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בס"ד אתחל לכתוב פתשוש משלי לרב" עםף
בן נחמיאש וצ'לע

א.

 )4משלי שלמהבן דורמלךישראלי הפפר הזהטשליםנחמסים טזהבומפז
י המשליםירד הארם לעומק הדברים כ"ש
רבוטהוקים מדבש ונפת צופים 9ועליר
טשלש הנאמרים ברוההקרשי והנה כתוב אוטר בשלטה למלכים א' ה'י"ב)וידבר
שלשת אלפס טשלויהי שירה חטשה
וררשובו שירה שלמשליוי ואעפ"י
אה
וש
שאין בטפר טשלי אלא שטנה מאות וש
*עשר פסוקים אפי' הכי אין לס פשק
ופסוק שאין בו שנים ושלשה פעמים כנון נזם זהב באף חזיר וע' (י"א
והכי איתא בםדרש 'DW1 .6משלי שלמהבןדור מלך ישראלכיהנגירבעםננידים
ירבר .ואז"ל בפרק ראשון טכתרא6חזקיהוסיעתו כתבו משלי ושיר השירים וקהלת,
וניאור הענין כי הספרים הללו היו סדורים בפי חכטי הדורות טשלמה האומרם
ערחזקיה הכותבם כיחזקיה רבה למעלה ראש נחכטת השירוירע ערך המשליפ
האלויותר מכל המלכיםוהחכטים אשר קדטוהוולכך אפף כל פיעתו וכתבם וחברם
לכתבי הקדש .ובמדרשי רוד פתח בראשי אותעת אשרי האישוסיים באמצע
אאיות כל הנשמה אבל שלמה אוטראיני עושהכןאלא בתחלהשני)פוחח באמצע
אותיות במקום שהחכטה נתונהוהיכן חכמה נחננה בלב והלב הואטען באמצעופיט
בפוף אותעת חט להמפרייריה( :ב) לדעת חבטה ומוסרלהכיןאסריבינה .חכטה
זו תלמור הורה ומוסר  %ררך ארץויפה תלמור תורה עםדרך ארץ 9והאדםמגיע
למעלת החכמה והטומר ע"י טלמר ולאחר שלימד חכמהטתבונן בה מעצמוכטעיין
זה הטבע תמיד טמקורו הוא שאמרלהכיןאטרי כינה( :נ) לקחת טומר השכל צרק
ומשפתומשרים .ייש 9שמשפפו מוסר והשכל כסו שמשירחותבקוק ל "א) ,והנדק
לפרש בהצעתו טוסר הסמוך להשכלומכי' הסטך פהוחה ולא קטוצה '0ולפי שאמר
מהחלה לרעת חכמה ומוסר ואמרמוסר בסחם חזר לפרשו מופר השכל מוסר המביאו

כ""

 1נו ת3 8נתא והם דבר* חסעה*ק*8 .שנא דקלא בתה*פ א 5ו"8 .8ע"סגינה
ו' ע4א * .ערשע שפירש ג 8-כהב טשלי נסרר סאלי 3גר ג' ס8רש משאש ע"ר השיר54
ולחלת5 .וף' ילקוק שמשגי מלטם רט 1קשח5 .ע ~' 'hfהקישר גראוס
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טציע כתוב (י"פ כ"ז) חדל
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לידי שכל פונוהרי
בני לשמוע טומר לשעתטאטרי
מפץ
,
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ם
ע
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ו
רעת א"כ יש תוסר שתחרללקבלו
לקחת כמו קח נא תורה(איוב
ב"ב כזב) .צדק ומשפפומישרים.נוכל לפרש כל אלההדבריםלעמןהרינין 1משפפ
ירוע ,צרק בטר"א צרק צרקחררוף(סבריםפ"זכ')וררו"ל 2הלךאחרב"ריפה ,ומישרים
כטיייא פישרים תשפפובני ארם (תהליםנ"נב') .ונוכל לפרש צדק שיהיהצריק
בררבע; וסשספ לכלכלרבריובטשפפלהיותומתנהג במנהגותיו כרתונשורה ,ומישרים
ללכת הדרך הישרה להיות ישר נכלמעשיו ,ומוסר השכלכולל הדנריס האלה:
(ד) לתתלפתאים ערמהלנער דעת וטוסה .פתי הוא המתגבר עליו יצרולפעמים
דרך מקרה אכל לא הורגל בטדות
כמואוילוכסילולץולנןשקולנפסוקהזה
י
ב
ו
ע
ר
ה
עםנערכיהנערבעודונעריכולננקללתקןכן הפתילפי שלא לטד חכמה מתפתה
ביצרו והמלמדויכוללהחזירולמופג נמהרה 8אבל הכסיל נאמרבו(כ"ז פ')נאוני
כסיל אל תדבר,וגאויל (שם כ"ב) אם תכתוש אתהאויל במכתש ,ולץ (פ' ח') אל
הוכחלץפןישנאך .ופעם לתת לפתאיםכיאלההמשליםהםלתתלפתאיםערסהוכסו
שאטר הרמב"ן' שרפואתבעלחמהשינהינעצטו שאםהוכהוקוללשלאירגישכללעד
שיעקורהחטהמטתויחזורלררךהאטצעיתשהיאהדרךהטובהכןמלמדיםלפתאיםערסה
כדישתעקרהפתיותמלבוויחוורלררךהאמצעית .ד"אלתתלפתאיםאיתמופבעלטשלי
שלמה"רק הטשלים הפלהניע הארם[ ]119 8למדרגת החכטהוהטומרוהכינהונעל
הטדרעתהללויטללהוכיח תוכהה ראויה ומקובלת וע"ד קשפ עצטך ואח"כ קשפ
אחרים( :6זץ) ישסע הכס ויוסף לקח וננון תחנלותיקנה .אני אפרש אותו ררך
משלהריופ הזכיה אתהקפןויהי גם הגדול טוכחלפי שאטר טתחלה לתת לפתאים
ערמהוגו' סמךלו ישטע חכםויוסף וגו' .פעםתחבולות כמו מחשבותוכמוהו
(איוב ל"ז "'נ) מתהפך כתחנולותיו כסו נסחשכותיו או4יהיה טנז' (שה"ש ח' ה),
שטה הבלחך אסךכיכמו אשה הרה טשלחתילדיה מקרביהכןהנבון טשלחסעיפי
מחשבותיו מלבו והחכם שומע ומוסיף לקחוכן הנבק קונה תחבולותכרי ()1להבין

,ח

טשל וטליצה דברי חכמים והירותם .משל ומליצה ר"ל משלוחידה טתבארת בפרשת
(יחזקאלי"0בן ארם חור תירה ומשול טשלוהמליצה מגזרת ומראשית ס"ס כ"ג)כי
הטליץ בימתם והם דברים עסוקיםצריך הארם התכוננות נרולה כהבנתםולכך נקרא
הסהורגמ! מליץ הואהסבין דבר,הלזה .ובמדרשי דברי חכמים וחירותם אפילו
שיחתחולין של ת"ח שקולה כנגד כל ההורה וכבר אז"ל 6שיחתן של ת"ח צריכה
תלטוד,עור אז"לט נקראת התורה טליצה שכל המתלוצץ נדברי תורה מוסיפיםלו
ליצנות שנאסר(גילייר) אםללציםהואיליץ( :ז) יראת ה' ראשית דעת חכמה

ומוסראויליםנוו.
כל שיראת הפאו קודמת לחכמתו חכמתוטתקיימת ומ"ש"
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 1סאה * ,סנהרר,ן ל"ב ש"א ושם נרשמו שאר טרומות תשיט1 ,כ! אעשת בגל
פקס שלא ארשום אלא מקום אחד גש"ס אם לא שנסצ* שם שיטיים וכבדיפ 8 .זף' פירוש
רכינו יונה גירונד' אשר עזת וכינו לאוח שיי הר"א לעווענפהאל.
"* 4ל הרטגיים וחש
נהלכות רעות *"ה ה"ב' .זףיטאירי 8 .נ"מ ק"ז ע1ב .מררשטשלי' .סרנה כ"א,ך'ב.
פררש  A~Oפי עות מ"ג ט'י"א 11 .שם פ 3,,נף נ"א 1* .נדה 1ה'ז,ך'ב.
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מש*א-1,ינ

8

או טפש ומעם אם אק חכטה אק יראה אםאין בארם כח זה איןבויראהכיאין
בורירא חטא אבל כשישבו כח זה וירא השם מתחלתו ויצא אוהו כח שנתןבו
הקב"ה לפועל אז חכמתומתקייטתתמיד .ורביי סעדיה! פי' שלא הקרים ליראה
מטביל שתקדים לחכוכה אלא הפעם מ"ש רע"ה (תהלים קי"אי') ראשית חכטה
יראת ה' ושלמה ננו יראת ה' ראשית דעת לומרלך שהחבטה והרעת ראשיתה
וטובה היא יראת הי ,אולי טפרש ראשית כסו וראשית שמנים יטשחו (עסופ.ו'ו')
נשטים ראש (יצמות ל' כ"ג) .והגאון זה זייל 2פירש מיצאז'.ל כל שיראת תפאו
קורסת לחכמתו הכמתו מתקימת וכבר כתכתי מה שנראה לי .חכמה ומוסר
אויליםכזו .הוא נתינת מעם למה שאטר יראתה' ראשית דעתכי מעשים הםעושים
האוילים שאינם יראי חטא כטר"א (תהליםק'ןי"ז) אוילים סררך פיצעםבוזים החכמה
והטומרכי החכטה והטומר מלמדים האדם להיות ירא מפא והאוילים שלא הורגלו
ביראת חפא הם בועטים בחכמהובוזים הטומר שלא להכריח פבעם( :וש) שסעבני
טומר אביך ואל תפש תורתאסך .טשפפו שמעבני טוסר אביך ואמך ואל תפוש
הורתם וכמוהו(ויקרא כיה את כספך לא תת!  6בנשך ובמרבית לא תתןאכלך
"ל
"א תתןלוננשךונטרביתלא תתןאכלךעמסיך],והטוסר
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האיש אשר לא הלך בעצת רשעיםוכתי' כתריהכי אם נחורת ה' חפצו .ובטררש5
שמעבני מוסראביך זותורה שככתב ואל תפוש תורת אטך זו תורה שבע"פ ע"ד
יש אם לטסורת4וכינה תורה שבע"פ בתורתאמך להזהיר שלא יסתפק בה כטושאין
ארם טסתפק באסו שילרתו ואפי' על התקנות ועל הנזירותועל המחגות שעושים
חכמי ישראל הוא אוטר,וכן טצינו בפ' מקום שנהגו 6שאל ר'יוחנןלנניבישז כבר
קבי6עלייהו אבהתי כן וכתיב שטעבני מוסר אכיך וגו' כראי' בויקרא רבה:6
(פ)כי 6יתחן הם לראשךוענקים לגרגרתיך .סמי (בראשית כ"פ ל"ר) י6ה אישי
אלי והפעם כחיבור דבר.חן לראשך הם המוסר והתורה שאביך ואסך טלטרים אשך,
וענקים לגרגרותיך פביכות הגרון יקרא גרנרת .ענקים הוא החלי התלוי כצוארויבוא
[שע ]11תחתהגרון.בסוף מסכת סוטה 7אם ארםיוצאלררךואיןלו6יהיעסוקבתורה
שכאטר כילויתחן הם לראשך( :קכני אם יפתוך חפאים אל תבא .8מגז' (דברים
י"ג פ') לא תאבהלו ונעלמה פ"א הפעל ונהפכה למ"ר הפעל לאל"ףוהכתוי ע"ר
(כראשית ט"פ ר) כסורם אל תבא נפשי( :יא) אם יאסרו לכה אתנו נארנה לרם
נצפנהלנקיחנם .נארכה לרם נארבהלסע! שפוךדם .נצפנה לנקי חנם ,שכן דרך
שופכים דמים אורביפ וצופניםומומנין  IDSYכטהכואות שיצאועלעוברי דרכיםפתע
פתאום( :יב) ננלעם כשאולחיים ותמיטים כיורדיבור .טשפפ הכתוב נכלעםחיים
ותמיטיםכיוררי בור ,ופעמיםתטיטיםכטושלסים1 .בטדר ש9טתפריח פרשהזו על
יופף הצדיק שהורירוהו אחיו לבור ומכרוהו לישט;אל.ס בעשרים כסף וזה פעם
(ע) כל הון יקר נטצא נטלא בתינו שלל .כדאיתא בםדר ש 9וסח שאטר לטעלה
,

 1כן שרש חרב חמחבר ובלשון הזח ג"כ בפירושו לאכות מיג מיי"א נטי כ"א
ונטשים י"א חכיא ג"כ ודרושו של רס"ג .היים רס"ג ויל והרב חבוא דבריו נ*ירוש1לאכות
4
ג5קום חז"ל * .סררש ששלי .סגהררין ד'ע.א * .נ' ע"ב * .בהקיא רבה לא טמאתי
טר"ש כזה ואפשר שכ"ל ושמון רבה פרשת ל' .ס" 1ע"ב * .כג"י תאנח * .טדרוופשקי.
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משלי א,ינ-כ

ננלעםלשון רבים אחר שאטר נצפנה לנקי חנם ע"ר (כ"ח א') וצדיקים ככפיר
יכטת או יהיהלנקי שם הכלל כפעם (כראשית ל"בו') ויהילי שור והמור ,ופעם
נצפנהלנקי חנם לא שהם יאסרובן אלא הכתוב צווח עליהם שצפינתםלנקי הוא
[חינם] וריקם( :יד) גורלךתפיל בהוכם כש אחר יהיה לכלו .ר"ל ערלך תפיל
!
בתוכפ אם תרצהחלוקה,כיס א'יהיהלכלת אס תרצה שותפות .והוא טלשון ר"ל
שנים שהפילולכיס .ד"א טגז' (שמותיייכדי) במכסת נפשות תכוסו כלומרמנין
וחלק אחד .וי"א טמ' (תהלים פ"ז ה') טנתהלקיוכוסי( :פו)בגי אל תלך בדרך
אתם מנע רנלך טנתיגתם .כי"חבדרך בשמ"א והפעם לאדייך שאין לך ללכת
אתם אלא
בררך הידועה אתם שהיא ררך ארוב דם אלא נשום ררך כעולם אל
טנע רנלך מנתיבותם( :פז)כי רגליהם לרעירוצוויטהרו לשפךרם .ואעפ"י שלא
התחילו לפתותך ללכת אתםבררך ארוב רם אלא בדרך אחרת דרך הרשות לא חלך
אתם כי סופםיוכיח על תחלתםכי רגליהם לרעירוצו וגום .ורבינו סעדיה פי'
פסוק זה על ההפאים עצמם כי רנליהם לרע לנפשם ירוצו וימהרו לשפוך דם
עצטם5ויהיה פי'
זה על החפא.ם עצמםכעין הפסוקים שאחריו( :ין)כי חנם
כ
ל בעלכנף .כתרגוטו ארי מק פריסא טצרתא .והםהציידים
מוורה הרשת בעיני
פס"
לרטם של העופותניארבו] ווש"ה(ית) והם לרמםיארבו יצפה לנפשתם .לרמם של
העופות כסו שאסרנו~ :מ)כן ארחות כל בצע בצע .את נפש נעליויקח .בוצע
בצעענין חטרה ותאוה ועושק כטו (איוב כ"ז ח')כי טה תקות חנףכייבצע וכלע"ז
קוכדי"סייאן קונדי"סייא 4והלשון נמרמן (שופפים ה' י"פ) בצע כסף שפי'
חתיכת כסף טתרגום (ויקראביוי) פתות אותה מתיםבצעייתהביצועי! שוכר הכסף
ועושין ממפחתיכות לממכעונקיא החסרהעל שם החתיכהותרגום(בראשיתל"זכ"ו)
מה בצע מה טמון ניתהנא לגא .את נפשבעליויקח פירוש ימית כמו לצם ה' כייר)
כי לקה אותו אלהים .פ"אכן אורחות כל בוצע בצע כמר"א (איוב כ"זחי) כי מה
ר המבול אלאעלהגול.
תקותחנף כייבצע וט' ואן"ל 5לאנחתם גזררינם שליו
ופעם נפשבעליו שאתר שגולו הרי הוא בעליו ,ורו"ל ררשו 6בעליו זה ננזל כל
הגוזל פרופה טחבירו כאלו גחל נשמתו מטנו שנאסר כן אורחות כל בוצע בצע את
נפשבעליו  npsכראי' בסוף טסכתקמאי .ועתהיביא המשל כטוהציירים אורבים
לנפשותם של עופותכן בוצע בצעלוקח נפשותהגדולים ,אכל לפירוש הראשוןאין
הנמשל רומה למשלכי הטשלהצייר אורב ~פשהעוף והנטשל הבוצע עצמו אורב
לעצטו אם לא נפרש והס לרמם יארובויצפנו לנפשותםעלהעופות לאעלהציירים
כלומר [ !1205והם העופות שררכם לראות את הבר ולא הטכבר לדמם יארונו
יגרסו הטארב" יצפנו לנפשותם(:כ) חכמות בחוץ תרנה ברחובות תת!קולה .נטקום
עוברים ושבים תתן כל אחת טהחכמותקולה הפעם שהיא נטצאת לכלטנקשיה.
בסוער קפן 5כל העוסק בתורה בפתר תורתו טכרזתעליובגלוי שנאמר חכטותבחוץ
הרונה .וכטדרש !0ברחובותתתןקולהאלו ת"חשיושביםבבתיכנסיותונבתימדרשות

