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והיתפלו בצדקהותהיוזקנים שנאם'עטרת תפארת שיבה נדרךצדקה תמצאהיכן היא
מצויהבררךצדקהוכו'כדאית'התם.ובמדרשנ עליריהצדקהזוכה[אדםולעטרתשיבה
אברהם (בראשית ט"ווי) ויחשבה לו צדקה וכתיב (שם כ"ד אי) ואברהם זקן בא
בימים,יוסףזן אתאביוואתאחיואין לך צדקה גדולה מזו וכתיב (שםבי כ"ג) וירא
יוסף לאפריםבני שלשים ,דור (ש"ב א' ט"ו)ויהי דוד עושה טשפט וצדקה וכתי'
(מ"א א' אי) והטלך דור זקן,הוי בררך צדקה תטצאכי אינה עמרת שינה אם לא
תהיהבדרך צדקהועליה נאסר (איובי"סי"נ) בישישים חבטה אנל אםאינך בדרך
צדקהנערבןיוטו טוב סטנו( :לב)טוב ארך אפים טגבור מושלברוחו מלוכדעיר,
כי מי שהוא ארך אפים פופ מגבור וטושל ברוחו לכבוש את יצרו פונ מלוכר עיר
שהוא גדולטגכור והלאבמי שיצרו שולט עליו נאטר (לקמן כ"ה כ"ה)עיר פרוצה
אין חומה איש אשראין מעצור לרוחו והנה הגבור ולוכד עיר אינם יכולים לכבוש
אתיצרם א"כ פוב משניהם הכובש אתיצרו ע"כ אמר החסידי למלך אחד ממלכי
מערב אתה ענדעבדי א"ל הטלךוהיאךא"ל החסיר אתה עבד היצרוהיצר הואענדי.
ונוכל לפרש פעפאיך אפים שם כמו אריכות אפיםוכן בטס' אכות 9כסה ארךאפים
לפניווכן מושל שם כסו מטשלת,והעניןטובאריכותאפיםמאישגבור כשהאיש נבור
והואמאריך אפים אז טונכי דלת העם מה תפארת להם בכך אין עושיםכן אלא
לפישאין להםיכולת~ :נ)נהיקיוטל את הגורל וטה' כל טשפטו .ע"ד טדמם
ישבית הגורל (לקטןי"היזח) כי השותפים כשבאים לחלוקחולקים פי' הגורל
ומטילים בחיק הגורלות וטצפים איזה גורליפול נחלקו של זהואיזהגורליפוללחלקו
של זה הה"דוטיני כל טשפמו .ור' אברהםב! עזראז"אפי' קשר טסוק ~ה עם
פסוק שלפניו ופי' כאשר יוטל בחיק[הגורל]וטי"י כל תשפטואיךיפול ק סאת
השם טי שיוכל לטשול ברוחו,עלכן

רן

(א) פונ פת חרבה ושלוה בה מבית טלא זבחי ריב[ .פוב] פת חרבה
לטושלים ברוחם שיש שלוה בה מבית טלא זבחי ריב ומריבה שיתכעסו תסיד.
ובתנהוטא פרשת וירא נלק פונ פת חרבה טובה טנחה 5גלולה נשמן
[וחריבה מבית] מלא זבחי ריב שאתה רוצה להכניס טריבה ביני ובין ישראל.
ובטדרש' טונ מת חרבה ושלוה בה ארץישראל מביתמלאזנחיריב בארץהאומות:
(ב) עבד משכיל יטשולבבן מביש ובתוך אחיםיחלקנחלה .ישללנחלה שיקח
כאילוהיה אחר טהבניםעלכן ישלנו לרדוף אחר השכלכי הוא יתד שהכלתלוי
בו .ובפסיקתא דברי [ירטיה] 7מפרש פסוק זה עלירטיה הטוכיח את ישראל
שעבדו עצמםע"ז.ובפי' רש"י ז"לע"י שהשכיל נ"נ לפסוענ' פסיעותלכבודו של
השם עלה לגדולה ומשל בישראל שהובישו מעשיהםולעיניהם חלק נהלתם ,ד"א"

ח"

! מעש משלי2 .לא נודע מקור המאמר 8 .פ"ה מ"א4 .ע,,
לי
כתוב :מע פת הרבהלמישלים ברוחם שיש שלוה בה מבית מנחה וגו' נזה נשתרבב משורה
דלעיל ,ויש להעירגי זה גוטחת התנחוסא מהד' באבער סי' ט"ז מתנחומא הרעל מסמיך דרש
זה להכתיב ט"וי"ז כמו שהביאו גם מחברנולעיל במקומו 6 .מדרש משלי7 .פסיקתא דר"כ
ף קי"א ע"ב) ושם העסת משונה8 .גם זהברש"י.
עסקאי"ב(י

במיוחס לו6 .בכ"י
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גרצריק פוב טאזרח רשעולעתיד לבואיחלק נחלהבתוךבני ישראל שנא'(יחזקאל
ס"ז כ"ה)והיה בשבפ אשר נר הגר אתו ע"כ:ה) מצרףלכסףוכור לזהבובוחןלבות
ולהפרש מהםמהסיגים שהם בפניםכוו בוחן לכנותי"י לא
ה' .ששםנבחנים
יחדריהלבבותכיהיוצריחרלכםוטנין[אל]כל מעשיהם 2א"כ
כ
תפתרמלפניו לה
מהשבה
רב
יש לטלהיפיבולכונן המהשבה ואחד המרבה ואחד הטמעיפ ובלבד שיכוין לבו
לשמים*( :ד) מרע טקשיב על שפת און שקר מזין עללשוןהוות .מרעמענין
לישעיה ט' פ"נ)הנף ומרע והוא תאר וספרננווטכי הוא מקשיב על שפת און וכן
איש שקרטזיןעל  t1WSטרנרתהוות.וי"ס שקר שהוא תואר כמו שקרן ובא כמו
עבד וסלך ,סזין טשפפו מאזק ובא כסו (איוב לייב י"א) אזין עד תבונותיהם:
והל לרש חרףעהצוו שטחלאיר לאינקה[ .חרףעושהתכי חושבשהרישוהעושר
אינובידהבוראואיןלךחירוףגדול מזהכי השם באסתמוריש ומעשיר משפיל אף
מרוסם .שמחלאיר לאינקה הפךויוהבתלרעךכמוך(ויקראי"פי"ח)שהוא שטחלאיד
תבירועלכן לאינקה.ובפ"ג רברכות 4אטררחבה א"ריהודהכל רואה את הטתואינו
[ ]1648ס~הועיבר משוםלעג לרש חרףעושהוואם ~הו מה שכרו אמר רבאשי
עליו הכהונ אומר(לקטן "'מי" 0מלוה ה'יחונן דל )1( :עפרת זקנים בני בנים
ותפארתננים אמתם .בא להזהיר שיקח אדם אשה לבס מטוך לפרץכי עפרתזקנים
בניבנים ושיכבד אדם את אבותיו כי תפארת ננים אבותם .ובתנחוטא פרשת
תולרות יצחק אברהם נתעמר ביעקנ ויעקב נתעפר באברהם וגו' כדאית' התם:
(ז) לא נאוה לנבל שפתיתר אףכילנדיב שפת שקר .הפעם שהננל לא יתאוה
שפתיהר שפת חכטים המביאים לירי יתרון כ"ש כי לא נאוה ~ריב שפת שקר
כאשר מתאוה הנבלכי הםשני הפכים הנריב מתאוה שפת יתר והנבל שפת שקר:
(רז) אכןחן השחרבעיני בעליו אל כל אשריפנהישכיל .רשיי ז"ל פי' ישכיל
בכלסקום 6שמנקשממנומצליחו .באלהודיענוגנות השחדכי השחדיעור פקחיםמיד
שנתן אחד טבעלידינין שוחדלרייןהרי אותו השחדבעיניבעליו כלומ'בעיניהדיין
ומהזרבעליוכאילו הואאבןחןאל כל אשריפנה לכלפענוחשהוא פונה משכילאיך
יזכה אתהנותן השוחרער שימצאלוטעםלזכותו .והלא אחכז"ל6מאישוחרשהואחר
ומחזרהנותחוהמקנלואהדואיןאדפרואהחונהלעצמוואפי'לרוןאמתאטורלקבלשחד
כי להסותהדיןעל[לא] תפה משפפ(דברים י"פ) הואעובר.וי"ס
י אכןחןnavn
ן וס"מ אל כל אשריפנה השחר
בעיניבעליוהנותןואפי' הכי נותנוכרי להשיפג"יי
ישכילעליו הנותן בעין רעה היאךיוציאנוהדייןבתועלתו .ונתנתומא פרשה אלה
תולדותאבןחן השחד ,השחר למה הוא דומה לאבן כל מקום שהיאנופלת שונרת
טדברתניצחק (בראשית ס"ה כ"ח) ויאהב יצחק את עשוכיציד בפיועל שהיהמניא
צידומאכילו וכת" (שמות א"נ א')כי השחדיעור פקחים סיד (בראשית כ"ז א')
ותכהינהעיניומראות( :פ)מכסה פשעטבקש אהבה ושונה נדברמפרידאלוף .האמת
חנרים אפשר שתהיה חברתםתמירית אם לאיכנעוזהלזה וכאשר דרשו8
כי שני
אי
י איש אל רעהו שהואטענין (תהליםמ"זד')
ז
א
ו
ר
ב
ד
נ
'
נ
י
א
ר
י
י"
בפסוק(טלאכי

יענ

כ""

1בכ"י גי8 .לישנא דקרא בההלים 4ג ט"ו 8 .מטת ייז ע"א.
 :wnoul 6בכל טה 8 .כרובות ח"ה ע"ב7 .עי' אבןיתייא 8 .שבת  A"Dע"א.

4י"ה ע"א.
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להיכןהדין מפה .סנהדרין פ"א 1אטר רב המנונא אין תחלתדית של אדם אלא
עלדברי תורה שם פופר טים ראשיתטדון ,ואמר רב הטנונא האי תיגרא דטי
לבירקא דטיאכיון שרוח רוום אביי אטר לגודא דגסלא כיון רקם קםפי'כעיןדף
הנשר שבתחלהו מתנענעע"י הדריסה ושוב הוא מתחנקונקבע במקומו ,ההוא נברא
דהוה אמרואוילפוביה בשעת טילתא ואדיש חלפוהפ נישתא סאה כלומר ששוסע
והוא שותקורשורמל בכךא"ל קרא כתיב פופר מים ראשיתטרון[ריש] סאהדיני:
(מז)טצדיק רשע ומרשיעצדיק צוענת ה' נם שמהם .פעםגם אעפ"י שגדול עונש
הטרשיעהצדיק טהטצדיק רשע שניהםנכללים בתועבתי"י ובי! בפגיהם ונין שלא
בפניהםאיןלו להצדיק רשע ולא להרשיעצדיקשחייבים אנחנו לשמא טשנאי"'י
ולספרבננותם ולאהובאוהביו ולספר בשבחם זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב
(לעילי' (:)'1פמ)לטה זה מהירנידכסיללקנות חכמהולבאין.טהיועיללוהמהיר
ושבידו לקמת חכמהכיון שאין בו שכל והשכל האמיתי הוא יראת שטים שצריך
שתקדים יראת שטים לחכמתו(:ין) בכל עת אהב הרע ואח לצרהיולד .כלומ' נכל
עתאוהב החבר אתחנירו ט"מישיתרון לאחעל החבר תה פעם ואח לצרהיולר
וטשפפו תולדכי כל צרה שתולל הוא האח משתדל להוציא אתאחיו טצרתו יותר
טההבר.וי"א ואח לצרהיולר על ההעשנוכרונתן טעם למה אוהב החכר אתחנירו
כייולד לובו אחלצרתו .ורז"ל 8פי' פסוק זה בפ"א ומה שכתבתי נראהליעיקר:
(טץ) אדם חסרלבתקע כף עורבערנהלפני רעהו .כבר הזהיר על דבר זה כטה
פעמים להוקהעמןכרי להתרחקט! הערבות הנורטת טצה וטריבה ,עלכן סטךלו
ףסם אהב פשע אהב טצה טנביה פתחו טבקש שבר .אולי פעם פתחו פתחיפיווכן
הכתוב אוטר(לעיל פזזינו) לפס שנרנאון( :כ) עקש לב לאיטצא פוב ונהפך
בלשונויפולברעה.כי החופש ררך השקר יכשל ב 4מהרה שידרשוויחקרובדבריו:
(כא)יולרכסיל להונהלו ולא ישמחאבינבל .כסיל הוא בעל הסדות הרעות והוא
רעטן הנבל המרבר נגלותעלכן יאמר בכסיל תונהלוובנבל לא ישטה( :כב) לב
שמחייפנ גההורוח נכאהתייבש נרם .פי'יימיב פרצוף הפנים כטדי'א במקום אחר
(לעיל ט"וי"ג)ייפיבפנים .ו"ם* גהה טענין (הושע ה'י"נ) ולא ינהה סכם מזור
~ומר לב שמהייפינ רפאות הטף כמד"א(לעילי"ד ל')הייבשרים לב מרפא,ורוה
נכאה תשבר גרם הפך(לעיל ט"ול') ושטועה סובה.חדש! עצם( :כג) שחר מחיק
רשעיקח להפות ארחות  .tDWDכי הרשע יקח שוחד טחיק הנותן השוחד להפות
[ ]1668ארחות טשפפ .פייא 6שהד טהיק רשעיםיקחהריין שהפות ארחות טשפפ
וקוראפתןהשוחררשעכיהואעוברעללפניעורלאתתןמכשול(ויקראי"פי"ד)ואומר
להפותארחותטשפפכדילעבורנשנילאוין משוםלאתקחשוחדקובריםפ"ני"פ)שעובר
עלואפייזנהאת הזכאיוחייב אתההיינומשוםלא תפה משפם ) (cwכאגדת תלים
י"א(:6כד) אתפנימביןחכמהועיני כסיל בקצהארץ.פי' החבטהכאילו היאאתפני
סביןרואהאותה לעומתפניותסיר אבל הכסיל אפי'היאלפניואינורואה אותה אלא
כאילוהיא עומרה נקצה הארץועיניומשופפות אנה[ואנה]אחריה.ד"א  1אתפנימבין
 1שם ז' ע"א ,שכ"י התאה הרריה הזאת בטעות לכתת שלפני זה
2 p.בכ"יaוארי
שתכוה 9 .שם ק"ב ע"ב4 .ע ,,רבג 1גתה.
 tשם6 .צ",ל פ' מ"7 .1סי' מאירי.
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חכמהזהתלמיד ששואל אתרבו בהלכה שעוטרים בה או באוהו טסכת ועיניכסיל
בקצות ארץ זה תלטיד ששואל את רבו במסכת אתרת ,וכבר הזהירו הו"לעל זה.1
ד'י* 21את פנימבין חכמה ללטור באשר יטצא ועםמי שטצאבעירו או קרוב לעירו
ועיניכסיל בקצות ארץ שאוטר אלכהלי אל המקוטות הרחוקיםאולי אטצא חכטים
גדולים ללמודלפניהם טהיעלהבידויינע בדרכיםבינתים יתחכםהמנין(:כה)כעפ
לאביובן כסיל וממרליולדתו.י"מ ממרמענין מרירות והט"מ האחראינו טן השרש
ובא כסו מכס.ששרשו כספ כן מטר שרשו סרר והמרידות גדולה מ) הכעל לפי
שהבן הכסיל סימר נבית כלהיום עלכן הוא מרירות ~ולדתו .ונונל לפרש מענין
(שמות כ"ג כ"א) אל תמר והואהנכון( :כ 0גם עטשלצריק לא פופ להכותנדיבים
עליושר .פעמו תכל לפרשאיןצריךלומר שאין להרוגצדיק אבל גם עפשלצריק
לאמוס .ד"א 5חוזרעל מה שאמר למעלה שחרטחיק רשעיקחעלכן אטרלאדי
ףוזה פעם נם
שעונרעל לא תקח שחד אלא שעוברעלעבירה אחרת שעונשלצרי
עפשלצריקלא טובוכןלא טוב להטתנדיביםעל יושר .ד"א* שצדק שחפא אין
לענשו כשארנני אדם .ד"א 6צדיק זהראוילולעבורעלמרותיו אפי' צעצועובני
אדםיחסול להם ואליתפללעליהםלפני הס"ה כדי להענישם וזה פעם גם עפש
לצריק לא פוב להענישלצריקבני אדם ולא להכות נדיבים אע"פ שהואעלייהמר
שצערוהו אלאימחול להםולהעבירעל טדותע ,צא ולמד טאותו מעשה האמור בע"ז
פ"א(:6כן) חושךאסריויורע דעתיקר רוח אישתבונה .המעםכימי שהוא חושך
וטונעאסריו טלרנר בהם רק בעתם ובמקומם הא יודע דעת ורוחו יקרה כימיקר
דבריו שמהנר בהם על אוזן שמעת וכענין זה איילל הטיליםיקריםבעיניהרגילים
ללבושמעילים .ואסרוטליצי המוסר 8אל תשליכו הפנינם לפני החזרים עלכן
יקר רוח ,וטעם איש תבונה כי הוא טתטנן בדבריו קודם שמוציאם על שפתיו.
והתרנוםיקררוחאישתבונהדמכיכארוחיהגבראדמתבין .והאטתכי הטשכילעצטו
הואהיקרוהנכבדוככר אמרו 8טההואהגאוהוהערנושפלותשמוצאבעליהנעצשעד
שמתגאה וטכסךהן אתה שוסע לאווהדבריםנכרים בהפכיהם(:כח)גםאוילטחריש
ן StttnR
חכם יחשנ אוטם שפתיונבון .פעם גםלפי שהוא טוסנעל פסוק שלפניווכ
י שהיה טמא 10יפה שתיקהלחנפיםק"ו לפפשיםשנא' נםאויל טהריש וט',
בפרקמ
ובתופפתא דפסחים פכ"ו!!:

יה*

(א) לתאוהיבקש נפרר בכלחושיהיתגלע% :לאיחפץ כם*לבתבונהכי אם
בהתגלותלנו'" .מענשני פסוקים אלובשני עממם הפסוק הראשון בחכם והפסוק
י החכםנעבורתאותושטר"ש שיתערב נכל תושיה הוא נפרר ו%ונד
השניבכסילכ
טטקומו לבקש חכטה אבל הכפיל אית כן לא יחפץכסיל בתכונהכי אםבדיזנלות
לבוכי הלב הוא נסתרויורעויתנלה במה ארשנו אם חכם חכטה ואםכסילכסילווז
1ע,,נ,מ ע"ז ע"א .עסי' רגשיונח8 .ע,,אגן ,חיא ומיוחס להראב"ע 4 .ש' נדבת

