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 היא היכן תמצא צדקה נדרך שיבה תפארת עטרת שנאם' זקנים ותהיו בצדקהוהיתפלו
 שיבה ]אדםולעטרת זוכה הצדקה ירי על נ דרש מ ב ו התם. כדאית' וכו' צדקה בררךמצויה
 בא זקן ואברהם אי( כ"ד )שם וכתיב צדקה לו ויחשבה וי( ט"ו )בראשיתאברהם
 וירא כ"ג( בי )שם וכתיב מזו גדולה צדקה לך אין אחיו ואת אביו את זן יוסףבימים,
 וכתי' וצדקה טשפט עושה דוד ויהי ט"ו( א' )ש"ב דור שלשים, בני לאפריםיוסף
 לא אם שינה עמרת אינה כי תטצא צדקה בררך הוי זקן, דור והטלך אי( א')מ"א
 בדרך אינך אם אנל חבטה בישישים י"נ( י"ס )איוב נאסר ועליה צדקה בדרךתהיה
 עיר, מלוכד ברוחו מושל טגבור אפים ארך טוב )לב( : סטנו טוב יוטו בן נערצדקה
 עיר מלוכר פונ יצרו את לכבוש ברוחו וטושל מגבור פופ אפים ארך שהוא מיכי

 פרוצה עיר כ"ה( כ"ה )לקמן נאטר עליו שולט שיצרו במי והלא טגכור גדולשהוא
 לכבוש יכולים אינם עיר ולוכד הגבור והנה לרוחו מעצור אין אשר איש חומהאין
 ממלכי אחד למלך החסידי אמר ע"כ יצרו את הכובש משניהם פוב א"כ יצרםאת
 ענדי. הוא והיצר היצר עבד אתה החסיר א"ל והיאך הטלך א"ל עבדי ענד אתהמערב
 אפים ארך כסה אכות9 בטס' וכן אפים אריכות כמו שם אפים איך פעפ לפרשונוכל
 נבור כשהאיש גבור מאיש אפים אריכות טוב והענין מטשלת, כסו שם מושל וכןלפניו
 אלא כן עושים אין בכך להם תפארת מה העם דלת כי טונ אז אפים מאריךוהוא
 טדמם ע"ד טשפטו. כל וטה' הגורל את יוטל נהיק ~נ( : יכולת להם שאיןלפי

 הגורל פי' חולקים לחלוק כשבאים השותפים כי יזח( י"ה )לקטן הגורלישבית
 לחלקו יפול גורל ואיזה זה של נחלקו יפול גורל איזה וטצפים הגורלות בחיקומטילים
 עם ~ה טסוק קשר פי' ז"א עזרא ב! אברהם ור' טשפמו. כל וטיני הה"ד זהשל
 סאת ק יפול איך תשפטו כל וטי"י ]הגורל[ בחיק יוטל כאשר ופי' שלפניופסוק
 כן על ברוחו, לטשול שיוכל טיהשם

רן
 חרבה פת ]פוב[ ריב. זבחי טלא מבית בה ושלוה חרבה פת פונ)א(
 תסיד. שיתכעסו ומריבה ריב זבחי טלא מבית בה שלוה שיש ברוחםלטושלים

 נשמן גלולה טנחה5 טובה חרבה פת פונ נלק וירא פרשתובתנהוטא
 ישראל. ובין ביני טריבה להכניס רוצה שאתה ריב זבחי מלא מבית[]וחריבה

 האומות: בארץ ריב זנחי מלא מבית ישראל ארץ בה ושלוה חרבה מת טונ טדרש'וב
 שיקח נחלה ישלל נחלה. יחלק אחים ובתוך מביש בבן יטשול משכיל עבד)ב(

 תלוי שהכל יתד הוא כי השכל אחר לרדוף לנו יש כן על טהבנים אחר היהכאילו ח"
 ישראל את הטוכיח ירטיה על זה פסוק מפרש ]ירטיה[7 דברי ובפסיקתאבו.

 של לכבודו פסיעות נ' לפסוע נ"נ שהשכיל ע"י ז"ל רש"י ובפי' ע"ז. עצמםשעבדו
 ד"א" נהלתם, חלק ולעיניהם מעשיהם שהובישו בישראל ומשל לגדולה עלההשם

 בכ"י 6 לו. במיוחס ע,, 4 מ"א. פ"ה 8 המאמר. מקור לי נודע לא 2 משלי. מעש!
 משורה נשתרבב נזה וגו' מנחה מבית בה שלוה שיש ברוחם למישלים הרבה פת מעכתוב:
 דרש מסמיך הרעל מתנחומא ט"ז סי' באבער מהד' התנחוסא גוטחת זה גי להעיר וישדלעיל,

 דר"כ פסיקתא 7 משלי. מדרש 6 במקומו. לעיל מחברנו גם שהביאו כמו י"ז ט"ו להכתיבזה
 ברש"י. זה גם 8 משונה. העסת ושם ע"ב( קי"א )יף י"בעסקא
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 )יחזקאל שנא' ישראל בני בתוך נחלה יחלק לבוא ולעתיד רשע טאזרח פוב צריקגר
 לבות ובוחן לזהב וכור לכסף מצרף ה( : ע"כ אתו הגר נר אשר בשבפ והיה כ"ה(ס"ז
 להכרי נבחנים ששםה'.

 לא י"י לכנות בוחן כוו בפנים שהם מהסיגים מהם ולהפרש
 א"כ מעשיהם2 כל ]אל[ וטנין לכם יחר היוצר כי הלבבות בחדרי מהשבה מלפניותפתר
 לבו שיכוין ובלבד הטמעיפ ואחד המרבה ואחד המהשבה ולכונן להיפיב לטיש

 מענין מרע הוות. לשון על מזין שקר און שפת על טקשיב מרע )ד( :לשמים*
 וכן און שפת על מקשיב הוא כי ננווט וספר תאר והוא ומרע הנף פ"נ( ט'לישעיה
 כמו ובא שקרן כמו תואר שהוא שקר וי"ס הוות. טרנרת t1WS על טזין שקראיש
 : תבונותיהם עד אזין י"א( לייב )איוב כסו ובא מאזק טשפפו סזין וסלך,עבד
 והעושר שהריש חושב כי עושהת ]חרף ינקה. לא לאיר שטח עהצוו חרף לרש יענוהל
 אף משפיל ומעשיר מוריש באסת השם כי מזה גדול חירוף לך ואין הבורא בידאינו

 לאיד שטח שהוא י"ח( י"פ )ויקרא כמוך לרעך ויוהבת הפך ינקה לא לאיר שמחמרוסם.
 ואינו הטת את רואה כל יהודה א"ר רחבה אטר רברכות4 ובפ"ג ינקה. לא כן עלתבירו
 אשי רב אמר שכרו מה ~הו ואם עושהו חרף לרש לעג משום עיבר ס~הו 164[]8
 בנים בני זקנים עפרת )1( : דל חונן ה'י מלוה י"0 "'מ )לקטן אומר הכהונעליו

 זקנים עפרת כי לפרץ מטוך לבס אשה אדם שיקח להזהיר בא אמתם. נניםותפארת
 פרשת ובתנחוטא אבותם. ננים תפארת כי אבותיו את אדם ושיכבד בניםבני
 : התם כדאית' וגו' באברהם נתעפר ויעקב ביעקנ נתעמר אברהם יצחק ולרותת
 יתאוה לא שהננל הפעם שקר. שפת לנדיב כי אף יתר שפת לנבל נאוה לא)ז(

 שקר שפת ~ריב נאוה לא כי כ"ש יתרון לירי המביאים חכטים שפת יהרשפת
 : שקר שפת והנבל יתר שפת מתאוה הנריב הפכים שני הם כי הנבל מתאוהכאשר
 ישכיל פי' ז"ל רשיי ישכיל. יפנה אשר כל אל בעליו בעיני השחר חן אכן)רז(
 מיד פקחים יעור השחד כי השחד גנות להודיענו בא מצליחו. ממנו שמנקש סקום6בכל
 הדיין בעיני כלומ' בעליו בעיני השחד אותו הרי לריין שוחד דינין טבעלי אחדשנתן
 איך משכיל פונה שהוא פענוח לכל יפנה אשר כל אל חן אבן הוא כאילו בעליוומהזר
 חר שהוא שוחר מאי אחכז"ל6 והלא לזכותו. טעם לו שימצא ער השוחר הנותן אתיזכה
 שחד לקבל אטור אמת לרון ואפי' לעצמו חונה רואה אדפ ואין אהד והמקנלו הנותחומחזר
 navn חן אכן י וי"ס עובר. הוא י"פ( פ" )דברים משפפ תפה ]לא[ על הדין להסותכי

 השחר יפנה אשר כל אל וס"מ יין להשיג כרי נותנו הכי ואפי' הנותן בעליובעיני
 לה א פרשה ומא ונתנת בתועלתו. הדיין יוציאנו היאך רעה בעין הנותן עליוישכיל

 שונרת נופלת שהיא מקום כל לאבן דומה הוא למה השחר השחד, חן אבןתולדות
 מניא שהיה על בפיו ציד כי עשו את יצחק ויאהב כ"ח( ס"ה )בראשית ניצחקטדברת
 א'( כ"ז )בראשית סיד פקחים יעור השחד כי א'( א"נ )שמות וכת" ומאכילוציד

 האמת אלוף. מפריד נדבר ושונה אהבה טבקש פשע מכסה )פ( : מראות עיניוותכהינה
 דרשו8 וכאשר לזה זה יכנעו לא אם תמירית חברתם שתהיה אפשר אי חנרים שניכי

 נ' )טלאכיבפסוק
 כ""

 ד'( מ"ז )תהלים טענין שהוא רעהו אל איש י"י יראי נדברו אז

 ע"א. י"ה 4 ע"א. ייז מטת 8 ט"ו. 4ג בההלים דקרא לישנא 8 גי. בכ"י1
6:wnoul שבת 8 יתייא. אבן עי' 7 ע"ב. ח"ה כרובות 8 טה. בכל A"D .ע"א 
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 יד-כד , יןטשףא
 אלא אדם של דית תחלת אין המנונא רב אטר פ"א1 סנהדרין מפה. הדיןלהיכן
 דטי תיגרא האי הטנונא רב ואמר טדון, ראשית טים פופר שם תורה דבריעל

 דף כעין פי' קם רקם כיון דגסלא לגודא אטר אביי רוום שרוח כיון דטיאלבירקא
 נברא ההוא במקומו, ונקבע מתחנק הוא ושוב הדריסה ע"י מתנענע שבתחלהוהנשר
 ששוסע כלומר סאה נישתא חלפוהפ ואדיש טילתא בשעת פוביה ואויל אמרדהוה
 : דיני סאה ]ריש[ טרון ראשית מים פופר כתיב קרא א"ל בכך ורמל ורש שותקוהוא
 עונש שגדול אעפ"י גם פעם שמהם. נם ה' צוענת צדיק ומרשיע רשע טצדיק)מז(

 שלא ונין בפגיהם ובי! י"י בתועבת נכללים שניהם רשע טהטצדיק הצדיקהטרשיע
 "'י טשנאי לשמא אנחנו שחייבים צדיק להרשיע ולא רשע להצדיק לו איןבפניהם
 ירקב רשעים ושם לברכה צדיק זכר בשבחם ולספר אוהביו ולאהוב בננותםולספר
 המהיר לו יועיל טה אין. ולב חכמה לקנות כסיל ניד מהיר זה לטה )פמ( : 1'( י')לעיל
 שצריך שטים יראת הוא האמיתי והשכל שכל בו שאין כיון חכמה לקמתושבידו
 נכל כלומ' יולד. לצרה ואח הרע אהב עת בכל )ין( : לחכמתו שטים יראתשתקדים

 יולר לצרה ואח פעם תה החבר על לאח יתרון יש ט"מ חנירו את החבר אוהבעת
 יותר טצרתו אחיו את להוציא משתדל האח הוא שתולל צרה כל כי תולדוטשפפו
 חנירו את החכר אוהב למה טעם ונתן שנוכר ההע על יולר לצרה ואח וי"אטההבר.

 : עיקר לי נראה שכתבתי ומה בפ"א זה פסוק פי' ורז"ל8 לצרתו. אח בו לו יולדכי
 כטה זה דבר על הזהיר כבר רעהו. לפני ערנה עורב כף תקע לב חסר אדם)טץ(
 לו סטך כן על וטריבה, טצה הנורטת הערבות ט! להתרחק כרי העמן להוקפעמים
 וכן פיו פתחי פתחו פעם אולי שבר. טבקש פתחו טנביה טצה אהב פשע אהבףסם
 ונהפך פוב יטצא לא לב עקש )כ( : נאון שנר לפס ינו( פזז )לעיל אוטרהכתוב
 : בדבריו ויחקרו שידרשו מהרה ב4 יכשל השקר ררך החופש כי ברעה. יפולבלשונו
 והוא הרעות הסדות בעל הוא כסיל נבל. אבי ישמח ולא לו להונה כסיל יולר)כא(
 לב )כב( : ישטה לא ובנבל לו תונה בכסיל יאמר כן על נגלות המרבר הנבל טןרע

 אחר במקום כטדי'א הפנים פרצוף יימיב פי' נרם. תייבש נכאה ורוח גהה ייפנשמח
 מזור סכם ינהה ולא י"נ( ה' )הושע טענין גהה ו"ם* פנים. ייפיב י"ג( ט"ו)לעיל
 ורוה מרפא, לב בשרים היי ל'( י"ד )לעיל כמד"א הטף רפאות ייפינ שמה לב~ומר
 מחיק שחר )כג( : עצם חדש! סובה. ושטועה ל'( ט"ו )לעיל הפך גרם תשברנכאה
 להפות השוחד הנותן טחיק שוחד יקח הרשע כי tDWD. ארחות להפות יקחרשע
 טשפפ ארחות שהפות הריין יקח רשעים טהיק שהד פייא6 טשפפ. ארחות 166[]8

 ואומר י"ד( י"פ )ויקרא מכשול תתן לא עור לפני על עובר הוא כי רשע השוחר פתןוקורא
 שעובר י"פ( פ"נ קוברים שוחד תקח לא משום לאוין נשני לעבור כדי טשפפ ארחותלהפות
 תלים כאגדת (cw) משפם תפה לא ומשום ההיינ את וחייב הזכאי את זנה אפייעלו
 פני את היא כאילו החבטה פי' ארץ. בקצה כסיל ועיני חכמה מבין פני את )כד(י"א6:
 אלא אותה רואה אינו לפניו היא אפי' הכסיל אבל תסיר פניו לעומת אותה רואהסבין
 מבין פני את 1 ד"א אחריה. ]ואנה[ אנה משופפות ועיניו הארץ נקצה עומרה היאכאילו

 וארי בכ"י 2 זה. שלפני לכתת בטעות הזאת הרריה התאה שכ"י ע"א, ז' שם1
 מאירי. סי' 7 מ"1. פ' 6צ"ל שם. t,pa גתה. רבג1 4ע,, ע"ב. ק"ב שם 9שתכוה.
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 כסיל ועיני טסכת באוהו או בה שעוטרים בהלכה רבו את ששואל תלמיד זהחכמה
 1. זה על הו"ל הזהירו וכבר אתרת, במסכת רבו את ששואל תלטיד זה ארץבקצות
 לעירו קרוב או בעירו שטצא מי ועם יטצא באשר ללטור חכמה מבין פני אתד'י*21
 חכטים אטצא אולי הרחוקים המקוטות אל לי אלכה שאוטר ארץ בקצות כסילועיני
 כעפ )כה( : המנין יתחכם בינתים בדרכים יינע בידו יעלה טה לפניהם ללמודגדולים
 השרש טן אינו האחר והט"מ מרירות מענין ממר י"מ ליולדתו. וממר כסיל בןלאביו
 לפי הכעל מ( גדולה והמרידות סרר שרשו מטר כן כספ ששרשו מכס. כסוובא
 מענין לפרש ונונל ~ולדתו. מרירות הוא כן על היום כל נבית סימר הכסילשהבן
 נדיבים להכות פופ לא לצריק עטש גם )כ0 : הנכון והוא תמר אל כ"א( כ"ג)שמות
 לצריק עפש גם אבל צדיק להרוג שאין לומר צריך אין לפרש תכל פעמו יושר.על
 די לא אטר כן על יקח רשע טחיק שחר למעלה שאמר מה על חוזר ד"א5 מוס.לא

 נם פעם וזה לצריף שעונש אחרת עבירה על שעובר אלא שחד תקח לא עלשעונר
 אין שחפא שצדק ד"א* יושר. על נדיבים להטת טוב לא וכן טוב לא לצריקעפש
 בני צעצועו אפי' מרותיו על לעבור לו ראוי זה צדיק ד"א6 אדם. נני כשארלענשו
 עפש גם פעם וזה להענישם כדי הס"ה לפני עליהם יתפלל ואל להם יחסולאדם
 יהמר עלי שהוא אע"פ נדיבים להכות ולא אדם בני לצריק להעניש פוב לאלצריק

 בע"ז האמור מעשה טאותו ולמד צא טדותע, על ולהעביר להם ימחול אלאשצערוהו
 חושך שהוא מי כי המעם תבונה. איש רוח יקר דעת יורע אסריו חושך )כן( : 6פ"א
 מיקר כי יקרה ורוחו דעת יודע הא ובמקומם בעתם רק בהם טלרנר אסריווטונע
 הרגילים בעיני יקרים הטילים איילל זה וכענין שמעת אוזן על בהם שמהנרדבריו
 כן על החזרים לפני הפנינם תשליכו אל המוסר8 טליצי ואסרו מעילים.ללבוש
 שפתיו. על שמוציאם קודם בדבריו טתטנן הוא כי תבונה איש וטעם רוח,יקר

 עצטו הטשכיל כי והאטת דמתבין. גברא רוחיה דמכיכא תבונה איש רוח יקרוהתרנום
 עד נעצש בעליה שמוצא שפלות והערנו הגאוה הוא טה אמרו8 וככר והנכבד היקרהוא

 טחריש אויל גם )כח( : בהפכיהם נכרים והדברים לאו שוסע אתה הן וטכסךשמתגאה
 StttnR וכן שלפניו פסוק על טוסנ שהוא לפי גם פעם נבון. שפתיו אוטם יחשנחכם

 , וט' טהריש אויל נם שנא' לפפשים ק"ו לחנפים שתיקה יפה טמא10 שהיה מיבפרק
 : פכ"ו!! דפסחיםובתופפתא

יה*
 אם כי בתבונה כם*ל יחפץ לא % יתגלע: חושיה בכל נפרר יבקש לתאוה)א(
 והפסוק בחכם הראשון הפסוק עממם בשני אלו פסוקים שני "'מענ לנו.בהתגלות
 ונד ו% נפרר הוא תושיה נכל שיתערב שטר"ש תאותו נעבור החכם כי בכסילהשני

 בדיזנלות אם כי בתכונה כסיל יחפץ לא כן אית הכפיל אבל חכטה לבקשטטקומו
 כסילווז כסיל ואם חכטה חכם אם נו ארש במה ויתנלה ויורע נסתר הוא הלב כילבו

 נדבת ש' 4 להראב"ע. ומיוחס ,חיא אגן ע,, 8 יונח. רגש סי' ע ע"א. ע"ז נ,מ ע,,1
 ההכמה. שער הפנינים מבחר 8 המקור. לי נודע ולא ע"ב. ד' 8 יונח. רבנו עי' 6צברחם.

