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 רש "י
התורה משלי.(א) משל ומשלים דוגמות דבריו  כל

זונה: באשה גלולים העובדי  ומשל  טובה באשה
ומוסר .(ב) חכמה  אמר לדעת האלו המשלים

בתורה  עמלים שיהיו  ומוסר) (חכמה לבריות להודיע
ובינה: ומוסר חכמה ומשפט (ג)שהיא צדק

מממונו:ומשרים . צדקה לשפוט ומשפט .צדק,

המלבי"ם פי על ביאור
א  פרק 

מה )א( תחילה מבואר הספר בפתיחת
כותבו: הוא  ומי  הספר מ ׁשלי מהות ִ ְ ֵ 

המשל  ידי  שעל משלים, קבוצת
ניתן  לאדם, ומובנים המוכרים מהדברים
ואינו עמוק שהוא הנמשל, את להבין 
ידי על שנכתבו  לאדם, כך כל מובן 

ונחה ׁשלמה, האדם, מכל החכם שהיה ְ ֹֹ
הקודש, רוח  קבלה ּדוד,בן עליו לו  והיתה ֶ ָ ִ 

אלו, אמת דברי  על יׂשראל ,מלך מאבותיו ֶ ֶ ְ ִ ְ ָ ֵ 
התאספו ונבון, חכם עם על מלך  ובהיותו
לבחון  יכול היה וכך  החכמים, כל אליו
דרכי את ולהכיר הענינים, כל את ולנסות

האמיתיים. החכמה

היא )ב( הספר חכמה לדעת תכלית ָ ַ ַ ָ ְ ָ 
בכל  להשתמש מתי  הידיעה היא ה'חכמה'
והענוה, הגאוה כגון  מהמידות, אחת
ה'טוב ' הוא מה ולהכיר והבושה, העזות
ואמנם  האמיתי , ה'רע' הוא  ומה האמיתי
יכול  אדם אין האמיתיים החכמה דרכי את
התבוננות  ידי על רק אלא  בדעתו, להשיג
שבהם  פה, שבעל ובתורה שבכתב בתורה
וההנהגות  החכמה דרכי  כל את ה' חקק
שלמה  מקום ומכל האדם, לבני  הראויות
ניתן  שבה הדרך את לימד בחכמתו 
האדם, בשכל ולהבינה החכמה את 'לדעת'
שאינם  הדברים את שהסביר ידי  על

הידועים ידועי הדברים ידי  על ומובנים, ם
מתנגד  האדם שטבע כיון  אמנם, לאדם.
אחרי נמשך  האדם לב כי החכמה, לדרכי 
מעצמו נוטה והגוף ורצונותיו, תאוותיו

הרעים, גם ּומּוסר לדברים האדם צריך   ָ 
את  וּיאסֹור ׁשייּסר והיינו  המוסר,  ֱ ֶ ְ ֵ ַ ְ ֶאת
כפי החכמה בדרכי  ׁשּילכ ּו נפשו ,  ְ ֵ ֶכוחות
פסוק  ט "ו  (פרק ולהלן בדעתו, שהבינם
חכמה", מּוסר ה' ש"יראת יבואר  ָ ְ ָ ַ ַ ְ ִל"ג)
לכוף  האדם יכול ה' יראת ידי על כלומר,
הישרים, החכמה בדרכי ללכת עצמו  את
נתונים  החכמה שחוקי בכך כשיתבונן  כי 
מה' ויירא אמיתיים, שהם ּידע ה',  ַ ֵמאת
יסור  ולא העונש, ויראת הרוממות יראת

אלו. להבין בינה אמרי להבין מדרכים  ְ ָ ִ ִ ְ ֵ ִ ָ 
שדיברו והנעלמים הקשים הדברים את
דבר. מתוך  דבר ולהבין  התבונה, בעלי בהם

היא)ג ( זה שבספר מהמשלים והתועלת
הבאהׂשּכל מּוסר לקחת  מוסר ללמוד  ָ ַ ַ ַ ַ ְ ֵ 

הבא מוסר רק [לא  כלומר השכל, מכח 
מכח הבא  מוסר אלא ] העונש, מיראת
את  שמשיג שמתוך  הרוממות, יראת
דבר  לעשות מתיירא  ורוממותו  ה' גדולת
משיגם  שהוא  כפי  חכמתו, חוקי  נגד
המשלים  ידי  על האדם ילמד וכן  בשכלו.

האדם ּומ ׁשּפטצדק שבספר ינהג כיצד  ֶ ֶ ִ ְ ָ 
שורת  כפי  חבירו, לבין  שבינו בהנהגות
'משפט '], המכונה הנהגה [שזו  הדין
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ומישור ומשרים .אמת: חלק דרך הפשרה היא
ולזה: לזה ערמה .(ד)שוה לפתאים  משלים לתת 

ערמה: הפתאים בהם לקנות קהלת אמר לנער אלו
עדייןדעת . למד שלא למוד מכל המנוער לנער וגם
עצה:מזימה .כלום: חכם .(ה)מחשבת ישמע 

הללו: חכמתו:ויוסף .המשלים למוד:לקח .על
השמועה:חכם . בעל  ידיעת ונבון.זה על  מוסיף

על ומוסיף דבר מתוך דבר להבין  שיודע חכם

ומליצה .(ו)שמועתו : משל  לבלהבין שיתנו
שיבינו והמליצה המשל הדרכים שני  במקראות להבין 
יסורו לא המליצה מן ואף למליצה המשיל מה את
מאשה  להצילך כשאמר להבין  צריכים היא שגם לבם
ואף  המשל הרי נאמר מצרים הבלי  על  ונכריה זרה
והזהר  בה הבן אשה בלשון משלו שהוציא המליצה

זונה): (ס"א זרה וחידותם .מאשה חכמים דברי
וחידה: דמיון רמז וחסר מלא מקרא רשימות דורשי

המלבי"ם פי על ביאור
זאת  מצריכים והמקום הזמן וכאשר
הנהגה  [שזו  הדין משורת לפנים ינהג

