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 תלטוד טענין שהי14 בלבו נתן ולהורות ל"ר( ל"ו )שמות מענין 1 יורא הוא נםוטרוה
 הר' שהכתוב כיחד קשורים שלפכו ופסוק זה פסוק והתרגום התוסמתאולרעת
 אוא פארפה ברבה כתוי מצאתי משביר. לראש וברכה לאום יקבוהו בר מונעאמרי

 כטוב נפשו שטתברכת כלומ' תדושן היא וגריבה שביעה נפש פי' בלע"ז8פאנמרה
 בר טמע )כ0 : ע"כ בחלקו השמח עשיר זה אי כענין ירושן והוא הקב"ה לושנתן
 ברכה, נפש נקרא תורה שהתלמור למדנו הרי משביר. לראש וברכה לאוםיקכוהו
 תורה הלמר זה עוד ומסף מפור יש ביחדי הפסוקים שני אפרש שהקדמתיואחר

 למה אטרו4 וככר מכולם יותר וטתלמירי חכם' אותו שאמ' כסו לאחריםומלמרה
 וטצי' ניחיר מתקיימת אעה תורה אף יתיר נדלק אינו אש מה לאש תורהנטשלה
 )ישעיה ונואלו הברים על חרב לטחסור אך טיושר וחשך הגדול, את מרליק הקפןעץ
 תרושן ברכה נפש כן על צוען שרי נואצן שם( )ישעיה כמר"א שמפפשין י"סי"פ

 לעולם ומלסרה זוכה בעוה"ז תורה המלטד כל חלק6 בפי וארז"ל יורה, הוא גםומרוה
 יורה י"ר( י"א )דברים סנז' כטורה שם יורש וי"מ6 יורך. הוא גם ומרוה שכ'הבא

 וליצניי הארץ את שמרוה הטורה כטו יורה נקרא הוא נם לעניים המרוה כ6יומלקוש
 העליונים. הפסוקים בכלל פירשתיו כנר בר מונע בהא. יורה כמו באלף יוראהפירושים
 רעשן ביטי התבואה כל שגנז הרשע פרעה זה לאום יקכוהו בר מונע צ"א פ'ובב"ר
 את זן שהיה יוסף זה טשביר לראש וברכה אותו מקללים הכל והיו למכור רצהולא

 רעב בעת שמונע מי פי' שבר סוכר משביר פיי8 ז"ל וראב"ע הרעבון. בימיהעולם
 שברו מוכר ' לראש תבוא וברכה עמים יקללוהו יקרים ברמים שימכרה ערתבואתו
 ואינה תורה שיורע כלסי עולא אטר אוטר ובמדרשיי התם. כראית' הצורךוכו'בעת
 ואין לאום יקכוהו בר מונע שנ' אוהו מקללין אמן שבמעי עוברין אפי' ללטרהרוצה
 יבקש פוב שוחר )כז( : יאמץ טלאופ ולאום כ"ג( כ"ה )בראשית שנ' עוברין אלאלאום
 יהיה כי רצון יבקש פוב ורורש שוחר שהוא למה הפעם תכואנו. רעה ורורשרצון
 מגז' שוחר וי"100 בראשו. נטולו ישוב רעה ואוהב תנואנו רעה ורורש אחיו לכלרצוי
 יבקש פוב לעשות שחר בכל קם שהוא מי והפעם מוצאו נכון כשחר ג'( וי)הושע
 והתרג' לו ]סוררין[ בה סורר שאדם במדה תכואנו רעה ורורש השם שירצהורצון

 תפלחו שתהיה רצון יבקש רחמים לבעי פוב השוחר כלו' צבינא בעי פבתאדטקרם
 הוא בעשרו נופח )כח( : רצון עת ]ה'[ לך תפלתי ואני י"ר( מ"פ )תהלים כטר"אנשמעת
 בעושר לא בשם להיות ]1488[ צריך שהבפחון יפרחו. צריקום וכעלה ברשתויפול

 כך על מוכיחים פסוקים וכטה שיפול וסופו עעילמ לא בשם ולא בעושרווהבוטח
 לרעהו לבעליו שמור עושר י"ב( ה' )שם רע בענין ההוא העושר ואבד י"ג( ח'נקהלת
 טטהר שהעלה לפי יפרחו צדיקים וכעלה נהם נאמר בשם הנופחים הצריקיםאבל
 בני על סגין הצררן כן הפרי על טגע שהוא ועוד וכעלה אמר מהפרי יותרלפרוח
 לא עליא ראילטלא עליא על אתכליא רחמין ליבעו בחולין11 שמצ' כמודורו

 ענין עוכר לנ. לחכם אויל וענר רוח ינחל ניחו עוכר )כמ0 : אתכליאמתקיימין
 תעמת 4 משא ע,, 8 האומר". הג' הכתש עם "ביחד שצ"ל נראה 2 יורה. בכ"י1

 ז"ל. פירש"י בטעות ובכ"י לו, במיוחס ע,, 8 ושני. בכ"י 7 מאירי. ע,, 6 ע"א. צ"ב W~y 5.ז'
 אחריתא ררשה ושם שמעון א"ר ביזנא בר מנא א"ר גרים ע"ב צ"א סנהדרין וחג' משלי מררש9
 a~p. ע"ב 11 לראב"ע. במייחס ע,, 10 שמואל. בר עולא בשם הזה הפסוקעל
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 א-נ יב, כפ-4ל*ג יא,משלי82
 ינחל פתחו ועתיר כיחו לאנשי מזונות מספיק ואינו כילי שהוא מי כלומ'ד~צהתה
 בלבו שתקועה גדולה מאוילות לו באה זו ומידה וריק והבל רוח עשרו כלרח'

 כשאחם די ביתו ולאנשי לו מכין שהשם מחשב שאעו בשם ולא בעושרוומבפחתו
 ולרוח כיס ו' )איונ ע"ר רוח ינחל אמר ולכך לב לחכם אויל ועבד פעפ תה ביוםיום
 מבייש שהוא ומשפחתו ביתו עוכר הוא רוח שהמחל הכתו' משפט 1 וי"א מאש.אמרי
 שמתעסק [pb1 ממש נהם שאין דברים רוח בדברי בהתעסקו כקמר רוה בנחלתואאם
 ר"י פי' חכם. נפשות ו"ח חיים עץ צריק פרי )ל( : לב לחכם אויל עבר הואבהם
Sstrtאניהם הצדיק כיידריכם עץהיים והם בס הם הצדיק פרי הואתכי עלדרך זה פסוק 

 הבריות לב למשוך בידו לכל ושטועתו שחכמתו החכם אבל ישרה גדרךמנעוריהם
 nps כי ב'( ר' ~עיל מנז' לוקח ויהיה חכפ נפשות ולוקח פעם וזה ולהתחכםלהתלמד

 הצדיק פרי לפרש ונוכל יתחמדך'. שפעמו לנך יקחך מה י"כ( פ"ו )איובפונ
 ושפחות כעברים הנפשות קונה והוא ההיים עץ כפרי )?( העולם שהם שכלומהשכות
 טטכר תקחו וכי י"ה כ"ה )ויקרא מלשון ולוקח לב לחכם אויל וענד הפךבחכמתו
 ובפקח ע"כ. בחרן עשו אשר הנפש ואת ה'( י"ב )בראשית לאברהם שנאמר טהוע"ד

 ואטר בצורת נשני לעניים אתרוהיו כל שבזכו הסלך טונת נענין רפאה*תוספתא
 כי החכמות בספרי ראה אהד אדם כי הטוסר5 מליצי ואמרו חכם. נפשותו"ח היש עץ צריק פרי שי נפשות אוצרות גנזתי ואס סמון אוצרות נגזו אבותילעבריו
 כליו כל מכר עשה טה לעולם ימות לא מפריהן האוכלים אילמת יש הודובארץ
 לשם הל נפועים תטצאם החשים נמת 6 אסרו עליהם וביקש לשם והלוחפציו
 התכפה היא ופריין הודו הכפי ההם האילמת כי דבר והשיבו שבהם לנדולושאל

 לחכמים כלא כבית הוא העולם כי הכא נעולם יסותו לא החכמה בעלי הםוהחכמים
 רשע כי אף ישלם בארץ צריק הן )לא( : חיים עץ צדק פרי נאמר זה ת"רוצרועים
 שבירו העבירה שכר ישולם בארץ כי ררכו מצליח ברשע תתחר אל הפעםוחופא.
 תשלטי במותו הן בחייו הן שבידו העבירות על ליענש שסופו וחוטא רשעכ"ש

 : ישולם פעם וזה בחיים בעורועומתץ

יב.
 ומקבל ייסורין עליו שבאו גל בער. הוכחת ושונא געת אוהב מוסר שהג)א(

 להם אין הנסיומת אחר* חכם אטר וכאשר רעת אוהב יפות פנים בסבראאם
 כי רעת אוהב מוסר אוהב הפך בער, תוכחת ושונא דעת. בהם יוסיף והדעתןתכלית
 ומן בעירא בהמה ותרנו' אין הנהתה טן ומותרו כבהמה הוא הרי תוכחהשונא
 טה' רצון יפיק פונ )ב( : יאבדו ובער כסיל יחד י"א( ט"מ )תהלים נאר הוההלשון
 רעות mb~tb וא"ש משא וא"ש טה' רצון יפיק פוב איש כלימי ירשיע. משאאיש
 הפסוק את סטך כן על רשע, יצא נהשפפו ז'( ק"פ )שם ע"ד בד,ושפפו השםירשיע
 אלא טתפפפש שאינם דיים לא ימופ. בל צדיקים ושורש ברשע ארם יכק לא)נ(

 ועי' יתחסד, שם שכהום ונ"ל בכ"י נמחקת התעה 8 בנרפס. ע., 2 חוקה. ספר ד,1
 הפי*סשים סרסרי ועי' החכם, בכ"י 6 חוקה. ספר ע,, 5 ה"ח פ"ר 4 שם. איום סגיםמעין
 יים. בגל מהם יוסיף והמשגיל הגירסא: ושם ר"ה סי' פ"י א'שער
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68 נ4,צ יב,מעיי

 לש"א ע"ד ירשיע פודות מניטות ואיש לפרש ונוכל ימופ. בל זרעם משל שרשםאפי'
י"ר

 ט""
 וטתרגפ חיל עוורה י"ח( כ"ד )בטדבר מגור' וי"מפ כשרתא ! אתתא ' חרגומבישה. בעצמותי וכרקב נעלה עפרת חיל אשת )ד( ירשיע: יפנה אשר ובכל

 בעצטותיו וכרקב בעלה עפרת היא בחכמתה מטון שתקנה אשה כלומ' בנכטיןעתיר
 את הטבלה כרקס ונחשבת נכסיללתה כעלה סטון שטהסרת משכלת הפךטבישה
 להזהיר וכן טנישה כעצמותיו וכרקב אומר הכעל מעצמי עצם שהאשה ולפיהעצטות
 זה מזנה כשהש בא' es~t אברהם ור' שישאנה קורם באשה ]1435[האדם
 צדיקים טהשבות )ה( : קנאה בעצמות ורקב בזפת שמחשרה בעלה על קנאה רוחתעמר
 מעוקל, משפפם יצא שלא ברי טחשבותם )י( שיפרו מרמה. רשעים תחבולותטשפפ
 לעשות בתחבולה שיעסיקו אלא משפט יעשו שלא דיים לא מרטה רשעיםתחבולות
 משפת לו שיעשו רק הצדיק טחשבות אין לח"ד ציחר והרשע הצדיק כשבא פי'מרמה
 מרטה ותחבולות כזבים ויפיח בעקוריו עליו בא הרשע אבל הטחשבה אום'לכך
 שמנטתם דם ארב יצילם. ישרים ופי רם ארב רשעים דברי )1( : הדין אתופותר
 פעמתם יסדרו כי הרוצעים ממגמת יצילם פיהם יציעך ישרים ופי נקיים לרםלארוב
 רצועים הפוך )ז( כ* להם מעלה וכן השקר, ויתכפל האמת שיתאטת עד ובאמתצדק
 אבל הרוצעים יאברו בעולם שיהיה תהפוכות נטעפ יעטור. צרקש וביתואינם

 יעצור. צדיקים וניח פעם וזה תשחק ולכפן לשור ח"נ( ה' )איוב בהם נאסרבצריקים
 בםעאויהם תסתכל שהקב"ה ומן כל ואינם רשעים הפוך נצבים אתם פ'תנחומא

 להם ואין מצרים של במעשיהם הפך תקוטה להם אין בהם4 וטתהפך רשעיםשל
 ולא פרום של במעשיהם הפך אחר עד בהם נשאר לא כ"ח( י"ר )שטות שנ'תקומה
 ולא בבל בטעשה הפך הערים את ויהפוך כ"ה( י"פ )בראשית שנ' תקומה בהםהיתה
 דור אטר כולם ועל וכו' ושאר שם והכרתי כיצ( י"ר )ישעיה שנ' תקוטה בהםהיתה
 ועופרים פפלים ישראל אבל קום יוכלו ולא דוחו און פועלי נפ6 שם י"נ( ל"ו)תהלים
 ר( ל )טלאכי ואום'  קמתי  nSel* כי לי איבתי תשמת* אל  חי(  ו' )מיכה אומר הויווכן
 אכלה חצי כ"0 ל"צ )רברים ואום' כליתם לא יעקב6 בני ואתם שמתי לא ה' אניכי
 ויצינני קשתי דרך י"ר( ט לסיכה ישראל כנסת אמ' וכן גלים אינם והפ כלים הציבם

 כלים ]חציו[ חציו בהם זורק והיה הקוף6 את ושהעמיר לנבור ה"ר לטה לחץכספרה
 עומדים והם כלים ייסורין עליהם באש שייסורים ומן כל ~שראל י כך אף עומדתוהקוף
 שכלו לפי )ה0 : ע"כ יעמוד צריקים ובית הה"רבטקומם

 יה~
 יהיה לב תטה איש

 ינזוהו לב ונעוה הרבה ואם מעפ אם טהללו חלק נך בו שיש הואכל הלק כפילבוז.
 העלסן הפסוק עם קשור זה לחם. וחסר ממתכבד לו ועבד ניח פוס )פ(הבריות:

 ושפחות עבדים לו אויש ער טסו! וקנה נשתדל ורכלו וברוב ונקלה רל שהיהפוב
 את אהוב ע"ר9 כא'8 לב חסר שם אולתו ורוב לבו ובהעוא ועשיר טתכבר שהיהסטי

 כעבד מלאכה לעשות לעצמו 6 ועבר נקלה שהוא מי פוב הרפפת את ושנאהמלאכה
 טלאכה עושה ואינו הרבצת את שאוהב לחם וחטר ממתכנר לרבו מלאכה העושהזה
 הימא ולא בשוקא הכלתא פשופ תלטירו כהנא לרב אומר רב טצ" וכן לב חסרחיא

 אפשר 6 ישראל. בכ"י 6 לבם. בכ"י 4 סבוא. עי' 8 זה. כעין שפירש רלב"ג ועי' אשה. בכ"י1
 גטו שרה ואערל נ"ל חותר רפיא דסרא גקופינא סופתא אשל! ע"א ל"ג גגיטין גטו הוא qW,שלשון
 שם או: לחם, לחסר חית שצ"ל: 8ג' כל. ובכ"יבנרפס.

~[1QYYII 
 8אמתפ"אט"י. כא'. לב וחסר[ ]לחס חסר
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 פ-א ינ*טש*84
 יצטרך ואל טמנו זרה שהיא עב' אדם יענוד ואזייל5 אנא' רנה ננרא רבהכהוא
 יודע "( : לך ושוב אשריך תאכל כי כפיך יגיע ב'( קכ"ח )תהלים ואמורלבריות
 בקטתו נפש יודע הזה הצדיק אכזרי. רשעים ורחמי בהמתו נפשצדיק
 נותן בעצמו שהוא בהמתו מלאכת ואפ.' ידו על נעשית מלאכתושכל
 תדע ידוע כ"נ( כ"ז )לקטן אוטר הכת' והלא אחר יד על אותה יתנגו ולא מאכללה
 )דברים שנ' לנהמתו מאכל שיתן קודם כלום שיטעום לארם אמור ואזייל8 צאנךפני
 אכזרי רשעים ורחטי ושבעת ואכלת והדר לבהמתך נשרך עשב ונתתי פ'יסי"א

 תאירות בפנים אותם נותנים אינם מתנה טופ או צדקה יתנו שאפי' אכזריותשרחטמתו
 אפרי ואס אף. והרון וענרה אכזרי פ'( י"נ )ישעיה כמו שם ואכזרי זועפות, בפניםרק
 הבהמית נפש ומשבר כלוט' מנות אנשי את בהם וידע 6"1( ה' )שופפים בגז'יורע
 וזה האכזריות הם והרחמים עליה מרהטים הרשעים אגל מאוייה להשיגה שלאשלו
 לנ. הפר ריקים ומרדף לחם ישבע אדטהו ענד )יא( : אכזרי רשעים ורחטיפעם

 הנפלה לנ חסר ריקים ומררף להם ישבע אדמתו ולענוד מלאכתו לעשותכשיסע
 לאדמתו עבד עצמו אדם עושה אם אם' סנהדרין6 ובטטכ' שעמום4 לידימביאה
 תלסור זה לחם ישכע אדמהו ענד דרשו6 עור לחם ישבע לא לאו ואם לחםישנע
 רשע חמד ~ב( : החצפם נספרים ההוגה ~ה לנ חסר ריקים 144[ ]8 והרדףתרה
 לעשויו רעים חצור הומר שהרשע הפסוק פעם יתן. צדיקים ושרש רעיםמצוד

 ית! צדיקים שרש כי מחשבתו בידו תעלה לא אבל כמצורתו הצדיק לצורכמעשיהם
 וגו', מים שלני על שתול כעץ והיה ג'( א' )תהלים ע"ר הפרי והוא ליחן שראויטה
 כתו ובא יתם יתן צדיקים ושרש הפסוק ומשא השרש על הנתינה נפרשאו

 בפשע )ינ( : שאחריוז כפסוק העמן וביאור שור עלי צעדה בנות כנב( ט"מ)בראשית
 עלינו זיכשילהו פ'( סיד )תהלים שנאם' כעמן צדיק. חצרה ויצא רע הוקששפתים
 )"טן שנא' כענין צדיק טצרה ויצא לו, מחתה כסיל פי ז'( י"ח )לקמן ואומ'לשונם
 יצילע ומכולם צריק רעות רבות כ'( ל"ד )תהלים ואומ' וקם צדיק יפול שבע פ"1(כ"ד
 אדם ידי ונמול אוב ישבע איש פי ]מפרי )יד( יתן: צדיקים ושרש נתבאר הריה'

 עושה שאית אעפ"י בדברו אותם וטרחם אדם לבני שמזכה סי י"ס8 לו[.ישיב
 הה"ד מעשה עושה כאילו שכר לו ומתנים העושה מן המעשה גדולמעשה
 ירי ונטול וי"א אחר. ענין הפסוק פעם ויהיה לו ישיב אדם ידי ונטול י"ר()פסוק
 ירי וגמול טוב ישבע איש פי טפרי בפסוק פי' ויהיה אחר ענין על לו ישיבאדם
 ירי גמול רשע יהיה ואם הטובים פי מפירות טוב ישבע שהאדם לו ישיבארם
 )תהלים ע"ר ישוב והכתי' השם והוא להשיב בירו שיש מי פי' לו ישיב10אדם
 נטולכם אשיב ד'( ר' )יואל כמד"א W31p כענין נטול וטפ' בראשו " עטלו ישוב "ז(ז'

