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וּו ְלָדֵתנּו:ִנ ם לא ִיׁשְ ּלָ תֹות ּכֻ ימּוֵסי ַהּדָ
י:ַח ְכָלם ָהֱאנֹוׁשִ ׂשִ ם ִנימּוִסים ּבְ ּבָ דּו ִמּלִ ְכֵמיֶהם ּבָ
רֹום ְוָעָנן ְלבּוׁשֹו:ֹמ ה ָעָלה ַלּמָ ׁשֶ
ִמן ִנ ּוֵפֵרׁש  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ִעּמֹו  ר  ּבֵ ּדִ ב  ַהְמֻחּיָ ְמָצא 

ה: ָ ָהִאּשׁ

ְבִזים ּוְדוּוִיים ּוְסחּוִפים ֲאָנְחנּו:ִנ
ּנּו ֶלַקח טֹוב ָלָקְחנּו:ָח  ֵצא, ִמּמֶ ּמָ ְכָמתֹו ֵמַאִין ּתִ
ָרדּו:ֶמ ֵני ַאִחים לֹא ִיְתּפָ ׁשְ ֵתנּו ּכִ יׁשּורּון ִעם ּדָ ֶלְך ּבִ
ְך, זֹו ִמּזֹו לא ָנדּו:ִנ  ָמתֹו ְוגּופֹו ַהּזַ ׁשְ

ְוִחּלּוף ַנ  עֹוֵתיֶהם,  ּדֵ ַרּבּו  ן  ּכֵ ים,  ַרּבִ ְפׁשֹוָתם 

ְסָברֹוֵתיֶהם:
אּו ֲעבֹודֹוֵתיֶהם:ֲח רֹוב ּבָ ים ִמּקָ ָדׁשִ
ָרֵכינּו ַמ  ּדְ ְולא  בֹוֵתינּו,  ַמְחׁשְ לא  בֹוֵתיֶהם  ְחׁשְ

ְרֵכיֶהם: ּדַ
ְלִרּבּוי ַנ  נֹוָטה  ְוֵאיָנּה  ִהיא,  ַאַחת  ְפׁשֹוֵתינּו 

ַצְלֵמיֶהם:

ָעַלִיְך ַנ ַחְסּתְ  לא  ה  ָלּמָ ַחת,  ּקַ ְוַהּפִ ַהֲחָזָקה  י  ְפׁשִ

ְוֶהֱאִכיֵלְך  אֹוָתְך,  ל  ַהְמַגּדֵ אֹוֵמן  ַכַחּתְ  ְוׁשָ

ה  ַאּתָ ה  ְוַעּתָ ָמן.  ַאְרּגָ ְך  יׁשֵ ְוִהְלּבִ ים,  ּקִ ַמְמּתַ

ֲאוֹות  ַהּתַ ַרְגֵלי  ּוֵבין  צֹאן  ֵבי  ִעּקְ ין  ּבֵ ְרמּוָסה 

ֵיין  ְוֶעְרָיה.  ֵערֹם  ה  ְוַאּתָ ים.  ִמּיִ ׁשְ ְוַהּגַ ֶהָעִבים 

ָמעֹות: ה ּדְ ּתֵ ְך ְלִמׁשְ ִיְך ֶנְהּפַ ּתַ ִמׁשְ

ָמל ֲח ְוַכּגָ דֹול  ַהּגָ יל  ּפִ ּכַ ְהֶיה  ּתִ ְוַאל  ק,  ְוִנְתַחּזֵ ַזק 

ִיְבַעט  ר לא  ָהַעְכּבָ ָחְטמֹו  ּבְ ֵכהּו  ׁשְ ּמָ ׁשֶ ּכְ ֲאִפיּלּו 

ֵאין יֹוֵדַע ִמּכֹחֹו -  טּות, ׁשֶ ּבֹו, ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ׁשְ

ַחת ַוֲחָזָקה: ּקַ י ַהּפִ ֲאָבל ַנְפׁשִ

ְלׁשֹוְלֶחיָך ַמ יב  ׁשִ ּתָ ּוַמה  ה,  ֻקּדָ ּפְ ְליֹום  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ה 

ּגּוְפָך  י  ּכִ ַמן,  ַהּזְ ִמְצֲהלֹות  ַעל  ט  ּבֵ ּתַ ַאל  ָבר.  ּדָ

ר  ֶאְפׁשָ ְוַהּגּוף  ְוהֹוֶמה  הֹוֵלְך  ַמן  ַהּזְ ָוַדל.  ׁש  ַחּלָ

א יֹומֹו: ו ּבָ ַעְכׁשָ

ָרה ְנ ֶניָך. ּבָ ם ְמַעט ּפָ ָ קֹב ֵלב ָהֶאֶבן ְוָהֵאר ִלי ִמּשׁ

קֹט  ׁשְ ֲחִריׁש ְוַאל ּתִ ָבָנה, ַאל ּתַ ּלְ ה, ָיָפה ּכַ ַחּמָ ּכַ

ּוְפַתח  ְוהֹוָדה,  ירֹות  ׁשִ ּבְ ֶהָעֵרב  קֹוְלָך  ָהִריָמה 

דֹוׁש־ ַהּקָ ִלְפֵני  ִעיִמים  ַהּנְ ָבֶריָך  ּדְ ְותֹוִציא  יָך  ּפִ

ַאֲהָבְתָך  ּוְזכֹר  רֹום  ַלּמָ ֵעיֶניָך  לּו  ּדָ רּוְך־הּוא.  ּבָ

ָנה: ַהְיׁשֵ

יר ָנִעים נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשִ ְבֵרי ַרּבֵ ה ִדּ ְוֵאּלֶ

ה.  דֹוׁשָ ַבח ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ֶ ר ִנְפָלאֹות ִמּשׁ ה ְיַדּבֵ ְדָבִרים מּוָעִטים, מּוָעט ַמֲחִזיק ַהְמֻרּבֶ ים ּבִ ּכֹוֵלל ִעְנָיִנים ַרּבִ
ל ֶאָחד ֶאת ַנְפׁשֹו.  עֹוֵרר ּכָ ּיְ לֹום, ּומּוָסר ִנְפָלא ְוִהְתעֹוְררּות ָעצּום, ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ַבח מׁשֶ ֶ ּוִמּשׁ

ֲענּוֵגי  יר ִנְפְלאֹות ֲעֵרַבת ְנִעיַמת ּתַ ירֹו ְלַהְזּכִ ׁשִ ח ּבְ ִרּיֹוָתיו, ִויַנּצַ ַרְך ְוִנְפְלאֹות ּבְ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ר ִמּגְ ִויַדּבֵ

ְכאֹוב ְוִקְהיֹון  ְתַער ֶלָעִתיד, ּוְלֶהֶפְך ְמִריַרת ַהּמַ ּיִ יר ׁשֶ ִ ֲעׁשּוָעיו ְלָכל ַהּזֹוִכים ֲאֵליֶהם, ְוַהּשׁ א ְוׁשַ ָהעֹוָלם ַהּבָ

ֲעֵיִפים,  ק  ְיַחּזֵ ִמים,  ִנְרּדָ ָיִקיץ  ִנים,  ְיׁשֵ ְיעֹוֵרר  ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת.  ׁשֶ ֲאֵבָדה  ְואֹוְבִדים  ִחים ֵמֶהם  ּדָ ַהּנִ ל  ׁשֶ ִים  ּנַ ׁשִ

ׁשֹוָפר ָיִרים קֹולֹו ְלַהּטֹות ְלָבֵבנּו ֵאָליו  ה. ּכְ ָידֹו ְוכֹחֹו ִלְזּכֹות ְלָכל ֵאּלֶ ר ּבְ יֹוִדיַע ְלָהָאָדם ִמּגֶֹדל ּכֹחֹו, ֲאׁשֶ

י  ָראׁשֵ ּבְ ָאִביו ָחתּום  ם  ְוׁשֵ ּוְשמֹו קֶֹדׁש,  ה.  ַהּזֶ יר  ִ ַהּשׁ ְרֵכי  ּדַ ְקצֹות  ה  ֵאּלֶ ֵהן  ֶאָחד.  ֶכם  ׁשְ ְלָעְבדֹו  ַרְך  ִיְתּבָ

ע: ׁש ּוְמֻרּבָ ּלָ פּול ּוְמֻשׁ ַהֲחרּוזֹות, ּכָ
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דֹוִלים ְנ ים ּגְ ים ְוַיּמִ ָהרֹות, ְנָחִלים, ֲאִפיֵקי ַמִים ַרּבִ

ים: ּוְקַטּנִ
ּוְבַטֲעֵמיֶהם ִנ  ִצְבֵעיֶהם  ּבְ ים  ּנִ ּוְמׁשֻ ְפָלִאים 

ּוְבִטְבֵעיֶהם:
ֵאין ַח  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ּוְגדֹולֹות  ְקַטּנֹות  ּיֹות 

ר ְלִמיֵניֶהם: ִמְסּפָ
ָכל ְמ  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ם  ּלָ ּכֻ ּוְמַהְלִלים  ִחים  ּבְ ׁשַ

ֵאיְבֵריֶהם:
ִמיד, ְולֹא ְיַכֲחׁשּון ַמְנִהיֵגיֶהם:ִמ  ידּון ּתָ ין ַיּגִ ּלִ
ִעְמֵקיֶהם:נ  ִלּיֹות ּבְ ֹוְצִצים ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ
ֵליֶהם:ֶנ  ֶהם אֹורֹות ּכְ ה ּבָ ְחּבָ

בֹוד:ְנ  א ּכָ ּסֵ ַחת ּכִ זּוִרים ִמּתַ מֹות ַהּגְ ׁשָ
ּה ִלְהיֹות ָלבּוד:ִנ  ְרׁשָ ִמיד ֶאל ׁשָ ְכְסָפה ּתָ
ִוד:ַח  י ּדָ ים ָוֶחֶסד ׁשֹוֶאֶבת ֵמַחְסּדֵ ּיִ
ה לֹא ָאַבד:ֵח  ּנָ ן ֵעֶדן ִמּמֶ י ּגַ ּפֵ ן רּוַח ִמּטִ
ַאַחת מ  ְלָכל  לֹום  ָ ַהּשׁ ְוָאֳהֵלי  ַהֵהיָכלֹות  בֹות  ֹוׁשְ

ו־הֹוד: ְוַאַחת ִנְסַמן ְוִנְתָוה ּתַ

ִוירּוצּון ַמ  ֲאלּו,  ִיׁשְ ְלָאִכים  ַהּמַ ֵאל   - ַעל  ּפָ ה 

ִביט: ׁשָ כֹוְכָבא ּדְ ִליחּוָתם ּכְ ׁשְ ּבִ
ִמי ְמ  ֲענּוִגים  ַהּתַ ל  ִמּכָ ִקים  ּוְמֻסּלָ ֻרָחִקים 

ָאְרחֹוָתיו ָעִביט: ׁשֶ
ַלע ֶזֶבד:ִנ  ף ַהּקֶ תֹוְך ּכַ ה ּבְ ָרָעב ּוְבֶחְרּפָ ָאִרים ּבְ ׁשְ
ׁשּוָבה ַעד ה' ְולא ִנְהֶיה ֶאֶבד:ָנ 
יׁש ָלָאב ַעד:ְנ  ַאֲהָבה ְוַנְלּבִ ל ַרע ָוטֹוב ּבְ ַקּבֵ

ּוְמִדינֹות ּבְ  ֲאָרצֹות  ְוַכּדּוֶריָה,  ָהֲאָדָמה  ִריַאת 

ַרּבֹות ְסִביֶביָה:
ֵני ָאָדם ִאיׁש ִלְלׁשֹונֹו ְוָדתֹוֶתיָה:ּבְ 
יָה:ִנ  ִנים ּוְפָרִחים ְוִאּבֶ ּצָ
ִדינֹות ֵמרּוחֹוֶתיָה:ְנ  ִפיַלת ַהּמְ
יִפים ְסִביבֹוֶתיָה:ִנ  ים ַמּקִ ּלִ ְלּגַ ֶאֶרת עֹוֶמֶדת ְוַהּגַ ׁשְ

ֲאִויר:ׁשַ  ִדים ְוָהרּוחֹות ּבָ ֵ טֹות ַהּשׁ ּיָ

ָעה ָהָאבֹות, ׁש  ַאְרּבָ ם ְוׁשֹוְלִטים ּבְ ֵ ֵזַרת ַהּשׁ ֹוְמִעים ּגְ

ְבֶעה ְוַהֶהְבֵער: ֹור ְוַהּבֹור ְוַהּמַ ֵהם ַהּשׁ ׁשֶ
ִגּמּול:ְמ  ֵני ָאָדם ּבְ ְלָאִכים ְוִעם ּבְ ִפים ִעם ַהּמַ ּתָ ׁשֻ
ֱאָמר ּבֹו ִהּמֹול ִיּמֹול:ִמ  ִרית קֶדׁש ּבֹוְרִחים, ַהּנֶ ּבְ
ּנֹות:ח  צּורֹוָתם ַהְמׁשֻ ְבַמְקלֹות ּבְ ֹוְבִטים ּכִ
אֹוָתם ח  ַמְכִריִעים  ִפים  ְ ּוְמַכּשׁ ֲחָבִרים  ֹוְבֵרי 

נֹות: מֹות ַהְמֻכּוָ ֵ ּשׁ ָעָתם ּבַ ּבָ ַהׁשְ ּבְ
ל ֻטְמאֹות:ַה  ה ׁשֹוֶמֶרת אֹוָתנּו ִמּכָ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ
יתֹות ְמֻגּנֹות:ַה  ֶלת ִמּמִ ָדָקה ַמּצֶ ּצְ

בּוָאה ֵאין ָלנּו:ְנ 
בּוָנה ֵאין ֲח  ה ְיִחיָדה, ּתְ ן ָהֻאּמֹות ַעל ֻאּמָ ִריַקת ׁשֵ

נּו: ּבָ
נּו:ְמ  קֹות ֵהם ּדָ רֹות ֵאיְך ְלַהׁשְ ִריַרת ַהּצָ
ְסּבֹל עֹוָלם ַעד ָיבֹוא ָעִני:ִנ 

ִגְנֵזי ָאִביו:ּבֵ  ׂש ּבְ ן ְיַחּפֵ
ֵבן ָחִביב:ֵנ  ר ּבְ ֶזר ֲעֶטֶרת ְנַעּטֵ

יר:ׁשִ  יר ָחָדׁש ָאז ָנׁשִ
ר:ַמ  ׂשָ ע ּבָ ֶאְצּבַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמְרֶאה ּבְ נּו ּכָ ְלּכֵ
ֵכַח:ָח  ָ ִהּשׁ ל ֶאָחד ִמּלְ ֵלב ּכָ תּום ּתֹוָרה ּבְ
ְקטֶֹרת ֵריַח:ַה  ע ּכִ ֶות ָלֶנַצח ְיֻבּלַ ּמָ

י ָנ  כּוַנת ּגּוֵפנּו ּוֶמְרַחּקֵ ִביא ְלַבב ָחְכָמה ְלָהִבין ּתְ

ָרָקיו ַוֲעִריכּות ֵאיָבָריו: ּפְ
ר ִח  ַהְמַצּיֵ ַהּבֹוֵרא  ִליִדיַעת  מֹוִעיָלה  ֲהָבָנתֹו  ּיּוב 

ם: ּלָ ֵאּלּו ַהְיִצירֹות ּכֻ
ַח, ְמ  ּוִפּסֵ ר  ִעּוֵ ַמְכאֹובֹות,  ְוִאיׁש  ֹחִלי  ל  ּכָ א  ַרּפֵ

ָצרּוַע ְוָנגּוע,ַ ּדֹוֵאג ְוכֹוֵאב:
ֲאוֹות ֹנ  ּתַ ּוְלַמֵעט  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ְלִקּיּום  ְלַבד  אַכל 

ִטְבֵענּו:

ֲחַזק



ו

ה ְלִלּמּוד ִפּלָ ּתְ ת קֶֹהֶלתְמִגּלַ

ה ְלִלּמּוד ִפּלָ ּתְ
ִדְבֵרי תֹוָרְתָך  ה ַלֲעסֹק ּבְ ֶאְזּכֶ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵעִני ְבּ א ְיהָֹוה, הֹוׁשִ ל. ָאּנָ ּלָ י ֵאֶליָך ֶאְתּפַ י ֵואלָֹהי ּכִ ַמְלּכִ
יֵעִני  י ָתִמיד ְוַתַעְזֵרִני ְותֹוׁשִ ה יֹוָמם ְוָלְיָלה. ְוִתְהֶיה ִעּמִ דֹוָלה, ּוְבתֹוָרְתָך ֶנְהּגֶ ַהְתָמָדה ּגְ ָמּה ּבְ ִלׁשְ

ה ּוְבָטֳהָרה  ָ ְקֻדּשׁ ה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּבִ לֹום, ַרק ֶאְזּכֶ י ַחס ְוׁשָ כּו ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִמּפִ ְ ּלֹא ִיְתַחּשׁ מּו ְוׁשֶ ׁשְ ּלֹא ִיְתּגַ ׁשֶ

ָהֲעֵרבּות  י,  ְוַדְעּתִ י  ִלּבִ ּבְ יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ִלּמּוִדי,  ַעת  ׁשְ ּבִ ִמּיּוִתי  ׁשְ ּגַ ְוָכל  ַעְצִמי  ל  ְלַבּטֵ דֹוָלה  ּגְ

ְמִתיקּות  עֶֹצם  ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ה  ַאּתָ י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ ׁשֶ ְוָהַעְמקּות  ּקּות  ְוַהּדַ ְוָהרּוָחִנּיּות  ִעימּות  ְוַהּנְ

ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיָמה,  ְוַהּתְ הֹוָרה  ַהּטְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ְבֵרי  ּדִ ל  ׁשֶ ְוָהרּוָחִנּיּות  ְוָהֲעֵרבּות  ִעימּות  ַהּנְ

ֶפׁש  ַלּנֶ ַבׁש ִאְמֵרי נַֹעם ָמתֹוק  ּדְ ְוֶנֱאַמר, צּוף  ְונֶֹפת צּוִפים.  ַבׁש  ז ָרב ּוְמתּוִקים ִמּדְ ּוִמּפָ ָהב  ִמּזָ ֱחָמִדים  ַהּנֶ

ֹגֶדל  לֹום. ְוַגם ֵמָרחֹוק ֲאִני רֹוֶאה ּוַמֲאִמין ּבְ ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ א ָלָעֶצם. ְוֶנֱאַמר, ּדְ ּוַמְרּפֵ

ִמּיּוֵתנּו ְועֹוְבֵינּו  ׁשְ ים, ֵמִרּבּוי ּגַ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ה. ַאְך ּבַ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ ִעימּות ְוָהֲעֵרבּות ׁשֶ ָהַעְמקּות ְוַהּנְ

ֵאיָנה ְמִאיָרה ָלנּו  ינּו, לֹא ַדי ׁשֶ ָאה ְלתֹוְך ּפִ ּבָ ם ַהּתֹוָרה ׁשֶ לֹות, ּגַ בֹוֵתינּו ַהְמֻבְלּבָ ינּו ָהָרִעים ּוַמְחׁשְ ַמֲעׂשֵ ּבְ

ֶצר  ר ֶאת ַהּיֵ ּבֵ ינּו, ּוֵמֲחַמת ֶזה לֹא ָזִכינּו ֲעַדִין ְלׁשַ ָכה ִמּפִ ְ ָמה ְוִנְתַחּשׁ ְ ּשׁ ַעְצָמּה ִנְתּגַ ם ַהּתֹוָרה ּבְ ָראּוי, ַאף ּגַ ּכָ

ת ַהּבֹוֵרא  ִעימּות ּוְגֻדּלַ ִתיקּות ְוַהּנְ יׁש ַהּמְ ה, ְוֵאיִני זֹוֶכה ְלַהְרּגִ דֹוׁשָ ָהָרע ְוַתֲאוֹוָתיו ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַהּקְ

י  ִחּדּוׁשֵ ּלּות  ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ָהֱאָלהּות,  ּלּות  ְוִהְתּגַ ַהּתֹוָרה  ת  ּוְגֻדּלַ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ּוְגֻדּלַ ַרְך,  ִיְתּבָ

ה  ה ִיְזּכֶ ּמֶ ַמִים, ּבַ ָ ּשׁ ּבַ ה ָאִבי ׁשֶ ה ָמה ֶאֱעׂשֶ ה. ְוַעּתָ ן תֹוָרה ְוַעד ָעּתָ ל ִמּיֹום ַמּתַ ִכינּו ְלַקּבֵ ּזָ ה, ׁשֶ ֵאּלֶ תֹוָרה ּכָ

ה  ּמֶ ׁש ֶאת ַעְצִמי, ּבַ ה ֲאַטֵהר ַוֲאַקּדֵ ּמֶ ה ֶאל ֲאדֹוִני, ּבַ ה ֶאְתַרּצֶ ּמֶ ְדָבֶריָך. ּבַ ֹמר ּכִ מֹוִני ִלׁשְ מֹוִני ְמֻרָחק ּכָ ַנַער ּכָ

ינּו  ר ֵהם ַחּיֵ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּקְ ם ּדִ ּגַ בֹוַתי ַהְמֻגּנֹות. ַאֲחֵרי ׁשֶ ָרַכי ָהָרִעים ּוַמְחׁשְ ה ָלׁשּוב ִמּדְ ֶאְזּכֶ

י ַחס  ִמים ִמּפִ ְ ּשׁ ִכים ְוִנְתּגַ ְ ם ֵהם ִנְתַחּשׁ ם ֵהם ֵאיָנם ְמִאיִרים ִלי, ַאף ּגַ ְקֹוֵתינּו ֲעֵליֶהם, ּגַ ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו, ְוָכל ּתִ

ה,  ה, ָמה ֶאְפַעל, ְלֵהיָכן ָאנּוס ְלֶעְזָרה. ּתֹוָרה, ּתֹוָרה, ּתֹוַרת ְיהָֹוה, ּתֹוַרת ֹמשֶׁ ה ָמה ֶאֱעׂשֶ לֹום. ְוַעּתָ ְוׁשָ

בֹוֵדָך  יַבת ָנֶפׁש. חּוָסה ַעל ּכְ ִמיָמה ְמׁשִ ָרֵאל. ּתֹוַרת ְיהָֹוה ּתְ ל ִיׂשְ ים, ּתֹוַרת ּכָ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ּתֹוַרת ּכָ

לּות  ּגָ ָהֲעּכּו"ם,  לּות  ּגָ ה,  ַהּזֶ ר  ַהּמַ ָהָארֹוְך  לּות  ַהּגָ ֲאֵפַלת  ת  ּכַ ֶחׁשְ תֹוְך  ּבְ דֹול  ַהּגָ אֹוְרָך  ּבְ ָלנּו  ְוָהִאיָרה 

אֹור  ִרי ּבְ ּבְ ְוִהְתּגַ ְכָלל ּוִבְפָרט,  ּבִ דֹוָלה ַהּזֹאת  ֵעת ָצָרה ַהּגְ ֶעְזָרֵתנּו ּבְ ּבְ רֹות. קּוָמה  ְוַהּמָ ֲאוֹות ָהָרעֹות  ַהּתַ

י ָעַלי  ְכּתִ ִהְמׁשַ עּור ׁשֶ ִלי ׁשִ כּות ּבְ ִמּיּות ְוַחׁשְ ל ִמיֵני ַגׁשְ ְך ַוֲאֵפָלה, ְוַעל ּכָ ל ִמיֵני ֹחשֶׁ דֹוָלה ַעל ּכָ ְזִריָחֵתְך ַהּגְ

ל ַהּתֹוָרה. ְוִתְזַרח ְוָתִאיר ִלי ַהּתֹוָרה ְלָכל  דֹול ׁשֶ ה ַגם ָאנִֹכי ִלְראֹות אֹור ַהּגָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ים, ּבְ ֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ּבַ

ְך  ה ָלֵצאת ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה ֵמֹחשֶׁ ֶהם, ְותֹוִציֵאִני ִמּתֹוָכם ְמֵהָרה, ְוֶאְזּכֶ י ּבָ ַפְלּתִ ּנָ ִמּיּות ׁשֶ ְוַגׁשְ ְך  ִמיֵני ֹחשֶׁ

ָתִיים, ְוֶנֱאַמר,  ָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין ּפְ ַתח ּדְ י, ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי. ְוֶנֱאַמר, ּפֵ ם ּבִ דֹול. ִויֻקּיַ ְלאֹור ּגָ

ים תֹוְכחֹות מּוָסר: י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרְך ַחּיִ ּכִ

ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהּכַֹח  ֶאת  ְוכֲֹחָך,  ַרֲחֶמיָך  ּבְ ָנא  עֹוְרָרה  ָנא,  עּוָרה  ַהּתֹוָרה,  נֹוֵתן  ַרֲחִמים,  ָמֵלא 
ִאיר ֵנִרי ְיהָֹוה ֱאלַֹהי  ה ּתָ י ַאּתָ י. ּכִ ּלִ ְך ֲאֵפָלה ׁשֶ תֹוְך ֹחשֶׁ ם ּבְ ר ֵיׁש ָלּה ּכַֹח ְלָהִאיר ּגַ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ

ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ֹה  ֲעׁשֵ אֹוָרה.  ּכָ יָכה  ֲחׁשֵ ּכַ ָיִאיר  ּיֹום  ּכַ ְוַלְיָלה  ָךּ  ִמּמֶ יְך  ַיְחׁשִ לֹא  ְך  ֹחשֶׁ ם  ּגַ י  ּכִ י.  ּכִ ָחׁשְ יּהַ  ַיּגִ

תּוב, לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ּכָ ֱאֶמת ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבֶ ה ְלַקּיֵ ֶאְזּכֶ ים ְוִנְפְלאֹוֶתיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ

ם.  ָ י ַהְמֻגּשׁ כּו ַעל־ְיֵדי ּפִ ְ מּו ְולֹא ִיְתַחּשׁ ְ ּשׁ ּלֹא ִיְתּגַ י ְלעֹוָלם, ְוַגם ׁשֶ ּלֹא ָיסּורּו ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִמּפִ יָך. ׁשֶ ה ִמּפִ ַהּזֶ



ז

ת ה ְלִלּמּודְמִגּלַ ִפּלָ קֶֹהֶלתּתְ

ֱאֶמת  יׁש ּבֶ ה ְלַהְרּגִ ֶאְזּכֶ כּות, ַעד ׁשֶ ִמּיּות ְוָכל ַהַחׁשְ ׁשְ ל ַהּגַ י ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ י ְלַבּטֵ א ַהּתֹוָרה ָתִאיר ּבִ ַרק ַאְדַרּבָ

ה  ֶאְזּכֶ ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ ּבְ ּלּות ֱאָלהּוְתָך ׁשֶ י ְוִהְתּגַ ּקּות ְוָהַעְמקּות ָהֲאִמּתִ ִעימּות ְוַהּדַ ָהֲעֵרבּות ְוַהּנְ

ָמּה,  ֱאֶמת ִלׁשְ ת ַהּתֹוָרה ַעל־ְיֵדי עֹוְסִקי ָבּה ּבֶ יִקים ּוְגֻדּלַ ּדִ ת ַהּצַ ְתָך ּוְגֻדּלַ ֻדּלָ ֱאֶמת ּוְלָהִבין ּגְ יר אֹוְתָך ּבֶ ְלַהּכִ

נּות  אּות ּוַמְנִהיגּות ְוַרּבָ בֹוד ְוִהְתַנּשְׂ ד ּכָ ִביל ׁשּום ּצַ ׁשְ ָנה ּבִ ּוָ ִלי ׁשּום ּכַ ָקִרים, ּבְ ִנּיֹות ְוַגְדלּות ּוׁשְ ִלי ׁשּום ּפְ ּבְ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ֵהיֵטב  ּדִ ה ִלְתּפֹס ֶאת  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶאְזּכֶ ְמָך ְלַבד ּבֶ לֹום, ַרק ְלַמַען ׁשִ ַחס ְוׁשָ

ָבר ַעל ּבּוְריֹו  ל ּדָ ָכל יֹום ּוְלָהִבין ּכָ ה ּבְ ה ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ֶאְזּכֶ תֹוָרֶתָך, ׁשֶ י ּבְ ח ִלּבִ י. ְוִתְפּתַ י ּוֹמִחי ְוַדְעּתִ ִלּבִ ּבְ

ל  ָנִתי, ְולֹא ְיַבְלּבֵ ׁשְ ָבר ִמּמִ ח ׁשּום ּדָ ּכַ ֶאְלֹמד, ְולֹא ֶאׁשְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ דֹול, ְוִלְזּכֹר ֵהיֵטב ּכָ ְמִהירּות ּגָ תֹו ּבִ ַלֲאִמּתָ

ה ְלתֹוְפָסּה  דֹול. ְוֶאְזּכֶ אֹור ּגָ י ּבְ ִאיר ּבִ ּתָ תֹוָרֶתָך ׁשֶ י ּבְ ְרִחיב ִלּבִ ּמּוד, ַרק ּתַ אֹוִתי ְולֹא ַיְטִריד אֹוִתי ִרּבּוי ַהּלִ

ּוְלזֹוְכָרּה  י  ִלּבִ ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ּתּוַכל  ׁשֶ ַעד  ְוַדּקּוֶתיָה,  ֶדֶרְך רּוָחִנּיּוֶתיָה  ּבְ י  ְוִלּבִ ֹמִחי  ּבְ ָלּה  ּוְלַקּבְ

ַמִים, חֹוֵנן ְלָאָדם  ָ ּשׁ ּבַ לֹום. ָאִבינּו ׁשֶ ִמּיּות ַחס ְוׁשָ כּות ְוַגׁשְ א ֵמַחׁשְ ָלל ַהּבָ ְכָחה ּכְ ִלי ׁשּום ׁשִ ִמיד ּבְ ֵהיֵטב ּתָ

ָך  ֱאֶמת. ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבּדֶ ים ּבֶ נּו ְלאֹור ַהּתֹוָרה, אֹור ַהַחּיִ ַזּכֵ ָרֵאל,  ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ַעת, ַהְמַלּמֵ ּדַ

ֲחִזיר אֹוָתנּו ַלּמּוָטב. ַהֲעֶרב  ּה ּיַ ּבָ אֹור ׁשֶ ר ַהּמָ ִאירּו ָלנּו ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ָתִמיד, ַעד ֲאׁשֶ ּיָ ָך, ׁשֶ יֵעִני ְבַחְסּדֶ הֹוׁשִ

ָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ִפינּו ּוְבִפּיֹות ַעּמְ ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ָנא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ּדִ

ִריִתי  תּוב, ַוֲאִני זֹאת ּבְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ ָמּה. ִויֻקּיַ ֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך ִלׁשְ נּו יֹוְדֵעי ׁשְ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ית־ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ

י ֶזַרע ַזְרֲעָך  י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ ִפיָך לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ אֹוָתם ָאַמר ְיהָֹוה רּוִחי ֲאׁשֶ

ִפּלֹות ח"א,  י ְלָפֶניָך ְיהָֹוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִלּקּוִטי ּתְ ה ְוַעד עֹוָלם. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ָאַמר ְיהָֹוה ֵמַעּתָ

ה קיא. ִפּלָ ּתְ



ֵדל  ָהָיה ּגָ א ְלַבְלוֹוטֹוס ׁשֶ ן ֲחַלְפּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ם ַרּבִ ׁשֵ י ִסימֹון ּבְ ָאַמר  ַרּבִ
ן ְלָך, ָאַמר  ַאל ָמה ֶאּתֵ ֶלְך ׁשְ ל ְמָלִכים, ָאַמר לֹו ַהּמֶ ָפָלִטין ׁשֶ ּבְ

ִלּיֹות טֹובֹות, הּוא נֹוֵתן ִלי.  ֶסף ְוָזָהב אֹו ַמְרּגָ ְלוֹוטֹוס, ִאם ׁשֹוֵאל ֲאִני ּכֶ אֹותֹו ּבַ

ְך  ּתֹו. ּכָ ְכַלל ּבִ ֵתן ִלי ּבִ ּתֹו, ְוַהּכֹל ִיּנָ א ֲאִני ׁשֹוֵאל ּבִ ָגִדים, הּוא נֹוֵתן ִלי. ֶאּלָ ּבְ

ָמה  ַאל  ׁשְ ֱאלִֹהים,  ַוּיֹאֶמר  ְיָלה,  ַהּלָ ֲחלֹום  ּבַ לֹֹמה  ׁשְ ֶאל  ִנְרָאה ה'  ִגְבעֹון,  "ּבְ

ִלּיֹות,  ּוַמְרּגָ ְוָזָהב  ֶסף  לֹֹמה ִאם ֲאִני ׁשֹוֵאל ּכֶ ן ָלְך" )ְמָלִכים־א ג, ה(, ָאַמר ׁשְ ֶאּתֶ

ְכָלל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  א ֲהֵריִני ׁשֹוֵאל ֶאת ַהָחְכָמה ְוַהּכֹל ּבִ הּוא נֹוֵתן ִלי, ֲאּלָ

רּוְך הּוא, ַהָחְכָמה  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם ג, ט(, ָאַמר לֹו  )ׁשָ ָך ֵלב ׁשֵֹמַע"  ְלַעְבּדְ "ְוָנַתּתָ 

ע  ּדָ ר ְוָכבֹוד ְוֶנֶפׁש אֹוְיֶביָך, ְלִפיָכְך ַהָחְכָמה ְוַהּמַ ַאְלּתָ ְלָך עׁשֶ ַאְלּתָ ְולֹא ׁשָ ׁשָ

לֹֹמה,  ַקץ ׁשְ ד: "ַוּיִ ן ְלָך, ִמּיָ ר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד ֶאּתֶ ם עׁשֶ ָנתּון ְלָך, ְוַעל־ְיֵדי ֵכן ּגַ

ם ג, טו(.  ה ֲחלֹום" )ׁשָ ְוִהּנֵ

ָמה  ַעל  ְויֹוֵדַע  ְמצֹוֵיץ  ִצּפֹור  ּנֹו,  ּכַ ַעל  עֹוֵמד  ֲחלֹום  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָאַמר 
ַלִם  בֹוא ְירּוׁשָ ד: "ַוּיָ ְמצֹוֵיץ, ֲחמֹור נֹוֵהק ְויֹוֵדַע ַעל ָמה נֹוֵהק. ִמּיָ

ה, ְלָכל  ּתֶ ַעׂש ִמׁשְ ָלִמים, ַוּיַ ַעׂש ׁשְ ַעל עֹלֹות ַוּיַ ִרית ה', ַוּיַ ֲעֹמד ִלְפֵני ֲארֹון ּבְ ַוּיַ

ד  ל ּתֹוָרה. ִמּיָ ין ְסעּוָדה ְלָגְמָרּה ׁשֶ עֹוׂשִ אן ׁשֶ י ִיְצָחק, ִמּכָ ם(. ָאַמר ַרּבִ ֲעָבָדיו" )ׁשָ

יִרים,  ִ יר־ַהּשׁ ֵלי, ְוׁשִ לּו: ִמׁשְ ה ְסָפִרים ַהּלָ לׁשָ ְרָתה ָעָליו רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוָאַמר ׁשְ ׁשָ

ה א. ָרׁשָ ה, ּפָ ִוד": קֶֹהֶלת ַרּבָ ן ּדָ ְבֵרי קֶֹהֶלת ּבֶ ְוקֶֹהֶלת. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ּדִ



ט

ת ֶרק אְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

 ֶּפֶרק א 

ִם: ֶלְך ִּביֽרּוָׁשָלֽ ד ֶמ֖ }א{ ִּדְבֵרי֙ ֹקֶהֶ֣לת ֶּבן־ָּדִו֔

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַלם: ירּוׁשְ ֲהָוה ּבִ א ּדַ ִוד ַמְלּכָ ר ּדָ לֹֹמה ּבַ י קֶֹהֶלת, הּוא ׁשְ ְתָגֵמי ְנבּוָאה ְדִאְתַנּבִ ּפִ

"י - - ַרׁשִ

ָבִרים א, א(,  )ּדְ ה"  ר ֹמשֶׁ ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ה  ּתֹוָכחֹות, "ֵאּלֶ ְבֵרי  ּדִ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ְבֵרי,  ּדִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ל ָמקֹום  ּכָ ְבֵרי קֶֹהֶלת.  ּדִ

ְבֵרי ִיְרְמָיהּו"  ם ד, א(, "ּדִ ן" )ׁשָ ׁשָ רֹות ַהּבָ ה ּפָ ָבר ַהּזֶ ְמעּו ַהּדָ ְבֵרי ָעמֹוס" )ָעמֹוס א, א(, "ׁשִ ם לב, טו(, "ּדִ רּון" )ׁשָ ַמן ְיׁשֻ ׁשְ "ַוּיִ

קֹוץ ֻמָנד  ַעל ּכְ מּוֵאל־ב כג, א(, "ּוְבִלּיַ ְבֵרי ָדִוד" )ׁשְ ּדִ ה  ם ל, ו(, "ְוֵאּלֶ ֲאלּו ָנא ּוְראּו ִאם יֵֹלד ָזָכר ְוגֹו'" )ׁשָ )ִיְרְמָיהּו א, א(, "ׁשַ

ה  ם א, ז(, ִכּנָ ם" )ׁשָ ָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ ֶמׁש" )קֶֹהֶלת א, ה(, "ּכָ ֶ ְבֵרי קֶֹהֶלת", "ְוָזַרח ַהּשׁ ַהם" )שמואל־ב כג, ו(. "ּדִ ּלָ ּכֻ

ִעים,  ְרׁשָ ר ּבִ ָהִעְנָין ְמַדּבֵ ם, ׁשֶ ָ י ִמּשׁ ִסְפִרי. ְוָלַמְדּתִ נּוָיה ּבְ ְך ׁשְ ָכר. ּכָ נֹת ׂשָ ֵאין ָלֶהם ַמּתָ ֶ ה ּוָבְלַבָנה ְוָים ּשׁ ַחּמָ ִעים ּבְ ֶאת ָהְרׁשָ

ְלמּוד לֹוַמר,  ם(, ַמה ּתַ ם" )ׁשָ ָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ ָבר ַאֵחר, "ּכָ ּסּוָפה ׁשֹוַקַעת, )ּתֹוֶסֶפת, ּדָ ה, ׁשֶ יָלם ְלִתְגּבֶֹרת ַהַחּמָ ְוִהְמׁשִ

ָחִלים  ַהּנְ ל  ּכָ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ם  ַהּיָ ֶאת  רֹוִאין  ׁשֶ ְלִפי  ׁש,  ַמּמָ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְסבּוִרים  ְלָמִים,  ֲחִוים  ּתַ ׁשְ ַהּמִ ׁשֹוִטים  ֶנֱאַמר,  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ּבְ

ָהרֹות ַההֹוְלִכים  יֵמי ַהּנְ ּמֵ ִבים ָלֶלֶכת, ׁשֶ ם ֵהם ׁשָ ָחִלים הֹוְלִכים ׁשָ ַהּנְ קֹום ׁשֶ י ֶאל ַהּמָ א, ְוֵאיָנן יֹוְדִעין ְלָהִבין, ּכִ הֹוְלִכים ּבֹו ְוהּוא ֵאינֹו ַמּלֵ

ם, ְוחֹוְזִרים ְונֹוְבִעים,  ְרַקע ַעד ַהּיָ הֹום ְוהֹוְלִכים ְלַמְעָלה ִמן ַהּקַ ַחת ַהּתְ ָבר, ֵהם נֹוְבעֹות ִמּתַ ָהְלכּו ּכְ ֶ ִים ַעְצָמם ּשׁ ם ֵהם ַהּמַ ְלתֹוְך ַהּיָ

ה.  ִקיֵהל ָחְכמֹות ַהְרּבֵ ם ׁשֶ אן.(: קֶֹהֶלת. ַעל ׁשֵ ׁש. ַעד ּכָ ֶהן ַמּמָ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ א, ְולֹא ִמּפְ ם ַמּלֵ ָהרֹות ּפֹוְסִקים ְוֵאין ַהּיָ ְלִפיָכְך ֵאין ַהּנְ

ָבָריו  ל ּדְ ָהָיה אֹוֵמר ּכָ ל ַהָחְכָמה ְוֵהִקיָאה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ׁשֶ ֲאַגר ּכָ ֵלי ל, א(, ׁשֶ ן ָיֶקה" )ִמׁשְ ָמקֹום ַאֵחר קֹוְראֹו "ָאגּור ּבִ ְוֵכן ּבְ

ָלִם. ִעיר ַהָחְכָמה: ירּוׁשָ ַהְקֵהל: ֶמֶלְך ּבִ ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָאסּור  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ִאיָתא  קֶֹהֶלת.  ְבֵרי  ּדִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעֹונֹות  יר  ְלַהְזּכִ ַהְינּו  ּדְ ּתֹוָכָחה,  לֹוַמר 

מֹו  כֹול ְלהֹוִכיַח ּכְ ּיָ י ִאם ִמי ׁשֶ ּוְלהֹוִכיָחם ֲעֵליֶהם ּכִ

ַעל־ְיֵדי ּתֹוַכְחּתֹו ָנַתן  לֹום, ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֹמשֶׁ

יר־ )ׁשִ ֵריחֹו"  ָנַתן  י  "ִנְרּדִ ְבִחיַנת  ּבִ טֹוב,  ֵריַח  ֶהם  ּבָ

ִנְמָצא,  'ָנַתן'.  א  ֶאּלָ ֶנֱאַמר  לֹא  'ָעַזב'  יב(.  א,  יִרים  ִ ַהּשׁ

ֲעֹונֹות  יר  ִהְזּכִ ׁשֶ ּתֹוַכְחּתֹו  ַעל־ְיֵדי  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ׁשֶ

י  ֶהם ֵריַח טֹוב, ּכִ ְיָקא ָנַתן ּבָ ָרֵאל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ִיׂשְ

ה  י ָזָכה ְלַנֲעׂשֶ ָהָיה ָיכֹל ַלֲהֹפְך ָהֲעֹונֹות ִלְזֻכּיֹות, ּכִ

ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ִחיַנת  ּבְ יג  ׂ ִהּשִ י  ּכִ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַמע  ְוִנׁשְ

ָהֲעֹונֹות  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַמע,  ִנׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ְבֵרי'  ְקֵראת ַהּתֹוָכָחה 'ּדִ ּנִ ִכין ִלְזֻכּיֹות. ְוֶזהּו ׁשֶ ִנְתַהּפְ

ה"  ֹמשֶׁ ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ה  "ֵאּלֶ ְוֶזהּו,  ְיָקא.  ּדַ

ְבֵרי'  'ּדִ ִחיַנת  ּבְ ְיָקא,  ּדַ ָבִרים'  'ּדְ א(.  א,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו' 

ַמע,  ִחיַנת ִנׁשְ ַהְינּו ּבְ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּדְ ִחיַנת ּדִ ְיָקא, ּבְ ּדַ

ָרֵאל  ְיָקא ָהָיה ָיכֹול ְלהֹוִכיַח ֶאת ִיׂשְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ׁשֶ

י ַעל־ ֲעָרָבה ְוכּו', ּכִ ר ּבָ ְדּבָ ּמִ יר ֲעֹונֹוֵתיֶהם ּבַ ּוְלַהְזּכִ

ִחיַנת  ּבְ ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ִחיַנת  ּבְ ָבִרים,  ּדְ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי 

ָהֲעֹונֹות  ל  ּכָ ְך  ְמַהּפֵ ָהָיה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַמע,  ִנׁשְ

י  ּכִ ֲעֹונֹוֵתיֶהם,  ל  ּכָ ם  ׁשָ יר  ִהְזּכִ ן  ְוַעל־ּכֵ ִלְזֻכּיֹות. 

ָבִרים  ַהּדְ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ִלְזֻכּיֹות  כּו  ִנְתַהּפְ ם  ּלָ ּכֻ

ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ה,  ֹמשֶׁ ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ

ָהֲעֹונֹות  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ יג  ִהּשִ ׁשֶ ַמע  ִנׁשְ ִחיַנת  ּבְ

ְיָקא ְיכֹוִלין ְלהֹוִכיַח  ָאז ּדַ "ל. ׁשֶ ּנַ ִכין ִלְזֻכּיֹות ּכַ ִנְתַהּפְ

הֹוִכיחּו ֶאת  יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ "ל. ְוֵכן ּכָ ּנַ ָרֵאל ּכַ ֶאת ִיׂשְ

ְבֵרי  "ּדִ ִחיַנת  ּבְ ְבֵרי.  ּדִ ם  ּתֹוַכְחּתָ ִנְקֵראת  ָרֵאל  ִיׂשְ

לֹא  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ "י,  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו',  קֶֹהֶלת" 

ל  ְבִחיַנת ַהּתֹוָכָחה ׁשֶ י ִאם ּבִ ָרֵאל ּכִ הֹוִכיחּו ֶאת ִיׂשְ
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ַמע,  ִחיַנת ִנׁשְ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּבְ ְבִחיַנת ּדִ ִהיא ּבִ ה ׁשֶ ֹמשֶׁ

ַעל־ְיֵדי־ ִכין ָהֲעֹונֹות ִלְזֻכּיֹות ׁשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַהּפְ ׁשֶ

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה  ּנַ ְיָקא ְיכֹוִלין ְלהֹוִכיַח ּכַ ֶזה ּדַ

ב. ֵסֶפר ּתֹוָרה ב, אֹות ט.

ִמים הּוא ַעל־ְיֵדי  ַאֲחִרית ַהּיָ ּקּון ּבְ ר ַהּתִ קֶֹהֶלת. ִעּקַ

הּוא  י ׁשֶ ּבּוץ ַיַחד ֶאל ָהרֹוֶעה ָהֲאִמּתִ ה ְוַהּקִ ִהּלָ ַהּקְ

ֻסּכֹות ָאז ַיְקֵהל  ן ַמְפִטיִרין ּבְ ה. ְוַעל־ּכֵ ִחיַנת ֹמשֶׁ ּבְ

ר  י ָאז ִעּקַ ָחג. ּכִ לֹֹמה ּבֶ ֶלְך ׁשְ ֲהלּו ֶאל ַהּמֶ ּקָ לֹֹמה ַוּיִ ׁשְ

קֶֹהֶלת  ָאז  קֹוִרין  ן  ְוַעל־ּכֵ ְוִקּיּומֹו.  ּבּוץ  ַהּקִ ּקּון  ּתִ

ל ָהעֹוָלם ֲהֵבל  ּכָ ה ֵמֶהֶבל ָהעֹוָלם ׁשֶ ר ַהְרּבֵ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

לֹֹמה  ׁשְ ָהָיה  ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל  'קֶֹהֶלת'  ְוִנְקָרא  ֲהָבִלים. 

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהְקֵהל  ּבְ ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ אֹוֵמר 

ְקָהִלין  ּנִ ׁשֶ ּבּוץ  ַהּקִ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 

ָרֵאל ַיַחד ְיכֹוִלין ְלהֹוִדיַע  ה ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ִצין ַהְרּבֵ ְוִנְקּבָ

ֲהָבִלים  ֲהֵבל  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵתר  ב  ּלֵ ּבַ ּוְלַהְכִניס 

י  ִחיַנת "ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת" )קֶֹהֶלת א, ב( ּכִ ּבְ

ה  ׁש ֵאיֶזה עֹוָלם ַהּזֶ ּיֵ ל ֶאָחד ָהָיה ָיכֹול ִלְטעֹות ׁשֶ ּכָ

יק  ּדִ ַהְינּו ֶזה ַהּצַ ֵאֶצל ֶאָחד ֲאָבל ַעל־ְיֵדי קֶֹהֶלת, ּדְ

ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ִפי  ּכְ ַהָחְכָמה  ְקבּוַצת  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֱאֶמת 

ַהּקֶֹהֶלת"  ָאַמר  ֲהָבִלים  "ֲהֵבל  סּוק  ּפָ ַעל  "י  ַרׁשִ

ֵני־ָאָדם ּוֵמִבין  ל ּבְ ץ ַיַחד ּכָ )קֶֹהֶלת יב, ח(. ְוהּוא ְמַקּבֵ

ַהּכֹל  ם. הּוא ָיכֹול ְלַהְראֹות ׁשֶ ּלָ ה ִעם ּכֻ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ַמה ּשׁ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ י ָכל ָהעֹוָלם ָמֵלא ְיגֹונֹות ְוכּו' ּכְ ֶהֶבל, ּכִ

ב,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ָוַכַעס"  ַמְכֹאִבים  ָיָמיו  ָכל  י  "ּכִ ם  ׁשָ

ֵמַרע  ָלסּור  ִאם  י  ּכִ עֹוָלם  ּבָ טֹוב  ׁשּום  ֵאין  ְוׁשֶ כג( 

ָיַדִים  ְנִטיַלת  ב.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  טֹוב:  ְוַלֲעׂשֹות 

ת ו, אֹות ק. ְלְסעּוָדה ּוְבִציַעת ַהּפַ

ל  ַהֹּכ֥ ים  ֲהָבִל֖ ל  ֲהֵב֥ ֶלת  ֹקֶה֔ ָאַמ֣ר  ֲהָבִלים֙  ֲהֵב֤ל  }ב{ 

ֶבל: ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִעם  ְלָגא  ְלִאְתּפַ ַדֲעִתיָדא  ֵריּה,  ּבְ ְרַחְבָעם  ַמְלכּות  ָית  ְנבּוָאה  רּוַח  ּבְ ִיְשָרֵאל  ּדְ א  ַמְלּכָ לֹֹמה  ׁשְ ֲחָזא  ד  ּכַ

ִאינּון  ּדְ ִיְשָרֵאל  ית  ּבֵ א  ַעּמָ ְוָית  ְלִמְחַרב,  ֲעִתיִדין  ְדִאינּון  א  ַמְקְדׁשָ ּוֵבית  ַלם  ְירּוׁשְ ְוָית  ְנָבט,  ר  ּבַ ָיָרְבָעם 

ְוָדִוד  ֲאָנא  ְטָרִחית  ּדִ ַמה  ל  ּכָ ֲהְבַלָיא  ֲהֵבל  ָהֵדין,  ָעְלָמא  ֲהְבַלָיא  ֲהֵבל  ֵמיְמֵריּה  ּבְ ֳאַמר  ְלִמְגֵלי,  ֲעִתיִדין 

א, ּכֹוָלא ֲהְבלּו: ַאּבָ

"י - - ַרׁשִ

ל ֲהָבִלים  ַהּכֹל ֶהֶבל ׁשֶ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ְבַעת ְיֵמי ּבְ ל ְיִציַרת ׁשִ ר, ְואֹוֵמר ַעל ּכָ ּגָ ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת. קֶֹהֶלת קֹוֵרא ּתִ

ְבַעת  ה ׁשִ ֶנֶגד ַמֲעׂשֵ ְבַעת ֲהָבִלים, ּכְ ֲהָבִלים. ׁשִ ּבַ לֹוַמר ֲהֵבל ׁשֶ בּוק, ּכְ הּוא ּדָ ַת"ח, ְלִפי ׁשֶ הּוא: ֲהֵבל. 'ֲהֵבל' ִנּקּוד ֲחָט"ף־ּפָ

ית: ֵראׁשִ ְיֵמי ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ֶזה  ְוגֹו'.  ֲהָבִלים  ֲהֵבל 

ן  ְוַעל־ּכֵ ִחיָרה.  ַהּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ ִאם  י  ּכִ ִנְבָרא  לֹא 

ְוַכְמבָֹאר  ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ּכַֹח  ָלּה  ֵיׁש  ִחיָרה  ַהּבְ

ר  ָעִמים ְוִעּקַ ה ּפְ ּמָ ָפִרים ּוִבְדָבֵרינּו ּכַ ָכל ַהּסְ ה ּבְ ִמּזֶ

ַרְך ֶהֱעִלים  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִחיָרה הּוא ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּכַֹח ַהּבְ

דֹולֹות  ּגְ ְוַהְעָלמֹות  רֹות  ַהְסּתָ ּבְ ְרצֹונֹו  יר  ְוִהְסּתִ

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְעּתֹו  ִמּדַ ִבין  ּיָ ׁשֶ ָאָדם  ּבָ ָוַדַעת  ּכַֹח  ָנַתן  ַרק 

ְרצֹונֹו  ַאַחר  ׂש  ּוְלַחּפֵ ׁש  ְלַבּקֵ ָיָמיו  ל  ּכָ ְלַבּלֹות 

ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ֶנֶגד  ְרצֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ ַרְך.  ִיְתּבָ

לּום  ה ֵאינֹו ּכְ ָהעֹוָלם ַהּזֶ י ֶזה ָידּוַע ּומּוָבן ַלּכֹל ׁשֶ ּכִ

ִהְתִחיל קֶֹהֶלת  ׁש ּוְכמֹו ׁשֶ ֲהֵבל ֲהָבִלים ֵאין ּבֹו ַמּמָ

"ֲהֵבל  ְוָאַמר  ְוָחַזר  ְוכּו'"  ֲהָבִלים  "ֲהֵבל  ִסְפרֹו 

ַלֶהֶבל  "ָאָדם  ָאַמר  ִוד  ּדָ ְוֵכן  ָהֶבל"  ַהּכֹל  ֲהָבִלים 

ְרׁשּו  ּפֵ ים קמד, ד( ּוְכמֹו ׁשֶ ִהּלִ ֵצל עֹוֵבר" )ּתְ ָמה ָיָמיו ּכְ ּדָ
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ֶקל ְוכּו'  ל ּדֶ ִצּלֹו ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 'לֹא ּכְ

צו(.  ֶרק  ּפֶ ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ַהּפֹוֵרַח'  עֹוף  ל  ׁשֶ ֵצל  ּכְ א  ֶאּלָ

ה  ַכּמָ ל ַחְכֵמי ֱאֶמת ְוצֹוֲעִקים ִעְנָין ֶזה ּבְ אּו ּכָ ְוֵכן ּבָ

ל ַחְכֵמי ֻאּמֹות  ר ַוֲאִפּלּו ּכָ ה ְלׁשֹונֹות ֵאין ִמְסּפָ ְוַכּמָ

ַעִין  ּבְ רֹוִאים  ֲהלֹא  י  ּכִ ֶזה  ל  ּכָ ַעל  מֹוִדים  ָהעֹוָלם 

ַהּיֹום  י  ּכִ יֹום  ָכל  ּבְ ֵמת  ְוָהָאָדם  ֶהֶבל  ינּו  ַחּיֵ ֵמי  ּיְ ׁשֶ

יֹום  ַמְתִחיל  ן  ְוַעל־ּכֵ עֹוד  ִיְהיּו  לֹא  ַחי  ׁשֶ ָעה  ָ ְוַהּשׁ

ְסָפִרים  ה ּבִ ְלדֹו" ְוכּו' ְוַכְמבָֹאר ִמּזֶ ֶות ִמּיֹום ִהּוָ ַהּמָ

ר  י־ֵכן ֲעַדִין ֲעַדִין ְצִריִכין ְלַדּבֵ ה ַאְך ַאף־ַעל־ּפִ ַהְרּבֵ

ה ְוַלֲחזֹר ִעם ַעְצמֹו ְוִעם ֲחֵביָריו  ה ַהְרּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ּבָ

ם ֶאת  י "ּגַ ה ּכִ ל ֶזה ְויֹוֵתר ִמּזֶ יִבים ְלקֹולֹו, ּכָ ְקׁשִ ַהּמַ

ם" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ג, יא( ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ִלּבָ ָהעָֹלם ָנַתן ּבְ

ּומּוָבא  תרטו(  ִסיָמן  ְמעֹוִני  ׁשִ )ַיְלקּוט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְכָחה  ְוׁשִ ַהְעָלָמה  ְלׁשֹון  "י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּבְ

ֵלב  ּבְ ַהְעָלָמה  ִהְכִניס  ה  ָהֲעֻמּקָ ָחְכָמתֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִביל ֶזה ֵיׁש ּכַֹח  ׁשְ ּבִ ִחיָרה ׁשֶ ִביל ּכַֹח ַהּבְ ׁשְ ָהָאָדם ּבִ

ל ֶזה ֲאָבל  יַח ּכָ ּכִ יר ּוְלַהׁשְ ָטן ְלַהְעִלים ּוְלַהְסּתִ ְלַהּשָ

רֹוֶצה  ׁשֶ ל ִמי  ּכָ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ּגָ אי  ַוּדַ ּבְ ּכַֹח ָהֱאֶמת 

ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ ְצִחי  ַהּנִ ְכִליתֹו  ּתַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

"ל  ַהּנַ ל  ּכָ ּוְלַהְעִלים  ְלַהְכִחיׁש  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ

לּום  ּכְ ֵאר  ָ ִיּשׁ ְולֹא  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ׁשֶ

י ִאם ַמה  ְסּפֹו ּוְזָהבֹו ְוכּו', ּכִ ֲאוֹוָתיו ּוִמּכַ ּנּו ּוִמּתַ ִמּמֶ

הּוא  ׁשֶ ְצִחי  ַהּנִ ְכִלית  ַהּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוָטַרח  ע  ִהְתַיּגַ ֶ ּשׁ

ת  ְרּכַ ים א. ּבִ ַרְך: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ַחר ה, אֹות עד. ַ ַהּשׁ

ל ְיֵמי  ֵהם ּכָ ל ָהָאָדם ׁשֶ ַמן ׁשֶ ל ַהּזְ ֲהֵבל ֲהָבִלים. ּכָ

ין  ְמּתִ ּיַ ׁשֶ לֹו  אֹוְמִרים  ׁשֶ ן,  ַהְמּתֵ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  יו  ַחּיָ

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת  ב ּבֹו ּבְ ֵ ְתַיּשׁ ּיִ יו ׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיָ ַמן ׁשֶ ַהּזְ

יג  ׂ ּשִ ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  ֵעת  ָכל  ּבְ יג  ׂ ְלַהּשִ ה  ִיְזּכֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ

ִמים  ל ַהּיָ יֹום ִקּצֹו ְוסֹופֹו ַלֲעלֹות ִעם ּכָ ה ּבְ ְזּכֶ ּיִ ַעד ׁשֶ

ֶזה ָהעֹוָלם, ַלֲעלֹות  ָהה ּבְ ָ ּשׁ יו ׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיָ ַמן ׁשֶ ְוַהּזְ

ִחיַנת  ֵהם ּבְ יג ׁשֶ ׂ ּשִ ּיַ ֶ יג ַמה ּשׁ ׂ ֲעֶלה ְלַהּשִ ּיַ ְלָמקֹום ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ּזֹוִכין  ׁשֶ ְחָצחֹות  ַהּצַ אֹורֹות 

יא(  נח,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוכּו'  ָך"  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ "ְוִהׂשְ

ת  ּיַ ֲעׂשִ ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ֶזה  ל  ּכָ ר  ְוִעּקַ ָלֶהם:  ֵרי  ַאׁשְ

ּיּום  ְמָחה ִהיא ַהִחּיּות ְוַהּקִ י ׂשִ ְמָחה, ּכִ ׂשִ ְצָוה ּבְ ַהּמִ

ָלל.  ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְזַמן ּכְ י ּבֶ ל ְיֵמי ָהָאָדם ּכִ ל ּכָ ׁשֶ

ַמן  י ַהּזְ לּום ּכִ ֵאיָנן ּכְ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ ם ּבְ רֹוִאין ּגַ ּוְכמֹו ׁשֶ

ֵצל עֹוֵבר ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח ּוְכָעָנן  ּפֹוֵרַח ְמֹאד ְמֹאד ּכְ

ְוַההֶֹוה  ֲעַדִין  ְוֶהָעִתיד  ַאִין  ֶהָעָבר  י  ּכִ ְוכּו',  ֶלה  ּכָ

ִויֵמי  ה.  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ ָפִרים  ּסְ ּבַ ְוַכּמּוָבא  ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ

ִאיָתא  מֹו ׁשֶ ינּו ֶהֶבל, ֶהֶבל ֲהָבִלים, ֶהֶבל ֲהָבִלים )ּכְ ַחּיֵ

ִביִעית  ְ ַהּשׁ ִלי  ַהּכְ ל  ׁשֶ ֶהֶבל  ּכַ א(,  ה  ָרׁשָ ּפָ קֶֹהֶלת  ִמְדָרׁש  ּבְ

ָאר  ִנׁשְ ְוֵאין  ְוכּו',  ׁשּות  ַמּמָ ׁשּום  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ְוכּו' 

ַמה  ִאם  י  ּכִ ְוֶהָעִתיד  ְוַההֹוֶוה  ֶהָעָבר  ַמן  ַהּזְ ל  ִמּכָ

ּוְצָדָקה  ה  ּוְתִפּלָ ּנּו ֵאיֶזה טֹוב ּתֹוָרה  חֹוְטִפין ִמּמֶ ֶ ּשׁ

ַלה'  ִנְמָרץ  ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ ְוָרצֹון  טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ

ים  ּיִ ֲאִמּתִ ַוֲחֵבִרים  יִקים  ְלַצּדִ ְוִהְתָקְרבּות  ַרְך  ִיְתּבָ

ל  ּכָ ת  ְנֻקּדַ ִהיא  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִ הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ְוכּו', 

"ל.  ְוַכּנַ ּיּום  ְוַהּקִ ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ ִהיא  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ

הּוא  ּוְבָמקֹום  ְזַמן  ּבִ הּוא  ׁשֶ ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ

ל  ׁשֶ ְמָחה  ְלׂשִ ּבֹו  ּזֹוִכין  ׁשֶ ַמן  ְוַהּזְ ַהּיֹום  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ה  ְבִחיַנת ֶזה "ַהּיֹום ָעׂשָ ַרְך, ּבִ ֹמַח ּבֹו ִיְתּבָ ִמְצָוה ִלׂשְ

ֶזה  ַרק  ׁשֶ כד(,  קיח,  ים  ִהּלִ )ּתְ בֹו"  ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ה' 

ם  ָ י ִמּשׁ ֹמַח ּבֹו, ּכִ ּזֹוִכין ָלִגיל ְוִלׂשְ ׁשֶ ה ה' ּכְ ַהּיֹום ָעׂשָ

י  ַחּיֵ ְיֵמי  ֵהם  ׁשֶ ים  ַמּנִ ְוַהּזְ ִמים  ַהּיָ ְוִקּיּום  ַהִחּיּות  ל  ּכָ

ת הֹוָדָאה ה, סב. ְרּכַ ים ב. ּבִ ָהָאָדם: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ֵמַהּמַ ְרָמִזים  ֲהָבִלים.  ֲהֵבל 

ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ֵמַהּמַ יג(,  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ )ִסּפּוֵרי  עְטֶליְרׂש  ּבֶ

ֶהֶבל  ׁשּום  יַח  ַמּנִ ֵאינֹו  ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ׁשֶ ָהְרִביִעי.  יֹום 

ארֹו  ּוָ ּצַ ׁשֶ ִנְדֶמה  ן  ְוַעל־ּכֵ ָהעֹוָלם  ֶזה  ְלתֹוְך  ה  ּפֶ

ִמיֵני קֹולֹות  ל  ּכָ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ֱאֶמת  ּבֶ ָעקֹם. ֲאָבל 

ה  ר ַמֲעׂשֶ ָמה ְוכּו'. ְוִסּפֵ עֹוָלם ְוכּו' ְוֵיׁש לֹו ַהְסּכָ ּבָ ׁשֶ

ְרָסאֹות  ה ֶאֶלף ּפַ ְרחֹוִקים ֶזה ִמּזֶ ִדינֹות ׁשֶ י ַהּמְ ּתֵ ְ ִמּשׁ

ְיָלה ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִליׁשֹן ְוכּו'. ְוהּוא יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן  ּוַבּלַ

ֶאָחד  זּוג  ֵהם  ׁשֶ ִרים  ִצּפֳ ֵני  ׁשְ ֵיׁש  י  ּכִ זֹאת.  ְך  ִנְמׁשָ

ׂש  ּוְמַחּפֵ הֹוֵלְך  ְוהּוא  ֵקָבה.  ַהּנְ ְוֶנֶאְבָדה  עֹוָלם  ּבָ

ֵאר  ִהְתּפָ ְוהּוא  ְוכּו'.  אֹותֹו  ת  ׂשֶ ְמַחּפֶ ְוִהיא  אֹוָתּה 

ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  י  ּכִ זֹאת,  ן  ְלַתּקֵ הּוא  כֹול  ּיָ ׁשֶ

ִליְך  ְלַהׁשְ ָיכֹול  ם  ּגַ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ַהּקֹולֹות  ל  ּכָ ן  ּוְלַכּוֵ
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ה  קֹולֹות ְוכּו', ַאְך ִמי ַיֲאִמין זֹאת ְוכּו'. ְוִעְנַין ַמֲעׂשֶ

ִחיַנת  ָנה, ּבְ ָ ִחיַנת רֹאׁש ַהּשׁ ִהיא ּבְ ָזּה ׁשֶ זֹו ֵיׁש ְלַרּמְ

ֹוָפר  ַהּשׁ י  ּכִ דֹוׁש.  ַהּקָ ֹוָפר  ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַוֲהָבִלים  קֹולֹות 

ִהיא  נֹות, ׁשֶ ּוָ ּכַ ּמּוָבא ּבַ ָאֵתי, ּכַ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ הּוא ּבְ

ִחיַנת "ְוָהָיה  ָאֵתי, ּבְ ִהיא ָעְלָמא ּדְ יָנה, ׁשֶ ִחיַנת ּבִ ּבְ

כז,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוכּו'  דֹול"  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ִיּתָ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ

ַהאי  ּדְ ֵמֲהָבִלים  ארֹו  ַצּוָ ַלֲעקֹם  ְצִריִכין  י  ּכִ יג(. 

ל  יְך ּכָ ָפל[ ּוְלַהְמׁשִ ָ ל ֶזה ָהעֹוָלם ַהּשׁ ָפָלה ]ׁשֶ ָעְלָמא ׁשְ

א  ִחיַנת עֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבְ ֹוָפר ׁשֶ ַהֲהָבִלים ְלתֹוְך ַהּשׁ

ה ְלתֹוְך ֶזה ָהעֹוָלם.  יַח ֲאִפּלּו ׁשּום ֶהֶבל ּפֶ ּלֹא ַיּנִ ׁשֶ

ּיֹוֵצא  ׁשֶ יָמה  ּוְנׁשִ יָמה  ְנׁשִ ְוָכל  ָוֶהֶבל  ֶהֶבל  ל  ּכָ ַרק 

ִחיַנת  הּוא ּבְ ֹוָפר ׁשֶ יו ַהּכֹל ִיְהֶיה ִנְכָנס ְלתֹוְך ַהּשׁ ִמּפִ

ַרק  ִיְהֶיה  ימֹוָתיו  ּוְנׁשִ ֲהָבָליו  ל  ּכָ ׁשֶ ָאֵתי.  ּדְ ָעְלָמא 

א. ְוֶזה  עֹוָלם ַהּבָ ִרים ּוְכלּוִלים ּבָ ָ ְכִלית ְמֻקּשׁ ֶאל ַהּתַ

ִחיַנת "ֲהֵבל ֲהָבִלים"  ל קֶֹהֶלת, ּבְ ִחיַנת ֲהָבִלים ׁשֶ ּבְ

ּלֹא ַיְכִניס  ה ׁשֶ ר ְלַמֲעׂשֶ ּקּוִנים. ְוָהִעּקָ ּתִ ן ּבַ ְוכּו', ַעּיֵ

ֵמַהְבֵלי  ִיְפרֹשׁ  ַרק  ָהעֹוָלם  ֶזה  ְלתֹוְך  ֶהֶבל  ׁשּום 

ַהּכֹל  ִיְהֶיה  ֲהָבָליו  ל  ּכָ ַרק  ְלַגְמֵרי  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 

"ל: ִלּקּוֵטי  ּנַ א ּכַ ִרים ָלעֹוָלם ַהּבָ ָ ה ְמֻקּשׁ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ

ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ְנָדִרים ד, אֹות לו.

ֶמׁש: ַחת ַהָּׁשֽ ל ַּת֥ ַּיֲֽעֹמ֖ ל־ֲעָמ֔לֹו ֶׁשֽ ָאָד֑ם ְּבָכ֨ }ג{ ַמה־ִּיְת֖רֹון ָלֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַעְלָמא ָהֵדין, ֱאָלֵהין  ּבְ א  ְמׁשָ חֹות ׁשִ הּוא ָטַרח ּתְ ל טּוְרֵחיּה ּדְ ַתר ִדימּות ִמן ּכָ ּבָ ַמה מֹוַתר ִאית ֶלֱאָנׁש 

ָאֵתי ֳקָדם ָמֵרי ָעְלָמא: ִלים ְלָעְלָמא ּדְ ָלא ֲאַגר ׁשְ אֹוַרְייָתא, ְלַקּבָ ְלִמְעַסק ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ל  ֵלי ו, כג(. ּכָ ֱאַמר "ְותֹוָרה אֹור" )ִמׁשְ ּנֶ ִהיא ְקרּוָיה אֹור, ׁשֶ מּוַרת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֶמׁש. ּתְ ָ ַחת ַהּשׁ ָכר ּומֹוָתר: ּתַ ְתרֹון. ׂשָ ַמה ּיִ

ָכר ּבֹו: הּוא ַמְחִליף ּבֹו ֶאת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ַמה ׂשָ ָעָמל ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

"י, חּוץ  ֵרׁש ַרׁשִ ָכל ֲעָמלֹו. ּפֵ ַמה ִיְתרֹון ְלָאָדם ּבְ

ָכל  ּבְ ָלָאָדם  ִיְתרֹון  ֵאין  ֶמׁש  ׁשֶ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 

ל  ּכֵ ים ֵלב ְלִהְסּתַ ׂשִ ּמֵ דּוַע ְלָכל ִמי ׁשֶ ּיָ ֲעָמלֹו ְוכּו', ּכַ

א  ּשָ ָלאכֹות ְוַהּמַ ל ָהֲעָסִקים ְוַהּמְ י ּכָ ַעל ַאֲחִריתֹו, ּכִ

ִביל  ׁשְ ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ְמָלאכֹות  ל"ט  ּבְ לּוִלים  ּכְ ׁשֶ ן  ּוַמּתָ

רּור  ַהּבֵ ר  ְוִעּקַ דּוַע  ּיָ ּכַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִניצֹוצֹות  ְלָבֵרר 

א  ּשָ ַעת ַהּמַ ׁשְ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ זֹוֵכר ֶאת ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ

י הּוא  תּוב "ְוָזַכְרּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ן, ּכְ ּוַמּתָ

ן  ְוַעל־ּכֵ ָבִרים ח, יח(  )ּדְ ָחִיל"  ַלֲעׂשֹות  ּכַֹח  ְלָך  ַהּנֹוֵתן 

מֹו  ְיָקא, ּכְ ָרֵאל ּדַ ן ִעם ִיׂשְ א ּוַמּתָ ׂ ַמּשָ ְצִריִכין ַלֲעסֹק ּבְ

ר ַלֲעִמיֶתָך"  רּו ִמְמּכַ י ִתְמּכְ ְקָרא כה, יד(: "ּכִ תּוב )ַוּיִ ּכָ ׁשֶ

מֹו  ּכְ ְקֶנה,  ּתִ  - ֲעִמיֶתָך"  ד  ִמּיַ "ָקנֹה  אֹו  ְמכֹר,   -

ֵפרּוׁש  ּבְ ּומּוָבא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ

ר  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָראּוי  ן  ְוַעל־ּכֵ "י  ַרׁשִ

ֵביתֹו  ּבְ ן  ּוַמּתָ א  ׂ ַמּשָ ּבְ עֹוֵסק  אֹו  ֶרְך  ּדֶ ּבַ הֹוֵלְך  ׁשֶ ּכְ

ָכל  ּבְ ָרִגיל  ְוִיְהֶיה  ַוֲהגּוִנים  ִרים  ׁשֵ ּכְ ִעם  ר  ְתַחּבֵ ּיִ ׁשֶ

ַמִים  ׁשָ ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ַעם  ּפַ

אֹותֹו  יר  ַיְזּכִ ֲחֵברֹו  אֹו  ֲחֵברֹו  ֶאת  יר  ְזּכִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ

ּזַֹהר  תּוב ּבַ ּכָ ְכִלית ָהַאֲחרֹון ּוְכמֹו ׁשֶ ָכל יֹום ֵמַהּתַ ּבְ

ִעּמֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ י ִאם  ּכִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֵליֵלְך  ָאסּור  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ

ִדְבֵרי ּתֹוָרה. ַוֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו  ֲעסֹק ִעּמֹו ּבְ ּיַ ֶאָחד ׁשֶ

ל  ן, ַעל ּכָ א ּוַמּתָ ׂ ּשָ ַעת ַהּמַ ׁשְ ֵאּלּו ּבִ מֹוֵצא ֲחֵבִרים ּכָ

ם  ֵ ַהּשׁ ח ּבְ ּכַ ּלֹא ִיׁשְ ְבּתֹו ׁשֶ ַמֲחׁשַ ֵהר ּבְ ִנים ָצִריְך ִלּזָ ּפָ

ּתֹוֵקק  ִמׁשְ ְוִיְהֶיה  ן  ּוַמּתָ א  ׂ ּשָ ַהּמַ ַעת  ׁשְ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ

יְך ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ֲחֵבָריו  ָרצֹון ָחָזק ְלַהְמׁשִ ִמיד ּבְ ּתָ

ל  י ֶזה ּכָ ַרְך ְותֹוָרתֹו, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ָהעֹוְסִקים ִעּמֹו ְלַהּשׁ

ן  א ּוַמּתָ ׂ ּשָ ב ִעְסֵקי ַהּמַ ַסּבֵ ּמְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַנת ַהּשׁ ּוָ ּכַ

"ל  ּנַ רּוִרים ּכַ ִביל ּבֵ ׁשְ ַהּכֹל ּבִ עֹוָלם ׁשֶ ָלאכֹות ּבָ ְוַהּמְ

ִרים  ן ַוֲעָסִקים ִמְתַחּבְ א ּוַמּתָ ׂ ּשָ ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ר ׁשֶ ְוִעּקָ

ר  ּבֵ ִיְתּגַ סֹוף  ל  ּכָ ּסֹוף  ׁשֶ ַעד  ֶזה  ִעם  ֶזה  ָאָדם  ֵני  ּבְ
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ֶאָחד  יְך  ְוַיְמׁשִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵלב  ּבְ ׁשֶ ָהֱאֶמת 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ם  ּלָ ּכֻ ׁשּובּו  ּיָ ׁשֶ ַעד  ֲחֵברֹו  ֶאת 

ֶנֶסת ו, אֹות כד. ית ַהּכְ ים א. ּבֵ ְותֹוָרתֹו: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ַחת  ּתַ ֲעֹמל  ּיַ ׁשֶ ֲעָמלֹו  ָכל  ּבְ ָלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ ַמה 

י  ַחּיֵ ֵני  'ּבָ ַז"ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ֶזהּו  ֶמׁש.  ָ ַהּשׁ

ָלא  ַמּזָ ּבְ ֵאָלא  ָתא  ִמּלְ ְלָיא  ּתַ ְזכּוָתא  ּבִ ָלאו  ּוְמזֹוֵני 

לּוי  ּתָ ְזכּות  ּבִ ּוְמזֹונֹות, לֹא  ים  ַחּיִ ִנים,  ]ּבָ ָתא'  ִמּלְ ְלָיא  ּתַ

ּזַֹהר  ּבַ ְוִאיָתא  ָבר[.  ַהּדָ לּוי  ּתָ ל  ּזָ ּמַ ּבַ ִאם  י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ל  ּזָ ּמַ ּבַ ַהְינּו  ּדְ דֹוׁש,  ַהּקָ

ה  ָקׁשֶ ְוִלְכאֹוָרה  זֹונֹות.  ַהּמְ לּוִיים  ּתְ ם  ׁשָ יָקא  ַעּתִ

ֹמאל,  ׂ ִמּשְ הּוא  ְרָנָסה  ְוַהּפַ זֹונֹות  ַהּמְ ר  ִעּקַ ֲהלֹא 

טז(,  ג,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוָכבֹוד"  ר  עֹשֶׁ ֹמאָלּה  ׂ "ִבּשְ ִחיַנת  ּבְ

הּוא  ל ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ּזָ זֹונֹות ִמּמַ ַהּמְ אן ׁשֶ ְוֵאיְך ָאַמר ּכָ

ּוְכמֹו  ָלל.  ּכְ ֹמאל  ׂשְ ׁשּום  ֵאין  ם  ׁשָ ֲהלֹא  יָקא,  ַעּתִ

א ְיִמיָנא  יָקא ּכֹּלָ דֹוׁש "ַהאי ַעּתִ ּזַֹהר ַהּקָ ִאיָתא ּבַ ׁשֶ

ּלֹו  ּכֻ יק  ָהַעּתִ ]ֶזה  ן"  ּמָ ּתַ ר  עֹשֶׁ ְוֵלית  ֹמאל  ׂשְ ֵלית 

אן  ּכָ ָאַמר  ְוֵאיְך  ם[.  ָשׁ ר  עֹשֶׁ ְוֵאין  ֹמאל  ׂשְ ֵאין  ָיִמין, 

ֱאֶמת  ַאְך  ְיָקא?  ּדַ ם  ָ ִמּשׁ ירּות  ְוָהֲעׁשִ זֹונֹות  ַהּמְ ׁשֶ

הּוא  ּוַפְרָנָסה  ירּות  ֲעׁשִ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ׁשֶֹרׁש  ר  ִעּקַ

ם  ָלא, ֲאָבל ׁשָ הּוא ַמּזָ יָקא ׁשֶ ְבִחיַנת ַעּתִ ם ּבִ ַרק ׁשָ

ם  י ׁשָ ירּות, ּכִ ם ֲעׁשִ ׁשֵ ְך ִלְקרֹותֹו ּבְ ּיָ ְרׁשֹו ֵאין ׁשַ ׁשָ ּבְ

ּה  א ַחד ְוֵאין ּבָ ה ּכֹּלָ ָ ֻדּשׁ ַפע ַהּקְ ֶ ם ַהּשׁ א ָיִמין ְוׁשָ ּכֹּלָ

ירּות הּוא ַרק  ל ֲעׁשִ ַפע ׁשֶ ֶ ם ַהּשׁ ם ּגַ ׁשּום ִצּיּור. ְוׁשָ

ַפע  ֶ ְך ַהּשׁ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ה ּכְ ּתֹוָרה אֹור ַצח ּוְמֻצְחָצח. ּוְלַמּטָ

ר  ֹמאל ֲאַזי ִנְצַטּיֵ ַפע ְלָיִמין ְוִלׂשְ ֶ ְך ַהּשׁ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ֲאַזי ּכְ

ּוֵמֲחַמת  ּוַפְרָנָסה.  ירּות  ַלֲעׁשִ ֹמאל  ׂשְ ּבִ ַפע  ֶ ַהּשׁ

ִביל  ׁשְ ּבִ ֹמאל  ׂשְ ִלְבִחיַנת  ִלּפֹל  יק  ּדִ ַהּצַ ָצִריְך  ֶזה 

ֹמאל ּתּוַכל  ּפֹל ִלְבִחיַנת ׂשְ ּיִ ׁשֶ ֶכף ּכְ ְרָנָסה, ֲאָבל ּתֵ ּפַ

לֹום,  ר ְוִיְתַאֲחזּו ּבֹו ַחס ְוׁשָ ּבֵ ְטָרא ָאֳחָרא ְלִהְתּגַ ַהּסִ

ִסית הּוא  י הּוא ַהּמֵ ָידֹו, ּכִ ם ּבְ ַוֲאַזי ֶזה ָוֶזה לֹא ִיְתַקּיֵ

ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ְללּו  ִיׁשְ ְך  ַאַחר־ּכָ י  ּכִ ְוכּו',  ַהְמַקְטֵרג 

ְבִחיַנת  ּבִ ְמאּוָמה.  ָידֹו  ּבְ ֵאר  ָ ִיּשׁ ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ

ַמִים"  ָ ָבִרים יא, טז(. "ְוָעַצר ֶאת ַהּשׁ ם" ְוכּו' )ּדְ "ְוַסְרּתֶ

ָכל ֲעָמלֹו  ְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ְבִחיַנת "ַמה ּיִ ם, יז( ּבִ ָ ְוכּו' )ּשׁ

ַהּתֹוָרה,  ֲחִליֵפי  ַהְינּו  ּדְ ֶמׁש",  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ֲעֹמל  ּיַ ׁשֶ

עֹוֵסק  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ם,  ׁשָ "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַעְצמֹו  ֲהָנַאת  ִביל  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ ָנתֹו  ְוַכּוָ ָמּה.  ִלׁשְ

ֲעָמלֹו"  ּבַ א  ׂ ִיּשָ לֹא  ּו"ְמאּוָמה  ֵיֵלְך  ן  ּכֵ א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

)קֶֹהֶלת  ָלרּוַח"  ֲעֹמל  ּיַ ׁשֶ לֹו  ְתרֹון  ּיִ "ּוַמה  יד(  )קֶֹהֶלת ה, 

ָמּה לֹא  ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוָרה ׁשֶ ָעַמל ּבַ י ֶהָעָמל ׁשֶ ה, טו(, ּכִ

ם ְלַפְרָנָסה לֹא  ל ּתֹוָרה, ּגַ ּלֹא ָזָכה ְלִכְתָרּה ׁשֶ י ׁשֶ ּדַ

ְרָנָסה  ָאר ַהּפַ י ִנׁשְ ַעס ּוַמְכאֹוִבים, ּכִ ָזָכה ְוָכל ָיָמיו ּכַ

ֲעָמלֹו"  ּבַ א  ׂ ִיּשָ לֹא  ּו"ְמאּוָמה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֶאְצָלם 

ׁשּום  ִלי  ּבְ ָמּה  ִלׁשְ ַרק  ּתֹוָרה  ּבַ ַיֲעסֹק  ְוִאם  "ל.  ּנַ ּכַ

ִיְהֶיה  לֹא  ן  ם־ּכֵ ּגַ ה  ּקָ ַהּדַ ִמן  ה  ּקָ ּדַ ֲאִפּלּו  ִגיָאה  ׁשְ

ְוַעל־ ֹמאָלּה.  ׂ ִמּשְ ְרָנָסה  ַהּפַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְרָנָסה,  ּפַ לֹו 

ְבִחיַנת  ּבִ ְרָנָסה  ּפַ יג  ְלַהּשִ ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ן  ּכֵ

ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ סּוף  ַים  ְקִריַעת  ּכִ ְמזֹונֹוָתיו  ין  ָקׁשִ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְרָנָסה  ּפַ יְך  ּוְלַהְמׁשִ יג  ׂ ְלַהּשִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ָלעֹוָלם. 

ִחיַנת  הּוא ּבְ א, ׁשֶ יׁשָ יָקא ַקּדִ כֹול ַלֲעלֹות ַעד ַעּתִ ּיָ ׁשֶ

"ל:  ּנַ עֹות ּכַ ּפָ ל ַהַהׁשְ ם ׁשֶֹרׁש ּכָ ָ ּשׁ ל ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּזָ ַהּמַ

ְלמּוד ּתֹוָרה ג, אֹות ה. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ּתַ

ַעם  ּפַ ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲעָמלֹו.  ָכל  ּבְ ְלָאָדם  ִיְתרֹון  ַמה 

יֹום  "ׁשּוב  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ֶאָחד  ְלִאיׁש  ָאַמר  ַאַחת 

ְך  ּוָמׁשַ ְוָדַחק  ב(.  ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ִמיָתְתָך"  ִלְפֵני  ֶאָחד 

יל  ּפִ ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ְלִעְנַין  ָהָיה  ָנתֹו  ְוַכּוָ ֶאָחד.  יֹום  ַבת  ּתֵ

ַהְינּו  ַאֲחָריו. ּדְ ּלְ ֶ ַדם לֹו ּוַמה ּשׁ ּקָ ֶ ֶאת ָהָאָדם ַמה ּשׁ

ם  ֵ ְלַהּשׁ ְקָצת  ִמְתעֹוֵרר  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ רֹוֶאה  ֶ ּשׁ ַמה 

ִפי  ָהָיה, ּכְ ֶ ְך ָהָיה ַמה ּשׁ ַרְך, ֲאָבל קֶֹדם ְוַאַחר־ּכָ ִיְתּבָ

ּוֵמֲחַמת  ִחיָנתֹו.  ּבְ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה 

דּוַע. ְוַעל ֶזה ָאַמר  ּיָ ים ֵמֲעבֹוָדָתם ּכַ ֶזה נֹוְפִלים ַרּבִ

"ל, ְוָגַער ָעָליו ְוָאַמר לֹו ׁשּוב  נּו ַז"ל ְלָהִאיׁש ַהּנַ ַרּבֵ

לֹא  ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ִמיָתְתָך.  ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום 

ָלׁשּוב  ִאם  י  ּכִ מּות  ּתָ ׁשֶ יָך קֶֹדם  ַחּיֶ ְיֵמי  ל  ּכָ ה  ְזּכֶ ּתִ

ם ֶזה טֹוב ְמֹאד  ְלַבד, ּגַ ַרְך יֹום ֶאָחד ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ל ֲעָמלֹו",  ְתרֹון ְלָאָדם ִמּכָ י "ַמה ּיִ ל הֹון. ּכִ ְוָיָקר ִמּכָ

ִאם  י  ּכִ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ְיִגיָעתֹו  ל  ִמּכָ לֹו  ֵאר  ָ ִיּשׁ ְולֹא 

ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום  "ׁשּוב  ְוֶזהּו:  ַלה'.  ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהּיֹום  ֶזה 

יחֹות ָהַר"ן, רפח. "ל ְוָהֵבן: ׂשִ ּנַ ִמיָתְתָך" ּכַ



יד

ת ֶרק אְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֶדת: ֶרץ ְלעֹוָל֥ם ֹעָמֽ א ְוָהָא֖ }ד{ ּ֤דֹור ֹהֵלְך֙ ְו֣דֹור ָּב֔

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יַעָיא  א ְדַרׁשִ יׁשָ ָרא ּבִ ִגין חֹוֵבי ּדָ רּוַח ְנבּוָאה, ָדָרא ָטָבא ְדַצִדיַקָיא ְדֲאֵזיל ִמן ָעְלָמא, ּבְ א ּבְ לֹֹמה ַמְלּכָ ָאַמר ׁשְ

ִגין  ּבְ ָאְתָיא ַעל ַעְלָמא  ְתֵריהֹון, ְוַאְרָעא ְלָעְלֵמי ָעְלִמין ָקְיָמא, ְלסֹוָבָרא ּפּוְרָענּוָתא ּדְ ֲעִתיִדין ְלֵמיֵתי ּבַ ּדַ

א: ְבֵני ֱאָנׁשָ חֹוֵביהֹון ּדִ

"י - - ַרׁשִ

י ַהּדֹור הֹוֵלְך, ְודֹור ַאֵחר  יו, ּכִ ה ֶאת ַמֲעׂשָ ע ָיֵגַע ְוָעֵמל ַלֲעׁשֹק ְוִלְגזֹל, ֵאינֹו ְמַבּלֶ ָהָרׁשָ ל ַמה ׁשֶ א. ּכָ ּדֹור ֹהֵלְך ְודֹור ּבָ

ִמים,  ְתַקּיְ ים" )ִאּיֹוב כ, י(: ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עֹוָמֶדת. ּוִמי ֵהם ַהּמִ ָניו ְיַרּצּו ַדּלִ ֱאַמר "ּבָ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ָניו, ּכְ ד ּבָ א ְונֹוֵטל ַהּכֹל ִמּיַ ּבָ

ְנחּוָמא  ּתַ ּוִמְדָרׁש  ים לז, יח(,  ִהּלִ )ּתְ ִייְרׁשּו ָאֶרץ"  ֱאַמר "ַוֲעָנִוים  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ָלָאֶרץ,  ַעְצָמם ַעד  ִניִעין  ַהּמְ מּוִכים,  ַהּנְ ָהֲעָנִוים 

ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ" )ַמְלָאִכי ג, יב(: ֱאמר: "ִתְהיּו ַאּתֶ ּנֶ ָרֵאל ִנְקְראּו 'ֶאֶרץ', ׁשֶ יֵקי ִיׂשְ ל ַצּדִ אֹוֵמר, ּכָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

עָֹמֶדת.  ְלעֹוָלם  ְוָהָאֶרץ  א  ּבָ ְודֹור  הֹוֵלְך  ּדֹור 

חֹוְלִקים  ִרים  ַהְמַחּקְ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ר  ִסּפֵ ַאַחת  ַעם  ּפַ

ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ַאַחת  ת  ּכַ ֶזה:  ִעם  ֶזה 

אֹוֶמֶרת  ַאֶחֶרת  ת  ְוּכַ ְוהֹוְלִכים,  ְוסֹוְבִבים  חֹוְזִרים 

ֶבת  ְמַסּבֶ ְוָהָאֶרץ  ְמקֹוָמם  ּבִ עֹוְמִדים  ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ׁשֶ

ִביָבה, ִהיא  ַהּסְ ּלֹא נֹוֵפל ָהעֹוָלם ּבְ ְוחֹוֶזֶרת, ְוֶזה ׁשֶ

ְמִהירּות ְמֹאד. ְוָהא  ֶבת ּבִ ַסּבֶ ּמְ ִהירּות ׁשֶ ֵמֲחַמת ַהּמְ

תֹוָכּה  ּבְ ְוַיֲעמֹוד  ָעֹגל  ָבר  ּדָ ָאָדם  ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ ּכְ ְרָאָיה, 

ְמִהירּות,  ּבִ ָהִעּגּול  אֹותֹו  ב  ִויַסּבֵ ַמִים,  ָמֵלא  ִלי  ּכְ

ָהָיה ְולֹא ִיּפֹל ָלָאֶרץ ֲאִפּלּו  מֹו ׁשֶ ִלי ּכְ ֲאַזי ַיֲעֹמד ַהּכְ

ָהָאֶרץ  ן הּוא ֶזה, ֵמֲחַמת ׁשֶ ִים. ּכֵ ה ַאַחת ִמן ַהּמַ ִטּפָ

ְמקֹומֹו.  דֹול, עֹוֵמד ָהעֹוָלם ּבִ ְמִהירּות ּגָ ֶבת ּבִ ְמַסּבֶ

ֱאֶמת, ַרק ָהֱאֶמת הּוא  ן ּבֶ ֵאינֹו ּכֵ נּו ַז"ל ׁשֶ ְוָאַמר ַרּבֵ

הֹוֵלְך  "ּדֹור  סּוק:  ַהּפָ ְוָאַמר  ָהִראׁשֹוָנה.  ָעה  ּדֵ ּכַ

י מֹוֲהַר"ן. תכה, ב. א ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עָֹמֶדת": ַחּיֵ ְודֹור ּבָ

ָהָאֵבל  ַהְבָרַאת  סֹוד  ֶזה  א.  ּבָ ְודֹור  הֹוֵלְך  ּדֹור 

ת ַהְבָרָאה,  ַנֲחִמין אֹותֹו ַעל־ְיֵדי ֲאִכיַלת ְסֻעּדַ ּמְ ׁשֶ

ַעת  ַהּדַ ק  ּלֵ ְוִנְסּתַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְקרֹובֹו  ת  ּמֵ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ

ר ָהֲאֵבלּות ַעל  ק ְוֶזה ִעּקַ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ֶפׁש ׁשֶ ִפי ֵעֶרְך ַהּנֶ ּכְ

ת  ק ֲאַזי ְמַנֲחִמין אֹותֹו ַעל־ְיֵדי ְסֻעּדַ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ַעת ׁשֶ ַהּדַ

ְלַגְמֵרי  ק  ּלֵ ִנְסּתַ לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְלהֹורֹות  ַהַהְבָרָאה 

אֹוָתּה  ִלין  ּוְמַקּבְ ְעּתֹו  ִמּדַ ֶהָאָרה  ַאר  ִנׁשְ אי  ּוְבַוּדַ

ַעת  ׁשְ ר הּוא ּבִ ְיָקא ְוָהִעּקָ ָרֵאל ּדַ ַעל־ְיֵדי ֲאִכיַלת ִיׂשְ

ְלָהִאיר  ֶזה  ּבָ ָעְסקּו  ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ

ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ׁשֶ ַאְבָרָהם  ְפָרט  ּבִ עֹוָלם,  ּבָ ַעת  ַהּדַ

ֲאָכִלים  ל ַהּמַ ֵ ן ָעַסק ַיֲעקֹב ְלַבּשׁ ֶזה. ְוַעל־ּכֵ ָעַסק ּבָ ׁשֶ

ל  ַעת ׁשֶ ָאַרת ַהּדַ יְך ַהׁשְ ְלַהֲאִכיל ֶאת ָאִביו ְלַהְמׁשִ

ְוֶזה  ַהְבָרָאה  ת  ְסֻעּדַ ֲאִכיַלת  ַעל־ְיֵדי  ַאְבָרָהם 

ים ּוֵביִצים  ִלין ֲעָדׁשִ ְ ַבּשׁ ּמְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל, ׁשֶ ׁשֶ

ִחיַנת  עֹוָלם, ַהְינּו ּבְ ל הּוא ַהחֹוֵזר ּבָ ְלּגַ ּגַ ְלהֹורֹות ׁשֶ

הּוא  הֹוֵלְך  ׁשֶ ַהּדֹור  ׁשֶ א"  ּבָ ְודֹור  הֹוֵלְך  "ּדֹור 

ּמּוָבא,  ּכַ ָמִתין  ִנׁשְ ּדְ ְלּגּוָלא  ּגִ ִחיַנת  ּבְ א  ּבָ ׁשֶ ַהּדֹור 

ְפָטר  ַהּנִ ק  ּלֵ ִנְסּתַ לֹא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ׁשֶ ְלהֹורֹות  ַהְינּו 

י  עֹוָלם, ּכִ אי ּבָ ַוּדַ ַאר ּבְ ְעּתֹו ִנׁשְ ת ּדַ ַ ְלַגְמֵרי ַרק ְקֻדּשׁ

ל  ְלּגַ ַהּגַ ֵצה  ּקְ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ַהחֹוֵזר  ל  ַגְלּגַ ּכְ הּוא 

ֶכף עֹוֶלה  ּתֵ י  ּכִ ְלַגְמֵרי,  ק  ּלֵ ִנְסּתַ ֵאינֹו  ה  ְלַמּטָ יֹוֵרד 

מֹו־ֵכן  ּכְ חּוׁש.  ּבְ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ל  ְלּגַ ַהּגַ ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ֶצה  ַהּקָ

ֱאֶמת  ק ֲאָבל ּבֶ ּלֵ ְסּתַ ּנִ יק ְוִנְדֶמה ׁשֶ ּדִ ק ַהּצַ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ְחּתֹון  ַהּתַ ָקֶצה  עֹוֶלה  ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ק  ּלֵ ִנְסּתַ לֹא 

ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ָאָרה  ַהַהׁשְ הּוא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ּוֵמִאיר 

ים  ֲאָנׁשִ ּבְ י  ּכִ ְוַתְלִמיָדיו,  ְסָפָריו  ַעל־ְיֵדי  עֹוָלם  ּבָ

ֶזה  ז  ְמַרּמֵ ָראּוי  ּכָ יֶהם  ַמֲעׂשֵ נּו  ּקְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ׁשּוִטים  ּפְ

ֵדי  ּכְ ִגְלּגּול  ּבְ ָלבֹא  ְכָרח  ּמֻ ׁשֶ ְלּגּוִלים  ּגִ ַעל  ל  ְלּגַ ַהּגַ

ימּו  ָהְרׁשִ עֹוָלם  ּבָ ְלָהִאיר  ַעת  ַהּדַ יְך  ּוְלַהְמׁשִ ַלֲחזֹר 

יק  ּדִ ַהּצַ ֲאָבל  קּותֹו,  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ְעּתֹו  ִמּדַ ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ַעת  ק ֵמִאיר ַהּדַ ּלֵ ְסּתַ ּנִ אֹותֹו ָהֶרַגע ׁשֶ ֶכף ּבְ ָהֱאֶמת ּתֵ
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ִלּקּוֵטי  "ל:  ַהּנַ ַהחֹוֵזר  ל  ְלּגַ ּגַ ְבִחיַנת  ּבִ ּלֹו  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ

כֹור ה, אֹות ט. ְדיֹון ּבְ ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ּפִ

ְבֵהמֹות  ּבִ ׁשֶ ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ א.  ּבָ ְודֹור  הֹוֵלְך  ּדֹור 

לּו  ְלּגְ ְתּגַ ּנִ ׁש, ׁשֶ ְוַחּיֹות ְועֹופֹות ֵהם ַנְפׁשֹות ָאָדם ַמּמָ

ֶפׁש  ַהּנֶ ְלַהֲעלֹות  ִחיָטה:  ְ ַהּשׁ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ְוֶזה  ֶהם  ּבָ

ֲעוֹונֹוֶתיָה  ּבַ ֲעָלָתּה  ִמּמַ ְוָיְרָדה  ָלה  ְלּגְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ַחי  ּבַ ׁשֶ

ָנּה ּוְלַהֲחִזיָרּה  ִחיַנת ָאָדם ִלְבֵהָמה, ַלֲחזֹר ְלַתּקְ ִמּבְ

ַעל־ ְלָאָדם.  ֵהָמה  ִמּבְ ְלַהֲעלֹוָתּה  ְלַמֲעָלָתּה, 

ִויֵרא  ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹוֵחט  ַהּשׁ ָצִריְך  ן  ּכֵ

ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  ַנְפׁשֹו  ּבְ ֵהיֵטב  ֵהר  ְוִיּזָ ְמֹאד.  ַמִים  ׁשָ

ָכל  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ֵהר  ְוִלּזָ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ִחיָטה  ְ ַהּשׁ

ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִחיָטה,  ְ ַהּשׁ יֵני  ּדִ

ן  ְוַעל־ּכֵ ְלָאָדם.  ֵהָמה  ִמּבְ ְלַמֲעָלָתּה  ּוְלַהֲעלֹוָתּה 

י  ֻחְמׁשֵ ה  ָ ֲחִמּשׁ ֶנֶגד  ּכְ ִחיָטה  ׁשְ ִהְלכֹות  ָחֵמׁש  ֵהם 

ַלל  ר ּכְ י ִעּקַ ּה, ּכִ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ַלל ּכָ ֵהם ּכְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ִחיַנת ָאָדם  הּוא ּבְ ֶפׁש ׁשֶ ַהּתֹוָרה הּוא ְלַהֲעלֹות ַהּנֶ

הּוא  "ל. ְוִתּקּון ֶזה ׁשֶ ּנַ ִחיָטה ּכַ ִחיַנת ׁשְ הּו ּבְ ּזֶ ְוכּו', ׁשֶ

ְוכּו',  ְלָאָדם  ֵהָמה  ִמּבְ ָפׁשֹות  ַהּנְ ּוְלָבֵרר  ְלַהֲעלֹות 

עֹוְסִקים  ָאנּו  ֶזה  ִתּקּון  ּבְ ִחיָטה,  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

בֹוא  ּיָ ָכל יֹום ָויֹום ּוְבָכל ּדֹור ָודֹור ַעד ׁשֶ ל ָיֵמינּו ּבְ ּכָ

ַער לט  ים ׁשַ דּוַע )ֵעץ ַחּיִ ּיָ רּור, ּכַ ַלם ַהּבֵ ָאז ֻיׁשְ יַח, ׁשֶ ָמׁשִ

ן  ר ְלַתּקֵ י ִאי ֶאְפׁשָ ֶרק ה(, ּכִ ֶרק ג ְוסֹוף ּפֶ ַער יט ּפֶ ֶרק א, ְוׁשַ ּפֶ

ּוְבָכל  ָויֹום  ָכל יֹום  ּבְ יֹום ֶאָחד, ַרק  ּבְ ּוְלָבֵרר ַהּכֹל 

ַלם  ׁשְ ּיֻ ׁשֶ ַעד  ְמֻיָחִדים,  רּוִרים  ּבֵ ְמָבְרִרין  ָודֹור  ּדֹור 

ם(  ׁשָ ַז"ל  ָהֲאִר"י  ִכְתֵבי  ּבְ דּוַע  ּיָ )ּכַ יַח,  ָמׁשִ יֵמי  ּבִ רּור  ַהּבֵ

ַרְך  ִיְתּבָ ַוה'  ַלֲחֵברֹו  ּדֹוֶמה  יֹום  ֵאין  י  ּכִ ָלל,  ְוַהּכְ

ית,  ֵראׁשִ ִמיד ַמֲעֵשֹה ּבְ ָכל יֹום ּתָ טּובֹו ּבְ ׁש ּבְ ְמַחּדֵ

ִאי  ֶ ּשׁ ַמה  ְמֻיָחִדים  רּוִרים  ּבֵ ְרִרין  ִמְתּבָ יֹום  ּוְבָכל 

ָודֹור.  דֹור  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ַאֵחר.  יֹום  ּבְ ָנם  ְלַתּקְ ר  ֶאְפׁשָ

ַלם  ׁשְ ּיֻ ׁשֶ ְך ַעד  ל־ּכָ ּכָ לּות  ַהּגָ ִביל ֶזה ִמְתָאֵרְך  ּוִבׁשְ

ָהֲאִר"י  ְתֵבי  ּכִ ָאֵרי  ּוִבׁשְ ְלּגּוִלים  ּגִ ֵסֶפר  ּבְ ֶזה  ל  ּכָ ְמבָֹאר  )ּכַ רּור  ַהּבֵ

י  ּכִ ִנים,  ּבָ ל ָאָדם ְלהֹוִליד  ּכָ ִחּיּוב ַעל  ן  ְוַעל־ּכֵ ַז"ל( 

י ִאם ִמּדֹור ְלדֹור,  רּור, ּכִ ִלים ַהּבֵ ר ְלַהׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ

ִפי  רּוִרים ְמֻיָחִדים ּכְ ן ּוְלָבֵרר ּבֵ ל ּדֹור ָצִריְך ְלַתּקֵ ּכָ ׁשֶ

ִחיַנת ּדֹור  ל יֹום ָויֹום הּוא ּבְ י ּכָ ַהּיֹום ּוְכִפי ַהּדֹור, ּכִ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל  מֹו ׁשֶ ְמֻיָחד, ּכְ

ֵאין  ׁשֶ יֹום  ְלָך  'ֵאין  א"  ּבָ ְודֹור  הֹוֵלְך  "ּדֹור  סּוק  ּפָ

ים ִרּבֹוא'  ִ ּשׁ ים ִרּבֹוא ְונֹוָלִדים ּבֹו ׁשִ ִ ּשׁ ֵמִתים ּבֹו ׁשִ

ׁש  ָכל יֹום ָויֹום ִמְתַחּדֵ ּבְ ִתי א, ה(. ִנְמָצא, ׁשֶ )קֶֹהֶלת ַרּבָ

ֵאין  י  ּכִ ְנָפׁשֹות,  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ הּוא  ׁשֶ ַאֵחר  ּדֹור 

קֶֹהֶלת,  ְסָמְך ּבְ ּנִ ים ִרּבֹוא. ְוֶזה ׁשֶ ִ ּשׁ ִ חֹות ִמּשׁ ּדֹור ּפָ

ְודֹור  הֹוֵלְך  "ּדֹור  ֶמׁש",  ָ ַהּשׁ ּוָבא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ "ְוָזַרח 

ָכל  ּבְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ּוָבא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ּזֹוֵרַח  ׁשֶ מֹו  ּכְ י  ּכִ א",  ּבָ

ָויֹום,  ָכל יֹום  ּבְ ׁש ַהּדֹור  מֹו־ֵכן ִמְתַחּדֵ ָויֹום, ּכְ יֹום 

יֹום  ָכל  ּבְ א"  ּבָ ְודֹור  הֹוֵלְך  "ּדֹור  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ִחיָטה ד, אֹות ג. "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ׁשְ ּנַ ּכַ

ַחֽ  ל־ְמקֹו֔מֹו ׁשֹוֵא֛ף זֹוֵר֥ ֶמׁש ּוָב֣א ַהָּׁשֶ֑מׁש ְוֶא֨ ח ַהֶּׁש֖ }ה{ ְוָזַר֥

ם: ֖הּוא ָׁשֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֵאיף ְוֲאֵזיל  ֵליְלָיא, ּוְלַאְתֵריּה ׁשָ א ִלְסַטר ַמֲעְרָבא ּבְ ְמׁשָ יָמָמא ִמן ְסַטר ַמְדיְנַחא, ְוֵייעֹול ׁשִ א ּבִ ְמׁשָ ְוִיְדַנח ׁשִ

ן ֵמִאְתְמֵלי: ּמָ הֹוָמא, ּוָדַנח ִלְמַחר ִמן ַאְתָרא ִדְדַנח ּתַ אֹוַרח ּתְ

"י - - ַרׁשִ

ְיָלה ׁשֹוֶאֶפת ָלׁשּוב  ל ַהּלַ ַקע ַעְרִבית ְוֵתֵלְך, ּכָ ׁשְ ֲחִרית, ַוּתִ ְזַרח ׁשַ ֶמׁש ּתִ ֶ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ א, ּכַ ֶמׁש וגו'. ּדֹור הֵֹלְך ְודֹור ּבָ ֶ ְוָזַרח ַהּשׁ

ם ַהּיֹום: ְזַרח ּגַ ּתִ ם, ׁשֶ ָ ר ָזְרָחה ֶאְתמֹול ִמּשׁ ֶאל ָמקֹום ֲאׁשֶ
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ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ֶמׁש.  ָ ַהּשׁ ּוָבא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְוָזַרח 

דֹורֹו, ַעד  ּבְ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ם ֶאת  ּדֹור הּוא ַהְמַקּיֵ ּבַ ׁשֶ

ֶמׁש",  ָ ֶמׁש ּוָבא ַהּשׁ ֶ ַהּסֹוף. ְוָעָליו ֶנֱאַמר "ְוָזַרח ַהּשׁ

ְמׁשֹו  ׁשִ ָזְרָחה  ֶזה,  ל  ׁשֶ ְמׁשֹו  ׁשִ ְקָעה  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ַעד 

א  ּבָ ּקֶֹדם ׁשֶ ֶזה ׁשֶ ְרנּו ּבָ ּבַ א ַאֲחָריו, ּוְכָבר ּדִ ל ַהּבָ ׁשֶ

ֶמׁש,  ֶ ְקָעה ַהּשׁ ְמַעט ׁשָ מּוֵאל ַאַחר ֵעִלי )ַהּכֵֹהן(, ּכִ ׁשְ

ָהאֹור  ַקע  ְוִנׁשְ ָהעֹוָלם  ֶנֱחַרב  ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ

ם  ְוִקּיֵ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵהִאיר  ִביא  ַהּנָ מּוֵאל  ׁשְ ַאְך  ְלַגְמֵרי, 

ר  ְוַכֲאׁשֶ ּדֹור  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ַהּכֵֹהן.  ֵעִלי  ַאַחר  ָהעֹוָלם 

ֶהָעִני  ָאנִֹכי  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ם  ּגַ ֵעיֵנינּו  ּבְ ָרִאינּו 

ְוָהִייִתי  ַהֲחָכִמים,  ין  ּבֵ י  ַדְלּתִ ּגָ ָיַמי  ל  ּכָ ְוָהֶאְביֹון 

ְמַעט  ָיֵמינּו ּכִ ּבְ י ׁשֶ ֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ְוָיַדְעּתִ ק ּבַ ִמְתַאּבֵ

טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָהאֹור  ַקע  ִנׁשְ ָבר  ּכְ

ְמׁשֹו,  ׁשִ ְקָעה  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ְוַעד  ִלְבָרָכה.  יק  ַצּדִ ֵזֶכר 

דֹוׁש ֵזֶכר  נּו ַהּקָ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְמׁשֹו ׁשֶ ָזְרָחה ׁשִ

יק ִלְבָרָכה: ָעִלים ִלְתרּוָפה, רנג. ַצּדִ

ּדֹור  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ֶמׁש.  ָ ַהּשׁ ּוָבא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְוָזַרח 

ֶזה  יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ ְמׁשֹו  ׁשִ ְקָעה  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ְוַעד  ָיתֹום 

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאֲחָריו,  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ְמׁשֹו ׁשֶ ׁשִ ָזְרָחה 

ִנְמָצא  ָודֹור  ּדֹור  ּוְבָכל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה, ׁשֶ ִחיַנת ֹמשֶׁ ּבְ הּוא  י ׁשֶ יק ֲאִמּתִ ַצּדִ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ִבְנַין ַהּמִ עֹוֵסק ּבְ ִית ׁשֶ רֹאׁש ּבַ

ֵהם  ֶקר ׁשֶ ל ׁשֶ ֻפְרָסִמים ׁשֶ ְכִניַע ַהּמְ ּמַ ְמאֹוֵרי אֹור, ׁשֶ

ּוְבז'  ה  ֲאָדר ֵמת ֹמשֶׁ ּבַ ז'  ּבְ י  ּכִ ִחיַנת ְמאֹוֵרי ֵאׁש.  ּבְ

ִלְבָרָכה(,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  )ּכְ ה,  ֹמשֶׁ נֹוַלד  ֲאָדר  ּבַ

ּלֹא  ֶמׁש" ַעד ׁשֶ ָ ֶמׁש ּוָבא ַהּשׁ ֶ ִחיַנת "ְוָזַרח ַהּשׁ ַהְינּו ּבְ

ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ת  ּמֵ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ׁשֶ ַהְינּו  ְוכּו',  ְקָעה  ׁשָ

ְמקֹומֹו:  יק ַאֵחר ּבִ ּיֹום נֹוַלד ַצּדִ ה, ּבֹו ּבַ ִחיַנת ֹמשֶׁ ּבְ

ִכיב ְמַרע ג, אֹות ז. ַנת ׁשְ ָנה ּוַמּתְ ט ב. ַמּתָ ּפָ ן ִמׁשְ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ַעל  יל  ּכִ ׂשְ ּמַ ׁשֶ ִמי  ֶמׁש.  ָ ַהּשׁ ּוָבא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְוָזַרח 

ל  ָכל יֹום ָויֹום עֹוֵבר ַעל ּכָ ּבְ ָרָכיו ָיכֹול ִלְראֹות ׁשֶ ּדְ

ְכַלל  ּבִ ְוֵכן  ָובֶֹקר.  ֶעֶרב  ְואֹור  ְך  ֹחשֶׁ ִחיַנת  ּבְ ָאָדם 

ּוְכמֹו  ְך ְואֹור ֶעֶרב ָובֶֹקר  ִחיַנת ֹחשֶׁ ּבְ ֵיׁש  יו  ַחּיָ ְיֵמי 

ִבים ַהּיֹום" ְוכּו'  ם ִנּצָ סּוק "ַאּתֶ "י ַעל ּפָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ׁשֶ

ְך ָעִתיד  הּוא ַמֲאִפיל ּוֵמִאיר ּכָ ּיֹום ׁשֶ ָבִרים כט, ט(, ּכַ )ּדְ

ְלַהֲאִפיל ָלֶכם ּוְלָהִאיר ָלֶכם. ְוָכל ַהּתֹוָכחֹות ְוכּו' 

ְוָכל  ֶאְתֶכם.  ִמין  ּוְמַקּיְ ֶאְתֶכם  יִבין  ּצִ ַהּמַ ֵהן  ֵהן 

ל  ּכָ ְזַמן  ּוִבְכָלִלּיּות  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְכָלִלּיּות  ּבִ הּוא  ֶזה 

ְוָאָדם  ָאָדם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ּוִבְכָלִלּיּות  ָהעֹוָלם. 