י המקור 8 .מבחר הפנינים שער ההכמה.
צברחם6 .עי' רבנו יונח8 .ד' ע"ב .ולא נודעל
 9שם שער חגאוח ושאש לחכם מרו חגא1ה אמר שטות שאין בעליתיכול לחניתתי ושלי צ"ל
' במיוחס להרא"3ע.
גס פח שפות במקש שפלות10 .צ"פ ע"א 11 .ע"ל פ"פ מ"ב19 .עי
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חההכסיל אית חפץ אלא במה שמתנלהלבווהיאהכסילותוהסכלות .רעא 1לתאוה
יבקשנפרדהפורי?ורגפררטהציבור תאוחונרטהלווכתיךאנשיחושיהיתנלעויתגלה
קלתוומוסיףעורבישרלאיחפץכמילבתבונהכי אםבהתנלותלבט ריא 9לתאוהיבקש
נפרר הטנקשלרדוףאחרתאותו נפרד סכלרעוחברכיאיןאהבת החבריםאלא לכפל
 %אחררצותספנירצוןחבירת .בכלתושיהיתגלעכי אסרה הורה(ויקרא היתי"ח)
ונידבת לרעך כטוך נקש [ ]1655רצון חבירך כסו יראתה טבקו? רצונךוזה
הטבפל רצקתבירוספני רצוטעונרעל ד"ת הה"ד נכל חושיהיתגלע .ד"א 4לתאוה
יבקש נפרדונו' הפסוק הוה קשור עם פסוק שלפניו נםאוילטחריש חכםיחשב אבל
המחתנה לדובות דברים ומבקשים לפתוח דל שפתיו תמירהרי הוא נפרר מחברת
,גני אדםכי הסרבהדבריםטביא חפאואי אפשר שלא יאמר דבר המקניפ השוסעכי
ברובדברים לאיחדל פשע וכ"ש כשעוטרבהוך אמרי הושיה שיתנלה קלטכי הוא
המדבר דברם אשר לאכןויקלבעיניהם .ובהוריות פ' כהן טשיח 6דרש רבא ואי
חיטא רבנחסן טאי דכתיבלתאוה יבקש נפרס זה לות שנפרר טאכרהם בכל תווכיה
יתגלע שנתגלה קלתו בבתיכנסיותובנתי מדרשות יתק עמוני ולא עטוניתאסורין
לבא בקהלואיסורן איסור עולם ,ואיתאבגזיר 6פי'סי שאטרהרינינזיר% :בבוא
רשע בא גםנווועםקלוןחרפה.פעם נם לאדייו שאינו בוש טרשעוי אלא שהוא
חרפה משפפוועםאישקלון חרפה ובא כסו(תהלים ק'יפד')
מבזה אחרים ועם
ואניתפלה .והאמתכך הואכי עם אישקלון חרפה כי איזהו מכובר המכבד את
הבריותשדוחה לא תעשה שבתורה 8וזה שהוא סקלה הבריות הוא הנקלה והנחרף
הה"דועםקלן חרפה ע"דעבירה טררתעבירה  9כלומר עםהקלון שמקלה רשע זה
הבריות פעםוו טתנררת ההרפה לחרפםפעם אחרת.10וייימ! 1בבוא רשע רמזללידתו
ומעםגםלאדייו שבא לעולםאלא שהביא עמו הטווכןדרשוז"לכסקרפיחלק  12ת"ר
רשע באלעולםרעהבאהלעולםשנא'בבוא רשעבאגםבוז[ואיתא]בתוספתאדסופה.'8
רייא פעםהפשקלהזהירהלכוות הרשעולהתלתו*! ולחרפו(:ד)טיםעמוקים רברי פי
איש נחל טבע סקור חכמה .כמיםעמוקים שהםקרים חכיםכןדבר*פ .איש חכםוכנחל
תבע תסידכן מקור חכמתו לא תפסק.ונוכל לפרשפסוקזה קשור עם הפסוקשלפניו
בבוארשע בא נסבוווטי להזהיר האדם להתרחק ממדות הרשע הבז לדברי חכמים
ורבא לאהביןדבריהםכי סיםעסוקיםרברי החכמיםידלהרלהחנונות[טישהוא]קשור
בחבלי חכמתו אחריהם בטחשנתטחוןועיון ואזיניעלרעתם בדברים ההם(:ה) שאת
פני רשע לא פוב להפותצדיק במשפפ .אולי בא להזהיר שלא נשא פניםלריין
אם הוא טפה משפפ אלא טכיחהו ולאנחרישעלרבריוטיראתו,אוחוזרעלהפשקים
של מעלה הטספרים בנטת השחד ומהטגיעלדיין הטפלו שהוא עונשלצדיק וטשא
פני רשעוזה שתי רעוצו וטפסוק הזה לסדו בפ'בני העיר !6שאסור להסתכל בפני
רושע.ונסוףיומא 18שאתפני רשע לא פוב שנושאים להם פניםבעולם הזהונפרעין

ק"

י פרקי אבות מ"ב מ"ר4 .עי' רבתיונה.
1ע ,,רה"יירבוסער2 .",ע,,מאירי8 .עי
 "5ע"ב6 .בכ"י בטעוה בנדרים והוא דף כ"ג ע"ב7 .בכ"י מרשע8 .ע" שנת פ"א ע"ג.
9פרקי אבות פ"ר מ"ב10 .הלשון משמגם והלתי ברור כל צרכו!! .עי' במיותם להיאב"ע.
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מהםלעוהייב ,להפותצריק במשפת ,טוב להםלצריקיםשטכריעים להםכף טאזנש
לחייבם בעה"זונפרעים טהםבחייהםכרילזכותם לעה"ב )1(:שפתיכסיליבואובריב
ופיו לטהלמותיקרא.כיאינויודעלרברצוף דבש אמרי נועם רק דברי עתקהגורמים
טריבהומצה.ופיו למהולמותיקרא ,שרבריפיו כאילו סכים והולמים כל שומעיהם
מגז' לשופפיםהי כ"ס והלמה ס.סרא(:ז)פי כסיל מחתה לוושפתיו מוקשנפשו.
פי' שע"ידבריפיו של כסיל באה לו מהתה ומורא ושפתיו מוקש נפשוכי נלכד
בשחיתותם(:ה)דברינרנן כמתלהמים והםירדוחדרי בפן .כנר פירשתכי הנרנן
הוא הטתרעם תמיר %ארבר 1עלכןכמתלהמיםהולמיםוסכים אתמישכנגרודגשמר
באהבתו והוא טחפיאו חנם ,והם הרבריםירדוחדרי בפן נושים ער הנפש כי צער
גרולישלו הסחפיאים 2אותו ללא דבר ,ויהיה פעם כמתלהמיםכמו כטתהלמיםובא
כסו כשב וננש שטלה ושלמה .ה"50דברי נרק כמתלהמים שדנריו נאישהואנעלב
והשםואינוכןכי הוא העולב וההולם אתחבירוודבריתלונותיוירדוחדריבפן .ור'
דוד קמחי ז"ל' פי' כמתלהמים הם חלקים ואין אדם מרגיש בהם והםירדוחדרי
בפן .ורז"ל 6דרשו פסוק זהעל המרגלים,דברינרגןאלומרנליםכמתלהמים כמתלהם
שע"י דבריהם נקנסה מיתהלעולם והםירדוחררינפן מיתתהררוקון(:בלגםמתרפה
במלאכתו אח הותלנעל טשחית .טכל לפרשו קשור עם הפסוקשלפניו[]1688וזה
פעם נם כלומר גם המתרפה במלאכהו כדי לעשות טלאכת הנרנ! אולי יתרעם
עליו אח הוא לבעל משחיתכיבעבוררוע טומר הנרגן לא יאבר הוא אטונתו .ופעם
טשחית שם דברוכן (יחזקאל פ' א')כלי משחיתו גירו וכן (שטותי'ב כ"ג) ולא
יתן המשחית לבוא אל בתיכםלננוףכי כבר נאסר (שםי"בי"ב)וענרתי בארץמצרים
וטי ודרשו בו6אני ולא מלאךאני ולא שרףאני ולא השליח נטצאת אומר ולאיתן
המשחיתוגו' שםדבר .ד"אי נם מתרפה בטלאכהו פסוק זה ענין אחר ואינו קשור
עם פסוק שלפסו ופעם נם שלא יאמראיני מתרפה במלאכתשטים אך 8בשכירותאו
בקנלנות אחרים אתרפה במלאכתיעלכן הזהירת שע"ה ואמר נם מתרפה במלאכתו
אח הוא לבעל טשחית והלא נאמר (תהלים קשה ב')יגיע כפיך כי תאכל אשריך
ופובלך ואם יתרשל נמצא מחמיאעל עצמוועלביתו ועל כן ארז"ל9גרול הנהנה
מיגיע כפויותר מירא שטיםדאילו ביראת שטים כתיב (שם קי"באי) אשרי אישירא
את ה' ואלוהנהנהמיניעכפו כתיביגיע כפיךכי תאכלוגו' ודרשו אשריךבעולם הזה
ופונלך לעוה"ב :10

רוקקהג'.
ה מגדלעז שםי"ינוירוץצריק ונשגב .פעם מגרלעז כפעם טיישדור
אביו (תהלים פ"אד')כיהיית מחסהלי מגדלעז מפניאויבוכן רבא אומר (שם"'ח
1ע,,
לכתוב ט"ז כ"ח9 .המלות מחמיאו ומרטשים אינם מתאימים
י
ת
ז
ר
י
פ
,
,
ע
4
8
ם
ה
ל
ם
י
ש
ר
ט
כ
ו
ועי' מכלל
ספר
ש'
פה והיה מן השרר להחליפן באחרות .ע" רלב"ג.
'ופי6 .ע ,,בטמר רבת פ' ח"ז ומררש תנחומא פ' שלח6 .מכילתא בא כ"ז7 .ע" רלב"ג
8בכ"י או 9 .ברכות ה' ע'ש10 .בכ"י ששריר בעתדם.

לעיי
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משלייח-4 ,יד

יסלעיומצורתיהנייה .1ואומרי מגרלעוזולא קראו גנעה או סלע או טצורה
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נפהון
הטשורר8
א
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ל
א
ו
ש
ואל תהיה
לשואל שאל טאל הכלכיד
בזולחו ולטד W"D
אל ,והאטתכן הואכי הנופח ככשר ודם נפוגונו נכזב אכל הבופט גמלך מלכי
הטלכים הביה נאמרבו(לקמן ב"פ ב"ה) ובומחבי"יישוגבהויבוירוץצדיק ונשגב
ע"ד ואםתרוץ לא תכשל(לעיל ד'י"ב).ונוכל לפרש לפי שררך אנשי הטלהסה
לעשותמנדלים מעץעל הטרכבות להלחם משם עםאנשיהעירעלכן הכתוב אומר
טגדלעז שםיניבוירוץוגו'וינואעלנכון פעם ירוץ לרעת הפי' הזה שכן רצים
נטנד6תהעץ אלכל אשר תהיה שם הטלחטה .ד"אירוץ כסוירוצץבו בשםירוצץ
הצריף אתהאויב אשנב מפנץ(:4יא)הון עשירקריתעזו וכחומה נשגבהבמשכיתו.
ששם כספותהבוויהיה משפפ טשכיתוטענין שכיות החמדה (ישעיה ג' י"ז) והם
החסריםהטצוייריםולפי שכל דברהטצוייר יביאבו האדם נקראכןכי המלהמענין
הכפה ותרגוםוישקף ואסתכיוכן עברו טשכיות לנב (תהלים ע"נז')והםהמחשכות
שהלב צופהומביפ.והואילוירדנו לזהנוכל לפרש במשכיתו במחשבתו כי העשיר
חוזצככיהונוכקריתעוגו וכחומה נשגבה ובוטח בעשרו הוא יפול (לעיל י"א כ"ח)
אגל הבופח בשםבוירוץ צדיק ונשגכעלכן אמר פסוק זה אחר מגדלען שםי"י,
ראה טהכתיב כתריה(יב) לפגי שנריגבה לב אישולפני כנור ענוה .כי הנומם
בשם תמצאט עטה והענוה ערמתלו כבוד א"כהריענוה קורמתוזה פעםלפני כסו
לפכם הארץיסרת(תהלים ק"ב כ" 0והנופח בעשרו הוא גנה לבוגובה הלב גרםלו
השבר,וככררכרתי בספר הזה בגנות הסרההזאת .ואמרו טליצי המוסר6כי סלך
אהד באו לפסונ'בני אדם זה למעלה טוה אטר לראשקמי הושיבךלמעלהמחכירך
השיבונשיאותי שאללשנימיהושיבךלטעלה טחכירךהשיבו חכטתי שאללשלישי
מי הושיבך לפעלהטחבירך השיבושפלוגיי ויהמוך המלך מושבם לעניו המשפיל
עצטו למעלה בטעלות ושני  6החכם ושלישי לו הנשיא הא למדתשענו גדול מחכם
וכן האטת .והחכם רי ישראל ז"ל" האריך בפי' הפסוק הזהלגנות סדת הנאוה
ושבה סדת הענוהוהביא כמה ראיות בקש בספרו ותמצא ודבר ,ה מוסכם סכל
בעלי השכל~ :ל תשיב דבר נפרם ישסע אולח היאלווכלמה .פעם בפרם ישמע
קורם שישמע אתלדברי חבירו וע"כ או'יל 8ואינו נכנס לתוך דברי הבירו הלאבני
ראובןובני גרנכרי]שלאיכנסולתוךדברי סשה ע"ה סבלו כל אותןקנטורי!שקנפרן
ואעם'יי שהיה להם התנצלנה גדולה להתנצל בה מיד .ר"א בפרם ישמע כמר"א
(דברים כ"ח מ"פ)נוי אשר לא תשסע [לשוגו] [ ]166 5כלומר במרם יבין וכזה
אמרו8אינו נבהל להשיבולפי שזה הסדה מענפי מדת הגאוה עלכן סטכה דעתו
לפסוק שלפניו(:יד) רוח אישיכלכל מהלהו ורוח נכאה מי ישאנה .בא להזהירנו
שנתרחק טמרת הגאוהוהיגון לקבל המקרים כסכר פנים יפותכיהולי טף כל רוה
 1הטלה הזאת נראה כ
י מי הוא המשמר הזה.
,מיותרת2 .בכ"י כאומר8 .לא גודעל
*עי' במיוחס להדאנ"ע6 .ע
י מאירי וספר חוקה שהניאו ג"כ מאמר זה נשם חכמי המוסר.
8ע ,,טגוא7 .בת"יעל8 .אבות ס"ה מ"י.

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

משלייה,יר-כא

99

מכלכלו 1אבלהולי הרוחותסי המשאוסיטכלכלוהרוהטכלכללגוף,עלכןסמוך 15
(ט 0לננבוןיקנה דעתואזן חכמים תבקש רעת .לב נכון הסובלהפגעים בתבונה
יקנה דעתואזן חכמים המקבלים החלאות בחכמה תבקש דעת(:טז) מתן ארםירחיב
6ולפניגדוליםיגחנו .טספר מדת הנדיבותכי טחן הנדיבירהיבלו טצרתוכי ימצא
י הנריבותולפני הגדולים ינחנו המתן לשנת בטושכ מלכים ורז'יל2
אוהביםעליר
דרשוהועל הצדקה מתן אדם שנות! פרוטהלעניירחיבלולעוה'יב .וכויקרא רבה
פ"ה טניא כמה מעשיות שחכמי ישראל כשהיו רואים ארם פומק בצדקה נדולה
ברביםהיו סושינים אותו אצלםוהיוקוריןעליו הפסוק הזה טת! אדםירחיבלווגו'
ועור שםכתינ (דבריםי"כי"פ) השטרלךפןתענוג את הלוי וכתיב (שםכי) כי
)צריק הראשוןבריבו וכא
ירהיב מהענין זהלזה אלאלפי מתנתךטרחיביןלך(:ין
רעהווחקרו .כברהזהירו רז"ל3אסור לבעלדין להפעיםדבריו שלא בפני נעל רינו
אם לא שתהיה דעתו לשקר ואוטר אם אסדרדבריבפני נעלדינייכזיבניעלכן טה
תועלתישלו שמצריקעצמו בריב ואחריבא רעהו אוחו שכנגרוויחקרטער שמראה
לריין שלא דבר נכונה ,וכן הזהירו הכז"ל 4גםעל הריין כי צדק הראשוןכרינו
ואעפ"כ כשיבא רעהו ישלדיין לחקרוגדי לעטורעל האטתולאישיםעל לבו כל
הדברים שאטר הראשוןרק אםיהיו אמתיים(:יה)מריניסישביתהטרלוכיןעצומים
יפריר .עצומים הם המריבים טגז' הגישו עצומותיכם (ישעיה מ"א כ"א) וכן בלשון
רחל" שנים שנתעצמוברין והסריגה החזקה נקראהכן מלשון עצמה והוא טשנית
הברלכדי להשקיפריב שאפי' ~מ) אח נפשעטקריתעזומדיניםכבריחארטון .אח
נפשעיגדל משעויותר מקריתעזואפי'מדייניםחזקיםככריח ארטון משבית וטפריר
ביניהם .וי"ט6כי מעםהפסוק לספר כמהרעה מריבת האחים והקרוניםכי היא חזקה
יותר מקריתעזומריינים שלהםתק.פין ככריחשסוגריםבו הארמון.וי'יט7פעםהפסוק
לספר כסה טובה האחוהוהשורבה1טאפי' אח נפשעישלך לבטוח בו יותר טכפחון
אנשיקריתעז בקריתעזוובטדיינים תטצאנו עמך תקיף כבריח ארטוןכי אםיהיהלך
מרון עםשוםארםיעורך .תנהומא פרשה ויקח קרה אח נפשעזה קרחשחלקכננר
משה[ומרר]וירדטןהכבורשהיהבידוואין נפשע אלא טרירה שנא'סלך טואכ פשע
בי (מ"ב ג' )'1ומדיינים שעשה סשה כנגרו ככריח ארסו! שחלקעלהמקוםועםטשה.
ובב"ר'דישועל לופועל אברהםוכן נמריות פ"ג 9ובניר פ"ד :10וכ) מפריפי
איש תשבעכפנו תבואת שפתיוישבע .אם אוב ואםרעתבואתשפתיוישבעכפידבריו
יהיה תגמולו,והוסיף ביאור(בא) טותוחייםניר הלשוןואוהביה[יאכלפריה] .אוהב
הלשוןלשמורדלת שפתיהיאכלפריהע"כדודאכיו אטר(תהליםל"פכ') אשטרהדרכי
מחפואבלשוני .ובאגדת תלימ[פיל"מ]הביאו מעשהעלפסוקזהלהוכיחכיהלשון
מלךהאיבריםכיון שמותוחייםבידו .ובאגדת תלים פ' נייפ1יטותוהייםבירהלשון
הכלתלוי בלשון אם ביקש אדםלשון הרע אוטר ואם ביקש ארם 6מר לשון פוב
אוטר ,ד"א כלכלה של תאנים אכל ולאבירך טות(והיים)כידלשון אכלונירךהיים

