
מג ז ס י ל שמ

 החכמה מוסר ע"י כי חכמה במוסר יעי יראת י"טעם י"א כ' לשמות ימיםששת
 המוסרים מן אחד ביאר ענוה. כבוד ולפני י*י, ליראת יגיעו המדותבתקון
 גדולה ענוה שאז"ל לפי בפרט המזמר זה להזכיר וטעם מסבותיו, קצתוהיכיר
 מן אליה שמגיע הגדולה למעלה ביאר הזה המקרא והנה מ"ב( )ע"זמכולם
 חיים. תוכחת שומעת אוזן חכמים בקרג שתלין ראוי כן עלהמוסר

פז.
 הענוה לענין נסמך הזה המקרא יגו'. מי"י לב מערכי לאדםא.

 יבטח לא המועצות יחשוב כאשר הזה העגין תמיד בלבו ישים העניוכי
 כי לשומעים ומקובל נשמע שיהיה במחשבה מתוקן לשון לו שיזדמןבעצתו
 מחשבתו ותהיה תקום שלא בינתו אל ישען לא כי אף בשיית תלוי שזהידע

 טבעי דדך וגו/ ותוכן בעיניו זך איש דרני כל ב. הפועל. אללהגיע
 ואם טובות אם בעיניו זכים מדתו מדרך יגיעתנו אשר מעשיו כל כיהאדם
 את עוזר יעי רוחות ותוכן זאת גם אף קשה. עניז המדות תקון ולפיכךרעות
 לנצח יתכן לא כי וגם בתיקונם ולחזק בעוותם להתבונן מדותיו לתקןהאדם
 לב להכיז האדם יבקש וכאשר לבות. בוחז והשם שמים עזר מבלי התולדתאת

 תכנתי כענין תוכן המדות. ויישור הלב תקון על יעזרהו וביראתו השםלעבודת
 בענין נמצא וכן ג'( ב' )ש"א עלילות נתכנו ולו ד'( ע"ה )תהלים סלהעמודיה
 ס'(. י"ב )קהלת הרבה משלים תקן וחקר אזן הדגוש ומן הקל מן בקוףתקון
 מחשבותיך. ייכונו מעשיך י"י אל גיל ג. ט"ו(. א' )קהלת לתקן יזבל לאמעוות
 זולתי בידך שאין לבך שים עניניך ותקון מעשיך על שתחשוב מחשבהבכל

 על השלך כענין לי"י הפועל את וגול לפועל להגיעה תוכל ולאהמחשבה
 נ"ה )תהלים יהבךי"י

 כ""
 תצלח וגם הפועל אל שיגיעו מחשבותיך יכונו ובכן

 בפתח בא למענהוי( י"י פעל כל ד. הפועל. אל להגיע הנכוןלחשוב
 הצדם את שברא והענין י'( ח' )שפטים בקרקר וצלמונע זבח וכן שבא.במקום
 וגם ז'( מגג )ישעי' וגו' בשמי הנק' כל שנ' וכמו לכבודו ברא הכל אתלעבדו.
 הכוונה להשבית ומבקש השי"ת את עובד שאיש הרשע גם רע. ליוםרשע

 כמו השם כבוד יגלה בבריאתו שגם נמצא רעה. ליום הוא נכון הלאבבריאתו

 י"מ. י י"מ ב' ש-א עחן1(
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 עושה כשהקב"ה ואז*ל ירח( ג' )מלאבי וגו' צדיק בין וראיתם ושבתםשנא'
 בחזקי וגו' חשתקדשתי והתגדלתי שנא' '( שמו ומתקדש מתעלה ברשעיםדין
 כל י4י תועבת ה. י"ג(. ס"ה )ישעי' וגו' יאכל עבדי הגה ונא' כ"ג(ל"ת
 בעת למדה במדה והענין " לחלק חלק ליד יד ינקה. לא ליד יד 1( לבגבה

 וראוות בעל ינקה ולא בקו להם תחלק וידו אדם בני מעשה על השי"תשישלם
 בליף עון כפרת איל מרע. סור י"י וביראת י( עון יכפר ואמת בחסד1.

 עונו שיתכפר בנפשו עצות לשית צריך מרעתו שובו אחרי גם והנהתשובות
 דרכי לפי אך הנפש מאבדן להציל מועלת תשובה כל אמנם ואם שלמה.כפרה

 בעוה"ב בנעימים לנפשו חלק ולתת לקרבו וית' ית' הבורא יתרצההתשובה
 צדקותיו ונשארו הולדו מיום חטא לא כאלו מעון האיש ונקה פשעיוולמחות
 עוד העון. שתמחה מה מלבד שכר תעדיף תשובה ויש אתו. מדותיו ושכרבידו
 ויסורין כפרתו תשובה עון יש כי בעוה"ז העונש העברת בעניז שניתדרך

 העונש ולהעברת ממרקת ומיתה תוליז ויסורין תשובה אשר ויש אותוממרקין
 לו קיימת שהקרן מה מלבד חסדים גמילות עצומה תועלת תועילבעוה"ז
 בית %ן יתכפר אם דל ודרשו יסד( לכ"א אף יכפה בסתר מתן כמש*נלעוה"ב
 מתכפר בתשובה אלא מתכפר אינו ומנחה בזבח ~oe ג' )ש"א ומנחה בזבחעלי

 ואמת בחסד כי הזה המקרא יעיר וכאשר ע"א(. ק"ה ליבמות " כוביםובמעשים
 כדי "י יראת בשיעור בנפשו שיוסיף עון כפרת יסוד הוא וגו' עוןיכופר
 בו. אשר השם ביראת ברוחו ימשול בהם וחטא שקראוהו במעשים יגיענונחשם
 החטא הזדממת ובהגיע י"י יראת לו יקדים תחלה כי מהע וסור כמו מרע (סור

 ובאותה מקום ובאותו פרק באותו במשש"ל החטא מן יסור בהם שחטאבמעשיו
 והטעם ובושה, אחר ואבוד חסרון שם שאין והנכון ע"ב(. פיו לזומארשה

 אם החטא מן לסור כדי הי יראת בשיעור שהוסיף מרע לסור י"יוביראת
 בשערים. זה ענין וביאור בלבבו אשר יעי ביראת עונו יכופר הנה לידו.נזדמן
 אוהבים לו שיש מי בל כמשאקל וגו' אויביו גם א"ב דרכי ימי ברצותז.

 בעולם. מתגדל שמו האומה מן לפרוע הקב"ה כשיבוא : ר"ל רמז שמות ילקיט עתו2(
 אבות ופרקי ד פסוק ג' לפ' ביאור לעיל ע5ן : קס"ו ל"ד, 1, ו כ"ז א', ש"ת ע5ן3(

 דל כ"א 1 מאז י-ס משלי וא' 1 א'9
 ב"א. י"44 בקער לעיל ע415(.

)51WP ישנע ר יי 1 מעם מעז 91ן ש"ת 
 בדברי הוא מתכפר אכל מתכפר אינו ובמנחה בזבח המרבה : שלנו רגירסא6(
 הסדים. בגמילות מתכפר אכל טתכפר אינו ובמנחה בזבח אמר אב5תורה

)1Pv 1 49ח פסוק י"ג יעי לעיל משלי בנאור גם וראה מ"מ א', בש"ת פירושו 
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 מחסרונו מלמטה אוהנים ואמנם '( למעלה אוהבים לו שיש בידועמלמטה
 רק ממעלהו לא עירו אנשי שיאהבוהו החכם ה' שאו"ל כמו הראויותבמדות
 באברהם שמצאנו כענין הזה המקרא שענין ויתכן להוכיחם. יחדלמאשר
 "י היה כי שראו לפי ברית עמהם לכרות פלשתים מלכי שבאו ע"הויצחק
 לפנים הרע אשר התשובה בעל כי לעליון שנסמך יתכן הזה והמקראעמהם.
 לחברו שבינו בדברים האדם יתכפר לא ובוו ובגאוה ובצער בהכלמותלרבים
 בלבבם יתן תשובתו דרך את ברצות הנה הברו. את שירצה עד ואמתכחסד

 בלא תבואות מרב בצדקה נלעט טרב ח. : היו כלא נזקיו ונמצאו לושיתרצו
 בהם שנתחדש מה עיקר דרכו יחשב אדם לב אחריו והבא הזה המקראמשפט.
 רבה רעתו כי ולראות לדעת האדם לב ביה יעיר כי זל"ז. סמיכותם עניןהוא
 משפט בלא תבואות רב אוספי על התוכחת הביא והנה יחטא. אשר חטאבכל
 התוכחת עוצם נא וראה כמשאז"ל. ומחמדתו לו מתאוה אדם של נפשו שהגזללפי
 יכין אשר עד לפועל לבבו מחשבות להגיע איש יוכל לא כי היא נמלצתומה

 והנה לאלהיו. ולחטוא ולחמוס לגזול לבו על כזאת תעלה ואיך צעדיו אתהשי"ת
 לנחותו זרועו על וישאפו עליו ויחמול אחד פסח על שעבר למלך דומהואת
 הנושא המלך זרועות מבין ידו לשלוח ההווו הפסח התחיל ללכת שיחפוץהדרך
 המלך מאוהבי הנמצא לכל בחצים ולירות למלך אשר עדן עצי כל ולכרותאותו
 עינו בבת כנוגע בו הנוגע כל אשר לאמר עליו ויצו המלך הבטיחו אשדולכל
 בא בצדקה מעט סוב מ"ש כי ויתכן כזה. בוגדים ובגד וטפשות מזה עזותהיש
 יכופר ואמת בחסד כי ואמר שלמעלה במקרא עליו שדבר תשובה בעל עלהענין
 גזל אשר אגזלות את להשיב וזהבו כספו על יחמול שלא להזהירו עתה ובאעון
 קסם י. , 8( משפט בלא תבואות מרב בצדקה בידו ישאר אשר מעט טובכי
 את להכיר מלך שפתי על קסם כאילו פיו. ימעל לא במשפט מלך שפתיעל
 יזאזוך שלא פיה ימעל לא במשפט שקד. יטעון זה ואי אמת יטעון זה איבה"ד
 לשקר. הנתבע את פוטרין והשופטים עדים לתובעים שאין פעמים כי מרומהדין
 הנתבע יירא מאימתו כי בזאת להכשל דרכו אין צדק לשפוט החפץ המלךאך
 רבים המלך אוהבי כי וימצא הדבר יבקש יסעף שקר ואם לפניו שקר יטעוןשלא

 : מ"ט סוכה וגם וכו' הימנו נוחה הבריות שרוה כל : 1 פ' אמת ב1 זה כעיןש
 ועד מעולם י"ר וחסד 9נ' שמים ירא שהוא בידוע חן עליו שיש אדם כל סבא בר חמשא"ר
 טוב. כי צדיק אמרו מ' קדושין ועהך יחויו עלעולם

 כ4 ליה. דמרוומין מרכנן צורבא האי אבח אמר : חגירסא ע"ב ק"ת כתעות9(
 ד9מיא. במילי לתו שכח דוש משום אלא טפי ומעלי משום לאום