ָכל  ּבְ ְוָאָדם  ָאָדם  ָכל  ּבְ ּוִבְפָרִטּיּות  יו.  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ

ְואֹור  ְך  ֹחשֶׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלל  ּכְ ַעל  ָעַבר  ָבר  ּכְ י  ּכִ יֹום, 

ָגלּות  ָבר ָהִיינּו ּבְ י ּכְ ּכִ ָעִמים,  ה ּפְ ְך ְואֹור ַהְרּבֵ ֹחשֶׁ

ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָעֵלינּו  ְוָעַבר  ם.  ָ ִמּשׁ ְוהֹוִציָאנּו  ִמְצַרִים 

ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ְך ִנְבָנה ַהּבֵ ֹוְפִטים. ְוַאַחר־ּכָ יֵמי ַהּשׁ ּבִ

ֶנֱחַרב  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָהאֹור  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ

ָחַזר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָהעֹוָלם.  ְך  ֶנֱחׁשַ ְוָאז  ֲעֹונֹוֵתינּו.  ּבַ

ה.  ֵהּנָ ַעד  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְוֵכן  ְוכּו'.  ְוֶנֱחַרב  ְוִנְבָנה 

ְך ַאַחר  תֹוְך עֶֹצם ַהֹחשֶׁ ָכל ּדֹור ָודֹור. ְוַגם ּבְ ְוֵכן ּבְ

ָעֵלינּו  ט  ַוּיֵ ֱאלֵֹקינּו  ֲעָזָבנּו  לֹא  ַעְבדּוֵתנּו  ּבְ ן  ַהֻחְרּבָ

ֵהם  ׁשֶ ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ֶחֶסד 

ּוָבא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ "ְוָזַרח  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלנּו,  ְמִאיִרים 

ַעד  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ֶמׁש".  ָ ַהּשׁ

ְמׁשֹו  ׁשִ ָזְרָחה  ֶזה  יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ ְמׁשֹו  ׁשִ ְקָעה  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ

ָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן  ְפָרִטּיּות ּבְ ִני ְוכּו' ְוֵכן ּבִ ֵ ל ַהּשׁ ׁשֶ

רֹות  ת ַהּפֵ ְרּכַ ּבִ ים ב.  ָויֹום: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ּוְבָכל יֹום 

ה, אֹות טו.

ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ַהְדָלַקת  ֶמׁש.  ָ ַהּשׁ ּוָבא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְוָזַרח 

ַכת אֹור  ַהְמׁשָ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֶרֶמז  ֶזה  ה  ַהַחּמָ ַקע  ׁשְ ּתִ ֶ ִמּשׁ

ְלַאַחר  יֹוֵתר  ּבְ הּוא  ָהֵעצֹות  אֹור  הּוא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה 

ָהֱאֶמת.  י  ָהַרּבִ הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ

ִקיַעת  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ָאז  י  ּכִ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַהַחּמָ

ּלֹא  ֶמׁש", 'ַעד ׁשֶ ָ ֶמׁש ּוָבא ַהּשׁ ֶ סּוק "ְוָזַרח ַהּשׁ ַעל ּפָ

קּות  ּלְ ִהְסּתַ ל ֵעִלי ְוכּו''. ִנְמָצא ׁשֶ ְמׁשֹו ׁשֶ ְקָעה ׁשִ ׁשָ

ְיָקא  ּדַ ְוָאז  ה.  ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ

ֵהיֵטב  ן  ּוְלַעּיֵ ַלֲעסֹק  ְמֹאד  ְמֹאד  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְצִריִכין 

ֵעצֹות  ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  י  ִחּדּוׁשֵ ּבְ



יז

ת ֶרק אְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ַרְך  נֹוָראֹות ְוִהְתעֹוְררּות ִנְפָלא ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

ְלַהֲחֵבִרים  ְלִהְתָקֵרב  ַרְגָליו  ְוַעל  ָיָדיו  ַעל  ְוֵליֵלְך 

יָבה  ִחיַנת ַהְיׁשִ ה ּבְ ּזֶ ר ה' קֹוֵרא ׁשֶ ִריִדים ֲאׁשֶ ׂ ְלַהּשְ

ֲעֻמּקֹות  ָהֵעצֹות  ּוְלַגּלֹות  ַלֲחּתֹר  ֵדי  ּכְ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ

ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ְך  ַהֹחשֶׁ ּגֶֹדל  ִמּתֹוְך 

ט  ּפָ ן ִמׁשְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ִחיָנתֹו ּבְ ּבְ

ב. ְנִזיִקין ה, אֹות מה.

ׁשֹוֵאף  ְמקֹומֹו  ְוֶאל  ֶמׁש  ָ ַהּשׁ ּוָבא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְוָזַרח 

ֵעיָניו ֵמֵחיזּו  ִלְסּתֹם  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ם.  זֹוֵרַח הּוא ׁשָ

ֵדי  ּכְ ְלַגְמֵרי  ָהעֹוָלם[  ֶזה  ]ִמְרִאָית  ָעְלָמא  ַהאי  ּדְ

ַעל־ְיֵדי־ ׁשֶ ּלֹו טֹוב,  ּכֻ ֶאָחד  ּלֹו  ּכֻ ְבִחיַנת  ּבִ ֵלל  ְלִהּכָ

ִחיַנת  הּו ּבְ ּזֶ יִנים, ׁשֶ ּסּוִרים ְוַהּדִ ל ַהּיִ ִלין ּכָ ּטְ ֶזה ִנְתּבַ

ְבִחיַנת  ּבִ ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ בּוִלים  ּגְ ַהי"ב  ל  ּכָ ְכָלִלין  ּנִ ׁשֶ

ם  ָ ּשׁ ּלֹו טֹוב ׁשֶ ּלֹו ֶאָחד ּכֻ ְבִחיַנת ּכֻ ׁשּוָטה, ּבִ ֲהָוָיה ּפְ

ם ֲאִחיַזת  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ְוַהְמָצִרים  בּוִלים  ל ַהּגְ ּכָ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ

ָנה  ָ י ַהּשׁ ִחיַנת י"ב ָחְדׁשֵ ּסּוִרים. ְוֶזהּו ּבְ יִנים ְוַהּיִ ַהּדִ

ָרִקיַע  ּבָ ִלים  ְלּגְ ְתּגַ ַהּמִ לֹות  ַמּזָ י"ב  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ֵאין ּבֹו ׁשּום  ז ׁשֶ ְרּכָ ת ַהּמֶ ִלים ַעל ְנֻקּדַ ְלּגְ ם ִמְתּגַ ְוֻכּלָ

ְוָכל  טֹוב  ּלֹו  ּכֻ ֶאָחד  ּלֹו  ּכֻ ִחיַנת  ִמּבְ ְרׁשֹו  ָ ּשׁ ׁשֶ ִצּיּור 

ל ְיֵמי עֹוָלם,  ָנה ּכָ ְוׁשָ ָנה  ָכל ׁשָ ְלּגּוָלם ְוִסּבּוָבם ּבְ ּגִ

טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ ֶאָחד  ּלֹו  ּכֻ ְבִחיַנת  ּבִ ְכְללּו  ּיֻ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּכֹל 

ּוְכמֹו  ּוְמלֹואֹו.  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ֶמׁש ְוֶאל ְמקֹומֹו  ָ ֶמׁש ּוָבא ַהּשׁ ֶ תּוב, "ְוָזַרח ַהּשׁ ּכָ ׁשֶ

ּלֹו  ּכֻ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  'ְמקֹומֹו'  ם".  ׁשָ הּוא  זֹוֵרַח  ׁשֹוֵאף 

הּוא ְמקֹומֹו  ַרְך, ׁשֶ הּוא ה' ִיְתּבָ ּלֹו טֹוב, ׁשֶ ֶאָחד ּכֻ

ים סֹוְבִבים ְוהֹוְלִכים  ּלִ ְלּגַ ל ַהּגַ י ּכָ ל עֹוָלם ְוכּו'. ּכִ ׁשֶ

תּוב: "סֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלְך  ּכָ מֹו ׁשֶ ַעל ְסִביבֹוָתם, ּכְ

ְוָכל  ו(.  א,  )קֶֹהֶלת  ָהרּוַח"  ב  ׁשָ ְסִביבָֹתיו  ְוַעל  ָהרּוַח 

ָלׁשּוב  הּוא  ַהּכֹל  ּוְמרּוָצָתם  ְוִסּבּוָבם  ְלּגּוָלם  ּגִ

ַהּכֹל ָרִצים  ּלֹו ֶאָחד, ׁשֶ הּוא ּכֻ ם, ׁשֶ ְרׁשָ ׁשָ ֵלל ּבְ ּוְלִהּכָ

 - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ם:  ְלׁשָ ְוחֹוְזִרים  ִלים  ְלּגְ ּוִמְתּגַ ִבים  ְוׁשָ

ט א. ַמְצָרנּות, ג אֹות ג. ּפָ ן ִמׁשְ חֹוׁשֶ

ב ֶאל־ָצ֑פֹון סֹוֵב֤ב | ֹסֵבב֙  ְוסֹוֵב֖ ֶאל־ָּד֔רֹום  }ו{ הֹוֵלְך֙ 

ב ָהֽרּוַח: יו ָׁש֥ יֹבָת֖ הֹוֵלְ֣ך ָה֔רּוַח ְוַעל־ְסִבֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

הֹוָמא, ְמֲחַזר ְמֲחַזר ְוָאֵזיל ְלרּוַח  ֵליְלָיא אֹוַרח ּתְ יָמָמא, ּוְמַחַזר ִלְסַטר ִצפּוָנא ּבְ רֹוָמא ּבִ ל ְסַטר ּדָ ָאֵזיל ּכָ

ֵרי ְוֵטֵבת, ָנֵפיק  ׁשְ ְתקּוַפת ּתִ ֵייב ְלרּוַח ֵעיַבר ִצפּוָנא ּבִ ְתקּוַפת ִניָסן ְוַתּמּוז, ְוַעל ַסְחָרנֹוִהי ּתָ רֹוָמא ּבִ ֵעיַבר ּדָ

א: ַרְמׁשָ י ַמַעְרָבא ּבְ ַצְפָרא, ְוָעֵייל ַלֲחַרּכֵ י ַמְדְנַחא ּבְ ֵמֲחַרּכֵ

"י - - ַרׁשִ

ם  ב. ּגַ ם ָהרּוַח ָלֶלֶכת" )ְיֶחְזֵקאל א, כ(: ְוַעל ְסִביֹבָתיו ׁשָ ָ ר ִיְהֶיה ּשׁ מֹו "ַעל ֲאׁשֶ ַלַע"ז. ּכְ ֶמׁש, טלנ"ט ּבְ ל ׁשֶ ָהרּוַח. רּוחֹו ׁשֶ

ּיֹום: ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון.  רֹום. ְלעֹוָלם ּבַ יף ְוסֹוֵבב ַהּיֹום: הֹוֵלְך ֶאל ּדָ ב ֶאְתמֹול, הּוא ַמּקִ ּבֵ ּסִ ֶ ף ְוסֹוֵבב ּשׁ ל ֶהּקֵ ָמָחר, ּכָ

ַתּמּוז  ְיָלה, ּבְ ּלַ ן ּבַ ְבּתָ ֲעִמים ְמַסּבַ יֹום, ּפַ ָעִמים ַמֲהָלָכָתן ּבָ ּפְ ֵני ִמְזַרח ּוַמֲעָרב. ׁשֶ ְיָלה: סֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלְך. ֶאל ּפְ ּלַ ְלעֹוָלם ּבַ

ִרים,  ּבְ ּוִמְתּגַ ֵהם הֹוְלִכים  ל ַמה ׁשֶ ּכָ קַֹע,  ִלׁשְ זֹוַרַחת, סֹוָפן  ן  ְמׁשָ ׁשִ ׁשֶ ל ַמה  ּכָ ִעים  ּוְבֵטֵבת סֹוָבְבָתן, ַאף ָהְרׁשָ ַמֲהָלָכָתן, 

ּנֹוֶפת ֵיְלכּו. ְוֵכן: אּו, ּוְלָמקֹום ַהּטִ ּנֹוֶפת ּבָ קֹום ַהּטִ סֹוָפם ָלׁשּוב ֶאל ְמקֹום ַצָחָנָתם, ִמּמְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ָצפֹון.  ֶאל  ְוסֹוֵבב  רֹום  ּדָ ֶאל  ֹהֵלְך 

ַוֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ ְך  ל־ּכָ ּכָ ָקבּוַע  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהָאָדם 

עֹוָלם  ּבָ ּנּוי ְמקֹומֹות ׁשֶ ָכל ׁשִ ְהֶיה ּבְ ּיִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ בּוַע  ַהּקָ ִלְמקֹומֹו  ִמיד  ּתָ ַיֲחזֹר  ם  ּלָ ִמּכֻ

ִביעּות,  ר ַהְמנּוָחה ְוַהּקְ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ְקִביעּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ָקְדֳקדֹו  ּבְ ְמַעט  ֶכל  ׂשֵ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלִמי  ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ

ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ָלל  ּכְ ְמנּוָחה  ׁשּום  לֹו  ֵאין  ָהָאָדם  ׁשֶ

ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ל  ּוְמֻבְלּבָ ָוָנד  ָנע  ִמיד  ּתָ ְוהּוא 
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לֹא  ַלְיָלה  ָינּוַח  לֹא  'יֹוָמם  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵביתֹו,  ּבְ

ְלָהָאָדם  ּוְקִביעּות  ְמנּוָחה  ְוֵאין ׁשּום  ְוכּו'.  ב'  ּכַ ִיׁשְ

ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַוֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ עֹוֵסק  ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ

ל ְמֹאד  ּדֵ ּתַ ֲחָלה. ֲאָבל ְצִריִכים ְלִהׁשְ ְוַהּנַ ַהְמנּוָחה 

ְלָקְבעֹו  ְיכֹוִלים  ֵהם  ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב 

ָמקֹום  ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ דֹול ּבַ ְקִביעּות ּגָ ּבִ

ִנְדֶחה  ִיְהֶיה  לֹא  ְורּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

עֹוָלם  ּבָ ל ַהְמקֹומֹות ׁשֶ לֹום, ַרק ִמּכָ ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ

ֶאל  "הֵֹלְך  ְבִחיַנת  ּבִ ְוָהֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ֶאל  ָיׁשּוב 

רֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון", "ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח  ּדָ

ב  ֵלְך ִויַסּבֵ ּיֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ם" )קֶֹהֶלת א, ה(. ׁשֶ הּוא ׁשָ

רּוַח  "ִאם  ְבִחיַנת  ּבִ ם  ׁשָ ִלְזרַֹח  ַאף  ִיׁשְ ְמקֹומֹו  ֶאל 

י,  )קֶֹהֶלת  ח"  ּנַ ּתַ ַאל  ְמקֹוְמָך  ָעֶליָך  ֲעֶלה  ּתַ ל  ַהּמֹוׁשֵ

ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ַהּבֵ ְמקֹום  ְקִביעּות  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ד(, 

ֶנֱאַמר  ִמּקֶֹדם  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ְקִביעּות  ְמקֹום  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ה ֶאל ַהְמנּוָחה  י לֹא ָבאֶתם ַעד ַעּתָ ָבִרים יב, ט(: "ּכִ )ּדְ

ן  ְרּדֵ ם ֶאת ַהּיַ ר "ַוֲעַבְרּתֶ ֲחָלה ְוכּו'" ַעד ֲאׁשֶ ְוֶאל ַהּנַ

"ְוָהָיה  ְוכּו'".  ֱאלֶֹהיָך  ה'  ָהִניַח  ּבְ "ְוָהָיה  ְוכּו'" 

ית־ ַהּבֵ ְמקֹום  הּוא  ׁשֶ ה'"  ִיְבַחר  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ

ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי  "זֹאת  ֶנֱאַמר:  ָעָליו  ׁשֶ ְוכּו'  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ

ְקִביעּות  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ יד(  קלב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'"  ַעד 

ֶאל  ִמיד  ּתָ ְעּתֹו  ּדַ יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִמְדָרׁשֹות  י  ּתֵ ּבָ

ָקָהַדר'  א  ַקּמָ 'ְלִקְבָעא  ְבִחיַנת  ּבִ ַהּתֹוָרה  ְקִביעּות 

ָמקֹום  ּנּוי  ׁשִ ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ חֹוֵזר[.  הּוא  ָהִראׁשֹון  קֹום  ]ַלּמָ

- אֹוַרח  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ַהּתֹוָרה:  ֶאל  ִמיד  ּתָ ַיֲחזֹר  הּוא  ׁשֶ

ת ה, אֹות מו. ִציַעת ַהּפַ ים ב. ּבְ ַחּיִ

תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ רּוַח  ָהרּוַח.  הֹוֵלְך  סֹוֵבב  סֹוֵבב 

ִחיַנת: "סֹוֵבב סֹוֵבב  יִפים, ּבְ ִחיַנת ַמּקִ ָהֵרָאה ֶזה ּבְ

ַיֲחלֹף"  ַני  ּפָ ִחיַנת "ְורּוַח ַעל  ּבְ ְוכּו',  הֹוֵלְך ָהרּוַח" 

ָמִנים  ְ ַהּשׁ ִנים. ּוְכׁשֶ ִחיַנת אֹור ַהּפָ ְוכּו' )ִאּיֹוב ד, טו(, ּבְ

ֵמִאיר  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶוה,  ָ ַהּשׁ ֶזג  ּמֶ ּבַ ֵהם  ָהֵרָאה  ל  ׁשֶ

ֶמן"  ָ ִמּשׁ ִנים  ּפָ "ְלַהְצִהיל  ְבִחיַנת:  ּבִ ִנים,  ַהּפָ אֹור 

ל  ׁשֶ ָמִנים  ְ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  טו(,  קד,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו' 

ַדִים  יִפים. ְוַהּיָ ִחיַנת ַמּקִ ִנים ּבְ ָהֵרָאה ֵמִאיר אֹור ַהּפָ

ִנים  ַהּפָ אֹור  ה  ּלֶ ִנְתּגַ ֶהם  ּבָ ַהָחְכָמה,  ָים  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָהָרצֹון,  ֶהָאַרת  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ יִפים,  ַמּקִ ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ְוכּו'.  ָיֶדָך"  ֶאת  "ּפֹוֵתַח  ְבִחיַנת:  ּבִ

ל ּפֹוֵת'ַח ֶא'ת ָיֶד'ָך,  הּוא סֹוֵפי־ֵתבֹות ׁשֶ ֲחָת"ְך, ׁשֶ

י  ּתֵ ּמּוָבא. ֲחָת"ְך ׁשְ ּכַ ְרָנָסה,  ל ַהּפַ ם ׁשֶ ֵ הּוא ַהּשׁ ׁשֶ

ה  ּלֶ ִנְתּגַ "ל  ַהּנַ ַדִים  ַהּיָ ֵאּלּו  ּבְ ׁשֶ ַהְינּו  רּוַח,  ָעִמים  ּפְ

סֹוֵבב  "סֹוֵבב  ִחיַנת:  ּבְ ֵהם  ׁשֶ יִפים,  ּקִ ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ

ַני ַיֲחלֹף",  ִחיַנת: "ְורּוַח ַעל ּפָ הֹוֵלְך ָהרּוַח" ְוכּו', ּבְ

ְנֵפיֶהם"  ּכַ ַחת  ִמּתַ ָאָדם  "ִויֵדי  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ

ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהֵרָאה  ְנֵפי  ּכַ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ח(,  א,  )ְיֶחְזֵקאל  ְוכּו' 

ְך  ִנְמׁשָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ יִפים,  ַמּקִ ִחיַנת  ּבְ ָהרּוַח,  סֹוֵבב 

"רּוַח  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  "ל:  ּנַ ּכַ ַדִים  ַהּיָ ֶהָאַרת  ִחיַנת  ּבְ

ֵלי יח, יד(. 'רּוַח ִאיׁש'  ל ַמֲחֵלהּו" ְוכּו' )ִמׁשְ ִאיׁש ְיַכְלּכֵ

ִחיַנת:  ּבְ הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ים  רּוַח־ַהַחּיִ ִחיַנת  ּבְ ֶזה   –

יִפים  ִחיַנת ַמּקִ "סֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלְך ָהרּוַח" ְוכּו', ּבְ

ל  ְיַכְלּכֵ ִחיַנת:  ּבְ ָלה,  ְוַכְלּכָ ְרָנָסה  ּפַ ְך  ִנְמׁשָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ְנָיָנא. ִסיָמן ז, אֹות יב. "ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ ּנַ ְוכּו' ּכַ

ֵהם  ִציִצית  ע  ַאְרּבַ ָהרּוַח.  הֹוֵלְך  סֹוֵבב  סֹוֵבב 

ָאַמר  "ּכֹה  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים,  ָהרּוַח־ַחּיִ ִחיַנת  ּבְ

ְוכּו' )ְיֶחְזֵקאל לז, ט(,  ּבִֹאי ָהרּוַח"  ע רּוחֹות  ה' ֵמַאְרּבַ

הּוא ָהרּוַח  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמְכִניִעין ָהרּוַח־ְסָעָרה, ׁשֶ ׁשֶ

ים,  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ִדים ַהחֹוְלִקים ַעל ַהּצַ ְתַנּגְ ל ַהּמִ ׁשֶ

ה,  ְקִלּפָ ֶהם ֵמָהַרב ּדִ ּלָ יִכין ֲאִריַכת ָהרּוַח ׁשֶ ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ

ִציִצית  ן  ְוַעל־ּכֵ ִעיר.  ׂשָ ִאיׁש  ו  ֵעׂשָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ִציִצית  ּבְ ֵחִני  ּקָ "ַוּיִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָער,  ׂשֵ ְלׁשֹון  הּוא 

ִעיר,  ו ִאיׁש ׂשָ י ַעל־ָיָדם ִנְכָנע ֵעׂשָ ם ח(. ּכִ י" )ׁשָ רֹאׁשִ

ָלָבן  ית  ַטּלִ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ִחיַנת רּוַח־ְסָעָרה  ּבְ

ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ר ׁשְ רּוְך־הּוא ְוִסּדֵ דֹוׁש־ּבָ ף ַהּקָ ְתַעּטֵ ּנִ ׁשֶ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  )ּכְ ִמּדֹות 

ָהרּוַח־ ִחינֹות  ּבְ ֵהן  ִמּדֹות  ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ַהּשׁ י  ּכִ יז(, 

ע  הּוא ַאְרּבַ ית, ׁשֶ ִחיַנת ַטּלִ ּבְ ְוֶזהּו  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ַחּיִ

"ל.  ּנַ ּכַ רּוחֹות  ע  ֵמַאְרּבַ ָהרּוַח  ִחינֹות  ּבְ ָנפֹות,  ּכְ

ה,  ְקִלּפָ ּדִ רּוַח  ִחינֹות  ּבְ ֶהֶפְך   – ָלָבן  ית  ַטּלִ ְוַהְינּו 

ָער"  ֶרת ׂשֵ ַאּדֶ ּלֹו ּכְ הּוא "ַאְדמֹוִני ּכֻ ו, ׁשֶ ִחיַנת ֵעׂשָ ּבְ

 – ית'  ַטּלִ 'ּכְ "י:  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  כה(,  כה,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו' 

הּוא  ׁשֶ ה,  ְקִלּפָ ּדִ ית  ַטּלִ ִחיַנת  ּבְ ְיָקא,  ּדַ ית  ַטּלִ ּכְ



יט

ת ֶרק אְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ל  ׁשֶ ָהרּוַח  ְך  ִנְמׁשָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָאדֹום,  ית  ַטּלִ ִחיַנת  ּבְ

הּוא  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ית  ַטּלִ ְוַעל־ְיֵדי  "ל.  ּנַ ּכַ ִעים  ָהְרׁשָ

ְך  ם ִנְמׁשָ ָ י ִמּשׁ ית ָלָבן, ַמְכִניִעין אֹותֹו, ּכִ ִחיַנת ַטּלִ ּבְ

ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ִחיַנת ׁשְ הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ָהרּוַח־ַחּיִ

דֹוׁש־ ף ַהּקָ ן ִנְתַעּטֵ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ל ַרֲחִמים ּכַ ִמּדֹות ׁשֶ

ה  ֹמשֶׁ ִלְפֵני  ר  ְוִסּדֵ ְיָקא  ּדַ ָלָבן  ית  ַטּלִ ּבְ רּוְך־הּוא  ּבָ

י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ַרֲחִמים,  ל  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ׁשְ

יף,  ַמּקִ ְבִחינֹות  ּבִ הּוא  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ית  ַטּלִ ַעל־ְיֵדי 

ִחינֹות "סֹוֵבב סֵֹבב  ּבְ ים,  ִחיַנת ָהרּוַח־ַחּיִ ּבְ הּוא  ׁשֶ

ִחיַנת ָהרּוַח  ה, ּבְ ְקִלּפָ ית ּדִ הֹוֵלְך ָהרּוַח", ִנְכָנע ַטּלִ

ֲערּו  ְוִיּנָ ָהָאֶרץ  ַכְנפֹות  ּבְ "ֶלֱאחֹוז  ְוֶזהּו:  ה.  ְקִלּפָ ּדִ

ע  ָהַאְרּבַ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ יג(,  לח,  )ִאּיֹוב  ה"  ּנָ ִמּמֶ ִעים  ְרׁשָ

ֵהם  ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ִחיַנת ָהרּוַח־ַחּיִ ֵהם ּבְ ָנפֹות, ׁשֶ ּכְ

ֲערּו  ְוִיּנָ ַעל־ָיָדם  "ל,  ַהּנַ ים  ָראׁשִ ע  ָהַאְרּבַ ִחיַנת  ּבְ

ָא'ֶרץ,  ֲע'ֵדי  ִעים  ְר'ׁשָ יל  ּפִ ַמ'ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ִעים,  ְרׁשָ

י־ֵתבֹות: ֵא'ׁש, ר'ּוַח, ַמ'ִים, ָע'ָפר. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָראׁשֵ

א. ִסיָמן ח, אֹות ח. ַקּמָ

ְקָרא ַטְיָעא,  ּנִ יק ׁשֶ ּדִ סֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלְך ָהרּוַח. ַהּצַ

ָמֵעאל',  ָכל ָמקֹום: 'סֹוֵחר ִיׁשְ "י ּבְ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

תּוב: "סֹוֵבב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִחיַנת ָהרּוַח,  ּבְ ְוסֹוֵחר הּוא 

ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ְוַהְינּו  ְוכּו',  ָהרּוַח"  הֹוֵלְך  סֵֹבב 

ַעל   – ָמֵעאל'  ִיׁשְ 'סֹוֵחר  ְוֶזהּו:  ה.  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ָהרּוַח 

י  ּכִ יא(,  טז,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָעְנֵיְך"  ֶאל  ה'  ַמע  ׁשָ י  "ּכִ ם  ׁשֵ

י  ּכִ ּבֹו,  ֵבִקים  ַהּדְ ל  ׁשֶ ָהֲאָנחֹות  ל  ּכָ ׁשֹוֵמַע  יק  ּדִ ַהּצַ

ִאיׁש  הּוא  י  ּכִ ֶאָחד,  ְלָכל  ים  ַחּיִ ּתֹוְצאֹות  ּנּו  ִמּמֶ

א. ִסיָמן ח, אֹות ח. "ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּנַ ר רּוַח ּבֹו ּכַ ֲאׁשֶ

ְתַעְטִפין  ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  ָהרּוַח.  הֹוֵלְך  סֹוֵבב  סֹוֵבב 

י  ַעל־ּפִ הּוא  ְמֵעאִלים,  ׁשְ ַהּיִ ֲעִטיַפת  ּכַ יִצית  ּצִ ּבַ

א. ִסיָמן  ֲאָמר "ָרִאיִתי ְמנֹוַרת ָזָהב" )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ַהּמַ

ְך  ְמׁשָ ִחיַנת ָהרּוַח ַהּנִ יִצית ֵהם ּבְ ּצִ ם ׁשֶ ח(, ְמבָֹאר ׁשָ

הּוא  ִחיַנת ַההּוא ַטְיָעא ׁשֶ הּו ּבְ ּזֶ ַעל־ְיֵדי ֲאָנָחה, ׁשֶ

ַמע ה' ֶאל ָעְנֵיְך"  י ׁשָ ִחיַנת "ּכִ ּבְ ָמעֵאל,  ִיׁשְ סֹוֵחר 

ים,  ַהַחּיִ ָהרּוַח  ּתֹוְצאֹות  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ יא(  טז,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ִחיַנת:  ּבְ סֹוֵחר,  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ִציִצית,  ד'  ִחיַנת  ּבְ

ן  ם, ְוַעל־ּכֵ ן ׁשָ "סֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלְך ָהרּוַח" ְוכּו' ַעּיֵ

ְמֵעאִלים  ׁשְ ֲעִטיַפת ַהּיִ יִצית ּכַ ּצִ ף ּבַ ְצִריִכין ְלִהְתַעּטֵ

הּוא  ים, ׁשֶ ְבִחיַנת ָהרּוַח ַחּיִ י ִציִצית ֵהם ּבִ ְיָקא, ּכִ ּדַ

ר יֹוֵסף  ן ִנְמּכַ "ל, ְוַעל־ּכֵ ּנַ ָמעֵאל ּכַ ִחיַנת סֹוֵחר ִיׁשְ ּבְ

ּמּוָבא  ִחיַנת ִציִצית, ּכַ י יֹוֵסף הּוא ּבְ ְמֵעאִלים, ּכִ ׁשְ ַלּיִ

א  ּבָ יֹוֵסף  ְנָך  ּבִ ה  "ִהּנֵ סּוק,  ּפָ ַעל  ים  ַחּיִ ֵעץ  ְפִרי  ּבִ

ן  הּוא סֹוד ִציִצית ַעּיֵ ית מח, ח(, ׁשֶ ֵראׁשִ ֵאֶליָך" ְוכּו' )ּבְ

יִצית  ַהּצִ י  ּכִ ן ְצִריִכין ִלְפרֹוד ַהחּוִטין,  ְוַעל־ּכֵ ם,  ׁשָ

ע רּוחֹות  ֵמַאְרּבַ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ים  ַחּיִ ָהרּוַח  ִחיַנת  ּבְ ֵהם 

ֶהם ֲאִחיַזת  ּמֵ לּות הד' ְיסֹודֹות ׁשֶ ְלׁשְ ּתַ ם ִהׁשְ ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ָהַרע  ּבְ ִעים  ָהְרׁשָ ל  ּכָ ֶנֱאָחִזין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ּדֹות,  ַהּמִ ל  ּכָ

זֹוִכין  ִציִצית  ִמְצַות  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְוַעל־ְיֵדי  ּדֹות,  ַהּמִ ל  ׁשֶ

ֵהם ד' אֹוִתּיֹות  ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְלׁשֶֹרׁש הד' ְיסֹודֹות ׁשֶ

הוי"ה, ּוַמְפִריִדין ָהַרע מהד' ְיסֹודֹות, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ים  ִעים ֲעֵדי ָאֶרץ: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ יִלין ָהְרׁשָ ּפִ ַמׁשְ

יִצית ד. א. ּצִ

ָמֵל֑א  ֵאיֶנּ֣נּו  ְוַהָּי֖ם  ם  ֶאל־ַהָּי֔ ים  ֹהְלִכ֣ ָּכל־ַהְּנָחִלים֙  }ז{ 

ֶכת: ים ָלָלֽ ם ָׁשִב֖ ים ָׁש֛ם ֵה֥ ְלִכ֔ ֶאל־ְמ֗קֹום ֶׁשַ֤הְּנָחִלים֙ ֹהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֵליתֹוִהי  ְואֹוְקָינּוס  ְנָקא,  ּפַ ּגּוׁשְ ּכְ ְלָעְלָמא  ְמַסַחר  ּדִ אֹוְקָינּוס  ְלֵמי  ְוָנְגִדין  ָאְזִלין  א  ַמּיָ ּוַמּבּוֵעי  א  ַנְחַלּיָ ל  ּכָ

ּנֹוֵרי ְתהֹוָמא: ְיִבין ְלֵמיַזל ִמּצִ ן ִאנּון ּתָ ּמָ א ָאְזִלין ְוָנְגִדין, ּתַ ַנֲחַלּיָ ִמְתַמִלי, ְוַלֲאַתר ּדְ
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"י - - ַרׁשִ

ל ָהעֹוָלם  בֹוּהַ ִמּכָ י ָים אֹוְקָינֹוס הּוא ּגָ תֹוכֹו, ּכִ ָאִרים ּבְ ֵאיָנן ִנׁשְ ם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא. ְלִפי ׁשֶ ם ְוַהּיָ ָחִלים ֹהְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ ּכָ

ָחִלים הֹוְלִכים  ְוַהּנְ ה,  ּוֵמֵהיָכן ָאָדם ׁשֹוֵפְך ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ְוגֹו'" )ָעמֹוס ה, ח(,  ֵכם  ּפְ ׁשְ ַוּיִ ם  ַהּיָ ֱאַמר "ַהּקֹוֵרא ְלֵמי  ּנֶ ׁשֶ ּלֹו  ּכֻ

ע  ִבים", ַאף ָהָרׁשָ ם ֵהם ׁשָ ָחִלים הְֹלִכים ׁשָ ַהּנְ ַחת ֶהָהִרים ֵמאֹוְקָינֹוס, ְוחֹוְזִרים ְונֹוְבִעים, ְוֶזהּו "ֶאל ְמקֹום ׁשֶ ְמִחילֹות ּתַ ּבִ

ן ֵיֵלְך: א ּכֵ ּבָ ת ׁשֶ ל ֻעּמַ ּכָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך  ם.  ַהּיָ ֶאל  הֹוְלִכים  ָחִלים  ַהּנְ ל  ּכָ

ם  ֵ ַהּשׁ בּוק ּבְ ָכל ֵעת ִאם הּוא ּדָ ׁש ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּפֵ ְלַפׁשְ

ין  ִפּלִ י ּתְ ין ּכִ ִפּלִ ֵבקּות הּוא ּתְ ל ּדְ יָמן ׁשֶ ַרְך. ְוַהּסִ ִיְתּבָ

ר ָלבֹוא ִלְבִחיַנת  ֵבקּות, ְוִאי־ֶאְפׁשָ ֵהם ִסיָמן ַעל ַהּדְ

י  ּכִ ֵנהּו.  ִויַתּקְ ּבּור  ַהּדִ ֶאת  ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ א  ֶאּלָ ין,  ִפּלִ ּתְ

רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ יו  ּפִ רּוַח  הּוא  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ

ל  ּכָ ִחיַנת ָים, ׁשֶ ה. הּוא ּבְ ִחיַנת ַמְלכּות־ּפֶ הּוא ּבְ ׁשֶ

ל  "ּכָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלתֹוכֹו,  הֹוְלִכים  ָחִלים  ַהּנְ

ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא  ְוכּו'.  ם"  ַהּיָ ֶאל  הֹוְלִכים  ָחִלים  ַהּנְ

ח" ְוכּו'  ְפּתָ ָפַתי ּתִ תּוב: "ֲאדֹ-ָני ׂשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲאדֹ-ָני, ּכְ

הּוא ֲאדֹ-ָני, ָאז  ּבּור ׁשֶ ּפֹוְגִמין ַהּדִ ים נא, יז(. ּוְכׁשֶ ִהּלִ )ּתְ

י  יו, רּוַח ְסָעָרה. ּכִ ה ֵמרּוַח ּפִ ָגם, ַנֲעׂשֶ ַעל־ְיֵדי ַהּפְ

א  יַמְטִרּיָ ּגִ ָרה,  ֵמֲעׂשָ לּול  ּכָ ֶאָחד  ל  ּכָ אֹוִתּיֹות  כ"ז 

ִחיַנת ֲאדֹ- ּבּור, ַהְינּו ִמּבְ ִחיַנת ַהּדִ ה ִמּבְ ר"ע. ְוַנֲעׂשֶ

ָני, ר"ע אֹוִתּיֹות, ְסָעָרה. ס"ה הּוא ֲאדֹ-ָני, ְור"ע 

ה ְדָברֹו"  ִחיַנת: "רּוַח ְסָעָרה עֹוׂשָ ּבְ ְוֶזה  אֹוִתּיֹות. 

ּבּור,  ַהּדִ ֶאת  ִנים  ּוְמַתּקְ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ח(,  קמח,  ים  ִהּלִ )ּתְ

מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ְסָעָרה:  רּוַח  ִחיַנת  ִמּבְ אֹותֹו  ּוַמֲעִלים 

א. ִסיָמן לח, אֹות א-ב. ַקּמָ

ֵעץ  ם. ְוֶזהּו "ְוָהָיה ּכְ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ ּכָ

תּול  ים א, ג(. 'ֵעץ ׁשָ ִהּלִ ְלֵגי ָמִים" ְוכּו' )ּתְ תּול ַעל ּפַ ׁשָ

יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  ָמִים'  ְלֵגי  ּפַ ַעל 

י ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ֵעץ  ִכיָנה, ּכִ ְ עֹוָלה ְלַהּשׁ ָהֱאֶמת ׁשֶ

ִהיא  ים  ַחּיִ "ֵעץ  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ַחּיִ ֵעץ  ִחיַנת  ּבְ

ִכיָנה ִנְקֵראת  ְ ֵלי ג, יח(. ְוַהּשׁ ּה" ְוכּו' )ִמׁשְ ֲחִזיִקים ּבָ ַלּמַ

ְוכּו'  ָמִים"  ָמֵלא  ֱאלִֹקים  ֶלג  "ּפֶ ִחיַנת  ּבְ ָמִים  ְלֵגי  ּפַ

ל  ּכָ ׁשֶ ָים  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ י  ּכִ י(.  סה,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ָחִלים  ַהּנְ ל  "ּכָ ְבִחיַנת  ּבִ ְלתֹוָכּה  הֹוְלִכים  ָחִלים  ַהּנְ

ה ָהָאָדם  ּזֶ ׁשֶ ַהְינּו  דּוַע.  ּיָ ּכַ ְוכּו'  ם"  ַהּיָ הֹוְלִכים ֶאל 

ב  ֶנֱחׁשָ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַלּצַ ַעְצמֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ ּזֹוֶכה  ׁשֶ

ּמּוד  ַהּלִ מֹו  ּכְ ָמִים,  ְלֵגי  ּפַ ַעל  תּול  ׁשָ ֵעץ  ּכְ ּתֹוָרתֹו 

ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ִכיָנה  ְ ְלַהּשׁ ָהעֹוָלה  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ

ּנּו  ִמּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ָמִים  ְלֵגי  ּפַ ַעל  תּול  ׁשָ ֵעץ 

ִמּיּות  ׁשְ ַפע ּגַ ַפע רּוָחִנּיּות ְלעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְוׁשֶ ׁשֶ

ר ג, אֹות ז. ח ּוִמְמּכָ ט א. ִמּקָ ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ְוכּו' ּכַ

ֲאדֹוֵננּו  ַתב  ּכָ ם.  ַהּיָ ֶאל  הֹוְלִכים  ָחִלים  ַהּנְ ל  ּכָ

ה  ּפֶ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 'ָהֱאמּוָנה ּתֹוָלה ּבַ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ֱאמּוָנה  י  ּכִ סּוף,  ַים  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְוכּו''.  ָאָדם  ל  ׁשֶ

ָים  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת  דּוַע, ְוֶזה ּבְ ּיָ ָחִלים הֹוְלִכים ְלתֹוָכּה ּכַ ל ַהּנְ ּכָ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ֵלמּות  ּוׁשְ ִחיַנת ַאֲחִרית ָוסֹוף  ּבְ י הּוא  ּכִ סּוף, 

ֲהָלכֹות -  ִלּקּוֵטי  ּה:  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ל  ְוׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ

ִנין ד, אֹות כא. ט ב. ֻאּמָ ּפָ ן ִמׁשְ חֹוׁשֶ

א־ ֹֽ ל ְלַדֵּב֑ר  יׁש  ִא֖ א־יּוַכ֥ל  ֹֽ ל ים  ְיֵגִע֔ ים  ָּכל־ַהְּדָבִר֣ }ח{ 

ע: ֶזן ִמְּׁשֹמֽ א־ִתָּמֵל֥א ֹא֖ ֹֽ ע ַעִ֙ין֙ ִלְר֔אֹות ְול ִתְׂשַּב֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ח סֹוְפהֹון,  ּכַ ְלִמׁשְ ְיִכילּו  ְוָלא  א ַקְדָמִאין,  ּיָ ְנִבּיַ הֹון  ּבְ ְלִהיאּו  ּתַ ִאׁשְ ַעְלָמא  ּבְ ְלֶמֱהֵוי  ֲעִתיִדין  ּדַ א  ְתָגַמּיָ ּפִ ל  ּכָ



כא

ת ֶרק אְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ַמה  ל  ּכָ ְלִמְחֵזי  ֵעיָנא  ָיְכָלא  ְוָלא  ְתרֹוִהי,  ּבָ ְלֵמיֵתי  ֲעִתיד  ּדַ ַמה  ָלא  ְלַמּלָ ִלְגַבר  ְרׁשּו  ֵליּה  ֵלית  ַהֵכי  ַרם  ּבְ

ל ַדְיֵרי ַאְרָעא: ְתָגֵמי ּכָ ל ּפִ ַמע ּכָ ִמׁשְ ָעְלָמא, ְוָלא ָיְכָלא אּוְדָנא ְלִאְתְמָלָאה ִמּלְ ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ּבְ ּדַ

"י - - ַרׁשִ

ְתרֹון". ִאם ַמְחִליף הּוא ֵעֶסק  ֵלא ֹאֶזן. מּוַסב ַעל "ַמה ּיִ ע ַעִין ִלְראֹות ְולֹא ִתּמָ ּבַ ָבִרים ְיֵגִעים וגו' לֹא ִתׂשְ ל ַהּדְ ּכָ

א ַלֲעסֹק, ֵעינֹו לֹא  ַמְרִאית ָהַעִין ּבָ ם. ְוִאם ּבְ יג ֶאת ּכּוּלָ ים, ָהֵרי ֵהם ְיֵגִעים ְולֹא יּוַכל ְלַהּשִׂ ְדָבִרים ְבֵטּלִ ר ּבִ ַהּתֹוָרה ְלַדּבֵ

א: ַמּלֵ ִמיַעת ֹאֶזן, ָאְזנֹו לֹא ּתִ ׁשְ ע. ְוִאם ּבִ ַבּ ִתׂשְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֵלמּות ִהיא ַרק  ְ ר ַהּשׁ ָבִרים ְיֵגִעים ְוגֹו'. ִעּקַ ל ַהּדְ ּכָ

ִמימּות',  ן ִנְקֵראת ָהֱאמּוָנה 'ּתְ ֱאמּוָנה ְלַבד. ְוַעל־ּכֵ

יח,  ָבִרים  )ּדְ ֱאלֶֹקיָך"  ה'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  "ּתָ ִחיַנת  ּבְ

ַתְכִלית  ּבְ ֵלָמה  ּוׁשְ ִמיָמה  ּתְ ִהיא  ָהֱאמּוָנה  י  ּכִ יג( 

ָבִרים ְיֵגִעים לֹא יּוַכל ִאיׁש  ל ַהּדְ י "ּכָ ֵלמּות, ּכִ ְ ַהּשׁ

ֹאֶזן  ֵלא  ִתּמָ ְולֹא  ִלְראֹות  ַעִין  ע  ּבַ ִתׂשְ לֹא  ר  ְלַדּבֵ

ֹמַע". "ְוַגם ִאם יֹאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא יּוַכל  ְ ִמּשׁ

ַעת  ֵלמּות ְלַהּדַ ן ֵאין ׁשְ ְוַעל־ּכֵ ִלְמצֹא" )קֶֹהֶלת ח, יז(. 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ֱאמּוָנה,  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ְוַהּתֹוָרה 

י ִאם ַעל־ ֵלמּות ּכִ ׁשְ ָבר ּבִ ַעת ׁשּום ּדָ ַהּדַ יג ּבְ ׂ ְלַהּשִ

ַרְך  ה' ִיְתּבָ הּוא ַמֲאִמין ּבַ י ֵמַאַחר ׁשֶ ְיֵדי ָהֱאמּוָנה, ּכִ

ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ּוְבִמְצֹוָתיו  יָקיו  ּוְבַצּדִ

י ָהֱאמּוָנה ִהיא  ּכִ ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ֵלם  ׁשָ הּוא 

ַעד  ִהיא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ּבְ ַמֲאִמין  הּוא  י  ּכִ בּול  ּגְ י  ְלּתִ ּבִ

ַעת  ּדַ ּבַ יגֹו  ׂ ְלַהּשִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ י  ֵאין סֹוף ַאף־ַעל־ּפִ

ֵאין  ַעד  ַהּכֹל  ֶפת  ַמּקֶ ָהֱאמּוָנה  ֲאָבל  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ

ָהֱאמּוָנה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ ְוַתְכִלית.  סֹוף 

ְך  ּלָ ְבִחיַנת "ּכֻ ָלל ּבִ ִלי ׁשּום מּום ּוְפָגם ּכְ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ּבִ

ְוָאז  ז(,  ד,  יִרים  ִ יר־ַהּשׁ )ׁשִ ְך"  ּבָ ֵאין  ּומּום  ַרְעָיִתי  ָיָפה 

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  דֹול:  ּגָ ַעת  ּדַ יג ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׂ ְלַהּשִ זֹוֶכה 

ֵהָמה ְטהֹוָרה ג, אֹות י. כֹור ּבְ יֹוֶרה ֵדָעה ב. ּבְ

הּוא  ַעת  ַהּדַ ר  ִעּקַ ְוגֹו'.  ְיֵגִעים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ

ַבּדֹו,  ִמּלְ עֹוד  ֵאין  ָהֱאלִֹקים  הּוא  ה'  י  ּכִ ָלַדַעת 

ִחיַנת  ּבְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ הּוא  ׁשֶ

ַע  )הֹוׁשֵ ה'"  ֶאת  ְוָיַדַעּתְ  ֱאמּוָנה  ּבֶ ִלי  יְך  ּתִ "ְוֵאַרׂשְ

ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ הּוא  ׁשֶ כב(,  ב, 

ה'  ּבַ ֲאִמיִנים  ּמַ ׁשֶ ַמֲאִמיִנים,  ֵני  ּבְ ַמֲאִמיִנים  ָקדֹוׁש 

ֶזה  ַעל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ִמין  ּוְמַקּיְ ַעְבּדֹו  ה  ּוְבֹמשֶׁ

ָחְכַמְתֶכם  ִהיא  י  ּכִ יֶתם  ַוֲעׂשִ ם  ַמְרּתֶ "ּוׁשְ ֶנֱאַמר, 

ים ְוכּו' ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם  ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעּמִ

ל  "ּכָ י  ּכִ ו(.  ד,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ה"  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ַהּגֹוי  ְוָנבֹון 

ע  ּבַ ִתׂשְ ר לֹא  ְלַדּבֵ ִאיׁש  יּוַכל  ְיֵגִעים לֹא  ָבִרים  ַהּדְ

ִמי  ל  ּכָ י  ּכִ ֹמַע",  ְ ִמּשׁ ֹאֶזן  ֵלא  ִתּמָ ְולֹא  ִלְראֹות  ַעִין 

ָהעֹוָלם  ֶזה  ל  ׁשֶ ְוָחְכמֹות  ֲחִקירֹות  ַאַחר  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ל  ּכָ ר  ֵ ְמַקּשׁ ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְלעֹוָלם,  ָחֵסר  הּוא 

ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוַהִחּיּות  ַהָחְכמֹות 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ְלַהּשׁ ֵלמּות ּכִ י ֵאין ׁשְ ֵלמּות, ּכִ ְ ַהּשׁ

ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ּדְ ַרְך,  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ּוִמי 

ל  ן ּכָ ם־ּכֵ ַרְך, ְוֵיׁש לֹו ּגַ לּול ּבֹו ִיְתּבָ ֵלָמה, הּוא ּכָ ׁשְ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ְוַכְמבָֹאר  ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ

ְוֵאינֹו  ָאְזָניו  ּסֹוֵתם  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ֲאָבל  ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ

ַהחֹוֵזר  ַהּקֹול  ַרק  ר,  ׁשָ ַהּיָ ַהּקֹול  ֶעֶצם  ׁשֹוֵמַע 

הּוא  "ל ׁשֶ ּנַ ַעת ּכַ ל ַהּדַ ְמצּום ׁשֶ ְך ֵמֲחַמת ַהּצִ ְמׁשָ ַהּנִ

ִמיד,  ן הּוא ָמֵלא ֶחְסרֹונֹות ּתָ רֹון, ַעל־ּכֵ ִחיַנת ִחּסָ ּבְ

ם  ּלָ ּכֻ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ל ּכָ ל ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ִחיַנת ּכָ ְוֶזהּו ּבְ

ַעת  ַהּדַ ֶחְסרֹון  ר  ְוִעּקַ ַעת,  ַהּדַ ֵמֶחְסרֹון  ִכין  ִנְמׁשָ

ֵלָמה  ׁש לֹו ֱאמּוָנה ׁשְ ּיֵ י ִמי ׁשֶ הּוא ֶחְסרֹון ֱאמּוָנה, ּכִ

ם  ֵ ֵמַהּשׁ ַהּכֹל  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ

ֶזה  ׁשֹוֵפט  ֱאלִֹקים  י  ּכִ ְלַבד  ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ים טֹוִבים  ַחּיִ ַחי  ָיִרים הּוא  ְוֶזה  יל  ּפִ ַיׁשְ

אי  אי, ּוְבַוּדַ ַוּדַ ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד ּבְ ל ַמה ּדְ ּכָ

ְרָיּה  ּפִ ָהֵעֶזר.  ֶאֶבן   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ְלטֹוָבה:  ַרְך  ִיְתּבָ ָנתֹו  ּוָ ּכַ

ְוִרְבָיה ְוִאיׁשּות ג, אֹות לד.

א  ַדִים ֶאּלָ ָבִרים ְיֵגִעים ְוגֹו'. ֵאין נֹוְטִלין ַלּיָ ל ַהּדְ ּכָ

י ִאי  ְוָקא, ּכִ ֵלם ּדַ ִלי ׁשָ ְהֶיה ַהּכְ ּיִ ִלי ְוָצִריְך ׁשֶ ִמן ַהּכְ

ְך  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמׁשָ יְך ֵמיֵמי ַהֶחֶסד ׁשֶ ר ְלַהְמׁשִ ֶאְפׁשָ
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ִחיַנת ְנִטיַלת ָיַדִים,  הּו ּבְ ּזֶ ָרֵאל, ׁשֶ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ

ֵלָמה,  ִלי ׁשְ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּכְ יָכם ּכִ ר ְלַהְמׁשִ ִאי ֶאְפׁשָ

לֹו  ר ְלַקּבְ ִמיד ַרק ִאי ֶאְפׁשָ ְך ּתָ ם ִנְמׁשָ י ַהֶחֶסד ִחּנָ ּכִ

ל  ּיּוַכל ְלַקּבֵ ן ֵאין ִמי ׁשֶ ִלי ְוַעל־ּכֵ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּכְ ּכִ

י ִאם  ּכִ ם  הּוא ַהֶחֶסד ִחּנָ ם ׁשֶ ַנת ִחּנָ ֵמָהאֹוַצר ַמּתְ

יק ֲאִפּלּו  ּדִ י ַהּצַ יטּותֹו, ּכִ ׁשִ ֵעת ּפְ יק ָהֱאֶמת ּבְ ּדִ ַהּצַ

י  ּתֹוָרה ַאף־ַעל־ּפִ ּבַ ֵאינֹו עֹוֵסק  ׁשֶ יטּותֹו  ׁשִ ּפְ ֵעת  ּבְ

ְוַעל־ דֹול  ּגָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ִמיד  ּתָ ּלֹו הּוא  ׁשֶ ִלי  ַהּכְ ־ֵכן 

ּוְלַהֲחיֹות  ם  ִחּנָ ל ַהֶחֶסד  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ְיָקא  ּדַ ן הּוא  ּכֵ

עֹוָלם ְוָכל ֶאָחד  ּבָ ׁשּוִטים ׁשֶ ל ַהּפְ ם ּבֹו ֶאת ּכָ ּוְלַקּיֵ

יטּות  ׁשִ י ַהּפְ ְתָקֵרב יֹוֵתר ְלַדְרּכֵ ּמִ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ְוֶאָחד ּכְ

ְתַנֵהג  ּמִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ִמימּות  ְוַהּתְ

ִלי ָחְכמֹות  ֶדֶרְך ֱאמּוָנה ּבְ יטּות ּבְ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ּבִ

ל יֹוֵתר  מֹו־ֵכן הּוא ָיכֹול ִלינֹק ּוְלַקּבֵ ל ָהעֹוָלם, ּכְ ׁשֶ

הּוא  ר  ִעּקַ י  ּכִ יק,  ּדִ ַהּצַ יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ם  ִחּנָ ֵמַהֶחֶסד 

ֵלם ְוָתִמים  ִלי ׁשָ ִחיַנת ּכְ הּוא ּבְ ֱאמּוָנה ּוְתִמימּות ׁשֶ

ל ְנִטיַלת  ִלי ׁשֶ ן ַהּכְ ל טּוב. ְוַעל־ּכֵ ל ַעל ָידֹו ּכָ ְלַקּבֵ

ִמימּות  ִחיַנת ּתְ ֵלם ְוָתִמים ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ָיַדִים ָצִריְך ׁשֶ

ֶהם  ּבָ ֵאין  ָחְכמֹות  י  ּכִ ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ

י  ַעל־ּפִ ָבר  ּדָ ׁשּום  יג  ׂ ְלַהּשִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ֵלמּות,  ׁשְ

י  "ָאַמְרּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דּוַע,  ּיָ ּכַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָחְכָמה 

ּוְכמֹו  כג(.  ז,  )קֶֹהֶלת  י"  ּנִ ִמּמֶ ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ

"ְוַגם  ּוְכִתיב  ְוכּו',  ְיֵגִעים"  ָבִרים  ַהּדְ ל  "ּכָ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ִאם יֹאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא יּוַכל ִלְמצֹא" )קֶֹהֶלת ח, 

ֶנֶסת, אֹות לג. ית ַהּכְ ים א. ּבֵ יז(: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ר. ֶזהּו ַמה  ָבִרים ְיֵגִעים לֹא יּוַכל ִאיׁש ְלַדּבֵ ל ַהּדְ ּכָ

ֵאֶלם  "ַהֻאְמָנם  סּוק,  ּפָ ַעל  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ

ים  ִהּלִ )ּתְ ֵני ָאָדם"  ְבּ טּו  ְפּ ְשׁ ִתּ ִרים  ֵמיָשׁ רּון  ַדֵבּ ְתּ ֶצֶדק 

ה ַעְצמֹו  ה ַיֲעׂשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ה ָאָדם ּבָ ֲעׂשֶ נח, ב(. ַמה ּיַ

ְלמּוד לֹוַמר, 'ֶצֶדק  ִדְבֵרי ּתֹוָרה ּתַ ם ָיכֹול ַאף ּבְ ִאּלֵ ּכְ

ְלמּוד  ּתַ ְעּתֹו?  ּדַ ֵהִגיס  ִאם  ַאף  ָיכֹול,  רּון'.  ַדּבֵ ּתְ

"ל,  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ָאָדם',  ֵני  ּבְ טּו  ּפְ ׁשְ ּתִ ִרים  'ֵמיׁשָ לֹוַמר, 

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ִתיָקה  ְ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ

ִהיא  ׁשֶ ָהֶרֶגל  ְוִלְסּגֹר  ִלְנעֹל  ֵדי  ּכְ ִמְנָעִלים  ת  ְלִביׁשַ

ּלֹא  ׁשֶ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבּור,  ּדִ ִחיַנת  ּבְ

ְיֵגִעים  ָבִרים  ַהּדְ ל  "ּכָ י  ּכִ ְצִריִכין  ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ר  ְלַדּבֵ

ַעת  ַהּדַ הּוא  ּבּור  ַהּדִ י  ּכִ ר",  ְלַדּבֵ ִאיׁש  יּוַכל  לֹא 

ִדְבֵרי  ּבְ ַאף  ָיכֹול,  ְוֶזהּו  ְמֹאד.  ְמרֹו  ְלׁשָ ּוְצִריִכין 

ּבּוֵרי  ל ּדִ י ּכָ רּון. ּכִ ַדּבֵ ְלמּוד לֹוַמר, ֶצֶדק ּתְ ּתֹוָרה? ּתַ

ל ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו  ר ּכָ אי ְצִריִכין ְלַדּבֵ ַוּדַ ַהּתֹוָרה ּבְ

הּוא  ן ְוַתְלִמיד ׁשֶ ר ֶהָאַרת ּבֵ י ֶזהּו ִעּקַ ְוַתְלִמיָדיו, ּכִ

הּוא ַהּתֹוָרה. ְוֶזהּו, ָיכֹול, ֲאִפּלּו  ַעת, ׁשֶ ֶהָאַרת ַהּדַ

ְויֹוֵצא  ְעּתֹו  ּדַ ִגיס  ּמֵ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְעּתֹו,  ּדַ ֵהִגיס  ִאם 

ָבִרים יֹוֵתר  ה ּדְ לֹום, ּוַמְרּבֶ ְדֵרָגתֹו ַחס ְוׁשָ חּוץ ִמּמַ

לֹום  ֵאין ְצִריִכין ְלַגּלֹות ַחס ְוׁשָ ֶ ה ַמה ּשׁ אי ּוְמַגּלֶ ִמּדַ

י  ּכִ ָאָדם'.  ֵני  ּבְ טּו  ּפְ ׁשְ ּתִ ִרים  'ֵמיׁשָ לֹוַמר,  ְלמּוד  ּתַ

ּלֹא ְלַגּלֹות, ֲאִפּלּו  ט ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ָבָריו ּבְ קֹל ּדְ ְצִריִכין ִלׁשְ

ְצִריִכין  ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ַעת  ַהּדַ ְוֶהָאַרת  ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ

"ל  ּנַ ּכַ ִתיָקה  ׁשְ ַלָחְכָמה  ְסָיג  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְלַגּלֹות 

ֶתר ָאז הּוא  ִחיַנת ּכֶ הּו ּבְ ּזֶ ִתיָקה, ׁשֶ ּזֹוֶכה ִלׁשְ ׁשֶ ְוָאז ּכְ

ֵבן ְוַתְלִמיד ְלָהִאיר ְלָכל ֶאָחד ְלִפי  ָיכֹול ְלָהִאיר ּבְ

ג,  ז  ַהּגֵ ית  ֵראׁשִ ב.  ֵדָעה  יֹוֶרה   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ְוכּו':  ַמְדֵרָגתֹו 

אֹות יד.

ה ֖הּוא ֶׁשֵּיָֽעֶׂש֑ה  ה ּוַמה־ֶּׁשַּנֲֽעָׂש֔ ְהֶי֔ ָהָיה֙ ֣הּוא ֶׁשִּיֽ }ט{ ַמה־ֶּׁשֽ

ֶמׁש: ַחת ַהָּׁשֽ ׁש ַּת֥ ין ָּכל־ָחָד֖ ְוֵא֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָעִתיד  הּוא  ָנא  ּדְ ִקְדַמת  ִמן  ִאְתֲעִביד  ּדְ ּוָמא  ן,  ּכֵ ַתר  ּבָ ְלִמְהֵוי  ָעִתיד  הּוא  ָנא  ּדְ ִקְדַמת  ִמן  ֲהָוה  ּדַ ַמא 

א: ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ְתָגם ֲחַדת ּבְ לּום ּפִ ֵרי ָעְלָמא, ְוֵלית ּכְ ל ּדָ ְלִאְתֲעָבָדא ַעד סֹוף ּכָ
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"י - - ַרׁשִ

א ַמה  ֶמׁש, ֵאין ּבֹו ִחּדּוׁש. לֹא ִיְרֶאה ֶאּלָ ָ הּוא ֲחִליֵפי ַהּשׁ ָדָבר ׁשֶ הּוא ָלַמד ְבּ ָכל ַמה ׁשֶ ְהֶיה ְוגֹו. ּבְ ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ

יָה  ּדֶ ֱאַמר "ּדַ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ י ְטָעִמים, ּכָ ִמיד ִחּדּוׁשֵ ּה ּתָ ּתֹוָרה, מֹוֵצא ּבָ ית, ֲאָבל ַההֹוֶגה ּבַ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ׁשֵ ְבָרא ּבְ ּנִ ָבר ׁשֶ ָהָיה ּכְ ׁשֶ

ִצינּו  ן. ְוֵכן ּמָ ְבֵרי ּתֹוָרה ּכֵ ֵמׁש ּבֹו מֹוֵצא ּבֹו ָטַעם ַאף ּדִ ינֹוק ְמַמׁשְ ַהּתִ ל ְזַמן ׁשֶ ה ּכָ ֵלי ה, יט(, ַמה ֲהַדד ַהּזֶ ָך ְבָכל ֵעת" )ִמׁשְ ְיַרּוֻ

ָבה: ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ָמָעָתן ֹאֶזן ּבְ ּלֹא ׁשְ ָבִרים ׁשֶ ן הֹוְרְקנּוס, ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ָאַמר ַרּבִ ֶכת ֲחִגיָגה )יד:(, ׁשֶ ַמּסֶ ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

הּוא  ַרֲחָמן,  הּוא  ׁשֶ ִמי  ְהֶיה.  ּיִ ׁשֶ הּוא  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה 

ָיכֹול ִלְהיֹות ַמְנִהיג. ְוָצִריְך ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם 

ִעים אֹו ַעל רֹוְצִחים ְוַגְזָלִנים  י ַעל ְרׁשָ ָהַרֲחָמנּות, ּכִ

ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ְוֵכן  ְלַרֵחם.  ָאסּור 

ל  ׁשֶ ינֹוק  ּתִ ַעל  ְלַרֵחם  יּוַכל  ֲאַזי  ָהַרֲחָמנּות,  ִעם 

ִריְך ְלָגדֹול ְולֹא  ן לֹו ַמֲאָכל ַהּצָ ָעה ָיִמים, ִלּתֵ ַאְרּבָ

ֶזה ְצִריִכין ְלזּונֹו ַרק ַעל־ְיֵדי  י ָקָטן ּכָ ֶזה, ּכִ ְלָקָטן ּכָ

ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵליַדע  ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ְוָקא.  ּדַ ָחָלב 

ן  ִלּתֵ ְלַרֵחם  ְצִריִכין  ֶזה  ּכָ ָקָטן  ּלְ ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות,  ִעם 

ְוֵכן  לֹו,  ִריְך  ַהּצָ ַמֲאָכל   – ּוְלָגדֹול  ַדְיָקא,  ָחָלב  לֹו 

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ְלַרֵחם  ְצִריִכין  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל 

י הּוא ָהָיה  נּו, ּכִ ה ַרּבֵ ֶזה הּוא ַרק ֹמשֶׁ לֹו: ְוַרֲחָמן ּכָ

י  ּכִ ֶלָעִתיד,  ְנִהיג  ַהּמַ ִיְהֶיה  ְוהּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמְנִהיג 

נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ י  ּכִ ְוכּו'.  ְהֶיה"  ּיִ ׁשֶ הּוא  ָהָיה  ֶ ּשׁ "ַמה 

ָרֵאל, ּוָמַסר ַנְפׁשֹו  ֱאֶמת ַעל ִיׂשְ ָהָיה לֹו ַרֲחָמנּות ּבֶ

ָהָיה  ְולֹא  ֶגד,  ִמּנֶ ַנְפׁשֹו  ִליְך  ְוִהׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִביל  ׁשְ ּבִ

ַרְך ָאַמר לֹו:  ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ָלל. ּכִ ׁש ַעל ַעְצמֹו ּכְ חֹוׁשֵ

מֹות לב, י(, ְוהּוא  דֹול" ְוכּו' )ׁשְ ה אֹוְתָך ְלגֹוי ּגָ "ְוֶאֱעֶשׂ

א  ּשָׂ ּתִ "ִאם  ָאַמר:  ַרק  ָלל,  ּכְ ֶזה  ַעל  יַח  ּגִ ִהׁשְ לֹא 

ַרֲחָמן  ָהָיה  הּוא  י  ּכִ לב(,  לב,  מֹות  )ׁשְ ְוכּו'  אָתם"  ַחּטָ

עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ּובֹו  ִיּשׁ ּבְ עֹוֵסק  ְוָהָיה  י,  ֲאִמּתִ ּוַמְנִהיג 

ר ָהָאָדם  י ִעּקָ ֵני ָאָדם, ּכִ ב ִמּבְ ָ ְהֶיה ָהעֹוָלם ְמֻיּשׁ ּיִ ׁשֶ

ּוב  ּשׁ ַעת, ֵאינֹו ִמן ַהּיִ ֵאין לֹו ּדַ ַעת, ּוִמי ׁשֶ הּוא ַהּדַ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַרק  ָלל,  ּכְ ָאָדם  ם  ׁשֵ ּבְ ְמֻכֶנה  ְוֵאינֹו 

נּו ָהָיה לֹו ַרֲחָמנּות,  ה ַרּבֵ ְדמּות ָאָדם. ּוֹמשֶׁ ה ּבִ ַחּיָ

ב  ָ ְהֶיה ָהעֹוָלם ְמֻיּשׁ ּיִ ּוב ָהעֹוָלם, ׁשֶ ִיּשׁ ְוָהָיה עֹוֵסק ּבְ

ר ְלֵעיל,  ְזּכַ ּנִ ָעה, ּכַ ֵני ּדֵ ֵני ָאָדם, ַהְינּו ּבְ א ִמּבְ ּוְמֻמּלָ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעת,  ַהּדַ אֹור  ָלנּו  ַתח  ּפָ הּוא  י  ּכִ

ְוכּו'  ָהֱאלִֹקים"  י ה' הּוא  ּכִ ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  ה  "ַאּתָ

ה ָלנּו,  ַעת ְוִגּלָ ַתח ֶאת ַהּדַ ה ּפָ י ֹמשֶׁ ָבִרים ד, לה(, ּכִ )ּדְ

ְנָיָנא. ִסיָמן  ּתִ ָאֶרץ: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ּבָ יט  ּלִ י ֵיׁש ֱאלִֹקים ׁשַ ּכִ

ז, אֹות א-ב.

ם ָחְזרּו  ּלָ ֵאר ְוָעָנן ּוָמן, ּכֻ ְהֶיה. ּבְ ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ׁשֶ ה. ּכְ ְזכּות ֹמשֶׁ ּבִ

ֶיַרח  ּבְ ְוִכי  ֶיַרח ֶאָחד,  ּבְ ת ָהרֹוִעים  לֹשֶׁ ׁשְ 'ָוַאְכִחיד 

ל  קּוָתם ׁשֶ ּלְ ִהְסּתַ י ּבְ ֲעִנית ט(. ְוֵתְרצּו, ּכִ ֶאָחד ֵמתּו )ּתַ

ְזכּות  ּבִ ְוָחְזרּו  ּוְבֵאר,  ָעָנן  קּו  ּלְ ִנְסּתַ ּוִמְרָים  ַאֲהרֹן 

קּו  ּלְ ֶיַרח ֲאָדר, ֲאַזי ִנְסּתַ ה ּבְ ק ֹמשֶׁ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ה. ּוְכׁשֶ ֹמשֶׁ

ֶיַרח  לֹשׁ ּבְ ָ ל ַהּשׁ ִאּלּו ֵמתּו ּכָ ֵאר ְוָעָנן ּוָמן, ְוָהֵוי ּכְ ּבְ

לָֹשה ָיְצאּו ֵמֶאָחד[,  ָלת ָנְפִקי ֵמַחד' ]ׁשְ ֶאָחד'. ְוֶזהּו: 'ּתְ

ִביל  ׁשְ ּבִ ַחד,  ִביל  ׁשְ ּבִ ָהיּו  ּוָמן',  ְוָעָנן  ֵאר  'ּבְ ַהְינּו: 

ה ָאבֹות,  לֹשָׁ ְ לּול ִמּשׁ ָמתֹו ּכָ ה ָהָיה ִנׁשְ ה: ּוֹמשֶׁ ֹמשֶׁ

עֹות.  ּפָ ַהׁשְ ה  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ּכַֹח  לֹו  ְוָהָיה 

ֵמיֵמי  ַאְבָרָהם,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ים"  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  "ּבְ

ְו'ָעָנן'  ֵארֹות'.  'ּבְ ַלְחּפֹר  ִהְתִחיל  ְוַאְבָרָהם  ַהֶחֶסד, 

ַוֲעָרֶפל".  ָעָנן  ְך  "ֹחשֶׁ ִחיַנת:  ּבְ ִיְצָחק,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה 

ית כז, א(.  ֵראׁשִ ְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְראֹות" ְוכּו' )ּבְ ִחיַנת: "ַוּתִ ּבְ

ַיֲעקֹב  ּבְ "ִלְרעֹות  ִחיַנת:  ּבְ ַיֲעקֹב,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ּו'ָמן' 

לּול  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ה  ּוֹמשֶׁ עא(.  עח,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ַעּמֹו" 

ב,  מֹות  )ׁשְ ֵאר"  ַהּבְ ַעל  ב  ׁשֶ "ַוּיֵ ּבֹו:  ֶנֱאַמר  ֵמָאבֹות, 

ְוכּו'  ֶהָעָנן"  תֹוְך  ּבְ ה  ֹמשֶׁ בֹא  "ַוּיָ ּה:  ּבֵ ּוְכִתיב  טו(, 

ֲאֵליֶהם  ה  ֹמשֶׁ "ַוּיֹאֶמר  ּה:  ּבֵ ּוְכִתיב  יח(,  כד,  מֹות  )ׁשְ

ָקֵאי  ְיָקא,  ּדַ 'הּוא'  מֹות טז, טו(.  )ׁשְ ְוכּו'  ֶחם"  ַהּלֶ הּוא 

ן. ְוֶלָעִתיד  ְזכּותֹו ָאְכלּו ַהּמָ ּבִ ַעְצמֹו, ׁשֶ ה ּבְ ַעל ֹמשֶׁ

ה ָאבֹות  לֹשָׁ ְ לּול ִמּשׁ ה ּכָ ה, ָיקּום ֹמשֶׁ ִחּיָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ

ְהֶיה" ְוכּו',  ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ ִחיַנת: "ַמה ּשׁ ִמּקֶֹדם. ּבְ ּכְ

ָבִרים  ָך ׁשֹוֵכב ִעם ֲאבֹוֶתיָך ְוָקם" ְוכּו' )ּדְ ִחיַנת: "ִהּנְ ּבְ

ן. ְוֶזה: 'ַחד  ּתָ ָלׁשְ ְ לּול ִמּשׁ ה ּכָ ִחּיָ ּתְ קּום ּבַ ּיָ לא, טז(, ׁשֶ



כד

ת ֶרק אְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

א.  ם[: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ה ַקּיָ לֹשָׁ ׁשְ ְתָלת ָקְיָמא' ]ֶאָחד ּבִ ּבִ

ִסיָמן נח, אֹות א-ב.

ִחיַנת  ַלל ִיְשָֹרֵאל ֵהם ּבְ ְהֶיה. ּכְ ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  יג(  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ )ִסּפּוֵרי  ֶמֶלְך  ת  ּבַ

ִחיַנת  ֶלְך ּבְ ְפׁשֹות ִיְשָֹרֵאל. ּוְלָקָחּה ַהּמֶ לּוָלה ִמּנַ ּכְ ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ר  ׂ ֵמַהּשַ ְוכֹחֹו  ִמְצַרִים.  ֶמֶלְך  ְרעֹה  ּפַ

ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ ר  ַשׂ הּוא  ׁשֶ ֵמ"ם(  ֵמ"ְך  )ַהּסָ ַהס"ם 

ְרעֹה  ְלְקָחה ָשָֹרה ְלֵבית ּפַ ּנִ ֶ ּמּוָבא. ְוֶזה סֹוד ַמה ּשׁ ּכַ

לּות  ּגָ ַעל  ז  ְמַרּמֵ ָהָיה  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ֲאִביֶמֶלְך,  ּוְלֵבית 

ת ֶמֶלְך  ִחיַנת ְלִקיַחת ַהּבַ ל ֶזה הּוא ּבְ י ּכָ ִמְצַרִים, ּכִ

ָרָאה  ָעה  ָהְרׁשָ ּוַמְלכּות  "ל.  ַהּנַ ֶלְך  ַלּמֶ "ל  ַהּנַ

ע ה'  ַנּגַ ִחיַנת "ַוּיְ קּום ָעָליו ְוַתַהְרֵגהּו, ּבְ ַבּסֹוף ּתָ ּלְ ׁשֶ

ַבר  ּדְ ַעל  יתֹו  ּבֵ ְוֶאת  דִֹלים,  ּגְ ְנָגִעים  ְרעֹה  ּפַ ֶאת 

בֹא ֱאלִֹקים ֶאל  ית יב, יז(, ּוְכִתיב, "ַוּיָ ֵראׁשִ ַרי" ְוכּו' )ּבְ ׂשָ

ַעל  ֵמת  ָך  ִהּנְ לֹו  ַוּיֹאֶמר  ְיָלה  ַהּלַ ֲחלֹום  ּבַ ֲאִביֶמֶלְך 

ית כ, ג(. ְוֵכן ַאַחר־ ֵראׁשִ " ְוכּו' )ּבְ ר ָלַקְחּתָ ה ֲאׁשֶ ָ ָהִאּשׁ

ִתיב,  ּכְ לּות,  ּגָ ּבַ ִיְשָֹרֵאל  ַלל  ּכְ ִלְתּפֹס  ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ

נּו  ּבָ ְוִנְלַחם  ְוכּו'  ה  ִיְרּבֶ ן  ּפֶ לֹו  ָמה  ִנְתַחּכְ "ָהָבה 

ָעה  י ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּכִ מֹות א, י(,  ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ" )ׁשְ

ִבים  ן חֹוׁשְ ּסֹוָפם ְלַהְכִרית, ַעל־ּכֵ רֹוִאים ֵמָרחֹוק ׁשֶ

ַלל  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ֶמֶלְך,  ת  ַהּבַ ּבְ ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  בֹות  ַמֲחׁשָ

ד  ּגַ ַוּיֻ ִחיַנת  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ְרָחה  ּבָ ַבּסֹוף  ּלְ ׁשֶ ַעד  ִיְשָֹרֵאל, 

לֹו  ידּו  ְוִהּגִ ּוָבאּו  ָהָעם,  ַרח  ּבָ י  ּכִ ִמְצַרִים  ְלֶמֶלְך 

ְוָהַלְך  ַמִים.  ל  ׁשֶ ְבָצר  ַהּמִ ֵאֶצל  ִנְמֵצאת  ִהיא  ׁשֶ

ֱאסֹר ֶאת ִרְכּבֹו  ִחיַנת: "ַוּיֶ ֶלְך ְוֵחילֹו ְלָתְפָשֹּה, ּבְ ַהּמֶ

יגּו אֹוָתם  ׂ ּשִ מֹות יד, ו( "ַוּיַ ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו" ְוכּו' )ׁשְ

ְרָחה  ּבָ ְוִהיא  ט(.  יד,  מֹות  )ׁשְ ְוכּו'  ם"  ַהּיָ ַעל  חֹוִנים 

י  ל ָהֶעֶשֹר חֹומֹות ּכִ ִים ְוִנְכְנָסה ְלתֹוְך ּכָ ְלתֹוְך ַהּמַ

ִים  ִחיַנת ְוַהּמַ ל ַמִים ּבְ ל ַהחֹומֹות ׁשֶ חּו ָלֶהם ּכָ ִנְפּתְ

לֹום  ׁשָ ּבְ ם  ַהּיָ ָעְברּו  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  חֹוָמה.  ָלֶהם 

ם.  ַהּיָ תֹוְך  ּבְ ה  ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ ָהְלכּו  ִיְשָֹרֵאל  ּוְבֵני  ִחיַנת  ּבְ

תֹוְך  ּבְ עּו  ִנְטּבְ ַאֲחֵריֶהם  ָרְדפּו  ׁשֶ ְוֵחילֹו  ּוַפְרעֹה 

ֶזה  ים  ִחּצִ ָהֶעֶשֹר  ל  ּכָ ַאֲחֶריָה  ָזַרק  ְוהּוא  ם.  ַהּיָ

מֹות יד, יט(  ע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹקים" ְוכּו' )ׁשְ ּסַ ִחיַנת: "ַוּיִ ּבְ

ים  ל ַהִחּצִ לּו ּכָ ּבְ ּקִ "י, ׁשֶ ֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם. ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ַוּיֵ

י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְצִרים  ַהּמִ ל  ׁשֶ ִלְסְטָראֹות  ּבְ ְוַאְבֵני 

ָלה  ִקּבְ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ִהיא  ׁשֶ ָהֱאלִֹקים,  ְלַאְך  ּמַ ׁשֶ

ם  ַהּיָ ְוָעְברּו  ִיְשָֹרֵאל  לּו  ִנּצְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ים  ַהִחּצִ

ל  ׁשֶ ים  ַהִחּצִ ל  ׁשֶ ָהֶאֶרס  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ לֹום,  ׁשָ ּבְ

י  ּכִ ָלֶהם,  יק  ְוִהּזִ ְלִיְשָֹרֵאל  יעּו  ִהּגִ ְצִרים  ַהּמִ

ה  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  דֹוָלה  ּגְ ָהְיָתה  ְלָחָמה  ַהּמִ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ּוְכמֹו  ּמּוָבא.  ּכַ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ

י(,  יד,  מֹות  )ׁשְ ְוכּו'  ַאֲחֵריֶהם"  נֹוֵסַע  ִמְצַרִים  ה  "ְוִהּנֵ

ַלֲעזֹר.  ַאֲחֵריֶהם  נֹוֵסַע  ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ ר  ַשׂ ָראּו  ׁשֶ

ְשָֹרֵאל ּבֹוְרִחים  ּיִ הּוא ַהס"ם, ׁשֶ ר, ׁשֶ ׂ ָרָאה ַהּשַ ּוְכׁשֶ

ָלֶהם  ִים  ְוַהּמַ ֵניֶהם  ִמּפְ ִנְבַקע  ם  ְוַהּיָ ם  ַהּיָ ְלתֹוְך 

ֲעֵליֶהם  ר  ּבֵ ִהְתּגַ ׁשֶ ים  ַהִחּצִ ָלֶהם  ָזַרק  ָאז  חֹוָמה, 

ל  ׁשֶ ָזרֹות  עֹות  ּדֵ ֵהם  ׁשֶ יו,  ִחּצָ ֶאֶרס  ֶהם  ּבָ ְוָזַרק 

ְמרּו ַעל ָים  ִחיַנת "ַוּיַ הּו ּבְ ּזֶ ִפירֹות ַוֲעבֹוָדה ָזָרה, ׁשֶ ּכְ

ָאנּו עֹוִלין  ם ׁשֶ ׁשֵ ָאְמרּו ּכְ ים קו, לא(, ׁשֶ ִהּלִ ַים סּוף" )ּתְ ּבְ

ָצָרה"  ם  ּיָ ּבַ "ְוָעַבר  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוכּו',  ֶזה  ד  ִמּצַ

ֵאיֶזה  ִיְשָֹרֵאל  ּבְ ִנְמְצאּו  ָאז  ם  ּגַ ׁשֶ יא(,  י,  )ְזַכְרָיה  ְוכּו' 

ְך  ְמׁשַ ּנִ עֹות ָרעֹות ׁשֶ ֶהם ֵאיֶזה ּדֵ ְזַרק ּבָ ּנִ ִפירֹות, ׁשֶ ּכְ

ל  ּכָ א  ּבָ ה  ּוִמּזֶ ַאֲחֵריֶהם.  ַרק  ּזָ ׁשֶ ים  ַהִחּצִ ִחיַנת  ִמּבְ

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ּסּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ַהּקָ ּנִ ְסיֹונֹות ׁשֶ ַהּנִ

ִנְסיֹונֹות  ֲעָשָֹרה  ְוֵהם  ְוכּו'.  ִלים  ּוְמַרּגְ ֵעֶגל  ּבָ

ַרק ַאֲחֵריֶהם ְלתֹוְך  ּזָ ים ׁשֶ כּו ֵמָהֲעָשָֹרה ִחּצִ ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ

אנּו  "ל ַוֲעַדִין לֹא ִנְתַרּפֵ ל ַמִים ַהּנַ ָהֶעֶשֹר חֹומֹות ׁשֶ

ֶנֶסת ִיְשָֹרֵאל  ל ּכְ ל ַהחֹוַלַאת ׁשֶ ִאים ּכָ ה ּבָ ֵמֶהם. ּוִמּזֶ

דּוִני  ַרּפְ יׁשֹות  ֲאׁשִ ּבַ כּוִני  "ַסּמְ ּצֹוֶעֶקת,  ׁשֶ ָגלּוָתּה,  ּבְ

יִרים ב, ה(.  ִ יר־ַהּשׁ י חֹוַלת ַאֲהָבה ֲאִני" )ׁשִ ּכִ ּפּוִחים  ּתַ ּבַ

ִחיַנת  ּבְ ג(,  נג,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוכּו'  ֹחִלי"  "ִויּדּוַע  ִחיַנת  ּבְ

ַצע ְוַחּבּוָרה"  ף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש ֵאין ּבֹו ְמֹתם ּפֶ "ִמּכַ

ִכין  ִנְמׁשָ ַהחֹוַלַאת  ֵאּלּו  ל  ּכָ ׁשֶ ו(,  א,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוכּו' 

ל  ל ַהּכֹחֹות ׁשֶ ַלל ּכָ ֵהם ּכְ ים ׁשֶ ֵמָהֲעָשָֹרה ִמיֵני ִחּצִ

ֶאֶרס  ּזֹוְרִקין  ׁשֶ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ְוֵחילֹות  ִלּפֹות  ַהּקְ

ל  ּכָ ִאין  ּבָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ִיְשָֹרֵאל,  ְלַנְפׁשֹות  יֶהם  ִחּצֵ

ִניעֹות  ְוַהּמְ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ֵפקֹות  ְוַהּסְ ִפירֹות  ַהּכְ

ְפִסיִקים  ְוַהּמַ ַסִכים  ַהּמָ ְוָכל  ָרעֹות  ֲאוֹות  ְוַהּתַ

ל ֶאָחד  ַרְך. ֵהן ּכָ ִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ִבים ִמּלְ ַעּכְ ְוַהּמְ



כה

ת ֶרק אְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

לּות  ַהּגָ ֶ ְכָלִלּיּות ִיְשָֹרֵאל ַמה ּשׁ ְפָרִטּיּות ֵהן ּבִ ְוֶאָחד ּבִ

ָהֲעָשָֹרה  ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ִנְמׁשָ ַהּכֹל  ְך,  ל־ּכָ ּכָ ִמְתָאֵרְך 

יָך ִנֲחתּו ִבי" ְוכּו'  י ִחּצֶ ִחיַנת "ּכִ "ל, ּבְ ים ַהּנַ ִמיֵני ִחּצִ

לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך,  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ּצֹוֵעק  ׁשֶ ג(,  לח,  ים  ִהּלִ )ּתְ

"ל,  ַהּנַ ֶמֶלְך  ת  ּבַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ַרְך  ִחיַנת "ּדָ ָלִלּיּות ַנְפׁשֹות ִיְשָֹרֵאל. ְוֶזה ּבְ ִחיַנת ּכְ ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ ָרה ַלֵחץ" )ֵאיָכה ג, יב(, ׁשֶ ּטָ ּמַ יֵבִני ּכַ ּתֹו ְוַיּצִ ַקׁשְ

ם  ִחּצָ "ּכֹוְננּו  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ִיְשָֹרֵאל,  לּות  ּגָ ַלל  ּכְ ַעל 

ים יא, ב(.  ִהּלִ ֵרי ֵלב" )ּתְ מֹו ֹאֶפל ְלִיׁשְ ַעל ֶיֶתר ִלירֹות ּבְ

ֵאב  ּכְ ַצַער  ִלְסּבֹל  ֶמֶלְך  ת  ְלַהּבַ ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ְולֹא 

ְמֹאד  ּוָמִרים  ָרִעים  ים  ַאְרִסּיִ ּבְ חּו  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ים  ַהִחּצִ

ים  ַרְך ִהְקּדִ ֶזה. ַאְך ה' ִיְתּבָ ְפָרט ְזַמן ַרב ּכָ ְמֹאד, ּבִ

ְלתֹוְך  ִלְברַֹח  ָלּה  ָעַזר  ֶ ּשׁ ַמה  ה  ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה  ָלּה 

י ַהּתֹוָרה  ֵהם ַהּתֹוָרה, ּכִ ל ַמִים ׁשֶ ָהֶעֶשֹר חֹומֹות ׁשֶ

ִמיָמה  י ּתֹוַרת ה' ּתְ ים ְוָהְרפּוָאה, ּכִ ר ַהַחּיִ ִהיא ִעּקַ

י  ּכִ ים,  ַחּיִ ְלַדְרֵכי  ִמיָתה  ְרֵכי  ִמּדַ ָנֶפׁש,  יַבת  ְמׁשִ

ְרָחה ְלתֹוְך ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה, ַעל־ ּבָ ֶנֶסת ִיְשָֹרֵאל ׁשֶ ּכְ

לּות  ַהּגָ ְמִרירּות  עֹל  ִלְסּבֹל  ּכַֹח  ָלּה  ֵיׁש  ְיֵדי־ֶזה 

ָהְיָתה  לֹא  ְוִאם  ים.  ַהִחּצִ ְמִרירּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ִלְסּבֹל  ּכַֹח  ָלּה  ָהָיה  לֹא  ַהּתֹוָרה  ְלתֹוְך  ּבֹוַרַחת 

יַע  ִהּגִ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ַהּתֹוָרה,  ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  ָלל,  ּכְ

י־ֵכן ְלֵעת  "ל, ַאף־ַעל־ּפִ ּנַ ם ּכַ ם ְלׁשָ ים ּגַ ֵאֶליָה ַהִחּצִ

ִנים ַעל־ְיֵדי ּכַֹח  ל ּפָ ה ֵיׁש ָלּה ּכַֹח ִלְסּבֹל ַעל ּכָ ַעּתָ

ָך"  י ִהיא ַחּיֶ ִחיַנת "ּכִ ר ַהַחּיּות ּבְ הּוא ִעּקַ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ֵעף ּכַֹח ְונֹוֵתן ָלּה ּכַֹח  ַרְך נֹוֵתן ַלּיָ ֵלי ד, יג(, ְוה' ִיְתּבָ )ִמׁשְ

ַעד  ַהּתֹוָרה,  ּכַֹח  ַעל־ְיֵדי  ים  ַהִחּצִ ְמִרירּות  ִלְסּבֹל 

ֶזה  הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ָהרֹוֵפא  ָיבֹוא  סֹוף  ל  ּכָ ּסֹוף  ׁשֶ

"ל.  ּנַ ֵלמּות ּכַ ׁשְ א אֹוָתּה ּבִ ָיָדיו ִויַרּפֵ ׁש לֹו ּכַֹח ּבְ ּיֵ ׁשֶ

ִחיַנת ָהֲעָשָֹרה  ְך ִמּבְ ְמׁשָ ּנִ ם ׁשֶ יַרת ַהּיָ ִחיַנת ׁשִ ְוֶזה ּבְ

מֹות  ה" ְוכּו' )ׁשְ יר ֹמשֶׁ "ל: ְוֶזהּו "ָאז ָיׁשִ ִמיֵני ְנִגיָנה ַהּנַ

ָעִתיד  אן ׁשֶ יר', ִמּכָ א 'ָיׁשִ ר' לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ טו, א(. 'ׁשָ

ָאְמרּו  י ׁשֶ י ַאף־ַעל־ּפִ יר ֶלָעִתיד ָלבֹא. ּכִ ה ָלׁשִ ֹמשֶׁ

ל ָהֲעָשָֹרה ִמיֵני  יְך ּכָ יָרה ֲעַדִין לֹא ָזכּו ְלַהְמׁשִ ָאז ׁשִ

ֶמֶלְך  ת  ַהּבַ ְרפּוַאת  ִלְגֹמר  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְנִגיָנה 

ה ְוֶהָאָרה ֵמֲעָשָֹרה  ָ יכּו ְקֻדּשׁ ִהְמׁשִ ֵלמּות, ַרק ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ר  ִעּקַ ֲאָבל  ם,  ַהּיָ יַרת  ְלׁשִ ָזכּו  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ְנִגיָנה  ִמיֵני 

יַח  בֹוא ָמׁשִ ּיָ ׁשֶ ֵלמּות ִיְהֶיה ַרק ֶלָעִתיד ּכְ ׁשְ יר ּבִ ִ ַהּשׁ

ְהֶיה"  ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ י ַמה ּשׁ ַעְצמֹו, "ּכִ ה ּבְ הּוא ֹמשֶׁ ׁשֶ

יר  ָיׁשִ ְיָקא  ּדַ 'ָאז'  ה.  ֹמשֶׁ יר  ָיׁשִ ָאז  ִחיַנת  ּבְ דּוַע,  ּיָ ּכַ

ָאז  ׁשֶ ְנִגיָנה,  ִמיֵני  ָהֲעָשָֹרה  ל  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ֹמשֶׁ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֶמֶלְך  ת  ַהּבַ ל  ׁשֶ ְרפּוָאָתּה  ֻיְגַמר 

יר ָחָדׁש  ַער ׁשִ י ָאז ִיּתְ ִכיָנה ּוְכֶנֶסת ִיְשָֹרֵאל, ּכִ ְ ַהּשׁ

ִנְפָלאֹות  י  ּכִ ָחָדׁש  יר  ׁשִ ַלה'  ירּו  ׁשִ ִמְזמֹור  ִחיַנת  ּבְ

יר  ׁשִ ִנְפָלאֹות,  ל  ׁשֶ יר  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָעָשֹה, 

ֶלָעִתיד.  ַער  ּתְ ּיִ ׁשֶ ע  ּוְמֻרּבָ ׁש  ּלָ ְמׁשֻ פּול,  ּכָ ׁשּוט  ּפָ

מֹות טו, יח(,  מּו, "ה' ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד" )ׁשְ ן ִסּיְ ְוַעל־ּכֵ

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַמְלכּותֹו,  ּלּות  ִהְתּגַ י  ּכִ ָעִתיד,  ְלׁשֹון 

ה ִיְהֶיה  ָ ְקֻדּשׁ ִהיא ַמְלכּות ּדִ ת ֶמֶלְך, ׁשֶ ְרפּוַאת ַהּבַ

ִחיַנת "ְוָהָיה  ה ַמְלכּותֹו ְלֵעין ּכֹל ּבְ ּלֶ ְתּגַ ּתִ ֶלָעִתיד ׁשֶ

ל ָהָאֶרץ" ְוכּו' )ְזַכְרָיה יד, ט(. ְוָאז ִיְהֶיה  ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

ָכל ָהעֹוָלמֹות ַעל־ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ְמָחה ְוַהֶחְדָוה ּבִ ׂ ַהּשִ

ֵהם  ׁשֶ ְנִגיָנה  ִמיֵני  ָהֲעָשָֹרה  ל  ּכָ ְתעֹוְררּו  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי 

ֵגל  ּתָ ָמָלְך  ִחיַנת "ה'  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ִשְֹמָחה  ִחיַנת  ּבְ

ַמִים  ָ ִחיַנת "ִיְשְֹמחּו ַהּשׁ ים צז, א(, ּבְ ִהּלִ ָהָאֶרץ" ְוכּו' )ּתְ

ים צו, יא(, "ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִיים ה'  ִהּלִ ְוָתֵגל ָהָאֶרץ" ְוכּו' )ּתְ

רּו ֱאלִֹקים  ם "ַזּמְ ִמים־א טז, לא(. ְוָאז ִיְתַקּיֵ ְבֵרי ַהּיָ ָמָלְך" )ּדִ

ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ֶמֶלְך  י  ּכִ רּו  ַזּמֵ נּו  ְלַמְלּכֵ רּו  ַזּמְ רּו  ַזּמֵ

ּלּות  ִהְתּגַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ז-ח(,  מז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ֱאלִֹקים" 

"ל  ת ֶמֶלְך ַהּנַ ִחיַנת ְרפּוַאת ַהּבַ ַרְך ּבְ ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ

ִמיֵני  ֲעָשָֹרה  ִחיַנת  ּבְ ּוְנִגיָנה  ִזְמָרה  ַעל־ְיֵדי  הּוא 

ֵנֶבל  ּבְ ִכּנֹור  ּבְ ַלה'  "הֹודֹו  ִחיַנת  ּבְ "ל,  ַהּנַ ְנִגיָנה 

ים לג,  ִהּלִ יר ָחָדׁש" ְוכּו' )ּתְ ירּו לֹו ׁשִ רּו לֹו ׁשִ ָעׂשֹור ַזּמְ

ּלּות  ִהְתּגַ ֶהם  ּבָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ סּוִקים  ּפְ ה  ַהְרּבֵ ְוֵכן  ב-ג(. 

ל  ּכָ ׁשֶ ְוִזְמָרה,  ְוִנּגּון  יר  ׁשִ ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ ַמְלכּותֹו 

ֵהם ְרפּוַאת  ִחיַנת ֲעָשָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה, ׁשֶ ֶזה הּוא ּבְ

ַמְלכּות  ּלּות  ִהְתּגַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֶמֶלְך,  ת  ַהּבַ

לּוָכה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות  י ַלה' ַהּמְ ַהְינּו ֵליַדע ּכִ ה, ּדְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

- יֹוֶרה ֵדָעה א. ּתֹוָלִעים ד, אֹות ד.

