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וינצלמןהפחיתות הנמצאבעתי .וזהענין משבההעושרכי ה4עטמנו[התוציא
לא.
בעל
המגיע מן העושר והוא הגאוה' ועקת עזותכי האיש אשר
י
נ
נ
י
*
י
ל
ו
ע
*4נה 'רעים ואוהבים עם הגאוה וענות עזות אך יקנה אותם בסבת השפלות
'

וזה הקנין ר"ל קנין החברים לא ימצא לרש כנושר כ' ודל מרעהו
והסבלנותי
יפרד (י*טד') .אבלימצא לאיש.אשדישבירזדי ספקו ולא יצטרך לבריותרגם
איננועשיר .ויש אוהב וגו' מרההכבוד המגיע מן החברים והמזהבים תמצא
בדבר התועלתכי אולי יקר מקרהו שיקנה בתוך'מרבית רעיו ואוהביו אוהב
נאמן וטוביהיהלו מאחכייש אוהב דבק מאח.

יפ.
[ א .סרב רש הרלך בתומו תו(/אחר שא' כ4יגיע נזק מן העוני ומן
העושר בא להכריע איזה יכשר וא' טוב רש הולך בתומו מן העשיר .שיחזיק
בשלמות המדות ולא יחטיאה העוני ולא יכשילהו לכבד הרשעים ולהצדיק
החוטאים אע"פשיגיע בוז מל העוניכי יצטרך לברדק לקבר תחנונים .מעקש
 ePnDmוהוא כסיל .טוב הרש ההולך בתומו מן העשיר שהוא עקש כשפתיו
ועונהעזות והואכסיל לאחר שהוא עקש שפתיל כסיל יחשב גם אם לא ימצאו
עון אשר חטא במעשיו .ובמקום אחר כ' טוב רש הולך בתומו מעקשו דרכים
והוא עשיר וכ"ח ו') ובכאן הוצרך ~ת' והותבמיל והורותכי העקש בשפתיו
כסיל יחשב כמו החוטא בפועלכפיו ,ב .גם בל14דעת.נפש לא ט':%לפ4
שדבר על מעלת התמימות וא' טוב רש הולך בתומו למד דעתבענין התמימות
4ח%6כי אע"פ שיהיה האיש תמים במדותיו ותכן את כח המגאוה מכל טבע
6ע11תצדיך הזב ללמוד דעת וחכמה להסיר טכקול ממעליו גםכיאין-אשיבות
לנפש בלא דעת ע"כ אמר נפש לא טוב .ואז"ל )כימי שלא למד חכמה ותורה
לאיצליח בידו קיום המצות על אופניהם ועל תכונתם והוא דומה לעבד .אשר
צוהלו המלך לחפותלו חלוק והוא לא חפה חלוקמימיו וכעס המלך עלפועלתו
כי לא ישרה בעיניה וכבר הקדמנו לך') בענין התום והיושרכי יקרא תמים
השלם 'במדותכיאיז בנפשו מוס ומדה מגתה הלע"פ שלא ל6ד חכמה אך'לא
יקרא ישר זולתי חכם לב המכיר את היושרן 'מץ ברגלים ab~n-לא ,האיש

זה.

 )1לא מצאת
לעליבמידאוררשי"אי.
 )2עין

משלי ים

נ1ז

אשר לא לסד הכמה לבדו יחטא במעשיו אבל גם האיש היודע דעת וההא אץ
ברגלים חוטא וענין.אץ בדגלים שימהר לעשות העולה על רוחו בלא מחשבה
וזקון .והנה לב האדם קצר והמשוגה מצויה בו .ע"כ צריך האדם להקדים
למעולותיו מחשבה ולהתבונן בינה בבל דבר במתון בטרם המעשה .ויתכן לא'
גם בלא דעת נפש לאטוב .לא טוב שלאידע האדם ערך נפשו והשגתו בעבודת
הש"ת אך צריךיחפש דרכיו ולחקור תמיד .ואע*פ שהוא תסים במדותיו
יסשפש במעשיו בכל עת אולי כוושטרצוייה ומעשיו אינםרציו .ע"כ יחקחר
וידע ערך נפשו בחכמתה והורגתה וזריזותה בעבודה .ויזהר באשר התעקם
יתקן 8ת אשר עשת וישתדל להשיג באשרקיצר .וא' איוב (ט' כ"א) תםאני
ל 8אדע נפשי וגו' .ביאור הענין שלם אני בסדותי ומשלתי בתאותי ותקנתי
כחי המשאוהידעתיבי לא אחסא מחכוין ולא אטה מדרך שכלי ללכת אחרי
תאותי אבלאיטי מכיר ערך נפשי והשגתנו כיאולי מקוצר שכלי ולפי מיעוט
השגתי במעשיוזריזותי בעבודה רבו פשע ע"כ באהאלי הצרה דכאתכיידעתי
משפטי השי"ת אמת צדקו יחדיו ע"כ אמאסחיי על היותי תמים במדותי ועל
כותתי לטובה ולא אדע,פשעי ולא אבין לעונותי לשוב מהם ללכת במסילת
 .אולת אדם תסלף דרכו .)4בא  1V~Pזה על מה שאמר ואץ
ישר*מי ג
ברגליםחוטא .כי עששיענש האדם כאשר לא יקדים מחשבה ובינאלפעולותיו
לדקדק במעשיו ולשמור דרכיו מחטא .וכן בא הענין הזה על מה שא' גם בלא
דעת נפש לא .טוב כי 'גתחהב האדם לפשפש במעשיו ויחפש דרכיו ויחקור
וישוב  .VSע"כ אמרתילת אדם תסלף דרכו.כי פשע ולא שת לבו למעשיו ואץ
בהם גם לא לפשפשבמעשיו הלאידע ואהום לא' מהמצות מהשיכת ע"כ אולתו
תסלף דרכוהעדינייחף לבה יהרהר אחר מדותיו של הב"היבאאליו הצרה
והוא ידמה שבבו יחשובכי לא ימצא לו עח אשר חטא מפני שהוא תמים
במדותיו 'הלא יחטא במתכת ואיש יודע באולתו באשר קיצר בעבודה ופשע
באפס תבונה.במעשיו .ויש אשר כונתו רצייה ואין מעשיו רצויה ועל דרך
ףרעים רבים מי שהעשיר גם
הענין שא'איוב כאשר זכרנו 1ד.הוןיוסי
'
כ
כאשר
ם
י
ב
ר
ם
י
ע
ר
ן
ו
ה
אם לא הוו לו רעים לפני זאתיוסיף אליו ה
ואוהבי
עשיר רבים (י"ד כ') ,ודל מרעהו יפרד .אם היה לו רע וחבר לפני שהתרושש
יפרד u~aבעניו ה.עזשקרים לאינקה .אחד שא' ודל מרעהו יפרד א'כי
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עוד נגע אחדיגיע מן העוניכי מפניעניויפיח כזבים ובחש בעמיתו בפקדת
או בתשומת יד ועל דרך מש"כ ופן אורש וגנבתי  '%ט') ויפיח כזבים וגו',
ענין יפיח כזבים האיש אשר ימצא תמיד הכחש והכזב במאמריו ובמבטא
שפתיו וספורדבריו .וא'כי לא ימלטכי ילכד באחד מכזביוויתחייב את ראשו
כייגיעו נדקיםרביםמדבריהכובים .והגה על צד שקרים אמר לעייר
ה %ל
מי שיפיח כובים אמר לש ימלט3י יענש יותר מרר שקריםיען כל היום רוב
ושוד ירבה .אבל 9ד שקריםיירא מעונות שקר באחיו לפני בפד פן ידרשו
ב"ד ויחקרו היטב ויעשו לו נפושר זמם .וע"כ אם העיד פעם אחת שקר לא
ישגהלו .ובסוף הענין הוסיף לבאר היטבכי שיפיה כובים נענש יותר סעד
שקרים וא' עד שקרים לא ינקהויפיח כזבם יאבד (י"ט ט') ,והנה כוונת שלמה
ע"ה להעיר העצל משנתו ולגנות העני והצריך לבריותכי הדל מרעהו יפרד
ינדיבוכל הרעלאישמתן.נדיביקראהמתנדב
ויפיחכזבים .1רביםיחלדפנ
יכולתו ומסת נדבת ידו וגומל חסד ומטיב להתריו מעמל נפשו
ונותן לפי י
וטורחגופו ודורש טוב לבריותורביםיחלופניוכייקוו ממנו עזר ותועלת .וכל
הרע וגו' 3ל השבח לאיש מתן והוא הנותן מתנות גדולות מדוב עזשד ומדוב
נדיבות ן 34יצא לו שם .כל הרע מל' למה תריע רע (מירה ד' טץ ו3ן איש
רעים להתרעע ~"ח כיד),ויתכןכי איש מתןונדיבענין אחד וסוף הפסוק כפל
ענין תחלתו ובא המקרא הזה להורות התועלת שישיג אדם מן העושר ותכלית
מעלתו וודא החסד והמתןבי נכון לטרוח ולעשות חיל על הכתה ההשת אם
ימצא אדם תאות חסד ונדיבות לבו ז .כלאחי רש שנאהו סו /גם מה
י
בא להעיר העצל ולהרתע הנזקשיגיע מן הצריך לבריותכי ישנאוחואחיוכי
יתראה להםשיגיע בזית מצד קורבתן .אףכי מרעהו וגו /אם אחיו ישמידו
כ"ש שירחקו  uaרעיו שהתחברו אליו לפני מוט ידוכי יאמרו עתה בלבם
שיגיע כח וקלון מחברתו והזכיר השנאה על האחים ולא על הרעיםכי הרעים
לא ישנאוהו אבל ירחיקו ממנו ולא יגיעם מעניו בזיון אח*נ מרדף אמרים.
מרדף לדברבפניהםאמריםשאיה ושוקדעל דבר בזב וחנופה לרצותם והחנופה
מדה רעה ומרה באשר ב' בפה חנף ישחית רעהו לי"א מץי ח .קונה לב
אוהב נפשו .לפי שהזכיר ענין החנופה וא' מרדף אמרים בא להזהיר על
קנין המדות הטובות וא'כימי שאוהב נפשו קונה המדותכי מעלת הנפשלפי
מדותיה וקנין הלב ו1א קנין המדות באשר כ' ושומע תוכחת קונה לב (ט"ו
ל"ב 4שומר תבונה למצוא סוב .כחוטר יתבונז בלבו על דבר יחוט ויחדש
דבר טוב או ישמענו מזולתו ישסרנווישים הדבר על לבו וישקוד*ל זכירתו

י
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להוציאו על מעשהו ומן הדרך הזה יקנה האדם המדות הטובות וימצא טוב,
ט .עד שקרים לא ינקה תפיח וגו' .על השנות הענין הזה בפ' פעמים כי
נכון הדבר להזהיר לעד מאוד על הרחקת הכובים כי אין לו לדובר .שקרים
אחרית ותקוה וכבר הארכנו בזה למעלה (פסוק ה'):י .לא נאוה לכסיל
תענוג אףכי לעבד וגו' .התעמגיט נתנו לאדם לקיים גופו ולהנהיג בריאותו
ולהרחיב דעתוכי המחשבה ולמוד החכמהצריכין הרחבת דעת ואז"ל גם אלה
לחכמים דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים (ברכות נ"ז):כי ירחיבו דעת האדם
ונכון וראוי כי תהיה זאת כונת האדם ורצונו מן התענוגים .והכסיל מתכון

