וסידרן דוד שבא אלא
 וכינור כנבל יתחיל כתחלה כן על כרעדה שיגיל קונו לפני האדם יכנע

 מעט ועוד )ד( נמוך שקולם
 ומחול קף הס מחלו שקזל׳רס בכלים
 ועוגב במנים יהללוהו כך ואחר

 כך ואחר )ה( יותר עולה מקולס
 מכלם יותר שמשמיע שמע בצלצלי

 תרועה בצלצלי יהיה כסיף וכשגומר
 רם קול היותו שעש בקול לגמור

 וזהו והכנעה תרועה בדרך הוא
 במועצות הרי תרועה בצלצלי הללוהו

שנשמח אחד אלה שתי ודעת
 לעלות ונזכה משובתנו תתוקן המנה בראם לבבנו שיחרד שנית ביסורין
 שמה שהיתה ממקום למעלה הנשמה החיים באור לאור הבא לעולם
 בארץ אשר קדושים עפר ישני גיפי ככל טובו יגיל הגיף וגס בתחלת

 חלק יזכה לא יזכה מהנפש חלק אס הלח תאמר ושמא )ו( המה
 תחטא אחד נפש שאס כדרשב״י הגלגול בעמן אצלנו הכתיב והוא אחר

 ישחרו שלא ספק אין אשר השלישי עד תפתלס ולח אחר כאיש והתגלגל
 כענין דעתי ואין נתחיה בקומם נפש משוללי הראשונים הגופים שני

 מציאות אין כאשר כשני הראשון מציאות אין כן שאס לנר מנר מדליק
 ממציאותה מהנפש חלק כי הוא אך ממנו הנדלק כנר הראשון הנר

 והנשאר כקודם הנתקן בחינת מציאות לפי בשלישי וכן כשני עצמיית
 בשערים ונרחכהו יעזרנו זה' זה כדרום להשתקע מקום כאן ואין ליתקן

 הגלגולים ידי על כי הדברים כלל * דשמיא כסייעתא לנו המצוייניס
 כי לומר אפשר והיה חלקים שלשה לשתים מתחלקת הנשמת מציקות

 הנשמה כל כי תחוש אל אמר כן על האחרון החלק רק ישתלם לא אולי
 בה״א שנברא הזה העילס ידי על תזכה כלת כי יה תהלל חלקיה בכל

 החומר גס ובכן יה תהלל הנשמה כל וזהו ביו״ד שנברח הבא העולם אל
לך יהי׳ בשלומה כי והללויה הנפש עם הצטרף

*• שלום

:: עולם מלך אלהים בעזרת • תהלים ספר נשלם

ורייוקים המאמרים מפתחות
 דבריו שמפרש כמו מניה תהליסדסליקנא ביאור ן וכפרט ספריו בכל הקיצור אוהב מאריזלתה אבא כונת ראיתי שראה אמת בהיות

 בזה להחריך כונתו שחין לדבר וראיה ומזמור מזמור בככ ק1לתקש הראויות קושיות מקשה אינו הקיצור■ שמאהבת הביאור בתקלת
 רשאי וחיני לקצר דבריו את ומלאתי אחריו אבוא אני לכן שלשים קישיות כו׳ ומלואה זק ה לה׳ במזמור הקשת להקשות ק־למוסו זנש-יט ס מק שיש

 הייתי ואס דיוק איזה שמדייק מאמר מאחת מזער ומעט ומתרץ בתם מקשה היה הוא אשר מהמאמרים שס זעיר שס זעיר הס כי במפתחות להפריך
 ועל אפלמה לקצר נדרתי וכאשר ודייוקיס מאמרים של הליס תלי פסוקיו ככל שאין מזמור לך שקין גדול אריכות צריך היה ופרטיו דיוקיו כל כותב

: החילי וזה אעמודה משמרתי

 דכיזי למקדש ארון להכניש שלמה שבקש בשעם לב יומר יהודה 3ר אתר
: המחבר בן בהקדמת כו' לזה ■ה שערים

