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וטרוה נם הואיורא 1מענין (שמותל"ו ל"ר)ולהורותנתן בלבו שהי14טעניןתלטוד
ולרעת התוסמתא והתרגום פסוק זה ופסוק שלפכו קשוריםכיחד שהכתובהר'
אמרימונעבריקבוהו לאוםוברכה לראשמשביר .מצאתיכתוי ברבה פארפה אוא
פאנמרה בלע"ז8פי' נפש שביעהוגריבה היא תדושן כלומ' שטתברכתנפשוכטוב
שנתןלו הקב"ה והואירושןכעניןאיזה עשיר השמחבחלקו ע"כ( :כ 0טמע בר
יקכוהו לאום וברכה לראש משביר.הרי למדנו שהתלמור תורה נקרא נפש ברכה,
ואחר שהקדמתי אפרש שני הפסוקים ביחדייש מפור ומסףעוד זה הלמר תורה
ומלמרה לאחרים כסו שאמ' אותו חכם' וטתלמירי יותר מכולם וככר אטרו 4למה
נטשלה תורה לאש מה אשאינונדלקיתיר אף תורה אעה מתקיימת ניחיר וטצי'
עץ הקפןמרליק אתהגדול ,וחשךטיושראךלטחסורחרבעלהבריםונואלו(ישעיה
י"פי"ס שמפפשין כמר"א(ישעיה שם) נואצןשרי צוען עלכן נפשברכהתרושן
ומרוה גם הואיורה ,וארז"לבפי חלק 6כל המלטד תורה בעוה"זזוכהומלסרהלעולם
הבא שכ' ומרוה גם הוא יורך .וי"מ 6יורש שם כטורה סנז' (דבריםי"אי"ר)יורה
ומלקושכ6י המרוהלעניים נםהוא נקראיורה כטו הטורה שמרוה את הארץוליצניי
הפירושיםיורא באלףכמויורהבהא.מונע בר כנרפירשתיובכללהפסוקיםהעליונים.
ובב"ר פ' צ"אמונע בריקכוהו לאום זה פרעההרשע שגנז כל התבואהביטירעשן
ולא רצה למכורוהיו הכלמקלליםאותו וברכה לראש טשבירזהיוסף שהיהזן את
העולםבימיהרעבון .וראב"ע ז"ל פיי8משביר סוכרשברפי'מי שמונע בעת רעב
תבואתו ער שימכרה ברמיםיקריםיקללוהו עמים וברכה תבוא לראש'מוכר שברו
בעת הצורךוכו' כראית'התם.ובמדרשיי אוטר אטר עולא כלסישיורע תורהואינה
רוצה ללטרה אפי' עוברין שבמעי אמןמקללין אוהו שנ' מונע בריקכוהו לאוםואין
לאום אלאעובריןשנ' (בראשית כ"הכ"ג) ולאוםטלאופיאמץ(:כז) שוחרפוביבקש
רצון ורורש רעהתכואנו .הפעם למה שהוא שוחר ורורש פוב יבקשרצוןכייהיה
רצוי לכלאחיו ורורש רעה תנואנו ואוהברעהישובנטולובראשו .וי" 100שוחרמגז'
(הושעויג') כשחרנכון מוצאו והפעם מי שהוא קםבכל שחר לעשותפוביבקש
רצון שירצהו השם ורורש רעה תכואנו במדה שאדם סורר בה[סוררין]לו והתרג'
דטקרם פבתאבעיצבינא כלו' השוחר פובלבעי רחמים יבקשרצון שתהיה תפלחו
נשמעת כטר"א(תהלים מ"פי"ר)ואניתפלתילך[ה']עתרצון( :כח)נופחבעשרו הוא
יפול ברשתווכעלה צריקוםיפרחו .שהבפחוןצריך [ ]1488להיות בשםלאבעושר
והבוטח בעושרו ולא בשם לא עעילמ וסופו שיפול וכטהפסוקיםמוכיחיםעל כך
נקהלת ח'י"ג) ואבדהעושר ההואבענין רע (שם ה'י"ב) עושר שמורלבעליולרעהו
אבל הצריקים הנופחים בשם נאמר נהם וכעלה צדיקיםיפרחולפי שהעלה טטהר
לפרוחיותר מהפרי אמר וכעלה ועוד שהוא טגעעל הפרי כן הצררןסגיןעלבני
דורו כמו שמצ' בחולין 11ליבעו רחמין אתכליא על עליא ראילטלא עליא לא
מתקיימין אתכליא( :כמ 0עוכר ניחוינחל רוחוענראויל לחכםלנ .עוכרענין
1בכ"י יורה2 .נראה שצ"ל "ביחד עם הכתש הג' האומר"8 .ע ,,משא  4תעמת
ז' 5 .W~yצ"ב ע"א6 .ע ,,מאירי7 .בכ"י ושני8 .ע ,,במיוחסלו ,ובכ"י בטעותפירש"י ז"ל.
 9מררש משלי וחג' סנהדרין צ"א ע"ב גרים א"ר מנא בר ביזנא א"ר שמעון ושם ררשה אחריתא
על הפסוק הזה בשם עולא בר שמואל10 .ע ,,במייחס לראב"ע11 .ע"ב .a~p
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משלייא ,כפ4-ל*גיב ,א-נ
ד~צהתה כלומ' מי שהוא כילי ואינו מספיקמזונותלאנשיכיחוועתיר פתחוינחל
רח' כל עשרו רוח והבל וריק ומידה זו באה לומאוילותגדולה שתקועהבלבו
י כשאחם
ומבפחתובעושרוולא בשם שאעו מחשב שהשםמכיןלו ולאנשיביתוד
יוםביום תה פעפועבדאויל לחכם לבולכך אמרינחל רוח ע"ר(איונו'כיסולרוח
1

אמרי מאש.וי"א משפט הכתו' שהמחלרוחהואעוכרביתוומשפחתו שהואמבייש

אאם בנחלתורוה כקמר בהתעסקובדברי רוחדבריםשאיןנהם ממש] pb1שמתעסק
בהם הוא עבראויל לחכם לב(:ל)פריצריקעץחיים
נפשותחכם .פי' ר"י
 Sstrtפסוקזה עלדרךהואתכיפריהצדיקהם בס והםעץהייםכיידריכםהצדיקאניהם
מנעוריהם גדרך ישרה אבל החכם שחכמתו ושטועתו לכלבידו למשוך לבהבריות
להתלמד ולהתחכםוזה פעםולוקח נפשות חכפויהיהלוקחמנז'~עילר'ב')כיnps
פונ (איוב פ"ו י"כ) מה יקחך לנך שפעמו יתחמדך' .ונוכל לפרשפרי הצדיק
מהשכות שכלו שהם העולם(?) כפריעץההיים והוא קונה הנפשותכעברים ושפחות
בחכמתו הפךוענדאויל לחכם לבולוקח מלשון (ויקרא כ"ה י"הוכי תקחו טטכר
וע"ד טה שנאמר לאברהם (בראשיתי"בה') ואת הנפש אשר עשובחרןע"כ.ובפקח
תוספתא רפאה*נענין טונת הסלך שבזכו כל אתרוהיולענייםנשני בצורת ואטר
לעבריואבותינגזו אוצרותסמון ואס גנזתי אוצרות נפשות פריצריקעץ היש
שא
נפשותחכם .ואמרו מליצי הטוסר 5כי אדם אהד ר
יה בספרי החכמותכי
בארץ הודו יש אילמת האוכלים מפריהן לא ימותלעולם טה עשה מכר כלכליו
וחפציו והל לשםוביקשעליהם אסרו  6נמת החשים תטצאםנפועים הל לשם
ושאללנדול שבהם והשיבו דבר כי האילמת ההםהכפיהודוופריין היא התכפה
והחכמים הםבעלי החכמה לאיסותו נעולם הכאכי העולם הוא כבית כלא לחכמים
וצרועים ת"רזה נאמרפרי צדקעץחיים( :לא)הןצריק בארץישלם אףכי רשע
וחופא .הפעם אל תתחר ברשעמצליח ררכוכי בארץ ישולם שכר העבירהשבירו
כ"ש רשע וחוטא שסופו ליענש על העבירות שבידו הן בחייו הן במותו תשלטי
עומתץבעורובחייםוזה פעםישולם:

ו"ח

ו"ח

יב.

(א) שהג מוסר אוהב געתושונא הוכחתבער .גל שבאועליוייסוריןומקבל
אאם בסברפניםיפות אוהב רעת וכאשר אטר חכם אחר* הנסיומת אין להם
תכליתוהדעתןיוסיף בהםדעת .ושונא תוכחת בער ,הפך אוהב מוסר אוהב רעתכי
שונא תוכחה הרי הוא כבהמה ומותרו טן הנהתהאין ותרנו' בהמה בעיראומן
הלשון הוה נאר(תהלים ט"מי"א)יחדכסילובער יאבדו( :ב) פוניפיקרצון טה'
איש משאירשיע.כלימי איש פוביפיקרצון טה' וא"ש משאוא"ש mb~tbרעות
ירשיע השם בד,ושפפו ע"ד (שם ק"פז') נהשפפויצא רשע,עלכן סטך את הפסוק
(נ) לאיכק ארם ברשע ושורשצדיקים בלימופ .לא דיים שאינם טתפפפש אלא

1ד ,ספר חוקה2 .ע.
 ,בנרפס.5ע 8,,התעה נמחקת בכ"י ונ"ל שכהום שם יתחסד,ועי'
6
מעין סגים איום שם4 .פ"ר ה"ח
ספר חוקה .בכ"י החכם,ועי' סרסרי הפי*סשים
שער א'פ"יסי' ר"ה ושם הגירסא :והמשגיליוסיף מהם בגליים.
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ייב ,נ,4צ
מעי
אפי' שרשם משלזרעם בלימופ.ונוכל לפרשואישמניטותפודותירשיע ע"ד לש"א
ובכל אשר יפנה ירשיע( :ד) אשת חיל עפרת נעלה וכרקב
י"ר
תי
".
טה
מביש
פ
וג
מר
צת
עט
"חרגו' אתתא ! כשרתאוי"מפ מגור' (בטדברכ"די"ח) עוורה חילבו
עתירבנכטיןכלומ' אשה שתקנהמטון בחכמתה היא עפרתבעלה וכרקב בעצטותיו

68

טבישה הפך משכלת שטהסרת סטון כעלהנכסיללתה ונחשבת כרקס הטבלה את
העצטותולפי שהאשה עצםמעצמי הכעל אומר וכרקבכעצמותיו טנישהוכןלהזהיר
האדם [ ]1435באשה קורם שישאנה ור' אברהם  es~tבא' כשהש מזנה זה
תעמררוח קנאה על בעלה שמחשרהבזפתורקבבעצמותקנאה(:ה)טהשבותצדיקים
טשפפ תחבולות רשעים מרמה .שיפרו טחשבותםברי שלאיצא משפפם מעוקל,

(י)

תחבולותרשעים מרטה לאדיים שלאיעשו משפט אלאשיעסיקובתחבולהלעשות
מרמהפי' כשבאהצדיק והרשעציחר לח"דאיןטחשבותהצדיקרקשיעשולו משפת
לכך אום' הטחשבה אבל הרשע בא עליו בעקוריו ויפיח כזביםותחבולות מרטה
ופותר את הדין )1( :דברי רשעים ארב רםופיישריםיצילם .ארב דם שמנטתם
לארוב לרםנקייםופיישריםיציעך פיהם יצילם ממגמת הרוצעיםכייסדרו פעמתם
צדק ובאמתעד שיתאטת האמתויתכפלהשקר,וכן מעלה להם כ*(ז) הפוךרצועים
ואינם ובית צרקש יעטור .נטעפ תהפוכות שיהיה בעולם יאברו הרוצעים אבל
בצריקים נאסר בהם (איוב ה' ח"נ) לשורולכפן תשחקוזהפעםוניחצדיקיםיעצור.
תנחומא פ' אתם נצבים הפוךרשעיםואינם כלומן שהקב"ה תסתכל בםעאויהם
של רשעים וטתהפך בהם4אין להם תקוטה הפך במעשיהם של מצרים ואין להם
תקומה שנ' (שטותי"ר כ"ח) לא נשאר בהםעד אחר הפך במעשיהם של פרום ולא
היתה בהם תקומה שנ' (בראשיתי"פ כ"ה)ויהפוך אתהערים הפך בטעשה בבלולא
היתה בהם תקוטה שנ'(ישעיהי"רכיצ) והכרתי שם ושארוכו' ועל כולם אטר דור
(תהלים ל"וי"נ) שם נפ6פועליאוןדוחוולאיוכלוקוםאבלישראלפפליםועופרים
וכןהויו אומר (מיכהו'חי) אל תשמת*איבתיליכי *nSelקמתי ואום'(טלאכי לר)
כיאני ה' לא שמתי ואתםבני יעקב 6לא כליתם ואום' (רברים ל"צ כ"0חצי אכלה
בםהציכליםוהפאינםגליםוכן אמ' כנסתישראללסיכה טי"ר) דרךקשתיויצינני
כספרה לחץ לטה ה"ר לנבור ושהעמיר את הקוף 6והיהזורק בהםחציו[חציו] כלים
י ~שראל כלומןשייסורים באשעליהםייסוריןכליםוהםעומדים
והקוף עומדת אףכך
בטקומם הה"רוביתצריקיםיעמודע"כ( :ה0לפי שכלו איש תטה לביהיה
יאהם~הרבהונעוהלבינזוהו
לבוז.כפיהלק הואכל שישבו נך חלקטהללו אם מעפ ו
הבריות(:פ) פוס ועבדלו ממתכבד וחסר לחם .זה קשור עם הפסוקהעלסן
פוב שהיה רלונקלהוברובורכלו נשתדלוקנה טסו! ער אויש לו עבדים ושפחות
סטי שהיה טתכברועשיר ובהעואלבוורובאולתו שםחסר לב כא' 8ע"ר9אהוב את
המלאכה ושנא את הרפפת פובמישהואנקלהועבר 6לעצמו לעשות מלאכה כעבד
זההעושה מלאכהלרבוממתכנר וחטר לחם שאוהב את הרבצתואינו עושהטלאכה
חיא חסר לבוכן טצ" רב אומר לרב כהנאתלטירו פשופ הכלתא בשוקאולאהימא

ניח

1בכ"יאשה .ועי' רלב"ג שפירש כעיןזה8 .עי' סבוא4 .בכ"ילבם6 .בכ"יישראל 6 .אפשר
שלשון ,qWהוא גטוגגיטיןל"גע"א אשל! סופתא גקופינא דסרארפיא חותרנ"לואערל שרהגטו
חסר[לחסוחסר]לבכא'8 .אמתפ"אט"י.
בנרפס.ובכ"יכל8.ג'שצ"ל:חיתלחסר לחם,או :שם
~[1QYYII
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טש*ינ* פ-א

כהוא רבה ננרא רנהאנא' ואזייל 5יענוד אדם עב' שהיאזרה טמנו ואליצטרך
לבריות ואמור (תהלים קכ"חב')יגיעכפיך כי תאכל אשריך ושוב לך :יודע
צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי .הצדיק הזה יודע נפש בקטתו
שכל מלאכתו נעשית על ידו ואפ '.מלאכת בהמתו שהוא בעצמו נותן
לה מאכל ולאיתנגו אותהעליד אחר והלא הכת' אוטר (לקטן כ"זכ"נ)ידוע תדע

")

פני צאנךואזייל 8אמור לארם שיטעום כלום קודםשיתן מאכללנהמתו שנ'(דברים
י"אפ'יס ונתתי עשב נשרך לבהמתך והדר ואכלת ושבעת ורחטי רשעיםאכזרי
שרחטמתואכזריות שאפי'יתנוצדקה או טופ מתנה אינםנותניםאותםבפניםתאירות
רקבפניםזועפות ,ואכזרי שם כמו(ישעיהי"נ פ')אכזריוענרהוהרוןאף .ואסאפרי
יורעבגז' (שופפים ה' )1"6וידע בהם את אנשי מנות כלוט' ומשבר נפש הבהמית
שלו שלא להשיגהמאוייה אגל הרשעים מרהטיםעליה והרחמים הם האכזריותוזה
פעםורחטי רשעיםאכזרי( :יא) ענד אדטהוישבע לחם ומרדף ריקים הפר לנ.
כשיסע לעשות מלאכתוולענוד אדמתו ישבע להם ומררף ריקים חסרלנ הנפלה
מביאהלידי שעמום 4ובטטכ' סנהדרין 6אם' אם עושה אדם עצמו עבד לאדמתו
ישנע לחם ואםלאו לאישבע לחםעור דרשו 6ענד אדמהוישכע לחם זה תלסור
תרה והרדף [ ]1448ריקים חסרלנ~ה ההוגה נספרים החצפם~ :ב) חמד רשע
מצוד רעים ושרש צדיקיםיתן .פעם הפסוק שהרשע הומר חצור רעים לעשויו
כמעשיהםלצורהצדיקכמצורתו אבל לא תעלהבידו מחשבתוכי שרש צדיקיםית!
טה שראויליחןוהוא הפריע"ר (תהלים א' ג')והיה כעץ שתולעל שלני מים וגו',
או נפרש הנתינה על השרש ומשא הפסוק ושרש צדיקים יתן יתם ובא כתו
(בראשית ט"מ כנב)בנותצעדהעלישורוביאור העמן כפסוק שאחריוז(:ינ
)בפשע
שפתים הוקשרעויצא חצרהצדיק.כעמן שנאם' (תהלים סיד פ')זיכשילהועלינו
לשונם ואומ' (לקמן י"חז')פי כסיל מחתהלו,ויצא טצרהצדיקכענין שנא'
כ"דפ" )1שבעיפולצדיק וקם ואומ' (תהלים ל"דכ')רבותרעותצריקומכולםיצילע
י אדם
ה' הרי נתבאר ושרשצדיקים יתן( :יד) [מפריפי איש ישבע אוב ונמוליד
ישיבלו] .י"ס 8סי שמזכה לבני אדם וטרחם אותם בדברו אעפ"י שאית עושה
מעשה גדול המעשה מן העושה ומתנים לו שכר כאילו עושה מעשה הה"ד
(פסוקי"ר) ונטולידי אדם ישיב לוויהיה פעם הפסוקעניןאחר.וי"אונטולירי
אדםישיבלועל ענין אחרויהיהפי' בפסוק טפרי פי אישישבע טוב וגמולירי
ארם ישיב לו שהאדם ישבע טוב מפירות פי הטובים ואם יהיה רשע גמולירי
אדם ישיב 10לופי' מי שישבירו להשיב והוא השם והכתי' ישוב ע"ר (תהלים
ז'"ז)ישובעטלו" בראשו וטפ'נטולכענין  W31pכמד"א(יואלר'ד') אשיב נטולכם
בראשכם( :סו) דרך אוילישר בעיניו ושוסע לעצה הבם[ .ישרבעיניו] עלכן
ישפר עליו טעשהו ושומע לעצה חכם כי תשועה ברוביועץ (לעיל י"א י"ד).
בב"ר פרשה ס"ז !9דרךאוילישרבעיניוזה שטשון שנ' (שופפיםי"דג')ויאסר
יכיהיא ישרהבעיניושומעלעצהחכםזהיעקב שנאמ'
שטשון אלאביו אותה קחל
(בראשית כ"חז')וישמעיעקב אלאביוואל אמו(:מז)אוילביוםיודע כעסווכסה

