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rDNnתנתן המות שסם כדבש הוא הרי בו תאטן אל בלבו. תועבות שנע כי נו 
 ושבע י"י שנא הנה שש מ"ז( וי )לעיל בענין האסורים והם בלבו תועבות שבעבתוכו,
 חזקיה בלבו תועבות שנע כי ה פס" ב"ר רינוי. לשון שנע נפרש או נפשו,תוענות
 וכתיב בתורה כתובה אחת תוענה מוצא את בלבו תועבות שבעים כי אסרהורנמיניה

 קמטים קוסם באש ובתו בנו מעביר בך יטצא לא י'-י"נ( י"ג )רברים עשרבה
 י"י הועבת כי המתים אל ורורש וידעוני אוב ושאל חבר וחובר ומכשף וטנהשמעונן
 : בלבו תועבות שכע כי הוי וכטה כטה אחת על שבע שכתב כאן אלה עושהכל
 אחת הטרנר הוה האיש מדות טספר בקהל. רעתו תנלה בטשאק שנאה תכסה)כ0
 הפלתם נ'( ל' )איוב ומשואה שואה טמ' נטשאון שנאתו מתכסית נלנ ואחתבפה

 שונא כלום' יישוב בהם שאין ההרבים הטקוטות והם "'ה( ע"נ )תהליםלמשואות
 אז עם רב נקהל עומד כשרואתו אבל רעש למן ניט כסתר השנאה ומכסהלרעינו
 שאומר בסתר עבירות שעובר בטשאון שנאה שטתכסה מי 1 ד"א ברנים. פניוסרדין
 כי התוכחת כענין מרבר דייאפ טפרסמו. הכוה לסוף בקהל רעתו תנלה עוד רואיניסי

 בנלוי. להוכיח ישיב או לאו ואם טופב קבל אם נסתר תבירו להוכיח צריךהמוכיח
 ד"א השם. שונא טחמתם שנקרא שעושה העבירות שנאה פעם הפירושיםולשב
 הימת טכסה שבידו עבירות שהיא ושנאתו חנירו את מוכיח שאית מי הפסוקפעם
 ואינו למחות בידו שיש מי כי בקהל רעש שתנלה רצון יהי עליהם מוכיההושאיט
 והוא לטחות 15 יש למחות בירו אין ואפי' עצמו החומא כסו כך על נענש הואטוחה
 גיאני עקב י ור' הצלת. נפשך )את( ואתה פ'( )ל"נ ביחזקאל ככתוב הציל נפשואת
 רעהו את טשיא כשהיא כלומר י"נ( ך )בראשית השיאני הנחש סנז' נמשאון פ"וי,ל8
 מגמתו וכשמשלים מוכה עצה טיעץ אוהב הוא כאלו קולו שטחנן שנאתו מכסההוא
 פלומ ואומד עליו טתרעם שחבירו בקהל רעתו תגלה או חבירו לו גיסתשהוא
 בה סורר שארם בטרה תשוב. אליו אכן ועלל יפל בה שח~' כורה )כו( :השיאני
 ומדרש י"ז(. וי )תהלים ירד חטמו קדקדו ועל בראשו עמלו וישוב 6טוררין
 טהם והפיל ישראל את להחמיא עצה שהשיא בלעם זה יפל בה שחת כורהאנדה'
 שבעים את שהרג אבימלך זה תשוב אליו אבן וגולל בחרב, נהרג ולבסוף אלףכ"ד
 חנניה את שהפשיט סהכשדים ולמד צא רכב, בפלח נהרנ ולבסוף אחת אבן עלאחיו

 קרניאל שם שכתיב האריות בגוב דניאל נענין וכן נשרפו והטלשינים ועזריהטישאל
 וכמה שם נפלו ולבסוף אבן לטלל רמז טבא פוס על ושימת חדא אנן והחית יזח(ר

 שקר לשון )כח( : 6 טוררין טורד שארם שבסדה זה כענין נזכרים בכתוביםמעשש
 דקהפפא. ארהתא סם דשיקרא לישנא תרגום טרחה. יעשה חלק ופה רכיוישנא
 דכים יקראו כן ט( כ נקהלת פוחתת השנים שנקראים כמו שיניו דכיו פעם כיותם

 קרובים ודיכה פתינה הרי בטרוכה דט או ברחים פהט או ה'( י"א )בטדברכטר"א
 את שמקהם עצמו על נורם שקר לשון שהוא סי כי הפסוק ופעם ]1775[במעם,
 rw כפל הוה הפסק חצי נפ מרחה, יעשה הלק ופה דכיו. ישנא פעם תהשניו
 קלק שיהיה פיו על ויגרום יינשה פיו אסרי נקש אדם כ5 הדוהה טדחה אישופעה

 י"מ. בשם ביאורו ג"כ הביא הק' ובקב טמא עיי 8 שם. עי' 2 מלנ"נ ע"1
 רשא. ועי' שז טדרש קצת נטצא נ"ב פי רבה שבמרבו*
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 פיו וישאר שניו ישברו כי קניםטבלי

 ח"
 פועל. וטרחה פעול חלק פה אוטר ונמצאת

 לא כלוטר י'( טייר )ירמיה הזה היום ער דוכאו לא ]טן( ופעמו עניו1 בפלס דביוד"א
 לשון שהוא מי כי הפסק ופעם רכי, פהור ותרגום פהור כסו ענינו דכיו וכןהפהרו
 יעשה ח"לקות המדבר חלק פה וכן ממינו ולא טפבעו אינו כי פהור כל שונאשקר
 פעטוו על פורש רשת רעהו על מחליק גבר כדרך פעלו ברשת הבריות כל שידיחטרחה
 ולפי רוח ובופל דכא ואת פי'0 נ"ז )ישעיה טגז' ערו כמו פעמו רכיו וי"מ ה'(. כ"פ)לקטן
 על טוסבים רכיו במלת והויי'ו היו"ר כי מפרשים ויש דכיו. העניו נקרא דכא ערושכל
 אותו המדכאים המוכיחים ישנא שקר לשון כקמר הפסוק בראש האמור שקרלשון
 : ישנאך פן לץ הוכח אל ח'( ט )לעיל כתי'וכן

כה
 תאסר אל ז"ל סייש ע"ד יום. ילר טה תדע לא כי סחר ביום תתהלל אלמ(
 שימש כה"ג 'Pm והלא מותך6 יום עד בעצמך תאמן אל ואמרו אשנה2לכשאפנה
 לא כי טחר ניום תתהלל אל אמרו ע"כ צרוקי נעשה ולבסוף שנה שטונים' נדולהבכהונה
 בטמורות תרין טחר ביום ובספורות טחר. נא מרם הזה היום וקורות תולדות יהיו מהתדע
 נתך דינה למחר ליעקב לו אסרו ודי! ל"0 ל' )בראשית טחר ניום צדקתי ביוענתה

 זר יהללך )ב( יעקכ: על זה פסוק דורש בכ"ר6 וכן מחר, ביוםתתענהואתהמתהלל
 תפארת שתהיה הישרה דרך האדם לו שיבור הפעם שפתיך. ואל נכרי. פיךולא

 ביום תתהלל אל שלפניו פסוק עם קשוי- לפרש ופכל האדם6. טן לו ותפס-תלעושיה
 סקרה לך ויארע יום יולר מה תרע לא כי לסחר פלונית מצוה אעשה ~מרטחר

 לעשוניה באומרך ונתקלתי שהתפארת מה אל כידך שאין ונטצא מעשיתהשימנעך
 לכן סקורם בה שתתפאר בלא טצאיך לעשות השתדל ע"כ המעשה ]עדוית[ולא
 מהללים אינם ארם בני כי שפתיך ואל נכרי פיך ולא הלעשה על זר יה~ךואז

 ומדרכי העטה נדרך להדריכם הפסוק ופשפ הטעשה. על אלא המאטר עלהאדם
 שיאסר לארם הוא גנאי אבין א"ר אומר הטדרש8 וכן עצטו האדם ישבח שלאהעפה
 רלא באתרא נפשיה לאודועי לאיניש ליה שרי רב אטר קונם8 ובפ' בפיו.שבחו
 את ירא כתי' רמי רבא סנעורי10 י"י את ירא היה עברך כי י"ב( י"ח )ט"א דכתיב ביהידעין
 ירעי דלא באתרא הא ביה דידעי באתרא הא אלא פיך ולא זר יהללך וכתי' מנעוריי"י
 הכעס על הזהיר פעמים הרבה משוהם. ככד אויל וכעס ההול ונפל אב! כבד )נ( :ביה
 כנד אוילית כעס כי ואטר בו הפליג הנה ]וכאן[ פ'( ז' נקהלת ינוח כסילים בחיק הכעסכי
 משא ותרגום טשא כסו ונפל פעם משאם. על הכנירים החול ונפל אנן מכבדיוהר
 מהרחמניות הפך אכזריות קנאה. לפני יעמוד ומי אף השטף חמה אנזריות )ד( :טפול
 דוגמתו אחר ענין בסטוך אסר ההול ונתל אבן טטכר כבד אויל שכעס שאטרלפי

 שופף טעשה האף ופרי אכזריות החטה שפרי אע"פ כי והאף טהחטה קשהשקנאה
 סלטיה. נשתרבבה עגיו וסלת רכיו בפלס שההיה אחרת מלה להעיג עריך כאן1

 פרקי 6 1'ג. ט 6 ש"א. כ"ט ברשת בגי' שבעים בכ"י 4 שם. 8 מ"ט. פ"ע אבות פרקי9
 כחוג במקרא w~v 10. סיב נרוים 9 טשלי. מדרש 8 מתקללת. בכ"י 7 מ"א. נ"באשת
 מנשיי. ח' את יראוענדך

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



 ד-ז כי,משלי166

 ' שאן"ל מה ולמר צא קנאה לפני יעמוד סי כי משניהם הקנאה קשה אעפ"ככמים
 שעה לפי והאף החמה והנה העולם, מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוההקנאה
 אכזר שהוא טי הפסוק טעם פ"א9 ועומדת. קיימת היא הקנאה אבל שאירע ר~רעל

 ומי הוי ונוקם קנא שהוא הנייה לפני עומד כשהוא יעשה מה באפו ושוטףבחסתו
 משניהם כבד אויל וכעס שלפניו פסוק עם קשור זה פסוק פ"א8 קנאה. לפנייעטור
 קנאתו על תשאל אל כן כעסו ואם אף ושטף חטה אכזריות דברים שני גורםשהוא
 הבאים והאף ההמה כי הפסוק טעם פ"א4 קנאה. לפס יעמוד ומי הה"ד שיעור לה איןגי

 ]עליו[ הטתנברת ]היא[ כי הקנאה טסיבת טהבאים נקלים יותר ושטף אכזריותטסבת
 אכזריות בירו שיש מי אלא קנאה לפני שיעטור מי אין פ"א נקם6. ניום יחמולולא
 מנולה תוכחת תובה פי' מסותרת. טאהבה מגולה תונחת פונה )ה( : אף ושטףחמה

 תוכחת טובה פ"א6 בסתר. מוכיחו אוהבו כי מסותרת מאהבה כשהיא אבל]1788[
 אבל לטופנ, וישוב יתבייש ברבים שיוכיחוהו ע"י כי מסותרת אהבה מתוכחתמעלה
 ייע( י"ס )ויקרא עמיתך את תוכיח הוכיח 7 בערכי! יש נפ' שאז"ל טה ע"ר אינו הזההפי'
 מגולה תונחת היא טונה פ"א5 חפא. עליו תשא ולא ת"ל פניו משתנים אפי'יכול

 כי מסותרת ואמר וכלימה שנאה ~Qlw לא וחבה אהבה לשום מסותרת האהבהכשתהיה
 איבה ובלבם אהנה המראים כחנפים לא כבגלוי בסתר כשהיא היא שלימההאהבה
 והרעה פי' כאשר הלנבות בחררי המסותרת היא שבאהבה הסובה פ"א9ותחרות.

 שבתוכחת הרעה אפי' פובה כי ואטר והפלינ העם המק לפני המנולה היאשבתוכחות
 שמביישו כראוי שאינה ואע"פ סגולה תוכחת טובה פ"א0[ שנאהבה. מהטובהיותר
 שאינה באהבה תועלת מה כי לפועל מהכוונה יוצאה שאינה מסותרת טאהבהנרבים
 סמה יותר חטאו לו ותגלה עמיתך שתוכיח טוב הפסוק טעם וייים!1 פירות.עושה

 אז כי שמים לשום שהיא טגולה הוכחת טונה ד"א9! חטאו. סטנו ותסתירשתאהבהו
 שונא. נשיקות ונעתרות אוהב פצעי נאמנים )1( : מסותרת טעם וזה להתקייםסופה
 אוטר ע"ה אביו דויד וכן דסנאה טשקתא ובישן דרהטא פודעתיה איק שפיריןתרגוי
 ולא מועילים נאמנים הם האוהב פצעי כי וגו' חסד צדיק יהלטני ה'( קמ"א)תהלים
 העתרתם י"נ( ל"ה )יחזקאל מנו' וכבדות נעתרות נשיקותיו אפי' השונא אבלמויקין

 ובטוב בשמחה פצעיו האדם שיקבל יאות לכן מהבזה ניזול אוהב ואין רבריכםעלי
 שלפניו לפסון בטעם קיוב הזה והפסוק י"ב( נ' )לעיל וגו' יוכיח י"י יאהב אשר את כילבב
 בשסהה והטקבל הנושק מהשונא יותר והמוכיח הפוצע שאוהב בהוכחת מדבר זה נםכי
 מהבר טוב המוכיחך חבר אחד" חכם ואמר השונא ק ולא לפובה כווצם האוהבכי

 כמו תנום טעם טתוק. מר כל רעבה ונפש נפת תבוס שבעה נפש מ( :הטשבחך
 )ויקרא מנו' רישא המתרגם תרגום וכן הרסיסה סעפן והוא י"ר( ס' )תהלים ציינויבוס
 לפי כן שנקרא בציר את דיש לכם והשיג ה'(ל"נ

 שדשיי
 מנז' תמס וי"מ*1 איתו.

 ו'( ט"ו )יה,קאל בדטיך מתנוססת טענין וי"מ אחד. ממוצא והזייין שהסם"ךתפז

 עי' 6 סעדיה. רבע עי' 4 להראב"ע. במתחם עי' 8 רש"י. ע" 2 כ"ת. מ' ע"ד פ"א1
 שגידיה. במפרשים מצאתי לא 9 שקי. קג ע,, 8 ע"ב. ם"ז 7 מאירי. 6ע" ל"ד. ו'לעיל
 קער הפנינים במבחר זה כעין עיי 18 סעדיה. רבא ע,, 19 מאירי. ע" !! רלב"ג. ע,,10

 יופי. מכלל עי, 14המוסר.
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 שלפניו פסוק עם קשור לפרש נוכל הפסוק ופעם וטתלנלכת. מתגאלת כמושטעמו
 ונפש תוכחת לאהוב צריך הטבה כן אוהבו את מוכיח שהאוהב אע"פ לךלומר

 כפפת טתוקה היא אפי' התוכחת נופת חכום טובים טטעשים שבעה היא כיההושבת
 הגיעה לא ועדיין רעבה שהיא החושבת הנפש אנל להוסיף תשתדל לא כיצופים
 טקבלת הכל ונאמנים גדולים מכות תוכחת אפי' תוכחת תקבל או טובות מעלותלתכלית
 הסתפק הסיפוק על להזהיר הפסוק פעם פ"א מתוק. ]לה[ מר! וכל יפוזז פניםבסבר
 נפש דרך כן כי כדבש מתוק אפי' הבצע אחר תרדוף ולא שנעה נפש וורהבטעם
 ז"ל ורש"י מתוק. אפיי אחרים של בוצעת ואינה לה שיש במעת לה דיהשבעה

 אף נופת תבוס תורה לרברי מתאוה שאינו כשבע עצמו הטראה תורה בתלמודפי'
 הדברים אפ" להם והטתאוה עליו חשובים אינם המתוקים הלב על הטיושביםהפעטים
 בענין עקכ9 בטפרי זה פסוק מפרש וכן ע"כ, לו מתוקים וניניעה במרירותהבאים
 ובפן נפשו לשובע אוכל צריק שפרשתי מה ע"ר לפיש ונוכל ותמצא. נקש תורהתלטוד
 רעבה ונפש נופת תנוס גסה אכילה האוכלת שבעה נפש כי ב"ה( י"ג )לעיל תחסררשעים
 מפני במר האיסור וכינה שבע מרעיבו רעב משביעו באדם יש קפן אבר שאן"ל4מה ע"י וי"ל נטה. אכילה התחלופים ועיקר 8 המועיל מדבר אפי' מעט שהאוכל מתוק מרכל

 לו טוב כי להזהירם בא . טטקומו. נודר איש כן קנה מן נודדת כצפור )ה( :אחריתו
 טכירין שאין רחוקות לארצות נודד טהיותו ומשפחתו 1by נין בארצו ]לשכון[לאדם
 להודיע שבא לפרש כנוכל אחרת. בארץ pnp טהון בארצו חרבה פת לו טוב כיאותו
 כצפור אטר לכן פ'( כ"ג )שמות וגו' הגר נפש את ידעתם ואתם ע"ר הנר נפשענין
 שנפל הצפור מטו גדול בצער 178[ ]5 שרוי כי עליו חטוף כן על וגו' מקנהנודדת
 גורדת כצפור שנהיה[ ]אותנו להזהיר שבא לפרש ונוכל ואנה. אנה הולכת והיאקינה
 טמקומו נורר איש להיות לו יש כן בניה על רחטיה נכמרו כי מיד אליו וחוזרתמקנה
 פובה זו ואזהרה ביתו, אל תשובתו תהיה ותסיר בו שתלויים ואשתו בניו אתשיזכור
 ופ"ג י"ג פרשה תלים אנדח ע"ר הולכים הראשונים הפירושים שני אבלהיא.

 נופלים אם אלא כן אינה זו היונה כי כיונה אטר ולא כצפור אמר שלפיכך שםשרורש
 הזו הצפור אבל לב אין פותה כיונה י"א( ז )הושע שנא' לטקוטה חוזרת והיאגוזליה
 הגינה ובמס' החס. כראית וכו' למקומה חוורת אינה עוליה נוטלים אם אלא כןאינה

 כצפור אוטר הכתוב עליו התורה מן שפורש ת"ח כל אמר לקיש בן יהורה ר'ספ"א6
 טעצת רעהו ומתק לב ישטח וקטרת שטן )ס0 : ממקומו נודד איש[ כן קנה מן]נודדת
 וסיכה טריח נהנה הוא כי שמח לבו ערבה נקטרת ויריח טוכ בשטן שיסוך מינפש.
 צריך זה נם זה כי בעבר נפש טעצת יותר רעהו מתק טוב כי האחר טן השניםופוכים
 נמתיק יחדיו אשר ט"ו( נזה )תלים כמו טתק ופעם רעהו עצת עם עצתו יחדלהמתיק

 ולא יתלבנו לא הרברים כל כי הנכונה העצה ולבחירת לאטתו להוציא כדיהדיק לעכוב וחטוץ מתק ההשאלה ע"ר ואמרו נפש6. מעצת רעהו עם סוד ומתק וטשפפוסוד
 ושלא בתחלתם מהם דברים יש והנה במהון בהם המהשבה בעיון רק נכון עליתבררו

 יערב להוסיף צריך כאן 6 השמרון. שטור כ"א ע"פ מ"ח גפיסקא ככמר. בכ"י1
 למה הינהו 7 להראב"ע. במיוחס עי' 6 ע"ב. ט' 6 ע"ב. נ"ב פנכה 4 לזה. בחמה או6

 דית. את שמחמיץ ריין אשרי חמוץ אשרו ע"א: ל"ח בסנהדריןשאטרי
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 לכל קיא[ ]כן על יחמץ סרובה נטן בעטדו היין וכן יטתקו זטנים עליהם ובעבור ז[קרבו
 בעצת והחברים הרעש מתק בן הלבמת לשטחת וקפרת שמן כש 9 פ"א וחטוץ. טתק 1עכוב
 ואהבת י"פ( י"ח )ויקיא ע"ד נפשך אל5 נותן היית כאשר פובה עצה להם שתתןנפש
 כ"א( מ"פ )יחזקאל מנחלה תפילו אשר וכמוהו ב' נטקום נפש טעצת ום"ם כטוךלרעך
 הלבנות טשמחים וקפרת שטן כמו פ"א י"ז(. די )ויקרא הדם טן אצבעו הכהןופבל

 טתק כן בתבה כשטניחים ]טאשר[ בהם טשמחים יותר בהם ומריח סךכשאדם
 שינלנה מכלי וזוהר[ מתוקים ופעמים נחותים דברים פונים דברים לרעהו האוטררעהו
 לו טוב בדבריו לו וטטתק סק-בו שתבירו סי נפש טעצת פי' ז"ל ורש"יאליו.
 מתוקים שיהיו מעשיו הטכשיר רעהו וטתק ר"א יועצתו, יתנפשו סמה נפשטעצת
 חזר רעהו וטתק שאטר ולפי עכ"ל. לבו תאות ממלא שהוא סטה הוא פובלהב"ה
 קרוב שכן פוב אידך ביום תבא אל אחיך ובית תעזוב אל אביך ורעה רעך ר(ואמר
 תצפרך אל אתיך לבית כן עושה אתה ואם תעזוב אל אביך ורעה רעך רחוק.סאה
 טשכן עשות פונ כי זה לפי ורע ריבך את יריב הוא כי להצילך אירך ביוםלבוא
 ענינים נ' להזהירנו ובא ביניכם. קורבה אין כאלו רחוק מאח שתרצה קרבה איזוקרוב
 שהיה לפי או דברים ט ירי על באה החברים עזיבת כי רעך תעזוב אלהאחד
 הפוכ והחנר רבר %א טתרעם שאתה לפי או לך שחפא לפי או ופסק לךספיב
 חפא אם וכן יעזנפ לא טלהפיב פסק אם אלו דנרים ג' בעבור רעהו את יעצבלא
 ואם בחנם עליו יתרעם שלא טאלו אחת לו עשה לא אס כ"ש להפאתיו יפלחלו
 הה"ר רעהו עם לעשות נצפווה כאשר עסו יעשה חבר לאניו והיה חגר לואין
 אנשים כי כמו אירך ביום הבוא אל אח7 ובית השני הענין תעצב. אל אביךורע
 באידו ורעיו אחיו את יעציב שלא הדבר ופעם ח'( י"ג )בראשית אנחנואחים
 קרוב שכן פונ הם והענין סולו. לרוע היום לקשה שונאים אדם בני רוב כיועור

 פוכים יהגר הם לפעמים כי חברים שנקנה בזה הודיעם לעזרתך רחוק סאחלאהבתך
 ורע רעך גרה' א ובטררש מאח. פוב דבק כ"ד(וישאוהב )לעילי"ב אומר וכןועאמהאחים
 אבותיך, ואלהי לאלהיך לך אלא אחרים לאלהים לצעוק ותלך צרתך ביום תעזוב אלאביך
 הקב-ה קרוב שכן פוכ הבריותי, על תכבור שלא אידיך ביום תבוא אל אחיךובית
 בו שנאי קצב ישראל, בני נתוך ושכנתי ס"ה( כ"ט )שמות בו שנא' שכ!נקרא

 רחוקים שהם הבריות מאחיך רחוק טאח קוראיו, לכל י"י קרוב י"ה( קב"ה)תהלים
 להזהיר הפסוק ופעם טטש אחיך ואחיך אחד ענין הפסוק כל ו"'ס6 אליהם. כשתצפרךלך

 ויותר שייעהו והם לפניהם ילך אלא אביו ורע רעהו יעוונ שלא ואידו צרתו בעתהאדם
 קרוב שכן פוב כי המרחקו אחיו בית ~1798[ סלנוא[ המקרבו שנן ]בית מלבואפוב

 כשההיה אנל קיונ שנן פונ צחות נדרך וי"ס7 המרחקהו. רקק טאח לאהנהושטקרנה7
 ושמח בני חכם )י04 : י"ז( י"ז )לעיל יולר לצרה אח כי הדבר הוא רחוק סאהפוב
 ישמח לבך חכם אם בני י"ב( כ"נ ~עיל כבר שאטר מה שיד דבר* חורפי ואשיבהלני
 משכיל ושן אם כן על ארם בס שיחרפוהו אניו על ערם הכסיל הנן כי אני םלבי
 שתר רעה ראה עתם )יב( : בשער אויבים אא ידברו כי והנן האב יבושו לאאז

 טמנימ. אינם המחגר דברי זה בלעסי כי לתקן נראה כן עקום, וכי בכ"י1
 תקי. קנ שי 7 רלב"ג. ע" 8 חכירות. גכ"י 6 מצאתי. לא 4 את. בכ"י 8 מאירי. עח2
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 ילמדינו כ'(. כקו )ישעיה ועם יעבור עד רנע כטעפ חבי ע"ד נענשו. עברופתאים
 רשת ראה ערום פ'אק ונענשוי. רעה באותה עברו פתאים מות אחרי פר'רבינו
 קח רג( : ונענשו עכירות יעשו פי' עברו פתאים אבל מעשותה מסתרהעבירה
 השלישיי בחלק זה פסוק פירשתי כבר חבלהו4 נכריה ובער זר ואו כיבגרו
 הערבות רעת ראה הערום כי שלפניו פמוק עם "שרו הנה כפלו ואולי תמצאבקש
 ויצב~ם בגריהם שלקחים ענשם4 ומה ונענשו עברו פתאים אבל ערב מלהיותונסתר
 אולי לו. תחשב קללה השכם בנוקר גדול בקול רעהו מנרך )יד( : להם אשרבל
 הסלה רעהו מנרך אפי' הערב כי לך לומר שלפניו פסוק עם קשור זה פסוקנם
 יועיל לא השכם בבקי מעם תה הערב ער מהבקר בזה טלאכתו וכל גדולבקול
 הוא או לוי תחשב קללה פעם וזה בידו מעותיו המלוה יניח לא זה בעבור כילו
 תחשב קללה ולבסוף שיערבדי כדי השכם בבקי הערב רעהו מברך הלוה, עלחמר
 רב אתי כי בערכין6 "צ בפ' בירו. הנמצא כל ויקח ימשכנפ הם6ה כי לערבלר
 גרול * רעהו דטברך משום וגו' גרוע בקול רעהו מברך דכתינ מאי אמ'דימי
 יתב נפיק למחר קטנה ופרחו לאושפווי ראיקלע מאן כפן אלא לו תחשבקללה
 ופולין אינשי ושמעין קטאי מרח דהכי לפלרא נינרכיה רחמנא ואמרלשוקא

ואנסיי
 אדם יספר לא לעולם דל6 מ"ש ע"ד זה פסוק טעם כי לפרש ונוכל ליה.

