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 השדם שיתחרט חארטה מדת ועל בהשרמ כששר בפניו אנזב עניו יכירוש
 ואףן הכמה אין ל. י היא סובה הלא אדם בני רב בתולדות הנמצאות המדות15

 'ידי על המדות בעניז והפסיק החכמת במעלת למעלה דבר הנה תף.תבונה
 הלז ענין הלשון אודלק על אתשכ האמר בי ולשדר פיו קימרהובירו
 א8ר 055 'עלת גבורים עיר למעלה ששמר ומפני תחכם דבר על שבועתה
mwוכבבובת וההכרה י"י לנגד חכמה ויו בי ns~m ושדהות לבטל ב% בה איו 
 בפיז א( קב4ח )תהלים .בו בתיו עמלו עיא בית יבנה לא יפי אם שנאמרבענין
 וכשגמא עשי והנצחת הזכות שמגלגליו רשל סבטהה עת יוריד החכם כי שאמרמה
 *4 י תפריו מבזו בפסוק יזכיר כששד זהסלהמה הגבורה עיי שתו סתגלגליןהע
 למעלה שהזטד סח לענין נשן התשעבר חיש מלחמה ליום מוכןטדס

 ושין הבףרה כנכד לתשועה אגבורה שקר .כי יאמר ולתה ישי לנגד חמסה און5י
 בני מוטמן בי מלחמה ליום מווע סוס עניז וביזהר לבדו. לישי בלתיהתשועה
 יושיע כנשיקת מלחפה ליום ויו ו*י mo *הכיז לנפשותיהם להשמראדם
 הסע. אשר אתהחון

כב.

 בשנ* wm~ אנה aw חן תאהב מכסף יב מקמ"ר שם נבהרא.
 שטד שי %מ*הפ%וטח חעטחו idWa*m PR mann~הפלשת
 6פיוא4 ט9ל wnsa" מז מ (ירףל שו תשלו חשר זיזפסקת

 שטה egua ום ישק פטם מ dW*W3 חא*ו 9ח מ mwי
9 * * א * פ ח ש ם % * % ם ק

 חיות* יפייפ9י  wJw פר באחהשא שףר  בפ*"ששר*ש
 יפ* אל ששי הפרה א *פה פא מ הפפויפ81 שפיוששר
 וחם מ רב %תר פושם סטה"טת 9כע4 הע' תף בפששפם
 על לא היו מ רב נאשר חו *ל יילו*פ

 וששוי
 ח* ש9ה

 ימל השב awn 5טד יפל אשד וש( Jrus שימשעף
~mnWb פפבששנהטרקעח אקפחהםמףששוקטיו bvam יי 

1 ועל מ *  1שה (פל תטר שי * חשנ ששף עי "% ח9חרצ %  

 לטל נלה ישדו אשר ואשפזת הנאותת בעל *קרא רב עושר כי שם לויב-יצא
 )בקב הגרזת בעל ות שמבי עתיר ooa*1 עתיר ואשל בדנתך* אחבר -נישעראשם
 פשם המובטחי אשם ש"מ ס עיר(*קפוא

~gWn 
 כשאב משיאסף



י88טשלייב

 WSt1  ש9ן*וםזנע1דוחם gwwm ב* חע *% "י19עשח
 וכמיון יויו בשפלות לעני העתי 4"א ושטי בבאו לעשיר העושר הגיע לאוגר
 8י1 כן על השריש. העושר סקרה ומגשש אגלגל יוחגר נפגשו שניהם כישכלו
 לחשר בנמשך תתע אל י*. 8לם עשה הרש. 16 העשיר יתבאר שיתהללהאח
 על אווירה גזר לא כי אגלגל מסבת חג"שח סקרה והריש  שהעכבר אחריכי

 אשירה 6עש8 כולם והסבות יני כילם עושה כי הדבר כן לא והריש.העושר
 awnm ויסתר רעה י14ה עררם נ ז הסבה ולהגיע הסבה למנוע ובידוהם

mp.כי אף המדה מן הגבורה ריש ההכמש חציל לא כי הזכיר הנח ונענשו 
 188 העשיר בה שנפגש פטישה מקרה והיא טהר שפלה מעלה שהיאהעושר
 .קושר ההכמה מן תעמוד שתצלה רוח כי יאמר ועתה בעניו. העני בהשנפגש

 טילם השם. לנגד הכתה ואין narm תציל ש* אעם כי והעושר הגבורה16
 8ת ידייק ולא נפשו ישמור כי צרה בעת vw שלא בעליה תשמרהחכמה
 חח ישל )עירובין לו עומדת שעה הצעה ספני הנדחה כל שזוחל כמוהשעה
 אדואק כל שנה"ל כמו תענשו עברו ופתים ונסתר. רעה ראה ערום עניןביאור
 % גדולה מעלה יש וגו/ י*י יראת ענוה עקב ד. י וחקתו שעה השעהאת

 ~wf ירשת עמא עקב כי העטה wm למעלה הנזכרים ששכטה והגבורההעושר

 עציר שהן הזה העולם ענין להצלחת האדם בה יזכה וגם עליונה מעלהשהיא
 בחלקך nbm שהוא מפני הענוה לבעל העושר כי לפרש ויתכו והוים.וכבוד
 הע כ"ג( )כמט כבוד יתמך רוח ושכל שבשמר וכמו ליתרונות מתירהואינו
 עליהם יאנח ולא הזה העולם עניעי לקנות ידורג לא כי הענוה לבעל,החרם
 וגר. עקש בדרך פחים צנים ונ י ( הענוה מדת מדרכי ידוע הדברכאשר
 הדרך לקצר סללנה לא בדרך וילך ויעקש הישרה הדרך האדם יניחפעמים
 פחים בה ימצא חתברקנים הקשרם ודם צנים הההן העקש בדרך ימצאוהנה
 משם ההימו ומש קמשונים עלה שם עבור אדם רואין חפני כי המכשולותוהם

 ana ירחק נטשי שומר בציניים או במכשורים וינוף נזק יגיעהו והנהמכשול
 העקש בדרך שאם ששהים הצנים מן וירחיק ישרה בדרך ילך נפשושומר
 שלם ויבא פסנו בזק 12ום לי יבא הלא חפצו מחוז אל הישרה הדרך מןויגיע
 עושר ידי יהרת ענוה עקב שהיכיר מה ענין על הזה המכשלה ובא רע. פגעאיו

 יסתרח תלבד אשולפ nem חל ממעים הישרא הדרך מן כי תריםוכגזד
  שמגלעין דחתם ששת בי החטא 6ן ותנצל תאמר כי מהשם לנמש יגיע אשרהאמתי

 שטתו ערך הקמה הצי הקפא 1 הש כח% ר יוטב וייןז(
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 הבקש והעושר הכבוד שיבקש ומי חטא. מכל השמירה יסוד היא הענוה מןאליה
 והמכשולות הנזקיהן ימצא והחמס והגזל והשררה הגאוה מן אליהם להגיעלמהר
 הנער תרגיל וגוי. גם דרכו פ על לבער חנוך 1. : לעה"ב ולנפשו בעה"זלגופו
 מתיצב התו איר הדרך פי על המתוקנים והמנהגים הטובות הקדותבדרכי
 יקבל קרובה תולדתו אשר הענינים בתיקון ולהרגילו ללמדו יחל כי ר"לעליה
 שכלו יד תשיג אשי פי על לדרך ומדרך לענין מענין ירגילוהו וכןתקונם
 אופז בפעם המדות שלמות אל מגיעיו אין כי להכיל תולדתו בכח וימצאלקבל.

 עניו כיוו וזה ממנו. הלחוק אל' לתולדת הקרוב ומן שכלו יד ועל לאט חםכי
 ליישר'הטבע קרזכ הדבר הנערזת בימי קמנה. יסור לא יזקין כי גם דרכו. פיעל

 אתרגל אז"ל " כאשף *מג" יסור לא יזקן כי וגם ההרגל ויקבל חמדותולתקן
 ולהעתיקו הטבע להחליף הדבר רחוק הזקנה בימי אבל שלטון. דבר כלעל

 מן ועל משרשו. להפכו עצום ועמל גדול טורח ויצטרך בפועל שהרגילואתרי
 לו האן בו נמצא והטמע שלם שכלו כלי כח אין כי הנער בתוכחתנתחייבנו
 שכלו שלמזת לזמן יגיע כאסר בפועל.ובהנהגה טבעו ירגיל ואם מנפשותוכחת
 בשמעם לעירי ואא6 האב נתחייבו כן על טבעו ולתקז אחור ההרגל להשיבילאה
 הגייה בזמן כי והשנית התרגל.. עליי: שישלוט קודם הנערות בימי טבעוולתקן
 מתקה זה על משל הביעו וכבר יותל. 6ב*ו לתקן יוכל הנערות בזמןוחוח
 ולמנעיץ ללמד ראוי עקם בדרך שחיל צ4ם *מי לאשר א ענין ונסמד' "הסעיף
 קשריך ש. 1 חךפלהות כל בל 6ג**ים הינפלה הדרך מן כי הדעת בזאתיצער