חי

1ש'יטש
ל כתיבות פ'
י ט"ר2 .ע" רלבינ.יע" פירושו תערבי פחר' באכרם ע' .17
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השארב 8 .פיו עזב !6 .טדדש פשלי.
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משלי א ,כא-כו
וטשטי*קקולןברברי תורה(:כא) בראש הומיות תקרא בפתחי שעריםבעיר אמריה
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תאמר .טשפפו בראש חוצות הוטיות שסרוב המון רב שיש שם נשמעת המיה גדולה
בפתחי שערים בעיר אטריה תאמר ,טעם שערים מפני העוברים והשנים.וי"ט.
שמשפטו נפתחי שערש אובעיר .והמעם בפתחי שערים כשהשערים פתוחים או
בעיר כשהשערים סגורים .תאסר ,המי'ם בצרי במקום פתח .ומה היא אומרת
(כב) ער טחי פתים תאהבו פתי ולציםלצון חטרו להם וכסילים ישנאו דעת .ער
טתי פתאים תאהבוסחי שם הפתיות נטו (יחזקאל ב' ח') אל תהי סרי כביתהטרי.
ולציםלצון חמרולהם,כי עלכן נקראים לציםלפישלצון חמדו להםוהםמתלוצצים
ומלעינים עלבני אדםע"י גאותם תסות רוחם כד"א (להלן כ"אכייר) וריהיר לץ
שטו.וכסילים ישנאו דעת,כימ .שאינו חפץ נדבר שונאהו( :כנ) תשובו לתוכחתי
הנה אשעה לכסרותיאוריעהדברי אתכם .י"מ 9שמשפטומתיתשונולתוכחתיומלת
מתי האמור נמסוקשלפניו עומדת בטקום שנים או תהיה אות התנאי חסרה וטשפטו
אס תשובו .ד"א"עתיד עומד' נטקום צווי ובהפך (ד' ד') שטור טצותי וחיה.
ולמ"ר לתוכחתי כסו לס"ד (בראשית כ'י"נ) אמרילי אח .הוא .ומעם לתוכחתי
התוכחה שאני מוכיח אתכם ,ומה אשיב על.תוכחתי (חבקוק ב' א') התוכחה שאתם
טוכיחים אותי ,וכטוהו ושטחתיםבבית תפלתי(ישעיהנ"וז') שטעהתפלתיה'(תהלים
ל"טי')( :כד)יען קראתי ותמאסנפיתיידיואיןטקשיב .טעם הפסוקים שקראתי
אתכם שאנתם 6לשמוע ,נפיתיירי לרמוז לכם למוראליואין סקשינ( :כה) ותפרעו
כל עצתי ותוכחתי לאאניתם .שעשיתם בהיפך עצתי כענין הקורא את המנילה
למפרעיי
 .והוכחתי לא אביתם ,לקבלה .1ומה יהיה עונשי בם (כ 0נםאני באירכם
אשחק אלעג נבוא פחדכם .וי"מ8נסיתיירי מג~' הנהיד ה' (שמות פ' נ') להפליג
נתוכחת שאעפ"י שטוכחת אותם בכלמיניהרוייםוענויים לא שטו ללבם לא דעת
ולאתבונה .במררש 9יען קראתי ותמאנו זהירמיה שהיה קורא להם לישראל
בירושלםלעשותתשונהויטאנו להקשיבויתנו כתףסוררתמכריה'1י"א)ונטיתיידיואין
טקשיבזה גבריאלשהיתהירו פשוטהעלירושלם שששנים ומחצהוהיונחלי אשבידו
ובקשלזורקן בחמהוהטחין להם לעשות תשובה ולא הקשיבו .ובבראשית רבה9
רורש פסוק ותפרעו כל עצתי על האשה ,ויבן ה' אלהים (בראשיתאי כנב) התכונן
מהיכן לברא אותה אמר לא אננה אותהטן הראש שלא תהא מוקפת ראשה ולאמן
העין שלא תהא סקרנית ולאמן האחן שלא תהאצייתנית ולאמן הפה שלא תהא
רנרנית ולאמן הלב שלא תהאקנאית ולאמן היד שלא תהא טשמשנית ולאמן
הרגל שלא תהא פרטנית אלא טטקוםצנוע באדם שאפילו בשעה שהוא ערום אותו
טקום מכוסהועלכל אבר ואבר שהיה מרא בההיה אומר לההוי צרעההוי צנועה
ואפילו הכי ותפרעו כלעצתי .ד"א לא בראתי אותהטן הראש והרי היא טוקפת
ראשה שנאמר(ישעיה ג' פ"נ) ותלכנה נפויותנרון ולאמןהעין והרי היא סקרנית
שנאסר (שם) וממקרות עינים ולאט! האוון והרי היא צייתנית שנאמר (כראשית
י"הי'
) ושרה שופעת פתח האהל ולאטן הלכוהרי היא קנאית שנאטר ('טס Rt~S
י"ס) ותקנא רחל באחותה ולאמןהירוהרי היא טשמיצנית שנאטר(שם ל' א')ותגנב
' מאירי9 .עיי כטיוחם לראנ"ע9 .עי,טאירי * .ככ"יאיי  thw1צ"ל אימא.
י פגשי וסאב* .מגלח פ"נ  ' .voע"תאירי 9 .שם ' .סררש משלי* .ן  '8י'ח.

יי
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א כן--לנ ב א5-

טשי
התרפיםולא הרגל

טן והריהיאפרסניתשנאסר(ברא'ל"דא') ותצא
[ ]1206רחלאת
דינהע"כ .נםאני באירכם אשחק,טלשון (בראשית נ'ו') ואיריעלהמןהארץכענין
(צפניה א'פ"ו)יוםעקוערפל! אלא שזה מלאוזהחסר .אלעגכבואפחדכם ,כפלענין
במלוהשתות:עכז) בנת נששה פחרכםואירכם כסופה יאתהנבואעליכםצרהוצוקה.
התחיל נטהשפיים וכעסכיבואהענין העולה פתאום והוא שקול עם ואירכם כסופה
יאחה1 .רב סעדיהגא1ן ז"ל פירש האיר רמוז לעונשם בעולםהוהולכך הטשי6
לסופה כד"א (עטום א'יי'ד) כסערביום סופה והפתר רטזלעונשםבעולם הכאולכך
המצילו לשואה כטדייא (ישעיה פיונ') ומה תעשוליום פקודה ולשואה מטרחק
תטא .2בטררש תלים 8גםאני באירכם אשחק ד' שהיקות' הם ,יושב נשטים
ישחק (תהלים ב' ד') ה' ישחק לו כי ראה כי יבוא יוטו (שם לי' 1י"נ)
ואתה ה' תשחק לטו (שם נ"ט פ') גם אני באירכם אשחק( :כה) אז
יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא יטצאנני .כי כעודם כיסי הבחרות לא הפו
אזנם לשסוע מוסר עד שקפצה עליהם זקנה ,והלטר תורה כשהוא זקן למה
הוא דומה לדיו כתובה עלנייר סחוק .6או פעם יקראנני ולא אענה כי התכסה
אוסרת שאז לא ימצאנה כי כשאולאין טעשה וחששן ורעת וחכמה 6ושהעולם הזה
הואעולם הטעשהובוילמדובני ארם הדעת והחכמה העליונה ואם לאילמרואותה
בעולם הזה לא יוכלו ללוטדה בעולם הכא.יע 71וחורה החכמה לומר פעם אחר:
(כפ) תחתבי שנאו רעתויראתהי לא בחרו(ל) לא אבולעצתי נאצו כלתונחתי.
לא אבו לעצתי לקבלה ,נאצו כלתוכחתי .טה יהיה עונשם (לא)ויאכלוטפרי
דרכם ומטעצתיהםישבעו .כטד"א(ירמיהל"ב"'פ) לתת לאישכררכיוונו'( :לב)ני
טשובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאברם .משובת מנז'(ירמיהנ' כ"כ) שובו
בנים שובבים ושלות תרגו' שלוחא,ואולי לכך אטר בפתאים טשונהובכסילים שלוה
כיגדולעונש הכסיל מעונש הפתי כאשר פירשתי בראש הספר עלכןאינו נענש
הפתי אלא על הטזיר והכסיל אף על השגגה .ד"א 8טשונת טנז' (ישעיה ל' פ"0
בשובה ונחת ושלות טגז' (ירמיה י"ב א') ש 6כל בוגדי בגד ,והפעם לפי שרואים
עצטם שלוים ושקפים מדמים בנפשותם כי לעולם חוסן עלכן הולכים אחר תאותם
נמצאת אומר שלותם ומשונתם תהרגם ותאברם( :לנ) ושומע ישכן בפח ושאנן
מפחד רעה:

ימ

ב.

(א)כני אם תקח אטרי וטצותי תצפ!אתך .סלת אם על דרך התנאי כאדם
האומר לחבירו אם תעשהכך וכך 9וכל ד' פסוקים הראשונים תנאי והשכר אזתנין
יראתה'.בני אם תקח אטרי ,כלומר תקבלם לשופרם היפכ וזה פעם ומצותי תצפון
אתך1 .בטדרש '0אימתי תקרא אתהבני כשתקח אטרי וטצותי תצפון אתך היה
טצפינם ומהבנם כאדם שיש לו מרגלית ומצפינה כך תהא יגע בתורה בהצנע לכת,
הפעם שלא תהיהכינת הארםבעשיית המצוות אלא לשם המצוה( :ב) להקשיב
, 1ף ,כם,יהס להראב"ע1 .ע' טחה ואכער ' .20 1פ"י 4 .כקרא * .אשת פיד
פ"י 8 .לישגא רקרא בקחלת ט' " .י אקראדליל קאי'ען קראתי פף8 .עיימאירי.
' " .8"1יש"י*ירש ג"כהכי ומקנסויצא רבבים דבה*"ז.
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טשליב ,ב-ו

ז

לחכטה אצך תפהלנךלתבונה .לשמוע מטלמרךתורהולהתכונן בהכרילהביןרבר
טוצך דבר א"כ הלבוהאחז שני סרסורים נכנדים להשיג טעלת החכטה והתבונה
אפס שמעלתהאזן גדולה מאד ארז"ל 1חרשונותןלורמיכלו .וייחם האזן לחכמה
והלנ לתבונה שהאזן שוסע החכמה סרבו והלבמביןלהוציא רבר טתוךדבר(:ג)כי
אםלבינה תקרא לתבונה תתןקולך .פירש רבינו יונה ז"ל  9שיתפללעלהחכטה
ספניאלהיו שיצליח בה ושישיגאליה וזה פעם תקרא כמד"א (תהליםקפ'יזב')
ובימי אקרא ורז"ל ררשוג כי אםלבינה כסו אם בצרי( :ד) אם תבקשנה ככסף
וכטפסנים תחפשנה .האטתכי החכמה פוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה אבל
מצי' נדול נתלה בקפן כטר"א (הושעי"אי') כאריה ישאג ומה פעם לפי שאין
אצלע שאגה גרולה משאנת האריה אנו ממשילים ואומרים כאריה ישאג כלפי
[]1218מעלהכןלפי שפבעבני אדםלאהוב הכסףוהספמוניםעלכןהזהירנולאהוב
החכמה כאהבתם ואע"פ שהחכמה גדולה מהםמאד .ד"א 4הפרשה מדברתבמתחנכים
ללמור והם יחשבו הכטף והמפמוניםגדולים מהחכמה עלכז מנהירם לבקשה ככסף
ולחפשה כטפטונים והם טעצמם כשיבואו בשביל החכטהידעו כי תוספת יתרה יש
לחכמה על הכסף והטפטונים .ד"א  6פעם הפסוק אם תנקשנה ככסף כבקשתהמון
העם הכסף וכאהבתם המפטומם תחפשנה ושצאת שטר ככסף וכמפמונימ אינו המר
על המוזהרבכך .וי"ט 6אם תבקשנה ככסף כסו הסוהרים המתעסקיםבענייני העולם
שלא יחושו אםיסחרו עמל מישיהיהביןעני נין עשיר רק מנמתםלהרויהכן
איזהו חכם הלמד סכל אדם שנאמר טכל מלמדי השכלהי 8שכשם שצריך ארם
להזהרבסלעו שלא תאברכןצריךליזהר נתלמודו שלא תאבד וכד"א אם תבקשנה
ככטף טה כטף קשהלקנותו אףדנרי תורה קשים,נות
ם אי מה כסף קשה לאבדו
אףדנרי הורהוחיםלאברןוויל(איוככ"חי")1לאיערכנהזהבוזכוכיתקשיםלקמתןכוהכ
ומחים לאנרן כזכוכית ע"כ .9ובטסכת ברכות!0פי' ת"ר ד'צריכין חווקואלוהןתורה
ומעשים פוכים ותפלהודרךארץ .ובמדרשם אםתבקשנה ככסף אםאין אתהולך
אחריה אף היא אינה באה אחריךו חטןתנינ '21ר'נהורי אוטרהוי גולה למקום תורה
ואל תאמר שהיא תבוא אחריךלפיי שלמה אוטר אם תבקשנה ככסף( :זן) אזתבין
יראת ה' ורעת אלהים תמצא .שהיא המעלה הגדולה שבכל המעלות תמצא1 .י"מ!8
ודעת אלהים תמצא רעת שליסה וגדולה ולא סטך בה למצות .אלהים ,נטו שלהבת
יה (שה"ש ח'ו') וענפיה ם אל (תהלים פ'י"א)( :ו)כי ה'יתן חכטה טפיודעת
אנונה .והסקכל מתנהמתןשבה והוראה לנותנה !4נטצאתאומר פסוקזה טעם למ"ש
ודעת אלהים תמצא .רייא"! להזהיר אדם לרדוף אחר החכטה והדעת והתכונה כי
מעלהגרועה להם שהם טפי הנ"ה וסתנה שחונן בהלענריו וכא"ש בסוף נרה6י טה
יעשה אדם ויתחכם ירבה בישיבה ויסעפ כסחורה והשינו ואמרו הרבה עשוכן ולא
הועילווהעמירו הדברבסיוע אלהי יבקש רחמים טסי שהחכטה שלו שנאמרכי ה'
יתן חכמהוט' .ואני אומרכי פסוק אזתכין כנגד להקשיב לחכמה אונך תפה לנך
3 8רכ1ת כ"ז ע"א 4 .ע"ילעיג .י ע"שאירי.

ע"ג  2ש ,בגרפס
,3 1ק
"
י
פ
8
6עיי רלגיג ' .בכ"י ש.
אבות פ"ר טנא ' .עיפ דברי הש"ס חגיגת ט"ו ע"א ותלשון
טשתה קבת 10 .ל" 3ע"ב 11
1
'
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יופי
ביאר בזח 1* .ככ"י למתפח 1* .שפועיי רגיש41.ח פ' ד' 1' .ע' ע"ב.
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משףב,ו-י

ןלתכונה כי אםאין יראהאין חכמה אםאין חכמהאיןיראה והרי נטעמד הרסיני
הוא אומד (ששת כ' כ') בי לבעבור נסות אתכם כא האלהיםוגוי .כי ה'יתן חכטה,
'כגנד אםלבינה תקרא וכסו שפי' ריי ז"ל 1שיבקש רחמיםעלכך .והנה e~D
'

בסוף נרה טסייעהו 4מפץ דעת ותנונה ,כד"א (שםכ' א') וירבר אלהים את כל
הדברים האלה לאטר ואומר כסשה (נטדנרי"גח') פה אל פה אדברבו :יצפן
לישרות הוערה 6גן להלכי תום .כנגר אם תבקשנה ככסף ונטפטונים תחפשנה
ובזכות שמחפש אווזה כטפמעים תהיה צפונהבלבו .נתנחומא פרשה לך לך9
עד שלא נברא העולםIDYהקב"האת התורהער שבאאכרהסוקייטהשנאסר (בראשית
כ"זה')עקב אשר שמע אברהםבקולי והתורה נקראת תושיהטגזרתיש שבה מצטווח
העולסוקיוטווקיוםהנפש בעולםהבא .ור"י ו"ל[ 5פירשןתושיהמנזרת(ירמיהניט"ו)
נפלו אשיותיה שאתורהיסורהעולם .ורן"ל[ 4אמרו] לטה נקרא שטה תושיה לפי
שטתשת כהו של אדם .בטררש 5טשעה שארם מצרממעי אסו אותה תורה שעתיד
ללטור צפונהלולכך נאסריצפון לישרים תושיהסגן להולכי תום טה טגן זהסגי,
על האדםכך התורה סגינה על האדם שעוסק בה( :ה) לנצור ארחות משפפ ודרך
חסיריוישטור .מררש' אם נתטנה אר6ברין צריך לנצור אורחות טשפט ודרך
חסידיו ישמור אס עשהכן דרכיו משתטרין טלירד לשאול מכאן שכל היושבגדין
'עני דברים)rtPptלו השסים טלטעלה וגיהנם טלטפה אם וכה והוציאהדין לאטתו
ניצל סשמה 6ואם לאו נמטרבידיהםע"כ ]1216[ .ודרךחסיריוישטור[,כתוןרגלי
חסיריו ישטור (ש"א ב' ט') שומר נפשותחסיריו (תהלים צ"זי') כי החסיר שוסע
חרפהוואית משיב והוא נעלבסכני אדםעלכןצריך שטירהמעולה וזה פעם שסרה
נפשיכי חסידאני (שם פ"וב')( :בו) אזתבין צדק וטשפפ ומישרים כל מעגל
פוב .מכל לפרש שהוא מוסבעל התנאיהעליון כלד' הפסוקים הראשוניםועליהם
בא השכר אןתבין יראת ה' וכל הפסוקים שאחרכן ועוד שכר אחר אזתבין צדק
וטשפט וגו' ונוכל לפרש שדכא טוסב על טה שאחריו (י
) כי חבוא חכטה בלבך
ר
כ
ש
ה
ו
ודעת לנפשךינעם .כי דרך המקרא להזכיר פעטים התנאי תהלה
כאחרונה
כמו (דנריםר'ל"ז) ותחתכי אהב אתאבותיך ,והשכר בראשונה כסו(ישעיה נ"ניי'ב)
לכן  pSnwלו נרבים ואת עצוטים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו,
וכמוהורבים .מעגל נקראכלי ררך ישר סכלי מנשול .וכתי הנגיד ז"ל8
שנקראבן לפי שיכול הארם ללכתבו במרוצה ובטהירות מענין בעגלא ~שן קריב
וכן הענקתיכולות ללכת בובנקל .והקדים הלב לנפש בפסוקכי תבוא תכסה בלבך
על דרך (רבריםוי ה') ואהבת את ה' אלהיך נכל לבבך ובכלנפשך .ופעם תנוא
כאלו גאה מעצמה שהכא לפהרטסייעק אוחו .8ורעת לנמשךינעם,לשון זכר כמו
ורעת ~נק נקל(להלן י"רו') .אופעמוולימור רעת והאמתכשיתחיל הארם ללטור
מחטת שצריך הלימור עטלגדולופורח עצוםהופ קשהבע.ניו הלמוד ואחרשיבקש
וימצאיערבו ויתכססעליו הה"דכי תבוא חכמהבלבך ורעתלנפשךינעם ,ולכך אמר
תבוא ולא אסר תביא כלסר כשתגיע לטעלהזו שתבוס החכמה בלבך בלא עמל