("טן

1פסחים קי"ג ע"י
ש.
פעיירש"י .ובכ"י
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ר בוביום שהואכועס יודענעמו כי הוא טלבין פסחניתברנים
 t~spערום*ניקמ
ונכר אז"לבפריהרריבג'רבריםארםמכרבהםבכוסוככיסוובכעסו ותאאף בשחקם
וכוסהקלוןערום ,שהערום לארי שלא יחשוףכעסו אלא גםדנריחוצפותשאוטרים9
לויכסה .וראב"ע ז"ל5פי' ערום בשורק כסו בחולםכפוטר כוסהקלו!אינו נחורב
לבושאלארקערום .וברש"י ז"ל4אוילביוםיורעכעסוזה ארםהראשוןשנוביום
שנבראיורעפורחנו והקב"הכפהקלונו ורחהנזירתוליוםמשלו"שד"א ושניםפוי
(בראשנןבי ה'ז)כיביום אכלך סטנוסווג תסותוכו' (תהלש צ' כי אלף ואנש
)יפיח אטחהיניד צדקועדשקרים סרטה[.יגיד צדק)שמכויןעדותו
בעיניךוגו'(:ין
בצרקועד שקרים טרסה הוא איש טרמה ,וסטךאחריולעץ)יש בופה כטדקרות חרב
שנ' 6
ולשוןחכמיםמרפא.יש שטבטא שפתיו קשהעל השומע כטדקרות חרבכענין
(תהלים ג"פ ח') הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כימי שומעי* ולישון
חכטים טרפא,שסרניםלחקור ולדרוש אתהעדיםערשיוציאלאורכלפעולתונטצאת
אוטרערי השקרמעירים על הנקי בזה שהרנ את הנפש ובאש חכמים ורורשש
וחוקרים אותם והשקר שאיןלו רגלים ולא יכוומ עדותם ומשיאיםה"מ הוה טח*וב
טות א"כאיןלך טרפא גדול טוה .ובגררים פ"כ 8דרשופפוקזהעלהידרגררים
שכלהבופהראוילרקרו בחרב אלאשלעין חכטים טרפא שבאאצל חכםומתיר לה
ובסוף ויקרא רבה9ישבופה כטדקרותחרב לאחר שגררט!הככרותל*[ה]איאכיל
דמתחללהלנדריהוייליהאי לאאכיל דהוא טאית טה יעשהילך אצל חכם פתיר
לוגררוהויולשון חכטים טרפא(:יפ) שפת אטתתכוןלערועדארגיעהלשוןוששי.
ןלערכק מהשמגירעתה טגיר לאחרזטןועדארגיעה לשו!שקרטגז'(ירטיהט"פי"פ)
כיארגיעהאריצגומעליהשהיאבזמןוהואטענין(ירטיהי"ה)'1רנעאדבר '0ופעםהפסוק
וער רגעלשון שקר שאם הער [להעיק עדות שקר בא לאיזכרלהנידה למחר כטו
שהגידה היום ,או פעם הפסוקכי האמתיעטור לעד והשקריכלהבזסןטועפ .וי"110
וערארניעהמס'(ישעיי כ"חי"נ) ואתהמרגעה והוא מספר שלטה ע"כ טכארו ואוטר
שפת אטת[מ ]144תכוןלערלפניולעד12ארניעהואשתיקנה 18שלאחרבהלרברלשון
שקר.ותינום הפסוק שפתאדקושפאתתקן לעלטאופהדאמסתרהיבנלישנאדשקרא
טתרנם וער בפתח כטו וערבצירי מגז' (שמותכ' פ" )1לא תענה ברעך עד ש:-9
(כ) מרטה כלב הורשירעוליועצי שלום שמחה .שההדגש והחושבעל רעהו רעה
לבו מלאתוך וסרטה,וליועצי שלום שמחה שיועצי שלום הטפיליםיפ~םבין איש
לאשחוובין ארם לחכרו שמחה תבוא להם(:כא) לאיאונהלצריקכל אקורשעים
טלאורע .שלאת~טיןלירו שוםעבירה וכסו שררשו ז"ל '4ארם נשפרטן העבירה
פעם ראשונהושנייה טכאןואילך הקב"ה שומרושני (שסואלאינ'פ')רנליחסיריו
ישמור ,ורשעים מלאו רעכי הם טלאים על כל גרותם טחשבות רעות און וטרטה
ופסוק זה ע"ר מצוה גוררת טצוהועכירה עררת עכירה( :15כנ) תועבת ה' שפתי
שקר ועושי 16אסונהרצומ .כת שקריםטתועבים שאינפסקנלים פמשכינהועוער'ז

ד"

א*

1ס"הע"כ9 .בכ"יששמרו8 .במיוחסלו 4 .גשם סררש אגדה6 .בכ"י משל.
יבמיוחס להראכ"ש 8כ"ס
מן ""ט בוטה" כתמות בכ"י בפסתלפני הכתאיפיח אמונה7 .עי
ע"א9 .פי ל"ז ,אבל לא כשלימות10 .עי' מגלל יופי ג'רמיה שם11 .ש ,טכלל יאי.
12בכ"י לער18 .בכ"י אשתיקמ ,גמה טחברנו חש אוליכי שלמח סספר טח מה שחותרגיל
לעשות וע"כ גא בכנוי טלבר בעת14 .עמאל"תע"ב16 .פרקי אבות"5ר ט"ב16 .בכ"י nmw1

e"o~to
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אמונהרצונו כטר"א(תהליםל"זגי) שכן ארץורעה אמונהוסטיךליה (שם שםד')
והתענגעל ה'ויתןלך משאלותלבך:
אדםערום כוסה דעתולבכסיליםיקרה
אולת .ע"ד (קהלתי
' נ') ואטר לכל סכל הואוכן נטדרשי אוסר אדםערום זה
9
מ
"
י
ו
ו
ת
שאינו מתנאה בחכמ
ה
א
ג
ת
מ
ה
ה
ז
.
ו
ת
מ
כ
ח
ב
ם
י
ל
י
ס
כ
ב
ל
ו
ת
ע
ר
ה
ס
ו
כ
מענין
ם
י
י לנם הוא פיהםסיד וריעלה רכר בלבם יוציאוהו נפיהם
כסות ואמרולבכסיל כ
מנלי טיתק( :כד) יד חרוצים תמשולורטיה תהיהלמס.החרוציםמעשיהם נטשפפ
וסטונה[ולב!ירם]תמשולורמיהתהיהלמםכלומריראישרטיהתהיהלפסעוברהחרוצים
המושלים( :כה) דאגה בלב אישישתנהודברפופ ישמהנה .תרגום טילתאדחילתא
בלינא דנברא טדחלאליה (מילתאעציבא) וטילא פכתא טחדיליה שהדאגה משחה
 rפ"ו ל') ושמועה פונה תדשן עצם ,או
וטשפיל הלבודבר פוס טשטהו ע"ד)~Dr
י תורה כמר"א(לעיל ר' ג')כי לקח פ %ואטר (תהלים
יהיה פעם דבר פוברבי
י"פפי) פקודי ה' ישרים משטחי לב ואט' ישטחנה 5לשון נקנה ע"ד (יחזקאל
ת"זל') טה אסלהלבתך .ור' דוד קמחי ז"ל פי' דאגה בלב איש ישחנה כאשר
יש דאנה בלב איש שידאגעל כחיתו ישחה הדאנה וישפילנה ונדבר פוב ישטהנה
כלומ'ישיב הראנה לשמחה בדבר פובשידבר כנגדלבוויאמר השלךעל ה'יהבך
והואיכלכלך (תהלים נ"ב נ"נ) וכיוצא נדברים האלה שהםדברי הבפחון בשםויפיר
הדאנה סלנו ואטר ישטהנה ע"ד(איוב מ'אי"ד)ולפניו תדוץ דאנה עכ"ל בשרש
שחהה בפי שטיני ריומא 6דאגה בלב אישישחנה חד אטרישיחנו לאחריםותר אמר
יסיחנו טדעהו ע"כ ולדעת האומרישיחע לאחרים יתפרשחצי הפסוקהשניודברפוכ
יש0חגוחצירו ישטח את הדואגוהזהירנו שלמה ע"ה טמרהזוכי היא סדה קשה עד
י הדאנה היא המיתה הפבעית והסדה הזאת ההש מהלב כאשר אטר
טאור אסרוכ
ארתחשסתא ~חטיה ונחמיהב' ג') טרועפניךרעים ואתהאינך חולהאין זהכי אם
רע לב ומדה  11באה למי שביקשקנייני העולם הזה הנתמם טיד אל יר וכשישיגם
ויפקידם ידאג אבל הנלבב הטשכיל הטהביל כלקנייני העולם הוה ומתעסקבדברי
אלקיםהיים כל היום ישטה ויעלת וישיש בשמחתה וכבר אמ' 6הדאגה כלות הלב
הדאגה על טה שהיהוהיגון על מה שיבא עלכן הזהר והשטר מהדאגהכי הדאגה
חולי המות ושתיית פס הטותיופר מהראגהואמרו מליצי המוסרי החפץ שלא
יקרהו שום סקרה בעולם הזה והואעולם המקריים הנה חפץ שלאיהיההויהוהפסד
והחפץ שלאיהיההויה והפסד שהואפגעי הנה הפץ שלאיהיה דבר פסעי והחפץ
שלא יהיה דברמבעי הנה הפץ הנמנע והחפץ הנמנע חפץ הפסיד חפצו והמפסיד
עמלעלכן כשלאיהיה מה שתרצה רצה טהשיהיה ואמרו6עלסלך אהדשלקח
חיה אחת מהיות השדה קרובה נפכעה לטבע האדם ואספה בניתכלאים  8חדש
יסיםולסוף שחפה ומצא [ ]1468לבה נמס ראה כמה קשה סדת הראנה והיפן:
(סו)יחר מרעהו צריק וררך רשעים תתעם.יתר שם הואר כלו'יש לצרףיתרון
יוהרטרעהווכן תרנם פבטןחבריהצדיקא ,וררךרשעים תתעם שדרכםהרעהטתעה
ע,.
יע,,י"ח8 .בג"' ישחנח ישתוחחו* .עי'
1מר6ישמשיד  8ס' פוקח לכ"י קמחי
צ
6
מכלליופי
 .בכ"יגדעותבפ'שני חיאדףע"הע"א.
מוסריהפילושפים שששני פ"אסי'י"א
חההלשוןמשונה7 .לאירע מקורו ,הקמלות
ומב ושם
עמל"אינןברורות גל
י
ש
ן
י
נ
ע
ה
"המפסיי
צרכן8 .עיי שם שער חג"ל פ"יסי ב'8 .בכ"י כלשם.

(כ"
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אווזםנצאתממןהררךהישר.והחבררי סשהן' נחטיאשז"ל'פי'יהרטרעהו

קצורר"ר*
כלצדיקישלו[יתר] שאת מרעהוחבירוצריקכי מלמדים זה אתזה דרךהי
ך

רשעים תתעם שאסיפת הרשעים טתעה אותם לרשעים שמלסריםזה את[זה] רשע
וטעוות .ובאנד' תהלים פ' נ" 21טפרש פסוקזהעל דור עםשאוליהרםרע~צריק
1טרעהו]זה ~SINWשג'לש"את"וכ"שוגהנהלרעךהפובסטךצריקזהדודיצנ'(שםכיד
) לאיחרוך רמיה צידווהון אדם יקר חרוץ .פ" ר'
כיצדיק אתהמטני(:כי
יוסף קמחי' as~tשקיבלכךפי' הפסוקהזהכידרךהצייריםשיצורועופות.הייעשו
להם כויה בשרש הכנף כדי שלא יברחומידםואינו טקצץ בכנפיהםבעבור שישארו
בננפיהם והםיפים לסוכרם בשוק ואותוהצייר שהוא בעלרטיה לא ישאר 6צירו
בירוער שיעשהלוכויהכיקורםיעוףמידוויאבד סטטוזה ר"מעל העושר והטטון
שמקכץ אדם נחמס וברמיה כי מהרהיאבר ועניןהחירוךירועכרבתיז"לכאוטרל
רב ספרא חריך רישא ונלשון ארסי לא התחרך .וטשפפ הפסוק לאיחרוך איש
רטיהצירו שלאישיג להכהנ צירו פי' שלאישיגלאוכלו והוןישי אדם חרוץכי
החרוץ רכריו באמונה רוברישיונככד.6וי"ס חרוץ שםכלו' היקר שבהון הארם הוא
החריצות .והנה פי' עד הנה כל רמיה וחרוץ שבספר הזהמענין(לקצן כ"וי"פ)כן
איש רמה את רעהווטענין (מלכים א' כ' ח')כןטשפפיך אתה חרצת שפעטוגזרתי
וכךנוכל לפרש בכל הטפר כל רטיהוחריצה שהם זה כנגרזה בספר הזהכעניןאחד.
י"טי חרוצים טגז' (שטותי"א ז') ולכלבני ישראל לאיחרץ כלב לשונושענינו לא
הניע את לשונווחרוץ וחרוצים מגז'(ירמיהינדי"ח)סחרו אל ארץ לאידעולההלם
ל"הי"א)לני סחרחר ותרנ' סביב סחור סחור שהם טסבבים סחור סחור את החרוצים
לבקש פרפם באשר ימצאו ורמיה היא העצלה הפך התנועה והזריזות ום"םושני
הפירושיםיוצאים למקום אחרכי העצל הזה כשלא ימצא פרפו הוא סרטה הכריות
ולא יחוש אפ יקנה סטון כתרטית טה שאיןכן בסוחריםובחרוציםכי טשתרלים
לעשות מלאכה ואינם חפצים רק נצרק ומשפפ לאבמלוהרמית.וי"טז חרוציםטגז'
(תהליםס'יח יזך) כירקרקחרוץ והוא הזהככלומי הסוחריםבעלי הזהב וכבר הארכתי
ברנר אבל ישלו תועלת בכלהספר .ותרנום הפסוק לאיסתכל צירא לגבראניכילא
וטזליה דבר גש דהבאיקירא .וכנ"ר פ' ס"ז טפרש פסוק[זה] עליעקבועשו לא
יחרוך רסיהצידו זה עשו שלאהועיללו צידו וכל כך לטה והון אדם יקר חרוץ
כרי שיבאיעקבויפול ברכותיו שהואעיקרו של עולם והם חרוצים  6מעולם ,ואאי
נמי בתנחוטא פרשת תולרותיצחק .ובפר' כיצרמעברין 8אטר רבוחיטא טשום
ר' אלעזרבןעזריהטאידכתי' לאיחרוך רטיה צירו לאיחיהולאיאריךימיםציר
הרמאיפי'כעיןטפריקוןיחרוךיאריךיחיהיאריךיסיםוהפעם שלאיהיהויאריךיסים
סי שהרמיהצירו וכו' כראמרי' התם ,ואית' נע"ופי ראשון 9ומיידע להעלההיא
באם עושה תורתוחבילותחבילות טתטעפ ואםקובץעלירירבהוהכיאיתא התם0י
י מבוא ת"לשהייהר"סן' נתמשש המחכר גשריהוכרון mwלרגינועעדחבן כמא"ש
,עי
9

ח"

סי'נ"בשי'ת"ווודא אשר חתם על פ"ר עם הר"י גחמיאשבעיי
ן מטר שם סי' ע"ה .צ"ל פ'
כ"ח8 .עיי ס' היקהלר"י קמחי וגם המכלליופי חגיא פירחי שז גשם חריק'ש~ .קרנטין
מ"אע"א .שע" רש"י 8 .באמת נמצאעד כהפירושכזהלמלותרמיתוחרוץרק*עםא'הייילעיל
דברי מחגרה פח נראה כאינם במקוטם הראה.
ידי(ועי'עודלעיל כצוג כ"ד) .ואולם
י
י.לא טצאתיביום אהד מחמ*רשיםשגירים.
ן *םf .
יf
רוגי
בכ~ 8ניד "19 .ט 9 .R"npיע

v
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אייר[שימאמשוםר']אלעזרבןעזריהמאירכתיכלאיחרוךרמיהצידולאיהיהולאיאריך
ימסצירהרטאישכלמישסרטהוצראתהנריותראהכטההואטפס' שמרםגרמית רבות
לאיחיה ולאיאריך שיםכיאז לא יתקיים הפסוק (דבריםל'כ')כי היאחייךואורך
ימיךבידו רג ששת אסרצירהרמאייחרוךכיאתי1רבריסי [אטר] טשללצייר [שצר
צפריםומשנר] כנפיהם אםמשברכנפיהשלראשונהעל ראשהטתקייטת ואםלאואינה
מתקיימת,מפרשהפסוקעלדרךהמרסהוכילאיחרוךרמיהצירוכןיחרוךסי שהואצייר
רמאייודעלרמותהעופות[ש]146אשריטמרוגידוישלועופותלהרכןבאשולאכולוכיצר
הוא הרטיה הזה שכל ראשונה וראשונה שהוא צר שובר כנפיה על ראשה ופעםעל
ראשה שררך העופות כשגלכרות נפח מבקשות לעופף ומרימות כנפיהם למעלה
מראיניהםער שיצורהשנייהאין מתקיימתבידו שפרם שיצורתברח הראשונה9והגה
הטשל הזהלמי שקובץ עליר שירנה( :כח) בארה צדקה חיים וררך נתיבה אל
טות .פעם הפסוקפעטי' רבותשנים יוסיפועלימי האדם בעד מעשי הצדקה וררך
י לא תקצורנה שטת הצדיקים והלא הכתוב אומר (לעיל י' ב')
נתינה אל מותכ
וצרקהתציל ממותפי'חייםהיי הנפש אל טות שלאיהיה לכם טות הנפש כסות
הגוף .נתיבהבטפיק הא:8
רך