♦ 3*" א׳ דן כז׳ אונו לעוברי כן ולא רצונו לעושי יק׳ ה׳ השגחת
: ע'ד שם כו' קונו ששילם לחי חשל ליה חבעי קינה ארז״ל לדוד מזמור
 כו' ללמד לו יש המוצלת והישע בעהי׳ג שיצליח מק״ו המוצלח מהרשע ילמוד הצדיק

נ ע״ב ב' דן<
ג עיג ז׳ דן נו' אנה עד מפניכם צזחתי צוחות שקי ר' נח' מאמר
 קצת רומז כו׳ לאברהם אומר ואח״כ לצדיקים סעודה הקנ"העושה לבא לעתיד מאתר

ג ח'ע״ד דן אחר שבמקום מפירושו
ג ע״ג ט׳ דן . גו׳ מעשה לאותו ראוי דוד היה לא מאמר
 נ ע״ג י׳ דן . כו׳ ראשונים מכללדאיכא האחרונים דוד דברי ואלה מאחר
: ע״ד ב י" דן נוי׳ רקיע וילון הם רקיעים ז׳ דורשי! אין פרק ״אמר
 כו׳ בה וכיוצא ציצית במצוק החטא חן מצילתו היא בה האדם שיחזיק מצוה איזה

: ע״ד י״ג דן
: ע/ כ״ו דן כי׳ העולס את הקב״ה ברא יגיעה ולא עמל בלא מאמי
 : נ"זע׳א דן כו' יראיו אל ה' עי! מקום של רצונו עושים יש׳ כשאין •זית מדרש מאחר
5 ע״ב כי׳ח דן כי' חיי געי מאן ומכריז הולך שהיה א' ברוכל מעשה
: ע״ב נ״א דן נו׳ אחרפל ביתי ויהי רשעים פתחו חרב גנ׳ר •מאמר
 כו' ?זווג נענין טובים דיוקים וקצת כוי נאדם מזווגין אין ומאמר כו' לה' פ' בת מאמר

: : ע״ג ל"ע דן עד ג עי׳ ל״ז מדן
 : ע"א מ״ג דן נו' הקב"ה של בישועתו ורואה זוכה אורחותיו השם כל ארינ״ל מ׳מר
 : עי׳א ס"א דן נו' כר פסק יהי שנאמר נו' גלוסקאוק שתוציא א"י עתידה מאמר
: פם נו' שעתיד ינון שחו נקרא למה טוב שיחר במד' מאמר

5 ע״ג 6*0 לו וטוב רשע לו ורע צדיק ויכוח קצק

 נו׳ א״ה התחילו לא ובנימין יהודה שגט השבטים עשריז שגלו נוריבשעה ארי"ב תאמר
: עי׳א ס"ה דך. דיוקי' קצת

 : ע"א ם"ו דן ונו' אן נאמר וביצחק ובאברהם אן נאחד לא ביעקב לתה מאתר
: ע"ד ניס יוקים ר קצת נו' נאתר לא הים וישקע המיס ויבקעו מאחר
 הצורי׳ וכל מים להוציא הצור את מכה משה ריב״ל ס>תוןבשם בר יהודה אמירי' מאתר

נ ע״ד ם"ז דן כו' נבקעו פימדבי
: דןע"גע"ג כי' לבניך פיחן איזה ני סב בני שב מאמר
: דןע"הע"א כי' לפרוזדור דומה הזה או'העולם יעקב ר׳ טשנת
גוי כפויי גני טובה כפויי הקב״ה י שאמר זה לבבם והיה חיית! פשוק על בגמרא מאמר

: ע"ג ז עי׳ דן
 ע״ב פ"ו דך כוי יסודי! לו שאין אדם לך אי! אלכשנדרי א"ר כו׳ אשריהגבר פ׳ על מאתר
 עי׳ד פ״ג דן נו' העולש את כשברא הקגי׳ה לבש לגושי! עשר בפסיקתא מאחד
מדנג נא א חייך הקב״ה א״ל זכרני מרדכי ע״י ישיעית כשתעשה רבש״ע דוד אמד מאמר

