
 עםף לרב" משלי פתשוש לכתוב אתחל בס"ד 118[61
 וצ'לע נחמיאשבן

א.
 ומפז טזהב נחמסים טשלים הזה הפפר ישראלי מלך דור בן שלמה משלי4(

 כ"ש הדברים לעומק הארם ירד המשלים ירי ועל צופים9 ונפת מדבש וטהוקיםרב
 וידבר י"ב( ה' א' למלכים בשלטה אוטר כתוב והנה הקרשי ברוה הנאמריםטשלש
 חטשה שירה ויהי טשל אלפסשלשת

 וא*
 ואעפ"י משליוי של שירה בו וררשו

 פשק לס אין הכי אפי' פסוקים עשר וששה מאות שטנה אלא טשלי בטפרשאין
 )י"א וע' חזיר באף זהב נזם כנון פעמים ושלשה שנים בו שאיןופסוק

 ננידים בעם הנגיר כי ישראל מלך דור בן שלמה משלי DW1' ש6. ר ד ם ב איתאוהכי כ""
 וקהלת, השירים ושיר משלי כתבו וסיעתו חזקיה טכתרא6 ראשון בפרק ואז"לירבר.
 האומרם טשלמה הדורות חכטי בפי סדורים היו הללו הספרים כי העניןוניאור
 המשליפ ערך וירע השיר נחכטת ראש למעלה רבה חזקיה כי הכותבם חזקיהער

 וחברם וכתבם פיעתו כל אפף ולכך קדטוהו אשר והחכטים המלכים מכל יותרהאלו
 באמצע וסיים האיש אשרי אותעת בראשי פתח רוד ובמדרשי הקדש.לכתבי
 באמצע פוחח שני( בתחלה אלא כן עושה איני אוטר שלמה אבל הנשמה כלאאיות
 ופיט באמצע טען הוא והלב בלב נחננה חכמה והיכן נתונה שהחכטה במקוםאותיות
 חכטה בינה. אסרי להכין ומוסר חבטה לדעת )ב( : יריה מפרי לה חט אותעתבפוף
 מגיע והאדם ארץ9 דרך עם תורה תלמור ויפה ארץ ררך % ומוסר הורה תלמורזו

 כטעיין מעצמו בה טתבונן חכמה שלימד ולאחר טלמר ע"י והטומר החכמהלמעלת
 צרק השכל טומר לקחת )נ( כינה: אטרי להכין שאמר הוא טמקורו תמיד הטבעזה

 והנדק "א(, ל ותבקוק ירח שמש כסו והשכל מוסר שמשפפו ייש9 ומשרים.ומשפת
 שאמר ולפי קטוצה0' ולא פהוחה הסטך ומכי' להשכל הסמוך טוסר בהצעתולפרש
 המביאו מוסר השכל מופר לפרשו חזר בסחם מוסר ואמר ומוסר חכמה לרעתמהחלה

 סגינה ע" 8 ו"8. א5 בתה*פ דקלא *שנא 8 חסעה*ק. דבר* והם 3נתא ת8 נו1
 השיר54 ע"ר משאש ס8רש ג' 3גר סאלי נסרר טשלי כהב ג-8 שפירש ערשע * ע4א.ו'

 לו המיהרם דהף*13 רא5"ע * סיב. 5*ג אנות 8 והשל*. ריש גדנעי גחממשת ובאריחתתנא 8טי 5עאהא גראוס הקישר ' ~hf' 5ע . קשח. רט1 מלטם שמשגי ילקוק וף' 5ולחלת.
 לו otww איהרג לו emtw אל טצאן שאני מקום ובגל אגרהם, ברכת הקרסת שגמק"ג
 אגרוש. גרפה בשם ntiver nuw) עע אנעם )ועור תייעץ עיי "ל אשר חשני ח4רושחשת
 קטו5ח. יקא ~nma 5 041טך המרקדקים גשם ג"כ הביא חצאיה8

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 נ-י א,משליע
 טאטרי לשעת טומר לשמוע בני חדל כ"ז( )י"פ א' כתוב טציע והרי פונ שכללידי
 )איוב תורה מפץ נא קח כמו לקחת ופעם ולקחתו, לקבלו שתחרל תוסר יש א"כרעת
 משפפ 1 הרינין לעמן הדברים אלה כל לפרש נוכל ומישרים. ומשפפ צדק כזב(.ב"ב
 ומישרים יפה, ב"ר אחר הלך וררו"ל2 כ'( פ"ז )סברים חררוף צרק צרק בטר"א צרקירוע,
 צריק שיהיה צדק לפרש ונוכל ב'(. נ"נ )תהלים ארם בני תשפפו פישריםכטיייא
 ומישרים ונשורה, כרת במנהגותיו מתנהג להיותו בטשפפ רבריו לכלכל וסשספבררבע;
 : האלה הדנריס כולל השכל ומוסר מעשיו, נכל ישר להיות הישרה הדרךללכת
 לפעמים יצרו עליו המתגבר הוא פתי וטוסה. דעת לנער ערמה לפתאים לתת)ד(
 הזה נפסוק שקול ולנן ולץ וכסיל אויל כמו הרעובי בטדות הורגל לא אכל מקרהדרך
 מתפתה חכמה לטד שלא לפי הפתי כן לתקן ננקל יכול נער בעודו הנער כי נערעם

 נאוני פ'( )כ"ז בו נאמר הכסיל אבל נמהרה8 למופג להחזירו יכול והמלמדוביצרו
 אל ח'( )פ' ולץ במכתש, האויל את תכתוש אם כ"ב( )שם וגאויל תדבר, אלכסיל
 וכסו ערסה לפתאים לתת הם המשלים אלה כי לפתאים לתת ופעם ישנאך. פן לץהוכח
 עד כלל ירגיש שלא וקולל הוכה שאם עצטו שינהינ חמה בעל שרפואת ' הרמב"ןשאטר
 ערסה לפתאים מלמדים כן הטובה הדרך שהיא האטצעית לררך ויחזור מטת החטהשיעקור
 טשלי על מופב אית לפתאים לתת ד"א האמצעית. לררך ויחוור מלבו הפתיות שתעקרכדי

 ונעל והכינה והטומר החכטה למדרגת 119[ ]8 הארם להניע הפ הטשלים רקשלמה"
 קשפ ואח"כ עצטך קשפ וע"ד ומקובלת ראויה תוכהה להוכיח יטל הללוהטדרעת
 ררך אותו אפרש אני יקנה. תחנלות וננון לקח ויוסף הכס ישסע )זץ(אחרים6:
 לפתאים לתת טתחלה שאטר לפי טוכח הגדול גם ויהי הקפן את הזכיה הריופמשל
 וכמוהו מחשבות כמו תחבולות פעם וגו'. ,ח ויוסף חכם ישטע לו סמך וגו'ערמה
 ה,( ח' )שה"ש טנז' יהיה או4 נסחשכותיו כסו כתחנולותיו מתהפך "'נ( ל"ז)איוב
 סעיפי טשלח הנבון כן מקרביה ילדיה טשלחת הרה אשה כמו כי אסך הבלחךשטה

 להבין )1( כרי תחבולות קונה הנבק וכן לקח ומוסיף שומע והחכם מלבומחשבותיו
 בפרשת טתבארת וחידה משל ר"ל ומליצה משל והירותם. חכמים דברי וטליצהטשל

 כי כ"ג( ס"ס ומראשית מגזרת והמליצה טשל ומשול תירה חור ארם בן י"0)יחזקאל
 נקרא ולכך כהבנתם נרולה התכוננות הארם צריך עסוקים דברים והם בימתםהטליץ

 אפילו וחירותם חכמים דברי ובמדרשי לזה. ,ה דבר הסבין הוא מליץהסהורגמ!
 צריכה ת"ח של שיחתן אז"ל6 וכבר ההורה כל כנגד שקולה ת"ח של חוליןשיחת
 לו מוסיפים תורה נדברי המתלוצץ שכל טליצה התורה נקראת אז"לט עורתלטוד,
 חכמה דעת ראשית ה' יראת )ז( : יליץ הוא ללצים אם לייר( )גי שנאסרליצנות
 ומ"ש" טתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת הפאו שיראת כל ע"רפ! נוו. אויליםומוסר
 החכמה ,בל בו יש כח שיחכם קורם החכם כי מתפרש יראה אין הנטה איןאם
 חכם עליה תהא טה ,1 פיפה כם"ש1' הבריאה מהתחלת כח אוחו הקג"ה גושנתן

 בגל אעשת 1כ! תשיט, טרומות שאר נרשמו ושם ש"א ל"ב סנהרר,ן * סאה, י,1
 פירוש זף' 8 וכבדיפ. שיטיים שם שנסצ* לא אם גש"ס אחד מקום אלא ארשום שלאפקס
 וחש הרטגיים *"ל 4 לעווענפהאל. הר"א שיי לאוח וכינו עזת אשר גירונד' יונהרכינו

 ,ך'ב. 1ה'ז נדה *1 נ"א. נף פ,,3 שם 11 י"א. ט' מ"ג עות פי A~O פררשי ,ך'ב. כ"א סרנה ' טשלי. מררש י ע1ב. ק"ז נ"מ 8 טאירי. זףי ' ה"ב. *"ה רעותנהלכות
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8 1-ינ א,מש*

 אין כי יראה בו אין זה כח בארם אין אם יראה אק חכטה אק אם ומעם טפשאו
 בו שנתן כח אוהו ויצא מתחלתו השם וירא זה כח בו כשיש אבל חטא יראבור

 ליראה הקרים שלא פי' סעדיה! ורביי תמיד. מתקייטת חכמתו אז לפועלהקב"ה
 חכטה ראשית י'( קי"א )תהלים רע"ה מ"ש הפעם אלא לחכוכה שתקדיםמטביל
 ראשיתה והרעת שהחבטה לך לומר דעת ראשית ה' יראת ננו ושלמה ה'יראת
 ו'( ו' )עסופ. יטשחו שמנים וראשית כסו ראשית טפרש אולי הי, יראת היאוטובה
 תפאו שיראת כל מיצאז.'ל פירש זייל2 זה והגאון כ"ג(. ל' )יצמות ראשנשטים
 ומוסר חכמה לי. שנראה מה כתכתי וכבר מתקימת הכמתו לחכמתוקורסת
 עושים הם מעשים כי דעת ראשית ה' יראת שאטר למה מעם נתינת הוא כזו.אוילים
 החכמה בוזים פיצעם סררך אוילים י"ז( ן ק' )תהלים כטר"א חטא יראי שאינםהאוילים
 הורגלו שלא והאוילים מפא ירא להיות האדם מלמדים והטומר החכטה כיוהטומר
 בני שסע )וש( : פבעם להכריח שלא הטומר ובוזים בחכמה בועטים הם חפאביראת
 תפוש ואל ואמך אביך טוסר בני שמע טשפפו אסך. תורת תפש ואל אביךטומר
 כיה )ויקרא וכמוהוהורתם

 ל""
 אכלך תתן לא ובמרבית בנשך 6 תת! לא כספך את

 והטוסר עמסיך[, אכלך תתן לא ונטרבית ננשך לו תתן לא אכלך ואת כספך אתשמשסע
 אשרי א'( א' )תהלים כטר"א הטוסר והקרים עשה טצות זו והתורה אזהרהע

 ובטררש5 חפצו. ה' נחורת אם כי כתריה וכתי' רשעים בעצת הלך לא אשרהאיש
 ע"ד שבע"פ תורה זו אטך תורת תפוש ואל שככתב תורה זו אביך מוסר בנישמע
 שאין כטו בה יסתפק שלא להזהיר אמך בתורת שבע"פ תורה וכינה לטסורת4 אםיש
 שעושים המחגות ועל הנזירות ועל התקנות על ואפי' שילרתו באסו טסתפקארם
 כבר בישז לנני יוחנן ר' שאל שנהגו6 מקום בפ' טצינו וכן אוטר, הוא ישראלחכמי
 : רבה6 בויקרא כראי' וגו' אכיך מוסר בני שטע וכתיב כן אבהתי עלייהוקבי6
 אישי י6ה ל"ר( כ"פ )בראשית סמי לגרגרתיך. וענקים לראשך הם חן 6ית כי)פ(
 אשך, טלטרים ואסך שאביך והתורה המוסר הם לראשך חן דבר. כחיבור והפעםאלי

 ויבוא כצואר התלוי החלי הוא ענקים גרנרת. יקרא הגרון פביכות לגרגרותיךוענקים
 בתורה יעסוק 6יה לו ואין לררך יוצא ארם אם 7 סוטה מסכת בסוף הגרון. תחת 1[ 1 ע]ש

 )דברים מגז' תבא8. אל חפאים יפתוך אם כני )ק : לראשך הם חן לוית כישכאטר
 ע"ר והכתוי לאל"ף הפעל למ"ר ונהפכה הפעל פ"א ונעלמה לו תאבה לא , פ'(י"ג

 לרם נארנה אתנו לכה יאסרו אם )יא( : נפשי תבא אל כסורם ר( ט"פ)כראשית
 דרך שכן חנם, לנקי נצפנה דם. שפוך לסע! נארבה לרם נארכה חנם. לנקינצפנה
 פתע דרכים עוברי על שיצאו כטהכואות IDSY ומומנין וצופנים אורביפ דמיםשופכים
 חיים נכלעם הכתוב טשפפ בור. כיורדי ותמיטים חיים כשאול ננלעם )יב( :פתאום
 על זו פרשה טתפריח ש9 ר ד ט ב 1 שלסים. כטו תטיטים ופעמים בור, כיורריותמיטים
 פעם וזה כסף בעשרים לישט;אל.ס ומכרוהו לבור אחיו שהורירוהו הצדיקיופף
 לטעלה שאטר וסח ש9 ר ד ם ב כדאיתא שלל. בתינו נטלא נטצא יקר הון כל)ע(

 כ"א נטי י"א מי מיג לאכות בפירושו ג"כ הזח ובלשון חמחבר חרב שרש כן1
 לאכות נ*ירוש1 דבריו חבוא והרב ויל רס"ג היים י רס"ג. של ודרושו ג"כ חכיא י"אונטשים
 פשקי. טדרוו * תאנח. כג"י * ע"ב. ס"1 י ל'. פרשת רבה ושמון שכ"ל ואפשר כזהטר"ש טמאתי לא רבה בהקיא * ע"ב. נ' * ע.א. ד' סגהררין 4 ששלי. סררש * חז"ל.ג5קום
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 ינ-כ א,משלי4
 ככפיר וצדיקים א'( )כ"ח ע"ר חנם לנקי נצפנה שאטר אחר רבים לשוןננלעם
 ופעם והמור, שור לי ויהי ו'( ל"ב )כראשית כפעם הכלל שם לנקי יהיה אויכטת
 הוא לנקי שצפינתם עליהם צווח הכתוב אלא בן יאסרו שהם לא חנם לנקינצפנה
 תפיל ערלך ר"ל לכלו. יהיה אחר כש בהוכם תפיל גורלך )יד( וריקם:]חינם[
 ! ר"ל טלשון והוא שותפות. תרצה אס לכלת יהיה א' כיס חלוקה, תרצה אםבתוכפ

 מנין כלומר תכוסו נפשות במכסת די( יייכ )שמות טגז' ד"א לכיס. שהפילושנים
 בדרך תלך אל בגי )פו( : וכוסי הלקי טנת ה'( פ"ז )תהלים טמ' וי"א אחד.וחלק
 ללכת לך שאין דייך לא והפעם בשמ"א בדרך כי"ח טנתיגתם. רנלך מנעאתם
 אלא אתם חי אל כעולם ררך נשום אלא דם ארוב ררך שהיא אתם הידועהבררך
 שלא ואעפ"י רם. לשפך ויטהרו ירוצו לרע רגליהם כי )פז( : מנתיבותם רנלךטנע

 חלך לא הרשות דרך אחרת בדרך אלא רם ארוב בררך אתם ללכת לפתותךהתחילו
 פי' סעדיה ורבינו וגום. ירוצו לרע רגליהם כי תחלתם על יוכיח סופם כיאתם
 דם לשפוך וימהרו ירוצו לנפשם לרע רנליהם כי עצמם ההפאים על זהפסוק
 פי' ויהיהעצטם5

 פס"
 חנם כי )ין( : שאחריו הפסוקים כעין עצמם החפא.ם על זה

 הציידים והם טצרתא. פריסא מק ארי כתרגוטו כנף. בעל כל בעיני הרשתמוורה
 של לרמם לנפשתם. יצפה יארבו לרמם והם )ית( ווש"ה ניארבו[ העופות שללרטם
 בוצע יקח. נעליו נפש את בצע. בצע כל ארחות כן ~מ( : שאסרנו כסוהעופות
 וכלע"ז יבצע כי חנף תקות טה כי ח'( כ"ז )איוב כטו ועושק ותאוה חטרה עניןבצע

 שפי' כסף בצע י"פ( ה' )שופפים מן נמר והלשון קונדי"סייא4קוכדי"סייאן
 הכסף שוכר ביצועי! יתה בצעי מתים אותה פתות וי( בי )ויקרא טתרגום כסףחתיכת
 כ"ו( ל"ז )בראשית ותרגום החתיכה שם על החסרה ונקיא לממכע חתיכות ממפועושין
 כייר( ה' לצם כמו ימית פירוש יקח בעליו נפש את לגא. ניתהנא טמון מה בצעמה
 מה כי חי( כ"ז )איוב כמר"א בצע בוצע כל אורחות כן פ"א אלהים. אותו לקהכי

 הגול. על אלא המבול יור של רינם גזר נחתם לא ואן"ל5 וט' יבצע כי חנףתקות
 כל ננזל זה בעליו ררשו6 ורו"ל בעליו, הוא הרי שגולו שאתר בעליו נפשופעם
 את בצע בוצע כל אורחות כן שנאסר מטנו נשמתו גחל כאלו טחבירו פרופההגוזל
 אורבים הציירים כטו המשל יביא ועתה קמאי. טסכת בסוף כראי' nps בעליונפש

 אין הראשון לפירוש אכל הגדולים, נפשות לוקח בצע בוצע כן עופות שללנפשותם
 אורב עצמו הבוצע והנטשל העוף ~פש אורב הצייר הטשל כי למשל רומההנמשל
 הציירים על לא העופות על לנפשותם יצפנו יארובו לרמם והס נפרש לא אםלעצטו
 יארונו לדמם הטכבר ולא הבר את לראות שררכם העופות והם ]1205!כלומר
 נטקום קולה. תת! ברחובות תרנה בחוץ חכמות )כ( : לנפשותם יצפנו " הטארביגרסו
 טנקשיה. לכל נטצאת שהיא הפעם קולה טהחכמות אחת כל תתן ושביםעוברים
 בחוץ חכטות שנאמר בגלוי עליו טכרזת תורתו בפתר בתורה העוסק כל קפן5בסוער
 מדרשות ונבתי כנסיות בבתי שיושבים ת"ח אלו קולה תתן ברחובות וכטדרש0!הרונה.