 צ"ל ושלי לחניתתי יכול בעלית שאין שטות אמר חגא1ה מרו לחכם ושאש חגאוח שער שם9
 להרא3"ע. במיוחס עי' 19 מ"ב. פ"פ ע"ל 11 ע"א. 10צ"פ שפלות. במקש שפות פחגס

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



 ב-אח קח,משש98
 לתאוה 1 רעא והסכלות. הכסילות והיא לבו שמתנלה במה אלא חפץ אית הכסילחה
 ויתגלה יתנלע חושיה אנשי וכתיך לו נרטה תאוחו טהציבור ורגפרר הפורי? נפרדיבקש
 יבקש לתאוה ריא9 לבט בהתנלות אם כי בתבונה כמיל יחפץ לא בישר עור ומוסיףקלתו
 לכפל אלא החברים אהבת אין כי וחבר רע סכל נפרד תאותו אחר לרדוף הטנקשנפרר
 י"ח( הית )ויקרא הורה אסרה כי יתגלע תושיה בכל חבירת. רצון ספני רצות אחר%

 וזה רצונך טבקו? יראתה כסו חבירך רצון ]1655[ נקש כטוך לרעךונידבת
 לתאוה 4 ד"א יתגלע. חושיה נכל הה"ד ד"ת על עונר רצוט ספני תבירו רצקהטבפל
 אבל יחשב חכם טחריש אויל נם שלפניו פסוק עם קשור הוה הפסוק ונו' נפרדיבקש

 מחברת נפרר הוא הרי תמיר שפתיו דל לפתוח ומבקשים דברים לדובותהמחתנה
 כי השוסע המקניפ דבר יאמר שלא אפשר ואי חפא טביא דברים הסרבה כי אדם,גני
 הוא כי קלט שיתנלה הושיה אמרי בהוך כשעוטר וכ"ש פשע יחדל לא דבריםברוב
 ואי רבא דרש טשיח6 כהן פ' ובהוריות בעיניהם. ויקל כן לא אשר דברםהמדבר
 תווכיה בכל טאכרהם שנפרר לות זה נפרס יבקש לתאוה דכתיב טאי נחסן רבחיטא
 אסורין עטונית ולא עמוני יתק מדרשות ובנתי כנסיות בבתי קלתו שנתגלהיתגלע
 בבוא % : נזיר הריני שאטר סי פי' 6 בגזיר ואיתא עולם, איסור ואיסורן בקהללבא
 שהוא אלא טרשעוי בוש שאינו דייו לא נם פעם חרפה. קלון ועם נוו גם בארשע
 ועם אחריםמבזה

 ק"
 ד'( ק'יפ )תהלים כסו ובא חרפה קלון איש ועם משפפו חרפה

 את המכבד מכובר איזהו כי חרפה קלון איש עם כי הוא כך והאמת תפלה.ואני
 והנחרף הנקלה הוא הבריות סקלה שהוא וזה 8 שבתורה תעשה לא שדוחההבריות
 זה רשע שמקלה הקלון עם כלומר 9 עבירה טררת עבירה ע"ד חרפה קלן ועםהה"ד
 ללידתו רמז רשע בבוא וייימ!1 אחרת10. פעם לחרפם ההרפה טתנררת וו פעםהבריות
 ת"ר 12 חלק פי כסקר ז"ל דרשו וכן הטו עמו שהביא אלא לעולם שבא דייו לא גםומעם
 8'. דסופה בתוספתא ]ואיתא[ בוז גם בא רשע בבוא שנא' לעולם באה רעה לעולם בארשע
 פי רברי עמוקים טים )ד( ולחרפו: ולהתלתו*! הרשע לכוות להזהירה הפשק פעםרייא
 וכנחל חכם איש פ. דבר* כן חכים קרים שהם עמוקים כמים חכמה. סקור טבע נחלאיש
 שלפניו הפסוק עם קשור זה פסוק לפרש ונוכל תפסק. לא חכמתו מקור כן תסידתבע
 חכמים לדברי הבז הרשע ממדות להתרחק האדם להזהיר וטי בוו נס בא רשעבבוא
 קשור שהוא[ ]טי חנונות רלה ידלה החכמים רברי עסוקים סים כי דבריהם הבין לאורבא
 שאת )ה( : ההם בדברים לרעתם יניע ואז ועיון טחון בטחשנת אחריהם חכמתובחבלי
 לריין פנים נשא שלא להזהיר בא אולי במשפפ. צדיק להפות פוב לא רשעפני
 הפשקים על חוזר או טיראתו, רבריו על נחריש ולא טכיחהו אלא משפפ טפה הואאם
 וטשא לצדיק עונש שהוא הטפלו לדיין טגיע ומה השחד בנטת הטספרים מעלהשל
 בפני להסתכל שאסור העיר6! בני בפ' לסדו הזה וטפסוק רעוצו שתי וזה רשעפני
 ונפרעין הזה בעולם פנים להם שנושאים פוב לא רשע פני שאת יומא18 ונסוףרושע.

 יונה. רבת עי' 4 מ"ר. מ"ב אבות פרקי עיי 8 מאירי. ע,, 2 סער,". ירבו רה"י ע,,1
 ע"ג. פ"א שנת ע" 8 מרשע. בכ"י 7 ע"ב. כ"ג דף והוא בנדרים בטעוה בכ"י 6 ע"ב. "5
 להיאב"ע. במיותם עי' !! צרכו. כל ברור והלתי משמגם הלשון 10 מ"ב. פ"ר אבות פרקי9
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 טאזנש כף להם שטכריעים לצריקים להם טוב במשפת, צריק להפות לעוהייב,מהם
 בריב יבואו כסיל שפתי )1( : לעה"ב לזכותם כרי בחייהם טהם ונפרעים בעה"זלחייבם
 הגורמים עתק דברי רק נועם אמרי דבש צוף לרבר יודע אינו כי יקרא. לטהלמותופיו

 שומעיהם כל והולמים סכים כאילו פיו שרברי יקרא, למהולמות ופיו ומצה.טריבה
 נפשו. מוקש ושפתיו לו מחתה כסיל פי )ז( : ס.סרא והלמה כ"ס הי לשופפיםמגז'
 נלכד כי נפשו מוקש ושפתיו ומורא מהתה לו באה כסיל של פיו דברי שע"יפי'

 הנרנן כי פירשת כנר בפן. חדרי ירדו והם כמתלהמים נרנן דברי )ה( :בשחיתותם
 דגשמר שכנגרו מי את וסכים הולמים כמתלהמים כן על 1 רבר %א תמיר הטתרעםהוא

 צער כי הנפש ער נושים בפן חדרי ירדו הרברים והם חנם, טחפיאו והואבאהבתו
 ובא כטתהלמים כמו כמתלהמים פעם ויהיה דבר, ללא אותו 2 הסחפיאים לו ישגרול
 נעלב הוא נאיש שדנריו כמתלהמים נרק דברי ה"50 ושלמה. שטלה וננש כשבכסו
 ור' בפן. חדרי ירדו תלונותיו ודברי חבירו את וההולם העולב הוא כי כן ואינווהשם
 חדרי ירדו והם בהם מרגיש אדם ואין חלקים הם כמתלהמים פי' ז"ל' קמחידוד
 להם כמת כמתלהמים מרנלים אלו נרגן דברי המרגלים, על זה פסוק דרשו ורז"ל6בפן.
 מתרפה )בלגם : הררוקון מיתת נפן חררי ירדו והם לעולם מיתה נקנסה דבריהםשע"י

 וזה 168[ ]8 שלפניו הפסוק עם קשור לפרשו טכל טשחית. לנעל הות אחבמלאכתו
 יתרעם אולי הנרנ! טלאכת לעשות כדי במלאכהו המתרפה גם כלומר נםפעם
 ופעם אטונתו. הוא יאבר לא הנרגן טומר רוע בעבור כי משחית לבעל הוא אחעליו

 ולא כ"ג( י'ב )שטות וכן גירו משחיתו כלי א'( פ' )יחזקאל וכן דבר שםטשחית
 מצרים בארץ וענרתי י"ב( י"ב )שם נאסר כבר כי לננוף בתיכם אל לבוא המשחיתיתן
 יתן ולא אומר נטצאת השליח ולא אני שרף ולא אני מלאך ולא אני בו6 ודרשווטי

 קשור ואינו אחר ענין זה פסוק בטלאכהו מתרפה נם ד"אי דבר. שם וגו'המשחית
 או בשכירות 8 אך שטים במלאכת מתרפה איני יאמר שלא נם ופעם שלפסו פסוקעם

 במלאכתו מתרפה נם ואמר שע"ה הזהירת כן על במלאכתי אתרפה אחריםבקנלנות
 אשריך תאכל כי כפיך יגיע ב'( קשה )תהלים נאמר והלא טשחית לבעל הואאח
 הנהנה גרול ארז"ל9 כן ועל ביתו ועל עצמו על מחמיא נמצא יתרשל ואם לךופוב
 ירא איש אשרי אי( קי"ב )שם כתיב שטים ביראת דאילו שטים מירא יותר כפומיגיע
 הזה בעולם אשריך ודרשו וגו' תאכל כי כפיך יגיע כתיב כפו מיניע הנהנה ואלו ה'את
 : 10 לעוה"ב לךופונ

 הג'.רוקק
 דור טייש כפעם עז מגרל פעם ונשגב. צריק ירוץ נו י"י שם עז מגדלה

 "'ח )שם אומר רבא וכן אויב מפני עז מגדל לי מחסה היית כי ד'( פ"א )תהליםאביו

 ע,,1
 מתאימים אינם ומרטשים מחמיאו המלות 9 כ"ח. ט"ז לכתוב לעיי פירזתי

 מכלל ועי' להם ש' וכטרשים ספר ע,, 4 רלב"ג. ע" 8 באחרות. להחליפן השרר מן והיהפה
 רלב"ג ע" 7 כ"ז. בא מכילתא 6 שלח. פ' תנחומא ומררש ח"ז פ' רבת בטמר 6ע,,'ופי.

 בעתדם. ששריר בכ"י 10 ע'ש. ה' ברכות 9 או. בכ"י8
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 טצורה או סלע או גנעה קראו ולא עוז מגרל ואומרי הנייה1. ומצורתי סלעי "ייג'(
 כן אחר בדבר ולא במגדל בפחונו וכל טאויביו שם להמלפ האדם בתהו המגדלכי

 נפהון שום יבפח שלא הבטחון בתכלית אלהיו נשם בפחות להשים צדיק לנקיאות
 כיד הכל הלא טאל שאל לשואל שואל תהיה נא ואל הטשוררW"D 8 ולטדבזולחו
 מלכי גמלך הבופט אכל נכזב נפוגונו ודם ככשר הנופח כי הוא כן והאטתאל,

 ונשגב צדיק ירוץ בו הוי ישוגב בי"י ובומח ב"ה( ב"פ )לקמן בו נאמר הביההטלכים
 הטלהסה אנשי שררך לפי לפרש ונוכל י"ב(. ד' )לעיל תכשל לא תרוץ ואםע"ד

 אומר הכתוב כן על העיר אנשי עם משם להלחם הטרכבות על מעץ מנדליםלעשות
 רצים שכן הזה הפי' לרעת ירוץ פעם נכון על וינוא וגו' ירוץ בו יני שם עזטגדל

 ירוצץ בשם בו ירוצץ כסו ירוץ ד"א הטלחטה. שם תהיה אשר כל אל העץנטנד6ת
 במשכיתו. נשגבה וכחומה עזו קרית עשיר הון )יא( : מפנץ4 אשנב האויב אתהצריף
 והם י"ז( ג' )ישעיה החמדה שכיות טענין טשכיתו משפפ ויהיה תהבו כספוששם
 מענין המלה כי כן נקרא האדם בו יביא הטצוייר דבר שכל ולפי הטצוייריםהחסרים
 המחשכות והם ז'( ע"נ )תהלים לנב טשכיות עברו וכן ואסתכי וישקף ותרגוםהכפה
 העשיר כי במחשבתו במשכיתו לפרש נוכל לזה וירדנו והואיל ומביפ. צופהשהלב
 כ"ח( י"א )לעיל יפול הוא בעשרו ובוטח נשגבה וכחומה עוגו כקרית הונו כיחוזצכ
 י"י, שם ען מגדל אחר זה פסוק אמר כן על ונשגכ צדיק ירוץ בו בשם הבופחאגל
 הנומם כי ענוה. כנור ולפני איש לב יגבה שנר לפגי )יב( כתריה כתיב טהראה
 כסו לפני פעם וזה קורמת ענוה הרי א"כ כבוד לו ערמת והענוה עטה תמצאטבשם
 לו גרם הלב וגובה לב גנה הוא בעשרו והנופח כ"0 ק"ב )תהלים יסרת הארץלפכם
 סלך כי המוסר6 טליצי ואמרו הזאת. הסרה בגנות הזה בספר רכרתי וככרהשבר,
 מחכירך למעלה הושיבך מי לראשק אטר טוה למעלה זה אדם בני נ' לפסו באואהד
 לשלישי שאל חכטתי השיבו טחכירך לטעלה הושיבך מי לשני שאל נשיאותיהשיבו
 המשפיל לעניו מושבם המלך ויהמוך שפלוגיי השיבו טחבירך לפעלה הושיבךמי

 מחכם גדול שענו למדת הא הנשיא לו ושלישי החכם 6 ושני בטעלות למעלהעצטו
 הנאוה סדת לגנות הזה הפסוק בפי' האריך ז"ל" ישראל רי והחכם האטת.וכן

 סכל מוסכם ,ה ודבר ותמצא בספרו בקש ראיות כמה והביא הענוה סדתושבה
 ישמע בפרם פעם וכלמה. לו היא אולח ישסע נפרם דבר תשיב ~ל : השכלבעלי
 בני הלא הבירו דברי לתוך נכנס ואינו או'יל8 וע"כ חבירו דברי אתל שישמעקורם
 שקנפרן קנטורי! אותן כל סבלו ע"ה סשה דברי לתוך יכנסו שלא נכרי[ גר ובניראובן
 כמר"א ישמע בפרם ר"א מיד. בה להתנצל גדולה התנצלנה להם שהיהואעם'יי
 וכזה יבין במרם כלומר 166[ ]5 ]לשוגו[ תשסע לא אשר נוי מ"פ( כ"ח)דברים
 דעתו סטכה כן על הגאוה מדת מענפי הסדה שזה ולפי להשיב נבהל אינואמרו8
 להזהירנו בא ישאנה. מי נכאה ורוח מהלהו יכלכל איש רוח )יד( : שלפניולפסוק
 רוה כל טף הולי כי יפות פנים כסכר המקרים לקבל והיגון הגאוה טמרתשנתרחק

 הזה. המשמר הוא מי לי גודע לא 8 כאומר. בכ"י 2 כמיותרת. נראה הזאת הטלה1
 המוסר. חכמי נשם זה מאמר ג"כ שהניאו חוקה וספר מאירי עי, 6 להדאנ"ע. במיוחס עי'*
 מ"י. ס"ה אבות 8 על. בת"י 7 טגוא. ע,,8
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 15 סמוך כן על לגוף, טכלכל והרוה טכלכל וסי המשא סי הרוחות הולי אבל 1מכלכלו
 בתבונה הפגעים הסובל נכון לב רעת. תבקש חכמים ואזן דעת יקנה נבון לנ)ט0
 ירחיב ארם מתן )טז( : דעת תבקש בחכמה החלאות המקבלים חכמים ואזן דעתיקנה
 ימצא כי טצרתו לו ירהיב הנדיב טחן כי הנדיבות מדת טספר יגחנו. גדולים ולפני6

 ורז'יל2 מלכים בטושכ לשנת המתן ינחנו הגדולים ולפני הנריבות ירי עלאוהבים
 רבה וכויקרא לעוה'יב. לו ירחיב לעני פרוטה שנות! אדם מתן הצדקה עלדרשוהו
 נדולה בצדקה פומק ארם רואים כשהיו ישראל שחכמי מעשיות כמה טניאפ"ה
 וגו' לו ירחיב אדם טת! הזה הפסוק עליו קורין והיו אצלם אותו סושינים היוברבים
 כי כי( )שם וכתיב הלוי את תענוג פן לך השטר י"פ( י"כ )דברים כתינ שםועור
 וכא בריבו הראשון צריק )ין( : לך טרחיבין מתנתך לפי אלא לזה זה ענין מהירהיב
 רינו נעל בפני שלא דבריו להפעים דין לבעל אסור רז"ל3 הזהירו כבר וחקרו.רעהו
 טה כן על יכזיבני דיני נעל בפני דברי אסדר אם ואוטר לשקר דעתו שתהיה לאאם

 שמראה ער ויחקרט שכנגרו אוחו רעהו יבא ואחר בריב עצמו שמצריק לו ישתועלת
 כרינו הראשון צדק כי הריין על גם הכז"ל4 הזהירו וכן נכונה, דבר שלאלריין

 כל לבו על ישים ולא האטת על לעטור גדי לחקרו לדיין יש רעהו כשיבאואעפ"כ
 עצומים וכין הטרל ישבית מריניס )יה( : אמתיים יהיו אם רק הראשון שאטרהדברים
 בלשון וכן כ"א( מ"א )ישעיה עצומותיכם הגישו טגז' המריבים הם עצומיםיפריר.
 טשנית והוא עצמה מלשון כן נקראה החזקה והסריגה ברין שנתעצמו שניםרחל"
 אח ארטון. כבריח ומדינים עז טקרית נפשע אח ~מ( שאפי' ריב להשקיפ כדיהברל
 וטפריר משבית ארטון ככריח חזקים מדיינים ואפי' עז מקרית יותר משעו יגדלנפשע
 חזקה היא כי והקרונים האחים מריבת רעה כמה לספר הפסוק מעם כי וי"ט6ביניהם.
 הפסוק פעם 7 וי'יט הארמון. בו שסוגרים ככריח תק.פין שלהם ומריינים עז מקריתיותר
 טכפחון  יותר בו לבטוח לך יש נפשע אח 1טאפי' והשורבה  האחוה טובה כסהלספר
 לך יהיה אם כי ארטון כבריח תקיף עמך תטצאנו ובטדיינים עזו בקרית עז קריתאנשי
 קרחשחלקכננר נפשעזה אח קרה ויקח פרשה תנהומא יעורך. ארם שום עםמרון
 פשע טואכ סלך שנא' טרירה אלא נפשע ואין בידו שהיה הכבור טן וירד ]ומרר[משה
 טשה. ועם המקום על שחלק ארסו! ככריח כנגרו סשה שעשה ומדיינים 1'( ג' )מ"בבי