ֵלמּות  ר ׁשְ י ִעּקַ ָלל, ּכִ ְהֶיה. ְוַהּכְ ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ

ֵרי ַמְעָלה  ר ּדָ ַחּבֵ ּיְ ִבילֹו, הּוא ׁשֶ ׁשְ ְבָרא ּבִ ּנִ ָהָאָדם ׁשֶ
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ה ָהִעְנָין  ּזֶ ה. ׁשֶ ְמבָֹאר ְלֵעיל ִמּזֶ ה ְוכּו', ּכַ ֵרי ַמּטָ ִעם ּדָ

דֹול  ַהּגָ ַהּדֹור  יק  ַצּדִ ַעל־ְיֵדי  ַרק  ה  ַנֲעׂשֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ָדֵרי ַמְעָלה ּוְבָדֵרי  ּיֹוֵדַע ְלָהִאיר ּבְ ַמֲעָלה ְמֹאד ׁשֶ ּבְ

ִמים  ְבֵרי־ַהּיָ ַמִים ּוָבָאֶרץ" )ּדִ ָ ּשׁ י כֹל ּבַ ְבִחיַנת "ּכִ ה ּבִ ַמּטָ

ְמבָֹאר  ָרם ּוְלָכְלָלם ַיַחד ְוכּו' ּכַ א כט, יא( ְוכּו' ּוְלַחּבְ

ם  ן ׁשָ ַעּיֵ ְנָיָנא,  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ז  ִסיָמן  )ּבְ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמקֹומֹו  ּבִ

ן  ּכֵ יק  ּדִ ְלַהּצַ ֵקרּובֹו  ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  ֵהיֵטב(. 

ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ זֹאת  ֶהָאָרה  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְמַקּבֵ

ִיּפֹל  לֹא  ַהּזֹאת  ֶהָאָרה  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָלֶנַצח,  ּקּונֹו  ּתִ

י  ְולֹא ִיְתַרֵחק ְלעֹוָלם ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעבֹר ָעָליו ָמה, ּכִ

יק אֹוֵחז  ּדִ יק ֲאַזי ַהּצַ ּדִ ָקֵרב ַעְצמֹו ְלַהּצַ ּמְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

י ֲעַדִין ה' ִאּתֹו ְוֶאְצלֹו  ַעם ּכִ ָכל ּפַ ָידֹו ּומֹוִדיעֹו ּבְ ּבְ

ּוְמעֹוֵרר  ּוֵמִקיץ  בֹודֹו  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  י  ּכִ ְוכּו' 

עֹוָלם  ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ּלֹא ִיְתָיֵאׁש ּבְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ אֹותֹו ּבְ

ְעָיהּו כו,  נּו ׁשְֹכֵני ָעָפר" ְוכּו' )ְיׁשַ ְבִחיַנת "ָהִקיצּו ְוַרּנְ ּבִ

ַסח  ִחיַנת ּפֶ ם. ְוָכל ֶזה הּוא ּבְ בָֹאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ יט(, ּכְ

ה  ָהְיָתה ַעל־ְיֵדי ֹמשֶׁ ה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ֻאּלָ הּוא ַהּגְ ׁשֶ

"ל  ַהּנַ י  ָהֲאִמּתִ י  ָהַרּבִ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ נּו  ַרּבֵ

ָרם  ְ ּוְלַקּשׁ ה  ְוָדֵרי ַמּטָ ָדֵרי ַמְעָלה  ּבְ כֹול ְלָהִאיר  ּיָ ׁשֶ

לּות  ּגָ ה ּבַ ם. ְוֵכן ַעּתָ בָֹאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ּוְלָכְלָלם ַיַחד ּכְ

נּו  ֵתנּו ּוְפדּות ַנְפׁשֵ ֻאּלָ ְקָוֵתנּו ְוָכל ּגְ ל ּתִ ה ּכָ ר ַהּזֶ ַהּמַ

יֹום  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ְועֹוְסִקים  ים  ְמַקּוִ ָאנּו  ׁשֶ

ים סט,  ִהּלִ י ְגָאָלּה ְוכּו'" )ּתְ ְבִחיַנת: "ָקְרָבה ֶאל ַנְפׁשִ ּבִ

ֵהם  ׁשֶ ָהֵאּלּו  ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ כַֹח  ּבְ הּוא  ַהּכֹל  יט(, 

ְוהּוא  ָהִראׁשֹון  ַהּגֹוֵאל  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ה  ֹמשֶׁ ִחיַנת  ּבְ

ָהָיה הּוא  ֶ ּשׁ "ַמה  ְבִחיַנת  ּבִ ָהַאֲחרֹון  ַהּגֹוֵאל  ִיְהֶיה 

י  ּכִ נּו,  ִעּמָ ָגלּוֵתנּו  ּבְ ה  ַעּתָ ם  ּגַ ְוהּוא  ְהֶיה".  ּיִ ׁשֶ

נּו ַעל־ְיֵדי  ּבָ ּוֵמִאיר  ָכל ּדֹור ָודֹור  ּבְ טּוֵתיה  ְ ּשׁ ִאְתּפַ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  נּו ְוִעם ּכָ י ֲעַדִין ה' ִעּמָ יֵקי ֱאֶמת ּכִ ַצּדִ

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  ּנַ הּוא ְוכּו' ּכַ ְפָרִטּיּות ֵאיְך ׁשֶ ּבִ

ים ב, ְנִטיַלת ָיַדִים ו, אֹות טו. ַחּיִ

קּות  ִהְתַחּזְ ְצִריִכין  ֶמׁש.  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ָחָדׁש  ל  ּכָ ֵאין 

ַעּזּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ

ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵבר  ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ י  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ְוֶאָחד 

ָאָדם  ל  ׁשֶ ִיְצרֹו  ָויֹום  יֹום  ָכל  'ּבְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 

ֱאֶמת  הּוא ּבֶ ֶצר ָהָרע, ׁשֶ י ַהּיֵ ׁש ָעָליו' ְוכּו'. ּכִ ִמְתַחּדֵ

ָכל  י ִנְקָרא ָזֵקן ּוְכִסיל, רֹוֶצה ּבְ ן ְלַגְמֵרי, ּכִ ָזֵקן ְוָיׁשָ

טּוָתיו  ִלׁשְ ָהָאָדם  ֶאת  ּוְמעֹוֵרר  ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ַעם  ּפַ

ו, ְוֵעצֹות ַהּתֹוָרה  ים ַעְכׁשָ ִאּלּו ֵהם ֲחָדׁשִ ַוֲהָבָליו ּכְ

ִאּלּו  לֹום, ּכְ ן ַחס ְוׁשָ ֵ ְפָלִאים הּוא רֹוֶצה ְלִהְתַיּשׁ ַהּנִ

לֹום. ּוֶבֱאֶמת הּוא ְלֵהֶפְך ּוְצִריִכין  ִנים ַחס ְוׁשָ ֵהם ְיׁשָ

ּוְלָהִבין  ֵמָחָדׁש  ֶנְגּדֹו  ּכְ דֹול  ּגָ ַעּזּות  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ

ֲאֹות  ַהּתַ י  ּכִ הּוא,  ַנֲהֹפְך  י  ּכִ ָהֱאֶמת  ּבְ ּוְלַהֲאִמין 

י  ּכִ ָבר,  ִמּכְ ִנים  ְיׁשָ ֵהם  ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ טּוִתים  ְ ְוַהּשׁ

ְלַמְעָלה  ֲאָבל  ֶמׁש",  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ָחָדׁש  ל  ּכָ "ֵאין 

ָכל  ּבְ ֲחָדׁשֹות  ֵיׁש  ם  ׁשָ ַהּתֹוָרה,  הּוא  ׁשֶ ֶמׁש  ֶ ֵמַהּשׁ

ְמֹאד  ים  ֲעֻמּקִ ַהּתֹוָרה  ֵעצֹות  י  ּכִ ַעם,  ּפַ ּוְבָכל  יֹום 

ק  ַעם ְוָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ָכל ּפַ ים ּבְ ׁשִ ְמֹאד ְוֵהם ִמְתַחּדְ

ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ֵמָחָדׁש  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוַעּזּות  קּות  ִהְתַחּזְ ּבְ

ה  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 'ַהּיֹום ַהּזֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ים' ְוכּו':  ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ ָכל יֹום ִיְהיּו ּבְ ִנְהֵייָת ְלָעם ּבְ

ָנה ה, אֹות ד. ט ב. ַמּתָ ּפָ ן ִמׁשְ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ָהָי֣ה  ְּכָבר֙  ֑הּוא  ָחָדׁ֣ש  ְרֵאה־ֶז֖ה  ר  ֶׁשּיֹאַמ֥ ָּדָב֛ר  ֵיׁ֥ש  }י{ 

ר ָהָי֖ה ִמְּלָפֵנֽנּו: ים ֲאֶׁש֥ ָלִמ֔ ְלֹעֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֲהוֹו ִמן ִקְדַמת  א ַדּ ַרּיָ יֹוֵמי ּדָ ָבר ֲהָוה ְלָעְלִמין ּבְ ְתַגם ֲחַדת הּוא, ָהא ּכְ ֵייַמר ֲאַנׁש ֲחִזי ֵדין ּפִ ְתַגם ּדְ ִאית ּפִ

ָנא: ּדְ
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"י - - ַרׁשִ

עֹוָלִמים  ָבר ָהָיה ּבָ ּכְ ָבר ָחָדׁש הּוא, ְוֵאינֹו ָחָדׁש, ׁשֶ ּיֹאַמר ְלָך ָהאֹוֵמר ָעָליו ְרֵאה ֶזה ּדָ ֶ ֶמׁש ּשׁ ֶ ַחת ַהּשׁ א ְלָיְדָך ּתַ ָבר. ּבָ ֵיׁש ּדָ

ְך ּדֹוֶמה ִלְהיֹות ָחָדׁש: רֹון ָלִראׁשֹוִנים, ְלָכּ ֵאין ִזּכָ ֶ א ּשׁ ָעְברּו ְלָפֵנינּו, ֶאּלָ ׁשֶ

א־ ֹֽ ל ְה֗יּו  ֶׁשִּיֽ ים  ֲחֹרִנ֜ ָלַאֽ ם  ְוַג֨ אֹׁשִנ֑ים  ָלִרֽ ִזְכ֖רֹון  ין  ֵא֥ }יא{ 

ֲחֹרָנֽה: ְה֖יּו ָלַאֽ ם ֶׁשִּיֽ ִיְהֶי֤ה ָלֶהם֙ ִזָּכ֔רֹון ִע֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יהֹון  ּדִ א  ַרּיָ ּדָ ּדּוְכָרָנא ִעם  ְיֵהי ְלהֹון  ְלִמְהֵוי ָלא  ֲעִתיִדין  ּדַ ְלַבְתָרִאין  ְוַאף  ַקְדָמִאין,  א  ְלָדַרּיָ ּדּוְכָרָנא  ֵלית 

יָחא: א ְמׁשִ יֹוֵמי ַמְלּכָ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ֶנֶגד  ּכְ ָדה ּדֹוְרׁשֹו  ְהיּו ָלַאֲחרֹוָנה ָלֶהם. ּוִמְדָרׁש ַאּגָ ּיִ דֹורֹות ׁשֶ רֹון ּבְ ִזּכָ ְהיּו. ְלַאֲחֵרינּו, לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם  ּיִ ְוַגם ָלַאֲחרִֹנים ׁשֶ

ו" )עֹוַבְדָיה א, יח(: ִריד ְלֵבית ֵעׂשָ ֱאַמר "ְולֹא ִיְהֶיה ׂשָ ּנֶ ל ֵזֶכר ֱאדֹום ִלַמחֹות, ׁשֶ ִאּבּוד ֵזֶכר ֲעָמֵלק, ְוסֹופֹו ׁשֶ

ִם: ל ִּביֽרּוָׁשָלֽ יִתי ֶמֶ֛לְך ַעל־ִיְׂשָרֵא֖ ֶלת ָהִי֥ }יב{ ֲאִנ֣י ֹקֶה֗

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֵזיַרת  א ַעל עּוְתֵריה, ַוֲעַבר ַעל ּגְ יּה ַלְחּדָ ַבּה ִלּבֵ א ָיֵתיב ַעל ּכּוְרֵסי ַמְלכּוֵתיּה ִאְתּגְ לֹֹמה ַמְלּכָ ד ֲהָוה ׁשְ ּכַ

ֲעְמִמין  ן ּבְ י ַלְחָדא, ְוִאְתַחּתַ א ְוַדֲהָבא ַסִגּ ְסּפָ יִאין, ּוְצַבר ּכַ ין ַסּגִ ָיי, ּוְכַנׁש סּוָסָון ּוְרִתיִכין ּוָפָרׁשִ ֵמיְמָרא ּדַ

ִמּכּוְרֵסי  ָיֵתיּה  ּוְטַרד  יֵדי,  ׁשֵ ּדְ א  ַמְלּכָ אי  ְמּדַ ַאׁשְ ְלָוֵתיּה  ר  ּדַ ְוׁשַ ֲעלֹוִהי,  ָיי  ּדַ רּוְגָזא  ַקף  ּתְ ָיד  ִמן  נּוְכָרִאין, 

ָעְלָמא ְלאֹוָכחּוֵתיה, ַוֲהָוה ְמַחַזר ַעל  יָהְך ְמטּוְלַטל ְוָגֵלי ּבְ ִגין ּדִ ְנֵקיה ִמן ְיֵדיּה, ּבְ ּפַ ַמְלכּוֵתיּה, ּוְנַטל ּגּוׁשְ

לֹֹמה ִמְתְקִרי, ִמן ִקְדַמת  ִמי ׁשְ ֲהָוה ׁשְ ָכא ּוְפַגן ַוֲאַמר, ֲאָנא קֶֹהֶלת ּדַ ִיְשָרֵאל, ּבְ ַרֵכי ַאְרָעא ּדְ י ְוּכַ ְלּכֵ ְרֵכי ּפִ ּכַ

ַלם: ירּוׁשְ א ַעל ִיְשָרֵאל ּבִ ָנא ֲהֵויִתי ַמְלּכָ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ֲהֵרי  ּה, ּוְלַבּסֹוף ַעל ַמְקִלי, ׁשֶ ָלִם ְלַבּדָ ָרֵאל, ּוְלַבּסֹוף ַעל ְירּוׁשָ ל ָהעֹוָלם, ּוְלַבּסֹוף ַעל ִיׂשְ ֲאִני קֶֹהֶלת ָהִייִתי ֶמֶלְך. ַעל ּכָ

ו ֵאיִני ֶמֶלְך: ָלִם" ֲאָבל ַעְכׁשָ ירּוׁשָ ָרֵאל ּבִ ֶנֱאַמר "ָהִייִתי ֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַלִם.  ִבירּוׁשָ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶמֶלְך ַעל  ָהִייִתי  ֲאִני קֶֹהֶלת 

ַלִים ִהיא  ִחיַנת ָחְכָמה, ִוירּוׁשָ ָרֵאל ִהיא ּבְ ֶאֶרץ־ִיׂשְ

ָרֵאל  ל ְנָפׁשֹות ִיׂשְ ם ָהיּו ִנְקָהִלין ּכָ ִעיר ַהָחְכָמה ְוׁשָ

לֹֹמה  ִחיַנת ׁשְ הּוא ּבְ ֶכל ַהּכֹוֵלל ׁשֶ תֹוְך ַהּשֵׂ ֵלל ּבְ ְלִהּכָ

ל ָהָאָדם" ְוכּו' )ְמָלִכים־א ה,  ם ִמּכָ ְחּכַ ֱאַמר ּבֹו "ַוּיֶ ּנֶ ׁשֶ

ִזְמַרת  ָהל:  ַהּקָ ל  ּכָ ִנְכָלִלין  ּבֹו  י  ּכִ יא( ְוִנְקָרא 'קֶֹהֶלת' 

ָהָאֶרץ. ִלּקּוֵטי קמא, סא.



כח

ת ֶרק אְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ה ַע֛ל ָּכל־ ָחְכָמ֔ י ִלְד֤רֹוׁש ְוָלתּור֙ ַּבֽ }יג{ ְוָנַתִּ֣תי ֶאת־ִלִּב֗

ים  ע ָנַת֧ן ֱאֹלִה֛ ֣֣ן ָר֗ ה ַּתַ֣חת ַהָּׁשָמִ֑ים ֣הּוא | ִעְנַי ר ַנֲֽעָׂש֖ ֲאֶׁש֥
ֲע֥נֹות ּֽבֹו: ם ַלֽ ָאָד֖ ִלְבֵנ֥י ָהֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַמה  ָיִתי  ַאל  ּוְלִמׁשְ לּוִתי  ְלֲאּלָ ִגְבעֹון,  ּבְ ִלי  ִלי  ִאְתּגְ ּדְ ְזַמן  ּבִ ְיָי,  ֳקָדם  ִמן  אּוְלַפן  ע  ְלִמְתּבַ י  ִלּבִ ַית  ּוְמַסִרית 

ל ַמה  ין ָטב ְלִביׁש, ְוסּוְכְלָתנּו ַעל ּכָ ע ּבֵ יה ֱאָלֵהין ָחְכְמָתא, ְלִמּדַ ַבִעית ִמּנֵ יה, ַוֲאָנא ָלא ּתְ ֲאָנא ָצֵבי ִמּנֵ

ִלְבֵני  ְיָי  יַהב  ִדּ יׁש  ּבִ ָון  ּגְ א,  ַבּיָ ַחָיּ א  ֱאָנׁשָ ֵני  ּבְ ל עֹוָבֵדי  ּכָ ַוֲחֵזית  ָהֵדין,  ַעְלָמא  ּבְ א  ְמׁשָ ׁשִ חֹות  ּתְ ִאְתֲעֵביד  ּדְ

יּה: ָפא ּבֵ ּגָ א ְלִאְסּתַ ֱאָנׁשָ

"י - - ַרׁשִ

ַחת  ה ּתַ ֲעׂשָ ה ָהַרע ָהָאמּור ְלַמְעָלה ַהּנַ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ּה ַעל ּכָ ּתֹוָרה, ִהיא ַהָחְכָמה, ּוְלִהְתּבֹוֵנן ּבָ י ִלְדרֹוׁש. ּבַ י ֶאת ִלּבִ ְוָנַתּתִ

ים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת  ֵני ָהָאָדם, "ֶאת ַהַחּיִ רּוְך־הּוא ִלְפֵני ּבְ דֹוׁש־ּבָ ר ָנַתן ַהּקָ הּוא ָהִעְנָין ָהַרע ֲאׁשֶ ּה ׁשֶ ֶמׁש, ּוִבינֹוִתי ּבָ ֶ ַהּשׁ

ָבִרים ל, טו(: ִעְנַין ָרע. ִמְנָהג ָרע ָלֶהם: ַלֲענֹות ּבֹו. ְלִהְתַנֵהג ּבֹו. ִעְנַין. ֵיׁש ְלַפְתרֹו ְלׁשֹון ָמעֹון ְוִדיָרה,  ֶות ְוֶאת ָהָרע" )ּדְ ַהּמָ

ָבה, ְוֵכן "ַלֲענֹות ּבֹו": ָנַתן ֱאלִֹהים. ֵהִניַח ִלְפֵניֶהם: ְוֵיׁש ְלַפְתרֹו ְלׁשֹון ִעּיּון ּוַמְחׁשָ

ַהָּׁשֶ֑מׁש  ַּתַ֣חת  ַּנֲֽעׂ֖שּו  ֶׁשֽ ים  ֲעִׂש֔ ַּמֽ ֶאת־ָּכל־ַהֽ ָרִא֙יִתי֙  }יד{ 

ֶבל ּוְר֥עּות ֽרּוַח: ל ֶה֖ ְוִהֵּנ֥ה ַהֹּכ֛
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַעְלָמא ָהֵדין, ְוָהא ּכֹוָלא ַהְבלּו ּוְתִבירּות  ּבְ א  ְמׁשָ חֹות ׁשִ ִאְתֲעִבידּו ּתְ ּדְ א  ֵני ֱאָנׁשָ ּבְ ל עּוָבֵדי  ֲחֵזיִתי ָית ּכָ

רּוָחא:

"י - - ַרׁשִ

ֵאב ֵלב: א ִליֵדי ּכְ ה, ּבָ ֲעׂשֶ ְעָיהּו ח, ט(, רּוַח, טלנ"ש. סֹוף ַהּמַ ים ָוֹחּתּו" )ְיׁשַ מֹו "רֹעּו ַעּמִ ֶבר רּוַח, ּכְ ּוְרעּות רּוַח. ׁשֵ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַחת  ּתַ ֲעׂשּו  ַנּ ֶשׁ ר  ֲאׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ָרִאיִתי 

י  ל ָאָדם ִלְזּכֹות ְלַחּיֵ ְכִלית ׁשֶ ר ַהּתַ ֶמׁש ְוגֹו'. ִעּקַ ַהׁשָ

ם  ָ ּשׁ ַמן ׁשֶ ִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ הּוא ּבְ א ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ

ה  ּזֶ ַמן ׁשֶ הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ַרְך ׁשֶ יִרין ֶאת ה' ִיְתּבָ ַמּכִ

ִביל  ׁשְ ּבִ ְצֹות ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ל ּכָ ְכִלית ׁשֶ ר ַהּתַ ִעּקַ

ֵלמּות  ׁשְ ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  זֹאת  ְוָכל  ָהָאָדם  ִנְבָרא  ֶזה 

ַמן ְלַגְמֵרי.  ל ַהּזְ ּטֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתּבַ י ׁשֶ ַעת ָהֲאִמּתִ ַהּדַ

ּוְלַהֲעִביר  ַלְחּתְֹך  ִהיא  ׁשֶ ִמיָלה  ִמְצַות  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמֲעִביִרין  ִרית ׁשֶ ַחְפָיא ַעל ּבְ ָהָעְרָלה ּדְ

ּמּוָבא  ּכַ ַהּמַֹח,  ַעל  ַהחֹוָפה  טּות  ְ ְוַהּשׁ ִסילּות  ַהּכְ

ַמֲעִביִרין  ּוְפִריָעה  ִמיָלה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ּבְ

ָתא  ַרּבְ רֹוִמי  ִאּנּון  ּדְ ֵעיִנין  ַעל  ָין  ְמַכּסְ ּדִ ָהֲעָנִנין 

ֵהם  ׁשֶ ָהֵעיַנִים  ַעל  ים  ְמַכּסִ ֶשׁ ]ָהֲעָנִנים  ְזִעיְרָתא  ְורֹוִמי 

ַעל  ָין  ְמַכּסְ ּדִ ַוֲעָנִנין  ה[.  ַטּנָ ַהּקְ ְורֹוִמי  דֹוָלה  ַהּגְ רֹוִמי 

ִרי ַהחֹוִפין  ִלּפֹות ַהּקֹוְדִמין ַלּפְ ִחיַנת ַהּקְ ֵעיִנין, ֵהם ּבְ

ר  ְוֶהְעּדֵ ִסילּות  ַהּכְ ל  ּכָ ִכין  ִנְמׁשָ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ַהּמַֹח  ַעל 

ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ

ְבִחיַנת  ה ַהּכֹל הּוא ּבִ ֲאֹות ּוְרִדיַפת ָהעֹוָלם ַהּזֶ ַהּתַ



כט

ת ֶרק אְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִלין  ּטְ ִנְתּבַ ם  ׁשָ ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  י  ּכִ ַמן,  ַהּזְ ַחת  ּתַ

ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ֲאֹות  ְלַהּתַ ֲאִחיָזה  ְוֵאין  ֲאֹות  ַהּתַ ל  ּכָ

ְבִחיַנת  י ִאם ּבִ ַרְך ּכִ ּוְמִניעֹות ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ַעת  ַהּדַ ר  ֵמֶהְעּדֵ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ַחת  ּתַ

ָכל ֵסֶפר קֶֹהֶלת, "ֲהֵבל  ּבְ ר  ּגָ ּתִ זֹאת קֹוֵרא קֶֹהֶלת 

ְתרֹון  ּיִ )קֶֹהֶלת א, ב( "ַמה  ְוכּו'  ָאַמר קֶֹהֶלת"  ֲהָבִלים 

ֶמׁש" )קֶֹהֶלת א,  ָ ַחת ַהּשׁ ֲעֹמל ּתַ ּיַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ָלָאָדם ּבְ

ַחת  ֲעׂשּו ּתַ ַנּ ר ֶשׁ ים ֲאׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ג(, "ָרִאיִתי ֶאת ּכָ

ה.  ה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח" ְוֵכן ַהְרּבֵ ֶמׁש ְוִהּנֵ ַהׁשֶ

ָהַרע  ה  ֲעׂשֶ ְוַהּמַ רּוַח  ּוְרעּות  ַהֲהָבִלים  ל  ּכָ י  ּכִ

ַחת  ּתַ ַהְינּו  ּדְ ְיָקא,  ּדַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ַנֲעׂשֶ ַהּכֹל 

ָאָדם  ֵאין  ן  ְוַעל־ּכֵ ַעת  ַהּדַ ר  ֵמֶהְעּדֵ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ

טּות,  ׁשְ רּוַח  ּבֹו  ִנְכַנס  ן  ִאם־ּכֵ א  ֶאּלָ ֲעֵבָרה  עֹוֵבר 

ַעת  ַהּדַ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ג(.  )סֹוָטה  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ן הּוא ָסמּוְך יֹוֵתר  ְעּתֹו ּכֵ ֵלמּות ּדַ ֵלם ְוָאז ְלִפי ׁשְ ׁשָ

ֲאָוה  ּתַ ׁשּום  ֵאין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  ִלְבִחיַנת 

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ל  ׁשֶ ַרע  ה  ּוַמֲעׂשֶ ֶהֶבל  ׁשּום  ְולֹא 

ָהָעְרָלה  ַלְחּתְֹך  ִמיָלה  ִמְצַות  ר  ִעּקַ ְוֶזה  ַמן.  ְוַהּזְ

ִסילּות  ַהּכְ ְלַהֲעִביר  ֵדי  ּכְ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִהוא  ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי  הּוא  ַעת  ַהּדַ ּקּון  ּתִ י  ּכִ ַהּמַֹח,  ַעל  ַהחֹוָפה 

א  א ְוִאּמָ יסֹוָדא ַעד ַאּבָ י ִסּלּוָקא ּדִ ִרית, ּכִ ּקּון ַהּבְ ּתִ

דּוַע[: ִלּקּוֵטי  ּיָ א ּכַ א ְוִאּמָ סֹוד ַעד ַאּבָ ת ַהּיְ י ֲעִלּיַ דּוַע ]ּכִ ּיָ ּכַ

ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ִמיָלה ד, אֹות ב.

א־יּוַכ֥ל ְלִהָּמֽנֹות: ֹֽ ן ְוֶחְס֖רֹון ל א־יּוַכ֣ל ִלְתֹק֑ ֹֽ }טו{ ְמֻעָּו֖ת ל

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַתר  ָקָנא ּבָ א, ֵלית ֵליּה ְרׁשּו ְלִאיּתַ ְתיּוְבּתָ ר ּבִ הֹון ְוָלא ֲהּדַ ַעְלָמא ָהֵדין, ּוִמית ּבְ ְסִריָבן אֹוְרָחֵתיּה ּבְ ַבר ּדִ ּגְ

א  יַקּיָ ַתר מֹוֵתיּה ֵלית ֵליּה ְרׁשּו ְלִאְתְמָנָאה ִעם ַצּדִ ַחּיֹוִהי, ּבָ א ּבְ יר ִמן אֹוָרְיָתא ּוִפקּוַדּיָ מֹוֵתיּה, ּוְגַבר ַחִסּ

ֵעֶדן: ָתא ּדְ ִגּנְ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

א ַעל  ְרׁשּו )ֲחִגיָגה ט.( ַעל ַהּבָ ת. ְוַרּבֹוֵתינּו ּפֵ ּבָ ׁשַ ת, יֹאַכל ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַרח ּבְ ּטָ ֶ ת. ִמי ּשׁ ּמֵ ֶ יו, לֹא יּוַכל ִלְתקֹן ִמּשׁ ַחּיָ ת. ּבְ ְמֻעּוָ

יּוַכל  ְוֶחְסרֹון לֹא  ת:  ְוִנְתַעּוֵ תֹו  ִחּלָ ִמּתְ ר  ָיׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ִמן  ַהּפֹוֵרׁש  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ַעל  ַמְמֵזר, אֹו  ְוהֹוִליד  ָהֶעְרָוה 

ָכָרם: ִקּבּול ׂשְ ֶהם ּבְ נֹות ִעּמָ ִרים, לֹא יּוַכל ְלִהּמָ ׁשֵ ְנָין ַהּכְ ר ַעְצמֹו ִמּמִ ִחּסֵ נֹות. ֶזה ׁשֶ ְלִהּמָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

יּוַכל  לֹא  רֹון  ְוֶחּסְ ִלְתקֹן  יּוַכל  לֹא  ת  ְמֻעּוָ

ֲעָמֵלק  ת  ְקִלּפַ ֶנֶגד  רּות  ּבְ ַהִהְתּגַ ר  ִעּקַ נֹות.  ְלִהּמָ

ַהֲהָסתֹות  ל  ּכָ ַלל  ּכְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ַלל  ּכְ הּוא  ׁשֶ

ֶצר ָהָרע ְוֵחילֹוָתיו הּוא  ל ַהּיֵ ִחּיֹות ׁשֶ ּתּוִיים ְוַהּדְ ְוַהּפִ

ה  ֹמשֶׁ ְיֵדי  ֲהָרַמת  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָהְרָמִזים  ַעל־ְיֵדי 

ָהעֹוֵסק  י  ָהֲאִמּתִ ָהרֹוֶעה  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ הּוא  ׁשֶ

"ל.  ְוַכּנַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְדֵחי  ץ  ְלַקּבֵ ִמיד  ּתָ

ְוִרְבבֹות  ֲאָלִפים  ִעם  ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ

ַעְמקּות  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָיִבין  ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְנָפׁשֹות 

י ִאם ַעל־ ק ְוכּו'. ּכִ ָחְכָמתֹו ְלָעְמָקּה ֵאיְך ְלִהְתַחּזֵ

ז  ַרּמֵ ּמְ ׁשֶ ְרָמִזים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָיַדִים  ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי 

ָכל ַמה  ְך ּבְ ָצם ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְוֵכן ַאַחר־ּכָ ָלֶהם ּוְמַקּבְ

יו  ל ְיֵמי ַחּיָ ְפָרִטּיּות ּכָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ּשׁ

ֵאר  ָ ק ִלּשׁ ְתַחּזֵ ּיִ ָצִריְך ָלׂשּום ִלּבֹו ֵהיֵטב ְלָהְרָמִזים ׁשֶ

ֵאיְך  ֵמֶהם  ַעְצמֹו  ֵרד  ִיּפָ ְולֹא  ּבּוץ  ַהּקִ תֹוְך  ּבְ ָקבּוַע 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֵמאֹוָתן  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

יּוַכל  רֹון לֹא  ְוֶחּסְ ִלְתקֹן  יּוַכל  ת לֹא  "ְמֻעּוָ ֲעֵליֶהם 

ֶזה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  נֹות".  ְלִהּמָ

ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ְוכּו',  ִמְצָוה  ִלְדַבר  ֲחֵבָריו  ְמנּו  ּנִ ׁשֶ

ִחיַנת  הּו ּבְ ּזֶ לֹום ׁשֶ ּלֹא ַיֲחלֹק ֲעֵליֶהם ַחס ְוׁשָ ן ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

"ְוָדל  יט(  יח,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  עֹוז"  ְרַית  ִמּקִ ע  ִנְפׁשָ "ָאח 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה נֹוֵפל  ֵלי יט, ד( ְוכּו'. ׁשֶ ֵרד" )ִמׁשְ ֵמֵרֵעהּו ִיּפָ



ל

ת ֶרק אְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ל  ַלל ּכָ ר ּכְ ה ִעּקַ ּזֶ ֵפרּוָדא ׁשֶ לֹום ְלָעְלָמא ּדְ ַחס ְוׁשָ

ָלל  תֹוְך ַהּכְ הּוא ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ דּוַע. ֲאָבל ּכָ ּיָ ָגִמים ּכַ ַהּפְ

ְלעֹוָלם:  ְקָוה  ּתִ לֹו  ֵיׁש  י  ָהֲאִמּתִ ָהרֹוֶעה  ץ  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ

רֹות, אֹות פח. ת ַהּפֵ ְרּכַ ים ב. ּבִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

נֹות.  רֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ ת לֹא יּוַכל ִלְתקֹן ְוִחּסָ ְמֻעּוָ

ים, ְלהֹוִליְך  ּיִ ים ֲאִמּתִ ִדים רֹוִצים ִלְמנַֹע ֵמַחּיִ ְתַנּגְ ַהּמִ

ר  ֵעיֵניֶהם, ֲאׁשֶ ּבְ ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ָהָאָדם ַחס 

ִלְמנַֹע  ֵהם רֹוִצים  ֶ ּשׁ י ַמה  ּכִ ָמֶות.  ְרֵכי  ּדַ ַאֲחִריָתּה 

רֹוִצים  י  ּכִ ֵעיַנִים,  ּבָ רֹוִאים  י  ֲאִמּתִ ִמּטֹוב  ֶכף  ּתֵ

ל ֶאָחד  ר יֹוֵדַע ּכָ ֲאׁשֶ ה ְוכּו', ּכַ ִלְמנַֹע ִמּתֹוָרה ּוְתִפּלָ

ה אֹוָתנּו  ה ְמַזּכֶ ה ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ַנְפׁשֹו ּבְ ּבְ

ְוכּו',  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוְדָרָכיו  ָבָריו  ּדְ ַעל־ְיֵדי  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ים. ַאְך לֹא ֶזה  פֹוֵרׁש ִמן ַהַחּיִ ּנּו ּכְ ְוָכל ַהּפֹוֵרׁש ִמּמֶ

י ִאם רֹוֶצה ַלֲעקֹר ַחס  ָבר, ּכִ ַעל ּדָ ַנת ַהּבַ ּוָ ְלַבד ּכַ ּבִ

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרָכיו  ִמּדְ ַהּפֹוֵרׁש  ֶאת  ְלַגְמֵרי  לֹום  ְוׁשָ

ל  ְוַהֶהְבּדֵ ַהֶהְפֵרׁש  עֶֹצם  ֵעיַנִים  ּבָ רֹוִאים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

נּו,  ֵמִאּתָ ְרׁשּו  ּפֵ ר  ַלֲאׁשֶ ם  ָעְמּדָ ַעל  ָאִרים  ׁשְ ַהּנִ ין  ּבֵ

הּוא  ַאְך  דּו,  ִאּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ַעְצָמם  ּבְ מֹוִדים  ה  ְוַהְרּבֵ

ִלְתקֹן  יּוַכל  לֹא  ת  ּוְמֻעּוָ חֹוֶזֶרת,  ֵאיָנּה  ׁשֶ ֲאֵבָדה 

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ּדָ מֹו ׁשֶ נֹות, ּכְ רֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ ְוֶחּסְ

ְמנּו ֲחֵבָריו ִלְדָבִרים  ּנִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֲחִגיָגה ט( 'ֶזה ׁשֶ

ה ִעם  רּו ַהְרּבֵ ֶהם'. ּוְתַדּבְ ה ְולֹא ִנְמָנה ִעּמָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

ם ֵהיֵטב ִלְדָבִרים  ִלּבָ ימּו  ׂשִ ּיָ ׁשֶ ַהְמקָֹרִבים ֵמָחָדׁש, 

ְקָצת,  ְלַהְתִחיל  ָרצּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ה.  ֵאּלֶ

ַעל־ ְמִניעֹות,  ה  ּמָ ּכַ ְברּו  ְוׁשָ ְזיֹונֹות  ּבִ ָסְבלּו  ּוְכָבר 

יֹאְבדּו  ּלֹא  ׁשֶ ָקם,  ְלַחּזְ ֲעֵליֶהם  ְלַרֵחם  ְצִריִכים  ן  ּכֵ

ים  ים, ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ לֹום, ַחּיִ ם ַחס ְוׁשָ ַעל ִעְסֵקי ִחּנָ

ים ְוכּו': ָעִלים ִלְתרּוָפה, סג. ִנְצִחּיִ

ְלִּתי  ִהְגַּד֤ ה  ִהֵּנ֨ י  ֲאִנ֗ ר  ֵלאֹמ֔ ִעם־ִלִּבי֙  ֲאִנ֤י  ְרִּתי  ִּדַּב֨ }טז{ 

ה ַע֛ל ָּכל־ֲאֶׁשר־ָהָי֥ה ְלָפַנ֖י ַעל־ְיֽרּוָׁשָלִ֑ם  ְוהֹוַסְ֙פִּתי֙ ָחְכָמ֔
ַעת: ה ָוָדֽ ה ָחְכָמ֥ ה ַהְרֵּב֖ י ָרָא֥ ְוִלִּב֛

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֲהוּו ֳקָדַמי  א ּדַ יַמּיָ ל ַחּכִ יִתי ְואֹוֵסיִפית ָחְכְמָתא ַעל ּכָ י ְלֵמיַמר, ֲאָנא ָהא ַאְסּגִ ַהְרהּור ִלּבִ יִלית ֲאָנא ּבְ ַמּלֵ

ָעא: י ֲחָזא ְסִגיאּות ָחְכְמָתא ּוַמְנּדְ ַלם, ְוִלּבִ ירּוׁשְ ּבִ

"י - - ַרׁשִ

ה  ה ּזֹו, "ֲאִני ִהּנֵ ָאבֹוא ִליֵדי ִמּדָ י ֵלאֹמר, ִמי יֹאַמר ָעַלי ׁשֶ י ִמְגדּוָלִתי, ֲאִני נֹוֵתן ִלּבִ ַרְדּתִ ּיָ ו ׁשֶ י. ַעְכׁשָ י ֲאִני ִעם ִלּבִ ְרּתִ ּבַ ּדִ

י ְוגֹו'": ְלּתִ ִהְגּדַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

אֹור,  ִחיַנת  ּבְ ֱאמּוָנה  ָחְכָמה.  ה  ַהְרֵבּ ָרָאה  י  ְוִלּבִ

ג(.  צב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ילֹות"  ּלֵ ּבַ "ֶוֱאמּוָנְתָך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַהּתֹוָרה,  ָחְכמֹות  ּבְ ָחְכָמה  י  ַעל־ּפִ ִהיא  ׁשֶ ֶוֱאמּוָנה 

ֲהַגם  ֱאמּוָנה,  לֹו  ֵיׁש  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה'  ֶאת  יג  ּוַמּשִׂ

ֵהא  ּיְ ר ֱאמּוָנה הּוא ׁשֶ ל זֹאת ִעּקַ הּוא טֹוב, ִעם ּכָ ׁשֶ

לֹא אֹות ּומֹוֵפת ְוָחְכָמה,  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַמֲאִמין ּבְ

מֹו  ֵלמּות ּוְבִחיַנת אֹור, ּכְ ׁשְ ר ֱאמּוָנה ּבִ ְוֶזה הּוא ִעּקַ

ָחָכם  ְוֵיׁש  "ל.  ּנַ ּכַ ילֹות"  ּלֵ ּבַ "ֶוֱאמּוָנְתָך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ

לֹו  ְוֵאין  ַהּתֹוָרה,  ָחְכמֹות  ּבְ ֲאִפּלּו  ָחָכם  הּוא  ׁשֶ

ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  ְוֵאּלּו  ה'.  ּבַ ֱאמּוָנה 

ַהְינּו  ּדְ ית,  ֲאִמּתִ ָחְכָמה  י  ּכִ ָרֲאָתן.  ֲעֵלי  ּבַ ִנְקָרִאים 

י  "ְוִלּבִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְרִאּיָ ִנְקָרא  ֱאמּוָנה,  ִעם 

ַהֲחָכִמים  ֶזה  ת  ּוְלֻעּמַ ְוכּו'.  ָחְכָמה"  ה  ַהְרֵבּ ָרָאה 

ּוְכמֹו  ָרֲאָתן,  ֲעֵלי  ּבַ ִנְקָרִאים  ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ

ׁש ָלֶהם  ּיֵ ֹמחֹו )ַהְינּו ׁשֶ ֶרץ ּבְ ׁש ָלֶהם ׁשֶ ּיֵ "י ׁשֶ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ׁשֶ

ים  ְלַהְרִחיק ֵמֲאָנׁשִ ּוְצִריִכין  ֹמָחם(.  ּבְ ּוְכִפיָרה  ֻטְמָאה 
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כּוָנָתם,  ְ ֲעֵלי ָרֲאָתן, ֲאִפּלּו ִמּשׁ ִחיַנת ּבַ ֵהם ּבְ ֵאּלּו ׁשֶ

ּפֹל ְלַתֲאַות  ּיִ ר ׁשֶ ׁשֵ יק ְלָאָדם ּכָ יֶהם ַמּזִ י ַהֶהֶבל ּפִ ּכִ

ַעת  ִחיַנת ּדַ ה הּוא ַעל־ְיֵדי ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ִזּוּוג ּדִ י  ִנאּוף. ּכִ

ית ד, כה(. ְוֵאּלּו  ֵראׁשִ ַדע ָאָדם" ְוכּו' )ּבְ תּוב: "ַוּיֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ם ְמֻקְלָקל ּוָפגּום, ְוֵיׁש ָלֶהם  ְעּתָ ּדַ ֲעֵלי ָרֲאָתן ׁשֶ ַהּבַ

ן  ה, ְוַעל־ּכֵ ִלּפָ ּקְ ן ִזּוּוָגם ֶנֱאָחז ּבַ ֹמָחם, ַעל־ּכֵ ֶרץ ּבְ ׁשֶ

י ָחְכַמת ֱאֶמת  ֵעיַנִים(. ּכִ לּוי ּבָ י ִנאּוף ּתָ ֵהם נֹוֲאִפים )ּכִ

ִחיַנת ֵעיַנִים, ַעל ֵאּלּו  "ל, ּבְ ּנַ ה ּכַ ִחיַנת ְרִאּיָ ִהיא ּבְ ׁשֶ

י ְלֵעיָני" ְוכּו' )ִאּיֹוב לא,  ַרּתִ ִרית ּכָ ַהֲחָכִמים ֶנֱאַמר "ּבְ

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ְוֶזה  ֲעֵלי ָרֲאָתן ֵהם נֹוֲאִפים.  ַהּבַ א(. ֲאָבל 

ֶזהּו   - ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  'ְולֹא  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו 

י ֶזה  ָרכֹות יב(. ּכִ ִמינּות, ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם - ֶזהּו ִנאּוף' )ּבְ

"ל. ְוַעל־ְיֵדי ָחְכָמה ִעם ֱאמּוָנה ִנּצֹול  ּנַ ֶזה ּכַ לּוי ּבָ ּתָ

יחֹות ָהַר"ן, קו. "ל: ׂשִ ּנַ ּכַ

ַעת הֹוֵל֖לֹות ְוִׂשְכ֑לּות  ה ְוַד֥ }יז{ ָוֶאְּתָנ֤ה ִלִּבי֙ ָלַדַ֣עת ָחְכָמ֔

ְעִּתי ֶׁשַּגם־ֶז֥ה ֖הּוא ַרְע֥יֹון ֽרּוַח: ָיַד֕
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ין הּוא  ַאף ּדֵ ע ּדְ ַחִנית ְלִמּדַ ָעא ְוסּוְכְלָתנּו, ּבְ ַמְלכּוָתא ּוַמְנּדְ ע ָחְכְמָתא ְוחּוְלחּוְלָתא ּדְ י ְלִמְנּדַ ִויַהִבית ְלּבִ

ח ַיְתהֹון: ּכַ ַדל ְלִמׁשְ ּתַ ִמׁשְ ִבירּות רּוָחא ִלְגַבר ּדְ ּתְ

"י - - ַרׁשִ

ֲעמּום ְוֵטרּוף  ְכלּות: הֹוֵללֹות. ׁשִ י, ָלַדַעת ֶאת ִטיב ַהָחְכָמה ַמה סֹוָפה, ְוֶאת ִטיב ַההֹוֵללּות ְוַהּסִ ו ֶאת ִלּבִ ָנה. ַעְכׁשָ ָוֶאּתְ

ֶבר  ם ַהָחְכָמה ֵיׁש ּבֹו ׁשֵ ּגַ ה, ׁשֶ י. ַעּתָ טּות: ָיַדְעּתִ ְכלּות. ׁשְ ְעָיהּו א, כב(. ְוׂשִ ִים" )ְיׁשַ ּמָ מֹו "ָמהּול ּבַ ַעת, ְלׁשֹון ִעְרּבּוב, ּכְ ַהּדַ

רּוְך־הּוא. ֲאִני  דֹוׁש־ּבָ ַעס ְלַהּקָ רֹב ַהָחְכָמה ָאָדם סֹוֵמְך ַעל רֹב ָחְכָמתֹו ְוֵאינֹו ִמְתַרֵחק ִמן ָהִאּסּור, ּוָבא רֹוב ּכַ י ּבְ רּוַח, ּכִ

ים ְולֹא ָיסּורּו ְלָבִבי,  ָנׁשִ ה  י ַאְרֶבּ יבֹוִתי. ֲאִני ָאַמְרּתִ ּוַבּסֹוף ֲהׁשִ יב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה,  ה סּוִסים ְולֹא ָאׁשִ י ַאְרֶבּ ָאַמְרּתִ

ָבִרים,  ה ּדְ ּמָ ה ּכַ ַעל רֹב ָחְכָמתֹו הּוא ָסַמְך ְוָעׂשָ יו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו" )ְמָלִכים־א יא, ד(. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ב ָעַלי "ָנׁשָ ַוֲהֵרי ִנְכּתַ

ֵלי ל, א(: ֶבר ְלִאיִתיֵאל ְלִאיִתיֵאל ְוֻאָכל" )ִמׁשְ ֱאַמר "ְנֻאם ַהּגֶ ּנֶ ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַמה  ה  ַנֲעׂשָ ְדמּו,  ּקָ ׁשֶ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ רּוַח.  ַרְעיֹון 

ָויֹום  ָכל יֹום  ּבְ ְפָרִטּיּות  ּבִ ל ָהָאָדם  ּכָ ה ִעם  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ

ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ָצַעק  ֶזה  ְוַעל  יו.  ַחּיָ ִמיֵמי 

ה  ֲעׂשָ ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָעַלי  "ַרע  קֶֹהֶלת  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ

ַעק ְמֹאד  ּצָ ה ׁשֶ ֶמׁש" )קֶֹהֶלת ב, יז(. ְוֵכן ַהְרּבֵ ָ ַחת ַהּשׁ ּתַ

ּוִבְפָרט ַעל  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַעל 

ְוָהַרְעיֹוִנים  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵהם  ׁשֶ רּוַח",  ָה"ַרְעיֹון 

ֵהם  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִבים  ַהְמַסּבְ ים  ְוָהֲעֻקּמִ ָהָרִעים 

ּוַמה  יא(.  לח,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ְסַחְרַחר"  י  "ִלּבִ ִחיַנת  ּבְ

ם  ּגַ ָעַבר ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ַרק ְמִביִנים ֵמָרחֹוק ׁשֶ ֶ ּשׁ

לּות  ַהּגָ ִמְתָאֵרְך  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָהָיה,  ֶ ּשׁ ָהָיה ַמה  ָאז 

ה  ַעּתָ ּוִבְפָרט  ְלַאְרֵצנּו.  ְבנּו  ׁשַ לֹא  ַוֲעַדִין  ְך,  ל־ּכָ ּכָ

ר  ה ָעֵלינּו ָנַפל חֹוַבת ַהּיֹום.ְוַכֲאׁשֶ י ַעּתָ ה, ּכִ ּדֹור ַהּזֶ ּבַ

ִדְבֵרי  בָֹאר ּבְ ּמְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ֶזה ׁשֶ ה ּבָ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ ּכְ

ָהָאָדם  ּבְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּוְבָכל ַהּסְ

י  ל ָהעֹוָלמֹות, לֹא ֶנֱאַמר ּכִ לּוִיים ּכָ ֶזה ָהעֹוָלם ּתְ ּבְ ׁשֶ

ָכל ּדֹור  ֶזה ָהעֹוָלם ּבְ ים ּבְ ֵני ָהָאָדם ַהַחּיִ ִאם ַעל ּבְ

ּוְלֵהֶפְך  ּקּוֵני ָהעֹוָלמֹות  ּתִ ל  ּכָ ה  ַעּתָ ן  ְוַעל־ּכֵ ָודֹור. 

י ּוְבָך ּוְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  לּוי ּבִ לֹום ַהּכֹל ּתָ ַחס ְוׁשָ

ִתים  י "לֹא ַהּמֵ ֵני ָהֲאָדָמה. ּכִ ר עֹוֶדּנּו ַחי ַעל ּפְ ֲאׁשֶ

י"  ָחְפׁשִ ִתים  ּוַב"ּמֵ יז(,  קטו,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ָיּה"  ְיַהְללּו 

ִתיב: ָעִלים ִלְתרּוָפה. תכט. ּכְ
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יף  יֹוִס֥ ַעת  ַּד֖ יף  ְויֹוִס֥ ָרב־ָּכַ֑עס  ה  ָחְכָמ֖ ב  ְּבֹר֥ י  ִּכ֛ }יח{ 

ַמְכֽאֹוב:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָעא ִוימּות  ְיָי, ּוְדמֹוֵסף ַמְנּדְ י ְרַגז ֳקָדם  א ַמְסּגֵ ְתיּוְבּתָ ּבִ ד ֵיחּוב ְוָלא ְיתּוב  י ָחְכְמָתא ּכַ ַמְסּגֵ ּדְ ַבר  ּגְ ֲארּום 

א ְלָקִריבֹוי: ֵאיב ִלּבָ ַטְליּוֵתיּה, מֹוֵסף ּכְ ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַכת  ַהְמׁשָ ר  ִעּקַ ַעס.  ּכָ רֹב  ָחְכָמה  רֹב  ּבְ י  ּכִ

ְוַהָחְכמֹות  ַהּמִֹחין  ל  ּכָ י  ּכִ ָהֵעצֹות,  ֵהם  ַהּמִֹחין 

ֵעצֹות  ָיָדם  ַעל  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ִאם  ָהָאָדם  ֹיג  ּשִ ּמַ ׁשֶ

ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרִאים  ֵאיָנם  ַהּבֹוֵרא,  ַלֲעבֹוַדת  ּיֹות  ֲאִמּתִ

ֶנֱאַמר,  ֵאּלּו  ּכָ ָחְכמֹות  ְוַעל  ַלל,  ּכְ ְוָחְכמֹות  ֹמִחין 

י(,  מז,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ׁשֹוְבָבֶתְך"  ִהיא  ְך  ְוַדְעּתֵ "ָחְכָמֵתְך 

ְוכּו',  ַעס"  ּכָ רֹב  ָחְכָמה  רֹב  ּבְ י  "ּכִ ֶנֱאַמר,  ֶזה  ְוַעל 

י  ָחְכָמתֹו ְוכּו' ּכִ ל ָחָכם ּבְ תּוב, "ַאל ִיְתַהּלֵ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ל ְוָידֹוַע אֹוִתי"  ל ַהְשֹּכֵ ְתַהּלֵ ל ַהּמִ זֹאת ִיְתַהּלֵ ִאם ּבְ

ּזֹוִכין ַעל  ׁשֶ ר ַהָחְכָמה ּכְ ִעּקַ ְוכּו' )ִיְרְמָיהּו ט, כב-כג(, ׁשֶ

ה  ּזֶ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ְוֵליַדע אֹותֹו  יל  ְלַהְשֹּכִ ְלֵעצֹות  ָיָדּה 

ם  ׁשֵ ְקֵראת ּבְ ּנִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָלִלּיּות ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ִחיַנת ּכְ ּבְ

חּוִמין ה,  ּתְ ְוֵערּוֵבי  חּוִמין  ּתְ ים ג.  ַחּיִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  ֵעצֹות: 

אֹות טו.

ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ע  ּדַ ַמְכאֹוב.  יֹוִסיף  ַעת  ּדַ יֹוִסיף 

ים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  ין ּבֹו ֳחָלִאים ֲחָדׁשִ ׁשִ ָודֹור ִנְתַחּדְ

ַהְינּו  ַמְכאֹוב".  יֹוִסיף  ַעת  ּדַ "יֹוִסיף  ְבִחיַנת:  ּבִ

ַעת  ַהּדַ ִנּתֹוֵסף  ְמֻאָחר  א  ּבָ ׁשֶ ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ִאים ַעל ָחְכמֹות  ָכל ּדֹור ּבָ י ּבְ ל ַהִפילֹוסֹוְפָיא, ּכִ ׁשֶ

ׁשּו  ְתַחּדְ ּנִ ׁשֶ ַמְכאֹוב,  יֹוִסיף  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲחָדׁשֹות. 

יחֹות  ׂשִ יֵלנּו:  ַיּצִ ִלְצָלן. ה'  ַרֲחָמָנא  ים  ֲחָדׁשִ חֹוָלִאים 

ָהַר"ן, רצא.

ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ע,  ּדַ ַמְכאֹוב.  יֹוִסיף  ַעת  ּדַ יֹוִסיף 

לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  דֹול,  ּגָ יק  ַצּדִ ֲאִפּלּו  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ

דֹוָלה,  ְעּתֹו יֹוֵתר ּגְ ּדַ ָכל יֹום, ְוַגם ִמי ׁשֶ ֵאיֶזה ַצַער ּבְ

ַעת יֹוִסיף  ְבִחיַנת: "יֹוִסיף ּדַ ּבִ יֹוֵתר,  ּבְ דֹול  ּגָ ַצֲערֹו 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ָקה הּוא ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלה ּבִ ַמְכאֹוב". ְוַהַהְמּתָ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלה ּבִ ַמִים, ַהְינּו, ׁשֶ ּוְבִיְרַאת־ׁשָ

ַער  ַהּצַ ר  ּבֵ ִיְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ָקה,  ַהְמּתָ ה  ַנֲעׂשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ל ִמן  ְלׁשֵ ּתַ ּלֹא ִיְהֶיה ִנׁשְ לֹום, ְוַגם ׁשֶ יֹוֵתר, ַחס ְוׁשָ ּבְ

ְטָרא־ ַהּסִ ֶאל  לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַער,  ַהּצַ

לֹום. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה,  ה, ַחס ְוׁשָ ין ָקׁשֶ ִהיא ּדִ ָאֳחָרא, ׁשֶ

ה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעׂשֶ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלה ּבִ

ְבִחיַנת  ה ּבִ ה ַהּפֶ "ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעׂשֶ ּנַ ָקה ּכַ ַהַהְמּתָ

ְוכּו'  ָלָאָדם"  ה  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ְבִחיַנת  ּבִ ָאָדם,  קֹוַמת 

ִלְבִחיַנת  ה  ַהּפֶ ים  ּוֵמׂשִ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ַהְינּו  יא(,  ד,  מֹות  )ׁשְ

ַחס  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלתֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ָאָדם.  קֹוַמת 

ׁש, ֲאָבל  ַעל־ַחי ַמּמָ ִחיַנת ּבַ יו הּוא ּבְ לֹום, ֲאַזי ּפִ ְוׁשָ

ְלָאָדם,  ה  ַהּפֶ ֶאת  ים  ֵמׂשִ ֲאַזי  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוֵכל  ׁשֶ ּכְ

י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ָאָדם  קֹוַמת  ִחיַנת  ּבְ ה  ֵמַהּפֶ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ

ֲאִכיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ ָלָאָדם  ָאה  ּבָ ִהיא  ְרָאה  ַהּיִ ר  ִעּקָ

י ֲהלֹם" ְוכּו' )רּות  ְבִחיַנת "ְלֵעת ָהֹאֶכל ּגֹשִׁ ְיָקא, ּבִ ּדַ

ִהיא  א ַמְלכּות' )ְזָבִחים קב(, ׁשֶ ב, יד( – 'ֵאין ֲהלֹם ֶאּלָ

ל  ָאְמרּו 'ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה ׁשֶ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ִיְרָאה, ּכְ ּבְ

ֲאַזי  ַעת ֲאִכיָלה  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ִנְמָצא  ֶרק ג(.  ּפֶ )ָאבֹות  ַמְלכּות' 

ץ –  ֲאָמר 'ַוְיִהי ִמּקֵ ּמַ ְרָאה ְלָהָאָדם )ְוַכְמבָֹאר ּבַ ָאה ַהּיִ ּבָ

ֶכת  ְרָנָסה ִנְמׁשֶ ר ָהֲאִכיָלה ְוַהּפַ ִעּקָ י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם', ׁשֶ ּכִ

ם ֵהיֵטב(.  ן ׁשָ ַעּיֵ ִיְרָאה,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ִחיַנת ַמְלכּות, ׁשֶ ִמּבְ

ַעְצמֹו  ַעל  יְך  ּוַמְמׁשִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוֵכל  ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ

אֹוֵכל  ַהְינּו ׁשֶ ַעת ֲאִכיָלה, ּדְ ׁשְ ָאה לֹו ּבִ ְרָאה ַהּבָ ַהּיִ

ֲאַזי  ָראּוי,  ּכָ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַמִים,  ִיְרַאת־ׁשָ ִעם 

ִחיַנת  ִהיא ּבְ ְלכּות, ׁשֶ ִחיַנת ַהּמַ הּוא ַמְכִניס ֶאת ּבְ

ה  ֵמַהּפֶ ה  ַנֲעׂשֶ ַוֲאַזי  ה,  ַהּפֶ ְלתֹוְך  "ל,  ּנַ ּכַ ְרָאה  ַהּיִ



לג

ת ֶרק אְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ה  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ְבִחיַנת:  ּבִ ָאָדם,  קֹוַמת  ִחיַנת  ּבְ

אֹוֵכל  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ יא(  ד,  מֹות  )ׁשְ ְוכּו'  ָלָאָדם" 

ָאה  ַהּבָ ְרָאה  ַהּיִ ֲאַזי  ַמִים,  ּוְבִיְרַאת־ׁשָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

"ל, ִהיא עֹוֶמֶדת ֵמָרחֹוק ְוֵאיָנּה  ּנַ ַעת ֲאִכיָלה ּכַ ׁשְ ּבִ

ּוְבִיְרָאה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוֵכל  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ּבֹו,  ִנְכֶנֶסת 

"ל,  ה ַהּנַ ְרָאה ְקדֹוׁשָ יְך ַעל ַעְצמֹו ַהּיִ ְמׁשִ ּמַ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ

ה  ְוַנֲעׂשֶ ִפיו,  ּבְ ַמְלכּות  ְרָאה  ַהּיִ ִחיַנת  ּבְ ִנְכָנס  ֲאַזי 

ֶזה,  ַכר  ּוִבׂשְ "ל.  ּנַ ּכַ ָאָדם  קֹוַמת  ִחיַנת  ּבְ ה  ֵמַהּפֶ

ה  ֵמַהּפֶ ה  ְועֹוׂשֶ ַמִים  ּוְבִיְרַאת־ׁשָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוֵכל  ׁשֶ

דֹוָלה,  ה יֹוֵתר ּגְ קֹוַמת ָאָדם, ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוֶכה ַלֲעִלּיָ

ה  ְוַנֲעׂשֶ "ל,  ַהּנַ ָאָדם  קֹוַמת  ִחיַנת  ּבְ ה  ְתַעּלֶ ּנִ ׁשֶ

א  ּסֵ מּות ַהּכִ ְבִחיַנת "ְוַעל ּדְ ִחיַנת ָאָדם ָהֶעְליֹון, ּבִ ּבְ

ה  ּזֶ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה" )ְיֶחְזֵקאל א, כו(. ׁשֶ ּכְ

ֶרת  ְמַדּבֶ ִכיָנה  'ׁשְ ִחיַנת:  ּבְ ָהֶעְליֹון,  ָאָדם  ִחיַנת  ּבְ

ח" ְוכּו'  ְפּתָ ָפַתי ּתִ ִחיַנת: "ֲאדָֹני ׂשְ רֹונֹו', ּבְ ִמּתֹוְך ּגְ

ֲאדָֹני,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  יו  ּפִ ְפִתיַחת  ּבִ ׁשֶ יז(,  נא,  ים  ִהּלִ )ּתְ

י  ּכִ ַהְינּו  רֹונֹו'.  ּגְ ִמּתֹוְך  ֶרת  ְמַדּבֶ ִכיָנה  'ׁשְ ִחיַנת  ּבְ

הּוא  ֲאַזי  ָאָדם,  קֹוַמת  ִחיַנת  ּבְ ה  ֵמַהּפֶ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ

ֲאָבל  ּבּור,  ַהּדִ הּוא  ָהָאָדם  ֶדר  ּגֶ י  ּכִ ר,  ְמַדּבֵ ֶגֶדר  ּבְ

ָאָדם  ְבִחיַנת  ּבִ ה  ַהּפֶ ה  ְתַעּלֶ ּנִ ׁשֶ זֹוֶכה  ְך  ַאַחר־ּכָ

ִמּתֹוְך  ֶרת  ְמַדּבֶ ִכיָנה  ׁשְ ִחיַנת:  ּבְ ַהְינּו  ָהֶעְליֹון, 

"ל: ּוַמה  ּנַ ּכַ ח',  ְפּתָ ָפַתי ּתִ ִחיַנת: 'ֲאדָֹני ׂשְ רֹונֹו, ּבְ ּגְ

י  ּכִ  – ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלה  ַעל־ְיֵדי  ַער  ַהּצַ ק  ְמּתָ ּנִ ֶ ּשׁ

ּוָבא  ל  ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ לּות,  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ זֹאת  י  ּכִ ע,  ּדַ

ְבִחיַנת:  ּבִ ַעת,  ר־ּדַ ּבַ הּוא  ׁשֶ ְלִמי  דֹול  ּגָ יֹוֵתר  ַצַער 

ְוִלְכאֹוָרה  "ל.  ּנַ ּכַ ַמְכאֹוב",  יֹוִסיף  ַעת  ּדַ "יֹוִסיף 

ַעת  ּדַ ּמֹוִסיף  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְך,  ּכָ ִיְהֶיה  ָמה  ֵני  ִמּפְ ה:  ָקׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  י  ּכִ ע,  ּדַ ַאְך  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַצַער,  יֹוִסיף 

ִיְרַאת  ית ָחְכָמה  י "ֵראׁשִ ּכִ ין,  ִפּלִ ּתְ ל  א ׁשֶ ְרּתָ ַמְעּבַ

ים קיא, י(, 'ְוִאם ֵאין ִיְרָאה ֵאין ָחְכָמה'  ִהּלִ ה'" ְוכּו' )ּתְ

ּזֹוֶכה ְלֵאיֶזה ָחְכָמה  ל ִמי ׁשֶ ן ּכָ ֶרק ג(, ְוַעל־ּכֵ )ָאבֹות ּפֶ

ֶזה  לּוי ּבָ י ֶזה ּתָ ן, ּכִ ָוַדַעת, עֹוֵבר ָעָליו ִיְרָאה ַגם־ּכֵ

ין  ִפּלִ י ּתְ ין. ּכִ ִפּלִ ל ּתְ א ׁשֶ ְרּתָ ִחיַנת ַמְעּבַ "ל.ְוֶזה ּבְ ּנַ ּכַ

י  ִחיַנת ִיְרָאה, ּכִ ִחיַנת ֹמִחין, ְוָהְרצּוָעה ִהיא ּבְ ֵהם ּבְ

ַמת ַהּזַֹהר ַדף יא(,  א ִהיא ִיְרָאה ְנפּוָלה )ַהְקּדָ יׁשָ ְרצּוָעה ּבִ

ְרצּוָעה  ִחיַנת  ּבְ ן  ַגם־ּכֵ ִהיא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְרָאה  ַהּיִ ְוֵכן 

תֹוְך  ּבְ עֹוֶבֶרת  ׁשֶ ָהְרצּוָעה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ִהיא  ׁשֶ ָהְרצּוָעה  ׁשֶ ַהְינּו  ין,  ִפּלִ ּתְ ל  ׁשֶ א  ְרּתָ ְעּבַ ַהּמַ

י  ּכִ ין,  ִפּלִ ְוַהּתְ ַהּמִֹחין  תֹוְך  ּבְ ְרָאה, ִהיא עֹוֶבֶרת  ַהּיִ

ל  ּכָ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ה'",  ִיְרַאת  ָחְכָמה  ית  "ֵראׁשִ

ֹמִחין,  ִלְבִחיַנת  יֹום  ָכל  ּבְ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש 

ְבִחיַנת  ן, ּבִ ין, עֹוֵבר ָעָליו ִיְרָאה ַגם־ּכֵ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ּבְ

ה  ּוִמּזֶ ין,  ִפּלִ ּתְ ל  א ׁשֶ ְרּתָ ַמְעּבַ ּבְ עֹוֶבֶרת  ָהְרצּוָעה ׁשֶ

יֹום.  ָכל  ּבְ ַצַער  ֵאיֶזה  ֶאָחד  ְלָכל  ּוָבא  ל  ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ

דֹול,  ּגָ יֹוֵתר  ַצֲערֹו  דֹוָלה,  ּגְ יֹוֵתר  ְעּתֹו  ּדַ ׁשֶ ִמי  ְוָכל 

ִהיא  ְרָאה  ְוַהּיִ ְרָאה,  ַהּיִ ִמן  ל  ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ ַער  ַהּצַ י  ּכִ

ְרָאה  א ִמּיִ ּבָ ְוֵיׁש ַצַער ׁשֶ "ל.  ּנַ ּכַ ַעת  ִפי ַהּמַֹח ְוַהּדַ ּכְ

ַעד  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ל,  ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵיׁש  ֲאָבל  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ְרצּוָעה  פּולֹות,  ַהּנְ ְיָראֹות  ִחיַנת  ִמּבְ ַער  ַהּצַ א  ּבָ ׁשֶ

ֵאינֹו זֹוֶכה, ֲאַזי, ַחס  ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ר ִיׂשְ א. ַוֲאִפּלּו ּבַ יׁשָ ּבִ

לֹום.  א, ַחס ְוׁשָ יׁשָ לֹום, ֵיׁש לֹו ַצַער ֵמְרצּוָעה ּבִ ְוׁשָ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוֵכל  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלה  ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל 

ַעת ָהֲאִכיָלה,  ׁשְ ה ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְרָאה ּדִ יְך ָעָליו ַהּיִ ּוַמְמׁשִ

"ל, ֲאַזי ַעל־ְיֵדי־ֶזה הּוא  ּנַ ת ֵאָליו ָאז ּכַ ׁשֶ ָאה ְוִנּגֶ ּבָ ׁשֶ

ַחס  א,  יׁשָ ּבִ ֵמְרצּוָעה  א  ַהּבָ ין  ְוַהּדִ ַער  ַהּצַ יק  ַמְמּתִ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְרָאה  ַהּיִ ָעָליו  יְך  ַמְמׁשִ הּוא  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ

פּולֹות,  ַהּנְ ַהְיָראֹות  ִקין  ְוִנְמּתָ עֹוִלין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ

ִלּקּוֵטי  לֹום:  ְוׁשָ ַחס  א,  יׁשָ ּבִ ְרצּוָעה  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ְנָיָנא. ִסיָמן עז. מֹוֲהַר"ן ּתִ
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 ֶּפֶרק ב 

ה ּוְרֵא֣ה  י ְלָכה־ָּנ֛א ֲאַנְּסָכ֥ה ְבִׂשְמָח֖ י ֲאִני֙ ְּבִלִּב֔ }א{ ָאַמְ֤רִּתֽ

ֶבל: ְב֑טֹוב ְוִהֵּנ֥ה ַגם־֖הּוא ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

טּוב ָעְלָמא ָהֵדין, ְוַכדּו ְמָטא ֲעַלי ַצֲעָרא  ַחְדָוא, ְוֶאְחֵזי ּבְ ַען ָהָכא ְוַאְבֵחין ּבְ י, ֵאיֵזיל ּכְ ִלּבִ ֲאַמִרית ֲאָנא ּבְ

ין הּוא ֲהְבלּו: ֵמיְמִרי, ָהא ַאף ּדֵ ְוִסיגּוָפא, ֲאַמִרית ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ּתֹות,  ָכה. ָלׁשֹון ִמֻסְך ַיִין ִלׁשְ ִמיד: ֲאַנּסְ ה ּתָ ּתֶ ִמׁשְ ל ִלי ִמן ַהָחְכָמה, ְוֶאֱעסֹק ּבְ י. הֹוִאיל ְוֵכן הּוא, ֶאְחּדָ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ ָאַמְרּתִ

מֹו, ּוְראּות  טֹוב. ּכְ ִין ְלקֹוְנִדיטֹון: ּוְרֵאה ּבְ ּיַ ִמים ּבַ ׂשָ נֹו, אֹו ֵערּוב ּבְ ַמִים ְלַתּקְ ֵלי ט, ב(, ֵערּוב ַיִין ּבְ מֹו "ָמְסָכה ֵייָנּה" )ִמׁשְ ּכְ

ה,  ּתֶ ר ֵמת ִמּתֹוְך ִמׁשְ ּצַ ְלׁשַ חֹוק, ּבֵ ִאים ִמּתֹוְך ׂשְ ה ִקְלקּוִלים ּבָ ַהְרּבֵ בּוָאה ׁשֶ ּנְ ֲהֵרי ָרִאיִתי ּבַ ם הּוא ָהֶבל. ׁשֶ ה ּגַ טֹוב: ְוִהּנֵ ּבְ

ְעּתָ ָלֶהם: ּפַ ִהׁשְ ְטפּו ִמּתֹוְך רֹוב טֹוָבה ׁשֶ ּבּול ִנׁשְ י ּדֹור ַהּמַ ַאְנׁשֵ

ה: ה ַמה־ֹּז֥ה ֹעָׂשֽ }ב{ ִלְׂש֖חֹוק ָאַמְ֣רִּתי ְמהֹוָל֑ל ּוְלִׂשְמָח֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ּה: ִדָנּ ִעָדן ַצֲעָרא ַלְיָצנּוָתא הּוא, ּוְלֶחְדָוא ַמה ַהָנָאה ִאית ִלְגַבר ְדַיְעּבְ ְלחֹוָכא ֲאַמִרית ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ה, ֲהֵרי סֹוָפה תּוָגה: ְמָחה ַמה זֹו טֹוָבה עֹוׂשָ ְבִכי ַוֲאָנָחה: ּוְלׂשִ י ְמהֹוָלל. ְמעֶֹרֶבת ּבִ חֹוק ָאַמְרּתִ ִלׂשְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה.  ְמָחה ַמה ּזֹה עֹׂשָ י ְמהֹוָלל ּוְלׂשִ חֹוק ָאַמְרּתִ ִלׂשְ

ְטָרא  ֵהם ַהּסִ ָהַעְצבּות, ׁשֶ ֶ לּות הּוא ַמה ּשׁ ר ַהּגָ ִעּקַ

ְוֵאיָנם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ִלּפֹות,  ְוַהּקְ ָאֳחָרא 

ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרתֹו  ה'  ּבַ ֹמַח  ִלׂשְ אֹוָתם  יִחים  ַמּנִ

ָעְלָמא )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ַהּתֹוָרה ֶאְמָצעּוָתא ּדְ ְמבָֹאר ּבְ ּכַ

ִהיא  ׁשֶ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ כד(  ִסיָמן  א.  ַקּמָ

ָהַעְצבּות  ׁשֶ ּכְ לּוָתּה  ּגָ ר  ִעּקַ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ְמָחָתן ׁשֶ ׂשִ

ן  לֹום, ַעּיֵ ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ַהְינּו ַעל ִיׂשְ ר ָעֶליָה, ּדְ ּבֵ ִמְתּגַ

ָרֵאל  ִכיָנה ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ְ לּות ַהּשׁ ר ּגָ ִעּקַ ם: ִנְמָצא ׁשֶ ׁשָ

יו  ַעְכׁשָ ן  ְוַעל־ּכֵ לּות  ּגָ ּבַ ִהיא  ְמָחה  ַהּשִׂ ֶ ּשׁ ִהיא ַמה 

ָנְפָלה  ְמָחה  ׂ ַהּשִ ׁשֶ ִהיא  לּות  ַהּגָ ר  ִעּקַ ׁשֶ לּות  ּגָ ּבַ

ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂ ַהּשִ ל  ּכָ ְך  ִנְמׁשָ ם  ָ ּוִמּשׁ לּות  ּגָ ּבַ ה  ְלַמּטָ

ִרירּות  ׁשְ ּבִ ַההֹוְלִכים  ִעים  ְוָהְרׁשָ ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי 

ית,  ְמָחה ֲאִמּתִ ׂ ֱאֶמת ֵהם ְרחֹוִקים ִמּשִ ר ּבֶ ם ֲאׁשֶ ִלּבָ

ֵלי יז,  ִסיל ְלתּוָגה לֹו" ְוכּו' )ִמׁשְ תּוב "יֵֹלד ּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

י "ָכל ָיָמיו ַמְכֹאִבים ָוַכַעס" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ב, כג(,  כא( ּכִ

דּוַע,  ּיָ ּכַ ַוֲאָנָחה  ָיגֹון  ִנְקֵראת  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ י  ּכִ

ִחיַנת  ְך ַרק ִמּבְ ׁש ֶאְצָלם ִנְמׁשָ ּיֵ ְמָחה ׁשֶ ל ַהּשִׂ ַאְך ּכָ

הּוא  ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ְמָחָתן ׁשֶ ִהיא ׂשִ ִכיָנה ׁשֶ ְ לּות ַהּשׁ ּגָ

ְמָחה  ַהּשִׂ ִניצֹוֵצי  ְך  ִנְמׁשָ ם  ָ ּוִמּשׁ לּות  ּגָ ּבַ יו  ַעְכׁשָ

ְלִפי  ְמָחָתם  ׂשִ ל  ּכָ ם  ָ ּוִמּשׁ לּות  ּגָ ּבַ ֶאְצָלם  ַפל  ּנָ ׁשֶ

ה",  עֹׂשָ ּזֹה  ַמה  ְמָחה  "ּוְלׂשִ ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ָעה  ׁשָ

ְמָחה  ּוְלׂשִ ְמהֹוָלל  י  ָאַמְרּתִ חֹוק  "ִלׂשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְלׁשֹון  ְמהֹוָלל,  י  ָאַמְרּתִ חֹוק  ִלׂשְ ה"  עֹׂשָ ּזֹה  ַמה 
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ַמִים ִהיא  ָ ֵאיָנּה ַלּשׁ ְמָחה ׁשֶ ׂ ל ַהּשִ ּכָ ב, ַהְינּו ׁשֶ ְמֻעְרּבָ

ְפָלה  ּנָ ְמָחה ׁשֶ ׂ ֲערֹובֹות ִניצֹוֵצי ַהּשִ ֶכת ַרק ִמּתַ ִנְמׁשֶ

ְוֵהם  יֵניֶהם  ּבֵ ְוִנְתָעְרָבה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ ַעל־ְיֵדי 

ְמָחה  ׂ ַהּשִ ְולֹוְקִחים  טֹוב  ּבְ ַרע  ּוְמִמיִרים  ִכים  ְמַהּפְ

ִדְבֵרי  ּה ּבְ ֵמִחים ִעּמָ קֹום ֶעְליֹון ְמֹאד ּוׂשְ ָאה ִמּמָ ּבָ ׁשֶ

ֱאֶמת ֵהם ָיגֹון ַוֲאָנָחה  ר ּבֶ ֶהם ֲאׁשֶ ּלָ ֲאֹות ָרעֹות ׁשֶ ּתַ

זֹאת ַמה  ְמָחה ּכָ אי ּוְלׂשִ ַוּדַ ן ּבְ ֶות ְוַעל־ּכֵ ּוָמִרים ִמּמָ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַוֲאָנָחה,  ָיגֹון  ַאֲחִריָתּה  י  ּכִ ה  עֹׂשָ ּזֹה 

ן  ְוַעל־ּכֵ יג(  יד,  ֵלי  )ִמׁשְ תּוָגה"  ְמָחה  ִשׂ "ְוַאֲחִריָתּה 

ת  ׁשֶ ְמֻלּבֶ ִהיא  לּות  ּגָ ּבַ ְמָחה  ׂ ַהּשִ יו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ים  ִמּלִ ]ּבְ טּוָתא  ׁשְ ּדִ ין  ִמּלִ ֵהם  ׁשֶ ָעְלָמא  ּדְ ין  ִמּלִ ּבְ

ִמי  ן  ַעל־ּכֵ טּות[,  ׁשְ ל  ׁשֶ ים  ִמּלִ ֵהם  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ

ַיֲהדּותֹו  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ֹמַח  ִלׂשְ ְמָחה  ְלׂשִ ָלבֹוא  רֹוֶצה  ׁשֶ

ּגֹוי  י  ּנִ ָעׂשַ ְולֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַרע  ִמּזֶ ִלְהיֹות  ָכה  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ

ִמיֵלי  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ְמָחה  ְלׂשִ ָלבֹא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ְמָחה ֵמֲחַמת  ׂ ם ָנְפָלה ַהּשִ י ְלׁשָ ְיָקא, ּכִ טּוָתא ּדַ ׁשְ ּדִ

"ל  ּנַ ָרֵאל ּכַ ל ִיׂשְ ְמָחָתן ׁשֶ ִהיא ׂשִ ִכיָנה ׁשֶ ְ לּות ַהּשׁ ּגָ

ַעְצמֹו  ֶאת  ַח  ּמֵ ׂשַ ּמְ ׁשֶ ּכְ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ן  ְוַעל־ּכֵ

ּקּון  ּתִ ה  ִמּזֶ ה  ַנֲעׂשֶ ֲאַזי  טּוָתא  ׁשְ ּדִ ִמיֵלי  ַעל־ְיֵדי 

י  ּכִ לּוָתּה  ִמּגָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִניצֹוֵצי  ת  ֲעִלּיַ ִחיַנת  ּבְ דֹול  ּגָ

הּוא  לּות ֵמַאַחר ׁשֶ ְמָחה ִמן ַהּגָ ׂ ַמֲעֶלה ִניצֹוֵצי ַהּשִ

ֶכף  י ּתֵ טּוָתא ֵאּלּו, ּכִ ׁשְ ְמָחה ַעל־ְיֵדי ִמיֵלי ּדִ א ְלׂשִ ּבָ

ֶכף ָחְזָרה ְוָעְלָתה  ְמָחה, ּתֵ ׂשִ ָרֵאל הּוא ּבְ ִאיׁש ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאֶצל  ִהיא  ׁשֶ ּה  ְרׁשָ ְוׁשָ ִלְמקֹוָמּה  ְמָחה  ׂ ַהּשִ

ֵיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ּכִ ית,  ָהֲאִמּתִ ְמָחה  ׂ ַהּשִ ׁשֶֹרׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ִלי ֵקץ  ְמָחה ּבְ ָכל ִמיֵני ׂשִ ל ְיֵמיֶהם ּבְ ֹמַח ּכָ ָלֶהם ִלׂשְ

ַעְבּדֹו  ה  ּוְבֹמשֶׁ ה'  ּבַ ְלַהֲאִמין  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ְוסֹוף ֵמַאַחר 

ָרֵאל  ַמת ִיׂשְ י ְמקֹור ִנׁשְ ה ְוכּו', ּכִ דֹוׁשָ ּוְבתֹוָרתֹו ַהּקְ

ִהיא  ׁשֶ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִהיא  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא 

מֹו  ּכְ ָמֵתנּו,  ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְמָחָתן  ׂשִ

י ָרַחם"  ִאים ִמּנִ ׂשֻ י ֶבֶטן ַהּנְ תּוב "ָהֲעֻמִסים ִמּנִ ּכָ ׁשֶ

ִהיא  ִכיָנה ׁשֶ ְ ָרֵאל ֵהם ֵחֶלק ֵמַהּשׁ ׂשְ ּיִ ְעָיהּו מו, ג(, ׁשֶ )ְיׁשַ

ִים  ַאּפַ ְנִפיַלת  א.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ְמָחה  ַהּשִ

ד, אֹות ה.

הּוא  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ר  ִעּקַ ה.  עֹוׂשָ ּזֹה  ַמה  ְמָחה  ּוְלׂשִ

ׁש  ּיֵ י ִמי ׁשֶ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֹמַח ּבְ ַהְינּו ִלׂשְ ְמָחה, ּדְ ׂשִ

אי ָראּוי לֹו  ַוּדַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֵלָמה ּבְ לֹו ֱאמּוָנה ׁשְ

ר  ָבר ִאי ֶאְפׁשָ ַרְך ְוֶזה ַהּדָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִמיד ּבְ ֹמַח ּתָ ִלׂשְ

ֵער  ְמׁשָ פּום ַמה ּדִ י הּוא ְלָכל ַחד ּכְ ְכָתב, ּכִ ְלָבֵאר ּבִ

ּוְכָבר  ִלּבֹו[  ּבְ ֵער  ׁשַ ּמְ ׁשֶ ַמה  ִפי  ּכְ ֶאָחד  ]ְלָכל  ּה  ִלּבֵ ּבְ

ַוֲעָמֵלק  ְוָהָמן  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ה  ִמּזֶ ְדָבֵרינּו  ּבִ ְמבָֹאר 

ְך  ִנְמׁשָ ֵמֶהם  ְוַהּכֹוְפִרים  ִרים  ַהְמַחּקְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ְמָחה  ׂ ר ַהּשִ י ִעּקַ חֹוָרה, ּכִ ָרה ׁשְ ר ָהַעְצבּות ְוַהּמָ ִעּקַ

ִרים  ְיׁשָ ה'  ּקּוֵדי  "ּפִ ִחיַנת  ּבְ ְצֹות  ַהּמִ ְמַחת  ׂשִ ִהיא 

ם  ֵ ַהּשׁ ֲאִמין ּבְ ּמַ ים יט, ט( ּוִמי ׁשֶ ִהּלִ ֵחי ֵלב" ְוכּו' )ּתְ ּמְ ְמׂשַ

יטּות  ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ה ּבִ דֹוׁשָ ַרְך ּוְבתֹוָרתֹו ַהּקְ ִיְתּבָ

ְמָחה  ׂשִ ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ַמֲאִמיִנים,  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

זֹוִכין  ָאנּו  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ת  ֲעִשּיַ ְמַחת  ׂשִ מֹו  ּכְ עֹוָלם  ּבָ

ְוָאנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ּובֹוְרֵאנּו  ְליֹוְצֵרנּו  ַנַחת רּוַח  ַלֲעׂשֹות 

ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי  עֹוָלם  י  ַחּיֵ ָלנּו  קֹוִנים 

דֹול  ּגָ ַעד  ּבְ אֹותֹו  ּקֹוִנים  ׁשֶ יִצית  ַהּצִ חּוֵטי  ַעל־ְיֵדי 

סֹוף,  ָהֵאין  אֹור  ּבְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִנְכָלִלים  ְוָאנּו  ֶאָחד 

ָיכֹול  ָאָדם  ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ ִמּזֹו  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ֲהֵיׁש 

עֹוָלם,  ּבָ ְמָחה  ׂשִ ׁשּום  ֵאין  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְלָהִבין 

ַחת  ּתַ ֲעֹמל  ּיַ ׁשֶ ֲעָמלֹו  ָכל  ּבְ ְלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ ַמה  י  ּכִ

ל סֹוף  ֶסף ְוָזָהב סֹוף ּכָ ָעָפר ּכֶ ֶמׁש ְוִאם ִיְצּבֹר ּכֶ ֶ ַהּשׁ

ַהּכֹל  ח  ִיּקַ ְבמֹותֹו  לֹא  י  ּכִ ֶזה  ָכל  ּבְ לֹו  ְתרֹון  ּיִ ַמה 

ֵצל עֹוֵבר,  ּסֹוף ָאָדם ָלמּות ְוָיֵמינּו ּכְ ְוַהּכֹל יֹוְדִעין ׁשֶ

ֶכל  ל ׂשֵ ָעְלָמא ׁשֶ יָמה ּבְ ׁש לֹו ַרק ֵאיֶזה ְרׁשִ ּיֵ ּוִמי ׁשֶ

ְמָחה  ֵאין ׁשּום ׂשִ י, ֲאִפּלּו ָנְכִרי, ָיכֹול ְלָהִבין ׁשֶ ֲאִמּתִ

ְמָחה ּתּוָגה, ְוַעל  י ַאֲחִרית ׂשִ ָלל, ּכִ ֶזה ָהעֹוָלם ּכְ ּבְ

ִלּקּוֵטי  ְוכּו':  ה"  עֹׂשָ ּזֹה  ַמה  ְמָחה  "ּוְלׂשִ ֶנֱאַמר  ֶזה 

ִים ד, אֹות ד. ים א. ְנִפיַלת ַאּפַ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ



לו

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֹנֵה֤ג  י  ְוִלִּב֞ י  ֶאת־ְּבָׂשִר֑ ִ֖֖ין  ַּבַּי ִלְמׁ֥שֹוְך  י  ְבִלִּב֔ ַּתְ֣רִּתי  }ג{ 

ה  ֵאי־ֶז֨ ה  ֲאֶׁשר־ֶאְרֶא֗ ַע֣ד  ְּבִסְכ֔לּות  ז  ֱאֹח֣ ְוֶלֽ ָחְכָמה֙  ַּבֽ
ר  ִמְסַּפ֖ ִים  ַהָּׁשַמ֔ ַּתַ֣חת  ַיֲֽעׂשּו֙  ֲאֶׁש֤ר  ָאָדם֙  ָהֽ ִלְבֵנ֤י  ֜טֹוב 

ם: י ַחֵּייֶהֽ ְיֵמ֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א,  טּות עּוֵליַמּיָ ׁשָ ָחְכְמָתא ּוְלַאָחָדא ּבְ ר ּבְ י ַדּבַ ְסִרי, ְוִלּבִ ַחְמָרא ָית ּבִ ָיא ּדְ ּתְ ֵבית ִמׁשְ י ְלָנְגָדא ּבְ ִלּבִ ֲאֵלִלית ּבְ

א  ַמּיָ חֹות ׁשְ ַעְלָמא ָהֵדין ּתְ ִאּנּון ַקָיִמין ּבְ דּון ַעד ּדְ ַיְעּבְ א ּדְ הֹון ָטב ִלְבֵני ֱאָנׁשָ ְבַחִנית ַוֲחֵזית ֵאיֵדין ִמּנְ ַעד ִדּ

יהֹון: ִמְנַין יֹוֵמי ַחּיֵ

"י - - ַרׁשִ

ִרי,  ׂשָ ִין ֶאת ּבְ ה ַהּיַ ּתֶ ִמׁשְ ן ּבְ ָחְכָמה, ּוְבִסְכלּות, ְוִלְמׁשְֹך ּוְלַעּדֵ ה, ּבְ ּתֶ ִמׁשְ ן, ּבְ ֻכּלָ י ְלַהֲחִזיק ּבְ ִלּבִ י ָלתּור ּבְ י. ָחַזְרּתִ י ְבִלּבִ ְרּתִ ּתַ

ָחְכָמה ְלַהֲחִזיק  ל ּבְ ְלּגֵ י ִמְתּגַ ַיִין, ִלּבִ ְך ּבְ ִרי ִנְמׁשָ ׂשָ ָחְכָמה. ַאף ִאם ּבְ י ֹנֵהג ּבַ ִין: ְוִלּבִ ם ַהּיַ ל ְסעּוַדת עֶֹנג, ְקרּוָיה ַעל ׁשֵ ּכָ

ּוְכגֹון  א(,  ל,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוֻאָכל"  "ְלִאיִתיֵאל  ֲעֵליֶהם  י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ְלִסְכלּות,  ִלי  ַהּדֹוִמים  ָבִרים  ּדְ ּבַ ִסְכלּות.  ּבְ ְוֶלֱאֹחז  ּתֹוָרה:  ּבַ

ֶזה" )קֶֹהֶלת  ֱאֹחז ּבָ ר ּתֶ יִבין ֲעֵליֶהם. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר "טֹוב ֲאׁשֶ ָטן ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְמׁשִ ַהּשָׂ ֶרם ׁשֶ ַעְטֵנז ְוִכְלֵאי ַהּכֶ ת ׁשַ ְלִביׁשַ

קֹום, ְוקֹוֵרא  ה ֵמעֹוָלל ְוַעד יֹוֵנק, ְוִהיא ִמְצָות ַהּמָ ָ ֵעיָניו ִסְכלּות ַלֲהרֹוג ֵמִאיׁש ְוַעד ִאּשׁ ְדֶמה ּבְ ּנִ אּול ׁשֶ ז, יח(, ְוַגם ַעל ׁשָ

אֹוָתּה ִסְכלּות:

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַהּקֹוֵרא  ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ ָאנִֹכי  ב  ְמֻחּיָ ִין.  ּיַ ּבַ ִלְמׁשֹוְך 

ְלַבל  ה,  ַהּזֶ א  ַהְמַרּפֵ ם  ַהּסַ ִיְקַרת  ֵמעֶֹצם  ְדָבַרי  ּבִ

ל ִמְצָוה ִלְמׁשְֹך  ית ׁשֶ ַטּלִ ּבְ ִסית  ׁש ְלָפָניו ַהּמֵ ִיְתַלּבֵ

י ְמֹאד ְמֹאד ִהְזִהירּו ַאְדמֹו"ר ַז"ל  רֹו, ּכִ ׂשָ ַיִין ֶאת ּבְ ּבְ

פּוָלה  ּכְ ַאְזָהָרה  ּבְ ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ַעל  ַז"ל  ּומֹוֲהַרַנ"ת 

)ַמאְגֶנעט(  ְך  מֹוׁשֵ ֶאֶבן  ּכְ י  ּכִ ְמֹאד,  ַעד  ֶלת  ּוְמֻכּפֶ

ְסחֹור  ִלְנִזיָרא  ָאְמִריָנן  ֵלְך  ְוֵלְך  ה,  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ הּוא 

ְלָנִזיר,  אֹוְמִרים  ֵלְך  ]ְוֵלְך  ְקַרב  ּתִ לֹא  ְלַכְרָמא  ְסחֹור 

ַאף־ַעל־ י  ּכִ יג(.  ת  ּבָ )ׁשַ ְקַרב[  ִתּ ַאל  ֶרם  ַלּכֶ ָסִביב  ָסִביב 

ַעת, ֲאָבל  ה טֹוָבה ְלַהְרִחיב ַהּדַ ִתּיָ ְ ַהּשׁ ַעט  ּמְ ׁשֶ י  ּפִ

ׁשֹון ָאַמר  ֶזה ַהּלָ ר ּבְ ֲאׁשֶ יֶסעל – ּכַ ְיָקא ְמַעט )ָנאר ַאּבִ ּדַ

ִלי ַז"ל  י ַנְפּתָ ד ְלמֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל ְוַרּבִ ּבֵ ּכִ ֵעת ׁשֶ ַאְדמֹו"ר ַז"ל ּבְ

ֵניֶהם  ּתּו ׁשְ ׁשְ ּיִ ע ׁשֶ ֶאְצּבַ כֹוס ָקָטן ְוָרָחב ּכְ ן ּבְ ְמַעט ַיִין ָיׁשָ ּבִ

ת  ִתּיַ ׁשְ ּבִ ְלַמֵעט  ֵהר  ִלּזָ ְצִריִכין  ְמֹאד  י  ּכִ ֵמִאּתֹו(. 

ת ְויֹום  ּבָ ׁשַ ם ּבְ רּות ּגַ ָכל ָהֶאְפׁשָ ִרין ּבְ ּכְ ִקין ַהְמׁשַ ַמׁשְ

ל  ֶזה( ּוִמּכָ ּטֹוִעים ּבָ ְמַחת ּתֹוָרה ְולֹא ּכַ ׂשִ טֹוב, )ַוֲאִפּלּו ּבְ

זֹאת  ְמָחה ּכָ י לֹא ַעל ׂשִ יֵמי ַהֹחל ּכִ ן ּבִ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

ֶנֱאַמר,  ֶזה  ַעל  י  ּכִ ַז"ל.  ַאְדמֹו"ר  אֹוָתנּו  ִהְזִהיר 

י ֵאין ֶזה  ּכִ ה" )קֶֹהֶלת ב, ב(,  ּזׂה עֹוׂשָ ְמָחה ַמה  "ּוְלׂשִ

ְמָחה.  ׂשֹון ְוׂשִ ְמָחה ַרק הֹוְללּות ְוִסְכלּות: ּכֹוְכֵבי אֹור. ׂשָ ׂשִ

ה ח, א. ִפּלָ ּתְ

ים: י ְּכָרִמֽ ְעִּתי ִל֖ ים ָנַט֥ ֲעָׂש֑י ָּבִנ֤יִתי ִלי֙ ָּבִּת֔ ְלִּתי ַמֽ }ד{ ִהְגַּד֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א,  ָרא, ַעל ִיְשָרֵאל ּוֵבית ְמֵקַרת ַמְלּכָ א ְלַכּפָ ׁשָ ית ַמְקּדְ ין ּבֵ ּתִ ֵניִתי ִלי ּבָ ַלם, ּבְ ירּוׁשְ ַאְסִגיִתי עּוָבִדין ָטִבין ּבִ

ן  ׁשֵ יָנא, ֲעַבִדית ּכּוְרְסָיא ּדְ א ְוָדְיִנין ָית ּדִ יַמּיָ ן ַיְתִבין ַחּכִ ַתּמָ ִסיָלן, ּדְ יָנא ַאְבִנין ּפְ רֹון, ְואּוָלם, ּוֵבית ּדִ ְוִאיּדְ



לז

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

הֹון ַחְמָרא ֲאָנא  י ִמּנְ ּתֵ ִעְנִבין, ְלִמׁשְ ְרִמין ּדְ ל ֳקֵבל ּכַ ַיְבֵנה ּכָ ְרִמין ּבְ ְדִפיל ְלמֹוַתב ַמְלכּוָתי, ַאְנֵציִבית ִלי ּכַ

ָחא: יק ַעל ַמְדּבְ ָכא ֲחַמר ֲחַדת ְוַעּתִ ִרין, ְוַאף ְלַנּסָ ֵני ַסְנֶהּדְ ְוַרּבָ

"י - - ַרׁשִ

ִתי: ֻדּלָ יֵמי ּגְ י. ּבִ י ַמֲעׂשָ ְלּתִ ִהְגּדַ

ם ֵע֥ץ ָּכל־ ְעִּתי ָבֶה֖ ים ְוָנַט֥ י ַּגּ֖נֹות ּוַפְרֵּדִס֑ יִתי ִל֔ }ה{ ָעִׂש֣

ִרי: ֶּפֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְלְצֹוֶרְך  הֹון  ּוִמּנְ ֵמיְכָלא,  ְלְצֹוֶרְך  הֹון  ִמּנְ ין,  ִעְסּבִ ִמיֵני  ל  ּכָ ן  ּמָ ּתַ ּוְזַרִעית  יִסין,  ּוַפְרּדֵ ְקָין  ׁשִ ת  ּנַ ּגִ ִלי  ֲעַבִדית 

הֹון ִאיַלֵני ְסָרק, ְוָכל ִאיַלֵני ּבּוְסִמין  י ּבּוְסִמין, ְנֵציִבית ּבְ הֹון ְלְצֹוֶרְך ָאסּוָתא, ְוָכל ִמיֵני ִעְסּבֵ ָיא, ּוִמּנְ ּתְ ִמׁשְ

ַלם, ַעל  א ִדירּוׁשְ יִרין, ּוְתחּוֵמיּה ִמן ׁשּור ַקְרּתָ ָקא, ְוָכל ִאיָלן ְדָעֵביד ּפֵ יֵקי ִמן ַהְנּדְ ִדֵאיִתיאּו ְלָוִתי ְטַלֵני ּוַמּזִ

ילֹוַח: ׁשִ א ּדְ יף ַמּיָ ּכֵ

"י - - ַרׁשִ

ִלין. ֵאיֶזה הֹוֵלְך  ְלּפְ יד הֹוֵלְך ֶאל ּכּוׁש, ְוָנַטע ּבֹו ּפִ יֵדי ָהָאֶרץ, ֵאיֶזה ּגִ ָחְכָמתֹו ֶאת ּגִ יר ּבְ לֹֹמה ָמִכּ ָהָיה ׁשְ ִרי. ׁשֶ ל ּפֶ ֵעץ ּכָ

ּיֹון ִמְכַלל  ֱאַמר "ִמּצִ ּנֶ ל עֹוָלם, ׁשֶ יתֹו ׁשֶ ּתִ ם ַמׁשְ ָ ּשׁ ּמִ ִאים ְלִצּיֹון ׁשֶ יֵדי ָהֲאָרצֹות ּבָ ל ּגִ ּכָ ְלֶאֶרץ ָחרּוִבין, ְוָנַטע ּבֹו ָחרּוִבין. ׁשֶ

ְנחּוָמא: ִמְדַרׁש ּתַ ִרי". ּבְ ל ּפֶ ְך ֶנֱאַמר "ֵעץ ּכָ ים נ, ב(. ְלָכּ ִהּלִ יִֹפי" )ּתְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ ִרי.  ּפֶ ל  ּכָ ֵעץ  ָבֶהם  י  ְוָנַטְעּתִ

ׁש  ְקּדָ ַלִים ּוֵבית ַהּמִ ירּוׁשָ ר ּבִ ָרֵאל, ְוָהִעּקָ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ

ה,  ִתּיָ ת ָהֶאֶבן ׁשְ הּוא ְנֻקּדַ ים, ׁשֶ ם קֶֹדׁש ֳקָדׁשִ ָ ּשׁ ׁשֶ

לּוִלים  ּכְ ם  ׁשָ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ְמקֹום  ת  ְנֻקּדַ הּוא  ׁשֶ

יֹוְצִאין  ם  ָ ִמּשׁ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהְמקֹומֹות  ל  ּכָ

ָהעֹוָלם  ְמִדינֹות  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְמקֹומֹות  ְלָכל  ִצּנֹורֹות 

ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ם  ׁשָ ן  ְוַעל־ּכֵ ִרי",  ּפֶ ל  ּכָ ֵעץ  ָבֶהם  י  "ְוָנַטְעּתִ סּוק  ּפָ

ל  ּכָ ִרין  ְ ְמַקּשׁ ם  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ י  ּכִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ת  ֲעִלּיַ ר  ִעּקַ

ְמקֹומֹות  ל  ּכָ י  ּכִ קֹום,  ֵמַהּמָ ְלַמְעָלה  ַהְמקֹומֹות 

ים  ה קֶֹדׁש ֳקָדׁשִ ִתּיָ ָהֶאֶבן ׁשְ ם ּבְ ָהעֹוָלם ִנְכָלִלין ׁשָ

ְלַמְעָלה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְכָלִלין  ּנִ ׁשֶ ַעד  ַאַחת,  ה  ְנֻקּדָ ּבִ

ם  ׁשֵ ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ַהּבֵ ִנְקָרא  ן  ְוַעל־ּכֵ קֹום.  ֵמַהּמָ

ר ִיְבַחר  קֹום ֲאׁשֶ תּוב, "ְוָהָיה ַהּמָ ּכָ מֹו ׁשֶ "ָמקֹום", ּכְ

לּוִחין  ט א. ׁשְ ּפָ ן ִמׁשְ ָבִרים יב, יא(: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ה' ְוכּו'" )ּדְ

ד, אֹות ז.