 פקודי. פ' ריש בחיי ר' עמן10(
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 ובחשר ב'( י' )קהלת דבר יגיד בנפים ובעל תקלל אל מלך במדעך גם שנ'ובענין
 )ש*ב המלך מן יכחד לא דבר וכל שקר בנפשי עשיתי או ליואב אחימעץאמר
 שתן המלך את המליך אשר השי"ת לאור הצדק ידאה לא אלח עד ואם 1"ג(,-ה
 פלס י4 י ויבחן לשונו עליו יכשילהו גם הרמאי טעמת את להכיר בלבבולו

 בא המלכים במדות ע"ה שלמה חבר פסוקים תמשה תף לאי משפסומאזני
 ולא לעולם שיהיה הוא השם משפט בי יען ניניהם הזה המקרא שהפסיקומה
 גם הרשש את והצדיק צדק במשפט ודם בשר מלך יחפוץ שלא פעמים כייחדל
 הרשע בהנצל והיה במשפט פיו ימעל שלא אע*פ האמת ממנו יעלםפעמים
 כי י*ל ועוד צדקה משפטיו כל ולעולם ינצל לא השט ממשפט אכן המלךממשפט

 לב 8ל מהם '( להשיב נכתבו המלך במדות המחוברים האלה המקרשתכל
 יכחד שלא ויעזרם האמת ולתקור העול להכיר המלכים בלב נותן השםכ"8
 לפני משפט ישוב צדק עד כי וכמה כסה אחת על במטפס, ממחקרם דברכל
 המקראות בין הזה המקרא שהובא מה זה על לעד והיה מלכותה כבודהדר
 בדברי לרחיה יביאו והם רדל דברי דרך על ללכת נתחייבת ו( כי ועודהאלוט
 קטעו 1"ב כמש"ח המלכים במדות הנכתבים הפסוקים מן הקב"ה שלסדותיו
 חמת שנ' רחמים עליו ויבקש העם אצל ילך ביהו בתוך חולה לו שיש מ1ע"%
 מה הצדקה בענין הביש ועוד יגד( )ח"ז יכפרנה חכם ואיש מות מלאכימלך
 mns הלא הזה בספר שימצא מקרא בכל כי י"ד( וכ"א אף יכפה בסתר מתןס11'

 אלהיך י"י את לירמי תלמוד למען נכתב טשל כעין הש"י יראת בעניןפשותו
 כיס. אבני בכל ומערדע בי"ח בחסרון כיס. אבני כל מעש"ק דמיוט.מדדך
 טיפ, נקרא יתקלקלו שלא היא שם וגדול וקטן המשקולות בו שמצניעיוהבלי
 על משקש מניח אינו שהי"ת והענין י-ג( כ"ה )דברים בכיסך יהוה לאובן

 הטשפם. משקלי בל היא שפתים ובשיח במחשבות ש במעשים הדקות העלהקלות
 הליטרא וכגון הככר כסו הגדול המשקל במשקלים שוקל באיר המשלובזה
 על אליו ששוקל אע"פ אחד יש לא גם קמן משקל כל סוף עד ורביעיתהחסדא

 טבע כרמה רבים לדיינים שולח הגני שנאמר כמו הקלות על גם שוקלהחמורות
 יבין השי"ת לא בי וט' בצדקה כי רשע עשות מלכים התעבת יב.ט"4
 השדון הצדקה מלך כי אף רשע עשות יתעבו האדמה מלכי ואם בצדקה רקכסאם
 רצון as י כפש סכון וטשפט לדק כי אף בצדקה יכון האדמה מלכי וכסאאאמת
 הרשע % החדי אד רשע עשות סי יתעבו שלח אע"פ צדק. שפתלמלכים

%:wa משאתמושםמהישיי) *יב 
 וחמ9ב9נ הש"9;הח משבט י%
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 הישר בוחר והוא ישרים לדובר ואהבתו רצונו אבל יתעב לא ובלשוןבמעשה
 להחניף ישתוק ולא ישרים דובר הוא כן על באיץ והאמת היושר שיגברוהחפץ
 יכפרנה. חכם ואיש מות מלאכי מלך המת יד. : האמת שבר על לתלותושלא
 חכם ואיש ירא. אתה האדמה מלכי את גם כי ית' השם מחמת להתירא מיהתלמוד
 יאהבון האדמה מלכי ואם בה והתועלת והצורד החכמה מעלת מזה תלמודיכפרנה.
 ותבונה דעת ומפיו חכמה הנותן החכמה אדון כי אף החכם אל ויתרצוהחכמה
 בהסברת "4 חיים נהלך פני באדן- טה ; למעלה כתבנו אשר ז"ל דבריהםוכענין
 מסופקת אינה הרצון אל מחוברת התועלת מעבדיו אחד ברצותו ורצונו חיים.פניו
 גשם העבים ימלאו אם כאשר הרצון עם נמצאת כבר' כי להמצא עתידהולא

 ואין יריקו הארץ על גשם העבים ימלאו אם שנ' כענין בהם נמצאתשהתועלת
 השמים מן )והשלג( הגשם ירד כאשר כי שנ' כענין בהם מסופקתהתועלת
 כי הרצון מן יותר מלך סני ואור הארץ. את הרוה כ"א וגו' י'( נ"ה)ישעיה
 גודל ללמוד אלה וכל אליו. יתמידה כאשר האהבה רוב על תורה פניםהסברת
 גם כי תראה מאשר ודם בשר בלב הדבר ולהכניס השי"ת רצון דרישתמעלת
 מה הכמה קנה סו. לקנות; ותשתדל ותטרח נכבד ענין האדמה מלכירצון
 לבד נקנים בלתי ואהגתו מלך רצון כי מעלץ של לענין נסמך מחרוץ.טוב

 נא' כבר יי(. מרע סור ישרים מסלת יז. ; חמתו שיכפר הוא והחכםבחכמה
 ומכיר היושר אל שנכסף בטבעו ישר שהוא מי כי י"ס( )ט"ו סלולה ישריםואודח

 ישתדלו הישרים כי יודיענו ועתה ברוחו. למשול בטבעו יעזרהמישרים
 דרכיו בכל להתבונן חייב שהאדם לפי חטא מכל ולהזהר מרע לסורבראשונה
 מדת ובנפשו בידו תמצא ושלא החטא מן ולהרחיקם סדותיו ולתקןריפיונה
 להשמר האדם על ראוי בתחלה כי מכשול. וגוררת עון ומסבבת חטאיםמעוללת
 עוטת המולידות מדות ע"י ולא עונות ע"י לא ית' הבורא מן יתרחקשלא

 זולתן דרכי ולישר מעשים תבואת לאסוף לבו יתן ומ"כ ית' לשםוהשראות
 ויראתו. אהבתו במעלת ית' לבורא ולהתקרב מעשים וללמוד וללמדוללמוד
 למתח ממנה שמגיעין מכשול מאבני מסוקלת ישרה סלולה דרך מסילהולשון
 למסלה ט"ו( י"א )שם מסילה והיתה ח'( לחה )ישעי' ודרך מסלול שם והיההחפץ
 יראת למעלות הישרים יגיעו מרע סור ע"י והנה "ט( כ"א )שופט'העולה
 לזריזות הזהירות מן ויגיעו היום כל בעבודתו המעשים וסגולת ואהבתוהשי"ת

)131WP הרש 1 הש מח ר 
 41השה לוואסל לרמ"ח קטרים תסלת ועיקר כלל הוא בזה המחבר שהביא מה*1(

 בכתובים. יונה ר' פירוש נודע היה לרמח"לכי
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 יסוד כי רואה הנך דרכו. עצר נפשו שומר 'י(. בשערים האלה הדרכיםוביאור
 שהישרים ואע"פ בתחלה השתדלותם עיקר והוא מרע לסור הישריםמעלת
 לנצור אדם כל ביד אמנם יצרם ולכבוש מרע לסור להם וקרוב בטבעםנעזרים
 יצרו. את ויכבוש דרכו ינצר נפשו לשמור שיחפוץ מי וכל מרע ולסורדרכו
 לפני החטא ביראת להשתדל מקדימים הישרים כי ההבמה לענין המקראונסמך

 חטאו שיראת כל שאמרו כמו המעלות לכל מסלה ויעשוהו בחכמההשתדלותם
 דרכו נוצר נפשו שומר י"א(. פ*ג לאבות מתקיימת חכמתו לחכמתוקודמת

 תגבר "( על מעליה ההנאות תאות לבוש ובהפשיט המדות בתקון הנפש תקוןכי
 מהבורא והתרחק מהעונות יי( הנפש נשמרה בכך והנה בחטא. האדםלהכשיל

 וכעבודה הנכבדים במעשים להתקרב בידה יקרב מהתרחק שתנצלואחרי

 שומר לענין נסמך וגו'. כשלון דלפני גאון'ץ שבר לפני יה.הקדושהי

 הגאון והוא השנואות המדות מן באחת ופרט הנפש מדות הוא שדרךנמשו
 לב וגובה גאון כי והודיע ה'( )ט"ז לב גבה כל יעי תועבת כמשונ רוחוגובה
 שפל וגו'. שלל מחלק ענקים את ררה שפל טדב יט. י וכשלון שברסבת
 הטחנה קול בשפל וכמוהו כ'( א' מוסתר לבעליהן יקר יתנו כשקל דברשם

 ללמוד להם ילהתחבר הענוים עם הרוח שפלות לקנות טוב והטעם ד'( י*ב)קהל'

 י גאים עם ומציאות שלל ולהרויה ממון מלקנות חברתם ידי על הענוהדרכי
 שיבקש דבר כל על שישכיל מי יגו/ "( טוב ימצא דבר על משכילכ.

