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ָכבֹוד: ֹמאוָלּה עֶֹשר וְׂ  אֶֹרְך ָיִמים ִביִמיָנּה ִבשְׂ
 (טז, משלי פרק ג)

 טז ,| משלי ג מלבי"ם א.

ז את העושר והכבוד בשמאלה, כדבר הטפל והחכמה היא תאח

שאוחזים אותו ביד שמאל, כי בימינה היא אוחזת דבר יקר מזה 

רך ימים, שכולל טוב חיי העוה"ז וגם חיי נצח בעולם ושהוא א

 .ארוךשכולו 

 פרק ל| משלי ב. 

ֶטֶרם ָאמּות: ע ִמֶמִני בְׂ נַּ ל ִתמְׂ ִתי ֵמִאָתְך אַּ לְׂ ִים ָשאַּ תַּ א  )ז( שְׂ )ח( ָשוְׂ

ִריֵפִני ֶלֶחם ֻחִקי: טְׂ ל ִתֶתן ִלי הַּ ֵחק ִמֶמִני ֵראש ָועֶֹשר אַּ רְׂ ר ָכָזב הַּ בַּ  ּודְׂ

ִתי ִמי  רְׂ ָאמַּ ִתי וְׂ שְׂ ִכחַּ ע וְׂ בַּ ִתי  ה')ט( ֶפן ֶאשְׂ שְׂ ָתפַּ ִתי וְׂ בְׂ ָגנַּ ּוֶפן ִאָּוֵרש וְׂ

 ֵשם ֱאֹלָהי:

 כ בראשית כח,|  רבנו בחייג. 

ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זאת שאלת הצדיקים מאת ה' 

לא ישאלו המותרות רק הדבר ההכרחי בלבד שאי אפשר לו 

לאדם שיחיה בלעדיו. ובידוע כי נטיית אדם אחר בקשת 

ות רבות, ועל כן כל איש ירא את ה' המותרות הוא גורם לו מהומ

ראוי לו שיהיה שמח בחלקו ושיסתפק במעט ושלא יתאוה 

המותרות וייטיב לבו ביראת ה', הוא שאמר שלמה המלך ע"ה 

)משלי טו, טז( טוב מעט ביראת ה' מאוצר רב ומהומה בו. והביא 

לזה אות ועדות ומופת הכתוב שאחריו, הוא שאמר )שם, יז( טוב 

ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו, יאמר כי ייטב ארוחת ירק 

לבני אדם המעט בחברה שתנעם להם יותר מן המרובה 

והמטעמים בחברת השונאים. והענין הזה הביא למשל על מדת 

ההסתפקות, וממנו יש ללמוד קל וחומר שיש לו לאדם להתפייס 

ולהסתפק במעט באהבת ה' יתברך וביראתו יותר מתוספת 

וכן שלמה המלך ע"ה התפלל על מדת . החמסהממון מן הגזל ו

ההסתפקות הוא שאמר )משלי ל, ח( הטריפני לחם חוקי, ביאר כי 

הריש והעושר מדות מגונות מביאות אותו לעבור על מצוות 

התורה, כי עם הריש יצטרך אדם להחניף את הבריות, כענין 

שכתוב )שם יח, כג( תחנונים ידבר רש, ועם העושר יבוא האדם 

ותרות ויקנה לעצמו גסות הרוח וגבה לב, כענין שנאמר אל המ

)שם( ועשיר יענה עזות, עד שישימנו תועבה, שנאמר )שם טז, ה( 

תועבת ה' כל גבה לב, ומפני זה אמר ריש ועושר אל תתן לי 

 הטריפני לחם חוקי:

 פרק א|  מסילת ישריםד. 

ָמקֹום ֶש  ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָלָאָדם בְׂ מֹו הַּ ִהֵנה שָֹ ִחיִקים וְׂ רְׂ מַּ ִבים בֹו הַּ רַּ

ִרּיֹות, ֲאֶשר ִאם ִיָמֵשְך  ָחמְׂ ֲאוֹות הַּ תַּ ֵהם ֵהם הַּ ָבֵרְך, וְׂ אֹותֹו ִמֶמנּו ִיתְׂ

ֵחק וְׂ  רַּ ֲחֵריֶהן ִהֵנה הּוא ִמתְׂ ּטֹוב ָהֲאִמִתיאַּ ָצא ֶשהּוא . הֹוֵלְך ִמן הַּ ִנמְׂ וְׂ

ֵני ָהעֹוָלם, ֵבין  יְׂ ֲחָזָקה. ִכי ָכל ִענְׂ ָחָמה הַּ ִמלְׂ תֹוְך הַּ ם ֶבֱאֶמת בְׂ מּושָֹ

