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 האמורים מעלות נ' הללו פסוקים בנ' הזכיר הנה י"ז(. ע"ב )תהלים לעולם שטויהי
 כעד תבונה ואין חכמה אין כ"כ( ט' )ירטינו וט' בחכמתו החכם יתהלל אלבפרשה
 הגבור יתהלל ואל כנגד טלחמה ליום מוכן סוס בחכטתו, החכם יתהללאל

 יתהלל בזאת אם כי בעשרו עשיר יתהלל אל כנגד רב טעושר שם ונבחרבגבורתו,
 את ידע הוא טדה כנגר טרה טוב שם האדם יקנה הבורא ובידיעת וגו'הטתהלל
 כלם עושה נפנשו ורש עשיר )ב( : העולם בכל יוצא טוב שם לו יתן השם נםהשם
 וזה בעושר נפנש זה נפנשו ורש עשיר כי לעליק פעם נתינת ,ה פסוק כי יי'טייני.
 סעצטו פוב השם אבל מגישתם סיבת היתה השם סאת כי י"י כולם עושה ברשנפגש
 פל"ר רבה בויקרא רב. מעושר מוב שם נכתר כן על בירו נתונה הרשות כיקונהו
 בנכפים[ רש שהוא מי ]ורש בנכסים עשיר שהוא מי עשיר וגו' נפגשו ורשעשיר
 עשיר לוה שעשה סי י"י כולם עושה לו נתן ולא טצוה לי תן לעשיר רשאומר
 לפרש ונוכל ע"כ. עשיר לעשותו יכול עני לזה שעשה ומי עני לעשותויכול
 העשיר ואז י"י כולם שעושה דעתם על להעלות להם יש נפנשו ורשעשיר
 ונענשו. עברו ופתיים ונסתר רעה ראה ערום )נ( : נעשיר יתקנא לא והעני לענייתן
 יעבור ער רגע כמעם חבי כ'( כ"ו )ישעיה לו עוטרת ]השעה[ שעה טפני2 הנדחהכי
 ראה ערום ר'א* ורהקתם5. השעה את דחקו ונענשו שעה באותה עברו ופתאיםזעם,
 ענוה עקב )ד( ונענשו: עכרו ]1654[ ופהאים ונסתר העבירה עונש ראהרעה
 השם יראת מסכנת ענוה סוף עקכ זייל6 הראב"ע פי' וחיים. וכבוד עשר י"ייראת
 י"י יראת היא הענוה ואחרית עקב נמצאת חפא יראת לידי סביאה ננוה שאז"ל6כמו

 כי וחיים טכונד ונטצא הבריות את טככר שהוא וכבור בחלקו שטח שהוא עושרהגורסת
 לראשה כתר חכטה עשתה מה שנתז ירושלמי ב ואז"ל העולם, לקניני ידאנלא

 עקכ וכתיב י"י יראת חכמה ראשית י'( קינא )תהלים רכתיב לסוליסה עקנ עפהעשתה
 טענין צנים טהם. ירחק נפשו שוטר עקש בררך פחים צנים )ה( : י"י יראתענוה

 ואל ה'( ה' )איוב וכטוהו הקוצים מסיני טין והוא בצדיכם ולצנינים י"נ( כ"נ)יהושע
 ופעם נשבר הפח ו'( קכ"ר )תהלים מענין ומהים הטמרשים קצת לדעת יקחהומצינים
 ירחק נפשו שוטר אבל בדרכו טכשולים כטה שימצא עקש בררך ופחים צניםהפסוק
 צנים 9 וי"ט ופתים. מצנים פוץ שמים בידי הכל 8 נערות אלו בפ' דרשו ורז"לטהם,
 פחים רשעים על יספר ו'( י"א )תהלים טענין ופחים שלג כצנת י"ג( כנה )לקטןטענק

 ונגד בקרה לבוש מנלי להלוך שפושע ספני בפשיעה האדם על שבאיםשפעמים
 ע"ד שנים ר"ת תהם יירחק ניפשו ש'וטר לחכטה10 בפרפראות בחטה.השטש
 באורחא אזיל הוה אנטונינוס 11 ובירושלטי להם. וחם שנים ישכנו אם י"א( די)קהלת
 יהירה כסי צליתא הוא דין א"ע טצמניתא ליצלך רחטנא א"ל עלי צלי לרבי~'ל

 ז'( י"ס )תהלים שנ' צלותא ודאי הא א"ל משרבא לשיזבך רחטנא א"ל אזלאוצינתא
 עקש בדרך פחים שהם צנים הפסוק פ" כך הירושלטי ולדעת טחטתו, נסתרואק
 הב"ה ט"מ אזלא וצינתא יתירא שכסי אע"פ הצנה נם ס"ט מהם ירחק נפשושומר
 ימצא הזה הפיראט 6 רש"י. עי' 4 ע"א. ט"ד כרכות ע" 1eo 8. בנ"י 2 מאירי. ע,, 1-
 ע"ב. כ' ע" 6 מעם. אחר בענין קרא האי פירש להראב"ע במיוחם ואמנם אברהםבברכת

 שרשי ע,, 9 ע"ב, ל' כתובות 8 וכו'. עמה עשת גי' חכמה שעשת מה גריס ושם ה"ה פ"א7
 ה"1. פ"י סנהדרין 11 מבוא. ע,, 10 צנן. שרש גנאת בן יונהר'
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 : צנה זה פ"ו( ז' )רברים הולי כל מטך "יי להסיר[ דרשו וכן המלטשים,מכק
 למר חנך Sswt ע ראנ" ]פי'[ מטנה. יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער חטך%(
 הזקנה לרבות נס שלו, מלחמה כלי מלומדי כלומר חניכיו י"ר( י"ר )בראשית כפוכחו8
 הישרה. הדרך והיא דרכו להיות הראוי הדרך פי על דרכו פי על ופעם הנערות,על
 ב'( א' )תהלים ע"ר 6 ד"א למקרא. שנים חמש בן 6 מ"ש ע"ד כפשופו חנכהו 4ד"א
 בכל אוטר אתה וכן חפץ שלבו ממקום אלא תורה לומד אדם אין חפצו י"י בתורת אםכי

 וער טשיתסר אמר הד נחתיה ור' יהודה ר' וגו' לנער חנוך אל פ' בקירושיןהמלאכות.
 בדרך ידריכהו אלה בזמנים פ" כ"ד ער סרי מתמני אמר וחד שנין והנתיןעשרים
 כל על וההרנל מנעוריהם יורנלו ואז לנערים לחנך והזהירנו בו יתנהג ימיו שכלמוסר
 ואם רכים כשהם לתקנם האדם יכול האילן לסעיפי למה"ד טשל8 ומשלו שלפון.דבר

 מי שקן גתיקק אגל להתקן וקל תקנה יש הנער בתיקק כן לתקנם יוכל סייתקשו
 לאיש לוה וענד ימשול ברשים עשיר )ז( : טמנו להפסירו ברבר שהורגל טהיתקן
 כן העשירים את עליהם מפשילים שהרשים כטו להזהיר ובא זה כן זה כמומלוה.
 רעך ורהב ההרפס לך נ'( ו' )לעיל נאסר בערב ואם התלוה תחת להכנע לו ישהלוה
 אק כמו זה בפסק ]און[ פעם יכלה. עברתו ושנפ און יקצור עולה זורע )ה( : ל4הק"ו
 י"ב( י' )הושע בצרקה טיש הפך כ"ש ס"א )ישעיה מעשיהם אפס און כלם[ ]הןכטו
 כזורע אנל שזרע ממת יותר שקוצר זורע כל כמו חסר לפי וקצרו לצדקה לכםזרעו
 ה'( י' )ישעיה ע"ד יכלה, ענרתו ושכפ ואפס. און יהיה עמלו כל און יקצר גאטרעולה
 ברשים עשיר שאמר לפי שלפגיו הפסוק עם קשור היפב ויתשיש אפי שבפ אשורהוי

 שוב עכרתו נשנפ עליהם ומתעכר בעולה עליהם מושל הוא אם ט"מ ואסר חזרימשול
 רשעים, טפה י"י שנר ה'( י"ר )שם ע"ר יבא נחרצה וכלה אין שיהיה גטןיבא
 מלחטו נתן כי יכורך הוא עין פונ )10( כי אטר און יקצור עולה גורע שאטרולפי
 אפי' לרל[. מלחטו נתן ]כי 9. ירשה וררום ים י"י ברכת מלא ויצליח יבורךלדל*

 אלו ובפ' מהסתפקו. יותר לו יש אם כייש לרף פתן הוא לפרפו הראויטלחסו10
 שנא' עין פופ שהוא למי אלא לברך ברכה של כום נותנים אין ארושל 11נאמרים
 נקש עין צר בגפת מדבר ושם ע"כ, יברך אלא ינורך א"ת יבורך הוא עיןפוב

 שבירך ]1656[ פשה על זה פסוק רורש הברכה וזאת פרשה בתנחומאתמצא.
 לץ נרש ~( : נכרכתם עין צר שהיה הרשע כבלעם לא עין בפוצת ישראלאת
 יקלטר שלא וקלון בטשפפ יביאפ שלא דין[ לישנות וקלון. דין ו"םבווז מרוןויצא
 ואפיק תרנום וכן פרון איש כלומר תפלה ואני ד'( ק"פ )תהלים כסו אדון ויצאו"'מ19

 ובפ' לצפתו. ע"י הבריות מקלה הוא כי הלץ על טוסם וקלון דין וישבותלתנרנא8',
 מדון ויצא לץ נפש שנא' לישה מצוה רעה אשה לו שיש טי " יבמתו עלהבא

 בו שיש טי 15 ד"א ן . ]. מי. רעהו שפתיו חן לב פהר אהנ ות( : ]התשכדאית

 והיא לראב"ע במיוחם ליתא הזאת המלה 8 לו. בטיוחם ע,, 9 פ"ז. פ' רבא ויקרא1
 לחששו תזוב לעדין ש"א ל, 7 ע"ג. י"ט עץ 8 טכ"א. ח"ח 9"א 6 טאירי. ע" *נמיהזרת.

 בהגרים דקרא לישנא 9 פח. למשלי פירושו ג"כ ועיין י"ר מ' פ"א לאבות יאה רגש עז, 8אשה.
 טיח י"י שבר אחרי לעיל בטעות בכ"י כתוב יתן לכי ומפירוש טלהמהו. בכ"י ש כ"ג.4ג

 להרגגא. בכ"י 18 אברהם. ברכת ע,, 19 שם. באמת ירא וע" ע"ג ליה שטה 11רשעים.
 חראשון. הפירחח נאן וחסר יוגה רבץ ע" 16 ע"ב 5"ג14
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 להודיע הטלך רע הוא אמר ולא סלך רעהו ואמר רעהו מלך להיות ראוי אלהטרוח
 פהור אוהנ שהוא מי אחת מדה הפסוק כל וי"ם המלך. טטעלת טעלתו גדולהכי
 שכרו יהיה או רעהו מלך להיות הוא וראוי בכופתיו חן א"כ השם יראת שאוהבלב

 בשפתיו. חן לב פהר שהוא סי כי והאמת במלכות, ראשינה היושבים למעלתשיניע
 הלשונות. על הסעיפים ,~או בלבבות השרשים כשתקיימו הטופרי טליציואסרו
 טחסת למלכים נשסעים כי המלכים על יתרון לו יש כי להוריע מלך רעהווייימ

 בוגד. רנרי ויסלף דעת נצרו יני עיני )יב( : וחבה טאהבה לחטירים ונשמעיםאימתם
 משניח הכ"ה כי להודיע הפסוק טעם ד"א9 ומסולפים. טעוותים הבוגדים דברישטשים
 עניני בדעת נצרו כלומר רעת נצרו י"י עיני אטר ע"כ השנחיית בדעה אדם בניעל
 יעקב. אלה. יבין ולא יה יראה לא 1'( צ'יד )תהלים האומר בונד דברי ויסלףב"א
 עצל אמר )ינ( : שכלו או ורצונו חמצו ומסלף ב"א, נלשון תורה דברה י"י ע.ניופעם
 שלא כרי לעצמו טעמים ונותן בעצלות טתנצל שהוא ארצח. רחובות בתוך בחוץארי
 טפורשי ולא ח.ות יפרפהו שמא טרבריות מהולכי להיות רוצה אינו לטלאכהיצלח
 כל נטצא לליטא פעם מבקש אומנות כל וכן פובע ונמצא הספינה תשבר שטאיסים
 וההשתדלות הטורך טתולרות העצלה כי להוריעט בא עור טטלאכה. כפלימיו

 סדות תיקון בספר נכירול בן שלמה ר' בזה האריך וככר הנכורהטתולרות
 י"י זעום זרות פי עסוקה שוחה ~זץ ותמצא": בקש הרי שער הא' בחלקהנפש
 סי אלא להם נשמע אינו כי שם יפול י"י זעום זרות. נשים פי טשפפו שם.יפול
 במה בפ' ר"ל ררשו וכ! ,רות טלות פי זרות פי לפרש ונוכל השם. זעוםשהוא

 אלא עור ולא ורות פי עסוקה שוחה שנא' נהינם לו מעטיקין פיו ו;טננל כלמרליקין'
 טומר שבט נער בלב קשורה אולת )סו( : שם יפול ".י זעום שנא' ושותק שוסעאפי'

 אלא כי לא עוד איסרנו לא בלבו האולת שנקשרה כיון יאסר שלא מטם.ירהיקנה
 להרבות דל עושק )טז( : י"ח( יייפ )לעיל תקוה יש כי בנך יסר פעם אחר פעםיסר
 או לו להרבות הושב הוא בירו טחשבתו תעלה לא כי למחסור. אך לעשיר נותןלו

 הוא חוטא דל עושק שהוא סי פי' ז"ל6 ורני יביאנף. חסר כי ירע לא והואלאחרים
 כאשר למחסור אך לעשיר טחנה שנותן מי אבל לו להרבות להנאתו חיטא הואאכל
 הוא כי לעשיר טתנה הטחן זה י"ח( כ"ת )דברים הצטאה את הרוה n1CD למעןאז"ל7
 תחת לעני טחנתו ]נותן[ היה כן לא שאם בעיניו נקלה היא צרקה טצות כי עליועדות
 ברוב כי והשני מיריו, טתגה בקחתו זה נתככר כי חושב זה עשיר כי CYSI'1]הפיזור

 לו ישלם לא ע"כ פ'( ה' )קהלת כסף ישבע לא כחף אוהב כי עין צרי הםהעשירים
 למחסור. אך לעשיר ונותן הוי תועלת טבלי למחסור חטא כי אומר נמצאתנמולו
 הת"ד עשירים שהם העולם לאומות טעות ליחן שיצטרך סופו ונו' דל עושק ז"ל8ודרשו
 עשק אם אבל לו להרבות זה[ ]עושה דל עושק לפרש ונוכל למחסור. אך לעשירנותן
 לו ולא חוטא הרי דעת חסרון אלא זה אין למחסור אך לעשיר העושק ונח!הדל

 הפירחח. מיל שם שר~יר ומה הפנינים ממגהר הזה מאמר ג"כ שהגיא ימה רבי ע,1
 לולן דקרא לדרגא 6 ע"א. ל"ג 4 משא. ועי' הנפש תיקון מדות בכ"י 8 יחייא. אבן ע,,2

 שסנהדרין שגירנו במדרשים ולא בש"ס לא מצאתי לא זו דרשה 7 י31ה. רב13 הוא 6 כ"ג.כ"ח
 רש"י. ע,, 8 אחר. בענין נדרש קרא האי ע"בע"1
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 שהרי הרע יצר זה ועשיר פוס יצר זה יל שיאי לעשיר. ומת! העני טן 1 6קחתי
 את עושק א"כ מסנן ילר בה וטצא י"ג( ר' )קהלת כטר"א טסכן נקיא פוב יצרטצינו
 ]וזה[ עשיר הנקרא הרע ליצר מת! שיהיה טה לו להרבות כדי דל הנקרא הטובההנר
 שנתדלרל עד ועשקו עליו נתננר אם יצה"ר זה ועשיר רל ד"א ]פ166[ לטחסור.אך
 חפצו לו שיתן עליו והגבירו לפתו נכנע אם אבל ויצליח וירבה יפרה 6 להרבותזהו

 בה אשר הררך לפ להורות להזהירנו( ]ובא לטחסור. אך זהו שיתעשר ערבתפנוקים
 אלהים בעיני טוב ושכל חן נמצא ובזה פוב היצר עליו ולהגמר הרע היצר להכניענלך
 : ליה הוא חוסרנא לעתירא וריהיב נישתא ליה מסני לטסכנא העשק ותרגוםואדם.
 ד"א טהם. אחר אני כי לרעת לרעתן תשית ולבך חכמים דברי ושמע אזנך הפ)ין(
 כמוהו, השם יראי הם אם אלא תריהם ישסע שלא להזהיר לדעתם ולא לדעתיאטר
 החכמות לקנל לשכל פתח שאזנים לפ. משפפ8 שבלב השכל שהוא הלב שובוהזכיר
 שהכל יתר נרול עיקר שכע"פ שתורה זה בפסוק והודיענו ללב, שם דרךולהניאם
 הלא כי שבכתב לתורה שבע"פ תורה שהיא הכטים דברי הקדים והנה בו.תלוי
 עתיד אם כאשר רומז הווו שבכתב התורה על* כי( כתוב )להלן שלשים לךכתנתי
 כי )יה( : המינות סדרך להרחיקנו שבע"פ תורה ענין הלבבות לחזק זה כללפרש
 שפתיך על ללב רוטז בכפנך שפתיך. על יחרו יכונו בבטנך וכשסרם כינעים

 וגו' תשמרם כי נעים כי דכתנכ מאי אסי א"ר 5 טעברק כיצר בריש זכרון.להיותם
 שפתיך: על יחדיו שיכות בבטנך שתשטרם נשעה נעיטים תורה דבריאיטתי
 כי טבפחך ני"י nrnS חלק6 בש' אתה[. אף היום הורעתיך טכטחך בי"י להיות])יט(
 היום הורעתיך ופעם הבפחון לסדרנות לעלות להועיל אותך מלמרים החכסיסדכרי
 לך כתנתי הלא )כ( לך: נם להועיל אקוה כן לעצטי שתועלתי כמו אתהאף

 )לעיל וכן כלו על ושלישם זי( י"ר )שמות טגזי שלשים ורעח. במועצותשלשים
 שההכרים לפי ~גיד תהיה ואתה ב'( ה' )ש"כ טנז' אדבר ננירים כי שסעו ו'(ה'

 העם לשרי שעושים כמו חשיבותם מחטת אליהם פונים הכל החכמות דבריהשובים
 הלא כלומר כשליש וכל י"כ( ט' )ישעיה ממרי שלשים וי"ט ז. והשלישיםהנגירים
 שלטה וממשלי א'( )י' וגו' חכם בן שלמה טשלי ער הספר מחתלת חמקים לנ'הגח, הזה לספר רטז שלשים וי"ט ובסדה. במשקל השקולים החכמות הנרי לךכתבתי
 ]הלא איכה8 במדרש הטפר. סוף ער אלה ומנם א'( )כ"ה שלטה משלי אלה נםער

 ההזר טסוקי תלתא טתלתא דהוא9 א'([ נ' )איכה הגבר אני זה שלשים לךכתבתי
 כטר"א גבורים שלשים אטר נחמני בר שטואל רב שלשים לה כתבתיהלא

 מפסוק לטיו 0! מגילה ובמס' כלהון. על מסנין וניברין ומתרנם כולו עלושלישים
 מקרא לה שמצאו ער הכתובים כבלל אסתר סגלת כתבו ולא רבעים ולא שועטיםזה
 ודעת במועצות כתבתי שלשום אתמול הלא כלומר בוי"ו שלשום והטכתב התורה.מן

 נחמיה בר יהושע א"ר וגו' שלשים לך כתבתי הלא יתרו ' פ הנחוטא 11. וגו'להודיעך
 משולשת[ ]תירה טשולש והכל גימייל בינת אל"ף טשולשים שאוזניותיה חורהזו

 ע"א. 3"ד 6 פי. על בכ"י 4 בכ"י. שטש נראה פאן 8 מאירי. עי' נ מתן.כבכ"י
 וי. ה' לכתוב לעיל פיחשו עי' 7 מה. דבר זה לפני הסר ושלי הלק ובפ' וככ"י ע"ב, צ"ט6
 והערת משלי מדרש ע,, 11 ע"א. 1' 10 פרא. בכ"י 9 מעט. משונה הסדר הנם ג' פראזה8

 ל"ד. הערת שאבערמ"ט
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1%6 3-יכtas 3מאיי

 סשה טשולש הסרסור ואגרות הלכות תלטוד טשולשת טשנה וכתובים נביאיםתורה
 ישראל קק"ק טשולשת קדושה וצהרים נקר ערב משולשת תפלה וסריםאהרן

 שאותיותיו 6י טשבפ משולשין אותיותיו טשה וישראלים לויים כהניםטשולשין
 אמרי קשת להודיעך )כא( : וגוי ג' אנות ויעקב יצחק אברהם ]טשולש[ מזרעטשולשים

 )יחזקאל כתו ובא אטת אמריט להושיב טשפפו לשולחיך. אמת 1 אמרים להשיבאטת
 כ"ח עוצמות היו כסף סינים י"ח(כ"כ

 ייי"
 ופעם ברכיסט מים ר'( ט'יז )יהוקאל אבן פורים

 ובמדרש* גסטם. בלא אטת דברי שתשיכם רבר סאתך לשאול לשולחיםלשולחיך
 לסשה ורעת עצה הבנה לימד וצבה טלמד ורעת[ בפועצות שלשים לך כתבתי]הלא
 אמרי קשפ להוריעך שנ' לישראל ]וישטיעם[ ויוריענו שילך כרי 6 באסת לוונתנה
 לבי בתוך י"א( ט' )תהלים ותרנום קושמא אמת תרגום הקמחי6 פ" קשמ פי'אמת.