("

 1.רבית ,חח ב8פירוש טשלי nrrv 8 .אחה תרבריפ 8 .שירחש רבים אנח ליחא.
8
 4סנחררין כש1י"א
 .ע"א.טררש שלי .שם וע' סנחדרק ז' ע"א ' .גטי עלכל 8 .ע"
טבע ' .שבת ק'1
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ויניעה אז תנעםעליך ,ורעת כפ"ה רפה כלשון ישטעאל( :1יא)טיסה תשמר
עליך תנונה תנצרכה .מזמה מגזרת (דברים י"סי"פ) כאשרזטם ונקראת התורהטזטה
לפי שהואיורד לעסקי תורה עלירי מחשבה .והבריל הכתו'בין מחשכה טונהובין
טחשבה האחרת כד"א (ויקרא י"חי"ז) זמה היא בהרהור עכירה ומתרגמי' עצת
במחשכת
היא ואעיפ שמצי'הענין בהיפך(ירמיה י"א o~'aעשותה המנטתה הרבים חטאיי
עבירה ולא עשיית הזמה במחשכה טובה מ"מ רוב סקוטיתאינו כן ,ופעם הפרשה
שהמזימה והתבונה שומרים ונוצרים הארם מכל הדברים האמורים אח"כ .וייט 2פעם
הפסוק כשאתה שומר המומה אז תבונה תנצרכה .ובטם' ע"ז פ"א 8דורש טדנר זימה
תשטורעליך ותנצרכה התבונה כי לא יאונה לצדיק כלאון שהתבונה טצלה אותו
טלהתגברעליו היצר כמעשהרייוחנן ור'יונתן האטור שם(:יב) להצילך מררך רע
טאיש טדנר תהפוכות .תהפוכות שם או תואר כלוטר שאין פיו ולשונו שוים ,דייא4
שאינו עומד בדיבורו שאומר הן וטהפכו ללאו ,לאו ומהפכולהן .ד"א 5אוסריםלרע
) העוזבים ארחות ישר ללכת בדרכיחשך .ולאדי להם שעוזבם
פוב ולטוביע(:ינ
דרך הישר אלא שהולכים אורחות עקלקלות וזה פעם ללכת בררכי חשך:
) השמחים לעשותרעיגילו בתהפוכותרע .נוכל לפרש תואר והפעםיגילו כסרות
(יד
הרשע שהם תהפוכות ,וטבל לפרש שם והפעם יגילו נתגר ונסלחמה שיש כעולם
) אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותס .אפח
כדי להלחם טלחמות רשע( :סגו
אורח סלולה שלהם יכשל כל עובר בהוכן יתפרש ונלוזים במעגלותם ,ופעם ונלוזים
להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה .קרא אשה רעה
כמומעוקלים:
זרה ונכריה לפי מעשיה כאילו היא זרה ונכריה מעטה ומולדתה והתחיל לספר
סדותיה הרעות שטחלקת אמריה כדי להסית ולמתות האנשים( :ט) העוזבת אלוף
נעוריה ואתברית אלהיה שכחה .מנזרת (מיכהז' ה') אל תבטחו באלוף מענין
החברה והוא רומזעלבעלה .ך ]1228דייא6מענין (זכריה פ' ד) כאלוף כיהודהכי
הנעל ארון אשתו .ואת נריח אלהיה שכחה .ללמדך שהשוכחת ברית בעלה כאילו
שוכחת ברית אלהיהוכןמצינו בבעל השוכח את אשתו הכתוב צווח ואוטר (מלאכי
ב' י"ג) מאי! עוד פנות אל הטנחה ולקחת רצון מירכם ואמיתםעל מה עלכי ה'
העיד מנךובי! אשת נעוריך אשר אתה בגרת כה והיא חברתך ואשת בריתך .והנה
הקב"ה טשתף שמוביניהם איש ואשה זכו יה ביניהם ואם לא זכו אש אוכלתםל
ושל אשה גדול טשל איש שאין הפסק אות במלת אות שלה הוי ואת ברית אלהיה
שכחה .ופעם ידול לא תחשונ שחלקת אמריה מרוב אהבתך אלא חלקו טחטאות
פיה וקרב לבה תדעלך שהרי עובה אלוף נעוריה ושכחה ברית אלהיה ואם תחת
אישה תקח אתזרים כ"ש תחת הזרים תקח אחריםעלכן אל תבטח בה( :יה) כי
רפא.ם טעגלתיה .כלומר האשה עצטה שחה אל מות שהוא
שחה אל מותביתה
"
א
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הם
ואל
ביתה ושחהפועלעומד
נ')מרפיון"
ירים( .מעגלותיה)(:יט)כלבאיה לאישובוןולאישיגו ארחותחיים .פי'כל באיפאליה
לא ישובו כתמוכה או לא ישוכו טשס אלא שם תהיה קכורתם .ד"א  9כל באיה

(ט"

1י
 ,מבא 1 .ש'יש"' .
יירי.
"א
שפח *1זעיט 6 .בכ"י רפיון9 .עי'יט

ע"ב.

 4ש' לש"י' .עי'מאירי* .י'ש' .עיי
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משלי faיפ-כב*ג ,א-ב

טוסכ אל ביתה האמור לטעלה כלוטר כלבאי ביתה ,ולא ישית אורחותחיים שם או
תואר .נטם' ע"ז 1דרשו פסוק זה על הטינות כל באיה לאישובון וכי טאחר דלא
ישונון טהיכן ישיגון אלאהכי קאטר ואםישובו לאישיגו אורחותחיים פי' טתוך
צרתם וכפיית יצרם וזו נירת מלך עליהם( :כ) לטען תלך בדרך טובים וארחות
צדיקים תשמר .זה מוסבעל סוטה תשטורעליך ששומרתעליך סכל רע וטלטדתך
להועיל שתלך בררך תובה ואורחות צדיקים תשטור .בטציעא פרק השוכר את
האוטנין 1רבה ברברחק תברוליההנהושקולאיחביתא דחטרא שקיללגליטייהו אתו
אמרי לרב אמרליה הבלהונליטייהוא"לדינאהכיאייל אקלמען'תלךבדרךפובים
יהבלהוגליטייהו אסרוליהענייאנן ופיחיק כולאיוטאוליתלןמידי א"ל !יל הב
אגרייהו א"לדינאהכי א"ל אק ואורחותצדיקים תשמורע"כ( :כא)ני ישריםישננו
ארץ ותטימיםיותרובה .זה ארץההיים ר"ל עולם הבא ותמימיםיותרו בה כלוטר
ישארובה .ד"איהיה להם יתר שאתכה .ואולי רוס! למה שדרשו חז"ל  8ענין
הצדיק והרשע כל אחר ישלו מקום מ"ע ובגיהינם הצריק שזכה נופל חלקו והלק
חבירו בנ"ע והרשע שנתחייב נופל חלקו וחלקחבירו בגיהנם נטצאת אוטר ותמימים
יותרו בה,נופליםיותר סחלקס אבל הרשעים (כב) רשעים טארץ יכרתו ונוגדים
יסחו סטנה .כאילו היו שם ולפי שנתחייבו עוקרים אותם טשם לפנות מקוטם
לצדיקים .יסחו טמנה מגו'(להלן ת"ו כ"ה) ביתגאיםיסח ה' אלא שוה פועל עוטר
והאחר פעליוצא:

י

ע*

(א)נני תורתי אל תשכח וטצותייצרלנך .כטד'יא (דבריםד'פ') השמרלך
ושטור נפשך מאדפן תשכח את הדברים אשר ראועיניךופןיסורו טלבבך והתורה
אומרת* אםיוםתעובני ימים אעזבךכיצריך האדם שיהיה תלטודו שנור נפיו תמיד
לחוורעליו כטה מעמיםוהחזרת תלמוד תורה לשטהכי הפעם הראשונה מרוב שטחת
ההכנה יתן אל לבו לשטור כי הוא אצלו דבר חדש אבל מפעם שניהואילך הוא
לשם הליסור וכן דרשו" והיה אם שסוע תשסעו אל מצותי אשר אנכי מצוך היום
יהיובעיניך כאילוהיום שמעת אותם( :ב)כי ארךימים ושנותחיים ושלוםיוסיפו
לך ,כמד"א (להלןי' כ"י!) יראת ה :תוסיףימים ושנות רשעים תקצרנה .ופעם שנות
חיים שנות רפואה טג!'(ויקראי"גט" 0הבשרהחי ,שנות הנוספות טמ'(להלןכ"זכ")1
וחיים לנערותך ,שנות עשר טנז' ( םו'ח') מהלענייורע להלוךנגדהחיים .בסס'
יומא סוףנאלו"וכי יש שנים שהם שלחייםוכוי א"ר אלעזר אלו שנותיו של אדם
 1דע.א נ וג ע"א  ,חגיגה שיוי"א 4 .לאו קלאחיא אלא טספר בן מירא
ובירושלמי סוף ברכות מניא ג"כ א"ר שמשן בן לקיש בסגלת חסירים מצאו כחוב אם סם
וא' וערשז,
עה"ח רברים י"א יזג ,וחרב זצ"ל הביאו בפירושו לאבות פ"נמ"יבלשון1כ1
תעשני
אמש * .רשיי טביא ג"כ טדרש זה על הפסוק והית בשם הספר ,אכן לא סלאתי דרשת זו
בספרי אבל על הפסוק אשר אנכי מצוך בפרשת שסעמביא תספרי :שלא יחםבעיניךכדיוטגמא
ישנה שאין אדם שפנה אלא כחדשה שהכל רצים לקראתה עג"ל והן חן הדברים אלא והלשון
חוא חשונה 6 .ע"א ע"א.
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ושנהפכותלו מרעה לטובה( ]1226[ :נ) חסד ואטת אליעזבוךקשרםעלגרנרותיך
כתבםעל לוחלנך .נטילות חסדים בטפוובסמונו וחסר הוא הפוב שעושה אדם עם
תבירולפנים טשורתהדין ואטת הוא שורתהדין זה שעושה אדם עם חבירו חסד
מאתו ואטת שעושה פובה עםסי שיעשה עסו פובה ,וכן טפרש (סיכהז .כ') תתן
אמתליעקב חסדלאברהם נתינת הארץ לאברהם היתה חסד מאת השם ונתינהליעקב
אמת כי כבר נתנה לאברהם ויעקב הוא זרע אברהם הטונחר .ואני שאלתי את
החכם ר' ישראל",ל לטה תרנם אנקלוס (בראשיתי"בי"א) קטונתיסכלהחסדים
ומכל האטת ,עירא!,כוותי מכלחסדין ומכל פבוון והוא המהרגם כל אמת קשופ
והשיבני דבר להבדיל בין אטת כלפי מעלהובין אמת האמורבנני ארםכי חסר
ואטת האמורבכני אדם הם שני דבריםכד"א(שםכ"דט"מ) אםישכםעושיםחסד nbW1
אתאדוני נשואי רבקה עפיצחק[אטת] מהטת שהיתה ממשפחתו אבל לשלחהלטקום
יצחק חסד וכ! (שם ט"ו כ"פ) ועשיתעמדי חסד ואמת לקבוריוסף אתיעקבאביו
אטת אבללהוליכו למערה חסד אבל חסד ואטת האסור כלפי מעלה אחד ונקרא
י אמתונכון לבורא עולם לעשות חפרועור אפיי הכי חסד הוא מאתוכי אם
אטת כ
צדקת מה תת!לוע"כ .ופעם חסר ואמת אליעזבוך שתרגיל עצטך בהם עד אפי'
תרצה לעוונם הם לא' 1'atyכד"אלטיוב כ"פל"ד) צדק לבשתיוילבשמ .קשרםעל
גרגרותיך ,הפעם עשהעמי חסר ואמתבנלוי ובנסתרוכל מצותנכללים בשתיהסדות
האלה .ואמר עללוח לבך וכן טצי' דוד אומר (תהלים 1"6כ') ודובר אמתבלבבו
ואט' בסוף מסכתמכותי כגק רב ספרא ,ופי'כי הוא רומז על המעשה האטור בפ'
גיר הנשה 5סר זופראבריהדרבנחסן הוה קאאזיל ממחוזא למיכרא ורבא ורב ספרא
הוו קאאולי מסיכרא למחחא פגע בהו איהו סבר לאפיה הוא דאתו אטר להו למה
להולרבנן לטרוחיכולי האי א"ל רב פפרא אק לאהוינאידעי דקאתי מרראי הוה
ידעינן תפי הוהפרחינן השתא מיהא לרעתיןא,ליגן א"ל רבא ואמאי הלשתיה
לדעתיה א"ל והא קא מפעינןליה א"ל איהו הוא רקא מפעי אנפשיה הנה רב ספרא
אפילוע"י שתיקה לא רצה לגנובדעתו1 .רשייי "1ל4פי'כי הוא רוטזעל מעשה
אחרדזימנא חרא הוה קאטצלי אחא ההוא גברא רהוהבעילטזנ! חטרא איילתן
לי חמרך בה'דינרין ולאהשיבואיילתנהוליכי' ולא השינו המתיןלו עד שהתפלל
איל רצונךליחנולי בפגודינרין א"לאיני לוקח טסך אלא הירינריןמפני שכתהלה
גמרתיבלביליתנולך בהםהוי ודובר אמתבלבבו .וי"מ  6פעםהסד ואמתאליעזבוך
מוסבעלבניתורתי אל תשבה וגו' ואזתכי! חסדו ואמתו של השם אליעזבוך א"כ
קשור התורה והטצוה על גרגרותיך כתבםעל לוח לבך( :ד) ומצאחן ושכל טוב
בעיני אלהיםואדם .טשפפו ותמצאח! ושכל פובבעיני אלהיםועלידי החסדוהאמת
ימצא החן וכד"א (תהלים קי"א פ') שכל פוב לכל עושיהם וטעם שכל פוב כאילו
ישקלים6
טראהפובטענין(שמואלא'כ"הנ')והאשהפונתוככלשפעמופובתמראה.ובמס
חייב ארם לצאתירי הכריות כמושחייב לצאתירי שטיםטן התורהמן הנביאיםומן
הכתוביםמןהתורה(נטדכרל"ככ"כ)והייתםנקיים טה'ומישראל הכתובים ומצאחן

וסי

 1ו טמא וחטאטר תזח חר*סהי גטבוא לפירוש*רקי אכש של

י

4ד"רע"ב4 .מגותג"דע"גד"חרבספרא .וע'

חרג .צ כצר ע"ב.

"lאושםכשt
ינהלשון.
Dלחראכ'ע"5 ' n.הוא

D

1

'
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ושכל טובבעיני אלהים ואדם והנה של מת אנטינס היו כק'אים בפימום הקטרת
ולא יצאה אשה מהםות.נוק מהם כשהוא מבושם וכנשואי אשה ממקום למקום אחר
היופיסקים עמה שלא תתכשםלעולם שלאיהיו ישראל אומרים מפטום הקטורת
הם מתנשמותלקיים מה שנאמר והייתםנקיים מה' ומישראל ואומר ומצאחן ושכל
טוב( :ה) נטה אל ה'נכל לבך ואלבינתך אלתשען .כפועל ופעם ן258ון ככל
לנך טישים כל במהונו בשם ולא יהא בארור הנבר אשר יבטח באדם (ירטהי"זה')
אסילוע"י יטיתוף ,ואלבינתך אל תשען ,שלא יהא כאותן האומרים (דברים ח' י"ז)
כחי ועוצםירי עיטהלי את החיל הוה .ד"א אל תשעןעל בינתךלוטי היאתשמרני
ומה אני צריך לבטהון אלא בטח אל ה' בכל לבך אשרבירו נפש כלהי( :ט נכל
דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך .כעמן שאמרו רגיל! וכל מעשיךיהיו לשום שטים
ונסרק הרואה 2ררש בר קפראאיזהו פרשה קטנה שכלנופי תורהתלויות בההוי
אומר גכלדרכיך רעהווגו' אטר רבאאפילו לדבר עבירה אטר רב פפאהיינודאמרי
אימני גנכא אפום טחתרתא רחמנא קרי ,ופעם אפילו לדבר עכירה כטויעל עם
סיסרא ואליהו בהר הכרמל .וי"מ 3נכל דרכיך דעהוכעניןחייב אדם לכרךעל הרעה
כענקןשמנרךןעל הסובה והוא יישר אורחותיךכי אם תודה לפניו ירצךואםחעףלבך
עליויהדפך .ור"יז"ל 4פירש בכל דרכיךדעהו בכל פעם אשר תבקשלעשות דעהו
וזוכרהו והמיג אל לבך כיאין כחויכלת כפעל ההוא בידך רקביר השם ותלהבו
תקותך והוא יישר אורחות.ך .ומכל לפרש נכל דרכיך דעהוכענין שאטר אליהולרב
יהורה כשאתה יוצא לדרך המלך בקונך כדאיתא בפ' תפלת השחר( :5ן) אל תהי
חכםבעיניך ירא את ה' וסירמרע .כי אפילו השם יישר אורחותיך והעשירך לא
ההיה חכםבעיניך לואר חכמתי העשרתני אלא תלה במחונך בש"י ואז תהיה ירא
הש"י לעשות  nlSbעשה וסור מרע להשמר ממצות לא תעשה .רייא 6שהחכרם
בעיניהם אומרים למה נכתב דבר זה נתורה ומה טעם נצטוינו מצוהזו ואלו הם
הנקראים אפיקורסים עלכ! הזהירת הכתוב מלהעלותעל לב דבר זה אלא ירא את
ה' המנחילנו תורתו שעיקרה היראה כמד"א(דברים ל"ב ט"ו) אט לא תשטור לעשות
את כל רנרי התורה הזאת הנתונים על הספר ליראה את השם הנכבר והנורא הזה
את ה' אלהיך ולרעתבי לא דבר רק הואל ואם הוא רק מכם הוא .8וסור מרע,כי
אין מרה רעה גדולה מאר מזאת לפרוקתורה מעלצוארו .ד"א 9אל תהי חכםבעיניך
לוטר אתחבר לרשע ולאיוכל להטעות אותי כי כבר למרתי חכמה לאכן אלא ירא
את ה' וסור מרע( :דץ) רפאות תהי לשרך  ttpwlלעצמותיך .כלומר התורה והמצוה
מלמרתךלהועילכטו הרופא הטוב מרפאהולי הגופותכןהתורה מרפאחולי הנפשות
וכן הכתוב אומר (תהלים ק"גנ') הסולח לכלעונכי הרופא לכלתחלואיכי ואז"ל'0
חשנוגעיו יעסוק בתורה שנאמר רפאות תהי לשרך והואמענין (שירז' ג') שררך
אנן הסהר והוא הנקראכלשון רז"ל טבור והואכינוי לכל הכצן שהטבור כאמצעיתו.
ושיקוי לעצמותיך ,ומוח עצמותיו ישוקה  !1בלמדו תורה( :ט) ככד אתהי מהונך
ומראשיה כל תביאתך .לפי שהאדם משתדל להתעסק בעניני הונו ותבואתובזריזות
י אשת פ'.כ ס' י"ג 2 .ר"ג * .1UVעיי מאירי .י חיא רבינו י!גה * .כ"ט ע"ב.
*עי'טאירי .ז אינולשין הקרא ססש
 ' .11ירושלמי פאה פזא ח"א ' .לא טצאהי גברותי
שתא10 .
סקלי

שייג'ן נ"ר ע"א.