בתענזגים למלאות תאותו זגג נמשך בהם אחרי החמר ויתרחק בהם מדרכי
הנפש החכמה כאשר כתוב וישמן ישורן ויבעט (דבר' ל"ב ט') וכ' פן תאכל
ושבעת ורם לבבך ושכחת (שם ח' י"ד) .ונמשל הכסיל בתעגזגים כבהמות
נדמה כי גם נפש הבהמה אוכלת ושותה .אף כי לעבד משול בשרים .כש"כ
שלא נאוה לעבד למשול בשריםכי הכבוד דבר יקר מן התענוגים על כן הגנאי
יותר ונוסף בהנתן הכבוד לאשר איננו ראוי אליו וכאשר יעתק מן הראויאליו.
ויתכן לפ' לא נאוה לכסיל תענוגכי הכנעת הנפש ראויה לכסיל להכניע אותו
וכהשפיל אותו וגאותו והיה התענוג לכסיל הפך מן הראוי לו אף כי לעבד
משול בשריםכייש בדבר הפך משנהכי השפלות ראוי לעבד והכבוד לשרים
 .שכל אדם האריךאפו') .כאשר יאריך אדם אפו ולא יתנקם בעת חמתו
יא
עד יעבור זעם מעצת השכל היא ולכבוד עצמו ותועלתו יעשנה כי החמה תסכל
דעת האדם ועוכרת שכלו ואם יבקש להתנקם בעת אפו לא בדעת והשכל יעשה
מעשיו ויוקשויפול ממועצותיוואולי יורה המנהג הזה על שכלו אבלאין להחזיק
לו טובהעליהעלשאיננו מוחל ונושא פשע חברו ,ואשר הוא מאריך אפו לתועלת
עצמו ולכבודוינהגזה .ותפארתו עבור על פשע .כאשר יעבור על מדותיו וישא
לפשע חביריו וחטאתם זאת תפארת שלמה ומדת חסד .האריך מקור והסגול
תחת פתח ובא כדרך גנון והציל מסוה והמליט (ישעי' ל"א ה')י יב .נהם
ככפיר זעף מלך.כי גם יהיה כמחריש ולא יגער קשה ידאג האדם ויירא
מזעף לבו כמו מנהם הכפירכי לאיתכו לזעף המלך מבלי נזק ,ובא המקרא הזה
לתת אימת מלכות על האדם כאשר אז"ל לעולם תהא אימת מלכותעליך (זבחים
ק"ת) .וכטל על עשב דצינו .לא יתכן לרמון המלך מבלי תועלת .וגם אם לא
יבטיח האדם ולא יודיעכי יש את נפשו להיטיב אליו כאשר לא יתבן לטל

י
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על עשבמבלי תועלת ורמה הרצוןבאין אומרואין דברים לטל על עשב שאין

בו קול המון כקול המון הגשם; ינ הות לאביו בן כסיל ודלף טורד
וגו /מדיני אשה ירעו לאיש מן הבן הכסיל.כי עם רוב שיחו.וכעסו על הבן
הכסיל אין כעסו טורד אותו מביתו אבל מדיני אשה טורדים האיש מביתי
כי לא תוכל הדעת להכיל דבריה ומריבתה כמו הדלף אשר טורד האדם מהבית
ולא יכיל לדור בו געור שידלוף;יד.ביוןוהרן נחלת אבות ומידי וגר.
פעמים רבות יגזרו על האבות להנחיל ביתם והונם לבנים ולבני בנים והנה
ינחלום הבנים מצד הזכות שזכו בהם האבות.ומיצי אשה משכלת .לא יזכה
האדם לאשה משכלת זולתי אם יגזרו מן השמים לתתה לו כי לא יגזרו על
האבות בחייהם לתת לזרעם אשה משכלת הנה כי אשה משכלת יקרה מבית
והון
י סו .עצלהתפיל תרדמה .מלבד הנזק הנמצא בעצלה באיחור התחלת
הפועל גם בעת הפועל כי הזריז והזהיר במלאכתו יפעל בשעה אחת יותר מן
העצל בשתי שעות .עוד נזק אחר תביא העצלה תפיל תרדמהכי החפז במלאכה
יעורר לב האדם עליה והעצל אשר אין לו חפץ בה תוליד עצלותו תרדמה
ע"ב לא תצלח מלאכתו ולא תצילהו מעניו .ונפש רמיה תרעב .גם בזריזים
ויגעים להעשיר יש מדה תרושש בעליהכי הנבהל להון ולעשות שהחר כחמס
ותרמית ואונאה יאבד עשרו נענין רע ותרעב נפשו .אנה העצלה והתרמית
שתי מדות אלו ירוששו בעליהן .גם למעלה סמך שלמה ע*ה שתי מדות רט
עושה כף רמיה(י' דץ ונרדם בקיץ .וי"לכי העצל בראותוכי לא תעשרנו
בפולג
מלשבתועחיה כף רמיה וגםהיא תרוששנו,טז .שרב411ובצוה
 rennלשמור נפשו ישמור המצות .המצוה שומר נפש האדם שמש"כ 3י היא
ופיך וארךימיך לדברים ל' כ') וטחויהיו דרים לנפשך .אז תוך לכסח דרכך
(ג' ב*ג) בוזה דרכיויומת .האווה דרכיו ולא יחוש ולא ישים אל לבו לתקן
חותםיומת.ויש תקוה לחוטאשאיבו שומר מצוה ממנהכי החוסא שאיש שומר
מצוהואינו שומר נפשו לבו יודע3י יחטא ואשם ואם ינבר יצרועליוהיום
אולי השייתיאריך אפו ולאיצהר לשלחוביד פשעו ויכבוש עוד החוטאיצרו
וישוב מדרכו .אבל הבוזה דרכיו שלא יחבט לתקן סדותיו וידמהבעיניוכי
אין נא המדותזולתי מן הפעולות ימות באפס תקוה אאר שטרנט מכיר ברעת
המדות% .איחנן לבעל המדות הרעות שימלט טז הפעולות
והשנית
הרעות עצמן נתעבות במשגב תוהענבשתחתוח
י~3ל נכ8
סי אפעולות (צהל הסדוקם
יח
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לב (ט"ז ה') תועבתי"י שפתי שקר (הב כ"ב) .הנה הודיענו במקרא הזהכי
אין תקוה לבוזהדרכיו והוא רע מאשראיננו שומר מצוה .ובמקום אחרהודיענו
כי אין תקוה לשונא תוכחת והוא רע מעוזב אורה שנ' מוסר רע לעתב אורח
ושונא תוכחת ימות (ט"ו י'):יז .מלוהי"יחונן דל' ממולו וגו/כי ישלם
שכדו בעוה"ז ויפרע לו הלואתו .משל ללזה שהוא משלם למלווח וגמזלז ישלם
לו .אע"פ שפרע לו הלואתו לא יחדל לשלם לו גמול המצוה כשאר המצות
שמשלם שכר פעולתם לעוה"ב וזהו שאז"ל יש לצדקה קרן ופירות ואדם אוכל
פירותיהם בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב (פיאה א' א') .ולא יתכן לפ' וגמולו
ישלם לו כי חוא ביאור על מה שא' מלוה "י חונן דל והגמול ואש
פרעון ההלואה כי פרעון ההלואה לא יקרא גמול לפי שהווו משיב
לו את שלו אך אם הגמול הלוה חסד למלוה על אשר הלוהו ועשה
י יש תקוה ואל המיתו וגו'
רצונו לזאת יקרא גמולי יח .יסך בנך כ
אל תאמר נואש בראותךכי הוא קשה לב לקבל מוסרכי אין תקוה אבל יש
תקוהכי תשחרנו מוסר תמיד תקוה לתועלת ותבטחכי השג תשיג .ואל המיתו
אל תשא נפשך .אלירע לבבך ואל תחמול לקולבכיו למשוך שבטך למען חפש
המיתו בשקל שביתו ,בכיתו .ושרשו המה;יט .גדל חמה נשא ענש .אע"פ
שהזהירך שלא תחמול לקול בכיו אבל אם אתה גדל חימה ובעל כעס תשא
עונשעליו אם תכנויותר מןהראוי ותשאעליו חטא כמו שתענש עלאישנכרי.
כ"א תציל חמד תוסיף .ככה יאות לך לעשות שתציל אותו מידך בעת חמתך
פן תוסיף להכותו על הראוי מכה רבה ועוד תוסיףכי יעבור זעמך .כ"א תציל
על דרךכי אם כה תעשו להם(דבריםז' ה'):כ.שמעעצהוקבלמוסרלמען
תחכם וגו' .במקראות שלמעלה הזהיר את האב להוכיח את הבן ועתה יזהיר
את הבן לשמוע עצה ולקבל מוסר .למען תחכם באחריתך בעודך נער באחריתך
ע"י המוסר.כי ראוי לאדם לחשוב מנעוריו באחריתו למען ישוב באחריתו דאל
יאמר אשבר עד אשר אגדל ואז אכין לבי לעבודת אלהיכי לאידע הסודם את
עתו כאשר כ' אחריו רבות מחשבות בלב איש ואז"ל שוב לפני מיתתך לאבות
ב'י') .והוסיפו לבאר דבריהם וא'וכי יודע האדם באיזה יום ימות אבל ישוב
היום אולי ימות למחר וכמשפט הזה יעשה דבר יום ביומו ונמצאו כלימיו
בתשובה וכ"כ בכל עתיהיו בגדיך ~נים (קה' ט' ח'י כא.רברבן מהשברת
ר  %"1פ שתחזן וביאור פ' אבות
)7
' ש"ת  '1ל"א.
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בלבאיש .כבר פירשנוכי בא המקרא הזה לתת טעם לאשר למעלה למען
תחכם באחריתך .ועצתיעי היא תקום .מלשון יעץ ומי יפר (ישעי' י"ד כ"ז)
ועניונו גזר אומר כב .תארת אדם הסדך .תאות .עניינו הנוי והחמדה מלשון
נאוו לחייך (שיר א' י') שענינו נחמד והוא מבניז נפעל בשקל נעשו נבנו.
וביאורהעגין ,תפארת האדם וחמדתו חסדוכי יחמדובני אדם בעל ההסדויהללו
וטוב רש מאיש כזב וגם אם ירבה חסדים ובא על דרך הקיצור,כי בעבור
שהזכיר תאות אדם חסדו אל תאהב לגזול ולחמוס ולעשות חסד כי על איש
כזב ועושה חסד וכמוהו טוב ממנו רש הולך בתומו ופי' מעקש שפתיו אע"פ
שהוא עשיר כאשר פי' ואז"ל בדרך משל עלהענין הזה הזונה שמזנה בתפוחים
ותחלק לחולים :)'.כג .יראתיעי לחיים ושבע ילין .לא יתאוה תאוה .כי
בעל היראה כל מחמדיעין נגדו כאין ,לא יחמוד זולתי יראת השי"ת ועבודתו
והוא תענוגו ועדונו כמו שנא' כמו חלב ודשן תשבע נפשי (תהלים מ"ג ו').
ונקראת הנפש החכמה רוח לפי שאינה מתאווה כאשר כתוב למען ספות הרוה
את הצמאה (דברים כ"ט "ח) .בל יפקדרע .לאיגזרו רעעליו מ? השמיםוכעניז
שכ' בשש צרוך יצילך לאיוב ה' "ט) .באור הענין אע"פ שיגזרו
גזירה על גוי ועל אדם יחד הצדיק 4גצל ממנה וכ' משמועה רעה לא
יירא (תהלים קי"ב ו') .ואולי בא ענין הפסוקים על ענין איש כזב שהזכיר
למעלה שהוא גוזל וחומס להאות עושר שיכבדוהו הבריות ויצטרכ
ו לחסדו 1
ה
א
ר
י
כד .טמן עצלידו בצלחת .דרר הס' הזה כאשריזכיר ענין ה ידבר
על העצלהוכן כאשריזכירענין החכמה לפי שהיראה והחכמה צריכות זריזות
וגבורה תא"ל זריזות מביאה לידי נקיות וע"ז כ') .וענין מליצת הפ' הזחכי
העצל כ14שר יעשה פעולה לא יכלנוותבין מזהלענין היראהכי העושה מצוה
ולא ישלים מלאכתה יקרא עצל במלאכת שמים ואדל מי שהתחיל במצוה
אומרים לו גמור ; כה .לץ תכה ופתייערים ..אע"ם שאין תקוה ללץ
בתוכחת ולא !
"ראוי ליסרו ולהסותוכי עבר תורות וחלף חוק למען יווסרו
בשבט
השומעים ויערימו הפתאים וכענין שכתוב והנשארים ישמעווייראו (דברים הס