 פי מפרי וכ( פ"ד10: ובניר פ"ג9 נמריות וכן אברהם ועל לופ על דישוובב"ר'
 דבריו כפי ישבע שפתיו תבואת רע ואם אוב אם ישבע. שפתיו תבואת כפנו תשבעאיש
 אוהב פריה[. ]יאכל ואוהביה הלשון ניר וחיים טות )בא( ביאור והוסיף תגמולו,יהיה
 דרכי אשטרה כ'( ל"פ )תהלים אטר אכיו דוד ע"כ פריה יאכל שפתיה דלת לשמורהלשון
 הלשון כי להוכיח זה פסוק על מעשה הביאו ל"מ[ ]פי מ י תל ובאגדת בלשוני.מחפוא
 הלשון ביר טותוהיים נייפ1י פ' תלים ובאגדת בידו. שמותוחיים כיון האיבריםמלך
 פוב לשון 6מר ארם ביקש ואם אוטר הרע לשון אדם ביקש אם בלשון תלויהכל
 היים ונירך אכל לשון כיד )והיים( טות בירך ולא אכל תאנים של כלכלה ד"אאוטר,

 ע"ש ל"א שמעות 3 ח"ז. פ"נ הוריש ירושלמי 2 מכלכלו. טף כל רוח חולי כי ככ"י1
 ג"כ 10 ע"ב. ח 9 נ"ב. פ' 8 רלג"ג. ע,, 7 רש"י. ע1, 6 ע"ב. ל"א שם ס ;"ב. ו' סנהדרין4

 נ"ב. פ' צ"ל 11ע"ב.
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 כא-כד קש,טשלי100
 וכו' בנפשו טתחייכ הרע בלשך עסק אם לחיים זכה להורה זכה אם י"א לשון,ניר

 חיים החפץ האיש סי י"נ-ינד( ל"ד 4צם אוטר אביו דוד והנה בארוכה. התםכדאית'
 ומי והמקכ6 האומרו שלשה הורנים הרע לשון בעלי והלא ונוי מרע לשונך נצורועי

 לשוןהרע:)כב(מצא כמתמרת סאריךבטפור מצורע פ' ובתנחומא עליהשנאמר
 ט"'י רצון ויפק פוב מצא פונה אשה מצא משפפו טי"י. רצון ויפק פוב מצאאשה

 )"מן ואומר וגו' הרבר יצא מי"י נ'( כ"ד )נראשית ברבקה אומר הכחוב וכ!]1678[
 י'יי הוכיח אשר האשה היא ס"ד( כזד )בראשית ואוטר טשכלת אשה טפי י"ר("'פ
 לפלוני פלוני בת ואארח חורב מהר יוצאת קול בת ויום יום בכל האז"ל1 ארנילבן
 אותו אסר וכן החטא טן אותו טצלת שהאשה לפי טי"י, רצון ויפק לים. טעברואפ"
 שחנרתי תהלים ובפי' החטא[. ]טן ומצילותאותנו כנינו את שמגדלות דיינוחכם9
 בו" וררשו טצוא לעח אליך חפיר כל יתפלל זאת על ו'( )ל"ב הפסוק בזהדברתי
 ]*צא[ הרבר אם פוב טצא אשה מצא שנא' אשה זו חנינה רבי אמר טצוא לעתמאי

 נוא רבא אמר ינמת41 על הבא נפ' ותמצא. נקש התפלה תועיל מה הכריאהבשעת
 שהכתוב טובה אשה אובה כמה רעה אשה רעה וכמה תובה אשה טובה כמהוראה

 תובה אשה טובה כמה קרא משתעי בגוה אם טוב טצא אשה מצא דכתיבמשבהה
 ]נמשלהן שההורה תובה[ אשה פובה כמה קרא משתעי בהורה אי משבחה]שהכתוב

 מר אס וטוצא כ"ו( וי )קהלת רכתיב סננה שהתורה רעה אשה רעה כטהבה
 בגיהנם אי מגנה שהכתוב רעה אשה רעה כטה קרא טשתעי נגוה אי האשה אתסטות
 בספור בארוכה התם כדאית' וכו' לה נמשלה שגיהנם רעה אשה רעה כמה קראמשתעי
 סר אני ומוצא רעה באשה ואמר ותמצא. בקש רעה אשה ובגנתו פובה אשהשבח
 למצאה קשה שהיא אשה טצא אמר פונה באשה אבל תסיד נמצא שהוא וגו'סטות
 ו"ל6: אפרים ר' החבר מפי' שמצאה אחר אלא סדותיה ספר לאע"כ
 הרש רעים כאהד שניהם והעושר הריש עזות. יענה ועשיר רש ידבר תחנונים)כנ(
 לענות לבעליו גורם והעושר הבריות כל יר תחת ולהכנעה תחנונים לרבר לבעליוערם

 יצה"פ זה רש ד"א ונו'. לי תתן אל ועושי ריש ח'( ל' )לקמן נאמר ע"כ עזותאטרות
 : 8 מלך אח"ז שקראו כסו הרע יצר זה ועושר מסכן י'( )פ' בקהלת שקראוכמו
 רעים איש שיהיה שחפץ סי טאח. דבק אוהב ויש להתרועע רעים איש)טד(
 י. ואהבתם חברתם יקנה ובזה לפניהם ולהכנע להתרועע צריך וחברים רעים 6שיהיה

 להתרועע רעים איש אמר הארץ התרועעה רעה י"פ( כ"ד )ישעיה מגז'להתרועע
 להם. עיירים ושלשים עיירים שלשים על רונבים ד'( י' )שופפים כטו צחותררך

 איש התרגום לרעת והפי' רעש, מענין לאיתחברא להתרועע תרגם התרגום1
 כי ויש יש בכך תועלת טה ואית אליו שיתחברו ראוי וחברים רעים אחרישרודף
 אתרועע9 פלשת עלי י'( ק"ה )תהלים טעמן להתרועע טפרש ויש טאח. דבקאוהב
 ולהתפאר להתרועע ראוי רעים איש כלוטר תרועה ושפתיך כ"א( ח' )איונוכמוהו

 ב"ב וסנהררין ע"א ב' סוטה w~p' י"א קטן במוער הוא לפלוני פלוגי יגח מאמי "אי1
 אר"י שם, חיות סהר"ץ והגהות סנהדרין סופרים רקדוקי ע" סע, ע משונה שלשתן וגירסתע"א

 ספרים. בשאר נמצאו שלא לים מעבר ועוד חורב סהר בגרסתו ותסיף זצ"לנחמיאש
 : ה' ד' קוד'ר ע., 6 מבוא. עי' 6 ע"ב. שם 14במ1ת ע"א. ח' ברכות 8 ע"א. A"D ,גשת2

 חתחעע. גנתי 8 סובן. לח שאין הגיע מלח שד אח"ז כהנבה גכ"י 1 יצחיר. זה גטין זקןמלר
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 איש לפרש עוכל מאח. יותר בכל הדבקים ואוהבים חברים שקנה ניון בכךולהשתבח
 ירוע רע ט"0 י"א )לעיל טענין להתרועע פופו רעים הבריות כל שחושנ אישרעים
 אוהב ויש פעם וזה וינסס שיברקם עד רעיו העולם כל לחשוב 6 שאין זר ערבכי
 ארם ירבה אל לעולם אומר ר' תניא ברכותי ובסוף לו. לחבר יקחהו א, מאחדבק
 רבים מנע מירא בן בספר כתיב חלק~ ונפ' להתרועע, ]רעים[ איש שנ' ביתו בתוךרעים
 : וכו' ביתך בתוך תביא הכל ולא כיתךמתוך

יבם*
 )לקטן אטר אחר ובמקום כסיל. והוא שפתיו מעקש כתמו הולך רש פוג)א(

 עשיר במקום כסיל הנה ואמר עשיר והוא דרכיו טעקש נתטו הולך רש מוב ו'(כ"ח
 ברגלים ואץ טוב לא נפש רעת בלא גם )ב( : כסיל הוא שפתים עיקש כילהורות
 ערב בלשון הנקראים הסדות מעלות הן טעלות שתי כי לרבות גם טעםחופא.
 אל טתיחסות והמרות הרעת אל מתיחסות4 והשכליות השכליות[ ]ומעלות אלנ8קיה"פצאיל
 ולא טוב אינו המרות מעלות בו שאין סי מתחילה אמר כאילו הפסוק טעם א"כהנפש
 נפש הנקרא הוא שכליות בעל שאיה אלא הסדות טעלות בעל הוא אפי' אלאעוד
 הוא פ"ו( י"א )בראשית הטלאכים ויאיצו כסו אץ וטעם לרבות. גם פעם וזה טובלא

 ובתנחומא עבירה. לרבר רץ אם חוטא הנקרא והוא מהרה לרוץ רגליו אתהרוחק
 סוכ לא נפש נקרא בשגגה אפי' שחוטא מ. טוב לא נפש דעת בלא גם ויקראפר'
 לאותה נכנס ישראל של ואחר גוי של אחר חניות שתי לפניו היו כיצר יפה סימןאינו
 א"ר חוטא ברגלים ואץ שנא' חוטא נקרא בטויר נכנס טוב לא דעת בלא גוישל

 מלאה ]הקצרה[ קצרה ואחת ארוכה אחת דרכים שתי לפניו היו שמואל בר]יצחק[
 נאסר עליו בשבת בקצרה והלך הארוכה הניח אחד צרור בו אין והארוכהצרורות
 כשחופא לוטר צריך אין כלומר גם טעם התנחומא ולרעת ע"כ, חוטא ברגליםואץ
 נם תניא עירובים טס' ובסוף טוב. לא נפש דעת בלא נם אפי' אלא ברעת 167[]5
 ושונה הבועל זה חומא ברנלים ואץ מצוה לדבר אשתו את הכופה זה וט' רעתנלא
 כא! לרעת כאן קשיא לא וישנה יבעול וכרים בניו שיהיו הרוצה רבא והאמראיני
 ואפרה לוסתה סמוך השהורה עם המשמש זה וגו' רעת בלא גם ד"א לדעת.שלא
 לפרוש לו שהיה פוב לא נפש נקרא דעת בלא שהוא שאע"פ אם אני6 טמאהלו
 אם חוטא ברנלים ואץ תחתיו בעודה נדות רם תראה שמא לופתה סמוך אחתעונה
 גם פ"די רבה בויקרא וכן האבר, שימות עד ממתין אלא חופא נקרא סירפירש
 ושמש ושכח החמה הנץ עם לטור שהיה לאורה ניבא בר רבא אטר וגוי דעתבלא
 התם. כראית' וכוי אעכ"ו ושיטש ירע ואלו פוב לא ידע בלא ההמה הנץ קורםסטתו
 אחרת ע"ר לפי' נלמור אנו גם הטתה, תשמיש בענין זה פסוק שפירשו טרו"ל ]א"כ[ויש
 הזרע אין זו כונה ובלא וקרושה תהרה כונות בו צריך אשתו עם אדם תשמישכי

 אין וגו' רעת בלא גם טעם וזה ותענונ הנאה לכונות זו כונה מהפך אם וכיישמובחר
 אלתיחסות. בכ"י 4 סמא. וע" נטקיא אל מאציל בכ"י 8 ע"ב. ק, 2 ע"א. מ"ג1

 פ"ר רבה מהקרא 7 '"ח. שמעות וע" שם, עירובין בגמרא כבר אינת הזה הדרש 6 ע"ב ק,6
 וט'. לבוא רגיל שהיה לאורח קטינא נר רבינא אטרגריס
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 כונה בלא רעת בלא גם אלא מובהר הזרע שאין ותענוג להנאה יכוין אם לומרצריך
 כי לרופא! נרגלים ואץ וקרושה, טהרה לכונת כיוק שלא כיק טוב לא נפש הזרע יהיהזו

 וטה ברגלים אץ טעם וזה במהירות ומזריע תקפו יצרו לבדו תענוג להנאתהטתכוין
 כ"א( אי לס"א חטאיפ שלמה ובני אני והייתי כסו חסר כלמר חופא שיהיה בידויעלה
 וקרושה טהרה כונת הטתכוק אבל שוא טטמונת1 לאביה ובת בת שיולירוהענין
 יי'י ועל דרכו תסלף אדם אולת )נ( : זכרים בנים יהיו זה ונשכר הנפן עלסשתהא
 אץ שהוא סי פי' הופא נרגלים ואץ שלפניו הפסוק עם קשור הפסוק זה לבו.יועף

 שזעף לבו יועף י"י ועל אולתו דרכו סלוף גרם ומי הררך ויחפיא בלכתו יכשלכרנלים
 אשכחיה פייא9 ובתענית בשם. לבעופ ולא צרתו בעת להתפלל לו והיה ונעצבומתקצף

 יחיב וט' אדם אולת אמר פסוקיך לי אימא א"ל לוי בן שטעק דר' לינוקא 'vmר.
 הא אמו אייל נאוריתא סשה רמזה ולא דכתי' מירי איכא טי אמר טתטה וקא יוחקר'

 יוסיף הק )ד( : וגו' אחיו אל איש ויאמרו כ"א( מ"כ )כראשית והכתיב רמיזה לא האהכתוב
 שלא צ"ל אין יפרד. טרעהו ודל רביםרעש

 יום"
 יפרר טתחלה רעהו אפי' אלא רעים

 לאהוב הטוב המנהג כי הוא רע ומנהג העולם טנהג מספר והוא עני שהוא בראותועתה
 ברל והכסיל בעשיר החנם וטכנה8 ובסכלות כחכטה טרבר ואם הרעש ולשנואהטובים

 ורל וי"ט בכסילים. כן שאין מה ואוהבים רעים קונים החכמים כי נכון על יבוזזאז
 : מהעשירים ק"ו טהדלים יפרד ואם יפרד כטוהו הדל טרעהו שאפי' יפרדמרעהו
 ה'( י"ר יייט, קוי למעלה4 אמר ככר יאבר. כזבים ויפיה ינקה לא שקרים ער)ה(
 במלות rt)v כפל והוא אחד ענין הפסוק כל פעם אוטר נטצאת שקר עד כוניםיפיח
 אוריש ופ! על כ"א )פרק שאחריו והפסוקים שלפניו פסוק נק טיצוע ובאשונות
 ער וי"מ 6. עניך ספני יד בתשוטת או בפקרס כעטיתו יכחש אולי שיתרושש טי כיוגנבתי
 בסיפור אפיי לכונ עצמו הטרגיל הוא כובים יפיח כי ענינים שני כונים ויפיחשקרים
 וביפית ינקה לא שקרים בער6 אטר וע"כ בנ"ר שקרים וער בעלטארברס
 ואומר טספר הוא או זה, של טעונשו זה של עונשו גדול כי להורות יטלט לאכובים
 דורשים אפי' אמת שהאומר שקר טלוטדי אותו כשדורשים ינקה לא שקרים ערכי

 יוכל לא שקרים עד אבל העדות צידי בכל בעדותו אטיתי ימצאוהו הימים כלאותו
 : עניך בכל ימלפ לא כזבים יפיח וכן שקרו להודיע שלא הצדדים בכלהשמר
 לכל לתת הטתנדב העשיר הוא נדיב פני טחן. לאיש הרע וכל נריב פני יחלו רבים)ו(

 טחנתו. ע"י וחברים רעים יקנה טתן איש כי טתן לאיש הרע וכל מחמורו, דישואל
 קודם מתן ואיש ששאלוהו אחר הטתנדב נדיבות כי מהמתנדב מתן איש גדולוי"א

 לאיש הרע וכל טתן[ ]ובאיש נריב פני יחלו 168[ ]4 רבים בנרינ אמר ולכךששאלוהו
 יחלו שלא מקצת שישארו במשסע יש רבים לשון אבל הכלל הוא כל ובלשוןטתן
 אהבה ושהיא אדם בני מנהנ שזה ולהודיע העולם מדות שהוא הפסוק פעם וי"טפניו.
 לו נות! שאתה מי באהבת תבפח לא הטוסר8 טליצי אמרו וכאשר ברנרתלויה
 שגאהו רש אחי כל )ן( : באהבתו בטה או אותך אוהב והוא לו מליתן שתפסוק5 עדסתמת

 בכ"י 4 ומטה. בכיי Wvp 8' ט' 2 מירא. בן של המדע המאמר והש מתמונת בכ"יי
 וכנראה אחר, ממקום 1נשתרב13 שחר כל פח אין האלו להמלות 5 השלישי. בחלק אמרת'ככר
 "פרק המלים פשר יגיד ~מי לפה. מוסכים התלישי" אמרת~בחלק "כבר : בכ"י דלעיל המבתגם

 שיפסוק. בכ"י 9 האמאיס. בחינת ש' הפנינים מבחר 8 גמ'"ם. ענין בכל בכ"י 7 בעדים. בכ"י ?כ"א"
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 מעם נו יש כי בקמץ אותו קורין כל הטה. לו אמרים מירף סטנו רתקו מרעהו כיאף
 ויש ]תאסרנה[ עצמותי בל י'( ל"ה )תהלים והשני דין כתיב ועליו מקף בוואין

 אפי' כי שנאהו רש אחי כל הפסוק ופעם הם. ופועים בך מעיני כל 1'( פ"י, )שםשקורין
 לשון מרעהו סמא רחקו טרעהו כי אף פעם וזה אחרים כ"ש לשנאתו חוזריםאחיו
 ואטר כולם. טמע שרחקו ער ואחד אחד כל מטנו רחק והטעם רבים לשון ורחקויחיד
 יתרחקו רק ישנאהו לא הרעים כי הרעים על רחוק ולשון האחים על שנאהלשק
 אוחו שונאין הם לפרנסו שצריכין האחימ1 אבל עיניו חזיון מעליהם יסור ובזהמטנו
 כ"ש אחיו על לטורה יהיה שלא כרי כפיו יניע לאכול להשתדל אדם צריך נמהע"כ
 רעה כסה וסיפר בא להעשיר תיגע אל די( כ"ג )לקטן שאמר ואע"ם אחריםעל

 שלא כדי במשפפ דבריו ולכלכל ונפסד עצל יהיה ואל ונשכר זריז ולהיותהעניות
 יריך על ]כזית[ מרורים מזונותי שיהיו מלפניך רצון יהי היונה2 וטאמר לבריות,תצמרך
 ואחיו אחיו בפי דבריו להפעים אטרים טרדף ופעם ורם. בשר ע"י כרכש מתוקיםולא
 אומר טחבירו ללוות ובא עשיר שהוא מי המה, לא אטרים טררף פ"א שוסעים, הטה "לא
 טפחד הוא טחבירו ללוות הבא העני אבל לו מלוה והוא דינרין מאה הלויס נקוצרלו

 כרי לסררם רק כוונתו עיקר שאינם אמרים תהלה מסרר והוא ההלואה ענין מידלואר
 כי הטקרא וטעם בוא"ו המה לו והמקיא רינרי'. סאה הלויני לו לומר ידם עללצאת
 טררף ויש לשומעם. לב טשימים אינם הם כי להם לא הטה לו שמרדףהאמרים
 אותם ששואלים ארם לבני עליו שאוסרים והרעים האחים דברי הוא כי המה[ ]לאאמרים
 הטה לא אטרם מרדף והוא מטנו ונתרחק נשנאהו לא איך מסט וירתקו ישנאוהולטה
 כזג רברי רק כלום ואינם הבל דבר והכל טיורעי ופלוני פלוני קרובי ופלוני פלוניואוטר
 ובטררש וריק. הבל רברי הם ]רנריהם[ כי לאומרם ראוי לו הסה לו והטקראושקר.
 החי טן אכר על חשורים שהם ואטר אחיו על רנה מוציא שהיה יוסף על פותרואנדה'
 דברים אחר טררף עליהם שקר דבת טוציא שהיה לפי רש וקראוהו שנאוהו כןעל