'צדק'], ילמד ּומ ׁשרים המכונה וכן  ֵ ָ ִ 
ביושר  בין  ישרות, בדרכים ללכת האדם
את  המעשים, ביושר ובין  המחשבה
שיתבונן  ידי על האדם ילמד זה כל

זה. בספר שיובאו  במשלים

מהאנשים )ד( למי לבאר מוסיף עתה
של  שהתועלת ואומר הספר, את חיבר

האדם, בני לכל היא  זה  ֵ ָלתת ספר
הם ערמה,לפתאים  והעורמה הפתיות כי ִ ְ ָ ִ ָ ְ ָ 

(פרק  להלן שנאמר כמו והיפוכו , דבר
ּדבר, לכל יאמין "ּפתי  ט "ו ) פסוק  ָ ָ ָ ְ ִ ֲ ַ ִ ֶי"ד
בטבעו הנפתה והפתי לאׁשרֹו", יבין  ֻ ֲ ַ ִ ָ ָ ְוערּום
ידי על שומע , שהוא מה לכל להאמין 
להבין  עורמה, יקנה זה שבספר המשלים
לכל  יאמין  ולא  בשכלו , דבר כל ולבחון 

וגם פתיה. כיונה פתי,לנער ,דבר שאינו ְ ַ ַ 
הנרכשת  ה'דעת' את קנה לא עדיין אך 
רכש  ולא  השנים, ריבוי של הנסיון עם
העמוקות  המחשבות שהם ה'מזימה', את
יתנו בהם, להעמיק הנער דרך אין  שעדיין

אלו  ּומזּמה.ּדעת משלים ַ ַ ְ ִ ָ 

כבר )ה ( שהם לאותם אף הספר ויועיל
כי  ונבונים, הדברים יׁשמע חכמים את ִ ְ ַ 

החכמה חכם,אדם חוקי  את למד שכבר ָ ָ 
ומרבותיו, אין לקח ,ויֹוסף מהתורה כי ְ ֶ ֶ ַ 

אלו משלים ידי ועל החכמה, לדברי קץ
עדיין  התפרשו שלא רבים דברים ילמד

החכמים, ובדברי  דבר ונבֹון,בתורה המבין ְ ָ 
דבר, ה'תחבולות'יקנה,ּתח ּבל ֹות מתוך  כי ַ ְ ֻ ִ ְ ֶ 

ולהבין  לדבר, דבר להקיש היכולת הן 
וקשורים  בזה זה התלויים רבים דברים
אל  יגיע  כולם שמכח עד לזה זה
ידי ועל לו , הנרצית האחרונה התוצאה
של  ידיעותיו  יתרבו  אלו  משלים לימוד
החכמה, מפרטי  רבים פרטים וידע  הנבון,
וכן  ללימודיו , בהם להשתמש שיוכל
מכל  רבים היקשים ולהוציא  לבנות יתרגל

בינתו . ותתרבה הרחבות, ידיעותיו 

הספר,)ו ( כתיבת צורת את עתה מבאר
והסתומים להבין  העמוקים הדברים את ְ ָ ִ 

ידי יש ּומליצה מ ׁשל על כי  [נמשל], ָ ָ ְ ִ ָ 
בדרך שכתובים דברים שבכתב בתורה
את  להבין כדי  חכמה וצריך משל,

מהם, ללמוד שיש חכמים ּדברי הנמשל ִ ְ ֵ ֲ ָ ִ 

ג א משלי 

בּ זוּ :Êוחידתם : אוילים וּ מוּ סר חכמה  דּ עת רא ׁש ית יהוה יראת §¦«Ÿ¨«¦§©´§−¨¥¦´¨®©¨§¨¬¹À̈¡¦¦¬¨«
Á: א ּמ ּת וֹ רת ואל־ּת ּט ׁש  אבי מ וּ סר בּ ני לוית Ëׁש מע | כּ י §©´§ −¦©´¨¦®§©¦¹ÀŸ©¬¦¤«¦³¦§©³

 רש "י
דעת .(ז) ראשית ה ' מה יראת  לצורך פי' ע"כ

יראת  הספר מתחיל  ועתה הזה הספר שלמה עשה
והיא  הדעת עיקר תרומת היא דעת, ראשית ה'
הקדם  חכמתך לפני לדעת הראשונה לך תהיה
בחכמה  לעשות בלבך תתן  והיא יוצרך אם ליראה
הם  ה' את יראים אינם אשר האוילים כי  ובדעת

המוסר: ואת החכמה את בני (ח)בוזים שמע
אביך . ועלמוסר בכתב  למשה הקב"ה שנתן מה

יט)אמך .פה: (יחזקאל כמו ישראל  כנסת אומתך
והוסיפו שחדשו סופרים דברי  והם לביאה אמך מה

לתורה: סייגים חן.(ט)ועשו  הם לוית חן  של חבור
והמ  התורה כלומר חןלראשך לוית לראשך יהיו וסר

המלבי"ם פי על ביאור
בדבריוחידתם  פה, שבעל בתורה וכן  ְ ִ ָֹ 

חידה  בדרך  שהובאו  דברים יש החכמים,
ההתבוננות  ידי ועל מוסתרים, ומשל
את  האדם ימצא  זה שבספר במשלים
החכמים, של המשלים כל של פתרונם

תכליתם. עד להבינם

הקדמות )ז ( על מיוסדת חכמה כל הנה
המיוסדת  ההנדסה חכמת [כמו ראשונות
הראשונות  המושכלות ועל החוש על
על  בנויה הטבע וחכמת האדם, שבדעת
התורה  חכמת אך  והחקירה], הנסיון
על  מיוסדות אינן המידות וחכמת
על  רק אלא לאדם, מובנות הקדמות
ידי ועל התורה, את שנתן  בה' האמונה

ולכן , רצונו, על מלעבור ה'יראת היראה ִ ְ ַ 
ליראת ּדעת ה רא ׁשית היא כאן  [והכוונה ֵ ִ ָ ַ 

