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 8.1.21; אתשפ" טבתב דכקול קורא שנשלח לחברי אור הרמב"ם בתאריך: 

 הלוי -מאת אדיר דחוח

ה" יקָּׁ ֶריהָּׁ ֶהֱחלִּ ה ֲאמָּׁ יָּׁ ְכרִּ נָּׁ ה מִּ רָּׁ ה זָּׁ שָּׁ יְלָך ֵמאִּ " )מש' ב, טז(, ושם פירש רס"ג שהחכמה  ְלַהצִּ

 והדעת יצילו את האדם מליפול ברשתה של אשה זרה. 

 ובפירושו הארוך הוסיף )בשלוש הפסקות לקמן(: 

וראשית צעדיה שעל זרה, אשה הזרה לך,  זרה לך -"ולא הזהיר אלא מאשה  אף שהיא 

עמך   שהיא מצחקת  ובעת  וזימה,  צחוק  לידי  ורוך המביאים  חלקות  דברי  עמך  מדברת 

ֵקל  ' ]מש' ב, יז[ ושוכחת אוַהֹעֶזֶבת ַאּלּוף ְנעּוֶריהָּׁ עוזבת את בעלה שנאמר: ' תו, ושמא תָּׁ

בלבה ]אותה האשה[ ותאמר ]לעצמה[ לא שכחתי כי אם אדם ]בשר ודם[ כמוני בלבד, 

כן כבר  -אם-תדע ]אותה האשה[ שאין הדבר כך, אלא לא שכחה את ברית בעלה, אלא

הכן שכחה ברית אלהיה אשר העיד ביניהם כאמרֹו: ' -לפני ֵכחָּׁ ית ֱאֹלֶהיהָּׁ שָּׁ  ' ]שם[.ְוֶאת ְברִּ

כשם שקבע כי האיש שאינו נוהג בצדק עם אשתו עוזב ברית אלוהיו אשר   הלא תראה,

ֵמֵאין עֹוד ְפנֹות העיד ביניהם ונתחייב משום כך שלא יתקבל קרבנו ולא תפילתו, שנאמר: '

ֶיְדֶכם צֹון מִּ ַקַחת רָּׁ ה ְולָּׁ ְנחָּׁ ה  ,ֶאל ַהמִּ י יְ   ?ַוֲאַמְרֶתם ַעל מָּׁ יד ֵביְנָך ּוֵבין ֵאֶשת  יָּׁ ַעל כִּ ְנעּוֶריָך    ֵהעִּ

יֶתָך ְברִּ ְוֵאֶשת  ֲחֶבְרְתָך  יא  ְוהִּ ּה  בָּׁ ה  ַגְדתָּׁ בָּׁ ה  ַאתָּׁ יגֲאֶשר  ב,  ]מל'  כי האשה –'  כך קבע  יד[, 

 הבוגדת בבעלה בדרגה זו. 

ּהואמרֹו: ' ֶות ֵביתָּׁ ה ֶאל מָּׁ חָּׁ י שָּׁ ים ַמְעְגֹלֶתיהָּׁ   כִּ אִּ ' ]מש' ב, יח[, כלומר שהמתחברים ְוֶאל ְרפָּׁ

ותם רגעי עוון[ שהם השיגו חיים והתרעננה נפשם בשעשועים, עמה יחשבו כרגע ]בא

והוא ]העוון הזה[ בתכליתו ]באחריתו[ מוות מכלה. ופירשתי רפאים: אובדים ]...[ והיסוד 

ֶאיהָּׁ לֹא ְישּובּוןכך מוביל אל המוות. ואמר: '-בכך הרפיון ואחר ל בָּׁ ים  כָּׁ ְרחֹות ַחיִּ יגּו אָּׁ ' ְולֹא ַישִּ

 ]מש' ב, יט[".