 על יעלה וענין צד איזה ועל רע ואם טוב אם יעשנו בטרם ויתבונזלעשות
 ההשגה מחסרון כי רבות פעפים והצלחה תועלת לו ותזדמן טוב ימצאידו
 מה על ויתבונן כשישכיל אשריו. בי"י ובוטח פעמים. הרבה הפסד יקרהועצה
 הדבר להוציא שכלו ביד שאיז בדעתו לעשות "( יסכים אם לעשות נפשושיבקש
 רק הדבר על השכילו ישים ולא דבר יפול ית' הבורא שיחפוץ כפי אבללפועל

 כי דבר כל על שישכיל האדם על יכשר כן כי בו והראוי 8( חובה ידילצאת
 יעי אל בטח נאמר הוה המקרא ובענין במעלות השלמות מן בשייתהבטחון
 שיתבונן האדם יתחייב הבטחון 4מ בי בזה הודיעה אמנם ה'(. הג' לבבךבכל

 ע-ד. ט"ו ר, תשובה בשערי גם יונה ר' הבש שחבר היריות גוה שעף1$(
 תגבר. שלא עד מעליה : 1א א16(
 . . . ואחרי מהחסל ותרחק מהתעפש הנפש : יא 1714(
)16rv י"מ. י-ו, באור 
 כ'. י"ז, ובאור ה' רשות ערך הקמח כו עין19(
 נתן אכל לפועל הדבר להמריא בידו שאין ובשכלו ובדעתו לעשות : יא !ו20(

 דבר. יפח השי"ת שיחפוץ למהלו
 הבטחון. כי גשריו חובה ח א8 :אס
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 דבר על משכיל כי מעליו תשכל שירהקנו המעשה אל ידו ותניח מעשיועל
 להתעתד שכלו על ישען לא אם עליו הדעת שתסכים במה וכשיאחז טובימצא
 דרך לו תמצא שלא שכלו כשיורה גם ישעז שמים רחמי על רק ההצלחהעל

 בש"ת בטחונו גבורת ישתנה לא בכ"ז שיבקש הענין אודות עללהצלחה
 דברי בשכלו המהדש כי לנו פי' נבון. יקרא לב לחכם כא. , המאושרהוא
 לב לחכם יוסיף לקח. יוסיף שפתים ומתק נבח, יקרא דבר מתוך דבר ומביןחכמה
 יוסיף כן ובמחשבה בעיון החכמה דברי הנבון שמהדש כמו כי הענין וביאורלקח.
 מעורבבים דברים שפתיו יכילו שלא כשפתיו חכמה דברי יבטא באשרלקח
 על שפתיו במבטא הטעמים וימריץ המעטת ויחזק וחלושים נאפיס דבריםאו

 כשפתיה הדבר ומסביר שממתיק מה שפתים. ומתק מלמדיו, מכל והשכילששמע
 הזה הענין בסוף וגם י"ב( כ' )איוכ רעה בפיו תמתיק אם הרשעים בעניןוא'

 לבעליו הוא חיים מקור כאדם הנתון השכל בעליו. שכל חיים מקורכב. י הרשעים מחשבת על בשפתים חזוק שמוסיפיז במה הרשעים מדתיזכיר
 ולהתרצות ית' לבורא הרצחם הדרכים בשכלו ולהבין לחקור ראוי שהווולפי
 תולדתו באדם הנתון המבעי שהשכל אע"פ אולת. אוילים ומוסר בהם.אליו
 בעליו שכל חיש מקור כמ"ש הרצויים הדרכים ולהכין והטוב הרעלהכיר
 והבחירה החמדה ההרגל ע"י ישרו ולסלף הטבעי שכלו לעות האדם יכולאבל
 בחברתם או הרשעים באהבת חבחד העבירות פועל שיחמוד אחדי גיברע
 השכל עיני תעור התאוה כי למשחית עליו יהפוך שכלו והוד לבבויהפוך
 ח'( כ"ג ושמות יעור השוחד כי מ"ש דרך על ההכרה יחלפו והחמדהוהחפץ
 לצוהבה חובה יראה לא והאוהב לעצטו חובה האדם יראה לא מ( ואז"לוגו'
 הדרך להם להורות ויתכונו חבריהם את יוכיחון כאשר אוילים מוסר זהומפני
 ולחמוד ולעשוק %ם בדרכי ולהלוך להתגאות הרע לעשות אותם ילמדוהנכונה
 מקור וסתמו בינתם עיני האוילים שעצמו לפי חולף בעולם עומד עולםולהחליף
 הזה דרך ועל הוא. טוב כי הרע על שבלם שיורם עד התאוות ע"י הטבעישכלם
 דרכם ג"כ והרשעים ב"ו(, )י"ט דעת מאסרי לשגות מוסר לשמוע בני חדל2א'

 עושי נבנו גם זדים מאשרים אנחש ועתה שנ' כענין אולתם למוסר פניםלהראות
 האוילים דעת על מוסר ויקרא ט"ז(, ג' )מלא' וימלטו אלהים בחנו גםרשעה
 ח'(, י' )ירמי' היא עץ הבלים מוסר עובדיה, דעת על ומוסר תפלצת ע"זכש"נ

 ט"ו רמ"א לאשרה מפלצת עשתה אשר ט"ז( מ"מ )ירמי' אותך השיאתפלצתך

 לא ליה דרהים . . . לעצמו חובה חאג אום %ן : המרסא ע-כ ק"ה ככתמת22(
 חובה. ליהחזי
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 ויתבונן יחשוב ידבר בטרם וגו/ שפתיו יעל פיהו ישכיל חכם לב בג. ייחק
 שיחשוב ודעת טעם טוב מלבד שפתיו במבטא לקח לבבו יוסיף שידברובעת
 שמתוק דבש כצוף ושן. נועם אמרי דבש צוף כד. שפתיוי מבטאלפני
 מתוק לאבריו, מרפא הם גם החכם, לנפש מתוקים נועם אמרי כן הבריותלחיך
 בשקל למתיקות למתוק בדבש וכן דבר שם יהיה 1% נעם. מאמרי אחד3ל
 נכתב הזה המקרא מות. דרכי יאהריתה איש לפני ישר דרך יש בה. יכבוד
 ואחריתה ומותר כשר דרך שנראים והשמחה השחוק לענין י*ב( )י"רלמעלה
 הנה נכתב ועתה י"ג(. )שם לב יכאב בשחוק גם אחריו שנתבאר כמו מותדרכי
 עמל 3פש כו. י שיבאר כמו לו עמלה עמל נפש אתריו הבא המקרא עניןעל

 לגוף עמלה שהנפש לגוף כלומר לעמל תעמול העמל שנפש פעמים לו.עמלה
 מתוקים שהם נועם אמרי בענין לנפש עמל שהוא החכם ממעשה בהפך להולא

 היתרונות מבקש שהוא לפי פיהו צורך עליו כבד כי פיהו. עליו אכף כילנפש,
 העמל לרב ויצטרך פיהו צורך עליו יכבד כן ועל ובמעורים המאכליםוהנאות
 דרכי ואחריתה ועבירה. איסור בהנאות רואה שאיננו איש לפני ישר דרךוהוא
 בתקון יתעסק ולא עושהו את וישכח הגוף ובעבודת בהבל ימיו שמכלהמות.
 עליך ומשאי כבדותי י"ז(, ל"ג לאיוב יכבד לא עליך ואכפי וכן כבד, אכףנפשו.
 החכם כי שהזכיר לפי וגו', שפתיו ועל רע כרה בליעל איש כז ; יכבדלא

 בא שידבר בעת מחשבתו על לקח ויוסיף ידבר שלא עד החכמה דבר עליחשוב
 שיגידגה בעת בה ויוסיף הרשע במחשבת תחלה יעמיק הרשע גם כי להודיעעתה

 צרבת. כאש שפתיו ועל במחשבתו, ומעמיק חופר כרה החפץ. בחמימותלמרעהו
 כ"ג(: י"ג )ויקרא דבר שם השחין וצרבת תואר והוא כאש וחמה הרעהצרבת
 השקר לדרר פנים להראות הרגיל הוא מדון. ישלח תהפכות אישכח.

 מדון. ישלח האמת, דרכי יכיר ולא הבריות עם ובמתנו במשאו בעולולהחזיק
 העול דרך על שהם דבריו על חמתם שתעלה עמו יתעסקו כי אדם בניתולדות
 "(. מפריד ונרגן לשונות. בריב או ממון בעסק או לעצמו זכות לעולםויראה
 חובה לכף האדם את ודן לרע מטוב המעשים גט הדברים ההוסך הואנרגן

 מתהפך צד כמשמעם לעתים מהמצא ורע אוהב כל דברי ינצלו לא ביושטנה
 השקר יטפל ופעמים ברע טוב אותו וימיר בדבריו המדבר רצון יחליףוהנרגן
 איש כס. : ואהבה חברה שיפריד עד ודם בשר עיני מארות וטח לשורבתמת
 פן חמס לאיש יתחברו שלא הבריות להזהיר בא וגו'. רעהך יפתהחמס

 רל"א. 1 ש"ת23(
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 הצל לרעהו לפתות חמס איש דרך כי הודיענו ע"ב ברשעה לנו נזק מהיאמרו
 ל. ; הדרך מני בדבריו אשורי תסה ולא אליו אפח לא לאמר בעצמךתאמן
 והתאוה החמדה בעל דבק כ"כ מר. קורץ תהפכות לחשב עיניועוצה
 איבריו שיעביד ועד אדם. כל אחריו וימשוך רעהו שיפתה עד ותאותובמדתו
 אל להגיעה בה יאחוז לבר לבו על החמס מחשבת כעלות ולא תאותולשמש
 גמר כאשר שפתיו וקורץ תהפוכות לחשוב עיניו את הוא עוצה אבלהפועל
 לדבר בא וגו'. בדרך שיבה תפארת עטרת לא. י עליה ונסכם הרעהמחשבת
 העטרות מן הישיבה כי ואמר הישיבה בשבח עליה להעיר ופתח הצדקהבמעלת
 ויבין הנסיונות מל נחכם גם הישיבה בעת האיש דעת שתשלם לפיהנכבדות
 הצדקה לתאות כן ידי על יתעודד הזאת לעטרה לבסוף לו שיש ואחרילאחריתה

 -ג(. ל"ז )תהלים חיים ההפץ האיש מי שכתוב כמו תמצא צדקה בדרך השיבהכי
 חיים ימצא והסד צדקה רודף וכתוב ט"ו( ל"ד )תהלים טוב ועשה מרע סורתאמר
 אפו להאריך שמושל וגו' א( מגבור אפים ארך טוב לב. כ"א(: )כ*אוגו'
 וכדת הראוי על ויסכים בשכלו שיתישב עד לו שיחטיאו בעת נקמתו להוקםשלא
 הראוי על יסכים לא בו כערה וחמתו שחטאו בעת כי לו שחטא במי לעשותמה
 פשע רב חמה ובעל שנא' כמו ושכלו עיניו עוצם כעסו כי הפשעים מן ינצלולא
 להנקם היכולת עת עד ימתין כי אפו בהאריך תועלת לו תמצא וגם כ"כ()כ*ט
 הלב גבורת טובה כי מגבור טוב כן לנהוג בעצמו והמושל לו העומדת שעהועד

 בכעסו ברוחו עיר. מלוכד ברוחו ומושל האיברים. מגבורת התאוה עלוהדעת
 כעסו לנקום שלא להעבירו בכעסו ומושל י"א(, )כ"ט כסיל יוציא רוחו כלכמו
 מגבור. יותר שהוא עיר מלוכד ברוחו ומושל אמר כן על אפים מארך גדולוהוא

 שיתבאר כמו א'( )ט"ו אפו האריך אדם שכל בזה כיוצא על דבר אחרובמקום
 לשמרה המתאוה הנפש על שמושל בתאותו ברוחו ומושל לפרש יש עודבמקומו.
 לג. י הרצון י*ב( א' )יחזק' ללכת הרוח שמה וכן פחותה מדה ומכל חטאמכל
 ענין על מדורין הפסוקים אלה משפטו. כל ימי"י הגורל את יוטלבחיק
 שלום רודפת מדה שהוא בכעסו המושל שבח על תחלה דבר כי שלוםבחירת
 לאחד שאין ואמ' הריב, ומשקסת תלונה משככת שהיא הגורל חלוקת משבחועתה
 להנתן נגזר אשר ואת הראוי חלק יגיעהו אחד כל כי חברו בחלק לחמודמהם
 אע"פ הגורל במחלוקת חפצים שאין אנשים שיש ולפי משפטו. כל ומ-ילו.