 אבר אוכלים שהיו אחיו על אומר הוא דבתו חזרו עליו הטה לו והמקיא אטת,שאינם
 השפחות בבני שמזלזלים אוטר הוא ל"א( ל"ז )בראשית עזים שעיר וישחפו לפי' החימן

 אאיץ בכנות עיניהם נותנים שהיו אומר הוא י"ז( ק"ה )תהלים יוסף נמכר לעבדלפיכך
 ז'( ל"6 )בראשית אדוניו אשת ותשא DS" הרוב את בך מגרה שאני חייך הב"האמר

 להחיותה נפשו אוהב טוב. לטצא תגונה שוטר נפשו אוהב לב קונה )ו[(בב"ר5:
 פונה להמציאו לנפשו6 טוב למצוא תנונה שומר וכן הנפש, חיי בלב השכלכי

 השנות על יאבר. כזבים ויפיח ינקה לא שקרים ער )ט( ובעוה"ב: הזהבעולם
 לכסיל נאוה לא ר( : והכזב השקר ממדת להתרתק הדבר גכק כי פעמים כפרשההעני,
 אף ופעם בנדיבים, ימשול ]כי[ לעבר נאה שאין כשריסי טשול לעבד כי אףתענונ
 יפה התענונ אין ואם טהתענוג 7 גדולה הטסשלה כי הק"ו הוא הזה הררך ועל ק"וכסו

 לחכמים והתענונ ראויה8. שאינה בטקום נאוה שאינה לטטשלה ק"ו ראוי שאינובטקום
 להכתים אלה גם שדרשו כטו רעת בצלילות החכטה ללטור דעתם להרחיב כדייפה
 נאוה לא ע"כ לבעוט התענוגים כל הכסילים אבל נאים8, וכלים נאה ואשה נאהדירה

 הכתיב. ע"פ פה פירש ומחברה ולא, בכ"י 8 ב'. י"א עיחבין עי' 2 האריים. גכ",1
 ע"ב. כ"ז גרבות 9 ראוי. בכ"י 8 הגדולה. בכ"י 7 גשו. למצא נכ"י 6 פ"ר פ, 5 רש", ..,,4
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 ארץ רגזה שלש תחת כ"א( ל' )לקמן וכמר'יא בשרים משול לעבד וק"ו תענוגלכסיל
 הרועה כמו עטו את רועה הוא האפכה מזרע שהוא הטלך כי ימלוך כי עבד תחתוע'

 ע"כ המלוכה בדרכי יודע אינו המולך הענר אבל ונהלה בנחת צאנו את הרועההמוב
 פשע. על עבור ותפארתו אפו האריך אדם שני )יא( : לו מאותלא

 ]תפארתי
 להיות

 ואטר התיבה לפני ש.רר אליעזר ברי מעשה או"ל1 וכבר ]1686[ סדותיו עלמעביר
 ואמרה קול בת יצאת נענה ]מיד[ טלכט אבינו ואמר ר"ע ירד נענה ולא רנטתכ"ד
 האריך סדותיו. על טעניר אינו וזה מדותיו על מעביר שזה אלא מזה נדול שזה ספנילא
 על ממאריך סדותיו על מעביר וגדול ה'(2. ל"א )ישעיה והטלית פסח כסומקור
 להנקם שלא אפו מאריך אבל מאויבו להנקם חושב הוא אפו המאריך כיטדותיו
 8 חכם כאותו העונות ונושא הפשעים מוחל הוא טדותיו על אעביר אבל סהרהטמנו

 דטצערן. פאן לכל טארי' ליה שרי למטתו נכגם שהיה קורם לילה בכל אוטרשהיה
 סלך כי ואטרו4 סמך, שמנע למי ותן לך שהרע לסי טחול המוסר תליציואחרו
 לחטוא הרענו אנחנו אם המלך אדוני מהם אחר אמר אסירים עדת להרוג צוהאחד
 שבינו בדברים נאה זה וכל סלהורנם. וימנע להם הרפו ויאמר שאת אתה תטיבהלא
 השם אויבי ולשנוא ולנסור לנקום ראוי למקום אדם שבין נדנרים אבל חנירולבין

 אם תבירו לנין בינו ואפי' ונו' אשנא י"י משנאיך הלא כ"א( קלש )תהליםכמד"א
 : ת"ח6 אינו כנחש וטמר מקם שאינו ת"ח וכל התורה ניווי בדבר יש הואת"ת
 להזהיר ובא ומצמיחו המלחלחו ]כמל( רצונו. עשב על וכמל מלך זעף6 כבסיר נהם)יב(
 הוא וכ; עאכ"ו הב"ה טמ"ה לפני כך ב"ו מלך טפני ואם עלינו המלכות אמתשתהא
 לישראל כפל אהיה פ'( י"ר )הושע ואומר יירא לא מי שאג אריה ח'( ג' )עמוםאומר
 וכמל אטר הטלך כרצון אבל נשמעת שהיא כפיר בנהמת 7 הזעף ודימה כשושנה,יפרח
 בן לאביו הוות ~נ( : מרצונו נראה כעסו שיותר לגשם דיסהו לא ולכך נסתרשהוא
 בני ומגרש הפורר גשמים כרלף רעה אשה מדייני כי אשה. מדיני פורר ורלףכמיל
 אוררתו הרעה שאשה הכסיל מהבן רעה אשה קשה אומר ונמצאת הבית טןהבית
 טורר ונקרא שוקט שאינו דלף פורר דלת פעם וי"ט5 פורדו. אינו הכסיל והבןטביתו
 בית )יד( אמר אשה במדייני שדיבר ולפי תחתיה. ובאה חבירתה את טורדת תפהשכל
 אשה אבל והון בית בניהם ינחילו האבות כי משכלת. אשה ומי"י אבות נחלתוהון
 מ"ח פ' ובב"ר טשכלת. אשה ומי"י הה"ד הדבר יצא טי"י אלא אבות ירושת אעהטובה
 ובכתובים בנביאים בתורה אטר אבהו ר' נשם שנחם ר' ונו' והון בית פחח אבהור'

 אל ובת לבן ויען נ'( כ"ד )בראשית בתורה מהביה, אלא אדם של נוונו שאיןטציט
 טי"י כי ידעו לא ואסו ואביו ד'( י"ר )שופטים בנביאים וגו', הדבר יצא טי"יויאמרו
 נשיו אצל כיעקב זוונו אצל הולך שהוא יש וט', משכלת אשה וטיני בכתוביםהוא,
 כייא0!: פ' תלים ובאנדת פ"א8 במו"ק ואית' יצחק, עם כרבקה אליו בא שזיווגוויש
 האטור זו ממדה להתרחק להזהירנו בא תרעב. רטיה ונפש תרדמה תפיל עצלה"ו(
 טמן כ"ד( כחוב )לקמןעליה

~sy 
 לבו להיות לבעליה טרסת היא כי ונו' כצלחת ירו

 סר 8 הרבקיס. בין מפרידה הזאת ההערה מולם יונה רבת ע" WVP 9. כ"ט שם1
 אימת. נשי 6 ע"ב. כ"ג יוסא 5 המתילה. שער הפנינים מבחר 4 ע"א. כ"ח מגילה עי'חמרא,

 ג"פ. פ' צ"ל 10 ע"ב. י"ת 9 רש"י. ש, 8 הזעם. וכי בכ"יז
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 הה"ר עני שיהיה וטוף מוצא ואינו מזונו לבקש וסופו לטלאכה יצליח לא ונרדםישן
 בטדרש י. עצלה כסו הוא הזה בספר האטור רמיה כל כי הורתיך וכבר תרעב, רמיהונפש
 תפיל עצלה שנא' כנרדם ונעשה דבר טמא שואלים לסוף בתלמודו הטתעצל כלרותי
 )דברים כטדייא נפשו[ ]שומר ימות. דרכיו בוזה נפשו שוטר טצוה שוטר )פח( :תררמה

 דרכיו בוזה כי ימות וקרי כתיב יוסת ימות דרכיו ונוזה ימיך ואורך הייך היא כי כ'(ל'
 ד"א הטקרא. פעם והוא שמים בידי ומיתה הטכתב והוא בב"ר מיתה ענינים שניעל
 ובפלג לב"ד דינו נמטר לא ואפי' ימות והמקרא בב"ר יומת המכתב ב"ר במיתתהכל
 מכישו נחש או בדליקה טפל לסוף שריפה נתחייב ואם דורסתו היה או הגג מןנופל לסקי סקילה נתחייב ואם מיתות ר' דין סטנו בטלו לא אפ"ה בזד מיתות ארבעטמנו
 או חנק שנתחייב וסי עליו באים לספים או לטלכות נמסר או לסוף הרג שנתחייבמי

 לו הראוים דרכים דרכיו ובוזה ופעם נערה9. בפ' כראית' בסרינכי טת או בנהרטובע
 ואשם יחפא כי יורע לבו טצוה שוטר שאית מי כי טצוה שוטר שאינו ממי רעוהוא
 4ן חושש שאינו דרכיו הבוזה אבל למחרת ישוב אולי היום יצרו עליו נברואם

 הזה הפסוק 169[ ]8 פעם פי' ז"ל' מעריה ורב יומת. ובזיון לעג ררךמדותיו
 תבוא אליו טצוה שומר הוא ואם פצר לכך כי טצוה בעשות האדם יתגאהשלא

 וטוה נפשו. שומר טעם וזה לו ויתן מה צדקת אם כי לשם לא משמירתההתועלת
 w~ts) פנו )נטרבר ע"ד ונא יטוח פעם וזה טיחה עליו גורם ]בעצטו[ הוא השםדרכי
 דרכיו ובוזה וכנגר בה. עונה ההיא הנפש תכרת הכרת הפר פצותו ואת בזה י"י רברכי

 שסו ולחושבי פ"ז( ג' )מלאכי טלשון דרכי חשבתי ג"פ( קי"8 )תהלים ע"ה דוד אמרימות
 להזהירנו בא לו. ישלם וגטו6 דל חונן י"י מלוה )ין( : חשוב ארם חכז"לובלשק
 אלא הלואתו לו מחזיר שהבזה די ולא להב"ה מלוה כאילו דלים שהחונן הצדקהעל

 לה יש צדקה אז"ל5 וכן לו. ישלם ונטולו שנא' פירותיהשפא:ילו
 קרי

 פירות לה ויש
 כתיב אלעזר אייר רבה6 בויקרא הבא. לעולם קיימת והקרן בעוה"ז פירותיהאוכל

 לשלם עלי הב"ה אמר וכו' טצוה וחפף זה בא בשר לכל לחם נותן כ"ה( קל"ו)תהלים
 חונן י"י מלוה 1 השותפ.ן פרק בחרא ובתלמוד לו. ישלם וגמולו הה"ר נטולולו
 טלוה, לאיש לוה עבר כניכול לאומרו א"א כתוב טקרא אלטלא יוחנן א"רדל

 פרופה וכי פרוטה לו פתן הב"ה לעני פרופה שנותן ם. כל רבה בויקרא בהומסיים
 טצפצפת כשנפשך אף הבזה לו אמר כך נפשו אלא לו נותן לא והלא לו נותןהוא
 פסוק פי' הטשפטים ואלה בפ' ע"כ. גופך בתוך לך משינה הריני מגופךלצאת
 ומלוהו המת את הרואה על מפרש שמתו8 מי וכפ' ותמצא. בקש בארוכהזה
 הטיתו ואל תקוה יש כי בנך יסר )יה( : דל חונן י"י מלוה אומר הכתוב עליו שכרומה
 מענין המיתו ד"א ובכיתו0. המיתו קול נעבור אותו טליסר SIDnn לא נפשך. תשאאל

 כאילו אתה רוי תיסרהו לא אפ כי נפשך תשא אל הטיתו ואל כקטר הטת יומת ו'( י"ג)דברים
 לאו ואם טופב כן עשית אם כ"א( י"א ~שס בניכם ויטי ימיכם ירט למען וגו' ביריםממיתו
 ומכלל הן שומע אתה לאו מכלל נדרשים תורה דברי שכך אותם כורתים כאילו אתםהרי

 בכ"י 8 המדרש. רירי ג"כ זהבש רש", ע., 9 כ"ז. י"ב לכתוב לעיל ,.חשו ע,,1
 וצדקה חסרים גס'6ת על ס"א פ"א פאה 6 בנרפס. ע" 4 ע"א. ל' בכתפות הפא גרשהבפ'
 w~p. י' 1 רבה. בויקרא ובתנחומא בטעות ובכ"י ל"ד פ' 6 שם. י*ט התט' כמ"שבכלל

 הרלב"ג. פי' וכן הסה מל' המיתו איפא גורס סחבר13 הגה 9 ע"ג. ,"ח8
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 מגזילתו אותה לפרנס נפשך תשא אל המיתו ואל ]פי'[ ראבייע1 לאו. שוסע אתההן

 וגוי המיתו ואל פ"א ממנה. להתפרנס נפשו את נושא הוא ואליו כ"ו( כ"ר )רנריםכענין
 נויי! פוננא"ש נוזן וכלע"ז אותו ניסרך נפשן את תשא אל אז ימיתוהושאחרים

 ואל ד"א מיתה. חיוב לידי שיבא ער מלייסרו לו תטתק אל כלומראטיינדאייש2
 אז"ל" וכן מות סכת תכהו אל טיחה ייסורי ]תיסרהו[ לא ליסרו שהזהרחיך אע"פהטיתו
 צותא ליהוי קרי ודלא קרי דקרי דטסאניה בערקתא אלא תמהי לא לינוקא טסיתכי

 ימות שמא מפטר טליפרו לטנעו רעתך על יעלה שלא המיתו ואל ד"אלטבייה.
 ויחייבוהו תייסרהו לא אם רעה לתרבות יוצא שהרי הטיתו ואל ד"א ייסוריך.סחטת
 למרו שלא ספני להם עלתה טה ואדוניה ואבישלום עלי סבני ולמד צא טיתהב"ר
 טונה לא כי בני אל כ"ד( ב' )ש"א אביהם להם שאמר אע"פ עלי בני בקמנותם,טומר

 נכוה שאית סי בדברים מתייסרים היו שלא אחר להלקותם לו היה מ"ט וע'השמועה
 נאסר ולנך טימיו4 אביו עצבו ולא ו'( א' )מ"א עליו שנאסר לטי ק"ו בהמי! יכוהבפושרין
 ומצינו התלטור את ליסר הרב את להזהיר ,ה פסוק ובכלל וגו' תקוה יש כי בנךיסר

 אהרן תולדות ואלה 6 פ"ב ובסנהדרין הנביאים בני א'( ד' )מ"ב שנא' בנים נקראיםתלמירים
 ליסר משה ילד אהרן נ'( שם )שם אהרן בני שמות אלה וכתיב א'( ג' )בטרבר וגו'ומשה
 כאילו תורה אבירו בן את הטלמד כל אטר טנא! וכו' שמו על נקראו שלכך6טר
 ונו' המיתו ואל שפי' לטה תוסיף. ועור תציל אם כי עונש נושא חטה גדול )יט( :ילרו
 עונשו נושא היה עליו חמה נרל שתהיה בעת ביאור הוסיף נפש של סכה תכהושלא
 וליסרו עתה להניחו יש כי יוסר לא ]א"כ[ תאסר ואל תמיתהו חמתך סרוב כן לא שאםועונו
 ליסרם ]הזהירן הפסוק ונזה הבנים לימי הזהירנו הראשו! בפסוק כי אחד ענין וזהאח"כ,

 תשא ולא ל"ב( ייית )במרבר ע"ר עונש נושא לפרש ונוכל נדולה. בחטה לא,בטשפט
 מכת יענישוהו6 כי עונש עליו נושא אתה הרי עליו חטה נדל תהיה שאם חטאעליו
 כי וכמוהו ]רק[8 במקום אם כי ויהיה זמ! לאחר תוסיף ועוד עתה הצילנו אלא7טות
 אם כי הבנים לייסורי טעם לתת הפסוק מעם וי"מ ו'(. ז' )רברים להם תעשו כהאם

 מליסרו אותו תציל אם כי עונשו נושא חמה הגדול הב! יהיה8 בנו את האדםלאייסר
 מזהיר הוא כי ]ויייא[10 ככה. על ולהלקותו לררותו עוד להוסיף ותצטרך לסורויחזור
 כטר"א עונש הואנושא חמה גדול טישהוא כי ואומר והכעס החמה טמרת הארם את 169[]6

 פעם ימלפ אם כי ן להענישו! ויבואו הבריות על יתרגז ]החטה[ תגבורת טפני אם כי עותונשא
 עונש נושא חמה גדול פ"א תוסיף. ועוד תציל אם כי פעם וזה שנית פעם ימלט לאאחת
 להוסיף שצריך אלא עור ולא טעצמו הזאת הטרה ויפריש שינצל אלא תקנה לוואין
 שמע ליה וסטיך תוסיף ועוד תציל אם כי פעם וזה מוסר וטקבל עצה שוטע שיהיהעוד
 עונשו קבל הרי י"י חטת עליו שגדלה חטה נרול שהוא טי פ"א טומר. וקבלעצה
 לו תוסיף ועוד אחר מעונש הזאת החטה תצילהו באמת כי עונותיו לו ונמהלובכך
 טוסר וקנל עצה שמע )כ( לו נסמך ולכך לו, ורפא ושב אפו מחרון השם שישובשכר
 כי יפות פנים בסנר הניה טוסר וקנל לעצתי שמע שפעמו באחריתך. תחכםלטען
 לא הענין לאטת אס כי טעם ויהיה הקום היא י"י ועצת איש בלב טחשטתרבות

 בכ"י 6 אבשלום. ע"ד כאן חסר 4 ע"א. כ"א ב"ב 8 מבוא. ע,, 2 6. במיוחס ע,,1
 ראב"ע ע"פ פה נוספה רק תיבת 8 שלא. בכ"י 7 יענישוך. ככ"י 8 ע"ב. י"ס דף הנאס"מ
 צרכו. כל ברור זבלתי מגומגם הלשון 11 רלב"ג. ע,, 10 היה. בכ"י 9 ה'. ז'דברים

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



107 ט-כג יפ,משלי

I1WSי"ח( כ"ג )לקטן אחרית יש אם כי י"ח( מ"ז )בראשית הכסף תם אם כי כסו תנאי 
 זתנלית אחרית כי באחריתך ופעם י. טומר( לקבל הנן את שייסר האב את שהזהיר)לאחר
 אחריתו את טראשיתו לראות האדם מתחכם הוא המוסר ע"י ד"א החכטה.הטומר
 וזה שלום לאיש אחרית הנקראת שהיא הבא לעולם צירה ולהכין הנולד אתולראות
 יאכל בע"ש שפרח מי באחריתו צירה לו שיהיה שיתחכם באחריתך תחנם למעןטעם
 רבות 9 סנהדרין בטס' תקום. היא י"י ועצת איש בלב מחשנות ינות )כא( :בשבת

