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יהי שטו לעולם (תהלים ע"בי"ז) .הנה הזכיר בנ' פסוקים הללונ' מעלות האמורים
בפרשה אל יתהלל החכם בחכמתו וט' (ירטינו ט' כ"כ) אין חכמהואין תבונה כעד
אל יתהלל החכם בחכטתו ,סוס מוכן ליום טלחמה כנגד ואל יתהלל הגבור
בגבורתו ,ונבחר שם טעושר רב כנגד אל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאתיתהלל
הטתהללוגו' ובידיעת הבורא יקנה האדם שם טוב טרה כנגר טדה הוא ידע את
השם נם השםיתןלו שם טוב יוצא בכלהעולם(:ב)עשיר ורש נפנשו עושהכלם
יני.יי'טיכי פסוק,ה נתינת פעםלעליק כי עשיר ורש נפנשו זה נפנש בעושר וזה
נפגש ברש עושה כולםי"יכי סאת השםהיתה סיבתמגישתם אבל השםפובסעצטו
קונהוכי הרשותנתונה בירועלכן נכתר שם מוב מעושררב .בויקרא רבה פל"ר
עשיר ורש נפגשו וגו' עשיר מי שהוא עשיר בנכסים [ורשמי שהוא רש בנכפים]
אומר רש לעשיר תןלי טצוה ולאנתןלו עושה כולםי"י סי שעשה לוה עשיר
יכול לעשותו עני ומי שעשה לזה עני יכול לעשותו עשירע"כ .ונוכל לפרש
עשיר ורש נפנשו יש להם להעלות על דעתם שעושה כולםי"י ואז העשיר
יתןלעניוהעני לא יתקנא נעשיר( :נ) ערום ראה רעה ונסתר ופתיים עברוונענשו.
כי הנדחה טפני 2שעה [השעה]עוטרתלו(ישעיה כ"ו כ') חבי כמעם רגע עריעבור
זעם ,ופתאים עברו באותה שעה ונענשו דחקו את השעה ורהקתם .5ר'א* ערום ראה
רעה ראה עונש העבירה ונסתר ופהאים [ ]1654עכרו ונענשו( :ד) עקב ענוה
יראתי"י עשר וכבודוחיים .פי' הראב"ע זייל 6עקכ סוף ענוה מסכנת יראת השם
כמו שאז"ל 6ננוה סביאהלידי יראת חפא נמצאת עקב ואחרית הענוה היא יראתי"י
הגורסת עושר שהוא שטח בחלקווכבור שהואטככראתהבריותונטצא טכונדוחייםכי
לא ידאנלקניני העולם ,ואז"ל בירושלמי שנתז מה עשתה חכטה כתר לראשה
עשתה עפהעקנלסוליסה רכתיב(תהלים קינאי') ראשית חכמהיראתי"י וכתיב עקכ
ענוה יראתי"י( :ה) צנים פחים בררך עקש שוטר נפשו ירחק טהם .צנים טענין
(יהושעכ"ני"נ)ולצנינים בצדיכם והואטין מסיני הקוצים וכטוהו (איוב ה' ה')ואל
מצינים יקחהו לדעת קצת הטמרשים ומהיםמענין(תהליםקכ"רו') הפח נשבר ופעם
הפסוק צנים ופחים בררך עקש שימצא כטה טכשולים בדרכו אבל שוטר נפשו ירחק
טהם ,ורז"ל דרשו בפ' אלו נערות  8הכלבידי שמים פוץ מצנים ופתים .וי"ט  9צנים
טענק (לקטן כנהי"ג) כצנת שלגופחיםטענין (תהלים י"א ו') יספרעלרשעיםפחים
שפעמים שבאים על האדם בפשיעה ספני שפושע להלוך מנלי לבוש בקרה ונגד
השטש בחטה .בפרפראות לחכטה 10ש'וטר ניפשויירחק תהם ר"ת שנים ע"ד
(קהלתדיי"א) אםישכנו שניםוחםלהם .ובירושלטי  11אנטונינוס הוהאזיל באורחא
~'ללרביצליעלי א"ל רחטנאליצלך טצמניתא א"ע דין הוא צליתאכסייהירה
וצינתא אזלא א"ל רחטנא לשיזבך משרבא א"ל האודאי צלותא שנ'(תהליםי"סז')
ואק נסתר טחטתו ,ולדעת הירושלטי כך פ" הפסוק צנים שהם פחים בדרך עקש
שומר נפשוירחק מהם ס"ט נם הצנה אע"פ שכסייתירא וצינתא אזלא ט"מ הב"ה
 1ע ,,מאירי2 .בנ"י 8 .1eoע" כרכות ט"ד ע"א4 .עי' רש"י6 .הפיראטהזה ימצא 6כ' ע"ב.
בברכת אברהם ואמנם במיוחם להראב"ע פירש האי קרא בענין אחר מעם.
ע"ע,,
 7פ"א ה"ה ושם גריס מה שעשתע,,חכמהגי' עשת עמה וכו'8 .כתובות ל' ע"ב 9 ,שרשי
ר'יונה בן גנאת שרשצנן 10 .מבוא11 .סנהדריןפ"י ה".1
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מכק המלטשים,וכן דרשו להסיר] "יי מטך כל הולי (רברים ז' פ"ו) זה צנה:
 )%חטךלנערעלפי דרכו גםכייזקיןלאיסורמטנה[.פי']ראנ"ע Sswtחנך למר
כחו8כפו (בראשיתי"רי"ר)חניכיוכלומרמלומדיכלי מלחמהשלו ,נס לרבות הזקנה
על הנערות ,ופעםעלפי דרכועלפי הדרך הראוי להיות דרכו והיא הדרך הישרה.
ד"א  4חנכהו כפשופוע"ד מ"ש  6בן חמש שנים למקרא .ד"א  6ע"ר (תהלים א' ב')
כי אם בתורתי"י חפצואיןאדם לומדתורה אלאממקוםשלבוחפץוכן אתהאוטרבכל
המלאכות.בקירושין פ' אלחנוך לנערוגו'ר' יהודהור' נחתיה הד אמר טשיתסרוער
עשריםוהנתיןשנין וחד אמר מתמניסרי ער כ"ד פ" בזמנים אלה ידריכהו בדרך
מוסר שכלימיויתנהגבווהזהירנולחנךלנעריםואז יורנלו מנעוריהם וההרנלעל כל
דברשלפון .ומשלו טשל 8למה"דלסעיפיהאילןיכול האדםלתקנם כשהםרכיםואם
יתקשוסייוכל לתקנם כן בתיקק הנער יש תקנה וקל להתקן אגל גתיקק שקן מי
יתקן טה שהורגל ברבר להפסירו טמנו(:ז) עשיר ברשים ימשול וענד לוה לאיש
מלוה .כמו זהכן זה ובא להזהיר כטו שהרשים מפשיליםעליהם את העשיריםכן
הלוהישלולהכנעתחת התלוהואם בערב נאסר(לעילו' נ')לך ההרפס ורהברעך
ק"ול4ה(:ה)זורע עולהיקצוראוןושנפעברתויכלה .פעם[און]בפסקזה כמו אק
כטו[הןכלם]און אפס מעשיהם(ישעיה ס"אכ"ש הפך טיש בצרקה (הושעי'י"ב)
זרעו לכם לצדקה וקצרולפי חסר כמו כלזורע שקוצר יותר ממת שזרע אנלכזורע
עולה גאטריקצראוןכל עמלויהיהאוןואפס .ושכפענרתויכלה ,ע"ד(ישעיהי
'ה')
הויאשור שבפ אפי ויתשישהיפב קשורעםהפסוקשלפגיולפי שאמר עשיר ברשים
ימשול חזר ואסרט"מ אם הואמושלעליהםבעולה ומתעכרעליהם נשנפעכרתושוב
י טפה רשעים,
יבאגטן שיהיה אין וכלה נחרצה יבא ע"ר (שםי"ר ה') שנר י"
ולפי שאטרגורעעולהיקצוראון אטר כי( )10פונעין הוא יכורךכינתן מלחטו
יים וררום ירשה[ .9כינתן מלחטולרל] .אפי'
לדל* יבורךויצליח מלא ברכתי"
טלחסו 10הראוי לפרפו הוא פתןלרףכייש אםיש לו יותר מהסתפקו .ובפ' אלו
ן שנא'
נאמרים  11ארושלאיןנותנים כום של ברכה לברך אלא למי שהוא פופעי
ן הוא יבורך א"תינורך אלא יברך ע"כ ,ושם מדבר בגפת צר עין נקש
פובעי
תמצא.
בתנחומא
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את ישראל בפוצת עין לא כבלעם הרשע שהיה צרעין נכרכתם )~ :נרש לץ
ויצאמרון ו"םבווזדיןוקלון .לישנותדין] שלא יביאפ בטשפפ וקלון שלא יקלטר
ו"'מ19ויצאאדוןכסו(תהלים ק"פד')ואניתפלהכלומר אישפרוןוכן תרנום ואפיק
לתנרנא ,'8וישבותדיןוקלון טוסםעל הלץכי הוא מקלה הבריותע"י לצפתו .ובפ'
הבא על יבמתו"טי שישלו אשה רעה מצוה לישה שנא' נפשלץ ויצאמדון
[..ן ד"א 15טי שישבו
כדאית [התש:ות) אהנ פהר לבחן שפתיו רעהו

מי.

1ויקרא רבא פ' פ"ז9 .ע ,,בטיוחםלו8 .המלה הזאת ליתא במיוחם לראב"ע והיא
נמיהזרת* .ע" טאירי"9 6 .א ח"ח טכ"א 8 .עץ י"ט ע"ג7 .ל ,ש"אלעדין תזוב לחששו
אשה8 .עז ,רגש יאה לאבות פ"א מ' י"רועייןג"כ פירושו למשלי פח9 .לישנא דקרא בהגרים
4ג כ"ג .שבכ"י טלהמהו .ומפירושלכייתן כתוב בעכ,",י בטעותלעיל אחרי שברי"י טיח
באמת שם 19 .ברכת אברהם18 .בכ"י להרגגא.
רשעים 11 .שטה ליה ע"ג וע"
"5 14ג ע"ב 16ע" רבץיוגה וחסר נאן הפירחח חראשון.

ירא
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טרוח אלהראוי להיותמלך רעהו ואמר רעהו סלך ולא אמרהוא רע הטלךלהודיע
כי גדולה טעלתו טטעלתהמלך .וי"ם כל הפסוק מדה אחת מי שהוא אוהנ פהור
לב שאוהב יראת השם א"כחן בכופתיווראוי הוא להיות מלך רעהו אויהיה שכרו
שיניע למעלת היושביםראשינה במלכות ,והאמתכיסי שהוא פהר לבחן בשפתיו.
ואסרו טליצי הטופרי כשתקיימו השרשים בלבבות~,או הסעיפיםעל הלשונות.
וייימ רעהו מלךלהוריעכיישלו יתרון על המלכים כי נשסעים למלכים טחסת
אימתם ונשמעים לחטירים טאהבהוחבה(:יב)עינייני נצרו דעתויסלףרנריבוגד.

שטשיםדבריהבוגדים טעוותיםומסולפים .ד"א 9טעם הפסוק להודיעכי הכ"המשניח
עלבני אדם בדעה השנחייתע"כ אטרעיניי"י נצרו רעת כלומר נצרו בדעת עניני
ב"א ויסלף דברי בונד האומר (תהלים צ'יד  )'1לא יראהיה ולאיבין אלה.יעקב.
ופעםע.ניי"י דברהתורהנלשון ב"א ,ומסלףחמצוורצונו או שכלו(:ינ)אמרעצל
ארי בחוץ בתוך רחובות ארצח .שהוא טתנצל בעצלותונותן טעמיםלעצמוכרי שלא
יצלח לטלאכה אינו רוצה להיות מהולכי טרבריות שמא יפרפהוח.ות ולא טפורשי
א נטצא כל
יסים שטא תשבר הספינה ונמצא פובעוכן כל אומנות מבקש פעםלליט
ימיו כפל טטלאכה .עור בא להוריעטכי העצלה טתולרות הטורך וההשתדלות
טתולרות הנכורה וככר האריך בזה ר' שלמה בן נכירול בספר תיקון סדות
הנפש בחלק הא' שער הרי בקש ותמצא"~:זץ שוחה עסוקהפי זרותזעוםי"י
יפול שם .טשפפופי נשים זרות .זעוםי"ייפול שםכי אינו נשמע להם אלא סי
שהוא זעום השם .ונוכל לפרשפי זרות פי טלות ,רות וכ! ררשו ר"ל בפ' במה
מרליקין' כל ו;טננלפיומעטיקיןלו נהינם שנא' שוחה עסוקה פיורותולאעוראלא
אפי' שוסעושותק שנא' זעום".ייפול שם(:סו) אולת קשורה בלב נער שבטטומר
ירהיקנהמטם .שלא יאסרכיון שנקשרה האולתבלבו לא איסרנו עוד לא כי אלא
יסר פעם אחר פעם יסרבנךכייש תקוה (לעיליייפי"ח)( :טז) עושק דל להרבות
לונותן לעשיר אך למחסור.כי לא תעלה טחשבתובירו הוא הושב להרבותלו או
לאחרים והוא לאירעכי חסר יביאנף .ורני ז"ל 6פי'סי שהואעושקדל חוטא הוא
אכל הואחיטא להנאתולהרבותלו אבלמי שנותן טחנה לעשיראךלמחסור כאשר
אז"ל 7למען  n1CDהרוה את הצטאה (דברים כ"תי"ח) זה הטחן טתנה לעשירכי הוא
עדותעליוכי טצות צרקה היא נקלה בעיניו שאםלאכן היה[נותן] טחנתולעני תחת
הפיזור  [1'CYSIכי עשיר זה חושבכי נתככר זהבקחתוטתגהמיריו ,והשניכיברוב
העשירים הם צריעיןכיאוהב כחף לא ישבעכסף(קהלת ה' פ') ע"כ לא ישלם לו
נמולו נמצאת אומר כי חטא למחסור טבלי תועלתהויונותן לעשיראך למחסור.
ודרשו ז"ל 8עושקדל ונו'סופו שיצטרךליחןטעותלאומותהעולם שהםעשיריםהת"ד
נותן לעשיר אךלמחסור .ונוכל לפרש עושק דל[עושהזה]להרבותלו אבל אם עשק
הדלונח! העושק לעשיר אך למחסור אין זה אלא חסרון דעתהרי חוטא ולא לו
1ע,
ימה שהגיא ג"כ מאמר הזה ממגהר הפנינים ומה שר~יר שםמיל הפירחח.
ראב
.י 8בכ"י מדות תיקון הנפשועי' משא4 .ל"ג ע"א 6 .לדרגא דקרא לולן
2ע ,,אבןיחיי

כ"ח כ"ג6 .הוא רב 13י31ה 7 .דרשה זו לאמצאתי לא בש"ס ולא במדרשיםשגירנו שסנהדרין
ע" 1ע"ב האי קרא נדרש בענין אחר8 .ע ,,רש"י.
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טעניכב ,פז-לכד
תי 6קח1טןהעניומת!לעשיר .שיאיי
לזהיצר פוסועשיר זהיצר הרעשהרי
טצי
נויצר פובנקיא טסכן כטר"א(קהלת ר'י"ג) וטצא בהילר מסנן א"כ עושק את
ר
נ
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י
ש
ע
ר
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י
ל
הרע הנקרא
[וזה]
הה הטובהנקרא דלכדי להרבותלו טה שיהיה מת!
אךלטחסור[ .פ ]166ד"ארלועשירזה יצה"ר אם נתננרעליוועשקועד שנתדלרל
זהו להרבות  6יפרה וירבהויצליח אבל אםנכנע לפתווהגבירועליושיתןלו חפצו
בתפנוקים ער שיתעשרזהואך לטחסור[ .ובא להזהירנו) להורות לפ הררך אשר בה
נלךלהכניעהיצרהרע ולהגמרעליו היצר פוב ובזה נמצאחןושכל טובבעיניאלהים
ואדם .ותרגום העשק לטסכנא מסניליה נישתאוריהיב לעתירא חוסרנא הואליה:
) הפאזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לרעתןלרעתכי אני אחר טהם .ד"א
(ין
אטרלדעתי ולא לדעתם להזהיר שלא ישסע תריהם אלא אם הםיראי השםכמוהו,
והזכיר שוב הלב שהוא השכלשבלב משפפ8לפ.שאזנים פתח לשכללקנל החכמות
ולהניאם דרך שם ללב ,והודיענו בפסוק זה שתורה שכע"פ עיקר נרוליתר שהכל
תלויבו .והנה הקדיםדברי הכטים שהיא תורה שבע"פ לתורה שבכתב כי הלא
כתנתילך שלשים(להלן כתובכי) על* התורה שבכתבהווו רומז כאשר אםעתיד
לפרש כל זה לחזק הלבבותענין תורה שבע"פ להרחיקנו סדרך המינות( :יה)כי
נעיםכי וכשסרם בבטנך יכונו יחרו על שפתיך .בכפנך רוטז ללב על שפתיך
להיותם זכרון .בריש כיצר טעברק  5א"ר אסי מאי דכתנככינעיםכי תשמרםוגו'
איטתי דברי תורה נעיטים נשעה שתשטרם בבטנך שיכות יחדיו על שפתיך:
[(יט)להיותבי"י טכטחך הורעתיך היום אף אתה] .בש' חלקnrnS 6ני"י טבפחךכי
דכרי החכסיס מלמריםאותך להועיל לעלות לסדרנות הבפחון ופעם הורעתיך היום
אף אתה כמו שתועלתי לעצטי כן אקוהלהועיל נם לך( :כ) הלא כתנתי לך
שלשים במועצותורעח .שלשים טגזי (שמותי"רזי) ושלישםעל כלו וכן (לעיל
ה'ו') שסעוכיננירים אדבר טנז' (ש"כ ה' ב') ואתה תהיה ~גיד לפי שההכרים
השוביםדברי החכמות הכל פונים אליהם מחטת חשיבותם כמו שעושים לשרי העם
הנגירים והשלישיםז .וי"ט שלשים ממרי (ישעיה ט' י"כ) וכל כשליש כלומר הלא
כתבתילךהנרי החכמות השקולים במשקל ובסדה .וי"ט שלשים רטז לספר הזה
הגח,לנ'חמקים מחתלת הספר ער טשלי שלמהבן חכםוגו'(י'א')וממשלישלטה
ער נם אלהמשלי שלטה (כ"ה א')ומנם אלה ערסוףהטפר .במדרש איכה[ 8הלא
כתבתילך שלשים זהאני הגבר (איכה נ' א')] דהוא 9טתלתא תלתא טסוקי ההזר
הלא כתבתי לה שלשים רב שטואל בר נחמני אטר שלשים גבורים כטר"א
ושלישיםעל כולו ומתרנם וניברין מסנין על כלהון .ובמס' מגילה  !0לטיו מפסוק
זהשועטיםולא רבעים ולא כתבו סגלת אסתרכבלל הכתובים ער שמצאו לה מקרא
מן התורה .והטכתב שלשוםבוי"ו כלומר הלא אתמול שלשום כתבתיבמועצותודעת
להודיעךוגו' .11הנחוטא פ' יתרו הלאכתבתילךשלשיםוגו'א"ר יהושעבר נחמיה
זו חורה שאוזניותיה טשולשים אל"ף בינתגימייל והכל טשולש [תירה משולשת]
כבכ"י מתן .נעי' מאירי 8 .פאן נראה שטש בכ"י4 .בכ"י עלפי"3 6 .ד ע"א.
 6צ"ט ע"ב ,וככ"י ובפ' הלק ושלי הסר לפני זה דבר מה7 .עי' פיחשולעיל לכתוב ה' וי.
8פראזה ג' הנם הסדר משונה מעט9 .בכ"י פרא '1 10 .ע"א11 .ע ,,מדרש משלי והערת
מ"ט שאבער הערת ל"ד.
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תורהנביאיםוכתובים טשנה טשולשת תלטודהלכות ואגרות הסרסור טשולש סשה
אהרן וסרים תפלה משולשת ערב נקר וצהרים קדושה טשולשת קק"ק ישראל
טשולשין כהניםלויים וישראלים טשה אותיותיו משולשין טשבפ 6י שאותיותיו
טשולשיםמזרע[טשולש] אברהם יצחקויעקב אנותג'וגוי(:כא)להודיעך קשתאמרי
אטת להשיב אמרים 1אמתלשולחיך .טשפפו להושיב אמריט אטת ובא כתו(יחזקאל
כ"כי"ח) סינים כסףהיועוצמות כ"ח פוריםאבן(יהוקאלט'יז ר') מיםברכיסט ופעם
יר
ב
"שתשיכםדברי אטת בלא גסטם .ובמדרש*
י
[להשלואלחיך לשולחישםלשלשיאםול סאתךרי
בפועצות ורעת] טלמדוצבהלימד הבנה עצה ורעת לסשה
כתבתילך
ונתנהלו באסת  6כרי שילךויוריענו [וישטיעם] לישראל שנ' להוריעך קשפ אמרי
אמת.פי' קשמ פ" הקמחי 6תרגום אמת קושמא ותרנום (תהלים ט' י"א) בתוךלבי
בקשיפות ,ולדעת הטדרש פ" לשולחיך לשולחים אווזך כי סשה שליחבין הב"ה
ובין ישראל .ראבייע"1ליפי' להכזיב אמרים אטת כערן (שטותי"ח י"מ) וישב
טשה אתדברי העםוגו' כקטרכשהורעתיך קשטדברי אסת כמוכןתשיב 6אסרים
אטת'כענק (שם שם) נעשה ונשמע []68%ן לשלחיך לשם ששלחניאליך ליסרך
כי השכל [שליח השם] לשלחיך בלשון רבים כטו (איוב ל"ה י') א6ה עושיע"כ.
וטלל לפרש טעם להשיב אמרים אמת וגו' כי השם שלה את האדם לעולם הזה
לעסוק בתורה שיהא תלמורוערוךבידו כשישוב לפני שולחובעולם הבא(:כב) אל
תנזל רל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער .תרגום לא תנוול לטסכנא טפול
דמסכנא הוא כקמר לאתגזלנו נעבור שהוא דל ואיןלו כח לעטור כנגדךוכן אל
ברבים .ד"א8שהעניים מכח
תדכאנו בשער מקום שהרבים טצויים שלא תלבין
נע
פש
[ש]טהזריםעל הפתחיםעי"כ אטר ואל תרכאעני ב
יר ולפ .שהדלים והעניים הם
הננזליס והנדכאיםמבני אדם דיבר הכתוכ בהווהכי נםנזילתודיכוי העשיריםאסור.
ובמדרשי מפרש סטיכת פסוק זה לפסוקשלפניו שחכם שירד טנכסיושנידלותיש
לואיןלו פרופה לאכול וחכטתובזויה .ותוספות ביאור לדעת הטדרש אל תנזלרל
לבזות חכטתוכי דלהוא ספקיש בירו בדלותו '0לאתגרום  6אתה ד6ת אחרת ההגר
ואל תרכא עני בשער כטד'יא (רנרים ב"ה ז') ועלתה יבטחו השערה טושבזקנים
וחכמ.ם.וי"א פעם אל תגזל דל וגו' אם אתה רניל לתת לדל זה אל תגזלנו ולתת
אותה טחנה לדלאחר .ד"א אל תמל דל וגר אם נתןלךשלום החזיר  6שלוםכעין
שררשו'! בפסוק (ישעיה ריר)גזלתהעניבבתיכם.ועוד שם 12אל תגזול דל שבעה
שמות נקראולעני[עני] אביון מסכ! דל רש מך ורך,עני כטשטעו,אביון תאב לכל
דבר רואה כטה אוכלים ואית אוכל כטהטשקיןואינו שותה ,טסכן [שהוא] טסוכן
בחייו ,דל שנתדלרל טנכסזו[ ,דך שהוא טדוכדך ממקום למקום] ,רש שהוא
טתרושש ,מך שהוא מתמכך ער האסקופה התחתונה [ולא דע כלהעניות הזו
אלא אף אתה מזלו] ע"כ כתיב אל תגזל דל כי דל הוזו1 .בתנה1םא

