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 אאות
 ליה תצטריך דלא עד לאסיאאויר
 אבינו אברהם שאלמלא לצרה, תפלה אדם יקדיםטעים

 שריד ישראל של משונאיהם נשתייר לא לצרה תפלתו הקדים8ש
 תפלה אבינו אברהם הקדים ואיפתי נון. בן יהושע בימיופייט
 "וילך ב'(: י"ר )בראשית שנאמר אבותיו, מבית שנפשר כיוןלצרהז
 אמר ז אברהם שקרא קריאה ואיזו אל". בית ועד מנגבלמסעיו
 עתיד שהיה עכן מעשה אבינו אברהם יודע היה : עוזיאל בןיוסף

 עד ישראל של .משונאיהם ישתייר שלא בנבואתו וראהלעשות,
 ומה ! ענני ! העולמים רבון : ואמר ה' בשם קרא לפיכךאחד,
 ולא מעולם באורחותיך הלכו ולא זרמך ידעו שלא ותרןנחור
  ארץ, ויירשו יהיו בניהם ובני בניהם הרי - אבותם מגיתנפרדו
 בני הוי - צוויך על עברתי 51א אבי מבית שנפרדתיואני

 נכתבה כבר ! בני : הוא ברוך הקדוש לו אמר כייה?נתחייבו
 בן יאיר ושמו בלבד, אחד אלא מהם יותר שלא בניך עלגזירה
 לצרה תפלה שהקדמת ועכשיו יעקב, זרע זרעו את וארבהטנשה,
 שלא כדי בלבד, מנשה בן יאיר אלא מהם יהרנ 5אלפני,
 ש'(. י"ב )במששיה הנגבה' ונסוע הלוך אברהם "ויסע מיד ישראל,ישמד

 שהקבין במקום העי ובין אל בית בין בישראל נהרג לא.לטיבך



 סירא רבןאלפא*ב*תש*ט=*ש,

 *ף*! 1 )יהושע שנאמר מנשה, ןן יאיר אלא לצרה תפלהאברהם
 יומר לפסוק וראו* איש", כשלטי16'ו*שה העי אנשי מהםשייכו

 יאיר זה ? איש" 'וששה "כשלשים מהו אלא איש", וששה"שלשים
 כשראו לפיכך סנהדרין. שי נ1וששהל כשליאים ששקוק מנשהבן

 ואמרו: פניהם צל ונפלו נזדעזעו מנשה בן יאיר שנדוגישראל
 מיד 1 עלינו תהא מה לנו, אוי ן כנוהו בישרגל היה שלא לנואוי

 חפייה אדם יקדים ולכך למים". ויהי העם לבב "וימס א'( ז'ליהושע
 יזכור חוקי ליד* שתבא וכיון דורון, לו שגר לרופא ואףלצרה,

 לבקרך. וירצהטובותיך
 ~eas תצטריך ללא 9ר לאסיא אוקיר : סירא בן דאפרוהיינו

 באות
 וישום מיא אפי על שבקיה בר דלאנר
 ל8פ אותו, והלקה מדאי יותר בנך את מיסר הוילעפם

 אותך רודף הוא ואם אותו, עזוב הלקאה בו תועיל שלאתראה
 ומורה סורר בן לרשותו יכול אתה אין ואם לסקיו, אותוהוצא
 בן של בנו עוזיאל דברי - הדגים את ופרנס לנהר אותוזרק
 להרו* לאדם לו אפשר וכי : אומר עוזיאל בן יוסף אבי ;סירא
 יעזב ז הגון לו שאין בן לו שיש מי יעשה כיצד אלא ? בנואת

 כך ואחר יטביענון אלא יוציאנו לא לבזר שנפל ראה  ותםאותו,
 אבשלום שרדפו זמן שבכל דוד, שעשה כמו עליו, ויתאבליבכנו
 והוחזק לאבשלום הוא ברוך הקדוש שענשו עדעזבו,
 ואחר שהרגו מי שלח אלא פלטהו, לא דוד ואף באיה'לי-?ו
 יצ8 שהוא אדם בני יראו שלא כדי עליו, והתאבל אותו בכה%ה

 נכדו, עוזיאל בן יוסף כדברי סירא ובן*הירגו*

 אפף ע5 שבקיה בר דלא בר סירא: בן דאמרוהיינו-
 וישוט,גיא



משי 8יר* רבןאלפא--ביתא

 ,גאלת

 גרדיה 8י,8 או סב בין בחולקך יטפילגרסא
 פוצא אתה וא18ל1 פיוהפת, אלא אשה תשא לא5ש051

 היא ואפילו 5ן/ הגווה שאיבה אשה תשא ולא ערופה,אותה
 ירה - ממון לשם אשה חבושא שכל זהב, וכלי כתף בלילוב*אצ
 כי בגדו *בה' : :'( ה' נתיש, שנאפר כלה, והממון יצא וירחנכנס
 תאמר, שמא חרקיהם". את חדש יאכוף עתה ילדו נריםבנים

 ; בגדו* ,בה' נאמר כבר ש חוטא אינו ממון לשם אשהשהנושא
 נכסים ויקנה הם מיוחסיט ממנה שיוצאים שבנים תאפר,ושמא
 תאמר ושמא חלקיהם*; את חדש יאכיט ועתה נאפר כשר ?דואבה
 נכסיה תאמר ושפא  *הדש';  נאפר  כבר  הרי יא*לשז מריבהזען
 וחלקיהם". נאמר כבר הרי ז נכסיו ולא הוא ברוך הקדושיאבו
 טובי יום רואה אינו ממון לשם אשה חנו,ןא כי א5א 8או2ו5א
 לפ משוחררת ישא מיוחסת אשה לישא יכול אינו ואםעמה,
 לאחאב מאיזבל יותר לו קשה שהיא 9י על אף בהחגשואא
 יפה אותה יגרש לא ואם בעליהן, את ותאבדו קרח וויואוואו
 שנינו? שהרי לדין, אותו מוניסים אין שבשבילה לשיעשה,
 מעים, וחולי עציות, דקדוקי : , מ ואלו לדין, נכנסים איןארבשה
 לא נרשה ואם מגרשה. ואינו רעה אשה 5ו שיש ומי א(,והרשות
 שהעולם אלא עוד ולא אחריה, יו משחקת שעה שאין יפה,עשה

 - מגרשה. כשהוא לומחשיך
 - . נרדיףביש *י טב בין שחולקך דנפי5 נרמא : מירא בן דאמרוהחנו

 חייו אותו ותובעיו נושים 19 שי* מיא(



 8יר8 רבןאלפא-ביתא9

 דאא
 להלקאה ועוליפא לממצאה צריךדהבא
 מפנו תפסע ולא מדאי, יותר בנר את מיסר הוילעולם

 צריך הזהב מה עליו. יראתך שתהא כדי הלקאה, יוםבכל
 תורה דברי שתלפדנו כדי הלקאה, צריך הנער אף -הלקאה
 ולא ללחם רעב *לא : י"א( ה' )עמס שנאמר ללחם, דומיםשהם
 תלקה אם הזהב ומה הין דבר חת לשמוע אם כי למיםצמא
 לפיכך יפה, יצא יפה תלקנו אם הנעי אף יפה, מצהיב יפהאותו
 שאול היה לא שאלמלא עליו, יראתך שתהא כדי בנך אתהלקה
 כשאמר בנו יהונתן רודפתו היה שעה, בכל בניו את מלקה קישבן
 של איפתו שהיתד מתוך איא המרדות*, נעות *בן : 1'( כ' א' )שמואללו

 ליהונתן שאול מלקה שהיה ומנין לאביו. רדפו 5א עליושא1
 להכותו", עליו החנית את כגאול *ויטף 5"נ(: כ' א' )שמואו שנאמר זבנו

