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 הרג השקר עירי והלא חולה רעה זו גם שקר, לשון ועתלקצר. בזה האריכוהמוסר
 לכ ףמ( : מך דם שופכות וידים כתריה כתיב טה יריהם1 על ננו את שפח בן שטעוןר'

 ומשלח שקר ער כזכים יפיח )קש( : לרעהב לרוץ טמהרות רגלים און טחשבותחורש
 הפיחי פיז( די )שה"ש מני פיו רוח ע"י שהדיבור ידבר יפיח פעם אחים. ביןמרנים
 ממש בו שאין לוטר בהפחה הכזב ריבור מכנה ישוב ולא הולך שהרוח ולפיגני

 ויש שקר. ער שהוא כזבים יפיח פי' והכתונ רגלים לו אין שקר אומר הואוהלא
 אם פעמים שני הזאת הטרה להזכיר לו ומה שקר לשון אמר ככר והלאלדקדק
 סרנים ומשלח בתריה כתיב מה טסופו הלמד דבר נפשות בדיני שקר לשון שנאמרלא
 לטי ומזיק ככ"ד שקר שסעיד הזק בו שיש ברבר פי' שקרא לשון ד"א אחים.בין

 כי ל8 ז" קמחי דוד רי וכתב שקר. עד כזבים יפיח אומר הוא ועליו כנגדושמעיר
 אם יחוש לא הרוח גסות ירי שעל רמות עינים היא כולם כנגר השקולההשכיעית

 לא ואם אק טחשנות עליו יחשב להרגו יוכל לא ואם להורגו בעיניו יקל והטכזנויכזב
 או טמורו להפסיר עליו יעיר יוכל לא ואם בטחונו 6 להרע ירוץ מחשבתויפיק
 התחיל ז"ל ולרעתו אחיו, ובין הוא בין שריינים ישלח יוכל לא ואם בעדותולהורנו
 אומר הכתוב טצינו וכן רטות עינים היא ומה נפשו תועבות ושכע סיניה דסליקבמאי

 הי. שנא הנה שש לספור הוזר וא"כ לב[ נבה כל ה' תועכת ה'( פ"נ )להלן הרוהבנסי
 כל ותלה כלם כנגד השקולה השביעית היא שקר לשון כי כתב a~ut סעדיהורב
 לטה דברו על לי שקשה אלא נספרי5 כתוב כאשר בה נכללים כלם כי בההסדות
 האומרים רז"ל6 ודברי אחרונה. או ראשונה יזכירנה או במניינם בסדר שנייההזכירה
 לסמוך. יש ועליהם הם קבלה דברי השביעית היא אחים בין טרגים משלחכי
 יען ויאמתהי מ"ז( ג' )ישעיה רמות עינים בצרעת לקו כלם ה1 רב קרא כוי 131[]8
 צרעת אלא ושפח ואין ציון בנות קדקד ה' ושפה י"ז( שם )שם וכתיב ציון ננוח נכהוכי

 שקר לשון וגו', ספחת או שאת בשרו בעור יהיה כי ארם ב'( י"ג )ויקראשכאטר
 והנה י'( שם )שם וכתיב במשה ואהרן מרים ותדבר א'( י"ב )במדבר שנאמרמטרים
 כייס( גי )ש"ב וכתיב אבנר את שהרג מיואב נקי רם שופכות וידים כשלג, טצורעתסרים
 וכתיב גדולה כהונה ם שביקש טעוזיהו און טחשבות חורש לב יואב, ראש עליחולו
 )שם שנאסר טגיחוי לרעה לרוץ טמהרות רגלים הטלך, את ה' וינגע ה'( פ"ו)מ"ב
 וצרעת כ"0 קצם וכתיב אחריו רצתי אם ה' חי וגו' אלישע עכר נחזי ויאסר כ'( ה'שם
 ושרה אברהם כין טריינים ששלח פרעה זה אחים בין מרנים ומשלה וגו', תרנקנעמן
 ושכע הי שנא הנה שש בתנח1מא8 פרעה. את ה' וינגע "י0 י"ב )בראשיתוכתיב
 עיניה תולה שהסופה רמות עינים נאסרו בסופה אלו דברים וי אומר הגלילי יוסי ר'גו'

 מטע וטתעברת אחר איש עם נואפת ציון בנות גבהו כי יען כמד"א אחרבאיש
 ע"ס נכנס שהשאף נקי דם שופכות וירים טעוברת, אני טסה ואומרת לנעלהוטשקרת
 טחשנותיהם אין והשאפת שהנואף און מחשבות חורש לב יהרג, או יהרוג יתפששאם
 ובאיזה טקום זו באי לוה זו ואוטר חוטאים הם אימתי וטתוערים און אלא שעהבכל

 הפליח אהה נפענח תזה הכתוב השא בכ"י ש ח"ח. *"1 סנחררין ירישיטי ע,,1
 נשם חלר"ק רברי ג"כ שחכיא מאירי עיי י שיי. חפירוש 3נראח חסר זח op1 לקצרןהעת
 שלו טש* בסי' ר"ל 5 סבוא. ע" ' ף. צד קטהי יוסף ר' בפירוש כזה גטצא ואפנםגיא
 נשא. *' 4 שם. י פיז. *' רצח ויקרא 8 40(. ומ מאכער טתר')זף'
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 יפ-כה המש*32
 שוי ער כזבים יפיח החטא, לעשות טטהרים בודאי לרעה לרוץ טטהרות רגליםשעה,
 נרכרים זה עם זה היינו סשיהים ואוסרים ונשכעים וטשקרין טכזנים הס נתפיסואם

 רבה1 בויקרא עושה. שהסופה קשים דברים י' העי אחים בין מרנים ומשלחאחרים,

 חביקת כנגדן עשה עבירות של חבילות עשית אם טלחטה לך תעשה בתחבולותכי
 ולמדתם שקר לשק ח'(, ו' )דברים עיניך בין לפופפות והיו רטות עינים מצוותשל
 ידכם על לאות אותם וקשרתם נקי דם שופכות וירים י"מ(, י"א )שם בניכם אתאותם
 היום טצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו אק סחשנות חורש לב י"ח(, שם)שם
 יפיח הרגלים, שבין לטילה רץ הוי לרעה לרוץ טמהרות רגלים וי(, וי )שם לבבךעל

 לחכטה אמור אחים בק מרנים וטשלח י'( ט"ג )ישעיה ה' נאם עדי אתם שקר עדבזבים
 נצור פי' אסך. תורת תפוש ואל אביך מצות בני נצור )כ( : ד'( ז' )להלן אתאחותי
 הטצות קשרם גרגרותיך9. על ענדם תסיד לבך על קשרם )כא( : תשכחנה שלאאותה
 היתה בלותי אחרי י"ב( יזח )בראשית מגזי גרגרותיך על ענרם תמיר, לנך עלוהתורה
 והקיצות עליך תשמור בשכנך אותך תנחה בהתהלכך )כב( : ערנים8 כל שמעם עדנהלי
 שום יזיקך שלא עליך תשמור בשכבך ונהילה, בנחת ללכת טגן ]תנחה[ תשיחך.היא
 אותך תנחה בהתהלכך פ'.ג* מופה במס' צוות. לך ותהיה תשיחך. היא והקיצותטזיק,
 הבא בעולם תשיהך היא והקיצות המיתה יום זה עליך תשמור נשכנך הזהכעולם

 בפרשת בה מסיים ובספרי בקבר. הרמה מן עליך תשמור בשכבך תליםונאגרת
 שמות בואלה הבא. לעולם תשיחך היא המשיח בימות והקיצותואתחנק

 שנאמר בעלה משמרת התורה אבל לשוטרו טעי חפץ לוקח אדם שנעולם נוהג ה6 בר
 תוכחות חיים וררך אור ותורה טצוה נר כי )כנ( : ונו' אותך תנחהבהתהלכך
 הסות סררך ישטר ואז החיים דרך לשטור הארם מניאה מוסר תוכחות פי'טומר.
 ר' ירש וו את סופה8 בטס' נכריה. לשון מחלקת רעה טאשתל לשטרך )כד( שאטרהוא
 התורה ואת לנר טצוה הכתוב השוהיי אור ותורה טצוה נר כי דכתיב טאי יוסי בר'טנחם
 ומה שעה לפי אלא מגינה אינה טצוה אף שעה לפי אלא מאירה אינה נר מהבאור
 עבירה ואין מצוה מכבה עבירה ]לעולם[ מאירה התורה אף לעולם מאיראור

 ובסיפרי האהבה. את לכבות יוכלו לא רבים טים ז'( ה' )שה"ש שנאמר תורהטכבה
 האדם את שסביאה דרך היא איזו טוסר הוכחות חיים ודרך ואתחנן10סישת
 על ]טוסכ[ אור ותורה טצוה נר כי לפרש ונוכל ייסורין. אלו אוטר הוי הנאלעולם
 טצות דמה כן על טנכסי חסר ואהי צדקה אתן איך ארם יאמר שלא הצדקהטצות

 כך עוטר בטקוטו ואורו נרות כטה סטנו מרליקי! הנר מה לנר הצדקה]1816[
 ונוסף טפזר יש כ"ד( י"א )להל! דכתיב טנכסיו טחסר אינו בצדקה האדם שיתןכל
 מחלקת מדיינים. אשת מ'( כ"א )להלן כסו ובא שם רע, מאשת לשטרךעור.
 מן בעפעפיך. תקחך ואל בלבבך יופיה תחמור אל )כה( : ללשק תאר נכריה,לשק
 מסתכל לתלטידו ראה אהד חכם כי 1סר!' הט י מליצ ואמרו נעפעפיך. )?(המוסר

 והיא לנך לוח על כתגם גרגרותיך ע5 קשרם בטעות פה כתיב בכ", 1 . כ"א ,.1
 ש5ט. חגתכם ע5 טשג חפירוש כי הטעתיק טעית הוא וכנראה ג', ג' לעיל w~pnלשון

 גשבתך. פסוק 8 1'א. כ"א 4 ערנה. כמו הטתהפכות המשת מן ענד איפוא טפרש מחברנו8
 ספר ע" 11 שחבת. ע"פ 16 חשוב. גכ"י * ע"א. כ"א 8 מרח. בכ"י י 5"ג. פ'8

 5חענפהא5 הד"ר חרג ידידי עיז )הימרני לסקראט זח מאטר טיוחם ששם פ' רףשעשועיפ
נחטמרג(.
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83 כה-כפ הטשלי

 בטעותה טטתכל אני התפקיר השיבו ברשתה אותך תצוד שלא השטר א"ל יפהנששה
 יפיה נפוש איש ואשת להם ככר עד זונה אשה בער כי )כו( : צורתה נועםהבורא
 טמוא כל עליה שטנזבז וחסר הולך יסור לא לסוף זונה אשה אחר הרודף כיתצוד.
 לסוף נונה אוחה על הכא כל ' סופה במס' רז"ל לשון והוא לחם ככר 6 ישאר שלאעד

 נטמאה והיא ונסתרה א ש נ ת ש ר פ א מ 1 ח נ ת ב 1 טוצא. ואינו לחם ככרטבקש
 על ירו לפשופ כרי אוטר שלימו לסתירה שיעור שמענו לא עריין י'ינ( ה')במדבר
 זונה אשה בער כי שנאמר לרבר זכר לדבר כאיה שאין ואעפייי לחם ככר ליפולהסל
 כה שנ' תורה 11 ז"פ דרשו תצור. יקרה נפש איש ואשת ע"כ. וג' לחם ככרער

 לא הוא הריופ אומרים בעבירה נתפש הריופ אם טפנינים היא יקרה o"e נ')לעיל
 חבר ראו שאוסרים התורה את מנזה הוא בעבירה נתפש חבר אבל עונשה יורעהיה

 ע"כ. תצור יקרה נפש נאסר לכך סטנה התורה שמרתו לא ולטה בעבירהשנתפש
 הפיק כי הנואף חושב כי לחם ככר ער זונה אשה בער פי' ז'יל9 סעדיהורבינו
 יקר בדבר אלא תאותו הפיק לא כי כן ואינו לה שנתן לחם בככר קל ברברתאותו
 לשבר לחם ככר כאכילת עושה הוא אשר המעשה חושב ד"א ברשתה. נלכדוהוא
 נפשו את יצוד הזה המעשה אבל ונפשו לבו סוער לחם ככר בי כן ואיתרעבונו
 צדקה שנותן להם בככר החטא לו שמתכפר חושב ד"א תחתיה. לשאוללהורירה
 העבירה בעשותה כי יקרה נפש ופעם עונשה, הנפש שתקבל ער יתכפר לא כי כןואינו
 : השם טאור אצולה שהיא נעכור יקרה יאסר 4 ז"ל ראב'יע וכתב יקרה. תקראלא
 מביא או נושא כמו יחתה טעם תשרפנה. לא ונגדיו בחיקו אש איש היחתה)מז(
 לא ורגליו הגחלים על איש יהלך אם )כת( מיקוד: אש לחתות י"ר( ל' )ישעיהמגז'

 אם בה. הנוגע כל ינקה לא רעהו אשת אל הבא כן )כפ( אפשר אי זהתכוינה.
 נגע ואם ערוה לגלות תקרבו לא א'( י"ח בויקרא על עובר ונשוק חבוק דרך בהנונע
 אש כי י"ב( ל"א )איוב והנואפת הנואף יומת מות ( א כ' )שם א, נעלמה גברררך
 שם שיש להודיע רגליו וכוית נגדיו שריפת ענין הביא ולכך תאכל, אבדון עדהיא

 שתיהם. כולל בה הנוגע וכל ההקרבה תהיה אשר כפי מהאחר גדול אחד בדברעונשין
 מחלקת איש, אשת זו רע מאשת לשמרך הדרך, זה על הפרשה כל לפרשונוכל
 אשת זו בלבבך יופיה תחטוד אל זונה, אשה בסטוך הנקראת פנויה זו נכריהלשון
 תקחך ואל הלב, לטתשבת צריך כן על שירצה5 בעת לראותה ינול שאיתאיש

 והתחיל בעפעפיה. אטר כן .על שירצה בעת לראותה שיכול סטיה[ ]זובעפעפיה6
 עד זונה אשה בער כי פעם וזה תמומם כי הפנויה עונש והזכיר מיניה רסליקבמאי
 תצוד, יקרה נפש איש ואשת פעם תה נמשו תאבד כי איש אשת ועונש להםככר
 רמז 1 תשרפנה לא ובגדיו בחיקו אש היחתה הראשון המשל נענין, משלים שניונשא
 ורגליו הגחלים על איש יהלך אם השני והמשל הסטון, עד הטגעת ]הפנויה[לעונש
 טרבר השני המשל כי ביאור והוסיף הנפש, ער המגיע הנשואה לעונש רמז תכוינהלא

 עבירות שלש טצי' בה. הנוגע כל ינקה לא רעהו אשת אל הבא כן ואמר אישבאשת
 ינקה לא איש אשת שקר ועדות שוא שבועת איש אשת הן ואלו ינקה לא גה(כתוב
 ה'( י"פ )לקטן שקר ערות ה' ינקה לא כי ז'( כ' )שמות שוא שבועת כה הנוגעכל

 שתרצח. גגי 8 15. במיוחס עו' 4 טמוא. ע" * ע"ב. ישפ שיא. ד'!
 הגהצת בכס ייע*ע*יך. ככ"י*

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



 שא-לה ו,משלי34

 תשובה עשה אפילו מהם אחת ]עה העובר כל 1strt סעדיה רב כתב ינקה. לא כזניםער
 9: נרכריו לעיין ויש היה נעולם עליה טליענש העונש התשובה תדחהלא

"( 
 לא

 שבעתים ישלם 182[ ]8 ונמצא )לא( ירעב: כי נפשו למלאא יגטכ כי לגנביבוזו
 תבירו מאחר המתנגב ונטכילתא5 קמאי בבא בתוספתא יתן. ביתו הון כלאת

 ושונהוהולך
 פרי

 יגנוב כי לנגב יבוזו לא נאמר ועליו לעצמו זכה גנב 'מנקרא אע"פ
 שבעתים ישלם ונמצא ירעב כי נפשו לטלא6 יננכ כי לגנב יגחו לא והפשפע"כ.
 חטשה הם הנסכרת טננבה תשלוטין שרונ לפי שבעתים פעם ויילל הראב"עפ"

 שבע פ"9 כ"ד )לקמן כמו לפרש ונוכל שבעתים, אטר כן על שנים בנטצאתוהרוב
 ישלם אפ" ונמצא הפסוק ופעם טמש שבע לא רבוני פעמם שפעמו וקםלמצדיק
 אבל ברנר תקנה יש הרי ביתו הון כל את יתן אפ" או שנגב טהננבהכפלים

 הוא נפשו טשחית לב חסר אשה נואף )לא( טעם וזה בטמוא ינצל לא8 אשהטאף
 כטד"א בלב הרעת מכנה ולכך השכל משכן הוא הלב כי רעת חסר כקטריעשנה.
le~S)ההשחתה. וסבב עשה הוא יעשנה, הוא נפשו טשחית לב. קונה ה'( י"פ 

 וי"מ ורה. אשה אסר ולא אשה נואף אסר ולכך איש באשת מדברים הללווהכהובים
 לזב( פ"נ )יחזקאל כמד"א איש באשת אלא ניאוף לשון מצאנו ולא נואף שאטרלפי

 על אפיר לא י"ז( ד' )הושע ואומר ,רים את תקח אישה תחת הטנאפתהאשה
 בכלות. וניאוף בכנות ,נות שהזכיר הרי וגו' תנאפנה כי כלותיכם ועל תומנה כיבהתיכם
 א'( ט )שם להושע השם אמר שהרי הפנויה על נופל ניאוף לשו! כי אומריםואחרש
 עליהם השינו ואחרים איש אשת לקחה לא והנביא וטגאפת רע אהדת אשה אהבלך
 ולקהה אלטנה או נעלה תחת מנאפת נשנבר איש אשת שהיתה וטנאפת פעםכי

 והפרשה סרבר איש באשת לב חסר אשה מאף טעם כי מודים הכל מ"טהנניא
 משהית בנואף ואמר9 הכהמית הנפש והיא ירעב כי נפשו לטלא נגנב ואמר כן.שכהת
 השם כי ]נגע[ תמהה. לא וחרפתו יטצא וקלון נגע )לג( הטדגרת: הנפש והיאנפשו
 י"ב )בראשית בו שנאמר מפרעה ולמר צא בנופו גדולים נגעים עליויניא

 י""
 ה' ויננע

 וחרפתו פעם וזה הבריות כל בעעי נבזה שיהיה וקלון וגו', גרוליס נגעים פרעהאת
 שטתקנא האשה בעל זה נקם. ביום יחטוף ולא נכר חטת 0! קנאה כי )לד( תטחה:לא

 מהנואף להנקם יכולת לו יהיה אם נקם כיום יחמול ולא חמה בו סוליר והקנאהבטאף
 אין כי שוחר. תרבה כי יאבה ולא כפר כל פני ישא לא )לה( עליו: יחמוללא

