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כו ,כה-כח

משי
תועבותבלבו .אל תאטן בו

הרי הוא כדבש שסם המותתנתן
 rDNnנו כי שנע
בתוכו ,שבע תועבות בלבו והםהאסוריםבענין(לעילוימ"ז) ששהנה שנאי"יושבע
תוענות נפשו ,או נפרש שנעלשוןרינוי .ב"ר פס"הכי שנע תועבותבלבוחזקיה
הורנמיניה אסרכי שבעים תועבותבלבו את מוצא תוענה אחת כתובה בתורה וכתיב
בה עשר (רבריםי"ג י'-י"נ) לא יטצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קמטים
מעונן וטנהש ומכשף וחובר חבר ושאל אובוידעוניורורש אל המתיםכי הועבתי"י
כל עושה אלה כאן שכתב שבע על אחת כטה וכטה הויכי שכע תועבות בלבו:
(כ 0תכסה שנאה בטשאק תנלה רעתובקהל .טספר מדות האיש הוה הטרנר אחת
בפה ואחת נלנ מתכסית שנאתו נטשאון טמ' שואה ומשואה (איובל'נ') הפלתם
למשואות (תהליםע"נ"'ה) והם הטקוטות ההרבים שאין בהםיישוב כלום' שונא
ו ומכסה השנאה כסתר ניט למן רעש אבל כשרואתועומד נקהל רבעםאז
לרעינ
סרדיןפניוברנים .ד"א1מי שטתכסה שנאה בטשאון שעוברעבירות בסתר שאומר
סירואיניעוד תנלה רעתו בקהללסוף הכוהטפרסמו .דייאפ מרברכענין התוכחתכי
המוכיחצריך להוכיחתבירו נסתר אם קבל טופב ואם לאו אוישיב להוכיחבנלוי.
ולשב הפירושים פעם שנאה העבירות שעושה שנקרא טחמתם שונא השם .ד"א
פעם הפסוק מי שאיתמוכיח אתחנירו ושנאתו שהיא עבירותשבידו טכסה הימת
שאיט מוכיההועליהםיהירצון שתנלה רעש בקהל כימי שישבידו למחות ואינו
טוחה הוא נענשעל כך כסו החומאעצמוואפי'איןבירו למחותיש  15לטחותוהוא
את נפשו הציל ככתוב ביחזקאל(ל"נפ') ואתה (את) נפשךהצלת .ור'יעקבגיאני
וי,ל 8פ" נמשאוןסנז' הנחשהשיאני (בראשית ךי"נ) כלומר כשהיא טשיא אתרעהו
הוא מכסה שנאתו שטחנןקולו כאלו הוא אוהבטיעץ עצה מוכה וכשמשלים מגמתו
שהוא גיסתלו חבירו או תגלה רעתו בקהל שחבירו טתרעםעליו ואומד פלומ
השיאני( :כו) כורה שח~'בהיפל ועללאכןאליו תשוב .בטרה שארם סורר בה
טוררין  6וישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חטמוירד (תהליםויי"ז) .ומדרש
אנדה' כורה שחת בה יפל זה בלעם שהשיא עצה להחמיא את ישראל והפיל טהם
כ"ד אלף ולבסוף נהרג בחרב ,וגוללאבןאליו תשוב זה אבימלך שהרג את שבעים
אחיועל אבן אחתולבסוףנהרנ בפלח רכב ,צא ולמד סהכשדים שהפשיט אתחנניה
טישאלועזריה והטלשינים נשרפו וכןנענין דניאל בגוב האריות שכתיב שם קרניאל
ר יזח) והחית אנן חדאושימתעל פוס טבא רמז לטלל אבן ולבסוף נפלו שם וכמה
מעשש בכתוביםנזכריםכענין זה שבסדה שארם טורדטוררין ( :6כח)לשון שקר
ישנארכיו ופה חלק יעשה טרחה .תרגום לישנא דשיקרא סם ארהתא דקהפפא.
ותםכי פעםדכיושיניו כמו שנקראים השנים פוחתתנקהלת כ ט) כןיקראודכים
כטר"א (בטדברי"א ה') או פהטברחים או דט בטרוכה הרי פתינה ודיכהקרובים
במעם ]1775[ ,ופעם הפסוק כיסי שהואלשון שקר נורם על עצמו שמקהם את
שניו תה פעם ישנא דכיו .ופההלקיעשה מרחה ,נפחצי הפסק הוה כפלrw
ה ויגרוםעלפיושיהיה קלק
ופעהאיש טדחה הדוההכ 5אדם נקשאסריפיויינש

ובקב הק' הביא ג"כ ביאורו בשםי"מ.

י טמא
1ע" מלנ"נ 2עי' שם8 .עי
*שבמרבו רבהפי נ"ב נטצא קצת טדרש שזועי' רשא.
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טבלי קניםכי ישברושניווישארפיו ונמצאתאוטר פהחלקפעולוטרחהפועל.
ד"אדביו בפלסעניו 1ופעמו[טן) לא דוכאוערהיום הזה(ירמיהטיירי') כלוטר לא

ח"

הפהרווכןדכיוענינו כסו פהור ותרגום פהוררכי ,ופעם הפסקכי מי שהואלשון
שקר שונא כל פהורכיאינו טפבעו ולא ממינווכן פה חלק המדברח"לקות יעשה
טרחהשידיחכלהבריותברשתפעלוכדרך גברמחליקעלרעהורשתפורשעל פעטוו
(לקטןכ"פה').וי"מרכיו פעמו כמוערוטגז'(ישעיהנ"זפי' 0ואתדכאובופלרוחולפי
שכלערו דכא נקראהעניודכיו.וישמפרשיםכיהיו"רוהויי'ו במלתרכיו טוסביםעל
לשון שקר האמור בראש הפסוק כקמרלשון שקר ישנא המוכיחים המדכאים אותו
וכןכתי'(לעיל ט ח') אל הוכחלץפן ישנאך:

כה

מ) אל תתהללביום סחרכי לאתדע טהילריום .ע"ד סייש ז"ל אל תאסר
לכשאפנה אשנה 2ואמרו אל תאמן בעצמך עדיום מותך 6והלא ' Pmכה"ג שימש
בכהונהנדולהשטונים'שנהולבסוףנעשהצרוקיע"כאמרואלתתהללניום טחרכילא
תדעמהיהיותולדותוקורותהיוםהזהמרםנאטחר .ובספורותביוםטחרתריןבטמורות
וענתהבי צדקתי ניום טחר(בראשיתל' ל"0ודי! אסרולוליעקב למחרדינה נתך
תתענהואתהמתהללביום מחר,וכן בכ"ר 6דורש פסוק זהעליעקכ(:ב)יהללךזר
ולאפיך נכרי .ואלשפתיך .הפעם שיבורלו האדם דרך הישרה שתהיה תפארת
לעושיה ותפס-תלוטן האדם .6ופכל לפרשקשוי -עםפסוקשלפניו אל תתהללביום
טחר ~מר אעשה מצוה פלונית לסחר כי לא תרע מהיולריום ויארע לך סקרה
שימנעך מעשיתה ונטצאשאיןכידך אל מה שהתפארת ונתקלתי באומרךלעשוניה
ולא[עדוית] המעשה ע"כ השתדל לעשות טצאיך בלא שתתפאר בה סקורםלכן
ואז יה~ך זר על הלעשה ולאפיך נכרי ואל שפתיך כיבני ארם אינם מהללים
האדם על המאטר אלא עלהטעשה .ופשפ הפסוק להדריכם נדרך העטה ומדרכי
העפה שלא ישבח האדם עצטווכן הטדרש 8אומר א"ראביןגנאי הואלארםשיאסר
שבחובפיו .ובפ' קונם 8אטר רב שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא רלא
ידעיןביהדכתיב(ט"אי"חי"ב)כי עברךהיהירא אתי"י סנעורי 10רבארמיכתי'ירא את
י"ימנעוריוכתי' יהללךזר ולאפיך אלא הא באתראדידעיביה האבאתרא דלאירעי
ביה(:נ)כבד אב!ונפל ההולוכעסאויל ככד משוהם .הרבהפעמים הזהירעלהכעס
תכנד
כיהכעס בחיקכסיליםינוחנקהלתז'פ')[וכאן] הנההפליגבו ואטרכי כעסאוילי
יוהר מכבד אנןונפל החול הכנירים על משאם .פעם ונפל כסו טשא ותרגום משא
טפול( :ד)אנזריות חמה השטף אףומייעמודלפניקנאה.אכזריותהפך מהרחמניות
לפי שאטר שכעס אויל כבד טטכראבןונתל ההול אסר בסטוך ענין אחר דוגמתו
שקנאה קשה טהחטה והאףכי אע"פ שפרי החטהאכזריות ופרי האף טעשה שופף
1כאן עריך להעיג מלה אחרת שההיה בפלס רכיו וסלתעגיו נשתרבבה סלטיה.
9פרקי אבות פ"ע מ"ט8 .שם4 .ב8כ"י שבעיםבגי' ברשת כ"ט ש"א 6 .ט '1ג6 .פרקי
אשת נ"ב מ"א7 .בכ"י מתקללת .מדרשטשלי9 .נרוים סיב 10 .w~vבמקרא כחוג
וענדךירא את ח'מנשיי.
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משליכי
 ,ד-ז

כמים אעפ"כ קשה הקנאה משניהם כיסייעמודלפני קנאה צא ולמר מה שאן"ל'
הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדםמן העולם ,והנה החמה והאף לפי שעה
על ר~רשאירע אבל הקנאה היא קיימתועומדת .פ"א 9טעם הפסוקטי שהוא אכזר
בחסתו ושוטף באפו מה יעשה כשהוא עומדלפני הנייה שהוא קנא ונוקם הויומי
יעטורלפניקנאה .פ"א 8פסוק זה קשור עם פסוק שלפניו וכעסאויל כבד משניהם
שהוא גורם שנידברים אכזריות חטה ושטף אף ואם כעסוכן אל תשאלעל קנאתו
גיאיןלהשיעור הה"דומי יעמודלפס קנאה .פ"א 4טעםהפסוקכי ההמהוהאףהבאים
טסבתאכזריות ושטףיותרנקלים טהבאים טסיבת הקנאה כי [היא] הטתנברת[עליו]
ולא יחמולניוםנקם .6פ"אאין מי שיעטורלפני קנאה אלאמי שישבירואכזריות
חמה ושטף אף( :ה) פונה תונחתמגולה טאהבה מסותרת .פי' תובה תוכחת מנולה
[ ]1788אבל כשהיא מאהבה מסותרתכי אוהבומוכיחו בסתר .פ"א 6טובה תוכחת
מעלה מתוכחת אהבה מסותרתכיע"ישיוכיחוהו ברביםיתביישוישוב לטופנ ,אבל
הפי'הזהאינו ע"רטה שאז"לנפ'ישבערכי!7הוכיח תוכיח אתעמיתך(ויקראי"סייע)
יכול אפי' משתנים פניו ת"ל ולא תשאעליו חפא .פ"א 5טונה היא תונחת מגולה
כשתהיה האהבהמסותרת לשום אהבה וחבה לא ~Qlwשנאה וכלימה ואמר מסותרתכי
האהבה שלימה היא כשהיא בסתר כבגלוי לא כחנפים המראים אהנה ובלבם איבה
ותחרות .פ"א 9הסובה שבאהבה היא המסותרת בחררי הלנבות כאשרפי' והרעה
שבתוכחות היא המנולהלפני המק העםוהפלינואטרכי פובהאפי' הרעה שבתוכחת
יותר מהטובה שנאהבה .פ"א ]0טובה תוכחת סגולה ואע"פ שאינה כראוי שמביישו
נרבים טאהבה מסותרת שאינה יוצאה מהכוונה לפועל כי מה תועלת באהבה שאינה
עושה פירות .וייים! 1טעם הפסוק טוב שתוכיח עמיתך ותגלהלו חטאו יותר סמה
שתאהבהוותסתירסטנוחטאו .ד"א !9טונה הוכחת טגולה שהיא לשום שמיםכי אז
סופהלהתקייםוזה טעם מסותרת )1( :נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקותשונא.
תרגוי שפיריןאיק פודעתיה דרהטאובישן טשקתא דסנאהוכןדוידאביו ע"ה אוטר
(תהלים קמ"א ה') יהלטניצדיק חסדוגו' כי פצעי האוהב הם נאמניםמועילים ולא
מויקין אבל השונא אפי' נשיקותיו נעתרות וכבדות מנו' (יחזקאל ל"הי"נ) העתרתם
ל מהבזה לכן יאות שיקבל האדםפצעיו בשמחה ובטוב
עלי רבריכם ואין אוהבניזו
לבבכיאתאשר יאהבי"ייוכיחוגו'(לעילנ'י"ב)והפסוקהזהקיוב בטעםלפסון שלפניו
כינםזה מדבר בהוכחת שאוהב הפוצע והמוכיחיותר מהשונא הנושקוהטקבל בשסהה
כי האוהב כווצם לפובהולא ק השונא ואמר חכם אחד" חבר המוכיחך טוב מהבר
) נפש שבעה תבוס נפת ונפש רעבה כל מר טתוק .טעם תנום כמו
הטשבחך :מ
יבוסציינו(תהליםס'י"ר)והוא סעפןהרסיסהוכןתרגום המתרגם רישא מנו'(ויקרא
איתו .וי"מ* 1תמס מנז'
ל"נ ה') והשיג לכם דיש אתבציר שנקראכןלפי
ת בדטיך (יה,קאל ט"ו ו')
תפז שהסם"ךוהזיייןממוצאאחד .וי"מ טענין מתשנדושסיסי
 1פ"א ע"ד מ' כ"ת2 .ע רש"י8 .עי' במתחם להראב"ע4 .עי' רבע סעדיה6 .עי'
""ז ע"ב8 .ע ,,קגשקי 9 .לא מצאתי במפרשים שגידיה.
לעיל ו' ל"ד6 .ע" מאירי7 .ם
י כעין זה במבחר הפנינים קער
10ע ,,רלב"ג!! .ע" מאירי19 .ע ,,רבא סעדיה18 .עי
המוסר14 .עי ,מכלליופי.
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שטעמו כמו מתגאלת וטתלנלכת .ופעם הפסוק נוכל לפרש קשור עם פסוק שלפניו
לומרלך אע"פ שהאוהב מוכיח את אוהבו כן הטבהצריך לאהוב תוכחת ונפש
ההושבתכי היא שבעה טטעשים טובים חכום נופת התוכחת אפי' היא טתוקה כפפת
צופים כי לא תשתדל להוסיף אנל הנפש החושבת שהיא רעבה ועדיין לאהגיעה
לתכליתמעלותטובותאותקבל תוכחתאפי' תוכחתמכותגדולים ונאמנים הכלטקבלת
בסבר פניםיפוזזוכל מר! [לה] מתוק .פ"א פעם הפסוקלהזהירעל הסיפוק הסתפק
בטעם וורה נפש שנעה ולא תרדוף אחר הבצע אפי' מתוק כדבש כיכן דרך נפש
השבעה די לה במעת שיש לה ואינה בוצעת של אחרים אפיי מתוק .ורש"י ז"ל
פי' בתלמוד תורה הטראה עצמו כשבע שאינו מתאוה לרברי תורה תבוס נופת אף
הפעטים הטיושביםעל הלבהמתוקים אינם חשוביםעליו והטתאוה להם אפ"הדברים
הבאים במרירות וניניעה מתוקיםלו ע"כ ,וכן מפרש פסוק זה בטפרי עקכ9בענין
תלטודתורה נקש ותמצא .ונוכללפישע"ר מהשפרשתיצריקאוכללשובע נפשוובפן
רשעים תחסר(לעילי"גב"ה)כי נפששבעההאוכלתאכילהגסהתנוסנופתונפשרעבה
כלמר מתוקשהאוכלמעט אפי' מדברהמועיל8ועיקרהתחלופיםאכילהנטה.וי"ל
י
"
ע
מה שאן"ל 4אבר קפן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבעוכינה האיסור במרמפני
אחריתו( :ה) כצפור נודדתמן קנהכן איש נודרטטקומו. .באלהזהירםכי טובלו
לאדם [לשכון] בארצונין  1byומשפחתו טהיותונודד לארצות רחוקות שאיןטכירין
אותוכי טובלו פת חרבה בארצוטהון  pnpבארץאחרת.כנוכל לפרש שבאלהודיע
ענין נפש הנר ע"ר ואתם ידעתם את נפש הגרוגו' (שמות כ"ג פ')לכן אטר כצפור
נודדת מקנהוגו' עלכן חטוףעליוכישרוי [ ]1785בצערגדול מטו הצפור שנפל
קינה והיא הולכת אנהואנה.ונוכל לפרש שבא להזהיר[אותנו שנהיה]כצפור גורדת
מקנהוחוזרתאליו מידכי נכמרו רחטיהעלבניהכןיש לו להיות אישנורר טמקומו
שיזכור אתבניו ואשתושתלויים בו ותסיר תהיה תשובתו אלביתו ,ואזהרהזו פובה
היא .אבלשני הפירושים הראשונים הולכים ע"ר אנדח תלים פרשה י"ג ופ"ג
שרורש שם שלפיכך אמר כצפורולא אטרכיונהכי היונהזואינהכן אלא אםנופלים
גוזליה והיא חוזרת לטקוטה שנא' (הושעז י"א) כיונהפותהאין לב אבל הצפור הזו
אינהכןאלא אםנוטליםעוליה אינה חוורת למקומהוכו' כראית החס .ובמס' הגינה
ספ"א 6ר' יהורהבן לקיש אמר כל ת"ח שפורש מן התורהעליו הכתוב אוטר כצפור
[נודדתמןקנהכן איש]נודד ממקומו( :ס 0שטן וקטרת ישטח לב ומתק רעהו טעצת
נפש .מי שיסוך בשטן טוכויריח נקטרת ערבה לבו שמח כי הוא נהנה טריח וסיכה
ופוכים השניםטן האחרכיטוב מתקרעהויותר טעצת נפשבעברכי זה נם זהצריך
להמתיק יחד עצתו עם עצתרעהו ופעם טתק כמו (תליםנזהט"ו) אשריחדיונמתיק
סוד וטשפפוומתק סוד עםרעהו מעצת נפש .6ואמרוע"רההשאלה מתק וחטוץלעכוב
הדיק כדי להוציא לאטתו ולבחירת העצה הנכונה כי כל הרברים לאיתלבנו ולא
יתבררועלנכון רקבעיון המהשבה בהם במהון והנהיש דברים מהם בתחלתםושלא
1בכ"י ככמר .גפיסקא מ"ח ע"פ כ"א שטור השמרון6 .כאן צריך להוסיף יערב
 6או בחמה לזה4 .פנכה נ"ב ע"ב6 .ט' ע"ב6 .עי' במיוחס להראב"ע.
בסנהדרין ל"ח ע"א :אשרו חמוץ אשריריין שמחמיץ אתדית.
שאטרי

7הינהו למה
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קרבוז]ובעבורעליהם זטניםיטתקווכןהייןבעטדונטןסרובה יחמץעל[כןקיא]לכל
עכוב 1טתקוחטוץ.פ"א 9כששמןוקפרת לשטחתהלבמתבןמתקהרעשוהחבריםבעצת
נפש שתתן להם עצהפובה כאשר הייתנותן אל 5נפשך ע"ד(ויקיאי"חי"פ) ואהבת
לרעך כטוךום"ם טעצת נפשנטקום ב' וכמוהו אשר תפילומנחלה(יחזקאלמ"פ כ"א)
ופבל הכהן אצבעוטן הדם(ויקראדיי"ז) .פ"א כמו שטן וקפרת טשמחיםהלבנות
כשאדם סך ומריח בהם יותר טשמחים בהם [טאשר] כשטניחים בתבה כן טתק
רעהו האוטרלרעהודבריםפונים דבריםנחותיםופעמים מתוקיםוזוהר]מכלי שינלנה
אליו .ורש"י ז"ל פי' טעצת נפש סישתבירו סק-בו וטטתקלו בדבריו טובלו
טעצת נפש סמהיתנפשויועצתו ,ר"א וטתק רעהו הטכשיר מעשיו שיהיו מתוקים
להב"ה פוב הוא סטה שהוא ממלא תאותלבו עכ"ל .ולפי שאטר וטתק רעהו חזר
) רעך ורעהאביך אל תעזובוביתאחיך אל תבא ביום אידך פוב שכן קרוב
ואמרר
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ע
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טשכן
לבוא ביוםאירךלהצילך כי הואיריב אתריבך ורעלפי כי
קרובאיזו קרבה שתרצה מאח רחוק כאלואין קורבהביניכם .ובאלהזהירנונ'ענינים
האחד אל תעזוב רעךכי עזיבת החברים באה עלירי ט דברים או לפי שהיה
ספיב לך ופסק או לפי שחפא לך או לפי שאתה טתרעם %א רברוהחנר הפוכ
לא יעצב את רעהו בעבור ג' דנרים אלו אם פסק טלהפיב לאיעזנפוכן אם חפא
לו יפלח להפאתיו כ"ש אס לא עשה לו אחת טאלו שלא יתרעםעליו בחנםואם
אין לו חגר והיה לאניו חבר יעשה עסו כאשר נצפווה לעשות עם רעהו הה"ר
ורע אביך אל תעצב .הענין השני ובית אח 7אל הבוא ביום אירךכמוכי אנשים
אחים אנחנו (בראשית י"ג ח') ופעם הדבר שלא יעציב את אחיוורעיו באידו
ועורכי רוב בני אדם שונאים לקשה היום לרוע סולו .והענין הם פונ שכן קרוב
לאהבתך סאח רחוק לעזרתך הודיעם בזה שנקנה חברים כי לפעמים הםיהגרפוכים
מהאחיםוכןועאאומר(לעילי"בכ"ד)וישאוהבדבקפובמאח .ובטררש אגרה'רעךורע
אביך אלתעזובביוםצרתךותלךלצעוקלאלהיםאחריםאלאלךלאלהיךואלהיאבותיך,
ובית אחיך אל תבוא ביום אידיך שלאתכבור על הבריותי ,פוכ שכן קרוב הקב-ה
נקרא שכ! שנא' בו (שמות כ"ט ס"ה) ושכנתי נתוך בני ישראל ,קצב שנאי בו
(תהלים קב"ה י"ה) קרובי"י לכל קוראיו ,טאח רחוק מאחיך הבריות שהם רחוקים
לךכשתצפרךאליהם.ו"'ס6כלהפסוקענין אחד ואחיךאחיך טטשופעםהפסוק להזהיר
האדםבעתצרתוואידו שלא יעוונרעהוורעאביו אלאילךלפניהם והםשייעהו ויותר
פובמלבוא[ביתשנןהמקרבו סלנוא] ~ ]1798בית אחיו המרחקוכי פוב שכןקרוב
שטקרנה7לאהנהו טאח רקקהמרחקהו .וי"ס7נדרךצחותפונ שנןקיונ אנלכשההיה
פוב סאה רחוק הוא הדברכי אח לצרה יולר(לעילי"זי"ז)(:י 04חכםבני ושמח
לני ואשיבה חורפי דבר* שיד מה שאטר כבר~עילכ"ני"ב)בני אם חכםלבךישמח
לבי םאניכי הנןהכסיל ערם על אניו שיחרפוהו בס ארם עלכןאם ושןמשכיל
אז לא יבושו האב והנןכי ידברו אאאויבים בשער(:יב) עתם ראה רעה שתר
עקום ,כן נראה לתקןכי בלעסי זה דברי המחגר אינם טמנימ.
1בכ"י
 2עח מאירי8 .בכ"י את4 .לא מצאתי6 .גכ"י חכירות8 .ע" רלב"ג7 .שי קנ תקי.

