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Proverbs Chapter 9 ֵלי  ִמשְׁ

ְבָעה   ָחְכמֹות, ָבְנָתה ֵביָתּה;   א   .ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה שִׁ
1 Wisdom hath builded her house, she hath hewn 
out her seven pillars; 

ְבָחּה, ָמְסָכה ֵייָנּה;   ב ְלָחָנּה   ָטְבָחה טִׁ   .ַאף, ָעְרָכה שֻׁ
2 She hath prepared her meat, she hath mingled 
her wine; she hath also furnished her table. 

ְקָרא  ג   .ַגֵפי, ְמֹרֵמי ָקֶרת-ַעל    --ָשְלָחה ַנֲעֹרֶתיָה תִׁ
3 She hath sent forth her maidens, she calleth, 
upon the highest places of the city: 

י  ד ר ֵהָנה; -מִׁ י, ָיסֻׁ   .ֵלב, ָאְמָרה ּלֹו-ֲחַסר   ֶפתִׁ

4 'Whoso is thoughtless, let him turn in hither'; as 
for him that lacketh understanding, she saith to 
him: 

י;   ה י   ְלכּו, ַלֲחמּו ְבַלֲחמִׁ ן ָמָסְכתִׁ   .ּוְשתּו, ְבַייִׁ
5 'Come, eat of my bread, and drink of the wine 
which I have mingled. 

ְחיּו;   ו ם וִׁ ְזבּו ְפָתאיִׁ יָנה   עִׁ ְשרּו, ְבֶדֶרְך בִׁ   .ְואִׁ
6 Forsake all thoughtlessness, and live; and walk in 
the way of understanding. 

יַח ְלָרָשע מּומֹו   ֹלֵקַח לֹו ָקלֹון; --ֹיֵסר, ֵלץ  ז   .ּומֹוכִׁ

7 He that correcteth a scorner getteth to himself 
shame, and he that reproveth a wicked man, it 
becometh unto him a blot. 

ְשָנֶאָך; -תֹוַכח ֵלץ, ֶפן-ַאל  ח   .הֹוַכח ְלָחָכם, ְוֶיֱאָהֶבךָ    יִׁ
8 Reprove not a scorner, lest he hate thee; 
reprove a wise man, and he will love thee. 

יק, ְויֹוֶסף ֶלַקח   עֹוד; -ֵתן ְלָחָכם, ְוֶיְחַכם  ט   .הֹוַדע ְלַצדִׁ

9 Give to a wise man, and he will be yet wiser; 
teach a righteous man, and he will increase in 
learning. 

ְרַאת ה';   י ַּלת ָחְכָמה, יִׁ ים   ְתחִׁ יָנה ְוַדַעת ְקֹדשִׁ   .בִׁ

10 The fear of the LORD is the beginning of 
wisdom, and the knowledge of the All-holy is 
understanding. 

י  יא ְרבּו ָיֶמיָך; -כִׁ י, יִׁ ים   בִׁ יפּו ְּלָך, ְשנֹות ַחיִׁ   .ְויֹוסִׁ
11 For by me thy days shall be multiplied, and the 
years of thy life shall be increased. 

ם  יב ָשא   ָחַכְמָת, ָחַכְמָת ָּלְך; -אִׁ   .ְוַלְצָת, ְלַבְדָך תִׁ
12 If thou art wise, thou art wise for thyself; and if 
thou scornest, thou alone shalt bear it.' 

ָיה;   יג ילּות, ֹהמִׁ   .ָיְדָעה ָּמה-ְפַתיּות, ּוַבל   ֵאֶשת ְכסִׁ
13 The woman Folly is riotous; she is thoughtless, 
and knoweth nothing. 

ֵסא, ְמֹרֵמי ָקֶרת-ַעל    --ְוָיְשָבה, ְלֶפַתח ֵביָתּה  יד   .כִׁ
14 And she sitteth at the door of her house, on a 
seat in the high places of the city, 

ְקרֹא ְלֹעְבֵרי  טו ים, ֹאְרחֹוָתם   ָדֶרְך; -לִׁ   .ַהְמַיְשרִׁ
15 To call to them that pass by, who go right on 
their ways: 
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י  טז ר ֵהָנה; -מִׁ י, ָיסֻׁ   .ֵלב, ְוָאְמָרה ּלֹו-ַוֲחַסר   ֶפתִׁ

16 'Whoso is thoughtless, let him turn in hither'; 
and as for him that lacketh understanding, she 
saith to him: 

ְמָתקּו; -ַמיִׁם  יז ים יִׁ ְנָעם   ְגנּובִׁ ים יִׁ   .ְוֶלֶחם ְסָתרִׁ
17 'Stolen waters are sweet, and bread eaten in 
secret is pleasant.' 

ייָ -ְולֹא  יח ים ָשם; -ַדע, כִׁ ֶאיהָ    ְרָפאִׁ ְמֵקי ְשאֹול ְקרֻׁ   .ְבעִׁ

18 But he knoweth not that the shades are there; 
that her guests are in the depths of the nether-
world.  

 

 א סימן ט פרשה( בובר) משלי מדרש
 רקיעים משבעה שנחצבה. שבעה עמודיה חצבה. העולמות כל שקנתה התורה היא זו. ביתה בנתה חכמות[ א]

 .אדם לבני ונתנה
 כל העמיד כאילו לפני חשוב וחכמה תורה ולמד אדם זכה אם הוא ברוך הקדוש אמר. ביתה בנתה חכמות א"ד

 מתחלק לאו ואם, ארצות שבעה נוחל ומקיימה אדם זכה אם, ארצות שבעה אלו. שבעה עמודיה חצבה. כולו העולם

 . ארצות לשבע
   י"רש

 :העולם את הוא ברוך הקדוש בנה בחכמה - ביתה בנתה חכמות( א)
 במסכת לעצמו ספר הארון בנסוע ויהי בתורה שיש ספרים' ז א"ד, בראשית ימי שבעת - שבעה עמודיה חצבה

 :שבת
   עזרא אבן

 :צעדה בנות כמו - ביתה בנתה חכמות( א)
 לפרש ויתכן התיקון מן ובזולתה בחציבה העמודים השוואת על והטעם אבן מחוצבי מושאל לשון - עמודיה חצבה

 והוא הבית עמודי והם שבעה עמודיה חצבה טעם וזה שבע מחכמות ביתה בנתה שהחכמה להודיע חכמות שאמר

 שבע הם והעמודים החכמה עמודי שבעה עמודיה או נקבה לשון ובית ביתה בנתה חכמות למאמר הביאור