 עליו המלך ודוד יהונתן*. תמות מות "כי : מיד( י"ד א' )שמואווכתיב
 לפלכך אותם, מלקה היה ולא בניו את פיסר היה שלאהו51ום
 עליו אבשלום עמד ולפיכך אחותו, תמר עם ושכב אמנוןעמד
 ו'(: א' א' למלכים דכת*ב לבנו? דוד מיסר היה שלא ומניןיהרגו.
 היה לא אם אבינו אברהם ואף לאמר". מימיו אביו עצבו*ולא
 כשגרשו חותו הורג ישמעאל היה ביתו בבי ואת בניו אתמלקה
 : ה'( כ"ג ולראשית להם כשאמר אותו הורגים עבדיו והיומביתו,
 עליו יצחק והיה 1 להמור החמיר"-הדומים עם פה לכם*שבו
 היה אליעור ואף המזבח, גבי על כשנעקד לאביו הורגהשלום
 מעל כשגרשם אותו הורגים היו הפלגשים בני ואף שבועתו,מבטל
 י5 יראתו  שהיתה ומנין כלם. על יראתו שהיתה אלא בנו,יצחק
 אשר למען ידעתיו וכי : י-ט( "ח )בראשית שנאמר ? ביתו בני ועלבניו
 ולא בניך על יראתך תהא ולפיכך ביתו". ואת בניו אתיצוה
 מוסר". מנער תמנע "אל : י-ג( כ-ג )משיי שנאמר הלקאה, מהםתמנע

 1 להלבשת ושולימא לקמצאה צריך דהבא : סירא בן דאמרוהיינו



81 ס*ר8 דבןשיפא-ביתא

 האות
 תמנע לא מבתא מן וחולקך טנהוי
 אחרים, בעיני כן תהיה ואל בסתר, שמים ירא הוילעוים

 שלמה אמר שכך ! הוא שושה ויאמרו: ממך ילעיגו אדםשבני
 תרשע *אל : י-ו( ז' )קהית וכתיב הרבה", צדיק תהי "אל : ט"ו( ז')קהלת
 שאול כמו בינוני היה אלא ! הוא רשע לך: יאמרו שלאהרבה",
 יצתה אגג עי שחמל בשעה שניהם. נתקיימו ועליו ישראל,פלך
 עיר לנוב וכשיתיג ן הרבה צדיק תהי אך : לו ואמרה קולבה

 שהסיר וכשן ו הרבה תרשע אל : לו ואפרה קו5 בת יצתההכהנים
 תהי אע : לו ואפרה קול בת ענתה הידעונים ואת האובותאת
 לא בינוני שהיה בשביל שפא הרבה! תרשע אל לו: ואפרהיל בת ענתה למוריש אוב בעלת לאוה והלך וכיון הרבה!צדיק
 מבני איש היה עולא : א'( ינ' א' )שיוחס נאמר מבר הרי צויקזהיה

 כבר והלא במלכו", שאול שנה "בן וכתיב ממנו", טובישראל
 חטא טעם טעם שלא שנה, כבן - שנה בן אלא 1 בנים לוהיו

 מלך שנים ושתי : כלומר ישראלי על מלך שנים "ושתימימיו.
 חטא.ב5א

 1 תמנע לא טבתא מן וחולקך טב הוי סירא: בן דאמרובאנו

 ואות
 לדבוקיהם להון מי לבישא ליהמי
 השם אולתן שמלשינים מפני רשעים עם תדור אללצולם

 שבט בין ודר צדיק שהיה הגלעדי ביפתח הסתכל לך -התפה
 ואת בניהפ את כפרפים שהיו וראה אותה מרשיעים והיוחפרים,
 ראה בתו, נחש חהרב והלך כן עשה הוא ואף לבעל,בנותיהם
 ואיך כן nes 188 האף דמים, שפיכות ביניהם שהיתהאותם
 שש 884 ושש ח885 לתיקך אלף, ושנים  ארבעים מהםוהרז



 מירח דבןאיפא-ביתא85

 פזורות עטרותיו את מצאו מיי אוש וקברו שפת וכיוןייעורה,
 פלמד גלעד,, בערי קויקפי : ז,( י"ב למאיט שנאמר פא"פ,בכל

 ששמותיו ריאים שהיו וב*5שקום גילפו, ערי פכ5 עצפותיושנתורו
 אף איא ז רעדם בשפביפ נעטש ביפר זה וכי BnW. קיסריםהיו
 את והרג גפור, רשע אתאב ובאיה לפי נענש, היזרעאלינבות
 קולו. השופע כל והאפיאשכנו

 לדבוקיידעו להון עי לבישא ליה חי סירא: אמר1?155

 זשפררן
 משכח ואת ויבשתא מיא אפי על להמךערוק

 'ומיא בעףליה
 ראוי ותחא שיבא, מי לכל פרופ שיחנך יאילעולט

 ששו זקן באותו הסתכל - תחפה ואב עליר, שכינהשהשרה
 שולחנו שהיה ובשביל זרה, עבודה עובד שהוא עליו שאמרומיכה,
 כשיצאו הוא ברוך הקדוש זהחייהו זכה אדם, בני לכלפרוס
 לנפותכן זכה ואף משה, והחייהו מת שכבר לפי מפצרים,ישראל
 השיבו". אשר הנביא אל ה' דבר "ויהי : מ( י"ג א' )ט5אכיטשנאמר
 מהפיכת ונמלט ינבואה זכה א'ש'ל מקיים שהיה בשביל לוטואף
 : אומרים ויש קייה* שתיה אבילה סימן: ז א,ש'ל מאיפדום.
 שיבא. מי לכללינה

 : יום בכל מיפתו והיה בן לו שהיה אחד באדםמעשה
 האיש פת לנמים ! יומיא בסוף ליה מוכח ואת במיא לחמךזרוק
 במיא! לחמך זרוק אביו: שצוהו מה זוכר נער אותו והיהההוא,
 לו נזדמן אחת ופעם לים. זורק והיה יום בכל להם נוטלהיה
 לחמך זרוק אבי, צוני כך : לו אמר כזקן, לברכה זכרונואייהו
 על לחכך "קולה : א'( ט.ו )קהלת למדך 5א והלא : לו אמר !במיא
 להאכל יכול הלחפ אין מה למלח, דומה והלחם הפים"ופני



;*8 8*י8 ינן8ל*א*ניתא

 פ5חביא
- 

 נוטל היה מיד לחם. בלא מתקיים העולם אין כך
 והיה במים. הפה זורק והיה לנהר הולך והיה להם, פת יום*כל
 כך עה*ה והיה הפת. אוכל והיה מקום באותו מזוטן אתךדג
 דגים חביריו טצער והיה ביותר, דג אותו שגדל עד יוםבכל

 לויתן אצל ובאו שבים הדגים כל שנתקבצו עד טקום,שבאותו
 לנו ואין הרבה וגדל אחד דג בכאן יש ! אדונינו 15:ואמרו
 מיד יותר. או עשרים יום בכל ממנו אוכל בכחו וגם עטו,היים
 אחר שליח שלח ועוד ואכלו דג אליו שלח בשבילו, לויתןשלח
 כל גדלת מקום זה באי : לו ואמר אצלו לויתן שבא עדואכלו,
 בים עומדים הילו וכי 15: אמר הים. בשפת לו: ואמרכדו
 הן! 5ו: אמר ז כך הים בשפת גדלת ואתה כך, גדליםואהנפ
 אוכלה ואני לחם, פת יום בכל לי שמביא אחד אדם שיומפני
 שלשים, ובערב דגים עשרים בבוקר אוכל יאני ובצהרימובבוקר
 שהם מפנ" : לו אמר ז חביריך אוכי אתה פה מפני : יואטר
 לא *ומבורך : ז'( ג"ח משעיה נאמר ועליהם אוכלם, ואני אצליבאים

 למחר: לו: אמר לפניו אדם אותו והבא יך יו: אפרתתעלם'.
 לבוא, נוהג נער אותו שהיה במקום וחפר דג אותו חלךמיד
 למחר החפירה. לתוך פיו דג אותו והכניס מחילה, ששועשה
 במים. ונפל מקום אותו על יעמוד ורצה כמנהגו נער אותובא
 אמר לויתן, אצל והביאו בים והכניסו ובלעו פיו את הדגפתח
 בפימש להמך שזרקת ראית פה בניו לו: אמרלויתן. שי בפיו ונפל ד4 אותו של מפיו ויצא הקיאו, ! אותו הקא :לו