וכי
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פתאים עברונענשו .ע"ד חבי כטעפ רנע עד יעבור ועם (ישעיהכקוכ') .ילמדינו
רבינו פר' אחרי מות פתאים עברו באותה רעה ונענשוי .פ'אק ערום ראה רשת
העבירה מסתר מעשותה אבל פתאים עברו פי' יעשו עכירות ונענשו :רג) קח
בגרוכי ואו זר ובער נכריהחבלהו 4כבר פירשתי פסוק זה בחלק השלישיי
בקש תמצא ואולי כפלו הנה"שר
ו עם פמוקשלפניוכי הערום ראהרעתהערבות

ונסתר מלהיות ערב אבל פתאים עברו ונענשו ומה ענשם4שלקחיםבגריהםויצב~ם
בל אשר להם(:יד) מנרך רעהו בקול גדול בנוקר השכם קללה תחשבלו.אולי
נם פסוק זה קשור עם פסוק שלפניו לומר לךכי הערב אפי' מנרך רעהו הסלה
בקול גדול וכל טלאכתו בזה מהבקר ער הערב תה מעם בבקי השכם לאיועיל

לוכי בעבור זה לאיניח המלוה מעותיו בידו וזה פעם קללה תחשבלוי או הוא
ולבסוף קללה תחשב
חמר על הלוה ,מברךרעהו הערב בבקי השכם כדי
י
ד
ב
ר
ע
י
ש
6
ן
י
כ
ר
ע
ב
לרלערבכי הם6ה ימשכנפ ויקח כל הנמצאבירו .בפ' "צ
כי אתי רב
גרול
דימי אמ' מאי דכתינ מברך רעהו בקול גרוע וגו' משום דטברך רעהו
קללה תחשב לו אלא כפן מאן ראיקלע לאושפווי ופרחו קטנה למחר נפיק יתב
לשוקא ואמר רחמנא נינרכיה לפלרא דהכי מרח קטאי ושמעין אינשי ופולין
ליה .ונוכל לפרשכי טעם פסוק זה ע"ד מ"ש דל 6לעולם לא יספר אדם
ב
נו
אפ
נ
ית של הבירו שמתוך פונתו בא לידירעתו .נם תכללפרש שבאלהוד,ירשלא
סי
ו
יקדים ארם שלום לחבירו ער שיתפללומצינו ברכה לשון שלום כטרייא (בראשיות
ס"זי') ויברך יעקב את פרעה פי' נתן לוש6ם .ובתנחומא פ' בלק דורש פשק
בקול רם שנאמר וממדבר כ"נ וי) וישא משלו
זה על בלעם שהיה מברך
רעדל
יהחפיאם( :סו) דלף מורר ביום פרירואשתמרעש
לשוןנשיאות קול וסופויעץ
נשתוה.דלף טגו' ידלף הנית(קהלתי' "'ח) והיאפיפת הגשמיםהדולפת וטפפפפת
ופעם מורד כסו טגרש ותרגום וינרשום ופרדינן ופעם סגרירמג" סגר נקראכן
סם הנשמיםלפישבני אדם נסגרים[בבתיהם]והנה מלת פורר בלשון עבר וארמי
ןהגירושים ,ופעםהפסוקכסו
היורדבביתסנרשאנשיו
וערבי קרובים בפעםטיפי
מחוכו ונצאתם לחוץ גם וגשמים יורדים על ראשיההםרכ*
ן אשת סדינים נשתוה:
(סם)צופניה צפןרוח ושטן ימיתיקרא .שוההיאלענין[זה]כיסישנפלברשתהואין
לו נחת נבית ומבחוץוהלא צופניה צפן רוח החושב לכסות טעשיההרעים ולצפנם
לא יעלהבירו הדבר והריהוא כציפון רוח שאינו יכול לצפתושמן ימיפיקראכסו
אם היהשמן ריחו רע ביר שינו אינו יכול להסתירוכי השטן עצמו ישיא ויאמר
יריחוכן האשה הזאת אע"פ שר,יא צפונהז בחררי חדרים משם תקרא
הנניעליר
8
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כי צפן
שפניה צפן רוחוצפןשמן שש אשריקרא :ברזלבברזליחרואישיחרפנירעהו.
יחר מג 9חרב חרה (תהלים נ"נהי)וכן תהנום פרולא בפרזלאלשייש החראלפיות
אפתה דחבריה כשם שמתחדדים ברזל בברזלכן עפי ת"ח המשאם חמצים זהעם

*

(יי)

עי1 ,לא מצאתי ששחזו בשט מדרש ע"פ זח ואולי חיה לפגי טחברס גוף הילמדם.
 9רש"י8 .ע ,,פירושולעיל לכתוב כ' ח"ז* .בכ"יעיטש6 .כ"ז ע"שיקצתשישי לשון
שם6 .שם7 .בכ"י צפניות 8ע"מאירי.
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בהלכה מתחדרים זה בנה .והו"ל בתלסור תעניות פ"א! אסר ר' המא ברחנינא

זה

טאידכתיב ברזלבכרול יחר וט' 6מרלך טה ברזל זה אחד מחדר את תבירו אף
שני ת"ח אחד טתרר אז חבירו בהלכה כדאי' התם .וכן בב"ר פ' ס"האיןסכין
מתהדרת אלא בירכה של חבירתה כך אין ומיה משתבח אלא בחכירו שנא' ברזל
בברזליחר ואיש זהיעקבכיון שעטר יעקב אבינו יחד פני רעהו נתיחדה עליו
י נצב עליו ע"כ .בפרפראות לחכמה9
השנינה שנא' לבראשית בייתי"ג) והנה.,
כץ"זיל' פפריקון ב'להה ריחל ז'לפה ל'אהבברזל זה עשו שנאיבו
כייזמ')
מראשיתי
ועל חרבך תהיה ושיד מה שדרשו ]1796[ 8אמלאה החרבה להוקאל ב"ו ב')
כשתחרבזו תהסלאזו .וי"ס 4כמו ברזל בברזל יהר וגו' אם יש ביגיהס תרעוטות
זה מזה יוכיח האחד את חבירו פנים אל פנים ותסור ריזרעומות .וי"א פעם פני
רעהומנוי (שיא איי'") ופניה לא היה לו וענין הפסוק כסושבריל בברול יחד
ן האדם יחדד] 6ויכעס בעטר כעם רער[ 1ר'.לן כן הרגזן יהרנזו עליו הבריות:
וכ
(יח) טצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניויכבד .בפי כיצר סעברין 6איד חייא בר
אבא למה נטשלה תורה לתאנה מה תאנה זו כל זמן שממשמש בה מוצא בה
תאניםכן דברי הורה כל זמן שהאדם הונה גה טוצא בה פעם ,וביאורהעניןכי
דיוקנה אינה מתבשלת פירותיה בפעם אחתכן דברי תורה אין אדם עומד על
עיקרן פעם אחתאבל צריך להגות נהם ובכל פעם ופעם ימצא פעמים מתוקים
מדבש ונופת צופים .ולפי דברי רז"ל שמפרשים תאנה טשל לתורה פכל לפהק
פסוק זה קשור עם פסוק שלפסוכי הזהיר לתלמידים ללמור שנים שניםכי חרב
על הבדים ונואלו (ירטיה נ' א') ע"נ אמר טצר תאוה יאכל פריה כלומר פצר
תלמוד תורה כרת וכשורה יאכל פריה וסמך  6ושומר אדניו ינבר נם שומראדניו
שלאינידגו לנרואלא ילךעמולשמרוולכברו [יכבד] כיכבר אסרוז העברמי
שאין לו והארוןההולך מבלי עבר חשוב כעבר א"כ בא העגה וכברו יאכל
פרי הכבודעבכי
י ינבד טרה ננד מדה .ד"א 8אדוניו זה קב"ה אדקהאדומם ורשעם כי
כס נוצר תאגה יאכל בסרים ותאנים כן שומר אדוניו ששומר מצות השם יכובד
בעוה"ז ובעוהיג .תנחומא פ' נשא ויקריבו הנשיאים 9דצ"ה טצר תאנה
יאכל פריהואין הביה מקפח שכר כל נריה אלא בכל טה שארםינע ופתן נפשו
על הדבראין ~ nrrsמקפה שכרו לנך נאמר טצר תאנה הרי שלמה ע"ה בנהבית
רמקדשדכתיבלם"אי'י"ר)ויבןשלמהאתהביתוינלהוובשבילשנתןדודנפשושיבנהנקרא
עלשמושנא'(תהליםקל"בא')זמר"'ילדור את כל עפהואשר נשבע וט' לא קפח
דנ"ה.שכרו אלא נקיא על שטו שנא' לשם ליא')שיר חנוכת הבית לדוד לשלמה
אין כתיב כאן אלא לדוד הוי פצר תאנה יאכל פריה .במדרש 10מה תאנה הזאת
העםמלקפ מעפ ומחר מוסיף['!],...וכןבכל יום ויום ער שנעשה כמעין המתגבר:
כמים הסנים לפנים כן לב הארם לאדם.וכי "צ מים שלהם פנים אלא מה
מים קאתה סגין טה שיש גלב חנירך) אם אתה פתנן בכלי ומסתכל בהם מראים
 1ד ע"א9 .ע ,,משא8 .מגלהו' 4 .wttpע ,,אבןיחייאומאירי6 .נ"ל לתקן כן
ע"פ אגן יחאא"38 .ד ע"א וב' .זלאמניאתי א בספרי המשלים8 .ע.
 ,אבן יחיש9 .על
פסוק וקוי גיור.כלות 10 .כ311ת 1על מדרשמשלי אכןגמדרש שגידט חסר מאמר זה ,ע'הערות
חריש ממבער שם11 .פת המר טאמר שלט כמו :בן  mvwורוםליטר מרא ומחרטוסייך

*
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לך צותך נך אם יש בך רעת אתהסבין טה שבלב חבירך .ד"א 1דאבים בטש
יראה כנגדו רמות פרצוף סמם ואםט,עיף סמו ימצאימות הפרצוף זעופה ואם
ן אם תבירו שונאו אם אוהבו כ4
מצהיבים שצאנה צהובהכןלנ האדם טשםיבחי
הלכמת אינם אהובים 9אלא רק לאוהבם ולא שנואים רק לשונאם .ד"א 8טסטר
אהבת רובהבריות זה לזהכי אינה אלא בעור שהם ביחד ובהפרדם לא המצאנה
כאשראין דמות הפרצוף נראה במים אלא נעור הארם עומדעליהם .ר"א 4כטים
שהם טתחלקיםופונים לכל צד ולגל ענרגיאין בד' יסודות יסור ישיונל
החשרהוי
ץ
בקל לכל אשר יחפוץכסו יסור הטים כןלב האדם לארם עצמו לגל אשרי
ימםכי הרשות נתונהלו ואשר" הממון לררך הטוב .וי" 60הפנים לפנים כמו
ופניה לא היה לה (שטואל א' י"א י"ח) כלומ' כמו המים האדירים רוצופפש
והמברים בעבור מים אחרים שנתערבו בהם כן תערובווזבעלי חמאוכן לנ הארם
הרנק לארם אחררגזן כטוהו .ד"א פעם הסמוק להורותכי בפני הארםיודע מה
שבלבו אם טעם בנב אדם לבו יקטץ אוןלו ואם טקנלם בשטחה בפנים טאירים
ונלנ תטים .7ותרגוםדי
ך מיא והיך פרצופי דלארטין חד לחד היכנאלכיהון
דבני נשא לארטין חד לתר( :ט) שאול ואברה לא תשבענהועיני הארם לא
תשבענה .אחדל8אין אדםיוצאטןהעולםוחציתאותובידוהנהקיןהיהלו[כל]העולם
ולא שבעה עש ער שהרג את הגל עזכ יש לו האדם לשטוח בחלקו כי ההולך
אחרי טרא*תעינו להתאוות [ ]1808כל אשר יראהטטערניעולםלאיצבע כאשר
שאולואברון לא תשבענהמלקבל המתיםכישאול ואברוןכתויים לקברובאאברון
ואברה כסו אתנן ואתנה .ובסוףסם' תמירי בטעשה אלכסנררוסעםזקני העב אטר
להו מלנא אנא טיחשב השיננא הבולי סידי יהבוליה טלגלתא חרא אוויה
תקליהלכוליה דהבא וכמפא דיריה בהריה לא הוה טתקליה צ'ל לרבנן  'Wbהאי
אטריגולגלתא דעינא רבישרא ודטא דלא קא שבע א"( ממאי רהכי הוא שקלי
קלילי ופרא וכסייה לאלתר תקלא דכתינ שאול ואנדון לא תשנענה וע':
(כא) טצרף לכסף וכור לוהב ואיש לפ* טהללו .עכל לפרשלפי מהללו המהקט
שמשכה מ הבריות ופכו לפרש המהלל שמשבחים צחובין הבריותוטעםהספק
כמו שהצורף מצרף הכסף והכור זוקק הזהב כן יבחן כלאישלפיהמהלל שמשבח
בו הכריות אם מהלל כל איש רע וכליעל גם הוארעונליעל ואםמהללרפדיקים
והחסידים נם הוא צדיק וחסיד ,ואטרות שאדם אחר בעל מדות רעות הלל את
אריפפו וכמוטעכן אריםמו בכהושאליהו תלמיריו והשיב אם בוכה כי שמא
בשום מרה אני והוא שוים ולכך הלל אותי ע"כ .גם יבחן האיש לפי המהתו
שמהללים אוחו הבריות אם טוב ואםרע ,וככר ירעת מ"ש ז"ל '1כל שרוחדוריות
טחה היטה רוח הטקום פחה הימה ומכלל הןאתהשוסעלאו.ו"'מ 19פעםהששקט
כשם שהמצרף והכור צורפיםוזוקקים הכסף והזהב כן כל איש צריך לשדוף
1ע ,,ספר חוקה9 .בכ"יצהובים8 .ע4 8",,,ע ,,פיף 8רס"מ 6בכ"י אותר.
6עם במיוחם לראב"ע7 .נראח שנ"ל אז ש לבו לב תמס ש בשטחל"ו 8 .קהלת רבה
"8ז פ'י"גשי'פי' רס"ג9 .לגב ע"ב16 .במוסרי הפילוסופים טהרורתיעעענפאל 1צ
סעחס לסקראפ11 .פ"א ר"ג ט' גהץ19 .ע ,,פ ,,רם"ג

וי
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הטהלל שטשבהים אותו  %הגריות שאם השבחיותר על הטעשה ישתדללהוסיף
כרי שיהיה הטעשהכפי השבח אויותר מהשנת וכיש [מי]שהגיעלטעלהגהילה.
ואטרו1כי אהד מהמידי אומות היהרניל ללמוד עד רביעהלילהויום אחד שמע
לארם אהד אוסר לחכירו ןה [הוא] שלומד עד הצי הלילה והשתדל ללמוד עד
חצי הלילה ואמר איך לא אשש סבוראי ומעצטי שיקלסוני טסה  r~NWבי:
(כב) אם תנפוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסורטעליו אולחו.
המכתשד"א הכלי הנקרא בלשון רדל 2אסותא שכותשין בו הריפות והוא הנקרא
נלשון רז"ל8דייסאוהעלי הואהיד שכותשין בו נקראכן לפי שהואעליק ונקרא
בלשון רדל* דוכנא ובא להזהירם ע"ד(לעיל פ' אל תוכח לץ פן ישנאך כי
"הע"י כתישתה ולאכןהאויל
הת
התוספת להכות על הארל6כי הריפות תסיר קליפ
ם הואכרי להענישם והנשארים ישמעו וייראו לץ תכה
ומה שאפמיסריםהאוילי
ופחייערים(לעילי"פכ"ה) .בתנחוטא פ' נח אטר שלמה אם תכתוש אתהאויל

'%סי שהוא סכה את האויל עם שהוא טעלה את השבפ לשטת לו שוכח את
הראשונה ,נתוך הריפותבעלי עם שהוא עולה הוא שוכח את השנייה ואע"פ כן
לא תסורמעליואולתו .מדרש שיר השירים( :8כ0ידע תדע פס צאנך שית
לבךלעדרים.כלאלהההמשהפסוקים קשוריםזהבזה ובא ללטר שלא ינקש האדם
גדולות אלאידע תדעפני צאנך כל דעתך שים בהם להכין להם מאכל ומשתה,
שית לבךלעררים לנהלם בנחת ונהילה ,ואל תאסר אני עשיר ודבר נקל הםלי
הצאן הוה או מהיספיקו  4הצאן הזה אניחם ואינע להרבות ספלה טלכים כסף
חהנ לא (כד)כילאלעולם חוסןואם נזר לדורדור.החוסן והתוקף שיש לך עתה
אינך בטוה שיעטורלעולםוגן הצר והעדות שעל ראשך אינך בפוה שיעמודלדור
דור והלא לפעמים אתה רואה כמה עשיריםנדולים פתע פתאוםיקרהעליהם מקרה
ארדווששו סהרה לפי שעה( :כה) גלה חציר ונראה דשא ונאספו עשבות הרים.
בשר שאהה רואה שהחציר והדשא נראה אולי יבוא בהם רוח ויכה החציר
והדשא עד שינרתדש פתע פתאום וזה פעם ונאספו עשבות הרים מט' [ונאסף]
שסחהוניל (ישעיה פ"ני') אסף אסיפם לרמיה ה' י" ,0עלכן אצימצוך הדבר
הוהירוע תדע פני צאנך ותמצא  %הועלת( :כו) כנשים ללבושך וטהיר שדה
עטורים .שיהיה לך מצמר הכבשים [ ]1806טלבושיס ומהעתודים סחיר שדה.
ובטררשז שכר שאתה עושה מהעחורש דוי לוקח בהם שרה( :בו)ודי חלב

ענים ללחמך ללחםביתךוחיים 4עחתין .שיהיה לך מחלבםדי למאכלך ומאנל
ביתךופרףוטווןלנערותיך .ואמר הטשל בצאן וה"ה לכל סחורה שישית לבו
לשוטרהוכן סציט בכסה טקוטות אצותיה הראשונים נ"ל השוו שטירת הצאן
לשטירה הבניםיעקב אביס בפסוק (בראשית ל"גי" 0כי הילרים רכים והצאן
והבקר עלותעלי ובפסוק קצם ל"וי"ר) ל נא וראה את שלום אחיך ואת ש4ם
הצאןוכןנגי גדוגגי ראובן(בטדבר ל"ב גדרות צאן נבנה לטקסט פהוערים

פ""

1ע ,,מגחו חפניהם ש' טצות החכם לבן 9 .שבת ע"ז עוב 8 .ברטת ל" 1ע"ב.
4שבת ע"זע"ב6 .אולי צ"לגיאין הועלת להטת את האחל8 .לא מצאתי נשיר השירש
ר"ח1 .בטדרשטשליליתאוע"רשיי,וגילשטאחועלדרשתחז"להילין*"דע"א שהגיאלקמן.
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לפפנו .בפ' כשי הדפי כבשים ללבושיך סניזי כנשיםיהיה לבהציך ומחיר וצרת
עבודים לעולם שכור אדם שדה ויקח עתודים ואל ימכור עחודים ויקח שרהורי
חלב עזיםרי לארם שההפרנם מחלב גדיים ופלאים שבתוך ביהן ~חמך ולחם
כיתך להמך קורם ללחם ניתך והיים לנערותיך אמר סרזומיא כריה דרב נרטן
תןחיים לנעתתיך טכאן למדה תורה דרך ארץ שלא ילמר ארם את נט לאסל
בשרויין 1ואיתא נתנחומא פ' אחרי מות .ויים 8כל הפרשה הזאתעניינה
להזהיר את רמלכים הנקראים רועים  SnsSאת עם הארץ בנחת ונהילה כמו דמועה
המוב המנהל את צאנו על מי מטחות והולך עמהם לאת וע"ר חית כצאן עמך
לתהלים ע"ז כ"א)כי הטלך רועה והעם צאן .וי"ט'ענין הפרשה להזהירבני אדם
שיפשפשו מעשיהםלהכין צירה לררך הרחוקה טעוה'ז לעוה'בכי לא לעולםוטסן
אין חיים שאין אחריהם מא ע"כ יש לט לזכור עםהמיתהכחי שנפש דרכתונדע
ע צדיק נפשבהמוטכי הפרש
פני צאנט רמזלרלשנעפ,ש הבהמית ע"ר (לעיל"'בי')יר
ראה מה הכתוב אומר
ישבין צדיק
188

כח.