 והאמת לעצמו בוחר אחד וכל אחרים עניינים על השבעה אלה מפרשים ויש עליהם נכון החכמה שבית החכמות

 :דרכו יורה
   ג"רלב

 ושם הבינה להשגת קודמת החכמות השגת כי בחכמות ביתה בנתה התבונה הנה - ביתה בנתה חכמות(/ א/)

 הנה וקם צדיק יפול שבע כי כאמרו הרבוי על יאמר השבעה מספר כי רבות חכמות ל"ר שבעה עמודיה חצבה

 :הבינה עמודי שם החכמות
 :ותבונה מחכמות לאנשים ומשקה מאכל הכינה זה ואחר - טבחה טבחה
 :דבריה כלם שישמעו כדי העיר מרומי כנפי על ותקרא ואיש לאיש - נערותיה שלחה

 והכינותי מסכתי ביין ושתו בלחמי אכלו לכו: להשלימו ויבא שכל חסר ומי וחכמה מוסר לקנות - הנה יסור פתי מי

 :לכם
 לא סבה זו לאי החכם זה זכר והנה מדרגה אחר מדרגה זה אל להגיע בינה בדרך ודרכו וחיו פתאים דרך - עזבו

 על ילעיג הוא כי קלון לו לוקח הלץ האיש יוסר שהוא מי כי ואמר ולרשע ללץ לא ולסכל לפתי אם כי דברים אמרה

 :בעצמו לו שיש המומין לו שיש עליו יאמר הרשע כי מומו לוקח לרשע מוכיח שהוא ומי אותו המייסר החכם
 לו שתתן מה על בה עוד ויחכם חכמה דבר, עוד ויחכם לחכם תן ויאהבך לחכם תוכיח אך - ישנאך פן לץ תוכח אל

 כדי חכמה דבר לחכם תן נכון יותר והוא בזה ירצה או בה החקירה להשלים עליו יוסיף חכמתך מצד כי ממנה

 :החשובות במדות קנין שיוסיף
 הבינה אמרה פריה וזהו המלאכים עולם לדעת יתיישרו בבינה כי קדושים דעת תחלת היא והבינה החכמה - תחלת

 אשר החשובות המדות אל' יתיש בהם כי האחת סבות לשתי יהיה וזה חיים שנות לך ויוסיפו ימיך ירבו בי כי הנה

 רעות מהרבה ישמר הבינה מצד באדם יתקהאל ההשגחה דבקות מפני כי והשנית הרבה מרעות האדם שומרות

 :הנה ימיו על שיוסיף סבה יהיה וזה
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 :הנזק תשא לבדך לצת אם וכן לך הוא שהתועלת ל"ר - תשא לבדך ולצת לך חכמת חכמת אם
 אשת קרא והנה אליה שימשכו האנשים לפתות תאמר מה ידעה ובל הפתיות ואשת קולה מגבהת - כסילות אשת

 לא השכל כי הפתי גוף בפתיות ירצה ובזה בחכמה מהשתדל שכלו נמנע ולזה שלוה יבקש אשר הכסיל גוף כסילות

 כי לפתותם תאמר מה ידעה ובל הפתיות ואשת קולה מגבהת הכסילות שאשת בזה ירצה או לטוב אם כי יפותה

 :וערמה השתכלות שום לה אין
 :לשלימות חסרונה תחשב לסכלותם כי העיר - קרת מרומי כסא על ביתה לפתח וישבה
 :העיון בדרכי אורחותם' המישרי דרך לעוברי קרת ושם - לקרא

 :שכל וחסר הנה יסור פתי בכם - מי
 במזון שיזון לאדם יערב טוב יותר כי השכל מזון הוא אשר בעיון עצמו יטריח ולא עמה שיתחבר - לו ואמרה

 בסתר לאכלו שצריך מאחר האדם שיגנוב והלחם יותר ימתקו הגנובים המים ימתקו גנובים מים כי וזה האחרים

 בתענוגי שיתענג לשכל יותר ערב הוא כי האשה זאת תאמר וכן מביתו שיקח מהלחם מתוק ויותר לו ערב יותר הוא

 :החכמה קנין ויניח הגוף
 עמה יקנה לא כי והמות הקבר במעמקי ירדו וקרואיה בביתה ל"ר שם מתים כי לדבריה נפתה שהוא מי - ידע ולא

 הנה ממנו המגיעות' התועלו ואולם המקום בזה הספר מזה ביאורו שהגבלנו החלק זה דברי ביאור זה, החיים קנין

 ':ה הם
 התורה דברי כל את שיעשה זה עם לו יצטרך אך התורה יודע היותו לאדם יספיק שלא להודיע הוא' הא התועלת

 :לבך לוח על כתבם אצבעותיך על קשרם אמר ולזה י"הש שצוה כמו
 יובא טבח אל כשור פתאום אחריה הולך אמר ולזה התאוות אחר שימשך למי מהרע שיקרה מה להודיע הוא' הב

 :ביתה שאול דרכי הפילה חללים רבים
 :ותועלתם משיגיהם וקצת והתבונה החכמה מהות להודיע הוא' הג
 :ולצדיק לחכם יועיל אך מוסר מקבלים אינם כי ולרשע ללץ' התוכח יועיל שלא להודיע הוא' הד
 :והפתיות הכסילות מפני מהרע שיקרה מה להודיע הוא' הה

   דוד מצודת
 :לעצמה בית בנתה מהחכמות אחת כל - חכמות( א)

 :הרואה לעין הנחמד דבר והוא גמורה בהשוואה כזה זה המה וחצובים עמודים הרבה על בנויה - חצבה
   ם"מלבי

, דרכו ראשית קנני' ה ש"כמ החכמה י"ע נבנה העולם שבנין למעלה שאמר לענין שב, ביתה בנתה חכמות( א)

, ארץ יסד בחכמה' ה אמר שכן, שם ש"כמ העולם מבנין שמדבר בית יבנה בחכמה ש"כמ, לבית העולם בנין ומדמה

, היש אל האין מן ויצא הכללי הבית בנין נבנה שבו, ביתה את בנתה בראשית למעשה הראשון ביום שתכף ומצייר

 עמודי שהם ביומו א"כ העולם פרטי שיצאו מה שהוא, עמודיה חצבה ז"ואח, זרעים ששה לזורע משל ל"חז ש"כמ

 היו הבית ועמודי, בפועל ולא בכח והיה, ההיולי על ברפיון תולה באויר עמד הראשון בדבור שנבנה שהבית, הבית

 גם כי, חזקים עמודים על העולם בית נשתכלל ואז בזמנו תולדות הוציא א"שכ, בראשית ימי שבעת שהם, שבעה