לישנא דקרא גא'וב כ"א כ"ד בנ"י עצטותיט.
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אמר כבד את ה' מהונךויתר טראשית כל תבואתך ועל ררך טה שנאמר (רברים
ו' ה') ואהבת את ה' אלהיך בכל לנבך ונכל נפשך אפי 6נופל את נפשך אפי6
נופל את ממונך ,וט"מ מהונךוטיים מראשית כל תנואתך כט"מ (להל! ת"ז ל"ר) טוב
ארך אפים טגבור .ד"א כבר את ה' מהונך לעשות צדקה מטמונו ומאורו ואמר
מהונך ולא כל הונך שאין לאדם לתת כל ממונו לצדקה וישאר מחזר על הפתחים
אלא פעם ראשונה חומש בקרן משםואילך חמש הריוח בכל שנה כנגר שני מעשרות
טעשר ראשון ושני כסו שטפורש נפרק ראשון מפאה נמנו נאושא להיות מפריש
חומש למצוה שנאמר כבד את ה' טהונך וע'פי'חיוטה ומעשרותוהוא הרוב לחוטש
ושואל שם א"כ לחמש שנט משסיר את כולה ומשיב בתחלהלקרן מכאן ואילך
לשכר .תנחומא פרשה ראה כבר את ה' טהונך סמה שאהנך וי"ס' סטה שחננך
אםהיית נאה אלתהי פרוץ כעריות שלאיהיובריות אוסרים אישפלוני נאה ואיש
נדורט! הערוה ,ד"א 2עגור בהונךער לא תעכור בלא הונך ,ד"א" אם[ם ]123היה
קולך ערב היה פורסעל שסע ועובר לפני התיבה ע"כ .ומראשית כל תבואתך כמו
חרוטות האטור בהם (רבריםי"ח ד') ראשית דגנךונוי (שם) וראשיתנו צאנך ד"א
כמו (עמוסו'ז') וראשית שסנים .בקידושים ירושלמי' העדיףהנ"הככור אב ואם
יותר טכנורו ראילו בכפורו כתיב כבר את הי מהוגך אם ישלך אתהחייב להפריש
ת שומר ולעשות סוכה להאכיל אתהרעבים
מי.
לקת שכחה ופאה תרומות ומעשרות לקא
ולהשקות את הצמאים ואםאיןלך הק אתה חייב באחת מהן אבלכיסור אב ואם
) ויטלאו אסמיך שנע ותירושיקביךיפרצו .ע"ר
אפילו אתה מחזר על הפתחים( :י
יש טפרונוסף עור(להלן י"א כ"ר) וכבר אסרו רו"ל 6שאסורלנסות את השם אלא
בטרהזו נלנר שנאסר (מלאכינ'י') הביאו את הטעשר אלבית האוצר ובחנות נא
אם לא אפתח לנם את ארושה השטיםוגו' ורז"ל בפסוק מקראמיהכ"א) וצויתי את
ברכתי לכם הכתו' בער5ה 6כנגדיצר הרע הכתוב הזה טדבר ולפי' ברוב המקומות
שמנהיר הארםעל הצרקה אהה טוצא שכרה בצרהכרי לרברעל לב הנותנה(דברים
ת"וי"ד) הענק תעניקלוטצאנך טנרנך ומיקבך למען יברכךוכן נהרסה מקוטות כקש
תטצאעוד .דרשו 7שתי ירותהן בראםהס"ה עשה אחת למעלה ואחת למפהיד העני
מלמטהיד העשיר מלמעלהכמהשבהוהודאהצריךבעל הביתליחן להנחה שהואעושה
ודועל העליונה ולא על התחתונה .ובספר ס שלי פ 8משלו טשל לה"רליניקהכל
,טן שתינוקיונק משדי אסו החלבמתרבה גמלהו נצטמקושייהונקראכן ע"ר(להלן
כ"ג כ"א) כי סובא וזולל יורש .יפרוצו מגז' (איוב א'י') ומקנהו פרץ בארץ:
(יא) מוסר ה'בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו .אע"פ שהכפחתיך כי בעשיית
המצוותישפיעועליך פונותמן השמים מגס אם יתטהטהו חכה להם ואפי' ינואועליך
ייסורי!מוסרה'בניאל תמאסואלתקוץבתוכחתוכפלענקכמלותשוטתכיתוכחתשקול
א ל"ג פ"ק
עם מוסרותקוץ עם תסאם מגזי (בראש~תכיר קצתיבחייותרגםייקר
אם בחקתי תמאסותקוצון ואפילו תפשפש במעשיך ולא תמצא פעם למה הייסורים

מ"י

 %י14פ עטשני רטז תתקשי 1 .שם .י שם * .פ"א ה"נ * .תשית פ' 9ב.
* פיס רקרא לאו גערלח קאי אלא בשגיעיח .י לא מצאתי ורש זח בש"ס ובטר"שים.
* חטא ג"כ ב*ייוש שרקי אמת ת"ג פ' "'ז ובפירחח טשלי לקטן סי' "'א פי כיר :וחטשיל
רייוסףגיקאפיליא חצוקח *ניקה ש"ש.
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נאים קנלם בסנר פניםיפות וחשוב אותם ייסורין של אהבה ההער (יב) כי
את אשר יאהב ה'יוכיח וכאב אתבןירצה .משפפו וכאב המייסר אתכן ירצה.
ד'יאן כי את אשר יאהנהי יוכיח ומ"מ אהי'כ כאב אתבןירצה .וכן הכחוב אומר
(דברים ח' ה')כי כא,טר ייסר איש אתבנו ה' אלהיך מייסרך וכמה רברים פובים
רנרים ניחומים דרשוזייל בענין הייסורין הנם כתובים על סיפרי בפרשת
ואתחנן וכן בטס' ברכות פ"א .2בטם' סופריס 5דרש אל תקוץ בתוכחתו מענין
וקצותה את כפה ורז"לן מפטיקין נברכות ואין ספסיקין בקללות  e"Dא"רלויאינו
דין שיהובני מתקלליםואני מתכרך ,ובמס' מגלה" רשב"ג אוטר לפי שאין טברכין
על הפורענות ,וכאב אתבן ירצה נשעה שמכאיבו סי גרם לישראל לרצות לאביהם
.שכשסיםהוי אומרייסורי!'( :ג) אשרי ארם טצא חכטה ואדםיפיקתכונה .שכקש
ההכמה ער שמצאה ואדםיפיק תכונהע"י שאין התבונה בארסעליד מלטד עלכן
אטר בה יפיק שמעמו יוציא שאחר שלומד החכמה סרבו מתחזק בה ומוציא לאור
כל תעלומה5( :ך)כי טוב סחרה טסחר כסף ומחרוץ תבואתה .וטחרוץ והוא הזהב
ה אכל האוטר
תבואהה כל חלופ'ן שארם .מחליף בסחורהנותן את זה ונופל את,
י פרקך ואס אשנהלך פרקי נמצאו שניהםניר כל אחרואהדני .ד"א
לחנירו שנהל
הכסף והוהנ לאיגיע לאדם תועלתם עד שזצאו מרשותו אגל החבטה והתנונהיפוצו
חוצה ומימיו.שמורים .ד"א הסוחרים פעמים טרויהים פעמים מפסידים
י
;"החכמה כלהריוח .ד"א7יש עושר שמורלבעליו לרעתו אבל החכמה היא
תת
לר
יו
עח
מס
ו
מוכה גדולה וכטה הבדלותבין ההכסה והעושר ועת לקצר( :טן) יקרה היא מפנינים
וכל 1א124ן חפציך לאישוו בה .ונוכל לפרש אשרי אדם מצא חכמהוגו' עד
שיורהכי מוב סחרה מסחר כסף וחרוץ תבואתה כי בתחלתליסורואין הדברכן רק
כאשרירגיל בו יקרה היא מפניניםוכלחפציך לאישוו בה טגו' (אסתרג'ח')ולמלך
אין שוה להניחם ומשפטו לאישוועטה .במם' הוריות 8יקרההיא מפנינים יקרההיא
דרשו הטכתב מפנייםוכן בטרבר סיני רבה5
מנהן גדול הנכנסלפניולפניםואולי

דורש פסוק זה בגרשון וקהת ואע"פ שגרשון היה בכור לפי שהיה קהת פוען הארון
שבו התורה הקרימו הכתוב כד"א (במדבר ד' ב') נשא את ראשבני קהת והדר (שם
כ"כ) את ראשכני גרשון הוייקרה היא טמנינים מנכור שיצא ראשק ואיןפנינים
אלא תהלה שנאמר (רותריז') וזאת לפטם בישראלוכן בבראשית רבה '0כתוב א'
אומי(להלן ה' י"א) וכל חפצים לא ישוו בה וכתוב א' אומר (ג' מ'יו) וכל
חפציך לאישוו בה חפצים אלו מצות וטעשים פונים חפציך אלו אבנים פובות
ומרגליות חפצי וחפציך לאישוו בהכי אם כזאתיתהלל המתהלל השכלוידועאותי.
ונסרק ראשון טפאה ירושלמי אדרבן שלח לרבינוהקדוש טרגליתא רטמי' 1א"ל
שלחלימילהדפבאמירה אודכוותיה שלחלו חרא מזוזתאא"ל אנא שלחיתלךטילה
דלית בה מימין ואת משגרלי מ.לא דשוי הד פולר א"ל חפצי וחפצך לא ישוו כה
ולא עוד דאת שלחת לי מילה שאני צריך לנפורא ואנא שלהיתלך סילה דתנפרך
דכתוב (להלןו' כ"ב) בהתהלכך תנחה אותך ע"כ( :מא) ארךיסיםבימינה בשמאלה
ו ע ,,מאירי 2 .ה' ע"א 8 .פ' יצב ח"א 1 .שם חצב * ל"א ע"ב * .שי רש"י.
11
 7לא מצאתיגי פירושים
י פ' ל"ה .ניר1שלטי
לא בפירוש אחר6 .י"ג ע"א ' .פ" .1ס
ליטמאאטיסיפ.ן ) ,)=dtlp~toPב"ר פ'לצה1שאילת1ת*יעקב.
הל
ארטבן וכלח לר"ח חר טרג
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עשרוכבוד .בראשית רבה פ"י! ארךימיםבימינהלעתירלבא בשמאלה עשרוככור
בעולם הזה והקדים העולם הבא לעולם הזהלפי שתענוג העולם הזה ישלו הפסק
ותעענ העולם הנאאי! לו הפסק עולם שכלו ארוךוזה פעם ארך ימים ומזה הפעם
תלה העולם הבאבימין והעולם הזה בשמאל ואולי כנה העולם הזה בשמאל שיצר
הרע שולם בו והוא הנקרא צפוני 2הצפון ושמאל אהד הוא .כפ' במה אשה יוצאה9
רב ששת מאי דכתיב אורך יסים בימינהוגו' ולמשמאילים בה עושר וכבור איכא
אורךימיםליכא .בפ' לא יחפור' א"ר יצחק הרוצה שיחכיםיררים והרוצה שיעשיר
יצפין וסיטנך שלחן בצפון וסנורה בדרום ורי יהושע אומר לעולם ידרים שמתוך
שמתחכם מתעשר שנאמר אורך ימיםבימינה בשמאלה עושר וכבור( :ין) דרכיה
דרכי נעם וכלנתיבותיה שלום .לפי שנדרי אומות העולם טענים עצמם בלבוש שק
להם צרומים לחץ בהרים ובנבעות אטרכידרכי תורה מורה אותנו הררך הישר לא
להתענג יותר מדאי ולא להצפעריותר מדאי הרי צווחה אותנו בכסהתענוגיםעונג
שבת שמחתימים פובים סעורת טצות הוי דרכיהדרכי נועם וכלנתיבותיה שלום
וצותהאותנו אהבת הרעים והמלת שלום בין איש לאשהבין ארם לחבירו ועל דרך
זה פי' ר' ישראל "1ל 5בכל עתיהיובגדיךלבנים להשמר מהעבירות הנאסר
בהמירת הבגדים הצואים טה כתי' בתריה (זכריה ג' ד') ויאסראליו ראה העכרתי
מעליךעונך וכ"ט (קהלת פ' ח') ושטןעל ראשך אל יחסר אלתרניל עצטך לצער
עצטך יותר מדאי אלאתן לה חלק מתענוגי טצוה ונעם אותה וע"ד (תהלים כ"ג ה')
דשנת בשטן ראשי1 .בתנחדמא  8מפרש פסוק זה שאפי' המלחמות הכתובים
נתורה נלשון שלום נכחנו כטד"א (דברים כ'י') כי תקרב אלעיר להלחם עליה
וקראת אליה לשלום .ובהרבה מקומות דורשים כטה גדוף כח השקם נ תנח1מ אל
פסק הצי מתןלו את נצתו שלש .ובטרבר סיני רבה 8ובמדרש תלים9
פסוק אתה כוננת מישריםוכן חז"ל תקנוערובי חצרות טשום דרכי שלום שיהיו כלם
בני ברית באהבה ובשלם נדאיתא בעירובין( :10טץ)עץהיים היא למחזיקים בה
ותמכיה טאשר .פעטווכל אחר טתומכיה טאושר ודרשו ז"ל  11שנמשלה תורהלעץ
לומרלך מהעץקמןמדליק את הגדול אף ת"ח הקפנים מחרדים אתהגדוליםהיינו
דאייר הרבה תורה למדתי טרבותי ומתל.6די יותר מכלם .ואמ' במדבר סיני רבה12
עץהיאלמחזיקיםבהזהשבפושליששכרותומכיהטאושרזהשבטושלובולוןלפי ששבם
זבולוןעוסק בפרקטפיאויששכר [ש ]124עוסק בתורה שנאסר(דהיייאיגבליב) וסנני
יששכריודעינינהלעתים .ובויקרא רבא'8לעמליסבה לא נאמר אלא למחזיקים
בהלמי שטהזיקידילומדי תורהומסייעו מממונווכשמעון אחיעזריהעלידישעזריה
יוצא לפרקממיא ובאונותן לתוךפיושל שמעון נקראעל שמו .ונמם' תעניות פרק
ראשון" טעמיר זה בעמלים בה לשמהואולי לכך אמר למחזיקים בהכידברי תורה
צריכיןחיזוק כדאיתא בפרק ראשון מברכות .16הנהנסתייעתי מרנרי רז"ל שחזרה18
 1צ"ל פ,,3 ,ט * נ11נת 1ש מאסים דל ט1כה נ"נ ע"ב ז' שטותישלו*צר תרע.
' ט*ג ע"א 4 .כ"ח ע-ב;יעי' סמא * .וברים כ'ייא .ז בטדבר כזהי"ג 9 .רישפי
כ"א 5 .ציפ ד' %* .אפשרוככונתו על טת שאסרו שם פ"א עיא משש איבה אכן מל שליל
בגיטן נזפ עיא שטן תניכן פערבין בבית ישן ספני דרכישלום11 .תענית  ,1ע"א"1 ,518 .ג
פ'כ*ח 14 ,דע*א 15 .י'לבפרק חמישי 8טא גרשת ל"בע"ב 18 .כמ"ש חגיגהפ'ש"ב:
איט רומח שטח פרקו טאח פעטיפ לשוכח פרקו טאח אחד.
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פעם בתורה הנקראת חרוק שהיא תלמור תורה לשמה( :יפ) ה' בחכטה יסר ארץ
כונןשמיםבתבונה(כ)ברעתותהומותנבקעו ושחקיםירעפוטל .אחר שאמר שהחכטה
תהיה האדם שהוא עולםקט! ספר טעלתה שכה נברא האדם הגדולוכןבצלאל עשה
הטשנן שהוא העולם האמצעי בג' דברים אלו כטרייא (שטות ל"א ב') ואטלא אותו
רוח אלהים בחכמה נתכונה וכדעת וכן חירם לגעשהכלי בית המקדש בימי שלמה
כאטרבו ג' דברים אלו כטדי'א (טלכים א'זי י"ר) ויטלא את החכטה ואת התבוזה
ואת הרעת וכשלשתן עתיר להבנות שנאמר (להלן כ"דג' ר') נחכטה יבנה בית
ונתנונה יתכונן ובדעת חררים ימלאו ובשלשתן עתיד הבנה ליחן מתנות סוכות
לישראל שנאמר (שם נ'ו')כי ה'ית! חכטה מפיו דעת ותנונה גתן לא נאמר אלא
ן ושלשתן כפולות נתק לסלך המשיה שנאסר (ישעיה י"א ב') ונחהעליו רוח ה'
ית
רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח רעת ויראתהי .בפ"בי טפרקי ר'
אליעזר י"ג דברים אלו הםעל הסדרראשון ראשק קודם כאדם תחלה לומד חכמה
מרבו ושוב טתבוקעצמוועלידי התנונהטגיע למעלת הדעת כסר"א(טשליי"חפ"ו)
לבנבון.קנה דעת וכשם שקדמה החכמה לתבונה באדם יראה שקדמה הארץ לשמים
ואע"ם שהכתוב אוסר (בראשית א' א') בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
יש מרבותינו אומרים  2בכריאה ברא-שמים ואח"כ ארץ וכשנמם נמה הארץ ואח"כ
שטים .והני"הק הללו י2ל בחכמה נתנונה בדעת נקראים ביתהעזרי כמו (שמותוי
י"ז) מכה נמפה אשרבידי .ויש טרבותינו אומרים 4שהשמים והארץ נבראו יחר
כמרבא (ישעיה טיחי"ג) קורא אני אליהם יעטרו יחר ,וטעם הפסוקים שיסד הארץ
כנקרהבתוךהחוגהויכוקשמיםבתבונה שוה מכל צד ממכבים הארץ :בדעתו תהוטות
נבקעוושהקיםירעפופל .שהוא משלחמעייניםמעמקיהארץלתועלת ומוריר פל ומפר
מהשמיםוזהפעםושחקיםירעפופלירעמויז6ותרנו'רמוכולאיםטענין~2ירהשיריםה'בי)
רסיסילילה .והזכיר ד' יסודות ארץ יסור העפר שטיםיסור האש תהוטותיסור המ.ם
שחקים יסוד האויר .בתנחוטאם ה' בחכמה יסר ארץ כשברא הב'ה את עולטו
נתיעץ עם התורה וברא את העולם  1תרג1םירו של מי(ת) בראשית ברא אלהים
כחכמתא ברא ה'( :כא) בני אל ילוזו מעיניך נצור תושיה ומזמה .טשפפו אל
תלוזנה כי הוא תחרעל החכמה והתנונה והדעת וטעם אלילוזו אליסורו ואלינפו
מעיניך .וי"מ  7שהוא מוסב על מה שאחריו נצור תושיה ומוטה ומפרש נצור מקור:
(כב)ויהיוחיים לנפשךותןלגרגרתיך.העניןבנלויובנסתר ד"א  8כעולם הזהובעולם
הכא .תנח1טא פרשה וישמע 9אמר הב"ה אם טבקש אתה שלאיגיע לגופך
צרה עסוק בתורה שהיא רפואה לכל הגוף ,לראש תת! לראשך לויתחן ללב כתנם
על לוח לנך לגרגרותיך ות! לגרגרותיך לירים לאות עליריך לפנור רפאות תהי
לשרך לכל העצטותושיקוי לעצמותיך( :כג) אן תלך לבפח ררכךורגלך לאתגוף.
משפטו אז תלך לבפח בדרכיך ורגלך לא תגוף ע"ד (תהלים צ"אי"ב) על כפים
ישאונךפן תגוףבאבן רגלך והוא פועל עומד( :כד) אם תשכב לא [ ]1268תפתר
1
צ"ל בפ"ג 1 .בראשית רבה פ"א * .בית העור כמו בית השיטוש 4 .ש' כראשית
רנת
פרשת
א' * .נתרגש שבירינו תרגט סלת ושחקים ירעש טל דטסיאצעי טפליא ובזשיר
'
ה
ם
י
ר
השי
תרגם
'
ב
ה
ל
י
ל
רסיסי
פפי סטרא * .פ"א .י ש' רלג"ג ' .ש' מאירי * יהוו