ַחת  ַהּנָ הּוא  ר  ָהִעּקָ ִרי.  ּפֶ ל  ּכָ ֵעץ  ָבֶהם  י  ְוָנַטְעּתִ

ֵליַדע  ְוָצִריְך  יָנא"(.  ְטׁשִ "ָזאְקָלאׁשְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ַהְיסֹוד 

יַח  ְלַהּנִ ֵעץ  ּוֵמֵאיֶזה  ַהְיסֹוד,  יַח  ְלַהּנִ ְזַמן  ֵאיֶזה  ּבְ

ֵאיָנם ְראּוִיים ִלְהיֹות ְיסֹוד,  י ֵיׁש ֵעִצים ׁשֶ סֹוד, ּכִ ַהּיְ

ֵדִלים  ֵאין ּגְ ֶ ל זֹאת. ְוַגם ַמה ּשׁ ר ֵליַדע ּכָ ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ

ן ֵמֲחַמת ֶזה. ַהְינּו  ְמִדינֹות ֵאּלּו הּוא ַגם־ּכֵ רֹות ּבִ ּפֵ

אן,  ֵדִלים ּכָ ֵאין ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ּגְ רֹות ׁשֶ ה ּפֵ ּמָ ׁש ּכַ ּיֵ ׁשֶ

ִעְנָיִנים  יֹוְדִעים  ֵאין  ׁשֶ ֶזה,  ֵמֲחַמת  ן  ם־ּכֵ ּגַ ְוהּוא 

ָהעֹוָלם,  ת  ּתַ ֻהׁשְ ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ה  ִתּיָ ׁשְ ֶאֶבן  י  ּכִ "ל.  ַהּנַ

ֶלְך  לֹֹמה ַהּמֶ יִדין ְלָכל ָהֲאָרצֹות. ּוׁשְ ם יֹוְצִאין ּגִ ָ ִמּשׁ

יִדין  ַהּגִ ל  ּכָ ְוָיַדע  דֹול  ּגָ ָהָיה ָחָכם  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִרי  ּפְ ל  ּכָ ֵעץ  נֹוֵטַע  ָהָיה  ְפָרִטּיּות,  ּבִ

לּו  ִדינֹות ַהּלָ ּמְ ה ב, אֹות ז(. ְוַגם ּבַ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )קֶֹהֶלת ַרּבָ

ְפָרִטּיּות ֵהיֵטב, ָהיּו  יִדים ּבִ ִאם ָהיּו יֹוְדִעין ִהּלּוְך ַהּגִ

ֵדִלים  ֵאיָנם ּגְ רֹות ׁשֶ אן ֶאת ַהּפֵ ם ּכָ ע ּגַ ְיכֹוִלים ִלּטַ

יד ַההֹוֵלְך ִלְמִדיָנה  ַהּגִ י ׁשֶ אן ַאף־ַעל־ּפִ ם ּכָ י ּגַ ּפֹה. ּכִ

ל  ּכָ ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ְמֻיֶחֶדת,  ִלְפִרי  ל  ְמֻסּגָ הּוא  זֹו, 



לח

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

אן  ם ּכָ ן ּגַ ִרין ַיַחד. ְוַעל־ּכֵ יִדין ִמְתָעְרִבין ּוִמְתַחּבְ ַהּגִ

ְמַעט  ְתַרֲחִקים  ּמִ ׁשֶ ּכְ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאּלּו,  ְמִדינֹות  ּבִ

ם  ֵדִלים ּפֹה. ּגַ ֵאין ּגְ רֹות ׁשֶ ָאר ַהּפֵ ם ׁשְ ע ּגַ ְיכֹוִלין ִלּטַ

ֵאיֶזה ַצד,  ֵאר ּבְ ִאם ָהיּו ּפֹוְתִחים ּבְ ֵיׁש ְמִציאּות ׁשֶ

רֹות  ם אֹוָתן ַהּפֵ ָ ִרחּוק ָמקֹום ִמּשׁ ע ּבְ ָהיּו ְיכֹוִלין ִלּטַ

ל  ׁשֶ ְוַהְיִרידֹות  ָהֲעִלּיֹות  ֵליַדע  ְצִריִכין  ם  ּגַ "ל.  ַהּנַ

ִחיַנת ָהֶאֶבן  ַמן, ֶאת ּבְ ה, ְוֵליַדע ְלִפי ַהּזְ ִתּיָ ָהֶאֶבן ׁשְ

ה  ִתּיָ ִחיָנה ּוַמְדֵרָגה הּוא ָהֶאֶבן ׁשְ ֵאיֶזה ּבְ ה, ּבְ ִתּיָ ׁשְ

ָהֶאֶבן  ל  ׁשֶ ִחיָנה  ַהּבְ אֹוָתּה  ּוְלִפי  ַמן.  ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ

ִעְנָיִנים  ּבָ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵיַדע  ַמן  ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ ה  ִתּיָ ׁשְ

י ֵיׁש  ר ִמן ָהעֹוָלם. ּכִ ל ֶזה ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ "ל, ַאְך ּכָ ַהּנַ

יחֹות ָהַר"ן, ס. ָאסּור ְלַגּלֹוָתן: ׂשִ ָבִרים ׁשֶ ּדְ

ַח  ם ַיַ֖ער צֹוֵמ֥ י ְּבֵר֣כֹות ָמִ֑ים ְלַהְׁש֣קֹות ֵמֶה֔ יִתי ִל֖ }ו{ ָעִׂש֥

ים: ֵעִצֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִלי  ֲעַבִדית  ין,  ִעְסּבִ ָקָאה  ְלַאׁשְ ָחֵזי  ְוֵאיֵדין  א  ִאיָלַנּיָ ָקָאה  ְלַאׁשְ ָחֵזי  ֵאיֵדין  א,  ַמּיָ ּדְ ְקָיא  ִמׁשְ ית  ּבֵ ַחִנית  ּבְ

ָקא: י ֵקיִסין ְלַאּסָ א ִדְמַרּבֵ הֹון ֲאִפילּו חּוְרׁשָ ָקָאה ִמּנְ א, ְלַאׁשְ ַמּיָ ַרְקִטיִנין ּדְ ּפְ

"י - - ַרׁשִ

ְרַקע: ּקַ חֹוְפִרין ּבַ ִגים ׁשֶ ל ּדָ יָבִרים ׁשֶ ִמין ִבּ ֵרכֹות ָמִים. ּכְ ּבְ

ִית ָהָ֣יה ִל֑י ַּג֣ם ִמְקֶנה֩  ים ּוְׁשָפ֔חֹות ּוְבֵני־ַב֖ }ז{ ָקִנ֙יִתי֙ ֲעָבִד֣

ִם: ָה֥יּו ְלָפַנ֖י ִּביֽרּוָׁשָלֽ ל ֶׁשֽ י ִמֹּכ֛ אן ַהְרֵּבה֙ ָהָ֣יה ִל֔ ֹ֤ ר ָוצ ָבָק֨
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִלי  ֵביִתי ֲהוֹו  ּדְ ְמזֹוָנא  ן ַעל  ִרין ִדיְממּוַנּ ְזּבָ ְוּגִ נּוְכָרִאין,  ַאר ַעְמִמין  ּוׁשְ ָחם  ּדְ ֵניהֹון  ִמּבְ ְוַאְמָהן  ין  ַעְבּדִ ְקֵניִתי 

ִעיּבּוָרא, ַאף ִקְנַין ּתֹוִרין ְוָען  ַיְרָחא ּדְ א ְוַחד ְלַפְרָנסּוִתי ּבְ ּתָ ֵרי ֲעַסר ַיְרֵחי ׁשַ י ֵביִתי ּתְ ְלַפְרָנָסא ָיִתי ְוָית ֲאָנׁשֵ

ַלם: ירּוׁשְ א ַדֲהוֹו ֳקָדַמי ּבִ ַרּיָ ל ּדָ יר ִמּכָ ֲהָוה ִלי ַיּתִ

ים ְוַהְּמִדי֑נֹות  ב ּוְסֻגַּל֥ת ְמָלִכ֖ }ח{ ָּכַנְ֤סִּתי ִלי֙ ַּגם־ֶּכֶ֣סף ְוָזָה֔

ה  ִׁשָּד֥ ם  ָאָד֖ ָהֽ ְּבֵנ֥י  ֲעֻנ֛גֹות  ְוַתֽ ְוָׁש֗רֹות  ים  ָׁשִר֣ י  ִל֜ יִתי  ָעִׂש֨
ְוִׁשּֽדֹות:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֵרי  ְוִטְסּבְ ָטב,  ַהב  ּדְ ִמן  ֲעַבִדית  ְקׁשֹוט  ּדִ ּומֹוְזָנָון  ַמְתָקִלין  ַאִפיּלּו  ּדְ ּוְדַהב,  ַסף  ּכְ אֹוְצִרין  ַאף  ִלי  ית  ַנׁשִ ּכְ

א,  ַנּיָ הֹון ֵליָוֵאי ַעל קּוְרּבָ ָרא ּבְ א ֵזיֵני ְזָמָרא ְלַזּמָ ֵבית ַמְקְדׁשָ א, ֲעַבִדית ּבְ ין ִאְתְיִהיבּו ִלי ִלְכַרּגָ ַמְלִכין ּוִפְלּכִ

א ְוִדימּוְסָיא  ֵני ֱאָנׁשָ י ּבְ ַחְמָרא, ְוַתְפנּוּקֵ ָיא ּדְ ּתְ ֵבית ִמׁשְ א ְוַזַמְרָיָתא ּבְ ַרּיָ הֹון ַזּמָ ָרא ּבְ ְוַקְתרֹוִסין ַוֲאּבּוִבין ְלַזּמָ

א ֲחִמיֵמי: ְדָין ַמּיָ ׁשַ א ָפׁשֹוֵרי, ּוַמְרֵזיִבין ּדְ ְדָין ַמּיָ ׁשַ ָנאָון,ּוַמְרֵזיִבין ּדְ ּוֵבי ּבְ



לט

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

"י - - ַרׁשִ

ל סֹוֲחִרים:  ת ּכָ ִדינֹות. ְסֻגּלַ ִגְנֵזיֶהם: ְוַהּמְ ִלים ּבְ ָלִכים ְמֻסּגָ ַהּמְ ֶ ְנֵזי ְמָלִכים. ָזָהב ְוֶכֶסף ְוֶאֶבן ְיָקָרה ּשׁ ת ְמָלִכים. ּגִ ּוְסֻגּלַ

ָבא  ל" )ּבָ ָבה ּוִמְגּדָ ה ּתֵ ּדָ ְלמּוד ֵיׁש "ׁשִ בֹות נֹוי, ֶעְגלֹות ָצב. ּוִבְלׁשֹון ּתַ ּדֹות. ַמְרּכְ ה ְוׁשִ ּדָ ֵלי ֶזֶמר: ׁשִ רֹות. ִמיֵני ּכְ ִרים ְוׁשָ ׁשָ

א צח:(: ַקּמָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ר  ּבֵ ת ְמָלִכים. ּדִ ּוְסֻגּלַ ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ם  ּגַ ִלי  י  ַנְסּתִ ּכָ

ל  ּכָ ה, ׁשֶ ָעִמים ֵמִעְנַין ִיּסּוֵרי עֹוָלם ַהּזֶ ה ּפְ ּמָ נּו ּכַ ִעּמָ

ֶאָחד  ם  ּגַ ֵאין  ִיּסּוִרים,  ְמֵלִאים  ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ

דֹוִלים  יִרים ַהּגְ ה. ַוֲאִפּלּו ָהֲעׁשִ ְהֶיה לֹו עֹוָלם ַהּזֶ ּיִ ׁשֶ

י  ָלל, ּכִ ה ּכְ ִרים, ֵאין ָלֶהם ׁשּום עֹוָלם ַהּזֶ ַוֲאִפּלּו ַהּשָׂ

ם ְמֵלִאים ְטָרדֹות  ַעס ּוַמְכאֹובֹות, ְוֻכּלָ ָכל ְיֵמיֶהם ּכַ

ִמיד, ְוָכל ֶאָחד ֵיׁש  ּוְדָאגֹות ְוַעְצבּות ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּתָ

ִביִרים  ל ַהּגְ ם ֶאָחד ִמּכָ לֹו ִיּסּוִרים ְמֻיָחִדים, ְוֵאין ּגַ

ִמיד,  ּתָ ְרצֹונֹו  ּכִ ֵסֶדר  ּכְ ַהּכֹל  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִרים,  ְוַהּשָׂ

ִמיד, ְוֶזה  ֶאָחד ְמֵלִאים ִיּסּוִרים ּוְדָאגֹות ּתָ ם ּכְ ְוֻכּלָ

ֶהם ּוְבַדְרֵכיֶהם.  ִקי ְקָצת ּבָ ּבָ רּור ְוָידּוַע ְלָכל ִמי ׁשֶ ּבָ

ֵעיֵנינּו  ה, ְוָהִיינּו רֹוִאים ּבְ ְרנּו ִמּזֶ ּבַ ָעִמים ּדִ ה ּפְ ְוַכּמָ

ׁש לֹו ָהעֹוָלם  ּיֵ ְדֶמה ָעָליו, ׁשֶ ּנִ ל זֹאת. ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ּכָ

ר ּוְנָכִסים  ֲענּוִגים: עֹשֶׁ ל ַהּתַ ֵלמּות ְוֵיׁש לֹו ּכָ ׁשְ ה ּבִ ַהּזֶ

דֹוִלים ְוֵכִלים ִנְפָלִאים  ְוָכבֹוד ְוהֹון ַרב ְוַאְרמֹוִנים ּגְ

לּו ּבֹו  ּכְ ת ְמָלִכים ְוכּו' – ִאם ִיְסּתַ יִטין ּוְסֻגּלַ ְוַתְכׁשִ

ה  ַעס ּוַמְכאֹובֹות ַהְרּבֵ ּכַ ן ָמֵלא  ם־ּכֵ ּגַ ֵהיֵטב, הּוא 

חּוׁש,  ְרֶאה ּבְ ּנִ ה ִמיֵני ֳאָפִנים ְוִעְנָיִנים, ּכַ ַכּמָ ִמיד ּבְ ּתָ

ָקְדֳקדֹו  ׁש לֹו ֹמַח ּבְ ּיֵ ְוֵאין ָצִריְך ְלָבֵאר זֹאת ְלִמי ׁשֶ

לֹֹמה  ָאַמר ׁשְ ֱאֶמת, ּוְכמֹו ׁשֶ ֶהם ּבֶ ל ְקָצת ּבָ ּכֵ ּוִמְסּתַ

ָוַכַעס"  ַמְכֹאִבים  ָיָמיו  לֹום: "ָכל  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ

ְוכּו' )קֶֹהֶלת ב, כג(, ּוְכִתיב: "ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד" ְוכּו, 

ְוֶזה  א(.  יד,  )ִאּיֹוב  רֶֹגז"  ַבע  ּוׂשְ ָיִמים  "ְקַצר  ז(  ה,  )ִאּיֹוב 

דֹול,  ּגָ ְוַעד  טֹן  ִמּקָ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ֵני־ָאָדם  ּבְ ל  ּכָ ּכֹוֵלל 

ְוֵאין  ְוִיּסּוִרין,  רֶֹגז  ּוְמֵלִאים  ְלָעָמל  נֹוְלדּו  ם  ֻכּלָ י  ּכִ

י־ ה ּכִ ֵצל ֵמָעָמל ְוָיגֹון ַהּזֶ ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ְלִהּנָ

ּוְכמֹו  ּתֹוָרה.  ּבַ ְוַלֲעסֹק  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִלְברַֹח  ִאם 

ֵרי ִמי  ְדָרׁש "ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד" – 'ַאׁשְ ּמִ ּמּוָבא ּבַ ׁשֶ

ה יג(, ַהְינּו ֵמַאַחר  ָרׁשָ ה ּפָ ית־ַרּבָ ֵראׁשִ ּתֹוָרה' )ּבְ ֲעָמלֹו ּבַ ׁשֶ

ה  ֵלט ִמּזֶ ר ְלִהּמָ ל ָאָדם נֹוָלד ְלָעָמל, ְוִאי ֶאְפׁשָ ּכָ ׁשֶ

ָעְלָמא,  ל ֲחָלֵלי ּדְ ׁשּום ֹאֶפן, ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה לֹו ּכָ ּבְ

ה, ַעל־ אי ִיְהֶיה לֹו ָעָמל ְוִיּסּוִרין ּוְדָאגֹות ַהְרּבֵ ַוּדַ ּבְ

ֲהֹפְך ֶהָעָמל ְלָעָמל  ּיַ רֹאׁשֹו – ׁשֶ ן ֶהָחָכם – ֵעיָניו ּבְ ּכֵ

ּתֹוָרה,  ֲעֹמל ּבַ ּיַ ִביל ֶזה נֹוָלד ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ל ּתֹוָרה, ֲאׁשֶ ׁשֶ

ה ְוזֹוֶכה  י ִנּצֹול ֵמֲעַמל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֵרי לֹו, ּכִ ְוָאז ַאׁשְ

ְנָיָנא. ִסיָמן קיט. א: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ י עֹוָלם ַהּבָ ְלַחּיֵ

ָלֶהם  ָצִריְך  ַהּדֹור,  ֵרי  ׁשֵ ַהּכְ ֵאּלּו  ְמָלִכים.  ת  ְסֻגּלַ

ָאה  ַהּבָ ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ ְוָהָדר  ַההֹוד  ּבְ ְמֹאד  ְלִהְתּבֹוֵנן 

ַהּדֹור  ׁשֶ י ִלְפָעִמים ּכְ ַגֲאָוה. ּכִ לּו ּבְ ׁשְ ּלֹא ִיּכָ ָלֶהם, ׁשֶ

ָיָדם  ּבְ ְיכֶֹלת  ֵאין  ֲאַזי  יֶהם,  ּפִ ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ֵאיָנם 

ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוי  ּתָ ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ ת.  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ל  ְלַקּבֵ

ְיֵהא  ּלֹא  ׁשֶ  – ָבר"  ּדָ ר  "ְוַדּבֵ ְבִחיַנת:  ּבִ ּבּור.  ַהּדִ

קיג(.  ת  ּבָ )ׁשַ ֹחל  ל  ׁשֶ ִדּבּוְרָך  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ּבּוְרָך  ּדִ

ַאף־ַעל־ ֲאַזי  יֶהם,  ּפִ ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ֵאיָנם  ׁשֶ ּכְ ְוָאז 

ֶאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  יִעים  ּפִ ַמׁשְ ַהּדֹור  ְקֵחי  ּפִ ׁשֶ י  ּפִ

ׁשּוָבה. ְוָאז  ׁשּוָבה, ִנְתַקְלֵקל ֶאְצָלם ֶהָאַרת ַהּתְ ַהּתְ

ֵרי  ִלְכׁשֵ ָאה  ַהּבָ ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ ְוָהָדר  ַההֹוד  ִנְתַקְלֵקל 

ַבר  ימֹו ּדְ את ּפִ ִחיַנת "ַחּטַ ִאים. ְוֶזהּו ּבְ ַהּדֹור, ְוִנְתּגָ

ים נט, יג( - ַעל־ ִהּלִ ְכדּו ִבְגאֹוָנם" ְוכּו' )ּתְ ָפֵתימֹו ְוִיּלָ ׂשְ

לּות  ֲאָוה. ְוֶזהּו ּגָ ֲעֹון ּגַ ִדים ּבַ ּבּור, ִנְלּכָ ְיֵדי ֵחְטא ַהּדִ

ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה,  ֻדּלָ ַהּגְ ַהְינּו  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ

רּוׁש:  ֲאָוה. ְוֶזהּו ּפֵ ּגַ ה  ם ְוַנֲעׂשֶ ִכיָנה, ִנְפּגָ ִחיַנת ׁשְ ּבְ

ֵני  ִמּפְ ּלֹות  ְסַגְלּגַ ים  ְבִלּיִ ּבַ ל  יֶהם ׁשֶ ֵני ָמה ָראׁשֵ 'ִמּפְ

ים',  ְבִלּיִ 'ּבַ לא(.  ת  ּבָ )ׁשַ ְקחֹות'  ּפִ ַחּיֹות  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ

ם  ׁשָ י  "ּכִ ִחיַנת  ּבְ ּבּור  ַהּדִ ּבְ ַהּפֹוְגִמים  ַהּדֹור  ַהְינּו 

ט(.  יא,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ָהָאֶרץ"  ל  ּכָ ַפת  ׂשְ ה'  ַלל  ּבָ

ּלֹות, ַהְינּו ֶסֹגל  ֵרי ַהּדֹור. ְסַגְלּגַ ׁשֵ יֶהם', ֵהן ּכְ 'ְוָראׁשֵ

ִחיַנת  ְלכּות, ּבְ ִחיַנת ַההֹוד ְוַהּמַ לּות. 'ֶסֹגל', ֶזה ּבְ ּגָ

ם  ְפּגָ ּנִ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ ְמָלִכים",  ת  "ְסֻגּלַ

יב  ֵהׁשִ ׁשֶ ְוֶזה  ֵגאּות.  ּבְ ִדים  ְוִנְלּכָ ַההֹוד,  ֶאְצָלם 



מ

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

'ַחּיֹות',  ְקחֹות'.  ּפִ ַחּיֹות  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֵני  'ִמּפְ ָלֶהם: 

ים  ַחּיִ 'טֹוֲעֶמיָה  ִחיַנת:  ּבְ "ל,  ַהּנַ ת  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ֶזה 

ְוכּו'  "ׁשּובּו  ִחיַנת  ּבְ "ל,  ַהּנַ ׁשּוָבה  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ָזכּו', 

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ְרפּוָאה, ּכְ ִוְחיּו" )ְיֶחְזֵקאל יח, ל-לב(, ּבְ

ִלין  ֵאין ְמַקּבְ ְעָיהּו לח, טז( - ׁשֶ "ְוַתֲחִליֵמִני ְוַהֲחֵיִני" )ְיׁשַ

ְקֵחי ַהּדֹור, ֵמַחְכֵמי  "ל, ִמּפִ ת ַהּנַ ּבָ ִחיַנת ׁשַ ִחּיּות, ּבְ

ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ה,  ִחיַנת ֹמשֶׁ ִמּבְ "ל,  ַהּנַ ַהּדֹור 

א  "ל, ֶאּלָ ׁשּוָבה, ֵמָחָכם ַהּנַ ִחיַנת ּתְ ת, ּבְ ּבָ ל ׁשַ ְלַקּבֵ

ֵהם  ׁשֶ ַהּדֹור  ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ ַעל־ְיֵדי 

ת  ּבָ ׁשַ ִחּיּות  ִלין  ְמַקּבְ ֵאין  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ים  ְבִלּיִ ּבַ ִחיַנת  ּבְ

ֵרי ַהּדֹור,  ׁשֵ ֵהם ּכְ יֶהם', ׁשֶ "ל. ַעל־ְיֵדי־ֶזה, 'ָראׁשֵ ּנַ ּכַ

ַהְינּו  ָגלּות,  ּבְ ֶאְצָלם  ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ ַההֹוד  לּות'.  ּגָ 'ֶסֹגל 

ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ ְוֶזהּו  ַמְלכּות.  ִחיַנת  ּבְ ם  ְפּגָ ּנִ ׁשֶ

א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  לֹום:  ְוׁשָ ַחס  ַגְדלּות,  ּבְ ּנֹוְפִלים  ׁשֶ

ִסיָמן נח, אֹות י.

ַהּתֹורֹות  ּדֹות.  ְוׁשִ ה  ּדָ ׁשִ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ְוַתֲעֻנגֹות 

ִדין,  ֵ ֶרְך ַהּשׁ פּוִלין ּדֶ ִכין ֵמַאְלִפין ַהּנְ ְמׁשָ פּולֹות ַהּנִ ַהּנְ

י  ּכִ ן  ַגם־ּכֵ ֶהם  ּבָ ִגין  ִמְתַעּנְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ

ל ּוְמִליָצה ּוְטָעִמים ִנְפָלִאים,  ֶרְך ָמׁשָ ְבֵריֶהם ּדֶ ל ּדִ ּכָ

ֶהם ּכַֹח ְלַהְדִריְך  י ֵאין ּבָ ֶהם ּתֹוֶעֶלת ּכִ ֲאָבל ֵאין ּבָ

"ְוַתֲעֻנגֹות  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַהּטֹוב.  ֶדֶרְך  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת 

ה  ּדָ 'ׁשִ ַרַז"ל  ְוָדְרׁשּו  ּדֹות".  ְוׁשִ ה  ּדָ ׁשִ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ

ֵיׁש  י  ּכִ ַהְינּו  י"ט:(,  ית  ֵראׁשִ ּבְ זַֹהר  ן  )ְוַעּיֵ ְוכּו'  יַדִתין'  ְוׁשִ

ִדים  ֵ ְוַהּשׁ ִלּפֹות  ַהּקְ ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ְמׁשַ ּנִ ֶ ּשׁ ִחיַנת עֶֹנג  ּבְ

גּו  ְתַעּנָ ּתִ ִמי  "ַעל  ִביא  ַהּנָ צֹוֵעק  ֶזה  ְוַעל  "ל.  ַהּנַ

ד(  נז,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ָלׁשֹון"  ֲאִריכּו  ּתַ ֶפה  ְרִחיבּו  ּתַ ִמי  ַעל 

ּוַמְלִעיִבים  ִעים  ְמַתְעּתְ ם  ַאּתֶ ׁשֶ 'ּכְ "י:  ַרׁשִ ּוֵפַרׂש 

ִגים ֵמַהּתֹורֹות  ְתַעּנְ ּמִ י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ִביִאים' ָהִיינּו ּכִ ּנְ ּבַ

ּתֹוֶעֶלת,  ֶהם  ּבָ ֵאין  ֶ ּשׁ רֹוִאין  ׁשֶ ּכְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ "ל,  ַהּנַ

ה'  ְרֵאי  ַהּיִ ֶאת  ּוְמָחְרִפים  ים  ּוְמַבּזִ ַמְלִעיִבים  ֵהם 

ַהּקֶֹדׁש.  ְורּוַח  בּוָאה  ּנְ ּבַ ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ּתֹוָרָתם  ׁשֶ

ְוכּו'  ֶקר"  ׁשָ ֶזַרע  ע  ֶפׁשַ ִיְלֵדי  ם  ַאּתֶ "ֲהלֹוא  ְוֶזה 

ִכין  ִנְמׁשָ "ל  ַהּנַ ים  ַהִחּדּוׁשִ ׁשֶ י ֵמֲחַמת  ּכִ ַהְינּו  ם(.  )ׁשָ

ֵאין  ֶ ּשׁ ֶקר  ָוׁשֶ ע  ׁשַ ּפֶ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ִלּפֹות,  ַהּקְ ֶרְך  ּדֶ

ֵאין  ן  ַעל־ּכֵ ָטָבא.  ֱהֵוה  לֹא  ומבישא  ְרָגִלים,  לֹו 

ְלֶנַג"ע.  ְך  ִמְתַהּפֵ ֶזה  עֶֹנ"ג  ּוְבִחיַנת  ּתֹוֶעֶלת.  ֶהם  ּבָ

ם  ָ ּוִמּשׁ דּוַע.  ּיָ ּכַ ָאָדם"  ֵני  ּבְ "ִנְגֵעי  ִנְקָרִאים  ֵהם  י  ּכִ

ִחיַנת "ֶנַגע ְוָקלֹון ִיְמָצא"  ִאים ֶחְרּפֹות ּוִבְזיֹונֹות ּבְ ּבָ

ְלִמיֵדי  ַהּתַ ל  ׁשֶ ַהּתֹורֹות  ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  לג(  ו,  ֵלי  )ִמׁשְ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ֵמַאְלִפין  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים 

הּוא  ֵאּלּו,  ּכָ ּתֹוָרה  י  ִמִחּדּוׁשֵ ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ָהעֶֹנג 

בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ הּוא  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ עֶֹנ"ג  י  ֲאִמּתִ עֶֹנ"ג 

קֹום  ִמּמְ ּתֹוָרָתם  יִכין  ַמְמׁשִ י  ּכִ 'ן.  ּגַ ָנ'ָהר  ֵע'ֶדן 

ם  )ׁשָ ָרָאָתה"  לֹא  "ַעִין  ֵעֶדן,  ִחיַנת  ּבְ ְונֹוָרא  בֹוּהַ  ּגָ

יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ַעד  ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָהַאְלִפין  ֶרְך  ּדֶ ג(  סד, 

אֹוָתם  ין  יׁשִ ּוַמְלּבִ אֹוָרְייָתא,  ּדְ ְסָדִרים  ְלַגן  אֹוָתם 

ָרה  ְיׁשָ ֶרְך  ּדֶ ֶהם  ּבָ ּמֹוִרים  ׁשֶ ַעד  ֵאּלּו,  ּכָ ים  ְלבּוׁשִ ּבִ

ַגן  ּבְ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ֶרְך ֵעץ  ּדֶ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ַלֲעבֹוַדת ה', 

י.  ֲאִמּתִ עֶֹנג  אי  ַוּדַ ּבְ ֵהם  ֵאּלּו  ּכָ ים  ְוִחּדּוׁשִ ֵעֶדן. 

ֲאָמָריו  ים  ְוׂשִ ּתֹוָרה  יו  ִמּפִ ָנא  "ַקח  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ

דֹוׁשֹות  ִחיַנת ַהּתֹורֹות ַהּקְ ְלָבֶבָך" )ִאיֹוב כב, כב( )ָהִיינּו ּבְ ּבִ

ַעְוָלה  ְרִחיק  ּתַ ֶנה  ּבָ ּתִ י  ּדַ ׁשַ ַעד  ׁשּוב  ּתָ ִאם  "ל(  ַהּנַ

ד  ָבר ִנְלּכַ ֲאִפילּו ִאם ּכְ ֵמָאֳהֶלָך" )ִאיֹוב כב, כג(. ַהְינּו ׁשֶ

ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ְוָיׁשּוב  "ל,  ַהּנַ פּולֹות  ַהּנְ ַהּתֹורֹות  ּבְ

י'  ּדַ ִחיַנת 'ׁשַ ֵהם ּבְ דֹוׁשֹות ׁשֶ ו ְלַהּתֹורֹות ַהּקְ ֵמַעְכׁשָ

ִדין  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ּבֹו  ְכִניִעין  ּמַ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ

ָתא, כח. ּבָ ׁשַ דֹוׁש: ְיָקָרא ּדְ ּזַֹהר ַהּקָ בָֹאר ּבַ ּמְ ִלּפֹות, ּכַ ְוַהּקְ

ף  ָהָי֥ה ְלָפַנ֖י ִּביֽרּוָׁשָלִ֑ם ַא֥ ל ֶׁשֽ ְפִּתי ִמֹּכ֛ }ט{ ְוָגַדְ֣לִּתי ְוהֹוַס֔

י: י ָעְ֥מָדה ִּלֽ ָחְכָמִת֖
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְוִהיא  ִלי,  ָחְכְמִתי ַקַמת  ַרם  ּבְ ַלם,  ירּוׁשְ ּבִ ֳקָדַמי  ַדֲהוֹו  א  ַרּיָ ּדָ ל  ּכָ ִמן  ְואֹוֵסיִפית עּוְתָרא  יִתי טּוָבא,  ְוַאְסּגִ

ִסְייָעא ָיִתי:



מא

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

"י - - ַרׁשִ

ָבר ַאֵחר, ָעְמָדּה ִלי  ָכְחִתיָה. ּדָ ה, ְוָעְמָדה ִלי ְולֹא ׁשְ ים ָהֵאּלֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ִביל ּכָ ׁשְ י ּבִ ְחּתִ ם ָחְכָמִתי לֹא ִהּנַ ַאף ָחְכָמִתי. ּגַ

ה: ל ֵאּלֶ ְלֶעְזָרה ִמּכָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ן  ּקֵ ְלִמיִדים ִנְתּתַ י ֹמַח ַהּתַ ַאף ָחְכָמִתי ָעְמָדה ִלי. ּכִ

ׁש  ִנְתַחּדֵ ָהַרב  ֹמַח  ְוַגם  ָהַרב,  ַעל־ְיֵדי  ׁש  ְוִנְתַחּדֵ

ְלִמיַדי  'ּוִמּתַ ָאְמרּו:  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלִמיִדים,  ַהּתַ ַעל־ְיֵדי 

הּוא  ּבּוץ  ַהּקִ ְזַמן  ר  ְוִעּקָ י(.  )ַמּכֹות  ם'  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר 

הּוא  ָאז  ׁשֶ רֹאׁש,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

ִקין  ּוְמַחּזְ ְמִאיִרין  ְוֵהם  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּמִֹחין  ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ

ְלִמיִדים  ַהּתַ ִעם  ָהַרב  ּבְ ם  ּגַ י  ּכִ ַהְינּו  ּדְ ֶזה,  ֶאת  ֶזה 

ים  חּוׁשִ ה  ָ ַהֲחִמּשׁ ִחינֹות  ּבְ ל  ּכָ ֵיׁש  ִצים,  ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ ּכְ

רֹוִאין  ׁשֶ ִחיַנת ַמה  ּבְ ה' ֶזה  ַהּמַֹח. 'חּוׁש ָהְרִאּיָ ל  ׁשֶ

ֶאת  רֹואֹות  ֵעיֶניָך  "ְוָהיּו  ְבִחיַנת  ּבִ ָהַרב,  ֶאת 

ִמיָעה'  'ׁשְ דֹול.  ּגָ ָבר  ּדָ הּוא  ׁשֶ כ(  ל,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ מֹוֶריָך" 

ֶגל ָאְזָנם ַלּמּוָסר" ְוכּו' )ִאּיֹוב לו, י(,  ִחינֹות "ַוּיִ ּבְ הּוא 

ל  ׁשֶ ַהּמּוָסר  ׁשֹוֵמַע  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ַמה  ַהְינּו  ּדְ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהְיִגיעֹות  ָרחֹות  ַהּטְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  'ֵריַח'  ָהַרב. 

ְוָלבֹוא  ְוֵליֵלְך  ִלְנסַֹע  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל 

ְך"  ַאּפֵ "ְוֵריַח  ִחיַנת  ּבְ ֵריַח,  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָהַרב,  ֶאל 

ָעְמָדה  ָחְכָמִתי  "ַאף  ִחיַנת  ּבְ ז, ט(,  יִרים  ִ יר־ַהּשׁ )ׁשִ ְוכּו' 

ה קֶֹהֶלת  ַרּבָ )ִמְדָרׁש  ִלי'  ָעְמָדה  ַאף  ּבְ ׁשֶ 'ָחְכָמִתי  ִלי" – 

ְטָרחֹות  ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ּדְ הּוָנה(,  ּכְ נֹות  ַמּתְ ּבְ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ב,  ֵסֶדר 

י ִאם ַעל־ ל ֵמָהַרב ּכִ ר ְלַקּבֵ י ִאי ֶאְפׁשָ ִויִגיעֹות, ּכִ

ָהֵריַח'.  'חּוׁש  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ִויִגיעֹות,  ְטָרחֹות  ְיֵדי 

יׁש  ּוַמְרּגִ ל ֶאָחד טֹוֵעם  ּכָ ׁשֶ ִחיַנת ַמה  ּבְ 'ַטַעם' ֶזה 

ִחיַנת  ּוׁש' ֶזה ּבְ ל ָהַרב. 'ִמּשׁ ְמִתיקּות ִאְמֵרי נַֹעם ׁשֶ

ׁש ְלָכל ֶאָחד,  ּיֵ ִחיַנת ַההֹוָצאֹות ׁשֶ "ל, ֶזה ּבְ ּנַ ָיַדִים ּכַ

הֹוָצאֹות  ַעל  ּפֹו  ּכַ ְיִגיַע  מֹוִציא  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ַמה 

ָיַדִים,  ִחיַנת  ּבְ ּוׁש',  'ִמּשׁ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְלָהַרב,  ָלבֹוא 

ן  ּקֵ ִנְתּתַ אן  ּכָ ם  ּגַ ׁשֶ ִנְמָצא  "ל.  ּנַ ּכַ ּפֹו  ּכַ ְיִגיַע  ִחיַנת  ּבְ

ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ מֹו  ּכְ ים  חּוׁשִ ה  ָ ַהֲחִמּשׁ ִחינֹות  ּבְ

ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ִקין  ּוְמַחּזְ ְמִאיִרין  ְוֵהם 

ָנה,  ָ ל רֹאׁש ַהּשׁ ים ׁשֶ ה חּוׁשִ ָ ִחינֹות ַהֲחִמּשׁ ֶנֱחָלׁש ּבְ

ל ָהַרב  ים ׁשֶ ה חּוׁשִ ָ ִקין ַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ַהֲחִמּשׁ ְוִנְתַחּזְ

ִסיָמן  ְנָיָנא.  ּתִ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ְלֶהֶפְך:  ְוֵכן  ְלִמיִדים,  ַהּתַ ִעם 

ה, אֹות טו.

ְעִּתי  א־ָמַנ֨ ֹֽ ְלִּתי ֵמֶה֑ם ל א ָאַצ֖ ֹ֥ י ל ֲא֣לּו ֵעיַנ֔ }י{ ְוֹכל֙ ֲאֶׁש֣ר ָׁשֽ

י ְוֶזֽה־ י ָׂשֵמַ֙ח֙ ִמָּכל־ֲעָמִל֔ י־ִלִּב֤ ה ִּכֽ י ִמָּכל־ִׂשְמָח֗ ֶאת־ִלִּב֜
י: י ִמָּכל־ֲעָמִלֽ ָהָי֥ה ֶחְלִק֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א, ְוָלא  ּיָ ר ִמּלַ ׁשַ הֹון ּפְ ָבא ָלא ְכֵליִתי ִמּנְ ָאה ּוְלַחּיָ ָאה ּוְלַסָאָבא, ְלַזּכָ ִרין ְלַדּכָ ֵני ַסְנֶהּדְ ְבעֹו ִמִני ַרּבָ ְוָכל ַמה ּדִ

ָחְכְמָתא ְדִאְתְיֵהיַבת ִלי ִמן ֳקָדם  ַדח ּבְ י ָבּ ל ֶחְדַות אֹוָרְיָתא, ֲארּום ֲהָוה ִלי ְפָנאי, ְדִלּבִ י ִמן ּכָ ְמַנִעית ָית ִלּבִ

ָלא ֲעלֹוִהי ֲאַגר  ן ִלי ְלַקּבָ ּמַ ִאְזּדַ ל ַטְרחּוִתי, ְוֵדין ֲהָוה חּוָלִקי ָטב ּדְ יר ִמּכָ ה ַיּתִ א ְוָחֵדית ַבּ ל ֱאָנׁשָ ְיָי ִמן ּכָ

ל ַטְרחּוִתי: ָאֵתי ִמּכָ ִלים ְלָעְלָמא ּדְ ׁשְ

"י - - ַרׁשִ

ר יא, כה(.  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ֵקִנים"  ַהּזְ ִאיׁש  ְבִעים  ׁשִ ן ַעל  ּתֵ ַוּיִ ְוכו',  ִמן ָהרּוַח  אֶצל  "ַוּיָ ְוֵכן  ֵדל ֵמֶהם.  ְלִהּבָ י  ָרַחְקּתִ י. לֹא  ָאַצְלּתִ לֹא 

ם  ּלָ ה, ֵאין ִלי ִמּכֻ ל ֵאּלֶ יִתי ּכָ לּום: ְוֶזה ָהָיה ֶחְלִקי. ְוַאֲחֵרי ָעׂשִ ה ְוֵאין אֹוָרּה ָחֵסר ּכְ ה ֵנרֹות ַהְרּבֵ ּנָ ְדִליִקין ִמּמֶ ּמַ ְמנֹוָרה ׁשֶ ּכִ
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ִמְדָרׁש  ּה. ְוֵיׁש ּפֹוְתִרים ּבְ ֹוִתין ּבָ ּשׁ ל ֶחֶרׂש ׁשֶ ָדה ׁשֶ יִטין סח:(, ַמּקֵ מּוֵאל, ַחד ָאַמר ַמְקלֹו, ְוַחד ָאַמר ִקידֹו )ּגִ א ֶזה. ַרב ּוׁשְ ֶאּלָ

דֹות ּוְכָרִמים: י ָהָאֶרץ ִלְמֶלאֶכת ׂשָ ֵנִסּיֹות: ַיַער צֹוֵמַח ֵעִצים. ַעּמֵ י ּכְ י ִמְדָרׁשֹות ְוַתְלִמיִדים, ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ ל ָהִעְנָין ּבְ ָדה ּכָ ַאּגָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֶזה  ֵער ּבְ ל ֲעָמִלי. ּוִמי ָיכֹול ְלׁשַ ְוֶזה ָהָיה ֶחְלִקי ִמּכָ

ל  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ דֹול  ַהּגָ אֹור  ַלל  ּכְ ָהעֹוָלם 

ת  ּבָ א ׁשַ ּבָ ׁשֶ ְפָרט ּכְ ָאר ִמְצֹות. ּבִ ׁשְ ִציִצית ְוַכּיֹוֵצא ּבִ

ְמֹאד  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָלם  ְלַקּבְ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ יֹום־טֹוב  אֹו 

ַהֹחל.  ְיֵמי  ַעל  ם  ּגַ ְמָחָתם  ׂשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ יְך  ּוְלַהְמׁשִ

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ קֶֹדם  ְוֵכן 

לֹו  ְלַבְלּבְ רֹוֶצה  ְטָרא־ָאֳחָרא  ַהּסִ ׁשֶ ַמה  ְוָכל  ְמֹאד. 

ֲאגֹוָתיו ְוכּו',  ָגָמיו ְוִרּבּוי ּדַ ה ֵמִרּבּוי ּפְ ַעְצבּות ַהְרּבֵ ּבְ

יֹוֵתר  ּבְ ַנְפׁשֹו  ח  ּמַ ְיׂשַ ֶזה  ל  ּכָ ַעל־ְיֵדי  א  ַרּבָ ַאּדְ ָאז 

ה ֲאִני זֹוֶכה  ל ֵאּלֶ י־ֵכן ַאַחר ּכָ י ַאף־ַעל־ּפִ ְויֹוֵתר, ּכִ

ל  ל ֲעָמִלי, ְוסֹוף ּכָ ֶזה, ְוֶזה ֶחְלִקי ִמּכָ ַלֲחטֹף טֹוב ּכָ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  זֹאת.  י־ִאם  ּכִ י  ּנִ ִמּמֶ ֵאר  ָ ִיּשׁ לֹא  סֹוף 

ְוַעל־ְיֵדי־ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ר  ּבֵ ִיְתּגַ

ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ מּורֹות,  ַהּתְ ֵמֵהיְכֵלי  ַיֲעֶלה  ְיָקא  ּדַ ֶזה 

ָהיּו  ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ יצֹוצֹות  ּנִ ִויָבֵרר  ַוֲאָנָחה,  גֹון  ַהּיָ

ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ְך  ַהּפֵ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  לּות  ּגָ ּבַ יֵניֶהם  ּבֵ

ַלֲעלֹות  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ַעד  ְמָחה,  ְלׂשִ ַעְצמֹו 

בּוָרה־ ַצח־הֹוד־ְיסֹוד ְלֶחֶסד־ּגְ א: ִמּנֵ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִמּדַ

ְלָחְכָמה־ בּוָרה־ִתְפֶאֶרת  ּוִמֶחֶסד־ּגְ ִתְפֶאֶרת, 

ם ְמקֹור  ָ ּשׁ ֶתר ׁשֶ ּזֹוֶכה ִלְבִחיַנת ּכֶ ִביָנה־ָדַעת, ַעד ׁשֶ

ם"  רֹאׁשָ ַעל  עֹוָלם  ְמַחת  "ְוׂשִ ִחיַנת  ּבְ ְמָחה,  ַהּשִׂ

ֶפׁש, יא. ְמַחת ַהּנֶ ְעָיהּו נא, יא(: ׂשִ ְוכּו' )ְיׁשַ

ָעַמְ֣לִּתי  ל ֶׁשֽ ָעָמ֖ י ּוֶבֽ ָעׂ֣שּו ָיַד֔ ֲעַׂשי֙ ֶׁשֽ ל־ַמֽ י ְּבָכֽ י ֲאִנ֗ }יא{ ּוָפִנ֣יִתֽ

ַחת  ין ִיְת֖רֹון ַּת֥ ל ֶהֶ֙בל֙ ּוְר֣עּות ֔רּוַח ְוֵא֥ ה ַהֹּכ֥ ַלֲעׂ֑שֹות ְוִהֵּנ֨
ֶמׁש: ַהָּׁשֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ּוְתִבירּות  ֲהְבלּו  ּכֹוָלא  ְוָהא  ְלֶמֱעַבד,  ֵדְטַרִחית  ּוְבַטְרחּוִתי  ְיַדי,  ַדֲעַבדּו  עֹוָבַדי  ָכל  ּבְ ֲאָנא  ִלית  ּכַ ְוִאְסּתַ

א  ָטַבּיָ עּוָבַדי  ַעל  ִלים  ׁשְ ֲאַגר  ִלי  ִאית  ֱאָלֵהין  ָהֵדין,  ַעְלָמא  ּבְ א  ְמׁשָ ׁשִ חֹות  ּתְ הֹון  ּבְ מֹוַתר  רּוָחא,ְוֵלית 

ָאֵתי: ְלַעְלָמא ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ם ֲאִני ָחֵסר: ּלָ י ִמּכֻ ֶהם, ּכִ ְתרֹון ּבָ ֵאין ּיִ ֶ י, ְורֹוֶאה ֲאִני ּשׁ ָכל ַמֲעׂשַ ה ּבְ ּוָפִניִתי. ַעּתָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

דֹוָלה,  ּגְ ה  ְזִכּיָ ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוח. ָצִריְך ָלֶזה 

ְהֶיה  ּיִ ְוׁשֶ יֹום  ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ַעְצמֹו  ב  ֵ ְלַיּשׁ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

ָלאו  י  ּכִ ְלִהְתָחֵרט.  ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ֲחָרָטה  לֹו 

יֹום,  ּבְ ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה  ַעת  ַהּדַ ב  ֵ ְלַיּשׁ זֹוֶכה  ֶאָחד  ל  ּכָ

ַנאי  י ַהּיֹום הֹוֵלְך ְוחֹוֵלף ְועֹוֵבר ֶאְצלֹו ְוֵאין לֹו ּפְ ּכִ

יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ֶאָחד  ַעם  ּפַ ֲאִפּלּו  ַעְצמֹו  ב  ֵ ְלַיּשׁ

ַנאי  ּפְ לֹו  ְלַיֵחד  ִלְראֹות  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ

הּוא  ר  ֲאׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ב  ֵ ְלַיּשׁ

ְך הּוא ָראּוי לֹו ְלַבּלֹות ָיָמיו  עֹוָלם, ִאם ּכָ ה ּבָ עֹוׂשֶ

ב  ְמַיׁשֵ ָהָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ֵאּלּו.  ּכָ ים  ַמֲעׂשִ ּבְ

ִלְפָעִמים  לֹו  ֵיׁש  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ַעת,  ּדַ לֹו  ְוֵאין  ַעְצמֹו 

ַמֲאִריְך  ב  ָ ַהְמֻיּשׁ ַעת  ַהּדַ ֵאין  ַעת,  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ֵאיֶזה 

ּנּו,  ַעת ִמּמֶ ד חֹוֵלף ְועֹוֵבר ַהּדַ ְזַמן ֶאְצלֹו, ְוֵתֶכף ּוִמּיָ

יף  ׁש לֹו ֵאינֹו ָחָזק ְוַתּקִ ּיֵ ַעת ׁשֶ ַעט ַהּדַ ְוַגם אֹותֹו ַהּמְ

ה.  טּות ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֶאְצלֹו, ֵמֲחַמת ֶזה ֵאין ְמִביִנים ׁשְ

יף  ְוַתּקִ ָחָזק  ב  ָ ְמֻיּשׁ ֶכל  ׂשֵ ְלָהָאָדם  ָהָיה  ִאם  ֲאָבל 
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ֲאָוה  ַהּתַ ְפָרט  ּבִ ָוֶהֶבל.  טּות  ׁשְ ַהּכֹל  ׁשֶ ֵמִבין  ָהָיה 

ּוְלַהְנִהיג  ְמֻפְרָסם  ִלְהיֹות  ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ְלַכּמָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ּוְרעּות  ֶהֶבל  ַהּכֹל  ִדיָנה,  ַהּמְ ַעל  ְוִלְנסַֹע  ָהעֹוָלם 

ֱאֶמת ֵאין ֶזה  י ּבֶ ֱאֶמת. ּכִ דֹול ּבֶ טּות ּגָ רּוַח, ְוהּוא ׁשְ

י הּוא  ה, ּכִ עֹוָלם ַהּזֶ ֲענּוג ְוַנַחת רּוַח ֲאִפּלּו ּבָ ׁשּום ּתַ

ָבר הֹוִכיַח ֶאת ֶאָחד  ם ּכְ ָמֵלא ִיּסּוִרים ּוִבְזיֹונֹות. ּגַ

ִהְתֲאָוה ִלְהיֹות ְמֻפְרָסם ְוָאַמר  ֵאּלּו, ׁשֶ ים ּכָ ֵמֲאָנׁשִ

זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  ֲאִפּלּו  ּתּוַכל  לֹא  ֲהלֹא  לֹו: 

לּו  ְתַקּבְ ּיִ ן ׁשֶ יָך ְלַכּוֵ ָכל ַמֲעׂשֶ ְצָטֵרְך ּבְ י ּתִ ֱאֶמת, ּכִ ּבֶ

ֵני ָאָדם ְולֹא ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות ׁשּום  ֵעיֵני ּבְ יָך ּבְ ַמֲעׂשֶ

יחֹות ָהַר"ן, מז. ַמִים: ׂשִ ם ׁשָ ה ְלׁשֵ ֲעבֹוָדה ַקּלָ

י  ה ְוֽהֹוֵל֖לֹות ְוִסְכ֑לּות ִּכ֣ ִלְר֣אֹות ָחְכָמ֔ י ֲאִני֙  }יב{ ּוָפִנ֤יִתֽ

ר  ֲאֶׁשר־ְּכָב֖ ת  ֵא֥ ֶלְך  ַהֶּמ֔ ַאֲחֵר֣י  ֶׁשָּיבֹוא֙  ם  ָאָד֗ ָהֽ ֶמ֣ה   |
ָעֽׂשּוהּו:

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִלְגַבר  ִאית  ֲהָנָאה  ָמה  ֲארּום  ְוסּוְכְלָתנּו,  ַמְלכּוָתא  ּדְ א  ְוחּוְלחּוְלּתָ ָחְכְמָתא  ְלִמְחֵזי  ֲאָנא  ִלית  ּכַ ְוִאְסּתַ

ָבר ִאְתְגַזַרת ֲעלֹוִהי, ְוִאְתֲעֵביַדת ֵליּה: א, ּוָבַתר ּפּוְרָענּוָתא, ָהא ּכְ ֵזיַרת ַמְלּכָ ַתר ּגְ ָאה ּבָ ְלַצּלָ

"י - - ַרׁשִ

י ַמה  ְוִסְכלּות. עֶֹנׁש ֲעֵברֹות: ּכִ ּתֹוָרה: ְוהֹוֵללֹות  ּבַ ל ֲעָסַקי, ְלִהְתּבֹוֵנן  ּפֹוֶנה ֲאִני ִמּכָ ּוָפִניִתי ֲאִני ִלְראֹות ָחְכָמה. 

לֹו  טֹוב  ְלגֹוְזָרה,  ֵזָרה  ַהּגְ ה  ְלַמֲעׂשֵ אּוהּו  ֲעׂשָ ּוְכָבר  ָעָליו,  ַזר  ּגָ ׁשֶ ֵזָרה  ּגְ ַעל  לֹו  ן  ְלִהְתַחּנֶ ֶלְך.  ַהּמֶ ַאֲחֵרי  ֹבא  ּיָ ׁשֶ ָהָאָדם 

ׁש: יו, ְולֹא ִיְצָטֵרְך ְלַבּקֵ ַמֲעׂשָ ה ּבְ ִחּלָ ְלִהְתּבֹוֵנן ּתְ

ִמן־ַהִּסְכ֑לּות  ה  ָחְכָמ֖ ַלֽ ִיְת֛רֹון  ֶׁשֵּיׁ֥ש  ִני  ָא֔ יִתי  ְוָרִא֣ }יג{ 

ֶׁשְך: יְת֥רֹון ָה֖אֹור ִמן־ַהֹחֽ ִּכֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

מֹוַתר ְנהֹור ְיָמָמא ִמן ֲחׁשֹוְך ֵליְלָיא: יר ּכְ טּוָתא, ַיּתִ ִאית מֹוַתר ְלָחְכְמָתא ִמן ׁשָ רּוַח ְנבּוָאה, ּדְ ַוֲחֵזית ֲאָנא ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ע: ְכלּות. הּוא ָהֶרַשָ ִמן ַהּסִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִיְתרֹון ָהאֹור  ּכְ ְכלּות  ַהּסִ ִמן  ַלָחְכָמה  ִיְתרֹון  ֵיׁש 

ֶכל  ל יֹום ָויֹום ֵיׁש ּבֹו ָחְכָמה ְוׂשֵ ֱאֶמת ּכָ ְך. ּבֶ ֵמַהֹחשֶׁ

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ אֹור  הּוא  ׁשֶ יֹום  אֹור  ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְמֻיָחד 

יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ ְמבָֹאר  ְוֵכן  ֶכל,  ׂ ַהּשֵ הּוא  ׁשֶ

ָויֹום  יֹום  ל  ּכָ ׁשֶ יג(  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ )ִסּפּוֵרי  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ל  ּכָ ֶהם  ּבָ לּוִלים  ּכְ ׁשֶ ְוכּו'  ְוִחידֹות  יִרים  ׁשִ ִעם  א  ּבָ

ל  ּכָ ׁשֶ ְוָתִבין  ֵהיֵטב  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ַהָחְכמֹות 

י אֹור יֹום  ּכִ ִמים  ַהּיָ ּבְ לּוִלים  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ַהָחְכמֹות ׁשֶ

ִמן  ַלָחְכָמה  ִיְתרֹון  "ֵיׁש  י  ּכִ ְוֶזהּו,  ֶכל.  ׂ ַהּשֵ הּוא 

ָכל יֹום  ְך". ֲאָבל ּבְ ִיְתרֹון ָהאֹור ֵמַהֹחשֶׁ ְכלּות ּכְ ַהּסִ

ְיָלה קֹוֵדם ֶאל ַהּיֹום  י ַהּלַ ַדם ָלאֹור, ּכִ ּקָ ְך ׁשֶ ֵיׁש ֹחשֶׁ

ַוְיִהי  ֶעֶרב  "ַוְיִהי  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִריָאה,  ַהּבְ ֵסֶדר  ּבְ

ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ְרׁשֹו  ּוְבׁשָ ה(.  א,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֶאָחד"  יֹום  בֶֹקר 

י  ּכִ ָלאֹור,  ָקַדם  ְך  ַהֹחשֶׁ ֶ ּשׁ ַמה  דֹול  ּגָ ּקּון  ּתִ הּוא 



מד

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִחיַנת ִצְמצּום  ַעת ּבְ ר ַהּדַ ִחיַנת ֶהְעּדֵ ְך הּוא ּבְ ַהֹחשֶׁ

ְיָלה  ּלַ ּבַ ִליָטָתּה  ְ ּשׁ ׁשֶ ְלָבָנה  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַהּמִֹחין, 

ַלת  ּקּון ְוַקּבָ ר ּתִ ִעּקַ "ל ׁשֶ ִחיַנת ַמְלכּות ְוַכּנַ ִהיא ּבְ ׁשֶ

ט  ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ְיָקא ְוַכּנַ ַהּמִֹחין ַעל ָיָדּה ּדַ

ָעה ׁשֹוְמִרים ד, אֹות ו. ְקדֹון ְוַאְרּבָ ב. ּפִ

ָהאֹור,  ַגת  ַהּשָׂ ר  ִעּקַ ְך.  ַהֹחשֶׁ ִמן  ָהאֹור  ִיְתרֹון  ּכְ

ר  ַהְמַסּדֵ ַעל־ְיֵדי  הּוא  סֹוף,  ָהֵאין  אֹור  הּוא  ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ב,  ַהְמַעּכֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ב,  ֵ ְוַהְמַיּשׁ

יח,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ִסְתרֹו"  ְך  ֹחשֶׁ ת  "ָיׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ְך,  חׁשֶ

י  ּכִ ל ָהאֹורֹות,  ְך הּוא ְלַמְעָלה ִמּכָ ה ַהֹחשֶׁ ּזֶ ׁשֶ יב(, 

ְוֶזהּו  "ל,  ּנַ ּכַ סֹוף  ָהֵאין  אֹור  יִגין  ׂ ַמּשִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ר  ִעּקַ י  ּכִ ז(  יד,  )ְזַכְרָיה  אֹור"  ִיְהֶיה  ֶעֶרב  ְלֵעת  "ְוָהָיה 

ב,  ַהְמַעּכֵ ַעל־ְיֵדי  הּוא  סֹוף  ֵאין  ָהאֹור  ַגת  ׂ ַהּשָ

ְך  ֹחשֶׁ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ב,  ֵ ְוַהְמַיּשׁ ר  ַהְמַסּדֵ הּוא  ׁשֶ

ָקַדם  ִריָאה  ַהּבְ ֵסֶדר  ּבְ ם  ּגַ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ ָהֶעְליֹון 

ַוְיִהי  ֶעֶרב  '"ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלאֹור,  ְך  ַהֹחשֶׁ

ְוָהַדר  ֲחׁשּוָכא  א  ֵריׁשָ ּבְ  - ה(  א,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ּבֶֹקר" 

י  ת עז(, ּכִ ּבָ ְך אֹור[ )ׁשַ ְך ְוַאַחר־ּכָ ַהְתָחָלה חֹוׁשֶ ְנהֹוָרא' ]ּבַ

ְך,  ַהֹחשֶׁ ַעל־ְיֵדי  י ִאם  ּכִ יג ָהאֹור  ְלַהּשִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ל  ּכָ י  ּכִ ְוכּו',  ְך"  ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחשֶׁ ְבִחיַנת "ּכְ ּבִ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ סֹוף  ָהֵאין  ֵמאֹור  ִכין  ִנְמׁשָ ָהאֹורֹות 

הּוא  ׁשֶ ְך,  ַהֹחשֶׁ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ יגֹו  ְלַהּשִׂ

ַהְינּו  ּדְ ַהְיִדיָעה,  ר  ֶהְעּדֵ ִחיַנת  ּבְ ב,  ַהְמַעּכֵ ִחיַנת  ּבְ

ֵאינֹו  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֹמחֹו  ּבְ ַהּכַֹח  ֶזה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ

י ִאם  יג ֶזה ָהאֹור ּכִ ר ְלַהּשִׂ י ִאי ֶאְפׁשָ ָלל, ּכִ יֹוֵדַע ּכְ

ֵדי  ּכְ ב  ַהְמַעּכֵ ּכַֹח  הּוא  ׁשֶ ר  ַהְמַסּדֵ ּכַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ

ַמה  ּבְ ֵנס  ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ְרִדיָפה  ַעת  ׁשְ ּבִ ֹמחֹו  ב  ַעּכֵ ּיְ ׁשֶ

יג  ׂ ּשִ ּיַ ֶ יג ַמה ּשׁ ׂ ְיָקא ָיכֹול ְלַהּשִ ֵאין לֹו ְרׁשּות, ָאז ּדַ ֶ ּשׁ

"ל:  ּנַ יַע[ ְוכּו' ּכַ יַע ְולֹא ַמּגִ ְבִחיַנת ָמֵטי ְולֹא ָמֵטי ]ַמּגִ ּבִ

ִים ד, אֹות כא. ים א. ְנִפיַלת ַאּפַ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ר  ִעּקַ ְך.  ַהֹחשֶׁ ִמן  ָהאֹור  ִיְתרֹון  ּכְ

ִהיא  י  ּכִ ְיָלה  ּלַ ּבַ ַרק  הּוא  ּטּול  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ

ֵני  י ָאז ּבְ ַעְיִנין ]ְסִתיַמת ָהֵעיַנִים[, ּכִ ִחיַנת ְסִתימּו ּדְ ּבְ

ָהעֹוָלם  ַאַחר  ְך  ל־ּכָ ּכָ רֹוְדִפים  ְוֵאיָנם  ָנִחים  ָאָדם 

ָמקֹום ַאַחר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ּבְ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ה  ַהּזֶ

ם ַלְיָלה  ְיָלה, ּגַ ּלַ ּטּול הּוא ּבַ ר ַהּבִ ִעּקַ א. ִסיָמן נב( ׁשֶ ַקּמָ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ִיּסּוִרים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ יִנים  ּדִ הּוא 

ְוֶזה  ם  ׁשָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּטּול  ּבִ ִלְבִחיַנת  ִאים  ּבָ

י  ְך ה' אֹור ִלי" )ִמיָכה ז, ח(, ּכִ ֹחשֶׁ ב ּבַ י ֵאׁשֵ ִחיַנת "ּכִ ּבְ

ִיְתרֹון  ִחיַנת "ּכְ ְיָקא ָאז ה' אֹור ִלי, ּבְ ְך ּדַ ֹחשֶׁ ב ּבַ ֵאׁשֵ

ֵעת  ּבְ ְיָקא  ּדַ י  ּכִ ְיָקא  ּדַ ְוכּו'  ְך"  ַהֹחשֶׁ ִמן  ָהאֹור 

ּסּוִרין  ְוַהּיִ יִנים  ְוַהּדִ ְך  ַהֹחשֶׁ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

ָאז  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֵהן  ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ֵהן  לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ל ַעְצמֹו ֶאל  ר ָהֵעָצה ִלְסּתֹם ֵעיָניו ּוְלַבּטֵ ְיָקא ִעּקַ ּדַ

ִלין  ּטְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתּבַ ּלֹו טֹוב, ׁשֶ הּוא ּכֻ ְכִלית ׁשֶ ַהּתַ

ִהיא  ׁשֶ ָנה  ֵ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ּסּוִרין  ַהּיִ ל  ּכָ

ִחיַנת  ּטּול ּבְ ִחיַנת ּבִ ָנה הּוא ּבְ ֵ י ַהּשׁ ְיָקא ּכִ ְיָלה ּדַ ּלַ ּבַ

ּמּוָבא,  ּכַ ו(  לא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  רּוִחי"  ַאְפִקיד  ָיְדָך  "ּבְ

ּטּול הּוא  ר ַהּבִ י ִעּקַ "ל, ּכִ ּנַ ַעְיִנין ּכַ ְסִתימּו ּדְ ְוִהיא ּבִ

י  ּכִ ְיָלה  ּלַ ּבַ ָנה  ֵ ַהּשׁ ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ ְדַעְייִנין,  ימּו  ְסּתִ ּבִ

ִלין  ּוְמַבּטְ ֵעיֵניֶהם  סֹוְתִמין  "ל  ּנַ ּכַ יִנים  ַהּדִ ֵמֲחַמת 

"ל,  ּנַ ּכַ ָנה  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ַעְצָמן 

ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ִמּקֶֹדם  ן קֹוִרין  ְוַעל־ּכֵ

ן  "ל ְוַעל־ּכֵ ּנַ ּטּול ּכַ ִחיַנת ּבִ ַמע ִהיא ּבְ י ְקִריַאת ׁשְ ּכִ

ים א.  ְיָלה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ּלַ ַמע ּבַ ר ְקִריַאת ׁשְ ִעּקַ

ַמע א, אֹות א. ְקִריַאת ׁשְ

הּוא  ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ ְך.  ַהֹחשֶׁ ִמן  ָהאֹור  ִיְתרֹון  ּכְ

ְבִחיַנת  ּבִ יא(  ד,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ְוָעָנן"  ְך  "ֹחשֶׁ ִחיַנת  ּבְ

ר ָהֱאמּוָנה  י ִעּקַ ים צב, ג(, ּכִ ִהּלִ ילֹות" )ּתְ ּלֵ "ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ

ְעּתֹו  ק ּדַ יְך ֵעיָניו ְלַגְמֵרי ּוְלַסּלֵ ִריִכין ְלַהֲחׁשִ ּצְ הּוא ׁשֶ

ְיָקא  ּדַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְך  ֹחשֶׁ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְלַגְמֵרי, 

ֵעיֵני  יְך  ֲחׁשִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶאת  יר  ְלַהּכִ זֹוֶכה 

ְבִחיַנת  ּבִ ְלַבד  ֱאמּוָנה  ַעל  ְוסֹוֵמְך  ְלַגְמֵרי  ְעּתֹו  ּדַ

ִחיַנת  ּבְ ים יח, יב(. ְוֶזה  ִהּלִ ְוכּו' )ּתְ ְך ִסְתרֹו"  ת ֹחשֶׁ "ָיׁשֶ

ר ִלְזּכֹות  י ִאי ֶאְפׁשָ ְך", ּכִ ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחשֶׁ "ּכְ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ְך ׁשֶ י ִאם ִמּתֹוְך ַהֹחשֶׁ ַעת ּכִ ְלאֹור ַהּדַ

יְך ֵעיָניו ְלַגְמֵרי ְוסֹוֵמְך ַעל ֱאמּוָנה  ֲחׁשִ ּמַ ֱאמּוָנה ׁשֶ

'ִמן  ְך,  ַהֹחשֶׁ ִמן  ָהאֹור  ְלִיְתרֹון  ה  ִיְזּכֶ ָאז  ְלַבד, 

ִחיַנת  דֹוׁש. ְוֶזה ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ ְיָקא, ּכַ ְך' ּדַ ַהֹחשֶׁ
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ְך,  ִחיַנת ֹחשֶׁ ֲחרּות הּוא ּבְ י ׁשַ ין, ּכִ ִפּלִ ל ּתְ ֲחרּות ׁשֶ ׁשַ

ין ֹמִחין הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי  ִפּלִ ּלּות ַהּתְ ר ִהְתּגַ י ִעּקַ ּכִ

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה"  ִחיַנת "ׁשְ ִחּזּוק ָהֱאמּוָנה ְלַבד, ּבְ

ַהְינּו  ּדְ ַעְצִמי,  ִחיר  ַמׁשְ ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ה(,  א,  יִרים  ִ ַהּשׁ יר  )ׁשִ

ְכִלי  ׂשִ ּבְ ַלֲחקֹר  ִלְבִלי  ְלַגְמֵרי  ֵעיַני  יְך  ַמֲחׁשִ ֲאִני  ׁשֶ

ים ַוֲאִני סֹוֵמְך  דֹוׁשִ ְדָרֶכיָך ַהּקְ ָלל ׁשּום ֲחִקירֹות ּבִ ּכְ

ְלנֹוי  זֹוֶכה  ֲאִני  י  ּכִ 'ְוָנאָוה',  ֲאַזי  ְלַבד  ֱאמּוָנה  ַעל 

ר ִלְזּכֹות ְלֹמִחין  י ִאי ֶאְפׁשָ ין ְוַהּמִֹחין, ּכִ ִפּלִ ֵאר ַהּתְ ּפְ

י ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה  י ִאם ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה, ּכִ ה ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

יר  ְך ְלַהּכִ ִנים זֹוִכין ַאַחר־ּכָ ֱאֶמת ָיִמים ְוׁשָ ֵלָמה ּבֶ ׁשְ

יֹוֶרה   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ֵלָמה:  ׁשְ יִדיָעה  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶאת 

ֵהָמה ְטהֹוָרה ג, אֹות ז. כֹור ּבְ ֵדָעה ב. ּבְ

ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ר  ִעּקַ ְך.  ַהֹחשֶׁ ִמן  ָהאֹור  ִיְתרֹון  ּכְ

ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ׁש  ַהְמֻלּבָ ָהֱאֶמת  ׁשֶ ּכְ ְכִלית  ְוַהּתַ

ה ַהּכֹל  ֶעֶצם ָהֱאֶמת ְוַנֲעׂשֶ ֵרר ְועֹוֶלה ְוִנְכָלל ּבְ ִמְתּבָ

ֶאָחד,  הּוא  ֱאֶמת  י  ּכִ ַחד,  ּלֹו  ּכֻ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ֶאָחד, 

א. ִסיָמן נא(. ַרק  ָמקֹום ַאֵחר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ְמבָֹאר ּבְ ּכַ

ה ְוִנְתַצְמֵצם ָהֱאֶמת  ׁש ְוִנְתַחּפֶ ֶזה ָהעֹוָלם ִנְתַלּבֵ ּבְ ׁשֶ

יִרין ָהֱאֶמת  ּכִ ּמַ ׁשֶ ֲעׁשּוָעיו ּכְ ר ׁשַ ין. ְוִעּקַ ה ְלבּוׁשִ ַכּמָ ּבְ

ל  ּכָ ָרא  ּבָ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ָפל  ָ ַהּשׁ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ם  ּגַ

ֵרר  ֶזה ָהעֹוָלם ִמְתּבָ ּבְ ָהֱאֶמת ׁשֶ ׁשֶ ִריָאה, ַהְינּו ּכְ ַהּבְ

ה  ּזֶ ֶזה ָהעֹוָלם ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ׁשֶ ם ּבְ ּיֹוְדִעין ּגַ ַעד ׁשֶ

ִיְתרֹון ָהאֹור  ְבִחיַנת "ּכְ ֵלמּות אֹור ָהֱאֶמת ּבִ ר ׁשְ ִעּקַ

ְך  ּיָ ֶקר ֵאין ׁשַ ֵאין ׁשּום ׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ י ּבְ ְך" ּכִ ִמן ַהֹחשֶׁ

ָמקֹום  ּבְ הּוא  ָהֱאֶמת  ר  ִעּקַ י  ּכִ ֱאֶמת,  ַבת  ּתֵ לֹוַמר 

הּוא  ְך  ּכָ ׁשֶ לֹוַמר  ְך  ּיָ ׁשַ ָאז  ׁשֶ ֶקר  ְוׁשֶ ֱאֶמת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

הּוא  ָהֱאֶמת  ַרק  ֶקר,  ׁשֶ ַהּטֹוֵען  מֹו  ּכְ ְולֹא  ָהֱאֶמת 

ָהֱאֶמת  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ אֹוֵמר,  ה  ּזֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ִביל ֶזה  ׁשְ ּבִ ה ָהעֹוָלם ׁשֶ ָבְרִרין ָהֱאֶמת ִמּזֶ ּמְ ׁשֶ הּוא ּכְ

ִנים  ּיָ ּדַ א.  ט  ּפָ ִמׁשְ ן  חֹוׁשֶ  - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  דּוַע:  ּיָ ּכַ ַהּכֹל  ִנְבָרא 

ג, אֹות י.

ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן  ִסילּות ּכְ ִיְתרֹון ְלָחְכָמה ִמן ַהּכְ

ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ְוִגּדּולֹו  ַהּצֹוֵמַח  ַחּיּות  ר  ִעּקַ ְך.  ַהֹחשֶׁ

ָהָאָדם,  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  הּוא  ַהּכֹל  ְכִלית  ּתַ ְוֵכן  ַהַחי 

ל ּכֹחֹו ְוַחּיּותֹו ַעל ָיָדם,  ָהָאָדם ְמַקּבֵ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ

ְך ְואֹור,  ִחיַנת ֹחשֶׁ ה ּוְפִרי ֵהם ּבְ ִלּפָ ִחיַנת ַהּקְ ה ּבְ ְוִהּנֵ

ְך  ְלַהֹחשֶׁ ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ּוְכִסילּות  ָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ

ַעל ָיָדם  ה ׁשֶ ִסילּות ׁשּום ֲהָוָיה ְוַחּיּות ַרק ִמּמַ ְוַהּכְ

ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוַהָחְכָמה,  ָהאֹור  ִיְתרֹון  ַמֲעַלת  ר  ִנּכַ

ְך "ִיְתרֹון ְלָחְכָמה ִמן  ְך" ּכָ ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחשֶׁ "ּכְ

ְרצֹונֹו  י  ּכִ ּוְפִרי,  ה  ְקִלּפָ ְבִחיַנת  ּבִ ְוֵהם  ִסילּות",  ַהּכְ

ִקּיּום  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵניֶהם  ׁשְ ִקּיּום  ּבְ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ַרְך  ִיְתּבָ

ֲארּות  ַהִהְתּפָ ר  ִעּקָ הּוא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ִחיָרה,  ַהּבְ

ּלּות  ִהְתּגַ ר  ְוִעּקָ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ל  ְמַקּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ַעל  הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי ָהָאָדם ַהּבַ ַרְך ׁשֶ ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ

ֲאָכל  ּמַ ּבַ ׁשֶ ַהַחּיּות  ּכַֹח  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ה  ְוִהּנֵ ִחיָרה  ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ה  ְקִלּפָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמּיּותֹו  ַגׁשְ ּבְ ׁש  ְמֻלּבָ

ִחיַנת  ִמּבְ ְיִניָקה  ִסילּות  ְלַהּכְ ֵיׁש  ן  ַעל־ּכֵ ִסילּות,  ּכְ

ה, ַהְינּו ַרק  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהָאָדם ֹאֶכל  ׁשֶ ּכְ ָהֲאִכיָלה, ַאְך 

ל  ַקּבֵ ּיְ ְהֶיה לֹו ּכַֹח ְוַחּיּות ַלֲעבֹוַדת ה' ׁשֶ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ֵאין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה,  ִמּזֶ ֲארּות  ִהְתּפָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ִחּיּונּו  ֵדי  ּכְ ַרק  ֵמָהֲאִכיָלה  ְויֹוֵנק  ל  ְמַקּבֵ ִסילּות  ַהּכְ

ִסילּות  ִצְמצּום ְולֹא יֹוֵתר, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכַנע ַהּכְ ּבְ

ר  ָהִעּקָ ה ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ ּלֶ י ִנְתּגַ ֶכל, ּכִ ְוִנְתרֹוֵמם ַהּשֵׂ

ר  ִעּקָ ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ַהָחְכָמה  הּוא  ׁשֶ ִניִמּיּות  ַהּפְ הּוא 

ה" ְוכּו' )קֶֹהֶלת  ַחּיֶ תּוב "ְוַהָחְכָמה ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַהַחּיּות ּכְ

ָראֹות ַלָחְכָמה, ז. ְרְפּ ז, יב(: ּפַ

י  ְלַגּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמעֹות  ְך.  ַהֹחשֶׁ ִמן  ָהאֹור  ִיְתרֹון  ּכְ

ָוִנין  ַהּגְ ּבֹו  ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ ְמֹאד  ָקדֹוׁש  הּוא  ַעּכּו"ם 

ִביל  ׁשְ ּבִ נּו ׁשֶ ִדְבֵרי ַרּבֵ ם ּבְ ִאין. ְוַכּמּוָבן ֵהיֵטב ׁשָ ִעּלָ

ִאּלּו לֹא ָראּו ָממֹון  ָרֵאל ּכְ ֵאִבים ְלָממֹון ִיׂשְ ֶזה ֵהם ּתְ

ָוִנין  ַהּגְ ין  ּלִ ִמְתּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ָממֹון  ּבְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֵמעֹוָלם, 

ל  ׁשֶ עֹות  ַהּמָ ם  ּגַ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ִאין,  ִעּלָ

ָוִנין,  ִאירּו ּבֹו ַהּגְ ּיָ ֵדי ׁשֶ ּקּון ּכְ ן ּתִ ם־ּכֵ ָרֵאל ָצִריְך ּגַ ִיׂשְ

ָרֵאל  אי ָממֹון ִיׂשְ ַוּדַ ֶנֶגד ָהַעּכּו"ם ּבְ י־ֵכן ּכְ ַאף־ַעל־ּפִ

ִיְתרֹון ָהאֹור  ָוִנין "ּכְ ְבִחיַנת ֶהָאַרת ַהּגְ ָקדֹוׁש ְמֹאד ּבִ

ֲאִפּלּו ָהאֹור  ה ְמקֹומֹות ׁשֶ ַכּמָ ּמּוָבן ּבְ ְך", ּכַ ִמן ַהֹחשֶׁ

ַאף־ַעל־ ר,  ַהּנֵ גֹון  ּכְ ּיֹום  ּבַ ְלָהִאיר  ּכַֹח  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ

ְבִחיַנת  ּבִ ְמֹאד  ֵמִאיר  הּוא  ְך  ּוַבֹחשֶׁ ְיָלה  ּלַ ּבַ י־ֵכן  ּפִ
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אי ָממֹון  ַוּדַ ן ּבְ ְך". ְוַעל־ּכֵ ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחשֶׁ "ּכְ

ְבִחיַנת  ֶנֶגד ָהַעּכּו"ם הּוא ֵמִאיר ְמֹאד ּבִ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ

ר ב,  ט א. ֶמַקח ּוִמְמּכָ ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ָוִנין ַהּנַ ַהּגְ

אֹות ה.

ְעִּתי  ֶׁשְך הֹוֵלְ֑ך ְוָיַד֣ יל ַּבֹח֣ ָחָכם֙ ֵעיָנ֣יו ְּברֹאׁ֔שֹו ְוַהְּכִס֖ }יד{ ֶהֽ

ם: ה ֶאת־ֻּכָּלֽ ד ִיְקֶר֥ ה ֶאָח֖ ִני ֶׁשִּמְקֶר֥ ַגם־ָא֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְטָיא  ָתא ִמן ַעְלָמא, ְוׁשָ יׁשָ ֵזיָרָתא ּבִ יל ּגְ י ּוְמַבּטֵ סֹוָפא, ּוְמַצּלֵ ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ְבּ א ָמה ּדַ ֵריׁשָ ל ּבְ ּכַ יָמא ִמְסּתַ ַחּכִ

ִהי  ד ּתְ ָתא ִמן ַעְלָמא, ּכַ יׁשָ ֵזיָרָתא ּבִ יל ּגְ יָמא ּוְמַבּטֵ י ַחּכִ ִאי ָלא ְמַצּלֵ ֲחׁשֹוָכא ָאֵזיל, ִויַדִעית ַאף ֲאָנא, ּדְ ּבַ

הֹון: ַעְלָמא, ִאְרעֹון ַחד ְיָאַרע ָית ּכּוּלְ ּפּוְרָענּוָתא ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ַח ֶאת  ּבֵ ר ְמׁשַ י ֲאׁשֶ ם ֲאִני ָיַדְעּתִ ם ֲאִני. ּגַ י ּגַ סֹופֹו: ְוָיַדְעּתִ ל ַמה ְיֵהא ּבְ ּכֵ ָבר ִמְסּתַ ת ַהּדָ ְתִחּלַ רֹאׁשֹו. ּבִ ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ

ֵניֶהם ָימּותּו: ְ ּשׁ ִסיל, יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ֶהָחָכם ִמן ַהּכְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ר"ת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ רֹאׁש  רֹאׁשֹו.  ּבְ ֵעיָניו  ֶהָחָכם 

רּוׁש  ַהּפֵ ַדְעּתֹו  ּלְ ׁשֶ ַז"ל  ֵמֲאִבי  י  ַמְעּתִ ׁשָ ְוכּו'  י  ַרּבִ

י ָהגּון ֲאַזי הּוא ֵמִאיר ֵעיֵני  ּזֹוִכין ְלַרּבִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ֶזה,  ּבָ

רֹאׁשֹו"  ּבְ ֵעיָניו  "ֶהָחָכם  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ֵאָליו  קָֹרִבין  ַהּמְ

אֹור  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ רֹאׁש  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  י  ּכִ

ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ מֹו־ֵכן  ּכְ ְוַהּמַֹח,  ֵמָהרֹאׁש  ַרק  ָהֵעיַנִים 

ֲאַזי  ֱאֶמת  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ רֹאׁש  הּוא  ׁשֶ ָהגּון  י  ְלַרּבִ

בָֹאר  ׁש, ְוַכּמְ הּוא ֵמִאיר ְלָהדֹור ּופֹוֵתַח ֵעיֵניֶהם ַמּמָ

ְלִהּפּוְך  ֲאָבל  ַז"ל,  ְדָבָריו  ּבִ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ

ֵאינֹו ֵמִאיר  י ׁשֶ ֵאינֹו ָהגּון, לֹא ּדַ י ׁשֶ לֹום ַרּבִ ָחס ְוׁשָ

ה  ּזֶ יֹוֵתר, ׁשֶ יְך ֵעיֵניֶהם ּבְ ה הּוא ַמְחׁשִ ֵעיַנִים, ַאְדַרּבָ

ט(:  ב,  מּוֵאל־א  )ׁשְ מּו"  ִיּדָ ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ִעים  "ּוְרׁשָ ִחיַנת  ּבְ

ָראֹות ַלָחְכָמה. קיא, א. ְרּפְ ּפַ

ְיסֹוד  ל  ּכָ ר  ׁשֵ ַהּכָ ָהִאיׁש  רֹאׁשֹו.  ּבְ ֵעיָניו  ֶהָחָכם 

ָהַאֲחרֹון,  ְכִלית  ַהּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ּוְרצֹונֹו  ָנתֹו  ּוָ ּכַ

ל ַעל ִקּצֹו ְוסֹופֹו  ּכֵ עּוָריו ְלִהְסּתַ יל ַעְצמֹו ִמּנְ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ

תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה  ֻקּדָ ּפְ ְליֹום  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ּוַמה  ָהַאֲחרֹון, 

)קֶֹהֶלת  ְוכּו'  חּורֶֹתיָך"  ּבְ יֵמי  ּבִ ּבֹוְרֶאיָך  ֶאת  "ּוְזכֹור 

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  א(,  יב, 

ֶרק יב(, ּוְכמֹו  ה ּפֶ ֶאֶרץ ּבֹוֶרָך' ְוכּו' )קֶֹהֶלת ַרּבָ 'ּבֹוְרֶאיָך ּבְ

ית  ֵראׁשִ ּבְ ׁשֶ ְוכּו'  רֹאׁשֹו"  ּבְ ֵעיָניו  "ֶהָחָכם  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ׁשּוָקתֹו  סֹופֹו ְוכּו', ְוָכל ּתְ ְהֶיה ּבְ עֹוָלמֹו רֹוֶאה ַמה ּיִ

ֱאֶמת, ְוִלְפרֹשׁ  ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ יר ֶאת ַהּשׁ ּוְרצֹונֹו ְלַהּכִ

ַלֲחטֹף  ְוִלְזּכֹות  ָרעֹות  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ִמּכָ ַעְצמֹו  ֶאת 

ְצִחי, ְוֶזה ַהֵהֶפְך  ְכִליתֹו ַהּנִ ִביל ּתַ ׁשְ ל ָיָמיו ּבִ טֹוב ּכָ

ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ְלַתֲאוֹות  ּוְרצֹונֹו  תֹו  ְמַגּמָ ל  ּכָ ים  ֵמׂשִ

ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ּוְבֶדֶרְך  ָהַרע,  ִלּבֹו  ִרירּות  ּוׁשְ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  "ל,  ּנַ ּכַ אֹותֹו  מֹוִליִכין 

א  ַהּבָ לֹו,  ִעין  ְמַסּיְ ֵהר  ִלּטָ א  'ַהּבָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַוֲאַזי  לח(  )יֹוָמא  לֹו'  ּפֹוְתִחין  ֵמא  ִלּטַ

ַדְעּתֹו  ַמְזִמין ְלָכל ֶאָחד ִסּבֹות ּוְסָברֹות ְוָחְכמֹות ּבְ

ׁש לֹו ּכַֹח ְלַהחֹוֵלק  ּיֵ ְרצֹונֹו ַעד ׁשֶ ּיּוַכל ַלֲעׂשֹות ּכִ ׁשֶ

ֶהֶבל  ל  ׁשֶ ְוָחְכמֹות  ְסָברֹות  לֹוַמר  ְוכּו',  ְוַהּכֹוֵפר 

ְולֹוַמר  ָהֱאֶמת,  ִמן  ֲאֵחִרים  ְוֶאת  ַעְצמֹו  ְלַהְטעֹות 

ְוֶהָחֵפץ  ְלַעְצמֹו  ֵעד  ָהֱאֶמת  ֲאָבל  ִאּתֹו,  ָהֱאֶמת  ׁשֶ

 - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ַלֲאִמּתֹו:  ָהֱאֶמת  ֵהיָכן  רֹוֶאה  ֱאֶמת  ּבֶ

ַחר ה, אֹות עח. ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ים א. ּבִ אֹוַרח ַחּיִ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרּו  הֹוֵלְך.  ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ִסיל  ַהּכְ

ָתִחים  ֵמא ּפֹוְתִחין לֹו, ֵיׁש לֹו ּפְ א ִלּטָ ִלְבָרָכה: 'ַהּבָ

ם  ׁשָ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ְוֵכיָון  כט(,  ְמָנחֹות  לח.  )יֹוָמא  ה'  ַהְרּבֵ



מז

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ִסיל  "ַהּכְ ַרק  ָלֵצאת.  ְיכֶֹלת  ָהָיה  ָתִחים,  ּפְ

ָתִחים ָלֵצאת, ְוהּוא ָאסּור  הֹוֵלְך", ְולֹא ִיְרֶאה ַהּפְ

ה  ִיְזּכֶ ר  נּו לֹו ָלֵצאת. ַעד ֲאׁשֶ ִיּתְ ם, ְולֹא  ְוָקׁשּור ׁשָ

ּבּוִרים ְמִאיִרים,  ּבּוֵרי ֱאֶמת ִלְפֵני ה', ֲאַזי ַהּדִ ר ּדִ ְלַדּבֵ

ָתִיים"  ָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין ּפְ ַתח ּדְ ַוה' אֹור לֹו. ַוֲאַזי: "ּפֵ

ּבּוֵרי  ִאיִרים, ַהְינּו ּדִ ּבּוִרים ַהּמְ י ַהּדִ ים קיט, קל(. ּכִ ִהּלִ )ּתְ

ם  ִסּיֵ ּדְ ְוַהְינּו  ַתח.  ַהּפֶ לֹו  ַמְרִאין  ֵהם  "ל,  ּנַ ּכַ ֱאֶמת 

ְולֹא  ְך,  ֹחשֶׁ ּבַ תּוִנין  ַהּנְ ָתִיים  ַהּפְ י  ּכִ ָתִיים',  ּפְ 'ֵמִבין 

ְך,  ַתח ָלֵצאת ֵמַהֹחשֶׁ ִיְראּו ָלֵצאת, ָיִבינּו ְוִיְראּו ַהּפֶ

ְך  ֹחשֶׁ ר ּבַ תּוב "ֵלאֹמר ַלֲאסּוִרים ֵצאּו ַלֲאׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ְהֶיה ָהֱאֶמת,  ּיִ ְעָיהּו מט, ט(. ַאְך ָצִריְך ׁשֶ לּו" ְוכּו' )ְיׁשַ ִהּגָ

ִלי ׁשּום ּדִֹפי: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  רּור ְוָצלּול ּבְ מּור ּבָ ֱאֶמת ּגָ

א. ִסיָמן קיב. ַקּמָ

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוֵמד  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ הֹוֵלְך.  ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ִסיל  ַהּכְ

ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ָאר  ְוִנׁשְ ּוִבְלּבּוִלים  בֹות  ַמֲחׁשָ ָעָליו  ִאין  ּבָ

ָהָאָדם  ׁשֶ ר ָהֵעָצה ָלֶזה ּכְ ל, ְוִעּקַ ּלֵ ְוֵאין ָיכֹול ְלִהְתּפַ

תֹו  ִפּלָ ִמּתְ ְמֹאד  ְמֹאד  אֹותֹו  ִלין  ַבְלּבְ ּמְ ׁשֶ רֹוֶאה 

ֵלט  ְלִהּמָ ְוַתְחּבּוָלה  ֵעָצה  ׁשּום  לֹו  ְוֵאין  ַוֲעבֹוָדתֹו, 

ַהְינּו  ּדְ ֱאֶמת,  ַרק  הּוא  ֲעָצתֹו  ר  ִעּקַ ֲאַזי  ֵמֶהם, 

ַוֲאִפּלּו  ֱאֶמת,  ּבֶ יָך  ִמּפִ ּבּוִרים  ַהּדִ ְצאּו  ּיֵ ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ

ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ם  ׁשָ ה  ַאּתָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ַמְדֵרָגְתָך  ְלִפי 

ּבּור  ַהּדִ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ יָך  ִמּפִ ּבּור  ַהּדִ ֵצא  ּיֵ ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ

ְך,  ֵמַהֹחשֶׁ ָלֵצאת  לֹו  ֵמִאיר  הּוא  ֱאֶמת  ּבֶ ֵצא  ּיֵ ׁשֶ

ַרק  ְוכּו',  ְך  ַהֹחשֶׁ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָתִחים  ּפְ ֵיׁש  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ

ַתח, ֶוֱאֶמת  ְך הֹוֵלְך ְוֵאין רֹוֶאה ַהּפֶ ֹחשֶׁ ִסיל ּבַ ַהּכְ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ ַעְצמֹו,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ אֹור  הּוא 

ַעל־ְיֵדי־ ַמְדֵרָגתֹו,  ְלִפי  ֱאֶמת  ּבֶ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ

ְבָיכֹול, ֵאיְך  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֶזה ָהֱאֶמת ֵמִאיר לֹו ַהּשׁ

ַתח  "ּפֶ ְבִחיַנת  ּבִ ּבֹו,  ִנּצֹד  הּוא  ׁשֶ ְך  ֵמַהֹחשֶׁ ָלֵצאת 

ים  ים קיט, קל(: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ִהּלִ )ּתְ ָבֶריָך ָיִאיר"  ּדְ

ה אֹות ו. ג. ֲחֻנּכָ

ִני  ה ַהְּכִסיל֙ ַּגם־ֲאִנ֣י ִיְקֵר֔ י ְּכִמְקֵר֤ י ְּבִלִּב֗ י ֲאִנ֜ ְרִּתֽ }טו{ ְוָאַמ֨

ֶׁשַּגם־ֶז֖ה  י  ְבִלִּב֔ ְוִדַּבְ֣רִּתי  ֹיֵת֑ר  ָא֣ז  י  ֲאִנ֖ ָחַכְ֛מִּתי  ְוָלָּ֧מה 
ֶבל: ָהֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ד ַעל  ּקַ ִאְתּפַ א ּדְ ְפֵקיְדּתָ ַסְטיּוֵתה, ְוָלא ְנַטר ּתַ א ִדְסָטא ּבְ ר ִקיׁש ַמְלּכָ אּול ּבַ ִאְרעֹון ׁשָ ִלִבי, ּכְ ַוֲאַמִרית ֲאָנא ּבִ

יִלית  יּה, ּוַמּלֵ יר ִמּנֵ ֵכין ַיּתִ יִמית ֲאָנא ּבְ ִני, ּוְלָמא ֵדין ַחּכֵ יּה ַמְלכּוָתא, ַאף ֲאָנא ְיָעְרִעּנַ ֲעָמֵלק, ְוִאְתְנֵטַלת ִמּנֵ

ָיי: ֵזיַרת ֵמיְמָרא ּדַ ין ַהְבלּו, ְוֵלית ֱאָלֵהין ּגְ ַאף ּדֵ י, ּדְ ִלּבִ ֲאָנא ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ם ֲאִני ִיְקֵרִני,  ע ּגַ ִמְקֵרה ָהָרׁשָ ה, ּכְ י ֵמָעּתָ ִלּבִ ָמא ַאַהרֵהר ּבְ ֵניֶהם ָימּותּו, ׁשְ ְ ּשׁ לֹוַמר ְלִפי ׁשֶ י ְוגֹו'. ּכְ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ ְוָאַמְרּתִ

ן, ָהֶבל הּוא: ִאם ַאַהרֵהר ּכֵ י. ׁשֶ ִלּבִ י ּבְ ְרּתִ יק ָאז יֹוֵתר: ְוִדּבַ ה ֶאְהֶיה ַצּדִ ְוָלּמָ
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ר  יל ְלעֹוָל֑ם ְּבֶׁשְּכָב֞ ם־ַהְּכִס֖ ין ִזְכ֧רֹון ֶלָחָכ֛ם ִעֽ }טז{ ִּכי֩ ֵא֨

ם־ ִעֽ ָי֥מּות ֶהָחָכ֖ם  ְוֵא֛יְך  ח  ִנְׁשָּכ֔ ל  ַהֹּכ֣ ים ַהָּבִאים֙  ַהָּיִמ֤
יל: ַהְּכִסֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ד  יֹומֹוִהי ּכַ ָבר ּבְ ֲהָוה ּכְ ימּות גּוְבָרא ָמה ּדַ ָאֵתי, ּוָבַתר ִדּ ְטָיא ְלַעְלָמא ּדְ יָמא ִעם ׁשָ ֲארּום ֵלית ּדּוְכָרָנא ְלַחּכִ

א  יַקּיָ ַצּדִ א ְדָהֵוי סֹוָפא ּדְ ֵני ֱאָנׁשָ ח, ְוֵאיְכֵדין ֵייְמרּון ּבְ ּכַ ּתַ ְתרֹוִהי ּכֹוָלא ִאׁשְ ֲעִתיִדין ְלִמְהֵוי ָבּ א ּדַ ֵייתּון יֹוַמּיָ

ַבָיא: ַחּיָ סֹוָפא ְדּ ּכְ

"י - - ַרׁשִ

ְלָרָעה:  ִזְכרֹונֹו  ְוֶזה  ְלטֹוָבה,  ִזְכרֹונֹו  ה  ּזֶ ׁשֶ ָיַחד,  ֵניֶהם  ׁשְ ִיָזְכרּו  לֹא  מֹוָתן  ַאֲחֵרי  ִוין,  ׁשָ ִסיל  ְוַהּכְ ֶהָחָכם  ִזְכרֹון.  ֵאין  י  ּכִ

ִמים  ָבר ְוִהְצִליחּו ְמֹאד, ּוַבּיָ ר ָהיּו ּכְ ִעים ֲאׁשֶ ר ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ָהְרׁשָ ִביל ֲאׁשֶ ׁשְ ח. ּבִ ּכָ ִאים ַהּכֹל ִנׁשְ ִמים ַהּבָ ָבר ַהּיָ ּכְ ׁשֶ ּבְ

יִקים ַמְצִליִחים  ּדִ ִסיל. ֲאִני רֹוֶאה ַהּצַ ָחה ּכֹל ְגבּוָרָתם ְוַהְצָלָחָתם: ְוֵאיְך ָימּות ֶהָחָכם ִעם ַהּכְ ּכְ ִאים ַאֲחֵריֶהם ִנׁשְ ַהּבָ

י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך" )ִיְרְמָיהּו ב, ב(: ְקָרא כו, מב(, "ָזַכְרּתִ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוגֹו'" )ַוּיִ י ֶאת ּבְ גֹון "ְוָזַכְרּתִ ִמיָתָתם ּומֹוִעיִלים ִלְבֵניֶהם, ּכְ ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָאְמרּו  ׁשֶ ֶזהּו  ִסיל.  ַהּכְ ִעם  ֶלָחָכם  ִזְכרֹון  ֵאין 

ִמְצָוה ַלֲעֹמד ַעל ָהָאָדם  ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ

י  ֱאַמר "ִויִחי עֹוד ָלֶנַצח" ְוכּו' "ּכִ ּנֶ ִטיָרה ׁשֶ ַעת ּפְ ׁשְ ּבִ

ם  ּגַ י  ּכִ ים מט, י־יא(.  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ָימּותּו"  ֲחָכִמים  ִיְרֶאה 

ּיֹוֵצאת  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּתֹוֶמֶמת  ִמׁשְ ְפָטר  ַהּנִ ל  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ

ֶאְצָלּה  הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ְיִחיִדי.  ְוִהיא  ַהּגּוף  ִמן 

ּתֹוֶמֶמת  ִמׁשְ ן  ַעל־ּכֵ ל  ַהֶהְרּגֵ ִמן  יֹוֵצא  ָחָדׁש  ָבר  ּדָ

רֹוֶאה  ׁש ֵמַאַחר ׁשֶ א ַמּמָ מֹוּתָ ּפֹול ְלִסְטָרא ּדְ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ן ֵיׁש  ד ְוַעל־ּכֵ ּדָ ַאר ּבַ ּנּו ְוהּוא ִנׁשְ ְדלּו ִמּמֶ ים ּבָ ַהַחּיִ ׁשֶ

ִטיָרתֹו  ם ַאַחר ּפְ ּגַ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ יֹוֵתר ּכְ ח ֶנֶפׁש ּבְ לֹו ַנּיָ

ים ָאז ֵאינֹו  ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ׂשְ ים ִמּיִ ים ַחּיִ ין ֲאָנׁשִ הּוא ּבֵ

תֹו  ּתָ ּמִ ׁשֶ יֹוֵדַע  י  ּכִ ְך  ל־ּכָ ּכָ ִטיָרתֹו  ִמּפְ ּתֹוֵמם  ִמׁשְ

ְבִחיַנת  ּבִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַהַחּיִ ִעם  ְקׁשּוָרה  ַעְצָמּה  ּבְ

הּוא  ן  וַעל־ּכֵ כב(.  ד,  ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ְלַהֲחיֹות'  ִתים  'ְוַהּמֵ

ֵהם  י  ּכִ ָאז,  ָהעֹוְמִדים  ְלַהַחִיים  ם  ּגַ ה  ּוְזִכּיָ ִמְצָוה 

ים  ַחּיִ ה  ֵמַעּתָ ִלְחיֹות  ִחיָנָתם  ּבְ ִפי  ּכְ ִנְתעֹוְרִרין 

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ים  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַחּיִ ים  ֲחָדׁשִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַחְבֵריֶהם  ִטיַרת  ּפְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ רֹוִאים  ֶ ּשׁ

ר  הּוא ִעּקַ ם ְוִנְכַנע ִיְצָרם ָהַרע ׁשֶ ִקְרּבָ ם ּבְ ר ִלּבָ ּבָ ִנׁשְ

ם  י ֲהלֹא ַמְכִניִעין אֹותֹו ּגַ יֹוֵתר. ּכִ א ּבְ מֹוּתָ ִסְטָרא ּדְ

ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ יָתה  ַהּמִ יֹום  לֹו  יִרין  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַרק 

ן ַעל־ְיֵדי־ ְוַעל־ּכֵ ׁש  ַמּמָ ֵעיַנִים  ּבְ ָבר  ַהּדָ רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ

ְבִחיַנת: "ִויִחי עֹוד ָלֶנַצח"  ים ּבִ ְיָקא זֹוִכין ְלַחּיִ ֶזה ּדַ

ָימּותּו"  ֲחָכִמים  ִיְרֶאה  י  "ּכִ ְוֶזה  ְוכּו'.  י(  מט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ים  ֵהם ַחּיִ ִטיַרת ֲחָכִמים ׁשֶ ַעת ּפְ ׁשְ י ּבִ ם, יא( ּכִ ְוכּו' )ׁשָ

ְך ָאז ֶהָאָרה  ן ִנְמׁשַ ם ְלַאַחר ִמיָתָתן ְוַעל־ּכֵ ֱאֶמת ּגַ ּבֶ

ר אֹור  ִעּקַ ִהיא  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ַהָחְכָמה  ְגדָֹלה ֵמאֹור 

ָהָאָדם  ְלֵעיֵני  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ם  ּגַ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ים  ַהַחּיִ

ַמֲאָמר  ִסיל ּכְ יֹוֵתר ַמֲעַלת ֶהָחָכם ַעל ַהּכְ ר ָאז ּבְ ִנּכָ

ְוכּו'  ִסיל"  ַהּכְ ִעם  ֶלָחָכם  ִזְכרֹון  ֵאין  י  "ּכִ תּוב:  ַהּכָ

ִסיל ָוַבַער  אן "ַיַחד ּכְ ם ּכָ תּוב ּגַ ם ַהּכָ ן ְמַסּיֵ ְוַעל־ּכֵ

יֹוֵתר  ר ּבְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנּכָ ים מט, יא( ֶשׁ ִהּלִ יֹאֵבדּו" ְוכּו' )ּתְ

ְך"  ַהֹחשֶׁ ִמן  ָהאֹור  יְתרֹון  "ּכִ ְוכּו'  ַהָחְכָמה  ַמֲעַלת 

ְלָחן, שלה. ֻ )קֶֹהֶלת ב, יג(: ַנַחת ַהּשׁ

ִקיַעת  ּתְ ַעל־ְיֵדי  ִסיל.  ַהּכְ ִעם  ֶלָחָכם  ִזְכרֹון  ֵאין 

ְוִהְתעֹוְררּות  ִיְרָאה  ְך  ִנְמׁשָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶשׁ ׁשֹוָפר 

ּמּוד  ַהּלִ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָכל  ׁשּוָבה  ַהּתְ

ְהֶיה ִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו, ְוַתְכִלית  ּתִ ׁשֶ

כַֹח  ּבְ ר  ְוָהִעּקָ טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ׁשּוָבה  ּתְ ּתֹוָרה 



מט

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

יֹוֵתר,  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ֶזה  ּבָ ָהעֹוְסִקים  יִקים  ּדִ ַהּצַ

ת  ְטרּוִגים ְוִנְכַנע ְקִלּפַ ל ַהּקִ ִקים ּכָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמּתָ

ַפע  ּוְלׁשֶ רּוָחִנּיּות  ַפע  ְלׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכין  ְוָאז  ו  ֵעׂשָ

י ֹחק  ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר" ְוכּו' "ּכִ ִמּיּות, ְוֶזה "ּתִ ׁשְ ּגַ

ים פא, ד־ה( ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ִהּלִ ָרֵאל הּוא" ְוכּו' )ּתְ ְלִיׂשְ

ל ָאָדם ְקצּוִבין  זֹונֹוָתיו ׁשֶ ּמְ ה ׁשֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִמּזֶ

ִכין  ִנְמׁשָ זֹונֹות  ַהּמְ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ָנה,  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש  לֹו 

ִחיַנת  ַעְצמֹו ְבּ ה ּבְ ּזֶ ל ּתֹוָרה ׁשֶ ֹמאָלּה ׁשֶ ִחיַנת ׂשְ ִמְבּ

יֹוֵתר  ּבְ ָאז  ִנְתעֹוְרִרין  ן  ַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 

ַעל־ְיֵדי  הּוא  ּקּון  ְוַהּתִ ֹמאל,  ִלׂשְ ָהעֹוְמִדים  אֹוָתם 

ְלָפַני  'ִאְמרּו  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ

ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ֲעֵליֶכם'  ְמִליכּוִני  ּתַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַמְלֻכּיֹות 

ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ רּוִפים  ֵמַהּצֵ ְלכּות  ַהּמַ ְנָין  ּבִ

בֹוא ִזְכרֹוְנֶכם  ּיָ ֶ ֵדי ּשׁ ְמָדן, ְוֶזה ִזְכרֹונֹות ּכְ ֶפה ַהּלַ ּבְ ׁשֶ

ג  ּוֵ ְלִהְזּדַ ְלכּות  ַהּמַ ת  ֲעִלּיַ ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ְלטֹוָבה  ְלָפַני 

ֵני  ין ׁשְ כּוָרא ]ּבֵ ּדְ ֵהן ִמִסְטָרא ּדִ א ׁשֶ יַקּיָ ין ְתֵרין ַצּדִ ּבֵ

"ֵזֶכר  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  דּוַע,  ּיָ ּכַ ָכר[  ַהּזָ ִמַצד  ֵהם  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ

ִחיַנת  ה ַעל־ְיֵדי ְבּ ֵלי י, ז( ְוֶזה ַנֲעׂשָ יק ִלְבָרָכה" )ִמׁשְ ַצּדִ

ֵאין  י  "ּכִ ִחיַנת  ְבּ רֹון  ִזּכָ ִחיַנת  ְבּ ה  ּזֶ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ָחְכָמה 

ֹוָפר  ּשׁ ה, ּבַ ִסיל" ְוכּו', ְוֶזה ּוַבּמֶ ִזְכרֹון ֶלָחָכם ִעם ַהּכְ

ּקּון  ם ַמְתִחיל ַהּתִ ָ ּשׁ ּמִ יָנה ׁשֶ ז ַעל עֹוָלם ַהּבִ ַרּמֵ ּמְ ׁשֶ

"ל: ְיָרח ֵאיָתִנים, יב. ל ַהּנַ ל ּכָ ׁשֶ

רֹון הּוא  ּכָ ח. ּזִ ָכּ ל ִנְשׁ ִאים ַהֹכּ ִמים ַהָבּ ָבר ַהָיּ ְכּ ֶשׁ ְבּ

ִסילּות. ְוַעל־ ִחיַנת ּכְ ְכָחה ִהיא ּבְ ַעת, ְוׁשִ ִחיַנת ּדַ ּבְ

ְבִחיַנת  ּבִ ַעת, הּוא  ַהּדַ ֵלמּות  ׁשְ הּוא  ׁשֶ רֹון  ַהִזּכָ ן  ּכֵ

ְכָחה  ִ ַהּשׁ ר  ִעּקַ ׁשֶ חּוׁש  ּבְ ְרֶאה  ְוַכּנִ ַמן.  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה 

ְכָחה ִהיא  ִ ר ַהּשׁ י ִעּקַ ַמן, ּכִ ַלת ַהּזְ הּוא ֵמֲחַמת ַהְגּדָ

ָבר  ְכּ ֶשׁ "ְבּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ַמן.  ְוַהּזְ ִמים  ַהּיָ ִרּבּוי  ּבְ

ֵלם  ּזֹוֶכה ְלַדַעת ׁשָ ח". ֲאָבל ִמי ׁשֶ ּכָ ִמים ַהּכֹל ִנׁשְ ַהּיָ

רֹון ְוֵאין  ַמן, הּוא זֹוֶכה ְלִזּכָ ל ַהּזְ ּטֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתּבַ ׁשֶ

י  ּכִ ְכָחה,  ְזַמן ֵאין ׁשִ ֵאין  ׁשֶ ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ְכָחה,  לֹו ׁשִ

"ל:  ּנַ חּוׁש ּכַ ְרֶאה ּבְ ַמן ְוַכּנִ ְכָחה ֵמִרּבּוי ַהּזְ ִ ר ַהּשׁ ִעּקַ

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ִמיָלה ד, אֹות ה.

