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המוסר האריכו בזהועתלקצר .לשון שקר ,גםזו רעה חולה והלאעירי השקר הרג
ר' שטעוןבןשפח אתננועל יריהם 1טהכתיבכתריהוידיםשופכותדםמך:ףמ)לכ
חורש טחשבותאוןרגלים טמהרות לרוץ לרעהב( :קש)יפיח כזכיםער שקר ומשלח
מרניםבין אחים .פעםיפיחידבר שהדיבורע"י רוחפיו מני (שה"שדי פיז)הפיחי
גניולפי שהרוח הולך ולא ישוב מכנה ריבור הכזב בהפחה לוטר שאין בו ממש
והלא הוא אומר שקראיןלו רגלים והכתונפי'יפיח כזבים שהוא ער שקר.ויש
לדקדק והלא ככר אמר לשון שקר ומה לו להזכיר הטרה הזאת שני פעמים אם
לא שנאמרלשון שקרבדיני נפשות דבר הלמד טסופו מהכתיב בתריה ומשלחסרנים
ביןאחים .ד"א לשון שקרא פי' ברבר שישבו הזק שסעיד שקר ככ"ד ומזיקל8לטי
שמעיר כנגדוועליו הוא אומריפיח כזבים עדשקר .וכתב רי דוד קמחי ז" כי
י גסות הרוח לא יחוש אם
השכיעית השקולה כנגר כולם היאעינים רמות שעליר
יכזב והטכזנויקלבעיניולהורגו ואםלאיוכללהרגו יחשבעליוטחשנות אק ואםלא
יפיק מחשבתו ירוץ להרע  6בטחונו ואם לאיוכל יעירעליו להפסיר טמורו או
להורנו בעדותו ואם לאיוכל ישלחשריינים בין הואובין אחיו ,ולרעתו ז"ל התחיל
במאידסליק סיניה ושכעתועבות נפשו ומה היאעינים רטותוכןטצינו הכתובאומר
בנסי הרוה(להלן פ"נ ה') תועכתה'כלנבהלב]וא"כהוזר לספור שש הנה שנאהי.
ורב סעדיה  a~utכתבכילשון שקר היא השביעיתהשקולה כנגד כלם ותלהכל
הסדות בהכי כלםנכללים בה כאשרכתוב נספרי 5אלא שקשהליעל דברו לטה
הזכירהשנייה בסדרבמניינם אויזכירנה ראשונה או אחרונה .ודברי רז"ל 6האומרים
כי משלח טרגים בין אחים היא השביעית דברי קבלה הם ועליהם יש לסמוך.
[]1318כוי קרא רב ה 1כלםלקו בצרעתעינים רמות(ישעיהג'מ"ז)ויאמתהייען
כינכהוננוחציוןוכתיב (שם שםי"ז) ושפה ה' קדקד בנותציוןואיןושפח אלאצרעת
שכאטר(ויקראי"ג ב') ארםכייהיה בעור בשרו שאת או ספחתוגו' ,לשון שקר
מטרים שנאמר (במדברי"ב א') ותדבר מריםואהרן במשה וכתיב (שם שםי') והנה
סרים טצורעתכשלג,וידים שופכותרםנקי מיואב שהרג אתאבנרוכתיב(ש"בגיכייס)
יחולועל ראשיואב ,לב חורש טחשבותאון טעוזיהו שביקשם כהונה גדולהוכתיב
(מ"ב פ"ו ה')וינגע ה' את הטלך ,רגלים טמהרות לרוץ לרעה טגיחוי שנאסר (שם
שם ה' כ') ויאסרנחזיעכר אלישע וגו'חי ה' אםרצתיאחריווכתיב קצםכ" 0וצרעת
נעמן תרנקוגו' ,ומשלה מרניםבין אחים זה פרעה ששלחטרייניםכין אברהם ושרה
וכתיב (בראשיתי"ב"י0וינגע ה' אתפרעה .בתנח1מא 8שש הנה שנאהיושכע
גו' ר'יוסיהגלילי אומרוידברים אלו בסופה נאסרועיניםרמות שהסופה תולהעיניה
ן כי גבהו בנותציון נואפת עם איש אחר וטתעברת מטע
באיש אחר כמד"א יע
וטשקרת לנעלה ואומרתטסהאני טעוברת,וירים שופכותדםנקי שהשאף נכנסע"ס
שאם יתפשיהרוג אויהרג ,לבחורש מחשבותאון שהנואף והשאפתאין טחשנותיהם
בכל שעה אלאאוןוטתועריםאימתי הם חוטאים ואוטרזו לוה באיזוטקום ובאיזה
1ע,,
סנחררין *" 1ח"ח .שבכ"י השא הכתוב תזה נפענח אהה הפליח
י מאירי שחכיא ג"כ רברי חלר"ק נשם
העת לקצרן  op1זח חסר 3נראח חפירוש
עי
גיא ואפנם גטצא כזה בפירוש ר'יוסף קטהי צד ף ' .ע" סבוא 5 .ר"לבסי' טש* שלו

ירישיטי

(זף' טתר' מאכערומ .)40

שיי .י

8

ויקרא רצח*'פיז.י

שם '*4 .נשא.
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שעה ,רגלים טטהרותלרוץ לרעהבודאיטטהרים לעשות החטא,יפיחכזביםערשוי
אם נתפיסו הס טכזנים וטשקרין ונשכעים ואוסרים סשיהיםהיינוזה עם זה נרכרים
' דבריםקשים שהסופה עושה .בויקרא רבה1
אחרים,ומשלח מרניםביןאחיםהעיי
כי בתחבולות תעשהלך טלחטה אם עשית חבילות שלעבירות עשהכנגדן חביקת
של מצוותעינים רטות והיו לפופפות ביןעיניך (דבריםו' ח') ,לשק שקר ולמדתם
אותם אתבניכם (שםי"אי"מ),וירים שופכות דםנקי וקשרתם אותם לאותעלידכם
(שם שםי"ח) ,לב חורש סחשנות אק והיו הדברים האלה אשראנכי טצוךהיום
על לבבך (שםויוי) ,רגלים טמהרותלרוץ לרעההוי רץלטילהשביןהרגלים,יפיח
בזביםעד שקר אתםעדי נאםה'(ישעיהט"גי') וטשלחמרנים בקאחים אמורלחכטה
אחותי את(להלןז' ד')( :כ)נצורבני מצותאביך ואל תפוש תורתאסך .פי' נצור
אותה שלא תשכחנה( :כא) קשרםעל לבךתסידענדםעלגרגרותיך .9קשרם הטצות
והתורהעל לנך תמיר ,ענרםעל גרגרותיךמגזי (בראשיתיזחי"ב) אחריבלותי היתה
ליעדנה שמעםכל ערנים( :8כב) בהתהלכךתנחה אותךבשכנךתשמורעליךוהקיצות
היא תשיחך[ .תנחה] טגן ללכת בנחתונהילה ,בשכבךתשמורעליך שלאיזיקך שום
טזיק ,והקיצות היא תשיחך.ותהיהלךצוות .במס' מופה פ'.ג* בהתהלכךתנחה אותך
כעולם הזה נשכנך תשמורעליך זהיום המיתה והקיצות היא תשיהךבעולם הבא
ונאגרת תלים בשכבך תשמורעליךמן הרמה בקבר .ובספרימסיים בה בפרשת
ואתחנק והקיצות בימות המשיח היא תשיחך לעולם הבא .בואלה שמות
לשוטרו אבלהתורה משמרתבעלהשנאמר
רב ה6נוהגשנעולםאדם לוקח חפץ
טיע
ינר טצוה ותורה אור וררך חיים תוכחות
בהתהלכך תנחה אותך ונו'( :כנ)כ
טומר .פי' תוכחות מוסר מניאה הארם לשטור דרך החיים ואז ישטר סררך הסות
הוא שאטר(כד)לשטרך טאשתלרעהמחלקתלשוןנכריה .בטס' סופה 8אתוויר
ש ר'
טנחם בר'יוסי טאי דכתיבכינר טצוהותורהאורהשוהיי הכתובטצוהלנר ואתהתורה
באור מה נר אינה מאירה אלאלפי שעה אף טצוה אינה מגינה אלאלפי שעה ומה
אור מאיר לעולם אף התורה מאירה [לעולם] עבירה מכבה מצוה ואין עבירה
טכבהתורה שנאמר (שה"ש ה' ז') טים רבים לאיוכלולכבות את האהבה .ובסיפרי
סישת ואתחנן 10ודרך חיים הוכחות טוסר איזו היא דרך שסביאה את האדם
לעולם הנאהוי אוטר אלוייסורין.ונוכל לפרשכי נר טצוה ותורה אור [טוסכ]על
טצות הצדקה שלא יאמר ארםאיך אתן צדקה ואהי חסר טנכסיעלכן דמה טצות
[ ]1816הצדקה לנר מה הנר מרליקי! סטנו כטה נרות ואורו בטקוטו עוטר כך
כלשיתן האדם בצדקה אינו טחסר טנכסיו דכתיב (להל! י"א כ"ד) יש טפזרונוסף
עור .לשטרך מאשת רע ,שם ובא כסו (להלן כ"א מ') אשת מדיינים .מחלקת
לשק נכריה ,תאר ללשק( :כה) אל תחמוריופיה בלבבך ואל תקחךבעפעפיך .מן
המוסר(?)נעפעפיך .ואמרו מליצי הט1סר!'כי חכם אהד ראה לתלטידו מסתכל
 .,1כ"א  1 .בכ" ,כתיב פה בטעות קשרם ע 5גרגרותיך כתגם על לוח לנךוהיא
לשון  w~pnלעיל ג' ג' ,וכנראה הוא טעית הטעתיקכי חפירוש טשג ע 5חגתכם ש5ט.

 8מחברנו טפרש איפוא ענד מן המשת הטתהפכות כמו ערנה 4 .כ"א '1א 8 .פסוק גשבתך.
 8פ' "5ג .י בכ"י מרח 8 .כ"א ע"א * .גכ"י חשוב 16 .ע"פ שחבת 11 .ע" ספר
שעשועיפ רף פ' ששם טיוחם מאטר זח לסקראט (הימרני עיז ידידי חרג הד"ר 5חענפהא5
נחטמרג).
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נששהיפה א"ל השטר שלא תצוד אותך ברשתההשיבוהתפקיראני טטתכלבטעותה

הבוראנועם צורתה( :כו)כי בער אשהזונה עד ככר להם ואשת איש נפושיפיה

תצוד.כי הרודף אחר אשהזונה לסוף לאיסור הולך וחסר שטנזבזעליה כל טמוא
עד שלאישאר  6ככרלחם והואלשון רז"לבמס'סופה' כל הכאעלאוחהנונהלסוף
טבקש ככר לחםואינו טוצא1 .בתנח1מא פר שת נ שא ונסתרה והיא נטמאה
(במדבר ה'י'ינ)עריין לא שמענו שיעור לסתירה שלימו אוטרכרי לפשופ ירועל
הסלליפול ככר לחםואעפייי שאין כאיה לדברזכר לרבר שנאמרכי בער אשהזונה
ער ככר לחםוג' ע"כ .ואשת איש נפש יקרה תצור .דרשוז"
פ  11תורה שנ' כה
(לעילנ'  o"eיקרה היא טפנינים אם הריופ נתפש בעבירה אומרים הריופ הוא לא
היהיורע עונשה אבל חבר נתפשבעבירה הוא מנזה את התורה שאוסרים ראו חבר
שנתפש בעבירה ולטה לא שמרתו התורה סטנה לכך נאסר נפשיקרה תצורע"כ.
ורבינו סעדיה ז'יל 9פי' בער אשה זונה ער ככר לחםכי חושב הנואףכי הפיק
תאותו ברבר קל בככר לחם שנתן לה ואינוכןכי לא הפיק תאותו אלא בדבריקר
והוא נלכד ברשתה .ד"א חושב המעשה אשר הוא עושה כאכילת ככר לחם לשבר
רעבונו ואית כן בי ככר לחם סוער לבו ונפשו אבל המעשה הזהיצוד את נפשו
להורירה לשאול תחתיה .ד"א חושב שמתכפר לו החטא בככר להם שנותן צדקה
ואינוכןכי לא יתכפרער שתקבל הנפשעונשה ,ופעם נפשיקרהכיבעשותההעבירה
לא תקראיקרה .וכתב ראב'יע ז"ל  4יאסר יקרה נעכור שהיא אצולה טאור השם:
(מז) היחתה איש אש בחיקוונגדיו לא תשרפנה .טעם יחתה כמו נושא או מביא
מגז' (ישעיה ל' י"ר)לחתות אש מיקוד( :כת) אםיהלךאישעל הגחליםורגליו לא
תכוינה .זהאי אפשר (כפ)כן הבא אל אשת רעהו לאינקה כל הנוגעבה .אם
נונע בה דרך חבוק ונשוק עוברעלבויקרא י"ח א') לא תקרבו לגלות ערוה ואםנגע
ררך גבר נעלמהא
(,שם כ' א) מות יומת הנואף והנואפת (איוב ל"אי"ב) כי אש
היא עד אבדון תאכל ,ולכך הביא ענין שריפתנגדיו וכויתרגליו להודיע שיש שם
עונשין בדבר אחדגדול מהאחר כפי אשר תהיה ההקרבהוכל הנוגע בה כולל שתיהם.
ונוכל לפרש כל הפרשה על זה הדרך ,לשמרך מאשת רעזו אשת איש ,מחלקת
לשון נכריה זו פנויה הנקראת בסטוך אשה זונה ,אל תחטוד יופיה בלבבך זו אשת
איש שאיתינול לראותה בעת שירצה 5על כן צריך לטתשבת הלב ,ואל תקחך
בעפעפיה[6זו סטיה] שיכול לראותה בעת שירצה.עלכן אטר בעפעפיה .והתחיל
במאירסליק מיניה והזכיר עונש הפנויהכי תמומםוזה פעם כי בער אשה זונה עד
ככר להם ועונש אשת אישכי תאבד נמשו תה פעם ואשת איש נפש יקרה תצוד,
ונשא שני משליםנענין ,המשל הראשון היחתה אש בחיקוובגדיו לא תשרפנה  1רמז
לעונש[הפנויה] הטגעת עד הסטון ,והמשל השני אם יהלך אישעל הגחליםורגליו
לאתכוינה רמז לעונש הנשואה המגיעער הנפש,והוסיףביאורכי המשלהשניטרבר
באשת איש ואמרכן הבאאל אשתרעהו לאינקהכלהנוגעבה.טצי' שלשעבירות
כתוב גה) לאינקהואלוהן אשת איש שבועת שוא ועדות שקר אשת איש לאינקה
כל הנוגע כה שבועת שוא (שמותכ'ז') כי לאינקה ה' ערות שקר(לקטןי"פ ה')
 8גגי שתרצח.
!ד' שיא .ישפ ע"ב * .ע" טמוא 4 .עו' במיוחס .15

* ככ"ייע*ע*יך .י

בכס הגהצת
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ערכזניםלאינקה .כתב רב סעדיה 1strtכלהעובר[עהאחתמהםאפילועשהתשובה
לא
ןנרכריו:9
לא תדחה התשובה העונשטליענשעליה נעולםהיהוישלעיי
יבוזולגנבכייגטכ למלאא נפשוכיירעב( :לא) ונמצא [ ]182 8ישלם שבעתים
את כלהוןביתויתן .בתוספתא בבא קמאי ונטכילתא 5המתנגב מאחר תבירו
אע"פ 'מנקראגנב זכהלעצמוועליו נאמר לאיבוזו לנגבכי יגנוב
והולך ושונה
ע"כ .והפשפ לאיגחו לגנבכי יננכ לטלא 6נפשו כיירעב ונמצא ישלם שבעתים
פ" הראב"ע ויילל פעם שבעתיםלפי שרונ תשלוטין טננבה הנסכרת הם חטשה
והרוב בנטצאת שניםעלכן אטר שבעתים ,ונוכל לפרש כמו(לקמן כ"ד פ" 9שבע
לאשבע טמש ופעם הפסוק ונמצא אפ" ישלם
למצדיקוקם שפעמו פעמם
ני
רבו
"יתן את כלהוןביתוהרייש תקנה ברנר אבל
כפלים טהננבה שנגב או אפ
טאף אשה לא8ינצל בטמואוזה טעם (לא) נואף אשה חסר לב טשחית נפשו הוא
יעשנה .כקטר חסר רעתכי הלב הוא משכן השכלולכך מכנה הרעת בלב כטד"א
) le~Sי"פ ה') קונהלב .טשחית נפשו הוא יעשנה ,הוא עשה וסבב ההשחתה.
והכהובים הללו מדברים באשת אישולכך אסרנואף אשה ולא אסר אשהורה.וי"מ
לפי שאטרנואף ולא מצאנולשוןניאוף אלא באשת איש כמד"א(יחזקאל פ"נ לזב)
האשה הטנאפת תחת אישה תקח את ,רים ואומר (הושע ד'י"ז) לא
על
בהתיכםכי תומנהועלכלותיכםכיתנאפנהוגו'הרישהזכיר,נות בכנותוניאוף בכלות.
ילשו!ניאוף נופלעל הפנויה שהרי אמר השם להושע (שםט א')
ואחרשאומריםכ
לך אהב אשה אהדתרעוטגאפתוהנביא לא לקחה אשת איש ואחריםהשינו עליהם
כי פעם וטנאפת שהיתה אשת איש נשנבר מנאפת תחת נעלה או אלטנה ולקהה
הנניא מ"ט הכל מודים כי טעם מאף אשה חסרלב באשת איש סרבר והפרשה
שכהתכן.ואמר נגנב לטלא נפשוכיירעבוהיא הנפש הכהמית ואמר9בנואף משהית
נפשו והיא הנפש הטדגרת(:לג) נגעוקלון יטצא וחרפתו לאתמהה[ .נגע]כי השם
יניאעליונגעים גדוליםבנופוצא ולמר מפרעה שנאמר בו (בראשית י"ב ויננע ה'
את פרעה נגעים גרוליסוגו' ,וקלון שיהיה נבזה בעעי כל הבריות וזה פעם וחרפתו
לא תטחה( :לד)כי קנאה  !0חטת נכר ולאיחטוףביוםנקם .זה בעל האשה שטתקנא
בטאף והקנאה סולירבו חמה ולאיחמולכיום נקם אםיהיהלו יכולתלהנקם מהנואף
לא יחמול עליו( :לה) לא ישאפני כל כפר ולא יאבהכי תרבה שוחר.כי אין
הדברת6יבסטון .נמררשיי נגעוקלן יטצא שנרפקלו שם הרעואית פורשהיטנו
וחרפהו לא תטההליוםהדין שאין הב"ה מוחללו אלא מתמלאעליו הסה הה"דכי
קנאה2י חמת גבר ולאיחמולביום נקםכןדרכו של הב"ה מתמלא חמהעלעוברי
עבירה ומתנקםנהם ,לא ישאפני כל כופר א"ר אבהו ללמדך שאין סדת הב"ה טדת
ב"ו אם סתסלא אדם חטהיכול לרצוהו ברברים או בטמוןאבל הב"ה איטכןשגאטר
ולאיאבה גי הרכה שוהד טכאן אתה למד כמה קשה עונשן שלעובריעבירה:

("

פרי

אפיר

י""

1סי' מבא 8 .דלא גחרסב"ס פ"ר טח' תשובח ורוקח ח' תשובח * .בכיי לטלאו.
* פץ חיי"ג * .סשפפים פ'י"ג * .בכ" לטלאת ' .ע" במיוחס  * .6בכ"י ולא.
י בנזר קנאת11 .סררש טשלי' ,וגסיי קנאת.
*בכייואף* .
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ו*
(א) נס שמור אמרי וטצותי תצפוןאתך .שלא תלכד נטלכודתה( :ב) ששר
טצותיוחיהותורתי כאישון עיניך .כתהעין נקראתכןלפי שנראית נה צורת איש
ולפי שהצורה הנראית כעין קמנה אטראישון ותוספת להקטין כסו (ש"כי"ג כ')
האמינוןאחיך הוסיף נויו"ד להקפיתוכן (ויקרא פיז ל"א) שבתשבתון שבת אומר
על יום השנת טערב ער ערב ושבתון על ההוספתי או נקראתאישוןלפי שהיא
שחורה כמו) rb~sכתוב פ')באישוןלילה .והנניר ז"לפ כתב נקראתאישון שבה
תהיההשינה(:נ) קשרםעלאצבעותיך כתבםעללוחלבך.סי שרוצה לעשות רבר
וטפחד שישכח לעשותוכורךעלאצנעולזכירהעלכןאטרקשרםעלאצנעותיך
וכאשר אמרונספרי פרשה ואתחנן 8כשהארם שואלך דבר אל תהא מגטגםבו
אלא אומרומיד .אויהיה קשרםעלאצבעותיך ררךעדי ע"ד(לעיל א' פ')כילוית
חן הם לראשך וגו'כי קשרםעל אצבעותיך כקשירת הטבעת באצבעות(:ד) אסור
לחכמה אחותי את ומורע לבינה תקרא .ד"ט להתקרב לחכמה [11826דרך חיבה
כאילו היא אחותך ונקראתבינה [טודע] באהבה כאילו היא אחד טקרוביך ומבנות
טשפחתך טעמן (רות נ' א') ולנעטי מודע לאישה,ולפי שהקרוביודעענייני קרובו
קרא הכתובמורע .ר"אמענין (שמות ל"גי"סירעתיך בשם שקרובו של ארם מבבר
אותו ויורעו נשם .ואולי לכך אמרומורע לבינה תקרא שתכלית התבונה הדעת
וכאשר פירשתי כבר 4שהם ג' טררגות הטררגה הראשונה החכמה לעלות
ממנה למדרגה השנית מררגת התבונה לעלות ממנהלמררגה השלישית סררגתהרעת.
בפרק כיצד טעברין 6אין התורה נקנית אלא נסיטנים שנאסר ומורע לבינה תקרא
עשה מורעים לתורה .ובפרק חבית  6אטור לחכמה אחותי את אם ברורלך הדבר
כאחותך שהיא אסורה לך אטרהו ואם לאו אל תאטרהו.ובשיא טקירושיםל ושננתם
לבניך (ובריםו'ז') שיהיודברי תורה מסוררים נפיך שאם ישאלך אדם אל תגמגם
בהם אלא אטורלומיד שנאמר אמור לחכמה אחותי את( :ה) לשמרך מאשה זרה
מנכריה אסריה החליקה)1( :כי כחלוןביתי בער אשנבי נשקפתי .רד"ק ז"ל 8פי'
אשנבי כסוחלון כסו לשופפים ה' כ"ח) בער האשנב ,ורב סעדיה ז"ל 8פי' שהוא
הנקרא בלשון ערב שבאך 10שעטיםסוגרים החלונות בכרכובוכל זה ד"ם .וכל
שקיפה וראיה והבנה האמורה נפרשה הזאת מתפרשעל ראיית הלב כמד"א (קהלת
א' ת"ז)ולבי ראה הרבה:מ) וארא בפתאים אנינה בבניםנער הסרלב .טנו'קרניאל
ט'נ')נינותי בספרים כלומר נסתכלתיוראיתי נער 11חסר לב ,חסר דעת( :ה) עובר
בשוק אצל פנה ודרךביתהיצער .הה"א בטפיקוהיא כטו פנתהוכמוהו(איוב"'אפ')
ארוכה מארץ מדהכסי טירתה וטעם פינה מוסב על אשה ורה הנוכרת.ודרך ביתה
יצער ,כתרגו' באורחא דביהא מהלך( :ם 0בנשף בערב יוםבאישון לילה ואפלה.
 1ש' ס' חשרויםלצדיק שי איש.
,סבוא .יע"* ושג~נתם* .לשל בריו pהסרר.
תשר ורב* .בנ"י באשת אבות וודא בשבת קם"ה ע"ג' .ל'ישו
* .סי השרשים שר וונג
וע" מילוליודי* .עה סבוא .סנ בנ"י וכבאיך ושא יג~]4א ואסנס הרה"ג סחוגפ נאמת
(סחרי בשנער וף )*8אשגגוף'י פשכאה,וע" טמוא .אבסיי שר.

B
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אז"ל במם' ברבות' אמר רבאתרינשפי הווחדדימטאוחדרליליאלפי' אחר שאמר
ננשף הוסקו ביאור בערב יום באישון לילה ואפלה פי' נשחרות הלילה ומעשי
העתועים נעשים בלילה( :ק והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרתלב[ .שיתזונהן
טענין (תהליםע"גו') שית חמס ,וי"ט2מענין (ישעיה כ' כ') והשופי שת ובא שית
ןערכו(איובס"אד')כאילו אטרערותזונהכדילגנותה .פי' הקטהי8
ושת כמוחןוחי
שאזונה תיקוןזונהוכן (מ"נ פ'לי) ותשם בפוךעיניה ותתקן .4ופעם ונצרת לנ
מענין(הפעיה ס"הד')וננצוריםילינו שהם הטקומות החרכותאולייהיהמן ההפכים
וקרא הכתוב לאשהזונה נצורת לב כי היא חרבת הדעת וע"ד(לקטן ב"ה ח')עיר
פרוצהאיןחומה איש אשראיןמעצורלרוחו .ורש"י ז"לפי'כסועירנצורה הטוקפת
כרכיםבך לבה שלוו מוקף זמתאולת .ותרנו' דטפרדאליבידעולימי:רא)הומיה
היא וסוררתבניתהלא ישכםרגליה.תרנו' סרדותא ופרידתא,ופעםהומיה שמשסעת
קול לטבקשיה נאפילה ,6וסוררת דוברת סרה או סרהטןהדרךכדי שלאירגישו בה
י אםמאהביה.בביתה לא ישכנורגליה ,הפךכל כבורה בתמלך פיטה(חהלש ס"ה
ג
) פעם נחוץ פעם ברחובות ואצל כל פנה תארוב.כי האשההזונה מנקשת
ידד)(:יב
הפתתוהדיות להתיחד עם טאהביה ,וטעם תארוב כיוער(ז) שלה אהבה לצודד
הנפשותבהבלי אהבתה:ר 0והחזיקהבו ונשקהלו העזה 6פניהותאסרלו[.והחזיקה
בתדרךעזותפנים כאשתפופיפר האומרת(בראשית ל"מינד) שכבהעמי 7מהכתיב
בתריה העזהפניה ותאטרלו ,ומה אסרה ~ד)ינהי שלטיםעלי היום שלמתינדרי.
האטתכי האשה הזאתהזונה לאתקריבקרבנות אלא הפעם שאוסרת 6ונהישלטים
עלי סעורה גדולה הכינותי ,היום שלמתינדרי שנדרתי כשכברלהכין סעודה גרולה
יום שאפיקעמךתאותי(:ב)11עלכןיצאתי לקראתך לשחרפגיךואמצאך.והגינותי
טפה ושלחן והתחיל למפרענין הטפה(:מז) מרבדים רנרתי ערשי חטובות
אפוןמצרים ,רב סעדיה ז"ל8פי' מרבדים וההם הנקראים בלשון רז"ל* כיילתוזה
פעם חפובותאפון טצרים שהםתלויות גבוהות וחטובות במתרי מצרים החזקיםויהיה
חפובותמענין (דברים כזוי"ח) וה' האסירך היום ות"א חטבך יומא דין והאסיר
באילןהענףהעליוןוכן אפון מצריםטעמן מיתריהם שת"אאפוניהון ומשפת הפסוק
חפובותבאפוןטצרי.'%פי' הקמחי נ"ל  !1חפונות כטו (תהלים קמ"רי"ב) טהופכות
" ]183מאבני
תבנית  Spnשרפאעפ"י שכל הכיתבנוי אבניםשלמות הםעשוים'2
[
ו
ל
כ
ר
גזית ומחופבות 18השבשירטוכל אכמהזויות מרובחשיבותןכיועז
ו
ל
י
א
כ
אבן
אחת .והנגיד ז"ל14פי'מרבדיםמגו' (בראשית מ"א ט"ב) רביד הזהכ שסבכה טיפתה
בטצעותנאות.וי"א  16רבדתי ערשי כטו רפדתי שאותיות בוט"ף טתהלפות והואענין
ההצעהונלשוןרז"ל  !8הרובדשבעורה(:יז)נפתימשכני סראהליםוקנמון
 .כבר פי'

ל

י

י בפ" חריק"ם איןבאור
נט ע"ג.
מאירי ' .הוא הרר"ק (ש,שרשים ש' שות)כ
יגובב זח ,עמ' טכלולע"יופ'* .בכ"י כתוב בפעות  "9של הקטהי אחרי טלה "תח*כים" וחיא
ן ' .otpllnבכ"י גאכילח' .גג"י עם תעזה ' .כתתו ג"כ לט"ש לרני זח:
יטהר גי
וחתפשחו גבגח ' .סבוא ' .מוכח י"א שיא כילת התנים .פ גם פח כתמות הטלים
חתלו טן "והאסיר" גכ"י אחרי ,מובן אחת" ותנא משת רטוכח שנעתקו טטקוטן 11 .חרר"ק
והפרשיםושי חטב ושיסבוא% .כ"יעושים .י 1בפא ומחפורות14 .ע" 130א .בש'פאירי.
א זאא סד'ג ע"ג,

י'

יי
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ענין מר אהלים וקנמון כפיי שיר השירים' ויש מחלוקתביןהמפרש*םזהאוטר
נכהוזהבכה כלל הדברים הםבשמיםבעליריחפוב .ופעםנפתיr~3yההתכהוההזלה
והזילוףבנשטים .וי"מ2כאילו אטרקני(א הנפהזייריעל משכבי בבשמים ע"ד
י
ל
י
י
ט
י תפפתםנותנים
ז"ל טפלפליםעצי בשמים להריח בהםולהפיף נהם החולה שעליד
ריח( :קץ) לכה נרוהדוריםער הבוקר נתעלסה באהבים.דודים ואהבים אחר וכמוהו
(שה"שז'!"נ) אתן את דורילך ,נתעלסהמענין שמחהונילה מגז' (איוב ל"תי"ג)
כנף רנניםנעלסה .וכחב ר' פעריה ז"ל8לפי שהנאת האדםע"י החושיםעלכן
הנינה הסעורה בעבור חוש הפעם ועלכן יצאה לקראתו להראות פניה כעבור חוש
הראות והשמיעה (בעבור) אווזו חלק אמריה [בעכור חוש השסע ונפה 6
טשכבה] בעבור חוש הריח  4ורברה לו סרברים בעבור חוש המישוש.
ופעם עד הנקר להודיע אותו שיכול להתענג עמה כל הלילה סכלי פחד
ומוראכיאין נעלהבעיר ,מהכתיב בתריה (ים) כי אין האיש בביתוהלךגדרך
מרחוק .וכתב ראבייע ז"ל 6ולא אמרה אישי כי אינו נחשב בעיניה למאומה
בזנותה עם אתרים(:כ) צרור הכסף לקחבירוליום הכסאיבואביתו[ .הלך]לעשות
מחורה באשר יטצא .ליום הכסא,ליוםמוער .פי' ראבייע  estttר"ח שיתכסה בו
הירח,וי"מ יום הכטא ר"ה האמור בו(תהלים פ"א ד') בכסאליוםחגנו והתרגום
ליומארעירנא וק אז'ל8ליום הכסאיבואביתואיןכסא אלאזמןשנאסר בכסאליום
הננו .וי" 90בכסאמענין ובת נכסתא והתויום הסוער ששוחפיפבו בהמות רובה:
וכא) הפתו ברוב
שפתיהתריחבו .י"ס כסו כבש וכשב שסלה ושלמה
וכן לקחה וחלקה קרוב לפעם נחלק שפתיהתדיחנו .ונוכל לפרש כי הדיבור קרא
לקחהן בדבריםפובים כמו (דברים ל"בב')יערוף כטפרלקחיהן בהפכו כסו הפתו
ברוב לקחה(:כב) הולךאחריה פתאום כשור אל טבחיבואוכעכס אל מוסראויל.
פי' זה הגער חסרלב הנפתהביופיה הולך אחריה פתאום ואינויודע שנפשוהולכת
לאברון בהפיקו תאותו עטהוהרי משפטו כשור אל טבחיבוא שהוא בא אלבית
הטטבחיים ולא ירע כי בנפשו הוא וכן זה הנפתהאינויורעכיתצידהו בככ~ה
החזקים נמו הככלהעשוי לייסרבוהאוילוזה מעםוכעכס אל מוסר אויל כי עכס
שם הכבל שהוא עגול כמו העכסים שנעונין הנשיםבידיהם וברגליהם 6ויובן קוא
חח במד"א(יחזקאל יייטד') ויביאוהובחחים אל ארץ מצרים שהיאענול כטו חח
האטור בתכשיטי הנשים (שמות לזה כ"נ) חח תום .ואולי שטעםוכיכס אל טומר
אוילכי האויל הנפתה שמייסרין אותו בכבלים הוא חושב אותםלנוי עלרגליו לא
יתיימר מהםכן הנער הלז שנאמר בו כראש הפרשהגער חסרלב .ור' יעקכ נאני
'.1ל" 1פי' טשפפ הפסוק הולך אחריה אויל פתאום כשור אל פכחיבוא וכעכס אל
מומראוילוגווילזהגער לב האמורבתחלת הפרשה וכעכםהוא הכבשאו הטלה
יעקול כטר"א(~שעיה ג'ט"ו) וברגליהם תעכסנה שפעטו
סי
חמ
שחולין בצוארופעמוןומש
משסיעותקול העכסים
ר
ס
ו
מ
ו
ב
ו
י
א
(
יכי"ח) טומרטלכים פתח כאלו אטד
טענין י
כחן
לצו שחיבר ג"ג *ירוש על*ירהשירית .יעי'רשיי8 .עי,פגש* .בן
יי
סר
י*יתק1ב"3י,וע
יימחייבאכער * .*6י'גטעחסלו* .רזיים' .עיי אשא5* .בתייי1י"1
ע"ב .יישמתיי*ניפ סביא :מצאתי בשרשי חגאונים ליי
ס הכסא ליום  namנחג טרמיט

י

ליחה
בחלי

י

י מגא.
וותרנות וסחיכסח14 .עי
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וככבש אל הקשרכיטוליכים אותו לקשרווהוא לאירעוכן הטשורר אוטם פריוס
שםלו עכסומרא .ויש שטשפפו וככעסי אויל טומרכי כעסו של אויל בשעה
שטייסרים אותו ויהיה עכס וכעס ככבש וכשב.וי"ט וכעכם אל מוסראויל בטבת"
רירוי שטכם וטררם בעת שטישרין אותו וטפרש וברגליהם תעכסנה סכות האדתה
בהליכתן(:כב) עריפלהחץ כברו[פ ]188כטהרצפור אל פח ולאירעכי בנפשו
הוא .הזכיר הכברכי בו תולדת התאוה4כי טשפפו עם האשה הזרה הזאת כטהר
צפור אל פח ולאידעכי בנפשו הוא שרואה הכר ולא הטכנרער שיפול ולאיקום.
הנהפי' כל הפרשה ע"ד הפשט .והרסנ"ם ו"ל 6כווכיטעפ הפרשההזאתוכל
הפרשיות הכתומת נספר הזה באשהזונה וזרה ונכריה להזהיר האדם מלרדוף אחר
ה וזרהונכריה
הנאתהגוף ותאותווכנה החומרהגורם התאוותהגופיות כלם באשהינ
והיא הנפש המתאוה שכחשתהיחטאהארםוהכתובים מספרים מרותיההרעים ומעשיה
המכוערים וטהטניעלבעליה באחרונה טעונש ורידוי בעולם הוהובעולםהבא .וי"מ
כי אי! האיש בביתוכימי לשכל כטד"א (קהלת ט' ט"ו) ואדם לא זכר את האיש
הטסכן ההוא כלומרספני שהוא נער הסרלב טתגנרת הנפש המתאוהעליו ומכשילתו
לפי שאיןבו דעת ושכל חה המעםכיאי! האישבביתו הלךוגויליוםהכסאיבואביתו
וזהיוםהדין[שאזן הכנהעושהדיןנרשעים .ובסנהדרין 6דורש פסוקזהכיאי!האיש
בניתוופסוק צרורהכסףלקחבירועלהב"ה כששסעועסקומואבלנביאיישראלאוסרים
עתיר ב"הליחרבע"ינבוכרנאצרשלחולהודיעלנבוכדנאצרשלחלהםאניטפחד שיעשה
עטיאלהיםכסו שעשהעםהראשונים פרעהוסנהרינוכיוצא נהם[שלחולוכיאיןהאיש
בכיתו)שלח להםבקרובהואבא שלחולוהלךנדרךמרחוק שלה להםישביניהםצדיקים
מבקשים רחמיםעליהם שלחולו צרור הכסף לקח בידו שלח להם יחורו רשעים
שבהם בתשוגהויבאו אותו שלחולו כגר קבע להםזמןליום הכסאינוא ביתוואין
כסא אלאזטן שנאסר ככסהליוםהגינוע"כ .ולרעת זה הטפרשי אף אנו נדרש מ
אין האישבביתוכי הנער חסר לב הנפתה עליה 8הנפש המתאוה זה נרםלולפי
שפרקעול אלהיו מעל צוארו הה"דכיאין האישבביתו .בבראשית רבה פ' פ"א
טס' פרשהזו עליוסף הצדיק והנה אשה לקראתו  11אשתו של פוטיפר שיתזונה
[ליופף]ונצורת לבלטצריםהומיה היא וסוררתשנשיא וטעיא בכיתה לא ישכנורגליה
זני אלא פעם בחוץ וגו' חמיתק ליוסף והחזיקהבו ונשקה לו שנאסר ותתפשהו
בבגדו הענהפניה ותאמרלו שכבהעמי ע"כ( :כט יעתה בנים שטעולי והקשיבו
לאטריפי( :כה)אל ישא אל דרכיה לכךואל תתעבנתיבותיה.[.שפ] הואעניןנפיה
כטו(לעיל ד' פ" 0שפהטעליוועבור .אלתתעטענין (בראשיתנ"אי"ר)ותלךותתע:
ירביםחללים הפילה ועצמים כלהרוביה .עצטים כפעם רבים כטו(תהלים ט'
(כ0כ
י"ג) עצטו טשערות ראשי צא ולסר טאנשי דור הטבול ואנשי שכס ואנשי הנגעה
שאברו כלםע"ינלויעריות .כע"ז בפ"א 10ובסופה בפ"גןןכי רביםחלליםהפילה
זה ת'ח שלא המע להוראה וטורהועצטים כל הרוניה זה תלטיר שהגיע להוראה
י כעת2 .בכ"יוכעכס' .בכ"י בפרת.
 1כתתו ע 5אחרסבע5י ט*צח ושסו 5אמרע
ל
4
גתחש א 5דברי חתלטור ברכות ס"א ע"נ .י*תיחח לסורח נבובים* .צ".Shp 1
'ת
אמי5ש1יתמ(155ערבניתו)מקומןכתי תניאחלעיףאחריפירו*חי"םחיינו אחריטי
ת "חרששם.4
יי*פע-ב.
יש5יצ*5שירי *.שחרנריםחאלסיכוטיותרלעיףאתריהפיילכתובי"ג".טיבע"א.ג

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

טשליז ,כו-כז ,מ ,א-ח

89

ואינו מורה(:כי
) ררכי שאול ביתה יורדות אלחררי מות .ע"ר (לעיל נ' י"ס)כי
שחהאל טותביתה .וכאשרסיפרגנות האשה להתרחקמטנהכך פיפרפעלה החכמה
להתקרב אליה והחתיל ואמר

ח.