 כן על בעיניו[ ]ישר הבם. לעצה ושוסע בעיניו ישר אויל דרך )סו(בראשכם:
 י"ד(. י"א )לעיל יועץ ברוב תשועה כי חכם לעצה ושומע טעשהו עליוישפר
 ויאסר ג'( י"ד )שופפים שנ' שטשון זה בעיניו ישר אויל דרך ס"ז9! פרשהבב"ר
 שנאמ' יעקב זה חכם לעצה ושומע בעיני ישרה היא כי לי קח אותה אביו אלשטשון
 וכסה כעסו יודע ביום אויל )מז( : אמו ואל אביו אל יעקב וישמע ז'( כ"ח)בראשית

 ע"י קי"ג פסחים1
 ש. ובכ"י רש"י.פעיי
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t~sp*ברנים חנית פס טלבין הוא כי נעמו יודע כועס שהוא ביום בו ניקמר ערום 
 בשחקם אף ותא ובכעסו ככיסו בכוסו בהם מכר ארם  רברים בג'  הררי  בפרי  אז"לונכר
 שאוטרים9 חוצפות דנרי גם אלא כעסו יחשוף שלא רי לא שהערום ערום, קלוןוכוסה
 נחורב אינו קלו! כוסה כפוטר בחולם כסו בשורק ערום פי' ז"ל5 וראב"ע יכסה.לו

 ביום שנו הראשון ארם זה כעסו יורע ביום אויל ז"ל4 וברש"י ערום. רק אלאלבוש
 פוי ושנים א* שד"א משלו" ליום נזירתו ורחה קלונו כפה והקב"ה פורחנו יורעשנברא

 צ' )תהלש וכו' תסות סווג סטנו אכלך ביום כי ה'ז( בי)בראשנן
 ואנש אלף כי ד"

 עדותו שמכוין צדק( ]יגיד סרטה. שקרים ועד צדק יניד אטחה יפיח ין( ) : וגו'בעיניך
 חרב כטדקרות בופה יש לעץ( אחריו וסטך טרמה, איש הוא טרסה שקרים ועדבצרק
 6 שנ' כענין חרב כטדקרות השומע על קשה שפתיו שטבטא יש מרפא. חכמיםולשון

 ולישון שומעי* מי כי בשפתותיהם חרבות בפיהם יביעון הנה ח'( ג"פ)תהלים
 נטצאת פעולתו כל לאור שיוציא ער העדים את ולדרוש לחקור שסרנים טרפא,חכטים
 ורורשש חכמים ובאש הנפש את שהרנ בזה הנקי על מעירים השקר עריאוטר

 טח*וב הוה ה"מ ומשיאים עדותם יכוומ ולא רגלים לו שאין והשקר אותםוחוקרים
 גררים הידר על זה פפוק דרשו פ"כ8 ובגררים טוה. גדול טרפא לך אין א"כטות
 לה ומתיר חכם אצל שבא טרפא חכטים שלעין אלא בחרב לרקרו ראוי הבופהשכל
 איאכיל ל*]ה[ הככרות ט!  שגרר לאחר חרב כטדקרות בופה יש רבה9 ויקראובסוף

 פתיר חכם אצל ילך יעשה טה טאית דהוא אכיל לא אי ליה ויי לנדריהדמתחללה
 וששי. לשון ארגיעה ועד לער תכון אטת שפת )יפ( : טרפא חכטים ולשון הוי גררולו

 י"פ( ט"פ )ירטיה טגז' שקר לשו! ארגיעה ועד זטן לאחר טגיר עתה שמגיר מה כקןלער
 הפסוק ופעם אדבר0' רנע 1'( י"ה )ירטיה טענין והוא בזמן שהיא מעליה אריצגו ארגיעהכי
 כטו למחר להנידה יזכר לא בא שקר עדות ]להעיק הער שאם שקר לשון רגעוער

 וי"110 טועפ. בזסן יכלה והשקר לעד יעטור האמת כי הפסוק פעם או היום,שהגידה
 ואוטר טכארו ע"כ שלטה מספר והוא המרגעה ואת י"נ( כ"ח )ישעיי מס' ארניעהוער
 לשון לרבר חרבה שלא ואשתיקנה18 ארניעה ולעד12 לפני לער תכון [ 144 ]מ אטתשפת
 דשקרא נלישנא מסתרהיב ופהדא לעלטא תתקן דקושפא שפתא הפסוק ותינוםשקר.
 : ש9- עד ברעך תענה לא פ"1( כ' )שמות מגז' בצירי וער כטו בפתח וערטתרנם
 רעה רעהו על והחושב שההדגש שמחה. שלום וליועצי רע הורשי כלב מרטה)כ(
 איש בין יפ~ם הטפילים שלום שיועצי שמחה שלום וליועצי וסרטה, תוך מלאלבו

 ורשעים אק כל לצריק יאונה לא )כא( : להם תבוא שמחה לחכרו ארם וביןלאשחו
 העבירה טן נשפר ארם ז"ל4' שררשו וכסו עבירה שום לירו ת~טין שלא רע.טלאו
 חסיריו רנלי פ'( נ' אי )שסואל שני שומרו הקב"ה ואילך טכאן ושנייה ראשונהפעם

 וטרטה און רעות טחשבות גרותם כל על טלאים הם כי רע מלאו ורשעיםישמור,
 שפתי ה' תועבת )כנ( : עכירה15 עררת ועכירה טצוה גוררת מצוה ע"ר זהופסוק
 ועוער'ז שכינה פמ סקנלים שאינפ טתועבים שקרים כת רצומ. אסונה ועושי16שקר

 ot~o"e משל. בכ"י 6 אגדה. סררש גשם 4 לו. במיוחס 8 ששמרו. בכ"י 9 ע"כ. ס"ה1
 כ"ס 8 להראכ"ש במיוחס עיי 7 אמונה. יפיח הכתא לפני בפסת בכ"י כתמות בוטה" ""טמן
 יאי. טכלל ש, 11 שם. ג'רמיה יופי מגלל עי' 10 כשלימות. לא אבל ל"ז, פי 9ע"א.

 רגיל שחות מה טח סספר שלמח כי אולי חש טחברנו גמה אשתיקמ, בכ"י 18 לער. בכ"י12
 nmw1 בכ"י 16 ט"ב. 5"ר אבות פרקי 16 ע"ב. ל"ת 14עמא בעת. טלבר בכנוי גא וע"כלעשות
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 כב-כו יב,משלי88
 ד'( שם )שם ליה וסטיך אמונה ורעה ארץ שכן גי( ל"ז )תהלים כטר"א רצונואמונה
 : לבך משאלות לך ויתן ה' עלוהתענג

 )כ"
 יקרה כסילים ולב דעת כוסה ערום אדם

 זה ערום אדם אוסר נטדרשי וכן הוא סכל לכל ואטר נ'( י' )קהלת ע"דאולת.
 מענין רעת כוסה וי"מ9 בחכמתו. המתגאה זה כסילים ולב בחכמתו מתנאהשאינו
 נפיהם יוציאוהו בלבם רכר וריעלה סיד פיהם הוא לנם כי כסילים ולב ואמרכסות
 נטשפפ מעשיהם החרוצים למס. תהיה ורטיה תמשול חרוצים יד )כד( : טיתקמנלי
 החרוצים עובר לפס תהיה רטיה איש יר כלומר למם תהיה ורמיה תמשול ירם[ ]ולב!וסטונה

 דחילתא טילתא תרגום ישמהנה. פופ ודבר ישתנה איש בלב דאגה )כה( :המושלים
 משחה שהדאגה ליה טחדי פכתא וטילא עציבא( )מילתא ליה טדחלא דנבראבלינא
 או עצם, תדשן פונה ושמועה ל'( פ"ו (~rDr ע"ד טשטהו פוס ודבר הלבוטשפיל
 )תהלים ואטר פ% לקח כי ג'( ר' )לעיל כמר"א תורה רביי פוב דבר פעםיהיה
 )יחזקאל ע"ד נקנה לשון ישטחנה5 ואט' לב משטחי ישרים ה' פקודי פי(י"פ
 כאשר ישחנה איש בלב דאגה פי' ז"ל קמחי דוד ור' לבתך. אסלה טה ל'(ת"ז
 ישטהנה פוב ונדבר וישפילנה הדאנה ישחה כחיתו על שידאג איש בלב דאנהיש

 יהבך ה' על השלך ויאמר לבו כנגד שידבר פוב בדבר לשמחה הראנה ישיבכלומ'
 ויפיר בשם הבפחון דברי שהם האלה נדברים וכיוצא נ"נ( נ"ב )תהלים יכלכלךוהוא

 בשרש עכ"ל דאנה תדוץ ולפניו י"ד( א מ' )איוב ע"ד ישטהנה ואטר סלנוהדאנה
 אמר ותר לאחרים ישיחנו אטר חד ישחנה איש בלב דאגה ריומא6 שטיני בפישחהה
 פוכ ודבר השני הפסוק חצי יתפרש לאחרים ישיחע האומר ולדעת ע"כ טדעהויסיחנו
 עד קשה סדה היא כי זו טמרה ע"ה שלמה והזהירנו הדואג את ישטח חצירויש0חגו
 אטר כאשר מהלב ההש הזאת והסדה הפבעית המיתה היא הדאנה כי אסרוטאור

 אם כי זה אין חולה אינך ואתה רעים פניך טרוע ג'( ב' ונחמיה ~חטיהארתחשסתא
 וכשישיגם יר אל טיד הנתמם הזה העולם קנייני שביקש למי באה 11 ומדה לברע

 בדברי ומתעסק הוה העולם קנייני כל הטהביל הטשכיל הנלבב אבל ידאגויפקידם
 הלב כלות הדאגה 6 אמ' וכבר בשמחתה וישיש ויעלת ישטה היום כל הייםאלקים
 הדאגה כי מהדאגה והשטר הזהר כן על שיבא מה על והיגון שהיה טה עלהדאגה
 שלא החפץ המוסרי מליצי ואמרו מהראגה יה יופר הטות פס ושתיית המותחולי
 והפסד הויה יהיה שלא חפץ הנה המקריים עולם והוא הזה בעולם סקרה שוםיקרהו
 והחפץ פסעי דבר יהיה שלא הפץ הנה פגעי שהוא והפסד הויה יהיה שלאוהחפץ
 והמפסיד חפצו הפסיד חפץ הנמנע והחפץ הנמנע הפץ הנה מבעי דבר יהיהשלא
 שלקח אהד סלך על ואמרו6 שיהיה טה רצה שתרצה מה יהיה כשלא כן עלעמל
 חדש 8 כלאים בנית ואספה האדם לטבע נפכעה קרובה השדה מהיות אחתחיה
 : והיפן הראנה סדת קשה כמה ראה נמס לבה 146[ ]8 ומצא שחפה ולסוףיסים
 יתרון לצרף יש כלו' הואר שם יתר תתעם. רשעים וררך צריק מרעהו יחר)סו(
 טתעה הרעה שדרכם תתעם רשעים וררך צדיקא, חבריה טן פב תרנם וכן טרעהויוהר

 עי' * ישתוחחו. ישחנח בג"' 8 י"ח. צי קמחי לכ"י פוקח ס' ע., 8 משיד מריש1
 י"א סי' פ"א שני שש הפילושפים מוסרי ע,, 6 ע"א. ע"ה דף חיא שני בפ' גדעות בכ"י 6 יופי.מכלל
 גל ברורות אינן עמל" "המפסיי הקמלות מקורו, יי ירע לא 7 משונה. ההלשון שיח הענין ושםומב
 כלשם. בכ"י 8 ב'. סי פ"י חג"ל שער שם עיי 8צרכן.

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



81 כו--כ1 הב,משלי

 טרעהו יהר פי' ז"ל' נחטיאש ן' סשה רי והחבר הישר. הררך מן נצאתמאווזם
 וררך הי דרך זה את זה מלמדים כי צריק חבירו מרעהו שאת ]יתר[ לו יש צדיקכל קצר"*

 רשע ]זה[ את זה שמלסרים לרשעים אותם טתעה הרשעים שאסיפת תתעםרשעים
 שאוליהרםרע~צריק עם דור על זה פסוק טפרש נ"21 פ' תהלים ובאנד'וטעוות.
 כיד )שם יצנ' דוד זה צריק סטך הפוב  לרעך וגהנה כ"ש ת"ו לש"א שג' SINW~  זה1טרעהו[

ח"
 ר' פ" חרוץ. יקר אדם והון צידו רמיה יחרוך לא )כי( : מטני אתה צדיק כי
 .הייעשו עופות שיצורו הציירים דרך כי הזה הפסוק פי' כך שקיבל 'as~t קמחייוסף
 שישארו בעבור בכנפיהם טקצץ ואינו מידם יברחו שלא כדי הכנף בשרש כויהלהם

 צירו 6 ישאר לא רטיה בעל שהוא הצייר ואותו בשוק לסוכרם יפים והםבננפיהם
 והטטון העושר על ר"מ וזה סטט ויאבד מידו יעוף קורם כי כויה לו שיעשה ערבירו

 כאוטרל ז"ל כרבתי ירוע החירוך וענין יאבר מהרה כי וברמיה נחמס אדםשמקכץ
 איש יחרוך לא הפסוק וטשפפ התחרך. לא ארסי ונלשון רישא חריך ספרארב

 כי חרוץ אדם ישי והון לאוכלו ישיג שלא פי' צירו להכהנ ישיג שלא צירורטיה
 הוא הארם שבהון היקר כלו' שם חרוץ וי"ס ונככד6. ישי רובר באמונה רכריוהחרוץ

 כן י"פ( כ"ו )לקצן מענין הזה שבספר וחרוץ רמיה כל הנה עד פי' והנההחריצות.
 גזרתי שפעטו חרצת אתה טשפפיך כן ח'( כ' א' )מלכים וטענין רעהו את רמהאיש
 אחד. כענין הזה בספר זה כנגר זה שהם וחריצה רטיה כל הטפר בכל לפרש נוכלוכך
 לא שענינו לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל ז'( י"א )שטות טגז' חרוציםי"טי
 לההלם ידעו לא ארץ אל סחרו י"ח( ינד )ירמיה מגז' וחרוצים וחרוץ לשונו אתהניע
 החרוצים את סחור סחור טסבבים שהם סחור סחור סביב ותרנ' סחרחר לני י"א(ל"ה
 ושני ום"ם והזריזות התנועה הפך העצלה היא ורמיה ימצאו באשר פרפםלבקש

 הכריות סרטה הוא פרפו ימצא כשלא הזה העצל כי אחר למקום יוצאיםהפירושים
 טשתרלים כי ובחרוצים בסוחרים כן שאין טה כתרטית סטון יקנה אפ יחושולא

 טגז' חרוצים וי"טז והרמית. במל לא ומשפפ נצרק רק חפצים ואינם מלאכהלעשות
 הארכתי וכבר הזהב בעלי הסוחרים כלומי הזהכ והוא חרוץ כירקרק יזך( ס'יח)תהלים
 ניכילא לגברא צירא יסתכל לא הפסוק ותרנום הספר. בכל תועלת לו יש אבלברנר
 לא ועשו יעקב על ]זה[ פסוק טפרש ס"ז פ' וכנ"ר יקירא. דהבא גש דברוטזליה
 חרוץ יקר אדם והון לטה כך וכל צידו לו הועיל שלא עשו זה צידו רסיהיחרוך
 ואאי מעולם, 6 חרוצים והם עולם של עיקרו שהוא ברכותיו ויפול יעקב שיבאכרי
 טשום וחיטא רב אטר מעברין8 כיצר ובפר' יצחק. תולרות פרשת בתנחוטאנמי
 ציר ימים יאריך ולא יחיה לא צירו רטיה יחרוך לא דכתי' טאי עזריה בן אלעזרר'

 יסים ויאריך יהיה שלא והפעם יסים יאריך יחיה יאריך יחרוך טפריקון כעין פי'הרמאי
 ההיא על לה ומיידע ראשון9 פי נע"ו ואית' התם, כראמרי' וכו' צירו שהרמיהסי
 התם0י איתא והכי ירבה יר על קובץ ואם טתטעפ חבילות חבילות תורתו עושהבאם

 כמא"ש בן עעדח לרגינו mw וכרון גשריה המחכר נתמשש ן' ר"ס שהייה ת"ל מבוא עיי,
 פ' צ"ל 9 ע"ה. סי' שם מטר בעיין גחמיאש הר"י עם פ"ר על חתם אשר וודא ת"ו שי' נ"בסי'
 קרנטין ~ חריק'ש. גשם שז פירחי חגיא יופי המכלל וגם קמחי לר"י היקה ס' עיי 8כ"ח.
 לעיל הייי א' *עם רק וחרוץ רמית למלות כזה פירוש כה עד נמצא באמת 8 רש"י. ע" ש ע"א.מ"א
 ואולם כ"ד(. כצוג לעיל עוד )ועי' דייי

 בכ~
 הראה. במקוטם כאינם נראה פח מחגרה דברי

 *ם. עירוגין 9י R"p. 19"ט nffv. ניד 8 שגירים. מחמ*רשים אהד ביום טצאתיי.לא
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 יאריך ולא יהיה לא צידו רמיה יחרוך לא רכתיכ מאי עזריה בן אלעזר ר'[ משום ]שימאאייר
 רבות גרמית שמרם טפס' הוא כטה ראה הנריות את וצר שסרטה מי שכל הרטאי צירימס
 ואורך חייך היא כי כ'( ל' )דברים הפסוק יתקיים לא אז כי שים יאריך ולא יחיהלא
 ]שצר לצייר טשל ]אטר[ ריסי רב 1 אתי כי יחרוך הרמאי ציר אסר ששת רג בידוימיך
 אינה לאו ואם טתקייטת ראשה על ראשונה של כנפיה משבר אם כנפיהם ומשנר[צפרים

 צייר שהוא סי יחרוך כן צירו רמיה יחרוך לא וכי המרסה דרך על הפסוק מפרשמתקיימת,
 וכיצר ולאכול באש להרכן עופות לו יש גידו יטמרו אשר [ 146 ]ש העופות לרמות יודערמאי
 על ופעם ראשה על כנפיה שובר צר שהוא וראשונה ראשונה שכל הזה הרטיההוא

 למעלה כנפיהם ומרימות לעופף מבקשות נפח כשגלכרות העופות שררךראשה
 והגה הראשונה9 תברח שיצור שפרם בידו מתקיימת אין השנייה שיצור ערמראיניהם
 אל נתיבה וררך חיים צדקה בארה )כח( : שירנה יר על שקובץ למי הזההטשל
 וררך הצדקה מעשי בעד האדם ימי על יוסיפו שנים רבות פעטי' הפסוק פעםטות.
 ב'( י' )לעיל אומר הכתוב והלא הצדיקים שטת תקצורנה לא כי מות אלנתינה
 כסות הנפש טות לכם יהיה שלא טות אל הנפש היי חיים פי' ממות תצילוצרקה
 : 8 הא בטפיק נתיבההגוף.