ר  ִעּקַ ח.  ָכּ ִנְשׁ ל  ַהֹכּ ִאים  ַהָבּ ִמים  ַהָיּ ָבר  ְכּ ֶשׁ ְבּ

ְרֶאה  ּנִ ּכַ ַמן  ַהּזְ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  ְך  ִנְמׁשָ ְכָחה  ִ ַהּשׁ

מֹו  ָבר, ּכְ ח ַהּדָ ּכַ ַמן ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי ֲאִריַכת ַהּזְ חּוׁש, ׁשֶ ּבְ

י  ּכִ ח",  ּכָ ִנׁשְ ַהּכֹל  ִמים  ַהּיָ ְרבֹות  "ּבִ קֶֹהֶלת  ַתב  ּכָ ׁשֶ

ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ִחיַנת  ִמּבְ ֶנֱאָחז  ְכָחה  ִ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ

ַרְך  ִיְתּבָ ה'  י  ּכִ ֵעת,  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָכל יֹום  ׁש ּבְ ָכל ֵעת ּוְבטּובֹו ְמַחּדֵ ה ִנְפָלאֹות ּבְ עֹוׂשֶ

ֶמׁש  ֶ ית, ּוְבָכל יֹום עֹוָלה ַהּשׁ ֵראׁשִ ה ּבְ ִמיד ַמֲעׂשֵ ּתָ

י  ּכִ ַלֲחֵברֹו,  ּדֹוֶמה  יֹום  ְוֵאין  ֶעֶרב  ּבָ ְוׁשֹוֵקַע  ּבֶֹקר  ּבַ

יֹום  ָכל  ּבְ י  ּכִ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ּנּוִיים  ׁשִ ֵיׁש 

ּלֹא  ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ִניצֹוצֹות  ְועֹוִלים  ְרִרים  ִמְתּבָ ָויֹום, 

ְוַגם  נֹות.  ּוָ ּכַ ּבַ ּמּוָבן  ּכַ עֹוָלם  ִמימֹות  ֲעַדִין  ְררּו  ִנְתּבָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְקָצת  ִבין  ּמֵ ׁשֶ ִמי  חּוׁש  ּבְ רֹוִאין  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ

ָכל יֹום ְוֵאין ׁשּום יֹום ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו, ֵהן  ּנּוִיים ּבְ ׁשִ

ַהּיֹום  ּוְבֶזה  יֹוֵתר  ּבְ ַקר  ַהּיֹום  ֶזה  ּבְ ׁשֶ ַהּיֹום,  ֶעֶצם  ּבְ

ִעְנַין ָהֲאִויר  ים ּבְ ּנּוִיים ַרּבִ ֶזה ׁשִ ם ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ָעָנן ְוֶגׁשֶ

ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְזַמן,  ּבִ ׁשֶ ַהִהְתַהּוּות  ָאר  ּוׁשְ ְוָהרּוַח 

ה  ּנֶ ַרְך ְמׁשַ י ה' ִיְתּבָ ָכל יֹום ָויֹום, ּכִ ים ּבְ ּנּוִיים ַרּבִ ׁשִ

ְמֹאְרעֹות ָהָאָדם ּוְתנּועֹוָתיו  ְתבּוָנתֹו. ְוֵכן ּבִ ים ּבִ ִעּתִ

ים  ַרּבִ ּנּוִיים  ׁשִ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ְוַהְנָהגֹוָתיו  בֹוָתיו  ּוַמְחׁשְ

ּוֵמִרּבּוי  ֲעֵליֶהם.  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִמי  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ

י  ּכִ ְכָחה,  ִ ַהּשׁ ְך  ִנְמׁשָ יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ

ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ְזּכֹר  ִמּלִ ָהָאָדם  ַמְטִריִדין ֶאת  ֵהם 

ָכל יֹום ְוֵעת ָהעֹוָלם  ּבְ חּוׁש ְקָצת ׁשֶ ם ּבְ ְרֶאה ּגַ ְוַכּנִ

ְוַהּיֹום  יֹוֵתר  ּבְ ַקר  ַהּיֹום  ׁשֶ ּנּוִיים  ִ ֵמַהּשׁ ִרים  ְמַסּפְ

ַחם ְוַהּיֹום ְצִריִכין ָמָטר ְוַהּיֹום ִרּבּוי ָמָטר ְוַכּיֹוֵצא 

ּוִבְפָרט  דַֹחק.  ּבְ ְרָנָסה  ַהּפַ לּו  ַהּלָ ים  ּוָבִעּתִ ֶזה  ּבָ

ה ַמְטִריד  ּזֶ ְפָרִטּיּות ׁשֶ ׁש ְלָכל ֶאָחד ּבִ ּיֵ ּנּוִיים ׁשֶ ִ ַהּשׁ

ן, ְוֶזה ַמְטִריד אֹותֹו  א ּוַמּתָ ּשָ ירּות ְוַהּמַ אֹותֹו ָהֲעׁשִ

ָניו ּוְבנֹוָתיו  ל ּבָ ֲחקּות, ְוֶזה ָטרּוד ְלַגּדֵ ָהֲעִנּיּות ְוַהּדַ

ִנים ְוֶזה הּוא ֵמֲחׂשּוֵכי  ּדּול ּבָ ׁש לֹו ַצַער ּגִ ּיֵ ה ׁשֶ ַהְרּבֵ

ָמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְלָחמֹות  ֹאְרעֹות ַהּמִ ר ִמּמְ ְוֶזה ְמַסּפֵ ִנים  ּבָ

ים  ּנּוִיים ּוְפָרִטים ַרּבִ ֶזה ׁשִ עֹוָלם ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ו ּבָ ַעְכׁשָ

ָכל יֹום ַעד  ְטִריִדין ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּמַ ְכִלית ׁשֶ ְלֵאין ּתַ

ב  ֶנְחׁשָ ֵאינֹו  ַהּיֹום  ֶזה  ִאּלּו  ּכְ יֹום  ָכל  ּבְ ְדֶמה לֹו  ּנִ ׁשֶ



נ

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֶאת  ַלֲעבֹד  לֹו  ה  ָקׁשֶ ַהּיֹום  ְוֶזה  ִחּיּותֹו,  ִלְזַמן  לֹו 

ְלּבּול  ְוַהּבִ ּנּוי  ִ ַהּשׁ ֵמֲחַמת  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ה' 

ַעְצמֹו  ְמַצְמֵצם  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ּוֶבֱאֶמת  ַהּיֹום,  ֶזה  ּבְ ׁשֶ

ל  ז ׁשֶ ְרּכָ ת ַהּמֶ ְכִלית ַעד ְנֻקּדַ ֵמֵאין סֹוף ַעד ֵאין ּתַ

ְמקֹומֹו  ּבִ ָעָליו  עֹוֵמד  ָאָדם  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ִמי  ׁשְ ַהּגַ עֹוָלם 

ַמְזִמין  ְוהּוא  ְיָקא,  ּדַ ָעה  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹותֹו  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ

ָכל יֹום ָויֹום ְלִפי ַהּיֹום  ה ּבְ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ לֹו ַמֲחׁשָ

ְיָקא  ֶהם ּדַ ז לֹו ּבָ קֹום ּוְלִפי ָהָאָדם, ּוְמַרּמֵ ּוְלִפי ַהּמָ

יל  ְלַהְגּדִ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּוִמי  ַלֲעבֹוָדתֹו,  ְלִהְתָקֵרב  ְרָמִזים 

ה,  ָהֵאּלֶ ָהְרָמִזים  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ּוְלָהִבין  ְעּתֹו  ּדַ

ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  אֹו  רֹון,  ַהִזּכָ ִמיַרת  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ִנים  ל ּפָ ַעל ּכָ ׁשֶ ֶהם ּכְ ְעּתֹו ּבָ יל ּדַ ֶכל ְלַהְגּדִ לֹו ֶזה ַהּשֵ

ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין  הּוא 

ם  ֻכּלָ ּבְ ּוְבָמקֹום,  ּוְבָאָדם  ַמן  ּזְ ּבַ ׁשֶ ְוַהְמֹאָרעֹות 

ַרְך ְמַצְמֵצם  י הּוא ִיְתּבָ ַרְך, ּכִ ׁש ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ְמֻלּבָ

ַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָקְרבֹו  ֵדי  ּכְ ְבָיכֹול  ּכִ ְיָקא  ּדַ ֶהם  ּבָ ַעְצמֹו 

ָכל  ה ּבְ ָרה ִויִדיָעה ֲחָדׁשָ ף לֹו ַהּכָ "ל, ֲאַזי ִנְתַוּסֵ ּנַ ּכַ

ְוִנְפָלִאים  ים  ֲחָדׁשִ ְוִכּסּוִפין  ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ יֹום 

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ְוַלֲעבֹוָדתֹו,  ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ֵעת  ָכל  ּבְ

ל  ּכָ רֹון  ַהִזּכָ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ רֹון  ַהִזּכָ ִמיַרת  ׁשְ

ְך ְוכּו'. ֲאָבל ֶאת ֶזה  ָנתֹו ְוַאַחר־ּכָ ְ ֲהִקיצֹו ִמּשׁ יֹום ּבַ

ִרי,  ַלּפְ קֹוֶדֶמת  ה  ִלּפָ ְוַהּקְ ֱאלִֹקים  ה  ָעׂשָ ֶזה  ת  ְלֻעּמַ

ּנּוִיים, ּוַמְטִריד  ִ ֵאּלּו ַהּשׁ ָבר ֶנֱאָחז ּבְ ַעל ּדָ ן ַהּבַ ַעל־ּכֵ

ּנּוִיים  ִ ְכָחה ַעל־ְיֵדי ַהּשׁ ֶאת ָהָאָדם ּוְמִביאֹו ִליֵדי ׁשִ

ם ֲאִחיַזת  ָ י ִמּשׁ ּנּוִיים ּכִ ִ ַהּשׁ ר ֲאִחיָזתֹו הּוא ּבְ י ִעּקַ ּכִ

דּוַע, ְוַעל־ ּיָ ֶצר ָהָרע ּכַ ִחיַנת ַהּיֵ הּוא ּבְ ִפירֹות ׁשֶ ַהּכְ

ֹמר  ְיָקא ִלׁשְ ָכל יֹום ּדַ ֵהר ּבְ ן ָצִריְך ָהָאָדם ְמֹאד ִלּזָ ּכֵ

ט ב.  ּפָ ן ִמׁשְ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ "ל:  ּנַ ּכַ רֹון ֵהיֵטב  ַהִזּכָ ֶאת 

שֹֹוֵכר ג, אֹות ח.

ִחיַנת  ח. ֶזה ּבְ ָכּ ל ִנְשׁ ִאים ַהֹכּ ִמים ַהָבּ ָבר ַהָיּ ְכּ ֶשׁ ְבּ

רֹות הּוא  ַהּצָ ל  ִמּכָ ָחָמה  ַהּנֶ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַנֲחמּו,  ת  ּבָ ׁשַ

"ל,  ּנַ ּכַ ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ

ֵאין זֹוִכין  ֶפׁש ׁשֶ רֹות ֵהם ָצרֹות ַהּנֶ ל ַהּצָ ר ּכָ י ִעּקַ ּכִ

ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ְרצֹונֹו  ַלֲעׂשֹות 

ְתרֹון  ּיִ י ַמה  ּכִ ה ַהּכֹל ֶהֶבל  ִמּזֶ ה, ְוחּוץ  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

ין ָלאו,  ְהֶיה לֹו ָממֹון ּבֵ ּיִ ָכל ֲעָמלֹו, ּוֵבין ׁשֶ ָלָאָדם ּבְ

ִמים  ָבר ַהּיָ ּכְ ֶוה, ּוְבׁשֶ ׁשָ ה ָיָמיו ּבְ ְך ְיַבּלֶ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ּבֵ

ְתרֹון  ּיִ ַמה  סֹוף  ל  ּכָ ְוסֹוף  ח  ּכָ ִנׁשְ ַהּכֹל  ִאים  ַהּבָ

ֶסף  ּכֶ ָלָאָדם לֹא  ין לֹו  ְמַלּוִ ְוֵאין  ֶהָעִני,  ִמן  יר  ֶלָעׁשִ

א  ֶאּלָ ִלּיֹות,  ּוַמְרּגָ טֹובֹות  ֲאָבִנים  ְולֹא  ָזָהב  ְולֹא 

ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  אי  ּוְבַוּדַ ְלַבד.  ּבִ ים טֹוִבים  ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה 

ְלַהְטעֹות  ָעה  ּדֵ ַוֲחַסר  ּוְכִסיל  ִתי  ּפֶ ִלְהיֹות  רֹוֶצה 

אי ָראּוי לֹו ִלְבִלי ָלׂשּום  ַוּדַ לֹום, ּבְ ֶאת ַעְצמֹו ַחס ְוׁשָ

ל  ה ׁשֶ ַער ַהּזֶ ֶנֶגד ַהּצַ ּכְ ּוְדָאָגה  ֶאל ִלּבֹו ׁשּום ַצַער 

ל ָיָמיו ִלְזּכֹות  ּתֹוֵקק ּכָ ֶפׁש, ְוָראּוי לֹו ְלִהׁשְ ָצַרת ַהּנֶ

ַרְך ְוִלְבִלי ִלְרצֹות ׁשּום ָרצֹון ַאֵחר  ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ

ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  ֲאָבל  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ַרק 

ָאנּו רֹוִאין  ֶפׁש ׁשֶ ֶנָחָמה ְלַנֵחם ַעְצֵמנּו ַעל ָצַרת ַהּנֶ

ֲחֵפִצים  ְוַהּכֹל  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵמה'  ִהְתַרֲחקּוֵתנּו  ּגֶֹדל 

ַוֲעַדִין ֵאין ָאנּו זֹוִכין ְלִהְתָקֵרב  ֶמָך,  ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ

ת  ּבָ ל ֶנָחמֹוֵתינּו הּוא ַרק ׁשַ ן ּכָ ֱאֶמת, ְוַעל־ּכֵ ֵאָליו ּבֶ

ן  "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ִחיַנת ָהָרצֹון ּכַ הּוא ּבְ קֶֹדׁש ׁשֶ

ט א. ָעֵרב ג, אֹות יז. ּפָ ִמׁשְ

ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ּתַ ִסיל.  ַהּכְ ִעם  ֶהָחָכם  ָימּות  ְוֵאיְך 

ְלִמיָדיו  ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ַעִין טֹוָבה ְוכּו' ַהֵהֶפְך - ּתַ

י ַאְבָרָהם ָזָכה  ע ַעִין ָרָעה ְוכּו'. ּכִ ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ׁשֶ

ָהָיה מֹוִציאֹו  ָכה ַרק ַעל־ְיֵדי ָרצֹון ַהּטֹוב ׁשֶ ּזָ ֶ ְלַמה ּשׁ

ְרצֹונֹות  ר ּבִ ּבֵ ת ֶזה ִהְתּגַ ְלָעם, ְלֻעּמַ ִפיו ְוכּו'. ְוֶזה ּבִ ּבְ

ְוכּו',  ְלִמיָדיו  ּתַ ין  ּבֵ ּוַמה  ִפיו.  ּבְ ְוהֹוִציָאם  ָרִעים 

ֶזה  ּבְ ְרצֹוָנם  ּכִ ֻעּלֹות  ּפְ ּפֹוֲעִלים  ֵניֶהם  ׁשְ ֲהלֹא  י  ּכִ

לֹום ְוכּו' ְוַאֲחִרית  ָהעֹוָלם, ֲאָבל "ַאֲחִרית ְלִאיׁש ׁשָ

ל  ְלִמיָדיו ׁשֶ י ּתַ ים לז, לז-לח(, ּכִ ִהּלִ ִעים ִנְכָרָתה" )ּתְ ְרׁשָ

ה  לֹום נֹוֲחִלין ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ

יֹוְרִדים ִלְבֵאר  ע  ְלָעם ָהָרׁשָ ּבִ ל  ְוַתְלִמיָדיו ׁשֶ ְוכּו', 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ַחת ְוכּו'. ְוֶזה ׁשֶ ׁשַ

יֶהם  ֶרק ג( אֹור - ֵאּלּו ַמֲעׂשֵ ה ּפֶ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ה )ּבְ ְדָרׁש ַרּבָ ּמִ ּבְ

ִעים,  ל ְרׁשָ יֶהם ׁשֶ ְך - ֵאּלּו ַמֲעׂשֵ יִקים, ֹחשֶׁ ל ַצּדִ ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר  ֵאיֶזה ֵמֶהם ָחֵפץ, ּתַ ַוֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ

י "ִמְקֶרה ֶאָחד  י טֹוב, ּכִ ְרא ֱאלִֹקים ֶאת ָהאֹור ּכִ ַוּיַ

ע" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ט, ב(, ַאְך "ִמי יֹוֵדַע רּוַח  יק ְוָלָרׁשָ ּדִ ַלּצַ
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ַהּיֶֹרֶדת"  ֵהָמה  ַהּבְ ְורּוַח  ְוכּו',  ָהעָֹלה  ָהָאָדם  ֵני  ִסיל": ְבּ ְוכּו' )קֶֹהֶלת ג, כא( "ְוֵאיְך ָימּות ֶהָחָכם ִעם ַהּכְ

ה ה, אֹות ג. ִפּלָ ים א. ּתְ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ה  ַּנֲֽעָׂש֖ ה ֶׁשֽ ֲעֶׂש֔ ַּמֽ ַהֽ ע ָעַלי֙  י ַר֤ ים ִּכ֣ }יז{ ְוָׂשֵנ֙אִתי֙ ֶאת־ַהַ֣חִּי֔

ֶבל ּוְר֥עּות ֽרּוַח: ל ֶה֖ י־ַהֹּכ֥ ַּתַ֣חת ַהָּׁשֶ֑מׁש ִּכֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א  ְמׁשָ חֹות ׁשִ א ּתְ ֵני ֱאָנׁשָ א ְדִאְתֲעֵביד ַעל ּבְ יׁשָ יׁש ֲעַלי עּוָבָדא ּבִ ין, ֲארּום ּבִ יׁשִ ין ּבִ ל ַחּיִ ּוְסֵניִתי ֲאָנא ָית ּכָ

ַעְלָמא ָהֵדין, ֲארּום ּכֹוָלא ַהְבלּו ּוְתִבירּות רּוָחא: ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ִעים: ָהיּו ְרׁשָ ל ְרַחְבָעם ׁשֶ א ַעל ּדֹורֹו ׁשֶ ָהָיה ִמְתַנּבֵ ים. ׁשֶ ֵנאִתי ֶאת ַהַחּיִ ְוׂשָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָכל  ּבְ ֶמׁש.  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשָ ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָעַלי  ַרע 

ל  ּכָ ִעם  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַמה  ה  ַנֲעׂשָ ְדמּו,  ּקָ ׁשֶ ָודֹור  ּדֹור 

ְוַעל  יו.  ַחּיָ ִמיֵמי  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ְפָרִטּיּות  ּבִ ָהָאָדם 

קֶֹהֶלת  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ָצַעק  ֶזה 

ֶמׁש".  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשָ ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָעַלי  "ַרע 

ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַעל  ְמֹאד  ַעק  ּצָ ׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ ְוֵכן 

)קֶֹהֶלת  רּוַח"  ָה"ַרְעיֹון  ַעל  ּוִבְפָרט  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ

ָהָרִעים  ְוָהַרְעיֹוִנים  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵהם  ׁשֶ ְוכּו',  יז(  א, 

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִבים  ַהְמַסּבְ ים  ְוָהֲעֻקּמִ

ָעַבר ֵאין  ֶ ים לח, יא(. ּוַמה ּשׁ ִהּלִ י ְסַחְרַחר" ְוכּו' )ּתְ "ִלּבִ

ם ָאז ָהָיה ַמה  ּגַ ָאנּו יֹוְדִעים, ַרק ְמִביִנים ֵמָרחֹוק ׁשֶ

ְך, ַוֲעַדִין  ל־ּכָ לּות ּכָ ָהָיה, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִמְתָאֵרְך ַהּגָ ֶ ּשׁ

י  ּכִ ה,  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ה  ַעּתָ ּוִבְפָרט  ְלַאְרֵצנּו,  ְבנּו  ׁשַ לֹא 

ְרנּו  ּבַ ָבר ּדִ ר ּכְ ה ָעֵלינּו ָנַפל חֹוַבת ַהּיֹום. ְוַכֲאׁשֶ ַעּתָ

ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ בָֹאר  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ה  ַהְרּבֵ

ֶזה  ּבְ ׁשֶ ָהָאָדם  ּבְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ּוְבָכל  ַז"ל 

י ִאם  ל ָהעֹוָלמֹות, לֹא ֶנֱאַמר ּכִ לּוִיים ּכָ ָהעֹוָלם ּתְ

ָכל ּדֹור ָודֹור.  ֶזה ָהעֹוָלם ּבְ ים ּבְ ֵני ָהָאָדם ַהַחּיִ ַעל ּבְ

ַחס  ּוְלֵהֶפְך  ָהעֹוָלמֹות  ּקּוֵני  ּתִ ל  ּכָ ה  ַעּתָ ן  ְוַעל־ּכֵ

ר  י ּוְבָך ּוְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֲאׁשֶ לּוי ּבִ לֹום, ַהּכֹל ּתָ ְוׁשָ

ִתים ְיַהְללּו  י "לֹא ַהּמֵ ֵני ָהֲאָדָמה. ּכִ עֹוֶדּנּו ַחי ַעל ּפְ

ִתיב:  ּכְ י"  ָחְפׁשִ ִתים  ּוַב"ּמֵ יז(,  קטו,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ָיּה" 

ָעִלים ִלְתרּוָפה. תכט.

ל ַּתַ֣חת ַהָּׁשֶ֑מׁש  י ָעֵמ֖ ֲאִנ֥ י ֶׁשֽ י ֲאִני֙ ֶאת־ָּכל־ֲעָמִל֔ }יח{ ְוָׂשֵנ֤אִתֽ

י: ֲחָרֽ ְהֶי֥ה ַאֽ ם ֶׁשִּיֽ ָאָד֖ ּנּו ָלֽ ֶׁשַ֣אִּניֶח֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִרי  יּה ִלְרַחְבָעם ּבְ ִקיּנֵ ּבְ ַאׁשְ ִגין ּדְ ַעְלָמא ָהֵדין, ּבְ א ּבְ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ל ַטְרחּוִתי ִדְטַרִחית ּתְ ֵנאִתי ֲאָנא ָית ּכָ ּוׂשְ

ְלגּות ַמְלכּוָתא: א, ְוַיְחֵסין ּפַ ְבַטּיָ י ׁשִ ב ִמן ְידֹוי ֲעַשְרּתֵ יּה ְוִיּסַ ְתַראי, ְוֵייֵתי ָיָרְבָעם ַעְבּדֵ ָאֵתי ּבָ ּדְ



נב

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

י  ל ְוִיְׁשַלט֙ ְּבָכל־ֲעָמִל֔ ְהֶיה֙ ֣אֹו ָסָכ֔ ָחָכ֤ם ִיֽ ַע ֶהֽ י יֹוֵד֗ }יט{ ּוִמ֣

ֶבל: ָחַכְ֖מִּתי ַּתַ֣חת ַהָּׁשֶ֑מׁש ַּגם־ֶז֖ה ָהֽ ְלִּתי ְוֶׁשֽ ָעַמ֥ ֶׁשֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַעְלָמא  ּבְ ָכל ַטְרחֹוִתי ִדְטָרִחית  ַלט ּבְ ְוִיׁשְ ְתַראי,  ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ּבָ ּדַ א  ׁש ַמְלּכָ ים ְיֵהי אֹו ִטּפֵ ע ֲהַחּכִ ִיּדַ ּוַמן 

ין  י ְוָתִבית ְלֵמיַמר, ַאף ּדֵ ִלּבִ ַעְלָמא ָהֵדין, ְוַתִהית ּבְ א ּבְ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָחְכְמִתי ּתְ ַאְתֵקִנית ּבְ ָהֵדין, ּוְבָכל ַמה ּדְ

ֲהָבלּו:

"י - - ַרׁשִ

ִסיל יֹוְרׁשֹו: ֶהָחָכם ָיֵגַע ְוַהּכְ עֹוָלם, ׁשֶ ְבְראּו ּבָ ּנִ ם ֶזה ֶאָחד ִמן ַהֲהָבִלים ׁשֶ ם ֶזה ָהֶבל. ּגַ ּגַ

ְלִּתי  ָעַמ֖ ל ֶׁשֽ י ַע֚ל ָּכל־ֶהָ֣עָמ֔ י ְלַיֵאׁ֣ש ֶאת־ִלִּב֑ י ֲאִנ֖ }כ{ ְוַסּ֥בֹוִתֽ

ֶמׁש: ַחת ַהָּׁשֽ ַּת֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַעְלָמא  א ּבְ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָנא ּתְ ל טּוְרָחא ִדְטַרִחית ְלִמְקֵני, ְוַדֲחֵכִמית ְלַתּקָ י ַעל ּכָ א ָית ִלּבִ ִרית ֲאָנא ְלַיָאׁשָ ְוֲחּזַ

ָהֵדין:

"י - - ַרׁשִ

ע ְוַלֲעֹמל: ּלֹא ִליּגַ ְוַסּבֹוִתי ֲאִני ְלַיֵאׁש. ׁשֶ

ּוְבִכְׁש֑רֹון  ַעת  ּוְבַד֖ ה  ְּבָחְכָמ֥ ֲעָמ֛לֹו  ֶׁשֽ ם  ָאָד֗ ִּכי־ֵיׁ֣ש  }כא{ 

ֶבל ְוָרָע֥ה  ַמל־ּבֹו֙ ִיְּתֶנּ֣נּו ֶחְל֔קֹו ַּגם־ֶז֥ה ֶה֖ א ָעֽ ֹ֤ ם ֶׁשּל ּוְלָאָד֞
ה: ַרָּבֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יּה  ּבֵ ְטַרח  ָלא  ּדְ ְוִלְגַבר  ְוַלד,  ָלא  ּבְ ִוימּות  ּוְבַצְדקּו,  ּוְבסּוְכְלָתנּו  ָחְכְמָתא  ּבְ ְדטּוְרֵחיה  ַבר  ּגְ ִאית  ֲארּום 

ָתא: א ַרּבְ ּתָ ין ֲהְבלּו ּוִבׁשְ יּה ְלִמְהֵוי חּוָלֵקיּה, ַאף ּדֵ ִנּנֵ ִיּתְ

"י - - ַרׁשִ

מּות  ֱאַמר ּבֹו "ְוַעל ּדְ ּנֶ רּוְך־הּוא, ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ י ַהּקָ ַלּפֵ ְנחּוָמא ְמַכֵנהּו ּכְ ּתַ ָדה ְבּ ְפׁשּוטֹו. ּוִמְדָרׁש ַאּגָ ָמעֹו ּכִ י ֵיׁש ָאָדם. ַמׁשְ ּכִ

הֹומֹות  ַדְעּתֹו ּתְ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ְוכּו', ּבְ ֱאַמר "ה' ּבְ ּנֶ ָחְכָמה. ׁשֶ ֲעָמלֹו ּבְ ַמְרֵאה ָאָדם" )ְיֶחְזֵקאל א, כו(: ׁשֶ מּות ּכְ א ּדְ ּסֵ ַהּכִ

ל ָהֶבל  ה. ְוֵהם ַנֲעׂשּו ּדֹור ׁשֶ ם ֶזה ֶהֶבל ְוָרָעה ַרּבָ ּלֹא ָעְמלּו ּבֹו ָנַתן ֵחֶלק ּבֹו: ּגַ ִרּיֹות ׁשֶ ֵלי ג, יט-כ(, ְוַלּבְ ִנְבָקעּו ְוכּו" )ִמׁשְ

ּבּול: דֹור ַהּמַ ית ו, ו( ּבְ ֵראׁשִ ָאֶרץ" )ּבְ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ "ַרּבָ
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ִלּ֑בֹו  ּוְבַרְע֖יֹון  ְּבָכל־ֲעָמ֔לֹו  ָאָדם֙  ָלֽ ה־ֹהֶו֤ה  ֶמֽ י  ִּכ֠ }כב{ 

ֶמׁש: ַחת ַהָּׁשֽ ל ַּת֥ ֶׁש֥הּוא ָעֵמ֖
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַעְלָמא  ּבְ א  ְמׁשָ ׁשִ חֹות  יּה ְדהּוא ָטַרח ּתְ ִלּבֵ ּוִבְתִבירּות  ָכל טּוְרֵחיּה  ּבְ ִלְגַבר  ֵליּה  ֲארּום ָמה ֲהָנָאה ִאית 

ָהֵדין:

"י - - ַרׁשִ

הּוא ָעָמל ּוֵמִניַח ַלֲאֵחִרים: ָעָמל ּוְדָאָגה ׁשֶ ְברֹון ִלּבֹו, ּבַ ָכל ֲעָמלֹו ְוׁשִ ר הֶֹוה ָלָאָדם ּבְ י ַמה ֻמּתָ י ֶמה ֹהֶוה ְוגֹו'. ּכִ ּכִ

א־ ֹֽ ְיָלה ל ים ָוַכַ֙עס֙ ִעְנָי֔נֹו ַּגם־ַּבַּל֖ י ָכל־ָיָמ֣יו ַמְכֹאִב֗ }כג{ ִּכ֧

ֶבל ֽהּוא: ָׁשַכ֣ב ִלּ֑בֹו ַּגם־ֶז֖ה ֶה֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ין ֲהְבלּו  יּה, ַאף ּדֵ ֵמיְך ִמן ַהְרהּוֵרי ִלּבֵ ֵליְלָיא ָלא ּדָ ִאיָבן, ּוְתֵקיף רּוְגָזא ְגַוֵניה, ַאף ּבְ ל יֹומֹוִהי ּכְ ֲארּום ּכָ

הּוא:

"י - - ַרׁשִ

ם ֶזה. ֶאָחד ִמן ַהֲהָבִלים ַהּנֹוֲהִגים ְלעֹוָלם: ִעְנָינֹו. ִמְנָהגֹו: ּגַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה  ּמָ ּכַ נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ָוַכַעס.  ַמְכֹאִבים  ָיָמיו  ל  ּכָ י  ּכִ

ֵני ָהעֹוָלם  ל ּבְ ּכָ ה, ׁשֶ ָעִמים ֵמִעְנַין ִיּסּוֵרי עֹוָלם ַהּזֶ ּפְ

לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶאָחד  ם  ּגַ ֵאין  ִיּסּוִרים,  ְמֵלִאים  ם  ּלָ ּכֻ

ַוֲאִפּלּו  דֹוִלים  ַהּגְ יִרים  ָהֲעׁשִ ַוֲאִפּלּו  ה.  ַהּזֶ עֹוָלם 

ָכל  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ִרים,  ַהּשָׂ

ְטָרדֹות  ְמֵלִאים  ם  ְוֻכּלָ ּוַמְכאֹובֹות,  ַעס  ּכַ ְיֵמיֶהם 

ִמיד, ְוָכל ֶאָחד ֵיׁש  ּוְדָאגֹות ְוַעְצבּות ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּתָ

ִביִרים  ל ַהּגְ ם ֶאָחד ִמּכָ לֹו ִיּסּוִרים ְמֻיָחִדים, ְוֵאין ּגַ

ִמיד,  ּתָ ְרצֹונֹו  ּכִ ֵסֶדר  ּכְ ַהּכֹל  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִרים,  ְוַהּשָׂ

ִמיד, ְוֶזה  ֶאָחד ְמֵלִאים ִיּסּוִרים ּוְדָאגֹות ּתָ ם ּכְ ְוֻכּלָ

ֶהם ּוְבַדְרֵכיֶהם.  ִקי ְקָצת ּבָ ּבָ רּור ְוָידּוַע ְלָכל ִמי ׁשֶ ּבָ

ֵעיֵנינּו  ה, ְוָהִיינּו רֹוִאים ּבְ ְרנּו ִמּזֶ ּבַ ָעִמים ּדִ ה ּפְ ְוַכּמָ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָעָליו,  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  זֹאת.  ל  ּכָ

ֲענּוִגים:  ַהּתַ ל  ּכָ לֹו  ְוֵיׁש  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 

דֹוִלים  ּגְ ְוַאְרמֹוִנים  ַרב  ְוהֹון  ְוָכבֹוד  ּוְנָכִסים  ר  עֹשֶׁ

ְוכּו'  ְמָלִכים  ת  ּוְסֻגּלַ יִטין  ְוַתְכׁשִ ִנְפָלִאים  ְוֵכִלים 

ַעס  ן ָמֵלא ּכַ ם־ּכֵ לּו ּבֹו ֵהיֵטב, הּוא ּגַ ּכְ – ִאם ִיְסּתַ

ֳאָפִנים  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ִמיד  ּתָ ה  ַהְרּבֵ ּוַמְכאֹובֹות 

זֹאת  ְלָבֵאר  ָצִריְך  ְוֵאין  חּוׁש,  ּבְ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ְוִעְנָיִנים, 

ֶהם  ּבָ ְקָצת  ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ָקְדֳקדֹו  ּבְ ֹמַח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלִמי 

לֹום:  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ָאַמר ׁשְ ֱאֶמת, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבֶ

"ָאָדם  ּוְכִתיב:  ְוכּו',  ָוַכַעס"  ַמְכֹאִבים  ָיָמיו  "ָכל 

ַבע רֶֹגז"  ְלָעָמל יּוָלד" ְוכּו )ִאּיֹוב ה, ז(, "ְקַצר ָיִמים ּוׂשְ

טֹן  עֹוָלם ִמּקָ ּבָ ֵני־ָאָדם ׁשֶ ל ּבְ )ִאּיֹוב יד, א(. ְוֶזה ּכֹוֵלל ּכָ

רֶֹגז  ּוְמֵלִאים  ְלָעָמל  נֹוְלדּו  ם  ֻכּלָ י  ּכִ דֹול,  ּגָ ְוַעד 

ֵצל ֵמָעָמל  ְוִיּסּוִרין, ְוֵאין ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ְלִהּנָ

ְוַלֲעסֹק  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִלְברַֹח  י־ִאם  ּכִ ה  ַהּזֶ ְוָיגֹון 

ְלָעָמל  "ָאָדם  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ ּוְכמֹו  ּתֹוָרה.  ּבַ

ה  ית־ַרּבָ ֵראׁשִ )ּבְ ּתֹוָרה'  ּבַ ֲעָמלֹו  ׁשֶ ִמי  ֵרי  'ַאׁשְ  – יּוָלד" 

ל ָאָדם נֹוָלד ְלָעָמל, ְוִאי  ּכָ ה יג(, ַהְינּו ֵמַאַחר ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ

ׁשּום ֹאֶפן, ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה  ה ּבְ ֵלט ִמּזֶ ר ְלִהּמָ ֶאְפׁשָ

אי ִיְהֶיה לֹו ָעָמל ְוִיּסּוִרין  ַוּדַ ָעְלָמא, ּבְ ל ֲחָלֵלי ּדְ לֹו ּכָ
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רֹאׁשֹו –  ן ֶהָחָכם – ֵעיָניו ּבְ ה, ַעל־ּכֵ ּוְדָאגֹות ַהְרּבֵ

ִביל  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ְלָעָמל  ֶהָעָמל  ֲהֹפְך  ּיַ ׁשֶ

י ִנּצֹול  ֵרי לֹו, ּכִ ּתֹוָרה, ְוָאז ַאׁשְ ֲעֹמל ּבַ ּיַ ֶזה נֹוָלד ׁשֶ

א. ָעָנה  י עֹוָלם ַהּבָ ה ְוזֹוֶכה ְלַחּיֵ ֵמֲעַמל ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ה ַהּכֹל אֹוְמִרים,  נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה: ִהּנֵ ְוָאַמר ַרּבֵ

א  ַהּבָ ה עֹוָלם  ְוִהּנֵ א.  ַהּבָ ְועֹוָלם  ה  ַהּזֶ ׁש עֹוָלם  ּיֵ ׁשֶ

ם  ר ֵיׁש ּגַ א, ֶאְפׁשָ ׁש עֹוָלם ַהּבָ ּיֵ – ָאנּו ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ִנְרֶאה  ָכאן  ּבְ י  ּכִ ֵאיֶזה עֹוָלם,  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם 

דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  ם ְמֵלִאים  ֻכּלָ י  ּכִ יִהּנֹם,  ַהּגֵ הּוא  ׁשֶ

ָלל:  ה ּכְ ֵאין ִנְמָצא ׁשּום עֹוָלם ַהּזֶ ִמיד. ְוָאַמר: ׁשֶ ּתָ

ְנָיָנא. ִסיָמן קיט. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ

ת ְיֵמי ַהֹחל  ׁשֶ י ׁשֵ ל ָיָמיו ַמְכֹאִבים ָוַכַעס. ּכִ י ּכָ ּכִ

מֹו  ת, ּכְ ּבָ ְקָרא ֶעֶרב ׁשַ ּנִ ה, ׁשֶ ִחיַנת ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֵהם ּבְ

ת ְוכּו'',  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַרח ּבְ ּטָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל 'ִמי ׁשֶ ׁשֶ

ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָידּוַע  ְוֶזה  א.  ַהּבָ עֹוָלם  ִחיַנת  ּבְ ת  ּבָ ְוׁשַ

י  "ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ּוַמְכאֹובֹות,  ָצרֹות  ָמֵלא  ה  ַהּזֶ

"ָאָדם  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָוַכַעס",  ַמְכֹאִבים  ָיָמיו  ל  ּכָ

ְדָרׁש:  ּמִ ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ ּוְכמֹו  ז(,  ה,  )ִאּיֹוב  ד"  יּוּלָ ְלָעָמל 

א ְלָעָמל, ִאם ָזָכה הּוא ָעֵמל  'לֹא ִנְבָרא ָהָאָדם ֶאּלָ

ְוָכל  ז(.  יג,  ה  ָרׁשָ ּפָ ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'"'  ָריו  ַאׁשְ ּתֹוָרה  ּבַ

הּוא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ַרק  הּוא  ְוִקּיּוֵמנּו  ִחּיּוֵתנּו 

י  ְכִליֵתנּו, ּכִ ל ּתַ י ַרק ֶזה ּכָ ָאֵתי, ּכִ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ּבְ

ֶזה,  א ָהָאָדם ְלֶזה ָהעֹוָלם ִלְסּבֹל ָעָמל ְוָיגֹון ּכָ לֹא ּבָ

ּוְכמֹו  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ׁשֹונֹות  רֹות  ִמּצָ ְוָצרֹות 

ִלים  ּכְ ְסּתַ ַהּמִ ְוַהֲחָכִמים  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ

ָמֵלא  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ יֹוְדִעים  ָהעֹוָלם  ְכַלל  ּבִ

"ל  ְדָרׁש ַהּנַ ּמִ ְיגֹונֹות ָוַכַעס ּוַמְכאֹובֹות, ְוַכְמבָֹאר ּבַ

ַחְכֵמי  ַוֲאִפּלּו  ְלָעָמל.  א  ֶאּלָ ָהָאָדם  ִנְבָרא  ּלֹא  ׁשֶ

ה,  ה ַהְרּבֵ ִרים ִמּזֶ ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָחְקרּו זֹאת ּוְמַדּבְ

ָהָאָדם ָבֶזה ָהעֹוָלם  ִניִנים( 'ׁשֶ ֵסֶפר ִמְבַחר ַהּפְ ְוַכּמּוָבא )ּבְ

ָכל  ּבְ ּוֶפַגע ָהאֹוְיִבים  ַחּיֹות ָרעֹות  ָבבּוהּו  ּסְ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ָצָתם ִיְטְרפּוהּו ְקָצָתם  ֵצל ִמּקְ ִאם ִיּנָ מֹוָצא ּוָמבֹוא ׁשֶ

ן  ה(. ְוַעל־ּכֵ ה ַהְרּבֵ ָמקֹום ַאֵחר ִמּזֶ ְדָבֵרינּו ּבְ בָֹאר ּבִ ּמְ ְוכּו'', )ּוְכמֹו ׁשֶ

ָחְכָמה  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ָרא  ּבָ לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ

ְסּבֹל ָעָמל ְוַכַעס  ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ זֹאת ּבִ ִנְפָלָאה ְונֹוָרָאה ּכָ

אי ַרק  ַוּדַ ַרְך ּבְ ַנת ה' ִיְתּבָ ּוָ י ּכַ ֶזה ָהעֹוָלם, ּכִ ֶזה ּבְ ּכָ

ל  ּכָ ֶאת  ָרא  ּבָ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ ְוַכְמבָֹאר  ְלטֹוָבה, 

ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ָהָאָדם  ִביל  ׁשְ ּבִ ּוְמלֹואֹו  ָהעֹוָלם 

ת  ְתִחּלַ ּבִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוַרֲחָמנּותֹו  ְוַחְסּדֹו  טּובֹו 

א, ִסיָמן  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ְרעֹה ּבְ ים )ּוְבַהּתֹוָרה ּבֹא ֶאל ּפַ ָהֵעץ ַחּיִ

ִבילֹו ִנְבָרא  ׁשְ ּבִ ִריַאת ָהָאָדם ׁשֶ ר ּבְ ִעּקַ סד(, ַהְינּו ׁשֶ

הּוא  ת, ׁשֶ ּבָ הּוא ׁשַ ְכִלית ׁשֶ ִביל ַהּתַ ׁשְ ַהּכֹל, ָהָיה ּבִ

ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַמִים ָוָאֶרץ )ּכְ ה ׁשָ ְכִלית ַמֲעׂשֶ ּתַ

רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ַעל  ֶנָחמֹוֵתינּו  ל  ּכָ ְוֶזה  לט(,  ִסיָמן  ְנָיָנא,  ּתִ

ְבִחיַנת "ֶזה ְיַנֲחֵמנּו  ל ֶאָחד, ּבִ ּסֹוֵבל ּכָ ְוַהְיגֹונֹות ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ית ה, כט(,  ֵראׁשִ )ּבְ ָיֵדינּו"  בֹון  ּוֵמִעּצְ נּו  ֲעׂשֵ ִמּמַ

ת  ּבָ ִחיַנת ׁשַ הּוא ּבְ יק, ׁשֶ ּדִ ִחיַנת ַהּצַ הּוא ּבְ ַעל נַֹח ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְנָיָנא, ִסיָמן ב(, ׁשֶ ּתִ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ּבְ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ )ּכְ

'לֹא  "ל:  ַהּנַ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  א.  ַהּבָ עֹוָלם 

ָעֵמל  הּוא  ָזָכה  ִאם  ְלָעָמל,  א  ֶאּלָ ָהָאָדם  ִנְבָרא 

ָריו  ַאׁשְ ָאֶרץ,  ּבָ ָעֵמל  הּוא  ָזָכה  לֹא  ְוִאם  ּתֹוָרה,  ּבַ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוֵכן  ּתֹוָרה'.  ּבַ ָעֵמל  הּוא  ׁשֶ ְלָאָדם 

ֵקי ִניְנהּו, טּוֵביּה  רּוְפּתְ ְגָמָרא: 'ּכּוְלהּו ּגּוֵפי ּדְ ַז"ל ּבִ

אֹוַרְיָתא' )ַסְנֶהְדִרין צט(. ֲאָבל  ֵקי ּדְ רּוְפּתְ ִלְדָזִכי ַוֲהֵוי ּדְ

ִרין  ּבְ ָבר ְוֵחילֹוָתיו ִמְתּגַ ַעל ּדָ י ַהּבַ ֵאיְך זֹוִכין ָלֶזה, ּכִ

יִחין  ַמּנִ ְוֵאין  ָאָדם,  ל  ּכָ ַעל  ְך  ּכָ ל  ּכָ ִטין  ְ ּשׁ ּוִמְתּפַ

ל  ׁשֶ רֹות  ַהּצָ ֵמִרּבּוי  ְוַהּכֹל  ָלֶזה.  ֵלב  ָלׂשּום  אֹותֹו 

ֹחָרה  ׁשְ ָרה  ַהּמָ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶזה 

ְעּתֹו  ּדַ ב  ֵ ְלַיּשׁ ְיכֹוִלין  ֵאין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְוָהַעְצבּות, 

תּוב  ּכָ ׁשֶ )ּוְכמֹו  ְוכּו',  ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ַמה 

ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ י(.  ִסיָמן  ְנָיָנא,  ּתִ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ּבְ

ַעל־ְיֵדי  ַעְצמֹו  ַעל  ְמָחה  ׂשִ יְך  ְלַהְמׁשִ ְמֹאד  ְמֹאד 

א,  ְכִלית ָהעֹוָלם ַהּבָ הּוא ּתַ ל ַעל ַהּסֹוף ׁשֶ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ

ְלטֹוָבה. ַהּכֹל  ְך  ִיְתַהּפֵ ָאז  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

רּוִעים,  ּגְ ּבַ רּוַע ׁשֶ ָרֵאל ְוַהּגָ ִיׂשְ ּבְ חּות ׁשֶ י ֲאִפּלּו ַהּפָ ּכִ

ה ָאז,  ְזּכֶ ּיִ ְפָלא ׁשֶ עּור ְלָכל ְנִעימּות ַהּטֹוב ַהּנִ ֵאין ׁשִ

ה ְלׁשֹונֹות  ַכּמָ יֵקי ֱאֶמת ּבְ ּדִ קּו אֹוָתנּו ַהּצַ ִחּזְ ּוְכמֹו ׁשֶ

ׁש  ִמים ָהֵהם ְוכּו' ְיֻבּקַ ּיָ תּוב: "ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִעְנָין ֶזה, ּכְ ּבְ

ִסיָמן כ"ב  ּמּוָבא ּבְ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו", ּכְ ֶאת ֲעֹון ִיׂשְ

כּו  י ִיְתַהּפְ ָרֵאל ְוכּו', ּכִ ׂשּו ֲעוֹונֹות ִיׂשְ ׁשּו ִויַחּפְ ַבּקְ ּיְ ׁשֶ



נה

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

י ָנַתן ֵריחֹו"  סּוק "ִנְרּדִ תּוב ַעל ּפָ ּכָ ִלְזֻכּיֹות. ּוְכמֹו ׁשֶ

ה. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְפסּוִקים ַהְרּבֵ יִרים א, יב(, ְוֵכן ּבִ ִ יר ַהּשׁ )ׁשִ

עֹוֵבר  ֶ ָכל ַמה ּשׁ ה ּבְ ם ַעּתָ ַח ֶאת ַעְצמֹו ּגַ ּמֵ יּוַכל ְלׂשַ

ָיגֹון  ְוָנסּו  יגּו  ִ ַיּשׁ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  "ׂשָ ְבִחיַנת  ּבִ ָעָליו, 

כ"ג  ִסיָמן  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ י(,  לה,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ַוֲאָנָחה" 

ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ַלֲחטֹף  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְנָיָנא.  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ

ת  ְרּכַ ים ב. ּבִ ְמָחה ְוכּו': ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ְלָהְפכֹו ְלׂשִ

הֹוָדָאה ו, אֹות ט.

ס  ל ָיָמיו ַמְכֹאִבים ָוַכַעס. ְוֶזה ִעְנַין ּתֶֹקף ַהּנֵ י ּכָ ּכִ

י ִלְכאֹוָרה  ֶלת ָהָמן ֲעָמֵלק, ּכִ הּוא ַמּפֶ ל ּפּוִרים, ׁשֶ ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ יִרים  ֲעׁשִ ה  ּמָ ּכַ רֹוִאין  ָאנּו  ֲהלֹא  מּוַה:  ּתָ

ירּות  י־ֵכן ֵיׁש ָלֶהם ֲעׁשִ דֹוִלים, ְוַאף־ַעל־ּפִ ֲעָסִנים ּגְ ּכַ

ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ׁשֶ ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ּוִבְפָרט  דֹול,  ּגָ

ֱאֶמת  ּבֶ ַאְך  ּוְרִציָחה?  ַעס  ּכַ ְמֵלִאים  ְוֵהם  ֶאְצָלם, 

הּוא  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ֲעׁשִ הּוא  ירּות  ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ

ם  ׁשָ ְמבָֹאר  ּכַ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶפׁש  ְוַהּנֶ ם  ֵ ַהּשׁ ַלת  ַהְגּדָ

ַלת  ר ַהְגּדָ ִעּקַ א(, ׁשֶ "ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ִסיָמן נ"ט ַהּנַ ּבְ

ירּות. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶפׁש הּוא ַעל־ְיֵדי ֲעׁשִ ם ְוַהּנֶ ֵ ַהּשׁ

מֹו ְוכּו'.  ׁשְ ים ּבִ ָרׁשִ ֵאִבים ִלְהיֹות ִנׁשְ ָפׁשֹות ּתְ ל ַהּנְ ּכָ

ם  ֵ ְלַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ ְנָפׁשֹות  ְלָקֵרב  ָיכֹול  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ִחיַנת ֵהיַכל ַהּקֹוֶדׁש ַעל ְמכֹונֹו  ּבְ ְוִלְבנֹות  ַרְך,  ִיְתּבָ

ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ּכָ ירּות  ַוֲעׁשִ ם(.  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ

"ל. ּוֶבֱאֶמת  ּנַ ְיָקא ּכַ ַעס ּדַ ת ּכַ ִביׁשַ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּכְ ּכִ

ֶסף  ַהּכֶ ְוָכל  ירּות  ָהֲעׁשִ ְוָכל  ירּות,  ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ ֶזהּו 

ם  ְרׁשָ ר ׁשָ עֹוָלם, ִעּקַ ּבָ ְוָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות ְוכּו' ׁשֶ

דֹוׁש  ָמם ַהּקָ ֶֹרׁש ַנְפׁשֹוָתם ּוׁשְ ם, ִמּשׁ ָ ְך ַרק ִמּשׁ ִנְמׁשָ

ְוָכל  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְבִחיַנת  ּבִ ְך ַרק ֵמֶהם,  ִנְמׁשָ ירּות  ָהֲעׁשִ

ֵני  ירּות ֵאֶצל ַהּבְ ל ָהֲעׁשִ אי ּכָ ֵני ְמָלִכים ֵהם, ּוְבַוּדַ ּבְ

ִסיָמן  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ּבְ ק ַרּבֵ ְקּדֵ ּדִ ְמָלִכים, ְוֶזהּו ׁשֶ

ירּות  ְהֶיה ָלֶהם ֲעׁשִ ּיִ ָרֵאל ָראּוי ׁשֶ ל ִיׂשְ ּכָ סח( ְוָאַמר ׁשֶ

י  ַעס, ְוכּו', ּכִ ֶקת ְוִהיא ַהּכַ ּזֶ ּמַ ה ַאַחת ׁשֶ ַרק ֵיׁש ִמּדָ

י  "ל, ּכִ ּנַ ָרֵאל ּכַ יַע ַרק ְלִיׂשְ ירּות ַמּגִ ל ָהֲעׁשִ אי ּכָ ַוּדַ ּבְ

מֹו  הּוא ׁשְ ִפי ׁשֶֹרׁש ַנְפׁשֹו, ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ

עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ה',  ם  ׁשֵ ּבְ ָרׁש  ׁשְ ּמֻ ׁשֶ

ירּות  ֲעׁשִ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְראּוִים  מֹו־ֵכן  ּכְ ירּות,  ְוָהֲעׁשִ

דֹול ְוַעד  ָרֵאל ִמּגָ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ י ּכָ ִמּיּות, ּכִ ַגׁשְ ם ּבְ ּגַ

"ל. ַהְינּו  ִבְנַין ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ַהּנַ ָקָטן ָצִריְך ַלֲעסֹק ּבְ

ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְנָפׁשֹות  ְלָקֵרב 

ַלת  ַהְגּדָ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ִהְתָקְרבּוָתם  ר  ְוִעּקַ ִנְבָרא. 

הּוא  ׁשֶ ירּות,  ֲעׁשִ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ׁשֶ ֶפׁש,  ְוַהּנֶ ם  ֵ ַהּשׁ

ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ ָפׁשֹות  ַהּנְ ׁשֶֹרׁש 

ְפִסיד  ּמַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ר ּכָ ּבֵ ַעס ִמְתּגַ ל ַהּכַ ה ָרָעה ׁשֶ ּדָ ַהּמִ

ַנְפׁשֹו  טֹוֵרף  הּוא  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ירּות  ָהֲעׁשִ

ית  ָחְרָבה ּבֵ "ל. ְוהּוא ׁשֶ ּנַ מֹו ְוכּו' ּכַ הּוא ׁשְ ַאּפֹו, ׁשֶ ּבְ

ן ַעל־ְיֵדי  ר ַהֻחְרּבָ י ִעּקַ נּו ְוָגָלה ְיָקֵרנּו ְוכּו', ּכִ ׁשֵ ִמְקּדָ

יֵניֶהם  ְפָלה ּבֵ ּנָ ֶהם, ַעד ׁשֶ ֶרה ּבָ ְתּגָ ּנִ ַעס ׁשֶ עֶֹצם ַהּכַ

ִפיכּות  ְנָאה ּוְרִציָחה ּוׁשְ ה ׂשִ ַמֲחלֶֹקת ָעצּום, ְוִנְתַרּבָ

ר  ְוִעּקַ נּו.  ׁשֵ ִמְקּדָ ית  ּבֵ ֶנֱחַרב  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ִמים,  ּדָ

ל  ּכָ ְלַקח  ּנִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִחיָנה  ּבְ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ן  ַהֻחְרּבָ

ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ

ה  ּזֶ ׁשֶ ּכֹוָכִבים,  ְלָהעֹוְבֵדי  ן  ְוִנּתַ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ל  ּטַ ּנִ ׁשֶ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ ְבִחיַנת "ְוֵאּלֶ לּות, ּבִ ר ַהּגָ ִעּקַ

ְיָקא,  ּדַ מֹות'  'ׁשְ א(.  א,  מֹות  )ְשׁ ִמְצַרְיָמה"  ִאים  ַהּבָ

ם ָיְרדּו  ּלָ ּכֻ ירּות, ׁשֶ ֲעׁשִ ם ּבַ ְרׁשָ ָ ּשׁ ָפׁשֹות ׁשֶ ֵהם ַהּנְ ׁשֶ

ְקָרִאים ַעל  ּנִ ֻלּיֹות ׁשֶ ל ַהּגָ ּכֹוֵלל ּכָ ָגלּות ִמְצַרִים ׁשֶ ּבְ

ֶאת  ִהְגלּו  ׁשֶ ֹוְנִאים  ַהּשׁ ל  ּכָ ן  ְוַעל־ּכֵ ִמְצַרִים.  ם  ׁשֵ

ְלַהֲחִריב  ָהָרָעה  ָתם  ּוְמַגּמָ ֵניֶהם  ּפְ מּו  ׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ם  ׁשָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאת 

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ י ַהּבֵ ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ ָהיּו ּכָ

ָהָיה  ְוַגם  ְמֹאד,  ָעצּום  הֹון  ַעל־ְיֵדי  ִנְבָנה  ַעְצמֹו  ּבְ

נּו  ַנְפׁשֵ ׁשֶֹרׁש  ל  ּכָ י  ּכִ ְוכּו',  ה'  ית  ּבֵ אֹוְצרֹות  ם  ׁשָ

ם הֹון ָעֵתק,  ׁשָ ָהָיה  ן  ׁש, ַעל־ּכֵ ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ הּוא 

ר  ן ִעּקַ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ירּות ּכַ ֲעׁשִ ָפׁשֹות ּבַ י ׁשֶֹרׁש ַהּנְ ּכִ

ׁש ְוַעל  ְקּדָ ית ַהּמִ רּות ַהׂשֹוְנִאים ָהָיה ַעל ַהּבֵ ִהְתּגָ

רּוָתם  ר ִהְתּגָ י ִעּקַ ֶלְך, ּכִ ית ה' ּוֵבית ַהּמֶ אֹוְצרֹות ּבֵ

ם  ם ׁשֶֹרׁש ַנְפׁשָ ָ ּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ירּות ׁשֶ ִהיא ַעל ָהֲעׁשִ

ֶנֶהְפָכה  "ַנֲחָלֵתנּו  הּו,  ִיְרִמּיָ ּקֹוֵנן  ׁשֶ ְוֶזה  "ל.  ְוַכּנַ

ל ַנֲחַלת  ּכָ קֹוֵנן ׁשֶ ּמְ ַהְינּו ׁשֶ ְלָזִרים ְוכּו'" )ֵאיָכה ה, ב(. ּדְ

ֲאָבל  "ל.  ְוַכּנַ ָלֶהם  ֶנֶהְפָכה  ירּוָתם  ַוֲעׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ



נו

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

יב,  )ִאּיֹוב  ֵדם"  ַוְיַאּבְ ַלּגֹוִים  יא  ּגִ "ַמׂשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ֶהֶבל  ּבְ י  "ּכִ ָיָדם,  ּבְ ם  ְתַקּיֵ ּתִ לֹא  ירּות  ָהֲעׁשִ י  ּכִ כג(, 

ה  י "לֹא ַיֲחרְֹך ְרִמּיָ ְך ֵיֵלְך" )קֶֹהֶלת ו, ד(, ּכִ א ּוַבֹחשֶׁ ּבָ

ׁש ְלָהעֹוְבֵדי  ּיֵ ה ׁשֶ ֱאֶמת ּמַ י ּבֶ ּכִ ֵלי יב, כז(,  ֵצידֹו" )ִמׁשְ

ֵהם  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ירּות  ֲעׁשִ ִעים  ְוָהְרׁשָ ּכֹוָכִבים 

ה  ִמּמַ ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ְמֹאד,  ּוְרִציָחה  ַעס  ּכַ ְמֵלִאים 

ל  י ּכָ ַעס, ּכִ ֶהם ּכַ ָרֵאל ּוַמְכִניִסים ּבָ ִיׂשְ ִרים ּבְ ְתּגָ ּמִ ֶ ּשׁ

ּנּו ָיָצא ֲעָמֵלק,  ּמֶ ּמִ ו ׁשֶ ְיִניַקת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ֵמֵעׂשָ

י  ּכִ ַעס,  ּכַ ַעל  ה  ְמֻמּנֶ ו  ְוֵעׂשָ ּגֹוִים.  ית  ֵראׁשִ הּוא  ׁשֶ

ָכל  ּבְ ֶרה  ְתּגָ ַהּמִ הּוא  ִסית,  ַהּמֵ הּוא  ַהס"ם,  הּוא 

ַפע ָממֹון  ׁשֶ ְך לֹו  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶנֶפׁש 

ַעס  ּכַ ּבֹו  ּוַמְכִניס  ּבֹו  ֶרה  ִמְתּגָ הּוא  ירּות,  ַוֲעׁשִ

ּלֹו  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ַמְפִסיד  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוֵחָמה. 

ָהָיה מּוָכן ֵליֵרד  ַפע ׁשֶ ֶ ַוֲאַזי ֵמַהּשׁ כֹו ְלַכַעס.  ּוְמַהּפְ

ָכה  ְוִנְתַהּפְ ְתַקְלְקָלה  ּנִ ֶ ּשׁ י  ירּות ַאף־ַעל־ּפִ ֲעׁשִ ָלֶזה 

הּוא  ׁשֶ ַפע,  ֶ ַהּשׁ סֶֹלת  ִמּפְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְלַכַעס, 

ְך  ִנְמׁשָ ָהב[  ַהּזָ סֶֹלת  ]ּפְ ַדֲהָבא  ּדְ סּוְסִפיָתא  ִחיַנת  ּבְ

ָהעֹוְבֵדי  ֵהם  ׁשֶ ָאֳחָרא,  ְטָרא  ְלַהּסִ ירּות  ָהֲעׁשִ

ִחיַנת סּוְסִפיָתא  ִניָקָתם ִמּבְ ּיְ ִעים ׁשֶ ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ

י  ה, ּכִ ָ ֻדּשׁ ֵהֶפְך ֵמַהּקְ ירּות הּוא ּבְ "ל. ְוזֹאת ָהֲעׁשִ ַהּנַ

לֹום,  ם ה' ַחס ְוׁשָ ם ׁשֵ ירּות ִנְתַעּלֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָהֲעׁשִ

ְיכֹוִלים  ן  ְוַעל־ּכֵ ַהִחיצֹוִנים.  מֹות  ׁשְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ

ירּות, ַאף־ ל ֲעׁשִ ִעים ְלַקּבֵ ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ י  ּכִ ֲעָסִנים,  ּכַ ֵהם  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַעס  ִמּכַ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ סֶֹלת  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ל ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ "ל. ּוֶבֱאֶמת ּכָ ּנַ ּכַ

ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ַרק  ָלל,  ּכְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֵאינֹו  ִעים  ְוָהְרׁשָ

ְפׁשֹות  ִמּנַ ְך  ִנְמׁשָ ירּות  ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָיָדם,  ּבְ ֵזָלה  ּגְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ַעס  ּכַ ְלַהְכִניס  רּו  ִהְתּגָ ָרֵאל, ַרק ֵהם  ִיׂשְ

ְלַכַעס.  ְך  ְוִנְתַהּפֵ ירּות  ָהֲעׁשִ ִקְלְקלּו  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ְוַעל־ ירּוָתם.  ֲעׁשִ לּו  ִקּבְ ה  ַהּזֶ ירּות  ָהֲעׁשִ סֶֹלת  ּוִמּפְ

ל  ּכָ ם  ָ ִמּשׁ י  ּכִ ַעס,  ּכַ ַעל־ְיֵדי  לֹו  ְלַקּבְ ְיכֹוִלים  ן  ּכֵ

עֹוֵמד  ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רֹוִאין ּבְ מֹו ׁשֶ ירּוָתם. ְוהּוא ּכְ ֲעׁשִ

מֹו־ ירּותֹו, ּכְ ּנּו ָממֹונֹו ַוֲעׁשִ ְזָלן ַעל ֲחֵברֹו ְוגֹוֵזל ִמּמֶ ּגַ

ֲעָסם ֵהם  ַעל־ְיֵדי ּכַ "ל, ׁשֶ ִחיָנה ַהּנַ ׁש הּוא ּבְ ֵכן ַמּמָ

ַעל־ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ְוטֹוְרִפים  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ

"ל.  ְוַכּנַ ַעס  ּכַ ֶהם  ּבָ ְוִהְכִניסּו  ֶהם  ּבָ רּו  ִהְתּגָ ׁשֶ ְיֵדי 

ָהעֹוְבֵדי  ל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ן  ְוַעל־ּכֵ

הּוא  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ירּות  ֲעׁשִ ֵאינֹו  ִעים  ְוָהְרׁשָ ּכֹוָכִבים 

ָיָמיו  "ָכל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוַמְכאֹובֹות,  ַעס  ּכַ ָמֵלא 

ה ְוָחְליֹו  ַמְכֹאִבים ָוַכַעס" ְוכּו' ּוְכִתיב, "ְוָכַעס ַהְרּבֵ

מּור ִלְבָעָליו  ר ׁשָ י הּוא "עֹשֶׁ ָוָקֶצף" )קֶֹהֶלת ה, טז(. ּכִ

ְקָרא  ּנִ ַעס ׁשֶ ִחיַנת ּכַ הּוא ּבְ ְלָרָעתֹו" )קֶֹהֶלת ה, יב(, ׁשֶ

ירּוָתם  ם ֲעׁשִ ְתַקּיֵ י לֹא ּתִ ְצַלח ּכִ ָרָעה. ְוִהיא לֹא ּתִ

ְלָמָרא  ירּות  ָהֲעׁשִ יּוְחָזר  סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  י  ּכִ ָיָדם,  ּבְ

תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ ְרׁשֹו, ּכְ ָ ּלֹו ִמּשׁ ר ׁשֶ ָהעֹשֶׁ א, ְלִמי ׁשֶ ַקּמָ

ִיְהֶיה  ה'  ִלְפֵני  ִבים  ַלּיֹשְׁ י  ּכִ ֵיָחֵסן  ְולֹא  ֵיָאֵצר  "לֹא 

ת  ֹחשֶׁ ַחת ַהּנְ ְעָיהּו כג, יח(. ּוְכִתיב, "ּתַ ַסְחָרּה" ְוכּו' )ְיׁשַ

ר  ה עֹשֶׁ ְוֶזהּו, "עֹוׂשֶ יז(.  ְעָיהּו ס,  )ְיׁשַ ְוכּו'  ָזָהב"  ָאִביא 

ֲחִצי ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו" ְוכּו' )ִיְרְמָיהּו יז, יא(:  ט ּבַ ּפָ ִמׁשְ ְולֹא ּבְ

ים ג. ּפּוִרים ו, אֹות א. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

"ַוְיִהי  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָוַכַעס.  ַמְכֹאִבים  ָיָמיו  ל  ּכָ י  ּכִ

ר  )ֶאְסּתֵ ְוכּו'"  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ הּוא  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ יֵמי  ּבִ

ַעל  סֹוֵבב  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ִגּלָ ַהּמְ ִסּפּור  ל  ּכָ י  ּכִ א(.  א, 

ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ֵאיְך  ס  ַהּנֵ ּתֶֹקף  ֶרת  ַסּפֶ ּמְ ׁשֶ ֶזה,  ִעְנָין 

הּוא  ׁשֶ אּות,  ּגֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָעה  ָהְרׁשָ ַמְלכּות 

ָרֵאל ַחס  ִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָרָצה ְלַכּלֹות ֶאת ִיׂשְ ּבְ

ֻלּיֹות ֵהם ַעל־ רֹות ְוָכל ַהּגָ ל ַהּצָ ר ּכָ י ִעּקַ לֹום. ּכִ ְוׁשָ

ֵאין ָאָדם זֹוֶכה  הּוא ֵהֶפְך ַהּתֹוָרה, ׁשֶ אּות ׁשֶ ְיֵדי ַהּגֵ

יֵמי  ּבִ ְוֶזהּו, "ַוְיִהי  "ל.  ּנַ ּכַ י ִאם ַעל־ְיֵדי ֲעָנָוה  ּכִ ָלּה 

אּות.  ִחיַנת ּגֵ ָעה ּבְ ֵורֹוׁש", ַהְינּו ַמְלכּות ָהְרׁשָ ֲאַחׁשְ

ל רֹאׁש ּוֶבן  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ָאִחיו ׁשֶ ֶ ְוֶזהּו ַמה ּשׁ

רּוִכים ַאַחר  ּכְ ל אֹוָתם ׁשֶ ּכָ ל רֹאׁש, ַהְינּו ׁשֶ ילֹו ׁשֶ ּגִ

ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ֵגאּות  ּבְ ִדים  ְוִנְלּכָ ָעה  ָהְרׁשָ ַמְלכּות 

ֶזה  'רֹאׁש'  רֹאׁש.  ל  ׁשֶ ילֹו  ּגִ ּוֶבן  רֹאׁש  ל  ׁשֶ ָאִחיו 

ָיִרים  ן  "ַעל־ּכֵ ִחיַנת  ּבְ אּות,  ְ ְוִהְתַנּשׁ אּות  ּגֵ ִחיַנת  ּבְ

ּגֹוִים  ית  ֵראׁשִ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ז(,  קי,  ים  ִהּלִ )ּתְ רֹאׁש" 

ָאָדם  אּות ּבָ ְכִניס ּגֵ ּמַ ָחׁש ׁשֶ הּוא ֻזֲהַמת ַהּנָ ֲעָמֵלק ׁשֶ

ִפי  ּכְ ֶאָחד  ְוָכל  אּות,  ְ ְוִהְתַנּשׁ רֹאׁש  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ּוֶבן  רֹאׁש  ל  ׁשֶ ָאִחיו  ִחיַנת  ּבְ ֵגאּות הּוא  ּבְ ד  ְלּכָ ּנִ ׁשֶ
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ִחיַנת  ִסְטָרא ָאֳחָרא ּבְ הּוא רֹאׁש ּדְ ל רֹאׁש, ׁשֶ ילֹו ׁשֶ ּגִ

ל  ם ְמַקּבֵ ָ ּשׁ ּמִ ִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ אּות ּדְ ת ַהּגֵ ׁשֶֹרׁש ִמּדַ

ֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד  ֲאָותֹו. ְוֶזהּו, "הּוא ֲאַחׁשְ ּגַ

ָכל ָאָדם  ׁש ּבְ אּות ָהָרָעה ִמְתַלּבֵ ת ַהּגֵ ּדַ ּמִ ּכּוׁש", ׁשֶ

ים  ַטּנִ ֲאִפּלּו ַהּקְ חּוׁש ׁשֶ ְרֶאה ּבְ ּנִ דֹול ְוַעד ָקָטן, ּכַ ִמּגָ

אּות. ְוֶזהּו, "ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד  ְבִזים ֵיׁש ָלֶהם ּגֵ ְוַהּנִ

ְוַהֲחׁשּוִבים,  דֹוִלים  ַהּגְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  'הֹּדּו'  ּכּוׁש". 

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  'ּכּוׁש'  ְוִתְפֶאֶרת,  ְוָהָדר  הֹוד  ִחיַנת  ּבְ

הּוא  ׁשֶ ּכּוׁש  מֹו  ּכְ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְוַהְמכָֹעִרים  ְבִזים  ַהּנִ

תּוב: "ֲהַיֲהֹפְך  ּכָ מֹו ׁשֶ ֲחרּות, ּכְ ַ ַתְכִלית ַהּשׁ חֹור ּבְ ׁשָ

ִחיַנת  ּבְ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ְלכּות  ּמַ ׁשֶ ַהְינּו  עֹרֹו",  י  ּכּוׁשִ

דֹול  מּגָ ׁש  ּוִמְתַלּבֵ מֹוֵלְך  הּוא  ְוֵגאּות,  ית  ֵראׁשִ

ל  ִאים ּכָ ּבָ ם  ָ ּוִמּשׁ ְבִזים.  ְוַהּנִ ַהְמֹפָאִרים  ּבְ ְוַעד ָקָטן 

ֶהם. ְוֶזהּו, "ַוְיִהי  ּלָ ְכאֹוִבים ׁשֶ רֹות ְוַהְיגֹונֹות ְוַהּמַ ַהּצָ

יֵמי'  ּבִ 'ַוְיִהי  ֱאַמר  ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵורֹוׁש". ּכָ יֵמי ֲאַחׁשְ ּבִ

ְוַהְיגֹונֹות ֵהם  רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ י  ּכִ י  ּכִ א ָצָרה,  ֶאּלָ ֵאינֹו 

אֹות  ְלִהְתַנּשְ רֹוֶצה  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ אּות  ַהּגֵ ַעל־ְיֵדי 

ר  עֹשֶׁ ֶדֶרְך  ּבְ ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ְלַמְעָלה  יתֹו  ּבֵ ּוְלַהְנִהיג 

ֶהם ּוְכִאּלּו ִיְחֶיה  ּלָ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ִאּלּו ּכָ ְוָכבֹוד ְוכּו', ּכְ

יֵמי', הּוא  ֱאַמר 'ַוְיִהי ּבִ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ָלֶנַצח. ְוֶזהּו, ּכָ

בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה,  ׂשִ הּוא  ּיֹום',  ּבַ 'ְוָהָיה  ָצָרה. 

ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  אּות  ַהּגֵ י  ּכִ ֲאִריכּות,  ּבַ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ

מֹו  ּכְ ָיָמיו,  ים  ַרּבִ ִאּלּו  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ֶאה  ְתּגָ ּמִ ׁשֶ ִרּבּוי 

ֶזה  ּבְ ָהָאָדם  ת  ֻדּלַ ּגְ יל  ְהּבִ ּמַ ׁשֶ ּכְ קֶֹהֶלת  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ְיֵמי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוַרב  ֵמָאה  ִאיׁש  יֹוִליד  "ִאם  ָהעֹוָלם 

ינּו  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְיֵמי ַחּיֵ י ּבֶ יו" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ד, ג(. ּכִ ַחּיָ

ֵצל  ָמה ָיָמיו ּכְ תּוב, "ָאָדם ַלֶהֶבל ָדּ ּכָ ֶהֶבל. ּוְכמֹו ׁשֶ

ָלל  ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְזַמן ּכְ י ּבֶ ים קמד, ד(, ּכִ ִהּלִ עֹוֵבר" )ּתְ

ִביל  ׁשְ ַמן ּבִ ִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ְך ַרק ִמּבְ ַמן ִנְמׁשָ ְוַהּזְ

עֹוָלמֹו  ּבְ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֵליַדע  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ִחיָרה.  ַהּבְ

ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ְלַבד  ָעה  ָ ַהּשׁ ְואֹותֹו  ַהּיֹום  אֹותֹו  ִאם  י  ּכִ

י  ַחּיֵ לֹו  ִלְקנֹות  ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְך,  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ לֹו 

ִיְפַרח  ֶרַגע  עֹוד  ּבְ י  ּכִ ָעה,  ָ ְוַהּשׁ ַהּיֹום  ֶזה  ּבְ ֶנַצח 

ֲעֹמל  ּיַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ְתרֹון לֹו ּבְ ָעה "ּוַמה ּיִ ָ ַהּיֹום ְוַהּשׁ

ִהיא  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ טו(.  ה,  )קֶֹהֶלת  ָלרּוַח" 

ז(,  ים צה,  ִהּלִ )ּתְ ָמעּו"  ִתׁשְ קֹלֹו  ּבְ ְבִחיַנת "ַהּיֹום ִאם  ּבִ

א. ִסיָמן ערב(  ָבֵאר ַאְדמֹו"ר ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּמְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ם זֹאת,  ּוְלַקּיֵ ּזֹוִכים ַלֲעבֹד ֶאת ה'  ְוַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ׁשֶ

ָאְמרּו, ֵאיָמַתי ָיבֹא  מֹו ׁשֶ יַח, ּכְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָיבֹא ָמׁשִ

ם  ֵהִביא ׁשָ מֹו ׁשֶ ָמעּו, ּכְ קֹלֹו ִתׁשְ ַמר? ַהּיֹום ִאם ּבְ

ר  ר ָחָנה 'אֹוְרִזיָלא ּבַ ר ּבַ ה ּבַ ִעְנָין ֶזה ַעל ַמֲאַמר ַרּבָ

ֶאה  ְתּגָ ּמִ ל ֶזה ׁשֶ אּות הּוא ֵהֶפְך ִמּכָ יֹוָמא', ֲאָבל ַהּגֵ

ָיָמיו  ִאּלּו  ּכְ ְגדֹולֹות  ּבִ ְלִהְתַנֵהג  ְורֹוֶצה  ַדְעּתֹו  ּבְ

ם  ָ ים ּוְכִאּלּו ֵיׁש ְקִביעּות ְלָיָמיו ַהּפֹוְרִחים ּוִמּשׁ ַרּבִ

ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ִאים  ּבָ

ִהוא  אּות ׁשֶ ִחיַנת ּגֵ הּו ּבְ ּזֶ יֵמי' הּוא ָצָרה, ׁשֶ 'ַוְיִהי ּבִ

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּוְכִאּלּו  ים  ַרּבִ ָיָמיו  ִאּלּו  ּכְ ִרּבּוי  ִחיַנת  ּבְ

ִקּיּום.  ָלּה  ִיְהֶיה  ֶהם  ּבָ עֹוֵסק  ׁשֶ ְוֶהֶבל  טּות  ׁשְ ל  ׁשֶ

יִטין  ֶסף ְוָזָהב ְוַתְכׁשִ ֵלי ּכֶ עֹוֵסק ִלְבנֹות ְוִלְקנֹות ּכְ ׁשֶ

ִרין  ַסּפְ ּמְ מֹו ׁשֶ יֵמי', ּכְ ִחיַנת 'ַוְיִהי ּבִ ל ֶזה הּוא ּבְ ּכָ ׁשֶ

יֵמי'.  ַעל ֶזה ֶנֱאַמר 'ַוְיִהי ּבִ ר ְוכּו', ׁשֶ ֵמֵאיֶזה ֶמֶלְך ְוׂשַ

ָאָדם  ל  ּכָ עֹוֵסק  ׁשֶ ַהּזֹאת  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ּוֶבֱאֶמת 

ל ֶזה ָהעֹוָלם ַהּכֹל  ׁשֶ ְוָכבֹוד  אּות  ּגֵ ְך ַאַחר  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ִחיַנת  ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח ָעָמל ְוַכַעס ּוַמְכאֹובֹות, ּבְ

י  א ָצָרה'. ּכִ יֵמי ֵאינֹו ֶאּלָ ֱאַמר ַוְיִהי ּבִ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ 'ּכָ

ֶמׁש ֲחִליֵפי ַהּתֹוָרה  ֶ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ֲעׂשֶ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ּכָ

ֶסף ְוָזָהב ְוַהּכֹל  ל ָאָדם ָהרֹוֵדף ַאַחר ֱאִליֵלי ּכֶ ִעם ּכָ

ִחיַנת  ּבְ ה ַהּזֹאת  ֲעׂשֶ ל ַהּמַ אּות ְוָכבֹוד. ּכָ ּגֵ ֵמֲחַמת 

ל  י ּכָ תּוב "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ א ָצָרה, ּכְ יֵמי' ֵאינֹו ֶאּלָ 'ַוְיִהי ּבִ

ְמָחה  ׂ ַהּשִ ר  ִעּקַ ֲאָבל  ְוכּו'.  ָוַכַעס"  ַמְכֹאִבים  ָיָמיו 

ְמָחתֹו  ְקָותֹו ְוׂשִ ל ּתִ ּכָ ּיֹום' ׁשֶ ְבִחיַנת 'ְוָהָיה ּבַ ִהיא ּבִ

ֲעבֹוַדת  ּבַ ּבֹו  עֹוֵסק  יֹום ֶאָחד ׁשֶ ּבְ ְוִחּיּותֹו הּוא ַרק 

ר ַהּיֹום ִלְבִחיַנת "ְוָהָיה יֹום ֶאָחד  ֵ ה' ְועֹוֵסק ְלַקּשׁ

ם  ה ַהּיֹום ִמְתַקּיֵ ּזֶ ַדע ַלה'" ְוכּו' )ְזַכְרָיה יד, ו(, ׁשֶ הּוא ִיּוָ

 - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ְמָחה:  ׂ ְוַהּשִ ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ ם  ְוׁשָ ָלֶנַצח 

יֹוֶרה ֵדָעה ב. ָעְרָלה ה, אֹות טז.

ל ֶאָחד ָצִריְך  י ּכָ ל ָיָמיו ַמְכֹאִבים ָוַכַעס. ּכִ י ּכָ ּכִ

"ל.  ְוַכּנַ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ְמֹאד  ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ

ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ  - ָהָאָדם  ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ּפֹוְגִמין ַחס  ֶ ּשׁ ּוְכִפי ַמה  "ל.  ְוַכּנַ ַהּכֹל  ְיסֹוד  ִהיא  ׁשֶ
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יק,  ּדִ ׂש ֶאת ַהּצַ ִלין ְלַחּפֵ ּדְ ּתַ ֵאין ִמׁשְ ֶזה ׁשֶ לֹום, ּבָ ְוׁשָ

ָרֵאל.  לּות ְוִנְתַרֲחִקין ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ ּגָ מֹו ֵכן נֹוְפִלים ּבַ ּכְ

ׁש  ׂש ּוְלַבּקֵ הּוא ָצִריְך ְלַחּפֵ ַוֲאַזי נֹוֵפל ֶאל ַהִהּפּוְך ׁשֶ

ה  ּזֶ ׁש. ׁשֶ ׂש ּוְמַבּקֵ ל ָיָמיו. ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה הּוא ְמַחּפֵ ּכָ

ָגלּות ְוִטְלטּול ָנע  הּוא ּבְ לּות ׁשֶ ִחיַנת ַהּגָ ר ּבְ הּוא ִעּקַ

יִגיָעה ְוָעָמל  ׂש ּבִ ׁש ּוְמַחּפֵ ָוָנד. ְוׁשֹוֵאל ְודֹוֵרׁש ּוְמַבּקֵ

ַעְצמֹו ַמה  דֹוָלה ְמֹאד ְמֹאד. ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ ְוִטְרָחה ּגְ

חּוׁש.  ל ֶזה ּבְ רֹוִאין ּכָ מֹו ׁשֶ ׂש. ּכְ ׁש ּוְמַחּפֵ הּוא ְמַבּקֵ

ֵני ָהָאָדם רֹוְדִפים  רֹב ּבְ ֵעין ָהֱאֶמת. ׁשֶ יט ּבְ ּבִ ּיַ ִמי ׁשֶ

ּוְטָרדֹות  ּוְטָרחֹות  דֹולֹות  ּגְ יִגיעֹות  ּבִ מֹון  ַהּמָ ַאַחר 

ׂש  ְלַחּפֵ הֹוֵלְך  ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ְוהּוא  ְמֹאד.  ְמֹאד 

ֲאָותֹו  א ּתַ ל ָאָדם ֵאינֹו ְמַמּלֵ י ּכָ ָבר. ּכִ ׁש ֵאיֶזה ּדָ ּוְלַבּקֵ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָממֹון.  ּבְ ְלעֹוָלם 

ָידֹו ֵיׁש לֹו  ֲאָותֹו ּבְ ִלְבָרָכה: "ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ּתַ

יג(.  א,  ה  ָרׁשָ ּפָ ה  ַרּבָ )קֶֹהֶלת  ְוכּו'"  ָמאַתִים  ׁש  ְמַבּקֵ ָמֶנה 

ֲאָותֹו. ְוהּוא ׁשֹוֵאל  א ּתַ עֹוָלם ֵאין ְמַמּלֵ ּלְ ִנְמָצא, ׁשֶ

ִאּלּו  מֹון ְלעֹוָלם ּכְ ׂש ַאַחר ַהּמָ ׁש ּוְמַחּפֵ ְודֹוֵרׁש ּוְמַבּקֵ

ׂש  ְלַחּפֵ ל  ּומֹוׁשֵ ר  ׂשַ ְלֵאיֶזה  ד  ְעּבָ ּוְמׁשֻ ב  ְמֻחּיָ הּוא 

ַעְצמֹו ֵאינֹו יֹוֵדַע  ָבר. ּוֶבֱאֶמת הּוא ּבְ ׁש ֵאיֶזה ּדָ ּוְלַבּקֵ

ׁש  ְמַבּקֵ הּוא  מֹותֹו  יֹום  ַעד  י  ּכִ ׁש,  ְמַבּקֵ הּוא  ַמה 

ׁש  ְמַבּקֵ הּוא  ִמי  ִביל  ׁשְ ּבִ ן  ּכֵ ְוִאם  ִמיד.  ּתָ ׂש  ּוְמַחּפֵ

ָניו. ִמי  ִביל ּבָ ׁשְ מֹון. ְוִאם יֹאַמר ּבִ ׂש ַאַחר ַהּמָ ּוְמַחּפֵ

ר ָאנּו  ֲאׁשֶ מֹון ַאֲחָריו ְלָבָניו ּכַ ֵאר ַהּמָ ָ יֹוֵדַע ִאם ִיּשׁ

ֵניֶהם אֹו יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם  יִרים ּבְ רֹב ָהֲעׁשִ רֹוִאין ׁשֶ

מֹון  ַהּמָ ַאר  ִנׁשְ ָהָיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְוֶאְביֹוִנים.  ים  ֲעִנּיִ

ַאֲחָריו  ָניו  ּבָ ם  ּגַ ֲהלֹא  ה.  ִמּזֶ ְכִלית  ַהּתַ ָמה  ְלָבָניו. 

ָלמּות  ְצִריִכים  ִיְהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ַאֲחֵריֶהם  ְודֹורֹוֵתיֶהם 

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ מֹון, ּכְ ָכל ַהּמָ ְתרֹון ָלֶהם ּבְ מֹותֹו. ּוַמה ּיִ ּכְ

ְוכּו'".  ַהּכֹל  ח  ִיּקַ ְבמֹותֹו  לֹא  י  "ּכִ יח(:  מט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

מֹון  ל ַהּמָ יק ָלֶהם ּכָ ָניו לֹא ַיְסּפִ ם ּבָ י ֲהלֹא ּגַ ְוַגם ּכִ

ִיְהֶיה  ָממֹון  ָלֶהם  ִאיר  ׁשְ ּיַ ׁשֶ יֹוֵתר  י  ּכִ ָלֶהם.  יַח  ּנִ ּיַ ׁשֶ

י ֵאין ָאָדם  ֲאָגָתם יֹוֵתר, ּכִ ל ּדַ ָחֵסר ָלֶהם יֹוֵתר ְוִיְגּדַ

ָאנּו רֹוִאים  "ל. ּוְכמֹו ׁשֶ ָידֹו ְוַכּנַ ֲאָותֹו ּבְ ֵמת ַוֲחִצי ּתַ

ם  ֻרּבָ ׁשֶ יִרים  ָהֲעׁשִ ֵני  ּבְ ִטיב  ּבְ ִקי  ּבָ ׁשֶ ִמי  ֵעיֵנינּו  ּבְ

ל  ְלָמׁשָ י  ּכִ ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ְוַצֲעָרם  ֲאָגָתם  ּדַ ם  ֻכּלָ ּכְ

ֶרת ֲאָלִפים ֲאדּוִמים. ְוֵיׁש  ׁש לֹו ֲעׂשֶ ּיֵ יר ֶאָחד ׁשֶ ָעׁשִ

ֶדֶרְך  ִנים. ְוהּוא ִמְתַנֵהג ּכְ ָעה ּבָ ה אֹו ַאְרּבָ ָ לֹו ֲחִמּשׁ

ֶרת  ֲעׂשֶ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ אי  ּוְבַוּדַ דֹוִלים.  ַהּגְ ִגיִדים  ַהּנְ

ְלַפְרָנָסתֹו  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּבְ ִמְתַנֵהג  הּוא  ֲאָלִפים 

לֹו  ִנְדֶמה  י  ּכִ ֲאָלִפים,  ֶרת  ֵמֲעׂשֶ יֹוֵתר  ְעּתֹו  ּדַ ְלִפי 

ה  ּמָ ּכַ עֹוִלים  ׁשֶ ְוחֹומֹות  ִדירֹות  ּבְ ב  ֵליׁשֵ ְכָרח  ּמֻ ׁשֶ

ַההֹוָצָאה  ְוִרּבּוי  יִטין  ְוַתְכׁשִ ִלּיֹות  ּוַמְרּגָ ֲאָלִפים, 

ִבְגֵדי  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָניו  ּבָ ְלהֹוִליְך  בּוַע  ׁשָ ָכל  ּבְ

ִביִרים  ַהּגְ ֶדֶרְך  ּכְ ְוכּו'  יִטין  ְוַתְכׁשִ ְוִרְקָמה  י  ֶמׁשִ

ָלל  ּכְ יד  ַמְקּפִ ֵאינֹו  ַעְצמֹו  ַעל  ׁשֶ ְואֹוֵמר  דֹוִלים.  ַהּגְ

ה ִמן ַהּתֹוָרה ְלהֹוִליְך  ִאּלּו הּוא ְמֻצּוֶ ָניו ּכְ ַרק ַעל ּבָ

ִביל ַנַחת רּוַח  ׁשְ ה ַהּכֹל ּבִ ֶדֶרְך ֶזה. ְוהּוא עֹוׂשֶ ָניו ּבְ ּבָ

ּוַמְכאֹובֹות  ַעס  ּכַ ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ ָניו  ּבָ ּוֶבֱאֶמת  ְלָבָניו. 

ֹאֶפן  ָניו ּוְבנֹוָתיו רֹוֶצה ְלִהְתַנֵהג ּבְ ל ֶאָחד ִמּבָ י ּכָ ּכִ

ָאִביו  ל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ְלַבּדֹו  לֹו  יק  ַמְסּפִ ֵאין  ׁשֶ

י  ּכִ יֹום,  ָכל  ּבְ ֲאָגתֹו  ּדַ ה  ְתַרּבֶ ּמִ ׁשֶ ַעד  ה,  ִמּזֶ ְויֹוֵתר 

ָניו  ִמּבָ ֶאָחד  ְלָכל  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ְלָאִביו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ

ְעּתֹו  ִפי ּדַ ירּותֹו. ְונֹוֵתן ְלָכל ֶאָחד ּכְ ל ֲעׁשִ ּוְבנֹוָתיו ּכָ

יק ָלֶהם,  ּנֹוֵתן ָלֶהם ֵאינֹו ַמְסּפִ ֶ ּשׁ ּוְרצֹונֹו, ְוָכל ַמה 

ָניו ּוְבנֹוָתיו  ין ּבָ דֹוָלה ּבֵ ְנָאה ּגְ ּנֹוֵפל ִקְנָאה ְוׂשִ ַעד ׁשֶ

ְוָכל  ֲחֵברֹו.  ּבַ א  ִמְתַקּנֵ ָניו  ִמּבָ ֶאָחד  ְוָכל  ַעְצָמן,  ּבְ

ָהַרג ֶאת  מֹו ַקִין ׁשֶ ֶאָחד רֹוֶצה ִלְבלַֹע ֶאת ֲחֵברֹו ּכְ

לֹו  יק  ַמְסּפִ ָהָיה  לֹא  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶהֶבל, 

ַעְצָמם ֵיׁש ָלֶהם ַצַער  ה כב, ז(. ַוֲאִביֶהם ּבְ ית ַרּבָ ֵראׁשִ )ּבְ

ָניו.  ּבָ ין  ּבֵ ׁשֶ ְנָאה  ְוַהּקִ ְנָאה  ִ ְוַהּשׁ ֵמַהְמִריָבה  דֹול  ּגָ

ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ְוִיּסּוִרים  ָאגֹות  ּדְ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא 

ים  ְמַצּפִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָאִביו.  י  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ֶאָחד 

ל  ּכָ ל  ְלַקּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ת רֹוֶצה  ּמֵ ּוְכׁשֶ מּות.  ּיָ ׁשֶ ָעָליו 

ֹות  ְיֻרּשׁ ה  ּמָ ּכַ רֹב  י  ַעל־ּפִ ׁשֶ ַעד  קֹו  ְלֶחּלְ ה  ָ ַהְיֻרּשׁ

ִנים. ְוַגם  ין ַהּבָ ּבֵ ֲחלֶֹקת ׁשֶ יֹוְרִדין ְלִטְמיֹון ַעל־ְיֵדי ַהּמַ

ים.  ים ֲעִנּיִ י רֹב ֵאיָנם ַמְצִליִחים ַאֲחָריו ְוַנֲעׂשִ ַעל־ּפִ

ב  הּוא חֹוׁשֵ ל ֶאָחד ׁשֶ ַוֲהלֹא ִמימֹות עֹוָלם אֹוֵמר ּכָ

ירּות.  ַוֲעׁשִ ָממֹון  ְלָבָניו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָניו.  ּבָ ִביל  ׁשְ ּבִ

לֹו  ִאיר  ַיׁשְ ָאִביו  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ֶאָחד  ִנְמָצא  ַוֲעַדִין לֹא 

מֹון,  ַהּמָ ַאַחר  עֹוד  ָטרּוד  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ִסּפּוקֹו  י  ּדֵ
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י־ ּיֹוֵרׁש הֹון ַרב ֵמָאִביו, ַאף־ַעל־ּפִ י ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ּכִ

ְוא  ָ ּשׁ ּלַ ׁשֶ ִנְמָצא  ָידֹו.  ּבְ ֲאָותֹו  ּתַ ַוֲחִצי  ֵמת  ֵאינֹו  ֵכן 

ים  ׂשִ ים ּוְמַחּפְ ׁשִ ל ָהעֹוָלם ּוְמַבּקְ ם עֹוְמִלים ּכָ ּוְלִחּנָ

ֲעָמָלם.  ּבַ אּו  ְ ִיּשׁ לֹא  ּוְמאּוָמה  ִמיד  ּתָ מֹון  ַהּמָ ַאַחר 

ל  ּוִמּכָ ְסָפָריו.  ָכל  ּבְ קֶֹהֶלת  ֶזה  ַעל  ָצַעק  ר  ְוַכֲאׁשֶ

ֵעיֵניֶהם  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָאר  ּוׁשְ ים  ּלִ ְוַהּדַ ים  ָהֲעִנּיִ ן  ּכֵ ׁשֶ

ְדָאַגת  ּבֶֹקר ּבִ ְרָנָסה ְועֹוְמִדים ּבַ ִמיד ַעל ּפַ ים ּתָ ְמַצּפִ

ּוְמׁשֹוְטִטים  זֹו  ְדָאָגה  ּבִ ָלִנים  ְיָלה  ּוַבּלַ ְרָנָסה.  ּפַ

ׁש ֵאיֶזה  ֶרְך ְלַבּקֵ ָוִקים ּוָבְרחֹובֹות ִלְמצֹא ֵאיֶזה ּדֶ ְ ּשׁ ּבַ

בּועֹות  ְוׁשָ ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ָלֶהם  עֹוְבִרים  ְוֵכן  ְרָנָסה.  ּפַ

ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְרָנָסה  ּפַ ּוְמַעט  לּום.  ּכְ ּפֹוֲעִלים  ְוֵאין 

קֹום  ּלֹא ִמּמָ ַרְך ׁשֶ ַחת ה' ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ יַע ָלֶהם ַרק ּבְ ַמּגִ

חּוׁש.  ר ִנְרֶאה ּבְ ֲאׁשֶ ָלל ּכַ ׂשּו ּכְ ׁשּו ְוִחּפְ בּו ּוִבּקְ ָחׁשְ ׁשֶ

י רֹב  ַעל־ּפִ ְרָנָסה. ׁשֶ ִריִכים ּפַ ל ַהּצְ ּומֹוִדים ַעל ֶזה ּכָ

ים ֵאיֶזה ָיִמים ֶרַוח ּוַפְרָנָסה  ׂשִ ים ּוְמַחּפְ ׁשִ ֵהם ְמַבּקְ

ַרְך ַמְזִמין  ְך ה' ִיְתּבָ ָלל, ְוַאַחר־ּכָ ְוֵאיָנם מֹוְצִאים ּכְ

ּלֹא  ׁשֶ ְלַבד.  ַרְך  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֶרַוח  ֵאיֶזה  ָלֶהם 

ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ׁשֶ ִנְמָצא  ָלל.  ּכְ ׁשּו  ּוִבּקְ ׂשּו  ִחּפְ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ

ְוָלִריק.  ָלֶהֶבל  ם  ִחּנָ ּבְ ָהָיה  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְוַהִחּפּוׂש 

"ִאם  ְוָאַמר:  ָצַוח  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ּוׁשְ

ִבין  ּתָ ָאז  ה  ּנָ ׂשֶ ַחּפְ ּתְ ְטמֹוִנים  ְוַכּמַ ֶסף  ַכּכֶ ה  ּנָ ַבְקׁשֶ ּתְ

ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ד(,  ב,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'"  ה'  ִיְרַאת 

ְטמֹוִנים  ּמַ ּכַ דֹול  ּגָ ְוִחּפּוׂש  ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְרֵכי  ּדַ

ר  ִויַצּיֵ ְיָקא.  ּדַ ֶסף  ְוַכּכֶ ְטמֹוִנים  ּמַ ּכַ "ל.  ּנַ ּכַ ֶסף  ְוַכּכֶ

ִאם  ׂש  ּוְמַחּפֵ ׁש  ְמַבּקֵ ָהָיה  ה  ּמָ ּכַ ַדְעּתֹו  ּבְ ָהָאָדם 

אי. ְוִאם  ַוּדַ ָכאן ִיְמָצא אֹוָצר ּבְ ּבְ ָהיּו אֹוְמִרים לֹו ׁשֶ

ַעל ָידֹו ָיבֹוא ְלָכל  יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ְך ֶאת ַהּצַ ׂש ּכָ ְיַחּפֵ

ּוְלִהְתָקֵרב  אֹותֹו  ִלְמצֹא  ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ "ל.  ּנַ ּכַ טֹוב 

ֵני־ ּנֹוְפִלים ּבְ ֶ ר ַמה ּשׁ י ִעּקַ ה ְלָכל טֹוב. ּכִ ֵאָליו ְוִיְזּכֶ

ָגלּות ְוָנִעים  ֵהם ְמֻטְלָטִלים ּבְ דֹול ׁשֶ ָגלּות ּגָ ָאָדם ּבְ

ֵמֲחַמת  הּוא  ַהּכֹל  מֹון  ַהּמָ ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ ְוָנִדים 

יֵקי  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ׂש  ְלַחּפֵ ָזכּו  ּלֹא  ׁשֶ ְגמּו  ּפָ ׁשֶ ָגם  ַהּפְ

ְוֶלֱאמּוָנה  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ זֹוִכין  ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ֱאֶמת 

ְיִגיָעה  ְצִריִכין  ֵאין  ָאז  ׁשֶ ְוִנְפָלאֹות.  ָחה  ּגָ ּוְלַהׁשְ

לֹא  ה'  י  "ּדְֹרׁשֵ י  ּכִ ְרָנָסה.  ַהּפַ ַאַחר  ָלל  ּכְ א  ְוִטְרּדָ

ַהְינּו  ְיָקא, ּדְ י ּדַ ים לד, יא(. ּדְֹרׁשֵ ִהּלִ ַיְחְסרּו ָכל טֹוב" )ּתְ

ְלִהְתָקֵרב  ֵדי  ּכְ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ין  ׁשִ ּוְמַבּקְ ין  ׂשִ ַחּפְ ּמְ ׁשֶ

ַרְך  י ה' ִיְתּבָ ַרְך. ֲאַזי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. ּכִ ַלה' ִיְתּבָ

ה ְוִחּפּוׂש,  ׁשָ א ּוַבּקָ ִלי ִטְרּדָ ם ּבְ ל ָצְרּכָ יק ָלֶהם ּכָ ַיְסּפִ

ַבע  ַהּטֶ ֶדֶרְך  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ְוִנְפָלאֹות  ָחה  ּגָ ְלַהׁשְ זֹוִכין  י  ּכִ

ת ָהֵריַח ד, אֹות מב. ְרּכַ ים ב. ּבִ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ּנַ ּכַ

ה ְוֶהְרָא֧ה ֶאת־ַנְפׁ֛שֹו  ָאָדם֙ ֶׁשּיֹאַכ֣ל ְוָׁשָת֔ ין־֤טֹוב ָּבֽ }כד{ ֵאֽ

יא: ים ִהֽ ֱאֹלִה֖ י ִמַּי֥ד ָהֽ ִני ִּכ֛ יִתי ָא֔ ֲעָמ֑לֹו ַּגם־ֹזה֙ ָרִא֣ ֖טֹוב ַּבֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָיי,  ּקֹוַדָיא ּדַ א ְלֶמֱעַבד ָית ּפִ ֵני ֱאָנׁשָ יּה ָטב ֳקָדם ּבְ י ְוִיְחֵזי ָית ַנְפׁשֵ ּתֵ א ֱאָלֵהין ְדֵייכֹול ְוִיׁשְ ֱאָנׁשָ יר ּבֶ ּפִ ׁשַ ֵלית ּדְ

ַעְלָמא  ַמְצַלח ּבְ ְגַבר ּדְ ין ֲחֵזית ֲאָנא ּדִ יֹוֵטיב ֵליּה ִמן טּוְרֵחיה, ַאף ּדֵ ִגין ּדְ ָתְקָנן ֳקָדמֹוִהי, ּבְ אֹוְרָחן ּדְ ִלְמָהְך ּבְ

ַזר ְלִמְהֵוי ֲעלֹוִהי: ִאְתּגְ ָיי הּוא, ּדְ ָהֵדין ִמן ְיָדא ּדַ

"י - - ַרׁשִ

ט ּוְצָדָקה ִעם  ּפָ ן ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ לֹוַמר ִיּתֵ ָתה ְוֶהְרָאה ֶאת ַנְפׁשֹו טֹוב. ּכְ ּיֹאַכל ְוׁשָ ְתִמיָהה: ׁשֶ ָאָדם. ּבִ ֵאין טֹוב ּבָ

ט ּוְצָדָקה ָאז טֹוב לֹו" )ִיְרְמָיהּו כב, טו(: ּפָ ה ִמׁשְ ָתה ְוָעׂשָ ה, ְוֵכן ֶנֱאַמר ִליהֹוָיִקים "ָאִביָך ֲהלֹוא ָאַכל ְוׁשָ ּתֶ ׁשְ ֲאָכל ְוַהּמִ ַהּמַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ְלַהֲחיֹות  ְצִריִכין  י  ּכִ ָאָדם.  ּבָ טֹוב  ֵאין 

ָעָבר  נּו ּבֶ ה ִעּמָ ָעׂשָ ַחְסֵדי ה' ְוטּובֹו ׁשֶ ֶאת ַנְפׁשֹו ּבְ

ְבִחיַנת 'הּוא ֵהִטיב  א, ּבִ נּו ְלַהּבָ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ּיַ ְוהֶֹוה ְוׁשֶ

ַהִחּיּות  ל  ּכָ ְוֶזה  ְוכּו''.  ָלנּו  ֵייִטיב  ֵמִטיב הּוא  הּוא 



ס

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ר  ָהִעּקָ י ָהָאָדם, ׁשֶ ֵהם ְיֵמי ַחּיֵ ַמן ׁשֶ ל ַהּזְ ּיּום ׁשֶ ְוַהּקִ

ל  ּכָ "ל, ַהְינּו ׁשֶ ּנַ ַמן ּכַ ָרם ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ְ ְלַקּשׁ

ַעְצמֹו ְנֻקּדֹות  ׁש ִלְמצֹא ּבְ ׂש ּוְלַבּקֵ ֶאָחד ָצִריְך ְלַחּפֵ

ָכל יֹום ֵמעֹודֹו.  ָכה ַלֲעׂשֹות ּבְ ּזָ ְצוֹות ׁשֶ טֹובֹות ֵמַהּמִ

ַעל־ ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָזִכינּו  ָבר  ּכְ י  ּכִ

ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ְוכּו'.  ר ֵהם ַחּיֵ נּו, ֲאׁשֶ ה ַרּבֵ ְיֵדי ֹמשֶׁ

סּוק  ּפָ ַעל  ְפָרט  ּבִ ְדָבֵרינּו  ּבִ ה  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ ְוַכְמבָֹאר 

ם  ים כד, לג(, ְוֵכן ּגַ ִהּלִ עֹוִדי ְוכּו'" )ּתְ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ "ֲאַזּמְ

ִנים, הּוא חֹוֵטף ֵאיֶזה  ל ּפָ הּוא ַעל ּכָ ה ֵאיְך ׁשֶ ַעּתָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעי  ּפֹוׁשְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ִמְצוֹות 

ֶזה  ּבָ ֹמַח  ִלׂשְ הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ִרּמֹון.  ּכָ ִמְצוֹות  ְמֵלִאים 

ֵאין ׁשּום ִחּיּות  יל ּוְלָהִבין ָהֱאֶמת ׁשֶ ּכִ ְוֵליַדע ּוְלַהׂשְ

ים  ָאנּו ְמַצּפִ ֶ ר ַמה ּשׁ "ל. ְוָהִעּקָ ה ְוַכּנַ עֹוָלם חּוץ ִמּזֶ ּבָ

יֵקי ֱאֶמת  ּדִ כַֹח ַהּצַ ים ְלַאֲחִרית טֹוב ּבְ ִליׁשּוָעה ּוְמַקּוִ

ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ִביִאים  ַהּנְ ל  ּכָ קּונּו  ִחּזְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָלֶהם  ֵיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ י  ּכִ ְוַאֲחרֹוִנים,  ִראׁשֹוִנים 

הּוא,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַוֲאִפּלּו ִאם הּוא  א,  ַהּבָ ֵחֶלק ָלעֹוָלם 

י ִאם  עֹוָלם ּכִ ֵאין ׁשּום ִחּיּות ּבָ ֲאִמין ׁשֶ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

ְכִלית  ְלַהּתַ ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ְוחֹוֵתר  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה 

ַוֲחֵבִרים  יִקים  ְלַצּדִ ַעְצמֹו  ּוְמָקֵרב  ְצִחי,  ַהּנִ

ת  ְנֻקּדַ ָכל ֵעת ּבִ ַח ַנְפׁשֹו ּבְ ּמֵ ק ְלׂשַ ים, ּוִמְתַחּזֵ ּיִ ֲאִמּתִ

ן  ְוַעל־ּכֵ טֹוב.  ְלַאֲחִרית  ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ְצוֹות,  ַהּמִ

ה  ָ ִחיַנת ְקֻדּשׁ ִחינֹות, ּבְ ָכל ַהּבְ ת ּבְ ׁשֶ ּלֶ ה ְמׁשֻ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ִחיַנת אֹוְרָין  ת 'ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְוכּו'', ּבְ ׁשֶ ּלֶ ְמׁשֻ

ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְוכּו',  ִליָתָאה  ּתְ ְזַמן  ּבִ ִליָתָאה  ּתְ

"ל,  ִחינֹות ַהּנַ לֹשׁ ּבְ הּוא ַעל־ְיֵדי ׁשָ ְמָחה ׁשֶ ִהיא ׂשִ

ל  ּכָ ׁשֶ ְוָעִתיד,  ְוהֶֹוה  ָעַבר  ֵהם  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ַלל  ּכְ ֵהם  ׁשֶ

ַעל־ ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ְמַחת  ׂשִ ִהיא  ָתם  ָ ּוְקֻדּשׁ ִחּיּוָתם 

ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  ַמן  ַהּזְ ִרין  ְ ְמַקּשׁ ֶזה  ְיֵדי 

ִהְזִהיר  ׁשֶ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָלעֹוָלם  ָהָאָדם  א  ּבָ ֶזה 

ִסְפרֹו קֶֹהֶלת ְמֹאד  לֹום ּבְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ׁשְ

"ֵאין טֹוב  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ִ ַהּשׁ ַעל 

ֹמַח" )קֶֹהֶלת  ּתֹות ְוִלׂשְ י ִאם ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ָלָאָדם ְוכּו' ּכִ

ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ַעל  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּפֵ ׁשֶ טו(,  ח, 

ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ מֹוַח  ְוִלׂשְ ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ

ה  לֹֹמה ַמְרּבֶ י ׁשְ "ל. ּכִ ּנַ ר ּכַ י ֶזה ָהִעּקָ טֹוִבים ְוכּו', ּכִ

ָהעֹוָלם,  ֵמֶהֶבל  קֶֹהֶלת  ֵסֶפר  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ְמֹאד  ְמֹאד 

ּלֹא  ָעִמים ּגֶֹדל ֶהֶבל ָהעֹוָלם, ׁשֶ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ְוחֹוֵזר ּכַ

ר  ִעּקַ ן ָאַמר ׁשֶ ַיְטֶעה ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְוכּו', ַעל־ּכֵ

טֹוב  "ֵאין  ִחיַנת  ּבְ ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּקּון,  ַהּתִ

ת הֹוָדָאה ו,  ְרּכַ ּבִ ים ב.  ַחּיִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  ָאָדם" ְוכּו':  ּבָ

אֹות סה-סו.