(א) הלא חכמה תקרא ותכונהתתןקולה(:ב) נראש טרומיםעלי דרך! בית
נתיבות נצבה .טעם מרומים כי העומד במקום גבוה נשמעקולו למרחק.כיהנתיבות
נצכה 2היא אם הררך כלותר בית פתוחה לנתיבות(:נ)ליר שעריםלפי קרת תבוא
פתחיםחרונה.פי' אצל השערים המתקבצים שם הטון העם מגז' (שמואל כ'י"רל')
.לפי קרת ,טעםלפני קרת וקרתוקריה אחת וכן התרגום
ראו חלקתיואב אלירי
לפזםקרתא .ורש"י "1ל פי' [קרת] תקרא הנתונהעל השער חושנים עליה .טטא
פתחים תרונה ,החכמה אוהתבונה .בטס' ע"ז פ"א"עולארטיכתיב בראשטרומית
וכתיבעלי דרך בתהלה בראש ארמיס ולבסוףעליררך בתחלה קורם שהורגל ארם
ר תורה חושבהכאילו היא בראש טרוטים ולבסוף שהורגל ללטור תהאמצוייה
ללינו
לפניוכאילוהיא עטו בדרך אחד,וכןפי' רב מעריה ז"ל* פעם בראשמרוטים עם
פסוק ליר שערים לפי קרת אבל התלמוד מרקרק הפל מפסוק [ ]1848ראשון:
(ד) אליכם אישים אקראוקולי אלבני ארם .בטררש" אםזכיתם וקיימתם רברי
תורח אתם נקראים כאברהםיצחקויעקכ שנקראו אישים ואם לאו אתם נקראים ארם
כארם הראשון שלאקיים דבר של מקום ונטרדמנ"ע .ד"א אםזכיתם אתםנקראים
כמלאכי השרת שנקראים אישים ואם לאו אתם נקראים ארםע"כ .ובסוף באלו"
אליכם אישים אקרא א"ר אלעזר אלו ת"ח שיושביםורומים כנשים ועושם נכשה
ןעלגבי הבזבח
כאנשים ,מפרש אישיםמענין אשה ,וא"ר ברכיה הרוצה שינסךיי
יטלאל נרונם של ת"חיין שנאפראליכם אישים אקרא ,טפרשאישיםהעניןאשהריח
ניחוח  anSאשה .והפשפאישים אלושרי העםובני אדם הם רוקטוןוכטוהו (תהלים
טייפ גי) גםבני אדם גםבגי איש טהכתיב בתריה יחר עשירואביון( :ה) הנינו

פתאים ערמה וכסילים הבינו לב .פירוש הבינו רעתויהיההנינופועל עומרואולי
יהיה מועל יוצא ולב לב אטש(:ו) שמעוכי נגידים אדבר ומפתח שפתיטישרים.
טעם נגידים דברים משובחים מגז' נגידכי הנגיד משובח בעם וכמו(לקטן כ"כ כ')
הלא כתבתי 9לך שלישים בגז' (שטות י"ר ו') ושלישיםעל כלו .ר"א 9רברים
המושכים את הלב תרנום משכונגירו .נמררש '0מהכניר זהבירו להטיתולהחיות
כךדנרי תורהבירם להטיתולהחיות ,ד"א דברים הטנידש לכםבין טמואה לטהרה
בין איסורוהיתר .ומפתחשפתיטישרים ,רברים שפותחים לכםחדרי גורריםשבמרום:
%כי אמתיהנה חכי ותועבת שמתי רשע.יהנה הוא לשון רבור כמד"א נסיוב ל"ז
בי) והגהמפיויצא ומצאנו הכתוב טפיל לשוןהגיון ללב כטר"א לתהלים ס"טר).
והגותלכי תכונה ,לחך כי אמת יהגה הכי,לנרון (תהלים קפ"ו ז')יהגו כגרתם:
(ח)בצדק כל אמריפיואיןבהסנפתלועקש .במדרש תלים 12איןבהפקפד%תולא

ינגשי קרת' .בכ"ישבה.יי"ס ע"ב* .קף' סבוא' .טר"ש טש' .6ע"א ע"א.
'גכ"ייטלא38 .כי* ntv~sבחרתי' .יכ*פ חרבחטאירינגידטלשטתיטב .ש8פררשטפלי,

ושם חסרה חחתחלח11 .בכ"כי.

5 18רשח א'.
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עקמיטות טצאנו שעיקם הכחוב שתים ושלש אותיות ולא הוציא דבר טגונהטפיו
שנאמר (בראשית,
' ח') ט! הבהטה הפהורה ומן הכהניה אשר איננה פהורה א"ר
יורן אף כשבא לפתוח פותח גסימני פהרה (ויקרא י"א ר') את הנטלכי לא טפרים
פרסה הואאין כתיב כאן אלאכי מעלה גרה הוא (שם שם  )'1ואת החזיר נרה לא
יגר אק כתיג כאן אלא מפריס פרסה הוא ע"כ .בטדרש
י אין בהם נפתל ועקש
~בדך שכלנטן שאדם טתעסק בהםאינונכשל ע"כ( :מ)כלםנכסיםלסביןוישריגו
לטוצאירעת[.נכהים]אסתייםוישרים כסו הדרך הישרה נכח האדם טהכתיב בתריה
וישריםלמוצאי דעת:ר)קחו טופר ואל כסףורעתמחרוץנבהר .כלומר אםנתנובידך
לברור ברור הטומרעלהכסף.ודעת טחרוץ נבהר ,לשון זכר ע"ד )~IDpי"דו')ורעת
לנכון5קל (לעילב'י') ודעת לנפשךינעם או יהיה משספו כלם בתוספת ליסור
כקמווליסור רעת מחרוץנכפרוכן כלם ,והרוץ הוא הזהב.ונוכל לפרש נכחרתואר
לחרוץ וקחו עוטר במקום שנים כאי 6אמר קחו טומרי ואל כסףוקחו רעת טחרוץ
נכחר כקטר קחו ובררו דעתהיוהר טקיחת וברירת חרוץ נכחר .בפסיקתא רסוכה2
קחוטומר של תורהואל כסף למה תשקלו כמף (ישעיה נ"ה ב')למה אתם שולים
כסףלבני עשו ספני שלא שבעתם מלחטה של תורה הה"ד בלא כסףויניעכם לטה
אתםינעים ואומותהעולם שגעים ספני שלא שבעתםסייגה של תורה הה"ד כלא
ןטסכתי ע"כ(:יא)כי טובה
לשבעה וכטר"א (לקט! פ' ה')לכו להטובלחמיושתוביי
חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו כה .פרפ ענינים ושוב כולל כל האפצע:
לב)אני חכטה שכנתי ערסה ודעת טזטות אמצא .בסופה פ"נ" א"ר אלעזראני
חכטה שכנתי ערטהכיק שנכנסה חכמה בארם נכנסה בו ערטיטותור'יוסי כר חנינא
אטראיןדברי תורהטתקייטיפ אלא נסי שמעמיד עצמו ערום עליהם ע"כפי' שלא
יוגע להעשיר'
.אני חכטה שכנתי ערמה,כי אם לאקוהיהן אדם ערום לא יחכם א"כ
נמצאת ערמה  ]134 61קורס ההכסהויוכל האדם להיות ערום לרע עלכן דרשו
ז"ל' בפסוק (משלי י"ג פ"ז) כל ערום יעשה כרעת לעולם יהא ארם ערום ביראה
וקראו אתיונדבנ! שמעה אחי דוד חכם לפי שלסד את אממן להערים על תטרער
שהביאה לרשותו רשע ערום,6והערפה היא פונה נררכי היראה אושיציל אדםעצטו
ן בפיא מע"זז וכטעשה ר'
עלידי ערמתו כההוא טעשה דר'אליעזרנאמןעליהדיי
שיר האטור שם תטש הא וספק הא הנההערימועל הכאיםכננדםלהצלתנפשותם:
(קםיראת ה' שנאתרע גאהוגאו!ודרךרעופיתהפוכותשנאתי .פעם הפסוק יראת
ה' שנאת [רע]ושוב פרס טה הוא .גאהוגאון,פי' רב סעדיה ו"ל 8שהסשתימרות
גאה המתגאה בעצמו לסלסל בשערו וכיוצא בזה מרוב גסות רוחווגאון המתגאה על
אחריםגםשניהם כאחדרעים.וי"ט" גאה ונאק מדה אחת והכפללהוק כטד"א(ישעיה
פ"זו') גאותוונאונוועברתו .בערבי פסחים"' ג' הנ"ה שונאן הטרבר אחר גפה ואחר
כלבהיודעעדותבחבירוואינו מעיד1לו] והרואה ערוה]כחבירוומעירבויהירי רב
נחסן בר יצחקאטר מצוה לשנאתו שנאטר יראתה' שנאת רעטפרש סלת רע תואר:
(יד) לי עצה ותושיה אני בינהלי גבורה .וכן רור אומר לתהליםקייט כ"ר) נם

יבר

1טירש ס*ל4
" סח שתעיר שם הרש"ב *1ל על אורות חגרסא.
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באבער רףקכ'ח ע"א .כ"א 2 .~epץ' פירוש *ם.
*שיברכות חן א'* .סנהדרין כ"א א' .פיז עצב* .ש' טמא* .סי' פולרי* .זקרישנ"גיערג.

י

י

צפסיקתא דרם
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ערותיךשעשועיאנשי עצתי ,ותושיה פי' הטלה הזאת בראש הספר שהיאמגוירת
ישאומעניןיסוד טפי אחיותיה לרם" נ' פ")1כי החכטהיסור העולפי אס בינה,
עיור החבטה היא התבתה נמצאת החכמה עצמה היא התבונהוזה פעםאניבינה.
לי נכורה ,כר"א (קהלתו'י"פ) והחכמהתעוז לחכם טעושרהובליפים מ בה טתנבר
איזהו גנור הכובש את יצרווהיא גנורתה של תורה ואחןי'ל2
עליצרוכדרך ט"שי
אין גבורה אלא בעשיית רצונו של מקום שנאמר (תהלים ק"נכ).גבורי כח עושי
רברו(:בוטבימלכיס ים6טורחניםיחוקקוצדק .נפפריפרי ויקח קרח ט כתרים
הם כתר תורה וכתר כהונה וכתרמלכות כתר כהונה זכה בואהרןונפלו כתר טלכות
וכה בודורונפה כתר תורה טונח כרי שלאליחן  Dnnoפהלבאי עולםלוטראילו
היה טונח כתר כהונה וכתר טלכות הייתי זוכה בהם ונופלםהרי כתר תורה תוכחה"
לכל באיעולם שכלמי שזוכהבו טעלה אניעליו כאילו שלשתם טונחים [וזכה
בכולםוכלמי שאיןווכה בו מעלהאניעליו כאלו שלשתםמונחית] ולא זכהבאחר
מהם ואם תאסרמינרול משלשת! היה ר' שטעוןבןאלעזר אוטרסיגדול הסמליך
או המלך המסליךהעושהשרים או העושה שררה[הויאומר]העושה שרים כלעצמן
שלשני כתריםהללואינםבאים אלא טכחה של תורה הה"רכימלכיםיטלוכווכו''.
ורחניםיחוקקוצרף,פי'ישיטו הצרק לחק אפוחיראןבלע"ז .6וי"ם' טעגין כתיבה
כסו (בראשית מ"פי') ומחוקקמביןרנליו:קצן)בי שריםישורוונדיבים כל שופפי
ארץ .ארץקריוכתיב צדקכך נטצא בהלליזמתוקןעל הגרר אכל בכל[המפריסן
 .ובפ' בא לו10
ובכתיבת הנניד  estrtנטצא בל שופפי צרק והתרגום" מסייען
 rזכה בו רורונפלוזרארון טונח
נ' זרים הםור מזבה זכה בו אהרן ונפלו~ר~ns
כל הרננה ליפוליבואויפול שטא תאמר פחות שבהן הוא S'rnבי מלכים שלכו.
זרורכםלשון שרותוגדולה כטו (שופפים ה' נ') האזיערוזנים :אניארני אהב
ומשחריימצאונני .שהחכמה נטצאתואוהבתלכלאוהביהומנקשיה .אנרת תלים פ'
פ"נ!' אמרההורה כלמי שאוהבאותי אסאוהבאוהודורעלירישאהנני אהבתיועל
ע!
ידיששחרנישחרתיו ונמצאתילו .ובפירוש רש"ימן יתירה[רמו] לחטשימשערי
)עושר וכבור אתיהוןעתקוצדקה .פעם עתקרבונדול כמולטיוב כ"א )'1
בינה( :ידו
עתקוגפגברוחילופעם וצדקהכי[היא] הפרה את האדםלעשותצדקהאו הנותנתלו
מטון שעושה סמנוצרקות :ר%פובפרייטחרוץומפזומנואתיטכסףנבחר .והחרוץ
והפז כל אחר ואחדישלו טעלה אחת והחכמה כסהמעלות( :כ) נארח צדקהאהלך
בחוך נתיבות משפפ.כי היא דרך ה' לעשות צדקה וטשפפג! ופעם בהוך שלא
אחפוץ לצאתטהם .ר"אקו האמצעי הוא המובחר" ]185 8[ .בפפיקתא החדש
השלישיי! בארח צרקה אהלך התורה אוטי נאי זה שכיל אני מצויה בררכן של
עושי צדקות ,בתוךנתיבות טשפפאייר תונא משל לטפרונאשהיא עוברת בשוקכלי

ין)

א רבת פ"א וכלשוי( ססש לא סעאתי לא בש"ס
1אביתפידס.א8 .גונחו שייקי
%א במררש'ם.יבדפוסים "ספח*ואולי ציץ כן גם פח* .בגזיבו* .עי' סבוא* .ע" סטירי.
'ע"  hnSbוף שתביאג"כ שנסתפקו ברךתיבוחאטןשמןקדסאיןאיקריא שדקאי ארץולאידעו
למכרעי"הכיאנשבשבשאורהורתתגיחו עפ" חחללי8 .ע"סבוא* .ושלשיאנא טשתאבצדקותא.
י בכאשנח18 .ע" בראשית"חי"*14 .פח נושב שר בכ"י מכועס
חע.ב ע"ב111 .יל מ"ג8 .
ף(דחA~tpי"א).
שלאחא לחנחיל שחביישחיצר"ץיחם אסלא וחוא נפשת .פסרר"כ
~poe

יי
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ויןותנורי סיף מלפניה ומלאתריה כך התורה דינים מלפניה ודינים מאחריהדינים
מלפניה שנאסר (שמות ט"ו כנה) שםלו חק ומשפתורינים טאחריה (שם כ"אאי)
ואלה הטשפפים אשר תשים לפניהם( :כא) להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא,
סלתיש כוללת כלהקניינים חרוץ ופו וכסףוכיוצא בהם .ד"א כאילו אמר להנחיל
אוהני ישלירב .ונוטריקק יגש יראתשטים .ונפ' חלק! ובמסי עוקצים 2מפרשיש
בנימ' ש"י שעתיר הבזהלהנחיל לכלצדיקוצדיק ש"יעולטות שנאטר להנחילאוהבי
יש ואוצרותיהם אמלא י"ש בגימטריא תלת סאה ועשר הוו נמצאת אומר להנחיל
אוהניייצ לעולם הנא ואוצרותיהם אטלא נעולם הזה והקדים המנוחה הגרולה:

קדותני.
הי

(כב) ה' קננ' ראשית דרכו קרם טפעליו מאן .לשון התורה אומרת שהשם
קנאה ראשיתו וקרםטפעליו מאז וכן הוא אומר(לעיל נ' י'יפ) ה' בחכמהימר ארץ
כוק שמים בתבונה הרי החכטה והתבונה קרטה לבריאת העולפ לא קרימתנטןכי
לך שכל טה שברא הב"ה בעולטו בראווקוננווהתקינו
הזם! עצטו נברא אלא
~Dbחכמהולתבונה .ובבראשיתורבה" בראשית בראאלהים
בתורה והתורה היא כלל ל
י דברים נבראו
ואין ראשזת אלא תורה כטד"א ה'קנני ראשיתדרכו.זבנדריס פודן,
קורם שנברא העולם ואלו הן תורהוגו' ומביא ראיה מפמוק ה'קנני ראשית דרכו:
(כנ) טעולם נסכת' טראש מקרמי ארץ .נסכתי משפטו ננסכת ".וטעם המלהמענין
גרולה וקצינותטענין(יהושע מיג כ"א)נסיכיסיחון וטעם הפסו'טעולם וטראש ומקרמי
ננמנה התורה בה מלכיםיטלכו בה שרים ישורו(:כד) נאק תהוטותחוללת.
כי
ארץ
באין מעיינותננברימים.חוללת .טעמו כמו נבראתי ונוצרתי מנז' (דברים ליבי"ה)
) אדירים
ותשכח אל טחוללך ,ואטר באק טע'טת 9נכבדי מים נדרך (תהליםצ'יני'
משבריים( :מה)נפרמהריםהטבעולפניגנעותחוללתי .באנרת תהלים פ"פ1כתיב
אחד אומר(תהליםצ'ב')כפרםהריםיולרווכתובא'אוטרבתרםהריםהשבעובתוךהטים
שהיו טסים כצפוריות של סים והיכאן שהיה רואה הכיה מקוםעסוק היה נות! בתוכו
הר גדול וטמלא אותווהיכאן שהיה רואה מקום מופנע היהנותן שם הר קל הה"ד
נפרם הריםיולרו ע"כ .והאטתכי כמה הרים בימים טבועים ושקועים במים אויהיה
הוטבעוויולרו אחר וטעם הטלה טלשון ז"ל  y~bbשטבעו חכמים שפירושו תקון
שתקנו חכמיםויהיה טעם בטרם הרים הופבעו נתכוונוונתיסרו(:כו) עד לא עשה
ארץ וחוצות וראש עפרות תבל .תרנו' בפרם ערלא .בספרי פרשת והיה עקב
 1שאר ארצות וחוצות אלו טדברות תבלזו ארץ ישראל כמד"א (לקט! כתונ
ארץ,
ל"א) טשחקת בתבל ארצו ולטה נקרא שטה תבל שהיא טתובלת סכל הארצות שכל
]נוו אכלא"י אקחסרהכלוםשנאי(דברים
הארצותישבזו מהשאיןבזוובזומהישאין
ח' פ') לא תהמר כל בהע"כ .והפשטנים פירשו 9כי תנל הארץ הנושכת כטר"א
(לעילג' י"מ)כונן שמים בתבונה וטעם חוצות קורם שנבנובנייניםבעולם שמחטתם
ג ,י,ח *ל.ט ש"ב יעמ"ש סחבים כפירושו לפרקי אמת
 1ק ,ע"א "8 2ג ט.,,
פ"ח מ"פ .י גמא ינסכתי,ועיין פירוש רא כספי לטשלי א'(בעשרה כלי כסף טחב לאסם)
ומס שכתב שםירירי ממו"ל' .בכ"יכגביות' .י"ל פ' צ'* .וא'ספירי.
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הם ההשותוהשוקים(:כז) בהכינו שטים שם אם כחקו פוגעלפני תהום .כמרייא
ושמן כוק שטים בתבונה .בחקו חונעלפני תהום ,הונ הואענין טבונ והקףולכך
נקרא 'סםהכלי שמתאריםבו העגולה מחוגה והוא טגז' (ישעיה סי כ"ב) היושבעל
חונ הארץ שפירושו הנלנל הסונב את הארץ ונקרא הגלגלכן בעכור שינוע תסיר
כמו (תהליםפיז בש)יחוגו וינועו כשכורן (כח) נאטצו שחקים טטעלבעזוזעינות
תהום .שנת! להםחוזק ואומץ שיעטרולעדלעולםוכןבעזוז לינותתהום פ" בהגביהו
! ]1366ובתתו עתלעיינות תהום בכל מעשיו אלה שם אני,וכן טצינו הכתוב אומר
לשוןזהעלהמים(נחמיהפ'י"א)במיםעזים(ישעיהח'ז')אתטיהנהרהעצוטיםוהרבים:
(כפ) בשוטולים חוקו וטים לא יעברו פיו בחוקו טוסדי ארץ;והיא החול כטד"א
(ירמי' ה'כ"כ) אשרשמתיהולגבוליםחקעולםולאיעברנהווזהפעם ומים לאיעברו
פיווכן הוא אומר(איוב ל"תי' י"א) ואשבורעליוחקי ואשים בריחורלתים ואוטר ער
פה תבא ולאתוסיף ופהישיתבנאוןגליך .בחקומוסדיארץ ,הםעמורי הארץכטד'יא
(שמואל א' ב' ח') כי לה' מצוקי ארץ וישחעליהם תבל( :ל) ואהיה אצלו אמון
ואהיה שעשועים יום יום טשחקת לפניו בכל עת .משפטו! ואהיה אצלו
כאסון כמו באסונה והוא גונזי (כמדבר י"א י"נ) כאשר ישא האופן אתהיונק
וזהר"מ .ואהיה שעשועיםיוםיום,פעטו~ בכליוםויום משחקתלפניובכלעת.וצירים
בפסוק שאחריוהעניןוהתחיל במאירסליקמיניה ואטר (לא) משחקת בתכל ארצו
ו שמחה כשטחת
ושעשועי אתבני ארם*כי התורה מרבה שטחה ושחוקלבעליהואי,
ההבנה והכתובטעירואמר(תהליםי" 6פ')פקודי ה'ישרים משטחילב וה.אשעשועי
החכמים וכאשר אמר דור משיחנו (שם קייטצייב) לולי תורתך שעשועי אז אבדתי
בעניי .ובב"ר" ואהיה אצלו אמון אמון פדגוג כמד"א (נטדנר ייא י"ב) כאשר ישא
האום! את היונק ,ר"א אסק אוטןהייתיכלי אומנותו של הב"ה בנוהג שבעולם מלך
ב"ו נונהפלפרי!א.נו בונה אותו מרעת עצמו אלא מרעתאומן והאומן אינו בונה
אותו טדעת עצמו [אלא] נדפטריות'ובפנקסיותישלולידע היאך הוא עושה חדרים
היאךהוא עושה פשפשוןכך היה הב"ה מביס בתורהובורא את העולם .ד"אואהיה
אצלו אמון שכל דבריה אמת ואסונה .ד"א שכל המקיים מצוותיה נות!לו הב'יה
הלוה מהבריות ברא בכם הקב'ה
שכרובאמונה .ובפרשי ח' 5מעשהבכליוםשואלין,
יום ששי שואלליום ה' הי לר' ד'לגי נ' לב' ב' לא' ראשון לטי שואללו לתורה
שקרמה לבריאתו של עולם הה"ד ואהיה אצלו אמק ואהיה שעשועים יוםיום
אלפים שנהויומו של הב"האלף" שנה שנאסר(תהלים צ' ד')כי אלף שניםבעיניך
כיום אתטול דא"ר שטופל בר נפטני אלפים שנה קרטה תורה לבריותו שלעולם.
ורש"י ז"לפי' משחקת בתכל ארצועל הדורות מרשיעים שהיו מאדםוער נח וסנה
וער אברהםהייתי משחקתעליהם ושעשועי אלבני אדםצפיתי עד בוא דור הטדבר
ויקבלוני( :לב) ועתה בנים שטעולי ואשרידרכיישמורו.כי השומעלוטד .ואשרי
דרכי ישטורו ,כידרכי התורה ררכי טעם וכלנתירותיה שלום( :לנ) שטעו טומר
וחכמו ואלתפרעו.כיצריך האדםלמוסר כצורךהאדטה למטר ואסרו הפילוסופיסי
א1 ,בכ"י טשפטו ואחית אצלו אטגן8 .בכ"י מעמא * .פ"א  4בכא בפטריות' .בכ"י
*בכ"יאל*יפ.י מבחר ח*3יניפ שער חשסר.

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

44

טשלי ח ,לג-לו

היהבןמי שתרצהוקנהמוסרכ
.אי! נשרש בלא מוסרוהכט[ '.אומרים]כיגוף בלא
חכטה כבית בלאיסודותחלתהחכטה השתיקה והב' השמיעהוהג'הזכרוןוהריהלימוד
והה' הטעשה .ואל תפרעו ,טנז' (שמות ה' ד') לטה תפריעו את העםממעשיו שפעטו
מענין הריחוקוהכיפול .וי"מ! מלשק רז"ל הקורא את הסגלה למפרע כלומר השבת
הדבר לאחור ולהפך 9וטעם הפסוקשמעוטומרואה"כ חכטוואל תעשההדברלטפרע
ללטור חכמה קורם שתשמעו מוסרע"ד טה שאז"ל8כל שיראתחפאו קורמתלחכמתו
חכטתו טתקיימת והסתרגם תפשלוהפיי[הראשון]ותרגם ואל תפרעו ואלתתרשלו:
(לד) אשרי ארם שוסעלי לשקודעלרלתותייוםיום לשטורטזוזות פחתי .הזהירה
החכמה את האדם לשקועעל דלתותיה בכל יוםויום לשמור מזוזות פתחיהשיקדים
ראשון.לבתי כנסיותולבתי מדרשותויהיהאחרוןליוצאיםכי א* איפשרלכיח המדרש
נלאתירוש והרוצהלהיות חכםישכיםויתמיר בחכמה והאומריגעתי ולא טצאתיאל
תאטקוכן דרשוז'יל 4וזאת התורה אדםכייסות נאהל (במדברי" 6י"ר) אין אדם
לוטר תורה אלא כשטסית עצמו עליה שיהגה בה יומםזלילה ואשרי סי שעטלו
בתורה ומתעסק נתורה לאיתכן [ם  ]186שיהיה צוארו עבה וגופו שמן אםיינע
בה ואם תתיש כחונעולם הזהתחליף כחו בעולם הכא .באלה האברים רבה5
לשמור טווזות פתחי א"ריהורה בר סימקוכייש טווזהבנתי כנסיותובנתי טררשות
]וכו']ע"כ .בפייארברכות 5אטרלהו ר' יהושעלבניואקדימו ואחשיכולבי כנישתאכי
היכירתוריכויוסי א"ר חטא בר חנינה מאי קראה אשרי אדם שומעלי לשקודעל
דלתותייוםיוםוכתיב בתריהכי טוצאי טצאחיים .א.ר חסדא לעולםיכנס אדםשני
פתחים לבית הכנטתויתפלל שנאמר לשמור מווזותפתחישני פתחיםסייר אלא אימא
כשיעור שני פתחיםפי' שלא יאסר להתפלל סיד כשיכנס אלא ישהה כשיעורשני
פתחים שהם מהלך ח' אמות שסתם רחב פתחד' אמות ואטרי' בפ'בניהעירי שאלו
לר' פרידא בטה הארכתיסים ואמר להםמימי לא קדמני אדםלבית המדרשוכו':
(לה) בי מוצאי טצאחייםויפק רצק מה' .מגז' (ישעיה ג"חי') ותפקלרעב נפשך
ופעמו שיוציא וישלים רצקסה' .מוצאי תרי במסורתכי מוצאי מצאחיים (כראשית
ד' י"ד) והיה כל מוצאי יהרגני רמז לטה שדרשו  8srrtזכה סםחיים לא זכה סם
המות ע"ד (הושע י"רי')כי ישרים ררכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו נם:
(לו) וחופאי חוטם נפשוכל משנאי אהבו מות .פעמו וחופאלי חוסם נפשו וכאשר
י הפסד
אצרו במררש" אמר הב"ה לרשעים אם חוטאים אתם סבורים אתם שישל
נפשכם אתם מפסירים הה"ד וחוטאי חוטסנפשו .כל משנאי אהבו טות,כיאין להם
דרך החיים הפך מ מוצאי מצא היים כלו' שמשליפ תאותיצרו ומאבר נפשווכן
ה ת"ח הנמצא רנכ על בגדו
ענין ומזמותעליתחמוסו(איוב כ"אכ"ז) .ורן"לדרשו,'0
שח.יב טיחה שנאמר כל טשנאי אהבו מות אלתקרי טשנאי אלא משניאי שיאות
לנף ת"ח שיהיה נקי וטהור מחלאת הנפש והגוף והמלבוש ואם אינו עושה כן הוא
סמה התורה בעיני הבריות והוא בכלל המשניאים .עור דרשו  11sut-שתזח המסב
בסעודה ומברך לפתו אפילו כהן גדול עם הארץ אותו ת"חחייב טיתה שנאסר כל
! ---ע. ,שליל,ופי .יעי' פירושולעיל לגתוג א' כ"ח .י פ"א פ"ג סיי"א 4 .ברכות
 A"bע"ב ושע.יפ"ז 6 .ח' ע"א .זכ"ז ע"א ' .שכת פיח ע"ב ' .שדרשמשלי.
קי"ר ע"אועי' קורא גאטת שם11 .פסחים ס'פ עיא

ס' זוכת
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משגאי אהכוטותאלתקרי משנאי אלא משניאי כראיתאבפרקגניהעיר! ,ובכללכל
טשנאי אהבו מות הוא המנזה תזה שהוא משניא התורה בפני כל הנריות בבזותו
את פטריה:

מ*

(א) וינטות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה .מעטו כל חכמה וחבטה
טהחכטות ,חצבה r~3Pהכרתהכענין פס.לה ,5עטוריה אשר הביתנכוןעליהם .ואטר
שבעה שכן דרך המקרא סכנה תרנים גלשון שבעה אויהיה חצבה עמוריה שנעה
רמז לשבעהרקיעים ולו' ארצותוכן הטררש 9אוטר אכל בסם' שבתי פ' כל כתכי
אמר ת"רויהי בנסוע הארון ויאמר סשה (בטדברי' ל"ת) פרשהזו עשה הקנ"הלה
סיטניות מלמעלה ומלמפה 6מרשאין זה מקוטהרי אומר לאטן השםהוא זה אלא
טסני שספר חשוב הואכפני עצמו כסאן אזלא הא רא"רשטואלנרנחמני א"ריונתן
טאירכתיב חצבה עמוריה שנעה שלספרי הורה כסאן כרח כבנאה וטצעתלו אח
הטפה ועושה בצמר)( :ב) אנחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה .שנשלה
ממעטים והלכה ומזגההיינותוערכההשולחנותכל זה רמזנרקיס ולסשפפיםולעדות
הכתובים בתורה(:ג) שלחה גערותיה תקראעלנפימרומי קרת .רמז לת"תהצדיקים
אשר טושלים ביצרם וכאשר דרשו 6בפסוק (רות ב' ח') וגהתדבקין עםנערותי וגם
הצדיקים המושלים בנערות והם הטלמרים לאדם דעתכי ההכמה צריכהמיצי
םואז
יגיע האדם אליה אבל הכסילים הויא ממילא לכך נאמר באשתכסילות(הטןכתוב
י"ר) וישנה לפתח ביתה ולא אטר שלחה נערותיה,ולפי שהקוראממקום נכוהנשמע
למרחוק אמרעלגפי טרומי קרתונפיטנז'(דניאלז'ד')ונסיןדי נשר שמעטוכנפים.
וי"טגפי גטוגביי ממי (תהלים קכ"פגי)עלגני חרשוחורשיםכי מוצא הביזתוהפ'
אחת אויהיהטענין (יחזקאל פ"ז כ"ר) ותבני לך נב שהיא האיצפבא .קרתוקריה
אחת(:ד)מי פתי יסור הנה חטר 8לב אמרה לו .יסור הנה שיסור לבית המדרש
ו ]186 %לשסועדברי תורה טגז' (שמואל א' כ"כי"ד) וסר אל טשמעתך .וחסר
לב אמרהלו ,השכל טכנש אותו בלבכי הלב טשכן השכל וכטוהו לנשלי י"פ ח')
זנה לב שפעטו קונה דעת ושכל ,ומה אמרה תורה לחסר לב,ה (ה) לגו לחש
נלחמי ושתוכיין מסכתי .וררשו ז"ל  nDSנקראת התורה לחם לפי שכשם שאי
אפשר לעולם בלא לחםכך אי אפשר לעולם כלא תורה ובי"ח נלחמי במקום עם
וכטוהו(ויקרא ח' ל"ב)והנותר נבשרובלחם .בויקרא רנה פי"אחכמותבנתה כיתה
שהכ"ה בראעולמו בששה שים בחכמה שנאמר(לעילגיי"פ) ה' בחכמה יפר ארץ,
חצבה עטוריהו' א ',6ימי בראשית ,פבחה פבחה תוציא הארץ נפש חיהלמינה
(בראשית א' כייר) ,מסכה יינהיקוו המים (שם שם פ') ,אף ערכה שלחנה תדשא
הארץ דשא עשבמזריעזרע (שם שםי"א) ,שלחה נערותיה תקרא זה ארםוחוה .על
 1טגלח כ"ח ע"א 8 .בכ"יפסיליח .עראח שרעת חמחכר רפאכי חצב עגיט כריתת
אגל לא בסיבן חמ1רגלכי אם בטובן פסל .י טררש טשלי * .קפת ע"ב 6 .סלת בגאת פח
חיא טיותרת ,ומת שאיורא אחר זח הוא טסשנח כתעות פ"ח סיח אין לו פח
אראה
"
ק
מ
שכחב
שחסרורזייםבכיי * .שבת קי"ג עוב.
~
o
t
בשע s
 oלחראn
mtnwבומ"ף שהחלטן
ובא8 .בט'י וחסל.