 העשיף כי ואמי למעלה שהזכין העושר עניו על יצר ישם ימשול.בדשים
 ףאיש תעשיר חוהב* 'כי ואשנית אליהוד צריכים שהם מסנ* ח'רשיםנשתמע
 ea~ אדא בנ* גו? מללה. לאיש לוה ועבד ממנו. יגורו ין על יורד מרעהודרל
 גי פניו Paahn לו משועבדים ה6 וגם נבוש פעמים חליו צריכין רשיםחינם
 זועזע 8. י שאהליו במקרא יתבחר "ץה המקרא כונת הדקר מ*ו. שיש לוהעבד

 הששץ ונתרציה בנשק ולהשתכר להריח העשיר יצא ha נון. יקצרקךלו4

 עד להביעי ממנו חדשו כי וזילתם הרשים על שאיתו מדם אקר פ4*
 הסיע מון יתפור אפייתו הנה הרצית *לפרוע עשם ילפסורדששלהקצ

~bNm בנגח מיה ריואתחת JPee כשנלה עי כשרר רגלה יתמוטט י6ל4. עבראו 4פבס 

 מפוסדי היתקתי ועפו רז"ל מבמר תדר תגס ס' הפנימש ספרור ~naa~ mpח
 הל הבה' קרם דףהגולוסופם
 עכנע לס גם הל110 זה בכלל יש ועוד : הד וף, לחבות ענה ר ביסור עאז3(

 ה;חנ ען המיס יץ וכתיב -י דרכו פי על לנער הנוך כמו'שכהוב במתי... הגערותבשר



ע כב*9לי
 והמשיר מצ עשרו מפני ממם יראים חרשים היו אהמר וכעסו עביתיחיפת
 מפני .קליו זדה אשר בדבר כי מדה כנגד מדה ששש גם ברקי.ם.'יפשוליעקיר
 נכסיהם ברבית ממלים כי אוקל וגץ . עשרו בתימת הרשים . על מהגברשהיה

 או כי הוא.יבורךק עין טוב ט. ע*שז ')בים לפפיי תתרים4תמוטסים
 יבורך ה1א עיז טוב כי אמר אוו יקצר שלה זורע שיבכיר ממני :hg .מלאשו
 לצמצם ןש4ק עין טוב כהנן לדל. מלחמו נתן כי יצלח כן על .לב. טויבוהוא
 יעשה הצדקה מן התפרנס עני ' אפילד שהכל באפר לצל לתת זממאמזמלאמו
 בחבורתך לץ נרש ווצ'. מדון ויצא לץ גרש ק י ע4ה ד )גיטין לדקהמהם

 מהבהתך תגרש כששר וקלון. דין השבית המריבוות בעל העא מדוןויצא-איש
 מטרידים שהם גדולים נזקין ששי מעליך יסתלקו מדק ואיש לץ והם אלהשני
 % שיש 8י על תרעופות יגלגל מדח איש בי וקלון דין והם בעולם דמדםנפש
 מלתי עליו אשר את לשלם 'ירצה שלא ש לב"ד לבא תמיד ויזיינו עמ4עסק
 חורה ומריבה מצה ענין כי ויתכן חברתו לאיש esp- תמיד יגרום והלץבב"ד
 והיא וטהורה 'זכת אהבתו אשר האיש ההש לב. טהך אהב יא. י ודינאריב

 אגיז את יאהב אבל בלבד עצמו להנאת יאהב ולא בדבר תלויה שאינההאהבה
 סמנו עוד יקוה .שלא אע"פ אותו .לאהוב חצב והוא עליו סוכותיו שרבומפני
 אלהים "רשף לאהוב אמת איש כל על צובה 3י טעלותיו מצד יאהבנו אוסובה
 בתועלת ולהשתדל 'לטרוח כדת'וכמשפט נאמנת ותהיה.אהבתו אמתאנשי
 לקבל מנת על ולא בצרותיו נפשו ולהצר חפו דברי ולמשוא ותקנתוהנאהב
 אשר sran זה- שפתיה חן לב. טהר אהב שין זה האהבות חובת מדרך אבלפרס
 ישבה אהבנה יכיר ומועצותיו דבריו בגל כי צהבו למני שפתיו חן לב טהרהוא
 במוסרים האמרו כפו( נכשו שונא ינכר בשרציו namn במדת שהוזכרכענין

 אהבה לך ירח ולא " הלשתות על הסעיפים ישאו בלבבות השרשיםמשיתקיימו
 הפלך על יש כי רעהו סלך שהיה הוא ראף מלך. רעתי שלם. מלב אלאישרה
 אדם שנאשר כענין 5עס טזער חרם היוערה זכה שאהבתם אנשים %בקשלחפש
 באיש בלתי תמצא לא הזאת המדה כי ודע כיח(. ז' וקהלת מצאתי מאלףאחד
 וישתדל אותו לאהוב שנתחייב כף חת זכה חהבה יחהב היושר אהבת מצד כיהישר
 המקרא יוכיח וכן כבוד. או מהטובה פרס לקבל שלא ma על בתקנתותטרח
 הוא עין טוב שאמר למה להסמך ראוי מיה הזה והמקרא זה אחרי מגאאשר

 ל"2 י, nev ייןא
 5ם%עף4 בשם הפלו8ומם ובמוסיי. ועכס 5ף רצועים מב"ר יעק



י9י?.יבש
 להסתלק אדם ההב כי סדור ויצא לז נרש בן אאיי השטר הפסיק אךיבהרך
 נצרו יעי עיני יב. ז הטובה nwm יא98 וא*כ הרעה אחברה % בתחלהומברוה
 ,מזהל4!ש תשלה אי9 תשלה. הצי וכן דעת( א-ש דעת בוגד. דברי יסוהדעת
 אהתכ תקש ר9ל mm 488 הדעת כי אמת אוש דצת איש הענק ובהשד, י"(באס
 אנשי חלהום יריר הש כששמת היחשר שזוהב מי יזיר יקרא יטן וכאשתאדמת
 עניו כי שפידשת' מה על יתפח א בוגד. דברי תסלף אמחז אוהלי השםשמת
 על הושר. ואגש היית והאחור חירחר פדח אגש אמקרש בתחילת אאשזכרדשת
 יסיים יתושו שכחוב 5מו בוגד ישד 'המך בי הבוגד ענין אמקרא בסוף והכירשן

 8פקוז2 צנין ועשיר ם' פקוחות בהרבה לך הקדמבו וכאהטר ~tff )כ"אמהנד

 עלא האמת אאיי ברושו נז9 יקדוד שלא האמת תכש הושר נצרו ,**יעוני
 נצא Pat (1 הקר 488 השפת סבול במופרים אמנו ומשצר ארשעלהסניף
 שקרע בדברי ובלהה שלח בונד דברי הסלף ר( )י*א תצטלם ישרים צדקתנחוב

 סיד )תאלים לשתם פייסו ויבשילהי שצאסר כעזיז בלשתו יכש"פיותרמיתן
 זשאשטא סדה של וגיזרו 9איז לפי לב סהר :אחתב לענין הזא הנקרא שפמך5ף4
awותאשאז אדשת אהבת נידך מלתי לקבל,ארם סנת.9לח % שהקא וכמההרה 

 ישריין עצומה א91לת אוש אשנוץ לר החףל למע26 פירשה טרשיהשיושד
 פתעופ הרעות אמדומ סי להופיע Ra, איצרו דהובות בחרד f~a אריובצל שפמי -11 י בו להאריך 5קףפ יה ואזן עד קוץ ית' הבחבש אאבת דרך עללחקור
 פעצא ייצא תעצל ,סי ח5ד כן על אגמיות אמיי לרמשך טעמים דבק*אשכל
 עצלוהו אחרץואומשל

 הפום-

 ממנו יפחד ושלא מדבר
~hw 

 כי פפרשים הש
 מתהית וכריזות חץ הלב טורך מתממת חעצלה בי מסתיע בא יגהאצמיא
 חזאל הששה 9ץחת וגה. ( וררת פי ~npla זחוחה יד. ז הדבר 4rcmצבהע2
anieישפך לש לאשר המילה סיבת עפוקח שחשת תמצר בהסא ותכשילהו 
Juaרע יותר פיה יפול י*י חמם וסשיהת21 סמבה להשמר לאדם יש .ין קל 
 baw השבז זעום אונם nmma npl~p ששל כי עסתה nm~b 'אץת 4יחשר
 שבם נער בלב קלחיה אדלח סו. י נפלו דציי פ"י זעות הוא סיו" פישסבת

 קשורא והצלת וגער על הנבלות שינכר שתראה אעגם 58צנ יראיקנהפשי
 זאשצ בכל טזולתם4 עליהם שברת שוצילדח2 הרעות אפדות ,בביש יש כייבלבו

 4ששףרה פטיש כן6(
 יא2 ר. ייצא יץז(
ש. ולאת ששיט 8ב8ר יץש

1WP דו-ש. 51ף1, 9הת ועין וף וישג תשיר ששי 



קמש כבפתלי

 בשבס אפשרות בימי התולהת מן להעתיקו תקוה יש כי כפזחכיו9 תתייאשלא
 מתנא lmw מי למחסור. אך למרר צתן % להרבות לל עושק סו. ימוסר
 פחגא המתן זה הצמאה את הרוה ספות למען אדל סצשר הוטס wa הנהלעשיר