.ע"פ בחרש חלמישי..
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טופלימ כד-ל
ושכבתוערבהשנתך .כד"א ומשליו' כ"כ) בשכבך תשטורעליך ,ושכבתוערגה

ז1

שנתך שלא יבהלוך חלומות רעות והרהורים רעים .וי"ט אם תשכב כיתי לטיבה
כר'.א(.בראשית ט"ולי) ושכבתי עם אבתי ומלת אם תסתור פי'זה .בראשית
רכה פ' ס'יח( :כה) אלתירא מפחד פתאום ומשואתרשעיםכיתבוא .ע"דלטיוב
ה' כ"ב) לשודולכפן תשחק ולא תירא טשורכייבוא( :כן)כי ה' יהיה בכסלך
ושמר רגלך טלכר .כמו (שם ל"א כ"ד) אם שמתי זהבכסלי כאילו אמר במבפחך,
ושטררנלךטלכד כתרנדמ11ויפור רנלךתתציד1 .ר"י 2ז"ל פירש שלאומלכר
בעון העיר טלשון(לקמן ה' כ"ב) עונותיוילכרונו את הרשע .בפרק ראשון מפאה9
כי ה' יהיה ככסלך אפילו דכרים שאתה כס.ל נהם ,ושמר רנלך מלכד פי' טן
ההוראהפי' שלא יכשל בהוראהורבנןאמרימןהעכירהרילוי אמרטןהמדקיםע"כ:
אל תמנע מונמנעליו בהיות לאלידךלעשותי .לעשות כתרג '1כדא"חילא
בירך לטיעכד טגז' יש לאלירי(כראשיתל"אכ"ט) ,נוכל לפרש כשחננו הש"י חכטה
ותורה הנקראת פוכ כמרייא (משלי ד' ב') כי לקח טוב נתתי לכם וגו' אל תמנע
עצמך מללמר כל מכקש ללמוד ואטרמבעליו שאסור ללמד תורה לתלמיד שאיש
הגון,ונוכל לפרש פובעל הסטון כמרי'א (קהלתהיי') ברבות הפונה רבו אוכליה
ופעפטכעליו הםהעניים אויהיה טבעליו בעל הפוב שיהנה ת'ח מנכסיו אוסי
שעשה עמו פונה ינטלהוכפובתו .ד"א" כל מבקש בקשהטחנירו הוא נעל הבקשה
בין שהואראוי למלאת שאלתובין לאיהיהראוי אםראוי הוא הנה טלאכת השאלה
במקום הראוי לה ואםאינוראוי היה אתהראוי להפיק שאלת כלשואל .ורש"י
"1לפירש אל תטנע פובמבעליו אם ראית אוהבך חפץ להיפיבלעניים אלתחדלהו
בהיות לאלירךלהחרילהו .ד"א 6אל תמנע צרקהטן העניבהיות לאלירך לעשות
צדקה שטאיבואיוםוא1.לאלידיךע"כ ,הטעפ[נלנל)הואשחוורבעולםאםאתה היום
עשיר והואעני לא תדע טהילריוםכי שמא למחריהיהבהיפך ורעךוחבירך הוא
בדברזה ראה טהכתו'אחרי'(כ:ה)אל תאמרלרעךהענילך ושובוסחר אתןוישאתך.
ורז"ל 7ררשופסוקזהעל שכרשכיר בקר ראשוןעבר בלאתלין (ויקראי"פי"ג) טשם
ואילךעובר [טשום) אל תאמר לרעך ,אל תאמרלרעךלך ושובומחר אתןוישאתך.
עוד אטרו8אי זה עושקואיזהו גזל א"ר חסדאלךושובזהו עושקישלךביריואינו
נותןזהוגול( :כפ) אלתחרושעלרעךרעהוהוא יושב לבפחאתך.כי1,רעהנדולה
הוא חושבךאוהבו ואתה שונאועלכן לא ישמר ממלכודתךעד שיתפש כהואעפ'יי
שאפי' אינויושב לבפח אתךאין לחרושעליו רעה מים עונשו של זה גדול משל
זה .ובתלמורגיפין 9ויבסות'0כל היושב עם אשה ורעתו לגרשה עובר משום אל
תחרושעל רעך רעה( :ל) אלתריב עם אדם חנם אם לאנטלךרעה .םר ש"י
שענר על הטצוה (ויקואי"סייש) ואהבתלרעך כמוך וטשהוא רשע אתהחייב
לשנאתוע"כ.וטכל לפרשאפי' ינטלהו רעהאיןלולהריב עששכןדרך וו'חנעלבים
ואינםעולביםשוסעים חרפתם ואינםמשיביםועלכן דרשו בבראשיתרנה'1ויחרליעקב
וירב בלבן(בראשיתלייאל"ו)שמא אתה סנורשסכותופצעיםהיו שם לאהיו שם אלא
י פאת פ"א תצא3% ' .ז*
1גסיי מתרפס8 .וצא רבינויונה תמצא בנרכם8 .ירוואלט
נשתרבנו גמשת רברי חכתכם חוחלעיל*5ני חמלנה כבפרק ראשון מ*אהז * זף,מאירי.
י  '1ע*א~ ח ,8עיד.
*עיי ר"%5נ ' .גנט  wpעוב * .שם קחא עלא 1"5 8 .ע.%4י

שי)
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דברי פיוסים ,הנה נתבארלך שאע"פ שהרעלנןליעקב לא רבעטו אלא בררךפיוס
אלא שעונש ךב עםתבירו חנם גדול טעונש רב עםחבירו שגמלהורעה .ור"ינ
ו"ל פי' ואל תריב עם אדם חנם אםתרינ בדבר שפתים עם אדם שלאהזיק לך
אפי' נדבור זה נקרא חנם ולא עור אלא אפי' רב עמךבדיבור.גם אז2לכלי הדברים
אשרידברו אל תתן לבך אם לאגמלך רעהונזק והפסד1 .ר' דוד קטחי ז"ל4
פירש אל תריב עם אדם חנם אם לא גמלך [ ]1266רעה ואם נטלך רעה תוכל
להריב עמו בלבד לא לנטלהו רעהויהי קשור עם הפסוק שאחריו( :לא) אלתקנא
באיש חטםואלתבחר-בכלדרכיו.לוסרכאשר עשהליכן אעשהלו(לב)כיתועבתהי
מוז ,הוא המטה והסר טהררך הישרה ועלכן אמר אחריו ,ואתישריםסודו .פי'
ראב"ע ז"ל6יודע סורוועצתו סמה שהואגוזר להניאעלהרשע.ונוכל לפרשלפי
מה שאמר אל תקנא באיש חמס אעפ"י שהשעה משחקתלו ואל תבחר בכלמדכיו
אעפ"ישטצליחיםחזרואמרכיתועבתה'נלוזלואתישרים]סורו,העלתונעולםהזהירוץ
לישריםולמדי ספר הישר והוא התורה שנאמר בה (דבריםז'י') ומשלם אלשונאיו
אלפניולהאבירווכאשרתרגם אנקל1ם
.וראיתי טפרש סודו כמוחנו ולפעמים אדם
רואהשניבני אדםיפים כצורה והאחד נושאחןבעיני כלרואיויותרעלחבירוr'w1
ירוע מה תוספת לאחרעלחבירוובאיזה דבר הוא נושא החן זהעל זהעלכןיקרא
סור וכן קורין נערבלמי שחופ של חסר טשוךעליו בםר 8ויהיה שקול סודו
עם ט"ש לפניו כי תועבת ה' נלח ואת ישרים סודו ,אלו מתועבות ומשקצות
ואלובעליחן והמד .עוד טעם אחר כי שתי צורות כאדם צורה השכלית הנקראת
אלצורה אלעקלי'יא וצורה המתוארת הנקראת אלקאפיפיאה 6המתוארה
נראית והשכלית נעלסת וכשתראה השכליתעל הפנים ישא הארםחן והסדבעיני
כלרואיו ובעגור שנראית עלפניו הצורה הנעלמת והנסתרת קראהו הערב נסר:
(לג) מארת ה' בנית רשעונוהצריקיםיברך .הרשע מתמוטט וחטרוהצדיק מתברך
נשפע .מארת הוא מן ארור והוא חסרו!( :לד) אם ללצים הוא יליץ ולענוים
יתןחן .הנכוןבעיני לפרשו"ו ולענוים כפ"א רפה בלשון ישמעאלי כלו' אם השם
שהזכיר כפסוק ראשון ללצים הואיליץשיתן גמולהליצנות ~צים א"כ ולענושיתן
חן ומכ"ש הוא שהרי הבטיחנו סרובה מדה פובה ממרת פורענות ת"ק פעמים בפסוק
(שטותכ' ה' ו') פוקרעון אבותעלבניםונו' ועושה חסד לאלפים .8וי"מ 8פסוקזה
קשור עם הפסוקהעליון ונוהצדיקים יכרך השם אם כל צדיקוצדיק מהצדיקים
ללצים הואיליץולענויםיתןחןויהיה][awמלתתנאישהצדיקצריךליתן !0חןלענוים
ולהתלוצץ בלצים ,אויהיה לצים ויליץ כ'עניינים כמו (שופפיםיי ד') רוככיםעל
שלשיםעירים ושלשיםעיירים להם דרך צחות שהצריק צריך להוכיח את הלצים
ויליץ להם מליצה טונה להחזירם לטוטב ,או יהיה מליץטן ההפכיםיסיר טהם
הליצרה ויליץ להם מליצה טובה עלירי תוכחותיו .ור ש"יז"לפי' אם ללצש
ארם נמשך סופו שאף הואיהיה לץ ואםלענוים יתחבר טופושיהיוטעשיונותנים
חןכעיניכלרואיהם.וי"א !! פסוקזה קשור עם הפסוקשאחריו אםללצים הואיליץ

י

1ח"א רגינו יחח .בכ"י את* .בכ"י כגועיי קהלתזי כ"א4 .צ"לריי
וסף קטחי
' טמא1 .ע" שם.
ושואבהפירוש חנרפם בשם ספר חוקת צר ח'.יע" בטיוחה לחראבייע .עי
*נראח שכתב אלפים גטו ג' אלמם* .ע"בסייחם להראב"ע1* .בכרי שתתן11 .ט' רלג"ג.

י
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ולענוים יתן חן א"כ (לה) כבודחכטים ינחלווכסילים מריםק6ן .בשבת סוף
פרקהכונה 1וביוטאסוף אסר להם 9אסרונ"ל אםללצים הואי6ץ נא לפטאפוהחין
 6בא לפהרטפייעין אותווכן נטם'הוריות פ'הנולין 9אטר רב הונא אמר רבבררך
םמרים
שהאדם רוצהלילך בהסוליכין אותו שנאסר אםללצים הוא יליץ וכסיקי
קלון ,פי' ר' פוררוט הלוי ז"ל 4וכלסרים הכסיליםכאילו עושהקלון לעצטו
שסעידעלעצטו שאיתמכירמיראוי לכנרוולהרימווסיראוי להשפילוולבזוהוכמו
שנאטר(להלןט'ו')יוסרלץלוקחלוקלוןעייכאבל הפרידסמלתכסיליםוהניעהלסלת
ק6ן.וייימ 6ולכסיליםטרים השםקלון .ד"א  8טשפפווכסיליםמריסיםקלון ובא ע"ד
(משלי כ"ת א')וצדיקיםככפיריכפת .ר"אזוכל אחד טהכסילים סרים אישקלוןונא
כמוואני תפלה (תהלים ק'יפד')1 .בםררש 8מהומריםק6ן שכל אחד מהםירים
חלקקלון .ובסדרשי דורש כבור [ ]1268חכמיםינחלו ביעקב כשיצאיוסף נט
"ראת
ובמצרים:

ד**
(א) שטעובניםמוסר אבוהקשינולדעתנינה.בנראטר(לעילאיח')שמעבני
מוסראביך בפרתעתהחזרלדברעםהבניםנכללוהבנים הםהתלמידים כמד"א(טלכיםאי
כיל"ה)בניהנביאים והאב הוא הרבונדולהמעלת הרבעלהתלטידטמעלת האג על
הבן שוה טביאולחיי העולם הזהוזה טביאולחיי העהי'בוכן הכתוב אומר באברהם