י

1בכ"י מספר להשיב אמרים אמרים2 .בכ"י דברי.

8ר"ל שגם בפסוקים א 6כתוב

למש) טורים אכן ומשפטו בסמיכותטורי אבן,ועי' במיוחסלראכ"ע 4 .מררש משלי6 .נטוריה

שלפנית :נתב לו נאמת והודיעם
,,6באמת וכתנם  14באמת8 .ס' השרשים ש' קשטועי'
מכללישי7 .ע ,,גמ1,חס לו8 .ע רבנו יונה 9 .מדרש משלי 10 .נראה שכ"ל כבריש
סיח דלותו או בדומה לזה 11 .ברכותו' ע"ב .ט ת"ט שט בטררש טשלי.
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פ' במרבר מפרש פסוק זה על ההורמום הנכנס עם הפרפרות שלא יאמר
ארםיש לפנ*אגוזים ותטרים עליהם אוטר [הכרכה תהלהן וממח את הוערשפ
לכך נאסר אלתנזלדל ,ד"א 6טר דבא
יבשם אוסרו ואםלאועוברעל אלתנזל רל,
ר
ד"א להזהירעלטחנות כהונהולויה ועל הגוזלים [טתנות כהונה] עוברעל אל תגזל
רלונקרא שבט6י רל שהיו דלים טן הנחלה וטן המנין כדאי' התם בארוכה:
(כג)כיי"י יריבריבם וקבע את קובעיהם נפש .תרגוטו ומתפרע פורענותהון
דנפשהון מפרש נפש שסבעל הנגזלים כלום' וקבע אתקובעי נפשותם שלנגזלים
וע"ד טה שאו"ל 1כל הפזל פרופהלעני כאי6גוזל נשמתו סטנושנא'(לעילא'י"ס)
את נפשבעליויקח והואטחלוקתבדברירז"ל נסוףקטא,2ויש אומרים נפשהנזלנים
אתקובעיהם נפש טשוםכי"'ייריבריבם ע"כ אעפ"י שקבעו
כ6מ' שהס"ה
הם משן היה קבעם נפשו'כיון שזההגזלן הפה(ש) וראה לוטרליתדיןוליתדיין
שהושב נלנעני זהאיןבו כח לעטורכנגדי א"כאגזול אותווטשים כאי6אין שוסע
ואין רואה והואאינויודעכי למעלה ממנועין רואה ואוזן שומעת ,ופעםוקבע את
קונעיהם כסו(טלאכיג' ח') היקבע אדם אלהיםוהוא הלוקח דבר סידתבירו בחזקה
ונלשון ת"לקבען פלניא" כלומ'נזלןפלוני נטצאת אומר וקבע אתקובעיהם נפש
פעטוכאילו אטרוגזל אתטזלם נפש(:כד) אל חחרע אתנעלאףואתאיש חשת
לא חטא .איש חטהגדול טבול אף שהו14כועס כעס הרבה ער שטתחמם כלנופו
מרוב הכעס ע"כ אטר נבעל אף אל חהוע ונאיש סטות אל תבוא ע"דלךאטרין
להירא מהור פאור לכרסא לא וקרב*( :כה)פן תאלף אורחותיוולקחת טוקש
לנפשך .שטרת הכעם טרה רעה ער מאד ואסרו טליצי הטוסר 6מי שכעסו
חזק ורנזואמיץאינורחוקטן המשוגעים הנכפים ואטרו כאשר נרםטחוליהגוףכן
הכעסטחוליהנפשואוטר(קהלתז' ח') אל תנהל נרותך לכעוסונו'(לקמן כזפ כ"כ)
ובעל הסה רב פשע(לקטן י"סי"פ) נדל חימה נושאעונש(לקטןכ"טי"א) כל רוחו
יוציא כסיל וכבר הפליגו בפ' האורג  6ואסרו כל הקורע בגדיו בחמתו כאלו עובר ע"ז
וכמה ספרים מלאים על כל נדותם לגמת מדהזו עלכן הזהירנו שלא נתחבר לרשע
הכעסן.וכבראסרו מליצי המוסר 7כשתרצה להתחברעם ארםהכעיסהו ואם יודה
לך [ )1674על האמת בעת כעסו התחברלו ואם לאו עזוב אותו והפעם פן
תאלף אורחותיו [ולקחת טוקשלנפשך] .וגם פעם המקרא כטעם המכתב פן תאלף
ארוותו אחתמאורחותיו .ד"א פעם המכתב להזהיר שלאילחם את לחטוטגזי (ט"ב
כ"הל') וארוחתו ארוחת תמיר ומתרגום ושרותיה ובלשון רנותי'קורין לסעורה
שירותא ,ולקחתמוקש לנפשך כפעם(לקמן כ"ג ח') פתך אכלת תקיאנהויהיה פעם
לנפשך נפשהניגונית( :כ 0אלתהיבתקעי כףבעורבים משאות.טשאותטגז'להכרים
כ"די') משאת מאוסה וכנר הזהירנוע"נ כסה פעמים לחוקהענין ,ופסךלו(כז) אם
אין לך לשלם למהיקח משככך טתחתך.ואפי'יהיהלך בשעתהפירעון ע"כ התרחק
טהערבות .ואמר למהיקחטשכבהטתחתיךשאיןהערבבכלל פסוק (שם שםי"נ) השב
תשיב את העבופונו'( :כה) אל תסגנבול עולם אשרעשו אבותיך* אל תסגגבול

יבע

 1ב"ק קשטע"א2 .ש8ם 8 .ר"ה ב"וע"ב 4 7.שבת י"ג ע"א6 .נ"ל שכתנתו על דברי
טגחר הפנינים שער הענוה .שבת ק"ה ע"ב .מבחר הפסיגים שער בחינת אנרכים.
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אוצרנכלו הראשונים כתרגו' לא תשני תחומא דמן עלמא והפעם לא תעבור על
סיימת שס.ינו ראשונים לעשותלךסייג אחר הענין שלא תשנה המנהנים והתקפת
שתקנו הראשונים וזה מעם אשר עשואבותיך .ובטררשי טפרש על נ' תפלות
שתקת האבות .ובירושלטי פאה 9אל תסג נבול עולם זה המניח סל תחתהגפן
בשעתבצירהכדישיפולבתוכההםרפ .ובירושלמי סופהפ"ד[לאישאארםטעונרת
חברו ופינקת חברו ואם נשאעליו הכתוב אוטראל תסגגבולעולםונו')(:8כפ)חזית
אישמהיר במלאכתולפנימלכיםיתיצב בליתיצבלפניחשוכים[.ם ].שהוא טלאכהו
נוריוות גדולה תגדל טעלתו עד שלפני טלכיםיתיצב כל ותיצב לפני חשוכיםופי'
ענייםוהםרלתהעםותרגו'העםהדלים(ירמיהל"טי')עמאחשוכאוכסושיקראוהגדולים
חוריםואתכליחורייהורה(שםשםו') ומתרגםלבןחיוארנקראוכןלפישאיןבעינם
כסו הלנן 6ק נקראו הפחותים שבעם חשוכים כאומיבליתיצבלפניחשוכים .ושוטר
המיינות נא למדריגתהזריזותולכך נסמך פסק זה לפסוקשלפנינו ועורכי החכמים
שעושים משטרת למשטרת הםהזריזים אשר טעולם אנשי השם .ורז"ל ררשוהו
בפ' חלק 6על שלמה ע"ה חוית איש מהיר בטלאכתו שהקריםבית המקרשלביתו
ולאעור שבית הטקרש בנה בשבע שנט ואתפיהו בי"ג שנה לפס טלכים יתיצב
בנןעדן בל יתיצב לפני חשוכיםבגיהנם .ולפי שאטרלפנימלכים יתיצב (שכל)
ספראיך יתנהג בעבורתהמלכים

כנ.

(א)כי תשב ללחום את פושלביןתבין את אשרלפניך .פי' להיותמאוכלי
שלחן הסלךכי ללחום מנז' לחם והוא כולל כל המאכליםכמונותן לחם נלכלנשר)
(תליםקל"ו כ"ה) ט"מאין לפירושו אלאמקוטו .ניןתבין את אשרלפניך ישלך
להתנוק את אשרלפניך שלא תשב אלא במקום הראוילך לא למעלה מגדולים
טפך .וי"ט 7פעם את כטוטן כטו (שטות פ"ז כ"פ) בצאתי אתהעיר שהוא כאומר
מן העיר כאילו אמרביןתבין טן אשרלפניך .פי' ראב"ע  est~tתביןלשוןעיון
וכן אנינה בנמם(לעילז'ז') כלומר אתהעומריםלפניך להתעב פטדת התאכל
הבין בהם,בין תנין את אשר לפניך מענדיהטלך שהם לפניך בעכורת
י
המל.לרורנו
ולחקור מי מהם נתרצה בעיני הטלך עלידי מעשיו לעשות הטעשיס ההם
תל
וכ
לפרשביןתכיןוג' אם שניםאוכלים בקערה אחת פררך מוסר שיאכל [טה] לפסו
ולאיאריךירוואיאכל לפניחצירו כיזו ררךגרגרנית ,ע"כ סמך אחריו (ב) ושטת
בלועך אםנעל נפש אתה .כלוטר אס אתה בעל נפש מתאוה לאסלאנילה
י מומס להשםסכין בלועך ואל תתבזה לפני המלכיםע"י אכילתך ,ולא עור אלא
יה
כס
נ
פ
2האי דרשה לא מצאתי בירושלמי פאה
1מירש משלי.
דברי חיר(שלמי פ"ח ח"ג 8בכ"י פש מולםאין כל ספקכי כמת מחברנו לררשח שמספת
פה ושמקומה נפ"ד ח"ד ואולם שם בירושלמי כתש "אל השג ננול  D91pאשר נגלו ראשונים
וגשרה יחוסים אל תבוא" שיא חכתוב לקמן כ"גי' בנאספת המלות "אשר גגנו ההשוגים".
ועי"ע דברי אפטוביצר בהריאי הצרפתית8כרך כ"ז ע' 49ע."2ב*7 .בכ"י באו6 .או8לי צ"ל:לפי
שאין געולת מראת חשוב כמו הלבן .סנהדרין ק"ד
עי' רבנו צנח .בטיוחם לו.

אפשר שכוונת הרב על
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אפי' לאייסו
ךישלך הפסד טצד אחר כי תמצא כמהטיס טפעטים סוכמםבשלחן
המלנש ואם הרבהנאכילהך ולא תמשוךירך טסעורה שהנאתך אולי למחר
י
סענורת הטלך ותבקשלימודך שהרנלת נו ולא תטצא ,וזה פעפ(נ) אלתתפהר
או
לספעשתיו והוא להםכזבים .שהיום או סחר יהיה נכזב ונפסק טסך סמ'(ישעיה
ד"הי"א) אשר לאיכזנוסטיו .והנה הביאו 1הו"ל מעשה נעניןזה בפ' טרשת
האשה 9הושא דאתא לקמיהדר' נחמיה א"ל בסה אתהסועד א"ל בבוררשטןויין
ישן צ"לרצונך שתגלגלעטיבעדשית נלנלעטו בעדשים ומת אמיאוי 4ה שהרת
נחמיה אררנה אוי [ ]1616לו לנחטיה שהרנו לזה טיבעיליה איהו וצא דלא
הוה 4ה לפסקיה נפשיה כוליהאי .ופעם ושמתסכין בוקעיך "'םמגזי לשכים
בעיניכם (בטרברל"ני"ר)והמ"ןכמי
ם ט"מ ,ומכל לפרשסכין האמורבלשון ר"ל
ופעםסלועך טנז' ילע קרש(כ' כ"ה) והיא בית הנליעה .ואם אםבעל נפש אתה
לטשולברוחךכי לפ" הראשון שפירשת פעם נפש כמו (דנרים כ"ה כ" 0כנפשך
שבעגל בפ"קרהולין 8רתני ר' חייאכי תשב ללחוםוג' אםיודעתלמיר ברבו שאם
יגואל מטס יורע להחזירלו פעםבין ואס לאו תכין את אשרלפניך ושמתסכין
בלועך אם בעל נפש אתה פרוש הימת(:ד) אלתיגע להעשירטבינתךחדל .שתמנע
עצמך מלחשוב אחר תבונותותחבולות[איך] תקנה העושרשאין הדברכן רק טחנה
סאת השם[הוא] א"כ אלתיגעלהעשיר .ד"אטבינתך ושכלךתלמורותדע ותשכיל
סמוראי דבר שהחדל ולא ת*נע להעשירכיאולי תעע ולא תטצא ונטצאיגיעך עמל

ואון ואטר חכם אחד ממליצי הטוסר' סעפו הקמניפ יתטעפו העונים ,והלא
הכחוב אומר (קהלת ה'י"א) והשגע לעשיר אינסמניחלולישןכי שומרהלילות
טפחדשיננבהו אויגזלוהו ,ואסרו לחכם אחד 6פלוניקנהסמוןנדול ~'ל וקנה
זטן להוצאהו .ועור אפי'יגע ויטצא עושרנרול כטעפ קפ והנהאיננו וזה פעם
לה0דאזעיף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה  6כנפים כנשר יעוף השמים.
 6]. .. .בתנועת העפעפים ,ד"א1
וה"א התעיף אינה ה"א התמיהא רקן
א
"
י
ר
ק
ב
כ
ר
מ
ו
ל
כ
אם
תהיה
טתרגום וכפלתותעיף .ר"א 9מנז' (איוב י"ז) תעופה
ר
ש
נ
כ
ר
ט
א
ו
.
'
נ
ו
תאירעינך להניפ בעושר ואיננוכי עשהיעשהלו כנפים
להפלנת
ר
מ
א
נ
בינע להעשיר כבשר
הרברס ע"ר (שם פ' כ" 0כנשר טוש עלי אוכ( ואם
יעוף השטים יאסר בעבודת הבוראית' (ישעיהס' ל"א)וקוויי"ייחליפו כחיעלו אבר
כנשרים .והטכתב התעוףבוי"וואולי נכתבכןלהיותו שקול עם כנשריעקץ השסים
דרך צחות כסולצפניה ב'די)ועקרון תעקר ,ופעם הטכתכ כנשרועיף  9השטיםקל
[להבין] .בספרי פר' והיה עקנ טפרש פסוק זה על הטעלים עיניו טדנרי תורה
טנקש תלמורו ואינו נטצא שנא' התעיףעיניך וגף וכתיב במגלת סתרים10
אםיוםתעזכניימיםאעזבך .ולרעתזה גםאנו נפרש אלתינע להעשירנדבריתורה
וכאשר ררשו  11בפסוקוקובץעלידירבה(לעילי"ני"א) שלאיעשה אדםגירסתו
חבילותחבילותוזה מעםטבינתך הדל שלא תאמר אסיכול ללמורחבילות חניקת

.

י

י מבחר הפנינים שער פריטות מהשלם
1בכ"י הגיאה2 .ח"ז ע"ב '18 .ע"ב* .עי

הזה בקצתשימי6 .עי"ש וגם בו קצתשימי.
8ע ,,במפחם לראב"עומאירי9 .בכ"ייעוף.
בסגלתחסידים11 .ומרובין נ"רע"ב.