 17. ע' באכרם פחר' תערבי פירושו ע" י רלבינ. ע" 2 ט"ר. י פ' כתיבות יטשל ש'1
 גע4 גי צ"ל ש* ' ע"א. קיש ' ע"א. קי"ג ב"ס 6 שיא. ק"ח מנחדרין י סבוא. ש"*

 פשלי. טדדש 6! עזב. פיו 8השארב.
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6 כא-כו א,משלי

 אמריה בעיר שערים בפתחי תקרא הומיות בראש )כא( : תורה ברברי קולןוטשטי*ק
 גדולה המיה נשמעת שם שיש רב המון שסרוב הוטיות חוצות בראש טשפפותאמר.
 וי"ט. והשנים. העוברים מפני שערים טעם תאמר, אטריה בעיר שעריםבפתחי

 או פתוחים כשהשערים שערים בפתחי והמעם בעיר. או שערש נפתחישמשפטו
 אומרת היא ומה פתח. במקום בצרי המי'ם תאסר, סגורים. כשהשעריםבעיר
 ער דעת. ישנאו וכסילים להם חטרו לצון ולצים פתי תאהבו פתים טחי ער)כב(
 הטרי. כבית סרי תהי אל ח'( ב' )יחזקאל נטו הפתיות שם סחי תאהבו פתאיםטתי
 מתלוצצים והם להם חמדו שלצון לפי לצים נקראים כן על כי להם, חמרו לצוןולצים

 לץ יהיר ור כייר( כ"א )להלן כד"א רוחם תסות גאותם ע"י אדם בני עלומלעינים
 לתוכחתי תשובו )כנ( : שונאהו נדבר חפץ שאינו מ. כי דעת, ישנאו וכסיליםשטו.
 ומלת לתוכחתי תשונו מתי שמשפטו י"מ9 אתכם. דברי אוריעה רותי לכס אשעההנה
 וטשפטו חסרה התנאי אות תהיה או שנים בטקום עומדת שלפניו נמסוק האמורמתי
 וחיה. טצותי שטור ד'( )ד' ובהפך צווי נטקום ' עומד עתיד " ד"א תשובו.אס

 לתוכחתי ומעם הוא. אח. לי אמרי י"נ( כ' )בראשית לס"ד כסו לתוכחתיולמ"ר
 שאתם התוכחה א'( ב' )חבקוק תוכחתי על. אשיב ומה אתכם, מוכיח שאניהתוכחה
 )תהלים ה' תפלתי שטעה ז'( נ"ו )ישעיה תפלתי בבית ושטחתים וכטוהו אותי,טוכיחים
 שקראתי הפסוקים טעם טקשיב. ואין ידי נפיתי ותמאס קראתי יען )כד( : י'(ל"ט
 ותפרעו )כה( סקשינ: ואין אלי למור לכם לרמוז ירי נפיתי לשמוע, שאנתם6אתכם
 המנילה את הקורא כענין עצתי בהיפך שעשיתם אניתם. לא ותוכחתי עצתיכל

 באירכם אני נם )כ0 בם עונשי יהיה ומה 1. לקבלה אביתם, לא והוכחתילמפרעיי.
 להפליג נ'( פ' )שמות ה' יד הנה מג~' ירי נסיתי וי"מ8 פחדכם. נבוא אלעגאשחק
 דעת לא ללבם שטו לא וענויים הרויים מיני בכל אותם שטוכחת שאעפ"ינתוכחת
 לישראל להם קורא שהיה ירמיה זה ותמאנו קראתי יען במררש9 תבונה.ולא

 ואין ידי ונטיתי י"א( 1' מכריה סוררת כתף ויתנו להקשיב ויטאנו תשונה לעשותבירושלם
 בידו אש נחלי והיו ומחצה שנים שש ירושלם על פשוטה ירו שהיתה גבריאל זהטקשיב
 רבה9 ובבראשית הקשיבו. ולא תשובה לעשות להם והטחין בחמה לזורקןובקש
 התכונן כנב( אי )בראשית אלהים ה' ויבן האשה, על עצתי כל ותפרעו פסוקרורש
 מן ולא ראשה מוקפת תהא שלא הראש טן אותה אננה לא אמר אותה לבראמהיכן
 תהא שלא הפה מן ולא צייתנית תהא שלא האחן מן ולא סקרנית תהא שלאהעין

 מן ולא טשמשנית תהא שלא היד מן ולא קנאית תהא שלא הלב מן ולארנרנית
 אותו ערום שהוא בשעה שאפילו באדם צנוע טטקום אלא פרטנית תהא שלאהרגל
 צנועה הוי צרעה הוי לה אומר היה בה מרא שהיה ואבר אבר כל ועל מכוסהטקום
 טוקפת היא והרי הראש טן אותה בראתי לא ד"א עצתי. כל ותפרעו הכיואפילו
 סקרנית היא והרי העין מן ולא נרון נפויות ותלכנה פ"נ( ג' )ישעיה שנאמרראשה
 )כראשית שנאמר צייתנית היא והרי האוון ט! ולא עינים וממקרות )שם(שנאסר
 Rt~S )'טס שנאטר קנאית היא והרי הלכ טן ולא האהל פתח שופעת ושרה י'(י"ה
 ותגנב א'( ל' )שם שנאטר טשמיצנית היא והרי היר מן ולא באחותה רחל ותקנאי"ס(

 אימא. צ"ל thw1 איי ככ"י * טאירי. עי, 9 לראנ"ע. כטיוחם עיי 9 מאירי. יי'
 י'ח. 8' *ן משלי. סררש ' שם. 9 תאירי. ע" ' vo. פ"נ *מגלח וסאב. פגשיי
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 א-5 ב כן--לנ אטשי6

 ותצא א'( ל"ד )ברא' שנאסר פרסנית היא והרי הרגל טן ולא התרפים את רחל]1206[
 כענין הארץ מן יעלה ואיר ו'( נ' )בראשית טלשון אשחק, באירכם אני נם ע"כ.דינה

 ענין כפל פחדכם, כבוא אלעג חסר. וזה מלא שזה אלא ! וערפל עק יום פ"ו( א')צפניה
 וצוקה. צרה עליכם נבוא יאתה כסופה ואירכם פחרכם נששה בנת עכז( שתות:במלוה
 כסופה ואירכם עם שקול והוא פתאום העולה ענין כיבואה וכעס שפיים נטההתחיל
 הטשי6 ולכך הוה בעולם לעונשם רמוז האיר פירש ז"ל ן 1 א ג ה י ד ע ס ב ר 1יאחה.
 ולכך הכא בעולם לעונשם רטז והפתר סופה ביום כסער יי'ד( א' )עטום כד"אלסופה
 מטרחק ולשואה פקודה ליום תעשו ומה נ'( פיו )ישעיה כטדייא לשואההמצילו
 נשטים יושב הם, שהיקות' ד' אשחק באירכם אני גם תלים8 בטררשתטא2.
 י"נ( לי'1 )שם יוטו יבוא כי ראה כי לו ישחק ה' ד'( ב' )תהליםישחק
 אז )כה( : אשחק באירכם אני גם פ'( נ"ט )שם לטו תשחק ה'ואתה
 הפו לא הבחרות כיסי כעודם כי יטצאנני. ולא ישחרנני אענה ולאיקראנני
 למה זקן כשהוא תורה והלטר , זקנה עליהם שקפצה עד מוסר לשסועאזנם
 התכסה כי אענה ולא יקראנני פעם או סחוק6. נייר על כתובה לדיו דומההוא

 הזה ושהעולם וחכמה6 ורעת וחששן טעשה אין כשאול כי ימצאנה לא שאזאוסרת
 אותה ילמרו לא ואם העליונה והחכמה הדעת ארם בני ילמדו ובו הטעשה עולםהוא

 : אחר פעם לומר החכמה וחורה 7 1 ע י הכא. בעולם ללוטדה יוכלו לא הזהבעולם
 תונחתי. כל נאצו לעצתי אבו לא )ל( בחרו לא הי ויראת רעת שנאו בי תחת)כפ(
 טפרי ויאכלו )לא( עונשם יהיה טה תוכחתי. כל נאצו לקבלה, לעצתי אבולא

 ני )לב( : ונו' כררכיו לאיש לתת "'פ( ל"ב )ירמיה כטד"א ישבעו. ומטעצתיהםדרכם
 שובו כ"כ( נ' )ירמיה מנז' משובת תאברם. כסילים ושלות תהרגם פתיםטשובת
 שלוה ובכסילים טשונה בפתאים אטר לכך ואולי שלוחא, תרגו' ושלות שובביםבנים
 נענש אינו כן על הספר בראש פירשתי כאשר הפתי מעונש הכסיל עונש גדולכי

 פ"0 ל' )ישעיה טנז' טשונת ד"א8 השגגה. על אף והכסיל הטזיר על אלאהפתי
 שרואים לפי והפעם בגד, בוגדי כל ש6 א'( י"ב )ירמיה טגז' ושלות ונחתבשובה
 תאותם אחר הולכים כן על חוסן לעולם כי בנפשותם מדמים ושקפים שלויםעצטם
 ושאנן בפח ישכן ימ ושומע )לנ( : ותאברם תהרגם ומשונתם שלותם אומרנמצאת
 : רעהמפחד

ב.
 כאדם התנאי דרך על אם סלת אתך. תצפ! וטצותי אטרי תקח אם כני)א(

 תנין אז והשכר תנאי הראשונים פסוקים ד' וכל וכך9 כך תעשה אם לחבירוהאומר
 תצפון ומצותי פעם וזה היפכ לשופרם תקבלם כלומר אטרי, תקח אם בני ה'.יראת
 היה אתך תצפון וטצותי אטרי כשתקח בני אתה תקרא אימתי ש0' ר ד ט ב 1אתך.

 לכת, בהצנע בתורה יגע תהא כך ומצפינה מרגלית לו שיש כאדם ומהבנםטצפינם
 להקשיב )ב( : המצוה לשם אלא המצוות בעשיית הארם כינת תהיה שלאהפעם

 פיד אשת * כקרא. 4 פ"י. ' 20. 1 ואכער טחה ע' 1 להראב"ע. כם,יהס ,ף,1
 מאירי. עיי 8 פף. קראתי 'ען קאי דליל אקרא י ". ט' בקחלת רקרא לישגא 8פ"י.
 *"ז. דבה רבבים יצא ומקנסו הכי ג"כ *ירש יש"י " 1"8.'
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ז ב-ו ב,טשלי
 רבר להבין כרי בה ולהתכונן תורה מטלמרך לשמוע לתבונה. לנך תפה אצךלחכטה
 והתבונה החכטה טעלת להשיג נכנדים סרסורים שני והאחז הלב א"כ דברטוצך
 לחכמה האזן וייחם כלו. רמי לו נותן חרשו ארז"ל1 מאד גדולה האזן שמעלתאפס
 כי )ג( : דבר טתוך רבר להוציא מבין והלב סרבו החכמה שוסע שהאזן לתבונהוהלנ
 החכטה על שיתפלל 9 ז"ל יונה רבינו פירש קולך. תתן לתבונה תקרא לבינהאם
 ב'( קפ'יז )תהלים כמד"א תקרא פעם וזה אליה ושישיג בה שיצליח אלהיוספני
 ככסף תבקשנה אם )ד( : בצרי אם כסו לבינה אם כי ררשוג ורז"ל אקראובימי

 אבל תבואתה ומחרוץ כסף מסחר סחרה פוב החכמה כי האטת תחפשנה.וכטפסנים
 שאין לפי פעם ומה ישאג כאריה י'( י"א )הושע כטר"א בקפן נתלה נדולמצי'
 כלפי ישאג כאריה ואומרים ממשילים אנו האריה משאנת גרולה שאגהאצלע
 לאהוב הזהירנו כן על והספמונים הכסף לאהוב אדם בני שפבע לפי כן מעלה 121[]8

 במתחנכים מדברת הפרשה 4 ד"א מאד. מהם גדולה שהחכמה ואע"פ כאהבתםהחכמה
 ככסף לבקשה מנהירם כז על מהחכמה גדולים והמפמונים הכטף יחשבו והםללמור
 יש יתרה תוספת כי ידעו החכטה בשביל כשיבואו טעצמם והם כטפטוניםולחפשה
 המון כבקשת ככסף תנקשנה אם הפסוק פעם 6 ד"א והטפטונים. הכסף עללחכמה
 המר אינו וכמפמונימ ככסף שטר ושצאת תחפשנה המפטומם וכאהבתם הכסףהעם
 העולם בענייני המתעסקים הסוהרים כסו ככסף תבקשנה אם וי"ט6 בכך. המוזהרעל
 כן להרויה מנמתם רק עשיר נין עני בין שיהיה מי עמל יסחרו אם יחושושלא
 ארם שצריך שכשם השכלהי8 מלמדי טכל שנאמר אדם סכל הלמד חכםאיזהו
 תבקשנה אם וכד"א תאבד שלא נתלמודו ליזהר צריך כן תאבר שלא בסלעולהזהר
 לאבדו קשה כסף מה אי ,נותם קשים תורה דנרי אף לקנותו קשה כטף טהככטף
 כוהכ לקמתן קשים וזכוכית זהב יערכנה לא י"1( כ"ח )איוכ וויל לאברן וחים הורה דנריאף

 תורה הן ואלו חווק צריכין ד' ת"ר פי' ברכות0! ובטסכת 9. ע"כ כזכוכית לאנרןומחים
 הולך את אין אם ככסף תבקשנה אם ובמדרשם ארץ. ודרך ותפלה פוכיםומעשים
 תורה למקום גולה הוי אוטר נהורי ר' תנינ21' חטן אחריךו באה אינה היא אףאחריה
 תבין אז )זן( ככסף: תבקשנה אם אוטר שלמה לפיי אחריך תבוא שהיא תאמרואל
 1י"מ8! תמצא. המעלות שבכל הגדולה המעלה שהיא תמצא. אלהים ורעת ה'יראת
 שלהבת נטו אלהים, למצות. בה סטך ולא וגדולה שליסה רעת תמצא אלהיםודעת
 דעת טפיו חכטה יתן ה' כי )ו( י"א(: פ' )תהלים אל ם וענפיה ו'( ח' )שה"שיה

 למ"ש טעם זה פסוק אומר נטצאת לנותנה4! והוראה שבה מתן מתנה והסקכלאנונה.
 כי והתכונה והדעת החכטה אחר לרדוף אדם להזהיר "! רייא תמצא. אלהיםודעת
 טה 6י נרה בסוף וכא"ש לענריו בה שחונן וסתנה הנ"ה טפי שהם להם גרועהמעלה
 ולא כן עשו הרבה ואמרו והשינו כסחורה ויסעפ בישיבה ירבה ויתחכם אדםיעשה
 ה' כי שנאמר שלו שהחכטה טסי רחמים יבקש אלהי בסיוע הדבר והעמירוהועילו
 לנך תפה אונך לחכמה להקשיב כנגד תכין אז פסוק כי אומר ואני וט'. חכמהיתן

 שאירי. ע" י ילעיג. ע" 4 ע"א. כ"ז 3רכ1ת 8 בגרפס ש, 2 ע"ג פי" 3,ק1
 ותלשון ע"א ט"ו חגיגת הש"ס דברי עיפ ' טנא. פ"ר אבות 8 ש. בכ"י ' רלגיג. עיי6

 ע"ב. ע' '1 ד'. פ' .41ח רגיש ועיי שפ *1 למתפח. ככ"י *1 בזח.ביאר יופי חסכלול אף '1 "ח. סי פ"ר אנות 18 משלי. מדרש 11 ע"ב ל"3 10 קבת.טשתה
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 ו-י ב,משף8
 סיני הר נטעמד והרי יראה אין חכמה אין אם חכמה אין יראה אין אם כי לתכונהן
 חכטה, יתן ה' כי וגוי. האלהים כא אתכם נסות לבעבור בי כ'( כ' )ששת אומד הוא'

 e~D והנה כך. על רחמים שיבקש ז"ל1 ריי שפי' ו וכס תקרא לבינה אם'כגנד
 כל את אלהים וירבר א'( כ' )שם כד"א ותנונה, דעת מפץ טסייעהו4 נרהבסוף

 : בו אדבר פה אל פה ח'( י"ג )נטדנר כסשה ואומר לאטר האלההדברים
 יצפן )"

 תחפשנה ונטפטונים ככסף תבקשנה אם כנגר תום. להלכי 6גן הוערהלישרות
 לך9 לך פרשה נתנחומא בלבו. צפונה תהיה כטפמעים אווזה שמחפשובזכות
 )בראשית שנאסר וקייטה אכרהס שבא ער התורה את הקב"ה IDY העולם נברא שלאעד
 מצטווח שבה יש טגזרת תושיה נקראת והתורה בקולי אברהם שמע אשר עקב ה'(כ"ז

 ט"ו( ני )ירמיה מנזרת תושיה ]פירשן ו"ל5 ור"י הבא. בעולם הנפש וקיום וקיוטוהעולס
 לפי תושיה שטה נקרא לטה ]אמרו[ ורן"ל4 העולם. יסור שאתורה אשיותיהנפלו

 שעתיד תורה אותה אסו ממעי מצר שארם טשעה בטררש5 אדם. של כהושטתשת
 סגי, זה טגן טה תום להולכי סגן תושיה לישרים יצפון נאסר לכך לו צפונהללטור
 ודרך משפפ ארחות לנצור )ה( : בה שעוסק האדם על סגינה התורה כך האדםעל

 ודרך טשפט אורחות לנצור צריך ברין אר6 נתטנה אם ש' ר ר מ ישטור.חסיריו
 גדין היושב שכל מכאן לשאול טלירד משתטרין דרכיו כן עשה אס ישמורחסידיו
 לאטתו הדין והוציא וכה אם טלטפה וגיהנם טלטעלה השסים לו (rtPpt דברים'עני
 רגלי ]כתון ישטור, חסיריו ודרך 121[ ]6 ע"כ. בידיהם נמטר לאו ואם סשמה6ניצל
 שוסע החסיר כי י'( צ"ז )תהלים חסיריו נפשות שומר ט'( ב' )ש"א ישטורחסיריו
 שסרה פעם וזה מעולה שטירה צריך כן על אדם סכני נעלב והוא משיב ואיתחרפהו
 מעגל כל ומישרים וטשפפ צדק תבין אז )בו( : ב'( פ"ו )שם אני חסיד כינפשי
 ועליהם הראשונים הפסוקים ד' כל העליון התנאי על מוסב שהוא לפרש מכלפוב.
 צדק תבין אז אחר שכר ועוד כן שאחר הפסוקים וכל ה' יראת תבין אן השכרבא

 בלבך חכטה חבוא כי )י( שאחריו טה על טוסב שדכא לפרש ונוכל וגו'וטשפט
 כאחרונה והשכר תהלה התנאי פעטים להזכיר המקרא דרך כי ינעם. לנפשךודעת
 יי'ב( נ"נ )ישעיה כסו בראשונה והשכר אבותיך, את אהב כי ותחת ל"ז( ר' )דנריםכמו
 נפשו, למות הערה אשר תחת שלל יחלק עצוטים ואת נרבים לו pSnwלכן