כ 'ראשית  מכונה היא ולכן  הרוממות,
מהדעת, חלק היא עצמה שהיראה דעת',
הדעת  כי מהגוף, חלק הוא  שהראש כפי 
הרוממות. יראת ה' את לירא  מחייבת
של  ענינה יבואר י ') פסוק ט ' (פרק ולהלן
דעת'], 'תחילת שם המכונה העונש, יראת
התורה  דברי את בליבו שיקבע  ידי ועל
בבחינת  אצלו הם יהיו  ונכונים כאמיתיים
באופן  בו מאמין  שהאדם הדבר כי  דעת,

שהשיג  ידיעה כמו  אצלו הוא  מוחלט
ראשון  במושכל או  ונסיון, בבחינה
שהאמונה  ונמצא  הכל, על המוסכם
אך הדעת, ראשית היא  ה' ליראת המביאה

כלומר,ּבזּו,אוילים ּומּוסר ה חכמ ָ ְ ָ ָ ֱ ִ ִ ָ 
אף  דבר, בכל להסתפק שדרכם האוילים,
חכמים  ביניהם ויש פתאים, שאינם
ספק  מטילים הם אך  גדולים, ופילוסופים
אותיות  משורש הוא [ו 'אויל' דבר בכל
אולי מסתפק הוא דבר בכל כי  'אולי',
את  מבזים הם ולכן  כך ], ואולי  כך הדבר
התורה  חכמת ואת ה', יראת שזו המוסר,

המוסר. על הנשענת

האוילים )ח ( של מליבם להוציא  וכדי
שיש  מוכיח  והמוסר, החכמה את המבזים
התחלות  ויש החכמה, לחוקי יסודות
בני שכל על בהכרח שיתקבלו  מושכלות

אומר, כך  ועל מּוסר ּבני ׁשמע האדם, ְ ַ ְ ִ ַ 
הואאביך, לבנו האב  שיאמר המוסר כי ָ ִ ָ 

הוא והרי כלל, ספק בו להטיל שאין דבר
בו מטיל אדם שאין בחוש, המושג כדבר

את]ּתּטׁשואל ספק, תעזוב  אל [ולכן ְ ַ ִ ֹ
על א ּמך,ּתֹורת  מיוסדת הזו שהתורה כיון  ַ ִ ֶ ָ 

ומאמו, מאביו הבן  שמקבל המוסר
וברורים. אמיתיים והדברים
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את  המעשים, ביושר ובין  המחשבה
שיתבונן  ידי על האדם ילמד זה כל

זה. בספר שיובאו  במשלים

מהאנשים )ד( למי לבאר מוסיף עתה
של  שהתועלת ואומר הספר, את חיבר

האדם, בני לכל היא  זה  ֵ ָלתת ספר
הם ערמה,לפתאים  והעורמה הפתיות כי ִ ְ ָ ִ ָ ְ ָ 

(פרק  להלן שנאמר כמו והיפוכו , דבר
ּדבר, לכל יאמין "ּפתי  ט "ו ) פסוק  ָ ָ ָ ְ ִ ֲ ַ ִ ֶי"ד
בטבעו הנפתה והפתי לאׁשרֹו", יבין  ֻ ֲ ַ ִ ָ ָ ְוערּום
ידי על שומע , שהוא מה לכל להאמין 
להבין  עורמה, יקנה זה שבספר המשלים
לכל  יאמין  ולא  בשכלו , דבר כל ולבחון 

וגם פתיה. כיונה פתי,לנער ,דבר שאינו ְ ַ ַ 
הנרכשת  ה'דעת' את קנה לא עדיין אך 
רכש  ולא  השנים, ריבוי של הנסיון עם
העמוקות  המחשבות שהם ה'מזימה', את
יתנו בהם, להעמיק הנער דרך אין  שעדיין

אלו  ּומזּמה.ּדעת משלים ַ ַ ְ ִ ָ 

כבר )ה ( שהם לאותם אף הספר ויועיל
כי  ונבונים, הדברים יׁשמע חכמים את ִ ְ ַ 

החכמה חכם,אדם חוקי  את למד שכבר ָ ָ 
ומרבותיו, אין לקח ,ויֹוסף מהתורה כי ְ ֶ ֶ ַ 

אלו משלים ידי ועל החכמה, לדברי קץ
עדיין  התפרשו שלא רבים דברים ילמד

החכמים, ובדברי  דבר ונבֹון,בתורה המבין ְ ָ 
דבר, ה'תחבולות'יקנה,ּתח ּבל ֹות מתוך  כי ַ ְ ֻ ִ ְ ֶ 

ולהבין  לדבר, דבר להקיש היכולת הן 
וקשורים  בזה זה התלויים רבים דברים
אל  יגיע  כולם שמכח עד לזה זה
ידי ועל לו , הנרצית האחרונה התוצאה
של  ידיעותיו  יתרבו  אלו  משלים לימוד
החכמה, מפרטי  רבים פרטים וידע  הנבון,
וכן  ללימודיו , בהם להשתמש שיוכל
מכל  רבים היקשים ולהוציא  לבנות יתרגל

בינתו . ותתרבה הרחבות, ידיעותיו 

הספר,)ו ( כתיבת צורת את עתה מבאר
והסתומים להבין  העמוקים הדברים את ְ ָ ִ 

ידי יש ּומליצה מ ׁשל על כי  [נמשל], ָ ָ ְ ִ ָ 
בדרך שכתובים דברים שבכתב בתורה
את  להבין כדי  חכמה וצריך משל,

מהם, ללמוד שיש חכמים ּדברי הנמשל ִ ְ ֵ ֲ ָ ִ 

ג א משלי 
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 רש "י
דעת .(ז) ראשית ה ' מה יראת  לצורך פי' ע"כ

יראת  הספר מתחיל  ועתה הזה הספר שלמה עשה
והיא  הדעת עיקר תרומת היא דעת, ראשית ה'
הקדם  חכמתך לפני לדעת הראשונה לך תהיה
בחכמה  לעשות בלבך תתן  והיא יוצרך אם ליראה
הם  ה' את יראים אינם אשר האוילים כי  ובדעת