3שמעות ל"א ע"ש

1ככ"יכיחולי רוחכל טף מכלכלו2 .ירושלמי הוריש פ"נ ח"ז.
4סנהדרין ו' ;"ב .ס שם ל"א ע"ב6 .ע ,1רש"י7 .ע ,,רלג"ג8 .פ' נ"ב 9 .ח ע"ב10 .ג"כ
ע"ב11 .צ"ל פ' נ"ב.
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טשלי קש ,כא-כד

ניר לשון,י"
א אם זכה להורה זכהלחיים אםעסק בלשך הרעטתחייכ בנפשווכו'
כדאית'התם בארוכה .והנה דודאביו אוטר 4צם ל"ד י"נ-ינד)סי האיש החפץחיים
ועי נצור לשונך מרעונוי והלאבעלי לשון הרע הורנים שלשה האומרווהמקכ6ומי
שנאמרעליה ובתנחומא פ' מצורע סאריךבטפור כמתמרת לשוןהרע(:כב)מצא
אשה מצא פובויפקרצוןטי"י .משפפו מצא אשהפונה מצא פוב ויפק רצון ט"'י
[]1678וכ! הכחוב אומר ברבקה (נראשית כ"דנ')מי"ייצא הרברוגו' ואומר
"'פי"ר) טפי אשה טשכלתואוטר (בראשית כזד ס"ד) היא האשה אשר הוכיחי'יי
לבןארני האז"ל 1בכליוםויום בתקול יוצאת מהרחורב ואארח בת פלונילפלוני
ואפ" טעברלים.ויפקרצוןטי"י,לפי שהאשה טצלת אותוטן החטאוכן אסר אותו
חכם9דיינו שמגדלות אתכנינו ומצילותאותנו[טןהחטא].ובפי' תהלים שחנרתי
דברתי בזה הפסוק(ל"ב ו') על זאתיתפלל כלחפיראליך לעח טצוא וררשובו"
מאי לעת טצוא אמררביחנינהזו אשה שנא' מצא אשה טצא פוב אם הרבר [*צא]
בשעתהכריאה מהתועיל התפלה נקש ותמצא .נפ' הבאעל ינמת 41אמר רבא נוא
וראה כמה טובה אשה תובה וכמה רעה אשה רעה כמה אובה אשה טובה שהכתוב
משבהה דכתיב מצא אשה טצא טוב אם בגוה משתעי קרא כמה טובה אשה תובה
[שהכתוב משבחהאי בהורה משתעי קרא כמה פובה אשה תובה] שההורה [נמשלהן
בה כטה רעה אשה רעה שהתורה סננה רכתיב (קהלתוי כ"ו) וטוצא אס מר
סטות את האשהאינגוה טשתעי קרא כטה רעה אשה רעה שהכתובמגנהאיבגיהנם
משתעי קרא כמה רעה אשה רעה שגיהנם נמשלהלהוכו'כדאית' התם בארוכהבספור
שבח אשה פובהובגנתו אשה רעה בקש ותמצא .ואמר באשה רעה ומוצאאני סר
סטותוגו' שהואנמצא תסידאבל באשה פונה אמר טצא אשה שהיא קשה למצאה
ע"כ לא ספר סדותיה אלא אחר שמצאה מפי' החבר ר' אפרים ו"ל:6
(כנ) תחנוניםידבר רש ועשיריענהעזות .הריש והעושר שניהם כאהד רעים הרש
ערםלבעליו לרברתחנונים ולהכנעה תחתיר כלהבריותוהעושר גורםלבעליולענות
אטרותעזות ע"כ נאמר (לקמן ל' ח') רישועושי אל תתןליונו' .ד"א רשזה יצה"פ
כמו שקראו בקהלת (פ' י') מסכן ועושר זה יצר הרע כסו שקראו אח"ז מלך :8
(טד) איש רעים להתרועע ויש אוהב דבק טאח .סי שחפץ שיהיה איש רעים
שיהיה 6רעיםוחבריםצריךלהתרועעולהכנע לפניהםובזהיקנה חברתם ואהבתםי.
להתרועע מגז' (ישעיה כ"די"פ) רעה התרועעה הארץ אמר איש רעים להתרועע
ררך צחות כטו (שופפיםי' ד') רונבים על שלשיםעיירים ושלשים עיירים להם.
 1התרגום תרגם להתרועע לאיתחברא מענין רעש ,והפי' לרעת התרגום איש
שרודף אחרירעיםוחבריםראוי שיתחברואליו ואית טה תועלת בכך יש ויש כי
אוהבדבקטאח.ויש טפרש להתרועע טעמן (תהלים ק"הי') עלי פלשת אתרועע9
וכמוהו(איונ ח' כ"א) ושפתיך תרועה כלוטר איש רעים ראוי להתרועע ולהתפאר

("מן

יגח פלוגילפלוני הוא במוערקטןי"א  'w~pסוטה ב' ע"א וסנהררין ב"ב
ע"א וגי1רס"
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נחמיאש זצ"ל ותסיף בגרסתו סהר חורב ועוד מעבר לים שלא נמצאו בשאר ספרים.
,2גשת  A"Dע"א8 .ברכות ח' ע"א14 .במ1ת שם ע"ב6 .עי' מבוא 6 .קוד'ר ד' ה':
מלרזקן גטין זה יצחיר1 .גכ"י כהנבה אח"ז שד מלח הגיע שאיןלח סובן8 .גנתי חתחעע.

ע,.
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ולהשתבחבכךניוןשקנהחבריםואוהבים הדבקיםבכליותר מאח .עוכללפרש איש
רעים איש שחושנ כלהבריותרעים פופו להתרועעטענין(לעילי"א ט" 0רעירוע
כי ערבזרשאין  6לחשוב כל העולםרעיו עד שיברקםוינססוזה פעם ויש אוהב
דבק מאחא
,יקחהו לחברלו.ובסוףברכותי תניא ר' אומר לעולם אל ירבה ארם
רעים בתוךביתו שנ' איש[רעים] להתרועע ,ונפ'חלק~ כתיב בספרבןמירא מנערבים
מתוךכיתך ולא הכל תביאבתוךביתךוכו':

יבם*
(א) פוג רש הולך כתמו מעקששפתיו והואכסיל .ובמקום אחר אטר (לקטן
כ"חו') מוב רשהולך נתטו טעקשדרכיו והוא עשיר ואמר הנהכסיל במקום עשיר
להורותכיעיקש שפתים הואכסיל( :ב) גם בלא רעת נפש לא טוב ואץ ברגלים
חופא .טעם גם לרבותכי שתי טעלות הן מעלות הסדות הנקראים בלשון ערב

פצאילאלנ8קיה"[ומעלותהשכליות]והשכליותמתיחסות4אלהרעתוהמרותטתיחסותאל
הנפש א"כטעם הפסוקכאילו אמר מתחילהסישאין בו מעלותהמרותאינוטובולא
עוד אלא אפי' הוא בעל טעלות הסדות אלא שאיה בעלשכליותהוא הנקרא נפש
לא טובוזה פעם גם לרבות .וטעם אץ כסוויאיצו הטלאכים (בראשיתי"א פ"ו)הוא
הרוחק אתרגליולרוץ מהרה והוא הנקרא חוטא אם רץ לרבר עבירה .ובתנחומא
פר' ויקרא גם בלא דעת נפש לא טובמ .שחוטא אפי' בשגגה נקרא נפש לא סוכ
אינוסימןיפה כיצרהיולפניו שתיחניות אחר שלגוי ואחר שלישראל נכנס לאותה
שלגוי בלא דעת לא טוב נכנסבטויר נקרא חוטא שנא' ואץ ברגלים חוטא א"ר
[יצחק] בר שמואלהיולפניו שתי דרכים אחת ארוכה ואחת קצרה [הקצרה] מלאה
צרורות והארוכהאין בו צרור אחד הניח הארוכה והלך בקצרה בשבת עליו נאסר
ואץ ברגלים חוטא ע"כ ,ולרעת התנחומא טעם גם כלומראיןצריך לוטר כשחופא
[]167 5ברעת אלא אפי' נם בלא דעת נפש לאטוב .ובסוף טס'עירובי
םתניא נם
נלארעתוט' זה הכופה את אשתו לדבר מצוה ואץ ברנלים חומא זה הבועל ושונה

איני והאמר רבא הרוצהשיהיו בניו וכרים יבעול וישנה לא קשיא כאן לרעת כא!
שלאלדעת .ד"א גם בלא רעתוגו' זה המשמש עם השהורה סמוך לוסתה ואפרה
לו טמאה אני 6אם שאע"פ שהוא בלא דעת נקרא נפש לא פוב שהיהלו לפרוש
עונה אחת סמוך לופתה שמא תראה רם נדות בעודה תחתיו ואץ ברנלים חוטא אם
פירש סיר נקרא חופא אלא ממתין עד שימות האבר,וכן בויקרא רבה פ"די גם
בלא דעתוגוי אטר רבא בר ניבא לאורה שהיה לטור עם הנץ החמה ושכח ושמש
סטתו קורם הנץ ההמה בלאידע לא פובואלוירע ושיטש אעכ"ווכוי כראית' התם.
ויש[א"כ]טרו"לשפירשופסוקזהבענין תשמיש הטתה ,גםאנונלמורלפי' ע"ר אחרת
כי תשמיש אדם עם אשתוצריך בוכונות תהרה וקרושה ובלא כונה זו אין הזרע
מובחרוכייש אם מהפך כונהזולכונות הנאהותענונוזה טעם גם בלא רעתוגו'אין
1מ"ג ע"א2 .ק ,ע"ב8 .בכ"י מאציל אל נטקיא וע" סמא4 .בכ"י אלתיחסות.
6ק ,ע"ב  6הדרש הזה אינת כבר בגמרא עירובין שם ,וע" שמעות '"ח7 .מהקרא רבה פ"ר
גריס אטר רבינא נר קטינא לאורח שהיהרגיל לבוא וט'.
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צריךלומר אםיכויןלהנאהותענוג שאין הזרע מובהראלא גם בלא רעת בלא כונה
זויהיה הזרע נפש לא טובכיקשלאכיוקלכונת טהרהוקרושה,ואץנרגליםלרופא!כי

הטתכוין להנאתתענוג לבדויצרו תקפוומזריע במהירות וזה טעם אץ ברגלים וטה
יעלהבידו שיהיה חופא כלמר חסר כסווהייתיאניובני שלמה חטאיפלס"אאי כ"א)
והענין שיוליר בת ובת לאביה טטמונת 1שוא אבל הטתכוק כונת טהרה וקרושה
סשתהאעלהנפן ונשכרזהיהיובניםזכרים( :נ) אולת אדם תסלף דרכוועליי'י
יועףלבו .זה הפסוק קשור עם הפסוק שלפניו ואץ נרגלים הופאפי'סי שהוא אץ
כרנליםיכשלבלכתוויחפיאהררךומי גרם סלוף דרכו אולתוועלי"ייועףלבושזעף
ומתקצףונעצבוהיהלולהתפללבעת צרתו ולא לבעופבשם.ובתעניתפייא9אשכחיה
רvm'.לינוקא דר' שטעקבןלוי א"ל אימאליפסוקיך אמר אולת אדם וט' יחיב
ר'יוחק וקא טתטה אמרטי איכאמירידכתי'ולא רמזה סשה נאוריתאאייל אמוהא
הכתובהאלארמיזהוהכתיב(כראשיתמ"ככ"א)ויאמרואיש אלאחיווגו'(:ד)הקיוסיף
רעש רביםודל טרעהויפרד.אין צ"לשלא רעים אלא אפי'רעהוטתחלהיפרר
םו
ם
"מנהג רע הואכיהמנהגהטובלאהוב
עתה בראותו שהואעניוהואמספרטנהגהעוילו
הטובים ולשנוא הרעשואם טרבר כחכטה ובסכלות וטכנה 8החנםבעשירוהכסיל ברל
אזיבוזזעלנכוןכי החכמיםקוניםרעיםואוהבים מה שאיןכן בכסילים .וי"ט ורל
מרעהויפרד שאפי' טרעהו הדל כטוהו יפרד ואם יפרד טהדלים ק"ו מהעשירים:
(ה) ערשקרים לאינקה ויפיהכזביםיאבר .ככר אמר למעלה4קו
י יייט,י"ר ה')
ל
פ
יפיחכוניםעד שקר נטצאתאוטר פעםכל הפסוקענין אחד והוא כ  rt)vבמלות
שונות ובאטיצוע נק פסוק שלפניו והפסוקים שאחריו (פרק כ"א על ופ! אוריש
וגנבתיכיטישיתרוששאולייכחשכעטיתובפקרסאובתשוטתידספניעניך.6וי"מער
שקרים ויפיחכוניםשניעניניםכייפיחכובים הוא הטרגיל עצמו לכונאפיי בסיפור
רברס בעלטא וער שקרים בנ"ר וע"כ אטר בער 6שקרים לא ינקה וביפית
כוביםלאיטלט להורותכי גדולעונשו של זה טעונשו של זה ,או הוא טספר ואומר
כי ער שקריםלאינקה כשדורשים אותו טלוטדי שקר שהאומר אמת אפי' דורשים
אותו כל הימים ימצאוהו אטיתי בעדותו בכלצידי העדות אבל עד שקרים לאיוכל
השמר בכל הצדדים שלאלהודיע שקרו וכן יפיח כזבים לא ימלפ בכלעניך:
(ו) רביםיחלופנינריבוכל הרע לאישטחן.פנינדיב הואהעשירהטתנדבלתתלכל
שואלדי מחמורו,וכל הרע לאיש טתןכי איש טתןיקנהרעים וחבריםע"י טחנתו.
וי"אגדול איש מתן מהמתנדב כינדיבות הטתנדב אחר ששאלוהו ואיש מתן קודם
ששאלוהוולכךאמרבנרינרבים [ ]1684יחלופנינריב [ובאישטתן] וכלהרעלאיש
טתן ובלשון כל הוא הכלל אבל לשון רבים יש במשסע שישארו מקצת שלאיחלו
פניו.וי"ט פעם הפסוק שהואמדות העולםולהודיעשזהמנהנבני אדם ושהיא אהבה
תלויה ברנר וכאשר אמרו טליצי הטוסר 8לא תבפח באהבת מי שאתה נות! לו
סתמתעד שתפסוק5מליתןלווהואאוהבאותךאובטהבאהבתו(:ן)כלאחי רש שגאהו

י

מתמונת והש המאמר המדע של בן מירא2 .
ט' 'Wvp
בכ"י
,
ר
ח
א
שחר
ככר אמרת' בחלק השלישי5 .להמלות האלואין פח כל
1נשתרב 13ממקום
וכנראה
גם המבתדלעיל בכ"י" :כבר אמרת~בחלק התלישי" מוסכיםלפה~.מייגי
ד פשר המלים "פרק
כ"א"? בכ"יבעדים7 .בכ"יבכלעניןגמ'"ם8 .מבחרהפניניםש'בחינתהאמאיס9 .בכ"ישיפסוק.