ג*
(א)בן"כס מוסר אבולץלא שמעגערה.בתרגום ברחכ"אטקכל טררותא
דשא.והרי דוד ז"ל4פי' אכ מגז' (דבריםי"גפ') לאתאבה כלומרבן חכם [אונה]
מוסראביו רוצהטומראניוולץלאשסעגערהכילאתחתבוגערה .ד"א6בןחכםמוסר
אכ 6כשהראה בן חכם בירוע שיסרו אביו וכשתראה לץבירוע שלא שמעגערה
בגיחאביו (מלבש א' א'ו') שלא עצבואביו טימר לאמר טרוע בכה עשית ,בךפי'
ר"י (:7satב) ספריפי אישיאכל פוב ונפשנוגדיםחמס .כתרגומאספרי פוטא
דגנרא נשבע פופ ונפשיהון דכזחי 8תתחפיף ,הענין שטפרי פיהו ישבע איש פוכ
אציזצולם  6שכו פונ תפש נתרס תשנע שכר החטם שעשה .וי"מ 9נפש מגז'
(בראשית כ"גה') אםיש את נפשנס כ~מ' שתאות הבוגרים לעשות חמס .ונוכל
לפרשמפריפי אישישבע טוב טוסבעלבן חכם כלומרפרי פי איש שהוא האב
ישבע הבן % :נוצרפיו שומר נפש פושק שמתיו מחתה לג פושק טגז' (יחזקאל
פ"ז כנה) ותפשקי את רגליך לשון פתיחה ולא תטצא בטקרא אלאבענין מאקר
כריבורפהצקשפתיוובמעשהותפשקי[את]רנליךוכןנמצאבלשון ערב!0ופעםהפסוק
סי שיסטר עליו דלת שלא ידבר רק אחר שיכון מחשבתוהיפנ שומר נפשווסי
שפופיק שפתיו לרברתמירכלרוחובלי מיתק טחתהלוולפעטים[רבות]דברבספר הזה
כענין זהולהזכיר(:ד) מתאוהווויןעצל ונפשחרוציםתדושן.להזהירעלהרווצתרלות
ולרוחיקמןעצלת,והר"י ז"ל!!סי'[טי]שמתאוהנפשוואיןתדע שהואעצלוע"ר9י
1בכ'"אותו,ובעירובין שםבזה"ל :משללציירשצר צפרים אם ראשון ראשון טשבר כנפיו
ומשתטר ואם אין משתמר וט' ע"ש2 .כלחלבוןפהמגומגם ונראהשנפלובוטעיות8 .עי,
יי
טגללטפי4 .לעק
י ~6 .HUעי' רש"י 6 .מכ"י בו7 .בפירכם רבטיונה וגםבפי'ריפוששבירנו
ביתא8 .בכ"יובזהוי9 .עי' רשת!0 .ר"ל שנםבלשוןערג"פסק" עגיה נטוס לתאוה חששחהה
יס' חשרשיפלכ"י כןונאת ש' פשק11 .ומארבנו עגןוא' כנרפס19 .שגלח'1ע"ב.
הטריה,ועי
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יגעתיולא טצאתי אלתאמין(:ה) דנו שקר ישנאצדיק ורשע יבאישויחפ.ר.כל
הבריות או נפרש כל הפסוקעלהצדיק ששונא כל רבר שקר ולכך יבאילויחפיר
כל רשע הורנרשקרים.יבאישויחפיר מנו' ובראשית ל"ד ל') לרגאישני (ישעיה
כ"ג) וחפרה הלננה )1(:צדקה תצור תם דרך ורשעה
חפאת .תרגום
כ
"ר
צ
סח*
יקתא תנטור לתלין דתמימין באורחתהון ורשיעא טפלמל
חנ
טוהי .אפ רגילים
,רא
ו תם בקטץחפףוישקוריןאותו בקמץ!ונכוןהוא .פעם הפסוקצדקה תצור תם
דרךורשעה חטאת ותעויתאיי
ש חפאת[2אויהיה] פשפט81ורשעה
תעםש*
ספ
ת.
ינהחפאת
*
הישרהעד שת
סות
תא
*"אטעטוכי רשעתהרשעגורמתעליושיעשהטהחט
החפאת המסולפתוכטוהו התשנו עול 4שעושיםעושים טהעולהטתועבוזה פעםמום
רעיהר ממום אחר:מ)יש מתעשרואין כל טתרושש והון רב .פ" טתעשר טפל
וחסםולסוףאין כלויש מתרוששמפיזורסמון צדקהולסוףהון רב .פ"א 6אעפ"י
שמחשב אדםבענינו ורו14הכיאיןצורך לתקנתדרכו אליזעף ואל הטלל בטחתו
טהנ"הכי כמה פתחים למקום תדעלך שהרייש טתעשר ואעפ"י שאין כלכליטר
שלאהיהלו שוםדבר טתחלהמגז'(טלכיםב' ר'ב') אין לשפחתךכלוכן אםיש
לו סטון אליגבה לנו כמטונוכי יש מתרוששאעפ"י שהיהלוהו!רנ .פ"א6יש
מתעשרואין כלאיןבו חכמה שהיאהעושר.האטימי טתרוששוהון רב אם'ישבו
חכמה .פ"א 7מרת נס אדםכייש שאוסרים שהואעשיר  ]1464אעפ"ישאיןכל
וי"א שהוא רשאעפ"י שישלוהוןרב .פייא 7יש מתעשר ואין כל אםאינו שטח
בחלקו מתרוששוהון רב אם הוא שמח בחלקו(:וו) כפר נפש אישעשרו ורש לא
ybWגערה.פי'כפר נפש איש הוא עושרו שפוסק ממנוצרקהלענייםואשתי כשרש
לא שמע גערה שנתןלו הצדקהבדבריפיוטותחנונים לאשיתןלו צרקהויכלימהו
עליה וכנר אטרו8נדוףהטפייסוטן הנותןלו .פ"א 8כופר נפש איש עשרו כלומ'
תורתו ורשברברי תורה לא שמע גערהכי לא תחת נערה אלאבמכין .פ"א 10מספר
מנהג העולםשמעלילין ומנקשים תואנות על העשיר לפתכופר נפשו כאשריוונת
עליוומישיודעים[ט] שהוארשאינםמעליליםעליוולאשומעיםגערתשופרוטגש.
ובטדרש!' מפרש פסוק זה על טחצית השקל שהשוהבועשירועניולא שסע
הענימן העשיר [נערה] לגמר גדול  tpSnמחלקך(:פ)אורצדיקים ישמחונר רשעם
ידעך.פי' אורהצדיקיםיזרח תמיר כאור השמש שנ' בו(תהליםי"סו') ישישכנבור
לרוץ אורחוזה פעם ישמח האור זורח נראה כשמחונר רשעיםירעךויכבהכייחסר
שטסוילךלכליוןחרוץ .פ"א הפעםהאור והנר 19רמז לנשטות האצולות טאור השם
ורמה נפשהצריקים לאור השטש הזורח ונפשהרשעיםלנר שאיןלו העמדהויכולת
בזטן סועפ וטעם הפסוק שנפשותהצדיקים בהתדבקם באלהיהם[תשמחנה]וכעניןוטנ'
(ישעיי ס"אי')תגל נמשי באלהי(תהל'מ"רי"א)ישטחצדיקוחסהבו ונפשות הרשעים
תרעך טתכלה ותאבד מתוך הקהל ומחיי העולם הנא:ר) רקבזדוןית! טצה ואת
נועציםחנמה.יתןהטזיר מצהומריבהבעולםועםאעצים חכמהלהנצלטאוהבטצהואת
1ע ,,מאש ,ע,,
 2רש"1ובמיוחסלהראב"ע5 .בב"",משפט 4כתובכזהאיש בפקלאומההמשר
נראה שבמקשהתשבו צ"ל
ואולי רחפו לנגד מחברנו דברי הכחובבחדליםי"ראי "11tph
י,ב
,
עלילה וכה מרוט חטעהו.הת6עע
ימאירי8 .בכ"י גם7 .ע ,,שרהט חרב לפרקיאבהה פ"ר ט"א.
ימאירי11 .רש" ,המאג"כ דרשהזו בשם מדרשאגדה!9 .בכ"יוהנה.
מ"במיע"ב9 .ע,1רש"י0.יעי
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סטו עם5 :א) הק טהבל שעתוקובץעלירירבה .תרג' סטונאמן עלוא ברטיותא

פער ורמכנישויתקרב למסכינא מגיא ממונא כלום' ההון כשהוא מקובץ טהבל בגוילה
ונניבהיטעפוקובץ עליר שמסונויניע כפיווידיו ירכה ,והאטת כך הוא כי הטרק
ייגיעה ועמל לא יוציאמ אלא בשקופות הראויים לעשות משפט
הכא לאדםעליר
א
ל
א
ל
ל
א
"
ד
ר
ב
ר
אשר
ו
נ
א
י
צ
ו
י
ה
ז
ה
ב
ר
י
ש
.
ה
ז
פ
ע
ט
י
ו
כ
"
א
ראוי
וצרקהוהטמון
כן
י
הון טהבליטעפ טהנלפיזור שיפור טבועואפי'טעםימעפסמונו וקובץעלידירבה.
וברישניצר טעברין 2אמר רב אחא בר רב חסדא אמר רג הונא מאי דכתיב הון
מהכלימעפועי אם ארם עושה תורתו חכי~ת חביטת שעפ וקובץ עליר ירבה,
ואית בע"ז פרקראשוןי .מבאור הענקשהלואר הדברניחיריטעפ ששוכחמה שלומד
שאינויכול לחזורעל הרבר פעטים רבותוקונץעליר סעפמעטירכה וכראם' התם4
רב נחס! נריצחק אג' אנא עברתאואקיים תלטודיבידי ,ולמדרש הוה אנו תופשק
הון טהבלימעפ שררשו חבילותחבילות ואותיות אחה"ע טתחלפיס5 :ב) תוחלת
סטושכה טחלה לגועץחיים תאוה באה.פי' כשמיחל הארם להוציא חפצו ותוחלתו
נמשכה והוא טחלת לנו וכשתאוה באה התאוה היאעץחיים וטרפא .ואמםכ .כחב
אדם אחר למלך אחד ד' פורים הפור האחד הצורך והתוחלתהביאונ.אליך והשני
עם החסרוןאין סבלעל העכוב והנ' החזרה טבלי הצלחה נקמה באויבים והד' או
הן עושהפרי או לאוטניח .ונפסיקת' החדש 6תוחלת מטושכה מחלהנלנ] זה
מארש אשהובועלה לאחרזטןועץחיים תאוה באה זה המארש אשה ובועלה סיר,
ד"א תוהלת טטושכה טתלת לב זה רוד שנמשח ומלך אחר שתי שניסועץ היים
תאוה נאהזה שאול שנמשחוסלך סיד ,ד"א תוחלת טטושכה ונו' אלו ישר' ער
שלא נגאלו אתה טוצא כיק שבא משה אצל ישראל ואמר להם אטרלי
(ש ]148הכ"ה אמור להם לישר' (שטותנ' ט"ו)בני פקר פקרתי אתכםאמיולו
סשהרבינו לא עדייןזמן פקורה (איובוי י"א-י"ג) מה כחי כי אייחל ומה קציכי
אאריך  twosאם כח אבנים בחי אם בשרי נחושה אס כחן של אכנים כחנו ואם
בשרינו של נחושת הואוכיון שא"ל (שטותי"ב נ') בחדש הוה אתם נגאלים אסרו
דיןסימן פובועץהיים תאוה באהע"כ .וכפ' אין עומדק 7אייר הייא בר אבא אייר
יוחנן הטאריך בתפלתווטעיין בה סוף באלידי מחלת לב מאי תקנתיהיעסוק בתורה
שני ועץחיים תאוה באה וטנאלן עץ היים,
ו תורה שנ' (משלי ג' י"ח) עץ חיים
א
ו
ה
ה
ו
צ
ט
.
ם
ל
ו
ש
י
ר
"
ע
א
ר
היא למחזיקים בה5 :נ) בז לרבר יחבל לווי
שאז"ל"
ו
ל
שעה
אדם
שאין
אל תהיבז לכל ארם ואל תהי טפלינ לכל דבר שאיןלך
ואין לך
.
ו
ל
י"מ" ממר'
דבר שאי! לו מקום לכך הזהיר שלמה ע"ה ואטר בז לרכר יהכל
ר
ס
(דברים כ"דו') לאיחבולרחיים ורכב כלוס' יתטשכןלו וטעמו ימ בירו צא ולסר
טאהייוסף שסכרו אתיוסף ולסוף נמסרובירווב
 ,אנשי גלעד ליפתח ואחיו לרוד
וסנבלפוטוביה לנחטיה וכטוהםרגים .וי"מ0ן יחבללו ממר' ('סיר השירים ב' פ"ו)
מחכלש כרמיםופעם הפסוקבזלרנר המוסריחבללו וישחתנעכורו וירא טצוה הוא

י

שם עי,
' האירי2 .נ"ר ע"ב ,ו
:י"ס ע"א4 .
התקוה.
!עי
מבחי הפניניםשע
יה לאתר
6פסיקתא דרב גהנא פסקא  '1דף מ"ר א' וקצתשינוי לשון ~ eeכי שם איתא ומטל
זמן 7 .ל"ב ע"כ8 .פרקי אבות פ"ר ס"ז9 .ע ,,ר' סעדיה גאון,' .ו לא מצאתי בפרושים

עייב.ן י

שבידח,
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וו

ישולםישב בשלום והתרגום ישתלם טנתא .ובמדרש תהלים פי ל"ר אמררוד
לפני הבייה כל מה שעשיתיפה עשית אכל השפות שבראת מה הנאה יש לפניך
כשאדם הולך בשוק ומקרענגריו והתינוקות רצים אחריו ופעם משחקים מטנו וזה
נאה לפניך א"ל הב"ה דורעל השמות אתה קורא תגרחייך שתצטרךלווכן הוא
אומר שלמהבו לדבריהנללו שיתמשכן לוכעני! שנ' (שמות כ"כ כיה) אם חבול
תחבול ,ד"א א"לחייך שתצטער ותתפללעליו ער שאתגנהלך לא עשה מעט ער
שהלך דור אצל אכיש והוצרך לעשות עצטו שוטהוכו' כדאית' התם ע"כ ,צא ולמד
לפי שרור קצץ 2כנףהמעיל אשרלשאולויכסוהו בבגדיםולאיחםלו(ס"א א'א')הוי
בז לרגריחבללו הואבזה אתהבגדיםלכךאינונהנהמןהבגדים(:יד)תורת חכםמקור
חיים לסור ממקשימות .תורת חכם מקורחיים שהוא מלמדם לסור מטוקשי מות
והם המשעים .ד'יא" תורחו מקור חייםנובעלכל נאי עולם ללמרם לסור ממוקשי
טות( :סו) שגל טובית!הן ודרך בוגדיםאיתן.פי' הטשכיל לבד ימצאחןבעיני
אלקים וארם ע"ר(לעילני די) ומצא חן ושכל טובבעיני אלקים ואדם וררך בוגרם
איתן טגזר' (דברים כ"א ר') נחל איתן (בטרברכייר כ"א) איתן טושבך שהוא תקף
וחזק וקשה ותרגו' ואורחא תקיפארבזוזי תיבר(:טז) כל ערום יעשה ברעתוכסיל
יפרוש אולת .במם' מגלה 4כל ערום יעשה ברעת זה רוד כטרייא (טלכים א' א' ב')
יבקשו לארוני הטלך נערה וכל מאןדהויליה גרתא מפיקליהניהליהוכסיל יפרוש
אולת זה אחשורוש רכתיב (אסתר ב' ב') ויסקר הטלךפקירים בכלמדינות מלכותו
וכל מאןדהוי ליה ברתא אטטראניהליה סיניה(:ין) סלאך רשעיפול ברע וציר
אמונים מרפא,לשולחיו .ובמדרש" מלאך רשע יפול ברע זה בלעם שא"ל הכ"ה
(בטרבר כ"גלייה)לך עם האנשיםוהרשיעליחןעצה לבלקונפל ברע שנהרג בחרב
וציר אמונים מרפא זה משה שנ' בו (שםי"בז') בכלביתי נאמן הוא ונתנהעלידו
) רישוקלן פורע מוסר
תורה שנ' בה (לעילגי ח') רפאות תהיה לשרךוגוי(:יוד
ושומר תוכחת יבכר .פי' מי שהוא מורע מבטל המוסר ~קחלו רישוקלון אבל
שומר תוכחתיכבד:דט)תאוה נהיה תערבלנפש ותועבתכסיליםסורטרע .פי'תאוה
אינה עריבה לנפש אלא בהיותה אבלאחרהיותה מתחרט אדםעליהואפי'הכיתועבת
כסילים סור -15ע אעפ"י שיורעים שהתאוה עוברת כמעט קט ונמצאת [אחריה] חרפה
אינם סרים מלרדוף אחריה .ד"א" לפי שהתאוה תערב לנמש כשתהיה לפי' תוענת
כסילים סור מרעויהיה נהיהמענין (דברים ד' ל"ב) הנהיה כרכר הגרולהוה .ונוכל
לפרש נהיה מנז'(דניאלביא') ושנתונהייתהעליו והואטענין שנר [ ]1478וכתות
ופעם הפסוק סי שהוא בעל נפש כשטשנר 7תאותו אז יערנ לו אבלהכסילים
תועבתם סור טרע שככר הורנלובו וההרגלעל כל דבר שלטון( :כ) הולך את
חכמים יחכםורועהכסיליםירוע .והכתיבהולך את חכטים וחכם והכל אחד אלא שזה
לשוןצוויוזהלשוןמקור ,ותרגו'דמהלךעםחכימייתחברודמתחברעםסכליטבאיש
ליה .ורועה מנז' (לקמןכייזי') רעך ורע אביךירועטנז'(תהליםב'ט')תרועם בשבט
ברזל ואמרויכי טנהג כשרוצה הטלךלהענישמי שחטאלו אם חכם הוא אופרעטו

י

1ככ"י נראה .בבנ"י קצע .י
:ע" רשי .מ"ב ע"ב .מש"י הביא ג"כ ררשה ח
;
אכן במררש לא מצאתיה6 .ע" רשי .בכ"י כשמבשר" .בכיי ואמר.
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כסילכוילהענישועונשגדול ואמרובעלי הסוסר 1השתדל לשכת כמושב כעלי