י
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 9המרסא בכ-י א :מאיש כזב :אל תאהב לגזול ולחמוס לעשות חסד בעבור
שיהמדוך בני אדה ויהללוך כי פוב רש מאיוט כזב ,גם ירבה חסדים וגא על דרך
הקצור,כי בעבור שהזכיר תאות אדם הסדו יש להבין כי על איש כזב ועושה חסד דבר
וכמוהו על דרך הקיצור טוב רש הולך בתומו .ופירושו מעקש דרכים אע"פ שהוא עשיר
כאשר פירשנו (משליי-ם א') ואז-ל.
 )10ראה במדרש קהלת רבה ד' ס' :זעפה בחזוריןו מפלדה לבישושש
י שהתחיל במצוה הוא גומרה (טדרש רבה מסות  '8ת"ב),
 )11מ
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כ') .והוכיח לנבון") .לא מאשר תוכיחנו ובלבד יוסר ויזהר בדברים אחרים
בסבת הדבר אשר הזהרתו עליו ויבין במעשיו ויחפש דרכיו ויחקור בראותו
כי נכשל בדבר אחר ויירא לנפשו אולי יקרהו עון ומכשול כמו כן בדברים
אחרים כו .משדד אביבריח אם .לפי שדבר למעלה על התוכחת יזכיר
עתה את אשר יקרה את האב ואת האם מהשוך שבטם ולא יוכיחו בנם.כי כן
מביש בחסרון דעתו ומחפיר בסכלות מעשיו משדד אב ויבריח אם .וענין משדד
שישחיתוישדדנכסיו ואמריבריח אם,אין הסבלנות מצויה בנשים כמו באנשים
ע"כ תברחמפניו ולא תוכל שאת:כז .הדלבני לשמוע מוסר לשנות מאמרי
דעת .כדמות מקרא מסורס הוא וסדר משמעו ,חדל בני לשנות מאמדי דעת
למען שמוע מוסר לשמוע בעבור שמוע כמו אמריליאחי הוא (בראשית כ'י"ג).
וביאור הענין .אם חפצת בחכמה ואהבת ללמוד מוסר חדל לשנות במעשיך
מאמרי דעת למען תשמע המוסר .ותתבונן בה .השמיעה היא הבינה מלשון לב
שומע (מלכים א' ג' ט') ובא הפסוק הזה ללמד דעתכימי שישגה במעשיו ומדרך
החכמה לא יתבונן ולאיאזין עד תבונתהכי לא תיישרבעיניו ולא תשפרעליו
ולא תערב לנפשו אחרי אשר מעשיו הסך מהחכמה ומן המוסר ועל דרך מח
י ראשית דעת (א' ו') על כן ידבר במקרא הזה על הבן החפץ
שכתוב יראתי"
בחכמה ובמוסר והוא אוחז בסכלות כענין שכתוב לקנות חכמה ולב אין (י"ז
ט"ז) והזהיר אותו שיעזוב דרך הכסילות ויחדל לשנות במעשיו למען שמוע
מוסר וחכמה .ויש לפרשכי הפסוק הזה מוסב על הענין אשר הזכיר למעלה
וביאורו חדל בני לשדד אביך ואמך ולהחפירם חדל מזאת כדי לשמוע מוסר
וחדל לשגות מאמרי דעת .ויתכן לפ' חדל בני לשמוע מוסר לשגות במוסר
ההווו מאמרי דעת כ"א יוכיחוך לשגות מאמרי דעת אל תשמע ואל תאבה כי
הרשעים הבוחרים בדרך הרע מייסרים הבנים מלכת בדרך טובה כש"כ ומוסר
אוילים אולת (ט"ז כ"כ) .והנה יש רשעים מכירים חטאם ויצרם יגבר עליהם
ויש רשעים שיחברו הרע והנצחון והעזות והן הנה מדות משובחות בעיניהם
ויגדלו בניהם על המדות ההם וכ"כ אנשי דמים ישנאו תם (כ"סי') וכ' ותועבת
משפט .ענין יליץ משפט
רשע ישר דרך לכ"ט כ"ג) :כח .עד בליעל
יסעוןוילמדחובה מלשון אםישעליו מלאךמליץ(איוב ל"ג כ"ג)יל~ץ אשם(י"ד
ט') .וביאור הענין האיש אשד יליץ משפט שהוא מלמד חובה על בנ"א בכל
עת ומכריע אותם לכף חובה עד בליעל ר"לכי מן המדה ההיא יבוא להעיד

י

יליץ

ב~) ראה ש"ת ל ,קעת וביאור יאז " וכע י"א.
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שקר,יגיע שישיף על מה שיראה
נטות חפצו אחר חיוב חברו51 .י
רשעים יבלעאון .יבלע ויסתיר מלשון חישכי יבולע איוב ל"ז 3ץ שענינו
יסתרק ובפצר P1SSlבי הרשע והוא בעלעבירות בפועלמפני שיצרו גובר
עליו המאיביאהו לעדחז שקר בנוחיו אבל דרכו בהפך (מזה)כי אע"פ שיהאה
און לאיגידלכי לק טובבעיניו שיתןהתצ בנבא על כל דבר פשעיבערו הרע
פן ילכד גם הוא על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בו 4והנה השני המדות
האלה רעהז מדתשישועים המסתירים את וחמס צשר יהאר מדת
טשפט
טשפטי
רעהיותרכבממריורה המקרההכ' אחר*זה והטעםכי מדתהמליץהמלי
תבליושמי
ליפי עדות שקרשטיח זזקשהבעבירותכי בעדות שקר תשחת Y %ויתכן
ר
)
ב
*
י
ופי רשעיםיבלעאון על דרך ערף אנוב אם תמתיקבשיו רעהלביוב כ' י
כס.נכרנךללציםשפטים 5מהל16תלנו3סילו .5באלהכריע עלשתי המדות
הרעות אשר הזכיר איזה רעה מהברתה והם מדת המליץ משפט רעה יוער
כששר ביארט למעלות  YVא' מטנוללצים שפסים ר"לנבוניםוראשים משאטי
י אין תקוה לבעל הלשון
טווו שלא ישחיתו העולם במדתם הרעה ושהשניתכ
שישוב בתוכחת מדרכיואחרי ההרגלכיאין הלשון ברשות האדם אחר שהרגיל
אותו ולמדו לדבר על*י  manלבו והעולה על רוחו אך יש תקוה לרשעשיכניע
יצרו עזב א' מגלומות לטכסיליםכי האף להלום וצתם במכות גדולותכייש
תקוה שיכניע הרשע יצרו ויפשול באכריו ומעשיו וירחיק האון העיד עלט
אם עשהואחר .אתנו עברמבנין נפעל כמו ומממלכה נכונה מיד שלפה ומלא'
זר ב' מ*0יעניטהודעו חעכטבדינישמים ללציםשפטים .ווצחהמליץ משפט
*קרא לץ3י כל האיש אשר ילמד לשוט לדבר עלפי תאות נפשו לא יעצור
בו לבלתי ידבר דברים שאינם מהוגנים יקרא לך שפטים ענטזו משפטי מות
טלשוןאת'ארבעתשפטיהרעיט(יחזקאלי*ד
ושופטים עשהבה(שם *3ג ה4

ים
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ז 4לץהיי
ן הומה שכר 31ל שגה בו לא יחכם .לץ אישמיץ וצמה
איש שכר כמו הצי תפלה (תהלים ק"ט ד') שהוא איש תפלה ולפי שדבר על
הלצים 8ף מרט ללצים שפטים בא עתה להודיע אחת מן הסבות המוקידות
בארש מדת הלצטתכרי שישור האדם מן הפכה ההיא אחרי שהיא פבה לדבר
רעספו חג חףכי היץהואלץ :תולדותהנץלפרוקעול הלבוהליצנותהגש
מריקת העץ ע* 3ששך אאר הנץ לששקהעול לבבוהילה לשוםלכלזית

איי
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נפשו ולדברי שחוק ולעג וקלס וכ' ועתה 8ל שמלוצצו פן ~ ymמוסריכם
(ייגע" כ"ח כיב) .תעה מדה כנגד מדה .לפי שהמתלוצץ פורק עול ומנתק
מוסרות .הומה שכר וגו' .שלשח דברים תזכיר במדת אישדיי
ן והשכר .וגם
בעת שלא יתלוצץ על בנ"א הוא הומה ובעל דברים וכל המרבה דברים מביא
חטא וגם לאיצלח בחכמהכיויקישחית הדעת  ypכל שוגה לשתותיק תמיד
שלא במשפט ומדה לא יחכסזב .נהם כבפיך אימתמלך .יש לאדם לירא
טאימת מלך אע"פ שלא יגער באדט כמו מנהם האריה .מתעברו חוטא נפשה
פי שמתעבר עמו המלך פושע וחוטא בנפשו ואל יאמר בלבבוכי הוא תנוס לא
עלתה על לב שיתקצף המלך ויתעבר על דבר כזה אך פושע קוראלו.כי ראוי
לאדםשיחיל לאימת המלך ולא ידברלפגיוזולתי דבר ברור כשמש שלא יקשה
בעיני המלך .ונסמך המקרא הזה לענין לץ.היתכיאין ראוי לאדם לדבר לפני
המלך אחרי שתה בטרם יצאהיין ממנו ואז"ל איזהו שתוי כל שיכול לדבר
לפני המלך(עירובין סיד) .מתעברו מתעבר כמו ויחלמוני חגם (תהלים ק"ט ג')
כמו נלחמו 4י ר"ל האיש אשר יתעבר עמו המלך .ולא יתכן לפרש האיש
המתעבר עם המלך חוטא נפשוכי ז 8כדברשאיןצריך החבם להשמיעוכי הכל
ירעוהו ג.כבודלאיש שבתמריב .כאשר שני אנשים נצים המקדים מהם
להחריש ולהמנע מן הריב הבא הנכבד .ואז-ל כי בא"י בראותם שני אנשים
נצים ומקדים אחד טהם להחריש ויושב מן הריב היו אומרים עליוכי הוא
המיוחס וכל אויל יתגלע כל אויל יתגלה ויכירו מדותיו בעת ריבו תן
חשל בג' דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ונכעסו (עידובין ס"ה) וגם זה נסמך
יעניןלץהיין הומה שכרכענין בכ'למימדיניםלמישיח (כ"ג כ"ט) ד.כמהערף
עצל לא יחרש ושאלוגו' .בא להעירבני אדם על מדת הזהירות שלא יתרפה
אדם מן אמלאכהמפני הקור שמפני ההום לאמריעבור הזמן ואשוב למלאכתי.
כי אם בה יעשה פעמים רבות תשבת המלאכה באשר ירפה ולא תמצא השבה
לאבידתו כגוןמי שיחדל לחרוש מפני החורף וזמן החורף הוא עת החרישה
חרא נמנע מן החרישה בעבור הקרירות נמצא שחדל לחרוש ע"כ ישאל בקציר
ואין .ואז-ל בענין זריזות החכמה אל תחמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה
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(אבות ב' ו')זה .מים עמוקים עצה בלבאיש .בא להודיע כי לא תמצא
ב