8בכיי ומטה4 .בכ"י
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אףכי מרעהורתקוסטנומירף אמריםלו הטה.כלקורין אותובקמץכיישנו מעם
ואיןבו מקף ועליו כתיבדיןוהשני (תהלים ל"ה י') בל עצמותי [תאסרנה] ויש
שקורין(שםפ"י)'1,כלמעיניבךופועיםהם.ופעם הפסוק כלאחי רש שנאהוכי אפי'
אחיוחוזרים לשנאתו כ"ש אחרים וזה פעם אףכי טרעהו רחקו סמא מרעהו לשון
יחיד ורחקולשוןרבים והטעם רחק מטנו כל אחדואחדער שרחקו טמעכולם.ואטר
לשק שנאהעל האחים ולשון רחוק על הרעים כי הרעים לא ישנאהו רק יתרחקו
מטנוובזהיסור מעליהםחזיוןעיניו אבל האחימ1שצריכין לפרנסו הם שונאין אוחו
ע כפיוכרי שלאיהיהלטורהעלאחיו כ"ש
ע"כ נמהצריך אדם להשתדל לאכוליני
על אחרים ואע"ם שאמר (לקטן כ"ג די) אל תיגע להעשיר בא וסיפר כסה רעה
העניותולהיותזריז ונשכר ואליהיה עצל ונפסד ולכלכל דבריו במשפפ כדי שלא
תצמרךלבריות ,וטאמרהיונה2יהירצוןמלפניךשיהיומזונותימרורים[כזית]עליריך
ולא מתוקים כרכשע"י בשרורם .ופעם טרדף אטרים להפעיםדבריובפיאחיוואחיו
לא"הטה שוסעים ,פ"אטררףאטריםלא המה,מי שהוא עשירובאללוותטחבירואומר
לו נקוצרהלויס מאהדינרין והוא מלוהלו אבלהעני הבאללוותטחבירוהואטפחד
לוארמידענין ההלואה והוא מסררתהלהאמרים שאינםעיקרכוונתו רק לסררםכרי
לצאתעלידם לומרלוהלויני סאהרינרי'.והמקיאלו המה בוא"ו וטעםהטקראכי
האמרים שמרדףלו הטה לא להםכי הם אינם טשימים לב לשומעם .ויש טררף
אמרים[לאהמה]כי הואדברי האחיםוהרעיםשאוסריםעליולבניארםששואליםאותם
לטהישנאוהווירתקו מסטאיך לא נשנאהו ונתרחקמטנו והוא מרדף אטרם לא הטה
ואוטרפלוניופלוניקרוביפלוניופלוניטיורעי והכלדברהבלואינם כלוםרקרבריכזג
ושקר .והטקראלו הסהלוראוי לאומרםכי [רנריהם] הםרברי הבלוריק .ובטררש
אנדה' פותרועליוסףשהיהמוציארנהעלאחיו ואטרשהםחשוריםעל אכרטןהחי
עלכןשנאוהו וקראוהו רשלפי שהיה טוציא דבת שקר עליהם טררף אחר דברים
שאינם אטת ,והמקיאלו הטהעליוחזרודבתו הואאומרעל אחיושהיואוכליםאבר
מןהחילפי' וישחפו שעירעזים(בראשיתל"זל"א)הואאוטרשמזלזליםבבניהשפחות
לפיכךלעבדנמכריוסף(תהליםק"הי"ז) הוא אומרשהיונותניםעיניהם בכנותאאיץ
אמר הב"החייך שאני מגרה בך את הרוב  "DSותשא אשתאדוניו (בראשית ל"6ז')
בב"ר(:5ו]) קונה לב אוהב נפשו שוטר תגונה לטצאטוב .אוהב נפשו להחיותה
כי השכל בלבחיי הנפש ,וכן שומר תנונה למצוא טוב לנפשו 6להמציאו פונה
בעולם הזה ובעוה"ב( :ט) ער שקרים לאינקהויפיחכזבים יאבר .על השנות
העני ,כפרשהפעמיםכיגכק הדבר להתרתקממדת השקר והכזב:ר) לא נאוהלכסיל
תענונ אףכי לעבד טשול כשריסי שאין נאה לעבר[כי] ימשולבנדיבים ,ופעם אף
כסו ק"וועל הררך הזה הוא הק"וכי הטסשלה גדולה 7טהתענוג ואםאין התענוניפה
בטקוםשאינוראויק"ו לטטשלהשאינה נאוה בטקוםשאינהראויה .8והתענונ לחכמים
יפהכדי להרחיב דעתם ללטור החכטה בצלילות רעתכטו שדרשו גם אלהלהכתים
דירה נאה ואשה נאהוכלים נאים ,8אבל הכסילים כל התענוגיםלבעוט ע"כ לא נאוה
1גכ",האריים2 .עי' עיחבין י"א ב'8 .בכ"י ולא ,ומחברה פירש פה ע"פ הכתיב.
 ,,..4רש"5 ,פ ,פ"ר 6נכ"י למצא גשו7 .בכ"י הגדולה8 .בכ"יראוי9 .גרבותכ"זע"ב.
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לכסילתענוגוק"ו לעבד משול בשרים וכמר'יא(לקמן ל' כ"א) תחת שלש רגזה ארץ
וע' תחת עבדכיימלוךכי הטלך שהוא מזרע האפכההוא רועה אתעטו כמוהרועה
המוב הרועה את צאנו בנחתונהלה אבל הענר המולך אינויודע בדרכי המלוכה ע"כ
אדם האריך אפו ותפארתו עבורעל פשע.
להיות
לא מאותלו(:יא)
1
ל
"
ו
א
ר
ז
ע
י
ל
א
י
ר
ב
ה ואטר
ב
י
ת
ה
ר
ר
.
ש
מעשה
ר
ב
כ
ו
מעבירעל סדותיו
י
נ
פ
ל
]
1
6
8
6
[
[תפארתי
כ"ד רנטת ולא נענהירד ר"ע ואמראבינו טלכט[מיד] נענה יצאת בת קול ואמרה
לא ספני שזה נדולמזה אלאשזהמעבירעל מדותיווזהאינוטענירעלסדותיו .האריך
מקור כסו פסח והטלית (ישעיה ל"א ה') .2וגדול מעביר על סדותיו ממאריך על
טדותיוכי המאריך אפו הוא חושב להנקם מאויבו אבל מאריך אפו שלא להנקם
ו חכם8
טמנו סהרה אבלאעבירעלטדותיו הוא מוחל הפשעים ונושא העונות כאות
שהיה אוטר בכללילה קורם שהיה נכגם למטתושריליה טארי' לכל פאןדטצערן.
ואחרו תליצי המוסר טחוללסי שהרעלךותןלמי שמנעסמך ,ואטרו4כיסלך
אחד צוה להרוגעדת אסירים אמר אחר מהם אדוני המלך אם אנחנו הרענו לחטוא
הלאתטיב אתה שאתויאמר הרפו להםוימנע סלהורנם .וכל זה נאה בדבריםשבינו
לביןחנירו אבל נדנריםשבין אדם למקום ראוי לנקום ולנסור ולשנוא אויבי השם
י אשנאונו' ואפי' בינו לנין תבירו אם
כמד"א (תהלים קלש כ"א) הלא משנאיךי"
ת"ת הוא יש בדברניווי התורה וכל ת"ח שאינו מקם וטמר כנחש אינו ת"ח:6
(יב)נהםכבסיר זעף6מלך וכמלעל עשברצונו[ .כמל) המלחלחוומצמיחו ובאלהזהיר
שתהא אמת המלכותעלינו ואם טפני מלך ב"ו כךלפני טמ"ה הב"ה עאכ"ווכ;הוא
אומר (עמום ג' ח') אריה שאגמי לאיירא ואומר (הושעי"רפ')אהיה כפללישראל
יפרח כשושנה ,ודימה הזעף 7בנהמתכפיר שהיא נשמעת אבל כרצוןהטלךאטרוכמל
שהוא נסתרולכך לא דיסהו לגשם שיותר כעסו נראה מרצונו~ :נ) הוות לאביובן
כמילורלף פוררמדיני אשה.כימדייני אשה רעה כרלף גשמים הפורר ומגרשבני
הביתטן הבית ונמצאת אומר קשה אשה רעה מהבן הכסיל שאשה הרעה אוררתו
טביתו והבן הכסילאינו פורדו .וי"ט 5פעם דלת פורר דלף שאינו שוקט ונקרא טורר
שכל תפה טורדת את חבירתה ובאה תחתיה.ולפישדיברבמדייני אשה אמר(יד) בית
והון נחלת אבותומי"י אשה משכלת.כי האבותינחילו בניהם ביתוהון אבל אשה
טובה אעהירושתאבותאלאטי"ייצאהדברהה"דומי"י אשהטשכלת .ובב"ר פ' מ"ח
ר' אבהו פחח ביתוהוןונו' ר' שנחם נשם ר' אבהו אטר בתורה בנביאים ובכתובים
טציט שאין נוונו של אדם אלא מהביה ,בתורה (בראשית כ"דנ')ויעןלבן ובתאל
ויאמרו טי"י יצא הדברוגו' ,בנביאים (שופטיםי"רד') ואביו ואסולאידעוכיטי"י
הוא ,בכתובים וטיני אשה משכלת וט' ,יש שהוא הולך אצלזוונוכיעקב אצל נשיו
ויששזיווגו באאליו כרבקהעםיצחק,ואית' במו"ק פ"א 8ובאנדת תלים פ' כייא:!0
עצלה תפיל תרדמה ונפש רטיהתרעב .באלהזהירנו להתרחק ממדהזו האטור
עליה(לקמן כחוב כ"ד) טמן ירו כצלחתונו'כי היא טרסתלבעליהלהיות לבו
~sy
8
סר
 1שם כ"ט 9 .WVPע" רבת יונה מולם ההערה הזאת מפרידהבין הרבקיס.
חמרא,עי' מגילה כ"חע"א4 .מבחרהפנינים שערהמתילה5 .יוסא כ"גע"ב6 .נשי אימת.
זבכ"יוכי הזעם8 .ש,רש"י9 .י"תע"ב10 .צ"לפ'ג"פ.

שני

"ו)
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ישן ונרדם לא יצליח לטלאכהוסופו לבקשמזונוואינו מוצאוטוף שיהיהעני הה"ר
ונפשרמיהתרעב,וכברהורתיךכיכלרמיה האטורבספרהזההואכסועצלהי
 .בטדרש
רותי כל הטתעצלבתלמודולסוף שואליםטמא דבר ונעשה כנרדם שנא' עצלהתפיל
תררמה(:פח) שוטר טצוה שוטר נפשובוזהדרכיוימות[ .שומרנפשו]כטדייא(דברים
ל' כ')כי היאהייך ואורךימיך ונוזה דרכיוימותיוסת כתיבוקריימותכיבוזה דרכיו
על שניענינים מיתה בב"ר והוא הטכתב ומיתהבידי שמים והוא פעם הטקרא .ד"א
הכל במיתת ב"ר המכתב יומתבב"ר והמקרא ימות ואפי' לאנמטרדינו לב"דובפלג
י
טמנו ארבע מיתות בזד אפ"ה לא בטלו סטנודין ר' מיתות ואםנתחייבסקילהלסק
נופלמן הגג או היה דורסתו ואםנתחייב שריפה לסוף טפל בדליקה או נחשמכישו
מי שנתחייב הרגלסוףאו נמסרלטלכות או לספים באיםעליווסי שנתחייב חנק או
טובעבנהר או טתבסרינכי כראית' בפ' נערה .9ופעםובוזה דרכיו דרכים הראויםלו
והוא רע ממי שאינו שוטר טצוהכי מי שאית שוטרטצוה לבויורעכי יחפא ואשם
ואם נברעליויצרו היום אוליישוב למחרת אבל הבוזהדרכיו שאינו חושש 4ן
מדותיו ררךלעגובזיוןיומת .ורב מעריה ז"ל' פי' פעם [ ]169 8הפסוק הזה
שלא יתגאה האדם בעשות טצוה כי לכך פצר ואם הוא שומר טצוה אליו תבוא
ןלווזה טעם שומר נפשו .וטוה
התועלת משמירתה לא לשםכי אם צדקת מהוית
דרכי השם הוא [בעצטו] גורםעליו טיחה וזה פעםיטוח ונא ע"ד (נטרבר פנו(w~ts
כי רברי"י בזהואתפצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההיא עונהבה .וכנגר ובוזה דרכיו
ימותאמרדוד ע"ה(תהליםקי"8ג"פ)חשבתי דרכיטלשון (מלאכיג'פ"ז)ולחושבישסו
ובלשק חכז"ל ארם חשוב( :ין) מלוהי"יחונן דל וגטו 6ישלםלו .בא להזהירנו
על הצדקהשהחונן דלים כאילו מלוה להב"ה ולאדי שהבזה מחזירלו הלואתו אלא
שפא:ילופירותיה שנא' ונטולוישלםלו.וכן אז"ל 5צדקה יש לה ויש להפירות
אוכל פירותיה בעוה"זוהקרן קיימת לעולם הבא .בויקרא רבה 6אייר אלעזר כתיב
(תהליםקל"וכ"ה)נותן לחם לכל בשר בא זה וחפף טצוהוכו' אמרהב"העלי לשלם
לו נטולו הה"רוגמולו ישלםלו .ובתלמוד בחרא פרק השותפ.ן  1מלוהי"יחונן
דל א"ר יוחנן אלטלא טקרא כתוב א"א לאומרו כניכול עבר לוה לאיש טלוה,
ומסיים בה בויקרא רבה כלם
 .שנותן פרופהלעני הב"הפתןלו פרוטהוכי פרופה
הוא נותן לו והלא לא נותןלו אלא נפשו כךאמרלו הבזה אף כשנפשךטצפצפת
לצאת מגופךהריני משינהלך בתוך גופךע"כ .בפ' ואלה הטשפטים פי' פסוק
זה בארוכה בקש ותמצא .וכפ' מי שמתו 8מפרש על הרואה את המת ומלוהו
יחונןדל(:יה)יסרבנךכיישתקוהואלהטיתו
מה שכרועליו הכתוב אומר מלוהי"
אל תשאנפשך .לאSIDnnטליסראותונעבורקולהמיתוובכיתו .0ד"א המיתומענין
(דבריםי"גו')יומתהטתכקטרואלהטיתואל תשאנפשךכיאפלאתיסרהורויאתהכאילו
ממיתוביריםוגו'למען ירטימיכםויטיבניכם~שסי"אכ"א) אםעשיתכןטופבואםלאו
הריאתםכאילוכורתיםאותם שכךדברי תורה נדרשיםמכלללאו אתה שומעהןומכלל

קרי

1ע.,,,חשולעיל לכתוב י"ב כ"ז9 .ע.
 ,רש",
זהבש ג"כרירי המדרש8 .בכ"י
בפ' גרשה הפא בכתפות ל' ע"א4 .ע" בנרפס 6 .פאה פ"א ס"א על גס'6ת חסרים וצדקה
' .w~p
בכלל כמ"ש התט' י*ט שם6 .פ' ל"ד ובכ"י בטעות ובתנחומא בויקרא רבה1 .י
",8חע"ג 9 .הגה סחבר 13גורס איפא המיתו מל' הסה וכןפי' הרלב"ג.
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הן אתה שוסעלאו .ראבייע[1פי'] ואלהמיתו אל תשא נפשךלפרנס אותהמגזילתו
כענין(רנריםכ"רכ"ו)ואליו הוא נושא אתנפשו להתפרנסממנה .פ"א ואל המיתווגוי
שאחרים ימיתוהו אז אל תשא אתנפשןניסרךאותווכלע"ז נוזן פוננא"שנויי!
אטיינדאייש 2כלומר אל תטתקלו מלייסרו ער שיבאלידי חיובמיתה .ד"א ואל
הטיתו אע"פ שהזהרחיךליסרו לא[תיסרהו]ייסוריטיחה אלתכהו סכת מותוכןאז"ל"
כי טסיתלינוקא לא תמהי אלא בערקתא דטסאניה דקריקרי ודלאקריליהוי צותא
לטבייה .ד"א ואל המיתו שלאיעלה על רעתך לטנעו טליפרו מפטר שמאימות
סחטתייסוריך .ד"א ואל הטיתו שהרייוצא לתרבות רעה אם לא תייסרהו ויחייבוהו
ב"ר טיתה צא ולמד סבניעלי ואבישלוםואדוניה טה עלתה להם ספני שלא למרו
טומר בקמנותם,בניעלי אע"פ שאמר להםאביהם (ש"א ב' כ"ד) אלבניכילא טונה
השמועה וע' מ"ט היהלו להלקותם אחר שלאהיו מתייסריםבדבריםסי שאיתנכוה
בפושריןיכוהבהמי!ק"ולטי שנאסרעליו (מ"אא'ו')ולא עצבואביוטימיו4ולנךנאסר
ה להזהיר את הרב ליסר את התלטורומצינו
יסרבנךכייש תקוהוגו' ובכלל פסוק,
פ"ב6
ת
ו
ד
ל
ו
ת
ה
ל
א
ו
אהרן
תלמירים נקראיםבנים שנא'(מ"בד'א')בניהנביאיםובסנהדרין
ומשהוגו' (בטרברג'א')וכתיב אלה שמותבניאהרן(שם שםנ')אהרןילד משה ליסר
6טר שלכך נקראו על שמווכו' טנא! אטר כל הטלמד את בןאבירו תורה כאילו
)גדול חטה נושא עונשכי אםתצילועורתוסיף .לטהשפי'ואל המיתוונו'
ילרו(:יט
שלא תכהו סכה של נפשהוסיף ביאור בעת שתהיהנרל חמהעליו היה נושאעונשו
ועונו שאםלאכןסרובחמתךתמיתהוואלתאסר[א"כ]לאיוסרכיישלהניחועתהוליסרו
אח"כ ,וזהעניןאחדכיבפסוק הראשו!הזהירנולימיהבנים ונזההפסוק[הזהירן ליסרם
,בטשפט לא בחטהנדולה.ונוכל לפרש נושא עונש ע"ר (במרברייית ל"ב) ולא תשא
עליו חטא שאם תהיה נדל חטהעליוהרי אתה נושאעליו עונשכי יענישוהו 6מכת
טות אלא 7הצילנו עתהועודתוסיף לאחרזמ!ויהיה כי אם במקום [רק] 8וכמוהוכי
אם כה תעשו להם (רבריםז'ו') .וי"מ מעם הפסוק לתת טעםלייסורי הבנים כי אם
לאייסר האדם אתבנו יהיה 8הב! הגדול חמה נושא עונשוכי אםתציל אותומליסרו
יחזור לסורו ותצטרך להוסיף עוד לררותו ולהלקותועל ככה[ .ויייא] 10כי הוא מזהיר
יטישהואגדולחמההואנושאעונשכטר"א
[]1696אתהארםטמרתהחמהוהכעסואומרכ
ונשאעותכיאםטפניתגבורת[החטה]יתרגזעלהבריותויבואולהענישו!ןכיאםימלפפעם
אחת לאימלטפעםשניתוזה פעםכי אםתצילועודתוסיף .פ"אגדולחמה נושאעונש
ואיןלו תקנה אלא שינצלויפריש הטרה הזאת טעצמו ולאעור אלא שצריךלהוסיף
עוד שיהיה שוטע עצה וטקבלמוסרוזהפעםכי אםתציל ועודתוסיףוסטיךליה שמע
י הרי קבל עונשו
עצה וקבלטומר .פ"אטי שהוא נרול חטה שגדלהעליו חטת י"
בכך ונמהלולועונותיוכי באמתתצילהו החטה הזאת מעונש אחרועוד תוסיף לו
שכר שישוב השם מחרון אפו ושב ורפאלו,ולכךנסמךלו(כ) שמע עצהוקנל טוסר
לטען תחכםבאחריתך .שפעמו שמעלעצתי וקנל טוסר הניה בסנר פנים יפות כי
רבות טחשטת בלב איש ועצת י"י היא הקוםויהיה טעםכי אס לאטתהענין לא
ע,,
ע,,
 1במיוחס  2 .6מבוא 8 .ב"ב כ"א ע"א 4 .חסר כאן ע"ד אבשלום6 .בכ"י
8
7
ס"מ הנא דף י"ס ע"ב8 .ככ"י יענישוך .בכ"י שלא .תיבת רק נוספה פה ע"פ ראב"ע
דברים ז' ה'9 .בכ"י היה10 .ע ,,רלב"ג11 .הלשון מגומגם זבלתי ברור כל צרכו.
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 I1WSתנאי כסוכי אם תם הכסף (בראשיתמ"ז י"ח)כי אםיש אחרית(לקטןכ"גי"ח)
.ופעםבאחריתךכיאחריתזתנלית
(לאחרשהזהיראתהאבשייסר אתהנןלקבל טומר)י
הטומרהחכטה .ד"א ע"י המוסר הוא מתחכם האדם לראות טראשיתו את אחריתו
ולראות את הנולד ולהכין צירה לעולם הבא שהיא הנקראת אחרית לאיש שלום וזה
טעםלמען תחנם באחריתך שיתחכם שיהיה לוצירה באחריתומי שפרח בע"שיאכל
בשבת( :כא)ינות מחשנות בלב איש ועצתי"י היא תקום .בטס' סנהדרין  9רבות
טחשבות בלב איש אנל עצה שיש בה דברי"י היא תקום .נוכל לפרש קשור עם
הפסוקהעליון לאחר שהזהירנו לשסוע עצה ולקבל מוסרכי הואהצידה לדרךהחיים
הנקראת אחריתועליה אטרלטען תחכם כאחריתך חזר להזהירו שלא יאסר עדיין
יש שהות כי רבות מחשבות בלב אישוגו' אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא

תפנה" .בטדרש' רבות טחשכותוגו' זה אבשלום שהיה מחשב בלבו ואוטראהרוג
לרוד ואפול הטלכות ולא היהיודע מחשבתו של מקום דכתיב רבות טחשבות וגוי
כדאית' התם בארוכה .ומה נאה טדרשזה שדרשו באבשלוםדבר הלסרמענינו שהוא
סרבר במוסרו של אב לבן וע"י שלא לסד אבשלום עלתה בלנו מחשבה זו:
(כב) תאות אדם חסרו וטוב רש טאישכזב .ייים 6תאות אדם מגזי (שהיישאי אי)
1מהן נאוו להסך בתורים כלואר נאות האדם ותפארתו הוא חסדו ופונ רש איש
אסונים מאיש כזב אע"פ שהוא עשיר כטו שפירשתי(לעיל כתוב א')בפסוקטוב רש
הולך בתומווגוי .הראב"ע6פי' תאות ארם חסדו כלומר יתאוה תסיר לעשות חסד
למי שראוילו .פ"א משפס הכתוב תאות אדם חסיד חסרו שזו היא תאות ההסירים
להתהלךנדרכיהחסר 7'W"D .תאות אדם סנורת והתאויתםלכם (כטדבר ל"רי') תתאו
לכם(שם שםז') תאות ננעותעולם(בראשית מ"פב"ו)כלומר אות ומופת האדם חסרו
החסד שנוטלהואסעידעליו .ורב סעדיה  S~utפי' הסדו ההסד שטפלים אחרים
עטוכי תאותכל אדם השואלטחנירו דבר שיעשה עטוחסד וס"ס אוב רש מאישכזב
טוב המתנצללו שהוא רשואינויכול לעשות עסו החסר ההוא טאיש כזב הטבפיחו
למלאותתאותולעשותעמו חסדושובטכזבנו ומתהלל נטחתשקר[.פ"א] תאותו 8של
אדםהיאחסדווחרפתוטגז' חסד הוא(ויקרא כ'י"ז)פןיחסדךשוסע(לקטןכי'הי')לפי
שרורף אחר תאותיויקלוהו הכריותויחסרוהו,ופוב רשפובתאוותהנקרא רשהטחליש
טה מגבירה(ץ)הנקראאיש כוב 10ונקראכן 'DSשבוחרתאוות העולםהזההנכזביםשכל
אחד טהם תאותישעה בעבור השעהואינה( :כג) יראת יני לחיים ושבעילין בל
יפקררע .פי' יראת השם גורמתלבעליהחייםחייהעולם הזהוהיי העה"בויליןשבע
כפעם (תהלים כ"הי"נ) נפשו בפובתלין ,והנהבצדיקים נאסר(ישעיה ס"הי"ג)הנה
עברייאכלו ואתםתרעבו.בליפקד רע,כי השם לאיפקדהוולאיזכרהו רק לפובה
זכר הצדיק לברכה.ונוכל לפרש יראתי"ילחייםכי הירא אוכלמיניעכפוואינואוכל
אלאכדי שיהיה וזה פעם להיים אך לא כטו הכסילים [ [teo8שאוסרים נחיה
נשכיל שנאכל שנאמר נהם (לעילי"ג כ"ה) ובטן רשעים תחפר אבלניראי השם
1
נפי השאה מלעיל2 .כ" 1ע"ב 8 .אטה '1ב ס"ה 4 .מדרש
משלי"6 .מלתרבההא
ג,
רע
ושת6
ב,יבמיוחס לו7 .ע ,,מאירי8 .בפירוט משלי שלו9 .בכ"י הש
*נה.
יו
ע"
תצתו ,ועי' רלב"ג וקב תקי 10 .ט"מ כאן כנראה ואולם הסנה גליה שטוב איש רש בתאות
מאותו העורף אחריהם בגבורה והוא איש כזבכי רודף אחרי רברים שהם כזב והבל.
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הצריקים נאסר בהם (שם) צדיק אוכל לשובע נפשווזה פעם ושבעיליןבל יפקר
! בל יפקד רע על הרשעים
רע .או נפרש יראתי"ילהיים על הצדיקים ושבעילי
אם לאישבעווילינוופעם בל יפקר מגז' (נטרבר ל"א
הכאטר בהם (תהליםנייפ
"שהואטענין החסרו! ,והאטתכן הואכי האוכל אכילה
ט"פ) ולא נפקד סטנו איש
ט"
ן וגו' אלו הצדיקים שאפי'
נסה ערמתעליו תלאיםרבים .עוד נוכל לפרש ושבעילי
הםשביעים ואוכלים אכילה גסה בסעודת מצוה וכיוצא בה אינם מבהלים אותם
חלומות רעים והרהורים רעיםוזה פעם בליפקד רעטענין (בראשית כ"א א') וי"י
פקר את שרה .בפ' היה קורא! אייריונה א"רוירא כלהלןוי ימים בלא חלום נקרא
רע שנא' ושבעיליןוגו' א"ת שבע אלאי4גע ,אר"ה בר אנא א"ריוחנן כל המשביע
עצטוטדבריהורה[ולן]איןמבשריםאוהובשורותרעות שנ'ושבעיליןוגו'( :כד)פסן
עצלידו בצלחת נם אלפיהו לאישיבנה .פעם צלחת כמו קדרהואולי הוא מלשון
לט"בב' כ') צלוחית חדשה [ובדברי) רו"ל 9לצור ע"פצלוחיתו .מזהיר ממדהזו שלא
יהיה אדם עצל בטלאכתווסי שהתחיל בטלאכה ישתדל לגומרה וכן לענין הטצות
וכסו שאז"לסי שהתחיל במצוה אומריםלוטרוקי ובטסכת סופה  ~H"Dכל העושה
דבר מצוה ולא גמרו ובא אחר ונטרו טעלה עליו הכתוב כאלו עשאו וכו' נמצאת
אוטר איןלך עצל גדול טוה שעושה טצוה ונשביל דבר סועפ שנשאר בה שלא
נטרו לא תקרא על שמו ראה טה המשל נשאעליו שלמה ע"ה פס! עצלידו וגו':
5
 rתנהופתייערים והושחלנבוןיבי!דעת D"yN .שיוסר לץ לוקח לוקלון
(כה)s
מ"מיש להכותו והנשארים ישמרו ויראווזה פעם ופתייערים ונו' ולא די שמקבל
הוכחות אלאיבין רעת שיזהר גם מרנריםאחריםע"י התוכחהכייבין דבר טתוך דבר
ותכלית ההוכחה הדעת ,והוכיחצווי .ואמר בלץ תכה ובנבק הוכיח ע"ד(לעילי"זי')
תחתגערהבסביןטהכות כסילטאה .תנחוסא פ' יתרו לץ סכה זהעמלקופתייערים
זהיתרו הה"ד (שמותי"נ א') וישמעיתרו מה כתיב למעלה מפלחו של עמלק:
(כ 0טשרר אביבריח אםבן טביש ומחפ.ר .פי' בן שהוא טביש וטחפיר מה דרכו

לשדר את האב ולהברית את אסו צביתה ולפי שהמטון הוא של האב אטר טשרר
אבולפי שהאשה עומדת בבית אטריבריח והוא הדק לית! את האמור של זה בזה
ושל זה בזה .ד"אלפי שהסבליתיותר באנשים מבנשים ע"כ סובל האבלבן יותר
מהאםולכך אטר באםיבריח .חיא פעםיבריח אם גורם לאביו שיגרשנה מניתוכי
הוי
ו משרדנכסיאביוובא האב להכותו והאם עומרתכנגדו לבקשעל בנה ומתוך
כךנטצאת טריבהבידיהםויבא להבריחה ולנרשהמכיתו(:כז) חדלבני לשמע מוסר
לשגות טאמרי דעת* כבר פירשתי פסוקזה לטעלה (פ"ז כ"ב)אגב גררא בפסוקמקור
חיים שכלבעליוונו' והוא פי' רם"ה ז"ל חדלבני לשמוע כמוביקור(?) וכיוצא בו
ואעם"ישהואטוסר'כדי שלא תנוא לשטת מאטרי דעת והואהתורה.הענקבהתרגלך
ללסטרכי הלימוד הואהעיקרז.והנגיד  eפי' חדלבנsי סנז'(תהליnםל"טה') אtדע
טה חדל אני ופעם לשעתנטו(לעיל ה'י"פ) באהבתה תשגה תמיר ום"ם מאטרי
במובי"ח כמו(יחזקאל מ"פ כ"מ) אשר תפילו טנהלה ,ופעם הפסוק כל ימי הלדך

4י"ג ע"ב6 .עי' לעיל

י ר"ה פ"א ה"ה.
1יט ע"א 2 .ב"ק מ"ט ע"ב8 .יישומ
ט' ז'6 .לעיל הבש בשם הרמ"ה (חבוא המאירי) :חדל לשמוע מה שקוראים הרשכם מוסר
וכו' ומלת ביקן פה אימה סובנת .זהדברים האלו נראים פה במיותרים8 .ע" מבן.
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ועטים תחתרו שכל אחרצריך שיהא נכבש תחת רשות הבירו ואם חפא אחר
יינ
להבירו יכסה התפאולאיעלהועל לבבוובזה לאיבואו להפרר מחברתםעלכן אמר
הכתוב מכסה פשע טבקש אהנה אבלסי שהוא שונה בדבר לא דיו שאית מכסה
פשע אלא מתרעםעליו פעם אחר פעם מפרידאלוף.וייימ1ושונה ברבר טפריראלוף
ע"ד אחרת וטפרשכי האטת טכסה פשע מבקש אהבה מ"מ כשרואה האחד שתבירו
כסהעליו הפשע ההוא ישלו להשתדל שלאיחזור לעשותו פעם אחרת שאםיהיה
שונה בדבר טפריד אלוףכימייוכל לסבול פשעם פעם אחר פעם )~ :תחת נערה
בטנין טהכותכסילסאה .תחת פעמו הרדותשכון נערה בלבהמבין להוסר לחכימא
נרמזאלשפיא בכורמזא2טקהיןשניוולאיועיל .תהתמנז'(תהלים לזחנ') ותחתעלי
ידיך שרשו נחת ותרנו' ויררונחת.וי"ממענין תחתכי הפעםבתי"והראשונהופעטו
שמכנעתומשברת הגערה3בסביןיותר מהכותכסיל טאה ,ופעם טאהלהרבותהמניןלא
למספרטיוחר(:יא) אךטרייבקשרעוסלאךאכזרי ישולחבו .טשפפו אךאישמרי
יבקשרעואיןלו תקוה שתועיל נוכי אינו מקבלתוכחתמייתן וטלאךאכזריישלחבו
מהשמים להמיתוכי מיתת הרשעים פובה להם ופובהלעולם 4( :4ב) פגשדובשכול
באיש ואלכסילבאולחו.יותר טובה פגישתרוב שטל טפניעת כסיל בעת אולתו
וכעסה ופעם שכוללפי שטשכלבני ארם נקראכן .ד"א שטתובמו והוא שכול מהם
ואע"פ שהוא מר נפש יותר בקרוב ינצל אדם טסנו מטהשינצלטהיזק  6הכסיל:
) משיב רעה תחת פובה לא תמוש רעהטביהו .לאתטישכתיבמבקשלפניהמקום
(יג
שלא תמיש רעה מביתו והקרי 6לא תטוש ,ואולי קשור עם הפסוק שלפניו ואל
כטיל באולתו לטהכי הוא טשינ רעה תחתפובה .לא תטיש רעהטביתו ,הרי לטרח
שטשיברעה תהת פובה תבוא רעה לביתוולאי תששואיןבין [ ]1645רעה תחת
רעה לרעה תחת סובה אלא שזו תמושוזו לא תטוש.וכל העוברעלדבריתורההוא
בכלל פסוק זה שהשם העושה עטו פובה להחיותוולפרנסו צוהו בהם והוא עונג
עליהם הרי הוא כא 6משיב רעה תחת פובה( :יד) פופר סים ראשית מדון ולפני
התגלע הריבנטוש .משפפו כפופר טים ,ופעם פופר כסו פותח וכן פתר כל רחם
(שטותי"ג ב') ותרגום אונקלס פתח כל ולדאופתורי ציצים רמ"א ט' ל"ב) שפתחו
נהםציציםופרחים .ופעם התגלעמענין ההערבות והם ל במקרא דין ~מן כ' ל)
וכל אויל יתגלע(לקטןי"ח א') בכל תושיה יתגלע,יתערב .וי" 80שטעם כאילו אטר
התגלות וכמוהו(איובל'ינ ב"ר) פדעהו סררת שחת פעטו פדהוי ופעם הפסוק כתו
פותח וטשלחמים מנקב צר שיכול לפחום הנקב קורם שיחרבו המיםכן ראשיתמדון
יכול האדםלטשול ברוחו 9בהחלה אכל אם נתרבו הטים על הארץ כנחל שופף שוב
אין תקנה בסתימת הנקבוכן אמר אם נתערב ונתגלה כברהריב לאיוכלובעלידרייב
למשול ברוחם עלכןולפני התגלע הריב נפושאותה .והתרנום פופר סים אשד
[דמאהיך] מיאוכן ת"א שפך הדשןלויקרא ד'י"ב)בית מישר קשטאכאילו אטר
שופך מיםוכן אשר הנחלים (במדבר כ"א  O"Dושפוך נחליא .פ"א'0ולפני התנלע
אויב נפוש קודם  nSJrwלך הריב אתה רשאי לנפוש לאחר שנתגלה לךדרייב
פיאתהרשאילפפשו שאש יכול לומר להם שיעשו פשרה אלא ק~דם שידע
1ם ,חיקה9 .משלי בןמירא8 .בכ"י הגהה,ועיי רש"י.
4סנהדרין *"ח מ"ח.
מהזיק6 .בכ"י והמכתב: .בכ"יאבל8 .סי' ברכת אברהם9 .בכ"ירוחו10 .סנהדריןויע"ב.
6גכ"י
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וסלת חדל שבתהלת הפסוק עומדת נמורם

מוסר וחדל לשגות מאטרי רעת,
שנים( :כח) עד בליעל יליץ טשפפ ופי רשעים יבלע און .פי' מי שהוא
י עדבליעל שעלירו ילמדו לשקר,
עושה עצטוכעורכיהדייניםומליץ משפפחשובי
ופי רשעיםיבלעאון סגז' (בטדבר ד' כ') כבלע את הקדש יסתיר ע"ד ט"ש(איוב
כיי"ב) אם תטתיקבפיו רעה יכחידנה תחתלשונו .כינה עדבליעל ופי רשעים
כהמתירו .8פייאיליץ סשפפכייליץ ויסרר עדות שקר כאלו הוא טשפפ בפעטת
ידמו השומעים שהם ברורות והם לא כן,ופי רשעיםיבלעאון כי טכסה על עושה
האוןשסעיד מהשא.סוטסתיר טהשישנו .וי"םיליץ משפפמגזילץכלוטריתלוצץsy
הטשפפ ופי רשעים יבלע און שעושה או! הרבהעד שכטעפיבלענוויאכלנו ע"ר
כלה רעה(לעילפזזל').ואני טפרש ע"ד אחרתכי המשפפיליץעלאישבליעלעל
טעשהו וכטד"א בסמוךנכונו ללצים שסמים וגו'וכן האון יבלע ויכלה פי רשעים
וכטד"א בסטוך ומהלומותלגוכסיליםכי רשעות הרשע מחמתכסילות( :כפ)נכונו
ללצים שפפיםוטהלומותלנוכסילים .שפפים פי'ייסוריםקשים כמד"א(יחזקאלי"ר
כ'א) ארבעהשספי הרעיםואולי רמז לאותם האמורים שט ביחזקאל ,ומהלומא מגז'
(שופפים ה' כנו) והלמה סיסרא ע"ד(לקם! כנוג') ושבפלגו כסילים .נתנחומא
פ' זאת תהיה' זנתו ללצים שפפים טשל לעבד רע שהיה נסברבשוק הלך אדם
אחד שהיהיודע בו שהוא עבר רע וקנה אותווהתקיןלו כבליםומגלבים שאם יסרח
יהיה רודה אותוכיו!  nleelשםהכבליםוהכהו במנלנים א"ל העבד לאהיית מכירני
שאגי עבררע ולטה קניתני א"ללפישהייתי[יודע] שאתה קשהתקנתילך כלאלו
[ונוין הה"דנכונו ללציםשפפים .ויקרא רבה [פ] י"ר6נכונוללציםשפפיםמכוניסן
הםהדיניםללצים[אלו]עוכריעכירותבנוהגשבעולםאדםרוכבעל התטורפעמיםשסורח
עליו ומכה אהבו פעמים שאין סורחעליו שכהאותו ברם הכאנכוניםללציםשפפיס,
מהלומות טשל למטרוניתא שנכנסתבתוך פלפרין [שלסלך] כיון דהויית סגלביא
תלן דה~תאוכוי כראיתי התם:

כ.
(א) לץהיין הוטה שכר וכל שונה נו לאיחכם .פי' ראב"ע ז"ל6לץ חסר
אישהייןלץהווו ,הומהפי'צועק שהזפלו שכריהזכיר אחת מן הסבות הסולירות
בארם הליצנות וטשפפ הפסק לץ אישהיין הוטה איש השכר .וכטה מעמיםהזהיר
עלהיין בספר הזהעוד וכבר אז"ל ריש טרעין חמראל וכבר הארכתי בספור נטת