ָהעֶֹשר  ד ֶאָחד וְׂ יֹונֹות ָלָאָדם, ָהעִֹני ִמצַּ ע, ִהֵנה ֵהם ִנסְׂ רַּ טֹוב ֵבין לְׂ לְׂ

בַּ  ֹלמֹה )משלי ל' ט'(, "ֶפן ֶאשְֹׂ ר שְׂ ָין ֶשָאמַּ ִענְׂ ד ֶאָחד, כְׂ ִתי ִמצַּ שְׂ ִכחַּ ע וְׂ

ִּיּסּוִרין  הַּ ד ֶאָחד וְׂ ָוה ִמצַּ לְׂ שַּ ִתי" וגו', הַּ בְׂ ָגנַּ ִתי ִמי ה', ּוֶפן ִאָּוֵרש וְׂ רְׂ ָאמַּ וְׂ

ֶיה  ִאם ִיהְׂ ָאחֹור. וְׂ ָחָמה ֵאָליו ָפִנים וְׂ ִמלְׂ ֵצאת הַּ ד ֶשִנמְׂ ד ֶאָחד. עַּ ִמצַּ

ָדִדין, הּו צְׂ ָחָמה ִמָכל הַּ ִמלְׂ ח הַּ צַּ ִיל ִוינַּ ֶבן חַּ ָשֵלם לְׂ ֶיה ָהָאָדם הַּ א ִיהְׂ

ִלין  קְׂ רַּ ּטְׂ ִיָכֵנס בַּ ֶזה וְׂ דֹור הַּ רֹוזְׂ פְׂ ֵיֵצא ִמן הַּ אֹו וְׂ בֹורְׂ ֶכה ִלָדֵבק בְׂ ֲאֶשר ִיזְׂ

ֲאוֹוָתיו  תַּ רֹו וְׂ ש ֶאת ִיצְׂ ִשעּור ֲאֶשר ָכבַּ ִפי הַּ ִּיים, ּוכְׂ חַּ אֹור הַּ ֵלאֹור בְׂ

ּט ִחיִקים אֹותֹו ֵמהַּ רְׂ מַּ ֵחק ִמן הַּ רַּ ִנתְׂ ֵדל ִלָדֵבק בֹו וְׂ תַּ ִנשְׂ ן כֵ  -ֹוב וְׂ

ח בֹו מַּ ִישְֹׂ ִשיֵגהּו וְׂ  .יַּ

 יב, פרק ה|  קהלתה. 

ָרָעתֹו: ָעָליו לְׂ ָשֶמש עֶֹשר ָשמּור ִלבְׂ ת הַּ חַּ  ֵיש ָרָעה חֹוָלה ָרִאיִתי תַּ

  שמות לא|  מדרש רבה .ו

)ה( כיון שבנה שלמה את הבית אמר להקב"ה בתפלתו רבון 

לל לפניך שתתן לו ממון ואתה יודע העולם אם יש אדם שיתפ

ואם ראית אדם נאה בעשרו תן לו שנאמר  ,שרע לו אל תתן לו

 .)ד"ה ב ז( ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו

 פרק ג|  מלכים אז. 

ָאה  עֹון ִנרְׂ ִגבְׂ ל  ה')ה( בְׂ אַּ ּיֹאֶמר ֱאֹלִהים שְׂ ָלה וַּ ָליְׂ ֲחלֹום הַּ ֹלמֹה בַּ ֶאל שְׂ

ָך ָדִוד ָאִבי ֶחֶסד  ָמה ֶאֶתן ָלְך: דְׂ בְׂ ָתה ָעִשיָת ִעם עַּ ֹלמֹה אַּ ּיֹאֶמר שְׂ )ו( וַּ

ָמר  ִתשְׂ ת ֵלָבב ִעָמְך וַּ רַּ ִישְׂ ָדָקה ּובְׂ ָפֶניָך ֶבֱאֶמת ּוִבצְׂ ְך לְׂ ֲאֶשר ָהלַּ ָגדֹול כַּ

ֶזה: ּיֹום הַּ אֹו כַּ ל ִכסְׂ ִתֶתן לֹו ֵבן יֵֹשב עַּ ֶזה וַּ ָגדֹול הַּ ֶחֶסד הַּ ( )ז לֹו ֶאת הַּ

ָתה  עַּ ר  ה'וְׂ עַּ ָאנִֹכי נַּ ת ָדִוד ָאִבי וְׂ חַּ ָך תַּ דְׂ בְׂ ָת ֶאת עַּ כְׂ לַּ ָתה ִהמְׂ ֱאֹלָהי אַּ