 שלא להוד,יר שבא לפרש תכל נם רעתו. לידי בא פונתו שמתוך הבירו שלנפובת
 )בראשיות כטרייא שלום לשון ברכה ומצינו שיתפלל ער לחבירו שלום ארםיקדים
 פשק דורש בלק פ' ובתנחומא ש6ם. לו נתן פי' פרעה את יעקב ויברך י'(ס"ז
 משלו וישא וי( כ"נ וממדבר שנאמר רם בקול רעדי מברך שהיה בלעם עלזה

 מרעש ואשת פריר ביום מורר דלף )סו( : להחפיאם יעץ וסופו קול נשיאותלשון
 וטפפפפת הדולפת הגשמים פיפת והיא "'ח( י' )קהלת הנית ידלף טגו' דלףנשתוה.
 כן נקרא סגר מג" סגריר ופעם ופרדינן וינרשום ותרגום טגרש כסו מורדופעם
 וארמי עבר בלשון פורר מלת והנה ]בבתיהם[ נסגרים אדם שבני לפי הנשמיםסם

 כסו הפסוק ופעם הגירושים, טיפין בפעם קרוביםוערבי
 הר*

 אנשיו סנרש בבית היורד
 : נשתוה סדינים אשת כן ראשיהם על יורדים וגשמים גם לחוץ ונצאתםמחוכו
 ואין ברשתה שנפל סי כי ]זה[ לענין היא שוה יקרא. ימית ושטן רוח צפן צופניה)סם(
 ולצפנם הרעים טעשיה לכסות החושב רוח צפן צופניה והלא ומבחוץ נבית נחתלו
 כסו יקרא ימיפ ושמן לצפת יכול שאינו רוח כציפון הוא והרי הדבר בירו יעלהלא
 ויאמר ישיא עצמו השטן כי להסתירו יכול אינו שינו ביר רע ריחו שמן היהאם
 תקרא משם חדרים בחררי צפונהז שר,יא אע"פ הזאת האשה כן ריחו ירי עלהנני
 הפפוק ומשפת שנים בטקום עוטרת צפן מלת כי והמ8 שתה. לרואות הבריותכל

 רעהו. פני יחר ואיש יחר בברזל ברזל )יי( : יקרא אשר שש שמן וצפן רוח צפןשפניה
 לפיות החרא לשייש בפרזלא פרולא תהנום וכן הי( נ"נ )תהלים חרה חרב מג9יחר
 עם זה חמצים המשאם ת"ח עפי כן בברזל ברזל שמתחדדים כשם דחבריהאפתה

 הילמדם. גוף טחברס לפגי חיה ואולי זח ע"פ מדרש בשט זו ששח מצאתי לא1
 לשון שישי יקצת ע"ש כ"ז 6 עיטש. בכ"י * ח"ז. כ' לכתוב לעיל פירושו ע,, 8 רש"י. עי,9

 מאירי. ע" 8 צפניות בכ"י 7 שם. 6שם.
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 חנינא בר המא ר' אסר פ"א! תעניות בתלסור והו"ל בנה. זה מתחדרים בהלכהזה
 אף תבירו את מחדר אחד זה ברזל טה לך 6מר וט' יחר בכרול ברזל דכתיבטאי
 סכין אין ס"ה פ' בב"ר וכן התם. כדאי' בהלכה חבירו אז טתרר אחד ת"חשני

 ברזל שנא' בחכירו אלא משתבח ומיה אין כך חבירתה של בירכה אלאמתהדרת
 עליו נתיחדה רעהו פני יחד אבינו יעקב שעטר כיון יעקב זה ואיש יחרבברזל
 לחכמה9 בפרפראות ע"כ. עליו נצב ,.י והנה י"ג( ביית לבראשית שנא'השנינה
 מ'( כייז מראשיתי בו שנאי עשו זה בברזל ל'אה ז'לפה ריחל ב'להה פפריקוןכץ"זיל'
 ב'( ב"ו להוקאל החרבה אמלאה ]1796[ שדרשו8 מה ושיד תהיה חרבךועל

 תרעוטות ביגיהס יש אם וגו' יהר בברזל ברזל כמו וי"ס4 זו. תהסלא זוכשתחרב
 פני פעם וי"א ריזרעומות. ותסור פנים אל פנים חבירו את האחד יוכיח מזהזה

 יחד בברול שבריל כסו הפסוק וענין לו היה לא ופניה י'"( אי )שיא מנוירעהו
 : הבריות עליו יהרנזו הרגזן כן ]ר'.לן רער1 כעם בעטר ויכעס יחדד[6 האדםוכן
 בר חייא איד סעברין6 כיצר בפי יכבד. אדוניו ושומר פריה יאכל תאנה טצר)יח(
 בה מוצא בה שממשמש זמן כל זו תאנה מה לתאנה תורה נטשלה למהאבא
 כי הענין וביאור פעם, בה טוצא גה הונה שהאדם זמן כל הורה דברי כןתאנים
 על עומד אדם אין תורה דברי כן אחת בפעם פירותיה מתבשלת אינהדיוקנה
 מתוקים פעמים ימצא ופעם פעם ובכל נהם להגות צריך אבל אחת פעםעיקרן
 לפהק פכל לתורה טשל תאנה שמפרשים רז"ל דברי ולפי צופים. ונופתמדבש
 חרב כי שנים שנים ללמור לתלמידים הזהיר כי שלפסו פסוק עם קשור זהפסוק
 פצר כלומר פריה יאכל תאוה טצר אמר ע"נ א'( נ' )ירטיה ונואלו הבדיםעל

 אדניו שומר נם ינבר אדניו ושומר 6 וסמך פריה יאכל וכשורה כרת תורהתלמוד
 מי העבר אסרוז כבר כי ]יכבד[ ילךעמולשמרוולכברו לנרואלא *שלאינידגו

 יאכל וכברו העגה בא א"כ כעבר חשוב עבר מבלי ההולך והארון עבי לושאין
 כי ורשעם האדומם אדק קב"ה זה אדוניו ד"א8 מדה. ננד טרה ינבד כי הכבודפרי
 יכובד השם מצות ששומר אדוניו שומר כן ותאנים בסרים יאכל תאגה נוצרכס

 תאנה טצר דצ"ה הנשיאים9 ויקריבו נשא פ' תנחומא ובעוהיג.בעוה"ז
 נפשו ופתן ינע שארם טה בכל אלא נריה כל שכר מקפח הביה ואין פריהיאכל
 בית בנה ע"ה שלמה הרי תאנה טצר נאמר לנך שכרו מקפה ~nrrs אין הדברעל

 נקרא שיבנה שנתןדודנפשו ובשביל וינלהו אתהבית י"ר(ויבןשלמה לם"אי' דכתיברמקדש
 קפח לא וט' נשבע אשר עפהו כל את לדור "'י זמר א'( קל"ב )תהלים שנא' שמועל

 לשלמה לדוד הבית חנוכת שיר א'( לי לשם שנא' שטו על נקיא אלא שכרודנ"ה.
 הזאת תאנה מה במדרש10 פריה. יאכל תאנה פצר הוי לדוד אלא כאן כתיבאין
 מה אלא פנים שלהם מים "צ וכי לאדם. הארם לב כן לפנים הסנים כמיםיפ( : המתגבר כמעין שנעשה ער ויום יום בכל וכן ]...,[!' מוסיף ומחר מעפ מלקפהעם
 מראים בהם ומסתכל בכלי פתנן אתה אם חנירך( גלב שיש טה סגין קאתהמים

 כן לתקן נ"ל 6 ומאירי. יחייא אבן ע,, wttp 4. ו' מגלה 8 משא. ע,, 9 ע"א. ד1
 על 9 יחיש. אבן ע., 8 המשלים. בספרי א מניאתי לא ז וב'. ע"א 3"ד 8 יחאא. אגןע"פ
 הערות ע' זה, מאמר חסר שגידט גמדרש אכן משלי מדרש על כ311ת1 10 .כלות. גיור וקויפסוק
 טוסייך ומחר מרא ליטר ורום mvw בן כמו: שלט טאמר המר פת 11 שם. ממבערחריש
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 בטש דאבים ד"א1 חבירך. שבלב טה סבין אתה רעת בך יש אם נך צותךלך
 ואם זעופה הפרצוף ימות ימצא סמו ט,עיף ואם סמם פרצוף רמות כנגדויראה

 כ4 אוהבו אם שונאו תבירו אם יבחין טשם האדם לנ כן צהובה שצאנהמצהיבים

 טסטר ד"א8 לשונאם. רק שנואים ולא לאוהבם רק אלא אהובים9 אינםהלכמת
 המצאנה לא ובהפרדם ביחד שהם בעור אלא אינה כי לזה זה הבריות רובאהבת
 כטים ר"א4 עליהם. עומד הארם נעור אלא במים נראה הפרצוף דמות איןכאשר
 יחרוץ אשר לגל עצמו לארם האדם לב כן הטים יסור כסו יחפוץ אשר לכלבקל השהי ישיונל יסור יסודות בד' אין גי ענר ולגל צד לכל ופונים טתחלקיםשהם
 כמו לפנים הפנים וי"60 הטוב. לררך הממון ואשר" לו נתונה הרשות כיימם
 רוצופפש האדירים המים כמו כלומ' י"ח( י"א א' )שטואל לה היה לאופניה

 הארם לנ וכן חמא בעלי תערובווז כן בהם שנתערבו אחרים מים בעבורוהמברים
 מה יודע הארם בפני כי להורות הסמוק פעם ד"א כטוהו. רגזן אחר לארםהרנק
 טאירים בפנים בשטחה טקנלם ואם לו און יקטץ לבו אדם בנב טעם אםשבלבו
 לכיהון היכנא לחד חד רטין דלא פרצופי והיך מיא דיך גום ותר תטים7.ונלנ
 לא הארם ועיני תשבענה לא ואברה שאול )ט( : לתר חד רטין לא נשאדבני

 העולם ]כל[ לו היה קין הנה בידו תאותו וחצי העולם טן יוצא אדם אין אחדל8תשבענה.
 ההולך כי בחלקו לשטוח האדם לו יש עזכ הגל את שהרג ער עש שבעהולא
 כאשר יצבע לא עולם טטערני יראה אשר כל ]1808[ להתאוות עינו טרא*תאחרי
 אברון ובא לקבר כתויים ואברון שאול כי המתים מלקבל תשבענה לא ואברוןשאול
 אטר העב זקני עם אלכסנררוס בטעשה תמירי סם' ובסוף ואתנה. אתנן כסוואברה
 אוויה חרא טלגלתא ליה יהבו סידי לי הבו השיננא טיחשב אנא מלנאלהו

 האי Wb' לרבנן צ'ל טתקליה הוה לא בהריה דיריה וכמפא דהבא לכוליהתקליה
 שקלי הוא רהכי ממאי א") שבע קא דלא ודטא רבישרא דעינא גולגלתאאטרי
 : וע' תשנענה לא ואנדון שאול דכתינ תקלא לאלתר וכסייה ופראקלילי
 המהקט מהללו לפי לפרש עכל טהללו. לפ* ואיש לוהב וכור לכסף טצרף)כא(

 הספק וטעם הבריות בין צחו שמשבחים המהלל לפרש ופכו הבריות משמשכה
 שמשבח המהלל לפי איש כל יבחן כן הזהב זוקק והכור הכסף מצרף שהצורףכמו
 רפדיקים מהלל ואם ונליעל רע הוא גם וכליעל רע איש כל מהלל אם הכריותבו

 את הלל רעות מדות בעל אחר שאדם ואטרות וחסיד, צדיק הוא נםוהחסידים
 שמא כי בוכה אם והשיב תלמיריו ושאליהו בכה אריםמו כן וכמוטעאריפפו
 המהתו לפי האיש יבחן גם ע"כ. אותי הלל ולכך שוים והוא אני מרהבשום

 דוריות שרוח כל ז"ל1' מ"ש ירעת וככר רע, ואם טוב אם הבריות אוחושמהללים
 הששקט פעם ו"'מ19 לאו. שוסע אתה הן ומכלל הימה פחה הטקום רוח היטהטחה
 לשדוף צריך איש כל כן והזהב הכסף וזוקקים צורפים והכור שהמצרףכשם

 אותר. בכ"י 6 רס"מ פיף8 ע,, 4 ע,,,"8 8 צהובים. בכ"י 9 חוקה. ספר ע,,1
 רבה קהלת 8 ל"ו. בשטח ש תמס לב לבו ש אז שנ"ל נראח 7 לראב"ע. במיוחם עם6

 1צ וי יעעענפאל טהרורת הפילוסופים במוסרי 16 ע"ב. לגב 9 רס"ג. פי' שי' י"ג פ'8"ז
 רם"ג פ,, ע,, 19 גהץ. ט' ר"ג פ"א 11 לסקראפ.סעחס
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 כא-כז כז,משליצ16
 להוסיף ישתדל הטעשה על יותר השבח שאם הגריות % אותו שטשבהיםהטהלל
 גהילה. לטעלה שהגיע ]מי[ וכיש מהשנת יותר או השבח כפי הטעשה שיהיהכרי

 שמע אחד ויום הלילה רביע עד ללמוד רניל היה אומות מהמידי אהד כיואטרו1
 עד ללמוד והשתדל הלילה הצי עד שלומד ]הוא[ ןה לחכירו אוסר אהדלארם
 : בי r~NW טסה שיקלסוני ומעצטי סבוראי אשש לא איך ואמר הלילהחצי
 אולחו. טעליו תסור לא בעלי הריפות בתוך במכתש האויל את תנפוש אם)כב(

 הנקרא והוא הריפות בו שכותשין אסותא רדל2 בלשון הנקרא הכלי ד"אהמכתש
 ונקרא עליק שהוא לפי כן נקרא בו שכותשין היד הוא והעלי דייסא רז"ל8נלשון
 פ' )לעיל ע"ד להזהירם ובא דוכנא רדל*בלשון

 ה"
 כי ישנאך פן לץ תוכח אל

 האויל כן ולא כתישתה ע"י קליפתה תסיר הריפות כי הארל6 על להכותהתוספת
 תכה לץ וייראו ישמעו והנשארים להענישם כרי הוא האוילים מיסרים שאפומה
 האויל את תכתוש אם שלמה אטר נח פ' בתנחוטא כ"ה(. י"פ )לעיל יעריםופחי
 את שוכח לו לשטת השבפ את טעלה שהוא עם האויל את סכה שהוא סי%'

 כן ואע"פ השנייה את שוכח הוא עולה שהוא עם בעלי הריפות נתוךהראשונה,
 שית צאנך פס תדע ידע )כ0 : השירים8 שיר מדרש אולתו. מעליו תסורלא
 האדם ינקש שלא ללטר ובא בזה זה קשורים פסוקים ההמשה אלה כל לעדרים.לבך

 ומשתה, מאכל להם להכין בהם שים דעתך כל צאנך פני תדע ידע אלאגדולות
 לי הם נקל ודבר עשיר אני תאסר ואל ונהילה, בנחת לנהלם לעררים לבךשית
 כסף טלכים ספלה להרבות ואינע אניחם הזה הצאן 4 יספיקו מה או הוההצאן
 עתה לך שיש והתוקף החוסן דור. לדור נזר ואם חוסן לעולם לא כי )כד( לאחהנ
 לדור שיעמוד בפוה אינך ראשך שעל והעדות הצר וגן לעולם שיעטור בטוהאינך
 מקרה עליהם יקרה פתאום פתע נדולים עשירים כמה רואה אתה לפעמים והלאדור

 הרים. עשבות ונאספו דשא ונראה חציר גלה )כה( שעה: לפי סהרהארדווששו
 החציר ויכה רוח בהם יבוא אולי נראה והדשא שהחציר רואה שאההבשר

 ]ונאסף[ מט' הרים עשבות ונאספו פעם וזה פתאום פתע שינרתדש עדוהדשא
 הדבר מצוך אצי כן על י"0, ה' לרמיה אסיפם אסף י'( פ"נ )ישעיה ונילשסחה
 שדה וטהיר ללבושך כנשים )כו( : הועלת % ותמצא צאנך פני תדע ירועהוה

 שדה. סחיר ומהעתודים טלבושיס ]1806[ הכבשים מצמר לך שיהיהעטורים.
 חלב ודי )בו( : שרה בהם לוקח דוי מהעחורש עושה שאתה שכרובטררשז

 ומאנל למאכלך די מחלבם לך שיהיה 4עחתין. וחיים ביתך ללחם ללחמךענים
 לבו שישית סחורה לכל וה"ה בצאן הטשל ואמר לנערותיך. וטוון ופרףביתך

 הצאן שטירת השוו נ"ל הראשונים אצותיה טקוטות בכסה סציט וכןלשוטרה
 והצאן רכים הילרים כי י"0 ל"ג )בראשית בפסוק אביס יעקב הבניםלשטירה
 ש4ם ואת אחיך שלום את וראה נא ל י"ר( ל"ו קצם ובפסוק עלי עלותוהבקר
 ל"ב )בטדבר ראובן וגגי גד נגי וכןהצאן

 פ""
 וערים פה לטקסט נבנה צאן גדרות

 ע"ב. ל"1 ברטת 8 עוב. ע"ז שבת 9 לבן. החכם טצות ש' חפניהם מגחו ע,,1
 השירש נשיר מצאתי לא 8 האחל. את להטת הועלת אין גי צ"ל אולי 6 ע"ב. ע"ז שבת4

 לקמן. שהגיא ע"א *"ד הילין חז"ל דרשת על שטאחו וגיל רשיי, וע" ליתא טשלי בטדרש 1ר"ח.
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 וצרת ומחיר לבהציך יהיה כנשים סניזי ללבושיך כבשים הדפי כשי בפ'לפפנו.
 ורי שרה ויקח עחודים ימכור ואל עתודים ויקח שדה אדם שכור לעולםעבודים
 ולחם ~חמך ביהן שבתוך ופלאים גדיים מחלב שההפרנם לארם רי עזיםחלב
 נרטן דרב כריה זומיא סר אמר לנערותיך והיים ניתך ללחם קורם להמךכיתך
 לאסל נט את ארם ילמר שלא ארץ דרך תורה למדה טכאן לנעתתיך חייםתן

 עניינה הזאת הפרשה כל ויים8 מות. אחרי פ' נתנחומא ואיתא ויין1בשר
 דמועה כמו ונהילה בנחת הארץ עם את SnsS רועים הנקראים רמלכים אתלהזהיר
 עמך כצאן חית וע"ר לאת עמהם והולך מטחות מי על צאנו את המנהלהמוב
 אדם בני להזהיר הפרשה ענין וי"ט' צאן. והעם רועה הטלך כי כ"א( ע"זלתהלים

 וטסן לעולם לא כי לעוה'ב טעוה'ז הרחוקה לררך צירה להכין מעשיהםשיפשפשו
 ונדע דרכת שנפש כחי המיתה עם לזכור לט יש ע"כ מא אחריהם שאין חייםאין
 הפרש כי בהמוט נפש צדיק ירע י'( "'ב )לעיל ע"ר הבהמית לנפש רמז צאנטפני
 אומר הכתוב מה ראה לרשע, צדיק ביןיש

כח.
 רורף שאין אע"פ הרשע כי יבפח. ככפיר וצדיקים רשע רורף ואין נסו)א(

 וצדיקים ההרד דבריה כסו לברח יושב אלא גן איט הצדיק אבל נס הואאחריו
 רשעים אחרית מ"מ הפעמים רוב אבל נהפך הדבר שלפעמים והע"פ יבטחככפיר
 בלשון היפיר הגיר הזה ופסוק גהבא[. העולם על חיים צדיקים ואחריתלפסיון
 יבמה ככפיר וצריקים באומרו יהיר נלשון והרנים רשע רורף ואין סו 3אוטרורכים
 הצדיקים כן כריה משום ירא ואיט והבהטות החיות כל על סלך שהוא הכפירכסו
 השור שור לי ויהי י'( ל"ג )בראשית כמו דנין שם רשע מלת פעם לפרשונוכל
 ~yw יהללו חורה עווני ד'( יחוב בסטוך אוטר הוא וגן נסו לשון עליו טפלש"כ