המוסר: ואת החכמה את בני (ח)בוזים שמע
אביך . ועלמוסר בכתב  למשה הקב"ה שנתן מה

יט)אמך .פה: (יחזקאל כמו ישראל  כנסת אומתך
והוסיפו שחדשו סופרים דברי  והם לביאה אמך מה

לתורה: סייגים חן.(ט)ועשו  הם לוית חן  של חבור
והמ  התורה כלומר חןלראשך לוית לראשך יהיו וסר

המלבי"ם פי על ביאור
בדבריוחידתם  פה, שבעל בתורה וכן  ְ ִ ָֹ 

חידה  בדרך  שהובאו  דברים יש החכמים,
ההתבוננות  ידי ועל מוסתרים, ומשל
את  האדם ימצא  זה שבספר במשלים
החכמים, של המשלים כל של פתרונם

תכליתם. עד להבינם

הקדמות )ז ( על מיוסדת חכמה כל הנה
המיוסדת  ההנדסה חכמת [כמו ראשונות
הראשונות  המושכלות ועל החוש על
על  בנויה הטבע וחכמת האדם, שבדעת
התורה  חכמת אך  והחקירה], הנסיון
על  מיוסדות אינן המידות וחכמת
על  רק אלא לאדם, מובנות הקדמות
ידי ועל התורה, את שנתן  בה' האמונה

ולכן , רצונו, על מלעבור ה'יראת היראה ִ ְ ַ 
ליראת ּדעת ה רא ׁשית היא כאן  [והכוונה ֵ ִ ָ ַ 

כ 'ראשית  מכונה היא ולכן  הרוממות,
מהדעת, חלק היא עצמה שהיראה דעת',
הדעת  כי מהגוף, חלק הוא  שהראש כפי 
הרוממות. יראת ה' את לירא  מחייבת
של  ענינה יבואר י ') פסוק ט ' (פרק ולהלן
דעת'], 'תחילת שם המכונה העונש, יראת
התורה  דברי את בליבו שיקבע  ידי ועל
בבחינת  אצלו הם יהיו  ונכונים כאמיתיים
באופן  בו מאמין  שהאדם הדבר כי  דעת,

שהשיג  ידיעה כמו  אצלו הוא  מוחלט
ראשון  במושכל או  ונסיון, בבחינה
שהאמונה  ונמצא  הכל, על המוסכם
אך הדעת, ראשית היא  ה' ליראת המביאה

כלומר,ּבזּו,אוילים ּומּוסר ה חכמ ָ ְ ָ ָ ֱ ִ ִ ָ 
אף  דבר, בכל להסתפק שדרכם האוילים,
חכמים  ביניהם ויש פתאים, שאינם
ספק  מטילים הם אך  גדולים, ופילוסופים
אותיות  משורש הוא [ו 'אויל' דבר בכל
אולי מסתפק הוא דבר בכל כי  'אולי',
את  מבזים הם ולכן  כך ], ואולי  כך הדבר
התורה  חכמת ואת ה', יראת שזו המוסר,

המוסר. על הנשענת

האוילים )ח ( של מליבם להוציא  וכדי
שיש  מוכיח  והמוסר, החכמה את המבזים
התחלות  ויש החכמה, לחוקי יסודות
בני שכל על בהכרח שיתקבלו  מושכלות

אומר, כך  ועל מּוסר ּבני ׁשמע האדם, ְ ַ ְ ִ ַ 
הואאביך, לבנו האב  שיאמר המוסר כי ָ ִ ָ 

הוא והרי כלל, ספק בו להטיל שאין דבר
בו מטיל אדם שאין בחוש, המושג כדבר

את]ּתּטׁשואל ספק, תעזוב  אל [ולכן ְ ַ ִ ֹ
על א ּמך,ּתֹורת  מיוסדת הזו שהתורה כיון  ַ ִ ֶ ָ 

ומאמו, מאביו הבן  שמקבל המוסר
וברורים. אמיתיים והדברים
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 רש "י
יהיו: זהב עדי של לצוארך לגרגרותיך .וכענקים

קורא  טבעות טבעות עשויה שהקנה שם ועל 
רבים: בלשון חוטאים:חטאים .(י)הצואר

תבא . להם:אל  תאבה נארבה (יא)אל 
דם:לדם . מארב:נצפנה .לשפוך נצפנה ל '

חנם . לנקי לנקי שצפינתם אומר הכתוב 

הוא: חיים:נבלעם .(יב)חנם כשהם לנקיים
שלם:כשאול . גוף כל  ותמימים .הבולע

נבלעם  שלמים מלשון אלא צדיקים לשון  אינו
כשהוא  הבור בתוך היורד כאדם שלמים כשהם
ונירש  נהרגם בעשרם בעודם כלומר שלם

נכסיהם:

המלבי"ם פי על ביאור
החכמה לראׁשך הם חן לוית ּכי )ט(  ִ ִ ְ ַ ֵ ֵ ְ ֶֹ ָ 

המחובר  חן  של תכשיט כמו  תהיה
והמחשבה, השכל משכן  ששם לראשך ,

שרשראות לגרּגרתך וענקים  כמו   ַ ֲ ָ ִ ְ ַ ְ ְ ֶֹ ָ 
מקור  שהוא  הגרון , את המקשטות
חן  יעלו והחכמה המוסר כך  כי  הדיבור,

דיבורך . ועל מחשבותיך על

את )י ( לבנו ללמד האדם רוצה כאשר
שאף  פשוט, בדבר מתחיל החכמה, דרכי 
את  לו שיאמר ולפני להבין, יכול קטן  נער
את  לו ואומר מקדים הפשוט, המשל

המוחלט, ח ּטאים,יפּתּוך אם ּבני,הכלל ְ ִ ִ ְ ַ ָ ַ ָ ִ 
נראית  שאינה אפילו  שתהיה, עבירה לכל

כך , כל חמורה תתרצה ּתבאאל לך  אל  ַ ֵֹ 
חוקי נגד הם פיתוייהם כל כי להם,

החכמה.