העצה הנכונה באדם ולא תגמר אליו הדעת הברורה זולתי במחשבה מתונה
והשתונן הכליות כאשר לא ישיג האדם לשתות מן העמוקים זולתי בחבל ודלי.
והנה זה להרחיק מדרך הבוטחים על מחשבתם והעולה על דוחם בלא מתוןועיון
מערכי לבכי לא ישיג האדם לראות הנכונה זולתי אחר עומק המחשבה וחקור
הדעתץ .ולפי שדבר למעל על העצלה בענין המלאכה בא להרחיק ג"כ העצלה
בענין המחקר והעיוןןו .רב אדם יקרא איש חסדה רוב בני אדם יכריז
כ"א מהם על חסדוויודיע לרבים מעשה צדקותיו .יקראיכריזויודיעוכן ושמן
ימינו יקרא (כ"ז ט"ז) .ואיש אמונים מי ימצא איש אמונים הוא המכסה
צדקותיו ומסתיר חסדיוכענין שנ' מתן בסתר יכפה אף (כ"א ל"ד) ונאמר והצנע
לכת עם אלהיך (מיכה ו' ח') .ויקרא איש אמונים מכסה דבר :והשנית לזאת
יקרא איש אמוניםכי כעבד נאמן לאדוניו לקיים מצותיו לכל אשר צוהו .לא
יחליף ולא ישנה דבר כענין שנ' ציר נאמן לשולחיו (ב"ה י"ג) ,והנה שלמות
מצות החסד ומעשה הצדקה בהסתירה ובכסויה שלא להתפאר על המקבל המתנה
והחסד ושלא להכלימו והשנית שלא להתגדר במלאכתו כענין שאז"ל בענין עסק
התורה אל תעשנה עטרה להתגדר בה ) (אבות ד' ג') .והנה לאיש זה שלימות
למצותיו והשלמות הוא התמימות ע"כ ישבח התמימות בפסוק הבא אחריוי
ז .מתהלך בתומו צדיק .לפי שהזכיר למעלה רב אדם יקרא איש חסדו
והנה האיש ההוא איננו מתהלך על דרך השלימות והתמימות במצות ע"כ א'
כי הצדיק מתהלך בשלימותו ותומו ועשה המצות כתקונם וכמאמרם ליראה את
השם ית' ולאהבתו לא להתגדר ולהתפאר .והודיענו כי אין האיש צדיק עד
שיתהלך בתומו בעבודת הבוראית' .אשרי בניו אחריה הצדיק המתהלך בתומו
הוא המזכה לזרעו אחריו אבל העושים את המצות להתגדר ולהתפאר אע"פ
שיקחו חלקם הראוי לתת להם אינם מן הצדיקים שהברית כרותה להם ולזרעם
וכיב ביראת"י מבסח עוז ולבניויהי מחסה (הד כ"0כי בבעל היראה מזכה
לבניואחריו .ואזיל עושה חסד לאלפים לאוהביו לעושים מאהבה ושומרי מצותיו
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לאלף דור לעושים מיראה (סוטה ,ל"א א') .שד אשכילך בינה בפליז המקרא
הזה .הנה ידוע כי הצדיק הוא הזהיר מן חטא ואוחז בכשרת המעשי תנחרי
שישתדל לתקן במדות נפשו ויגרש מקרב לבו הקנאה והתאוה ואהבת הכבוד
ויגיע למעלת היראת ובטחון יקרא תמיםע.כ כ' איש צדיק תמיםהיה לבראשית
ו' ט')כי אחרי מעלת הצדיק יעלו למעלת התמימות .והנה הודיענו בפס' הזה
כי הצדיק אע"פ שלא הגיע למעלת התמימות אכן מתהלך הוא במעשיו בתומו
כי יעשה המצות על דרך השלמותותהיינה פעולותיו על טביב המסימות .ולשון
מתהלך נופל על הפעולות וכן הולך ביושרו יראיעי ("ד ב') גם י"ל מתהלך
בתומו צדיק אע"פ שלא הגיע למדרגת התמימות מרגיל הוא את נפשו במדות
התמימות ע"ב לא יתגדר בחסדם ולא יתפאר במעשי צדקותיו ח .עלך
על כסאדין מזרהבעיני
ו כלרע .כאשר ישב הסלד על כסא דין מזרה
ו
ת
ח
ט
ב
ה
ב
ו
ו
בל רשע ורע בסקירת עיני
כי ייראו ממנו פן יכיר ברעותיהם
ובתרמיתם אחרי שהוא חכט
ן
י
ד
ה
ר
ש
ו
י
ה
ו
ב
ה
ז
א
ו
והיכולת בידו לעשות ברעים
משפט .וענין הפס' הזה דבק אל הפסוק של אחריו כאשר נבאר ט.מי ישמך
ילבי")וגו' .אם הרעיםיראיםוזוחלים מהתראותלפני מלךבי"ד בשבתו
זנית
על כסא דין מפני שהוא חכם וירא חטא ואוהב היושר והיכולת בידו לעשות
משפט איך לאייראו הנבראים טלפני הבורא ית' שהוא בוחן לב וחוקר כליות
ואיך לא יבושו מלפניו על מדותיהם הרעות ומחשבותיהם אוטר לא טובותכי
מי יאמרזכיתי לבבי ולא נשארהבי מדה רעה ובכן טהרתי מחטאתיכי אחרי
שיזכה האדם את לבו לא יטהר מחטאתו")כי ענוש יענש האדם על מדות הלב
הרעותכי השי"ת לא יחפוץ בבעל המדות הרעות .והשניתכי המדות הרעות
יולידו הפעולות הנשחתות .והנה לשון מי יאמרזכיתי לבי יורהכי אין ראוי
לאדם לבטוח בנפשו ולהאמין בעצמו שזיבה לבו וטהרו וקדשו מן המדות הרעות
הנמצאות בו מתולדתו .לכן ראוי לו שיפחד תמיד מלפני השי"ת הצופה
י וגו' .אחת גדולה ואחת
מחשבותיו,י.אבןואבןאיפהואיפה תועבתי"
קטנה וליקח בגדולה ולמכור בקטנה תועבת "י גם שניהם עונש הגדולה'
יותר על עונש הקטנה כי עונש הלוקח גדול בהונות המוכר כאשר
אמרו א) כאשר לקחת קנית וכאשר מכרת אבדתקניינך (ב"מ נ"א ).על כן אמר
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א :מחטאתו שכברעשה.
א :כאשר אמרו המושלים.
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כייענש גם') על הקטנה .ויש לפרשכי אונאת אבן האבן גדולה מאונאת איפה
ואיפהכי יוכל האדם להסתכל ולהתבונן בעומק חלל האיפה ולהבין שיעורה
על בן אמר גם שניהםכי יענש גם על איפהואיפוס ופירשו דל שכתוב בתורה
לא יהיה בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה בא הכתוב ללמד שהוזו עובר עליו
משעת עשייה אע-פ שלא נמדד בהן ולא הונה גהן .ועל כן הובא בבאן הענין
הנהלפי שדבר למעלה עלזכית הלב .והנה הביא מופתכי הלב אשר בו המדות
הרעות אין לשם הפז בוכי הוא נכון למועדי רגל בעליו ולהכשילו במפעליו
כי משרשי המדות יפרו ענפי החטא כענין שכתוב פן יש בכם איש או אשה
שורש פורה רחץ ולענה (דברים כ-חי"ג) .והנה יתעב השם האיש אשר בידו
ן אבן השבן הרעות אע"פ שלא חטא בהן מפני שמזומנת להכשיל ולהחטיא
עי
ולא יתכן שיסהר מחטאתו עמהן והשנית כי אבן החבן תועבת השם מפני
שנתכון לעשות בהן עול אע"פ שלא חטא בהן א"כ האדם נתעב על כונת לבו
הרעה ומדותיו הרעות .והנה בג' מקומץ? נכתב הענין הזה בספר הזה וכל
אחד ילמד ענינו וכי לא הוצרך בספר הזה לכתוב מצות והאזהרות הכתובות
בתורה אם לא יחדש טעם או מופת בדבר והמקראות האלה נסמכו לענין
ייא .גם במעלליך יתנכך נער יתנכר מלשון
תמימות הלב שהוזכר למעלה
ויתנכר אליהם לבראשית מ"ב ז') וכל שהואמעניז הכרה יבוא לעולם או מבנין
הפעילאומבניןנפעלומענין ההתנכרות שהוא הסרת ההכרה והסתרתהיבאמבנין
התגעל וביאורהענין אמר ראה גם רחה כמה גדול כח הלב ותקון המדות לאדם
החכם ולשמרו ממכשלת הפעולות.כי הנה האדם זך הלבב ומעלו ישר כשיגדל
ספני שהכח המתאוה אשרבו נמשכתאחרי הנפש החכמהושומעת לקולהגםבימי
נעוריוהיה מתנכר מן הנערותבמעלליו ולאהיונכריםסמני הנערות בתנועותיו
אע"פ שתולדות הנערות להתנהג בדרכי השחוק והשמחה למאן קבלת העול
וגם כחות כלי השכל אינם נגמרים ושלמים בימי הנערות עד שיקרב אלימי
הנערות(ז) המעט הנמצא בו מן השכל היה מגחהו בדרך ישרה ומונע אותו
מדרכי הנערותמפני זכות הכח המתאוה אשר בו שהוא שומע אל הנפש החכמה
ונוטה אחריהכי טוב מעט השכל עם המשך הכח המתאוה אחריו לישר הפועלים
ולכשרון המעשים משפע השכל אם תסור ממנו הכח המתאוה ולא תכנע אליו
כי האאוה מעצמתעיני השכל עד שלא יפקחעיניו לראות הדרך לא טוב אשר
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יתיצבעליו כאשר הסיתתו התשה ללכתבו .ובא הענין הזה לשבח זכות הלב

לתקון המדות ונסמוך למה שהזכיר.מי יאמרזכיתילכיייב.אזן שומעתועין
י עשה גם שניהם י 4אל תאהב שנה פן תורש וגף .הנה
רואהי*
ן

הפסוק הזה של אזן שומעת הוא טעם לאשריזהירעליו בפסוק של אחריו אל
תאהב שנהפןתורש .הנה השיית נטעאזן באדםויצרעין ולמהבני אדםתפריעו
לשיברים האלה אשר יצר ממעשיהם כי יגר עינים לראות ~התעורר ~אחח
בחכמה ולהחזיק במלאכה ולא יחהזוהוימיעוני .וטמוריישן האדם יותר מן
הצריך והרשי לו הנה משבית מלאבחהאיברים אשר בה עלכן אל תאהב שינה
פן תורש.וזהשהזכירעין רואה ולא הזכיריד פועלת ורגל מהלכתמפני שהיו
והרגל אינם פועלות בכל עת אבל מוכנות לפעול כשיצטרך .אכן העין פועלת
ורואה בכל עת והנה בעת השינה בטלה ממלאכתה .ועל מדת האוזן לא הוצרך
עתה להזהיר שכבר הזהיר למעלה ואמר מאור עינים ישמח לב שזן שומעת
תוכחתחיים (ט* 1ל') כאשר פירשנום במקומם .ומה"שהוכיר בפסוק של מעלה
יעי עשה גם שניהם .ביאור גס שניהם,כי מעלת האוון יתרה על מעלת העין
כאשר פידשנז בפסוק מאוד עיניםזיד .רע רע יאמד הקונהט מהל
וגו' .גם אחרי כן אשר יזכה במקחו יגנה ויפחית ערך המקח בפני המוכר.
כנוזללו .כנושרילך לוויצאמלפני המוכר יתהלל וישתבח בטקהווענין הפסוק
הזה .דבק אל הבאאחריו.טו.ישזהבררבפנינים  )8וכלי יקר שפתידעת.
בלי יקר מכלכלי זהבופנינים שפתידעת .כי הדעת יקרה מן הזהבוהפניניות
על כןכלי הדעת יקרים מכל כלים וכלי דעת הם שפתי דעתי) רגל מושר
ירגיל האדם שפתיו שלא ידבר דבר עד אשר ישקלגו במאזני הדעת והמוסר,
ויביאהענין הזהעל דבר הקונה המגנהוהמפחית המקחבפני המוכר אחרשיקגהו
אע*פשיודעכי ערכויותר מן הכסף אשר נתןבו.השין זה מדדך הדעתכי למה
יכזב האדם ללא צורך וידבר שקר ללא תועלת .והנה מקחו בידו ומה יועיל
כי יפחיתהו ויכזב חנם ויגנוב דעת המוכר ללא תזר וללא הועיל כי השקר
נתעב על כן אין להשתמש בו בדבר גואינו מעלה ומוריד ,אכן לפני המקח
דיך העולם להפחית המקח שיתרצו המוכר והלוקח זהלזה .ועודיש רוע המוסד
בהפחתת המקחאחרי שלקחוכי טובבעיני המוכר כשהטיב המקחבעיניבעליו,