 עם קשור לפרש נוכל תקום. היא י"י דבר בה שיש עצה אנל איש בלבטחשבות
 החיים לדרך הצידה הוא כי מוסר ולקבל עצה לשסוע שהזהירנו לאחר העליוןהפסוק
 עדיין יאסר שלא להזהירו חזר כאחריתך תחכם לטען אטר ועליה אחריתהנקראת

 לא שמא אשנה לכשאפנה תאמר אל וגו' איש בלב מחשבות רבות כי שהותיש
 אהרוג ואוטר בלבו מחשב שהיה אבשלום זה וגו' טחשכות רבות בטדרש'תפנה".
 וגוי טחשבות רבות דכתיב מקום של מחשבתו יודע היה ולא הטלכות ואפוללרוד

 שהוא מענינו הלסר דבר באבשלום שדרשו זה טדרש נאה ומה בארוכה. התםכדאית'
 : זו מחשבה בלנו עלתה אבשלום לסד שלא וע"י לבן אב של במוסרוסרבר
 אי( אי )שהייש מגזי אדם תאות ייים6 כזב. טאיש רש וטוב חסרו אדם תאות)כב(
 איש רש ופונ חסדו הוא ותפארתו האדם נאות כלואר בתורים להסך נאוו1מהן
 רש טוב בפסוק א'( כתוב )לעיל שפירשתי כטו עשיר שהוא אע"פ כזב מאישאסונים
 חסד לעשות תסיר יתאוה כלומר חסדו ארם תאות פי' הראב"ע6 וגוי. בתומוהולך
 ההסירים תאות היא שזו חסרו חסיד אדם תאות הכתוב משפס פ"א לו. שראוילמי

 תתאו י'( ל"ר )כטדבר לכם והתאויתם סנורת אדם תאות W"D 7' החסר. נדרכילהתהלך
 חסרו האדם ומופת אות כלומר ב"ו( מ"פ )בראשית עולם ננעות תאות ז'( שם )שםלכם
 אחרים שטפלים ההסד הסדו פי' S~ut סעדיה ורב עליו. סעיד הוא שנוטלהחסד
 כזב מאיש רש אוב וס"ס חסד עטו שיעשה דבר טחנירו השואל אדם כל תאות כיעטו
 הטבפיחו כזב טאיש ההוא החסר עסו לעשות יכול ואינו רש שהוא לו המתנצלטוב

 של תאותו8 ]פ"א[ שקר. נטחת ומתהלל נו טכזב ושוב חסד עמו לעשות תאותולמלאות
 לפי י'( כי'ה )לקטן שוסע יחסדך פן י"ז( כ' )ויקרא הוא חסד טגז' וחרפתו חסדו היאאדם

 הטחליש רש הנקרא תאוות פוב רש ופוב ויחסרוהו, הכריות יקלוהו תאותיו אחרשרורף
 שכל הנכזבים הזה העולם תאוות שבוחר DS' כן ונקרא כוב10 איש הנקרא )ץ( מגבירהטה
 בל ילין ושבע לחיים יני יראת )כג( : ואינה השעה בעבור ישעה תאות טהםאחד
 שבע וילין העה"ב והיי הזה העולם חיי חיים לבעליה גורמת השם יראת פי' רע.יפקר
 הנה י"ג( ס"ה )ישעיה נאסר בצדיקים והנה תלין, בפוב נפשו י"נ( כ"ה )תהליםכפעם
 לפובה רק יזכרהו ולא יפקדהו לא השם כי רע, יפקד בל תרעבו. ואתם יאכלועברי
 אוכל ואינו כפו מיניע אוכל הירא כי לחיים י"י יראת לפרש ונוכל לברכה. הצדיקזכר
 נחיה שאוסרים teo] ]8 הכסילים כטו לא אך להיים פעם וזה שיהיה כדיאלא
 השם ניראי אבל תחפר רשעים ובטן כ"ה( י"ג )לעיל נהם שנאמר שנאכלנשכיל

 מדרש 4 ס"ה. 1'ב אטה 8 ע"ב. כ"1 2 מלעיל. השאה נפי ושתרגבי הא* "מלת1
 הש בכ"י 9 שלו. משלי בפירוט 8 מאירי. ע,, 7 לו. במיוחס ע,, 6 יונה. רבה ע" 6משלי.
 בתאות רש איש שטוב גליה הסנה ואולם כנראה כאן ט"מ 10 תקי. וקב רלב"ג ועי'תצתו,
 והבל. כזב שהם רברים אחרי רודף כי כזב איש והוא בגבורה אחריהם העורףמאותו
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 יפקר בל ילין ושבע פעם וזה נפשו לשובע אוכל צדיק )שם( בהם נאסרהצריקים
 הרשעים על רע יפקד בל ילי! ושבע הצדיקים על להיים י"י יראת נפרש אורע.

 נייפ )תהלים בהםהכאטר
 ט""

 ל"א )נטרבר מגז' יפקר בל ופעם וילינו ישבעו לא אם
 אכילה האוכל כי הוא כן והאטת החסרו!, טענין שהוא איש סטנו נפקד ולאט"פ(
 שאפי' הצדיקים אלו וגו' ילין ושבע לפרש נוכל עוד רבים. תלאים עליו ערמתנסה
 אותם מבהלים אינם בה וכיוצא מצוה בסעודת גסה אכילה ואוכלים שביעיםהם

 וי"י א'( כ"א )בראשית טענין רע יפקד בל פעם וזה רעים והרהורים רעיםחלומות
 נקרא חלום בלא ימים וי הלן כל וירא א"ר יונה אייר קורא! היה בפ' שרה. אתפקר
 המשביע כל יוחנן א"ר אנא בר אר"ה י4גע, אלא שבע א"ת וגו' ילין ושבע שנא'רע

 פסן )כד( : וגו' ילין ושבע שנ' רעות בשורות אוהו מבשרים אין ]ולן[ הורה טדבריעצטו
 מלשון הוא ואולי קדרה כמו צלחת פעם ישיבנה. לא פיהו אל נם בצלחת ידועצל
 שלא זו ממדה מזהיר צלוחיתו. ע"פ לצור רו"ל9 ]ובדברי( חדשה צלוחית כ'( ב'לט"ב
 הטצות לענין וכן לגומרה ישתדל בטלאכה שהתחיל וסי בטלאכתו עצל אדםיהיה
 העושה כל H"D~ סופה ובטסכת טרוקי לו אומרים במצוה שהתחיל סי שאז"לוכסו
 נמצאת וכו' עשאו כאלו הכתוב עליו טעלה ונטרו אחר ובא גמרו ולא מצוהדבר
 שלא בה שנשאר סועפ דבר ונשביל טצוה שעושה טוה גדול עצל לך איןאוטר
 : וגו' ידו עצל פס! ע"ה שלמה עליו נשא המשל טה ראה שמו על תקרא לאנטרו
 5 קלון לו לוקח לץ שיוסר D"yN דעת. יבי! לנבון והושח יערים ופתי תנה rs)כה(

 שמקבל די ולא ונו' יערים ופתי פעם וזה ויראו ישמרו והנשארים להכותו ישמ"מ
 דבר טתוך דבר יבין כי התוכחה ע"י אחרים מרנרים גם שיזהר רעת יבין אלאהוכחות
 י'( י"ז )לעיל ע"ד הוכיח ובנבק תכה בלץ ואמר צווי. והוכיח הדעת, ההוכחהותכלית

 עמלקופתייערים זה סכה לץ יתרו פ' תנחוסא כסילטאה. בסביןטהכותתחתגערה
 : עמלק של מפלחו למעלה כתיב מה יתרו וישמע א'( י"נ )שמות הה"ד יתרוזה
 דרכו מה וטחפיר טביש שהוא בן פי' ומחפ.ר. טביש בן אם יבריח אב טשרר)כ0
 טשרר אטר האב של הוא שהמטון ולפי צביתה אסו את ולהברית האב אתלשדר
 בזה זה של האמור את לית! הדק והוא יבריח אטר בבית עומדת שהאשה ולפיאב
 יותר לבן האב סובל ע"כ מבנשים באנשים יותר שהסבלית לפי ד"א בזה. זהושל
 כי מניתו שיגרשנה לאביו גורם אם יבריח פעם חיא יבריח. באם אטר ולכךמהאם
 ומתוך בנה על לבקש כנגדו עומרת והאם להכותו האב ובא אביו נכסי משרדהויו
 מוסר לשמע בני חדל )כז( : מכיתו ולנרשה להבריחה ויבא בידיהם טריבה נטצאתכך

 מקור בפסוק גררא אגב כ"ב( )פ"ז לטעלה זה פסוק פירשתי כבר דעת* טאמרילשגות
 בו וכיוצא ביקור)?( כמו לשמוע בני חדל ז"ל רם"ה פי' והוא ונו' בעליו שכלחיים

 בהתרגלך הענק התורה. והוא דעת מאטרי לשטת תנוא שלא כדי טוסר' שהואואעם"י
 אדע ל"טה'( )תהלים סנז' בני חדל פי' esnt והנגיד העיקרז. הוא הלימוד כיללסטר
 מאטרי ום"ם תמיר תשגה באהבתה י"פ( ה' )לעיל נטו לשעת ופעם אני חדלטה
 הלדך ימי כל הפסוק ופעם טנהלה, תפילו אשר כ"מ( מ"פ )יחזקאל כמו בי"חבמו

 לעיל עי' 6 ע"ב. י"ג 4 ה"ה. פ"א ר"ה יישומי 8 ע"ב. מ"ט ב"ק 2 ע"א. יט1
 מוסר הרשכם שקוראים מה לשמוע חדל : המאירי( )חבוא הרמ"ה בשם הבש לעיל 6 ז'.ט'
 מבן. ע" 8 במיותרים. פה נראים האלו הדברים ז סובנת. אימה פה ביקן ומלתוכו'
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 אחר חפא ואם הבירו רשות תחת נכבש שיהא צריך אחר שכל תחתרו עטיםיינו
 אמר כן על מחברתם להפרר יבואו לא ובזה לבבו על יעלהו ולא התפא יכסהלהבירו
 מכסה שאית דיו לא בדבר שונה שהוא סי אבל אהנה טבקש פשע מכסההכתוב
 אלוף טפריר ברבר ושונה 1 אלוף.וייימ מפריד פעם אחר פעם עליו מתרעם אלאפשע
 שתבירו האחד כשרואה מ"מ אהבה מבקש פשע טכסה האטת כי וטפרש אחרתע"ד
 יהיה שאם אחרת פעם לעשותו יחזור שלא להשתדל לו יש ההוא הפשע עליוכסה
 נערה תחת ~( : פעם אחר פעם פשעם לסבול יוכל מי כי אלוף טפריד בדברשונה
 לחכימא להוסר המבין בלב נערה ותשכון הרד פעמו תחת סאה. כסיל טהכותבטנין
 עלי ותחת נ'( לזח )תהלים מנז' תהת יועיל. ולא שניו טקהין בכורמזא2 לשפיאנרמזא
 ופעטו הראשונה בתי"ו הפעם כי תחת מענין וי"מ ונחת. וירר ותרנו' נחת שרשוידיך

 לא המנין להרבות טאה ופעם טאה, כסיל מהכות יותר בסבין 3 הגערה ומשברתשמכנעת
 מרי איש אך טשפפו בו. ישולח אכזרי וסלאך רע יבקש טרי אך )יא( טיוחר:למספר
 בו ישלח אכזרי וטלאך יתן מי תוכחת מקבל אינו כי נו שתועיל תקוה לו ואין רעיבקש

 שכול דוב פגש )4ב( : 4 לעולם ופובה להם פובה הרשעים מיתת כי להמיתומהשמים
 אולתו בעת כסיל טפניעת שטל רוב פגישת טובה יותר באולחו. כסיל ואלבאיש
 מהם שכול והוא במו שטתו ד"א כן. נקרא ארם בני שטשכל לפי שכול ופעםוכעסה
 : הכסיל 6 טהיזק שינצל מטה טסנו אדם ינצל בקרוב יותר נפש מר שהואואע"פ
 המקום לפני מבקש כתיב תטיש לא טביהו. רעה תמוש לא פובה תחת רעה משיב)יג(
 ואל שלפניו הפסוק עם קשור ואולי תטוש, לא והקרי6 מביתו רעה תמיששלא
 לטרח הרי טביתו, רעה תטיש לא פובה. תחת רעה טשינ הוא כי לטה באולתוכטיל

 תחת רעה ]1645[ בין ואין תשש ולאי לביתו רעה תבוא פובה תהת רעהשטשיב
 הוא תורה דברי על העובר וכל תטוש. לא וזו תמוש שזו אלא סובה תחת לרעהרעה
 עונג והוא בהם צוהו ולפרנסו להחיותו פובה עטו העושה שהשם זה פסוקבכלל
 ולפני מדון ראשית סים פופר )יד( פובה: תחת רעה משיב כא6 הוא הריעליהם
 רחם כל פתר וכן פותח כסו פופר ופעם טים, כפופר משפפו נטוש. הריבהתגלע
 שפתחו ל"ב( ט' רמ"א ציצים ופתורי ולדא כל פתח אונקלס ותרגום ב'( י"ג)שטות
 ל( כ' ~מן דין במקרא ל והם ההערבות מענין התגלע ופעם ופרחים. ציציםנהם
 אטר כאילו שטעם וי"80 יתערב. יתגלע, תושיה בכל א'( י"ח )לקטן יתגלע אוילוכל

 כתו הפסוק ופעם פדהוי פעטו שחת סררת פדעהו ב"ר( ל'ינ )איוב וכמוהוהתגלות
 מדון ראשית כן המים שיחרבו קורם הנקב לפחום שיכול צר מנקב מים וטשלחפותח
 שוב שופף כנחל הארץ על הטים נתרבו אם אכל בהחלה ברוחו9 לטשול האדםיכול
 דרייב בעלי יוכלו לא הריב כבר ונתגלה נתערב אם אמר וכן הנקב בסתימת תקנהאין

 אשד סים פופר והתרנום אותה. נפוש הריב התגלע ולפני כן על ברוחםלמשול
 אטר כאילו קשטא מישר בית י"ב( ד' לויקרא הדשן שפך ת"א וכן מיא היך[]דמא
 התנלע ולפני פ"א0' נחליא. ושפוך O"D כ"א )במדבר הנחלים אשר וכן מיםשופך
 דרייב לך שנתגלה לאחר לנפוש רשאי אתה הריב לך nSJrw קודם נפושאויב

 שידע ק~דם אלא פשרה שיעשו להם לומר יכול שאש רשאילפפשופיאתה
 מ"ח. *"ח סנהדרין 4 רש"י. ועיי הגהה, בכ"י 8 מירא. בן משלי 9 חיקה. ם,1

 ע"ב. וי סנהדרין 10 רוחו. בכ"י 9 אברהם. ברכת סי' 8 אבל. בכ"י : והמכתב. בכ"י 6 מהזיק. גכ"י6
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 אב טשרר למעלה שאמר לפי פ"א דעת. באטרי ולהשינ ולשגות מוסר שומעהיה
 לשמוע ובא אסך ומלהבריח אביך טלשדד ]חדלן ליסרו1 חוזר בני חדל [DDNונף
 נמורם עומדת הפסוק שבתהלת חדל וסלת רעת, מאטרי לשגות וחדלמוסר
 שהוא מי פי' און. יבלע רשעים ופי טשפפ יליץ בליעל עד )כח( :שנים
 לשקר, ילמדו ירו שעל בליעל עד חשוביי משפפ ומליץ הדיינים כעורכי עצטועושה
 )איוב ט"ש ע"ד יסתיר הקדש את כבלע כ'( ד' )בטדבר סגז' און יבלע רשעיםופי
 רשעים ופי בליעל עד כינה לשונו. תחת יכחידנה רעה בפיו תטתיק אם י"ב(כי

 בפעטת טשפפ הוא כאלו שקר עדות ויסרר יליץ כי סשפפ יליץ פייאכהמתירו8.
 עושה על טכסה כי און יבלע רשעים ופי כן, לא והם ברורות שהם השומעיםידמו
 sy יתלוצץ כלוטר לץ מגזי משפפ יליץ וי"ם שישנו. טה וטסתיר שא.ס מה שסעידהאון

 ע"ר ויאכלנו יבלענו שכטעפ עד הרבה או! שעושה און יבלע רשעים ופיהטשפפ
 על בליעל איש על יליץ המשפפ כי אחרת ע"ד טפרש ואני ל'(. פזז )לעיל רעהכלה

 רשעים פי ויכלה יבלע האון וכן וגו' שסמים ללצים נכונו בסמוך וכטד"אטעשהו
 נכונו )כפ( : כסילות מחמת הרשע רשעות כי כסילים לגו ומהלומות בסטוךוכטד"א
 י"ר )יחזקאל כמד"א קשים ייסורים פי' שפפים כסילים. לנו וטהלומות שפפיםללצים

 מגז' ומהלומא ביחזקאל, שט האמורים לאותם רמז ואולי הרעים שספי ארבעה א(כ'
 נתנחומא כסילים. לגו ושבפ ג'( כנו )לקם! ע"ד סיסרא והלמה כנו( ה')שופפים

 אדם הלך בשוק נסבר שהיה רע לעבד טשל שפפים ללצים זנתו תהיה' זאתפ'
 יסרח שאם ומגלבים כבלים לו והתקין אותו וקנה רע עבר שהוא בו יודע שהיהאחד
 מכירני היית לא העבד א"ל במנלנים והכהו הכבלים שם nleel כיו! אותו רודהיהיה
 אלו כל לך תקנתי קשה שאתה ]יודע[ שהייתי לפי א"ל קניתני ולטה רע עברשאגי
 מכוניסן שפפים ללצים נכונו י"ר6 [ ]פ רבה ויקרא שפפים. ללצים נכונו הה"ד]ונוין
 שסורח פעמים התטור על רוכב אדם שבעולם בנוהג עכירות עוכרי ]אלו[ ללצים הדיניםהם
 שפפיס, ללצים נכונים הכא ברם אותו שכה עליו סורח שאין פעמים אהבו ומכהעליו

 סגלביא דהויית כיון סלך[ ]של פלפרין בתוך שנכנסת למטרוניתא טשלמהלומות
 : התם כראיתי וכוי דה~תאתלן

כ.
 חסר לץ ז"ל6 ראב"ע פי' יחכם. לא נו שונה וכל שכר הוטה היין לץ)א(

 הסולירות הסבות מן אחת הזכיר שכרי לו שהזפ צועק פי' הומה הווו, לץ הייןאיש
 הזהיר מעמים וכטה השכר. איש הוטה היין איש לץ הפסק וטשפפ הליצנותבארם
 נטת בספור הארכתי וכבר חמראל טרעין ריש אז"ל וכבר עוד הזה בספר הייןעל