 לחמך ששלח מנעורי: אבי שלמרנ* ספני לו:אמר
 ונשקו מפיו הוציאו ? לויתן עשה טה המימי. פניעל

 שלש על וזרקו כלה, התורה וכל לשוגות שבעיםולמדו
 שיא אחד במקום ונפל יבשה, ועד טים פרסאותמאות
 עורבים שני וראת עיניו נשא עיף וכשנפל אדמן בני בודרכו

 אדם תראה ! אבי : לאביו אומר אהד והיה עליו,פורחים
 יודע איני : ואופר פשיב האב והיה ש פת או חי הוא אםזזך
 שיח eae* שמאוח ש38י עני עשו אח שמכל 58ל : אפר 1גג*



 *יר" רבןאל8א*ב'תא%
 הבן אק שוח 69א תרד, לא ! בני : לו אומר האב וץה ! אדםבבי
 היה האיש ואותו ירד. 5יד ! עיניו את לאוכל ארד אופר:היה
 פשם פיד מצחו על וכשירד זה, עם זה מדברים שהיו מהמבין
 : ואמר לאביו, עורב אותו צעק מיד ברגליו. אותו ואחזידיו
 כיון , קום אוכל לא בידי ה' שנתנני יודע הוי ! אבי 1אבי

 צעק ן בני על לי אוי : יאמר ובוכה צועק היה אביו,ששפע
 לשוני, שתבין רצון יהי בני, חת עזוב ! אדם בן אתה :ואמר
 עזב סיד 1 ישראל מלך שלמה גנז שם ותמצא תחתך, וחפורקום
 ופרגליות, *ובות אבנים שלמה, גנז שם ופצא תחתיו, וחפר בנו,את
 ובניו. הוא שנתעשרעד

 מי 5כ5 ושולחנך להפך פרוש י סירם בן אמרועליו
 תתן.שנבא

 האות
 חיתר ולא אובם לא ? אובם חמרחזית
 ותאחו. תתבדה שמא ! יודע איני : לימר לשונך למדלעולם

 לא לו: אמור פלוניתא? אבידה ראית : לך ויאמר אדם יבאאם
 ההיא. הסכנה מפני אותה, שתראה פי עד אף ןראיתי

 לו ובא הרבים רשות בדרך עומד שהיה אחד באדםמעשה

 : לו אמר ? לבן כלו אחד חמור בכאן ראית : לו ואמר אחדגוי
 זה באי : הגוי לו אמר שחורות. ואזניו לבן כלו חמורראיתי
 הדרד1 באותו הגוי הלך פלוני. בדרך לו: אמר ? הלךדרך
 ונבקשנ עפי לך יו: ואמר אצלו הגוי חזר החמור. מצאולא
 החמור מצאו ויא שניהם הלכו אותו. שנמצא עד ואתהאני
 הלך מיד אותו. גנבת שאתה שלי החמור לי תן לו:אמר

 דינרים, מאה ששוה לבן חמור לי זהגנב לו: ואמר העירלשלטון
 עליו טעז ועוד החמור, בשביל דיניים מאה השלטון ממנוגבה
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החפי על לי היתה אחת טלית לשלטץ: 7881 האפירבעי  גבה דינרים. מאתים בשלית צרורות והיו זהובים חפשיםשווה
 לשונך למד : מירא בן אמר לפיכך דינרים, פאית ארבע עדפפנו
 וככסף. כזהב שקול ויהוא ידעתי" "לאלופר

 מוטב, - דבריו את להפוך אדם יודע אם : עוזיאלואפר
 לא ואפרו: הרבה דבור חכמים פנעו לפיכך ישתוק. לאוואם

 שתיקה. בו שיש מי אלא טוב גוף ואין 1 משתיקה טוב לגוףמצאתי
 שור על תקנו כך ,-, החמן בשביל שתיקה תכפים שתקנו כמווכן
 ובצולם.  אבידה כל ועל יזומה ועל שהיצל

 , חיור ולא אוכם לא ש אוכפ חמור חזית :  סירא  בן ראפרוה~גו

 טאררן
 לך מטי לא ובישא תעביד לא לבישסב
 ואל אחד בדרר עמו תיר אל רשע אדם כשתראהלעולם

 הרתוע לעשו יעקב שעונה טובה שבהוביל כלל, טובה לותעזז
 : ה'( 5"1 )כראשית לששותיו ואמר הדורון אותו יעקב יוכששלח
 לו אמר יעקב", עבדך אמר כה לעשו לאדוני תאמרון"כה

 צעיר", יעבוד "ורב : כ'ו( נ-ח )בראשית אמרתי אני : הוא ברוךהקדוש
 אקיים אני ? עליך אדון אותו ועשית יעקב" "עבדך אמרתואתה
 בו תמשול ואתה הזה בעלם עליך ימשול והות דבריך,את

 וידוע גלוי ! עולם של רבונו : לפניו יעקב אטר הבת.לעולם
 כן אם הואו ברוך הקדוש לו אמר זה. דבר עשיתישמיראה
 של רבונו לפניו: אמר עמו. אחד בדרך תלך ואל לךחזור
 אמר ממנו. מתירא שאני מפני ממנו להפרד יכול איניעולם!
 בתורה ועסק היה גמור שצדיק לוט ומה : היא ברוך הקדושיו

 הימין ואם ואימינה השמאל "אם : ט'( י"4 )גראפיתיו אמר אלא אחד, בדרך עמו לילך אברהם רצה לא הכיאפילו
 ואשמאילה"~
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 יעקבש, עשה פה פמנוז תתפרד לא גפור רשע שזאפ אשקרעשו
 אדונ* נא *יעבור : י"ד( 45נ )בראשית שנאמר מפנו, ופתפרדהלך
 לדרכו עשו ההוא ביום. "וישב : ט*ז( 45נ ולראשית וכאיב  עבדו/יפני

 עליו, ואמרו סכותה". נסע .ויעקב "ע(: ל-ג )בראיית וכתיבשצירה*
 ולא בהפתו וכל מקנהו כל מתו אחד בדרך צפו ע1ה5ךשבשביל
 זקת. אברהם בזכות שנתה בת אחת כבשה אלא לונשתייר
 אגו יעקב', "צבדך לצשו שיאמרו לשלוחיו יעקב שאפר,בשביל
 כבשה אלא לו נשתייר שלא ומנין עשו. של יזרעו היוםעוביים
 איפסר וכי  סובנתי, עשה "ולמקנהו )צראשיהע*ני"ו(:  שנאמראפתע
 שמפני לען לומר אלא ? ואחד אחד לכל סוכה יעשות לאדםלו

 5ה עשה אותה אהבתו ומרוב אחת כבשה אלא לו נשתיירשלא
 בלילה. - ובאחרת ביום עומדת היתה אחת בסוכה סוכות,שתי

