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כיבמאמר יבאר ותחילה ברהטים. המפוצלים המקלות  בהעמדת  יעקב של כוונתו  אלעזר רבי  יבאר זה

אלו  של עונשם גודל  ויבאר יקרים, ודברים בסודות מלא הכל  כי  בתורה , ריק דבר שום אין 

הן  אותה, הלומדים מן  מתפעלת  אינה התורה  כי יבאר וכן  התורה , דברי ויוקר בחשיבות  המזלזלים

מגיע  הפגם אין כי בה , המזלזלים  מאלו והן  בה, נכלל כבר  הכל כי בה , ומחדשים המוסיפים מאלו

הבא  השפע  שכל  לבאר ויקדים  יעקב. של המקלות מעשה  את  לבאר יבוא כך ואחר עצמה. לתורה

היה ובזה מתוקנת , המלכות  כאשר רק הוא כי  ויבאר הבינה , מן  המקבלת המלכות מן בא  לתחתונים

העליונות. הספירות מן  ולהאירה  המלכות  את לתקן  יעקב עוסק

ּברהטים  ּפּצל  אׁשר הּמקלֹות את  ÇÇÅÆÇÇÀÂÆÄÅÈÀÈÄ'וּיּצג
לׁשּתֹות הּצאן  ּתבאן אׁשר הּמים ÀÄÂÇÈÄÂÆÈÙÈÇÙÄÀּבׁשקתֹות 

לׁשּתֹות ' ּבבאן וּיחמנה הּצאן (בראשית וגֹו'לנכח ÀÙÇÇÙÇÅÇÀÈÀÙÈÄÀÀ
לח) סודות.ל  מרומזים זה שבפסוק לבאר כדי

ואמר ,àעליונים  אלעזר רּבי  אתּפתח לבאר ÈÇÇÄÆÀÈÈÀÈÇ
לב ּדהפסוק ולצ ּת ּל חכמּת חכמּת ÄÈÇÀÈÈÇÀÈÈÀÇÀÈÀÇÀ'אם
יב)áתּׂשא' ט תחילת.(משלי בביאור ומתחיל ÄÈ
חזיהפסוק ּתא .'ּל חכמּת חכמּת -'אם ÄÈÇÀÈÈÇÀÈÈÈÂÅ

ראה, ּדלאבוא עלמא, חּייבי  לאי ּנּון ÇÀÄÇÈÅÈÀÈÀÈווי
דאֹורייתא ּבמּלי מׁשּגיחין ולא אויידעין - ÈÀÄÀÈÇÀÄÄÀÄÅÀÇÀÈ

ואינם  יודעים שאינם עולם, רשעי לאותם

תורה, בדברי לדעת  לב אי ּנּון נותנים  ÀÇÄוכד
סכלתנּו, לֹון ּדלית  ּבגין ּבּה, ÇÀÄÄÈÀÄÀÅËÀÀÈמׁשּגיחין
ּכאי ּלּו ּבעינייה ּו דמיין ּדאֹורייתא ÄÄÀÇÀÈÇÀÈÀÅÇÀÀÄמּלין

ריקניא מלי ּתֹועלּתא,ּכּלהּו ּבהּו -ולית ËÀÈÅÅÇÀÈÀÅÀÇÀÈ
להם  שאין כיון בתורה, מעיינים הם וכאשר 

נדמה לכך התורה, סודות  עומק להבין  תבונה

בריקנות מלאים תורה דברי כל כאילו בעיניהם

תועלת , בהם רקנין ואין ּדאי ּנּון ּבגין ÀÙÈÀÄÀÄÅÈÄוכ ּלא
וסכלתנּו ריקנים מּדעּתא שהם משום והכל - ÄÇÀÈÀËÀÀÈ

התורה. דברי עומק  להבין ותבונה ÀÈּדהאמדעת 
י ּקירין  מּלין ּכּלהּו דאֹורייתא מי ּלי  -âּכל  ÈÄÅÀÇÀÈËÀÄÄÇÄÄ