 הב"ה בין שליח סשה כי אווזך לשולחים לשולחיך פ" הטדרש ולדעתבקשיפות,
 וישב י"מ( י"ח )שטות כערן אטת אמרים להכזיב פי' 1"לי ראבייע ישראל.ובין
 אסרים 6 תשיב כן כמו אסת דברי קשט כשהורעתיך כקטר וגו' העם דברי אתטשה

 ליסרך אליך ששלחני לשם לשלחיך ]68%[ן ונשמע נעשה שם( )שםאטת'כענק
 ע"כ. עושי א6ה י'( ל"ה )איוב כטו רבים בלשון לשלחיך השם[ ]שליח השכלכי

 הזה לעולם האדם את שלה השם כי וגו' אמת אמרים להשיב טעם לפרשוטלל
 אל )כב( : הבא בעולם שולחו לפני כשישוב בידו ערוך תלמורו שיהא בתורהלעסוק
 טפול לטסכנא תנוול לא תרגום בשער. עני תדכא ואל הוא דל כי רלתנזל

 אל וכן כנגדך לעטור כח לו ואין דל שהוא נעבור תגזלנו לא כקמר הואדמסכנא
 מכח שהעניים ד"א8 ברבים. פני תלבין שלא טצויים שהרבים מקום בשערתדכאנו

 הם והעניים שהדלים ולפ. בשער עני תרכא ואל אטר עי"כ הפתחים על]ש[טהזרים
  אסור. העשירים ודיכוי  נזילת נם כי בהווה הכתוכ דיבר אדם מבני והנדכאיםהננזליס

 יש דלות שני טנכסיו שירד שחכם לפסוקשלפניו זה פסוק סטיכת מפרשובמדרשי
 רל תנזל אל הטדרש לדעת ביאור ותוספות בזויה. וחכטתו לאכול פרופה לו איןלו

 ההגר אחרת ד6ת אתה 6 תגרום לא בדלותו0' בירו יש ספק הוא דל כי חכטתולבזות
 זקנים טושב השערה יבטחו ועלתה ז'( ב"ה )רנרים כטד'יא בשער עני תרכאואל

 ולתת תגזלנו אל זה לדל לתת רניל אתה אם וגו' דל תגזל אל פעם וי"אוחכמ.ם.
 כעין שלום 6 החזיר שלום לך נתן אם וגר דל תמל אל ד"א אחר. לדל טחנהאותה

 שבעה דל תגזול אל שם12 ועוד בבתיכם. העני גזלת ריר( י )ישעיה בפסוקשררשו'!
 לכל תאב אביון כטשטעו, עני ורך, מך רש דל מסכ! אביון ]עני[ לעני נקראושמות
 טסוכן ]שהוא[ טסכן שותה, ואינו טשקין כטה אוכל ואית אוכלים כטה רואהדבר
 שהוא רש למקום[, ממקום טדוכדך שהוא ]דך טנכסזו, שנתדלרל דלבחייו,

 הזו העניות כל דע ]ולא התחתונה האסקופה ער מתמכך שהוא מךטתרושש,
 א ם 1 ה נ ת ב 1 הוזו. דל כי דל תגזל אל כתיב ע"כ מזלו[ אתה אףאלא

 נטוריה 6 משלי. מררש 4 לראכ"ע. במיוחס ועי' אבן, טורי בסמיכות ומשפטו אכן טוריםלמש( כתוב א6 בפסוקים שגם ר"ל 8 דברי. בכ"י 2 אמרים. אמרים להשיב מספר בכ"י1
 ועי' קשט ש' השרשים ס' 8 באמת. 14 וכתנם באמת 6 והודיעם נאמת לו נתבשלפנית:
 יש כבר שכ"ל נראה 10 משלי. מדרש 9 יונה. רבנו ע,, 8 לו. גמ,1חס ע,, 7 ישי.מכלל
 טשלי. בטררש שט ת"ט ט ע"ב. ו' ברכות 11 לזה. בדומה או דלותוסיח
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 כבשכח כב,משלי128

 יאמר שלא הפרפרות עם הנכנס ההורמום על זה פסוק מפרש ר ב ר מ בפ'
 הוערשפ את וממח תהלהן ]הכרכה אוטר אי עליהם ותטרים אגוזים לפנ* ישארם
 רל, תנזל אל על עובר לאו ואם אוסרו בשם דבר 6טר ד"א דל, תנזל אל נאסרלכך
 תגזל אל על עובר כהונה[ ]טתנות הגוזלים ועל ולויה כהונה טחנות על להזהירד"א
 : בארוכה התם כדאי' המנין וטן הנחלה טן דלים שהיו רל 6י שבט ונקרארל
 פורענותהון ומתפרע תרגוטו נפש. קובעיהם את וקבע ריבם יריב י"י כי)כג(

 נגזלים של נפשותם קובעי את וקבע כלום' הנגזלים על שסב נפש מפרשדנפשהון
 י"ס( א' )לעיל שנא' סטנו נשמתו גוזל כאי6 לעני פרופה הפזל כל שאו"ל1 טהוע"ד
 הנזלנים נפש אומרים ויש קטא2, נסוף רז"ל בדברי טחלוקת והוא יקח בעליו נפשאת

 שקבעו אעפ"י ע"כ ריבם יריב "'י כי טשום נפש קובעיהם את יבע שהס"הכ6מ'
 דיין ולית דין לית לוטר וראה הפה)ש( הגזלן שזה כיון נפשו' קבעם היה משןהם

 שוסע אין כאי6 וטשים אותו אגזול א"כ כנגדי לעטור כח בו אין זה עני נלנשהושב
 את וקבע ופעם שומעת, ואוזן רואה עין ממנו למעלה כי יודע אינו והוא רואהואין

 בחזקה תבירו סיד דבר הלוקח והוא אלהים אדם היקבע ח'( ג' )טלאכי כסוקונעיהם
 נפש קובעיהם את וקבע אומר נטצאת פלוני נזלן כלומ' " פלניא קבען ת"לונלשון
 חשת איש ואת אף נעל את חחרע אל )כד( : נפש טזלם את וגזל אטר כאילופעטו
 נופו כל שטתחמם ער הרבה כעס כועס שהו14 אף טבול גדול חטה איש חטא.לא
 אטרין לך ע"ד תבוא אל סטות ונאיש חהוע אל אף נבעל אטר ע"כ הכעסמרוב
 טוקש ולקחת אורחותיו תאלף פן )כה( : וקרב* לא לכרסא פאור מהורלהירא
 שכעסו מי הטוסר6 טליצי ואסרו מאד ער רעה טרה הכעם שטרתלנפשך.
 כן הגוף טחולי נרם כאשר ואטרו הנכפים המשוגעים טן רחוק אינו אמיץ ורנזוחזק
 כ"כ( כזפ )לקמן ונו' לכעוס נרותך תנהל אל ח'( ז' )קהלת ואוטר הנפש טחוליהכעס
 רוחו כל י"א( כ"ט )לקטן עונש נושא חימה נדל י"פ( י"ס )לקטן פשע רב הסהובעל
 ע"ז עובר כאלו בחמתו בגדיו הקורע כל ואסרו 6 האורג בפ' הפליגו וכבר כסיליוציא
 לרשע נתחבר שלא הזהירנו כן על זו מדה לגמת נדותם כל על מלאים ספריםוכמה
 יודה ואם הכעיסהו ארם עם להתחבר כשתרצה המוסר7 מליצי אסרו וכברהכעסן.
 פן והפעם אותו עזוב לאו ואם לו התחבר כעסו בעת האמת על ]1674(לך

 תאלף פן המכתב כטעם המקרא פעם וגם לנפשך[. טוקש ]ולקחת אורחותיותאלף
 )ט"ב טגזי לחטו את ילחם שלא להזהיר המכתב פעם ד"א מאורחותיו. אחתארוותו
 לסעורה קורין רנותי' ובלשון ושרותיה ומתרגום תמיר ארוחת וארוחתו ל'(כ"ה

 פעם ויהיה תקיאנה אכלת פתך ח'( כ"ג )לקמן כפעם לנפשך מוקש ולקחתשירותא,
 להכרים טגז' טשאות משאות. בעורבים כף בתקעי תהי אל )כ0 : הניגונית נפשלנפשך
 אם )כז( לו ופסך הענין, לחוק פעמים כסה ע"נ הזהירנו וכנר מאוסה משאת י'(כ"ד
 התרחק ע"כ הפירעון בשעת לך יהיה ואפי' טתחתך. משככך יקח למה לשלם לךאין

 השב י"נ( שם )שם פסוק בכלל הערב שאין טתחתיך טשכבה יקח למה ואמרטהערבות.
 גבול תסג אל אבותיך* עשו אשר עולם נבול תסג אל )כה( : ונו' העבופ אתתשיב

 דברי על שכתנתו נ"ל 6 ע"א. י"ג שבת 4 ע"ב. ב"ו ר"ה 8 שם. 2 ע"א. קשט ב"ק1
 אנרכים. בחינת שער הפסיגים מבחר 7 ע"ב. ק"ה שבת 8 הענוה. שער הפניניםטגחר
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1%1 א-ב כב, כח-כסג כב,טשל4

 על תעבור לא והפעם עלמא דמן תחומא תשני לא כתרגו' הראשונים נכלואוצר
 והתקפת המנהנים תשנה שלא הענין אחר סייג לך לעשות ראשונים שס.ינוסיימת
 תפלות נ' על טפרש ובטררשי אבותיך. עשו אשר מעם וזה הראשוניםשתקנו
 הגפן תחת סל המניח זה עולם נבול תסג אל פאה9 ובירושלטי האבות.שתקת
 טעונרת ארם ישא ]לא פ"ד סופה ובירושלמי הםרפ. בתוכה שיפול כדי בצירהבשעת
 חזית )כפ( ונו'(8: עולם גבול תסג אוטראל הכתוב עליו נשא ואם חברו ופינקתחברו
 טלאכהו שהוא ]ם.[ חשוכים. לפני יתיצב בל יתיצב מלכים לפני במלאכתו מהיראיש

 ופי' חשוכים לפני ותיצב כל יתיצב טלכים שלפני עד טעלתו תגדל גדולהנוריוות
 הגדולים שיקראו וכסו חשוכא עמא י'( ל"ט )ירמיה הדלים העם ו' ג ר ת ו העם רלת והםעניים
 בעינם שאין לפי כן נקראו חיואר לבן ומתרגם ו'( שם )שם יהורה חורי כלי ואתחורים
 ושוטר חשוכים. לפני יתיצב בל כאומי חשוכים שבעם הפחותים נקראו ק הלנן6כסו

 החכמים כי ועור שלפנינו לפסוק זה פסק נסמך ולכך הזריזות למדריגת נאהמיינות
 ררשוהו ורז"ל השם. אנשי טעולם אשר הזריזים הם למשטרת משטרתשעושים

 לביתו המקרש בית שהקרים בטלאכתו מהיר איש חוית ע"ה שלמה על חלק6בפ'
 יתיצב טלכים לפס שנה בי"ג פיהו ואת שנט בשבע בנה הטקרש שבית עורולא
 )שכל( יתיצב מלכים לפני שאטר ולפי בגיהנם. חשוכים לפני יתיצב בל עדןבנן
 המלכים בעבורת יתנהג איךספר

כנ.
 מאוכלי להיות פי' לפניך. אשר את תבין בין פושל את ללחום תשב כי)א(

 נשר( נלכל לחם נותן כמו המאכלים כל כולל והוא לחם מנז' ללחום כי הסלךשלחן
 לך יש לפניך אשר את תבין נין מקוטו. אלא לפירושו אין ט"מ כ"ה( קל"ו)תלים
 מגדולים למעלה לא לך הראוי במקום אלא תשב שלא לפניך אשר אתלהתנוק
 כאומר שהוא העיר את בצאתי כ"פ( פ"ז )שטות כטו טן כטו את פעם וי"ט7טפך.
 עיון לשון תבין est~t ראב"ע פי' לפניך. אשר טן תבין בין אמר כאילו העירמן
 התאכל פטדת להתעב לפניך העומרים את כלומר ז'( ז' )לעיל בנמם אנינהוכן
 ונוכל ההם. הטעשיס לעשות מעשיו ידי על הטלך בעיני נתרצה מהם מיולחקור לררותי המל בעכורת לפניך שהם הטלך מענדי לפניך אשר את תנין בין בהם,הבין
 לפסו ]טה[ שיאכל מוסר פררך אחת בקערה אוכלים שנים אם וג' תכין ביןלפרש
 ושטת )ב( אחריו סמך ע"כ גרגרנית, ררך זו כי חצירו לפני ואיאכל ירו יאריךולא

פכיי
 אנילה לאסל מתאוה נפש בעל אתה אס כלוטר אתה. נפש נעל אם בלועך

 אלא עור ולא אכילתך, ע"י המלכים לפני תתבזה ואל בלועך סכין להשם מומסנסה

 על הרב שכוונת אפשר פאה בירושלמי מצאתי לא דרשה האי 2 משלי. מירש1
 שמספת לררשח מחברנו כמת כי ספק כל אין מולם פש בכ"י 8 ח"ג פ"ח חיר)שלמידברי
 ראשונים נגלו אשר D91p ננול השג "אל כתש בירושלמי שם ואולם ח"ד נפ"ד ושמקומהפה

 ההשוגים". גגנו "אשר המלות בנאספת י' כ"ג לקמן חכתוב שיא תבוא" אל יחוסיםוגשרה
 לפי צ"ל: אולי 6 באו. בכ"י * 249. ע' כ"ז כרך הצרפתית בהריאי אפטוביצר דבריועי"ע
 לו. בטיוחם 8 צנח. רבנו עי' 7 ע"ב. ק"ד סנהדרין 8 הלבן. כמו חשוב מראת געולתשאין
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 ב-ה כנ,משלי1%8
 בשלחן סוכמם טפעטים טיס כמה תמצא כי אחר טצד הפסד לך יש ייסוך לאאפי'

 תהאו אל )נ( פעפ וזה תטצא, ולא נו שהרנלת לימודך ותבקש הטלךסענורת תפרי למחר אולי שהנאתך טסעורה ירך תמשוך ולא נאכילהך הרבה ואםהמלנש
 )ישעיה סמ' טסך ונפסק נכזב יהיה סחר או שהיום כזבים. להם והואלספעשתיו

 טרשת בפ' זה נענין מעשה הו"ל הביאו1 והנה סטיו. יכזנו לא אשר י"א(ד"ה
 ויין שטן בבורר א"ל סועד אתה בסה א"ל נחמיה דר' לקמיה דאתא הושאהאשה9
 שהרת 4ה אוי אמי ומת בעדשים עטו נלנל בעדשית עטי שתגלגל רצונך צ"לישן

 דלא וצא איהו ליה טיבעי לזה שהרנו לנחטיה לו ]1616[ אוי אררנהנחמיה
 לשכים מגזי "'ם בוקעיך סכין ושמת ופעם האי. כולי נפשיה לפסקיה 4ההוה

 ר"ל בלשון האמור סכין לפרש ומכל ט"מ, כמים והמ"ן י"ר( ל"נ )בטרברבעיניכם
 אתה נפש בעל אם ואם הנליעה. בית והיא כ"ה( )כ' קרש ילע טנז' סלועךופעם
 כנפשך כ"0 כ"ה )דנרים כמו נפש פעם שפירשת הראשון לפ" כי ברוחךלטשול
 שאם ברבו תלמיר יודע אם וג' ללחום תשב כי חייא ר' רתני רהולין8 בפ"קשבעגל
 סכין ושמת לפניך אשר את תכין לאו ואס בין פעם לו להחזיר יורע מטסיגואל
 שתמנע חדל. טבינתך להעשיר תיגע אל )ד( : הימת פרוש אתה נפש בעל אםבלועך
 טחנה רק כן הדבר שאין העושר תקנה ]איך[ ותחבולות תבונות אחר מלחשובעצמך
 ותשכיל ותדע תלמור ושכלך טבינתך ד"א להעשיר. תיגע אל א"כ ]הוא[ השםסאת

 עמל יגיעך ונטצא תטצא ולא תעע אולי כי להעשיר ת*נע ולא שהחדל דברסמוראי
 והלא העונים, יתטעפו הקמניפ סעפו הטוסר' ממליצי אחד חכם ואטרואון

 הלילות שומר כי לישן לו מניח אינס לעשיר והשגע י"א( ה' )קהלת אומרהכחוב
 וקנה ~'ל נדול סמון קנה פלוני אחד6 לחכם ואסרו יגזלוהו, או שיננבהוטפחד
 פעם וזה איננו והנה קפ כטעפ נרול עושר ויטצא יגע אפי' ועור להוצאהו.זטן
 השמים. יעוף כנשר כנפים 6 יעשה עשה כי ואיננו בו עיניך דאזעיףלה0
 ד"א1 העפעפים, בתנועת .[6 . . . ן. רק התמיהא ה"א אינה התעיףוה"א

 אם כלומר תהיה כבקר תעופה י"ז( י"א )איוב מנז' ר"א9 ותעיף. וכפלתטתרגום
 להפלנת כנשר ואטר ונ'. כנפים לו יעשה עשה כי ואיננו בעושר להניפ עינךתאיר

 כבשר להעשיר בינע נאמר ואם אוכ) עלי טוש כנשר כ"0 פ' )שם ע"רהרברס
 אבר יעלו כח יחליפו י"י וקווי ל"א( ס' )ישעיה ית' הבורא בעבודת יאסר השטיםיעוף

 השסים יעקץ כנשר עם שקול להיותו כן נכתב ואולי בוי"ו התעוף והטכתבכנשרים.
 קל השטים 9 ועיף כנשר הטכתכ ופעם תעקר, ועקרון די( ב' לצפניה כסו צחותדרך

 סתרים10 במגלת וכתיב וגף עיניך התעיף שנא' נטצא ואינו תלמורו טנקשי תורה טדנרי עיניו הטעלים על זה פסוק טפרש עקנ והיה פר' בספרי]להבין[.
 תורה נדברי להעשיר תינע אל נפרש אנו גם זה ולרעת אעזבך. ימים תעזכני יוםאם

 גירסתו אדם יעשה שלא י"א( י"נ )לעיל ירבה יד על וקובץ בפסוק 11 ררשווכאשר
 חניקת חבילות ללמור יכול אס תאמר שלא הדל טבינתך מעם וזה חבילותחבילות

 מהשלם פריטות שער הפנינים מבחר עיי * ע"ב. 18' ע"ב. ח"ז 2 הגיאה. בכ"י1
 רש"י. עי' 1 מח. דבר כאן שחסר נראה 8 שימי. קצת בו וגם עי"ש 6 שימי. בקצתהזה
 ח"ח b'/D ברכות בירושלמי וכן שם בספר, 10 יעוף. בכ"י 9 ומאירי. לראב"ע במפחם ע,,8

 ע"ב. נ"ר ומרובין 11 חסידים.בסגלת
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129 צייד כנ,מש*

 התאו ואל עין רע לחם את תלעם אל ~( פרבריו פעם וגתן כי', לא הכלואנין
 עטך* בל ולבו לך יאמר ושתה אכול הוא כן בנפשו שער כסו ני מ( :למפעסותז

 עיים. השיעורין כל לא רז"ל ובלשון שערש סאה י"ב( כ"ו )בראשית כמו שערפעם
 לא טלהמו לאכול לך יקרא שאם בנפשו ומהשב משער עין הצר זה כי הפסוקועמן
 ווצשב עמו לאכול ולא חנם פונת לו שתחזיק כדי לך לקרוא רוצה שהוא לותאבה
 שמכניפ תקיאנה הנעימים. דבריך הפחת תקיאנה אכלת פתך )ה( ער זועפותפני י שמראה פקח עסו לסעור 6 תאבה אתה ואם ומ ד"א כן ננפשו שער כמוכי
 כמו פ" ז"ל ורש"י משחיתם. אתה כאלו ונטצאת ישסעך לא אוכל שאתהבטה עיי צרת סרוב חורה דברי השלחן על אטרת אם הנעיטים דבריך ווכחת הרע עיןבה
 כ"ט )ירמיה השוערים כתאנים טענין בנפשושער