 שריךי כן יורע סבין ונאדם שריה רבים ארץ בפשע )כ( : נם יתגרו תורהושומרי
 ב,שוטרין פשיעה ז'ל6 כדברי פשע דבר כל על ח'( כ"ב )שטות כטו נפשעתפפ
 שחר אחד כל רבים שרים עלירנ כשממנים סדרם בשמירת פושעים הארץ אנשיכי

 עליהם כשמטנים אבל פי' יאריך, כן יורע מכין ובארם לבם. חלק כן עלבשררה
 וי"מ5 רכים. בשרים אובר שהוא כמו פובים ימס יאריך כן יודע טנין אחרשר
 הודא השר שיהיה שלישיות טרה ודהיה ז'( כ"1 )במרבר צלפתי בנות כן מבז'כן
 טשה[ ישמיח עשרות ויצרי סאות הצרי אלפים שרי והלא תשאל ואם נו. ויורעסבין
 סהחשונש משה שנפל ועשרות וחמשים ומאות אלפים שרי מפרשים ראיתי ע"כ היורבים

 או נעריו ש ענריו איש אלף ידם שתחת מאותם העם על שרים אותם וטינהשכישראל
 שרים עליהם להוסיף דיצרך ולכך עשר שמם וטספרם שכפים ראשי היו אולישכיניו
 רדל' אבל מעת חשבון סך טטלם ועלה ועשרות וחמשים מאות ידם שתחתאחרים
 ג"ש י"ח )שטת משה אל יביאון הקשה הרבר שכל כסן וסייט כן פירשולא

 ללגלג. עיי * ח,. גי לירמיה ורדתן כש"י ע" 8 מאייי. ע,, 2 ע"א 8"ד "ילק1
 רעסלק )טס' גטכילתא שאיתא למוז שגתו 7 סעדיה. רגנו פירוט עח 6 ובכרם. ע"ב צ"ד ב"מ6

 טאדי רג מסררם חית וא"ב מאות, ושש אלפים ושטנת רבוא שפע ישראל שרי כל נמצאופ"נ(
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 ואין סוחף טפר רחים ועשק רש גבר )3( : יאריך כן יורע מבין ובארם מתקייםהרי
 יאריך בן יודע מבין ובאדם שאמר לפי . שלפניו הפסוק עם קשור שהוא י"מ1להם.
 אע"פ נדולות ומבקש נחלקו שטח אינו כלומר רש נכר הזה השר ואם לומרחזר
 העולם כל עושק ע"כ שביעה מכלי התוספות' מבקש כי תועלת בו אין לברושהוא
 שם על דלים ועושק ואמר ועוקרהו הזרע .שטועיך והשופף הסוחף כמפר הואוהרי
 העניים על העמ,לחמול ראוי פ"א2 נ'(. ט"ו )ישעיה קטם ופחני כמושפם

 הוא ואם העני ומרירות העני נפש יודע הוא כי ארם בני משאר יוהר18181[
 לשנה לחם ואין סוחף למפר רומה הרי רעים ועהצק רש גנר הא ' כי בהשךעוותה

 עשו שלא לחם ואין ואעפ"כ תבואותיה להרבות ראוי והיה מרוביםשפפרותיה
 עושק שהיה דע רש נבר כשאתה הפסוק פעם פ"א9' כלום. שנה אותההתבואות
 זה בא שלו את נפלו ]אחרים[ אחרים של את נופל ,הוא טרה כנגד טרהדלם
 אותה שעקר אלא 'התבואות הרבה שלא דיו לא ' סוחף כמפר זה הרי זה אתואבד
 עליו שתבוא עונשו רש;'1ג1' גבר הפסוק פעם לפרש וטכל לחם. ואין וכלסכל

 מהשמים המפר כי לחם ואין סוחף מפר הה"ד שעה מהית לו תשאיר שלאפרעעת
 : שופף גשם י"א( )י"נ באומרו בנשם הפורענות סכנה יהוקאל ומצית מהשמיםוהנזירות
 זה ברבר הארכתי כנר בם. יתגרו תורה ושומרי רשע יהללו תורה עוזבי)ר(
 זה באי ביארתי ושם במריעים תתחר אל במזמור שחברתי תליםבפי'
 הדרכים באהד הפסוק ונפרש תמצא בקש בעוה"ז ברשעים להתגרות מותרדרך

 רשע יהללו נסורים צדיקים שאינס אלא ומיה הם אפי' תורה עוזבי שם.שכתבנו
 אבל להם להרע יוכל כי מטנו יפחרו כי לו משחקת ושהשעה לרשעמחניפים
 לא כי ברשעים בם יתגרו התורה כל ששומרים גמורים צריקים שהם תורהושומרי
 ]אותם[ שומרים חמורים צריקים כי להם משהקת השעה אפי' להם להרע הרשעיםיוכלו

 להתגרות שמותר הררכים מן באחר ]מתגרים[ מ"מ רצונם עושה השם כי שמיםטערכות
 10( י"א ~עיל אומר הכתוב ועלו חנף נקרא בהם מתגרה שאים ומי בסה"כברשעים
 כי האחר דברים בם מחנף פוב הפסל העובד כי אמרו4 רעוע. ישחית הנףגפה
 הצלם עובר גי והשני השם מנאצי צלמים כמה עובד והחנף אחר צלם עונרהוא
 טפורסס רשעו הצלם עובד כי והל הבריות דעת טננ והחנף הבריות דעת טנבאים

 משתבחין נטומא דשבקין הפסוק ותרגום דעתם. ינשב והחנף טטעונשמרים
 יבינו לא רע אנשי )ה( : דיתובון בהון מתגרין אורייתא דנפרין ואיליןברשעא
 במשפפ זי(, 1' )שם בבנים אבינה כפעם יבינו פעם כל. ינית י"י ומבקשיטשפפ
 לב טתנים שאים טשפפ ינטו לא רע ואנשי י"ד(, ג' לשעיה יבוא כמשפפ י"יסמו

 כל יביט י"י טבקשי -בל הרע מדרכם לשוב כדי בה להתכוק לבוא העתידהלפורעטת
 אדם בני כשבאים משפפ יביט לא רע אנשי ד"א6 לאחריתם. טה יניטטחחלתם
 רק ועיון מחשבה טבלי הדין והותכין פענותיהם לשמוע מתנונמם אינם לריןלפניהם
 יחתכו ואז כל יביע י"י מבקשי אכל רע ואם פוב אם בתחלה רוחם על העולה]כפי[
 כי "י טבקשי ואמר לאמהו, הרין להוציא רינין בעלי דגרי על ויחקרו6 ידרשו כיהדין

 הסעשח יחור ש' הלבבות הזבות 4 סעדיח. רפט עי' 8 האירי. ע" ב חוק21 ספר י,1

 ההקור. ידרדר בכ"י 8 רלכ"נ ע" 6 חטפה. אות הקמח בנד ומא 1כ1 דברים בה m~w 8888"י
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 6 ורע צריק בענין רגלם ונפיו טשפפ יבינו לא רע אנשי רבא הוא. לאלהיםהמשפפ
 כי ומבינים אל טקרשי אל הבאים וחבריו כאסף כל יבינו י"י ומנקשי לו 1פוברשע
 לי אלהים קרבת ואני כ"ח( ע"נ )תהלים בהם נאמר אבל' כרגע לשמה רשעיםאחרית
 טשפפ יבינו לא רע אנשי וייימפ ונו'. לישראל טוב אך לאסף במזמור שמפורש כמומונ
 שדי נשטה כי רבר מהם יתעלם לא הפובים אבל יבינוהו לא ירוע חק שהוא הדץאפיי
 הטצות אפיי טשפפ יבי% לא רע אנשי וייימ כל. יביט י"י וטכקשי פעם וזהתכינם

 כל יבינו י"י טבקשי אבל השמעעת המצות וכ"ש משפפ שם עליהם שנופלהשכליות
 עשיר. והוא דרכים מעקש בלמו הולך רש פוב )1( : מבתא כולהון מתביניןתרנום
 ארץ ודרה ]יני[ ררך ד"א* אחק5. קררך הדרך הולכין הררכים שני כי שנים לשוןררכים
 לעולם צרה להכין תניחהו לא עקשותו זה עשיר והרי לבריות ורע לשמים רעשהוא
 ע"י לעניו ]לח טכין והרשהבא

~btbn 
 בז תורה נוצר )ז( : רבה וצדה גדולים פרקלפע5

 ובני התורה לשמור יוכל לא לרשעים כשמתחבר ]הולל[ אביו. יכלים זוללים ורועהסבין
 בן לרשע לקרוא וייל6 דרשו ככר כי ברוך יצא לא ארור מכפן לומר אביו טכלימיםארם
 לטיוב ע"ד יקבצנה דלים לחונן ובתרבית בנשך הונו טרנה )וש( ז: רשע בן רשעצדיק
כ"1

 י""
 נ' ההלת ואומר ]1815[ ילנוצ8 וצריק רשע יכין

 כ"י"
 לאסוף ענין אן ולחופא

 ונו' הונו מרכה ,ש"ת משפפים פרשת בתנחומא האלהים. לפני למוב לתתולכפם
 רבית טמנו ואמול לגוי שאלוה מופב ואמר נכרי ונא ללוות צריך ישראל היהכיצד

 בנשך הונו סרבה צווח שלטה עליו והעשיר ]לת והלוה ברבית שלא לישראלטלהלוות
 ]שהוא שומעת שהמלכות אלא הוא דלים חונן עשו וכי עשו זה יקבצנו דלים לחונןותרבית
 וטרחצאות ורטוסיאות גשרים ממנו ובונה סמונו ונוטלת % ומתגרה הרבית[ אתנושך

 אילן כגון ראה ובפרשת יקכצפ. רלים לחונן הוי ושבים עוברים וצורכישבמרינה
 כנשין ואמרין לטדינתא ועללין ארימייא ובנזין לקרייתא דנפקין דמלכותאאפפרופיא
 תקנתו מה וגו' הונו מרבה הפסוק לפרש ונוכל וכו'. טצוה עמהון למענד רבעיןטסכמא

 פעם וזה הרבים את הגחל כדין רבים צרכי טס% שיעשה בתשובה לשוב רוצהאם
 כי טרה כנגד סדה תועבה. תפלתו גם תורה משסוע אזנו טמיר )ם0 : יקבצנו דליםלחונן
 שיתעכ בצרו תשוכנע גם יותר בה אשמע מה פעמים כמה התורה שמעתי כברהאומר
 שאין די לא לרבויו גם ופעם ערבית טנהה שחרית אחד סגפן שהיא תפלתוהשם
 משגה ר( : מתועבת תהיה חיוב דרך הסדורה תפלתו אפי' אלא בקשתו שומעהב"ה
 ישרים ומתעה שמשגה סי פי' פוב. ינחלו ותמימים יפול הוא בשהותו רע בדרךישרים
 כ"ו ~עיל כענין שול הוא בשחותו רע בדרךומוליכן

 כ""
 יפויך בה וצחת כרה

 טורד שאדם כמרה כי יפול בה טטץ חופר ח'( יי )קהלת ע"ר יפול כעטצאותרנום
 יוכל לא החכמים כי חכטים שאינם ישרש כמה יש כי ישרים ואטר לו4 מורריןבה
 נתחלה בלעם זה רע בדרך ישרים משגה דורש בלק פ' שחוטא להפעותם.ארם
 הצאן עם באה ורחל שהראשונים בעריות נהע ונדבריו בכשרות %העת הבריותהיו

 הברעת והפעה בלעם עטר פ"נ( נ' )שסות נעת שבע מדין ולכהן פ'( ש"ט)בראשית

 טאירי. עיי Y'D1 4 פירוש ע"פ להגיה כנ"ל 8 מאירי. עי' 9 לכן. שצ"ל נראה1
 צריק. בת"י ז עיט. נ"ב סנהדרין עי בעלימתה, פה פיט ז"ל מאטרת 6 לפרקלפין. בכ"י6
 ילבש. וצדיק יכין : איתא במקרא8

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



 4-י כת,טש1664
 לפ" יפול הוא[ בשהוהו דכתיב ]נפל בה שנתן בעצה הופעה שהפעה וכמונעריות
 חנם 4א( : התסי כדאית' ונו' ויאברם לטים טשניא כ"ג( י"ג )איוב ההזר הב"ההפעום
 עשתה חכטתו כי חושב נעינו[ חכם שהוא לסי יחקרנו. סבין ודל עשיר אישבעיניו
 בעיניו. חכם שהוא דנר נאותו אפי' להקרו יוכל מכין ודל הזה החיל אתלו

 וכאשר התלטיר זה יהקרט סבין ודל הרכ זה עשיר איש בעיינו חכם אגדה9וטדרש
 לסרתי תורה הרבה החכם8אטר

 : טטלם יותר ומתלטידי טחברי רותי טרבו~
 רבה צדיקים[ ]בעלוץ אדם. יחופש רשעים ובקום תפארת רבה צדיקים אלוץ)יב(

 בידו הנטצא לש54 נכאתו בית יחפשו כי ארם יחופש רשעם ובים בעולםתפארת
 ובא התחפש טגז' אדם יחפש פי" ר"י והחכם ונו'. רשעים בקום אומר הכתובוכן

 לטשים ארם בני בי תפארת רבה צריקש נעלץ כלומר ל'( כנב )ט"אלשוחטה
 ולובשים מתחפשים אדם בני רשעים נקום אבל ולתפארת לאטד יקריםמלבושים
 לקחת הם עשירים כטה לוטר פה בהם ישלחו ולא עין בהם יחם שלא נדישקים
 הנס 4'ה( בי לרמיה ע"ד ירחם. ועתב ומודה יצליח לא פשעיו טכסה 4נ( :מפנם
 ירוחם ועחב מורה אנל כתשובתו יצליח לא ע"כ חפאתי לא אסרך על אותךנשפפ
 ואיש דרכו רשע יעזב ז'( נ"ו )ישעיה כאמור ניהנפ של מדינה ומצילהו ירחטהוהשם
pvנמחל ולא סיד שהודה בעבור לרוד שנמחל ורור טשאול ולמר צא וט' טחשטתיו 

 וכבר שאול מחפא גדול דוד חפא שהיה ואעפ"י סיד הודה שלא בעטרלששל
 פשעיו טכסה פ"פ בב"ר הסרבנות. עם קמן ולא ההוראה עפ גדול חפא איןאטרו6
 וכו' תמר במעשה עצמו שבייש הצדיק יהודה זה ירוהם ועוזב וטורה קין זה יצליחלא

 טכסה ד"אז ההוראה. כח ]גדול[ כמה מפרש פצ"פ6 תלים ובאנדה התם.כדאית'
 עיני מקום בכל כי יצליח לא רואיני סי ואומר בסתר ענירהץ העובר יצליח לאפשעת
 ירוחם. ועוזנ ומורה ממעם עיקר הראשון ופי' נ'( פיו )לעיל ומוכים רעים צופותי"י

 בן(הלפתא ]שמעון ר' בשם וריב"ל סיטאה ר' ונו' פשעיו טכסה שובה9כפפיקתא
 שרשיו מנמה את הזה האגוז משכיחות עהח שרשיהם מכסה אתה 182[ ]8 הנפיעותכל
 כ4ט' מתרים שהיה שן כל קוםפשר לפני נירוו שהוא ~פפים טשל משניחואית
 כן אית הפיה אבל מות חיוב פי' פרקולא נופלג הוא הודה לוקה הוא להודותטטרב
 טכסה הה"ד פיפור כתב פי' דישם טפל הורה פרקולא נוטל הוא הודה שלא עראלא
 הושע לפיכך ]ירוחש ועוזב טנת על וטורה יורן א"ר ירוחם ועחב וטורה יצליח לאפשעיו
 אלהיט עוד נאמר ולא ד'( )שם ישראל[ שובה ב'( י"ר )הושע ואומר ישראל את]מזהיר
 טפהד ארם אשרי ברעה. יפול לבו וטקשה תסיר טפחד אדם אשרי )יד( : ידינולמעשה
 בעניני תמיר מפחר אדם אשרי ר"א10 ברעה. יפול לבו ומקשה הבריות מעונשתמיר
 אבל פחדתי תועיל מה הטאורע שאירע אחר אבל הפחד בטקום שיכנס קודםהעולם
 ופסוק י'( כ"ר לעיל כוחך צר צרה בים ההרפא בו יתקיים שלא לכו שתחזק לוראוי

 ררב דרשה האי 9 י"א. לכתש הפירוש בתוף בפעות בכ"י נמצא מתנהומא הרישי
 ואגדה הלכה בעל על לזה חמה בענין במדרש אכן במדרשם ולא גש"ס לא טצאתי לאותלמיר
 ישה רבט כפיי w~y 4. ז' תענית 8 פ"1. רבת וקהלת משלי ובטררש פ4'ג וצריותנירהטלמי
 מצאתי עני13 אבל זה מאמר לי טדע לא ממש ה"נ כלשון 6 ואילך. ל' שכ"ד חסרשגרטיס
 ונקי. קג ע., 7 גאבער. מהרים וגהערות עיטש פ"ק עו,ל 8 פא. התשונה יפערגהמז"ל

 טאירי. עי, 10 טחן. בכ"י 9 שם. באגער רגש הערות וע" ע"א קג"פ דף רר"ג פסיקתא8
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 אטר וכבר רעלמא. בטילי מוקש יתן אדם חררת כנה( כ"ט )לקטן אוטראחר
 אתה וא"ל אותו והאשים טקרהרע יקרהו שלא ונאנח דואג חנירו ראה אחדיחסיד
 פחדתי פחד ה'( כ"ג )איוב שנא' כענין מסת ירא שאתה מה שיביאוך לעצמךגורם

 אלא זה נאמר לא א"ל תסיר טפחר ארם אשרי נאסר והלא השיבוויאתיני
 שפרישת שני הפי' וע"ר שלפניו הפסוק עם קשור זה פסוק מפרש ואני העוה"ז.בענים
 כשהוא אפי' תמיר מפחר ארם אשרי אטר וגו' פשעיו טכסה וכנגד העליוןהפפוק
 כטר"א ברעה יפול פשעיו סלעווב לבו ומקשה אטר ירחם ועחב ומורה וכנגרבסתר
 דבר ענין וכל ענינים שני הפסוקים שני ונטצא רעה, ליום רשע ונם די( ת"ז)לעיל
 טדתהצדיקים היא כך תסיד טפחד אדם אשרי זש"ה פנחס פרשת תנהוטאוהפכו.
 וירא ח'( ל"ב )בראשית ביעקב כתיב וכן יראה פורקים אינם מנפיחם שהקב"האע"פ
 כי אותו תירא אל ל"ד( כ"א וממדבר לו שנאמר עד היראה תפש סשה ואףיעקב
 מגז' שוקק י"מ9 דל. עם על רשע מושל שוקק ורב נוהם ארי )פ0 : אותו נתתיבירך
 )שם בו שוקק גבים כמשק וכמוהו שוק מגז' וי"מ9 שקקה ונפש פ'( כ"ח)ישעיה
 פרף למצוא נוהם ארי כמו ופעמו ירצו שפעמו פ'( ל"ב )יואל ישוקו בעיר ר'(ל"ג
 ולרצותם. לעשקם דעתו כל דל עם על רשע מושל כן ורעב צטא לשבור שוקקוכרוב
 דסצריח ודוכא ותרגום אחד. עמן לרוב ושקיקתו לארי ונהימה צועק כסו שוקקוי"40
 סויגת מגלה Dbll' יצריח. אף יריע י"ג( מ"ב )ישעיה טגז' צעקה טענין טפרשאולי
 אהשורוש זה שוקק ודוב מסבכו אריה עלה וי( ר' )ירטיה כרכתי' נ"נ זה נוהםארי
 רב ותת לרוב רמיא תניינא אחרי חיויא וארו הי( ז' )רניאל פרס במלכות ביהדכתי'
 כדוב שער ומגרלים כרוב ]נשר[ ומסובלים כדוב ושותים שאוכלים פרסיים אלויוסף
 מן דלים שהם ישראל א6 דל עם על חטן זה רשע מושל כרש טנוחה להםואין

 זה פסוק י"מי ימים. יאריך בצע שונא טעשקות ורב חנונות חסר נניד )עוז( :הטצוות
 חטר שהוא שהזכיר דל עם על נגיר שהוא הרשע המושל זה כי שלפניו עםקשור
 אלא התבונה בדרכי יתבונן לא וכדוב כאריה לצרוף בצע סרוב מעשקות ורבתנונות
 התורה שכל אלא עונשו הזכיר ולא מעשיו והזכיר טעשקות, להרבות טגטתוכל

 יאריך בצע שתא 6 סמך טה ראה הן לאו ומכלל לאו שומע אתה הן טכללנדרשת
 חסר נגיר יסים. קצר יהיה כי הנזכר הנגיד של עונשו מה יורע אתה ומעצמךימים
 כ6ם' יטים יאריך בצע לשונאי מעשקות ורב תכונות חסר שהוא ונגיר שר ר"לתכונות
 סכה הוגש כן תקצורנה רשעים ושנות כ"ז( י' )לעיל דכתי' שניו "צר סכה שהואכטו

 לשונאי טעשקות ורב תבונות חסר נניר שיעורו וכך בצע שונאי של ימיםלאריכות
 רבים -לשון שונאי והטכתב פעולים. לשני יוצא פועל ויאריך עליו ימים יאריךבצע

 שוגתי הנמד או הטושל יהיה ואם פעמו הטכתב אולי יחיד לשון שונאוהטקרא
 העונש הוא נגיר מלת כי וי"60 תקצורנה. רשעים שנות לאו ואם יטים יאריך אזבצע
 טעשקות ורב תבוית חסר שהוא מי כלוטר ננירו תרנום כ"א( "'ב )שטות טשכוטמ'
 יטיו נחצי במשפפ ולא ]1825[ עושר עושה דרך ועל ימיו בחצי העולם טןנטשך

 תחכם מטת שער הפנינים ומנחר גמ"ח לענין יה כעין 24 עי "פ,ליסופים פיסי, ע,,1
 רש"ק ע" * הגרל. שרש ההד"ק שרשי ע,, 8 שקק. שרש גנאח בן חנה ר, שרש, ע,, 9לבנו.