ג*רך
 טררותא טקכל חכ"א בר בתרגום גערה. שמע לא ולץ אב מוסר "כס בן)א(
 ]אונה[ חכם בן כלומר תאבה לא פ'( י"ג )דברים מגז' אכ פי' ז"ל4 דוד והרידשא.
 מוסר חכם בן 6 ד"א גערה. בו תחת לא כי גערה שסע לא ולץ אניו טומר רוצה אביומוסר
 גערה שמע שלא בירוע לץ וכשתראה אביו שיסרו בירוע חכם בן כשהראהאכ6
 פי' בך עשית, בכה טרוע לאמר טימר אביו עצבו שלא ו'( א' א' )מלבש אביובגיח
 פוטא ספרי כתרגומא חמס. נוגדים ונפש פוב יאכל איש פי ספרי )ב( : 7satר"י

 פוכ איש ישבע פיהו שטפרי הענין תתחפיף, דכזחי8 ונפשיהון פופ נשבעדגנרא
 מגז' נפש וי"מ9 שעשה. החטם שכר תשנע נתרס תפש פונ שכו 6אציזצולם
 ונוכל חמס. לעשות הבוגרים שתאות כ~מ' נפשנס את יש אם ה'( כ"ג)בראשית
 האב שהוא איש פי פרי כלומר חכם בן על טוסב טוב ישבע איש פי מפרילפרש
 )יחזקאל טגז' פושק לג מחתה שמתיו פושק נפש שומר פיו נוצר % : הבןישבע
 מאקר בענין אלא בטקרא תטצא ולא פתיחה לשון רגליך את ותפשקי כנה(פ"ז

 הפסוק ופעם ערב0! שון ל ב נמצא וכן רנליך ]את[ ותפשקי ובמעשה שפתיו פהצקכריבור
 וסי נפשו שומר היפנ מחשבתו שיכון אחר רק ידבר שלא דלת עליו שיסטרסי

 הזה בספר דבר ]רבות[ ולפעטים לו טחתה מיתק בלי רוחו כל תמיר לרבר שפתיושפופיק
 הרווצתרלות על להזהיר תדושן. חרוצים ונפש עצל וווין מתאוה )ד( : ולהזכיר זהכענין

 9י וע"ר עצל שהוא תדע ואין נפשו שמתאוה ]טי[ סי' !! ז"ל והר"י עצלת, מןולרוחיק
 כנפיו טשבר ראשון ראשון אם צפרים שצר לצייר משל בזה"ל: שם ובעירובין אותו, בכ'"1
 עי, 8 טעיות. בו שנפלו ונראה מגומגם פה חלבון כל 2 ע"ש. וט' משתמר אין לקי ואםומשתטר
 שבירנו ריפוש בפי' וגם יונה רבט בפירכם 7 בו. מכ"י 6 רש"י. עי' HU~ 6. עיי 4 טפי.טגלל
 חששחהה לתאוה נטוס עגיה "פסק" ערג בלשון שנם ר"ל 0! רשת. עי' 9 ובזהוי. בכ"י 8ביתא.
 ע"ב. 1' שגלח 19 כנרפס. וא' עגן רבנו ומא 11 פשק. ש' ונאת כן לכ"י חשרשיפ ס' ועייהטריה,
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 כל ויחפ.ר. יבאיש ורשע צדיק ישנא שקר דנו )ה( : תאמין אל טצאתי ולאיגעתי
 ויחפיר יבאיל ולכך שקר רבר כל ששונא הצדיק על הפסוק כל נפרש אוהבריות
 )ישעיה לרגאישני ל'( ל"ד ובראשית מנו' ויחפיר יבאיש שקרים. הורנר רשעכל
 ורשעה דרך תם תצור צדקה )1( : הלננה וחפרה כ"ג(כ"י

 חס*
 תרגום חפאת.

 רגילים אפ נחטוהי. טפלמל ורשיעא באורחתהון דתמימין לתלין תנטורצרקתא
 תם תצור צדקה הפסוק פעם הוא. ונכון ! בקמץ אותו קורין ויש חפף בקטץ תם,ראו
 ורשעהדרך

 תם*
 חטאת

 תס*
 ורשעה פשפט81 יהיה[ ]או חפאת2 אייש ותעוית

 טהחטאות שיעשה עליו גורמת הרשע רשעת כי טעטו פ"א חפאת. שתעשינה עדהישרה תס*
 מום פעם וזה הטתועב טהעול עושים שעושים עול4 התשנו וכטוהו המסולפתהחפאת
 טפל טתעשר פ" רב. והון טתרושש כל ואין מתעשר יש מ( : אחר ממום יהררע

 אעפ"י פ"א6 רב. הון ולסוף צדקה סמון מפיזור מתרושש ויש כל אין ולסוףוחסם
 בטחתו הטלל ואל יזעף אל דרכו לתקנת צורך אין כי ורו14ה בענינו אדםשמחשב
 כליטר כל שאין ואעפ"י טתעשר יש שהרי לך תדע למקום פתחים כמה כיטהנ"ה
 יש אם וכן כל לשפחתך אין ב'( ר' ב' )טלכים מגז' טתחלה דבר שום לו היהשלא
 יש פ"א6 רנ. הו! לו שהיה אעפ"י מתרושש יש כי כמטונו לנו יגבה אל סטוןלו

 בו יש אם' רב והון טתרושש האטימי העושר. שהיא חכמה בו אין כל ואיןמתעשר
 כל שאין אעפ"י 146[ 4 עשיר שהוא שאוסרים יש כי אדם נס מרת פ"א7חכמה.
 שטח אינו אם כל ואין מתעשר יש פייא7 רב. הון לו שיש אעפ"י רש שהואוי"א
 לא ורש עשרו איש נפש כפר )וו( : בחלקו שמח הוא אם רב והון מתרוששבחלקו
ybW.כשרש ואשתי לעניים צרקה ממנו שפוסק עושרו הוא איש נפש כפר פי' גערה 
 ויכלימהו צרקה לו שיתן לא ותחנונים פיוט בדברי הצדקה לו שנתן גערה שמעלא
 כלומ' עשרו איש נפש כופר פ"א8 לו. הנותן טן הטפייסו נדוף אטרו8 וכנרעליה
 מספר פ"א10 במכין. אלא נערה תחת לא כי גערה שמע לא תורה ברברי ורשתורתו
 יוונת כאשר נפשו כופר לפת העשיר על תואנות ומנקשים שמעלילין העולםמנהג
 וטגש. שופר גערת שומעים ולא עליו מעלילים אינם רש שהוא ]ט[ שיודעים ומיעליו

 שסע ולא ועני עשיר בו שהשוה השקל טחצית על זה פסוק מפרשובטדרש!'
 רשעם ונר ישמח צדיקים אור )פ( : מחלקך tpSn גדול לגמר ]נערה[ העשיר מןהעני
 כנבור ישיש ו'( י"ס )תהלים בו שנ' השמש כאור תמיר יזרח הצדיקים אור פי'ידעך.
 יחסר כי ויכבה ירעך רשעים ונר כשמח נראה זורח האור ישמח פעם וזה אורחלרוץ
 השם טאור האצולות לנשטות רמז והנר19 האור הפעם פ"א חרוץ. לכליון וילךשטס
 ויכולת העמדה לו שאין לנר הרשעים ונפש הזורח השטש לאור הצריקים נפשורמה
 וטנ' וכענין ]תשמחנה[ באלהיהם בהתדבקם הצדיקים שנפשות הפסוק וטעם סועפבזטן
 הרשעים ונפשות בו וחסה צדיק ישטח י"א( מ"ר )תהל' באלהי נמשי תגל י'( ס"א)ישעיי
 ואת טצה ית! בזדון רק ר( : הנא העולם ומחיי הקהל מתוך ותאבד טתכלהתרעך
 ואת טצה טאוהב להנצל חכמה אעצים ועם בעולם ומריבה מצה הטזיר יתן חנמה.נועצים
 ומההמשר בפקלא איש כזה כתוב 4 "משפט בב", 5 להראב"ע. ובמיוחס רש"1 ע,, 2 מאש, ע,,1
 "11tph אי י"ר בחדלים הכחוב דברי מחברנו לנגד רחפו ואולי התעיבי צ"ל התשבו שבמקשנראה
 ט"א. פ"ר אבהה לפרקי חרב שרהט ע,, 7 גם. בכ"י 8 מאירי. ע,, 6 חטעהו. מרוט וכהעלילה
 והנה. בכ"י 9! אגדה. מדרש בשם זו דרשה ג"כ המא רש", 11 מאירי. עיי 0י רש"י. 9ע1, ע"ב. מימ"ב

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



 4-ינ ינ,טשלי70
 ברטיותא עלוא מן סטונא תרג' ירבה. יר על וקובץ שעת טהבל הק 5א( : עםסטו
 בגוילה טהבל מקובץ כשהוא ההון כלום' ממונא מגיא למסכינא ויתקרב ורמכנישפער
 הטרק כי הוא כך והאטת ירכה, וידיו כפיו יניע שמסונו יר על וקובץ יטעפונניבה
 משפט לעשות הראויים בשקופות אלא יוציאמ לא ועמל יגיעה ירי על לאדםהכא
 י ד"א זה. ויטעפ זה שירבה ראוי א"כ רבר ללא יוציאנו כן לא אשר והטמוןוצרקה
 ירבה. יד על וקובץ סמונו ימעפ טעם ואפי' טבוע שיפור פיזור טהנל יטעפ טהבלהון

 הון דכתיב מאי הונא רג אמר חסדא רב בר אחא רב אמר טעברין2 ניצרובריש
 ירבה, יר על וקובץ שעפ חביטת חכי~ת תורתו עושה ארם אם ועי ימעפמהכל
 שלומד מה ששוכח יטעפ ניחיר הדבר שהלואר הענק מבאור ראשוןי. פרק בע"זואית
 התם4 וכראם' ירכה מעט סעפ יר על וקונץ רבות פעטים הרבר על לחזור יכולשאינו

 תופשק אנו הוה ולמדרש בידי, תלטודי ואקיים עברתא אנא אג' יצחק נר נחס!רב
 תוחלת 5ב( : טתחלפיס אחה"ע ואותיות חבילות חבילות שררשו ימעפ טהבלהון

 ותוחלתו חפצו להוציא הארם כשמיחל פי' באה. תאוה חיים ועץ לג טחלהסטושכה
 כחב כ. ואמם וטרפא. חיים עץ היא התאוה באה וכשתאוה לנו טחלת והואנמשכה
 והשני אליך הביאונ. והתוחלת הצורך האחד הפור פורים ד' אחד למלך אחראדם
 או והד' באויבים נקמה הצלחה טבלי החזרה והנ' העכוב על סבל אין החסרוןעם
 זה נלנ[ מחלה מטושכה תוחלת החדש6 ונפסיקת' טניח. לאו או פרי עושההן

 סיר, ובועלה אשה המארש זה באה תאוה חיים ועץ זטן לאחר ובועלה אשהמארש
 היים ועץ שניס שתי אחר ומלך שנמשח רוד זה לב טתלת טטושכה תוהלתד"א
 ער ישר' אלו ונו' טטושכה תוחלת ד"א סיד, וסלך שנמשח שאול זה נאהתאוה
 לי אטר להם ואמר ישראל אצל משה שבא כיק טוצא אתה נגאלושלא

 לו אמיו אתכם פקרתי פקר בני ט"ו( נ' )שטות לישר' להם אמור י הכ"ה)ש148[
 כי קצי ומה אייחל כי כחי מה י"א-י"ג( וי )איוב פקורה זמן עדיין לא רבינוסשה
 ואם כחנו אכנים של כחן אס נחושה בשרי אם בחי אבנים כח אם twosאאריך
 אסרו נגאלים אתם הוה בחדש נ'( י"ב )שטות שא"ל וכיון הוא נחושת שלבשרינו
 אייר אבא בר הייא אייר עומדק7 אין וכפ' ע"כ. באה תאוה היים ועץ פוב סימןדין
 בתורה יעסוק תקנתיה מאי לב מחלת לידי בא סוף בה וטעיין בתפלתו הטאריךיוחנן
 חיים עץ י"ח( ג' )משלי שנ' תורה ,ו היים עץ לן וטנא באה תאוה חיים ועץשני
 שאז"ל" ע"ר ישולם. הוא טצוה וירא לו יחבל לרבר בז 5נ( : בה למחזיקיםהיא
 לך ואין שעה לו שאין אדם לך שאין דבר לכל טפלינ תהי ואל ארם לכל בז תהיאל
 ממר' י"מ" לו. יהכל לרכר בז ואטר ע"ה שלמה הזהיר לכך מקום לו שאי!דבר

 ולסר צא בירו ימסר וטעמו לו יתטשכן כלוס' ורכב רחיים יחבול לא ו'( כ"ד)דברים
 לרוד ואחיו ליפתח גלעד אנשי וב, בירו נמסרו ולסוף יוסף את שסכרו יוסףטאהי
 פ"ו( ב' השירים )'סיר ממר' לו יחבל וי"מ0ן רגים. וכטוהם לנחטיה וטוביהוסנבלפ
 הוא טצוה וירא נעכורו וישחת לו יחבל המוסר לרנר בז הפסוק ופעם כרמיםמחכלש
 עי, י שם עייב.ן 4 ע"א. י"ס ו: ע"ב, נ"ר 2 האירי. עי'!

 התקוה. שעי הפנינים מבחי
 לאתר ומטלה איתא שם כי ~ee לשון שינוי וקצת א' מ"ר דף ' 1 פסקא גהנא דרב פסיקתא6

 בפרושים מצאתי לא ',ו גאון. סעדיה ר' ע,, 9 ס"ז. פ"ר אבות פרקי 8 ע"כ. ל"ב 7זמן.
שבידח,
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וו יג-כ יג,משלי
 רוד אמר ל"ר פי תהלים ובמדרש טנתא. ישתלם והתרגום בשלום ישבישולם
 לפניך יש הנאה מה שבראת השפות אכל עשית יפה שעשית מה כל הבייהלפני

 וזה מטנו משחקים ופעם אחריו רצים והתינוקות נגריו ומקרע בשוק הולךכשאדם
 הוא וכן לו שתצטרך חייך תגר קורא אתה השמות על דור הב"ה א"ל לפניך ינאה
 חבול אם כיה( כ"כ )שמות שנ' כעני! לו שיתמשכן לו יהנל לדבר בו שלמהאומר
 ער מעט עשה לא לך שאתגנה ער עליו ותתפלל שתצטער חייך א"ל ד"אתחבול,
 ולמד צא ע"כ, התם כדאית' וכו' שוטה עצטו לעשות והוצרך אכיש אצל דורשהלך
 הוי א'( א' )ס"א לו יחם ולא בבגדים ויכסוהו לשאול אשר המעיל כנף קצץ2 שרורלפי
 מקור חכם תורת )יד( : הבגדים מן נהנה אינו לכך הבגדים את בזה הוא לו יחבל לרגרבז
 מות מטוקשי לסור מלמדם שהוא חיים מקור חכם תורת מות. ממקשי לסורחיים
 ממוקשי לסור ללמרם עולם נאי לכל נובע חיים מקור תורחו ד'יא" המשעים.והם
 בעיני חן ימצא לבד הטשכיל פי' איתן. בוגדים ודרך הן ית! טוב שגל )סו( :טות

 בוגרם וררך ואדם אלקים בעיני טוב ושכל חן ומצא די( ני )לעיל ע"ר וארםאלקים
 תקף שהוא טושבך איתן כ"א( כייר )בטרבר איתן נחל ר'( כ"א )דברים טגזר'איתן
 וכסיל ברעת יעשה ערום כל )טז( : תיבר רבזוזי תקיפא ואורחא ותרגו' וקשהוחזק
 ב'( א' א' )טלכים כטרייא רוד זה ברעת יעשה ערום כל מגלה4 במם' אולת.יפרוש
 יפרוש וכסיל ניהליה ליה מפיק גרתא ליה דהוי מאן וכל נערה הטלך לארונייבקשו
 מלכותו מדינות בכל פקירים הטלך ויסקר ב'( ב' )אסתר רכתיב אחשורוש זהאולת
 וציר ברע יפול רשע סלאך )ין( : סיניה ניהליה אטטרא ברתא ליה דהוי מאןוכל

 הכ"ה שא"ל בלעם זה ברע יפול רשע מלאך ובמדרש" לשולחיו. מרפא,אמונים
 בחרב שנהרג ברע ונפל לבלק עצה ליחן והרשיע האנשים עם לך לייה( כ"ג)בטרבר
 ידו על ונתנה הוא נאמן ביתי בכל ז'( י"ב )שם בו שנ' משה זה מרפא אמוניםוציר
 מוסר פורע וקלן ריש )יוד( : וגוי לשרך תהיה רפאות ח'( גי )לעיל בה שנ'תורה
 אבל וקלון ריש לו ~קח המוסר מבטל מורע שהוא מי פי' יבכר. תוכחתושומר
 תאוה פי' טרע. סור כסילים ותועבת לנפש תערב נהיה תאוה דט( : יכבד תוכחתשומר
 תועבת הכי ואפי' עליה אדם מתחרט היותה אחר אבל בהיותה אלא לנפש עריבהאינה

 חרפה ]אחריה[ ונמצאת קט כמעט עוברת שהתאוה שיורעים אעפ"י 15-ע סורכסילים
 תוענת לפי' כשתהיה לנמש תערב שהתאוה לפי ד"א" אחריה. מלרדוף סריםאינם

 ונוכל הוה. הגרול כרכר הנהיה ל"ב( ד' )דברים מענין נהיה ויהיה מרע סורכסילים
 וכתות 147[ ]8 שנר טענין והוא עליו נהייתה ושנתו א'( בי )דניאל מנז' נהיהלפרש
 הכסילים אבל לו יערנ אז תאותו כשטשנר7 נפש בעל שהוא סי הפסוקופעם

 את הולך )כ( : שלטון דבר כל על וההרגל בו הורנלו שככר טרע סורתועבתם
 שזה אלא אחד והכל וחכם חכטים את הולך והכתיב ירוע. כסילים ורועה יחכםחכמים
 סכליטבאיש עם ודמתחבר יתחבר חכימי עם דמהלך ותרגו' מקור, לשון וזה צווילשון
 בשבט תרועם ט'( ב' )תהלים טנז' ירוע אביך ורע רעך י'( כייז )לקמן מנז' ורועהליה.
 עטו אופר הוא חכם אם לו שחטא מי להעניש הטלך כשרוצה טנהג כי מרוי ואברזל

 ח ררשה ג"כ הביא מש"י ע"ב. מ"ב רשי. ע" י: קצע. בבנ"י נראה. ככ"י1
 ; רשי. ע" 6 מצאתיה. לא במררשאכן

 ואמר. בכיי " כשמבשר. בכ"י
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 כ-כה יג,משלי12
 כעלי כמושב לשכת השתדל הסוסר1 בעלי ואמרו גדול עונש להענישו כויכסיל
 בראותך לבנו אחר חכם וצוה בשכל אוהב השכל גי אויבך הן אוהנך ה!השכל
 בדברי טדברים אותם ראית אס ביניהם ושכ שלום להם תן יושבים אנשיםחכורות
 אברהם לר' יפה פ" ושמעתי מביניהם. קום לאו ואם ביניהם ישיבתך התסידחכטה
 שהוא ואפי' יחכפ ההכטים בעקבות שהולך יסכם הכטים את ונלך sat~ גלינין'
 ורועה וקצין ראש שהוא וסי כקטר צאן רועה טגז' ורועה לאריות זנב ווי ע"ד5זנב