1בכ",כתיבא"י
,,ה שר" :וחדל לשמוע מוסר" תה מיותר .והפירוט חזה לקוח
*
כפ,
8
ן בחשת גל צרכן הראות כמיותרות4 .
מרבנו יונה2 .ר"ל גהשב.
ה66תשוהנהא.לה אי6נע.
משרע6 .צ"ל פ' ט"והים הגירסא מ
 ,במייחס לו7 .אללי שנתו למ'"ח בב"ב

ג"ח ב' (כפי הפסחא העיקרית) :בריש כל מרעין אנא דם בריש כל אשון אנא חמר ,ונתחלפה
הרישא בסיפא.
לו

למתבררי
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איטת
ממתדעהברזוובחפויפ'אינרפשטוי.הפיש'חבמתרעתביר'ובטפתרעקבריוענדמבובהןוארכחבו:פא(עבל)ננפהשםוכנפיי
שאשחולקכנור
למלכות והוסיף בפסוק זה בטקום זעף סלך(לעילי"פ יגב) אשת מלך להפלגת
הדברכי אם אימת כן זעפו לא כ"ש ואם אימת וזעף מלך ב"וכן אימתמלך
מלכי הטלכים עאכ"ו( ,:נ)כבוד לאיש שבתטריב וכלאויל יתגלע .שבת טריב
להשבית עצטו טטריבה וכלאויליתנלעיתגלה ויתערבבמריבתו .ואסרו מליצי
הטופרי המריב עטך אי אפשר שלאיהיה אוגרול סטך אוקפן[מטך] או שוה
לך אם הואגרול טסךהיהלך לישאלופנים ואם הואקפ! מטך אל תחוש למה
שאמר ואם הוא בשוהלךקיים בעצמךיתר טרעהוצדיק(לעילי"נב"ו) בטערבא
כי מנצוביתרימאןדקרים שתיקהואטייטספפי(:8ד)מחרף עצללאיחרש ושאל
בקצירואין .הטכתב ישאלוהטקרא ושאל ופעם הפסוקלפי המכתב אם טחרף עצל
לא יחרש ישאל.בקצירואיןכי אם לא יחרוש לא צרע ואם לא יזרע לא יקצור
[ואם לאיקצור] טה יאכל ,ולפי הטקרא טטפר סכות העצל סרוב קרירות החורף
עצל לא יחרוש ומהיעלה בידו ושאל נקצירואי! ,וזה הפסוק טשללהכין הארם
צידה מהעולם הוה לעוה"ב .ובאלה הדברים רבה אתם נצבים [מהו מחרף
ואינו
עצל לאיחרוש ארשכיי זה שאינו למר הורהבנערותו ומבקש ללואר
ותי
ירחה.
נה
ונ
יו
בנ
ואין]( :ה) טיםעסוקים עצה בלבאי"ה ואיש ת
יכולוזהו ושאל
קציביטהשבות טתקועיון ואיש תנונה מעמיק עצתו נתוךלכו ער
בה
שצריך להעמיק ב
שצריך לדלתםכשיוציאנהלפועל כסושדוליםהמים העטוקיפלא כאותם שטוציאים
לירי פועלכל העולהעל רוחם במהרה .ר"א 4הלכה סתומה בלב החכם והתלמיד
הנפן בא ורלה אותהבדלי תבונות(:ו) רב אדםיקרא איש חסדוואיש אמוניםמי
י יטצא
ימצא.כירובנני אדםכל איש מהםיקרא ויספרחסדו אגל איש אטומם"
שיעשה חסר ולא יתפארבו ונקראאיש אמונים שיאמר אטתעלנפשומיימצא .פ"א6
רב ארםיקראאישחסדושכופם ברעהו לעשותעמוחסד אבלאישאסומםמעפיםהטה
הבופחים [ ]181 6בהםויהיו נאמנים עם הכיריהם בצרותיהם .ובירושלטי טסי
קידושין פ"א דורש פסוק זהעל האוטררבר בשם אוסרה רוב ארם יקראאישחסדו
שאומר שטועתו אבל איש אמוניםמי ימצא [שיאמרנה] עלשמו(:ז) טתהלך בתומו
צדיק אשריבניואחריו ....ולר"א6ולבניויהיה טחסה (לעיל י"ד כ"ו) ואומר ועושה
חסרלאלפים(שמותכ'ו')שתעמור להםזכותאבות כשאוחזיםטעשהאנותיהםכיריהם.
ובתנחוסא פ' צו דורש פסוק זהעל אהרןובניו שנא' (ויקראנ' כ') קח את אהרן
ואתבניו אתו;(ה) טלךיושבעל כסאדין טורהבעיניוכלרע .האטת נכרתבעינים
לכן הטלך בשבתועל כסאדי!ראוי לולזרות באימת 7מלכותשבעיניוכל אישרע
ובליעלכי אזיעטורעל כסאווכן הוא אומר(לקמן כתוב כ"ו) טזרה רשעים מלך

סי

,

ילך

,

,1רטיה ל"ה בפיחשו כת"י(אשר העתקתי ואם אזכה אוציאנו לאור) כתב גזה"ל:וייגדע

זהצוה את בנע להתנהג דור אחר דור שלא לשתותיי
ן ושלא לזרוע זרע נטלא לנטוע כרםוכו'
ןכי לץהי' 1ועמה שכר וכו' עיטש באריגות 8 .מבחר הסגינים
בחתובצוותם שלא לשתותיי
שער האפגים בקצת שינה הלשון .וקדושין ע"א ע"ב4 .ע,,רש"י6 .ע ,,רש"י6 .חסר
כאן הפשט הראשון ומה שהביא ולד"א ומא פירוש רבנו סעדיה,ועי' ג"כ פירוש רגש יונח.
7גנתי באמת.
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חכם.רייא! כשהטלךיושבעל כסאדין טורהבעיניוכלרעכי כל אישרעובליעל
יפחרווירא21ספניולעטור בטושב טשפפואולייעניש אותםואםבטושב טשפפ סלך
ב"וכך עת משפפ מלך מלכי המלכים הבייה לא כ"ש שיש  8לארםלירא טפניו
ולראונטעויותיוכי(ס0סי יאסרזכיתילבי פהרתי טתטאתי.כיאין ארםצדיקבארץ
אשר יעשה פובולא יחפא'וכן אעב אומר(פי ב') מהיצדקאנוש עם אלוגו' כלל
הדבריםאפי' אם יעשה ארם כל המצות לאירטהנעצמו שהואצריקיבאם ירמה כן
אינוטתעוררלהוסיףוע"זאז"ל6לעולםיתן אדם עצמו מחצהזכאי וטחצהחייבכדי
שיהיהנו התעוררות והשתדלתלהוסיף תמיד נטעלותסדותיו הטובים)~:אבןואבן
איפהואיפה תועבתיני גם שניהם.וכן כתורה הוא אומר(רברים ב"הי"ג) לא יהיה
לךנכיסךאבןואכן ופעם נם שניהםלרבות .ופ' הפסוקאבן ואכן או איפה ואיפה
תועבת ה' גם שניהם וכ"ש ארבעתם כיחד .ד"א 6עונש אב!ואנןגדול טעונש איפה
ואיפהלפי שההונאה גדולה[באבןן טהונאת איפהכייכול האדם להשכיל ולהתבונן
בעומקהלל האיפהולהנהין שעורה תה מעם נם שנםעל האיפה ואיפהיענש .וי"ט
פעםגםלפישעונש הגדולהגדול מעונש הקפנהכי הומת הלוקח למוכרנדולטהונווז
המוכר ללקח וכאשר אסרו כעלי הטוסר 1כאשר לקחת קמת וכאשר סכרת
הפמרתאלא לאדיו ללקח שהונה אלא שישונה עלכן אמר נםשמהםאפי'על
הקפנה הואנענש:רא) גםנטעלליויתנכרנער אםזך ואםישר פע*6יתנכרטענין
(בראשית ט"בז')ויתנכר אליהם והואהיפךההכרה ופעם הפסוק שהנער אםזך ואם
ישרפעלו טתנכרבמעלליומדרכי הנערלדרכיהזקןשאיןפיטני הנערות נכרים בו.
י תטצא כטהנעריםפי שמם
ויי'ט  8יתנכר טענין (רות ב'י"פ) יהיטכירך ברוךכ
מנעוריהםבעלי סדות פונות אם כן נטעלליהם ניכרים אםזכיםוישריםפעלם.ופי'
ראשוןעיקרכילפי פ" שני היה לו 6מר אםזך ואם ישרפעלו .ובאלה שטות
רבה פי' ראשון(:יב) אחן שוסעתועין רואהיני עשה גםשניהם .זה קשור עם
י שני האבריםהאון לשמע חכמה ומוסר
הפסוקשלפניולהודיעכיזכות האדםעליר
והעין לראותספרי החכטותולפי שטעלתהאוזן גרולה טטעלתהעין עלכן אטר גם
י השם עשאם חסר טאחו לחונן עבריו חכמה ותמנה ורעת וגם
שניהםלהוריענוכ
להוציא טלב האוסרים (תהלים צ"רז') לא יראה יה ולאיבין אלהייעקב והיתה
י עשה גם שניהם א"כ
תשובתם בצרם (שם פ') הנופעאוזן  RSnישמעוגוי .ד"אי"
ישלך לפתר שלאתשסעותראה דברטגונה .ד"א לפתורהאחן [והעק) נ?האזןוהעין
והחותם אינם ברשותו של ארםכיריוורגליוופיו ולפעטים ישסע ויראהויריח בעל
י עשה נם שניהםואולי כי מלת גם לרבות החופם,
כרחו פתע פתאום ע"כ אסרי"
ום"םיש להזהר בכל יכלתו לאפום אזניו ולעצום עיניו שלא ישטעויסתכל בדבר
מגונה(:יג) אל תאהבירינהפן תורשפקחעימך שבעלחם .גםזה קשורעםהעליון
לפי שהזכיר האזןוהעין ושהשם עשה גם שניהם ע"כ צוה שלא להפריע אותם
טטעשיהםבשינהכי לאלנךנבראו ואמר פקתעיניךכי כבר צוה כטה פעמים על

("

1ע ,,במיוחסלהראב"ע2 .בכ"יוירוי
8 .בכ"י "ט4 .לישנא רקרא ב*ת ו' כ'.
,
ש
8
6קחש,ן ס ,ע"ב6 .ע ,,רבנויונה1 .מקור המאמר לאסיעלי.
ספר שטרשים לרד"ק
שרש זכר 1פירמ8וצי כספי משליב'.
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בספר הזה(לעיל פ"ו ל"א) שומעת תוכחתחייםונוי5 :ד) רע רעיאסר

אזן
האזן
הקונה ואחל לואויתהלל.בןדרךהלוקח לגנות הטקח כדי שיקנהו נזול [)1816
דברנחסר
וכשילךלביתו נמקת אזיהללבווישתבחבטקחוויאמר שהואיודע
ונאמתכן הוא שישזהבופניניםרביםלטי שישלושפתידעת שידעבעסקי סחורה'.
ובטררש איכה 9מפרש הפסוקעל הב"ה עם כנסת ישראל את מוצאעד שלאנ6
ישראלהיה הב"ה קורא אותםרעים הה"ד (ירטיהי"ג") 'העם הזה הרע הטטאנים
~ששע [את] וכיוןשנלו התחיל לשבח אותםהויואוזללואזיתהלל 4ונמררש8
דברי
וייסורירעבון אומראויעל צרהזואויעלרעהזוולסוף
דברי תורהע"י
שהוא טלא חכטה או יתהללעל צער שנצפער נמצא אוטר פעם פסוק זה להזהירה
הדח"
שלא נבעפ בתחילת הלימור אע"פ שההתחלותקשותכי אםירגיל בהלסוףכלכסף
יש זהב ורב
ווהכמדההן מפניהכיהוא העושר האמיתי ,ראה מה כתיב בתריה
ש וטשפפו 4
פניניםוכלייקר שפתידעת.פעםיש כסו(לעילח'כ"א)להנחילאוהביי
ישוזהב כמו(הבקוקנ'י"א) שמשירח .וי" 60מעםהפסוקיש אישכטילבעל זהבורב
פנינים אךכלייקר טסט שפתי דעת(:פז)לקה בגדוכי ערבזרובעדנכריהחנלהו.
י"סחבלהוציוי 8כלומרמשכנהוויהיהשקולעם[לקחוי"םחבלהו שםכטו]בגדו 7וסלת
לקחעוטרבטקום שמם וכברהזהירפעטיםלהתרחקס)הערבות .ורשי ",ל8פי'חנלהו
מנז'(איובי"חי')פסןבארץחבלוכלום' כשערב אישורלקח בנרו אבל אם ערב אשה
נכריהלקהאפי'מיהריאהלוכיברוביטצא האמונהוהמוסרבאנשים[יותר]מבנשיםעלכ!
יפשע הבופה באשהיותרטן הבוטח באישובייש אם האשה אוצת איש וכבר או"ל9
נשים פגישתן רעה הם שחבה באחרים פתורים אחרים שחבלו בהן חייבים .ונוכל
לפרש לקח בנדוכיערב זר למשכן מטונו אבל בערנכריה חבלהו טשכון אפי'גופו.
ואולי הפעם הטושכל היוצא מפסוק זה שנל ישראל ערבים זה לזהוכל סי שיש
נידו לסחותצריך למהות ואם לאוישלולהענישועלכך וזה טעם לקח בגרווגו'.
בסוףהמקבליי!ונפפשופ !1ת"ר(דבריםכי'די')לאתבאאלביתולעבופעטפוע"כלביתו
אי אתהנכנס.אבל אתהככנםלביתו של ערבשנא'לקחבגדווט'(:ין)ערבלאישלחם
שקר ואחר ימלאפיהוחצץ .חצץ הםהאבנים דקות נקראים בלשוזערבי חצאי!
ופעם הפסוק להזכירנו שנראה בעץ לבניתכיאחרית כל תאוהנופניתחרפה שיתחרפ
עליה.וי"ם !8לחםשקרשהעידשקריםבעבורו.וייים 14לחםשקרכיתילהנאתהתשטיש
כטד"אכיאם הלהם אשר הואאוכל(בראשיתל"פו')אכלהומחתהפיה(לקטןל'כ').
ד"א פסוק זה קשור עם העליון כי ברוב הערב את חבירו ערנו מפני שמצפה
עאליו הועלת מסטולסוף סמשנמם אותו ושמא התועלת לא תהיה .ד"א
אולייני
באלהזהירנו שלא נלחם אתלחםרעעין וכנה לחמולחםשקרובאחרונהיסלאפיהו
חצץ .ד"א לחם שקרכיסילממון שנקנהע"ינרנודעבירה .אז"ל 16מעשה בבס של

"נות

הינה

(ביס

! המהבר הסמיר כתש זה לאותו שלאחריו מבליציין את הדבר.
4 .בכ"י ומשפט.
8רש"י הביאנ"3כ דרשהזו ומקום המדרש לא טדעלי
6ע" במיוחס לראב"ע ומאירי7 .כן נראהלמיפיף וגן למשל הרד"ק ש' חבל מפרש ג"כ חבל
9ב"ק פ"ז  19 .w~pב"מ קטת ע"א  11ב"ב קע"ג ע"ב.
כמו שם 8 .ע ,,רבט יננה.
'מביא18 .עי'בסייחם להראב"ע!4 .עי'רש"י15 .ע ,,מס' שמהותפ'י"ב
.dJdDh 12יעי
ואיכה רצח ר"ג נחרבהשטיים בפי' שלע.

 2פתיהתא ל"א.

6עי' אבןיחייא.
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הלראבבילוטו"ששו
ר' חנינאבןתרריון שיצא לתרבות רעה ונתחבר ללספים והרגוהו
קרא
וטצאו
בטדבר
ע