 וישדד הצורך לעת' ה ינהיג שבו הפלאיית ההנהגה שהיא עליו נשען הגדול שהבית העקרי העמוד נברא בשבת

 שצייר הציור נגד) בחכמה יציין והנה, תבל עליהם שם אשר החכמה מעמודי זה וגם, במקומו ש"וכמ הטבע חקי

 .כי שנית זאת, עמודיו את כוננה והיא בית לה בנתה שהיא[ א, דברים' ג( כסילות באשת ז"אח
 

 ב סימן ט פרשה( בובר) משלי מדרש
 מה, מרדכי בימי לישראל צער שהגיע שבשעה, המלכה אסתר זו אבהו' ר אמר. יינה מסכה טבחה טבחה[ ט, ב]

 לו שחלקה בעצמו סבור הרשע והיה, ביותר יין אותו ושכרה, הרשע ולהמן לאחשורוש סעודה התקינה, עשתה

. שלחנה ערכה אף. לעולם אומתה לה קנתה יין אותו ששכרה שמתוך מצודה לו שפרשה יודע היה לא והוא, כבוד

 המועדים שכל, ב"ובעוה הזה בעולם לה שקנתה טוב שם זה, זה ואי, הבא ובעולם הזה בעולם שלחן לה שערכה

 ט אסתר) היהודים מתוך יעברו לא האלה[ הפורים וימי שנאמר, לעולם בטלים אינם] הפורים וימי, בטלים עתידים

 ישראל בני על לכפר עולם לחקת לכם זאת והיתה שנאמר, לעולם בטל אינו הכפורים יום אף אלעזר' ר אמר(. כח

 (.לד טז ויקרא) בשנה אחת חטאתם מכל
 זה אלי וידבר שנאמר, הבא ובעולם הזה בעולם בה שעוסקים למי שלחן שעורכת התורה זו. שלחנה ערכה אף א"ד

 (.כב מא יחזקאל' )ה לפני אשר השלחן
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, משמשו היה תלמידו הגרסי יהושע' ור] האסורים בבית חבוש שהיה עקיבה' בר מעשה. שלחנה ערכה אף א"ד

 רבי עליך שלום ל"א, רבי עליך שלום ל"א, ביתו פתח על ועמד אליהו בא, לביתו והלך ממנו נפטר טוב יום ערב

 לבית שניהם הלכו מיד, האסורים בבית מת ע"שר לך להגיד ובאתי אני כהן ל"א, צריך אתה כלום ל"א, ומורי

 היו האסורים בבית שהיו העם וכל, ישן היה הסוהר בית ושר פתוח האסורים בית שער פתח ומצאו האסורים

, כך הגרסי יהושע' ר וכשראה, כתפיו על וטלו לטוב זכור אליהו נטפל מיד, ויצאו המטה על ע"ר את והשכיבו, ישנים

 שאין ושלום חס בני יהושע' ר דייך ל"א, במת לטמא אסור וכהן, כהן אליהו אני לי אמרת הלא רבי, לאליהו אמר

 שהגיעו כיון, קסרין של לטרפילון שהגיעו עד הלילה כל אותו מוליכין והיו, בתלמידיהם לא ואף בצדיקים טומאה

 את והשכיבו, ומנורה ושלחן וספסל כסא שם וראו, לפניהם המערה ונפתח, ירידות וירדו מעלות שלש עלו, לשם

 אשריכם ואמר פתח כך אליהו וכשראה, המנורה על הנר ודלקה, המערה נסתמה שיצאו וכיון, ויצאו המטה על ע"ר

, לבוא לעתיד עדן בגן מקום לכם ומשומר לכם וטמור שגנוז יםקאל יראי ואשריכם, תורה עמלי ואשריכם, צדיקים

 [.שלחנה ערכה אף נאמר לכך, מיתתך בשעת ערב מלון לך שנמצא ע"ר אשריך
 עזריה בן אלעזר' ר אמר, ומשמשו עומד עבדו טבי והיה, אצלו מסובין הזקנים שהיו גמליאל ברבן היה מעשה ועוד

 ישמעאל' ר אמר, משמשו ואני מוסב טבי שיהא הוא בדין הרשעים ובין הצדיקים/ בין... /לבניך שחייבת כנען לך אי

 את משמש גדול כהן מזה גדול מצינו טרפון' ר אמר. הכנענים את ששימש העולם גדול אברהם, מזה גדול מצינו

 ואתם, הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך של כבודו הנחתם גמליאל רבן להם אמר, הכפורים ביום ישראל

, הגשמים מוריד, החמה את מזריח, הרוחות משיב, עולמו ברא הוא ברוך הקדוש, ודם בשר של בכבודו עוסקים

, למה כך וכל([, ה כג תהלים) שלחן לפני תערך דכתיב, ]ואחד אחד לכל שלחן ועורך, צמחים מגדל, טללים מפריח

, תורה כבוד[ גדול] כמה וראה בוא נחמיה' ר אמר. שלחנה ערכה אף ואמר שלמה נתנבא לפיכך, תורה של בזכותה

 ויחכם לחכם תן[ ט] ד"הה, חכמתם על חכמה להם שמוספת אלא, שלחן להם עורכת שהיא לחכמים להם די לא

 לצדיק הודע: עוד ויחכם חכמה לו תן, תורה דברי עליו שחביבים חכם תלמיד ראית אם. לקח ויוסף לצדיק הודע עוד

 . יראה לו מוספת היא אף תורה דברי לשמוע נפשו משחית שהוא שמתוך. לקח ויוסף
   י"רש

 :חי לשתות ראוי שאינו חזק יין כמו במים מזגם - יינה מסכה טבחה טבחה( ב)
 :ויבש לח יצירת כל - שלחנה ערכה אף
   עזרא אבן

 מכוונים ושניהם' ולאופו ולטבחות לרקחות בישול לשון וגם טבחה כצאן נחשבנו זביחה לשון הוא - טבחה( ב)

 :לבישול ת"החי ובניקוד לזביחה ת"הטי בניקוד ערב מלשון
 :למזון כבישול לשתיה תיקונו וזהו עמו המים תערובת והוא מסוך יין מזוג יין וכן מזגה כמו - מסכה
   דוד מצודת

 :להקרואים להאכיל שלחנה ערכה ואף יינה ומזגה זבחים שחטה - טבחה( ב)
   ם"מלבי

 ומסכה והכן טבח שטבחה, כל ולעין בגלוי ונעשה טוב כל מלא לקרואיה הכינה אשר שהסעודה, טבחה טבחה( ב)

 החכמה דברי שכן, הלב לסעוד מאכל מיני כל כמכין אותה וידמה, הנפש מזון היא החכמה המליצה פ"וע, יינה