 החכטים כי והפעם לשועלים, ראש תהי ואל ע"ר4 ראש שהוא אעפ"י זרועכסילים
 וררך ראשו על ונכו לשום הארי דרך כי יאסר כן לא והכסיל ויכנדוהוילמדוהו
 לחגות שנכנס למי במררש6 יפה טשל וטשלו בשוליו ראשו ישים הקור סרוגהשועל
 ואי! טבושטות נגריו והרי יוצא הוא טסט 6קח ולא לו סוכר שאיש אעם"י בושםשל
 ירוע כסילים ורוע יהכם חכטים את הולך אומר הכחוג ועליו היום כל טעליו זזריסן
 וריח יוצא בלום ולקה סוכר שאינו אעפ"י בורסקי של לחנות שנכנס לאחדטשל
 סי אלא עור ולא ירוע כסילים ורועה הוי היום כל מעליו זז ריחו ואין ט6כלכשבגריו

 חכם עם הולך היה לא חכם שהוא ]6לי אומר עטו טהלך שרואו מי כל חכם עםשספלך
 טהלך היה לא כסיל שהוא לולי אוטר[ אותו שרואה מי כל כסיל עם שהולך סי וכלכטוחו
 לחטאי כתרגו' טוב. ישלם צריקים ואת רעה תרדף חפאים (Wb) הזה: הכסילעם

 פעם החופאים נקראים החופאים כי וחוטאים החפאים בין הפרש ויש בישוש,הרדף
 וגונב. גנב וכן חפאים שם עליהם שיפול עד בחטאים שהורגלו הם וחטאים שמםאו
 וצפון בנים בני תחיל פוכ )כב( : השם והוא לשלם שנידו טי פוב, ישלם צדיקיםואת

 עותרא לצדיקיא וטתנפר נטהי לבני טורית פנא גברא התרגו' חופא. היללצדיק
 אסתר ותשם בי( ח' )אסתר ואומר ילנש וצדיק רשע יכין יא( כ"ו )איוכ ע"דדחפאה,

 והכתוי טשספ. בלא נספה ויש ראשים ניר אכל רב )כב( : הפן בית על טררכיאת
 תחלת אוכל רב כן על לסו בשר בזוללי יין במובאי תהי אל כ'( כ"נ )לקמןשטר
 טגז' משפט בלא נספה ויש יורש וסובא זולל כי עבד 1תעשהח העניות שרה ותנואתעבודת
 וכטשפפו כראשו יוציאוהו כשלא נספה שהסמק יש לאוהבי להנחיל כ"א( ח')לעיל
 ר3 יש לפעמים וי"א7 ההוצאה. חצי בסטון הסיפוק אחר6 חכם אטר ונאשרנהימתו
 וישנעו וכהלכה כרת ויחרשוה ויעררוה ארסתם שיעברו ראשיס בניר תבואות ורבאכל
 כ"ח )ישעיה שנאסר וכענק וזריעה נירה משפת יודע שאינו בעבור נספה וישלחם
 רמוסיף ואית מסכנא תקל עיבורא מגיאות ותרגם הזריעה בענין לטשפט ויסרוכ"ו(
 כששולחין טשפט בלא נספה ויש דורש פ"א5 חנינה ובטס' בחלקתיה8. פלחברלף
 : אותו וממית כשמו ששטו נאחר שסו לו וטתחלף ארם להטית הטותטלאך

 בריה סני שבפיה דהשך כתרגוטו"! שהרומוסר. ואוהב ננו שונא שנפו)כד(חושך
 ופעם טוצאו נכון כשחר נ'( ו' )הושע מנז' שחרו מררותא, ליה סקרם ליהוררהים
 רעה לתרבתו .צא כי לשנאתו בא לסוף בנו את טלררות שבפו שהחושךהפסוק
 אוכל צדיק )כה( !': ,"ל אברהס ר' ]מפי[ ייסרהו לבקרים תמיד טומר שהרוואוהבו
 הצדיקזם כי נפשיה ושכעא אכל ]צריקא[ כתרנוטו9! תחסר. רשעים ובפן נפשולשובע

 משל' מררש 4 שם. 4 מ"כ. פ"ר פ"א ו: מכש. ע1, 2 הניאמר. מקור לי מדע ולאי
 ג~א. תרגם שגירנו תרגום " להראג"ע. במיוחס שי' וא' בכ"י 7 פ"ר. הפנינים מבחר ע,,6
 כתרג1מ. גכ"י 19 מבש. ע,, 1! מתרגש. גכ,,1 10 ע"ב. ר'9
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8ז א-ד ירי כדג יג,טשלי

 אוכלים הצריקים אכילתו' נטר וכאשר המאכל לתאות לא הנפש לקיום רק אוכליםאינם
 תחסר רשעים ובפן מעם וזה שנאכלי 147( 64 בשביל כתיב וברשעים שיחיובשביל
 נופכי. תה רוחני שזה בטן לשון וברשע נפים לשון בצדיק שאמר והפסוק שבעואינו

 לרבקה שאמר אברהם עבד אליעזר זה נמשו לשנע אוכל צדיק תמיר8ובפסיקתא
 שאמר עשו זה תחסר רשעים ונטן אחת גמיאה מכרך מים מעט נא הגמיאני י"ז( ב"ר)נראשי'
 ותהא לפוטי פתחי אנא ואטר כגמל פיו שפער נא הלעיטני ל'( כיה )שםייעקכ
 "'ר( ב' )רות בה רכתיכ המואביה רות זה בטנו לשבע אוכל צריק ד"א ואויל,משלח
 העולם אומות אלו תחסר רשעים ובפן במעיה ברכה ששרתה ותותר ותשבעותאכל
 נטאכלו כרכה טשלח שהקב"ה נפשו לשבע אוכל צדיק לפרש ותוכל התם. כדפי'וכו'

 וכטן ה' כדבר ויותירו ויאכלו לסניהם וית! מ"ר( ר' ב' )טלכים ע"ר ורשן שבעוגטצא
 ברכותיכם. את וארות* ב'( ב' )טלאכי ע"ר במאכלפ טארה שמשלח תחסררשעים
 ובפן ארם בני שאוכלים שעה בכל אוכל ונמצא נפשו לשובע אוכל צריקפ"א

 רבות. אכילות לאכול אותם שמעכנות נסה אכילה אוכלים שלפעמים תחסררשעים
 שונא שנפו חשך פסוק ונכנס וגו'. ורעבו רשו כפירים י"א( ל"ד )תהלים כפעם 'ד"א
 להזהיר להודיע להשתרל האדם שצריך להודיע אוכל צדיק ובין אכל רב ניןבנו
 דעתו לסוף התורה ירדה וסובא דלל שהוא לפי ומזרה סורר הא נסות טאכילות בנואת

 היטנה: ירך משוך שהנאתך סעורה בישי ,יני החכמה5 מליצי ואמרו סקילה,ונתחייב

רשי*
 שהחכטה בפתח החית תהרסנו. ניריה ואולת ביתה בנתה נשים הכטות)א(

 ,?מפורש כסו פלח בן און וכאשת נעלה את שטצלת כאביגיל כיתה בנתהבניטים
 בישרו הולך )ב( : אחאכ אשת וארבל קרח באשת תהרסנו כידיה ואולת חלק6בפ'
 ידאיגו בישרו הולך הפך הוא דרכיו נלוז ה" את לירא בוזהו. דרכיו ונלוז ה'ירא
 את זה שונא.ם הפכים ושגי עקלקלות דרך והולך דרכו מפה אלא מיושר בדרךהולך
 כזה: ה' רכר כי ל"א( פ"ו )כמדבר ע"ד בפסוק האמור השם על מוסב בוזיהו ר"איזה.
 הגאוה שרש בלבו גאוה, י'?רש תשטורם. חכמים ושפתי גאוה חטר אויל בפי)ג(

 ולב שרנרי רייא8 ישי. טגזע חטר ויצא א'( י"א )ישעיה מגו' הענףולשונו
 כאילו בשבט להכותו לו גורמים דבריו ד"א5 נו. שמכין הופנט והוא החוטר כמואדם
 נחשבה כדלת שפתיהם כי גבוהות מלרכר תשמרם תשמורם חכמים ושפתי בפיושבטו
 אתר חרג, שור. נכח תבואות ורב בר אנוס אלפים כאין )ד( מיהם: מוצאלשמור
 קם"ד )תהלים סנז' אלפים דתורא. בחיליה רעללתא וסוגעא אורותא רכין תוראדלית
 נו שאין כרונקי האבוס אז בהם לחרוש אלפים כשאין והפעם מאליפות צאננוי"ג(
 כפי והתבואה החרישה תהיה כך כח כעל שהשור כפי שור בכח תנואות ורבכלום

 טפס השוורים פורח הארם שסובל הפסוק וטעם השור, בכח תלוי הכל א"כהחרישה
 פיהם מוסר כנגד גבוהות לדבר שלא תשמורם חכמים שפתי כן מהם שמשיגתועלת

 והוא תמיד וכסיפוני בטעות "בכיי קצת. מגומגם הכשן 2 כמיותרות. נראות הא4 המלית'
 כל 1?" ע"א, נ"ט רף תמיר( פסיקתא לה קורא )שמחברנו לחמי קרשי את פיסקא רר"כבפסיקתא
 הבפרשיה. בשאר האחרונים הפירושים שני מצאתי לא 4 בהערותיו. שם מאכער כ"ש שצייןהמררשים

 מעריה. רכט ע,, 9 יופי. מכלל עי' 8 רש"י. ע" 1 ש"א. ק"ו DV 6. ליתא נישי זיני ומלת ע"א ע' גטין ,.,,6
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 ימונו בהם יבעת שאם מהם שטשינ ההועלת טפס העם וטורח טשא ~שא להםשיש
 למוטב להזור ללבם ישיבו פעם אחר פעם להם כשיסבול אבל תוכחת טלקבלאחור
 כי 1 השוורים פורח בעול שסובל כמו התלמידים פורח הרב לסבול הפסוק פעםאו
 אלפים באין ויייט האדטה. עבודת על להזהירהו בא או יותר יהחרד התלסיריםברוב
 ירבה עצמה אונים ולאין כ"ט( ט' )ישעיה מענין ויהיה אלפים8 צאן כסו וגו'אבוס
 ורב זה ולפי ומזון ולחם בר טלא בר האבוס והאלפים השוורים ואון בכח הפסוקוטעפ

 יכזב לא עדאמונים )ה( ז"ל': אבתטרא יהודה ר' טפי ענין שורנכל בכחתבואות
 אפי' כזבים ויפיח יכזב לא בעלמא בדיבור אפי' אמונים[ ]עד פי' שקר. ער כזביםויפיח
 שני והכזב האמת פי' יכזב לא אמונים ער ד"א שקיים'. ער ההזר טשקר הואבערות
 נשינת והוא 6 .[ . . ]. כמו ויפיח אחר והכזב השקר כי שקר עד כזנים ויפיחהפכים
 נשמתא באנפוהי ]ונפה היים נשמת כאפיו ויפה  וי( כי )כראשית תרני שפתיורות
 בליצנות שעיהיו מכלה שהוא כיון נקל. לנבון ורעת ואין חכטה לץ נקש )0 :דחיי[
 לבינה מגיעים וסממה חכמה הראשונה המעלה הן, טעלות ונ' חכטה. ילמודאימתי
 ואעפ"י דעת אין בינה אע שאם הרעת למעלות טניעים הבינה וטן סטנההנדולה
 אל להשיג הבינה שתשלום שלטה הכינה אין נינה אין דעת אין אם אוטר6שהוא
 הפסולת. טתוך אוכל כבורר האחרות ולהרחיק הברורות הדיעות לנחור הדעתטעלות
 הג' הטעלה אפי. משיג הננון אבל ואץ הראשונה המעלה אפי, יבקש הלץ כי שע"הואטר
 : י'( ב' )לעיל ינעם לנפשך ורעת כמו ובא נקלה משפפו והיה נקל ~כון ודעת טעםוזה
 ממנו התרחק כלומר מרחוק פי, מנגר דעת. שפתי ידעת ובל כסיל לאיש טננד לך)ז(
 מנגר לה ותשב ותלך טייז( כ"א )ביאשית וכן טרחוק פי' מנגד ויעטדו ז'( בי )ט"בוכן

 הטדקדקים ולרעת ע"כ. חכמה ידעת שלא סופך כסיל לאיש תתחנר אס ופי'הרחקי
 ה.א לס"ד בקשור וכשהיא הריחוק על מורה היא מ"מ בקשור היא הזאתכשהטלה
 לאיש טנגד לך לפרש יש לכך לנגדך ואלכה י"ב( ל"ג )שם כטו הקירוב עלמורה
 וטשפמו שנים במקום עוטר לאיש לטיה או כסילי לאיש מנגד וללכת להתרחקכמיל
 חכם. ידעתו שלא ולאיש כסיל לאיש טנגד ולך התרחק כלום' רעת שפתי ירעתולגל
 שפת. ירעת ובל כן תעשה לא שאם כסיל לאיש טנגד לך פי' ז"לי פערי'ורב
 עורביו אצל זרזיר הלך לחנם לא וע"ר לך הדומה עם מתחבר תהיה ולכךדעת

 קשה וכמה ידיעתא. בשפותיה דלית סיכלא קדם מן אחרתא באורחא וילותרנו'
 מלך כי אמרו8 וכך הכסילות הוא הטות טן ri~p דבר יש אם כי הכסילישיבת
 חשש ולא ענויים מיני וענהו משריו אחד על עלילות להעליל רצה טערנטטלכי
 שלא עליו שיחסול מהמלך ביקש ואז אחר בכית אחר כסיל עם שחבשו עדלהם

 הבין ערום חכמת )ה( : אחת"! בכפיפה נתש עם דר אדם שאין כזה נדול עינוילענותו
 תניאם מרמה כסילים ואולת נכון אורה לפלפ דרכו[ ]הבין מרמה. כסילים ואולתדרכו
 טתלין כסילי בתרגו' רצון. ישרים ובק אשם יליץ אוילים )מ( הבריות: אתלרמות
 כי כ"נ( מ"ב )בראשית מגו' אשם וידבר יליץ ואחד אהד כל אוילים כלומרנחפאה
 אולי 4 מטא. ע,, 8 ח'. ח' לתהלים ונסתו ואלפים צנה שצ"ל נראה 2 בשמרים. בכ"י(
 כ"א. ס' פ"נ אשת 6 לזה. בחמה או ה' י' תהלים להטיף צריר פה 5 י"ז. י"ב דלעיל להכתתכונתו

 הפילוסופים במוסרי וכן זה כעין מקומות בכמה הפנינים במבחר עיי 9 ע"א. מזה הילין 8 בנרפס. עיי7
 ע"א. ע"ב גתתות ע,, 10 מצאתי. לא ערב ממלכי הסלך של המעשה אגל י"ז, סי' י"ס פרק שנישער
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 ותחנונים. רצץ בדברי זה את זה מכבדים הם כי רצון ישרים ובין בינותםהמליץ
 ואחד אהר כל כלו; תתלוצצו אל כזב( כ"ח )ישעיה מגז' אשם יליץ אוילים !פ"א

 אינם ולכך עון יתכפר אשם שאביא נשביל וכי ואוטר אשם בקיבן מתלוצץמהאוילים
 שהאוילים פ"א2 להם. ונרצה אוהו שמביאים רצון ישרים ובין להביאומשתדלים
 רוח מהם שנוחה רצון הישרים בין אבל לחטוא חוששים אץ לכך נעוןמתלוצצים
 הדיבור מענין זה DS" ויליץ DUtN, ונביא נחטא שאומרים פ"א הבריות. ורוחהסקים
 אשם יליץ אוילים פ"א תשובה". לעשות בירו מספיקץ אין ואשוב אחפאוהאומר
 הוא האשם זה ולפי' אוילים שהם טעשיהם עליהם שמכריזים 4 האשם אולתםעד

 ני( יי )קהלת ע"ד אשמו יליץ ואחר אחר כל אוילים פייא האוילים. לאהטליץ
 שכתבתי: הדרכים על זה פסוק מפרש פ"ט רבה ובויקרא הוא. סכל לכלואומר
  כעוהייז נפשו מרת יויע כשהלב פי' זר. יתערב לא ובשמחתו נפשו מרת יודע לב)י(

 שתשטח הבא בעולם זר יתערב לא בשטחתו אז הזה העולם מתענוגי אותושימנע
 טרחו וגוי יורע לב רייא5 דאגה. תערובת מבלי שלטה שטחה באלהים נפשוותגל
 שמח עכשיו הוא מצר אם זר יתערב לא לבוא לעתיר בשמחתם לכן נתורהועמלו
 לעת זר יתערב לא ובשמחתו בגלות ישראל אלו וגו' יודע לב ד"א זמן. לאחרהוא
 טצר אחרי טרחב ]החכם[ שאטר מה 147ן ]6 הענין לפרש ונוכל הגאולהקץ

 שמחה בעולם אי, טרירות אחרי יטטחה כן הטמר אחרי כשמש מחלה אחריומרפא
 אחרי שטחה6 לו ובאה נפשו מרת יודע כשהלב הפסוק מעם וזה ממנהגדולה

 דאגה: פסולת שום בה יתערב שלא ,ר יתערב לא נשטחתו אזהמרירות
 כשישטח הוא כן והאמת פורחי כעץ יעמור יפריח. ישרים ואהל ישמר רשעים בית)יא(
 שטגמת ולפי ומצות7. תורה ]עלן העם את להזהיר יפריח ישרים אהל אז רשעיםבית

 כי באהל דים ישרים אבל בית בהם אמר תטירית ישיבה להתישב בעה"זהרשעים
 דרכי ואחריתה איש לפני ישר ררך ייט )'ב( : האמיתי מושכם בית הוא הבאהעולם
 מוחא. דאורהא וסופא היא דתריצא אינשא בני דסנירין אורחא אית בתרגוםמות.

 שחוק שבשכר תוגה. שטחה ואחריתה לב יכאב בשחוק גם )'נ( נפסוק אמרוכאשר
 מדרכיו )יד( : תוגה הרשות שמחת של ואחריתה בעוהיצ לב יכאב נעהייז ראשוקלות
 ימאס כלומר ישבעך פן יזו( כ"ה )לקמן מלשון ]ישבע[ טוב. איש ומעליו לב סוגישבע

 הפסולות שהוא כסף סיגים עם טעורב לב סוג שהוא מי9 נכוחות שאינםמררכיו8
 ו"לי! הקמחי פי' מעלליו. כדרכיווכפרי לתתלאיש י'( י"ו ע"ר)ירמיהוהזיוף,סוג0!