 5י 'חדרה זולתי בדבר יתרון לו און כי הנאה ללא חוטא זם הצההפשירי(.
 5טף אהעמ רוב כי והשנית מיזץ. פחנה בקולע טשכנשי זה כי יששובאעשיר
 aen מועלת. , בש למחסור האדם יחשא ואוך גמשי אשלם לא כץ על עץצרי
 אסרים וגמילות הצדקות כי להדם וששו ועדנת דב. עת אוא כי שער עללסד
 בכל כתנתי עיקד להביז לבבך תתי תה. חכמים וברי ושמע אזנו הסק. י הפער 8חת לעני מחגתו טתן היה הלא הצדקה פרשה כח ידע השלונקלות
 לכותת תגיע dh עמוקים הדברים כי להגיעך טתכין אני מסלה זו וד"רדבר
 תשמרם כי נע5מ כי dp בהם. %השתצן להשכיל %ך שתשים עדעניש
 יכוצו לפיעל. שתם ומוציא בדי מלכבד יסווז שלא תשמרי וגר.בבטנך
 הדברים ובהיות תמיד בשפתים וששכמה מבמח כי תשכאם פן שפתיך. עליחדיו
 תר. הודעתיך מבסחך בהוי להיות יט. י הוטץ2ות מכת הלשון עלשגתים
 חמדות כל כי הבטחון אל מהם להגיע לך ערבתי אשר המארים בכלבצתי
 שגיאות וקדחשה טהרה כי אצול שמשר היראת אל מאדם ליציע צרי3ה2הטובות
 anm ביראת אהגר העליתכן המדרגות % ושכסחת ע24( כ' )ע4ז מטאייראת
 שייעלתי כמו אתה אף ענין להאריך. מקומו זה תפן ומפלא נכבד עמןהה

 צלח ב. י לך להועיל אקוה בן הכטחם אל מהם להגיע המוסרים באלהלנפשי
 ושולטת תחתיה אופר אלבין שכוללת מליצה וגרע במועצבת שלארם לךכתבתי
 משפר על ש"ט נוהתו השליש 'ובענין. בלשת דבר יל מחסור אין 3יעלע

% סג י ו" )ח' אדבר .נגידים בי שמעו עבין הע "ץ תחת אשרהאגשים ל  
 הספר כתאלת ושה הפסוק פ" כתבם ככר תר. . אמת אמריקשט

"1 
 4צל כב. נ

 הגולה להציל יוכל ווההו ירא התנך דל ששש מצד " ושא דל כי דלתגזל

 שם מתקבצים שהרבים מקום בשער ענין בשער עני תדכא השל ידיך.מתוחי

 לחייב עזרתי בשער אראה כי ד( כיה )דברים השערה יכמהו ועלתהוכמחי
 ואין הכל לעיני בשער לדכאן "-ך לאל שיש אע"פ .הענין ובידיד כ4של*א
 נפלג קובעיהם את וקבע ריבם יריב יפי כי כב י תדכאהו אל פידיךטציל

aoח עע 
~san 

 וכון לשורש עביה המחצר ע"ב: ע14 בס5ורין
 כ44 5ע קהת ועין כץ ה, ל% ל5ל קיהתה 5ץ11(
 וקיימי יקד 5, ושנת י4ב אע ושות .4פ%ר ע"11(
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 ריבם.,בענין יריב השם ומדמו עושק מיד נפשט את להציל היטלת שאיןאחרי
 מן מנפש יקח וגר. את וקבע י'( ל"ה )תהלים ממנו מחוק עני מצילשבשמר
nmsnשלא אע"פ שמים בידי 6הו בשפם הדל על יענש ,5י 56ת 5הם שגזל 
 נפשואן את כנוטל מן,העני הג"א מ מפכי מטח זולתי אדם בני שאר עליענוש

 שאק חשהרי חלופם 174 בלבו נכל שמר יראה ה5ר הא אאיש כיואשנית
 חיץ דין זומרן בנפשו ודמה עיניו לכנר אלהים פחד און צדם מבני לדלעזרא
 הכריהן מן ירא שההד מפי דגולן טן יהור יזהש כן על כי הגנב בענין אנשלתע
dhאל בלתי נשואחז וזעני עיני אין כי לעני ננוזל יודע כי ואשלישות אלחים. ירא 
 קובעיהם את הצע לפרש הש דים. רז שאין אחר דיכו יריב "שם חףהשם
 twa נטשו בנחשל העני היהל אףל,כי כששר נפשם טים הגחלם אתנ5ש

 מלשון והוא גץ מ"ג תתש אל בשקל תתהע אף, בעל חת תתרע שפלבד:
 כעס בעל יחי אל הענין וביאחר לה רזם אשר ר( סרי )שאטים לתרעמוהיצה
 כשתרצה 4ק במוסרים השמרו הסבלה הברת לו לבחור לאדם *ש והברך.ישד

 השם % התחבר בעמו בעת . אאמת על לך עדה חשם הכעיסהו אדם עםלאתחלך
 החמה ענין כי האף מן עזה ההמה תבחר לא חמות איש חשת 14חו. עזוב*ש.

 מקום בכל תראח וזץ הגוף מן חופ שתכליר שד הכעס 56ני בלב הרואכשחובר
 כ"ט ישם ובחמתו באפו כ*0 )דברים'כ*ט ובהמה באף והשג אחרושמזכיי,ח8ח

כיב"
 כצם בעל שהוא ופי קלה כעט כעסן שהוא מי מהם אדם בבני תראה אצה

 שלא תבהא. לא חסות א"ש השת 5טו ט 'על חמודי איש יקרא חיא יכבדגריל
 nnam nwma ו" . מ"א ן*שע1מ ~as לש ברגליו ארא טלשת pa בדרךתלך
xnDלחברכן יתקרב שלח בדבר גדר לו לעשות המווצ אוש סיאוב רגליו למ12ע 
 בדדך ההליכה על הזהיר לצ אף בעל בענין אבי גדורים נקנים ממפ ו4ש51ו
 אתא חם תר לקחת ארחותי תחלף פן ט2 י רקדן יהיה שלא שצתילחו
 האוש את מכעיס אין כי רבות שעמים יבעיסך הכעסן את האתרע סבלן8יש
 כועס שהגא שתראה אחרו  עסו הבעפ בהיחר לך ידמה והשנות twssס%
 הכעס מדת לך החנה * מ "*קית *%י * לכועס ma לך P~W.תסיד
 חקה ינפשך* מוקש ללקחת תמייי שיכעס איש על רגיל חהוחצך התחלאכאור
 ארן והשר אוש מיפה איו מרחבת עיר פון' גבי לפוקש לק nwnv מדהלנמשך
 במקומא כששאב בערבים כף בתרקעי תהי 54ל כן. כ*Wd1) ,01 לרחשפלצור

 קיא* סלק %88 2שס18 4ש* 5שלנ mw nwe חמץ חת הי*08
 a~w 5ה הפששש מבארא(
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 בל על כי הזהיר לבדה הלואות ערבות על ולא לזר הערבות על ואהיררבים
 שימשך או דבר כל לקיים בעדו להבטיח לחברו ערובה יערוב שלא ,ערבות
 האדם . למנוע טעם נתן יומים. או ~ום אחר הפרעון על בעדו ויבטיחהמקח
 ערבות על להזהיר יוסיף ועתה מצה. אוהב פשע שאוהב מפני ערובהלערוג
  להזהיר לאדם שיש שנים שלש או שנתים לקץ רחוק פרעונם שזמןמשאות
 ש אם ומריבה מצה בלא משלג לפרוע בדעתו  יגמר בי וגק אחר  מטעםמואב
 לשלם לך אין אם כז. י זה אחר הבא במקרא הטעם יפרש כאשר הלוהישרע
 עשרך עם יודיעך מי הערבות בשעת עשיר אתה אם גם וגו'. משכבך יקחלמה
 אין בי משבבך יקח למה ההיא בעת לשלם לך אין ואם הפרעון  זמן עדימשך
 ונאמר כ"ח( )י"א יפול הוא בעשרו בוטח שכתוב וכמו בעשרו  שיכסה לאדםראוי

 אנותיך. עכז אשד עולם גבול תסג אל כח. : ה'( )כ"ג ואיננו בו עיניךהתעיף
 הכתובים אזהרות על להזהיר עתה הוצרך לא כי משל. דרך על לפרשונכון

 המנהגים מן תשנה אל הענין וביאור '". בדבר טעם לבאר לא אםבתורה
 אבותיך עשו אשר והסייגים והגדרים האבות שתקנו התקנות ומןהטובים
 מדבר הוא כי אמך תורת תטוש אל שכתוב מה ענין ז"ל שביארו וכדרךלתורה,
 הפירחח על יוכיח זה אחר הבא והמקרא האבות, שהנהיגו הטובים המנהגיםעל
 אל יתומים ובשדה עולם גבול תסג אל כתיב למטה *( והנה נבאר. כאשרהזה
 אבותיך עשו אשר כתיב ובכאן נפרש כאשר פשוטו לענין תכתב י'( )כ"גתבוא
 כס. י פירשנו כאשר וגדריהם האבות תקנות על משל דרך -מדבר שהואמפני
 חשוכים. לפני יתיצב בל יתיצב מלכים לפני במלאכתו מהיר אישחזית
 מוטלת כאשר הענין וביאור במלאכתה המהיר והוא הזריזות מדת לשבחבא
 ולמהירות לעשותו הדבר כלה אם כי האיש ישקוט לא לעשות מלאכהעליו