 י""
 כאילו והענין הטרים שפעמו

 לאשל י ששיא שאע"פ וי"ט2 הוא. כן עין רע של ננפשו טרה הזה האוגלשפך
 בל ולבו ל שמר ושתה אכול ע"כ עצמו הוא שאוכל כשיעור אלא הכין לאעטו
 ל"ך "'אמר ו"שתה א"כול הטאכל. הוא כן בנפשו שער כמו כי הפסוק ומשפפעמו.
 א6 בפרק בזה דברו וככר עצומה, ואולת נרולה סכלת רק זה אין אוילר"ת

 בסטוך אמר הנעימים דבריך ושחת שאמר ולפי העין. צרי מדת לגנותנאמרים8
 הסופרי מליצי אסרו כאשר מליך. לשכל יתז כי תרבר אל כסיל באזני)ט(
 באזני כלומ' כאשר כטו כי מלת לפרש ונוכל החזירים. לפני הפנינים תשליךאל

 להם מ שניט ראית אם אנל סימך לשכל ינוו כאשר תרבר אל כסיל]ח168[
 כי לו תאמר לא סורות של דברים לומר באזני פעם תדבר, אל כסיל באזנידבר*
 שראוי לסי אלא בהם וכיוצא קבלה דנרי ירנר שלא להודיע מליה לשכלינוז

 אחרת פעם אמר כנר תבא. אל יתומים ונשרי עולם ננול תסג אל "( :לשמעם
 יהודים 6 ובשרי בו שהוסיף ירי על הנה וכפלו עולם גבול תסג אל כ"א( ב"ב)לעיל
 אע"פ היתומם נזילת על מזהיר ועתה הדל גזילת על למעלה להזהיר ובא חטאאל
 אתך. ריבם ]את[ יריב הוא הזק שאלם ני )יא( כתריה כתיכ טה עשירים,שהם
 הכתוב להם הראוי ופאה שכחה ב,פ תבוא אל יתומים ובשרי6 פ"ה פאהונמס'
 למוסר הכיאה הפסוק משפט דעת. לאמרי ואזניך לבך למוסר הביאה )יב( :מדנר
 באזנים. המטנה והשמע בלב המכונה החפץ צריך שניהם כי ואזניך לבך דעתולאמרי
 תכט כי מוסר מנער תמנע אל קיק ואמר כך על הזהירו הבן על חומל שהאבולפי
 כי פעם תה ימות, פן ליסרו שתנצל עד יטות לא המוסר ע"י כי יפות. לאבשנא
 תציל. משאול ונפשו תכנו בשבפ אתה )4ד( יצטער תאמר מה יטויב, לא בשבפתכת
 יישרי על האג להזהיר ימות לא נשבט תכט כי ד"א6 הריוח. כנגר הצער ייהא"כ
 יחטא טומר ילטר לא אם כי ב"ר ירי על ימות שלא לו ערמת השבפ הכאת כיהנן
 ונפשו תכט בשבפ אתה ענין כפל שאחריו פסוק ויהיה ומסון נפש ב'ד ויענשהוואשם
 טפרש ובמדרש8 הגוף. בטות הנפש תמות שלא רייא7 עתו. נלא יסות שלא תצילמשאול
 כצואתה הזהר לשתם וזה מות סכות יכט שלא האב את להזהיר ימות לא בשבפ תכנוכי

 להראב"ע. במיוחס עי' 9 יפש עילה איני ההמשר כי מה יבר כנראה חסי כאז 103
 במעהס לע,, ונקי. קג עי' 6 וכשדה. כבכ"י החכמה. שער השיגים *סיחר ע"במל"ח

 וי. ההלים טוב שנחר 8לראג"ע.
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 יד-יה כג,משלי180
 היא פובה וגו' תכנו בשבט אתה אומר הוא וגן שווי שלא בשנס תננו אותוסכה

 אם בני )מוו( : ע"כ בטשפפ אך י"י יסרני כ"ד( ד' )ירמיה כתי' וכן נאף ולאהטרדות
 ישמחו קרוביו וגם בחכמתו שמח החכם אני גם טעם אני. גם לבי ישטח לבךחכם

 למור צ'כ וגו' לבך הכם אם נני לו אטר ע"כ שיתחכם לגו על לדבר ד"אלשטחתו.
 מנין אחא ר' נשם הונא ר' פס"ג בב"ר לנך. עאכ"ו לני ישטח אני אם כיושטח
 יגע שהוא בשעה רחמים עליו טתטלא בתורה יגע בן לו שיש מי שכל אוטראתה
 כליותי ותעלזנה )סק : עקני פ' ספרי ]וק[ לבי ישמח אני גם אני נם תילבתורה
 כליותיי ותעלוזנה אטר ע"כ נודעת התאוה מדת בהם הכליות מישרים. שפתיךברבר
 כמר"א לכליות מתיתרות והטחשנות כלתה וגס נכספה נ'( מ"ר )תלים טנז'נזורים
 טביעות נידים שני בכליות שיש הטבע8 חבטי ואמרו וכליות לבות ובוחן י'( ז')שם
 כליותי. ותעלוזנה באומרו נתכוון לבך ואולי בפנים השחוק יראה וטחמתם הפנטעד

 השטחה תראה ואח"כ שטח הלב תחלת כי זה פסוק לפני אני גם לבי ישטהואמר
 בחפאים לבך יקנא אל )י0 : האברים טפל והמתעורר המרגיש הוא הלב כיבפנים
 תפנו אל האלילים אל תפנו אל שררשו' מה ידעת כבר היום. כל י"י ניראת אםכי
 כשתראה אבל לבך יקנא אל בטעשיהם טצליחש חטאים ראית ואם סרעהכםאל
 ורור חכמה, תרבה מופרים קנאת וע"ר5 כמנהגם להתנהג קנאה לעש היה חיייראת
 נפי' בארתי ושם עולה בעושי תקנא אל בטרעים תתחר אל א'( ל"ז )תהליםאמר
 י"י, ביראת תקנא ובמה לבךנחטאים יקנא אל תלים6 באגדת בקשתסצא. זהפפוק
 אחרית[ לו ]אין שטינית או רביעית בו יש שטן כטה ראה רשעים של בנרן תקנאאל

 רשעים נר לרע[ אחרית תהיה לא ]כי אוטר הוא וכן טתכנה והנר משתלםוהשמן
 האור ואין לעולם נדעך שאינו 6ר קנא שלו האורה הלכה כ'( כנד )לקטןידעך
 ותקותך אחרית יש אם כי רה( : וגו' טצוה נר כי שנ' זה[ הוא ]ואיזה פוסקתשלו
 כי כפעם אם כי ופעם סבתא. אחריתא לך רתהוי מטול תרגום תכרת.לא
 כי וי"טל הענין. לאמת רק תנאי ואינו י"ח( ט"ו )בראשית הכסף תםאם
 אחיו אשת אל בא אם והיה ר'( ל"ו )במדבר היובל יהיה ואם כסו כאשר כפעםאם

 כי להודיע והטעם ישמעאלי בלשון רפ"ה כפ"א ותקותך וי"ו פ'(. ל"ת)בראשית
 על נוספת ותקותך וי"ו עיקר. ראשק ופי' תכרת לא תקותו האחרית תהיהכאשר
 שלום לאיש אהרית כי וכמוהו הטובה אחריות אחרית וטעם ראשון ]1686[ענין

 נאמר השם כיראת ובטקנא י"א(. כנם לרמיה והקוה אחרית לנם לתת trb) 4'זלתהלים

 אין ובספרי: רבה בגראשית כמו פה גם להוסיף צרין- ואולי השמרון שמר כ"א ע"פ1
 להעתיק ראיתי 8 כחם. בכ"י 2 וגו'. אני גם ת"ל מניין שכשמים אביו שבארץ אביו אלאלי
 במראת כי הנתוח חכמי אמרו וז"ל: ע"א ס"א ברכות יעקב העין על עירים הפתח כבריכאן
 השערה elnD מאר הרבה קטנים מאש כקים ורדים נראים טילאיסקופייו הנקרא חירשואשר
 רבים קטנים בתים שמוח למוח הכליות מן מאר מאד רקים הלוקים קנים שיש רואיםובהם
 ועולה מהלב החטטת שמכינות יועצות כליות וג"ש למוח ועולה לכליות חכמה רוה נשפעומהלב
 כנהר מבע הלב מן הבא השפע שהיה חכמה נובעות כליותיו שהיו אאע"ה גבי רז"ל וד"אלמוח
 ל"ז סי' 8 ע"א, כ"א ב"ב 6 ע"א. קמ"ט שבת 4 עכ"ל. ז"ל שפירש"י מה וע' פוסקשאיש
 נספי ר", פ,, ע,, 7 הילקוט. של לאוהה קרוסה מחברט נוסחת אולם יותר ארוכת הפסחא5טם
ב"

 סבוא. עי, 8
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 כי( כ"ר (lb~s נאמר כמעשיהם לעשות בהם ובטקנאים ברשעים אבל אחרית יש אםכי
 בררך ואשר וחכם בני אתה ודמע )יפ( : ירעך רשעים נר לרע אחרית תהיה לאכי

 הידועה בררך כלמר נררך לבך ואשר אמר כאלו לארחא לבך ותרץ תרגוםלנך.
 שאכטת אחר כי חפץ שלבך מה עשה לכך בדרך ואשר ' ד"א והמוסר. החכטהררך
 לעשות תרצה אם לו אטר ע"כ תאותו מרריפת שהזהירו ולס. טוב. רק לבך יבחרלא
 וכשיחכם יחכם והוא זה לעשות מורשה אתה ואז קודם התחכם חמץ שלבך טהכל
 לסו. בשר בזוללי יין בסמאי תהי אל )כ( : כרף הבל בעיניו יהיו העה"ז תאותכל
 ובתורה תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל גמלם פת החכמה מררכי זהכי

 וריאין חטרא שאסרו ואע'יפ עכורה ומהשבתם שלולה דעתם יין ומונאי עמליאתה
 משנע ממנו והרב הלבבות מפקח טמנו המעפ כי וכשורה כדת השותה זהפקטין"
 עליהם ככרים איכריהם כל תטצא שאוכלים גסה אכילה ע"י בשר זוללי וכןשותהו
 ולפי נעשית. איטתי תורתם ושתיה נא:ילה ימיהם מוציאים אם דומם כאבן הםוהרי

 א' לשעיה נמים טהול סבאך כסר"א כן היין גם נקרא מובאים נקראיםשהשכורים
 י"א( א' )איכה זוקפה היהני כי מנז' זולל ופעם סכיותא', רז"ל בלשון היין ומוכריכ"נ(
 עד ומורה סורר בן נעשה א*פ סנהדרין6 במם' אסריי בעצטו. טזלזל גסה אכילה "איכלכי

 שיאכל ער חויב אינו אסרו וכן ופובא זולל ב'( כ"א )רנרים שנא' יין וישתה בשרשיאכל
 בעצטו StStbW זולל מנז' כן אמרו ואולי ופוחזים, רק"ם blS1' מריקין שכלהבחבורה
 וקרעים וי"ו נוטה. תלביש וקרעים יורש וזולל סובא כי )כא( : רשעים בערתלאכול
 נגרים 6נש ובתפסה בשינה הסרבה שהעצל כשם לך לומר ההשואה6 וי"ונקראת
 ויתטפכן. יורש ומובא זולל שהוא מי כן הרשש רי ירו תטצא לא כי וממולאיםקרועות
 הוא שאם רש נעשה זכה לא ראש נעשה זכה תירוש וקרי תירש כתיבוארז"ל7
 פי בתנחומא ומתרושש. ומתטופפ היין בקנין לו אשר כל ימכור חק לבלישותה
 ע' פני ולראות ע' נטפי יין לשתות לעצמך תגרום אל יין בסובאי תהי אלשמיני
 נאפר ושם וטורה סורר נן לאיש יהיה כי )שם( כטדייא לעצטך טיחה ותגרוםסנהררין
 פשו! בר יהודה א"ר שבטיחות חמורה סקילה לעצמך תגרום אל א"כ 8 וסובאזולל
 אבר בכל נכנס שהיין שבארם איבריו כנגד רמ"ח נימפ' חמר ערבי ובלשון יין עבריבלשון
 הקפר ר"א שנה וכן יוצאת הרעת היין נכנס מפולפלת[ ]והדעת מתרשל והנוףואבר
 תתפלפל שלא כרי עבורה כשעת יין לשתות שלא הכהן נצפווה לכך סור יצא ייןנכנם
 האקנה אע"פ כלומר אמך. וקנה כי שנח ואל ילרך זה לאניך שסע )כב( 2דעתו
 אע"פי. כסו שפעמו [anS ברזל רכב כי י"פ( אי לרפפים כמו כי ופעם לה תבוז אלאמך
 ובישישים היא זקנה כי לרבריה תכוז אל כ6' תכוו לאל טעם נתינת כי פעםויי'מ
 ע"י כי דבר עליך הוסיף יום עליך שהוסיף סי הדיופ ומשל תכונה8 ימים ואורךחכמה
 א"ר ירושלטי10 ברכות בסוף הדברים. לעומק אדם בני ירדו הומנים ובחינתנסיון
 התם2 כדאיתא וכו' להם תבזה אל בפיך תורה דברי נתישנו אם בון בריופ*
 מטון בכל החכמות שנגלה להזהירפ ובינה. ומוסר תכסה תסכר ואל קנה אמת)כב(

 ע"ח ע, 6 ע"א wqp ע.ז 4 ע"ב. ט"ו יומא 8 וד"ר. תולה קנין פרק 9 לש"י. ע,,1
 חנתוביפ: להמשך בפירוש שם שאיתא כסו המררני טסת 8 ע"ג ע"1 117מא מבוא. ע,,6

 חדרת טהברט 4ה קיצר שכלל ומת, גאגנים עירו אנשי כל ורגמתם וא' ואמו אביו טותפשו
 ח"וע פ"א 10 י"ב. חג איוג דקרא לישגא 9 חמררש.רברי
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 תעזבני יום אם בידים אותם כמוכרים אנו הרי טהם נפרוש שאם מהם נפרוש ולאשנעולם
 אני מה ה'( ר' )דברים אלהי "'י צוני כאשר תניא כטה9 ער פ' ככורות 1. אעזנךיוטים
 קנה אטת שג' בשכר שתלטור בחנם תמצא לא שאם וממן בחנם אתה אףבחנם
 ואל ת"ל בשכר אלמדנה כך בשנר שלסדתי כשם יאמר שלא וטנין תטמרואל

 וחכמה אטת תמכור ואל קנה הפסוק ומשפפ בזה. דברו נדרים8 במס' וגפתסכור,
 בה שפתח יאמר וכן 4 אמת ובינה ומוסר חכמה שכלה התורה קריא או ובינהוטומר
 אלהים' ברא' אשר אמנת ס"ת אלהים' כרא' בראשית' נאמת וסיים בראשיתנטעשה
 גדולה השטחה בו. וישטח חנם עלי צריק אני יגיל ניל )כט : אם"ת ס"תלעשות'

 כי מהצדיק גרול ]1698[ החכם כי גילה ונצריק שמחה בחכם אמר ע"כ הגילהטן
 יכול הצדיק אבל והצדק החכטה חכם לשון עליה6 נופל המעלות שתי כוללהחכם
 ]גוזרים[ הנריאה מתחלת החכטה כי חכם ויולד ואטר הבם. שאינו אע"פ צדיקלהיות
 פס"ג בב"ר קאמר0. לא ורשע צריק אנל טפש או חכם עליה תהא מה זוטפה
 בן צריק כשהוא גילה אחר גילה נו נולד שהצדיק כזמן גילה צדיק אבי יגילניל
 כ"ג( ג' )בראשית כטד"א האוטנתי והוא יולדתך. ותגל ואמך אביך ישטח )כה( :צדיק
 כוונתך שתשים תצרנה. דרכי ועיניך לי לבך בני תנה )כו( : יוסף ברכי עליולדו
 והמקרא והמצות. התורה ררכי שהם השם דרכי כ4ם' תרצנה דרכי ועיניך דברילקבל
 ולפי המקרא. כטעם וינצרס המכתב כפעם אחריהם שירוץ תרצנה והמכתבתצרנה
 שנכופמ רק אחריהם נתור שלא אותנו מזהיר לכך דעכירה סרסורי והעיניםשהלב
 הפך צרה נכריה. צרה ובאר זונה עסוקה שוחה כי )כן( החיים: עץ ררךלשטור
 הרמיון כ"ף הפמוק מזה וחסר צד אל מצד בה להתהפך אדם יוכל שלא והמעםרחבה
 אף תרגום תוסיף. באדם ובוגרים תארב כחתף היא אף )כה( כבאר: כשוחהופעמו
 הן י"ב( פ' )איוב מגו' לפרש ונוכל עין כהרף כחפף מפרש כמנא עינא8 כמפרףהיא
 היא אף והפעם שרשים בשני אחד ענין והם בפינת יחטף ]כטון והוא ישיבנו מייחתף
 למנרתה חמשכם כי תוסיף באדם ובוגרים תארוב, ולפחת לחפוף שתוכל החפףבעת
 למות כינוי נחתף וי"90 פעם. אחר פעם כן עושה כי תוסיף ואטר בנשותיהם,ויבגדו
 אריכת אריבתה כי הפסוק וטעם ישיבנו סי יהתף הן )שם( ע"ד פתאום פתעהבא
 ן 1 ש ל ל קרוב הוא כי וי"מ וגו'. גיתה למות שחה כי י"ח( ג' )לעיל וכמד"אמות
 צא -- מטת טש שיק ולפי אלחפפה" רעה חיה לכל שקוריןערבי
 נם כדא" "הראל את ]החטיאך עו טרק בטת שכחת 1ynw הק 11 טצרצץיתשד
 לה[ ]אמר אף וץ בער nnww כתן "1 של 1זס עמי ~נשטתה רצתך לו אטרתחלק2!
  ושח למי טרעים למי אפי לטי אף למי )ככס לו סטך לכ -- תו' ליהפשיעי
 שיקרא או היין טן להשמר הזהיר כאילו אוי לסי עינים. הכלילות למי חנם פצעיםלמי

 ענין אינו קמ"ה פי' עקב בספרי גם שהשא סתרים( )או חסידים טמגלת הזה המאמר1
 טפל הכס מלת המחבר ושנת עלס גטי 6 1אטת. נכ"1 4 ע"א. ל"ה 8 ע"א. כ"ט 9לכאן.
 צ"ל 8 יוסף. ברכי על שלח כמו גיאל במקש לפעמים לידה המאירי: פירש וכןהאומות, בכ"י 7 ע"ב. מ"ז נדה 6 הצדק. מעלת לו שיש מי על גם החכמה מעלת לו שיש טי ע5גם
 וא"ב ןנ~ע(ננג-1 ה40: רק בעוגית נמצא באמת 0! רש"י. עי' 9 עינהא. המרףוהיך

 מבוא. ועי' בספרר, חיה לכ5 לוה ברוטת קראו וא41 זאב שפתרונו אלנאטף עבריתבכתיבת
 w~p. קוץ 19 סרסורי. בכ"י11
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 )כ"נ למעלה וכמ"ש עוני לטי כלום' ! אביון מענין דבר שם אבוי ]אוי[, קורותיועל
 פויח למי ומרינים, ומריבה טצה גורם שהיין מדינים לטי יורש, וזולל סובא כיכ"א(

 שיחי סרוב כי ]כסו[ ד"א שכר, הומה א'( כ' )לעיל כמד"א רברים מרבהשהשנור
 כי חנם שיביאוהו חנם פצעים למי וכעס, שיח שקולים שהם מ"0 א' )ש"אוכעסי
 אדטשות יוליד כי עינים חכלילות למי בגוף, רעים תלאים רוב יוכר היין משתהרוב
 שעיניו כתלילות כמו הכלילות 2srrt הרסביין וכתכ היין. שתיית מרוב האדםבעיני
 שיכחול ויצפרך בחוריה! ותמקנה רטעה ויורידו עיניהם יחשיך היין כי " תסיר בייןכחולת
 לא ]נח[ לנח הבזה א"ל ומורה4 מורר בן בפרשת שאז'יל כמו אוי למי ואטר תמיד.עיניו
 שטביא דבר לך שאין היה גפן אדה"ר שאכל עץ ]וכו'[ הראשון מאדם ללמוד לךהיה
 וכו' נח ויחל ביין נאמרו ווי"ן י"ג גלילאה עובר דרש שם ועור יין. אלא לאדםיללה
 גאות עטרת הוי א'( כ"ח )ישעיה שנא' היין מתוך גלו השבטים שעשרת טוצא אתהוכן