 ז"ל8 הנגיד וכתי מנשול. סכלי ישר ררך כלי נקרא מעגל רבים.וכמוהו
 קריב ~שן בעגלא מענין ובטהירות במרוצה בו ללכת הארם שיכול לפי בןשנקרא
 בלבך תכסה תבוא כי בפסוק לנפש הלב והקדים בנקל. בו ללכת יכולות הענקתוכן
 תנוא ופעם נפשך. ובכל לבבך נכל אלהיך ה' את ואהבת ה'( וי )רברים דרךעל
 כמו זכר לשון ינעם, לנמשך ורעת אוחו8. טסייעק לפהר שהכא מעצמה גאהכאלו
 ללטור הארם כשיתחיל והאמת רעת ולימור פעמו או ו'(. י"ר )להלן נקל ~נקורעת
 שיבקש ואחר הלמוד בע.ניו קשה הופ עצום ופורח גדול עטל הלימור שצריךמחטת
 אמר ולכך ינעם, לנפשך ורעת בלבך חכמה תבוא כי הה"ד עליו ויתכסס יערבווימצא
 עמל בלא בלבך החכמה שתבוס זו לטעלה כשתגיע כלסר תביא אסר ולאתבוא

 ליחא. אנח רבים שירחש 8 תרבריפ. אחה nrrv 8 טשלי. בפירוש ,חח רבית.1
 ע"א. ק'1 שבת 'טבע. ע" 8 כל. על גטי ' ע"א. ז' סנחדרק וע' שם 8 שלי. טררש 8 י"א. כש1 סנחררין4
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9 י-!ט ב,משלי

 תשמר טיסה )יא( ישטעאל1: כלשון רפה כפ"ה ורעת עליך, תנעם אזויניעה
 טזטה התורה ונקראת זטם כאשר י"פ( י"ס )דברים מגזרת מזמה תנצרכה. תנונהעליך
 ובין טונה מחשכה בין הכתו' והבריל מחשבה. ירי על תורה לעסקי יורד שהואלפי

 עצת ומתרגמי' עכירה בהרהור היא זמה י"ז( י"ח )ויקרא כד"א האחרתטחשבה
 במחשכת הרבים המנטתה עשותה o~'a י"א )ירמיה בהיפך הענין שמצי' ואעיפהיא חטאיי

 הפרשה ופעם כן, אינו סקוטית רוב מ"מ טובה במחשכה הזמה עשיית ולאעבירה
 פעם וייט2 אח"כ. האמורים הדברים מכל הארם ונוצרים שומרים והתבונהשהמזימה
 זימה טדנר דורש פ"א8 ע"ז ובטם' תנצרכה. תבונה אז המומה שומר כשאתההפסוק
 אותו טצלה שהתבונה און כל לצדיק יאונה לא כי התבונה ותנצרכה עליךתשטור
 רע מררך להצילך )יב( שם: האטור יונתן ור' יוחנן רי כמעשה היצר עליוטלהתגבר
 דייא4 שוים, ולשונו פיו שאין כלוטר תואר או שם תהפוכות תהפוכות. טדנרטאיש

 לרע אוסרים ד"א5 להן. ומהפכו לאו ללאו, וטהפכו הן שאומר בדיבורו עומדשאינו
 שעוזבם להם די ולא חשך. בדרכי ללכת ישר ארחות העוזבים )ינ( : יע ולטובפוב
 חשך: בררכי ללכת פעם וזה עקלקלות אורחות שהולכים אלא הישרדרך
 כסרות יגילו והפעם תואר לפרש נוכל רע. בתהפוכות יגילו רע לעשות השמחים)יד(
 כעולם שיש ונסלחמה נתגר יגילו והפעם שם לפרש וטבל תהפוכות, שהםהרשע
 אפח במעגלותס. ונלוזים עקשים ארחתיהם אשר )סגו( רשע: טלחמות להלחםכדי

 ונלוזים ופעם במעגלותם, ונלוזים יתפרש וכן בה עובר כל יכשל שלהם סלולהאורח
 מעוקלים:כמו

 )ט"
 רעה אשה קרא החליקה. אמריה מנכריה זרה מאשה להצילך

 לספר והתחיל ומולדתה מעטה ונכריה זרה היא כאילו מעשיה לפי ונכריהזרה
 אלוף העוזבת )ט( : האנשים ולמתות להסית כדי אמריה שטחלקת הרעותסדותיה
 מענין באלוף תבטחו אל ה'( ז' )מיכה מנזרת שכחה. אלהיה ברית ואתנעוריה
 כי כיהודה כאלוף ד( פ' )זכריה מענין דייא6 ך1228[ בעלה. על רומז והואהחברה
 כאילו בעלה ברית שהשוכחת ללמדך שכחה. אלהיה נריח ואת אשתו. ארוןהנעל
 )מלאכי ואוטר צווח הכתוב אשתו את השוכח בבעל מצינו וכן אלהיה בריתשוכחת

 ה' כי על מה על ואמיתם מירכם רצון ולקחת הטנחה אל פנות עוד מאי! י"ג(ב'
 והנה בריתך. ואשת חברתך והיא כה בגרת אתה אשר נעוריך אשת ובי! מנךהעיד
 אוכלתםל אש זכו לא ואם ביניהם יה זכו ואשה איש ביניהם שמו טשתףהקב"ה

 אלהיה ברית ואת הוי שלה אות במלת אות הפסק שאין איש טשל גדול אשהושל
 טחטאות חלקו אלא אהבתך מרוב אמריה שחלקת תחשונ לא ידול ופעםשכחה.
 תחת ואם אלהיה ברית ושכחה נעוריה אלוף עובה שהרי לך תדע לבה וקרבפיה
 כי )יה( : בה תבטח אל כן על אחרים תקח הזרים תחת כ"ש זרים את תקחאישה
 שהוא מות אל שחה עצטה האשה כלומר טעגלתיה. רפא.ם וא" ביתה מות אלשחה
 " מרפיון נ'( ט"ו )ירמיה מגזרת המתים הם רפאים, ואל יוצא. ולא עומד פועל ושחהביתה
 אליה באיפ כל פי' חיים. ארחות ישיגו ולא ישובון לא באיה כל )יט( : )מעגלותיה(ירים.
 באיה כל 9 ד"א קכורתם. תהיה שם אלא טשס ישוכו לא או כתמוכה ישובולא

 עיי ' י'ש. * מאירי. עי' ' לש"י. ש' 4 ע"ב. י"י ' יש". ש' 1 מבא. י,1
 טאירי. עי' 9 רפיון. בכ"י 6 עיט. 1*זשפח
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 א-ב ג, יפ-כב* faמשלי10

 או שם חיים אורחות ישית ולא ביתה, באי כל כלוטר לטעלה האמור ביתה אלטוסכ
 דלא טאחר וכי ישובון לא באיה כל הטינות על זה פסוק דרשו 1 ע"ז נטם'תואר.
 טתוך פי' חיים אורחות ישיגו לא ישובו ואם קאטר הכי אלא ישיגון טהיכןישונון
 וארחות טובים בדרך תלך לטען )כ( : עליהם מלך נירת וזו יצרם וכפייתצרתם
 וטלטדתך רע סכל עליך ששומרת עליך תשטור סוטה על מוסב זה תשמר.צדיקים
 את השוכר פרק בטציעא תשטור. צדיקים ואורחות תובה בררך שתלךלהועיל
 אתו לגליטייהו שקיל דחטרא חביתא שקולאי הנהו ליה תברו חק בר בר רבההאוטנין1
 פובים בדרך 'תלך למען אק אייל הכי דינא א"ל נליטייהו להו הב ליה אמר לרבאמרי
 הב !יל א"ל מידי לן ולית יוטא כולא ופיחיק אנן עניי ליה אסרו גליטייהו להויהב

 ישננו ישרים ני )כא( ע"כ: תשמור צדיקים ואורחות אק א"ל הכי דינא א"לאגרייהו
 כלוטר בה יותרו ותמימים הבא עולם ר"ל ההיים ארץ זה בה. יותרו ותטימיםארץ
 ענין 8 חז"ל שדרשו למה רוס! ואולי כה. שאת יתר להם יהיה ד"א בה.ישארו
 והלק חלקו נופל שזכה הצריק ובגיהינם מ"ע מקום לו יש אחר כל והרשעהצדיק
 ותמימים אוטר נטצאת בגיהנם חבירו וחלק חלקו נופל שנתחייב והרשע בנ"עחבירו
 ונוגדים יכרתו טארץ רשעים )כב( הרשעים אבל סחלקס יותר נופלים בה,יותרו
 מקוטם לפנות טשם  אותם עוקרים שנתחייבו ולפי שם היו כאילו סטנה.יסחו

 עוטר פועל שוה אלא ה' יסח גאים בית כ"ה( ת"ו )להלן מגו' טמנה יסחולצדיקים.
 : יוצא פעלוהאחר

ע*י
 לך השמר פ'( ד' )דברים כטד'יא לנך. יצר וטצותי תשכח אל תורתי נני)א(

 והתורה טלבבך יסורו ופן עיניך ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשךושטור
 תמיד נפיו שנור תלטודו שיהיה האדם צריך כי אעזבך ימים תעובני יום אםאומרת*
 שטחת מרוב הראשונה הפעם כי לשטה תורה תלמוד והחזרת מעמים כטה עליולחוור
 הוא ואילך שניה מפעם אבל חדש דבר אצלו הוא כי לשטור לבו אל יתןההכנה
 היום מצוך אנכי אשר מצותי אל תשסעו שסוע אם והיה דרשו" וכן הליסורלשם
 יוסיפו ושלום חיים ושנות ימים ארך כי )ב( : אותם שמעת היום כאילו בעיניךיהיו
 שנות ופעם תקצרנה. רשעים ושנות ימים תוסיף ה: יראת כ"י!( י' )להלן כמד"אלך,
 כ"1( כ"ז )להלן טמ' הנוספות שנות החי, הבשר ט"0 י"ג )ויקרא טג!' רפואה שנותחיים
ם טנז' עשר שנות לנערותך,וחיים (  בסס' החיים. נגד להלוך יורע לעני מה ח'( ו' 
 אדם של שנותיו אלו אלעזר א"ר וכוי חיים של שהם שנים יש וכי לו" נא סוףיומא

 מירא בן טספר אלא חיא קלא לאו 4 י"א. שיו חגיגה , ע"א וג נ ע.א ד1
 סם אם כחוב מצאו חסירים בסגלת לקיש בן  שמשן א"ר ג"כ מניא ברכות סוףובירושלמי
 1כ1 בלשון מ"י פ"נ לאבות בפירושו הביאו זצ"ל וחרב יזג, י"א רברים עה"ח וערשז, וא'תעשני
 זו דרשת סלאתי לא אכן הספר, בשם והית הפסוק על זה טדרש ג"כ טביא רשיי *אמש.
 כדיוטגמא בעיניך יחם שלא : תספרי מביא שסע בפרשת מצוך אנכי אשר הפסוק על אבלבספרי
 והלשון אלא הדברים חן והן עג"ל לקראתה רצים שהכל כחדשה אלא שפנה אדם שאיןישנה
 ע"א. ע"א 6 חשונה.חוא
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 גרנרותיך על קשרם יעזבוך אל ואטת חסד )נ( ]1226[ : לטובה מרעה לוושנהפכות
 עם אדם שעושה הפוב הוא וחסר ובסמונו בטפו חסדים נטילות לנך. לוח עלכתבם
 חסד חבירו עם אדם שעושה זה הדין שורת הוא ואטת הדין טשורת לפניםתבירו
 תתן כ'( ז. )סיכה טפרש וכן פובה, עסו שיעשה סי עם פובה שעושה ואטתמאתו
 ליעקב ונתינה השם מאת חסד היתה לאברהם הארץ נתינת לאברהם חסד ליעקבאמת
 את שאלתי ואני הטונחר. אברהם זרע הוא ויעקב לאברהם נתנה כבר כיאמת
 החסדים סכל קטונתי י"א( )בראשיתי"ב אנקלוס תרנם לטה ,"ל ישראל ר'החכם
 קשופ אמת כל המהרגם והוא פבוון ומכל חסדין מכל ,כוותי ,עירא! האטתומכל

 חסר כי ארם בנני האמור אמת ובין מעלה כלפי אטת בין להבדיל דברוהשיבני
 nbW1 חסד עושים ישכם אם ט"מ( כ"ד )שם כד"א דברים שני הם אדם בכני האמורואטת
 לטקום לשלחה אבל ממשפחתו שהיתה מהטת ]אטת[ יצחק עפ רבקה נשואי אדוניאת
 אביו יעקב את יוסף לקבור ואמת חסד עמדי ועשית כ"פ( ט"ו )שם וכ! חסדיצחק
 ונקרא אחד מעלה כלפי האסור ואטת חסד אבל חסד למערה להוליכו אבלאטת
 אם כי מאתו הוא חסד הכי אפיי ועור חפר לעשות עולם לבורא ונכון אמת כיאטת
 אפי' עד בהם עצטך שתרגיל יעזבוך אל ואמת חסר ופעם ע"כ. לו תת! מהצדקת
 על קשרם וילבשמ. לבשתי צדק ל"ד( כ"פ לטיוב כד"א 'aty'1 לא הם לעוונםתרצה

 הסדות בשתי נכללים מצות וכל ובנסתר בנלוי ואמת חסר עמי עשה הפעםגרגרותיך,
 בלבבו אמת ודובר כ'( 6"1 )תהלים אומר דוד טצי' וכן לבך לוח על ואמרהאלה.
 בפ' האטור המעשה על רומז הוא כי ופי' ספרא, רב כגק מכותי מסכת בסוףואט'
 ספרא ורב ורבא למיכרא ממחוזא אזיל קא הוה נחסן דרב בריה זופרא סר הנשה5גיר
 למה להו אטר דאתו הוא לאפיה סבר איהו בהו פגע למחחא מסיכרא אולי קאהוו
 הוה ראי מר דקאתי ידעי הוינא לא אק פפרא רב א"ל האי כולי לטרוחי לרבנןלהו
 הלשתיה ואמאי רבא א"ל א,ליגן לרעתין מיהא השתא פרחינן הוה תפיידעינן
 ספרא רב הנה אנפשיה מפעי רקא הוא איהו א"ל ליה מפעינן קא והא א"ללדעתיה
 מעשה על רוטז הוא כי פי' 1"ל4 1רשייי דעתו. לגנוב רצה לא שתיקה ע"יאפילו
 תן אייל חטרא לטזנ! בעי רהוה גברא ההוא אחא טצלי קא הוה חרא דזימנאאחר
 שהתפלל עד לו המתין השינו ולא כי' לי תנהו אייל השיבו ולא דינרין בה' חמרךלי
 שכתהלה מפני רינרין הי אלא טסך לוקח איני א"ל דינרין בפגו לי ליחנו רצונךאיל
 יעזבוך אל ואמת הסד פעם 6 וי"מ בלבבו. אמת ודובר הוי בהם לך ליתנו בלביגמרתי
 א"כ יעזבוך אל השם של ואמתו חסדו תכי! ואז וגו' תשבה אל תורתי בני עלמוסב
 טוב ושכל חן ומצא )ד( : לבך לוח על כתבם גרגרותיך על והטצוה התורהקשור
 והאמת החסד ידי ועל אלהים בעיני פוב ושכל ח! ותמצא טשפפו ואדם. אלהיםבעיני
 כאילו פוב שכל וטעם עושיהם לכל פוב שכל פ'( קי"א )תהלים וכד"א החןימצא
 6 שקלים ובמסי מראה. פובת שפעמו וככל פונת והאשה נ'( כ"ה א' )שמואל טענין פובטראה

 ומן הנביאים מן התורה טן שטים ירי לצאת שחייב כמו הכריות ירי לצאת ארםחייב
 ומישראל טה' נקיים והייתם כ"כ( ל"כ )נטדכר התורה מןהכתובים

 וסי
 חן ומצא הכתובים

 ע"ב. כצר צ חרג. של אכש *רקי לפירוש גטבוא חר*סהי תזח וחטאטר טמא ו1
 לשון. כשינה ושם וא"א 5"ה ' לחראכ'ע. 'DnltD1 וע' י ספרא. רב ד"ח ע"ג ג"ד מגות 4 ע"ב. ד"ר4
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 ר-ט ג,טשלי12

 הקטרת בפימום כק'אים היו אנטינס מת של והנה ואדם אלהים בעיני טובושכל
 אחר למקום ממקום אשה וכנשואי מבושם כשהוא מהם ות.נוק מהם אשה יצאהולא
 הקטורת מפטום אומרים ישראל יהיו שלא לעולם תתכשם שלא עמה פיסקיםהיו
 ושכל חן ומצא ואומר ומישראל מה' נקיים והייתם שנאמר מה לקיים מתנשמותהם
 ככל ן258ון ופעם על כפו תשען. אל בינתך ואל לבך נכל ה' אל נטה )ה(טוב:
 ה'( י"ז )ירטה באדם יבטח אשר הנבר בארור יהא ולא בשם במהונו כל טישיםלנך
 י"ז( ח' )דברים האומרים כאותן יהא שלא תשען, אל בינתך ואל יטיתוף, ע"יאסילו
 תשמרני היא לוטי בינתך על תשען אל ד"א הוה. החיל את לי עיטה ירי ועוצםכחי
 נכל )ט הי: כל נפש בירו אשר לבך בכל ה' אל בטח אלא לבטהון צריך אניומה
 שטים לשום יהיו מעשיך וכל ! רגיל שאמרו כעמן ארחתיך. יישר והוא דעהודרכיך
 הוי בה תלויות תורה נופי שכל קטנה פרשה זהו אי קפרא בר ררש הרואה2ונסרק
 דאמרי היינו פפא רב אטר עבירה לדבר אפילו רבא אטר וגו' רעהו דרכיך גכלאומר
 עם יעל כטו עכירה לדבר אפילו ופעם קרי, רחמנא טחתרתא אפום גנכאאימני
 הרעה על לכרך אדם חייב כענין דעהו דרכיך נכל וי"מ3 הכרמל. בהר ואליהוסיסרא
 לבך חעף ואם ירצך לפניו תודה אם כי אורחותיך יישר והוא הסובה על ןשמנרךןכענק

 דעהו לעשות תבקש אשר פעם בכל דעהו דרכיך בכל פירש ל4 " ז י " ורעליויהדפך.
 בו ותלה השם ביר רק בידך ההוא כפעל ויכלת כח אין כי לבך אל והמיגוזוכרהו
 לרב אליהו שאטר כענין דעהו דרכיך נכל לפרש ומכל אורחות.ך. יישר והואתקותך
 תהי אל )ן( השחר5: תפלת בפ' כדאיתא בקונך המלך לדרך יוצא כשאתהיהורה
 לא והעשירך אורחותיך יישר השם אפילו כי מרע. וסיר ה' את ירא בעיניךחכם
 ירא תהיה ואז בש"י במחונך תלה אלא העשרתני חכמתי לואר בעיניך חכםההיה
 שהחכרם רייא6 תעשה. לא ממצות להשמר מרע וסור עשה nlSb לעשותהש"י