ִביַעת  ׂשְ ר  ְוִעּקַ ָתה.  ְוָשׁ אַכל  יֹּ ֶשׁ ָאָדם  ּבָ טֹוב  ֵאין 

יק  "ַצּדִ ִחיַנת:  ּבְ ֶפׁש.  ַהּנֶ ִביַעת  ׂשְ ַהְינּו  ּדְ ָהָאָדם, 

ִחיָנה  ּבְ ַרק  יג, כה(, הּוא  ֵלי  )ִמׁשְ ַנְפׁשֹו"  ְלׂשַֹבע  ֹאֵכל 

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ּטּול  ַהּבִ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ "ל,  ַהּנַ

ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְוׁשֹוֶתה  אֹוֵכל  ָהָאָדם  ֶ ּשׁ ַמה 

ַעל־ ַנְפׁשֹו  ּבְ ֶהָאָרה  ף  ִנְתַוּסֵ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ָראּוי  ּכָ

עֹוִלים  ׁשֶ ֲאָכל  ַהּמַ ל  ׁשֶ ָפׁשֹות  ְוַהּנְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ְיֵדי 

ֶהָאָרה  ּתֹוֶסֶפת  ַעל־ְיֵדי  ַוֲאַזי  ַנְפׁשֹו.  ּבְ ְוִנְכָלִלים 

אֹוֵכל  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ל  ׁשֶ ַהּטֹוב  ַנְפׁשֹו ַעל־ְיֵדי  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ

ִראׁשֹוָנה  ָרָכה  ַהּבְ ַעל־ְיֵדי  ְוִנְתרֹוֵמם  ֵרר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

ְוזֹוֶכה  יֹוֵתר  ּבְ ַנְפׁשֹו  ֵמִאיר  ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ַוֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ

ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  ְבִחיַנת  ּבִ "ל  ַהּנַ ּטּול  ּבִ ִלְבִחיַנת  ָלבֹוא 

ְבִחיַנת  ּבִ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִביַעת ִאיׁש  ר ׂשְ ְוֶזה ִעּקַ "ל.  ּנַ ּכַ

ֶזה  ֶפׁש  ַהּנֶ ִביַעת  ׂשְ ַנְפׁשֹו",  ְלׂשַֹבע  ֹאֵכל  יק  "ַצּדִ

"ל  ַהּנַ ּטּול  ַהּבִ ל  ׁשֶ ימּו  ְוָהְרׁשִ ִריָחה  ַהּזְ ִחיַנת  ּבְ

ְעָיהּו נח,  ָך" )ְיׁשַ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ְבִחיַנת: "ְוִהׂשְ ּבִ

אֹורֹות  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ּטּול  ַהּבִ ל  ׁשֶ ִריָחה  ַהּזְ י  ּכִ יא(, 

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ֶזה  ל  ּכָ ְוַכּמּוָבן  ְחָצחֹות.  ַהּצַ

ֱחזּו ֶאת  ִחיַנת: "ַוּיֶ ם. ְוֶזה ּבְ ן ׁשָ ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ַעּיֵ ּבִ

ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ יא(,  מֹות כד,  )ׁשְ ּתּו"  ׁשְ ַוּיִ ַוּיֹאְכלּו  ָהֱאלִֹהים 

ּזֹוֶכה  נַֹעם ה' ִמי ׁשֶ ה זֹוִכין ַלֲחזֹות ּבְ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ

ִחיַנת: "ֶלֱאכֹל ֶלֶחם ִעם ֹחֵתן  ָראּוי. ְוֶזה ּבְ ֶלֱאכֹל ּכָ

ם יח, יב(. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ה ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים" )ׁשָ ֹמשֶׁ

ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ׁשֶ ה  ֻעּדָ ִמּסְ ֱהֶנה  ַהּנֶ ל  'ּכָ ַז"ל: 

ָרכֹות  )ּבְ ִכיָנה'  ְ ַהּשׁ יו  ִמּזִ ֶנֱהֶנה  ִאּלּו  ּכְ ּה  ּבָ ין  ְמֻסּבִ

ִבים  יִקים יֹוׁשְ ּדִ ּצַ א ׁשֶ ִחיַנת עֹוָלם ַהּבָ הּו ּבְ ּזֶ סד.(, ׁשֶ

ם  ִכיָנה )ׁשָ ְ יו ַהּשׁ יֶהם ְוֶנֱהִנים ִמּזִ ָראׁשֵ ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ

ּטּול  ה זֹוִכין ִלְבִחיַנת ּבִ ָ ְקֻדּשׁ י ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלה ּבִ יז.(, ּכִ
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ְבִחיַנת  ּבִ א  ַהּבָ ֲענּוג עֹוָלם  ּתַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ

יַע  ּבִ "ְוִהׁשְ ִחיַנת  ּבְ ַנְפׁשֹו",  ְלׂשַֹבע  ֹאֵכל  יק  "ַצּדִ

ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ ְוַכּמּוָבא  "ל.  ּנַ ּכַ ָך"  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ

ַעת ֲאִכיָלה  ׁשְ ּבִ ּזֹוִכין  ׁשֶ ִחיַנת ֶהָאַרת ָהָרצֹון  ּבְ ְוֶזה 

ְוֶזה  ז(.  ִסיָמן  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ

ַאַחר  ל  ׁשֶ ַאֲחרֹוָנה  ּוְבָרָכה  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ִחיַנת  ּבְ

ַרְך ַעל  ָבְרִכין ַלה' ִיְתּבָ ּמְ ַעל־ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ָהֲאִכיָלה. ׁשֶ

ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  טּובֹו,  ּבְ אֹוָתנּו  ּוְמַפְרֵנס  ן  ּזָ ׁשֶ

ְך ַעל־ְיֵדי  ִביָעה ִנְמׁשָ ְ ר ַהּשׁ י ִעּקַ ִביָעה, ּכִ ְ ר ַהּשׁ ִעּקַ

ְך  ַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשָ זֹון ּוְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

ֶפׁש  ַהּנֶ ִביַעת  ׂשְ ַהְינּו  ּמּוָבא,  ּכַ ִביָעה  ּוׂשְ ָרָכה  ּבְ

יַע  ּבִ "ְוִהׁשְ ִחיַנת  ּבְ "ל,  ּנַ ּכַ ּטּול  ַהּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ת  ְרּכַ ּבִ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ָך"  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ

ֶזה  זֹון,  ַהּמָ ת  ִבְרּכַ ּבְ ָבְרִכין  ּמְ ׁשֶ ִטיב  ְוַהּמֵ ַהּטֹוב 

ִטיב  ּלֹו ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָאז ִיְהֶיה ּכֻ א ׁשֶ ִחיַנת עֹוָלם ַהּבָ ּבְ

ַאַחר  ׁשֶ ַאֲחרֹוָנה  ָרָכה  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִנְמָצא,  "ל.  ּנַ ּכַ

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ יו  ִמּזִ ֵלָהנֹות  זֹוִכין  ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ָהֲאִכיָלה, 

ִחיַנת עֹוָלם  ִטיב, ּבְ ּלֹו ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ִחיַנת ּכֻ ִהיא ּבְ ׁשֶ

ּתּו"  ׁשְ ֱחזּו ֶאת ָהֱאלִֹקים ַוּיֹאְכלּו ַוּיִ ִחיַנת "ַוּיֶ א, ּבְ ַהּבָ

ִאם  י  "ּכִ ָאָדם"  ּבָ טֹוב  "ֵאין  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ

ֹמַח" "ְוִלְראֹות טֹוב" )קֶֹהֶלת ב,  ּתֹות ְוִלׂשְ ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ

ּטּול ֶאל  ּזֹוִכין ִלְבִחיַנת ַהּבִ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ כד. ח, טו. ה, יז(, ּדְ

ְבִחיַנת:  ה, ּבִ ִתּיָ ְכִלית ַהּטֹוב ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלה ּוׁשְ ַהּתַ

זֹוִכין  ְוָאז  ים לד, ט(,  ִהּלִ )ּתְ י טֹוב ה'"  ּכִ ּוְראּו  "ַטֲעמּו 

"ל.  ּנַ ַלת ַהּתֹוָרה ּכַ ִלי ְלַקּבָ ִהיא ּכְ "ל. ׁשֶ ּנַ ְמָחה ּכַ ְלׂשִ

ֹמַח ְוִלְראֹות טֹוב  ּתֹות ְוִלׂשְ ִחיַנת ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ְוֶזה ּבְ

ת ָהֵריַח ג, אֹות ב. ְרּכַ ים ב. ּבִ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ּנַ ּכַ

ִּני: י ָי֖חּוׁש ֥חּוץ ִמֶּמֽ י יֹאַכ֛ל ּוִמ֥ י ִמ֥ }כה{ ִּכ֣

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֲעִתיד  א ּדַ יָנא ַרּבָ א ִמן יֹום ּדִ ׁשָ ִאית ֵליּה ֲחׁשַ ִפְתָגֵמי אֹוָרְיָתא, ּוַמן הּוא גּוְבָרא ּדְ יְעסֹוק ּבְ ֲארּום ַמן הּוא ִדְּ

י: ר ִמּנִ ְלֵמיֵתי ּבָ

"י - - ַרׁשִ

ְלָעַדי: חּוץ  ה, ִמי ָראּוי ֶלֱאכֹל ֶאת יגיעי ּוִמי ְיַמֵהר ְלבֹוְלָעה ִמּבִ ּתֶ ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ֶחְלִקי ּבְ ַמח ּבְ ה לֹא ֶאׂשְ ּכי ּמי יֹאַכל ְוגֹו'. ּמָ

ֹאָסִפים ַלּצֶֹרְך ָהֲאֵחִרים: ִעים ִהיא, ׁשֶ ת ָהְרׁשָ ְלָעַדי. זֹו ִמּדָ י. ִמּבִ ּנִ ִמּמֶ

ַעת ְוִׂשְמָח֑ה  ה ְוַד֖ יו ָנַת֛ן ָחְכָמ֥ י ְלָאָדם֙ ֶׁשּ֣טֹוב ְלָפָנ֔ }כו{ ִּכ֤

ִלְפֵנ֣י  ְלטֹוב֙  ָלֵתת֙  ְוִלְכ֗נֹוס  ף  ֱאֹס֣ ֶלֽ ן  ִעְנָי֜ ן  ָנַת֨ ְוַלחֹוֶטא֩ 
ֶבל ּוְר֥עּות ֽרּוַח: ים ַּגם־ֶז֥ה ֶה֖ ֱאֹלִה֔ ָהֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א ְלַעְלָמא  יַקּיָ ַעְלָמא ָהֵדין, ְוֶחְדָוא ִעם ַצּדִ ָעא ּבְ ָתְקָנן עּוָבדֹוִהי ֳקָדם ְיָי ְיַהב ָחְכְמָתא ּוַמְנּדְ ֲארּום ֶלֱאָנׁש ּדְ

ּוְלִמְהֵוי  יּה,  ִמּנֵ ְלִמְהֵוי ִמְתְנִסיב  י,  ַסּגִ ִקְנָין  ר  ּוְלִמְצּבַ ְלִמְכַנׁש ָממֹון  יׁש  ּבִ ָון  ְגּ ְיַהב  ָבא  ַחּיָ ּוְלגּוְבָרא  ָאֵתי,  ּדְ

יָבא ּוְתִבירּות רּוָחא: ין ֲהְבלּו הּוא ְלַחּיָ יר ֳקָדם ְיָי, ַאף ּדֵ ּפִ ׁשַ ִמְתְיִהיב ִלְגַבר ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ד ָהֱאלִֹהים ִהיא" )קֶֹהֶלת ג, כד(: ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת  י ִמּיַ ר ְלַמְעָלה "ּכִ ְזּכָ ּטֹוב ְלָפָניו. ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים ַהּנִ י ְלָאָדם ׁשֶ ּכִ

ה: ְוַלחֹוֶטא ָנַתן ִעְנָין. ִמְנָהג  ה ּוְכסּות ְנִקּיָ ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ֶחְלקֹו ּבְ מֹוַח ּבְ ְצוֹות, ְוִלׂשְ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ְמָחה. ֵלב ַלֲעסֹק ּבַ ְוׂשִ
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ר  ית ָהָמן" )ֶאְסּתֵ ַכי ַעל ּבֵ ר ֶאת ָמְרּדֳ ם ֶאְסּתֵ ׂשֶ ֱאַמר "ַוּתָ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ָאָגה: ֶלֱאסֹף ְוִלְכנֹוס ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים. ּכָ ּדְ

ֵהם ֲעֵמִלים ְוַאֵחר נֹוֵטל: ִרּיֹות, ׁשֶ ְתנּו ַלּבְ ּנָ ח, ב(: ַגם ֶזה. ֶאָחד ִמן ַהֲהָבִלים ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְוגֹו'.  ָוַדַעת  ָחְכָמה  ָנַתן  ְלָפָניו  ּטֹוב  ׁשֶ ָלָאָדם 

ִחיַנת  ּבְ ָבר,  ּדָ סֹוף  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ּמַ

ן  ּדָ ִחיַנת ַמֲחֵנה  ּבְ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲחנֹות  ף ְלָכל ַהּמַ ְמַאּסֵ

ַמְלכּוָתא  יָנא ּדְ י 'ּדִ ֲחנֹות, ּכִ ף ְלָכל ַהּמַ הּוא ְמַאּסֵ ׁשֶ

א קיג(. ּוַמְלכּות  ָבא־ַקּמָ ין י. ּבָ ין[ )ִגּטִ ְלכּות ּדִ ין ַהּמַ יָנא' ]ּדִ ּדִ

ֵמֲחַמת  י  ּכִ ָממֹון.  ף  ְמַאּסֵ הּוא  ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ

ַהְינּו  יו,  ִמּפִ ְלעֹו  ּבִ יֹוִציאּו  ּלֹא  ׁשֶ ָיֵרא  הּוא  ׁשֶ

הּוא  ן  ַעל־ּכֵ ֶאְצלֹו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ

ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוֵצי  ֵהם  ׁשֶ ָממֹון,  ף  ּוְמַאּסֵ ר  ּבֵ ִמְתּגַ

ָוֶכֶסף  ָזָהב  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִאין,  ִעּלָ ָוִנין  ַהּגְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  י  ּכִ

ירּות,  ֲאַות ֲעׁשִ ִחיַנת ּתַ מֹון. ְוֶזה ּבְ ֵהם ַהּמָ ת ׁשֶ ּוְנֹחשֶׁ

הּוא  ׁשֶ ֲעָמֵלק,  ן  ְוַעל־ּכֵ ַמְלכּות.  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ן,  ּדָ ַמֲחֵנה  ֶאת  רֹוֵדף  ָעה.  ָהְרׁשָ ַמְלכּות 

ב  תּוב "ַוְיַזּנֵ ּכָ מֹו ׁשֶ "ל. ּכְ ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ַמְלכּות ּדִ ּבְ

ֵעת  ַהְינּו ּבְ ָבִרים כה, יח(, ּדְ ָך ְוכּו' ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹקים" )ּדְ ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ּכַֹח  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ

הּוא  ֲעָמֵלק,  ָהָמן  ַמְלכּות  י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ֱאלִֹקים  ְיֵרא 

ה, הּוא  ָ ְקֻדּשׁ י ַמְלכּות ּדִ ה. ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ִהּפּוְך ַמְלכּות ּדִ

ּוַמְלכּות  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲחנֹות  ַהּמַ ְלָכל  ף  ְמַאּסֵ ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת  ָעה, הּוא ּבְ הּוא ַמְלכּות ָהְרׁשָ ָהָמן ֲעָמֵלק, ׁשֶ

ֵדי  ַתֲאַות ָממֹון, ּכְ ר ּבְ ּבֵ י ִמְתּגַ "ל. ּכִ ּנַ ף ָממֹון ּכַ ְמַאּסֵ

"ל. ַאְך ַאף־ַעל־ ּנַ ה ּכַ ָ ֻדּשׁ יצֹוצֹות ַהּקְ ל ַהּנִ ִלְתּפֹס ּכָ

ַמְלכּות  ּבְ ּכַֹח  ֵיׁש  י  ּכִ ָלל.  ּכְ ֵאינֹו מֹוִעיל לֹו  י־ֵכן,  ּפִ

ֵמִאּתֹו  ְלהֹוִציא  ַכי,  ָמְרּדֳ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ַלע.  ּבָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ְוָכל  מֹון,  ַהּמָ ל  ּכָ

י ָלָאָדם  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ּכִ ְוֶזה ׁשֶ

ה  ַכי' )ְמִגּלָ ּטֹוב ְלָפָניו ָנַתן ָחְכָמה ָוַדַעת" – 'ֶזה ָמְרּדֳ ׁשֶ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ַמְלכּות ּדִ הּוא ּבְ ַכי, ׁשֶ ְרּדְ ּמָ י(. ַהְינּו ׁשֶ

"ל. ְוֶזה טֹוב ְלָפָניו,  ּנַ "ל, ָנַתן לֹו ָחְכָמה ָוַדַעת ּכַ ּנַ ּכַ

)ָאבֹות  ּתֹוָרה'  א  ֶאּלָ טֹוב  'ֵאין  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ִחיַנת  ּבְ

'ֶזה   – ְוִלְכנֹס"  ֶלֱאסֹף  ִעְנָין  ָנַתן  "ְוַלחֹוֵטא  ו(.  ֶרק  ּפֶ

ִסְטָרא  ִחיַנת ַמְלכּות ּדְ הּוא ּבְ ָהָמן, ׁשֶ ָהָמן'. ַהְינּו ׁשֶ

"ל. ְוֶזה: "ָלֵתת  ּנַ ף ָממֹון ּכַ "ל, הּוא ְמַאּסֵ ּנַ ָאֳחָרא ּכַ

ַכי,  ְרּדֳ ּמָ ִחיַנת ַהּתֹוָרה. ׁשֶ ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאלִֹקים", ּבְ

ל  ּנּו ּכָ ה, מֹוִציא ִמּמֶ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ַמְלכּות ּדִ הּוא ּבְ ׁשֶ

"ל.  ּנַ ה ּתֹוָרה ּכַ ה ִמּזֶ יצֹוצֹות, ְוַנֲעׂשֶ מֹון ְוָכל ַהּנִ ַהּמָ

ְבִחיַנת  ּבִ ירּות,  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ מֹוִציא  ַכי  ָמְרּדֳ י  ּכִ

ה ּתֹוָרה,  ה ִמּזֶ ַלע ַוְיִקֶאּנּו" )ִאּיֹוב כ, טו(. ְועֹוׂשֶ "ַחִיל ּבָ

א.  ֵלי לא, י(: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ת ַחִיל" )ִמׁשְ ְקֵראת: "ֵאׁשֶ ּנִ ׁשֶ

ִסיָמן נו, אֹות ה.

ְלטֹוב  ָלֵתת  ְוִלְכנֹוס  ֶלֱאסֹף  ִעְנָין  ָנַתן  ְוַלחֹוֶטא 

ִהיא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ֶנֶגד  ּכְ ָהֱאלִֹקים.  ִלְפֵני 

ִחּיּוָתּה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּוַמְלכּות  ָעה,  ָהְרׁשָ ַמְלכּות 

ַמְלכּות  ּוְלֵהֶפְך  ַעת,  ַהּדַ ַעל־ְיֵדי  ֵלמּוָתּה  ּוׁשְ

מֹון ֶלֱאסֹף ְוִלְכנֹס, ַאְך  ֶרת ַעל ַהּמָ ּבֶ ָעה ִמְתּגַ ָהְרׁשָ

מֹון  ַהּמָ ל  ּכָ ְלהֹוִציא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ּבְ ּכַֹח  ֵיׁש 

ְבִחיַנת "ְוַלחֹוֶטא ָנַתן  ַעת ּבִ ּנּו ּדַ ֵמֶהם ְוַלֲעׂשֹות ִמּמֶ

ִלְפֵני ָהֱאלִֹקים",  ְוִלְכנֹוס ָלֵתת ְלטֹוב  ִעְנָין ֶלֱאסֹף 

ַמְלכּות  ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִנּשּוִאין  ה  ְוִהּנֵ

ְעָלּה  ִמּבַ ָוַדַעת  ִחּיּות  ֶלת  ְמַקּבֶ ִהיא  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

הּוא  ה, ׁשֶ ה, ֲאָבל אֹוֵנס ּוְמַפּתֶ ָ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי ִזּוּוג ּדִ

ָעה  ִחיַנת ַמְלכּות ָהְרׁשָ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ִהיא ּבְ ִזּוּוג ּדְ

מֹון  ַהּמָ י  ּכִ ָממֹון,  ּבְ ׁשֶ ִניצֹוצֹות  ִחיַנת  ִמּבְ ִניָקָתּה  ּיְ ׁשֶ

מֹו  ִחיַנת ַמְלכּות, ּכְ ִהיא ּבְ ה ׁשֶ ָ ְבִחיַנת ָהִאּשׁ הּוא ּבִ

מֹון  ַהּמָ י  ּכִ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָיִאיר  ֵנרֹו  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ

ה,  ָ ָהִאּשׁ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ בּורֹות  ּגְ ִחיַנת  ִמּבְ א  ּבָ

ְבִחיַנת  ּבִ ַרק  ִהיא  ן  ְוַדְעּתָ ה  ַקּלָ ן  ְעּתָ ּדַ ים  ָנׁשִ י  ּכִ

ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ְיִניַקת  ם  ָ ּוִמּשׁ ּמּוָבא,  ּכַ בּורֹות  ּגְ

ַהְינּו  ּדְ ִחּיּות  יְך ָלּה  ָצִריְך ְלַהְמׁשִ ן  ְוַעל־ּכֵ ּמּוָבא,  ּכַ

מֹוָתא  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְמָרּה  ּוְלׁשָ יָלּה  ְלַהּצִ ָוֶחֶסד  ַעת  ּדַ

ם,  ׁשָ ְוֶנֱאָחִזין  ֵאֶליָה  מּוִכים  ּסְ ׁשֶ ָאֳחָרא  ְטָרא  ִמּסִ

"ל ֲאַזי ֵיׁש  ִחיַנת ֶחֶסד ָוַדַעת ַהּנַ ֵאין ָלּה ִחּיּות, ּבְ ּוְכׁשֶ

מֹון,  ִחיַנת ַהּמָ לֹום, ִויִניָקָתם ִמּבְ ָלֶהם ְיִניָקה ַחס ְוׁשָ

ִחּיּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ בּורֹות,  ּגְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ



סג

ת ֶרק בְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

"ל,  ּנַ ּכַ ם  ֱאָחִזין ׁשָ ּנֶ ׁשֶ ׁש ָלּה ֵמַעְצָמּה  ּיֵ ׁשֶ ַעְצמּוָתּה 

מֹון  ֵמַהּמָ ִניָקָתּה  ּיְ ׁשֶ ָעה  ָהְרׁשָ ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה  ּוְמַפּתֶ אֹוֵנס  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ

ּוּוג  ַהּזִ ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ָעה  ָהְרׁשָ ַמְלכּות  רּות  ּבְ ִהְתּגַ

ּמֹוִציִאין  ׁשֶ ָממֹון  ּבְ ָעְנׁשֹו  ן  ַעל־ּכֵ ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ

ְבִחיַנת  ַגם ּבִ ם ּפָ י ׁשָ ּנּו ָממֹון ְונֹוְתִנין ְלָאִביָה, ּכִ ִמּמֶ

ֲאַזי  ׁשֶ ָעה  ָהְרׁשָ ַמְלכּות  ר  ּבֵ ִהְתּגַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  מֹון  ַהּמָ

י  מֹון ֲאֵליֶהם, ּכִ מֹון ְורֹוִצים ֶלֱאסֹף ַהּמָ יֹוְנִקין ֵמַהּמָ

ס  ן מֹוִציִאין ִמן ַהְמַאּנֵ ה, ַעל־ּכֵ ָ ֻדּשׁ ם ִניצֹוצֹות ַהּקְ ׁשָ

ִחיַנת  מֹון ִמּבְ ֵדי ְלהֹוִציא ַהּמָ מֹון ּכְ ה ַהּמָ אֹו ַהְמַפּתֶ

ַלע ַוְיִקֶאּנּו" ְוכּו'  ְבִחיַנת "ַחִיל ּבָ ָעה, ּבִ ַמְלכּות ָהְרׁשָ

ִחיַנת  ּבְ ְוכּו' הּוא הּוא  ס אֹו  ַהְמַאּנֵ י  ּכִ )ִאּיֹוב כ, טו(, 

ָממֹון  ּנּו  ִמּמֶ ּומֹוִציִאין  "ל,  ּנַ ּכַ ָעה  ָהְרׁשָ ַמְלכּות 

ָחְכָמה, ַוֲאַזי  ִחיַנת ָאב ּבְ הּוא ּבְ ְונֹוְתִנין ְלָאִביָה, ׁשֶ

ָוַדַעת ַעל־ְיֵדי  ּנּו ָחְכָמה  ִמּמֶ ה  ְוַנֲעׂשֶ מֹון  ַהּמָ חֹוֵזר 

ס  ַהְמַאּנֵ הּוא  ׁשֶ ָעה  ָהְרׁשָ ַמְלכּות  ִחיַנת  ִמּבְ ָצא  ּיָ ׁשֶ

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ּנַ ָחְכָמה ּכַ ְוכּו' ְוָחַזר ִלְבִחיַנת ָאב ּבְ

ה א, אֹות א. ֶאֶבן ָהֵעֶזר. אֹוֵנס ּוְמַפּתֶ
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 ֶּפֶרק ג 

ִים: ַחת ַהָּׁשָמֽ ֶפץ ַּת֥ ל ְזָמ֑ן ְוֵע֥ת ְלָכל־ֵח֖ }א{ ַלֹּכ֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א: ַמּיָ חֹות ׁשְ ָנא ְלָכל ִעְסָקא ּתְ ַבר ֵייֵתי ִזְמָנא, ְוִעּדָ ְלָכל ּגְ

"י - - ַרׁשִ

ַמן,  יַע ַהּזְ ֲעַדִין לֹא ִהּגִ א ׁשֶ יִקים, ֶאּלָ ָידֹו, עֹוד ִייָרׁשּוהּו ַצּדִ ו הּוא ּבְ י ִאם ַעְכׁשָ הֹון ֵמֶהֶבל, ּכִ ַמח ָהאֹוֵסף ּבְ ַלּכֹל ְזָמן. ַאל ִיׂשְ

ָנה: ְלׁשֹון ִמׁשְ ָבִרים ְקרּוִים ֲחָפִצים ּבִ ל ַהּדְ ָבר. ּכָ ָבר ֵיׁש ְזַמן ָקבּוַע ָמַתי ִיְהֶיה: ְלָכל ֵחֶפץ. ְלָכל ּדָ י ְלָכל ּדָ ּכִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

יִנים ֵהם  ל ְזַמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ְוגֹו'. ׁשֶֹרׁש ַהּדִ ַלֹכּ

לֹא ֶזה לֹא ָהָיה  י ּבְ דֹול, ּכִ י ֵהם צֶֹרְך ּגָ ּלֹו קֶֹדׁש, ּכִ ּכֻ

יִנים  ַהּדִ ׁשֶֹרׁש  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ָהעֹוָלם  ם  ּוִמְתַקּיֵ ִנְבָרא 

ִלְבִריַאת  ֶהְכֵרַח  ָהָיה  ׁשֶ ְמצּום  ַהּצִ ת  ִחּלַ ִמּתְ ֵהם 

ִלְבִריַאת  ָמקֹום  ָהָיה  לֹא  ֶזה  לֹא  ּבְ י  ּכִ ָהעֹוָלם, 

)ִלּקּוֵטי  ְרעֹה  ּפַ ֶאל  ּבֹא  ַהּתֹוָרה  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ָהעֹוָלם, 

ִלְראֹות  ְצִריִכין  ַאְך  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ סד(,  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן 

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  אי  ִמּדַ יֹוֵתר  יִנים  ַהּדִ רּו  ּבְ ִיְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ

ַרְך ְלַגְמֵרי ַחס  ִיְתּבָ ְיִדיַעת ֱאלֹקּותֹו  ירּו  ַיְסּתִ ּלֹא  ׁשֶ

ָהעֹוָלם.  ֶזה  ּבְ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ ְוֶזה  לֹום,  ְוׁשָ

ים  ים ָהִעּתִ ּנִ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵעת ׁשֶ ָקה ְצִריִכין ּבְ ר ַהַהְמּתָ ְוִעּקַ

ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ּוָבֶעֶרב  ּבֶֹקר  ּבַ הּוא  ׁשֶ ים  ַמּנִ ְוַהּזְ

ּבֶֹקר  ָאנּו עֹוְסִקים ּבַ ה ׁשֶ ַמע ּוְתִפּלָ ּקּוֵני ְקִריַאת ׁשְ ּתִ

ֵעת  ַעס ּבְ יִנים ְוַהּכַ יק ַהּדִ ֵדי ְלַהְמּתִ ּוָבֶעֶרב, ַהּכֹל ּכְ

עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ י  ּכִ ים,  ָהִעּתִ ים  ּנִ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

י ה'  ּכִ יִנים  ּדִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְמצּוִמים  ֵמַהּצִ ִכין  ִנְמׁשָ

מֹו  ּכְ ּנּוי,  ׁשִ ׁשּום  ּבֹו  ֵאין  ְבָיכֹול,  ּכִ ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ל  ִניִתי" ְוכּו' )ַמְלָאִכי ג, ו( ַרק ּכָ תּוב "ֲאִני ה' לֹא ׁשָ ּכָ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְמצּוִמים  ַהּצִ ַעל־ְיֵדי  ֵהם  ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ

ּנּוִיים  ִ דּוַע ַלְמִביִנים. ְוָכל ַהּשׁ ּיָ ּנּוִיים ּכַ ִ ל ַהּשׁ ִנְתַהּוּו ּכָ

ֵהם  ׁשֶ ים  ַמּנִ ְוַהּזְ ים  ָהִעּתִ ּנּוי  ׁשִ ּבְ לּוִלים  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

ַחת  ים ּתַ ֲעׂשִ ּנַ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ ּנּוִיים ׁשֶ ִ ל ַהּשׁ ר ּכָ ַלל ְוִעּקַ ּכְ

ים  מֹוֶנה ִעּתִ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ לּוִלים ּבְ ם ּכְ ּלָ ּכֻ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ַהּשׁ

ן  ְוַעל־ּכֵ ְוכּו'.  ֵחֶפץ"  ְלָכל  ְוֵעת  ְזַמן  "ַלּכֹל  ִחיַנת  ּבְ

ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ים  ָהִעּתִ ּנּוי  ׁשִ ר  ִעּקַ ָאז  ׁשֶ ּוָבֶעֶרב  ּבֶֹקר  ּבַ

ַעל־ ְמצּום,  ַהּצִ ת  ִחּלַ ִמּתְ ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ

ּוְלַהֲעלֹות  יִנים  ַהּדִ יק  ְלַהְמּתִ ְצִריִכין ַלֲעסֹק  ָאז  ן  ּכֵ

ת  ִחּלַ ּתְ ְלׁשֶֹרׁש  ן,  ְרׁשָ ְלׁשָ ְמצּוִמים  ְוַהּצִ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ

י  ּכִ ְוִנְפָלא,  דֹול  ּגָ ֶחֶסד  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ְמצּום  ַהּצִ

לֹא  י ּבְ ַרְך, ּכִ ה ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ּלֶ ְיָקא ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתּגַ ּדַ

ַרְך  ּנּו ִיְתּבָ ר ֵליַדע ִמּמֶ ְמצּום לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ֶזה ַהּצִ

ִכירּות ּפֹוֲעִלים ד, אֹות ב. ט ב. שְֹ ּפָ ן ִמׁשְ ָלל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּכְ

ָך  ְבּתְ ׁשִ "ּבְ ְוֶזהּו,  ְוגֹו'.  ֵחֶפץ  ְלָכל  ְוֵעת  ְזַמן  ל  ַלֹכּ

ָבִרים  ָך ּוְבקּוֶמָך" )ּדְ ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך  ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶתָך  ּבְ

ר  ִעּקַ ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ק  ְקּדֵ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  יט(,  יא, 

ה  ֻקּדָ ְלַהּנְ ִלּבֹו  ֶאת  ר  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ּקּון  ַהּתִ

ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ֶזה  ּוְבִעְנָין  ַהּזֹאת.  ֵעת  ּבָ ְלִלּבֹו  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ

ֶזה  ּבּור  ּדִ ִעם  ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי  ּוְלָבֵאר.  ר  ְלַדּבֵ

ֶאת  ְלָקֵרב  ָיכֹול  הּוא  ֱאֶמת,  ּבֶ ֶזה  ַעל  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

ַרְך  ה' ִיְתּבָ ַרְך ּוְלַהֲחִזיק ֶאת ַעְצמֹו ּבַ ַעְצמֹו ַלה' ִיְתּבָ

ֵאיְך  ִיְהֶיה  הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָוֶעד  ְלעֹוָלם  ִמיד  ּתָ

ָמקֹום  ּוְבָכל  ּוְזַמן  ֵעת  ָכל  ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ

ִמיד  הּוא, ּתָ ֵאיֶזה ַמְדֵרָגה ּוְבֵאיֶזה ִעְנָין ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ

ֶאת  ק  ְלַדּבֵ כֹול  ּיָ ׁשֶ טֹוָבה  ה  ְנֻקּדָ ִחיַנת  ּבְ ֵאיֶזה  ֵיׁש 

ַהּזֹאת  ֵעת  ּבָ ְלִלּבֹו  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ַהִהיא  ה  ֻקּדָ ְלַהּנְ ַעְצמֹו 

ִאיר ּבֹו  אי ּתָ ַוּדַ ׂש ֵהיֵטב ּבְ ל ִויַחּפֵ ּכֵ ְיָקא. ְוִאם ִיְסּתַ ּדַ

ְיָקא ְוַעל־ְיֵדי־ ֵעת ַהּזֹאת ּדַ ְך ְלִלּבֹו ּבָ ּיָ ַ ה ַהּשׁ ֻקּדָ ַהּנְ



סה

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

אי  ַוּדַ ּבְ חּוׁש ׁשֶ י ֶזה רֹוִאין ּבְ "ל, ּכִ ּנַ ן ַהּכֹל ּכַ ּקֵ ֶזה ִיְתּתַ

ַרְך  ָהָאָדם עֹוֵבד ֶאת ה' ִיְתּבָ ֵאין ּדֹוָמה ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ

ת ְיֵמי ַהֹחל.  ׁשֶ ל ׁשֵ ת ְויֹום טֹוב ְלָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ

ְלָהֲעבֹוָדה  ֵביתֹו  ּבְ ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ְוֵכן 

ל־ ּכָ ַלֲעסֹק  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶרְך  ּדֶ ּבַ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ׁשֶ

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ֵביתֹו,  ּבְ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ ְך  ּכָ

ֵמֲעבֹוַדת  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְלַגְמֵרי  טּור  ּפָ ָהָאָדם  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ

ה  ֻקּדָ ְלַהּנְ ַעְצמֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ ָצִריְך  ֶרְך הּוא  ּדֶ ּבַ ַרק  ה', 

עֹוֵסק  ׁשֶ ָהֵעֶסק  ִפי  ּכְ ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ְלִלּבֹו  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ

ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ה  ֻקּדָ ְלַהּנְ ַעְצמֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ ָצִריְך  ּוְבֵביתֹו  ּבֹו, 

ה  ֻקּדָ ר ַעְצמֹו ְלַהּנְ ֵ ּיֹום ְצִריִכין ְלַקּשׁ ְלִלּבֹו ָאז. ְוֵכן ּבַ

ה  ֻקּדָ ְיָלה ְלַהּנְ ּיֹום ּוַבּלַ ִאיָרה ּבַ ְך ְלִלּבֹו ָאז ַהּמְ ּיָ ַ ַהּשׁ

ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם  ּבָ ְרּתָ  "ְוִדּבַ ְוֶזה,  ְיָלה.  ּלַ ּבַ ָאז  ִאיָרה  ַהּמְ

י  ּכִ ּוְבקּוֶמָך".  ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך  ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶתָך  ּבְ

ר  ֵ ַמִים ּוְלַקּשׁ תֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ר ּבְ ִמיד ְצִריִכין ְלַדּבֵ ּתָ

ִפי  ּכְ ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ְלִלּבֹו  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ה  ֻקּדָ ְלַהּנְ ַעְצמֹו 

ּיֹום  ֶרְך אֹו ִאם הּוא ּבַ ּדֶ ֵביתֹו אֹו ּבַ ָהֵעת. ִאם הּוא ּבְ

ַחת  ּתַ ֵחֶפץ  ְלָכל  ְוֵעת  ְזַמן  "ַלּכֹל  י  ּכִ ְיָלה,  ּלַ ּבַ אֹו 

ל ָחִסיד  ל ּכָ ּלֵ ִחיַנת "ַעל זֹאת ִיְתּפַ ָמִים". ְוֶזה ּבְ ָ ַהּשׁ

ְיָקא  ים לב, ו(. 'ְלֵעת ְמצֹא' ּדַ ִהּלִ ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא" )ּתְ

ַמן  ְוַהּזְ ָהֵעת  ִפי  ּכְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ִלְמצֹא  ִמיד  ּתָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

ל זֹאת  ר ְלָאָדם ֵליַדע ּכָ אי ִאי ֶאְפׁשָ ַוּדַ י ּבְ "ל, ּכִ ּנַ ּכַ

ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ְלַהֲאִמין  ָצִריְך  הּוא  ַרק  ְפָרִטּיּות,  ּבִ

הּוא  ָכל ֵעת ּוְזַמן ּוְבֵאיֶזה ַמְדֵרָגה ׁשֶ הּוא ּבְ ָמקֹום ׁשֶ

ִהיא ַחס  ַהְיִריָדה  ִאם  ֲאִפּלּו  יִריָדה,  ּבִ ה אֹו  ֲעִלּיָ ּבַ

ִהיא ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, הּוא ָצִריְך ֵליַדע  מֹו ׁשֶ לֹום ּכְ ְוׁשָ

ה  ְנֻקּדָ ִחיַנת  ּבְ ה  ַעּתָ ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ִמיד  ּתָ ּוְלַהֲאִמין 

ַעל־ְיֵדי־ ְיָקא, ׁשֶ ֵעת ַהִהיא ּדַ ְך ְלִלּבֹו ּבָ ּיָ ַ טֹוָבה ַהּשׁ

ְצִריִכין  ֶזה  ְוַעל  הּוא.  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ן  ּקֵ ִיְתּתַ ֶזה 

ל  ּלֵ ִיְתּפַ זֹאת  ַעל  ִחיַנת  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְוַתֲחנּוִנים  ה  ִפּלָ ּתְ

ְיָקא  ּדַ ְמצֹא'  'ְלֵעת  ְמצֹא  ְלֵעת  ֵאֶליָך  ָחִסיד  ל  ּכָ

ינֹו  ּבֵ יָחה  ְוַהּשִ ַהִהְתּבֹוְדדּות  ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ

י ְצִריִכין  ה, ּכִ נּו ַז"ל ַהְרּבֵ ִהְזִהיָרנּו ַרּבֵ ְלֵבין קֹונֹו ׁשֶ

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו,  יָחה ּבֵ ׂשִ ק ְלַהְרּבֹות ּבְ ִמיד ְלִהְתַחּזֵ ּתָ

ִמיד ִנְדֶמה  ּתָ ֶזה ׁשֶ ֶרְך ָהָאָדם ָהרֹוֶצה ַלֲעסֹק ּבָ י ּדֶ ּכִ

ר  ַדּבֵ ר ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ּלְ ה ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ ַעּתָ לֹו ׁשֶ

ֶזה.  ְכָנס ּבָ ּנִ דּוַע ְלָכל ִמי ׁשֶ ּיָ ְוִלּבֹו ָאטּום ְמֹאד ְוכּו' ּכַ

ִרין ַהֲחָרפֹות ֵלב  ּבְ ָכל ֵעת ִמְתּגַ ּבְ ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ׁשֶ

ּנּו אֹור  יר ִמּמֶ ִביַרת ֵלב. ְורֹוִצין ְלַהֲעִלים ּוְלַהְסּתִ ׁשְ

ן  ֵעת ַהִהיא, ַעל־ּכֵ ְך ְלִלּבֹו ּבָ ּיָ ַ ה ַהּשׁ דֹוׁשָ תֹו ַהּקְ ְנֻקּדָ

ֲאָבל  ר,  ְלַדּבֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ׁשֶ לֹו  ִנְדֶמה 

ַעל  ּבַ ה  ַמֲעׂשֵ ַרק  ְוהּוא  מּור  ּגָ ֶקר  ׁשֶ הּוא  ֱאֶמת  ּבֶ

ה  ַעּתָ ִמיד ׁשֶ ן ּתָ ן ִיְדֶמה לֹו ּכֵ י ִאם יֹאַמר ּכֵ ָבר, ּכִ ּדָ

לֹום,  ְוׁשָ ְלעֹוָלם ַחס  ר  ְיַדּבֵ ְולֹא  ר  ְלַדּבֵ ֵלב  ֵאין לֹו 

ק ְוֵליַדע ּוְלַהֲאִמין  ֱאֶמת הּוא ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ֲאָבל ּבֶ

ר  ֵ ְלַקּשׁ ָאז  יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ֵעת  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ן  אֹותֹו ָהֵעת, ַעל־ּכֵ ְך ְלִלּבֹו ּבְ ּיָ ַ ה ַהּשׁ ֻקּדָ ַעְצמֹו ְלַהּנְ

ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ִפי ַמה  ּכְ ר  ר ְמֹאד ְלַדּבֵ ּבֵ הּוא ָצִריְך ְלִהְתּגַ

ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹו  ְנֻקּדָ ֶאת  ִדּבּוָריו  ּבְ ׂש  ּוְלַחּפֵ ׁש  ּוְלַבּקֵ

ר  ְרחֹו ְלַדּבֵ ַעל ּכָ יו ּבְ ץ ִלְפּתַֹח ּפִ ק ְוִיְתַאּמֵ ְוִאם ִיְתַחּזֵ

יו ְוִלּבֹו  ח ּפִ ַרְך ְוִיְפּתַ אי ַיַעְזֵרהּו ה' ִיְתּבָ ַוּדַ ִמיד ּבְ ּתָ

ה  ֻקּדָ ְלַהּנְ ַעְצמֹו  ֶאת  ר  ֵ ְלַקּשׁ ִמיד  ּתָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד 

ן  ּקֵ ִיְתּתַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ְלִלּבֹו  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ

ִדים ד, אֹות ו. "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ְמַלּמְ ּנַ ַהּכֹל ּכַ

ה'  ֵמֵאת  ַהּכֹל  ְוגֹו'.  ֵחֶפץ  ְלָכל  ְוֵעת  ְזַמן  ל  ַלֹכּ

ְוַהְיִדיָעה  ְוַהַהְרָחָבה  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַער  ַהּצַ  -

ַהּכֹל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלִהּפּוְך  אֹו  ְלטֹוב  ׂשֹוָרה  ְוַהּבְ

ל  ּכָ ֲהָבִלים  ַוֲהֵבל  ּוִבְזַמּנֹו,  ִעּתֹו  ּבְ ָיֶפה  ה'  ה  ָעׂשָ

ַאף־ ְוִאם  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ָהָאָדם  ֲעֹמל  ּיַ ׁשֶ ֶהָעָמל 

ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  י  ַעל־ּפִ ִלְפָעִמים  ְצִריִכין  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

אי  ַוּדַ ּבְ ְוַהְיִגיָעה הּוא  ֶהָעָמל  ֲאָבל  ֵעֶסק,  ַלֲעׂשֹות 

סּוִקים  ָבר ַעל ּפְ ֶזה ּכְ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ ֲהֵבל ֲהָבִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ

ל ְזַמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ"  ָאַמר: "ַלכֹּ קֶֹהֶלת ׁשֶ ּבְ ֵאּלּו ׁשֶ

ְוכּו' )קֶֹהֶלת א,  ֲעָמלֹו"  ָכל  ּבְ ָלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ ַמה  ְוכּו', 

ג(: ָעִלים ִלְתרּוָפה. רד.



סו

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֲע֥קֹור  ַלֽ ְוֵע֖ת  ַעת  ָלַט֔ ֵע֣ת  ָל֑מּות  ְוֵע֣ת  ָלֶלֶ֖דת  ֵע֥ת  }ב{ 

ָנֽטּוַע:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַאְבַנָיא ַעל ֵמיַמר  לּוְתהֹון ּבְ ִזין, ְלַקּטָ ִנין ְמָסְרִבין ּוַמְרּגְ ָלא ּבְ ִחיר ְלַקּטָ ן ּבְ ִנין ּוְבָנן, ְוִעּדָ ִחיר ְלֵמיַלד ּבְ ן ּבְ ִעּדָ

א ִאיָלן ְנִציב: ָרׁשָ ִחיר ְלׁשָ ן ּבְ ִחיר ְלִמְנַצב ִאיָלן, ְוִעּדָ ן ּבְ א, ִעּדָ ַנּיָ ּיָ ּדַ

"י - - ַרׁשִ

ל ּדֹור ָודֹור: ֵעת ָלַטַעת. ּגֹוי ּוַמְמָלָכה: ְוֵעת ַלֲעקֹור.  ל( ּכָ נֹות )ׁשֶ ים: ְוֵעת ָלמּות. ֶקֶצב ׁשְ ָעה ֳחָדׁשִ ֵעת ָלֶלֶדת. ְלִתׁשְ

ֵעת ָיבֹוא ְלֵהָעֵקר:

ֲהרֹוג֙ ְוֵע֣ת ִלְרּ֔פֹוא ֵע֥ת ִלְפ֖רֹוץ ְוֵע֥ת ִלְבֽנֹות: }ג{ ֵע֤ת ַלֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְלִמְבֵני  ן  ְוִעּדָ ְנָיָנא,  ּבִ ְלָפָרָכא  ִחיר  ּבְ ן  ִעּדָ ִכיב ְמַרע,  ׁשְ ָאה  ְלַאּסָ ִחיר  ּבְ ן  ְוִעּדָ ְקָרָבא,  ּבִ ָלא  ְלַקּטָ ִחיר  ּבְ ן  ִעּדָ

ָנא: חּוְרּבָ

"י - - ַרׁשִ

ָבָרם,  ְעָיהּו יד, ל(: ְוֵעת ִלְרּפֹוא. ׁשְ ֵאִריֵתְך ַיֲהרֹג" )ְיׁשַ ֱאַמר "ּוׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָתּה, ּכְ ֻקּדָ יַע יֹום ּפְ ּגִ ּמַ ׁשֶ ֵלָמה, ּכְ ה ׁשְ ֵעת ַלֲהרֹוג. ֻאּמָ

ְגַזר ָעֶליָה,  ּנִ ׁשֶ ר ָלֶהם ּוְרָפָאם" )שם יט, כב(: ֵעת ִלְפרֹוץ. חֹוַמת ָהִעיר, ּכְ בּו ַעד ה' ְוֶנְעּתַ ִמְצַרִים "ְוׁשָ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ּכָ

יֵמי עֹוָלם" )ָעמֹוס ט, יח(: ֱאַמר "ּוְבִניִתיָה ּכִ ּנֶ ַלִם ְמֹפָרֶצת" )ְנֶחְמָיה א, ג(: ְוֵעת ִלְבנֹות. ׁשֶ ֱאַמר "ְוחֹוַמת ְירּוׁשָ ּנֶ ׁשֶ

}ד{ ֵע֤ת ִלְבּכֹות֙ ְוֵע֣ת ִלְׂש֔חֹוק ֵע֥ת ְס֖פֹוד ְוֵע֥ת ְרֽקֹוד:

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִחיר  ן ּבְ ד ַעל ְקִטיָלא, ְוִעּדָ ִחיר ְלִמְסּפַ ן ּבְ חֹוָכא, ִעּדָ י ּבְ ִחיר ְלִמְחּדֵ ן ּבְ ִכיָבא, ְוִעּדָ י ַעל ׁשְ ִחיר ְלִמְבּכֵ ן ּבְ ִעּדָ

ָזא ְבִהּלּוָלא: ְלָטּפָ

"י - - ַרׁשִ

ים קכו, ב(: ֵעת ְספֹוד.  ִהּלִ ינּו" )ּתְ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ֱאַמר "ָאז ִיּמָ ּנֶ חֹוק. ְלָעִתיד ָלבֹוא, ׁשֶ ָאב: ְוֵעת ִלׂשְ ָעה ּבְ ִתׁשְ ֵעת ִלְבּכֹות. ּבְ

ֲחָתִנים ְוַכלֹות: יֵמי ֵאֶבל: ְוֵעת ְרקֹוד. ּבַ ּבִ

ים ְוֵע֖ת ְּכ֣נֹוס ֲאָבִנ֑ים ֵע֣ת ַלֲח֔בֹוק  }ה{ ֵע֚ת ְלַהְׁשִל֣יְך ֲאָבִנ֔

ק: ַחֵּבֽ ק ֵמֽ ְוֵע֖ת ִלְרֹח֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִחיר  ן ּבְ ָתא, ְוִעּדָ ִחיר ְלָגָפָפא ִאּתְ ן ּבְ ר ַאְבִנין ְלִבְנָיָנא, ִעּדָ ִחיר ְלִמְצּבַ ן ּבְ גֹור ַאְבִנין ְוִעּדָ ָחא ּדְ ִחיר ְלַפּקָ ן ּבְ ִעּדָ

ְבַעת יֹוֵמי ֶאְבָלא: ׁשִ ָפָפא ּבְ ְלַרָחָקא ִמּגָ



סז

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

"י - - ַרׁשִ

נֹוס. אֹוָתם  ְכָנה ַאְבֵני קֶֹדׁש" )ֵאיָכה ד, א(: ְוֵעת ּכְ ּפֵ ּתַ ׁשְ ִית "ּתִ ן ַהּבַ ֻחְרּבָ ָלִכים ּבְ ָרֵאל ֻמׁשְ חּוֵרי ִיׂשְ ִליְך ֲאָבִנים. ּבַ ֵעת ְלַהׁשְ

)ְזַכְרָיה ט, טז(: ֵעת  ֵנֶזר ִמְתנֹוְססֹות ַעל ַאְדָמתֹו"  י ַאְבֵני  ּכִ צֹאן ַעּמֹו  ּכְ ּיֹום ַההּוא  ּבַ יָעם ה' ֱאלֵֹהיֶהם  ִמן ַהּגֹוָלה, "ְוהֹוׁשִ

ְעָיהּו ו, יב(: ק. "ְוִרַחק ה' ֶאת ָהָאָדם" )ְיׁשַ ק ָהֵאזֹור ְוגֹו'" )ִיְרְמָיהּו יג, יח(: ְוֵעת ִלְרֹחק ֵמַחּבֵ ר ִיְדּבַ ֲאׁשֶ י ּכַ ַלֲחבֹוק. "ּכִ

יְך: ד ֵע֥ת ִלְׁש֖מֹור ְוֵע֥ת ְלַהְׁשִלֽ }ו{ ֵע֤ת ְלַבֵּקׁש֙ ְוֵע֣ת ְלַאֵּב֔

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֵדי  ִחיר ְלִמׁשְ ן ּבְ ִחיר ְלִמְנַטר ִעְסָקא, ְוִעּדָ ן ּבְ א, ִעּדָ ִחיר ְלֵמיַבד ִנְכַסּיָ ן ּבְ א, ְוִעּדָ ע ִנְכַסּיָ ִחיר ְלִמְתּבַ ן ּבְ ִעּדָ

א: ן ַנְחׁשֹוָלא ַרּבָ ִעּדָ א ּבְ ַיּמָ ִעְסָקא ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ָדם  ִאּבְ ד. ְוֵעת ׁשֶ ָרֵאל: ְוֵעת ְלַאּבֵ ִיׂשְ ִנְדֵחי  )ְיֶחְזֵקאל לד, טז(, ְלִעְנָין  ׁש"  ֱאַמר "ֶאת ָהֹאֶבֶדת ֲאַבּקֵ ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ׁש.  ֵעת ְלַבּקֵ

ים  ם עֹוׂשִ ַאּתֶ ׁשֶ ר ו, כד(, ּכְ ְדּבָ ּמִ ְמֶרָך" )ּבַ מֹור. "ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ ְקָרא כו, לח(: ֵעת ִלׁשְ ּגֹוִים" )ַוּיִ ם ּבַ ֱאַמר "ַוֲאַבְדּתֶ ּנֶ ּגֹוָלה, ׁשֶ ּבַ

ָבִרים כט, כז(: ִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת" )ּדְ ׁשְ ִליְך. "ַוּיַ ְרצֹונֹו: ְוֵעת ְלַהׁשְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה  ּמָ ּכַ יו  ְוַתְחּתָ ַמְלָאְך,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַדע,  ד.  ְלַאּבֵ ֵעת 

ְוֵהם  ׁשֹוָפרֹות  ָיָדם  ּבְ אֹוֲחִזים  ם  ְוֻכּלָ ים,  ְמֻמּנִ

ַאַחר  ִמיד  ּתָ ים  ׂשִ ּוְמַחּפְ ִמיד,  ּתָ ְוחֹוְפִרים  עֹוְמִדים 

ְוַאַחר־ רּוָעה,  ּתְ ִקיָעה  ּתְ ּתֹוְקִעים  ְוֵהם  ֲאֵבדֹות, 

מֹוְצִאים  ֵהם  ּוְכׁשֶ ִקיָעה,  ּתְ ְותֹוְקִעים  חֹוְזִרים  ְך  ּכָ

י ֵיׁש  דֹוָלה. ּכִ ְמָחה ּגְ ה ַרַעׁש ְוׂשִ ֵאיֶזה ֲאֵבָדה, ַנֲעׂשֶ

אֹוְבִדים ֲאֵבדֹות  ֶ ָבִרים ֲאבּוִדים, ַהְינּו ַמה ּשׁ ה ּדְ ּמָ ּכַ

ֲאַות  "ּתַ ְבִחיַנת:  ּבִ ֲאוֹות,  ַהּתַ ַעל־ְיֵדי  ה  ַהְרּבֵ

הּוא  ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  י(.  קיב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ּתֹאֵבד"  ִעים  ְרׁשָ

ְבִחיַנת:  ּבִ ִלְפָעִמים,  ן  ם־ּכֵ ּגַ אֹוֵבד  הּוא  יק  ַצּדִ

ַוֲאִפּלּו  ז, טו(.  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ִצְדקֹו"  ּבְ ֹאֵבד  יק  ַצּדִ "ֵיׁש 

ֲאֵבדֹות,  ַאַחר  ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ ַהחֹוְפִרין  יִקים  ּדִ ַהּצַ

רּו  "ַיְחּפְ ְבִחיַנת:  ּבִ ִלְפָעִמים,  ן  ם־ּכֵ ּגַ אֹוְבִדים  ֵהם 

ַאַחר  ַהחֹוְפִרים  ֲאִפּלּו  ׁשֶ  – יח(  פג,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְויֹאֵבדּו" 

ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ִלְפָעִמים,  ְואֹוְבִדים  חֹוְזִרים  ֲאֵבדֹות 

י  ִעים ּתֹאֵבד – ָראׁשֵ ֲאַות ְרׁשָ ד". ְוֶזה: ּתַ "ֵעת ְלַאּבֵ

ְלָאִכים  ַהּמַ י  ּכִ ִקיָעה,  ּתְ רּוָעה,  ּתְ ִקיָעה,  ּתְ ֵתבֹות: 

ֲאַות  ִחיַנת 'ּתַ ֵהם ּבְ ים ַאַחר ָהֲאֵבדֹות, ׁשֶ ׂשִ ַהְמַחּפְ

ׁשֹוָפרֹות  ָיָדם  ּבְ אֹוֲחִזים  ֵהם  ּתֹאֵבד',  ִעים  ְרׁשָ

ְנָיָנא. ִסיָמן פח. "ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ ּנַ ַר"ת ּכַ ְותֹוְקִעים ּתַ

ר: ֲחׁ֖שֹות ְוֵע֥ת ְלַדֵּבֽ }ז{ ֵע֤ת ִלְקרֹ֙וַע֙ ְוֵע֣ת ִלְתּ֔פֹור ֵע֥ת ַלֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ן  ָאה, ְוִעּדָ ַנּצָ ק ִמּלְ ּתַ ִחיר ְלִמׁשְ ן ּבְ ִזיָעא, ִעּדָ ִחיר ְלַאָחָאה ּבְ ן ּבְ ִכיָבא, ְוִעּדָ א ַעל ׁשְ ִחיר ְלִמְבַזע ְלבּוׁשָ ן ּבְ ִעּדָ

ְתָגֵמי ַמּצּוָתא: ָלא ּפִ ִחיר ְלַמּלָ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ָיֶדָך"  ּבְ ַלֲאָחִדים  ִלְתּפֹור. "ְוָהיּו  ְוֵעת  )ְמָלִכים־א יד, ח(:  ְוגֹו'"  ְמָלָכה  ַהּמַ ִוד, "ָוֶאְקַרע ֶאת  ּדָ ית  ּבֵ ִלְקרֹוַע. ַמְלכּות  ֵעת 

ָכר,  ׂשָ ל  ּוְמַקּבֵ ׁשֹוֵתק  ָאָדם  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ַלֲחׁשֹות.  ֵעת  לז, כב(:  )ְיֶחְזֵקאל  ַמְמָלכֹות"  י  ּתֵ ִלׁשְ עֹוד  ֵיָחצּו  "ְולֹא  יז(  לז,  )ְיֶחְזֵקאל 

ם  " )ׁשָ ּתְ ׁשְ ָכר ַאל ּתֵ ר ה' ֶאל ַאֲהרֹן ַיִין ְוׁשֵ ֱאַמר "ַוְיַדּבֵ ּנֶ ּבּור ִעּמֹו, ׁשֶ ְתַיֵחד ַהּדִ ּנִ ְקָרא י, ג(, ְוָזָכה ׁשֶ ּדֹם ַאֲהרֹן" )ַוּיִ ֱאַמר "ַוּיִ ּנֶ ׁשֶ

ַע יד, ג(: ָבִרים" )הֹוׁשֵ ֶכם ּדְ בֹוָרה" )ׁשֹוְפִטים ה, א(, "ְקחּו ִעּמָ ר ּדְ ׁשַ מֹות טו, א(, "ַוּתָ ה" )ׁשְ יר ֹמשֶׁ ר. "ָאז ָיׁשִ י, ח-ט(: ְוֵעת ְלַדּבֵ



סח

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִחיַנת  ָדָקה ּבְ ר. ַעל־ְיֵדי ַהּצְ ֵעת ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדּבֵ

ַהּכֹל  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ָהָרצֹון  ּלּות  ִהְתּגַ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ְנָדִרים 

י  ּכִ ָלל,  ּכְ ֶטַבע  ׁשּום  ְוֵאין  ְלַבד  ְרצֹונֹו  ּבִ ִמְתַנֵהג 

ּוְבַיד  ִמיד  ּתָ ְרצֹונֹו  ּבִ ִמְתַנֶהֶגת  ַעְצמֹו  ּבְ ַבע  ַהּטֶ ם  ּגַ

ָתם  ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי  ְרצֹוָנם  ּכִ ַבע  ַהּטֶ ל  ְלַבּטֵ ָרֵאל  ִיׂשְ

ְרצֹונֹות  ּבִ ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ְוַכּנַ

ה  ּזֶ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִמיד  ּתָ יִפים  ְוַתּקִ ֲחָזִקים 

ּוַמְכִניס  ִמיד  ּתָ ֶזה  ּבָ ָחָזק  ׁשֶ ּוִמי  "ל,  ְוַכּנַ ר  ָהִעּקָ

ר  ר ֲעֵליֶהם ְוַיְכִניַע ִעּקַ ּבֵ אי ִיְתּגַ עֹוָלם ַוּדַ ֶרְך ֶזה ּבָ ּדֶ

ִמן  ָהָרעֹות  עֹוֵתיֶהם  ּדֵ ל  ִויַבּטֵ ְוַהחֹוְלִקים  יִנים  ַהּמִ

ר  י ִאי ֶאְפׁשָ ִתיָקה', ּכִ ָהעֹוָלם, ְוֶזהּו 'ְסָיג ַלָחְכָמה ׁשְ

ְצִריִכין  ַרק  ָהַאֲחרֹון,  ָקֶצה  ַעד  ֶהם  ִעּמָ ַח  ְלִהְתַוּכֵ

ר, ְוָכל  ִריִכין ְלַדּבֵ ּצְ ֶ ית ַמה ּשׁ ָחְכָמה ֲאִמּתִ ר ּבְ ְלַדּבֵ

יֹוֵתר  ם ֵהם חֹוְתִרים ּבְ ָחְכָמה ֶנְגּדָ ִרים ּבְ ַדּבְ ּמְ ֶ ַמה ּשׁ

ְסָיג  ן  ְוַעל־ּכֵ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ָהֱאֶמת  ֶנֶגד  ּכְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ

ִקיף  ּתֹק ַעד ַיׁשְ ִריִכין ִלּדֹם ְוִלׁשְ ּצְ ִתיָקה ׁשֶ ַלָחְכָמה ׁשְ

ִחיַנת "ּדֹום ַלה' ְוִהְתחֹוֵלל לֹו"  ַמִים ּבְ ָ ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ

י"  ִחיַנת "ַאְך ֶאל ֱאלִֹקים ּדּוִמָיּה ַנְפִשׁ ים לז, ז( ּבְ ִהּלִ )ּתְ

ִחיַנת "טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת  ם סב, ב( ּבְ ְוכּו' )ׁשָ

ַעְצמֹו  ר הּוא ִלְהיֹות ָחָזק ּבְ י ָהִעּקָ ה'" )ֵאיָכה ג, כו( ּכִ

ם  ֵ ְלַהּשׁ ִמיד  ּתָ ָחָזק  ָרצֹון  ּבְ ק  ּוְלִהְתַחּזֵ ָהֱאֶמת  ּבְ

ר ִעם  ר ְלַדּבֵ ת ּתֹוָרתֹו, ְוִאם ֶאְפׁשָ ַרְך ְוַלֲאִמּתַ ִיְתּבָ

ָלאו  ְוִאם  טֹוב,  ַמה  ָהֱאֶמת  ֶאל  יבֹו  ְוַלֲהׁשִ ֶאָחד 

ִתיָקה',  ׁשְ ְלָחְכָמה  'ְסָיג  ְבִחיַנת  ּבִ ּתֹק  ִלׁשְ ְצִריִכין 

ֵלי כו,  ְלּתֹו" ְוכּו' )ִמׁשְ ִאּוַ ִתיב "ֲעֵנה ְכִסיל ּכְ ן ּכְ ְוַעל־ּכֵ

ד(  ם,  )ׁשָ ְוכּו'  ְלּתֹו"  ִאּוַ ּכְ ִסיל  ּכְ ַען  ּתַ "ַאל  ּוְכִתיב  ה( 

סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  ַאְך  ר"  ְלַדּבֵ ְוֵעת  ַלֲחׁשֹות  "ֵעת  י  ּכִ

ִדּבּוֵריֶהם ּוְצִריִכין  ִרים ּבְ ּבְ לּות ֵהם ִמְתּגַ ל ְיֵמי ַהּגָ ּכָ

ים ַלֲעׂשֹות ְסָיג ְלִדְבֵריֶהם ַעל־ְיֵדי  ּיִ ַהֲחָכִמים ֲאִמּתִ

ַלה'  "ּדֹום  ִחיַנת  ּבְ ָרצֹון  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִתיָקה  ְ ַהּשׁ

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ים לז, ז( ְוכּו' ְוַכּנַ ִהּלִ ְוִהְתחֹוֵלל לֹו" )ּתְ

ַחר ה, אֹות צו. ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ים א. ּבִ אֹוַרח ַחּיִ

ץ  ֵהר ַהּקֵ ר ַלּמַ ר. ִאי ֶאְפׁשָ ֵעת ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדּבֵ

ֲעַדִין  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ רּור  ַהּבֵ ֵלמּות  ׁשְ ֵמֲחַמת  ְך  ל־ּכָ ּכָ

ְיָקא.  ּדַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ א  ּתָ ְלּתַ ּדִ ִאְתֲערּוָתא  ַעל־ְיֵדי 

ַהּקֶֹדׁש(  ְלׁשֹון  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  )ְנבּוָאה  ָחזֹון  ֹתב  "ּכְ ְוֶזה 

י עֹוד  ּכִ ָירּוץ, קֹוֵרא בֹו.  ְלַמַען  חֹות  ַהּלֻ ּוָבֵאר ַעל 

ב-ג(.  ב,  )ֲחַבּקּוק  ב"  ְיַכּזֵ ְולֹא  ץ  ַלּקֵ ְוָיֵפַח  ַלּמֹוֵעד,  ָחזֹון 

ֵהיֵטב  ֵבאּור  ּבְ בּוָאה  ַהּנְ ְכּתֹב  ּתִ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ

י־ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ַאף־ַעל־ּפִ ִחיַנת ׁשְ ִהיא ּבְ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ַכת  ְוַהְמׁשָ בּוָאה  ַלּנְ עֹוד  ִיְצָטְרכּו  ֵכן 

רּור,  ֵמר ַהּבֵ ּגָ ּיִ ׁשֶ יֹוֵתר ַעד  ּבְ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש  ׁשְ

ֵלימּות.  ׁשְ ּבִ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ַלם  ֻיׁשְ ָאז 

ְוכּו'  ם(  )ׁשָ ב"  ְיַכּזֵ ְולֹא  ץ  ַלּקֵ "ְוָיֵפַח  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ֵקץ  ְבִחיַנת  ּבִ ּבּור  ַהּדִ ַלם  ׁשְ ּיֻ ׁשֶ

ָיבֹא  י בֹא  ּכִ ה לֹו  ַחּכֵ ִיְתַמְהָמּה  ְוֶזה "ִאם  ֱאֶמת.  ּבֶ

"ל.  ּנַ ּכַ ָמתּון  ֶלֱהיֹות  ַהֶהְכֵרַח  י  ּכִ ם(.  )ׁשָ ְיַאֵחר"  לֹא 

ים  ִעּתִ ָחׁשֹות  ים  ִעּתִ ַמל  ַחׁשְ ִחיַנת  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ַעְצמֹו  ּבְ )ְוֶזה 

ִעְנַין  ּבְ ְמֹאד  ָמתּון  ִלְהיֹות  ְצִריִכים  י  ּכִ לֹות(.  ְמַמּלְ

ר ַלְחטֹף ְוִלְגֹמר  "ל, ְוִאי ֶאְפׁשָ ּקּון ַהּנַ ַכת ַהּתִ ַהְמׁשָ

ְוֵעת  ַלֲחׁשֹות  "ֵעת  י  ּכִ ַאַחת.  ַפַעם  ּבְ ּקּון  ַהּתִ

ְצִריִכים  ן  ם־ּכֵ ּגַ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ֵמֲחַמת  ם  ּגַ ׁשֶ ר"  ְלַדּבֵ

ְיָקא. ְוַכּמּוָבן  ּדַ ּדֹור  ּבַ יק ׁשֶ ִלְנסַֹע ּוְלִהְתָקֵרב ְלַהְצּדִ

)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָלע'  ַהֶצּ ֱאלִֹהים ֶאת  ֶבן ה'  'ַוִיּ ֲאָמר  ּמַ ּבַ

)ִלּקּוֵטי  ָבִרים'  ַהּדְ ַאַחר  'ַוְיִהי  ּוְבַמֲאָמר  ִסיָמן סז(.  א.  ַקּמָ

ַמע ֲחַבקּוק זֹאת ָנַפל ַעל  ָ ּשׁ ׁשֶ א. ִסיָמן עו(. ּכְ מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ׁש  י ָחׁשַ א ׁשֹוֵגג. ּכִ ָניו ְוָאַמר ַאל ְתִדיֵנִני ֵמִזיד ֶאּלָ ּפָ

ל  ׁשֶ יּבּור  ַהּדִ ּבְ ַגם  ּפָ ְך  ל־ּכָ ּכָ ִהְפִציר  ׁשֶ ֶזה  ּבְ אּוַלי 

ל ַעל  ּלֵ ב ַוִיְתּפַ ן ׁשָ לֹום. ְוַעל־ּכֵ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַחס ְוׁשָ

ה'  ְוכּו'  ְגיֹנֹות  ׁשִ ַעל  ִביא  ַהּנָ ַלֲחַבּקּוק  ה  ִפּלָ "ּתְ ֶזה 

ז ַעל  ה ְמַרּמֵ ּזֶ ְמֲעָך" )ֲחַבּקּוק ג, א-ב( ְוכּו', ׁשֶ י ׁשִ ַמְעּתִ ׁשָ

"ל: ִזְמַרת ָהָאֶרץ, יט. ּקּוִנים ַהּנַ ַכת ַהּתִ ַהְמׁשָ

הּוא  יָתה  ַהּמִ ר  ִעּקַ ר.  ְלַדּבֵ ְוֵעת  ַלֲחׁשֹות  ֵעת 

ּפֹוְגִמין  ׁשֶ ַהְינּו ּכְ ִוד, ּדְ ְבִחיַנת ַמְלכּות ּדָ ּמֹוְרִדין ּבִ ׁשֶ ּכְ

ְלַהְכִניס  עֹוְסִקין  ֵהם  ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֶנֶגד  ּכְ

ית  ּבֵ ַמְלכּות  ל  ְמַקּבֵ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ְוַתְלִמיד  ֵבן  ּבְ ַעת  ַהּדַ

ן  ִלּתֵ ְצִריִכין  י  ּכִ ם,  ָ ִמּשׁ ל  ְמַקּבֵ ְלכּות  ַהּמַ י  ּכִ ִוד,  ּדָ

ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ בֹוד ְלַהּצַ ְוַהּכָ ָלה  ְמׁשָ ְוַהּמֶ ה  ֻדּלָ ַהּגְ



סט

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ַהְדָרָגה  ּבְ נּו  ּבָ ַעת  ַהּדַ ְלַהְכִניס  יֹוְדִעים  ֵהם  ׁשֶ

ְבִחיַנת  ּבִ ּתֹק  ִלׁשְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ּתֹק  ְוִלׁשְ ה,  ּוְבִמּדָ

ַמל  ַחׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ר".  ְלַדּבֵ ְוֵעת  ַלֲחׁשֹות  "ֵעת 

ִחיַנת  ַמל הּוא ּבְ לֹות, ְוַחׁשְ ים ְמַמּלְ ים ָחׁשֹות ִעּתִ ִעּתִ

ּנֹוְתִנין ַלּכֵֹהן  ז ׁשֶ ית ַהּגֵ ִחיַנת ֵראׁשִ הּו ּבְ ּזֶ ין ׁשֶ ְלבּוׁשִ

ים: ִלּקּוֵטי  ַעת הּוא ֶאְצָלם, ְוָאז זֹוִכין ְלַחּיִ ר ַהּדַ י ִעּקַ ּכִ

ז, אֹות ח-ט. ית ַהּגֵ ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ֵראׁשִ

ה ְוֵע֥ת ָׁשֽלֹום: א ֵע֥ת ִמְלָחָמ֖ ֹ֔ ֱאֹהב֙ ְוֵע֣ת ִלְׂשנ }ח{ ֵע֤ת ֶלֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִחיר  ן ּבְ ִחיר ְלָאָגָחא ְקָרָבא, ְוִעּדָ ן ּבְ ָבא, ִעּדָ ֵני ִלְגַבר ַחּיָ ִחיר ְלִמׂשְ ן ּבְ ִחיר ְלִמְרַחם ַחד ְלַחְבֵריּה, ְוִעּדָ ן ּבְ ִעּדָ

ָלָמא: ְלֶמֱעַבד ׁשְ

"י - - ַרׁשִ

ַע ט, טו(: ֵנאִתים" )הֹוׁשֵ ם ׂשְ י ׁשָ ל ּכִ ְלּגָ ּגִ ל ָרָעָתם ּבַ ֱאַמר "ּכָ ּנֶ ֹנא. ׁשֶ עת לאהוב. ַוֲאֵהְבָך: ְוֵעת ִלׂשְ

ל: ר ֥הּוא ָעֵמֽ ֲאֶׁש֖ ה ַּבֽ עֹוֶׂש֔ }ט{ ַמה־ִּיְתרֹון֙ ָהֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְלֵעיָלא: ָלא ּדִ ַמּזָ ע ּבְ ּיַ ַלח, ְדהּוא ָטַרח ְלֶמֱעַבד אֹוְצִרין ּוְלִמְכַנׁש ָממֹון, ִאּלּוֵלי ִמְסּתַ ַמה מֹוַתר ִאית ִלְגַבר ּפָ

"י - - ַרׁשִ

ם הּוא ִעּתֹו ָיבֹוא ְוַהּכֹל ָאַבד: הּוא ָעֵמל, ּגַ ָכל ׁשֶ ה ָרע ּבְ ל עֹוׂשֶ רֹון ׁשֶ ה. ַמה ִיּתָ ְתרֹון ָהעֹוׂשֶ ַמה ּיִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ר הּוא ָעֵמל. ֵאין ׁשּום  ֲאׁשֶ ּבַ ה  ְתרֹון ָהעֹוׂשֶ ּיִ ַמה 

ֵאיֶזה  ּבֹו  ְמעָֹרב  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ טֹוָבה 

ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  רֹון,  ִחּסָ אֹו  ַצַער 

ָכל ָאָדם ּוְבָכל  ה ּבְ ִיּסּוִרים ִויגֹונֹות ְוֶחְסרֹונֹות ַהְרּבֵ

ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ָעה, ַרק ׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּוְבָכל ֵעת ְוׁשָ ְזַמן ּבְ

ַעְצמֹו  ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ּוְבָאָדם ֶאָחד ּבְ ים ְמֹאד ּבֵ ַרּבִ

ּוֵבין  ַלֲחֵברֹו  יֹום  ין  ּבֵ ים,  ָהִעּתִ ין  ּבֵ ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ַרּבּו 

ַלּכֹל  קֶֹהֶלת  ַתב  ּכָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ לּול  ּכָ ְוַהּכֹל  ָוֵעת.  ֵעת 

ע  ים י"ד )ַאְרּבַ מֹוֶנה( ִעּתִ ִרים ּוׁשְ ב כ"ח )ֶעׂשְ ֵעת, ָחׁשַ

ְתרֹון  ּיִ "ַמה  ם,  ְוִסּיֵ ְלֵהֶפְך,  ְוי"ד  ְלטֹוָבה  ֵרה(  ֶעׂשְ

י  ָנה ּכִ ּקָ י ֵאין ׁשּום ּתַ ר הּוא ָעֵמל". ּכִ ֲאׁשֶ ה ּבַ ָהעֹוׂשֶ

ֶזה  ְרנּו ּבָ ּבַ ָבר ּדִ ִאם ִלְברַֹח ֶאל ֲעַמל ַהּתֹוָרה, ְוִאם ּכְ

י ַרּבּו  ָכל יֹום, ּכִ ה, ֲעַדִין ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ּבְ ַהְרּבֵ

ְפָרִטּיּות  ּבִ ָאָדם  ל  ּכָ ַעל  ָהעֹוְבִרים  ים  ָהִעּתִ ּנּוֵיי  ׁשִ

ָרִטּיּות: ָעִלים ִלְתרּוָפה, רנט. ּוִבְפָרֵטי ּפְ

ם  ָאָד֖ ים ִלְבֵנ֥י ָהֽ ר ָנַת֧ן ֱאֹלִה֛ ן ֲאֶׁש֨ ִעְנָי֗ יִתי ֶאת־ָהֽ }י{ ָרִא֣

ֲע֥נֹות ּֽבֹו: ַלֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יּה: פּוְתהֹון ּבֵ יִעין ְלַסּגָ ִ א ְדִאינּון ַרּשׁ ֲחֵזיִתי ָית ְגָון ִיּסּוִרין ּופּוְרָענּוָתא ִדיַהב ְיָי ִלְבֵני ֱאָנׁשָ

"י - - ַרׁשִ

ְנָהג: ַלֲענֹות. ְלִהְתַנֵהג: ָהִעְנָין. ַהּמִ



ע

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָנַת֣ן  ֹעָלם֙  ֶאת־ָהֽ ַּג֤ם  ְבִעּ֑תֹו  ָיֶפ֣ה  ה  ָעָׂש֖ ל  ֶאת־ַהֹּכ֥ }יא{ 

ַּמֲעֶׂש֛ה  ֶאת־ַהֽ ם  ָאָד֗ ָהֽ לֹא־ִיְמָצ֣א  ֲאֶׁש֧ר  י  ִמְּבִל֞ ם  ְּבִלָּב֔
אׁש ְוַעד־ֽסֹוף: ֹ֥ ים ֵמר ה ָהֱאֹלִה֖ ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יֹוֵמי ָיָרְבָעם  ֲהָות ּבְ ָחְזָיא ַמּצּוָתא ּדַ ֵניּה, ּדְ ִעּדָ יר ּבְ ּפִ רּוַח ְנבּוָאה, ָית ּכֹוָלא ֲעַבד ְיָי ׁשַ א ּבְ לֹֹמה ַמְלּכָ ֲאַמר ׁשְ

ַבע  יֹוֵמי ׁשֶ ִאּלּו ֲהָות ּבְ ר ְנָבט, ּדְ יֹוֵמי ָיָרְבָעם ּבַ ַבת ְוֲהָות ּבְ ְכִרי, ְוִאְתַעּכַ ר ּבִ ַבע ּבַ ר ְנָבט ְלִמְהֵוי ְביֹוֵמי ׁשֶ ּבַ

ֵבית  ינּון ַחד ּבְ ּוִ ָבא, ְוׁשַ ֲעַבד ָיָרְבָעם ַחּיָ ְדַהב ּדַ א, ַעל ֵעַסק ִעְגִלין ּדִ ׁשָ ית ַמְקּדְ ֵני ּבֵ ְכִרי ָלא ֲהָוה ִמְתּבְ ר ּבִ ּבַ

ית  ֵני ּבֵ ִיְתּבְ ַבת ַעד ְזָמן ּדְ ן ִאְתַעּכַ א, ּוְפַסקּו עֹוֵלי ִרְגָלִאין, ּוְבִגין ּכֵ ִביַלּיָ י ְפרּוְזָדָון ַעל ׁשְ ָדן, ּוַמּנִ ֵאל ְוַחד ּבְ

ֶאֶבן  ַעל  ּוְמָפַרׁש  ִתיב  ּכְ ֲהָוה  ּדַ א  ַרּבָ ָמא  ׁשְ ָית  ָיֵתיּה, ַאף  ְלִמְבֵני  ִיְשָרֵאל  בּון  ִיְתַעּכְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ א,  ׁשָ ַמְקּדְ

ֲהָוה  ֱאָנׁש,  ַיד  ּבְ ְמִסיר  ֲהָוה  ִאּלּו  ּדְ הֹון,  ְבִלּבְ ִדּ א  יׁשָ ּבִ ִיְצָרא  ֳקָדמֹוִהי  מֹוַדע  ּתְ ִאׁשְ ּדְ הֹון,  ִמּנְ י  ּסִ ּכַ ָתָיה  ׁשְ

י  ּסִ א, ְוַאף יֹום מֹוָתא ּכַ א ַעד ָעְלֵמי ָעְלַמּיָ סֹוף יֹוַמּיָ ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ּבְ יּה ַמה ּדַ ַגּוֵ ח ּבְ ּכַ יּה ּוַמׁשְ ׁש ּבֵ ַמּ ּתַ ִמׁשְ

סֹוָפא: ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ּבְ א ַמה ּדַ ָלא ְיהֹוַדע ִלְגַבר ִמן ֵריׁשָ ִגין ּדְ הֹון, ּבְ ִמּנְ

"י - - ַרׁשִ

ה ָהַרע:  לּום ַמֲעׂשֵ ה ַהּטֹוב, ּוָבֵעת ָהָרָעה ְראּוָיה ִהיא ְלַתׁשְ ַכר ַמֲעׂשֵ לּום ׂשְ ׁשְ ֵעת ַהּטֹוָבה ָיֶפה הּוא ָלבֹא ּתַ ָיֶפה ְבִעּתֹו. ּבָ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  ֶלב ּכָ ִרּיֹות, לֹא ָנַתן ַהּכֹל ּבְ ֶלב ַהּבְ ר ָנַתן ּבְ ם ֶאת ָחְכַמת ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ם ְוגֹו'. ּגַ ִלּבָ ם ֶאת ָהעָֹלם ָנַתן ּבְ ּגַ

רּוְך־הּוא ָלַדַעת אֹותֹו, ְולֹא ְיַדע ֶאת ֵעת  דֹוׁש־ּבָ ה ַהּקָ ל ַמֲעׂשֵ ּלֹא ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ּכָ ֵדי ׁשֶ א ֶזה ְקָצת ְוֶזה ְקָצת, ּכְ ֶאּלָ

אן "ָהעָֹלם" ָחֵסר, ְלׁשֹון  תּוב ּכָ ְדַאג ַוּיֹאֶמר ַהּיֹום אֹו ָמָחר ָאמּות. ּוְלָכְך ּכָ ּיִ ן ֵלב ָלׁשּוב, ׁשֶ ּתֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ל, ּכְ ׁשֶ ה ִיּכָ קּוָדתֹו ּוַבּמֶ ּפְ

ִעּתֹו,  ה ּבְ ַהּכֹל ָיֶפה ָעׂשָ ֶרם, ְלָכְך הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ע ּכֶ ִית ְולֹא ִיּטַ ִאם ֵיַדע ָהָאָדם יֹום ִמיָתתֹו ָקרֹוב, לֹא ִיְבֶנה ּבַ ַהֲעָלָמה. ׁשֶ

ֶרם, ְוזֹו  ִית ְונֹוֵטַע ּכֶ א ֲעַדִין ֵעת ִמיָתִתי ָרחֹוק, ּובֹוֶנה ּבַ ּמָ ּסֹוֵמְך ָהָאָדם לֹוַמר ׁשֶ ָבר ָיֶפה הּוא, ׁשֶ ׁש ֵעת ְלִמיָתה ּדָ ּיֵ ֶזה ׁשֶ

ִרּיֹות: ֱעַלם ִמן ַהּבְ ּנֶ ָיָפה ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ְוגֹו'.  ם  ִלּבָ ּבְ ָנַתן  ָהעָֹלם  ֶאת  ם  ּגַ

ָחְכָמה  ּבְ ם  ּלָ "ּכֻ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחְכָמה,  ּבְ ִנְבְרָאה 

עֹוָלם  ּבָ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ י ֵיׁש ּבְ ים קד, כד(. ּכִ ִהּלִ יָת" ְוכּו' )ּתְ ָעׂשִ

ָבִרים  ל ַהּדְ ָרא ּכָ ַרְך ּבָ ָחְכָמה ִנְפָלָאה, ֲאָבל ה' ִיְתּבָ

ר  ְוִחּסֵ ּוִמֵעט  ָחְכָמתֹו  ִצְמֵצם  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֲחֵסִרים 

ִנְבָרא  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָבר  ַהּדָ ְלֶזה  ִריְך  ַהּצָ ֵמַהָחְכָמה 

אי  ַוּדַ ּבְ ֲאָבל  ָהָאָדם.  ִלימֹו  ׁשְ ּיַ ׁשֶ ַעד  ָחֵסר  ָבר  ַהּדָ

ַהָחְכָמה  ֶחְסרֹון  ִלים  ְלַהׁשְ ָהָאָדם  ַיד  ּבְ ּכַֹח  ֵאין 

ַלֲעֹמד  יּוַכל  ִמי  י  ּכִ ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ר ה'  ִחּסֵ ׁשֶ

ְלָהָאָדם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ן  ַעל־ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ָחְכָמתֹו  ַעל 

י ִאם ַעל־ְיֵדי  ִריָאה ּכִ ל ַהּבְ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ִלים ּכָ ׁשְ ּיַ ׁשֶ

ל  תּוב, "ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה, ּכְ ַלל ּכָ ִהיא ּכְ ֱאמּוָנה ׁשֶ

ָאְמרּו  ים קיט, פו(. ּוְכמֹו ׁשֶ ִהּלִ ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה" ְוכּו' )ּתְ

ְוֶהֱעִמיָדן  ֲחַבּקּוק  א  'ּבָ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

עא(,  כד,  )ַמּכֹות  ִיְחֶיה'  ֱאמּוָנתֹו  ּבֶ יק  ְוַצּדִ ַאַחת  ַעל 

ֵמֲחַמת  י  ּכִ ַהְינּו  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ִחיָרה  ַהּבְ ר  ִעּקַ ם  ְוׁשָ

ְבָיכֹול ְולֹא  ר ֵמָחְכָמתֹו ּכִ ַרְך ִצְמֵצם ְוִחּסֵ ה' ִיְתּבָ ׁשֶ

ְוַעל־ ָבר,  ּדָ ׁשּום  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַהָחְכָמה  יְך  ִהְמׁשִ

ַעד  "ל  ְוַכּנַ ֲחֵסִרים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ִנְבְראּו  ְיֵדי־ֶזה 

ֶזה  ֵמֲחַמת  "ל,  ּנַ ּכַ אֹוָתם  ִלים  ְוַיׁשְ ָהָאָדם  בֹוא  ּיָ ׁשֶ

אי ִאם ָהָיה  ַוּדַ י ּבְ ָבר, ּכִ ָכל ּדָ ִחיָרה ּבְ ֵיׁש ְלָהָאָדם ּבְ

ֵלמּות  ׁשְ ָבִרים ּבִ ָכל ַהּדְ ה ָחְכָמתֹו ּבְ ַרְך ְמַגּלֶ ה' ִיְתּבָ

ֵלמּוָתן,  ַתְכִלית ׁשְ ָבִרים ּבְ ל ַהּדְ ְוָאז ָהיּו ִנְבָרִאים ּכָ

ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהָחְכָמה  ל  ּכָ ֶאת  יֹוְדִעין  ָהיּו  ְוַהּכֹל 



עא

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ְבִריָאתֹו  ּבִ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ַהְינּו  ּדְ ָבר,  ּדָ

ר  י ִעּקַ ִחיָרה, ּכִ אי לֹא ָהָיה ׁשּום ּבְ ַוּדַ ָבר, ּבְ ֶזה ַהּדָ

עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְבִריַאת  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ָנתֹו  ּוָ ּכַ

ל  ַרְך ַעל־ְיֵדי ּכָ ירּו ְוֵיְדעּו אֹותֹו ִיְתּבָ ּכִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ָהָיה ּכְ

דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִאיָתא  ׁשֶ ּוְכמֹו  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ]ּכְ ֵלּה'  מֹוְדִעין  ּתְ ִיׁשְ ּדְ ִגין  'ּבְ מב.(:  ּבֹא  )זַֹהר 

ְוָהיּו  ַעִין  ּבְ ַעִין  זֹאת  רֹוִאין  ַהּכֹל  ָהיּו  ְוִאם  אֹותֹו[. 

ָהיּו  אי  ַוּדַ ּבְ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּטֹוב  יֹוְדִעין 

י  ִתי ָיסּור ִמּטֹוב ֲאִמּתִ י ִמי ּפֶ ּטֹוב, ּכִ ַהּכֹל ּבֹוֲחִרין ּבַ

ה'  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֲאָבל  ַהֶהֶבל.  ַאֲחֵרי  ִלְנטֹות  ֶזה  ּכָ

ל  ֵלמּות ּכָ ָהָיה ָצִריְך ִלׁשְ ר ֵמַהָחְכָמה ׁשֶ ַרְך ִחּסֵ ִיְתּבָ

ה  ּלָ ִנְתּגַ ְולֹא  ֵמָהעֹוָלם  ֶהֱעִלים  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָבר,  ּדָ

ֵאין ַהּכֹל  ָבר ַעד ׁשֶ ָכל ּדָ ּבְ ֵלמּות ַהָחְכָמה ׁשֶ ָלֶהם ׁשְ

ָבר, ַעל־ ָכל ּדָ ּבְ ַנת ָחְכָמתֹו ׁשֶ ּוָ ֵלמּות ּכַ ׁשְ יֹוְדִעין ּבִ

ֶאל  ְעּתֹו  ּדַ ְלַהּטֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ִחיָרה  ּבְ ֵיׁש  ן  ּכֵ

ִלים  ַמׁשְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶלֱאמּוָנה  זֹוֶכה  הּוא  ָהֱאֶמת 

ַלל ַהּתֹוָרה,  ִהיא ּכְ ָבִרים ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ

ַהְינּו  יֹוְדִעין,  ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ הּוא  ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ י  ּכִ

ֵלמּות  ׁשְ ַרְך ּבִ ר ֵליַדע ָחְכָמתֹו ִיְתּבָ ִאי ֶאְפׁשָ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ֱאמּוָנה  ק ּבֶ ן ְצִריִכין ַרק ְלִהְתַחּזֵ ָבר, ַעל־ּכֵ ׁשּום ּדָ ּבְ

ִעְנַין  ִחיָרה הּוא ּבְ ַלל ַהּבְ י ּכְ ִחיָרה, ּכִ ר ַהּבְ ם ִעּקַ ְוׁשָ

ר  ן ִעּקַ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ָרּה ֱאמּוָנה ּכַ ִעּקָ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ּוְכמֹו  ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ֵהם  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ

ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ִלּקּוֵטי  נּו  ְוַרּבֵ ַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ּכָ ׁשֶ

ַעל־ ֵהם  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ִסיָמן לא(  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן 

ֲחֵסִרים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֱאמּוָנה  י  ּוִבְלּתִ ֱאמּוָנה  ְיֵדי 

נּות  ְך ָהֻאּמָ ם ִנְמׁשָ ָ "ל. ּוִמּשׁ ּנַ ם, ַהְינּו ּכַ ן ׁשָ ְוכּו', ַעּיֵ

ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ִנים  ָהֻאּמָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ

"ל.  ּנַ ּכַ ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

לּוִלים  ּכְ ִנים  ָהֻאּמָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְמָלאכֹות  ל  ּכָ ן  ְוַעל־ּכֵ

ִדְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ן,  ּכָ ׁשְ ְמֶלאֶכת ַהּמִ ּבִ

ְנַין  ר ּבִ י ִעּקַ ָעִמים, ּכִ ה ּפְ ּמָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכַ ְוַרּבֵ

יְך  ְלַהְמׁשִ עֹוָלם  ּבָ ֱאמּוָנה  יְך  ְלַהְמׁשִ ָהָיה  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ

דּוַע,  ּיָ ּכַ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ה  ְלַמּטָ ֱאלֹקּותֹו  ִכיַנת  ׁשְ

ים  לֹשִׁ ְ )ַהּשׁ ַהל"ט  ל  ּכָ ם  ׁשָ לּוִלים  ּכְ ָהיּו  ן  ַעל־ּכֵ

ָלאכֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ָלִלּיּות  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ְמָלאכֹות  ָעה(  ְוִתׁשְ

ַעל ָיָדם  עֹוָלם ׁשֶ ּבָ ָלאכֹות ׁשֶ ל ַהּמְ י ּכָ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ׁשֶ

ר  ִעּקַ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ִנין  ּוְמַתּקְ ִליִמין  ַמׁשְ

ֵלמּות  ׁשְ ִהיא  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ִנְמׁשָ ֵלמּוָתן  ׁשְ

ִחיָרה ְוכּו'  ר ַהּבְ ם ִעּקַ ָ ּשׁ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ

ן  ֻאּמָ ם  ׁשֵ ּבְ ְמָלאָכה  ַעל  ַהּבַ ִנְקָרא  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ

נּות הּוא ַעל־ ֵלמּות ָהֻאּמָ ר ׁשְ י ִעּקַ ְלׁשֹון ֱאמּוָנה, ּכִ

ַבח ַהּתֹוָרה, "ָוֶאְהֶיה  ׁשֶ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ְיֵדי ֱאמּוָנה. ְוֶזהּו ׁשֶ

א  ְקֵרי ָאמֹון ֶאּלָ ֵלי ח, ל(. ַאל ּתִ ֶאְצלֹו ָאמֹון" ְוכּו' )ִמׁשְ

ַרְך.  ל ה' ִיְתּבָ נּותֹו ׁשֶ ִלי ֻאּמָ ן, ַהּתֹוָרה ָהְיָתה ּכְ ֻאּמָ

ְך ֵמַהּתֹוָרה  ִלי ִנְמׁשָ ִלים ַהּכְ ׁשְ ּמַ נּות ׁשֶ ר ָהֻאּמָ י ִעּקַ ּכִ

ל  ׁשֶ נּותֹו  ֻאּמָ ִלי  ּכְ ָהְיָתה  ִהיא  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ָרּה  ִעּקָ ׁשֶ

ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ָרא  ּבָ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר 

ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵמַהָחְכָמה  ר  ְוִחּסֵ ּוִמֵעט  ֲחֵסִרים 

ַרק  ִהיא  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ִלים  ַיׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ "ל,  ְוַכּנַ ָחְכָמה  ּבְ רֹון  ׁש ִחּסָ ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ

ם  ִלּבָ ּבְ ָנַתן  ָהעָֹלם  ם ֶאת  "ּגַ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ ִחיָרה  ַהּבְ

ר  ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ר לֹא ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהּמַ ִלי ֲאׁשֶ ִמּבְ

"ל,  ּנַ ּכַ ַהְינּו  סֹוף",  ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ָהֱאלִֹקים  ה  ָעׂשָ

ָחֵסר  ָהעֹוָלם  ּוָבָרא  ַהָחְכָמה  ר  ִחּסֵ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ

ֵדי  ִתיב, ּכְ ם 'ָהעָֹלם' ָחֵסר ּכְ "י ׁשָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ּוְכמֹו ׁשֶ

ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת  ָהָאָדם  ִיְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ

ַלֲעֹמד  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ סֹוף,  ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ָהֱאלִֹקים 

ֵלמּות ֵמרֹאׁש  ׁשְ ָבר ּבִ ָכל ּדָ ּבְ ַרְך ׁשֶ ַעל ָחְכָמתֹו ִיְתּבָ

ְמׁשְֹך  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִחיָרה  ַהּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוַהּכֹל  סֹוף,  ְוַעד 

ים  ַחּיִ ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ָהֱאמּוָנה ִאם ִיְרֶצה ּבְ

ל ַעל ָהֱאֶמת. ּוְלֵהֶפְך ִאם ִיְרֶצה ַחס  ּכֵ ים ְוִיְסּתַ ִנְצִחּיִ

לֹום ִלְנטֹות ְלַצד ַאֵחר ִיְמָצא ָמקֹום ִלְטעֹות ַחס  ְוׁשָ

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַהָחְכָמה  ה  ּלָ ִנְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ֵמַאַחר  לֹום,  ְוׁשָ

ִנין ד, אֹות ג. ט ב. ֻאּמָ ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ְוַכּנַ

ְלָהִבין  ְיכֹוִלים  ְוגֹו'.  ם  ִלּבָ ּבְ ָנַתן  ָהעָֹלם  ֶאת  ם  ּגַ

ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִעְנַין  ּבְ ְקָצת  ֶרֶמז  ֵאיֶזה 

ִעְנַין  ּבְ יג(,  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ )ִסּפּוֵרי  עְטֶליְרׂש  ּבֶ ְבָעה  ִ ַהּשׁ

ָאַמר, ֲאִני ֵאיִני ֵחֵרׁש  ָהָיה ֵחֵרׁש, ׁשֶ ִני ׁשֶ ֵ ִסּפּור ַהּשׁ

ם ֵהם  ּלָ ל ָהעֹוָלם, ּכֻ ל ּכָ ל ַהּקֹולֹות ׁשֶ ּכָ ָלל, ַרק ׁשֶ ּכְ
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עֹוֶלה  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֵאין  ְוֶאְצִלי  ֶחְסרֹונֹות.  ַרק 

ַחי  ֲאִני  י  ּכִ ְוכּו',  ֶהם  ּלָ ׁשֶ רֹון  ַהִחּסָ ַמע  ֶאׁשְ ׁשֶ ָלל  ּכְ

ְוכּו'.  ָלל  ּכְ רֹון  ִחּסָ ׁשּום  ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ טֹוִבים  ים  ַחּיִ

ָהָיה אֹוֵכל ֶלֶחם ְוׁשֹוֶתה  ּלֹו ָהָיה ׁשֶ ים טֹוִבים ׁשֶ ְוַחּיִ

ְוַהּנֹוָרא  ְפָלא  ַהּנִ ִעְנָין  ֵהיֵטב  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ַמִים 

נּו  ַרּבֵ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ ָאִחי,  ע  ּדַ י  ּכִ ה.  ַהּזֶ ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ

י  )ּכִ ִני,  ֵ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ זֹאת  ה  ַמֲעׂשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

יֹום  ָרּה ּבְ עְטֶליְרׂש לֹא ִסּפְ ְבָעה ּבֶ ִ ל ַהּשׁ ה ַהּזֹאת ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ֵני  ׁשְ ֵעֶרְך  ּבְ ּפּור  ַהּסִ ִעְנַין  ְך  ְוִנְמׁשַ ָיִמים,  ה  ַכּמָ ּבְ ַרק  ֶאָחד 

ָהָיה  ׁשֶ ה  ָמקֹום ַאֵחר(, ַמֲעׂשֶ ּבְ ְיבַֹאר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ בּועֹות,  ׁשָ

ָקְדׁשֹו,  ַהְדַרת  ִלְפֵני  עֹוֵמד  ָהִייִתי  ׁשֶ ָהָיה,  ְך  ּכָ

ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֳהַרִים  ַהּצָ ת  ְסֻעּדַ קֶֹדם  ה  ּוִבְתִחּלָ

ת  ּבַ יֹום ׁשַ ר ּבְ ּפֵ ּסִ ה ַהּנֹוָרא ַהּזֹאת ׁשֶ ֲעׂשֶ ֵמִעְנַין ַהּמַ

עְטֶליר  ַהּבֶ ל  ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ִסּיּום  ַעד  ַהּקֹוֵדם,  קֶֹדׁש 

ָהִייִתי  לֹא  ָאנִֹכי  ר  ֲאׁשֶ ר  ָהִעּוֵ הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹון, 

מּוְך  יֹום ְרִביִעי ַהּסָ ְך ּבְ ה, ְוַאַחר־ּכָ ּפּור ַהּזֶ ֵעת ַהּסִ ּבְ

י  ַמְעּתִ ה, ְוׁשָ ְפָלא ַהּזֶ י ִעּמֹו ֵמִעְנָין ַהּנֹוָרא ְוַהּנִ ְרּתִ ּבַ ּדִ

ְלֵהיִטיב  ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ָחֵפץ  הּוא  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ

ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָאר  ׁשְ ָלנּו  ר  ְלַסּפֵ ית,  ִנְצִחּיִ טֹוָבה  נּו  ִעּמָ

ֵרת  א ַהְמׁשָ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ְמָעם, ַאְך ּבְ י ְלׁשָ ְוָכְלָתה ַנְפׁשִ

ם ְוכּו', ַעד  ָ י ִמּשׁ יַע ֵעת ֶלֱאכֹל, ְוָהַלְכּתִ ְוָאַמר, ִהּגִ

ְלָפָניו,  י  ְוָעַמְדּתִ י  ָחַזְרּתִ ִים  ָהַעְרּבַ ין  ּבֵ ְך  ַאַחר־ּכָ

ּפּוֵרי ָהעֹוָלם,  ִמּסִ ִעְנָיִנים  ה  ּמָ ּכַ י ִעּמֹו עֹוד  ְרּתִ ְוִדּבַ

אְרִדיְטׁשֹוב, ּוְבתֹוְך  ּיֹות ִמּבַ ה ַמֲעׂשִ ּמָ י לֹו ּכַ ְרּתִ ְוִסּפַ

ּסּוִרים  ַהּיִ ֵמִעְנַין  ְלָפָניו  י  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי  ָבַרי  ּדְ

ִביִרים  ְוַהּגְ ִגיִדים  ַהּנְ ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהֶחְסרֹונֹות 

ָלֶהם  ְוָחֵסר  ָאגֹות  ּדְ ְמֵלִאים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ דֹוִלים,  ַהּגְ

ל ָחְכָמָתם  ִרים ּכָ ל ַהֲחָכִמים ְוַהְמַחּקְ ִמיד, ְוֵכן ּכָ ּתָ

ֵלמּות,  ׁשְ ָבר ּבִ ִמיד ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ׁשּום ּדָ ֲחֵסָרה ּתָ

י  ָאַמְרּתִ ֵאּלּו  ּכָ ִעְנָיִנים  ְוַעל  ַעְצָמם,  ּבְ ָלֶהם  דּוַע  ּיָ ּכַ

ם  ִלּבָ ּבְ ָנַתן  ָהעָֹלם  ֶאת  ם  "ּגַ ה,  ַהּזֶ ִמְקָרא  ְלָפָניו 

ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת  ָהָאָדם  ִיְמָצא  ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ

נּו  ה ָהֱאלִֹקים ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף" ְוכּו'. ָעָנה ַרּבֵ ָעׂשָ

ה  ֲעׂשֶ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוָאַמר, ֲהלֹא ֶזה הּוא ִעְנַין ַהּמַ

ה?  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶכף, ֵהיָכן ָאנּו עֹוְמִדים ּבְ ַאל ּתֵ נּו, ְוׁשָ ּלָ ׁשֶ

ִני.  ֵ ל יֹום ַהּשׁ ּפּור ׁשֶ ְרָעָדה, ֵאֶצל ַהּסִ י לֹו ּבִ ְבּתִ ֵהׁשַ

ה  ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ר ּכָ ִני ְוכּו', ְוִסּפֵ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ ָעָנה ְוָאַמר, 

ֵרי  "ל, ַאׁשְ הּוא ֵמִעְנַין ַהֵחֵרׁש ַהּנַ ִני, ׁשֶ ֵ ל יֹום ַהּשׁ ׁשֶ

ר  ַדּבֵ ּנְ ּנֹאַמר ַמה  ְוכּו'. ַמה  ׁשֹוְמעֹות  ְך  ּכָ ׁשֶ ָאְזַנִים 

ַעט  ִמּמְ ָתב ֵחֶלק ֵמֶאֶלף  ַהּכְ ְלַהֲעִריְך ַעל  יּוַכל  ִמי 

ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ֵהיָכן  ַעד  ּמַֹח  ּבַ ׁשֶ ַהִהְתנֹוְצצּות 

יַע ְוכּו' ְוכּו', ְוֵאין  ה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹאת ַמּגִ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ׁשֶ

ְוִרְבָיה  ְרָיּה  ּפִ ָהֵעֶזר.  ֶאֶבן  ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  אן:  ּכָ ֶזה  ּבָ ְלַהֲאִריְך 

ְוִאיׁשּות ג, אֹות לב.