(א) נסוואין רורף רשע וצדיקים ככפיריבפח.כיהרשע אע"פ שאיןרורף
אחריו הוא נס אבל הצדיק איטגן אלא יושב לברח כסו דבריה ההרד וצדיקים
ככפיר יבטח והע"פ שלפעמים הדבר נהפך אבל רוב הפעמים מ"מ אחרית רשעים
לפסיון ואחרית צדיקים חיים על העולם גהבא] .ופסוק הזה הגיר היפיר בלשון
רכים 3אוטרו סוואין רורף רשע והרנים נלשון יהיר באומרווצריקיםככפיריבמה
כסו הכפיר שהוא סלך על כל החיות והבהטות ואיט יראמשוםכריהכן הצדיקים
ונוכל לפרש פעם מלת רשע שםדנין כמו (בראשית ל"גי')ויהילי שורהשור
ד')עווני חורהיהללו ~yw
ש"כ טפלעליו לשון נסו וגן הוא אוטר בסטוך
ם
ושומרי תורה יתגרו נם( :כ) בפשע ארץ רבי שריה ונאדזם'ל6סביןיורעכןשריךי
פשיעה ב,שוטרין
תפפ נפשע כטו (שטות כ"ב ח') על כל דברפשע כדברי
כי אנשי הארץ פושעים בשמירת סדרם כשממנים עלירנשרים רביםכל אחד שחר
בשררה על כן חלק לבם .ובארם מכין יורעכן יאריך ,פי' אבל כשמטנים עליהם
שר אחר טנין יודע כן יאריך ימס פובים כמו שהוא אובר בשרים רכים .וי"מ5
כ מבז' בנות
(במרבר כ" 1ז') ודהיה טרה שלישיות שיהיה השר הודא
סןביןויורכעןנו .ואםצלפתי
תשאלוהלא שריאלפים הצרי סאותויצרי עשרות
טשה]
רביםהיוע"כראיתימפרשיםשריאלפיםומאותוחמשיםועשרותשנפלמשהסהחשונש
שכישראלוטינהאותםשריםעלהעםמאותם שתחתידם אלףאיש ענריו שנעריואו
שכיניו אוליהיוראשי שכפים וטספרם שמםעשר ולכךדיצרךלהוסיףעליהםשרים
אחרים שתחת ידם מאות וחמשים ועשרות ועלה טטלם סךחשבון מעת אבלרדל'
לא פירשוכןוסייט כסן שכל הרבר הקשה יביאון אל משה (שטתי"חג"ש

יחוב

ישמיח

י ללגלג.
"1 6ילק "8ד ע"א 6עח2ע,,מאייי8 .ע" 7כש"י ורדתן לירמיהגי ח* .,עי
ב"מ צ"דע"ב ובכרם.
פירוט רגנוסעדיה .שגתו למוז שאיתא גטכילתא (טס' רעסלק
פ"נ) נמצאו כל שרי ישראל שפע רבוא ושטנת אלפים ושש מאות,
ב
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הרימתקיים ובארםמביןיורעכןיאריך )3( :גבר רש ועשק רחים טפר סוחף ואין
להם .י"מ 1שהוא קשור עם הפסוק שלפניו לפי שאמר ובאדם מביןיודע בןיאריך
חזר לומר ואם השר הזה נכר רש כלומר אינו שטח נחלקו ומבקש נדולות אע"פ
שהוא לברואין בו תועלתכי מבקש התוספות'מכלי שביעה ע"כ עושקכלהעולם
והרי הוא כמפר הסוחף והשופף.שטועיך הזרע ועוקרהו ואמר ועושק דליםעל שם
שפם כמו ופחני קטם (ישעיה ט"ו נ') .פ"א 2ראוי העמ,לחמול על העניים
 ]18181יוהר משארבני ארםכי הואיודע נפש העני ומרירות העני ואם הוא
עוותה בהשךכי הא גנר רש ועהצקרעים הרי רומה למפר סוחףואיןלחם לשנה
שפפרותיה מרובים והיהראוי להרבות תבואותיה ואעפ"כ ואין לחם שלא עשו
התבואות אותה שנה כלום .פ"א'9פעם הפסוק כשאתה נבר רש דע שהיה עושק
דלם טרה כנגד טרה ,הוא נופל את שלאחרים [אחרים] נפלו את שלו בא זה
ואבד את זה הרי זה כמפר סוחף'לאדיו שלא הרבה 'התבואות אלא שעקר אותה
סכל וכלואין לחם .וטכל לפרש פעם הפסוק גבר רש;'1ג '1עונשו שתבוא עליו
פרעעת שלא תשאיר לו מהית שעה הה"ד מפר סוחףואיןלחםכיהמפרמהשמים
והנזירות מהשמים ומציתיהוקאלסכנההפורענותבנשם באומרו(י"ני"א)גשםשופף:
(ר)עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם .כנר הארכתי ברבר זה
בפי' תלים שחברתי במזמור אל תתחר במריעים ושם ביארתי באי זה
דרך מותר להתגרות ברשעים בעוה"ז בקש תמצא ונפרש הפסוק באהד הדרכים
שכתבנו שם .עוזבי תורה אפי' הם ומיה אלא שאינס צדיקים נסורים יהללו רשע
מחניפים לרשע ושהשעה משחקת לוכי יפחרו מטנו כי יוכל להרע להם אבל
ושומרי תורה שהם צריקים גמורים ששומרים כל התורה יתגרו בם ברשעים כי לא
יוכלו הרשעים להרע להםאפי' השעה משהקתלהםכיצריקיםחמוריםשומרים[אותם]
טערכות שמים כי השםעושה רצונם מ"מ[מתגרים] באחרמןהררכיםשמותרלהתגרות
ברשעים בסה"כ ומי שאים מתגרה בהם נקרא חנףועלו הכתובאומר~עילי"א )10
גפה הנף ישחיתרעוע .אמרו4כי העובד הפסל פוב מחנף בם דברים האחרכי
הוא עונר צלם אחר והחנף עובד כמה צלמים מנאצי השם והשני גי עובר הצלם
אים טנבדעת הבריות והחנף טננ דעת הבריות והלכי עובד הצלם רשעו טפורסס
ונשמרים טטע והחנף ינשב דעתם .ותרגום הפסוק דשבקין נטומא משתבחין
ברשעאואילין דנפרין אורייתא מתגרין בהון דיתובון( :ה) אנשי רע לא יבינו
י יניתכל .פעם יבינו כפעםאבינה בבנים (שם  '1זי) ,במשפפ
טשפפ ומבקשיי"
י כמשפפיבוא לשעיה ג' י"ד) ,ואנשי רע לא ינטו טשפפ שאיםטתנים לב
סמוי"
לפורעטת העתידה לבוא להתכוק בהכדילשוב מדרכם הרע-בלטבקשיי"ייביטכל
טחחלתם יניט טה לאחריתם .ד"א 6אנשי רע לאיביט משפפ כשבאיםבני אדם
לפניהםלרין אינםמתנונמם לשמוע פענותיהםוהותכיןהדיןטבלי מחשבה ועיון רק
[כפי] העולהעל רוחם בתחלה אם פוב ואם רע אכל מבקשיי"ייביע כלואזיחתכו
הדיןכיידרשוויחקרו6עלדגריבעליריניןלהוציאהרין לאמהו ,ואמר טבקשי"יכי
.

'

י,

"8י

 1ספר חוק 21בע"האירי8 .עי' רפט סעדיח4 .הזבות הלבבות ש' יחור הסעשח
 m~w 888בה דברים1כ1ומא בנדהקמח אות חטפה6 .ע"רלכ"נ 8בכ"י ידרדרההקור.
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המשפפ לאלהיםהוא .רבא אנשירע לאיבינו טשפפונפיורגלםבעניןצריקורע 6
רשע1פובלוומנקשיי"ייבינו כל כאסףוחבריו הבאים אל טקרשי אל ומביניםכי
אחריתרשעים לשמה כרגעאבל' נאמר בהם(תהליםע"ויניימכפ"ח)ואני קרבתאלהיםלי
מונכמו שמפורשבמזמור לאסףאך טוב לישראלונו' .אנשירע לאיבינו טשפפ
אפיי הדץ שהוא חקירועלאיבינוהו אבל הפוביםלאיתעלםמהם רברכינשטהשדי
ייביטכל .וייימ אנשי רע לאיבי %טשפפ אפיי הטצות
תכינםוזה פעםוטכקשיי"
שם
השכליותשנופלעליהם משפפ וכ"שהמצות השמעעת אבל טבקשיי"ייבינוכל
תרנוםמתביניןכולהון מבתא )1(:פוב רש הולך בלמו מעקש דרכים והוא עשיר.
ררכיםלשוןשניםכישני הררכיםהולכיןהדרךקררךאחק .5ד"א*ררך[יני]ודרהארץ
שהוא רע לשמיםורעלבריותוהריעשירזה עקשותו לאתניחהולהכין צרהלעולם
הבא והרשטכין[לחלעניוע"י ~btbnפרקלפע5גדולים וצדהרבה(:ז)נוצר תורהבז
סביןורועהזולליםיכליםאביו[.הולל] כשמתחבר לרשעיםלאיוכללשמורהתורהובני
ארםטכלימיםאביולומרמכפן ארור לאיצאברוךכיככרדרשווייל 6לקרואלרשעבן
צדיק רשעבן רשעז(:וש) טרנההונובנשךובתרביתלחונןדליםיקבצנהע"דלטיוב
כ" 1יכיןרשעוצריקילנוצ ]1815[ 8ואומרההלתנ' ולחופאאןעניןלאסוף
ם
משפפים,ש"ת מרכההונוונו'
ולכיפ"
"לתתלמובלפניהאלהים .בתנחומא פרשת כ"י"
כיצדהיה ישראלצריךללוות ונאנכרי ואמר מופב שאלוהלגוי ואמולטמנורבית
טלהלוות לישראל שלאברביתוהלוה[לתוהעשירעליו שלטהצווח סרבה הונו בנשך
ותרביתלחונןדליםיקבצנוזה עשווכיעשוחונןדליםהואאלאשהמלכותשומעת[שהוא
נושך אתהרבית] ומתגרה  %ונוטלתסמונוובונה ממנו גשריםורטוסיאות וטרחצאות
שבמרינהוצורכיעובריםושביםהוילחונןרליםיקכצפ .ובפרשת ראהכגוןאילן
אפפרופיא דמלכותאדנפקיןלקרייתא ובנזין ארימייאועללין לטדינתאואמריןכנשין
טסכמארבעין למענדעמהון טצוהוכו'.ונוכל לפרש הפסוקמרבההונווגו'מהתקנתו

אם רוצה לשוב בתשובה שיעשה טס%צרכי רבים כדין הגחל את הרבים וזה פעם
לחונןדליםיקבצנו( :ם0טמיראזנו משסוע תורה גםתפלתותועבה .סדהכנגדטרהכי
האומרכברשמעתי התורה כמה פעמים מה אשמע בהיותר גם תשוכנעבצרושיתעכ
השם תפלתו שהיא סגפן אחד שחרית טנהה ערבית ופעם גם לרבויו לא די שאין
הב"ה שומע בקשתו אלאאפי' תפלתו הסדורה דרךחיוב תהיה מתועבת :ר) משגה
ישריםבדרךרע בשהותו הואיפולותמימיםינחלופוב.פי'סי שמשגה ומתעהישרים
ומוליכןבדרךרע בשחותו הוא שולכענין ~עיל כ"ו כרה וצחת בה יפויך
"פ
י ח') חופר טטץ בהכי
ותרנום כעטצאיפול ע"ר (קהלתי
ולכי כמרה שאדם טורד
"
ם
י
מ
כ
ח
ה
ם
י
ט
כ
ח
ם
נ
י
א
ש
ש
ר
ש
י
בה מוררין לו 4ואטר ישריםכייש
א
ל
ה
מ
כ
יוכל
כי
ארםלהפעותם .שחוטא פ' בלק דורש משגהישרים בדרך רעזה בלעם נתחלה
היוהבריות %העת בכשרותונדבריו נהעבעריות שהראשונים ורחל באה עם הצאן
(בראשית ש"ט פ')ולכהןמדין שבע נעת (שסותנ' פ"נ) עטר בלעם והפעה הברעת
 1נראה שצ"ל לכן9 .עי' מאירי8 .כנ"ל להגיה ע"פ פירוש 4 Y'D1עייטאירי.
6בכ"י לפרקלפין 6 .מאטרת ז"ל פיט פה בעלימתה,עי סנהדרין נ"בעיט .זבת"יצריק.
8במקרא איתא:יכין וצדיק ילבש.
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נעריותוכמו שהפעה הופעה בעצה שנתן בה[נפלדכתיב בשהוהוהוא] יפוללפ"
הפעום הב"ה ההזר(איובי"גכ"ג) טשניאלטיםויאברםונו' כדאית' התסי4 :א) חנם
בעיניו אישעשירודלסביןיחקרנו .לסי שהוא חכםנעינו] חושבכי חכטתו עשתה
לו את החיל הזה ודלמכיןיוכל להקרו אפי' נאותו דנר שהוא חכם בעיניו.
ואיש עשירזה הרכודלסבין יהקרט זה התלטיר וכאשר
וטדרש אגדה 9חכםבעיינ
רותיטחבריומתלטידי יותר טטלם:
אטר החכם 8הרבה תורה לסרתי
ור
)אלוץצדיקים רבה תפארתובקט
וש
םבר
~עיםיחופשאדם[ .בעלוץצדיקים] רבה
(יב
ם רשעם יחופש ארםכייחפשובית נכאתו לש 54הנטצאבידו
תפארתבעולםובי
וכן הכתוב אומר בקוםרשעיםונו' .והחכםר"י פי" יחפש אדם טגז' התחפש ובא
לשוחטה (ט"א כנבל') כלומר נעלץ צריקש רבה תפארת בי בני ארם לטשים
מלבושיםיקרים לאטד ולתפארת אבלנקום רשעים בני אדם מתחפשים ולובשים
שקיםנדי שלאיחם בהםעין ולאישלחו בהם פה לוטר כטה עשירים הם לקחת
מפנם4:נ) טכסהפשעיו לאיצליח ומודה ועתב ירחם .ע"ד לרמיה בי '4ה) הנס
נשפפאותךעל אסרך לא חפאתי ע"כ לאיצליח כתשובתו אנל מורהועחבירוחם
השםירחטהוומצילהומדינה שלניהנפ כאמור(ישעיהנ"וז')יעזב רשעדרכו ואיש
 pvטחשטתיווט' צאולמר טשאולורור שנמחללרודבעבור שהודהסידולאנמחל
לששל בעטר שלא הודה סידואעפ"י שהיה חפא דוד גדול מחפא שאול וכבר
אטרו6אין חפאגדולעפ ההוראהולאקמןעםהסרבנות .בב"ר פ"פ טכסה פשעיו
ן וטורהועוזבירוהםזהיהודההצדיקשבייש עצמו במעשה תמרוכו'
לאיצליחזהקי
כדאית' התם .ובאנדהתלים פצ"פ 6מפרש כמה[גדול] כח ההוראה .ד"אז טכסה
פשעת לאיצליחהעוברענירהץ בסתרואומרסירואינילאיצליחכי בכל מקוםעיני
י"י צופותרעיםומוכים(לעיל פיונ')ופי' הראשוןעיקר ממעם ומורה ועוזנירוחם.
כפפיקתא שובה 9טכסה פשעיוונו' ר' סיטאהוריב"ל בשםר' [שמעון בן)הלפתא

כל הנפיעות [ ]1828אתהמכסה שרשיהםעהחמשכיחותהאגוזהזה אתמנמהשרשיו
ואית משניח טשל ~פפים שהואנירוולפני קוםפשר כל שן שהיה מתרים כ4ט'
טטרב להודות הוא לוקההודה הוא נופלג פרקולאפי'חיוב מות אבל הפיה איתכן
אלאער שלאהודה הואנוטל פרקולא הורה טפלדישםפי' כתבפיפורהה"דטכסה
פשעיולאיצליחוטורהועחבירוחםא"ריורן וטורהעל טנתועוזב[ירוחשלפיכך הושע
[מזהיר אתישראלואומר(הושעי"רב') שובהישראל] (שם ד') ולא נאמרעוד אלהיט
) אשרי אדםטפחדתסיר וטקשהלבויפולברעה.אשרי ארםטפהד
למעשהידינו(:יד
תמיר מעונש הבריות ומקשהלבויפולברעה .ר"א 10אשרי אדם מפחר תמירבעניני
אבל
העולם קודםשיכנס בטקום הפחד אבל אחר שאירע הטאורע מהתוע
לילכ"פרחיד
ראוילו שתחזקלכו שלאיתקייםבו ההרפאביםצרה צרכוחךלעי
תיופסוק
')

י

הריש מתנהומא נמצא בכ"י בפעות בתוף הפירוש לכתשי"א.

9האי דרשה ררב

ותלמיר לא טצאתי לא גש"ס ולא במדרשם אכן במדרש בענין חמה לזה על בעל הלכה ואגדה
נירהטלמי וצריות פ'4ג ובטררש משלי וקהלת רבת פ"8 .1תענית ז' 4 .w~yכפיי רבט ישה

שגרטיס חסר שכ"דל'ואילך6 .כלשוןה"נ ממש לא טדעלי
ני 13מצאתי
מאמרערז.ה אבל7עע.
 ,קגונקי.
גהמז"ליפער התשונה פא8 .עו,ל פ"ק עיטש וגהערות מהרים גאב
8פסיקתא רר"ג דף קג"פ ע"א וע" הערות רגש באגער שם9 .בכ"י טחן10 .עי,טאירי.
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אחר אוטר (לקטן כ"ט כנה) חררת אדם יתן מוקש בטילי רעלמא .וכבר אטר
חסידאחדי ראהחנירודואג ונאנח שלאיקרהו טקרהרע והאשיםאותווא"ל אתה
גורם לעצמךשיביאוך מה שאתה ירא מסתכענין שנא' (איוב כ"ג ה') פחד פחדתי
ויאתיני השיבו והלא נאסר אשרי ארם טפחר תסיר א"ל לא נאמר זה אלא
בעניםהעוה"ז.ואני מפרש פסוק זה קשור עם הפסוקשלפניווע"רהפי'שנישפרישת
הפפוקהעליוןוכנגד טכסהפשעיווגו' אטר אשרי ארם מפחר תמיר אפי' כשהוא
בסתרוכנגר ומורה ועחבירחם אטר ומקשהלבוסלעווב פשעיו יפול ברעה כטר"א
(לעיל ת"זדי) ונם רשעליום רעה ,ונטצאשני הפסוקיםשניענינים וכלענין דבר
והפכו .תנהוטא פרשת פנחס זש"ה אשרי אדם טפחד תסידכךהיאטדתהצדיקים
אע"פ שהקב"ה מנפיחםאינםפורקים יראה וכןכתיבביעקב(בראשיתל"בח')וירא
יעקבואף סשה תפש היראהעד שנאמר לווממדבר כ"אל"ד)אלית"מי9ראאותו כי
בירךנתתי אותו(:פ0ארי נוהם ורב שוקק מושל רשעעלעםדל .שוקקמגז'
(ישעיה כ"ח פ') ונפש שקקה וי"מ9מגז' שוקוכמוהו כמשק גבים שוקק בו (שם
ל"ג ר')בעירישוקו(יואל ל"ב פ') שפעמוירצוופעמו כמו ארי נוהם למצוא פרף
וכרוב שוקקלשבור צטאורעבכן מושל רשעעל עם דלכלדעתולעשקםולרצותם.
וי" 40שוקקכסוצועקונהימהלארי ושקיקתולרובעמןאחד .ותרגוםודוכאדסצריח
אולי טפרשטענין צעקהטגז'(ישעיה מ"בי"ג)יריע אףיצריח 'Dbll .מגלה סויגת
ארינוהםזהנ"נכרכתי'(ירטיה ר'וי) עלהאריה מסבכו ודובשוקק זה אהשורוש
דכתי' ביה במלכותפרס (רניאלז'הי) וארוחיויאאחרי תניינארמיא לרוב ותת רב
יוסףאלופרסיים שאוכלים ושותים כדובומסובלים [נשר] כרוב ומגרלים שער כדוב
ואין להם טנוחה כרש מושל רשעזה חטן על עםדל א6ישראל שהםדליםמן
י פסוקזה
הטצוות(:עוז)נניד חסרחנונות ורב טעשקות שונא בצעיאריךימים.י"מ
קשור עם שלפניוכי זה המושל הרשע שהוא נגירעל עם דל שהזכיר שהוא חטר
תנונותורב מעשקות סרוב בצע לצרוף כאריהוכדוב לא יתבונן בדרכיהתבונה אלא
כל טגטתו להרבות טעשקות ,והזכיר מעשיו ולא הזכיר עונשו אלא שכל התורה
נדרשת טכללהן אתה שומעלאוומכלללאוהן ראה טה סמך  6שתאבצעיאריך
ימים ומעצמך אתהיורע מה עונשו שלהנגיד הנזכרכייהיה קצר יסים .נגיר חסר
תכונות ר"ל שרונגיר שהוא חסר תכונותורבמעשקותלשונאיבצעיאריךיטיםכ6ם'
כטו שהוא סכה
שניודכתי'(לעילי
' כ"ז) ושנות רשעיםתקצורנהכןהוגשסכה
של
ו
ר
ו
ע
י
ש
ר
ס
ח
ר
י
נ
נ
ת
ו
ק
ש
ע
ט
ב
ר
ו
תבונות
לאריכותימים שונאי בצע וכך
לשונאי
א
צ
ו
י
.
ם
י
ל
ו
ע
פ
בצעיאריךימיםעליוויאריךפועל
והטכתבשונאי-לשוןרבים
לשני
והטקרא שונאלשון יחיד אולי הטכתב פעמו ואםיהוייה"60הטושל או הנמד שוגתי
בצע אזיאריךיטים ואם לאו שנות רשעיםתקצורנה .כי מלתנגיר הואהעונש
טמ' טשכו (שטות "'בכ"א) תרנוםננירו כלוטרמי שהוא חסרתבויתורבטעשקות
נטשךטן העולםבחציימיו ועלדרך עושה עושר [ ]1825ולא במשפפנחצייטיו

"צר

1ע,,פיסי,
י
"פ,ליסופיםעי 24כעין
הלעניען
,,גמ"ח ומנחר הפנינים שער מטת תחכם
,
ר
לבנו9 .ע ,,שרש ,חנה בןגנאח שרש שקק 8 .שרשי ההד"ק שרש הגרל* .ע" רש"ק
6בכ"י ושוקק6 .י"א ע"א7 .ע ,,רלב"ג8 .עה ברכת אברהם.
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יעזנט(ירמיהי"זי"א) אולי יהיה מתרנום וינוע (בראשית ס"ט ל" 0ואיתנניר.
וי"ט 1פעם הפסוקנגיר כשבראש חסר תכומת רעכי הוא רב מעשקות וי"ו ורב
כפ"א רפה בלשון ישטעאל והענין כי רב טעשקותיהיה עונשו שיהיה חסר
הבוטת שתבעתאותורוח רעה מאת השם לשלולדעתו (סאת השם) אבל שונאבצע
יאריךימים,ולדעת הטפרש הוהאין טעם הפסוק דברוהפכואלא שאנימוסיףטשלי
כיפעםשריך שים ע"ר(איובי"בי"ב) בישישים חכמה ואורך ימם תנתה .ויימ2
וי"וורב טעשקות פספת טי"וואיהוענה (כראשיתל"וכ"ד)והטעפכי כשהננידחסר
התופתיתחייב כתהיה רב מעשקות ,וגםעל פירוש זה אוסיףביאורושונא בצעיאריך
ימיםכקומר כאשר חוסר התבונהמהיינ רב מעשקות כן שונא בצע מחייב אריכות
ימיםוע"ד שונא מתפתיחיה(לעיל פ"ו כ"ז) ואולי כי שונא בצע ומתמת הפנע
סהייבשיאריךיסיםכי הוא שטחנחלקו והשטחה סרחנת הלב וטארכת ימיו של
אדם אכל אוהב הבצע הנה כליטיונינק וראגה לחשוב למה לא בצעתי אתטול
ואולי לא אמצאלבצוע והיגון והדאנה מכלים הלב ומקצריםשנותיו של אדםעלכן
שונא מתפת יחיה( :ין) אדם עשוק נדם נפש עד בור ימם אליתטכו בו.
עשק פעטו כמו עושק וכמוהו והצילועשוק טין טזל 81ונקרא ג"כ העושק
עשוקכי עשקויצרו הרע תחלה ער שפתוהו לעשוק או יהיה עשוק תאר כסו
השכומ באהלים (שופמיםחי י"א) ,ואם הוא עשוק בדם נפש שהרנ את הנפש ער
בורינוסולא יתמטבו,עוגותיויביאהושילךעד הבורלהטית נפשוולא ימצאסי
ישיבתויתטוךגידו ,ואטר עד בורינוס וה"ה שאר טיחות אלא לפי שסדר ארבע
מיהותסקילה שרפה הרנוחנק אמרמיתה דונטתהסקילה הראשונה בסדר וכאשר
דרשו רז" 4אע"פ שכפלוד' מיתות ב"ד ארבע מיתות לא.כפלוטישגתהייב
פקילהאונופלטן הגנ אוחיה דורסתווכו' .פ"א 6עד בור ינום שהוא נעצמויפס
עדבור הכלאטענין (בראשית ס"א "'ד) ויריצוהו טן הבור ע"ד (לעיל ה' כ"כ)
עומסיוילכרמ את הרשעואין צריך אחר להחבישווזה פעם אליתטכובו .וי"מ6
בורכפי לקבר כמד"אותהליםל' ד')חייתנימיורדי בור כלומר אדם עשוק בדם
נפשעדיוםנפלולקנרואיןבני אדםבופחיםותומכיםבו ,ואמרינוםלפי שכליטיו
מפחדוייראונס ממקום למקוםאוליינצלכי אם לאיטצאהיום יטצאלסחר .וי"מי
פעםאל אמנונושאיןלהסגירוכידרורפץמנקשינפשו לספותהעד שיתבררודינו
ודברו אםהיהשוננאומנידיוי"מ עשוק בהצעתו כלומר אדם שההר עשוק שיצא
עליוקול שהרנ את הנפשוהואקול שקר אפי' עד נורינוס שיחביא את עצטובבית
כלא לאיגעשכי לאיוכל אדם לתמוך בו להרעלו הואיל והואנקי .והנה כתכתי
לך כמה פירושים וכלםנכוחים ואולם אענהאףאניהלקי הפסוק הוהקשורעםפסוק
שלפניוכי אסר בפסוקהעליו!נניד חסר תכופת ורב מעשקות וע' הרי הזכיר שכר
והונאבצע ולאהזכיר עונש רב טעשקות אלא טכלל הן אתה שוסע לאוע"כ הוסיף
במצרבפסוק זהכי ארם עשוק כלוטר עושקהוא עומד ברםנפשהואטתחייב כנפשו

ריי

ע.