 )שמות וכתי' שגו ביין אלה נם ז'( שם )שם בהם יאמר ובנימין ויהורה אפריםשכורי
 ישראל. אלהיך אלה ויווסרו ה'( שם )שם בתריה כתיי מה ושתו5 לאכול העם וישב ו'(ל"ב

 יש וב"כ סורר6. בן בפ' אז"ל וכן פעמו ישתנה ולא לראשו מסופו לקרותו יכול הזהוהפסוק
 לטאחרים )ל( 7: כרמים לי ונטעתי נחים לי בניתי טעשי הנדלתי ד'( )ב' בקהלת אחר:סוק
 והלילה בלילה8 היום מגיעים שבת מאחרי כלומי טמסך[. לחקור ]לבאים הייןל
 מוכרין היכן ובודקין שחוקרין ז"ל רשני פי' טטסך, לחקור לנאים היין. במושבביום
 )תלים כמד"א טסך9 ג"כ ונקרא טטסך לטני הטטלאים א'( פ"ה )ישעיה כטד"א טוביין
 יטזגוהו לא ז"ל יונה רבי' וכתב טסוך. יין והפעם ומדבר דבר כטו מלא טסך פ'(ע"ה
 להטיב הייז טטסך שיעור וחוקרים היין פעם להשנית ]כדי[ זולתי כחו להפיננמים
 ננוס ית! כי יתאדם כי יין חרא אל )לא( שלפניו: הפסוק תשובת הזה והפסוקמעטו.
 )אל 169[ ]6 כלומר תראהו אל יפה יין שהוא אע"פ כלוטר במישרים. יתהלךעינו

 )במדבר כמרייא מראיתו יפה עינו בכוס יתן כי לראותו, בעיניך תחשבהו אלתראהו(
 הוא ואולי במישרים בכוס יתהלך כטו בטישרים יתהלך הבדלח, כעין ועינו ו'("'א
 ד"א10 למישרים. לרודי הולך הפוב כיין וחכך י'( ז' ~טהייש כטר"א ליין תוארשם

 יצחק א"ר ומורהם סורר בן בפ' כמישרים. יתהלך מראהו כי עינו על מוסביתהלך
 בעוה"ז רשעים של פניהם שמארים יין תרא אל יתאדם כי יין תרא אל דכתיבמאי
 אל ובתנחוסא19 דם. אחריתו כי יתאדם כי אמר רבא הכא לעולם פניהם מלביןוסוף
 כתיב בכיפ עינו בכוס יתן כי מנפנים ורע מבחוץ ]נאה[ דם אחריתו יתארם כי ייןתרא

 השותה כל ובתנחומא8! בכיסו. עינו נותן והחנוני לשתות בכום עינו עתוהשכור
 למי אוי לטי עליו צווחת הקודש ורוה עליו באים וששה והרפה ופצעים חכורותיין
 שותה ודיני לי מזוג לו ואוטר שותה חבירו את רואה עינו בכוס יתן כי ר"א וגו'.אבוי
 ואת ביתו הפצי כל לסכור סופו נטישרים יתהלך רנלים ומי ברעי ומתקלקלהשותה
 מהלך נטצא הכל טן ריקם והבית בזת תשמישי ולא בגד לו ואין תשטישו כליכל

 בכ"י כחוב כאן 8 י"ס. מ"מ לבראשית במיאשו 2 לראג"ע. המיוחס מפי' טלו לקוח1
 קשה י שם. 8 ולשתות. בכ"י 6 ע"א. ע' טנהררין 4 מיותר. 1ה1א זה שאחר הכתובשד
 גסיוח9 ע,, 10 ממסך. בכ"י 9 ובלילה. ביט בכ"י 8 כאן. הזה הכתוב ענין מהלרעת

 שם. 15 באכער. מהא' שמיני פ' 12 ע"א ע, !1להראכ"ע.
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 לא-לה כנ,טשלי184
 למישור אותם ועושה העבירות את מתיר שהוא %ף בטישרים יתהלך רי" 1,נטישתם
 אל זה פסוק בפ' מאריך רבה8 בויקרא ושכר יין ובם' מגו'[. ישך כנחש אחריותוגרי
 נקי לשון כתי' בכיס עיט נכוס ית! כי זבה ולרם נדה לדם יתאוה יתאדם כי ייןחרא

 אומרת שאשתו סוף במישרים יתהלך לכולנו יהיה אחר כיס "'ט אי לנשליוכמרייא
 טפטא שהוא סוף הוא ונ'ח אם * אסי א"ר פורש ואינו ראיתי אדומה כשושנהלו

 נכיפ עינו בכוס יתן כי ליה מסמק וראי וגו' יין חרא אל ר"א5 הפמא. ומפזורהמהור
 טישרא ביתא עביד דהוא סוף בטישרים יתהלל בכיפ והחנוני בכוס עינו טחן הואכתי'
 חמרא ושתי דנחשא ומגבין דהסף עכיר דנהשא קדרא דנהשא קיתון הדין מהאמר

 לבסוף עד בתהלה מרגיש שאינו יפריש. וכצפעוני ישך כנחש אחריתו )לב(נרטיה:
 בפרשין המום שטפרש לפי פרש יקרא,רוככ הענין ומזה ישך כפעםטצה יפריש והקשה העז הנחש והוא וכצפעוני הנשיכה בסוף הארס שטפיל שהנתשכסו

 דתורא7. גפרשא ל"א( ג' )שופפים הנקר במלטד ותרנום אוח61להריץ
 שמעמו י"ב( ל"ד )יחזקאל נפרשות צאנו בתוך טנז' יפריר כטו יפריש לפרשוסכל
 דפריה. וכחורמנא והתרגום הסם טפיל הוא טגשיכתו שנפרר נעת כי והפעםנפרדות

 נח בין הפריש היין כן להיים מיתה בין טפריש זה צפעוני טה דורשובויק"ר8
 ישטעאל ר' דתני למיתה לבניו אהרן ובין לטמורות לנכותה 6פ ובין לעבדותלכניו
 ישך כנטש אהריהו ובתנחומא9 יין. ששיי שנכנסו ספני אלא אהרן של בניולאמתו
 : בו מתחלחלת הסכה לביתו הולך וכשהוא לשעה טרגיש ואיט לאדם טשך הזההנחש
 זרות נשים או זרות פעולות משפטו תהפוכות. ירבר ולבך זרות יראו עיניך)ל0
 גורם ,רות יראו עיניך בתנחומא0! ברעתו. טשובש השכור כי תהפוכות ירברולבך
 וכשוכב ים בלב נשוננ והיית )לד( : ור אל בך יהיה לא י'( פ"א התהלם ע"ז לעבורלו

 בפלנותא ]דמטרפא[ דימא אילפא כהדין !' תרנו' עליו מיושבת דעתו שאין חבל.בראש
 המדקדקם ור"י התורן י"120 חבל, בראש וכשוככ ונחתא. סלקא נחתאוטלקאריטא
 יורע ובו הספינות את כשמעגנין המים פני על צף מסבלים עשוי דבר הוא כיפי'
 כן ונקרא עצמו החובל רב הוא או בסכנה הוא שם השוכב והאדם העיגוןטקום
 למושכם כש.צפרך עליהם ולבו עינו לשום וצריך החבלים בראש שוכבשהוא
 והדבר בשקל וחבל נהולה. בדאגה והוא הרוח מפני במהרה להורידו או הנסולהקים
 תואר שם והוא בו תלויים החבלים שכל התורן חבל וי"ט14 י"ג(. ה' )ירמיה בהםאין

 ואחין ]אזיל ואתי אזיל חכלא ריש על דיתינ תרנגלא כהרין פי"כ ובויק"ר אפר.נשקל
 תנחוטא א"ר שם ועוד ואתי. אזיל ואתי אזיל תורנא ריש על דיתיב קברניפאבהדין
 ואת ביה קיימין יכלין ולא )וכו' נופנא הדא ביה קאים יכול ואת כיה יכלה לאאשיה
 ביהן קיימין יכלין ]ולא רוקרוא ובכסה קני בכמה ]1708ן ססתמכא ביה( קאיםיכול
 אנחה כל יסור שהיין אומר ולהשתבר לשתות תאותו ומרוב ביה. למחם יכף4ת
 מתי ידעתי בל הלמוני חליתי בל הכוני )לה( טעם וזה צער לשום ירניששלא

 ע,, 6 ס"ה. רבת אסתר 6 אשי. בכ"י 4 ,"ג. פ, 8 ותו'. בכ"י 9 למישרים. בט'י!
 דגרי על שכמנהו 3"ל 9 שמשו. ר' דת3י גריס ושם י"ס פ' 8 רש"נ עי' 7 להראג"ע.במיוחס

 לשון שאב ווע.ג הכי גרם לא שלגו בשרטם 11 בתנחוטא. מצאתי לא 10 וארא.ושזנועטא
 שרק גנאח בן יונה רי שרשי 18 משלי. בפ" ע"ח רבינו 12 "'ב. פי רצח הקרא טסורשאש
 שם, מהק"ו 16 טאיוי, עי' 14חבל.

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



186 א-ח כד, לה. כב,משלי

 ירעש בל הלמוני ארגש ולא 4ה מחין חליתק בל ]הכוני עור. אכקשנו אוסיףאקיץ
 1: וגו' אקיץ מתי ת"ל ליה מנשי משנתי איתער תימא וכי אינרע ולא ליהפלמין

כר.
 שר ני )ב( לרבא פעם ונתן אתם. להיות תתאו ואל רעה נאנשי תקנא אל)א(

 פעל לירי אותו ומוציאים ועטל שוד שמחשבתם תרנרנה. שפתיהם ועמל לכםיהגה
 כל שלאו גוררים ובדעת )ד( : יתכונן ובתבונה בית יבנה בחכטה )נ( : שפתיהםבדיבור
 זה דבר ע"21 במס' אז"ל וכבר ורעת ותנונה חנטה סדרם לפי הזכירם ונעים. יקרהון
 כחוב טצ4חים נכסיו בתורה העוסק כל בכתובים משולש בנביאים שנוי נתורהכתוב
 ימוש לא ה'( א' )יהושע בנכיאים שטי ונו' דפסית רברי את ושמרתם ח'( כ"פ )דבריםבתורה
 וגף חפצו ה' בתורת אם כי ב'( א' )תהלים בכתובים טשולש וע' טפיך הזה התורהסמר
 ניעשרה ר'ץז בטת בית יבנה בחכמה לחכמה6 בפרפראות וגוי. שתול כעץוהיה
 גבר )ה( : שנהו כל ומעשיו משפפו יהיה איך האדם על קוצבים בהם כי ת'שובהייטי
 שנחה לבעליה עושר שמרמח החכמה ששבח אמר כח. טאמץ דעת ויגיש בעתחכם
 בחכמה הנקנים ועצות תחבולות צריכה הגבורה כי וגבורה וכח עוז לו שמרטת כןכסו
 )לעיל אחרת פעם אמר וכנר וגו' מלחמה לך תעשה בתחבולות כי וי( כתוב )לקמןהח"ד
 יצרן שתקפן נ' על זה פסוק דורש רות4 ובמדרש עם. יפול תחבולות כאין י"ר(י"א

 כדאית' וכר ובועז ורור יוסף הן ואלו ינצחם שלא בשבועה[ אחר כל עליו]ונזדרזו
 חכם נכר ופעם בויק"ר6. ]וכן[ הבוקר עד עמי שכבה י"י חי י"ג( )ג' בפסוקהתפ
 גדול אומר נמצאת אחרש כח טאמץ דעת ואיש עוז נאנשי גכר הוא החכם כינעוז
 לך תעשה בתחבולוה כי )ו( בשלישית: וזה הראשונה נמררנה זה כי מחכם דעתאיש

 חבילת כנגדן עשה עבירות של חבילוה חניכת עשית אם יועץ. ברב ותשועהמלחמה
 היו טוף יני. שנא הנה שש שיו( )ו' נפסוק שכתכתיה כטו וכו' מצות שלהגילות

בורקיי
 מוצא אתה במי ארני אטי ר' אטר חנינא בר טמא א"ר ונו' בתחבולות כי 6
 ורב אנפשיה יוסף ר' קרי מצוה של חבילות חבילות בירו שיש במי תורה שלטלחמתה
 פיהו. יפתח לא בשער חכמות לאויל ראמות )ז( : די( יגד )לעיל שור נכחתבואות
 החבטות חושב האויל כי הפעם י"א(, כ"ת )איוב וגביש ראטות טגז' יקרה אבןראמות
 נשער זאת בשכר אחריהם רודף אינו ע"כ אליהם להניע יובל שלא רהיטות הןכאילו
 א"ר חכמה לאויל ראמות רבהז הדברים באלה פיהו. יפתח לא החכטיםששם
 והלא אומר ופקח להורידו יכול מי אוט' פיפש באויר תלוי שהיה לככר למה"דינאי
 ורואה המדרש לבית כשנכנס הפפש כך ומורידו קנה או סולם מניא אותו תלהאחר

 אחר פרק אשנה אומר והפקח זה כל אני אקרא איטתי אומר בתלמוד ונותניםנושאים
 פזטות בעל לו להרע מחשב )וו( : ע"כ כולה התורה כל את שאסיים עד יוםבכל

 שיראים ער צדיקים עצמם שמראים אלא להרע שמחשנים יש אנשים כמה פי'יקראו.
 הפתוק פעם 8 ד"א וכלאי* נסתר צדיק אדם שיהא ומזהיר מזמות נעל הבריותלהם

 חסרות כתעות ובכ"י כ"ג, פ' 6 1'. פרשה 4 מבוא. ע,, 8 ע"ב. 12"ט שם. הויק"ר1
 סשגח1 קל חבילת גריס וחס ע"א מ"ב סנהררין 8 לשכתוב. הפירוש בשף בטשתביקיר

 מאירי. עי' 8 פ"ח.7
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 ש-לה בהטשלי186

 שינפה להזהיר מזמות בעלי הברעת להם וקוראים להרע טחשבים יש אנשיםנטה
 להרע טחשב ד"אי אדם. בני דברי על יסמוך ולא אליו שיתחבר קורם רעהו אתהאדם
 לכסף טצרף להרע מחשבות שטחשבים הרשעים על והטעם הקוראים יקראו טזמותבעל
 זטות בעל כמו טזטות בעל פעם ד"א ביש(. כ"ז "טן טהללו לפי ואיש לזהבוכור
 הלץ כי הפסוק פעם י"90 לץ. לארם ותועבת חפאת אולת וטת )מ( בתריה נתיבטה
 )ישעיי ע"ד סטוכים אית ותוענת זמת ולדעתם והועבת וחמאת ואולת זמת אדםלבני
 ותועבת לחפוא האויל טחשב כי המאת אולת איש זמת פ"א8 ודעת. חכטת ו'(ע"נ
 שהם תועבה אדם לבני שהלץ והטעם לעיני שנת ד'( לקייב )תהלים כסונססך

 חושים שיחלץ להזהיר כחכה. צר צרה גיום התרפית ~( : לץ איש כלטתעבים
 כחו. יצר יחלש ירים נרפה ישב שאם יכולתו בכל טעליו לרתותה צרה עליובכוא
 הטקום לפני ובתחנונים בבקשות יתרפה שלא צרה עליו בבוא הארס את להזהירי"א

 כ'( כ"ח )כראשית ע"ה אבינו ביעקב שנא' כענין גררים ולירור ]1706[ טצרתולהצילו
 להזהיר שאחריו מהפסוקים נלמוד הזה הפסוק פעם ד"א' וגו'. ויאמר נדר יעקנוידר
 בעת כחו יצר הוא נם טלהצילו יתרפה שאם תבירו צרת כיום האדם יהרפהשלא
 אם וט' צרה ביום התרפית הפירושים ולשם טרה. כנגד טרה מציל ימצא ולאצרתו

 אביו. את עוב ואם כמו ]שהוא[ אניו את ועזב כ"כ( מ"ר )בראשית כמוהתרפית
 הורה מדברי עצטו הטתרפה כל שטואל אמר טחנה רב אמר פני רב הרואתן פ'סוף
 רב אטר מכי רב אטר וגו' צרה ביום התרפית שנא' צרה ביום לעמוד כח בואין

 לטות לקוחים הצל ~א( : אחת שעה אפי' וע' התרפית שנא' קלה טצוה אפ"יאשיה
 להרנ וספים למות לקוהים הצל ואוטר טזהיר הפסוק מעם החשוך. אם להרגוספים
 הוא לבות תוכן הלא זה ידענו לא הן תאמר כי )5ב( מלהצילם ותטנע תחשךואם
 *והים שהיו ירעם[ ]לא כלוטר כפעמן. לאדם והשיב ידע הוזז נפשך ומצריבין

 בפיך להתנצל רוצה ואתה בהצלתם נשתדל איך ידעת לא או ולמות לשיגוספים
 ירע הש נפשך אוצר יבין והא לנות בוחן הוא הלא הבורא עם תעשה טה ארםחבני
 ובכלל מושיע. ואין שתצעק לטקום תניע עד טדה כננר טדה בפועלו לאדםוהשיב
 להצילו חייב עבירות עובר או בשננה רעים מאכלים אוכל חבירו את הרואה זואזהרה
 י"פ )ויקרא רעך רם על תעמוד לא על זו אזהרה על עובר הזהירו לא ואםולהוכיחו
 דבש בני אכל )יג( : וגו' לבות תוכן הלא הנה שכתו' כסו י"י אני בסופה הכתובפ"ז(
 אחרית ויש מצאת אם תפשך חכטה רעה כן )יך( וכסו חכך. על טתוק מפת טובכי

 שתחיה נפשך בעבור ד"אל החכמה. תועלת לנפש כי לנפשך ואמר תכרת. לאותקותך
 שהשוה וטה אלי. רדה פ'( ס"ה )גראשית כטו להקטץ דעה בטלת העי"ן משפטוהיה
 מי שאנ אריה בקטן הגדול פעמים לתמת הטקרא דרך 9 כן לחכמה ונפת 8רכש
 יש טעלה כטה ראה כ"ב(, ט"ב )יחזקאל רבים מים כקול ח'( נ' )עמום ייראלא

 טן מאד טאד גדולה ההכמה כן הדבש טן הנהנה הגוף על החכמה טן הנהנהלנפש
 לאכול שתרדוף כשם אחרית ויש מצאת אם פרש"י אחרית, ויש טצאת אםהדבש.
 טצאת אם 0' פ"א אחרוט. יש[ ]אז אותה טצאת אם חכטה לרעת תרדוף כךרבש

 כלל המשך כאן לי ח11 כ"א כ., ,הכתיב צגכם כל בהייים אתם האיי הדביש1
 שמיים. בקצת ע"א 06"ג מאירי. 6ע1, ינק, ~ע,,קג להראב"ע. 8ע1,במטתם רש",2ע,,
 שם. עי' 10 הן. בנ"י 9 רבש. לה בכ"י 8 להרא4"ע, בסיחם עי'ז
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 718 יד-בא כר,מש*

 נלשון ה רפ כפ"א אחרית ויש וי"ו פונה, אחרית לך שיהיה התבשרהחכמה
 ונוכל תכרת. לא השם לך להפיב ותקותך ולבנים, לזקנה רטן יהיה או ו,ישטעאל
 סהרבש החכמה טעלת שגדולה להודיע ונו' אחרית ויש מצאת אם נאמר לכךלפרש
 אל )115( תכרת: שלא אחרית לה יש החכטה הנאת כי שעה לפי הנאתוהכלה
 לך יעלה לא כי עדריו שם שירבצו מקום רבצו. תשרר אל צריק לטה רשעתארב

 יכשלו ורשעים וקם צדיק יפול שבע כי )מז(' : והיגיעה העטל אלאם ושורךטארינתך
 בנפול )ה( : וגו' כרע רנליה נין כ"ז( ה' )שופפים שנא' סיסרא זה ]ורשעים[נרעה.
 נדולה והנפילה טהנילה גדולה השמחה לבך. יגל אל ובכשלו תשמח אלאויבך

 בעיניו ורע י"י יראה פן ~ח( : לכשלון והנילה לנפילה השמחה ממך ע"כטהכשלון
 שאין דרכו יורה והאמת עליך להשיבו אפו מעליו ש,שינ כקוטר אפו. טעליווהשיב
 מסרר אבותם Dbll' אדם. טכס השם חרון שישיב דבר מעשות להזהיר הננוןטן

 בפיו רגילים היו אסרו ע"ה ששלטה ואע"ם בטשנתו אלו פסוקים שני הקפןשמואל
 טלטד אפו אלא נאסר לא אפו חרון עליו מומיפין ויש כ"א להזהיר תמירלאוסרם
 בירושלים הכחונה סדרי שיתא ובטשנת עונותיו כל על לושמוהלין
 יחנן לא שפירשתי מה ולפי הזאת, התוספת אין בירי* שהוא הקודשעיר