 מוטה כלומר לב קונה א'( י"ס )לקמן ממ' לב אחור, יסוגו ה'( ט קכ' )תהלים מגו'מוג
 וגו' SYDI'1 ד"א מוב. איש להתרחק ראוי לב סוג ומעל כלוס טוב איש מהרעת.ומעליוומוסר
 איש ד"א ומעליו. מעם וזה ממנו למעלה שהוא למי שישאל ער רבר יעשה לא טובאיש
 מעליו וי"ט12 הרע. את ויפילו הטוב את וירוטמו ינשאו הכנות)?( כל לב ממוג למעלהטוב
 ואטר בפרי והחסורות בעלים הקלים המצות שמרמה יבול לא ועלהו ג'( א' )תהליםטנז'

 בעד, בכ"י 4 מ"ט. פ"ח יגמא 3 להראב"ע. במצחם ע,, 2 אביהם ברכת ע,,1
 שמחה 6 וגאה כתב ובכ"י רש"י. ועי' רס"ג. פ" ועי' אשמם, על שאולתם'תעירחסכונה
 המלה 9! מפני. בב", פ בדרכיו. 9גכ"י ככ"י. דברים חסרון נראה פה 7 פעמים. ב'נטעות
 גכ"י כתובות ז"ל" הקמחי "פי' והמיות סוג, ש' רר"ק שרשי עי' 11 כמעתרת. פה נראהסוג

 ומאירי. לראב"ע במיוחס עי' 2! כסף". סיגים עם "מעורב לפניבטעות
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 פתי לאשורו. דבר יבין וערום דבר לכל יאמין פתי )פו( : פוב ישבע ?ליו מןשאפיי
 חכם )כשע( לרבר טעם ונתן לו, הראוי לאשורו יבין וערום הבל!, ברברי ומסתיאטין
 מתעכר ובוטח, מתעבר וכסיל נבערה. עצה ועוזב פובה עצה טקנל לכך טרע, וסרירא
 ולכך יענש שלא ובוטח עבירות שעושה בחזקה לעבור ptnnD ז"ל רשניפי'

 וכסיל מרע וסר ירא חכם 2 הוא גם ויזהר דבר לכל יאטק פת* פ"א טהרה.יסיתוהו
 את שלום בארץ ה'( י"ב )ירמיה טנז' ונכשל ובופח מתעבר נשהכטיל ובופחמתעבר
 ויעזוב הטשפפ יבין רק אתו המדבר בכונת ]מנין[ שאינו דבר לכל יאמין פ"אבופח.
 החכם פי' ירא חכם ד"א רבריו. נוטים דרך לאיזה מרבר של לאשרו יבין וערוםהשנה,
 הוא עבירות שעושה אעפ"י וכסיל יחפא אולי תמיר ירא הוא טרע סר שהואאע"פ
 על זה פסוק טפרים פמייד בב"ר ובופח, מתעבר וכסיל מרע וסר ירא חכםבומח.
 א'( ט"ו )כראשית הכיה ואייל טוליר שאית ירא והיה באצטגממת חכם שהיהאנרהם
 ישנא. מושת ואיש אולת יעשה אפים קצר )ין( : מרע וסר שיוקיר אברם תיראאל
 אולת מעשה והוא אפים קצר הנקרא הוא שעה כל ויכעס אפים ארך שאשסי
 לפרש ונוכל הבריות. בעיני ישנא מזמות ואיש פ'( ז' )קהלת mp כסיל בחיק כעסכי

 יכתירו וערוטים אולת פתאים נחלו )יה( : אפים קצר בעיני ישנא תובות סוטותואיש
 צרק. שערי על ורשעים אובים לפני רעים שחו )יט( כן על הרעת כתר יקאדעת4
 שררך שאע"פ רעים שחו פ"א לחם. פת לנקש ופתחיו שעריו על מחזיריםשיהיו
 שערי על רשעים שחו וכן המוכים לפני לו הדר ולא תאר לא b"D יצלחהרשעים
 נם )כ( : חכמים וער במקום כלומ' ז'( כזד )לקטן פיהו יפתח לא ניצער ערצדיק
 כל בעיני שישנא ריו לא כלומ' רבוי לשון גם רבים. עשיר ואוהבי רש ישנאלרעהו
 וכל רבים, עשיר ואוהבי רש ישנא מלפנים וטכיריו ויודעיו לרעהו גם אלאהבריות

 שישנאו עד העני זה חטא מה וכי וברש בעושר בדבר תלויה אהנתם שנטצאת עלזה
 לפסוק סטך ט"מ שנאהו רש אחי כל אומר הוא ז'( י"פ )לקמן אחר ובמקוםאותו.
 3. כעיניו ח! שימצא לרעהו בז הפך אשריו. ענוים ומחונן חופא לרעהו בז )כא(זה
 והטשייסו ברכות בששה טתברך לעני פרומה הנותן מנתרא4 בפ"א אמ' בנר 148[א

 : הם עניים העמים וברוב עניים וכתיב ענוים קרי והוא ברכות, כי"א מתברךברברים
 למאן וקושפא וחסדא כתרגו' פוב. חורשי ואמת וחסד רע חורשי יתעו הלא)כב(
 סותר יהיה עצב בכל )כב( : טוב לחורשי יבואון ואמת חסר כלומר Rnleדחשבן
 רואיו כל בעיני האדם יקל שבשחוק להשמיעה נא פי' למחסור. אך שפתיםודבר
 בכל עצב בכל ר"א5 לטהמור. אך היתרון שפתים ודבר יחרק לו יהיה עצב נכלאבל
  ותועלת יתרון יש פתייתו לצורך  ופורח קונה שאדם ויגיעה וקנין ועצב ועטלטורח
 כי וגרעון חפרון אם כי בה אין שפתים עטל אך שפתים ודבר ושררה ועושרוטעלה
 ומוסיף טותיר הוא או מעפים רברים וכשיהיו חסרון הוא בה התוספת הנטלההשיחה
 בנ"ר מעפים. דבריך יהיו ע"כ וגו' בשמים האלהים א'( ה' )קהלת שנ' כסושכר
 שפתים ורבר ממנה יתרק לו היה אדומת עם יוסף שנצטער דבר כל עצב בכלפפייפ
 שנים שתי לו נתוסף וגו' וכרתני אם כי י"ר( מ' )בראשית הטשקים לשר שאמרע"י
 בפ"ב ירושלמי בתלטור שאסרו עד הפליאו כך וכל ע"כ. ימים שנתים מקץויהי

 למחציתו הפירוש כנראה חסר פה 9 אחריהם. 1ניסת לדבריהם יאמין פתי רש"י עי'!
 רש"י. ע" 5 ע"ב. ט' 4 ה'. בעיני צ"ל כנראה 8 מגומגם. הלשון הכלל ט"ו פשק שלהשני
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-..  שנ' שמואל יטי קצרה בתפלה שהרכתה נעבור שחנה דביכורים ובפ"כדברכות
 שנמלחו שנים ושתי שנה חמשים 6י של ועולמו עולם עד שם וישב כנב( א')ש"א
 בציבור אבל ביחיד הדבר שם העמירו מ"ט לטחסור אך שפתים ודבר הוי נ"בדוי

 לאדם שאין מותר יהיה עצכ בכל מפרש 1 עומררן אין ונפ' להם. ויפה בתפלהסרבים
 ברח קא דהוה חזיא דרנא קמיה יחיב הוה אגיי התם איתא והכי מראי, יותר]לשמוח[
 נתבאר הרי וכו' מנחא קא תפילין א"ל סותר יהיה עצב בכל ליה סכר לא א"לפובא
 )תהלים שנאי וכמו המצות בעשיית אלא הזה בעולם לשמוח שאי! הזה מהמעשהלך
 )לעיל בארוכה בארנו כגר שפתים דבר ובענק אטרתך. על אנכי שש קס"ב(קרפ
 פוב אין 2 תמיר אותו שאמר נכלל והתבונן פשע יחדל לא דברים ברוב נפסוק י"פ(י'

 לחכמים עפרת פי' אולת. כסילים אולת עשרם חכמים עפרת )כעד( : שתיקהאלא
 פ' נקהלת נשתעט אינם ורבריו בריה הטסכן חכמת ברוב כיהעושר

 פ""
 והסתכל

 החכמים כי אולת כסילים אולת ואז הכסף נצל החכמה בצל כי י"ב( ז' )שםבפסוק
 גדולה אולת שהיא הכסילוד אולת ולנקית ברבים חכטה ללמד ידם תגברהעשירים
 אולת ותהיה החכטים חכמת תתעפר כעושר כי הוריענו ר"א3 טמנה. הארסלהתרחק
 צידה להכין וצרק גמשפט ההוא העושר הוציאו החכמים כי כטוה שאין אולתכסילים
 שהכסילות ז"ל* סעדי' רי וכתב הכלה. העוה"ז בהנאות יוציאוהו והכסילים הבאלעולם

 לב הבינו וכסילים ו'( ח' )לעיל נאסר ועליו כסיל שהוא שיודע כסיל יש עניניםמ
 ויש וגו' בעיניו חכם איש ראיתי ייצ( ב"ו )לקטן נאמר ועלי חכם שהוא שחושבויש

 הולך כשהכסיל בדרך גם נ'( י' )קהלת נאמר ועלו כמילים העם ושאר שהואשחושב
 עפרת פ"א6 הראשון. טן קשים האחרונים ושנים הוא, סכל לכל ואומר חסרלבו

 גרולה אולת מפני כסילים של אולתם הוא כמילים ואולת התורה הוא עשרםחכמים
 א60 אולת כסילוא ואולת פ"א תורה. ללמור שנתעצלו טתחלה נהםשהיה

 טצריוי באחד תטצא אולי הדבר על ותחקור כשתרקרק בשגגה אולת עושההחכם
 אולת אטר או גמורה. אולת הכסילים אולת אבל תנווה על שמורה וצר רמזשום

 מציל )כה( : קשב רב קשב ז'( כ"א )ישעיה וכן הרבר לחזק פעמים אולתכפילים
 אטת שיעיר בעדותו נפשות טציל אטת שער פי' טרמה. כזבים ויפיח אטת עדנפשות
 י"י ביראת קמו( : מרמה ער 8 משסמו מרסה כזבים ויפיח עושקו סיר עשוקלהציל
 טוב פ'( ח קי. )תהלים כמד"א מהמחסה נדול והטבטח מחסה. יהיה ולבניו עחטכפח
 וכבר מות. טטוקשי לסור חיים מקור י"י יראת )כי( : וגו' ננריבים מבפוח בי"ילחסות
 ברוב )כה( : י"י יראת חכמה וראשית חיים מקור ארם תורת י"ר( )י"נ למעלהאמר
 מלאום ולאום כ"ג( כ"ה ובראשית טגז' לאום רצן. מחתת לאום ובאפס סלך הררתעם

 ונגיד. שר כסו ופעטו צדק יחוקקו ורוזנים ]1486[ פ'( ח' )לעיל טגז' רע!יאטץ,
 ז"לם' יונה ורבינו הסוד. בעלי כלומר רז וכל ז'( ד' )דניאל סגז' פי'9 ז"לורש"י
 כי מהטלך יותר ושקפ שלו הוא י"י שהירא לומר שלפניו הפסוק עם זה פסוקפי'

 רעמא בסמעא ותרגומו בחי~תיוי ת6י המלך ובטחו! ודם בבשר בפחות אין השם ירא,
 תפלות על עם ברב ררשו11 ורז"ל פרנסיה. מתחבר עמא כבציר והיך דמלכאהרריה
 בכ"י 6 רש"י. עי 5 בנדפס. ע,, 4 רלג"ג. ע,, 8 י"ז. מ' פ"א אטת 2 ע"ב. ל' מרטת1
 שם !נבש"ס גגדפס. ע" 10 ליתא. שביךפ 9ברש"י משפט. 8בכ"י מצדיק. ~בכ"יאבל.
 ע"א. ח' ברכות ע' עם, כרב ע"פ זו דרשה מצאתילא
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 כח-לנ יד,משלי18

 שיש אע"פ הבזה של וקדושתו שבחו עם ברוב ' ובטררש נשסעת. שהיאהצנור
 בשבחן אלא רוצה אינו שישרתוהו השרת מלאכי של רבנות וריבו אלפים אלףלו
 עם א( כ ט"ג )ישעיה שנ' ישיאל אלא עס ואין מלך הדרת עם ברוב שנ' ישראלשל
 אם וגוי לאום ובאפם וגו'. נאספו עמים נדיבי י.( ט"ו )תהלים וכמר"א וגוי לי יצרתיזו

 רוח וקצר תכונה רב אפים ארך )כס( : תירתי טחן אפסיק אני גם טמני עצט!הפסיקו
 אולת טשפיל אפזם מאריך כי והאמת לחלקו, אולת ]מפריות[ פי' ז"ל י רש" אולת,מרים
 ועליה אפים אריכות של וו טרה יפה וכמה ובהתקצפו בהתרגנו אוהה מרים רוחוקצר
 הנאסרות מדות מי"ג הוא אפ.ם וארך טננור אפים ארך טוב ל"ב( ט"ז )לקטןנאמר

 ואמר לכעוס ברוחך תבהל אל ט'( ו' )קהלת ע"ה שלמה הזהיר וכבר ויעבור.נפרשה
 הכעס כן הגוף טחולי הנרכ כאשר 2 ן כס הח ] ואמר כסיגו יוציא רוחו כל י"א( כייס)לקטן
 כראי' טסנו מסתלקת חכטתו הוא חכם אם הכועס כל רז"ל אמרו וככר הנפשטחולי

 קנאה. עצמות ורקב מרפא לב בשרים חיי )ל( : בתירא דבני טעשה הך גניבפסחים5
 רזייל דרשו וכאשר קנאה עצטות ורקב חיותם ער ה'( ו' )יהושע טגז' הנוף רפאותכלוטי
 אין בלנו קנאה לו שאין וכל טרקיבין עצמותיו לנו בתוך קנאה לו שיש כל ' שואלבפ'

 והכבור והתאוה הקנאה 5 רז"ל אסרו וכנר הקנאה סדת קשה וכטה מרקיניןעצמותיו
 משובחת הקנאה ס"ט ויגיעות מכאובים רוב אך תועלת שום סביאה שאינהוכו'

 וגוי אל ביראת אם כי בחטאים לבך יקנא אל י"1( כ"ג )לקמן וכתיב הטקוםבעבורת
 מרפא לב בשרים היי ויי'מ חכמה. תרנה סופרים קנאם ארזייל6 והנה ממנהם ולמרצא
 נצורת הסך מרפא לב ויהיה ויבנה כמו שטעמו המזבח את וירפא ל'( י"ח )ס"אטמ'
 מרפא לב וי"מ חרבה. שטעטו נצורה כעיר ח'( א' )ישעיה מגז' שהוא י'( ז' )לעיללב
 חרף דל עשק )לאי : נה'יא7 ולא באל"ף ויהיה וקשה אכזר ולא ורפארפטן
 מככר אכיון וחוק עושהו חרף הדל שהעושק הפסוק פעם אביון. חונן ומכברועושהו
 העשיר לרושש היכולת בידו ואשר ועשירים דלים העושה השי"ת והואעושהו

 יקריה עליבא והטרחם לבריה8 עביר המורא לטסכנא דעשיק ותרגוטו הרש.ולהעשיר
 עצטו את וטכנד באביק העשק מעשה שעושה ]מין עצטו אלא הדל מחרף אינוכלוס'
 כ"ב( לזב )תהלים עייר צדיק. במותו וחוסה רשע ידחה ברעתו )לב( ]אביון[: חונן שהוא[]מי

 מיתת כי הרשע כטות חוסה שהצדיק לפרש נוכל צדיק בטותו והוסה רע, רשעחטותת
 הופיף לו הצר ובעת כאחז רשע ידחה פייא0' לעולם9. וסובה להם טונההרשעים
 במותו וחוסה וגו' דרכו תסלף אדם אולת ג'( י"ס )לקמן וע"ד בי"י!1 מעללמעול
 ו'( ל' )ש"א בדור וכאמור שימלטהו נשם חוסה הוא טות שערי עד מגיע אפי'צדיק
 טנית טקכלני כך לישעיה2! חזקיה אמר וכאשר ביני דוד ויתחזק וט' טאד לרודותצר
 הרחמים מן עצטו את ימנע אל אדם של צוארו על מונחת חרה חרב שאפי' אבאאבי

 מיתה שלאחר צדיק במותו וחומה פ"א טות. משערי מרוטטי י"ר( ט' )תהליםואוטר
 תטצא ]תנוח[ תורע. כסילים ונקרב חכמה תנוח נבון בלב )לנ( : הצדיקים מחסההוא

 אבית 6 ע"ב. קג"ב שבת 4 ע"ב. פ.1 8 א'. ד' הנפש מדות תקון ע" 2 משלי. מריש!
 באל"ף ונכתב רפיון ענין רפה שרשו שכתג יופ' מכלל ע,, 7 ע"א. כ"א ב"ב 0 כ"ח. מ'פ"ר
 מסכימה אינם מחברנו דברי 8 יונח. רבנו פי' זה ומין גשרים וויי היא רפה לב לו שיש מיכלו'
 דה,"נ ע,, 11 רלב"ג ע,, 10 מ"ח. פ"ה סנהדרין 9 לנפשיה. עביד הגי' לפניו היתה מולי התרשםלפי'
 להראב"ע. במיוחס ועי' עיא " ברכות 19 בה'. למעול ויוסף לו הצר שעת איתא: ושם כ"סכ"ח
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19 א סו, לג-לה. יהמשלי

 בקרבם תנוח ולא כסיל יוציא רופו שכל תודע כסילים ובקרב בלבו מנוחהההבטה
 את ובהשוכר !. קריא קיש קיש כלאנינה איסתרה במקומה שלא יוריענהאלא

 ת"ח בן ת"ח זה חכמה תנוח ננץ בלב דכתי' טה חנינא בר חטא ר' אטרהפועלים2
 טכ6ת כי הננון חכמת תורע כסילים בקרב פ"א8 ע"ה. כן ת"ח זה תודע כסיליםוכקרב
 וכל החושך מן האור כיתרון שהוא עליו יתרונו ומדעת החכם חכמת על מכרותייהנטיל
 כלומר נהם ויורע ט"ו( א' )שופטים מגזי תודע וי"מ6 בספריהם. ]1498[ נכריםהדברים
 לב שאטר והתכונן וכיתות, עצב לה יש הכסילים ובקרב טנוחה לחכטה8 יש הנכו!בלב
 י'( כ"ה )לקטן טנז' וחסר חטאת. לאוטים והמד גוי תרוטם צדקה )לד( : כסילים וקרבננון
 ]וחסודא אומא תיוטם צדקתא תרגו' וכך היא חסר י"ז( כ' )ויקרא או שוסע יחסדךפן

 ז' )ש"ב שכ' ישראל אלו נוי תיוסם צדקה ]אומי[ ר"א השותפי71 ובפרק תפאי[.רעמי

 שאומות וחמר צרקה כל חפאת לאוטים ותמר כאיץ אהד נוי ישראל כעמך וסיפ"נ(
 להוון די י'( ו' )עזרא שנ' בו להתנדל אלא עושים ואין להם היא חפאת עושיםהעולם
 עושין שאין יהושע ר' אמר ובן ובנוהי סלכא לחיי ומצלין שמיא לאלה נחותיםמקרבין
 וכן ונו' עלך ישפר מלכי מלכא להן ב"ר( ר' )דניאל שנ' טלכותם שתמשך כריאלא
 מ"א )לקטן שנ' בגיהנם %פל המתיהר וכל % להתיהר אלא עושים שאין ר"גאמר
 פנו( א' לצפניה שם מהנם אלא עברה ואין ודון בעכרת עושה שטו לץ יהיר זדכ"ד(
 צדקה אומן הטודעי ר"א לטודעי צריכין אנו עדיין ר"ג אמר ההוא היום עברהיום

 העולם אוטות שעושים וחסר צרקה כל חפאת לאומים וחסר ישראל אלו גויתרוטם

 נ'( סי )ירטינו שנ' בו אותנו לחרף אלא עושים שאין לעוה"ב להם הוא חפאתבעה"
 הקנה בן נחוניא ר' בקולו שסעתם ולא ליי'י חטאתם כי דבר כאשר י"י ויעשויבא
 לתלטיריו זכאי בן יוחנן א"ר חטאת ולאומים לישראל וחסר נוי תרומם צדקהאוטר
 לישראל וחסד צדקה נוחן שהוא 8 ומדבריכם מדברי הקנה בן נחוניא דברי אנירואה