השכלה! אוהנךהןאויבךגי השכל אוהב בשכל וצוה חכם אחר לבנו בראותך
חכורות אנשיםיושביםתן להם שלום ושכביניהם אס ראית אותם טדברים בדברי
חכטה התסידישיבתךביניהם ואם לאו קוםמביניהם .ושמעתי פ" יפה לר' אברהם
ן'גליני  ~satונלך את הכטים יסכם שהולך בעקבות ההכטים יחכפואפי' שהוא
זנב ע"ד5וויזנבלאריותורועה טגז'רועה צאן כקטרוסי שהוא ראש וקצין ורועה
כסילים זרוע אעפ"י שהוא ראש ע"ר 4ואלתהי ראשלשועלים ,והפעםכי החכטים
ילמדוהו ויכנדוהו והכסיל לא כן יאסר כי דרך הארי לשוםונכועל ראשווררך
השועל סרוג הקורישים ראשובשוליו וטשלו טשליפה במררש6למי שנכנסלחגות
של בושם אעם"י שאיש סוכרלו ולא 6קח טסטהואיוצאוהרינגריוטבושטותואי!
ריסןזזטעליוכלהיוםועליו הכחוג אומרהולך את חכטיםיהכםורועכסיליםירוע
טשל לאחד שנכנס לחנות של בורסקי אעפ"י שאינו סוכר ולקה בלום יוצאוריח
בגריו ט6כלכשואיןריחוזזמעליוכלהיוםהויורועהכסיליםירוע ולאעור אלאסי
שספלך עם חכםכל מישרואו טהלךעטואומר[6לישהואחכםלאהיההולךעםחכם
כטוחווכלסישהולךעםכסילכלמישרואהאותואוטר]לולי שהואכסיל לאהיהטהלך
עם הכסיל הזה (Wb) :חפאים תרדף רעהואתצריקים ישלםטוב .כתרגו' לחטאי
הרדף בישוש ,ויש הפרשבין החפאים וחוטאים כי החופאים נקראיםהחופאים פעם
או שמםוחטאים הם שהורגלו בחטאים עד שיפולעליהם שם חפאיםוכןגנבוגונב.
ואתצדיקיםישלם פוב,טישנידו לשלם והוא השם(:כב)פוכתחילבניבניםוצפון
לצדיק היל חופא .התרגו' גברא פנא טורית לבני נטהי וטתנפר לצדיקיא עותרא
ן רשעוצדיק ילנש ואומר (אסתרח'בי) ותשם אסתר
דחפאה ,ע"ד(איוככ"ויא)יכי
אתטררכיעל בית הפן( :כב) רב אכל ניר ראשים ויש נספה בלא טשספ .והכתוי
ן בזוללי בשר לסו על כן רב אוכל תחלת
שטר(לקמן כ"נ כ') אל תהי במובאייי
עבודתותנואתשרההעניות1תעשהחעבדכי זוללוסובאיורשוישנספהבלא משפטטגז'
(לעילח' כ"א) להנחיל לאוהבי יש שהסמק נספה כשלא יוציאוהו כראשו וכטשפפו
נהימת
ו ונאשר אטר חכם אחר 6הסיפוק בסטוןחצי ההוצאה .וי"א 7לפעמים יש ר3
אכלורבתבואותבניר ראשיסשיעברו ארסתםויעררוה ויחרשוה כרת וכהלכה וישנעו
לחםויש נספה בעבור שאינויודע משפתנירה וזריעה וכענק שנאסר (ישעיה כ"ח
כ"ו)ויסרו לטשפטבענין הזריעה ותרגם מגיאות עיבורא תקל מסכנא ואית רמוסיף
ברלף פלח בחלקתיה .8ובטס'חנינה פ"א 5דורש ויש נספה בלא טשפט כששולחין
טלאך הטות להטית ארם וטתחלף לו שסו נאחר ששטו כשמו וממית אותו:
(כד)חושך שנפו שונא ננו ואוהב שהרומוסר.כתרגוטו"! דהשךשבפיהסני בריה
וררהים ליה סקרם ליה מררותא ,שחרו מנז' (הושעו' נ') כשחרנכון טוצאו ופעם
הפסוק שהחושך שבפו טלררות את בנו לסוף בא לשנאתו כי .צא לתרבתו רעה
ואוהבושהרו טומר תמיד לבקריםייסרהו[מפי] ר' אברהס",ל!'( :כה)צדיקאוכל
לשובענפשוובפןרשעיםתחסר .כתרנוטו[ !9צריקא]אכלושכעאנפשיהכיהצדיקזם
ע,1
י מקור הניאמר 2 .מכש .ו :פ"א פ"ר מ"כ 4 .שם 4 .מררש משל'
6ע ,,יולא מדעל
7
מבחרהפנינים פ"ר .בכ"י וא' שי' במיוחס להראג"ע" .תרגום שגירנו תרגם ג~א.
9ר' ע"ב10 .גכ 1,,מתרגש!1 .ע ,,מבש19 .גכ"י כתרג1מ.
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אינם אוכליםרקלקיוםהנפשלאלתאותהמאכלוכאשר נטראכילתו' הצריקיםאוכלים
בשביל שיחיו וברשעים כתיב בשביל  )14764שנאכליוזה מעםובפן רשעים תחסר
ואינו שבע והפסוק שאמר בצדיקלשוןנפים וברשעלשוןבטן שזהרוחני תהנופכי.
ובפסיקתא תמיר 8צדיק אוכל לשנע נמשו זה אליעזר עבד אברהם שאמרלרבקה
(נראשי'ב"רי"ז)הגמיאנינאמעטמיםמכרךגמיאה אחתונטןרשעיםתחסרזהעשו שאמר
כ (שם כיה ל') הלעיטני נא שפער פיו כגמל ואטר אנא פתחי לפוטי ותהא
ייעק
משלחואויל ,ד"א צריק אוכל לשבע בטנוזה רות המואביה רכתיכ בה (רותב'"'ר)
ותאכל ותשבע ותותר ששרתה ברכה במעיה ובפן רשעים תחסר אלואומות העולם
וכו' כדפי' התם .ותוכל לפרש צדיק אוכל לשבע נפשו שהקב"ה טשלח כרכהנטאכלו
וגטצא שבעורשן ע"ר (טלכים ב' ר' מ"ר)וית! לסניהםויאכלוויותירו כדבר ה'וכטן
רשעים תחסר שמשלח טארה במאכלפ ע"ר (טלאכי ב' ב') וארות* את ברכותיכם.
פ"א צריק אוכל לשובע נפשו ונמצא אוכל בכל שעה שאוכליםבני ארם ובפן
רשעים תחסר שלפעמים אוכלים אכילה נסה שמעכנות אותם לאכולאכילותרבות.
ד"א' כפעם(תהליםל"די"א)כפירים רשוורעבווגו'.ונכנס פסוק חשך שנפו שונא
בנונין רב אכל ובין צדיק אוכללהודיע שצריך האדם להשתרל להודיע להזהיר
אתבנוטאכילותנסות הא סורר ומזרהלפי שהוא דלל וסובאירדההתורהלסוףדעתו
י בישיסעורהשהנאתך משוךירךהיטנה:
ונתחייבסקילה,ואמרו מליצי החכמה,5ינ

רשי*

(א) הכטות נשים בנתה ביתה ואולתניריה תהרסנו .החית בפתח שהחכטה
בניטים בנתה כיתה כאביגיל שטצלת את נעלה וכאשתאון בן פלח כסו ?,מפורש
בפ' חלק 6ואולתכידיה תהרסנו באשת קרח וארבל אשת אחאכ( :ב) הולך בישרו
ירא ה'ונלוזדרכיו בוזהו .לירא את נלוז דרכיו הוא הפך הולך בישרוידאיגו
הולך בדרך מיושר אלא מפה דרכווהוהל"
ך דרך עקלקלותושגיהפכיםשונא.ם זה את
זה .ר"אי בוזיהו מוסב על השם האמורבפסוק ע"ד(כמדבר פ"ו ל"א)כי רכרה'כזה:
(ג) בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשטורם .י'?רש גאוה,בלבו שרש הגאוה
ולשונו הענף מגו' (ישעיה י"א א') ויצא חטר טגזע ישי .רייא 8שרנרי ולב
אדם כמו החוטרוהוא הופנט שמכיןנו .ד"א 5דבריו גורמים לולהכותו בשבטכאילו
שבטובפיו ושפתי חכמים תשמורם תשמרםמלרכרגבוהותכי שפתיהם כדלת נחשבה
לשמור מוצא מיהם( :ד) כאין אלפים אנוס בר ורב תבואות נכחשור .חרג ,אתר
דלית תורארכין אורותא וסוגעא רעללתא בחיליה דתורא .אלפים סנז' (תהלים קם"ד
י"ג)צאננו מאליפות והפעם כשאין אלפים לחרוש בהם אז האבוס כרונקישאיןנו
כלום ורב תנואות בכח שור כפי שהשור כעל כח כך תהיה החרישה והתבואה כפי
החרישה א"כ הכלתלוי בכח השור ,וטעם הפסוקשסובל הארם פורח השוורים טפס
תועלת שמשיג מהםכן שפתי חכמים תשמורם שלא לדבר גבוהות כנגד מוסר פיהם
'המלית הא 4נראותכמיותרות2 .הכשןמגומגם קצת" .בכייבטעותוכסיפוניתמידוהוא

בפסיקתא רר"כפיסקא את קרשי לחמי (שמחברנוקוראלה פסיקתא תמיר) רף נ"ט ע"א "?1 ,כל
המררשיםשצייןכ"ש מאכער שםבהערותיו4 .לאמצאתישניהפירושיםהאחרונים בשאר הבפרשיה.
,,.,6גטיןע'ע"אומלתזינינישיליתא 6 .DVק"וש"א1 .ע"רש"י8 .עי'מכלליופי9 .ע,,רכטמעריה.

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

74

משלייד ,ד--ט

שיש להם ~שא טשא וטורחהעם טפס ההועלת שטשינ מהם שאםיבעת בהםימונו
אחור טלקבל תוכחת אבל כשיסבול להם פעם אחר פעםישיבו ללבם להזור למוטב
או פעם הפסוק לסבול הרב פורח התלמידים כמו שסובל בעול פורח השוורים  1כי
ברוב התלסירים יהחרד יותר או בא להזהירהועל עבודתהאדטה .ויייט באין אלפים
אבוס וגו' כסו צאן אלפים8ויהיהמענין(ישעיה ט' כ"ט)ולאין אונים עצמה ירבה
וטעפ הפסוק בכחואון השוורים והאלפים האבוס בר טלאבר ולחםומזוןולפיזה ורב
תבואות בכח שורנכלעניןטפי ר' יהודה אבתטרא ז"ל'( :ה)עדאמוניםלאיכזב
ויפיחכזבים ערשקר.פי'[עדאמונים] אפי' בדיבורבעלמא לאיכזבויפיחכזבים אפי'
בערותהוא טשקר ההזרערשקיים' .ד"אעראמוניםלאיכזב פי' האמת והכזב שני
]  6והוא נשינת
הפכיםויפיחכזנים עד שקרכי השקרוהכזב אחרויפיח כמו[....
רות שפתיו תרני (כראשיתכיוי) ויפה כאפיו נשמתהיים [ונפה באנפוהי נשמתא
דחיי] 0( :נקשלץ חכטהואין ורעתלנבוןנקל.כיון שהוא מכלהשעיהיובליצנות
אימתיילמוד חכטה .ונ' טעלות הן ,המעלה הראשונה חכמה וסממה מגיעים לבינה
הנדולה סטנה וטן הבינה טניעים למעלות הרעת שאם אע בינהאין דעת ואעפ"י
שהוא אוטר 6אםאין דעת אין נינה אין הכינה שלטה שתשלום הבינה להשיג אל
טעלות הדעת לנחור הדיעות הברורות ולהרחיק האחרות כבורר אוכל טתוך הפסולת.
ואטרשע"הכיהלץיבקש אפי,המעלההראשונהואץאבלהננוןמשיגאפי .הטעלה הג'
וזה טעם ודעת~כוןנקל והיה משפפו נקלהובאכמוורעתלנפשךינעם(לעילב'י'):
(ז) לך טננד לאיש כסילובלידעת שפתידעת .מנגרפי ,מרחוקכלומר התרחקממנו
וכן (ט"בביז')ויעטדו מנגדפי' טרחוקוכן(ביאשית כ"אטייז)ותלך ותשב להמנגר
הרחקיופי' אס תתחנר לאיש כסיל סופך שלאידעתחכמהע"כ.ולרעת הטדקדקים
כשהטלה הזאתהיא בקשור מ"מ היא מורהעלהריחוק וכשהיא בקשור לס"ד ה.א
מורהעל הקירוב כטו (שם ל"גי"ב) ואלכהלנגדך לכךיש לפרשלך טנגד לאיש
כמיל להתרחק וללכת מנגד לאיש כסילי או לטיה לאיש עוטר במקום שנים וטשפמו
ולגלירעת שפתי רעת כלום' התרחקול טנגד לאיש כסיל ולאיש שלאידעתוחכם.
ךיל שאם לא תעשהכן ובל ירעת שפת.
ורב פערי'ז" פי' טנגד לאיש כס
לימתחבלרךעם הדומה לך וע"ר לא לחנם הלך זרזיר אצל עורביו
דעתולכך תהיה
ותרנו' ויל באורחא אחרתא מן קדם סיכלאדלית בשפותיהידיעתא .וכמה קשה
ישיבתהכסילכי אםיש דבר ri~pטן הטות הוא הכסילות וכך אמרו 8כי מלך
טטלכי טערנ רצה להעליל עלילות על אחד משריו וענהומיניענויים ולא חשש
להם עד שחבשו עם כסיל אחר בכית אחר ואז ביקש מהמלך שיחסולעליו שלא
לענותועינוינדולכזה שאין אדם דר עם נתש בכפיפה אחת"!( :ה) חכמתערום הבין
דרכו ואולתכסילים מרמה[.הבין דרכו] לפלפ אורהנכון ואולתכסילים מרמה תניאם
לרמות את הבריות( :מ)אויליםיליץ אשם ובק ישריםרצון .בתרגו' כסיליטתלין
נחפאה כלומראוילים כל אהדואחדיליץוידבר אשם מגו' (בראשית מ"ב כ"נ) כי
8ע ,,מטא4 .אולי

)בכ"י בשמרים2 .נראה שצ"ל צנה ואלפים ונסתו לתהלים ח' ח'.
' ה' או בחמהלזה 6 .אשתפ"נס' כ"א.
כונתו להכתת דלעיל י"ב י"ז 5 .פהצרירלהטיףתהליםי

7עיי בנרפס8 .הילין מזהע"א9 .עיי במבחרהפנינים בכמהמקומותכעיןזה וכןבמוסריהפילוסופים
שערשני פרקי"ס סי'י"ז,אגל המעשהשלהסלךממלכי ערבלאמצאתי10 .ע ,,גתתותע"בע"א.
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שא

המליץבינותם וביןישריםרצון כי הם מכבדים זה את זה בדברי רצץ ותחנונים.
פ"א !אויליםיליץ אשם מגז' (ישעיה כ"ח כזב) אל תתלוצצו כלו; כל אהר ואחד
מהאוילים מתלוצץבקיבן אשםואוטרוכי נשביל שאביא אשםיתכפרעוןולכךאינם
משתדלים להביאו ובין ישרים רצון שמביאים אוהו ונרצה להם .פ"א 2שהאוילים
מתלוצצים נעון לכך אץ חוששים לחטוא אבלבין הישריםרצון שנוחה מהם רוח
הסקים ורוחהבריות .פ"א שאומרים נחטא ונביא ,DUtNויליץ  "DSזה מענין הדיבור
והאומר אחפא ואשובאין מספיקץ בירו לעשות תשובה" .פ"א אוילים יליץ אשם
עד אולתם האשם  4שמכריזים עליהם טעשיהם שהם אוילים ולפי' זה האשם הוא
הטליץ לאהאוילים .פייא אוילים כל אחר ואחר יליץ אשמו ע"ד (קהלתי
י ני)
ואומר לכל סכלהוא.ובויקרא רבה פ"ט מפרש פסוק זהעל הדרכים שכתבתי:
ע מרת נפשוכעוהייז
(י) לביודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערבזר .פי' כשהלביוי
שימנע אותו מתענוגי העולם הזה אז בשטחתו לא יתערב זר בעולם הבא שתשטח
ותגל נפשו באלהים שטחה שלטה מבלי תערובת דאגה .רייא 5לב יורע וגוי טרחו
ועמלו נתורהלכן בשמחתם לעתיר לבוא לא יתערב זר אם מצר הוא עכשיו שמח
הוא לאחרזמן .ד"א לביודעוגו' אלו ישראל בגלות ובשמחתו לא יתערב זר לעת
קץ הגאולהונוכל לפרשהענין [1476ן מה שאטר [החכם] טרחב אחרי טצר
ומרפא אחרי מחלה כשמש אחרי הטמר כן יטטחה אחרי טרירותאי
 ,בעולם שמחה
שטחה6
גדולה ממנה וזה מעם הפסוק כשהלב יודע מרת נפשו ובאה לו
אחרי
ר שלא יתערב בה שום פסולת דאגה:
המרירות אז נשטחתו לא יתערב ,
(יא)בית רשעים ישמר ואהלישריםיפריח.יעמור כעץ פורחי והאמתכן הוא כשישטח
בית רשעים אז אהל ישרים יפריח להזהיר את העם[עלן תורה ומצות.7ולפי שטגמת
הרשעים בעה"ז להתישב ישיבה תטירית אמר בהם בית אבל ישרים דים באהלכי
העולם הבא הוא בית מושכם האמיתי'(:ב)ייט ררך ישר לפני איש ואחריתה דרכי
מות .בתרגוםאית אורחאדסניריןבני אינשא דתריצא היא וסופא דאורהא מוחא.
וכאשר אמרנפסוק('נ) גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שטחה תוגה .שבשכר שחוק
וקלות ראשנעהייז יכאב לבבעוהיצ ואחריתה של שמחת הרשותתוגה(:יד)מדרכיו
ישבע סוג לבומעליו אישטוב[ .ישבע] מלשון(לקמן כ"היזו)פןישבעך כלומרימאס
מררכיו 8שאינם נכוחות מי 9שהוא סוג לב טעורב עם סיגים כסף שהוא הפסולות
והזיוף,סוג !0ע"ר(ירמיהי"ו י') לתתלאישכדרכיווכפרימעלליו.פי' הקמחי ו"לי!
מוג מגו' (תהלים קכ'טה')יסוגו אחור ,לב ממ' (לקמן י"ס א') קונה לב כלומר מוטה
ומוסרמהרעת.ומעליואישטובכלוסומעלסוגלבראוילהתרחקאישמוב.ד"א1'SYDIוגו'
אישטובלאיעשהרברערשישאל למישהוא למעלה ממנווזה מעםומעליו .ד"א איש
טובלמעלהממוגלבכלהכנות(?)ינשאווירוטמו אתהטובויפילו אתהרע.וי"ט12מעליו
טנז'(תהליםא'ג')ועלהו לאיבול שמרמה המצות הקליםבעליםוהחסורותבפרי ואטר
1ע ,,ברכת אביהם 2ע ,,במצחם להראב"ע3 .יגמא פ"ח מ"ט4 .בכ"י בעד,
חסכונה שאולתם'תעיר על אשמם ,ועי' פ" רס"ג .ועי'רש"י .ובכ"י כתב וגאה  6שמחה
נטעות ב' פעמים 7 .פה נראה חסרון דברים ככ"י9 .גכ"י בדרכיו .פבב",מפני !9 .המלה
סוג נראה פה כמעתרת11 .עי' שרשי רר"ק ש' סוג ,והמיות "פי' הקמחי ז"ל" כתובות גכ"י
בטעותלפני "מעורב עם סיגים כסף"!2 .עי' במיוחס לראב"ע ומאירי.
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שאפיימן?ליוישבע פוב(:פו)פתייאמין לכל דברוערוםיבין דברלאשורו.פתי