 המרובה מן זה באויר המעט בעיניהם שיפה לפי שנאה בה יש הנחלהשנחלקה

 א'. ד, נכות על יוגה ר ביאור עגוא(
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 הוצרך כן על בחזקה בעניו הטוב החלק לבחר רוצה מאחיו גוברת שידו ומיבזה
 שיעלה הוא לאדם להנתן הנגזר כי האמונה דרך על ולהורות הגורל עניןלשבה
 אח/ ועוד 'ץ ממנו יאגד לא לנו הראוי חז"ל כדברילחלקו

יז.
 השלום בחירת על זה גם וגו'. מבית בה ושלוה הרבה פת טובא.

 ריב בלא המועט טוב כי הנחלה. בחלוקת אחיו על להתגבר אדם יבקששלא
 לגבות ורוצים באדם נושים אם וכן ומריבה מצה ועליו המרובה מןועירעור
 בלא לו שישאר. המעט טוב כי ידו בכח ולדחותם להתגבר ישתדל אלמנכסיו
 למשוך ע"ה שלמה ובא ריב. זבח מלא מבית רוח נחת בו ימצא ויותרעירעור
 מה מלגד לטבע בו הנמצאת הנחה מצד שלום לבחירת אדם בנידעות

 השבח על דבר כי ויתכן במשפט. ולא בנחלה ולתקוף מלחמוסשהוזהרנו
 יגו/ מביש בבן ימשל משכיל עבד ב. ן מנכסיו עירעור לסלק משלוהמותר
 אין זה ובלעדי השכל דרך בנו להורות האב ולהזהיר השכל מעלת לשבחבא

 בתוך נחלה ויחלוק מביש בבן ימשול משכיל עבד כי שינחילנו במהיתרון
 בטלאכתו להשכיל בחייו בנו את להורות האב את להזהיר שבא ויתכןאחים

 שכל ילמד הנחלה לפגיו כשתפול מותו אחרי בו יאמר ולא חרוץולהיותו
 ובוחן " לזהב וכור לכסף בנצרף ג. ; להשכיל הגיעו קודם כיוחריצות
 והזהב, הכסף עם מהם יותר לא הסיגים, כל ויפריש יבדיל הצורף י"י.לבות
 נעדרה לא מהנה אחת יבחן וכאשר ומחשבותיו. הלב מדות כל י"י. לבותובוחן

 אם הלב את ישפוט ולפ"כ הטובות כנגד תומם עד הרעות וישקולמבחינתו
 אז"ל וכאשר ומחשבותיו במרותיו הלב מעלת לפי האדם מעלת כי רע. ואםטוב

 מאס כי ל'( ו' )ירמי' לך קראו נמאס כסף וכ' ק"י(. )סנהדרין בעי לבארחמנא
 באדם ויבטח מבטחו השם שם לא אשר הלב בי ל"ז(. ב' לשם במבטחיךי"י

 לשוא מזה למעלה כמש"כ הצורף וימאסהו מרובים שסיגיו נמאס לכסףנמשל
 ( און שפת על מקשיב מרע ד. ב"ט(י ו' )ירמי' נתקו לא ורעים צרוףצרף
 למרע לבבם המלכים ושניהם כמו דבר שם ואיש מרע איש וגו' מזיזשקר

 מוצה. מקט יי נודע יאשם
 דף אבות בביאור וגם קמ"ח 1, בש"ת ומבואר כ-א כ"ז במשלי זה סטוק כעין1(

 ע"ב.ח"ד
 רייקו 1 ש"ת ע'2(
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 מרע יהיה או תפלה. איש ד'( ק"ט )תהלים תפלה ואני דרך ועל כ"ז( י"א)דניאל
 לשון על מאזין שקר איש מזין שקר ~tff). ט' )ישעי' ומרע חנף כמו התוארשם
 זדון בעל מרע ענין כי זרים כת האחת לש"ר בתות ב' כי הענין וביאורהות.
 שימצאו יחפוץ מאשר הלב זדון בעל כי הדבר וטעם שקרים. כת והשניתהלב

 חברו על אותם יספרו כאשר עליהם ויאזין יקשיב אדם בבני והאשמותהמומין
 שיטה וכ"ש גו להאמין לבבו יטה בדבר החפץ דרך כז כי לדבריםויאמין
 האמת על לדרוש הורגל לא אשר ע"ד השקרן וכן עליו. ולהאזין להקשיבאזנו
 הדברים לכון יחוש לא כי מחקר מבלי ויקבלם בלבו שישמע. הדבריםישים
 בענין ההגונה והמדה ויגיד. יספר וכאשר בלבו ישים אשר האמתאל
 ולא בו יאמין לא ישמענו ואם לשה"ר. על ולהאזין להקשיב האדם שישנאהזה

 אכן באמת. אליו שיתברר עד מספק ובכבודו חברו באהבת ימנענו ולאיספרנו
 שאין אע"פ לשה"ר אז"ל וכן הלה"ר עליו נאמר מאשר וישמר בלבו לדבריחוש
 לאיד שמח .( עושיהן חרף לרש לועג ה. ,(. עליו לחוש יש אך לקבלוראוי
 יבא והרש שהעני מחשבתו כי בדבריו מראה לרש והמבזה הלועג ינקה.לא

 ידו ובעוצם בכחו לו ימצא העושר וכי חריצותו וקוצר האדם דעתמחסרון
 לועג והם האלה המדות לשקול הזה הכ' בא וגו' לאיד שמח עושהו. חרףע"כ
 לרש הלועג כי לאידו השמח מן לרש הלועג קשה כי ולהודיע לאיד ושמחלרש
 אף לבו זדון על יענש ענוש לאידו והשמח והטעם פרשנו. כאשר עושהוחרף
 האדם שהורגל אחר וגו/ בעליו בעיני השחד חן אבן ,( ח. ; עושיהו חרףלא

 המעשה לגנות עליו יתגנה ולא חן כאבן בעליו בשני השוחד חביב שוחדלקבל
 התאוה ואונס הצורך אך המעשה עליו נתגנה בדבר לחטא האדם יחל כאשרכי

 השוחד נותן מטענות טענה כל אל ישכיל, יפנה אשר כל אל לחטא.יביאהו
 כאשר רצונו אחר שכלו ימשך כי האמת בו מראות שכלו עיני מעצם בדברהאדם " חפץ כי לזכותו טעם וימצא ישכיל ולזכותו. לצדקו השוחד מקבל רצוןשיפנה
 כל אל במש"א טעם נתן והנה קי"ט(. )שבת לעצמו חובה רואה אדם איןאז"ל
 פונה לבו כי אמת לדון דעת על אפי' השוחד קבלת לאסור ישכיל יפנהאשר
 האיש י(. אהבה מבקש פשע מכסה ט. צדקוז וחפץ השוחד נותןלזכות

 מבעי. למיחש בעי לא דלקבולי אע"פ בישא לשינא האי : ס"א נדה שלנו בגמרא3(
 קקה. י ש"ת ע'4(
 קם"ה. ג', בש"ת נתבארו וז' ף פסוק5(
 כשחפץ. : א6(
 ף, א' יונה לר' ח14ת בעור עחןק
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 ירבו ויה מדותיו על ויעביר חברו פשעי יכסה ורעים אהובים לקנות  יבקשאשר
 שקל לא אם חברו דברי על גם יקפיד אשר קפדן בדבר, ושונה ורעיו.אוהביו
 על להאשימו דברת וכזה כזה ויאמר ההוא בדבר וישנה ולכבודו לרצונוהדבר
 המדה בו בהמצא אוהבים ימצא שלא וכ"ש אלוף ממנו מפריד עליו ולהליןהדבר
 שלימה והשגחתו האדם שכל השגת שאין בדבר ישגה לא אשר אדם כיהיאת.
 משורת בהם ישגו אם חבריו דברי על יקפיד אשר ואחרי דבריו כללשקול
 נאמן אוהב אלוף " ענין חבר ואהבת רע חברת עמו תמשך לא ורצונוכבודו
 הוא בדבר ושוגה המעשים פשעי גם מכסה שהוא הפשע מכסה ענין ברית.ובעל

 גערה תחת י. ; נזק שום מהם הגיע שלא אע"פ הדברים על גםשמקפיד
 נחת ושרשו תקע בשקל ולבא להדגש ראוייה הייתה תחת במלת החית "במבין
 ונחת. וירד ותרגום ג'( ליח )תהלים ידיך עלי והנחת כמו ירידה לשוןוהוא
 להבין החפץ האיש מבין עניו המבין. בלב ותשכון גערה תרד העניןוביאור
 לא אלה משתי אחת ממנו בהעדר כי להבינם לבב לו וגם ,ישמע אשרהדברים
 ישק. כ"ח לשם יחקרט מבין ודל כיד( )הז חכמה מבין פני את וכן מבין,יקרא
 הנבון כי נבת לשוז עם אהד ענין איננו מבין ולשון בארט, כחזירעמעם
 בה להעיז והשיג תחלה חכמה קונה כי הבינה במעלת האדם להשגת התוארשם
 דעת יבין לנבון והוכח כתו' כאשר לגערה הנבון יצטרך לא כן על דבר מתוךדבר
 למלאות רק הבינה דרכי לשמוע אוהב אינו הכסיל מאה, כסיל מהכות כ"ום')י"ס
 המבין מן הפך והוא ב'( י"ח )שם בתבונה במיל יחפוץ לא כתוב כאשרתאותנ
 תקנה אין המוסר מחברי ואמרו אליו הראויות המכות אך בגערה תקנתו איןע"כ

 וגר. אכזרי ומלאר ק רע יבקש מרי אך יא. י ובזיון בהכנעה אם כילנבלים
 ויתחזק עורף יקשה יוכיחוהו כאשר בלבבו הזדון שגבר מי והוא הרעהאיש
 תוכחת בו שתועיל תקוה איז ע"כ ולנצחו המוכיח פי למרות הרעה בדרכיללכת

 שכדל דוב פגוש יב. ; להוכיח השמים מז בו ישולח אכזרי מלאך אךהמוכיחים
 כיב( כ"ו )ויקרא אתכם ושכלה מלשת לבנ"א המשכל דוב לפגוש טובבאיש.
 ומן הכסיל מכעס להשמר להזהיר ובא וכעסו. אולתו בעת הכסילמלפגוש
 יג. , ומכעסו הכסיל מנזק להמלט ולא הדוב מן להמלט יתכן כי עמוהמריבה
 כאשר טובה השיב לא אשר די לא וגו'. תמוש לא יי( טובה תהת רעהמשיב