 אברהם. ברכת עה 8 רלב"ג. ע,, 7 ע"א. י"א 6 ושוקק. בכ"י6
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 ואיתנניר. ל"0 ס"ט )בראשית וינוע מתרנום יהיה אולי י"א( י"ז )ירמיהיעזנט
 ורב וי"ו מעשקות רב הוא כי רע תכומת חסר כשבראש נגיר הפסוק פעםוי"ט1
 חסר שיהיה עונשו יהיה טעשקות רב כי והענין ישטעאל בלשון רפהכפ"א
 בצע שונא אבל השם( )סאת דעתו לשלול השם מאת רעה רוח אותו שתבעתהבוטת
 טשלי מוסיף שאני אלא והפכו דבר הפסוק טעם אין הוה הטפרש ולדעת ימים,יאריך
 ויימ2 תנתה. ימם ואורך חכמה בישישים י"ב( י"ב )איוב ע"ר שים שריך פעםכי
 חסר כשהנניד כי והטעפ כ"ד( ל"ו )כראשית וענה ואיה טי"ו פספת טעשקות ורבוי"ו

 יאריך בצע ושונא ביאור אוסיף זה פירוש על וגם מעשקות, רב כתהיה יתחייבהתופת
 אריכות מחייב בצע שונא כן מעשקות רב מהיינ התבונה חוסר כאשר כקומרימים
 הפנע ומתמת בצע שונא כי ואולי כ"ז( פ"ו )לעיל יחיה מתפת שונא וע"דימים
 של ימיו וטארכת הלב סרחנת והשטחה נחלקו שטח הוא כי יסים שיאריךסהייב
 אתטול בצעתי לא למה לחשוב וראגה נינק יטיו כל הנה הבצע אוהב אכלאדם
 כן על אדם של שנותיו ומקצרים הלב מכלים והדאנה והיגון לבצוע אמצא לאואולי
 בו. יתטכו אל ימם בור עד נפש נדם עשוק אדם )ין( יחיה: מתפתשונא
 העושק ג"כ ונקרא טזל81 טין עשוק והצילו וכמוהו עושק כמו פעטועשק
 כסו תאר עשוק יהיה או לעשוק שפתוהו ער תחלה הרע יצרו עשקו כיעשוק
 ער הנפש את שהרנ נפש בדם עשוק הוא ואם י"א(, חי )שופמים באהליםהשכומ
 סי ימצא ולא נפשו להטית הבור עד שילך יביאהו עוגותיו בו, יתמט ולא ינוסבור

 ארבע שסדר לפי אלא טיחות שאר וה"ה ינוס בור עד ואטר גידו, ויתטוךישיבת
 וכאשר בסדר הראשונה הסקילה דונטת מיתה אמר וחנק הרנ שרפה סקילהמיהות
 ב"ד מיתות ד' שכפלו אע"פ רז"4דרשו

 שגתהייב טי .כפלו לא מיתות ארבע ריי
 יפס נעצמו שהוא ינום בור עד פ"א6 וכו'. דורסתו חיה או הגנ טן נופל אופקילה
 כ"כ( ה' )לעיל ע"ד הבור טן ויריצוהו "'ד( ס"א )בראשית טענין הכלא בורעד

 וי"מ6 בו. יתטכו אל פעם וזה להחבישו אחר צריך ואין הרשע את ילכרמעומסיו
 בדם עשוק אדם כלומר בור מיורדי חייתני ד'( ל' ותהלים כמד"א לקבר כפיבור
 יטיו שכל לפי ינום ואמר בו, ותומכים בופחים אדם בני אין לקנרו נפלו יום עדנפש
 וי"מי לסחר. יטצא היום יטצא לא אם כי ינצל אולי למקום ממקום ונס וייראמפחד
 דינו שיתבררו עד לספותה נפשו מנקשי רורפץ כיד להסגירו שאין נו אמנו אלפעם
 שיצא עשוק שההר אדם כלומר בהצעתו עשוק וי"מ מנידי או שוננ היה אםודברו
 בבית עצטו את שיחביא ינוס נור עד אפי' שקר קול והוא הנפש את שהרנ קולעליו
 כתכתי והנה נקי. והוא הואיל לו להרע בו לתמוך אדם יוכל לא כי יגעש לאכלא
 פסוק עם קשור הוה הפסוק הלקי אני אף אענה ואולם נכוחים וכלם פירושים כמהלך

 שכר הזכיר הרי וע' מעשקות ורב תכופת חסר נניד העליו! בפסוק אסר כישלפניו
 הוסיף ע"כ לאו שוסע אתה הן טכלל אלא טעשקות רב עונש הזכיר ולא בצעוהונא
 כנפשו טתחייב הוא נפש ברם עומד הוא עושק כלוטר עשוק ארם כי זה בפסוקבמצר

 דעת אמרי בשם שי"ל שאלתיאל בן יצחק בן זרחיה רגנו פירוט עי' 2 ונקי. קב ע.1
 ותצילו כתוב: כמקרא כי זכרוט ע"פ ג' ג"פ נירמיח הכתוב לנטן הניא הטחבר 8 שמארץ.ע"י
 מאירי. עי' 1 להראב"ע. ובמיוחס ע.,,"ם 6 מאירי. ש, 6 ע"א. ל' כמוטת 4 עשוק. סידח%
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 בו. יתמכו אל ינום בור עד הה"ר ימים בקוצר מיתה עצמו על ערם הואכי
 במהגם הוא יהא שלא מ"פ ירו על בא הפא אין הרבים את המזכה כל יומא1בטפי

 הרבים את הטחפיא וכל לשאול נפשי תעזב לא "( ל"ז )תהלים שנא' ברעותלמידיו
אין

 מספיקיי
 אדם שנא' כניהנם ותלמירע בנ"ע הוא יהא שלא מ"פ תשובה לעשות בירו

 : השמים מן בו יתמכו ולא לו שיתכפר לעורה ימם מוחו יום ער כלומי וע' נפש בדםעשוק
 ינצל אם רעים דרכים שנים בידו שיש מי באחת. יפול דרכים ונוקש יושע תמים הולך)טץ(
 יכשלו ורשעים י"ו( כיר )לעיל ע"ד אחת בנפילה באחת יפול ד"א8 באתת. יפולטאחת
 ישבע ארמתו עובד )יפ( : וקם צדיק יפול שבע כי )שם( נאמר נצריקים אבלבאחת
 וכשורה כדת אדמתו עונד שהוא מי כפו והפכו דבר ריש. ישבע ריקים ומרדףלחם
 כרי אלא בלנת לאכול ולא לאכול לחם לו ויהיה תרבתה 183[ ]פ הארמהתתן

 ישבע טאומה להם שאין הרשעים והם ריקים טרדף כן למם ישבע כאמרושמעה
 מענין סריקותא ריקים ותרגום אתם. ללכת אחריהם שרודף מרדף ופעם ועוני,ריש
 אמונות איש )כ( : פרי נותנים שאיק האילפת על רז"ל8 ברברי האפר סרקאילני
 ברכות רב נאטונה והפתן התשא אטומת איש ינקה. לא להעשיר ואץ ברשתרב

 אץ שהוא 9'י כי אדם מבני נקי יהיה לא ינקה לא להעשיר ואץ ארם, בנייברכוהו
 איש ד"א4 טודכי. לא למיעתר בעולא ודרהיפ ותרנום ומטסם. יגולם להעשירוטטהר
 לא השם כי ינקה לא לד~שיר[ מאץ ופעם די בלי עד יברכהו השם כי נרטת רבאסונות
 השאלה והיא ולבריות לשטים פונ אמותת איש הדברים כלל פקודתו. בא ערינקהו

 )תהלים אומר הכהוכ טה ראה נאטונה6 ונתת נשאת הנא בעולם אוהו ששואליםהראשונה
 טה ראה ולבריות לשמים רע להעשיר ואץ עמדי לשבת ארץ ננאטמ עיני ו'(קנא
 רב אטמות איש פקודי פ' בתנהומא הפטורות. טעבירות ינקה לא כתריהכתיב
 נאמן שהיה ע"י טתברכין היו הדברים וכל הטשכן על נזכר שנעשה סשה זהברכות
 וירר ינקה לא גדולה כהונה לשול וביקש לוי שהיה קרח זה ינקה לא להעשירואץ

 על שררה עושין אין ששנינו לפי משה זה ברכות רב אמונות איש ד"אשאולה,
 נאמן שהיה אע"פ אלא נובר יחידי נעשה היאך ומשה משנים פחותהצימר
'DDוטחשב לאחרים קורא היה הוא נאם! ביתי בכל ו'( י"ב )במרבר שנא' הגבורה 

 להעשיר ואץ הכהן אהרן ב! איתמר ביר כ"א( ל"ה )שמות שנא' יריהם ועל]עליהם[
 שמא באנפלאות ולא חפות כפרנות לא נכנס התורם אי! רו"ל6 שנו כך ינקהלא

 הטקום ירי לצאת אדם שחייב כשם ]לפי[ למה כך כל העשיר הלשכה טן ויאסרויעשיר
 ע"כ. ומישראל מיני נקיים והייתם כ"כ( ל"ב )במדבר שנא' הבריות ידי לצאת צריךכך

 י'( ג' ומלאכי כד"א ברכות רב במעשרותיו שנאמן וגו' אמונות איש לפרשונוכל
 והריקותי הנומט ארובות את לכם אפתח לא אם צבאות "'י אמר בזאת נאובחנוני
 טעפ טוב כי התבואה תחסר המעשרות אתן אם יאסר שלא די בלי עד ברכהלכם
 פ"ו )לעיל י"יביראת

 פ""
 כלה לא קמח וכר נרכה בו נשתלחה שמן אסוך הרי

 כי ינקה לא עניים טתנות ועול להעשיר ואץ פ"נ( י'ו )מ"א חסר לא השטןוצפחת
 לחם פת ועל פוב לא )במשפפ( פסם הנו )כא( : יריו משלה בכל מארה השםישלה

 רש"י. עי' 2 מ"ז. לכתיב הפירוש חט אחרי בטעות בנ"י כתוב הדרש תה ע"א, פ"ז1
 משינה הגירסא ושם מ"ב פ"נ שקלים 6 ע"א. ל"א שבת 6 רלב"ג. 9, 4 מ"ח. פגי כלאים8

 יותר.וארוכה
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 כל שחר כי משפפי ויפה גבר יפשע שחד של פרופה שוה על ואפי' נכר.ששע
 איש להון ננהל )כב( : י"ס( פ"נ )דברים צדיקים דברי ויסלף חכטים עיני יעורשהוא
 כמו הקריאה לתפארת נבהל במלת חפף הקטץ יבואנו. חסר כי ירע ולא עיןרע
 והדומים כ"ז( ט"ב )ישעיה חרבי לצולה האומר כ"ג( בי )בראשית ואת לקחה מאישכי
 עינו כי עין רע לעולם תמצאנו הון לקבץ ונטהר נבהל שהוא סי הפסוק ופעםלהם
 וכיון חסרי סטון מלח כי יבואנו חסר כי ידע ולא וטלואו, עולם לו יהיה כי אףצרה
 משפטים פר' בתנחוסא יבואנו. חסר באמת לעניים צדקה לתתטהונו צרהשעינו
 ירע ולא הה"ר לבריות נצרך סופו כרבית אבירו את הטלוה על וט' להון נכהלטפרש
 שיש להון נבהל זש'יה וגו' טטכר תסכרו וכי סיני בהר בריש וכן יבואס, הסרכי
 ]ד"א ינואפ הסר כי ירע ולא להתעשר טתכהל שהוא ברבית המלה זה עין[רע

 את משמרין ואין להעשיר שמתבהלין שביעית סוחרי א6 עין רע איש להוןנכהל
 והו54 בסמונו נכנסת הטארה טתחילה השמיפה5 שטר שלא מכיון וגולהשביעית
 הארץ ושכתה ב'( כ"ה לויקרא העני! מ! לטעלה כתיב מה לס שיש מה ]כלמוכר
 ר' ]אמר[ נ"ט פ' בב"ר ממכר. תמכרו וכי "'ד( ב"ה )שם ואח"כ לי"ישבת
 יורן בר אבא ר' קנטרין בכתובים ליפרין בנביאים סלעים תורה שקלי כלהמנא
 ארבע ט"ו( "'ג )בראשית קנטרין שהם עפרון טשקלי חוץ אמר סיטון ר'בשם
 אלו שאמר אלא הוא טה הכא דכתיב הוא טה הוא מה וניניך ביני כסף שקלמאות
 נטטונו רעה עין שהכניס ולפי לה יהינ יכיל את טביתך טהפחות קנטרין למיתןבעי
 ההזד וי"ו חסר עפר! לעפרן אברהם וישקול ט"ו( נ"נ )שם שנא' הכתוב חסרו אברהםשל
 חפר כי ירע ולא אברהם של נטמונו רעה עין שהכניס עפרק זה עין רע Wtw להוןנכהל
 עפרק נטפי עין רע ]1885[ לחכמה6 ובפרפראות עייכ4. התורה שחסרתויבואנו
 יטצא הן אחרי אדם מוכיח )כג( : עין רע לחשנך עפרן עולה וי"ו חסרון ע"יהנה

 והוא לו, דומה כשריי ואולי גבאי6 אשטאי זנאי כסו תואר הוא אחרי לשון.סטחלק
 ויתכן כ"ד( וי )ירטיה לפנים ולא לאחור וילכו ד'( א' )ישעיה אחור נסועמלשון
 טוכיה כי והפעם אתה, אחרת אשה בן ב'( "יא )שופפים ליפתח נאסר זהשמלשון
 ממחליק יותר המוכיח בעיני ואף ואדם אלהים בעיני חן שיטצא שכרו יהיה אחריארם
 חבר 81 ואטר ה'(, ב"פ )לקטן פעטיו על פורש רשת רעהו על מחליק ננר כילשון

 אע"פ כלומר וגו' ארם טוכיח הכתוב סשפפ וי"ט8 הטשכח. טחנר טובהטוכיחך
 שאיפ מה וחסד חן אליו ימה כן אחרי אבל ]נ[המוכיח בו בועת התוכחהשנתחילת
 אחרי ארם שמוכיח טי שלמה דברי אחרי פעם כי וייימ0' לשון. למחליק כןעושה
 והו54 הזה נספר והתוכחות והפצות הטשלים לו חכר הטלך שלטה כי שצא חןסאתי
 בעולם בעורי אותו אס שהוכחתי מה כפי אחרי הבאים נזטנים אדם שטוכיח מיהאוטר
 ויזם אחרייך ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען י"פ( י"א לבראשית ועייר ימצאחן

 *גש חכר איתא ששם כ"ג כ"ר לעיל הכתוב עם ולפ הכתור איפה ערבב שחברת1
"me~oa"ע"ג. ס'ץ כהוגות 2 רש"י. גם פירש כזה תמנם המשפט, על כהוגת גם ופירש טוב בל 

 יוהב רק הנ"ר עפ לא טסכסת סחברט מסתת * בהכרח. ישא פח שמסף נסה והנטירה, גכ"י5
 משא. ע., 6 הנ"ל. לכתוב ראת 5' התנחומא ועם תעשר עשר פסקת ר"ח דר"כ הפסיקתאעם
 ות כעין 8 פער. חצרי מהרי נשמות וכן שכתב: שקה ספר עי' ז חוקה. אפר טאירי עי'5

 מאירי, ע., 10 להראב"ע. במיותט ע,, 9 לבט. החקם מצות שער bt~taanגסגחר
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 למלאות נדרכי ללכת אחרי ארם טוכיח כלומר השם בער שלמה רברי אחרי פעםכי
 את המוכיח כל יונתן א"ר משפתים פ' ובתנחוטא תמירי במסי ימצא. חןאחרי,
 אלא עוד ולא ונו' אדם מוניה שנאי טקום של לטחיצתו זוכה שמים לשםאבירו

 פשע אין ואוסר ואסו אניו גחל )כ0 : יטצא חן שנא' חסר של חוט עלץשטושכים
 בנר אותם לירש סופו שהרי בכך פשע אין ואומר שגוזלם ]סי[ משחית. לאיש הואחכר
 הנחלה נדרכי כשורה נהנ שלא לפי ואו4 חברים, טשחית ואיש הוא טשתית לאישהוא
 רחנ )כה( : ו'( ד' קרות נחלתי את אשחית פן ע"ר משחית לאיש הוא חבראמר
 ויערב ינרה טעולם שבע שאינו רחבה שנפשו מי ידשן. "'י על ובוטח מדו! יגרהנפש
 מתרנום יערב ינרה ופעם מרון איש הו11 כן על ולעשוק לבצוע עצטו שכל בעולםטרק

 רז"ל טלשון נירהון תרגום ידושן בי"י ובומח ואיברי, ב'( י"מ )ישעיה טצריםוסכסכתי
 שהוא כרי ונופה ופעם ש"נ( ל' )ישעיה ושטן דירן טמ' והוא ומדחיף דהנא לנניקרב
 בופח )כ0 : שעשועים ימיו וכל בחלקו שמח כי ידושן ואז עשרו על ולא בשםבוטח
 חפץ שלבו מה כל לעשות בלבו בופח ימלץ. הוא בחכטה והולך כפיל הואבלבו
 תפדהו: עריצים וסיר צר סיר תסלפהו החכמה כי שלת הוא בחטטה והולך כסילהוא
 מחסור אין שכרו מה לרש נותן טארות. רב עיניו וטעלים טחסור אין לרש מתן)כן(

 חסד לה ואטרי חסר סטון מלח או"ל8 וכן טארות רב ענשו טה העני טן עיניווטעלים
 נארש אתם במארה פי( )ט אוטר הוא טלאכי והלא לאו הן ומנלל הן לאווטכלל

 ססכנא טן עייניה ורטהטי ליה נהמר לא למסכנא דיהיב תרנום קובעים. אתםואותי
 אדם כל כי צדיקים. ירבו ובאבדם אדם יסתר רשע בקום )כס( לופתיה:פניאין
 היו כי צדיקי נספן תרנום צריקים ירפ ובאנדם עליו יעלילו* שטאטפחר
 ולהרבות יוצרה דרך העם את לרורות יגלו אז הרשעים וכשנאנרו רשעים נקוםנסחרים
 ובב"ר ח'(. א' )אסתר ניחו רב כל sv טענין ירבו לפרש ווצכל בעולם,צדיקים
 ברעתו טראות אטר הקרייה אומר עזריה בן אליעזר ר' טראות עיניו ותכהינהשס"ה
 דהרין אבוהי רין אטרין בריין ויהון לשוק יוצא יצחק והא הב"ה אטר רשעשל

 יסתר רשעים בקום הה"ד כיהו בתוך יושב והוא עיניו מכהה הריני אלארשיעא
 רנו רשעים אבדו פה ולא זקופה קוטה לצדיקים אין מושלים שהרשעים זטן כלארם

 אוטר דוד וכן י"י אויביך כל יאבדו כן ל"א( די )שופפים אוטר' דבורה וכןצדיקים
 : לנגרי רשע בעור טהסום לפי אשמרה ב'( ל"מ)תהלים

כס.
 שהוכיחוהו סי הפסוק פעם מרפא. ואין ישבר פתע עורף מקשה שכחות איש)א(

 מקנל ואין הואיל טרפא ואין ישבר פתאום פתע עורף טקשה והוא פעמםכטה
 פתע במוכיחו שבועת טוכיחו נגר עורף שמקשה סי הסטוק פעם לפרש ופנלתוכחה.
 א'( ב' להנקוק תוכחתי על אשיב טה טגו' תוכחות איור ד"א5 טרפא. ואיןישבר
 טרפא ואין ישכר פתע סקרה דרך שייסוריו שאומר לפי בחשונה פלשונ ערפוומקשה עלי באין והוכחות ~1848[ שייסורין טי כלומר י"ס( ל"נ לטיוב בטכאובוווכח

 רלב"ג, ע" 6 יבוילו. גנ"י * ע"ב. סע גושיות 8 ע"ב. ת"ז שבוית 9 ע,א. ג"ח1
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 בקשי' ומתרגם בקרי עמי והלכתם לי תשמעו לא בזאת ואם כ"ז( כ"ו ייקראכטד"א
 הסטוק פעם ד"א' וגו'. אתכם ויסרתי קרי בחטת עמכם והלכתי כ"ח( )שם שם כתיבטה

 הפי' אבל טרפא, ואין ישכר פתע ]ולכן[ עורף טקשה שהוא דע הוכחות אישכשהראה
 : לעוה'יב להם וטוב בעוה"ז וייסורין תוכחות רבי צדיקים כטה כי מוכיח איפהזה
 חי( א' )אסתר מגו' ברשת עם. יאנח רשע ובמשול העם ישטח צדיקים בפות3ב(
 פ" ממלהגי בטס' ז"ל דרשו וכאשר עם יאנח רשע ובטשול והעד ניחו רב כלעל
 והעיר וגו' יצא ומררכי ט"ו( ה' )שם שנא' ואסתר טרדכי זה צדיקים ברבות זהפשק
 זה רשע ובמשול ושמחה צהלהשושן

 הטי
 ישבו והמן והמלך ט"ו( ני )שם שנא'

 הכל בעולם מושלים כשהרשעים פט"ז תלים ובאנדת נבוכה. שונצן והעירלשתות
 החכם את ושאלתי וכו'. זקופה בקומה הולך אדם ואין וטצרים והולכיםנאנחים
 השיבה ובברכת אחד עמן רק ברכה נכל אין י"ה ברכות כל פעפ מה as~tר"י

 הסרת והשם כבראשונה והיועצים השופפים השבת האחד הענין ענינים שנישופפיפ
 ובמשול כרכתיב תליא בהא והא אחד ענין שופפיפ השינה גם כי והשיבני והאנחההינו!
 יהיו כבראשונה שופפינו השם וכשישיב לאו שומע אתה הן ומכלל עם יאנחרשע

 כתרנומו הון. זופתיאבד ורועה אביו ישמח חכמה אוהב איש )נ( צריקים:השופפים
 ותרגום אביך ורע רעך י'( כ"ז )לעיל טגו' וקרועה[ סוליה ומביר בזניותאורסתחבר

 מעניןכמרעיתם ורועה פעם וי"ט6 מאל*. להון שקורין ערב קרובללשון מזליההון
 במשפפ סלך )ד( : הון יאבד והעד הזופת טפרנס6 כלומר ו'( י"נ להושעוישבעו
 ברין היא שלו שהטלכות סלך ר"ל בטשפפ טלך יהרטנה. הרוסות ואיש ארץיעמיד
 שהוא אלא לו ירושה שאינה בהפך היא ואם ארץ יעסיד טאבותיו בירושהוסזצפפ
 והקנאות. המלחסות טצד יהרסנה במשפפ שלא לסלך אותו שהרימו הרומותא"צ
 טטשפפ יותר אותם ומרבה מסים עליהם כשמעלה אבוןז הר' פי' חסומותואיש

 הרומות מפרש אולי לה, עקר עולא וגברא ארעא מקים בדינא מלכא תרנוםהטלוכה.
 מלך זש"ה משפפים פ' בתנחומא י"מ4 כ"ו )לעיל רעהו את ריסה איש כןמענין

 הארץ את מעטיר עושה שהוא בטשפפ תורה של טלכה טלך ארץ יעמירבטשפפ
 הבית בזויות מושלכת שהיא הזו כתרומה עצמו ארם טשים אם ידומנה הרומותואיש
 נפשי עליך שלום קולם לשסוע לי מה בדיניהם לי טה הציבור נפורח לי טהונשומר
 אחותו בן נכנס העולם טן מסתלק כשהיה אסי בר' מעשה העולם, את טחריב זההרי
 הרי ולשדת לסדת שלא תורה יש בוכה אתה מה מפני רבית א"ל בוכה פצאואצ6

 שהיה פומת מדות כל ועל עשית שלא חסדים נמילות יש לפניך יושבםתלמידיך
 צ"ל ציבור צרכי על להחטפת לעצטך רשות טחת ולא הדינין טן טחרחק הייתבך
 ישראל של דיניהם לעשות ישל שהייתי וחשם! דין אתן שמא בוכה אני עליהבני
 שמרים הרומות ואיש טפרש א הום התג הנה ע"כ. יהרסנה חרוסות ואיש הוי עשיתיולא
 ואינו להוראה שהניע תלמיד זה הרומה כל ועצומים דרשת וכאשר הטשפפ ט!עצטו

 פתו שמזכירו חאראל ר' על שטמתו נ"ל 8 ע"ג י"א 9 5הראב,"4 בס,1"ס ש,1
 ר"מ ר"ל מאלה רס"ג של ערבי עתרגמ א11 4 בסבא. מ"ש ועיי גבראל רי החכםכלשון
 פי' שדי אולי 7 פרנס. בכ"י .6 להראב"ע. במיוחס ע" 6 מזל. לסלת מאל ענין מהאבל