 כפרוטות אכל בישראל זה אויבנו בנפול נשטה שלא שהנהירם וטה ההיא.ההוספת
 להטן טרדכי השיב וכן תדרוך במתימו על ואתה כ"פ( ל"ג )רברים בהן כתי'העולם
 שנא' לשנאתם ]מצוה[ טומר תוכחת מקבלים שאינם ישראל פריצי וכן דמגילה6בספייא
 תקנא אל בטרעים תתחר אל )יפ( : ופי אשנא יי'י טשנאיך הלא כ"א( קל"פ)תהלים
 תתערב אל נטרעים תתחר אל הזה. בספר שלטה כך על הזהיר פעמים וכמהברשעים.
 הטתחזק כי נחשתה וחרה י"א( כ"ד )יחזקאל סנז' והענין כטעשיהם6 כמעפ לעשותעטהם

 אל בלוסי החזיק החרה אחריו כ'( ג' )נחמיה וכמוהו גופו כל טתחמם דבר לעשותומשתדל
 שלמה כך על הזהיר פעטים כטה ברשעים, תקנא אל המרעים. בחברת ותתחזקתשתדל
 צלחה רשעים דרך אדם שרואה ]1718[ ואעם"י תלים בספר ע"ה ורוד הזהבספר
 לו תהיה לא רע איש ידעך. רשעים נר לרע אחרית תהיה לא כי )כ( : יחושאל

 רמז ר"אי ידעך* רשעים ונר ההיד יכבה שטנו בכרת כנר הוא הרי פובהאחרית
 יראה לא נצח ער הנוף עם תאבר הרשע ונפש 6ר נטשלת הנשמה כי הרשעלנפש
 לירוא מזהיר שהוא 9 י"ס תתערב. אל שונים עם וסלך בני "'י את ירא )כא( :אורם
 שטשתנים שונים ועם טשפפ לעשות הסליכם השם כי הארץ וטמלכי השםמן

 בחפאם שונים ואח"כ ושבים החופאים אלו שונים ד"א10 תתערב. אל הרעיםבטעשיהם
 שהם אותם על 1' נח! ר' וכמ"ש שנים טנז' שונים ד"א פ'(. )לעיל בדבר ושונהמגז'

 להזהירו וטפך בני י"י את ירא לפרש ונוכל תתערב. אל אלורית שני שהםאומרים
 י"י את אמר וכבר ישפכו מלכים בי פ"0 ח' )לעיל כטד"א סלך הנקרא ת"ח טוראעל

 כטורא רבך ומורא נאסר שכבר הוא רבו אם וכ"ש ת'ה9' לרבות כ'( י' קוברים תירא]אלהיך[

 הרב פירמו עי' 4 כ"י. מ' פ"ד 5 להראב"ע. במיוחם ועי' gw בכ"י 2 מביא ע,,1
 גמיוהס סי' 8 ע"א. ט"ז 6 בקיצור. אך ירושלמית משנה ג"כ הביא ושט שם אבותלפרקי

 ע,, 10 להראב"ע. במיוחס ל, 9 כ'. מ"פ תהלים ע,, 8 תקי. וקב מנה רבת עי, 7לראב"ע.
 לא נתן רי ושם פ"נ גבח וברברים פ"1 פ' רבה כבמדבר איתא % ררשה 11 מעריה.רבט
 ע"ב. כ"ג פסחים 19 שם.ותזכר
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 כא--כה כד,משלי188

 ליראתם שטם יראת הקרים ת"ח או ממש מלך זה סלך נפרש אם בין וס"ט 1ושטים
 לפרש וטכל לרב. כנור הנלקי, אין השם חילול שיש ונמרם קודמת השםשיראת
 "'י את ירא לו אומר והיה בנו לרחבעם מזהיר שהיה שלמה! ]על וגר י"י אתירא
 להצות שונים עם תתערב ואל ישראל כל על לבדך מלך שתהיה מבטיחך ואניבני

 בניך ישמרו אם י"ב( קל"ב )תהלים לרוד השם הבסיח שנן טמלכות לשתיהטטלכה
 אמר כבר שלמה שעל ואילך מיחכעם היה התנאי ובוראי וגו' אלמרם זו וערותיבריתי
 ע"כ לך לכסא אשית כפנך מפרי טמנה ישוב לא אמת לרוד י"י נשבע י"א()שם
 מישראל שכפים שני מלכות נפל בידו עלתה טה נזהר ולא בנו רחכעם את טזהירשלמה
יהודה

 ובמטיי
 שיתקיים זטן יבוא ער אחריו והכא לירבעם ]ניתנו[ השבפים ועשרת

 י"י את ירא לפרש ונוכל ב"ב(. ל"ז )יחזקאל עור טמלכות לשתי עור יחצו ולאנו
 תנחוטא המלכים. טלכי מלך האטיתי הטלך הוא וטלךכי י"י את שתירא ומלךבני

 מוצא אתה וכן מלך נעשה שמים ירא שהוא מי כל וסלך כס "'י את יראבהעלותך
 והיו מלך ונעשה השם ירא שהיהבמשה

 תוקעיי
 ב'( י' )בטדבר שנ' כמלך ]לפניו[

 סלך. בישרון ויהי ה'( ל"ג )דברים וכטד"א לעצטך לך כסף חצוצרות שתי לךעשה
 כי ייינ( כ"ב )בראשית בו שנא' באברהם מוצא את וכן רבה2 הדבריםבאלה
 את והושיבו נדול כסא ועשו ארזים וקצצו העולם אוטות עמדו אתה אלהיםירא

 עטק הוא השוה עסק אל י"ז( י"ר )שם שנא' עליהם אותו והמליכו עליואברהם
 י"נ( מ"ב )שם בו שנא' ביוסף וכן עליהם אותו והמליכו העולם אוטות שהשווהטלך
 ירא ד"א הארץ, על השליפ הוא ו'( שם )שם ביוסף ואומר ירא אני האלהיםאת
 כשהיה הקדוש רבינו אז"ל9 עליך. יצרך תמליך ואל יצרך על ומלוך ומלך בני י"יאת
 וסלך בני י"י את ירא הוי בשלומך שואל עבדך יהודה לו כותב היה לאנפוניססכותב
 מי שניהם ופיר אידם יקום פתאם כי )כב( : למלכות כבוד חולק אדם שיהיהמכאן
 שאם המלך ואת השם את לירוא להזהיר ומלך בני י"י את ירא W"D על מוסב זהיורע.
 טי.יורע והמלך השם ]של( שניהם ופיד מהם תירא לא אם עליך אירם יבוא פתאום כןלא
 בפיר אשמח אם כזפ( ל"א )איוב וכמוהו אחר ואיר ופיד וטעם מהם. ירא ע"כבואו

 יקום פתאם כי לרבר מעם ונתן תתערב אל שונים עם אומרו5 על ]טוסב! פ"א'משנאי.
 ש )כב( : מאז עת יודע סי עמהם והמתערב השונים ופיד כלומי שמהם ופידאידם
 למטה האמורים הדברים אלה גם פי' פוב. בל במשפם פנים הכר לחכמיםאלה
 כך על תורה הזהירה כבר כי טוב כל במשמם פנים הכר הטשפט שוטרי לחכטיםידועים
 נסתלקה סיר מנים הכיר אם טוב בל ובטררש6 במשפפ. פנים תכירו לא י"ז( א')דברים
 ]אם[ והשופפ י"י. מוב מ'( קמ"ה )תהלים כמד"א פוב בל הה"ד הטשפט ממושבשכינה
 בדין החייב שוכה אתה צדיק לאום.ם. יזעמוהו עמים יקבוהו אתה צדיק לרשע אטר)כד(
 תבא ועליהם ינעם ולמזניחים )כה( ולשופפים משפפ. עשה שלא לפי וגוי עטיםיקטהו
 טוב ברכת ]תבא[ ועליהם יני בנועם שיחזו ינעם הרשעים את המוכיחים טוב.ברכת
 אומר ובמדרשי ]ברכה[. עליו תבוא שיברכהו פוב ברכת ופעם עמים, יקבוהוכנגד

 מברך הב"ה וטתוכה תבירו את מוכיח כשהמוכיח מלמר למוכיח ]לומר[ לו והיהולמוכיחים
 הסדר שם גם פה גם אגל שם, בתנחימא גם יקצת ב' פישה 9 מט"ו. פ"י פ"א'
 זרוע באור ישראל p~e לפ' ילמדנו בשם הובא 8 מחברה. הגיא מאשר ra~n משביםוהסגנון
 "6. ע, ורבי אנטונינוס ע"ר קרוים של האשכנזי בספרו ועי' ע"ב(, ר' רף )ח"א כ' סי'איב
 שלפנית. במררש ליתא זח גס 1 ליתא. שלפנית משלי בסררש 6 א', בכ"י 6 מאירי. ע"4
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189 כה--כח כר,משלי

 כל אלעזר א"ר נאמהיס1 ואלו בפ' פוב. ברכת חנוא ועליהם הה"ר והטלכםהמגיח
 לרשע אומר שנאי אותו טקללין אמן שבמעי עוברין אפי' חנופה בו שיגש ]1716[אדם
 מה חי( כ"ג )במדבר שנא' קללה אלא יקשתו ואין לאומים יזעטוהו עטים ובבוהו אתהצריק
 בטם' שמץ. מלאום ולאום כ"0 כ"ת )בראשית שנא' עוברין אלא לאום ואין וט'אלב
 התוכחות את שיאהב הארם לו שיבור ישרה ררך הוא זו אי אומר ר' תנשתמירי
 שנא' העולם מן מסתלק אף וחרק לעולם באה נחת בעולם שהתוכחות זמןשכל

 בבזו נאנשי למחות בירו שיש סי וכל בערכין8 מפרש התוכחות וענין וגוי. ינעםולמוכיחים
 בכל עירו אנשי על נתפש מוחה ואינו עירו באנשי ביתו באנשי נתפס מוחהואית
 היתה עזריה בן אלעזר ר' של פרתו והלא כולו העולם בכל נתפש מוחה ואיתהעולם
 שכנתו של אלא היתה פרתו ולא חכמים ברצון שלא קרניה שבין ברצועהיוצאת
 פ" נכוחים. דברים משיכ ישק שפתים )כו( : בה' מיחה שלא לפי שמו עלונקראת
 שיחשב ער לרבר נמהר יהא ולא שישתוק והענין לחברתה האחת השפהשישק
 שפתי משק כאילו יחשב נמהים דברים משיב פ"א6 נכוהים. דברים משיב אזהיפב

 או לשואל פעולה לפרש נוכל ישק סלת כי כהונן שהשיבו האהבה סרובהשואלו
 יוכל שלא השואלו משתק הוא נכוחים דברים טשיב פייא6 פובים. כאחד ושניהםלנשאל
 בשדה ועתדה טלאכתך נחוץ הק )בז( : בזו זו נושקות שפתותיו כאילו דבריו עללהשיג
 שטעטו הוה לעם עתידים להיות י"ר( ג' )אסתר מנז' ועתרה ביתך. ובנית אחרלך

 ה'( כ' )רברים אוסרה התורה וכן ניתך כני כן ובתר כתרנו' ביתך ובנית אחרטזומנים.
 בהיפך ובקללות אשה ארש ואחייכ כרם נסע אשר ואח"כ בית כנה אשר האישמי
 האדם להכין הנכק כי הררך הפך תשע כרם תכנה בית תארש אשה ל'( כ"ח)שם
 אשה7. ישא ואה"כ וביתו משדותיו פרנסתו לו שיהיה אשה ישא ואז ובתיםשרות
 ביתו8. ולאשתו שדהו לשורו ]קרא[ יוסי ר' כמו לאשה כיטי גיתך וכנית אחרופעם
 תוספת' הבא. לעולם צידה בעוה"ז שיכין הבא לעולם כיתי ביתך ובנית פעםד"א5

 ונתמנה חזר בית לו יקח פרנסה לארם נתטנה ארץ דרך תורה למרה פזזרסופה
 מי חדש בית בנה אשר האיש טי שנא' אשה לו[ יקח כך ואחר ]שדה לויקה

 אומר הוא שלטה וכן וגו' אשה[ ארש אשר האיש עמי כרם נפע אשרהאיש
 ביתך ובנית אחר שרה זה לך בשדה ועתדה בית זה מלאכתך בחוץהכן
 אחר טשנה זו לך בשרה ועתדה מקרא זו מלאכתך בחוץ הכן ד"א אשה,זו

 וו טלאכתך בחוץ הכ! בה מסיים 0! מלחטה משוח ונפ' תלמור. וו ביתךובנית
 : שכר וקכל דרוש ביתך ובנית אחר פובים מעשים זו לך בשדה ועתרה ומשנהטקרא
 בסקרם חנם טצינו כי שקר כסו חנם כשפתיך. והפתית ברעך חנם עד תהי אל)כח(
 מ"מ שטרתי לשקר אך כ"א( כ"ט לש"א כמו חנם בסקום ושקר הזה בפסוק כמושקר
 חנם עד תהי אל ומם כזב. כמו פעמו ושקר דמים בלא פעטו חנם המקוטותברוב

 בב"ד עליו יעיד שלא אחר ער עמו שאין כיון עבירה עובר תבירו ראה אםלהזהיר
 כלום' התטהא ה"א נשפתיך, והפתית וזימר. דטוביה בטעשה !1 פסחים במם'כדאית

 )כפי עור איתא וגירושלמי ע"ב נ"ר שגת 4 ע"ב. ט"ז 9 ע"א. כ"ח 2 ד'ב. מ"א1
 קב עי' 6 וכו'. היהה אשתו רחוטריה אידי רני אמר ז"ל(: הלע שמחה מריה אאמששהעירני
 שטה 10 מא.רי. ע,, 9 ע"ב. קאה שגת ע" 8 רש"י. ע" 7 להראג"ע. במיוחס ע" 6~קי.
 ע"ג. A~V 11 שם. דוא בר"א שכהב מה וכל בתוספתא וצא 41ן ע"את"ד
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 כה-יד כד,משליש1
 תאמר אל רעך אותך פתה אם 1 ד'א להעיר. אחר תפתה ולא שקר עדות תעיילא

 מי כי( כנב )טנא כענק כפעלו 6 אשיב אולי שאפתח לו אעשה כן לי עושהכאשר
 ו'( נ' )ויקרא טגז' והפתית 2 וי"ט שאחריו. הפסוק לו נסמך ולכך אחאב אתיפתה
 בשפתיך. ותרכאנו תשכרנו ואל ברעך חנם עד תהי אל הפסוק אעם פתם אותהפתות
 להעיד לו להתפתות אתה תגמלהו אל לך שהעיד עד חבירך את פתית אם 8ד"א
 חי( ט"ר )ישעיה שנא' ישראל אלו ברעך חנם ער תהי אל פי' ויק"ר* שקר.עדות
 והפתית רעי, וזה דודי זה ט"ו( ה' )שה"ש שנאי הבזה זה ברעך יני, נאם עדיואתם

 ארבעים ולסוף ונשסע נעשה ז'( כ"ד הקמות ]ואמרתם[ בסיני אוהו שפתיתםבשפתיך
 היא סיניגוריא הקודש ורוח ישראל, אלהיך אלה ח'( ל"ב )שם לעגל אטיתםיום

 ]אל להבנה ואמרה ברעך חנם ער תהי אל לישראל אסרה ולכאן לכאן זכותמלטרה
 ברית עברו כאדם והטה פנחס ~'ר כפעלו. לאיש אשיב6 לו אעשה כן לי עשה כאשרתאסר[
 אל )כפ( : התם כדאית' וגו' איש ולא אנכי אל כי ט'( י"א )שם הכא ברם ז'( ו')הושע
 פרשתיו וכבר להבין קל כפעלו. לאיש אשיב לו n~pw כן לי עשה כאשרתאסר
 שלפניו: פסוקבכלל

"( 
 לב: חסר ארם כרם ועל עברתי עצל איש שרה על

 וחרולים קמשונים נהרסה. אבניו ונדר חרולים פניו כסו קמשונים כלו עלה והנה~א(
 ע"כ טלאכה לעשות מתעצל 172[ ]8 הוא כי נהרסה אבניו וגרר הקוצים טטינימין
 שנתייסרתי מוסר. לקחתי ראיתי לני אשית אנכי ואחזה )לב( : וכרסו שדהו יצליחלא
 שתת מעפ )לנ( הפסוקים שני וטעם טלאכה. בכל בזריזות להשתדל העצלע"י
 טגן. כאיש וטחסרך רישך במהלך ונא )לד( : לשכב ידים חיבוק מעפ תצמותמעט
 שדה על אנא ב"ר ירמיה א"ר חסדא אייר חלק7 ובפ' הראשוןק בחלק פירשתיוכבר
 קמשונים כולו עלה והנה מנשה זה לב חסר אים כרם ועל אחז זה עברתי עצלאיש
 בימיו ביה שנהרס צדקיהו זה נהרסה אבניו וגדר יהויקים זה חרולים פניו כפו אמקזה
 כרם וקנה שרה שקנה הרי הונא א"ר עכרתי עצל איש וצדה על פכ"א ב"רע"כ.
 עברתי עצל איש שדה על אלא לו יש הנאה מה עצל[8 מנקרא ארם ונקרא אישונקרא
 שנקראת מצית ]היכן[ הונא רבי אמר חוה זו לב חסר ]אדם[ כרם ועל הראשון אדםזה
 קמשונים כלו עלה והנה בית לשנת אדם כתפארת "'ג( מ"ר לשעיה שנא' אדםחוה
 לתם תאכל אפך בזיעת כי חרולים פניו כסו י"ח( ג' )בראשית לך תצמיח וררררוקוץ
 פשט כי והאמת כיינ(. )שם מנ"ע ומלהים[ י"י וישלחהו נהרסה אבניו וגרר י"פ()שם

 עכורתו בענים טשתדל ואינו וכרם 'שרה לו שיש סי על בעוה"ז מדברהכבונים
 יצלח לא והכרם השרה והנה זטן יבא סוף ובצירה ובעדירה וקצירה וזריעהוחרישתו
 שלא להזהיר לבא[ הנא העולם הוא האטיתי והכרס השרה כי המושכל והפעםלכילם*
 לעשות שעה וכל עת כל ונשתדל נזדרז אלא הכא לעולם צידה מלהכין בעוה"זנתעצל
 עולם לעוה"ב חפשים בצאתנו שנמצא כדי הטעשה עולם נעוה"ז טוביםמעשים
 פובך רב טה כ'( ל"א )תהלים וכמד"א לספרם נלאה ותענונש טעדמםהנשל
 יורטה זולתך אלהים ראתה לא עין ג'( מ"ר )ישעיה ואוטר ליריאיך צפנתאשר

 : לולטהכה
 : תזל הגי חלקנשלם

 פרשה 4 מאירי, עי' 5 להראה"ע. במיוחס עי' 2 ישי. ומכלל פושה ש' רר"ק שרשי ע,,1
 עי, 8 ו84ב. בכ"י 6ף

~yb 
1ewn המ"ר. ע"פ הוספתי המוסגר 8 ע"א. ק"ג 7 י'-י"א. 6י 
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 הר'.רחלק
כה.