 המלה ומצא כ"ח ט"ז, למעלה גם8(
 "אלוף-

 מבואר. נגנזו ושם
 י"א. ב', ש"ת עחן9(
 יותר. מבואר י"א נ', בש"ת10(
 רל"א. ר, שם11(
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 מגשוש, עונו גדול להשיב חייב היה אשר טובה תחת רעה משיב הוא אךגמלוהו
 ישגיח לא כעסו בעת כי באולתו הכסיל לעניז זה ונסמך מביתו רעה תמוש לאע"כ
 ראשית מים פרטך יד. : רעה מהשיב ימנע ולא גמלוהו אשר הטובות כלעל

 ירצה כ"א המים שבר אבני הפותח כענין המדון תחלת וגו'. התגלע ולפנימדדן
 שירבו אחרי אבל לסכרם ידו תשיג לפרון המים שירדו קודם מיד ולסכורלסתום
 בתחלתו כי המדון ענין וכן לסוכרם. יוכל לא מסביב הגדרים ולפרוץלשטוף
 מצדיק סו. : אותו נטוש הריב התגלע לפני כן על אותו לנטוש ברוחו למשוליוכל
 עמים יקבוהו אתה צדיק לרשע אומר במק"א וגו' תועבת צדיק ומרשיערשע
 שלא בזכותו ומהפך רשע מצדיק על ידבר ועתה החנופה מענין והוא כ"ד()כ"ד
 תועבת כי ואמר בעיניו יקר ומאשר אותו באהבתו רק חנופה מדרך ולאבפניו
 )תהלים אשנא י"י משנאיך הלא כש"כ השם אויבי לשנא חייב האדם כי הואי"י

 שלא די לא האיש וזה ב'(. לש"א יקלו ובוזי כמש"נ להקלותם וחייב כ"א(קל"ט
 כי וחטאות עונות לו וכמה ויצדיקם ויכבדם יאהבם אך אותם יקלם ולאישנאם
 יגנו ולא העבירות את בנ"א ישקצו ולא '( החוטאים ידי תחזקנה הרשעיםבכבוד
 רבים וימשוך נשמעים דבריו ויהיו הכבוד בסבת הרשע יד תמשול גם החטא.את

 ש3' כמו מעון רבים להשיב כח יעצור בל והחכמים הצדיקים ישפיל גםאחריו
 יפריח ישרים ואוהל ישמד רשעים בית וכתיב כ"ז( )כ"ט דרך ישר רשעותועבת
 עבודת מהדרים העם המון אין לצדיקים ושפל לרשעים כבוד ובהנתן י"א()י"ד
 הנקרא כל כתיב וכן לכבודו השי"ת בראו העולם כי הנפשות אבדן תכלית וזההשם
 גס י"י תועבת י"ג( י*ב )קהלת האדם כל זה כי זכ' ג'( מ"ג )ישעי' וגו'בשמי
 מן צדיק מרשיע יותר ולהטם שיחטא אע"פ כי להורות תבוא גם מלתשניהם.
 לקנות כסיל ביד מחיר זה למה טז. : השם תועבת ושניהם רשעהמצדיק
 ושומע כמש"כ "( לב החמודות המדות קניז יקרא הרבה במקומות וגו'.חכמה
 חכמה לקנות הונו הכסיל יפזר למה הענין וביאור ל"ב(. )ט"ו לב קונהתוכחת
 וכענין הרעות המדות 'י( מן לגרש לבבו דרכי תקן ולא 'י( המדות קנה לאועוד
 רב נזק והנה "א( ג' )אבות וכו' לחכמתו קודמת חטאו יראת שאין כלשאז"ל
 אהבה עת בכל יז. : אחריו כ' ע"כ רעות מדות בעל והוא חכמה הלומד מןיגיע
 שילבוד אחר וגו' ואח הרע, אוהב בחכמה התעסקו בעת גם יולד. לצרה ואחרע

 קפ-ט. ג', שם עתו2!(
 כ'. י"א, ביאור לעיל גם עחז13(
 המדות חכמת 414ן(
 גו. אמן5!(
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 מאשר רע הבריות עם לעשות ידו לאל יש כי לצרה אח יולד חכמההכסיל
 ולהוליכם הבריות להכשיל נשמעים דבריו היו לא חכמה למד שלא עד כיבתחלה
 לעזור טענות ויחפש יחכם חכמה הכסיל שלמד אחרי כי והשנית טוב, לאבדרך
 הרשע, את והצדיק הצדיק את והרשיע מעוקל משפט ולהוציא השקראחרי

 גם נוסף יהיה כי ר"ל אחים יהיו העתים וצוק הזמו וצרת הוא כי לצרוב אחועניז
 חסר יקראנו וגו'. ערובה עורב כף תוקע לב הסך אדם יח. י הזמן צרת עלהוא
 אין אם ממנו להפרע בבואו המלוה עם לדון ומריבה מצה לידי נפשו יבוא כילב

 לפי ב"ד. יד בחוזק זולתי נפטו ברצון לפרוע הערב דרך איו כי לשלםללוה
 להפרע הלוה עם יריב כן אחרי גם כפרעון להשתדל הלווה ועל בדבר נהנהשלא
 אוהב פשע אוהב אחריו כתיב ע"כ מגונה, דרך והמריבה נכסים, בידו בהמצאממנו.
 כי צ"א( )חולין ואז-ל ממונו בשמירת פושע ערובה עורב כי והשניתמצא.

 עורב בגזל. ידיהם יפשטו שלא כדי מגופן יותר עליהן חביב ממוגזהצדיקים
 הנכת מל ואינו הלוה. והוא רעהו לפני הוא כאשר בדהר למאן יבוש כיערובה

 לחשוב לו ויש מעשותו לסרב "( מחייבת שהדעת בדבר לסרב האדםשיתבייש
 המריבה מן עתה הלוה רצון על ולעבור לסרב לו טוב כי השכר כנגדההפסד
 פשע אוהב יט. ; הלוה ישלם לא אם הדבר באחרית עמו ימצא אשרוהשנאה
 על טעם לתת הזה המקרא גממך כי פי' כבר וגו'. פתחו מגביה מצהאוהב
 החמס מן יולדו כי הפשעים את אוהב מצה שאוהב מי כי הערבות עניןגנות

 וגו' '( מגביה ב"ב(, )כ"ט פשע רב חמה ובעל למעלה אמר וכאשר רביםפשעים
 מדות שתי לשקול הזה המקרא ובא י"ח(. )ט"ז גאון שבר לפני כתיבכאשר
 השררה אהבת כי ולהכריע השררה ואוהב ומריבה מצה אוהב שהן האלוהרעות
 אבל ממנה המתילדות הפשעים סבות מפני המריבה גנות עיקר כי יותררעה

 הלב גאות ועל שכר. מקבל "( ובעליה בעצמה מאד נתעבת מדה היאהשררה
 נתפאר והנקם הגמול אבל ה'( )ט"ז לב גבה כל י"י תועבת כ' השררה רדיפתבלא
 לא לב עקש כ. : שכר מבקש פתחו מגביה גאון שבר לפני השררה בעלעל

 אמר ע"כ האמת יכיר ולא משובשת דעתו אשר האיש הוא לב עקש טוב,ימצא
 דבר עד משכיל כתיב כאשר טוב אדם ימצא הדעת מן כי טוב ימצאלא

 ויטעון בכופתיו האמת מכיר שהוא מי וגו' בלשונו ונהפך ב'(. )ט"ז טובימצא
 ברעה יפול ישנאהו באשר צדיק וירשיע יאהבהו באסר רשע ויצדיקהסקר

 מכרעת. א6י(
 לבית, כשער לגוף פתח הוא כי פתח בשם הפה כנה : גאוה ערך הקמח בכד17(
 שכר. לקבל מבקש י1 !181(
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 ימצא לא בזה  אמר ע"כ במזיך  השקר אחרי עתר הוא כי הלב מעקש רעוהוא
 ישמה ולא לו לתוגה כסיל ילד כא. ברעה: יפול ממנו רע שהוא ובזהטוב
 הנבל וגו' ישמח ולא לאביו. תוגה וגורם הרעות המדות כעל והוא הכסילוגו'.
 ואחריתו מלשון והוא שכליות ומעלות חכמה קנה שלא והפחות הנבזהוהוא
 ל"ב(. )ל' בהתנשא נבלת ואם ובזיון ירידה לשון י"א( י"ז )ירמי' נבליהיה

 )ישעי' נדיב לנבל עוד יקרא ולא ו'(. ג' )נתוש ונבלתיך שקוצים עליךמתתי
 מדותיו והוציא האולת בדרכי הולך הכסיל כי הנבל מן רע זהכסיל ה'(ע"נ

 כי ישמח ולא אמר נבל אבי ועל הכסיל לאבי התוגה נתן ע"כ לפועל.הרעות
 לבן אלא ינוחנז לא כי מדעתו בקניינו ישמח זלא בעשרז רוח נחת ימצאלא
 סבת הלב שמחת גהה. ייטיב שמח לב כב. : עמלו בכל וישלוט ומחותבזוי

 י"ג( ה' )הושע מזור מכם ינהה ולא מלשון רפואה גהה מחליו. האדםרפואת
 מאבי נעדרת הרבה טובה כי להודיע והכסיל הנבל אבי לענין נסמך הזהוהמקרא
 ולא א' כאשר ממנו נעדרת האיברים לרפואת ראש היא אשר שהשמחההנבל
 בו שולטת התוגה כי הכסיל אבי את ימצא אשר הרע וגדול נבל. אביישמח
 תשיגהו שלא הבן התוכחת על האב את להזהיר מזה דעת ולמד גרם. תיבשוהיא
 גם אך ירזה בלבד בשרו משמן לא גרם. תיבש נכאה ורוח במעשיו.התוגה

 מחק שהד בג. : החולה מן גהה שנמנע וכ"ט בריא שהוא אע"פ תיבשעצמותיו
 כי להודיע בא ועתה שחד. יקח שלא השופט על הזהירה התורה יקח.רשע
 ולהטות הדין לעוות סבה השחד כי יודע הוא כי רשע הוא גם השוחדמתן

 אורחות להטות שחד לתת דרכו שקר והטוען חייב כי י"ל גם משפט.ארחות
 פני את כד. : השופט אותו לוקח החייב מחק השחד כי אמר ע"כמשפט.
 חכמה דברי להבין אוהב הוא כי י'( )י"ז מבין עניו בארנו כבר חכמה.מבין
 אמ' כן ועל מכין יקרא לא מאלה אחת ממנו נעדרה ואם להבינם. לב לוויש
 כל מאת ידרוש בחכמה גדולים אנשים במקומו אין אם כי חכמה מבין פניאת
 יכנע ע"כ לחכמה אהבתו זה לו וגרם אדם מכל וילמוד יודע שהוא מהאיש

 כי והשנית שיאמרהו'". ממי האמת ויקבל כגדול כקטון אדם מכלללמוד
 מכל יקבלם הם ונכוחים כנים ואם ישמע. אשר. הדברים ערך ומכיר בוחןהוא
 נפשו ונמצא לקח ויוסיף ישמע חכמים אנשים למקום אח"כ יגיע ואםאדם.
 כלי הא בענין אז"ל כאשר החכמה תבואות לו להוסיף כבר  שלמד במהנעזרת
 )דניאל וגו' לחכימין חכמתא יהב שנ' מ"ח( )סוכה מחזק אינו ריקן מתויקמלא