 פ, 4 כמיותרות. הראות צרכן גל בחשת אינן האלה ה66ת 8 גהשב. ר"ל 2 יונה.מרבנו כ* לקוח חזה והפירוט מיותר. תה מוסר" לשמוע "וחדל : שר ,ה א"י, כתיב בכ",1
 בב"ב למ'"ח שנתו אללי 7 לו. במייחס ע., 6 משונה. הגירסא הים ט"ו פ' צ"ל 6משרע.
 ונתחלפה חמר, אנא אשון כל בריש דם אנא מרעין כל בריש : העיקרית( הפסחא )כפי ב'ג"ח
 בסיפא. הרישא למתבררילו
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 כנור חולק שאש נפשו על חופא הוא עמו טתעבר , מתעברו פי' נפשו. חופאמתעברו סי איטת כנפיי נהם )ב( רכב: בן יונדב בפרק שחברתי' ירטיה בפי' זומדה
 להפלגת מלך אשת יגב( י"פ )לעיל סלך זעף בטקום זה בפסוק והוסיףלמלכות
 מלך אימת כן ב"ו מלך וזעף אימת ואם כ"ש לא זעפו כן ילך אימת אם כיהדבר
 טריב שבת יתגלע. אויל וכל טריב שבת לאיש כבוד )נ( :, עאכ"ו הטלכיםמלכי

 מליצי ואסרו במריבתו. ויתערב יתגלה יתנלע אויל וכל טטריבה עצטולהשבית
 שוה או ]מטך[ קפן או סטך גרול או יהיה שלא אפשר אי עטך המריבהטופרי

 למה תחוש אל מטך קפ! הוא ואם פנים לו לישא לך היה טסך גרול הוא אםלך
 בטערבא ב"ו( י"נ )לעיל צדיק טרעהו יתר בעצמך קיים לך בשוה הוא ואםשאמר
 ושאל יחרש לא עצל מחרף )ד( : פפי8 טייטס הוא שתיק דקרים מאן תרי בי מנצוכי

 עצל טחרף אם המכתב לפי הפסוק ופעם ושאל והטקרא ישאל הטכתב ואין.בקציר
 יקצור לא יזרע לא ואם צרע לא יחרוש לא אם כי ואין ישאל.בקציר יחרשלא
 החורף קרירות סרוב העצל סכות טטפר הטקרא ולפי יאכל, טה יקצור[ לא]ואם
 הארם להכין טשל הפסוק וזה , ואי!, נקציר ושאל בידו יעלה ומה יחרוש לאעצל
 מחרף ]מהו נצבים אתם רבה הדברים ובאלה לעוה"ב. הוה מהעולםצידה
  ואינו ביונותי  ללואר ומבקש  בנערותו הורה  למר שאינו  זה ארשכיי יחרוש לאעצל
 ירחה. תנונה ואיש אי"ה בלב עצה עסוקים טים )ה( : ואין[ בקציי ושאל וזהויכול

 ער לכו נתוך עצתו מעמיק תנונה ואיש ועיון טתק בטהשבות בה להעמיקשצריך
 שטוציאים כאותם לא העטוקיפ המים שדולים כסו לפועל כשיוציאנה לדלתםשצריך
 והתלמיד החכם בלב סתומה הלכה ר"א4 במהרה. רוחם על העולה כל פועללירי
 מי אמונים ואיש חסדו איש יקרא אדם רב )ו( : תבונות בדלי אותה ורלה באהנפן
 יטצא "י אטומם איש אגל חסדו ויספר יקרא מהם איש כל אדם נני רוב כיימצא.
 פ"א6 ימצא. מי נפשו על אטת שיאמר אמונים איש ונקרא בו יתפאר ולא חסרשיעשה

 הטה מעפים אסומם איש אבל חסד עמו לעשות ברעהו שכופם חסדו איש יקרא ארםרב
 טסי ובירושלטי בצרותיהם. הכיריהם עם נאמנים ויהיו בהם 181[ ]6הבופחים
 חסדו יקראאיש ארם רוב אוסרה בשם רבר האוטר על זה פסוק דורש פ"אקידושין
 בתומו טתהלך )ז( : שמו על ]שיאמרנה[ ימצא מי אמונים איש אבל שטועתושאומר
 ועושה ואומר כ"ו( י"ד )לעיל טחסה יהיה ולבניו ולר"א6 אחריו.... בניו אשריצדיק
 כיריהם. אנותיהם טעשה כשאוחזים אבות זכות להם שתעמור ו'( כ' )שמות לאלפיםחסר

 אהרן את קח כ'( נ' )ויקרא שנא' ובניו אהרן על זה פסוק דורש צו פ'ובתנחוסא
 בעינים נכרת האטת רע. כל בעיניו טורה דין כסא על יושב טלך )ה( ; אתו בניוואת
 רע איש כל שבעיניו מלכות באימת7 לזרות לו ראוי די! כסא על בשבתו הטלךלכן

 מלך רשעים טזרה כ"ו( כתוב )לקמן אומר הוא וכן כסאו על יעטור אז כיובליעל

 וייגדע גזה"ל: כתב לאור( אוציאנו אזכה ואם העתקתי )אשר כת"י בפיחשו ל"ה ,רטיה1
 וכו' כרם לנטוע נטלא זרע לזרוע ושלא יין לשתות שלא דור אחר דור להתנהג בנע את צוהזה

 הסגינים מבחר 8 באריגות. עיטש וכו' שכר ועמה הי'1 לץ כי יין לשתות שלא בצוותםבחתו
 6חסר רש"י. 6ע,, רש"י. 4ע,, ע"ב. ע"א וקדושין הלשון. שינה בקצת האפגיםשער
 יונח. רגש פירוש ג"כ ועי' סעדיה, רבנו פירוש ומא ולד"א שהביא ומה הראשון הפשטכאן
 באמת. גנתי7

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



111 ח-יג מ,טשלי

 ובליעל רע איש כל כי רע כל בעיניו טורה דין כסא על יושב כשהטלך ! רייאחכם.
 סלך טשפפ בטושב ואם אותם יעניש אולי טשפפו בטושב לעטור ספניו וירא21יפחרו
 טפניו לירא לארם 8 שיש כ"ש לא הבייה המלכים מלכי מלך משפפ עת כךב"ו

 בארץ צדיק ארם אין כי טתטאתי. פהרתי לבי זכיתי יאסר סי )ס0 כי טעויותיוולראונ
 כלל וגו' אל עם אנוש יצדק מה ב'( )פי אומר אעב וכן ' יחפא ולא פוב יעשהאשר

 כן ירמה יבאם צריק שהוא נעצמו ירטה לא המצות כל ארם יעשה אם אפי'הדברים
 כדי חייב וטחצה זכאי מחצה עצמו אדם יתן לעולם אז"ל6 וע"ז להוסיף טתעורראינו
 ואבן אבן ~( : הטובים סדותיו נטעלות תמיד להוסיף והשתדלת התעוררות נושיהיה
 יהיה לא י"ג( ב"ה )רברים אומר הוא כתורה וכן שניהם. גם יני תועבת ואיפהאיפה
 ואיפה איפה או ואכן אבן הפסוק ופ' לרבות. שניהם נם ופעם ואכן אבן נכיסךלך

 איפה טעונש גדול ואנן אב! עונש ד"א6 כיחד. ארבעתם וכ"ש שניהם גם ה'תועבת
 ולהתבונן להשכיל האדם יכול כי איפה טהונאת ]באבןן גדולה שההונאה לפיואיפה
 וי"ט יענש. ואיפה האיפה על שנם נם מעם תה שעורה ולהנהין האיפה הללבעומק
 טהונווז נדול למוכר הלוקח הומת כי הקפנה מעונש גדול הגדולה שעונש לפי גםפעם
 סכרת וכאשר קמת לקחת כאשר הטוסר1 כעלי אסרו וכאשר ללקחהמוכר
 שישונה אלא שהונה ללקח דיו לא אלאהפמרת

"( 
 על אפי' שמהם נם אמר כן על

 טענין יתנכר פע6* ישר ואם זך אם נער יתנכר נטעלליו גם רא( : נענש הואהקפנה
 ואם זך אם שהנער הפסוק ופעם ההכרה היפך והוא אליהם ויתנכר ז'( ט"ב)בראשית

 בו. נכרים הנערות פיטני שאין הזקן לדרכי הנער מדרכי במעלליו טתנכר פעלוישר
 שמם פי נערים כטה תטצא כי ברוך טכירך יהי י"פ( ב' )רות טענין יתנכר 8ויי'ט

 ופי' פעלם. וישרים זכים אם ניכרים נטעלליהם כן אם פונות סדות בעלימנעוריהם
 שטות ובאלה פעלו. ישר ואם זך אם 6מר לו היה שני פ" לפי כי עיקרראשון
 עם קשור זה שניהם. גם עשה יני רואה ועין שוסעת אחן )יב( : ראשון פי'רבה
 ומוסר חכמה לשמע האון האברים שני ירי על האדם זכות כי להודיע שלפניוהפסוק
 גם אטר כן על העין טטעלת גרולה האוזן שטעלת ולפי החכטות ספרי לראותוהעין
 וגם ורעת ותמנה חכמה עבריו לחונן טאחו חסר עשאם השם כי להוריענושניהם
 והיתה יעקב אלהי יבין ולא יה יראה לא ז'( צ"ר )תהלים האוסרים טלבלהוציא
 א"כ שניהם גם עשה י"י ד"א וגוי. ישמע RSn אוזן הנופע פ'( )שם בצרםתשובתם

 והעין נ?האזן ]והעק( האחן לפתור ד"א טגונה. דבר ותראה תשסע שלא לפתר לךיש
 בעל ויריח ויראה ישסע ולפעטים ופיו ורגליו כיריו ארם של ברשותו אינםוהחותם
 החופם, לרבות גם מלת כי ואולי שניהם נם עשה י"י אסר ע"כ פתאום פתעכרחו
 בדבר ויסתכל ישטע שלא עיניו ולעצום אזניו לאפום יכלתו בכל להזהר ישום"ם
 העליון עם קשור זה גם לחם. שבע עימך פקח תורש פן ירינה תאהב אל )יג( :מגונה
 אותם להפריע שלא צוה ע"כ שניהם גם עשה ושהשם והעין האזן שהזכירלפי

 על פעמים כטה צוה כבר כי עיניך פקת ואמר נבראו לנך לא כי בשינהטטעשיהם

 כ'. ו' ב*ת רקרא לישנא 4 "ט. בכ"י 8 וירוי. בכ"י 2 להראב"ע. במיוחס ע,,1
 לרד"ק שטרשים ספר ש, 8 לי. סיע לא המאמר מקור 1 יונה. רבנו ע,, 6 ע"ב. ס, קחש,ן6

 ב'. משלי כספי וצי 1פירמ8 זכרשרש
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 ינ-יי כ,משלי112
 יאסר רע רע 5ד( : ונוי חיים תוכחת שומעת אזן ל"א( פ"ו )לעיל הזה בספרהאזן
 ]1816( נזול שיקנהו כדי הטקח לגנות הלוקח  דרך  בן  יתהלל.  או לו ואחלהקונה
 נחסר דבר "נות יודע שהוא ויאמר בטקחו וישתבח בו יהלל אז נמקת לביתווכשילך
 '. סחורה בעסקי שידע דעת שפתי לו שיש לטי רבים ופנינים זהב שיש הוא כןונאמת

 נ6 שלא עד מוצא את ישראל כנסת עם הב"ה על הפסוק מפרש איכה9ובטררש
 הטטאנים הרע הזה 'העם "( י"ג )ירטיה הה"ד רעים אותם קורא הב"ה היהישראל
 ונמררש8 יתהלל4 אז לו ואוזל הוי אותם לשבח התחיל שנלו וכיון דברי ]את[~ששע
 ע"י תורה דבריהינה

 הדח"
 ולסוף זו רעה על אוי זו צרה על אוי אומר רעבון וייסורי

 להזהירה זה פסוק פעם אוטר נמצא שנצפער צער על יתהלל או חכטה טלאשהוא
 כסף כל לסוף בה ירגיל אם כי קשות שההתחלות אע"פ הלימור בתחילת נבעפשלא
 ורב זהב יש )ביס בתריה כתיב מה ראה האמיתי, העושר הוא כי מפניה מדההןווהכ
 4 וטשפפו יש אוהבי להנחיל כ"א( ח' )לעיל כסו יש פעם דעת. שפתי יקר וכליפנינים

 ורב זהב בעל כטיל איש יש הפסוק מעם וי"60 ירח. שמש י"א( נ' )הבקוק כמו וזהביש
 חנלהו. נכריה ובעד זר ערב כי בגדו לקה )פז( : דעת שפתי טסט יקר כלי אךפנינים
 וסלת בגדו7 כטו[ שם חבלהו וי"ם ]לקח עם שקול ויהיה משכנהו כלומר 8 ציוי חבלהוי"ס
 חנלהו פי' ,"ל8 ורשי הערבות. ס( להתרחק פעטים הזהיר וכבר שמם בטקום עוטרלקח
 אשה ערב אם אבל בנרו לקח ור איש כשערב כלום' חבלו בארץ פסן י'( י"ח )איובמנז'
 כ! על מבנשים ]יותר[ באנשים והמוסר האמונה יטצא ברוב כי אהלו מיהרי אפי' לקהנכריה
 או"ל9 וכבר איש אוצת האשה אם ובייש באיש הבוטח טן יותר באשה הבופהיפשע

 ונוכל חייבים. בהן שחבלו אחרים פתורים באחרים שחבה הם רעה פגישתןנשים
 גופו. אפי' טשכון חבלהו נכריה בער אבל מטונו למשכן זר ערב כי בנדו לקחלפרש
 שיש סי וכל לזה זה ערבים ישראל שנל זה מפסוק היוצא הטושכל הפעםואולי
 וגו'. בגרו לקח טעם וזה כך על להענישו לו יש לאו ואם למהות צריך לסחותנידו
 לביתו ע"כ עטפו לעבופ ביתו אל תבא לא י'( כי'ד )דברים ת"ר !1 פשופ ונפ המקבליי!בסוף
 לחם לאיש ערב )ין( : וט' בגדו לקח שנא' ערב של לביתו ככנם אתה .אבל נכנס אתהאי
 חצאי! בלשוזערבי נקראים דקות האבנים הם חצץ חצץ. פיהו ימלא ואחרשקר
 שיתחרפ חרפה נופנית תאוה כל אחרית כי לבנית בעץ שנראה להזכירנו הפסוקופעם
 התשטיש להנאת כיתי שקר לחם וייים14 בעבורו. שקרים שהעיד שקר לחם 8! וי"םעליה.
 כ'(. ל' )לקטן פיה ומחתה אכלה ו'( ל"פ )בראשית אוכל הוא אשר הלהם אם כיכטד"א
 שמצפה מפני ערנו חבירו את הערב ברוב כי העליון עם קשור זה פסוקד"א
 ד"א תהיה. לא התועלת ושמא אותו סמשנמם ולסוף מסט הועלת אליו יניעאולי
 פיהו יסלא ובאחרונה שקר לחם לחמו וכנה עין רע לחם את נלחם שלא להזהירנובא
 של בבס מעשה אז"ל16 עבירה. נרנוד ע"י שנקנה לממון כיסי שקר לחם ד"אחצץ.

 ל"א. פתיהתא 2 הדבר. את ציין מבלי שלאחריו לאותו זה כתש הסמיר המהבר!
 יחייא. אבן עי' 6 ומשפט. בכ"י 4 לי. טדע לא המדרש ומקום זו דרשה הביאנ3"כ רש"י8
 חבל ג"כ מפרש חבל ש' הרד"ק למשל וגן למיפיף נראה כן 7 ומאירי. לראב"ע במיוחס ע"6

 ע"ב. קע"ג ב"ב 11 ע"א קטת ב"מ w~p 19. פ"ז ב"ק 9 יננה. רבט ע,, 8 שם.כמו
12.dJdDh 'י"ב פ' שמהות מס' ע,, 15 רש"י. עי' 4! להראב"ע. בסייחם עי' 18 מביא. יעי 

 שלע. בפי' שטיים נחרבה ר"ג רצחואיכה
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 "שו אביו הל והרגוהו ללספים ונתחבר רעה לתרבות שיצא תרריון בן חנינאר'
 וט' לטוש ערב הוה הפסוק עליו קרא וצרורות עמר טלא ופיו בטדבר פושלךוטצאו
 להם אמר המחם ולא אביו כנוד מפני לספרו בקשו לביתו והביאו ככברה וגופונפ6
 ואסרה אסו פתחה כ"א( י"ז )לעיל וגו' כסיל יולר ואמר פתח בני על אומר[]אני
 וגר באחריתך ונהמת ואמרה אחותו פתחה כנה( שם )שם ונו' כסיל נן לאביוכעס
 ואחר אחר כל מלחמה. עשה ונתחבו6ת תכון בעצה טחשבות )יה( : י"א( ה')לעיל
 טלחמה, עשה ונתחכולות בעניניו. אחרים עם שיתיעץ בעצה תכק הטחשכותטן
 פ"ו(, " )איוב עניי וראה ספלם מקור לפרש ונוכל ציווי עשה לפרשנוכל
 שהפר ולפי י'(. כ"ר )לקמן מלחטה לך תעשה בתחבולות כי כפעם זה פסוקופעם

 שפתיו ולפותה רכיל הולך טור נולה )יסו( זה לפסוק סמך כ"נ( ט"ו )לע.ל סור באיןמהשבות
 רכיל, ולהולך פור לנולה תתערב אל מחשבותיך לקיים תרצה אם וטעמו תתערב.לא

 תרנום ריא פותח. כסו פותה ופעם כולם במקום עומר לפותה לס"ד שפתיוולפותה
 נפתה שהוא פתי טענין ' ר"א פיהם. עלי וירהיבו כ"א( ל"ה )תהלים ע"ר יפתיירחיב

 ספיח סור נולה ויש בסתכוין סור גולה יש עניינים שני על הוא הסוד וגילוישפתים.
 להשסיעמ הפסוק פעם וי"ט2 לשפתץ. דלת ואין שפתים פותה שהוא לפי תוטולפי
 י"ג( ל"א למעלה אמר כבר שהרי סוד גולה הוא רכיל והולך רכיל הולך סוד טלהכי

 162[ ]8 : רכיל הולך סוד גולה ואמר הענין הפך ועתה סוד סגלה רכילהולך
 י"נ( קי"ז )תהלים כסו יכבה ירעך פעם חשך. באשון נרו ידעך ואמו אביו טקלל)כ(
 "'ז( כ"א יוטת)שמות מות כנגר ידעך לנשטתו רטז ן'יל8 הראב"ע פי' קוצים. כאשדעכו
 הרוסות הצרות עליו בבוא כי כאפלה רשעים דרך י"פ( ד' )לעיל אוטר הכהוםוכן

 ואחריתה בראשונה טבהלת נחלה )כא( : נרו יכבה כי אור יראה לא חשךלאישון
 ממהלת נחלה יש הפירוש וכן טהירות לשון משהלת ז"ל* הראב"ע פי' תנורך.לא