 8נראה שחסר כאן דבר מח1 .עי' רש"י.
 10בספר ,שם וכן בירושלמי ברכות  b'/Dח"ח
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ן ואל התאו
ואנין הכל לאכי' ,וגתן פעם פרבריו ~)אל תלעם את לחםרעעי
למפעסותז :מ)ני כסו שער בנפשו כן הוא אכול ושתה יאמרלךולבו בל עטך*
פעם שערכמו (בראשיתכ"וי"ב) סאה שערשובלשון רז"ל לא כלהשיעורין
ועמן הפסוקכיזה הצרעין משער ומהשב בנפשו שאם יקראלך לאכול טלהמו לא
תאבהלו שהוא רוצה לקרואלךכדי שתחזיקלו פונת חנם ולא לאכולעמו ווצשב
י כמו שער ננפשו כןד"א ומ ואם אתה תאבה 6לסעור עסו פקח שמראה
כ
פני זועפותער (ה)פתך אכלתתקיאנה הפחתדבריך הנעימים .תקיאנהשמכניפ
בהעין הרע ווכחתדבריךהנעיטים אם אטרתעלהשלחןדברי חורה סרוב צרת
י
י
ע
בטה שאתה אוכל לאישסעך ונטצאת כאלו אתה משחיתם .ורש"י ז"ל פ" כמו
שער בנפשו טענין כתאנים השוערים(ירמיה כ"ט שפעמו הטרים והעניןכאילו
שפך האוגל הזה טרה ננפשו שלרעעיןכןהוא .וי"ט 2שאע"פ ששיא לאשל
עטו לאהכין אלא כשיעור שאוכל הוא עצמו ע"כ אכול ושתה שמר ל ולבובל
עמו .ומשפפ הפסוקכי כמו שער בנפשוכן הוא הטאכל .א"כול ו"שתה "'אמרל"ך
ר"תאויל אין זה רק סכלת נרולה ואולת עצומה ,וככר דברו בזה בפרק א6
נאמרים 8לגנות מדתצריהעין .ולפי שאמר ושחתדבריך הנעימים אמרבסטוך
(ט)באזני כסיל אל תרבר כייתז לשכלמליך .כאשר אסרו מליצי הסופרי
אל תשליך הפנינים לפניהחזירים .ונוכל לפרש מלת כי כטו כאשר כלומ'באזני
[ח ]168כסיל אל תרבר כאשרינוו לשכל סימך אנל אם ראית שניט מ להם
דבר*באזניכסיל אל תדבר ,פעםבאזני לומרדברים של סורות לא תאמרלוכי
ינוז לשכל מליה להודיע שלא ירנר דנרי קבלה וכיוצא בהם אלאלסי שראוי
לשמעם:
אל תסג ננולעולם ונשרי יתומים אלתבא .כנר אמר פעם אחרת
(לעיל ב"ב כ"א) אל תסג גבול עולם וכפלו הנה עלירי שהוסיףבוובשרי 6יהודים
אל חטא ובא להזהיר למעלה עלגזילת הדלועתה מזהירעלנזילת היתומם אע"פ
שהםעשירים ,טה כתיכ כתריה (יא)ני שאלם הזק הואיריב [את] ריבם אתך.
ונמס' פאה פ"ה ובשרי6יתומים אל תבוא
שכחה ופאה הראוי להם הכתוב
.
ת
ע
ד
משפט הפסוק הכיאה למוסר
מדנר( :יב) הביאה למוסרלבך ואזניך לאמרי
ולאמרי דעתלבךואזניךכי שניהם צריך החפץהמכונה בלב והשמע המטנהבאזנים.
ולפי שהאב חומלעלהבן הזהירו עלכך ואמר קיק אל תמנע מנער מוסרכי תכט
בשנא לאיפות .כיע"י המוסר לא יטותעד שתנצלליסרו פן ימות ,תה פעםכי
תכת בשבפ לאיטויב ,מה תאמריצטער (4ד) אתה בשבפ תכנו ונפשו משאולתציל.
א"כ הצערכנגרהריוח .ד"א6כי תכט נשבט לא ימות להזהיר האגעליישרי
הנןכי הכאת השבפ ערמתלו שלאימותעלירי ב"רכי אם לא ילטר טומר יחטא
ואשםויענשהו ב'ד נפשומסוןויהיהפסוק שאחריו כפלעניןאתה בשבפ תכט ונפשו
משאולתצילשלאיסותנלאעתו.רייא 7שלאתמותהנפשבטותהגוף .ובמדרש8טפרש
כיתכנו בשבפלאימותלהזהיר אתהאב שלאיכטסכותמותוזה לשתם הזהרכצואתה

עיים.

י""

י
י

")

ב,פ

ייה

עילה יפש 9עי' במיוחס להראב"ע.
 03 1כאז חסי כנראהיבר מה כי ההמשר
י
נ
י
א
,
,
ע
ל
6
.
ה
ד
ש
כ
ו
ג
ק
.
י
ק
נ
ו
עי'
במעהס
מל"ח ע"ב *סיחר השיגים שער החכמה .כבכ"י
לראג"ע8 .שנחר טוב ההליםוי.
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וגן הוא אומר אתה בשבט תכנווגו' פובה היא
סכה אותו תננו בשנס
שלאירשמויו
ה
הטרדות ולאנאףוכןכתי' (
יד' כ"ד)יסרניי"י אך בטשפפ ע"כ(:מוו)בני אם
חכםלבך ישטחלבי גםאני .טעם גם אני החכם שמח בחכמתו וגם קרוביו ישמחו
לשטחתו .ד"א לדברעל לגו שיתחכם ע"כ אטרלונני אם הכם לבךוגו' צ'כ למור
ושטח כי אםאני ישטחלני עאכ"ולנך .בב"ר פס"ג ר' הונא נשם ר' אחא מנין
אתה אוטר שכלמי שישלובןיגע בתורה טתטלאעליו רחמים בשעה שהואיגע
בתורה תיל נםאני גםאני ישמחלבי [וק] ספרי פ'עקני( :סק ותעלזנהכליותי
ברבר שפתיךמישרים .הכליות בהם מדת התאוה נודעת ע"כ אטר ותעלוזנהכליותיי
נזורים טנז' (תלים מ"ר נ') נכספה וגס כלתה והטחשנות מתיתרותלכליות כמר"א
(שםז'י')ובוחן לבותוכליות ואמרו חבטי הטבע 8שיש בכליותשנינידים טביעות
עד הפנט וטחמתם יראה השחוקבפנים ואולי לבךנתכוון באומרוותעלוזנהכליותי.
ואמר ישטהלבי גםאני לפני פסוק זה כי תחלת הלב שטח ואח"כ תראה השטחה

 0אל יקנא לבך בחפאים
בפנים כי הלב הוא המרגיש והמתעורר טפל האברים( :י
י כלהיום .כברידעת מה שררשו' אל תפנו אל האלילים אל תפנו
כי אם ניראתי"
אל סרעהכם ואם ראית חטאים טצליחש בטעשיהם אליקנא לבך אבל כשתראה
יראתחייהיה לעש קנאה להתנהג כמנהגם וע"ר 5קנאת מופרים תרבה חכמה ,ורור
אמר (תהליםל"ז א') אל תתחר בטרעים אל תקנא בעושי עולה ושם בארתי נפי'
פפוק זה בקשתסצא .באגדת תלים 6אליקנא לבךנחטאיםובמהתקנאביראתי"י,
אל תקנאבנרן של רשעים ראה כטה שטןישבורביעית או שטינית[איןלו אחרית]
והשמן משתלם והנר טתכנהוכן הוא אוטר [כי לא תהיה אחרית לרע] נר רשעים
ידעך(לקטן כנד כ') הלכה האורה שלו קנא 6ר שאינו נדעך לעולם ואין האור
שלו פוסקת[ואיזה הואזה] שנ'כי נר טצוהוגו' :רה)כי אםיש אחרית ותקותך
לא תכרת .תרגום מטול רתהוי לך אחריתא סבתא .ופעם כי אם כפעם כי
אם תם הכסף (בראשית ט"ו י"ח) ואינו תנאי רק לאמת הענין .וי"טל כי
אם כפעם כאשר כסו ואםיהיה היובל (במדבר ל"ו ר') והיה אם בא אל אשת אחיו
(בראשית ל"תפ').וי"וותקותך כפ"א רפ"ה בלשון ישמעאלי והטעםלהודיעכי
כאשר תהיה האחרית תקותו לא תכרת ופי' ראשקעיקר .וי"ו ותקותך נוספתעל
ענין [ ]1686ראשון וטעםאחרית אחריות הטובה וכמוהו כי אהרית לאיש שלום
לתהלים'4ז  (trbלתתלנםאחריתוהקוה לרמיה כנםי"א) .ובטקנאכיראת השםנאמר
1ע"פ כ"א שמר השמרון ואוליצרין -להוסיף גם פה כמו בגראשית רבה ובספרי :אין
לי אלא אביו שבארץ אביו שכשמים מניין ת"ל גם אני וגו'2 .בכ"י כחם8 .ראיתי להעתיק
כאן כברי הפתחעירי
ם על העין יעקב ברכות ס"א ע"א וז"ל :אמרו חכמי הנתוח כי במראת
אשר חירשו הנקרא טילאיסקופייו נראים ורדים כקים מאש קטנים הרבה מאר  elnDהשערה
ובהם רואים שיש קנים הלוקים רקים מאד מאר מן הכליות למוח שמוח בתים קטנים רבים
ומהלב נשפע רוה חכמה לכליות ועולה למוח וג"שכליות יועצות שמכינות החטטתמהלב ועולה
למוח וד"א רז"ל גבי אאע"ה שהיו כליותיו נובעות חכמה שהיה השפע הבא מןהלב מבע כנהר
שאיש פוסק וע' מה שפירש"י ז"ל עכ"ל 4 .שבת קמ"ט ע"א6 .ב"ב כ"א ע"א8 ,סי' ל"ז
5טם הפסחא ארוכת יותר אולם נוסחת מחברט קרוסה לאוהה של הילקוט7 .ע,,פ,,ר",
נספי
8עי ,סבוא.

ב"
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כי אם יש אחרית אבל ברשעיםובטקנאים בהםלעשות כמעשיהם נאמר)lb~sכ"רכי)
כי לא תהיה אחריתלרע נר רשעיםירעך( :יפ) ודמע אתהבני וחכם ואשר בררך
לנך .תרגום ותרץ לבך לארחא כאלו אמר ואשר לבך נררך כלמר בררךהידועה
ררך החכטה והמוסר .ד"א' ואשר בדרך לכך עשה מה שלבך חפץכי אחר שאכטת
לא יבחרלבךרקטוב.ולס .שהזהירו מרריפת תאותו ע"כ אטרלו אם תרצהלעשות
כל טה שלבך חמץ התחכם קודם ואז אתה מורשה לעשות זה והוא יחכם וכשיחכם
כל תאות העה"ז יהיובעיניו הבל כרף( :כ) אלתהי בסמאייין בזוללי בשרלסו.
כיזה מררכי החכמה פת גמלם תאכלומים במשורה תשתהועל הארץתישןובתורה
אתהעמלי ומונאייי
ן דעתם שלולה ומהשבתם עכורה ואע'יפ שאסרו חטראוריאין
פקטין" זה השותה
ת
ד
כ
פ
ע
מ
ה
ח
ק
פ
מ
ו
נ
מ
ט
ה
ר
ו
ש
כ
ו
ת
ו
ב
ב
ל
ה
ב
ר
ה
ו
ו
נ
מ
מ
כי
משנע
בשר
תטצא
ה
ס
ג
ם
י
ל
כ
ו
א
ש
ה
ל
י
כ
א
ל
כ
ם
ה
י
ר
כ
י
א
ם
י
ר
כ
כ
עליהם
שותהווכןזוללי ע"י
והרי הם כאבן דומם אם
ם
ה
י
מ
י
ם
י
א
י
צ
ו
מ
ה
י
ת
ש
ו
ה
ל
י
:
א
נ
תורתם איטתינעשית .ולפי
ןכן כסר"א סבאך טהול נמים לשעיה א'
שהשכורים נקראים מובאים נקרא גםהיי
כ"נ)ומוכריהייןבלשון רז"לסכיותא' ,ופעםזוללמנז'כיהיהניזוקפה(איכהא'י"א)
כי"איכלאכילה גסהטזלזלבעצטו.אסרייבמם'סנהדרין 6א*פ נעשהבןסוררומורהעד
שיאכל בשרוישתהיי
ןשנא'(רנריםכ"אב')זולל ופובאוכןאסרואינוחויבער שיאכל
בחבורה שכלהמריקין  'blS1רק"ם ופוחזים,ואולי אמרוכןמנז'זולל  StStbWבעצטו
לאכול בערת רשעים( :כא)כי סובאוזולליורשוקרעים תלבישנוטה.וי"ווקרעים
נקראתוי"ו ההשואה 6לומרלך כשם שהעצל הסרבה בשינהובתפסה 6נשנגרים
קרועות וממולאיםכי לאתטצאירורי הרששכןמי שהואזולל ומובאיורשויתטפכן.
וארז"ל 7כתיב תירש וקרי תירוש זכה נעשה ראש לא זכה נעשה רש שאם הוא
שותהלבלי חק ימכור כל אשרלובקניןהיין ומתטופפ ומתרושש .בתנחומאפי
ן נטפי ע' ולראותפניע'
שמיני אל תהי בסובאייין אל תגרום לעצמך לשתותיי
סנהררין ותגרום טיחה לעצטךכטדייא (שם)כייהיה לאישנן סורר וטורה ושם נאפר
8
זוללוסובא א"כ אל תגרום לעצמך סקילה חמורה שבטיחות א"ר יהודה בר פשו!
ןובלשוןערבי חמרנימפ'רמ"חכנגדאיבריו שבארםשהייןנכנסבכל אבר
בלשוןעברייי

ואבר והנוף מתרשל [והדעת מפולפלת] נכנסהיין הרעת יוצאתוכן שנה ר"א הקפר
ןכשעת עבורהכרי שלא תתפלפל
נכנםייןיצאסור לכךנצפווה הכהןשלא לשתותיי
ר
מ
ו
ל
כ
ה
נ
ק
ו
.
ך
מ
א
פ
"
ע
א
האקנה
דעתו( 2כב) שסעלאניך זהילרך ואל שנחכי
a
n
S
]
ו
ס
כ
ו
מ
ע
פ
ש
ל
ז
ר
ב
ב
כ
אמךאל תבוז להופעםכי כמולרפפיםאיי"פ)כיר
אע"פי.
א
י
ה
ז
ויי'מ פעם כי נתינת טעם לאל תכוו כ '6אל תכו
ה
י
ר
ב
ר
ל
כיזקנה ובישישים
חכמהואורךימים תכונה 8ומשלהדיופסי שהוסיףעליךיוםהוסיףע
1יע"י
ליוךשלדטביר0כ
ר
נסיון ובחינת הומניםירדובני אדםלעומקהדברים .בסוף ברכות י
א"ר
יופ* בר בון אם נתישנו דברי תורה בפיך אל תבזה להם וכו' כדאיתא התם2
(כב) אמתקנה ואל תסכר תכסה ומוסרובינה .להזהירפ שנגלה החכמותבכלמטון
1ע ,,לש"י9 .פרקקנין תולה וד"ר8 .יומא ט"ו ע"ב4 .ע.ז  wqpע"א 6ע ,ע"ח

6ע ,,מבוא117 .מא ע" 1ע"ג
 8טסתהמררני כסו שאיתא שם בפירוש להמשך חנתוביפ:
ותפשו ט אביו ואמו וא' ורגמתם כל אנשיעירו גאגנים ומת ,שכלל קיצר 4ה טהברט חדרת

רברי חמררש9 .לישגא דקראאיוג חגי"ב.

10פ"א ח"וע
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י
ש
מ
שנעולםולא נפרושמהם שאם נפרושטהם

הריאנוכמוכריםאותםבידים אםיוםתעזבני
יוטיםאעזנך .1ככורות פ' ער כטה9תניא כאשרצוני"'י אלהי(דבריםר'ה') מהאני
בחנם אף אתה בחנם וממן שאם לא תמצא בחנם שתלטור בשכר שג' אטתקנה
ואל תטמר וטנין שלא יאמר כשם שלסדתי בשנר כך אלמדנה בשכר ת"ל ואל
תסכור ,וגפ במס' נדרים 8דברובזה .ומשפפ הפסוק קנה ואל תמכור אטת וחכמה
וטומרובינה או קריא התורה שכלה חכמהומוסרובינה אמת  4וכן יאמר שפתח בה
נטעשהבראשיתוסיים נאמת בראשית' כרא' אלהים' ס"ת אמנת אשר ברא' אלהים'
חנם וישטחבו .השטחה גדולה
לעשות' ס"ת אם"ת( :כטניליגילאניצריק
י
ל
ע
]
1
6
9
8
[
ם
כ
ח
ה
ל
ו
ר
ג
מהצדיקכי
טןהגילה ע"כ אמר בחכם שמחהונצריקגילה כי
החכם כולל שתי המעלותנופל עליה 6לשון חכם החכטה והצדק אבל הצדיקיכול
להיותצדיק אע"פ שאינו הבם .ואטרויולד חכםכי החכטה מתחלת הנריאה[גוזרים]
טפהזו מה תהאעליה חכם או טפש אנל צריק ורשע לא קאמר .0בב"ר פס"ג
ניליגיל אביצדיקגילה כזמן שהצדיק נולדנו גילה אחר גילה כשהוא צריקבן
צדיק( :כה)ישטחאביךואמךותגליולדתך .והוא האוטנתי כטד"א (בראשיתג'כ"ג)
יולדועלברכייוסף( :כו) תנהבני לבךלי ועיניךדרכי תצרנה .שתשים כוונתך
לקבלדבריועיניךדרכי תרצנה כ4ם' דרכי השם שהםררכי התורה והמצות .והמקרא
תצרנה והמכתב תרצנה שירוץ אחריהם כפעם המכתב וינצרס כטעם המקרא .ולפי
שהלב והעינים סרסורי דעכירה לכך מזהיר אותנו שלא נתור אחריהם רק שנכופמ
לשטורררךעץהחיים( :כן)כי שוחה עסוקה זונה ובאר צרה נכריה .צרה הפך
רחבה והמעם שלאיוכל אדם להתהפך בה מצד אלצד וחסרמזה הפמוק כ"ףהרמיון
ופעמו כשוחה כבאר( :כה) אף היא כחתף תארבובוגרים באדםתוסיף .תרגום אף
היא כמפרף עינא 8כמנא מפרש כחפףכהרףעין ונוכל לפרש מגו' (איוב פ'י"ב)הן
יחתףמיישיבנווהוא[כטוןיחטףבפינת והםעניןאחד בשני שרשיםוהפעם אף היא
בעת החפף שתוכל לחפוףולפחת תארוב ,ובוגרים באדם תוסיףכי חמשכם למנרתה
ויבגדו בנשותיהם ,ואטרתוסיףכי עושהכן פעם אחר פעם .וי" 90נחתףכינוי למות
הבא פתע פתאום ע"ד (שם) הן יהתףסיישיבנו וטעם הפסוק כי אריבתה אריכת
מות וכמד"א(לעיל ג' י"ח) כי שחה למות גיתהוגו' .וי"מכי הוא קרובלל ש1ן
ערבי שקורין לכל חיה רעה אלחפפה"ולפישיק טש מטת  --צא
תשד טצרצץי  11הק  1ynwשכחת בטת טרק עו [החטיאך את "הראל כדא" נם
חלק !2אטרתלורצתך~נשטתהעמי 1זס של"1כתן  nnwwבער וץ אף [אמר לה]
י תו'  --לכ סטךלו(ככסלמי אף לטי אפי למי טרעים למי ושח
הפשיעיל
למיפצעיםחנםלמיהכלילותעינים.לסיאויכאילו הזהיר להשמרטןהייןאו שיקרא
 1המאמר הזה טמגלת חסידים (או סתרים) שהשא גם בספרי עקבפי' קמ"ה אינוענין