 במדרוגי יהורה. סי חוקיה אנשי העתיקו אשר שלמה משלי אלה ם)א(
 א'( )י' חכם בן שלטה משלי א'( )א' דור בן שלמה משלי שלמה אמר טשלותנ'
 כתב ספרים וג' וקהלת יריריה שלמה לו יש שמות וג' וגו' שלטה טשלי אלהנם

 על הנה ער הספר מראשית אמר ע"ה המלך שלמה ע"כ. וקהלת השירים שירמשלי
 דקדש לכתבי וחברו שכחכו חוקיה עד טשלטה הדורות חכמי בפי ערוך והיההסדר
 וקרלת השירש ושיר משלי ישעיה כתש וסיעתו חזקיה 9 טביב נפייא אז"לוכאשר
 יורע זה חכם אלא המדר על הדורות חכמי בפי ערוך היה לא טמשלי הר'והחלק
 מפוזרים רטזים כעין כתבו הטלך שלמה או אחד טשל זה וחכם אחדמשל

 מפורדים האלה המשלים נם וטצא אחריו חזקיה הטלך וכשבא באוצרותי81ומפוררים
 המלך חזקיה כי הראשונים דבריו עם וכללם והעתיקם הסופר לשבנא צוהבאוצרותיו
 שטן מפני עול וחובל נפחא יצחק א"ר 4 חלק בפי שאזייל כסו נרבים תורההרביץ
 נבתי מדליק שהיה חזקיהו של שמנו מפני סנחרנ של עולו חובל כ"ז( י')ישעיה
 ואסר הסדרש6 בית פתח על חרב נעץ עשה טה טדרשות ובבתיכנסיות
 טצאו ולא שבע באר וער מדן בדקו בזה ירקר בזה עוסק שאינו מיכל
 וחשקת תיסק ואשה איש מצאו ולא אנפיפרם וער טנכת הארץעם

 אוטר הכתוב מה ראה התם, כדאית' וכוי ופתרה פטאה בהלכות בקיאים היושלא
 יחזקו למען והקים הכהנים טנת לתת ירושלם ויושבי לעם ויאמר ד'( ל"א)דהי"ב
 טשלים נם היו יהודה סלך חזקיה אנשי שהעתיקו האלה המשלים עם ואולי "'י.בתורת
 שבקשו בילדותיך נחור שמח מי( )י"א בקהלת טייש כענין ועסוקים סתומיםאחרים
 ולא עמוקים בענינים סתומים שהיו חזקיה וכשראה בעבורו קהלת ספר לנתזחכטים
 היו ושמא פשפשכפי

 מכשיליי
 הה"ד והסתירם וננום לכתבם רצה לא העם להמון

 כבוד הוא העסוקים הדברים כלומר דבר חקור מלכים וכבור דבר הסתר אלהיםכבור
 לכתבם עליהם לחקור מלכים כבור הם להטון תועלת שבהם והרברים להסתירםאלהים
 הה"ד מסתירים דבר זה ואי מגלים דבר איזה והמבינים היודעים הם המלכים כי מפרעל

 של ללבן א6 דברים שלשה6 לפוף הקר[ הין חקר אין טלכים ולב לעמץ וארץ לרוםשסים
 כלי, לצרף ויצא מכסף סינים הגו בתריה כתיב מה הארץ. ולעמק שמים ולנבהמלכים
 וחלאה, סינ מנלי ומהור זך הכסף ישאר אז טהכסף הסיגים בהפרת כלומר]25~1[
 ודשציא להסתיר שחפץ טה הסתיר חזקיהו כן ונכבד נבחר חפצו כפי כלי לצורףויצא
 אחסים פסקתם נם השלים המלך בענין וצדיכר ידי ועל ונחמד, נאה דגשארלשר

 משלע וגל וג'ל: יחייא אבן כתב rR כעין 8 ע"א. ט"ו 2 ""א. רבת השירים שיר1
 רגש יסים גן ורמח יחד משרבים היו שכלו בכח הנאסרים הן הקדש ברוח הנדברים הןהנז'
 שצ חיש שח תהל הקדש רוח בכח פסולת טועך אוכל וגררו ריס טית הזקיות בואעד
 לשלשנו. בכ"י 8 המקרש. בכ"י 6 ע"ב. צ"ר * וט'.משלי
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 הטשלים ותהלת הסופר דברי הוא שלמה טשלי אלה גם ופסוק הטלוכה,בעניני
 הנסתר להסתיר דקדקו זה מפסוק ואולי דבר, חקור מלכים וכבור דבר הסהר אלהים כבורמט

 בר חמא ר' טאד פוב והנה עשה אשר כל את אלהים וירא ב"ר1 השאר.ולכתוב
 הסהר אלהים כבור ע"כ בראשית ספר טההלת דבר הסהר אלהים כבוד פתחחנינא
 )לעיל שנא' כמלכים נמשלו תורה דברי דבר חקור אלהים כנוד ואילך מכאןרנר
 אלהים כבור ]כתיב[ לוי א"ר פ ירושלמי וכחנינה ע"כ. יטלוכו טלכים בי ט"ו(ה'

 לפרש ונוכל העולם. משנברא דבר הקור מלכים כבוד העולם נברא שלא עד דברהסתר
 ד"א8 אחריהם. להרהר ולא תורה פעמי על תשאל שלא דבר הסהר אלהיםכבור

 נאמן ביתי בכל ז'( י"ב )בטרבר ממרעייה ולמד צא מרכבה מעשה זה וטי אלהיםכבוד
 שאטר לפי ע"ה ישעיה והנה דבר טכסה רוח ונאמן י"ג( י"א )לעיל ואומרהוא
 וסר שפתיך על זה נגע הנה ז'( )שם לו נאסר וגו' י"י את ואראה א'()ו'
 בן נקרא עמוקים ברסנים מרככה טעשה שרמז אע"פ ויחזקאל תכופר וחפאתךעתך
 החכמים וסייגו שתקנו והטייטת התקנות על לחקור דבר חקור מלכים וכבודארם,
 אלהים כטד דבר הסתר הכתוב משפפ ומפרשים צווי הסתר ו"'מ פעם. מאיזהולרעת
 כי פירשתי כבר כנודו )אח( בגוים ספרו נ'( צ"ו )תהלים אמר אביו שדודואע"פ
 אין מחגינה' בפייב וז"ש מרכבה ובטעשה נראשית בטעשה שלפתת הפסוקעמן

 המסתכל וכל מדעתו ומבין חכם היה א"כ אלא ניחיד בטרכנה ולא בשמם בם"בדורשין
 חס שלא וכל כו' למפה טה למעלה טה לעולם בא שלא לו ראוי הללו דבריםבדי
 וכתי' דבר, הסתר אלהים כבוד נאסר אלו שנדברים לסרת הא וכו', קונו כבודעל

 להגיד אבל בנסתרות עסק לך ואין וט' תדרוש אל סמך בטופלא סירא6 כןבספר
 כבורו. )אח( נטים ספרו נאמר בזה אוהביו והושיעו אויביו בהשמירו השםנפלאות
 6 וי"מ היפנ. דבריו שיחקור עד המלכים לפני לדבר שאין דבר חקור מלכיםוכשר

 השם את טכבר ובזה נרע מראות עיניו ולהעצים להסתיר דבר הסהר אלהיםכבור
 : האמת שיורע עד וחקירות דרשות בכמה המשפט דבר לחקור מלכים כבודאבל
 נר רבא אמר 7 משבת בפ"א חקר. אין מלכים ולב לעומק וארץ לרום שמים)נ(

 לבלרין אדם בני וכל יריעות ושסים קולמוסים ואגסים דע היסים יהיו אם רב אטרטחסיה
 וארץ ]לרום[ שטים קרא טאי טשרשיה רב אטר רשות של הללה לכתוב מספיקיםאין

 רשע הגו )ה( : כלי לצורף ושא מכסף סינים הגו )ד( חקר: אין מלכים ולבלעומק
 הונה כאשר א'( כ' )ש"ב וטמנו הסרה עמן הגו פעם כסאו. בצרק ויכון מלךלפני
 בעת כמו הפסוק ומעם וכוי מלכא קדם טן רשיעא נתפריד ותרגו' המסילה0ן

 אז המלך טלפמ הרשע כשמסירים גן כלי לצורף יצא או טהכסף הסיגיםשמסירים
 : תעטור אל נדולים ובמקום סלך לפני תתהדר אל )1( : טלכוהו כסא בצדקיכון
 הארם את הזהיר באלה עיניך. ראו אשר נריב לפני טהשפילך הנה עלה לך אטר פוב כי)ז(

 נלא נרולים בטקום יעמוד ושלא המלך לפני ויתנאה יתהדר שלא וצנוע עניושיהיה
 נכוה למקום להעלותך שפל במקום לשבת לך פוב הנה עלה לך אמר פוב כירשותם

 העולה אדם ופנל הוא9 אסתי כי עיניך ראו דבר וזה נריב לפני תשב אםמלהשפילך

 י"ג חגיגה בגמרא שם זה 6 א'. משנה 4 כש"י. ע" 8 ס"א. 2פ"ב ט"ו. פרשה1
 העין. מראית ע"י זה דבר נתאמת כבר כי ופא: שטנפו נראה 8 ע"א. י"א 1 מאירי. עי, 8ע"א.
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 רסכנין יהושע ר' ! בויק"ר יורירוהו. ההיא המררנה בעלי לה ראוי שאיתלמררנה
 מטקומך רפק עזאי כן נשם לה תני עקיבא ר' ונו' לך אסור מזב כי פתה לוי הבשם
 רד לך שיאסרו כדי תעלה ואל עלה לך שיאמרו כדי ושב מקימות ושלשהשמם
 הגבהתי אומר הלל היה ]וכן[ ורר רר לך שיאטרו סטה עלה עלה לך שיאמרומופב

 ע"כ. לראות המשפילי לשבת הטגביהי וי( קי"ג )תהלים ט"פ הגבהתי השפלתיהשפלתי
 השפלות עיניך יראו גדולים בטקום תעמור אם כי עיניך ראו אשר וי"מ2 173[]8

 הנה יתעלה אם אלא ישפיף שלא בפוח הוא הטושבות בשפל היושב והאמתההיא
 נדיבים למני מהשפילך הפסוק משפפ וי"מ8 טלהשפיל. יפחד לא לאו ואם פובמה
 וי"40 שפל. ארם גבהות עיני י"א( ב )ישעיה כמו עיניך וטפרש גאונך ראואשר

 נשפל שאתה סמה ]טוב[ הנה עלה לך שיאטרו זה דבר ובא הנה עלה לך אטור טובכי
 טעלות כסה יע~הו זה[ ]ואחר אדם בני לפני שהושפל עיניך ראו אשר הנריב6לפני
 סלך לפני תתהדר אל צרפתי6 מפרש ז"ל טרא"ת נדיבים. עם להושיבופובות
 שנא' חכטה שלומד הרב זה וסלך לראות, ויתבייש הרב לפס התלם'ר יתהדרשלא
 אין כי תשתוק אל תעטור אל גדולם ובמקים ימלוכו, מלכים בי פ"1( ח' )לעילבו

 ותדע שתשאל טוב כי העם כל עמדו וכפתחו ה'( ח' )נחמיה וכטרייא למרהביישן
 דבר. חדע לא אם מהשפילך הנה עלה לך ואוטר דבר מתא ותמןותשכיל
 פוב כי דכתי' גבר תהוי לא גבר דאית ובאתר גבר הוי נבר דלית באתר ברכות7במם'
 רעך. אותך בהכלים תעשה-באחריתה מה פן טהר לריב תצא אל )וץ( : וגו' לךאמור
 השני את ותעוור האחר עם לריב ביניהם תבוא אל מריבים ארם בני שני ראיתאם
 ויכול טחכירו הנעלב הוא עטו מריב שאתה אותו שמא כי המריבה סבת שתדעעד

 בהכלים נאחריתה תעשה סה פן פעם וזה תריכני טה על הודיעני לך ולוטרלהכליטך
 עכ'פ המרו עס לריב יצטרך ת"ו ואם עצטו מריבת אפי' יריב שלא ד"א8 רעך.אותך
 אתה אם ד"א8 אבותיו. רופי לו תזכיר אל תגל. אל אחר וסוד רעך את ריב ריבך)פ(
 הואר אחר ויהיה כשככר עמך שעשה אחר דבר לו תזכיר אל זה דבר על עטומריב
 פי סנהדרין ובטם' במריבתך. תנלהו אל רעך על אחר שהוריעך וסור ר"א10לסוד.
 ואמך האסורי אביך לישראל אמור לך ליחזקאל הבנה שא"ל בשעה דרשו הדיןי1ננטר
 ושרה אברהם יבואו אם רבש"ע הב"ה לפני פסקונית רוח אמרה ג'( פ"ז )יחזקאלחתית
 פן )ק : תנל אל אחר וסיר רעך את ריב ריבך אותם סכלים אתה לפגיךויעטרו
 יהרפך. כמו יהמרך רכיל, ]הולך( שיקראה יחסרך תשוב. לא ורבתך שומעיחסרך
 ושם הטוציא כי עוד להשיבו תוכל לא אחר פעם הסור שאמרת כיון תשוב, לאורבתך
 הוראתו שטעו לא אולי שקר שאמר יודה אפי' לעשות יכול תשובה סה תבירו עלרע
 ע"כ ההוראה וישקרו הרבה יאטינו אולי הוראתו כולם שמעו ואפי' הרבר שוסעכל
 שנא' תשובה לעשות יכול אינו ואוכל הגוזל ואם תשוב, לא ורבתך הכתובאסר
 יהיה למחר ואוכל העול כי רע שם המוציא כ"ש הגזלה את והשיב כ"נ( ה')ויקרא

 נ"ל 6 מריבים. בכ"י 6 מאירי. עי' 4 יחייא. אבן עי' 9 רלב"ג. עי' 9 א', כרשה1
 לכוחל כסו בספרנו מקומות בשאר ג"כ שהביאו תמרא אס [mtf] סרבי ר"ת ובאשמרא"ת

 אחרי בטעות זח כתוב ובכ"י שלנו. הכתוב על הדרש נסמך לא שם ואמנם ע"א ס'ג 7 ר'.י"ר
 סא,ה ע., 10 יחייא. אבן ע" 9 רש"י. ע,, 8 וכו'. מחר לריב תצא אל אחריו wanהכתוב

 ע"ב. ט"ר11
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 תשוג לא ר"א2 כןי. אינו רע שם במוציא אבל שנזל צמה כפלים כפלי ויחזור מטת6
 נלוי בעבור אדם בני עליך שמוציאים הדבה ופעם ונחת בשובה פ"0 ל' )ישעיהטנז'
 : ושב עובר כל מפי תפסק לא ונעה נדה אלא אחר במקום תפח שלא תשוב לאהטור
 טצויירין כפתורין כעין פרש"י אפנים על דבור דבר כטף במשכיות זהב תפוחי)יא(
 פיח )תהלים ודונסהו וכר כטף משכיותעל

 פ""
 מכוססת אפונה אימך ]נשאתין

 כמו הפ"א תחת פת"ח נקוד היה כן שאלו וגלנל אופן מנד זה ואין בקרביומזשבת
 ו"'מ' פנל על ומשפפו נופפת האל"ף י"מ9 קם"ץ. חפף נקודת בו יפול ולאהאופנים
 הדבר כן ונחמרים נאים הם כסף במשכיות זהב תפוחי כמו והפעם טספתשאינה
 !"ל הרמכ"ם דברי ומתוך רבה. מוציא ואית סור מנלה ואית וסרר אופן עלהדבור
 ערבי מלשון מועתק לשונו5 וזה פניו כמו אפניו שמפרש ניאת הסורהנספ'
 זה פ" לשמוע לנך שש כסף במשכיות זהב תפוח. החכם אמר עבריללשון
 מפותחים מקומות בם שיש ר"ל מסובכים התפוחים הם משכיות כי זכר אשרהענין
 ותרעם בהם יצף שהעין מפני משכיות נקראו הצורפים ממלאכת מאד העיניםדקות
 דקם פתוחיו אשרי כסף בטשכיות אשר זהב תפוחי בדמיון אומר והוא ואיסתכיוישקף
 נזכרו! המשל זה נמרץ טה וראה דע ועתה פנים שני על הנאמר הרבר כןמאד

 שיהיה ר"ל פכם שתי לו אשר מאסר כל כי אומר הוא כי המתוקן המשל]2786[
 ער הראשון מן נאה והפנימי ככסף נאה החיצון שיהיה צריך נמהר וענין נלוי עניןלו

 נאה החיצוני להיות וצריך הכסף אל הזהב כערך לחיצון כשנערכהו הפנימישיהיה
 בה אשר לשבכה המצופה הזהב פתוח כמו שבתוכו מה על בו למסתכל שיורהעד

 הלב על יעלה התטפחת בלא ראיה או טרהוק נראים וכשהם מאד דקים כסףתפוחי
 בתוכה ש"ש מה לו יתבאר בעיניו שישלופ מי השב שם וכשיתפנן כסף תפוחשהוא
 דאחד רבים נדברים מועילה חנטה חיצומהם הנניאים משלי הם וכן זהב שהואוידע
 ופגימותיהם לו והדומה משלי נספר שיתבאר כמו אדם בני חברת צרכי תקוןמהם
 על חכם מוכיח כתם וחלי זהב נזם )יב( : ז"ל עכ"ל תכונתה על האטת בידיעתחכמה
 וחליתה נזמה פ"ו( ב' )הושע כסו וחלי והב קבוצת עדי כחס וחלי פירש"י שוסעת.אזן
 תהיה ואז דברים שני צריך נתוכחה וחמרה. פאר כלומר תלאים ב'( ז' )שירכש

 איך חכם יהיה לא שאם ההוכחה בדרכי חכם השכיח שיהיה הא' בטשפפהפוכחה
 כי במעשה עליו יכבד אם ואף לעשותה התוכהה מקבל הפכח שיהיה והשנייוניה
 התוכחת ששומע ויש כלל תוכחת שוסע שאיפ יש זה, בעמן כיסות לד' נח"ים ארםבני
 אשתרל ששופע ויש לעשותם המוכיח שטצוהו המעשש בעשיית משתדל איתאבל
 ומשתרל שופע ויש לעשותם ירו יקפוץ לעשותם קשים ההם שהמעשים כשרואהאבל

 על חכם וזוכיה כתם וחלי זהב נזם ואומר מדבר הכתוב ונו עליו יכברו אפי'בעשייתם
 לתלמיד הרב אלא לי אין ב"מ9 ובמס' השכחה, נענין מדבר ערכין7 ובסס' שומעת.שן

 משובח השלנ אין יזהיב. אדוניו ונפש לשולחיו נאמן ציר קציר ביום שלנ כצנת לז6 :יר ועת התוכהה כעמן נדותם כל על מלאים ספרים וכטה תוכיח הוכח ג'ל מנין לרבתלמיד

 חכהוב יאת עצש, דביי ~יה מיניה סותר המחבר כי בכ"י פעות כאן שנפל נראה1
 בן יוזה ר' 8 יחייא. אבן עי' 9 בעין. הגזלה להחזיר צריך כי לראיה זה עם הגיאמויקרא
 לספרו. בפתיחה 6 לחראב"ע. במיוהט עי' * יופי. מכלל וע' פרח שרש השרשים בטפרשאח

 ע"א. 5"א 8 ע"ב. פףץ ז אף. בכ"י8
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 כתרנו' ]לשולחיו[, נאמן ציר קציר. ביום שלנ כצנת אמ' ע"כ משובחת צנתו אבלבקציר
 אדושו ונפש אדשין. יעקב ושלח ד'( ל"ב )בראשית א ת" וכן ליה למשדרוי טהימנאאזגדא
 משיב כאילו נאמן משליחותו ובשובו נשליח דבקה שנפשו כמעת השולח כיישיב,
 נפש וי'ימ ונחת. בשובה ת"ו( ל' )ישעיה טענין ישוב יהיה או השולחו, אדוניונפש
 )בראשית נפשכם את יש אם כמו והמעם בידו אדוניו חפץ ומביא שמשיב ישיבאדוניו
 העשים הם נשיאים שקר. בטחת מתהלל איש אין וגשם ורוה נשיאים )יד( : מ'(כי'נ

 נ"א )ירמיה כמרייא הארץ מעל הנשאם בענור כןנקראים
 פ""

 מקצה נשיאים מעלה
 מנשבת והרוח נעבים מתקשרים שהשמים עת כי זה כ! ,ה כמו הפסוק ומעםארץ,
 כך כמתנה המתהלל כן נבוב צפוי אותו הרי מפר וכשאין לממר העולם כלמצפים
 ואם ההיא למתנה ומקוים מייחלים העיר עניי וכל הגבאי פלוני ליד אתן צדקהוכך
 דברים ד' בעכור תעניותי מסי וכירושלמי תקוה. באסם כולם נטצאו שקרהוא

 מתנים, ואינם ברבים צדקה ופוסקי דמים ושפיכות עריות ונלוי ע"ז בעון נעצריםנשמים
 וע', השמים את ועצר בתריה וכתיב לבבכם יפתה פן פ"ז( י"א )רברים טנין ע"זבעון
 הדם בעבור הארץ את יחניף הוא הרם כי ל"ג( לזה )בטרבר מנק ש"דנעק

 טה בתזטתך ארץ ותחניפי ב'( נ' )ירמיה ממן עריות מנילוי הארץ, יחניףששופכים
 ואינם ברבים צדקה פוסקי נעון היה, לא ומלקוש כנימם ויטנעו דבר שלעונשו
 נקראו שמות חמשה שקר. במתת טתהלל איש אין וגשם ורוח נשיאים טנקנותנים
 קצין י4תה אפים בארך )סו( : התם כדאית' וכוי חזיז נשיא ענן עב איד לעביםלהם
 וישברו הקצין יפותה רכה לשון ובעל אפים ארך באיש פי' גרם. תשבר רכהולשק
 לפהוהו לב יתש טהרשעים נפרע ואינו אפו מאריך שהכ"ה כעוד פי' ורש"ינרטיו.