 וכתיב ברכה נשטי עליו יררו לא תנורד לא גזולה שהיא ואחריתה מנולהבראשונה
 ה'( "'א מכריה ט! לשם ונגעלת נמאסת היא נזולה נחלה כי להודיע בחי"תמבוחלת
 כטר"א נחלה נקרא הסטון נפעם. קרובים והם טכהלת וקרי כתיב טבחלת ב".בחלה
 שהוא וסי לבנים טהאמת טתנהל שהוא לפי נחלה עם חכמה פוצה י"א( וי)קהלת
 ע"ד ר"ת טתטופט. לסוף בהרטית אם כצדק אם יחוש ולא סמון לקמת ומהירננדף
 פתיים. אכיו שעור אע"פ אביו את לירש שישתדל כ"ד( כ"ח )לקמן ואמו אביוגוב
 לנרלני שפעת לבהלני אמר ואלהים כ"א( ל"ה בהיייה כמו מנהלת eYWד"א

 באחריתו וטתסופפ בראשיהו נצול שהוא ]לח יש סמון כטה מספר והואולרוטמני6
 שאטר לפי העליון עם קשור זה פסוק לפרש ועכל בעושרו. אדם ינפח שלאולהזהיר
 נראשונה יסרוהו שלא לפי לקללם בידו עלתה כי לומר חזר וע' ואמו אביומקלל
 פעם תה במם י"י נחלת הנה ג'( קכייו )תהלים כטד"א נחלה נקראים הבניםומצינו7
 ליפול שטדוו נד ונני ראובן בבני זה פסוק דרשו 8 ורו"ל וע'. בראשונה מבהלתנחלה
 לפי קוה רע אשלטה תאסר אל )כב( : גולים בראש ג6 ולסוף הירדן בעברחלקם

 שרשי ע" 6 בם. הבכ"י *שם. 5ו. מבמיוחס מאירי. 8עח יתייא. אבן עי'1
 וגדולה שממות ענין בו פירש י31ה ורבי ולזרזני למהרני לבהלני אמר וי"י בהל: שרשריחק

 כ"ס. פ' רבה במדבר 8 וטציות. בנ"י 7 עכ"ל.חופלגח
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 שלח זה דוגמת יש 1 דגיפין ובפ"ק הפעולה. על וכ"ש האסירה על הזהיר לך.ויתשע
 ליה וכתב שירפפ מהו למלכות לסומרם ובירי עלי העומדים אדם כני לר"א עוקכאסר

 לפי אשטרה לנגדי שרשע אע"פ לנגדי רשע בעוד טחסום לפי אשטרה ב'( ל"פלתהלים
 וי( ל"ז )שם ליה שלח בהו דאוקים טצי' ולא פובא לי מצערי קא ליה שלחטחסום
 לבית עליהם והערב השכם חללים לך יפילם והוא להנ"ה רום 6 והתחולל לי"ידום

 כבר פונ. לא מרטה ומאזני ואכן אק יני תועבת )כנ( : טאליהם כלים והםהמררש
 אל של העליון הפסוק עם לקשרו הנה כפלו ואולי "( )כתוב למעלה זה עניןאמר
 טצעדי טי"י )כד( : וגו' ואבן אכן י"י תועבת כי שהונך סי להונות רע אשלטהתאסר
 לא כסו מה ופעם דרכו, לאדם לא כי כ"נ( )י' אומר ירטיה וכן דרכו. יבין טה ואדםנבר

 כט"ש והענין ערב2. בלשון הוא וכן תעוררו וטה תעירו מה ד'( ח' )שירוכטוהו
 דרכיך בכל וי( גי )לעיל וצא בינך מסלך בדרך בצאתך חכם לאותו ז"ליאליהו
 טי פי' לנקר. נדרים ואחר קורש ילע אדם טוקש )כה( : אורחותיך יישר והו84דעהו
 צרה עליו ותביא לטוקש לו תהיה הנאה אותה ההקדש טן נהנה הוא קדשובילע
 ובא מצרתו שינצל כדי להקריב קרננות שירור נדרים אחר לנקר ויצטרךקרובה

 סתת לשסוע וקרוב כ"כ( ט"ו )ש"א פוב ט,נח שסוע הנה כי זו ממדהלהזהירם
 ולא ולעו ושתו פ"ז( אי )עובדיה וכשהו יבלע כסו ילע י"". ד' כקהלת זבההכפילים
 פ"ו( כ' )איוב ע"ד בליעה בעשק אכילתו להוציא הטעשה לנמת כדי קדש יאכלאפר
 בפלס שם והוא השחית שתעטו י"י בלע ב'( כ )איכה מענין ילע וי"40 ויקיאנו. בלעחיל
 דרי ברתיה בר 6 פ"א בנדרים לבקרן, נדרים מאחר הקרש. הפסד האדם טוקש כלוטריער
 פינקסך רפתחין ידעת הוה ומילו אייל רבה יוחאי דר' לקטיה אחא סבאינאי

 לנקר נדרים ואחר קרא מא' אנא ר' אמר ושרייה לא א"ל[ נדרת סי בעובדךומטשמשין
 הכתוב עליו אכלה הקדש היא הרי קונם בלשון הככר טן מרר אדם ד"א8ע"כ.
 נדרו 6 שטתיר טי אחר לבקר צריך הוא והרי קודש ילע ארם שקשאוטר

 שגלנלו כגלגל אופן. עליהם וישב חכם סלך רשעים פזרה )כn~Sw : 0להשאיל
 עליהם שטשיב ד"א8 לוי. מורדים בו סודר שאדם בסרה ע"ר עליהם טנלנלבו
 )ישעיה כוי"ו וישב וי"ו טלפניו, יסירם ואח"כ ידכאם כלוטר 9 אותם לדוש עגלהאופן
 חכם סלך והיש פרעה זה רשעיפ מזרה '1 ובטררש  ונחפא10. וצפתה  אתה הן די(פ"ר
 כ'יה( י"ר )שטות בכבדות וינהגהו עליהם השיב מדותיהם נלנל אופן עליהם וישב דג"הזה
 ראנ"ע ' פי בפן. חדרי כל חופש אדם נשמת י"י )כ0נר י"א(: ח' )שם לבו את והכבדכנגד
 נשבלה וטפש לרוח תאיר ומשם מראש טנוחתה ובית מאורו אצולה הנשטה כי דיים 12 ל "ן

 חרר שהוא %ב רטז והוא במן חדרי בו מחפש הוא כאלו נרו כקרא ע"כ באורהויאורו
 וירע  הטלך לב ]1626[ יחפש כאשר והשם במן( הדרי כל לעפשדטחשבות.

 השם ויסעור טצרה הטלך לנצור ואטהו  חסרו ישלם  או הרשעים לב שיחשוב1מק(
 נשטח חופש שהוא שכ6 לאור רטו י"י נר פ"א הטלך. שיעשה ההסר בעבורכסט

 ע"ש  כ"8 נברכות מבוא. ועי' 1WS  שפחר41ש  *1 מא להסלח כונתו 2 ע"א. ד1
 ונקי. קב ע" 8 סבא. ינאי דרי לקמיח מהע ע"א כ"ב 6 בלע. שרש יונח רי שרשי עח4
 לכותב לעיל פירושו עי' 10 אוהה. בכ"י 9 להראכ"ע. בטיוחם ע" 8 ט"ו. 8"א סופחי

 לו. במיוחס עי' 19 טצאתי. לא ובמדרשים שז טדרש ג"כ חכיא השא 11 כ"ח.8רי
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 הנר כאשר י"י נר 9 ד"א שנים. בטקום עוטר חופש ומלת 1, בס! חדרי כל ויעפשהארם
 ע"ד באדם הש"י להשגיח סבה הנשמה כך שטחניאים טה האדם ושראהחבה
 8 חררי כל חופש הנשטה היא הזה ובנר כליות וכוח! לב חוקר י"י אני י'( י"ז)ירטינו

 ]לא[ לשכר אם לעונש אם האדם את פוקרים העליונים מן שהיא הנשמה ]ע"י[ כי פי'בטן
 חי( W"D )תהלים כטרייא כסאו. נחסר וסער מלך יצרו ואמת חסד )כה( : ב"חכשאר
 שעושה בחסד טלכותו כסא ויתמך יסער כי כסאו בחסר וסעדי ינצרהו, ט! ואטתחסד
 בעהו יפה הכל[ שיבה. זקנים והדר כחם נחורים תפארת ])כפ( : האטת ט! החסדוגדול
 וסכות ברע תמרוק פצע חררות )ל( כן יפה שזה וכסו לזקנים, והשיבה לבחוריםהכח
 מלשון לרשעים ותיקון קשוט הם[ פצע ]הנרות רע באיש נרע תמרוק נט!.חררי
 נטה בש' עליהם. הבאים הייסורי! על להצטער אין כי תמרוקיהן ונתון ני( בי)אסתר

 שנא' בו יוצאות וחבורות פצעים עבירה לרבר עצטו הטריק כל חנינא איירמרליקין6
 אמר בפן חררי ופכות שנאי בהדרוק! שנידון אלא עור ולא ברע תטרוק פצעחברות
 : הררוקן לעכירה סיטן יצחק נרר"נ

כא.
 הכח כי להוריע יפנו. יחפוץ אשר כל על י"י ביד טלך לב טים פלני)א(

 יוד. הבורא במצות רק ולהטוט להסית הטלך ביד אין כי לטלכים ולאלהשם
 אותם תוליך בכלי אותם מתן כשאתה הסים טה ונו' מלך לב סים פלנינטררש6

 וכל הב"ה ניר לבו ומלוכה לגדולה עולה ודם כשנשר כ! רוצה שאתה מקוםבכל
 יטע. יחפץ אשר כל י על הה"ר הכ"ה סלפני יוצאת היא בתחלה מפיו שיוצאגזירה
 : וט' טלך לב מים פלגי שני טוב פרנס טהם ואחר רחמים צריכין נ' הרואה6ובפ'
 : לטעלה9 הפסוק זה פרשתי ככר יני. לבות ותוכן בעיניו ישר איש דרך בל)ב(
 ליי'י ננחר הוא והטשפפ הצדק טעשה מזנח. לי"י נכתר וטשפפ צדקה עשה)נ(

 צדקה עשה שנא' הקרבנות מ! יותר צדקה העושה גדול אלעזר א"ר סוכה10מזבח.
 כתיב אין ]כזבח שופטים ריש ]רבה[ הדברים אלה טזבח. ל"'י נבחרוטשפט
 עינים רום חפאת. רשעים ניר 11 לב ורחב עינים רום )ד( : ושן טזבח אלאכאן
 לחרישה הדוטה טחשכתם שהיא רשעים ניר וכן הפץ שלכו מה לעשות לבורחב
 י"ב( י' )ישעיה נסנחריב כטרייא ]עינים[ רום ובא חטאת, הדברים שלשת אלהכל

 לנב ורחב ובא עיניו רום תפארת ועל אשור מלך לבב עדף סרי עלאפקד
 לתהלים אומר הוא דור וכ! נפשו כשאול הרחיב אשר ה'( ב' )חבקוק בנ"נכמד"א
 ל"0 י"א )ם'יא מענין רשעים ניר וי"מ19 אוכל. לא אותו לנב ורחב עינים גבה ה'(קנא
 טחשבות )ה( : הדור עון טסם חפאת לרשעים והמלכות השררה כי עבדי לדוד מרהיות
 6 שיש לטותר אך חרוץ אדם טחשנות לטחסור. אך אץ וכל לסותר אךחרוץ
 אדם טחשבות וי"ט'! 8'. ]הנוכרים[ הרשעים מעשה למעת ואך בסחורה בהתעסקויתרון

 לפני חיית הראשון הפירוש אחרי מיד פ"א איתא שם ואמנם לראב"ע במיוחס ע"כ1
 בכ"י * ארס. כ", 8 יחיש. ואבן מאירי ע,, 2 הלב"ג. ועי' וכו', יחפש כאשר והשםהמלות
 רהנח. שאחה צר לכל אותן מטה אתה גרס ושם משלי מדרש w~y 6. ל"ג שבת 6ושעד.

 יזהר חגירסא ושם ע"ב מ"ט 10 ב'. ט"ז לכתוב לעיל פירוטו עי, 9 ע"א. נ"מ 8 אל. בכ"י9
 כשספתי מתהתי מעשים למעט מם בכתיי 18 יהייא. אבן עי, 19 לבב. בכ"י 11 הקרבנות.סכל
 רש"י. עי' *י לחראב"ע. המיוחםע"פ
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 וטהירות נבהלה השעה את שדוחה אץ וכל לסותר אך נטשפפ דבריו שחורץחרוץ
 פעולת כלוטר טות. טכקשי נדף הגל שקר נלשון אוצרות פועל )1( : למחסוראך

 כטוץ תגרוף עשן כהנדוף נדף הבל הוא הרי ההוא ההון שקר בלשון הון שלאוצרות
 מאנו כי יגורם רשעים שוד )ז( טות: מבקשי הם כאלה אוצרות ומבקשים רוה, תרפטאשר
 ויגר כ'( כגב )במדבר מענין בחרטו יגורם ]הרשעים[ ששודדים9 שהשוד משפט.לעשות
 מגזי ד"א מתחולל. הוא רשע ימי כל כ'( פיו )איוב כמרכא ויבהלם יפחידם כלומרסואב
 כן ששררו כסו השור ]אוכליסש[ שאתם ער כלומר רע יטרך לא ב'( ה')תהלים
 כמים י"ר( י"ר )ש"ב טנו' 8 ד"א א'(. ל"ג )ישעיה הושד שורד כהתימך ועריועידו
 פעלו. ישר וזך וזר איש דרך הפכפך )ה( : וירכאם ישברם והפעם ארצההנגרים
 מי אבל הישר הפך והוא בדיבורו עומד שאינו וזר רשע איש דרך הפכפךמשפפו
 ' וטשפפו כ"ד( ל"ו )כראשית וענה ואיה כוי"ו טספות וי"ו כי וי"ם פעלו. ישר זךשונא
 זה וגו' איש דרך הפכפך רות5 ובמדרש לררך. תאר והפכפך זר איש דרךהפכפך
 נננתון לא קפלית לא קמלת גנבית לא נגבת ישראל על טתהפך שהוא הרשעעשו
 להון סוטי 165[ ]8 להק קנים להון טחי עטכון קפל IHb קפלתון לא עטכון ננבסאן
 )בראשית ביה דכתיב עשו זה א.ש רלכון דימוסיא אייתו טלנלתכק אייתו ארנוניכוןאייהו
 זה פעלו ישר וזך ומצות למילה זר עצטו שעשה מר שדה איש ציר יודע איש כ"ז(כיה
 : התם כדאית' וכו' באסונה עושה שהוא כפועל הזה נעולם שכרו נותן שהואהב"ה
 זה מוב רעים ששניהם אע"פ הבר. ובית מרינים מאשת נג פנת על לשנת פוב)מ(
 על לטיתב פנ ותרנו' רעב. טהללי חרב חללי היו פובים פי( די )איכה ע"דמזה
 אשת עם טשבת יפול שבנקל אע"פ גג של זוית בקר! לשבת טוב כלוטר דאנראקרנא
 טרינים אשוח הנשים רוב כי חבר וחובר י"א( י"ח )רברים מלשון חבר וביתטרינום
 נהווה. שדבר תהיה לא טכשפה י"ז( כ"כ )שטות הכחוב אמר כן ועל כשפים בעליהם

 לו שיהיה כלוטר חברה ובית כלומר מלרע התאר שם כי דבר שם הבר וביתוי"ט6
 : ישראל כנסת עם הב"ה על זה פסוק דורש איכהי ובטדרש עטה. להתחברבית
 הטעשה בידו יעלה לא אפי' רשע[ ונפש רעהו. בעיניו יותן לא רע אותה רשע נפש~(
 הוא כך וכל רע שקה טעם וזה הגופניות בתאוות יוציאנה התאוה שהיא שביכלתומה

 אליו מניפ אינו לפא יכנע אפי' רעהו בעיניו חן יטצא לא כי רע לעשותטהאוה
 רוצה אינו אחרים נם אלא רעהו את טחונן שאינו דיו לא ד"א וחנייה. החסלהנעיני
 דעת. יקח לחכם ובהשכיל פתי יחכם לץ נענש )יא( : טחן8 פעם וזה עליושיחונו
 לץ כ"ה( י"פ )לעיל דוגמתו אמר וכנר הפתי מתחכם הלץ את מענישיםכשת"ד
 שמסתכל לרע. רשעים מסלף רשע לבית צדיק טשניל )יב( : וט' יערים ופתיתכה

 וטכריח וסמה שדן לרע רשעים טסלף כן על D~m מגזל הנטי לבית הצדיקומתבונן
 שבא ויש למם.ון. וסופם לכליון שאחריתם לבו בעין שיתבונן חובה8 לכףהרשעים
 סטנו, להשטר ורע לעשותו פוב ורע, פוב שידע עד הצדיק ישלם לא כילהודיע
 הכהוב והלא אדע לא לבבו רע ר"ל אדע לא רע ר'( ק"א לתהלים ע"ה דורומ"ש

 גכ"י * בקי. קב ע,, 8 שורדים. בכ"י ב די. מ' ג' ס"ח בההלים מרא ל,,גא1
 פתיחתא 1 לראב"ע. הסיוהס ובא 6 מעט. משונה הגירסא דפם ב' סי' פתיחתא 6ומשפט.
 יונה. רבט ע,, 9 אחרים. ש" יגחן שי' בהופעל 8ר"לכ"ה.
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 אם לי אוי יוחנן א"ר ואו"ל1 ורע, טוב יורעי כאלהים והייתם הי( גי )בראשיתאוטר
 יאסרו שמא אומר לא אם ]טסט[ הרמאים ילמדו אומר אם אומר לא אם לי אויאומר

 רשע לבית צריק משכיל שלטה אמר כ! על ירינו בטעשה בקיאים ת"ח איןהרטאים
 9 שאמרו ואעפ"י לרע, רשעים טסלף ההייד חונה לכף דנו כן ומשום טעשיו כל יורעכי