.àעשה .כתם נפלאה בחכמה השלום  עליו  יעקב שעשה  מה  כל כי להודיע הקדמה  יקדים וז"ל: פז,
.áתּׂשא'פירוש לבּד' אתה  באנשים , תתלוצץ ואם - 'ולצּת' אם  אבל לתועלת , לך החכמה  תהיה  - 'ּל חכמּת חכמ ּת 'אם   ָ ִ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ִהפסוק :

דוד)עונש .(מצודות
.âהרמ"ק כ"ה [גירסת וברמ "ק  מּלין יקרין בדפו "ר  נוסף: ובדפו"א ו], יּקירין.עּלאין  ְ ָ ִ ִ ִ ִ ָ ִ ְ ַ ִ ִ 
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.àzIrBz eäa úéIc éJî ,ïéîéâtÀÄÄÄÅÀÅÀÇÀÈ

éååïeLprúéå ,àúééøBàã àðBaIr ,àeä Céøa àLãe÷ ïBI raúé ãk ,ïBI ÇÇÄÀÇÀÈÀÄÆÀÈÀÇÀÈÀÄÀÇÀ
.ïBäéøàîa éãøîc àLðBrÈÈÀÈÀÅÀÈÅ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

הם  כולם התורה דברי כל באמת  שהרי

יקרים , ּומּלה דברים  מּלה  ולא וכל  - ÀÈÄÈÄÈ
מסודות מלא בתורה ענין שכל בלבד  זו 

ותיבה תיבה כל על  אף אלא ÀÄּכתיב עליונים,
טו )ּבּה ג וכל (שם מּפנינים היא 'יקרה  ÈÀÈÈÄÄÀÄÄÀÈ

חפציã'בּה יׁשוּו אי ּנּון .äלא וכל  ÂÈÆÙÄÀÈÀÈÄ
מּלי חמאן ּכד ּדל ּבא, אטימין ÄÀÄÂÄÄÀÄÈÇÈÈÄÅטּפׁשין

אטומידאֹורייתא הטיפשים אותם וכל - ÀÇÀÈ
התורה, דברי רואים כאשר לֹון הלב , די  ÈÇלא

ּדאינהּו אמרי דאיּנּון אּלא ידעי, ÀÈÈÀÅÆÈÀÄÈÀÅÀÄÀּדלא
ּתֹועלּתא ּבהּו ּדלית  מּלי ּפגימין, ÄÄÀÄÄÄÅÀÅÀÇÀÈמּלין
ערך יקרת יודעים שאינם להם די לא -

דברים  שהם אומרים  שהם אלא  התורה, דברי

תועלת בהם שאין  דברים .åפגומים ,

את  מעריכים  שאינם  אלו גנות אלעזר  רבי שביאר  לאחר

העונש. לענין נערכים  הם  איך  מבאר התורה, דברי יוקר 

ּברי ק ּודׁשא לֹון ית ּבע ּכד לֹון ÇÇÄÀÇÀÈÀÄווי
דאֹורייתא עלּבֹונא להם הּוא אוי - ÆÀÈÀÇÀÈ

ברוך הקדוש אותם יתבע כאשר לרשעים 

עליהæהוא  שאומרים תורה של  עלבונה על

פגומים, ּדמרדישדבריה עֹונׁשא ÀÄÀÇÀÈÈÀÈÀÅויתעּנׁשּון
שלּבמאריהֹון  עונש  כך על  ייענשו  ואז  - ÀÈÅ

כך שאומרים ידי על  כי באדונם, מורדים

על גם כך לומר הם  באים התורה על

.ã וכלכ "ה' איתא: ובדפו"א וברמ "ק. יׁשוּוחפציםבדפו "ר א ְ ָ ֲ ָ ִ ִ ְ 
במשלי אחר פסוק  והוא א)בּה', .(ח ָ 

.äבּהבדפו"ר יׁשוּו א לאריז "ל ,ּבאֹורייתא נוסף : אמת  ובדרך  ִ ְ ָ ְ ַ ְ ָ 

גרסינן ולא וז "ל: הרא"ג, הגיה  וכן הרמ"ק . גירסת וכ"ה  השמיטה,
וטרינן. שקלינן בה דהא  'באורייתא',