 1קבונקי2 .עי' פירוט רגנו זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל שי"ל בשם אמרי דעת
ע"י שמארץ8 .הטחבר הניאלנטן הכתובנירמיח ג"פ ג' ע"פ זכרוטכי כמקרא כתוב :ותצילו
ח %סיד עשוק 4 .כמוטתל' ע"א6 .ש ,מאירי6 .ע",,.ם ובמיוחס להראב"ע1 .עי'מאירי.
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כי הוא ערם עלעצמו מיתה בקוצר ימים הה"ר עד בור ינום אל יתמכו בו.
בטפי יומא 1כל המזכה את הרבים אין הפא באעלירו מ"פ שלא יהא הוא במהגם
ותלמידיו ברע שנא'(תהליםל"ז") לאתעזב נפשי לשאולוכלהטחפיא את הרבים
בירולעשותתשובה מ"פ שלא יהא הוא בנ"עותלמירע כניהנם שנא' אדם
אין
ינפשוע'כלומיעריוםמוחוימםלעורהשיתכפרלוולאיתמכובומןהשמים:
קם
ד
ב
ק
עשו
י
י
פ
ס
מ
(טץ)הולךתמיםיושעונוקשדרכיםיפולבאחת.מי שישבידושניםדרכיםרעים אםינצל
טאחתיפול באתת .ד"א8יפול באחתבנפילה אחת ע"ד(לעילכירי"ו) ורשעיםיכשלו
באחת אבלנצריקים נאמר (שם)כי שבעיפולצדיקוקם( :יפ)עובד ארמתוישבע
לחםומרדףריקיםישבע ריש.דבר והפכו כפומי שהואעונד אדמתו כדת וכשורה
תתן הארמה [פ  ]183תרבתהויהיהלו לחם לאכול ולא לאכול בלנת אלא כרי
שמעה כאמרוישבע למםכן טרדף ריקים והם הרשעים שאין להם טאומה ישבע
רישועוני ,ופעם מרדף שרודף אחריהם ללכתאתם .ותרגום ריקיםסריקותאמענין
אילניסרק האפרברברי רז"ל8על האילפת שאיק נותנים פרי( :כ) איש אמונות
רב ברשתואץ להעשיר לאינקה .איש אטומת התשא והפתן נאטונה רב ברכות
יברכוהובני ארם,ואץ להעשיר לאינקה לאיהיהנקימבני אדםכי'9י שהוא אץ
וטטהר להעשיריגולםומטסם.ותרנוםודרהיפבעולאלמיעתרלאטודכי .ד"א 4איש
אסונותרב נרטתכי השם יברכהועדבלידיופעםמאץלד~שיר]לאינקהכי השםלא
ינקהוער באפקודתו .כלל הדברים איש אמותת פונ לשטים ולבריותוהיא השאלה
הראשונהששואליםאוהובעולםהנאנשאתונתתנאטונה 6ראה טההכהוכאומר(תהלים
קנאו')עיני ננאטמ ארץ לשבת עמדי ואץ להעשיר רע לשמיםולבריות ראה טה
כתיבכתריה לאינקהטעבירות הפטורות .בתנהומא פ' פקודי איש אטמות רב
ברכותזה סשה שנעשה נזכרעל הטשכןוכל הדבריםהיוטתברכין ע"י שהיהנאמן
ואץ להעשיר לאינקה זה קרח שהיהלויוביקש לשול כהונה גדולה לאינקהוירר
שאולה ,ד"א איש אמונות רב ברכותזה משה לפי ששנינואיןעושין שררהעל
הצימר פחות משנים ומשה היאך נעשהיחידי נובר אלא אע"פ שהיה נאמן
 'DDהגבורה שנא' (במרברי"בו') בכלביתי נאם! הואהיה קורא לאחרים וטחשב
[עליהם]ועליריהם שנא' (שמות ל"ה כ"א)ביר איתמרב! אהרן הכהן ואץ להעשיר
לאינקה כך שנו רו"ל6אי! התורם נכנס לא כפרנות חפות ולא באנפלאות שמא
יעשירויאסרוטןהלשכה העשיר כלכךלמה[לפי] כשםשחייב אדםלצאתיריהטקום
כךצריך לצאתידיהבריותשנא' (במדבר ל"ב כ"כ)והייתםנקייםמיניומישראלע"כ.
ונוכל לפרש איש אמונותוגו' שנאמן במעשרותיו רב ברכות כד"א ומלאכי ג' י')
ובחנוני נא בזאתאמר"'י צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות הנומטוהריקותי
לכם ברכה עדבלידי שלא יאסר אם אתן המעשרות תחסר התבואה כי טוב טעפ
הרי אסוך שמן נשתלחה בו נרכה וכר קמח לא כלה
י(לעיל פ"ו
ביראתי"
"מ
פ(
וצפחת השטן לא חסר
""אי'ופ"נ) ואץ להעשירועול טתנותעניים לא ינקה כי
ישלה השם מארהבכל משלהיריו(:כא) הנו פסם(במשפפ)לאפובועל פתלחם
 1פ"ז ע"א ,תה הדרש כתוב בנ"י בטעות אחרי חט הפירוש לכתיב מ"ז2 .עי' רש"י.
8כלאים מ"ח ,9 4 .רלב"ג 6 .שבת ל"א ע"א6 .שקלים פ"נ מ"ב ושם הגירסא משינה
וארוכהיופתגרי
.

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

170

משלי כח ,כא-כנ

ששענכר.ואפי'על שוה פרופה של שחדיפשע גברויפה משפפי כי שחר כל
שהואיעורעיני חכטיםויסלףדבריצדיקים(דברים פ"ני"ס)( :כב)ננהללהון איש
ן ולאירעכי חסריבואנו .הקטץ חפף במלת נבהל לתפארת הקריאה כמו
רעעי
כי מאיש לקחה ואת (בראשיתבי כ"ג) האומר לצולהחרבי(ישעיהט"בכ"ז)והדומים
להם ופעם הפסוקסי שהוא נבהל ונטהר לקבץהון תמצאנו לעולם רעעין כיעינו
צרה אףכייהיהלו עולם וטלואו ,ולא ידעכי חסר יבואנוכי מלח סטון חסריוכיון
שעינו צרה לתתטהונוצדקהלעניים באמת חסריבואנו .בתנחוסא פר' משפטים
טפרש נכהללהוןוט'על הטלוה אתאבירוכרבית סופו נצרך לבריות הה"ר ולאירע
כי הסריבואס ,וכן בריש בהרסיניוכי תסכרו טטכרוגו' זש'יה נבהללהוןשיש
י הסר ינואפ [ד"א
רעעין] זה המלהברבית שהוא טתכהל להתעשר ולא ירעכ
ן א6סוחרי שביעית שמתבהלין להעשירואיןמשמרין את
נכהללהון אישרעעי
השביעיתוגול מכיון שלא שטר השמיפה 5טתחילה הטארה נכנסת בסמונווהו54
מוכר[כל מה שישלס מה כתיב לטעלה מ! העני!לויקרא כ"ה ב') ושכתה הארץ
י תמכרו ממכר .בב"ר פ' נ"ט [אמר] ר'
שבת לי"י ואח"כ (שם ב"ה "'ד) וכ
המנא כלשקלי תורה סלעים בנביאים ליפרין בכתובים קנטרין ר' אבא בריורן
בשם ר' סיטון אמר חוץ טשקלי עפרון שהם קנטרין (בראשית "'ג ט"ו) ארבע
מאות שקל כסףביניוניניך מההוא טה הוא דכתיב הכא טה הוא אלא שאמר אלו
בעילמיתןקנטרין טהפחותטביתך אתיכיליהינ להולפי שהכניסעין רעה נטטונו
שלאברהם חסרוהכתובשנא' (שםנ"נ ט"ו)וישקולאברהםלעפרןעפר!חסרוי"
ו ההזד
ן רעהנטמונושל אברהםולאירעכי חפר
נכהללהון Wtwרעעיןזהעפרק שהכניסעי
יבואנו שחסרתו התורהעייכ .4ובפרפראות לחכמה ]1885[ 6רעעין נטפי עפרק
ן( :כג) מוכיח אדם אחריהן יטצא
הנהע"יחסרוןוי"ועולהעפרן לחשנך רעעי
סטחלקלשון.אחרי הוא תואר כסוזנאי אשטאי גבאי6ואוליכשריי דומהלו ,והוא
מלשון נסוע אחור(ישעיה א' ד')וילכו לאחורולא לפנים (ירטיהוי כ"ד) ויתכן
שמלשון זה נאסר ליפתח (שופפים "יא ב')בן אשה אחרת אתה ,והפעםכי טוכיה
ארםאחרייהיה שכרושיטצאחןבעיני אלהים ואדם ואףבעיניהמוכיחיותרממחליק
לשוןכי ננר מחליקעלרעהו רשת פורשעלפעטיו(לקטן ב"פ ה') ,ואטר  81חבר
הטוכיחך טוב טחנר הטשכח .וי"ט 8סשפפ הכתוב טוכיח ארם וגו' כלומר אע"פ
שנתחילת התוכחהבועתבו[נ]המוכיח אבל אחריכן ימהאליו חן וחסד מה שאיפ
עושהכןלמחליקלשון.וייימ'0כי פעם אחרידברי שלמהטי שמוכיח ארםאחרי
סאתיחן שצאכי שלטה הטלך חכרלו הטשלים והפצות והתוכחות נספרהזהוהו54
האוטרמי שטוכיח אדםנזטנים הבאים אחריכפי מהשהוכחתי אס אותובעוריבעולם
חן ימצאועייר לבראשיתי"אי"פ)למען אשריצוה אתבניו ואת ביתואחרייך ויזם
 1שחברת ערבב איפה הכתור ולפ עם הכתובלעיל כ"ר כ"ג ששם איתא חכר *גש

""me~oaבל טובופירש גם כהוגת על המשפט ,תמנם כזה פירש גםרש"י2 .כהוגותס'ץע"ג.
5גכ"י והנטירה ,נסה שמסף פחישא בהכרח * .מסתת סחברט טסכסת לא עפהנ"ר רק יוהב
עם הפסיקתא דר"כ ר"ח פסקת עשר תעשר ועם התנחומא  '5ראת לכתוב הנ"ל6 .ע.
 ,משא.
'טאירי אפר חוקה .זעי' ספר שקה שכתב :וכן נשמות מהרי חצרי פער8 .כעין ות
5געסיגחר  bt~taanשער מצות החקם לבט9 .ע ,,במיותט להראב"ע10 .ע.
 ,מאירי,
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כי פעםאחרירברי שלמה בער השם כלומרטוכיח ארםאחרי ללכתנדרכי למלאות
אחרי,חןימצא.במסיתמירי ובתנחוטא פ' משפתים א"ריונתן כלהמוכיח את
אבירו לשם שמיםזוכה לטחיצתו של טקוםשנאי מוניה אדםונו'ולא עוד אלא
שטושכים עלץ חוט של חסר שנא'חן יטצא( :כ0גחלאניו ואסו ואוסראין פשע
חכרהואלאישמשחית[.סי]שגוזלםואומראין פשעבכך שהריסופו לירשאותם בנר
הוא לאיש טשתית הואואישטשחיתחברים,ואו4לפי שלאנהנכשורהנדרכיהנחלה
אמר חבר הוא לאיש משחית ע"רפן אשחית את נחלתי קרות ד'ו')( :כה) רחנ
נפשיגרהמדו! ובוטחעל"'יידשן.מי שנפשורחבהשאינו שבעטעולםינרהויערב
טרקבעולםשכלעצטולבצועולעשוקעלכןהו11אישמרוןופעםינרהיערב מתרנום
וסכסכתי טצרים(ישעיהי"מב')ואיברי ,ובומחבי"יידושן תרגוםנירהוןטלשוןרז"ל
קרבלנני דהנא ומדחיףוהוא טמ'דירןושטן(ישעיהל'ש"נ)ופעםונופה כרי שהוא
בוטח בשםולאעל עשרוואזידושןכי שמח בחלקווכלימיו שעשועים(:כ0בופח
בלבו הואכפיל והולך בחכטההואימלץ .בופח בלבו לעשותכל מה שלבו חפץ
הואכסילוהולך בחטטה הוא שלתכיהחכמהתסלפהוסירצרוסירעריצים תפדהו:
(כן) מתןלרשאין טחסורוטעליםעיניו רבטארות.נותן לרש מה שכרואין מחסור
וטעליםעיניוטןהעני טהענשו רב טארותוכןאו"ל 8מלחסטון חסרואטרי להחסד
וטכלל לאוהן ומנללהן לאו והלאטלאכי הוא אוטר(טפי) במארה אתם נארש
ואותי אתםקובעים .תרנוםדיהיב למסכנא לא נהמרליה ורטהטי עייניהטן ססכנא
פניאין לופתיה( :כס) בקום רשעיסתר אדם ובאבדם ירבוצדיקים .כי כל אדם
טפחר שטא יעלילו* עליו ובאנדם ירפ צריקים תרנום נספןצדיקי כיהיו
נסחרים נקום רשעים וכשנאנרוהרשעים אזיגלו לרורות אתהעםדרךיוצרהולהרבות
 sכל רב ניחו (אסתר א'ח') .ובב"ר
צדיקיםבעולם,ווצכל לפרש ירבוטעניןv
שס"ה ותכהינהעיניו טראותר'אליעזרבן עזריה אומרהקרייה אטר טראות ברעתו
של רשע אטר הב"ה והא יצחק יוצא לשוקויהוןברייןאטרין רין אבוהי דהרין
רשיעא אלאהריני מכההעיניו והוא יושב בתוך כיהו הה"ד בקום רשעים יסתר
ארםכלזטן שהרשעיםמושליםאיןלצדיקים קוטהזקופהולא פה אבדורשעיםרנו
י וכן דוד אוטר
צדיקים וכןדבורה אוטר' (שופפיםדי ל"א) כן יאבדו כלאויביךי"
(תהלים ל"מב') אשמרהלפי טהסוםבעור רשעלנגרי:

כס.

(א) איששכחות מקשהעורף פתעישברואיןמרפא.פעםהפסוקסישהוכיחוהו
כטה פעמם והוא טקשה עורף פתע פתאוםישבר ואין טרפאהואילואין מקנל
תוכחה .ופנל לפרש פעם הסטוקסי שמקשהעורףנגרטוכיחו שבועתבמוכיחופתע
ישברואין טרפא .ד"א5איור תוכחות טגו' טה אשיב על תוכחתילהנקוקב' א')
ווומוקכחשהבעטרכפאוובפללשטויונבבחלש"ונניה"לס)פיכשלואמורמרטשיייסשוירייסוורדיןרך~ס8ק4ר8ה]1פתועהוכיחשוכתרבואאייןןטערלפי
א

1ג"חע,א9 .שבוית ת"זע"ב8 .גושיות סעע"ב* .גנ"ייבוילו.

6ע" רלב"ג,
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אכ"וכ"ז)ואם בזאתלאתשמעולי והלכתםעמיבקרי ומתרגםבקשי'
כטד"אייקר
טהכתיב שם(שםכ"ח)והלכתי עמכם בחטתקריויסרתי אתכםוגו'.ד"א' פעםהסטוק
כשהראה איש הוכחותדע שהוא טקשהעורף[ולכן]פתעישכרואיןטרפא,אבלהפי'
הזה איפמוכיחכי כטהצדיקיםרבי תוכחות וייסורין בעוה"ז וטוב להם לעוה'יב:
3ב) בפות צדיקים ישטח העם ובמשול רשע יאנחעם .ברשתמגו' (אסתר א'חי)
עלכל רב ניחו והעד ובטשול רשעיאנח עם וכאשר דרשוז"ל בטס'ממלהגי פ"
פשקזהברבותצדיקיםזהטרדכי ואסתר שנא' (שם ה' ט"ו)ומררכייצא וגו' והעיר
שושן צהלה ושמחה ובמשול רשעזה שנא' (שםני ט"ו) והמלך והמן ישבו
לשתותוהעירשונצןנבוכה .ובאנדתתלים פט"ז כשהרשעים מושליםבעולם הכל
נאנחיםוהולכיםוטצריםואין אדםהולך בקומה זקופה וכו' .ושאלתי את החכם
ר"י  as~tמה פעפכל ברכותי"האין נכל ברכה רקעמן אחד ובברכת השיבה
שופפיפשניעניניםהענין האחד השבתהשופפיםוהיועצים כבראשונה והשם הסרת
הינו!והאנחהוהשיבניכי גםהשינה שופפיפעניןאחדוהא בהאתליאכרכתיבובמשול
רשעיאנח עםומכללהן אתה שומע לאווכשישיב השםשופפינו כבראשונהיהיו
השופפיםצריקים(:נ) איש אוהב חכמהישמחאביוורועה זופתיאבדהון .כתרנומו
ורסתחברבזניותאומבירסוליהוקרועה] טגו'(לעיל כ"זי') רעך ורע אביך ותרגום
הוןמזליהקרובללשון ערבשקוריןלהון מאל*.וי"ט 6פעםורועהמעניןכמרעיתם
וישבעו להושעי"נו') כלומר טפרנס 6הזופת והעד יאבדהון( :ד) סלך במשפפ
יעמיד ארץ ואיש הרוסותיהרטנה.טלך בטשפפ ר"ל סלך שהטלכותשלוהיא ברין
וסזצפפבירושהטאבותיויעסיד ארץ ואם היא בהפך שאינה ירושהלו אלא שהוא
א"צ הרומותשהרימואותו לסלך שלא במשפפ יהרסנה טצד המלחסות והקנאות.
ואישחסומותפי' הר' אבוןז כשמעלהעליהם מסים ומרבה אותםיותר טטשפפ
הטלוכה .תרנום מלכאבדינאמקים ארעאוגבראעולא עקר לה,אולי מפרשהרומות
מעניןכןאישריסה אתרעהו(לעיל כ"וי"מ 4בתנחומא פ' משפפים זש"המלך
בטשפפיעמיר ארץ טלך טלכה של תורה בטשפפ שהוא עושה מעטיר את הארץ
ואיש הרומותידומנה אםטשים ארם עצמוכתרומה הזו שהיא מושלכתבזויותהבית
י בדיניהם מהלי לשסוע קולם שלוםעליךנפשי
ונשומר טהלי נפורחהציבור טהל
הריזה טחריב את העולם ,מעשה בר'אסי כשהיה מסתלקטןהעולםנכנסבן אחותו
אצ 6פצאו בוכה א"לרביתמפני מה אתה בוכהיש תורה שלאלסדת ולשדתהרי
תלמידיך יושבםלפניךיש נמילות חסדים שלא עשיתועלכל מדות פומת שהיה
בךהיית טחרחק טן הדינין ולא טחת רשות לעצטך להחטפתעלצרכיציבור צ"ל
בניעליהאניבוכה שמאאתןדין וחשם!שהייתיישל לעשות דיניהם של ישראל
ולאעשיתיהויואישחרוסותיהרסנהע"כ .הנה התגהוםא טפרשואישהרומותשמרים
עצטוט!הטשפפ וכאשר דרשתועצומיםכל הרומה זהתלמידשהניע להוראהואינו

הטי

1ש ,בס"1,ס 5הראב9 4",י"א ע"ג 8נ"ל שטמתועל ר' חאראל שמזכירו פתו
כלשון החכםרי גבראלועיי מ"ש בסבא 4 .א 11עתרגמ ערבי של רס"ג מאלה ר"ל ר"מ
אבל מהענין מאל לסלת מזל6 .ע" במיוחס להראב"ע6. .בכ"י פרנס7 .אולי פי'
היאכ"ע וראייה הכונה אל הפירוט שנמצא בברכת אברהם ומה שהביא לקמן בשםשהד
יאכ"ץ
ר