של )יא( לפיתוי דוגמא לו אומר ועתה
להבין  יכול קטן  נער שאף רוצחים, חבורת

שבהם, הסכנה אותם יאמרּואם את לך ִ ְֹ 
נתכנן לדם נארבה אּתנ ּו,לכה ח ּטאים,  ַ ָ ִ ְ ָ ִ ָ ֶ ֶ ְ ָ ְ ָ 

אותם, לשדוד אדם לבני  לארוב  כיצד יחד

אותם  נהרוג בנו  להילחם יעמדו אם ואף
דמם, את אוח ּנם לנקי נצּפנה ונשפוך   ִ ְ ְ ָ ְ ָ ִ ִ ָ 

מלומדי שאינם אנשים לתפוס שנתחבא 
כל  כנגדנו  יעמדו  ולא אף מלחמה, [ולכן ל

אותם  והשודדים הרוצחים כללי  לפי
שלא כיון  מעונש, 'נקיים' הם אנשים
אותם  את סיבה ללא ונשדוד כלל], נלחמו

אנשים.

שאינם )יב( חלשים אנשים אותם ואת
נהרגם, ולא  חּיים ּכׁשאֹול נבלעם נלחמים, ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ַ ִ 

כך באדמה, חיים שנבלעו אותם כמו  
בהם  ונשתמש אנשים, אותם את ניקח

ונבלעבֹור ּכיֹורדי ּותמימים כעבדים.  ְ ִ ִ ְ ְ ֵ 
שילחמו אנשים אותם את גם בשלימותם
קברו לבור ויורד שמת אדם כמו  בנו,
אנו כך לאחרים, רכושו כל את ומשאיר
את  מהם וניטול זו  במלחמה אותם נהרוג

ממונם. כל

לצרפו)יג ( הרוצים שודדים ואותם
לו , אומרים של יקר ,הֹון ּכל לחבורתם ָ ָ ָ 

וזהב, אנשים,נמצאכסף אותם אצל ִ ְ ָ 

ה א משלי 
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 רש "י
בתוכנו.(יד) תפיל תחלוק גורלך  תרצה אם

תרצה אם אחד בשותפות:יהיהאו  יהיה כיס 
ירוצו.(טז)ביחד:לכולנו. הם לרע עצמם לרעת

לדבר: לב לתת יודעים ואינם חנם (יז)רצים כי
הרשת . חטים מזורה  הרואות העופות כי

בעיניהם  הוא חנם הרשת על מזורים וקטניות

ואוכלין: בה ויורדין  נזרת היא מה על מכירים שאינם
יארובו.(יח) לדמם לדמם והם  יארובו והציידים

עופות: בצע .(יט)של  בוצע כל  ארחות גוזלכן
את  וסופו לו . היא וחנם לו היא ונחמדת נאה גזילה
בעל עכשיו שנעשה עצמו נפש יקח. בעליו נפש

מחבירו: שגזל  הממון 

המלבי"ם פי על ביאור
לאוצרותינו . ׁשלל ב ּתינּונמ ּלאוניטול ְ ַ ֵ ָ ֵ ָ ָ 

את  נמלא  ברשותם שנמצא בחפצים
בתינו .

של ּבתֹוכנּוּתּפיל ּגֹורלך )יד( השלל את  ָ ְ ָ ַ ִ ְ ֵ 
לך ואף כולנו , בין בגורל נחלק החפצים
והכסף  הזהב ואת זה. בגורל חלק יהיה

החבו לכל השייך  באוצר הון נניח ולגבי רה,
ואף לכּלנ ּו,יהיה משותףאחדּכיס זה, ִ ֶ ָ ִ ְ ֶ ְ ֻ ָ 

בו . שותף תהיה אתה

ואומר,)טו ( בנו את האב  אל ּבני,מזהיר ְ ִ ַ 
הדרךא ּתם,ּבדרך ּתלך  היא  'דרך' ולשון  ֵ ֵ ְ ְ ֶ ֶ ְ ִ ָ 

שלא ומזהירו  לרבים, הקבועה הגדולה
הללו . השודדים כל עם יחד זו  בדרך ילך 

צרה מּנתיבתם,רגלך מנע  דרך זו ו 'נתיב' ְ ַ ַ ְ ְ ָ ִ ְ ִ ָ ָ 
המיוחד  בנתיב שאף ליחידים, המיועדת
תלך, אל הללו מהשודדים לאחד רק
והיינו 'איתם', הולך  שאינך ואפילו 
נתיב זהו  אלא  עתה, שם הולכים שאינם
את  מנע בו , ללכת רגיל מהם שאחד
להזיק  עשויים שהם כיון משם, רגלך

אותך . גם ולהרוג

כל ירּוצּולרע רגליהם ּכי )טז ( כי  ִ ַ ְ ֵ ֶ ָ ַ ָ 
גזל  כמו  אליהם, רצים שהם הדברים
מסביר  [ובכך רעים דברים הם ורצח,
הפשוטים, הדברים את הקטן  לבנו  האב 
הרוע את בשכלו להבין יכול הוא שאף
את  גם לו לומר ומוסיף שבדבר]. והגנות

בדבר, שיש ּדם,ל ׁשּפך וימהרּוהסכנה ִ ַ ֲ ִ ְ ָ ְ ָ 
וימהרו אותך , גם ירצחו  כך  ומתוך
להשתמט שתספיק קודם כן , לעשות

מהם. ולברוח

ּבעל ּכל ּבעיני הר ׁשת ,מזרה ח ּנם ּכי )יז ( ִ ִ ָ ְ ָֹ ָ ָ ֶ ְ ֵ ֵ ָ ַ ַ 
את ּכנף , הרואים העופות, בעיני  כלומר, ָ ָ 

בתוך הציידים להם שמניחים המזון 
בחינם. אוכל להם שנותנים נראה הרשת,

העופות לדמם [הציידים],והם )יח ( של ְ ֵ ְ ָ ָ 
ש יארבּו, או לנפׁשתם יצּפנּולהורגם. ֶ ֱ ִֹ ְ ְ ְ ַ ְ ָֹ 

ולהשתמש  חיים לתופשם כדי  יתחבאו
בהם.