ֲעׂ֥שֹות  י ִאם־ִלְׂש֔מֹוַח ְוַלֽ ין ֖טֹוב ָּב֑ם ִּכ֣ י ֵא֥ ְעִּתי ִּכ֛ }יב{ ָיַד֕

֖טֹוב ְּבַחָּיֽיו:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֶחְדַות  י ּבְ א, ֲארּום ֲאָלֵהין ְלִמְחּדֵ ְבֵני ֱאָנׁשָ הֹון ּבִ רּוַח ְנבּוָאה, ְיַדִעית ֲארּום ֵלית ָטב ּבְ א ּבְ לֹֹמה ַמְלּכָ ָאַמר ׁשְ

יֹוֵמי ַחּיֹוִהי: אֹוָרְיָתא, ּוְלֶמֱעַבד ָטב ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ֵעיֵני  ֶחְלקֹו: ְוַלֲעׂשֹות. ַהּטֹוב ּבְ מֹוַח. ּבְ י ִאם ִלׂשְ ִרּיֹות: ּכִ ּבְ י ֵאין טֹוב. ּבַ ה: ּכִ ֻקּדָ ה הֹוִאיל ְוֶנֱעַלם ֵעת ַהּפְ י. ַעּתָ ָיַדְעּתִ

הּוא ָחי: עֹוד ׁשֶ ּבֹוְראֹו, ּבְ
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ה ֖טֹוב ְּבָכל־ ְוָרָא֥ ה  ְוָׁשָת֔ ֶׁשּיֹאַכ֣ל  ָאָדם֙  ְוַג֤ם ָּכל־ָהֽ }יג{ 

יא: ים ִהֽ ת ֱאֹלִה֖ ֲעָמ֑לֹו ַמַּת֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָנא  ַמּתְ ַטְרחּוֵתיּה,  ל  ּכָ מֹוֵתיּה  ן  ִעּדָ ּבְ ִלְבנֹוי  ְוַיְחֵסן  יֹומֹוי,  ּבְ ָטב  ְוִיְחֵזי  י  ּתֵ ְוִיׁשְ ֵייכֹול  ּדְ ֱאיָנׁש  ל  ּכָ ְואּוף 

ִאְתְיֵהיַבת ֵליּה ִמן ֳקָדם ְיָי ִהיא: ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ְוָרָאה טֹוב. ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות:

ְהֶי֣ה  ִיֽ ֚הּוא  ֱאֹלִהים֙  ָהֽ ַיֲֽעֶׂש֤ה  ר  ָּכל־ֲאֶׁש֨ י  ִּכ֠ ְעִּתי  ָיַד֗ }יד{ 

ים  ֱאֹלִה֣ ּנּו ֵא֣ין ִלְג֑רֹוַע ְוָהֽ יף ּוִמֶּמ֖ ם ָעָליו֙ ֵא֣ין ְלהֹוִס֔ ְלעֹוָל֔
ְר֖אּו ִמְּלָפָנֽיו: ה ֶׁשִּיֽ ָעָׂש֔

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְיִהי  הּוא  יּה  ִמּפּוּמֵ ַזר  ִאְתּגְ ּדְ ל  ּכָ ְלִביׁש,  ָטב  ין  ּבֵ ָעְלָמא  ּבְ ְיָי  ַיֲעֵביד  ּדְ ל  ּכָ ֲארּום  ְנבּוָאה,  רּוַח  ּבְ ְיַדִעית 

ָעְלָמא  ֵייֵתי ּפּוְרָענּוָתא ּבְ ן ּדְ ָרא, ּוְבִעּדָ יּה ֵלית ְרׁשּו ִלְגַבר ְלַבּצָ ְלָעַלם,ֲעלֹוִהי ֵלית ְרׁשּו ִלְגַבר ְלאֹוָסָפא, ּוִמּנֵ

א ִמן ֳקָדמֹוִהי: ֵני ֱאָנׁשָ ִגין ְדִיְדֲחלּון ּבְ ֲעַבד, ּבְ ְיָי הּוא ּדַ

"י - - ַרׁשִ

לֹא  ּנֹותֹו,  ְלׁשַ ְוֵאין  ְלעֹוָלם,  ִלְהיֹות  ָראּוי  הּוא  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה.  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ

דֹור  בּולֹו ּבְ ַרץ ּגְ ָפָניו. אֹוְקָינֹוס ּפָ יְראּו ִמּלְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ּנֶ ּתַ ׁשְ ּיִ ה ׁשֶ ה ְוָעׂשָ ה, ָהֱאלִֹהים ִצּוָ ּנָ ּתַ ִנׁשְ ֵגָרעֹון. ּוְכׁשֶ תֹוֶסֶפת ְולֹא ּבְ ּבְ

ּבּול  דֹור ַהּמַ ה ּבְ ה ִהּלּוְך ַחּמָ ּנָ ּתַ ְבַעת ָיִמים ִנׁשְ ָפָניו. ׁשִ ְראּו ִמּלְ ּיִ ה ׁשֶ ל עֹוָלם: ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ִליׁשֹו ׁשֶ ֶאנֹוׁש, ְוֵהִציף ׁשְ

הּו, ּוִביֵמי ָאָחז ָאִביו  יֵמי ִחְזִקּיָ ר ַמֲעלֹות ּבִ ה ָחְזָרה ַלֲאחֹוֶריָה ֶעׂשֶ ָפָניו. ַחּמָ יְראּו ִמּלְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְזָרח, ּכְ ּמִ קַֹע ּבַ ֲעָרב ְוִלׁשְ ּמַ ִלְזרֹוַח ּבַ

ָפָניו. ְלִפיָכְך ֵאין טֹוב ְלָאָדם  יְראּו ִמּלְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ל ֶזה ּכְ ד, ּכָ ּלֹא ְיֵהא ִנְסּפַ ֵדי ׁשֶ יֹום מֹותֹו, ּכְ ְיָלה ּבְ ה ַהּלַ ר ַהּיֹום ְוִנְתַרּבָ ִנְתַקּצֵ

ָפָניו: ִמְצוֹוָתיו ְוִליָרא ִמּלְ א ּבְ ַלֲעסֹק ֶאּלָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה ָהֱאלִֹהים ְוכּו' ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף  ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ּכָ

נּו  י ֵמֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַמְעּתִ ּנּו ֵאין ִלְגרַֹע. ׁשָ ּוִמּמֶ

ה ַלֲחַבּקּוק )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ִפּלָ ֲאָמר ּתְ ֵנרֹו ָיִאיר ֵאֶצל ַהּמַ

ִחיַנת ִמיָלה ִהיא  ּבְ ם ׁשֶ ָאַמר ׁשָ ֶ ַמה ּשׁ א. ִסיָמן יט( ּבְ ַקּמָ

ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ַמ"ל  ַחׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ

ָבְרִרין  ּמְ ַהְינּו ׁשֶ ַעת, ּדְ הּוא ֵעץ ַהּדַ ְרּגּום ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ּתַ

הּו  ּזֶ ם. ְוָאַמר ׁשֶ ן ׁשָ ה ַעּיֵ ָ ֻדּשׁ ּוַמֲעִלין ַהּטֹוב ֶאל ַהּקְ

ֲאלּו ִאם ה'  ָ ּשׁ ְדָרׁש ׁשֶ ּמִ ְדִאיָתא ּבַ יִנין ּכִ ׁשּוַבת ַהּמִ ּתְ

ָהָאָדם  ָרא ֶאת  ּבָ לֹא  ה  ָלּמָ יָלה  ּמִ ּבַ רֹוֶצה  ַרְך  ִיְתּבָ

ַרְך  ִיְתּבָ ה ה'  ְהֶיה ַמֲעׂשֵ ּיִ ׁשֶ ר  י ֵאיְך ֶאְפׁשָ ּכִ ָמהּול, 

י ַאף־ַעל־ "ל, ּכִ ִחיָנה ַהּנַ ּבְ ּקּון? ַאְך הּוא ּבַ ָחֵסר ּתִ

ֵלם,  ׁשָ הּוא  ַמְעָלה  ִמּלְ א  ַהּבָ ַהּקֶֹדׁש  ׁשֹון  ַהּלְ ׁשֶ י  ּפִ

י ִאם ַעל־ְיֵדי ַהּטֹוב  ּכִ ֵלמּות  ל ֶזה ֵאין לֹו ׁשְ ּכָ ִעם 

"ל  ּנַ יָלה ּכַ ִחיַנת ַהּמִ ְרּגּום, ְוֶזה ּבְ ׁשֹון ּתַ ֲעִלין ִמּלְ ּמַ ׁשֶ

ַמְעָלה  ִאים ִמּלְ ָבִרים ַהּבָ ֵלמּות ְלַהּדְ י ֵאין ׁשְ ַהְינּו ּכִ

עֹוָלם  ּבָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָבְרִרין  ּמְ ׁשֶ ּכְ י ִאם  ּכִ ה  ַהּזֶ ָלעֹוָלם 

ִחיַנת  הּוא ּבְ ַעת טֹוב ָוָרע, ׁשֶ ִחיַנת ֵעץ ַהּדַ ה ִמּבְ ַהּזֶ

ְרּגּום. ְוִנְרֶאה  ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ּתַ ׁשְ



עד

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִאיָתא  ְדָרׁש ׁשֶ ּמִ ן ּבַ ם־ּכֵ ז ּגַ ה ְמֻרּמָ ּזֶ י ׁשֶ ְעּתִ ַלֲעִנּיּות ּדַ

ים ְצִריִכים ִלְטֹחן ְוכּו' ֲאִפּלּו ָאָדם  ם ַעל ֶזה ִחּטִ ׁשָ

ְצִריִכין  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ַהְינּו  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ּקּון  ּתִ ָצִריְך 

ַעת,  רּור ֵעץ ַהּדַ ִחיַנת ּבֵ ה ּבְ ּזֶ רּור ׁשֶ ַהְינּו ּבֵ ּדְ ּקּון  ּתִ

נּות  ל ָהֻאּמָ ִחיַנת ּכָ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ יָלה ּכַ ִחיַנת ַהּמִ ְוֶזה ּבְ

ָהֱאלִֹהים  ה  ַיֲעֶשׂ ר  ֲאׁשֶ ל  "ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

ְוֶאת  ִלְגרַֹע",  ֵאין  ּנּו  ּוִמּמֶ ְלהֹוִסיף  ֵאין  ָעָליו  ְוכּו' 

ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ה,  ָעׂשָ ָיֶפה  ַהּכֹל 

ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָהָאָדם,  ַעל־ְיֵדי  ּקּון  ּתִ ְצִריִכים 

ַמִים  ָ מּור ִנְבָרא ִמן ַהּשׁ ִלי ּגָ י ֵאין ׁשּום ּכְ נּות ּכִ ָהֻאּמָ

ִנין  ְחּתֹוִנים ִלְהיֹות ֻאּמָ ֵני ָאָדם ַהּתַ ְיָקא ּבְ ּוְצִריִכין ּדַ

ַרְך ֶאת עֹוָלמֹו  ָרא ה' ִיְתּבָ י ָלֶזה ּבָ ִלים, ּכִ ן ַהּכֵ ּוְלַתּקֵ

רּור  ִחיַנת ּבֵ ה ּבְ ּזֶ ָבִרים, ׁשֶ ל ַהּדְ נּו ּכָ ֵני ָאָדם ְיַתּקְ ּבְ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי  ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ַעת  ַהּדַ ֵעץ 

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות  ּנַ יָלה ּכַ ּקּון ַהּמִ ִחיַנת ּתִ ה ּבְ ּזֶ ְרּגּום ׁשֶ ּתַ

ִנין א, אֹות ג. ט ב. ֻאּמָ ּפָ ן ִמׁשְ - חֹוׁשֶ

ִמי  ִנְמָצא,  ָפָניו.  ִמּלְ יְראּו  ּיִ ׁשֶ ה  ָעׂשָ ְוָהֱאלִֹהים 

ְלַהֲעלֹות  ָצִריְך  ָלִלי,  ַהּכְ לֹום  ׁשָ יְך  ְלַהְמׁשִ רֹוֶצה  ׁשֶ

ְרָאה  ַהּיִ ְוַעל־ְיֵדי  ְרָאה,  ַלּיִ ַהְינּו  ְרׁשֹו,  ְלׁשָ בֹוד  ַהּכָ

ִית הּוא  לֹום־ּבַ ִית, ְוַעל־ְיֵדי ׁשְ לֹום־ּבַ הּוא זֹוֶכה ִלׁשְ

לֹום  ָ ה הּוא זֹוֶכה ַלּשׁ ִפּלָ ה, ְוַעל־ְיֵדי ּתְ זֹוֶכה ִלְתִפּלָ

סּוִקים ֵאּלּו: "טֹוב  ְך ַעל ּפְ ּיָ ָלִלי. זֹאת ַהּתֹוָרה ׁשַ ַהּכְ

ים קמה, ט(.  ִהּלִ יו" ְוכּו' )ּתְ ל ַמֲעׂשָ ה' ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ

ה',  ֲאִמין ּבַ ּמַ ה, ׁשֶ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ "טֹוב ה' ַלּכֹל" – ֶזה ּבְ

רּוְך־הּוא טֹוב ַלּכֹל – ֵהן ִלְרפּוָאה, ֵהן  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

אי  ַוּדַ ְך, ּבְ ֲאִמין ּכָ ּמַ ׁשֶ ָבִרים. ּכְ ְלַפְרָנָסה, ֵהן ְלָכל ַהּדְ

ִריְך־הּוא,  א־ּבְ ֻקְדׁשָ ַתר  ּבָ לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ר  ִעּקַ ִיְהֶיה 

ֵאין  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ַרּבֹות.  ְחּבּולֹות  ּתַ ַאַחר  ִיְרּדֹף  ְולֹא 

ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך  רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ּבְ ַמֲאִמין 

ִריְך ִלְרפּוָאה,  ּצָ ׁשֶ ל, ּכְ ְחּבּולֹות ַרּבֹות. ְלָמׁשָ ַאַחר ּתַ

ְוִלְפָעִמים  ים,  ַרּבִ ִבים  ֲעׂשָ ַאַחר  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך 

ְמִדיָנתֹו,  ְמָצא ּבִ ּנִ ִריִכים לֹו ֵאיָנם ּבַ ִבים ַהּצְ ֵאּלּו ֲעׂשָ

ֲאָבל  תֹו.  ְלַמּכָ ֵאיָנם טֹוִבים  ְמָצִאים  ַהּנִ ִבים  ְוָהֲעׂשָ

ּכֹות ְלַרּפֹאָתם,  רּוְך־הּוא טֹוב ְלָכל ַהּמַ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

ה'  ּכַ "ִמי  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ ְמָצא  ּנִ ּבַ ְוהּוא 

ְוַעל־ְיֵדי  ד(.  ד,  ָבִרים  )ּדְ ֵאָליו"  ָקְרֵאנּו  ָכל  ּבְ ֱאלֵֹקינּו 

ְוֶזה: "ְוַרֲחָמיו ַעל  ָלִלי.  ַהּכְ לֹום  ָ ַלּשׁ זֹוֶכה  ה  ִפּלָ ַהּתְ

ְך  ֵ ַרְך ִיְתַמּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַרֲחֵמי ַהּשׁ יו", ַהְינּו ׁשֶ ל ַמֲעׂשָ ּכָ

רּוִאים ְיַרֲחמּו ֶאָחד ַעל  רּוִאים, ְוָכל ַהּבְ ל ַהּבְ ַעל ּכָ

"ְוָגר  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יֵניֶהם,  ּבֵ לֹום  ׁשָ ְוִיְהֶיה  ֲחֵברֹו, 

ְולֹא  ָיֵרעּו  ְוכּו', לֹא  ִדי  ּגְ ְוָנֵמר ִעם  ֶבׂש  ּכֶ ְזֵאב ִעם 

לֹום  ׁשָ ִיְהֶיה  י  ּכִ ט(,  ו,  סּוִקים  ּפְ יא,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ִחיתּו"  ַיׁשְ

מֹו  ּכְ יו",  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  "ְוַרֲחָמיו  ְוֶזה:  יֵניֶהם.  ּבֵ

ַהְמַרֵחם  ל  'ּכָ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ת קנא:(,  ּבָ ַמִים' )ׁשַ ָ ִרּיֹות, ְמַרֲחִמין ָעָליו ִמן ַהּשׁ ַעל ַהּבְ

ָבִרים יג,  תּוב: "ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרֲחֶמָך" )ּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה  ִלְתִפּלָ ה  ִיְזּכֶ ֵאיְך  סּוק  ַהּפָ ְמָפֵרׁש  ְך  ְוַאַחר־ּכָ יח(. 

ין  ּבֵ ֲעָצָמיו,  ּבַ לֹום  ׁשָ ְיֵהא  ִית  לֹום־ּבַ ׁשְ ַעל־ְיֵדי   -

ים  ִהּלִ יָך" )ּתְ ל ַמֲעׂשֶ "ל, ְוֶזה: "יֹודּוָך ּכָ ּנַ ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו ּכַ

ּגּוף.  ִחיַנת  ּבְ ה,  ּיָ ֲעׂשִ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  יָך'  'ַמֲעׂשֶ י(.  קמה, 

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  'ֲחִסיֶדיָך',   – ְיָבְרכּוָכה"  "ַוֲחִסיֶדיָך 

ֵלי  תּוב: "ּגֹוֵמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ֶחֶסד" )ִמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶנֶפׁש, ּכְ

לֹום־ ה ִלׁשְ סּוק ֵאיְך ִיְזּכֶ ְך ְמָפֵרׁש ַהּפָ יא, יז(. ְוַאַחר־ּכָ

ַרְך ְלׁשֶֹרׁש  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהּשׁ ֲעֶלה ּכְ ּיַ ִית – ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּבַ

קמה,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוֶזהּו  בּורֹות,  ּגְ ְקָרִאים  ַהּנִ ְרָאה,  ַהּיִ

בֹודֹו  ּכְ ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ  – יֹאֵמרּו"  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  "ּכְ יא(: 

רּו".  ְיַדּבֵ "ּוְגבּוָרְתָך  ם(:  )ׁשָ ְוֶזהּו  ְרׁשֹו,  ְלׁשָ ה  ְוִיְתַעּלֶ

ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִיְרָאה,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ּוְגבּוָרה 

ה  ָעׂשָ "ֶוֱאלִֹקים  נט.(:  ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ָפָניו" – 'ֵאּלּו ְרָעִמים', ּוְכִתיב: "ְוַרַעם  יְראּו ִמּלְ ּיִ ׁשֶ

א. ִסיָמן  בּורָֹתו ִמי ִיְתּבֹוָנן" )ִאּיֹוב כו, יד(: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּגְ

יד, אֹות י-יא.

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ָפָניו.  ִמּלְ יְראּו  ּיִ ׁשֶ ה  ָעׂשָ ְוָהֱאלִֹהים 

י ְצִריִכין ְלִהְתָיֵרא  פּולֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּכִ ִיְראֹות ַהּנְ

לֹא  ִלי  "ה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַבד  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמה'  ַרק 

ְתָיֵרא ֵמֵאיֶזה ָאָדם  ּמִ ים קיח, ו(, ּוְכׁשֶ ִהּלִ ִאיָרא" ְוכּו' )ּתְ

ִחיַנת ִיְראֹות  ה ָרָעה ְוַכּיֹוֵצא, ֶזה ּבְ ל אֹו ֵמַחּיָ מֹוׁשֵ

ִיְרַאת  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ִיְרַאת  ֲחִליף  ּמַ ׁשֶ פּולֹות  ַהּנְ

ְתָיֵרא ֵמה'  ּמִ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ר ָוָדם. ַאְך ֲאִפּלּו ּכְ ׂשָ ּבָ

ְרָאה ִהיא טֹוָבה  ּזֹאת ַהּיִ ֶ הּו ּשׁ ּלֹא ַיֲעִניׁשֵ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ
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ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַמה  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ן  )ַעּיֵ ָהעֶֹנׁש,  ִיְרַאת  הּוא  ר  ִעּקַ ׁשֶ

ין  ַגּנִ ּמְ ׁשֶ ְסָפִרים  ּבִ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ

ִיְרַאת  הּוא  ר  ָהִעּקָ ֱאֶמת  ּבֶ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָהעֶֹנׁש,  ִיְרַאת 

ִיְרַאת  ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְצִריִכין  יִקים  ַצּדִ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ָהעֶֹנׁש, 

"ְוָהֱאלִֹקים  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ם(,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  ָהעֶֹנׁש 

ם  ׁשָ "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָפָניו"  ִמּלְ יְראּו  ּיִ ׁשֶ ה  ָעׂשָ

דֹור  מֹו ּבְ ים ּכְ ה ֳעָנׁשִ ּמָ ֵהִביא ּכַ ה ׁשֶ ָהֱאלִֹקים ָעׂשָ ׁשֶ

יְראּו  ּיִ ָפָניו ׁשֶ יְראּו ִמּלְ ּיִ ּבּול ְוכּו', ׁשֶ ֱאנֹוׁש ְודֹור ַהּמַ

ֶרְך  ּדֶ טֹוָבה  ִיְרָאה  ֲאִפּלּו  ַאְך  ְוכּו'.  ים  ֵמָהֳעָנׁשִ

ְרּכֹו  ּדַ ֶ הּוא ַמה ּשׁ ָבר ְלָהִמיר ּוְלַהֲחִליף ׁשֶ ַעל ּדָ ַהּבַ

ְוַעְצבּות  חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ִליֵדי  ָהָאָדם  ֶאת  ְלָהִביא 

ַרְך  ִיְתּבָ ֵמה'  ְרִחיֵקהּו  ּמַ ׁשֶ ַעד  זֹאת  ִיְרָאה  ֵמֲחַמת 

י  ֵני ָאָדם, ּכִ ה ּבְ ַכּמָ ה ּבְ דּוַע ֶנַגע ַהּזֶ ּיָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ּכַ

ְראֹות ַהּטֹובֹות ְצִריִכין  ֲאִפּלּו ִיְרַאת ָהעֶֹנׁש ְוָכל ַהּיִ

ְבִחיַנת "ִיְרַאת ה'  ל ַרק ְלטֹוָבה ְולֹא ְלָרָעה ּבִ ְלַקּבֵ

ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  כג(,  יט,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ים"  ְלַחּיִ

הּוא ְולֹא ְלִהְתַרֵחק  ל ָמקֹום ׁשֶ ְרָאה ִמּכָ ַעל־ְיֵדי ַהּיִ

ָיבֹוא  ָהעֶֹנׁש  ִיְרַאת  ַעל־ְיֵדי  ְיָקא  ּדַ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ַעל־ ְיָקא  ּדַ ׁשֶ ְרָעָדה,  ּבִ ְוִגילּו  ְבִחיַנת  ּבִ ְמָחה  ְלׂשִ

ַרֲחָמָנא  דֹוִלים  ַהּגְ ים  ֵמֳעָנׁשִ ְוָהְרָעָדה  ְרָאה  ַהּיִ ְיֵדי 

הּוא  ְמָחה ַעל ׁשֶ ְיָקא ָיבֹוא ְלׂשִ ִלְצָלן, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ

יִקים,  ְלַצּדִ ּוְמקָֹרב  ָרֵאל  ִיׂשְ ְכַלל  ּבִ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל 

ים. ְוַגם  ֵצל ֵמֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ֳעָנׁשִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִיּנָ ׁשֶ

ְמָחה, ַעל־ ּשִ ק ּבְ יִקים ְוִיְתַחּזֵ ּדִ כַֹח ַהּצַ ִאם ִיְבַטח ּבְ

ַהּכֹל  ְך  ְוִיְתַהּפֵ טֹוב  ַאֲחִריתֹו  ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ ְיֵדי־ֶזה 

ִלּקּוֵטי  ִלְזֻכּיֹות:  ִכין  ִנְתַהּפְ ֲעוֹונֹות  ְבִחיַנת  ּבִ ְלטֹוָבה 

ת הֹוָדָאה ו, אֹות יב. ְרּכַ ים ב. ּבִ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ָהָי֑ה  ְּכָב֣ר  ְה֖יֹות  ִלֽ ר  ֲאֶׁש֥ ַוֽ ֔הּוא  ְּכָב֣ר  ָהָיה֙  ַמה־ֶּׁשֽ }טו{ 

ף: ׁש ֶאת־ִנְרָּדֽ ים ְיַבֵּק֥ ֱאֹלִה֖ ְוָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָבר ֲהָוה, ּוְליֹום  א ַהא ּכְ סֹוף יֹוַמּיָ ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ּבְ ָאֵתי, ּוַמה ּדַ ָבר הּוא ּדְ ָנא ַהא ּכְ ֲהָוה ִמן ִקְדַמת ּדְ ָמא ּדַ

ָרֵדיף ֵליּה: יָעא ּדְ ִ ַרּשׁ יָנא ִמן ְידֹוִהי ּדְ יָכא ּוִמְסּכֵ ע ַחׁשִּ א, ֲעִתיד ְיָי ְלִמְתּבַ יָנא ַרּבָ ּדִ

"י - - ַרׁשִ

ָלנּו  ְוֵיׁש  ָראּוהּו,  ׁשֶ ֵמֲאֵחִרים  ָמְענּוהּו  ׁשָ אֹו  ּוְרִאינּוהּו  ָעׂשּוי,  הּוא  ָבר  ּכְ ָפֵנינּו,  ִמּלְ ָהָיה  ׁשֶ ַמה  הּוא.  ָבר  ּכְ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה 

ו  ו רֹוֵדף, "ָוֹאַהב ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעׂשָ ף, ֵעׂשָ ִפים. ַיֲעקֹב ִנְרּדָ ְרּדָ ׁש ֶאת ַהּנִ רּוְך־הּוא ְמַבּקֵ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָרִאינּו, ׁשֶ ְלָהִעיד ָעָליו ׁשֶ

ר. ָעִתיד ִלְהיֹות  ַיד ָרָמה: ַוֲאׁשֶ ָרֵאל ָהְלכּו ּבְ ם, ְוִיׂשְ ּיָ ָרֵאל, ִמְצַרִים ָטְבעּו ּבַ ֵנאִתי" )ַמְלָאִכי א, ב-ג(. ִמְצַרִים רֹוְדִפים ֶאת ִיׂשְ ׂשָ

ה ִמּדֹוָתיו  ּנֶ רּוְך־הּוא ְמׁשַ דֹוׁש־ּבָ ַאֲחרֹוָנה, ֵאין ַהּקָ ן ּבָ ִראׁשֹוָנה ּכֵ ר ּבָ ֲאׁשֶ ָבר ָהָיה, ּכַ ּכְ ְגַמת ַמה ׁשֶ ַאֲחרֹוָנה, הּוא ּדֻ עֹוד ּבָ

ר הּוא ָעֵמל, ֲהֵרי  ֲאׁשֶ ה ָהָרָעה ּבַ ל עֹוׂשֶ ף. ִלְפרַֹע ִמן ָהרֹוֵדף. ְלִפיָכְך ַמה ִיְתרֹונֹו ׁשֶ ׁש ֶאת ִנְרּדָ עֹוָלם: ְוָהֱאלִֹהים ְיַבּקֵ ּבָ

ם: ּלֵ ּתַ סֹופֹו ְלִהׁשְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ף.  ְרּדָ ּנִ ֶאת  ׁש  ְיַבּקֵ ָהֱאלִֹקים 

ה  ְמַכּסֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ֹוְנִאים,  ִמּשׂ ִנּצֹול  ר  ַמֲעׂשֵ

ֶאת  ׁש  ְיַבּקֵ "ָהֱאלִֹקים  י  ּכִ ילֹו,  ּוַמּצִ ָידֹו  ּבְ אֹותֹו 

ה  ע' )ִמְדָרׁש ַרּבָ יק רֹוֵדף ֶאת ָהָרׁשָ ף" 'ַוֲאִפּלּו ַצּדִ ְרּדָ ּנִ

יִתיָך" ְוכּו'  ּסִ ִחיַנת: "ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ ה כז(. ְוֶזה ּבְ ָרׁשָ ֶאֹמר ּפָ

ֵצל ָידֹו  ה ָעָליו ּבְ ַרְך ְמַכּסֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְעָיהּו נא, טז( ׁשֶ )ְיׁשַ

ם  ֵ ְלַהּשׁ ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ יק  ַצּדִ ף  ְרּדָ ַהּנִ ּוְכׁשֶ ילֹו,  ּוַמּצִ

הּוא  י  ּכִ ָידֹו,  ּבְ ילֹו  ַמּצִ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ֲאַזי  ַרְך,  ִיְתּבָ

ע,  ָרׁשָ ף  ְרּדָ ַהּנִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָסמּוְך 

י־ ַרְך, ְוַאף־ַעל־ּפִ ם ִיְתּבָ ֵ הּוא ָרחֹוק ֵמַהּשׁ ִנְמָצא ׁשֶ

ׁש" ְוכּו'.  י "ָהֱאלִֹֹקים ְיַבּקֵ ילֹו ּכִ ַרְך ַמּצִ ם ִיְתּבָ ֵ ֵכן ַהּשׁ

יָטּה  ּומֹוׁשִ ָידֹו  יל  ַמְגּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְבָיכֹול  ּכִ ֲאַזי 
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ַרְך:  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ ַאף  ָעָליו,  ה  ּוְמַחּפֶ

א. ִסיָמן רכא. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ִכיַח  ׁשָ ֵאינֹו  ׁשּוט  ּפָ ָאָדם  ף.  ְרּדָ ּנִ ׁש  ְיַבּקֵ ָהֱאלִֹקים 

ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ְלַגְמֵרי  ַזְרעֹו  ְוֶאת  אֹותֹו  ְכִריתּו  ּיַ ׁשֶ

ְוָכְבׁשּו  חּו  ּצְ ּנִ ׁשֶ ַוֲעצּוִמים  דֹוִלים  ּגְ ְמָלִכים  ּבִ ֲאָבל 

ּכֹוס  ְך  ִנְתַהּפֵ ְיָקא  ּדַ ֲעֵליֶהם  ַרּבֹות,  ִמְלָחמֹות 

ְרֵעָלה ְוָכְרתּו אֹוָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְלַגְמֵרי. ְוִאם־ ַהּתַ

חֹוק  ׂשְ יו  ּפִ א  ְיַמּלֵ ָקְדֳקדֹו  ּבְ ֹמַח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ

ַח  ִויַנּצֵ ַח  ַנּצֵ ּיְ ׁשֶ חֹון  ִנּצָ הּוא  ֶזה  ְוִכי  ְצחֹוָנם,  ִמּנִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְלַגְמֵרי  ַזְרעֹו  ִנְכָרת  ִיְהֶיה  ּוְלַבּסֹוף 

ַמְלכּותֹו  ַאר  ִנׁשְ ָהָיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ִלְצָלן?  ַרֲחָמָנא 

ין  ּדִ ן  ִלּתֵ ִיְצָטֵרְך  ַאֲחִרית  ּבָ ֲהלֹא  ה,  ֵהּנָ ַעד  ְלַזְרעֹו 

ַוֲאִפּלּו  ַפְך  ָ ּשׁ ׁשֶ ם  ּדָ ה  ְוִטּפָ ה  ִטּפָ ל  ּכָ ַעל  ּבֹון  ְוֶחׁשְ

ַחס  ֶהְפֵקר  ָהעֹוָלם  ֵאין  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֵמֻאּמֹות 

ֶלָעִתיד  דֹול  ּגָ ט  ּפָ ּוִמׁשְ ין  ּדִ ִיְהֶיה  אי  ּוְבַוּדַ לֹום,  ְוׁשָ

ֶזה  ָהְרגּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ל  ׁשֶ ִמים  ַהּדָ ַעל  ֲאִפּלּו 

ִביל ִנְצחֹון  ׁשְ ּבִ ם  ִחּנָ ּבְ ים  ַרּבִ ִמים  ּדָ ְפכּו  ְוׁשָ ֶאת ֶזה 

רּוְך־הּוא ִלְתּבַֹע  דֹוׁש־ּבָ י ָעִתיד ַהּקָ ֶהם. ּכִ ּלָ ָהַרע ׁשֶ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ד רֹוְכֵביֶהם  ִמּיַ ֶעְלּבֹון סּוִסים  ֲאִפּלּו 

ל  ׁשֶ ִמים  ּדָ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ֶנֶגד  ּכְ ָעַמד  ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָאָדם.  ֵני  ּבְ

ֵמֲחַמת  אֹוָתם  ְוִצֵער  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ּדַ ַפְך  ְוׁשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ

אי ִיְהֶיה ַאֲחִריתֹו  ַוּדַ ּבְ ֵעינֹו ָהָרָעה ְוִנְצחֹונֹו ָהַרע ׁשֶ

ִמים אֹוָתם ָזָכר"  י דֵֹרׁש ּדָ תּוב "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְלַהְכִרית, ּכְ

יִתי"  ָמם לֹא ִנּקֵ יִתי ּדָ ים ט, יג(, ּוְכִתיב "ְוִנּקֵ ִהּלִ ְוכּו' )ּתְ

ל ֶהֶבל  ְצחֹונֹות ׁשֶ ל ַהּנִ ְוכּו' )יֹוֵאל ד, כא(, ּוְכמֹו־ֵכן ּכָ

ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֵאין  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ַעְצָמן,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ׁשֶ ֲאִפּלּו 

ּלֹא  ָלל, ֵמַאַחר ׁשֶ חֹון ּכְ אי ֵאין ֶזה ִנּצָ ַוּדַ ֶאל ָהֱאֶמת ּבְ

ל  ְיַקּבֵ א  ַרּבָ ַאּדְ ח,  ְלַנּצֵ חֹון  ּצָ ַהּנִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַיְצִליַח 

ַנע  ְלִהּכָ ְוִיְצָטֵרְך  ֶזה,  ֵמֲחַמת  דֹוָלה  ּגְ ה  ּובּוׁשָ עֶֹנׁש 

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ּנּו ּבָ ח ִמּמֶ ַתְכִלית ַהַהְכָנָעה ֶנֶגד ַהְמֻנּצָ ּבְ

ף".  ׁש ֶאת ִנְרּדָ י "ָהֱאלִֹקים ְיַבּקֵ א, ּכִ עֹוָלם ַהּבָ אֹו ּבָ

ִמי  ַהְינּו  ּדְ ִנְצִחי,  חֹון  ִנּצָ חֹון הּוא  ּצָ ַהּנִ ר  ִעּקַ ן  ַעל־ּכֵ

ֲאוֹוָתיו ּוִמּדֹוָתיו  ַח ּתַ ַח ֶאת ַעְצמֹו ְלַנּצֵ ּזֹוֶכה ְלַנּצֵ ׁשֶ

ת  ֻקּדַ ִמּנְ ְלָמְנעֹו  ָהרֹוִצים  ל  ּכָ ֶאת  ַח  ּוְלַנּצֵ ָהָרִעים, 

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֵמָאִביו  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּוְלַהְרִחיקֹו  ָהֱאֶמת 

ֱאֶמת,  ּבֶ ַמִים  ָ ַלּשׁ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס 

ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ְהֶיה.  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִמיד  ּתָ ַח  ְמַנּצֵ הּוא 

ֵאיְך  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִסְטָרא  ִביל  ׁשְ ּבִ ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ

ה  ֻעּלָ ּפְ ל  ּכָ י  ּכִ ִמיד.  ּתָ ַח  ְמַנּצֵ הּוא  ִעּמֹו  ְתַנֵהג  ּמִ ׁשֶ

חֹון  ּצָ ַהּנִ ִביל  ׁשְ ּבִ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּוְגדֹוָלה  ה  ְקַטּנָ ּוְתנּוָעה 

ַעד  ְלעֹוְלֵמי  ָלֶנַצח  ֶמת  ַקּיֶ ֶאֶרת  ִנׁשְ ִהיא  ה,  ַהּזֶ

ַח  רּוְך־הּוא ְמַקּפֵ דֹוׁש־ּבָ י ֵאין ַהּקָ ּוְלֶנַצח ְנָצִחים. ּכִ

יָחה ָנָאה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות  ַכר ׂשִ ה ֲאִפּלּו ׂשְ ִרּיָ ל ּבְ ַכר ּכָ ׂשְ

ָרִטיֹות, אֹות ב. ָרכֹות ָהֶרִאָיה ּוְבָרכֹות ּפְ ים ב. ּבְ - אֹוַרח ַחּיִ

ָׁשָּ֣מה  ַהִּמְׁשָּפט֙  ְמ֤קֹום  ַהָּׁשֶ֑מׁש  ַּתַ֣חת  יִתי  ָרִא֖ ְו֥עֹוד  }טז{ 

ַׁשע: ָּמה ָהָרֽ ֶדק ָׁש֥ ַׁשע ּוְמ֥קֹום ַהֶּצ֖ ָהֶר֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָבא  ק ַחּיָ ָאה ְלִמּפַ בּון ְלַזּכָ ן ְיַחְיּ ּמָ ְקָרא ּתַ ָדְיֵני ׁשִ יָנא ּדְ ית ּדִ ָעְלָמא ָהֵדין, ֲאַתר ּבֵ א ּבְ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ְועֹוד ֲחֵזיִתי ּתְ

ָדָרא  ִגין חֹוֵבי  ּבְ יּה,  ּבֵ ַלט  ְלִמׁשְ ָבא  ַחּיָ גּוְבָרא  ַכח  ּתְ ִמׁשְ ן  ּמָ ּתַ אי  ַזּכַ ַבר  ּגְ ן  ּמָ ּתַ ַכח  ּתְ ִמׁשְ ּדְ ַוֲאַתר  ִדיֵניּה,  ּבְ

א: יׁשָ ּבִ

"י - - ַרׁשִ

ְעָיהּו א, כא(  ט" )ְיׁשַ ּפָ ָהְיָתה "ְמֵלֲאִתי ִמׁשְ ַלִים, ׁשֶ ירּוׁשָ ִזית ּבִ ת ַהּגָ ּכַ רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְמקֹום ִלׁשְ ט וגו'. ָרִאיִתי ּבְ ּפָ ׁשְ ְמקֹום ַהּמִ

ֶוְך,  ֵער ַהּתָ ֶדק. ׁשַ ְרָענּוָתם: ְמקֹום ַהּצֶ ּפֹטּו" )ִמיָכה ג, יא( ְוָרִאיִתי ּפֻ ׁשַֹחד ִיׁשְ יָה ּבְ ֱאַמר "ָראׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ע, ּכְ טּו ֶרׁשָ ּפְ ָמה ִיׁשְ ׂשָ

ג(  ִיְרְמָיהּו לט,  )ְרֵאה  ָמג  ַרב  ְרֶאֶצר  ׂשַ ֵנְרַגל  ָסִריס  ַרב  ְרְסִכים  ׂשַ בּו  ָיׁשְ ם  ׁשָ ע.  ָהָרַשׁ ה  ָמּ ָשׁ ֲהָלכֹות.  ִחּתּוְך  ְמקֹום  ָהָיה  ׁשֶ

ם  הּוא ׁשֵ ע. ַטֲעמֹו ְלַמְעָלה, לֹוַמר ׁשֶ ה ָהָרׁשַ ּמָ ַטי ָמֶות: ׁשָ ּפָ ים ּוִמׁשְ ִיּסּוִרים ָקׁשִ ָרֵאל ּבְ ר ְוֵחילֹוָתיו, ְוָדִנין ֶאת ִיׂשְ ּוְנבּוַכְדֶנּצַ



עז

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

י  דֹול, ְוַאף־ַעל־ּפִ ד ָקַמ"ץ ּגָ ְך ְלַנּקֵ סּוק ֶנְהּפַ הּוא סֹוף ּפָ א ְלִפי ׁשֶ ֶסגֹו"ל הֵרי"ׁש, ֶאּלָ ד ּבְ ע, )ְוָהָיה ָראּוי ְלַנּקֵ מֹו ָהָרׁשַ ָבר, ּכְ ּדָ

סּוק(: א ְוסֹוף ּפָ ֶאְתַנְחּתָ ְך ּבְ ְתַהּפֵ ּמִ ִצינּו לֹו עֹוד ׁשֶ ָכל ָמקֹום לֹא ּמָ ּבְ ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ר ַהַהְתָחָלה  ע ְוגֹו'. ִעּקַ ה ָהֶרׁשַ ּמָ ט ׁשָ ּפָ ׁשְ ְמקֹום ַהּמִ

קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִהְתּבֹוְדדּות  ַהְינּו  ט,  ּפָ ׁשְ ִמּמִ הּוא 

ִלין  ּטְ ִנְתּבַ י  ּכִ ְרָאה,  ַהּיִ עֹוָלה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְוכּו', 

פּולֹות ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין ְלַדַעת ּוְלָכל  ְראֹות ַהּנְ ַהּיִ

ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ְגמּו  ּפָ ׁשֶ ן ַעל־ְיֵדי  ְוַעל־ּכֵ ִחינֹות ְוכּו'.  ַהּבְ

ל  ּכָ לּו  ּטְ ְוִנְתּבַ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ַהּבֵ ֶנֱחַרב  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ַמְלכּות  ְרָאה ּבְ ין ְוַהּיִ ׁש ַהּדִ י ִנְתַלּבֵ ִחינֹות ְוכּו', ּכִ ַהּבְ

ְלַהֲחִריבֹו  ְרׁשּות  ָלֶהם  ן  ְוִנּתַ ֶבל  ּבָ ל  ׁשֶ ָעה  ָהְרׁשָ

תּוב, "ְמקֹום  ּכָ ט. ְוֶזה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַגם ַהּמִ ְוַהּכֹל ַעל־ְיֵדי ּפְ

ע  י ָהֶרׁשַ "ל, ּכִ ּנַ ע ְוכּו'" ַהְינּו ּכַ ה ָהֶרׁשַ ּמָ ט ׁשָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָעׂשּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְמקֹום  ּבִ א  ּבָ

ט  ּפָ ׁשְ ׁש ַהּמִ ן ִנְתַלּבֵ ט, ַעל־ּכֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ט ּוָפְגמּו ּבַ ּפָ ִמׁשְ

ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּוִבְמקֹום  ַוֲחֵבָריו  ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ע  ָהָרׁשָ ּבְ

כַֹח  ט, ּבְ ּפָ ׁשְ ְמקֹום ַהּמִ א ּבִ י הּוא ּבָ ע, ּכִ ה ָהֶרׁשַ ּמָ ׁשָ

ָאה  ַהְרׁשָ א ּבְ מֹו ַהּבָ ט ּכְ ּפָ ׁשְ ל ֵמַהּמִ ּבֵ ּקִ ָאה ׁשֶ ְוַהְרׁשָ

ְמקֹום  ּבִ א  ּבָ ן הּוא  ּכֵ ַהּתֹוֵבַע,  ְמקֹום  ּבִ א  ּבָ הּוא  ׁשֶ

ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ּבֹו  ׁש  ִנְתַלּבֵ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ּכִ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָאה ג, אֹות ו. ט א. ּכַֹח ְוַהְרׁשָ ּפָ ן ִמׁשְ ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ע ְוגֹו'. ִקיַמת ֲחצֹות  ה ָהֶרׁשַ ּמָ ט ׁשָ ּפָ ׁשְ ְמקֹום ַהּמִ

ַעל־ְיֵדי  ּה  ְרׁשָ ְלׁשָ ְרָאה  ַהּיִ ַהֲעָלַאת  ִחיַנת  ּבְ ֶזה 

ִוּדּוי ַעל  י קֶֹדם ֲחצֹות אֹוְמִרים  ּכִ ט,  ּפָ ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ

ֹוֵפט ֶאת ַעְצמֹו  ּשׁ ׁשֶ ט  ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ּבְ ַהֲחָטִאים, ֶזה 

ַעל  ִלין  ִמְתַאּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָעָשֹה,  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל 

ט,  ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ִחיַנת ּתִ הּו ּבְ ּזֶ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ

י  ּכִ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַגם  ּפְ הּוא  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ י  ּכִ

ְחַרב  ּנֶ ּוְכׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהָיה  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְמקֹום 

מֹו  ּכְ ע"  ָהֶרׁשַ ה  ּמָ ׁשָ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ "ְמקֹום  ֶנֱאַמר 

ֶרק ד(,  א ּפֶ ְקָרא ַרּבָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַוּיִ ׁשֶ

ִחינֹות ְוכּו',  ל ַהּבְ לּול ִמּכָ ּכָ ׁש ָהָיה  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ י  ּכִ

ִיְרָאה  ַלִים  ְירּוׁשָ ִחיַנת  ּבְ ְרָאה  ַהּיִ ְמקֹום  ם  ׁשָ י  ּכִ

מֹו  ַעת, ּכְ ִחיַנת ּדַ ֶרק נ( ְוַגם הּוא ּבְ ה ּפֶ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ֵלם )ּבְ ׁשָ

ַהְינּו  לג(,  ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ָהָיה  ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַעל־ְיֵדי  ְלַדַעת  ְרָאה  ַהּיִ ַהֲעָלַאת 

ִבין  ָהיּו יֹוׁשְ ִזית ׁשֶ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ׁש ּבְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם ּבְ ׁשָ

ל  ה ְלַבּטֵ ט ְלַמּטָ ּפָ דֹול ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ ין ַהּגָ ית ּדִ ם ּבֵ ׁשָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ם ְמקֹום ַהּתֹוָרה, ּכְ ל ַמְעָלה ְוׁשָ ין ׁשֶ ַהּדִ

יא(:  יז,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  יֹורּוָך"  ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה  י  "ַעל־ּפִ

ין אֹות ג. ִפּלִ ים א. ּתְ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ט  ע ִיְׁשֹּפ֖ י ֶאת־ַהַּצִּדיק֙ ְוֶאת־ָהָ֣רָׁש֔ י ֲאִני֙ ְּבִלִּב֔ }יז{ ָאַמְ֤רִּתֽ

ם: ה ָׁשֽ ֲעֶׂש֖ ַּמֽ ֶפץ ְוַע֥ל ָּכל־ַהֽ ים ִּכי־ֵע֣ת ְלָכל־ֵח֔ ֱאֹלִה֑ ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ן ִמְתֲעֵביד ְלָכל ִעְסָקא, ְוַעל  א, ֲארּום ִעּדָ יָנא ַרּבָ יֹום ּדִ ָבא ְיִדין ְיָי ּבְ ָאה ְוָית ַחּיָ י, ָית ַזּכָ ִלּבִ ֲאַמִרית ֲאָנא ּבְ

ן: ּמָ ָדנּון ּתַ ָעְלָמא ָהֵדין ִיּתְ ֲעַבדּו ּבְ ל עּוָבָדא ּדַ ּכָ

"י - - ַרׁשִ

ב  ְתַעּכֵ ּמִ י ׁשֶ ְזַמן, ְוַאף־ַעל־ּפִ רּוְך־הּוא ְלַאַחר  דֹוׁש־ּבָ י ְוגֹו'. ְלִפיָכְך ֲאִני אֹוֵמר, ֶאת ַהּכֹל ׁשֹוֵפט ַהּקָ ִלּבִ ּבְ י ֲאִני  ָאַמְרּתִ

ל  ּכָ ְוַעל  ָיבֹוא:  ָמַתי  ֵעת  ֵיׁש  ין  ַהּדִ ְוִלְפקּוַדת  ְלֻפְרָענּות  ַאף  ֵחֶפץ,  ְלָכל  ֵיׁש  ָעה  ׁשָ י  ּכִ ְעּתֹו,  ׁשַ ֶאל  ָלבֹא  סֹופֹו  ָבר,  ַהּדָ

ֵפט ָעָליו.  ָ ה ְלִהּשׁ ֲעׂשֶ ן ְזַמן ְלָכל ַהּמַ אֹותֹו ַהֵעת, ִנּתַ ם. ּבְ ה. ׁשָ ֻקּדָ בֹוא ֵעת ַהּפְ ֻטהּו ּבְ ּפְ ם ִיׁשְ ה ָהָאָדם, ׁשָ ָעׂשָ ה. ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ָרנֹות ֶחְשּבֹון[: ָבִרים, ּוֵבין ַהּגְ ְדָרה – ּדְ ֶפַתח ַהּגִ ָנא' ]ּבְ ּבְ ֵרי חּוׁשְ 'ֲאִבי חּוְטֵרי ִמיֵלי, ְוָאִבי ּדָ
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ם  ם ְלָבָר֖ ָאָד֔ י ַעל־ִּדְבַרת֙ ְּבֵנ֣י ָהֽ י ֲאִני֙ ְּבִלִּב֔ }יח{ ָאַמְ֤רִּתֽ

ם: ָּמה ָלֶהֽ ה ֵה֖ ים ְוִלְר֕אֹות ְׁשֶהם־ְּבֵהָמ֥ ֱאֹלִה֑ ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִגין ְלַנּסֹוֵאיהֹון, ּוְבִגין  ין, ּבְ יׁשִ ין ּוַמְרִעין ּבִ ׁשִ ֵייתֹון ֲעֵליהֹון ַמְכּתָ א ּדְ ֵני ֱאָנׁשָ י, ַעל ֵעיַסק ּבְ ִלּבִ ֲאַמִרית ֲאָנא ּבְ

ְבִעיָרא ָלא  ּכִ א ְדִאינּון  יַעּיָ ִ ְוַרּשׁ סֹון,  ְוִיּתַ ֵביק ְלהֹון  ּתְ ִיׁשְ א  ְתיּוְבּתָ ּבִ ְיִבין  ּתָ ְלִמְחֵזי ִאין  ְיָי,  ְלִמְבַחְנהֹון ֲעַבד 

א ְלהֹון: הֹון ְלַאְבָאׁשָ ן ִאּנּון ִמּתֹוְכִחין ּבְ ִגין ּכֵ ְיִבין, ּבְ ּתָ

"י - - ַרׁשִ

ים  ְקַטּנִ נּות ּבִ ָרָרה ְוַרּבָ אּות, ִלְנהֹג ׂשְ ת ּגֵ ָאֲחזּו ָלֶהם ִמּדַ ֵני ָהָאָדם. ׁשֶ ְבַרת ּבְ ל זֹאת: ַעל ּדִ ְראֹוִתי ּכָ י. ּבִ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ ָאַמְרּתִ

ֵהָמה  ָלִכים ּבְ ִרים ְוַהּמְ ֵהם ְוַאף ַהּשָׂ לּום, ּוְלַהְראֹוָתם ׁשֶ ָרָרָתם ּכְ ֵאין ׂשְ ֶ רּוְך־הּוא, ְלהֹוִדיָעם ּשׁ דֹוׁש־ּבָ ֵמֶהם: ְלָבָרם. ַהּקָ

ה ְלַעְצָמם: ה ֵהּמָ ֵהָמה ְוַחּיָ ָאר ּבְ ׁשְ ה ָלֶהם. ּכִ ֵהּמָ

ה  ּוִמְקֶר֤ ה  ַהְּבֵהָמ֗ ּוִמְקֶר֣ה  ם  ָאָד֜ ֵני־ָהֽ ֽבְ ה  ִמְקֶר֨ ִּכי֩  }יט{ 

ל  ַלֹּכ֑ ד  ֶאָח֖ ְו֥רּוַח  ה  ֶז֔ ֣מֹות  ֵּכ֣ן  ֶזה֙  ְּכ֥מֹות  ם  ָלֶה֔ ֶאָחד֙ 
ֶבל: ל ָהֽ י ַהֹּכ֖ ִין ִּכ֥ ם ִמן־ַהְּבֵהָמה֙ ָא֔ ר ָהָאָד֤ ּומֹוַת֨

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִעיָרא  ּבְ ְתמּות  ּדִ ָמא  ְוֵהיּכְ הֹון,  ְלכּוּלְ ַחד  ִאְרעֹון  ְמָסֲאָבא,  ִעיָרא  ּבְ ְוִאְרעֹון  ָבא  ַחּיָ א  ֱאָנׁשָ ִאְרעֹון  ֲארּום 

ָדן ְלָכל ְגָון,  א ִאּתְ ֲחּדָ ְרֵויהֹון ּכַ ַמת רּוַח ּתַ א ֳקָדם מֹוֵתיּה, ְוִנׁשְ ְתיּוְבּתָ ֵייב ּבִ ָלא ּתָ ין ּדְ ן ְימּות ּדֵ ְמָסֲאָבא ּכֵ

ית ְקבּוְרָתא, ֲארּום ּכָֹלא ֲהְבלּו: ְרֵויהֹון, ֱאָלֵהין ּבֵ ין ּתַ ִעיָרא ְמָסֲאָבא ִמָדַעם ּבֵ ָבא ִמן ּבְ ָארּות גּוְבָרא ַחּיָ ּוׁשְ

"י - - ַרׁשִ

רּוְך־הּוא ִמְקֶרה ּוֶפַגע ִלְבֵני ָאָדם, ְוֵיׁש ִמְקֶרה ּוֶפַגע  דֹוׁש־ּבָ ר ָנַתן ַהּקָ ָבר ֲאׁשֶ י ִמְקֶרה ְבֵני ָהָאָדם ְוגֹו'. הּוא ָטַעם ַהּדָ ּכִ

ְוִיְתרֹונֹו  ָאִין.  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  ָהָאָדם  ּומֹוַתר  ֵמת:  ֶזה  ְך  ּכָ ֵמת  ה  ּזֶ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ י  ּכִ ָנַתן,  ֵניֶהם  ִלׁשְ ֶאָחד.  ּוִמְקֶרה  ִלְבֵהָמה. 

ְך ִלְהיֹות ָהֶבל ָלׁשּוב ֶאל ֶהָעָפר: י ַהּכֹל. ֶנְהּפַ ת. ּכִ ּמֵ ֶ ֵהָמה ֵאינֹו ִנְרָאה ִמּשׁ ל ָאָדם יֹוֵתר ִמן ַהּבְ ְוַהְצָלָחתֹו ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֵהָמה ָאִין.  ְורּוַח ֶאָחד ַלּכֹל ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהּבְ

ִחיַנת ָאָדם ּוְבֵהָמה  ָרֵאל ְועֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ֵהם ּבְ ִיׂשְ

ם ְקרּוִיין ָאָדם ְוֵאין ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  י ַאּתֶ דּוַע, ּכִ ּיָ ּכַ

י  ּכִ ָאִין  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  ָהָאָדם  "ּומֹוַתר  ָאָדם  ְקרּוִיין 

הּוא  ִחיַנת ֶהֶבל, ׁשֶ ם ֵיׁש ָלֶהם ּבְ ּלָ י ּכֻ ַהּכֹל ָהֶבל", ּכִ

ים ַעל־ְיֵדי  ַכת ָהרּוַח ַחּיִ ל ַהְמׁשָ ה ׁשֶ ִחיַנת ֶהֶבל ּפֶ ּבְ

ָעְלָמא,  ּדְ אּוִמין  ם  ּגַ י  ּכִ רֹון  ַהִחּסָ ִלים  ְלַהׁשְ ֲאָנָחה 

ִחיַנת  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָלֶהם  ֵיׁש  ֵהָמה,  ּבְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

"ִמי  ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ ה  ּפֶ ֶהֶבל  הּוא  ׁשֶ ָהרּוַח,  ֲאִריַכת 

ְורּוַח  ְלָמְעָלה  ִהיא  ָהעָֹלה  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ רּוַח  יֹוֵדַע 

ה ָלָאֶרץ" )קֶֹהֶלת ג, כא(,  ֵהָמה ַהּיֶֹרֶדת ִהיא ְלַמּטָ ַהּבְ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ִחיַנת ֲאִריַכת ָהרּוַח ׁשֶ י רּוַח ָהָאָדם, ּבְ ּכִ

ל  ה, עֹוָלה ְלַמְעָלה ּוְמַקּבֵ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ הּוא רּוַח ַחּיִ ׁשֶ

ים. ְורּוַח  ה ֵמֵחי ַהַחּיִ ָ ֻדּשׁ ים ִמן ַהּקְ יְך רּוַח ַחּיִ ּוַמְמׁשִ

ל  ׁשֶ ָהרּוַח  ֲאִריַכת  י  ּכִ ה,  ְלַמּטָ ַהּיֶֹרֶדת  ֵהָמה  ַהּבְ

ִהיא  ּכֹוָכִבים,  ָהעֹוְבֵדי  ָהֻאּמֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהָמה,  ַהּבְ
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ִחּיּות,  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  י  ּכִ ָלָאֶרץ,  ה  ְלַמּטָ יֹוֶרֶדת 

י רּוָחם ִהיא רּוַח  ים ְקרּוִיים ֵמִתים, ּכִ ַחּיִ י ֵהם ּבַ ּכִ

ה  ָעה ַקּלָ ָעתֹו ְלִפי ׁשָ ׁשְ ּבִ דֹול  ּגָ הּוא ַרק  ְסָעָרה, ׁשֶ

 - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ְוכּו':  ָמֵתּה  ְוִנׁשְ ּגּוֵפּה  ַמְסַער  ּוְלסֹוף 

ַסח ג, אֹות י. ים ג. ּפֶ אֹוַרח ַחּיִ

ֵהם  ָהעֹופֹות  ָאִין.  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  ָהָאָדם  ּומֹוַתר 

ִגים ִנְבְראּו ִמן  י ַהּדָ ִגים ּוְבֵהמֹות, ּכִ ן ּדָ ִעים ּבֵ ְמֻמּצָ

ְטעּוִנין  ֵאּלּו  ן  ְוַעל־ּכֵ ֶהָעָפר.  ִמן  ֵהמֹות  ְוַהּבְ ִים  ַהּמַ

ְועֹופֹות  ָלל.  ּכְ ִחיָטה  ׁשְ ְטעּוִנין  ֵאין  ְוֵאּלּו  ִחיָטה  ׁשְ

ִעים  ְמֻמּצָ ֵהם  ְוָעָפר,  ִים  ִמּמַ ָהֶרֶקק,  ִמן  ְבְראּו  ּנִ ׁשֶ

י ָהעֹופֹות  ִסיָמן ֶאָחד. ּכִ ִרין ּבְ ן ִנְכׁשָ יֵניֶהם, ְוַעל־ּכֵ ּבֵ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ֶדר ָאָדם, ׁשֶ ין ּגֶ ָנַפִים ְוֵהם ּבֵ ֲעֵלי ּכְ ֵהם ּבַ

ֵהִמּיּות,  ּבְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֵהָמה,  ּבְ ֶדר  ּגֶ ּוֵבין  ַעת,  ּדַ

ִמן  ָהָאָדם  "מֹוָתר  י  ּכִ ֻאּמֹות.  ְבִעים  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ

י  ּכִ ַעת,  ּדַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ הּוא  ֵהָמה",  ַהּבְ

יו  תּוב, "ִמּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ דּוַע, ּכְ ּיָ ּכַ ַעת  ּדַ ּבַ לּוי  ּבּור ּתָ ַהּדִ

ּבּור  ֵהָמה ֵאין ָלּה ּדִ ֵלי ב, ו(. ְוַהּבְ ַעת ּוְתבּוָנה" )ִמׁשְ ּדַ

י רּוַח  יֵניֶהם, ּכִ ע ּבֵ ִחיַנת ְמֻמּצָ ְוֵדָעה. ְוָהעֹוף הּוא ּבְ

ָלעּוף  ּכַֹח  ָלֶהם  ֵיׁש  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַכְנֵפיֶהם,  ּבְ ׁשֶ

ּבּור: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ִחיַנת רּוַח ַהּדִ ְוִלְפרַֹח הּוא ּבְ

ם ִמן ָהַעִין ב, אֹות ח. ְתַעּלֵ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ֵדָעה א. ּבָ

ִמיֵני  ֵני  ׁשְ ֵיׁש  ָאִין.  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  ָהָאָדם  ּומֹוַתר 

אֹוֵכל  ׁשֶ ָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו,  ּדְ ֲהִמּיּות.  ַהּבַ ֲאִכיַלת 

ַמֲאַכל  הּוא  ֲאָכל  ְוַהּמַ ְבֵהָמה,  ּכִ דֹוָלה  ּגְ ַתֲאָוה  ּבְ

ֲאָכל  ַהּמַ ֲאָבל  ָאָדם  ּכְ אֹוֵכל  ׁשֶ ָאָדם  ְוֵיׁש  ָאָדם, 

ְררּו  יצֹוצֹות לֹא ִנְתּבָ ַהּנִ ַהְינּו ׁשֶ ֵאינֹו ַמֲאַכל ָאָדם, ּדְ

ֵהָמה.  ּבְ א הּוא ַמֲאַכל  ָראּוי ְלָאָדם, ֶאּלָ ׁשֶ ְך  ל־ּכָ ּכָ

ֹחִלי  ִליֵדי  א  ּבָ ָהֵאּלּו  ֲאָכִלים  ַהּמַ ֵני  ְ ִמּשׁ ְוָהאֹוֵכל 

נּו"  ְבּתָ ֱאנֹוׁש ְלרֹאׁשֵ תּוב: "ִהְרּכַ ּכָ ַחת. ְוֶזה ׁשֶ ּדַ ַהּקַ

ַמְדֵרָגה  ּבְ ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ יב(,  סו,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו' 

ֵני  ְ ִמּשׁ אֹוְכִלים  ָאנּו  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ דֹול  ּגָ ָאָדם  ׁשֶ ה  ְקַטּנָ

ִים" ְוכּו'  ּוַבּמַ ֵאׁש  ּבָ אנּו  "ל, ֲאַזי: "ּבָ ֲאָכִלים ַהּנַ ַהּמַ

ַחת. ַוֲאִפּלּו ָהרֹוְפִאים  ַהְינּו ַקּדַ ם(, ַהְינּו ַקר ְוַחם, ּדְ ָ )ּשׁ

א ִמן ַמֲאָכל יֹוֵתר.  ַחת ּבָ ּדַ ּקַ ְך, ׁשֶ ן ּכָ ם־ּכֵ אֹוְמִרים ּגַ

ָאָדם  ׁשֶ י ּכְ ְך. ּכִ ן ּכָ ם־ּכֵ ִמּיּות, ּוְברּוָחִנּיּות ּגַ ַגׁשְ ְוֶזה ּבְ

ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבֹו  ֵיׁש  ֲאַזי  ַעת,  ּדַ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא 

ַעת, ֲאַזי  ִחיַנת ּדַ לֹום ִמּבְ ּנֹוֵפל ַחס ְוׁשָ ה. ּוְכׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

אֹוֵכל  ָאָדם  ּוְכׁשֶ פּוָלה.  ַהּנְ ְוִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  נֹוֵפל 

ִחיַנת  ִמּבְ "ל הּוא נֹוֵפל  ַהּנַ ֲאָכִלים  ַהּמַ ֵני  ְ ִמּשׁ ֶאָחד 

ֵהָמה ָאִין", ַהְינּו  י: "מֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהּבְ ּכִ ַעת.  ּדַ

ֵצא"  ּמָ ּתִ ֵמַאִין  "ַהָחְכָמה  ִחיַנת:  ּבְ ַעת,  ּדַ ִחיַנת  ּבְ

ֵאּלּו  ּכָ ַמֲאָכִלים  אֹוֵכל  ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  יב(.  כח,  )ִאּיֹוב  ְוכּו' 

ְונֹוֵפל  ַעת  ּדַ ִחיַנת  ִמּבְ ְונֹוֵפל  ֵהָמה,  ּבְ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ְבּתָ  "ִהְרּכַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  פּוָלה.  ַהּנְ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבָ

ֵאׁש  ּבָ אנּו  "ּבָ ֲאַזי:  "ל,  ּנַ ּכַ ַהְינּו  נּו",  ְלרֹאׁשֵ ֱאנֹוׁש 

יחֹות  ׂשִ פּוָלה:  ַהּנְ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבָ ַהְינּו  ּדְ ִים",  ּוַבּמַ

ָהַר"ן, קמג.

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָאִין.  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  ָהָאָדם  ּומֹוַתר 

ֵדי ְלַהְכִניַע רּוַח  ּפּור ּכְ יֹום ּכִ ין ּבְ ְתַעּנִ ּמִ ֲעִנית ׁשֶ ַהּתַ

י ַעל־ְיֵדי  ִרית, ּכִ ַגם ַהּבְ ִחיַנת ּפְ הּוא ּבְ ֲהִמּיּות ׁשֶ ַהּבַ

ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהִמּיּות,  ַהּבַ רּוַח  ַמְכִניִעין  ֲעִנית  ַהּתַ

ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ה'"  ְרׁשּו  "ּדִ ַמֲאַמר  ּבְ נּו  ַרּבֵ

ח  ּקַ 'ַוּיִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם,  ִלְבִחיַנת  זֹוִכין  ְוָאז  לז( 

יֵלּה  ּדִ ְיסֹוִדין  ע  ֵלּה ֵמַאְרּבַ ָנִטיל  ֶאת ָהָאָדם. ְמָאן 

ָהָאָדם.  ֶאת  ח  ּקַ ]ַוּיִ יְלהֹון'  ּדִ ֲאָוה  ִמּתַ ֵלּה  ַאְפִריׁש  ּדְ

ּלֹו ְוִהְפִריׁש אֹותֹו  ע ְיסֹודֹות ׁשֶ ֵמֵהיָכן ָלַקח אֹותֹו, ֵמַאְרּבַ

ָאנּו  ן  ְוַעל־ּכֵ כז(.  ף  ּדַ ית  ֵראׁשִ ּבְ )זַֹהר  ֶהם[  ּלָ ׁשֶ ֲאָוה  ֵמַהּתַ

ֵדי  ּכְ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ִמּכָ ּפּור  ּכִ יֹום  ּבְ ַעְצֵמנּו  ין  ּפֹוְרׁשִ

ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ הּוא  ׁשֶ ֲהִמּיּות  ַהּבַ רּוַח  ְלַהְכִניַע 

ֵדי ִלְזּכֹות ִלְבִחיַנת  ֲאוֹות ּכְ ל ַהּתַ ָלִלּיּות ּכָ הּוא ּכְ ׁשֶ

ם ָאָדם לֹא ִנְקָרא  י ׁשֵ ַעת, ּכִ ִחיַנת ּדַ הּוא ּבְ ָאָדם, ׁשֶ

ֵהָמה"  י ֶזה "מֹוָתר ָהָאָדם ִמן ַהּבְ ַעת. ּכִ ר ּדַ א ַהּבַ ֶאּלָ

ּזֹוִכין ַעל־ ִרית ׁשֶ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ ַעת ּבְ ְוַעל־ְיֵדי ַהּדַ

"ל:  ּנַ ֲעִנית, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמָחִלין ָהֲעוֹונֹות ּכַ ְיֵדי ַהּתַ

ּפּוִרים א, אֹות ד. ים ג. יֹום ַהּכִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ



פ

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ר  ָעָפ֔ ל הֹוֵלְ֖ך ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֑ד ַהֹּכל֙ ָהָי֣ה ִמן־ֶהֽ }כ{ ַהֹּכ֥

ר: ָעָפֽ ב ֶאל־ֶהֽ ל ָׁש֥ ְוַהֹּכ֖
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ב ְלַעְפָרא: הֹון ֲעִתיִדין ְלִמּתָ ִריאּו ִמן ַעְפָרא, ְוַכד ְימּותּון ּכּוּלְ ְיֵרי ַאְרָעא ִאְתּבְ ל ּדָ ּכָֹלא ָאְזִלין ַלֲאַתר ַחד, ּכָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְלכּות  ַהּמַ ּלּות  ִהְתּגַ ר  ִעּקַ ֶהָעָפר.  ִמן  ָהָיה  ַהּכֹל 

ַרְך הֹוִציא  הּוא ִיְתּבָ ׁשּות ַעל־ְיֵדי ׁשֶ הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּיֵ

ׁשּות הּוא ָהָאֶרץ  ר ַהּיֵ ֶאת עֹוָלמֹו ֵמַאִין ְלֵיׁש. ְוִעּקַ

ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל  ׁשּות  ְוַהּיֵ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ

ָאַמר קֶֹהֶלת "ַהּכֹל ָהָיה ִמן  מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ּנָ יֹוְצִאין ִמּמֶ

ט א. ַמְצָרנּות ב, אֹות ב. ּפָ ן ִמׁשְ ֶהָעָפר ְוכּו'": ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ִמן  ָהָיה  ַהּכֹל  ֶאָחד  ָמקֹום  ֶאל  הֹוֵלְך  ַהּכֹל 

ִחיַנת  ּבְ ָעָפר הּוא  ֶהָעָפר.  ב ֶאל  ׁשָ ְוַהּכֹל  ֶהָעָפר 

י "ַהּכֹל ָהָיה ִמן  ָבר, ּכִ ל ּדָ ל ּכָ ַהַהְתָחָלה ְוַהּסֹוף ׁשֶ

ָחָלה ְוַהּסֹוף  ב ֶאל ֶהָעָפר". ּוְבַהַהּתְ ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ׁשָ

י  עֹוָלם ַאף־ַעל־ּפִ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ י ּכָ ַהּכֹל ֶאָחד, ּכִ

ַמְרִאיתֹו ְוַטֲעמֹו  ה ֵמֲחֵברֹו ְמֹאד ּבְ ּנֶ ל ֶאָחד ְמׁשֻ ּכָ ׁשֶ

ית ְוַתְכִלית  ֵראׁשִ י־ֵכן ּבְ ְוֵריחֹו ְוַתְבִניתֹו, ַאף־ַעל־ּפִ

ֶהָחָדׁש  ָהא"ב  ֵסֶפר  ּבְ ְמבָֹאר  )ּכַ ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ּבְ ַאְחדּות  ּבְ ֵהם 

ית ּוְבַתְכִלית  ֵראׁשִ י ּבְ ם ּכִ ַעת ִסיָמן א(, ְמבָֹאר ׁשָ אֹות ּדַ ּבְ

ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ הּוא  ׁשֶ ּוְכמֹו  ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ּבְ ַאְחדּות  ּבְ ֵהם 

ל  לּוָתם ׁשֶ ְלׁשְ ּתַ ית ִהׁשְ ֵראׁשִ ּבְ רּוָחִנּיּות ׁשֶ ָהֶעְליֹון ּבָ

ם  ָ ִמּשׁ כּו  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ם  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ

ֵלל  ם ַלֲחזֹר ּוְלִהּכָ ּלָ ִריִכין ּכֻ ּצְ ּוְבַתְכִליָתם ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

"ל.  ּנַ ל ּכַ ִלי ֶהְבּדֵ ַאְחדּות ֶאָחד ּבְ ם ּבְ ּלָ ם ּכֻ ָ ּשׁ ם, ׁשֶ ׁשָ

ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ ה ּבַ עֹוָלם ַהּזֶ ְגָמתֹו ּבָ ַרְך ּדֻ ָרא ה' ִיְתּבָ ן ּבָ ּכֵ

ִמיּות  ׁשְ ְכִלית ַהּגַ הּוא ּתַ ה ׁשֶ ִמי ַהּזֶ ׁשְ ְוהּוא ֶהָעָפר ַהּגַ

ֲעִשֹים  ְוַהּנַ ְוַהּנֹוָצִרים  ְבָרִאים  ְוַהּנִ ַהֶנֱאָצִלים  ל  ִמּכָ

ִחיַנת סֹוף ַמֲעֶשֹה, ְוסֹוף ַמֲעֶשֹה  עֹוָלם, ְוהּוא ּבְ ּבָ ׁשֶ

ָבה  ֲחׁשָ ת ַהּמַ ְתִחּלַ ּבִ מֹו ׁשֶ ה, ַהְינּו ּכְ ִחּלָ ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ּבְ

ל  ׁשֶ ְוַהּסֹוף  ְכִלית  ְוַהּתַ ֶֹרׁש  ְוַהּשׁ ַהַהְתָחָלה  הּוא  ׁשֶ

ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ּבְ ַאְחדּות  ּבְ ַהּכֹל  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ

"ל,  ּנַ הּוא ֶהָעָפר ּכַ ֲעֶשֹה ׁשֶ סֹוף ַהּמַ מֹו־ֵכן ּבְ "ל. ּכְ ּנַ ּכַ

ם  ְוׁשָ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְכִלית  ְוַהּתַ ית  ָהֵראׁשִ ם  ׁשָ

ית  ָהֵראׁשִ ֶהָעָפר הּוא  י  ּכִ ל,  ֶהְבּדֵ ִלי  ּבְ ֶאָחד  ַהּכֹל 

ִמן  ָהָיה  "ַהּכֹל  י  ּכִ ָבִרים,  ַהּדְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְכִלית  ְוַהּתַ

ל  ּכָ ֶהָעָפר  ּבְ ם  ְוׁשָ ֶהָעָפר"  ֶאל  ב  ׁשָ ְוַהּכֹל  ֶהָעָפר 

ַעְצמֹו  ֶהָעָפר ּבְ י ּבְ ל, ּכִ ִלי ֶהְבּדֵ ַאְחדּות ּבְ ָבִרים ּבְ ַהּדְ

ַאַחת  מּות  ּדְ לֹו  ֵיׁש  ֶהָעָפר  י  ּכִ ּנּוי,  ׁשִ ׁשּום  ֵאין 

ְוַאף־ַעל־ ֶזה,  ּוְבָמקֹום  ֶזה  ָמקֹום  ּבְ ֶאָחד  ְוַטַעם 

עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ים  ּנִ ְמׁשֻ ָבִרים  ּדְ ּנּו  ִמּמֶ י־ֵכן צֹוְמִחים  ּפִ

כֹות ְוָכל ִמיֵני  רֹות ׁשֹונֹות, ְוָכל ִמיֵני ַמּתָ רֹות ִמּפֵ ּפֵ

ֲעֵלי ַחי ּוְבֵני ָאָדם ְלִמיֵניֶהם ְוכּו' ְוכּו', ַהּכֹל ָהָיה  ּבַ

ית  ָהֵראׁשִ הּוא  ֶהָעָפר  ׁשֶ ִנְמָצא,  ְוכּו'.  ֶהָעָפר  ִמן 

ִלי  ם ַהּכֹל ֶאָחד ּבְ ָ ּשׁ ָבִרים, ׁשֶ ל ַהּדְ ל ּכָ ְכִלית ׁשֶ ְוַהּתַ

ה ְטהֹוָרה  ֵהָמה ְוַחּיָ ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ִסיָמֵני ּבְ ֶהְבּדֵ

ד, אֹות כג.

ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר 

ְוגֹו'. ְוֶזהּו: "ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַהּכֹל ָהָיה 

הּוא  ׁשֶ ְיָקא  ּדַ ֶאָחד'  ָמקֹום  'ֶאל  ְוכּו'"  ֶהָעָפר  ִמן 

ַעְצמֹו  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְכִלית  ְוַהּתַ ית  ָהֵראׁשִ

ב ֶאל  ִחיַנת "ַהּכֹל ָהָיה ְוכּו' ְוַהּכֹל ׁשָ ִחיַנת ָעָפר, ּבְ ּבְ

ל  ֲהָמא ׁשֶ ה ַהּזֻ ן ֶהָעָפר ְמַכּלֶ "ל. ְוַעל־ּכֵ ֶהָעָפר" ְוַכּנַ

ע  ׁשַ ַהּפֶ ה  ְלַכּלֶ ם  ְלׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ִבים  ָ ּשׁ ׁשֶ ָבִרים,  ַהּדְ ל  ּכָ

ֶקר  ֶ ַהּשׁ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ם  ָ ִמּשׁ י  ּכִ את,  ַחּטָ ּוְלָהֵתם 

ַעְצמֹו  ּבְ ם  ְוׁשָ ְוכּו'.  ְמָאה  ְוַהּטֻ ָהַרע  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ

ם חֹוֵזר ֶאל ָהַאְחדּות  י ׁשָ ל, ּכִ ּטֵ ֶקר ְוִנְתּבַ ֶ ִנְכֶלה ַהּשׁ

מֹו  ּכְ ֶאָחד  הּוא  ֱאֶמת  י  ּכִ ֱאֶמת,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ָאַמר  ַהּתֹוָרה  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ

ֵהָמה  "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ִסיָמֵני ּבְ א. ִסיָמן נא( ְוַכּנַ ַקּמָ

ה ְטהֹוָרה ד, אֹות כט. ְוַחּיָ



פא

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִמי  ֶהָעָפר.  ֶאל  ב  ׁשָ ְוַהּכֹל  ֶהָעָפר  ִמן  ָהָיה  ַהּכֹל 

ַתְכִלית  ׁש ֶאת ַעְצמֹו ּבְ יו ּוְלַקּדֵ ָכה ְלֵהיִטיב ַמֲעׂשָ ּזָ ׁשֶ

ַתְכִלית  ּבְ יו  ַחּיָ ּבְ ּגּופֹו  ֶאת  ל  ּטֵ ּבִ ׁשֶ ַעד  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ

ִמיָתתֹו  ּבְ ֶכף  ּתֵ זֹוֶכה  הּוא  נּו,  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ְבִחיַנת  ּבִ

ּלֹו  ּכֻ ֵלל  ְוִיּכָ ה'  ַעל  ג  ּוְלִהְתַעּנֵ סֹוף  ֵאין  ּבָ ֵלל  ְלִהּכָ

ְך  ל־ּכָ ׁש ַעְצמֹו ּכָ ּלֹא ִקּדֵ ֵרי לֹו, ֲאָבל ִמי ׁשֶ ם ַאׁשְ ׁשָ

הּוא  ַהּגּוף,  ל  ׁשֶ ֲהָמה  ַהּזֻ ֲאִחיַזת  ֲעַדִין  ּבֹו  ָאר  ְוִנׁשְ

ּסֹוֵבל  ֶ ּשׁ ַמה  ם  ׁשָ ְוִלְסּבֹל  ָעָפר  ּבֶ ּלֹות  ְלִהְתּבַ ָצִריְך 

ְהֶיה  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ִנְכָלל  ִיְהֶיה  ְוָאז  ְלַגְמֵרי.  ְך  ּכֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ ַעד 

ל ֶאָחד  ֵלל. ְוֵכן ּכָ ִריְך ְלִהּכָ ּצָ ָמקֹום ׁשֶ ּנּו ּבְ ִנְכָלל ִמּמֶ

ַרח  ּטָ י ִמי ׁשֶ תֹו, ּכִ ָ ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ְלִפי ֲעבֹוָדתֹו ּוְקֻדּשׁ

ַלֲחזֹר  ְצִריִכין  ַהּכֹל  ן  ְוַעל־ּכֵ ְוכּו'.  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ

ֶהָעָפר  ִמן  ָהָיה  "ַהּכֹל  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶהָעָפר,  ֶאל 

ָעָפר ִנְבָחן ְוִנְצָרף  ם ּבֶ י ׁשָ ב ֶאל ֶהָעָפר". ּכִ ְוַהּכֹל ׁשָ

ִחינֹות,  ּבְ י  ּתֵ ְ ִמּשׁ לּול  ּכָ ָעָפר  י  ּכִ ֶאָחד,  ל  ּכָ ְך  ּכֵ ְוִנְזּדַ

מֹו  ּכְ ַאִין.  ִחיַנת  ּבְ ְפלּות,  ְוׁשִ ֲעָנָוה  ִחיַנת  ּבְ י הּוא  ּכִ

ית יח, כז(. ּוְכמֹו  ֵראׁשִ )ּבְ ָוֵאֶפר"  ָעָפר  "ְוָאנִֹכי  תּוב,  ּכָ ׁשֶ

ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ִמי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ׁשּות  ְכִלית ַהּיֵ יו. ְוַגם ָעָפר הּוא ּתַ ַחּיָ ֵכן ֶלָעָפר ּבְ ׁשָ

לּוִלים  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ְיסֹודֹות  ָעה  ָהַאְרּבָ ְוָכל  ִמּיּות  ׁשְ ְוַהּגַ

ל ּכּוָלם[  ִלי ׁשֶ הּו' ]ָעָפר ּכְ ֻכּלְ י 'ָעָפר ָמאָנא ּדְ ָעָפר, ּכִ ּבֶ

ִביל ֶזה ָעָפר  ׁשְ ּקּון ע קכ(. ְוָהָאָדם ִנְבָרא ּבִ ּקּוֵני זַֹהר ּתִ )ּתִ

ִחיַנת  ֵלל ִמּבְ ה ַלֲעלֹות ּוְלִהּכָ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִמן ָהֲאָדָמה ּכְ

ּטּול  ּבִ ִלְבִחיַנת  ׁשּות  ְוַהּיֵ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ְכִלית  ּתַ ָעָפר 

ׁש ּוְלַטֵהר ֶאת  ה ְלַקּדֵ ְזּכֶ ּיִ ֶאל ָהֵאין סֹוף ַעל־ְיֵדי ׁשֶ

ים  ּטּול ְוָיׂשִ ַתְכִלית ַהּבִ בֹוא ַלֲעָנָוה ּבְ ּיָ ַעְצמֹו ַעד ׁשֶ

ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ טּות  ְ ּשׁ ְלִהְתּפַ ה  ִיְזּכֶ ְוָאז  ָעָפר,  ּכְ ַעְצמֹו 

אֹור  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ד  ִמּיָ מֹותֹו  ּבְ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  יו  ַחּיָ ּבְ ם  ּגַ

ָעָפר ִיְהֶיה  ר ּבֶ ְהֶיה ִנְקּבָ ּיִ ׁשֶ ֶכף ּכְ ָהֵאין סֹוף, ַוֲאַזי ּתֵ

ִחיַנת ָעָפר, ְוָאז  הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ל ֹמשֶׁ ֲעָנָוה ׁשֶ ִנְכָלל ּבַ

ְבִחיַנת  ּבִ ֵאין סֹוף  ּבָ ֵלל  ְלִהּכָ ד  ִמּיָ ֵלמּותֹו  ִלׁשְ ה  ִיְזּכֶ

ָלֶזה  ָזָכה  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ְוכּו'.  ה  ֹמשֶׁ קּות  ּלְ ִהְסּתַ

ְכִלית  ּתַ הּוא  ׁשֶ ָעָפר  ּבֶ ּלֹות  ְלִהְתּבַ ָצִריְך  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ל  ּכָ ּכֹוֵלל  הּוא  ׁשֶ הּו.  ֻכּלְ ּדְ ָמאָנא  ְוהּוא  ׁשּות  ַהּיֵ

ַאִין,  ִחיַנת  ּבְ ֲעָנָוה  ְרׁשֹו  ְוׁשָ ְיסֹודֹות  ָעה  ָהַאְרּבָ

ָצִריְך  ם  ְוׁשָ ה.  ִחּלָ ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ סֹוף  י  ּכִ

ּטּול  ּבִ ִלְבִחיַנת  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ַעד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְך  ּכֵ ְלִהְזּדַ

ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ִחיַנת ׁשֶֹרׁש ֶהָעָפר ּבַ הּוא ּבְ ִחיַנת ֲעָנָוה, ׁשֶ ּבְ

א  ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ָהֶעְליֹוָנה. ְוָכל ִיׂשְ

ְך  "ְוַעּמֵ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יִקים,  ַצּדִ ִנְקָרִאים  ם  ְוֻכּלָ

ס,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוכּו'  ָאֶרץ"  ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם  יִקים  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ

ת ְוהּוא  ּמֵ ׁשֶ ֶכף ּכְ ָרֵאל ּתֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ן ּכָ כא(, ְוַעל־ּכֵ

ל  ב ִעּמֹו ֶאל ֶהָעָפר ּכָ ב ֶאל ֶהָעָפר ֲאַזי חֹוֵזר ְוׁשָ ׁשָ

ָעַסק  ׁשֶ ְלְטִלים  ּטַ ְוַהּמִ ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהִחּיּות 

ְוַהּכֹל ָצִריְך  י ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר  ּכִ יו,  ַחּיָ ּבְ ֶהם  ּבָ

ָהָאָדם  ַעל־ְיֵדי  ם  ׁשָ ְך  ּכֵ ְלִהְזּדַ ֶהָעָפר  ֶאל  ָלׁשּוב 

ְהיּו  ּיִ ָמקֹום ׁשֶ ְהיּו ִנְכָלִלין ִעּמֹו ּבְ ּיִ ֶהם ַעד ׁשֶ ָעַסק ּבָ ׁשֶ

ד,  ֵמַהְיתֹוִמים  חֹוב  ת  ִבּיַ ּגְ ט.  ּפָ ִמׁשְ ן  חֹוׁשֶ  - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ִנְכָלִלין: 

אֹות ו.

ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵחְטא  ר  ִעּקַ ֶהָעָפר.  ִמן  ָהָיה  ַהּכֹל 

ָהָאֶרץ  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֶנֱאָחז  ָחׁש  ַהּנָ ֻזֲהַמת  הּוא  ׁשֶ

ית  ֵראׁשִ ֲעבּוֶרָך" ְוכּו' )ּבְ ְבִחיַנת "ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ּבִ

לּוי  ל ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ּתָ ּקּון ׁשֶ ר ַהּתִ ג, יז(. ְוִעּקַ

י  ְלָלָתּה, ּכִ ִתּקּון ָהָאֶרץ, ְלהֹוִציא ֶאת ָהֲאָדָמה ִמּקִ ּבְ

ְבִחיַנת  עֹוָלם ּבִ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ָהָאֶרץ הּוא ׁשֶֹרׁש ּכָ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה  ֶהָעָפר".  ִמן  ָהָיה  "ַהּכֹל 

ֵאין לֹו ַקְרַקע ֵאינֹו ָאָדם'  ל ִמי ׁשֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 'ּכָ

ִנין  ַתּקְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ָאָדם הּוא  ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ י  ּכִ )ְיָבמֹות סג(. 

ָאָדם  ֵחְטא  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֵחְטא 

יָקר  ְבִחיַנת "ָאָדם ּבִ ִחיַנת ָאָדם ּבִ ם ּבְ ָהִראׁשֹון ִנְפּגַ

י  ּכִ יג(,  ים מט,  ִהּלִ )ּתְ ִנְדמּו"  ֵהמֹות  ּבְ ּכַ ל  ִנְמׁשַ ָיִלין  ל  ּבַ

ֵהִמּיּות.  ַהּבְ ּכַֹח  ה  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  ר  ּבֵ ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ָהיּו  ׁשֶ ִאין  ִעּלָ ָוִנין  ַהּגְ מּו  ְתַעּלְ ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ְוָכל 

י  ּכִ ֱאלִֹקים',  'ֶצֶלם  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ִנים  ּפָ ּבַ ְמִאיִרין 

ֱאלִֹקים  ֶצֶלם  ֵהם  ׁשֶ ַהּמִֹחין  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָוִנין  ַהּגְ

ָוִנין  ַהּגְ ִמין  ְתַעּלְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָהָאָדם,  ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ

ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  ְוֵאינֹו  ֱאלִֹקים  ֶצֶלם  ִחיַנת  ּבְ ק  ּלֵ ִנְסּתַ

ין  ִפּלִ ל ָיִלין, "ְיָקר" ֵאּלּו ּתְ יָקר ּבַ ָאָדם. ְוֶזהּו ָאָדם ּבִ

ֵהם  ׁשֶ ִאין  ִעּלָ ָוִנין  ּגְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֵאר  ּפְ ְקָרִאין  ּנִ ׁשֶ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ֵאר,  ּפְ ִחיַנת  ּבְ
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ִפי ַמה  "ל. ְוָכל ֶאָחד ּכְ ּנַ ֵהמֹות ִנְדמּו" ּכַ ּבְ ל ּכַ "ִנְמׁשַ

ַעל־ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵחְטא  ִחיַנת  ּבְ ן  ְלַתּקֵ ּזֹוֶכה  ֶ ּשׁ

ּקּון ֵחְטא ָאָדם  ר ּתִ ם ָאָדם. ְוִעּקַ ׁשֵ ְיֵדי־ֶזה ִנְקָרא ּבְ

ּקּון  ָחׁש, הּוא ַעל־ְיֵדי ּתִ הּוא ֻזֲהַמת ַהּנָ ָהִראׁשֹון, ׁשֶ

ֵאינֹו  ַקְרַקע  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ ְרַקע  ַהּקַ

ׁש ְלָהָאָדם הּוא ְמָבֵרר אֹותֹו  ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ָאָדם, ּכִ

ְרַקע,  ן ַהּקַ ר הּוא ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ָחׁש, ְוִעּקָ ֲהַמת ַהּנָ ִמּזֻ

ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ם  ְוׁשָ ַהּכֹל  הּוא ׁשֶֹרׁש  ׁשֶ

ר ב, אֹות ו. ט א. ֶמַקח ּוִמְמּכָ ּפָ ן ִמׁשְ ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ְלָמְ֑עָלה  יא  ִה֖ ֹעָל֥ה  ָהֽ ם  ָאָד֔ ָהֽ ְּבֵנ֣י  ֚רּוַח  ַע  יֹוֵד֗ י  ִמ֣ }כא{ 

ֶרץ: ָּטה ָלָאֽ יא ְלַמ֥ ֶדת ִה֖ ה ַהֹּיֶר֥ ְורּ֙וַח֙ ַהְּבֵהָמ֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְמָתא  ִנׁשְ ְורּוַח  ִלְרִקיָעא,  ְלֵעיָלא  ִהיא  ֲהָסְלָקא  א,  ֱאָנׁשָ ְבֵני  ִדּ ְמָתא  ִנׁשְ רּוַח  ִאין  ע  ִיּדַ ּדְ יָמא  ַחּכִ הּוא  ַמן 

ְבִעיָרא, ֲהָנֲחָתא ִהיא ְלַרע ְלַאְרָעא: ּדִ

"י - - ַרׁשִ

ֵני ָאָדם ִהיא ָהעֹוָלה ְלַמְעָלה ְועֹוֶמֶדת  רּוַח ּבְ ר ֵמִבין ְונֹוֵתן ֵלב, ׁשֶ מֹו "ִמי יֹוֵדַע ָיׁשּוב" )יֹוֵאל ב, יד(, ִמי הּוא ֲאׁשֶ ִמי יֹוֵדַע. ּכְ

ֶדת  ֵאיָנּה ַמְקּפֶ ֵהָמה ׁשֶ ּבְ ּלֹא ְלִהְתַנֵהג ּכַ ּבֹון. ָצִריְך ׁשֶ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ה ָלָאֶרץ ְוֵאין ָלּה ִלּתֵ ֵהָמה ִהיא ַהּיֹוֶרֶדת ְלָמּטָ ִדין, ְורּוַח ַהּבְ ּבְ

יָה: ַעל ַמֲעׂשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְלַמְעָלה  ִהיא  ָהעָֹלה  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ רּוַח  יֹוֵדַע  ִמי 

ַחּיּות  ְוגֹו'.  ה  ְלַמּטָ ִהיא  ַהּיֹוֶרֶדת  ֵהָמה  ַהּבְ ְורּוַח 

ָאה  ּתָ עֹוָלם ֵהם ַעל־ְיֵדי ָחְכָמה ּתַ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ

ְנֶהֶגת  ּמַ ׁשֶ ִחיַנת ַמְלכּות  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ְחּתֹוָנה[  ּתַ ]ָחְכָמה 

ָאה,  ּתָ ִחיַנת ָחְכָמה ּתַ ל ָהעֹוָלם. ְוִלְפָעִמים נֹוֵפל ּבְ ּכָ

ע ַמְלֻכּיֹות.  ל ָהַאְרּבַ "ל ְלָגלּות ׁשֶ ִחיַנת ַמְלכּות ַהּנַ ּבְ

ִסיִלים" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ט, יז(,  ּכְ ל ּבַ ְוָאז הּוא "ַזֲעַקת מֹוׁשֵ

ּנֹוֶפֶלת  ׁשֶ ָלה זֹוֶעֶקת ּכְ ְמׁשָ ְלכּות ְוַהּמֶ ִחיַנת ַהּמַ י ּבְ ּכִ

ְוֵהם  ַמְלֻכּיֹות,  ע  ָהַאְרּבַ ֵהם  ׁשֶ ִסיִלים  ַהּכְ ין  ּבֵ

ֶהם ְוכּו'. ְוָחְכמֹות  ּלָ ָחְכמֹות ׁשֶ ם ּבְ רֹוִצים ְלִהְתַחּכֵ

ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ֵהָמה,  ּבְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ִחיצֹוִנּיֹות 

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָחְכמֹות  י  ּכִ לז(.  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ַאֵחר 

י "ִמי יֹוֵדַע רּוַח  ּכִ ֵהִמּיּות,  ּבְ ִסילּות,  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם 

ֵהָמה  ַהּבְ ְורּוַח  ְלַמְעָלה  ִהיא  ָהעֹוָלה  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ

ָהָאָדם  ֵיׁש רּוַח  י  ּכִ ָלָאֶרץ",  ה  ְלַמּטָ ִהיא  ַהּיֹוֶרֶדת 

ָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ָהָאָדם  רּוַח  ֵהָמה.  ַהּבְ ְורּוַח 

ָאה,  ּתָ ִחיַנת ָחְכָמה ּתַ גֹות ֱאלֹקּות, ּבְ ה ַהּשָׂ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

דּוַע.  ּיָ מּות ָאָדם ּכַ ִהיא ּדְ "ל, ׁשֶ ִחיַנת ַמְלכּות ַהּנַ ּבְ

ֵהם  ִחיַנת ָחְכמֹות ִחּצֹוִנּיֹות ׁשֶ ֵהָמה ִהיא ּבְ ְורּוַח ַהּבְ

ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵחְטא  ְוַעל־ְיֵדי  ִסילּות.  ּכְ ֵהִמּיּות,  ּבְ

ָהָיה  ֵהָמה  ַהּבְ רּוַח  ם  ּגַ ִמּקֶֹדם  י  ּכִ ַהּכֹל,  ִנְתָעֵרב 

יו  ן ַעְכׁשָ דּוַע, ְוַעל־ּכֵ ּיָ ְבִחיַנת רּוַח ָהָאָדם ּכַ ְמבָֹרְך ּבִ

ָבְרִרין  ּמְ ׁשֶ ּכְ י ִאם  ּכִ ֵהָמה  ר ֶלֱאכֹל ִמן ַהּבְ ִאי ֶאְפׁשָ

ּמֹוִציִאין  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ ּה,  ּבָ ׁש  ַהְמֻלּבָ ַהַחּיּות  ֶאת 

ִחיַנת  ְך ִמּבְ ְמׁשָ ּנִ ּה ׁשֶ ׁש ּבָ ּוַמֲעִלין ֶאת ַהַחּיּות ַהְמֻלּבָ

ה ֶאת ַהּכֹל, ּוַמֲחִזיִרין  ַחּיָ ּמְ "ל ׁשֶ ָאה ַהּנַ ּתָ ָחְכָמה ּתַ

ג,  יִצים  ּבֵ ֵדָעה.  יֹוֶרה   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ְרׁשֹו:  ְלׁשָ ַהַחּיּות  ֶאת 

אֹות ג.

ְלַמְעָלה  ִהיא  ָהעָֹלה  ָאָדם  ֵני  ּבְ רּוַח  יֹוֵדַע  ִמי 

ְבִחיַנת  ּבִ ַהַחי הּוא  ְוגֹו'.  ַהּיֹוֶרֶדת  ֵהָמה  ַהּבְ ְורּוַח 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ן  ְוַעל־ּכֵ ֵהִמּיּות,  ַהּבְ ּכַֹח  ה,  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח 

אֹותֹו  ָבְרִרין  ּמְ ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ַהַחי,  ַשֹר  ּבְ ֶלֱאכֹל  ָלנּו 

רּוַח  יֹוֵדַע  "ִמי  ְבִחיַנת  ּבִ ה  ַהְמַדּמֶ ִמּכַֹח  ה  ִחּלָ ּתְ

ֵהָמה  ַהּבְ ְורּוַח  ְלַמְעָלה  ִהיא  ָהעֹוָלה  ָאָדם  ֵני  ּבְ

ָהָאָדם  ֵיׁש רּוַח  י  ּכִ ָלָאֶרץ",  ה  ְלַמּטָ ִהיא  ַהּיֹוֶרֶדת 

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ֵהָמה. רּוַח ָהָאָדם הּוא ַהּדַ ְורּוַח ַהּבְ
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ִחיַנת ּכַֹח  ֵהָמה הּוא ּבְ ֶדר ָהָאָדם. ְורּוַח ַהּבְ הּו ּגֶ ּזֶ ׁשֶ

ֲערֹובֹות  ּתַ ֵיׁש  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ּוֵמֵחְטא  ה.  ַהְמַדּמֶ

ָהָאָדם  רּוַח  ְוִנְתָעֵרב  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּקּון ָהֲאִכיָלה ּדִ ר ּתִ ֵהָמה. ְוֶזה ִעּקַ רּוַח ַהּבְ ּבְ

ְלָבֵרר  ֵהָמה,  ַהּבְ ֵמרּוַח  ָהָאָדם  רּוַח  ְלָבֵרר  ִלְזּכֹות 

ַעל־ רּור  ַהּבֵ ר  ְוִעּקַ ה.  ַהְמַדּמֶ ִמּכַֹח  ְוָהַרע  ַהּטֹוב 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְמָחה, ׁשֶ ִחיַנת ַהּשִׂ ּגּון, ּבְ ִחיַנת ַהּנִ ְיֵדי ּבְ

ָהָאָדם  ִחיַנת רּוַח  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהרּוַח טֹוָבה,  ְמָבְרִרין 

ה.  ֵהָמה, ִמן ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ִמן רּוַח ָרָעה, ִמן רּוַח ַהּבְ

מֹו  ּכְ ְמָחה,  ִשׂ ּבְ ֶלֱאכֹל  ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ּתֹות  י ִאם ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ תּוב "ֵאין טֹוב ָלָאָדם ּכִ ּכָ ׁשֶ

ּוְכמֹו  טו(.  ח  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  טֹוב"  ְוִלְראֹות  ֹמַח  ְוִלְשׂ

)קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ַלְחֶמָך"  ְמָחה  ִשׂ ּבְ ֱאכֹל  "ֵלְך  תּוב,  ּכָ ׁשֶ

ֱאלֶֹקיָך"  ה'  ִלְפֵני  "ְוָאַכְלּתָ  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ז(.  ט, 

ָבִרים  ָכל ַהּטֹוב" ְוכּו' )ּדְ ַמְחּתָ ּבְ ָבִרים יד, כג( "ְוָשׂ ְוכּו' )ּדְ

ּקּון ּוֵברּור ָהֲאִכיָלה הּוא ַעל־ְיֵדי  ר ּתִ י ִעּקַ כו, יא( ּכִ

ם  ַמְחּתֶ ִחיַנת "ּוְשׂ ִחיַנת ְנִגיָנה, ּבְ הּוא ּבְ ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָבִרים יב, ז(, ׁשֶ ַלח ֶיְדֶכם" ְוכּו' )ּדְ ָכל ִמׁשְ ּבְ

ֵמַעְצבּות  ְנָכָאה,  ָהרּוַח  ִמן  טֹוָבה  ָהרּוַח  ְמָבְרִרין 

ה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  רּור ַהְמַדּמֶ ִחיַנת ּבֵ הּו ּבְ ּזֶ רּוַח. ׁשֶ

ֵדָעה א. ְטֵרפֹות ב, אֹות א.