'עיי

,
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פ ,ה-פ

טשי
הניה וקרא אותם אלוהותהה"דוהייתםכאלהים לשם ט

ה)
נפי טרוטי קרתשהריבן
אחר כל השבח הזה סי פתי יסור הנה הםהניחודעתי והלכו אחר רעתו של נחוש
בשבילכךחסילבאמרהלוכי עפר אתהואל עפר תשוב (שם שם י"ס) כדאי' התם:
( )1עזבו פתאיםוחיו ואשרובדרךנינה .מעמו[עזבו] פתאים פחיותיכםוחיו כי מיתת
הפתיותתחיההתבונהוזה פעםואשרו בררךנינה כתרנוי והליכונאורהאדניינה טנז'
(תהליםל"ו ל"א) לא תסעד אשוריו .וי"מן עזבו פתאים התורה הזה
לבני
("(לעיל
אדםלעזוב הפתאים ולהתחברלחכמים .וי"מ 1פתאים שםקבוץ תאהבויר
הי
פת
א' כנב) שהוא שם טגז' [פתה]כפלסטרי והפתאיםיכול האדם להדריכםדרךישרה
ולהורותם האטת אבל הלצים אינםנוכחים אלא מחרפים מוכיחיהםוזהפעם(ן)יוסר
לץ לוקח לוקלוןומוכיח לרשע טוטו .י" 30מומו שלטוכיח כפעםלוקחלוקלון
כן דעת התרגום מוטא הוה ליה .וי"ם' טוסו של רשע כלומר היוסר לץומוכיח
לרשע מום שישבולוקחלו קלון .ואמרו הפילוסופים 6המוכיח את מי שאינו
נוכח והסלמר אתטי שאינו לסד כסננןבין המתים או כצועק אל הצלמים,עלכן
(ה) אל הוכחלץפ! ישנאך הוכח לחכםויאהכך .כאשר אמר חכם חבר הסגירלי
מוטי נכל עתשיפותני פוכלי מהנר שיתןלידינר והב בכל עת ששנעני .בפרק
הבא על יבטתו 6א"ר אלעאי משום ר' יהורה בר שמעון כשם שמצוהעל האדם
6מר רנר הנשמע כך טצוה שאינו לוטר דבר שאינו נשסע אבא אסר חובה שנאסר
אל תוכח לץ פןישנאך .ובסרק יש בערכין 1א"ריוחנןבןנורי טעידנא שמים וארץ
שהרנה פעמיםלקהריעקיבאעלירישהייתיקובלעליו לפסרשכ"גוכ"ששהוספתי
בו אהבהלקיים טה שנאסר הוכח לחכםויאהבך .וכתב ר' ישראל ב"ריוסי ז"ל8
כי הלץ הוא החושב שהוא חכםוהחכמה נפקרת ממתכמר"א(לקמןי"רו') בקשלץ
חכטהואיןולפי' אינו מקבל תוכחתכי הוא חכםבעיניוט!הטוכיחולהיי אמר(טשלי
כחוב
פ'י"ב) הוכח לחכם ויאהבך הנה ששקל הלץ והחכםבשני הפכים וכ!
י"ב) אם חכמת חכמתלךולצתלבדך תשא .ד"איוסר לץ וגו' בריש איכה רבתי9
א"ר יצחק כל המעמיר תלסיר רשע סופו להתכנות טטע שנאמריוסרלץ לוקח[לו]
קלון ,ד"איוסר לץ זה ירמיה לץ זה רורו לוקח לוקלון שהיו מקללים אוהו דכתיב
(ירטיה פ"וי') לא נשיתי ולא נשובי כ 6מקללוני ומוכיח לרשע טומו שהיהטוכיח
לישראל ואומר להם איכה .ורב סעדיה פי' 10יוסר לץוגו'כי הלץ הוא הטוכיח
ואע"פשאין לארם לץ להוכיח שום ארם ער שתק! עצטו ט"מ לאיתכןפי' זה עם
חצי הפסוק האחרון ועם פסוק אל תוכח לץפןישנאךוגו'( :פ)תן לחכםויחכם עור
הורע לצדיקויוסף לקח.כיהמשכיל הנלבביספיקלו טעטמן התוכחות ומלה אחת
מן החכטהויקבענה לחובהוישים הרברים דמיוניו ישקל קצתם בקצתם יחכמהו רוח
בלבבו להרגיש הדברים הנעלסים .ובתנחומא פרשת ויקהל תן לחכפויחכםעור
זה נח שאיל הב"ה (בראשיתי
' ב') מכל הבהמה המהורה תקחלךז' ז' וכשיצא מן
התיכה טה כתים כיה (שם ח' כ') ויקח טבל הנהסה הפהורה וסכל העוף הפהור
ויעלעולות [ ]187 8מה שלא נצפווה אמר בעצמו לאריבה הב"ה את הפהורות
י במיוחס לראכ"ע.
 1ע" ברנת אגרחס .צשי 8env~sלחראבייע* .סי' רשיי* .עי* מבחר הפנינים שער הורות דרך ישרה .סייח '1ב1"*' .ע"ב* .סי' מבוא .יפהיחחא

("טן

פ1* 1,עי
 ,מגש
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אלא להקריב מהםהוי הודעלצדיקויוסף לקח .ד"אתן לחכם ויחכם עור זה משה
שנאמר
חן(לקטן כ"אכ'יב) עיר גבוריםעלה חכם שהיה למר תורה ובא ומלמר לישראל
וטשבי
ץ
ר
ב
ר
ם
כ
ח
ל
ל
א
ל
צ
ב
ה
ע
ש
ב
ה
ז
א
"
ר
שא"ל
ה
"
ס
ה
ת
ו
ש
ע
ל
ע
ר
ו
ה
ף
ס
ו
י
ו
הוי
טשכן
הלךוצוהאתבצלאללעשותיוא"לבצלאלוהיכןתהאתורהנתונהא"למשהמשאנועושים
אתהמשכן נעשהאתהארון א"עלאכינתחילונעשה את הארוןואחייכנעשה אתהמשכן
ע"כ ,וקשהליע
ל9טדרש תנהומאשהכתוביםמוריםשעשו הטשכןואח"כארק וכליםוכ!
ה
אז"לבפי הרוא בצלאלעל שםחכמתונקרא שאב הננה לטשהלךאמור לבצלאל
 nwwטשכןוארון וכלים אז"ל א"ל נצלאל סשה רבינו טנהנו של עולם ארם בונה
בית ואח"כטכנים כתוכו כלים וגו' כדאיתא התם וצריך לרקרק ברבר .ונפ' אלו
קשרים'ת! לחכם ויחכםעוד א"ר אלעזרזו רות המואביה ושטופלהרסתי רות דאלו
נעטי אסרה לה (רותנ'ג') ורחצתוסכת ושטתשטלותיךעליך והדרוירדתהגורן אמרה
לאו אורח ארעאלמיול כשוקאהכי וא6בדידהכתיב (שם שםו')וחררהנור!ותעש
ככל אשר צותה חמותה ,שמואלדאילו עלי אמרליה (ש"א נ' פי) ואמרת דבר ה'
י שומע עבדךולא קאטר ה'
כי שוסע ענדךואילובדיריה כתיב (שם שםי') דברכ
אטר דילטא מלאך הוא 0( :תחלת הכמה יראת ה' ודעת קרושיםבינה .כררך מ"ש
!"ל 6כל שיראת חטאו קורמת לחכמתו חכטתו מתקיטת ,ועודכי הוא האוצר כמו
שאוטר במררש 6את מוצא ארם שתה הלכות טררש אגבח ואםאין בו יראת חטא
אי!בירו כלום טשל לארם שאטר לחבירו ישלי אלף מדות של תבואה ואלף מדות
יין
מףות שטן אומר  4תבירו יש לך אוצרות ליחן אותם בהם אם ישלךכן
הכל
*ך ואם לאואיןכידך כלום כך אדם שונה הכל אם ישלך יראת חפא הכל
אל
וש
שלך שנאמר (ישעיה ל"גו') יראת ה' היא אוצרווגו' .תחלת חבטה יראת ה' ודעת
קרושים כינה ,פעמו ורעת אלהים קרושים היא הנינה האטיתית וכאשר אמר ירמיהו
(ירמיהפי כ"ג)כי אם מאת יתהלל הטתהלל השבל וירוע אותי:רא)ביני יונו
ימיךויוסיפולך שנותחיים .כאשר אטרבמקום אחר(לעילגי פיז) ארךימיםבימינה
בשטאלה עושרוכבורוכן שנות חיים הסחיים של פרנסה ועושר5( :ב) אם חכמת
חכטתלך ולצת לבדך תשא .במדרשיי ר' אלעזר אומר אם חכמת בתורה נמצאת
משטח להכ"ה שנתןלך חכמה שנאמר אם [חכמת] חכמתלך לזה  7שנתןלך חכמה
ולצת לבדך תשא ולא לאחרים ע"כ .ורב סעדיה גאון ז"ל פי' אם חכמת חכמת
לך ואם עשית תורה הרבה אלתחזיק סובה לעצמךכילכך נוצרת6וזה פעם חכמת
לעשית מה שאתהחייב לעשות ואם לצת לבדך תשא עונך .פי' אחר אם חכמת
חכמתלךאין החכמה כשארהקניניםהגופניים שאפי' יעשר אדם עושר גדולאיןלו
סטנו אלא מה שאוכל ושותה ולבש והשאר החועלת לאחרים ברבות התובה רבו
אוכליה 8אבל החכמה כל חכטה אם מתחכםוהולךהתועלת לעצטוכי אף[אם] ילטד
אתאחרים הוא מתלמד ומועיל ברבר .שיא אם חכטת חכמתלךכי החכטהתעוז
לחכם ותורהו דרך עץ ההיי
ם ואם לצת לבדך תשא הליצנות ותהיה נטשל210

"ח.

1בב" 1 .nutolכאןצריך כנראה להוסיף ע"פ חחגרעטא (סחר' באבנרסי'חי) :אטר
בצלאל לטח חס חטשכן להשרותשכינה גחוכווללמר תורהלישראל* .ד"ח'1א* .קי"גע"נ.
*שרקי אמת פיג ס''"א 8 .טדרש טשלי' .ככ"יזה ' .אמת פ"ב ט"ב מבא בפירוש רס.ג
בשף נרשת ( 15מתד' באנרר ע' ,)64ועי' טגוא .ע" קהלת ה'"
 1* .אולי "1ל מאס.

א"י
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ט,ינ-יג ה א-ג
48
מש*
לנ) אשת כסילת הומיה פתיותוכלירעהמה .טה אשהזונה מתגאהוהוטהבזכותה

ואינהיודעת מהיהיה בסופהכך הלץ ותה טתגאה והוטה
ואית יודע טה
~
ד
ע
צ
י
ל
ב
ם
י
א
פ
יהיה בטופו טה כתיב באשהזונה (לקמן כחובי"ח)כי ר
שם
)
ה
ת
י
ב
ב
(
ועמקי
שאולקרואיהכך הליצנותוהמינות כל באיה לא ישונון ולאישינו! אורחותחיים
(לעיל ב'י"פ) .פתיותובלירעה מה ,אשת עומד במקוםשנים ופעמו אשתפתיות
ובלירעה סה[סחהמוסרכי מחיצות הכסילותוהפתיות מפרידבינהוביןהמוסר .ד"א
ובלירעה טהבעולם .ד"א כאילו אמר ובל ידעה סה אותרת כסו(ירמיה ח' פ')
וחכמת סה להםעלבלי טה? וכצו שדרשו ו"לבעל החכמהדראביה כלא ביה רלא
דא ביה מה ביה:ןד) וישבה לפתח ביתה על כסא מרומי קרת ]187 6[ .שהיא
יושבת לפתח ביתה (שית זונה ר"ל חי-ן זונה וכן ותשם בפוךעיניה התקן
ישיתוונה)' ללכר כלעוברי דרך ושב במלכורתה וזה פעם (טו) לקרוא לעוברי
ררך הפישרים אורחותם( :פ0מי פתייסור הנה וחסר לב ואטרהו לו( :יז)מים
נגובים ימתקו ולחם סתרים ינעם .אין פעםפנויה כפעם אשתאיש .ולחם פתרים
ינעם,כימפתריםסנני אדםועושים במחשךמעשיהם במכתריםובהדריםואינםיורעים
שיש למעלה מהםעין רואהואוזןשוסעתונכרחו הנפשותהעושותוזה פעםרח)ולא
ידעכי רפאים שםבעסקי שאולקרואיה.רפאים הם הטחים נקראשנן מסז' ובברבר
ייצי"ח) החזק הוא הרפה כי באסתפרפין כחם6ופירודישרם .ומסטענין (בראונית
יגד ה') ויכו את רפאים שהם הגבורים והואמן ההפכים וכמוהו
כ"א פ"ז)
בקהל רפאים ינוח:

(*ן

י*

(א) משלי שלטהנן הכפישמח אבובןכפיל תוגתאמו.כי החכם הולך עם
אביו נחוץ ומשמח את אביו ברבריו אבל הכסיליושב בביתכלהיוםוהיא תוגתאמו.
הכריות את האם כשרואים אתבנה הולךבדרך לא פוב צאולמר
ד"א לפי
יברלפני ר' עקיבאוהביריובגלוי ראש שברקואחריוומצאוהו ממור
יע
ש
חר
שי
מאותו תלמ
ושר
ובר הנרההויובן כסיל תוגתאמוי .או טכל לפרש לפי שאסר ישמח אב אמר ג"כ
תוגת אמו להזכיר אביו ואמו והייה לחת את של זה בזהכי החכם ישטח אביו ואמו
והכסילהואתוגת אביוותוגת]אמו( :ב)לאיועילואוצרותרשעוצדקהתצילטסות.שכל
טמון שיש בו צר נדנוד עבירה סופו לפסיון ולאיועילולבעליו וצדקהתצילסטות.
במדרש" כתוב א' אומר וצדקהתציל משתוכחוב אחראומר (תהלים פ"פ מ"פ)מי
גבריהיה ולא יראה מות הא כיצר יתקיימו שני משיאות אלו אמור מעתהמי נכר
יחיה ולא יראה טותזו פיתה כדרך כל הארץ וצרקה תציל טטותזו מיתה משונה
ע"כ .ד"א וצרקה תציל ממות שלא תקצרנה שנותהצדיקים(:נ) לא ירעיב ה' נפש

,

-

 1כא תשיש .שאולי טסתו להכתוב איוב כזוז' .שררים ס"א ע"א 4 .חםל1ת האלו
 .בכשי אטרח6 .אולי צ"ל סתיפ
הן פח מיותרות וטשובשות ונשתרבט ספיתשו לשל לז'י'
מרפיון כחם .ז טסכת כלה ,ואא*ז חגאון סוהזר יצחק רוב חלוי  n'nSSttפירש הפשק
*
עי* טאטרם ד'ל רוב בנים חולגים אחרי אחי האם וא"ב כשהבן חוא חכם אזאפי
שסחת חאג כפולח טצר בע וטצר אחי אשתו ובן כסיל חוא ביותר ועגת אסו ספר הבן
וטהר אחית חקרה לח יותר סלבש"י וש ,פשלי סופר* השיך ררךסכילה * .סררש משל*.

י
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מהלי (נ-ח

שא

והות רשעיםיהדוף .לפי שאטר נפסוק שלפצו וצרקה חשולסטות אטר
אחריולאירעיב ה' נפשצדיק.יהדוף,פי'ידחוףעניןרחיפה .לאירעיבה' נפשצדיק,
שא"תצריקהטבזנז אתנכסיוטהיכאןטתפרנסלכךנאסרלאירעיבה' נפשצריקוע"ד
לתהליםל"ז כ"ה)נערהייתי נםזקנתיולאראיתיצדיקנעזבונו' .רשעיםיהרוף,
וי
וה
וע
פ
פירושטגז' (תהלים נ"בפ')יעוז בהותו שמעטומטוןההוהלו  1ו
ם הפסוק שסטון
הצריקיםיעטורקיים שעושים טמנו כטה צרקות אבלסטון הרשעיםיהרוףויכלהכי
ןי"א כ"ד) יש מפזרונוסףעור וחושך
יהדפנו השם והלא הכתובמעיר ואטר(,ט
מיושר אךלפהסורוכןדעת המתרגםלא טכפןה'נפשיהדצדיקייאוקניינאדרשיעייא
יסחוף[ .פ"אוהות] מגז' (תהלים נ"זב') עריעבור הוות שהוא טעניןישבר ופרעפת
ופעם הפסוק והותרשעיםיהרוףמרחוף]וימהר מגזרת(אסתרו'י"ב)והטן נדחף אל
כיהו .פ"אוהות(כסו שאמרוהוד) רשעיםיהדוףטמ' (תהליםא'ד') אשר חדפםרוח
ופעם הפסוק לאירעינ ה' נפש צדיק אנל תאות הרשעיםיהדוףוידחה '9ד(ישעיה
פיהנ')עברייאכלו ואתם תרעבו( :ד) ראש עושהכף רמיה וידחרוציםתעשיר.
פי' עושה כף רטיה [סי] שמלטד כפו לעשותרטיה וסרטה סופו להעת רשועני
הואהיום ראש וקציןולכך נכתב ראש באלףפ והחרוצים החורצים טעשיהם
בטשפפידםתעשירם .פ"א רשיהיה משעשהכףמאזורםלרמותוהמתחרציםופורחים
ואפילי
ואינם טרשםיהירצון שידם תעשירם :אונרבקיץבןטשכיל נרדם בקצירבן
מניש.כי הואזריזואוגר ומאסףכקיץפירותהקיץלהיותלו פרנסה לחורן.נרדם
בקצירבןמניש,אפי'נקצירשהואעתוזטןIe~piהתשאההואנררמוישןהועט
םהכפילהנקרא
ול
צ
נאטתבןמכיש שהואמביש אתאביובעבור שהואעצלוכסיל)~:ברטהלראשצדיק
ופי רשעיםיכסה .Dbnפי' הפסוק הזה בעודם בחייםכי הצדיקים המתנהגים בררכי
הצדק מברכיםומהללים אותם העולם וזה פעם ברכות לראש צריק אבל הרוצעים
המתנהגים בררכי הרשעמקלליםוטנזים אותם העולםואוסריםמיית!ופי רשעים
יכטה מטס שיכסה פיהם המסםויפילםנ ]188 6ע"ד(מלאכי ב' פ"נ) וכסה הספעל
) זכרצריק לנרכה הדםרשעיםירקב .בתנחוסא 6ברכות
לטשו ,טה כתיבבתריה(י
לראשצריק למה פתתבבריתו שלעולםבבי"חולאבאל"ף והלא האל"ף ראש גל
האותיות אלא שאלף לשק ארורוניחלשון ברכה אמר הב"ה אברא העולםבלשון
ברוך ומה [אם] נברא בלשון ברוךבני אדםמכעיסיםלבוראן אם נברא בלשון ארור
עאכו"כ .ד"א למה פתח בכי"ח שהםב' עולסותהעולם הזהוהעולם הבאסי שעוסק
נפובה'בזהיאכלנוהוהצדוקיםכופריםואומריםלטיובז'פ')נלהעקוילךוע'אמרהב"ה
ופירשעיםיכסהחטפע"כ.מכרצריקלברכה]כי לאחרטוחםנזכריםלנרכהוהרשעיםכעץ
רקנוןוכסושאז"ל6רקביבותתעלהבשטותםשנזכריםלרעה,והנהלטרפדברזהטתורתיפ
כסר"א (בראשית "'ח המכסהאני מאברהםהצריקהזכירונירכוסיד ואנרהםהיו
"ה ובהפך זה לשם י"נ י"ר) ויאהל ער פרום הזכירם ספר
"כ
ר
יהיההויזכרצדיק לבי
בגיתם סיר (שם י"ג י" 0ואנשי מרום רעיםוגו'הוי ושםרשעיםירקבוכשנזכיר
ד~ריקלפוכהוהרשע לרעהכלהשוסעיררוףאחריהצריקויהרהקמןהרשעונטהללו
של ארםניכר6לסוףרעתו אםנשמעתמהללהצדיקיםנדע שהואצדיק:לח 0חכםלב
4בנייי6שא6 .יגמאל"תעיט.