 בדרך עפו תלך שלא וכשם טובה, תעשה לא רצ לאדםולפיכך
 כלל. טובה לו תעשה 5א אףאהד

 עיניו נשא ישראל, לארץ הולך שהיה אחד באדםומעוסה
 האב והיה ביניהם, מריבה ונפלה ובנו, האב עורביפ שניוראה
 לך אמרתי שאני לדברי שומע אתה אין למה לבנו:אומר
 מתאוה שאתה ל* כשאמרת .בשוה, הולך שהיה האישבשביל
 את תאכוף ולא אצלו תרד ולא לך ואמרתי עיניו, אתלאכול
 אמרת ואתה מאד, הוא ערום האדם וכל הוא חי שמאעיניו
 וצעקת אותך, ולקה אבלו וירדת לדברי, שמעת ולא הוא,שמת
 בצעי לך שראיתי ובשביל עליך, חסיתי ואני גדולה צצקהאלי
 אינך אחרים בדברים וכן  ופראית, כמו הגנז לו הראיתיגדול
taleאיננו והבן העניה בא בנו את מיסר היה והעורב ליע 
 והרג בכעס, בנו על מהרה וקם מאד, עד עליו וכעס 5ו,שום*
 אשר מגל מתנחם האה חמתו ששכך ומאחר חפתו, ורוכךאאעו
 כאחיהו, בנו על ושמו בפיו עשב והביא מהרה ופרח לבנוןעשה
 שעשה פא פ5 רוותה חיה האיש ואותו ביחדי שניהםוהלכו
 שההא שית לדיתו. והלך ויתפנו העשב 1aw ונפל וחלךהעויב,
 8רי88י 64רים  ש8י וראה אחרה, פתם עיניו נ*88 במרו98קך
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 עמדה מיד אותה, והרגה חבירתה על האחת שנפלה עד י, עם9
 מה לראות במקומו יושב האיש ואותו בפריחה, החיההצפור
 שצשה כמו אותה תחיה אם הפתה, לחבירתה החיה הצפורתעשה
 הצפור את שראה עד שעות, שתי עד שם והמתין לבנו,העורב
 תה ה המונה הצפור על וא81ה ה בפ והעשב במהרה שבאתהחיה
 אותו שראה כיון ב'~לוה. ביחד והלכו באויר שתיהן ופרחואותה
 העשב זה ואטול אלך : אמר בעשבו הצפור שעשתה המעשההאיש
 הלך תעורב! מן שנטלתי האחר העשב כמו הוא אםואראה
 עומד אני פה : יאמר זה כמו זה שהיה וראה העשב אותוונטל
 בו ואחיה פעפים שתי בדוק שהוא כיון זה עשב אטול זבכאן
 אחד אריה ומצא בדרך הולך הוא ויהי ! ישראי שבארץהמתים
 זה על ואשים העשב מזה עכשיו אטול : אמר בדרך, שוכבמת

 ושמו העשב מן נטל מיד ! לאו ואם אחייחו אם ואראההאריה
 ואכל האיש את והרג האריה מיד וערד והתייהו, האריהעל

 האיש אותו על עומדים עורבים שני אותם והיו ששבע, עדממנו
 ( לרדתך הצשב שלקחת לך ווי :ואומרים

 לא ובישא תעביד, לא לביש סב פיראג בן ראפרוהיינו

 1 לךמטי

 יארת
 תמנע לא טיבותא מןידך

 אזנך תעלם ואל לעני, פרוטה מליתן ידך תמנע לאיעולם
 - לעני פרוסה מליתן ידו המונע שכל ותחנתו, זעקתומשמוע
 מנכסיו, אותו ומוריד טובה, לו מליתן ימנע חוא ברוך הקדושאף

 זוזים מה : לזוזים דומים שהנכסים מפני עניות, לידי אותוומביא
 המעלים וכ5 בעולם. שחוזרים הם גלגל הנכסים אף - גלגלהם
 לעני צדקה נוהו ואם יענה, ולא יקרא הוא גם דל מאקתעיניו



-

 מירא רבןאלפא"ביתאיח

 "רודף : כ"א( כ"א )מ*5י שנאמר צדקה, יו נותן הוא ברוךהקדוש
 שכל אלא עוד, ולא וכבוד". צדקה חיים ימצא והסדצדקה
 והקריב מזבח בנה כאלו הכתוב עליו מעלה לעני פרוטההנוצן
 שקלו נותן אדם - קיים המקדש שבית שבזמן למי קרנן,עליו

 - קיים המקדש בית לנו ואין עונותינו שגרמו וענשיו לו,ומתכפר
 פשעיו. כל על לו ומתכפר לעני צדקה נותןאדם

 מדותיו ודם בשר כמרות שאין וראה בוא יוסי: רביאמר
 דורון מביא אדם - ודם בשר מדות : הוא ברוך הקדוששל

 תאמר ואם ממנו, מקבלים אין ספק ממנו מקבלים ספקלמלך
 פני רואה אינו ספק המלך פני רואה ספק - ממנושמקבלים
 ספק רצינו עושה סדק - המלך פני שרואה תאמר ואםהמלך,
 בשלום יוצא ספק - רצונו לו עושה ואם רצונו, עושהאין
 שזבנותן כן, אינו הוא ברוך הקדוש אבס בשלום. יוצא איןוספק
 ? ט"ו( י"ו )תהלים שנאמר הוא, ברוך הקדוש של פניו רואה לעניצדקה
 תמונתך". בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק"אני

 היה ויום יום שבכל ישראל, מלך דוד על עליואמרו
 ולבתי כנסיות לבתי נכנס כשהיה כן וכמו לעני, צדקהנותן

 אשבעה פניך אחזה בצדק "אני : ואומר צדקה נותן היהמדרשות
 תמונתך".בהקיץ

 שהנותן לפי בדברים, לפייסו צריך לעני צדקהוהנותן
 כשחר יבקע ואז הן: ואלו ברכות, בשש מתברך לעניצדקה
 ה' וכבוד צדקך, לפניך והלך תצמח, מהרה וארוכתךאורך/
 מתוכך תסיר אם הנני, ויאמר תשוע יענה, וה' תקרא אזיאספך,
- ה-ט( ג"ח )ישעיה און" ודבר אצבע שלחמוטה  שש בכאן הרי 
 מתברך בדברים ומפייסו לעני צדקה שהנותן אמרו, ועודברכות.
 נענה ונפש לחמך, לרעב "ותפק הז: ואלו ביכות, עשרהבשלש
 תמיד, ה' ונחך בצהרים, ואפלתך אורך, בחושך וזרחתשביע,
 וכליוצא רוה, כגן והיית יחליץ, ועצמותיך נפשך, בצחצחותוהשניע
 דור מוסדי עולם, חרבות ממך ובנו מימיו, יכזבו לא אשרמים
 לשבת: נתיבות משובב פרץ, גודר לך וקורא תקומם,וודר
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 בדברים לפייסו צריך לעני צדקה הנותן כל . "( a*v נ-חאעיט
 טפשה יותר בסתר צדקה העושה שגדול מפני בסתר, 5ווזיתן
 יגורתי *כי י'ט(: ט' קוברים כתיב במשה שהרי השלום, עליורבינו
 י.ד(: 1יא )מ"5י כתיב בסתר לעני צדקה ובנותן והחמה", האףמפני
 המות, מלאך אלא כאן ש5 "אף" ואין אף", יכפה בסתר.מתן
 בסתר צדקה נותן היה עת שבכי הצדיק בבנימין מצינושכן

 המות מלאך ואף בצדקותיו, המות מלאך את שכפה מהליו,ונרפא
 שניו על 15 והוסיפו עליו, לשלוט יכול היה ולא מביתו,הלך

 קופה על ממונה היה הצדיק שבנימין מפני שגה, ושתיםעשרים
 רבי, לו: ואמרה בניה, ושבעה אחת אשה לו ובאתה צדקה,ש5

 אין ואם : לו אמרה ן כלום צדקה של בקופה אין : אמרפרנסי!
 משלו ופרנסה עמד מיד מתימן ובני אני הרי מפרנסניאתה
 מלאכי אמרו למות, ונטה הצדיק בנימין חלה שימיטבסתר.
 אמרת אתה ! עולם של רבונו : הוא ברוך הקדוש עפניהשרת
 כולו, העולם כל מקיים כאלו מישראל אחת נפש המקייםשכל
 צדקה להם ונתן בניה ושבעה האלמנה החיה הצדיק בנימיןוזה

 מלאכי רחמים עליו בקשו , ו מיתה בצער מצטער הוא הריבסתר
 שנים שנותיו על והוסיפו מיתה, של דינו גזר וקרעוהשרת,
 שנה.ועשרים