*** 

ּה. " תָּׁ רּוץ ְתבּואָּׁ ֶסף ּוֵמחָּׁ ְסַחר כָּׁ ּה מִּ י טֹוב ַסְחרָּׁ יק ְתבּונָּׁה. כִּ ם יָּׁפִּ דָּׁ ה ְואָּׁ ְכמָּׁ א חָּׁ צָּׁ ם מָּׁ דָּׁ ַאְשֵרי אָּׁ

כֶ  בֹוד. ְדרָּׁ ּה ֹעֶשר ְוכָּׁ ְשמֹאלָּׁ ינָּּׁה בִּ ימִּ ים בִּ ּה. ֹאֶרְך יָּׁמִּ ְשוּו בָּׁ ֶציָך לֹא יִּ ל ֲחפָּׁ ים ְוכָּׁ ינִּ ְפנִּ יא מִּ ה הִּ רָּׁ יהָּׁ  ְיקָּׁ

רַדְרֵכי   ּה ְוֹתְמֶכיהָּׁ ְמֻאשָּׁ ים בָּׁ יקִּ יא ַלַמֲחזִּ ים הִּ לֹום. ֵעץ ַחיִּ יבֹוֶתיהָּׁ שָּׁ ל ְנתִּ – " )מש' ג, יגֹנַעם ְוכָּׁ

 .יח(

 ובפירושו הארוך שם הסביר רס"ג, וֹכה דבריו: 

ּה"ואינו רומז באמרֹו: ' י טֹוב ַסְחרָּׁ ידי הלימוד ]כלומר אין שום רמז בדברי -', להתכלכל עלכִּ

תר להפוך את התורה לכלי לפרנסה ומסחר, שהרי הדבר אסור באיסור שלמה המלך שמו

היא העשייה בה, כלומר במה שהוא   –חמור[, אלא רצה בכך ]באמרֹו[ לסחור עם החכמה  

והזהב   והנה העדיף את רכישתה על הכסף  ולידע את בוראו[.  ולהשכיל  ]ללמוד  מֻצווה 

 והמרגליות ועל כל רכוש, לכמה סיבות: 
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ה ן צריך בעליו לשמרֹו, והחכמה היא שומרת את בעליה, כאמרֹו: 'מהן שהממו  [1] מָּׁ ְמזִּ

ֶליָך ְשֹמר עָּׁ ידי הוצאתו -והממון אינך יכול למלא בו צרכיך כי אם על  [2]' ]מש' ב, יא[;  תִּ

והממון אפשר שתרוויח בו ואפשר  [  3]מידך, והחכמה ממלאת את חפצך והיא קיימת לך;  

-והממון אינו מוסיף לך חיים ואינו מביאך לגן  [ 4]די;  שתפסיד, והחכמה הרווח שלה תמי

שניהם;  ע  את  עושה  והחכמה  שיהפוך    [5]דן,  ]לדוגמה,  לנזק  הממון  שיהא  ואפשר 

ואפשר שתניחהו לזולתך ]כלומר, לאדם או לבנים שאינם  [  6]להתמכרות ולרדיפת בצע[;  

ינָּּׁה'  ואפשר שייגזל מידך, ואין החכמה כן. לפיכך אמר:  [7]ראויים לכך[;   ימִּ ים בִּ ',  ֹאֶרְך יָּׁמִּ

ֶכיהָּׁ ַדְרֵכי ֹנַעם' ים ', 'ְדרָּׁ  '".ֵעץ ַחיִּ

*** 

ינָּׁה" ְניְָּׁנָך ְקֵנה בִּ ל קִּ ה ּוְבכָּׁ ְכמָּׁ ה ְקֵנה חָּׁ ְכמָּׁ ית חָּׁ " )מש' ד, ז(, ושם פירש רס"ג: "ראשית ֵראשִּ

 החכמה היא שתרכוש אותה, ואז תגיע לכך שתהיה קונה אותה בכל הונך". 

 הארוך שם הוסיף:ובפירוש 

' ה"ועניין  ְכמָּׁ ְקֵנה חָּׁ ה  ְכמָּׁ ית חָּׁ יידע ערך החכמה והצדק כל זמן ֵראשִּ ', הוא שהאדם לא 

כל  על  שיעדיפם  עד  לו  ֶיֱעְרבּו  מועט  בדבר  יתחיל  וכאשר  שלא התעניין במאומה מהן, 

וכעין זה ישיג  קנייניו, לפי שהוא נעשה אז כמי שיש לו קרן ושואף הוא להוסיף עליה. 

להוסיף עליהן, ומזה  הצדיק בסוגי המשמעת, כאשר יידע שכבר הושגו לו זכויות ישתוקק  

 מצוה', וכן ש'מצוה גוררת מצוה' ]אבות ד, ב[".  –אומרים חכמינו ז"ל: ש'שכר מצוה 