י בדף הסמכי הערה ב'8 ,סופה כיב ע"א.
נמצא במיוחס עי

*
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מורה .ורשני ז"לפי' איש תרופותאיש נאות שאית חשלהיות מתקבדיןשנםלב

בהוראה מענין ורם לבנךקובריםחיי"א) .וי"מ 1ואיש תרומות שלוקח סנני ארם
תרוטות ומתנותושוחדות .וראב"ע ז"ל 2פי'[ידענו]כי תרומות הנשיא שהוא לוקח
פעם הארץ[היא] ששית האיפה כלומ' מלך בעבור המשפת שיעשהיעמיר ארץ
ואיש 6קח תרומות רבותיותרטן הטרה הידועהיהרוס אותה ע"כ,וטצינו דוגמאזה
בראש פ' שני דיינינזירות  8אמ' רב אמרר'אסינחרי גזירותהיו בירושליםהיו
נופלין שכרם צ' סנה טתרומות הלשכה לא רצוטוסיפיםלהם [1846ן אפוברשיעי
עסקי' אלא לא ספקו אע"פ שלא רצו טוסיפין להם ע"כ הא למדת שמישהגיע

להוראהואינו רוצהלרוןולהורותערשיתנו 6יותרטכדי ספקוראוילולקרוארשע
ועליו הוא אוסרואיש תרומות יהרסנהואולילכך אמר תרומות לשק רבים שהוא
איש אחד וטבקש כסורניםושם טפרשעלאיזהדרךסותרלקחת השכרעלהדייכן
אפי'כדיהראוילו בקש תטצא .ואמר מלך נסשפפיעטיר ארץ ופעמויקיים טענין
(ירמיה ל"בי"ר)יעטרו ימיםרבים וכן ארו"ל'עלנ' דברים העולםקייםעלהדין
ועל האטת ועל השחם הרי הקרימו הכי נכבד בג' וכן פי' במוטור
אלהים נצב בעדת אל וע' (תהלים סיב אי) כי מה שנאסר בבריאת
שטים וארץ נאסר במשפת כי בבריאתוימים וארץ נאמר בחכטה בהכונה
ובדעת כמר'יא(לעילג' י"ס)[י"ל בחכמהימד ארץכונן שסיםבתבונהכדעתו תהוטות
י חכמת אלהים בקרבו לעשות טשפפ תמנה (מ"א ל
נבקעו ובמשפפ כאטר חכמה כ
כ"ח) ושאלת לךהנין לשפע טשפפ (ס"א ף"") דעת דיןעניואביון הלא היא
ה נ"בפ" .0בבייר פי"ד סלך בטשפפ יעטיר ארץ זה סטההב"ה
הדעתאותיירמי
שגרא אתעולטובדין שנא' בראשית ברא אלהים (בראשית א' א') ואיוש תרוסות
יהרסנה זה ארה"רנטרחלתו שלעולם ונקראתההלה תרוטותשנא'ראשיתעריסותיכם
חלהתרימו חרוטהוכו' (במדבר פ"וכ') כדאית' התם( :ה) גבר מחליקעלרעהו
רשת פורש על פעטיו .מחליק על רעהו שטהליקאליו בעימו לפתותו ולרטותו
לעשות טעשים אשר לאיעשו.ונוכל לפרש פעמיו טוסבעל הטפתה בעבורשנותן
טכשוללפני רעהו והנפתה בעבור ששומע למפתה )1(:בפשע אישרע טוקשוצדיק
ירון ושמה .בנפול הרשע בטוקש ע"ד (תהלים נ"ח "'א) ישמח צדיק כי חזה נקם
מו'ירון בשור"ק כטו בחול"ם וכמוהו (שם צ'יאו')ישורצהרים( :ז)יורעצריקרין
דלים רשע לאיבין דעתי כי לעולם טריבריבם ,ר"נוביתדינו אביהם שליתוסים.6
רשע לא r'yדעת,לפי שאומר הכתוב (ירמיה כ"כ פ" 0דן דין עני ואביון הלא
היא הרעתאותי ע"כ הרשעשאינודןרין דלים נאטרבו רשע לאיבין דעת,ועוד
שיהיה הפךיודע צריקורברמבעי הואכיהרניל בדבר יורעבויותר מאחר שלא
הורנלבו(:ה) אנשילצוןיפיחוקריהוחכמיםישיבואף.לענשי איןצריך לוטר
שילצוןלא הבוא
שלאישיבו אף אלאאפייננזר פובהעלאנשיהעירההיאבעבורלצאונ"
ותהיה להם לספח נפש כיקוו הפוכה ויצאו ממנה בפחי נפש ספמ אנשילצון,
וחכמיםישיכו אףאיןצריך לותר שיקרנו הפובה אלא אפ" אף והמה טשימם טן
'עי'מאירי9 .במיוחס לוחני' mPnז' בדף הקורם8 .כתובות קרה ע"א.
"8א ט' הה וכךחיא השמחא לחשל גם במרחבהכע,ד' 6 aiaweגפין ל"זייזר.

4פ"א
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הטקוםהד"א .שעםישיבו כפעם (במדבר כ"הי"א)השיב אתחסתיהריסיכה נאסר
בו(תהליםק"ו כ"0ויאסרלהשפירם~לי משהבסירועטר בפרץלפניוונר ובפנחס
נאמר (כטרברכיהי"א) השיב אתחסתי .ואם!יפיחו  'Ubפחכלומי אנשילצוןשילו
הקריה בפח שקשם וכן תרגום נבראסטיקגי יצרוף כדכאוחכיטיןטהפכיןרוגזא
הרי תרגם יפיחו יצדון טעניןכייצורציד חיהלויקראי"זי""
 ,ובפסחאות אחרות
יצדוןטעמןוהארץ היתה תהו ובהו (בראשית א' ב') צרש וריקניאכקנסי ישוטטו
שייה שמשםהקריה בעבורםויהיהיפיחו סלה מושאלתמן עדשיפוחהיום (שה"ש
ב'י"ז) ופהרוטיגרשואנשיהקריהמאנשיה.נסוףושבתי דרשר'יונה אפיחחאדבי
נשיאהטסירכתיביורעצדיקריןרליםיודע הביה בכלב שטזומתיו שעפים "bS
שוההאכילתובטעיוג'יסים(:פ) איש חנם נשפפ אתא"צשילורם ושהק ואין
נחש נשפפפירש"י טוצכחעם האףלר"לאיש חכםטויכח עםהשילתההאויל*
כיק שאתויורעכלכך עושה צורות טעצטו לרפות ההטון ששם וזהוורגז ושחק
האוילואיןלו נחתוהםמדרכי המצוחובזה השומעיםנפתיםואומרשהואהיורעוטיפ
כןכידברי חכטש בגחתנשמעיםוכךנהנ קרח עם משהבעניןהטליתותכסווכהביא
זה רש"י ז"ל 6בכל טעשה האוילאין החכם מוצא נחתרוה ירנז אוישחק הכל
שוה בעיניו הנה בני אפרים שחק עמהם נרעון של-קחם בדברים רכים ולא
תועיל ורנו עטהם שחח שקנטרם נדנרים קשים 0ולא הועילהוי ורנז ושחק
ואין נחת .בריש טדרש איכהי ר' חנינא בר פפא פתח איש חכם נשפפ
וגר איש שופפ איןכתיב כאן אלא נשפפ ורנז ושחק ואין נחת רנותי עליכם
כיסי [ ]1868פקחבןרמליהו ושהקתי עליכם בימי אטציה ואין נחת ושי כדא"
התם .והתרגוםואין נחת ולא טתתבר אולי מפ' טעי (מלאכי ב' ה')ספני שסי
נחת הואאומענין תחתגערהבסבין (לעילי"זי') וכן תרנום אל תיראואל תחת
(דברים א' כ"א) לא תרחל ולא תתבר .8נפ' חלקם אטר ר'יוחנן איש חכםנישפפוע'
אטר הב"ה כעפתי על אחז טזתיובידטלכי דמשק 1בח ולפרלאלהיהם שנא'(רהי"ב
ב"ח כ" 0וטבח לאלהי דרטשק הסכים בו שחקתי עם אמציה נתתיטלכי אדוםבידו
הניאאלהיהם והשתחוה להם שנא'(שםכ"ה "'ר)ויהיאחרי בא אטציה טהורת את
ארוסיםויבא אתאלהיכני שעירויעמירם לו לאלהים אסר רב פפא היינו ראסרי
אינשיבכייליה לסר דלאידעהייני ליה 10לטרד"אירעווייליה לטר דלאידע
בין פבלביש:ף) אנשידמיםישנאו תםוישרש יבקשו נפשו .ישנאו תםכיד"א
המך ספבעםוישריםיבקשו נפשו כתרנומווחריציבעיין לה ע"ד טה שאטרדור
(תדמים D'"pס" 0הבר אס לכל אשריראוךכמוסרוישריםיבקשו נפשוועצמו של
1ע ,,במיוחס להראב"ע9 .לפניט ממלחין8 .קו"ח ע"ב4 .מכאן ואיל אעט גבר

ברש"י ומש"כ וער"ח צורות נ"ל שטתכן כמו שכתב רבט זרחות מברצלונא(עי' בפירחח אמרי
דעת) שתחכם צריך  I~PfPVטח ברבורו חולא יעשת בהנך דבריו תטעות משתטת ומרגיזות
באיגראוביריו סטו שעישש הרבה בני אדם ברברם עד שידברו עםאיבריהם כולם ומעוותים
צורותיהםומי6 .בטדבר אי6 .גג"י נפשתרכים וקשים ,וכונת מהברט לחכתוגים
ייחתא הד ותטסחא שם משונה וארוכהיותר8 .גראס וכמקום
שת
בשותפים ה'בי וחבג'1 .פפ
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פירושו של התרגש וצא בסוף
דברי
כי
מדרש אירח ורבני הגמרא בפ' הלק שופכנם חלא אהד9 .ק"ג ע"א משגא גם בושני.
8בג"גני לעס

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

משי

כס~ ,גצ

176

תם להתחבר א4וכי התם גדול מהישר כי התם הוא שלםבסרותיוודעותיוכעין

תסים תהיה(דבריםי"הי" 0והישר צריך ללמודמדרכיו וטמעשיו ,וכן פרש'יי
מ"ש דור לאניתר (שי"אכ"ככ"ג)כי את אשריבקש אתנפשייבקש אתנפשךמי
שיגטולליחסר יגמוללך מישיקרבנייקרבך .ונוכל לפרש כפשופו בגז' אם "צ
את נפשכם (בראשיתכ"גח') שפהרופ רצונכם כלמרוישריםיבקשו להשלש רצתו
שלתם.ד"אי נפשו נפש ממשכיאנשידטים ישנאו תםושופכים את דמווישרים
יבקשו נפשו של תם סיר אנשי רמיםכייהיו  6מאלהדם .ד"א 2פעם הפסוקכלו
ענין אחר לספר מרות אנשי דמים כיישנאו תםויבקשו להרוג נפשו של כל אחר
ואחדמהישריםע"ד ויבקשו אתנפשי,חתה (מ"א היפי') מבקשינפשי לפפאה
(תהליםמ'ט" .0ר"א5וישריםיבקשונפשונפשכלאחרמאנשידטיםמבקשה 4הישרש
אנטילוחכם באחור ישנהנה .תרגו'
לפפותהעל שנאתו תם~ :א) גל טחויוצי
כולהחיטתיה טפיק מכלאטענין (קהלת ה' א') אל תבהלברוחךלכעוסוזה טרםלו
שאיט רואה את הנולד אבל החכם באחור ישבחנהישביחוישביחוישקיטוישפיל
הכעםכייתבונן מהשיהיהאחריומלשון (תהלם פ"פי') בשוזרנליו אתה תשבחם
ובא ישבחנה בלשוןנקבהעלהרוחי .ד'יא 6טעםבאחורשטחוירהרברים היוצאםמפיו
לאחור ולאלפנים ומשביח ומשקיפ רוחו וכובשכעסו ובולם שפתיו שלא להוציא
דבר טגונהמפיו.אויהיה מעם הפסוקכיהכסיליוציאכלרוחווכעטועלההכסוחכם
באחור ישבחנה באחרונהישקיפ כעפהכסיל כי יורע לדברעללבועדשיהרצהז.
ובתגחומא פרשה וארא כל רוחו יוציא כסיל הכמיל מוציא את כל דבריו
נפעם אחת כשיצאלריב עםחביריו וחכםבאחרונההוזז מסלקו ,כלרוחויוציאכסיל
זה פרעה הרשע וחכם באחור ישבחנה זה משה ואהרןשכתיי בהם (שטות ז' י"ס
ויבלע מפה אהרן את מפותם .וי" 80פעם באחור כמו בהפך ופעם ישבחנה כמו
להשתבח בתהלתך (תהלים  l~rpמ" 0כלומר כל רוחויוציאכסיל אבל החכם משבח
הפך הדבר הוהשיהיה ארם קשה לכעוס לא שיבהל ברוחולכעוסכי היא הטרה
הגרועה שבסדות.וייימ 9פעם באחור כסונטתון ועיוןכנקטר כל רוחויוציא כסיל
שכלכעסו טוציאמידלפועל אבלחכםהכועסע"ימתוןועבמשביחומשקיט כעסו:
(יב) מושל מקשיבעל דבר שקר כל משרתיורשעים .להוריעכי אם המושל ww~n
חפאהרביםתלוי %ביכפי טהשיהיה המושל אם פוב ואםרעכןיהיהמנהג העם:
~נ) רש ואישתככים נפגשוטאירעיני שניהםי"י
 .רחלנחלקובפי' פסוקזה בטם'
תטורה 10רשואיאשתככיםנפגשו בשעהשתלמיד הול אצל הרבאומרלולמדניהורה
אם מלמדוטאהיעיני שניהםי"יפי' התלמיד מתלמר והרב יוםז חכמה ואם לאו
י~עילכ"בכ')מי שעשאו חכםלוהעושה אוהו פפש
עשיר ורשנפגשו עושהכולםי"
פפשלוהעושהאותוחכםזומשנתר'נתןר'יהורה הנשיאאוטררשואישתככיםנפגשו
בשעה שהעני הולך אצלעשיר אוטרלו פרנסני מאיר עימ שניהםי"י ואם לאו
י מי שעשאו עשיר לקה עושה אוהועניעני 4ה
עשיר ורש נפגשו עושה כלםיי'
1ע ,,במיוחם להראב"ע2 .עח ספר חוקה8 .ע ,,במיוחם לראב"ע4 .בכ"י מבקשי.

6בנ"י רהוב נבא ושבח"ח וט'" אחרי אהה תשבחה טנא חשת כמוכח6 .עח ברכת אגרתם.
זבגנישירצח8 .ע ,.הלנ"נ 9ע.
,מאירי"810 .ז ע"א.
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משלי כפ,ינ"יפ

עדפה שתועשירהרישני[]1866התיב"ם מפר' אישתככיםטנז' לנברים כ"אי"ב)
והבאת אלהוךביתך 1ולדעתריטקפעם איש תככ~ם אישחכם שהורתאלהיומהוך
לבו ולדעתר'ידידה דגשיא אישתככים איש עשירבעל אוצרותשטצניעין הטמון
להוכם .וי"מ 2איש תככשאישבינוני לא רש ולא עשיר %ן תרנם גברא מצעש
עכטח שאסר עשיר ורש נפנשו עושה כלםי"י שלא יקנא הרש בעשיר ולא
יקפוץ העשירידוטליתן לעס וכאשר פירשתי בחלק נ' 8הזהיר נ"כעלהביטני
כי נם הביטנ*איןלולקפוץידומלית! צדקה לעמוגם העניאין 6לריזקנאות בו.
וי"לל אישתככים טנז' הוך ומרטה קוהלים נ"הבי) ופעם הפסוק רש ואיש תככים
נפגשוכי רומאייאמרוהלאהעניטתפרנסכדוחקואעפ"כ ישמחבחלקווסובלרחקוכדי
שלאלבצועולעשוקאיך לאיהיהלי לנבכמוהו לשוב לטופבומתוךכך שבמדרש
הרעהוהעםיאסר ראה זההרמאימסכן נפשועם בוראוונבראיוכיבוצעועושקלחיי
י מעושרו פוב ארוחתירק ואהבה שם
שעה לאיכיןצירהלהיי העוה"בע"כפובעוני
מבית מלאובחי ריב6הרי טאירעיני שמהםי"י איש תככים שב לעטרת השםוהרש
יוסיף בהאומץ.ד"א 6רשואישתככים נפנשולמאירעימ שניהםי"קמעשיר את הרוש
ופותח פתח אל איש תככש לשוב נתשונה:רד)מלך שופפ באמתדליםכסטלער
יכון .אמר ללש לפי שאין להם עוזר ואם הטלך שופפם נאטתאז כסא טטלכהו
לעדיכון הואובניובקרב ישראלז )110(:שבפ ותוכחתיתן הכסהונער טשולח טכיש
אסו .אטרשניענינים שבתכימי הנערות והוכחתבימי הנחרות הם הנותנים חכמה
לאדםונער טשולחשילךעלפי רצות ולאיימרהואניו מביש אמושית! בושה לאש
כי האםיושבתתסידבבית יבואו השכניםויצעקועליווהיא בושה טתרטתוהרעה.
ובמדרש אגרה 8דרשועל ישטעאל שהוא נרם שאסרה שרה (נראשית כ"א ה)
נרש את האטההזאת ואתבנה:לפז) ברבות רשעיםירבה פשע וצדיקים כמפלתם
ירש.ע"דומהלש רב חי)יראוצדיקים וייראוועליוישחקו~ :ן)יסר בנךויניחך
ויתןמעדניםלנפשך .ויניחך9ויפח לךויתן טערנים לנפשך בקחתומומר .ובאגדת
ל"ב טדות '0למר בנך תורהויניהך מדינה של גהינם ויתן מעדנים לנפשך מכניסך
בצע עםהצדיקים( :קץ)נאין הזקיפרע עם ושומר תורה אשרהו .כשאין נביא
טוכיח אותם אז יפרעויגלה11כיבעוד הנביאבתוך העם סוכתו פרושהעליsהy
ם,
~ ופעם
נאיןחזון כסובאין אישחוון וכמוהו (תהלים ק"פ ר')ואני תפלה שפעטו ואס איש
תפלה ,שרעסגז' (שמות ל"צ כ"ה)כי פרעהאהרן .ושומרחורה אשרהו ,שאשצריך
לדברי הנביא כי ההורה טלמדהו דעתוררך חבוטתתוריעהו וכבר אן"ל 12חכםעדיף
מנביאוהקרים החכםלנביא בפסוק(ירמיה "'חי"ח)כי לא תאבד [תורה [_In~Dועצה
מחכם ורבר טנכיא:רכ*) ברברים לאיומר עבדכייביןואיןסענה.ברברים לאיוסר
אלא בסטתגדוליםונאטמים ומה פעםכייביןואין מענהאפי'ידין ההוכחתלאיענה
לוטרלמוכיחכן אעשה אלא עושה עצטו כחרשלכןישלה"ותו ולררותו בשופים
ןואיןמענהאשיפ ששאקלאתחשוב
ופעםעבר[עבד]תאוחו.וייימ18כייבי
ממך
 1טנדו כסו שפירק רס"ג תככים טןהזךהגית2 .עי'פירוט רס"ג8 .ע ,,פירדנו לעל
לכה"ג ב"בב'* .ע" נמיוהס להראב"ע 6 .מחגרה הרכיב פהגי נמוגים :פ"" 1ז ועז א'.
' סבוא.
181ע ,,לב"ג .זלישנא דקראבדגנייםיעזגי8 .ע"  .t'qv1כבכ"יתניחל10 .סי
הרע או גדופם לזח12 .ג,צ "ג ע"א18 .ע ,,ברכת אברהם.
כאןעריךיהיטי
ףטעשדי