 : לו ושיאמר מעניותא, ולנחמו בדברים לפייסו צריך כיום,יו 5תת בידו שאין ומי צדקה, מליתן ידך תמנע אלולפיכך
  ומפייסו 15 ונותן ליחן בידו שיש מי וכל עליך! ירחםהמקום
 ומוסיפים חייו, יו ומאריכים ברכות, עשרה בשלש מתברךבדברים,

 והסיין גיהנם, של ומדינה משונה ממיתה ונצול שנותיו, על15
 ובעזי עצה ובעלי חכמה ובעלי צדקה, שנותנים זכרים בנים15

 ונצול שבעולם, המצות כל ומקיימים טובות, מדות ובשליתורה
 שפעם משחית, מיני ומכל המזיקים ומן העקרבים ומן הנחשיםמן
 מן באים עניים שני וראו בדרך ועוזיאל יוסף יוצאים היואחת
 בכאן רואה אני 1 עוזיאל יוסף: לו אמר ראשם, על ועציםההר
 רשוש היתה ולא עקרנו העצים ובתוך ראשו על ועציםנער



 שירא רבןאיפא-ביתאושא

 הדרך בזו יך יסו 15: ואמר לנער קרא אותו!יוק?ב,לנשוך
 יתום והיה הכנסת לבית עם* הלך אהד נער לת אמר !וקהו,שום
 יוצ אפר ביהד. עמי ואכל 5ו נתתי ומפתי לאכל לו היהולא

 המיתה! מן שנצלתאשריוי
Ufl,11תמנת לא טיבותא מן ידך מירא: בן דאמר 

 כ ת וא
 לה מטי מאי ידעה ולא לגיננא עלתאכלתא
 השמן גוזר .אם אלא דבר שום אדם יאמר VRלעתם
 בחופה ארוסתי עם אשב למחר : אומר שהיה אדםההוא

 : יהם אמר ! השם" יגזור "אם אמור : לו אמרו ! עמהואדבק
 ! בחופתי למחר אריסתי עם אשב יגזור-אני לא אם יגזוראם

  ובלילה היום, כל עמה וישב לחופה ארוסתו עם נכנס עשה.וכך
  שניהם. מתו ארוסתו עם שיוקק וקורם  למפה,  שניהםעלו
 סירא: בן אפר  קושטא : אמרו יה. עם זה מתים אותם מצאולמחר
 לה! מטי מאי ידעה ולא לגיננא עלתאכלתא

 מכאן.
 כ5 אפרו:

 אומר אינו ואם השם; גוזר *אם יאמר דבר שום לעשותהרוצה
 לעולם. יצלחכך-לא

 לו והיו גדול עשיר שהיה אחד באדם מעשהושוב
 עשה מה בהם, אותן לחרוש שוורים 15 היו ולא הרבהקרקעות
 והיך דינרים מאה בו שהיו מעות של כיס נטל ? האישאותו
 ובשהיה ייקשתיו,  לחרוש  פרות או שוורים  לקנות אחתלעיר
 ע תלך להיכן 15: אפר לברכה. זכרונו אליהו בו פגע בדרךהולך
 אמוף : לו אמר פרות, או שוורים לקנות שוורים לכפר :. לואמר
 מעותי יגזור-הרי לא או יגזור אם : לו אמר השם", יגזור"אם
 דרך לאותו ה5ך בהצלחה, ולא לו: אמר צרכי. ואעשהביד*

 לעוורן שוורים . לכפר עהלר וכיון כיסיו לו ונפל צרכולעשות
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 פיו כלתג 8צא %א הם*ות לתת הכיס ייקח ידו ש5חסחורתו
 אחר לכפר והלך שני אחר תמון ונטל נפש בפר יביתוחזר
 אליהו בו פגע בדרך, מהיך וכשהיה אליהו. בו יפגע שלאברי

 לקנות : לו אמר ? תלך להיכן : 5ו ואמר אחד, כזקן לוונזדמן
 -יגזור אם לו: אמר הום". נוזר "אם אמור לו: אמרשוורים.

 הלך מיד מכלום. מתיירא ואיני בידי מעותי יגזור-הרי 5אאו
 ושכב שינה, אליהו 5ו נתן בדרך הולך וכשהוא לדרכו.האיש
 לא משנתו וכשהקיץ מידו, הכיס אותו אליהו ונטל ויישן,בדרך
 והלך שלישי, ספון ונטל נפש, בפחי לביתו וחזר כלום,מצא
 הולףז אתה להיכן . לו אמר לברכה זכרונו אליהו בו ופגעלון
 לשלום לך לו: אמר השם. יגזור אם שירים לקנות לו:אמר

 מעותיו, כל לברכה זכרונו אליהו 15 החזיר מידובהצלחה,
 לקנות הלך ומיד ממעותיו, מאומה ידע לא והוא לכיסיוהכניסם
 מום, שום בהם היה שלא אדומות פרות שתי שם ומצאשוורים,
 דגורים במאה : לו אמרו ? האלו הפרות בכמה : לבעליהןואמר
 ומצא כיסו, לתוך ידו הכניס מיד דינרים. מאה עמי אין :אמר
 צרכיו' כל ועשה הפרות, אותן קנה ומיד דינרים, מאות שלששם
 למלך הפרות מכר כך ואחר קרקעותיו, לחדוש שיריםוקנה
 זהב. של דינריםבאלף

 יופר צריך דבר שום לעשות שרוצה אדם כלולפיכך
 מערב הזה בעולם ממנו שיהיה מה יודע שאינו השם", בוזר,אם
 עקמתו מתחרב רמשא ועד מצרפא : מירא בן אמר שכך בוקר,עד

 שיכנס. קודם שליו יבא מה יודע ואינו לחופה נכססואדם
 יוגמש ולא לנינפא עלתה כלתא :' סירא בן דאפדוהיכו

 1 שא מפיפחי
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 לאות
 בכרמיזא ולשטיא ברמיזאלחכימא

 פלום בידו נפל שאם r1DIV, עם כלום אדם יעשה לאלעולם
 אצל כלום לך יש ואם יעולם. תראנו שלא הצבי, בקרן אותוכתוב

 בחזקה, אלא רכה בלשון לו תדבר ואל אותו, תפייס לאהשוטה,
 וא5 אצלו, לך שיש מה כ5 ממנו תטול ובמקל לו דברבמקל
 נמשי בן ביהוא מצינו שכן ממך, ישמע שלא ברמזן כלום לותאמר
 השלום עליו אלישע ששלח וכיון ביותר, שוטה שהיה ישראלמלך
 ברמז/ אלא אליו לאבא למלך יהוא את למשוח אמיתי בן יונהאת
 הבית, לפתח עמד במסיבה יושב והיה ומצאו יונה שהלךוכיון
 יושבים ואשר שומע, היה ולא לו מדגר והיה הבין, ולא לורמז

 וקלע מקל שנטל עד מאוסה, שמע לא והוא שומעים היומביביו
 אמר אלא עצל, שהיה מפניו יצא ולא שפע מידאחריו,

 משוגעו שהיה ומנין ! השר אליך : ויאמר מכולנוו מי אל :לו
 כי נמשי בן יהוא כמנהג *והמנהג כ,(: ט' ב' )מלכיםשנאמר
 שבלבבך. מה כל יודע ברמו והחכם ינהג".בשגעון

 ננ אמר שכך במקלן אלא רמז לשוטה תעשה לאולפיכך
 גכרמיזאן ולשטיה ברמיזא לחכימאסירא:

 מאות
 לחמרא דמי מבסרוהימיקטר

 שמבזה מי את תכבד ואל הרשעים את תכבד אללעולם
 ארם מלך הדד בן את וכבד הלך עפרי בן אחאב שהריאותך,
 והלך ( הדד בן את והרוג 5ך : הנביא יו אסר לו, ודוטההרשע



ale ס*יא דבןאיפא-ביתא

 האהבה וטיוב ביווזרע וכבדו החייהו אלא להרגות רצה %אאליו
 גלעד, האמות כל עיירות לו ונתן ברית, עמו כרת או'תושאהב
 מלמכבד מי את שמביה גמור, רשע היה והוא למלכותו,והשיבו
 בן אחאב אותי מכבד מה מפני : ואמר ביבו חשב ולימיםאותו,
 כרת אשר הברית אח. והפר ! ממני? ירא שהוא מפני אלאעמרי,
 אהבתו ואת לו שגמל הטובות את רשע אותו זכר ולאעמוג
 ולא למלחמה, עליו יצא ומיד בון ומרד ביותר, מכבדושהיה