ן לאשורו הראוילו,ונתן טעם לרבר(כשע) חכם
יאטין ומסתברברי הבל! ,וערוםיבי
ירא וסר טרע ,לכךטקנל עצה פובהועוזב עצהנבערה.וכסילמתעבר ובוטח ,מתעכר
פי' רשני ז"ל  ptnnDלעבור בחזקה שעושה עבירות ובוטח שלא יענש ולכך
יסיתוהו טהרה .פ"א פת*יאטק לכל דברויזהר גם הוא  2חכםירא וסר מרעוכסיל
מתעבר ובופח נשהכטיל מתעבר ובופח ונכשל טנז' (ירמיהי"ב ה') בארץ שלום את
בופח .פ"איאמין לכל דבר שאינו[מנין] בכונת המדבר אתו רקיבין הטשפפויעזוב
השנה ,וערוםיביןלאשרו שלמרבר לאיזה דרךנוטיםרבריו .ד"א חכם יראפי' החכם
אע"פ שהוא סר טרע הואירא תמיר אולי יחפא וכסיל אעפ"י שעושה עבירות הוא
בומח .חכםירא וסר מרעוכסיל מתעבר ובופח ,בב"ר פמייד טפרים פסוק זה על
אנרהם שהיה חכם באצטגממתוהיה ירא שאיתטולירואייל הכיה (כראשיתט"וא')
אל תירא אברםשיוקיר וסר מרע(:ין) קצר אפים יעשה אולת ואיש מושתישנא.
סי שאש ארך אפים ויכעס כל שעה הוא הנקרא קצר אפים והוא מעשה אולת
כי כעסבחיקכסיל ( mpקהלתז' פ') ואיש מזמות ישנאבעיניהבריות.ונוכל לפרש

ואיש סוטותתובותישנאבעיני קצר אפים(:יה)נחלו פתאים אולתוערוטיםיכתירו
דעת 4יקא כתר הרעתעל כן(יט) שחורעיםלפני אובים ורשעיםעל שערי צרק.
שיהיומחזירים על שעריו ופתחיו לנקש פת לחם .פ"א שחו רעים שאע"פ שררך
הרשעיםיצלח b"Dלא תאר ולא הדרלו לפני המוכים וכן שחורשעיםעל שערי
צדיקערניצער לא יפתחפיהו (לקטן כזדז') כלומ' במקום וער חכמים( :כ) נם
לרעהוישנא רשואוהבי עשיר רבים .גם לשוןרבוי כלומ' לאריו שישנאבעיניכל
הבריות אלא גם לרעהוויודעיווטכיריומלפנים ישנא רש ואוהבי עשיררבים ,וכל
זהעל שנטצאת אהנתםתלויה בדבר בעושר וברשוכי מה חטא זההעניעדשישנאו
אותו .ובמקום אחר(לקמןי"פז') הוא אומרכלאחי רש שנאהו ט"מ סטך לפסוק
זה (כא) בז לרעהו חופאומחונןענויםאשריו .הפךבזלרעהו שימצאח!כעיניו.3
א ]148בנר אמ' בפ"א מנתרא 4הנותן פרומהלעני טתברך בששה ברכותוהטשייסו
ברברים מתברך כי"א ברכות ,והואקריענוים וכתיבעניים וברוב העמים עניים הם:
(כב) הלאיתעוחורשי רע וחסד ואמתחורשיפוב .כתרגו' וחסדא וקושפא למאן
דחשבן  Rnleכלומר חסר ואמתיבואון לחורשי טוב( :כב) בכל עצב יהיה סותר
ודבר שפתים אך למחסור .פי' נא להשמיעה שבשחוקיקל האדם בעיני כלרואיו
אבל נכל עצביהיהלו יחרק ודבר שפתים היתרון אך לטהמור .ר"א 5בכלעצב בכל
טורח ועטל ועצבוקניןויגיעה שאדם קונה ופורח לצורךפתייתו יש יתרון ותועלת
וטעלה ועושר ושררה ודבר שפתים אך עטל שפתיםאין בהכי אםחפרוןוגרעוןכי
השיחה הנטלה התוספתבה הואחסרוןוכשיהיו רברים מעפים או הוא טותירומוסיף
שכר כסו שנ' (קהלת ה' א') האלהים בשמיםוגו' ע"כ יהיו דבריך מעפים .בנ"ר
פפייפ בכל עצבכל דבר שנצטעריוסף עם אדומת היהלו יתרק ממנה ורברשפתים
ע"י שאמר לשר הטשקים (בראשית מ'י"ר) כי אםוכרתניוגו' נתוסףלו שתישנים
ויהי מקץ שנתיםימיםע"כ .וכל כך הפליאו עד שאסרו בתלטור ירושלמי בפ"ב
!עי' רש"יפתייאמין לדבריהם 1ניסת אחריהם 9 .פה חסר כנראה הפירוש למחציתו
השני של פשק ט"ו הכלל הלשון מגומגם8 .כנראה צ"לבעיני ה' 4 .ט' ע"ב5 .ע" רש"י.
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דברכות ובפ"כ דביכורים שחנה נעבור שהרכתה בתפלה קצרהיטי שמואל שנ'
(ש"א א' כנב) וישב שם עד עולםועולמו של6י חמשים שנה ושתי שניםשנמלחו
דוי נ"בהוי ודבר שפתים אך לטחסור מ"ט העמירו שם הדברביחיד אבל בציבור
סרבים בתפלהויפהלהם .ונפ'איןעומררן 1מפרשבכל עצכיהיה מותרשאין לאדם
[לשמוח]יותר מראי,והכי איתא התםאגייהוהיחיבקמיה דרנאחזיא דהוה קא ברח
פובא א"ל לא סכרליה בכל עצביהיה סותר א"לתפילין קא מנחא וכו' הרי נתבאר
לך מהמעשה הזה שאי! לשמוחבעולם הזה אלא בעשיית המצות וכמושנאי(תהלים
קרפ קס"ב) ששאנכיעל אטרתך .ובענק דבר שפתים כגר בארנו בארוכה(לעיל
י'י"פ) נפסוק ברובדברים לאיחדל פשעוהתבונן נכלל שאמר אותותמיר2איןפוב
אלא שתיקה( :כעד) עפרת חכמים עשרם אולתכסיליםאולת .פי' עפרת לחכמים
העושרכי ברוב חכמתהטסכן בריה ורבריו אינם נשתעט נקהלת פ'
והסתכל
בפסוק (שםז'י"ב)כי בצל החכמה נצל הכסף ואז אולתכסילים אולתכי החכמים
העשירים תגברידם ללמד חכטה ברביםולנקי
ת אולתהכסילוד שהיא אולת גדולה
להתרחק הארסטמנה .ר"א3הוריענוכי כעושר תתעפר חכמת החכטים ותהיה אולת
כסילים אולתשאין כטוהכי החכמים הוציאוהעושר ההוא גמשפט וצרקלהכיןצידה
לעולםהבאוהכסיליםיוציאוהובהנאותהעוה"ז הכלה .וכתבריסעדי'ז"ל*שהכסילות
מענינים ישכסילשיודע שהואכסילועליו נאסר(לעיל ח'ו') וכסילים הבינו לב
ויש שחושב שהוא חכםועל נאמר(לקטן ב"וייצ) ראיתי איש חכםבעיני
ווגו' ויש
שחושב שהוא ושאר העםכמ
ייליםועלו נאמר(קהלתי' נ') גםבדרךכשהכסילהולך
לבו חסר ואומר לכל סכל הוא ,ושנים האחרונים קשיםטן הראשון .פ"א 6עפרת
חכמים עשרם הוא התורה ואולתכמילים הוא אולתם שלכסילי
ם מפני אולת גרולה
א אולת א60
שהיה נהם טתחלה שנתעצלו ללמור תורה .פ"א ואולת כסילו
החכם עושה אולת בשגגה כשתרקרק ותחקורעל הדבראולי תטצא באחד טצריוי
שום רמז וצר שמורה על תנווה אבל אולת הכסילים אולת גמורה .או אטר אולת
כפילים אולת פעמים לחזק הרברוכן (ישעיה כ"א ז') קשב רב קשב( :כה) מציל
נפשות עד אטתויפיח כזבים טרמה .פי' שער אטתטציל נפשותבעדותושיעיר אטת
להציל עשוק סיר עושקוויפיח כזבים מרסה משסמו  8ער מרמה :קמו
).ביראת י"י
י
ק
טכפח עחולבניויהיה מחסה .והטבטח נדול מהמחסה כמד"א (תהלים ח פ') טוב
) יראתי"י מקורחיים לסור טטוקשימות .וכבר
לחסותבי"י מבפוחננריביםוגו'(:כי
אמר למעלה (י"ני"ר) תורת ארם מקורחיים וראשית חכמה יראתי"י( :כה) ברוב
עם הררת סלך ובאפס לאום מחתתרצן .לאום טגז' ובראשית כ"ה כ"ג)ולאום מלאום
יאטץ ,רע! טגז' (לעיל ח' פ') [ ]1486ורוזנים יחוקקו צדק ופעטו כסו שרונגיד.
ורש"י ז"ל פי' 9סגז' (דניאל ד' ז') וכלרז כלומרבעלי הסוד .ורבינו יונה ז"לם'
פי' פסוק זה עם הפסוק שלפניו לומר שהיראי"י הוא שלו ושקפיותר מהטלךכי
,ירא השםאיןבפחותבבשר ודםובטחו! המלךת6יבחי~תיוי ותרגומו בסמעא רעמא
הרריה דמלכאוהיך כבציר עמא מתחבר פרנסיה .ורז"ל ררשו 11ברב עם על תפלות
 1מרטת ל' ע"ב 2 .אטת פ"אמ'י"ז8 .ע ,,רלג"ג4 .ע,,ב
נדפס5 .עי רש"י6 .בכ"י
10
אבל~ .בכ"י מצדיק8 .בכ"י משפט9 .ברש"י שביךפ ליתא .ע" גגדפס! .נבש"ס שם
לא מצאתי דרשה זו ע"פ כרב עם ,ע' ברכות ח' ע"א.

פ""
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משלייד ,כח-לנ

הצנור שהיא נשסעת .ובטררש' ברוב עם שבחו וקדושתו של הבזה אע"פ שיש
לו אלף אלפים וריבו רבנות של מלאכי השרת שישרתוהו אינו רוצה אלא בשבחן
של ישראל שנ' ברוב עם הדרת מלךואיןעס אלא ישיאל שנ' (ישעיה ט"ג כא)עם
זויצרתיליוגוי וכמר"א (תהלים ט"וי).נדיביעמים נאספווגו' .ובאפם לאוםוגוי אם
הפסיקו עצט! טמני גםאני אפסיקטחןתירתי( :כס) ארך אפיםרב תכונה וקצר רוח
מריםאולת ,רש"י ז"ל פי'[מפריות]אולתלחלקו,והאמתכי מאריך אפזםטשפילאולת
וקצררוח מריםאוהה בהתרגנו ובהתקצפו וכמה יפה טרהוו של אריכות אפיםועליה
נאמר(לקטן ט"ז ל"ב) טוב ארך אפים טננור וארך אפ.ם הוא מי"ג מדות הנאסרות
נפרשהויעבור .וכבר הזהיר שלמה ע"ה (קהלת ו' ט') אל תבהל ברוחךלכעוס ואמר
(לקטן כייסי"א)כלרוחויוציאכסיגו ואמר[החכס
ן  2כאשרהנרכטחוליהגוףכןהכעס
טחולי הנפש וככר אמרו רז"ל כל הכועס אם חכם הוא חכטתו מסתלקת טסנו כראי'
בפסחים5גני הךטעשה דבני בתירא( :ל)חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמותקנאה.
כלוטירפאות הנוף טגז' (יהושעו'ה')ער חיותם ורקב עצטות קנאה וכאשר דרשורזייל
בפ' שואל' כל שיש לו קנאהבתוךלנו עצמותיוטרקיביןוכלשאיןלו קנאה בלנואין
עצמותיומרקינין וכטה קשה סדת הקנאה וכנר אסרו רז"ל  5הקנאה והתאוה והכבור
וכו' שאינה סביאה שום תועלת אך רוב מכאובים ויגיעות ס"ט הקנאה משובחת
בעבורת הטקום וכתיב(לקמן כ"גי" )1אליקנא לבך בחטאיםכי אם ביראת אלוגוי
צא ולמר ממנהם והנהארזייל6קנאם סופרים תרנה חכמה.ויי'מהייבשרים לב מרפא
טמ' (ס"א י"חל') וירפא את המזבח שטעמו כמוויבנהויהיהלב מרפא הסך נצורת
לב(לעילז'י') שהוא מגז'(ישעיה א' ח')כעיר נצורה שטעטו חרבה.וי"מלב מרפא
רפטן ורפא ולא אכזר וקשה ויהיה באל"ף ולא נה'יא:7
עשק דל חרף
י
א
ל
(
עושהו ומכברוחונןאביון .פעם הפסוק שהעושק הדל חרף עושהו וחוקאכיון מככר
עושהו והוא השי"ת העושה דלים ועשירים ואשר בידו היכולת לרושש העשיר
ולהעשיר הרש .ותרגוטו דעשיק לטסכנא המוראעבירלבריה8והטרחםעליבאיקריה
כלוס' אינו מחרףהדל אלא עצטו[מין שעושה מעשה העשק באביקוטכנד את עצטו
[מישהוא]חונן[אביון](:לב)ברעתוידחהרשעוחוסהבמותוצדיק.עייר(תהליםלזבכ"ב)
חטותת רשערע ,והוסה בטותוצדיקנוכללפרש שהצדיק חוסה כטות הרשעכימיתת
הרשעים טונה להם וסובה לעולם .9פייא '0ידחה רשע כאחז ובעת הצרלו הופיף
למעול מעלבי"י! 1וע"ד (לקמןי"סג') אולת אדם תסלף דרכו וגו' וחוסה במותו
צדיק אפי' מגיע עד שערי טות הוא חוסה נשם שימלטהו וכאמורבדור (ש"א ל'ו')
ותצר לרוד טאד וט' ויתחזקדוד ביני וכאשר אמרחזקיה לישעיה!2כךטקכלני טנית
אבי אבא שאפי' חרב חרה מונחתעל צוארו של אדם אל ימנע אתעצטומןהרחמים
ואוטר (תהלים ט' י"ר) מרוטטי משערי טות .פ"א וחומה במותוצדיק שלאחר מיתה
הוא מחסה הצדיקים( :לנ) בלבנבון תנוח חכמה ונקרב כסיליםתורע[ .תנוח] תטצא
!מריש משלי2 .ע" תקון מדות הנפש ד' א'8 .פ 1.ע"ב 4 .שבת קג"בע"ב6 .אבית
פ"ר מ' כ"ח0 .ב"ב כ"א ע"א7 .ע ,,מכלל יופ' שכתג שרשו רפהענין רפיון ונכתב באל"ף
כלו'מי שישלו לב רפה היאוויי גשרים ומיןזה פי'רבנו יונח8 .דברי מחברנו אינםמסכימה
לפי' התרשם מוליהיתהלפניוהגי'עבידלנפשיה9 .סנהדרין פ"המ"ח10 .ע,,רלב"ג 11ע ,,דה",נ
כ"ח כ"סושםאיתא :שעת הצר לו ויוסףלמעול בה' 19 .ברכות"עיאועי'במיוחסלהראב"ע.
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ההבטה מנוחהבלבו ובקרב כסילים תודע שכל רופו יוציא כסיל ולא תנוח בקרבם
אלא יוריענה שלא במקומה איסתרה כלאנינה קיש קיש קריא! .ובהשוכר את
הפועלים 2אטר ר' חטאבר חנינא טה דכתי' בלב ננץ תנוח חכמה זה ת"חבן ת"ח
וכקרבכסילים תודע זה ת"חכןע"ה .פ"א 8בקרבכסיליםתורע חכמתהננוןכי טכ6ת
הנטילמכרותייעל חכמת החכםומדעתיתרונועליו שהואכיתרוןהאורמןהחושךוכל
הדבריםנכרים [ ]1498בספריהם .וי"מ 6תודעמגזי(שופטיםא'ט"ו)ויורע נהםכלומר
בלבהנכו!ישלחכטה 8טנוחה ובקרבהכסיליםיש לה עצב וכיתות,והתכונן שאטר לב
ננוןוקרבכסילים(:לד) צדקה תרוטםגויוהמדלאוטיםחטאת .וחסרטנז'(לקטןכ"הי')
פןיחסדך שוסע או(ויקראכ'י"ז) חסר היאוכךתרגו' צדקתאתיוטםאומא[וחסודא
י אלוישראל שכ' (ש"ב ז'
רעמיתפאי].ובפרקהשותפי 71ר"א[אומי] צדקה תיוסםנו
פ"נ)וסי כעמך ישראלנוי אהדכאיץ ותמר לאוטים חפאתכל צרקה וחמר שאומות
העולםעושים חפאת היא להםואיןעושים אלא להתנדלבו שנ'(עזראו'י')דילהוון
מקרבין נחותים לאלה שמיאומצליןלחיי סלכאובנוהיובןאמרר'יהושע שאיןעושין
אלאכרי שתמשךטלכותם שנ'(דניאל ר' ב"ר) להן מלכא מלכי ישפר עלךונו'וכן
אמר ר"ג שאין עושים אלא להתיהר  %וכל המתיהר %פל בגיהנם שנ' (לקטן מ"א
כ"ד)זדיהיר לץ שטו עושהבעכרתודוןואין עברה אלא מהנם שם לצפניה א' פנו)
יום עברה היום ההוא אמר ר"געדיין אנו צריכיןלטודעי ר"א הטודעי אומן צדקה
תרוטםגוי אלו ישראל וחסר לאומים חפאתכל צרקה וחסר שעושים אוטות העולם
חפאת הוא להם לעוה"ב שאין עושים אלאלחרף אותנו בו שנ'(ירטינוסי נ')
בעה"
י כאשר דברכי חטאתם ליי'י ולא שסעתם בקולו ר' נחוניאבן הקנה
ויבאויעשי"
אוטר צדקה תרומםנוי וחסר לישראל ולאומים חטאת א"ריוחנןבן זכאי לתלטיריו
רואהאנידברינחוניאבן הקנה מדברי ומדבריכם  8שהואנוחן צדקה וחסד לישראל
וללאוטים 9חטאת כראי' התם.ולדעת[ר']גחוניא משפפ הפסוקצרקה וחסדתרוטםנוי
ולאומים חטאתועי אלוישראל ולאומים א 6אסות העולם וכלם טפרשים חפר מנז'
(לקמן פ"זו') בחסד ואמת יכופרעון ולדעת הפשטנים הוא כפעם פןיחסרךשוטע
כאשר פרשתי כשככר .ובפסיקת' דשקלים '0דרשוכל הפעמים הל6ועור נוסף
עליהם צדקה תרוטםגוי אלוישראל וחסדלאומים חטאת מקפליםהםישראלהיסודים
וחרופים '1טאומות העולם נשעה שהם חומאים .ד"א 12חסר שאומות העולםעושים
חטאתהוא לישראלטייל מטישע סלך טואבוכו' כדאית' התם שאומר הבש לישראל
בני אוטות העולםשאיןטכיריןכחיאין טוררין בי אתם טכירין כחי ומורדיםבי:
(לה)רצון סלך לעבר משכיל ועברתו תהיה טביש .טשפטו ועברתו תהיה לעבד
טבישונותן טעם לרבר