.åהסובריםכתם הפוקרים בענין ויפליג  פז : כתם וז"ל והרא"ג, פז
ולא  סוד, בהם שאין הימים ודברי בלבד דברים  סיפור התורה  כי
שאמר  וכמו נפלאים, וסודות רמזים  דבריה  כל כי יבינו ולא ידעו 
וכל  מפנינים  היא 'יקרה  חכם , המלך ] [-שלמה  כמוהו ומי החכם ,

בה '. ישוו  לא חפציך
כלומר וז "ל דאורייתא', במילי משגיחין  ולא ידעי 'דלא הרא"ג:

משגיח  אינו  בה שיודע  ומי [ב'] התורה . את  יודעים  אינם  [א ']
ל  בה , וכשמשגיח [ג'] 'מיליבה . [לכן] ומדע, שכל  להם שאין היות 

תלת . ואשמועינן  וכו'. בעינייהו' דמיין דאורייתא
הפןוהרמ"ק  פנים . שלשה  על אלו של בעונשן  סיפר כתב:

אורייתא ', במילי משגיחין ואינם יודעים 'שאינם על הראשון,
אינון 'וכד השני, הפן לדעת . לב נותנים ולא יודעים שאינם
לדעת ללמוד דהיינו  הנכונה , הדרך  לוקחים  אינם  משגיחין'
בגין 'משגיחין אלא ישגיחו, כך  ואחר לידיעה הצריכות  ההקדמות

דמיין' דאורייתא 'מילין הידיעה . הקדמת  דהיינו סכלתנו ', לון דלית
היות עם  ריקנית , בעיניהם  התורה שיראה  להם  גרם  ומי וכו ',
הצריכות [ההקדמות  יודעים  שאינם  [מחמת ] אנוסים הם  שעתה 
'וכולא  שאמר וזהו  תחילתם . על נענשים הם  זה כל עם  לידיעה ],
יודעין היו  שאילו  'ריקנין' וסכלתנו', מדעתא  ריקנין דאינון בגין
רבות שפניניה מפני  התורה , בפניני רואים  היו  קצת  ידיעה  אפילו
יקרין', מילין כולהו וכו' דאורייתא מילי כל 'דהא שאמר וזהו  מאד.
כל  המלות ופרטי ריקן, שיהיה דרוש בשום  ישגיחו  שלא  בענין
גרם שהעדרם  בענין מפנינים ', היא 'יקרה בה כתיב ומלה מלה 
הבינו, ולא שהשגיחו  אחר השלישי, הפן הזאת. הרעה  להם 
שאמר  וזה התורה , כנגד ראשם  ומקלים מגונים דברים   ִ ְַ  ְמדּברים
עונות שלש  הרי  וכו '. חמאן' כד לבא  אטימין טפשין אינון 'כל

עצמותם . על
ופשטיובדמשק  נגלות רק  הלומדים בגנות שמדבר ביאר אליעזר

דברים כתוב שבתורה  לפעמים  בעיניהם  דומה זה ידי שעל התורה ,
מעשיות שמספרת  אלא הבאים, לדורות  תועלת  בהם  שאין ריקנים 
בשכל  להבין יודעים  ואינם  לקדמונים, שאירע ומקריות פשוטות 

העליונים . העולמות  על שמרמז  התורה  וסודות פנימיות  שיש
.æ אליעזר )פטירתםלאחר .(דמשק 
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ימרדו ובזה ושלום, חס התורה  נותן הקב"ה

הקב "ה .çבאדונם

כדבר לרשעים נראית שהתורה הטעם אלעזר  רבי ויבאר 

חשוב. ולא ריק

ראיה, אלעזר רבי ּבאֹורייתאומביא  ּכתיב  ÇÀÄÀÇÀÈמה 
התורה לגבי כתוב מה מז)- לב  (דברים

מּכם' הּוא רק דבר לא שום ,è'ּכי שאין ÄÙÈÈÅÄÆ
חשוב. ואינו  ריק שהוא בתורה איהּודבר ÀÄÄואי