היאּבצע ּבצע ּכל ארח ֹות ּכן )יט( כך   ֵ ָ ְ ָ ֵֹ ַ ָ ַ 
רשת  שפורש ושודד, גזלן כל של דרכו 
נותן  שהוא  החושבים הפתאים את ללכוד



א משלי ד
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È:ב וֹ ר כּ יוֹ רדי וּ תמימים  חיּ ים  כּ ׁש אוֹ ל נמצאÈ‚נבלעם יקר כּ ל־ה וֹ ן ¦−§¨¥¦§´©¦®¹§¦¦À§´§¥«¨´¨¨´¦§¨®

 רש "י
יהיו: זהב עדי של לצוארך לגרגרותיך .וכענקים

קורא  טבעות טבעות עשויה שהקנה שם ועל 
רבים: בלשון חוטאים:חטאים .(י)הצואר

תבא . להם:אל  תאבה נארבה (יא)אל 
דם:לדם . מארב:נצפנה .לשפוך נצפנה ל '

חנם . לנקי לנקי שצפינתם אומר הכתוב 

הוא: חיים:נבלעם .(יב)חנם כשהם לנקיים
שלם:כשאול . גוף כל  ותמימים .הבולע

נבלעם  שלמים מלשון אלא צדיקים לשון  אינו
כשהוא  הבור בתוך היורד כאדם שלמים כשהם
ונירש  נהרגם בעשרם בעודם כלומר שלם

נכסיהם:

המלבי"ם פי על ביאור
החכמה לראׁשך הם חן לוית ּכי )ט(  ִ ִ ְ ַ ֵ ֵ ְ ֶֹ ָ 

המחובר  חן  של תכשיט כמו  תהיה
והמחשבה, השכל משכן  ששם לראשך ,

שרשראות לגרּגרתך וענקים  כמו   ַ ֲ ָ ִ ְ ַ ְ ְ ֶֹ ָ 
מקור  שהוא  הגרון , את המקשטות
חן  יעלו והחכמה המוסר כך  כי  הדיבור,

דיבורך . ועל מחשבותיך על

את )י ( לבנו ללמד האדם רוצה כאשר
שאף  פשוט, בדבר מתחיל החכמה, דרכי 
את  לו שיאמר ולפני להבין, יכול קטן  נער
את  לו ואומר מקדים הפשוט, המשל

המוחלט, ח ּטאים,יפּתּוך אם ּבני,הכלל ְ ִ ִ ְ ַ ָ ַ ָ ִ 
נראית  שאינה אפילו  שתהיה, עבירה לכל

כך , כל חמורה תתרצה ּתבאאל לך  אל  ַ ֵֹ 
חוקי נגד הם פיתוייהם כל כי להם,

החכמה.

של )יא( לפיתוי דוגמא לו אומר ועתה
להבין  יכול קטן  נער שאף רוצחים, חבורת

שבהם, הסכנה אותם יאמרּואם את לך ִ ְֹ 
נתכנן לדם נארבה אּתנ ּו,לכה ח ּטאים,  ַ ָ ִ ְ ָ ִ ָ ֶ ֶ ְ ָ ְ ָ 

אותם, לשדוד אדם לבני  לארוב  כיצד יחד

אותם  נהרוג בנו  להילחם יעמדו אם ואף
דמם, את אוח ּנם לנקי נצּפנה ונשפוך   ִ ְ ְ ָ ְ ָ ִ ִ ָ 

מלומדי שאינם אנשים לתפוס שנתחבא 
כל  כנגדנו  יעמדו  ולא אף מלחמה, [ולכן ל

אותם  והשודדים הרוצחים כללי  לפי
שלא כיון  מעונש, 'נקיים' הם אנשים
אותם  את סיבה ללא ונשדוד כלל], נלחמו

אנשים.

שאינם )יב( חלשים אנשים אותם ואת
נהרגם, ולא  חּיים ּכׁשאֹול נבלעם נלחמים, ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ַ ִ 

כך באדמה, חיים שנבלעו אותם כמו  
בהם  ונשתמש אנשים, אותם את ניקח

ונבלעבֹור ּכיֹורדי ּותמימים כעבדים.  ְ ִ ִ ְ ְ ֵ 
שילחמו אנשים אותם את גם בשלימותם
קברו לבור ויורד שמת אדם כמו  בנו,
אנו כך לאחרים, רכושו כל את ומשאיר
את  מהם וניטול זו  במלחמה אותם נהרוג

ממונם. כל

לצרפו)יג ( הרוצים שודדים ואותם
לו , אומרים של יקר ,הֹון ּכל לחבורתם ָ ָ ָ 

וזהב, אנשים,נמצאכסף אותם אצל ִ ְ ָ 

ה א משלי 
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 רש "י
בתוכנו.(יד) תפיל תחלוק גורלך  תרצה אם

תרצה אם אחד בשותפות:יהיהאו  יהיה כיס 
ירוצו.(טז)ביחד:לכולנו. הם לרע עצמם לרעת

לדבר: לב לתת יודעים ואינם חנם (יז)רצים כי
הרשת . חטים מזורה  הרואות העופות כי

בעיניהם  הוא חנם הרשת על מזורים וקטניות

ואוכלין: בה ויורדין  נזרת היא מה על מכירים שאינם
יארובו.(יח) לדמם לדמם והם  יארובו והציידים

עופות: בצע .(יט)של  בוצע כל  ארחות גוזלכן
את  וסופו לו . היא וחנם לו היא ונחמדת נאה גזילה
בעל עכשיו שנעשה עצמו נפש יקח. בעליו נפש

מחבירו: שגזל  הממון 

המלבי"ם פי על ביאור
לאוצרותינו . ׁשלל ב ּתינּונמ ּלאוניטול ְ ַ ֵ ָ ֵ ָ ָ 

את  נמלא  ברשותם שנמצא בחפצים
בתינו .