 היטנו פורש ואית הרע שם לו שנרפק יטצא וקלן נגע נמררשיי בסטון. ת6יהדבר
 כי הה"ד הסה עליו מתמלא אלא לו מוחל הב"ה שאין הדין ליום תטהה לאוחרפהו
 עוברי על חמה מתמלא הב"ה של דרכו כן נקם ביום יחמול ולא גבר חמת 2יקנאה
 טדת הב"ה סדת שאין ללמדך אבהו א"ר כופר כל פני ישא לא נהם, ומתנקםעבירה
 שגאטר כן איט הב"ה אבל בטמון או ברברים לרצוהו יכול חטה אדם סתסלא אםב"ו
 : עבירה עוברי של עונשן קשה כמה למד אתה טכאן שוהד הרכה גי יאבהולא

 לטלאו. בכיי * תשובח. ח' ורוקח תשובח טח' פ"ר גחרסב"ס דלא 8 מבא. סי'1
 ולא. בכ"י * 6. במיוחס ע" ' לטלאת. בכ" * י"ג. פ' סשפפים * י"ג. חי פץ*
 קנאת. גסיי 'ו טשלי, סררש 11 קנאת. בנזר *י ואף. בכיי*
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ו*
 ששר )ב( נטלכודתה: תלכד שלא אתך. תצפון וטצותי אמרי שמור נס)א(

 איש צורת נה שנראית לפי כן נקראת העין כת עיניך. כאישון ותורתי וחיהטצותי
 כ'( י"ג )ש"כ כסו להקטין ותוספת אישון אטר קמנה כעין הנראית שהצורהולפי

 אומר שבת שבתון שבת ל"א( פיז )ויקרא וכן להקפית יו"ד נו הוסיף אחיךהאמינון
 שהיא לפי אישון נקראת או ההוספתי על ושבתון ערב ער טערב השנת יוםעל

 שבה אישון נקראת כתב ז"לפ והנניר לילה. באישון פ'( כתוב (rb~s כמושחורה
 רבר לעשות שרוצה סי לבך. לוח על כתבם אצבעותיך על קשרם )נ( השינה:תהיה

 אטרקשרםעלאצנעותיך כן על לזכירה אצנעו על כורך לעשותו שישכחוטפחד
 בו מגטגם תהא אל דבר שואלך כשהארם ואתחנן8 פרשה נספרי אמרווכאשר
 לוית כי פ'( א' )לעיל ע"ד עדי ררך אצבעותיך על קשרם יהיה או מיד. אומרואלא
 אסור )ד( באצבעות: הטבעת כקשירת אצבעותיך על קשרם כי וגו' לראשך הםחן

 חיבה 1182דרך ]6 לחכמה להתקרב ד"ט תקרא. לבינה ומורע את אחותילחכמה
 ומבנות טקרוביך אחד היא כאילו באהבה ]טודע[ בינה ונקראת אחותך היאכאילו

 קרובו ענייני יודע שהקרוב ולפי לאישה, מודע ולנעטי א'( נ' )רות טעמןטשפחתך
 מבבר ארם של  שקרובו בשם ירעתיך י"ס ל"ג )שמות מענין ר"א מורע.  הכתובקרא
 הדעת התבונה שתכלית תקרא לבינה ומורע אמר לכך ואולי נשם. ויורעואותו
 לעלות החכמה הראשונה הטררגה טררגות ג' שהם כבר4 פירשתיוכאשר
 הרעת. סררגת השלישית למררגה ממנה לעלות התבונה מררגת השנית למדרגהממנה
 תקרא לבינה ומורע שנאסר נסיטנים אלא נקנית התורה אין טעברין6 כיצדבפרק
 הדבר לך ברור אם את אחותי לחכמה אטור 6 חבית ובפרק לתורה. מורעיםעשה

 ושננתם טקירושיםל ובשיא תאטרהו. אל לאו ואם אטרהו לך אסורה שהיאכאחותך
 תגמגם אל אדם ישאלך שאם נפיך מסוררים תורה דברי שיהיו ז'( ו' )ובריםלבניך
 זרה מאשה לשמרך )ה( את: אחותי לחכמה אמור שנאמר מיד לו אטור אלאבהם

 פי' ז"ל8 רד"ק נשקפתי. אשנבי בער ביתי כחלון כי )1( החליקה: אסריהמנכריה
 שהוא פי' ז"ל8 סעדיה ורב האשנב, בער כ"ח( ה' לשופפים כסו חלון כסואשנבי
 וכל ד"ם. זה וכל בכרכוב החלונות סוגרים שעטים שבאך10 ערב בלשוןהנקרא
 )קהלת כמד"א הלב ראיית על מתפרש הזאת נפרשה האמורה והבנה וראיהשקיפה

 קרניאל טנו' לב. הסר נער בבנים אנינה בפתאים וארא מ( : הרבה ראה ולבי ת"ז(א'
 עובר )ה( דעת: חסר לב, חסר נער11 וראיתי נסתכלתי כלומר בספרים נינותי נ'(ט'

 פ'( "'א )איוב וכמוהו פנתה כטו והיא בטפיק הה"א יצער. ביתה ודרך פנה אצלבשוק
 ביתה ודרך הנוכרת. ורה אשה על מוסב פינה וטעם טירתה כסי מדה מארץארוכה
 ואפלה. לילה באישון יום בערב בנשף )ם0 : מהלך דביהא באורחא כתרגו'יצער,

 הסרר. בריו *לשל ושגנתם. יע"* סבוא. pB~, איש. שי לצדיק חשרוים ס' ש'1
 וונג שר השרשים סי * ישו. ל' ' ע"ג. קם"ה בשבת וודא אבות באשת *בנ"י ורב.תשר
 נאמת סחוגפ הרה"ג ואסנס יג4[~א ושא וכבאיך בנ"י סנ סבוא. עה * יודי. מילולוע"

 שר. בסיי א טמוא. וע" פשכאה, וף'י אשגג 8*( וף בשנער)סחרי
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 פ-יז זוטשלי86
 שאמר אחר לפי' רליליא וחד דימטא חד הוו נשפי תרי רבא אמר ' ברבות במם'אז"ל
 ומעשי הלילה נשחרות פי' ואפלה לילה באישון יום בערב ביאור הוסקוננשף

 זונהן ]שית לב. ונצרת זונה שית לקראתו אשה והנה )ק בלילה: נעשיםהעתועים
 שית ובא שת והשופי כ'( כ' )ישעיה מענין וי"ט2 חמס, שית ו'( ע"ג )תהליםטענין
 י8 הקטה פי' לגנותה. כדי זונה ערות אטר כאילו ד'( ס"א )איוב ערכו וחין חן כמוושת

 לנ ונצרת ופעם ותתקן4. עיניה בפוך ותשם לי( פ' )מ"נ וכן זונה תיקון זונהשא
 ההפכים מן יהיה אולי החרכות הטקומות שהם ילינו וננצורים ד'( ס"ה )הפעיהמענין
 עיר ח'( ב"ה )לקטן וע"ד הדעת חרבת היא כי לב נצורת זונה לאשה הכתובוקרא
 הטוקפת נצורה עיר כסו פי' ז"ל ורש"י לרוחו. מעצור אין אשר איש חומה איןפרוצה
 רא(הומיה : דעולימי דטפרדאליבי ותרנו' אולת. זמת מוקף וו של לבה בךכרכים
 שמשסעת הומיה ופעם ופרידתא, סרדותא תרנו' רגליה. ישכם לא בניתה וסוררתהיא
 בה ירגישו שלא כדי הדרך טן סרה או סרה דוברת וסוררת נאפילה6, לטבקשיהקול
 ס"ה )חהלש פיטה מלך בת כבורה כל הפך רגליה, ישכנו לא בביתה מאהביה. אםגי

 מנקשת הזונה האשה כי תארוב. פנה כל ואצל ברחובות פעם נחוץ פעם )יב(ידד(:
 לצודד אהבה שלה )ז( וער כי תארוב וטעם טאהביה, עם להתיחד והדיותהפתת
 ]והחזיקה לו. ותאסר פניה העזה6 לו ונשקה בו והחזיקה ר0 : אהבתה בהבליהנפשות
 כתיב מה 7 עמי שכבה ינד( ל"מ )בראשית האומרת פופיפר כאשת פנים עזות דרךבת

 נדרי. שלמתי היום עלי שלטים ינהי ~ד( אסרה ומה לו, ותאטר פניה העזהבתריה
 שלטים ונהי 6 שאוסרת הפעם אלא קרבנות תקריב לא הזונה הזאת האשה כיהאטת
 גרולה סעודה להכין כשכבר שנדרתי נדרי שלמתי היום הכינותי, גדולה סעורהעלי
 והגינותי ואמצאך. פגיך לשחר לקראתך יצאתי כן על )ב11( : תאותי עמך שאפיקיום
 חטובות ערשי רנרתי מרבדים )מז( : הטפה ענין למפר והתחיל ושלחן טפהל
 וזה כיילת רז"ל* בלשון הנקראים וההם מרבדים פי' ז"ל8 סעדיה רב מצרים,אפון
 ויהיה החזקים מצרים במתרי וחטובות גבוהות תלויות שהם טצרים אפון חפובותפעם

 והאסיר דין יומא חטבך ות"א היום האסירך וה' י"ח( כזו )דברים מעניןחפובות
 הפסוק ומשפת אפוניהון שת"א מיתריהם טעמן מצרים אפון וכן העליון הענףבאילן
 טהופכות י"ב( קמ"ר )תהלים כטו חפונות 1! נ"ל הקמחי פי' באפוןטצרי%'.חפובות
 מאבני 183[ ]" עשוים2' הם שלמות אבנים בנוי הכית שכל אעפ"י שרפ Spnתבנית
 אבן כלו כאילו כיועזר חשיבותן מרוב הזויות אכמ כל שירטו השב ומחופבות18גזית
 טיפתה שסבכה הזהכ רביד ט"ב( מ"א )בראשית מגו' מרבדים פי' ז"ל14 והנגידאחת.

 ענין והוא טתהלפות בוט"ף שאותיות רפדתי כטו ערשי רבדתי 16 וי"א נאות.בטצעות
 ' י פ כבר וקנמון. אהלים סר משכני נפתי )יז( : שבעורה הרובד 8! רז"ל ונלשוןההצעה

 באור אין חריק"ם בפ" כי שות( ש' שרשים )ש, הרר"ק הוא ' מאירי. ע" י ע"ג.נט
 וחיא "תח*כים" טלה אחרי הקטהי של 9" בפעות כתוב *בכ"י יופ'. טכלול עמ' זח,יגובב
 זח: לרני לט"ש ג"כ כתתו ' תעזה. עם גג"י ' גאכילח. בכ"י ' otplln. גיןיטהר

 הטלים כתמות פח גם פ התנים. כילת שיא י"א מוכח ' סבוא. י' ' גבגח.וחתפשחו
 חרר"ק 11 טטקוטן. שנעתקו רטוכח  משת ותנא אחת" ,מובן אחרי גכ"י "והאסיר" טןחתלו

 פאירי. בש' 130א. ע" 14 ומחפורות. בפא י1 עושים. %כ"י יי סבוא. ושי חטב ושיוהפרשים
 ע"ג, סד'ג זאאא
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 אוטר זה מחלוקתביןהמפרש*ם ויש השירים' שיר כפיי וקנמון אהלים מרענין
 וההזלה ההתכה r~3y נפתי ופעם פוב. ריח בעלי בשמים הם הדברים כלל בכה וזהנכה

 נותנים תפפתם ידי שעל החולה נהם ולהפיף בהם להריח בשמים עצי טפלפליםז"ל טיילי ע"ד בבשמים משכבי על ירי הנפהזי )א קני אטר כאילו וי"מ2 בנשטים.והזילוף
 וכמוהו אחר ואהבים דודים באהבים. נתעלסה הבוקר ער דורים נרוה לכה )קץ( :ריח

 י"ג( ל"ת )איוב מגז' ונילה שמחה מענין נתעלסה לך, דורי את אתן !"נ( ז')שה"ש
 כן על החושים ע"י האדם שהנאת לפי ז"ל8 פעריה ר' וכחב נעלסה. רנניםכנף
 חוש כעבור פניה להראות לקראתו יצאה כן ועל הפעם חוש בעבור הסעורההנינה
 6 ונפה השסע חוש ]בעכור אמריה חלק אווזו )בעבור( והשמיעההראות
 המישוש. חוש בעבור סרברים לו ורברה 4 הריח חוש בעבורטשכבה[
 פחד סכלי הלילה כל עמה להתענג שיכול אותו להודיע הנקר עדופעם
 גדרך הלך בביתו האיש אין כי )ים( בתריה כתיב מה בעיר, נעלה אין כיומורא
 למאומה בעיניה נחשב אינו כי אישי אמרה ולא ז"ל6 ראבייע וכתבמרחוק.
 לעשות ]הלך[ ביתו. יבוא הכסא ליום בירו לקח הכסף צרור )כ( : אתרים עםבזנותה
 בו שיתכסה ר"ח esttt ראבייע פי' מוער. ליום הכסא, ליום יטצא. באשרמחורה
 והתרגום חגנו ליום בכסא ד'( פ"א )תהלים בו האמור ר"ה הכטא יום י וי"מהירח,
 ליום בכסא שנאסר זמן אלא כסא אין ביתו יבוא הכסא ליום אז'ל8 וק רעירנאליומא
 : רובה בהמות בו  ששוחפיפ הסוער יום והתו נכסתא  ובת מענין בכסא וי"90הננו.
 ליחה  ברוב הפתווכא(

 בחלי
 ושלמה שסלה וכשב כבש כסו י"ס  תריחבו. שפתיה

 קרא הדיבור כי לפרש ונוכל תדיחנו. שפתיה נחלק לפעם קרוב וחלקה לקחהוכן
 הפתו כסו בהפכו הן לקחי כטפר יערוף ב'( ל"ב )דברים כמו פובים בדברים הןלקח
 אויל. מוסר אל וכעכס יבוא טבח אל כשור פתאום אחריה הולך )כב( : לקחהברוב
 הולכת שנפשו יודע ואינו פתאום אחריה הולך  ביופיה  הנפתה לב  חסר הגער  זהפי'

 בית אל בא  שהוא יבוא טבח אל כשור משפטו והרי עטה תאותו בהפיקולאברון
 בככ~ה תצידהו כי יורע אינו הנפתה זה וכן הוא בנפשו כי  ירע  ולאהטטבחיים
 עכס כי אויל מוסר אל וכעכס מעם וזה האויל בו לייסר העשוי הככל נמוהחזקים
 קוא ובן 6וי וברגליהם בידיהם הנשים שנעונין העכסים כמו עגול שהוא הכבלשם
 חח כטו ענול שהיא מצרים ארץ אל בחחים ויביאוהו ד'( יייט )יחזקאל במד"אחח

 טומר אל וכיכס שטעם  ואולי  תום. חח כ"נ( לזה )שמות הנשים בתכשיטיהאטור
 לא רגליו על לנוי אותם חושב הוא בכבלים אותו שמייסרין הנפתה האויל כיאויל
 נאני יעקכ ' ור לב.  חסר  גער הפרשה כראש בו שנאמר הלז הנער כן מהםיתיימר
 אל וכעכס יבוא פכח אל כשור פתאום אויל אחריה הולך הפסוק טשפפ פי'1.'ל"1
 הטלה או הכבש הוא וכעכם הפרשה בתחלת האמור לב חסי  גער  זה וגוויל אוילמומר
 שפעטו תעכסנה וברגליהם ט"ו( ג' )~שעיה כטר"א קול ומשמיע פעמון בצוארושחולין

 אטד כאלו פתח טלכים טומר י"ח( כ יי )איוב טענין ומוסר העכסים קולמשסיעות

 בן * פגש. עי, 8 רשיי. עי' י השירית. *יר על  *ירוש ג"ג  שחיבר לצו וסריי כחןי
 י"1  *5בתייי1 אשא. 'עיי רזיים. * לו.  *י'גטעחס 6*. עיימחייבאכער יתק1ב3"י,י*
 טרמיט נחג nam ליום הכסא  לייס חגאונים בשרשי מצאתי סביא: י*ניפ יישמתיע"ב.

 מגא. עיי 14 יכסח.  וסחוותרנות
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 כב-כן 1,טשלי88

 פריוס אוטם הטשורר וכן ירע לא והוא לקשרו אותו טוליכים כי הקשר אלוככבש
 בשעה אויל של כעסו כי טומר אויל וככעסי שטשפפו ויש ומרא. עכס לושם

 " בטבת אויל מוסר אל וכעכם וי"ט וכשב. ככבש וכעס עכס ויהיה אותושטייסרים
 האדתה סכות תעכסנה וברגליהם וטפרש אותו שטישרין בעת וטררם שטכםרירוי

 בנפשו כי ירע ולא פח אל צפור כטהר 188[ ]פ כברו חץ יפלה ער )כב( :בהליכתן
 כטהר הזאת הזרה האשה עם טשפפו כי התאוה4 תולדת בו כי הכבר הזכירהוא.
 יקום. ולא שיפול ער הטכנר ולא הכר שרואה הוא בנפשו כי ידע ולא פח אלצפור
 וכל הזאת הפרשה טעפ כי כוו ו"ל6 והרסנ"ם הפשט. ע"ד הפרשה כל פי'הנה

 אחר מלרדוף האדם להזהיר ונכריה וזרה זונה באשה הזה נספר הכתומתהפרשיות
 ונכריה וזרה ינה באשה כלם הגופיות התאוות הגורם החומר וכנה ותאותו הגוףהנאת
 ומעשיה הרעים מרותיה מספרים והכתובים הארם יחטא שכחשתה המתאוה הנפשוהיא

 וי"מ הבא. ובעולם הוה בעולם ורידוי טעונש באחרונה לבעליה טניע וטההמכוערים
 האיש את זכר לא ואדם ט"ו( ט' )קהלת כטד"א לשכל כימי בביתו האיש אי!כי

 ומכשילתו עליו המתאוה הנפש טתגנרת לב הסר נער שהוא ספני כלומר ההואהטסכן
 ביתו יבוא הכסא ליום וגוי הלך בביתו האיש אי! כי המעם חה ושכל דעת בו שאיןלפי
 האיש אי! כי זה פסוק דורש ובסנהדרין6 נרשעים. דין עושה הכנה ]שאזן הדין יוםוזה

 אוסרים ישראל לנביאי ומואב עסק כששסעו הב"ה על בירו לקח הכסף צרור ופסוקבניתו
 שיעשה טפחד אני להם שלח לנבוכדנאצר להודיע שלחו נבוכרנאצר ע"י ליחרב ב"העתיר
 האיש אין כי לו ]שלחו נהם וכיוצא וסנהרינ פרעה הראשונים עם שעשה כסו אלהיםעטי

 צדיקים ביניהם יש להם שלה מרחוק נדרך הלך לו שלחו בא הוא בקרוב להם שלחבכיתו(
 רשעים יחורו להם שלח בידו לקח הכסף צרור לו שלחו עליהם רחמיםמבקשים
 ואין ביתו ינוא הכסא ליום זמן להם קבע כגר לו שלחו אותו ויבאו בתשוגהשבהם
 מ נדרש אנו אף י הטפרש זה ולרעת ע"כ. הגינו ליום ככסה שנאסר זטן אלאכסא
 לפי לו נרם זה המתאוה הנפש עליה8 הנפתה לב חסר הנער כי בביתו האישאין