ש*
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ופיהנדנייךושתיקה כהשאהרמיא אלא עור%עוטר בטרדווטהז*קבראשעחו ולא
שתק אלא טפסיראתו סטך ע"כ אל הרסרהו בדבריםכי לאיוסר( :מ)חזית איש
אץברבריותקוהלכסיל ממנונ (כא) מפנק טנער ענדו ואחריתויהיה  .~Ubשפנק
פעמוסערן ותרנו' והוא יתןמעדני מלך (ביאשית ט"פ מ) בתפלתיטלכין וט!%
ןונכד (ישעיהי"ר כ"כ) ופעם הפסוק סי שהוא מערן מיער עבדו שפו
טגז' וני
ואחריתו של עכר לבקש שינשאוהו כאילו היה בן בית עלכן אליקל אדם עצמו
לפניקמן סטנוכיגורםלקמן שיתנשא עליו .פ"א 1טנק מגז'יתן שמו (תהליםע"ב
י"ז) ענין שררה ושולפנות כלוטר ואחריתויהיה שר ווצ4פ עלאדוניו .פ"א 9סנון
טגז' אשר מנה את טאכלכם (דניאל א'") כלומר ואחריתויהיה פקיד ומטונהעל
ביתאדוניו .פ"א 5טסןטגז' סנה אחת אפיםלש"א א' ה')ויהיהתוארבסלםזדון כלשר
ואחריתו שיבקש [ )1868לחלוקעטוכנכסיו.וי"ט'ואחריתו טוסבעל האדון כ6ם'
אכיה"'ד).ורז"ל טפרשים
ואחריתו[של]האדוןשיכהו העברוסנון ממ' אלתותייקר
פסוקזהעליצר הרעשמתן באדם מנעוריו והוא כבווט תחתידו נתחלה כעבד ואם
יפנקהויתגברעליו ער שיטרירהו משני עולטות וזה לשונםבש'החליל 6א"ר ששאל
ברנחמיני אטרר'יהונתןיצר הרעטמיתובעוה"זומעידנו בעוה"בשנא'מפנקמתער
עכדועאחריתויהיהמתן]שכןבאפב"השל ר'הייאקורין לסהרהטפןש"כ ,ואיתא בב"ר
פ' ראשון( :8כב) איש אףיגרהמדוןובעל חמה רבפוצע .נקרא הכעם אףכי הוא
ניכר באף האדם ואיש אףיגרהויערבטדון באפוובעל הטה רב פשע והחטה נדולה
טאףכיהכעסהגדול סחטם כלהגוףונקרא חטהוע"כאטר רנפשע*ורכזביירלפאמראליהוי
כל הכועס
לרביהודה אחוה דרב סלא חסירא לא תרתחולא תהפא וכבראסרו
כאילוע.נדע"זולאיהיהבך אלזרוכו'(תהלים פ"אי') ופתרוןהענין כשלא יהיה
בך אלזר והוא הכעס אז לא תשתחוה לאלנכר מכלל לאו אתה שוסעהןודקדק
י (בראשית ל"א כ"מ)
בטלת בךפ ,ופעם שנקרא הכעס אל ור מלשון יש לאליר
כלוטר לאיהיה כה הכעט שהואור ונכרי לכח השנל .ואמרו בעלי הטוסר16
בך
לעולםלא כעסאיםעד שיצא מדעתו והערכי לא נטצא ארך אפים חסר דעתולא
בעל המה דעתן(:כנ) גאות ארם תשפיפו ושפל רוחיתטוךכבור .פי' הנאוהאפי'
תכבדהו כבוד גדול יחשוב בלבוכי לא כנדהו כראוייו"כ גאות אדם תשפילנו אגל
שפל רוח אחה כבורקפן שיככרוהו יחשוב בלבוכי כבדוהו כבור גדולהויושפלרוח
יתטוךכנוד ,מפי ר' אפרים אבזמרה  .11sutד"א '9גאות אדם תשפיל%כי השם
טשפיל גאים ע"כ נאותו נורמת השפלות ושפל רוחיתטוך ככור טתויב אל הכבור
ותוסךבו תסיד,וכבר הבטיח השם להגביהשפלים ע"כ אמרו צחי הלשון 18הוכפל
כדי שיהא השםטנכיהך .בתנחומא פ' ויקרא נאות ארם תשפיל%כלסישרודף
1ע ,,רש"י9 .ע"טאירי8 .ע" ברכת אברהם4 .עין מלב"ג וספר חוקה 6 .שכח
ג"כ ע"ב8 .צ"ל פ' כ"ב7 .גרבות כ"ט מ 8 .מאמר זח לא מצאתי אלאכעין אץ בנדרש
כ"ב ע"ב אמר רבה כ"ר הונא כלהכועס אפילושכייה אינה חשובה כנגרווכוי וכמהבש"א ח"א
כהב ע"ז ככר אמרו  p~naדשטה כל המתגאת כא t"yy 6וכו' דסוצך כעם באלידי פעות ע"כ
הם שבת ק"ת ע"ב אשר שם קא דריש קרא דלא יהיח בך  '1%לא קאטר והס"ס כהאי לישנא.
 9שבת ק'שץ ע"ב16 .כעין זה במבחרהפנינים שער הענחץ11 .ע" מבוא19 .עי' *ירהב רס"ג.
 18מבחר הפנינים שי מצות החכם לבת וכעין זה בעיחכין י"ג ב'.
12
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טשמ כפ,כנ-בז
אחרדהיררהשררה בורחתממנווכבמי n~uwטן השררה שררהרודפתאחריו השה
השילשוחומןהשריה ושררה רודפתאחריהם
כןירובעלררף אחר השררה

אביטי

ונרחה ס0מומ'כדא"התם(:כד)חולקעםנגבשונאנפשואלהישמעולאיניד* [שונא
נפשקכייתפשכגנבעל החלקשלקח,אלהישמעולאימד שישמע אלהסיושיזיע
עדותויעבורעל החרם ועלכיוצא בזהנאסר"כרי
ה ה'ד') הוצאתיה נאם"'יצכאחז
וגאה אל בנץ הנגב ואלבית הנשבע כשמי לשקרולנהבתוהביתוועי .בתנחומא
פ' ויקראחולקעםגנב שונא נפשוסי נרם לארם שיאסרעליו
היכ"א)נפש
י החטאוגה אקאספני שלא 5א והניד לחכםפלו' גרף שמו של הסה לפ" אם
כ
לאינידונשאעות '~DSאטר שלטהחולק עם גנב שונא נפשו שכשם שגנב נתפש
הוווושווזפו עשוסחחייבכךסי וששמענדופושל הס"הואיםמנירטתחייכעסוע"כ:
(כד6הוית אדם עק שקש ובופהני"יישוגבו פעם חררת אדם כמו ויחרדיצחק
(כראשיתס'ז5ינ) וועאמעני! פחד שעם הפסוק כשנא אל אדם צרהוהחש ספהד
הערדואין טשתרל לעשותתחבולות להסיר הפתר ההואיהיה לו 4ש שעקש
בצרהההיא והלא הכתוב אוטר(לעיל ב"ר") התרפיתניום צרהוט' ,ובופח נ"'י
ומשים אללסלהניאעצה איךינצל סצרהוישונב כי השם שהוא משנהלעטות
בצרהיטציאם עצהנכתה .פיש 1חררת ארםטעמן הנה חררת אליולש"בד'י"ג)
ויחרדו!קניהעיר(יש'שמ"וד') ומעם הפסוק אדם דגבהל והנטהר והחררלהיכלים
חתותו החרדה ההואהיא מוקש לנפשו אבל השפהמ"י השטח בטה שנוק 6המרא
אם טעפ ואם דובהישוגביהיה בטשנב הזה בחמלת השםעליו
.ו"'0ף חררת ארם
המחרידבני אד
וחרדתפועלמפעול]כמוותוכחתילאאניתם(לעיל*'1כיח)
אששםעבלהרתדופכי
פועלומה
חתי(חבקוקב'א')פעוליויימן חרדת אדםיוק 1קש המוקש
שרשש הארםעלהעניים ~כרםיגרום עליו חררה שחרומורא .בראשית רבה*
פסת חררת אדם עק שקש חררה [ ]186 5ושהחרידהרותלבועז שנ(%רותנ'ח')
מחרר האישית! מוקשבדיןהיהלקללה אלא וטפחבי"יישונב סק בלט לברכה
שנא' 5שם") ברוכה אתלי"יגתי ,ד"א חרדת אדם חררהושריעידיעקב את שהק
אביו5טנא' (בראשיתכ"ז ל" 0ויחרד יצחק הרדהגדולה עד מאד] יוק סוקרובדין
היהלקללו אלא ושטה באי"שהנ מק נל 1לנרה שנא' (שם) גםנרוךיהיהע"כ
כהאא' בפררש רות( :6כו)יבש מנקשש פס רושלשי"י טשפפ איש* [רבים
מבקששפנקטוושל,בני אדםחחשביםכי היטלתבהר הטלטללהרעאולהריבה"מ
כןכיהנךגיד השפונק טא שמר(לעיל היא  )%פלממיםלנ ניד השםע"כ
יגשלתלותהנרולהבבעליה ההגרומיי טשפפא"ש( :כז) שעבתצדיקיםא"שעול
בני אדם כי גל אחר "8שטי ושהוא
ומועגתרושעיישרדיך* זהדברפבעי
הפך פבטיאהנמיושהמשכבו פנש:

ייקרא

5שצ"

סי

*וע' סטרה 9ע" שם8 .ע" בטיוחפלווראג"ג4 .בכ"י בת3ו1טא רבת 4משהש
רות 5ץ.
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דעי אגורבןיקה המשא נאם הנבר לאיתיאללאיתיאלואוכל .תרנום
מלויי דאער בריקה דקכל נכיאותא ואמר נברא לאיתיאל לאיתיאל הנוכל ,פעם
התרגוםכי זה אטרנןיקה היה שם חכםגרוף ואמרדברים אלולתלמיריואיתיאל
ואוכלובעבור שנא' ברוח הקודש כסו שכתב בהם הטשא חברוםלדבריישע"ה'*הגולי
שאלווח אחיאלואוכל להודיעם סתרי תורה דבריםשאין ארם יכול לעמורעליהם
ע"כהזהיר אוחםעלכךשאין לאדם לרבר אלא ברברסשיכוללעמודעליהםושלא
לדרוש בטופלא טמפוכן או"ל9נהרי כבשי דרחטנא לטהלך והתחיל דבריודרך
 .פעם טאיש טהיא איש וכמהו
עפה( :ב)כי בעראנכי מאיש ולא בינת אדםלי
וימאסךממלךושי"אח"ו כ" 0מהיותסלך.ד"א 8מאישכנוילנחול העםכפ(א9ופ8ים
ז'י"ר)ניזעקכן יואש איש ישראל ואדם כנוילהטון העפ והלא אוסר לתהלים
ט"פג') נםגני אדמגםכני איש לומרכי בעראנכי מאיש ולאעוד אלאמסלא]
אדע .משפפוולאדעתקרושים
בינת אדםלי% :ולא לסדת
יש
נו
שד
יעחוכמטרהכוטדקעותםק
יכמוועלטיוב כ"ח לאיערכנה
םתו
אדעולאהאטור בתחלתהענין
זהבוזכוכיתונו'וכן תרנם ולאירעיתיריעתאדקדישי ,אויהיה פעמוע"ד החיטא
כלומרודעתקרושים אדעץ ד"א' פעם הפסוק ולאלמדתי חכטה שארע בה דעת
קרושים ופעם קרושיםירמוז לבוראכי אלהיםקדושיםהוא(יהושע כ"רכ"פ) 9ירמוז
למלאכיםטשרתיעלצןקרושים או ירמח לקדושיםבנני אדם כסריא (תהליםפ"זג')
)מי עלה שמיםוירד סי אסף רוחבחפניומי צרר
לקדושים אשר בארץ המה(:י
ה
מ
ו
ו
מ
ש
שם בפכיתדע.מיבכל רגבראש
מים כשטלהסיהקים כלאפסי ארץ מה
שידע פעםלדייסודותוהתחיל
האש שהוא תחתנלנל הירחוזהפעם שטים
ני
ל6
וק
מימנ
רא נפסוק הוה שמים כטובלשון רז"
כי הואהעליון בר' יסודות עלכן
קורהועור שגלגל האש הווהע"י סבוב הגלגלים ופבע האשלעלות לטעלה ער לב
השמים ואפ" אדם לוקה שלהכתומורידהכלפי מפה תחזורסיד כלפי טעלהוזה
פעםמי עלה שמיםוידרומיירע פבעו למה פבע האש לעלותאפי' אתהמורירו
ואין פבעו לרדתכיסור העפר,טי אסף רוה בחפניו טייודע לטהאין מטשות ברוח
כמו בעפרעדשיאסף בחפניו,מי צרר טים בשמלהמייודע למהאין המים נקרשים
ערשיהיונצררין בשמלה כצרור 'pwטי הקים כל אפסי ארץמייודע למהאיןיסוד
העפרגעונד אלא עומר למטה סכל היסודותבמרכז .מה שטו ומה שםבנוכיתרע,
אתה אתיאל הנדלי את שם אחד מהם אגרע פעם לרבריהםאלוער שתדעהואתה
כשת! .ופעם מה שפומה שם בפ שאםיחשוב חושב שכנר היה שמנים שחלפו
חכם שהניע לרעת חכטהזוירועתרע שאםהיהבעולם הייםטוצאיםדבריוכתובים
אומקובליםגיד זרעוולפי' אמר בפולא אביו לפי שנפקרוב לפ בשים יוהב
טאביו ,וכיקשאיןמייורע סבת פבעהיסודות למה פבע האשלעלות ורווחלהיות
סוחבתוהמיםלהיותנגריםוהעפר לררתולעמוד כ"ששאין לשאולאיךנבראוטאין

(י

יש"

סימי

)עיי במיוחסלהראב"ע9 .ברטרוי'ע"א8 .עי'טאירי* .עי'רפ"י.

986שיםחי affp
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טש*

לז דאו

ואםישרימורות%פתיתוהארץ אשר אםיושביםעליהלאנדעעל אחת כמהוכמה שלא
יכללרעתהדברים שהם כבשו %שלעולם,אלא אםיש ל%לדעת[~ ]1818הואכין
להםכלאמיתאלוהצרופהומנןהואלחוסיםבו .נופחא אחרת בקוצר .ולאלסרתי
חבטהודעתקדושיםאדעסיעלהשמיםוירדעדשידעתכליתההכמהלבטלנזירותקשות
בעולם,מיאסףרוהבחפניוכדישלאיעקור אילטתויפול בתים,טיצרר טש בשמלה
כרייסלאייקטפוהעולם,מיהקים כלאפפי ארץכרי שעמודיה לאיתפלצון ,טה שמו

י טה שפ שלב %כיתרע עדשתדעלהשיבניפלוניהוא,
ואסלאתרע טהשמו אטורל
אבלידעתיכיכלאמרתאלוהצרופה אנח%עדתישראלהסאטיניםבתורת משההתמיסה
החוסים נשם שמפה לטוב ל%להחיותינו ולזטתי %לעולםהבא וטה ל %לשאול טה
לטעלה ומה לספה טהלפנים טהלאחור,עלכן( 0אל תוסףעלדבריופןיוכיח בך
ונכזבתי אלתופףעלדבריולהתבונןנטה שלאהורשיתוכןהכחוב אומרלאתוסיסועל
הדברוגר(דבריםריב')ואומרגשםייינא') לאהוסיףעליוולא תנרעמם,%פןיוכיחבך
ונכזבת תרנום ולאיכפנך1ותתחייבכקלשון נסתחפהשדה20ומעמופןיענישךמענין
(תהליםק"הי"ר) והכחעליהם מלניםוע"י העונשתכזבותכרת טנו'(ישעיהג"חי"א)
אשר לאיכזבומיסיו,ע"ר זאת מתפרשהפי' בארהי5כ .וי"מ 5אטרבןיקהזהושלמה
ונקוא אטר מלשון(לעיל " ה') אוגרנקיץ כמו שנקרא קהלת ( Iw9Dנטדבר טח')
והקהל אתהעדה שאנרוהקהיל החכמות ובא אגור בפלפ פעול כסו(שופמיםח'י"א)
השכוני באהלים .כן יקהפי' כן דוד אשר גל העמים פרים אל משמעתו סנז'
(בראשית מ"פי')ולויקהתעמים ,ונאבן בחיר"ק הבי"ח כטו יהושעבןטן (שמות
 .ויים'נ!יקהעל שלטה עצמו ופעםבן כטו
ל"נ "א) שבןלילההיה(יונה ד'י')
ברברים כ"הנ')והיה אםבן הכותכלומר שכל העטיםנשתעבדולולעברושכםאהד.
אסףבןכנוי כסוביןכירידמעתןנינה כלומ' אגורבינהאשילויקהתעמיםלשמע
י ונקרא
חכסהווחורהו.
שםהגבר לאיתטולמגזי (בראשיתל"אכזפ)יש לאליד
מכ שלמהלאית1יbאyל~לפי שהיה אומראיתי אל.ישעמי חכמה ובינה ואוכל ואוכל
להשכיל בכל חכמהויהי אוכלמענין (במדבר מ"אי"ד) לאאוכל אנכילברי ,ואולי
לדעת אלה המפרשים תחלת המשא שם הנבר לאיתיאל שהתחיל חידתו נאם הנבר
כאשרהתחילבלעם ב%בעור(בסוברכ"דגי)תהפעם הטשא כאשרבבלעם (שםכינוי)
ויוחא סש6ויאמרוהיה שלמה אומר על עצמו פם הגברכי היה גנר חכםבעוזוכן
היה שמרעל עצמווזה הוו לאיתיאללי אנישאיתי אל לאיתיאל ואוכל "DW1הכי
בעראנכי מאיש ,ואם שלטה שנאסרבונמלכים א' ה'י"א) ויחכם מכל אדםלא בוש
לומרכי בעראגכי טאישנמופלא טסט ק"ו לדורות הבאיםאחריוועל אחת כמה
וכמה הדור הזה שהם בהטה הטה להםוכן אפף הוא אוסר(תהליםע"ג כ"נ)
וגציבערולא אדע* ובתנחומא פ' וארא עיפוק שנתעסק שלמה ברברים כפלים
הפעוהו שש' (טלכיםאי י"א ב')ויהי לעת זקנת שלמה נשיו המו את לבבו[ומי
נרםלו שנתעסק ברברים שלאהיהלו צורךבהן] ומה הם הדברים דברי אתרבן
יוק  nDSנקיא שטו אפר שאגר את התורה ואת החכמה בן יקה שהקיאה נאם
יאטום חטאות הא 6הן פח מיותרות.

 1גאייכסיףבך9 .ד"א
בכוסמתי"במשאצ
יי.
יר
ובה סעדנה 4ע ,,שם אירושרש"י6 .עיי

8ע,.
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הנכהלאיתיאל שהיה אומראיתי אלואוכל כתב הבנה בתורתו(דברים חז
ירבהלו נשים ולאיסור לננו לאירבה לופוסיםפןישיב את העם טצריטה אטר
אני ארבה ולא אסור לנבי אטר ארבה פוסים ולא אשיב תאנירשנ"י עלה ספר
טשנה תורה ונשתפחלפני הב"ה ואטר רבון העולמים שלמה עשאני פלסתר נתבת
בתורתך לאירבהלו נשים ולאירבה  6סופים וכסףוזהב לאירבהלו טארוכתי'
(מלכים א' ה' ו') ויהי לשלטהארבעים אלף 1אורות סופים למרכבו ושנים עשר
אלף פרשים ואומר (שםי"א ד') ויהילונשים שרות שכע סאות ופלגשים שלש
מאות ואוטר3שםי' כ")1ויתן שלטה את הכסףבירושלים כאבנים א"ל [המה] שלמה
ואלףכיוצאנואובדי!טןהעולםואות אחתממךלאתבטללעולםמיגרםלו,שנתעפק
ברברים שלא היהלוצורךבהםוכו'כראית'התם.ובפעמי מסורת לר' טאיר ז"ל9
והיה אםבןהכות(דבריםכ"הב')שנים במסורתלשוןבינה שהםחפריםדין והתדברי
אגורבן יקה ואז"ל שאגר החכמהוהקיאהוכיק שהקיאה חסר בינההיה וכן אז"ל
שהיו מזמניםשלוחי ב"ר חסרי טדעובי!שילקו בכח8הויוהיה אםבין הכות הרשע
עכ"ל דיל .ולרעת התנחוטא מתפרש הפרשהלפי שנכשל בדברם א 6ע"כ אסר
כי בעראנכי מאיש ולא בינת ארם5י ולא למרתי חכמהודעתקרוונים ארע וע"כ
סמךלומי עלה שמיםוירד ומפרש בריש פסיקתא רבה'על סשהמי עלה שמים
זה משה שנא' (שמותי"פג') וסשה עלה אל האלהיםוירר (שם ושםי"ר)מירד]
סשהטן ההר סי אסף[פ  ]187רוח כחפתוגשםפ' כ"פ) כצאתי אתהעיר אפרש
כפי אלי"יטי צרר טים כשטלה (שם פ"וחי)נצנוכמונדנוזליםמיהקים כלאפסי
ארץ זה טשה שהקים את המשנן שהעולם הוקם עטוויו"ת 6כברהיה דוגמתו מה
שמוומה שםבנוכיתרעכל אמרתאלוה צרופה שנתןע"ימשהטגןהוא לכלהחופש
בו אל תופף עלדבריו וכיש שלא תגרעפןיוכיח בך ונבוכת שמאהוכיחךעל מה
שהוספתונרעת ותמצאכזבןושקרןכי לא נכתב בתורה התוספת ההש ,ומלתיוכיח
תבואפעמים בלא קישורופעמיםבקשור[ב"ית ,בלאקישור]כמד"א(איובי"גג') והוכח
אלאלאחפוץובקישור בי"חפןיוכיחבךובקישורעל כטר"א(לעיל פ'ז')והוכיחועלי
חרפתי ,ע"כ בפסיקתא .6ובטררשאנדהי דורשפסוקים אלולפי שהרבה שלמה
סוסיםונשיםונסף וזהב טאד ורצהלהצדיקולהרשיע במשפפ בלאעדיםוהיהסכור
להתחכם על טה שכתוב בתורה ולא עלתה [לח נתחרפ ואסרכיבעראנכי טאישזה
נחשנא'בו(בראשיתו'מ') נח אישצריקואפ"ה נשתכרביין ונענשאמר שלמההיה5י
ל"אר') אל למלכים לטואל אל למלכים שתו
ללמד טמר ולפי' הכתוב אומר
יין ,ולאבינת ארםליזה ארה"ר שהיתהלו אשה אחתוהסיחו תרמהטיחהלכל
1בג"יארדעתאלפים .ועי'מבוא8 .עי'סכות כ"גע"א :ותכ"ו'ר,איןסעסידיןחצין אלאתסירי
היא ההפך טמח שאימא פה.
י מדע
כחהתירי מרערי  mwשמר אפ" חסירי כחייתיר
4מזהנראהכי מחברת קרא לפסיקתא רר"כ בשםפסיקתא רבתכי רק בפסדר"ככעסקאועזיביום
כלות  nWIDSt nvoמ (ברף ה' ע"ב) מה שמביא סחברע והא חפסקא חיאשוטה ואטרם
בפסיקתא רבתי היא הפסקא החמצנית וגם הלשון מסכים יותר עם לשון חפסדר"כ .שהע
טדרש כמזלי ומה שהניא הר'" 8באכער שם כהערותיו הערה ל' טהוז"ג ר' ליק ש' מ"ש
,5146
י ס5ת ושקרן הוא אוחו שלסררי.
6סבאן ואילך ליתא בפסיקתא אולם הס
קצתגממןזהע
7 .
נשתרתמ ב' מלות א5ו מרלעיל
אילםבקעורובסגין טשונה איתא גטדרשמשליו
ועי' הערת הא"ש גאכער שם.

פ""

("ט!