 שהיין, הבינה לדברי רומז היין ומסיכת, אותו המחרידים היצר ציורי שהם וסערות מרוחות ינוע בל הלב את יסעדו

 במיני שולחנה ערכה ואף, בינתו רוח ולהרחיב מדבר דבר להבין יוציאהו הבינה וכן אותו וינשא הלב את משמח

 :שבעולם ידיעות מיני כל שכולל הדעת על רומז שזה, סעודה עניני ויתר ממתקים
 

 ג פסוק ט פרק משלי י"רש
 :ואהרן משה א"ד, וחוה אדם - נערותיה שלחה( ג)

   עזרא אבן
 והטעם עיר תרגום קרת, מתחלפות ף"בומ אותיות כי גבי כמו - קרת מרומי גפי על תקרא נערותיה שלחה( ג)

  :הכל שישמעו כדי שבעיר הרמים במקומות תקרא' עמה גם והיא צד מכל נערותיה ששלחה
   דוד מצודת

 :למרחוק הקול להשמיע העיר מרום גבהי על נערותיה י"ע תקרא אחת כל - תקרא( ג)
   ם"מלבי



5 
 

 אל תבא לא החכמה כי, נערותיה י"ע רק, בעצמה המסובין את תקרא לא שהחכמה שלישית זאת, שלחה( ג)

 ידם ועל, ודור דור בכל תשלח אשר הנערות והם, והמורים והנביאים החכמים מפי לקבלו צריך רק מעצמו האדם

 :הסעודה אל להזמין קרת מרומי גפי על תקרא
 

 ד פסוק ט פרק משלי י"רש
 :ויחכם אותי וילמוד - הנה יסור פתי מי( ד)

   עזרא אבן
 ממקומו יסור כלומר הנה יסור ואמר לתיקונו תקוה ויש לגמרי הפחיתיות בו נקבעו לו אשר הוא הפתי - פתי מי( ד)

  :לב לחסר ואמרה קראה וכן כלומר לו ואמר לב חסר הנה ויבא
   דוד מצודת

 וכל מכל לב לחסר תקרא וכן הנה ויבוא ממקומו יסור מאכל להכין תבונה בו שאין פתי מי ותאמר - פתי מי( ד)

 :לו ותאמר
   ם"מלבי

 חקי השיג שלא דעת חסרון מפני הנפתה הוא והפתי, לב החסר ואת הפתי את גם מזמינים והם, פתי מי( ד)

 יצרו את לכבוש המושל כח לו שחסר רק החכמה חקי שיודע מי גם הוא לב והחסר, פותה כיונה והוא, החכמה

 .תאמר הפתי אל, לו ואמרה, החכמה חקי אל מתנגדות שהם הרעים וציוריו תאותיו על ולהתגבר
 

 ה פסוק ט פרק משלי י"רש
 :שמזגתי ביין - מסכתי ביין ושתו בלחמי לחמו לכו( ה)

   עזרא אבן
 כל הוי כמו וטעמם ובלחם בבשר והנותר כמו מסכתי ביין ת"בי וכן ם"מ מקום בלחמי ת"בי - בלחמי לחמו לכו( ה)

  :לסעודה מתוקן הכל כי למים לכו צמא
   דוד מצודת

 לומר מליצה ענין והוא אני מזגתי אשר היין ושתו בלחמי ואכלו הנה בואו עצמיכם משל לכם אין אם - לחמו לכו( ה)

 ללמוד הרוצה כל ואומרת מכרזת וכאלו בה לההוגים דעת וחוננת עינים מאירת נחמדת היא התורה חכמת הלא

 :דעה אשכילו אני משכל לבו צפון ואם וילמוד יבוא
   ם"מלבי

 לתת ש"כמ בלבו ערמימות תכניס החכמה כי, הפתיות דרך יעזוב שבזה החכמה חקי שיקבל, בלחמי לחמו לכו( ה)

 כח י"ע החכמה דברי עומק להבין צריך שהוא, מסכתי ביין שתו תאמר לב החסר ואל, ש"כמש ערמה לפתאים

 .כ"ועי, בלחמי לחמו לכו תאמר הפתי שאל ומפרש. ליין שנמשל הבינה

 

 ו פסוק ט פרק משלי י"רש
 :הפתיות דרך את - וחיו פתאים עזבו( ו)

 (:כג איוב) רגלי אחזה באשורו כמו פעם לשון - ואשרו
   עזרא אבן

 פתי תאהבו כמו הפתיות שם קבוץ א"פ, אלי וסורו הפתאים עזבו וטעמו הפתיות לבעלי תאר - פתאים עזבו( ו)

 דרכיכם עזבו להם שאומר הפתאים לנכח החכמה דברי שהוא לפרש עוד ויתכן המרי כבית מרי תהי אל כדרך שבא

 :יםקאל אנכי כי ודעו הרפו כדרך ותחיו פתאים
 :אשורי כונן מן פועל - ואשרו
 :עמודים' השבע על הבנוי' ובית החכמות היא בינה ודרך - בינה בדרך

   דוד מצודת
 :בינה בדרך מעתה וצעדו ותחיו דרכיכם עזבו פתאים אתם לזאת - עזבו( ו)

   ם"מלבי
 ואשרו שהוא מסכתי ביין שתו תאמר לב החסר ואל, הפתיות את יעזב החכמה לחם י"שע, וחיו פתאים עזבו( ו)

 כ"ועי, הבינה של זה בדרך הנפש אושר תמצאו ואז החכמה דברי בעומק שתתבוננו הבינה הוא שהיין, בינה בדרך

 :והטוב האושר אל התאוה מיצר תסורו
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 ז פסוק ט פרק משלי י"רש
 המסיתים עם לדבר שאסור אזהרה היא זו לו שומע ואינו מחרפו שזה למוכיח הוא מום - מומו לרשע ומוכיח( ז)

 :ולקרבם להוכיחם אפילו הישרה מדרך
   עזרא אבן

 ':לתקונ תקוה שאין' המעוותי מן הוא הלץ כי לעצמו ל"ר - קלון לו לוקח לץ יוסר( ז)
 המוכיח ישנא והרשע המיסר ישנא הלץ והטעם קלון לו הלוקח עם ענין כפל והוא למיסר חוזר - מומו לרשע ומוכיח

 לרשע ומוכיח לץ יוסר אמר וכאילו לעצמו מומו לרשע חוזר א"פ, ובזויים' מכוערי דברים ואומרים קלונם ומגלים

 אדם שיוכיחו רוצה ואינו במומו מכיר עצמו שהוא או בעיניו נכוחים מעשיו כל הרשע כי וטעמו קלון לו ליקח במומו