סך*

(א) מענהרךישיב חטה ורנר עצביעלהאף.שהעבר הטשכיל טדבר בלאק
רכהותחנוניפ וטשיב חטת הסלך אבל ענר טניש אומר רבר עצב שיעצב הטלך
 1ב"מ ס"הע"ב 2 .נ"מ פ"הע"ב9 .עי' רבנוישה4 .גניימכרת6 .עייס'חוקהלר"יקמחי
וקב שקי6 .בכ"י שלחכמה 7 .ב"ב " ע"ב6 .בכ"י ומדבריהם9 .גכ"יולאומים10 .פסיקתא
דרב נהנא פסקא ג' (דף י"ג ע"ב)11 .גכ"י הסרים וחריפים12 .עי' סנהדרין ל"ת ע"ג.
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פה א--פ

משי
שטרת הכעם תעלה ותראה

יעלה אפו ,ולפי
(ב) לשון חכטים תיפזר דעתופי כסיליםיביע אולת.תימינ דעתמנז'(רנריםה'כ"ס)
היפיצו כל אשר דברו כלומ' תתקן הדבר היפים ופי כסילים יביע אולת הרי הוא
כמכוע ומקורלאולת .ד"אלשון חכמים תבחר מהדעת המוצה שנדעותופיכסילים
יבחר מאולח הסדה הנבאשת סכל האולת ויהיה
יע.סגז' (קהלתי' א') יבאישיביע
בת
יל
ממ
שטן רקח והואמענין אבעבועות קרוב בפעם
יבאש(:ג) בכל טקוםעינידי
צופותרעיםופופים.כענין טה שנאסר 1דע טה למעלה מטךעין רואהואוזן שומעת
וכו'כיעינייני טשופמות בכל הארץ 9לתת נטולטובלצדיקיםוהפכולרשעים,ועיניו
הם שכלו ותבנתו( :ד) מרפא לשוןעץחייםוסלף בה שברברוח.כתיגו' אסיותא
דלישנא אילנאדחיי הוא שרפואות הלשון נכבדת מעץ החיים שהאוכלו יחיה שנים
רבות וכשיש כה סלףועיוות הרי הוא כשברוכיתות כרוחו תה פעם ושנר בהסלף
ןי"ח י"ר) רוח איש יכלכל מחלהווגו' שגדול רוחו
ברוח ,ואט' שבר ברוח ע"ר(,מ
ונפשו של אדםטחולי הגוף והלאבמקום אחר אמר (לקמ! י"ח כ"א) מותוהיים ביר
הלשון ע"כ ישח לנלבב לרפאות לשונו מרע ולהתרחק טללמד לשונו פלףועוות
כי אויסיתנפשו בתחלואיםרעים ובשבריםגדולים.וי"מ שבר ברוח שבר הבאברוח
קדים ע"ר (תהלים מ"ח ח') ברוח קרים תשבראניות תרשיש( :ה)אוילינאץ מוסר
אביו ושומר תוכחותיערם .יערםפי'יחכים לעשות כל מעשיו במרמה ובערסהוע"ד
(לעיל "
' י"ס) אני הכטה שכנתי ערסה ואין לך חכם גדול טטקנל תוכחת:
(ט [ש ]149ביתצדיק חם! רב ונתבואת רשע נעכרת .כתרנו'בביתאדצדיקאמניא
חילאמגזי(ישעיה כ"גי"ח) לאיאצר ולאיחסן והוא האוצר המעולה נקראכן לפי
שהואחוזק האדם ותוקפו ובתבואת רשע נעכרת ביתו ,ובא בית לשון נקבה כמו
(לעיל ב' י"ח)כי שחה אל מות ביתה ומעם נעכרתמענין השחתה .ובמדרשי בית
צדיקחוסןרב זהבית המקרש ובתנואתרשע נעכרת בצלם שהעמיר מנשהבהיכלי"י
אולי מפרש ובתבואת כאלו אטרונכיאת רשע נעכרת .ד"א אםיהיהב! הצדיק ההוא
אויל שנאץ סוסר אביו והרשיע לעשות יבוא זה ויאבד את ,ה(:ז)שפתי חכמיםיזרו
דעתולבכסילים לאכן[.יזרו] פעמו כטו (תהלים קם"ב חן) יכתירו רעתטנזי (שמות
כ"הי"א) זרזהב.וי"מ' טגז' (רותג' ב') הנה הוא זורה את הגורן ששפתיהם של
חכטיםיזרו דעת שלא יתערב עמו נפתל ועקש כאשריורו הבר להסיר טמנו התבן
ותרג'ממלליןידיעתא .6וי"מ6טגו'(לעיל '.* %ו) מזורה הרשת כאלו אטר יפרשו
רעת,ולבכסילים לאכן שאינםיורעים לזרותולברור הדעת .אויהיה לא כן טגז'
(נמדברכ"זז')כן בנות צלפחד דוברותכלומר שלבםלאנכון עמם(:ה) זבח רשעים
תועבתי"י ותפלת ישרים רצונו.ונתן פעם לדבר (פ) תועבתי"י דרך רשע ומררף
צדקהיאהב .ע"כיתעב זבחיהם וטרדף צדקה יאהנ ע"כ ירצה תפלתם ואמר טררף
צדקהע"ד (תהלים פ"ו)אני בצדק אחזהפניך וכאשר אמרו 7על אותו חכם שהיה
י"
כליום קודםתפלתולקיים מה שנ'אני בצדק אחזהפניך .ואמר
פתן פרופהלעני ב
הפלתישרים כנגד זנה רשעים ע"ר (ש"א פ"ו כ"ס) הנה שסוע מוכה פובוט'.

נאף האדם נקרא הכעס אף:

 1אנות ת"ב מ"א.
 9במדרש משלי שבידנו חסר
 2לשנא מקרא בדהי"ב ט"ז ט'.
מריש הפרשה ורש"י הבש ג"כ הררשה הזאת4 .עי' רבנו 'וגה5 .בתרגום שבידנו מגרעין
טנרעא8 .ע ,,מאיר גתים שרש זרה7 .ב"בי' ע"א.
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ובאגרת תליםפי ק"א 1וש"ה זבח רשעיםתועבתי"יאיןהב"ה טבקשטן הרשעים
לאונח ולאעולה ומהו מנקש תפלת הישרים כטפש ותפלתישרימפ רצות וק האש
אוסר (תהלים נ"אי"ח)בי לא תחפוץזבח ואתנהוגו' ,ד"א מדנר בבלעםובלק שנא'
נו (במרנר כ"גב')ויעל פרואילוגויועליהם נאמר זנח רשעיםוגו' ותפלתישרים

רצונוזה תפלת סשה ע"ה הח"ר (תהלים צ' א') תפלה לטשה איש האלהים ,ע"כ:
 )5מוסררעלעזב ארח שונא הוכחתיטוח .משפפיםוסופריםרעיםבאיםלעוזבאורה
הטצות שאינו טשניה על דרך יני ושונא תוכחתימות שאי!לו תקנה ופוכ מותו
טחייו.וייימ מוסר רעוגויכי העוזב אורח הואבעיניו רע טומר .8ושונאתוכחתיטות
כי אחר מכ"ד דברים הטעכבים התשובה שונא תוכחת5 :א) שאולואברון נגרי"י
אףכי לבותבני ארם .ששאול ואברון וארץ עיפתהויסודי עפרגלוייםלפני הטקום
הםוכל אשרבהםאףכילבות ב"אכייש'שכוהןלבות ב"אוכן הואאומר(איוב כנווי)
ערום שאולנגדוואי!כסותלאברוןואוטר(דהי"א כ"ח פ')וכליצר טחשבותסבין ע"כ
יאותלמשכיל הנלבבלהכיןלבווחדריו ולפהרו טחלאתהפשעיםוסונ הטרדים .שאול
ואברון רמו עלעפקי עפ 4הנקברים שם הגופות( :יב) לא יאהב לץ הוכח  6אל
חכמים לאילך .שמפחדשיוכיחוהוויניח טהם5 :נ) לב שטחייפב פנים ובעצבת
לב רוה נכאה .פי' מי שלט שמה תראה נו אותות השטחהותהיה כוהו פונה
ושמחת הלב לאדם שתאוותיו מזדטנותלותיי
ר תאירפניו והשמחה טתהלקת כפי
דעות נ"איש נהם שמהים כהנאות העולם הזה הכלה והם הכסילים הכא'בהם(לקטן
כתוב כ"א) אולת שטחה לחסר לב ואוטר(לעילי"די"ג) גם בשחוק יכאב לבויש
בני אדם ששטחים נעשית המצותוהחוקים והמשפפים הטובים והם השרידים אשר
י"י קורא ועליהם נאסר (תהליםליבי"א) שמחובי"יוגילוצדיקיםונו' .ובעצבתלנ
רוה נכאה ,ואם הרוח נכאה כיש הטף5 :ד) לבנבון יבקש דעתופי כסיליםירעה
אולם[.לב[tUSישמחבדעתוובתורתווכאשר אטרהחכםתורתיתצהילפני.6ופיכסילים
יראה אולת ,הכתיבפניכיפסוק זהקשורעם הפסוק שלפניו שמדבר בצהיבת הפטם
מרוב שמחת הלבבותולכך נכתבופני כסילים ירעה [1608ן אולתכיאין לו תורה
שתצהילפניוכי משיםפניולררךטרמהואולת .ותרנ'ימללשטיותא(:6פו)כליטי
ענירעיםופונ לב טשתהתמיר .האטת טה שארו"ל 7איזה עשיר השמה נחלקו והוא
הנקרא פובלנ וכלימיו משתה ושמחהויום פוב אכלסי שאינו שטח בחלקו אפי'
יש  6כטה אלפי זהב וכסף הוא נקראעני וגל ימיו רעים וע"כ סמך אחריו פסוק
רבוטהוריהבו .טהורה מגד (שופפים ד' פ,י0
זה4צו)טי
ב מעת ביראתהי
ויהםי"י את סיסראענין שנר וכתיתהכי מהיועיל כל טטונוכיוןשאינושמחבחלקו.
-SINbטי שישלו אשהרעה וטוב לב משתהתסיד1וה
ובפיסישמתוגי כליטיעני רעיםזה
שישלו אשהפובה ,ר'ינאיאומרכלימיענירעיםזהאיסטניסופובלב משתהתסיד]
זה שרעתויפה,ריי אמר כלימיעני רעים זה שרעתו קצרה ופוב לב טשתה תמיר
מי שרעתו רחבה ,ואמרכלימיענירעים.זה רחמני ופובלב משתהתמידזהאכזרי
1צ"ל ההלים פרשה ב"ב והר"ש האנערז"ל כגרהעיר שם הערהא' ושכאן המדרשקפהע

וככ"י בשלמות
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משלי  ,%מץ-כ

רונשל אומרוכו' והא איכא שבתותוי"פ כדשמואל דאטר שטואלשינויווסת תחלת
זחלי מעים .כתיב כסיכן מירא כל ימי עם רעים בן טירא אומר אף נלי6ת
בשפלנניםננו במרוםהרים כרמו ממפרגניםלגגו טעפרכרמים! לכרמו,ע"כ .ואית'
 .תרגו' פנא
נמי בפ'חלקי(:ין) פוב ארוחתירקואהבה שם טשור אבוסושנאהנו
חברותא דירקא ורחטותאתמן וגו' ,תרגום ארוחת שרותאוכך נקראת כלשק רז"ל
הסעודה והוא סגו' (מלכים נ' כ"ה ל') וארחתו ארחתתמיר .וי"מ 8שעיקר הטלה
סנז' לתהלים כיהד')אורחותיך למדני ונקראת המנחה ארוחה בעבור הנושאהעלי
אורחוכן הטנחה נקראתכן מגו' נחה שמניחים אותהער מקבלה וכן שלוחים מגו'
שלח .אנוט פעטו טפופם וכסו (ס"א ה' נ') ברבורים אבוסים .ופעם הפסוק פוב
ארוחתירק ואהבה שם כסו סעודת מצוה שממנים שם אהבת הבורא טשור אבוס

ושנאהבו כטו פעורת הרשותוהזהירנו שלמה ע"ה שלאלהרגיל אדםעצמו בסעורת
הרשות וכבש אםת"ח הואוכדאי' בפ'אלו עוברים 4כל סעודה שאינה של טצוהאין
ת"חרופאיליהנות ממנהוכ' וכדאי'התם .פ"א5בענין הצדקה פוב לתתלעני ארוחת
ירקבפניםצהובים ואהבה טלתת לו שור אבוס בפניםזועפים ושנאה בו ,וכברידעת
טה ושאו"ל 6יש טאכיל לאביו פסיוניומורדוטן העולם ויש פוחנו ברחיםוטביאו
י העולםדשא .תנהוטא פ' בלק א"ל רוה"ק לבלעם פוב ארחת ירק ונוי פובה
להי
סעורה שאכלו במצריםעל מצותומרורים טשורים שאתה מקריבע"י שנאה .ורש"י
פי'[כננד]קמץ טעם שלעני שהניבטשורהפאת שלרשע.ויי'םזכיהבריאות נקרא
אהבה והמחלה קורא שנאה ובא להנהירםעל הנהגת רפואותינושנרגיל באכילת
המאכליםהקליםשקליםעל האדםולאבמאכלים הכברים שככדיםעל הטףוגהפעם
פוב ארחתירק ואהבה שם ,ובמקום אחרהגהירעל אכילה גסהאפי' דבריםהבריאים
באומ
iי"1א') פוב פת חרבהושלוה בה זהטיעופ הטאכל טבית מלאובהי
ירו)ae
ו אכילה נסה( :יה) איש חטהיגרהטרון וארך אפים ישקיפריב .פי'ינרה
ריב
ויחרחרמרניםבעולם מנז' (תהלם ל"פי"א) מתגרת ירךוארך אפים ישקיפ רינ
שעובר על סדתוואפי' שומע חרפתואינו טשיב ולפיכך טשקיפריב .ופעם הפסוק
להזהירנו להתרחק מסדתהכעם והחטה ולהתקרבלסרתרצוןואריכות אפים~ :פ)דרך
עצל כמשכת הדק וארח ישרים סלולה .באילויש לפמו שר של קוצים לאיוכל
לצאתולבוא,ולפי שיעשו גדר הכרמים והגתת שכים וצנינים נקרא הגרר משוכה
[כמט(מיכהוי ר)פועים כחרקישר ממשוכה והואמין מסיסהקוצים .ואורחישרים
סללה,אין בה מכשול אלא סלולהוישרה .ובפסיקתא שקלים 8ררך עצל זה
עשו הרשע דהוה מרטיה להדק כוכין אתטעריא ליה סהכא והוא טתעראליהטן
הכא כן הוא עשו הרשע טתהפך אייתי נימוסיך אייתי גלגלתך אייתי ארטנך,
י (הושעי"ר י')( :כ)בן חכם
ואורח ישרים ם6לה זה הב"ה כיישרים דרכיי"
'
י
(
ה
ל
ע
מ
ל
ה
ז
ישמח אבוכסיל ארם בוזהאסו .כבר אטר דוגמת פסוק
א') בן
חכםישטח אבונןכסיל חונת אטו ושםפי' .ארם [שםהכללכטו(קהלתו'כ"ח)ארם]
אחד סא 4ופעטיס רבותיתייחסבכלל זה[נני] ארם הנופים אחר תאותםשנופים
1בכ"כרסו9 .ק' ע"ב8 .ע ,,במיוחם להראנ"ע4 .מ"פ ע"א 6 .עח רש"י6 .קדושין
י קבונקי8 .פסיקתא רר"כ פסקא ב'(דףי"א א') ושם הלשון טשונה סעד.
*שע"א1 .עי
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לתולדות הארמה ולאאלהנפש החכמהגםבני אדם גםבני אישיחד נ ]1506עשיר
ואביון (תהלים מ"פב') כיבני אדם הם העם וכני איש הםהגדולם כאומרבנכעון
(שופפיםב"וי"ז)ואיש ישראל!( :כא)אולת שמחה לחסרלבואיש תטנהיישרלכת.
[לחסרלב] שאינו שטח אלא ברברי הבאי דברים שאין בהם טטש ,ואישתכונהיישר
לכת ששם אורחותיו ללכתבררך ישרה( :כב) הפר טחשבותבאי!סוד וברוביועצים
תקום .פעם הפסוק שהמחשבות תקום ברוב יועצים ושמא תאסר א"כ אינה צריכה
הסתר דבראינוכן שהפר טחשלותבאין סוד שמלוי הסוד סבה בהפרתם .ד" 20סוד
כפו עצה כלומ' הטחשבה תופר בלא עצה והעצה עצמה ברוביועציםתקום .וי"מ8
מנז' (בראשיתטייפי') בסורם אל תבא נפשי שפעמו כמו (שם) בקהלם אל תחד
כבוריויהיה הפר מחשבותבאין סוד הפךוברוביועצים תקום( :כב) שמחה לאיש
בטענהפיו ודברבעתומהמוב .אימתי שמחהלאישבזמןשמענהפלכלומי[בזמן]שירים
קולו בתלמודוולא ילמוד בלחש כאשר דרשו4כיחייםהםלמוצאיהםלמוציאהםבפה.
ד"א" שמחה לאיש בטענהפיובוטן שדבר בעתו מה פוב כלום' הלכות פסח בפסת
הלכות עצרת בעצרת הלכות החג בחגוכן בשאר הדבריםיאותלכל טשכיל לשקול
רנריו ולפלס העת ואםיתכוננו הפיב אזידבר .בפרפראות לחכמה 6שמחה לאיש
במענה פ.ו שבע מלאכותחייבת האשה לאיש כראית' בכתובות( :7כד) ארח חיים
לטעלה למשכיללמע! סור משאול טפה .פעם הפסוק המשכיל כל עצמו ורצונו
שתשוברוחו למעלה אל האלהים אשר נתנה נקיה ומהורה להיות לה אורחחיים
והם חיי העולם הבא למען סור משאול מפה שלא תאבד נפשו עם גופו כאבדן
הרשעים.8וייימ משםפ הכתוב ארחהיים למעלהלפני משכיל וכמוהו(ישעיהו' ב')
שרפים עומדים מטעל לו שפעמו טטעל לפניו כן למשכיל פעמולפניטשכיל.
באגדת תלים לייא 8ארתחיים לטעלה למשכילבני קרת שנסתכלו לטעלה נמלפו
ואביהםערתןואבירם] שלאנסתכלו לטעלהירדו למפה שנא' (נמרבר פ"זO,,sוירדו
הםוכל אשר להםחייםשאולהוכן דוד שנסתכל למעלה נטלא שנא' (תהלםלייב א')
לרורטשכילוט'וכן אתה טוצא ננכוכרנצר שנא'(דניאלדי ל"א)עיני לשמיםנפלית
ונמלט ומה אסרשעיםשחייבולהכ"ה כשטסתכלים למעלה נטלפיםבני אברהםיצחק
ויעקבלא כ"ש .ובפסיקתא דר"כ 10ארחחיים לטעלה למשכילאין ארחחיים אלא
תורה שנ'(לעילג'י"ה)עץחייםהיאלמהויקים בהוגו' ,ד"אאעארחחייםאלאייסורין
שנא'(לעילו' כ"ג) וררך"יים תוכחת מוסר ,לטעלה לטשכיל לטי שהוא טסתכל
כמצותיה של תורה טה כתו' לטעלהמן הענין וכו' כדאית' התם( :כה)בית גאים
יסחיני ויצב גבול אלמנה .תרגוי ביתא רגיותנא נסתר י"י וגו' והויו טנז' (תהלים
נ"בז')יחתךויסחך מאהלוענינועלן הרם ונתיצה ופעם הפסוק להזהירנו שנתרחק
טמרת הגאוה ונתקרב לסדת הענוהכי סי שיש בו גאוה סופו שיסח ויהרוס השם
אתביתו וזה פעם בית גאים יסהי"יומי שהוא דכא ושפל רותיציב ויעמוד השם
אתגבולווזהויצבגבולאלטנהואמר[אלטנה]כיהאלמנהלבהנשכרונדכהבטותאישה.
1ע ,,שריש רבנויונה2 .עי' רש"י8 .ע ,,אב, ,חיא 4ע,רוצין נ"רע"ב6 .לקוח
מתלמור סנהדרין ק"א ע"א6 .ע.
 ,מבש"3 7 .ט ע"ב8 .כמו שביאר רס"ג כשגי שלמותה
9צ"ל ל"ג MPDD 10 .נסג (רף קג"ב ע"ב) וע'"ח בהעחת רש"ב.