דבר'רק ' היא שהתורה לכם  נראה ואם - Å
אלא אמת אינו  איהּוריק , הוא 'מּכם' מכם - ÄÆÄ

ותבונה מדעת ריקנים שאתם  כיון .éהריקנות ,

אבנין  מּכל מלייא ּכּלא אֹורייתא ÀÈÇÀÈÙÈÇÀÈÄÈÂÈÄּדהא
ּדעלמא טבין מּכל יּקירין ּומר ּגלאן ÈÄÇÀÀÈÇÄÄÄÈÈÄÀÇÀÈטבין
אבנים  מכל  מלאה כולה התורה באמת  שהרי -

שבעולם , הטובות  מכל יקרות  ומרגליות טובות 

אמר  דאּת מ ּפניניםּכמה  היא  וכל 'יקרה  ÀÈÀÇÀÈÇÀÈÈÄÄÀÄÄÀÈ
חפציàé,'ב ּה יׁשוּו שוויהלא שהתורה הרי ÂÈÆÙÄÀÈ

שבעולם , הטובים החפצים מכל היו יותר ÀÅ
ריקניא ּדאיהי  איךיימר ּון כן  ואם  - ÅÀÀÄÄÅÇÀÈ

שנראית שזה כרחך ועל  ריקנית, שהיא יאמרו

ריקנים  שהם  כיון 'מכם' היא  ריקנית להם

ותבונה .áéמדעת 

.ç, שיבואוהרמ"ק הכל על ונוסף  וכו', לון' יתבע  כד לון 'ווי וז "ל:
שאמר  וזה בבוראם , ומורדין שלם התורה נותן שאין לומר מזה

וכו '. עונשא' 'ויתענשון וכו ' עלבונא' 'יתבע 
כאילווקרוב הוה התורה  פגם  כי  וז"ל: מהרצ"א , בהגהות  ביאר לזה 

חד וישראל ואורייתא הוא בריך  דקודשא יתברך , בה ' (ראהמרדו 

עג.) מות אחרי ח"ג  .זוהר
בה .והרא"ג עסקו  שלא דאורייתא ', עלבונא לון יתבע 'כד ביאר:

מצות עשו לא לכך] [תורה , למדו שלא  שלפי עונשה ', 'ויתענשון
אפילו במאריהון' 'מרדו  ובזה  העבירות , על ועברו  טובים ומעשים
שלא  היה  שבמזיד אחר כמזיד, נחשב ידיעה , בלתי שוגג שיעשו 

כמזיד. להם  נחשב  עליה שיעברו  מה  כל [לכן] בתורה עסקו
במשנה וראה שאמרו מה  מ"ב)עוד פ"ו יהושע(אבות רבי אמר :

ואומרת, ומכרזת  חורב מהר יוצאת  קול בת  ויום יום  בכל לוי, בן
בתורה עוסק שאינו  מי שכל תורה , של מעלבונה  לבריות  להם  אוי

שנאמר נזוף , כב)נקרא יא יפה(משלי אשה חזיר באף זהב 'נזם 
ואומר טעם ', טז)וסרת  לב המה(שמות אלהים  מעשה 'והלוחות

'חרות ' תקרא  אל הלוחות ', על חרות  הוא אלהים  מכתב והמכתב
תורה . בתלמוד שעוסק  מי  אלא חורין בן לך  שאין 'חירות ', אלא

.è נאמרבפסוק מו)שלפניו  לב לבבכם(דברים  ׂשימ ּו אלהם   ֶ ְ ַ ְ ִ ֶ ֵ ֲ ֶֹ ַ'וּיאמר
ּבניכם את  ּתצּום אׁשר הּיֹום ּבכם מעיד אנכי א ׁשר הּדברים  ֶ ֵ ְ ֶ ֻ ַ ְ ֶ ֲ ַ ֶ ָ ִ ֵ ִֹ ָ ֶ ֲ ִ ָ ְ ַ ָ ְלכל