 בסול בלא בה ותעסק מחר ליום יאחרנה שלא אליה ההקדמה כוללתבמלאכה
 שואלים המלכים כי יתיצב. מלכים לפני כי ואמר בעליה ושבח בעצלתיםוהפסק

 לפני יתיצב בל ולעבודתם. לפעלם הראוי והוא כזה אשר איש עלודורשים
 )תהלים אביון ירים מאשפות ותרגום רז"ל מלשון והוא העניים הםחשוכים.
 ממנו למעלה הכתוב אל העניז נסמך והנה חשיכא. מרים מקילקלתא  ז'(קי*ג
 המה לתורה האבות עשו אשר והסייגים הגדרים כל כי עולם. גבול תסגאל

 תר ביום תורה איסור על יעבור מזה האדם יזהר לא אמרו כי הזריזותמדרך

 לתייגו סחי יעשי ד"ה אבות על יעבץ .~סף י. פח עחן5י(
 .ו, מכ" הוא [ ) בסמנים שמובא מה6!(
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 ומפורש למשמרתי. משמרת עשו ל'( י*ח )יקרא משמרתי את' ושמרחםפשל
 סבת ולחקוים הנולד את לראות הזריזות מדת כי ב'( יק"ו הבשר כלבפרק

 נגע ולא דוייר לאן מאי שם אמרו וכלשת.הזה עתו. לפני 8ן'הדברהשמירה
 שהזהיר אחרי הזריזות מדת בכאן שבח כך על מעיקרנו קשה ומשי ' יזריזלא
 הנקיות אל מביאה הזריזות כי לך הקדמט וכרר וגדריהם. האבות תקנתעל

 מי יש ואם הזה בספר תמיד ישבחט כן על ז"ל. בדבריהם מפורש הואכששר,
 הזריעת עניז בכאן נסמך זה בעבור הזריזות מן הם החכמים גדרי כי לומרשרוצה
 היעכב(. )ע*ז פרזות לידי מביאה זהירות אעול כילזהירות

כג.

 שולחן באוכלי תהיה כי. יט', תבין בין מושל את ללחום תשב כי!4
 תעיר מן העיי את כצאתי. וכז 8ן. כמו את ינו'. תבין בין ביתו הינשיאמלך
 אשר המלך עבדי על ותחקור תשאל כי לפניך מאשר תבין בין. העניזושיאוה
 מהם איזה היוצאים חלק ובחנת ותדע משם WS'1 כן מלפני שולחנו בנוכלימוו

הצליה-
 התנשים משפט היה 8ה והתבונז הפסיד. ואיזה אווניו אל ונתרצה

 כי הנהגה מכל ותשמר ההוא אל,המלך איש יתרצה: במה תשכיל אורעשיהם
 מן למעלה תשב שלא לפניך ליושבים 4יג'תבין לפרש ויש המלך. בה חפץאם

 ובכהנים נעם ואבינה מענין תבין בין לך. הראוי המקום ותכיר ממך והטבהנכבר
 מעדנים מיני לפניך יבאו כששר וגף בלעך שכין ושמת 4. י ט*0 ח'מהר'
 ר(48 הוא ופוצטומכא בת. ותכלע תשחית פן מהם כריסך תמלא אל לךהעךבו

 כתיב והנה הנפש_החכמה דרכי מעל מתענוגים'יפרד אחרי הנמשך כיהחולאים
 הימנה ידך משוך הנאתך סעודהך סא"ל כ"ת )י*ג נפשו לשובע שבלצדיק
 להיות אדם ישתדל שלא יזעים למטעמותיו. תהללו אל ג. 1 ע*4 ע'מסיז

 יכזבו לא אשי מלשון כזבים לחם והוא המעדנים. התאות המלך שולשבאוכלי
 משם אחדים ימים עמו איש ישב אם כי הענין וביאור *44. נ-ח )ישע"מימיו
 שנאמר כענין ויורש ממוט וישחית התענוגים הרגל ויבקש כן אחריישרד
 שחמ"ל מפני הרשות אל הקריבה למנוע ונתכהן כ"א(. )ב"ג יורש חוללוסובא

 תיגע אל ד. י ( קונו דעת ועל דעתו על האדם את שטריירים מהדנריםקשיא
 ו% דעתו על האדם אח טעבירין מהם 1 תשר : rv פש יחמן שיט גג11(

 הן אלו יישים סר רואין אין 1 ערותו ולרווקי רצה, היה עכו"ם הן אלו קועדעת

 ha ר' פ' 8תופ18ת וראה ע"כ והרש81 מעים ואהל עדיתלסרוקי
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 אל בינת* בטוהש בטל4אמץך סיפוקך חץ למכהתך תקףנ אם וגו'להעשיר
 חרג מבינתך להתעשר. כדי .סיפוקך מדי יותר תעמול השל נפשך אתתיגע
 חילה יום שתיגע יונכן תצה השיה בגזירת בלתי בחריצות תלוי העושר איןבי
 תתעשר. באמת כי פכלף לשי בגששך תדמה אם מבינתך וחדל תהעשרד"א
 עינך התקצף ונ הספקי על כחך תכלה למה ארכת א"כ תאמש אל בינתךתא
 לא אולי העושר אל חריע אם בשנים העשר בעניו יסתפק עי ז וחינףבו

 8ץ הדבר לקיום התעיף היא עין. כהרף יאבד כי יאשך ד"א בידךיהקיים
 אפי תסמרו ~tetd ט*ז מ"א לכתו יצקל כץ0 ב' א' )שמ14ל נגליתימוגלה

 אפלך שירי ללכת את-ם יקאזדל שלא להזהר טעלה של ~P3p חתלההפסוקים
 הבאום בפסוקים יפרש הטעם עיה רע להם את וזלהם חל ג ילהתחפר
 וכמחש כששר, הוא כמו ענין תוו הוא כן בנפשו שער כמד כי ז. יאחריז
 ישו( כ*ו ושם שערים מאה מלשון שיר ט*0 ירט )בהקשית עלה השארוכמו
 נשני הוא בן בנושו השפד שער כששד הענין ונישר והשיעור. שיסרקמט
 ושתה אכת לך השמר אז ומדתו כטבעו ומדותיך מבעך תומר שעד כששרר"ל
 אמר כי אייו תשמע ושלא דבריו תקבל שלא ויקוה עמך בל~בו
 בל ולבך ושתה אכול לענשים לאמר ודרכך כמוהו עין צר שאתהבלבו
 כי ותדע ובמדותיך בנפשך אווט תשער אתה גם כי והושבעמעם
 סומך הוא חשת ועל זאת. על אליו שתשסע דעת על ושתה אכול לך חומרחיט
 בשבתך תקיאנה. אכלת פתך ש י כן לעשות תשסע שלא שלי תנסרומקוה
 לבו כי. התכיר יפחו פנים בסבר אליך סינט והנה פניו את הראה עמולאסל
 הצורך בחוק האצטומכא אותה תסחון ולא תאכלנה בעצבון עתד עמדבל

 ש חסמה בכל ש בתורה אתה חכם איש חם הנעימים. דבריך ושהתותקיצנה.
 כי הנקופים דבריך תשחית חתכמה דעת בדברי שלהט על ותדבר ארץבדרך
 אל במוסרים תשמרו עמה אכלך דבר על בקרבו יעצב %ו 3י למוגש עליויהיו
 לשכל יבח כי תדבר אל כטיל באזני ט. ; צר נעלו אשר איש עםתדבר
 8ר נמו למשא הדברים עליו יהיו עצב לבו אשר האיש כי שהזכיר לפימליך.
 להזהיר בא בדברים עמו להאריך אין כן ועל סרן אחרים שיאביל בעתהעין
 ולכבוד להם. תבת יאהב לא 3י חכמה בדברי כסיל באזני אדם ידבר שלאנ*כ

 במוסרים " ואמרו תחבגם. שייטבם סי בורזני זולתי בדבריהם לדבר איןהחכמה

 כ"י. כ"ג, פירוש וגם כ"ח ידה פירוש לעעיל ועשןק
 דוקעס 21 להחכם קדודים גחל ובה' ד'. דף לעיל וע" ס"ה. ס' הפנתיס במבחר עשן3(

 פיר.דף
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 גבול תסג אל י. י החזירים לפס הפנינים ששליכים תהיו, אל הא העמןעל
 בי ואמרי עוזר % שאין העני גזלת על הזהיר הנה וגו' יתומים ובשדיעולם
 השם .כי עשירים שיי אע"פ. החתולים גאת על קימר ועתה ריבם יריבהשם
 הביאה יש י אתך יריב השם דינם דן שאין אחרי וגו' חזק גואלם כי ריבםיריב