 הראכ"ץ בשם לקמן שהביא ומה אברהם בברכת שנמצא הפירוט אל הכונה וראייההיאכ"ע
 ע"א. כיב סופה 8 ב', הערה הסמכי בדף עיי * במיוחסנמצא
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 לב בדיןשנם מתק להיות חש שאית נאות איש תרופות איש פי' ז"ל ורשנימורה.
 ארם סנני שלוקח תרומות ואיש וי"מ1 י"א(. חי קוברים לבנך ורם מעניןבהוראה
 לוקח שהוא הנשיא תרומות כי ]ידענו[ פי' ז"ל2 וראב"ע ושוחדות. ומתנותתרוטות
 ארץ יעמיר שיעשה המשפת בעבור מלך כלומ' האיפה ששית ]היא[ הארץפעם
 זה דוגמא וטצינו ע"כ, אותה יהרוס הידועה הטרה טן יותר רבות תרומות 6קחואיש
 היו בירושלים היו גזירות נחרי אסי ר' אמר רב אמ' 8 נזירות דייני שני פ'בראש
 ברשיעי אפו ]1846ן להם טוסיפים רצו לא הלשכה טתרומות סנה צ' שכרםנופלין
 שהגיע שמי למדת הא ע"כ להם טוסיפין רצו שלא אע"פ ספקו לא אלאעסקי'

 רשע לקרוא לו ראוי ספקו טכדי יותר 6 שיתנו ער ולהורות לרון רוצה ואינולהוראה
 שהוא רבים לשק תרומות אמר לכך ואולי יהרסנה תרומות ואיש אוסר הואועליו
 הדייכן על השכר לקחת סותר דרך איזה על טפרש ושם רנים כסו וטבקש אחדאיש
 טענין יקיים ופעמו ארץ יעטיר נסשפפ מלך ואמר תטצא. בקש לו הראוי כדיאפי'
 הדין על קיים העולם דברים נ' על ארו"ל' וכן רבים ימים יעטרו י"ר( ל"ב)ירמיה
 במוטור פי' וכן בג' נכבד הכי הקרימו הרי השחם ועל האטתועל

 בבריאת שנאסר מה כי אי( סיב )תהלים וע' אל בעדת נצבאלהים
 בהכונה בחכטה נאמר וארץ וימים בבריאת כי במשפת נאסר וארץשטים
 תהוטות כדעתו בתבונה שסים כונן ארץ ימד בחכמה ]י"ל י"ס( ג' )לעיל כמר'יאובדעת
 ל )מ"א תמנה טשפפ לעשות בקרבו אלהים חכמת כי חכמה כאטר ובמשפפנבקעו

 היא הלא ואביון עני דין דעת ""( ף )ס"א טשפפ לשפע הנין לך ושאלתכ"ח(
 סטההב"ה זה ארץ יעטיר בטשפפ סלך פי"ד בבייר פ"0. נ"ב ירמיה אותיהדעת
 תרוסות ואיוש א'( א' )בראשית אלהים ברא בראשית שנא' בדין עולטו אתשגרא
 עריסותיכם ראשית שנא' תרוטות ההלה ונקראת עולם של חלתו נטר ארה"ר זהיהרסנה
 רעהו על מחליק גבר )ה( : התם כדאית' כ'( פ"ו )במדבר וכו' חרוטה תרימוחלה
 ולרטותו לפתותו בעימו אליו שטהליק רעהו על מחליק פעטיו. על פורשרשת
 שנותן בעבור הטפתה על טוסב פעמיו לפרש ונוכל יעשו. לא אשר טעשיםלעשות
 וצדיק טוקש רע איש בפשע )1( : למפתה ששומע בעבור והנפתה רעהו לפניטכשול
 נקם חזה כי צדיק ישמח "'א( נ"ח )תהלים ע"ד בטוקש הרשע בנפול ושמה.ירון
 רין צריק יורע )ז( : צהרים ישור ו'( צ'יא )שם וכמוהו בחול"ם כטו בשור"ק ירוןמו'
 יתוסים6. של אביהם דינו ובית ר"נ ריבם, טריב לעולם כי דעתי יבין לא רשעדלים
 הלא ואביון עני דין דן פ"0 כ"כ )ירמיה הכתוב שאומר לפי דעת, r'y לארשע
 ועוד דעת, יבין לא רשע בו נאטר דלים רין דן שאינו הרשע ע"כ אותי הרעתהיא

 שלא מאחר יותר בו יורע בדבר הרניל כי הוא מבעי ורבר צריק יודע הפךשיהיה
 לענשי אף. ישיבו וחכמים קריה יפיחו לצון אנשי )ה( : בוהורנל

 לצו"
 לוטר צריך אין

 הבוא לא לצון אנשי בעבור ההיא העיר אנשי על פובה ננזר אפיי אלא אף ישיבושלא
 לצון, אנשי ספמ נפש בפחי ממנה ויצאו הפוכה קוו כי נפש לספח להםותהיה
 טן טשימם והמה אף אפ" אלא הפובה שיקרנו לותר צריך אין אף ישיכווחכמים

 פ"א 4 ע"א. קרה כתובות 8 הקורם. בדף ז' mPn חני' לו במיוחס 9 מאירי. עי''
 ייזר. ל"ז גפין aiawe 6 כע,ד' במרחבה גם לחשל השמחא חיא וכך הה ט'8"א
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 ח-י טפ*טשלי114
 נאסר סיכה הרי חסתי את השיב י"א( כ"ה )במדבר כפעם ישיבו שעם הד"א.הטקום
 ובפנחס ונר לפניו בפרץ עטר בסירו משה ~לי להשפירם ויאסר כ"0 ק"ו )תהליםבו

 שילו לצון אנשי כלומי פח Ub' יפיחו ואם! חסתי. את השיב י"א( כיה )כטרברנאמר
 רוגזא טהפכין וחכיטין כדכא יצרוף סטיקגי נברא תרגום וכן שקשם בפחהקריה
 אחרות ובפסחאות י"", י"ז לויקרא חיה ציד יצור כי טענין יצדון יפיחו תרגםהרי
 ישוטטו כקנסי וריקניא צרש ב'( א' )בראשית ובהו תהו היתה והארץ טעמןיצדון
 )שה"ש היום שיפוח עד מן מושאלת סלה יפיחו ויהיה בעבורם הקריה שמשםשייה
 דבי אפיחחא יונה ר' דרש ושבתי נסוף מאנשיה. הקריה אנשי יגרשו ופהרוט י"ז(ב'

 bS" שעפים שטזומתיו בכלב הביה יודע רלים רין צדיק יורע רכתיב טסינשיאה
 ואין ושהק ורם שיל א"צ את נשפפ חנם איש )פ( : יסים ג' בטעיו אכילתושוהה
  האויל* תה השיל עם טויכח חכם איש ר"ל האףל עם טוצכח פירש"י נשפפנחש
 ושחק ורגז וזהו ששם ההטון לרפות טעצטו צורות עושה כך כל  יורע  שאתוכיק
 וטיפ היורע שהוא ואומר נפתים השומעים ובזה המצוח מדרכי והם נחת לו ואיןהאויל
 וכהביא כסו הטליתות בענין משה עם קרח נהנ וכך נשמעים בגחת חכטש דברי כיכן
 הכל ישחק או ירנז רוה נחת מוצא החכם אין האויל טעשה בכל ז"ל6 רש"יזה
 ולא רכים בדברים קחם של- נרעון עמהם שחק אפרים בני הנה בעיניושוה
 ושחק ורנז הוי הועיל ולא קשים0 נדנרים שקנטרם שחח עטהם ורנותועיל
 נשפפ חכם איש פתח פפא בר חנינא ר' איכהי טדרש בריש נחת.ואין
 עליכם רנותי נחת ואין ושחק ורנז נשפפ אלא כאן כתיב אין שופפ אישוגר
 כדא" ושי נחת ואין אטציה בימי עליכם ושהקתי רמליהו בן פקח ]1868[כיסי
 שסי ספני ה'( ב' )מלאכי טעי מפ' אולי טתתבר ולא נחת ואין והתרגוםהתם.
 תחת ואל תירא אל תרנום וכן י'( י"ז )לעיל בסבין גערה תחת מענין או הואנחת

 וע' נישפפ חכם איש יוחנן ר' אטר חלקם נפ' תתבר8. ולא תרחל לא כ"א( א')דברים
 )רהי"ב שנא' לאלהיהם  ולפר  1בח דמשק טלכי ביד טזתיו אחז על כעפתי הב"האטר
 בידו אדום טלכי נתתי אמציה עם שחקתי בו הסכים  דרטשק לאלהי וטבח כ"0ב"ח
 את טהורת אטציה בא אחרי ויהי "'ר( כ"ה )שם שנא' להם והשתחוה אלהיהםהניא
 ראסרי היינו פפא רב אסר לאלהים לו ויעמירם שעיר כני אלהי את ויבאארוסים
 ידע דלא לטר ליה וויי ירע ד"א לטר ליה10 הייני ידע דלא לסר ליה בכייאינשי
 ד"א כי תם ישנאו נפשו. יבקשו וישרש תם ישנאו דמים אנשי ף( : לביש פבבין
 דור שאטר טה ע"ד לה בעיין וחריצי כתרנומו נפשו יבקשו וישרים ספבעםהמך

 של ועצמו נפשו יבקשו וישרים כמוסר יראוך אשר לכל אס הבר ס"D'"p 0)תדמים
 גבר אעט ואיל מכאן 4 ע"ב. קו"ח 8 ממלחין. לפניט 9 להראב"ע. במיוחס ע,,1

 אמרי בפירחח )עי' מברצלונא זרחות רבט שכתב כמו שטתכן נ"ל צורות וער"ח ומש"כברש"י
 ומרגיזות משתטת תטעות דבריו בהנך יעשת חולא ברבורו טח I~PfPV צריך שתחכםדעת(

 ומעוותים כולם איבריהם עם שידברו עד ברברם אדם בני הרבה שעישש סטו וביריובאיגרא
 לחכתוגים מהברט וכונת וקשים, רכים נפשת גג"י 6 אי. פשי בטדבר 6 ומי.צורותיהם
 וכמקום גראס 8 יותר. וארוכה משונה שם ותטסחא הד פתיחתא 1 ג'. וחב בי ה'בשותפים
 דברי גין היית הדבקים בין מפריד כי שלפנית לשכתוב הפירכא בסוף וצא התרגש שלפירושו
 בושני. גם משגא ע"א ק"ג 9 אהד. חלא שופכנם הלק בפ' הגמרא ורבני אירחמדרש

 לעס גני בג"8
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176 ~גצ כס,משי

 כעין ודעותיו בסרותיו שלם הוא התם כי מהישר גדול התם כי א4ו להתחברתם
 פרש'יי וכן וטמעשיו, מדרכיו ללמוד צריך והישר י"0 י"ה )דברים תהיהתסים
 מי נפשך את יבקש נפשי את יבקש אשר את כי כ"ג( כ"כ )שי"א לאניתר דורמ"ש

 "צ אם בגז' כפשופו לפרש ונוכל יקרבך. שיקרבני מי לך יגמול חסר לישיגטול
 רצתו להשלש יבקשו וישרים כלמר רצונכם שפהרופ ח'( כ"ג )בראשית נפשכםאת
 וישרים דמו את ושופכים תם ישנאו דטים אנשי כי ממש נפש נפשו ד"אי תם.של

 כלו הפסוק פעם ד"א2 הדם. מאל 6 יהיו כי רמים אנשי סיר תם של נפשויבקשו
 אחר כל של נפשו להרוג ויבקשו תם ישנאו כי דמים אנשי מרות לספר אחרענין
 לפפאה נפשי מבקשי י'( היפ )מ"א ,חתה נפשי את ויבקשו ע"ד מהישריםואחד
 הישרש 4 מבקשה דטים מאנשי אחר כל נפש נפשו יבקשו וישרים ר"א5 ט"0. מ')תהלים
 ' גו ר ת ישנהנה. באחור וחכם נטיל יוציא טחו גל ~א( : תם שנאתו עללפפותה
 לו טרם וזה לכעוס ברוחך תבהל אל א'( ה' )קהלת טענין מכלא טפיק חיטתיהכולה
 וישפיל וישקיט ישביח ישביחו ישבחנה באחור החכם אבל הנולד את רואהשאיט
 תשבחם אתה נליו בשוזר י'( פ"פ )תהלם מלשון אחריו שיהיה מה יתבונן כיהכעם
 מפיו היוצאם הרברים שטחויר באחור טעם ד'יא6 הרוחי. על נקבה בלשון ישבחנהובא

 להוציא שלא שפתיו ובולם כעסו וכובש רוחו ומשקיפ ומשביח לפנים ולאלאחור
 וחכם ההכס על וכעטו רוחו כל יוציא הכסיל כי הפסוק מעם יהיה או מפיו. טגונהדבר

 שיהרצהז. עד לבו על לדבר יורע כי הכסיל כעפ ישקיפ באחרונה ישבחנהבאחור
 דבריו כל את מוציא הכמיל כסיל יוציא רוחו כל וארא פרשהובתגחומא

 כסיל יוציא רוחו כל מסלקו, הוזז באחרונה וחכם חביריו עם לריב כשיצא אחתנפעם
 י"ס ז' )שטות בהם שכתיי ואהרן משה זה ישבחנה באחור וחכם הרשע פרעהזה

 כמו ישבחנה ופעם בהפך כמו באחור פעם וי"80 מפותם. את אהרן מפהויבלע
 משבח החכם אבל כסיל יוציא רוחו כל כלומר מ"l~rp 0 )תהלים בתהלתךלהשתבח

 הטרה היא כי לכעוס ברוחו שיבהל לא לכעוס קשה ארם שיהיה הוה הדברהפך
 כסיל יוציא רוחו כל כנקטר ועיון נטתון כסו באחור פעם וייימ9 שבסדות.הגרועה
 כעסו: ומשקיט משביח ועב מתון ע"י הכועס חכם אבל לפועל מיד טוציא כעסושכל
 ww~n המושל אם כי להוריע רשעים. משרתיו כל שקר דבר על מקשיב מושל)יב(
 : העם מנהג יהיה כן רע ואם פוב אם המושל שיהיה טה כפי בי % תלוי הרביםחפא
 בטם' זה פסוק בפי' נחלקו רחל י"י. שניהם עיני טאיר נפגשו תככים ואיש רש~נ(

 הורה למדני לו אומר הרב אצל הול שתלמיד בשעה נפגשו תככים ואיאש רשתטורה10
 לאו ואם חכמה יוםז והרב מתלמר התלמיד פי' י"י שניהם עיני טאהי מלמדואם
 פפש אוהו עושה לוה חכם שעשאו מי כ'( כ"ב ~עיל י"י כולם עושה נפגשו ורשעשיר
 נפגשו תככים ואיש רש אוטר הנשיא יהורה ר' נתן ר' משנת זו חכם אותו עושה לוהפפש
 לאו ואם י"י שניהם עימ מאיר פרנסני לו אוטר עשיר אצל הולך שהעניבשעה
 4ה עני עני אוהו עושה לקה עשיר שעשאו מי יי'י כלם עושה נפגשו ורשעשיר

 מבקשי. בכ"י 4 לראב"ע. במיוחם ע,, 8 חוקה. ספר עח 2 להראב"ע. במיוחם ע,,1
 אגרתם. ברכת עח 6 כמוכח. חשת טנא תשבחה אהה אחרי וט'" ושבח"ח נבא רהוב בנ"י6
 ע"א. 810"ז מאירי. ע., 9 הלנ"נ ע., 8 שירצח. בגניז
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 ינ"יפ כפ,משלי118
 י"ב( כ"א לנברים טנז' תככים איש מפר' התיב"ם ]1866[ שני הרי עשיר שתועדפה
 מהוך אלהיו שהורת חכם איש תככ~ם איש פעם טק רי ולדעת ביתך1 הוך אלוהבאת
 הטמון שטצניעין אוצרות בעל עשיר איש תככים איש דגשיא ידידה ר' ולדעתלבו

 מצעש גברא ם נ ר ת %ן עשיר ולא רש לא בינוני איש תככש איש וי"מ2להוכם.
 ולא בעשיר הרש יקנא שלא י"י כלם עושה נפנשו ורש עשיר שאסרעכטח
 הביטני על נ"כ הזהיר נ'8 בחלק פירשתי וכאשר לעס טליתן ידו העשיריקפוץ
 בו. לריזקנאות 6 אין העני וגם לעמ צדקה מלית! ידו לקפוץ לו אין הביטנ* נםכי

 תככים ואיש רש הפסוק ופעם בי( נ"ה קוהלים ומרטה הוך טנז' תככים אישוי"לל
 כדי רחקו וסובל בחלקו ישמח ואעפ"כ כדוחק טתפרנס העני והלא יאמר רומאי כינפגשו
 מדרש שב כך ומתוך לטופב לשוב כמוהו לנב לי יהיה לא איך ולעשוק לבצועשלא
 לחיי ועושק בוצע כי ונבראיו בוראו עם נפשו מסכן הרמאי זה ראה יאסר והעםהרעה
 שם ואהבה ירק ארוחת פוב מעושרו עוניי פוב ע"כ העוה"ב להיי צירה יכין לאשעה
 והרש השם לעטרת שב תככים איש י"י שמהם עיני טאיר הרי ריב6 ובחי מלאמבית
 הרוש את מעשיר י"ק שניהם עימ למאיר נפנשו תככים ואיש רש ד"א6 אומץ. בהיוסיף
 לער כסט דלים באמת שופפ מלך רד( : נתשונה לשוב תככש איש אל פתחופותח
 טטלכהו כסא אז נאטת שופפם הטלך ואם עוזר להם שאין לפי ללש אמריכון.
 טכיש טשולח ונער הכסה יתן ותוכחת שבפ )110( : ישראלז בקרב ובניו הוא יכוןלעד
 חכמה הנותנים הם הנחרות בימי והוכחת הנערות כימי שבת ענינים שני אטראסו.
 לאש בושה שית! אמו מביש אניו יימרהו ולא רצות פי על שילך טשולח ונערלאדם
 הרעה. טתרטתו בושה והיא עליו ויצעקו השכנים יבואו בבית תסיד יושבת האםכי

 ה( כ"א )נראשית שרה שאסרה נרם שהוא ישטעאל על דרשו אגרה8ובמדרש
 כמפלתם וצדיקים פשע ירבה רשעים ברבות לפז( : בנה ואת הזאת האטה אתנרש
 ויניחך בנך יסר ~ן( : ישחקו ועליו וייראו צדיקים יראו חי( רב ומהלש ע"דירש.
 ובאגדת מומר. בקחתו לנפשך טערנים ויתן לך ויפח ויניחך9 לנפשך. מעדניםויתן
 מכניסך לנפשך מעדנים ויתן גהינם של מדינה ויניהך תורה בנך למר טדות0'ל"ב
 נביא ys~ כשאין אשרהו. תורה ושומר עם יפרע הזק נאין )קץ( : הצדיקים עםבצע
 ופעם עליהם, פרושה סוכתו העם בתוך הנביא בעוד כי ויגלה11 יפרע אז אותםטוכיח
 איש ואס שפעטו תפלה ואני ר'( ק"פ )תהלים וכמוהו חוון איש באין כסו חזוןנאין
 צריך שאש אשרהו, חורה ושומר אהרן. פרעה כי כ"ה( ל"צ )שמות סגז' שרעתפלה,
 עדיף חכם אן"ל12 וכבר תוריעהו חבוטת וררך דעת טלמדהו ההורה כי הנביאלדברי
 ועצה In~D_] ]תורה תאבד לא כי י"ח( "'ח )ירמיה בפסוק לנביא החכם והקריםמנביא
 יוסר לא ברברים סענה. ואין יבין כי עבד יומר לא ברברים רכ*( : טנכיא ורברמחכם
 יענה לא ההוכחת ידין אפי' מענה ואין יבין כי פעם ומה ונאטמים גדולים בסטתאלא
 בשופים ולררותו לה"ותו יש לכן כחרש עצטו עושה אלא אעשה כן למוכיחלוטר
 ממך ש* תחשוב לא ששאק אשיפ מענה ואין יבין כי וייימ18 תאוחו. ]עבד[ עברופעם

 לעל פירדנו ע,, 8 רס"ג. פירוט עי' 2 הגית. הזך טן תככים רס"ג שפירק כסו טנדו1
 א'. ועז "ז פ"1 נמוגים: גי פה הרכיב מחגרה 6 להראב"ע. נמיוהס ע" * ב'. ב"בלכה"ג
 סבוא. סי' 10 ל. תניח כבכ"י t'qv1. 8ע" גי. יעז בדגניים דקרא לישנא ז לב"ג.8ע,,
 אברהם. ברכת ע,, 18 ע"א. "ג ג,צ 12 לזח. גדופם או הרע טעשדי יהיטיף עריך כאן11
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111 קצ-כג כפ,פש4

 ולא בראשעחו וטהז*ק בטרדו עוטר עור% אלא רמיא כהשאה ושתיקה נדנייךופיה
 איש חזית )מ( : יוסר לא כי בדברים הרסרהו אל ע"כ סטך יראתו טפס אלאשתק
 שפנק Ub~. יהיה ואחריתו ענדו טנער מפנק )כא( נ ממנו לכסיל תקוה ברבריואץ
 וט%! טלכין בתפלתי מ( ט"פ )ביאשית מלך מעדני יתן והוא ותרנו' סערןפעמו
 שפו עבדו מיער מערן שהוא סי הפסוק ופעם כ"כ( י"ר )ישעיה ונכד וניןטגז'

 עצמו אדם יקל אל כן על בית בן היה כאילו שינשאוהו לבקש עכר שלואחריתו
 ע"ב )תהלים שמו יתן מגז' טנק פ"א1 עליו. שיתנשא לקמן גורם כי סטנו קמןלפני
 סנון פ"א9 אדוניו. על ווצ4פ שר יהיה ואחריתו כלוטר ושולפנות שררה עניןי"ז(
 על ומטונה פקיד יהיה ואחריתו כלומר "( א' )דניאל טאכלכם את מנה אשרטגז'
 כלשר זדון בסלם תואר ויהיה ה'( א' לש"א אפים אחת סנה טגז' טסן פ"א5 אדוניו.בית

 כ6ם' האדון על טוסב ואחריתו וי"ט' כנכסיו. עטו לחלוק ]1868( שיבקשואחריתו
 טפרשים ורז"ל "'ד(. כיה ייקרא תות אל ממ' וסנון העבר שיכהו האדון ]של[ואחריתו
 ואם כעבד נתחלה ידו תחת כבווט והוא מנעוריו באדם שמתן הרע יצר על זהפסוק
 ששאל א"ר החליל6 בש' לשונם וזה עולטות משני שיטרירהו ער עליו יתגבריפנקהו
 מתער מפנק שנא' בעוה"ב נו ומעיד בעוה"ז טמיתו הרע יצר יהונתן ר' אטר נחמיניבר