ע ֵצאת ָובֹא: ם ָרב  ָקטֹן ֹלא ֵאדַּ ָת עַּ ָך ֲאֶשר ָבָחרְׂ מְׂ תֹוְך עַּ ָך בְׂ דְׂ בְׂ עַּ )ח( וְׂ

ֹלא ִיָּסֵפר ֵמרֹב: ָך ֵלב שֹ ֲאֶשר ֹלא ִיָמֶנה וְׂ דְׂ בְׂ עַּ ָת לְׂ ָנתַּ פֹט )ט( וְׂ ֵמעַּ ִלשְׂ

ָכֵבד  ָך הַּ מְׂ פֹט ֶאת עַּ ל ִלשְׂ ָרע ִכי ִמי יּוכַּ ָהִבין ֵבין טֹוב לְׂ ָך לְׂ מְׂ ֶאת עַּ

ֶזה: ֶזה: הַּ ָדָבר הַּ ֹלמֹה ֶאת הַּ ל שְׂ ֵעיֵני ֲאדָֹני ִכי ָשאַּ ָדָבר בְׂ ב הַּ ִּייטַּ  )י( וַּ

ָד  ָת ֶאת הַּ לְׂ ן ֲאֶשר ָשאַּ עַּ ּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֵאָליו יַּ ֹלא )יא( וַּ ֶזה וְׂ ָבר הַּ

ֶביָך  ָת ֶנֶפש אֹיְׂ לְׂ ֹלא ָשאַּ ָך עֶֹשר וְׂ ָת לְׂ לְׂ ֹלא ָשאַּ ִבים וְׂ ָך ָיִמים רַּ ָת לְׂ לְׂ ָשאַּ



ָפט: מֹעַּ ִמשְׂ ָך ָהִבין ִלשְׂ ָת לְׂ לְׂ ָשאַּ ָבֶריָך ִהֵנה  וְׂ )יב( ִהֵנה ָעִשיִתי ִכדְׂ

ָנבֹון ֲאֶשר ָכמֹוָך ֹלא  ָך ֵלב ָחָכם וְׂ ִתי לְׂ ֲחֶריָך ֹלא ָיקּום ָנתַּ אַּ ָפֶניָך וְׂ ָהָיה לְׂ

ם ָכבֹוד ֲאֶשר  ָכמֹוָך: ם עֶֹשר גַּ ִתי ָלְך גַּ ָת ָנתַּ לְׂ ם ֲאֶשר ֹלא ָשאַּ גַּ )יג( וְׂ

ָלִכים ָכל ָיֶמיָך: מְׂ מֹר  ֹלא ָהָיה ָכמֹוָך ִאיש בַּ י ִלשְׂ ָרכַּ ִאם ֵתֵלְך ִבדְׂ )יד( וְׂ

ְך ָד  ֲאֶשר ָהלַּ י כַּ וֹתַּ י ּוִמצְׂ ִתי ֶאת ָיֶמיָך:ֻחקַּ כְׂ ֲארַּ הַּ  ִויד ָאִביָך וְׂ

 כד, פרק יד|  משליח. 

ִסיִלים ִאֶּוֶלת: ָרם ִאֶּוֶלת כְׂ  ֲעֶטֶרת ֲחָכִמים ָעשְׂ

 רש"י

שהם עשירים בתורה. ואולת כסילים  -עטרת חכמים עשרם 

 קלקלתן של כסילים היא האולת שנתעצל מן החכמה: -אולת 

 בחקותיפרשת הקדמת |  רבנו בחייט. 