 פ"א פ' רבה בבראשית בביתו. האיש אין כי הה"ד צוארו מעל אלהיו עולשפרק
 זונה שית פוטיפר של אשתו 11 לקראתו אשה והנה הצדיק יוסף על זו פרשהטס'

 רגליה ישכנו לא בכיתה וטעיא שנשיא וסוררת היא הומיה לטצרים לב ונצורת]ליופף[
 ותתפשהו שנאסר לו ונשקה בו והחזיקה ליוסף חמיתק וגו' בחוץ פעם אלאזני

 והקשיבו לי שטעו בנים יעתה )כט : ע"כ עמי שכבה לו ותאמר פניה הענהבבגדו
 נפיה ענין הוא ].שפ[ בנתיבותיה. תתע ואל לכך דרכיה אל ישא אל )כה( פי:לאטרי
 : ותתע ותלך י"ר( נ"א )בראשית טענין תתע אל ועבור. טעליו שפה פ"0 ד' )לעילכטו
 ט' )תהלים כטו רבים כפעם עצטים הרוביה. כל ועצמים הפילה חללים רבים כי)כ0
 הנגעה ואנשי שכס ואנשי הטבול דור טאנשי ולסר צא ראשי טשערות עצטוי"ג(

 הפילה חללים רבים כי בפ"גןן ובסופה בפ"א10 כע"ז עריות. נלוי כלםע"ישאברו
 להוראה שהגיע תלטיר זה הרוניה כל ועצטים וטורה להוראה המע שלא ת'חזה
 בפרת. בכ"י ' וכעכס. בכ"י 2 כעת. לי מרע 5א ושסו ט*צח סבע5י אחר ע5 כתתו 1-
 Shp. צ"1 * נבובים. לסורח *תיחח י ע"נ. ס"א ברכות חתלטור דברי א5 גתחש אישי4
 "חרששם4. טית אחרי חיינו חי"ם פירו* אחרי לעיף תניאח כתי מקומן בניתו( )ער מ155 תמ15ת'
 ע-ב. י*פ גי ע"א. טיב " י"ג. לכתוב הפיי אתרי לעיף יותר יכוט חאלס חרנרים ש * ירי. ש צ*5 ש5יי
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89 א-ח מ, כו-כז, ז,טשלי

 כי י"ס( נ' )לעיל ע"ר מות. חררי אל יורדות ביתה שאול ררכי )כי( : מורהואינו
 החכמה פעלה פיפר כך מטנה להתרחק האשה גנות סיפר וכאשר ביתה. טות אלשחה

 ואמר והחתיל אליהלהתקרב

ח.
 בית דרך! עלי טרומים נראש )ב( קולה: תתן ותכונה תקרא חכמה הלא)א(

 נתיבות כיה למרחק. קולו נשמע גבוה במקום העומד כי מרומים טעם נצבה.נתיבות
 תבוא קרת לפי שערים ליר )נ( לנתיבות: פתוחה בית כלותר הררך אם היאנצכה2
 ל'( י"ר כ' )שמואל מגז' העם הטון שם המתקבצים השערים אצל פי' חרונה.פתחים
 התרגום וכן אחת וקריה וקרת קרת לפני טעם קרת, לפי ירי. אל יואב חלקתראו
 טטא עליה. חושנים השער על הנתונה תקרא ]קרת[ פי' 1"ל ורש"י קרתא.לפזם
 טרומית בראש כתיב רטי עולא פ"א" ע"ז בטס' התבונה. או החכמה תרונה,פתחים
 ארם שהורגל קורם בתחלה ררך עלי ולבסוף ארמיס בראש בתהלה דרך עליוכתיב
 מצוייה תהא ללטור שהורגל ולבסוף טרוטים בראש היא כאילו חושבה תורהללינור
 עם מרוטים בראש פעם ז"ל* מעריה רב פי' וכן אחד, בדרך עטו היא כאילולפניו
 ראשון: ]1848[ מפסוק הפל מרקרק התלמוד אבל קרת לפי שערים לירפסוק
 רברי וקיימתם זכיתם אם בטררש" ארם. בני אל וקולי אקרא אישים אליכם)ד(
 ארם נקראים אתם לאו ואם אישים שנקראו ויעקכ יצחק כאברהם נקראים אתםתורח
 נקראים אתם זכיתם אם ד"א מנ"ע. ונטרד מקום של דבר קיים שלא הראשוןכארם
 לו" בא ובסוף ע"כ. ארם נקראים אתם לאו ואם אישים שנקראים השרתכמלאכי
 נכשה ועושם כנשים ורומים שיושבים ת"ח אלו אלעזר א"ר אקרא אישיםאליכם
 הבזבח גבי על יין שינסך הרוצה ברכיה וא"ר אשה, מענין אישים מפרשכאנשים,
 ריח אשה הענין אישים טפרש אקרא, אישים אליכם שנאפר יין ת"ח של נרונםיטלאל
 )תהלים וכטוהו רוקטון הם אדם ובני העם שרי אלו אישים והפשפ אשה. anSניחוח
 הנינו )ה( ואביון: עשיר יחר בתריה כתיב טה איש בגי גם אדם בני גם גי(טייפ

 ואולי עומר פועל הנינו ויהיה רעת הבינו פירוש לב. הבינו וכסילים ערמהפתאים
 טישרים. שפתי ומפתח אדבר נגידים כי שמעו )ו( אטש: לב ולב יוצא מועליהיה
 כ'( כ"כ )לקטן וכמו בעם משובח הנגיד כי נגיד מגז' משובחים דברים נגידיםטעם
 רברים ר"א9 כלו. על ושלישים ו'( י"ר )שטות בגז' שלישים לך כתבתי9הלא

 ולהחיות להטית בירו זה כניר מה נמררש0' נגירו. משכו תרנום הלב אתהמושכים
 לטהרה טמואה בין לכם הטנידש דברים ד"א ולהחיות, להטית בירם תורה דנריכך
 שבמרום: גוררים חדרי לכם שפותחים רברים טישרים, שפתי ומפתח והיתר. איסורבין
 ל"ז נסיוב כמד"א רבור לשון הוא יהנה רשע. שמתי ותועבת חכי יהנה אמת כי%
 ר.( ס"ט לתהלים כטר"א ללב הגיון לשון טפיל הכתוב ומצאנו יצא מפיו והגהבי(

 : כגרתם יהגו ז'( קפ"ו )תהלים לנרון הכי, יהגה אמת כי לחך תכונה, לכיוהגות
 איןבהפקפד%תולא תלים12 במדרש בהסנפתלועקש. אין פיו אמרי כל בצדק)ח(

 ע"א. ע"א ' טש6. טר"ש ' סבוא. קף' * ע"ב. י"ס י שבה. בכ"י ' קרת. נגשיי
 טפלי, פררש ש8 תיטב. טלשט נגיד חטאירי חרב יכ*פ ' בחרתי. ntv~s 3כי* 8 יטלא. גכ"י'

 א'. 5רשח 18 כי. בכ" 11 חחתחלח. חסרהושם
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 ח-יד ח,טשליש
 טפיו טגונה דבר הוציא ולא אותיות ושלש שתים הכחוב שעיקם טצאנועקמיטות
 א"ר פהורה איננה אשר הכהניה ומן הפהורה הבהטה ט! ח'( ,' )בראשיתשנאמר
 טפרים לא כי הנטל את ר'( י"א )ויקרא פהרה גסימני פותח לפתוח כשבא אףיורן
 לא נרה החזיר ואת 1'( שם )שם הוא גרה מעלה כי אלא כאן כתיב אין הואפרסה
 ועקש נפתל בהם אין י בטדרש ע"כ. הוא פרסה מפריס אלא כאן כתיג אקיגר

 וישריגו לסבין נכסים כלם )מ( ע"כ: נכשל אינו בהם טתעסק שאדם נטן שכל~בדך
 בתריה כתיב טה האדם נכח הישרה הדרך כסו וישרים אסתיים ]נכהים[ רעת.לטוצאי
 בידך נתנו אם כלומר נבהר. מחרוץ ורעת כסף ואל טופר קחו ר( : דעת למוצאיוישרים
 ורעת ו'( י"ד (~IDp ע"ד זכר לשון נבהר, טחרוץ ודעת הכסף. על הטומר ברורלברור
 ליסור בתוספת כלם משספו יהיה או ינעם לנפשך ודעת י'( ב' )לעיל 5קללנכון
 תואר נכחר לפרש ונוכל הזהב. הוא והרוץ כלם, וכן נכפר מחרוץ רעת וליסורכקמו
 טחרוץ רעת וקחו כסף ואל טומרי קחו אמר כאי6 שנים במקום עוטר וקחולחרוץ
 רסוכה2 בפסיקתא נכחר. חרוץ וברירת טקיחת יוהר דעתה ובררו קחו כקטרנכחר
 שולים אתם למה ב'( נ"ה )ישעיה כמף תשקלו למה כסף ואל תורה של טומרקחו
 לטה ויניעכם כסף בלא הה"ד תורה של מלחטה שבעתם שלא ספני עשו לבניכסף
 כלא הה"ד תורה של סייגה שבעתם שלא ספני שגעים העולם ואומות ינעיםאתם

 טובה כי )יא( ע"כ: טסכתי ביין ושתו בלחמי להטו לכו ה'( פ' )לקט! וכטר"אלשבעה
 : האפצע כל כולל ושוב ענינים פרפ כה. ישוו לא חפצים וכל מפניניםחכמה
 אני אלעזר א"ר פ"נ" בסופה אמצא. טזטות ודעת ערסה שכנתי חכטה אנילב(
 חנינא כר יוסי ור' ערטיטות בו נכנסה בארם חכמה שנכנסה כיק ערטה שכנתיחכטה
 שלא פי' ע"כ עליהם ערום עצמו שמעמיד נסי אלא טתקייטיפ תורה דברי איןאטר
 א"כ יחכם לא ערום אדם קוהיהן לא אם כי ערמה, שכנתי חכטה אני '. להעשיריוגע

 דרשו כן על לרע ערום להיות האדם ויוכל ההכסה קורס 134[ 61 ערמהנמצאת
 ביראה ערום ארם יהא לעולם כרעת יעשה ערום כל פ"ז( י"ג )משלי בפסוקז"ל'
 ער תטר על להערים אממן את שלסד לפי חכם דוד אחי שמעה נ! יונדב אתוקראו

 עצטו אדם שיציל או היראה נררכי פונה היא והערפה ערום6, רשע לרשותושהביאה
 ר' וכטעשה מע"זז בפיא הדיין עלי נאמן אליעזר דר' טעשה כההוא ערמתו ידיעל
 נפשותם: להצלת כננדם הכאים על הערימו הנה הא וספק הא תטש שם האטורשיר
 יראת הפסוק פעם שנאתי. תהפוכות ופי רע ודרך וגאו! גאה רע שנאת ה' יראת)קם
 שהסשתימרות ו"ל8 סעדיה רב פי' וגאון, גאה הוא. טה פרס ]רע[ושוב שנאתה'
 על המתגאה וגאון רוחו גסות מרוב בזה וכיוצא בשערו לסלסל בעצמו המתגאהגאה

 )ישעיה כטד"א להוק והכפל אחת מדה ונאק גאה וי"ט" רעים. כאחד שניהם גםאחרים
 ואחר גפה אחר הטרבר שונאן הנ"ה ג' פסחים"' בערבי ועברתו. ונאונו גאותו ו'(פ"ז
 רב יהירי בו ומעיר כחבירו ערוה[ יבר והרואה 1לו[ מעיד ואינו בחבירו עדות היודעכלב
 : תואר רע סלת טפרש רע שנאת ה' יראת שנאטר לשנאתו מצוה אטר יצחק ברנחסן
 נם כ"ר( קייט לתהלים אומר רור וכן גבורה. לי בינה אני ותושיה עצה לי)יד(

 דרם פסיקתא צ חגרסא. אורות על 1*ל הרש"ב שם שתעיר סח יע" ס*ל4 טירש1
 *ם. רש"י פירוש 2ץ' ep 4~. כ"א י ע"א. קכ'ח רף באבער מחף בתחלתה, ב"ח *מקאבוטא

 ערג. קינג *ז פולרי. סי' * טמא. ש' * עצב. פיז י א'. כ"א סנהדרין * א'. חן ברכות שי*
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 מגוירת שהיא הספר בראש הזאת הטלה פי' ותושיה עצתי, אנשי שעשועיערותיך
 בינה, אס  העולפי יסור  החכטה כי פ"1( נ' לרם" אחיותיה טפי יסוד מענין אויש
 בינה. אני פעם וזה התבונה היא עצמה החכמה נמצאת התבתה היא החבטהעיור
 טתנבר בה מ ובליפים טעושרה לחכם תעוז והחכמה י"פ( ו' )קהלת כר"א נכורה,לי
 ואחןי'ל2 תורה של גנורתה והיא יצרו את הכובש גנור איזהו ט"שי כדרך יצרועל

 עושי כח  גבורי כ.( ק"נ )תהלים שנאמר מקום של רצונו בעשיית אלא גבורהאין
 כתרים ט קרח ויקח פרי נפפרי צדק. יחוקקו ורחנים ים6ט מלכיס בי )בוטרברו:
 טלכות כתר ונפלו אהרן בו זכה כהונה כתר מלכות וכתר כהונה וכתר תורה כתרהם
 אילו לוטר עולם לבאי פה Dnno ליחן שלא כרי טונח תורה כתר ונפה דור בווכה
 " תוכחה תורה כתר הרי ונופלם בהם זוכה הייתי טלכות וכתר כהונה כתר טונחהיה
 ]וזכה טונחים שלשתם כאילו עליו אני טעלה בו שזוכה מי שכל עולם באילכל
 באחר זכה ולא מונחית[ שלשתם כאלו עליו אני מעלה בו ווכה שאין מי וכלבכולם
 הסמליך גדול סי אוטר אלעזר בן שטעון ר' היה משלשת! נרול מי תאסר ואםמהם
 עצמן כל שרים העושה אומר[ ]הוי שררה העושה או שרים העושה המסליך המלךאו
 '. וכו' יטלוכו מלכים כי הה"ר תורה של טכחה אלא באים אינם הללו כתרים שנישל

 כתיבה טעגין וי"ם' בלע"ז6. אפוחיראן לחק הצרק ישיטו פי' צרף, יחוקקוורחנים
 שופפי כל ונדיבים ישורו שרים בי קצן( : רנליו מבין ומחוקק י'( מ"פ )בראשיתכסו
 ]המפריסן בכל אכל הגרר על מתוקן יז בהלל נטצא כך צדק וכתיב קרי ארץארץ.

 לו10  בא ובפ' מסייען. והתרגום" צרק שופפי בל נטצא  estrt הננידובכתיבת

 טונח ארון  זר ונפלו רור בו  זכה ~rns ~ר ונפלו אהרן בו זכה מזבה ור הם זריםנ'
 שלכו. מלכים בי S'rn הוא שבהן פחות תאמר שטא ויפול יבוא ליפול הרננהכל

 אהב ארני אני  ין( רוזנים: האזיע  נ'( ה' )שופפים  כטו וגדולה שרות לשוןזרורכם
 פ' תלים אנרת ומנקשיה. אוהביה לכל נטצאתואוהבת שהחכמה ימצאונני.ומשחרי

 על אהבתיו שאהנני ירי על דור אוהו אוהב אס אותי שאוהב מי כל הורה אמרה ' ! "נפ
 ע! שערי לחטשימ ]רמו[ יתירה מן רש"י ובפירוש לו. ונמצאתי שחרתיו ששחרניידי

 1'( כ"א לטיוב כמו ונדול רב עתק פעם וצדקה. עתק הון אתי וכבור עושר )ידו( :בינה
 לו הנותנת או צדקה לעשות האדם את הפרה ]היא[ כי וצדקה ופעם חיל גברו גפעתקו
 והחרוץ  נבחר.  טכסף ומנואתי ומפז טחרוץ פריי פוב ר% : צרקות סמנו שעושהמטון
 אהלך צדקה נארח )כ( : מעלות כסה והחכמה אחת טעלה לו יש ואחד אחר כלוהפז
 שלא בהוך ופעם וטשפפג! צדקה לעשות ה' דרך היא כי משפפ. נתיבותבחוך
 החדש בפפיקתא 185[ ]8 המובחר". הוא האמצעי קו ר"א טהם. לצאתאחפוץ

 של בררכן מצויה אני שכיל זה נאי אוטי התורה אהלך צרקה בארחהשלישיי!
 כלי בשוק עוברת שהיא לטפרונא משל תונא אייר טשפפ נתיבות בתוך צדקות,עושי

 בש"ס לא סעאתי לא ססש וכלשוי) פ"א רבת ייקיא ש גונחו 8 ס.א. פיד אבית1
 סטירי. ע" * סבוא. עי' * בו. בגזי * פח. גם כן ציץ ואולי "ספח* בדפוסים י במררש'ם.%א
 ידעו ולא ארץ אי שדק קריא אי קדסאין שמן טן תיבוחא ברך שנסתפקו ג"כ  שתביא וף hnSb ע"'

 בצדקותא. טשתא אנא ושלשי * סבוא. ע" 8 חחללי. עפ" תגיחו הורת אור שבש נשב "הכיאלמכרעי
 מכועס בכ"י שר נושב פח 14 י"*. "ח בראשית ע" 18 שנח. בכא 8י מ"ג. 111יל ע"ב. ע.בח

 פסרר"כ יי נפשת. וחוא אסלא חיצר"ץיחם יש שחבי לחנחילשלאחא
~poe 

 י"א(. A~tp )דח ף
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 כ-בו ח,משלי42

 דינים מאחריה ודינים מלפניה דינים התורה כך ומלאתריה מלפניה סיף ותנוריוין
 אי( כ"א )שם טאחריה ורינים ומשפת חק לו שם כנה( ט"ו )שמות שנאסרמלפניה
 אמלא, ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל )כא( : לפניהם תשים אשר הטשפפיםואלה

 להנחיל אמר כאילו ד"א בהם. וכיוצא וכסף ופו חרוץ הקניינים כל כוללת ישסלת
 יש מפרש עוקצים2 ובמסי חלק! ונפ' שטים. יראת יגש ונוטריקק רב. לי ישאוהני
 אוהבי להנחיל שנאטר עולטות ש"י וצדיק צדיק לכל להנחיל הבזה שעתיר ש"יבנימ'
 להנחיל אומר נמצאת הוו ועשר סאה תלת בגימטריא י"ש אמלא ואוצרותיהםיש

 : הגרולה המנוחה והקדים הזה נעולם אטלא ואוצרותיהם הנא לעולם ייצאוהני

 דותני.היק
 שהשם אומרת התורה לשון מאן. טפעליו קרם דרכו ראשית קננ' ה')כב(

 ארץ ימר בחכמה ה' י'יפ( נ' )לעיל אומר הוא וכן מאז טפעליו וקרם ראשיתוקנאה
 כי נטן קרימת לא העולפ לבריאת קרטה והתבונה החכטה הרי בתבונה שמיםכוק
 אלא נברא עצטוהזם!