לכאן 9 .כ"ט ע"א8 .ל"ה ע"א 4 .נכ"1 1אטת 6 .גטי עלס ושנת המחבר מלת הכס טפל
6
גם
עו5ת,טי שיש לו מעלת החכמה גם על מי שיש לו מעלת הצדק .נדה מ"ז ע"ב87 .בכ"י
האומ וכן פירש המאירי :לידה לפעמים במקש גיאל כמו שלח על ברכי יוסף.
צ"ל
והיך המרף עינהא9 .עי' רש"י.
 !0באמת נמצא בעוגית רק ה :40ןנ~ע)ננג 1-וא"ב
,
ר
ר
פ
ס
ב
ה
ו
ל
5
כ
ל
ו
ו
א
ר
ק
4
1
א
ו
חיה
ברוטת
בכתיבת עברית אלנאטף שפתרונ זאב
ועי' מבוא.
11בכ"י סרסורי19 .קוץ .w~p
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עלקורותיו [אוי],אבוי שם דברמעניןאביון! כלום'לטיעוני וכמ"ש למעלה (כ"נ
כ"א)כי סובאוזולליורש ,לטימדיניםשהיין גורם טצה ומריבהומרינים ,למיפויח
שהשנור מרבה רברים כמד"א(לעיל כ' א') הומה שכר ,ד"א [כסו]כי סרוב שיחי
וכעסי (ש"א א' מ" 0שהם שקולים שיח וכעס ,למיפצעים חנם שיביאוהו חנםכי
רוב משתההייןיוכר רוב תלאים רעים בגוף ,למי חכלילותעיניםכייוליד אדטשות
בעיני האדם מרובשתייתהיין .וכתכ הרסביין 2srrtהכלילותכמוכתלילותשעיניו
כחולתבייןתסיר"כיהייןיחשיךעיניהםויורידו רטעהותמקנהבחוריה!ויצפרךשיכחול
עיניותמיד .ואטרלמיאויכמושאז'יל בפרשתבןמוררומורה 4א"ל הבזהלנח[נח] לא
היהלךללמוד מאדם הראשון[וכו']עץ שאכל אדה"רגפןהיהשאיןלך דבר שטביא
ןויחל נחוכו'
יללה לאדם אלאיין.ועור שם דרש עובר גלילאהי"גווי"ן נאמרוביי
וכןאתה טוצא שעשרת השבטיםגלומתוךהיין שנא'(ישעיהכ"חא')הוי עטרתגאות
שכורי אפריםויהורהובנימין יאמר בהם (שם שםז') נם אלהביין שגווכתי' (שמות
ל"בו')וישבהעםלאכולושתו5מהכתייבתריה(שם שםה')ויווסרואלהאלהיךישראל.
והפסוקהזהיכוללקרותומסופו לראשוולאישתנהפעמווכןאז"לבפ'בןסורר.6וב"כיש
אחרבקהלת(ב'ד')הנדלתיטעשיבניתילינחיםונטעתילי כרמים( :7ל) לטאחרים
להיין [לבאים לחקור טמסך] .כלומי מאחרי שבת מגיעים היום בלילה 8והלילה
ביום במושבהיין .לנאים לחקור טטסך ,פי' רשני ז"לשחוקריןובודקיןהיכןמוכרין
ןטוב כטד"א(ישעיהפ"ה א') הטטלאיםלטני טטסך ונקראג"כ טסך9כמד"א(תלים
יי
ם
ע
פ
ה
ו
א
ל
מ
ר
ב
ד
מ
ו
ר
ב
ד
ו
ט
כ
ה
"
ע
ןטסוך .וכתברבי'יונה ז"ללאיטזגוהו
)
'
פ
יי
טסך
נמים להפינ כחוזולתי [כדי] להשנית פעםהיין וחוקרים שיעור טטסךהייז להטיב
ןכי יתאדםכיית!ננוס
מעטו .והפסוק הזה תשובת הפסוקשלפניו( :לא) אל חראיי
6
[
ןיפה אל תראהו כלומר ( ]169אל
עינויתהלךבמישרים .כלוטר אע"פ שהואיי
תראהו) אל תחשבהו בעיניך לראותו,כייתן בכוסעינויפה מראיתו כמרייא (במדבר
"'או')ועינוכעין הבדלח ,יתהלך בטישרים כטו יתהלךבכוס במישריםואולי הוא
ן הפוב הולךלרודילמישרים .ד"א10
שם תוארליין כטר"א ~טהיישז'י') וחכךכיי
יתהלך מוסבעלעינו כי מראהו יתהלך כמישרים .בפ'בן סורר ומורהם א"ריצחק
ןכי יתאדם אל תראיין שמארים פניהם של רשעים בעוה"ז
מאי דכתיב אל תראיי
וסוףמלביןפניהם לעולם הכא רבא אמרכי יתאדםכי אחריתודם .ובתנחוסא 19אל
ןכי יתארם אחריתו דם[נאה] מבחוץורע מנפניםכייתןבכוסעינו בכיפ כתיב
תראיי
השכור עתועינו בכום לשתותוהחנונינותןעינובכיסו .ובתנחומא !8כל השותה
יין חכורותופצעים והרפה וששה באיםעליו ורוה הקודש צווחתעליו לטיאוי למי
י שותה
אבויוגו' .ר"אכייתן בכוסעינו רואה אתחבירו שותה ואוטרלומזוגליודינ
השותה ומתקלקלברעי ומירנלים יתהלך נטישרים סופו לסכור כל הפציביתו ואת
כלכלי תשטישו ואיןלו בגד ולא תשמישי בזת והביתריקםטן הכל נטצא מהלך

:סוק

1לקוח טלו מפי' המיוחס לרא
ג"ע2 .במיאשו לברא6שית מ"מ י"ס8 .כ8אן כחוב בכ"י
שד הכתוב שאחר זה 1ה1א מיותר4 .טנהררין ע' ע"א .בכ"י ולשתות .שם.
לרעת מהענין
הכתוב הזה כאן8 .בכ"י ביט ובלילה9 .בכ"י ממסך10 .ע ,,גסיוח9
!1ע,
12
15

י

להראכ"ע.

ע"א

פ' שמיני מהא' באכער.

שם.

קשה
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נטישתם ,1יתהלךבטישרים %ף שהוא מתיר אתהעבירות ועושה אותם למישור
ןושכרבויקרא רבה 8מאריךבפ' פסוק זה אל
וגרי אחריותריכ"נחש ישךמגו'] .ובם'יי
חראיי
ןכי יתאדם יתאוה לדם נדה ולרם זבהכיית! נכוס עיט בכיס כתי' לשוןנקי
וכמרייאלנשליאי"'טכיס אחריהיהלכולנו יתהלךבמישריםסוף שאשתו אומרת
לו כשושנה אדומהראיתי ואינו פורש א"ראסי* אם ונ'ח הוא סוף שהוא טפטא
ןוגו' וראי מסמקליהכייתןבכוסעינונכיפ
המהור ומפזור הפמא .ר"א 5אל חראיי
כתי'הואטחןעינו בכוסוהחנוני בכיפיתהללבטישריםסוףדהואעביד ביתא טישרא
אמר מההדיןקיתון דנהשא קדרא דנהשא עכיר דהסףומגבין דנחשא ושתי חמרא
נרטיה(:לב) אחריתו כנחשישךוכצפעונייפריש .שאינו מרגיש בתהלהעד לבסוף
כסו שהנתש שטפיל הארס בסוף הנשיכה וכצפעוני והוא הנחשהעז והקשה יפריש
כפעםישך ומזההענין יקרא,רוככ פרש לפי שטפרש המום בפרשין

טצה

להריץ אוח 61ותרנום במלטד הנקר (שופפים ג' ל"א) גפרשא דתורא.7
וסכל לפרשיפריש כטויפריר טנז' בתוך צאנו נפרשות(יחזקאל ל"די"ב) שמעמו
נפרדות והפעםכי נעת שנפרר טגשיכתו הואטפילהסם והתרגום וכחורמנאדפריה.
ן מיתה להיים כןהיין הפריש בין נח
ובויק"ר 8דורש טהצפעוני זה טפרישבי
לכניו לעבדות ובין 6פ לנכותה לטמורותובין אהרןלבניו למיתה דתני ר' ישטעאל
לאמתובניו שלאהרן אלאספנישנכנסוששיייין
 .ובתנחומא 9אהריהו כנטשישך
הנחשהזה טשךלאדםואיט טרגיש לשעה וכשהואהולךלביתו הסכה מתחלחלתבו:
(ל0עיניךיראו זרות ולבך ירבר תהפוכות .משפטו פעולות זרות או נשים זרות
ולבךירבר תהפוכותכי השכור טשובשברעתו .בתנחומא !0עיניךיראו,רות גורם
לולעבורע"זהתהלם פ"אי')לאיהיהבךאלור( :לד)והיית נשוננבלביםוכשוכב
בראשחבל.שאיןדעתומיושבתעליו תרנו'!'כהדיןאילפאדימא[דמטרפא]בפלנותא
ריטא נחתאוטלקא סלקאונחתא .וכשוככ בראשחבל ,י" 120התורן ור"י המדקדקם
פי'כי הוא דברעשוי מסבלים צף עלפני המים כשמעגנין את הספינות ובויורע
טקום העיגון והאדם השוכב שם הוא בסכנה או הוא רב החובל עצמו ונקרא כן
שהוא שוכב בראש החבלים וצריך לשוםעינו ולבו עליהם כש.צפרך למושכם
ולהקים הנס או להורידו במהרה מפני הרוח והוא בדאגהנהולה .וחבל בשקל והדבר
אין בהם(ירמיה ה'י"ג) .וי"ט 14חבל התורן שכל החבליםתלויים בו והוא שם תואר
נשקלאפר .ובויק"ר פי"ככהריןתרנגלאדיתינעלרישחכלאאזילואתי[אזילואחין
בהדיןקברניפאדיתיבעל ריש תורנאאזיל ואתיאזילואתי .ועוד שם א"ר תנחוטא
אשיהלאיכלה כיהואתיכול קאיםביה הדא נופנא(וכו' ולאיכליןקיימין ביה ואת
יכול קאיםביה) ססתמכא [1708ן בכמהקני ובכסה רוקרוא [ולאיכליןקיימיןביהן
4תיכףלמחםביה .ומרוב תאותו לשתות ולהשתבר אומר שהיין יסור כל אנחה
שלאירניש לשום צער וזה טעם (לה) הכוני בלחליתי הלמוני בלידעתי מתי
אשי 6 .אסתר רבת ס"ה6 .ע,,
פ,
!בט'י למישר7ים9 .בכ"י8ותו'", 8 .ג4 .בכ"י
ר' שמשו9 .
ס
י
ר
ג
במיוחס להראג"ע .עי' רש"נ פ' י"ס ושם
ל
"
3
ו
ה
נ
מ
כ
ש
ל
ע
דת3י
דגרי
ושזנועטא וארא10 .לא מצאתי בתנחוטא 11 .בשרטם שלגו לא גרםהכי ווע.ג שאב לשון
אש טסורש הקרא רצחפי "'ב12 .רבינוע"ח בפ" משלי18 .שרשירי יונה בן גנאח שרק
' טאיוי 16 ,מהק"ו שם,
חבל14 .עי
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אקיץאוסיף אכקשנועור[ .הכוני בלחליתקמחין 4ה ולא ארגשהלמוני בלירעש
פלמיןליה ולא אינרעוכי תימא איתער משנתי מנשיליה ת"למתיאקיץוגו':1

כר.

(א) אל תקנאנאנשי רעהואל תתאולהיות אתם.ונתןפעםלרבא(ב)ני שר
יהגה לכםועמל שפתיהם תרנרנה .שמחשבתם שוד ועטלומוציאים אותולירי פעל
בדיבור שפתיהם(:נ) בחכטהיבנהביתובתבונהיתכונן(:ד)ובדעתגוררים שלאוכל
הוןיקרונעים .הזכירםלפי סדרם חנטה ותנונה ורעת וכבר אז"ל במס' ע" 21דברזה
כתוב נתורהשנויבנביאים משולש בכתובים כל העוסקבתורהנכסיו טצ4חים כחוב
בתורה(דבריםכ"פח')ושמרתםאתרברידפסיתונו'שטיבנכיאים(יהושעא'ה')לאימוש
סמרהתורה הזהטפיךוע' טשולשבכתובים(תהליםא'ב')כי אם בתורת ה' חפצווגף
והיהכעץ שתולוגוי .בפרפראות לחכמה 6בחכמהיבנהבית בטתר'ץז ניעשרה
ייטי ת'שובהכי בהםקוצביםעל האדםאיךיהיה משפפוומעשיוכלשנהו(:ה)גבר
חכם בעתויגיש דעת טאמץכח .אמר ששבח החכמה שמרמח עושרלבעליה שנחה
כסוכן שמרטתלועוזוכחוגבורהכי הגבורהצריכה תחבולותועצותהנקנים בחכמה
הח"ד(לקמןכתובוי)כיבתחבולות תעשהלךמלחמהוגו' וכנר אמרפעם אחרת(לעיל
י"אי"ר)כאיןתחבולותיפולעם .ובמדרש רות 4דורש פסוקזהעלנ'שתקפןיצרן
[ונזדרזועליו כל אחר בשבועה] שלא ינצחם ואלוהןיוסףורורובועז וכר כדאית'
י שכבה עמי עד הבוקר[וכן] בויק"ר .6ופעם נכר חכם
התפ בפסוק(ג'י"ג)חיי"
ז
ו
ע
ת
ע
ד
ש
י
א
ו
טאמץ כח אחרש נמצאת אומרגדול
נעוזכי החכם הוא גכר נאנשי
איש דעת מחכםכי זה נמררנה הראשונהוזה בשלישית(:ו)כי בתחבולוה תעשהלך
מלחמה ותשועהברביועץ .אםעשית חניכת חבילוה שלעבירות עשהכנגדןחבילת
הגילות של מצותוכו' כטו שכתכתיה נפסוק (ו' שיו) שש הנה שנאיני .טוףהיו
 6כי בתחבולותונו' א"ר טמא ברחנינא אטרר' אטי ארני במי אתה מוצא
ימ
ח
ול
ט
יתהשל תורהבמישישבירוחבילותחבילותשל מצוהקרי ר'יוסףאנפשיה ורב
רק
ב
תבואות נכח שור(לעיל יגד די)( :ז) ראמותלאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו.
ראמות אבן יקרה טגז' ראטותוגביש(איוב כ"ת י"א) ,הפעםכי האויל חושב החבטות
כאילוהןרהיטות שלאיובללהניעאליהם ע"כ אינו רודף אחריהם בשכר זאת נשער
ששם החכטים לא יפתחפיהו .באלה הדברים רבהז ראמות לאויל חכמה א"ר
ינאי למה"ד לככר שהיהתלוי באויר פיפש אוט'מייכוללהורידוופקח אומר והלא
אחר תלה אותו מניא סולם או קנה ומורידו כך הפפש כשנכנסלבית המדרש ורואה
נושאיםונותנים בתלמוד אומר איטתי אקרא אני כל זה והפקחאומר אשנהפרקאחר
בכליום עד שאסיים את כל התורה כולה ע"כ( :וו) מחשב להרע לובעל פזטות
יקראו.פי' כמהאנשיםיששמחשניםלהרע אלאשמראיםעצמםצדיקיםערשיראים
להם הבריותנעל מזמותומזהיר שיהא אדםצדיק נסתרוכלאי* ד"א  8פעם הפתוק
1הויק"ר שם"12 .ט ע"ב8 .ע ,,מבוא 4 .פרשה 6 .'1פ' כ"ג ,ובכ"י כתעות חסרות
ביקיר בטשת בשף הפירוש לשכתוב.
8סנהררין מ"ב ע"א וחס גריס חבילת קל סשגח1
7פ"ח.

8עי' מאירי.
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נטהאנשים יש טחשבים להרע וקוראים להם הברעתבעלי מזמותלהזהירשינפה
האדם אתרעהו קורםשיתחבראליו ולאיסמוךעלדבריבני אדם.ד"אי טחשבלהרע
בעלטזמותיקראו הקוראיםוהטעםעלהרשעים שטחשבים מחשבות להרעטצרףלכסף
כ"זביש) .ד"א פעםבעל טזטותכמו בעל זטות
וכורלזהבואישלפי טהללו
טה נתיבבתריה(מ) וטת אולת חפאתותועבת לארםלץ .י" 90פעם הפסוקכיהלץ
לבני אדם זמתואולת וחמאת והועבתולדעתם זמתותוענת איתסטוכים ע"ד(ישעיי
ע"נו') חכטתודעת .פ"א 8זמת איש אולת המאתכי טחשב האויל לחפוא ותועבת
נססך כסו (תהלים לקייב ד') שנתלעיני והטעם שהלץלבני אדם תועבה שהם
טתעבים כל אישלץ )~ :התרפית גיום צרה צר כחכה .להזהיר שיחלץ חושים
בכואעליו צרה לרתותה טעליו בכל יכולתו שאםישב נרפהירים יחלשיצרכחו.
י"אלהזהיר את הארס בבואעליו צרה שלא יתרפהבבקשותובתחנוניםלפני הטקום
להצילוטצרתו [ ]1706ולירורגרריםכענין שנא'ביעקבאבינוע"ה(כראשיתכ"חכ')
וידריעקנ נדרויאמרוגו' .ד"א' פעם הפסוק הזה נלמודמהפסוקים שאחריולהזהיר
שלאיהרפה האדםכיום צרתתבירו שאם יתרפהטלהצילו נם הואיצר כחו בעת
צרתו ולא ימצאמציל טרה כנגדטרה .ולשם הפירושים התרפיתביום צרה וט' אם
התרפית כמו (בראשית מ"ר כ"כ) ועזב אתאניו [שהוא] כמו ואם עוב אתאביו.
סוף פ' הרואתן רב פני אמר רב טחנה אמרשטואל כל הטתרפה עצטומדברי הורה
אין בו כח לעמוד ביום צרה שנא' התרפית ביום צרהוגו' אטר רבמכי אטר רב
יאשיה אפ" טצוה קלהשנא' התרפיתוע'אפי' שעה אחת~ :א) הצללקוחיםלטות
וספים להרג אםהחשוך .מעם הפסוק טזהיר ואוטר הצל לקוהים למות וספים להרנ
ואם תחשך ותטנע מלהצילם (5ב)כי תאמרהן לא ידענו זה הלאתוכן לבות הוא
יבין ומצר נפשךהוזזידע והשיב לאדם כפעמן .כלוטר [לא ירעם] שהיו *והים
וספיםלשיג ולמות או לאידעתאיך נשתדל בהצלתם ואתה רוצה להתנצלבפיך
חבני ארם טה תעשה עם הבורא הלא הואבוחןלנות והאיבין אוצר נפשך השירע
והשיב לאדם בפועלו טדה כננר טדה עדתניע לטקום שתצעקואין מושיע .ובכלל
אזהרהזו הרואה אתחבירו אוכל מאכליםרעים בשננה או עוברעבירותחייבלהצילו
ולהוכיחוואם לא הזהירו עוברעל אזהרהזועל לא תעמוד על רם רעך(ויקרא י"פ
) אכלבני דבש
פ"ז) הכתוב בסופהאניי"י כסו שכתו' הנה הלאתוכן לבותוגו'(:יג
כיטוב מפתטתוקעלחכך.וכסו(יך)כן רעה חכטה תפשך אם מצאתוישאחרית
ותקותך לאתכרת .ואמרלנפשךכי לנפשתועלת החכמה .ד"אלבעבור נפשך שתחיה
והיה משפטהעי"ן בטלת דעה להקטץ כטו (גראשית ס"הפ')רדהאלי.וטה שהשוה
רכש  8ונפת לחכמהכן  9דרך הטקרא לתמת פעמים הגדול בקטן אריה שאנמי
לאיירא (עמוםנ' ח') כקול מים רבים (יחזקאל ט"ב כ"ב) ,ראה כטה טעלהיש
לנפש הנהנהטן החכמה עלהגוף הנהנהטן הדבשכן ההכמה גדולה טאד מאדטן
הדבש .אם טצאתויש אחרית ,פרש"י אם מצאתויש אחרית כשם שתרדוף לאכול
רבשכך תרדוף לרעת חכטה אם טצאת אותה [אזיש] אחרוט .פ"א '0אם טצאת
אתםבהייים כל צגכם ,הכתיבכ.
 ,כ"א ח11ל כאן המשך כלל
2ע ,,רש",1הדבישהאיי
8ע,1במטתם להראב"ע~ .ע,,קגינק
6 ,ע ,1מאירי"06 .ג
יע"א בקצתשמיים.
זעי' בסיחם להרא"4ע8 ,בכ"י לה רבש9 .בנ"י הן10 .עי' שם.