 לאמרי .והאחז למוסר הלב ע"ה נוס 828 דעת. לאמרי ואזמד ,לבךלמוסר

'דעח~
 "קומות ברוב ביארטיי מאטר והתאוה .החפץ הוא הלב כי הענין וביאור

 דעת חומרי השומע מעשה לתיקון הצריכים החכמה דברי הוא. והמוסרהספר
 הביאה אמר כן על הזה האיש מעשה לתיקון צריכין שאינן החכמה דבריידיעת
 ציתו לקחם ותאותך חפצך אליו תביא המוסר תשמע כהיאר גי לבך.למוסר
 כי אתה תתבונן המוסר שתשמע עת וכל הפועל אל להביא מיד לבךותשים
 . שחינם דעת 'אמרי תשמע וכאשר לעשותו. בלבך ותסכים הזאת המדה חסראתה

 אזנך אליהם תניא חכמה דברי ולדעת בהם .להתחכם רק מעשיך לתקוןצריכין
 לך איו יצטער. אם לבך תשים אל מךסך. מנעך תמנע א יג. ישתדעם
 מצילו ז~ד כי בו ימות שלא אחרי שבטך במוסר שיסבול צער לכל לב"לשום
 זחשז תנע בשבט אתה *ד. י אחריו הבא 'בפסוק שיפרש כמו המות מןביאת
 ישטח לבך חכם אם בני סו. ,וההצלה: הריוח כנגד הצער נקל כי חנהוגר,

 ישרים השם פקודי. שנאמר כמו בחכמתך תשמח כששר אני גם ענין וגהלבי
 וגו' כליותי ר1ןעלרזנןו טז. י אוי ום לבי ישמח הס( קוהלים לבמשמחי
 שפתיך דבר ומדי האיברים .מכל ומתעורר מרגיש הלב כי עת בכל ישמחהלב

 ( בחטאים לבך יקנא אל י3 י כליותי גם שתעלוזנה עד השמחה תגדלמישרים

 הצדיק מחובת וזאת - היום כל ותתאוה תכסוף האליה הקנא השם ביראת אםכי
 לשלמות שהגיע והחשק והקנאה השם יראת מחשבת מלבבו תסור ולא תפרד'שלא
 אחרית יש אם כי יח. י ערב ועד בוקר מן הזאת והתאוה החשק ירפה ולאהכל

 ~מדבר קין לבער יהיה אם כי חע ספק בלי באמת אם כי ענין וא'ותקותך
 וגילו אפישישו כי דץ ד' ')ישעי' ציון בנות צואת את יפי רחץ אם כ"כ(ב4ד
 מן למוד ונוס בדרך ואשר רהכם בני עתה שמע יט. י '44א( ס4ה )שםביץ

nawהשם יראת ובדרכי הטובות ובמדות" הישרת בדרך לבך שתיושר כדי 

 וישר תם להיות הלב כו לתקן להקדימו והראוי החכמה טן התועלת יסוד אבי
 הפדות הסרת על שמזהיר *ה על יעיד אחריו הבא הפסוק ועמן אליתם..הדא

 והככב והחשה השאה : ב"ה ד פרק אבות בבאור יוטו ר תדוש ית כעיןא
 כן י"ל משלי זפ. בהאלהה התשונה בהגהת וכןיכף



קטף בג י ל שמ

 יבואך האלה מדות על כי יורש. וזולל סובא בי התאוות תחד והמשךהרעות
 השמרו הטובות. המדות ותקנהו לבך הישר בדרך תיישר אבל במשפטאלהים
 כדי אבל תכליתה עד לבא שאחשב כדי החכמה לומד אינני ( המוסדמחברי
 הזה במקרא שאמר מה ענין תהו סכל. בו להיות רשאי שאינני במהשאאכם
 יורש וסובא זולל כי מ4 יז בסובאי תהי אל כ. ! לבך בדדך ואשרוחכם
 הע"ז מן וגם הרעה הדרך היא התאוה דרך כי ולהורות התאוה לגנות באוגו'.
 כי יורש והנה וסובא זולל יהיה הלא התאוה אחרי הנמשך כי ( טורדתהיא
 ושינה העצלה יוליד התענוגים המשך כי והשנית תאותה למלאות הונויפזר
 תלביש וקרעים ואמר השינה את בכאן גנה כן על השינה. יוליד היין כיאף

 ויתבן יש0. ע' ראשך במהלך ובא תנומות מעט שנות מעט שנאמר וכעניןנומה,
 שתיהן כי והעצלה התענוגים האלה המדות שתי לגנות בא הזה המקרא כילפרש

  ששירושם הנחת כי המדות אלפ על האב תוכחת שתהיה וראוי האיש אתמרוששת
 לאביך שמע בב. י נפשך מעון גופך במוסרים ואמרו הגלי גדול תקוןוהזריזות

 ונאמנה. צרופה מאהבה ותוכחתו אליך זכה אהבתו כי יודע שאתה ילדך.זה
 דש וקנזס כי בנשים. מצויה החכמה שאין אע"פ אמך תבוז אל וגו/ תבתואל
 וישו אזניה שמעו אשר על לך תעיד כי לה תבת ש בן על הנסיונות. חכמתלה

 והיא שזקנה אע"פ ~בריה תבח אל אמך. זקנה כי תבח אל לפרש, וישעיניה.
 ואל קנה אמת כג. י בה עזרתה ואין לזולתה שצריכה מפני אחרים עללמשא
 ריוח כל בעד אותה תמכור ואל חכמה לקנות ממון תפור וגו' ( חכמהתמכור
 לעסוק כדי ותשכחנה התורה עסק אותה תגיי שלא ר"ל אותה שלמדתאחרי

 נתורה למכור אין כי וכסף זהב אלפי ריוח לסחורתך רואה שאתה אע"פבסחורה
 ישמח חכם ייולד צדיק אבי יגיל גיל כז. , פנינים ורב בזהב אותהולהחליף

 שתי בו יש כי החכם על השמחה יזכור כן על מהגילה גדולה היא השמחהבו.
 לא וגם צדיק איננו אם החכם את ע"ה ישבח לא כי וחכם צדיק שהואמעלות
 שמכיר מי ישר יקרא לא כאשר החכמה הנפש אחרי הנמשך זולתי חבםיקרא
 בנפשך תדמה אל ( במוסדים ואמרו תיושר. אחרי נמשכת נפשו פיז אםהיושר
 קרוב יותר כי ווע התאוה אחרי נמשכת נפשך רואה שאתה כל חכםשאתה
 בהנהגותיה דברים מקהם החכמה חפז אחר נמשכת שנפשו מי חכםלהקרא

 אוספו. בטופ הפלוסופש ובמוסרי הא % הפינם מבחר יק5(
 4שהט2 מקפת טורד האכמה בבקשת הסורח : ח' ס' הפנינים טמר עהא
 י"4 ד שף8 י?1ק
 aaonn השכון לח והשחוק המשהה בפקים 5ף ס' הפתיים במנחר 4 כדןק
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 הפגשה %ע טפי. י*שי * שחג חי יימד * יהדבם
 שלא האדם על nsw כי ית' אליו כולו הלב את שיץ שהיד ק יפהט4
 הפחז העולם מן חמותיו ושיחיו השישת לעבודת חלתי mav %איכפוף
 בי בז. י הטובים ווששמ1יט המצחן השנרבוד דרכי חוניך בלבד. השםלשרודת
 אשיש יפ% כאשר פתאום בה ילכד ביתה 5תח אל הקרב זונה. עמוקהשוהה
 אענש הנכריה הישה כי אסר 4נריו4 צרה ובאר ספנות ישמר לא 8םבשוהה
 בכניה ובהסתכלות בשיחה עמה רגיל יהיה ששום צרונ באר במו היא זוזהשפעה
 שיתעה עד עונים ורוח השק בו יתגדש אחריה לוששך לבו יורדף יוםכל

 מץ כי אהבים יתגדשו סמם שישטו עת וכל מבעים שהם נישמר וסמימכשל
 הפול יבא אשד עד המנע אל וסדנו ההרהור אל וס"מ היראה אל יבאכשיאת
 עישנת א849 מנסריה הששה נם תארוב. כלתף היא אף גמ4 ז החטאבשובם
 ס5פ1ם אשיים עת האדם יזע לא אשו' תארוב מזיה היא גם הזנה כסורעה
 בשתע חשתכם ותת עוננת אשר אחר נכריה בששה ויכשול 6ו אל ישים לא3ן

 בטבע ישר ודיוש האיש תוסיף באדם ובוגדים הטה כהות ככתף בינינשל
 בטמר שת בו. אשך וחשר תולית על הצבר הששה יצר כי בעבורה בוגדיהפך
 ענץ ס8ו כן על דמוע לידי מביא אוץ כי חסיתו ה1ל עחצ על ה1עמדינים למי אכף למי ח1י למי כס. ז הישר ה5ך הבוגד כי לך בארס ובבר תוסיף.לשת
 שהזב ל8* ומריבית געש תוץ יוליד גם סדינים. למי תצדי41 שצי לעניןחוץ
 לוי אץ. ומ שבר אסא שנשמר כעין דברים להרבות לאדם מרם וששגם