~Db והתקינו וקוננו בראו בעולטו הב"ה שברא טה שכל לך 
 אלהים ברא בראשית רבה" ובבראשיתו ולתבונה. לחכמה כלל היא והתורהבתורה
 נבראו דברים ,י פודן זבנדריס דרכו. ראשית קנני ה' כטד"א תורה אלא ראשזתואין
 : דרכו ראשית קנני ה' מפמוק ראיה ומביא וגו' תורה הן ואלו העולם שנבראקורם
 מענין המלה וטעם ננסכת." משפטו נסכתי ארץ. מקרמי טראש נסכת' טעולם)כנ(
 ומקרמי וטראש טעולם הפסו' וטעם סיחון נסיכי כ"א( מיג )יהושע טענין וקצינותגרולה
 חוללת. תהוטות נאק )כד( : ישורו שרים בה יטלכו מלכים בה כי התורה ננמנהארץ

 י"ה( ליב )דברים מנז' ונוצרתי נבראתי כמו טעמו חוללת. מים. ננברי מעיינותבאין
 אדירים י'( צ'ינ )תהלים נדרך מים נכבדי טע'טת9 באק ואטר , טחוללך אלותשכח
 כתיב פ"פ1 תהלים באנרת גנעותחוללתי. לפני הטבעו נפרמהרים )מה( ים:משברי
 הטים בתוך השבעו הרים בתרם אוטר א' וכתוב יולרו הרים כפרם ב'( צ' )תהלים אומראחד
 בתוכו נות! היה עסוק מקום הכיה רואה שהיה והיכאן סים של כצפוריות טסיםשהיו
 הה"ד קל הר שם נותן היה מופנע מקום רואה שהיה והיכאן אותו וטמלא גדולהר

 יהיה או במים ושקועים טבועים בימים הרים כמה כי והאטת ע"כ. יולרו הריםנפרם
 תקון שפירושו חכמים שטבעו y~bb ז"ל טלשון הטלה וטעם אחר ויולרוהוטבעו
 עשה לא עד )כו( ונתיסרו: נתכוונו הופבעו הרים בטרם טעם ויהיה חכמיםשתקנו
 עקב והיה פרשת בספרי לא. ער בפרם תרנו' תבל. עפרות וראש וחוצותארץ
 כתונ )לקט! כמד"א ישראל ארץ זו תבל טדברות אלו וחוצות ארצות שאר ,1ארץ
 שכל הארצות סכל טתובלת שהיא תבל שטה נקרא ולטה ארצו בתבל טשחקתל"א(

 )דברים שנאי כלום חסרה אק א"י אכל נוו ישאין[ מה ובזו בזו שאין מה בזו ישהארצות
 כטר"א הנושכת הארץ תנל כי פירשו9 והפשטנים ע"כ. בה כל תהמר לא פ'(ח'

 שמחטתם בעולם בניינים שנבנו קורם חוצות וטעם בתבונה שמים כונן י"מ( ג')לעיל

 אמת לפרקי כפירושו סחבים יעמ"ש ש"ב ל.ט * י,ח , ,.ג ט, 8"ג 2 ע"א ק,1
 לאסם( טחב כסף כלי א')בעשרה לטשלי כספי רא פירוש ועיין ינסכתי, גמא י מ"פ.פ"ח
 ספירי. וא' * צ'. פ' י"ל ' כגביות. בכ"י ' ממו"ל. ירירי שם שכתבומס
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 כמרייא  תהום. פני על פוג כחקו אם שם שטים בהכינו )כז( והשוקים: ההשותהם
 ולכך והקף טבונ ענין הוא הונ תהום, פני על חונ בחקו בתבונה. שטים כוקושמן
 על היושב כ"ב( סי )ישעיה טגז' והוא מחוגה העגולה בו שמתארים הכלי 'סםנקרא
 תסיר שינוע בעכור כן הגלגל ונקרא הארץ את הסונב הנלנל שפירושו הארץחונ
 עינות בעזוז טטעל שחקים נאטצו )כח( כשכורן וינועו  יחוגו  בש( פיז )תהליםכמו

 בהגביהו פ" תהום  לינות בעזוז וכן לעולם לעד שיעטרו ואומץ חוזק להם שנת!תהום.
 אומר הכתוב טצינו וכן אני, שם אלה מעשיו בכל תהום לעיינות עת ובתתו!1366[

 : והרבים העצוטים הנהר טי את ז'( ח' )ישעיה עזים במים י"א( פ' )נחמיה המים על זהלשון
 כטד"א החול והיא ארץ; טוסדי בחוקו פיו יעברו לא וטים חוקו לים בשוטו)כפ(
 יעברו לא ומים פעם וזה יעברנהו ולא עולם חק ים גבול הול שמתי אשר כ"כ( ה')ירמי'
 ער ואוטר ורלתים בריח ואשים חקי עליו ואשבור י"א( י' ל"ת )איוב אומר הוא וכןפיו
 כטד'יא הארץ עמורי הם ארץ, מוסדי בחקו גליך. בנאון ישית ופה תוסיף ולא תבאפה

 אמון אצלו ואהיה )ל( תבל: עליהם וישח ארץ מצוקי לה' כי ח'( ב' א')שמואל
 אצלו ואהיה משפטו! עת. בכל לפניו טשחקת יום יום שעשועיםואהיה
 היונק את האופן ישא כאשר י"נ( י"א )כמדבר גונזי והוא באסונה כמוכאסון
 וצירים עת. בכל לפניו משחקת ויום יום בכל פעטו~ יום, יום שעשועים ואהיה ר"מ.וזה

 ארצו בתכל משחקת )לא( ואטר מיניה רסליק במאי והתחיל הענין שאחריובפסוק
 כשטחת שמחה ,ו ואי לבעליה ושחוק שטחה מרבה התורה כי ארם* בני אתושעשועי
 שעשועי וה.א לב משטחי ישרים ה' פקודי פ'( י"6 )תהלים ואמר טעיר והכתובההבנה
 אבדתי אז שעשועי תורתך לולי צייב( קייט )שם משיחנו דור אמר וכאשרהחכמים
 ישא כאשר י"ב( ייא )נטדנר כמד"א פדגוג אמון אמון אצלו ואהיה ובב"ר"בעניי.
  מלך  שבעולם בנוהג הב"ה של אומנותו כלי הייתי אוטן אסק ר"א היונק, אתהאום!
 בונה אינו והאומן אומן מרעת אלא עצמו מרעת אותו בונה א.נו פלפרי! נונהב"ו
 חדרים עושה הוא היאך לידע לו יש ובפנקסיות נדפטריות' ]אלא[ עצמו טדעתאותו
 ואהיה ד"א העולם. את ובורא בתורה מביס הב"ה היה כך פשפשון עושה הואהיאך
 הב'יה לו נות! מצוותיה המקיים שכל ד"א ואסונה. אמת דבריה שכל אמוןאצלו
 ה הקב' בכם ברא בריות מה לוה ,ה שואלין יום בכל מעשה ח'5 ובפרשי באמונה.שכרו
 לתורה לו שואל לטי ראשון לא' ב' לב' נ' לגי ד' לר' הי ה' ליום שואל ששייום

 יום יום שעשועים ואהיה אמק אצלו ואהיה הה"ד עולם של לבריאתושקרמה
 בעיניך שנים אלף כי ד'( צ' )תהלים שנאסר שנה " אלף הב"ה של ויומו שנהאלפים
 עולם. של לבריותו תורה קרטה שנה אלפים נפטני בר שטופל דא"ר אתטולכיום

 וסנה נח וער מאדם שהיו מרשיעים הדורות על ארצו בתכל משחקת פי' ז"לורש"י
 הטדבר דור בוא עד צפיתי אדם בני אל ושעשועי עליהם משחקת הייתי אברהםוער

 ואשרי לוטד. השומע כי ישמורו. דרכי ואשרי לי שטעו בנים ועתה )לב( :ויקבלוני
 טומר שטעו )לנ( שלום: נתירותיה וכל טעם ררכי התורה דרכי כי ישטורו,דרכי
 לוסופיסי הפי ואסרו למטר האדטה כצורך למוסר האדם צריך כי תפרעו. ואלוחכמו

 חשסר. שער ח*3יניפ מבחר י אל*יפ. בכ"י *א, בכ"י ' בפטריות. בכא 4 פ"א * מעמא. בכ"י 8 אטגן. אצלו ואחית טשפטו בכ"י1
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 בלא גוף כי ]אומרים[ והכט.' מוסר בלא נשרש אי! כ. מוסר וקנה שתרצה מי בןהיה
 הלימוד והרי הזכרון והג' השמיעה והב' השתיקה החכטה ותחלת יסוד בלא כביתחכטה
 שפעטו ממעשיו העם את תפריעו לטה ד'( ה' )שמות טנז' תפרעו, ואל הטעשה.והה'
 השבת כלומר למפרע הסגלה את הקורא רז"ל מלשק וי"מ! והכיפול. הריחוקמענין
 לטפרע הדבר תעשה ואל חכטו ואה"כ טומר שמעו הפסוק וטעם ולהפך9 לאחורהדבר
 לחכמתו קורמת חפאו שיראת כל שאז"ל8 טה ע"ד מוסר שתשמעו קורם חכמהללטור
 תתרשלו: ואל תפרעו ואל ותרגם ]הראשון[ הפיי לו תפש והסתרגם טתקיימתחכטתו
 הזהירה פחתי. טזוזות לשטור יום יום רלתותי על לשקוד לי שוסע ארם אשרי)לד(
 שיקדים פתחיה מזוזות לשמור ויום יום בכל דלתותיה על לשקוע האדם אתהחכמה
 המדרש לכיח איפשר א* כי ליוצאים אחרון ויהיה מדרשות ולבתי כנסיות לבתיראשון.
 אל טצאתי ולא יגעתי והאומר בחכמה ויתמיר ישכים חכם להיות והרוצה תירושנלא
 אדם אין י"ר( י"6 )במדבר נאהל יסות כי אדם התורה וזאת ז'יל4 דרשו וכןתאטק
 שעטלו סי ואשרי זלילה יומם בה שיהגה עליה עצמו כשטסית אלא תורהלוטר
 יינע אם שמן וגופו עבה צוארו שיהיה 186[ ]ם יתכן לא נתורה ומתעסקבתורה
 רבה5 האברים באלה הכא. בעולם כחו תחליף הזה נעולם כחו תתיש ואםבה

 טררשות ובנתי כנסיות בנתי טווזה יש וכי סימק בר יהורה א"ר פתחי טווזותלשמור
 כי כנישתא לבי ואחשיכו אקדימו לבניו יהושע ר' להו אטר רברכות5 בפייא ע"כ.[וכו'[
 על לשקוד לי שומע אדם אשרי קראה מאי חנינה בר חטא א"ר יוסי רתוריכוהיכי

 שני אדם יכנס לעולם חסדא ר א. חיים. טצא טוצאי כי בתריה וכתיב יום יוםדלתותי
 אימא אלא סייר פתחים שני פתחי מווזות לשמור שנאמר ויתפלל הכנטת לביתפתחים
 שני כשיעור ישהה אלא כשיכנס סיד להתפלל יאסר שלא פי' פתחים שניכשיעור
 שאלו העירי בני בפ' ואטרי' אמות ד' פתח רחב שסתם אמות ח' מהלך שהםפתחים
 : וכו' המדרש לבית אדם קדמני לא מימי להם ואמר יסים הארכת בטה פרידאלר'
 נפשך לרעב ותפק י'( ג"ח )ישעיה מגז' מה'. רצק ויפק חיים טצא מוצאי בי)לה(
 )כראשית חיים מצא מוצאי כי במסורת תרי מוצאי סה'. רצק וישלים שיוציאופעמו

 סם זכה לא חיים סם זכה 8srrt שדרשו לטה רמז יהרגני מוצאי כל והיה י"ד(ד'
 : נם יכשלו ופושעים בם ילכו וצדיקים ה' ררכי ישרים כי י'( י"ר )הושע ע"דהמות
 וכאשר נפשו חוסם לי וחופא פעמו מות. אהבו משנאי כל נפשו חוטם וחופאי)לו(
 הפסד לי שיש אתם סבורים אתם חוטאים אם לרשעים הב"ה אמר במררש"אצרו
 להם אין כי טות, אהבו משנאי כל נפשו. חוטס וחוטאי הה"ד מפסירים אתםנפשכם
 וכן נפשו ומאבר יצרו תאות שמשליפ כלו' היים מצא מוצאי מ הפך החייםדרך
 בגדו על רנכ הנמצא ת"ח ,ה דרשו0' ורן"ל כ"ז(. כ"א )איוב תחמוסו עלי ומזמותענין
 שיאות משניאי אלא טשנאי תקרי אל מות אהבו טשנאי כל שנאמר טיחהשח.יב
 הוא כן עושה אינו ואם והמלבוש והגוף הנפש מחלאת וטהור נקי שיהיה ת"חלנף
 המסב שתזח -11sut דרשו עור המשניאים. בכלל והוא הבריות בעיני התורהסמה

 כל שנאסר טיתה חייב ת"ח אותו הארץ עם גדול כהן אפילו לפתו ומברךבסעודה
----

 ברכות 4 י"א. סי פ"ג פ"א י כ"ח. א' לגתוג לעיל פירושו עי' י ,ופי. שליל ע., !
A"bזוכת ס' משלי. שדרש ' ע"ב. פיח שכת ' ע"א. כ"ז ז ע"א. ח' 6 פ"ז. י ושע. ע"ב 
 עיא ס'פ פסחים 11 שם. גאטת קורא ועי' ע"אקי"ר
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 כל ובכלל !, העיר גני בפרק כראיתא משניאי אלא משנאי תקרי אל טות אהכומשגאי
 בבזותו הנריות כל בפני התורה משניא שהוא תזה המנזה הוא מות אהבוטשנאי
 : פטריהאת

מ*
 וחבטה חכמה כל מעטו שבעה. עמודיה חצבה ביתה בנתה וינטות)א(
 ואטר עליהם. נכון הבית אשר עטוריה פס.לה5, כענין הכרתה r~3P חצבהטהחכטות,
 שנעה עמוריה חצבה יהיה או שבעה גלשון תרנים סכנה המקרא דרך שכןשבעה
 כתכי כל פ' שבתי בסם' אכל אוטר הטררש9 וכן ארצות ולו' רקיעים לשבעהרמז
 לה הקנ"ה עשה זו פרשה ל"ת( י' )בטדבר סשה ויאמר הארון בנסוע ויהי ת"ראמר

 אלא זה הוא השם טן לא אומר רי מקוטה זה שאין 6מר ומלמפה מלמעלהסיטניות
 יונתן א"ר נחמני נר שטואל רא"ר הא אזלא כסאן עצמו כפני הוא חשוב שספרטסני
 אח לו וטצעת כבנאה כרח כסאן הורה ספרי של שנעה עמוריה חצבה רכתיבטאי

 שנשלה שלחנה. ערכה אף יינה מסכה טבחה אנחה )ב( : בצמר( ועושההטפה
 ולעדות ולסשפפים נרקיס רמז זה כל השולחנות וערכה היינות ומזגה והלכהממעטים
 הצדיקים לת"ת רמז קרת. מרומי נפי על תקרא גערותיה שלחה )ג( : בתורההכתובים
 וגם נערותי עם תדבקין וגה ח'( ב' )רות בפסוק דרשו6 וכאשר ביצרם טושליםאשר

 ואז מיצים צריכה ההכמה כי דעת לאדם הטלמרים והם בנערות המושליםהצדיקים
 כתוב )הטן כסילות באשת נאמר לכך ממילא הויא הכסילים אבל אליה האדםיגיע
 נשמע נכוה ממקום שהקורא ולפי נערותיה, שלחה אטר ולא ביתה לפתח וישנהי"ר(

 כנפים. שמעטו נשר די ונסין ד'( ז' )דניאל טנז' ונפי קרת טרומי גפי על אמרלמרחוק
 והפ' הביזת מוצא כי חורשים חרשו גני על גי( קכ"פ )תהלים ממי גביי גטו גפיוי"ט
 וקריה קרת האיצפבא. שהיא נב לך ותבני כ"ר( פ"ז )יחזקאל טענין יהיה אואחת
 המדרש לבית שיסור הנה יסור לו. אמרה לב חטר8 הנה יסור פתי מי )ד(אחת:
 וחסר טשמעתך. אל וסר י"ד( כ"כ א' )שמואל טגז' תורה דברי לשסוע 186[ו%
 ח'( י"פ לנשלי וכטוהו השכל טשכן הלב כי בלב אותו טכנש השכל לו, אמרהלב
 לחש לגו )ה( ,ה לב לחסר תורה אמרה ומה ושכל, דעת קונה שפעטו לבזנה
 שאי שכשם לפי לחם התורה נקראת nDS ז"ל וררשו מסכתי. כיין ושתונלחמי
 עם במקום נלחמי ובי"ח תורה כלא לעולם אפשר אי כך לחם בלא לעולםאפשר
 כיתה בנתה חכמות פי"א רנה בויקרא ובלחם. נבשר והנותר ל"ב( ח' )ויקראוכטוהו
 ארץ, יפר בחכמה ה' י"פ( גי )לעיל שנאמר בחכמה שים בששה עולמו בראשהכ"ה
 למינה חיה נפש הארץ תוציא פבחה פבחה בראשית, ימי ,' א6 ו' עטוריהחצבה

 תדשא שלחנה ערכה אף פ'(, שם )שם המים יקוו יינה מסכה כייר(, א')בראשית
 על וחוה. ארם זה תקרא נערותיה שלחה י"א(, שם )שם זרע מזריע עשב דשאהארץ

 כריתת עגיט חצב כי רפא חמחכר שרעת עראח פסיליח. בכ"י 8 ע"א. כ"ח טגלח1
 פח בגאת סלת 6 ע"ב. קפת * טשלי. טררש י פסל. בטובן אם כי חמ1רגל בסיבן לאאגל
 אראה מק" פח לו אין סיח פ"ח כתעות טסשנח הוא זח אחר שאיורא ומת טיותרת,חיא

 שהחלטן בומ"ף mtnw שכחב לחראבשע ,~onsto עיי ' עוב. קי"ג שבת * בכיי. רזייםשחסרו
 וחסל. בט'י 8ובא.
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 ה( ט לשם כאלהים והייתם הה"ד אלוהות אותם וקרא הניה שהריבן קרת טרוטינפי
 נחוש של רעתו אחר והלכו דעתי הניחו הם הנה יסור פתי סי הזה השבח כלאחר

 התם: כדאי' י"ס( שם )שם תשוב עפר ואל אתה עפר כי לו אמרה לב חסי כךבשביל
 מיתת כי וחיו פחיותיכם פתאים ]עזבו[ מעמו נינה. בדרך ואשרו וחיו פתאים עזבו)1(

 טנז' דניינה נאורהא והליכו כתרנוי נינה בררך ואשרו פעם וזה התבונה תחיההפתיות
 הזה התורה פתאים עזבו וי"מן אשוריו. תסעד לא ל"א( ל"ו)תהלים

 ירה)"
 לבני

 )לעיל פתי תאהבו קבוץ שם פתאים וי"מ1 לחכמים. ולהתחבר הפתאים לעזובאדם
 ישרה דרך להדריכם האדם יכול והפתאים טרי כפלס ]פתה[ טגז' שם שהוא כנב(א'