 הם ואלו זו מצוה נצטוינו טעם ומה נתורה זה דבר נכתב למה אומריםבעיניהם
 את ירא אלא זה דבר לב על מלהעלות הכתוב הזהירת כ! על אפיקורסיםהנקראים

 לעשות תשטור לא אט ט"ו( ל"ב )דברים כמד"א היראה שעיקרה תורתו המנחילנוה'
 הזה והנורא הנכבר השם את ליראה הספר על הנתונים הזאת התורה רנרי כלאת
 כי מרע, וסור הוא8. מכם רק הוא ואם הואל רק דבר לא בי ולרעת אלהיך ה'את
 בעיניך חכם תהי אל ד"א9 צוארו. מעל תורה לפרוק מזאת מאר גדולה רעה מרהאין
 ירא אלא כן לא חכמה למרתי כבר כי אותי להטעות יוכל ולא לרשע אתחברלוטר
 והמצוה התורה כלומר לעצמותיך. ttpwl לשרך תהי רפאות )דץ( : מרע וסור ה'את

 הנפשות חולי מרפא התורה כן הגופות הולי מרפא הטוב הרופא כטו להועילמלמרתך
 ואז"ל0' תחלואיכי לכל הרופא עונכי לכל הסולח נ'( ק"ג )תהלים אומר הכתובוכן
 שררך ג'( ז' )שיר מענין והוא לשרך תהי רפאות שנאמר בתורה יעסוק נוגעיוחש
 כאמצעיתו. שהטבור הכצן לכל כינוי והוא טבור רז"ל כלשון הנקרא והוא הסהראנן

 מהונך הי את ככד )ט( תורה: בלמדו 1! ישוקה עצמותיו ומוח לעצמותיך,ושיקוי
 בזריזות ותבואתו הונו בעניני להתעסק משתדל שהאדם לפי תביאתך. כלומראשיה
 ע"ב. כ"ט * י!גה. רבינו חיא י מאירי. עיי * 1UV. ר"ג 2 י"ג. ס' פ'.כ אשתי

 גברותי טצאהי לא ' ח"א. פזא פאה ירושלמי ' ססש. הקרא לשין אינו ז טאירי. עי'*
 עצטותיט. בנ"י כ"ד כ"א גא'וב דקרא לישנא 11 ע"א. נ"ר שייג'ן 10 שתא.סקלי
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 )רברים שנאמר טה ררך ועל תבואתך כל טראשית ויתר מהונך ה' את כבדאמר
 אפי6 נפשך את נופל אפי6 נפשך ונכל לנבך בכל אלהיך ה' את ואהבת ה'(ו'

 טוב ל"ר( ת"ז )להל! כט"מ תנואתך כל מראשית וטיים מהונך וט"מ ממונך, אתנופל
 ואמר ומאורו מטמונו צדקה לעשות מהונך ה' את כבר ד"א טגבור. אפיםארך
 הפתחים על מחזר וישאר לצדקה ממונו כל לתת לאדם שאין הונך כל ולאמהונך
 מעשרות שני כנגר שנה בכל הריוח חמש ואילך משם בקרן חומש ראשונה פעםאלא
 מפריש להיות נאושא נמנו מפאה ראשון נפרק שטפורש כסו ושני ראשוןטעשר
 לחוטש הרוב והוא ומעשרות חיוטה פי' וע' טהונך ה' את כבד שנאמר למצוהחומש
 ואילך מכאן לקרן בתחלה ומשיב כולה את משסיר שנט לחמש א"כ שםושואל
 שחננך סטה וי"ס' שאהנך סמה טהונך ה' את כבר ראה פרשה תנחומאלשכר.
 ואיש נאה פלוני איש אוסרים בריות יהיו שלא כעריות פרוץ תהי אל נאה הייתאם
 היה 123[ ]ם אם ד"א" הונך, בלא תעכור לא ער בהונך עגור ד"א2 הערוה, ט!נדור
 כמו תבואתך כל ומראשית ע"כ. התיבה לפני ועובר שסע על פורס היה ערבקולך

 ד"א צאנך נו וראשית )שם( ונוי דגנך ראשית ד'( י"ח )רברים בהם האטורחרוטות
 ואם אב ככור הנ"ה העדיף ירושלמי' בקידושים שסנים. וראשית ז'( ו' )עמוסכמו
 להפריש חייב אתה לך יש אם מהוגך הי את כבר כתיב בכפורו ראילו טכנורויותר
 הרעבים את להאכיל סוכה ולעשות שומר לקמת ומעשרות תרומות ופאה שכחהלקת

 הק לך אין ואם הצמאים אתולהשקות
 אי.

 ואם אב כיסור אבל מהן באחת חייב אתה
 ע"ר יפרצו. יקביך ותירוש שנע אסמיך ויטלאו )י( : הפתחים על מחזר אתהאפילו
 אלא השם את לנסות שאסור רו"ל6 אסרו וכבר כ"ר( י"א )להלן עור ונוסף טפריש

 נא ובחנות האוצר בית אל הטעשר את הביאו י'( נ' )מלאכי שנאסר נלנר זובטרה
 את וצויתי כ"א( מיה מקרא בפסוק ורז"ל וגו' השטים ארושה את לנם אפתח לאאם

 המקומות ברוב ולפי' טדבר הזה הכתוב הרע יצר כנגד בער5ה6 הכתו' לכםברכתי
 )דברים הנותנה לב על לרבר כרי בצרה שכרה טוצא אהה הצרקה על הארםשמנהיר

 כקש מקוטות נהרסה וכן יברכך למען ומיקבך טנרנך טצאנך לו תעניק הענק י"ד(ת"ו
 העני יד למפה ואחת למעלה אחת עשה הס"ה בראם הן ירות שתי דרשו7 עוד.תטצא
 עושה שהוא להנחה ליחן הבית בעל צריך והודאה שבה כמה מלמעלה העשיר ידמלמטה

 כל ליניקה לה"ר טשל משלו פ8 י ל ש ס ובספר התחתונה. על ולא העליונה עלודו
 )להלן ע"ר כן ונקרא שייה נצטמקו גמלהו מתרבה החלב אסו משדי יונק שתינוק,טן
 בארץ: פרץ ומקנהו י'( א' )איוב מגז' יפרוצו יורש. וזולל סובא כי כ"א(כ"ג
 בעשיית כי שהכפחתיך אע"פ בתוכחתו. תקוץ ואל תמאס אל בני ה' מוסר)יא(

 עליך ינואו ואפי' להם חכה יתטהטהו אם מגס השמים מן פונות עליך ישפיעוהמצוות
 שקול תוכחת כי שוטת כמלות ענק כפל בתוכחתו תקוץ ואל תמאס אל בני ה' מוסרייסורי!
 כיר )בראש~ת מגזי תסאם עם ותקוץ מוסרעם

 מ"י
 פ"ק ל"ג ייקרא ותרגם בחיי קצתי

 הייסורים למה פעם תמצא ולא במעשיך תפשפש ואפילו תקוצון תמאסו בחקתיאם
 9ב. פ' תשית * ה"נ. פ"א * שם. י שם. 1 תתקשי. רטז עטשני י14פ%

 ובטר"שים. בש"ס זח ורש מצאתי לא י בשגיעיח. אלא קאי גערלח לאו רקרא פיס*
 וחטשיל : כיר פי "'א סי' לקטן טשלי ובפירחח "'ז פ' ת"ג אמת שרקי ב*ייוש ג"כ חטא*
 ש"ש. *ניקה חצוקח גיקאפיליא יוסףרי
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 כי )יב( ההער אהבה של ייסורין אותם וחשוב יפות פנים בסנר קנלםנאים
 ירצה. כן את המייסר וכאב משפפו ירצה. בן את וכאב יוכיח ה' יאהב אשראת

 אומר הכחוב וכן ירצה. בן את כאב אהי'כ ומ"מ יוכיח הי יאהנ אשר את כיד'יאן
 פובים רברים וכמה מייסרך אלהיך ה' בנו את איש ייסר כא,טר כי ה'( ח')דברים
 בפרשת סיפרי על כתובים הנם הייסורין בענין זייל דרשו ניחומיםרנרים

 מענין בתוכחתו תקוץ אל דרש סופריס5 בטם' פ"א2. ברכות בטס' וכןואתחנן
 אינו לוי א"ר e"D בקללות ספסיקין ואין נברכות מפטיקין ורז"לן כפה אתוקצותה
 טברכין שאין לפי אוטר רשב"ג מגלה" ובמס' מתכרך, ואני מתקללים בני שיהודין
 לאביהם לרצות לישראל גרם סי שמכאיבו נשעה ירצה בן את וכאב הפורענות,על

 שכקש תכונה. יפיק ואדם חכטה טצא ארם אשרי )'ג( ייסורי!: אומר הוישכשסים.
 כן על מלטד יד על בארס התבונה שאין ע"י תכונה יפיק ואדם שמצאה ערההכמה
 לאור ומוציא בה מתחזק סרבו החכמה שלומד שאחר יוציא שמעמו יפיק בהאטר
 הזהב והוא וטחרוץ תבואתה. ומחרוץ כסף טסחר סחרה טוב כי )5ך( תעלומה:כל

 האוטר אכל ,ה את ונופל זה את נותן בסחורה .מחליף שארם חלופ'ן כלתבואהה
 ד"א ואהדני. אחר כל ניר שניהם נמצאו פרקי לך אשנה ואס פרקך לי שנהלחנירו
 יפוצו והתנונה החבטה אגל מרשותו שזצאו עד תועלתם לאדם יגיע לא והוהנהכסף

י
 מעילת;"

 מפסידים פעמים טרויהים פעמים הסוחרים ד"א שמורים. ומימיו. חוצה
 היא החכמה אבל לרעתו לבעליו שמור עושר יש ד"א7 ריוח. כלה החכמהוסחורת
 מפנינים היא יקרה )טן( : לקצר ועת והעושר ההכסה בין הבדלות וכטה גדולהמוכה
 עד וגו' חכמה מצא אדם אשרי לפרש ונוכל בה. ישוו לא חפציך 1א124ןוכל

 רק כן הדבר אין ליסורו בתחלת כי תבואתה וחרוץ כסף מסחר סחרה מוב כישיורה
 ולמלך ח'( ג' )אסתר טגו' בה ישוו לא חפציך וכל מפנינים היא יקרה בו ירגילכאשר
 היא יקרה מפנינים היא יקרה הוריות8 במם' עטה. ישוו לא ומשפטו להניחם שוהאין
 רבה5 סיני בטרבר וכן מפניים הטכתב דרשו ואולי ולפנים לפני הנכנס גדולמנהן
 הארון פוען קהת שהיה לפי בכור היה שגרשון ואע"פ וקהת בגרשון זה פסוקדורש
 )שם והדר קהת בני ראש את נשא ב'( ד' )במדבר כד"א הכתוב הקרימו התורהשבו
 פנינים ואין ראשק שיצא מנכור טמנינים היא יקרה הוי גרשון כני ראש אתכ"כ(
 א' כתוב רבה0' בבראשית וכן בישראל לפטם וזאת ז'( )רותרי שנאמר תהלהאלא

 וכל מ'יו( )ג' אומר א' וכתוב בה ישוו לא חפצים וכל י"א( ה' )להלןאומי
 פובות אבנים אלו חפציך פונים וטעשים מצות אלו חפצים בה ישוו לאחפציך

 אותי. וידוע השכל המתהלל יתהלל כזאת אם כי בה ישוו לא וחפציך חפציומרגליות
 א"ל רטמי'1 טרגליתא הקדוש לרבינו שלח אדרבן ירושלמי טפאה ראשוןונסרק
 טילה לך שלחית אנא א"ל מזוזתא חרא לו שלח דכוותיה או מירה דפבא מילה לישלח
 כה ישוו לא וחפצך חפצי א"ל פולר הד דשוי מ.לא לי משגר ואת מימין בהדלית
 דתנפרך סילה לך שלהית ואנא לנפורא צריך שאני מילה לי שלחת דאת עודולא

 בשמאלה בימינה יסים ארך )מא( ע"כ: אותך תנחה בהתהלכך כ"ב( ו' )להלןדכתוב
 רש"י. שי * ע"ב. ל"א * חצב שם 1 ח"א. יצב פ' 8 ע"א. ה' 2 מאירי. ע,,ו

 ניר1שלטי 11 ל"ה. פ' סי פ"1. ' ע"א. י"ג 6 אחר. בפירוש הללי פירושים גי מצאתי לא7
 עקב. *י 1שאילת1ת לצה פ' ב"ר 1,י =(, (dtlp~toP אטיסיפ.ן טמא טרגלא חר לר"ח וכלחארטבן
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16 מי-יח נ,טשלי

 וככור עשר בשמאלה לבא לעתיר בימינה ימים ארך פ"י! רבה בראשית וכבוד.עשר
 הפסק לו יש הזה העולם שתענוג לפי הזה לעולם הבא העולם והקדים הזהבעולם
 הפעם ומזה ימים ארך פעם וזה ארוך שכלו עולם הפסק לו אי! הנא העולםותעענ
 שיצר בשמאל הזה העולם כנה ואולי בשמאל הזה והעולם בימין הבא העולםתלה
 יוצאה9 אשה במה כפ' הוא. אהד ושמאל הצפון צפוני2 הנקרא והוא בו שולםהרע
 איכא וכבור עושר בה ולמשמאילים וגו' בימינה יסים אורך דכתיב מאי ששתרב

 שיעשיר והרוצה יררים שיחכים הרוצה יצחק א"ר יחפור' לא בפ' ליכא. ימיםאורך
 שמתוך ידרים לעולם אומר יהושע ורי בדרום וסנורה בצפון שלחן וסיטנךיצפין

 דרכיה )ין( : וכבור עושר בשמאלה בימינה ימים אורך שנאמר מתעשרשמתחכם
 שק בלבוש עצמם טענים העולם אומות שנדרי לפי שלום. נתיבותיה וכל נעםדרכי
 לא הישר הררך אותנו מורה תורה דרכי כי אטר ובנבעות בהרים לחץ ומים צרלהם

 עונג תענוגים בכסה אותנו צווחה הרי מדאי יותר להצפער ולא מדאי יותרלהתענג
 שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה הוי טצות סעורת פובים ימים שמחתשבת
 דרך ועל לחבירו ארם בין לאשה איש בין שלום והמלת הרעים אהבת אותנווצותה
 הנאסר מהעבירות להשמר לבנים בגדיך יהיו עת בכל 1"ל5 ישראל ר' י' פזה

 העכרתי ראה אליו ויאסר ד'( ג' )זכריה בתריה כתי' טה הצואים הבגדיםבהמירת
 לצער עצטך תרניל אל יחסר אל ראשך על ושטן ח'( פ' )קהלת וכ"ט עונךמעליך
 ה'( כ"ג )תהלים וע"ד אותה ונעם טצוה מתענוגי חלק לה תן אלא מדאי יותרעצטך
 הכתובים המלחמות שאפי' זה פסוק מפרש 8 א מ ד ח נ ת ב 1 ראשי. בשטןדשנת
 עליה להלחם עיר אל תקרב כי י'( כ' )דברים כטד"א נכחנו שלום נלשוןנתורה
 אל מ 1 ח נ ת נ השקם כח גדוף כטה דורשים מקומות ובהרבה לשלום. אליהוקראת

 תלים9 ובמדרש רבה8 סיני ובטרבר שלש. נצתו את לו מתן הציפסק
 כלם שיהיו שלום דרכי טשום חצרות ערובי תקנו חז"ל וכן מישרים כוננת אתהפסוק
 בה למחזיקים היא היים עץ )טץ( : בעירובין10 נדאיתא ובשלם באהבה בריתבני

 לעץ תורה שנמשלה 11 ז"ל ודרשו טאושר טתומכיה אחר וכל פעטו טאשר.ותמכיה
 היינו הגדולים את מחרדים הקפנים ת"ח אף הגדול את מדליק קמן עץ מה לךלומר
 רבה12 סיני במדבר ואמ' מכלם. יותר ומתל6.די טרבותי למדתי תורה הרבהדאייר

 ששבם לפי ובולון של שבטו זה ותומכיהטאושר יששכר של שבפו זה בה למחזיקים היאעץ
 וסנני ליב( יגב )דהיייא שנאסר בתורה עוסק ]ש124[ ויששכר בפרקטפיא עוסקזבולון
 למחזיקים אלא נאמר לא לעמליסבה רבא8' ובויקרא לעתים. נינה יודעייששכר

 שעזריה ידי על עזריה אחי וכשמעון מממונו ומסייעו תורה לומדי ידי שטהזיק למיבה
 פרק תעניות ונמם' שמו. על נקרא שמעון של פיו לתוך ונותן ובא לפרקממיאיוצא

 תורה דברי כי בה למחזיקים אמר לכך ואולי לשמה בה בעמלים זה טעמירראשון"
 שחזרה18 רז"ל מרנרי נסתייעתי הנה 16. מברכות ראשון בפרק כדאיתא חיזוקצריכין

 תרע. *צר לו יש שטות ז' ע"ב נ"נ ט1כה דל מאסים ש נ11נת1 * 3,,ט פ, צ"ל1
 פי ריש 9 י"ג. כזה בטדבר ז ייא. כ' וברים * סמא. עי' י ע-ב; כ"ח 4 ע"א. ט*ג'

 שליל מל אכן איבה משש עיא פ"א שם שאסרו טת על וככונתו אפשר *% ד'. ציפ 5כ"א.
 1"ג 5, 18 ע"א. 1, תענית 11 שלום. דרכי ספני ישן בבית פערבין תניכן שטן עיא נזפבגיטן
 ש"ב: חגיגהפ' כמ"ש 18 ל"בע"ב. גרשת 8טא חמישי י'לבפרק 15 דע*א. 14 פ'כ*ח,יי
 אחד. טאח פרקו לשוכח פעטיפ טאח פרקו שטח רומחאיט

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 יח-כר נ,טשמ18
 ארץ יסר בחכטה ה' )יפ( : לשמה תורה תלמור שהיא חרוק הנקראת בתורהפעם
 שהחכטה שאמר אחר טל. ירעפו ושחקים נבקעו תהומות ברעתו )כ( בתבונה שמיםכונן
 עשה בצלאל וכן הגדול האדם נברא שכה טעלתה ספר קט! עולם שהוא האדםתהיה
 אותו ואטלא ב'( ל"א )שטות כטרייא אלו דברים בג' האמצעי העולם שהואהטשנן
 שלמה בימי המקדש בית כלי לגעשה חירם וכן וכדעת נתכונה בחכמה אלהיםרוח
 התבוזה ואת החכטה את ויטלא י"ר( זי א' )טלכים כטדי'א אלו דברים ג' בוכאטר
 בית יבנה נחכטה ר'( ג' כ"ד )להלן שנאמר להבנות עתיר וכשלשתן הרעתואת

 סוכות מתנות ליחן הבנה עתיד ובשלשתן ימלאו חררים ובדעת יתכונןונתנונה
 אלא נאמר לא גתן ותנונה דעת מפיו חכטה ית! ה' כי ו'( נ' )שם שנאמרלישראל