 ם ממי האמה קבל 1 ס"ד ס' החכמה שער הפ)יזיט מבחר עחן19(
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 בידם הנמצא מקומו מאנשי ילמוד לא ארץ. בקצה כסיל ועיני כ"א(.ב'
 וידועים חכמים אנשים בו שיש פלוני למקום ואלך יתן מי יאסר אבל החכמהמן

 מן וריק נעור ונמצא שם ללכת בידו יספיקו לא ואולי מפיהם אבקשותורה
 ו'(, ב' )אבות תפנה לא שמא אשנה כשאפנה תאמר אל אז"ל וכאשרהחכמה

 ללמוד יכנע לא ע"כ לבבו וגודל גאותו אדם מכל ללמוד שלא לכסיל לוויגרום
 ולהשתרר להתגדל רק ממנה חפצו אין כי החכמה אהבת מיעוט והשנית אדם.מכל
 אך עצמם הדברים מצד שישמע הדברים ערך יכיר לא כי והשלישיתממנה.
 וגו'. כסיל בן לאביו כעס כה. : בחכמה השם בעל הוא אם האומרמצד
 הבעם סבת הוא כי ואמר עתה : הוסיף לו לתוגה כסיל יליד למעלה שאמראחר
 מרירות ליולדתו, וממר וקצף. כעס תוליד התוגה כי ובמתנו במשאו לקצוףלאביו
 במדות יותר תרגיש האם כי הכעס. ומן התוגה מן יותר והמרירות ליולדתו,לב
 וכאשר לפניו אולתו בדרכי מלכת האב את ירא הוא כי האב מן הכסילהבן

 מכם והרמות בשקל מרר שדשו ממר א'( )ו' אב ישמח חכם בן בפס'פרסינו
 הצדיק וגו'. נדיבים להכות טוב לא לצדיק ענוש גם כו. : כ"ח( ל"א)במדבר
 לברך בידו והנה כ"ט(. )ט"ו ישמע צדיקים ותפלת כתיב כאשר נשמעתתפלתו
 לצדיק הראוי מז כי לו יחטא לאשר לענוש לצדיק טוב לא כי אמר ע"כולענוש.
 ובידם כעס למשול הנדיבים דרך וגו'. להכות מדותיו. על ולהעבירלמחול
 הנדיבים יכו אשר טוב לא כי אמר כן על להם. יחטא מאשר ולהנקםלהכות
 ומן הראוי מן להם חטא אשר האיש הכות בן אם גם להם. החוטא מןוינקמו
 כי הישר על אפ' ולהנקם להכות לנדיבים טוב לא זאת גם אף היושר. ומןהיין
 וראוי ובממונם בגופם חסד וגומלין וזהבם בכספם חוננים לבם בנדבתהנה

 גומריו חושך כז. : חסדם ודרכי לבם נדיבות מכלל להם לחוטא המחילהשתהיה
 ערוכים חכמה ודברי דעת יודע הוא אשר האיש וגו'. טוח יקי ק דעתיודע
 ודבר כמש"כ בעתו דבר זולתי בהם ידבר ולא אמריו חושך ההש שפתיו עללו

 שמחבבין ובמקום שמעת אוזן אל זולתי בם ידבר לא גם כ"ג(. )ט"ו טוב מהבעתו
 מכיר הוא כי דעת היודע אל הזאת המדה ותתייחס דבריו. בצמא ושותיןאמריו
 כי הזה בענין שאז"ל כמו וחמורותיה ערכה וחין דבריה ומתק החכמהבמעלת
 דברי יסלסל כן ועל ארגמן ובגדי משי ללביש הרגילים בעיני יקרההמשי
 לפגי הסגינים כמשליכים תהיו אל המוסר מחברי ואמרו '". ויכבדםהחכמה

 ז/ רשות  ערך הקמח כר עהן20(

 מוצתו. מקום לי נודע לא21(
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 ממנה כונתו אין החכמה מעלת המכיר דעת היודע כי והשנית "(.החזירים
 יתרון ממנה קנה ואשר החכמה לו שעטרה בעטרה דיו כי עם המון בעינילהתפאר
 ומצוה. תועלת פרי דבריו שיעשו במקום זולתי ידבר לא כן על לנפשו.ומעלה
 שישקול עד דבר ידבר ולא רוה יקר להיות דרכו תבונה איש וגו'. רוחיקר
  הסעות. ומן המשגה מן  ירא כי דבריו ירבה ולא  תבונתו במאוזני תחלהאותו
 איש עמד כי ומחשבות מתון אחרי בלתי תשובה ישיב לא דבר ישאלוהווכי

 תצלו יחקרו לא כי האדם השגת קוצר וידע והבין המחקר דרכי עלהתבונה
 החכם וידע החכמה דברי מניעות על ע"ה דבר הנה ומתון. עיון בליהדברים
 שהתבונן קודם רבדיו את תבונה איש הוקי ועל זזמנם עתם לפני אותםזיחשוך
 מדבר ההא כי לנו נתבאר תבונה איש הכתוב אמר וכאשר הצורך. כלבדבר
 כי נתבאר לעת יודע וכשהזכיר בינה. בהם להתבונן צריך שהוא הדבריםעל
 חכם כחריש אדיל גם כח. בידו: וצפונים יודע שהוא הדברים עלדבר
 *לא יחריש החריש אם כי ולשמוע להחריש האויל אל עצה לתת בא "(.יחשב
 דרך כי נמצא החכם במדת יאמרו כי יחשב חכם אבל בינה לקוצר לותחשב
 חכם ואוזן שכתוב כמו דעתו לגלות ולא ולשמוע ולהחריש אוזן להטותהחכם
 אוסם תבהשתה. את ואסף החכמה ילמד הזאת המדה וע"י ט"ו( )י"ח דעתתבקש
 ולהגיד לדבר חפז כאשר הנבון מדת כי נבון יחשב שפתיו סוגר שהוא מישפתיו,
 אדוי עד מענות ברוחו וימשול שפתיו יסגור פיו במענה לאיש השמחה כידעתו
 והמחשבה.המתון

ים.
 התאוה אל לדבר בא יתגלע. תושיה בכל י( נפרד יבקש לתאוהא.
 מכל הוא נפרד אחריה והולך לבו תאות המבקש כי ואמ' אחריה הנמשךולגנות
 יבטל ולא חפצו אחרי ימשך אם חברו מדות ולסבול לכלכל איש יוכל לא אשררע

 ל(. ג' )ש*ב לאבנר הרגו כלמ"ד נוסף לתאוה למ"ד בדבר, חברו חפץ מפניחפצו
 יבוש לא בתאותו הדבק יתגלע. תושיה בכל א'(. )ל' לאיתיאל הגברנאום
 והגנות הדופי מראות עיניו מעוורת כי מאוד מגונה הוא כי אף עליה יכלםולא

 אנשים והם תושיה אנשי כל בתוך כשפתיו ויביענה עליה יתגלע ע"כ בה.הנמצא

 מ"ח. סימן אשער הוצאת הפנינים מבחר ע=ן22(
 א'. וי"א וי*ס י"ד ר ביאור עיין23(
 ל"א. א', תשובה שערי זחן1(
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 נפשו תאות על רשע הלל כי וכ"כ ידע לא מהם הכלם גם וידועים.חכמים

 איש ט'( ו' )מיכ' שמך יראה ותושיה וכן תושיה אנשי תושיה ג'(. י')תהלים
 אנשי בכל תושיה בכל מרמה. אנשי ה'( ט' )ירמ' מרמה בתוך שבתךתושיה.
 מענין הזה הפסוק וי"ל ט"ו(. כ"ב )תהלים רב קהל בתוך רב בקהל וכןתושיה

 ואין עדיו יבלום ולא תאוה לדבר המבקש : לאחריו ואשר לפניו אשרהפסוקים
 כי יפרד ומרעהו אח מכל הוא נפרד נפשו תאוה אשר בכל וידבר לרוחומעצר
 א' )אבות חטא מביא דברים המרבה כל אז"ל וכן לחבריו בדבריו ואשםיחטא

 חכמה בכל תושיה בכל חברתו. וישנאו דבריו רב למשא יהיו כי והשניתי"ז(.

 לא ב. : ולהשיב לדבר המתאוים מדת כל כי חכמה. למד שלא אע"פ דעתויגלה
 יחפוץ לא בחכמה הכסיל ידבר כאשר וגו'. אם ני '( בתבונה כסיליחפוץ
 יאזין לא ע"כ מחשבתו. ועומק לבו ולגלות להתפאר כ"א האמת ולדעתלהבין

 בתבונה, יחפוץ לא כי לעדה לו תהיה וזאת עליהם יתישב ולא זולתולדברי

 למען צדק כמאוזני וישקלם בהם ויתיישב חבריו לדברי יקשיב בה VDnכ"א
 בלז. גם בא רשע בבךא ג. : המחקר ישלם הדעת ברוב כי האמת עליעמד
 לו היה הרשע כי לומר גם מלת ובאה אדם כל לבוז רשע דרך וגו'. קלוןועם

 קלון איש ועם קלון ועם לאזורים. יבוז אך יכלם לא כי דיו ולא מרשעולהכלם

 ובזוי נקלה איש כי ז'( נ"א )ישעי' אנוש חרפת תיראו אל מלשון וגדופיוחרפה
 אדם לכל יבוזו כתות שתי כי הזה במקום והודיענו אדם כל ויקלה יחריףעב

 את המכבד מכובד איזהו ואז"ל נקלים ואנשים ההדיוטות וכת הרשעים כתוהם

 רשע. בבא לפניו. אשר הפסוקים מענין הזה הפסוק וי"ל א'(. ג' )אבותהבריות
 יקשיב לא כי די ולא בוז גם בא ודעת מועצות בדברי לדבר הבאים בתוךבבא

 רע והרשע לדבריהם יבוז גם אך לגו בהתגלות כ"א יחפוץ ולא זולתולדברי
 אלהים אמר ולרשע כמו רע רשע על רשע יאמר פעמים כי הכסיל מןיותר
 לבריות מזיק שהוא יותר רע רשע וענין תדבר, באחיך תשב ט"ו( נ' )תהליםוגו'
 ע13דקים 13ים ד. : הבריות כבוד והשפלת בזיון ובדברי ובלה"ר ובחמסבגזל
 כמים פיו דברי כנחל חכמה מקור נובע הוא אשר האיש וגו'. איש פידברי
 לא כן אותם. וידלה יטרח אשר עד מהם לשתות האדם יגיע לא אשרעמוקים