ופיו טלא עמר וצרורות עליו הפסוק הוה
וט'
פושלך
נפ6וגופו ככברהוהביאו לביתו בקשולספרו מפניכנודאביו ולא המחם אמר להם
[אני אומר]על בני פתח ואמר יולר כסילוגו' (לעילי"ז כ"א) פתחה אסו ואסרה
כעס לאביונן כסילונו' (שם שם כנה) פתחה אחותו ואמרה ונהמת באחריתךוגר
(לעיל ה'י"א)( :יה) טחשבות בעצהתכון ונתחבו6ת עשהמלחמה .כל אחר ואחר
טן הטחשכות תכק בעצה שיתיעץ עם אחרים בעניניו .ונתחכולות עשה טלחמה,
נוכל לפרש עשה ציווי ונוכל לפרש מקור ספלם וראה עניי (איוב " פ"ו),
ופעם פסוק זה כפעםכי בתחבולות תעשהלך מלחטה(לקמן כ"רי') .ולפי שהפר
מהשבותבאיןסור(לע.לט"וכ"נ)סמךלפסוקזה(יסו)נולהטורהולךרכילולפותהשפתיו
לא תתערב .וטעמו אם תרצהלקיים מחשבותיךאל תתערב לנולה פורולהולךרכיל,
ולפותה שפתיו לס"ד לפותה עומר במקום כולם ופעם פותה כסופותח .ריא תרנום
ירחיביפתי ע"ר (תהלים ל"ה כ"א)וירהיבועלי פיהם .ר"א'טעניןפתי שהוא נפתה
שפתים.וגילוי הסוד הואעלשניעניינים יש גולה סורבסתכויןוישנולה סור ספיח
לפי תוטו לפי שהוא פותה שפתיםואין דלת לשפתץ .וי"ט 2פעם הפסוקלהשסיעמ
כי טלה סודהולךרכילוהולך רכיל הוא גולהסוד שהריכבר אמר למעלהל"אי"ג)
הולך רכיל סגלה סוד ועתה הפך הענין ואמר גולה סוד הולךרכיל]1628[ :
(כ) טקלל אביו ואמוידעךנרו באשון חשך .פעםירעך יכבה כסו (תהליםקי"זי"נ)
דעכו כאשקוצים.פי' הראב"ע ן'יל8רטזלנשטתוידעךכנגרמותיוטת(שמותכ"א"'ז)
וכן הכהום אוטר(לעיל ד' י"פ) דרך רשעים כאפלהכי בבואעליו הצרות הרוסות
לאישון חשך לא יראה אורכי יכבהנרו( :כא) נחלה טבהלת בראשונה ואחריתה
לאתנורך.פי' הראב"עז"ל* משהלתלשון טהירותוכן הפירושיש נחלה ממהלת
בראשונה מנולה ואחריתה שהיא גזולה לא תנורד לא יררועליו נשטי ברכהוכתיב
מבוחלתבחי"ת להודיע כי נחלה נזולה היא נמאסתונגעלת לשם ט!מכריה "'א ה')
בחלהב" .טבחלת כתיבוקרי טכהלת והם קרוביםנפעם .הסטון נקרא נחלה כטר"א
(קהלתוי י"א) פוצה חכמה עם נחלה לפי שהוא טתנהל טהאמתלבניםוסי שהוא
ננדףומהיר לקמתסמון ולאיחוש אם כצדק אם בהרטיתלסוף טתטופט .ר"ת ע"ד
גוב אביו ואמו(לקמן כ"ח כ"ד) שישתדל לירש אתאביו אע"פ שעור אכיופתיים.
ד"א  eYWמנהלת כמו בהיייה ל"ה כ"א) ואלהים אמר לבהלני שפעת לנרלני
ולרוטמני 6והוא מספר כטהסמוןיש [לח שהואנצול בראשיהו וטתסופפ באחריתו
ולהזהיר שלאינפח אדםבעושרו .ועכל לפרשפסוק זה קשורעםהעליוןלפי שאטר
מקללאביו ואמווע' חזר לומרכי עלתהבידולקללם לפי שלא יסרוהו נראשונה
ומצינו 7הבנים נקראים נחלה כטד"א (תהליםקכייוג') הנה נחלתי"י במם תה פעם
נחלה מבהלת בראשונהוע'.ורו"ל  8דרשופסוקזהבבני ראובןונני נדשטדווליפול
חלקם בעברהירדןולסוף ג 6בראש גולים( :כב) אל תאסר אשלטה רע קוה לפי
1עי' אבןיתייא8 .עחמאירי .מבמיוחס 5ו* .שם .הבכ"י בם6 .ע" שרשי
י אמר לבהלני למהרני ולזרזני ורבי י31ה פירש בו ענין שממות וגדולה
ריחק שרש בהל :וי"
חופלגח עכ"ל7 .בנ"י וטציות8 .במדבר רבה פ' כ"ס.
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ויתשעלך .הזהירעלהאסירה וכ"שעל הפעולה .ובפ"קדגיפין 1יש דוגמת זה שלח
סרעוקכא לר"אכני אדם העומדיםעליובירילסומרםלמלכות מהושירפפ וכתבליה
לתהליםל"פב') אשטרהלפי טחסוםבעוד רשעלנגדי אע"פשרשעלנגדי אשטרהלפי
טחסום שלחליה קאמצערילי פובא ולא טצי' דאוקים בהו שלח ליה (שם ל"זוי)
דוםלי"י והתחולל  6רום להנ"ה והוא יפילםלךחללים השכם והערב עליהםלבית
המררש והםכלים טאליהם(:כנ) תועבתיני אקואכןומאזני מרטה לאפונ .כבר
אמרעניןזה למעלה (כתוב")ואולי כפלו הנה לקשרו עם הפסוק העליון של אל
תאסר אשלטהרע להונותסי שהונךכי תועבתי"י אכןואבןוגו'(:כד)טי"י טצעדי
נבר ואדם טהיביןדרכו.וכןירטיהאומר(י'כ"נ)כילאלאדםדרכו,ופעם מה כסו לא
וכטוהו(שיר ח' ד') מהתעירו וטה תעוררווכן הוא בלשון ערב .2והענין כט"ש
וצא(לעילגי וי) בכלדרכיך
אליהו ז"לי לאותו חכם בצאתך בדרך מסלך
דעהווהו84יישראורחותיך( :כה) טוקש אדםילע קורש ואחרנדריםלנקר .פי' טי
ובילע קדש הואנהנהטן ההקדש אותה הנאה תהיה לו לטוקש ותביאעליו צרה
קרובה ויצטרך לנקר אחר נדריםשירור קרננות להקריב כדי שינצל מצרתו ובא
להזהירם ממדה זו כי הנה שסוע ט,נח פוב (ש"א ט"ו כ"כ) וקרוב לשסוע סתת
הכפיליםזבהכקהלתד' ילע כסויבלע וכשהו(עובדיהאי פ"ז) ושתוולעו ולא
אפריאכל קדשכדי לנמת הטעשה להוציאאכילתו בעשקבליעה ע"ד(איובכ'פ"ו)
חילבלעויקיאנו.וי"40ילעמענין(איכהכב')בלעי"י שתעטו השחיתוהוא שם בפלס
יער כלוטרטוקש האדםהפסדהקרש .מאחרנדריםלבקרן,בנדריםפ"א 6בר ברתיהדרי
ינאי סבא אחא לקטיה דר' יוחאי רבה אייל ומילו הוה ידעת רפתחיןפינקסך
ומטשמשיןבעובדךסי נדרתא"ל] לא ושרייהאמרר' אנאמא'קראואחרנדריםלנקר
ע"כ .ד"א 8אדם מרר טן הככר בלשוןקונםהרי היא הקדש אכלה עליו הכתוב
אוטר שקש ארם ילע קודש והרי הוא צריך לבקר אחר טי שטתיר  6נדרו
להשאיל( :n~Swכ 0פזרה רשעים סלך חכם וישבעליהם אופן.כגלגל שגלנלו
בוטנלנלעליהם ע"ר בסרה שאדם סודר בו מורדיםלוי .ד"א 8שטשיב עליהם
אופןעגלה לדוש אותם  9כלוטר ידכאם ואח"כיסירםטלפניו,וי"ו וישבכוי"ו(ישעיה
פ"רדי)הן אתהוצפתה ונחפא .10ובטררש' 1מזרהרשעיפזהפרעהוהיש סלךחכם
זה דג"הוישבעליהםאופןנלנלמדותיהםהשיבעליהםוינהגהובכבדות(שטותי"רכ'יה)
ינשמתאדםחופשכלחדריבפן.פי' ראנ"ע
כנגדוהכבדאתלבו(שםח'י"א)(:כ0נרי"
ן"ל12דייםכי הנשטהאצולהמאורווביתטנוחתה מראשומשםתאירלרוחוטפשנשבלה
ויאורו באורה ע"ככקראנרו כאלו הוא מחפשבוחדרי במןוהוארטז %ב שהוא חרר
דטחשבות .לעפש כל הדרי במן) והשם כאשר יחפש [ ]1626לב הטלך וירע
1מק) שיחשוב לב הרשעים או ישלם חסרו ואטהו לנצור הטלך טצרה ויסעור השם
י רטו לאור שכ 6שהוא חופש נשטח
כסטבעבורההסר שיעשההטלך .פ"א נרי"

בינך

י"".

נברכות כ"8ע"ש

 1ד ע"א2 .כונתו להסלח מא * 1שפחר41ש 1WSועי' מבוא.
4עח שרשירייונח שרש בלע6 .כ"ב ע"א מהע לקמיח דריינאי סבא.
9בכ"י אוהה10 .עי' פירושולעיל לכותב
סופח "8א ט"ו 8 .בטיוחם להראכ"ע.
עא"ג"כ טדרש שז ובמדרשים לא טצאתי19 .עי' במיוחסלו.
כ"ח 11 .השאחכי

י

8רי

8ע" קבונקי.
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י כאשרהנר
הארםויעפש כלחדריבס! ,1ומלת חופשעוטרבטקוםשנים .ד"א 9נרי"
חבה ושראה האדם טה שטחניאים כך הנשמה סבה להשגיח הש"י באדם ע"ד
8
(ירטינוי"זי')אניי"י חוקר לבוכוח!כליותובנר הזה היא הנשטה חופשכלחררי
בטן פי'כי[ע"י]הנשמהשהיאמןהעליוניםפוקרים אתהאדםאםלעונשאם לשכר[לא]
כשאר ב"ח( :כה) חסד ואמת יצרו מלך וסער נחסרכסאו .כטרייא (תהלים W"Dחי)
חסד ואטתט!ינצרהו,וסעדי בחסר כסאוכייסערויתמך כסא טלכותו בחסד שעושה
וגדול החסדט! האטת([ :כפ) תפארתנחורים כחםוהדרזקניםשיבה.הכל]יפהבעהו
הכח לבחורים והשיבה לזקנים ,וכסו שזה יפהכן (ל) חררות פצע תמרוק ברע וסכות
חררינט! .תמרוק נרע באיש רע [הנרות פצע הם] קשוט ותיקון לרשעים מלשון
(אסתרביני) ונתון תמרוקיהן כיאין להצטערעלהייסורי! הבאיםעליהם .בש' נטה
מרליקין 6איירחנינא כל הטריק עצטו לרבר עבירה פצעים וחבורותיוצאותבו שנא'
חברות פצע תטרוק ברע ולא עור אלא שנידון בהדרוק! שנאי ופכותחרריבפן אמר
ר"נ נר יצחק סיטןלעכירה הררוקן:

כא.

(א)פלני טים לב טלך ביד י"י על כל אשר יחפוץ יפנו .להוריעכי הכח
להשם ולא לטלכים כי אין ביד הטלך להסית ולהטוט רק במצות הבוראיוד.
נטררש6פלני סים לב מלך ונו' טה הסים כשאתה מתן אותם בכליתוליך אותם
בכל מקום שאתה רוצהכ! כשנשר ודם עולה לגדולה ומלוכה לבו ניר הב"הוכל
גזירה שיוצא מפיו בתחלה היא יוצאת סלפני הכ"ה הה"ר על כל אשריחפץיטע.
ובפ' הרואה6נ'צריכין רחמים ואחר טהם פרנס טוב שניפלגי מיםלב טלך וט':
(ב) בל דרך איש ישרבעיניו ותוכן לבותיני .ככר פרשתי זה הפסוק לטעלה:9
(נ) עשה צדקה וטשפפנכתרלי"י מזנח .טעשה הצדק והטשפפ הוא ננחרליי'י
מזבח .סוכה 10א"ר אלעזרגדול העושה צדקהיותר מ! הקרבנות שנא' עשה צדקה
וטשפט נבחרל"'י טזבח .אלה הדברים [רבה] ריש שופטים [כזבחאין כתיב
כאן אלא טזבח ושן( :ד) רוםעינים ורחב לב  11ניר רשעים חפאת .רוםעינים
ורחב לב לעשות מה שלכו הפץוכןניר רשעים שהיא טחשכתם הדוטה לחרישה
כל אלה שלשת הדברים חטאת ,ובא רום [עינים] כטרייא נסנחריב (ישעיהי' י"ב)
אפקד על סרי עדף לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו ובא ורחב לנב
כמד"א בנ"נ (חבקוק ב' ה') אשר הרחיב כשאול נפשו וכ! דור הוא אומר לתהלים
קנא ה') גבהעינים ורחב לנב אותו לאאוכל .וי"מ19ניר רשעיםמענין(ם'יאי"אל"0
היות מרלדודעבדיכי השררהוהמלכותלרשעים חפאתטסםעון הדור( :ה) טחשבות
חרוץ אך לסותר וכל אץ אך לטחסור .טחשנות אדם חרוץ אך לטותר שיש 6
יתרוןבהתעסקו בסחורה ואךלמעת מעשה הרשעים[הנוכרים].'8וי"ט'! טחשבות אדם
1ע"כ במיוחס לראב"ע ואמנם שם איתא פ"א מיד אחרי הפירוש הר
",אשוןחיית לפני
ע,,
כ
המלות והשם כאשר יחפש וכו',ועי' הלב"ג 2 .מאירי ואבן יחיש 8 .ארס* .בכ"י
ושעד 6 .שבת ל"ג  6 .w~yמדרש משלי ושם גרס אתה מטה אותן לכל צר שאחה רהנח.
9בכ"י אל8 .נ"מ ע"א9 .עי ,פירוטולעיל לכתוב ט"ז ב' 10 .מ"ט ע"ב ושם חגירסא יזהר
עי,
סכל הקרבנות11 .בכ"י לבב 19 .אבןיהייא18 .בכתיי מם למעט מעשים מתהתי כשספתי
יעי' רש"י.
ע"פ המיוחם לחראב"ע* .

י
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חרוץ שחורץדבריו נטשפפ אך לסותרוכל אץ שדוחה את השעה נבהלהוטהירות
אך למחסור )1( :פועל אוצרות נלשון שקר הגלנדף טכקשיטות .כלוטר פעולת
אוצרות שלהוןבלשון שקרההון ההואהרי הוא הבלנדף כהנדוף עשןתגרוףכטוץ
אשר תרפט רוה,ומבקשיםאוצרותכאלההםמבקשיטות(:ז)שודרשעיםיגורםכימאנו
לעשות משפט.שהשודששודדים[9הרשעים]יגורםבחרטומענין(במדבר כגבכ')ויגר
סואבכלומריפחידםויבהלם כמרכא(איוב פיוכ') כלימי רשעהואמתחולל .ד"אמגזי
(תהלים ה'ב') לאיטרך רע כלומר ער שאתם [אוכליסש] השור כסו ששררוכן
יועידווערכהתימך שורד הושד (ישעיה ל"גא') .ד"א  8טנו' (ש"בי"רי"ר) כמים
הנגרים ארצה והפעם ישברם וירכאם( :ה) הפכפך דרך אישוזר וזך ישר פעלו.
משפפו הפכפךדרך איש רשעוזר שאינו עומדבדיבורו והוא הפך הישר אבל מי
שונאזךישרפעלו.וי"םכיוי"ו טספותכוי"וואיהוערנהות(5כראשיתל"וכ"ד)וטשפפו'
הפכפך דרך אישוגו' זה
הפכפךדרך אישזר והפכפך תארלררך .ובמדרש
א
ל
ת
י
ל
פ
ק
א
ל
ת
ל
מ
ק
ת
י
עשו הרשע שהוא טתהפךעלישראל נגבת לאגנב
נננתון
8
[
סאןננבעטכון לאקפלתון  IHbקפל עטכון טחילהוןקנים להק ]165סוטילהון
אייהוארנוניכוןאייתו טלנלתכקאייתודימוסיארלכון א.שזהעשודכתיבביה (בראשית
כיהכ"ז)אישיודעציר איששדה מר שעשהעצטוזר למילה ומצותוזךישרפעלוזה
הב"ה שהואנותן שכרו נעולם הזה כפועל שהוא עושה באסונה וכו' כדאית' התם:
(מ) פוב לשנתעל פנתנג מאשתמרינים ובית הבר .אע"פ ששניהם רעים מוב זה
מזה ע"ד (איכהדיפי) פוביםהיו חללי חרבטהללירעב .ותרנו' פנ לטיתבעל
קרנא דאנראכלוטר טוב לשבתבקר!זוית שלגג אע"פ שבנקליפול טשבתעם אשת
טרינוםובית חברמלשון(רבריםי"חי"א) וחובר חברכי רוב הנשים אשוח טרינים
הםבעלי כשפיםועלכן אמר הכחוב (שטותכ"כי"ז) טכשפה לאתהיה שדברנהווה.
וי"ט 6ובית הבר שם דברכי שם התאר מלרע כלומר ובית חברה כלוטר שיהיה לו
בית להתחברעטה .ובטדרשאיכהי דורש פסוק זהעל הב"ה עם כנסת ישראל:
~) נפש רשע אותהרע לאיותןבעיניורעהו .ונפשרשע]אפי' לאיעלהבידוהטעשה
מהשביכלתו שהיא התאוהיוציאנה בתאוות הגופניותוזה טעם שקה רע וכלכך הוא
טהאוה לעשותרעכי לא יטצא חןבעיניו רעהו אפי' יכנע לפאאינו מניפאליו
נעיני החסלהוחנייה .ד"א לאדיו שאינוטחונן אתרעהו אלא נםאחריםאינו רוצה
שיחונועליווזה פעם טחן( :8יא) נענשלץ יחכם פתי ובהשכיל לחכםיקח דעת.
כשת"דמענישים את הלץ מתחכם הפתי וכנר אמר דוגמתו(לעיל י"פ כ"ה) לץ
תכהופתי יערים וט'(:יב) טשניל צדיקלבית רשע מסלף רשעיםלרע .שמסתכל
ומתבונןהצדיקלביתהנטימגזל D~mעלכן טסלף רשעיםלרע שדן וסמהוטכריח
הרשעיםלכף חובה 8שיתבונןבעין לבו שאחריתם לכליון וסופםלמם.ון .ויש שבא
להודיעכי לא ישלם הצדיקעד שידע פוב ורע ,פוב לעשותו ורע להשטר סטנו,
ומ"שדורע"הלתהלים ק"א ר') רע לא אדע ר"ל רע לבבו לא אדע והלא הכהוב
1ל,,גא מרא בההלים ס"ח ג' מ'די .בבכ"י שורדים.
ומשפט6 .פתיחתא סי' ב' דפם הגירסא משונה מעט.
כ"ה8 .ר"ל בהופעל שי' יגחן ש" אחרים9 .ע ,,רבט יונה.

ע,,
 8קב בקי* 1.גכ"י

6ובא הסיוהס לראב"ע.