 ה' רוח עליו ונחה ב'( י"א )ישעיה שנאסר המשיה לסלך נתק כפולות ושלשתןיתן
 ר' טפרקי בפ"בי הי. ויראת רעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה חכמהרוח

 חכמה לומד תחלה כאדם קודם ראשק הסדרראשון על הם אלו דברים י"גאליעזר
 פ"ו( י"ח )טשלי כסר"א הדעת למעלת טגיע התנונה ידי ועל עצמו טתבוק ושובמרבו
 לשמים הארץ שקדמה יראה באדם לתבונה החכמה שקדמה וכשם דעת .קנה נבוןלב

 הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית א'( א' )בראשית אוסר שהכתובואע"ם
 ואח"כ הארץ נמה וכשנמם ארץ ואח"כ שמים ברא- בכריאה 2 אומרים מרבותינויש

 וי )שמות כמו העזרי בית נקראים בדעת נתנונה בחכמה י2ל הללו והני"הקשטים.
 יחר נבראו והארץ שהשמים אומרים4 טרבותינו ויש בידי. אשר נמפה מכהי"ז(

 הארץ שיסד הפסוקים וטעם יחר, יעטרו אליהם אני קורא י"ג( טיח )ישעיהכמרבא
 תהוטות בדעתו : הארץ ממכבים צד מכל שוה בתבונה שמים ויכוק החוגה בתוךכנקרה
 ומפר פל ומוריר לתועלת הארץ מעמקי מעיינים משלח שהוא פל. ירעפו ושהקיםנבקעו

 בי( ה' השירים ~2יר טענין כולאים רמו ותרנו' יז6 ירעמו פל ירעפו ושחקים פעם וזהמהשמים
 המ.ם יסור תהוטות האש יסור שטים העפר יסור ארץ יסודות ד' והזכיר לילה.רסיסי
 עולטו את הב'ה כשברא ארץ יסר בחכמה ה' בתנחוטאם האויר. יסודשחקים
 אלהים ברא בראשית )ת( י מ ל ש ו ר י ם 1 ג ר ת 1 העולם את וברא התורה עםנתיעץ

 אל טשפפו ומזמה. תושיה נצור מעיניך ילוזו אל בני )כא( : ה' בראכחכמתא
 ינפו ואל יסורו אל ילוזו אל וטעם והדעת והתנונה החכמה על תחר הוא כיתלוזנה
 : מקור נצור ומפרש ומוטה תושיה נצור שאחריו מה על מוסב שהוא 7 וי"ממעיניך.
 ובעולם הזה כעולם 8 ד"א ובנסתר בנלוי הענין לגרגרתיך. ותן לנפשך חיים ויהיו)כב(
 לגופך יגיע שלא אתה טבקש אם הב"ה אמר וישמע9 פרשה תנח1טאהכא.
 כתנם ללב חן לוית לראשך תת! לראש הגוף, לכל רפואה שהיא בתורה עסוקצרה
 תהי רפאות לפנור יריך על לאות לירים לגרגרותיך ות! לגרגרותיך לנך לוחעל

 תגוף. לא ורגלך ררכך לבפח תלך אן )כג( : לעצמותיך ושיקוי העצטות לכללשרך
 כפים על י"ב( צ"א )תהלים ע"ד תגוף לא ורגלך בדרכיך לבפח תלך אזמשפטו
 תפתר ]1268[ לא תשכב אם )כד( : עומד פועל והוא רגלך באבן תגוף פןישאונך
 כראשית ש' 4 השיטוש. בית כמו העור בית * פ"א. רבה בראשית 1 בפ"ג. צ"ל1

 שיר ובז טפליא צעי דטסיא טל ירעש ושחקים סלת תרגט שבירינו נתרגש * א'. פרשתרנת
 יהוו * מאירי ש' ' רלג"ג. ש' י פ"א. * סטרא. פפי לילה רסיסי תרגם ב' ה'השירים
 חלמישי.. בחרש.ע"פ
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ז1 כד-ל מטופלי
 וערגה ושכבת עליך, תשטור בשכבך כ"כ( ו' ומשלי כד"א שנתך. וערבהושכבת
 לטיבה כיתי תשכב אם וי"ט רעים. והרהורים רעות חלומות יבהלוך שלאשנתך

 בראשית זה. פי' תסתור אם ומלת אבתי עם ושכבתי לי( ט"וכר.'א.)בראשית
 לטיוב ע"ד תבוא. כי רשעים ומשואת פתאום מפחד תירא אל )כה( ס'יח: פ' ה כר
 בכסלך יהיה ה' כי )כן( יבוא: כי טשור תירא ולא תשחק ולכפן לשוד כ"ב(ה'

 במבפחך, אמר כאילו כסלי זהב שמתי אם כ"ד( ל"א )שם כמו טלכר. רגלךושמר
 ומלכר שלא פירש ז"ל 1ר"י2 תתציד. רנלך ויפור כתרנדמ11 טלכד רנלךושטר
 מפאה9 ראשון בפרק הרשע. את ילכרונו עונותיו כ"ב( ה' )לקמן טלשון העירבעון
 טן פי' מלכד רנלך ושמר נהם, כס.ל שאתה דכרים אפילו ככסלך יהיה ה'כי

 חילא כדא" ' 1 ג ר ת כ לעשות לעשותי. ידך לאל בהיות מנעליו מונ תמנע אלשי( : ע"כ המדקים טן אמר לוי רי העכירה מן אמרי ורבנן בהוראה יכשל שלא פי'ההוראה
 חכטה הש"י כשחננו לפרש נוכל כ"ט(, ל"א )כראשית ירי לאל יש טגז' לטיעכדבירך
 תמנע אל וגו' לכם נתתי טוב לקח כי ב'( ד' )משלי כמרייא פוכ הנקראתותורה
 שאיש לתלמיד תורה ללמד שאסור מבעליו ואטר ללמוד מכקש כל מללמרעצמך
 אוכליה רבו הפונה ברבות י'( הי )קהלת כמרי'א הסטון על פוב לפרש ונוכלהגון,
 סי או מנכסיו ת'ח שיהנה הפוב בעל טבעליו יהיה או העניים הם טכעליוופעפ
 הבקשה נעל הוא טחנירו בקשה מבקש כל ד"א" כפובתו. ינטלהו פונה עמושעשה
 השאלה טלאכת הנה הוא ראוי אם ראוי יהיה לא בין שאלתו למלאת ראוי שהואבין

 ורש"י שואל. כל שאלת להפיק ראוי אתה היה ראוי אינו ואם לה הראויבמקום
 תחדלהו אל לעניים להיפיב חפץ אוהבך ראית אם מבעליו פוב תטנע אל פירש1"ל
 לעשות ירך לאל בהיות העני טן צרקה תמנע אל ד"א6 להחרילהו. ירך לאלבהיות
 היום אתה אם בעולם שחוור הוא ]נלנל( הטעפ ע"כ, ידיך לאל וא.1 יום יבוא שטאצדקה
 הוא וחבירך ורעך בהיפך יהיה למחר שמא כי יום ילר טה תדע לא עני והואעשיר
 אתך. ויש אתן וסחר ושוב לך העני לרעך תאמר אל )כ:ה( אחרי' כתו' טה ראה זהבדבר
 טשם י"ג( י"פ )ויקרא תלין בלא עבר ראשון בקר שכיר שכר על זה פסוק ררשו 7ורז"ל
 אתך. ויש אתן ומחר ושוב לך לרעך תאמר אל לרעך, תאמר אל ]טשום( עוברואילך
 ואינו בירי לך יש עושק זהו ושוב לך חסדא א"ר גזל ואיזהו עושק  זה אי אטרו8עוד
 נדולה רעה ,1 כי אתך. לבפח יושב והוא רעה רעך על תחרוש אל )כפ( : גול זהונותן
 ואעפ'יי כה שיתפש עד ממלכודתך ישמר לא כן על שונאו ואתה אוהבו חושבךהוא

 משל גדול זה של עונשו מים רעה עליו לחרוש אין אתך לבפח יושב אינושאפי'
 אל משום עובר לגרשה ורעתו אשה עם היושב כל ויבסות0' גיפין9 ובתלמורזה.

 י " ש ר ם רעה. נטלך לא אם חנם אדם עם תריב אל )ל( : רעה רעך עלתחרוש
 חייב אתה רשע וטשהוא כמוך לרעך ואהבת ייש( י"ס )ויקוא הטצוה עלשענר
 נעלבים וו'ח דרך שכן עש להריב לו אין רעה ינטלהו אפי' לפרש וטכל ע"כ.לשנאתו
 ליעקב ויחר 1' רנה בבראשית דרשו כן ועל משיבים ואינם חרפתם שוסעים עולביםואינם
 אלא שם היו לא שם היו ופצעים שסכות סנור אתה שמא ל"ו( לייא )בראשית בלבןוירב

 3%ז* ' תצא. פ"א פאת ירוואלטי 8 בנרכם. תמצא יונה רבינו וצא 8 מתרפס. גסיי1
 מאירי. זף, * מ*אהז ראשון כבפרק חמלנה 5*ני לעיל חוח חכתכם רברי גמשתנשתרבנו
 ע*א~ 1' יי ע%4. 5"1 8 עלא. קחא שם * עוב. wp גנט ' ר%5"נ.*עיי

 עיד. 8, ח
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 ל-לד נמשלו18

 פיוס בררך אלא עטו רב לא ליעקב לנן שהרע שאע"פ לך נתבאר הנה פיוסים,דברי
 ינ " ור רעה. שגמלהו חבירו עם רב טעונש גדול חנם תבירו עם ךב שעונשאלא
 לך הזיק שלא אדם עם שפתים בדבר תרינ אם חנם אדם עם תריב ואל ' י פ ל "ו

 הדברים לכלי אז2 בדיבור.גם עמך רב אפי' אלא עור ולא חנם נקרא זה נדבוראפי'
 ז"ל4 קטחי דוד 1ר' והפסד. ונזק רעה גמלך לא אם לבך תתן אל ידברואשר
 תוכל רעה נטלך ואם רעה ]1266[ גמלך לא אם חנם אדם עם תריב אלפירש
 תקנא אל )לא( : שאחריו הפסוק עם קשור ויהי רעה לנטלהו לא בלבד עמולהריב
 הי תועבת כי )לב( לו אעשה כן לי עשה כאשר לוסר דרכיו. תבחר-בכל ואל חטםבאיש
 פי' סודו. ישרים ואת אחריו, אמר כן ועל הישרה טהררך והסר המטה הואמוז,
 לפי לפרש ונוכל הרשע. על להניא גוזר שהוא סמה ועצתו סורו יודע ז"ל6 ע " ב אר
 מדכיו בכל תבחר ואל לו משחקת שהשעה אעפ"י חמס באיש תקנא אל שאמרמה

 ירוץ הזה נעולם העלתו סורו, ישרים[ לואת נלוז ה' תועבת כי ואמר חזר שטצליחיםאעפ"י
 שונאיו אל ומשלם י'( ז' )דברים בה שנאמר התורה והוא הישר ספר ולמדילישרים

 אדם ולפעמים חנו כמו סודו טפרש וראיתי ם. 1 ל ק נ א תרגם וכאשר להאבירו פניואל
 r'w1 חבירו על יותר רואיו כל בעיני חן נושא והאחד כצורה יפים אדם בני שנירואה
 יקרא כן על זה על זה החן נושא הוא דבר ובאיזה חבירו על לאחר תוספת מהירוע
 סודו שקול ויהיה בםר8 עליו טשוך חסר של שחופ למי ערב נ קורין וכןסור
 ומשקצות מתועבות אלו סודו, ישרים ואת נלח ה' תועבת כי לפניו ט"שעם
 הנקראת השכלית צורה כאדם צורות שתי כי אחר טעם עוד והמד. חן בעליואלו

 המתוארה אלקאפיפיאה6 הנקראת המתוארת וצורה אלעקלי'יאאלצורה
 בעיני והסד חן הארם ישא הפנים על השכלית וכשתראה נעלסת והשכליתנראית
 : נסר הערב קראהו והנסתרת הנעלמת הצורה פניו על שנראית ובעגור רואיוכל
 מתברך והצדיק וחטר מתמוטט הרשע יברך. צריקים ונוה רשע בנית ה' מארת)לג(
 ולענוים יליץ הוא ללצים אם )לד( : חסרו! והוא ארור מן הוא מארתנשפע.
 השם אם כלו' ישמעאלי בלשון רפה כפ"א ולענוים ו"ו לפרש בעיני הנכון חן.יתן

 יתן ולענוש א"כ ~צים הליצנות גמול שיתן יליץ הוא ללצים ראשון כפסוקשהזכיר
 בפסוק פעמים ת"ק פורענות ממרת פובה מדה סרובה הבטיחנו שהרי הוא ומכ"שחן

 זה פסוק וי"מ8 לאלפים8. חסד ועושה ונו' בנים על אבות עון פוקר ו'( ה' כ')שטות
 מהצדיקים וצדיק צדיק כל אם השם יכרך צדיקים ונוה העליון הפסוק עםקשור
 לענוים חן ליתן0! צריך שהצדיק תנאי מלת [aw] ויהיה חן יתן ולענוים יליץ הואללצים

 על רוככים ד'( יי )שופפים כמו עניינים כ' ויליץ לצים יהיה או בלצים,ולהתלוצץ
 הלצים את להוכיח צריך שהצריק צחות דרך להם עיירים ושלשים עיריםשלשים
 טהם יסיר ההפכים טן מליץ יהיה או לטוטב, להחזירם טונה מליצה להםויליץ

 ללצש אם פי' ל " ז י " ש ור תוכחותיו. ירי על טובה מליצה להם ויליץהליצרה
 נותנים טעשיו שיהיו טופו יתחבר לענוים ואם לץ יהיה הוא שאף סופו נמשךארם
 יליץ הוא ללצים אם שאחריו הפסוק עם קשור זה פסוק !! וי"א רואיהם. כל כעיניחן

 שם. ע" 1 טמא. עי' י לחראבייע. בטיוחה ע" י ח'. צר חוקת ספר בשם חנרפם בהפירושושוא קטחי יוסף רי צ"ל 4 כ"א. זי קהלת ועיי כג בכ"י * את. בכ"י י יחח. רגינו ח"א1
 רלג"ג. ט' 11 שתתן. בכרי *1 להראב"ע. בסייחם ע" * אלמם. ג' גטו אלפים שכתב נראח*
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19 א-נ ה לה. טמש*

 סוף בשבת ק6ן. מרים וכסילים ינחלו חכטים כבוד )לה( א"כ חן יתןולענוים
 פוהחין לפטא נא י6ץ הוא ללצים אם נ"ל אסרו להם9 אסר סוף וביוטא הכונה1פרק
 בררך רב אמר הונא רב אטר הנולין9 פ' הוריות נטם' וכן אותו טפייעין לפהר בא6

 מרים וכסיקים יליץ הוא ללצים אם שנאסר אותו סוליכין בה לילך רוצהשהאדם
 לעצטו קלון עושה כאילו הכסילים סרים וכל ז"ל4 הלוי פוררוט ר' פי'קלון,
 כמו ולבזוהו להשפילו ראוי וסי ולהרימו לכנרו ראוי מי מכיר שאית עצטו עלשסעיד
 לסלת והניעה כסילים סמלת הפריד אבל עייכ קלון לו לוקח לץ יוסר ו'( ט' )להלןשנאטר
 ע"ד ובא קלון מריסים וכסילים טשפפו 8 ד"א קלון. השם טרים ולכסילים 6 וייימק6ן.
 ונא קלון איש סרים טהכסילים אחד וכל ר"אז יכפת. ככפיר וצדיקים א'( כ"ת)משלי
 ירים מהם אחד שכל ק6ן מרים מהו 1בםררש8 ד'(. ק'יפ )תהלים תפלה ואניכמו
 נט יוסף כשיצא ביעקב ינחלו חכמים ]1268[ כבור דורש דרשי ובס קלון.חלק

 : במצרים"ראתו

ד**
 בני שמע ח'( אי )לעיל אטר בנר נינה. לדעת והקשינו אב מוסר בנים שטעו)א(

 אי )טלכים כמד"א התלמידים הם והבנים נכלל הבנים עם לדבר חזר עתה בפרת אביךמוסר
 על האג טמעלת התלטיד על הרב מעלת ונדולה הרב הוא והאב הנביאים בני ל"ה(כי
 באברהם אומר הכתוב וכן העהי'ב לחיי טביאו וזה הזה העולם לחיי טביאו שוההבן

 ואסרו לאורייתא, ראשתענירו ות"א בחרן עשו אשר הנפש ואת ה'( י"נ)בראשית
 דרשו11 ור~"ל גופותינו, הולירו ואבותינו נפשותינו הולידו חכמינו 107 ם 1 ט ה י צ י לם

 כי )ב( : הדעת לטעלת תניע הנינה טעלת כי נינה, לדעת והקשיט הב"ה. זה אבמוסר
 כל בפי תעזונו. אל שתורתי לכם יאות א"כ תע~ובו. אל תורתי לכם נתתי פובלקח

 שנאסר סשה זה פוב לטובים מפוב מוב ויקבל טוב יבוא טצה19 באותהטנחות
 פוב לקח כי שנאטר התורה *ה טוב ויקבל הוא חוב כי אותו וחרא בי( בי)שמות
 שנאמר ישראל א6 לפונים לכל ה' פוב פ'( קם"ה )תהלים שנאטר הביינו זהטפוב
 עם בחשבון להכטה פוב 1בפרפרא1ת18 ע"כ. למובים ה' הפיכה ר'( קכ"ה)שם
 חמשה הי שנים ר' ששה וו' ארבעה ת' י"ז קפן בהשבון תורה כי הוא אחדחורה
 כי )0 ז"ל14: שושן ן' אברהם רי מפי י"ז, בגימ' פוב וכן י"1 הרי תורהחומשי
 שנא' שלטה זה לאכי הייתי בן כי בטררש16 אמי. לנני ויתיר רך לאבי הייתיבן
 אוטתי לבני אמי לכני לבן, לי יהיה והוא לאב ]6[ אהיה אני י"נ( י"ז א' )רפייבו
 האוטר הוא ~nDS אם הפשט ועייר האזינו. אלי ולאומי די( גיא )ישעיה שנא'ישרי
 במם להם שהיו שאעפ"י אטי לבני ויחיד רך לאכי הייתי בן כי עצמו על 1byWכן

 אותי מלסדים היו הכי ואפי' כיחיד בעיניהם חשוב הייתי אותי אהבתם טרונאחרים
 לחראב"ע. במיוחס ע" * מבוא. שי 4 ייא. י' רף וחיא מטת י"5 * ש,ב ליח * ע"א קיד1

 ע5 תתק5"ח רמז בילקופ רק זה טררש סצאת1 לא * רש"י. עיי * מאירי. וע' ' עיי'יש.6
 שכותתו כראת 8י י'ב. נ"נ *1 רשא. עי' וי טמא. ועי' הפנינים טבחי 0' נעשו.,עקג