של ּבתֹוכנּוּתּפיל ּגֹורלך )יד( השלל את  ָ ְ ָ ַ ִ ְ ֵ 
לך ואף כולנו , בין בגורל נחלק החפצים
והכסף  הזהב ואת זה. בגורל חלק יהיה

החבו לכל השייך  באוצר הון נניח ולגבי רה,
ואף לכּלנ ּו,יהיה משותףאחדּכיס זה, ִ ֶ ָ ִ ְ ֶ ְ ֻ ָ 

בו . שותף תהיה אתה

ואומר,)טו ( בנו את האב  אל ּבני,מזהיר ְ ִ ַ 
הדרךא ּתם,ּבדרך ּתלך  היא  'דרך' ולשון  ֵ ֵ ְ ְ ֶ ֶ ְ ִ ָ 

שלא ומזהירו  לרבים, הקבועה הגדולה
הללו . השודדים כל עם יחד זו  בדרך ילך 

צרה מּנתיבתם,רגלך מנע  דרך זו ו 'נתיב' ְ ַ ַ ְ ְ ָ ִ ְ ִ ָ ָ 
המיוחד  בנתיב שאף ליחידים, המיועדת
תלך, אל הללו מהשודדים לאחד רק
והיינו 'איתם', הולך  שאינך ואפילו 
נתיב זהו  אלא  עתה, שם הולכים שאינם
את  מנע בו , ללכת רגיל מהם שאחד
להזיק  עשויים שהם כיון משם, רגלך

אותך . גם ולהרוג

כל ירּוצּולרע רגליהם ּכי )טז ( כי  ִ ַ ְ ֵ ֶ ָ ַ ָ 
גזל  כמו  אליהם, רצים שהם הדברים
מסביר  [ובכך רעים דברים הם ורצח,
הפשוטים, הדברים את הקטן  לבנו  האב 
הרוע את בשכלו להבין יכול הוא שאף
את  גם לו לומר ומוסיף שבדבר]. והגנות

בדבר, שיש ּדם,ל ׁשּפך וימהרּוהסכנה ִ ַ ֲ ִ ְ ָ ְ ָ 
וימהרו אותך , גם ירצחו  כך  ומתוך
להשתמט שתספיק קודם כן , לעשות

מהם. ולברוח

ּבעל ּכל ּבעיני הר ׁשת ,מזרה ח ּנם ּכי )יז ( ִ ִ ָ ְ ָֹ ָ ָ ֶ ְ ֵ ֵ ָ ַ ַ 
את ּכנף , הרואים העופות, בעיני  כלומר, ָ ָ 

בתוך הציידים להם שמניחים המזון 
בחינם. אוכל להם שנותנים נראה הרשת,

העופות לדמם [הציידים],והם )יח ( של ְ ֵ ְ ָ ָ 
ש יארבּו, או לנפׁשתם יצּפנּולהורגם. ֶ ֱ ִֹ ְ ְ ְ ַ ְ ָֹ 

ולהשתמש  חיים לתופשם כדי  יתחבאו
בהם.

היאּבצע ּבצע ּכל ארח ֹות ּכן )יט( כך   ֵ ָ ְ ָ ֵֹ ַ ָ ַ 
רשת  שפורש ושודד, גזלן כל של דרכו 
נותן  שהוא  החושבים הפתאים את ללכוד



א משלי ו 
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 רש "י

תרונה .(כ) בחוץ שלחכמות  חכמותיה הרי 
עליהם  לסור להזהירכם תזעקנה בחוצותיה תורה

מדרשות: בתי חוצותיה הן  במקום ברחובות .ומה
תנחומא: רבי  דרש כך אותה שמרחיבין 

תקרא .(כא) הומיות  שהיא בראש במקום

ענין ואומרת קוראת היא שם ונכרזת נשמעת
וגו': פתאים מתי  עד שערים .שלמטה בפתחי

הזקנים: ישיבת מקום המתפתים פתים .(כב)הם
ומינים: מסיתים פתי.ע"י דבר תאהבו שם הסתה

שפי : סא"א) (שני קרי  כלי  כמו לפתיות

המלבי"ם פי על ביאור
ובאמת בחינם, ממון ּבעליו נפׁשאת להם ֶ ֶ ֶ ְ ָ ָ 

הממון ממון יּקח ,של שיש יראה כאשר ִ ָ 
את  ומזהיר האב חוזר ובכך אדם. לאותו
כיון  אלו , לחבורות יצטרף שלא בנו
אותו גם יהרגו  ממון  לו שיש שכשיראו 
שיכול  הזה, הפשוט  הדבר ומתוך בעצמו ,
החטאים, כלל על מזהירו  להבין , הילד גם
אינו בתחילה אם גם בדרכם, ילך שלא

בדבר. שיש החששות את רואה

לבנו)כ( מלמד האב איך  שביאר לאחר
שהחכמה  יאמר החכמה, דרכי את הקטן
הגדולים, אל מהקטנים לאט, לאט תתגלה
שני יש דרגה ובכל מדרגות, בארבע 
גדולים  הם החכמה שומעי גם חלקים,
היא הקריאה איכות וגם יותר, וחשובים

א . יותר, ּתר ּנה ּבחּוץ חכמֹות גדולה ָ ְ ַ ָ ָֹ 
מאחורי ב 'חוץ', החכמה תתרונן  בתחילה
נערים  בו  שמצויים במקום הבתים,
'רינון ', בקול החכמה תושמע  ושם קטנים,
שומעים  ואחרים לעצמו, מרנן   ֵ ַ ְשהאדם

ב . לאחר קֹולּהּתּתן ּברחבֹות מאליהם.  ָ ְ ִֹ ֵ ָ 
הרחב בחלק ברחוב, החכמה תושמע  מכן
האנשים  מצויים שם הבתים, שלפני 
קולה', 'תתן  כבר היא  ושם הגדולים,