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

84

טשו  ,%כה-לא

השו חנם אחדי אני תימאנמי שעבר 2במעדר השת! שני פעטים היאך מתגאה.
וכברירעה שהשם משפיל גאש ומגביה השפלים א"כ השפל עצמךכרי שיהא השם
מגביהך(:כו) תוענתי"י סחשנותרעוטהורים אמרי טעם .טשפפו מחשבות איש
רעופהורים אטריטעם כלום' וטהשבות פהורים סופם לבא לידי אמרי נועם ודברי
תורה הם הנקראים אסרי טעם הבאיםע"י הטהרה כאומ'(לעילי"ב ז') אמרות י"י
אמרות פהורותוט' .וי"ס תועבתי"י טחשבות רע אלו המחשבותהגופנים ופהורים
אמרי פעם א 6הטהשבותהרוחנים(:כז) עוכרביתובוצע בצע ושונא מתעתיחיה.
פי'סי שהצע נצע סופו לעכורולהשהיתכיהו ושונא טחנותיהיהשהגיע אל הקצה
אחרו!בבחינת 8הרחקת החמדה והוא[שרוצה] שיהיומנונותיובידי שמיםוטיגיעכפיו
ואשריו.וי"אשונאטתעתיחיה[(:4]...כח)לבצדיקיהגהלענותופירשעיםיביערעות.
י"מפנז' (שמותי' ג') לענותספניו שפעמולהכנע כלומרהניוןלב [ ]1618הצדק
להכנעתמידכדילהגיעלמדתהענוה,ופי רשעיםיביע רעות לאדיו שאיתנכנע אלא
שמביערעותרקרעכלהיום.וי"טלענותמנז' (קהלתה'ב')כי בא החלום ברובענין
ועל אשר הקריםופהוריםאמרינועם אטרלבצריקיהגה לענותולאירבר בלאענין
והוא שם כפלם (יחזקאל ט'יג י"ז) פתת קדים (תהלים צ'י"ב) למטתימיט שהוא
כמולמנין ימסוכןלענות כמו לענין .ונוכל לפרש לענות מגזי (אסב ד' א')ויען
אליפזופעם הפסוק לבצדיק יהגהלענות אחר שפי רשעים יביע רעות ע"ד הוי
שקוד ללטוד הורהכדי שתדע מה שתשוב לאפיקורס,6ויהיהפי רשעיםכמו (ישעיה
ס"דד')הן אתה קצפת ונחפא .8ורש"י ז"לפי' לנצדיקיהנהלענותיחשובויבין
מהיענה קודם שישיבדבר .פ"א מגז' (תהלים קמייז ו')ענולי"י בתודה כלומ' לב
צדיקיהגה לענות שכל שומע ישמע ברנריו כשמוע זמרונגון.וגם נוכל לפרשטענין
ויעןאליפזוע"ד אחרת סמה שכברפי'ויהיה פעמו לבצדיק יהגה לענות אותו כל
שוסעו ע"ד שאלת חנם חצי תשובה( :7כס) כחוקי"י טרשעים ותפלת צדיקים
ישמע.פי' בעבור שפירשעיםיביע רעות ולבצדיק יהגה לענות כעבור כן רחוקי'יי
טרשעים כמד"א לתהלים ה' ה') לאיגורך רע ,ותפלתצדיקים ישמע כמד"א (שםי'
י"ז) תאותענוים שסעתי"יתכין לבם תקשיב אזנךוכיק שלבם יהגה לענות תפלתם
נשטעת 4במדרש 8רחוקי"י מרשעים א 6שאין עושים תשובה כל עיקר ותפלה
צדיקים ישמע בשעה שהםטתפלליסעם הציבור( :ל) מאורעינים ישמח לב שמועה
פובה חרשן עצם.פי' כאשר טאורעינים ישטח לבכן שמועה טובה תדשן עצם.
ובמררש 9מאורעינים ישמח לב זה התורה שמאירה עיניו של אדם ומשטחתלנו
שנ' (תהלים י"פ פ') פקודיי"י ישרים טשטחילב ע"כ( :לא)אוזן שמעת תוכחת
חישבק-ב חכמיםתלין.כי היא חפצה לשנת במושב קנים וחכמים שיוכיחוהו תמיר
תוכחתחיים הפך סה שאמר למעלה (כתובי"ב) לא יאהב לץ הוכחלו אל חכטים
לאילך
 .צא ולטד כמה גדולה תוכחת שהנה בעי! ורנל ושן נאמר (שמות כא כ"ד)
עיןתחתעין rwתחתשן[וטי]ודרשוהכז"ל !0ששמיןאותו כעכר הנמכרבשוקוטחןלו
שער הגאוה וחווג'ה שער הכניעה2 .בכ"י שמעבר8 .בכ"י בחינת.
 1שבחר
*כאן חסר כפי ההפננריאנהיהפירוש.
פרקי אטה  a"Dמ' י"מ6 .ר"ל שגם פה הפשפש אתה
קצפת אחר שאנחשחטאי 7 .מבחר ההגיגים שער החכמה 8 .מררש משלי9 .שם ,ובכ"י
בלעג המררת מחץ בטשת בסוף הפירוש לכתוב ל"א 10 .ב"ק מ"ג ע"ב.
9
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רמי אנר שהסמירו אבל אם חרשו נותןלודמי כ 6וכלכך למה שהפסירו,גל

תוכחת המביאלחייעוה"ב( :לב)פורעטומרמואסנפשוהשומרתוכחתקונהלב.כלומ'
כאומר למעלה (כתובי') שונא תוכחתימות ,ושומע תוכחת קונה לבקונה החכטה
הנתונה בלב ומתוך שהוא עוסק בה זוכה לכבודוליראהולענוה שנ'(לנ) יראתי"י
טוסר חכמהולפני כבורענוה .וטעם הפסוק יראתיני היא באה מטומר וחכטהוקודם
כבור היתה ענוה שהענוה הביאתולידי כבוד וכטוהו(לקטן ת"ז "'ח)לפני שברנאון
קודם השבר היה גאון שהגאון הניאו לידי שנר שהשברפרי הגאוה והכבודפרי
הענוה.ונוכל לפרשולפני כבור ענוה שפעמו ועםכבורענוהאפייהגיע לכנורנדול
היהענו ושפל ברך ואליגבה לבך בכבודך וכמוהו (ש"א א' פ"ז) אלתתן אתאמתך
י(?):1
לפני בתבליעל שפעמועם בתבליעל שלאישונהעמהי"

מז.

(א) לאדם מערכילב ומה' מענהלשק.פי' האדםעורך בלבו כטה טערכות
וחושב כטה מחשבותכדי להוציא בפה כפי מערכתו וטחשבהו ולאיוכל להוציאם
ולהשינם אם לא היהלוסיועאלהייוהפעםומי"י מענהלשוןכימחתאלהיםהיאוע"ד
מ"ש הנביא(ישעיה ב ד')י"י אלהים[נתן]לי לשוןלמודים,ואמר מערכילשוןרבים
ומענה לשון יחירכי קודםיערוך בלבו כטה מערכותואז יצא לפועל במענה אחר.
ובתנחומא פרשה אלה תולדות יצחק אסר ששלשהדברים ברא הב"ה כרשותו
של אדם ואלו [הם] הפה והידים והרגליםוג' אינם ברשותוהעינים והאזנים והחותם
ן טמשה כשא"ל 9הכנה
ונשהב"ה חפץ אף שהם ברשותואינם ברשותו רנליםטני
למשה (שטותג'י')לך ואשלחך א"ל (שם ד' י"ג) שלח נא ביד תשלח א"ל מה
אתה סנור שרנליך ברשותך עמדוהלך שלא במוכחווכן אתה מוצאכיונהובירמיה,
ידים מניין מירבעם שפשט ירו נגד עדו הנביא א"ל הב"ה מה אתה סבורשידך
ברשותך מיד יבשהירו ,הפהמנין מבלעם ומיצחק זה חושב
את יעקב וזה
חושב לקלל את ישראל א"ל הנ"ה מה אתם מבורים פיכם ברשותכם מיד עמדו
ובירכום הוי לארם מערכי לב וגוע .פ"א 4בא להודיענו [ ]1515שהשם יודע
הטחשבות שהרי לאדם מערכי לב ומיני  nlpDלשון א"כ קודם שכונן מענה בלשונו
ירע [השם] מחשבתווכן דור אומר (תהלים קל"פ ד') אין מלה בלשוניהןי"י ידעת
 .שהוא מי שחושב 5כי מדותיו
כלה( :ב) נל דרכי איש זך בעיניוותוכן רוחותי"י
שהורגל בהם בטבעו שהםזכים וישריםותוכ!רוחותיני הואהיודעמי הםהמחוקנים.
תוכן מנז' (ש"א ב' ג')ולו נתכנועלילותומתוקן בכ"ף או בקו"ף אחד .ד"א'ותוכן
רוחותי"י שבידויכולתלכוי! הלנבות לעובדו בסיוע אלהי ע"כ( :נ) נל אלי"י
מעשיךויכונו טחשבותיך .גלנוכל לפרשומענין (דברים פיוי')כי בגלל הדבר הזה
כלומרתן סבות מעשיך על השםויהיה שכרךשיכונו מחשבותיך לצאתלירי מעשה.
וי"מל גלטנז' (ש"אי"ר ל"ד) גלואלי היום כפעם (תהלים נ"ה כ"ג) השלך עליני
יהבךוגו' .במררש 8כלררכי אישזךבעיניוזה השופה שמחכים עצמובעיניוואינו

,לל

' כ"ס כאז כנראה2 .בכ"י באש 3 .בתנחומאשלפנית בהרחבת דבריםובסיוע מהכתוב
כ' י"בי ועי' הערת רש"ב בתנחומא שלו סי' כ"א הערה קמ"ה4 .ע" פירוש רס"ג,6 .ותר
טוב היה :שכל איש חושב6 .ע ,,רבינו ימה7 .ע ,,קב ונקי 8 .מדרש משלי.
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יורע שתוכן רוחותי"י אנלמי שטשליך טחשבות לבועל הב"הסכי!לו מחשבותיו
לכך נאסר נל אלי"י טעשיךונו'נ (ד) כל פעל י"י למענהו וגם רשעליום רעה.
תרגו' כלהק עובדא דאלהא לאילק דטשתמעין ליה ורשיעא נסיר ליוטא בישא.
וניוורא סר"נ! כל טה שברא הב"הבעולטו לכבודו בראו שנ' כל פעל י"ילמענהו.
וכן בשבת פר' כל כתבי 2מפרש למענהו מוסבעל השם כלוטר למען השם הענין
לכבודו כמד"א (ישעיה ט"נוי) כל הנקרא בשטיולכבודי נראתיווגוי ונם רשעליום
ן ברשעים טתעלה שנ'
רעה לטענהו הוא וכאשר דרשו ז"ל 5כשהב"ה עושהדי
(יחזקאל ליינ כ"ג) והתגדלתי והתקרשתי.ונוכל לפרשלמענהומוסבעלהפועלכלומר
כל פועל שפעל השם לסענהו בראו לא לתנם נברא אלאעניןישבו וע"ד (קהלת
נ'י"א) את הכל עשה יפה בעתו ,וגם רשע ליום רעה מעמו וגםיום רעה לטענהו
הואשיהיהיום פקודת הרשע וטשמט הפסוק וגםיום רעה לרשעכיאי! דבררק.
נטדרש' כל פעלי"ילמענהו אלופועלי תורה וגם רשעליום רעה שאמאינועושה
תשובהמוכ!לדינו שלגיהנם .ובאגדת תלים 6כל פעלי"י לטענהו את הכל עשה
הב"ה כשניל קלוסו כמד"א (תהלים קט"1ז')ענולי"י בתודה .ד"א6העידעליופעלו
מעידעלבנורותיו כטד"א (שמות כ' פ"ז) לא תענה ברעך עדשקר .פ"אל כל אלו
די פסוקיםקשורים ביהד לאדם טערכי לבונו' כשהאדםעורךבלנו מהשבות תובות
אזיסייעהו השם לדבר בםוא ,יקרא האיש ההואזךונקי והשגחת השםעליותמידית
וזה פעם כלדרכי אישזךבעיניו נלומרבעיני השם תמיד כל דרכי איש הוךוהנקי
להשניחעליו ולהכיןרוחווזה טעםתוכן רוהותי"י א"כיאות לומר לנכח האישנל
ילמען האיש הזה הואוכסו שאתה טוצאבכסה
אלעיי טחשבותיך וע'כיכל פעלי"
מקומותאז"לבשבילצדיקאחד נבראהעולםבשבילצדיקאחד טתקייטתוגםישעליום
רעה~tyaהצדיק הזה הוא ישטהצדיקכי הוה נקם פעמיוירחץ נדם הרשע(תהלים
נייח"'א).ופי'נכוןהוא בכל הפסוקיםרקפסוקכלדרכי אישזךבעיניואיןהענין מורה
עלהפי' ועודכי במלתזך הוי"ן פתוחה והיה לה להיות קמוצה לדעתפי' זה:
י נל גבה לבירליד לאינקה .נפ"א טסוטה8האריכו בספורגנותהמדה
(ה) שענתי"
הזאת ,כלל הדברים אמרו כל אדם שיש בו גסות רוח כאלו בא על העריות כלם
יגאלו בנה נטה ולסוף טתטעט ואין עפרו ננער לעתיד לבוא ואפי' רוה קימעא
עוכרתוואין תפלתו נשסעתולסוף נפסד .ודרשו ו"ל9יד ליד לאינקה[כל הכאעל
אשתאיש] אפי' הקהולהכ"ה שטים וארץ כאברהםאבינו ע"ה דכתיב 1ביה](בראשית
יוגו' לאינקה סדינה של גיהנם ,ד"א אפיי קבל תורה
י"ר כ"ב) הריסותיירי אלי"
טהרס.ני כמרע"ה שנאמ' בו (דברים ל"גנ')מיסינו אש דתלסולאינקה טרינהשל
ניוונם ,ד"א אפי' עושה צדקה בסתר דכתיב ביה (לקטן כ"א י'ד) מתן בסתר יכפה
אף לאינקה טדינה שלגיהנם .וכברפי' למעלה 10טעם יד ליד ע"ד הפשט,ואולי
רטזו לזה רז"ל אפי' רוח קיטעא עוכרתו שטפרשירליר בקל טהרה בחבוקיד אל
ירכי פעם זה הוא אחד טהפשטים שפי' בה וגםנוכל לפרש הלק! 1כלומ' טרהנגד
סדה וכן מצי' בתנחומא פרשת בשלה [פרעה] במה שנתגאה []1628
יל"חע"א2 .קט"וע"ב13 .יקרא רבהפ' כ"ד .ןמדרשסשל' .שרשה קמ"ח .ועי'
מאירי .זעי' במיוחס להראב"ע8 .ר' ע"ג8 .שמ10 .לכתוב י"א כ"א11 ,ר"ל שפירושיר
במו הלק כמו למשל כבראשית מ"ג ל"ר.
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)נפרעוטמנומרכבותפרעהוסילוירהביםלשםט"ור'),
ששפאותרכבבחור(שמותי"ר',
שמשון אותהקחליכי היא ישרהבעיני(שוממיםי"דג')לפיכךוינקרו אתעיניו (שם
ק"ן כ"א) ,אבשלום [נתנאה] בשערו ונפרע ממנוע"י שערו ,סנחריכ נתגאה במלאכיו
שנא' (טיבי"פכ"ג)ביר טלאכיך חרפתאדני 1לפיכךויצא טלאךי"י (שם שםל"ה),