 זמ' לחרוקת, טש5י לגירוש שכ11גת1 שפשר ההורה על חפורים בעל יעקג ר' שללפרפראות
 5י. שרע לא חטדרש פזום '1 טגוא. עי' *י 486. סיטן *' שת חספריפאוצר
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 נ-פ המשליפ
 לשואל דנרי א'( ל"א )טשלי עצמו על האומ' הוא והלא עלי גומלים היו ולאפסו
 תלטישו המרגיל הכס שם על כן שלטה אמר ואולי אמו, ימרתו אשר משאסלך
 הייחג וכן כמותכם הייתי אני גם כי ההתחלות בעיניכם תקשה אל ואומר תורהללשד
 לטעלת [ySJD] הייתי לא ומרחתי ועמלתי שהתחלתי ולולי אטי לבני ויחיד רךלאבי
 אטי לבם ה ר ס ם נ תלמידים. היותכם אחרי חכמים ותהיו כן עשו אתם גםההבטה
 ויורני )ד( : ג'( פ' )תהלים וטנשה ובנימן אפרים לפני דין לפס וקרי לבני מביריןשני
 קנה חכטה קנה )ה( : ותחיה טשפפו וחיה. מצותי שמור לבך רברי יתטך ליויאמר
 תפ ואל תשכח אל בינה קנה ואה"כ חכמה קנה פי. מאטרי חט ואל תשכח אלבינה
 פ'( ד' )דנרש על ותעבור טלבנך ויסורו אחרים נדברים תתעסק שלא פימאמרי
 ותשטרך תעובה אל )1( : וגו' הדברים את תשכח פן מאד נפשך ושטור לךהשטר
 את לאהבה עקבי והיה פרשת בסיפרי וכן לשמה אותה שתלמור ותצרך.אהנה
 רבי שאקרא נשביל עשיר שאהיה b"y תורה למד הריני תאמר שמא אלהיכםה'

 אלא תעשו לא עושים שאתם כל לאהבה ת"ל הנא העולם שכר שאקבלבשביל
 עי " נ א ר פי' בינה. קגה קניינך ובכל הכטה קנה חכמה ראשית )י( : ע"כמאהבה
 הליסוד סדר למדנו הונך, כל תן לרעתה תוכל לא ואם אונך כטקצת חכטה ראשיתז"ל
 : פעמים9 כטה זה דבר בארתי וכבר הבינה ואה"כ בחכמה ליסבר והדר אינישיתגמר
 נטסלתה ולהלוך לדרוך. טסלה מגז' י"ט4 תחנקנה. כי תכבדך ותרומטך סלסלה)ה(
 היטים6 ובדברי ה' לבית מסלות י"א( פ' ני היסים )דברי ממ' פ"א5 ולילה.יוטם
 )שמות ממ' פ"א תרוטטהו. והיא התורה ולסעד לתטוך כלוטר ה' לביתמסעד
 טענין 7 פ"א עטך, אותה ולכבוש נתורה pttnnS טסתולל עודך י"ג(פ'

 חמורה הזאת והמלה בכוונה. התורה ללמוד בלבבם טסלות ו'( פ"ר)תהלים
 ער ותרוטטך סלסלה טאי רבנן ירעי הוו לא ר"ה8 בתלמור והלא עליהלעמור
 אתה מתי ער במיזייה5 טהפך דהוה נברא לההוא דאטרה דרי לאטתיהדשטעה
 וכש"י בה. רכולה בה והפך בה הפוך שא,"ל6ו כסו סלסלה יהיה א"כ בשעריךאסלסל
 מלמלות על כבוצר פ'( ו' )ירמיה כמו בה לרקדק עליה חזור חפשה סלסלהפי'
 סלסלה לפרש והנכון עוללותיה. לחפש 'ירו וטחפש בכרם והולך החוזר 126[]6
 טרה כנגר מרה ותרומטך רוממה כלומר בערבות לרוכב סולו ה'( מ"ח )תהליםטנז'

 כשהגיא שאכלוס נ' פ' ברכות ובמס' הכבוד. במעלת תשיטך פי' תחבקנה כיתכבדך
 אנא יקרא כטה הזי א"ל אשתו לבין בינו והושיבו שפח בן שמעון ר' את המלךינאי
 דכתיב יקרא לי עבדא קא אורייהא אלא יקרא לי עבדת את לאו א"ל לךעציר

 : תושיבך נגידים ובין סיראב' בן בספר וכתיב תחנקנה כי תככדך ותרוטטךסלסלה
 כיש )בראשית מגז' חן מחברת פי' תמגנך. תפארת עטרת חן לוית לראשך תתן)פ(
 ומשפפו צריך מנן אשר כ'( י"ר )שם טמ' תטגנך תפארת עטרת אישי. ילוהלייד(
 עזרך טגן כ"ת( ל"ג )דברים טגו' וי'ש ויזעקוך. וישובו כ"ח( ט' )נחמיה נמו לךתסק

 ~ית לראשך תתן עקבת והיה פרשת כסיפרי תמגנך. תפארת בעטרתומשפטו
 יונת. רבינו סי' ' ט"ו. פ"א אבות לפרקי פירושו עי' ' לו. במיוחס 1 י"ג. ,,,א הפסיק על1

 ע"ב. כ"ז 8 ישח. רבינו עיי ' יגב. " א' במלכים רק בדה"י לא איתא חזה הככ"כ 6 שם8
 שארים רקדנם ו 11 ע"א. מזת 11 כ"ח. מי ס"ה אבות סו שעריח. גריס רילן*ובש"ס
 ~יב. הא השפתן שטור כ"א איש צ'. ס"ק שיא מ"חברמת
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21 פ-כנ הפשלי

 אחרת פעם להזהיר וחזר הנא בעולם תמגנך תפארת עטרת הזה בעולםחן
 הדרכתיך וזורחיך הכמה גררך 5א( חיים שנות לך וירנו אמרי וקח בם שמע5(

 אלא צערך יצר לא תכשל. לא תרוץ ואם צעדך יצר לא נלכתך )יב( ואז יושר,בטעגלי
 אעפ"י תכשל לא תרוץ ואם תחתי צערי תרחיב ל"ז( יזח )תהלים כמד"א רחניםיהיו
 החכמה במהירות בין בטיתון בי, טעשיך כל הפסוק ופעם להכשל. רץ כלשדרך
 תרף אל בטומר החזק )ינ( : חפציך כפי מעשיך כל שיצאו בענין תעשם איךתלטרך
 שעיקר ולפי טטפ יריך תרף אל יסרתיך נמוסר החזק הפעם חייך. היא כינצרה
 תאשר ואל תבוא אל רשעים באורח )יד( : חייך היא כי נצרה אמר החכטההטומר
 ונפיו רנל טגז' מרגלים כמו רגלי אחזה באשורו "'א( כ"נ )איוב טגז' רעים.נדרך
 אל פרעהו קפו( : מתעים הגה העם מאשרי ויהיו י"ג( פ' )ישעיה טנז' וי"ט )ז(.מעין
 שטה ', למפרע טן עצתי כל וניפרעו כנה( א' )לעיל מגז' ועבוים טעליו שפה בותעבור
 )רברים הדרך מן ופרתם ם 1 נ ר ת 1 אשתו תשטה כי י"ב( ה' )במדבר מגז' ועבורטעליו
 תעבור אל פרעהו זה מסמוק שניות איסור רמז הביאו 2 שני פ' ובינטות ותספון. כ"ט(ל"א
 פרע גדל ה'( ו' )שם טלשון בו תעבור שלא כרי עליו והוסף יסור לא הגדילהו כלנמרבו

 בצדיקים אנל יכשילו. לא אם שנתם ירעוונמלה לא אם ישע לא כי שן( ראשו:שער
 : לה' מקום אטצא ער תעטה לעפעפי לעוגי שנת אתן אם ה'( ד' קל"ב )תהליםנאסר
 ושתיה מאכילה להיגרר יכולים שאינם כשם ישתו. חמסים ויין רשע לחם לחטו כי)י1(
 ה'( פי "טן חכמה ארם בני להורות אומרת החכטה וכן וחמס מרשע להפרר יכולים אעםכן
 אנילה עת אפילו ולילה יומם בתורה הוגים שאם לפי טטכתי ביין ושהו כלחטי לחטולכו

 כאור צדיקים ואורח )יוד( : הי לפני אשר השלחן זה כ"כ( ס"א )יחזקאל עליהם יאסרושתייה
 המאכלים .... 5)כב( . . . . נוגה כאור צריקים אורח ואור טשטע היום. נכון עד ואור הולךנונה

 פתח שיננא יהורה לרב שמואל אייל 4 מעברין כיצד בש' ההוא. ההולי עליו וסככושנרמו
 6 תיקרי אל למוצאיהם הם חיים כי שנאסר מה ותתקיים יומים דתוריך היכי כי ותניפוסל

 בפה. כשטוציאם בידו קיימים כפעם חיים פעם זה ולפי בפה למוציאיהם אלאלמוצאיהם
 שמוציאם לטי למוצאיהם הם חיים כי נצבים6 אתם פרשת רבה הדבריםובאלה
 תוצאות טטפ כי לבך נצור משמר טבל )כ0 : לקצר ועת זה פסוק בפי' שם ועורלאחרים
 כ"א(, ס"ה )תהלים תוצאות לטות מן בלע"~7 אסאנ"ביש חיים סבות פי' תוצאותחיים.
 ושכר חיים לך יהיה בעיניך קל שהוא הדבר מאותו כי פי' חיים תוצאות ממנוכי

 קלה עבירה בין עליו מעבור לבך נצור השמר תורה שאמרה מה סכל תקיימוהו, אםנדול
 א"ר תכא8 כי פרשת בתנחוסא כראמר חיים תוצאות סטנו כי חסורה עכירהבין
 האדם על צווחים ויום יום שבכל שבאדם אנרים רמש כנגד עשה מצות רמ"חחמא
 יסות כנגר בתורה תעשה לא טצות ושסייה ימים ותאריך בזכותיגו שתחיה אותנועשה
 עליך נחרני לאדם ואשרת צווחת ורוקעת שהיא עד זורחת שהחמה ]זטן[ שבכלההטה
 ואת עצטך את תכריע ואל ,1 עכירה בי תעכור ]1278ן אל ~ה ליום יסיך שהניעבמי

 אטר יצחק רי ירושלטי8 טפאה נפייא טעות. תרי"ג הרי חונה לכף כלוהעולם
 0! פ"א היים. תוצאות מקום זה טאי יודע אתה שאין השטר לך שאמרתי טהטכל

 ע"א. ניד * בכתיי. חסרון יש כאן 9 ע"א. כ"א * כ"ח. אי לכתוב לעיל פירושו י'י
 ורש"י כאח 9%' הוא שלנו בתנחומא * מבוא. ע" ' חי. פרשה 6 %'א. כאטת קרוא עיי*

 לחראב'ע. במיוחס עזו ח יצחק. בש"ח אחא רי גרים רצם ח"א פ"א ' ר"ת. דרש כך כ"גחבוא
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 א-נ ה, כנ-כז. הטשו22
 תובות רק טחשבות מלחשוב לנך נצור בשטר מכל יותר לבך נצור טשמרסבל

 כי הלב על או תשטור על טוסב טמנו כי ופעם עולטות שני לשול אווזךהסביאות
 אטר ועליו מעשיהם כל את המנין הוא השוסע הוא הרואה הוא האינרים סלךהלב
 ר"ש בתפלתו מתפלל טהחטיריס אחר והיה דרכו יחשב אדם לב סי( פיו)להלן
 : האיברים ושאר הלב על כוונתו והיתה והצאן! הרועה לכונן מלפניך רצון יהיעולם
 תעשה אל ל " 1 י י' ש ר פ סמך. הרחק שפתים ולוות פה עקשות סטך הסר)כד(
 ולהרחיק להסיר עצטו בנזהר לפרש ונוכל. פיהם, עליך ויעקטו הבריות שיליזודנר
 הן האוטר הוא שפתים וגלח בפיו עקש יהיה שלא שפתים ולזות פה עקשותטעליו
 עיניך )כה( : תהפוכותי באיש י ת ש ר י פ כאשר להן טהפכו ולאו ללאווטהפכו
 הטביפ הטקס יהיה וניושר בשוה טביט כשהארם נגדך. יישירו ועפעפיך יכיפולנכח
 הפסוק ומשפט הישרה הדרך ללכת זה בפסוק טוהירנו כ! על ועפעפיו עיניו לנכחבו

 לטהירות עפעף נקרא העק ואישון נגדך, הררך יישירו ועפעפיך יביטו האמת לנכהעיניך
 )ישעיה טענין יביפו לנכח עיניך וי"50 בשמים. תעוף אשר ד'י"ו( עוכרים מעניןתנועהו
 כטררש' תוספת. סכלי היפב הפסוק יתפרש ועתה לבוא תוכל לא ונכוחה "יד(נ"ט
 : שבשמים אביך לנכח ולבך6 עיניך כוון בתפלה עוטר שאתה בשעה יביפו לגנהעיניך
 טשפפ ומאזני פלס י"א( פזז )לה, מענין יכוה. ירכיך וכל כגליך מעגל פלס)כן(
 אל )כז( ביאור והוסיף יכונו דרכיך כל ואז שוה במשקל רגלך טעגל שולכלומר
 פעטיך לנפות טרע רנלך הסר הישרה טהררך תפ[ ]אל טרע. רגלך הסר ושטאל יטיןתפ

 כנגר מצוה הפסד מהשב[ ]הוי רגלך טעגל פלס ש6 ר ד מ נ האמצעית. הקו רק הצדדיןלאהד
 יוסי א"ר ושמאל ימין תפ אל יכונו דרכיך כל ואן הפסדה כנגד עבירה ושכרשכרה
 של סררכן מרע רגלך הסר תורה טדברי ושטאל יטין תטה שלא זהיר הויהגלילי
 פן חיים אורח וי( ה' )לקטן וכתיב רגלך טעגל פלפ כתיב קפ71 בסוער ע"כ.רשעים
 טעגל פלם אחרים ע"י לעשותו איפשר שאי בטצוה כאן )ז( ערי תורה אדבריתפלס
 שם העמידו וכן ]וכו'[ לתלמודך תשוב ואח"כ תתכפל שלא כרי המצוה עשהרגלך
 חפצים וכל י"א( ח' )שם הנ' הפסוק עם וגו' טפנינים היא יקרה פיו( נ' )טשליבפסוק
 שאי כאן אחרים ע"י לעשותה שאיפשר בטצוה כאן שטים "SD' ואפיי ]גה[ ישוולא

 : אחרים ע"י לעשותהאיפשר

ה.
 את לראות הזאת הפרשה ענין אונך. הפ לתכונתי הקשיבה לחכטתי גני)א(

 כלענה טריפ ואחריתם צופים ונופת מרגש מתוקים בתחלתם דברים יש כיהנולר
 והלא תווה בדברי אפיתן טמנה ליהנות אסור טהם אחת זרה באשה הסכונהוהטירות
 אחר לררות הארם שמבע ולפי 8trry. נטמי שאמרו כסו לטינות הנתפש חנםאותו

 להזכיר הפרשה בזאת שלטה הוצרך כן על מחר ממרירות יחוש ולא היוםמתיקות
 סזשת לשטור )ב( אזנך: הפ לתכונתי הקשיבה לחכמתי כני ואמר והתבונההתכסה
 זה. טרבר להנצל כדי לעשות צריך אתה מחשבותיך שכל ויצורו. שפחיךורעת
 טשמן והה זרה שפתי תפופנה נופת כי )נ( שאעפ"י לרעת כרי ינצרו, שפתיךורעת

 שפ * לבך. קוני גמא * משלי. סייש 4 מ"ע 1 י"ג ג, לעיל 1 סכיא ש,1
 פח. רבא כאן שחסר ונראח י'ב "ין 1 ע"א. 1' י תחלתו(. חסר ואבער)ונטחת
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28 ד-פ ה,טשלי

 צעריה שאול טות יורדות רגליה ~ץ( : פיות כחרב חרה כלענה מרה ואחריתה )ד(חכה
 טות. טוקשי ואל שאול עמקי את לרדת צעדיה ותמיכת טהלכה כל כייחשיכו.
 ירר אפור ו'( כ"ג א' )שמואל כמו ובא אורירות אמר כאילו יוצא פועל יוררות 'וי"מ
 רגליה אטר כאילו שם יוררות וי"מ2 דמעה. עינינו ותררנה י"ז( פ' )ירמיהבירו

 יתמוכו צעריה שאול וטעם חורק. בית בפורר י"א( י' )יהושע כענין מותטורירות
 מעגלותיה נעו תפלס פן חיים אורח )ו( : מהם יפרד לבל שאול תומכים צעריהכאילו
 מות אורח עם חיים אורח תפלם ]1276( לא שאת הרעה האשה כלומר תרע.לא
 משל ע6ר ממש מעגלותיה או מעגלותיה נעו אלא החיים בררך שתבחרכרי
 תרע ותי"ו תפלס תי"ו ותהיה תדע לא טעם וזה רעת בה שאין לפי זהוכל
 נעו הפסוק וטעם התוזהר ~ומ תדע תינו יהיה או הנוכרת הזרה על נסתרלשון

 שפתי תפופנה נופת כי במררש8 בטלכורתה. שתעכר ער בה תדע ולאמעגלותיה
 טה וגו' כלענה טרה ואחריתה קולה אחר אותך תתעה שלא ,רה מאשה תשטרזרה
 והעולם הזה מהעולם האדם מאברת זונה אשה כן צדדיה משני אוכלת ואתהחרב
 היא זה ואי לטות האדם את שמורידות מות יורדות רגליה בתריה כתיב טההנא
 שנדון אעפ"י יתטוכו צעריה שאול בתריה כתיב מה ייסורין אלו מות שלעומקה
 ארח יתמוכו. צעריה שאול הוי גיהינם של פרינה ניצל אינו הזה נעולםבייסורין
 תורה של מצותה ושוקליי יושב תהא שלא כהנא4 נר אבא א"ר וגוי תפלס פןחיים
 6 חייא רי תני תדע, לא טעג~תיה נעו אותה. ועושה מרונה שכרה מצוה איזוורואה

 נטיעותיו שכר המלך להם גילה ולא פועלים נו והכנים פררם לו שהיה לפלךפשל
 אותה ונוטעים שכרה סרובה נטיעה איזו רואים היו להם גילה שאילו פרדסופל