*
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י ערב זר ובעד נכריה וגו /יש לפרש לקח מקור בשקל
טז .לקח בגדוכ
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כשכב אדוני המלך
מלשון ישיב
רשע (יחזק' ל"ג ט"ו) והם על שני משקלים חבול תחבול (שמות כ"כ כיה)
ולפי הפירוש הזהאין כל הדש תחת ענין הפסוק הזה .והנכון לפרש לקח צווי
וחבלהו מן טמון בארץ חבלו לאיוב י*ח יץ .וביאור הענין לקח בגד תערב
ומלבושוכיאיז לו לשלם ואל תחמולעליוכי ערב זר ובטח על איש לא הכיר
ולאידע והוא נסכל ופשע .והנה על הלווה ראוי לחמולכי הצורך דחקו ותביאו
ללות .ובא ע"ה ללמד על מה שאזיל כל אדם יהי בעיניך כלמסים (דרך ארץ
פ"ה) עלכןאין לבטוח בזה האיש אשר לאידעת לערוב לו ערובה :ובעדנכריה
חבלהו,וכי ערב בעד נכריה לקח חבלהו ר"ל אפ' מיתרי אהלו תקח ולא תחוס
עליוכי זה פשע גדול מן הראשוןכי בטח באשהנכריה .ולמדנו ע"הכי יפשע
הבוטח באשה מן הבוטח באישכי יותר מצאו האמונה והמוסר באנשים .ונסמך
הענין הזה לאשר אמר למעלה וכלי יקר שפתי דעת כי אין שפתי דעת למי
שמזלזל בדבורו לערוב בעד זר ונכריה ובוטה בהם שלא יקרהו עון בדבר,
יז .ערב לאיש לחם שקר ק ואחר ימלא פיהו חצץ .בא לגנות התאוה ואמר
כי הגמשך לתאותו ולא יכיס בשעת התאוה לאחריתה ויערב לו לחם גזל וחמס
אע"פ שיודעכי אחרי אכלו ימלא פיהו חול וחצץ אשר יגרס שיניו והוא משל
על העונש .והנה הגיד גודל סכלותבגי אדםאיך חוטאיםגני אדם לבקש הנאה
והםיודעיםכי בשלה הצער הגדול להם באחרית .וזה מדרכי חשבון האדם עם
נפשו כמו שאזילהוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה
(אבות ב' א') .ונעה מפני העונש העתידכי התאוה גוברת ועוצמתעיניו מזה
על כן למד שלמה ע"ה על המשל הזה כדי שיחשוב אדם על דרך משל ישיב
אל לבואולי ימלא מיהו חרז ולא יפרד משם אחרי אכש לחם שקר הלא יחדל
אףכי יש לו להמנע מפני השרענות המר העתיד לבוא על החטת ויתכןכי
המקרא העליון כפתח לדבר זה,כי מפני שבא לדבר על סכלות רב בני אדם
שחוטאים להנאה אע"פ שיודעים עונשם העתיד פתח ואמר לקה בגדוכי ערג
זר כלומר אין לחמול על מי שפושע פשיעה רבה כזאת לבטוח על אשר לא
ידעוני ,והנה כתריבני אדםיגזלו ויחמסו להנאה אע"פ שיודעים ענשם העצופ
ואם על זה לאישגיחו מפני יצרם הרע למה יבטח זה יע"פ לרעה וישמרו
לו ברית .וכענין מה שאמר במקרא הזה על התאווה דבר למעלה על העצלה
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ואמר מחורף עצל לא יחרוש,כי העצל בוחר במנוחה והיא גורמת הצער הגדול
.מהשבותבעצהתכוןובתחבולית עשה מלחמה .נכון הדבר שיחשוב
דשה יח
האדם במעשיתו לפני הפועל ושיעוץ על מחשבתו עם אחרים ואז תכין מחשבתו
ותכשר זתצלח לפועל .אמנם לא יסמוך על הענין בלא הקדמת מחשבות לבו
כאשר אז"לשיתין מלכיןיהון לך ומלכא דגפשך לא תשבוק'י).כי האדם יטרח
לקשוב במחשבה במעשיו יותר מאשר יטרחו אחרים לחקור עליהם .אמנם יבחן
מחשבתו בעצת אחרים כי השגת שכל האדם קצרה ואולי ישגה ונעלם פממ
דבר ומה שגהיבינו לו ויחכם .עוד לחשוב בענין ההוא גם פעמים רבות חפצו
במעשים יעצםעיני שכלו ויודיעוהו בהועצו עמהם .ובתחבולות עשה מלהמה.
המלחמה צריכה מחשבה ועצה ותחבולות לראות הנולד ולחשוב אם יערימו
סוד האזיבים על דרך כנאת וכזאת נתחכם להם על דרך .זאת ונקדים
עניינים וצדדיו ונכין לנו הדרך מעתה ,שתהיה היכולת בידינו בעת
ההיא להתחכם להם בדרך ואת על כן לא תעשה מלחמה בלתי בהיות אתך
נבונים יודעי תחבולות :יט .גדלה סור הולך רגיל") .הנה אמר במקום
הולך רכיל מגלה סוד (י"א י"ג) ר"ל בי מי שהולך רכיל אל תבטיח לו
אח
יךכי אחרי אשר לא ישמור לשונו מן הרכילות לא ישמרנו מחשוף סודך.
סוד
ועתה יאמרכימי שהוא גולה סוד אל תדברלפניו באשמת העםומומיבני אדם
ואל תאמרכי אע"פ שהוא גולה סוד מפני שידמה בנפשושאין נזק לאישבגילוי
אבל מן הרכילות יזהרכי הנהירה התורה עליו שנ' לא תלך רכיל בעמך .לא
כן הדברכי אחרי אשר לא ימשול בנפשו מחשוף הסוד לא ימשול ברוחו מלכת
רכיל ,ולפתה שפתיו לא תתערב ,לא תשתתף ולא תתערב למי שהוא פותה
בשפתים שאינו מדקדק בדבדיז זלף יקדים להם מחשבה לצרוף כבוד סיגיהם
כי האיש ההוא אחרי אשר לשונו משולחיכל העולה על רוחו גם סוד יגלה
גםרכילילך והרבהנזקיםיגיעו מחברתוןכ .מקללאביוואמו נרו.
ככף נאמרכי נר מצוה ותורה אור (ו' כ"ג)כי אמצוה תגל על בעליה מן הצרה
באשר באור הנריהיה האדם שמור מן המכשולים .אמנם העבירה תכבה המצוה
כששר אז"ל (סוטה כ"א) עלכן אמרכי המקללאביו ואמוידעך נרווהיא מצות

י

ידעך

כיבוד אבואם.בי אם הרבה לכבדם לא תעמוד לו המצוה להצילו אחרי שיקלל

 )19המאמר הוה נמצאובוב,א"ב דצן מירא ונראה כי הוא מדרש על הפסוק ששהם
' מלכות כמו; צא
המה מלכות ושמנים פלגשים אחת היא יונתי (שה"ש  '1ה' 4יר
המלך בנכורה.
 )20עחן ם י
 ,רכ-ונ

מ ש לי

124

כ

אותם בשגם מצות אחרות תכבה העבירה אףכי יכבה חטא קללת אביו ואמו
את מצות כבודם ועוד אז"ל יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו") מן העולם
(קדושין ל"א) .וענין ידעך נרו באשון חושך .בעת צרה לא תגן עליו מצוה

שבידוכי העברה תכבה את הנר של מצוה כדרך מי שיקח נר בידו והגיעו
לאשון חושך שהואצריך לנר דועךיכא .נהלה מבהלת בראשונהואחריתה
לאתבורך .הנה כ' גוזל אביו ואמו (כ"ח כיד) ויבער ויכסל בזה מפני שהוא

אומר למי הם עמלים ומחסרים את נפשם מטובה הלא בעבורי והשגיתכי הוא

מקוה שינחל את כל אשר להם כאחריתו הנה אז ימחה את עון הגזלהכי יש

תקוה לגזלה בהשבה כמש-נ והשיב את הגולה (ויקרא ה' ט') ע"כ א' נחלה
מבוהלת בראשונה .ביאור העגין כשהבן מקדים לדשת בחיי אביו אחריתו לא
תבורך גם כאשר תפול הנחלהלפניו כמשפט לא תבורך נחלתו תחת אשר הקדים
לרשת בלא עתוד מבוהלת מוקדמת מל' ויבהל את תמרוקיה (אסתר ב' ט');
כב .אל המאמר אשלמה רע וגו' .אם נעיק לך אדם אל תאמר אנקם ממנו
בעבור שייראו בנ"א בהזיקני אל תאמר כן כ"א אשם אשם חבירך לא הותר
לך לחטוא למען זאת ,לבד אם הזיק לך בנזק שנתחייב לך לשלם בב"ד ישלם
לך עלפי המשפט .ואשר אתה יגור פן תהיה בך יד הבריות בראותם כי לא
תקח נקמתך מהם קוה לי"י ויושיע לך כי אחרי אשר תחדל לינקם מיראת
י אבן דאבן וגו' נסמך לענין
השי"ת קוה אליו ויושיע לך כג .תועבתי"
.
ה
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ו
שא' אל תאמר אשלמה רע ואמ' תועבתי"י אבן ואבן גדולה
ע"כ אם
גזל אדם מידך לא תאבד אמונתך כדי להשתלם ממנו ולא יהיה לך אבן גדולה
לקחת בה ממנו וקטנה למכור בה אליו או למכור לאוהבך בגדולה ולשונאך
ולאשר הרע לך בקטנהכי העול והגניבה תועבת יעי ואז"ל אל תכנס לחצר
חבירך ליסול את שלך שלא ברשות שמא תראה אליו כגנב אלא שבור את
י מצעדי גבך ואדם
שיניווזימור לו שליאני נוטל (ב"ק פ"ז ע"ב):כד.מי"
מהיבין דרכה אחר שהזכיר למעלה שיקוה אל השם להצילו מכל מגורותיו
יוגו'יזהיר עתה ג"ככשישליך האדםיהבו על השםית' בהצלחת
ואמר קוהאלי"
דרכיו וברכת מעשיו ואמר מי*י מצעדי גבר ואדט וגו'כי אם יצא לדרך או
יפרש בים להשתכר בסחורה פעמים רבות יקראנו ההפסד תמורת השכר אשר
ישברעליווכיילך לבטח יפגיעהו מקרים ותולדות על כן על בינתך תשען

י
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רק שים כל תוחלתך אל הש"ת;כה .מלקש אדםילע קדש ואחר נדרים
לבקר ,נסמךלענין מה שא' ואדם מהיבין דרכו,כי לאיוכלאישו"
להשמר ממוקשי
הדרך והמכשולים רק ימסור נפשו אל השם .אכן המוקשים שהוא יכול להשמר
מהם הלא המה מוקשי החטא .כי אם יצא אל הדרך ויסחר אל הארץ ויחפש
דרכיו ויחקור ואם און בידך הרחיקהוכי מוקש אדם ילע קדש .אם יזהרכי
מעל ונהנה מן הקדש ישוב עד השם הות אשר חטא מז הקדש ישלם ויביא
חומש ואשם .ואחר נדרים לבקר ,יבקר ג"כ אם נדר.נדר לש"ת ומוצא שפתיו
ישמור ויעשה .לא יאחר לשלמוכי הנדרים ג"כ הם מוקש אדם אם ידור ולא
ישלם.ומן המוקשים האלה היכולתבידו להשמר ע"כיירא לנפשו פןיכשילוזצ
וימצאהן העונש מדה כנגד מדהכי אם חלל נדרו ומעל בקדשין בחמדת ממון
יאבד ממונו בענין רע .וכז אם יש עול בכפיו ישוב מן החמס אשר בכפיו.
ועיקר כוונת המקרא להזהיר שיחפש האדם דרכו וכן יתכן שנדר האדם נדר
ולא זכרו ע"כ יבקר אחר נדרו .וכן בא להודיעכי השידת מודד מדה כנגד מדה

כמו שפירשנו וכן יורה המקרא הבא אחר זהןכן.נעזרה רשעים מלךסכם.
גם במלכי בשר ודם ימצאכי מלך חכם יגלגל על הרשעים האופן כאשר גלגלו
אותו גם הם על אחרים ר"לכי ישיב להם גמול מדה כנגד מדה .והכוונה בזה
לאמר אם ככה יעשה מלך בשר ודם כאשר יחכם ויאהב היושר עאכ"ו יוצר
הכל ברוך הוא יורה רשעים וישב עליהם מדה כנגד מדה .ונסמך הענין הזה
י נשמת אדם ק מושר
לענין המקרא של מעלה כמו שגיארנו :בז .נךי"
הנר סבה שיראה האדם מה בבית כן הנשמה סבת השגחת השי"ת באדם לבחל
לבו ולחקור לבו וכליותיוכי נשמת אדם מן העליונים על כן יש לאדם
למשול במעשיו גם במחשבותיו וראוי להענש כי יחטא ואשם יותר משארי
בעלי חיים .חופש כל חדרי בסן .בנר הזה זהה נשמת אדם חופש כל הדדי
בטן האדם ומחשבותיו ר"לכי בסבת הנשמה שהיאעליונה ומןהעליונים משגיח
עליהם לפקוד ולענוש ולשלם שכר .ויתכן נר הי נר השלוה מאת השם כדרך
ונר אלהים טרם יכבה לש"א ג' ג') אשר פירושו נר אשר צוהעליו השם ית'
לערוך אותו וכן הררי אל (תהלים ל"ז ז') הריםשיצר .וביאורהעניןכי נשמת
אדם החג נר השם בתוך הגוף והוא בתוכו כמאור העליון בעולם ועל כן חופש
,
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חשם כלחדרי בטןכי יפקד האדם על מחשבותיו אחרי אשר ניתנה שם הנשמה
הנכבדת להאיר ולהשכיל כח .הטד לאמתיצרך מלך וסעד וגו' כאשר יעשה
י
חסד עם אנשיו גם ינחה אותם בדרך אמתכי ישמור אותם מן העול וישפטם
משפט אמת וצדק יצמחו החסד והאמת מכל אויביו וחומה יהיו עליו .וסעד
בפסד כסאו .גמילות חסדים מן הדברים שאין להם שיעור כאשר אז"ל (פאה
א' א') ע"כ אמר כי לפי רוב החסד שעשה תמשך מלכותו לזרעו אחריו כי