 בב"ר ואיתא ש"כ, טפן לסהרה קורין הייא ר' של באפב"ה שכן מתן[ יהיהעכדועאחריתו
 הוא כי אף הכעם נקרא פוצע. רב חמה ובעל מדון יגרה אף איש )כב( ראשון8:פ'
 נדולה והחטה פשע רב הטה ובעל באפו טדון ויערב יגרה אף ואיש האדם באףניכר
 אליהוי אמר וכבר פשע* רנ אטר וע"כ חטה ונקרא הגוף כל סחטם הגדול הכעס כיטאף
 הכועס כל רזיילפ אסרו וכבר תהפא ולא תרתח לא חסירא סלא דרב אחוה יהודהלרב
 יהיה כשלא הענין ופתרון י'( פ"א )תהלים וכו' זר אל בך יהיה ולא ע"ז ע.נדכאילו
 ודקדק הן שוסע אתה לאו מכלל נכר לאל תשתחוה לא אז הכעס והוא זר אלבך

 כ"מ( ל"א )בראשית ירי לאל יש מלשון ור אל הכעס שנקרא ופעם בךפ,בטלת
 הטוסר16 בעלי ואמרו השנל. לכח ונכרי ור שהוא הכעט כה בך יהיה לאכלוטר

 ולא דעת חסר אפים ארך נטצא לא כי והער מדעתו שיצא עד אים כעס לאלעולם
 אפי' הנאוה פי' כבור. יתטוך רוח ושפל תשפיפו ארם גאות )כנ( : דעתן המהבעל

 אגל תשפילנו אדם גאות יו"כ כראוי כנדהו לא כי בלבו יחשוב גדול כבודתכבדהו
 רוח ושפל הוי גדול כבור כבדוהו כי בלבו יחשוב שיככרוהו קפן כבור אחה רוחשפל
 השם כי תשפיל% אדם גאות ד"א11sut '9. אבזמרה אפרים ר' מפי כנוד,יתטוך
 הכבור אל טתויב ככור יתטוך רוח ושפל השפלות נורמת נאותו ע"כ גאיםטשפיל
 הוכפל הלשון18 צחי אמרו ע"כ שפלים להגביה השם הבטיח וכבר תסיד, בוותוסך
 שרודף סי כל תשפיל% ארם נאות ויקרא פ' בתנחומא טנכיהך. השם שיהאכדי

 שכח 6 חוקה. וספר מלב"ג עין 4 אברהם. ברכת ע" 8 טאירי. ע" 9 רש"י. ע,,1
 בנדרש אץ כעין אלא מצאתי לא זח מאמר 8 מ. כ"ט גרבות 7 כ"ב. פ' צ"ל 8 ע"ב.ג"כ
 ח"א וכמהבש"א וכוי כנגרו חשובה אינה שכייה אפילו הכועס כל הונא כ"ר רבה אמר ע"בכ"ב
 ע"כ פעות לידי בא כעם דסוצך וכו' t"yy כא6 המתגאת כל דשטה p~na אמרו ככר ע"זכהב
 לישנא. כהאי והס"ס קאטר לא 1%' בך יהיח דלא קרא דריש קא שם אשר ע"ב ק"ת שבתהם
 רס"ג. *ירהב עי' 19 מבוא. ע" 11 הענחץ. שער הפנינים במבחר זה כעין 16 ע"ב. ק'שץ שבת9
 ב'. י"ג בעיחכין זה וכעין לבת החכם מצות שי הפנינים מבחר18

12
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 כנ-בז כפ,טשמ
 השה אחריו רודפת שררה השררה טן n~uw מי וכב ממנו בורחת שררה דהיררהאחר
 אחריהם רודפת ושררה השריה מן שוחוהשיל

 אביטי
 השררה אחר ררף ירובעל כן

 ]שונא יניד* ולא ישמע אלה נפשו שונא נגב עם חולק )כד( : התם כדא" ומ' ס0מונרחה
 ושיזיע סי אלה שישמע ימד ולא ישמע אלה שלקח, החלק על כגנב יתפש כינפשק
 צכאחז "'י נאם הוצאתיה ד'( ה' "כריה נאסר בזה כיוצא ועל החרם על ויעבורעדות
 בתנחומא ועי. ביתו בתוה ולנה לשקר כשמי הנשבע בית ואל הנגב בנץ אלוגאה
 נפש כ"א( הי ייקרא עליו שיאסר לארם נרם סי נפשו שונא גנב עם חולק ויקראפ'
 אם לפ" הסה של שמו גרף פלו' לחכם והניד 5א שלא ספני אקא וגה החטאכי
 נתפש שגנב שכשם נפשו שונא גנב עם חולק שלטה אטר DS~' עות ונשא ינידלא
 ע"כ: עסו טתחייכ מניר ואים הס"ה של נדופו וששמע סי כך וסחחייב עש ושווזפוהווו
 יצחק ויחרד כמו אדם חררת פעם ישוגבו ני"י ובופה שקש עק אדם הוית)כד6

 ספהד והחש צרה אדם אל כשנא הפסוק שעם פחד מעני! וועא 5ינ( ס'ז)כראשית
 שעקש 4ש לו יהיה ההוא הפתר להסיר תחבולות לעשות טשתרל ואיןהערד
 נ"'י ובופח וט', צרה ניום התרפית "( ב"ר )לעיל אוטר הכתוב והלא ההיאבצרה
 לעטות משנה שהוא השם כי ישונב סצרהו ינצל איך עצה להניא לס אלומשים
 י"ג( ד' לש"ב אליו חררת הנה טעמן ארם חררת פיש1 נכתה. עצה יטציאםבצרה
 להיכלים והחרר והנטהר דגבהל אדם הפסוק ומעם ד'( מ"ו )יש'ש העיר !קניויחרדו
 המרא 6 שנוק בטה השטח מ"י השפה אבל לנפשו מוקש היא ההוא החרדהחתותו
 ארם חררת ו"'0ף עליו. השם בחמלת הזה בטשנב יהיה ישוגב דובה ואם טעפאם

 כיח( *1' )לעיל אניתם לא ותוכחתי כמו מפעול[ פועל וחרדת בהרדפי אדם בניהמחריד
 המוקש 1קש יוק אדם חרדת ויימן פעולי א'( ב' )חבקוק תוכחתי על אשש ומהפועל
 רבה* בראשית ומורא. שחר חררה עליו יגרום ~כרם העניים על הארםשרשש
 ח'( נ' )רות שנ% לבועז רות ושהחרידה 186[ ]5 חררה שקש עק אדם חררתפסת
 לברכה בלט סק ישונב בי"י וטפח אלא לקללה היה בדין מוקש ית! האישמחרר
 שהק את יעקב ושריעיד חררה אדם חרדת ד"א גתי, לי"י את ברוכה "( 5שםשנא'
 בדין סוקרו יוק מאד[ עד גדולה הרדה יצחק ויחרד ל"0 כ"ז )בראשית 5טנא'אביו
 ע"כ יהיה נרוך גם )שם( שנא' לנרה נל1 מק "שהנ באי ושטה אלא לקללוהיה

 ]רבים איש* טשפפ שי"י רושל פס מנקשש יבש )כו( רות6: בפררשכהאא'
 ה"מ להריב או להרע הטלטל בהר היטלת כי חחשבים אדם בני טוושל, פנקמבקשש

 ע"כ השם ניד סי לנ מים פלמ %( היא )לעיל שמר טא ונק השפ גיד הנך כיכן
 עול א"ש צדיקים שעבת )כז( : א"ש טשפפ ומיי ההגר בבעליה הנרולה לתלותיגש

 פבעי דבר זה דיך* יישר רושעומועגת
 5שצ"

 ושהוא טי "8ש אחר גל כי אדם בני
 : פנש כבו ושהמש מי יאהנ פבטהפך

 משהש 4 רבת בת3ו1טא בכ"י 4 לווראג"ג. בטיוחפ ע" 8 שם. ע" 9 סטרה וע'*
 5ץ.רות
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 תרנום ואוכל. לאיתיאל לאיתיאל הנבר נאם המשא יקה בן אגור דעי)י
 פעם הנוכל, לאיתיאל לאיתיאל נברא ואמר נכיאותא דקכל יקה בר דאערמלויי
 איתיאל לתלמיריו אלו דברים ואמר גרוף חכם שם היה יקה נן אטר זה כיהתרגום
 הגולי ישע"ה'* לדברי חברום הטשא בהם שכתב כסו הקודש ברוח שנא' ובעבורואוכל
 עליהם לעמור יכול ארם שאין דברים תורה סתרי להודיעם ואוכל אחיאלשאלווח
 ושלא עליהם לעמוד שיכול ברברס אלא לרבר לאדם שאין כך על אוחם הזהירע"כ

 דרך דבריו והתחיל לך לטה דרחטנא כבשי נהרי או"ל9 וכן טמפ בטופלאלדרוש
 וכמהו איש טהיא טאיש פעם לי. אדם בינת ולא מאיש אנכי בער כי )ב( :עפה

 )א9ופ8ים כפ העם לנחול כנוי מאיש ד"א8 סלך. מהיות כ"0 ח"ו ושי"א ממלךוימאסך
 לתהלים אוסר והלא העפ להטון כנוי ואדם ישראל איש יואש כן ניזעק י"ר(ז'

 לא[ מס אלא עוד ולא מאיש אנכי בער כי לומר איש כני אדמגם גני נם ג'(ט"פ
 קרושים דעת ולא משפפו אדע. קדושתי ודעת חכטה לסדתי ולא % : לי אדםבינת
 כ"ח לטיוב וכמווע שנים כטקום עומר הענין בתחלת האטור ולאאדע

 יש"
 יערכנה לא

 החיטא ע"ד פעמו יהיה או דקדישי, יריעתא ירעית ולא תרנם וכן ונו' וזכוכיתזהב
 דעת בה שארע חכטה למדתי ולא הפסוק פעם ד"א' ץ אדע קרושים ודעתכלומר
9 כ"פ( כ"ר )יהושע הוא קדושים אלהים כי לבורא ירמוז קרושים ופעםקרושים  ירמוז 
 ג'( פ"ז )תהלים כסריא אדם בנני לקדושים ירמח או קרושים עלצן טשרתילמלאכים
 צרר מי בחפניו רוח אסף סי וירד שמים עלה מי )י( : המה בארץ אשרלקדושים

 רגבראש בכל מי תדע. כי בפ שם ומה שמו מה ארץ אפסי כל הקים סי כשטלהמים
 שטים פעם וזה הירח נלנל תחת שהוא האש מימוני והתחיל יסודות לדי פעםשידע
 סימי 6 רז"ל בלשון כטו שמים הוה נפסוק נקרא כן על יסודות בר' העליון הואכי

 לב ער לטעלה לעלות האש ופבע הגלגלים סבוב ע"י הווה האש שגלגל ועורקורה
 וזה טעלה כלפי סיד תחזור מפה כלפי ומורידה שלהכת לוקה אדם ואפ"השמים
 מורירו אתה אפי' לעלות האש פבע למה פבעו ירע ומי וידר שמים עלה מיפעם
 ברוח מטשות אין לטה יודע טי בחפניו רוה אסף טי העפר, כיסור לרדת פבעוואין
 נקרשים המים אין למה יודע מי בשמלה טים צרר מי בחפניו, שיאסף עד בעפרכמו
 יסוד אין למה יודע מי ארץ אפסי כל הקים טי pw' כצרור בשמלה נצררין שיהיוער

 תרע, כי בנו שם ומה שטו מה במרכז. היסודות סכל למטה עומר אלא ונד געהעפר
 אתה שתדעהו ער אלו לרבריהם פעם אגרע מהם אחד שם את לי הנד אתיאלאתה
 שחלפו שמנים היה שכנר חושב יחשוב שאם בפ שם ומה שפ מה ופעםכשת!.
 כתובים דבריו טוצאים היים בעולם היה שאם תרע ירוע זו חכטה לרעת שהניעחכם
 יוהב בשים לפ קרוב שנפ לפי אביו ולא בפ אמר ולפי' זרעו גיד מקובליםאו

 להיות ורווח לעלות האש פבע למה היסודות פבע סבת יורע מי שאין וכיקטאביו,
 טאין נבראו איך לשאול שאין כ"ש ולעמוד לררת והעפר נגרים להיות והמיםסוחבת

 affp חי 98שים 6 רפ"י. עי' * טאירי. עי' 8 ע"א. י' ברטרו 9 להראב"ע. במיוחס עיי(
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 דאו לזטש*180

 שלא וכמה כמה אחת על נדע לא עליה יושבים אם אשר והארץ %פתית ימורות ישרואם
 כין ~הוא ]1818[ לדעת ל% יש אם אלא עולם, של כבשו% שהם הדברים לרעתיכל
 לסרתי ולא בקוצר. אחרת נופחא בו. לחוסים הוא ומנן צרופה אלוה אמית כללהם
 קשות נזירות לבטל ההכמה תכלית שידע עד וירד שמים עלה סי אדע קדושים ודעתחבטה
 בשמלה טש צרר טי בתים, ויפול אילטת יעקור שלא כדי בחפניו רוה אסף מיבעולם,
 שמו טה יתפלצון, לא שעמודיה כרי ארץ אפפי כל הקים מי העולם, ייקטפו יסלאכרי

 הוא, פלוני להשיבני עדשתדע כיתרע שלב% שפ טה לי אטור שמו טהואסלאתרע
 התמיסה משה בתורת הסאטינים ישראל עדת אנח% צרופה אלוה אמרת כל כי ידעתיאבל

 טה לשאול ל% וטה הבא לעולם ולזטתי% להחיותינו ל% לטוב שמפה נשםהחוסים
 בך יוכיח פן דבריו על תוסף אל )0 כן על לאחור, טה לפנים טה לספה ומהלטעלה
 על תוסיסו לא אומר הכחוב וכן הורשית שלא נטה להתבונן דבריו על תופף אלונכזבתי
 בך יוכיח פן מם%, תנרע ולא עליו הוסיף לא א'( ייינ גשם ואומר ב'( רי )דברים וגרהדבר
 מענין יענישך פן ומעמו שדה20 נסתחפה כקלשון ותתחייב יכפנך1 ולא תרנוםונכזבת
 י"א( ג"ח )ישעיה טנו' ותכרת תכזב העונש וע"י מלנים עליהם והכח י"ר( ק"ה)תהלים
 ושלמה זה יקה בן אטר וי"מ5 הי5כ. באר הפי' מתפרש זאת ע"ר מיסיו, יכזבו לאאשר
 ח'( ט )נטדבר Iw9D קהלת שנקרא כמו נקיץ אוגר ה'( " )לעיל מלשון אטרונקוא
 י"א( ח' )שופמים כסו פעול בפלפ אגור ובא החכמות והקהיל שאנר העדה אתוהקהל
 סנז' משמעתו אל פרים העמים גל אשר דוד כן פי' יקה כן באהלים.השכוני
 )שמות טן בן יהושע כטו הבי"ח בחיר"ק בן ונא עמים, יקהת ולו י'( מ"פ)בראשית

 כטו בן ופעם עצמו שלטה על יקה נ! ויים' י'(. ד' )יונה היה לילה שבן "א(ל"נ
 אהד. שכם לעברו לו נשתעבדו העטים שכל כלומר הכות בן אם והיה נ'( כ"הברברים
 לשמע עמים יקהת לו אשי בינה אגור כלומ' נינה מעתן כיריד בין כסו כנוי בןאסף
 וחורהו.חכסהו

~yb1 
 ונקרא ידי לאל יש כזפ( ל"א )בראשית מגזי לאיתטול הגבר שם

 ואוכל ואוכל ובינה חכמה עמי אל.יש איתי אומר שהיה לפי לאיתיאל שלמהמכ
 ואולי לברי, אנכי אוכל לא י"ד( מ"א )במדבר מענין אוכל ויהי חכמה בכללהשכיל
 הנבר נאם חידתו שהתחיל לאיתיאל הנבר שם המשא תחלת המפרשים אלהלדעת
 וי( כינ )שם בבלעם כאשר הטשא פעם תה גי( כ"ד )בסובר בעור ב% בלעם התחילכאשר
 וכן בעוז חכם גנר היה כי הגבר פם עצמו על אומר שלמה והיה ויאמר סש6ויוחא
 הכי DW1" ואוכל לאיתיאל אל שאיתי אני לי לאיתיאל הוו וזה עצמו על שמרהיה
 בוש לא אדם מכל ויחכם י"א( ה' א' נמלכים בו שנאסר שלטה ואם מאיש, אנכיבער
 כמה אחת ועל אחריו הבאים לדורות ק"ו טסט נמופלא טאיש אגכי בער כילומר
 כ"נ( ע"ג )תהלים אוסר הוא אפף וכן להם הטה בהטה שהם הזה הדורוכמה
 כפלים ברברים שלמה שנתעסק עיפוק וארא פ' ובתנחומא אדע* ולא בערוגצי

 ]ומי לבבו את המו נשיו שלמה זקנת לעת ויהי ב'( י"א אי )טלכים שש'הפעוהו
 בן אתר דברי הדברים הם ומה בהן[ צורך לו היה שלא ברברים שנתעסק לונרם
 נאם שהקיאה יקה בן החכמה ואת התורה את שאגר אפר שטו נקיא nDSיוק

 ע., 8 מיותרות. פח הן הא6 חטאות יאטום שצי י"ב בכוסמת ד"א 9 בך. יכסיף גאי1
 מאירי. עיי 6 רש"י. אירוש שם ע,, 4 סעדנהובה
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181 ו ל,מש*

 חז )דברים בתורתו הבנה כתב ואוכל אל איתי אומר שהיה לאיתיאלהנכה
 פ""

 לא
 אטר טצריטה העם את ישיב פן פוסים לו ירבה לא לננו יסור ולא נשים לוירבה
 ספר עלה רשנ"י תאני אשיב ולא פוסים ארבה אטר לנבי אסור ולא ארבהאני

 נתבת פלסתר עשאני שלמה העולמים רבון ואטר הב"ה לפני ונשתפח תורהטשנה
 וכתי' טאר לו ירבה לא וזהב וכסף סופים 6 ירבה ולא נשים לו ירבה לאבתורתך
 עשר ושנים למרכבו סופים אורות אלף1 ארבעים לשלטה ויהי ו'( ה' א')מלכים
 שלש ופלגשים סאות שכע שרות נשים לו ויהי ד'( י"א )שם ואומר פרשיםאלף
 שלמה ]המה[ א"ל כאבנים בירושלים הכסף את שלטה ויתן כ"1( י' 3שם ואוטרמאות
 ,שנתעפק לו גרם מי לעולם תבטל לא ממך אחת ואות העולם טן אובדי! נו כיוצאואלף
 ז"ל9 טאיר לר' מסורת ובפעמי התם. כראית' וכו' בהם לוצורך היה שלאברברים
 דברי והת דין חפרים שהם בינה לשון במסורת שנים ב'( כ"ה )דברים הכות בן אםוהיה
 אז"ל וכן היה בינה חסר שהקיאה וכיק והקיאה החכמה שאגר ואז"ל יקה בןאגור
 הרשע הכות בין אם והיה הוי 8 בכח שילקו ובי! טדע חסרי ב"ר שלוחי מזמניםשהיו
 אסר ע"כ א6 בדברם שנכשל לפי הפרשה מתפרש התנחוטא ולרעת דיל.עכ"ל
 וע"כ ארע קרוונים ודעת חכמה למרתי ולא 5י ארם בינת ולא מאיש אנכי בערכי

 שמים עלה מי סשה על רבה' פסיקתא בריש ומפרש וירד שמים עלה מי לוסמך
 מירד[ י"ר( ושם )שם וירר האלהים אל עלה וסשה ג'( י"פ )שמות שנא' משהזה

 אפרש העיר את כצאתי כ"פ( פ' גשם כחפתו רוח 187[ ]פ אסף סי ההר טןסשה
 אפסי כל הקים מי נוזלים נד כמו נצנו חי( פ"ו )שם כשטלה טים צרר טי י"י אלכפי
 מה דוגמתו היה כבר ויו"ת6 עטו הוקם שהעולם המשנן את שהקים טשה זהארץ
 החופש לכל הוא טגן משה ע"י שנתן צרופה אלוה אמרת כל תרע כי בנו שם ומהשמו
 מה על הוכיחך שמא ונבוכת בך יוכיח פן תגרע שלא וכיש דבריו על תופף אלבו

 יוכיח ומלת ההש, התוספת בתורה נכתב לא כי ושקרן כזבן ותמצא ונרעתשהוספת
 והוכח ג'( י"ג )איוב כמד"א קישור[ בלא ]ב"ית, בקשור ופעמים קישור בלא פעמיםתבוא
 עלי והוכיחו ז'( פ' )לעיל כטר"א על ובקישור בך יוכיח פן בי"ח ובקישור אחפוץ אלאל

 שלמה שהרבה לפי אלו פסוקים דורש אנדהי ובטררש בפסיקתא6. ע"כחרפתי,
 סכור והיה עדים בלא במשפפ ולהרשיע להצדיק ורצה טאד וזהב ונסף ונשיםסוסים

 זה טאיש אנכי בער כי ואסר נתחרפ ]לח עלתה ולא בתורה שכתוב טה עללהתחכם
 5י היה שלמה אמר ונענש ביין נשתכר ואפ"ה צריק איש נח מ'( ו' )בראשית בו שנא'נח

 שתו למלכים אל לטואל למלכים אל ר'( ל"א )"ט! אומר הכתוב ולפי' טמרללמד
 לכל טיחה תרמה והסיחו אחת אשה לו שהיתה ארה"ר זה לי ארם בינת ולאיין,

 תסירי אלא חצין סעסידין אין ת"ר ע"א: כ"ג סכות 8עי' מבוא. ועי' אלפים. ארדעת1בג"י
 פה. שאימא טמח ההפך היא וכו', מדע ייתירי כח חסירי אפ" שמר mw רי מרע התיריכח
 ביום ועזי כעסקא בפסדר"כ רק כי רבת פסיקתא בשם רר"כ לפסיקתא קרא מחברת כי נראה מזה4

 ואטרם חיאשוטה חפסקא והא סחברע שמביא מה ע"ב( ה' )ברף מ nvo nWIDStכלות
 שהע חפסדר"כ. לשון עם יותר מסכים הלשון וגם החמצנית הפסקא היא רבתיבפסיקתא
 מ"ש ש' ליק ר' טהוז"ג ל' הערה כהערותיו שם באכער הר'"8 שהניא ומה כמזליטדרש

 514, 6 סררי. של אוחו הוא ושקרן ס5ת עי הסגמן אולם בפסיקתא ליתא ואילך סבאן6
 משליו גטדרש איתא טשונה ובסגין בקעור אילם מזה קצת 7 מרלעיל. א5ו מלות ב'נשתרתמ

 שם. גאכער הא"ש הערתועי'
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 1-י ל,משך188
 דברי על להתחכם שאוכל הכטה לטררם ולא עאכדיכ נערם אלף נשאתי ואםהדווית
 ירד שטים שעלה לטשה היה שלא דבר שאלתי והנה אדע קרושים ורעתחורה
 החיש ובין המתים בין ויעטור י"נ( י"א )בטדבר שנא' אדם בני רוחות שאסף לאהרןולא
 אדרתו את אליהו ויקח ח'( בי ב' דקלמם כד"א כשטלה סים כנצרר לאליהו ולאונר

 לפי אם גי וטפר פל האלה השמם יהיה אם א'( י"1 4מ )שם למ"ש ידמה שויגלום
 כל שהקים ליהושע ולא בעולם וטמר פל לרדת שלא בשמלה מים צרר כאלודברי
 בכור י"ז( ל"ג קברים בו ואטר דום בגנעון שטש י"ב( י' )יהושע כטד"א ארץאפסי
 אמרת כל ע"כ בפ שם ומה שמו טה לאחרים זה דבר היה כבר וא"ת ונר 6 הדרשורו
 במי התורה טהרי לגלות שטס עלה מי ד"א1 וטע דבריו על תוסף אל ונף צרופהאלוה