 לב ובמערכי בטורח זולתי דעתו עד יעמוד ולא הנבון החכם דברי אישיבין

 בנפשם ידמו שלא ונבון חכם דברי בשמעם אדם כני להזהיר ובא בהם.להבין

 בהם הבינה תכלית עד ולעמוד תכונתם עד לבא אזנם למשמע דבריו הבינוכי

 ". י', משלי באור ולעיל בסופו י"ז ב', אבות פירוש עיץג(
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 יאריך רבות ופעמים שלוש פעמים הלב אל אותם והשב בהם התישבמבלי
 השומע יבין ולא ותשובה קושי כל מדבריו יסלק טעם בהם לכלול בדבריוהחכם
 בא רשע בבא שא' מה על הזה הענין בא כי ויתכן והעיון. המחשבה אחריעד
 שאת ה. : דבריהם הבין לא והוא המשכילים לדברי יבוז הרשע כי בוזגם
 אויל גם וא' השתיקה מדת למעלה בא אשד דבר על טוב. לא רשעפני

 ולהחריש מיראתו הרשע השופט פני לשאת טוב לא כי עתה אמר וגו'מחריש
 רשע מחיק שוחד למעלה שכ' ומענין במשפט הצדיק יטה כאשר דבריועל
 שפתי 1. ן השתיקה על הדין עוות והגומע יענש ענוש כי למדנו כ"ג( )י"זיוקח
 חברו דברי על איש יכעס כי בהתוכחם אדם בני דרך בריב. יבהאונמיל
 כאשר הכסיל אך עליהם יודה ולא דבריו על בהתעקשו התוכחת אחרילפעמים
 הרגיל כי וכעס ומחלוקת ריב דרך פיהו דברי תחלת חבריו דברי עליענה
 מחשבה בלא ולריב לחלוק מלומדות שפתיו כי יבואו לשון ויורה למדון.שפתיו
 איש יקרא וכן וצעקה. הכרזה לשון יקרא. למהלמות ופיו לדבריו.מוקדמת
 למהלמות קולו ויגביה יצעוק והענין ט"ז(. )כ"ז יקרא ימינו ושמן ו'(, )כ'חסדו
 ובמחלוקת בתוכחת הקול מהגביה להזהיר ולמדנו ולהלאותו. ליגעו עמוהחולק
 ". לו מחתה כסיל פי ז. י ט"ז( ט' )קהל' נשמעים בנחת חכמים דבריוכ"כ
 יירא הכסיל כי והענין יעז( א' )ירמ' מפניהם תחת אל מל' ומגור מוראמחתה
 בלי לדבר שסתיו למד כי ברשותו פיו אין כי אויביו את יירא כאשר פיואת
 נרגן דברי ח. תמיד; בדבריו והמכשול הנזק יקרנו ומחשבה.עיון

 תמיד שמתלונן התלונה בעל הוא בטן.ינרגן חדרי ירדו והם ,(כמתלהמים
 ולנזקו לקלונו נתכוונו כי בהם וידון ובמעשיהם בדבריהם ויתפשם רעיועל

 מתראים והנה כ"ז(. א' )דברים באהליכם ותרגנו מלשון והוא עליהםומתרעם
 הנרגן תלונת דברי בטן. חדרי ירדו והם והלומים ונרדפים נעלבים הםכאלו
 יאשימהו וקלונו מנזקו להשמר לבו בכל חברו יזהר כאשר כי הנפש עדנוגעים
 בהפך ידון והוא ולכבודו לטובתו חברו שנתכוון ופעמים בדבר ויחטאהוחגם

 במלאכתו מתרפה גם ט. : טובה תחת רעה כמשיב הוא והנה ובדבריו,במעשיו
 רק עונש אין כי יאמר שלא במלאכתו המתרפה העצל להוכיח בא וגו'. ההאאח

 ואמר חטא בו יהיה לא עצמו במלאכת מתרפה אם אך אחרים במלאכתבמתרפה
 ולא כ' וכן חוטא עצמו ממון המשחית יחשב כי משחיה לבעל הוא אחע"ז

 רקד. י, ש-ת י י"ר " ביאי לעיל עין3(
 רל"א. ג', ש-ת עיין4(
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 הסתרסה תשה נ"ל. בדבריהם הזה הענין ומבואר י-ט( כ' )דברים עצה אתתשחית
 יחשוב כי משחית לבעל am אח הרבה טובה ומאבד הריוח ומפסידבמלאכתו
 )יחזק' בידו משחיתו כלי איש וכן דבר שם משחית עצמו. ממח כמשחיתבלבבו

 רק חטא אין כי שיחשוב במלאכתו המתרפה מחשבת על גם מלת ובאה א'(,ט'

 דברים הם כי הנרגן לענין הענין וסמך המשכיר במלאכת הנשכרבהתרפאות
 במתרפה הזה הענין ידבר כי רתכן חטא. בהם אין כי עליהם ושםשיחשבו
 משחית מאיש הוא נופל לא וששתיו ימיו המשחית כי והעבודה החכמהבמלאכת
 וי"ל והיראה. החכמה בענין העצלה יגנה הזה בספר מקומות בהרבה כיממון.
 עלי יתרעם הלא במלאכתו אשקוד אם בלבו ויאמר הנרגן במלאכת במתרסהגם

 רוע מפני אמונתו לאבד לו אין כי משחית לבעל הוא אח בש אתרפה אםכאשר
 יעי שם בזכרו הצרה מן האדם יושע י"י. שם עז מגדל ק י הנרגןמוסר

 המבש% מן יירא ולא בו ויבטח הצדיק ירוץ בשמו. ירוץ כן לפניוובהתפללו
 האדם ירוץ כאשר כי משל ודרך י*ב(. )ד' תכשל לא תרוץ ואם מש"ב דרךעל
 עד בדרך מלכת יזהר האדם כי והענין בדרך. מכשול יש אם לראות הסיבלא
 בי"י בטוח לבו נכון והצדיק מסביב סגוד יש ואם עליה לבטח ילך אם ידעאשר
 צרה. מכל נושע ונשגב ממנו. ינצל פגע יפגע ואם רעה אליו האונה לאכי
 ב'(. ל" )תהלים ישגבך צרה ביום יעי יענך כ"ה(. )כ"ט ישוגב ביעי ובוטחוכן

 במדת העליונות המדרגות מן הבמחון כי לו. יאמר צדיק ב"י הבוטח כיוהזכיר
 %w יראי וכת' מעושתיו לפחד לו יש עונות לו שיש מי כי והשניתהיראה.

 העם חיתר אחת דרך על ליראים הבטחון ענין כי י"א( קט"ו )תהלים בהיבטחו
 השי"ת בבטחון צדיק ירוץ בו ו"ל מרווח. בישר צריך וזה אחרת. דרךעל

 גם ולעבוד לטרוח כח יחליף בי ר"ל ילאה ולא לרוץ הצדיק בנפש כחימצא
 בעל נתח כי ויודע בשם בטוח לבו כי ילאה ולא השם לפני יומם גםלילה

 ונשגב אחדים כימים בעיניו העבודה ימי יהיו ע"כ פעולתו שכר לשלםמלאכתו
 המשל דרך ועל ישוגב. בי"י וכוסח כתוב אשר צרה מכל ישגב בשי"תבבטחון
 להא. מ' )ישע' ייגעו %R ירוצו כח יחליפו יעי וקמי ע"ה ישעיה אמר בזההנזכר
 הרח טורח צריכות מצות יש כי ייגעו היא יתר טורח יטרחו " העניןבישר
 צריכות מצות יש ייעפה ולא י5ו נפשות. והצלת שבהים כפדיוןוהקדמה
 ילבו היראות מדות וקניז תורה תלמוד כמו יומם גם לילה גם והתמדהשקידה
 עוד וי"ל והשקידה, ההלוך ברב ייעפו ולא א'( "ז )בראש' לפני התהלךמענין

 פנחס. 8' י58 ף ע5ו5(
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 בשיית כי הענין וביאור יבא( ס' )קה* המרוץ לקלים לא כי מענין ירוץבו
 והעשיר בשיית בוטח הצדיק הנה וגו/ וכחומה " עזו קרית עיר ויןי8. ממשי ונשגב ישיגהו ולא אחריו הרודף מפני לרוץ הצדיק בנפש כחימצא
 כסס אוצר שם אשר משכיתו בחדרי נשגבה כחומה בעיניו והונו בעשרובוטא
 ז'4 ע"ג )תהלים לבב משכיות מלשון במחשבתו כמו במשכיתו יהיה אוהשבו.
 השלוח מז נפילה סבת בעושר והבטחון הצרה מן תשועה בשיית הבטחוןהחבה
 יתמך רוח ושפל כ' כאשר ענוה כבוד ולפני איש לב יגבה שבר לפנייב. י כ"ח( לי"א יפול הגא בעשרו בוטח וכ"כ איש. לב יגבה שבר לפני אחריו כ'ע"כ
 וזעה האולת מדרכי הגאוה ישמע. בסרט רבך משיב יג. : כ"ג )כ*טכבוד
 בלבו בוטח הוא כי הלב גובה על תורה הזאת המדה ישמע בטרם דברהמשיב
 בהגלות וכלמה וגאוה לאולת יו תחשב והנה לדבר כלה טרם תבירו דברילהבין
 רויו יד. , לחרפה גם לבושת זאת לו תהיה הלא חברו דברי הבין לא כיהדבר
 שטף חסי יסבול האדם רוח ישאנה מי נכאה ודוח " מחלהו יכלכלא"ש
 ותאנח הרוח תדאג כ14שר וגד ורוח כ*ג(. )ם*ז גהה ייטיב שמח לב שנאמרכענין

 תנחם חרות כי יסג( ף )איוב משכבי בשיחי ישא מלשון ויעזרנה ינחמנהמי
 להזהיר ובא הדמעה. והיא מחליה הרוח את ינחם לא הגוף אך הגוף הליותסבול

 ולהשען י"י בשם לבטוח ישתדל אבל נפשו על האדם ישליטינה. לא ש הדאגהמז
 למדרגת שהגיע אחרי וגר. חכמים ואז דעת יקנה נכון לב סו. יבאלהיו
 וכבר ובימע. בשכלו הדעת תמיד ויקנה הדעת למדרגת ממנה יעלההבינה
 דל אמרו כששר חכמים. הנוזן י"ס(. ג' )ביאור הדעת וענין הבינה עניןהקדמנו
 מקהלים השכלתי מלסדי מכל שנאמר א'( ד' )אבות אדם מכל הלומד חכםאיחע
 החכמים. מן החכמה לקבל לבו מכין הוא כי האדם מדת בארתי וכבר צבט(קיים
 מתן טז. ( " הסברה אל להגיע ישתדל וא"כ חכמה האדם ילמוד שאטלוכענין
 י"י הרחיב עתה כי מענין הארץ לו ירחיב ינחנו. גדולים ולפני לו ירחבאדם
 בכל שמעו חחי שט לו יצא מתן חיש כי העניז וביאור כ"כ( כנו )גראשיתלע

 ירחיב לפי התכן וישבחהע לסוב יכירוהו רגלו כף תדרוך אשר ובב"מהארץ
 ומדאגות מעצב לו ויניח שלום ירבה האחזבים מרבית כי אוהבים. לו ירבהלו