 טזעקח אזם אוטם )ינ( : הרשעים על הזה הטאטר אין וכות לכף האדם כל את דןהוי
 מהשם יענה לא כלל ררך יענה לא ואמר מדה כנגד מרה יענה. ולא יקרא הוא גםדל
 נסתר הנכונה והצרקה צדקה 'טלעשות ירית נקפוץ שלא ראוי כן על אדם מבניולא
 אף יכפה בחיק שהר וכ! ענה. חמה בחיק ושחד אף יכפה נסתר מתן )יד(הה"ר
 שכופין ואלו מענין ד"א רז"ל8. בלשון האמור הכלי את עליו כופה כמויהפכהו
 שיכפהו כפופים זוקף חי( קמנו )תהלים טענין ר"א5 שיסירהו. עד אותו יכפהלהוציאי
 כן השוחד ע"י לפניו הכא טציל שהדיין כסו כי ]שוחר[ הצרקה וכנהוישפילהו.
 ]היא הטיתה טן המצלת והצרקה טסות תציל וצדקה ב'( י' )לעיל בה נאמרהצרקה
 צרקה העושה גרול אלעזר א"ר השותפין6 ובפרק נותנה. מי יודע העני שאיןבסתרן
 האף מפני יגורתי כי יייפ( ט' )דברים כתיב רבינו בטשה דאלו טמרעייהבסתר
 דר' ופליגא וע' אף יכפה בסתר מתן כתי' נסתר צדקה נעושה ואילווהחמה
 עזה חמה בחיק ושחד שנאמר כופה אינו הטה כופה אף יצהק דא"ריצחק
 טצוה מפליג הוה פפא בר חנינא ר' פאהי בסוף עזה[. חטה בחיק ששחר]אעי'פ
 רעך גבול תסיג לא ר "tes1 בן לא א"ל דרוחיה רבהון ביה פגע זם! חדנלילא
 טסתפי והוה אף יכפה בסתר טת! כתיב כן ולא א"ל י"ר( י"מ )שם הראשונים גבלואשר
 לצדיק שמחה )110( ]ה"ו[: פ"ה דשקלים בנמרא נמי ואית' קרמוהי, מן וערקסיניה
 און פועלי אבל שמת משפט כשעושה הצדיק פי' אק. לפועלי ומהתה משפטעשות
 בהינשא פ"א ושבר. טחתה הוא  באילו ורואגים עצבים  הם משפט שיעשו יארעאם

 אבל סאתו נולו אשר 168[ ]ש הגזלה לו ישיבו כי הצריק ישמח בעולםהמשפט
 שטחה תלים8 אגרת נול. אשר הנזילה להשיב שיצפרך טחתה הוא אוןלפועלי
 טעונותיו אותו שטנקה בו נונעת הרין כשמרת לצדיק שטחה משפט עשותלצדיק
 בהם מועילים הייסורים ואין לשוב לב להם שאין און לפועלי וטחתה לשוב לבונותנים
 לדוד טרטור ואוטר ולנטר לשמוח התחיל הדי! סרת בו פגע דוד שהרי הוא שכן לךתדע
 השכל סדרך תועה ארם יסח. רפאים בקהל השכל סדרך תועה ארם )טז( : וגו'בברחו
 וטונה להם מופה הרשעים מיתת כי ינוח(10 כטחים )והם ינוח רפאים שכקהל רצוןיהי

 תועה אדם שנא' אוכלהו אש תורה סדכרי עצטו הטרפה כל הספינה3! ובפ' י1.לעולם
 ולא יגח( ט' )לעיל שנאמר ניהנם יורדי אלא רפאים ואין ינוח רפאים בקהל השכלמררך
 מי יעשיר. לא ושמן יין אוהב שמחה איהב טחסור איש )ין( : שם רפאים כיידע

 אוהב מחסור. לירי שישא סופו ושתיה אכילה להרבות הזה העולם שמחתשאוהב
 כלוטר יעשיר לא לאוכלו ושטן יין אוהב כקטר יעשיר, לא ושטןיין

 אץ וכל בביאורו שם הרב מש"כ מ"כ ועיי מ"1 פ"א אבות פרקי 9 ע"ב. a~D ב"ב1
 גרובות * הכלי. עליו טרה וו'ג פ"א פסחים ירושלמ' 8 יונה. רבת בפיחש משונה בסרראיתא
 טעדקת. רבנו ע., 8 ודח. ס"ה 7ירהטלמי ע"ב. ט' ב"ב 6 דקי. קב ש, 6 ע"א.ע"ז
 ע"א, ע"ט ב"ב 12 ס"ה. מ"ח סנהדרין 11 כמיותרת, גרא1ת הא6 המשת 0! ג'. מזמור9
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 יז-כב כא,טשלי115
 גולל בכן תורה אסרה טה ולמד צא שונות. במלות וכפל ועושר סטון יקבץלא

 ומלספם יוצא טוצא ואית מגונו לבקש שסופו דעתו לסוף תורה שירדהוסובא
 טאכלים [tbW] ופעם 1, חייב ימות ואל וכאי יסות תורה אטרה והורנ! הבריותאת

 ח'( י"א )לעיל דוגמתו אטר כבר בוגר. ישרים ותחת רשע לצדיק נפר 5ה( :שפים
 כפרך נתתי ד'( ס"נ )ישעי' אומר הכתוב וכן תחתיו רשע ויבא נחלץ טצרהצדיק
 פ'( )כתוב למעלה וכעם. מדינים מאשת הדבר בארץ שבת פוס )יט( : וא'מצרים
 כי וניניהם חילוק ויש מדבר בארץ הוסיף ועתה ביישוב ננ פנת על לשכת מוסאמר

 טאשת אמר ועתה לה ולהתחנר לסובלה שיכול חבר ובית מדינים טאשת אטרלטעלה
 וכעס לפרש ונוכל לסונלה. יכול שאינו וכעסן קצרן שהוא ~עםמרנים
 עליה הנאמר הראשונה מן קשה חו העולם כל להכעיס שמדתה עצמה האשהעל

 אהדר ינלענו. ארס וכסיל חכם בנוה ושמן נחמר אתר )מ( : חבר ובית סדניםמאשת
 הוא כי לבדו השמן והזכיר הפונים המאכלים טן האדם שיאצור מה על כללשם

 ראש שטו הטוב רשנו ובעבור ואנשים אלהים יכבדו בו אשר שבכולםהטשובח
 שטהנהו מיר כי חכם כנגד וכסיל יאכלוהו ולא יאצרהו שהחכם 9 והעירלעצים

 ו' )קהלת ע"ד ]פ"א[יבלעהו5.
 י""

 כל וא,"ל6 הכסף' כצל החכמה בצל כי
 הוה התורה ספר ימוש לא ה'( א' )יהושע שגאי טצליהין נכסיו בתורההעופק
 משפפו יגלענו, אדם וכסיל תשכיל[. ואז דרכיך את תצליח אז ]כי וגו'מפיך
 והטעם ארם פרא יהיה והוא י"ג( פיז )כראשית כמו ובא יגלענו כסילוארם
 כמה ינחילנו אפי' כן לא שאם ורעת חכמה ננו ללמד האדם אתלהזהיר
 גני יקראוהו מסונו המפסיד כי ארם וכס.ל ד"א6 בסכלותו. וישחיתם יבלעםאוצרות
 בעלי ואמרו כסיל להיות 6 גורם עפר אדמת הנקראת החומר כי כסילאדם

 קונה האדם כי החכמה מן חשוב שהוא דבר הבנים את האבות הנחילו לאהמוסרי
 וכבוד. צדקה חיים יטצא והסד צדקה רודף )כא( : באולת ומאבדו בחבטההון

 מביא דפאה8 ראשון ובם' נייפ ובפ' אברהם על זה פסוק דרשו ג"ח פ'בב"ר
 חסר עמהפ לנמול והחתנים הכלות לפני מרקד היה אחד שחכם זה פסוק עלמעשה
 נוגה של עמוד עטר וכשטת התורה סכנה שהיה אחריו מרננים החכטים גלוהיו
 עם קשור הוה והפסוק חסדים. נמילות סדת גדולה כמה להודיע הציבור וביןבית

 טוב יותר אוצר שאין לומר הזר הכם נגוה ושטן נחמד אוצר שאטר לפיהעליון
 שפתח לפי אביו ובית אחת עלץ כשתפשו הטלך סתבוז אטר וכאשר הצרקהמרדיפת
 ואני ממק אוצרות גנזו אבותי להם אמר נצורת בשני לעניים p~ng אבותיו ואוצרותאוצרותיו
 וככוד צדקה היים ימצא הפשמ וע"ד השותפי91. נפרק כד~ית' וכו' נפשות אוציותנגזתי
 והשכר צדקה נקראת עושה שאדם הצדקה כי צדקתי בי וענתה ל"ג( ל' )בראשיתכסר"א
 חטאת החפאת.נקראת וכן צרקה לו ויחשבה ו'( 6"1 )שם כטד"א צדקה יקרא כןנטו

 מצרים חפאת תהיה זאת י"פ( י"ר )זכריה כמר"א חטאת נקרא כן כטו החמאתועויפה
 פיו )בראשית שנא' 164[ ]8 עון נקרא העון עונש וצגם בעון מוצא אתהוכן

 כבר מבפחה. עז ויורר חכם עלה גבורים עיר )כב( : הנה עד האסורי עון שלם לאכי פ"י"
 מטם לראכ"ע המיוחס מפי' לקוח ט6 זה 8 שעץ. בע'" 9 ע"א. ע"ד סנהדרין ע,,1

 ועש. פירוש ע,, 8 ע"ב. י"מ ע"1 6 י41ה. רבנו פירוש עי' 4 יגלעחו. שיקגהו מיר גיהגיי
 ש,ב. ט' 9 היא. פ"א ,רושלמי 8 ההכמה. שער הפנינים הבחרז
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 ועתה חכם בנוה ושטן נחסד אוצר ואמר וגו' החכטה בצל כי י"נ( ז' )קהלתאטר
 עז ויוריר ומעם נכורה, לי עצה אס י"ר( חי )לעיל כמד"א לחכם הנכורה כייודיענו
 ררת עד נחכטתו וכבשה זה חכם בא הנכורים בהם צומחים שהיו להוטות רמזמבטחה
 המלאכים לבין לטרום שעלה משה זה חכם עלה גנורים עיר ררשו ' ורזיילחוסותיה.
 זה חכם עלה גבורים עיר לייב9 רבה בויקרא ופל תורה. זו מנפחה עוזויורר
 ורבנן ר"י טנפחה עז ויורר האלהים אל עלה ומשה ל( י"פ )שטות שנא'משה
 טנפהה יתן לעמו עוז י"י  י"א( כייא לתהלים  כמר"א תורה  זו עה אוטר יהודהר'

 תורה זו עז אטר' ורבנן בצרה, שכרן וסתן בה השרת מלאכי שלשבפחונם
 לפיכך לפכך סקייטים ואחרים גוזר שהוא הוא בפוח בה יגע שהוא סי שכלמבטחה
 טצרות שוטר ולשונו פיו שומר )כג( ע"כ: ישראל בני את צו ב'( ב"ר)ויקרא
 ישטור אז גנות טרברי שישמרם שאומר והענין בדיבור שותפין והלשון המהנפשו.
 נפשו מצרות שומר רע טלרבר ולשונו טהאוכל פיו שומר ד"אש רע. דבר סכלנפשו
 והלא ותטצא. בקש בארוכה זה דבר טצורע פ' ובתנחומא ובעוה"כ. הזהבעולם
 : בהם כיוצא וכטח נחזי ואחיתפל דואג בלעם לשונם, ע"י לגיהנם נדחפו ארם בניכטה
 כלומר יהיר נבר ה'( בי )חבקוק כסו יהיר זדון. בעברת עושה שטו לץ יהיר זד)כד(
 שעושה אלא עור ולא אדם בכני שיתלוצץ סופו נקרא שמו לץ והטתגאה המתיהרזה

 הרצון. סדת על וענרה שגברה החטה ענרת ופעם בטזיד ומתקצף טתעבר זדוןנענרת
 עברה ואין וגו' שסו לץ יהיר ]זר[ שנא' בניהנם נופל הטתיהר' כל פ"א עי"ז כתנוובתלמור
 טאמ כי תטייחו עצל תאות )כה( ההוא: היום ענרה יום פיו( א' )צפניה שנא' גיהנםאלא
 6 פ"א ברעב. טת ונטצא מוצא ואינו טוונו טתאוה כ! על טלאכה לעשות לעשות.ידיו

 כקטר תמיתנו, תעשה. לא אומרים ויריו לעשות חפץ הוא כאילו וגוי עצלתאות
 ולא יתן וצדיק תאוה התאוה היום כל )כו( שטתאוה: טה ישיג לא כאשרתמיתנו
 לו6 וצאי! למי בסלו פת לו שיש מי דומה אינו כי תאוה התאוה היום כליחשך.

 העצל כנגר זה בפמוק הזהירו ע"כ זריז להיות לו יש הצדיק כי השמיענו וגו' יתןוצריק
 אחר פעפ לעניים שיתן טה והותר ושנוע אכול ויאכל הכפיו ינע זריז שהואוכיון
 סי על א6 הפסוקים שני פי' ז"ל7 ישראל ר' והחכם יחשוך. ולא טעם וזהפעם
 שף והם לעמול רוצה ואינו ללטור מתאוה בתחלה ובועפ הלימוד עטל סובלשאינו
 : יחשוך ולא יתן וצריק הה"ד נרבים תורה להרביץ סופו בתורה העוטל הצדיק אכלהפכים
 וכח הפסוק ופעם הקרבנות כל כולל זבח יביאנו. בזמה כי אף תועבה רשעים זנת)כז(
 שעשה. ואשם חפאת על ואשם חפאת יביא אם ק"ו נרבה קרבנות אפי' תועבהרשעים
 חי( פ"א )ישעיה אוטר הכתוב והלא Dbm טגזל יביאנו אם ק"ו טעררו אותו מניא אפ" 8דייא
 תליפ ונאנדת י"י תוענת רשעים זנח ח'( ט"ו )לעיל אוטר הוא וכן בעולה נזולשונא
 עד )כך0 ]..1[10: חלק ם' ופוף עולה. ולא זבח לא הרשעימ מ! טבקש הב"ה אין קייא8פ'

 אוחו וחקרים שרורשים קפ כטעם כזבים עד פי' ידבר. לנצח שוסע ואיש יאבדכזבים
 ירנר לנצח ונרעון תוספות נלא ששמע טה כפי שטעיר איש אבל ועדותו הואיאבר

 נתחבר) השת )רבנן כהמיה ירי יהורה ר' האוסרים ושם 4א צ"ל 9 משלי. מווט1

 חמתלוצץ כל גרים ושם ע"ב י"ח 4 יהייא. אבן עי' 8 לאחר. נחמיה ירי יהודה רימאמרי
 סעריח. רבע ע" 8 מבט. ע" 7 ע"ב. מ"ב כמסת 6 להראכ"ע. במיוחם ע., 6 בגיהנם.גאל

 הנדחת, עיר קרשי ע"ר ושם ע"נ ק,"ב 10 נ"ב. 1'ע9
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 א כב, כח-לא. כא,מש*120

 ששוסע יש ידבר ns1S שוסע ואיש דרשו9 ורז"ל וייראו(י. שישסעו העם את)להזהיר
 העז )כס( : יטש ולא ידבר לנצח שקר ער ברעך תענה לא ט"!( כ' )שמות בהורה שכחובטה
 והוא י"ג( כ"נ )איוב כסו נוספת כפניו בי"ח י"ס8 דרכו. יבין הוא וישר בפניו רשעאיש
 יאבר כזבים עד למעלה ט"ש על שהוזר ו"'ם' פניו רשע איש העז וטאשפפובאחד
 שקרנית אחת כתות שתי או לב"ר ערים בי כשיבואו ]ש164[ ידנר לנצח שומעוא"ש
 המכחישתה נפני מעיזה והשקינית האחת ומכוכים האחת טצדיקים אמיתיתיאתת
 ויהיה האמת שיתאמת ער וחקירותיו בדרשותיו ששייו של דרש יבין התו הגשראנל

 פ'( ג' )ישעיה ]כסו[ לפרש והנבק הטכהישו. ]של[ בפסו רשע איש הע! הכתובמשפפ
 לחזק בפניו רשע איש העז אמר בפנים ניכרת שהעזות ולפי בם ענתה פניהםהכרת
 התכונה. תצא מהתכונה כי להודיע ררכו יכין הוא והמכתב דרכו, יבין הוא וישרשקריו.
 העזות מסדת שנתרחק להזהירנו ובא סטנה ויתרחק רשע של דרכו יבין וישרו"'ט5
 בושת עול ידע ולא ה'( נ' )צפמה אומר הכתוב והלא לניהנם פנים עז אטר61וכבר

 סיני רו על אבותיו רגלי עטרו שלא בידוע פנים בושת בו שאין סי כלואז"ל7
 תחפאו, לנלתי פניכם על יראתו תה.ה בעבור כ'( כ' )שסות נאמר סיני הרשבמעמר
 רבא אטר פ"א5 ובתענית השכל. אור זריחת הבושת סבת הסוסר8 טליציואסרו
 יצחק בר נחמן ורב בפניו רשע לקראתו טוהר פסם עזות לו שיש אדם כל הונא רבבר
 : ע"כ ישנא אלא ישונה תיקרי אל ישונה פניו ועת א'( ח' )קהלת שנא' לשנאותו סוחראטר
 ידי על להנצל יכול אדם שאין הפעם י"י. לנגד עצה ואין תשגה ואין חכטה אין%(

 כי י"י לענד עצה ואין תשנה ואין חכמה אין ד"א השם. טטשפפי ועצתו ותנואץחכמתו
 טחשכות מפר "'ב-י"נ( )ה' איוב א"ש ע"ד ד"א1' אחר. ועצתו ותכונתו חכמתוהואט
 נכוה כי השם לננד תלסירים עולם חכמי כל כי וגר בערסם הכטים ~כד וגהערוטים
 אין השם חילול בו שיש בט~ם בו דרשו ור1"ל18 עליהם9!. וגבוהים שומר גבוהטעל
 פשפו בבגדו כלאים המוציא פייג4! ובברכות וגו', חכמה אין שנאמר לרב כבודחולקין
 זה גם התשועה. ולי"י טלחסה ליום מונן סוס )לא( וגו': חכטה אין שנא' בשוקאם"
 : 5' הישועה לי"י D"D למלחמה סוס יכין הגבור כי היי ננד גבורה איןכפעם

כב.
 ושם העין לטראית טוב חן כי מוב. ח! ומזהב טכסת רב טעושר שם נכתר)א(

 ועושר ומזהכ, טכסף טוב ונחן רג טעושר טוב בשם אמר כן על למרחוק הולךפוכ
 כתר הם כתרים נ' שארו"ל8! טה ידעת וכבר אחרים, דברים ועוד שתיהם טללרב

 שם קנה 7' אז"ל וכן גביהן על עולה טוב שם וכתר טלכות וכתר כהונה וכתרתורה
 .[18 . . פוב ]ושם י.( ה' וקהלת אוכליה רבו הפוכה ברבות והעושר לעצטוי קנהפוב

 ה'( נ"ו )ישעיה לו אתן עולם שם ובעוה"נ בעוה"ז פוב והשם בעוה"זוהעושר

 ע,, 6 )נקי. קב ע,, 4 מאירי. ע,, 8 רה"י. ע" 9 מיותרות. פה הן האלו הסלדת1
 ע"ב ז, 9 הפנינים. מבחר 8 ע"א. כ' נדרים י מכ"ג. פ"א פ"א 6 להראב"ע.בסטחס

 מת"י. חסרון כאן יש ואול' צרכו כל שלם בלתי ההלשון דכאם ר"ל 10 באמת. קוראוע'
 בסייחם ע,, 16 ע"ב. ט' 4! ע"א. a"D ערובין 18 ז'. ה' בקהלת דקרא לישנא 19 רש"י. ע.,11

 המראה התשבס הנראה כפי חסר באן 18 מ"ח. ת"ב שם 17 י"ר. מ' פ"ר הנא 8'לראג"ע.
 טוב. לשם עמר בין אגהראח
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