הנחלת מלכותו לזרעו יקרא כסאו .וכן כתיב על כסא דוד ועל ממלכתו (ישעי'
ט' ו') .ונאמר ובניתי לדור ודור כסאך סלה (תהלים פיט ה') .וכן מצאנו כי
תמשך מלכות המלך לזרעו לפי החסד שנאמר ואכרתה להם ברית שלום חסדי
דוד הכאמנים(ישעי' נ"ה ג'):כס .תפארתבהדרים כחם והדר זקנים שיבה.
את הכל עשה יפה בעתוכי תפארת בחורים להראות בהם הכחכי הכח ראוי
להראות באדם זמן הבחרות כאשר אז"ל בן שלשים לכח (אבות ה') והדר זקנים
שיבה .הדר הזקנה בלובן השערות אע"פ שהוא מורה על יובש הליחות והתשת
הכח .ועיקר כוונת המקרא הזה לענין הבא אוריו כי הוא כהקדמה אליו :ל.
הבדריך פצע תמרךק ברע ומכות חדרי בטן .הנה הכח נאה לבחורים והשיבה
לזקנים וכן גאה ויפה היסוריז והחבורות לאדם רע .ע"כ איז לנוד לו ולהצטער
עליסורין הבאיןעליו.כי חבורות פצע תקון וקשוט באדם רע כמומיני הקשוט
שנאים לאשה .תמרוק .מלשון ונתון תמרוקיהן (אסתר ב' ז') ויש לפרש תמרוק
ברעכי הם ממרקיז הרע ומבפריןהעון.

כא.
י ) מפני שהרבים תלוין במלך ונתן לו
א.פלגימים לב מלךבידי"
השם כח להמית ולהחיות להרע ולהיטיב שומר השם את לבו שלא יטה הע
לעשות גזרת השם ית' על כן ראוי שתהיה מגמת פני הלבבות ליראה את השם
ולא ליראת 'חמת המלך .ומהשם יבקש רחמים ואליו יצפה וישאעיניו כי הוא
המטה לב המלך לכל אשר יחפוץ כאשר יטה אדם פלגי מים לכל מקום שיצטרר
ו ותוכו לבות י"י ק מדות האדם
להטותם ב .כל דרך איש ישרבעיני
ישרים בעיניו ולא יכיר בסלף עניינם ועיוותם על כן קשה מאד הדבר
וטבעו י
ו)

על אבות ב' 1 '1 11 ,וע'

י"ג כ".1

עחזפ'פירהפוסש,ר-ויתוכו לבות ד' בפ' חריף לר'מישולוהי ריש פ' אילעימדין.
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שיתקן האדם טבעיו ומדנציג ותוכן לבותישי אפגם השיית עוזר האדם ומתקן
מדות לבו ומיישר תולדתו ומעיר .את רוחו להרגיש בחסרונר ובסלף מדותיו
כ14שר יכוון האדם את לבו לדרוש האמת וללכת אחרי השם כי השם יראה
ללב וכן כתיב כי לבבות דורש יעי וכל יצר מחשבות מבין (ד"ה א' כ"ח
ט') ונאמר תאותענוים שמעת יא (תהליםי' הז) ואז"ל בא לטהר מסייעין ליה
ת קפד) .ותוכן לשון תקש .וכן דרכי יכוסו (תהלים קי"ט ה') ונסמך מקרא
ישב
י אע"פ שצתן השם ביד אאדם בחירת המעשה כמו
ה
ל
ע
מ
ל
שא
ן
מ
ע
ל
אשר
כ
שכתוב ראה נתתי לפתך היום וגף (דברים ל' ט"ו) אכן מטה לב המלך לכל
אשר יהפוך וכן מחליף מטבעים הרעים ומתקן הלכבות כאשר יכת אדם לכו
ללכת אחרי הש"ת ולעבדו ג.עוקפה צדקה ומשפט נבחרלי"י מזבח.
כי כאשריכין האדם לבו לפעולות האלה והם
נסמך המקרא הוהלענין
צדקה ומשפט ירצה השם את האיש ההוא ויעזרנו להכיז לבו ומדת הצדק
אהבת הטוב ומדת משפט אהבת האמת .ובאלה יתרצה האדם אל השם ית'
ח"כ במה אקדםוכו' .הגיד לך אדם.מה טוב וגו' (מיכה ו' ו');ד .רובעינים
ורהבלב ניר רשעים חטאת .כמו וחטאת וכמוהו שמש ירח (חבקוק ג' י"א).
י הגאוהניר הרשעיםכי ממנו יפרו וירבו עונותם כאשר תפרה
וביאורהעניןכ
ותגוב התבואה בסבת הנירכי בגאותם וגאונם ירדפו עניי ארץ כמו שכתוב
בגאות רשעידלקמנילתהליםי' ג')ויכניעו תחתיה הטובים מהם ויתנו חתיתם
בארץהחיים ואדלכי הנותנים התיתיהם בארץ החיים יורדים לגיהנם ונדונין
שם לדורות (ר"הי"ז א') ,ידברו לשה"ר וישכחו את השי"ת שנ' ורם לבבך
ושכחת (דברים ח' י"א) .ומלבד שהגאוה סבה לעבירות העצומות עצם הגאוה
היא חטאתכי בעליה נתעב לפני השם שנאמר תועבתי"י כל גבה לב (משלי
ס"ז ח') .והנה מצאנוכי הכנת הלב לתשובה נמשלה לניר שנאמר נירו לכם
גיר(ירמי' ד' ג') וגו',ה .מהשבות הרדץ אך למותר.אין המהירות מדין
החריצות והזריזות אבל מחשבות המרוץ שיקדים המחשבה והמתון למעשה
הוא מעיקר.הזריזות .ואעפ"י שבטל מקצת שעותיו לחשוב מחשבות לעולם
ימצא מותר במדה הזאת .וכל אץ אך למחסור .כי ישיגיהו המקרה במעשה
וכעין שא' מחברי המוסרכי פרי כל המהירות חרטה')  .1פדעל אוצרות

י
העליי
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 )3לת ש-ת א /כ"זוביאור משלידיכ-ה.
*) עין ש-ת ר ,קג"ב.
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בלשון שקר "בל נדף מבקשי מות) .הנה האוצרות כמוץ אשר תדפנו רוח
כי מקדה קל יאבדם .הנה כי לא יועילו לבעליהם אבל ישחיתוהו ויאבדוהו
והאוצרות מבקשים מותו ורודפים מפלתו כמש"כ כי אבן מקיר תזעק (הבקוק
ב' י"א) ז .שדרשעיםיגורםכי מאנווגו' .בשקל תסוכני בבטןאמי (תהלים
י
קל*ט י"ג) כי אין דרך הרכיש לקבל הדגשות והוא הענין מגוררות במגרה.
ובאור הענין מלבד עונש הרשעים בעת שיגזלו ויחמסו יכריתם שודם כיושר
יביאום עד האלהים ולא ישמעו לגשת אל המשפטכי יכפלעונם לכפלים כאשר
יעיזו.פניהם לפנות עורף אל השופט.ויתכן לפרשכיהענין מדברעל כתעריצים
ובעלי הגאוה אשר אס להם דבר עם אדם בכל עסקדיני ממונות ולא ישמעו
לגשת אליו אל המשפט ולאיעשו בלתיכפי ראותעיניהם .והנהאין אדם רואה
חובה לעצמו כאשר אז"ל (שבת קי"ט) ע"כ תשאר המכשלה תחתידם .והשנית
כייהיההדין בדבריו במקרה ענש יענש כאשר מאן לבא במשפט ,גםיש לפרש
יגרםיגזר עמהם כמז לאיגורך רע (תהלים ה' ה') לאיגור עמךאישרע.וביאור
הענין שוד רשעים יגור עמהם ואם און בידם לא ירחיקוהוכי מאנו לעשות
משפט .אךלפי הפי' הזהאין כל חדש בענין המקרא; ה .הפכפך דרך א-ם
דזר וזך ישר פעלו .ענין דרך איש מדות האדם וטבעו כעשר הקדמנו בכמה
מקומותכי לשון דרך יבא על המדות .ובאור הענין טבע האדם ומדותיו הפכפך
ונכריכי אע"פ שהמדות הרעות נמצאות בו הלא נכריות נחשבו לוכי יראם
בזולתו ויגעל אותם ויקוץ בםכי הנפש החכמה אינה מקרבת המדות הרעות
והנהיהיו לה לזכות אע"פ שיראה אותם האדם תמיד כל היום בו ובעצמו אך
התאוה גוברת על האדם ואיננו רואה גנות המדות הרעות בעצמו .והנה על זה
גדול עונוכי יסתכל ויראה גנות המדות הרעות באחרים והוא לא יקח מהם
מוסר לנפשו .וזך ישר מעלו) .זך הדרך והמדות ישר פעלו .והכונה 0זהבי
יש על האדם להשתדל ולשום לבו בתקון מדותיו וזכות לבוכי אז ישיג לכל
התועלותכייגיע למעלת המדות ומעלת הפעולותכי אחרי היות המדות מנהיגות
הטעולות ואע"פ שפי' כי המדות הרעות זכות אצל בעליהן כי שאה אותם
בזולתו אבל הרשעים הגמורים שהדגילו נפשם בעבירות ובפועל החמס ונטו
במעשיהם אחרי השקר והאון והתרמית כבר טח מראות עיני נפשם החכמה
ויערבו להם המדות הדעות .זינאצון בטובות כאשר כ' אנשי דמים ישנאו תם
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(8אטי') ונאמר ותועבת רשע ישר דרך (כ*ט כבז)זט .שוב לשבתעלפנת
העניו ובית חבר אע*פ שיהיו בביתו חגרים רבים וטובים
גג וגהביאי

חברת חשה הרעה תשכיח ותשבית כל נועט חברתם  Ww1להתנחם בהם מריב
' חנה
לשונה ומוגת חברתה !י .נפש רשע אותהרע ל8יוחןבעיניו רעתו"
ם
י
נ
דבר עלענין מדת רובבני אדםכי הוא הפכפך וזר ודבר על אשתמדי כי
כבדה מאוד ועתה על מדת הרשעכייתז מחשבתו לכסוף ולהתאות רעכי אמנם
יותר בנבא הביטנחם גםכיירעו לבבם %א ידאגו לצרת חבריהם אך לאיתנו
מוהיבתס ולא ישלחו רעיון לבם להשאות ~רע ל 8יוחןבעיניו רעהו .אע"פ
שירחה באוהב אתהבירו לא ירחםעליו לעללם ולאיחף אותו בכוחשליו רעש
ואע*פ שיתבן שהחש מבקש טובתו להטבת עצמו מפני שנעזר בצברחו ועשו
עליו ביום אידו 1קנבעלוט
raימצא בה תתלש.שיבלפצד'(ייציגה
יי
.הש
'
ח
ל
ערים מ"ט כ"ת) וכבר פירשט.
לץיחכםפתי .עניש כשיז לז תכה ופתי
ושתשכיל להבםוגו'כיושר תשכיל להטם ומה שנה במעשיו תבין לו ישמור
nrmההיא בלבו ולאישישתכי הרת א4
"תה לעולם על לוח לבו מסני שנכשל
ו
ושנה בדבר וכנמטר אוהל אסא עומד על דבר תורה אלא א"ב נכשל בה(גיטין
מסנטי ונפדח הנבת אמר למעלה והוכיח לנבוןיבין דעת"ם)כייבין להזהר
בדבריםאחרים מהוך תוכחתך כושר פף יב.משכילצדי
קלבית רשע מ4
רבים.יעשבוכיהצדיק לאיביז מדות הרשעותואטתיוופבעיומפני שהםבהפך
אבל משכיל צדיק לבית רשע ומתבוע בדרם
מסנ הצדיק ויגש ט
יתן ומזמת לבו וסוהףדבסיכנתו השדל שמא יאמרו ה5מאיזאין ת"ח בקיאין
הרמי
בפעשה ידיש לב"ב פ"ר .)1מסלף רשעים לרע ,רכל מפני שהצדיק משכיל
לסוף כונת הרשעים ומכיר את טבעם מסלף ומטה אצתם וממריעם ודן אותם
לכף חובה במעשיהם ודבריהםכי און לדון את האדם לכף זכות רק בהיות רב
מעשיו ושרש כתותיו על דרך הטוב יג אטםאזנו מזעקת דל גם הוא
יקרא ולאיענוב מדה סננו מדהכי זהעני ולא ענהו גם הוא יקרא הלא *aa
ע* 3לא  r~wאדם את לבבו מתתלעניכי ישכל ממנו אע"פ שפוד ונתז לסמא
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 )9שן וא אבל זה הרשע
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 Mh FL )10כאשר תשכיל להכל שגגותגיתןבמעשיו".
 )11עחןשית וכי"ח ופ" ףיוגהעל אבות 1ף ,וו
ש )1קץין לקמןסיהוש סמוקכמו.