 שמיסרו היוסר כי קלון לו לוקח מיסר כשהוא ולצנות שחוק ומראה מתלוצץ כשהמיסר לץ יוסר לפרש עוד ויתכן

 היה ואילו יחרפהו הרשע כי קלון לו לוקח מומו לו ומגלה לרשע מוכיח וכן יחרפהו ולכן ולבשתו לחרפתו ומוכיחו

 :ליצנות דרך ולא מוסר דרך לו ואומר הואיל מחרפהו היה לא צדיק
   דוד מצודת

 ויבזהו בו יתלוצץ כי קלון לעצמו לוקח הלץ את המוכיח כי אוכיח לא הרשע ואת הלץ את אבל ל"ר - לץ יוסר( ז)

 :עמהם עסק לי אין ולזה בכבודו ויפגום כמוני אתה אף לו/ ישיב/ ישוב כי עצמו על מום מביא לרשע והמוכיח
   ם"מלבי

 לקריאת ישמעו לא שהם, והרשעים להלצים לא, לב וחסר להפתי רק יקראו לא החכמה שנערות מפרש, יוסר( ז)

 י"ע היא והתוכחה העונש יראת י"ע הוא שהמוסר, לתוכחת מוסר בין הבדל ויש, קלון לו לוקח לץ יוסר כי, החכמה

, הדעת מופתי עליה שאין מפני החכמה חקי על יתלוצץ רק, השכל ראיות על יתלוצץ לא והלץ, וראיותיו השכל וכוח

, ומענשו' מה לירא וצריך' מה נתונה שהיא מפני לקבלה שצריך, חכמה מוסר שהיא' ה יראת על היא סמיכתה ועקר

 לו יברר לא אם לץ יוסר ש"וז, השכל מופת ז"ע יש שלא אחר, הלץ יקבל לא וזה, דעת ראשית' ה יראת ש"וכמ

 שמרשיע הרשע אמנם, מומו לרשע ומוכיח, ויבזהו עליו יתלוצץ כי קלון לו לוקח, השכל וראיות התוכחה פ"ע הדבר

 כי שבו במומין יבזהו, מומו( לו לוקח) השכל בראיות לו שמוכיח ואף, השכל לתוכחת גם ישמע לא הוא, במזיד

 :מום שהוא רשע בשם אותו יקרא
 

 ח פסוק ט פרק משלי עזרא אבן
 עצמו מחזיק ואין מדותיו בתיקון חפץ הוא כי ויאהבך לחכם הוכח, בעיניו חכם הוא כי - ישנאך פן לץ תוכח אל( ח)

  :הפכים שני והם חכם
   דוד מצודת

 :לפניו ישרה ודרכו בעיניו חכם הוא כי - ישנאך פן( ח)
 :אדם מכל ולומד מדותיו בתקון חפץ הוא כי - ויאהבך

   ם"מלבי
 יוכל לא כי, השכל ווכוח ראיות י"ע המוכיחו את לא אותו היוסר את רק ומבזה מקלה אינו שהלץ והגם, אל( ח)

 לץ יאהב לא( ב"י ו"ט) לקמן ש"וכמ, השכל תוכחת את גם אוהב אינו ז"בכ, השכל מן המבורר דבר על להתלוצץ

 לץ תוכח אל שגם העצה כ"וא, השכל בראיות עמו יתוכחו שלא החכמים מן עצמו וימנע, ילך לא חכמים אל לו הוכיח

 זה בעבור אותך ישנא, התוכחה את אוהב שאינו אחר, ישנאך פן, אותך יקלה שלא שגם, ווכוח השכל בתוכחת אף

 החכמה שנערות יאמר ז"ועפ, התוכחה את אוהב הוא כי יאהבך הוא כי, ותוכיחו תתוכח עמו לחכם הוכח אמנם

, המשתה מקרואי להיות החכמים אל גם יקראו הם, החכמה לסעודת לב החסר ואת הפתי את להזמין נשלחו אשר

 .ז"בכ, אותם ויודעים החכמה חקי קבלו כבר שהחכמים והגם
 

 ט פסוק ט פרק משלי י"רש
 בראשית/ שם' )וגו הבהמה מכל ויקח וכשיצא( ו בראשית' )וגו הטהורה הבהמה מכל לנח נאמר אגדה ומדרש( ה

 :מהן לו שאקריב' שרצ אלא באלו להרבות הוא ברוך הקדוש ראה מה אמר'/( ח
 :חכמה - לצדיק הודע
 :שמועתו ועל מדעתו - לקח יוסף והוא
   עזרא אבן

 יוסף הצדיק וכן לו שיותן במה מעצמו יחכם החכם כי והטעם הכסיל על החכם יתרון לבאר הוסיף - לחכם תן( ט)

 :ענין כפל והוא יודיעוהו אשר על לקח
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   דוד מצודת
 :יותר עוד מדעתו ויחכם חכמה דברי לו אמור ל"ר - לחכם תן( ט)

 :הצדק משמרת - לצדיק הודע
 :למשמרת משמרת לעשות לימוד יוסיף מדעתו - לקח ויוסיף
   ם"מלבי

 ויוסיף החכמה חקי תמיד יקבל החכם גם, למצותיה קץ ואין מאד רחבה שהחכמה שאחר, עוד ויחכם לחכם תן( ט)

, בקבלה החכמה חקי כל קבל שהחכם, החכם ובין הצדיק בין הבדל ויש, לקח ויוסף לצדיק הודע, חכמתו על

 ש"וכמ, בהם השימוש רוב י"ע בחקיה הורגל, החכם כמו החכמה חקי כי ידע שלא הגם בצדק מתנהג והצדיק

 לכן, הלימוד פ"ע החקים כל למד לא הוא כי, החכמה חקי להודיע צריך ולו, מלמודה יותר תורה של שמושה גדולה

 החכמה בחקי כבר שהנהיג מ"ע ולקבל לקחת יוסיף והוא, עדיין ידע שלא בדבר הוא שההודעה, לצדיק הודע אמר

 :בהם והשימוש ההרגל פ"ע
 

 י סימן ט פרשה( בובר) משלי מדרש
 תלמוד בעלי אלו. בינה קדושים ודעת. כולו העולם לכל שיראתה התורה היא זו'. ה יראת חכמה תחלת[ יא - י]

 יהיב ודינא שנאמר, קדושים שנקראו השרת למלאכי דומין, בו שיש ודבר דבר כל ומבינים יושבין שהן שבשעה

 חפצי כל ואדירי המה בארץ אשר לקדושים שנאמר, קדושים שנקראו לחכמים ומנין(, ב"כ ז דניאל) עליונין לקדישי