(בראשיתי"נ ה') ואת הנפש אשר עשו בחרן ות"א ראשתענירולאורייתא ,ואסרו
יצי ה ט1ם  107חכמינו הולידונפשותינו ואבותינוהולירוגופותינו,ור~"ל דרשו11
םל
מוסר אבזההב"ה .והקשיטלדעתנינה,כיטעלתהנינהתניע לטעלתהדעת(:ב)כי
לקח פובנתתי לכם תורתי אלתע~ובו .א"כ יאות לכם שתורתי אל תעזונו .בפיכל
הטנחות באות טצה 19יבוא טובויקבל מוב מפוב לטובים פוב זה סשה שנאסר
(שמותביבי) וחרא אותוכי חוב הוא ויקבל טוב *ה התורה שנאטר כי לקח פוב
טפובזההביינו שנאטר (תהלים קם"ה פ') פוב ה' לכל לפונים א 6ישראל שנאמר
(שם קכ"ה ר') הפיכה ה' למובים ע"כ1 .בפרפרא1ת 18פוב להכטה בחשבון עם
חורה אחד הוא כי תורה בהשבון קפןי"ז ת' ארבעה וו' ששה ר' שנים הי חמשה
חומשי תורההריי" 1וכן פובבגימ'י"ז ,מפירי אברהםן' שושן ז"ל0( :14כי
בןהייתילאבי רךויתירלנני אמי .בטררש16כיבןהייתי לאכי זה שלטה שנא'
בו (רפיי א'י"זי"נ) אני אהיה [ ]6לאב והואיהיהלי לבן ,לכני אמילבני אוטתי
ישרי שנא'(ישעיהגיאדי)ולאומיאליהאזינו .ועייר הפשט אם ~ nDSהוא האוטר
כן 1byWעל עצמו כיבןהייתי לאכי רךויחידלבני אטי שאעפ"י שהיו להם במם
אחרים טרונ אהבתםאותי הייתי חשובבעיניהםכיחיד ואפי'הכיהיו מלסדיםאותי
4 .שימבוא* .ע"במיוחסלחראב"ע.
1קיד ע"א *ליח ש,ב *י" 5מטתוחיארףי'ייא
6עיי'יש ' .וע'מאירי* .עיי רש"י * .לא סצאת 1טררש זה רק בילקופ רמז תתק"5ח ע5
8 .י כראת שכותתו
,עקג נעשו '0 .טבח הפניניםועי' טמא .וי עי' רשא 1* .נ"ני'ב
לפרפראות של ר' יעקג
י בעל חפורים על ההורה שפשר שכ11גת 1לגירוש טש5י לחרוקת ,זמ'
אוצר חספריפ שת*' סיטן * .486יעי' טגוא 1' .פזום חטדרש לא שרע5י.
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פסוולאהיוגומליםעלי והלא הוא האומ'עלעצמו (טשלי ל"א א')דנרילשואל
סלך משא אשרימרתו אמו ,ואולי אמר שלטהכן על שם הכס המרגיל תלטישו
ללשד תורה ואומר אל תקשהבעיניכם ההתחלותכי גםאניהייתיכמותכםוכןהייחג
לאבירךויחידלבניאטיולולי שהתחלתיועמלתי ומרחתי לאהייתי ] [ySJDלטעלת
ההבטה גם אתם עשוכןותהיו חכמים אחרי היותכםתלמידים .נםסרה לבםאטי
שנימביריןלבניוקרי לפסדיןלפניאפריםובנימן וטנשה (תהלים פ' ג')(:ד)ויורני
ויאמרלייתטךרברילבך שמורמצותיוחיה .טשפפוותחיה( :ה) קנה חכטה קנה
בינה אל תשכח ואל חט מאטריפי .קנה חכמה ואה"כ קנהבינה אל תשכח ואל תפ
מאמריפי שלא תתעסק נדברים אחרים ויסורו טלבנך ותעבור על (דנרש ד' פ')
השטרלך ושטור נפשך מאד פן תשכח את הדבריםוגו' )1( :אל תעובה ותשטרך
אהנהותצרך .שתלמור אותה לשמהוכן בסיפרי פרשתוהיהעקבי לאהבה את
ה' אלהיכם שמא תאמר הריני למד תורה  b"yשאהיה עשירנשביל שאקרא רבי
בשביל שאקבל שכר העולם הנא ת"ל לאהבה כל שאתם עושים לא תעשו אלא
מאהבה ע"כ(:י
) ראשית חכמה קנה הכטה ובכלקניינך קגהבינה .פי' ראנ"עי
ז"ל ראשית חכטה כטקצתאונך ואם לא תוכל לרעתהתןכלהונך,למדנו סדרהליסוד
יתגמראיניש והדרליסבר בחכמה ואה"כ הבינה וכבר בארתי דבר זה כטה פעמים:9
(ה) סלסלה ותרומטך תכבדךכי תחנקנה .י"ט 4מגז' טסלהלדרוך.ולהלוך נטסלתה
יוטםולילה .פ"א 5ממ' (דברי היסים ני פ' י"א) מסלותלבית ה' ובדברי היטים6
מסעד לבית ה' כלוטר לתטוך ולסעד התורה והיא תרוטטהו .פ"א ממ' (שמות
פ' י"ג) עודך טסתולל  pttnnSנתורה ולכבוש אותה עטך ,פ"א  7טענין
(תהלים פ"ר ו') טסלות בלבבם ללמוד התורה בכוונה .והמלה הזאת חמורה
לעמורעליה והלא בתלמור ר"ה 8לא הוו ירעירבנן טאי סלסלה ותרוטטך ער
דשטעה לאטתיה דרי דאטרה לההוא נברא דהוה טהפך במיזייה5ער מתי אתה
אסלסלבשעריך א"כיהיהסלסלהכסושא",ל6והפוךבהוהפךבהרכולהבה .וכש"י
פי' סלסלה חפשה חזור עליה לרקדק בה כמו (ירמיהו' פ') כבוצר על מלמלות
ו לחפש עוללותיה .והנכון לפרש סלסלה
[ ]126 6החוזר והולך בכרם וטחפש'יר
טנז' (תהלים מ"ח ה') סולולרוכב בערבות כלומר רוממה ותרומטך מרה כנגר טרה
תכבדךכי תחבקנהפי' תשיטך במעלתהכבוד .ובמס' ברכותפ' נ' שאכלוס כשהגיא
ינאי המלך את ר' שמעוןבן שפחוהושיבובינולבין אשתו א"להזי כטה יקרא אנא
עצירלך א"ל לאו את עבדת לי יקרא אלאאורייהא קא עבדאלי יקראדכתיב
סלסלה ותרוטטך תככדךכי תחנקנה וכתיב בספרבן סיראב'וביןנגידים תושיבך:
(פ) תתן לראשךלויתחן עטרת תפארתתמגנך .פי' מחברתחןמגז' (בראשית כיש
לייד)ילוהאישי .עטרת תפארת תטגנך טמ' (שםי"רכ') אשרמנןצריך ומשפפו
תסקלך נמו (נחמיה ט' כ"ח)וישובוויזעקוך.וי'ש טגו' (דברים ל"ג כ"ת)טגןעזרך
ומשפטו בעטרת תפארתתמגנך .כסיפרי פרשת והיה עקבת תתן לראשך ~ית
1 8על 6הפסיק,,,א י"ג1 .במיוחסלו' .עי' פירושו לפרקי אבות פ"א ט"ו' .סי'רבינויונת.
שם הככ"כ חזה איתא לא בדה"י רק במלכים א'"יגב' .עיי רבינוישח 8 .כ"ז ע"ב.
11
11
*ובש"סרילן גריס שעריח .סו אבות ס"ה כ"ח.
מי

מזת ע"א.

ברמת מ"ח שיא ס"ק צ' .איש כ"א שטור השפתן הא~יב.

ו רקדנם שארים
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חן בעולם הזה עטרת תפארת תמגנך בעולם הנא וחזר להזהיר פעם אחרת
 )5שמע בם וקחאמרי וירנולך שנותחיים 5א) גררך הכמה וזורחיך הדרכתיך
בטעגלייושר,ואז(יב)נלכתך לאיצרצעדךואםתרוץלאתכשל.לאיצר צערךאלא
יהיו רחנים כמד"א (תהלים יזחל"ז) תרחיבצערי תחתי ואם תרוץ לא תכשלאעפ"י
שדרך כלרץ להכשל .ופעם הפסוק כלטעשיךבי
,בטיתון בין במהירות החכמה
:
ר
מ
ו
ט
ב
ל
א
)
נ
י
(
ק
ז
ח
ה
תלטרךאיך תעשםבעניןשיצאו כלמעשיךכפיחפציך
תרף
נצרה כי היאחייך .הפעם החזק נמוסר יסרתיך אל תרףיריך טטפ ולפישעיקר
) באורח רשעים אל תבוא ואל תאשר
הטומר החכטה אמר נצרהכיהיאחייך( :יד
'
ז
ג
ט
נדרךרעים .טגז' (איוב כ"נ "'א) באשורו אחזה רגלי כמו מרגלים
רנל ונפיו
מעין(ז).וי"טטנז' (ישעיה פ'י"ג)ויהיו מאשרי העם הגה מתעים :קפו) פרעהו אל
תעבורבו שפהטעליוועבויםמגז'(לעילא'כנה)וניפרעו כלעצתיטן למפרע' ,שטה
טעליוועבורמגז'(במדברה'י"ב)כי תשטה אשתו 1תרנ1ם ופרתםמןהדרך(רברים
ל"אכ"ט)ותספון.ובינטותפ'שני2הביאורמזאיסורשניותמסמוקזהפרעהואלתעבור
בוכלנמר הגדילהו לאיסור והוסףעליוכרי שלא תעבורבוטלשון(שםו'ה')גדלפרע
שער ראשו :שן)כי לא ישעאםלא ירעוונמלה שנתם אםלאיכשילו .אנלבצדיקים
נאסר(תהליםקל"בד'ה') אם אתן שנתלעוגילעפעפי תעטהער אטצא מקום לה':
ן חמסיםישתו .כשםשאינםיכוליםלהיגררמאכילהושתיה
(י)1כי לחטו לחם רשעויי
כןאעםיכוליםלהפררמרשעוחמסוכןהחכטהאומרתלהורותבניארםחכמה
פיה')
לכולחטוכלחטיושהובייןטטכתילפי שאםהוגיםבתורהיומםולילהאפילו עתאנילה
)ואורחצדיקיםכאור
ושתייהיאסרעליהם(יחזקאלס"אכ"כ)זההשלחןאשרלפניהי(:יוד
נונההולךואורעדנכוןהיום.טשטעואוראורחצריקיםכאורנוגה(5....כב)...
.המאכלים
שנרמווסככועליוההוליההוא.בש' כיצדמעברין4אייל שמואללרביהורהשיננא פתח
6
פוסלותניכיהיכידתוריךיומיםותתקיים מה שנאסרכיחיים הםלמוצאיהםאלתיקרי
למוצאיהם אלאלמוציאיהםבפהולפיזה פעםחיים כפעםקיימיםבידוכשטוציאםבפה.
ובאלה הדברים רבה פרשת אתם נצבים6כיחיים הם למוצאיהםלטי שמוציאם
לאחריםועור שם בפי'פסוק זהועת לקצר(:כ0טבלמשמרנצורלבךכי טטפתוצאות
חיים .תוצאות פי' סבותחיים אסאנ"ביש בלע"~7מןלטות תוצאות(תהלים ס"הכ"א),
כי ממנו תוצאותחיים פי'כי מאותו הדבר שהואקלבעיניך יהיהלךחיים ושכר
נדולאםתקיימוהו ,סכל מה שאמרה תורה השמרנצורלבךמעבורעליוביןעבירהקלה
ן עכירה חסורה כי סטנו תוצאותחיים כראמר בתנחוסא פרשתכי תכא 8א"ר
בי
חמא רמ"ח מצות עשה כנגד רמש אנרים שבאדם שבכליוםויוםצווחים על האדם
עשהאותנו שתחיהבזכותיגוותאריךימים ושסייה טצות לא תעשה בתורהכנגריסות
ההטה שבכל[זטן] שהחמה זורחת עד שהיא ורוקעת צווחת ואשרת לאדםנחרניעליך
במישהניעיסיךליום ~ה אל [1278ן תעכורביעכירה,
 1ואלתכריע אתעצטך ואת
העולם כלו לכף חונה הרי תרי"גטעות .נפייא טפאה ירושלטי 8רי יצחק אטר
 .פ"א !0
טכל טה שאמרתילך השטר שאין אתה יודע טאי זה מקום תוצאותהיים
' פירושולעיללכתוב אי כ"ח* .כ"א ע"א9 .כאןיש חסרוןבכתיי* .נידע"א.
יי
קרוא כאטת '%א6 .
.
י
ח
.
א
ו
ב
מ
א
מ
ו
ח
נ
ת
ב
*
כאח
פרשה
ו
נ
ל
ש
א
ו
ה
'
9
%
'
*עיי
"
ע
ורש"י
חבוא כ"ג כךדרש ר"ת ' .פ"א ח"א רצםגריםרי אחאבש"ח יצחק .חעזו במיוחסלחראב'ע.

"טן
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טשו הכנ-כז .ה ,א-נ

סבל טשמר נצורלבך יותר מכל בשטר נצורלנך מלחשוב טחשבות רק תובות
הסביאותאווזך לשולשני עולטותופעםכי טמנו טוסב על תשטור או על הלב כי
הלב סלך האינרים הוא הרואה הוא השוסע הוא המנין את כל מעשיהם ועליו אטר
(להלןפיו סי) לב אדם יחשבדרכווהיה אחר טהחטיריס מתפלל בתפלתו ר"ש
עולםיהירצוןמלפניךלכונן הרועה והצאן! והיתהכוונתו על הלב ושאר האיברים:
(כד) הסר סטך עקשות פה ולוות שפתים הרחקסמך .פר שי'י "1ל אל תעשה
דנרשיליזוהבריות ויעקטועליך פיהם ,ונוכל .לפרש בנזהר עצטו להסיר ולהרחיק
טעליו עקשות פהולזות שפתים שלאיהיה עקשבפיו וגלח שפתים הוא האוטרהן
וטהפכוללאו ולאו טהפכו להן כאשר פיר שתי באישתהפוכותי( :כה)עיניך
לנכחיכיפוועפעפיךיישירונגדך .כשהארםטביט בשוהוניושריהיה הטקס הטביפ
בולנכחעיניוועפעפיועלכ! טוהירנו בפסוק זה ללכת הדרך הישרה ומשפטהפסוק
עיניךלנכה האמתיביטוועפעפיךיישירוהררךנגדך,ואישון העקנקראעפעףלטהירות
תנועהומעניןעוכריםד'י"ו) אשרתעוףבשמים .וי"50עיניך לנכחיביפוטענין(ישעיה
נ"ט"יד) ונכוחה לאתוכל לבוא ועתה יתפרש הפסוק היפבסכלי תוספת .כטררש'
עיניךלגנהיביפו בשעה שאתהעוטר בתפלהכווןעיניך ולבך6לנכחאביך שבשמים:
(כן) פלסמעגלכגליךוכלירכיךיכוה .מענין(לה
 ,פזזי"א) פלסומאזני טשפפ
כלומר שול טעגלרגלך במשקל שוה ואז כלדרכיךיכונו והוסיף ביאור (כז) אל
תפיטיןושטאלהסררגלךטרע[ .אלתפ] טהררךהישרה הסררנלךטרע לנפותפעטיך
לאהדהצדדיןרקהקוהאמצעית.נמדר ש6פלסטעגלרגלך[הוימהשב]הפסדמצוהכנגר
שכרה ושכרעבירה כנגד הפסדה ואן כלדרכיךיכונו אל תפימין ושמאל א"ריוסי
הגלילי הויזהיר שלא תטהיטין ושטאל טדברי תורה הסררגלך מרע סררכן של
רשעיםע"כ .בסוער קפ 71כתיב פלפ טעגלרגלךוכתיב(לקטן ה'וי) אורחחייםפן
תפלסאדבריתורהערי(ז) כאן בטצוה שאי איפשר לעשותוע"י אחרים פלם טעגל
רגלך עשה המצוהכרי שלא תתכפל ואח"כ תשוב לתלמודך[וכו']וכןהעמידו שם
בפסוק (טשלינ'פיו)יקרה היא טפניניםוגו' עם הפסוק הנ' (שם ח'י"א)וכל חפצים
לאישוו[גה]ואפיי " 'SDשטיםכאן בטצוה שאיפשר לעשותהע"י אחרים כאןשאי
איפשר לעשותהע"י אחרים:

.
ה
הפאונך.

ענין הפרשה הזאת לראות את
(א)גני לחכטתי הקשיבהלתכונתי
הנולר כייש דברים בתחלתם מתוקים מרגש ונופת צופים ואחריתםטריפ כלענה
והטירות הסכונה באשה זרה אחת טהם אסורליהנות טמנה אפיתןבדברי תווה והלא
אותו חנם הנתפשלטינות כסו שאמרו נטמי  .8trryולפי שמבע הארםלררות אחר
מתיקות היום ולא יחוש ממרירות מחר עלכן הוצרך שלטה בזאת הפרשה להזכיר
התכסה והתבונה ואמרכני לחכמתי הקשיבהלתכונתי הפ אזנך( :ב)לשטור סזשת
ורעת שפחיך ויצורו .שכל מחשבותיך אתהצריך לעשות כדי להנצל טרברזה.
ורעת שפתיךינצרו,כרי לרעתשאעפ"י(נ)כי נופת תפופנה שפתי זרהוההטשמן
 1ש,סכיא 1לעיל ג,י"ג 1מ"ע 4סיי
ש משלי * .גמאקוני לבך * .שפ
(ונטחת ואבער חסר תחלתו).י  '1ע"א"1 .יןי'ב ונראח שחסר כאן רבא פח.
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חכה(ד)ואחריתהמרה כלענה חרה כחרבפיות~ :ץ)רגליהיורדותטות שאולצעריה
יחשיכו .כי כל טהלכה ותמיכת צעדיה לרדת אתעמקי שאול ואלטוקשיטות.
וי"מ'יוררותפועליוצאכאילו אמראורירות ובא כמו(שמואל א' כ"גו') אפורירר
בירו(ירמיה פ'י"ז) ותררנה עינינו דמעה .וי"מ 2יוררות שם כאילו אטר רגליה
טורירות מות כענין (יהושעי'י"א) בפוררביתחורק .וטעם שאול צעריהיתמוכו
כאילוצעריה תומכיםשאוללבליפרד מהם( :ו)אורחחייםפן תפלסנעומעגלותיה
לאתרע .כלומר האשה הרעה שאת לא [ )1276תפלם אורחחיים עם אורח מות

כרי שתבחר בררך החיים אלא נעו מעגלותיה או מעגלותיה ממש ע6ר משל
וכל זהלפי שאין בה רעת וזה טעם לא תדע ותהיהתי"ו תפלס ותי"ו תרע
לשון נסתר על הזרה הנוכרת אויהיה תינו תדע ~ומ התוזהר וטעם הפסוקנעו
מעגלותיה ולא תדע בה ער שתעכר בטלכורתה .במררש8כי נופתתפופנה שפתי
זרה תשטר מאשה,רה שלא תתעה אותך אחרקולה ואחריתה טרה כלענהוגו' טה
החרב ואת אוכלת משני צדדיה כן אשהזונה מאברת האדם מהעולם הזה והעולם
הנא טה כתיב בתריה רגליהיורדות מותשמורידות את האדם לטות ואיזה היא
עומקה של מות אלוייסורין מה כתיב בתריה שאולצעריהיתטוכו אעפ"י שנדון
בייסורין נעולם הזה אינוניצל פרינה שלגיהינם הוי שאול צעריה יתמוכו .ארח
י מצותה של תורה
חייםפן תפלסוגוי א"ר אבא נר כהנא 4שלא תהאיושבושוקלי
א6
,
ע
ד
ת
ורואהאיזו מצוה שכרה מרונה ועושה אותה .נעו טעג~תיה לא תניריחיי
פשל לפלך שהיהלו פררם והכנים נופועלים ולא גילה להם המלך שכרנטיעותיו
ופל פרדס שאילוגילה להם היו רואים איזונטיעה סרובה שכרה ונוטעים אותה
ונמצאת מלאכת הפררם מקצתה כפלה ומקצתהקייטת כך לאגילה הקב"ה שכר
י  7ר' אחא
המצוות שלאיהו מקצתן בטלות ומקצתןקיימות .ובמס' פאהירו שלם
בשםרי אבא בר כהנא אורחחיים פן  DSDnפלפל הביה מתן [שכרה שלן עושה
מצותלהיותעושי' באפונהע"כ .ובתנחוטא פ' עקב מפרש פסוק זה ג"כעל זה
הררך אבלענין הפרשה שיראה שהוא חוזרעל הזרה שכברהזכיר וכאשר פירש
והתחיל להזהרולהבדילמעליה ואמר ~) ועתה בנים שמעולי ואל תסורו טאטריפי
(ח)הרחקמעליהדרכיךואל הקרב אל פתחניחה .בפרקראשון טע"ז 9הרחקטעליה
ו המינות ואל תקרב אל פתה ביתהזו פתח ע"ז וכמה אייר חסרא ר' אמות.
דרכך,
1נאבות ררי נתן פייבמנין שעשו הכתוביםסייגלרבריהם שנאמר הרחקמעליה
ררכך תו' אל תחמוריופיה בלבבך א'יל לא תלך בשוק הזה ולא תכנס בנית זה
ואשה זונה בתוכה והיא טפתה את הבריות בתארה א"ל בטוחאני אעפ"י שאניהולך
איני אסתכל כה ולא מתחמדיופיה א"ל אעפ"כ לאתלך .ד"א הרחקמעליהדרכיך
רי יהושעבן קרחה אומראיןזו אלא דרך מינות הרי שאמר לארם שלא תלך אצל
המינים ולאתאזין לרבריהם שלא תכשל נטעשיהם א"ל אעפי"כ לא תלך עי"כ :8
(פ)פןתתז לאחרים הודך ושנותיךלאכזרי[.פןתתן] האשה הזאת לאחרים[הורךן
ושנותיךלאכזרי.ונוכל לפרוםתיייו תתן לנוכח המושר והמעם שתצטרך לפזרממונך
 1קף ,דשני .געי ,כמיוחס להראב"ע .י מריש משלי' * .לקו* הסו aebpnn
 8עכזי ותא שוקל ויושב6 .תגחוסא*' עקב* ' .י"א ח"א וחגסגר הוספתי שי* היחשלטי.
ו עיא3 ' .סח פ"ס נצלו פנאן והגירסא חננתה ע" 3אדר"ג.
"1י
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ה,