 קף2ק4 הסליליי ל8י וספתם בגוף כשלארם יחיד הוץ משתה רוב אנחמרעיש
 ממוך. ליקד למים הי4 על לנטהרים ל. 8שה2 בשרגו אדמימותהליד
 שישד חריץ והם ההר טעם לחביה מי שלחי טע לשיג במם יפפ61

 ים ב1ם יא כי יתאדם כי ין תרף חל 5נ , טעמו להיטיב אהבמפסו
 מ ב8שפ4 14צחו תשא שטל 8 שם1מ 8שר 5זפ. % תכש %תה

מ שחין סה9ק ש 9 א 9  *שז פאה מ5ח *ת 



וצח ד כ י ל 9מ

 יתחלף ד4 י"א )בטדבר הבדולה בעין טלשוז מראהו יופי  עיט. בכוסיתז
 11הריתו לב. י עינו בכוס יתן כי במשתהו להרבות האדם יתאוה א כיבמישרינו
 עי42ך לנ י מבתו מחוץ ירבה הש"כ בתחלה בנזקו מרגיש האדם שאין ישךכנחש הותריתי במישדיט מתהלך אבל בנזקיו ירגיש ש היין משתה בעת ישך.כנחש
 כשלנב והאתוז לד. 1 הרהור לקץ ומבהנה הדעת ישבש היין כי זרות.יראו
 לה. י עליו מיושבת דעתו עצוין התורן בר1מ1 חבל. בהאש ושוכב ים.ביב
 ודע משתה תאות יצר התגבר מרוב ידעתי. בל הלמוגי חליתי. בלהכוני
 אחת הועלת רזביר נזקו סל וישכח ישכחנו רק נזקו אל לבו ישית לאעליו

 מתי העש. עניני האדם ירגיש %א תנחה כל יסיר היין כי ויאמר ממנוהנמצאת
 ודץ. משתה לבקש להוסיף אם כי סיעו להקיץ מתאוה הזה האיש איןאקיץ.

כד.
 אשה מחברת להזהר תחלה המיר וגו י( רעה באנשי תקנא אלא.
 שלא יזהיר ועתה ממסך. לחקור הבאים בתוך יבא לבלתי הזהיר ואח"כנכריה
 לחטרם הגורמות והסבות הגרמות מן להשמר אזהרות אלה וכל רעוב בחנשייקנא
 הפל ובבודם ידם 'חרצם עשרם תחמוד שלא רעת באנשי תקנא אל עניןביאור
 בו על רעת ייירא שוד לבם יהגה רגע כל וגו' יעמל לבם יהגה שוד כיב. י בהברתם טמון ריוח לך שיש תראה 3י גם חברתם תבקש שלא אתם להיותתתאו
 dh ותשחיק חסא דבר מפיהם כשתשמע ותענש עמל תדברנה של יתכןלא

 הרשעים בעח1ר יקנא שלש שהיהיר ל8י בית. יבנה בחכמה ג. יתמחה
 RPw אם 1י  ית1 יאמר סמק יה להרויח לחברתם יתאוה %אובשלותם
 אנפש שתשינ טה מלבד והעחשר m~mn ישיג מהם ובדעת ובתבונהבחטטה
 י-ך4 )כנד אחרית יש טצאת אם העניז בסוף שיאמר כמו ותקוה אחריתמהם

 כ' ומ ריטואל ומלכותך אתה תכון לא טלשון המשך יתקיים יתטע.ובתבונה
 שיא התבתה חל  יניעו nbinv מן והנה "ט4 )י"9 לעד תכון אמת שפתל"ת(.
 והקיום להססה הבניו נתן מן על כבר, לך הקדמט כאשר ההכמה מן גדולהמעלה
 שהדשה מפני יעים. יקר הון כל ימלחו הדיים רבדעת ד. י לתבונהוהעמדה
 בדרבי הדעת בעל יצפה כן על אשרש. כאשר אדם בני סחיבות אופניכוללת
 יקר הון בל הדריו ימ15 ענינים בכמה וישתכר ההצלחות ונתיבהרווחים

 קוטג 1 שאת יין1(



 כדמשלי%6

 8עעג ינ הגקך שט הה פץ מ )ר" תמם בשמשתדם,חרימב
 תשש תתלת 1%W5 מס וצהב חפש טבח אטע חפת נמן מהתא

 תאטח מאשפה בקוצית חצמן אץ ט ל מטו 1מא וטא חז .י
 מדרגת והיא והסקרים המחובר היצר יהוסה שלא התשובת לנמדתנקנין
 הנתבה ביראה הנפש מעלות קנין הדיים והמלא דל. בדבריהם הנזכרתהנקיות
 )ישעי' יע ויראת דעת רוח שכתוב כמר הדעת במעלות נמצאת והיאודביקות.

 שתזכיר אחרי בערו. סכם גבך ונ יבוש והמשכילים בדבריםי*א.ל4.פתחט
 האכמה אין תצה עמה תמצא הגבורה כי יזכיר ההכמה עם ימצו ,העושרכי

 וראש גבר החכם הענין ובישר עמה. ימצאון והעושר ,הגבורה כי דברחסרה
 ובעצבו יביאם ואשר יוציאם אשר הוא כי הגבורים המה עת באנשיקצין

 מלשון גבר כיב(. )כ*א חכם עלה גבורים עיר שבשמר כמו ויצליחויחוברו
 באנשי בעת זץ. ליד חיוב כאיוב גבר מי ב'(, ליח )איוב חלציך בגבר נאאוד
 ונם כח מאמץ דעת השיש ד'(. קיט )תהלים תפלה, חיש תפלה חני כמועת
 קוא כי ממם גדיל דעת איש אבל 111 לאנשי ולקצין -לרטט ש"היכם
 את הכולל דעת איש כי ודע וגבורות כח בעלי אינם ואם nwNW 81מאמץ
 ודרך אחת מחשבה דבר על מהם איש כל ישכיל המסכילים רוב אים בנידעות
. אשר כל אחר כעניז ויחשוב רבים ימשכילים עו ירוי אשר הפנים כלחמד
 יברור דרגים כמת אחר בדבר שיצפה תנתר טעה משיבי שבעה בויקשבוו
 הברירית בידו ותצלח העלה בענין הדרכים כל הגלות השחרי הנכונות הדרךמ8ם

 כח מאמץ תעא רבים יועצים בנקום ועמוד הזה האיש מן עצה ידרשווכששר
 הצלה .בדרבי יחשוב בי סרה בעת הו על תשועה והגיא במועצותיובכושלים

 בשמוק שאמר מה זה על ויוכיח למועל יצלח ישד הישר הדרך ' לו ערגלהעד

 לך.מלחמה. תעשה בתהברלות כי ג י אפרש כחשר יועץ ברוב ותשתההשני
 שהחייבים הדדיים וישכילו שיביטו תחבושת מביני מבלי מלחמה לעשות יתק5ח

 הנבון . עם תמצא התחבולות ומחשבת הם. גם להם התיבמו בהן להיגבריכווין
 תשועה לשון יואץ, ברוב ותשועה ה'(. )א' יקנה ככבולות 2בת שנשמרכפו
 ומן הצרה מן להצלה דרך תמצא יועצים וברב תפילה צרה ענין . עליבוא

 שאמר מה חי1 זהם להשמר מהשבה איק הקדים לא וחפר המהנתזתושזלאות
 ופקרא להצללו דרך ימצא ותגולון התלאה אחרי כי כח מאמץ דעת חרשלמעלה

 מצאתם חישר הנכשלים מז מאמז דעת תתש העניין קשר וזה העליק: את יבארא
 תשועה אבל וגבונים הכמת וזרא מלחמה לך תעשה בתחבולות אמנם כיהצרה



עו כדטשלי

 רב במקום דעת איש ווצה יועץ. ברוב המוצדת התלאה ומן  שהניע הצרהמן
 תעיעא וענין וכשלון. צרה בעת כח יחמץ כן על הדעת כולל קוא כייועץ
 חיש ומעלת החכם מעלת הגבורה בענין אכיר והנה החש אפד כח מאמץוענין
 מעלת העחצר בענין הזכיר כאשר התחבשות קונה והחש הנבון ומעלתדעת

 והצל דרך על הפסוקים אלו נפרש ואם שפירשתי. כפו והרעת וההכונההחכמה
 עיר מלוכד ברתם ומושל שנאמר כענין בעת חכם גבר כן. ענינם לפרשיש
 בדרך ויורם ויצרם לסכעם יתחכם כי אחרים כח מאמץ דעת ואיש ל"ב()ס"ז

 הפך הדעות ואומר משער דעת איש כי ליצרם. להתחבם וילמדםהתשובה
 מלחמא לך תעשה בתחבולות כי זץ. ת"ס דעת יביז לא ודמע שכתב העניןמן

 תשובה דרך למצוא יועץ ברוב החטא מן ותשועה בהתגברות היצר מןלהנצל
 לפי כחכור צר ( צרה בירם התרפית י. י ( השי"ת אל בה להתרצותשלמה
 יאמר חטאת אולת זמת ואמר הרעות המחשבות על האדם יענש כישהזכיר
 רתכן הצורך במקום הטובות המחשבות מן שיתרפה על יענש ענש גם כיעתה
 הנחשלים כה מאמץ דעת ואיש למעלה שהזכיר מה על מוסב הזה העניןכי
 תמתח המצא אם מחשבות לחשוב  הנפשות פקוח על לבך שמת ולא צרהבעת
 אצא במועצות. התילה ריוח להם ~העמיד צר מיד להושיעם וסבה דרךבידו
 ידך לאל יש מדה. כנגד מדה לחיקך וימחז שת על ותענש גאךצר