פתיחתא
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י אם
אוטר (בראשיתגיהי)והייתם כאלהיםיורעי טובורע ,ואו"ל 1א"ריוחנןאויל
אומראוילי אם לא אומר אם אומרילמדו הרמאים[טסט]אם לאאומר שמאיאסרו
הרטאיםאין ת"חבקיאים בטעשהירינועלכ! אמר שלטה משכילצריקלבית רשע
שאמרו 9
כייורע כל טעשיו ומשוםכןדנו לכףחונהההייד טסלףרשעיםלרע,ואעפ"י
הוידן את כל האדםלכף וכותאיןהטאטר הזהעל הרשעים(:ינ) אוטם אזםטזעקח
דל גם הוא יקרא ולאיענה .מרה כנגד מדה ואמרלאיענה ררךכלללאיענה מהשם
ולא מבני אדםעלכן ראוי שלאנקפוץ ירית'טלעשות צדקה והצרקה הנכונה נסתר
הה"ר(יד) מתן נסתר יכפה אף ושחד בחיק חמהענה .וכ! שהרבחיק יכפה אף
יהפכהו כמו כופהעליו את הכלי האמור בלשון רז"ל .8ד"א מענין ואלו שכופין
להוציאי יכפה אותו עדשיסירהו .ר"א5טענין(תהלים קמנוחי)זוקף כפופים שיכפהו
וישפילהו .וכנה הצרקה [שוחר] כי כסו שהדיין טציל הכא לפניוע"י השוחדכן
הצרקה נאמר בה(לעילי' ב') וצדקה תציל טסות והצרקה המצלתטן הטיתה [היא
בסתרן שאיןהענייודע מינותנה .ובפרק השותפין 6א"ר אלעזרגרול העושה צרקה

בסתר טמרעייה דאלו בטשה רבינו כתיב (דברים ט'יייפ) כי יגורתי מפני האף
והחמה ואילו נעושה צדקה נסתר כתי' מתן בסתר יכפה אף וע' ופליגא דר'
יצחק דא"ר יצהק אף כופה הטה אינו כופה שנאמר ושחד בחיק חמה עזה
[אעי'פ ששחר בחיק חטהעזה] .בסוף פאהי ר' חנינא בר פפא הוהמפליג טצוה
נלילא חד זם! פגעביה רבהון דרוחיה א"ל לא בן " tes1ר לאתסיגגבול רעך
אשר גבלו הראשונים (שםי"מי"ר)א"לולאכןכתיבטת!בסתריכפה אףוהוה טסתפי
סיניהוערקמן קרמוהי ,ואית'נמי בנמרא דשקלים פ"ה [ה"ו] )110( :שמחה לצדיק
עשות משפט ומהתהלפועליאק.פי'הצדיק כשעושה משפט שמת אבלפועליאון
אםיארע שיעשו משפט הם עצביםורואגיםבאילו הוא טחתהושבר .פ"אבהינשא
המשפט בעולםישמח הצריקכיישיבולו הגזלה [ש ]168אשר נולו סאתו אבל
לפועלי און הוא טחתה שיצפרך להשיבהנזילה אשרנול .אגרת תלים 8שטחה
לצדיק עשות משפט שטחהלצדיק כשמרתהריןנונעתבו שטנקה אותו טעונותיו
ונותנים לב לשוב וטחתהלפועליאוןשאין להםלב לשובואיןהייסוריםמועילים בהם
תדעלךשכן הוא שהרידודפגעבוסרתהדי! התחיל לשמוחולנטר ואוטר טרטורלדוד
בברחווגו'( :טז) ארם תועה סדרך השכל בקהל רפאיםיסח .ארםתועהסדרך השכל

יהי רצוןשכקהלרפאיםינוח (והם כטחים ינוח)10כי מיתתהרשעיםמופה להםוטונה
לעולםי .1ובפ' הספינה !3כל הטרפה עצטו סדכרי תורה אשאוכלהו שנא' אדם תועה
מררךהשכל בקהל רפאיםינוחואיןרפאיםאלאיורדי ניהנםשנאמר(לעיל ט' יגח)ולא
ידעכי רפאים שם(:ין) איש טחסוראיהב שמחה אוהביי
ן ושמן לאיעשיר .מי
.
ר
ו
ס
ח
מ
אוהב
שאוהב שמחת העולם הזה להרבות אכילה ושתיה סופו שישאלירי
ן ושטן לאוכלו לא יעשיר כלוטר
יין ושטן לא יעשיר ,כקטר אוהב יי

י מ"כ מש"כ הרב שם בביאורו וכל אץ
1ב"ב  a~Dע"ב9 .פרקי אבות פ"א מ"1ועי
איתא בסרר משונה בפיחש רבת יונה8 .ירושלמ' פסחים פ"אוו'ג טרהעליו הכלי * .גרובות
ע"ז ע"א6 .ש ,קב דקי6 .ב"ב ט' ע"ב7 .ירהטלמי ס"ה ודח8 .ע.
 ,רבנו טעדקת.
9מזמור ג' !0 .המשת הא 6גרא1ת כמיותרת11 ,סנהדרין מ"ח ס"ה 12 .ב"ב ע"ט ע"א,
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לא יקבץ סטון ועושר וכפל במלותשונות .צא ולמד טה אסרה תורה בכן גולל
וסובא שירדה תורה לסוף דעתו שסופו לבקש מגונו ואית טוצאיוצא ומלספם
אתהבריותוהורנ! אטרה תורה יסותוכאי ואלימות חייב ,1ופעם ] [tbWטאכלים
שפים5 :ה) נפר לצדיק רשע ותחתישריםבוגר .כבר אטר דוגמתו(לעילי"אח')
צדיק טצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו וכן הכתוב אומר (ישעי' ס"נ ד') נתתי כפרך
מצרים וא'(:יט) פוס שבת בארץ הדבר מאשת מדינים וכעם .למעלה (כתוב פ')
אמר מוס לשכתעל פנתננביישוב ועתה הוסיף בארץ מדבר ויש חילוקוניניהםכי
לטעלה אטר טאשתמדיניםובית חבר שיכול לסובלה ולהתחנרלה ועתהאמר טאשת
מרנים ~עם שהוא קצרן וכעסן שאינו יכול לסונלה .ונוכל לפרש וכעס
על האשה עצמה שמדתה להכעיס כל העולםחו קשהמן הראשונה הנאמר עליה
מאשתסדניםובית חבר(:מ) אתר נחמרושמן בנוה חכםוכסיל ארסינלענו .אהדר
י הוא
שםכללעל מה שיאצור האדםטן המאכלים הפונים והזכיר השמן לבדוכ
הטשובח שבכולם אשר בו יכבדו אלהים ואנשים ובעבור רשנו הטוב שטו ראש
לעצים והעיר  9שהחכם יאצרהו ולא יאכלוהו וכסיל כנגד חכם כי מיר שטהנהו
יבלעהו[ .5פ"א] ע"ד (קהלתו' כי בצל החכמה כצל הכסף' וא",ל 6כל
"(יהושע א' ה') לא ימוש ספר התורה הוה
יי
העופק בתורה נכסיו טצליהין שגא
"
מפיך וגו' [כי אז תצליח אתדרכיך ואזתשכיל] .וכסיל אדםיגלענו ,משפפו
וארם כסיל יגלענו ובא כמו (כראשית פיזי"ג) והוא יהיה פרא ארם והטעם
להזהיר את האדם ללמד ננו חכמה ורעת שאם לא כן אפי' ינחילנו כמה
אוצרותיבלעםוישחיתםבסכלותו .ד"א6וכס.ל ארםכי המפסיד מסונויקראוהו גני
אדם כסילכי החומר הנקראת אדמת עפר גורם  6להיות כסיל ואמרו בעלי
המוסרי לא הנחילו האבות את הבנים דבר שהוא חשובמן החכמהכי האדם קונה
הון בחבטה ומאבדו באולת( :כא) רודף צדקה והסד יטצא חיים צדקה וכבוד.

בב"ר פ' ג"ח דרשו פסוק זהעל אברהם ובפ' נייפ ובם' ראשון דפאה 8מביא
מעשהעל פסוק זה שחכם אחד היה מרקד לפני הכלות והחתנים לנמול עמהפ חסר
והיו גל החכטים מרננים אחריו שהיה סכנה התורה וכשטת עטר עמוד של נוגה
ביתובין הציבורלהודיע כמה גדולה סדת נמילות חסדים .והפסוק הוה קשור עם
העליוןלפי שאטר אוצר נחמד ושטן נגוה הכם הזר לומר שאין אוצר יותר טוב
מרדיפתהצרקה וכאשר אטר סתבוז הטלך כשתפשו עלץ אחתוביתאביולפי שפתח
אוצרותיוואוצרותאבותיוp~ngלענייםבשנינצורתאמרלהםאבותיגנזואוצרותממקואני
נגזתיאוציותנפשותוכו'כד~ית' נפרק השותפי.91וע"ד הפשמ ימצאהיים צדקהוככוד
כסר"א(בראשיתל' ל"ג) וענתהביצדקתיכיהצדקה שאדםעושהנקראתצדקהוהשכר
נטוכןיקרא צדקה כטד"א (שם 1"6ו')ויחשבהלו צרקה וכן החפאת.נקראת חטאת
ועויפה החמאת כטוכן נקרא חטאת כמר"א (זכריהי"רי"פ) זאתתהיה חפאתמצרים
וכן אתה מוצא בעון וצגם עונש העון נקראעון [ ]1648שנא' (בראשית פיו
ר
"ב
פכ
כי לא שלםעון האסורי עד הנה( :כב)עיר גבורים עלה חכםויוררעזמבפחה.
י"
1ע ,,סנהדרין ע"ד ע"א.

9

שעץ.

8זה ט 6לקוח מפי' המיוחס לראכ"ע מטם

בע'"
הגיי גי מיר שיקגהו יגלעחו4 .עי' פירוש רבנו י41ה6 .ע" 1י"מ ע"ב8 .ע ,,פירוש ועש.
ז הבחר הפנינים שער ההכמה,8 .רושלמי פ"א היא9 .ט' ש,ב.
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אטר (קהלתז' י"נ) כי בצל החכטהוגו' ואמר אוצר נחסד ושטן בנוה חכם ועתה
יודיענוכי הנכורה לחכם כמד"א(לעילחיי"ר) אס עצהלי נכורה ,ומעם ויורירעז
מבטחה רמז להוטות שהיו צומחים בהם הנכורים בא חכם זהוכבשה נחכטתו עדררת
חוסותיה.ורזייל' ררשועיר גנורים עלה חכם זה משה שעלה לטרוםלבין המלאכים
ויורר עוז מנפחה זותורה .ופל בויקרא רבה לייב 9עיר גבורים עלה חכם זה
משה שנא' (שטותי"פ ל) ומשה עלה אל האלהים ויוררעז טנפחה ר"י ורבנן
ר' יהודה אוטר עה זו תורה כמר"א לתהליםכייאי"א) י"יעוז לעמו יתן טנפהה
שבפחונם של מלאכי השרת בה וסתן שכרן בצרה ,ורבנן אטר' עז זו תורה
מבטחה שכלסי שהוא יגע בה בפוח הוא שהואגוזר ואחריםסקייטים לפכךלפיכך
(ויקרא ב"ר ב') צו את בני ישראל ע"כ( :כג) שומר פיו ולשונו שוטר טצרות
נפשו .המה והלשוןשותפין בדיבורוהענין שאומר שישמרם טרברי גנות אז ישטור
נפשו סכל דבררע .ד"אש שומרפיו טהאוכלולשונו טלרבר רע שומר מצרותנפשו
בעולם הזה ובעוה"כ .ובתנחומא פ' טצורע דבר זה בארוכה בקש ותטצא .והלא
כטהבני ארם נדחפולגיהנםע"י לשונם,בלעם דואג ואחיתפלנחזיוכטחכיוצא בהם:
(כד) זד יהירלץ שטו עושה בעברתזדון.יהיר כסו(חבקוקבי ה') נבריהיר כלומר
זה המתיהר והטתגאהלץ שמו נקראסופושיתלוצץבכני אדםולאעור אלא שעושה
נענרת זדון טתעבר ומתקצף בטזיד ופעםענרת החטהשגברהוענרהעל סדתהרצון.
ובתלמורכתנועי"זפ"אכל הטתיהר'נופלבניהנםשנא'[זר]יהירלץשסווגו'ואיןעברה
אלא גיהנםשנא'(צפניהא'פיו)יוםענרההיוםההוא(:כה) תאותעצלתטייחוכיטאמ
 .פ"א 6
ידיו לעשות .לעשות טלאכהעלכ! טתאוהטוונוואינו מוצאונטצא טתברעב
תאות עצלוגוי כאילו הוא חפץ לעשות ויריו אומרים לא תעשה .תמיתנו ,כקטר
תמיתנו כאשר לאישיג טה שטתאוה(:כו) כל היום התאוה תאוה וצדיקיתן ולא
יחשך .כל היום התאוה תאוה אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למיוצאי! לו6
כי
וצריקיתןוגו' השמיענוכי הצדיק יש לולהיותזריזע"כהזהירובפמוק זהכנגר העצל
וכיון שהואזריז ינע הכפיוויאכל אכול ושנוע והותר טה שיתן לעניים פעפ אחר
פעם וזה טעם ולאיחשוך .והחכם ר' ישראל ז"ל 7פי' שני הפסוקים א6עלסי
שאינו סובל עטל הלימודובועפ בתחלה מתאוה ללטורואינו רוצה לעמול והם שף
הפכים אכלהצדיקהעוטלבתורהסופו להרביץ תורהנרביםהה"ד וצריקיתןולאיחשוך:
(כז) זנתרשעיםתועבה אףכי בזמהיביאנו .זבחכולל כל הקרבנות ופעםהפסוקוכח
רשעיםתועבהאפי'קרבנות נרבה ק"ו אםיביא חפאת ואשםעל חפאת ואשםשעשה.
דייא  8אפ"מניאאותוטעררוק"ואםיביאנוטגזל Dbmוהלאהכתובאוטר(ישעיהפ"אחי)
שונאנזולבעולהוכןהואאוטר(לעילט"וח')זנחרשעים תוענתי"י ונאנדת תליפ
פ' קייא8איןהב"הטבקשמ!הרשעימלאזבחולאעולה.ופוףם'חלק[( :10]1..כך0עד
כזבים יאבד ואיש שוסע לנצחידבר.פי' עדכזביםכטעם קפ שרורשיםוחקריםאוחו
יאבר הואועדותו אבל איש שטעירכפי טה ששמע נלא תוספותונרעון לנצחירנר
י כהמיה (רבנן השת נתחבר(
 1מווט משלי9 .צ"ל 4א ושם האוסרים ר' יהורהיר
י נחמיה לאחר8 .עי' אבןיהייא4 .י"ח ע"ב ושם גרים כל חמתלוצץ
ר
י.
מגאאמלריבגיריהנםי.הודה6ע
 ,במיוחם להראכ"ע 6 .כמסת מ"ב ע"ב7 .ע" מבט8 .ע" רבעסעריח.
'19ע נ"ב10 .ק",ב ע"נ ושם ע"ר קרשיעיר הנדחת,
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(להזהיר את העםשישסעווייראו)י .ורז"ל דרשו 9ואיש שוסע ns1Sידברישששוסע
טהשכחובבהורה(שמותכ'ט"!)לאתענהברעךערשקרלנצחידברולאיטש(:כס)העז
אישרשעבפניווישר הואיביןדרכו.י"ס 8בי"חכפניו נוספת כסו(איובכ"ני"ג) והוא
באחדוטאשפפוהעז איש רשעפניוו"'ם' שהוזרעל ט"ש למעלה עד כזבים יאבר

וא"ששומע לנצחידנר [ש ]164כשיבואוביערים לב"ראושתיכתות אחתשקרנית
תאמיתית טצדיקים האחתומכוכים האחת והשקינית מעיזה נפני המכחישתה
יאת
אנל הגשר התויבין דרש שלששייו בדרשותיווחקירותיו ער שיתאמת האמתויהיה
משפפ הכתוב הע! איש רשע בפסו[של]הטכהישו .והנבק לפרש[כסו](ישעיהג'פ')
הכרתפניהם ענתה בםולפי שהעזותניכרת בפנים אמר העז איש רשע בפניו לחזק
ןדרכו ,והמכתב הואיכיןררכו להודיעכי מהתכונהתצאהתכונה.
שקריו.וישר הואיבי
א
ב
ו
ו
נ
ר
י
ה
ז
ה
ל
מסדת
ן דרכו שלרשע ויתרחק סטנה
העזות
שנתרחק
ו"'ט 5וישריבי
וכבר אטר61עזפניםלניהנם והלא הכתוב אומר (צפמהנ' ה') ולא ידע עול בושת
ואז"ל 7כל סי שאין בו בושת פנים בידוע שלא עטרו רגלי אבותיועל רוסיני
שבמעמר הרסיני נאמר (שסות כ' כ') בעבור תה.ה יראתועל פניכםלנלתי תחפאו,
ואסרוטליצי הסוסר 8סבת הבושת זריחת אור השכל .ובתענית פ"א 5אטר רבא
בר רב הונא כל אדם שישלועזות פסם טוהר לקראתורשעבפניוורב נחמן בריצחק
אטרסוחרלשנאותו שנא'(קהלתח'א')ועתפניוישונהאלתיקריישונהאלאישנאע"כ:
)%אין חכטהואין תשגהואין עצהלנגדי"י .הפעם שאין אדםיכול להנצל עלידי
חכמתו ותנואץועצתו טטשפפי השם .ד"אאין חכמהואיןתשנהואין עצהלענדי"יכי
הואט חכמתוותכונתו ועצתואחר .ד"א '1ע"ד א"שאיוב(ה' "'ב-י"נ)מפר טחשכות
ערוטיםוגה ~כד הכטים בערסם וגרכי כל חכמי עולם תלסירים לננד השםכי נכוה
טעל גבוה שומרוגבוהים עליהם .!9ור"1ל 18דרשובו בט~ם שישבוחילול השםאין
חולקין כבוד לרב שנאמראין חכמהוגו' ,ובברכות פייג !4המוציא כלאיםבבגדו פשפו
אם" בשוק שנא'אין חכטהוגו'( :לא)סוס מונןליום טלחסהולי"יהתשועה .גם זה
כפעםאין גבורהננדהייכי הגבוריכין סוס למלחמה D"Dלי"י הישועה:'5

כב.

(א) נכתר שם טעושר רב טכסת ומזהבח!מוב.כיחןטוב לטראיתהעין ושם
פוכהולך למרחוקעלכן אמר בשם טוב טעושר רגונחן טוב טכסף ומזהכ ,ועושר
רב טלל שתיהםועוד דברים אחרים ,וכברידעת טה שארו"ל !8נ' כתרים הם כתר
תורה וכתר כהונה וכתר טלכות וכתר שם טוב עולה עלגביהןוכן אז"ל '7קנה שם
פובקנה לעצטוי והעושר ברבות הפוכה רבו אוכליה וקהלת ה'י[ ).ושםפוב 18]..
והעושר בעוה"ז והשם פוב בעוה"ז ובעוה"נ שם עולם אתןלו (ישעיה נ"ו ה')

.

1הסלדת האלו הן פה מיותרות 9 .רה"י8 .ע ,,מאירי4 .ע ,,קב(נקי6 .ע,,
ע"
בסטחס להראב"ע 6 .פ"א פ"א מכ"ג.
נדרים כ' ע"א 8 .מבחר הפנינים.
9ז ,ע"ב
וע' קורא באמת10 .ר"ל דכאם ההלשון בלתי שלם כל צרכו ואול'יש כאן חסרון מת"י.
11ע.
 ,רש"י19 .לישנא דקרא בקהלת ה' ז'18 .ערובין a"Dע"א !4 .ט' ע"ב16 .ע ,,בסייחם
לראג"ע '8 .הנא פ"ר מ'י"ר 17 .שם ת"ב מ"ח18 .באן חסר כפי הנראה התשבס המראה
אח אגהרבין עמר לשם טוב.
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