 שהקצין בעבור פייא2 הרעה. הגזירה חווק תשבר ותחנונים ותפלה רכה ולשו!בתשובה
 : ועצטיו גרמיו תשמר הרכה ולשונם לו ויכלו יפתוהו פיו על העוברים על אפוטאריך
 פן רעך טבית רגלך הוקר )ין( : והקאותו תשבענו פן דיך אנול מצאת דבש)פז(
 )תהלים מענין רנליך כלא רגלך הוקר ותרנום שנאה. האהנה ותחזור ושנאך.ישבעך

 כאילו בעולם מועפים והיקרים יקר מני המלה ועיקר ממני רחמך תכלא לא י"ב(ט'
 הוא כי דיך אכול טצאת דבש פי' 9 ז"ל והרמב"ם רעך. טבית הכמסה סעפאטר
 בפבע הדבש והוא הפעמים מכל המתוק ונכר המאכל ]1748( אל הטדעמדמה
 ההשגה זאת פבע כי אומי הוא וכאילו ויקיא האיצמומכא יעורר ממנו לאכולכשירבו
 הראוי גבול אצל אדם יעטור לא אם השלימות תכלית ובה ומכוברת יקרה שהיאאעפ"י
 יהיה אם הדבש .אכילת כאשר ושפכת לחסרון יתהפך בשטירה לבו יתגאה ולאלו

 אטר לא כן sy הכל יאבר הראוי על יוסיף ואם ]לו[ ויערב הגוף יזון ובשיעורבטשפפ
 דבש אכול כ"ז( כתוב )לקטן רמז הענין וע"ז והקיאותו אלא בו וקצת השבענופן

 וכוי תשתומם למה יותר תתחכם ואל פ"ז( ז' )קהלת באמרו רמו ואליו מוב לאהרבות
 תהי אל רעך טבית רגלך הוקר חגיגה5 ובמס' הנבוכים*. מסורה בפייא שכת'כמו
 )שה"ש שנא' רעך שנקרא הברה לבית ואשמות חמאות תמיר ולהביא לחטוארניל

1a'/e להראג'אן. במיוחס ע" 2 בקעתו. הירושלמי מלשט משונה פירושנו ולשון ת"ג 
 084 ע"א ז' 6 4'ב. פ' חיא צ"ל 4 הרלב"ג. דבריו הביא וכן לרב פ' ח"א נבוכים מורה8

 ושש"י. נסבא יותר וקצת מדבר, הכתוב ואשמות בחטאות דעך מבית רגלך הוקר : סתםרק
10
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 שבעתי י"א( א' )ישעיה כטר"א ושנאך ישבעך פן ע"כ וגר רעי וזה דודי זה ןקה'
 כעין הוא טפיץ שקר. עד ברעהו עונה איש שפ1 וחץ וחרב טפיץ (re) : אלטקולות
 יפוצץ וכפפיש 5"ד( כ"ח )ירמיה ע"ר הסלעים מפחלץ שהוא לפי כן תקרא בו וכיוצא8פ"8
 שעונה שמי הפסוק ופעם 1 שקר( ער הסלעים ויתפזרו יתפוצצו הסלעים )ובשמרתסלע
 הכהו ]כאלו שנון וחץ וחרב מפיץ הללו כלים בשלשה הכהו שלא אע"פ שקר עדברעוש

 עליו8 שנאסר ומי והטקכלו האוסרו שלשה הורג הרע שלשון ולפי 9 יחד[בשלושתם
 כננר שהוא הרע לשון קשה כמה ובטדרש' נ'. כנגד שנון וחץ וחרב טפיץ אסרע"נ
 דנריםמ

~SSn 
 יכול ואש זורקו שהחץ כשם מטית הרע לשון כן ממית שהחרב כפ

 וט' וחרב טפיץ פפא בר חנינא רי איכה6 ובמדרש ע"כ. דמע לשק כךלהחזירו
 אחריכם והריקותי ל"נ( ב"ו )ויקרא שם על וחרב בנויםל אוחם י"י והפיץ שם עלספיץ
 הכל בהם הרעים הרעב חצי את והשלחין פ"1( ה' )יחזקאל שם ע5 שנק וחץחרב
 אלה ד'( ל"ב )שטות ואמרו שהושיבו ישראל אלו שקר עד ברעות ושעובה למילטי

א"
 שלא להזהיר בא צרה. ביום בונד טנפת סוערת ורנל רעה שן )ים( : ישראל

 ורצוצה סוערת ורנל ושבורה רועה כשן טבפחו כי צרה בים שנד באיזם האדםיבפח
 שן זה שן פ"א המרוצה. בעת ולא האוכל בעת לא לבעליהם. תועלת בהםשאק
PSenכן והכשל תסעד עליה מועדת והרנל הנשברת כשן אחר משל ורנל שן ויופה 
 השן רועה שן הנ"ה לפני ישראל אסרו איכה6 ובמדרש צרה. ביום בנדמבפה
 אותן ]רופסת[ סועדת ורגל אותנו אוכלת רועה שן ולמה ]אחריה[ ומדקהאכלה
 קרא כאשר ויהי י"נ( י' לזכריה הוי ציה ביום נצורת שבגדפ 9'1 של בפחונהמפט
 הב"ה אטר מפטמטה ורנל טערערה שן טועדת[ ורגל רועה ושק ד"א ושטעו,ולא
 בע"ז. ובפחו בי בגרו אלא כן עשו לא והם בי ובפחו בע"ז בגדו לישראל אמרתיאני

 בשירים ושר נתר על חומץ קרה ביום בגד סעדה )ט( : משתא שינא רועה שןותרגום
 פרעה ויסר ]תרגום[ וכן שתל עליו ערה ולא ח'( כ"ח )איוב ט"ו" טעדה רע. לנעל

 קרה ביום בגד טעליו הטעביר כמו הפסוק ופעם פרעה ואעדי מלם ס"א)בראשית
 לב על בשירים שר כן ונשחת שטתטסמס נתר על החומץ כמו וכן מזיקתושהצינה
 טכאוב טוסיף לפניו שטנגנים שע"י לב רוע אם כי זה אין ב'( ב' )נחטיה כטרשעצב
 הכנרים בלאי והם עדים בנד ה'( ס"ד )ישעיה טנז' מעדה ew~e ושט. מכאוס עלויפן
 הנשטים כיסות תועלת בהם אין הבנדים ובלאי י"ח( כיינ )שם עתיק ולטכסה בפלסושם
 ולבונני י"ג( כ"ג )יהוקאל ערי וערית מגז' D"s1 10 הצנה. ספני עלי טגינש קנינם[שהם
 כן זטנם כלא שלובשם החורף סצנת בעליה את מצילים אינם משי בנדי כמועריים
 שטר ולב שפר לב שפעטו רע לב t~ff"1 נעתו. שלא סננן רע לב על בערריםו9ר
 טעדה האטת ויש עצניהמא

 האמת)"
 בשירים שר עזי יעף שוכח שהאדם שפעמים

 בשירים ינופ ישכח שעבר דבר על דואנ שהוא סי 19 ויכולי שיכחו אינוולפעמים

 מאח לזח בדומה או כן 9 כמיותרים. מח נראים עגל בחצי המסוגרים חל6 חרמ"ש'
 הסר וכן המפיץ עם השוף פה חסר 6 משלי. מדרש * artp. פ"ו ערכין ע" 148סיף.

 דוקר הריטח מה במימי: באבער חו"ש שכעיר כסו טסף רומי בכ"י אבל המראשבורנסי
 אינו כזח כתוב י עי"ש. בלשון שיעי ושם הג פתיחתא 8 רסמית. דוקר להרר כןוממית
 הגיל. פתיחקא 6 ד"ר. נפח בדגרים מצא at~Pn בנ5 ח' וששך שם ש ובמדרש:במקרא
 אולם. שנ"ל נראה 19 סערות רבת 9, 11 חקי. קנ ע1ו 10 רשא.9עי,
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 )יחזקאל ערי וערית מגזי מעדה וי"ט שיר. בשום ינונו ישכח לא ההוה דבר על הרה"גאבל
 קצה ביום בנדים ולובש שסערה מי כלומר אחרת ע"ד אותו טפרים אנל י"ג(כינ

 ונגשיו נעימתו ע"י רע לב ?ל בשירים ושר כן וכל סכל הנתר להעביר בחומץ(]טככסם
 טני4 שאיפ לתלמיד תורה המלמר זה וגוי בשירים ושר דרשו ורזייה יגוניופר

 ויהורה השבפים עשרת היו לטה ונוי נגר סערה מתח חנינא ר' רבתי2ובאיכם
 זה והיה הנשמים ביטוח חדשה כשטלה מתכסים שהיו ארם בני לשני דומץובנימין
 לירושלים שגרמו עד וכו' אותה[ שקרעו ,]ער טכא! בוגד ]1746( וזה טכאן בהנוגר

 שני מהם הערה לישראל נ"נ שנזרונ בשעה קרה ביום בגר מעדה ד"אשתחרב,
 ל"ב לשטות ישראל אלהיך אלה שקראו ביום קרה ביום טלכות ובגדי כהונה בגדילנושין

 שנייה חוטץ ומצאה ראשונה חבית בדק יין של טרתף לו שהיה לאחד נתר על חומץר'(
 לב על בשירים ושר בישא, רכולה טסתייע אטר חומץ ומצאה שלישית חומץומצאה
 חטר כל כק אדם בני באזני כלוס' דרקרא5 באורניה נפיל לא לעיי זטרא דזטר כלרע

 האכילהו שונאך רעב אם )כא( : התם כראית' וכו' שמע לא דמפשא בראזיטרא
 לך. ישלם ויני ראשו על חותה אתה גחלים גי )כב( : טים השקהו בטא ואםלהם
 השתדל ל יהיה ואם אויב לך יהיה שלא הזהר הסוסר4 טהכמי אחד חכםאסר
 כסו שפעמו עיד( ל' )ישעיה טיקוד אש לתהות סי' חותה עונשו. לו הפכתךשיהיה
 כדרך להזהיר הפסוקים ופעם ראשו. על וטשליך חותה אתה גחלים כי וטשפפולקחת
 פובה כררך ושלחו אויבו את איש ימצא וכי כ'( כ"ד )ש"א ע"ה לרוד שאולמ"ש
 כ"פ( כ"ד ~עיל אוטר הכתוב וכן לי עשית אשר הזה היום רעה תחת סובה ישלטך"'י
 לחס האכילהו רעב שונאך ראית אם אלא לו אעשה כן לי עשה כאשר תאמראל
 על חותה אתה גחלים כי גדולה הכלמה מכלימו אתה ובזה מים השקיהו צמאואם
 ונמם' פעולתך. שכר לך ישלם ויני תובה גמלתו ואתה רעה לך עשה שהואראשו
 וי"י וגי שונאך רעב אם המן את שזימנה אסתר על זה פסוק דורש פ"א5מגילה
 הרע יצר על דרשוהו פנ"ד ובב"ר לך. ישלשנו אלא לך ישלם ]תקרי( אל לךישלם

 צטא ואם כלחטי לחמו לכו הי( פ' )לעיל שנא' תורה של מלחטה לחםהאכילהו
 וכן לטים לכו צטא כל הוי א'( נ"ה )ישעיה שנא' תורה של ממיטה טיםהשקיהו
 ופניפנזעטים גשם תחולל יותצפון 6:)כנ( ל"ג פ' תלים ובאגדת עקב פ'בספרי
 הנשסים טונעת צפונית רוח כלנטר חלילה טגז' תטנע כטו תחולל טעם סתר.לשון
 וכן בסתר הנאסר הרע לשון מונעים נועמים מנים וכן פאות בכל העבים מפזרתכי

 דבר על ויכפר שבחשאי דבר יבוא הרע לשון על מכפרת קפורת יוטא7 בטס'אסרו
 מעסים פנים שכננרו האחר לו ומראה הרע לשון לרבר הרכיל כשיבוא כישנחשאי
 הצפון שהרוח כטו ד"א8 לשה"ר. לקכל שלא אזהרה הרכרים כלל טלדנרו,ימנע
 וטוכיהו תבירו ובא וכועס הזועם כי נזעמים פנים מונע סתר לשון כן הנשמיםתמנע
 W"D1 חוייל דרשו וכן טלבו. כעס שמסיר עד מוכיחו זז לא הכעם סדת עלבסתר

 אגל בדמ"ר המסח" כ1 8 שט. שימיים וקצת י"ס פתיחתא 2 ע"א. קל"ג אילין1
 אמנם עייל, לא מן נשתבשה אולי לעיי ימלח ייקרא, דקך( ע' בעיד )בן באגעיבמהד'
 הפנינים במנחר זח כעין רק מצאתי לא 4 רק? אדם בני פתרונו אקרא כי מתברגו לקחמאין
 מאירי. ע,, 8 ע"א. ת"ד 7 ל"ר. פי צ"ל 6 ע"ב. ט"ו 6 החכמה.שער
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 אלא נעצרין הגשמים אין פזי בן שמעון אייר וניל הטמעה מעם! חחוללמתעניתי
 ותבל ארץ ותחולת מגז' תהולל וי"מ9 וגוי. צפון רוח שנאי לשה"ר מספריכשביץ
 לשה"ר כן הגשם ותוליר תניא צפק רוח כלומר והלירה הנריאה מענין כ( צ')תהלים
 מעמים פנים יוליד סתר לשק ד"א בו. השם אף שיחרה נזעמים פנים ויולידיופלל
 פנים ד"א יפות. פנים בסנר מקבלו אדם אין לאומים יזעמוה81 עטים יקטהו הרגילכי

 שינק סתרו לשון פני אדם בני ידעו מעמים שפניו האדם כי סתר לשון יולירנזעמים
 המראה כי סתר לשון יולידו נזעמים פנים ד"א נזעמים. פניו ולכך בלבבומסתר
 מוב )כד( : מוסיו להוריע כדי כלשון להכותו האחר ישתדל נזעטים פכםלחביריו
 וכפל ני4 תחלק זה פסוק פירשתי כבר סריגיסוביתחנר. גנטאשת פגת עלשבת
 סטך למעלה פירשנו כאשר לה"ר והוא סתר לשק שלפניו בפסוק שהזכיר לפידגה
 : מאהלה להתרחק יש ע"כ הרע לשון בעלת כן כמו מדינים אשת כי לטיט עורבכ5

 וכל הרבה היגע העיף הרחק. מארץ תובה ושמועה עיפה נפש ע5 קרים מים)כם64
 שמים וכמו לטים ומשתוקקים היניעה ידי על מתחסמים הם כי לסים צמאיםהינעים
 הקרובה הארץ כי מרחק ומעם טרחק, מארץ פובה שמועה כן עיפה נפש עלהיש

 מתאוה יום בכל שטועותיה שאין מרחק ארץ אבל ביומו יום דברשמועותיה
 מוכית לבשר אדם 5כל שראוי זה פסוק ואזהרת פשות שמועודן ממנה לשפועהארם
 הפוב ]מכרך[ מובה ]1768[ שמועה מה וגוי קרש טים בייר6 רעות. מלבשרולמבוע
 תובה שמועה כן עיפה נפש על קרים וכמים והמפיג[ הפוב 9-ים מים ]אףוהטפיב
 נתבשר הטוריה בהר יצחק שער מרחקמארץ

 שכ'
 וטקהי נרפש טעיז )מט : זוגו בת לרה

 המים סקור וכן ברגלים וירטסוהו כשירפסוהו הטעין רשע. לפמ מפ צדיקמשחת
 פי כי סקורו את השחית הרי ברצונו רשע לפני מפ כשהוא הצדיק כן ישחתדגדרם
 טורה אינו מהרשעים ופחד יראה מחמת ואם עולם באי לכל היים מים מקורהצדיק
 אותיות כי גרסם כמו נרפש משחת, וסקור ניפש מעין הוא הרי ישרה בדרך אדםבני

 אפשר שאי כשם וגו' מעיונרפש סימוןפתח בר ר"י פלייה ובב"ר מההלפווז.בומ"ף
 הב"ה א"ל רשע לפני למוס לצדיק אפשר אי כך להשחת ולסקור להרפשלמעין
 אמר כה ה'( לזב )בראשית לו ואומר אצלו שולח ואתה טהלך עשו היהלררם

 באסרו עשו עם יעקב על זה פסוק דורש וישלח פ' בתנהוסא וכן ע"כ,עברךיעקב
 כבוד. כבודם והקר פוב לא הרבות דבש אכול )כז( : לעשו לארוני תאטרון כה)שם(
 מה כל אלא כן אית הצדיקים כבוד חקר טוב לא הרנות רכש שאכילת אע"פפי'

 ורכינו תסוף. לא אשר ותובה יכל לא אשר כבוד תמצא כבודם אחר מוהר[שהחקור
 פוב לא חקר איו עד חבירך יכבדוך אם כ! פוב הרבותלא רבש אכול פי'6 ז"לסעדיה
 תרעומת תלנושת ילבשו לגמלם תוכל לא ואם נכורם על הנמול מטך מבקשששהם
 הקר על כטד מטך מבקשים כבוד כטרם והקר ומעם שנאה, תלבשת תהיהואולי
 טרכבה בטעשה לרורש ]הדבר[ רם, מדאי יותר דבש לאכול פי' ז"ל ורש"יכנודם.
 לסמה מה למעלה טה ושואלים הדנרים על טגלגליסי הארץ ועם לרבים לנוצתושמ"ב
 בגזירותיהם כבור כשדם אשר חכמים בדברי להיות ראוי ההקר והיכן כבוד כטרםוח49

 כ"ר. נ"ר לעיל דקרא לישנא ושא יזעמו בכ"י 8 להראב"ע. במיוחס ש, 8 ע"ב. ז',
 מלגלגים. גדשם גרש"י ו סבוא. ע,, 8 ב"ז. 9' 6 ט'. כ"א לכתוב לעיל ע"*
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 שפעם וי"מי ונזירה, מירה ככל סייגו טעם ומה כך גזרו מעם טה לשאול לשואליש
 טוב אין כן הרבה דבש לאכול לאדם טוב שאץ כשם שלפניו פסוק על טוסבהפסוק
 טביא הוא כי נבר למה הרשע וכבור רשע לפני ספ למה הצדיק כבוד כבודם עללחקור
 : בפעם עמו קשור שאחריו הפסוק ]גם[ אוטר נמצאת מעלה כלפי דברים להמיםעצמו
 מעלה כלפי דברים הטפיח כי לרוחו. טעצור אין אשר איש חוטה אין פרוצה עיר)כה(
 כמו או ונפרצה חומה בה שהיה כעיר הוא והרי לרוחו מעצור rtw הורשה שלאבמה
 דלת לו שאין סי כן ברשות שלא כה ויוצאים שנכנסים מתחלה הומה לה היהשלא
 שפתיו וברוח כסו לרוחו ופעם אסריו, לעצור שפתיו טוצא לשמור שפתיועל

 : הדיבור והוא ד'( י"א)ישעיה

כר.
 שהם כשרואה כי כבור. לכסיל נאוה לא כן בקציר וכטמר בקיץ כשלג)א(
 שאין לומר מהמפר גרול והשלג ומטר שלג שטר טכסילותו, יסור לא אותוטננדים
 לתבואה מזיק השש כי בקיץ כשלג ופעם הרבה. ולא מעת לא ככוד שם לכסילנאה

 י"ב( ט' )ירמיה כמרכא והצמוקות התאנים כולל שם קיץ יהיה או בקיץהנאספת
 בחטה אותם ששופפים לפי כן ונקראנ וגו' והקיץ הלחם בי( פזז )שם וקיץ ייןויאספו
 טדדת שהצפור כמו תבא. לו חנם קללת כן לעוף וכררור לנור נצפור )ב(ליבש:
 לא והטכתכ למקללה, תבוא ]לח חנם ילת כן טמעונה מעופפת והררור מקנהתמיד
 להוספן צריך ואני למקלל. אלא יקולל לאשר תבא שלא המכתב וטעם באלייףתכא
 נמהרה כן והדרור הצפור תעופנה במהרה כאשר המקרא פעם הפעמים, לשניביאור
 רק למקולל תשא לא הקללה כן ואינם תעופינה כאשר או בחנם למקלל הקללהתבוא
 הכסיל כי כאולתו כסיל תען אל ד'( )כתוב בסמוך אמר כן ועל תחול המקלל ראשעל

 המתג כסילים. לנו ושבט לחשר מתג לסוס שופ )ק ממנו: לחוש לך אעהמקללך
 להכותם הכסילים תקנת כן תקנתם להמור והטתנ לסוס שהשוט וכמו הדרבןהוא

 שניכם שמכירים במקום זהו אתה. גם לו תשוה פן כאולתו כסיל תען אל )ד( :בשבפ
 בעיניה חכם יהיה פן כאולתו כסיל ענה )ד( ]1766[ אתכם טכירין שאין במקוםאבל
 או אחת פעם9 וט' תען אל ר'יא החכם. ואתה הכסיל הוא כי במענךוהורע
 רוב באולתו ומחזיק האטת על להודות וטסרב טמאן שהוא ראית אם אבלשתים
 כסיל תען שלא היה ראוי ד"א כעיניו. חכם יהיה פן כאולתו כסיל ענה ]אז[פעמים
 אותו לענות צריך שאתה אחר מעם יש אבל אתה גם לו תשוה שלא ממעםכאולתו
 טדליקין8 בטה פ' שבת ]במם'[ בעיונו. חכם יהיה פן כאולתו כסיל ענה ]זה[מחמת
 גנזוהו לא מה וספני זה את ,ה סותרין שרבריו מפני לגנוז בקשו משלי ספרואף
 דבריו וטאי ניה נעיין נטי הכא פעטא ואשכחיק עיינין לא קהלת ספראמרי
 ענה תורה בדברי כאן קשיא לא כסיל ענה וכתי' כסיל תען אל רכת' זא"זסוחרין
 ראשנם בפסוק 4sut דרשו וכן התם. כראית' וכו' תען אל דעלמא בטילי האכסיל
 ebR עצת שיעשה בעוה"ז אדם של אוטנתו מה ב'( כ'ה )תהלים תדנרון צדקאלם