טפלי
"
פ
לאחריםואכזרי ,וסלתאכזר טורכבת

שהחשהיךועפלשפתיך
יישי"נ)ויודעי אךזרו טמא( :קפןישבעוזרים כחךועצביך בבהןנכרי* זה הממון
אוצריך האדם להשתדלנכל כחו לאסיפתו,ועצביךנביתנכרי כפלענין בטלותשופת
לפיושהבטון נקנה בעצבויניעהועטל נקרא עצב כטר"אועצביך בניתנכרי ,ויניע
ע כפךכיתאכל(ישעיה ס"הי"ר)יניע טצרים וסחרכוש,
כטד"א (תהליםקי"חב')יגי
ועטף כטד"א (קהלת א' נ') בכלעטלושיעטול9 :א) ונהמת באחריתך בכלותנשרך
ושאריך ,אלושי הזקנה שאדם טתחרפ על מעשיו כמריא 1אינשי חמריה לגנכא
נפשה לשלטאנקיפ( :יב) שמרתאיך שנאתי טומר ותוכחתנאץלביואיך(יג) לא
שפעתיבקולימוריולמלמדילא הפתיאזני(יך)כטעפהיפזי בכל רעבתוךקהלוערה.
פר ש"י "1ל כפשעביני וכיןגיהינס.וייימ  8כמעפ ע"ר(להלןי' כ') לב רשעים
כסעפ נעבור הנאה שעפתעוברת לפי שעה טפסירעולם הבא עולםשכולוארוך.
ומעםבהוך קהלוערה תכל לפרשטוסבעל כטעפהייתי נכלרע ע"ד (שם כ"וכ"ו)
תנלה רעתו בקהלונוכל לפרשעל ואמרתאיך שנאתי טוסר שסופך להתחרטכרבים
אם נתקרבת אל פתח באה ולא [ ]12%8תועיללך החרפה כי הם יחשבוך שאין
אתה אוטרכן אלאלפי שקפצהעליךזקנהעלכןישלך להרחיקטעליה דרכךומה
לךלהרנקנטיניםהאפיקורסים שאינםטאמינים גוערת משה רק בטה שישעליו אות
וסופת לאכי אלאהריתורת סשהלפניך הפךבה והפךבה דכולא בה היאהטרריכך
לחיי העולם הבא( :ס! )1שתה סים טבורך ונוזלים טתוךנארך .נור טים מכונסים
באר טיםהיים ,שתה טיםטבורך רטז לחכמה ונוזלים מתוך בארך רטזלתבונה.
פיפר
י 1היהעקב' שתה מים מבורך שתה מים טסי שבראך ואל תשתה מים
עכורים ותטשךלדברימעים .ר' עקיבא אוטר שתה מנם טבורך תחלתו אינויכול
להוציא פיפת מיםמאליווסופוונוזלים טתוך בארך דוטה לבאר מה באר מזלתטים
חיים מכלצדדים כך נאים תלסירים סכלצדרין ולמדים מטנו וכן הוא אומר
(פז)יפוצו טעינותיך חוצה ברחובות פלגי סים ע"כ .וכן כפ"א טעיית עולא
רטי כתיב שתה טים טבורךוגו' אלא בתחלה מכורךובסוף טתוך נארך1 .בםרר ש6
יפוצוטעייטתיך חשה אםראית דור שטחבכיםעליו דברי תורהיפוצו טעיפתיך חוצה
יאםלא9ן)יהיולך לבדךואין לזרםאתך .ה %אומר בשעה שמכנסי' פזר ובשעה
שטפזרק כנס בשעה שאתה רואה שהתורה הניבה על ישראל והכל שמחים בה היה
אתה טפןר הה"ד (להלןי"א כ"ד) יש טפזרונופף עוד וכשעה שאתה רואהשאין
משגיחים כה היה אתה עוסק בה שנאסר (תהליםקי"פ קכ" 0עת לעשות לה' הפרו
תורתךע"כ.וכן בת"א דתעניות 7ר' אכא ברחנינארטי כתיביפוצומעיפותיך חוצה
וכתיביהיולךלברך וע' אם תלטירהגון הואיפוצו השם לאויהיו ללבדך .ופשט
הפסוקיםלפי שעתיד לכפת אשה זונה במיםגנובים עלכן מכנה אשתובטי בורו
ונארך ופעם יפוצומעיינותיך בהחובותפלגי  D'bרם ,לבנ" וכן הוא אומר (שפפים
",ב פ ),ושלשים ננוח שלח החוצה ושלשים הביאלבניו טן החוץ ומעםיהיולך
לנדךוגו' שיתיחסועל שטך מהשאיןכן באשהזונה שבניה טסתפקי' בהם הבריות
--------י גמיוחס לחראבייע 4 .מיש נ"א *טור
 1סנחדרין ג*ב ע"א8 .כ"ילקילי *עי
תשפרץ ףא*טצ * .סי"פ ע" * .1סרוססמלי ושםגריס חלל חזקן '1 ' .ע"א.

טן אך~ר כמו(איוב
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ולפישכינההכניםנטעיינותופלג"כינהכסוכןאתאשתונסקורכאומרו(יוד)יהיסקורך
ם ה' ל') רחם רחטתים ואוזלו
ברוך ושמה מאשת%וריך .ופעםטקורך כטו"שפפי
אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה שנאסר ושטח טאשתנעוריך .וקראה
(י)15אילת אהביםויעלתחןדריהירוך בכלעת באהבתה תשגהתסיד .ע"ד (שירגיה')
השבעתי אתכםבנות ירושלםבצבאות או באילות השדהכי הם היפות שבחיות השרה
והוסיףלהזכיראהביםוחןלחבבהעל בעלהתה טעםדדיהירוךבכל עת באהבתה תשגה
תמידפי'תתעננ .תשגהטנז' (חבקוקג'א')עלשגיונות(תהליםויא')שגיוןליו
ד t1Yb
הניגון .וי"ט 9תשגה תתעסק וכן כת' !' קרישי ששמע את ר' אלדד הדני
אוטר שגויה ישלובבית ושאל אותו 4פעם שגויה והושיבהו שפעם שגויה כטו
עסק1 .הנגידז'יל 6פירש תשגהמעני! וטה שגיתי הבינולי (איובו' כנד) והאוהב
אינו רואה מום אהובתו וכאית שוגה סרוב האהבה והחבהי וראב"ע ז"ל6פ.י
מענין שגגה אכלעל דרך אחרתוז"ל תחשב כשונג אם תמיר תתעסק באהבתהוכייש
בזולתה "11ש באשתו אסרוכויכי המרבה באהבת אשתו וטסית עטה יותר טדאי הוא
שוגהכי עבודת אשה תסיר את האדם מעכורתהש"י ע"כ( :כ)ולמח תשנהבנינזרה
ותחבק חקנכריה .חק חסר ובא כסו (טלכים א' כ"א כ"ג) בחל יזרעאל והחבוק נופל
על כלהגוףואטר ותחבק חקנכריהכיהמקלקל מבקש מקוםקלקול .הנה פי' כל

הפרשה ע"ר הפשט געתה אפרש ע"ד המדרש ואחזור לטק1ם
שפסקתי
 .יהיולך לבדךוגו' שהרי אתה טעטיר תלמזדים הרבהועל ידםיהיולך
החכמות לברן ואיןלזרים אתךכי יאסרו טשטך כל אשרלסדולפניך ואם יבא אדם
[ )1285לתלותבודבריךיכזבוהו ,ומעםיהי מקורך ברוך ושמח טאשת נעוריךכי
תהיה שמחבימי הזקנהעל שלמרתהבימי הנעורים,וקרא אותה אילת אהבים ויעלת
זון כמו שטפרשבעירובין כיצרמענריןי א"ר שטואל בר'נחסני א"רנתן למהנטשלה
התורה כאילה לומרלך מה אילה,
ו רהטה צר וחביבהעל כעלה [כל שעה ושעה]
כשעה ראשונה אף דברי תורהמתבכיןעל לומריהם כל שעה ושעה כשעה ראשונה
ויעלתחן שטעלתחןעל לוטדיה דדיהירוך נכל עת טה דר ,ה כל ,טן 1שהתינוק
ממשטש בו מוצא חלב אף דברי תורה כלזטן) שהאדם הוגה בהם מוצא בהם
טעם ,נאהבתה תשגה תטיד כטן ר' אלעזרבן פרת דתניא אטרועליו על ר' אלעזר
בן פדת שהיה יושב בשוק התחתון בציפוריועוסק בתורה וסרינו טופל בשוק העליון
שבציפורי ע"כ ,שכל כךהיה החסיר הזה אוהב ללמוד תורה ששנה ושכח סדינו ולא
היה יודע אם היה טוטלעליו או היה בשוק מרוב חיבת התורה שעשה בה בל
טתשבותיו .ולטה תשגהבני בזרה ותחנק חיק נכריה למה תניה חכמי ישראל ותלך
אצל חכמי אוטות ללטוד בספרים החיצוניים וכן הםדר ש 8אוטר סוחבלך לחנק
רריה של תורה שמביאה אותךלירי,כות טלחנק חיק נכריה שסביאה אותךלידי
חובה( :כא)בי ווכחעיני ה' דרכי איש וכל מעגלותיו מפלם .כי אם יסתר איש
בטסתרים והשם לא יראנו חלילה חלילה .אלא עיניו טשוטטים ככל הארץ אפילו
בחדרי חדריםולפי שאטר ותחבקחיק נכריה והחק כנוי לטעשה שעושה אדם כסתר
 1עמית סיג עצ  ,רויי בום ר' סטת חרישן תשגח תעסוקסטיר* .בכ"י בטעות
ף קרישף וע' פירושו של רבנו לפרקי אנות פ" 1מ"ח ומע מבוא ומכלוליופי * .בכ"יאת.
י ומ ,סבוא8 .עי' בפקססלו ' .נ"ר  ' .S"yסררש סשל'.
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טשלי ה,כב-כג .ו ,א-נ

כש"א (להלן י"אי"ר) טחן גטתר יכפה אף ושחד בחיק חטהעזה על כן
כי נכח עיני ה' דרכי איש ונל מעגלותיו מפלם ושוקל אם פוצים הם אורעים
ם1
לתת לאיש כדרכווכפריטעלליו הן למות ה! לשרשי הן לענוש ולייסורי
סא
ל
ם
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ה
כעבות העגלה חטאה .בסד
טן כך
ר
מ
א
נ
ו
י
ת
ו
נ
ו
ע
ילכדומ את הרשע ומה
עונותיו פורשים לחוטא מצורה ללכדו לכך
אשהזואיןנזכריםעוותיה אלא בשעת חככה כךאיןנזכריםעושתיו של ארם אלא
בשעתחבליו הה"רובחנלי חטאתויתטך ע"כ( :כנ) הואיסות נאין מומר וברוב
אולתוישגה .כלומר בעבור שאי! בו מומרובעבור רוב אולתו ישגהטןהררך הישרה.
וי"מ 5טשפפהפסוקהואימותבאיןמוסרכיברוב אולתו ישגהובא כחו (ת"אי"אכ"כ)
כי טה אתה חסרעמדיוהנך מנקש ללכת שטעמוכי הנך מנקש ללכתויהיה וברוב
אולתו ישנה טעם להוא יטות פאק מוסר .במררש' הוא יטות באין מוסרעל
שלא שמעדברי טומרוברוב אולתו ישנה בתרבות רעה שהואנוהג בה ישגה ע"כ:

אטר

ר*

(א)בני אם ערבתלרעך תקעתלזרכפיך .טעם הפסוקבני אם ערבתנעבור
רעך הלוה ותקעת לזר המלוה כפיך כי הערב נכנס בערנות בתקיעת כף א"כ
(ב)נוקשת באטרי פיך נלכדת באטריפיך .ואיןלך עצה אחרת אלא זאת(נ) עשה
זאת איפהבני והנצלכינאתבכףרעך התרפסורהברעיך .כפוטר[באת]ברשתו,לך
התרפס מס' (דניאלויוי) ברגלה רפסה 5והפעםלךאליו והכנע והיהלולמרמס.
ורהברעך פי' ר' סעדיה 6מעם ורהב כמוופייס ,פי' לפי מקוטוטבלירמיק.
והגגידז"ל
י פי' קבע לו זטן לפרעו מענין (תהליםצייי) ורזונם עמל ואון
 I~Yewוזמנם עטלואץ .ור' יונה המדקדק ז"ל 8פי' השליטנו מטונו מסז'
ירהנו הנערבזקן ותרגוםשלפק .ולדעת ר"י ן" ל9יהיה טעם הפסוקלך התרפם אם
אין לך לשלם ורהב רעך אם יש לך לשלם .א"ר ישראל פי' !0עשהו שלטון
עליך ע"ד (להלן כ"בז') ענר לוה לאיש מלוה והואלשון בראשית רבה!.,
התחבק בעפררגליו והמליכהועליך
 .וי"ט !2שמשפטו ותרהב רעך כמו(לעילדיד')
שמור מצוותיו וחיה שמשפטוותחיה והטעם [ ]1298לך התרפסע"י שתכנעלפניו
תרהברעך שתנצחהו ברבריפיוסיםותחינתי
 .ויייט !9אם ערבתלרעךעל המלוה
ופעמים קורא אותורעך ופעטים קורא אותוזר כי טתחלה הוא רעהו שהאמין בו
ולבסות כשרחקולפרוע נעשהזר .ופירש רב סעדיה ז'יל'! פעם נוקשתבאמרי
פיך נלכדת באטריפיך אם בא עטולדין שואל אותו הדיק ערבת לאיש הזה אם
הוא כופר נוקש באמריפיו שהוא מכתיש וטכוס ואם הוא טורה נלכדבאטריפיו

י
י

1
לחראב"ע * .טורש
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גססו השרשים שלו ש' רהב ושי סבוא.
 ,בפירוש רבינו 'ננה הנדרס ות זמן לא כביר חסר
י
מריש פרשת  '1עד *ס1ק כ'ד1* .ע
נ
י
.
א
ב
ס
ג
"
צ
*' ולשון חסדרש לך וחרבק געש
י סבוא.
רגליו וקפל מלכותו ספדנותו .י 1ש' רלב"ג* .י ש'טמירי14 .עי

עיי

י

י

י
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שחייב לשלם א"כאיןלו עצה אחרת אלא להכנעלפניו( :ד) אל תת! שנהלעיניך
ותממהלעפעפיך(ה)הנצלכצביתירוכצפורמידיקוש .כצבי מידהצייד וכצפורמיד
יקוש .בפ' גפ פשופ1טנין לערב דמשתעבד דכתי'בני אם ערבת לרעךוגו' נוקשת
באטרי פיךונו'[ .פי'] ר' אברהם  is~rtבני אם ערבת לרעךענין הפסוק אם נכנס
הלוה ערבלעצטך להלות מעות כערובהמיעיךוכןאם תקעתלזרכפיךיהיהעונשך
שנוקשתבפיך וט' עשה זאת איפהבני א"כ אל תתן שינהלעיניך ער שתנצל
והשתרף בעצטך לעשות מלאכה ולא שתלוה טאחרים .ובפ' הטקכל 8לא תבוא אל
ביתולעבופעביפו(דבריםכ"רי')לביתואיאתהנכנסאנףאתהנכנסלביתושלערבוכןהוא
אוטר)ISnSכ'פזז)לקחבגדוכיערבזרוגו'ואומרבניאםערבתלרעךוגו' .סוףיומא4א"ר
יום.ברחנינאכלהטקני 6אתתבירואפילוברבריםצריךלפייסו שנאמרבני אםערבת
לרעךנוקשתבאטריפיךנלכרתבאמריפיך,פעםהכפל שהערב כשהטלוהתובעובא עטו
לידי קמפהוכן כשנכו הערבותמן הערבובא הערב לתבועטןהמלוה מה שפרעבערו
נא עמולירי קפתה עשה זאתוגוילך התרפס ורהברעיך אםטמוןישלךבירך התר
לו פסתיד ואם לאו הרבה עלורעים .דרשו התרפמכעין מלה טורכבת ודרשו רהב
כמו (תהלים נ"אד') הרב כבסני ורעיך לשון רבים לפי שטצאום מלא ביו"ד.6
בבראשית רבה 6כני אם ערבת לרעך לעולם יתרחק אדם משלשה וידבק
בשלשה יתרחק טג' טן הפקרוןומן הערבות ומן המיאון וידבק כנ' בחליצה ובהתר
נדרים והבאת ש6ם נץ אדםלחבירו1 .בטדר ש 7בני אםערכתלרעך אלוישראל
שנקראובנים למקום שנאסר(שטותד' כ"כ)בני בכורי ישראל לרעך זה הב"השנאמר
(שה"ש ה' פ"נ) זהדורי חהרעי אמ' להם הב"ה אתם טקיימים את התורה אמרו לו
הן אמרלהן מייהיה ערב אסרולוהרי השטים וארץ עורבים אותנו אמר להםאיני
טקנל דנר שטתכפל שנאמר (ישעיה נ"א  ).1כי שמים כעשן נסלחו והארץ ככנר
תכלה אמרו לו ההרים והגבעוה אטר להם טתבפלים הם שנאמר (שם נ"רי')כי