קולו את להשמיע  מתכוון  בקול שהמדבר
אדם  לבני  מתכוון אינו אך לאחרים,

ישמע . לשמוע , הרוצה אלא  מסוימים,

מכן,)כא( לאחר המּיֹות ּבראׁשג. ְ ִֹֹ 
העיר  בני כל בו  שמתקבצים במקומות

החכם ּתקראלמסחר, יעמוד שם  ִ ְ ָ 
רק  ולא החכמה, דברי  את וישמיע 
יקרא אלא  רם, בקול דבריו  את שישמיע
המסוימים  לאנשים החכמה דברי  את

ד. שם. אשר ׁשערים ּבפתחי הנמצאים ְ ִ ְ ֵ ְ ָ ִ 
והחכמים,ּבעיר , השופטים יושבים שם ָ ִ 

לזק תאמר ,אמריה  החכמה נים ותתגלה ֲ ָ ֶ ָ ֵֹ 
לאט שלאט באופן  בשער. היושבים
השחר, אור כמו  החכמה, אור מפציע
עד  וגובר והולך וקל, חלש באור המתחיל

היום. אמצע 

החכמה,)כב( תאמר ּפתים מתי עדוכך  ַ ָ ַ ְ ָ ִ 
תאהבופתי,ּתאהב ּו מתי  עד כלומר, ְ ֵ ֲ ֶ ִ 

הסכלות  לדרך ולהימשך  פתאים להיות
על  היא  'פתי' ולשון  התבוננות, ללא
אוזנו יטה ואם דעת, ללא הנוהג האדם
עורמה, בליבו  תיכנס החכמה לדברי 

הפתיות, היפך הלועגים ולצים,שהיא  ְ ֵ ִ 

זא משלי 
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ידי.(כד) כאדם נטיתי אלי  לסור להם לרמוז
אליו: לסור אליו  ידו ונוטה בידו  לחבירו המרמז 

עצתי.ותבטלו:ותפרעו.(כה) לגדלכל שיעצתי 
בעולם: העולה כשואה .(כז)אתכם כענן 

המלבי"ם פי על ביאור
שהקדמותיה  מחמת התורה לחכמת
ולא ה', ויראת המוסר על מבוססות
מתי עד האדם, שבשכל מושכלות על

והיראה,להם חמד ּולצֹון  האמונה על ָ ָ ְ ָ ֶ 
מקבלים  הם אין זה לצון  שמחמת

התורה, חכמת שאינם ּוכסילים,את ְ ִ ִ 
מחמת  התורה חכמת את לקבל מוכנים
כל  את מלעשות אותם מונעת שהיא 

מתי  עד ליבם, דעת ,יׂשנא ּותאוות ִ ְ ְ ָ ַ 
החכמה, חוקי את יודעים הכסילים כי 
אותה, מבינים שאינם כפתאים ואינם
אלא בה, מאמינים שאינם כלצים ואינם
שהיא מחמת חכמתה את שונאים הם
ליבם  בשרירות מללכת אותם מעכבת
מחסום  ׂשּמה החכמה ידיעת כי  ָ ָהרע,

הלב . תאוות בפני

הפתאים,)כג ( אלו , לכל החכמה וקוראת
להם, ואומרת והכסילים,  ָּתׁשּוב ּוהלצים

עלת ֹוכח ּתי  הרעה מדרככם תשובו   ל ְ ַ ְ ִ 
ואלמד  שאוכיח  לתוכחתי , שתקשיבו ידי 
אמיתותה, ואת החכמה דרכי את אתכם

החכמה רּוחי,לכם א ּביעה הּנה  רוח כי  ִ ֵ ַ ִ ָ ָ ֶ ִ 
ללמוד  הנובע , כמעיין  תהיה שבליבכם

ואמיתותיה, חוקיה כל  ָ ִא ֹודיעה את
ב'דיבור'אתכם דברי  לכם אומר  ְ ָ ַ ֶ ְ ֶ 

על  שעובר למי  שיש העונש את קשה
התורה. חוקי 

החכמה וּתמאנ ּו,קראתי יען )כד( כי ַ ַ ָ ָ ִ ַ ְ ָ ֵ 
הנפש  וכוחות מאחר לאנשים, 'קוראת'
את  לקבל מטבעם הוכנו  האדם של
רוח את מרגיש האדם ולב  החכמה, חוקי
זאת  ובכל נפשו , את הממלאת החכמה
רציתם  לא כי  בקולה, לשמוע מיאנתם

כאשר ואף מתאוותיכם. ידי נטיתי לסור ָ ִ ִ ָ ִ 
החכמה  לדרכי שתשובו כדי להענישכם,
הדבר, הועיל לא  העונש, יראת מחמת

מקׁשיב .ואין  ְ ֵ ַ ְ ִ 

ביטלתם עצתי כל וּתפרעּו)כה (  ַ ִ ְ ְ ָ ֲ ָ ִ 
שהיא החכמה, את מליבכם והשבתתם
הטוב בדרך  ללכת לאדם עצה הנותנת

העונש,ותֹוכחּתי,והישר, יראת לאשהיא  ְ ַ ְ ִ ֹ
לשמוע .אביתם  רציתם לא  ֲ ִ ֶ 

תבואּבאידכם אני,ּגם לכן,)כו ( כאשר  ַ ֲ ִ ְ ֵ ְ ֶ 
בעצמה, הצרה ּבבאאלעג א ׂשחק.עליכם ֶ ְ ָ ֶ ְ ַ ְ ֹ

הצרה.פח ּדכם, בוא שלפני הפחד שהוא  ַ ְ ְ ֶ 

כאשר ּפחּדכם כ ׁשֹואה ּבבא)כז (  ְ ְֹ ָ ַ ְ ְ ֶ 
וחשיכה, שואה כיום עליכם יבוא  הפחד
מהות  את רואים שאין  החושך , שמחמת
עוד  הפחד גדל ממנו, שפוחדים הדבר