 שהוא 8'( קי"ח )תהלים יה במרחב ענני מענין והמצר הדאגה הפךוהמרחב

 מ"1. ה, למעלה גם הזה הפסוק תחלת6(
 הב. ד* ושית ז' מ בשור עקק
 אצמג חחו"כ תורה אמם ולמוד לעולם ע"ב: ע"ג ברכות שלע המרסאק
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 הנחנו רבוד ירבה חסתן כי שאמר אחר ינתנו. גדולים ולפני המצר, מןהפך
 ברובו. הראשון צדיק יז. י מעשיו לכשרון חברתו ידרשו כי גדוליםלפני

 דרך אין כי בדבריו יידק טענותיו לפניהם ומגיד גיד לפני ללכתהשקדים
 הקדים כאשר הועיל מה וחקרו רעהו ובא זכותם. רק חובתם להגיד אדםבני

 יבא כנמצר והנה דינה בעל בפני שלא לשופט ודבריו טענותיו והטעיםטענותיו
 מהקדמת מאומה הראשון יתעיל לא והנה טענואיו. וישמע הדיין יחקרהורעהו

 דבר על כי יחשדהו אולי כי השד לידי נפשו הביא כי הפסיד אבלטענותיה
 לא כי דיש בעל נפני שלא השופט לפני לטעון בחר בידו שקר סענותאשר
 יודע שהוא ביד לפני השומט אל בארוכה דבריו להטעים לבו את מוצאהיה
 בפני שלא לדיק דבריו להטעים דין לבעל אסור כי אז.ל וכבר בידו. שקרכי
 שיחקור השופט על צור הוא כי וחקרו לשון לפ' יתכן לנא(. ~בועות חבירוביד
 דבריו תעלינה וש הראשון מדברי דבר על יסמוך ולא בבואו רעהו אתהיטב
 דברי לשמוע לשופט אסור כי ואדל האמת ויבחן השני דברי שסעו עדבלבבו
 ובין הגנרל ישבית מדינים יח. 1 ה( לסנהדרין תבירו ביד בפני שלאע"ד

 ב"א4 מ"א )ישעי' עצמותיכם הגישו מלשון מריבות עצומים יפריד.עצומים
 מדינים משבית שהוא מפני בגורל לחלוק ונכון טוב כי הגורל חלוקת לשבח2א
 את יוסל בחיק כ' כאשר לו היתה מהשם יאמר כי חצירו חלק איש יחמודונא

 ששבח מפני עוג מקרית נפשע אח יט. י משפטיו כל ומידי לאו( ע"זהגורל
 בתמים מצויה נכסים וחלוקת יחמוד ולא מדינים משבית החש כי הגורלחלולת

 יבואו פן המדון על להזהר האחים על יש כמה אמר אבותם בנחלתשחולקים
 מקרית יותר קשה באחיו ומורד פושע אח תנה והאובה. השבאה חל המדתמן
 אנשי כל יש2אוהו מאשר אחיו בו ימרוד כאשר האח על ורע קשה כי רעלעת
 יטר ובמה אחיו עניני יודע החנ כי האח משנאת לבוא הנזק קרוב כי עוזקרית
 כבריח ומדינים לוחם. כמו נלחם נשבע וחברו פושע כמו נפשע לו.להזיק
 הארמון דלתות הסוגר כבריח והזקים קשים אחים בין אשר מדיניםארמון.
 למצהר יוכל לא כן הבריח ולשבור מבחוץ הדלתות לפתוח איש יוכל לאאשר
 והבגידה המרד כי ביניהם חזקה שנאה כי ביניהם שלום לשים פתח ולפתוחדרך

 אטם פי מפרי נ י נכרי איש מבגידת הנפש עד נוגעת באחיו חיששיבגוד
 יחמא מדון בסבת כי לגנותם בא המדיגים על שדבר לפי וגו/ בטנותשבע
 פטר שפתיו תבואת ועל פיו פרי על ויענש וברכילות בלה*ר כשפתיואיש
 דברי על האדם שכר ינדי כי בטש תשבע איש פי מפרי ויעל הפעשה. עליענש
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 ויהיה תורה ילמד או חבריו בין שלום ישים או הרבים את ויזכה יוכיח אם5יו
 פרי מלת כי הצדיק, לשון שכר על וסופו הרע  לשון עונש על המקראתחלת
 מדל פרי על אפקוד  י*ט( ו' )ירמ' מהשבתט פרו כמו  העונש על גםיזכירהו
 מות אחריו שכתוב מה הזה המקרא לענין ביאור ויהיה  י"ב( י' )ישעי'לבב
 כיד וחיים מות כי אחרי ". לשון ביד והיים גלדים כא. י הלשון ביד?חיים
 תמיד לקבל ישתדל תמיד לדבר החפץ האיש והוא הלשון שאוהב מילשון
 הלשין פרי ויאכל ואמת ושלום חיים ותוכחות החכמה בדברי וידבר עליושכר
 דבריו כרב לדבריו אוהב שהוא ואחרי לשון ביד חיים כי הרבה שכרוויהי
 לא דבריו וברב בידו מות כי הרע מלשון ויזהר ככה יעשה אם שבח ירבהכן

 וגו/ טוב מצא אשה מצא כב. י מות לדרכי שתורידהו וסבה פשעיחדל
 והכבוד והשלוה העושר כמו העולם עניני הצלחת יתד וגו' רש ידבר 'תחמנים
 בעשרו בוטח כ' והנה בעשרו שיבטח כגון ואבדון נזק מהם יגיף  רבותפעמים
 י"י תועבת וכ' בכבודו או בעשרו לבבו וירום שיתגאה או כ"ח( )י"א יפולהוא
 שמור עושר ונא' י"ד( ה' )דברים ושכחת לבבך ורם ונאמר ה'( )ט"ז לב גבהכל

 בדבר הפיק אשה השי"ת לו שהוכיח מי אבל י"ב( ה' )קהל' לרעתולבעליו
 חיל אשת כ' כאשר רעה מבלי וטובה נזק באין תועלת זאת כי מהשם רצוןזה

 מפנינים ורחוק ונא' י"ד( )י"ס משכלת אשה ומי"י ונא' ד'( )י"ב בעלהעטרת
 כי לאדם גנאי והעוני הריש וגו'. רש ירבך תהנרנים בג. י ו'( )ל"אמכרה
 הבריות ויראת להם ולהחניף לבריות נפשו ולהשפיל תחנונים לדבר*בואנו
 מן גם "(. עזות יענה ועשיר גנאי. לבריות והצריך הנפש פחיתותוהחנופה
 קשות. מדבר יבוש ולא בנפשו עזות יוסיף כי פתוחה למדה האדם יגיעהעושר

 איש בעיניו חכם כ' כאשר דבריו 5ל החולקים לדברי ויבוז בדבריו יתעקשגם
 רוחו ויקשה עליו להודות אליו יכנע לא האמת יכיר כי גם י"א( )כ"חעשיר

 וכן מגונה העוני מן המגיע תחנונים ודברי השפלות כי הנה דבריהלהעמיד
 ועושר ריש מש"כ דרך על וזה מגונה. הוא העושר מן המגיע  עיות וענותגאוה
 רעים איש כד. ; חטא לידי מביאין והעושר העתי כי תו' ח'( )ל' לי תתןאל

 פלשת עלי וכמוהו ולהתהלל להתפאר להתרועע וגו', אהב יישלהתרעע
 מרבוי יגיענו דם-בה לו רעים שיש מי כי הענין וביאור י'(. ק"ח )תהליםאתרועע
 הבריות יראת ויסיר האדם כבוד ירבה הרעים רבוי כי ותהלה תפארתהרעים

 ס"ה ר, וביאוה ריק א"ב, ג', ש"ת  עפו9(
 ב"ב 4ף, ש"ת זחן10(
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 התוציא טמנו] ה4ע כי העושר משבה ענין וזה ' בעתי. הנמצא הפחיתות מןוינצל
 עולי בעל *ינני  אשר האיש כי  עזות ועקת הגאוה' והוא העושר מןהמגיע

 לא.

 השפלות בסבת אותם יקנה אך עזות וענות הגאוה עם ואוהבים 'רעים4*נה

 מרעהו ודל כ' כנושר לרש ימצא לא החברים קנין ר"ל הקנין וזהוהסבלנותי
 רגם לבריות יצטרך ולא ספקו די בירז יש לאיש.אשד ימצא אבל ד'(. )י*טיפרד
 תמצא והמזהבים החברים מן המגיע הכבוד  מרה וגו' אוהב ויש עשיר.איננו
 אוהב ואוהביו רעיו מרבית בתוך' שיקנה מקרהו יקר אולי כי התועלתבדבר
 מאח. דבק אוהב יש כי מאח לו יהיה וטובנאמן

יפ.
 ומן העוני מן נזק יגיע כ4 שא' )אחר תו/ בתומו הרלך רש סרב א.]
 שיחזיק העשיר. מן בתומו הולך רש טוב וא' יכשר איזה להכריע באהעושר
 ולהצדיק הרשעים לכבד יכשילהו ולא העוני יחטיאה ולא המדותבשלמות
 מעקש תחנונים. לקבר לברדק יצטרך כי העוני מל בוז שיגיע אע"פהחוטאים
ePnDmכשפתיו עקש שהוא העשיר מן בתומו ההולך הרש טוב כסיל. והוא 
 ימצאו לא אם גם יחשב כסיל שפתיל עקש שהוא לאחר כסיל והוא עזותועונה
 דרכים מעקשו בתומו הולך רש טוב כ' אחר ובמקום  במעשיו. חטא אשרעון
 בשפתיו העקש כי והורות במיל והות ~ת' הוצרך ובכאן ו'( וכ"ח עשירוהוא
 ט%:'לפ4 לא .נפש דעת בל14 גם ב. , כפיו בפועל החוטא כמו יחשבכסיל
 התמימות בענין דעת למד בתומו הולך רש טוב וא' התמימות מעלת עלשדבר
 טבע מכל המגאוה כח את ותכן במדותיו תמים האיש שיהיה אע"פ כי4ח%6
 אשיבות אין- כי גם ממעליו טכקול להסיר וחכמה דעת ללמוד הזב צדיך6ע11ת
 ותורה חכמה למד שלא מי כי ( ואז"ל טוב. לא נפש אמר ע"כ דעת בלאלנפש
 אשר לעבד. דומה והוא תכונתם ועל אופניהם על המצות קיום בידו יצליחלא
 פועלתו על המלך וכעס מימיו חלוק חפה לא והוא חלוק לו לחפות המלך לוצוה
 תמים יקרא כי והיושר התום בענין '( לך הקדמנו וכבר בעיניה ישרה לאכי

 לא אך' חכמה ל6ד שלא הלע"פ מגתה ומדה מוס בנפשו איז כי 'במדותהשלם
 ,האיש לא ברגלים-ab~n 'מץ היושרן את המכיר לב חכם זולתי ישריקרא

 זה. מדרש מצאתי לא1(
 י. י"א ביאור לעל עין2(