 יוסר )ן( פעם וזה מוכיחיהם מחרפים אלא נוכחים אינם הלצים אבל האטתולהורותם
 קלון לו לוקח כפעם טוכיח של מומו י"30 טוטו. לרשע ומוכיח קלון לו לוקחלץ
 ומוכיח לץ היוסר כלומר רשע של טוסו וי"ם' ליה. הוה מוטא התרגום דעתכן

 שאינו מי את המוכיח הפילוסופים6 ואמרו קלון. לו לוקח בו שיש מוםלרשע
 כן על הצלמים, אל כצועק או המתים בין כסננן לסד שאינו טי את והסלמרנוכח
 לי הסגיר חבר חכם אמר כאשר ויאהכך. לחכם הוכח ישנאך פ! לץ הוכח אל)ה(
 בפרק ששנעני. עת בכל והב דינר לי שיתן מהנר לי פוכ שיפותני עת נכלמוטי
 האדם על שמצוה כשם שמעון בר יהורה ר' משום אלעאי א"ר יבטתו6 עלהבא
 שנאסר חובה אסר אבא נשסע שאינו דבר לוטר שאינו טצוה כך הנשמע רנר6מר
 וארץ שמים טעידנא נורי בן יוחנן א"ר בערכין1 יש ובסרק ישנאך. פן לץ תוכחאל

 שהוספתי וכ"ש רשכ"ג לפס עליו קובל שהייתי ירי על עקיבא רי לקה פעמיםשהרנה
 ז"ל8 יוסי ב"ר ישראל ר' וכתב ויאהבך. לחכם הוכח שנאסר טה לקיים אהבהבו

 לץ בקש  ו'( י"ר  )לקמן כמר"א ממת נפקרת והחכמה  חכם שהוא  החושב הוא הלץכי
 )טשלי אמר ולהיי הטוכיח ט! בעיניו חכם הוא כי תוכחת מקבל אינו ולפי' ואיןחכטה
 כחוב )"טן וכ! הפכים בשני והחכם הלץ ששקל הנה ויאהבך לחכם הוכח י"ב(פ'
 רבתי9 איכה בריש וגו' לץ יוסר ד"א תשא. לבדך ולצת לך חכמת חכמת אםי"ב(
 ]לו[ לוקח לץ יוסר שנאמר טטע להתכנות סופו רשע תלסיר המעמיר כל יצחקא"ר
 דכתיב  אוהו מקללים שהיו  קלון לו לוקח רורו זה לץ ירמיה  זה לץ יוסר ד"אקלון,
 טוכיח שהיה טומו לרשע ומוכיח מקללוני כ6 בי נשו ולא נשיתי לא י'( פ"ו)ירטיה
 הטוכיח הוא הלץ כי וגו' לץ יוסר פי'10 סעדיה ורב איכה. להם ואומרלישראל
 עם זה פי' יתכן לא ט"מ עצטו שתק! ער ארם שום להוכיח לץ לארם שאיןואע"פ
 עור ויחכם לחכם תן )פ( : וגו' ישנאך פן לץ תוכח אל פסוק ועם האחרון הפסוקחצי
 אחת ומלה התוכחות מן טעט לו יספיק הנלבב המשכיל כי לקח. ויוסף לצדיקהורע
 רוח יחכמהו בקצתם קצתם ישקל דמיוניו הרברים וישים לחובה ויקבענה החכטהמן

 עור ויחכם לחכפ תן ויקהל פרשת ובתנחומא הנעלסים. הדברים להרגישבלבבו
 מן וכשיצא ז' ז'  לך תקח  המהורה הבהמה מכל  ב'( י'  )בראשית הב"ה שאיל נחזה

 הפהור העוף וסכל הפהורה הנהסה טבל ויקח כ'( ח' )שם כיה כתים טההתיכה
 הפהורות את הב"ה ריבה לא בעצמו אמר נצפווה שלא מה 187[ ]8 עולותויעל
 לראכ"ע. במיוחס עיי * רשיי. סי' * לחראבייע. env~s שי צ אגרחס. ברנת ע"1-
 פהיחחא י מבוא. סי' *  ע"ב. '*"1  1'ב. סייח 8 ישרה. דרך הורות שער הפנינים מבחר*

 מגש עי, *1פ,1
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 משה זה עור ויחכם לחכם תן ד"א לקח. ויוסף לצדיק הודע הוי מהם להקריבאלא
 טשכן לעשות הס"ה שא"ל בשעה בצלאל זה ר"א "ח. ויוסף לחכם הורע הוי רברץוטשביחן לישראל ומלמר ובא תורה למר שהיה חכם עלה גבורים עיר כ'יב( כ"א )לקטןשנאמר
 עושים משאנו משה א"ל נתונה תורה תהא והיכן בצלאל וא"ל לעשותי בצלאל את וצוההלך
 המשכן את נעשה ואחייכ הארון את ונעשה נתחיל כי לא א"ע אתהארון נעשה המשכןאת
 וכ! וכלים ארק ואח"כ הטשכן שעשו מורים שהכתובים תנהומא טדרש על לי וקשהע"כ,
 לבצלאל אמור לך לטשה הננה שאב נקרא חכמתו שם על בצלאל הרואה9 בפיאז"ל
nwwבונה ארם עולם של טנהנו רבינו סשה נצלאל א"ל אז"ל וכלים וארון טשכן 
 אלו ונפ' ברבר. לרקרק וצריך התם כדאיתא וגו' כלים כתוכו טכנים ואח"כבית

 דאלו רות הרסתי ושטופל המואביה רות זו אלעזר א"ר עוד ויחכם לחכם ת! 'קשרים
 אמרה הגורן וירדת והדר עליך שטלותיך ושטת וסכת ורחצת ג'( נ' )רות לה אסרהנעטי
 ותעש הנור! וחרר ו'( שם )שם כתיב בדידה וא6 הכי כשוקא למיול ארעא אורחלאו
 ה' דבר ואמרת פי( נ' )ש"א ליה אמר עלי דאילו שמואל חמותה, צותה אשרככל
 ה' קאטר ולא עבדך שומע כי דבר י'( שם )שם כתיב בדיריה ואילו ענדך שוסעכי

 מ"ש כררך בינה. קרושים ודעת ה' יראת הכמה תחלת )0 הוא: מלאך דילטאאטר
 כמו האוצר הוא כי ועוד מתקיטת, חכטתו לחכמתו קורמת חטאו שיראת כל!"ל6

 חטא יראת בו אין ואם אגבח טררש הלכות שתה ארם מוצא את במררש6שאוטר
 מדות ואלף תבואה של מדות אלף לי יש לחבירו שאטר לארם טשל כלום בירואי!
 וא*יין

 כן לך יש אם בהם אותם ליחן אוצרות לך יש תבירו 4 אומר שטן מףות
 הכל חפא יראת לך יש אם הכל שונה אדם כך כלום כידך אין לאו ואם שלךהכל
 ודעת ה' יראת חבטה תחלת וגו'. אוצרו היא ה' יראת ו'( ל"ג )ישעיה שנאמרשלך

 ירמיהו אמר וכאשר האטיתית הנינה היא קרושים אלהים ורעת פעמו כינה,קרושים
 יונו ני בי רא( : אותי וירוע השבל הטתהלל יתהלל מאת אם כי כ"ג( פי)ירמיה
 בימינה ימים ארך פיז( גי )לעיל אחר במקום אטר כאשר חיים. שנות לך ויוסיפוימיך

 חכמת אם )5ב( : ועושר פרנסה של חיים הס חיים שנות וכן וכבור עושרבשטאלה
 נמצאת בתורה חכמת אם אומר אלעזר ר' במדרשיי תשא. לבדך ולצת לךחכטת
 חכמה לך שנתן 7 לזה לך חכמת ]חכמת[ אם שנאמר חכמה לך שנתן להכ"המשטח
 חכמת חכמת אם פי' ז"ל גאון סעדיה ורב ע"כ. לאחרים ולא תשא לבדךולצת
 חכמת פעם וזה נוצרת6 לכך כי לעצמך סובה תחזיק אל הרבה תורה עשית ואםלך
 חכמת אם אחר פי' עונך. תשא לבדך לצת ואם לעשות חייב שאתה מה עשיתל

 לו אין גדול עושר אדם יעשר שאפי' הגופניים הקנינים כשאר החכמה אין לךחכמת
 רבו התובה ברבות לאחרים החועלת והשאר ולבש ושותה שאוכל מה אלאסטנו

 ילטד ]אם[ אף כי לעצטו התועלת והולך מתחכם אם חכטה כל החכמה אבלאוכליה8
 תעוז החכטה כי לך חכמת חכטת אם שיא ברבר. ומועיל מתלמד הוא אחריםאת
 2 נטשל10 ותהיה הליצנות תשא לבדך לצת ואם ההיים עץ דרך ותורהולחכם

 אטר חי(: סי' באבנר )סחר' חחגרעטא ע"פ להוסיף כנראה צריך כאן nutol 1. בב"1
 ע"נ. קי"ג * 1'א. ד"ח * לישראל. תורה וללמר גחוכו שכינה להשרות א"י חטשכן חס לטחבצלאל

 רס.ג בפירוש מבא ט"ב פ"ב אמת ' זה. ככ"י ' טשלי. טדרש 8 '"א. ס' פיג אמת שרקי*
 מאס. 1"ל אולי *1 ". ה' קהלת ע" י טגוא. ועי' 64(, ע' באנרר )מתד' 15 נרשתבשף

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



 א-ג ה ינ-יג ט,מש*48

 בזכותה והוטה מתגאה זונה אשה טה מה. ירעה וכל פתיות הומיה כסילת אשתלנ(
 והוטה טתגאה ותה הלץ כך בסופה יהיה מה יודעתואינה

 בליצעד~
 טה יודע ואית

 ועמקי )בביתה( שם רפאים כי י"ח( כחוב )לקמן זונה באשה כתיב טה בטופויהיה
 חיים אורחות ישינו! ולא ישונון לא באיה כל והמינות הליצנות כך קרואיהשאול
 פתיות אשת ופעמו שנים במקום עומד אשת מה, ירעה ובל פתיות י"פ(. ב')לעיל
 ד"א המוסר. ובין בינה מפריד והפתיות הכסילות מחיצות כי המוסר ]סח סה ירעהובל
 פ'( ח' )ירמיה כסו אותרת סה ידעה ובל אמר כאילו ד"א בעולם. טה ירעהובל

 רלא ביה כלא ביה דרא החכמה על ו"לב שדרשו וכצו טה? בלי על להם סהוחכמת
 שהיא 187[ ]6 קרת. מרומי כסא על ביתה לפתח וישבה ןד( : ביה מה ביהדא

 התקן עיניה בפוך ותשם וכן זונה חי-ן ר"ל זונה )שית ביתה לפתחיושבת
 לעוברי לקרוא )טו( פעם וזה במלכורתה ושב דרך עוברי כל ללכר וונה('ישית
 מים )יז( : לו ואטרהו לב וחסר הנה יסור פתי מי )פ0 אורחותם: הפישריםררך
 פתרים ולחם איש. אשת כפעם פנויה פעם אין ינעם. סתרים ולחם ימתקונגובים
 יורעים ואינם ובהדרים במכתרים מעשיהם במחשך ועושים אדם סנני מפתרים כיינעם,
 ולא רח( פעם וזה העושות הנפשות ונכרחו שוסעת ואוזן רואה עין מהם למעלהשיש
 ובברבר  מסז' נן נקראש הטחים הם רפאים קרואיה. שאול בעסקי שם רפאים כיידע
 )בראונית טענין ומס ישרם. ופירוד כחם6 פרפין באסת כי הרפה הוא החזק  י"ח(ייצ
 פ"ז( כ"א )*ן וכמוהו ההפכים מן והוא הגבורים שהם רפאים את ויכו ה'(יגד

 : ינוח רפאיםבקהל

י*
 עם הולך החכם כי אמו. תוגת כפיל ובן אב ישמח הכפ נן שלטה משלי)א(

 אמו. תוגת והיא היום כל בבית יושב הכסיל אבל ברבריו אביו את ומשמח נחוץאביו
 לפיד"א

 שחושריי
 ולמר צא פוב לא בדרך הולך בנה את כשרואים האם את הכריות

 ממור ומצאוהו אחריו שברקו ראש בגלוי והביריו עקיבא ר' לפני שעבר תלמירמאותו
 ג"כ אמר אב ישמח שאסר לפי לפרש טכל או אמוי. תוגת כסיל ובן הוי הנרהובר
 ואמו אביו ישטח החכם כי בזה זה של את לחת והייה ואמו אביו להזכיר אמותוגת

 שכל טסות. תציל וצדקה רשע אוצרות יועילו לא )ב( אמו: ותוגת[ אביו , תוגת הואוהכסיל
 סטות. תציל וצדקה לבעליו יועילו ולא לפסיון סופו עבירה נדנוד צר בו שישטמון

 מי מ"פ( פ"פ )תהלים אומר אחר וכחוב משת תציל וצדקה אומר א' כתובבמדרש"
 נכר מי מעתה אמור אלו משיאות שני יתקיימו כיצר הא מות יראה ולא יהיהגבר
 משונה מיתה זו טטות תציל וצרקה הארץ כל כדרך פיתה זו טות יראה ולאיחיה
 נפש ה' ירעיב לא )נ( : הצדיקים שנות תקצרנה שלא ממות תציל וצרקה ד"אע"כ.
-

 האלו חםל1ת 4 ע"א. ס"א שררים ז'. כזו איוב להכתוב טסתו שאולי תשיש. כא1
 סתיפ צ"ל אולי 6 אטרח. בכשי י י'. לז' לשל ספיתשו ונשתרבט וטשובשות מיותרות פחהן

 הפשק פירש n'nSStt חלוי רוב יצחק סוהזר חגאון ואא*ז כלה, טסכת ז כחם.מרפיון
 הבן ספר אסו ועגת ביותר חוא כסיל ובן אשתו אחי וטצר בע טצר כפולח חאגשסחת אפי* אז חכם חוא כשהבן וא"ב האם אחי אחרי חולגים בנים רוב ד'ל טאטרםעי*
 משל*. סררש * סכילה. ררך השיך סופר* פשלי וש, סלבש"י יותר לח חקרה אחיתוטהר
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שא נ-ח )מהלי

"די"
 אטר סטות חשול וצרקה שלפצו נפסוק שאטר לפי יהדוף. רשעים והות

 צדיק, נפש ה' ירעיב לא רחיפה. ענין ידחוף פי' יהדוף, צדיק. נפש ה' ירעיב לאאחריו
 וע"ד צריק נפש ה' ירעיב לא נאסר לכך טתפרנס טהיכאן נכסיו את הטבזנז צריקשא"ת
 יהרוף, רשעים והווי ונו'. נעזב צדיק ראיתי ולא זקנתי נם הייתי נער כ"ה( ל"זלתהלים
 שסטון הפסוק ופעם 1 לו ההוה מטון שמעטו בהותו יעוז פ'( נ"ב )תהלים טגז'פירוש
 כי ויכלה יהרוף הרשעים סטון אבל צרקות כטה טמנו שעושים קיים יעטורהצריקים
 וחושך עור ונוסף מפזר יש כ"ד( י"א ),טן ואטר מעיר הכתוב והלא השםיהדפנו
 דרשיעייא וקניינא דצדיקייא נפשיה ה' טכפן לא המתרגם דעת וכן לפהסור אךמיושר
 ופרעפת ישבר טענין שהוא הוות יעבור ער ב'( נ"ז )תהלים מגז' והות[ ]פ"איסחוף.
 אל נדחף והטן י"ב( ו' )אסתר מגזרת וימהר מרחוף[ יהרוף רשעים והות הפסוקופעם
 רוח חדפם אשר ד'( א' )תהלים טמ' יהדוף רשעים והוד( שאמר )כסו והות פ"אכיהו.
 )ישעיה 9'ד וידחה יהדוף הרשעים תאות אנל צדיק נפש ה' ירעינ לא הפסוקופעם
 תעשיר. חרוצים ויד רמיה כף עושה ראש )ד( : תרעבו ואתם יאכלו עברי נ'(פיה
 ועני רש להעת סופו וסרטה רטיה לעשות כפו שמלטד ]סי[ רטיה כף עושהפי'

ואפילי
 טעשיהם החורצים והחרוצים באלףפ ראש נכתב ולכך וקצין ראש היום הוא
 ופורחים והמתחרצים לרמות מאזורם כף משעשה יהיה רש פ"א תעשירם. ידםבטשפפ
 בן בקציר נרדם טשכיל בן בקיץ אונר י,( : תעשירם שידם רצון יהי טרשםואינם
 נרדם לחורן. וטום פרנסה לו להיות הקיץ פירות כקיץ ומאסף ואוגר זריז הוא כימניש.
 הנקרא הכפיל העצל וישן נררמ הוא התשאה Ie~pi וזטן עת שהוא נקציר אפי' מניש, בןבקציר
 צדיק לראש ברטה ~( : וכסיל עצל שהוא בעבור אביו את מביש שהוא מכיש בןנאטת
 בררכי המתנהגים הצדיקים כי בחיים בעודם הזה הפסוק פי' Dbn. יכסה רשעיםופי

 הרוצעים אבל צריק לראש ברכות פעם וזה העולם אותם ומהללים מברכיםהצדק
 רשעים ופי ית! מי ואוסרים העולם אותם וטנזים מקללים הרשע בררכיהמתנהגים

 על הספ וכסה פ"נ( ב' )מלאכי ע"ד 188[ נ6 ויפילם המסם פיהם שיכסה מטסיכטה
 ברכות בתנחוסא6 ירקב. רשעים הדם לנרכה צריק זכר )י( בתריה כתיב טהלטשו,
 גל ראש האל"ף והלא באל"ף ולא בבי"ח עולם של בבריתו פתת למה צריקלראש
 בלשון העולם אברא הב"ה אמר ברכה לשון וניח ארור לשק שאלף אלאהאותיות
 ארור בלשון נברא אם לבוראן מכעיסים אדם בני ברוך בלשון נברא ]אם[ ומהברוך

 שעוסק סי הבא והעולם הזה העולם עולסות ב' שהם בכי"ח פתח למה ד"אעאכו"כ.
 הב"ה אמר וע' וילך עק נלה פ'( ז' לטיוב ואומרים כופרים והצדוקים נוה יאכל בזהנפובה'
 כעץ והרשעים לנרכה נזכרים טוחם לאחר כי לברכה[ צריק מכר ע"כ. חטפ יכסה רשעיםופי
 טתורתיפ זה דבר לטרפ והנה לרעה, שנזכרים בשטותם תעלה רקביבות 6 שאז"ל וכסורקנון
 "'ח )בראשיתכסר"א

 י""
 היו ואנרהם סיד נירכו הזכירו הצריק מאברהם אני המכסה

 ספר הזכירם פרום ער ויאהל י"ר( י"נ לשם זה ובהפך לברכה צדיק זכר הוייהיה
 וכשנזכיר ירקב רשעים ושם הוי וגו' רעים מרום ואנשי י"0 י"ג )שם סירבגיתם
 ונטהללו הרשע מן ויהרהק הצריק אחרי יררוף השוסע כל לרעה והרשע לפוכהד~ריק
 לב חכם לח0 צדיק: שהוא נדע הצדיקים מהלל נשמעת אם רעתו לסוף ניכר6 ארםשל