לא
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משך ל-1,י

הדוויתואם נשאתיאלף נערםעאכדיכ ולא לטררם הכטה שאוכל להתחכםעלדברי

חורהורעת קרושים אדעוהנה שאלתי דבר שלאהיה לטשה שעלה שטים ירד

ולא לאהרן שאסף רוחותבני אדם שנא'(בטדברי"אי"נ)ויעטורביןהמתיםוביןהחיש
ונר ולאלאליהוכנצררסים כשטלה כד"א דקלמםב'בי ח')ויקחאליהו את אדרתו
ויגלום שידמה למ"ש (שם 4מי" 1א') אםיהיה השמם האלה פל וטפרגי אםלפי
דברי כאלו צררמים בשמלה שלא לרדת פל וטמר בעולם ולא ליהושע שהקיםכל
'י"ב) שטשבגנעוןדום ואטרבו קברים ל"ג י"ז) בכור
אפסי ארץ כטד"א(יהושעי
שורוהדר 6ונר וא"תכברהיה דברזהלאחרים טהשמו ומהשםבפ ע"כ כל אמרת
אלוה צרופהונף אלתוסףעלדבריו וטעד"א 1מיעלה שטסלגלותטהריהתורהבמי
וכחושבלאסוףרוחבחפניוולצרורמיםבשמלהולהקיםכל אפסי ארץכי הוא דברדלא
אפשראלאטהשחייבאדםלהורותאוושכי]כלאטרת אלוה צרופה(:ז)שתיםשאלתי
סאתך אל תמנעסטני בפרםאמות.אולי לפישסייםי'נריופןיוכיחנך ונכזבתעל
כןחזר לבקוש סאת השםדרך תפלהשתיםשאלתי סאתך ונףופעם אל תטנע טמני
בפרם אמא אש כפעם אלכה ואראפ כפרם אטוחומראשית ב"ה מ"ח) אלא פעמו
 .ו"' 20פעם בפרם אסות טרם"מיתגיטאשר
אלתטנעטמני[מה] ששאלתי כלימיחיי
מספת כבפחוהוא באחד(אדב כ"ני"(:0וו)שואורבר
תמנעםממני ,ולרעתם
בי
ביאלתתןלי הפריפמ לחםחקי .דוחק טממ ע"ד(תהלים
יר
ש
הע
כזב הרחקמטני ראש ו
קם"אד') אל תפלבילדרךרע ,רישועושר אל תת!לי הפריפמ לחםחקי הזמן
י פרף להםחוקי והפרנסה התטידית דבריוםביוטו .וקרא להם חקיוכן הכתוב
ל
אוטר(לקטן ל"א פ"[0ותתן]פרף לביתהוחק ~ערותיה1 ,התרג1ם לחטא טסתי
כלודז' לחםדייונתן מעםלריש ועושר אל תתןלי והתחיל ממאי דסליק (מ)פ!
אשבעוכחשתיואמרתיסיי"יופן אבישוגנבתי ותפשתי שם אלהט וכחשתי בעושר
מעניןקורמיה ה'"'ב) כחשובי"יוזה פעם ואסרתיסי"'יע"ר (שטותה'ב')לאידעתי
שבעווירום לנםעלכןשכחוניוכמהפסוקים
יוכןהכתוב אומר(ירטיה ב'
אתי"
טלאיםטענין זה בתורה וברברי קבלה .ופעם וכחשתי שלא יבקש5תובות השםויאמר
כחיועצםידי עשהלי אתהחיל הזה ולאי"י פעל כלואתי וזה פעם ואסרתיטיי"י.
וגתן פעם לרישופן אורשוגננתי ותפשתי שם אלהי שישבע בנקיפת חפץכיסוף
אי"פי"א) לא תגנבו ולא תכחשווט'.וי"מ6
הגנב שישבע לשקרוכןהוא אוטרייקר
פעם ותפשתי כמווחללתי מתרנום ואחללשר* קרש(ישעיהניינכ"ח) ואתפוששרי
קודשאוממטוחופשיהתורה[לאידעונו(ירמיהב'ח')וכן תרנם ואהללשמאדאלהא.
ואטרשתיםשאלתי טאתךושובאטר שוא ורבר כזבבאחתוריש ועושרבאחתאו שוא
ודבר כזב שתים כנגד ריש ועושר דהא בהא תליא העושר מרם השוא והריש נורם
הכזב )5 :אל הלאק ענר אלאדניופןיקללך ואשמת .כמד"א נפ'כי תצא (דברים
כ"נ פ" 9לא 6תסגורעבר אלארוניו אשרינצלאליך טעםארוניו עמך ישב וא' ע"כ
מזהיר שלמה ואומר אל תלש! עבד אל ארניו שלא תלך בו רכיל בלשונךוהזכתי
הקשה שברכילותוהואעניןעבד שרתטאדוניו שאדותיכוללהענישונש ]188עונש

ל""

1ע ,1אטרי דעת לר זרחיה מביצלונא9 .עיי רלג"ג 5גג"י שיבקש4 .עי' רברס
הייץ 1ל"בכ"ז6 .קץ ,רלכ"ג8 .בג"י אל,
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.פןיקללך ואשמת ,שלאתהיה קללות קללת חט
נרולמידששגירת המסגוףבירו
שכבר אתה אשם בעתקללהו .או פעם ואשמתמענין העפש כמד"א (בראוניתמ"ב
כ"א) אבל אשמים אנחנו שפעמונענשים וכןוהייתיאניובני שלמה חצאים (מ"א
א' כ"א)כי לאשלםעוןהאשרי(נראשיתפ"ופ"ז).וכל אלהד'פפוקים שאחר פסק

זהנוכל לפרשעל העבד שאפי' יהיהנו מדותרעות כאלהאיןלהלשינו אלאדוניו
והכיאית' בפסחיס,1ונוכל לפרש כי הם קללת העבדלמלשין שאוטרעליו שווא
בעל פרותאלה ,אויהיהעניןבפני עצמוומוריעהכתובכיישבבני אדםכמהאנשים
בעלי סדות אלה לההרחק מהם ,אויהיהענק לעלקה שתי במת מוסבעליהם לומר
ה כאשראטרבפקו
כיבעלי המדות האלהיכלו באותםענינים הכתוביםבפרשהלעליק
ן תלעג לאבוגו'יקרוהעורבי נחל ונו' כננדדור אביויקלל ואת אמו
(ל' עי
לאיפרך ועתה התחיל הר' פסוקים~ :א)דוראניויללואת אטלאיברך.שאקלל
על מה שלמרו מוסרוכןאינוסברך את אפו אע"פ שסבלהבוצערלידהוהריון
יברתעמו תחמנים :רב) דור פהורבעיניו ומצאתו לארחץ .הוא ונשב שההא
נד
אמ
ו
פהור לבואפי' פהוק בשראינו הה"ר ומצאתו לארחץ .או פעם הפסוקדור פהור
בעיניו לפי שמצאתו לא רחץ כי צואת העמות( )1חהשנ שהוא תכשש
 .כפלענין והתרגום וגנינה
וקישופ :לצ) דור מה רמו עיניו ועפעפיוינאיפו
מנפוין:ןד)דורחרבותשניוומאכלותמתלעתה לאטלעמים מארץואביונםפארם.
דור הרמתשנע כתרגומו דרא דפפסריאינוןשיפיכיכןנקיא החרבבלשוןארמי
ובלשו! רז"ל שקל ספסראצ ,ומאכלתמתלעותיו כתרנומו וחריפיאינקגינוי שעם
מאכלותמנז'ויקח את המאכלת (בראשית כזבי')ונשיאיםכןהפכיניןעלשםזששכלש
ומכ"ט בכריתתם ולכך תרגום ומאכלות וחריפי שהם חריפים לכרות אע"פ
שא1נקלפ לא תרגם אלא ונפיבית פכינא .מתלעותיו הם הארסם הגסות
והמתרגם תרגם ניבוי קרוב ללשון ערב שקורין למתלעות אניאב'.
לאסלעמים מארץואבזנים מאדם,כזומרלהכריתהענישור6ביוניםמהיותם4יושבי
בסאדם .ומכל לפרש פעם מארץ ארץ ישראל אטש ומעם מאדם
ארץ
בכ~[~ytDהכחוב(יחזקאל ל"ר ל"א) אדםאתם.לרעתהמפריריםכיד'פפוקים
מישראל ]
בהםהמלשין וכהיאמר הענדבקללוראה זהושהפגירניביר
א6דברי העבד
ושאר הענין ערסוףולפי שפי' דוגמת טה וכאכרה תורה לא
אדונידוראביו טק~
ידקמ~יו והואעברמצורחסקיצה לארץמהאומותלארץישראללהתייהר
תסגיר עכר אלא
עלכןמקלעו לאטלענייםמארץואביונים מארם וכאשר פירש' ארץזו ארץישראל
ואדם אלו אוראל)18( :לעלוקהשתי בפת הב הב שלש הנה לא תשבענה ארבע
) שאול ועוצר רחם ארץ לא שבעה מש ואש לא אמרהדצן.
לא אמרו הק:
שי
4
6
ל
"
ם
ה
ה
ב
ו
צ
י
ו
ת
ו
ר
ו
ד
ה
ל
ה
ת
מ
רב מעריה ז פי'ענין זה ע"ז הדרךשהזכיר
ד'
פ"
ם
פ
א
ל
פ
פ
א
עונשם שיכ6ושיאספו באפםוכלען ופעם
וכלען
עמן וכליוןכי
שתי בפת והםושתיכולרותופעםהכהוב שאינם שבעש 5שר הב הב ותרנוםויוזן
יהב והוא טנז' דצו לי"י נני אליםלתהלים כ"פ א') ושתי בעתאלו הם וששל

י""

לע"ה

 1כ"ז ע"ג.

צנ"ב כ"א ע"ג

*בכייטהיות6 .ע,,בפירי.18

א

" נ '8הן" nawנאיסנאין,
1 8ק~קלינויי
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ועוצר רחם שיעפש השםהדורות ההם אושימותו חח פעם שאול אושיהיוערירים
וזה פעם ועוצר רחמו ,ולפי ששם עונשיםהללו נעצסם ובטפם של הופאים כללם
ביחדבאוסרת שתי בנותהשוב פי' כליק אחר עונש לדורות ההם והואשלישילשני

העונשים שהזכיר תה פעם שלש הנה לא תשבענה ומהו עונש השלישי ארץ לא
שבעה סים שאעפ"י שלאימותוולאיהיועריריםיש עונש אהר שלאיהיהפלוספר
ולא תצמיח האדמהוימותו ברעב ושוב פי'כליון אחר והוא ד' לג' עונשים שהזכיר
וזהפעם וארבע לא אסרההוןשאעפ"י שהצטח הארסהע"י הטפר היורד בעתו יש
עונש אחר שתצא אש ותאכל טנדישוערקטה.עלסגתןזהפי ר'סעדיה ז"לענק
ביפסוקיםשכתבתיוביארתידבריולהקלעלהטעיין .ור' אברהם8פי'לעלוקהכמו כבש
וכשבכלוטרנעכורעקולהשהוכרטשעושים[ארבעה]הרורותההםיששתיננות[ושתי]
תולדות*[שתיבטת]שאוסרותהב הבועור ג'ועודרביעיתששר בםירינםהשם],שאול
כנגרדוראביויקללשיטותהדור[ ]188 6ההוא ע"ד(שטות כ"אי"ז)טקללאביוואסו
טותיומת ,ועוצררחםכנגד דור פהורבעיניווט'לפי שלארחץמצואתהזנותע"כיהיה
להםעוצררחםכאומי בפרשתעריות(ויקראכ'כ')עריריםימותו,ארץלאשבעהטיםכנגר
דורמה רטועיניו שלאיהיה ספרונייבש הארץוישפלו הגאים ,ואיובמסייעובאומרו
~4יונד' י"א) לשים שפלים לסרוסוטכלל הן אתה-שומע לאו שאסירומו השפלים
במפר ישפלו הרמים בעוצר הטפר ,ואשלא אסרההון כנגר דור חרבות שניו כאש
שירדהבימיאליהו וכטד"א(ויקראי' בי) ותצא אשמלפנייי'י,ואנימסייעו שמצינו
נלשון הרע לשון דליקה כאוטר (לעיל כ"ו כ"נ) שפתים דולקים ,ע"ד זה פי'
ר' אברהם  .S~utוהר' סעדיה ז"ל פי' לעלוקה טלשון רז"ל ספני פכנת
עלוקה 8והיא שרץ משרצי הטים הנקראת בלשון ערב עלאקהי ומוצץ
הרם טשתי קצותיו וזה פעם שתי נפת הב הב ומטשל בו שלמה ע"ה
הדברים וראינם פבעים וסכנה זמן(?) בעלוקה זו 8ואומר לעלוקה שתי בנות
הנ הב והם שתיפיות שהםהיום והקלה,צאוטרים 8תמיד לאדם הנהב אם טשלים
סטוק היום לא יספיק לספק הלילה ואם *ספיק הלילה לאיספ.ק למחרכן הוא כל
היסיםומביא [משל] לעלוקהזו שאינה שבעה דטיונות שאינם שביעים ע"כ אמר
שלשהנה לא תשבענה שלש טטש וארבע לא אמרההוןכלומ' שד' עמהן לא אמרו
הון ובא וארבע כסועל שלשה פשעי ישראלועל ארגעה (עטוס ב' ו') שלשה המה
טפיביצער וארבעהטפיבילכת(לקמןp1DDכ"פ) ומה הםהר'שאולהטות יכלה היקום
ולאישנעועוצר רחם שהרחםטקנלכלבעילות וארץלא שבעהמים שהארץטקבלת
כל הטים ואש לא אמרה הק שהאשאוכלתכלעצים,ולפי שאטרבדי דורותשהזכיר
דור חרנות שיניו שאיט שבע מכל שוד וחסם שעוורה ע"כ סטךלו עניניםאלה.
1
וא ~ oyועוצר רחם אושיהיו ערירים חה טעם שאול.
 9באבוכט"רי.בטעו8ת:עי'אובמשייומחו
ס
תילהראביע ,ויש להעיר כ' מחברנו .קורא פה להראב"ע
בכ"י
בשם ר' אברהם טה שלא נמצא אצ 6במקם אתר~ .בכ"י ותולרויז6 .הלשון נכלל
8
משנח מעט מלשון  onllonלהראב"ע ואף " 8פח תשפת דברים.
",ב ע"ב ,ואמנם
"ולעיל ולכןנראה
עמ
הרה"ג הלא פירש לעלוקה שלערס"ר"ל אפסוכליון כמו שהביא טחברט עצ
טודרוס דל חטא שנזכר גם נשף הפירכם לכתובים אלו)4 7 .לעא.
כי צ"ל פח
8אלי צ"ל וסכמתסימןלעליקה זו ,ש בדומה לעה 9בכ"י ששמר.

יי'
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שאז

ע"ר זה פי' ר' פודרוס ז"ל! .ד'יא 9לעשקהכיסי לכ' יסודות שתי בפת הב הב
שאינם שביעים מהויהוהפסד כליטוהעולםושובאטר שלשהנה לאתשכענהוארכע
ן לר' יסודות וכסו שא 6הר' יסורות אינם שביעיםכן ד'
לא אסרוהון רמז לכמוכ
דברים אלו ,שאולועוצר רחם רטזללידה שהיא בעוצר צער נרול לאשהוזה פעם
עוצר ,ארץ לא שבעה מים ארץ בפבעה לחה אלא הארץ שזורחעליה השמש חם
והשמשמושך להותהע"כ לא שבעהס.ם ,ואש לא אסרה הוןכי שורפתכלעצים.
והנה זכר בפסוק הוה ארנע יסורות ,אש וטים טפורשים ,ארץיסוד העפר אויהיה
יפור העפר באומרועתיר רפם שפרשפהועלהלידהוהגלדיםאע"פ שהם טד'יסורות
רוב יסודם העפר כמד"א כ*עפר אתהואל עפר תשוב(בראשיתנ'י"פ),וישר האויר
נרטז נטלת שאול כטד"א(תהליםצ'או')מדבר באופליהלוך מקמבישור צהריםגי
הטותבאוירוהנהידועכי המקומותשישבהםאוירפוביהיואנשיהחייםארוכים.לעלוקה,
בע"ז פייא[8טאי הבהב] אמררב עוקכאקול שתי בסתוהצועקות טגיהנם ושאומרות4
בעה"זהבאהבאוטאינינהוטינות והרשותואיתראטרי אטררבחסדאאטררבעוקבאקול
גיהנםשצועקת ואומרת הנולי שתי בפת שאוטרו' בעוה"ז הנאהנא ,הנהלדעתרגיל
פעם לעלוקה כינוי לניהנם והתרנום לא תרנם בו דבר אלא
תרתיןבנין
טהנהבילומכללפרשלדעתהתרגוםשעלוקהזו מהנם אגל טהשחינם טהנהכיןאולי
מתרנם טלה אחתטלשון רז"ל 6טהו שהנהנהאולי פעמוכי שתי בנותאילוהמינות
והרשות נשרם.ם באשניהום אבל הפסק שישבין הב להבטורה שהם שתי מלות
והם שרשויהו :כסו רע שישוירע אע"פ שרז"ל פירשוהו משרשבא .שאול ועוצר,
בפ' חלק  7א"ריודה א"ר יאשיה טאי דכתיב שאול ועוצר רחם וכי טהענין שאול
אצל רחםלומרלך מה שאול טכנים וטוציא אף רחם מכניסומוציאוהלא דבריםק"ו
טה רהםשטכניסיןבו בחשאי טוציאים סטנו  SINP nlS1p1שסכניסין כקולי קולות
אינודי! שמוציאיםמטנוקוליקולותמכאן תשובה לאותם שאומריםאיןתחיית המתים
)עין תלענ לאב ותבוזליקהת אם יקרוה
ט! התורה ,ואיתא בברכות פ' היה קורא(:8ין
עורבי נחל ויאכלוהבני נשר .האטתכי ד' דורותהנקונים בשם לטעלה כל אחד גרוע
מחבירודור אביויקללהריזה טרהרעה אנליחזורלמופבכשמוכיחיםאותואבל[גרוע
מטנקדור פהורבעיניוולאיקבל תוכחות ואחריודור טה רמועיניו[גרועים] [)189 8
טעשיו מדורפהורבעיניוכיגסות הרוח מדהכרועהערטאר וככרהפליגובהער שאטרו0
כיבעליה כופרים בעיקר ואחריו רור חרנות שניוכי הדור ההוא טלל כל המעשים
הרעים לאכול עניים מארץ ואביונים טכני אדם ואח"כ אסרשני פסוקים לעלוקה [ונ']
שאול ועוצר רחםכל אחד טהטפרשים פירשו,10ולפי דעתילפי שהתחילברורות ההם
בדור אביויקלל פרת עונש הטלעינעל אביו ואמו והואהדין לשאר האחרים מק"ו.
אולפי שאטר ועוצר רהם בפסוק [הקודם] ופי' באחר טן הפירושי' שהוא רומועל
הלירה וקראה בלשון עוצר כי בעוצר נרול האשה יולרת ובעלה סצפער לצערה
הרי סובלים צער גדולעל בניהם ע"כ אטרעין תלענ לאב אולפי הפי' שפירשתי

לע"ה

י מבש.
9עי' רלביג.
 3י"ז ע"א.
 4בכ"י שאמורות.
ןעי
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שראה רבר מה.

 5בנוסחתנו
3 10אן חסר
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י
ש
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ה שאולנסמכולפסוקדור הרבותשניוכסו שהדור ההוא
פעםשניפסוקיםלע"

כי

כאובים) בשני הפסוקים רצה כטוכןלחזור
אינו שבעכןהרברים הכחובש (בבזנ ה
יאו'
לראשהדורות ולמרעין תלענלאב .לפי שטצימ שהשוה הנזה כבודו ושראו
לעבורומורא אב תום כראהץ' בריש פאה 1ובקדושין 2ע"כ פרפ עונש מבזהאבותיו.
ופעם הפמוקש כי בן שעיט תלעג לאביו ותטוליקיות אםיהיהעונשו שלעין
שיקרוהעורבינחלונ' ולאיספדולאיקברכרוטןעלפניהאיטהיהיה .פעםלקהת
אםובגז'
יקהתעמים (בראשית מ"פי') והקו"ף רמשה ורונחה היו"ר*קהת אם
והופלה
ה
ת
ע
מ
ת
ל
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ת
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ט
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ל
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ו
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ל:קהת
המצותכלומ'
8
ז
ו
ב
ן שת למשמרת האם למה שתצוה
מה עונשהיקרוה עורבי נתל ומשפפו
עי
י
ל
ע
ןיטין (ש"אי"אב') .תנחוטא פ' עקב* א"ראבא כשם
ינקרוהטעניןבנקורלכםכלעי
רי שמעוןבןיוחאי כשם שמתן שכרן של כמר אב ואם מרובה כך עונשן מרובה
הה"דיקרוהעורבי נחל וט אמר הבנהיבואעורבשהויואכזריעל נמווינקור אותה
ולאיהנה סטנהויבוא גשר שהוארחטניעלבניו שנא'(דברים ל"כי"א) כנשריעיר
קםויאכלהףוכו' כדאיתהתם,ואיתי במס' פאה בירושלמי( :6טץ) שלשה הטה
טלאו ממס וארבעה לאירעתים .טעם וארבעההרביעית כאשרפי' כשככר והשלשה
אשכללביחר הם (יט)דרך הנשרגינטיםדרך נחש עליצור דרך אמה בלבים
ודרך ננרבעלסה .דרךהנשר בשמים נלומרבאויר השטים ,דרךנחשעליצורכלומר
עליצור הסלע ואסר נחש וה"ה לשאר הדברים אלאלפי שהנחשהולךעלגחונו
אמר נחשוגסי
ם אחר הליכתו ניכרת יותר ,דרךאניה בלבים ,כל שלשה אלה
עקבותיהם לא מרעו ,והד' דרךגבר בעלטה הבעילה לאיורע שבא אליה לכך אש
חוששעל עצמו ופא טפף עמהכי
ן  weניגרררך בעילתווכן האשהכסוכן
אשה
טנאפת אכלה ומחתה
לא תחושעלנאפופיה עמווזה פעם פסוק %כן דרך
פיה ואפרה לאפעלתיאון.והופיף עודביאור אחראכלה שחתהפיהכטוהאוכלהזה
שאונקומוחהפיוכאלו לא אכל:רז"ל[אמרוכי]אכלהכמילואי
ךכדאי'בפ'אעפ"יד,
שעם וסחתה פיה טנז' טחיתי כעב פשעיך(ישעיהט'ידנ') ,ואסרה לבעלה לאפעלתי
אוןוהםאינםיודעיםשאעייפובאיןסימןלדרך[אלו]כיפעולתםפעולהלעונשכמוהשלשה
הנזנרים שעקדותיהם לא מרע ואפ"ה פעולתם פעולה ללכת ולהניע למחוזחפצם.
וי"מ8כיכל אלה הנ'טטכנין בעצטםכןדרך נכר בעלטהשאינו אשתוטפכןבעצטו
וכןדרך אשה טנאפת שהש טכסה טעשיה הש מסכמו בעצמה שסופםשיעפצוהן
בעוה"זהןבעוה"ב( :כא) תחת שלושרנזה ארץווכחת ארבע לאתוכל שאת* פי'
בענודשלעררנזו ששי הארץ ואטר רנזה ארץ נפעםותרעםכלארץמצרים(כראשית
מ"אנ"ה) ותחת ארבע לאהוכל שאתפעםארבעהרביעי( :כב) תחתענרכייט*ך
אכלכיישבעלחס .כי העברהטולך לאירע אנהג ה56וכהלהנהינ את העם כרת
וכשורה וכיש אםעברזה עבר ושוהו והנהבימי ההשטונים שנברוע*הםעבדיהם
רננה הארץ שיטיהם רבופריצי ישראל עד שחרבהבית .ונבלכיישבעלחם ,נםזו
רעהוצלה אם הגלשםקצבעיפלחםוטיביםמחזריםעלהפתחיםכמעשהדוד עםוגל:

הי

1 6יאשני פ"אהנח1 .בבלי*8 .sttyבכ"ייקריע.
,
.
ע
8
י ע"א  raeפ"א היא 1 .גהורות סיח tatty
טאירי.
גכ 19וכיררטלט
4בכ"יתצא.