 גדול ואת קטן א,ת תלחמו 5א : הרכב לשרי שצוה א5אעוד
 עמר; בן אחאב אוז והרגו עבדיו, עשו וכן ! המלך שתהרגועד

 המכבד בל המושלים: אמרו כן ועל טובות, תחת רעות לוושלם
 אירע. כן ולזה ידו! על מת לימים אויבואת

 וכבדו אותו והיה אגג על כשחמק ישראל מלך שאולואף
 להרוג להשמיד שבקש הרשע, המן ממנו יצא כן ע5ביותר,
 שאול רחמי זכר ולא צליהם, חמל ולא היהודים כל אתולאבד
 זקנו. אגג עלשחמל

 שיירש שף 15 היה ולא כדול עשיר אחד באדם מעשהועוד
 : ואמר בלבו ונתיעץ גוי, והיה שכנו אהד יתום והיהאותו,
 עשה מיד ממנו! וכאז 5י ותהיה עפי ואגדלנו היתום זהאטול
 וכיון צרכיו, ב:כל ועמד שנים כשלש עמו יתום אותו וישבכן,

 ימות עתה אמר: ביתו, עושר וכ5 נכסיו כל יתום אותושראה
 : ואמר רעה מחשבה בלבו חשב אחד יום ! נכסיו כי ואירשזה

 קדרה מתקנים וריו בידי: הכל וישאר אשתו ואת אותואהרוג
 ואשתו הוא ממנו ואכיו המות שם למוכה ונתן לטצודהאחת
 ולא עליו, הם שרח28ו כפו עליהם ריחט לא והוא שניהם,ומתו
 אחרן ולא כך ע'שה הגוי וזה תאטט, ומא  שפו,  טר11י החסדזכר
 ישראל מלך ייאש שהרי כך. עשה ישראל מגדולי אחדאלא
 בענינו, עליו הכתוב כל עמו ונשא נטל תכהן, ליהוידע כךעשה
 אביו. הסד זכר ולא בנו זכריה אתוהרג

 להקראן דטי מבטרוהי מוקיד טירא: בן אטרולפיסך



 סירת ן ב ד א ית ב - א פ~יפי

 9'א(1 ט"ו )במדבר תרגום ,ככן אותה בוזים אלא "%בסרוה"ין
 בסר" דה' פתגמא יארו -- גוה" ה' דגרן

 בירון
 סגיאין גדיעתן מוקיד דליקנור

 אין חברו את המלשין שכל חבירך, את תלשין אללעולם
 שאש הבא, לעולם רפואה ולא הזה, לעולם רפואה ולאתקנה
 אלא העולם את מחריבה שאין הרבה, גדישים  שורפתצטה
 וחסידים צדיקים אנשים הורגת מעט הרע שלשון הרע,טון
 נהרגו דוד על האדומי דואג שעשה הרע לשון שבשביך:ים.
 ובניהפ ונשיהם איש וששה שמוגים והם רבים וחסידים-יקים
 אלו כל נהרגו ולא הכהנים, עיר נוב כל בהמתם וכליפם
 דטים, שפיכות ולא עריות גרוי לא בהם, שהיה תשא שוםהביל
 שנתן דואג שראה ובשביל מפרנסים, היו גבעון אנשי 5כל.א נתנו, בלבד לדוד ולא לדוד, צדקה שנתנו הרע לשון בשביליא
 שראה טה על והוסיף למלך, והלשינו הלך לדוד, אחימלך'ון
 דואגו שמו נקרא ולמה בה,". לו ווישאל כ"ג(: א, )שמואט מר:ו
 לשון בשביל אלא עוד ולא ממגו, רשע יותר בעולם היהלא
 דור שאפר בשעה המקדש. בית ב נח, מאדוני: ביבא שעשה-ע

 השדה" את תחלקו וציבא "אתה ל": י-ם ב' )שליאל2פיבושת
 1 המלוכה את יחלקו וירבעם רחבעם : ורה 1ח קו5 בתתה

 מארצנו. וגלינו המקדש בית חרב דוד שקבלווביל
 נדישין פוקיד דליק נור : סירא בן אמר הרע ישוןובשביך

 !יאין
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 סאות
 בביתא סבא סימנא נביתאסבא

 שמכבד מי שכ5 תבזם, ואל הזקנים את מכבד הויעלם
 י"ט5"3(: עיקרא שנאמר שמים, ירא נעשה רשע הוא אם הזקניםאת

 ה'". אני מאלהיך ויראת זקן פני והדרת תקום שיבה-*מפנ*
 ברוך הקדוש את מכבד כאלו הזקן את המככד כל אמרו:מכאן
 לךהזקנים: יאמרו ואם מתקיים, העולם אין היקנים שאלמלאהוא,
 לך יאמרו ואם הזקנים, בעצת סתור 1 אשפה ועשה ביתךסתור

 תבנה ולא הבזם ן בית שם ועשה זו אשפה בנה :הבחורים
 ולא סתירה, נערים ובנין בנין זקנים שסתירת הבחוריהןבפצת
 עצת ועזב הילדים לעצת ששמע שלמה בן מרחבעםתעשה
 אלא מתקיים העולם ואין ממנה. וירד המלכות וסתרהזקנים
 וכל חטאו, שלא רבן בית של תינוקות ובשביל הזקניםבשביל
 ספ: שהזקנים תראה ואם ליחרב. ראויה יקן בה שאיןמדינה
 מפנ' "בי א'(1 נ-ו לישעיה שנאמר לעיר, באה רעה העשר, מןתמו

 בלוט. והסתכל לך - זה טדבר תתמה ואם הצדיק," נאסףהרעה

 עז העיר נשרפה ולא נהפכה לא במדום לוט שהיה זמןשכל
 המלאכינ שהלכו היום שאותו היה? שכך ומנין ממנה,שיצא
 המלאכיו כשסגרו מיד ולהשחיתה, לאבדה רוצים היולסדוט
 שנאמו בסגורים, להכותם התחילו שכך להשחיתה, רצוהבית

 אליהג לוט את ויביאו ידם את האנשיפ "דישלהו י'(! י"ר)בראשית
 שנאמו העיר, לאנשי הכו ומיד סגרו"/ הדלת ואתהביתה
 בסנוריו הכו הבית פתח אשר האנשים "ואת י"א(: י-ט)גראשית
 וק לוט שהיה ובשביל הפתח", למצוא וילאו גדול ועדמקטון
 ע: לילה ואותו יום אותו מלהשחית הפלאכים נתעכבווצדיק
 עלו השחר יחכמו ט-ו(: י-ט )כששית שנאמר פמנה, שיצאלמהר
 עכב כך העיר מן יציאתו עכב שהוא וכמו המלאכים",ויאיצו

 כזב: י*ש )וראשית שנאמר דבר, לעשות יכ51ים שאינם 5השדיתהןהמלאכים



 ס*רא יב7חלפא*ביחאסו

 ממנה שיצא ומיד דבר." יעשות אוכל לא סי שמה המלט.מהו
 שנאמר לוט? היה שזקן ומנין להשחיתה. התחילו פסיעותכשלש
 זקן." אבינו הצעיפה אל הבכירה =ותאמר : ל"א( י-ט)בראשית

 עד הארץ עי המבול בא לא המבול דור בימיואף
 עיכב קיים, שמתושלח ;מן שכל עולמו, לבית מתושלחשנפטר
 שמאחר בנח מצינו שכן לעולם, מבול להביא הוא ברוךהקדוש
 הקדוש לפני נח אמר המבול. בא וכא בה עמד לתיבהשנכנס
 להמית : בתיבה הכנסתני מה מפני ן עולם של רבונו : הואברוך
 יושבים אנו כן אם : לפניו אמר ! להחיות ; לו אמר ז להחיותאו