 הוא ברוך הקדוש. ומצרים והמים וישראל הוא ברוך הקדוש: הם ואלו, אדירים נקראו ארבעה(. ג טז תהלים) בם

 שנאמר, מנין המים(. ג טז תהלים) בם חפצי כל ואדירי שנאמר, מנין ישראל(. ד צג תהלים' )ה במרום אדיר שנאמר

 והורידהו מצרים המון[ על( ]אל) נהה אדם בן שנאמר, מצרים(. ד צג תהלים) ים משברי אדירים רבים מים מקולות

 על, אדיר שנקרא הוא ברוך הקדוש יבא(, יח לב יחזקאל) בור יורדי אל תחתיות ארץ אל אדירים גוים ובנות אותה

 במים כעופרת צללו דכתיב אדירים שנקראו במים, אדירים שנקראו המצרים מן להפרע, אדירים שנקראו ישראל ידי

 (.י טו שמות) אדירים
. הוא ברוך הקדוש של חפצו שהם ישראל אלו א"ד. תורה של חפציה שיודעים חכמים אלו. בם חפצי כל ואדירי א"ד

 .תורה של במצותיה חפצים שהם ישראל אלו א"ד
' ר תנינן תמן. חפצם אעשה אני אף חפצי עושין שישראל זמן כל הוא ברוך הקדוש אמר, בם חפצי כל ואדירי א"ד

 מפני אחרים רצון שיבטל כדי, רצונו מפני רצונך בטל, כרצונו רצונך שיעשה כדי, כרצונך רצונו עשה אומר אליעזר

 לך מאריך הוא כן עשית אם(, יד כט'= א הימים דברי= א"דה) לך נתנו ומידך הכל ממך כי אומר דוד שכן, רצונך

 . חיים שנות לך ויוסיפו ימיך ירבו בי כי[ יא] שנאמר, שנים לך ומוסיף ימים
   י"רש

 :הבינה עיקר היא - קדושים ודעת', ה יראת חכמה תחלת( י)
   עזרא אבן

 ':ה יראת חכמה ראשית כטעם -' ה יראת חכמה תחלת( י)
' יקאל כי כאמרו יתברך השם על פירשוהו קדושים ודעת קדושים דעת הבינה ותחלת טעמו - בינה קדושים ודעת

 השכלים' מציאו השגת היא קדושים דעת לפרש ויתכן השם מציאות היא' הבינ תולדת תחלת כי והטעם' קדושי

 אין שאם וכמו העליונה המעלה למציאות יעלה וממנה הבינה עיקר מציאותם ידיעת כי כלם והרוחניות הנפרדים

 :בינה אין דעת אין אם כן חכמה אין יראה
   דוד מצודת

 :חכמה לידי מביאה היראה כי החכמה תחילת היא' ה יראת - תחלת( י)
 :בינה לידי מביא לו במותר עצמו לקדש - קדושים ודעת
   ם"מלבי

 שזה, בעצמה תקראם ולא החכמה אל ולהזמין לקרוא נערותיה תשלח מדוע מבאר עתה', ה יראת חכמה תחלת( י)

 היא ויסודה החכמה והתחלת, הלב לטבע מתנגדים שהם וגם, הדעת במופתי מעצמה תושג לא שהחכמה מפני

 יקבלו' ה מאת שייראו ידי ועל' ה בשם אותה שמודיעים והנביאים הדור חכמי מפי בקבלה אותה שיקבלו', ה יראת

 ברורה ידיעה לו שיהיה קדושים דעת לכלל האדם שיגיע אולם, בינה קדושים דעת ותחלת, נתנה אשר החכמה את

 חקי שקבלו שאחר, הבינה ידי על בא זה, דעת לכלל בה הגיעו אשר בארץ אשר הקדושים כמו החכמה בעניני

 לכלל בה יגיעו אז, בחכמה להתבונן והעמיקו' מה נתונים הם החכמה חקי כי עז בכל והאמינו' ה יראת י"ע החכמה

, תחלה לשון תפס ופה' ה יראת חכמה ראשית אמר הספר בתחלת והנה. ש"וכמש ומוסר חכמה לדעת ש"כמ, דעת
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 יש כי, עריסותיכם ראשית, דגנך ראשית כמו, הדבר בגוף קצת תופס שראשית, תחלה ובין ראשית בין הבדל ויש

 החכמה מן כ"ג והוא, החכמה מדרכי יחוייב שזה עצמו מצד' ה את לירא שהוא, החכמה מחקי כ"ג שהיא' ה יראת

 שלא ירא שהוא העונש יראת והיא, החכמה מחקי אינה' ה יראת ויש, שבה המובחר והחק הראשית שהיא רק

 החכמה חקי כפי ואינו, עצמו יראת היא זו ויראה, החכמה מחקי יסור בעת הטוב ממנו ימנע שלא או' ה יענישהו

 תועילהו היא כי, חכמה תחלת היא חכמה ראשית אינה זו שיראה הגם ז"ובכ, הרוממות יראת' ה את לירא שראוי

 קרת מרומי גפי על אותה והכריזו זו יראה קראו החכמה נערות שכן, עונש מיראת החכמה חקי ולשמוע להכנע

 הנערות יאמרו וכן, הטובה ומניעת העונש פחד מפני' ה ממצות ימרו בל שהזהירו הנביאים ובדברי התורה בספר

  .מפני, חקיה שישמרו החכמה שלוחי
 

 יא פסוק ט פרק משלי י"רש
 :ועושר פרנסה של הם חיים של שנים - חיים שנות לך ויוסיפו( יא)

   עזרא אבן
 :ימיך ירבו ובסבתי בגללי כמו בי כי וטעם הקוראה החכמה דברי - בי כי( יא)

 בגיא אותו ויקבור כמו הפעלים חסר לך ויוסיפו שטעם ויתכן הנזכרת ולדעת ליראה שחוזר פירשוהו - לך ויוסיפו

 :ימיך ואורך חייך היא כי כטעם חיים שנות יוסיפו הם כי והמוסרים החכמות פרטי על והטעם
   דוד מצודת

 ט"במעש תרבה הימים ברבות כי חיים שנות לך יוסיפו האלה והימים ימיך ירבו התורה עסק בעבור - בי כי( יא)

 :ב"בעוה חיים שנות בזה לך ויתוסף
   ם"מלבי

 וכבר, חיים שנות לו ויוסיפו הטובה ימי לו ירבו החכמה י"שע, הגמול אהבת מפני שזה, ימיך ירבו בי כי( יא)

 ':ב' ג למעלה זה פירשתי

 