ר ׳ : ע״נ צ"ג דך לך
: ע"ד סון צ"ט דן יין נמזרקי לשקית חברים זחטדו י שלא עצה

 < ע"א ק' דן פלוני ע״י פלוני סם ע״י כו׳ נגזר המתרפא חולה שכל מאמר
 : ע"ד סון שם נו׳ רבנן מניהו ותרתי עם בקהל שנאמר עשרה קמי להודות צריך מאמר
ל1נ כגינזל מישראל עשז שהרג כלנפש-ונפש רבותינו ואמרו כו׳ ידין ילמדנו מאמר

 : ע"א דןק"גריש כו' שלו פורפוליון וטובל ונפש נפש נל מדם ׳ה הקב
: ע"ב ק״ך דן עוגל דיוקי* קצת זויג ולעני!

: ע"א קכ"א דן בפרטיה אפי' ה' השגחת
ג דךקכ״דע״$ אדם הולדות וזה כוי ספרך ועל ע׳ על דיוק

קנ״ט דן חוזר'ומניאו דורשי! אי! כ׳ מאמר
•



8 הממד, התנצלות
 י וטמיר גנוז םבה על שהיה אל רוממות ספר לאור יצא י לנחיר שזכינו תהלות פינו נמלא * גומר עלינו עליון לחלקים אקרא

 ללא לישראל רבים ♦מיס " חד^ יזי אכדי יתי מועטים הס עלייה בני החכמים באוצר • בלימודה תורה חתום תעודה צור
 מרגליות מפיק מפה תורה יבקשו * ושואלים דורשים והתקין משה דרש דורש נאה ׳שי״ח“על"י דרך הולכי * ויודה יספר בגרונו אל רוממות חורת

 לט השבית לא אשד החס ברוך אלמן לא ישרח׳ל ;רית ש • נעלס כל ומעין ימצאו ולא ה דבר אה לבקש ישוטטו לביס * תיליס תילי קוץ בכל

 אחד כאיש להחכריס ׳ ליושנה העטרה החזיר י מכורך תהילים ספר לכו הוציא * ממזרח החור העיר אברה״ס □ן • גואלים ריזס
 עצם זז טובה שמועה לב ישמח עיניס מאיר ־ צמאינה ירוו חיים ממקור לשחות המתאווים רבים * מנה מי עית לזכות ישרחל כל

 • והוריש לנו נתן לקח וטוב הישר בדרכו ילכו ים צדיק * ופיר״ש ושנה קרא דורש הוא כמקרא עוסק חשה תורת זכר! * תישני־
 • יתנו ותהלותי׳ז ישראל קדוש אה יקדישו קודש מקהלות * דורש לעמו וטוב שלום דובר פולס יסוד ריק צ זכר לברכה

 • לני מורשה משה צוה בתורה יעקב לקהלת אלקים עול□ יכוננה * ענו ביח״ור עלי ישראל ישיר אז חכמה צדיק פי ♦נוב
 לומדים כמה בו הפצירו * ימים כקרב ז״ל המחבר הגחון הרב ספרי להדפיס שרצונו י החכמים לפני דעתו המדפיס בעל הרר"י גילה זמחז
 שיהיו והוא * הקדומים ז*ל המחבר הרב בספרי י לעולמיס נכר היה שלא חדש דבר להוסיף ממנו ובקשו * שלמים וכן רבים השס יראי

 על יקל למען * עצמו בפני פסוק לכל השייך לעני! ענין בין ריוח ל׳יחן כדי * רשומים הפסוקים יהיו ז*ל הרב בפירושי משמשות הפסקות
 כבוד הוח ורצונם חפצם למלאות * הדיבור היה ואלי המדפיס בעל שמע דבריהם זלק־ל ־ וטעמו נימוקי פסוק כל על מיד למצא המעיין

 סימןחחתה פשוק לכל השייך ענין ככל ציונים ועשיתי * החלוקה ואס כעיון לעסוק במתני השופר קסת זלקאתי שמעתי ובקולו הצבור*
 כזאת " וקדש ראה כזה כסיחנין אגמרה קודש במקראי ולעומתם • לקודם קודש בין הבדלתי "כ ח בדרך ומונה סיפר והייתי * וחקוקה