 השיבו בארץ: שנשב לנו טוב לעולם, יורד המבול ואיןבתיבה
 גמור וצדיק בארץ לי יש אחד וקן : לו ואמר הוא ברוךהקדוש
 העילם. מן שיפטר עד כעולם מבוי להוריד רשות לי יאיןהוא
 מתושלח : לו אמר ז הצדיק היא ומי ! עולם של רבונו : לפניואמר
 לעותם מבול וירד עמנו אותו תכניס כן אם לו: אמרזקנך.
 אחד שבוע אלא בעולם מתקיים אינו לו: אמר שאמרת.כמו
 ד'(; ז' )בראשית שנאמר לעולם, ן מבן וירד עולמו לבית יפטר כךואחר
 שעברו וכיון רץ". הא על י- מס אנכי שבעה עוד לימים"יב

 זקן שבשביל אמרו, מכאן הכבול ובא מתושלח נפטר ימיםשבעת
 מביא הוא ברוך הקדוש אין גמור צדיק והוא בארץ שיהיהאחד
 ולא המבול נתעכב מתושלח שבשביל מצינו שכן לעולם,רעה
 י'(! ז' )בראשית שנאסר המבוץ, בא מיד שמת ואחר יעולם,בא

 גח תאמר: ואם התרז".  על היו  המבול ומי  הימים לשבעתשויהי
 יו אמר שכך אחר, בדור ולא בדורותיו נח היה שצדיקאומרים יי ? מאומה בשבילו נתעכב ולא לעולם המבול ובא היהצדיק
 לפני צדיק ראיתי  אותך ,כי א'(: ו'  )בראיית הוא ברוךהקדוש
 עיר ולא תחר, בדור לא אבל צדיק אתה הזה -בדור הזה"בדור
 ובאסיפתם לעילם באה טובה הזקנים שבשביל וקן, היה ?לאאלא
 איש ואין אבד והצדיק : א'ן נ"1 )ישעיה שנאמר לעולם באהרעה
 נאסף הרעה מפני כי מבין ואין נאספים חסד ואנשי לב עלשם

הצדיק".
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 סירה בן כדאמר צרה מכל ניצל זקן של עצתו השומעוב5
 ! בביתא טבא סימנא בביתאסבא

 עאות
 אלפין אלף - ובישא צפרין, מאה טבאערבא
 הרבה מעני ולא הרבה מעשיר לא אדם יתערב א5לעולם

 מבינוני אלא הרבה מרוצע ולא הרבה מצדיק ולא מבינוני,אלא
 בן מרשע ולא רשע בן מצדיק ולא בעשירות, ובינוניבחסידות
 בן יהודה והלא יעקב. בן יהודה כנון צדיק, בן טוב אלאצדיק
 לאביו וגרם אחיו ליוסף שמכר מפני אלא היהש גמור צדיקיעקב
 אל יהודה "ויאמר כז'(: 741 )בראשית שנאמר הנבואה, ממנושהטף
 ונמכרנו לכו דמו את וכסינו אחינו את נהרוג כי בצע מהאחיו

 לא לפיכך כלתו, תמר עם ששכב אלא עיד ולאלישמעאלים,
 מעשיר תתערב אם לפיכך צדיק. בן טוב אלא גמור צדיקנקרא
 עשרו, מרוב אותו לכוף רשאי אתה שאין עמו, תוכל לאגדול
 ז לך יתן מה מאומה 5ו יש שלא הרבה מעני תתערבואם

 ! המתים בין ולא החיים בין יאשאינו
 אייו בא בכולם. ממונו להתערב שרצה אחר באדפמעשה

 ועשה כן! : לו אמר בי. תתערב : לו אמר גדול, ועשיר טובאדם
 ממך! שערבתי תן לו: אמר הזמן, שבא כיון ם בווערב
 אמר כלום. לו נתן ולא למחר אליו היך ! למחר בא : יואמר
 הלך עשה. וכן ממונך! לך ואתן אחר לשבוע אצלי באלו:
 ומשבוע יחדש מחדש אליו שהלך עד כפופ, לו נתן ולאאליו

 פעמים ממאה יותר לפתחו השכים כך בין ליום. ומיוםלשבוע
 כח'(! ג' )משיי הכתוב אמר והלא לו: ניאמר עד בלום לו נתןולא

 לו: אמר אתךשז ויש אתן וימחר ושוב לך לרעך תאפר"א5
 אחפת לשנה ל41 והלר מפונו יו נתו מיד אפ18טתלפידים



 טירא רבןאלפא-ביתאפח

 עשי. וכן הדבר! אחרית תהיה מה ואראה מעני אתערבאפר:
 ! לך ייתן מאומה לי אין : לו ואמר אליו הלך הזמן שבאכיון

 כל וכן לך! ייתן מאומה לי אין אמר: אחר, לשביעהשכים
 כלום, לו נתן ולא פעמים מאלף יותר אליו שהלך עד ויום,יום
 ! שעני ולא מעשיר לא לעולם טובה ערבות אין : שאמרעד

 איפין!אלף ובישא- צפרין, מאה סבא ערבא : סירא בן דאמרוהיינו

 פארת
 מחלוקת פריש פתרראמתור

 זה שמריבים כשיראה מחלוקת, מביתו אדם ימנעיעולם
 ביתו, מתוך המחלוקת וימנע שולחנו יפרוס ביתו אנשי זהעם

 ואם לו, טוב - מחלוקת בביתו ואין זרה עבורה עובדשאפילו
 19, טוב שיהיה וסמה כמה אחת על האל ביראת מתעסקהוא

 אלהים בקרב אל בעדת נצב "אלהים : א'( פ-ב ולהייםשנאמר
 רעהו אל איש ה, יראי נדברו "אז טייז(: ג' )מיאכי ונאמרישפוט',
 עובד שאפילו והנין לפניו'. זכרון בספר ויכתב וישמע 8ןייקשב
 עצבים "חבור י"ג(: ד' )הושע שנאמר לו? שטוב זרהעבודה
 עתה לבם "חלץ ג'(: י' )הושע בתריה וכתיב ין., הנחאפרים
 שולחנו יפרוס ן ביתו מתוך מחלוקת אדם ימנע והיאךיאשמג'
 כיון שאול, בן בושת באיש מצינו שכן המריבה, ותסתלקמהרה
 נערו ציבא היה זה, עם זה שמריבים בביתו מחקוקתשהיתה
 שעדין רואה היה ואם המריבה, נפסקה היתה ומיד שולחנו,פורס
 ט"ו(: ק.ד )תהלים שנאיר לשמחם, כדי יין להם מוסיף -מריבים
 המחלוקת מבטל ציבא שהיה ובשביל אנוש". לבב ישמחידיין
 לנכסים ואף ולשפחות ולעבדים ולבנות לבנים זכה אדמיהמבית
 מריקא אדם כשיראה ולפיכך אדוניו. בית לירש 11כ8רבים
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 מביתו. הפריבה ויפסיק שילחנו יפרוסבביתו
 מחלוקתן הריש פתורא פתור : סירא בו דאטרזה*יגו

 צאות
 טביין בר עם חולקך יהא ולמיתן. למיתב אתצריך

 שהשעה אדם עם השתדל וליחן לישא כשתרצהלעולם
 לו משחקת שהשעה אדם מוצא אתה אין ואם לו,משהקת
 ועשיר. הארץ - עם צם  תשתתף ולא וצדיק עני אדם עםהשתדל
 שאינו מי עם יתחבר ואל ומתנו, במשאו נאמן אדם יהאולעולם
 והולך מ(1 י-נ ומשלי ואמר ןה דבר הכתוב פירש שהרי לו,הגון
 באלישע מצינו שכן ירוע", כסילים ורועה יחכם חכמיםאת