 יב סימן ט פרשה( בובר) משלי מדרש
 בכל לעני אומר העשיר והיה, עני ואחד עשיר אחד אדם בני לשני משל. תשא לבדך ולצת לך חכמת חכמת אם[ יב]

 כל לך יש אפילו ואומר משיבו העני והיה, לי יש ופרדסים גנות כמה, לי יש וזהב כסף כמה, לי יש נכסים כמה יום

 בני להם ואומר לחכמים משיב הוא ברוך הקדוש כך, קנית לעצמך שקנית מה כל, הנאה ממנו לי אין, הזה העושר

 אם. לך חכמת חכמת אם דורש היה אליעזר' ר. לך חכמת חכמת אם נאמר לכך, קנית לעצמך חכמה שקנית י"אעפ

. חכמה לך שנתן לזה, לך חכמת חכמת אם שנאמר, חכמה לך שנתן ה"להקב משמח אתה כאלו בתורה חכמת

 .לאחרים ולא תשא לבדך ליצנות בדברי עצמך גדלת אם, תשא לבדך ולצת
 ואם, לך ליתן לו יש שכר הרבה, בתורה עמלת אם תנינן תמן. חכמים לתלמידי אמורה זה הרי, חכמת אם א"ד

 . כנגדך הרבה בטלים לך יש, התורה מן בטלת
   עזרא אבן

 :לו תתן מה תצדק אם כטעם - לך חכמת חכמת אם( יב)
 :חכמת הפך הוא - ולצת
 הכלים אל והלכת וצמית כמו ולצת ובא הקורא דעת על סמך כי העונש או העון תשא לבדך טעמו - תשא לבדך

 :זה וכן צמית ואם שטעמו
   דוד מצודת

 :לתועלת לך תהיה החכמה - לך חכמת( יב)
 :עונש תשא לבדך אתה באנשים תתלוצץ ואם - ולצת
   ם"מלבי

 על לצת אם ובהפך, החכמה י"ע הטוב תקבל שאתה לך וחכמת, לתועלתך הוא חכמת אם הלא כ"וא ל"ר, אם( יב)

 :הטוב ומניעת העונש יראת מפני החכמה מחקי לסור שלא האזהרה והיא העונש את תשא לבדך החכמה דברי
 

 יג סימן ט פרשה( בובר) משלי מדרש
 מתגאה זונה אשה כך, בסכלותו והומה מתגאה כסיל מה, זונה כאשה כסיל נמצא. הומיה כסילות אשת[ יד - יג]

, זנותה בסוף יהא מה יודעת אינה זונה אשה כך, סכלותו בסוף יהא מה יודע אינו הכסיל מה, בזנותה והומה

 .מה ידעה ובל פתיות הומיה כסילות אשת שנאמר
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 עמה שהחטיאה אלא עוד ולא, הוא ברוך הקדוש של צוויו על ועברה לנחש ששמעה חוה זהו' וגו כסילות אשת א"ד

 . ביתה לפתח וישבה[ יד] בתריה כתיב מה, הראשון לאדם
   עזרא אבן

 אלא אינו דבורה ופחיתות פתיות שעניינו המייתה כל כלומר פתיות הומיה כסילות בעלת - הומיה כסילות אשת( יג)

 פתיות ואשת אמר כאילו' לפ ויתכן הפירוש זה כנגד יעמוד פתיות שבמלת והרביע הומיה שבמלת והאתנח פתיות

 אשת אבל וסוררת הומיה כסילות אשת כי והטעם כמוהו ורבים למטה גם משמשת ואשת מלת כי מה ידעה ובל

 מאומה פירוש או מה עלי ויעבור כמו וחסר מה ידיעת לה שאין לפי מה ידעה ובל וזהו דעת מבלי אבל הומיה פתיות

 הוא כסיל כי קדם וכבר מההמיה ותסור תזהר שמא מעצמה תדע או מודיע לה וכשיש בלימה על מה חכמת כמו

 :לתיקונו תקוה יש אשר הוא ופתי לתיקונו תקוה אין אשר
   דוד מצודת

 :דעת בבלי ותהמה מאומה יודעת ואינה פתיות והיא בקולה תהמה סכלה אשה הנה - כסילות אשת( יג)
   ם"מלבי

 לפתות הומיה כסילות אשת גם זה לנגד כי אמר, לקחה נועם ואת החכמה דברי את שספר אחר, כסילות אשת( יג)

 אבל, פותה כיונה והוא, וערמה דעת בחסר הוא שהפתיות, הפתיות ובין הכסילות בין הבדל ויש, הכסילות אל

 יצר רק, גדול חכם לפעמים והוא החכמה חקי יודע והכסיל, תאותו המית בעבור החכמה מן הסר הוא הכסילות

 ויצרו התאוה המית י"ע הומיה שהיא רק ומבינה יודעת שהיא הומיה כסילות שאשת א"ועז, שולל מוליכהו תאותו

 :מאומה יודע אינו הפתי כי מה ידעה ובל הומיה פתיות אשת אבל, הרע

 

 יד פסוק ט פרק משלי עזרא אבן
 ביתה בנתה בחכמה שאמר מה כן ולא אחר ועתוד בית בנין מבלי לפורענות מוכנת - ביתה לפתח וישבה( יד)

 העדר הוא כי הכסילות כן ולא' והכנ עתוד צריכה החכמה כי והטעם שולחנה ערכה אף יינה מסכה טבחה טבחה

 :וההכנה העתוד
  :גפי על כמו והטעם הכסא לה יחס ולכן גאוה בדרך יבא הכסילות כי - קרת מרומי כסא על

   דוד מצודת
 :עליה דרך העוברים לראות - ביתה לפתח( יד)

 :למרחוק קולה להשמיע העיר במרום עומדת כסאה על - קרת מרומי
   ם"מלבי

 הגדול הבית מחריבי והם, באויר תלוי ביתם כי, עמודים על נכון בית בנו לא והפתיות הכסילות והנה, וישבה( יד)

 ריקה, ואושר טוב כל חסרה היא כי, ושלחן מסך ויין טבח הכינה לא והיא, החכמה עמודי על המכונן העולם שהוא

 יבואו הרעים וציוריה הכסילות כי, ביתה לפתח ישבה עצמה היא רק נערותיה תשלח לא והיא, הנפש מחמדי מכל

 הגויה כחות וכל הגויה במלכות כסא על היושבת היא כי, קרת במרומי כסא על יושבת והיא, האדם אל מעצמם

 מניעם ר"יצה ואין שקט היושבים על מליצה שהיא העיר ליושבי תקרא לא והיא, לעבדים לה והיו אחריה נמשכים