 הרב ספרי אלי יהיו ומעתה ♦ טובים סימנים ציינתי בפירושיהם ודניאל ואיוב משלי הס ־ כתובים שעל ז"ל הרב שפרי כשחר גס עשיתי וכזאת
 במלאכת עוד עכרתי כוחי ובכל * אדס בני כל רוח קורת בהס ימצאו כי ׳ מקדם שנדפסו מאותן יותר י אהובים וכולם ברורים כולם ז"ל

 *־ ברמיה מלאכתה תהיה שלא מני"ה* שכלי שיד מקים עד בדקתי * באה מלאכתנו להיות סינ מכל נקי הטעיית חשכת להאיר ההגהה*
 תהליס הפר ונפרט * הדקדוק פי על וטעמים בנקודות בהם נכונה הקריאה שתהיה ־ הדק היטב בו עיינתי בפנים קודש המקרא וכן

 כנסיות בבתי לאומרו * וקטנים גדוליס ישראל כל אביתם אומנות ותפסו " האיתנים ארץ מוסדי העולם אבות * זקנים עשרה ידי על הנאמר
 כמו תהליס ספר כל גמר מ״ר ולחד " המעלות שיר עשר בחמשה שעסק סבא ישראל יעקב אמרו נמרית לא * ת במקהל מדרשית ובבתי

 “ ואהלות כנגעים כעיסק בו להעוסק בחשב שיהא וכקשדהע״ה * יושבההלות קדוז ואתה מפסוק ויצא פרשת סוף רבה סדרשורז״לבמדדש
 וביאר : תרננה שפתי המתחיל כ"ג לפשוק ע"א במזמור בפנים המחבר הגחון כדברי יעיין ׳ ככוונה האומרו כח גדול כמת עוד לידע והריצה

 הנדפס הקודש בזר בשס נקרא הנחמד כספר וכן * האחרונה מדת לתיקון הס שהזמירות להורות טוב ב פסוק צ״ב במזמור דבריו היטב עוד
 על כי י ורפה ודגש וטעמי□ בנקודות " יפה בו לדקדק ראיתי ולכן * ערב ושיח לשבח טעס הזה בענין פיר הנ״ל רכה במדרש ־ מקרוב פת
 והנתיב הדקיוק מכלל צל יו דבר או * וכתיב קרי בה שיש מלה וכל * חזקיס אז הס הרפויס המלות ידעו * המפסיקים הטעמים פי

 היטב עיינתי אלא מחני הכעלס י בדק איזה אחרי ימצא שחס * בצדק מעיין כל לפני מתנצל והנר י יתיב עיגול ההיא התלת על רשמנו
 לדורי ולזרעי לי יעמוד המחבר הגאון הרב זכות * מנסתרות נקני יבין מי עגיאות ׳ זמירות נעים המשורר מאחר לפניו ישיס ־ הדק

ציון על חדש ואור י ולהורות להבין ותבונה דעת מפיו חכמה יתן ה כי * טהורות באמרות דעת החונן לפני בעדינו ויליץ • דורות
•• המאורות ייצי• יאיר

* : זאמשטש ק״ק בגליל טורבין לק״ק הסמוך יאנוב מק״ק זצלה"ה מאיר הר״ר בלא״א הירש צבי ה״ק כ״ד
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 ♦ פארט דיהין מק״ק ♦ יצ״ו זעציר יוסף כהר״ר בלא״א משה הזעציר ♦ באמונה הקודש במלאכת העוסק הפועל ירי 51?
: יעסניץ ק״ק פה הקודש במלאכת עוסק ולע״ע ♦ שלעזיא במדינת המהוללה ברעסלויא אצל

 סק״ק " זצ״ל סג״ל מאיר כהר"־־ בלא״א זלמן המכונה שלמה הזעציי ♦ באמונה הקודש במלאכת העוסק הפועל ירי 51/1
: יעסניץ ק״ק פה הקודש במלאכת עוסק ולע״ע ♦ פוזגא לק״ק סמוך ״ גדול פולין במדינת שוורןענק 1