 דלא דבר הוא כי ארץ אפסי כל ולהקים בשמלה מים ולצרור בחפניו רוח לאסוףוכחושב
 שאלתי שתים )ז( : צרופה אלוה אטרת כל כי[ אווש להורות אדם שחייב טה אלאאפשר
 על ונכזבת נך יוכיח פן י'נריו שסיים לפי אולי אמות. בפרם סטני תמנע אלסאתך
 טמני תטנע אל ופעם ונף סאתך שאלתי שתים תפלה דרך השם סאת לבקוש חזרכן

 פעמו אלא מ"ח( ב"ה ומראשית אטוח כפרם ואראפ אלכה כפעם אש אמאבפרם
 טאשר "מיתגי טרם אסות בפרם פעם ו"'20 חיי. ימי כל ששאלתי ]מה[ טמני תטנעאל

 ורבר שוא )וו( י"0: כ"נ )אדב באחד והוא כבפח מספת הבייבי ולרעתם ממני,תמנעם
 )תהלים ע"ד טממ דוחק חקי. לחם הפריפמ לי תתן אל ועשר ראש מטני הרחקכזב
 הזמן חקי לחם הפריפמ לי תת! אל ועושר ריש רע, לדרך לבי תפ אל ד'(קם"א
 הכתוב וכן חקי להם וקרא ביוטו. יום דבר התטידית והפרנסה חוקי להם פרףלי

 טסתי לחטא ם 1 ג ר ת ה 1 ~ערותיה, וחק לביתה פרף ]ותתן[ פ"0 ל"א )לקטןאוטר
 פ! )מ( דסליק ממאי והתחיל לי תתן אל ועושר לריש מעם ונתן דיי לחםכלודז'
 בעושר וכחשתי אלהט שם ותפשתי וגנבתי אביש ופן י"י סי ואמרתי וכחשתיאשבע
 ידעתי לא ב'( ה' )שטות ע"ר "'י סי ואסרתי פעם וזה בי"י כחשו "'ב( ה' קורמיהמענין
 ב' )ירטיה אומר הכתוב וכן י"יאת

 ל""
 פסוקים וכמה שכחוני כן על לנם וירום שבעו

 ויאמר השם תובות יבקש5 שלא וכחשתי ופעם קבלה. וברברי בתורה זה טעניןטלאים
 י"י. טי ואסרתי פעם וזה ואתי כל פעל י"י ולא הזה החיל את לי עשה ידי ועצםכחי
 סוף כי חפץ בנקיפת שישבע אלהי שם ותפשתי וגננתי אורש ופן לריש פעםוגתן
 וי"מ6 וט'. תכחשו ולא תגנבו לא י"א( י"פ ייקרא אוטר הוא וכן לשקר שישבעהגנב
 שרי ואתפוש כ"ח( ניינ )ישעיה קרש שר* ואחלל מתרנום וחללתי כמו ותפשתיפעם

 דאלהא. שמא ואהלל ם נ ר ת וכן ח'( ב' )ירמיה ידעונו ]לא התורה וחופשי וממטקודשא
 שוא או באחת ועושר וריש באחת כזב ורבר שוא אטר ושוב טאתך שאלתי שתיםואטר
 נורם והריש השוא מרם העושר תליא בהא דהא ועושר ריש כנגד שתים כזבודבר
 )דברים תצא כי נפ' כמד"א ואשמת. יקללך פן אדניו אל ענר הלאק אל 5( :הכזב
 ע"כ וא' ישב עמך ארוניו טעם אליך ינצל אשר ארוניו אל עבר תסגור לא6 פ"9כ"נ
 והזכתי בלשונך רכיל בו תלך שלא ארניו אל עבד תלש! אל ואומר שלמהמזהיר
 עונש 188[ נש להענישו יכול שאדות טאדוניו שרת עבד ענין והוא שברכילותהקשה

 רברס עי' 4 שיבקש. גג"י 5 רלג"ג עיי 9 מביצלונא. זרחיה לר דעת אטרי ע1,1
 אל, 8בג"י רלכ"ג. קץ, 6 כ"ז. 1ל"ב יץהי
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188 י--ט לומש*

 חט קללת קללות תהיה שלא ואשמת, יקללך פן בירו. המסגוף ששגירת מידנרול
 מ"ב )בראונית כמד"א העפש מענין ואשמת פעם או קללהו. בעת אשם אתהשכבר
 )מ"א חצאים שלמה ובני אני והייתי וכן נענשים שפעמו אנחנו אשמים אבלכ"א(
 פסק שאחר פפוקים ד' אלה וכל פ"ז(. פ"ו )נראשית האשרי עון שלם לא כי כ"א(א'
 אדוניו אל להלשינו אין כאלה רעות מדות נו יהיה שאפי' העבד על לפרש נוכלזה
 שווא עליו שאוטר למלשין העבד קללת הם כי לפרש ונוכל בפסחיס1, אית'והכי
 אנשים כמה אדם בבני יש כי הכתוב ומוריע עצמו בפני ענין יהיה או אלה, פרותבעל
 לומר עליהם מוסב במת שתי לעלקה ענק יהיה או מהם, לההרחק אלה סדותבעלי
 בפקו אטר כאשר לעליקה בפרשה הכתובים ענינים באותם יכלו האלה המדות בעליכי
)ל'

 י""
 אמו ואת יקלל אביו דור כננד ונו' נחל עורבי יקרוה וגו' לאב תלעג עין

 שאקלל יברך. לא אט ואת ילל אניו דור ~א( : פסוקים הר' התחיל ועתה יפרךלא

 והריון לידה צער בו שסבלה אע"פ אפו את סברך אינו וכן מוסר שלמרו מה עלאני
 שההא ונשב הוא רחץ. לא ומצאתו בעיניו פהור דור רב( : תחמנים עמוומדברת
 פהור דור הפסוק פעם או רחץ. לא ומצאתו הה"ר אינו בשר פהוק ואפי' לבפהור
 תכשש שהוא חהשנ )1( העמות צואת כי רחץ לא שמצאתו לפיבעיניו

 וגנינה והתרגום ענין כפל ינאיפו. ועפעפיו עיניו רמו מה דור לצ(וקישופ:
 פארם. ואביונם מארץ עמים לאטל מתלעתה ומאכלות שניו חרבות דור ןד( :מנפוין
 ארמי בלשון החרב נקיא כן כי שיפי אינון דפפסרי דרא כתרגומו שנע הרמתדור

 שעם גינוי אינק וחריפי כתרנומו מתלעותיו ומאכלת ספסראצ, שקל רז"לובלשו!
 זששכלש שם על הפכינין כן ונשיאים י'( כזב )בראשית המאכלת את ויקח מנז'מאכלות
 אע"פ לכרות חריפים שהם וחריפי ומאכלות תרגום ולכך בכריתתםומכ"ט

 הגסות הארסם הם מתלעותיו פכינא. ית ונפיב אלא תרגם לא פ ל ק נ 1 אש
 אניאב'. למתלעות שקורין ערב ללשון קרוב ניבוי תרגםוהמתרגם
 יושבי מהיותם4 ור6ביונים העניש להכרית כזומר מאדם, ואבזנים מארץ עמיםלאסל
ארץ

 בכ~
 מאדם ומעם אטש ישראל ארץ מארץ פעם לפרש ומכל אדם. בס

 פפוקים ד' כי המפרירים לרעת אתם. אדם ל"א( ל"ר )יחזקאל הכחוב [ytD~]מישראל
 העבד דבריא6

 טק~
 ביר ושהפגירני זה ראה בקללו הענד יאמר וכה המלשין בהם

 אביו דוראדוני
 יק~

 לא תורה וכאכרה טה דוגמת שפי' ולפי סוף ער הענין ושאר
 להתייהר ישראל לארץ מהאומות לארץ סקיצה מצורח עבר והוא אדמיו אל עכרתסגיר
 ישראל ארץ זו ארץ פירש' וכאשר מארם ואביונים מארץ עניים לאטל מקלעו כןעל

 ארבע תשבענה לא הנה שלש הב הב בפת שתי לעלוקה )18( : אוראל אלוואדם
 דצן. אמרה לא ואש מש שבעה לא ארץ רחם ועוצר שאול 4שי( : הק אמרולא
 פ" ויצוב ההם דורות ד' מתהלה שהזכיר הדרך ע"ז זה ענין פי' ז"ל6 מעריהרב

 וכלען לאפם כי וכליון אפפ עמן לע"ה ופעם וכלען באפם ושיאספו שיכ6עונשם
 וששל הם אלו בעת ושתי א'( כ"פ לתהלים אלים נני לי"י דצו טנז' והואיהב ויוזן ותרנום הב הב 5שר שבעש שאינם הכהוב ופעם כולרות ושתי והם בפתשתי

א
 נאיסנאין, naw הן" נ8' יי" ינו 1ק~קל 8 ע"ג כ"א נ"ב צ ע"ג. כ"ז1

 בפירי18. ע,, 6 טהיות. בכיי*
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 פז ל,משלי184

 ערירים שיהיו או שאול פעם חח שימותו או ההם הדורות השם שיעפש רחםועוצר
 כללם הופאים של ובטפם נעצסם הללו עונשים ששם ולפי רחמו, ועוצר פעםוזה
 לשני שלישי והוא ההם לדורות עונש אחר כליק פי' השוב בנות שתי באוסרתביחד

 לא ארץ השלישי עונש ומהו תשבענה לא הנה שלש פעם תה שהזכירהעונשים
 וספר פל יהיה שלא אהר עונש יש ערירים יהיו ולא ימותו שלא שאעפ"י סיםשבעה
 שהזכיר עונשים לג' ד' והוא אחר כליון פי' ושוב ברעב וימותו האדמה תצמיחולא
 יש בעתו היורד הטפר ע"י הארסה שהצטח שאעפ"י הון אסרה לא וארבע פעםוזה
 ענק ז"ל סעדיה ר' פי זה סגתן על קטה. וער טנדיש ותאכל אש שתצא אחרעונש
 כבש כמו לעלוקה פי' אברהם8 ור' הטעיין. על להקל דבריו וביארתי שכתבתי פסוקיםבי

 ]ושתי[ ננות שתי יש ההם הרורות ]ארבעה[ שעושים שהוכרט עקולה נעכור כלוטרוכשב
 שאול השם[, ירינם בם ששר רביעית ועוד ג' ועור הב הב שאוסרות בטת[ ]שתיתולדות*
 ואסו אביו טקלל י"ז( כ"א )שטות ע"ד ההוא 188[ ]6 הדור שיטות יקלל אביו דורכנגר
 יהיה ע"כ הזנות מצואת רחץ שלא לפי וט' בעיניו פהור דור כנגד רחם ועוצר יומת,טות
 כנגר טים שבעה לא ארץ ימותו, ערירים כ'( כ' )ויקרא עריות בפרשת כאומי רחם עוצרלהם
 באומרו מסייעו ואיוב הגאים, וישפלו הארץ ונייבש ספר יהיה שלא עיניו רטו מהדור

 השפלים ירומו שאס לאו אתה-שומע הן וטכלל לסרוס שפלים לשים י"א( ד'~4יונ
 כאש שניו חרבות דור כנגר הון אסרה לא ואש הטפר, בעוצר הרמים ישפלובמפר
 שמצינו מסייעו ואני יי'י, מלפני אש ותצא בי( י' )ויקרא וכטד"א אליהו בימישירדה
 פי' זה ע"ד דולקים, שפתים כ"נ( כ"ו )לעיל כאוטר דליקה לשון הרענלשון

 פכנת ספני רז"ל טלשון לעלוקה פי' ז"ל סעדיה והר' S~ut. אברהםר'
 ומוצץ הי ק עלא ערב בלשון הנקראת הטים משרצי שרץ והיאעלוקה8
 ע"ה שלמה בו ומטשל הב הב נפת שתי פעם וזה קצותיו טשתיהרם

 בנות שתי לעלוקה ואומר זו8 בעלוקה )?( זמן וסכנה פבעים וראינםהדברים
 טשלים אם הב הנ לאדם תמיד ,צאוטרים8 והקלה היום שהם פיות שתי והם הבהנ

 כל הוא כן למחר יספ.ק לא הלילה *ספיק ואם הלילה לספק יספיק לא היוםסטוק
 אמר ע"כ שביעים שאינם דטיונות שבעה שאינה זו לעלוקה ]משל[ ומביאהיסים
 אמרו לא עמהן שד' כלומ' הון אמרה לא וארבע טטש שלש תשבענה לא הנהשלש
 המה שלשה ו'( ב' )עטוס ארגעה ועל ישראל פשעי שלשה על כסו וארבע ובאהון

 היקום יכלה הטות שאול הר' הם ומה כ"פ( p1DD )לקמן לכת טפיבי וארבעה צערטפיבי
 טקבלת שהארץ מים שבעה לא וארץ בעילות כל טקנל שהרחם רחם ועוצר ישנעולא
 שהזכיר דורות בדי שאטר ולפי עצים, כל אוכלת שהאש הק אמרה לא ואש הטיםכל
 אלה. ענינים לו סטך ע"כ שעוורה וחסם שוד מכל שבע שאיט שיניו חרנותדור

 שאול. טעם חה ערירים שיהיו או רחם ועוצר ~oy וא שימותי או בטעות: בכ"י1
 להראב"ע פה .קורא מחברנו כ' להעיר ויש להראביע, במיוחס עי' 8 באוטר. בכ"י9

 נכלל הלשון 6 ותולרויז. ~בכ"י אתר. במקם אצ6 נמצא שלא טה אברהם ר'בשם
 ואמנם ע"ב, ,"ב ע" 8 דברים. תשפת פח "8 ואף להראב"ע onllon מלשון מעטמשנח
 נראה ולכן לעיל עצמו טחברט שהביא כמו וכליון אפס ר"ל שלערס" לעלוקה פירש הלאהרה"ג

 4(לעא. 7 אלו. לכתובים הפירכם נשף גם שנזכר חטא דל טודרוס יי' פח צ"לכי
 ששמר. בכ"י 9 לעה בדומה ש זו, לעליקה סימן וסכמת צ"ל אלי8
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שאז מ-יז ל,משלי
 הב הב בפת שתי יסודות לכ' כיסי לעשקה ד'יא9 ז"ל!. פודרוס ר' פי' זהע"ר

 וארכע תשכענה לא הנה שלש אטר ושוב עולם יטוה כל והפסד מהויה שביעיםשאינם
 ד' כן שביעים אינם יסורות הר' שא6 וכסו יסודות לר' כן לכמו רמז הון אסרולא

 פעם וזה לאשה נרול צער בעוצר שהיא ללידה רטז רחם ועוצר שאול אלו,דברים
 חם השמש עליה שזורח הארץ אלא לחה בפבעה ארץ מים שבעה לא ארץעוצר,

 עצים. כל שורפת כי הון אסרה לא ואש ס.ם, שבעה לא ע"כ להותה מושךוהשמש
 יהיה או העפר יסוד ארץ טפורשים, וטים אש יסורות, ארנע הוה בפסוק זכרוהנה
 יסורות טד' שהם אע"פ והגלדים הלידה על שפרשפהו רפם ועתיר באומר העפריפור
 האויר וישר י"פ(, נ' )בראשית תשוב עפר ואל אתה עפר כ* כמד"א העפר יסודםרוב
 גי צהרים ישור מקמב יהלוך באופל מדבר ו'( א צ' )תהלים כטד"א שאול נטלתנרטז
 לעלוקה, ארוכים. חיים אנשיה יהיו פוב אויר בהם שיש המקומות כי ידוע והנה באוירהטות
 ושאומרות4 טגיהנם והצועקות בסת שתי קול עוקכא רב אמר הב[ הב ]טאי פייא8בע"ז
 קול עוקבא רב אטר חסדא רב אטר ראטרי ואית והרשות טינות נינהו וטאי הבא הבאבעה"ז
 רגיל לדעת הנה הנא, הנא בעוה"ז שאוטרו' בפת שתי לי הנו ואומרת שצועקתגיהנם
 בנין תרתין לע"ה אלא דבר בו תרנם לא והתרנום לניהנם כינוי לעלוקהפעם

 אולי טהנהכין שחינם טה אגל מהנם זו שעלוקה התרגום לדעת לפרש ומכלטהנהביל
 המינות אילו בנות שתי כי פעמו אולי שהנהנה טהו רז"ל6 טלשון אחת טלהמתרנם
 מלות שתי שהם טורה להב הב בין שיש הפסק אבל ניהום באש נשרם.םוהרשות
 ועוצר, שאול בא. משרש פירשוהו שרז"ל אע"פ ירע שישו רע כסו יהו: שרשווהם
 שאול ענין טה וכי רחם ועוצר שאול דכתיב טאי יאשיה א"ר יודה א"ר 7 חלקבפ'
 ק"ו דברים והלא ומוציא מכניס רחם אף וטוציא טכנים שאול מה לך לומר רחםאצל
 קולות כקולי  שסכניסין nlS1p1  SINP סטנו טוציאים בחשאי בו שטכניסין רהםטה
 המתים תחיית אין שאומרים לאותם תשובה מכאן קולות קולי מטנו שמוציאים די!אינו
 יקרוה אם ליקהת ותבוז לאב תלענ עין )ין( : קורא8 היה פ' בברכות ואיתא התורה,ט!

 גרוע אחד כל לטעלה בשם הנקונים דורות ד' כי האטת נשר. בני ויאכלוה נחלעורבי
 ]גרוע אבל אותו כשמוכיחים למופב יחזור אנל רעה טרה זה הרי יקלל אביו דורמחבירו
 189( ]8 ]גרועים[ עיניו רמו טה דור ואחריו תוכחות יקבל ולא בעיניו פהור דורמטנק
 שאטרו0 ער בה הפליגו וככר טאר ער כרועה מדה הרוח גסות כי בעיניו פהור מדורטעשיו

 המעשים כל טלל ההוא הדור כי שניו חרנות רור ואחריו בעיקר כופרים בעליהכי
 ]ונ'[ לעלוקה פסוקים שני אסר ואח"כ אדם טכני ואביונים מארץ עניים לאכולהרעים
 ההם ברורות שהתחיל לפי דעתי ולפי פירשו10, טהטפרשים אחד כל רחם ועוצרשאול
 מק"ו. האחרים לשאר הדין והוא ואמו אביו על הטלעינ עונש פרת יקלל אביובדור
 על רומו שהוא הפירושי' טן באחר ופי' ]הקודם[ בפסוק רהם ועוצר שאטר לפיאו

 לצערה סצפער ובעלה יולרת האשה נרול בעוצר כי עוצר בלשון וקראההלירה
 שפירשתי הפי' לפי או לאב תלענ עין אטר ע"כ בניהם על גדול צער סובליםהרי

 בנוסחתנו 5 שאמורות. בכ"י 4 ע"א. י"ז 3 רלביג. עי' 9 מבש. עיין
 חסר 3אן 10 ע"ב. ד' סוטה 9 ?"ב. 08"1 ע"א. 7ציב ע"ב. כ"ח שבת 6 הב.הב

 מה. רברשראה
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 שא-לה ל,טשי188

 ההוא שהדור כסו שניו הרבות דור לפסוק נסמכו שאול לע"ה פסוקים שני פעםכי
 לחזור כן כטו רצה הפסוקים בשני הכאובים( )בבזני הכחובש הרברים כן שבעאינו
 ושראו כבודו הנזה שהשוה שטצימ לפי או' לאב. תלענ עין ולמר הדורותלראש
 אבותיו. מבזה עונש פרפ ע"כ ובקדושין2 פאה1 בריש כראהץ' תום אב ומוראלעבור
 עין של עונשו יהיה אם ליקיות ותטו לאביו תלעג שעיט בן כי הפמוקשופעם
 לקהת פעם יהיה. האיטה פני על כרוטן יקבר ולא יספד ולא ונ' נחל עורבישיקרוה

 אם *קהת היו"ר ורונחה רמשה והקו"ף י'( מ"פ )בראשית עמים יקהת הי ובגז'אם
 כלומ' המצות וקיבול טשמעות וטעמו אם ל:קהת ומשפפו הלם"ד על תמעתהוהופלה
 ומשפפו נתל עורבי 8 יקרוה עונשה מה עלי שתצוה למה האם למשמרת שתבוזעין

 כשם אבא א"ר עקב* פ' תנחוטא ב'(. י"א )ש"א יטין עין כל לכם בנקור טעניןינקרוה
 מרובה עונשן כך מרובה ואם אב כמר של שכרן שמתן כשם יוחאי בן שמעוןרי

 אותה וינקור נמו על אכזרי שהויו עורב יבוא הבנה אמר וט נחל עורבי יקרוההה"ד
 יעיר כנשר י"א( ל"כ )דברים שנא' בניו על רחטני שהוא גשר ויבוא סטנה יהנהולא
 הטה שלשה )טץ( בירושלמי6: פאה במס' ואיתי התם, כדאית וכו' ויאכלהףקם

 והשלשה כשככר פי' כאשר הרביעית וארבעה טעם ירעתים. לא וארבעה ממסטלאו
 ים בלב אמה דרך צור עלי נחש דרך גינטים הנשר דרך )יט( הם ביחראשכלל
 כלומר צור עלי נחש דרך השטים, באויר נלומר בשמים הנשר דרך בעלסה. ננרודרך
 גחונו על הולך שהנחש לפי אלא הדברים לשאר וה"ה נחש ואסר הסלע צורעלי
 אלה שלשה כל ים, בלב אניה דרך יותר, ניכרת הליכתו אחר וגסים נחשאמר

 אש לכך אליה שבא יורע לא הבעילה בעלטה גבר דרך והד' מרעו, לאעקבותיהם
 כן כסו האשה וכן בעילתו ררך ניגר we כין עמה טפף ופא עצמו עלחושש
 ומחתה אכלה טנאפת אשה דרך כן % פסוק פעם וזה עמו נאפופיה על תחושלא
 הזה האוכל כטו פיה שחתה אכלה אחר ביאור עוד והופיף און. פעלתי לא ואפרהפיה

 אעפ"יד, בפ' כדאי' לואיך כמי אכלה כי[ ]אמרו :רז"ל אכל לא כאלו פיו ומוחהשאונק
 פעלתי לא לבעלה ואסרה נ'(, ט'יד )ישעיה פשעיך כעב טחיתי טנז' פיה וסחתהשעם
 השלשה כמו לעונש פעולה פעולתם כי ]אלו[ לדרך סימן ובאין שאעייפ יודעים אינם והםאון

 חפצם. למחוז ולהניע ללכת פעולה פעולתם ואפ"ה מרע לא שעקדותיהםהנזנרים
 בעצטו טפכן אשתו שאינו בעלטה נכר דרך כן בעצטם טטכנין הנ' אלה כל כיוי"מ8
 הן שיעפצו שסופם בעצמה מסכמו הש טעשיה טכסה שהש טנאפת אשה דרךוכן

 פי' שאת* תוכל לא ארבע ווכחת ארץ רנזה שלוש תחת )כא( : בעוה"ב הןבעוה"ז
 )כראשית מצרים ארץ כל ותרעם נפעם ארץ רנזה ואטר הארץ ששי רנזו שלערבענוד
 יט*ך כי ענר תחת )כב( הרביעי: ארבע פעם שאת הוכל לא ארבע ותחת נ"ה(מ"א
 כרת העם את להנהינ ה56וכה אנהג ירע לא הטולך העבר כי לחס. ישבע כיאכל