"די"

י),
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א

משףג ל ה

וטטכר האמור בלשון רז"ל
קףטצותשויל שפתיםילבפ.יתז מצות טעמן
"ם ילבמ ויכשל ,פרשיי "1ל
pי
Dת
כקוטר חכםלבישתדללקנות מצות אבלואויל שפ
ילבפלשוןיגיעה וישבסיפרי בפרשהויהי העם כמתאוננימי נתלנפובדרך.
והקמחי 2פירשיתעוות כקמריתעוותבדרכיו או 6פ" יכשל ואאו"ל כתגכי דומה
לערב* בשתילשוטתילבפ כסוימהרלשון אחרילבט נמו פוסחופי' כלשקהראשון
ימהר ולאיאריך בטחשנה להתבונ) איך יעשה המצוהוהעמן השם פוסח הוא כסו
שיצוה 6עלשתי הסעיפים ולא יתברר לו האטת6ילבפויכשלכיישריםדרכיד'
וצריקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם (הושע י"ריי) .ותרגו' רתכיםליפיה יקבל
פוקרנאושכלאבשפוותיה מתאחד כקטר יתפשוילכדבדבריפיוולפי שהחכם שומר
הכסחו אמר חכם לבאבל השילכלרוחויוציאכסיל(לקטןכ"פי"א)עלכן אמרואויל
ושפתים .ב"רפנ"בהכםלניקחמצותזהאברהם אעפ"י שחרב מקוטה של מדוםופסקו
עובריםושביםלא הסרקילורין שלו כלסטר עוגת לחם שלו לא חפרה אטר טהאני
פוסק צדקהטויךביתיהלך ונפהלו אהל כגרר,ואויל שפתיםילבט ~הלופ שהיה
איל נשפתתוהיהצריך 6טרלבותיו דבר שלקהבו העולם אט באים לעשותסי
8
נרםלוילנפלכשף(דבר'כ"נוו)ולאיבאוטוניומואביבקהלוגו'ע"כי.ובפ
יראשון~ntlDDi
טפרשחכם לביקשמצותזהמשהשכלישראלנתעסקובבהוהוא נתעסקבמצותהה"ד
לשטותי"נ הפ) רקח סשה את עצטות יוסףעטווט'(:ט)הולך בתוםילך בפח
ומעקשדרכיויודע .יודעישברויתיסר מגורת (שופפים ח' פ"נ)ויודע בהם אתאנשי
סוכא,וי"םיודע מס'כייורע דור 9כלוטר שנודעלנריות וישמרו סטנו( :י
) קיץ
עיןית!עצבתואויל שפתיםילנפ.כתרגו' רוסובעיניהיתן כאבא והפעםכיקורץעין
להבירויחן עצבתלחצירוכייחרלו אםיראהו או יתפרשיתן עצבתלכלנעלידעת
כי קייצתעיןהיא מהמדות המגונות בעיני כל יודעי דעתוכןואויל שפתיםילבפ

וכבר פירשמהולמעלה .ויש שפירושילבפכאישהיה ילפתטן(איובו'י"ח)ילפתו
שרתות דרכם(:יא) מקורחייםפי צדקופי רשעיםיכסהחמס .פיהם מכפהומסתיר
החטפ שבלבם שלא שרר מטס וטכחידפ תחת לשונו ולא ילטד טומרובענין אחר
:1blpD
)ואיןפתרוןמקראזה דומהלפתרוןהעליוןאלא
פירשוניולמעלה(כהוכי
לש 0שנאה תעורר מדמם ועל כל פשעים תכסהאהבה .השנאה טעוררתטדיינים
ומריבות או מנלנלים עליו הראשונת אבל האהבה מתכסה וטעלמת הפשעים.
בויקרא רבה פ"ז שנאה תעוררמרנים שנאה שנתת ישראל בימהםוכין אביהם
ושכשסיםהעוררסרניםעוררתעליהםדינידיינים ,א"רשטואל ברנהטני קרוב לתשע
סאות שנה היתה הששה כנושהבין ישראללבין אביהם שבשמים משיצאו ישראל
טמצריםעד שעמדיחזקאל הה"ר(יהוקאלכ'ז') [ ]1385ואומראליהם איששקוצי
עינע השליכו וע'וימרו ביוגו' ועל כל פשעים תכסה אהבה הה"ר (טלאכי א' כ)

יפו

1ע"נדברי רששי8 .שרשי חרוק שרש לבם ותא טמא פת את פירושו ש 5גניו
שוימצא נאמת בנדאפ צדי"ג 8 .ננטוו4 .ש'שאירי שנתנשטיי
תילגםיש  15אונע
סחירות ומסחושני אלו חאחרגותהלשיןתעיב8 .נ" 5שע"ע נמו wa
ענינים שות
* .ע"כ לשוןחרר"קגשינהםטע8ש.
סנש~גניך בסח שצווותגדוליוההיהשסחגי
בספיחנלוסרעומד
'גרדום  :אלא*5נפ טהגרםלוי5בפ הביאשיו 5בו'6ם ונר וכן *שלהוסיףגםפח.
*י"גקהלח.ג"8כוערנזח5אגטעאגהנ"ווגמלי וחשלגנילונטדינת!המקראנייורעחכ51ליישראלגש*גי"1י'.
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אהבתי אתכם אטר ה' ע"כ .ואטר חכםאהדי החברהרעמבקוש ומאמתואינו
טקנלאטתלאהוהחברהפובמוחל העומתוסולחכל עולה5:נ) כשפתינבק הטצא
תכסה ושבפ לס חסרלב.כי תמצא כשארםמוכיחלנבון טשיב[אוחו] מחפאחוכעל
הנניא לש"ב י"ב י"נ) חפאתי ושבפ לע חסרלב אבל המרלב
רור שאמר
בפרפראות
.
ן
י
ב
י
אשר
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ה
ל
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ת
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ה
ל
ש
"
לחכטהי
איםשוסעכי
לע בגיטפריא תשעה ושלשיםוכן הוא הסלקותמי חסר אחת5 :ד)חכטים שפס
דעתופיאויל מחתהקרובה .שיצפנוהו וישתטרוהו בלבםכדי שלא ישכחוהוונוכל
לפרשיצפמ דעתשאינוכאיסתיראבלגינאקישקישקריא.8ופיאויל טחתהקרובה,
כיבענור אולתויחיתוהווישברוהובניאדם .פ"אחכטים יצפמ דעת שטחר"ששלדבר
ןעשירשייתעוזו
דבר נעתו אבלפיאויל שמוציאכלרוחו טחתהקרובה( :פסוי
טחתה דלים רישם .מכל לפרש שפסוק זה קשור עםהעליוןכי החכמיםצופנים

א

ולזוטריםיעתס כשמירת ד1שירשסטוים והונם אגל האוילים אים שומרים רלת
שפתםומאבדים דבריהםברבריהבאי ורפא להם מחתה כטחתתדליםרישם.ונוכל
לפרושכי פעםעשיר ודלם בפסוקזה כפעם חכםואוילכי הוא באסתדלועניברעת
כיהיאתכליתהעניותופעםקריתעחו כטד"א (תהלם כ"פ י"א) ה'עוזלעטויתן
כי התורה נקראתעה ואמר חכם אחדי ההכסה עושר והעושרטרחיבוהכפילות
עניותוהעמותמצר.וי" 60הפסוק הזה קשורעם הפסוקשלאחריוופי'השני פסקתם
כיהעשירים [חושבש]כיהונםקריתעוזם וכאשרישגב האדםספני האורבים נקרית
עוזוכן ישגב הו 44בהום ע"ד (תהלים נ"בפ') ויבפחברוג עשרו יעוז בהוורא וכן
הדלים חושביםכי רישם הוא סחיתתם הנה שהסכיטו שתיהכתותכי הפוכההנרולה
העושר והרעההחולה הרלותואין הדברכן אלא הפובה הגדולה הצדק אשרפעולתה
וזה פעם (טז) פעולתצדיק
לחיים והרעה החולה היא הרשע אשר תנואתו
ילהייםכי החפאתדרך השת
רו
אכ
פפ
הה
לחיים תנואת רושע לחפאת.ואם' לחפאת שקוללב
ובעבור החטאתנקנסה מיתהעל כל ההיות .ונסדרש 6פעולת צדיק להחם דור
 nbSt~hעשו פעולת בית הטקדש להיים של ישראל לכפרתם תבואת רשע לחפאת
ם שומwר
תבואתו של מנשהשהכנים את הסמלבו היאהיתה להפאת9:ן) fלחי
יt
טומרועחב תוכחתמתעה .י"טז הפסוק שטרברבשניעמימםכישוטר טוסר 8אורח
למצוווהייםוכ!עוזב תוכחת הוא טתעה עצטו אם אינו טקנל חוכהת ,ואטר טתעה
ולא תועה לדורות כי הוא טויד על הדנרכי הוא הטתעהכי ההועהיכוללהיות
שונג .או נפרשועוזב הוכחת טתעה אחרים אם הוא עחב להוכיחם .וי"ט 8הפסוק
בענין אחר כי שוטר מוסר וכן ע11ב תוכחת של ארם טתעה ששכיחו לתעאנזה
ימצא אורה להייםכוכסו שמצוהלשמועהוכחת פובהנך טצוה לעזוב ופכחתרעה
הטרריכתובדרךרעים .פ"א  10אורחלהיים שוטר סוטר משפפו 14רהלחיים לשפר
שסר ובא כטו (נחמיהד'י') חצים מחזיקים והרטחים הסגנים שטשפפ [הבתוק
י מקור
י מבחרהפנינים שער ההברים9 .עי' מבש8 .ב"מ פ"ח ע"ב4 .לא טרעל
הזח6 .עי'מאירי6 .רש"י הבש מדרש זה בשם סררש אגדה מרא ברברים רבה מ"ב.
המאמר
 10 .נ"לטתתהרב
רעיימאירי8 .פהנראהלועסיף :ישבירו ,או בדומהלזח9 .ע" מכלוליופי

שרגל תיבתלחיים היא בסמיכות עפ אורחשלפניו כמו בפסוק בנחמיה היכת חמשוששד"א כמו

היאר לתיבת שתמהים שלפניו  VUIW1שלח כטעם עם הפירוש שחביא אחריכן.

N
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משלגה '--1כא

הרמחיםוהמגנים .פ"אלחיים כמו(קהלת ו' ב') והחייתן אללנווהוא תוארוטעם
י הלבבותבעלי השכלמקשיביםלרבריו'DIS
הפסוקשומרמוסרהואאורחלחייםכיחי
השטיענומוסר נטצאת אומר הוא אורחם ודרכם וכסו ששומר מוסר אורחלהייםכן
עוזב תוכחת מתעה אחרים :רה) טכסה שנאה שפתי שקר וטוציא דבה הואכסיל.
א 6החנפיםומדברים שלום בפיהם [ ]1398ובקרבם משימיםאורבם!וכיק שמכפים
שנאה התקועה בלבםהרי שפתותם שפתי שקרכי אומרים אחד נפה ואחד בלבוזו
י שהוא אוהבי והואאויביאינייכול להשמר סטנו והנה נאמר
רעה חולה שהטראהל
באחייוסף (בראשיתל"זדי) וישנאו אותו ולאיכלו דברולשלוםודרשו רחל2מתוך
גנותן לטדטשנחן.ומוציא דבה הוא כסיל ,והנה הםשני הפכים טכסה שנאהוטכסה
את אשרישנוומוציא דבהואומר 8אשראינו ושניהם כאחדרעים .דבה מגזרת(שיר
היצירים ו'י') דוננ שפתיישנים (בראשיתל"זבי)ויבא יוסף את דבתם רעהענין
בלםהדיבוראך ישחילוקביןטוציאדבה למביא דבה[כי מניא דבה]הוא אמתכסו
יוסף שאטרויבאיוסףכי אמת שהיו שונאים אותו ומדבריםעליו רעה אך טוציא
) ברונ
דבה הוא שקרודבר טגונה כמו (בטדברי"נל'יב) מוציאי'רבת הארץ( :ימו
דברים לאיחרל פשעוחשךשפתיומשכיל .ואטר חכם אחרי כשאני מדבר אתחרפ
וכשארני טדבר לא אתהרפ כשאני מדבר דבר הוא מושלביוכשאיני טדכראני
מושלבו ,עצלת השתיקהטובה מהשתדלותהריבור,תמותבטרוההשתיקהואלתמות
בטרוההדיבור .ורדל6אטרוסלהבסלע משתוקא[בתרי]וכןאמר רב 6שתיקותאהיינו
טיהסותא דבנלכיהאי דבמערבאכיהוו טנצוביתרי בהדי הדרי הימינייהו קרם
שתיקאיהומיחסטפי ואטרוז כל המרבהדבריםטביא חטא( :כ) כסף ננחרלשון
צדיק לברשעיםכטעפ.פי' לשוןהצדיק הטוכיח אתהרשע לשוב מדרכו הרעההוא
כסףנבחרפהורונקי מכלסיג והלאהאנל לב רשעיםלקנלהוכחת כמעפ כטעםומן
יחוורלפורוולקלקולןהראשון .פ"א כסף ננהר לשון צדיקכי קודם יערול בלנו
טערכתהדבריםנטןרבואויוציאםבפיועלכןלשונו נכסף ננחרצרוףבעליללארץ
אבל הרשעים כמעט שטדברים אל לבם הםהקופצים להוציאבשפחותיהםלכןלשונם
ממולאעלכלגדותיוסינוזיוף ,ואמר הפילוסוף 8לב השוטהבפיו.ד"אכסףנכתר
לשוןצדיק,כל מהשתבהננותטצאנוככסףמזוקקשבעומם ולב רשעים[כטעט]כלומר
דעתטבטעפבחינהוצריפה יטצאסיגשאיןבוטטש .ובפסיקתא דשקלים 8ר'יודן
פתחכסףנבחר לשקצריקזהעדואהנביאולברשעיםכמעפזהירבעם שבשעה שקרא
.ערואהנניאעל הטובחנבית אל ואטרירבעם תפשוהויבשהירו ואעפ"כ לא קבל
תוכחה שנאסר (מלכיםב'י"נוי) חל נא אתפניהי אלהיךאלהיך ולאאלהי אפי'ה
ויחל איש האלהים אתפני ה' ותשביד המלךאליוותהי כבראשונה מה בראשונה
עומד ומקריבלע"ז אףבשנייה עוטר ומקריב לעת( :כא) שפתי צריקירעו רבם
ואוילים בחטר לביסותו[.ירעו] מגז' (בראשית מ"ח פ"ו) הרועהאותישיהיו הטון
העם נחכמת פיהםומוסר שפתותיהםואוילים בחסר לב ימותו שיתעם,ואוילים כננד
1ל,שנא דקיא בירמיה ט"ו ו'9 .בואשית רבה פ'ע"ד8 .בכ"י אשר4 .בןהסלךוהנזיר
ויער כ'ע ומבחר הפנינים שעי .השתיקה ,ע'פיניש הרב לפרקי אטה פ"א מ'י"ז ומש"כ שם.
6טנלהי"ח ע"א6 .קדושין w~vע"ב7 .אנות  w~eס' י"ח8 .זהלאמצאתי אסלכעיןזהאיתא
במוסריהפילסופים שערשגיפ"אסי' ל"ת :הלשון משרתהלב9 .פסרר"כ פסקאב'(רףי"ר ע"ב).
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רבים ובחטרלב כנגדהצדיקים ,והאטתכיהמרגילים עצמם עם הצריקש הם רבים
ונכבריםטגז'(אסתרא'ח')על כלרבביתווהמרניליםעצמםעםחטרלב הםהאויליפ:
(כב)ברכתה'היאתעשירולאיוסיףעצבעמה.צדיקזה אשר שפתיוירעורבים ~כת
ה'תעשירנטולאיוסיףעצב עטהכיבלא עצב ובלאפורחכןיתן~רירושינה.דבב"ר
פי"א 1טפרשעל השבת ברכת ה' היאתעשירזו שבתשנאמרומראשיתב'ג')ויברך
אלהים אתיוםהשביעי ולאיוסיף עצב עמה שאין אכלת בשבת עצב זה האבל.
ד"אפ ברכתה' היאתעשירכיהצדיקטסתפקנטעפ שיש 6ואיןלך ברכת ה'גדולה
מהסיפוק והו 11הנקרא עשירכי הוא שטחבחלקו הה"ד ולאיופיף עצב עטהאבלסי
שאינושמחבחלקואפי'כלהעולםמלאכסףוזהב טהיועיללו והלא כלימיו טכאובים
וכעםעמינו (:3כב) כשחוק לכסיל עשותנסה וחכטה לאיש תבונה .המעםכציחוק
איור
הכסיל
שהואנקל [ ]1895לבוא נקל
תנונה .זמהמגז'(ויקראי"חכן זמהמהעישאהוהטותמרהגםבעיענציתחפאיןהויהאח,כטוההרבע"ייניז"א
"(יחזקאל פ"זט"נ) ולא עשית את הזמהופי' פעם
'
פירש ~מהמענין המחשנה מג
יו"
הפמוק כשחוקשהואנקללבואכןנקללכסיל עשותוטהשאינו עושהטחשבתובעיון
וטיתון רק העולהעלרוחו בפעם הראשונה עושהו אם פוב ואםרע אבל איש תכמה
ןיפה שיצא הפועל זךונקי ,עלטרמןזהפי'
מתחכםבעשותו טחשבתו לחשובבעינ
הרב~ .strפ"א כשחוקלכפיל עשות זטהכי בעשותו זטההווו ירש חצטחושוחק,
וחכטה לאיש תכונה וזווו נקראתו"ו ההשואה 6כעוטר כשטחתוציחוקאישחנונה
בחכמהכ! שמחת ושחוקהכסיל בעשותוזמה .פ"א הכסיל עושה זמה והווו טתנצל
לומרכךדרך צחוקעשיתיכן ,כטתלהלה הערהוקיםוגו' כן איש רטה אתרעהו
ואטר הלא משחקאני(לקמןכ"וי"ח).וסצי'לשון זהבגילויערוה (בראשיתל"פ
בא אלי העברהעברי לשחקבי ובשפיכת דמים (ש"ב ב'י"ר) יקוטו נאהנערים
וישחקולפנינוובע"ז (שמות ל"בו')ויקומו לצחק(:6כד) מגורת רשע היא תבואה
ותאותצריקיםיתן.כי אשר פחדיבוא  6צא ולמד מרור הפלגה אטר(בראשיתי"א
ד')פןנפוץסופםכתיב (שם ח')ויפץה' אותםורור המרברלשטותיו א')לקחתנו
לפות נמדנר ונאמר נהם (בסרנרי"דל"ה) במרבר הזהיתטו ושםימוחו ואמרלדורו
של חוקיה( 7יחזקאל י"א ח') חרב יראתם וחרבאביאעלינם ע"ד(ישעיהס"וד')
ומנורותי אביא להם ,ותאותצריקיםיתן פעמוותאות[צריקים]להשטירהרשעיםיתן
השם ,וא
יז(כה)נעבור סופהואין רשעוצדיקיסורעולם .אבל הצרץ דכאיפורוושל
עולםומשתייתו.בביירי כעבור סופהואין רשע זה רור המבולוצדיקיסורעולם זה
נחע"כ .וככר טשלו פשל למה"ר לענולת הטחונה אשר כל הטענלהנעשית ע"1
הנקורה שבאמצעכ! העולם נבראבעבור הצדיק והוא יסור העולם( :כ 0נחומץ
לשנים ונעשןלעיניםכ!העצללשולחיו.אעפ"י שהחומץטועיל לרפאות השמם כסו
שמצינובסוף שמונה שרצים9
בשיניו לאינטע בהם את החצוץ אבל טפבל
י
ר
ש
ו
ח
ה
הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפאזהו שכשיש סכה בשנים כאשר מתרץ שם דאיכא
פכהמחי והאדליכא סכה טרפי 10שהחומץ תולרתו קרה ומשחיתהובניםוכןהענשן
1צ"ל פ' פ"2 .1עיי פירכארייוגה8 .לישנא רקראבקהלתב'כ"ג4 .ךעאר,ייגה
,ע,,בנדפס.
6