"טן
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החכמה התבשר שיהיהלך אחרית פונה ,וי"ו ויש אחרית כפ"א רפה נלשון
ישטעאלו ,אויהיה רטן לזקנה ולבנים ,ותקותךלהפיבלך השם לא תכרת .ונוכל
לפרש לכך נאמר אם מצאתויש אחריתונו' להודיע שגדולה טעלת החכמה סהרבש
הכלה הנאתולפי שעה כי הנאת החכטה יש לה אחרית שלא תכרת )115( :אל
תארב רשע לטהצריק אל תשרררבצו .מקום שירבצו שםעדריוכי לא יעלה לך
טארינתך ושורך אלאם העטלוהיגיעה(:מז)'כי שבעיפולצדיקוקםורשעיםיכשלו
נרעה[ .ורשעים] זה סיסרא שנא' (שופפים ה' כ"ז)ניןרנליה כרעוגו'( :ה) בנפול
אויבך אל תשמח ובכשלו אליגללבך .השמחה גדולה טהנילה והנפילה נדולה
טהכשלון ע"כ ממך השמחהלנפילהוהנילהלכשלון~ :ח)פן יראהי"יורע בעיניו
והשיבטעליואפו.כקוטר ש,שינמעליואפו להשיבועליך והאמתיורה דרכו שאין
טן הננון להזהיר מעשות דבר שישיב חרון השם טכסאדם 'Dbll .אבותם מסרר
שמואל הקפןשני פסוקים אלו בטשנתו ואע"ם ששלטה ע"ה אסרוהיורגילים בפיו
לאוסרם תמיר להזהיר כ"א וישמומיפיןעליוחרון אפו לא נאסר אלא אפו טלטד
שמוהלין לו על כל עונותיו ובטשנת שיתא סדרי הכחונה בירושלים
עיר הקודש שהוא בירי* אין התוספת הזאת ,ולפי מה שפירשתי לאיחנן
ההוספתההיא .וטה שהנהירם שלא נשטה בנפול אויבנוזה בישראל אכל כפרוטות
העולםכתי'בהן (רברים ל"ג כ"פ) ואתהעל במתימו תדרוך וכן השיבטרדכי להטן
בספייא דמגילה6וכןפריצי ישראל שאינםמקבליםתוכחתטומר[מצוה]לשנאתם שנא'
י אשנאופי(:יפ) אל תתחרבטרעים אל תקנא
(תהלים קל"פ כ"א) הלא טשנאיךיי'
ברשעים .וכמה פעמיםהזהירעלכך שלטה בספרהזה .אל תתחרנטרעים אלתתערב
עטהםלעשות כמעפ כטעשיהם6והעניןסנז'(יחזקאלכ"די"א)וחרהנחשתהכיהטתחזק
ומשתדללעשותדבר טתחמםכלגופווכמוהו(נחמיהג'כ')אחריו החרההחזיקבלוסיאל
תשתדל ותתחזק בחברתהמרעים .אל תקנא ברשעים,כטהפעטיםהזהירעלכך שלמה
בספר הזהורוד ע"ה בספרתלים ואעם"י [ ]1718שרואה אדם דרך רשעים צלחה
אליחוש(:כ)כי לא תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך .איש רע לא תהיה לו
אחרית פובה הרי הוא כנר בכרת שטנויכבה ההידונר רשעיםידעך*ר"אי רמז
לנפש הרשעכי הנשמה נטשלת 6ר ונפש הרשע תאבר עםהנוף ער נצח לא יראה
אורם(:כא) ירא את"'יבניוסלך עם שונים אלתתערב.י"ס  9שהוא מזהירלירוא
מן השםוטמלכי הארץ כי השם הסליכם לעשות טשפפ ועם שונים שטשתנים
בטעשיהםהרעיםאלתתערב .ד"א 10שוניםאלו החופאיםושבים ואח"כשונים בחפאם
מגז' ושונה בדבר(לעילפ') .ד"אשונים טנז' שנים וכמ"שר'נח! '1על אותם שהם
אומרים שהםשניאלורית אלתתערב.ונוכל לפרשירא אתי"יבניוטפךלהזהירו
על טורא ת"ח הנקרא סלך כטד"א(לעיל ח'פ"0בימלכיםישפכו וכבר אמר אתי"י
[אלהיך]תיראקובריםי'כ')לרבותת'ה'9וכ"שאםרבוהואשכברנאסרומורארבךכטורא
' פירמו הרב
1ע ,,מביא 2בכ"י gwועי' במיוחם להראב"ע5 .פ"ד מ'כ"י4 .עי
לפרקי אבות שם ושט הביא ג"כ משנה ירושלמית אך בקיצור6 .ט"ז ע"א8 .סי' גמיוהס
לראב"ע7 .עי ,רבת מנה וקב תקי8 .ע ,,תהלים מ"פ כ' 9 .ל ,במיוחס להראב"ע10 .ע,,
רבט מעריה 11 .ררשה  %איתא כבמדבר רבה פ' פ" 1וברברים גבח פ"נ ושםרי נתן לא
ותזכר שם19 .פסחים כ"ג ע"ב.
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משליכד ,כא--כה

ושטים 1וס"טבין אם נפרשסלךזה מלך ממש או ת"ח הקרים יראת שטם ליראתם
שיראת השם קודמתונמרם שישחילול השם איןהנלקי ,כנורלרב .וטכל לפרש
ירא אתי"יוגר[על שלמה! שהיה מזהיר לרחבעם בנו והיה אומרלו ירא את"'י
בניואנימבטיחך שתהיה מלךלבדךעלכל ישראל ואל תתערב עםשונים להצות
הטטלכה לשתי טמלכות שנןהבסיח השםלרוד (תהלים קל"בי"ב) אם ישמרובניך
בריתיוערותיזואלמרםוגו'ובוראיהתנאיהיה מיחכעםואילך שעל שלמה כבר אמר
ילרוד אמת לא ישוב טמנה מפרי כפנך אשית לכסאלך ע"כ
(שםי"א) נשבעי"
שלמהטזהיר את רחכעםבנוולאנזהר טהעלתהבידונפלמלכותשני שכפיםמישראל
ועשרת השבפים[ניתנו] לירבעם והכא אחריו עריבוא זטן שיתקיים
יהודה
נו ולא
יו
טצ
מח
ובי
יעור לשתי טמלכותעור(יחזקאלל"זב"ב).ונוכל לפרש ירא אתי"י
יוטלךכי הוא הטלך האטיתימלךטלכיהמלכים .תנחוטא
בני ומלך שתירא אתי"
בהעלותךירא את"'י כס וסלךכלמי שהוא ירא שמים נעשה מלךוכן אתה מוצא
[לפניו] כמלך שנ' (בטדברי
במשה שהיהירא השם ונעשה מלךוהיו
' ב')
י(דברים ל"ג ה')ויהיבישרוןסלך.
יא
ע"
קד
וט
כ
ו
עשהלך שתי חצוצרות
רבה2כסףלךלעצטךת
'
א
נ
ש
ת
י
ש
א
ר
ב
(
ב
"
כ
ו
ב
וכן את מוצא באברהם
באלה הדברים
ייינ)כי
ירא אלהים אתה עמדו אוטותהעולםוקצצו ארזים ועשו כסא נדול והושיבו את
אברהם עליו והמליכו אותו עליהם שנא' (שםי"רי"ז) אל עסק השוה הוא עטק
הטלך שהשוו אוטות העולםוהמליכו אותועליהםוכן ביוסף שנא' בו (שם מ"בי"נ)
את האלהיםאניירא ואומרביוסף (שם שם ו') הוא השליפ על הארץ ,ד"א ירא
אתי"יבניומלךומלוךעליצרך ואל תמליךיצרךעליך .אז"ל9רבינו הקדוש כשהיה
כותבלאנפוניסס היה כותבלו יהודה עבדך שואל בשלומךהוי ירא אתי"יבני וסלך
מכאן שיהיה אדם חולק כבוד למלכות( :כב)כי פתאםיקום אידם ופיר שניהם מי
יורע .זה מוסב על  W"Dיראאתי"יבניומלךלהזהיר לירוא את השםואת המלך שאם
לאכןפתאוםיבואאירםעליךאםלא תירא מהםופידשניהם[של) השםוהמלךטי.יורע

בואו ע"כ ירא מהם .וטעםופיד ואיר אחר וכמוהו (איוב ל"א כזפ) אם אשמח בפיר
משנאי .פ"א' [טוסב!על אומרו 5עםשוניםאל תתערבונתןמעם לרברכי פתאם יקום
אידםופיד שמהם כלומי ופיד השונים והמתערב עמהם סייודע עת מאז(:כב) ש
אלה לחכמים הכרפנים במשפם בל פוב .פי' גם אלה הדברים האמורים למטה
ידועים לחכטים שוטרי הטשפט הכר פניםבמשמםכלטובכיכברהזהירה תורהעל כך
(דבריםא'י"ז) לאתכירו פניםבמשפפ .ובטררש 6בלטוב אםהכירמניםסירנסתלקה
שכינהממושב הטשפט הה"ד בל פוב כמד"א(תהליםקמ"המ')מובי"י .והשופפ[אם]
(כד)אטרלרשעצדיקאתהיקבוהועמיםיזעמוהולאום.ם.צדיקאתהשוכההחייבבדין
יקטהועטיםוגוי לפי שלאעשה משפפ.ולשופפים(כה) ולמזניחיםינעםועליהםתבא
ברכתטוב .המוכיחים את הרשעים ינעם שיחזו בנועם יני ועליהם [תבא] ברכת טוב
כנגדיקבוהועמים ,ופעם ברכתפוב שיברכהו תבואעליו[ברכה] .ובמדרשי אומר
ולמוכיחיםוהיהלו[לומר]למוכיחמלמרכשהמוכיחמוכיח אתתבירווטתוכההב"המברך
9פישה ב' יקצת גם בתנחימא שם ,אגל גם פה גם שם הסדר
מט"ו.
' פ"אפ"י

והסגנון משבים  ra~nמאשר הגיא מחברה8 .הובא בשם ילמדנו לפ'  p~eישראל באור זרוע
ע,
איב סי' כ' (ח"א רף ר' ע"ב) ,ועי' בספרו האשכנזי של קרוים ע"ר אנטונינוס ורבי
4ע"מאירי6 .בכ"י א'6 ,בסררש משלי שלפנית ליתא1 .גס זח ליתא במררש שלפנית.

".6
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המגיח והטלכם הה"רועליהם חנוא ברכתפוב .בפ' ואלו נאמהיס 1א"ראלעזר כל
אדם [ ]1716שיגשבוחנופהאפי'עובריןשבמעי אמןטקלליןאותו שנאי אומרלרשע
צריקאתהובבוהועטיםיזעטוהולאומיםואיןיקשתו אלאקללה שנא' (במדבר כ"גחי)מה
אלב וט'ואין לאום אלאעוברין שנא'(בראשיתכ"ת כ" 0ולאום מלאום שמץ.בטם'
תמירי תנש ר' אומראיזו הוא ררך ישרה שיבורלו הארם שיאהב את התוכחות
שכל זמן שהתוכחותבעולם נחת באה לעולם וחרק אף מסתלק מן העולם שנא'
ולמוכיחיםינעםוגוי.ועניןהתוכחות מפרשבערכין8וכלסישישבירולמחותנאנשיבבזו
ואית מוחה נתפס באנשיביתו באנשיעירוואינו מוחה נתפש על אנשי עירו בכל
העולםואית מוחה נתפשבכל העולםכולו והלא פרתו שלר' אלעזרבןעזריה היתה
יוצאת ברצועהשביןקרניה שלא ברצון חכמיםולא פרתו היתה אלא של שכנתו
ונקראתעל שמולפי שלא מיחה בה'(:כו) שפתים ישק משיכדבריםנכוחים .פ"
שישק השפה האחת לחברתה והענין שישתוק ולא יהא נמהר לרברער שיחשב
היפב אז משיב דבריםנכוהים .פ"א 6משיבדברים נמהיםיחשבכאילו משק שפתי
השואלו סרוב האהבה שהשיבוכהונןכי סלתישקנוכל לפרש פעולה לשואל או
לנשאל ושניהם כאחדפובים.פייא6טשיבדבריםנכוחים הוא משתקהשואלושלאיוכל
להשיגעלדבריוכאילושפתותיונושקותזובזו( :בז) הקנחוץ טלאכתךועתדה בשדה
לך אחרובניתביתך .ועתרה מנז' (אסתרג'י"ר) להיותעתידים לעם הוה שטעטו
טזומנים .אחרובניתביתך כתרנו' ובתרכןכני ניתךוכןהתורה אוסרה(רבריםכ'ה')
מי האיש אשר כנה בית ואח"כ אשר נסע כרם ואחייכ ארש אשה ובקללותבהיפך
(שם כ"ח ל') אשה תארש בית תכנה כרם תשע הפך הררךכי הנכקלהכין האדם
שרות ובתים ואז ישא אשה שיהיהלו פרנסתו משדותיו וביתו ואה"כ ישא אשה.7
ופעם אחרוכניתגיתךכיטי לאשה כמו ר'יוסי [קרא] לשורו שדהו ולאשתוביתו.8
ד"א 5פעםובניתביתךכיתי לעולם הבא שיכין בעוה"ז צידה לעולם הבא .תוספת'
רסופה פזז למרה תורה דרך ארץ נתטנה לארם פרנסה יקחלו בית חזר ונתמנה
יקה לו [שדה ואחרכךיקחלו] אשה שנא' טי האיש אשר בנה בית חדשמי

האיש אשר נפע כרםעמי האיש אשר ארש אשה] וגו' וכן שלטה הוא אומר
הכן בחוץ מלאכתך זה בית ועתדה בשדה לך זה שרה אחר ובנית ביתך
זו אשה ,ד"א הכן בחוץ מלאכתךזו מקרא ועתדה בשרה לךזו טשנה אחר
ובנית ביתךוו תלמור .ונפ' משוח מלחטה  !0מסיים בה הכ! בחוץ טלאכתך וו
טקרא ומשנהועתרה בשדהלך זו מעשים פובים אחרובניתביתך דרוש וקכל שכר:
(כח) אלתהיעד חנםברעך והפתית כשפתיך .חנם כסו שקרכיטצינו חנם בסקרם
שקר כמו בפסוק הזה ושקר בסקום חנם כמו לש"א כ"ט כ"א) אך לשקרשטרתי מ"מ
ברוב המקוטות חנם פעטו בלא דמים ושקר פעמו כמוכזב .ומם אל תהי עד חנם
להזהיר אם ראה תבירועוברעבירהכיוןשאין עמו ער אחר שלא יעיד עליו בב"ד
כדאית במם' פסחים ! 1בטעשה דטוביהוזימר .והפתית נשפתיך ,ה"א התטהאכלום'
 1מ"א ד'ב 2 .כ"ח ע"א9 .ט"ז ע"ב 4 .שגת נ"ר ע"ב וגירושלמי איתא עור (כפי
שהעירני אאמש מריה שמחה הלע ז"ל) :אמר רני אידי רחוטריה אשתו היהה וכו'6 .עי' קב
~קי6 .ע" במיוחס להראג"ע7 .ע" רש"י8 .ע" שגת קאה ע"ב9 .ע,,מא.רי
 10 .שטה
ת"דע"א 41ן וצא בתוספתא וכל מה שכהב בר"א דואשם A~V 11 .ע"ג.
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ש1

עדות שקרולא תפתה אחרלהעיר .ד'א  1אם פתה אותךרעך אל תאמר
ע
לאת
יושהליכן אעשהלו שאפתחאולי אשיב  6כפעלוכענק (טנא כנבכי)מי
כאשר
יע
יפתה את אחאבולכך נסמךלו הפסוקשאחריו .וי"ט  2והפתיתטגז' (ויקרא נ'ו')
פתות אותה פתם אעם הפסוק אלתהי עד חנם ברעךואלתשכרנוותרכאנובשפתיך.
ד"א  8אם פתית אתחבירך עד שהעיד לך אל תגמלהו אתה להתפתות לו להעיד
עדותשקר .ויק"ר*פי' אלתהי ער חנם ברעך אלו ישראל שנא' (ישעיה ט"רחי)
ואתםעדי נאםיני ,ברעך זה הבזה שנאי (שה"ש ה' ט"ו) זהדודי וזהרעי ,והפתית
בשפתיך שפתיתם אוהובסיני [ואמרתם] הקמות כ"דז') נעשה ונשסעולסוף ארבעים
יום אטיתםלעגל (שם ל"ב ח') אלהאלהיך ישראל ,ורוח הקודש סיניגוריא היא
מלטרה זכותלכאןולכאן אסרה לישראל אלתהיער חנם ברעך ואמרה להבנה [אל
תאסר]כאשרעשהליכןאעשהלואשיב6לאישכפעלו'~.רפנחסוהטהכאדםעברוברית
(הושעו'ז') ברם הכא(שםי"אט')כיאלאנכי ולא אישוגו'כדאית' התם(:כפ)אל
תאסר כאשר עשה ליכן n~pwלו אשיב לאיש כפעלו .קללהבין וכבר פרשתיו
בכלל פסוק שלפניו :על שרה איש עצל עברתי ועל כרם ארם חסר לב:
~א) והנה עלהכלו קמשונים כסופניוחרוליםונדראבניונהרסה .קמשונים וחרולים
מיןטטיני הקוציםוגרראבניו נהרסהכי הוא [ ]1728מתעצל לעשות טלאכה ע"כ
לאיצליח שדהו וכרסו( :לב)ואחזהאנכי אשיתלני ראיתי לקחתימוסר.שנתייסרתי
ע"י העצל להשתדלבזריזות בכל טלאכה .וטעם שני הפסוקים (לנ) מעפ שתת
מעט תצמות מעפחיבוקידים לשכב( :לד) ונא במהלךרישך וטחסרך כאישטגן.
כבר פירשתיו בחלק הראשוןק ובפ'חלק7איירחסדאא"רירמיהב"ראנאעל שדה
אישעצלעברתי זה אחזועל כרםאים חסר לב זה מנשה והנה עלה כולו קמשונים
זה אמק כפופניוחרולים זהיהויקים וגדראבניונהרסהזהצדקיהו שנהרס ביהבימיו
ע"כ .ב"ר פכ"א על וצדה איש עצל עכרתי א"ר הונא הרי שקנה שרה וקנה כרם
ונקרא איש ונקרא ארםמנקראעצל] 8מה הנאהישלו אלאעל שדה איש עצל עברתי
זה אדם הראשוןועל כרם [אדם] חסר לבזו חוה אמררביהונא[היכן]מצית שנקראת
חוה אדם שנא' לשעיה מ"ר "'ג) כתפארת אדם לשנת בית והנה עלה כלו קמשונים
וקוץורררר תצמיחלך (בראשיתג'י"ח) כסופניוחרוליםכי בזיעת אפך תאכל לתם
(שםי"פ) וגרראבניו נהרסה וישלחהוי"יומלהים] מנ"ע (שםכיינ) .והאמתכי פשט
הכבונים מדבר בעוה"ז עלסי שישלו'שרה וכרם ואינו טשתדל בענים עכורתו
וחרישתווזריעהוקצירהובעדירה ובצירהסוףיבאזטן והנה השרה והכרם לאיצלח
לכילם* והפעם המושכלכי השרהוהכרס האטיתי הואהעולם הנאלבא]להזהיר שלא
נתעצל בעוה"זמלהכין צידהלעולם הכא אלאנזדרזונשתדלכלעתוכלשעהלעשות
מעשיםטובים נעוה"ז עולם הטעשה כדי שנמצא בצאתנו חפשים לעוה"ב עולם
הנשל טעדמם ותענונש נלאה לספרם וכמד"א (תהלים ל"א כ') טה רב פובך
אשר צפנתליריאיך ואוטר(ישעיה מ"רג') עין לא ראתה אלהים זולתךיורטה
לטהכהלו:
נשלם חלקהגי תזל:
1ע ,,שרשי רר"ק ש' פושה ומכללישי2 .עי'במיוחס להראה"ע5 .עי'מאירי 4 ,פרשה
ף 6בכ"י ו84ב8 .עי,
61ewnי י'-י"א7 .ק"ג ע"א 8 .המוסגר הוספתי ע"פ המ"ר.

("

~yb
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רחלק הר'.

כה.