 .רק', ה מעבודת
 

 טו סימן ט פרשה( בובר) משלי מדרש
 ואינו ארחותיו שמיישר אשרי ואמרה לדורות תשובה שנתנה מלמד. אורחותם המישרים דרך לעוברי לקרוא[ טו]

 .אני שנתחייבתי כשם ונתחייב ארחותיו מיישר שאינו למי לו ואוי, אני שחטאתי כשם חוטא
, הוא ברוך הקדוש של רצונו שגנבתי, ממני ילמוד דעה שחסר מי כל. לו ואמרה לב וחסר הנה יסור פתי מי[ טו]

 . כלענה מרה ואחריתה שנאמר מרה היתה כ"ואח, לשעה מתוקה אותה ומצאתי, הראשון אדם של ודעתו
   עזרא אבן

 שכוונתה הטועים קרואי הפך להטעותם וכוונתה לתומם והולכים' אורחות' המישרי - דרך לעוברי לקרא( טו)

 :דרכם להישיר
   דוד מצודת

 שהנפש לומר מליצה ענין והיא' ה בדרכי מישור באורח ההולכים מהלכם דרך שם להעוברים - דרך לעוברי( טו)

 :העבירה ותענוג ערבות ומראה לעבירה תסית המתאווה
   ם"מלבי
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 ולא מדותיהם תקנו לא שעדיין ל"ר, בדרך הולכים רק, עיר אל עדיין הגיעו שלא אלה את, דרך לעוברי לקרא( טו)

 כל כי, והשיווי היושר אל אורחותם לישר שרוצים, אורחותם המישרים הנפש בדרכי עוברים והם, בדעתם התישבו

, דרך מני והתאות הרעים וציורים הכסילות תתעהו לא אם בטבעה היא ישרה האדם ונפש, ארחו לישר רוצה אדם

 ילכדוהו שבם הפרטיים בארחות יהיה והספק הטעות כי, המסתעפות הם והארחות הגדול הדרך הוא ודרך)

 (:ויעוותוהו האורבים
 

 טז פסוק ט פרק משלי י"רש
 :לו אמרה מה, הללו הדברים - לו ואמרה, לב חסר( טז)

   עזרא אבן
 עונג עוצם הרגשתם בחסרון להפליג כך בשם תקראם או סופם שם על נקראו רק כן קראתם לא - פתי מי( טז)

 :ערכה ידעו לא והם לקראם היא' שהוצרכ ועל עמה להם' המגיעי וההנאה
   דוד מצודת

 התורה ערבות מניעת כי חכמה אשכילו הנה ויבא ממקומו יסור מטובה נפשו המחסר הפתי הוא מי - פתי מי( טז)

 :לכסילות בעיניה תחשב
 :ש"במ ענין כפל והוא מטובה עצמו המונע לב החסר הוא מי - לב וחסר

 :לו תאמר וכן - לו ואמרה
   ם"מלבי

 אל קוראת כסילות ואשת הפתי אל קוראת פתיות שאשת, לב והחסר הפתי אל רק קוראת והיא, פתי מי( טז)

 .לו ואמרה, תאוותיו בעד לעצור המושל כח לו שאין מי שהוא, לב החסר
 

 יז סימן ט פרשה( בובר) משלי מדרש
  דכתיב מרה אחריתה שהיתה ומנין. ינעם סתרים ולחם ימתקו גנובים מים[ יז]

   י"רש
 שהיו ימתקו גנובים מים המצוה לענין אף= איש אשת= א"א כטעם פנויה ביאת טעם אין - ימתקו גנובים מים( יז)

 :בסתר ועושין בגלוי לעשות יראים
   עזרא אבן

 אחריו להוט היצר הנמנע וכל בסתר הנעשה והניאוף העברות על כנוי - ינעם סתרים ולחם ימתקו גנובים מים( יז)

 :לב והחסר הפתי לב יתפתה בזה כי והטעם יותר
   דוד מצודת

 אין ל"ר יונעם למאד הלא במסתר הנאכל גנוב ולחם גנובים משאינם ימתקו יותר גנובים מים הלא - גנובים מים( יז)

 :מהם עצמך מנעת כ"א ומדוע האיסור לטעם דומה ההיתר טעם
   ם"מלבי

 שהם יען, ולחם מים תמורתם לו ותתן לחיך ינעם אשר ובשר המתוק יין לו נותנת שאין הגם, ימתקו גנובים מים( יז)

 וכן, ממנו והוזהר ברשותו שאינו דבר בפיו ימתק האדם כי, כיין ימתקו ובטרחה באיסור לו שבאו גנובים מים

 :ובאיסור ובגניבה בהסתר שיעשה העבירה את לו תמתיק
 

 יח סימן ט פרשה( בובר) משלי מדרש
 ואינו, לשעה מתוק החטא ומצא איש אשת על בא אדם אפילו, קרואיה שאול בעמקי, שם רפאים כי ידע ולא[ יח]

 חוטא אדם אפילו. ינעם סתרים ולחם(. ד ה משלי) פיות כחרב חדה כלענה מרה ואחריתה דכתיב, מר שסופו יודע

 מעשיו ומגידין שהולכין, מקום בכל שומרים עמו שיש יודע ואינו, אותי שרואה מי אין ואומר בסתר איש אשת עם

 מן עצמו שמרחיק אדם אשרי דורש ישמעאל' ר היה מכאן', וגו שם רפאים כי ידע ולא שנאמר, הדין ליום ה"להקב

 אמר לפיכך, בוראו משמח בתורה מדבק כשאדם ללמדך, ובתורתו הוא ברוך הקדוש של בדרכיו ומדבק העבירה

 . שלמה
   עזרא אבן

 נשלם; לשאול רמז שם ומלת קרואיה שם שאול בעמקי שם מתים כי פתאום אחריה ההולך הפתי - ידע ולא( יח)

 :השני החלק; ומוסריה ואזהרותיה החכמה מעלת בספור הראשון החלק
   דוד מצודת
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 המיתה י"ע ונחלשו שנרפו המתים הם הרפאים מקום הוא שם כי לדעת לב נותן אין אחריה הנמשך - ידע ולא( יח)

 :ידה על למות מעותד הוא התאווה אחר הנמשך ל"ר
 :לה ובאים ממנה הקרואים ירדו הגיהנם בעומק - בעמקי

   ם"מלבי
 כי, שאול עמקי אל הוא הקרואים את תקרא שאליו והמקום, לנפש המות סם הוא כי, שם רפאים כי ידע ולא( יח)

 :לאבדון ותלך הנפש תכרת העבירה י"ע
 

 

 

 