 ע"א, א"ט השלין 4 קם. שיפייס וקצת ע"א ל' 8 מרני. בכ"י 9 מאירי. ש'!
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 דברים nSw שותה חמס רנלים טקצה )1( תדברו!: צדק ת"ל כן תורה ברברי אףיפל
 לעשות שנטנע מ. הסמוק ופעם ומשגה שוגג כמו טקצץ כסו טקצה כפיליביד
 הכסיל שיחמסוהו תגטולו יהיה כסיל ביד דברים ושולח רנליו כורת והוא בעצטוצרכיו
 ת"ו )איוב עולה כמים שותה איש ע"ד חסם שותה השולח ונמצא השליחות יפסידכי

 הולך ואינו הקצה אל רגליו שטרחיק סי כלוטר קצה מגזי רנלים טקצה ד"אופ"ו(.
 כצנת י"ג( )כזה למעלה סמ'יש הפך שותה חמס זו בשכר כסיל ביד דברים ושולחלצרם
 ששולח מי חטט שותה רנלים מקצה פי' ז"ל ורשי'* לשולחו. נאמן ציר קציר ביוםשלנ
 שעיות טה ולהקן ולשלוח לחזור הרבה שלוחים רנלי טקצה הוא הרי כסיל נידדברים
 ובתנחומא השליחות. על עליו זועף שתבירו חמס ושותה בתחלה שלחו אשרהראשון
 הוא דכה ומוציא הארץ דבת שהוציאו המרגלים על זה פסוק דורש שלחפרשת
 טענין דלל שרשו עבר פועל דליו כסילים. בפי ומשל טפסת שקים דליו )קכסיל:
 הארץ טן הפסה שוקי ונכהו שדלו כמו כלומר י"ד( ל"ה לשעיה לטרום עימד6
 ומשפפו ציווי דליו וי"מ9 יכון. לא כסילים נפי הטשל כן נכק בהם להלך יכילואש
 )שטות יכסיוטו תהומות כמו ונא הלח"ד לרפיון היו"ד וניתוספה רעשה הלס"דדלו
 בפי משל דלו וכן מפסח שוקים ותלו דלו הפסוק ופעם יכסוטו שטשפפו ה'(פ"ו

 ישיטו אם כן בהם להלך יוכל לא לפסח שוקים וירלו יתלו שאם הוא והעמןכפילים
 דלותי כי ח'( ע"פ )תהלים סגז' דליו ויייט' לו. יועיל לא כסילים בפי ומליצהמשל
 קשור לפגש ונוכל כסילים. בפי המשל כן ונחלשים דלים הפסח ששוקי כשםטאד
 רגלים הטקצה הוא כסיל ביר דברים השולה כי טתחלה שאטר לפי שלפניו פסוקעם

 : טעשיו לפי פסח וקראו כסיל ביד משלו ששם אחר טפסח שוקים דליו ואטרהוסיף
 השונה כל רב אמר וירא א"ר הזרוע4 בש' כבוד[. לכסיל נותן כן בטרנטה אבן ]נצרור)מ(

 לכסיל נות! כן בטרגטה אבן כצרור שנא' למרקולים אבן זורק כאילו המן שאינולתלסז
 חנינא בר חטא א"ר ינחלו, חכטים כבוד ל"ה( ר )לעיל שנא' תורה אלא כנוד ואיןכבוד
 וגו'. אב! כצרור שנא' לטרקולס אבן זורק כאילו סכירה שאינה לסי פונה העושהכל

 תענוג לכסיל נאוה לא י'( י"מ )לעיל וכתי' ביחד אבנים קבוצת במרנסה פי'הקסחי6
 נותן כן אבנים רגימת במקום יקרה אב! כצרור פי' וגו' בטרגמה אבן כצרור ד"אע"כ.
 טענין אב! לקור, והוא כשטלה טים צרר מי ד.( ל' )לקמן סגז' כציור כבור,לכפיל
 באבנים, אותם לרגום י'( י"ד )במדבר מעני! בטרגסה אבן, מורי ארבעה ו'( ל"ת)שמות
 כצרור פעם שיא שקולים. וכסיל ומרגמה שקולים וכנוד אנן הזה הטפרשולדעת
 והוסיף צרורות מק חצי חז"ל ובלשון ארצה צרור יפול ולא פ'( פ' (DIDYטענין
 )שה"ש מענין שאינו הצרור על להורות כן אטר במרגמה אבן כצרור אטרביאורו

 ארגמן מענין ובמרנמה אבן מורי ד' מענין שא.נו אבן על להורות המור צרור י"נ(א'
 ארגטן בכנר קשור צרור או כאבן כלומר 6 רגמתם יהודה שרי כ"ח( מ"ח )תהליםכטו
 אנן כצרור ויהיה שקולים וכנוד וסרגטה שקולים וכסיל אב! ויהיה כבור לכסיל פתןכן
 והסתרנם בהם. וכיוצא י"ז( כ' )איוב נחלי נהרי כ'( ב' פניאל עפר אדמתכטו
 כן שעה לפי אלא שם נשאר שאינו נקלע אבן כצרור כלוס' בקלעא בטרגמהסרנם

 ע"א. קל"ג חולין 4 יופי. מכלל ע" 8 להראב"ע. במיוחס ע,, 2 אברהם. ברכת ע.,1
 לרוטלים רש"י ע" ארגמן עם רגמתם הבר מנחם גם 8 רגם. שרש רפ"ק רפרופי חוקה ספר עיי6

 פה, להארע בטטחס ועי'פופ
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 ענק אבן צחר וי"טי אינצ* נ1768[ והנה שעה אחר עלו בקש כטד לכסילנות!
 טירלל רב ר( כטילים: בפי ומשל שכור ביד עלה הות נפ( בפופ: הקשור פממםשל
 l~WW השיפר אכל סיריהם החוח משליכים ארם בני עוברים. ושוכר כסיל ושוכרנל
 ומהו המזיקים הכסילים בפי המשל כן וטזיקו בירו החוח טעלה תבונה ולא דעתנו

 כחכמים ככסילים הכל את וק הכל את ברא שהב"ה כל מחולל רב שאוטרםהטשל
 ועוברים כפילים גם שוכר אלא במלאכה הבקיאים אלא שוכר שאינו ורם ככשרואינו
 בשים יתעסקו שלא מביאם המשל וזה וברחובות בשווקים העוברים עונריםופעם
 שעוכר זה את רק בפועלים מיקרק שאים עונרים ושוכר פעם וי"מ2 מלאכה.חכמת
 טרלל הכל על ואדון רב שווא הב"ה וע' טירלל רב 8 ]ררשו[ ורז"ל שוכרויתחלה
 כלוט' עובדים ושוכר כסיל ושוכר שאוטר וזה כאחר כלם אותם זן לפי' העולםכל

 פי' וכן והצריקים. החכטים כסו כאחר כלם אותם זן טצותיו על והעוכריםהכפילים
 המדקדק יונה ר' בשם כתו' שכר ובשרש חול4. בשורש ז"ל קטפי דורר'
 ומבריחו לכפיל שכר ונותן בעם ומושל הכל מחולל בעם הגדול הרב כל מחולל רב ל "!

 מצות את עובר אתה טדוע נ'( נ' לנסתר וכטוהו הסרבנין והם עוברים שוכר וכ!]בעבודתו[
 חוח שלפניו הפסוק עם דבוק והויו ככה שפירש כת' bSt,t אחיו סשה ר' ונשםהמלך.
 מחולל רבים משלים  הממשל הכסיל פירשו וכן הרנה כסו רב ופי' וגו' שטר בידעלה
 שהם לעוברים שבר ופתן משליו בעבור הכסיל ששובר ומי  השכור ביר  בחוה  ארםכ%

 יופף ור' בווט זה כלחמי  הוא אחר  להכריחם בו יכולת שאין המצות עובריהסרבנין
 ושנבר במיל ושנבר  העולס בל ובורא  מחולל הוא  הב"ה בל SS1nD רב פי'6  ז"ל יקסם
 ושוכר ומעם בטזיר העוברם וטעניש בשננה החופא הכסיל טעניש כלוטרעוברים
 דבר בהם שצא אם כטשסעו יהיה או עונש כמו שפעמו עבירהז עבירה ושכרטענק
 י'( ז' קברים ע"ד העוה"ב ט( לפרדם כדי נעוה"ז שנרם מתן הוא להם( ]נות!פוב

 טחולל הרבה ווצ' כל מחולל רב פי' Ss~rt הלוי פודרוס והר' ונו'. לשונאיוומשלם
 כ* עליו להלעגו העוברים כל עצכר הוא כאלו ונמצא לעבורתו כסיל שוכר כלוכואב
 פ" ע"פ )תלים אילת יחולל טן טחולל ופי' ם להתל יעמוד ושב עוברכל

 החיל חיל
 כוי"ו יספת ושיכר וי"ו ולרעתו י'פ( ד' ~רמיה אלילה טעי טעי פ"!( ל' )יחזקאלסין
 ביניהם להפריר הנדון אבל לשוכר סטוכה כל וסלת "'נ( ה' )דניאל וצבא וקרשתת
 פ'( ס"ה יוצחלשעיה את רב  הוי מן רב פ" g~ut גיאני יעקב יר'  זה. בפי' נחרלא

 שעם ע"פ( ע"ח יים וזעם עברה מן ועוברים ב'( כ"כ ייקרא יהללו ולא טןומחולל
 אפוכר כסיל ועיכר יהכריות כל מחלל הוא טרו! ואיש רב שהווו סי כיהפסוק

 טחולל שבעם הגדול כי כל טחולל רב ויש במריבהו. לעזרו והטתרגזיםהמתעברים
 ופכר שאונש עוברים ושוכר כפיל ושוכר כתיב מה ראה רירוי שצריך מי כלומכאיב
 תדרם טעימת ויפכרו כמו ונפוכר ופעם תורות עוברי וכל הכסילים כל האסורים בביתוסונר

 כסיל מזל שכר הב"ה פי' ז"ל ורש"י אפי'(. )ישעיה שכר עוטר ב'( ח')בראשית
 הים עוברי כל וסהר פוכר והויו ואילך טתשרי החטה בימותהמשמש

 טליי
 ער בו

 ואולי רשל בשפ לא אבל זה פירוש ג"כ תביא רש"י 8 רש"י. ע,, צ יופ, טכלל ע,, 1-
 בפעות בכ"י כתובות רצל בשורש ז"ל קמחי רוד רי פי' הן המליס: 4 רז"ל. במקש רש"יצ"ל
 אבאש פרקי  1 בד"ק. בשרשי כבר ימצא לא ה"ה הפירוש 8 שכר. בשי זה גם 6 ורחל.לפגי
 שם. 9עי, מבוא. בעיי מ"ג.פ"ר
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 כלומר כסילים[ בפי ]ומשל שכור ביר עלה חוה עם קשור כל מחולל רב 1 וייימהפסח.
 עוד ולא היזק רק  אינו כסילים בפי  המשל כן הבריות בו טזיק שכור ניד שדהוהכשם
 2 הדבר שמונע כל מחולל רב טעם וזה מלאסרו רב הוא משל שום לימד אםאלא

 בו כסיל שהוא למי אף טלאומרו אותו וסוכר סוגר והוא להם מלאוסרו הבריותמכל8
 וללטד: ללמוד השטחים כחכמים לא כסיל שהוא לפי זה כל דרכים לעובריואף
 הכלנ כסו באולתו השונה הכסיל המשיל באולתו. שונה כסיל קאו על שב ננלבןא(
 הכיפורים יום עליהם שהתודה עבירות יומא' ובסוף אחרת. פעם לאכלו קאו עלהשב
 יום עליהם להתודות צריך בהן שנה ואם אחר הכיפורים יום לההודות צריך אית,ה

 שב ככלב אומר הכתוב עליו עליהן והתודה ~חור[ בהן שנה לא ואם אחרהכיפורים
 כי  ה'( נ"א  )תהלים שנא'  טשובח  זה הרי כ"ש אומר יעקב בן אליעזר ר' קאועל

 ושגה  עבירה  שעבר זה קאו ע% שב כבלב מקיים אני מה  אקא וגר ארי אניפשעי
 יותר ד'יא6 כסיל. שיהיה קוה פי' מטנו. לכסיל תקוה בעיניו חכם איש ראית )יגב(בה:
 החושב כי חכם שהוא טההושב החכמה למעלת להניע 178[ ]6 ]תקוה[ לכסיליש

 הכסיל אבל הכטה כל יודע אני כבר יאסר כי להתחכם לעולם ישתדל לא חכםשהוא
 בעיניו חכם איש ראית אם הפסוק ומשפט להתחכם, תסיד מינע כסיל שהואשחושב
 אחר6 חכם ואטר התרפית. אם שמשפטו י'( כ"ד ~עיל צרה ביום ד,1זרפיתוכמוהו

 הרחובות. בין ארי כדרך שחל עצל אטר )ינ( ירעתי: שלא שיצעתי עד ידעתילא
  צירה על  תסוב הרלת )יו( ן  מלאבה שום יעשה  שלא ברי  זה וכל אריה הואשחל
 תרתין 1'( כ"ו )שסות ידות שתי כתרנו' יקיא הדלת יי צירה מפתו. עלועצל

 מיטתו על העצל כ! ובסגירתה בפתיחתה צירה על סונבת שהרלת כשם הפסוקופעם ציריי
 ידו עצל סטן )כוו( בתריה כתיב מה ראה טתייתו, לבקש .יקום ולא צד אל מצדסובב

 שכבר צירה על תסוב הדלת וי"ט7 העצלות. סרוב פיו, אל להשיבה נלאהכצלמת
 על העצל ועריי! נוקר בכל למלאכתם אדם בני בצאת ונסגרות נפתחותהדלתות
 מורך מביאה שהיא זו ממדה האדם את להזהיר הללו הפסוקים וכל ונרדם. ישןספתו
 בים שנשקע כיו! במלאכה להשתדל יעצוהו ואפי' למלאכה יצלה שלא האדםבלב

 בעיניו עצל חכם )טז( בסמוך ויש טוריו, בקול ישמע לא מנוחתו שהואהעצלות
  ושבעה הטלך. ישאלם אם טשיבי ואטר עצה כמו טעם עמן פעם. משיבימשבעה
 פ"ו( אי )שם ומדי פרס שרי שבעת י"ד( א' )אסתי המלך פס  רואי שבעהבמרייא
 ד"א השבוע, יסות כנגר שבעה נוחרים המלכים יהיו ואולי י"ד(, ו' )עזרא יעפהיושבעת

 שנע פ"נ( ב"ר )לעיל כמד"א רינוי לשון טעם משיבי משנעה לפרש ונוכל לכת, כוכביז'
 אמר לעיר מעיר תורה למר לך לעצל אמרו רבה8 הדברים באלה וקם. צדיקיפול
 בחוץ ארי י"ג( כ"כ )לעיל אמר טמנו למד לך עירך בבני יש חכם והלא א"ל בררךשחל
 אם א"ל הבית בתוך הוא הרי א"ל ארצח רחובות בתוך )שם( אטר דר הוא ברהונךא"ל

 הדלת הוא פתוח א"ל צירה על תמוב הדלת שנא' נעול שלו דלת טוצא אני הולךאני
 עמד תשכב עצל מתי ער ט'( ו' )לעיל שנא' מעט לישן טבקש אני פתוח הוא אם~'ל

 מחזיק לן( : ע"כ וגו' ידו עצל סטן שנא' ללמור ונתעצל בידו הספר נפלמשנתו
 מצאתי 8לא רלב"ג. 6ע" ע"ג, 4פ"1 כל. 8בכ"י הרבה. כבכ"י מאירי.1ע1,

 חח שער הפנינים במבחר זה כעין רקכעת
  ז'עייג: בקצת 8"ה 8 משאנ"שבמיוחס
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 עצמו על גורם כלב באזני הטחזיק כסו פי' לו. לא ריב על טתעבר עובר כלבבאזני
 ולא לו אינו ריב ואותו המשומות  באחר ריב השוסע דרך עובר כן הכלכשישכנו
 אומי נמצאת  גרול היזק עצמו  על גורם  עליו ומתרגז טתענר והוא טטשפחתולאחר
 ע"ח )שם ונעם עברה מענין ומתעבר ל"0 ל"ו )תהלים איננו והנה ויעבור טעניןעובר
 והתרגום ד'(. ב' לצפניה העקר ועקרון כמו צחות ררך וטתעבר עובר ואמרמ"ט(,
 מענין שניהם לפרש ומכל ענרה. טענין שניהם תרגום ומתנצי נצי ומתעברעובר
 עובר שהיה כפוטר יין ענרו כנכר פ'( כ"נ )ירמיה מענין כן כטו ומתערבהעברה
 עם קשור עובר כן פי' ז"לו נאון סעדיה ורב נתוכו. ובא בו ועבר ריבושמע
  באזנו והחדק בא והוא לו חרץ ולא עובר שהיה עובר כלב באזני מחזיק כלומרכלב
  91ים היורה נמתלהלה ~ה( : לו לא ריב על מתעבר  כן שעשבנו עצמו עלוגורס
 י"נ( מ"ז )נראשית מצרים ארץ ]כל[ ותלה סמי להה  שרשו  מתקהלה  וטות.חצים

 להשינ ויגיעים עייפים והיו עצתם שנסתכלה דטצרים ארעא כל ואישתלהיתותרגום
 וכלי חצים אש ניצוצי טשליך כלומר זיקים היורה כטשתפה כמתלהלה ומעםעצה.
 בו טרגיש שאינו כחושב אני. טשחק הלא ואמר רעהו את רמה איש ק )5ט(טות:

 י"א( נ' )ישעיה בערתם ובזיקות מגזי ויקים אני. טשחק הלא לו יאמר בווכשירניש
 נאפס )כ( ועשו: ישמעאל על זה פסוק דורש פניינ2 ובב"ר דגור זיקוקים מלשוןוהוא
 וכן בהם להשתלח עצים לה אין כי אש ]תכבה[ טרון. ישתוק נרק ובאין אש תכבהעצים
 : דברי ללא תבירו על הטתרעם הוא הנרק כי פי' וכנר טדון. איש ישהק נרגןבאק
 גחלים לה.ות הפחם סוף רינ. לחרחר מדינים ואיש לאש ועצים לזחלים פתם)כא(
 יש דרכים שני על הריב ולהרחר לחמם מדנים איש סוף כן אש לוויות העציםוסוף

 הגחלים שלהבת שאין הסתר לחרחרת פחם ואטר בגלוי סחרחר ויש בסתרשמחרחר
 חדרי ירדו והם נסתלהסים נינן דברי )כב( : הנוני הרהר על שנאמרה האשכשלהבת
 שפתים חרש על טצפה סיגים כסף )כנ( : השניי החלק נסוף פירשתיו כברנטן.

 נאמר ברשעים אבל צדיק לשק נבחר כסף כ'( י' )לעיל נאמר בצדיקים רע. ולבדוחקים
 כן סיגים ונרו חרש תוכו רעים כאחר שניהם הטעם וגוי חרש על טצפה סיגיםכסף

 רע תוכו רע ולב צרנת כאש שפתיו ועל כ"ז( פ"ו )שם כטר"א וגו' דולקיםשפתים
 סמי  דולקים פ"  ז"ל ורש"י כשפתיו. ובופה בלנו מהשב כאש דולק רעוברו
 שצורפים החרש על  המרוביים  הכסף בסיגי  וז"ל ל"0 ל"א והראשית אחרי דחתכי

 הרודפים דופקים שפתים כן תועלת בו ואין כסף הוא כאלו מבהיק והוא בואוהו
 נראים רע ולנם בלב ואחר בפה אחר ומדברים בחלקלקות ]להסיתם[ הבריותאחר

 גום תר ערמה. ישית ונקרנו שונא ינגר נשפתיו )כד( : S"1y אויבים והםכאוהבים
 הפסוק וטעם הלשון דלי השפתים הלשון צחי ט"ש כררך מנאה טתירע שפותיהמן
 ונוכל קרבו, פרי סגלה לשונו כי שונא שהוא נשפתיו יודע טרמה בקרבו השתכי

 מראה בלב ואחד בפה אחר שאומר ז'( מ"ב. )בראשית אליהם ויתנכי מן ינכרלפרש
 תכלית  להשמר יש  זו טרה ומבעל בקרבו שונאך והוא שונא שאינו נשפתיולך

 אל קו6 יחנן בי )כה( כתריה כתיב מה ראה מנזקיו, עצל ואולי  האי  וכולוהשטירה

 ה', ר"ה לכחוש לעיל פירושו ע,, 8 ועשי. בסקוס ויצחק ישם פ"נ יכ", 2 בנתפס ע,,1
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