י""

י" 1ההשמהלאמצאתי אצלהמדקרקים ,גם בה' שמושי ה 'Dbt 1"1מקנה אסרםאי 13טןהמשיין.
ירש"ייחזקאלשם8 .פ"ל9 .שבתקי"אומא10 .בכ"יטתרפא.
6ע,,ב"רפ'נ"נ7 .נ"לשצ"לצרקיהעי
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תולרחו חמה וטשחיתהעיניםוכן העצללשולחיוכי העצלאינו סטהאחןלכלרנר
Inbwולאלכלדבריסי שנשתלחאליועלכק משחית השליחות סכלוכל וכ"ש אם
.ובתנחוםא1
השליחותחוצהוהואמתעצלערשתעבורהשעהותהיההשליחותללאדבר
.
ם
ד
י
טפרש פסוקזהעל ישראל ששלחו הסרגלים שנקנסהעליהם טיחהעל
ורבי'

יונה ז" '5פ" עצלזה המתעצל בטצוותכי הטתעסקים בהם[הם]שלוחיהשםככתו'
לש"א פ"וי"פ) וישלחך ה' בדרך'(כמדבר פזז כ"ח) כי ה' שלחני לעשות את כל
המעשש האלה,ופי' ראשוןעיקרכילפי פ" זה טה טעםלשולחיו והלא אם חפאת
טה תפעל בו8ורכופשעיך טה תעשהלו(:כן) יראת ה'תוסיף שש ושעתרשעים
תקצורנה".ים*כי הב"ה סחן כח ופנעבאים בתחלת הבריאה ויהיוימיוכפי פבעו
ואםיהיומעשיונכוניםיעמודאותו פגענתקפוובדטותווישלמוימיוואםיהיוטעשיו
רעים אןיחליש השם האיש ההואוימות נלאעתו ולפיהפי' הוהתוסיףיסיםלאו
דוקא.וי"מ 6תוסיף שים ממש וכענין (דברים ה'פיז) למעןיאריכוןימיךכי כסו
שטחליש השםטבעו של רשעלהמיתו בלאעתוכןסנביר פבעו של צדיקלחיותו
שים רבםיוחר טכפיפבעו הראשוןשנתןבו בתחלת הבריאה והא מילתא חליא
באשלירברבי כדאיתאבסוף החולץ' את מספריסיך אטלא (שמות כ"ג כ" 0א6
שנידורותפי'שנידורותשפוסקיםלו לאדםלהיות וכה טשליסיםלו טה שפסקו
לו לא זכה פוחתים 6רברי ר' עקיבאוחכמים אוסרים [ ]1408וכהטוטיפין  6לא
זכהפוהתין  6א"ל ר'עקיבאהרי הוא אומר (מ"ב כ' ו') והוספתיעל יסיך הטש
עשרה שנה א"ל טשלוהוסיפולושכיו! שלאוכהחוקיהותחלהנתנבאהנביאלפחות
לווכיון שוכההוסיפולו התשלוםויחידורבים הלכהכרבים שהב"ה תוספתו סרבה
עלהעיקר .ובטס'יומאפ"אי יראת ה'תוסיףיסים זה מקדש ראשון שעמד ד' סאות
שנה ועשרולא שפשובו כ"אי"א כהמםגרותם ושנותרשעים תקצרנהזה מקדש
שני שעמר ת"כ שנה ושימשובויגוזר משלשמאווזכהנים צא טהםט' שנה שששש
שטעוןהצדיקושטנים ששיטש צחנן כ"נ ועשר ששימש ישמעאלבןפיאביואסרי
לה אחת עשרה ששימש אלעזרבן הרמום טיכאןואילך השוב שכל אחר ואהד לא
הוציא שטצ וכלנך לטהלפי שהיו לוקחים אותה נדמים ,ואיתא בויקרא רבה פ'
כ"א.נפ'יא] יראת ה' תוסיף יסים אעפ"י שהראנה טחלשת הכח ומקרבתקץ הטות
והירא הוא דואנויראטעועתיו דאגהוו מוספת ימים ושעת רשעים תקצרנה אע"פ
וכממלאתאותיוושסחבהבלי העולם אותה שטחה טקצרתיטיו .פ"א יראת ה'תוסיף
ישם שהיראאינועוברוכיון שכןאינומתחייב בכרח ובמיתת שסים וב"ר מהשאין
כן הרשעים הה"ר ושטת רשעים תקצרנה( :כח) תוחלת צדיקים שסחה ותקות
רשעיםהאנד.אעפ"י שתוחלת טטושכה מהלהלב(לקמןי"גי"ב)זהו כשלאתתקיים
התוחלתההיאאבלתוחלתהצדיקיםטתקיימתולכךאחריתהשטהה,ותקותרשעיםתאבד
שאין השםנותןמאויי רשעלפי' תקותו אוברת טכלוכל .ויש דרך בקשהיהירצון
לתוםדרךוו וסחתהלפועליאו! .לתום בחולם
הושותאקותתואררשכעטיוםתתםאבבדק:מץ(וככטמ)והוט
של
יש"א כ"או') לחם חס כמו (יהושע פ' חיל לחטפ
1פ' שלחלד2 .עי' בנ8דפס8 .בנ"י  w~rn 9באש ע"ה 1ל'4 .ע" פירוש ר"י כטפי
א' נאןומשלי ג'בפירוש בע עי'מאירי .יבמות ס"ת  .a~pט' .w~p

*

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

משלי*,סט-לב .ש ,א-ב

66

ייוצריםדרכי ה'
סמ.או אפרש טעחלאיש תםררך ה' ומחתה ושנרלפועליאוןכ
וצריקיםילכו בםומושעיםיכשי
ף בם (הושע י"ר י') והיא לתמימים כעיר שצר
שישגב במעוזו ולרשעים חתה ומורא וטורך.וי"מ לתוםולפועליאון שם וכתוהו
(ירמיהכ"טי"נ)ופועלו לאיוק  6שפעמוופעלוופעםהפהוקכי דרך השםמעוזהיזק
לתחימות ומחתה ושברלפעלי1און( :ל)צדיקלעולם בל שותורושעים לאישכנו
י שנעיפולצדיקוקם(לקמןכ"דט'ז)
ארץ[.נל טופ] שאינו מתנופת טוסתעולםכ
ורשעים לא ישכח ארץכייאברומתוךהקהלויסוף זכרםוזרעם(:לא)פיצדיקיטב
חכמהולשון תהפוכותתכרת[.ינוב]מגזרת(ישעיהג"חי")8ניבשפתיפי שהואטעמן
ריבורוכן דעת התרגום ימלא חכמתא או מגז' תנובה8כיפיצדיקיתןפריה חכמה
ולשון תהפוכים האומריםלרעפונולפופרע תכרתכילא תעשהפרי,ולשו! תהפוטת
כננרצדיק שפיויטב חכמה הנקראת אמת כסר'א(לקטן כ"נ לינ) אמתקנהואל
תמכורודרשוהו*על התורה והתורה היא החכמה( :לב) שפתיצדיקירעו!רצוןופי
רשעיםתהפוכות(.לזרוולהזהירשיתקרב הארםנמדה הפונהויהרחקמןהרעהובאנדת
תלים פ"ב) 6שפתיצריקירעוןרצון סרתהצריקכי שפתיומרברותרצוןומרתהרשע
שמרבר תהפוכותמכונתהכהום]לזרזולהזהירשיתקרב האדם במרההפונהויהרהקמן
הרעה ובאגדת תלים פייט שפתיצריקירעקרצון וכידעו לרצות את בוראם.
לאידעתיאכנהשפעמולאוורנלת4
ורבינו סעדיהפי'1ירעון כפו(איונל"צ
" רצץ לרצות המקוםוהבריותכיכל
'ם
ה
ופעם הפסוק כי הצדיקים הורבך שפתותי
י
כ
דהרתם דברירצון ופיוסותחמנים לפס המקום והבריות אבלפירשעים תהפוטת
שאינםמרורים תבנה:

ו*84

(א) מאזמ טרמה תועבת ה'ואנן שלמהרצונו.כיטפורש בהורהפרבריםכ"ה
י"נ) לאיהיהלך בכסךאבןואבן וט' עד כי תועבת ה' כל עושה אלה כלעושי
עול ואע"פ שלאביאר שום הוספתביאור סמה שכתבו בתורה פסך פפקזה לפתן
יתוענת ה'מאזני סרטהומכי' לא
שלפניו ופי רשעים מדבר תהפוכות ,והאטתכ
שקלו בהםבעליהם עברו אתפי ה' משעת המעשהוכן~esutnכילאנכחנהנזרות
הפשקלות רק לענור עליהם טשעת מעשה שכבר נתפרש [ ]1406איסור הגזל
טרמה תועבתהיאעפ"י שלאשקלובהםבעליהם כ"שפירגועים
וההמהרונניאלהיםואפםיהט
ואתצפעים
יכריעעל השקר והתהפוכות(:ב) באזדו! ושא
וה
םאל
הכטה .פי' נא איש ורון ויבא4ןכי הוא מ4ה אתהבריות ואתצפעים הכטה
שיסנלוהקלוןולאיעטהו וצטעים כננד זדון שהם הטתביישים לעשא זרוןטנזי
(סיכהו' ח') והצנעלכת .בריש מדרש רות ר' בנאה בשםר' וכנא אמר אם ראית
דורשמרותיו של שקרסקי שהמלכות באהוטתגרהבו טה פעםטאונימרטהתועבת
ה(דבריפ כרה
ה' טהכתיבבתריה באודון ויבא קלק א"רלוי אף סשה רטזהבדיר
ה
ר
נ
ת
ט
ו
ה
א
י"א) לאיהיהלךנכיסך אבןואנןתוי אםעשיתכן %ף שהמלטת נ
כך
זכור את אשר עשה לך עמלק ,ואיהא בתנחוטא
בבתריה (שם שם
יכתי

ק"

"'"

ע'.

1בכ"ילפתלי2 .ע" מאירי 8 .רביתיונה4 .ברכות ח' ע"ג6 .חשורח האת
נשתרגגהגכ"יסלסטח6 .צ"ל*'י"טוגירס' חמררשלפתות אתנוראיחן .וע,,סבוא .כב"מס"אע"י.
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טעהץ'א,ב-ז

פרשת כי תצא .וטבל לפרש נאורוןויבאקלוןכי עושההזדון יבואעליוקלק
ואתצנועים חכטהכי עםהצנועים ההכמה הטכבדתבעליה וטונעתאותםט14ןוע"ד
(ששאל א' ב'ל')כימכבדי אכבדובווייקלווטכבדי השם הםהצנועיםנעליהחכטה
ובחים עצטםהםבעליהזדון אשראין להם בושתפניםואומי(ירמי'נ' ל"א-ל"צ)הנני
א6ךודק[ונרוכשלודק]ונפלי.ד"א באזדוןויבאקלקואפייהואחכםכיוןשהואאיש
זרוןיש להלקותוואיןנושאיםפניםאלא מעתהנצנועים 2הה"דואתצנועים חכטה,וככר
ירעת5כיכל ת"חרמאמשוטעניהאינובכללכלקדושיובירך(דבריםל"נגי)'(:נ)תסת
דרך האטתוטלףבוגרים ישרםכי ועוות
ישריםהנחםוסלףנוגדיםישרם.
ייה משפפו 6ישדדםונדנש 6הדלתלהורותעל
מה
חו
.
ם
ת
ו
א
שעושיםהמונדיםלסוףישורד [תנ
הכפל וכת" ושדםוקרי ישרםורבותי' 7פירשוהקרי ופעם8הכתיבוסלףיבאלסונרים
ושורדאותם.וי"מ ישדםמנז' שרי והפעםבי פלף שישבבונדים הוא ישדםויכריחם
להוןביום עברה וצרקהתצילטסות .ע"ד מ"ש
~כתבדרך לא פופ( :ד) לאיועי
לטעלה(י'ב') לא יועילו אוצרות רשע וצרקה תציל מטות תרגום ומצדקתא
ו אוצרות
טשיויב 9טשתא בישא .במסי בתרא 10ריהייא רמי כתיב לאיועיל
רשע וצרקה ונוי וכתיב לא יועיל הון ביום עברה וצדקה וגו' שתי צדקות
האלו לטה אחת שטצילתו סדינה של גיהים ואחת שמצילהו ממיתה
טשונהכתיב לאיועילהוןביום עברה וכתיב התם (צפניה א' פ"ו)יוםעברההיום
ההואואיזה היא שטצילתו ממיתה משונה נותנהואינויודעלטי תתנה טפלהואינו
יודעסטי נופלה ע"כ(:ה) צרקת תסים תישרדרכו ונרשעהו יפול רשע .על כן
התרחק מן הרשע ותקרב אלהצדיק ופעם וברשעתויפול רשע ע"ד (קהלת " ח')
חופרגומץ בהיפול.וישלפרשהפסוקעייר טה שאז'יל" שכל אחדואחר יש 6שני
טקומות אהד בנ"ע ואחד בגיהנם זכה הצדיק טפל שם מקומותנג"ע מקומו ומקום
הרשענתחייב הרשע טפלשני טקומותבניהנםמקוטו ומקוםהצדיקוזהפעםוברשעתו
יפול רשעכי צרקתהצדיק תישר דרכו ובמקוםרשעתו אם היה רשעיפול רשע,וכך
ן כתוב חי) צדיק טצרה נחלץ ויבוא רשע תחתיו .כשתרקרק נפסוק
אני פפרש(,מ
שאחר פסוק זה תסצאםקרוביםלפי' זה כמו( )1צרקתישרים חצילם ובהותבוגרים
ילכרה ויהיה פעם ובהות כסו ובהוה בוגרים ילכדו ובא כמו (תהלים ס'י"ג) עזרת
מצר והוא רמזעל מקומםבגיהנםשנוטליםחלקםוהלק חבריהם(:ז) במות ארם רשע
אונים אבדה .אונים מגז' (איובי"אי"ר) אםאוןבירך הרחיקהו
תאבר תקוה
ן הפועל נעלם נו ,תוחלתאונים אבדה כמו טהשכות
בהנבתהעי"ןlmהnפSו~על ובאעי
ה פעמים נעה ופעמים נחהואונים תאר בפלס
אונך(ירט"דיי"ר) כמואולמהועילס
פובפוציםאו[הוא] שם וטשפטואנשיאוניםוטעםהפסוקנטותארםרשע תאבד תקוה
כיבעודובחייםחייהויש תקוהשיחזור בתשובה כטד"א [( ]1418קהלת ד' פי) אל
כלההייםישבפחון אבל כשימות תאבר אותה תקוה ותוחלתאונים אברה כפלענין
בטלות שונותוע"ר טה שפי'  19בפסוק(איוב נ'י"פ)קטון וגדול שם הואכי בעורו