 שכר הקב"ה גילה לא כך קייטת ומקצתה כפלה מקצתה הפררם מלאכתונמצאת
 אחא ר' 7 י ם ל ש ו ר י פאה ובמס' קיימות. ומקצתן בטלות מקצתן יהו שלאהמצוות
 עושה שלן ]שכרה מתן ה הבי פלפל DSDn פן חיים אורח כהנא בר אבא ריבשם
 זה על ג"כ זה פסוק מפרש עקב פ' ובתנחוטא ע"כ. באפונה עושי' להיותמצות
 פירש וכאשר הזכיר שכבר הזרה על חוזר שהוא שיראה הפרשה ענין אבלהררך
 פי טאטרי תסורו ואל לי שמעו בנים ועתה ~( ואמר מעליה ולהבדיל להזהרוהתחיל
 טעליה הרחק טע"ז9 ראשון בפרק ניחה. פתח אל הקרב ואל דרכיך מעליה הרחק)ח(
 אמות. ר' חסרא אייר וכמה ע"ז פתח זו ביתה פתה אל תקרב ואל המינות ,ודרכך
 מעליה הרחק שנאמר לרבריהם סייג הכתובים שעשו מנין פייב נתן ררי ות1נאב
 זה בנית תכנס ולא הזה בשוק תלך לא א'יל בלבבך יופיה תחמור אל תו'ררכך
 הולך שאני אעפ"י אני בטוח א"ל בתארה הבריות את טפתה והיא בתוכה זונהואשה
 דרכיך מעליה הרחק ד"א תלך. לא אעפ"כ א"ל יופיה מתחמד ולא כה אסתכלאיני
 אצל תלך שלא לארם שאמר הרי מינות דרך אלא זו אין אומר קרחה בן יהושערי

 : 8 עי"כ תלך לא אעפי"כ א"ל נטעשיהם תכשל שלא לרבריהם תאזין ולאהמינים
 ]הורךן לאחרים הזאת האשה תתן[ ]פן לאכזרי. ושנותיך הודך לאחרים תתז פן)פ(

 ממונך לפזר שתצטרך והמעם המושר לנוכח תתן תיייו לפרום ונוכל לאכזרי.ושנותיך
 aebpnn הסו 'לקו* * משלי. מריש י להראב"ע. כמיוחס עי, ג דשני. קף,1

 היחשלטי. שי* הוספתי וחגסגר ח"א *י"א ' עקב. *' תגחוסא 6 ויושב. שוקל ותא עכזי8
ו

 3אדר"ג. ע" חננתה והגירסא פנאן נצלו פ"ס 3סח ' עיא. 1"י
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 פ-" ה,טפלי24
 )איוב כמו ~ר אך טן טורכבת אכזר וסלת ואכזרי, לאחרים שפתיך ועפל היךשהחש
 הממון זה נכרי* בבהן ועצביך כחך זרים ישבעו פן )ק : טמא זרו אך ויודעי י"נ(ייש

 שופת בטלות ענין כפל נכרי נבית ועצביך לאסיפתו, כחו נכל להשתדל האדםאוצריך
 ויניע נכרי, בנית ועצביך כטר"א עצב נקרא ועטל ויניעה בעצב נקנה ושהבטוןלפי

 כוש, וסחר טצרים יניע י"ר( ס"ה )ישעיה תאכל כי כפך יגיע ב'( קי"ח )תהליםכטד"א
 נשרך בכלות באחריתך ונהמת 9א( : שיעטול עטלו בכל נ'( א' )קהלת כטד"אועטף

 לגנכא חמריה אינשי כמריא1 מעשיו על טתחרפ שאדם הזקנה שי אלוושאריך,
 לא )יג( ואיך לבי נאץ ותוכחת טומר שנאתי איך שמרת )יב( : נקיפ לשלטאנפשה
 וערה. קהל בתוך רע בכל היפזי כטעפ אזני)יך( הפתי לא ולמלמדי מורי בקולישפעתי

 רשעים לב כ'( י' )להלן ע"ר כמעפ 8 וייימ גיהינס. וכין ביני כפשע ל " 1 י " ש רפ
 ארוך. שכולו עולם הבא עולם טפסיר שעה לפי עוברת שעפת הנאה נעבורכסעפ
 כ"ו( כ"ו )שם ע"ד רע נכל הייתי כטעפ על טוסב לפרש תכל וערה קהל בהוךומעם
 כרבים להתחרט שסופך טוסר שנאתי איך ואמרת על לפרש ונוכל בקהל רעתותנלה
 שאין יחשבוך הם כי החרפה לך תועיל ]12%8[ ולא באה פתח אל נתקרבתאם
 ומה דרכך טעליה להרחיק לך יש כן על זקנה עליך שקפצה לפי אלא כן אוטראתה
 אות עליו שיש בטה רק משה גוערת טאמינים שאינם האפיקורסים נטינים להרנקלך

 הטרריכך היא בה דכולא בה והפך בה הפך לפניך סשה תורת הרי אלא כי לאוסופת
 מכונסים טים נור נארך. טתוך ונוזלים טבורך סים שתה )ס!1( : הבא העולםלחיי
 לתבונה. רטז בארך מתוך ונוזלים לחכמה רטז טבורך טים שתה היים, טיםבאר
 מים תשתה ואל שבראך טסי מים שתה מבורך מים שתה ב' ק ע ה י ה 1 י ר פ יפ

 יכול אינו תחלתו טבורך מנם שתה אוטר עקיבא ר' מעים. לדברי ותטשךעכורים
 טים מזלת באר מה לבאר דוטה בארך טתוך ונוזלים וסופו מאליו מים פיפתלהוציא
 אומר הוא וכן מטנו ולמדים צדרין סכל תלסירים נאים כך צדדים מכלחיים
 עולא טעיית כפ"א וכן ע"כ. סים פלגי ברחובות חוצה טעינותיך יפוצו)פז(
 ש6 ר ר ם ב 1 נארך. טתוך ובסוף מכורך בתחלה אלא וגו' טבורך טים שתה כתיברטי

 חוצה טעיפתיך יפוצו תורה דברי עליו שטחבכים דור ראית אם חשה טעייטתיךיפוצו
 ובשעה פזר שמכנסי' בשעה אומר ה% אתך. לזרם ואין לבדך לך יהיו 9ן( לאיאם

 היה בה שמחים והכל ישראל על הניבה שהתורה רואה שאתה בשעה כנסשטפזרק
 שאין רואה שאתה וכשעה עוד ונופף טפזר יש כ"ד( י"א )להלן הה"ד טפןראתה

 הפרו לה' לעשות עת קכ"0 קי"פ )תהלים שנאסר בה עוסק אתה היה כהמשגיחים
 חוצה מעיפותיך יפוצו כתיב רטי חנינא בר אכא ר' 7 דתעניות בת"א וכן ע"כ.תורתך
 ופשט לבדך. ל יהיו לאו השם יפוצו הוא הגון תלטיר אם וע' לברך לך יהיווכתיב

 בורו בטי אשתו מכנה כן על גנובים במים זונה אשה לכפת שעתיד לפיהפסוקים
 )שפפים אומר הוא וכן לבנ" רם, D'b פלגי בהחובות מעיינותיך יפוצו ופעםונארך
 לך יהיו ומעם החוץ טן לבניו הביא ושלשים החוצה שלח ננוח ושלשים פ,(",ב
 הבריות בהם טסתפקי' שבניה זונה באשה כן שאין מה שטך על שיתיחסו וגו'לנדך

---------
 *טור נ"א מיש 4 לחראבייע. גמיוחס עיי * לקילי כ"י 8 ע"א. ג*ב סנחדרין1
 ע"א. 1' ' חזקן. חלל גריס ושם סמלי סרוס * ע"1. סי"פ * ףא*טצ.תשפרץ
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 סקורך יהי )יוד( כאומרו נסקור אשתו את כן כסו כינה ופלג" נטעיינות הכנים שכינהולפי
 ואוזלו רחטתים רחם ל'( ה' "שפפים כטו טקורך ופעם %וריך. מאשת ושמהברוך

 וקראה נעוריך. טאשת ושטח שנאסר ראשונה מאשתו אלא רוח קורת מוצא אדםאין
 ה'( גי )שיר ע"ד תסיד. תשגה באהבתה עת בכל ירוך דריה חן ויעלת אהבים אילת)י15(

 השרה שבחיות היפות הם כי השדה באילות או בצבאות ירושלם בנות אתכםהשבעתי
 תשגה באהבתה עת בכל ירוך דדיה טעם תה בעלה על לחבבה וחן אהבים להזכירוהוסיף
 t1Yb ליוד שגיון א'( וי )תהלים שגיונות על א'( ג' )חבקוק טנז' תשגה תתעננ. פי'תמיד
 הדני אלדד ר' את ששמע קרישי !' כת' וכן תתעסק תשגה וי"ט9הניגון.
 כטו שגויה שפעם והושיבהו שגויה פעם אותו4 ושאל בבית לו יש שגויהאוטר
 והאוהב כנד( ו' )איוב לי הבינו שגיתי וטה מעני! תשגה פירש ל6 'י ז ד י ג נ ה 1עסק.
 פ.י ז"ל6 וראב"ע והחבהי האהבה סרוב שוגה וכאית אהובתו מום רואהאינו
 וכייש באהבתה תתעסק תמיר אם כשונג תחשב וז"ל אחרת דרך על אכל שגגהמענין
 הוא טדאי יותר עטה וטסית אשתו באהבת המרבה כי כוי אסרו באשתו 11"שבזולתה
 נזרה בני תשנה ולמח )כ( : ע"כ הש"י מעכורת האדם את תסיר אשה עבודת כישוגה
 נופל והחבוק יזרעאל בחל כ"ג( כ"א א' )טלכים כסו ובא חסר חק נכריה. חקותחבק
 כל פי' הנה קלקול. מקום מבקש המקלקל כי נכריה חק ותחבק ואטר הגוף כלעל

 לטק1ם ואחזור המדרש ע"ד אפרש געתה הפשט ע"רהפרשה
 לך יהיו ידם ועל הרבה תלמזדים טעטיר אתה שהרי וגו' לבדך לך יהיו י. ת ק ס פש

 אדם יבא ואם לפניך לסדו אשר כל טשטך יאסרו כי אתך לזרים ואין לברןהחכמות
 כי נעוריך טאשת ושמח ברוך מקורך יהי ומעם יכזבוהו, דבריך בו לתלות]1285(
 ויעלת אהבים אילת אותה וקרא הנעורים, בימי שלמרתה על הזקנה בימי שמחתהיה
 נטשלה למה נתן א"ר נחסני בר' שטואל א"ר מענריןי כיצר בעירובין שטפרש כמוזון

 ושעה[ שעה ]כל כעלה על וחביבה צר רהטה ,ו אילה מה לך לומר כאילההתורה
 ראשונה כשעה ושעה שעה כל לומריהם על מתבכין תורה דברי אף ראשונהכשעה
 1שהתינוק ,טן כל ,ה דר טה עת נכל ירוך דדיה לוטדיה על חן שטעלת חןויעלת

 בהם מוצא בהם הוגה שהאדם זטן( כל תורה דברי אף חלב מוצא בוממשטש
 אלעזר ר' על עליו אטרו דתניא פרת בן אלעזר ר' כטן תטיד תשגה נאהבתהטעם,
 העליון בשוק טופל וסרינו בתורה ועוסק בציפורי התחתון בשוק יושב שהיה פדתבן

 ולא סדינו ושכח ששנה תורה ללמוד אוהב הזה החסיר היה כך שכל ע"כ,שבציפורי
 בל בה שעשה התורה חיבת מרוב בשוק היה או עליו טוטל היה אם יודעהיה

 ותלך ישראל חכמי תניה למה נכריה חיק ותחנק בזרה בני תשגה ולטהטתשבותיו.
 לחנק לך סוחב אוטר ש8 ר ד ם ה וכן החיצוניים בספרים ללטוד אוטות חכמיאצל
 לידי אותך שסביאה נכריה חיק טלחנק ,כות לירי אותך שמביאה תורה שלרריה
 איש יסתר אם כי מפלם. מעגלותיו וכל איש דרכי ה' עיני ווכח בי )כא(חובה:

 אפילו הארץ ככל טשוטטים עיניו .אלא חלילה חלילה יראנו לא והשםבטסתרים
 כסתר אדם שעושה לטעשה כנוי והחק נכריה חיק ותחבק שאטר ולפי חדריםבחדרי

 , עצ סיג עמית1
 בטעות בכ"י * סטיר. תעסוק תשגח חרישן סטת ר' בום רויי

 את. בכ"י * יופי. ומכלול מבוא ומע מ"ח פ"1 אנות לפרקי רבנו של פירושו וע' קרישףף
 סשל'. סררש ' S"y. נ"ר ' לו. בפקסס עי' 8 סבוא. ומ,י

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 א-נ ו, כב-כג. ה,טשלי26
 אטר כן על עזה חטה בחיק ושחד אף יכפה גטתר טחן י"ר( י"א )להלןכש"א
 רעים או הם פוצים אם ושוקל מפלם מעגלותיו ונל איש דרכי ה' עיני נכחכי

 לענוש הן לשרשי ה! למות הן טעלליו וכפרי כדרכו לאישלתת
 נכסיי

 1 ולייסורים

 כי מהם יפרר ולא יתטך, חטאתו ובחבלי הרשע את ילכדנו עונותיו )כ:ב( כי בטשפפהכל
 כך הים טן דגים ולזכר מצורה פורש זה אדם טה רש2 בסד חטאה. העגלהכעבות
 ומה הרשע את ילכדומ עונותיו נאמר לכך ללכדו מצורה לחוטא פורשיםעונותיו
 אלא ארם של עושתיו נזכרים אין כך חככה בשעת אלא עוותיה נזכרים אין זואשה
 וברוב מומר נאין יסות הוא )כנ( : ע"כ יתטך חטאתו ובחנלי הה"ר חבליובשעת
 הישרה. הררך טן ישגה אולתו רוב ובעבור מומר בו שאי! בעבור כלומר ישגה.אולתו
 כ"כ( י"א )ת"א כחו ובא ישגה אולתו ברוב כי מוסר באין ימות הוא הפסוק טשפפוי"מ5
 וברוב ויהיה ללכת מנקש הנך כי שטעמו ללכת מנקש והנך עמדי חסר אתה טהכי

 על מוסר באין יטות הוא במררש' מוסר. פאק יטות להוא טעם ישנהאולתו
 : ע"כ ישגה בה נוהג שהוא רעה בתרבות ישנה אולתו וברוב טומר דברי שמעשלא

ר*
 נעבור ערבת אם בני הפסוק טעם כפיך. לזר תקעת לרעך ערבת אם בני)א(

 א"כ כף בתקיעת בערנות נכנס הערב כי כפיך המלוה לזר ותקעת הלוהרעך
 עשה )נ( זאת אלא אחרת עצה לך ואין פיך. באטרי נלכדת פיך באטרי נוקשת)ב(
 לך ברשתו, ]באת[ כפוטר רעיך. ורהב התרפס י רעך בכף נאת כי והנצל בני איפהזאת

 למרמס. לו והיה והכנע אליו לך והפעם רפסה5 ברגלה וי( וי )דניאל מס'התרפס
 רמיק. טבלי מקוטו לפי פי' ופייס, כמו ורהב מעם סעדיה6 ר' פי' רעךורהב
 ואון עמל ורזונם יי( צי )תהלים מענין לפרעו זטן לו קבע פי' י ל " ז ד י ג ג הו

I~Yewמסז' מטונו השליטנו פי' ז"ל8 המדקדק יונה ור' ואץ. עטל וזמנם 
 אם התרפם לך הפסוק טעם יהיה ל9 " ן י " ר ולדעת שלפק. ותרגום בזקן הנערירהנו
 שלטון עשהו פי'0! ישראל א"ר לשלם. לך יש אם רעך ורהב לשלם לךאין
 רבה!,. בראשית לשון והוא מלוה לאיש לוה ענר ז'( כ"ב )להלן ע"דעליך
 ד'( די )לעיל כמו רעך ותרהב שמשפטו וי"ט2! עליך. והמליכהו רגליו בעפרהתחבק
 לפניו שתכנע ע"י התרפס לך ]1298[ והטעם ותחיה שמשפטו וחיה מצוותיושמור
 המלוה על לרעך ערבת אם ויייט9! ותחינתי. פיוסים ברברי שתנצחהו רעךתרהב
 בו שהאמין רעהו הוא טתחלה כי זר אותו קורא ופעטים רעך אותו קוראופעמים
 באמרי נוקשת פעם ז'יל'! סעדיה רב ופירש זר. נעשה לפרוע כשרחקוולבסות
 אם הזה לאיש ערבת הדיק אותו שואל לדין עטו בא אם פיך באטרי נלכדתפיך
 פיו באטרי נלכד טורה הוא ואם וטכוס מכתיש שהוא פיו באמרי נוקש כופרהוא

 טורש * לחראב"ע. בטיוחי ש' 8 טשלי. סררש י כנו. וי בעזרא דקרא ל,שנא1
 87( באכרך )טחר' בפירושו חגאון תביא באסת ' ומאירי. להראב"ע גטיוחס עי' *משלי.
 י סבוא. עיי 14 טמירי. ש' *י רלב"ג. ש' י1 ספדנותו. מלכותו וקפלרגליו  געש וחרבק לך חסדרש ולשון צ"ג *' ינ סבא. עי, *1 כ'ד. *ס1ק עד 1' פרשתמריש חסר כביר לא זמן ות הנדרס 'ננה רבינו בפירוש י סבוא. ושי רהב ש' שלו השרשיםגססו ש' 8 מגוז. זעי י מבוא. קב' פח. ונחג למלה ענינם אין אבל י' 1צ' ה' ט' תחלשעיי
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27 ד-ה ו,משל

 לעיניך שנה תת! אל )ד( : לפניו להכנע אלא אחרת עצה לו אין א"כ לשלםשחייב
 מיד וכצפור הצייד מיד כצבי יקוש. מיד וכצפור תיר כצבי הנצל )ה( לעפעפיךותממה
 נוקשת וגו' לרעך ערבת אם בני דכתי' דמשתעבד לערב טנין 1 פשופ גפ בפ'יקוש.
 נכנס אם הפסוק ענין לרעך ערבת אם בני is~rt אברהם ר' ]פי'[ ונו'. פיךבאטרי
 עונשך יהיה כפיך לזר תקעת אם וכן מיעיך כערובה מעות להלות לעצטך ערבהלוה

 שתנצל ער לעיניך שינה תתן אל א"כ בני איפה זאת עשה וט' בפיךשנוקשת
 אל תבוא לא הטקכל8 ובפ' טאחרים. שתלוה ולא מלאכה לעשות בעצטךוהשתרף
 הוא וכן ערב של לביתו נכנס אתה אנף נכנס אתה אי לביתו י'( כ"ר )דברים עביפו לעבופביתו
 ערבת אם בני שנאמר לפייסו צריך ברברים אפילו תבירו את הטקני6 כל חנינא בריום. א"ר 4 יומא סוף וגו'. לרעך ערבת אם בני ואומר וגו' זר ערב כי בגדו לקח פזז( כ' (ISnSאוטר
 עטו בא תובעו כשהטלוה שהערב הכפל פעם פיך, באמרי נלכרת פיך באטרי נוקשתלרעך
 בערו שפרע מה המלוה טן לתבוע הערב ובא הערב מן הערבות כשנכו וכן קמפהלידי
 התר בירך לך יש טמון אם רעיך ורהב התרפס לך וגוי זאת עשה קפתה לירי עמונא
 רהב ודרשו טורכבת מלה כעין התרפמ דרשו רעים. עלו הרבה לאו ואם יד פסתלו
 ביו"ד6. מלא שטצאום לפי רבים לשון ורעיך כבסני הרב ד'( נ"א )תהליםכמו

 וידבק משלשה אדם יתרחק לעולם לרעך ערבת אם כני רבה6בבראשית
 ובהתר בחליצה כנ' וידבק המיאון ומן הערבות ומן הפקרון טן טג' יתרחקבשלשה
 ישראל אלו לרעך ערכת אם בני 7 ש ר ד ט ב 1 לחבירו. אדם נץ ש6ם והבאתנדרים

 שנאמר הב"ה זה לרעך ישראל בכורי בני כ"כ( ד' )שטות שנאסר למקום בניםשנקראו
 לו אמרו התורה את טקיימים אתם הב"ה להם אמ' רעי חה דורי זה פ"נ( ה')שה"ש

 איני להם אמר אותנו עורבים וארץ השטים הרי לו אסרו ערב יהיה מי להן אמרהן
 ככנר והארץ נסלחו כעשן שמים כי 1.( נ"א )ישעיה שנאמר שטתכפל דנרטקנל
 כי י'( נ"ר )שם שנאמר הם טתבפלים להם אטר והגבעוה ההרים לו אמרותכלה
 אתם אם פובים ערבים שהם בניכם לי תנו אלא תטופינה והגבעות יטושוההרים
 תורת ותשכח ו'( ד' )הושע שנאמר אותם מקיים איני לאו ואם טופב אותהסקייטים
 )תהלים שנא' ערבים בניהם ונתנו אותה קב6 שעה באותה אני גם בניך אשכחאלהיך

 ה' י.'א( ב"פ )שם שנאמר תורה אלא עוז ואין עוז יסדת ויונקים עוללם מפי ג'(ח'
 שנאמר לאכזר לכם אתהפך אני אותה טקיימים אינם אם להם אטר יתן לעמועוז

 פיך באטרי נלכרת פיך באטרי נוקשת כה מסיים תלימ8 ובאגרת כפך. לזרתקעת
 סותר על בטא טהור ועל טהור פמא על שיאסרו סופם התורה את טקיימים אינםאם
 תורה אלא זאת שאין בתורה עסוק וגוי נני איפה זאת עשה סותר אסור ועלאסור

 והתאבק רב לך עשה רעך ורהב התיפס לך התורה וזאת מזד( ד' )דבריםשנאסר
 )תהלים שנאמר טלכות אלא רהב ואין רעך ורהב שנאמר עליך והמליכו בעפרלפניו
 יוטס בו והגית ח'( א' )יהושע וגו' לעיניך שנת תתן אל ובבל רהב אזכיר ר'(פיו

 על הזאת הפרשה כל וראיתי ע"ק. וגו' מיר כצני הנצל כן עשית ואםולילה
 הארם לב יצר כי כ"א( ח' )כראשית נטד"א הרע יצר זה לרעך ערבת אם בניהיצר.