~Sh הרפא חלש כאיש נפשך ושמת והתרפית השישת חמך אשר בדעת _חולאמץ 
 fftna בא התרפית חיל* לעשות כל תעצור ולא במעשיך כחך יצר כן עלידים
 למות לקוחים הצל יא. , עזב החם כיב( YD שממשיא אביו את חמב ונץאם

 88 הצת וגר. התרבית שאמר מה לבאר יוסיף אצה תחשול. אם להרגומטום

 על כי התרפית. שאמד מה על יודה זה ידענו לא הן תאמד כי למסהשכתוב
 לקהלם להציל תחשוך אם העניה וביאור מקור. הצל מדבר. המחשבת רפיוןענין
 כי יב. 1 עמו הוא ודבוק שאחריו בפסוק הדבר ישלים תצה להרג. ומטיםלמות
 להשום שהתרפית ידע א"א וגה. לבות תכן הלא זה 'ידענו לא הןתחמר
 תשיג השג שכלך יד השגת כפי ויגעת בנפך עצות שתה ואית בדברמחשבות
 אפר גן על החטוב פועל על יעניש כאשר הצלתי על לפקח והמנעו אחיו דםעל עמיי על אדם יעניש כי כפעל לאדם וישיב יבין שש נפשך ונוצר תצילוהצל
 חוח נפשך חצצר יודע rm לבוין חיכן הלא שיחכיר ומה כפעלו. לאדםוהשיב

 8"* גן בוהת ו1 א' אסיק י עאב י*ג 11 אבות בישור נתגדף ד p'Wק
 עע גע ש~8 עין3(



 י 6 י י יפפ
? יודע אלא אלש רשליבון W W  לתש תוכל לא בי טאשגפיך % ושגיא - 

פ מפלי תתקרם לא כי חשך שינצור יריד אתה מש בעזריי. חלתי לשךפיותיך י * ח א * * י " ק א פ א
 *שש ום פצים מ עמו ח* חוה פלס% טוניאה "זעוה יאיש

 חרסםה 986 רשת יי ס יטר גבב בי ובש זפאוצי ינישתי
 צדק לנוה רשע המגרב 4טל פ. י ( נחר בביום טעבים וגף חששתהש
 ישוב לח בלבבך תאפר השל רבצו תשדר אל ודאגך עניו פנני נלה אפרבצו. שמי ז* וע"נ wa לפי לס% ושחב וי טש%ם ופהק מ יפתאם
 רעש רבא ע-ה "י אטר ת% וקפז צדיק יפל שבע כי סו. לביטויעץד
 הלעיג יכשלו ורשעים כע.-כש0 לגר )האלים וגר עצרותיו כל שויר וגהצזיק
 דוד אמר וזע אחר. סקרה לנני תקומם לישם יאיא הלא יבשלו בלבד זפ28רעא

 ספג יפל חש שש ושאש שש רמו יע4 *ד ופ5 א ר ושעוע"מעאם
 אל אויבך בנפיל ". 1 לנב( )שות ואינש חדד חירט של 6של דדךהשףל
 בגדל כי יאיר הגא נרעיב יכשלו ורשעים שמשכיר לטה דבק (.תשמח
 בטילם שפח אפרם ארשע חברו את בושת יזוור תשטח. אל אויגךהרשע
 יגל אל ובכשלו איבו. שההן הסני רק רשעו ט5מ ישתהו המש  שטיםלשם
 ההגילא הנבילה על השתהה הזכיר הגילה טענין גדול השסחה שענין לפילבך.
 לאוד השתהה על הרשע יענש כי בעיניי. ורע י"י יראה פן יה. , ובממלועל

 ד'4 א' )הושע יההש בית על יזרעאל דמי את 51קדתי שכ' טה ובענין חברותרשע
 לתווו כשמחתך בך יזיח אשר החטא ט6ד שני. טעם זה אפה שעליוותשיב
 הכשאור אחרי כי לריש יתבן עוד אמו. השם מעליו שישיב סבה שמחתךתוץא
 ישנא שלא הצדיק את עתה יזהיר P~s למה רשע תחרוב אל השמר ארשעאת

haלשעוה פתר. אשנא אך ביניהם. שהיה ושריב האיבה מצד אויבו הרשע 
 לשש 8' לרופסים יעי שיביך כל יאבדו כן שכ' כענין שסים לשם הרשעבנצול
 ששמה אל אויביך בנפול לשרש יתכן ולא יץ. )ירא רנה רשעים ובלכודתאסר

 רשם ו יויה ר, מפירוש הם .זו הב"י שהביא הטורום הילי המקום * מיי לאא

 אם אכך אל מתוק ונוטת נועם אטרי הכש צוף כסו *בש ההכסה דומשיל כס, אכולכתוי
 כיובש ללב הערב זה לאכול השתא בס כן % פובש. וטתוקים שנשפר כסו תורהישרי
 כן דכש לאוכל ויסמך דעה. גן לנפשך. טפו ומתוק ההכפה ידיעת והוא החיך אל%1פת
 שתיהה חכמה ומצאת יגעת אס אאריח. ויש מצאת אם שסיס. הוראת שתטהו אבסהדעה
 ויקחנ פרשת ו* בה9 ר ועין אלמך.יהרת

 סשה יע יורוש יעיל וזמו י"ג רע א-ת יין1(
 י13. עד א*,כק לרפש הלש סחת וס% ע"ב מא שד חשת 1 ע"א



עז ייתשלי

 למען בהכשלו לשמוח שיחדל לדבר שנתן הסעה מן גי שיכו הצדיק כפילתעל
  שסיתר ידבר הרשע כשלון על כי מזה להכין יש טעליו אפו avn ישיבלא

 ים. י ארבתו מצד בנפילתו לשעוה לבו יעורר שלא שונאן על הזהיר אךלשטיתו
 מבנין וודא האר. שרשו תתפר המרעים. עם תתחבר חי במרעים. תתחראל
 ברשעיות תקיא אל ה'4 י"ב )יךפיה הסוסים את תתחרה ואיך מוקיוןהקל

 רעה באנשי תקנא אל שכתוב כמו ברשעים. לקיא שלא הוהיר רביםבמקומות
 שלא להזהיר הוצרך לא nam י*1. )כ"ג בחטאים לבך יקנא אל בני 4ר()כנד
 אדם יקנא שלא יאיר אך במותם, ולהושיע לחטוא וברשעם בחטאםיקרא

 לעושר. אום יתאוה שלא זה ' כדגר להזהיר שכת המא וכבודם. ועשרםבשלוחם
 רבות פעמים כי דע ו1(ג כך תכונתו ענין וליאור הזה הענין יסוד אבלוכבוד
 ויקנא והכבוד העושר להם שימצא האגשים חלק מצד וכבוד בעושר האדםיקנא
 מן והידור ומעלה יתרץ שהגיעהו לו שידמה מפני ההתו ושיש בחלקהאדם
 מכאובות ואיש שהין לסוכה וכבוד עחשר' "האדם יראה אם תצה ההופגההלק
 הלק מצד אליו לכסוף לבו יתעורר המח ובכבוד בעושר יקנא. לא ואליוידוע
w~mאדע. בני שיכבדתי בכבוד ש בעושר יאשר ולא יתהדר שלא מפני החבא 
 וכמוכה דצזם מפני בעינינו יתהדר שלא חטר באף נתב כנזם אלינו עשרוויהיה כבוי 18 עוצר בגלל בעינינו יאשר ריח הרשע יתהדר שש הוזהרהוהנה
 חלק מצד לערער לכסוף לבנו יתעורר הלא עשרו מפני יששר שלא רעשהין
 וכבור 1שר בעלי יהיו כי גם הלבבות בעיני שהבזותם לשקצם עיינויש כי וברשעים, בחטוים לקנא שלא שהזוהר naa הבענה עיקר הה ההתגהארש
 הטעם הה להם יתרה ההוא והכבוד העושר הרן. ונחרצה לכלה כימדעתנו
 וגוע רשעים נר לרע אחרית תהיה לח כי כ. י דשה המסוק אחרישישרש
 ויכלה md ש1ר אהגר כנר וכבודם שלחתם אך נפשם מעלת מפאת שרם איןכי

 '( כי לפרש התכן טובם. ויכלה סאתם תתמלא הרשעים גם שמנם כמלותשרו
 ארשע 82ש וכשמז לנר נמשלת אצשמה כי המות ביום הנפש אבדן על רומזא"א
 יר14 לא 2צה עד אבותיו דור עד תבא שכתוב בענין ותחשך תדעך הטף%
 שכירה על לשרר ברעך. חנם עד תהי 11ל (, כח י כ" מ"ט נקהלים714

 נפסל שאיט יהירי עליו להעיד בא naw כפץ לצורך. שלא הנם בגשראית

ff5. י"ר, מירוש לטיל ועתן יאס 5, ש"ת ייז 
 ריש בהי רי בפ' יסו מסוק ס-ו. "ז, בפירוש לעול 1WY כ"ת פסוק סולפטים, פרשתריאה בהרי ר; בשף vv יאה ~PW ערב ד' צר איות בפירוש מבאר כ"א משקק

פרפתאסוו.