שלמה המלך הודיענו בכתוב הזה כי העושר היא מדה שהחכמים 

זוכין בה ופושעים יכשלו בה, כי כשהעושר ברשות החכם הנה 

הוא לו עטרה וכבוד, מפני שכל זמן שהוא חסר העושר חכמתו 

בזויה ודבריו אינם נשמעים, ועם העושר יש לאל ידו להרים ראש 

עוד שיפזר אותו האמת ולהשפיל השקר ואת כל הדוברים אותו, ו

 ת ובמעשים שהוא מתעטר ומתכבד בו.במעלו

ולימדך הכתוב כי העושר הזה שהוא עטרה לחכמים הוא 

לכסילים אולת, לפי שהכסילים מתגאים בעשרם ובו ירימו קרן 

 . בירה ותגבר ידם לעשות כל דבר פשעלהחזיק ידי כל עוברי ע

פך והנה העושר כדמיון השמש שהוא עושה שתי פעולות זו הי

זו, מלבין הבגד ומשחיר פני הכובס, והכל לפי המקבל, כן העושר 

בענינו יש בו שתי פעולות זו היפך זו, עטרה לזה אולת לזה, והכל 

לפי דעתו של אדם. ובא כפל הלשון שהזכיר שתי פעמים אולת 

לומר כי העושר לכסילים אולת לנפשם, וכלל הדבר כי הכסילים 

ף ואבדן נפש, אבל החכמים עשרם יכשילם ויאבדם אבדן הגו

נזהרים שלא ינזקו בו, אבל הם מתכבדים בו ומקבלים ממנו 

תועלת הגוף והנפש, לפי שהם יודעים כי העושר וההצלחה 

כדי שתלמד החכמה  בעולם הזה אינן אלא הכנות לצורך הנפש

 .ותקבל המושכלות

ומזה הזכיר עוד )שם טו, כא( אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה 

כת, כי השמחה ושפע השלוה הוא אולת לחסר לב, יגיע לו יישר ל

מזה שיעשה אולת, אבל איש תבונה יגיע לו מזה שיתקן מדותיו 

בסיבת השמחה והשלוה, זהו יישר לכת, יתקן בה מדות גופו 

ונפשו. ועל כן תאריך התורה תמיד במעשה המצוות ביעודי 

ין וידוע שא. גוף ושפע השלוה והטובה בעולם הזההצלחת ה

הדברים ההם תכלית כי הם יעודים גופניים, שכולם מתאימים 

להיותם הכנות לנפש השכלית לדרוש ולהשיג ידיעת השם כדי 

לזכותו בסוף באור פני מלך חיים שהוא התכלית, ולכך הבטיחה 

התורה כי בעשותנו החוקים והמצוות יגיע אלינו הכנות העולם 

ו לנו מעולם על הזה שבהם נזכה ונחיה חיי עד מה שלא הגיע

 .ש ראשון ולא במקדש שניהשלמות לא במקד

 פרק ו|  מסכת אבותי. 

רבי שמעון בן מנסיא אומר משום רבי שמעון בן יוחאי: הנוי 

והכח והעושר והכבוד והחכמה והזיקנה והשיבה והבנים נאה 

שנאמר )משלי טז,לא( עטרת תפארת לצדיקים ונאה לעולם, 

כ,כט( תפארת בחורים שיבה בדרך צדקה תמצא, ואומר )שם 

כוחם והדר זקנים שיבה, ואומר )שם יד,כד( עטרת חכמים 

עושרם, ואומר )שם יז,ו( עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים 

אבותם, ואומר )ישעיה כד,כג( וחפרה הלבנה ובושה החמה כי 

מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד. רבי שמעון 

ע מידות שמנו חכמים לצדיקים כולם בן מנסיא אומר אלו שב

 נתקימו ברבי ובבניו.

 תפארת ישראל

דכשימצאום הצדיקים לא די  -נאה לצדיקים ונאה לעולם 

שירוויחו הם עי"ז, אלא גם בני העולם ירוויחו עי"ז, כי הנוי יתן 

להצדיקים חן לפני שרים ומלכי ארץ להיות דורשי טוב לעמם, 

, יצילו עשוק מיד עשקו, ובעושר יתמכו עניים ואביונים, ובכח

וע"י הכבוד, יהיה עצתם נשמע בדבר ה' ליראה אותו, ובחכמה, 

ילמדו לעם לדעת את ה', ובזקנה, יהיו דבריהם דברי טעם 

וגרעניים כוחיים ומבושלים יפה, וע"י השיבה, יכול לספר לכל 

קריות הרשעים ההרפתקאות דעדו על יראי ה' ויצילם ה', וגם מ

שהיו תחלתן שלוה וסופן יסורין, וברבוי בנים ובני בנים, יטעו 

נטיעות יפות רבות בישראל, לעשות פרי ולהפיץ דעת בקהל ה' 

בכל המקומות, אולם הרשעים משתמשין בכוחות אלה בהכל 

 להיפך, ביופי לזנות, ובכח לעוול, וכו' וכו':

 מסכת ברכות דף כז/ביא. 

זר בן עזריה דהוא חכם והוא עשיר והוא אלא נוקמיה לרבי אלע

עשירי לעזרא הוא חכם דאי מקשי ליה מפרק ליה והוא עשיר 

ירי דאי אית ליה לפלוחי לבי קיסר אף הוא אזל ופלח והוא עש

 .לעזרא דאית ליה זכות אבות

 מסכת סוטה פרק טו|  תוספתאיב. 

שעטרת חכמים  משמת ר"א בן עזריה בטלה עטרת חכמים

 .עשרם
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