ס*

1בכ"י וכפל2 .פהנראהשבושבכ"י 3 .מ"קי"זע"א4 .המליםמן ד"אבאזחן כתבותבכ"י
בטשת אחרי"ישורר אותם" והםמפריחתביןהרבקים5 .בכ"י משפט6 .בכ"י תגרזה7 .עי' במטהס
' ע"א11 .חגיגה
4הראר",ו 8אר"י והטרם9 .בכ"י ומוחא רשיויב ובטסחתט מפלטא10 .ב"גי
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בחייםהקפןיכוללהיותנדולוהגרוףקפן כיישוב הרשע מהסאו והצדיק מצדקתו
אבל בעת הטיתהכפי שהדביקתו המיתהכך עומד אם קפןקפן ואםנרולנדולכי
עבד חפשימארוניו ככר נעשהחפשימן המצוותכי העולם הזה הוא עולם הטעשה
והעולם הכא הואעולםהנמולי.וי"ם תוחלתאונים אבדהסגז' (הושעי"ב פ')מצאתי
אוןלי שהנוסחיםעלחילם במותם תאבדתוחלתם.ד"א2אונימעמן(בראשיתט"פני)
ראשית אוני רמז לבנים כשימות אביהם הרשע תאנד תוחלתם הפך מה שנאסר
נצריקים שתעמוד זכותם לבניהם( :ה)צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו .מנז'
(ויקראי"ר ס') וחלצו את האבנים כלומר יחליצוהוטן הצרות הננזרותעליווינא
רשע תחתיוכי כפרלצריק רשעוכן הוא אומר(ישעיה ט"ג ט)נתתי כפרך טצרים
וגו' [ובתרגום]וצדיקייא מעקתאטשתזיבמנז'(תהליםק"טב')חלצניה' וכאשר אמר
ןיסח,ישלוףקובריםש'הפ')והלצה
בד' לשוטת שנשתמשו כטלהווישלוףיש,ינייי
נעלו,ישזינ (תהלים ק"ט ב') הלצם ה',יזיין (דברים ג' י"ח) חלוצים תעברו,יניח
(ישעי' נ"הי"א)ועצמותיךיחליץ ומזה א %אומריםבתיקון ברכת D'Dרצהוהחליצנו
הי אלהינו( :מ 0בפהחנף ישחית רעהו וברעתצריקיםיחלצו.הפעם שהחנףמשחית
רעהובפיו שמדבר אחודבריםטוביםדברי חלקלקותולבו כלעמו והנה החבר ההוא
נשחת אינו נזהר טהחנף ההוא ,ובדעת צדיקים יהלצו מהחנף כי סרוב דעתם
ישכילוויתבוננווידעו חצפתו וישמרו ממלכודהו .ד"א 8בפה חנףישחיתרעהומי
שרואהחנירו עושה דבר עבירה והוא טחניף לו ואי%טוכיחוהרי הוא משחיתו:
( 0בטובצדיקים תעלוץקריה ובאבר רשעיםרנה .בא' דרישה*מזהירעלמי שראה
באחר שהרג את הנפש שישא ויעיד בנדד שלא יאסר טה לי לחוב בדטו שלזה
שנאמר ובאבור רשעים רנה ובנמם ותעבור הרנה במחנה (מלכס א' כ"כ ל"ו) הה"ד
ובאבד רשעים רנה באבד אחאברנני רננות ,ובסיפרי פרשת קרח איתאנמי להא*
מילתא .והאטתכי הצריקיםפוביםומפיניםלבריותלפייבפוביהתעלוזקריה והרשעים
[שלהם] רנני רננות ,ועור בא להזהיר %לשמוח במיתת
הם בהיפך לפיכך
בת הצדיקים כי מיתת הרשעים פובה להם ופובהלעולם:
ו
פ
ב
ו
הרשעים כשמחתינ באנרי
(יא) ננרנתישרים תרוםקרתובפירשעיםתהרס.כיהישריםלטורי ה'בונים העולם
ובברכתם ותורתם תרום קרת בעושר וכנודויישוב אבל בפי רשעים דוברי כזב כזב
מביעים בפיהם חרבות בשפתותיהםעלכן] תהרס.ועורכי ברכת הישרים תקום אבל
ברכת הרשעיםלא תקום צא ולמד מרבקה שאמרו 6לה(נראשיתכידס')אחותיגו את
היי לאלפי רבבה והיתה עקרה עדשנעהריצחק לה' לנוכח אשתו( :יב)נו לרעהו
חסרלב ואיש תבואתיחריש .אבלהמחרישומובלהביזיוןנקרא איש תבואתכי הבוזה
ומכזה]מהוסרלבורעתוהמחרישטהרישמרובתבונותוכןבשאול הואאומר(שמואלאי
י' כ"ז)ויבזוהו ולא הביאולו מנחהויהי כמחריש ,ואטר חכם אחדי לסי שביזהו
שכלי טחריש אעפ"י שאזני שומעת~ :נ) הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה
דבר[.הולךרכיל]אפי'דברשישלולהיותסוד הוא מגלהונאמןרוח מכסה דבר אפילו
נעלטא הוא מכסה וככר דרשו 8נפסוקוידברוו אל משה לאמר שאם לא
ריכוני
1ע ,,גדה ס"א ב' שניתחים עולם המעשה ועולם התגמול רגילים בספרות ישראל ,עיי
למשל דברי רבית נסס המובאים הס' חסידים סי' תר"ד2 .ע" רש"י8 .ע4 8",סנהדריןל"ז
ע"ב 6 .שם 4פ ע"ב6 .בכ"י שאמר
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הורשה לאסרו לא היה אוסרו צא ולמד מההעירגו הכתוב (במדכרי"בז') בכל
ביתי נאט! הוא ובאסת שנקרא טסתיר הסורנאמןרוח ששומרפקדון הסור שהפקד
ו ושאלו לחכם אחדי היאך הסתרת הטור אמר אכחד המגיר ואסתיר ההנדה
איז
ואמר חכםאחדי שמתילבי קברו ואמרו כיאישאחד [ ]1415גלהסודולחנירו
וש"ל הבינות ואסר לו הן אבל שכחתי .והזכירנו שלמה ע"ה שלא נגלהסוריט
רכילרקלנאטן רוח וכאשר אטר חכם אהד 8לא נלה אדם טעולםסורי
והאשטתיו אבלהאשמתי אתעצמימפני שהיהלבי טתרצהלהכילו נעת שהפקדתיו
בלבו ואמרסודךאסירך בעורה מכוסה בלבך ואם תגלהו ימשול בך( :יד)כאין
תחם6ח יפל עם ותשועה ברוב יועץ .הכתו' אומר(לעיל א' ה') ונטן תחבולות
יקהואוטר(לקטןכ'י"ח)כי בתחבולוה תעשה לך מלחטה לכךצריכים הם אנשי
הטלחטהשיהיוגדוליםחקרילב ומחשבותותחבולות להזהר מאויביהם אם יתחכמו
כיבאין תהגולותיפל  ,ayותשועהברוביועץכינרונ הדעתיעטור הדברעלנכון
ישאוויוזנובענין עדשיוצבנו לאורכלתעלומה.ואני מפלש ברב מבז'( 4אסתר
כ
א
י'ה')עלכל רבביתוכי השריםהגדוליםהםבעלי העצה ותשועה כעצתם(:ט0רע
ירועכי ערבזר המונא תוקעים נופח .רעירועטנז' (תהליםב' ט') תרועם בשנפ
ברזלופעםשנרישברהעורב !ר שאיטמכירנו ושונאתוקעיםועורבי טשאות בופח
ושאק .ונפ' ב"ש 6א"ריצחקטאידכתיברעירוע כי ערבזר רעה אחר רעה תבוא
גריםולערבי שלציוןולהתוקע עצטולדבר הלכה ,וביאורהעמן שמפרשים
למק
נב
ער
*זרבשניעניניםטעניןערבותI1DDוערבותמצותכי כל ישראלערבים זהלזה
כי
בטצות והטקכל גרים מוסיףעל ישראל ערבות נריםשקשי! לישראל כספחת לעור
של מקראושל
תה פעםכ
י ערבזרכי הגרי.ם הםזרים לישראל,ערבות t~bb
י
ש
ו
ש
פ
כ
צען שם המקוםשהיו ממחים הלוהותובעים הערבותוקע עצמו בדבר הלכה שאוטר
אשנה ולא אעשהואקגל שכרהלימודשאפילו שכרלימודאיןלו שנאסר ולמדתם
ועשיהם 8כל שישנו בעשייה ישנו בלמידהאפי' הוא מלמד אחרים שהםעושים ,ד"א
תוקע עצטו בדבר הלכה ואית שזאפ לנרולש מסט :מפז) אשתחן תתטוך בבור
ועריריםיתמכועושר .אשתחן פעמו אשה משכלתכי שכל פוכ סקחן (לקט!י"ג
פייס ומספרשלמהע"המדתהשתוסכת וסוטכתהכנורשכל מגמתה לעשותהוםויושר
שהו 44הכבוד האטיתי אבלהעריצים יטטטויתטכו עושר שחושבים שנעושרמגיעים
שייראו מהם כל הבריותויערצומנזקיהם .ורש"י  strtפי'על כנסת ישראל וקראה
אשת חן שהיא תומכת כנוד השם ותורתו אבלעריצינויםבני עשויתמכו עושר
לטפת סטון בגזל ותרמית :לז) טטל נפשו איש חפר ועוכר שארו אכזרי.
קרי"אי כלע"זוי"א אשופרי"ן 8כלומרגומל נפשוותוסך אותה נהסדו וטשלימה
ער שנת כ"5ח 3תרגוםפריע פבתא*פשיה גברא חסירא ודמובר ששטיהאכיש,
טמל ממרת(תהליםי"גו') נמלעליוי"ם כמו (בראשית כ"א ח') וינדל הילדויגמל
תפשוטנ!' (מלכים ב פ' פ" 0אםיש את נפשכם והפעם שכלמי שטמל תאותו
1סיחרהפנינים שער הסתרת הסוד 2 .שם 8 .שט ובדפוסתיניציא ש"1ששיי קצת

להוי

שעף לשון4 .גכ"י טגז' ברב,6 .במות ק"ט ע"ב 6 .מנת הש"ס שם להכתת ברבריםה' א':
ולמותם אותם הטמרתם 7 .naeYSבלשון ספרד cruelדהייט 8 .gr~nsamעיי מבוא9 .נ"ל
' כ'ץ הבש בכלהאלי קברועי' פירוש הרב לד"א פ"ה ט' ע"ד.
ובכונתועל תקרא איהי
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טהפיקהכגמולטהלבהווו נקרא איש חסד ,ס"טהגמילהההיאתהיה עלקוהיושר
לאיותרטדאי למטףעצמוולהרעיב אתגופוכי העושה[כן]יפסדו כחות נפשווזה
פעפועוכרשארו ונפשואכזריואומ' בתלמוד ידושלמי' לאדיך טהשאטרה דגרה
אלא שאתה אוסר עליך דברים המותרים ובמיר (כטיבר ו' י"א) וכפרעליו מאשר
חפאעל הנפשוכן אז"ל2עתיד הארםלית! אתהדיןעל מה שראועיניוואינואוכל
ממט ובכל הדברים ילך על קו האמצעיוהרי זה טשונח .וי"מ נפשו ושארו הוא
לקרובווגואלושאין  6להתעלם מהם וגומל אותם פונות איש חסדועוכר אותם
אכזרי שאםעלקרובו איט מרחם כ"שעלהרחוקיםאיןזה אלאמהאכזריותשישבו:
(קץ) רשע קושה פעולת שקרוזורע צדקה שכראמת.שקרמגו'(שמואלאיכייהכ"א)
אך לשקר שטרתיכסו לחנם ,שכר מגז' (דבריםכיידפייו)כיוסו תתן שכרונ]1428
ופעם הפסוקכי הרשעעושה פעולת שקר וחנם בהבל בא ובחשךילךוזורע צדקה
שכרוונסותן מאתהמקום אדםאוכלפירותבעולם הוהוהקרןנקימתלו]לעולםהנא.
[פ"א] רשע עושהפעולת שקר שהקב"ה ברא את הארם ישר אלא שהאדם בקש
חשנוטת רבים 8נמצאכלרשע עושה פעולת שקרוזורע צרקהשכראמתע"ר(לקטן
כ"נ כ"א) להשיב אמרים אמתלשולהיך.ובבר' רנ'* אמר רשע עושהפעולת שקר
ןה נטרוד שפעלכל שקרוזורע צרקה זה אברהם כדכתי' (בראשיתיזחי"ס) ושמרו
דרך ה' לעשות צדקה ומשפט ,שכר אמת (שם פ"ו א') אל תירא אנרם אנכיטגן
י ישלופר' והיה 6הוא
לך שכרך וגרבה מאור ע"כ .ואוטר בצדקה לשון זורעכ
ורע בארץ 'מוציא מאה שערים כסו אטיתתו של צרקה כותבלהיים .וראב"ע8
כז
כ!
פ"כן כאשר שכר הצדקההוא אטתכן הצדקה בענור ההיים שישיטה בה והםחיי
הנפש(:יפ)כן צרקהלהיים ומרדף רעהלטותו .ממ'(במדנרכ"זו')כןבעת צלפחד
רוברותוכן תרגםל היכנאטן כעבר צדקתאלחיינפיר וררריףלבירואנסיר למוחא,
ונוכל לפרושעוד הפסוק ומרופפו כן צדקהלחייםומרדף רעהלמות כן,זיוומרדף
יונו תמימידרך.
נשיאת ו"ו ההושואה 8כמו זהכן זה:ןכ) תוענת ה' עלטי לבורצ
ם
י
כ
ל
ו
ה
ה
בררך
כיהספים עקלקלותםיוליכם ה' אתפועליהאון ואיטרי תטיסי דרך
ה'8עלכן בנרחך מעקשי לב תעשה את אשרברצון הנורא ותתקרבלתטימי דרך
כאשרירצה הבורא(:כא)ירליד לאינקהרע חרעצדיקים נמלט .תרנ' רמושיפ
יראעל חבריה לא סיזרכא rbבישתא .וראב"ע ו"ל 10פי'יר השם לנגריד הרשע
עלכן לאינקהרע .ורבינוסעדיה גאון ז"ל פי' בהפוךירליד שהוא טגז'(שמות
ל"רז') ונקה לאינקה רע וזרע צריקי' נמלפ לא יטלפצדיק עצת אלא גםורעו
ימלפ בצדקתוכדכתי'(שם)טצרחסדלאלפים".ורבינויונה ז"ל פ"אירלירמגזי
יאכלו
קרניאל א' כ') עשרירות שהואמענין חלק לחלק לאינקה רעכי
ובמרה שמרר הרשעכךמורדים  6ושעצדיקיםנמלפ.וישידלירלאינקה רעעל
שרוצההנמולעלמעשיומידלירלאינקהרעוהכיאיתאבויקרא רבה.'8ואני מפרש
ידלירסגו' לטסות פ' ג') הנהיר ה' הויה'ופעם הפסוקכי רשע הנקרארעלאינקה

ח"כח"

1סנהדרין פ"ז ח"א2 .ירושלמי סוף קדושין8 .לישנא רקרא בקהלת ז' כ"ט4 .פ'
 7קעת ששי בתרגום שלט8 .ע,,לעיל עד 68
והרי6 .ע ,,כמיוחם
מ"ר 6 .נראה
הערה 9 .6לשנא דקרא התהלםקכ"חמ' e~tp1א'10 .ע,,במיוחסלו11 .בפירושרס"גשלפניט
(סהר' באכרך  )66נטמא רק חביאור לזרעצדיקיםימלט,ועיי טמא12 .עז,בנרפס18 .פ'ל"ו.

שצ"י

*.
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מצחתתנופותעודזהמרברוזה באויאמרלאדיצרהי
ןאלאשבאהעליוצרה[אתרת]

שיל

עם הראשוןוזרעצדיקיםנמלפלאדייושימלפ
וישהעלנסןחציהפסוקהשני
בוא אלא גםזרעו ימלפ( :כב) נזם זהב באף שיר אשהיפה וסרת מעם .בתרג'
קדשי דרהכאבנחירי רחזירתא היכנא איתתא דשפיראוסרי פעטא ,ורצהלהוריעכי
היופיהאמיתי באדם הואכשרון המעשהולהיות מובפעם ודעתכייופי במראהבלא
טעשיםפונים הוא כנזם זהב באףסירעלכןיאותלכליפה תוארליפותמעשיוואז
יחופהוכלסי שטיטיפה תואר מעשיוייפוהוואמרויכי חכם אחד ראה אדם אחד
יפה תוארויפה מראה אטר אםיופי ספרוכלפיגלויו הואיפה באסת ואםיופי סתרו
פחותמיופינקויו הואכעור כאמת וראה מ"ש השםלשמואל(שמואל א'פ"זז') אל
י היפהלפעמים נקרא מאופ
תנא אל טראהוואל גבה קומתוונו'הרי נתבאר לךכ

והכעור לפעטים נקרא נחסר הכל כפי מעשיוומעשיךיקרבוך[וטעשיךירהקוך]2
ויומר הכתוב אשהיפהכי היופי נאה לנשים( :כ 0תאותצריקיםאך טוב ותקות
רשעיםעברה .פעם אך לטעפ(כלשוןהנו)[כל]התאוותרקתאוות[מעשה]הפוב'הפך
נפשרשעאותהרע(לקטן כ"אי') ,תקותרשעיםעברה להתעברולהתרעםבכני ארם:
(ננד)יש טפזראוסףעור והשךטיושר אךלמחסור .מיושרזה בלרנק"ה בלע"ז'
פיר'מנריבותמעניןיתהלך במשרים ~קמן כ"נ כ"א) ,פעם פסוק זה להזהירעל
הצדקה הצלעיקפץ [ ]1425אתירו טאחיוהאביוןכיהנותן טוסיףוהחושך טחפיר
וכנר אז"ל 6מלהמטון חטרוהמשיל ר'יופף גיקאפיליא* הצרקהליניקה כלזם!
שריוימק יונקמשרי אסו החלב מתרנה ננטלהתינוק[טן] החלב נצטמקו השדש.
ונתנחומא פר' ראהז טטשיל הצרקהלשער הראשוהזקן טסתפרין וטתוספיןאבל
נבות העינים שאינםמסתפרין אינםמתוספין וכן הרחל שהיאנגוזת מתוספת ולא
כןההזיר.ונכון לפר'ישטנז' (לעיל ח' כ"א) להנחיל אוהכייש והוא הטמון ופעם
הפסוקשטי שטחנתטיגונו נצדקהיוסף עוד אבל הכילי החושך טיושר 8לאריו
שאיפמוסיףאלא שמחסיר 8וזה פעם אך למחסור וכנר אז"ל 10הטבזבז לאיבזבז
יוהב מפוטש שיכוללבזבז נפעםראשונהננרפוטש טמפונו ומשםואילךחומש הריוח
ובתוספתא ברכות בסוף!י הללהזקןאומר בעת שטכנסיםפור ובעתשטפ,רים כנם
אםראית תורהעניבהעל ישראל והכל שמחים בההוי את ספור שנ'יש מפורונוסף
עור ואם ראית [שהתורה שכוחה] 12מישראל שאינם משגיחים כנס שנ' (תהליםקי"פ
קכ"ו) עת לעשות לה' הפרו תורתך ע"כ ,ונטס' בתרא !5כבר נתבארוריני צרקה:
(כרס WD3נונהתרושןומרוה גם הואיוראם.פירש"י ז"ל 16משביע אתהרעבים
נם הואישביעפוב .תרנום נפשיתאברכתאתדהןוט!רסאלף הואמוליף,תדושןמגז'
(תהל'כ"גה')דשנתנשמןראשי(ישעי'ל'כ"0והיהדשן IDW1וזהדעתהסתרגם טוויכן
שאז"ל '6קרבלגבי דהינא ואירהןוכןבלשון ערבקוריןלשמנים לירהן17וכן תרגם
י מקורו2 .עריות פ"ה מ"ז 3 .נראה שיש כאן ט"מ והגהתי ע"פ המיוחם
1לא צדעל
ע"ב6 .עיי מבוא
אבות

להראב"ע ותיבותכלומעשהנכספתי .ועי' משא" .כתעותט"ו
אפי' פרקי
פ"נ מ' י"ז הביאו בשם ממשלי משל7 .לא מצאתי בתנחומא .כבכ"י מעשר .הבכ"י
שמחזר 19 .כתומת גי ע"א11 .פ"ז ה' ב"ר 12 .כ"ה בתוספתא 18 .רף ה'14 .בכ"י
יורה15 .ברש"י שבירש שמשביע אתהעניים והיית הך 16 .שששת מ"ז ע"ב17 .צ"ל

אלארהאן חרא !צנ()94טף