 כדמשלי454נ

 כורז 5צקף על תמלל רע. ז9ס להוציא ,ולחי. כתנתך שאון ונמחא לעדותבכך
 לגלהצ התלטיד רשאי כי שאמרו 1אע4פ קינג(. )פסחים סינוד וזיטד חש4טוביה
 כשנים לרבו נאמן שאתלסיד ובזו תבירו ביד עיניו שראה עבירא עללרבו
 וא45 בליטא, כבחג' שממעל כמו ושחטא ת"" שיראה בזמן ושת הותרה לא)ש40

 בלילה. עבירה שעבר ת"ת ראית אם שחמ"ל כמו 1hV להרהר אין לבובקרב

 הת8 כי ' אהלי ע-ב( יעם גברכות תשוקה עשה וודאי כי ביום אוריו תהרהראל
 אדם בני ואון רוגע הבג חשם יצרה יתקש כנמצר ומהשנל ודהשנ חטא ליראמוחוק
 בחצי שמש מעשיף על לוחשיו אין ביניהם עייק כאיש מחרק וזעא בומכיריז
 יש כי לרבים יודעו שעולותיו. רוע אשר ער לפרסמו ( אבל כלבר.אצנועים
 כבוד היטפילו סובה מדרך רבים ידיחו כי ויוצעים בכבוד גדוליםנאים

 שים בני מקצת כי בכבודם השם הילול יש כי אף החטאים ויקריבוהצדיקים
 מערסו בטחצ ולא בעבירות לאיש שפלוות אין 3י השמרים במעשיהםמכירים
 את ששמם-ט5רסםיו והש לדוג' בני להשקיל בחטאים השין:כח הרעיםבמעשיו
 עבירות בעל חבר לאוש יש ועי' עצב( פ*1 לזומא משם חשל ממניהחנפים
 דמוים "ץ עלל יתשרסמו ו5ם אך עונותיו ללעסם לא בשוא לא כסעשיוע~מזמניו

 אוא ש( בשאהיד ושכת"ת גרעך. חנם ער תהי על נאמר שה ועל לגטתו. לוט9"

 הלבנת מחטא מרמום vum והשתף הפתי, משקלים , שני חשם הכפלמבעלי

 כי ההצק סאה. .ג' רשעי* תפשע ענ"ש ושני כחצב כששר וסחיטתם אדםפני
 סו pWm " הטשף מאצניו w_nen אן אינש מבמש השתית מן מורכבהחש

 כן לי עשה כאשך וטעמך 4מ4 כסג י ותאבד '( שצתיך פותה בחשתתעשה
 תעשא אל אנשיך ע4 ההרסם המוסר על חביתך עבר אם גם וא', לואומצה

 אפצת"ן נאבד ש כאוש שלא וגעשה אהד שוטה בשביל אזיל 01מצר כןלו
 פולל עלה והנה ינר עברתי עצל א"8 וצדה על ל. t(rR צחה)חולין

 חא הענין ונר. תטפות 098  שפת מ09 ף 1. חשית אנכי השחזה גו'קמשונים
 אם כי ידענו הלא להפתענו. *בגא מה כן ולהק משל דרך "וא כי מוכיחכולו
 זה הצה קמשונים יעלת כי כרצצ ית19 דוש עתזצ יחרש ולא האדםיתעצל

~aw 
 כרם שית ענק רבים במקרמות מצשצ הצא hh זאצית אנכי mnw בןאהדי

 מריך. לרשע חע א כא"
 תי44 יף גואש .42 ע2ת לום השרשור בפ ועשן16(
 2שפ1קן כי וקל חככר בשקל התמהית וסלת יזל, afi ו" סוצ רישם ו, 2,פ4ת11(

 עות. מסתר לקלותך פתע8 אוהה פזות )טלשון פניו טוחןאוית
 בפשלי הלשון122(

 י"ס. כף



עה כד י ל שמ

 )ישעי' לכרסו דודי שירת לידידי 2א אשירה משל. דרך על נזכרים הריעהשיד
 החורש יחרוש היום הכל י"א( י' )הושע יהודה יחרוש אפרים ארכיב 8י,ור

 והנה י"ג4 י )הושע ניד לכס נירו לצדקה לכם ודעו כיד( כ"ח וישע"לזרוע
 יסשילהו החומר מתולדת שהתאוה ולפי המתאוה הנפש על משל בזהשדה
 החרישה כדרך לנפשותיכם הצריכים דברים  עזרו 'ק המוסר מחברי החמרולשדה.

 תולדת הנה כי בזה התבונז הארץ. במצוע מזנו והוא הזרע להצמיחוההשקאה
 והנהגה. ולמוד בגדול תצליח הנפש תולדת וכן האדם  בעבודת מצלחתהארץ
 הוא והגידול ולעבודתה לפעולותיה תצליח לא נפשו שלמוד יגדל לחתום
 ייגע הלא תולדתה להצלחת הארץ בתיקך לעזור האדם יעע ואם המדות.תקח
 שניהם תולדת המתאוה ' והכח הצומח חכה תעה ' תולדתנו להצלבת נפשובתיקון
 וסולדתה תאותה ורפת,על על התאות יגדלפיהמא לא דתם ובהתנגח בגדדלתצליח
 והמשגל המאכל ביתרון ויאבד יספה הגוף וגם השכל ויפסד במידותיה הנפשתשחת
 ויש להעבד נוחה אדמה יש וועה ובעונשים. בחטאים והגוף הנפש יאבדו כיאף

 קשה עבודתה אשראדמה
 ול"

 זאת ובכל כבד. בעמל זולתי יזרע ולא בה יעבד
 לשדה תשוב אשר עד ולהשקות לחרוש השדה בעל ויעמוד להפסד יניחנהלא

 ומדותיה תאותה תחזק אשר נפש יש כי הנפשות בענין ימצא וכן וטובה.נעבדת
 אחרי וימשכנה מדותיה בתקון בעליה יעמול וכששר החומר תולדת כפיקשות
 וחפץ נאמז לבבה אל ותמצא בסוב ותבחר ברע זתטאס מדותיה יישרנהההמכל
 בן והשקאה לשריעה לחרישה צריכה האדמה נאשר ויעה השי"ת.בעתידת
 בשלוש המשלים 1( דרכי מצאנו והנה לאלה. נמשלים לעניעים צריכההנפש
 יוכיחנה או לנפשו בעצמו התמידית התוכחת החרישה ענין תעה מבוארים.אלה
 האדם יעבוד כחשר ית' השם מיראת  הקשה הלב לשבור במוסר ותכנעהחכם
 מ"ח )ישע" אתה קשה כי מרעתי ונתיב ותיחוח נוהה ותשוב הקשהבאדמה

 השם יראת ומפני כ"ה. ל"ו )יחזקאל מבשרכם האבן לב את והסירותי וגו'ד'(
 נ*8 קוהלים וגף נשברה רוח אלהים זבחי כתיב וכמשר ישבר וירך הלביכת

 מפורש הזה המשל ומצאנו ה'(. ב' )מלאכי הוא נחת שמי ומפני יכתיבי*ש
 הלב. ושבירת היראה וודא י*ב( י' )הרשע ניר לכם נירושנאמר

~mlo1 
 יצליח

 שבר אין כי המדות. ותקון היראה אחר המצוות מעשה יצליח הניר אחריהורע

 כאשר בופשותיסם הפלכינו דברים עזרו ! בראשיתו אפש מחת תקון עחן13(
 וכיס 1" הוצאת ן אאמץ בריצוע ססבעו והחח ותדאו הזדן 8ת 1דו84קאה החרישההנעזר
 40 יףומללאק

 הענישת, דרכי וא .11*1(



 ירמשייש
 אל כן על מיוקר תעובד משבר פלומדה ששים במצותאיענד
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 קוצים אל

 לבבכם. ערלת ותמירו *ה הסולו שחריו הבא בשמוק המשל חלמישל401
 פשק . יש " הס טיח ייש שףם ןמכ מה י""ס% ש מעשז

 שחש פזמהקעי*ה מע פזת *חת לש מתש %םאקים
 בשר זעה המשל קנת ששרש רכז ו"4 ה-א חמאת ."מרס מר יזט "לשם
%  קה פעשושתנקיכקכץ.פשר עלישייש ששר9

 זרא נא"זה. יטצק תרכ יפ-ש "לא לשלם ושדישה בעמז האעסקחק%4
 דשץ שיה *פית *מ. קם תסע ידה ומת טח תשק נ1ה שםשש

 ועפים ואעם ם י ם י וצם מפסדם פבי1ם הצה ייע. 1יפ1'*אשם
 גהק וחפה 111יועעםץנ מהף3ם מתקסם תיעש *מצם תיגמע*שממח
 ושי-שהי מיי "אעה ושן לסלם במעשה ותוסקחפ-לפ'