 עיט. ל"ת יגמא 6 6שא.4בנייי

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



ה גמשףא ל  

 רז"ל בלשון האמור וטטכר pD" טעמן מצות יתז ילבפ. שפתים שויל טצותקף
 1"ל פרשיי ויכשל, ילבמ שפתים ואויל אבל מצות לקנות ישתדל לב חכםכקוטר
 בדרך. נתלנפו כמתאוננימי העם ויהי בפרשה בסיפרי ויש יגיעה לשוןילבפ

 דומה כי כתג ואאו"ל יכשל פ" או6 בדרכיו יתעוות כקמר יתעוות פירשוהקמחי2
 הראשון כלשק ופי' פוסח נמו ילבט אחר לשון ימהר כסו ילבפ לשוטת בשתילערב*
 כסו הוא פוסח השם והעמן המצוה יעשה איך להתבונ( בטחשנה יאריך ולאימהר

 ד' דרכי ישרים כי ויכשל ילבפ האטת6 לו יתברר ולא הסעיפים שתי עלשיצוה6
 יקבל ליפיה רתכים ותרגו' יי(. י"ר )הושע בם יכשלו ופושעים בם ילכווצריקים
 שומר שהחכם ולפי פיו בדברי וילכד יתפש כקטר מתאחד בשפוותיה ושכלאפוקרנא
 ואויל אמר כן על י"א( כ"פ )לקטן כסיל יוציא רוחו כל השיל אבל לב חכם אמרהכסחו
 ופסקו מדום של מקוטה שחרב אעפ"י הכםלניקחמצותזהאברהם ב"רפנ"בושפתים.
 אני טה אטר חפרה לא שלו לחם עוגת כלסטר שלו קילורין הסר לא ושביםעוברים
 שהיה לופ ~ה ילבט שפתים ואויל כגרר, אהל לו ונפה הלך ביתי טויך צדקהפוסק
 סי לעשות באים אט העולם בו שלקה דבר לבותיו 6טר צריך והיה נשפתתאיל
 ntlDDi~ ראשון ובפי ע"כי. וגו' בקהל ומואבי יבאוטוני ולא וו( כ"נ )דבר' לכשף ילנפ לונרם

8 

 הה"ד במצות נתעסק והוא בבה נתעסקו ישראל שכל משה זה מצות יקש לב חכםטפרש
 בפח ילך בתום הולך )ט( : וט' עטו יוסף עצטות את סשה רקח הפ( י"נלשטות
 אנשי את בהם ויודע פ"נ( ח' )שופפים מגורת ויתיסר ישבר יודע יודע. דרכיוומעקש
 קיץ )י( : סטנו וישמרו לנריות שנודע כלוטר דור9 יורע כי מס' יודע וי"םסוכא,
 עין קורץ כי והפעם כאבא יתן בעיניה רוסו כתרגו' ילנפ. שפתים ואויל עצבת ית!עין

 דעת נעלי לכל עצבת יתן יתפרש או יראהו אם לו יחר כי לחצירו עצבת יחןלהבירו
 ילבפ שפתים ואויל וכן דעת יודעי כל בעיני המגונות מהמדות היא עין קייצתכי

 ילפתו י"ח( ו' )איוב טן ילפת היה כאיש ילבפ שפירוש ויש למעלה. פירשמהווכבר
 ומסתיר מכפה פיהם חמס. יכסה רשעים ופי צדק פי חיים מקור )יא( : דרכםשרתות
 אחר ובענין טומר ילטד ולא לשונו תחת וטכחידפ מטס שרר שלא שבלבםהחטפ

 : 1blpD יפו אלא העליון לפתרון דומה זה מקרא פתרון ואין י( )כהוכ למעלהפירשוניו
 טדיינים טעוררת השנאה אהבה. תכסה פשעים כל ועל מדמם תעורר שנאהלש0

 הפשעים. וטעלמת מתכסה האהבה אבל הראשונת עליו מנלנלים אוומריבות
 אביהם וכין בימהם ישראל שנתת שנאה מרנים תעורר שנאה פ"ז רבהבויקרא
 לתשע קרוב נהטני בר שטואל א"ר דיינים, דיני עליהם עוררת סרנים העוררושכשסים
 ישראל משיצאו שבשמים אביהם לבין ישראל בין כנושה הששה היתה שנהסאות

 שקוצי איש אליהם ואומר 138[ ]5 ז'( כ' )יהוקאל הה"ר יחזקאל שעמד עדטמצרים
 כ( א' )טלאכי הה"ר אהבה תכסה פשעים כל ועל וגו' בי וימרו וע' השליכועינע

 גניו ש5 פירושו את פת טמא ותא לבם שרש חרוק שרשי 8 רששי. דברי ע"נ1
 אונע 15 יש ילגם שטיית שנתנ שאירי ש' 4 וו. ננט 8 י"ג. צד בנדאפ נאמת וימצאש

 שותענינים
 סנש~

 wa נמו שע"ע נ"5 8 תעיב. הלשין חאחרגות אלו ושני ומסח סחירות
 טע8ש. גשינהם חרר"ק לשון ע"כ * גי. שסח ההיה גדוליו שצווות בסח גניך עומד נלוסרבספיח

 פח. גם להוסיף *ש ח51י וכן ונר 5בו6'ם לנטי שיו הביא י5בפ לו גרם טה *5נפ אלא : חג" גרדום'
 י'. י"1 גש*ג ישראל כל יורע ני המקרא דנת! לגניו וחש וגמלי גהנ"ו גטעא 5א נזח כוער 8 קהל. י"ג*
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61 יב-ין הטרללי

 ואינו ומאמת מבקוש הרע החבר אהדי חכם ואטר ע"כ. ה' אטר אתכםאהבתי
 הטצא נבק כשפתי 5נ( : עולה כל וסולח העומת מוחל הפוב והחבר אטתלאהטקנל
 כעל מחפאחו ]אוחו[ טשיב לנבון מוכיח כשארם תמצא כי לב. חסר לס ושבפתכסה
 לב המר אבל לב חסר לע ושבפ חפאתי י"נ( י"ב לש"ב הנניא א שאמררור
 לחכטהי בפרפראות יבין. אשר עד ולרדותו ולהלקותו להכותו "ש כי שוסעאים
 שפס חכטים 5ד( : אחת חסר מי הסלקות הוא וכן ושלשים תשעה בגיטפריאלע
 ונוכל ישכחוהו שלא כדי בלבם וישתטרוהו שיצפנוהו קרובה. מחתה אויל ופידעת
 קרובה, טחתה אויל ופי קריא8. קיש קיש בלגינא כאיסתירא שאינו דעת יצפמלפרש
 לדבר שטחר"שש דעת יצפמ חכטים פ"א אדם. בני וישברוהו יחיתוהו אולתו בענורכי
 עוזו שיית עשיר וין )פס : קרובה טחתה רוחו כל שמוציא אויל פי אבל נעתודבר
 צופנים החכמים כי העליון עם קשור זה שפסוק לפרש מכל רישם. דליםטחתה

 רלת שומרים אים האוילים אגל והונם סטוים ד1שירש כשמירת יעתסולזוטרים
 ונוכל רישם. דלים כטחתת מחתה להם ורפא הבאי ברברי דבריהם ומאבדיםשפתם
 ברעת ועני דל באסת הוא כי ואויל חכם כפעם זה בפסוק ודלם עשיר פעם כילפרוש
 יתן לעטו עוז ה' י"א( כ"פ )תהלם כטד"א עחו קרית ופעם העניות תכלית היאכי
 והכפילות טרחיב והעושר עושר ההכסה אחדי חכם ואמר עה נקראת התורהכי

 פסקתם השני ופי' שלאחריו הפסוק עם קשור הזה הפסוק וי"60 מצר. והעמותעניות
 נקרית האורבים ספני האדם ישגב וכאשר עוזם קרית הונם כי ]חושבש[ העשיריםכי
 וכן בהוורא יעוז עשרו ברוג ויבפח פ'( נ"ב )תהלים ע"ד בהום הו44 ישגב כןעוזו

 הנרולה הפוכה כי הכתות שתי שהסכיטו הנה סחיתתם הוא רישם כי חושביםהדלים
 פעולתה אשר הצדק הגדולה הפובה אלא כן הדבר ואין הרלות והרעההחולההעושר
 צדיק פעולת )טז( פעם וזה להפארי תנואתו אשר הרשע היא החולה והרעהלחיים
 השת דרך החפאת כי להיים בהפכו שקול לחפאת ואם' לחפאת. רושע תנואתלחיים
 דור להחם צדיק פעולת ונסדרש6 ההיות. כל על מיתה נקנסה החטאתובעבור
nbSt~hלחפאת רשע תבואת לכפרתם ישראל של להיים הטקדש בית פעולת עשו 
 שומר לחיים ftwN 9ן( : להפאת היתה היא בו הסמל את שהכנים מנשה שלתבואתו
 אורח טוסר8 שוטר כי עמימם בשני שטרבר הפסוק י"טז מתעה. תוכחת ועחבטומר
 טתעה ואטר חוכהת, טקנל אינו אם עצטו טתעה הוא תוכחת עוזב וכ! הייםלמצווו
 להיות יכול ההועה כי הטתעה הוא כי הדנר על טויד הוא כי לדורות תועהולא
 הפסוק וי"ט8 להוכיחם. עחב הוא אם אחרים טתעה הוכחת ועוזב נפרש אושונג.
 נזה לתעא ששכיחו טתעה ארם של תוכחת ע11ב וכן מוסר שוטר כי אחרבענין
 רעה ופכחת לעזוב טצוה נך פובה הוכחת לשמוע שמצוה כסו כו להיים אורהימצא

 לשפר לחיים 14רה משפפו סוטר שוטר להיים אורח 10 פ"א רעים. בדרךהטרריכתו
 ]הבתוק שטשפפ הסגנים והרטחים מחזיקים חצים י'( ד' )נחמיה כטו ובאשסר

 מקור לי טרע לא 4 ע"ב. פ"ח ב"מ 8 מבש. עי' 9 ההברים. שער הפנינים מבחרי
 מ"ב. רבה ברברים מרא אגדה סררש בשם זה מדרש הבש רש"י 6 מאירי. עי' 6 הזח.המאמר
 נ"לטתתהרב 10 יופי. מכלול 9ע" לזח. בדומה או בירו, יש 8פהנראהלועסיף: מאירי.רעיי
 כמו שד"א חמשוש היכת בנחמיה בפסוק כמו שלפניו אורח עפ בסמיכות היא לחיים תיבתשרגל
 כן. אחרי שחביא הפירוש עם כטעם שלח VUIW1 שלפניו שתמהים לתיבתהיאר
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 '1--כא המשלג62

 וטעם תואר והוא לנו אל יתן והחי ב'( ו' )קהלת כמו לחיים פ"א והמגנים.הרמחים
 DIS' לרבריו מקשיבים השכל בעלי הלבבות חיי כי לחיים  אורח הוא מוסר שומרהפסוק

 כן להיים אורח מוסר ששומר וכסו ודרכם אורחם הוא אומר נטצאת מוסרהשטיענו
 כסיל. הוא דבה וטוציא שקר שפתי שנאה טכסה רה( : אחרים מתעה תוכחתעוזב
 שמכפים וכיק אורבם! משימים ובקרבם ]1398[ בפיהם שלום ומדברים החנפיםא6
 וזו בלב ואחד נפה אחד אומרים כי שקר שפתי שפתותם הרי בלבם התקועהשנאה
 נאמר והנה סטנו להשמר יכול איני אויבי והוא אוהבי שהוא לי שהטראה חולהרעה
 מתוך 2 רחל ודרשו לשלום דברו יכלו ולא אותו וישנאו די( ל"ז )בראשית יוסףבאחי
 וטכסה שנאה טכסה הפכים שני הם והנה כסיל, הוא דבה ומוציא שנחן. לטדטגנותן
 )שיר מגזרת דבה רעים. כאחד ושניהם אינו אשר 8 ואומר דבה ומוציא ישנו אשראת

 ענין רעה דבתם את יוסף ויבא בי( ל"ז )בראשית ישנים שפתי דוננ י'( ו'היצירים
 כסו אמת הוא דבה[ מניא ]כי דבה למביא דבה טוציא בין חילוק יש אך הדיבורבלם
 טוציא אך רעה עליו ומדברים אותו שונאים שהיו אמת כי יוסף ויבא שאטריוסף
 ברונ )ימו( : הארץ 'רבת מוציאי ל'יב( י"נ )בטדבר כמו טגונה ודבר שקר הואדבה
 אתחרפ מדבר כשאני אחרי חכם ואטר משכיל. וחשךשפתיו פשע לאיחרלדברים
 אני טדכר וכשאיני בי מושל הוא דבר מדבר כשאני אתהרפ לא טדברוכשארני
 תמות ואל השתיקה בטרוה תמות הריבור, מהשתדלות טובה השתיקה עצלת בו,מושל
 היינו שתיקותא רב6 אמר וכן ]בתרי[ משתוקא בסלע ורדל6אטרוסלה הדיבור.בטרוה

 קרם מינייהו הי הדרי בהדי תרי בי טנצו הוו כי דבמערבא האי כי דבנלטיהסותא
 לשון ננחר כסף )כ( : חטא טביא דברים המרבה כל ואטרוז טפי מיחס איהושתיק
 הוא הרעה מדרכו לשוב הרשע את הטוכיח הצדיק לשון פי' כטעפ. רשעים לבצדיק
 ומן כטעם כמעפ הוכחת לקנל רשעים לב אנל והלאה סיג מכל ונקי פהור נבחרכסף
 בלנו יערול קודם כי צדיק לשון ננהר כסף פ"א הראשון. ולקלקולן לפורויחוור
 לארץ בעליל צרוף ננחר נכסף לשונו כן על בפיו יוציאם ואו רב נטן הדבריםטערכת
 לשונם לכן בשפחותיהם להוציא הקופצים הם לבם אל שטדברים כמעט הרשעיםאבל

 נכתר כסף ד"א בפיו. השוטה לב הפילוסוף8 ואמר וזיוף, סינ גדותיו כל עלממולא
 כלומר ]כטעט[ רשעים ולב שבעומם מזוקק ככסף תטצאנו שתבהננו מה כל צדיק,לשון

 יודן ר' דשקלים8 ובפסיקתא טטש. שאיןבו סיג יטצא וצריפה בחינהדעתטבטעפ
 שקרא שבשעה ירבעם זה כמעפ רשעים ולב הנביא עדוא זה צריק לשק נבחר כסףפתח
 קבל לא ואעפ"כ ירו יבשה תפשוהו ירבעם ואטר אל נבית הטובח על הנניא.ערוא
 אפי'ה אלהי ולא אלהיך אלהיך הי פני את נא חל וי( י"נ ב' )מלכים שנאסרתוכחה
 בראשונה מה כבראשונה ותהי אליו המלך יד ותשב ה' פני את האלהים אישויחל
 רבם ירעו צריק שפתי )כא( : לעת ומקריב עוטר בשנייה אף לע"ז ומקריבעומד
 הטון שיהיו אותי הרועה פ"ו( מ"ח )בראשית מגז' ]ירעו[ יסותו. לב בחטרואוילים
 כננד ואוילים שיתעם, ימותו לב בחסר ואוילים שפתותיהם ומוסר פיהם נחכמתהעם

 והנזיר הסלך בן 4 אשר. בכ"י 8 ע"ד. פ' רבה בואשית 9 ו'. ט"ו בירמיה דקיא ל,שנא1
 שם. ומש"כ י"ז מ' פ"א אטה לפרקי הרב פיניש ע' השתיקה, שעי. הפנינים ומבחר כ'עויער

 איתא זה כעין אסל מצאתי לא זה 8 י"ח. ס' w~e אנות 7 ע"ב. w~v קדושין 6 ע"א. י"ח טנלה6
 ע"ב(. י"ר )רף ב' פסקא פסרר"כ 9 הלב. משרת הלשון : ל"ת סי' פ"א שגי שער הפילסופיםבמוסרי
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68 כא-כן י,מעדף

 רבים הם הצריקש עם עצמם המרגילים כי והאטת הצדיקים, כנגד לב ובחטררבים
 האויליפ: הם לב חטר עם עצמם והמרנילים ביתו רב כל על ח'( א' )אסתר טגז'ונכברים
 ~כת רבים ירעו שפתיו אשר זה צדיק עמה. עצב יוסיף ולא תעשיר היא ה' ברכת)כב(
 בב"ר ד שינה. ~רירו יתן כן פורח ובלא עצב בלא כי עטה עצב יוסיף ולא תעשירנטה'

 ויברך ג'( ב' ומראשית שנאמר שבת זו תעשיר היא ה' ברכת השבת על טפרשפי"א1
 האבל. זה עצב בשבת אכלת שאין עמה עצב יוסיף ולא השביעי יום אתאלהים
 גדולה ה' ברכת לך ואין 6 שיש נטעפ טסתפק הצדיק כי תעשיר היא ה' ברכתד"אפ

 סי אבל עטה עצב יופיף ולא הה"ד בחלקו שטח הוא כי עשיר הנקרא והו11מהסיפוק
 טכאובים ימיו כל והלא לו יועיל טה וזהב כסף מלא העולם כל אפי' בחלקו שמחשאינו
 כציחוק המעם תבונה. לאיש וחכטה נסה עשות לכסיל כשחוק )כב( : 3 עמינווכעם
 איור בעיני והחכטה הכסיל בעיני הומה מעשה נקל כן לבוא ]1895[ נקלשהוא
 י"ח )ויקרא מגז' זמהתנונה.