"

1BO

מ שלי

כא

עניש יד .מתן בסתר יכפה אף") ושוחד וגו' .האמנם כי לא יגדל עון
י
האדם אם לא יחקור ולא ידרוש על העניים והאביונים כאשר יגדל עונו אם
יחרוך מןהעניכי יקראאליו אכן ראוי לאדם לרדוף צדקה ולדרוש על צרכי
העניים ולהשכיל אל הדלים ויקנה לנפשו שכר עצום ורב כי מתן נסתר יכפה
אף .שאם יחטא אדם זכות מתן בסתר יכפה אף .ושוחד בחיק חמה  myגם
בעת צרת האדם אחר שנגזרהעליו גזרהמפני חטאותיו יכפה שוחד בחיק והוא
הצדקה בסתר ויקרא על דרך משל הצדקה אשריתן בעת צרתו שוחדכי השוחד
ינתן בעת הפחד והצרה לפדות נפשו ממנו .גם לשון חמה עזהיורה על הענין
שפירשנו.כי ההמה יותר מן האף .אףכי בהזכירו המה עזהיוכיח על הענין
כי על עת שנגזרהעליו גזרה ידבר וטעם הסתר והחיקכי לא יבוש העני ולא
ידוורופגיווגם הנותן לא יתפאר במתן ולאיעשה להתגדל כ"א לעבודת השי"ת
ואדלכי הצדקה המעולה המצלת מן המות היא שאין העני יודע ממי נוטלה
תוין הנותן יודע למי נותנה (ב"ב י' ע"ב 4ק טו .שמחה לצדיק עשות
משפט ק ימחתה לפועלי און .הנה חובה עלינו לעבוד את השי"ת בשמחת
ך (רבדים כ"ח מ"ז) וגו' ונאמר
כאשר כתוב תחת אשר לא עבדת אתי"יאזיקי
עבדו אתי"י בשמחה (תהלים ק' ב') והצדיק ישמח כאשר זולתו עובדים את
השי"ת ומרחיקים און ועושים משפט כי מדת הצדק להאנח אם עשק רש וגזל
משפט יראה במדינה וישמח בעשות העם משפט ורדפם צדק ואמת .ומדת
השמחה התעורר הלב והתפשט את הרוח על מצוא חפצו והיא יותר מן הגילה
והמשוש כאשריוכיחו הכתובים .ומחתה לפועלי און .עשות משפם יראה ופחד
י בראותם שישפטו בעיר על הגזל והחמסייראו לנפשם מן החמס
לפועליאון.כ
אשר בכפיהם יענשו על שנאת המשפט אשר שנאו ואשר יבחרוכי לאיוכיחו
בעיר ולא ישפטו על כל און ועמל וכענין שכ' ותעשו הרעכעיני ובאשר לא
ענש על הבחירה מלבד עשש המעשה;
חפצתי בחרתם(ישעי' ס"ה י"ב) הנהכי
טז .אדם טועה מדרך השכל בקהל רפאיםינוח .הוא נמשך אחרי התאוה
וימרה בגללה אתפי הנפש החכמה .בקהל וגו /לא נאוה עמדובין החיים אבל
ראוי ויפה לנוחבין המתים וישובו ד' יסודותיו אל שרשם,כי הכוונה ביצירת
האדם שתמשול הנפש החכמה בתאוה ותעבוד את הבורא ית' בזאתכי המדה
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 )1ע5ן"יתש פיזי"א ומף.
 )14שם הגירסא :שמצלתו ממיתהמשונה.
 )15בענין אחר נדרש בש"ת ד',י"בוצ"ע פ'י
צבחייריש פרשת נשא
 )!6ע5ן שית א'.",
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הזאת יקנה אותה מדרך יראת השם והיראה היא הכבוד ונא' כל הנק' בשמי
וגף ושם מ"ג ז') והעושה בהפך זה שעוזב דברי השכל עזיבה גמורה ונמשך
אחרי הפכו והוא השקר הנה עשה ההפך האתנח ביצירתו .ע"כ אין הרכבת
יסודותיו ראויה לו רק שישוב העפר אל הארץ כשהיוד ובא העניןהי
ה על מה
שא' ומחתה לפועלי אוןכי הם יראים השם מן המשפט ושונאים אותו
י
שונאים האמת ואוהבים השקר .והנה אלה הם תועים סדרך הנפש תמצצ
המשכלת
טעות גמירהכי השקר הפך האמת והאמת הוא השכל והחכמה .אבלמי שעומד
ועובד ע"ז שהוזו נמשך בה אחרי התאוה יתכןכי עוד רבות בדרכיו שנמשך
בהם אחרי השכל ובא הענין להרחות עצם הטסד האון וכח ענשו;יז .אקט
מהסור אהבשמחה.מי שאוהב שמחה איש מחסור.כי אםעשיר הגחיגיעתו
הריש והמחסור מן המדה ההיא .וענין אוהב שמחה כענין שנאמד וודה ששף
ושמחה הרוג בקר ושחוט צאן (שם ח"בי"ג) וכתיב לשהוק עושים להם וקהלת
י' י"ט) ,ולפי שדבר למעלה בשבח שמחת דסדיק בעבודת השי"ת למד עתה
על גנות השמחה בתענוגים וגנה אותה מפאתענין העולם ואמרכי תביאבעליה
אל החסרון ואולם גם ממעמים אחרים יש לגנוחתכי הנה בעליה עושים את
השולם גתהעיקר כאשר ישמח בהבליו וגם נמשךאחרי החומר אשר בו בבקשת
התענוגים .והשניתכי לפי השמחה בו ירבה עצבו בעזיבתה וגם יתכןשיאב*
בענין רע ולפי רבות השמחה בראשן ירבה יגונו באחרונה .והשלישית כי
תורה על סכלותוכי ישמח בדבר כלה כמו שנאמר ולשמחה מה זו עח?ה לשט
ב'ב') ואמראיוב אם אשמחכי רבחילי קרוב ל"אכ"ה) .אוהביי
ןושט .הנמשך
מרגיל איבריו אל
אחרי מיץ ותענוגי המאכלים לאיגיע 8ל העושרכי ה*

המנחיה ויגיע מזה לראות מנוחהכי טוב ולברוח מן הטורח והעמל
וכששי
יעתק של מדת העצלה יטבע כמצולת העוניכי היא מרוששת בעליה כסרהב
ובא כמהלך ראשך(ו'י"א.יח .כפךלצדיק רשע ותחתישריםבוגד.וישע
הפך הצדיק והבוגד הפך הישר כאשר הזכרנו בהרבה מקומות וכשחר גזרה
נגזרת על הצדיק והישר בתת כפר נפשם איש אחר כענין שנאמר חשתן אדע
תחתיך (ישעי' מ"ג ד') נתתי כפרך מצרים יותן כפרם אדם שהבא הפכם,יט.
טוב שבת בארץמדבר מאשתמדינ" .ולמעלה כתיב סוב שבת על פנת ננ
לכ"א ט') ולא אמר בארץ מדבר לפי שהוא מדבר על איש רעים שהחברים
מרחיבים דעתו במו שמוכיח סוף הפסוק מאשת מדינים ובית הבר כ .ארצך
נחמד
בנוה חכם פסיל אדם יבלענוי דרך העשירים הפקחים לאצור

ישמן
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וימצר שמןוהיה להם הבסף ונצהב לאוצר כמוס 1aa1
שצראכוסצףרהכהיבהוא אתם בבית וכעיז סחורהכי יקנוזע בזול וימכרוהוובהישוקקי
ר
תעיז
ר כמס זהו בעל שמועות (ב*ב קמ*ב!)
ונםאנזיםבדבריהםז"לעתיר משהעתי
עוד אזלל לעולם ישלש אדם מעותיו שליש בקרקע שליש בסחורה שליש תחת
ינץ (ב"מ ירט) ,עודיתכן לפרשכי בא להודיעכי בצל החכמה בצל הכסף
אהמם כששר יתעסק לעשות חיל יצליח חידל העוסק בתורה נכסיו מצליחים
(ע*זי*ט ב') שנאמר3י אזתצליח אתדרכיך 5ה תשכיל להפשע א'חץ.וכסיל
אדםיבעלמ.בנמסריניחמ %ןהכסיליבלענוכי ימשך אחר השמחה שתענוגים
הכלה אוצר אביו אשר קבצו בחכמה ויקראנו כסיל אדםכי המשחית ממונו
הוא כסילבעיני בל וכל המון העם שוין ומודים בדבר הח 2או יקראנו כסיל
אדם מפני  wnmנמשך אחרי החומר ויסוד אדמת עפר אשר בו ברדפו אחרי
תעמגים'ץ .והנה ?כח להשמיעםכי יש על האדם לשום עמל נפשו ומחשבתו
למסר בנו ולהורישו חכמה.כי אם יורישנו העושר והרא אדל הנה לא יורישמ
מאומהכי ההא יבלע אוצרותיו באולתו .ואמרו במוסרים") לא הנחילווישבות
את הבנים דבר ודוא חשוב מן החכמהכי האדם קונה הון בחכמה ומאבדו
בחילתו .הצה דבר למעלה בענין האשה הרעה על כן בח המקרא הזהשידי
וכהוא מדבר בענין הבן הכסיל ולהזהיר שיתרחק אדם כפי כחו מקניז האשה
הרעהושיוכיח אתבנו וילמדש חכמתועל דרך הסדר שכתוב במקום אחר ועות
לאביו בן כסיל ודלף טורדמדייני אהמה (י*ט י"ג)י כא .רךדף צדקה וחסד
ימצאחיים הצדקה וכבוד נסמך המקרא הזה לענין של מעלה להודיע על מה
יטרח החכם לאצור אוצרות בעולם על כן סמך לו הענין הזהכי כוונת עמל
החסםבאוצרותיו לרדוף צדקהוחסד.ימצאחיש.ענין הצדקהזכות מלשוןוענתה
בי צדקתי ביום מחר לבראשית ל' ל"ג) .ויחשבה לו לצדקה לשם ק"ו ך)בי
תלבדההיים והכבוד פירות הצדקה והחסד ולח תחסר כל הזכות ספני הפירות
וכענין לטוב לנו כל הימים וכתיב אחריו וצדקה תהיתלנו לפני"י אלהינו")
וגו' הנה הזומר
עיברים ף ב* .01כ"ב עידונבררים עלה חכם
3י העושר בצל החכמה השמר אוצר נחמר ושמן בנוה חכם .ואחרי כן הזכירכי

יי

ייייד

 )17ע5ו ש"ת א' ,ל"א :ונקראו כטילים על רדיפת התענותם.
 )18ע15סיחרהפנינים מאסר כיב (שער ).)4
ן ר' בח 5פ' שופטים ביאורו :שאם ירדוף אדם אחר סדת הדין הכלולה
 )19עיי
מן המחמים הוקראת חסו ה' ימצא צדק עליון שהוא ח 5העולם הבא ם יטמא חשם
שדקה וכבוו ולין שבם מוסר ט' י*ד סניף כאב.
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המעשיםלבעלהחכמהכיעלכןסמךלורודף צדקתוחסדועפתיהיעכי maan
לחכמת )8כענין שכתובאניבינהלי גבוההית' יגד) בג.וקומךפיו
יגבורהעצומהפ1ואלגשב1ו2די
ה
ןהחכםכיעודעמו
שומרמצרותנפשהג"כנסמךיעני
הנזכרת למעלהכי החכם מושל בתאותו וכתב ומושל