י בניכם שהם ערבים פובים אם אתם
ההרים יטושו והגבעות תטופינה אלא תנול
סקייטים אותה טופב ואם לאואיני מקיים אותם שנאמר(הושע ד' ו') ותשכח תורת
אלהיךאשכחבניך גםאני באותה שעה קב 6אותהונתנובניהם ערבים שנא'(תהלים
ח' ג') מפי עוללםויונקים יסדתעוז ואין עוז אלא תורה שנאמר (שם ב"פי'.א) ה'
עוז לעמויתן אטר להם אם אינםטקיימים אותה אני אתהפך לכם לאכזר שנאמר
תקעת לזרכפך .ובאגרת תלימ 8מסיים כה נוקשת באטריפיך נלכרתבאטריפיך
אם אינםטקיימים את התורה סופם שיאסרו על פמא טהור ועל טהור בטא על סותר
אסור ועל אסור סותר עשה זאת איפהנניוגוי עסוק בתורה שאין זאת אלא תורה
שנאסר (דברים ד' מזד) וזאת התורה לך התיפס ורהברעך עשהלך רב והתאבק
לפניו בעפרוהמליכועליך שנאמר ורהב רעךואין רהב אלא טלכות שנאמר(תהלים
פיו ר') אזכיר רהבובבל אל תתן שנתלעיניך וגו' (יהושע א' ח') והגית בו יוטס
ולילה ואם עשיתכן הנצל כצני מיר וגו' ע"ק .וראיתי כל הפרשה הזאת על
היצר.בני אם ערבתלרעך זהיצר הרע נטד"א (כראשית ח' כ"א)כייצר לב הארם
 1קע*ג ע.ב  8ע ,,סבה * קפת ע"א 1 .פזז ע"א 6 .כטשרח הל כמגים סל'
טררש טשלי וע" חגיגות חר"ש
ביט טשלי דלחכן חסריפ בטש התרפס '* 6 .צ*ג.
כאברק שם' .שיהר 6וג תחלים ח'ג'.

*
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יע

שנעציו(שםד'ז')לפתחחטאתרובץתקעתלזרכפךאתהחושבאותורעוהואחושבך
זרעלכן טק'טתכאטריפיךאחר שנגרעליך א"כאיןלךעצה אחרתכיוןשבאתתחת
~ ]12~6ידו אלאלהכנע עצמךולשברתאותךועלידיכןתתנכרעלכןזה טעם ורהב
רעיך אויהיה טעטון לגעור ניצרטענין(ישעיה ג' ה')ירהבו הנערבזקן ,אלחתןשנה
לעיניך וגו' שלא תתעדןכלל לא בשינה ולא אפי' בתנומה שהיא פחותה טהשינהוזה
טעם ותנומה לעפעמךוא :תנצלכצבי סידוטעם סיריקושמיד פחיקוש( :ו)לך אל
נמלהעצל ראה דרכיה וחכם .כמה גדולה תוכחהוו לעצלשטוניחאותו בנטלה כריה
קטנה ופחותה וכאשר אמרו בספרי פרשת האזינובעלוב הוא האדםשצריך
י
ו
מ
ל
ל
מןהנטלהומנשהעלובהיהאלאשצריךללמודמדרכהולאלטד ראהדרכיהוחכםוכאשר
מפרשוהולך(:ז) אשראיןלהקצין שוטרומושל.ויורזנהויוציא מידה אם תמול את
חנירתהואעפ"כ(וו)תכיןבקיץ לחטהאגרהבקצירמאכלה.כרישיהיהלה טרףטיוחד.
וכברנמו הרא'טוניםדברזהוטצאושאיןאחתגוזלתמחבירתהעלכןישלךלראות דרכיה
ולהתחכם ואל תתעצל אלא השתדל לעשות טלאכה שתחיה בה אתה ואשתךובניך
ובנותיך ואנשי ביתך( :ט) ער מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך .לעשות טלאכה
כי אם תוציאזמנך(..י)(טעטשנות טעטתנומות טעטחיבוקידים לשכב)[ 3כ שינה]
) ובא
מתי מלאכתךנע.טית סופך שתתרושש ונטצאת מלמטם אתהכריות וזה טעם(יא
כמהלך רישיך ומחמורך כאיש מק ,והוא כפול ענין במלות שונות  4כי ראשך
ומחסורך אחר ומהלך ואיש מק אחרויהיה ראשךממי(להלןל' ה') רש ועושרוטעם
הפסוקי ובאראינך פתע פתאום כמהלךזהוהאורח הבא אל בעל הכית קורםשירגיש
בו אויה.ה טעם כטהלך כאדמ המהלך בדרך במהירותכ; יבא הרש והטחסור כאיש
טגן שאינו טפחדללכת בטהרה ממקומובליעיכוב .קצין שוטר וטושל שטות שררה
הם" כמו (שופטיםי"או') והייתלנולקצץ(יהושעי' ב"ב) ואלקציני אנשי הטלחמה.
תניןבקיץ להמה ,הוא שםכלל לכל מאכל כמרייא(תהלים קלנו כנה) נותן לחם לכל
בשר ונקראת הפת במרט לוום כי הוא העיקר הסועדלב האדםועל טה שאוכלתטיר
אמרןתכין]בקיץ לחמהועל טה שאוכלת אחר זמן אמר אגרהנקציר מאכלהכיעל טה
שאוכלת מיד נופללשון הכנהז כטדייא (בראשית מ"ג ט"ו) וטבוח טבח והכןוגו' ועל
מה שאוכלת אחרזמ
ן לא תשתהולא
 ,טפלr~wsאנרה כמד"א (דברים כ"חל"ט)ויי
תאגור שטעמו לא תשתה מיד ולא תאגור ותאסוף לאחרזטן ולפי דרכיה 9לסרנו
חכמתה" כי הזרעונים שרואה שיכולין להתקיים אונרת לאכלם לאחרזמן והזרעונים
שרואה שהם לחים וקרובים להתעפש מפנה 10אותם לאוכלם טיר .ואמר ער
מתי עצל תשכנ והוסיף ביאור מתי תקום טשנתךכיאולי ישכבעל סימתו ולאישן
ונמוהו (יונה א' ה') וישכנ וירדם (תהליםד' ט') אשכבה ואישן (שם ג'  )'1שנבתי
ואישנה וה' שמות הם תנומהוגדולה ממנה שינה [וגדולה] משתיהם תרדמהולינהעל
עלזמן השינה ושכיבה על סרר השינה .וי"ט ~! עד מתי עצל תשכבושני הפסוקים

י

'עייגסיהםלהראב"ע .ריש פרשה ושםהגירסאהישרתולאכמש"כלפנינו :רשב"אאוסרעלוב
היה אדם זה שצריךללמד מ הנסעהאלו לסר ועשה עלובחיה אלאשצרירללסרמדרכיהולא קטר.
 8חשוק מעט שנותסגרתי ותיבתבשינה שספתי וכנראה חסר רבא טהבכ"י4 .ע"ס'חשרשיםלרר"ק
שרשרוש6 .עיי רש"י 6 ,עי'פי'קנונקילאבזיחייא,וחנהחזרפה המחבר לפגשחכתוג'סשכפרביאר
ינ"לשכונתועלחטיוחסלהראב"ע.
אותם .זעיי שם6 .בכ"ידרכיין.יגראיתאבםררש .אבג",ספני.ו
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אחריוער אחרת(ץ)שהוא מדברעלה
עתצ.ל ואומרלו אםהייתישןכלימיךאז טובלך
מ

שאתה מתעצל לבקש טגונך אכל עד עצל תשכבמתי תקום משנתך אי איפשר
שתשכב לעולם א"כ משתקום טשנתך מה תאכל התאכל בשרך ע"ד (קהלת ד' ה')
הכסיל חובק אתיריוואוכל את כשרו שטעמו שהוא סרבה נשינה כמד"א חיבוקידים
לשכב ושובמקיץ טשנתו ולאימצא מה יאכלכי אם בשרועלכן היה טטעטבשינה

והרבה בהשתדלות וזה פעם מעפ שינות מעט הגומותוגו' .וי"מז מעתטבנין הקל
בפלס שוב שכב שמע ואז ונא כטהלך רישך וטהסורך כאישטגן אפ" יבואהישך
ומחסורך ימצאך מהלך [ ]1808לנגדובזריזות לדחותפעמיו להסירו מעליך ותלחם
בו ותנצחהו כאישמגן הנלחם ובא בטגן לנצח כל הכאכנגדו .ד"א ובאטגזי (ויקרא
כנבז') ובא השטש ופהר שימורהישך ומחסורך ולאיעמוד כמקוטך כסו מהלך איש
מגן ההולכים בדרך שאינםעומרים כמקוםאחד1 :המרר ש 9מפרש פרשה זאתץל
המתעצל בעולם הזהמלהכיןצירה לעולם הנאע"ד טה שדרשואשראנכי מצווךהיום
(דבריםו'ו')היום לעשותםומחרלעולם הנאליצולשכרן 1זה ל ש1ן המדר ש אייר
יהושע" עתירים הרשעיםלומרלפני הבנההניחנוונעשה תשובה והב"המשיבם שוטים
שבעולםעולםשהייתםבו דוטה לערב שבתוהעולם הבא שאתםבועהה דוטה לשבת
אםאין ארםסכין  r"p1מה יאכל בשבת .ד"א 4עולם שהייתםבו דומהלימות
החמהוהעולם הנא דומהלימות הגשמים אם אק אדםטכין ביטוח החטה טה יאכל
ניטות הנשטים .ר"א העולםשהייתםבו דומהליבשה והעולם הבא רומהלים אםלא
ן אדם ביבשה טהיאכלבטים .ד"אהעולם שהייתםבו דומהלפר,דורוהעולם הבא
יכי
דומה לטרקלין אם לאיתקן עצטובפרזדור כיצדיכנסלפרקלין.ועור היה לכםללטוד
מחכמתה של נמלה שהיא סכינהבקיץ לחם שאוכלהבחורף .באלה הדברים
רבה פרש' שופפים לך אל נמלה עצל הנמלה הזאת שלשה בתים יש לה
ואינה כונסתבעליון ספני הדלף ולא בתחתון מפני הדינא אלא באמצע ואינהחיה

אלא ששה חרשים וכל מאכלה אינו אלא חפה וטחצה והיא הולכת ומכנסתבקיץ
כל טה שטוצאה 6חפים ועדשים ושעורים ולמה היא עושהכן שאוסרת שטאיגזור
עלי הבנהחייםויהא 6לימהיכן לאכול א"ר שמעוןבןיוחאי טעשה היהוטצאו בחור
שלה שלש סאותכור שהכניסה טהקיץ לחורףלפי' אסר שלמהלך אל נמלה עצל
הוה לעולם הבא .טהו ראה דרכיה
אף [אתם]התקינו עצמיכם לכם מצותמן
חS
ly
nר
וחכם רבא אמר ראה דרךארץשישבה שבו
ת~מןהגזל א"ר שמעוןל טעשהבנמלה
אחת שהפילה חטה אחתוהיו כלם באות ומריחות אותה ולא ההנה אחת מהם נופלת
) אדם
אותה באה אותה שהיתה שלה ונפלתה ראה אותה חבטה שיש בה ע"כ( :יב
בליעל אישאון הולךעקשותפה .הפרשה הזאת טספרת סרות הרשע שיתרחקהארם
טהם ופעםבליעל סלה טורככתבליויעל ארם פחותשאין נו שום טעלה אישאון
זה בעל מחשבות רעות כטדייאאון יחשוב בלבבו 8וייבר בפיו ועליו נאסר הולך
עקשותפה .פה המחשנה הרעה הדיבור'הרע יחשוב בלבו פרברבפיו ועליו נאמר
הולך עקשות פה שדבריו אינםנכוניםוישרים רקעקשיםונפתלים( :יג) קורץבעיניו
 1ע ,,טאיר * ,טדרשמשלי* .צ"ל ר'יחודה ע" הגחות רששז"ל ' .בטדרש סידר
משל וימות חמת אחר משל דים חבשה' .בכ.י כשטר שמוציאה6 .בכ"י והיכן 7 .ברבהגריס
רגש בן חלפתא ' .מקרא כזח אשו בתנ"ך ת"ל שכ"ל און יחשוב ש טשנבולהחליםליץה').
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טוללברגליו טורהבאצבעותיו .כלםלשוןרטזים הםזה נופלעלהעיןוזהנופלעל

הרגלתועל האצבעוכלםרטנים שלסרטה .י"מי קורץ טגז' (איוכל"גו')קורצתי
נםאניומולל טמ' (שםי"רב') כציץיצאויטלוכ! רטיותהעין באהע"יקריצתהעין
ורטיות הרגל באהע"י סלילתהרגל .ויייט 2קורץ מנז' (דניאלג' ח') ואכלוקורציהון
והרגום(ויקרא י"פ פ"נ) לאתלך רכיל לאתיכולקורצי! ומוללטגז'(בראשית כ"אז')
סי מלל לאברהם ורמיזת הרגל היא דבורה ע"ד השאלה והמקרא 8בעיניו ברגליו
והטכתב נעים כרגלווגם המקרא פי'כסו המכתב באחתטעיניו באחתסרגליו* ובא
) תהפוכות
כמו (שוספיםי"נז') ויקברבערי נלער שמעטו כאחתמערי נלעד( :יד
בלנו הורש רע בכלעתמדייניםישלח.אומרלך[הן]וטחשכ בלבולהפכוללאו.חורש
רע בכל עת ,פעם חורש כטו חושב ואינו זר מלשון חרישה טה החורש הזה

סכין טקוםלוטן הזריעה אף החושב רעהמכין טקום ותחבולותאיךיעשנה .טדיינים
ישלח ,המכתכטודנים6והטקראטדיינים [ל ]180והואטעני!(ירטיהפיוי')אישמרון.
וי" 60ישלחמענין (תהלים ע"ר ב') שלחו באש מקרשך שמשלהמרנים לחרחרריב
ולחטמו להדליק צרבת טפת אש סדיניםהטריבי'( :פו) עלכן פתאםיבואאידו
פתעישברואין טרפא .כשברזו פתאוםיכאאירו פתע ישברואין מרפא ,פתע שקול
עם פתאום והוא כטו (בטרכר ל"ו כ"כ) פתע בלא איבה( :מז) שש הנה שנא ה'
ושכע תועבותנפשו .כ1יקרא רנ הל נחלקו ר' מאיר וחכמים ר' טאיר אומר שש
ושבעהריי"ג וחכמים אומרים שנעטקיימין ושבע רכת"זושביעית שקשה מכלם
ואי1,זו משלח סרניםבין אחים וטצ" פטרים רעת ר' טאיר שש הנה שנא ה' אלו
הששה מרות הנזכרים כבר אי איש אק בי הולך עקשות פה גי קורץבעיניו טולל
ברגליו שכלס סרה אחת ר' תהפוכות בלבו ה' חורשרע בכל עת ו' מדיינים ישלח
ושבע תועבותנפשו אלו הג' סרות הנזנרים אח"כ אוט' א' עיניםרטות ב' לשון שקר
נ'ידים שופכות דםנקי ר' לב חורש מחשבות אק ה' רגלים ממהרות לרוץ לרעה
ו'יפיח כזנים ער שקר ז' ומשלח טרניםבין אחים ולרעת חכמיםאינוכן אלא שש
הנה שנא ה' על הששההנזכרים אח"כ הוא אומר וכמו שסדרתי טנינם ושבע כלומר
השביעית הועבת נפשו והיא משלח מרנים בין אחים ובא כמו(איובי
ש י"פ) בשש
צרותיצילך וכשבע לאיגעבך רע( :ין) עינים רטותלשון שקרוידים שופכות רם
נקי[ .עיניםרטותןזו גסות הרוה הפך(איוב כ"ד כ"ט) ושהעיניםיושיעוניכרתבעינים
כטר"א(תהליםק"אה') גבהעיניםורחב לבב אותו לא אוכל[אתו]כתי' אמר הב"האין
ועדשאסר'9כלשישבו
אניוהואיכוליןלרורבעולםכמושמפורשנערכין8והפליגובמרה,

גסותהרוח כאלועובד ע"ז כתיב הכא תועבתה' כל גבהלב וכתיב התם(דבריםז'כ"ו)
לא תניא תועבה אל ניתך והנה שלמה הקשה לשפיכות דמים וכן  t.yoבאותו כהן
 NWJWגיושה שקראובנו(?)גבה עינים 10והנהבגסותהרוחכתיב(להלן tRUה) תועבת
ה' כל גבה לבובגלוי עריות כתיב (ויקרא י"ח כ"ז) כי את [כל) התועשת האל עשו
הגה ששקול גסות הרוח כטו הנ' עבירות הגדולות שנאמר נהם יהרג ואליעבור
ו
-ה-מ-בקש יטצא ספרים מלאים על כלגרותיו מדברים ברוע המרה הזאת ומליציו רתק שרש קרץ 2 .לא מצאתי בשאר טפרשים שת"י .י כן ררכו של חרב לכנות
קרי וכתיב' .עיי וסיגתם להרא"3ע.י בגוסתאית'ט חטכתנ מדנים* .שיטאירי ' .פ' ח"ז.
' ט"ז ע"א ' .משח חיעייב .סג עזוקירא כאמת ס"ת ה'.