 י""
 ז"א והר"י היא, חפאין עצת וטתרגם היא זמה

 פעם ופי' הזמה את עשית ולא ט"נ( פ"ז )יחזקאל מגו' המחשנה מענין ~מהפירש
 בעיון טחשבתו עושה שאינו וטה עשות לכסיל נקל כן לבוא נקל שהוא כשחוקהפמוק
 תכמה איש אבל רע ואם פוב אם עושהו הראשונה בפעם רוחו על העולה רקוטיתון
 פי' זה טרמן על ונקי, זך הפועל שיצא יפה בעינן לחשוב טחשבתו בעשותומתחכם
 ושוחק, חצטח ירש הווו זטה בעשותו כי זטה עשות לכפיל כשחוק פ"א ~str.הרב

 חנונה איש וציחוק כשטחת כעוטר ההשואה6 ו"ו נקראת וו וזו תכונה לאישוחכטה
 טתנצל והווו זמה עושה הכסיל פ"א זמה. בעשותו הכסיל ושחוק שמחת כ!בחכמה
 רעהו את רטה איש כן וגו' וקים הערה כטתלהלה כן, עשיתי צחוק דרך כךלומר
 ל"פ )בראשית ערוה בגילוי זה לשון וסצי' י"ח(. כ"ו )לקמן אני משחק הלאואטר

 הנערים נא יקוטו י"ר( ב' )ש"ב דמים ובשפיכת בי לשחק העברי העבר אליבא י""
 תבואה היא רשע מגורת )כד( לצחק6: ויקומו ו'( ל"ב )שמות ובע"ז לפנינווישחקו
 י"א )בראשית אטר הפלגה מרור ולמד צא 6 יבוא פחד אשר כי יתן. צריקיםותאות
 לקחתנו א'( יו לשטות המרבר ורור אותם ה' ויפץ ח'( )שם כתיב סופם נפוץ פןד'(

 לדורו ואמר ימוחו ושם יתטו הזה במרבר ל"ה( י"ד )בסרנר נהם ונאמר נמדנרלפות
 ד'( ס"ו )ישעיה ע"ד עלינם אביא וחרב יראתם חרב ח'( י"א )יחזקאל חוקיה7של

 יתן הרשעים להשטיר ]צריקים[ ותאות פעמו יתן צריקים ותאות להם, אביאומנורותיי
 ושל יפורו דכא הצרץ אבל עולם. יסור וצדיק רשע ואין סופה נעבור )כה( ואזהשם,
 זה עולם יסור וצדיק המבול רור זה רשע ואין סופה כעבור בביירי ומשתייתו.עולם
 ע"1 נעשית הטענלה כל אשר הטחונה לענולת למה"ר פשל טשלו וככר ע"כ.נח

 נחומץ )כ0 : העולם יסור והוא הצדיק בעבור נברא העולם כ! שבאמצעהנקורה
 כסו השמם לרפאות טועיל שהחומץ אעפ"י לשולחיו. העצל כ! לעינים ונעשןלשנים
 שרצים9 שמונה בסוףשמצינו

 טפבל אבל החצוץ את בהם ינטע לא בשיניו החושרי
 דאיכא שם מתרץ כאשר בשנים סכה שכשיש זהו נתרפא נתרפא ואם כדרכוהוא
 הענשן וכן הובנים ומשחית קרה תולרתו שהחומץ 10 טרפי סכה דליכא והא מחיפכה

 בנדפס. ע,, ייגה, ר, ךעא 4 כ"ג. ב' בקהלת רקרא לישנא 8 יוגה. רי פירכא עיי 2 פ"1. פ' צ"ל1
 המשיין. טן אי13 אסרם מקנה Dbt' ה1"1 שמושי בה' גם המדקרקים, אצל מצאתי לא ההשמה י"61
 טתרפא. בכ"י 10 ומא. קי"א שבת 9 פ"ל. 8 שם. יחזקאל רש"י עיי צרקיה שצ"ל נ"ל 7 נ"נ. פ' ב"ר ע,,6
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 כן-כפ הפשלי64

 רנר לכל אחן סטה אינו העצל כי לשולחיו העצל וכן העינים וטשחית חמהתולרחו
Inbwאם וכ"ש וכל סכל השליחות משחית עלכק אליו שנשתלח סי דברי לכל ולא 

 1 א תנחום וב דבר. ללא השליחות ותהיה השעה שתעבור ער מתעצל והוא חוצההשליחות

 ורבי' ידם. על טיחה עליהם שנקנסה הסרגלים ששלחו ישראל על זה פסוקטפרש
 ככתו' השם שלוחי ]הם[ בהם הטתעסקים כי בטצוות המתעצל זה עצל פ" ז"5'יונה
 כל את לעשות שלחני ה' כי כ"ח( פזז ')כמדבר בדרך ה' וישלחך י"פ( פ"ולש"א

 חפאת אם והלא לשולחיו טעם טה זה פ" לפי כי עיקר ראשון ופי' האלה,המעשש
 רשעים ושעת שש תוסיף ה' יראת )כן( : לו תעשה טה פשעיך ורכו בו8 תפעלטה

 פבעו כפי ימיו ויהיו הבריאה בתחלת באים ופנע כח סחן הב"ה כי "ים*תקצורנה.
 טעשיו יהיו ואם ימיו וישלמו ובדטותו נתקפו פגע אותו יעמוד נכונים מעשיו יהיוואם
 לאו יסים תוסיף הוה הפי' ולפי עתו נלא וימות ההוא האיש השם יחליש אןרעים
 כסו כי ימיך יאריכון למען פיז( ה' )דברים וכענין ממש שים תוסיף וי"מ6דוקא.

 לחיותו צדיק של פבעו סנביר כן עתו בלא להמיתו רשע של טבעו השםשטחליש
 חליא מילתא והא הבריאה בתחלת בו שנתן הראשון פבעו טכפי יוחר רבםשים
 א6 כ"0 כ"ג )שמות אטלא יסיך מספר את ' החולץ בסוף כדאיתא רברביבאשלי
 שפסקו טה לו טשליסים וכה להיות לאדם לו שפוסקים דורות שני פי' דורותשני
 לא 6 טוטיפין וכה ]1408[ אוסרים וחכמים עקיבא ר' רברי 6 פוחתים זכה לאלו
 הטש יסיך על והוספתי ו'( כ' )מ"ב אומר הוא הרי עקיבא ר' א"ל 6 פוהתיןזכה

 לפחות הנביא נתנבא תחלה חוקיהו וכה שלא שכיו! לו הוסיפו טשלו א"ל שנהעשרה
 סרבה תוספתו שהב"ה כרבים הלכה ורבים ויחיד התשלום לו הוסיפו שוכה וכיוןלו
 סאות ד' שעמד ראשון מקדש זה יסים תוסיף ה' יראת פ"אי יומא ובטס' העיקר.על
 מקדש זה תקצרנה רשעים ושנות גרותם כהמם י"א כ"א בו שפשו ולא ועשרשנה
 שששש שנה ט' טהם צא כהנים מאווז משלש יגוזר בו ושימשו שנה ת"כ שעמרשני

 ואסרי פיאבי בן ישמעאל ששימש ועשר כ"נ צחנן ששיטש ושטנים הצדיקשטעון
 לא ואהד אחר שכל השוב ואילך טיכאן הרמום בן אלעזר ששימש עשרה אחתלה

 פ' רבה בויקרא ואיתא נדמים, אותה לוקחים שהיו לפי לטה וכלנך שטצהוציא
 הטות קץ ומקרבת הכח טחלשת שהראנה אעפ"י יסים תוסיף ה' יראת נפ'יא[כ"א.
 אע"פ תקצרנה רשעים ושעת ימים מוספת וו דאגה טעועתיו וירא דואנ הואוהירא
 תוסיף ה' יראת פ"א יטיו. טקצרת שטחה אותה העולם בהבלי ושסח תאותיווכממלא
 שאין מה וב"ר שסים ובמיתת בכרח מתחייב אינו שכן וכיון עובר אינו שהיראישם
 ותקות שסחה צדיקים תוחלת )כח( : תקצרנה רשעים ושטת הה"ר הרשעיםכן

 תתקיים כשלא זהו י"ב( י"ג )לקמן לב מהלה טטושכה שתוחלת אעפ"י האנד.רשעים
 תאבד רשעים ותקות שטהה, אחריתה ולכך טתקיימת הצדיקים תוחלת אבל ההיאהתוחלת
 רצון יהי בקשה דרך ויש וכל. טכל אוברת תקותו לפי' רשע מאויי נותן השםשאין
 בחולם לתום או!. לפועלי וסחתה וו דרך לתום טשי )כט( : תאבד רשעיםושתקות
 לחטפ חיל פ' )יהושע כמו חס לחם ו'( כ"א לש"א וכמוהו בקמץ תם כטו תוארהוא

 כטפי ר"י פירוש ע" 4 1'. ע"ה באש w~rn * בנ"י 8 בנדפס. עי' 2 לד. שלח פ'1
 w~p. ט' ל a~p. ס"ת יבמות 9 מאירי. עי' 8 בע בפירוש ג' ומשלי נאןא'
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66 א-ב ש, סט-לב. *,משלי

 ה' דרכי יוצרים כי און לפועלי ושנר ומחתה ה' ררך תם לאיש טעח אפרש אוסמ.
 שצר כעיר לתמימים והיא י'( י"ר )הושע בם יכשיף ומושעים בם ילכווצריקים
 וכתוהו שם און ולפועלי לתום וי"מ וטורך. ומורא חתה ולרשעים במעוזושישגב
 היזק מעוז השם דרך כי הפהוק ופעם ופעלו שפעמו 6 יוק לא ופועלו י"נ( כ"ט)ירמיה
 ישכנו לא ורושעים שות בל לעולם צדיק )ל( : און 1 לפעלי ושבר ומחתהלתחימות
 ט'ז( כ"ד )לקמן וקם צדיק יפול שנע כי עולם טוסת מתנופת שאינו טופ[ ]נלארץ.
 יטב צדיק פי )לא( : וזרעם זכרם ויסוף הקהל מתוך יאברו כי ארץ ישכח לאורשעים
 טעמן שהוא שפתיפי ניב י"8( ג"ח )ישעיה מגזרת ]ינוב[ תכרת. תהפוכות ולשוןחכמה
 חכמה פריה יתן צדיק פי כי תנובה8 מגז' או חכמתא ימלא התרגום דעת וכןריבור
 תהפוטת ולשו! פרי, תעשה לא כי תכרת רע ולפופ פונ לרע האומרים תהפוכיםולשון
 ואל קנה אמת לינ( כ"נ )לקטן כסר'א אמת הנקראת חכמה יטב שפיו צדיקכננר
 ופי רצון ירעו! צדיק שפתי )לב( : החכמה היא והתורה התורה על ודרשוהו*תמכור
 ובאנדת הרעה מן ויהרחק הפונה נמדה הארם שיתקרב ולהזהיר )לזרו תהפוכות.רשעים
 הרשע ומרת רצון מרברות שפתיו כי הצריק סרת רצון ירעון צריק שפתי פ"ב(6תלים
 מן ויהרהק הפונה במרה האדם שיתקרב ולהזהיר לזרז הכהום[ מכונת תהפוכותשמרבר
 בוראם. את לרצות וכידעו רצון ירעק צריק שפתי פייט תלים ובאגדתהרעה
 ל"צ )איונ כפו ירעון פי'1 סעדיהורבינו

 כי'"
 וורנלת4 לא שפעמו אכנה ידעתי לא

 כל כי והבריות המקום לרצות רצץ שפתותיהם הורבך הצדיקים כי הפסוקופעם
 תהפוטת רשעים פי אבל והבריות המקום לפס ותחמנים ופיוס רצון דברידהרתם
 : תבנה מרוריםשאינם

ו84*
 כ"ה פרברים בהורה טפורש כי רצונו. שלמה ואנן ה' תועבת טרמה מאזמ)א(

 עושי כל אלה עושה כל ה' תועבת כי עד וט' ואבן אבן בכסך לך יהיה לאי"נ(
 לפתן זה פפק פסך בתורה שכתבו סמה ביאור הוספת שום ביאר שלא ואע"פעול

 לא ומכי' סרטה מאזני ה' תוענת כי והאטת תהפוכות, מדבר רשעים ופישלפניו
 נזרות נכחנה לא כי ~esutn וכן המעשה משעת ה' פי את עברו בעליהם בהםשקלו

 הגזל איסור ]1406[ נתפרש שכבר מעשה טשעת עליהם לענור רקהפשקלות
 רגועים פי כ"ש בעליהם בהם שקלו שלא אעפ"י הי תועבת טרמה טאוי ואםוההונאה
 ושא זדו! בא )ב( : והתהפוכות השקר על להכריע פיהםהמרנילים

 ק"
 צפעים ואת

 הכטה צפעים ואת הבריות את מ4ה הוא כי 4ן ויבא ורון איש נא פי'הכטה.
 טנזי זרון לעשא הטתביישים שהם זדון כננד וצטעים יעטהו ולא הקלוןשיסנלו
 ראית אם אמר וכנא ר' בשם בנאה ר' רות מדרש בריש לכת. והצנע ח'( ו')סיכה
 תועבת מרטה טאוני פעם טה בו וטתגרה באה שהמלכות סקי שקר של שמרותיודור
 כרה )דבריפ בדירה רטזה סשה אף לוי א"ר קלק ויבא ודון בא בתריה כתיב טהה'
 כך וטתנרה נאה שהמלטת %ף כן עשית אם תוי ואנן אבן נכיסך לך יהיה לאי"א(
 שם )שם בתריהיכתיב

"'" 
 בתנחוטא ואיהא עמלק, לך עשה אשר את זכור

 האת חשורח 6 ע"ג. ח' ברכות 4 יונה. רבית ע.' 8 מאירי. ע" 2 לפתלי. בכ"י1
 ע"י. ס"א כב"מ סבוא. וע,, נוראיחן. את לפתות חמררש וגירס' י"ט *' 6צ"ל סלסטח. גכ"ינשתרגגה
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 ב-ז 'א,טעהץ66
 קלק עליו יבוא הזדון עושה כי קלון ויבא ורון נא לפרש וטבל תצא. כיפרשת
 וע"ד ט14ן אותם וטונעת בעליה הטכבדת ההכמה הצנועים עם כי חכטה צנועיםואת

 החכטה נעלי הצנועים הם השם וטכבדי יקלו ובווי אכבד מכבדי כי ל'( ב' א')ששאל
 הנני ל"א-ל"צ( נ' )ירמי' ואומי פנים בושת להם אין אשר הזדון בעלי הם עצטםובחים
 איש שהוא כיון חכם הוא ואפיי קלק ויבא זדון בא ד"א ונפלי. ודק[ וכשל ]ונר ודקא6ך
 וככר חכטה, צנועים ואת הה"ד נצנועים2 מעתה אלא פנים נושאים ואין להלקותו ישזרון

 )נ(תסת ': גי( ל"נ )דברים בירך קדושיו כל בכלל אינו שוטעניה רמאמ ת"ח כל כיירעת5
 ישרם. נוגדים וסלף הנחםישרים

 ]תנחמי
 ועוות ס* כי ישרם בוגרים וטלף האטת דרך

 על להורות הדלת ונדנש6 ישדדם משפפו6 והיה אותם. ישורד לסוף המונדיםשעושים
 לסונרים יבא וסלף הכתיב ופעם8 הקרי פירשו 7 ורבותי' ישרם וקרי ושדם וכת"הכפל
 ויכריחם ישדם הוא בבונדים שיש פלף בי והפעם שרי מנז' ישדם וי"מ אותם.ושורד
 מ"ש ע"ד טסות. תציל וצרקה עברה ביום הון יועיל לא )ד( : פופ לא בדרך~כת
 ומצדקתא תרגום מטות תציל וצרקה רשע אוצרות יועילו לא ב'( )י'לטעלה
 אוצרות יועילו לא כתיב רמי הייא רי בתרא10 במסי בישא. טשתאטשיויב9
 צדקות שתי וגו' וצדקה עברה ביום הון יועיל לא וכתיב ונוי וצרקהרשע
 ממיתה שמצילהו ואחת גיהים של סדינה שטצילתו אחת לטההאלו
 היום עברה יום פ"ו( א' )צפניה התם וכתיב עברה ביום הון יועיל לא כתיבטשונה
 ואינו טפלה תתנה לטי יודע ואינו נותנה משונה ממיתה שטצילתו היא ואיזהההוא
 כן על רשע. יפול ונרשעהו דרכו תישר תסים צרקת )ה( : ע"כ נופלה סטייודע

 ח'( " )קהלת ע"ד רשע יפול וברשעתו ופעם הצדיק אל ותקרב הרשע מןהתרחק
 שני 6 יש ואחר אחד שכל " שאז'יל טה עייר הפסוק לפרש ויש יפול. בה גומץחופר

 ומקום מקומו נג"ע מקומות שם טפל הצדיק זכה בגיהנם ואחד בנ"ע אהדטקומות
 וברשעתו פעם וזה הצדיק ומקום מקוטו בניהנם טקומות שני טפל הרשע נתחייבהרשע
 וכך רשע, יפול רשע היה אם רשעתו ובמקום דרכו תישר הצדיק צרקת כי רשעיפול
 נפסוק כשתרקרק תחתיו. רשע ויבוא נחלץ טצרה צדיק חי( כתוב ),מן פפרשאני

 בוגרים ובהות חצילם ישרים צרקת )1( כמו זה לפי' קרובים תסצאם זה פסוקשאחר
 עזרת י"ג( ס' )תהלים כמו ובא ילכדו בוגרים ובהוה כסו ובהות פעם ויהיהילכרה
 רשע ארם במות )ז( : חבריהם והלק חלקם שנוטלים בגיהנם מקומם על רמז והואמצר
 תקוהתאבר

~Snlm 
 הרחיקהו בירך און אם י"ר( י"א )איוב מגז' אונים אבדה. אונים

 טהשכות כמו אבדה אונים תוחלת נו, נעלם הפועל עין ובא הפועל העי"ןבהנבת
 בפלס תאר ואונים נחה ופעמים נעה פעמים ועילסה אולמה כמו י"ר( די )ירט"אונך
 תקוה תאבד רשע ארם נטות הפסוק וטעם אונים אנשי וטשפטו שם ]הוא[ או פוציםפוב
 אל פי( ד' )קהלת 141[ ]8 כטד"א בתשובה שיחזור תקוה יש חייהו בחיים בעודוכי
 ענין כפל אברה אונים ותוחלת תקוה אותה תאבר כשימות אבל בפחון יש ההייםכל

 בעורו כי הוא שם וגדול קטון י"פ( נ' )איוב בפסוק 19 שפי' טה וע"ר שונותבטלות
 בכ"י כתבות זחן בא ד"א מן המלים 4 ע"א. י"ז מ"ק 3 בכ"י. שבוש נראה פה 2 וכפל. בכ"י1
 במטהס עי' 7 זה. תגר בכ"י 6 משפט. בכ"י 5 הרבקים. בין מפריחת והם אותם" "ישורר אחריבטשת

 חגיגה 11 ע"א. י' ב"ג 10 מפלטא. ובטסחתט רשיויב ומוחא בכ"י 9 והטרם. אר"י 48הראר",ו
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61 ו-ינ יא,טשלי

 מצדקתו והצדיק מהסאו הרשע ישוב כי קפן והגרוף נדול להיות יכול הקפןבחיים
 כי נדול נרול ואם קפן קפן אם עומד כך המיתה שהדביקתו כפי הטיתה בעתאבל
 הטעשה עולם הוא הזה העולם כי המצוות מן חפשי נעשה ככר מארוניו חפשיעבד

 מצאתי פ'( י"ב )הושע סגז' אבדה אונים תוחלת וי"ם הנמולי. עולם הוא הכאוהעולם
 ני( ט"פ )בראשית מעמן אוני ד"א2 תוחלתם. תאבד במותם חילם על שהנוסחים ליאון

 שנאסר מה הפך תוחלתם תאנד הרשע אביהם כשימות לבנים רמז אוניראשית
 מנז' תחתיו. רשע ויבא נחלץ מצרה צדיק )ה( : לבניהם זכותם שתעמודנצריקים
 וינא עליו הננזרות הצרות טן יחליצוהו כלומר האבנים את וחלצו ס'( י"ר)ויקרא
 טצרים כפרך נתתי ט( ט"ג )ישעיה אומר הוא וכן רשע לצריק כפר כי תחתיורשע
 אמר וכאשר ה' חלצני ב'( ק"ט )תהלים מנז' טשתזיב מעקתא וצדיקייא ]ובתרגום[וגו'
 והלצה פ'( ש'ה קוברים ישלוף יסח, ייין יש,ינ ישלוף  וו כטלה שנשתמשו לשוטתבד'
 יניח תעברו, חלוצים י"ח( ג' )דברים יזיין ה', הלצם ב'( ק"ט )תהלים ישזיננעלו,
 והחליצנו רצה D'D ברכת בתיקון אומרים א% ומזה יחליץ ועצמותיך י"א( נ"ה)ישעי'
 משחית שהחנף הפעם יחלצו. צריקים וברעת רעהו ישחית חנף בפה )מ0 : אלהינוהי

 ההוא החבר והנה עמו כל ולבו חלקלקות דברי טובים דברים אחו שמדבר בפיורעהו
 דעתם סרוב כי מהחנף יהלצו צדיקים ובדעת ההוא, טהחנף נזהר אינונשחת
 מי רעהו ישחית חנף בפה ד"א8 ממלכודהו. וישמרו חצפתו וידעו ויתבוננוישכילו
 : משחיתו הוא הרי טוכיחו ואי% לו טחניף והוא עבירה דבר עושה חנירושרואה
 שראה מי על מזהיר דרישה* בא' רנה. רשעים ובאבר קריה תעלוץ צדיקים בטוב)0

 זה של בדטו לחוב לי טה יאסר שלא בנדד ויעיד שישא הנפש את שהרגבאחר
 הה"ד ל"ו( כ"כ א' )מלכס במחנה הרנה ותעבור ובנמם רנה רשעים ובאבורשנאמר
 להא* נמי איתא קרח פרשת ובסיפרי רננות, רנני אחאב באבד רנה רשעיםובאבד
 והרשעים קריה תעלוז בפוביה לפיי לבריות ומפינים פובים הצריקים כי והאטתמילתא.