 6בכוץמאכילן.
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(כ 0תחת שפאהבי תבעל וטופחה כי תירש ננחתה .פ" אשה שהיתה שמאה
לבריותטפםרוע מעלליה ושובהניעה למעלתשתד,יהכעולתנעלשררהכי אזתנכר
ותטשולעלהבריותער שירננוויפחדו [ ]189 5סטנה .וסם תחת שמאהכי תבעל
חייבילאוין אוחייבי מיתותוכריתות הנבעלתכי או חרנז הארץ לרבאזה"9 .א תחת
עברבייטלוך הואיצר הרעונבלהוא גנב יצה"ר ,שמאהושפחההיא הנפש הטתאוה
והגברת היא הנפש הטשכלת .פ"א תחת שנואה כיתבעלזו אשה ששונאה בעלה
ובועלהכי בעילתה אסורהובניה מבני תשע טרותו ואין בעילתהבעילת אישות רק
בעילת זנות ופ"אעיקר שהיא דונטת האחריםכיכל עצמו של שלטהברברים אלה
לספרענין ארבעהאלו שעלולגדולה גדולה מהם שהארץ רונזת לגדולתםולרטוזלפ
שנתרחקמן השררה והנה זכר השלשה כננד שלש רנה ארץוהר' ושפחהכי תירש
גבירתה.וכל דברים אלו לאיהיו אלאבעון הדור ע"כ יש להשמר מן wbnnכדי
שלא ימשלוהנבויםבנכבדים( :כט ארבעה הטהקפני ארץ והסה הכמיםמחכמים.
בעבור שאסר חכטים ולאיקראו[כזה]כי אםבעלי נפש המשכלת ע"כ הוצרך 6טר
טחוכטיםלהודיעכיהם טלוטדים בפנעלעשותטעשים א6והזכירם הנה בדרךתוכחה
כמוירע שור קונהו(ישעיה א' נ') ואם אלו עושים אלו החבטות עאכ"ו בעל השכל
ולפחות ילשד טהם דרך ארץ לעשות כטעשיהם( :כמה) הנטלים עם לאעזויכינו
בקיץ לחטם .ע"ד ההשאלה אמר בהם עם כסו ערת דבורים (שופפים "'ד ח') והנה
אעפ"ישאין בהם כחסכיניםבקיץ לחמםכדישיהיה להםפרףמזומן בחורףכןהאדם
ישלו להשהדלולהזור אחר פרףלביתווחקלנערותיהסוטן6טןולהכיןצידהמעולם
~ה לבא( :כו) שפמם עם לא עצוםוישיטו בסלע ביתם .וכן הכתוב אומר סלעים
מחסה לשפנים(תהליםק"רי"ח)והםמין חיה הנקראת בלע'יז ינילייאכן
האדםישלו להשתדל אחרשיכין כחוץ מלאכת טזופ שכבר הזכירבענין הנמלט
שישתדללהכיןלובית במקום גבוה שלא תשיננו ידאויבובעוה"ז ולכפתלובית
נאמן לעתיד לבוא תורה וטעשים פובים( :מז) סלך אין לארבה ויצא חצץ כלו.
כלומר 2וטתכנשי81כלהוןכחראוטעםחוצץטאוסףוכטוהובחצצן תטר(בראשיתי"רו')
וכן סקול מחצצים (שופפיםה' י"א) הם הנאספים ועורכים טערכותלטלחסה .וי"ם'
טוה טספר חדשיו הוצצולטיוב כ"א כ"א) כלומר6נתקבצו ונאספו חדשיו נעמןכי
1~Sbיטי (בראשית כ"פ כ"א) .ורד"ק ז"לפי' עניןטעגין חוצץ הרברוכורחו,
ופעם פסוק זה צלךאין לארבה ואעפ"כיצא כ6מחדמחתךוכורתהעשביםוהאילמת,
ובארבהישסינים רבים כל אחר וקוב בשם אלא הטין הרב שכמינו נקרא ארבהטגז'
הרבה .ובא הפסוקללטדינו שנהיה כ6ו אגודה אחתעל עצה אחתנטלחטותיפ עם
אויבינו ובעבודתיפ לבוראנו לא אגודות אסדות והלא הכתוב אוטר הלק לבם עתה
יאשמו (הושעי'ב') ,ואז"ל 6לא תתגוררו (דבריםי"ר א') לא תעשו אסדות אפדות,
ואמרוצחי הלשון 7התחבר עם הקהלכי הזאב לאיפרוףטן הצאן אלאהיחידית:
(כה) שטסית בירים תתפשוהיאבהיכליטלך .ר' יונה הסדקרק ז"ל פי'8וההיא
הנקראתבערבי % 3א"ף 9אבלבדברי רז"ל 10אימתפימנהעעלהנשראיטתשסטיתעל
1ע ,,נדריםכ'ע"ב 9 .נראח שצ"לכתרשמו8 .בכ"יומתכנסים4 .ע ,,כט,וחס להראב"ע.
6שרשים ש' חצץועיי מכלליופי
8 .יבמותי"ר 7 .W"pע ,,סבוא8 .ע ,,ספר השרשים ו65
ש'  :~apשטסית בירש תתפשהיא בערבי 3פאף4*9 .נ 4.5]1ובכ"יקטאף10 .שבתקף'זע"ב,
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משליל ,כח--לב ,לא ,א

עקרבופיירבאיינלו'ופעמנידים תתפשכיהיאאורנתבידיה.ולדעתר"יז"לפעם
בירים התפש התי"ו לנוכח המוכיח כלומר הנה השממיתאין לה כח שהרי אתה
יכול לחופשהבירים ואפ"ה והיאבהיכלימלךכן אם תהיה במדרגההתחתונהמהדלת
והשפלתהזררןוחלץרעיוניךחישואלתתיאשליעזר[כי]ע"יזרוזתגיעלמעלתהעושר
והכבורלעטורבהיכלמלכיםכסו בריה קפנה 1,שע"י שהיאזריזהנשכרתלעמוד[בהיכל
סלך] .וי"ט 9שסטית מק חיה שצורתה כצורת אדם הנקרא בלשון ערב קרדא"ר"
וניתפש בידיה טה שיתנו לה והיא כהיכלי טלך כן האדם אע"פ שהואילו
ד אשה
יציר עפרע"ימעשיו הפוכיםיכול לעמורלפני מס"ה הב"ה כטר"א (זכריה ג' וי)
סתתילך טהלכשביןהעומרים האלה(:כס) שלשה הסהמפיני צער וארבעהמטיבי
לכת .פעם וארבעה והרביעית ,וסטיכי צעד כטו מפיכי לכת והכפל צחות הלשו!
1תרג1ם תלתאאינון דשפיר!הליכותהי! וארבעא דשפיר
( :ל)ליש גבור
בבהמהולאישובמפניכל .תרג1ם אריאניבור ננעיראולאמדהחליכלי
'
יסכלטרעם,וכיו!
שהוא גבור כבהטה הוא הולך בנחתמבלי טיתוש( :לא)ווזיר טתנים או תישוסלך
א"ו
םעטו.זרזיר הוא הכלב ~ ]1908שמתניו חגורים והוא קל ברנליו. ,ואמר או
ייטור נגח הוא (שטות כ"א
תיש כאלו אמרותישכי הוא מהנמנים וכטוהו אונורעכ
ל"ו) ,ומלךאלקוםעטוכיאי! קם כנגרו( :לב) אם נבלה בהתנשא ואםוטותיר לפה.
אם נבלתע"י דבורך6שחרפתוגיניתאתעצטךסופך להנשא ברבר,ואםומותלהתקופט
שיםידך לפה ושתוק(:לנ)כיטיץ חלביוציא חטאה וטיץ אףיוציא דם.כי כאשר
תצאחמאהעל[ידי]מיץחלבודםע"יטיץ החוטםיותר טראיכןיצארינע"ימיץאפים
וטל .DP1מיץ ,סחיטהכסווימץמל(שומטיםו'ל"א) .ורבות" פירשו 6אםנבלת עצטך
עלצנריתורה לררוש ולשאולעל ספקותיך לרכך ואפי' אתה נראהלו כשוטה בלא
לב סופך שתהא טנושא ואם זמות אם שמת זמם עלפיך וסתמתאותי ולא שאלת
 6הכל פופך כשישאלוךדבר הלכה תתןיד לפה ותאלם שלא תרעלענות כלוסכי
כאשר מיץ חלביוציא חטאה כך מיץ אפים שרבך כועס בך שלא הבנת מהר ואתה
מתנבל עליהיוציא טפיך אחר,טן הלכות רבותי והוראות:

*1

(א) דברי לשאלסלך משא אשרימרתו אמו .דברי שלמה המלך שאמר לסו"
הבנה כלומר בשביל שהעוה כננד הכי'ה ,למואל לאל כמו לטופי (איוב ח' ד')
דכרי' לשפו של(אל) הבזה שאטר המלך[ .משא אשר יסרתו אמו ,כשהתחתן עם בת
פרעהביוםחנוכת בהמ"ק]והכניסהלוכטהמיניזטרונעורנמצאכלהלילהויש! למחרת
עדר' שעותכמושמפורש בפסיקתאוהיו מפתחות בית הטקרש תחת מראשותיועל
אהזהוטעה שנעועלתמיד שלשחר שקרבבדישעות ונכנסה אמווהוכיחתו כל המשא
1ע ,,טבע 2ע ,,במיוחס להראב"ע5 .נראהשצ"ל היים !3ט השאקוףגערביח.
רב
פי פי' רש"י,קו
4גמסחתגו ולא הפעה 6בכ"י חצירך
יכלל יש להעירכי מכאןואילך
החברם דבריורנשת"קיןעי
כמעה מלה במלה (ועל פיו נוספו גם המקומות
עד שף הספר העתיק
ההמרים בפירושם) ורק פה ושם הכניס לתוכם גם פירושים אחרים שנסמנו גההערות6 .עי,
שיה ג"כ ע'ש וכש"י שם7 .בכ"י רבים8 .בכ"י שא"ל המא ר"ת שאמרלמי.
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משלי לא ,א--ל
הזה .טשא אשריסרחואסו ,טשאי של טשלשימרתואמו(:ב) טהבריוטה בר בפס
וטהברגררי .טהברי ,טהזאת עשיתוהגדתשאתהבניולאבןאביךהכליודעים שאביך
צדיק נטור היה ואם אתה רשעיאמרו אמוהיא גרמהלו .ומה ברבפני ,כלנשיאביך
שמתעברות אינן שבותעור לשמש ואני דחקתי ונכנסתי כרי שיהיהליבן מלבן
וטזורז שהתשמיש יפה כל שלשה חדשים האחרונים .ומה ברנררי ,כל נשי אביך
היו טררותנדרים שיהיהלהןבן הגון לטלכותואני נדרתי שיהאליכן ט6בן וטזורז
נתורה(:ג) אלתתן לנשיםהילךודרכיך למחותמלכין .אלתתיש כוהךכנשיםכי אם
בתורה ואלתתן דרכיךועסקיך נמעדגי טלכיס .9למחות[טלכין ,1הראב"ע זייל0פי'
לטחותטלכין כלומר שלא יחא טנהגך לשנות מנהגי המלכיםכי לאיאות להםזנות
ן ושכר כמו חרבות מחים (ישעיה היייי 0מוח בשר שמן(:ד) אל למלכים
ושתותיי
.
א
ם
י
כ
ל
מ
ל
ל
למואלא
שתוייןולרו,נים שכר(:4ה)פןישתהוישכחמחוקקוישנהדיןכלבני
עוני.אין זה הדברהגון לטלכים שהם להנ"ה .לטואל[כסו]לטופי(איובח'ד') .אל
למלכים [שתויין ,אק נאה להם להשתכר .אי שכר ,כטואין שכר .טחוקק ,הכתוב]
ן למרי נפש .לאובר
בתורה וכייש מה שהיא בגירסא( :ו) הנו שכר לאוברויי
למישסופולאיבור לרשעים ,לטרי נפש המצפעריםעלענינם או אכלם 0( :ריצתה
וישכח רישוועמלו לאיזכר עוד( :ה) פתח פיך לאלם אלדין כלבניח6ףן הלוף
אלו היתומים שחלפה עזרתם והלכה לה .והראכ"ע זייל 6פי' בני תסחנה בעבור
טשפפ המותואמרי שיחקרו'עליו היפנ( :מ!) פתחפיך שפפ צדקודיןעני.ואביון:
) אשת הילמי ימצא ורחוק מפנינים מכרה( :יא) נמה כה לב בעלה ושלל לא
(י
יחמר( :יב) גמלתהו טוב ולא רע כליטיחייה( :ינ) דרשה צמר ופשתים ותעש
בחפץ כמיה(:יד) היתה כאניות סוחר מטרחק תביא לחטה(:ב )11ותקם בעודלילה
ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה( :טז) ומטה שדה ותקלוטפרי כפיה נפעה כרם:
(וו) חגרהבעוז טתניה ותאמץורועותיה(:יה) פעטהכי פוב סחרה לאיכבה בליל
נרה(:יבר)יריה שלחה בכישור וכפיה תמכופלך.במשור שקוריןורפילוי הטכשיר
את הפל לפוות(:כ) נפה פרשהלעניויריה שלחהלאביון(:כא) לא תירא ביתה
משלגכי בלביתה לבוש שנים .לביתהלבניבירזה ,טשלג מצנה ,לבוש שנים בנדי
צנעונין( :כב) טרנדים עשתה לה שש וארנמןלבושה .מרבדים מצעות
לטפה
וני
א
ג
עם SJpt
כסו טרברים רבדתי ערשי(לעיל ז'פ"ו)( :כנ) נורע בשערם נעלה כשכרח
ארץ.ניכר הואבין תבירומפנימלבושיו שהם נאם( :כד)סדין עשתה ותמטרותנור
נתנה לכנעני ]1905[ .לכנעני ,תגר( :כה) עוז והרר לבושה ותשחק ליום
אחרון ,סיום טיחה נפפרת נשם פוב ותשתק כל יטיה על יום חיתתה
שהיא נקבית בשם מוב( :כ 0פיה פתחה בחבטה ותורת חסר על לשוגה:
(כז) צופיה הליטת ביתה ולחם עצלות לאתאכל .צופיההיא במתה נותנת לבעל
צרכיבני ניחהאיך ינהם באסתוכצניעות(:כמז) קמובניהויאשרוה בעלהויהללה:
(כס) רנות ננא עשוחיל ואת עלית על כלנה .כךטאשרין אותה בעלהובניה:
(ל) שקר החן והנלהיופי אשה יראת ה' היא תתהללי אשתחן ויופיאין טהרתה
189

 1מ"י טשל2 .פה טבע רק ראשית הפירוש מרש"י8 .ע.
 ,במיוחס .6
פפוק זה אחרי פן ישתה6 .ע" שם5 .בנ"י וא7 .6בכ ,,,זרט,לו ,גם זה
~YSn
י הצרפתית  LYI~ 80וגמבוא).
0ע"נריוי

4גכ"י כמב
רפא טרש"י
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מש* לאו ל-לא
190
שתה אלא הגלהבלהשקראנץ אשתיראת"'יהיאתתהלל~ :א) הם להטפרי
ידווהויהללוהבשעריםטעשיה .כשרקטעשיהסעיד עקהלהלנה בשערהעירכלישא
ובא :זו המלשה המפרשת אבללפי הטשלv
 sהתורהולורדיה הפרשה טתנארת4
אשת ~ל ,היא התורה .מיימצא ,אשרי שזוכהלמצויו אאהב טסנינים ,טרנליות4
סכרה,פידטיקנינה.ושלל לאיחסר,פי'הוןרב כלומר שישטח באותהההןכמוצא
שללרבכררך ששאנכיעלאמרתיךלההליםקי"פ קס"ב) כלעניןלפיטימ
ר בחפץ
כפיה,אעפ"י שהחפץבלנלעשותהרבריםכינה החפץ בכפים לפי שהגפיםעושית
מה שהלבrDnכלומר בחפץהלבוכןובתכוטתכפיוינהםלתהליםע"חע"ב) .1ושלל
לאיחסר ,אוכלפירותבעולם הזהוהקרןקיטתלולעוה"ג .דרשה צארופישתים,לפי
שהמשילה לאשהוברלפי]הטליצה9בצרכי מלאכת הנשםודאששלכך היא דורשת
הורה משיא משנה מדרש מחזרתאחריהם שהםצרכיתלמידים.היוזהכאניותסוחר,
מביאההיאללומריה ברכהוטוון .ותקםבעודלילה ,משכיסים אשטורות .וזזתן פרף
~יתה,שונההרגלתלמידיםפרקוחקהקצובלהם.וסמהשדה,זממהכזטםאחעשואיש
ו לעוה"ב.
שרה.ותקחההמןהעולםלהאבירהומפריכפיה נפעה כרם ,ישראל,יש
זטטה,8פי' חשנהלקנות שדהו ותקחהו פ"ותקנהומפריכפיה פ" טשטשי כפיה.

נפעה כרם ,נפע כתיב כלוטר טפרי כפיה נפע בעלה כרם.ותאמץורועותיה,
אריסאננאר 4ובערב השטרת .6פעמה ,אבדיריאת6ענין הצצה והראיה בלבוכ!
לשק פעמו וראו (תהלים ל"ד פ') .בכישור ,הוא שטשיטים נראות הפלך*וצר
המפוה ובערבי כושרי ומטנו נקראים לפבעות הרגל ששרות מוציא אפורים
נכושרות(תהלים ס"תו') .תמכו פלך ,היא הטפוהושפוותבוהנשים והקרשהכישיר
לפלךלפי שמשוה המטוה .לא תירא לביתה משלג ,פ" מצינת  *)sPלבוש שמם,
פ"נגדיצכעוניף.טרבדים,פי'טצעותכקיס
ררפירווזהמיותמןרפידתוזהכלשירג'")
אותיותבומייף.נורע בשערים,פי'ניכרהוווביןחכריובמלבושיו ושהם גאש.9
פעטה ,דבריהם! .לאיכבהגלילה2רה,חסרהגאבלילכתיברלילשסורים ש2נ[1!%בהן
מצרשהיאהאירהלישראלוהגינהעליהם[.ככישור],בכשרוןטעשיה .תמכופלךtP~D,
ומשענה כסוטחזיק בפלך (ש"בנ'כ"פ) .כפהפרשהלעני ,לס* שמשים נפשועליה
[כעמ]בוהיאמתחזקותטשלנ,מבהינםשדניןבוהרשעים מאשלשלנ .12לבוששנס ,דם
בריתמילה .ד"א טלמשים בכפל עקונתן פשק תפתחהעניקתעניקכל אלומצילים
אותה משלג שלגיהנםכךנדרש בתנחומא .18סרין,14הואכסותהלילההמטוךלבוצר
עשוי מפשתיםויש טהםעשוייםלריזעפףביום נקרא בערבי אריייד.16לכנעני,פי'
לשחרמןכנעניםנכבדי ארץונקראכן הסוחרלפי שהואנכנעויכפלברכריו כלומר
שרבניובפיוסכדישיסתור .ותשהקליוםאהרון,פי' טשהקת השטחהעליום סיתתה
שתהא נקברת בשם פוב ועור שהש בפוחהבעולם הבא .18צופיההליכותנימה ,פ"

בחיי

 1מן פירוט מלת סכרה עד כאן אית גרש"י2 .גכ"ילפי שהמשילה לאשה המליצת
נדבר ,ונתקן ע"פפי' רש"י 8 .מכאן ואילך עד סוףפי' טדע בשערים ליתא ברבא4 .עי,
י סטא.
 7לסלת כשר
סמא6 .אולי צ'ק ושדדת ,צן תרגם חרס"ג מלת תגרה6 .עי
9
1
0
.
ל
"
נ
כ
בערנית יתראה אחרת8 .זח הפירכא נמצא כגרלעיליעא סראה'י.
טמאן ואילך
ד"א סרש"י שהפירוט על פי משל11 .בכ"י שנגזרו19 .בנ"י שלשלג18 .ומא גתגחוסא
ראת ta~o 1* .איש 16 .1tqVhbע.
 ,מבוא18 .ע"לעיל.

ואי*

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
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משנחת ונתנהלכלצרכי ביתה.צופיה היו"ד נו בטקום ה"א לת"דהפועל והה"א
לנקנותעל המשקלפוריההומיה .שקר החן ,פ" אשתחן כאטרחןויופי הכל הבל
י היאתתהלל .טעשיה,כשרקטעשיה .1זהוטליצת הפשט
ושקר אבל אשהיראתי"
וע"ד הטשלעל התורהו~מייהפ.סדין עשתה ,לבוש תפארתמתנתלחכטים .וחגור
נתנהלכנעני ,למי שהוא תנור במוחרתה פתנת] אזור צדקלפתניהם .ותשחק ליום
אחרון,איןלהםלהתעצבעליוםהדיןכיינצלו[סטנך ]19181וכלשיחייהם ישחקו
ליוםהדיןמישאינו צריך לראונ נופל ברבר  IWSשחוק כמווישחק לרעשכידון
(איוב כ"א מ"א) .צופיה הלישתביתה ,החורה מלמרתם דרך (ארץ) הפוכה לפרוש
טןעבירה .כמה,התלמירים .בעלהש[ ,הקב"ה] .שקרהחן ,שואטלכיהאומותוהבל
נדולתןויופים ,תנולה,לעתידלבא.ספרייריה ,תפארתונדולהעוז פאר וממשלה:

תםונשלם שבחלאל בוראשלם:

אניהצעיר יוסף נירד1ג 1כתבתי זה הספר לעצמי והיתה
השלטתו בשבעה עשר לאב יהפך לשמחה שנת חטשת
אלפים ושלש משת ושבעהועשרים .יהירצוןסלפני
אלהיהשמים והארץ כחוכני להגותבוובספרים
אחריםויקייםבי טקרא שכתובלאימושו
טפיךומפיורעךומפיורעורעך
אטרי"י מעתהוערעולם.
אמןסלה.יחלצי"חו
בילא"ו:
המופר לאיוזק ,לאהיוםולאלעולם,ערשיעלה חסורבסולם,
שיעקבאבינוחלם.
,ע,,
2
לעיל הכאןיא,לרחחי

להעתיק מפי' כש"י8 .בכ"י בג41ה.