מלוכדעיר

ףי
ברו
ן
סי
(נ
ויטמור כתב בע
ל"א השמנםכי ושנכמה נוחגת כח לנפשו למשול מששחו

החכמה לשמרך מחשה זרה (ז' ףי') לשמרךמנמית רע (ו' כרו).וביכור הענק
שומדפיו ולשום שומרפיו מן המאכלים הרעים 48כי זה מז המדרגא אשר
במדה הפרישות שלח שצל האדםנולתי לקיום נפשו ולאיפשךאורי התעע5עג
לץ שמו עושה וטף
עלכןיניח המוחדות והמאכליםהרעים  )8בד.זד
לשת זד כוללאכזריות חשבנת הבריות והשמחה  m~bודרישתרשים
 .ףחיר45
אדא בעל הגאווה ובטורהענין האיש אשרשתי המדות האלה בנפשו  amורדת
המהירות לץ שמה "לץ כשל שתם והוא בעל לשון הרע והמתלוצץ ח~עג
לבני אדםכיא"אהזכדוין הגמורכייזיק כלשוטלחבריוויכלימםהשייפםיפנית
כבודם ולא לריוח  nxunהעא רע ומזיק לריוח ממת .וגם תשתתף עם היזדרמו
הערוה יתכון לתת דופי בחביריו לבלתי היות יתרהיאו
ש ע 02 .14בגחרל
גאתה יפגום ויפחית המעלות טגנם רחשה בנפשו אחד מן הפגמים .טילו
השגיא על פגם* נכלם היה בהיות בו אועג *לתו חמ"לכי בעל לשץ ארע
דומה לנחש שחואמזיקהשין לו הנאה (ירושלמי פאה א' ור) החש רע מןהאי*
הדחהם וושוכל ומן המט שסורף מפנלויש 'להם הנאות תעכירו על זהשכחיב
השין יתרת לבעל הלשון .עושה בעברת זדון האיש אשר חלה לו אל תדמה
בנפשךכיעון הלשת בלבד עמו אך לא יחמאבפועל .לאכן הדבר אבל עושת
עם חביריו בעברת זדוןכי עת שיכעוס על אדם יזיקהו ויעשה עמו בעבהת
דה מפיזכעסכמוכעסבעלהלשון.וגםידועכיבעלהגריהתגדילהבעט אף5י
8י שנמצאות בו שתי המדות האלה אגאוה והזדתכייזיק בכעסו להשהעש
תסמךהעניןלענין של מעלהכי דבר על.מדת החבם שהוש שומרפיו ולשדם
עלבן דבראחריכז על בעל לשוןהרע.כה .תארתעצלתמיתנו כיירצו

י יהיי

יד

"

ה ד4 ,ף,
 )20ל' תושר פ"א לוף יונ
 )21גם הרמב"ם ויל סירושו 3ן הלכותיעות ד /ס* 1וכ 1ר' עסף
וף ב-ס :שומר פיו ממאכלים קשיםהמזיקים לאוס ולשוט מדבר שלאיכשקלמ.אי3י
 (zaבענין הזה מביא ף יווה ביסוו התשובה שלו מושר ו' אברזש בן רוד:
הגרר הגדול זהמע~ה מניעת שעצלות.
 )28ע 15ש"ת  147 ,5ובצער אבות לר'יווה גן.5
ן טשור אבות א',
 )34עיי
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ידיו לעשות .העצל בוחר בעצלה מאהבת המנוחה ועצלה מביאה עד תכלית
הצערכי תמיתנו תאותולפי שהואאינו יכול למלאות תאותו לעולם.כי מאש
ידיו לעשות .כאשר תגבר תאותו בדבר ויבקש לטרוח ולעשות מלאכה כדי
שישיגאלהדברשיתאוהאליוהנהידיוממאנותלעשותכיהרגילאיבריואלהעצלה
והטבחה וההרגל שלטון עליהם וכאלו ימאנוידיו במה שהוא הפץ על דרך מה
שכתוב בענין הזריזות ותעש בחפץ כפיה (ל"אי"ג)כי כאשר הורגלו האיברים
לזריזות לא תכבד העבודהעליהםיראהכאילו החפץ נמצא בהם כן.כלהיום
התחרה תארה וצדיק וגו' אל תדמה בנפשךכי תאות העצל במקרה שאינו
רצויוכי ההא מיאש אל לכו מכל משאלותיו אחרי שהם רחוקים ממנו על כן
לא יתמיד תאותו ,ש כן הדבר אבל החח מרבה להתאוות מיתר בני אדם וכל
היום התאוה תאוהכי כפי התרחק יכולת האדם והשגתו התענוגים הגשמיים
כן תרבה תאותו וכן תפרוץ ובחשר איל אינו דומהמי שיש לו פת בסלו למי
שאין לו פת בסלו (כתובות מ"ב עכב) .וצדיק יתן ולא יחשוך ,למד דעת בדבר
הזה בג' ענינים האחד בהזכירו הצדיק בענין ההפך מן העצל הנה ידענו כי
איז הצדיק עצל למען לא יצטרך לבריות כענין שנ'יגיע כפיך וגו' (תהלים
קכ"ח ב') ונא' ושונא מתנות יחיה (ט"ו כ"ז) ובעניז השי"ת בעבודתו הוצרכה
הזריזות האמתיתכי זה כל האדם ,והשנית כאשר שם ע"ה ענין וצדיק הפך
מתאות העצל הודיענו אע"פ שישיג אל התענוגים יניח דברי התאוה ויתן
לצדקה וכן כתיב כל היום חונן ומלוה (תהלים ל"ז ב"0יכתיב טוב איש חונן
ומלוה וגו' לשם קייב הץ .וביאור העניןכי הצדיק יצמצם ויסתפק במדה למען
תת לעניים ולאביונים .והשלישית באמרו ולא יחשוך הודיענוכי אפילו נתן
כמה פעמים ביום לא ימנע מןהעני בעת שישאל ממנו לכלכלו ולפרנסו מהנר
כתוב אוטם אזנו מזעקת דל וגו' (משלי כ"א י"ג) כח.עדכזביםיאבד.
מי שדרכו להעיד על הכזב בספור דבריוכמו שכתוב ויפיח כזבים (יעד )%
יאבד .וכבר הקדמנו") כת השקרים מן הכתות הנשחתות .ואיש שומע וגו/
בי
הנה כתיבגוי אשר לא תשמע לשונו קרא אל ההבנה שמיעה מפני שאיןענין
השמיעה שלם אם לאיבין מה שישמע .גם בזה יקראמי שישמע האיש המבין
הדברים שישמע על תכונתם ומדקדק ומכוין שיקח הדברים בלבו ויצפנם בלא
תוספת וחסרון בזה שלם ענין השמיעות ואמר ואיש שומע לנצח ידבר כ4
כי

י

'"י

 )25פסוק כזז נדרש טש*ת ד ,4ב'.
6נ) ערן ש"ת מ ,קעוח.
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כחק

אע"פ שחין מדת רוב הדברים 8דה טובה כמו שכתוב ברב דברים לא יחדל
פשע (" ירט) אכן המדקדק ומכוין מה ששוסע לספר הדברים בלא תוספת
ומגרעת לנצח ידבר כלומר אם יחפוץ ידבר כל היום..בי לא ילחה האדם
מספורדבריו ושיהיו לטורדו ושלםצריד שתהיה מתנאיעניו הבטע הדברים
שישמע הבנה בענין ההוא אם הם דברים דברים לסטרם .וזשה מששר ערך
עניןאיש שומע ושם אותו הפךמענין איש כזבים תביןכי עיקר תירושו באשר
כתבנו,כס .העז אקטבפיך .נסמךהעזיז הזה למה שבחוג למעלה עדכזבים
ואמרביאיש רשע כאשריעיד אויטעםדברי כזביחזקפניוויעוזבפניו בדעה
ובכזבה למען יהמםדבריוכי יפחד פןיביטדרכיוויכירובצניוכי שקרידבר
ומרמהבפיווכחש .בפניויענהכי דרך האדם להכלם מדבר שקר על כןיעיז
ן דרש.
בפניו ליותר] למען לא יכירו בפניוכי בלשות יכזב .וישר הואיכי
ל%יועיל עוזפניו לנגד האיש הישרכי לא יחדל בעבור עםפניו שלא ירבה
חקירותיו עד אשר לאמתיוציא משפטכי כבר יודע הישר מדת איש רשעכי
יעיז פניו כאשר יטעון שקר או יעיד עליו כאלו הוזו אמת ברור .גם יתכן
שיכירבפניוכי שקרידברכי מרב פחדו פןיענה כחשובפניויעיזפניויותר
מדרך מספרי האמת .ומזאת יבחןויכיר הישר שלאמת השקריתכוין .עתה שים
לבך והתבונןכי סדר באלו המקראות הסדורים בזה כל המדות הרעותכי 8תח
בהם במה שאמר זדיהיר לץ שמו והנה זה קורא לאלו השתי מדות בכלללו.
כי הזדון כולל האכזריות ושנאת הבריות חהכי~ת כי סדת ההסבה-השך מן
הזדון יהיהירות היא הגאוה והנה ד' מדות וודה הזדון והגאוה כוללת au~n
כי הקנאה פעם תבאמן גאוהכי לאיחפוץ שתהיה מעלהויתרון לאיש באהבתו
משררה על הבריות ופעם תבוא מן הזדון משנאתו את הבריות ויקוץ ביתרונם
ומעלתם וכבודם .גם כוללות עוד הזדון והגאוה את מדת הכעסכי הנדון ה5ך
הרצון על כן ישגה ויפרה ממנו הכעש וזהעניז פסדו  m~vבעברתזדת .הע
הגאוה משרש הכעסכי תשליו עבותי הסבל חשדם בשנק שכתובגזיתו
ונאונו ועברתו(ישעי' ט"ז וץ הנהכי הלץ כוללושחרון ומשששו הע בוללות שש
מדות .ואחרי כן הזכיר העצלה והיא השביעית p~oGn
נבח רשעים
תועבה לכ"א כגז) מפני שהוא מדבר במדות חושקים על בן
~waדבר בגנותם
והשניתמפני שהזכיר וצדיקיתןבי מעשה הצדיקרששים הבהרשעים תועבה.
אח"כ הזכיר מדת העזות ואמר העז איש רשע בפניו והיא השמינית והקדים
אייהענין עד כזביםכי הכזב יביא האדם אל העזות מפני שהגא צריך אליו
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שיכירועניו אנזב בפניו כששר בהשרמ ועל מדת חארטה שיתחרט השדם
יל.איןהכמהואףן
 15המדות הנמצאות בתולדות רבבני אדם הלא סובההיא
תבונה תף .הנה דבר למעלה במעלת החכמת והפסיק
ת
ו
ד
מ
ה
ל
ע
ז
י
נ
ע
ב
'ידי

הובירו קימר פיו ולשדר בי האמר אתשכ על אודלק הלשון ענין הלז
ועתה שב על דבר תחכם ומפני ששמר למעלה עיר גבורים 'עלת  055א8ר
ו חכמה לנגדי"י וההכרה וכבבובת ns~mאיו בה ב %לבטל ושדהות
mwביוי
בענין שנאמר אםיפי לאיבנהביתעיא עמלובתיו.בו (תהלים קב4ח א)בפיז

מה שאמרכי החכםיוריד עת סבטהה רשלשמגלגליו הזכות והנצחתעשיוכשגמא

הע סתגלגלין שתועיי הגבורה זהסלהמה כששדיזכיר בפסוקמבזותפריו
י*4
טדס מוכןליום מלחמה חיש התשעבר נשן לענין סח שהזטד למעלה

5יאון חמסה לנגדישי ולתהיאמר.כי שקר אגבורה לתשועה כנכד הבףרהושין
התשועהבלתילישי לבדו .וביזהרעניז סוס מוועליום מלחמהבי מוטמןבני
אדם להשמר לנפשותיהם *הכיז moו*יויו ליום מלחפה כנשיקת יושיע
החון את אשרהסע.
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א .נבהר שםמקמ"ר מכסף תאהב חן  awאנה
הפלשת  mann PR ~idWa*mחעטחו %מ*הפ%וטח  ~wmשטד
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