 לפיכך בהיפךהם
 באנרי

 במיתת לשמוח להזהיר% בא ועור רננות, רנני ]שלהם[
 : לעולם ופובה להם פובה הרשעים מיתת כי הצדיקים בפובת כשמחתינוהרשעים
 העולם בונים ה' לטורי הישרים כי תהרס. רשעים ובפי קרת תרום ישרים ננרנת)יא(

 כזב כזב דוברי רשעים בפי אבל ויישוב וכנוד בעושר קרת תרום ותורתםובברכתם
 אבל תקום הישרים ברכת כי ועור תהרס. עלכן[ בשפתותיהם חרבות בפיהםמביעים
 את אחותיגו ס'( כיד )נראשית לה שאמרו6 מרבקה ולמד צא תקום לא הרשעיםברכת
 לרעהו נו )יב( : אשתו לנוכח לה' יצחק שנעהר עד עקרה והיתה רבבה לאלפיהיי
 הבוזה כי תבואת איש נקרא הביזיון ומובל המחריש אבל יחריש. תבואת ואיש לבחסר

 אי )שמואל אומר הוא בשאול וכן תבונות מרוב טהריש והמחריש ורעת לב מהוסרומכזה[
 שביזהו לסי אחדי חכם ואטר כמחריש, ויהי מנחה לו הביאו ולא ויבזוהו כ"ז(י'

 מכסה רוח ונאמן סוד מגלה רכיל הולך ~נ( : שומעת שאזני אעפ"י טחריששכלי
 אפילו דבר מכסה רוח ונאמן מגלה הוא סוד להיות לו שיש דבר אפי' רכיל[ ]הולךדבר.

 לא שאם לאמר משה אל וו וידבר נפסוק דרשו8 וככר מכסה הוא נעלטאריכוני
 עיי ישראל, בספרות רגילים התגמול ועולם המעשה עולם שניתחים ב' ס"א גדה ע,,1
 ל"ז סנהדרין 4 ע,"8 8 רש"י. ע" 2 תר"ד. סי' חסידים הס' המובאים נסס רבית דברילמשל
 שאמר בכ"י 6 ע"ב. 4פ שם 6ע"ב.
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 ינ-ין ש'משלי68
 בכל ז'( י"ב )במדכר הכתוב גו העיר מה ולמד צא אוסרו היה לא לאסרוהורשה
 שהפקד הסור פקדון ששומר רוח נאמן הסור טסתיר שנקרא ובאסת הוא נאט!ביתי
 ההנדה ואסתיר המגיר אכחד אמר הטור הסתרת היאך אחדי לחכם ושאלואיזו
 לחנירו סודו גלה ]1415[ אחד איש כי ואמרו קברו לבי שמתי אחדי חכםואמר
 סוריט נגלה שלא ע"ה שלמה והזכירנו שכחתי. אבל הן לו ואסר הבינותוש"ל

להוי
 סורי טעולם אדם נלה לא אהד8 חכם אטר וכאשר רוח לנאטן רק רכיל
 שהפקדתיו נעת להכילו טתרצה לבי שהיה מפני עצמי את האשמתי אבלוהאשטתיו

 כאין )יד( : בך ימשול תגלהו ואם בלבך מכוסה בעורה אסירך סודך ואמרבלבו
 תחבולות ונטן ה'( א' )לעיל אומר הכתו' יועץ. ברוב ותשועה עם יפלתחם6ח
 אנשי הם צריכים לכך מלחטה לך תעשה בתחבולוה כי י"ח( כ' )לקטן ואוטריקה

 יתחכמו אם מאויביהם להזהר ותחבולות ומחשבות לב חקרי גדולים שיהיוהטלחטה
 נכון על הדבר יעטור הדעת נרונ כי יועץ ברוב ותשועה ay, יפל תהגולות באיןכי
 )אסתר 4 מבז' ברב מפלש ואני תעלומה. כל לאור שיוצבנו עד בענין ויוזנו ישאוכי
 רע )ט0 כעצתם: ותשועה העצה בעלי הם הגדולים השרים כי ביתו רב כל על ה'(א'
 בשנפ תרועם ט'( ב' )תהלים טנז' ירוע רע נופח. תוקעים המונא זר ערב כיירוע
 בופח טשאות ועורבי תוקעים ושונא נו מכיר שאיט !ר העורב ישבר שנר ופעםברזל
 תבוא רעה אחר רעה זר ערב כי ירוע רע דכתיב טאי יצחק א"ר ב"ש6 ונפ'ושאק.

 שמפרשים העמן וביאור הלכה, לדבר עצטו ולהתוקע ציון של ולערבי גריםלמקנ*
 לזה זה ערבים ישראל כל כי מצות וערבות I1DD ערבות טענין ענינים בשני זר ערבכי

 לעור כספחת לישראל שקשי! נרים ערבות ישראל על מוסיף גרים והטקכלבטצות
 ושל מקרא של כפשושי t~bb ערבות לישראל, זרים הם הגרי.ם כי זר ערב כי פעםתה
 שאוטר הלכה בדבר עצמו ותוקע הערב ותובעים הלוה ממחים שהיו המקום שםצען
 ולמדתם שנאסר לו אין לימוד שכר שאפילו הלימוד שכר ואקגל אעשה ולאאשנה

 ד"א עושים, שהם אחרים מלמד הוא אפי' בלמידה ישנו בעשייה שישנו כלועשיהם8
 בבור תתטוך חן אשת מפז( : מסט לנרולש שזאפ ואית הלכה בדבר עצטותוקע
 י"ג )לקט! חן סק פוכ שכל כי משכלת אשה פעמו חן אשת עושר. יתמכווערירים
 ויושר הום לעשות מגמתה שכל הכנור וסוטכת שתוסכת מדתה ע"ה שלמה ומספרפייס
 מגיעים שנעושר שחושבים עושר ויתטכו יטטט העריצים אבל האטיתי הכבודשהו44
 וקראה ישראל כנסת על פי' strt ורש"י מנזקיהם. ויערצו הבריות כל מהםשייראו
 עושר יתמכו עשו בני נוים עריצי אבל ותורתו השם כנוד תומכת שהיא חןאשת
 אכזרי. שארו ועוכר חפר איש נפשו טטל לז( : ותרמית בגזל סטוןלטפת
 וטשלימה נהסדו אותה ותוסך נפשו גומל כלומר אשופרי"ן8 וי"א כלע"זקרי"אי

 אכיש, ששטיה ודמובר חסירא גברא *פשיה פבתא פריע תרגום כ5"ח3 שנתער
 ויגמל הילד וינדל ח'( כ"א )בראשית כמו וי"ם עלי נמל ו'( י"ג )תהלים ממרתטמל
 תאותו שטמל מי שכל והפעם נפשכם את יש אם פ"0 פ' ב )מלכים טנ!'תפשו

 קצת ששיי ש"1 תיניציא ובדפוס שט 8 שם. 2 הסוד. הסתרת שער הפנינים סיחר1
 : א' ה' ברברים להכתת שם הש"ס מנת 6 ע"ב. ק"ט ,במות 6 ברב. טגז' גכ"י 4 לשון.שעף

 נ"ל 9 מבוא. עיי gr~nsam 8. דהייט cruel ספרד בלשון naeYS 7. הטמרתם אותםולמותם
 ע"ד. ט' פ"ה לד"א הרב פירוש ועי' קבר אלי בכלה הבש כ'ץ י' איה תקרא עלובכונתו
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 היושר קו על תהיה ההיא הגמילה ס"ט חסד, איש נקרא הווו טהלב כגמולטהפיקה
 וזה נפשו כחות יפסדו ]כן[ העושה כי גופו את ולהרעיב עצמו למטף טדאי יותרלא

 דגרה טהשאטרה דיך לא ידושלמי' בתלמוד ואומ' אכזרי ונפשופעפועוכרשארו
 מאשר עליו וכפר י"א( ו' )כטיבר ובמיר המותרים דברים עליך אוסר שאתהאלא
 אוכל ואינו עיניו שראו מה על הדין את לית! הארם עתיד אז"ל2 וכן הנפש עלחפא
 הוא ושארו נפשו וי"מ טשונח. זה והרי האמצעי קו על ילך הדברים ובכלממט
 אותם ועוכר חסד איש פונות אותם וגומל מהם להתעלם 6 שאין וגואלולקרובו

 : בו שיש מהאכזריות אלא זה אין הרחוקים על כ"ש מרחם איט קרובו על שאםאכזרי
 כ"א( כייה אי )שמואל מגו' שקר אמת. שכר צדקה וזורע שקר פעולת קושה רשע)קץ(
 142[ נ8 שכרו תתן כיוסו פייו( כייד )דברים מגז' שכר לחנם, כסו שטרתי לשקראך
 צדקה וזורע ילך ובחשך בא בהבל וחנם שקר פעולת עושה הרשע כי הפסוקופעם
 הנא. לעולם לו[ נקימת והקרן הוה בעולם פירות אוכל אדם המקום מאת ונסותןשכרו
 בקש שהאדם אלא ישר הארם את ברא שהקב"ה שקר פעולת עושה רשע]פ"א[

 )לקטן ע"ר אמת שכר צרקה וזורע שקר פעולת עושה רשע כל נמצא רבים8חשנוטת
 שקר פעולת עושה רשע אמר רנ'* לשולהיך.ובבר' אמת אמרים להשיב כ"א(כ"נ
 ושמרו י"ס( יזח )בראשית כדכתי' אברהם זה צרקה וזורע שקר כל שפעל נטרודןה
 טגן אנכי אנרם תירא אל א'( פ"ו )שם אמת שכר ומשפט, צדקה לעשות ה'דרך
 הוא והיה6 פר' לו יש כי זורע לשון בצדקה ואוטר ע"כ. מאור וגרבה שכרךלך

 וראב"ע8 להיים. כותב צרקה של אטיתתו כ! כסו שערים מאה 'מוציא בארץכזורע

 חיי והם בה שישיטה ההיים בענור הצדקה כן אטת ההוא הצדק שכר כאשר כןפ"
 צלפחד בעת כן ו'( כ"ז )במדנר ממ' לטותו. רעה ומרדף להיים צרקה כן )יפ( :הנפש
 למוחא, נסיר לבירוא וררריף נפיר לחיי צדקתא כעבר טן היכנא תרגםל וכןרוברות
 ומרדף זיו כן, למותי רעה ומרדף לחיים צדקה כן ומרופפו הפסוק עוד לפרושונוכל
 דרך. תמימי ורצונו לב עלטי ה' תוענת ןכ( : זה כן זה כמו ההושואה8 ו"ונשיאת
 בררך ההולכים דרך תטיסי ואיטרי האון פועלי את ה' יוליכם עקלקלותם הספיםכי
 דרך לתטימי ותתקרב הנורא ברצון אשר את תעשה לב מעקשי בנרחך כן על 8ה'

 רמושיפ תרנ' נמלט. צדיקים חרע רע ינקה לא ליד יר )כא( : הבורא ירצהכאשר
 הרשע יד לנגר השם יר פי' ו"ל10 וראב"ע בישתא. rb סיזרכא לא חבריה עלירא
 )שמות טגז' שהוא ליד יר בהפוך פי' ז"ל גאון סעדיה ורבינו רע. ינקה לא כןעל
 ורעו גם אלא עצת צדיק יטלפ לא נמלפ צריקי' וזרע רע ינקה לא ונקה ז'(ל"ר
 לירמגזי יר פ"א ז"ל יונה ורבינו לאלפים". חסד )שם(טצר כדכתי' בצדקתוימלפ
 כי רע ינקה לא לחלק חלק מענין שהוא ירות עשר כ'( א'קרניאל

 כח" ח"
 יאכלו

 על רע ינקה לא ליר יד ויש נמלפ. צדיקים ושע 6 מורדים כך הרשע שמררובמרה
 מפרש ואני רבה8'. בויקרא איתא והכי רע ינקה לא ליר מיד מעשיו על הנמולשרוצה
 ינקה לא רע הנקרא רשע כי הפסוק ופעם הויה' ה' יר הנה ג'( פ' לטסות סגו' ליריד

 פ' 4 כ"ט. ז' בקהלת רקרא לישנא 8 קדושין. סוף ירושלמי 2 ח"א. פ"ז סנהדרין1
 נראה 6מ"ר.

 שצ"י
 68 עד לעיל ע,, 8 שלט. בתרגום ששי קעת 7 *. כמיוחם ע,, 6 והרי.

 שלפניט רס"ג בפירוש 11 לו. במיוחס ע,, 10 א'. e~tp1 מ' קכ"ח התהלם דקרא לשנא 9 6.הערה
 ל"ו. פ' 18 בנרפס. עז, 12 טמא. ועיי ימלט, צדיקים לזרע חביאור רק נטמא 66( באכרך)סהר'
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 כא-כה ש,משלי60
 ]אתרת[ צרה עליו שבאה אלא ין צרה די לא ויאמר בא וזה מרבר זה עוד תנופותמצחת
 שימלפ דייו לא נמלפ צדיקים וזרע הראשון עם שיל השני הפסוק חצי נסן עלוישה
 בתרג' מעם. וסרת יפה אשה שיר באף זהב נזם )כב( ימלפ: זרעו גם אלאבוא
 כי להוריע ורצה פעטא, וסרי דשפירא איתתא היכנא רחזירתא בנחירי דרהכאקדשי
 בלא במראה יופי כי ודעת פעם מוב ולהיות המעשה כשרון הוא באדם האמיתיהיופי
 ואז מעשיו ליפות תואר יפה לכל יאות כן על סיר באף זהב כנזם הוא פוניםטעשים
 אחד אדם ראה אחד חכם כי ואמרוי ייפוהו מעשיו תואר יפה שטיט סי וכליחופה
 סתרו יופי ואם באסת יפה הוא גלויו כלפי ספרו יופי אם אטר מראה ויפה תואריפה
 אל ז'( פ"ז א' )שמואל לשמואל השם מ"ש וראה כאמת כעור הוא נקויו מיופיפחות
 מאופ נקרא לפעמים היפה כי לך נתבאר הרי ונו' קומתו גבה ואל טראהו אלתנא

 ירהקוך[2 ]וטעשיך יקרבוך ומעשיך מעשיו כפי הכל נחסר נקרא לפעטיםוהכעור
 ותקות טוב אך צריקים תאות )כ0 : לנשים נאה היופי כי יפה אשה הכתובויומר
 הפך הפוב' ]מעשה[ תאוות רק התאוות ]כל[ הנו( )כלשון לטעפ אך פעם עברה.רשעים
 : ארם בכני ולהתרעם להתעבר עברה רשעים תקות י'(, כ"א )לקטן רע אותה רשענפש
 ' בלע"ז בלרנק"ה זה מיושר למחסור. אך טיושר והשך עור אוסף טפזר יש)ננד(
 על להזהיר זה פסוק פעם כ"א(, כ"נ ~קמן במשרים יתהלך מענין מנריבותפיר'

 טחפיר והחושך טוסיף הנותן כי האביון טאחיו ירו את ]1425[ יקפץ הצלעהצדקה
 זם! כל ליניקה הצרקה * גיקאפיליא יופף ר' והמשיל חטר מטון מלה אז"ל6וכנר

 השדש. נצטמקו החלב ]טן[ התינוק ננטל מתרנה החלב אסו משרי יונקשריוימק
 אבל וטתוספין טסתפרין והזקן הראש לשער הצרקה טטשיל ראהז פר'ונתנחומא

 ולא מתוספת נגוזת שהיא הרחל וכן מתוספין אינם מסתפרין שאינם העיניםנבות
 ופעם הטמון והוא יש אוהכי להנחיל כ"א( ח' )לעיל טנז' יש לפר' ונכון ההזיר.כן

 ריו לא טיושר8 החושך הכילי אבל עוד יוסף נצדקה טיגונו שטחנת שטיהפסוק
 יבזבז לא הטבזבז אז"ל10 וכנר למחסור אך פעם וזה שמחסיר8 אלא מוסיףשאיפ
 הריוח חומש ואילך ומשם טמפונו פוטש ננר ראשונה נפעם לבזבז שיכול מפוטשיוהב

 כנם ובעתשטפ,רים פור שטכנסים בעת הזקןאומר הלל בסוף!י ברכותובתוספתא
 ונוסף  מפור יש שנ' ספור את הוי בה שמחים והכל ישראל על עניבה תורה ראיתאם
 קי"פ )תהלים שנ' כנס משגיחים שאינם מישראל שכוחה[12 ]שהתורה ראית ואםעור
 : צרקה ריני נתבארו כבר בתרא5! ונטס' ע"כ, תורתך הפרו לה' לעשות עתקכ"ו(
 הרעבים את משביע ז"ל16 פירש"י יוראם. הוא גם ומרוה תרושן נונה WD3)כרס
 מגז' תדושן מוליף, הוא רסאלף וט! תדהן ברכתא נפשיתא תרנום פוב. ישביע הואנם

 טוויכן הסתרגם דעת וזה IDW1 דשן והיה כ"0 ל' )ישעי' ראשי נשמן דשנת ה'( כ"ג)תהל'
 תרגם וכן לירהן17 לשמנים קורין ערב ואירהןוכןבלשון דהינא לגבי קרבשאז"ל6'
 המיוחם ע"פ והגהתי ט"מ כאן שיש נראה 3 מ"ז. פ"ה עריות 2 מקורו. לי צדע לא1
 אבות פרקי אפי' מבוא עיי 6 ע"ב. ט"ו "כתעות משא. ועי' נכספתי. ומעשה כל ותיבותלהראב"ע

 הבכ"י מעשר. כבכ"י בתנחומא. מצאתי 7לא משל. ממשלי בשם הביאו י"ז מ'פ"נ
 בכ"י 14 ה'. רף 18 בתוספתא. כ"ה 12 ב"ר. ה' פ"ז 11 ע"א. גי כתומת 19שמחזר.
 צ"ל 17 ע"ב. מ"ז שששת 16 הך. והיית העניים את שמשביע שבירש ברש"י 15יורה.

 !צנ94()טף חראאלארהאן
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