ה ּזאת '. ה ּתֹורה ּדברי ּכל את  לע ׂשֹות  ֹ ַ ָ ַ ֵ ְ ִ ָ ֶ ֲ ַֹ ְ ִלׁשמר
.éו :)בזוהרראה ויקרא מאד'(ח"ג  'וחזק  וז"ל: יט), יט ּדלית(שמות , ְ ָ ֵ ְ ְֹ ֵ 

ּבּה, ותנּדע  ּתסּתּכל ּדכד תבירא. אֹו חּלׁשא  ּבאֹורייתא  מ ּלה ָל ִ ָ ְ ַ ְ ָ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ַ ְ ִ ְ ַ ָ 
מיּנ חּלׁשא, איהי ואי טינרין. ּדמתּבר ּכפּטיׁשא ּתּקיפא לּה  ָ ִ ָ ְ ַ ִ ִ ִ ְ ִ ָ ִ ַ ְ ַ ְ ָ ִ ַ ְ ָ ִ ַ ָ ַ ְ ִּתׁשּכח
הּוא ', 'רק ואם  ה ּוא', רק  ּדבר א 'ּכי ּדכתיב  דאֹוקמ ּוה  ּכמה  ֵ ִ ְ ֵ ָ ָ ִ ִ ְ ִ ָ ְ ְ ָ ְהּוא,

בסיני התורה  בקבלת [-נאמר מאד'. 'וחזק  ּדא ועל איה ּו, ֹ ְ ֵ ָ ְ ָ ַ ְ ִֶ  ִ'מּכם '
או חלש  דבר לך שאין והיינו מאד', וחזק  הולך  השפר קול 'ויהי

תקיפהשבור אותה  תמצא בתורה  ותדע תתבונן שכאשר בתורה .
כמו הוא, ממך חלשה , שהיא תמצא ואם  סלעים . שמפוצץ כפטיש 
ואם שדרשו , הוא ', ריק  דבר לא 'כי שכתוב מה על  שהעמדנו 

מאד']. 'וחזק התורה אצל כתוב כן ועל הוא. 'מכם' הוא', 'ריק
מכם',וראה הוא רק  דבר לא 'כי וז "ל: תנאים, במדרש  עוד

פסוק, לומר צריך  ואין תיבה , אפילו  אות , אפילו  בתורה  לך  אין
מכם '. הוא ריק דבר לא 'כי  שנאמר טעמים , כמה לו  שאין
בטעמו ופלפלתם בו התבוננתם שלא לפי מכם ', 'הוא 'ריק ', ואם 
אומר  שאת  שבתורה  קל דבר אפילו  חייכם', הוא 'כי כהוגן.
הבא. לעולם  ימים ואריכות  הזה בעולם  חיים  בו יש נכתב, למה 

.àéובדפו"א:כ "ה וברמ"ק , לעיל.חפציםבדפו"ר ראה ֲ ָ ִ 

.áéועל כתם הוא', מכם  הוא ריק  ואם  הוא, ריק  דבר לא 'כי וז"ל: פז,
לא  כי לומר [בפסוק] הכוונה  היתה שאם  בכתוב, זו דרשה  דרשו נכון
פרש "י כאשר בה, תלוי שכר הרבה  כי [-בתורה] בה  יגעים אתם לחנם 

הראשון [-בפירוש לא)ז "ל כי הוא (ד"ה ריק  דבר לא 'כי לכתוב לו היה  ,[
מהחושב הוא בה  הנחשב הריקות כי הודיע 'מכם ' כשאמר  אבל לכם',

ומרגליות . טובות  אבנים  מליאה  היא [באמת] כי ריק], [לדבר אותו
לפיוכתב המרגליות, אל התורה  סודות  אלעזר רבי ודמה  ִעוד:

תיפול  פעמים כמה כי וסגולתם, טיבם  יודע אותם הרואה כל שלא
שאין לפי לכלום , בעיניו חשובה  ואינה  האדם  בני ביד המרגלית 

בהם . למתעסק רק לו  נודע סגולתה 
זהובזוהר העולמות  בכל שיש המדרגות  שלוש  שהם  ביאר חי

מזה הקדוש לפנים  החיים  באור שכתב ח)מה כו (דברים ראה ..