(א) ם אלהמשלי שלמה אשר העתיקואנשי חוקיה יהורה .במדרוגי
נ' טשלות אמר שלמה משלי שלמהבן דור (א' א') משלי שלטהבן חכם(י' א')
נם אלה טשלישלטהוגו' וג' שמותישלו שלמהיריריה וקהלת וג' ספרים כתב
משלישיר השירים וקהלתע"כ .שלמה המלך ע"ה אמר מראשית הספרער הנהעל
הסדרוהיהערוךבפי חכמי הדורות טשלטהעדחוקיה שכחכו וחברו לכתבי דקדש
וכאשר אז"ל נפייא טביב  9חזקיהוסיעתו כתשישעיה משלי ושיר השירש וקרלת
והחלק הר' טמשלי לא היהערוך בפיחכמי הדורותעל המדר אלא חכם זה יורע
משל אחד וחכם זה טשל אחד או שלמה הטלך כתבו כעין רטזים מפוזרים
ומפוררים באוצרותי 81וכשבא הטלךחזקיה אחריווטצא נם המשלים האלה מפורדים
באוצרותיו צוה לשבנא הסופר והעתיקםוכללם עםדבריו הראשוניםכיחזקיה המלך
הרביץ תורה נרבים כסו שאזייל בפי חלק  4א"ריצחק נפחאוחובלעולמפני שטן
(ישעיהי' כ"ז) חובלעולו של סנחרנמפני שמנו של חזקיהו שהיה מדליק נבתי
כנסיות ובבתי טדרשות טה עשה נעץ חרב על פתח בית הסדרש 6ואסר
כל מי שאינו עוסק בזה ירקר בזה בדקו מדן וער באר שבע ולא טצאו
עם הארץ טנכת וער אנפיפרם ולא מצאו איש ואשה תיסק וחשקת

סי

שלאהיובקיאים בהלכות פטאה ופתרהוכוי כדאית' התם ,ראה מה הכתוב אוטר
(דהי"ב ל"א ד') ויאמר לעםויושבי ירושלם לתת טנת הכהנים והקים למען יחזקו
בתורת"'י.ואולי עםהמשליםהאלהשהעתיקואנשיחזקיה סלךיהודההיו נםטשלים
אחרים סתומיםועסוקיםכענין טייש בקהלת(י"אמי) שמח נחור בילדותיך שבקשו
חכטים לנתז ספר קהלת בעבורו וכשראהחזקיה שהיו סתומים בענינים עמוקים ולא

להמון העם לא רצה לכתבם וננום והסתירם הה"ד
כפי פשפש ושמאהיו
ימלכים חקור דבר כלומר הדברים העסוקים הוא כבוד
כבור אלהים הסתר דבר
יר
לו
כב
מכשוי
אלהיםלהסתירם והרברים שבהם תועלתלהטוןהםכבור מלכים לחקורעליהם לכתבם
על מפרכי המלכים הםהיודעיםוהמביניםאיזה דברמגליםואי זה דברמסתיריםהה"ד
שסיםלרוםוארץלעמץולבטלכיםאיןחקרהיןהקר]לפוף שלשה6דברים א6ללבןשל
מלכיםולנבה שמיםולעמק הארץ .מהכתיבבתריההגוסינים מכסףויצאלצרףכלי,
[ ]1~25כלומר בהפרתהסיגים טהכסף אז ישאר הכסףזך ומהור מנליסינ וחלאה,
ויצא לצורףכליכפי חפצו נבחרונכבדכןחזקיהו הסתיר טה שחפץלהסתירודשציא
לשר דגשאר נאה ונחמד ,ועלידי וצדיכרבענין המלך השלים נם פסקתם אחסים

1שיר השירים רבת""א2 .ט"ו ע"א8 .כעין  rRכתב אבןיחיי
א וג'ל :וגל משלע
הנז' הן הנדברים ברוח הקדש הן הנאסרים בכח שכלוהיו משרבים יחד ורמח גןיסים רגש
עד בוא הזקיות טית ריס וגררו אוכל טועך פסולת בכח רוח הקדש תהל שח חיש שצ
משלי וט'* .צ"ר ע"ב6 .בכ"י המקרש8 .בכ"י לשלשנו.
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בעניני הטלוכה ,ופסוק גם אלה טשלי שלמה הוא דברי הסופר ותהלת הטשלים
כבוראלהיםהסהרדברוכבורמלכיםחקורדבר,ואולימפסוקזהדקדקולהסתירהנסתר
ולכתוב השאר .ב"ר 1וירא אלהים את כל אשר עשה והנה פוב טאד ר' חמא בר
חנינא פתח כבוד אלהים הסהר דבר טההלת ספר בראשית ע"כ כבור אלהים הסהר
רנר מכאןואילך כנוד אלהים חקור דבר דברי תורה נמשלו כמלכים שנא'(לעיל
ה' ט"ו)בי טלכיםיטלוכו ע"כ .וכחנינה ירושלמיפ א"רלוי [כתיב] כבור אלהים
הסתרדברעד שלאנברא העולםכבוד מלכים הקור דברמשנבראהעולם.ונוכללפרש
תורה ולא להרהר אחריהם .ד"א8
כבור אלהים הסהר דבר שלא תשאלעל פעמי
כבוד אלהים וטי זה מעשה מרכבהצא ולמד ממרעייה (בטרברי"בז')בכלביתינאמן
הוא ואומר (לעילי"אי"ג) ונאמן רוח טכסה דבר והנהישעיה ע"ה לפי שאטר
(ו' א') ואראה את י"י וגו' נאסר לו (שם ז') הנהנגע זה על שפתיך וסר
עתך וחפאתך תכופרויחזקאל אע"פ שרמז טעשה מרככה ברסניםעמוקים נקראבן
ארם ,וכבודמלכיםחקור דבר לחקור על התקנות והטייטת שתקנו וסייגו החכמים
ולרעתמאיזהפעם.ו"'מ הסתרצווי ומפרשים משפפ הכתובהסתר דבר כטדאלהים
ואע"פ שדודאביו אמר(תהלים צ"ונ') ספרובגוים (אח) כנודו כבר פירשתי כי
עמן הפסוק שלפתת בטעשה נראשית ובטעשה מרכבה וז"ש בפייב מחגינה' אין
דורשיןבם"בבשמם ולא בטרכנהניחיד אלא א"כהיהחכםומבין מדעתווכלהמסתכל
בדי דברים הללוראוילו שלא באלעולם טה למעלה טה למפהכו'וכל שלא חס
על כבודקונווכו' ,הא לסרת שנדברים אלו נאסר כבוד אלהים הסתר דבר ,וכתי'
בספר כן סירא 6בטופלא סמך אל תדרוש וט'ואיןלךעסק בנסתרות אבל להגיד
נפלאות השם בהשמירואויביווהושיעואוהביו בזה נאמר ספרו נטים (אח)כבורו.
מ6
וכשרמלכים חקור דברשאין לדברלפני המלכים עד שיחקור דבריוהיפנ .וי"
כבור אלהים הסהר דבר להסתירולהעציםעיניו מראות נרע ובזה טכבר את השם
אבל כבוד מלכים לחקור דבר המשפט בכמה דרשותוחקירות עד שיורע האמת:
(נ) שמיםלרום וארץ לעומק ולב מלכים איןחקר .בפ"א משבת  7אמר רבא נר
טחסיה אטר רב אםיהיוהיסים דעואגסיםקולמוסיםושסיםיריעותוכלבניאדםלבלרין
אין מספיקיםלכתוב הללה של רשות אטר רב טשרשיהטאי קרא שטים[לרום] וארץ
לעומקולב מלכיםאיןחקר( :ד) הגוסינים מכסף ושאלצורףכלי( :ה) הגו רשע
לפני מלךויכון בצרק כסאו .פעם הגועמן הסרה וטמנו (ש"ב כ' א') כאשר הונה
0ן המסילה ותרגו' נתפריד רשיעאטן קדם מלכא וכוי ומעם הפסוק כמו בעת
שמסיריםהסיגים טהכסף או יצאלצורףכליגן כשמסירים הרשע טלפמ המלך אז
יכון בצדק כסא טלכוהו )1( :אל תתהדר לפני סלך ובמקום נדולים אל תעטור:
(ז)כיפובאטרלךעלההנהטהשפילךלפנינריבאשרראועיניך.באלההזהיר את הארם
שיהיהעניווצנוע שלא יתהדרויתנאהלפניהמלך ושלאיעמוד בטקוםנרולים נלא
רשותםכי פוב אמרלך עלה הנה פובלך לשבת במקום שפל להעלותךלמקוםנכוה
מלהשפילך אם תשבלפנינריבוזה דבר ראועיניךכי אסתי הוא9ופנל אדם העולה

מט

 1פרשה ט"ו2 .פ"ב ס"א8 .ע" כש"י 4 .משנה א' 6 .זה שם בגמרא חגיגהי"ג
ע"א8 .עי,מאירי1 .י"אע"א 8 .נראה שטנפו ופא:כי כבר נתאמתדבר זהע"ימראיתהעין.
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למררנה שאיתראוי לה בעלי המררנה ההיאיורירוהו .בויק"ר ! ר' יהושע רסכנין
בשם הלוי פתהכי מזב אסורלךונו' ר'עקיבא תני לה נשםכןעזאי רפקמטקומך
שמם ושלשה מקימות ושבכדי שיאמרולך עלה ואל תעלה כדי שיאסרו לך רד
מופב שיאמרולך עלה עלה סטה שיאטרולך רר ורר[וכן] היה הלל אומר הגבהתי
השפלתי השפלתיהגבהתי ט"פ(תהליםקי"גוי) הטגביהי לשבת המשפילילראותע"כ.
[ ]1738וי"מ 2אשר ראועיניךכי אם תעמור בטקום גדולים יראו עיניך השפלות
ההיא והאמת היושב בשפל הטושבות הוא בפוח שלא ישפיף אלא אם יתעלה הנה
מה פוב ואם לאו לא יפחד טלהשפיל .וי"מ 8משפפ הפסוק מהשפילך למנינדיבים
אשר ראו גאונך וטפרשעיניך כמו (ישעיהב י"א)עיני גבהות ארם שפל .וי"40
כי טוב אטורלךעלה הנה ובאדבר זה שיאטרולךעלה הנה[טוב] סמה שאתה נשפל
לפני הנריב 6אשר ראועיניך שהושפללפניבני אדם[ואחרזה]יע~הו כסה טעלות
פובות להושיבו עםנדיבים .טרא"ת ז"ל מפרש צרפתי 6אל תתהדר לפני סלך
שלא יתהדר התלם'ר לפס הרבויתבייש לראות ,וסלך זה הרב שלומד חכטה שנא'
בו(לעיל ח' פ")1בי מלכים ימלוכו,ובמקים גדולם אל תעטור אל תשתוקכיאין
הביישן למרוכטרייא (נחמיה ח' ה') וכפתחו עמדו כל העם כי טוב שתשאל ותדע
ותשכיל ותמן מתא דבר ואוטר לך עלה הנה מהשפילך אם לא חדע דבר.
במם' ברכות 7באתר דלית נברהוי גבר ובאתר דאית גברלאתהוי גברדכתי'כי פוב
אמורלךוגו'(:וץ) אל תצאלריב טהרפן מה תעשה-באחריתה בהכלים אותךרעך.
אם ראיתשניבני ארם מריבים אל תבוא ביניהם לריב עם האחר ותעוור את השני
עד שתדע סבת המריבהכי שמא אותו שאתהמריב עטו הוא הנעלב טחכירו ויכול
להכליטךולוטרלךהודיעניעל טה תריכני וזה פעםפןסה תעשה נאחריתהבהכלים
אותךרעך .ד"א 8שלאיריב אפי' מריבתעצטו ואם ת"ויצטרךלריב עס המרועכ'פ
(פ)ריבךריב אתרעך וסוד אחר אלתגל .אלתזכירלורופיאבותיו.ד"א 8אםאתה
מריב עטו על דבר זה אל תזכיר לו דבר אחר שעשה עמך כשככרויהיה אחר הואר
לסוד .ר"א 10וסור שהוריעך אחרעלרעך אל תנלהו במריבתך .ובטם' סנהדרין פי
ננטרהדיןי 1דרשו בשעה שא"ל הבנה ליחזקאללךאמור לישראלאביךהאסוריואמך
חתית (יחזקאלפ"ז ג') אמרהרוח פסקוניתלפני הב"ה רבש"ע אםיבואו אברהם ושרה
ויעטרו לפגיך אתה סכלים אותם ריבך ריב את רעך וסיר אחר אל תנל( :ק פן
יחסרך שומע ורבתך לא תשוב.יחסרך שיקראה [הולך) רכיל ,יהמרך כמו יהרפך.
ן שאמרתהסור פעם אחר לא תוכל להשיבועודכי הטוציא ושם
ורבתך לא תשוב,כיו
רע עלתבירו סה תשובהיכול לעשות אפי' יודה שאמר שקראולילא שטעוהוראתו
כל שוסע הרברואפי' שמעו כולם הוראתו אולייאטינו הרבהוישקרו ההוראה ע"כ
אסר הכתוב ורבתך לא תשוב ,ואם הגוזל ואוכל אינו יכול לעשות תשובה שנא'
(ויקרא ה' כ"נ) והשיב את הגזלה כ"ש המוציא שם רעכי העול ואוכל למחר יהיה
 1כרשה א'9 ,עי' רלב"ג9 .עי' אבןיחייא4 .עי' מאירי6 .בכ"י מריבים6 .נ"ל
שמרא"ת ובא ר"ת סרבי ] [mtfאס תמרא שהביאו ג"כ בשאר מקומות בספרנו כסו לכוחל
י"ר ר'7 .ס'ג ע"א ואמנם שם לא נסמך הדרש על הכתוב שלנו .ובכ"י כתוב זח בטע
,ות אחרי
הכתוב  wanאחריו אל תצא לריב מחר וכו'8 .ע ,,רש"י9 .ע" אבןיחייא10 .ע
 .סא,ה
 11ט"ר ע"ב.
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 6מטתויחזורכפליכפלים צמה שנזל אבלבמוציא שםרעאינוכןי
.ר"א2לאתשוג
ם
ד
א
ר
ו
ב
ע
ב
טנז'(ישעיהל' פ" 0בשובה ונחתופעם הדבה שמוציאיםעליךבני
נלוי
הטור לא תשוב שלא תפח במקום אחר אלא נדה ונעה לא תפסקמפיכלעוברושב:
(יא) תפוחי זהב במשכיותכטףדברדבורעל אפנים פרש"יכעיןכפתוריןטצויירין
על משכיות כטףוכר ודונסהו (תהלים פיח
[נשאתין אימך אפונה מכוססת
ומזשבתבקרביואין זה מנד אופןוגלנל שאלו
ןהיהנקוד פת"ח תחת הפ"א כמו
פ"כ"
האופניםולאיפולבונקודת חפףקם"ץ .י"מ 9האל"ף נופפת ומשפפועלפנלו"'מ'
שאינה טספת והפעם כמו תפוחי זהב במשכיות כסף הם נאים ונחמרים כן הדבר
הדבורעלאופן וסררואית מנלה סורואית מוציארבה .ומתוךדברי הרמכ"ם !"ל
נספ' הסורה ניאת שמפרש אפני
חו.כמופניווזה לשונו 5מועתק מלשון ערבי
שש
ללשון עברי אמר החכם תפו זהב במשכיות כסף לנך לשמוע פ" זה
הענין אשר זכרכי משכיות הם התפוחים מסובכים ר"ל שיש בם מקומות מפותחים
דקותהעינים מאד ממלאכת הצורפים נקראו משכיות מפנישהעיןיצף בהם ותרעם
וישקףואיסתכיוהוא אומרבדמיון תפוחיזהב אשרבטשכיות כסףאשריפתוחיו דקם
מאד כן הרבר הנאמר על שני פנים ועתה דע וראה טה נמרץ זה המשל נזכרו!
[ ]2786המשל המתוקןכי הוא אומרכי כל מאסר אשר לו שתי פכם ר"ל שיהיה
לועניןנלויוענין נמהרצריךשיהיההחיצון נאה ככסףוהפנימי נאהמן הראשוןער
שיהיההפנימי כשנערכהולחיצוןכערך הזהב אל הכסףוצריך להיות החיצוני נאה
עד שיורה למסתכלבועל מה שבתוכו כמו פתוח הזהב המצופה לשבכה אשר בה
תפוחי כסף דקים מאד וכשהםנראים טרהוק או ראיה בלא התטפחת יעלה על הלב
שהואתפוח כסף וכשיתפנן שם השבמי שישלופבעיניו יתבארלו מה ש"שבתוכה
וידע שהוא זהבוכן הם משלי הנניאים חיצומהם חנטהמועילה נדבריםרבים דאחד
מהםתקוןצרכי חברתבני אדם כמו שיתבאר נספר משלי והדומה לו ופגימותיהם
חכמה בידיעת האטתעל תכונתה עכ"ל ז"ל(:יב)נזםזהבוחלי כתםמוכיח חכםעל
אזן שוסעת .פירש"יוחליכחסעדי קבוצתוהבוחלי כסו(הושעב'פ"ו) נזמה וחליתה
כש(שירז' ב') תלאים כלומר פאר וחמרה .נתוכחהצריך שני דברים ואז תהיה
הפוכחה בטשפפ הא' שיהיה השכיח חכם בדרכי ההוכחה שאם לאיהיה חכםאיך
יוניהוהשני שיהיה הפכח מקבל התוכהה לעשותה ואף אםיכבדעליו במעשהכי
לד'כיסותבעמןזה,יששאיפשוסעתוכחתכללוישששומעהתוכחת
בני ארם
אבלאית משתדלבעשיית המעשש שטצוהו המוכיח לעשותםוישששופע אשתרל
אבל כשרואה שהמעשים ההם קשים לעשותםיקפוץירולעשותםויששופעומשתרל
בעשייתםאפי'יכברועליו ונו הכתוב מדבר ואומרנזםזהבוחלי כתםוזוכיהחכםעל
שןשומעת .ובסס'ערכין7מדברנעניןהשכחה,ובמס' ב"מ9איןליאלאהרבלתלמיד
תלמידלרבמניןג'ל הוכח תוכיח וכטהספריםמלאיםעל כלנדותםכעמןהתוכההועת
:לז6כצנתשלנביוםקצירצירנאמןלשולחיוונפשאדוניויזהיב.איןהשלנמשובח

נח"ים

יר

י עצש,יאת חכהוב
 1נראה שנפל כאן פעות בכ"י כי המחבר סותר מיניה ~יה דבי
מויקרא הגיא עם זה לראיהכיצריך להחזיר הגזלהבעין9 .עי' אבןיחייא8 .ר' יוזה בן

שאח בטפר השרשים שרש פרחוע' מכלליופי* .עי' במיוהט לחראב"ע6 .בפתיחה לספרו.
8בכ"י אף .ז פףץ ע"ב"58 .א ע"א.
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בקציר אבל צנתו משובחתע"כאמ'כצנתשלנביוםקציר .צירנאמן[לשולחיו] ,כתרנו'
אזגדאטהימנאלמשדרויליהוכןת"א(בראשיתל"בד')ושלחיעקבאדשין .ונפשאדושו
ישיב,כי השולח כמעת שנפשו דבקה נשליח ובשובו משליחותו נאמן כאילו משיב
נפשאדוניו השולחו ,או יהיה ישובטענין (ישעיה ל' ת"ו) בשובהונחת .וי'ימ נפש
אדוניו ישיב שמשיב ומביא חפץאדוניובידו והמעםכמו אםיש אתנפשכם(בראשית
כי'נ מ')(:יד) נשיאים ורוה וגשםאין אישמתהלל בטחתשקר .נשיאים הם העשים
נקראיםכן בענור הנשאם מעל הארץ כמרייא(ירמיה נ"א מעלה נשיאיםמקצה
ארץ ,ומעם הפסוק כמו,הכ! זהכי עת שהשמים מתקשרים נעבים והרוח מנשבת
מצפים כל העולם לממר וכשאין מפרהרי אותוצפוינבובכן המתהלל כמתנה כך
י העירמייחלים ומקוים למתנה ההיא ואם
וכך צדקה אתןלידפלוני הגבאיוכלעני
הוא שקר נטצאו כולם באסםתקוה .וכירושלמי מסי תעניותי בעכור ד' דברים
נשמים נעצריםבעוןע"זונלויעריות ושפיכות דמיםופוסקי צדקה ברביםואינםמתנים,
בעון ע"זטנין (רברים י"א פ"ז)פןיפתה לבבכם וכתיב בתריה ועצר את השמים וע',
נעק ש"ד מנק (בטרבר לזה ל"ג) כי הרם הוא יחניף את הארץ בעבור הדם
ששופכיםיחניף הארץ,מנילויעריותממן (ירמיה נ' ב')ותחניפי ארץ בתזטתך טה
עונשו של דברויטנעו כנימם ומלקוש לא היה ,נעון פוסקי צדקהברביםואינם
נותנים טנק נשיאיםורוח וגשםאין איש טתהלל במתתשקר .חמשה שמות נקראו
להםלעבים איד עבענן נשיאחזיזוכוי כדאית' התם(:סו) בארך אפיםי4תהקצין
ולשק רכה תשברגרם .פי' באיש ארך אפיםובעללשון רכה יפותה הקצין וישברו
נרטיו .ורש"יפי' כעוד שהכ"ה מאריך אפוואינו נפרעטהרשעים יתש לב לפהוהו
בתשובה ולשו! רכה ותפלה ותחנונים תשבר חווק הגזירה הרעה .פייא2בעבורשהקצין
טאריך אפועל העובריםעלפיו יפתוהוויכלולו ולשונםהרכה תשמרגרמיוועצטיו:
(פז) דבש מצאת אנול דיך פן תשבענו והקאותו( :ין) הוקררגלך טביתרעךפן
ישבעך ושנאך .ותחזור האהנה שנאה .ותרנום הוקר רגלך כלארנליךמענין(תהלים
ט'י"ב) לא תכלא רחמךממני ועיקר המלה מנייקר והיקרים מועפים בעולםכאילו
אטר סעפ הכמסה טביתרעך .והרמב"ם ז"ל  9פי' דבש טצאת אכולדיךכי הוא
מדמה הטדעאל [ )1748המאכל ונכר המתוק מכל הפעמים והוא הדבש בפבע
כשירבו לאכול ממנויעורר האיצמומכאויקיא וכאילו הוא אומיכיפבע זאת ההשגה
אעפ"י שהיא יקרה ומכוברתובה תכליתהשלימותאם לאיעטור אדםאצל גבולהראוי
לו ולא יתגאה לבו בשטירה יתהפך לחסרון ושפכת כאשר .אכילת הדבש אםיהיה
בטשפפ ובשיעוריזון הגוףויערב[לו]ואםיוסיף על הראוי יאברהכלsyכןלא אטר
פן השבענו וקצתבו אלא והקיאותו וע"זהענין רמז(לקטן כתוב כ"ז) אכול דבש
הרבות לא מובואליו רמו באמרו (קהלתז' פ"ז) ואל תתחכםיותר למה תשתומםוכוי
כמו שכת' בפייא מסורה הנבוכים* .ובמס' חגיגה 5הוקר רגלךטביתרעך אלתהי
רניל לחטואולהביא תמיר חמאות ואשמות לבית הברה שנקרארעך שנא' (שה"ש

פ""

2ע" במיוחס להראג'אן.
 a'/e 1ת"ג ולשון פירושנו משונה מלשט הירושלמי בקעתו.
8מורה נבוכים ח"א פ' לרב וכן הביא דבריו הרלב"ג4 .צ"ל חיא פ' '4ב6 .ז' ע"א
רק סתם :הוקר רגלך מבית דעך בחטאות ואשמות הכתוב מדבר ,וקצת יותר נסבא ושש"י.