 נוי תרוטם וחסד צרקה הפסוק משפפ גחוניא ]ר'[ ולדעת התם. כראי' חטאתוללאוטים9
 מנז' חפר טפרשים וכלם העולם אסות א6 ולאומים ישראל אלו ועי חטאתולאומים
 שוטע יחסרך פן כפעם הוא הפשטנים ולדעת עון יכופר ואמת בחסד ו'( פ"ז)לקמן
 נוסף ועור הל6 הפעמים כל דרשו 0' דשקלים ובפסיקת' כשככר. פרשתיכאשר
 היסודים ישראל הם מקפלים חטאת לאומים וחסד ישראל אלו גוי תרוטם צדקהעליהם
 עושים העולם שאומות חסר ד"א12 חומאים. שהם נשעה העולם טאומות 1'וחרופים
 לישראל הבש שאומר התם כדאית' וכו' טואב סלך מטישע טייל לישראל הואחטאת
 : בי ומורדים כחי טכירין אתם בי טוררין אין כחי טכירין שאין העולם אוטותבני
 לעבד תהיה ועברתו טשפטו טביש. תהיה ועברתו משכיל לעבר סלך רצון)לה(
 לרבר טעם ונותןטביש

סך*
 בלאק טדבר הטשכיל שהעבר אף. יעלה עצב ורנר חטה ישיב רך מענה)א(

 הטלך שיעצב עצב רבר אומר טניש ענר אבל הסלך חטת וטשיב ותחנוניפרכה
 קמחי חוקהלר"י ס' עיי 6 מכרת. גניי 4 ישה. רבנו עי' 9 ע"ב. פ"ה נ"מ 2 ע"ב. ס"ה ב"מ1
 פסיקתא 10 ולאומים. גכ"י 9 ומדבריהם. בכ"י 6 ע"ב. " ב"ב 7 שלחכמה. בכ"י 6 שקי.וקב
 ע"ג. ל"ת סנהדרין עי' 12 וחריפים. הסרים גכ"י 11 ע"ב(. י"ג )דף ג' פסקא נהנאדרב
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 א--פ פהמשי80
 : אף הכעס נקרא האדם נאף ותראה תעלה הכעם שטרת ולפי אפו,יעלה
 כ"ס( ה' )רנרים מנז' דעת תימינ אולת. יביע כסילים ופי דעת תיפזר חכטים לשון)ב(

 הוא הרי אולת יביע כסילים ופי היפים הדבר תתקן כלומ' דברו אשר כלהיפיצו
 כסילים ופי שנדעות המוצה מהדעת תבחר חכמים לשון ד"א לאולת. ומקורכמכוע
 יביע יבאיש א'( י' )קהלת סגז' יביע ויהיה האולת סכל הנבאשת הסדה מאולחיבחר
 די עיני טקום בכל )ג( : יבאש ממלת. בפעם קרוב אבעבועות מענין והוא רקחשטן
 שומעת ואוזן רואה עין מטך למעלה טה דע 1 שנאסר טה כענין ופופים. רעיםצופות
 ועיניו לרשעים, והפכו לצדיקים טוב נטול לתת 9 הארץ בכל טשופמות יני עיני כיוכו'
 אסיותא כתיגו' ברוח. שבר בה וסלף חיים עץ לשון מרפא )ד( ותבנתו: שכלוהם

 שנים יחיה שהאוכלו החיים מעץ נכבדת הלשון שרפואות הוא דחיי אילנאדלישנא
 סלף בה ושנר פעם תה כרוחו וכיתות כשבר הוא הרי ועיוות סלף כה וכשישרבות
 רוחו שגדול וגו' מחלהו יכלכל איש רוח י"ר( י"ח ),מן ע"ר ברוח שבר ואט'ברוח,
 ביר והיים מות כ"א( י"ח )לקמ! אמר אחר במקום והלא הגוף טחולי אדם שלונפשו
 ועוות פלף לשונו טללמד ולהתרחק מרע לשונו לרפאות לנלבב ישח ע"כהלשון
 ברוח הבא שבר ברוח שבר וי"מ גדולים. ובשברים רעים בתחלואים נפשו יסית אוכי

 מוסר ינאץ אויל )ה( : תרשיש אניות תשבר קרים ברוח ח'( מ"ח )תהלים ע"רקדים
 וע"ד ובערסה במרמה מעשיו כל לעשות יחכים פי' יערם יערם. תוכחות ושומראביו
 תוכחת: טטקנל גדול חכם לך ואין ערסה שכנתי הכטה אני י"ס( "')לעיל
 מניא דצדיקא בביתא כתרנו' נעכרת. רשע ונתבואת רב חם! ביתצדיק ]ש149[)ט

 לפי כן נקרא המעולה האוצר והוא יחסן ולא יאצר לא י"ח( כ"ג )ישעיה מגזיחילא
 כמו נקבה לשון בית ובא ביתו, נעכרת רשע ובתבואת ותוקפו האדם חוזקשהוא
 בית ובמדרשי השחתה. מענין נעכרת ומעם ביתה מות אל שחה כי י"ח( ב')לעיל
 י"י בהיכל מנשה שהעמיר בצלם נעכרת רשע ובתנואת המקרש בית זה רב חוסןצדיק
 ההוא הצדיק ב! יהיה אם ד"א נעכרת. רשע ונכיאת אטר כאלו ובתבואת מפרשאולי
 יזרו חכמים שפתי )ז( : ,ה את ויאבד זה יבוא לעשות והרשיע אביו סוסר שנאץאויל
 )שמות טנזי רעת יכתירו חן( קם"ב )תהלים כטו פעמו ]יזרו[ כן. לא כסילים ולבדעת
 של ששפתיהם הגורן את זורה הוא הנה ב'( ג' )רות טגז' וי"מ' זהב. זר י"א(כ"ה

 התבן טמנו להסיר הבר יורו כאשר ועקש נפתל עמו יתערב שלא דעת יזרוחכטים
 יפרשו אטר כאלו הרשת מזורה *.'ו( % )לעיל טגו' וי"מ6 ידיעתא6. ממלליןותרג'
 טגז' כן לא יהיה או הדעת. ולברור לזרות יורעים שאינם כן לא כסילים ולברעת,

 רשעים זבח )ה( : עמם נכון לא שלבם כלומר דוברות צלפחד בנות כן ז'( כ"ז)נמדבר
 ומררף רשע דרך י"י תועבת )פ( לדבר פעם ונתן רצונו. ישרים ותפלת י"יתועבת
 טררף ואמר תפלתם ירצה ע"כ יאהנ צדקה וטרדף זבחיהם יתעב ע"כ יאהב.צדקה
 שהיה חכם אותו על אמרו7 וכאשר פניך אחזה בצדק אני פ"ו( י" )תהלים ע"דצדקה
 ואמר פניך. אחזה בצדק אני שנ' מה לקיים תפלתו קודם יום בכל לעני פרופהפתן
 וט'. פוב מוכה שסוע הנה כ"ס( פ"ו )ש"א ע"ר רשעים זנה כנגד ישריםהפלת

 חסר שבידנו משלי במדרש 9 ט'. ט"ז בדהי"ב מקרא לשנא 2 מ"א. ת"ב אנות1
 מגרעין שבידנו בתרגום 5 'וגה. רבנו עי' 4 הזאת. הררשה ג"כ הבש ורש"י הפרשהמריש
 ע"א. י' ב"ב 7 זרה. שרש גתים מאיר ע,, 8טנרעא.
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81 פ-יה פו,טשלי

 הרשעים טן טבקש הב"ה אין י"י תועבת רשעים זבח וש"ה ק"א1 פי תליםובאגרת
 האש  וק רצות ישרימפ ותפלת כטפש הישרים תפלת מנקש ומהו עולה ולא ונחלא
 שנא' ובלק בבלעם מדנר ד"א וגו', ואתנה זבח תחפוץ לא בי י"ח( נ"א )תהליםאוסר
 ישרים ותפלת וגו' רשעים זנח נאמר ועליהם וגוי ואיל פר ויעל ב'( כ"ג )במרנרנו

 : ע"כ האלהים, איש לטשה תפלה א'( צ' )תהלים הח"ר ע"ה סשה תפלת זהרצונו
 אורה לעוזב באים רעים וסופרים משפפים יטוח. הוכחת שונא ארח לעזב רע מוסר5(

 מותו ופוכ תקנה לו שאי! ימות תוכחת ושונא יני דרך על טשניה שאינוהטצות
 יטות תוכחת ושונא 8. טומר רע בעיניו הוא אורח העוזב כי וגוי רע מוסר וייימטחייו.
 י"י נגר ואברון שאול 5א( : תוכחת שונא התשובה הטעכבים דברים מכ"ד אחרכי
 הטקום לפני גלויים עפר ויסודי עיפתה וארץ ואברון ששאול ארם. בני לבות כיאף
 וי( כנו )איוב אומר הוא וכן ב"א לבות שכוהן כייש' ב"א לבות כי אף בהם אשר וכלהם
 ע"כ סבין טחשבות יצר וכל פ'( כ"ח )דהי"א ואוטר לאברון כסות ואי! נגדו שאולערום
 שאול הטרדים. וסונ הפשעים טחלאת ולפהרו וחדריו לבו להכין הנלבב למשכיליאות
 אל 6 הוכח לץ יאהב לא )יב( : הגופות שם הנקברים עפ4 עפקי על רמוואברון
 ובעצבת פנים ייפב שטח לב 5נ( : טהם ויניח שיוכיחוהו שמפחד ילך. לאחכמים
 פונה כוהו ותהיה השטחה אותות נו תראה שמה שלט מי פי' נכאה. רוהלב

 כפי טתהלקת והשמחה פניו תאיר תייר לו מזדטנות שתאוותיו לאדם הלבושמחת
 )לקטן בהם הכא' הכסילים והם הכלה הזה העולם כהנאות שמהים נהם יש נ"אדעות
 ויש לב יכאב בשחוק גם י"ג( י"ד )לעיל ואוטר לב לחסר שטחה אולת כ"א(כתוב
 אשר השרידים והם הטובים והמשפפים והחוקים המצות נעשית ששטחים אדםבני

 לנ ובעצבת ונו'. צדיקים וגילו בי"י שמחו י"א( ליב )תהלים נאסר ועליהם קוראי"י
 ירעה כסילים ופי דעת יבקש נבון לב 5ד( : הטף כיש נכאה הרוח ואם נכאה,רוה
 כסילים ופי 6. פני תצהיל תורתי ם כ ח ה אטר וכאשר ובתורתו בדעתו ישמח tUS] ]לבאולם.
 הפטם בצהיבת שמדבר שלפניו הפסוק עם קשור זה פסוק כי פני הכתיב אולת,יראה
 תורה לו אין כי אולת ]1608ן ירעה כסילים ופני נכתב ולכך הלבבות שמחתמרוב

 יטי כל )פו( : שטיותא6 ימלל ותרנ' ואולת. טרמה לררך פניו משים כי פניושתצהיל
 והוא נחלקו השמה עשיר איזה 7 שארו"ל טה האטת תמיר. טשתה לב ופונ רעיםעני

 אפי' בחלקו שטח שאינו סי אכל פוב ויום ושמחה משתה ימיו וכל לנ פובהנקרא
 פסוק אחריו סמך וע"כ רעים ימיו וגל עני נקרא הוא וכסף זהב אלפי כטה 6יש
 הי ביראת מעת טיב 4צו(זה

-SINb 

 פ,י0 ד' )שופפים מגד טהורה בו. וטהוריה רב
 בחלקו. שמח שאינו כיון טטונו כל יועיל מה כי וכתיתה שנר ענין סיסרא את י"יויהם
 1וה תסיד משתה לב וטוב רעה אשה לו שיש טי זה רעים עני יטי כל שמתוגי סיובפי
 תסיד[ משתה לב ופוב איסטניס זה רעים עני ימי כל אומר ינאי ר' פובה, אשה לושיש
 תמיר טשתה לב ופוב קצרה שרעתו זה רעים עני ימי כל אמר ריי יפה, שרעתוזה
 אכזרי זה תמיד משתה לב ופוב רחמני זה רעים. עני ימי כל ואמר רחבה, שרעתומי

 קפהע המדרש ושכאן א' הערה שם העיר כגר ז"ל האנער והר"ש ב"ב פרשה ההלים צ"ל1
 בשלמותוככ"י
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 מץ-כ %,משלי82

 תחלת ווסת שינוי שטואל דאטר כדשמואל וי"פ שבתות איכא והא וכו' אומררונשל
 נלי6ת אף אומר טירא בן רעים עם ימי כל מירא כן כסי כתיב מעים.זחלי
 ואית' ע"כ. לכרמו, כרמים! טעפר לגגו גנים ממפר כרמו הרים במרום ננו נניםבשפל
 פנא תרגו' נו. ושנאה אבוס טשור שם ואהבה ירק ארוחת פוב )ין( : חלקי בפ'נמי

 רז"ל כלשק נקראת וכך שרותא ארוחת תרגום וגו', תמן ורחטותא דירקאחברותא
 הטלה שעיקר וי"מ8 תמיר. ארחת וארחתו ל'( כ"ה נ' )מלכים סגו' והואהסעודה
 עלי הנושאה בעבור ארוחה המנחה ונקראת למדני אורחותיך ד'( כיה לתהליםסנז'
 מגו' שלוחים וכן מקבלה ער אותה שמניחים נחה מגו' כן נקראת הטנחה וכןאורח
 פוב הפסוק ופעם אבוסים. ברבורים נ'( ה' )ס"א וכסו טפופם פעטו אנוטשלח.
 אבוס טשור הבורא אהבת שם שממנים מצוה סעודת כסו שם ואהבה ירקארוחת
 בסעורת עצמו אדם להרגיל שלא ע"ה שלמה והזהירנו הרשות פעורת כטו בוושנאה
 אין טצוה של שאינה סעודה כל עוברים4 אלו בפ' וכדאי' הוא ת"ח אם וכבשהרשות
 ארוחת לעני לתת פוב הצדקה בענין פ"א5 התם. וכדאי' וכ' ממנה ליהנות רופאית"ח
 ידעת וכבר בו, ושנאה זועפים בפנים אבוס שור לו טלתת ואהבה צהובים בפניםירק
 וטביאו ברחים פוחנו ויש העולם טן ומורדו פסיוני לאביו טאכיל יש ושאו"ל6טה
 פובה ונוי ירק ארחת פוב לבלעם רוה"ק א"ל בלק פ' תנהוטא דשא. העולםלהיי
 ורש"י שנאה. ע"י מקריב שאתה טשורים ומרורים מצות על במצרים שאכלוסעורה
 נקרא הבריאות כי ויי'םז רשע. של הפאת טשור שהניב עני של טעם קמץ ]כננד[פי'

 באכילת שנרגיל רפואותינו הנהגת על להנהירם ובא שנאה קורא והמחלהאהבה
 פעם וגה הטף על שככדים הכברים במאכלים ולא האדם על שקלים הקליםהמאכלים

 הבריאים דברים אפי' גסה אכילה על הגהיר אחר ובמקום שם, ואהבה ירק ארחתפוב
 ובהי מלא טבית הטאכל טיעופ זה בה ושלוה חרבה פת פוב א'( י"iae) 1באומרו
 ינרה פי' ריב. ישקיפ אפים וארך טרון יגרה חטה איש )יה( : נסה אכילה יוריב

 רינ ישקיפ אפים וארך ירך מתגרת י"א( ל"פ )תהלם מנז' בעולם מרניםויחרחר
 הפסוק ופעם ריב. טשקיפ ולפיכך טשיב אינו חרפתו שומע ואפי' סדתו עלשעובר
 דרך ~פ( : אפים ואריכות רצון לסרת ולהתקרב והחטה הכעם מסדת להתרחקלהזהירנו
 יוכל לא קוצים של שר לפמו יש באילו סלולה. ישרים וארח הדק כמשכתעצל
 משוכה הגרר נקרא וצנינים שכים והגתת הכרמים גדר שיעשו ולפי ולבוא,לצאת
 ישרים ואורח הקוצים. מסיס מין והוא ממשוכה ישר כחרק פועים ר( וי )מיכה]כמט
 זה עצל ררך שקלים8 ובפסיקתא וישרה. סלולה אלא מכשול בה איןסללה,
 טן ליה טתערא והוא סהכא ליה אתטעריא כוכין להדק מרטיה דהוה הרשעעשו
 ארטנך, אייתי גלגלתך אייתי נימוסיך אייתי טתהפך הרשע עשו הוא כןהכא
 חכם בן )כ( : י'( י"ר )הושע י"י דרכי ישרים כי הב"ה זה ם6לה ישריםואורח
 בן א'( )י' למעלה זה פסוק דוגמת אטר כבר אסו. בוזה ארם וכסיל אבישמח
 ארם[ כ"ח( ו' )קהלת כטו הכלל ]שם ארם פי'. ושם אטו חונת כסיל ונן אב ישטחחכם
 שנופים תאותם אחר הנופים ארם ]נני[ זה בכלל יתייחס רבות ופעטיס סא4אחד

 קדושין 6 רש"י. עח 6 ע"א. מ"פ 4 להראנ"ע. במיוחם ע,, 8 ע"ב. ק' 9 כרסו. בכ"1
 סעד. טשונה הלשון ושם א'( י"א )דף ב' פסקא רר"כ פסיקתא 8 ונקי. קב עיי 1 ע"א.*ש
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 עשיר נ1506[ יחד איש בני גם אדם בני גם החכמה הנפש אל ולא הארמהלתולדות
 בנכעון כאומר הגדולם הם איש וכני העם הם אדם בני כי ב'( מ"פ )תהליםואביון

 לכת. יישר תטנה ואיש לב לחסר שמחה אולת )כא( : ! ישראל ואיש י"ז( ב"ו)שופפים
 יישר תכונה ואיש טטש, בהם שאין דברים הבאי ברברי אלא שטח שאינו לב[]לחסר
 יועצים וברוב סוד באי! טחשבות הפר )כב( : ישרה בררך ללכת אורחותיו ששםלכת
 צריכה אינה א"כ תאסר ושמא יועצים ברוב תקום שהמחשבות הפסוק פעםתקום.
 סוד ד"20 בהפרתם. סבה הסוד שמלוי סוד באין טחשלות שהפר כן אינו דברהסתר
 וי"מ8 תקום. יועצים ברוב עצמה והעצה עצה בלא תופר הטחשבה כלומ' עצהכפו
 תחד אל בקהלם )שם( כמו שפעמו נפשי תבא אל בסורם י'( טייפ )בראשיתמנז'
 לאיש שמחה )כב( : תקום יועצים וברוב הפך סוד באין מחשבות הפר ויהיהכבורי
 שירים ]בזמן[ כלומי פל שמענה בזמן לאיש שמחה אימתי מוב. מה בעתו ודבר פיובטענה
 בפה. למוציאהם למוצאיהם הם חיים כי דרשו4 כאשר בלחש ילמוד ולא בתלמודוקולו
 בפסת פסח הלכות כלום' פוב מה בעתו שדבר בוטן פיו בטענה לאיש שמחהד"א"
 לשקול טשכיל לכל יאות הדברים בשאר וכן בחג החג הלכות בעצרת עצרתהלכות
 לאיש שמחה לחכמה6 בפרפראות ידבר. אז הפיב יתכוננו ואם העת ולפלסרנריו
 חיים ארח )כד( : בכתובות7 כראית' לאיש האשה חייבת מלאכות שבע פ.ובמענה
 ורצונו עצמו כל המשכיל הפסוק פעם טפה. משאול סור למע! למשכיללטעלה
 חיים אורח לה להיות ומהורה נקיה נתנה אשר האלהים אל למעלה רוחושתשוב
 כאבדן גופו עם נפשו תאבד שלא מפה משאול סור למען הבא העולם חייוהם