 יתחבר ואל כמותו. ונעשה ידיו על מים ויצק לאליהוששימש
 שלמה שאמר כמו חשד, לידי שפביאו רשע שהוא אדםעם
 שהתחבר ביהושפט שמצינו כפו ירוע". כפילים "ורועה השלום:עליו

 למלחמה, גלעד רמות אל עמו והלך ישראל פיך אחאב בןליהורם
 לעזר "הלרשע : י"ס( ג' הימים )דגיי השלופ עליו הנביא לואמר

 יבקש ולפיכך ה*. מלפגי קצף עליך ובזאת תאהב ה'ולשונא
 שכן לרשעים, יתחבר יאל אליו, ויתחבר ונאמן טוב רעאדם
 תתחר *אל א-ג(: ל"ז )תהלים השלום עליו דוד שאפרמצינו

 יבולון'* דשא יכירק ימלו פהרה כחציר כיבפרעים
 והלכו הארץ עם עם שנשתתף אחי באדם היהימעשח

 עיניו נשא בדרך מהלכים כשהיו הים, לפדינת לסחורהשניהם
 רעה. בעין בקמיצה הארץ עם אותווראה

 את צריך סירא: בן דאמרוהיינו
 יהא ושמיתן, לטיסי

 ! סביין גר עםושלקך
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 וטארים
 למאריה אכלה ורחימא מאריה, אכלתיה טחורתאקריבא

 יהיו ואל בארצו וסחורתו חיותו צרכי אדם יתןלעולם
 5א שאם בלבו יהרהר ואל ללכת. האוץ בקצה משוטטותפיניו
 במשליו אמר שלמה שהרי כלום, לו יזדמן לא כקוהיירחיק
 סירא: בן שאמר וזהו הארץ". בקצה כסיל "ועיני כ"י(: יאז;משלי
 עושה אדם : זה דבר ופירוש מאריה! אכלתיה סחורתאקריבא
 ובריא, שמן ואוכל לו ירויח האל - פמקומו סחורתו אומלאכתו

 וזה כך, לאחר יהיה שוקט בה ויגצ עמל שהוא פי עלואף
 כי מפיך "יגיע : ג'( קכ"ח ותהלים השלום עליו המלך דודשאמר
 פי על ואף - למאריה אכלה ורחיקא לך'. וטוב אשריךתאכל
 והולך נפש, במר מהם מאכלו יפות סחורות ועושה משוטטשהוא
 ומתירא רואה, איני בעיניו שינה ובלילה ביום, גםברוחק
 עוד ולא יעמלו, יגיעו הלוקחים ומלסטים הדרכים עלמיושבים
 שלמה שאמר וזהו לו. היתה לא קבורה וגם נפשו אתשמבקשים

 חפנים ממלא נחת כף מלא "טוב ו'(: ד' )קהלת השלוםעליו
 שתהיה סחורה או מלאכה כל להקדים האדם צריך לפיכךעמל*.
 ויצליח שכרו ויפסיק לו ירויח הוא ברוך והקדוש ובארצו,בביתו
 מעשיו. עושה הוא ובאמת בתמים אםבמעשיו

 פארים, אכלת'ה סחורתא קריבא סירא: בן דאמרוהיינו
 נ למאריה אכלהורהיקא

 ראות
 בנע כפר את לית קדמאהרתימה

 לחבירו, אדם בין הנקרמת אהבה אדם ישכח אללעולם
 מצינו כן שהרי לאחרים, יצריכו ואל בלבו לו שיהיהוצריך
 אהנה נפשו שאהבת שאול בן יהונתן עם ישראל 5יךהדוד
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 אהבתה ינגח שלא והשביע ברית עמו שכרת אלא עודו5א
 עשה וכן ברית", . ויוד יהונתן *ויכרות ג'(: י"א א' )שמואושנאמר
 1'(1 כ-8 בי )ששאל  שנחמר  יהונתן, שנפטר אתר בניו עםדוו

 ה' שבועת על שאוי בן יהונתן בן מפיבושת על המלך*ויחמול

 נצורים אהבת לישראל זכר הוא ברוך והקדוש בינותם".אשר
 נעוריך חסד לך "זכרתי א'(: כ' )ישיח שנאמר קדמונים,וברית
 אם לו ושירויח דבר, על יעציבו שלא וצריך כלולותיך".אהבת
 ומכסה רוח נאמן לו ושיהא לאחרים יצריכו ואל לו, טצטרךהיה

 1 ס'( י-ז )משלי השלום עליו שלמה אמר שכן ופשעיו,דבריו

 עוד ולא אלוףין מפריד בדבר ושונה אהבה מבקש פשע"מכסה
 שכל מצינו, וכן שנפטר. לאחר אביהם אהבת לבניו ששומראלא

 שנקרמת אהבתו ויזכור אביהם פטירת לאחר הבנים אתהמכבד
 מרוב בעיניהם פליאה והוא מאד, הזמו אנשי בעיני ייטב -עמו
 בל כדאמר הרבה דברים שיש וייתר לאוהביו,  יוכור אטרשכרו
 מתאחדת, לשנצה נקדמת אהבה היתה וכן קדמאה. רחימא :סירא
 ואין וכסף. זהב ממשקלי יותר שוה - בלב מוחזקת היתהואם
 וכופר קדכונים ואהבת נעורים ברית מהפרת יותר גדולחטא
 *תתהפך 1 כ"א( י' )איוצ איוב אמר וכך לשונא, ומתהפךבהם

 תשטמני". ידך בעוצם לילאכזר
 1 ביה כפר את לית קדמאה רחימא : סירא בן דאמרוהיית

 שאות
 תשבוק 5א נפשך ומליכות לך יהון מליכיןשיתין
 הרבה יועצים לו ויהיו דבר לעשות האדם כשירצהלעולם

 יבום  אל  סודו, על שיגלו הרבה יועצים 15 ויהיו דברלעשות
Dn3Y4( י"ג )משיי השלום עליו שלמה אמר כן שהרי  ירחיקנה,  ואל 

 לטוב( עצתו יודע שהוא פי על ואף נפשת. מרת יודעגלב



 *יסח ופןפ*פאימיג**
 ופכריע דבריו, את ויראה דבריהם, עם דבריו .שישקוק לוריף
 ומעשיו לבו את וגולל מצצתם, ומרחיק עצתו, ועושה כולם;ת

 שלמה אטר וכך העייליה. ורב העצה גדול שהואיוצרו,

 ט*זמשני
 נ'"

 אמר ועוד פחשבותיך". ויכונו מעשיך ה' אל לגול
 כי אדם מהשבות יודע בה' צ"די"א(: ותהלים השלום עליווד
 הבל".פה

 ומליכח? 5ך יהון מליכין שיתין פירא: בן דאמרוהיינו
 כ'ד(1 ד( )יניאו כמו יועצין - "מליכין" ופירוש תשגוק"ן 5אפשך

 1 אמלכינך4 - איעצך .לך ותרגום: עלך" ישפר מלכי פרכאיתן

 תאות
 הפביעא כפינה דהות ולא שביעא הות כי יד לךמליהב

 אצלו, עולם מעדני כי כאילו נפשו את אדם ישיםקפולם

 כמראה ואויביו אוהביו לפני נפשו את ויראה לבריות, יצטרךאי
 "יש 1 ,'( י"ג )משיי השלום עליו שלפה אמר שכן נפש,:וגיר
 לאחר המקופ לו ירויה ואם רב". והון מתרושש כל ואיןותעשר

 שמח/ ימותיו כל א5א ששבע, כרעב עצפו את יראה א5:ךן
 הגונים. שאינם דברים עליו ויאמרו עולמו, בני יב1והוומא
 1 יובע 5א גני מן אפקר פקיר לא במשליהטן at1an יאמרוק

 עני שיהיה עני העולם בכל אין הערבי: המשל 1הפירוש
 1 מעושר שבע ואינו כדול עשיר כמודולדל

 כפינאה1 דהותיא .שביעאה הות כי ין לי תתיהב : מירא בן לאמרוהיינו

דעת
 ורוח לימודי,יהדותאאצר
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