084

10
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ה' ןקזהדודיוזהרעיוגר ע"כפןישבעך ושנאך כטר"א(ישעיה א' י"א) שבעתי
קולות אלט(re):טפיץ וחרבוחץ שפ 1איש עונהברעהועדשקר .טפיץהואכעין
8פ"8וכיוצאבותקראכןלפישהואמפחלץהסלעיםע"ר(ירמיהכ"ח"5ד)וכפפישיפוצץ
סלע(ובשמרתהסלעיםיתפוצצוויתפזרוהסלעיםערשקר)1ופעם הפסוקשמי שעונה
ברעושעד שקר אע"פשלא הכהובשלשהכליםהללומפיץוחרבוחץשנון[כאלו הכהו
בשלושתםיחד]  9ולפי שלשוןהרע הורג שלשה האוסרווהטקכלוומי שנאסרעליו8
ע"נ אסרטפיץוחרבוחץשנון כנגדנ' .ובטדרש' כמה קשהלשוןהרעשהוא כננר
כפ שהחרבממיתכןלשוןהרע מטית כשם שהחץזורקו ואשיכול
מדנרים
ל~
ךSS
להחזירוכn
שק דמע ע"כ .ובמדרש איכה 6רי חנינא בר פפא טפיץ וחרב וט'
י אוחםבנויםל וחרבעל שם(ויקראב"ול"נ)והריקותיאחריכם
ספיץעל שםוהפיץי"
חרב וחץ שנקע 5שם(יחזקאל ה' פ" )1והשלחין אתחצי הרעב הרעים בהם הכל
לטילמיושעובהברעות עד שקראלו ישראל שהושיבו ואמרו (שטות ל"ב ד') אלה
ישראל(:ים)שן רעהורנל סוערת טנפת בונד ביום צרה .בא להזהיר שלא
יבפח האדםבאיזם שנדבים צרהכי טבפחו כשן רועה ושבורהורנל סוערת ורצוצה
שאק בהם תועלתלבעליהם.לא בעת האוכלולא בעת המרוצה .פ"א שן זה שן
PSenויופהשןורנל משל אחר כשן הנשברתוהרנל מועדתעליהתסעד והכשלכן
מבפהבנדביוםצרה .ובמדרש איכה 6אסרו ישראללפני הנ"ה שן רועה השן
אכלה ומדקה [אחריה] ולמהשן רועה אוכלתאותנו ורגל סועדת [רופסת] אותן
מפט בפחונה של  1'9שבגדפ נצורתביוםציההוי לזכריהי'י"נ)ויהי כאשר קרא
ולאושטעו ,ד"א ושק רועהורגל טועדת] שן טערערהורנל מפטמטה אטר הב"ה
אניאמרתילישראלבגדובע"ז ובפחובי והם לא עשוכן אלאבגרובי ובפחובע"ז.
ותרגוםשןרועהשינא משתא(:ט)סעדהבגדביום קרהחומץעל נתר ושרבשירים
 .טעדהט"ו"(איוב כ"ח ח') ולא ערה עליו שתלוכן [תרגום]ויסר פרעה
עללנרע
(בראשית ס"א מלם ואעדי פרעה ופעם הפסוק כמו הטעבירטעליו בגד ביום קרה
שהצינהמזיקתווכן כמו החומץ על נתר שטתטסמס ונשחת כן שר בשירים על לב
עצב כטרש (נחטיהב'ב')אין זהכי אםרוע לב שע"י שטנגניםלפניוטוסיףטכאוב
ויפןעל מכאוסושט ew~e .מעדה טנז' (ישעיה ס"ד ה')בנדעדים והםבלאיהכנרים
ושם בפלס ולטכסהעתיק (שםכייני"ח)ובלאי הבנדיםאיןבהםתועלת כיסות הנשטים
יספניהצנה 10 D"s1 .מגז'ועריתערי(יהוקאלכ"גי"ג)ולבונני
שהםםקכנימנום]בנטדיגינמששיעל
עריי
אינםמצילים אתבעליה סצנת החורף שלובשם כלא זטנםכן
ו9רבערריםעל לברעסננן שלאנעתו t~ff"1 .לברע שפעטולב שפרולב שטר
שפעמים שהאדםשוכח יעףעזי שרבשירים
המאעצניויש האטת טעדה
"וא דואנ על דבר שעבר ישכחינופ בשירים
(ה
מתש
ולפעמים אינושיכחוויכולי 19הא
סי

א"

חרמ"ש חל 6המסוגרים בחצי עגל נראים מח כמיותרים9 .כן או בדומה לזח מאח
6חסר פה השוף עם המפיץ וכן הסר
14סיף8 .ע" ערכין פ"ו * .artpמדרש משלי.
מההריטח דוקר
בורנסי המראש אבל בכ"י רומי טסף כסו שכעיר חו"ש באבער
כתוב כזח אינו
וממית כן להרר דוקר רסמית8 .פתיחתא הג ושםשיעי בלשון עי"ש.
במקרא ובמדרש :שם וששךח' בנ at~Pn 5מצא בדגרים נפחד"ר6 .פתיחקאהגיל.
9עי ,רשא10 .ע1ו קנחקי ,9 11 .רבת סערות  19נראה שנ"ל אולם.

'

במימי:

ש
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אבלהרה"געל דברההוה לאישכחינונובשוםשיר.וי"טמעדהמגזיועריתערי(יחזקאל
כיני"ג) אנל טפרים אותו ע"ד אחרת כלומר מי שסערה ולובש בנדים ביום קצה
[טככסם בחומץ)להעביר הנתרסכלוכלכןושרבשירים ?ל לברעע"ינעימתוונגשיו
פריגוניו ורזייה דרשו ושר בשיריםוגוי זה המלמר תורה לתלמיד שאיפ טני4
ובאיכם רבתי 2ר' חנינא מתח סערה נגר ונוי לטה היו עשרת השבפים ויהורה
ובנימיןדומץ לשני בני ארם שהיו מתכסים כשטלה חדשה ביטוח הנשמים והיה זה
נוגר בה טכאןוזה [ )1746בוגדטכא![,ער שקרעו אותה]וכו'עד שגרמולירושלים
שתחרב ,ד"א מעדה בגר ביום קרה בשעה שנזרונ נ"נ לישראל הערה מהםשני
לנושיןבגדי כהונהובגדי טלכותביום קרהביום שקראואלה אלהיךישראללשטותל"ב
ןבדקחבית ראשונה ומצאהחוטץשנייה
ר') חומץעל נתר לאחדשהיהלו טרתף שליי
ומצאהחומץ שלישית ומצאה חומץ אטרטסתייע רכולה בישא,ושרבשיריםעללב
רעכל דזטרזטראלעיי לאנפיל באורניה דרקרא 5כלוס' באזניבני אדםכקכלחטר
זיטרא ברא דמפשא לא שמעוכו' כראית' התם( :כא) אם רעב שונאך האכילהו
להםואם בטא השקהוטים( :כב)גי גחלים אתה חותה על ראשו ויני ישלםלך.
אסר חכם אחד טהכמי הסוסר 4הזהר שלאיהיהלך אויב ואםיהיה ל השתדל
שיהיה הפכתךלועונשו.חותהסי' לתהות אשטיקוד(ישעיהל'עיד) שפעמו כסו
לקחת וטשפפוכי גחלים אתה חותהוטשליךעלראשו .ופעםהפסוקיםלהזהיר כדרך
מ"ש שאול לרודע"ה (ש"א כ"ד כ') וכי ימצא איש את אויבו ושלחו כררך פובה
"'י ישלטך סובה תחת רעה היוםהזהאשרעשיתליוכןהכתוב אוטר~עילכ"דכ"פ)
אל תאמר כאשר עשהליכן אעשהלו אלא אם ראית שונאך רעב האכילהו לחס
ואם צמא השקיהו מיםובזה אתה מכלימו הכלמה גדולהכי גחלים אתה חותה על
ראשו שהוא עשהלך רעה ואתה גמלתו תובה ויני ישלםלך שכרפעולתך .ונמם'
מגילה פ"א 5דורש פסוק זהעל אסתר שזימנה את המן אם רעב שונאך
י וי"י
ג
ו
ישלםלךאל[תקרי)ישלםלך אלאישלשנולך .ובב"ר פנ"ד דרשוהועליצר הרע
האכילהו לחם מלחטה של תורה שנא' (לעיל פ' הי) לכו לחמו כלחטי ואם צטא
השקיהוטים ממיטה של תורה שנא' (ישעיה נ"ה א')הוי כל צטא לכו לטים וכן
בספרי פ' עקב ובאגדת תלים פ' ל"ג(:6כנ)יותצפון תחולל גשםופניפנזעטים

לשוןסתר .טעם תחולל כטו תטנע טגז' חלילה כלנטר רוח צפונית טונעת הנשסים
כי מפזרת העבים בכל פאותוכן מנים נועמים מונעים לשון הרע הנאסר בסתר וכן
אסרו בטס' יוטא 7קפורת מכפרתעל לשון הרע יבוא דבר שבחשאי ויכפרעל דבר
שנחשאיכי כשיבואהרכיל לרבר לשון הרע ומראהלו האחר שכננרופנים מעסים
ימנע טלדנרו ,כלל הרכרים אזהרה שלא לקכל לשה"ר .ד"א 8כטו שהרוח הצפון
תמנע הנשמיםכן לשון סתר מונע פנים נזעמים כי הזועם וכועס ובא תבירווטוכיהו
ן דרשו חוייל W"D1
בסתרעל סדת הכעם לאזזמוכיחו עד שמסיר כעס טלבו .וכ
2פתיחתא י"ס וקצת שימיים שט.
ן קל"ג ע"א.
1אילי
בדמ"ר אגל
8כ1
במהד' באגעי (בןבעיד ע' דקך) ייקרא ,ימלחלעיי אולי נשתבשה המןמסלחא"עייל
 ,אמנם
מאין לקח מתברגוכי אקרא פתרונובני אדם רק? 4לא מצאתי רקכעין זח במנחר הפנינים
שער החכמה6 .ט"ו ע"ב6 .צ"לפי ל"ר 7 .ת"ד ע"א8 .ע,,מאירי.
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מתעניתי חחולל מעם! הטמעה ונילאיירשמעוןבן פזיאין הגשמים נעצרין אלא
כשביץ מספרי לשה"ר שנאי רוח צפוןוגוי .וי"מ 9תהוללמגז'ותחולת ארץ ותבל
(תהלים צ' כ)מענין הנריאהוהלירה כלומר רוח צפקתניאותוליר הגשםכןלשה"ר
יופללויולידפניםנזעמים שיחרה אף השםבו .ד"א לשק סתריוליד פנים מעמים
כיהרגיליקטהועטיםיזעמוה 81לאומיםאין אדםמקבלו בסנר פניםיפות .ד"א פנים
נזעמיםיולירלשון סתרכי האדם שפניו מעמיםידעובני אדםפני לשון סתרושינק
מסתרבלבבוולכךפניו נזעמים .ד"א פניםנזעמים יולידו לשון סתר כי המראה
לחביריו פכםנזעטים ישתדל האחר להכותו כלשון כדי להוריע מוסיו( :כד) מוב
שבתעל פגת גנטאשתסריגיסוביתחנר .כבר פירשתי פסוק זה תחלק ני 4וכפל
דגהלפישהזכיר בפסוקשלפניו לשק סתר והוא לה"ר כאשר פירשנו למעלה סטך
כ 5עורבלטיטכי אשתמדינים כמו כן בעלתלשון הרע ע"כישלהתרחק מאהלה:
(כם64מיםקרים ע 5נפש עיפה ושמועה תובה מארץ הרחק.העיףהיגע הרבהוכל
הינעים צמאיםלסיםכי הם מתחסמיםעלידי היניעה ומשתוקקים לטים וכמו שמים
היש על נפשעיפהכן שמועה פובה מארץ טרחק ,ומעם מרחקכי הארץ הקרובה
שמועותיה דבר יום ביומו אבל ארץ מרחק שאין שטועותיה בכל יום מתאוה
הארם לשפוע ממנה שמועודן פשות ואזהרת פסוק זה שראוי 5כל אדם לבשר מוכית
ולמבוע מלבשררעות .בייר 6טים קרשוגוי מה שמועה [ ]1768מובה[מכרך] הפוב
והטפיב[אףמים-9ים הפובוהמפיג] וכמיםשכק'ריםעל נפש עיפהכן שמועה תובה
מארץמרחק שעריצחק בהר הטוריהנתבשר לרהבתזוגו(:מטטעיז נרפשוטקהי
משחתצדיק מפ לפמרשע .הטעין כשירפסוהווירטסוהוברגלים וכן סקור המים
דגדרם ישחתכןהצדיק כשהוא מפלפני רשעברצונו הרי השחית את סקורוכיפי
הצדיק מקור מיםהיים לכלבאי עולם ואם מחמת יראה ופחד מהרשעיםאינו טורה
בני אדם בדרךישרההרי הואמעיןניפשוסקור משחת ,נרפשכמו גרסםכיאותיות
בומ"ףמההלפווז .ובב"ר פלייהר"י ברסימוןפתח מעיונרפשוגו' כשם שאי אפשר
למעין להרפש ולסקור להשחת כך אי אפשר לצדיק למוס לפני רשע א"ל הב"ה
לררם היה עשו טהלך ואתה שולח אצלו ואומר לו (בראשית לזב ה') כה אמר
עברךיעקב ע"כ,וכן בתנהוסא פ' וישלח דורש פסוק זה עליעקב עם עשובאסרו
(שם) כה תאטרוןלארונילעשו(:כז)אכול דבש הרבות לא פוב והקר כבודםכבוד.
פי' אע"פ שאכילת רכש הרנות לא טוב חקר כבוד הצדיקים איתכן אלא כל מה
שהחקורמוהר] אחר כבודםתמצא כבוד אשר לאיכלותובה אשרלאתסוף .ורכינו
סעדיהז"ל פי' 6אכול רבש הרבותלאפובכ!אםיכבדוךחבירךעדאיוחקרלאפוב
שהם מבקשש מטךהנמולעלנכורם ואם לא תוכל לגמלם ילבשו תלנושת תרעומת
ואולי תהיה תלבשת שנאה ,ומעם והקר כטרם כבוד מבקשים מטך כטד על הקר
כנודם.ורש"י ז"לפי'לאכול דבשיותר מדאירם[ ,הדבר] לרורש בטעשהטרכבה
ושמ"בלנוצתלרביםועם הארץטגלגליסיעל הדנרים ושואלים טה למעלהמהלסמה
וח49כטרם כבודוהיכן ההקרראוי להיותבדברי חכמים אשר כשדםכבורבגזירותיהם
,ז' ע"ב8 .ש ,במיוחס להראב"ע8 .בכ"י יזעמו ושא לישנא דקראלעיל נ"ר כ"ר.
*ע"לעיל לכתוב כ"א ט' '96 .ב"ז8 .ע ,,סבוא .ו
גדשם מלגלגים.

גרש"י
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יש לשואל לשאול טה מעםגזרוכךומה טעםסייגו ככלמירהונזירה,וי"מי שפעם
הפסוק טוסב על פסוקשלפניו כשם שאץטוב לאדם לאכול דבשהרבהכןאיןטוב
לחקורעלכבודם כבוד הצדיק למהספלפני רשע וכבור הרשעלמה נברכיהואטביא
עצמו להמים דבריםכלפי מעלה נמצאת אוטר[גם] הפסוקשאחריוקשורעמובפעם:
(כה)עיר פרוצהאין חוטה איש אשראיןטעצורלרוחו.כיהטפיחדבריםכלפימעלה
במה שלא הורשה rtwמעצור לרוחווהרי הואכעיר שהיה בה חומה ונפרצה או כמו
שלאהיה לההומה מתחלה שנכנסיםויוצאים כה שלא ברשותכןסי שאיןלו דלת
על שפתיו לשמור טוצא שפתיו לעצור אסריו ,ופעם לרוחו כסו וברוח שפתיו
(ישעיהי"אד') והואהדיבור:

כר.