 ב'( ו' )ישעיה וכמוהו משכיל לפני למעלה היים ארח הכתוב משםפ וייימהרשעים8.
 טשכיל. לפני פעמו למשכיל כן לפניו טטעל שפעמו לו מטעל עומדיםשרפים
 נמלפו לטעלה שנסתכלו קרת בני למשכיל לטעלה חיים ארת לייא8 תליםבאגדת
 וירדו O,,s פ"ז )נמרבר שנא' למפה ירדו לטעלה נסתכלו שלא ואבירם[ ערתןואביהם

 א'( לייב )תהלם שנא' נטלא למעלה שנסתכל דוד וכן שאולה חיים להם אשר וכלהם
 נפלית לשמים עיני ל"א( די )דניאל שנא' ננכוכרנצר טוצא אתה וכן וט' טשכיללרור
 יצחק אברהם בני נטלפים למעלה כשטסתכלים להכ"ה שחייבו רשעים אס ומהונמלט
 אלא חיים ארח אין למשכיל לטעלה חיים ארח דר"כ10 ובפסיקתא כ"ש. לאויעקב
 ייסורין אלא חיים ארח אע ד"א וגו', בה למהויקים היא חיים עץ י"ה( ג' )לעיל שנ'תורה
 טסתכל שהוא לטי לטשכיל לטעלה מוסר, תוכחת "יים וררך כ"ג( ו' )לעילשנא'

 גאים בית )כה( : התם כדאית' וכו' הענין מן לטעלה כתו' טה תורה שלכמצותיה
 )תהלים טנז' והויו וגו' י"י נסתר רגיותנא ביתא תרגוי אלמנה. גבול ויצב ינייסח
 שנתרחק להזהירנו הפסוק ופעם ונתיצה הרם עלן וענינו מאהל ויסחך יחתך ז'(נ"ב

 השם ויהרוס שיסח סופו גאוה בו שיש סי כי הענוה לסדת ונתקרב הגאוהטמרת
 השם ויעמוד יציב רות ושפל דכא שהוא ומי י"י יסה גאים בית פעם וזה ביתואת
 אישה. בטות ונדכה נשכר לבה האלמנה כי ]אלטנה[ ואמר אלטנה גבול ויצב וזה גבולואת

 לקוח 6 ע"ב. נ"ר ע,רוצין 4 ,חיא אב, ע,, 8 רש"י. עי' 2 יונה. רבנו שריש ע,,1
 שלמותה כשגי רס"ג שביאר כמו 8 ע"ב. 3"ט 7 מבש. ע., 6 ע"א. ק"א סנהדריןמתלמור

 רש"ב. בהעחת וע'"ח ע"ב( קג"ב )רף נסג MPDD 10 ל"ג. צ"ל9
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 מתגאה. היאך פעטים שני השת! במעדר שעבר2 נמי תימא אני אחדי חנםהשו
 השם שיהא כרי עצמך השפל א"כ השפלים ומגביה גאש משפיל שהשם ירעהוכבר

 איש מחשבות טשפפו טעם. אמרי וטהורים רע סחשנות י"י תוענת )כו( :מגביהך
 ודברי נועם אמרי לידי לבא סופם פהורים וטהשבות כלום' טעם אטרי ופהוריםרע

 י"י אמרות ז'( י"ב )לעיל כאומ' הטהרה ע"י הבאים טעם אסרי הנקראים הםתורה
 ופהורים הגופנים המחשבות אלו רע טחשבות י"י תועבת וי"ס וט'. פהורותאמרות
 יחיה. מתעת ושונא בצע בוצע ביתו עוכר )כז( : הרוחנים הטהשבות א6 פעםאמרי
 הקצה אל שהגיע יהיה טחנות ושונא כיהו ולהשהית לעכור סופו נצע שהצע סיפי'

 כפיו וטיגיע שמים בידי מנונותיו שיהיו ]שרוצה[ והוא החמדה הרחקת בבחינת8אחרו!
 רעות. יביע רשעים ופי לענות יהגה צדיק לב )כח( : ]...[4 יחיה טתעת שונא וי"אואשריו.
 הצדק ]1618[ לב הניון כלומר להכנע שפעמו ספניו לענות ג'( י' )שמות פנז'י"מ

 אלא נכנע שאית דיו לא רעות יביע רשעים ופי הענוה, למדת להגיע כדי תמידלהכנע
 ענין ברוב החלום בא כי ב'( ה' )קהלת מנז' לענות וי"ט היום. כל רע רק רעותשמביע
 ענין בלא ירבר ולא לענות יהגה צריק לב אטר נועם אמרי ופהורים הקרים אשרועל
 שהוא ימיט למטת י"ב( צ' )תהלים קדים פתת י"ז( ט'יג )יחזקאל כפלם שםוהוא
 ויען א'( ד' )אסב מגזי לענות לפרש ונוכל לענין. כמו לענות וכן ימס למניןכמו
 הוי ע"ד רעות יביע רשעים שפי אחר לענות יהגה צדיק לב הפסוק ופעםאליפז
 )ישעיה כמו רשעים פי ויהיה לאפיקורס6, שתשוב מה שתדע כדי הורה ללטודשקוד
 ויבין יחשוב לענות יהנה צדיק לנ פי' ז"ל ורש"י ונחפא8. קצפת אתה הן ד'(ס"ד
 לב כלומ' בתודה לי"י ענו ו'( קמייז )תהלים מגז' פ"א דבר. שישיב קודם יענהמה
 טענין לפרש נוכל וגם ונגון. זמר כשמוע ברנריו ישמע שומע שכל לענות יהגהצדיק
 כל אותו לענות יהגה צדיק לב פעמו ויהיה פי' שכבר סמה אחרת וע"ד אליפזויען

 צדיקים ותפלת טרשעים י"י כחוק )כס( : 7 תשובה חצי חנם שאלת ע"דשוסעו
 י'יי רחוק כן כעבור לענות יהגה צדיק ולב רעות יביע רשעים שפי בעבור פי'ישמע.
 י' )שם כמד"א ישמע צדיקים ותפלת רע, יגורך לא ה'( ה' לתהלים כמד"אטרשעים

 תפלתם לענות יהגה שלבם וכיק אזנך תקשיב לבם תכין י"י שסעת ענוים תאותי"ז(
 ותפלה עיקר כל תשובה עושים שאין א6 מרשעים י"י רחוק במדרש8נשטעת4
 שמועה לב ישמח עינים מאור )ל( : הציבור עם טתפלליס שהם בשעה ישמעצדיקים
 עצם. תדשן טובה שמועה כן לב ישטח עינים טאור כאשר פי' עצם. חרשןפובה

 לנו ומשטחת אדם של עיניו שמאירה התורה זה לב ישמח עינים מאורובמררש9
 תוכחת שמעת אוזן )לא( : ע"כ לב טשטחי ישרים י"י פקודי פ'( י"פ )תהליםשנ'
 תמיר שיוכיחוהו וחכמים קנים במושב לשנת חפצה היא כי תלין. חכמים בק-בחיש
 חכטים אל לו הוכח לץ יאהב לא י"ב( )כתוב למעלה שאמר סה הפך חייםתוכחת
 כ"ד( כא )שמות נאמר ושן ורנל בעי! שהנה תוכחת גדולה כמה ולטד צא ילך.לא
 לו וטחן בשוק הנמכר כעכר אותו ששמין הכז"ל0! ודרשו ]וטי[ שן תחת rw עין תחתעין

 בחינת. בכ"י 8 שמעבר. בכ"י 2 הכניעה. שער וחווג'ה הגאוה שער הפניני שבחר1
 אתה הפשפש פה שגם ר"ל 6 י"מ. מ' a"D אטה פרקי 9 הפירוש. הנראה כפי חסר כאן*

 ובכ"י שם, 9 משלי. מררש 8 החכמה. שער ההגיגים מבחר 7 חטאי. שאנחש אחרקצפת
 ע"ב. מ"ג ב"ק 10 ל"א. לכתוב הפירוש בסוף בטשת מחץ המררתבלעג
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 ,גל שהפסירו למה כך וכל כ6 דמי לו נותן חרשו אם אבל שהסמירו אנררמי
 כלומ' לב. קונה תוכחת השומר נפשו מואס טומר פורע )לב( : עוה"ב לחיי המביאתוכחת
 החכטה קונה לב קונה תוכחת ושומע ימות, תוכחת שונא י'( )כתוב למעלהכאומר
 י"י יראת )לנ( שנ' ולענוה וליראה לכבוד זוכה בה עוסק שהוא ומתוך בלבהנתונה
 וקודם וחכטה מטומר באה היא יני יראת הפסוק וטעם ענוה. כבור ולפני חכמהטוסר
 נאון שבר לפני "'ח( ת"ז )לקטן וכטוהו כבוד לידי הביאתו שהענוה ענוה היתהכבור
 פרי והכבוד הגאוה פרי שהשבר שנר לידי הניאו שהגאון גאון היה השברקודם
 נדול לכנור הגיע אפיי ענוה כבור ועם שפעמו ענוה כבור ולפני לפרש ונוכלהענוה.
 אמתך את תתן אל פ"ז( א' )ש"א וכמוהו בכבודך לבך יגבה ואל ברך ושפל ענוהיה
 1: )?( י"י עמה ישונה שלא בליעל בת עם שפעמו בליעל בתלפני

מז.
 טערכות כטה בלבו עורך האדם פי' לשק. מענה ומה' לב מערכי לאדם)א(

 להוציאם יוכל ולא וטחשבהו מערכתו כפי בפה להוציא כדי מחשבות כטהוחושב
 וע"ד היא אלהים מחת כי לשון מענה ומי"י והפעם אלהיי סיוע לו היה לא אםולהשינם

 רבים לשון מערכי ואמר למודים, לשון לי ]נתן[ אלהים י"י ד'( ב )ישעיה הנביאמ"ש
 אחר. במענה לפועל יצא ואז מערכות כטה בלבו יערוך קודם כי יחיר לשוןומענה

 כרשותו הב"ה ברא דברים ששלשה אסר יצחק תולדות אלה פרשהובתנחומא
 והחותם והאזנים העינים ברשותו אינם וג' והרגלים והידים הפה ]הם[ ואלו אדםשל

 הכנה כשא"ל9 טמשה טנין רנלים ברשותו אינם ברשותו שהם אף חפץונשהב"ה

 מה א"ל תשלח ביד נא שלח י"ג( ד' )שם א"ל ואשלחך לך י'( ג' )שטותלמשה
 ובירמיה, כיונה מוצא אתה וכן במוכחו שלא והלך עמד ברשותך שרנליך סנוראתה
 שידך סבור אתה מה הב"ה א"ל הנביא עדו נגד ירו שפשט מירבעם מנייןידים

 וזה יעקב את ,לל חושב זה ומיצחק מבלעם מנין הפה ירו, יבשה מידברשותך
 עמדו מיד ברשותכם פיכם מבורים אתם מה הנ"ה א"ל ישראל את לקללחושב
 יודע שהשם ]1515[ להודיענו בא פ"א4 וגוע. לב מערכי לארם הויובירכום

 בלשונו מענה שכונן קודם א"כ לשון nlpD ומיני לב מערכי לאדם שהריהטחשבות
 ידעת י"י הן בלשוני מלה אין ד'( קל"פ )תהלים אומר דור וכן מחשבתו ]השם[ירע
 מדותיו כי 5 שחושב מי שהוא י"י. רוחות ותוכן בעיניו זך איש דרכי נל )ב( :כלה

 המחוקנים. הם מי היודע הוא יני רוחות ותוכ! וישרים זכים שהם בטבעו בהםשהורגל
 ותוכן ד"א' אחד. בקו"ף או בכ"ף ומתוקן עלילות נתכנו ולו ג'( ב' )ש"א מנז'תוכן
 י"י אל נל )נ( : ע"כ אלהי בסיוע לעובדו הלנבות לכוי! יכולת שבידו י"ירוחות
 הזה הדבר בגלל כי י'( פיו )דברים מענין לפרשו נוכל גל טחשבותיך. ויכונומעשיך
 . מעשה לירי לצאת מחשבותיך שיכונו שכרך ויהיה השם על מעשיך סבות תןכלומר
 יני על השלך כ"ג( נ"ה )תהלים כפעם היום אלי גלו ל"ד( י"ר )ש"א טנז' גלוי"מל
 ואינו בעיניו עצמו שמחכים השופה זה בעיניו זך איש ררכי כל במררש8 וגו'.יהבך

 מהכתוב ובסיוע דברים בהרחבת שלפנית בתנחומא 3 באש. בכ"י 2 כנראה. כאז כ"ס'
 ,ותר 6 רס"ג. פירוש ע" 4 קמ"ה. הערה כ"א סי' שלו בתנחומא רש"ב הערת ועי' י"ביכ'
 משלי. מדרש 8 ונקי. קב ע,, 7 ימה. רבינו ע,, 6 חושב. איש שכל היה:טוב
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 מחשבותיו לו סכי! הב"ה על לבו טחשבות שטשליך מי אנל י"י רוחות שתוכןיורע
 רעה. ליום רשע וגם למענהו י"י פעל כל )ד( נ ונו' טעשיך י"י אל נל נאסרלכך

 בישא. ליוטא נסיר ורשיעא ליה דטשתמעין לאילק דאלהא עובדא כלהקתרגו'
 למענהו. י"י פעל כל שנ' בראו לכבודו בעולטו הב"ה שברא טה כל סר"נ!וניוורא
 הענין השם למען כלוטר השם על מוסב למענהו מפרש כתבי2 כל פר' בשבתוכן

 ליום רשע ונם וגוי נראתיו ולכבודי בשטי הנקרא כל וי( ט"נ )ישעיה כמד"אלכבודו
 שנ' טתעלה ברשעים דין עושה כשהב"ה ז"ל5 דרשו וכאשר הוא לטענהורעה

 כלומר הפועל על מוסב למענהו לפרש ונוכל והתקרשתי. והתגדלתי כ"ג( ליינ)יחזקאל
 )קהלת וע"ד בו יש ענין אלא נברא לתנם לא בראו לסענהו השם שפעל פועלכל
 לטענהו רעה יום וגם מעמו רעה ליום רשע וגם בעתו, יפה עשה הכל את י"א(נ'

 רק. דבר אי! כי לרשע רעה יום וגם הפסוק וטשמט הרשע פקודת יום שיהיההוא
 עושה אינו שאמ רעה ליום רשע וגם תורה פועלי אלו למענהו י"י פעל כל טדרש'נ

 עשה הכל את לטענהו י"י פעל כל תלים6 ובאגדת גיהנם. של לדינו מוכ!תשובה
 פעלו עליו העיד ד"א6 בתודה. לי"י ענו ז'( קט"1 )תהלים כמד"א קלוסו כשנילהב"ה
 אלו כל פ"אל שקר. עד ברעך תענה לא פ"ז( כ' )שמות כטד"א בנורותיו עלמעיד
 תובות מהשבות בלנו עורך כשהאדם ונו' לב טערכי לאדם ביהד קשורים פסוקיםדי
 תמידית עליו השם והשגחת ונקי זך ההוא האיש יקרא וא, בם לדבר השם יסייעהואז
 והנקי הוך איש דרכי כל תמיד השם בעיני נלומר בעיניו זך איש דרכי כל פעםוזה

 נל האיש לנכח לומר יאות א"כ י"י רוהות תוכן טעם וזה רוחו ולהכין עליולהשניח
 בכסה טוצא שאתה וכסו הוא הזה האיש למען י"י פעל כל כי וע' טחשבותיך עייאל

 ליום ישע וגם טתקייטת אחד צדיק בשביל העולם נברא אחד צדיק בשביל אז"למקומות
 )תהלים הרשע נדם ירחץ פעמיו נקם הוה כי צדיק ישטה הוא הזה הצדיק ~tyaרעה
 מורה הענין אין בעיניו זך איש דרכי כל פסוק רק הפסוקים בכל הוא נכון ופי' "'א(.נייח
 : זה פי' לדעת קמוצה להיות לה והיה פתוחה הוי"ן זך במלת כי ועוד הפי'על
 המדה גנות בספור האריכו טסוטה8 נפ"א ינקה. לא ליד יר לב גבה נל י"י שענת)ה(

 כלם העריות על בא כאלו רוח גסות בו שיש אדם כל אמרו הדברים כללהזאת,
 קימעא רוה ואפי' לבוא לעתיד ננער עפרו ואין טתטעט ולסוף נטה בנהיגאלו
 על הכא ]כל ינקה לא ליד יד ו"ל9 ודרשו נפסד. ולסוף נשסעת תפלתו ואיןעוכרתו
 )בראשית 1ביה[ דכתיב ע"ה אבינו כאברהם וארץ שטים להכ"ה הקהו אפי' איש[אשת
 תורה קבל אפיי ד"א גיהנם, של סדינה ינקה לא וגו' י"י אל ירי הריסותי כ"ב(י"ר
 של טרינה ינקה לא לסו דת אש מיסינו נ'( ל"ג )דברים בו שנאמ' כמרע"ה ס.ניטהר
 יכפה בסתר מתן י'ד( כ"א )לקטן ביה דכתיב בסתר צדקה עושה אפי' ד"אניוונם,
 ואולי הפשט, ע"ד ליד יד טעם למעלה10 פי' וכבר גיהנם. של טדינה ינקה לאאף
 אל יד בחבוק טהרה בקל ליר יר שטפרש עוכרתו קיטעא רוח אפי' רז"ל לזהרטזו
 נגד טרה כלומ' הלק!1 לפרש נוכל וגם בה שפי' טהפשטים אחד הוא זה פעם כייר

 ]1628[ שנתגאה במה ]פרעה[ בשלה פרשת בתנחומא מצי' וכןסדה

 ועי' קמ"ח. שרשה ןמדרשסשל'. כ"ד. פ' רבה 13יקרא ע"ב. 2קט"ו ע"א.יל"ח
 יר שפירוש ר"ל 11 כ"א, י"א לכתוב 10 8שמ. ע"ג. 8ר' להראב"ע. במיוחס זעי'מאירי.
 ל"ר. מ"ג כבראשית למשל כמו הלקבמו
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 ר'(, ט"ו לשם בים ירה וסילו פרעה מרכבות טמנו נפרעו ,'( י"ר )שמות בחור רכב פאותשש
 )שם עיניו את וינקרו לפיכך ג'( י"ד )שוממים בעיני ישרה היא כי לי קח אותהשמשון

 במלאכיו נתגאה סנחריכ שערו, ע"י ממנו ונפרע בשערו ]נתנאה[ אבשלום כ"א(,ק"ן
 ל"ה(, שם )שם י"י טלאך ויצא לפיכך 1 אדני חרפת טלאכיך ביר כ"ג( י"פ )טיבשנא'

 )שם ואומר י"ג( י"ד )ישעיה אעלה השמים ]בלבבך[ אטרת ואתהנבוכרנצר
 יכופר ואטת בחטר )1( התם: כדאית' ונוי תורר שאול אל אך פ"ו(שם
 בית עון יתכפר אם י"ד( ט א' )שמואל אוטר הכתוב טצינו טרע. סור ה' וניראתעון
 מתכפר וטע"פ בתשובה אבל מתכפר אינו ומנחה בזבח וייל2 ודרשו ומנחה בוכחעלי
 הפסוק תחלת על טוסכ לפרש נוכל מרע[ ]סור וגוי. עון יכופר ואמת בחסד פעםתה