נבוכרנצר ואתה אטרת [בלבבך] השמים אעלה(ישעיה י"ד י"ג) ואומר (שם
שם פ"ו) אך אל שאול תורר ונוי כדאית' התם )1( :בחטר ואטת יכופר
עון וניראת ה' סורטרע.טצינו הכתוב אוטר (שמואל א' טי"ד) אםיתכפרעוןבית
עלי בוכח ומנחה ודרשווייל 2בזבח ומנחהאינו מתכפר אבל בתשובה וטע"פ מתכפר
תהפעם בחסד ואמתיכופרעוןוגוי[.סור מרע]נוכל לפרש טוסכעל תחלת הפסוק
י וסור 8טרע ובא כסו (חבקוק נ'י"א) שטשירח .ונוכל לפרשענין אחר
וביראתי"
הזכיר בתחלת הפסוקענין החופא השב ובסוף הפסוקענין הירא מתהלתוכי היראה
גורסתלו שיסור טרע(:ז) ברצותי"י דרכי איש גםאויביוישליםאתו.פעםישלים
מוסב על השםכי ברצות[הי]דרכי אישיניא כלבאויביולהשלים אתוכטו שמצם
פלשתיםאוסריםליצחק (בראשיתב"ו כ"ח) ראה ראינוכיי"יעטךוגו' וכן אז"ל'
כלמי שישלואוהבים מלמפה יש לו אוהבים טלמעלהויהיה פעם פסוקזה כל
שרוח המקום נוחההיטנו רוח הבריותנוחההיטנו תשלום  W"DSכל שרותהבריות
נוחהימנווגו' כמו שיש כמה דברים במס' אנותתלויםזה בנה במשנה אםאין הורה
אין ד"א ואם אק ד"אאיןתירה.ובטם' תרומות ירושלסי 6נםאויביוישלים אתו
י אומר זה נחש ע"כויהיה ע"ר (איוב ה'
רי מאיר אומר זה כלנ רע רייהורהבןלו
כ"ג)וחית השדה השלטהלך .ובתנחומא ברצותי"י ררכי אישוגו' הפה שאטר
(שמות ה' ב') לא אשלח חזר ואטר (שם ח' כ"ד)אנכי אשלח אתכם ע"כ בפ'ויהי
ידרכי אישוגו'זו אשתו כטד"א (מיכהויו')
בשלח .ונפסיקת' רנה 6ברצותי"
ו
י
ב
י
ו
א
זה
ידרכי איש זה יצר הטוב גם
אויבי איש אנשיביתווגו' ,ד"א ברצות"י
יצה"ר כדאית' התם בארוכה .וי"מ ישלים אתו טוסכ על מלת איש האמור בפסוק
ויהיה קשור עם הפסוקהעליון נחסד ואטת יכופרעון כלומר ברצותי"ידרכי איש
ע"י תשובתו גם טרהזוצריכהלהיותבוואו תהיה תשובתושליסהשירצה אתהבירו
אם המאלו הה"ר נסאויביוישלים אתו ואסנול אתהבירו והשיב את המילה אשר
גזל 7ולא יחסול עליה מלהשיבהכי (ה)מוב טעם בצדקהמרוב תבואות בלא טשפפ:
ןצערו שלא
(פ) לב ארם יחשב דרכו וה'יכיןצערו .יחשב דרכו הראוי 6וינייבי
יכשל ויעזרהו כררך שאסרן  8הנא לטהרמסייעין אותו שניד אדםמצויה הנרירה
והחקירה אםיבחורויברור הדרך הישרהיהיה לו סיוע אלהי שתצא נחירתו הפוכה
לידיפועל )~ :קסםעלשפת.סלך בטשפט לאיתעלפ.ו .כטלאכתדקסטיםיורעים
העתידותוהדברים הנעלמים והכתוב טספרכי המלך כאילו קסם על שפתיו להניר
היפעון אמתואיזהיפעון שקר ע"כ כטשפפלאימעל[פיתוכל זה
אתנעליהדיןאי,
 Y1'Dאלהי מאת השםלפי שהטשפפ מסורניד המלכים ועוד טאיטת הטלכים לא
יפענו לפניהם אלא אטתכי כל דבר לאיכחדטן הטלך וכמה נאיםהדבריםהיוצאים

1בכ1.אית,2 ,במות ק"ה ע"א8 .בכ"י שר4 .ע" רש"'ימגן אבות לפרקי אבות
בשלח .זלישנא רקרא ג1יקרא ה' כ"ג8 .
ל"תב'.
פ"נ שי' 6 .פ"ח ח"ז8 .פיסקאויחי

.ימא

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

טשליפי,י-יז

88

טפי עושיהםכיהשופת שתיםנשים זונות נאה לולותר קסםעל שפתימלךבמשפפ
לאימעלפיו(:י )8פלס אאומ משפת ל %מעשהו כל אכניכים .י"טיכי הפלס
והטאזמםוגונניכים טשפפ מעשיהם לשם שהשםנותן שכרטובלשוקלבהםבאמונה
ונפרע מהשוקל בהם במרטה ,והפסוק הוה נכנס מיצועבין הפסוק שלפניוודיפסוקים
שאחריו שמדבריםבעניני המלכים הראויםלמלוך ויש לתת מעם לדברויש לפרש
כי הוא נתינת פעם לפסוק שלפניו טה שקסם על שפתי מלךונוי זהוסיועאלהי
מהשם החפץ משפפ וצדקה בארץכי הוא אלהי המשפפ וזה פעם פלס ומאזני
סשפפלי"יוגו'כי הוא שופת כל הארץ על ההפורותועל הקלות ועל הבישנות וזה
פעם שהזכיר סלם ומאונים ואבני כים כשקל הוה ששוקל משקל ככר וליפראוחצי
ליפרא ורביעית הסאה ותרקב והצי תרקב ורובע [ ]1625ותום! וחצי תומן
ועוכלא .2ד"א8לפי שאמר קסםעל שפתי מלךוגו' לומרזהו ברובאבללפעמים לא
ידעוולאיבית אז יפו משפפ אבלזולתי המשפט פלם ומאזני טשפפ לי"י טעשהו
כלאבניכים .ותכל לפרש פעם פלסומאזני משפפוגו' לומר שבמדה שאדם מודר
בהמודריםלו וכאשר מציפ שררשוביהודה שאטרלאביו (בראשית ל"ז ל"ב) הכר
נא א"ל ~2ם ל"ת ב"ה) הכר נא4וכן באנשי דור הפלנה הם אמרו (שם י"אנ') הבה
נלבנהלבניםלפיכך (שם שם  )'1הבה נררה 6וכן כשתדקדק בכמה רברים במקרא
תמצאםכן~ :ב)תועבת מלכיםעשותרשעכי בצדקהיכון כסא.פי' כסא המלוכה:
~ע) רצק מלכים שפתי צדק ודובר ישרים יאהב .מעטו ודובר דברים ישרים יאהב
כל אחר מהמלכים(:יד) חטת מלך מלאכי מות ואיש הכס יכפרנה.מלאכי מותהרי
הוא כשלוחי מצוהואיש חכם יכפרנהפי' יסירנה ויבפלנה טנז' (ישעיהכ"חי"ח)וכפר
בריתכם את טות ,ואמרו מליצי הטוסר6כי מלך אחד ממלכי מערב נפלו אויביו
נידו ורצה להורנם א"ל אהדמחכמיו הנה הטרא עשה טה שבחרת עשה אתה מה
שבוחר השם לרחם עליהםוייסב הדברבעיני המלךכןוכ! התחיל הכם אחרלהתחנן
לפני הטלך אחר בעד אנשים שחטאו למלךויען ויאמר הנה אלה חטאו לך אתה
טה תהיה סליחתךויסלח להם הטלךכי באמת החכם בחכמתויודע לכפר חטתהמלך
בצוף רבש אמרי נועם ,והלא חמתהטלך טלכי המלכים הב"ה ראה מה כתי' (תהלים
ו'ו כ"ג) ויאמר להשטירםלולי משה בהירו עמד נפרץ לפניוונו' ק"ו המת סלך
ביוז .ובפ' יש פהלי! 8דרש ר'פינתם בר חטא כלשישלוחולה בתוךכיהוילךאצל
חכם ויבקשעליו רחמים שנ' הטת טלךוגוי( :סו) באורפני טלך חיים ורצונו כעב
מלקוש .בהסברתפניו חיים ורצונו כעב טלקוש כעב המביא מפר לעולם וטלקוש
מענין(דבריםי"אי"ר) יורה ומלקוש והוא המטר המאוחר ,ופעם סיפור המת המלך
ורצות להזהירנו שנתרחק סהרנרים המכעיסים אותו ושנשתדל לעשות הדברים
שמרצים אותו ואםלפני מלך ב"ו כךלפני מלך מלכי המלכים הניה [על אחת כטה
וכמה] .ובתנחומא פרשת בהעלותך נאורפני טלךחיים מי שהב"ה מאירלו
פנים חיים הם לו(:פז) קנה חכמה טה פוב מחרוץ וקנותבינה נבחר תכסף:
) מסלתישרים סור מרע שומר נפשו נוצרדרכו[ .מסלתישרים]סורמרעוכןהוא
(.ין
5
,
,
ע
2
1
ולב"ג .ע" ב"ב קט"ז ע"א ,ואמנםנתערבבו פה משקליעם,,עםמדות הלח .עי'
6
5
שטר
4גואשיח רבה פ' פ.ה

מכילתא מס' דשירתא ת"ג.

מנחר הפנינים
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)לפנישבר
אומרוררךישריםסלולה' ,שומר נפשו נוצרדרכווהוא דרך המצות(:יה
נאוןולפני כשלן נכהרוה.מי שבאלו שכרtlsW~1בירוע שהיה נו גסות הרוח כי
פרי הגאון השכרופרי גבה רוח השבר והכשלון ,א"כ (ים) טוב שפל רוח אתענוים
מחלק שלל את גאים .הלא אברהם אמר (בראשיתי"ח כ"ז) ואנכי עפר ואפר ,משה
ואהרן (שטות ט"ז ח') ונחנו מה ,שאול (ש"א ט'כ"א) הלא בןימיניאנכי ,דוד
(תהליםכ"כז')ואנכיתולעתולאאיש,גדעק(שופטיםו'שיו)הנהאלפיהדלבטנשה .שפל
רוח שם דבר נשקל (אסתרא'מ)יתנויקרוכטוהו(קהלתי"ב ד')בשפלקול הטחנה:
(כ) משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח בהיאשריו .שמתבונן מסתכל אחרית דבר
טראשיתו שיראה הנולדואז ימצא פונ וס"ט אע"פ שהוא משתדלבעניניו ומשכיל
על רבריויחזיק במדת הבמחק הה"ר ובוטהכי"י אשריו שאז יתלה הגדולהבבעליה
וירעכיכחוועצםידו מאת הש"י( :כא)לחנם לביקראנבוןוטתקשפתיםיוסיףלקח.
כיהחכמה שמוציאהאדם ממקור לנו[היא]הבינה 2וטתקשפתיםיוסיף לקח הסטעים8
וממתקם במעטיםיוסיף כל שוסעיו(:כב) סקורחיים שכלנעליו ומוסראוילים
אולת .פי' המלמדמוסר אתהאוילים אולתלווכל מי 4שיוסרלץלוקחלוקלון .6ד"א
טה שקוראיםהאוילים' מוסר הוא אולתעצטה.וכן פי' רם"ה ז"ל 7חרלבנילשסוע
מוסר(לקמןי"פ חדללשמועטהשקוראיםהרשעיםמוסרכיהואמכיאךלשגותמאמרי
דעת ,ונקרא מוסרלפי דעתם כאשר נקראונביאי הנעלנביאיםלפי דעת הטאמינים
בהםוכן הצלביםנקראים אלהיםלפי רעת עונדיהם(:כנ) לב חכםישכילפיהוועל
שפתיויוסיףלקח .נוכל לפרש הלב פעול ופיהו פועלכי הדברים הנחמדים [1638ן
סוריםעל מחשנתו הטובה ויוסיפו על שפתיו לקח ,ונוכל לפרש הלב פועל ופיהו
נפעלכי לב הארם ישכיל פיהו כייכונן מחשבותיו היצבואז ירברועלשפתיויוסיף
ב"רל') לפי מלאת השנים שהוא משכיל
לקח הלבהנוכר.ויייטפיהומענין
פיהוואינו מתגאה לשבת בטקום גדולים טה שאין כן בכסילים היושבים ראשונה
בטעלות[ויו"רים] בגאוהובוז והכתוב צווח עליהם ואומר(לקטן כ"בז')כי מוב אטור
לך עלה הנה טהשפילךלפנינריב אשר ראו עיניך( :כד) צוף רכש אטרי נועם
מתוק לנפש ומרפאלעצם .פסוק זה קשור עם פסוק שלפניוכי לב חכםישכילפיהו
לדבר אטרי טעם טתוקלנפש הנטשלים כצוף דבש וטרפא לעצם .9וכברהוריתיךכי
הכתוב תולה לפעמים הגדול בקט! והלא במקום אחר אומר (תהלים י"מ י"א) ומתוקים
מדבשונופת צופים וכמה טעלות טובות ישלדברי תורהעל הרכשוהלאבדבשנאסר
(לקטן כ"ה כ"ז) אכול דבש הרבה לא פובובדברי תורה[כתיב](יהושע א'חי) והנית
בויוטם ולילה והנאת אוכל הדבש נפסקת לאחר שעה והנאת לוטדי תורה עומדת
לערי עד וכן פי' בפירוש תהלים שחברתי (תהלים קיי'טל"ו) לכל תכלה ראיתי
קץוגו' מעני! (ש"בי"נל"פ) ותכל דור (תהלים פ"רנ') נכספה וגםכלתה לכלתאוות
והנאות העולםייק קץ אבל מצותיך שהיא התורה רחבה תאוותיה מאדמבלי הפסק:
(כה) יש דרך ישרלפני איש ואחריתה דרכי טות .כבר אמר פסוק זה פעם אחרת
(לעילי"רי"ב) ופירושו הנהו מטוך ( 6כה נפשעטל עטלהלובי אכףעליופיהו.

,ח

כי"

ייקרא

! מקרא כוה לא מצאתי ונ"ל שצ"ל וארח ישריםוהוא נמשלי ט"ו י"מ2 .ככ"י הכינה.
8גכ"י המתעים 4 .גכ"י מה 6 .לישנא דקרא לעיל ט' ז' 6 .בכ"י האפלים7 .הי
א ר"מ
המאירי8 .גכ"י גמרות מתוק לנפש ומרפא לטצמ.
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כייש משתדליםועטליםנצרכי גומםומניחיםצרכי רוחםותופשים1כי זהישרואינו
כן .ופעם אכף טגז'(איוב ל"גז') ואכפיעליך לאיכבר וטעם הפסוקכי נפש העטף
עמלה לצרכוכיפיהו אכפו וכופהו לבקשלו אכילה נכליום .ומר פי' ליטור 2שוה
אמר רביצחק בראבורימי 8מאי קרא נפש עמל עמלה לווגוי הוא עטל נעולם הזה
ל נברא 4
ותורתו עוטרת לו לעולם הנא ,ר' אליעזר אוטר [כל] אדם לעט
שנא' (איוב היז') כי אדם לעטליולד אינייורע אם לעטל [פה נברא אם לעטל
טלאכה נברא כשהוא אוטר כי אכףעליופיהו הוי אומר לעמל פה נברא ועריין
איני יודע אם לעטל] תורה אם לעמל שיחה כשהוא אוטר (יהושע איחי)
לא יטוש ספר התורה הזה מפיך הוי אוטר לעטל תורה נברא והיינו דאמר
רבא כולהו גופי דרופתקי נינהו טוביה לרוכי והוי ררופתקי דאורייתא ,ונוכל
לפרש פסוק זה 6עם הפסוק נפש עטל עמלה 6וגו' שכפהו פיהו לרבר לשון
הרע אעפ"י שאין נותועלת ע"כ צריך לעמול נתורה ונמצות וכולי האי ואולי
לכפרעל רברזהולכן מטוךלו(בז) אישבליעל כרה רעהועל שפתיו כאשצרבת.
להודיע כמה קשה מרהזו שללשון הרעוכבר רברו בה חכז"לבארוכה.ועלשפתיו
שפתוכתיבוקרי שפתיו .6וטשפט הכתובכורה שחת רעה או פעם כורה רעה כסו
חורש רעהכי ההורש חופר תלמים בארץ כןזה הבליעל חורשוחופר וחותרבלנו
טחשבת רעה להוציאה לפועל לדבר בה והיא על שפתיו כאש צרבת ודולקת:
(כח) אישתהפונותישלחטדוןונרגן טפריר אלוף .כבראשית רבה פ"כל איש
תהפוכות זה נחש שהפך דברים שכלבו של נוראו ושלחטרוןונרגן שריק דברים
על בוראו טפריר א6ף שהפריד אלופו שלעולם .פעםנרגן הוא המתרעםעלתבירו
ללא דברומי שזאתסדתו באסתכילאיטצא חברוזהפעםמפרידאלוף.ויש[אומרים)
שהוא כתוב נ"מ והקרי8נרגן ושניהםרעים( :כס) איש חטם יפתה רעהו והוליכו
נדרך לאפוב .והאטתכי לא יפתה אלא רעהו( :ל) עצהעיניו לחשב תהפוכות
ם8
קהיץוכפתיו כלהרעה.קורץ שפתיו ,קריצהנופלעל העינים והשפתים,עלהעיני
כטרייא(לעולו'י"ג)קורץבעיניו ,על השפתים כמד"א קורץ שפתיו ,וכבר פירשתי
,לטעלה !0פעם הטלה.ופעםעצהכטו(ישעיהל"נפ"ו)ועצםעיניו (שסכ"פי') ויעצם
אתעיניהם והטיש משן הפתלים ונא כטו
ביו') ותפתח ותראהו אחהילר.
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ודעתובעצימתעיניוכדי שלאיפריר אותו רא
יניו סלחשכ היטבעלכןעוצםעיניו
[לחשונ] תהפוכותכרצונווקורץ שפתיו כלה רעה וטשלים הרעה באשר השב .ונוכל
לפרשעוצםעיניו לחשוב תהפוכות רעההיא אכל לא כלכךכיוןשערייןהיא עומדת
בטחשבה אגל אם הוציאהלירי דבור וקורץ שפתיו או כלה רעה( :לא) עפרת
תפארת שיבה כררך צדקה תטצא .בבראשית רבא 11ר"מאזיל לגטלא ראה אאם
כולםשחורי 'ראש א"ל שטא טטשפחתביתעלי אתם א"ל התפלל עלינו א"ללכו
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וצא להיפזי ,ע"למשל מנחתשי שכתב וז"ל :שפתו ק' בואשהיכתיב ביו"ר וא"בירי
י גמציעות תימתא ולאקרין .ובכ"י פרקשכ' ,מראה שהיה כמג בטעות
מןז' מליןדכתיביןי
מ"ב במקש ח"כ8 .בכ"י והם,ועי' במשרה :ונרגן נטן בחרא זעירא ורפא חד מן ג' טני"ן
אריכיןזעירין ] v,"ptקמצת מאמריםלגייגר מהד' פאזנאנטקיעי .)80ובכ"יעיצם עלהעינים.
!0לכותב '1י"ג11 .פ' נ"ט קושם למסלאועי' מ"כ).