(א) כשלגבקיץ וכטמר בקציר כן לא נאוה לכסילכבור .כי כשרואה שהם
טננדים אותו לאיסור טכסילותו ,שטר שלג ומטר והשלגגרול מהמפר לומרשאין
נאה לכסיל שם ככוד לא מעת ולא הרבה .ופעםכשלגבקיץכי הששמזיק לתבואה
הנאספת בקיץ אויהיה קיץ שם כולל התאנים והצמוקות כמרכא(ירמיה ט'י"ב)
ןוקיץ (שם פזזבי) הלחםוהקיץוגו' ונקראנכןלפי ששופפים אותםבחטה
ויאספויי
ר
ו
פ
צ
נ
ו
מ
כ
.
א
ב
ת
ם
נ
ח
שהצפור טדדת
לנור וכררורלעוף כן קללת לו
ליבש( :ב)
חנם[לחתבואלמקללה ,והטכתכ לא
תמיד מקנה והררור מעופפת טמעונהכן
תכאבאלייף וטעם המכתב שלא תבא לאשריקולל אלאלמקלל.ואניצריךלהוספן
ביאורלשני הפעמים ,פעם המקרא כאשר במהרה תעופנה הצפור והדרורכן נמהרה
תבוא הקללה למקלל בחנםאו כאשרתעופינהואינםכן הקללה לא תשאלמקוללרק
עלראשהמקלל תחולועלכן אמר בסמוך(כתובד') אלתעןכסיל כאולתוכיהכסיל
המקללךאעלך לחוש ממנו( :ק שופ לסוס מתג לחשר ושבטלנוכסילים .המתג
הוא הדרבן וכמו שהשוט לסוס והטתנ להמור תקנתם כן תקנת הכסילים להכותם
בשבפ(:ד) אלתעןכסיל כאולתופן תשוהלו גם אתה.זהו במקום שמכיריםשניכם
אבל במקום שאיןטכירין אתכם [( ]1766ד)ענהכסיל כאולתופןיהיהחכםבעיניה
והורע במענך כי הוא הכסיל ואתה החכם .ר'יא אל תען וט' פעם 9אחת או
שתים אבל אם ראית שהוא טמאן וטסרב להודות על האטת ומחזיק באולתו רוב
פעמים[אז] ענה כסיל כאולתו פןיהיה חכםכעיניו .ד"אראויהיה שלאתעןכסיל
כאולתו ממעם שלא תשוהלו גם אתה אבליש מעם אחר שאתהצריך לענותאותו
מחמת [זה] ענה כסיל כאולתו פןיהיה חכםבעיונו[ .במם'] שבת פ' בטהטדליקין8
ואף ספר משלי בקשולגנוז מפני שרבריו סותרין,ה אתזה וספני מה לאגנזוהו
אמרי ספר קהלת לאעיינין ואשכחיק פעטא הכא נטינעיין ניה וטאי דבריו
סוחרין זא"ז רכת' אלתעןכסיל וכתי' ענהכסיל לא קשיא כאןבדברי תורה ענה
כסיל האבטילי דעלמא אלתעןוכו' כראית' התם .וכן דרשו  4sutבפסוק ראשנם
אלם צדקתדנרון (תהלים כ'ה ב') מה אוטנתו של אדם בעוה"ז שיעשה עצת ebR

ילת

!ש' מאירי9 .בכ"י מרני8 .ל' ע"א וקצתשיפייס קם4 .השלין א"ט ע"א,
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יפל אףברברי תורהכן ת"לצדקתדברו! )1(:טקצהרנלים חמס שותה nSwדברים
בידכפילי טקצה כסו טקצץ כמו שוגג ומשגה ופעם הסמוק מ .שנטנע לעשות
צרכיו בעצטו והואכורתרנליו ושולחדבריםבידכסיליהיה תגטולו שיחמסוהוהכסיל
כייפסיד השליחות ונמצא השולח שותה חסם ע"ד איש שותה כמיםעולה(איוב ת"ו
פ"ו) .ד"או טקצהרנלים מגזי קצה כלוטרסי שטרחיקרגליו אל הקצהואינוהולך
לצרםושולחדבריםביד כסילבשכרזו חמסשותה הפך סמ'יש למעלה (כזהי"ג)כצנת
שלנביוםקצירצירנאמן לשולחו .ורשי'* ז"ל פי' מקצהרנלים שותהחטטמיששולח
דבריםנידכסילהרי הואטקצהרנלישלוחים הרבה לחזור ולשלוחולהקן טהשעיות
הראשוןאשרשלחובתחלה ושותה חמס שתבירוזועףעליועלהשליחות .ובתנחומא
פרשת שלח דורש פסוק זה על המרגלים שהוציאו דבת הארץ ומוציא דכה הוא
כסיל( :קדליו שקים טפסת ומשלבפיכסילים.דליופועל עבר שרשודללטענין
ד6עימ לטרום לשעיה ל"הי"ד) כלומר כמו שדלו ונכהו שוקי הפסה טן הארץ
ללהלך בהםנכקכן הטשלנפיכסילים לאיכון .וי"מ9דליוציווי ומשפפו
ואשיכי
דלו הלס"ד רעשה וניתוספההיו"דלרפיון הלח"ד ונא כמו תהומותיכסיוטו (שטות
פ"ו ה') שטשפפויכסוטו ופעם הפסוק דלוותלו שוקים מפסח וכןדלו משלבפי
כפיליםוהעמן הוא שאםיתלווירלושוקים לפסח לאיוכל להלך בהםכן אםישיטו
משלומליצהבפיכסילים לאיועיללו .ויייט'דליוסגז' (תהלים ע"פ ח')כידלותי
טאד כשם ששוקי הפסח דלים ונחלשיםכן המשלבפיכסילים .ונוכל לפגש קשור
עם פסוקשלפניולפי שאטר טתחלהכי השולה דבריםביר כסיל הוא הטקצהרגלים
הוסיף ואטרדליו שוקים טפסח אחר ששם משלובידכסיל וקראו פסחלפי טעשיו:
(מ)[נצרוראבןבטרנטהכןנותןלכסילכבוד] .בש' הזרוע 4א"רוירא אמררב כלהשונה
לתלסז שאינו המןכאילוזורקאבןלמרקולים שנא'כצרוראבן בטרגטהכןנות!לכסיל
כבודואיןכנוד אלאתורה שנא'(לעיל ר ל"ה) כבוד חכטיםינחלו ,א"רחטאברחנינא
כל העושה פונהלסי שאינה סכירה כאילוזורק אבן לטרקולסשנא' כצרור אב!וגו'.
הקסחי6פי'במרנסה קבוצת אבניםביחד וכתי' (לעיל י"מי') לא נאוה לכסיל תענוג
ע"כ .ד"א כצרוראבן בטרגמה וגו' פי' כצרור אב! יקרה במקום רגימת אבניםכן נותן
לכפיל כבור,כציור סגז' (לקמן ל'ד).מי צרר טים כשטלה והוא לקור ,אב!טענין
(שמות ל"תו') ארבעהמורי אבן ,בטרגסה מעני! (במדברי"די') לרגום אותםבאבנים,
ולדעת הטפרש הזה אנן וכנוד שקולים ומרגמהוכסיל שקולים .שיא פעם כצרור
טענין ) DIDYפ' פ') ולא יפול צרור ארצה ובלשון חז"ל חצי מק צרורות והוסיף
ביאורו אטר כצרור אבן במרגמה אטרכן להורות על הצרור שאינומענין (שה"ש
א'י"נ) צרור המור להורותעל אבן שא.נומענין ד' מורי אבן ובמרנמהמענין ארגמן
כטו (תהלים מ"ח כ"ח) שרי יהודה רגמתם  6כלומר כאבן או צרור קשור בכנר ארגטן
כןפתןלכסיל כבורויהיהאב!וכסילשקולים וסרגטה וכנוד שקוליםויהיהכצרור אנן
כטו אדמת עפרפניאלב' כ') נהרי נחלי (איוב כ'י"ז) וכיוצא בהם .והסתרנם
סרנם בטרגמה בקלעא כלוס' כצרוראבן נקלע שאינו נשאר שם אלאלפי שעהכן

1ע.
 ,ברכת אברהם2 .ע ,,במיוחס להראב"ע8 .ע" מכלליופי4 .חולין קל"ג ע"א.
6עיי ספר חוקה רפרופי רפ"ק שרש רגם8 .גם מנחם הבר רגמתםעם ארגמןע" רש"ילרוטלים

פופועי' בטטחס להארע פה,
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נות!לכסיל כטד בקשעלו אחר שעה והנה נ ]1768אינצ* וי"טי צחראבןענק

של פממםהקשורבפופ:נפ) הותעלהבידשכור ומשלבפיכטילים:ר) רבטירלל

נל ושוכר כסיל ושוכרעוברים.בני ארםמשליכים החוחסיריהם אכל השיפר l~WW
נו דעת ולא תבונה טעלה החוחבירווטזיקו כן המשלבפיהכסיליםהמזיקים ומהו
הטשל שאוטרם רב מחולל כל שהב"ה ברא את הכלוק את הכלככסילים כחכמים
ואינו ככשר ורם שאינו שוכר אלא הבקיאיםבמלאכה אלא שוכר גםכפיליםועוברים
ופעםעונריםהעוברים בשווקים וברחובות וזה המשל מביאם שלאיתעסקובשים
חכמת מלאכה .וי"מ 2פעם ושוכרעונרים שאיםמיקרקבפועלים רק אתזה שעוכר
תחלה שוכרוי ורז"ל [ררשו] 8רבטירלל וע' הב"ה שווא רבואדוןעל הכל טרלל
כל העולםלפי' זן אותם כלם כאחרוזה שאוטר ושוכר כסילושוכר עובדיםכלוט'
הכפיליםוהעוכריםעלטצותיוזן אותם כלם כאחרכסוהחכטיםוהצריקים .וכןפי'
ר' דור קטפי ז"ל בשורש חול .4ובשרש שכר כתו' בשם ר'יונה המדקדק
!"ל רב מחוללכלהרבהגדול בעם מחולל הכלומושלבעםונותןשכרלכפילומבריחו
[בעבודתו]וכ! שוכרעובריםוהםהסרבניןוכטוהולנסתרנ'נ')טדועאתהעובראת מצות
המלך .ונשםר' סשהאחיו bSt,tכת' שפירשככהוהויודבוקעםהפסוקשלפניוחוח
עלהביד שטרוגו'ופי' רבכסו הרנהוכןפירשוהכסיל הממשלמשליםרביםמחולל
כ %ארם בחוהבירהשכורומי ששוברהכסילבעבורמשליוופתן שברלעוברים שהם
הסרבניןעוברי המצותשאיןיכולתבולהכריחם אחר הואכלחמי זהבווט ור'יופף
יז"ל פי'6רב SS1nDבלהב"ההוא מחוללובורא בלהעולסושנברבמילושנבר
קסם
עוברים כלוטר טעניש הכסיל החופא בשננה וטעניש העוברם בטזיר ומעםושוכר
טענקושכרעבירהעבירהז שפעמוכמועונש אויהיה כטשסעו אם שצא בהם דבר
פוב[נות! להם) הואמתן שנרםנעוה"זכדי לפרדם ט) העוה"ב ע"ד קבריםז'י')
ומשלם לשונאיוונו' .והר' פודרוסהלוי Ss~rtפי' רבמחולל כלווצ' הרבהטחולל
וכואב כל שוכרכסיל לעבורתו ונמצא כאלו הוא עצכרכלהעובריםלהלעגועליו כ*
כל עובר ושביעמוד להתל םופי' טחוללטןיחולל אילת(תלים ע"פ חילהחיל

פ"

סין (יחזקאל ל' פ"!)טעיטעי אלילה~רמיה ד'י'פ)ולרעתווי"וושיכריספתכוי"ו
תת וקרש וצבא(דניאל ה' "'נ) וסלת כל סטוכה לשוכר אבל הנדון להפרירביניהם
' יעקבגיאני  g~utפ" רבמןהוי רב אתיוצחלשעיה ס"הפ')
לא נחרבפי'זה.יר
ע"חע"פ) שעם
א כ"כב')ועובריםמןעברהוזעם
ומחוללטן ולאיהללוייקר
הפסוק כיסי שהווו רב ואישטרו! הוא מחלל כליהכריותועיכר כסיל אפוכר
המתעברים והטתרגזיםלעזרו במריבהו .ויש רב טחולל כלכיהגדול שבעםטחולל
ומכאיבכל מישצריךרירוי ראה מהכתיבושוכרכפילושוכרעובריםשאונש ופכר
וסונר בביתהאסוריםכל הכסיליםוכלעובריתורותופעםונפוכרכמוויפכרוטעימתתדרם
(בראשית ח'ב') עוטר שכר(ישעיה אפי') .ורש"י ז"ל פי' הב"ה שכר מזלכסיל
בוער
המשמש בימות החטה טתשריואילךוהויו פוכר וסהר כלעובריהים

יים

-

טליי

1ע ,,טכלליופ ,צע ,,רש"י8 .רש"י תביא ג"כ פירוש זה אבל לא בשפ רשלואולי
צ"ל רש"י במקש רז"ל4 .המליס :הןפי' רי רוד קמחי ז"ל בשורשרצל כתובותבכ"י בפעות
לפגי ורחל 6 .גם זה בשי שכר8 .הפירושה"ה לא ימצא כבר בשרשי בד"ק1 .פרקי אבאש
פ"ר מ"ג .בעיי מבוא9 .עי ,שם.
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הפסח.וייימ 1רבמחוללכל קשורעם חוה עלהביר שכור[ומשלבפי כסילים]כלומר
כשםשדהוהניד שכורטזיקבוהבריותכן המשלבפיכסילים אינו רקהיזקולא עוד
הדבר 2
אלא אםלימד שום משל הוא רב מלאסרו וזה טעם רב מחולל כל שמונע
מכל 8הבריותמלאוסרו להם והוא סוגרוסוכראותו טלאומרו אףלמי שהוא כסיל בו
ואףלעוברי דרכים כל זה לפי שהוא כסיל לא כחכמים השטחים ללמוד וללטד:
ןא) ננלב שבעל קאוכסיל שונהבאולתו .המשילהכסיל השונהבאולתו כסוהכלנ
השבעלקאו לאכלו פעםאחרת .ובסוףיומא' עבירות שהתודהעליהםיום הכיפורים
,האיתצריך לההודותיום הכיפורים אחר ואם שנהבהןצריך להתודות עליהםיום
הכיפורים אחר ואם לא שנה בהן ~חור] והתודהעליהןעליו הכתוב אומרככלב שב
על קאו ר' אליעזרבןיעקב אומר כ"ש הרי זה טשובח שנא' (תהלים נ"א ה')כי
פשעיאני וגר אקא מהאנימקיים כבלב שב ע %קאו זה שעבר עבירה ושגה
בה(:יגב)ראאריי
ת איש חכםבעיניו תקוהלכסילמטנו .פי'קוהשיהיהכסיל .ד'יא6יותר
ישלכסיל [תקוה] [ ]1786להניע למעלת החכמה טההושב שהוא חכם כי החושב
שהוא חכםלא ישתדל לעולם להתחכםכי יאסרכבראנייודע כל הכטה אבל הכסיל
שחושב שהוא כסילמינע תסיד להתחכם ,ומשפט הפסוק אם ראית איש חכםבעיניו
) שמשפטו אם התרפית .ואטר חכם אחר6
וכמוהוד1,זרפיתביום צרה~עיל כ"די'
) אטר עצל שחל כדרך אריבין הרחובות.
לאידעתי עדשיצעתי שלאירעתי( :ינ
שחל הוא אריה וכל זה ברי שלא יעשה שום מלאבהן (יו) הרלת תסובעל צירה
ועצלעלמפתו.צירה הדלתיקיא כתרנו' שתיידות(שסות כ"ו )'1תרתין
ופעם הפסוק כשם שהרלת סונבתעל צירה בפתיחתה ובסגירתהכ!העצל עלמיטתו
סובבמצד אל צדולא.יקוםלבקשטתייתו ,ראה מה כתיבבתריה(כוו) סטן עצלידו
כצלמת נלאה להשיבה אלפיו ,סרובהעצלות .וי"ט 7הדלת תסוב על צירה שכבר
הדלתות נפתחות ונסגרות בצאתבני אדם למלאכתם בכל נוקר ועריי! העצל על
ספתוישןונרדם.וכל הפסוקים הללו להזהיר אתהאדם ממדהזו שהיא מביאהמורך
בלב האדם שלאיצלה למלאכה ואפי' יעצוהו להשתדל במלאכה כיו! שנשקע בים
העצלות שהוא מנוחתו לא ישמעבקול טוריו ,ויש בסמוך (טז) חכם עצלבעיניו
משבעהמשיביפעם .עמן טעם כמו עצה ואטר טשיבי אם ישאלםהטלך .ושבעה
במרייא שבעה רואי פס המלך (אסתי א'י"ד) שבעת שרי פרסומדי (שםאיפ"ו)
ו המלכיםנוחרים שבעהכנגר יסות השבוע ,ד"א
ושבעתיעפהי(עזראו'י"ד),ואולייהי
ז'כוכבילכת,ונוכל לפרשמשנעהמשיבי טעםלשוןרינויכמד"א(לעיל ב"רפ"נ) שנע
יפולצדיקוקם .באלה הדברים רבה 8אמרו לעצל לך למר תורה מעירלעיר אמר
שחל בררך א"לוהלאחכםישבבניעירךלך למדטמנו אמר(לעילכ"כי"ג)ארי בחוץ
א"לברהונך הוא דר אטר(שם)בתוךרחובות ארצח א"ל הרי הוא בתוך הבית א"ל אם
אניהולךאניטוצא דלת שלונעול שנא' הדלת תמובעל צירה א"ל פתוחהוא הדלת
~'ל אם הוא פתוחאני טבקשלישןמעט שנא'(לעילו'ט') ערמתי עצל תשכבעמד
משנתו נפל הספרבידו ונתעצל ללמור שנא' סטן עצלידווגו' ע"כ :לן) מחזיק
1ע ,1מאירי .כבכ"י הרבה8 .בכ"י כל4 .פ" 1ע"ג6 ,ע" רלב"ג8 .לא מצאתי
כעת רקכעין זה במבחר הפנינים שער חח
במיוחס משאנ"ש "88ה בקצתז'עייג:

יי

ציריי

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

משליכו ,יז-כה

168

באזני כלב עובר טתעבר עלריב לאלו .פי' כסו הטחזיקבאזני כלב גורם על עצמו
שישכנו הכלכ כן עובר דרך השוסעריב באחר המשומות ואותוריב אינולו ולא
לאחר טטשפחתו והוא טתענר ומתרגזעליו גורם על עצמוהיזקגרול נמצאתאומי
עוברטעניןויעבור והנה איננו (תהליםל"ו ל" 0ומתעברמענין עברה ונעם (שם ע"ח
מ"ט) ,ואמר עובר וטתעבר ררך צחות כמו ועקרון העקר לצפניה ב'ד') .והתרגום
עובר ומתעבר נציומתנצי תרגום שניהם טענין ענרה .ומכל לפרש שניהם מענין
ן כפוטר שהיה עובר
העברה ומתערב כטוכן מענין (ירמיה כ"נ פ') כנכר ענרויי
ושמעריב ועברבו ובאנתוכו .ורב סעדיה נאון ז"לו פי'כן עובר קשור עם
כלב כלומרמחזיקבאזני כלבעובר שהיה עובר ולא חרץלו והוא בא והחדק באזנו
וגורס עלעצמו שעשבנו כן מתעברעלריב לאלו~ :ה) נמתלהלה היורה 91ים
חציםוטות .מתקהלה שרשו להה סמי ותלה[כל] ארץ מצרים (נראשית מ"זי"נ)
ותרגום ואישתלהית כל ארעא דטצרים שנסתכלה עצתםוהיועייפיםויגיעים להשינ
עצה .ומעם כמתלהלה כטשתפה היורהזיקים כלומר טשליך ניצוצי אש חציםוכלי
טות5( :ט) ק איש רמה את רעהו ואמר הלא טשחקאני .כחושב שאינו טרגיש בו
וכשירנישבו יאמרלו הלא טשחקאני .ויקיםמגזי ובזיקות בערתם (ישעיה נ' י"א)
והואמלשוןזיקוקיםדגור ובב"ר פניינ 2דורשפסוקזה עלישמעאל ועשו( :כ) נאפס
עציםתכבה אשובאיןנרק ישתוקטרון[ .תכבה] אשכיאין לה עציםלהשתלח בהםוכן
באקנרגן ישהק אישטדון .וכנרפי'כי הנרק הוא הטתרעםעלתבירו ללאדברי:
(כא) פתם לזחליםועצים לאש ואיש מדינים לחרחררינ .סוף הפחם לה.ות גחלים
וסוף העציםלוויות אש כן סוף איש מדנים לחמם ולהרחר הריבעל שני דרכים יש
שמחרחר בסתר ויש סחרחרבגלוי ואטר פחם לחרחרת הסתרשאין שלהבת הגחלים
כשלהבת האש שנאמרהעלהרהרהנוני( :כב) דברינינ
ןנסתלהסים והםירדוחדרי
נטן .כבר פירשתיו נסוףהחלק השניי(:כנ)כסף סיגים טצפה על חרש שפתים
' כ')כסף נבחרלשקצדיקאבל ברשעים נאמר
דוחקיםולברע.בצדיקים נאמר(לעילי
כסףסיגים טצפהעל חרשוגוי הטעם שניהם כאחר רעים תוכו חרש ונרו סיגיםכן
שפתיםדולקיםוגו' כטר"א (שם פ"ו כ"ז) ועל שפתיו כאש צרנת ולב רע תוכו רע
וברו רע דולק כאש מהשב בלנו ובופה כשפתיו .ורש"י ז"ל פ" דולקים סמי
כי דחת אחרי והראשית ל"אל" 0וז"לבסיגי הכסףהמרוביים על החרש שצורפים
אוהובו והוא מבהיק כאלו הוא כסף ואין בו תועלת כן שפתיםדופקים הרודפים
אחר הבריות [להסיתם] בחלקלקות ומדברים אחר בפה ואחר בלב ולנם רע נראים
כאוהבים והםאויבים ( :S"1yכד) נשפתיוינגר שונא ונקרנוישית ערמה .תרגום
מן שפותיהטתירע מנאה כררך ט"ש צחי הלשון השפתיםדליהלשון וטעם הפסוק
כי השת בקרבו טרמה יודע נשפתיו שהוא שונאכי לשונו סגלה פרי קרבו ,ונוכל
לפרשינכרמןויתנכי אליהם (בראשית מ"ב.ז') שאומר אחר בפה ואחד בלב מראה
לך נשפתיו שאינו שונא והוא שונאך בקרבו ומבעל טרהזו יש להשמר תכלית
השטירהוכולוהאי ואולי עצלמנזקיו ,ראה מה כתיב כתריה(כה)בייחנן קו 6אל
1ע ,,בנתפס

י שם.
*עי
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