 אחר ענין לפרש ונוכל ירח. שטש י"א( נ' )חבקוק כסו ובא טרע וסור8 י"יוביראת
 היראה כי מתהלתו הירא ענין הפסוק ובסוף השב החופא ענין הפסוק בתחלתהזכיר
 ישלים פעם אתו. ישלים אויביו גם איש דרכי י"י ברצות )ז( : טרע שיסור לוגורסת
 שמצם כטו אתו להשלים אויביו כלב יניא איש דרכי ]הי[ ברצות כי השם עלמוסב

 אז"ל' וכן וגו' עטך י"י כי ראינו ראה כ"ח( ב"ו )בראשית ליצחק אוסריםפלשתים
 כל זה פסוק פעם ויהיה טלמעלה אוהבים לו יש מלמפה אוהבים לו שיש מיכל

 הבריות שרות כל W"DS תשלום היטנו נוחה הבריות רוח היטנו נוחה המקוםשרוח
 הורה אין אם במשנה בנה זה תלוים אנות במס' דברים כמה שיש כמו וגו' הימנונוח
 אתו ישלים אויביו נם ירושלסי6 תרומות ובטם' תירה. אין ד"א אק ואם ד"אאין
 ה' )איוב ע"ר ויהיה ע"כ נחש זה אומר לוי בן יהורה רי רע כלנ זה אומר מאיררי

 שאטר הפה וגו' איש ררכי י"י ברצות ובתנחומא לך. השלטה השדה וחיתכ"ג(
 ויהי בפ' ע"כ אתכם אשלח אנכי כ"ד( ח' )שם ואטר חזר אשלח לא ב'( ה')שמות
 ו'( וי )מיכה כטד"א אשתו זו וגו' איש דרכי י"י ברצות רנה6 ונפסיקת'בשלח.
 זה אויביו גם הטוב יצר זה איש דרכי "יי ברצות ד"א וגו', ביתו אנשי אישאויבי
 בפסוק האמור איש מלת על טוסכ אתו ישלים וי"מ בארוכה. התם כדאית'יצה"ר
 איש דרכי י"י ברצות כלומר עון יכופר ואטת נחסד העליון הפסוק עם קשורויהיה
 הבירו את שירצה שליסה תשובתו תהיה ואו בו להיות צריכה זו טרה גם תשובתוע"י
 אשר המילה את והשיב הבירו את נול ואס אתו ישלים אויביו נס הה"ר לו המאאם
 : טשפפ בלא תבואות מרוב בצדקה טעם מוב )ה( כי מלהשיבה עליה יחסול ולא 7גזל
 שלא צערו יבין ויני 6 הראוי דרכו יחשב צערו. יכין וה' דרכו יחשב ארם לב)פ(
 הנרירה מצויה אדם שניד אותו מסייעין לטהר הנא 8 שאסרן כררך ויעזרהויכשל

 הפוכה נחירתו שתצא אלהי סיוע לו יהיה הישרה הדרך ויברור יבחור אםוהחקירה
 יורעים דקסטים כטלאכת פ.ו. יתעל לא בטשפט סלך שפת. על קסם ~( : פועללידי

 להניר שפתיו על קסם כאילו המלך כי טספר והכתוב הנעלמים והדבריםהעתידות
 זה וכל ]פית ימעל לא כטשפפ ע"כ שקר יפעון ואיזה אמת יפעון ,ה אי הדין נעליאת
Y1'Dלא הטלכים טאיטת ועוד המלכים ניד מסור שהטשפפ לפי השם מאת אלהי 
 היוצאים הדברים נאים וכמה הטלך טן יכחד לא דבר כל כי אטת אלא לפניהםיפענו

 אבות לפרקי אבות ימגן רש"' ע" 4 שר. בכ"י 8 ע"א. ק"ה ,במות 2 אית, בכ.11
 ב'. ל"ת .ימא 8 כ"ג. ה' ג1יקרא רקרא לישנא ז בשלח. ויחי פיסקא 8 ח"ז. פ"ח 6 שי'.פ"נ
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 במשפפ מלך שפתי על קסם לותר לו נאה זונות נשים שתים השופת כי עושיהםטפי
 הפלס כי י"טי כים. אכני כל מעשהו ל% משפת אאומ פלס )י8( פיו: ימעללא

 באמונה בהם לשוקל טוב שכר נותן שהשם לשם מעשיהם טשפפ כים וגונניוהטאזמם
 פסוקים ודי שלפניו הפסוק בין מיצוע נכנס הוה והפסוק במרטה, בהם מהשוקלונפרע
 לפרש ויש לדבר מעם לתת ויש למלוך הראוים המלכים בעניני שמדבריםשאחריו

 אלהי סיוע זהו ונוי מלך שפתי על שקסם טה שלפניו לפסוק פעם נתינת הואכי
 ומאזני פלס פעם וזה המשפפ אלהי הוא כי בארץ וצדקה משפפ החפץמהשם
 וזה הבישנות ועל הקלות ועל ההפורות על הארץ כל שופת הוא כי וגו' לי"יסשפפ
 וחצי וליפרא ככר משקל ששוקל הוה כשקל כים ואבני ומאונים סלם שהזכירפעם
 תומן וחצי ותום! ]1625[ ורובע תרקב והצי ותרקב הסאה ורביעיתליפרא
 לא לפעמים אבל ברוב זהו לומר וגו' מלך שפתי על קסם שאמר לפי ד"א8ועוכלא2.
 טעשהו לי"י טשפפ ומאזני פלם המשפט זולתי אבל משפפ יפו אז יבית ולאידעו
 מודר שאדם שבמדה לומר וגו' משפפ ומאזני פלס פעם לפרש ותכל כים. אבניכל
 הכר ל"ב( ל"ז )בראשית לאביו שאטר ביהודה שררשו מציפ וכאשר לו מודריםבה
 הבה נ'( י"א )שם אמרו הם הפלנה דור באנשי וכן נא4 הכר ב"ה( ל"ת ~2ם א"לנא

 במקרא רברים בכמה כשתדקדק וכן נררה6 הבה 1'( שם )שם לפיכך לבניםנלבנה
 : המלוכה כסא פי' כסא. יכון בצדקה כי רשע עשות מלכים תועבת ~ב( : כןתמצאם
 יאהב ישרים דברים ודובר מעטו יאהב. ישרים ודובר צדק שפתי מלכים רצק~ע(
 הרי מות מלאכי יכפרנה. הכס ואיש מות מלאכי מלך חטת )יד( : מהמלכים אחרכל
 וכפר י"ח( כ"ח )ישעיה טנז' ויבפלנה יסירנה פי' יכפרנה חכם ואיש מצוה כשלוחיהוא

 אויביו נפלו מערב ממלכי אחד מלך כי הטוסר6 מליצי ואמרו טות, אתבריתכם
 מה אתה עשה שבחרת טה עשה הטרא הנה מחכמיו אהד א"ל להורנם ורצהנידו

 להתחנן אחר הכם התחיל וכ! כן המלך בעיני הדבר וייסב עליהם לרחם השםשבוחר
 אתה לך חטאו אלה הנה ויאמר ויען למלך שחטאו אנשים בעד אחר הטלךלפני
 המלך חטת לכפר יודע בחכמתו החכם באמת כי הטלך להם ויסלח סליחתך תהיהטה
 )תהלים כתי' מה ראה הב"ה המלכים טלכי הטלך חמת והלא נועם, אמרי רבשבצוף
 סלך המת ק"ו ונו' לפניו נפרץ עמד בהירו משה לולי להשטירם ויאמר כ"ג(ו'ו
 אצל ילך כיהו בתוך חולה לו שיש כל חטא בר פינתם ר' דרש פהלי!8 יש ובפ'ביוז.
 כעב ורצונו חיים טלך פני באור )סו( : וגוי טלך הטת שנ' רחמים עליו ויבקשחכם

 וטלקוש לעולם מפר המביא כעב טלקוש כעב ורצונו חיים פניו בהסברתמלקוש.
 המלך המת סיפור ופעם המאוחר, המטר והוא ומלקוש יורה י"ר( י"א )דבריםמענין
 הדברים לעשות ושנשתדל אותו המכעיסים סהרנרים שנתרחק להזהירנוורצות

 כטה אחת ]על הניה המלכים מלכי מלך לפני כך ב"ו מלך לפני ואם אותושמרצים
 לו מאיר שהב"ה מי חיים טלך פני נאור בהעלותך פרשת ובתנחומאוכמה[.
 : תכסף נבחר בינה וקנות מחרוץ פוב טה חכמה קנה )פז( : לו הם חייםפנים

 הוא וכן מרע סור ישרים[ ]מסלת דרכו. נוצר נפשו שומר מרע סור ישרים מסלת)ין(.
 עי' 5 הלח. מדות עם משקלים פה נתערבבו ואמנם ע"א, קט"ז ב"ב ע" 2 ולב"ג. ע,,1

 שטר הפנינים מנחר ע,, 6 ת"ג. דשירתא מס' מכילתא 5 פ.ה פ' רבה4גואשיח
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 שבר לפני )יה( : המצות דרך והוא דרכו נוצר נפשו שומר ', סלולה ישרים וררךאומר
 כי  הרוח גסות נו שהיה בירוע tlsW~1 שכר לו שבא מי רוה. נכה כשלן ולפנינאון
 ענוים את רוח שפל טוב )ים( א"כ והכשלון, השבר רוח גבה ופרי השכר הגאוןפרי
 משה ואפר, עפר ואנכי כ"ז( י"ח )בראשית אמר אברהם הלא גאים. את שללמחלק
 דוד אנכי, ימיני בן הלא כ"א( ט' )ש"א שאול מה, ונחנו ח'( ט"ז )שטותואהרן
 שפל בטנשה. הדל אלפי הנה שיו( ו' )שופטים גדעק איש, ולא תולעת ואנכי ז'( כ"כ)תהלים
 : הטחנה קול בשפל ד'( י"ב )קהלת וכטוהו יקר יתנו מ( א' )אסתר נשקל דבר שםרוח
 דבר אחרית מסתכל שמתבונן אשריו. בהי ובוטח טוב ימצא דבר על משכיל)כ(

 ומשכיל בעניניו משתדל שהוא אע"פ וס"ט פונ ימצא ואז הנולד שיראהטראשיתו
 בבעליה הגדולה יתלה שאז אשריו כי"י ובוטה הה"ר הבמחק במדת יחזיק רבריועל
 לקח. יוסיף שפתים וטתק נבון יקרא לב לחנם )כא( : הש"י מאת ידו ועצם כחו כיוירע
 הסטעים8 לקח יוסיף שפתים וטתק הבינה2 ]היא[ לנו ממקור האדם שמוציא החכמהכי

 אוילים ומוסר נעליו שכל חיים סקור )כב( : שוסעיו כל ,ח יוסיף במעטיםוממתקם
 ד"א לוקלון6. לוקח שיוסרלץ מי4 וכל לו אולת האוילים את מוסר המלמד פי'אולת.
 לשסוע בני חרל ז"ל7 רם"ה פי' וכן עצטה. אולת הוא מוסר האוילים' שקוראיםטה
 י"פ )לקמןמוסר

 כי"
 מאמרי מכיאךלשגות הוא כי מוסר הרשעים שקוראים טה לשמוע חדל

 הטאמינים דעת לפי נביאים הנעל נביאי נקראו כאשר דעתם לפי מוסר ונקראדעת,
 ועל פיהו ישכיל חכם לב )כנ( : עונדיהם רעת לפי אלהים נקראים הצלבים וכןבהם
 ]1638ן הנחמדים הדברים כי פועל ופיהו פעול הלב לפרש נוכל לקח. יוסיףשפתיו
 ופיהו פועל הלב לפרש ונוכל לקח, שפתיו על ויוסיפו הטובה מחשנתו עלסורים
 יוסיף שפתיו ועל ירבר ואז היצב מחשבותיו יכונן כי פיהו ישכיל הארם לב כינפעל
 משכיל שהוא השנים מלאת לפי ל'( ב"ר ייקרא מענין פיהו ויייט הנוכר. הלבלקח
 ראשונה היושבים בכסילים כן שאין טה גדולים בטקום לשבת מתגאה ואינופיהו

 אטור מוב כי ז'( כ"ב )לקטן ואומר עליהם צווח והכתוב ובוז בגאוה ]ויו"רים[בטעלות
 נועם אטרי רכש צוף )כד( : עיניך ראו אשר נריב לפני טהשפילך הנה עלהלך

 פיהו ישכיל חכם לב כי שלפניו פסוק עם קשור זה פסוק לעצם. ומרפא לנפשמתוק
 כי הוריתיך וכבר לעצם9. וטרפא דבש כצוף הנטשלים לנפש טתוק טעם אטרילדבר
 ומתוקים י"א( י"מ )תהלים אומר אחר במקום והלא בקט! הגדול לפעמים תולההכתוב
 נאסר בדבש והלא הרכש על תורה לדברי יש טובות טעלות וכמה צופים ונופתמדבש
 והנית חי( א' )יהושע ]כתיב[ תורה ובדברי פוב לא הרבה דבש אכול כ"ז( כ"ה)לקטן
 עומדת תורה לוטדי והנאת שעה לאחר נפסקת הדבש אוכל והנאת ולילה יוטםבו

 ראיתי תכלה לכל ל"ו( קיי'ט )תהלים שחברתי תהלים בפירוש פי' וכן עדלערי
 תאוות לכל כלתה וגם נכספה נ'( פ"ר )תהלים דור ותכל ל"פ( י"נ )ש"ב מעני! וגו'קץ

 : הפסק מבלי מאד תאוותיה רחבה התורה שהיא מצותיך אבל קץ ייק העולםוהנאות
 אחרת פעם זה פסוק אמר כבר טות. דרכי ואחריתה איש לפני ישר דרך יש)כה(
 פיהו. עליו אכף בי לו עטלה עטל נפש )כה 6 מטוך הנהו ופירושו י"ב( י"ר)לעיל

 הכינה. ככ"י 2 י"מ. ט"ו נמשלי והוא ישרים וארח שצ"ל ונ"ל מצאתי לא כוה מקרא!
 ר"מ היא 7 האפלים. בכ"י 6 ז'. ט' לעיל דקרא לישנא 6 מה. גכ"י 4 המתעים. גכ"י8

 לטצמ. ומרפא לנפש מתוק גמרות גכ"י 8המאירי.
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 ואינו ישר זה כי 1 ותופשים רוחם צרכי ומניחים גומם נצרכי ועטלים משתדלים ישכי
 העטף נפש כי הפסוק וטעם יכבר לא עליך ואכפי ז'( ל"ג )איוב טגז' אכף ופעםכן.

 שוה ליטור2 פי' ומר יום. נכל אכילה לו לבקש וכופהו אכפו פיהו כי לצרכועמלה
 הזה נעולם עטל הוא וגוי לו עמלה עמל נפש קרא מאי אבורימי8 בר יצחק רבאמר
 4 נברא לעטל אדם ]כל[ אוטר אליעזר ר' הנא, לעולם לו עוטרתותורתו

 לעטל אם נברא ]פה לעטל אם יורע איני יולד לעטל אדם כי ז'( הי )איובשנא'
 ועריין נברא פה לעמל אומר הוי פיהו עליו אכף כי אוטר כשהוא נבראטלאכה
 חי( אי )יהושע אוטר כשהוא שיחה לעמל אם תורה לעטל[ אם יודעאיני
 דאמר והיינו נברא תורה לעטל אוטר הוי מפיך הזה התורה ספר יטושלא
 ונוכל דאורייתא, ררופתקי והוי לרוכי טוביה נינהו דרופתקי גופי כולהורבא
 לשון לרבר פיהו שכפהו וגו' 6 עמלה עטל נפש הפסוק עם זה6 פסוקלפרש
 ואולי האי וכולי ונמצות נתורה לעמול צריך ע"כ תועלת נו שאין אעפ"יהרע
 צרבת. כאש שפתיו ועל רעה כרה בליעל איש )בז( לו מטוך ולכן זה רבר עללכפר
 שפתיו ועל בארוכה. חכז"ל בה רברו וכבר הרע לשון של זו מרה קשה כמהלהודיע
 כסו רעה כורה פעם או רעה שחת כורה הכתוב וטשפט שפתיו6. וקרי כתיבשפתו
 בלנו וחותר וחופר חורש הבליעל זה כן בארץ תלמים חופר ההורש כי רעהחורש
 : ודולקת צרבת כאש שפתיו על והיא בה לדבר לפועל להוציאה רעהטחשבת
 איש פ"כל רבה כבראשית אלוף. טפריר ונרגן טדון ישלח תהפונות איש)כח(

 דברים שריק ונרגן טרון ושלח נוראו של שכלבו דברים שהפך נחש זהתהפוכות
 תבירו על המתרעם הוא נרגן פעם עולם. של אלופו שהפריד א6ף טפריר בוראועל
 ]אומרים( ויש אלוף. מפריד פעם וזה חבר יטצא לא כי באסת סדתו שזאת ומי דברללא
 והוליכו רעהו יפתה חטם איש )כס( : רעים ושניהם נרגן והקרי8 נ"מ כתובשהוא
 תהפוכות לחשב עיניו עצה )ל( : רעהו אלא יפתה לא כי והאטת פוב. לאנדרך
 8 העינים על והשפתים, העינים על נופל קריצה שפתיו, קורץ רעה. כלה וכפתיוקהיץ

 פירשתי וכבר שפתיו, קורץ כמד"א השפתים על בעיניו, קורץ י"ג( ו' )לעולכטרייא
 ויעצם י'( )שסכ"פ עיניו ועצם פ"ו( ל"נ )ישעיה כטו עצה ופעם הטלה. פעם לטעלה0!,

 הילר. אח ותראהו ותפתח ו'( בי )שמווי כטו ונא הפתלים משן והטיש עיניהםאת
 עיניו עוצם כן על היטב סלחשכ עיניו ראות אותו יפריר שלא כדי עיניו בעצימתודעתו

 ונוכל השב. באשר הרעה וטשלים רעה כלה שפתיו וקורץ כרצונו תהפוכות]לחשונ[
 עומדת היא שעריין כיון כך כל לא אכל היא רעה תהפוכות לחשוב עיניו עוצםלפרש

 עפרת )לא( : רעה כלה או שפתיו וקורץ דבור לירי הוציאה אם אגלבטחשבה
 אאם ראה לגטלא אזיל ר"מ רבא11 בבראשית תטצא. צדקה כררך שיבהתפארת
 לכו א"ל עלינו התפלל א"ל אתם עלי בית טטשפחת שטא א"ל 'ראש שחוריכולם
 התחר על מוסב שלש הכתוב כי היית מח דבר כאן שחסי ניאה % וחרטים. כמי הראתו1

 6גאמת אכףעליופיהו. כי פסוק אר"ל 4בכ"ייולר. 8סנהרריןצ"טע"ב.עלמשנתוגתמיחת.
 הר ירא ירין וא"ב ביו"ר היכתיב בואש ק' שפתו : וז"ל שכתב שי מנחת למשל ע" להיפזי,וצא
 בטעות כמג שהיה מראה שכ', פרק ובכ"י קרין. ולא תימתא גמציעות יי דכתיבין מלין ז'מן
 טני"ן ג' מן חד ורפא זעירא בחרא נטן ונרגן במשרה: ועי' והם, בכ"י 8 ח"כ. במקשמ"ב
 העינים. על עיצם ובכ"י 80(. עי פאזנאנטקי מהד' לגייגר מאמרים קמצת [v,"pt זעיריןאריכין

 מ"כ(. ועי' למסלא קושם נ"ט פ' 11 י"ג. 1' לכותב0!
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