 עבדיהם ע*הם שנברו ההשטונים בימי והנה ושוהו עבר זה עבר אם וכישוכשורה
 זו נם לחם, ישבע כי ונבל הבית. שחרב עד ישראל פריצי רבו שיטיהם הארץרננה
 : וגל עם דוד כמעשה הפתחים על מחזרים וטיבים לחם קצבעיפ הגלשם אם וצלהרעה

 מאכילן. בכוץ 6 תצא. בכ"י 4 יקריע. בכ"י stty 8. * בבלי 1 הנח. פ"א יאשני1
 טאירי. ע., tatty 8 סיח גהורות 1 היא. פ"א rae ע"א וכיררטלטי גכ619
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 שמאה שהיתה אשה פ" ננחתה. תירש כי וטופחה תבעל בי שפאה תחת)כ0
 תנכר אז כי  שררה נעל כעולת שתד,יה למעלת הניעה ושוב מעלליה רוע טפםלבריות
 תבעל כי שמאה תחת וסם סטנה. 189[ ]5 ויפחדו שירננו ער הבריות עלותטשול
 תחת 9"א  זה. לרבא  הארץ חרנז  או כי הנבעלת וכריתות מיתות חייבי או לאויןחייבי
 הטתאוה הנפש היא ושפחה  שמאה  יצה"ר, גנב הוא ונבל  הרע יצר הוא  יטלוך ביעבר

 בעלה ששונאה אשה זו תבעל כי שנואה תחת פ"א הטשכלת. הנפש היאוהגברת
 רק אישות בעילת בעילתה ואין טרותו תשע מבני ובניה אסורה בעילתה כיובועלה
 אלה ברברים שלטה של עצמו כל כי האחרים דונטת שהיא עיקר ופ"א זנותבעילת
 לפ ולרטוז לגדולתם רונזת שהארץ מהם גדולה לגדולה שעלו אלו ארבעה עניןלספר

 תירש כי ושפחה והר' ארץ רנה שלש כננד השלשה זכר והנה השררה מןשנתרחק
 כדי wbnn מן להשמר יש ע"כ הדור בעון אלא יהיו לא אלו דברים וכלגבירתה.
 מחכמים. הכמים והסה ארץ קפני הטה ארבעה )כט בנכבדים: הנבוים ימשלושלא
 6טר הוצרך ע"כ המשכלת נפש בעלי אם כי ]כזה[ יקראו ולא חכטים שאסרבעבור

 תוכחה בדרך הנה והזכירם א6 טעשים לעשות בפנע טלוטדים הם כי להודיעטחוכטים
 השכל בעל עאכ"ו החבטות אלו עושים אלו ואם נ'( א' )ישעיה קונהו שור ירעכמו

 ויכינו עז לא עם הנטלים )כמה( : כטעשיהם לעשות ארץ דרך טהם ילשדולפחות
 והנה ח'( "'ד )שופפים דבורים ערת כסו עם בהם אמר ההשאלה ע"ד לחטם.בקיץ
 האדם כן בחורף מזומן פרף להם שיהיה כדי לחמם בקיץ סכינים כח בהם שאיןאעפ"י
 מעולם צידה ולהכין 6טן סוטן לנערותיה וחק לביתו פרף אחר ולהזור להשהדל לויש
 סלעים אומר הכתוב וכן ביתם. בסלע וישיטו עצום לא עם שפמם )כו( לבא:~ה

 כן ינילייא בלע'יז הנקראת חיה מין והם י"ח( ק"ר )תהלים לשפניםמחסה
 הנמלט בענין הזכיר שכבר טזופ מלאכת כחוץ שיכין אחר להשתדל לו ישהאדם

 בית לו ולכפת בעוה"ז אויבו יד תשיננו שלא גבוה במקום בית לו להכיןשישתדל
 כלו. חצץ ויצא לארבה אין סלך )מז( פובים: וטעשים תורה לבוא לעתידנאמן
  ו'( י"ר )בראשית תטר בחצצן וכטוהו טאוסף חוצץ וטעם כחרא כלהון 8 וטתכנשי1 2כלומר
 וי"ם' לטלחסה. טערכות ועורכים הנאספים הם י"א( ה' )שופפים מחצצים סקולוכן
 כי נעמן חדשיו ונאספו נתקבצו כלומר כ"א( כ"א לטיוב הוצצו חדשיו טספרטוה
1~Sbוכורחו, הרבר חוצץ טעגין  ענין 6 פי'  ז"ל ורד"ק כ"א(. כ"פ )בראשית יטי 
 והאילמת, העשבים וכורת מחתך מחד כ6 יצא ואעפ"כ לארבה אין  צלך  זה פסוקופעם

  טגז' ארבה נקרא שכמינו הרב הטין אלא בשם וקוב אחר כל רבים סינים ישובארבה
 עם נטלחטותיפ אחת עצה על אחת אגודה כ6ו שנהיה ללטדינו הפסוק ובאהרבה.
 עתה לבם הלק אוטר הכתוב והלא אסדות אגודות לא לבוראנו ובעבודתיפאויבינו
 אפדות, אסדות תעשו לא א'( י"ר )דברים תתגוררו לא ואז"ל6 ב'(, י' )הושעיאשמו
 היחידית: אלא הצאן טן יפרוף לא הזאב כי הקהל עם התחבר הלשון7 צחיואמרו
 וההיא פי'8 ז"ל הסדקרק יונה ר' טלך. בהיכלי והיא תתפש בירים שטסית)כה(

 על שסטית איטת הנשר על פימנהע אימת רז"ל10 בדברי אבל 9 "ף א  % 3 בערביהנקראת
 להראב"ע. כט,וחס ע,, 4 ומתכנסים. בכ"י 8 כתרשמו. שצ"ל נראח 9 ע"ב. כ' נדרים ע,,1

 ו65 השרשים ספר ע,, 8 סבוא. ע,, W"p 7. י"ר יבמות 8 יופי. מכלל ועיי חצץ ש' שרשים6
 ע"ב, קף'ז 10שבת קטאף. ובכ"י *4נ1[4.5 9 3פאף. בערבי היא תתפש בירש שטסית ap~:ש'
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 פעם ז"ל ר"י ולדעת אורנתבידיה. היא כי תתפש ופעמנידים רבאיינלו'עקרבופיי
 אתה שהרי כח לה אין השממית הנה כלומר המוכיח לנוכח התי"ו התפשבירים
 מהדלת התחתונה במדרגה תהיה אם כן מלך בהיכלי והיא ואפ"ה בירים לחופשהיכול

 העושר למעלת תגיע זרוז ע"י ]כי[ ליעזר תתיאש ואל חיש רעיוניך וחלץ הזררןוהשפלת
 ]בהיכל לעמוד נשכרת זריזה שהיא שע"י ,1 קפנה בריה כסו מלכים בהיכל לעטורוהכבור
 קרדא"ר" ערב בלשון הנקרא אדם כצורת שצורתה חיה מק שסטית וי"ט9סלך[.
 אשה ילוד שהוא אע"פ האדם כן טלך כהיכלי והיא לה שיתנו טה בידיהוניתפש
 וי( ג' )זכריה כטר"א הב"ה מס"ה לפני לעמור יכול הפוכים מעשיו ע"י עפריציר
 מטיבי וארבעה צער מפיני הסה שלשה )כס( : האלה העומרים בין טהלכש לךסתתי
 הלשו! צחות והכפל לכת מפיכי כטו צעד וסטיכי והרביעית, וארבעה פעםלכת.

 דשפיר וארבעא הליכותהי! דשפיר! אינון תלתא ם 1 ג ר ת1
 מהלכיי
 גבור ליש )ל( :

 וכיו! טרעם, סכל דחיל' ולא ננעירא ניבור אריא ם 1 ג ר ת כל. מפני ישוב ולאבבהמה
 או .ואמר ברנליו, קל והוא חגורים שמתניו ~1908[ הכלב הוא זרזיר עטו.א"ום וסלך תיש או טתנים ווזיר )לא( : טיתוש מבלי בנחת הולך הוא כבהטה גבורשהוא
 כ"א )שטות הוא נגח יטור כי נורע או וכטוהו מהנמנים הוא כי ותיש אמר כאלותיש
 לפה. יר וטות ואם בהתנשא נבלה אם )לב( כנגרו: קם אי! כי עטו אלקום ומלךל"ו(,
 להתקופט ומות ואם ברבר, להנשא סופך עצטך את וגינית שחרפת דבורך6 ע"י נבלתאם
 כאשר כי דם. יוציא אף וטיץ חטאה יוציא חלב טיץ כי )לנ( : ושתוק לפה ידךשים
 אפים מיץ ע"י רינ יצא כן טראי יותר החוטם טיץ ע"י ודם חלב מיץ ]ידי[ על חמאהתצא
 עצטך נבלת אם פירשו6 ורבות" ל"א(. ו' )שומטים מל וימץ כסו סחיטה מיץ, DP1.וטל
 בלא כשוטה לו נראה אתה ואפי' לרכך ספקותיך על ולשאול לררוש תורה צנריעל
 שאלת ולא אותי וסתמת פיך על זמם שמת אם זמות ואם טנושא שתהא סופךלב
 כי כלוס לענות תרע שלא ותאלם לפה יד תתן הלכה דבר כשישאלוך פופך הכל6

 ואתה מהר הבנת שלא בך כועס שרבך אפים מיץ כך חטאה יוציא חלב מיץכאשר
 : והוראות רבותי הלכות ,טן אחר טפיך יוציא עליהמתנבל

*1
 לסו" שאמר המלך שלמה דברי אמו. ימרתו אשר משא סלך לשאל דברי)א(

 ד'( ח' )איוב פי לטו כמו לאל למואל הכי'ה, כננד שהעוה בשביל כלומרהבנה
 בת עם כשהתחתן אמו, יסרתו אשר ]משא המלך. שאטר הבזה )אל( של לשפודכרי'
 למחרת ויש! הלילה כל נמצא ונעור זטר מיני כטה לו והכניסה בהמ"ק[ חנוכת ביוםפרעה
 על מראשותיו תחת הטקרש בית מפתחות והיו בפסיקתא שמפורש כמו שעות ר'עד

 המשא כל והוכיחתו אמו ונכנסה שעות בדי שקרב שחר של תמיד על שנעו וטעהאהזה

 גערביח. קוף השא 3!ט היים קרי שצ"ל נראה 5 להראב"ע. במיוחס ע,, 2 טבע ע,,1
 חצירך 6בכ"י הפעה ולא4גמסחתגו

 ואילך מכאן כי להעיר יש ובכלל רש"י, פי' פי ונתקןעי
 המקומות גם נוספו פיו )ועל במלה מלה כמעה רש"י דברי החברם העתיק הספר שףעד

 עי, 6 גההערות. שנסמנו אחרים פירושים גם לתוכם הכניס ושם פה ורק בפירושם(ההמרים
 למי. שאמר ר"ת המא שא"ל בכ"י 8 רבים. בכ"י 7 שם. וכש"י ע'ש ג"כשיה

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



189 א--ל לא,משלי

 בפס בר וטה ברי טה )ב( אמו: שימרתו טשל של טשאי אסו, יסרחו אשר טשאהזה.
 שאביך יודעים הכל אביך בן ולא בני שאתה והגדת עשית זאת טה ברי, טה גררי. ברוטה
 אביך נשי כל בפני, בר ומה לו. גרמה היא אמו יאמרו רשע אתה ואם היה נטורצדיק

 מלבן בן לי שיהיה כרי ונכנסתי דחקתי ואני לשמש עור שבות אינןשמתעברות
 אביך נשי כל נררי, בר ומה האחרונים. חדשים שלשה כל יפה שהתשמישוטזורז
 וטזורז ט6בן כן לי שיהא נדרתי ואני לטלכות הגון בן להן שיהיה נדרים טררותהיו

 אם כי כנשים כוהך אלתתיש מלכין. למחות ודרכיך הילך לנשים תתן אל )ג( :נתורה
 פי' זייל0 הראב"ע ]טלכין1, למחות טלכיס9. נמעדגי ועסקיך דרכיך תתן ואלבתורה
 זנות להם יאות לא כי המלכים מנהגי לשנות טנהגך יחא שלא כלומר טלכיןלטחות
 למלכים אל )ד( : שמן בשר מוח ייי0 הי )ישעיה מחים חרבות כמו ושכר ייןושתות
 בני כל דין וישנה מחוקק וישכח ישתה פן )ה( שכר4: א. ייןולרו,נים שתו למלכים אללמואל
 אל ד'(. ח' )איוב פי לטו ]כסו[ לטואל להנ"ה. שהם לטלכים הגון הדבר זה איןעוני.

 הכתוב[ טחוקק, שכר. אין כטו שכר, אי להשתכר. להם נאה אק יין, ]שתולמלכים
 לאובר נפש. למרי ויין לאובר שכר הנו )ו( בגירסא: שהיא מה וכיישבתורה
 ריצתה )0 : אכלם או ענינם על המצפערים נפש לטרי לרשעים, לאיבור שסופולמי

 הלוף ח6ףן בני כל דין אל לאלם פיך פתח )ה( : עוד יזכר לא ועמלו רישווישכח
 בעבור תסחנה בני פי' זייל6 והראכ"ע לה. והלכה עזרתם שחלפה היתומיםאלו

 : .ואביון עני ודין צדק שפפ פיך פתח )מ!( : היפנ 'עליו שיחקרו ואמרי המותטשפפ
 לא ושלל בעלה לב כה נמה )יא( : מכרה מפנינים ורחוק ימצא מי היל אשת)י(
 ותעש ופשתים צמר דרשה )ינ( : חייה יטי כל רע ולא טוב גמלתהו )יב( :יחמר
 לילה בעוד ותקם )ב11( : לחטה תביא מטרחק סוחר כאניות היתה )יד( : כמיהבחפץ
 : כרם נפעה כפיה טפרי ותקלו שדה ומטה )טז( : לנערתיה וחק לביתה טרףותתן
 בליל יכבה לא סחרה פוב כי פעטה )יה( : ורועותיה ותאמץ טתניה בעוז חגרה)וו(
 הטכשיר ורפילוי שקורין במשור פלך. תמכו וכפיה בכישור שלחה יריה )יבר(נרה:
 ביתה תירא לא )כא( : לאביון שלחה ויריה לעני פרשה נפה )כ( : לפוות הפלאת

 בנדי שנים לבוש מצנה, טשלג בירזה, לבני לביתה שנים. לבוש ביתה בל כימשלג
 לטפה גאוני מצעות מרבדים לבושה. וארנמן שש לה עשתה טרנדים )כב( :צנעונין
 SJpt עם כשכרח נעלה בשערם נורע )כנ( : פ"ו( ז' )לעיל ערשי רבדתי טרבריםכסו

 ותנור ותמטר עשתה סדין )כד( : נאם שהם מלבושיו מפני תבירו בין הוא ניכרארץ.
 ליום ותשחק לבושה והרר עוז )כה( תגר: לכנעני, ]1905[ לכנעני.נתנה
 חיתתה יום על יטיה כל ותשתק פוב נשם נפפרת טיחה סיוםאחרון,
 לשוגה: על חסר ותורת בחבטה פתחה פיה )כ0 מוב: בשם נקביתשהיא
 על לב נותנת במתה היא צופיה תאכל. לא עצלות ולחם ביתה הליטת צופיה)כז(
 : ויהללה בעלה ויאשרוה בניה קמו )כמז( : וכצניעות באסת ינהם איך ניחה בניצרכי
 : ובניה בעלה אותה טאשרין כך כלנה. על עלית ואת חיל עשו ננא רנות)כס(
 טהרתה אין ויופי חן אשת תתהללי היא ה' יראת אשה היופי והנל החן שקר)ל(

 כמב גכ"י 4 6. במיוחס ע., 8 מרש"י. הפירוש ראשית רק טבע פה 2 טשל. מ"י1
 זה גם זרט,לו, בכ,,, 7 וא6. בנ"י 5 שם. ע" 6 ישתה. פן אחרי זהפפוק

~YSn 
 טרש"י רפא

 וגמבוא(. ~LYI 80 הצרפתית נריויי0ע"
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 טפרי לה הם ~א( : תתהלל היא "'י יראת אשת אנץ השקר הבל הגל אלאשתה
 ישא כל העיר בשער להלנה עקה סעיד טעשיה כשרק טעשיה. בשערים ויהללוהידווה
 טתנארת4 הפרשה ולורדיה התורה sv הטשל לפי אבל המפרשת המלשה זו :ובא
 טרנליות4 טסנינים, אאהב למצויו שזוכה אשרי ימצא, מי התורה. היא ~ל,אשת
 כמוצא ההן באותה שישטח כלומר רב הון פי' יחסר, לא ושלל קנינה. דטי פיסכרה,
 בחפץ טימר לפי ענין כל קס"ב( קי"פ לההלים אמרתיך על אנכי שש כררך רבשלל
 עושית שהגפים לפי בכפים החפץ כינה הרברים לעשות בלנ שהחפץ אעפ"יכפיה,
 ושלל ע"ב(1. ע"ח לתהלים ינהם כפיו ובתכוטת וכן הלב בחפץ כלומר rDn שהלבמה
 לפי ופישתים, צאר דרשה לעוה"ג. לו קיטת והקרן הזה בעולם פירות אוכל יחסר,לא

 דורשת היא כך ודאששל הנשם מלאכת בצרכי הטליצה9 לפי[ ובר לאשהשהמשילה
 סוחר, כאניות היוזה תלמידים. צרכי שהם אחריהם מחזרת מדרש משנה משיאהורה
 פרף וזזתן אשטורות. משכיסים לילה, בעוד ותקם וטוון. ברכה ללומריה היאמביאה
 איש עשו אח כזטם זממה שדה, וסמה להם. הקצוב וחק פרק לתלמידים הרג שונה~יתה,
 לעוה"ב. ,ישו ישראל כרם, נפעה כפיה ומפרי להאבירה העולם מן ותקחההשרה.
 כפיה. טשטשי פ" כפיה מפרי ותקנהו פ" ותקחהו שדהו לקנות חשנה פי'זטטה8,
 ורועותיה, ותאמץ כרם. בעלה נפע כפיה טפרי כלוטר כתיב נפע כרם,נפעה

 וכ! בלב והראיה הצצה ענין אבדיריאת6 פעמה, השטרת6. ובערבאריסאננאר4
 *וצר הפלך נראות שטשיטים הוא בכישור, פ'(. ל"ד )תהלים וראו פעמולשק
 אפורים מוציא ששרות הרגל לפבעות נקראים ומטנו כושרי ובערביהמפוה
 הכישיר והקרש הנשים בו ושפוות הטפוה היא פלך, תמכו ו'(. ס"ת )תהליםנכושרות
 שמם, לבוש sP(* מצינת פ" משלג, לביתה תירא לא המטוה. שמשוה לפילפלך
 "( ג' לשיר זהכ רפידתו מן המיות רפירווז כקיסר טצעות פי' טרבדים, צכעוניף. נגדיפ"

בחיי
 גאש9. ושהם במלבושיו חכריו בין הווו ניכר פי' בשערים, נורע בומייף. אותיות

 ]בהן ש2נ%!1 שסורים רליל כתיב בליל הגא חסר 2רה, גלילה יכבה לא דבריהם!.פעטה,
 tP~D פלך, תמכו טעשיה. בכשרון ]ככישור[, עליהם. והגינה לישראל האירה היאמצרש
 עליה נפשו שמשים לס* לעני, פרשה כפה כ"פ(. נ' )ש"ב בפלך טחזיק כסוומשענה
 דם שנס, לבוש לשלנ12. מאש הרשעים בו שדנין מבהינם טשלנ, מתחזקות היא בו]כעמ[
 מצילים אלו כל תעניק העניק תפתח פשק ונתן עק בכפל טלמשים ד"א מילה.ברית
 לבוצר המטוך הלילה כסות הוא סרין14, בתנחומא18. נדרש כך גיהנם של משלגאותה
 פי' לכנעני, ריייד16. א בערבי נקרא ביום לריזעפף עשויים טהם ויש מפשתיםעשוי
 כלומר ברכריו ויכפל נכנע שהוא לפי הסוחר כן ונקרא ארץ נכבדי כנענים מןלשחר
 סיתתה יום על השטחה טשהקת פי' אהרון, ליום ותשהק שיסתור. כדי בפיוסשרבניו
 פ" נימה, הליכות צופיה הבא18. בעולם בפוחה שהש ועור פוב בשם נקברתשתהא

 המליצת לאשה שהמשילה לפי גכ"י 2 גרש"י. אית כאן עד סכרה מלת פירוט מן1
 עי, 4 ברבא. ליתא בשערים טדע פי' סוף עד ואילך מכאן 8 רש"י. פי' ע"פ ונתקןנדבר,
 כשר לסלת 7 סטא. עיי 6 תגרה. מלת חרס"ג תרגם צן ושדדת, צ'ק אולי 6סמא.
 ואילך טמאן 10 כנ"ל. 9 סראה'י. יעא לעיל כגר נמצא הפירכא זח 8 אחרת. יתראהבערנית
 גתגחוסא ומא 18 שלג. של בנ"י 19 שנגזרו. בכ"י 11 משל. פי על שהפירוט סרש"יד"א
 ואי* ta~o *1ראת.

 לעיל. ע" 18 מבוא. ע., 1tqVhb 16. איש
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 והה"א הפועל לת"ד ה"א בטקום נו היו"ד צופיה ביתה. צרכי לכל ונתנהמשנחת
 הבל הכל ויופי חן כאטר חן אשת פ" החן, שקר הומיה. פוריה המשקל עללנקנות
 הפשט טליצת זהו טעשיה1. כשרק טעשיה, תתהלל. היא י"י יראת אשה אבלושקר
 וחגור לחכטים. מתנת תפארת לבוש עשתה, סדין ו~מייהפ. התורה על הטשלוע"ד
 ליום ותשחק לפתניהם. צדק אזור פתנת[ במוחרתה תנור שהוא למי לכנעני,נתנה
 ישחקו חייהם שי וכל 19181[ ]סטנך ינצלו כי הדין יום על להתעצב להם איןאחרון,
 כידון לרעש וישחק כמו שחוק IWS ברבר נופל לראונ צריך שאינו מי הדיןליום
 לפרוש הפוכה )ארץ( דרך מלמרתם החורה ביתה, הלישת צופיה מ"א(. כ"א)איוב
 והבל האומות טלכי שוא החן, שקר ]הקב"ה[. בעלהש, התלמירים. כמה, עבירה.טן

 : וממשלה פאר עוז ונדולה תפארת יריה, ספרי לבא. לעתיד לה, תנו ויופים,נדולתן
 : שלם בורא לאל שבח ונשלםתם

 והיתה לעצמי הספר זה כתבתי נירד1ג1 יוסף הצעיראני
 חטשת שנת לשמחה יהפך לאב עשר בשבעההשלטתו
 סלפני רצון יהי ועשרים. ושבעה משת ושלשאלפים

 ובספרים בו להגות כחוכני והארץ השמיםאלהי
 ימושו לא שכתוב טקרא בי ויקייםאחרים

 ורעך ורע ומפי ורעך ומפיטפיך
 עולם. וער מעתה י"יאטר

 יחלצי"חו סלה.אמן
 :בילא"ו

 בסולם, חסור שיעלה ער לעולם, ולא היום לא יוזק, לאהמופר
 חלם. אבינושיעקב

 בג41ה. בכ"י 8 כש"י. מפי' להעתיק חחי יא,לר הכאן 2 לעיל ע,,,
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