 סל' כמגים הל כטשרח 6 ע"א. פזז 1 ע"א. קפת * סבה ע,, 8 ע.ב קע*ג1
 חר"ש חגיגות וע" טשלי טררש י צ*ג. *' 6 התרפס. * בטש חסריפ דלחכן טשליביט

 ג'. ח' תחלים 6וג שיהר ' שם.כאברק
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 ה-יא ו,משלי28

 חושבך והוא רע אותו חושב אתה כפך לזר תקעת רובץ חטאת לפתח ז'( ד' )שם שנעציויע
 תחת שבאת כיון אחרת עצה לך אין א"כ עליך שנגר אחר פיך כאטרי טק'טת כן עלזר

 ורהב טעם זה כן על תתנכר כן ידי ועל תאותך ולשבר עצמך להכנע אלא ידו~6~12[
 שנה חתן אל בזקן, הנער ירהבו ה'( ג' )ישעיה טענין ניצר לגעור טעטון יהיה אורעיך
 וזה טהשינה פחותה שהיא בתנומה אפי' ולא בשינה לא כלל תתעדן שלא וגו'לעיניך
 אל לך )ו( : יקוש פח מיד יקוש סיר וטעם סיד כצבי תנצל וא: לעפעמך ותנומהטעם
 כריה בנטלה אותו שטוניח לעצל וו תוכחה גדולה כמה וחכם. דרכיה ראה עצלנמלה
 ללמוי שצריך האדם הוא עלוב האזינוב פרשת בספרי אמרו וכאשר ופחותהקטנה
 וכאשר וחכם דרכיה ראה לטד ולא מדרכה ללמוד שצריך אלא היה עלוב ומנשה הנטלהמן

 את תמול אם מידה ויוציא ויורזנה ומושל. שוטר קצין לה אין אשר )ז( והולך:מפרש
 טיוחד. טרף לה שיהיה כרי מאכלה. בקציר אגרה לחטה בקיץ תכין )וו( ואעפ"כחנירתה
 דרכיה לראות לך יש כן על מחבירתה גוזלת אחת שאין וטצאו זה דבר הרא'טונים נמווכבר

 ובניך ואשתך אתה בה שתחיה טלאכה לעשות השתדל אלא תתעצל ואלולהתחכם
 טלאכה לעשות משנתך. תקום מתי תשכב עצל מתי ער )ט( : ביתך ואנשיובנותיך

 ה[ נ י ש ]כ לשכב(3 ידים חיבוק טעט תנומות טעט שנות )טעט זמנך..)י( תוציא אםכי
 ובא )יא( טעם וזה הכריות את מלמטם ונטצאת שתתרושש סופך נע.טית מלאכתךמתי

 ראשך כי 4 שונות במלות ענין כפול והוא , מק כאיש ומחמורך רישיךכמהלך
 וטעם ועושר רש ה'( ל' )להלן ממי ראשך ויהיה אחר מק ואיש ומהלך אחרומחסורך
 שירגיש קורם הכית בעל אל הבא האורח זהו כמהלך פתאום פתע ראינך ובאהפסוקי

 כאיש והטחסור הרש יבא כ; במהירות בדרך המהלך כאדמ כטהלך טעם יה.ה אובו
 שררה שטות וטושל שוטר קצין עיכוב. בלי ממקומו בטהרה ללכת טפחד שאינוטגן
 הטלחמה. אנשי קציני ואל ב"ב( י' )יהושע לקצץ לנו והיית ו'( י"א )שופטים כמוהם"
 לכל לחם נותן כנה( קלנו )תהלים כמרייא מאכל לכל כלל שם הוא להמה, בקיץתנין
 טיר שאוכלת טה ועל האדם לב הסועד העיקר הוא כי לוום במרט הפת ונקראתבשר
 טה על כי מאכלה נקציר אגרה אמר זמן אחר שאוכלת טה ועל לחמה בקיץ ןתכין[אמר

 ועל וגו' והכן טבח וטבוח ט"ו( מ"ג )בראשית כטדייא הכנהז לשון נופל מידשאוכלת
 ולא תשתה לא ויין ל"ט( כ"ח )דברים כמד"א אנרה r~ws טפל זמ, אחר שאוכלתמה

 לסרנו דרכיה9 ולפי זטן לאחר ותאסוף תאגור ולא מיד תשתה לא שטעמותאגור
 והזרעונים זמן לאחר לאכלם אונרת להתקיים שיכולין שרואה הזרעונים כיחכמתה"
 ער ואמר טיר. לאוכלם אותם מפנה10 להתעפש וקרובים לחים שהםשרואה
 ישן ולא סימתו על ישכב אולי כי טשנתך תקום מתי ביאור והוסיף תשכנ עצלמתי

 שנבתי 1'( ג' )שם ואישן אשכבה ט'( ד' )תהלים וירדם וישכנ ה'( א' )יונהונמוהו
 על ולינה תרדמה משתיהם ]וגדולה[ שינה ממנה וגדולה תנומה הם שמות וה'ואישנה
 הפסוקים ושני תשכב עצל מתי עד ~! וי"ט השינה. סרר על ושכיבה השינה זמןעל

 עלוב אוסר רשב"א לפנינו: כמש"כ ולא הישרת הגירסא ושם פרשה ריש י להראב"ע. גסיהם עיי'
 קטר. ולא מדרכיה ללסר שצריר אלא חיה עלוב ועשה לסר אלו הנסעה מ ללמד שצריך זה אדםהיה

 לרר"ק חשרשים ס' ע" 4 בכ"י. טה רבא חסר וכנראה שספתי בשינה ותיבת סגרתי שנות מעט חשוק8
 ביאר שכפר חכתוג'ס לפגש המחבר פה חזר וחנה לאבזיחייא, ונקי עי'פי'קנ 6 רש"י, עיי 6 רוש.שרש
 להראב"ע. נ"לשכונתועלחטיוחס וי ספני. בג", א בםררש. יגראיתא דרכיין. בכ"י 6 שם. עיי זאותם.
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29 יא-ינ המשה

 לך טוב אז ימיך כל ישן היית אם לו ואומר העצל על מדבר שהוא )ץ( אחרת עראחריו
 איפשר אי משנתך תקום מתי תשכב עצל מת. עד אכל טגונך לבקש מתעצלשאתה
 ה'( ד' )קהלת ע"ד בשרך התאכל תאכל מה טשנתך משתקום א"כ לעולםשתשכב
 ידים חיבוק כמד"א נשינה סרבה שהוא שטעמו כשרו את ואוכל יריו את חובקהכסיל
 בשינה טטעט היה כן על בשרו אם כי יאכל מה ימצא ולא טשנתו מקיץ ושובלשכב
 הקל טבנין מעת וי"מז וגו'. הגומות מעט שינות מעפ פעם וזה בהשתדלותוהרבה
 הישך יבוא אפ" טגן כאיש וטהסורך רישך כטהלך ונא ואז שמע שכב שובבפלס

 ותלחם מעליך להסירו פעמיו לדחות בזריזות לנגדו ]1808[ מהלך ימצאךומחסורך
 )ויקרא טגזי ובא ד"א כנגדו. הכא כל לנצח בטגן ובא הנלחם מגן כאיש ותנצחהובו
 איש מהלך כסו כמקוטך יעמוד ולא ומחסורך הישך שימור ופהר השטש ובא ז'(כנב
 ץל זאת פרשה מפרש ש9 ר ר מ ה 1 אחד: כמקום עומרים שאינם בדרך ההולכיםמגן

 היום מצווך אנכי אשר שדרשו טה ע"ד הנא לעולם צירה מלהכין הזה בעולםהמתעצל
 אייר ש ר ד מ ה ן 1 ש ל ה ז 1 שכרן ליצול הנא לעולם ומחר לעשותם היום ו'( ו')דברים
 שוטים משיבם והב"ה תשובה ונעשה הניחנו הבנה לפני לומר הרשעים עתיריםיהושע"
 לשבת דוטה עהה בו שאתם הבא והעולם שבת לערב דוטה בו שהייתם עולםשבעולם

 לימות דומה בו שהייתם עולם ד"א4 בשבת. יאכל מה r"p1 סכין ארם איןאם
 יאכל טה החטה ביטוח טכין אדם אק אם הגשמים לימות דומה הנא והעולםהחמה
 לא אם לים רומה הבא והעולם ליבשה דומה בו שהייתם העולם ר"א הנשטים.ניטות
 הבא והעולם לפר,דור דומה בו שהייתם העולם ד"א בטים. יאכל טה ביבשה אדםיכין
 ללטוד לכם היה ועור לפרקלין. יכנס כיצד בפרזדור עצטו יתקן לא אם לטרקליןדומה

 ם י ר ב ד ה ה ל א ב בחורף. שאוכלה לחם בקיץ סכינה שהיא נמלה שלמחכמתה
 לה יש בתים שלשה הזאת הנמלה עצל נמלה אל לך שופפים פרש'רבה
 חיה ואינה באמצע אלא הדינא מפני בתחתון ולא הדלף ספני בעליון כונסתואינה
 בקיץ ומכנסת הולכת והיא וטחצה חפה אלא אינו מאכלה וכל חרשים ששהאלא
 יגזור שטא שאוסרת כן עושה היא ולמה ושעורים ועדשים חפים שטוצאה6 טהכל
 בחור וטצאו היה טעשה יוחאי בן שמעון א"ר לאכול מהיכן לי 6 ויהא חיים הבנהעלי
 עצל נמלה אל לך שלמה אסר לפי' לחורף טהקיץ שהכניסה כור סאות שלששלה
 Slyn~ מן מצות לכם עצמיכם התקינו ]אתם[אף

 דרכיה ראה טהו הבא. לעולם הוה
 בנמלה טעשה שמעוןל א"ר הגזל מן שבורחת בה שיש ארץ דרך ראה אמר רבאוחכם
 נופלת מהם אחת ההנה ולא אותה ומריחות באות כלם והיו אחת חטה שהפילהאחת
 אדם )יב( : ע"כ בה שיש חבטה אותה ראה ונפלתה שלה שהיתה אותה באהאותה
 הארם שיתרחק הרשע סרות טספרת הזאת הפרשה פה. עקשות הולך און אישבליעל
 און איש טעלה שום נו שאין פחות ארם ויעל בלי טורככת סלה בליעל ופעםטהם
 הולך נאסר ועליו בפיו וייבר 8 בלבבו יחשוב און כטדייא רעות מחשבות בעלזה

 נאמר ועליו בפיו פרבר בלבו יחשוב 'הרע הדיבור הרעה המחשנה פה פה.עקשות
 בעיניו קורץ )יג( : ונפתלים עקשים רק וישרים נכונים אינם שדבריו פה עקשותהולך
 סידר בטדרש ' ז"ל. רשש הגחות ע" יחודה ר' צ"ל * משלי. טדרש * טאיר, ע,,1
 גריס ברבה 7 והיכן. בכ"י 6 שמוציאה. כשטר בכ.י ' חבשה. דים משל אחר חמת וימותמשל
 ה'(. ליץ להחלים טשנבו ש יחשוב און שכ"ל ת"ל בתנ"ך אשו כזח מקרא ' חלפתא. בןרגש
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 ינ-יי גטשי80
 על נופל וזה העין על נופל זה הם רטזים לשון כלם באצבעותיו. טורה ברגליוטולל
 קורצתי ו'( ל"ג )איוכ טגז' קורץ י"מי סרטה. של רטנים וכלם האצבע על תוהרגל
 העין קריצת ע"י באה העין רטיות וכ! ויטל יצא כציץ ב'( י"ר )שם טמ' ומולל אנינם

 קורציהון ואכלו ח'( ג' )דניאל מנז' קורץ ויייט2 הרגל. סלילת ע"י באה הרגלורטיות
 ז'( כ"א )בראשית טגז' ומולל קורצי! תיכול לא רכיל תלך לא פ"נ( י"פ )ויקראוהרגום
 ברגליו בעיניו והמקרא8 השאלה ע"ד דבורה היא הרגל ורמיזת לאברהם מללסי

 ובא סרגליו* באחת טעיניו באחת המכתב כסו פי' המקרא וגם כרגלו נעיםוהטכתב
 תהפוכות )יד( : נלעד מערי כאחת שמעטו נלער בערי ויקבר ז'( י"נ )שוספיםכמו
 חורש ללאו. להפכו בלבו וטחשכ ]הן[ לך אומר ישלח. מדיינים עת בכל רע הורשבלנו
 הזה החורש טה חרישה מלשון זר ואינו חושב כטו חורש פעם עת, בכלרע
 טדיינים יעשנה. איך ותחבולות טקום מכין רעה החושב אף הזריעה לוטן טקוםסכין
 מרון. י'(איש פיו )ירטיה טעני! והוא ]ל180[ טדיינים והטקרא טודנים6 המכתכישלח,
 ריב לחרחר מרנים שמשלה מקרשך באש שלחו ב'( ע"ר )תהלים מענין ישלחוי"60
 אידו יבוא פתאם כן על )פו( : הטריבי' סדינים אש טפת צרבת להדליקולחטמו
 שקול פתע מרפא, ואין ישבר פתע אירו יכא פתאום זו כשבר טרפא. ואין ישברפתע
 ה' שנא הנה שש )מז( : איבה בלא פתע כ"כ( ל"ו )בטרכר כטו והוא פתאוםעם

 שש אומר טאיר ר' וחכמים מאיר ר' נחלקו הל נ ר א ר ק י 1 כ נפשו. תועבותושכע
 מכלם שקשה שביעית זו רכת" ושבע טקיימין שנע אומרים וחכמים י"ג הריושבע
 אלו ה' שנא הנה שש טאיר ר' רעת פטרים וטצ" אחים בין סרנים משלח זו ,1ואי

 טולל בעיניו קורץ גי פה עקשות הולך בי אק איש אי כבר הנזכרים מרותהששה
 ישלח מדיינים ו' עת בכל רע חורש ה' בלבו תהפוכות ר' אחת סרה שכלסברגליו
 שקר לשון ב' רטות עינים א' אוט' אח"כ הנזנרים סרות הג' אלו נפשו תועבותושבע
 לרעה לרוץ ממהרות רגלים ה' אק מחשבות חורש לב ר' נקי דם שופכות ידיםנ'
 שש אלא כן אינו חכמים ולרעת אחים בין טרנים ומשלח ז' שקר ער כזנים יפיחו'

 כלומר ושבע טנינם שסדרתי וכמו אומר הוא אח"כ הנזכרים הששה על ה' שנאהנה
 בשש י"פ( יש )איוב כמו ובא אחים בין מרנים משלח והיא נפשו הועבתהשביעית
 רם שופכות וידים שקר לשון רטות עינים )ין( : רע בך יגע לא וכשבע יצילךצרות
 בעינים וניכרת יושיע עינים ושה כ"ט( כ"ד )איוב הפך הרוה גסות רטותןזו ]עיניםנקי.

 אין הב"ה אמר כתי' ]אתו[ אוכל לא אותו לבב ורחב עינים גבה ה'( ק"אכטר"א)תהלים
 בו שיש כל 9 שאסר' עד ,ו במרה והפליגו נערכין8 שמפורש כמו בעולם לרור יכולין והואאני
 כ"ו( ז' )דברים התם וכתיב לב גבה כל ה' תועבת הכא כתיב ע"ז עובד כאלו הרוחגסות
 כהן באותו t.yo וכן דמים לשפיכות הקשה שלמה והנה ניתך אל תועבה תניאלא

NWJWלהלן בגסותהרוח והנה עינים10 גבה )?( בנו שקראו גיושה(כתיב tRU )תועבת ה 
 עשו האל התועשת ]כל( את כי כ"ז( י"ח )ויקרא כתיב עריות ובגלוי לב גבה כלה'
 יעבור ואל יהרג נהם שנאמר הגדולות עבירות הנ' כטו הרוח גסות ששקולהגה

 לכנות חרב של ררכו כן י שת"י. טפרשים בשאר מצאתי לא 2 קרץ. שרש רתק ו---- ומליצי הזאת המרה ברוע מדברים גרותיו כל על מלאים ספרים יטצאוהמבקש
 ח"ז. פ' ' טאירי. שי * מדנים. חטכתנ בגוסתאית'ט י להרא3"ע. וסיגתם עיי ' וכתיב.קרי
 ה'. ס"ת כאמת קירא עזו סג עייב. חי משח ' ע"א. ט"ז'
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