ֵני ָאָדם ָהעָֹלה ִהיא ְלַמְעָלה ְורּוַח  ִמי יֹוֵדַע רּוַח ּבְ

י ָכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה ֵיׁש לֹו ִנּגּון  ע, ּכִ ֵהָמה ְוגֹו'. ּדַ ַהּבְ

רֹוֶעה  הּוא  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ּוְלִפי  ִבים  ָהֲעׂשָ ְלִפי  ְמֻיָחד 

ְמֻיָחד,  ב  ֵעׂשֶ ָלּה  ֵיׁש  ּוְבֵהָמה  ֵהָמה  ּבְ ָכל  י  ּכִ ם,  ׁשָ

ִמיד  ּתָ רֹוֶעה  ֵאינֹו  ם  ּגַ ְלָאְכלֹו.  ְצִריָכה  ִהיא  ׁשֶ

רֹוֶעה  ׁשֶ קֹום  ְוַהּמָ ִבים  ָהֲעׂשָ ּוְלִפי  ֶאָחד.  ָמקֹום  ּבְ

לֹו  ֵיׁש  ב  ָוֵעׂשֶ ב  ֵעׂשֶ ָכל  י  ּכִ ִנּגּון.  לֹו  ֵיׁש  ן  ּכֵ ם,  ׁשָ

יַרת  ִ יָרה, ּוִמּשׁ ֶרק ׁשִ ִחיַנת ּפֶ ה ּבְ ּזֶ אֹוֵמר, ׁשֶ יָרה ׁשֶ ׁשִ

ַמה  סֹוד  ְוֶזה  ָהרֹוֶעה.  ל  ׁשֶ ִנּגּון  ה  ַנֲעׂשֶ ִבים  ָהֲעׂשָ

ֲאִבי  ָהָיה  הּוא  ָיָבל,  ֶאת  ָעָדה  ֵלד  "ַוּתֵ תּוב:  ּכָ ֶ ּשׁ

ם ָאִחיו יּוָבל, הּוא ָהָיה ֲאִבי  ב ֹאֶהל ּוִמְקֶנה ְוׁשֵ יֹשֵׁ

ֶכף  ּתֵ י  ּכִ כ-כא(.  ד,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְועּוָגב"  ּנֹור  ּכִ ּתֵֹפׂש  ל  ּכָ

ֵלי־ֶזֶמר.  ֶכף ּכְ עֹוָלם רֹוֵעה ִמְקֶנה, ָהָיה ּתֵ ָהָיה ּבָ ׁשֶ ּכְ

"יֵֹדַע  ָהָיה  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך,  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ן  ְוַעל־ּכֵ

ם ָמִצינּו  ן ָהָיה רֹוֶעה. )ּגַ מּוֵאל א, טז(, ַעל־ּכֵ ן" ְוכּו' )ׁשְ ַנּגֵ

ִחיַנת:  ָהיּו רֹוֵעי ִמְקֶנה(. ְוֶזה ּבְ ם, ׁשֶ ּלָ ֲאבֹות ָהעֹוָלם ּכֻ ּבַ

טז(,  ְעָיהּו כד,  )ְיׁשַ ְוכּו'  ַמְענּו"  ׁשָ ְזִמרֹת  ָהָאֶרץ  ַנף  "ִמּכְ

י  ּכִ ָהָאֶרץ,  ַנף  ִמּכְ יֹוְצִאים  ְוִנּגּוִנים  ִמירֹות  ּזְ ׁשֶ ַהְינּו 

"ל.  ּנַ ה ִנּגּון ּכַ ָאֶרץ ַנֲעׂשֶ ֵדִלים ּבָ ִבים ַהּגְ ַעל־ְיֵדי ָהֲעׂשָ

הּוא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּגּון,  ַהּנִ יֹוֵדַע  ָהרֹוֶעה  ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי 

ֵהמֹות ֶלֱאכֹל. ְוֶזה  ִבים, ַוֲאַזי ֵיׁש ַלּבְ ָהֲעׂשָ נֹוֵתן ּכַֹח ּבְ

יַע"  ִהּגִ ִמיר  ַהּזָ ָבָאֶרץ, ֵעת  ִנְראּו  ִנים  ּצָ "ַהּנִ ִחיַנת  ּבְ

ָאֶרץ  ֵדִלים ּבָ ִנים ּגְ ּצָ ַהּנִ יִרים ב, יב(, ַהְינּו ׁשֶ ִ יר־ַהּשׁ ְוכּו' )ׁשִ

ִנְמָצא  "ל.  ּנַ ּכַ ָלֶהם  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ּגּון  ְוַהּנִ ֶמר  ַהּזֶ ַעל־ְיֵדי 

ָהרֹוֶעה יֹוֵדַע, הּוא נֹוֵתן  ּגּון ׁשֶ ֶמר ְוַהּנִ ַעל־ְיֵדי ַהּזֶ ׁשֶ

ּגּון הּוא  ם ַהּנִ ֵהמֹות. ּגַ ִבים, ְוֵיׁש ִמְרֶעה ַלּבְ ֲעׂשָ ּכַֹח ּבָ

ָהרֹוֶעה הּוא  י ֵמֲחַמת ׁשֶ ַעְצמֹו, ּכִ טֹוָבה ְלָהרֹוֶעה ּבְ

יכּו ְויֹוִרידּו  ְמׁשִ ּיַ ר ׁשֶ ֵהמֹות, ָהָיה ֶאְפׁשָ ין ּבְ ִמיד ּבֵ ּתָ

ֲהִמּיּות,  ִחיַנת רּוַח ָהָאָדם ְלרּוַח ַהּבַ ֶאת ָהרֹוֶעה ִמּבְ

ְלכּו  ְבִחיַנת: "ַוֵיּ ּבִ ְרֶעה ָהרֹוֶעה ֶאת ַעְצמֹו,  ּיִ ׁשֶ ַעד 

ית לז, יב(,  ֵראׁשִ ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת צֹאן ֲאִביֶהם" ְוכּו' )ּבְ

ָהְלכּו ִלְרעֹות ֶאת ַעְצָמן'. ְוַעל־ְיֵדי  "י: 'ׁשֶ ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ

ְררּות ָהרּוַח,  ּגּון הּוא ִהְתּבָ י ַהּנִ ה, ּכִ ּגּון ִנּצֹול ִמּזֶ ַהּנִ

ְבִחיַנת:  ֵהָמה, ּבִ ָבְרִרין רּוַח ָהָאָדם ִמן רּוַח ַהּבְ ּמְ ׁשֶ

ְלָמְעָלה,  ִהיא  ָהעָֹלה  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ רּוַח  יֹוֵדַע  "ִמי 

ר  י ֶזהּו ִעּקָ ה", ּכִ ֵהָמה ַהּיֶֹרֶדת ִהיא ְלַמּטָ ְורּוַח ַהּבְ

ְמבָֹאר  ּכַ טֹוָבה,  ָהרּוַח  ּוְלָבֵרר  ט  ְלַלּקֵ  – ּגּון  ַהּנִ

ֵמרּוַח  ִנּצֹול  ּגּון  ַהּנִ ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ

ֵהָמה  ֵרר רּוַח ָהָאָדם ֵמרּוַח ַהּבְ י ִנְתּבָ ֲהִמּיּות, ּכִ ַהּבַ

ְנָיָנא. ִסיָמן סג. "ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ ּנַ ּגּון ּכַ ַעל־ְיֵדי ַהּנִ

ְורּוַח  ְלַמְעָלה  ִהיא  ָהעָֹלה  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ רּוַח 

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ה.  ְלַמּטָ ִהיא  ַהּיֶֹרֶדת  ֵהָמה  ַהּבְ

ֵדי ְלַהְכִניַע רּוַח  ּפּור ּכְ יֹום ּכִ ין ּבְ ְתַעּנִ ּמִ ֲעִנית ׁשֶ ַהּתַ

י ַעל־ְיֵדי  ִרית, ּכִ ַגם ַהּבְ ִחיַנת ּפְ הּוא ּבְ ֲהִמּיּות ׁשֶ ַהּבַ

ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהִמּיּות,  ַהּבַ רּוַח  ַמְכִניִעין  ֲעִנית  ַהּתַ

ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ה'"  ְרׁשּו  "ּדִ ַמֲאַמר  ּבְ נּו  ַרּבֵ

ח  ּקַ 'ַוּיִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם,  ִלְבִחיַנת  זֹוִכין  ְוָאז  לז( 

יֵלּה  ּדִ ְיסֹוִדין  ע  ֵלּה ֵמַאְרּבַ ָנִטיל  ֶאת ָהָאָדם. ְמָאן 

ָהָאָדם.  ֶאת  ח  ּקַ ]ַוּיִ יְלהֹון'  ּדִ ֲאָוה  ִמּתַ ֵלּה  ַאְפִריׁש  ּדְ
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ּלֹו ְוִהְפִריׁש אֹותֹו  ע ְיסֹודֹות ׁשֶ ֵמֵהיָכן ָלַקח אֹותֹו, ֵמַאְרּבַ

ָאנּו  ן  ְוַעל־ּכֵ כז(.  ף  ּדַ ית  ֵראׁשִ ּבְ )זַֹהר  ֶהם[  ּלָ ׁשֶ ֲאָוה  ֵמַהּתַ

ֵדי  ּכְ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ִמּכָ ּפּור  ּכִ יֹום  ּבְ ַעְצֵמנּו  ין  ּפֹוְרׁשִ

ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ הּוא  ׁשֶ ֲהִמּיּות  ַהּבַ רּוַח  ְלַהְכִניַע 

ֵדי ִלְזּכֹות ִלְבִחיַנת  ֲאוֹות ּכְ ל ַהּתַ ָלִלּיּות ּכָ הּוא ּכְ ׁשֶ

ם ָאָדם לֹא ִנְקָרא  י ׁשֵ ַעת, ּכִ ִחיַנת ּדַ הּוא ּבְ ָאָדם, ׁשֶ

י ֶזה מֹוָתר ָהָאָדם ִמן  ּמּוָבא. ּכִ ַעת, ּכַ ר ּדַ א ַהּבַ ֶאּלָ

ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ַעת  ַהּדַ ְוַעל־ְיֵדי  ֵהָמה  ַהּבְ

ִנְמָחִלין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲעִנית,  ַהּתַ ַעל־ְיֵדי  ּזֹוִכין  ׁשֶ

ֵני  ּבְ רּוַח  יֹוֵדַע  "ִמי  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ָהֲעוֹונֹות 

ֵהָמה ַהּיֶֹרֶדת  ָהָאָדם ָהעָֹלה ִהיא ְלַמְעָלה ְורּוַח ַהּבְ

ּומֹוִריִדין  ְכִניִעין  ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ה",  ְלַמּטָ ִהוא 

"ל  ּנַ ּכַ ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ַהְינּו  ּדְ ה,  ְלַמּטָ ֲהִמּיּות  ַהּבַ רּוַח 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ֲעִנית  ַהּתַ ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ

הּוא  ִרית ׁשֶ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ ֵני ָהָאָדם, ַהְינּו ּבְ רּוַח ּבְ

ָקָמה עֹוד  "ְולֹא  ִחיַנת  ּבְ ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ רּוַח  ִחיַנת  ּבְ

ַע ב, יא(. 'ָהעָֹלה ִהיא ְלַמְעָלה',  ִאיׁש" ְוכּו' )ְיהֹוׁשֻ רּוַח ּבְ

ְוכּו'  ִקּנֹו"  ָיִעיר  ר  ׁשֶ ּנֶ ְבִחיַנת "ּכַ ּבִ ַעת  ַהּדַ ְלַהֲעלֹות 

י ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל. ְוֶזהּו, 'ִמי יֹוֵדַע', ּכִ ּנַ ָבִרים לב, יא( ּכַ )ּדְ

ִרית עֹוֶלה ְלַמְעָלה  ּקּון ַהּבְ י ּתִ "ל, ּכִ ּנַ זֹוִכין ְלַדַעת ּכַ

ים. יֹום  "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ּנַ ַעת ּכַ ּוֵמִרים ֶאת ַהּדַ

ּפּוִרים א, אֹות ד. ַהּכִ

ְלַמְעָלה  ִהיא  ָהעָֹלה  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ רּוַח  יֹוֵדַע  ִמי 

נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ל  ּכָ ְוגֹו'.  ַהּיֹוֶרֶדת  ֵהָמה  ַהּבְ ְורּוַח 

ְבִחיַנת  ֵהָמה ּבִ ִביל ְלָבֵרר רּוַח ָהָאָדם ֵמרּוַח ַהּבְ ׁשְ ּבִ

ְלַמְעָלה  ִהיא  ָהעָֹלה  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ רּוַח  יֹוֵדַע  "ִמי 

תּוב  ּכָ ֶ ֵהָמה ַהּיֹוֶרֶדת" ְוכּו' ְוֶזה סֹוד ַמה ּשׁ ְורּוַח ַהּבְ

ה יא(  ּיֹות, ַמֲעׂשֶ ְחַלף )ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ּנֶ ֶלְך ׁשֶ ן ַהּמֶ ּבֶ ֲעֶשֹה ׁשֶ ּמַ ּבַ

ֵהמֹות  ָהַלְך ַאֲחֵרי ַהּבְ ָהָיה ָעְנׁשֹו ְוִתּקּונֹו ַעל־ְיֵדי ׁשֶ

ְתעּו  ּנִ ַתן לֹו ָהָאָדם ַהּסֹוֵחר ְלַהְנִהיג ְוִלְרעֹות ׁשֶ ּנָ ׁשֶ

ָרַדף  ׁשֶ ַעד  ם  ׁשָ ְלַבּקְ ְוָהַלְך  ֵהמֹות,  ּבְ ֵני  ׁשְ ֶאְצלֹו 

ֻהְכַרח  ַער ְוכּו', ַעד ׁשֶ ַאֲחֵריֶהם ְלתֹוְך עֶֹמק עִֹבי ַהּיַ

ְוָאַמר  ֵאָליו ָאָדם ֶאָחד  א  ּבָ ׁשֶ ְוכּו', ַעד  ם  ׁשָ ָללּון 

ֵאיָנם  ֵאּלּו  י  ּכִ ָהֲעֹונֹות  ַאֲחֵרי  ִלְרּדֹף  ְלָך  ֲחַדל  לֹו, 

אֹוְתָך  מֹוִליִכין  ָך  ּלְ ׁשֶ ָהֲעֹונֹות  ׁשֶ ַרק  ָלל  ּכְ ֵהמֹות  ּבְ

ל  ּכָ י  ּכִ נֹות,  ְרּבָ ַהּקָ ל  ּכָ ְוֶזה סֹוד  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ְך  ּכָ

ִחיַנת רּוַח  ֵהמֹות, ּבְ ִחיַנת ּבְ ל ָאָדם ֵהם ּבְ ֲעֹונֹות ׁשֶ

ֲאוֹות  ּתַ ֵהם  ׁשֶ ֲאוֹות,  ַהּתַ ל  ּכָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ֵהִמּיּות  ַהּבְ

ָעְשָֹתה  'ִהיא  סֹוָטה:  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵהִמּיּות,  ַהּבְ

ָצִריְך  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ טו(,  )סֹוָטה  ְוכּו'  ֵהָמה'  ּבְ ַמֲעֵשֹה 

ַהֵחְטא  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ר,  ְלַכּפֵ ֵהָמה  ּבְ ן  ָקְרּבָ ְלָהִביא 

רּוַח  ַאַחר  ֵהָמה  ּבְ ַמֲעֵשֹה  ַאַחר  רּוְך  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ

ֵהִמּיּות, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתָעֵרב  ֲאַות ַהּבְ ֵהִמּיּות, ּתַ ַהּבְ

ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ֵהָמה,  ַהּבְ רּוַח  ּבְ ָהָאָדם  רּוַח 

ֵעץ  ֵחְטא  ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַרע,  ּבְ טֹוב  ֵערּוב 

עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ַהֲחָטִאים  ל  ּכָ ּכֹוֵלל  ׁשֶ ָוָרע  טֹוב  ַעת  ַהּדַ

ְוַעל־ְיֵדי  ן  ְלָקְרּבָ ֵהָמה  ּבְ ְלָהִביא  ָצִריְך  ן  ְוַעל־ּכֵ

הּו  ּזֶ ֵהָמה, ׁשֶ ן ְמָבְרִרין רּוַח ָהָאָדם ֵמרּוַח ַהּבְ ְרּבָ ַהּקָ

ָאַמר  ן  ְוַעל־ּכֵ דּוַע,  ּיָ ּכַ ם  ּלָ ּכֻ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ל  ּכָ סֹוד 

ַאַחר  ָרַדף  ֶ ּשׁ ַמה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֱחַלף  ּנֶ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ְלֶבן 

ָהֲעוֹונֹות  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ּלֹו  ׁשֶ ָהֲעוֹונֹות  ֶזהּו  ֵהמֹות,  ַהּבְ

ְך,  ּכַ ל  ּכָ אֹותֹו  ְוִצֲערּו  ֵהמֹות  ּבְ ּבַ ׁשּו  ִנְתַלּבְ ּלֹו  ׁשֶ

י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ֵהָמה  ַהּבְ רּוַח  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָהֲעֹונֹות  י  ּכִ

ַעְצמֹו  ּבְ ֶזהּו  ָהֶעֶבד,  ֵבן  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ִחּלּוף  ֱאֶמת  ּבֶ

י  ּכִ ֵהָמה,  ַהּבְ רּוַח  ּבְ ָהָאָדם  רּוַח  ֲערֶֹבת  ּתַ ִחיַנת  ּבְ

הּוא  ׁשֶ ַהּגּוף,  ֲאוֹות  ּתַ ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  ֵהָמה,  ַהּבְ רּוַח 

מֹו  ּכְ ֵהָמה,  ּבְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ֶעֶבד  ִחיַנת  ּבְ

לּו  ֲעָבִדים ִנְמׁשְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ׁשֶ

ה  ֹפּ בּו ָלֶכם  סּוק "ְשׁ ְרׁשּו ַעל ּפָ ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְבֵהָמה, 

ַהּדֹוֶמה  'ַעם   - ה(,  כב,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ַהֲחמֹור"  ִעם 

ּגֹוְרִמין  ָהֲעֹונֹות  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ סח(  ין  )ִקּדּוׁשִ ַלֲחמֹור' 

רּוַח  ּבְ ָהָאָדם  רּוַח  ְוֶנֱחָלף  ְתָעֵרב  ּנִ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ָהֶעֶבד,  ן  ּבֶ ְבִחיַנת  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ִחיַנת  ּבְ ֵהָמה,  ַהּבְ

ַחס  ִרין  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ מּורֹות  ַהּתְ ֵהיְכֵלי  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ן ָהָיה  דּוַע, ְוַעל־ּכֵ ּיָ לֹום ַעל־ְיֵדי ֲעֹונֹות ָהָאָדם ּכַ ְוׁשָ

ֲאוֹוָתיו,  ּתַ ַאַחר  ָהַלְך  ׁשֶ ֱחַלף  ּנֶ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ עֶֹנׁש 

ֵהמֹות  ַהּבְ ֶאת  ְוִלְרּדֹף  ׁש  ְלַבּקֵ ָעְנׁשֹו  ָהָיה  ן  ַעל־ּכֵ

ִביל  ׁשְ ֵהם ּבִ ם, ׁשֶ ּלָ נֹות ּכֻ ְרּבָ ל ַהּקָ "ל, ְוֶזה סֹוד ּכָ ְוַכּנַ

"ל ְלָבֵרר  מּורֹות ַהּנַ ל ֵהיְכֵלי ַהּתְ ְלָבֵרר ֵמַהִחּלּוף ׁשֶ

רּור  ּבֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֵהָמה, ׁשֶ ַהּבְ רּוַח ָהָאָדם ֵמרּוַח 

ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  ְואּוַלי  "ל,  ּנַ ּכַ ָהֶעֶבד  ן  ִמּבֶ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ



פה

ת ֶרק גְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֵהם  ׁשֶ ִמיִדין  ַלּתְ יֹום  ָכל  ּבְ ְקִריִבין  ּמַ ׁשֶ ָבִשֹים  ּכְ ֵני  ׁשְ

ָהְלכּו  "ל ׁשֶ ֶלְך ַהּנַ ן ַהּמֶ ל ּבֶ ֵהמֹות ׁשֶ ֵני ַהּבְ ֶנֶגד ׁשְ ּכְ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאֲחֵריֶהם,  ִלְרּדֹף  ֻהְכַרח  ׁשֶ ֵמֶאְצלֹו 

ֵהמֹות  ּבְ ַהב'  ֵאּלּו  ּוְכֶנֶגד  "ל,  ַהּנַ ֲעֶשֹה  ַהּמַ ּבְ ם  ׁשָ

ִמיִדין  ַלּתְ ֵהמֹות  ּבְ ֵני  ׁשְ יֹום  ָכל  ּבְ ְלָהִביא  ְצִריִכין 

ַנת 'ֵאיֶזהּו  ִחיַנת ִמׁשְ ן זֹאת ְוֶזהּו ּבְ ֵדי ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ּכְ

ָבְרִרין  ּמְ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ָכל יֹום, ׁשֶ אֹוְמִרים ּבְ ְמקֹוָמן', ׁשֶ

ין  ּוְמַגּלִ ְמָבְרִרין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְזָבִחים  ל  ׁשֶ ְמקֹוָמן 

ֵהִמּיּות,  ַהּבְ רּוַח  ין  ּבֵ ְוִנְתָעֵרב  ַפל  ּנָ ׁשֶ ָהָאָדם  רּוַח 

י  ם, ּכִ ׁשָ "ל ְלַבּקְ ֶלְך ַהּנַ ן ַהּמֶ ִביל ֶזה ֻהְכַרח ּבֶ ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ָעֵרב ַעל־ְיֵדי ֲעוֹונֹוָתיו רּוַח  ּמְ ִפי ַמה ׁשֶ ל ֶאָחד ּכְ ּכָ

יו,  ַחּיָ ן ּבְ ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַתּקֵ ׁשֶ ֵהָמה ּכְ רּוַח ַהּבְ ָהָאָדם ּבְ

תֹוְך  ל ָעְנׁשֹו ִלְהיֹות ָנע ָוָנד ּבְ ֲאַזי הּוא ָצִריְך ְלַקּבֵ

ָאַבד  ּצֹוצֹות ְורּוַח ָהָאָדם ׁשֶ ׁש ַהּנִ ַלע ּוְלַבּקֵ ף ַהּקֶ ּכַ

ת  ׁשַ ּקָ ִחיַנת ּבַ הּו ּבְ ּזֶ ֵהָמה, ׁשֶ תֹוְך רּוַח ַהּבְ יל ּבְ ְוִהּפִ

ֵלמּות ְוָאז  ׁשְ ל ָעְנׁשֹו ּבִ ַקּבֵ ּמְ "ל ַעד ׁשֶ ֵהמֹות ַהּנַ ַהּבְ

ִביל ֶזה  דּוַע, ּוִבׁשְ ּיָ ּקּון ּכַ י ָהעֶֹנׁש הּוא ַהּתִ ן, ּכִ ּקֵ ִיְתּתַ

ִביל  ׁשְ ּבִ יֹום  ָכל  ּבְ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ת  ָרׁשַ ּפָ אֹוְמִרים  ָאנּו 

ַנת ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן  ִחיַנת ִמׁשְ "ל, ְוֶזהּו ּבְ ּנַ רּור ֶזה ּכַ ּבֵ

ָבִחים  ל ַהּזְ ל ּכָ קֹומֹות ׁשֶ ָבְרִרין ַהּמְ ּמְ ל ְזָבִחים, ׁשֶ ׁשֶ

ָהָאָדם  רּוַח  ֵרר  ִנְתּבָ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ נֹות,  ְרּבָ ַהּקָ ֵהם  ׁשֶ

ֶהם,  ּלָ ׁשֶ קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ּוְמָבְרִרין  ֵהָמה  ַהּבְ ֵמרּוַח 

ל  ׁשֶ קֹומֹות  ְוַהּמְ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ יִרין  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי 

ֵאּלּו  נֹות ּבְ ְרּבָ ִאּלּו ִהְקִריב ֵאּלּו ַהּקָ ב ּכְ ָבִחים ֶנֱחׁשָ ַהּזְ

ִחיַנת  ּבְ ל  ּכָ ְלָבֵרר  זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  קֹומֹות,  ַהּמְ

ְפלּו  ּנָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ֵהָמה ִמּכָ רּוַח ָהָאָדם ֵמרּוַח ַהּבְ

נֹות  ָקְרּבָ ַעל־ְיֵדי  ן  ְלַתּקֵ זֹוֶכה  ֵאינֹו  ִאם  י  ּכִ ם,  ְלׁשָ

ְמקֹומֹות  ה  ַהְרּבֵ ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  ֲאַזי  ּוְתׁשּוָבה, 

"ל  ֶלְך ַהּנַ ן ַהּמֶ ל ּבֶ ִחיַנת ָהעֶֹנׁש ׁשֶ הּו ּבְ ּזֶ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

עֶֹנׁש  לֹו  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵהמֹות  ַהּבְ ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ

ְורּוַח ָהָאָדם  ּצֹוצֹות  ַהּנִ ל ִלְמצֹא  ּדֵ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ ׁשֶ ַעל 

ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֵהָמה,  ַהּבְ רּוַח  ּבְ ְוֶהֱחִליף  ָאַבד  ׁשֶ

ֵהמֹות, ֲאָבל ַעל־ ׁש ֶאת ַהּבְ ֻהְכַרח ְלעֶֹנׁש ֶזה ְלַבּקֵ

ִביל  ׁשְ ּבִ אֹוָתן  אֹוְמִרים  ׁשֶ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ֲאִמיַרת  ְיֵדי 

ת  ָרׁשַ ּפָ אֹוְמִרים  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ֲאַזי  ָרה  ְוַכּפָ ׁשּוָבה  ּתְ

ל  ׁשֶ ְמקֹוָמן  ֵאיֶזהּו  ְואֹוְמִרים,  ּוְמָבְרִרין  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ

ְפלּו  ּנָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ְזָבִחים, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמָבְרִרין ּכָ

ִנין  ֵהָמה ּוְמַתּקְ ם רּוַח ָהָאָדם ְורּוַח ַהּבְ ְוִנְתָעְרבּו ׁשָ

ים א.  "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ם ְוַכּנַ ָ ּוַמֲעִלין אֹוָתם ִמּשׁ

ַחר ג, אֹות כז ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ּבִ

יו  ֲעָׂש֔ ַמֽ ָאָדם֙ ּֽבְ ר ִיְׂשַמ֤ח ָהֽ ֲאֶׁש֨ ין טֹוב֙ ֵמֽ י ֵא֥ יִתי ִּכ֣ }כב{ ְוָרִא֗

ְהֶי֥ה  ֶׁשִּיֽ ה  ְּבֶמ֖ ִלְר֔אֹות  ְיִביֶאּ֙נּו֙  י  ִמ֤ י  ִּכ֣ ֶחְל֑קֹו  ִּכי־֖הּוא 
יו: ֲחָרֽ ַאֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֲארּום  יּה,  ִלּבֵ ְויֹוֵטיב  י  ּתֵ ְוִיׁשְ ְוֵייכֹול  ָטִבין,  עּוָבדֹוי  ּבְ ֱאָנׁש  י  ִיְחּדֵ ִמּדְ ָהֵדין  ָעְלָמא  ּבְ ָטב  ֵלית  ֲארּום  ַוֲחֵזית 

יז  יּה, ְלָמא ֵדין ֲאָנא ְמַבְזּבֵ ִלּבֵ ָלא ֵייַמר ֱאָנׁש ּבְ ָאֵתי, ּדְ יּה ָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ָהֵדין ְלִמְקֵני ּבֵ הּוא חּוָלֵקיּה ָטב ּבְ

ן ֵסיְבִתי, ֲארּום ַמן הּוא  ִעּדָ יּה ּבְ ְתַראי, אֹו ַאְתָזן ִמּנֵ יּה ִלְבִרי ּבָ ִקּנֵ ּבְ ַאׁשְ א, ָטב ִלי ּדְ ָממֹוָנא ְלֶמֱעַבד ְצַדְקּתָ

ְתרֹוִהי: ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ָבּ יּה ְלִמְחֵזי ַמה ּדַ ַיֲעִלּנֵ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ַמח ְוּיֹאַכל, ְולֹא ְלַהְרִחיב  יו ִיׂשְ ּפָ יִגיַע ּכַ יו. ּבִ ַמֲעׂשָ ַמח ָהָאָדם ּבְ ר ִיׂשְ י ֵאין טֹוב. ָלָאָדם: ֵמָאׁשֵ ה: ּכִ ָכל ֵאּלֶ ְוָרִאיִתי. ּבְ

ַמח:  ַמִים, ּובֹו ִיׂשְ ָ ן לֹו ִמּשׁ ּתָ יו הּוא ַהֵחֶלק ַהּנִ ּפָ י הּוא ֶחְלקֹו. ְיִגיַע ּכַ ר ְלַהְרּבֹות לֹא לֹו: ּכִ ֵ אֹול ַנְפׁשֹו ַלְחֹמד ְלִהְתַעּשׁ ׁשְ ּכִ

יַח ָלֶהם, אֹו  ָאַסף הּוא ְוִהּנִ ר ׁשֶ עֹשֶׁ ם ֵהם ּבָ ְהֶיה. ְלָבָניו, ִאם ַיְצִליחּו ּגַ ּיִ ַמה ׁשֶ ת: ּבְ ּמֵ י ִמי ְיִביֶאּנּו ִלְראֹות. ְלַאַחר ׁשֶ ּכִ

לֹא ַיְצִליחּו:
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 ֶּפֶרק ד 

ים  ר ַנֲֽעִׂש֖ ים ֲאֶׁש֥ י ָוֶאְרֶאה֙ ֶאת־ָּכל־ָהֲ֣עֻׁשִק֔ י ֲאִנ֗ }א{ ְוַׁשְ֣בִּתֽ

ם  ים ְוֵא֤ין ָלֶהם֙ ְמַנֵח֔ ֲעֻׁשִק֗ ַּתַ֣חת ַהָּׁשֶ֑מׁש ְוִהֵּנ֣ה | ִּדְמַע֣ת ָהֽ
ם: ם ְמַנֵחֽ ין ָלֶה֖ ַח ְוֵא֥ ְׁשֵקיֶהם֙ ֹּכ֔ ּוִמַּי֤ד ֹעֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א ִמן ַיד ָדֲחֵקיהֹון,  ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ א ּבְ יַקּיָ ִאְתֲעִבידּו ְלַצּדִ ל ֲאִניִסין ּדְ ְוַתִבית ֲאָנא ַוֲחֵזית ָית ּכָ

יַנֵחים ְלהֹון: ְתקֹוף ְיָדא ּוְבֵחיָלא, ְוֵלית ִדּ ְנחּוִמין, ְוֵלית ְדַמֵפיְקהֹון ִמן ַיד ָאְנֵסיהֹון ּבִ יַמֵליל ְלהֹון ּתַ ְוֵלית ִדּ

"י - - ַרׁשִ

ַחת  ים ּתַ ר ַנֲעׂשִ ים: ֲאׁשֶ ַמֲעׂשִ יִהּנֹם, ּבְ ּגֵ ים ֲעׁשּוִקים ּבַ ֲעׂשִ ִקים. ַהּנַ ל ָהֲעׁשֻ רּוַח ַהּקֶֹדׁש: ֶאת ּכָ י ֲאִני ָוֶאְרֶאה. ּבְ ְבּתִ ְוׁשַ

ִחית  ַיד ַמְלֲאֵכי ַמׁשְ ִקים. ּבֹוִכים ַעל ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ָהֲעׁשּוקֹות ּבְ ְמַעת ָהֲעׁשֻ ה ּדִ ל ַהּתֹוָרה: ְוִהּנֵ ַחת ַחִליֶפיָה ׁשֶ ֶמׁש. ּתַ ָ ַהּשׁ

ְך ִנְדָרׁש  יִהּנֹם. ְוַאף ִמְקָרא ֶזה ּכָ ים פד, ז(, ֵאּלּו יֹוְרֵדי ּגֵ ִהּלִ יתּוהּו" )ּתְ ָכא ַמְעָין ְיׁשִ ֵעֶמק ַהּבָ ְוַאְכָזִרים, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר "עְֹבֵרי ּבְ

כַֹח: ְכִריִחים ְותֹוְקִפים אֹוָתם ּבְ ֵקיֶהם ַהּמַ ֵקיֶהם ּכַֹח. עֹוׁשְ ד עֹשְׁ ִסְפִרי: ּוִמּיַ ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ד  ּוִמּיַ ְמַנֵחם  ָלֶהם  ְוֵאין  ָהֲעׁשּוִקים  ְמַעת  ּדִ

ָהֲאִריַז"ל  ִכְתֵבי  ּבְ ְמבָֹאר  ְוגֹו'.  ַח  ּכֹ ֵקיֶהם  עֹוׁשְ

ה'  ְועֹוֵבד  דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ רֹוִאין  ׁשֶ ִעְנָין  ּבְ

מּורֹות,  נֹוֵפל ֵמֲעבֹוָדתֹו ְוִלְפָעִמים נֹוֵפל ַלֲעֵברֹות ּגְ

ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ְמֹאד  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 

ֶהֱחִטיאּו  ׁשֶ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְמֹאד,  דֹוִלים  ּגְ ִעים  ְרׁשָ

מֹו  ּכְ דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ָהיּו  ה  ִחּלָ ּוִמּתְ ים.  ָהַרּבִ ֶאת 

ָאר  ׁשְ ּבִ ֶהם  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְוַאֵחר.  ְנָבט  ן  ּבֶ ָיָרְבָעם 

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְלּגּוֵלי  ּגִ ד  ִמּצַ ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ְוָכל  ַהּדֹורֹות, 

ִלַיַעל  ּבְ ָאָדם  ַמת  ִנׁשְ ָאָדם  ּבְ ר  ִנְתַעּבֵ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְתאֹום,  ּפִ ָיכֹול  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוכּו', 

ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַאֵחר,  ְלִאיׁש  ְך  ְלִהְתַהּפֵ

ַעל־ ה, ׁשֶ ָמה ְקדֹוׁשָ ע ְנׁשָ ָרׁשָ ר ּבְ ְפָעִמים ִנְתַעּבֵ ּלִ ׁשֶ

ִחיַנת "ֵיׁש  ה סֹוד ּבְ ּזֶ ְתׁשּוָבה, ׁשֶ ְיֵדי־ֶזה ִמְתעֹוֵרר ּבִ

יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ַעל  ה  ַנֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ֶהֶבל 

ִעים  ְרׁשָ ְוֵיׁש  ִעים  ָהְרׁשָ י  ַמֲעֵשׂ ּכְ ֲאֵליֶהם  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ

יִקים" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ח,  ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעֵשׂ ּכְ יַע ֲעֵליֶהם  ּגִ ּמַ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ה  ִמּזֶ ְוַכּמּוָבא  יד( 

ָהָאָדם  ּוֶבֱאֶמת  לא(  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ּסּוִפין  ּכִ

ּסּוָפיו ּוְכִפי  ִחיָרתֹו ּוְכִפי ּכִ ִפי ּבְ ִחיָרה ְוַהּכֹל ּכְ ַעל ּבְ ּבַ

ַרְך ְוכּו'  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ֶוֱאמּוָנתֹו  קּותֹו  ת ִהְתַחּזְ ֲאִמּתַ

ַרֲחָמיו,  ל ִעּמֹו ּבְ ְלּגֵ ַרְך ִמְתּגַ ם ִיְתּבָ ֵ מֹו־ֵכן ַהּשׁ ְוכּו', ּכְ

ָצִריְך ָהָאָדם  ן  ְוַעל־ּכֵ ָטיו  ּפָ ִמׁשְ ר  ְוָיׁשָ יק ה'  ַצּדִ י  ּכִ

ַהט  ִמּלַ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִמיד  ּתָ ה  ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות 

ֵהיְכֵלי  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהּזֹאת,  ֶכת  ְתַהּפֶ ַהּמִ ַהֶחֶרב 

לֹום, ַלֲעׁשֹק  רּו ַחס ְוׁשָ ּבְ ּלֹא ִיְתּגַ "ל ׁשֶ ּנַ מּורֹות ּכַ ַהּתְ

ל ַנְפׁשֹו  לֹום ְמַעט ַהּטֹוב ׁשֶ ְוִלְגזֹל ּוְלַהֲחִליף ַחס ְוׁשָ

ֶלְך ָעָליו  ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ּלֵ ַעל ֶזה ִהְתּפַ ׁש ּבֹו ֲעַדִין, ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ

ֵזִדים"  ֻקִני  ַיַעׁשְ ַאל  ְלטֹוב  ָך  ַעְבּדְ "ֲערֹב  לֹום  ָ ַהּשׁ

ֵהם  ׁשֶ ִדים,  ַהּזֵ קּוהּו  ַיַעׁשְ ּלֹא  ׁשֶ קכב(.  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ָפׁשֹות  ִקים ֶאת ַהּנְ ִלּפֹות ָהעֹוׁשְ ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּקְ ַהּסִ

ְמַעת  "ּדִ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  יְקָלא,  ַהּטִ תֹוְך  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ָלֶהם  ְוֵאין  ּכַֹח  ֵקיֶהם  עֹוׁשְ ד  ּוִמּיַ ְוכּו'  ָהֲעׁשּוִקים 

ָאָדם  ק  ֵמעֹשֶׁ ֵדִני  "ּפְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  דּוַע  ּיָ ּכַ ְמַנֵחם" 
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ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  קלד(  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִפּקּוֶדיָך".  ְמָרה  ְוֶאׁשְ

ָהַרע  ֶצר  ִמּיֵ ָאָדם",  ק  ֵמעֹשֶׁ ֵדִני  "ּפְ ם,  ׁשָ "י  ַרׁשִ

ל  ׁשֶ ק  ָהעֹוׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ִרּיֹות,  ַהּבְ ֶאת  ק  ָהעֹוׁשֵ

ִחיַנת  הּוא ּבְ "ל, ׁשֶ ִטיְקָלא ַהּנַ מֹות ָהֲעׁשּוקֹות ּבְ ְנׁשָ

ּוְלַקְלֵקל,  ְלַהֲחִליף  ֲחׁשּוִדים  ׁשֶ מּורֹות  ַהּתְ ֵהיְכֵלי 

ה  ּיֹות, ַמֲעׂשֶ ֱחַלף )ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ּנֶ ֶלְך ׁשֶ ן ַהּמֶ ִחיַנת ּבֶ ה ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ַחר ג, אֹות ג. ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ים א. ּבִ יא(: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ה  ָ ָהִאּשׁ ִמן  ַהִהְתעֹוְררּות  ׁשֶ ּכְ ָהֲעׁשּוִקים.  ְמַעת  ּדִ

ּתֹוָלדֹות,  ְלַהֲעִמיד  ֶזַרע  ְלַהֲחיֹות  ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ

ְמָחה,  ְך ְלׂשִ ַעְצמֹו ִנְתַהּפֵ גֹון ַוֲאָנָחה ּבְ ַהּיָ ִנְמָצא, ׁשֶ

גֹון ַוֲאָנָחה  ם ֲאִחיַזת ַהּיָ ָ ּשׁ ַעְצָמּה, ׁשֶ ִהיא ּבְ ֵמַאַחר ׁשֶ

ֵמַאַחר  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ָבה  ֶמְרּכָ ית  ַנֲעׂשֵ ְרצֹוָנּה  ּבִ

הּוא  ְרצֹוָנּה ְלַהֲעִמיד ּתֹוָלדֹות ְלִקּיּום ָהעֹוָלם, ׁשֶ ׁשֶ

ָהעֹוָלם  ְלִקּיּום  ִמְצָוה  ּדְ ִזּוּוג  י  ּכִ ְמָחה,  ׂשִ ִחיַנת  ּבְ

ְגמּו ְמֹאד,  י ֵער ְואֹוָנן ּפָ ְמָחה ְוכּו', ּכִ ִחיַנת ׂשִ הּוא ּבְ

הּו  ּזֶ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ְרּכָ ּדַ ִחיתּו  ִהׁשְ י  ּכִ

רּוׁש  ּפָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ַהּגָ ָעוֹון 

ָגם  ּפְ ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  ְלַגְמֵרי 

ֱאָחז  גֹון ַוֲאָנָחה ַהּנֶ יק ַהּיָ ֵאינֹו ַמְמּתִ דֹול, ֵמַאַחר ׁשֶ ּגָ

ה ְוכּו',  ָ ְבִחיַנת ָהִאּשׁ ָמאָלא, ּבִ ׂשְ ְבִחיַנת ִסְטָרא ּדִ ּבִ

ַלת  ִחיַנת ַהְגּדָ ר ּבְ ֵהם ִעּקַ ְוֵאינֹו ַמֲעִמיד ּתֹוָלדֹות, ׁשֶ

ָרֵאל  ין ִיׂשְ ְתַרּבִ ּנִ ֶ ַרְך, ַעל־ְיֵדי ּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְמָחה ּבְ ׂ ַהּשִ

ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְוכּו',  ַרְך  ִיְתּבָ תֹו  ֻדּלָ ּגְ יִרין  ּכִ ַהּמַ

ְלֵהֶפְך  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ְוכּו',  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב 

גֹון  יק ַהּיָ ְרּכֹו, ַוֲאַזי ֵאינֹו ַמְמּתִ ִחית ּדַ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ׁש ּכְ ַמּמָ

ִלים  ַעְצָמם ְמַקּבְ גֹון ַוֲאָנָחה ּבְ ה, ַהּיָ ַרּבָ ַוֲאָנָחה, ַאּדְ

ס"ם  ֵהם  ַוֲאָנָחה  ָיגֹון  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ה,  ּפָ ַהּטִ

ה  ּפָ ַהּטִ ִקים  עֹוׁשְ ְוֵהם  נֹות,  ּוָ ּכַ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ְוִליִלית, 

ֶנֱאַמר,  ֶזה  ְוַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָלה,  ְלַבּטָ ַהּיֹוֵצאת 

ֵקיֶהם  עֹשְׁ ד  ּוִמּיַ ְוכּו',  ָהֲעׁשּוִקים"  ְמַעת  ּדִ ׁה  "ְוִהּנֵ

ְמַעת ָהֲעׁשּוִקים'  דּוַע, 'ּדִ ּיָ ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם" ּכַ

ה ְוָיגֹון  ִכּיָ ִחיַנת ּבְ ָמעֹות, ּבְ י ֵהם ְמֵלִאים ּדְ ְיָקא, ּכִ ּדַ

דֹול  ן ּגָ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ם ֵהם ֲעׁשּוִקים ּכַ י ׁשָ ַוֲאָנָחה, ּכִ

ַעל־ְיֵדי  הּוא  ׁשּוָבתֹו  ּתְ ּקּון  ּתִ ר  ְוִעּקַ ׂשֹא,  ִמּנְ ֲעוֹונֹו 

ִמיֵני  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ְלעֹוֵרר  כֹול  ּיָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ

ר  ִעּקַ ם  ׁשָ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ְמָחה  ׂשִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְנִגיָנה, 

ֶזה  ַעל  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ְמָחה  ׂשִ ְבִחיַנת  ּבִ ּלֹו  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ

יגּו  ׂ ַיּשִ ְולֹא  ְיׁשּובּון  לֹא  ֶאיָה  ּבָ ל  "ּכָ ֶנֱאַמר,  ָגם  ַהּפְ

הּוא  ים'  ַחּיִ 'ָאְרחֹות  יט(,  ב,  ֵלי  )ִמׁשְ ים"  ַחּיִ ָאְרחֹות 

ים  תּוב, "ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ִחיַנת ׂשִ ּבְ

ים טז, יא(. ְוָכל ֶזה  ִהּלִ ֶניָך" ְוכּו' )ּתְ ָמחֹות ֶאת ּפָ ׂשַֹבע ׂשְ

ׁשּוָבה  ה ּתְ עֹוׂשֶ ׁשֶ ׁשּוָבה, ֲאָבל ּכְ ה ּתְ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ

ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ָהָרִעים  בֹוָתיו  ּוַמְחׁשְ ָהַרע  ְרּכֹו  ּדַ ְועֹוֵזב 

ל  ּכָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָהַעְצבּות  ת  ִמּדַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ

ּוְמָקֵרב  ָרִעים  ַהִהְרהּוִרים  ְוָכל  ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ

ים  ּיִ ִרים ָהֲאִמּתִ ׁשֵ ים ְוַלּכְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ֶאת ַעְצמֹו ְלַצּדִ

ּבֹו  ְלַהְכִניס  ֵאיְך  ְויֹוְדִעים  ָנתֹו  ַתּקָ ּבְ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

ם אֹותֹו ִעם ּתֶֹקף  י ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ִלְתּפֹס ּגַ ְמָחה, ּכִ ׂשִ

ְמָחה  תֹוְך ַהּשִׂ ֱאָחז ּבֹו ּוְלַהְכִניסֹו ּבְ גֹון ַוֲאָנָחה ַהּנֶ ַהּיָ

ּקּונֹו  ר ּתִ י ִעּקַ ּקּונֹו, ּכִ ר ּתִ ה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִעּקַ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ְמָחה  ְלׂשִ ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ְך  ְתַהּפֵ ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ּכְ הּוא 

ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  "ל.  ְוַכּנַ

ּקּון ְלִמְקֵרה  ִביל ּתִ ׁשְ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבִ ה ַרּבֵ ּלָ ּגִ ׁשֶ

ִחיַנת  ים ֵהם ּבְ ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ י ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ַלְיָלה, ּכִ

ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָבָריו  ּבִ ְמבָֹאר  ּכַ ְנִגיָנה  ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ

ִחיַנת  ְמָחה, ּבְ ִ ִחיַנת ַהׂשּ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה, ֵהם ּבְ ַוֲעׂשָ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְמָחה  ְלׂשִ ַוֲאָנָחה  ָיגֹון  כּות  ִהְתַהּפְ

ֲהָלכֹות -  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ

ְרָיּה ְוִרְבָיה ְוִאיׁשּות ג, אֹות כו. ֶאֶבן ָהֵעֶזר. ּפִ

ר ַמה  ֶמׁש. ִעּקָ ָ ַחת ַהּשׁ ים ּתַ ר ַנֲעׂשִ ָהֲעׁשּוִקים ֲאׁשֶ

ה ִמיֵני  ַכּמָ ּבְ ְרָנָסה  ִעְנַין ַהּפַ ּבְ ִלים  ִנְכׁשָ ֵני ָאָדם  ּבְ ֶ ּשׁ

ֵאיָנם  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַרק  ַהּכֹל  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָגִמים  ּפְ

ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ ַמן  ְוַהּזְ ָהֵעת  ָיבֹוא  ַעד  יִנים  ַמְמּתִ

ֶאת  ּדֹוֲחִקים  ֵהם  ַרק  ָנֵקל,  ּבְ ְרָנָסה  ַהּפַ לֹו  יַע  ּפִ ַיׁשְ

ָגִמים  ּפְ ה  ְלַכּמָ ִאים  ּבָ ֵהם  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָעה  ָ ַהּשׁ

ׁש  ֵזָלה ַמּמָ ִאים ִליֵדי ּגְ ּבָ ׁש ׁשֶ ּיֵ ן, ַעד ׁשֶ א ּוַמּתָ ַמּשָ ּבְ

ּנֹוְפִלים  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ְוָכל  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא 

ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ׁשֶ ֵלב  ֶאל  יִמים  ְמׂשִ ְוֵאיָנם  ַמן  ַהּזְ ַחת  ּתַ

ּוֶבֱאֶמת  ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ ט  ְוׁשָ ּפֹוֵרַח  ָהעֹוָלם  ֶזה  ל  ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ְזַמן  ׁשּום  ֵאין 



פח

ת ֶרק דְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ַעת,  ַהּדַ ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ַרק  ְזַמן הּוא 

ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָיה  ַעת  ַהּדַ ֵלמּות  ִלׁשְ זֹוֶכה 

ַהּיֹום  "ֲאִני  סּוק  ּפָ ַעל  ֶזה  ל  ּכָ ְוַכְמבָֹאר  ָלל  ּכְ ְזַמן 

אי  ּוְבַוּדַ ְנָיָנא, סא(.  ּתִ ים ב, ז( )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ִהּלִ יָך" )ּתְ ְיִלְדּתִ

לֹא  ַמן  ַהּזְ ּטּול  ּבִ ַעל  ֵהיֵטב  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָיה  ִאם 

ַעל  ִמיד  ּתָ ין  ַמְמּתִ ְוָהָיה  ָעה,  ָ ַהּשׁ ֶאת  ּדֹוֵחק  ָהָיה 

ׁשּום  ּבְ ל  ִנְכׁשַ ָהָיה  ְולֹא  ִעּתֹו  ָיבֹוא  ַעד  ְרָנָסה  ַהּפַ

ר לֹא ָהָיה ָלהּוט ְוָטרּוד  ֶהּתֵ ֵזָלה ְוַעְוָלה. ַוֲאִפּלּו ּבְ ּגְ

מֹון  ַהּמָ ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ֵאּלֶ ּכָ נֹות  ְוַסּכָ יִגיעֹות  ּבִ ְך  ל־ּכָ ּכָ

אי  ַוּדַ ה ּבְ י ֶרַגע ַקּלָ ין ִליׁשּוַעת ה'. ּכִ ַרק ָהָיה ַמְמּתִ

י  ַעת ֲאִמּתִ ר ּדַ הּוא ּבַ ין, ּוִמי ׁשֶ ַקל ְיכֹוִלין ְלַהְמּתִ ּבְ

י  ּכִ ה,  ל ָהעֹוָלם הּוא ַרק ֶרַגע ַקּלָ ַמן ׁשֶ ַהּזְ ל  ּכָ ֲאַזי 

ְזַמן  ׁשּום  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  ּפֹוֵרַח  ַמן  ַהּזְ

ְך ַרק  ֵזָלה ִנְמׁשָ ַגם ַהּגְ ר ּפְ ִעּקַ "ל. ִנְמָצא ׁשֶ ָלל ְוַכּנַ ּכְ

ִחיַנת ַמה  ַמן, ְוֶזה ּבְ ַחת ַהּזְ יֹוֵתר ּתַ ַפל ּבְ ּנָ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ֶמׁש".  ָ ַחת ַהּשׁ ים ּתַ ר ַנֲעׂשִ תּוב "ָהֲעׁשּוִקים ֲאׁשֶ ּכָ ֶ ּשׁ

ל  ם ּכָ ָ ּשׁ ַמן ׁשֶ ַחת ַהּזְ ַהְינּו ּתַ ְיָקא, ּדְ ֶמׁש' ּדַ ָ ַחת ַהּשׁ 'ּתַ

ֲאַות  ּתַ ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ "ל.  ְוַכּנַ ֵזלֹות  ְוַהּגְ ָהֲעׁשּוִקים 

ְבִחיַנת  ּבִ ַעת  ַהּדַ ְוֶחְסרֹון  ִסילּות  ִמּכְ ְך  ִנְמׁשָ ָממֹון 

מֹון  ַהּמָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ב(  י,  )קֶֹהֶלת  ֹמאלֹו"  ִלׂשְ ִסיל  ּכְ "ֵלב 

ר" ְוכּו'  ֹמאָלּה עֹשֶׁ ׂשְ תּוב "ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ירּות, ּכְ ְוָהֲעׁשִ

ִעְנַין  א. ִסיָמן סט, ּבְ בָֹאר ּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּמְ מֹו ׁשֶ ֵלי ג, טז(. )ּכְ )ִמׁשְ

ַמן  ַהּזְ ל  ׁשֶ עּות  ַהּטָ ר  ִעּקַ ם  ְוׁשָ ם(  ׁשָ ן  ַעּיֵ ֵזָלה,  ּגְ ִאּסּור  ֹחֶמר 

ַעת  ְך ַרק ֵמֶחְסרֹון ַהּדַ ה ִנְמׁשָ ּזֶ ׁש ְזַמן ׁשֶ ּיֵ ְדֶמה ׁשֶ ּנִ ׁשֶ

ֵזָלה ד. ט ב. ּגְ ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ּכַ

ים  ִמן־ַהַ֣חִּי֔ ֵמ֑תּו  ֶׁשְּכָב֣ר  ים  ֶאת־ַהֵּמִת֖ ֲאִנ֛י  ְוַׁשֵּבַ֧ח  }ב{ 

ָנה: ָּמה ַחִּי֖ים ֲעֶדֽ ֲאֶׁש֛ר ֵה֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יר  ַתר מֹוֵתיהֹון, ַיּתִ ָעְלָמא ּבָ ָאְתָיא ּבְ ָבר ִמיתּו, ְוָלא ֲחזֹו פּוְרָענּוָתא ְדּ ָהא ּכְ ִכיַבָיּא ּדְ ִחית ֲאָנא ָית ׁשְ ּבָ ְוׁשַ

ַען: ָעָקא ַעד ּכְ ָעְלָמא ָהֵדין ּבְ ִאּנּון ָקְיִמין ּבְ א ּדְ ִמן ַחַיּיָ

"י - - ַרׁשִ

ּלֹא ַנֲעָנה  גֹון ֲאבֹות ָהִראׁשֹוִנים, ׁשֶ רּוְך־הּוא, ּכְ דֹוׁש־ּבָ ה ִלְדחֹוָתם ִמן ַהּקָ ֶהם ֵיֶצר ָהַרע ַהּזֶ ַלט ּבָ ּלֹא ׁשָ ָבר ֵמתּו. ַעד ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ְבֵרי־ ָך" )ּדִ ִויד ַעְבּדֶ י "ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ּדָ ָאַמְרּתִ ּלֹא ַנֲעֵנִתי ֲאִני בכ"ד ְרָננֹות ַעד ׁשֶ ִוד ֲאִבי, ׁשֶ א ַעל ְיֵדיֶהם. ּוְכגֹון ּדָ ה ֶאּלָ ֹמשֶׁ

ִמים־ב ו, מב(: ַהּיָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִחיַנת  ָבר ֵמתּו. ֶזה ּבְ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ְוׁשַ

דֹוִלים  'ּגְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה 

ָאְמרּו ַעל  יֶהם'. ְוֶזה ׁשֶ ַחּיֵ ִמיָתָתן יֹוֵתר ִמּבְ יִקים ּבְ ַצּדִ

ָבר ֵמתּו" ְוכּו'  ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ סּוק "ְוׁשַ ּפָ

ׁש  ּקֵ ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ לֹום, ׁשֶ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ְלִעְנַין ּדָ

לֹום, ְלַהְכִניס ָהָארֹון ְלֵבית  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ׁשְ

ִרים  ֶזה ְוָאַמר ֶעׂשְ ָעִרים ֶזה ּבָ ְבקּו ׁשְ ים ּדָ קֶֹדׁש ָקָדׁשִ

"ָזְכָרה  ָאַמר  ׁשֶ ַעד  ַנֲעָנה,  ְולֹא  ְרָננֹות  ע  ְוַאְרּבַ

ר  ִעּקַ י  ּכִ מב(.  ו,  ִמים־ב  ַהּיָ ְבֵרי  )ּדִ ָך"  ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ְלַחְסֵדי 

ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ַהּבֵ ׁשֶ ּכְ הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֵלמּות  ׁשְ

ֵבית  ּבְ ְמקֹומֹו  ַעל  עֹוֵמד  ְוָהָארֹון  ְמכֹונֹו.  ַעל  נּוי  ּבָ

ֶכת ֶהָאָרה ְלָכל  ם ָהְיָתה ִנְמׁשֶ ָ ּשׁ ּמִ ים, ׁשֶ קֶֹדׁש ָקָדׁשִ

ָעְמָדה  ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ָמתֹו ׁשֶ ֶֹרׁש ִנׁשְ ָרֵאל ִמּשׁ ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ

י  ים ַעל ְמכֹוָנּה ְוַעל ַמֲעָמָדּה. ּכִ ֵבית קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ּבְ

ֹאֶהל  ֶאל  ֵמֹאֶהל  ְך  ִמְתַהּלֵ ָוֶאְהֶיה  ִתיב,  ּכְ ִמּקֶֹדם 

ן  ן. ְולֹא ָהָיה ָמקֹום ָקבּוַע ְלָהָארֹון. ְוַעל־ּכֵ ּכָ ׁשְ ּוַבּמִ

ַתְכִלית  ְך ּבְ ל־ּכָ לֹא ָהְיָתה ֶהָאַרת ַהּתֹוָרה ְמִאיָרה ּכָ

ִוד ְמֹאד ִלְמצֹא  ּדָ ַע  ן ָהָיה ִמְתַיּגֵ ֵלמּות. ְוַעל־ּכֵ ְ ַהּשׁ

ן  ֶאּתֵ "ִאם  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ְלַהּבֵ ָמקֹום 

ים קלב,  ִהּלִ ַנת ְלֵעיָני ְוכּו' ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלה'" )ּתְ ׁשְ
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ת ָהֶאֶבן  הּוא ְנֻקּדַ ר הּוא ְמקֹום ָהָארֹון ׁשֶ ד-ה(. ְוִעּקָ

י  "ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה,  ֵצא  ּתֵ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ה  ִתּיָ ׁשְ

ם  ָ ּשׁ ּמִ ְעָיהּו ב, ג(, ַהְינּו ׁשֶ ֵצא ּתֹוָרה" ְוכּו' )ְיׁשַ ּיֹון ּתֵ ִמּצִ

ּה ּוְמקֹוָמּה ּוְמִאיָרה  ְרׁשָ ָ יֹוֵצאת ֶהָאַרת ַהּתֹוָרה ִמּשׁ

ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ַהֶהָאָרה  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַעד  דֹול,  ּגָ אֹור  ּבְ

"ל.  ְוַכּנַ ּתֹוָרה  ּבַ ַנְפׁשֹו  ׁשֶֹרׁש  ִפי  ּכְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד 

יִקים  ַצּדִ ָהיּו  לֹֹמה  ּוׁשְ ִוד  ּדָ ל  ׁשֶ דֹורֹו  ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ

ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוִלים,  ּגְ

יֹוֵתר  ָאז ָהְיָתה ְמִאיָרה ֶהָאַרת ַהּתֹוָרה ּבְ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ָצא ָמקֹום ָקבּוַע ָלָארֹון  ּמָ ִוד ַעד ׁשֶ ַגע ּדָ ּיָ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ת ה,  ִציַעת ַהּפַ ים ב. ְסעּוָדה ה, ּבְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ְוַכּנַ

אֹות לב.

ים.  ָבר ֵמתּו ִמן ַהַחּיִ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ְוׁשַ

ֵאינֹו  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ַכת  ַהְמׁשָ ָכל 

מֹותֹו  ַאַחר  ׁשֶ א,  ַרּבָ ַאּדְ ִאם  י  ּכִ ְלַבד  יו  ַחּיָ ּבְ ַרק 

י  עֹוָלם, ּכִ ְעּתֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּבָ קּותֹו ֵמִאיר ּדַ ּלְ ְוִהְסּתַ

ּוְכמֹו  יֶהם.  ַחּיֵ ִמּבְ יֹוֵתר  ִמיָתָתם  ּבְ יִקים  ַצּדִ דֹוִלים  ּגְ

א  יַקּיָ קּו ַצּדִ ּלְ ִאְסּתַ ָבָתר ּדְ דֹוׁש ּדְ ּזַֹהר ַהּקָ ִאיָתא ּבַ ׁשֶ

ַח ֲאִני ֶאת  ּבֵ יר ְוכּו'. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ְוׁשַ ִכיֵחי ַיּתִ ׁשְ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ים" ְוכּו'. ּכְ ָבר ֵמתּו ִמן ַהַחּיִ ּכְ ִתים ׁשֶ ַהּמֵ

ָבר ֵמתּו ּוְגֵזָרָתם ְוִתּקּוֵניֶהם  ֲהֵרי ּכְ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל 'ׁשֶ

ְיִציַאת  ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ ל(:  ת  ּבָ )ׁשַ ֲעַדִין'  ִמים  ִמְתַקּיְ

ַעְצמֹות  ה  ֹמשֶׁ ֶהֱעָלה  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָהָיה  ִמְצַרִים 

ּלֹו  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֶהָאַרת  יְך  ִהְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ יֹוֵסף, 

ַעל־ יֹוֵסף  ָכה  ּזָ ׁשֶ ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ָיְצאּו  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּלֹו.  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ ְיֵדי 

ּוַמְלכּות  ֶלת  ֶמְמׁשֶ ַחת  ִמּתַ ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ַעְצמֹות  ּבְ ה  ֹמשֶׁ ָעַסק  ן  ְוַעל־ּכֵ ָאֳחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ

ת ִמְצַרִים,  ִבּזַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָעְסקּו  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְיָקא  ּדַ יֹוֵסף 

י,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ִמְצֹות"  ח  ִיּקַ ֵלב  "ֲחַכם  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ה,  ָקׁשֶ ְוִלְכאֹוָרה  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ח(, 

ִמְצָוה  ָהָיה  ְצַרִים  ִמּמִ ֶהֱעלּו  ׁשֶ ָהְרכּוׁש  ם  ּגַ ֲהלֹא 

מֹו  ַרְך ִהְזִהיָרם ַעל ֶזה ְמֹאד, ּכְ י ה' ִיְתּבָ דֹוָלה, ּכִ ּגְ

ֱאֶמת  ֲאלּו ְוכּו'?! ַאְך ּבֶ ר ָנא ְוכּו' ְוִיׁשְ ּבֵ תּוב, ּדַ ּכָ ׁשֶ

מֹו  ּכְ ְצַרִים  ִמּמִ ירּות  ָהֲעׁשִ ְלַהֲעלֹות  ְצָוה  ַהּמִ ר  ִעּקַ

ְרֻכׁש  ִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ׁשֶ

ְבִחיָנה  ְצָוה ָהָיה ּבִ ר ַהּמִ ר ַהַהְבָטָחה ְוִעּקַ דֹול. ִעּקַ ּגָ

זֹוִכין  ירּות  ְוָהֲעׁשִ ַעל־ְיֵדי ָהְרכּוׁש  ׁשֶ "ל ֵמֲחַמת  ַהּנַ

ָלֶזה  ֲאָבל  ְכִלית,  ַהּתַ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ָהָרצֹון  ְלֶהָאַרת 

ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  י ִאם  ּכִ ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ַאַחר  זֹאת  ֶהָאָרה  ִאיר  ּמֵ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  הּוא  ׁשֶ

ַעְצמֹות  ה ּבְ ן ָעַסק ֹמשֶׁ יֹוֵתר. ְוַעל־ּכֵ קּותֹו ּבְ ּלְ ִהְסּתַ

ת ִמְצַרִים  ִבּזַ ָרֵאל ּבְ ָעְסקּו ִיׂשְ ֵעת ׁשֶ ְיָקא ּבְ יֹוֵסף ָאז ּדַ

ְטָרא ָאֳחָרא ֶאל  ירּות ֵמַהּסִ ל ּוְלַהֲעלֹות ָהֲעׁשִ ְלַקּבֵ

ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

יֹוֵסף  ַעְצמֹות  ַעל־ְיֵדי  ַעת  ַהּדַ ֵמֶהָאַרת  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ה,  כֹור  ּבְ ְדיֹון  ּפִ ב.  ֵדָעה  יֹוֶרה   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ְוַכּנַ יק  ּדִ ַהּצַ

אֹות טו.

ֶזה  ֵמתּו.  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ ֶאת  ֲאִני  ַח  ּבֵ ְוׁשַ

יִקים  ּדִ ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהֲהִליָכה ַעד ִקְבֵרי ַהּצַ ִחיַנת  ּבְ

ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ם  ׁשָ י  ּכִ ם,  ׁשָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ם.  ׁשָ ַפל  ּנָ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ָלֵצאת  ּיּוַכל  ׁשֶ ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ

דֹול  יק ַהּגָ ּדִ י ַהס"ם ָיכֹול ַהּצַ ּנֵ ין ׁשִ ֲאִפּלּו ִאם הּוא ּבֵ

י  ּכִ דֹוׁש,  ַהּקָ ִקְברֹו  ַעל  ִאין  ּבָ ׁשֶ ּכְ ם  ָ ִמּשׁ ְלהֹוִציאֹו 

ּוְכמֹו  יֶהן.  ַחּיֵ ִמּבְ יֹוֵתר  ִמיָתָתן  ּבְ יִקים  ּדִ ַהּצַ דֹוִלים  ּגְ

ֵמתּו"  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ ֶאת  ֲאִני  ַח  ּבֵ "ְוׁשַ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ב  ּגָ בֹּהַ ְוַנֲעָלה ְוִנׂשְ דֹול ּגָ יק ַהּגָ ּדִ י ִמיַתת ַהּצַ ְוכּו'. ּכִ

ַמה  ִלְגֹמר  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ְיָקא  ּדַ ְוָאז  ְמֹאד, 

ל  יק ָהֱאֶמת עֹוֵסק ּכָ ּדִ אי ַהּצַ ַוּדַ י ּבְ ִריְך ִלְגֹמר, ּכִ ּצָ ֶ ּשׁ

ָרֵאל ְלַהֲחִזיָרם  ים ְלהֹוִכיַח ֶאת ִיׂשְ דֹוׁשִ יו ַהּקְ ְיֵמי ַחּיָ

ַנְפׁשֹו  מֹוֵסר  ְוהּוא  תֹו  ְמַגּמָ ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ ְלמּוָטב, 

ִחיָרה  ַבַעל ּבְ ּלְ ל ָיָמיו. ֲאָבל ֶזה ָידּוַע ׁשֶ ִביל ֶזה ּכָ ׁשְ ּבִ

ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִחיָרה  ַהּבְ י  ּכִ ְלהֹוִעיל,  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ

ִביל  ׁשְ ּבִ ִנְבָרא  ַהּכֹל  י  ּכִ ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ּתֶֹקף  ָלּה  ֵיׁש 

ַמה  יק  ּדִ ַהּצַ ִיְגֹמר  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ִחיָרה.  ַהּבְ

דֹוׁש  ַהּקָ ּתֹוַכְחּתֹו  קֹול  ַעל־ְיֵדי  ר  ְוָהִעּקָ ִהְתִחיל,  ֶ ּשׁ

ָרֵאל  הֹוִכיַח ֶאת ִיׂשְ ה ׁשֶ ל ֹמשֶׁ ִחיַנת קֹולֹו ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ

ְך ַעל־ ַער ֶלָעִתיד. ְוֶזה ַהּקֹול ִנְמׁשָ ּתְ ּיִ ּגּון ׁשֶ קֹול ַהּנִ ּבְ

יק,  ּדִ ַהּצַ ֶזה  ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ין  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְיֵדי 

ֲאִפּלּו  ָבר ְמבָֹאר ׁשֶ דֹול. ֲאָבל ּכְ ַעל ּכַֹח ּגָ י הּוא ַבּ ּכִ
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ְטָרא ָאֳחָרא  ַהּסִ ה ַהּזֹאת ַעד ׁשֶ ִפּלָ ל ַהּתְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ

י־ ּה ּוִבְטָנּה, ַאף־ַעל־ּפִ ְרּבָ ם ִמּקִ ֻמְכַרַחת ְלָהִקיא ּגַ

ָאר  ׁשְ ַהּנִ כָֹחּה  ּבְ ְך  ֶרת ַאַחר־ּכָ ּבֶ ֲעַדִין ִהיא ִמְתּגַ ֵכן 

ְבִחיַנת  ה ּבִ ִפּלָ ֵלמּות זֹאת ַהּתְ ר ׁשְ ן ִעּקַ ְוכּו', ְוַעל־ּכֵ

"ל ִהיא ַרק ָסמּוְך ְלִמיָתתֹו,  ַעל ּכַֹח ַהּנַ ל ַהּבַ ין ׁשֶ ּדִ

א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  מֹוִכיַח  ֵאינֹו  יק  ּדִ ַהּצַ ן  ְוַעל־ּכֵ

ָבִרים  ת ּדְ ָפָרׁשַ "י ּבְ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ יָתה, ּכְ ָסמּוְך ַלּמִ

ָבִרים א, ג(.  ָנה" ְוכּו' )ּדְ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ סּוק "ַוְיִהי ּבְ ַעל ּפָ

ְוָלַמד  יָתה,  ַלּמִ ָסמּוְך  א  ֶאּלָ ה  ֹמשֶׁ הֹוִכיָחן  ּלֹא  ׁשֶ

יָתה  א ָסמּוְך ַלּמִ ָניו ֶאּלָ ּלֹא הֹוִכיַח ֶאת ּבָ ֲעקֹב ׁשֶ ִמּיַ

ּלֹא ִיְהֶיה מֹוִכיחֹו ְוחֹוֵזר ּומֹוִכיחֹו ְוכּו'  ֵדי ׁשֶ ְוכּו'. ּכְ

א ָסמּוְך  מּוֵאל ְוָדִוד לֹא הֹוִכיחּו ֶאּלָ ַע ּוׁשְ ְוֵכן ְיהֹוׁשֻ

ִחיַנת  ַעְצמֹו ּבְ יק ֶזהּו ּבְ ּדִ י ִמיַתת ַהּצַ יָתה ְוכּו'. ּכִ ַלּמִ

יָתה  ַהּמִ י  ּכִ ּכַֹח,  ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ין  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ה,  ִפּלָ ּתְ

ד,  ַהּמֹוֵעד  חֹול  ג.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ין:  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ

אֹות יד.

א־ ֹֽ א ָהָי֑ה ֲאֶׁש֤ר ל ֹ֣ ן ל ת ֲאֶׁשר־ֲעֶד֖ ם ֵא֥ }ג{ ְוטֹוב֙ ִמְּׁשֵניֶה֔

ֶמׁש: ַחת ַהָּׁשֽ ה ַּת֥ ר ַנֲֽעָׂש֖ ע ֲאֶׁש֥ ֲעֶׂש֣ה ָהָר֔ ָרָאה֙ ֶאת־ַהַּמֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִאְתֲעֵביד  א ּדְ יׁשָ ָלא ֲחָזא ָית עּוָבָדא ּבִ ָעְלָמא, ְדּ ִרי ּבְ ַען ָלא ֲהָוה, ְוָלא ִאְתּבְ ַעד ּכְ ְרֵויהֹון ָית ְדּ יר ִמן ּתַ ּפִ ְוׁשַ

א: ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ְולֹא  ְראֹות  ְלִהּבָ טּו  ּמְ ּקֻ ׁשֶ ּדֹורֹות  ֵאּלּו תתקע"ד  ִמְדַרׁש קֶֹהֶלת,  ּבְ ָרִאיִתי  ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת  ָרָאה  ר לֹא  ֲאׁשֶ ֲעַדִין:  ֲעֶדן. 

ִנְבְראּו:

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַמה  ָהָיה.  לֹא  ֲעֶדן  ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ֵניֶהם  ְ ִמּשׁ ְוטֹוב 

לֹו  'נֹוַח  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ

ְוֵכן  ְבָרא' )ֵערּוִבין יג(,  ּנִ ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר  ִנְבָרא  ּלֹא  ׁשֶ ָלָאָדם 

ר ֲעֶדן לֹא  ֵניֶהם ֵאת ֲאׁשֶ ְ תּוב: "ְוטֹוב ִמּשׁ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ

ְבָרא.  ּנִ ַמה  ַעל  ן  ְוִאם־ּכֵ  : מּוּהַ ּתָ ָבר  ַהּדָ  – ָהָיה" 

ה,  עֹוָלם ַהּזֶ י־ִאם ּבָ ָבִרים ֶנֱאָמִרין ּכִ אי ֵאין ַהּדְ ּוְבַוּדַ

ֵני־ ּבְ ּסֹוְבִלין  ׁשֶ ּסּוִרין  ְוַהּיִ ה  ַהּזֶ ָצרֹות עֹוָלם  ִפי  ּכְ ׁשֶ

ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ָאָדם 

עֹוָלם  ָלל. ֲאָבל ּבָ טֹוב יֹוֵתר ִאם לֹא ָהָיה ִנְבָרא ּכְ

י ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְבָרא, ּכִ ּנִ ֶ אי טֹוב יֹוֵתר ַמה ּשׁ ַוּדַ א ּבְ ַהּבָ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ְכִלית. ְוַגם ֲאִפּלּו ּבָ ִאין ֶאל ַהּתַ ְיָקא ּבָ ּדַ

טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַאַחת  ָעה  ׁשָ 'ָיָפה   –

ֶרק ד(:  ּפֶ א' )ָאבֹות  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ַחּיֵ ה ִמּכֹל  עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ְנָיָנא. ִסיָמן לט. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ

ָהַרע  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת  ָרָאה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ָעְמקּו  ְמֹאד  ְמֹאד  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ

ְפָרט  ּבִ ר,  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ִסּפּוֵרי  ּבְ בֹוָתיו  ַמְחׁשְ

עְטֶליְרׂש  ְבָעה ּבֶ ִ ל ַהּשׁ ה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹאת ׁשֶ ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ

ַעל  עֹוֶלה  הּוא  ׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ יג(  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ )ִסּפּוֵרי 

ָנה נֹוָרָאה  ּוָ ּלֹא ִיְהֶיה ּבֹו ּכַ ּבּור ׁשֶ ם. ְוֵאין ׁשּום ּדִ ּלָ ּכֻ

ָאנּו ְיכֹוִלין ִלְמצֹא  ֶ ל ֶזה ַמה ּשׁ ָבה ְוכּו', ִעם ּכָ ּגָ ְוִנׂשְ

ָבִרים  י ּדְ ַע ְוִלְמצֹא, ּכִ ִבין ְלִהְתַיּגֵ ֵאיֶזה ֶרֶמז ָאנּו ְמֻחּיָ

ָבה  ּגָ ַמְדֵרָגה ִנׂשְ ְפָרט ּבְ רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ּבִ ֱאָמִרים ּבְ ַהּנֶ

ּמֹוְצִאין  ׁשֶ ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ַהּכֹל,  סֹוְבִלים  זֹאת  ּכָ

ה ַהּזֹאת  ֲעׂשֶ ַהּמַ ה ּבְ ְעּתֹו: ְוִהּנֵ ִפי ּדַ ל ֶאָחד ּכְ ֶהם, ּכָ ּבָ

א. ִסיָמן לד(  ִעְנַין ַהּתֹוָרה )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ְמבָֹאר ְקָצת 

ֶזה  ּבָ ׁשֶ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ֶאל  ב  ַהּלֵ רּות  ְ ֵמִהְתַקּשׁ ֶרת  ַדּבֶ ּמְ ׁשֶ

רּות  ְ ִהְתַקּשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָהעֹוָלמֹות,  ּקּון  ּתִ לּוי  ּתָ

ּקּון  ּתִ ִהיא  ׁשֶ ִביָרה  ְ ַהּשׁ ן  ּקֵ ִנְתּתַ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ֶאל  ב  ַהּלֵ

צֹוֵעק  ב  ַהּלֵ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַהּכֹל. 
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ל  ְעָין הּוא ׁשֶֹרׁש ׁשֶ י ַהּמַ ְעָין ְוכּו', ּכִ ִמיד ֶאל ַהּמַ ּתָ

ַהּתֹוָרה  ם ּבְ בָֹאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ֻקּדֹות טֹובֹות, ּכְ ל ַהּנְ ּכָ

ם.  ן ׁשָ ִחיַנת ָחְכָמה ַמְעָין, ַעּיֵ ה ִהיא ּבְ ֻקּדָ ַהּנְ "ל ׁשֶ ַהּנַ

ר  ִעּקַ י  ּכִ ְעָין,  ַהּמַ ֶאל  ִמיד  ּתָ צֹוֵעק  ב  ַהּלֵ ן  ְוַעל־ּכֵ

ל ָהעֹוָלם הּוא ַעל־ְיֵדי  ּכָ ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶ ב  ַהּלֵ ּקּון  ּתִ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ְעָין  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה  ֻקּדָ ַהּנְ

ֶמׁש רֹוֶדֶפת  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ב ֵמֲחַמת  ׁש ְלַהּלֵ ּיֵ ׁשֶ ַהֲחִליׁשּות 

ֶצר ָהָרע  ז ַעל ֲחִמימּות ַהּיֵ ְוׂשֹוֶרֶפת אֹותֹו, ֶזה ְמַרּמֵ

ַהֲחָרפֹות  ֵהם  ׁשֶ פּוִלין  ַהּנְ ַאֲהבֹות  ֵהם  ׁשֶ ֲאֹות  ְוַהּתַ

דֹוׁש  ַהּקָ ב  ַהּלֵ ֵהם רֹוְדִפין ַאַחר  ׁשֶ ִביַרת ֵלב  ׁשְ ֵלב 

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְרפֹו  ְלׂשָ ְורֹוִצין  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ל  ׁשֶ

ה ּוִבְלּבּוָליו ַהּכֹל  ֲאֹות ְוִטְרדֹות עֹוָלם ַהּזֶ ל ּתַ י ּכָ ּכִ

קֶֹהֶלת  ֵסֶפר  ָכל  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ֶמׁש  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ִנְקָרא 

ְתרֹון  ּיִ "ַמה  ם:  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

)קֶֹהֶלת  ֶמׁש"  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ֲעֹמל  ּיַ ׁשֶ ֲעָמלֹו  ָכל  ּבְ ָלָאָדם 

ה ָהַרע  ֲעׂשֶ ר לֹא ָרָאה ֶאת ַהּמַ א, ג(. ּוְכִתיב, "ֲאׁשֶ

ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ה  ַכּנֶ ּמְ ׁשֶ ֶמׁש",  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ

ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ים  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ים  ֲעׂשִ ַהּנַ ָרִעים 

ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ָרִעים  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ְוָכל  ֲאֹות  ַהּתַ ל  ּכָ י  ּכִ

ַמן ֵאין ׁשּום  י ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ַמן, ּכִ ַחת ַהּזְ ַהּכֹל הּוא ּתַ

ַמן הּוא ַעל־ְיֵדי  ר ַהּזְ ה ָהַרע, ְוִעּקַ ֲעׂשֶ ֲאִחיָזה ְלַהּמַ

ר ַעל  ַמִים ֲאׁשֶ ָ ל ּכֹוְכֵבי ַהּשׁ ִהיא רֹאׁש ּכָ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ַהּשׁ

ִנְקָרא  ן  ְוַעל־ּכֵ ַמן,  ַהּזְ ֶאת  ַמְנִהיג  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ָיָדם 

ה ַמה  ַנֲעׂשָ ְיָקא  ּדַ ם  ְוׁשָ ֶמׁש'.  ֶ ַהּשׁ ַחת  'ּתַ ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ

ל ֶאָחד  ה ְוִנְצָטֵרף ּכָ ְתַנּסָ ּנִ ֶ עֹוָלם ַמה ּשׁ ה ּבָ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ

ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשָ ַהּנַ ָהַרע  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶנֶגד  ּכְ ַיֲעֹמד  ִאם 

ַאף־ "ל,  ַהּנַ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ב  ַהּלֵ ְוֶזה  ֶמׁש.  ָ ַהּשׁ

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ִמּכָ ְלַגְמֵרי  ָנִקי  הּוא  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ב  ר ִמּלֵ י הּוא ְמַדּבֵ ֶמׁש, ּכִ ָ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ֲעׂשֶ ָהַרע ַהּנַ

י־ֵכן נֹוְגִעים  ם, ַאף־ַעל־ּפִ ּמּוָבן ׁשָ ָקדֹוׁש ְוֶעְליֹון, ּכַ

ֵני  ָאר ּבְ ל ׁשְ ה ׁשֶ ל ְרִדיַפת עֹוָלם ַהּזֶ ָגִמים ׁשֶ ּבֹו ַהּפְ

ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ָהַרע  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהעֹוָלם, 

א,  ָנׂשָ הּוא  ֳחָלֵינּו  ָאֵכן  ִחיַנת  ּבְ ֶמׁש  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ

ְעָיהּו נג, ה(.  ֵעינּו" ְוכּו' )ְיׁשַ ׁשָ ִחיַנת "ְוהּוא ְמֹחָלל ִמּפְ ּבְ

ְצָעקֹות נֹוָראֹות  ְעָין ּבִ ִמיד ֶאל ַהּמַ ב צֹוֵעק ּתָ ְוֶזה ַהּלֵ

ְוַגם  "ל,  ּנַ ּכַ ִחּיּותֹו  ם  ָ ִמּשׁ י  ּכִ ָעצּום,  ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ

ב  ֶנְחׁשָ ְעָין  ַהּמַ ֶאל  ָעָקה  ְוַהּצְ ּתֹוְקקּות  ַהִהׁשְ ֶזה 

ֲאָבל  ה,  ּדָ ֵמַהּמִ יֹוֵתר  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַלֲחִליׁשּות 

דֹול  ּגָ ִצּפֹור  א  ּבָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ הּוא  ב  ַהּלֵ ְמנּוַחת  ר  ִעּקַ

ֶמׁש. ְוַגם ָאז  ֶ ַנְיָחא ֵמַהּשׁ ְוָאז ֵיׁש לֹו  ָנָפיו  ּכְ ּופֹוֵרׂש 

ם.  ן ׁשָ ְעָין ְוכּו', ַעּיֵ ּתֹוֵקק ֶאל ַהּמַ ל ּוִמׁשְ ּכֵ ב ִמְסּתַ ַהּלֵ

ַהּתֹוָרה  ּבְ בָֹאר  ּמְ ֶ ּשׁ י ַמה  ז ַעל־ּפִ ֵיׁש ְלַרּמֵ ְוִעְנָין ֶזה 

ם  ן ׁשָ א. ִסיָמן עח(, ַעּיֵ ן עֹז ְלַמְלּכֹו" )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ "ְוִיּתֶ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבּור ּדִ ם ֵמעֶֹצם ַמֲעַלת ַהּדִ בָֹאר ׁשָ ּמְ ֶ ַמה ּשׁ

ְנֵפי  ִחיַנת 'ִאְלָמֵלא ּכַ הּו ּבְ ּזֶ ר ַהִחּיּות, ׁשֶ הּוא ִעּקַ ׁשֶ

ל ּגּוָפא'  א אֹוִקיד ּכָ א ֲהֵוי ִלּבָ ִבין ַעל ִלּבָ ָנׁשְ ֵרָאה ּדְ

ב ׂשֹוֵרף  ב, ָהָיה ַהּלֵ ִבים ַעל ַהּלֵ נֹוׁשְ ְנֵפי ֵרָאה ׁשֶ ]ִאְלָמֵלא ּכַ

ב ּבֹוֵער  ְפָעִמים ַהּלֵ ּלִ ם, ׁשֶ ל ַהּגּוף[, ְמבָֹאר ׁשָ ֶאת ּכָ

אי  ִמּדַ יֹוֵתר  הּוא  ֲאָבל  ְמֹאד,  ְמֹאד  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה' 

ַעל־ ֲאָבל  ּגּוָפא,  ל  ּכָ ְלאֹוִקיד  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ַעד 

ה ְמָקְרִרין ַהֲחִמימּות ַהּזֹאת  ּבּור ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ְיֵדי ּדִ

י ִלְפָעִמים  אי. ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ּכִ ְהֶיה יֹוֵתר ִמּדַ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ֲאֹות  ּתַ ֶאל  ָהָאָדם  ּבֹוֵער  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ַחס  ּגּוָפא  ל  ּכָ אֹוִקיד  ָהָיה  ן  ם־ּכֵ ּגַ ׁשֶ ַעד  ְך,  ל־ּכָ ּכָ

ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  לֹום,  ְוׁשָ

ְנֵפי  ִחיַנת ִאְלָמֵלא ּכַ ן. ְוֶזה ּבְ ם־ּכֵ ה ּגַ ְמָקֵרר ֵאׁש ַהּזֶ

ֵהם  ֵרָאה  ְנֵפי  ּכַ י  ּכִ ְוכּו'.  א  ִלּבָ ַעל  ִבין  ָנׁשְ ּדְ ֵרָאה 

ֵני  ְ ִמּשׁ ילֹו  ְלַהּצִ ב  ַהּלֵ ַעל  ִבין  ְ ְמַנּשׁ ְוֵהם  ַהּתֹוָרה 

ּבּוֵרי  ּדִ ֵהם  ׁשֶ ֵרָאה,  ְוַכְנֵפי  "ל.  ַהּנַ ְבֵערֹות  ַהּתַ

בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ָנַפִים  ּכְ ְקָרִאין  ּנִ ׁשֶ ה  ּוְתִפּלָ ַהּתֹוָרה 

"ל  דֹול ַהּנַ ּפֹור ַהּגָ ְנֵפי ַהּצִ ִחיַנת ּכַ ָמקֹום ַאֵחר(, ֶזה ּבְ ּבְ

ִדים ד, אֹות  "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ְמַלּמְ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ

יג.
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ה  ֲעֶׂש֔ ַּמֽ ל ְוֵאת֙ ָּכל־ִּכְׁש֣רֹון ַהֽ י ֶאת־ָּכל־ָעָמ֗ י ֲאִנ֜ יִתֽ }ד{ ְוָרִא֨

ֶבל ּוְר֥עּות ֽרּוַח: ֵרֵע֑הּו ַּגם־ֶז֥ה ֶה֖ יׁש ֵמֽ יא ִקְנַאת־ִא֖ י ִה֥ ִּכ֛
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַבר  י ּגְ ָקּנִ א, ֲארּום ִהיא ִקְנֲאָתא ּדְ ֵני ֱאָנׁשָ ָעְבִדין ּבְ ל אֹוָטבּות עּוָבָדא ּדְ ל טּוְרָחא, ְוָית ּכָ ַוֲחֵזית ֲאָנא ָית ּכָ

ֵליּה  י  ְוִדְמַקּנֵ ֵליּה,  יֹוֵטיב  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ ָוֵתיּה, ֵמיְמָרא  ּכְ ְלֶמֱעַבד ָטָבא  ֵליּה  י  ְמַקּנֵ ּדִ ָוֵתיּה,  ּכְ ְלֶמֱעַבד  ְלַחְבֵריּה 

ָבא ּוְתִבירּות רּוָחא: ין ֲהְבלּו ְלַחּיָ א ַיְבֵאׁש ֵליּה, ְוַאף ּדֵ ַמּיָ ׁשְ ֵתיה, ֵמיְמָרא ּדִ ִבׁשְ ְלִביׁש ְלֶמֱעַבד ּכְ

"י - - ַרׁשִ

ֵאינֹו  ה. ׁשֶ ֲעׂשֶ רֹון ַהּמַ ׁשְ ל ּכִ רּוְך־הּוא: ְוֵאת ּכָ דֹוׁש־ּבָ ֵעיֵני ַהּקָ ֵהן ָעָמל ּבְ ל ָעָמל. ֵהן ָהֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוָרִאיִתי ֲאִני ֶאת ּכָ

ר ִהיא ִקְנַאת ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו: י ִהיא ִקְנַאת ִאיׁש. ֲאׁשֶ ֵניֶהם ָהֶבל: ּכִ ְ ּשׁ א ְלִקְנַאת ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו, ׁשֶ ַמִים, ֶאּלָ ם ׁשָ ְלׁשֵ

יו ְוֹאֵכ֖ל ֶאת־ְּבָׂשֽרֹו: }ה{ ַהְּכִסיל֙ ֹחֵב֣ק ֶאת־ָיָד֔

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִאית ֵליּה, ְוַאִפיּלּו  ל ַמה ּדְ ֵקיָטא, ְוָלא ָצֵבי ְלִמְטַרח, ּוְבִסְתָוא ֵייכֹול ָית ּכָ ְטָיא ָאֵזיל ּוְמָגֵפיף ָית ְידֹוי ּבְ ׁשָ

ֵריּה: ׂשְ ְך ּבִ ַעל ְמׁשַ סּו ּדֵ ּכְ

"י - - ַרׁשִ

יִקים  רֹוֶאה ַצּדִ ין, ׁשֶ רֹו. ְליֹום ַהּדִ ׂשָ ֶזל: ְוֹאֵכל ֶאת ּבְ א ִמן ַהּגֶ ע: ֹחֵבק ֶאת ָיָדיו. ְוֵאינֹו ָיֵגַע ְוֵאינֹו אֹוֵכל ֶאּלָ ִסיל. ָהָרׁשָ ַהּכְ

ִסְפִרי: ְך ִנְדָרׁש ּבְ ָכבֹוד, ְוהּוא ִנּדֹון. ּכָ ּבְ

ל ּוְר֥עּות ֽרּוַח: ִ֛֖ים ָעָמ֖ א ָחְפַנ ֹ֥ א ַכ֖ף ָנַ֑חת ִמְּמל ֹ֥ }ו{ ֕טֹוב ְמל

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָגֵזיָלא  ֵרין חּוְפִנין ָמְלָין ֵמיְכָלא ּבְ ֲהָנַית ְנַפׁש ּוְבָלא ָגֵזיָלא ַוָחטֹוִפין, ִמן ּתְ ָטב ִלְגַבר ְמֵלי חּוְפֵניּה ֵמיְכָלא ּבַ

טּוְרָחא ּוִבְתִבירּות רּוָחא: ִדיָנא ּבְ ָמה ּבְ ּלָ ְוָחטֹוִפין, ַוֲעִתיד ְלׁשַ

"י - - ַרׁשִ

ה  לֹא ָחְפַנִים. ְנָכִסים ַהְרּבֵ ֶהן ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו: ִמּמְ ֵהא ּבָ ּיְ טֹוב ְמלֹא ַכף ָנַחת. ִלְהיֹות קֹוֶנה ְנָכִסים ְמַעט ִמיִגיעֹו, ׁשֶ

קֹום: הּוא ָעָמל ְוַעְצבּות רּוַח ִלְפֵני ַהּמָ ֲעֵבָרה, ׁשֶ ּבַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ר  ִעּקָ ם  ׁשָ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ָנַחת.  ַכף  ְמלֹא  טֹוב 

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִחיַנת 'ֲאִויָרא ּדְ ֶכל ְבּ ֶהָאַרת אֹור ַהּשֵׂ

ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִנְקֵראת  ן  ְוַעל־ּכֵ ים'.  ַמְחּכִ

ֶכל  ַהּשֵׂ ם  ׁשֵ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַיֲעקֹב  ַנֲחַלת 

ָרֵאל אֹוִתּיֹות 'ִלי־רֹאׁש'  ִחיַנת ִיׂשְ ֵהם ְבּ ְוַהמֹוִחין ׁשֶ

ָרֵאל  ְוֶאֶרץ־ִיׂשְ ית.  ֵראׁשִ ִחיַנת  ְבּ ה  ּזֶ ׁשֶ דּוַע.  ּיָ ּכַ

ִהיא  ׁשֶ ַהָחְכָמה  ם  ׁשֵ ַעל  ים  ַהַחּיִ ֶאֶרץ  ִנְקֶראת 

ִחיַנת  ְבּ ן  ם־ּכֵ ּגַ ְוִהיא  ֵחי"ת.  ִחיַנת  ְבּ ִחיּות  ִחיַנת  ְבּ

ּוַמְלכּות  ֶאֶרץ.  ִנְקֶראת  ְלכּות  ּמַ ׁשֶ דּוַע,  ּיָ ּכַ ַמְלכּות 

י  ר ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ַעל־ּפִ ן ִעּקַ ִחיַנת ְלָבָנה. ְוַעל־ּכֵ ְבּ

ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ י  ַעל־ּפִ הּוא  ָהְרִאָיה 

מּוָבן  ר ּכֹחֹו. ּכָ ם ִעּקָ י ׁשָ ֶצר טֹוב, ּכִ ִחיַנת ַהּיֵ ְוִהיא ְבּ
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ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאָמר  ַעל  ים  ְמָפְרׁשִ ּבַ

ֶבל הּוא  ָבּ ּבְ ם ֵלב רֶֹגז  ְוָנַתן ְלָך ׁשָ ֵדי  ִמּכְ ְנָדִרים:  ּבִ

ִפָלה,  ְוַהְתּ ַהּתֹוָרה  ְמקֹום  ר  ִעּקָ ם  ְוׁשָ יב.  ְכּתִ ּדִ

ּתֹוָרה  'ֵאין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ

חּוץ־ָלָאֶרץ  ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ְוַהּמִ ָרֵאל'.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ תֹוַרת  ּכְ

י  ּכִ ר ַהֵחן,  ם ִעּקָ ְוׁשָ ָרֵאל.  ֶנֶגד ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּכְ ן ִלּבֹו  ְיַכּוֵ

ִהיא  ׁשֶ ְפַאְרּתֹו  ּתִ ְצִבי  ׁשֹון  ִמּלְ ְצִבי  ֶאֶרץ  ִנְקֵראת 

ִחיַנת  ְבּ ֶנֶגד  ּכְ ְרָסה  ּפַ ת'  ִהיא  ן  ְוַעל־ּכֵ ֵחן.  ִחיַנת  ְבּ

ת'.  אֹות  אֹור  ֵמאֹוֵרי  ן  ְוַעּיֵ ְפִנים,  ּבִ בָֹאר  ַהּמְ ַהת' 

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ּדָ ִחיַנת "טֹוב ְמלֹא ַכף ָנַחת" ׁשֶ ְוֶזה ְבּ

ַרת ָהֶאֶרץ. ִלּקּוֵטי  ָרֵאל: ִזּמְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ֶאֶרץ־ִיׂשְ

קמא, א.

ִחיַנת "ְונַֹח ָמָצא ֵחן"  ּבְ טֹוב ְמלֹא ַכף ָנַחת. ְוֶזה 

ַנְיָחא  ת  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  נַֹח  ח(,  ו,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו' 

ְוַכּמּוָבא  סֹופֹו  ּבְ ְבִעין  ׁשִ ִתיקּוָנא  ּבְ ְמבָֹאר  )ּכַ ִאין  ּתָ ְוּתַ ִאין  ִעיּלָ ּדְ

ְוֵחי"ת  נּו"ן  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ א(.  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ

ִלין  "ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין ְלֵחן. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַקְבּ ַהּנַ

בָֹאר  ּמְ ִחיַנת ָמה ׁשֶ ׁשֹות. ְוֶזה ּבְ ּקָ ִפלֹות ְוַהּבַ ל ַהּתְ ּכָ

ַהְתִפָלה  ת  ֲעִלּיַ ימּות  ּלֵ ׁשְ ר  ִעּקַ י  ּכִ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ

ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְבָיכֹל  ּכִ ְוָאז  ת.  ּבָ ַ ּשׁ ּבְ הּוא 

ְוַעל־ כג(  ף  ּדַ ית  ֵראׁשִ ּבְ זַֹהר  ן  )ַעּיֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ִפלֹות  ּתְ ל  ְמַקּבֵ

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "טֹוב ְמלֹא ַכף  ן ּדָ ּכֵ

ָמִעים'  ַנַחת ִנׁשְ ִחיַנת 'ּבְ ת ַהְינּו ּבְ ּבָ ַ ָנַחת" ֶזה יֹום ַהּשׁ

ָתא א, א. ּבָ ׁשַ ְפִנים: ְיָקָרא ּדְ בָֹאר ּבִ ַהּמְ

ֶמׁש: ַחת ַהָּׁשֽ ֶבל ַּת֥ ה ֶה֖ ֶאְרֶא֥ }ז{ ְוַׁשְ֧בִּתי ֲאִנ֛י ָוֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א: ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ַזר ְלִמְהֵוי ּבְ ִאְתּגְ ְוַתִבית ֲאָנא ַוֲחֵזית ֲהְבלּו ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ַמִים: ָ ַחת ַהּשׁ מֹו ּתַ ֶמׁש. ּכְ ָ ַחת ַהּשׁ ּתַ

ֵקץ֙  ין  ְוֵא֥ ין־֗לֹו  ֵאֽ ָוָא֣ח  ֵּב֧ן  ַּג֣ם  י  ֵׁשִנ֜ ין  ְוֵא֨ ֶאָחד֩  ֵיׁ֣ש  }ח{ 

ֶׁשר  ֹע֑ א־ִתְׂשַּב֣ע  ֹֽ ל ֵעי֖נֹו(  )קרי:  ַּגם־עיניו  ְלָכל־ֲעָמ֔לֹו 
ַּגם־ֶז֥ה  ה  ִמּטֹוָב֔ ֶאת־ַנְפִׁשי֙  ּוְמַחֵּס֤ר  ל  ָעֵמ֗ ֲאִנ֣י   | י  ּוְלִמ֣

ע ֽהּוא: ֶהֶ֛בל ְוִעְנַי֥֖ן ָר֖
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָרא ְוַאף ֲאָחא ֵלית ֵליּה ְלֵמיַרת ָית ִנְכסֹוי, ְוֵלית סֹוף ְלָכל  יּה, ַאף ּבְ ר ִמּנֵ ְנָין ּבָ ַבר ְיִחיַדי ְוֵלית ּתִ ּגְ ִאית 

י  יּה ְלָמא ְדָנן ֲאָנא ָטַרח ּוְמַחַסר ָית ַנְפׁשִ ִלּבֵ ע עּוְתָרא, ְוָלא ֵייַמר ּבְ ּבַ טּוְרֵחיּה, ְוַאף ֵעְיֵניּה ָלא ִתיּכֹול ְלִמׂשְ

ָאֵתי ִעם  א, ּוְלָעְלָמא ּדְ ֵני ֱאָנׁשָ ָעְלָמא ָהֵדין ִעם ּבְ י ּבְ יּה ְצַדְקָתא, ְוֶאְחּדֵ ַען ְוַאֲעֵביד ִמּנֵ ִמֵטיבּוָתא, ֲאקּום ּכְ

יׁש הּוא: ין ֲהְבלּו ּוְגָון ּבִ א, ַאף ּדֵ יַקּיָ ַצּדִ

"י - - ַרׁשִ

ְלִמיד ָחָכם הּוא, ֵאינֹו קֹוֶנה לֹו  ן ָוָאח ֵאין לֹו. ִאם ּתַ ם ּבֵ יִחיִדי: ּגַ ָבָריו ּבִ ה ּדְ עֹוׂשֶ ִני. ֵיׁש ְלָך ָאָדם ׁשֶ ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ן. ְוִאם  ָאח ְלֵעֶזר, ּוְלהֹוִליד ּבֶ ה ִלְהיֹות לֹו ּכְ ָ א ִאּשׁ ק הּוא, ֵאינֹו נֹוׂשֵ ָאח. ְוִאם ַרּוָ הּוא ּכְ ֶבן, ְולֹא ָחֵבר ׁשֶ הּוא ּכְ ְלִמיד ׁשֶ ּתַ

ִגיְרָסא. ְוִאם סֹוֵחר הּוא, ָעֵמל  ּבְ ָיֵגַע  ְיִחיִדי: ְוֵאין ֵקץ ְלָכל ֲעָמלֹו.  ְויֹוֵצא ְלֶדֶרְך  ִפים,  ּתָ סֹוֵחר הּוא, ֵאינֹו קֹוֶנה לֹו ׁשֻ



צד

ת ֶרק דְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ְלִמיָדיו. ּוְלִעְנַין  ה ּתֹוָרה ָלַמד ָאָדם ִמּתַ ַהְרּבֵ ַטֲעֵמי ּתֹוָרה, ׁשֶ ֵבַע ּבְ ר. לֹא ְיֵהא ׂשָ ע עֹשֶׁ ּבַ ם ֵעיָניו לֹא ִתׂשְ ְפַרְקַמְטָיא: ּגַ ּבִ

ִנים: ה ְלהֹוִליד ּבָ ָ א ִאּשׁ ְלִמיִדים ְוֵאיִני נֹוׂשֵ ֵאיִני ַמֲעִמיד ּתַ מֹון: ּוְלִמי ֲאִני ָעֵמל. ֵמַאַחר ׁשֶ ִמיד ַאַחר ַהּמָ מֹון, רֹוֵדף ּתָ ַהּמָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֵאין  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ִני.  ׁשֵ ְוֵאין  ֶאָחד  ֵיׁש 

ָרה  ֲעׂשָ הּוא  ֶאֶלף  י  ּכִ ָרה,  ֵמֲעׂשָ ָפחֹות  ּבְ אֹוְמִרים 

ֶאָחד  ְוָכל  ַיַחד  ָרה  ֲעׂשָ ׁש  ּיֵ ּוְכׁשֶ ֵמָאה.  ָעִמים  ּפְ

ֵמָאה  ְלָבֵרְך  ָאָדם  ב  ַחּיָ י  ּכִ ֵמָאה,  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא 

א  ֶאּלָ ָמה  ְקֵרי  ּתִ ַאל  ִחיַנת  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ָרכֹות  ּבְ

ַיַחד  ִצין  ִנְתַקּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ָרה  ֲעׂשָ ּוְכׁשֶ ֵמָאה, 

ָעִמים  ּפְ ר  ֶעׂשֶ הּוא  ׁשֶ ֶאֶלף  ְבִחיַנת  ּבִ ִנְכָלִלין 

"ל,  ּנַ ּכַ ְלֵמאֹות  ֵמֲאָלִפים  ָהאֹור  יִכין  ּוַמְמׁשִ ֵמָאה, 

ֵעדּות  ֵאין  ן  ְוַעל־ּכֵ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַכת  ַהְמׁשָ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ

ּכַֹח  ָלֶהם  ֵיׁש  ַנִים  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ַנִים,  ְ ִמּשׁ ָפחֹות  ּבְ

ַנִים  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְלֵמאֹות,  ָהֲאָלִפים  ק  ְלַחּלֵ

ְלָהִעיד  ַיַחד  ְוִנְכָלִלין  ה,  ִמּזֶ ֶזה  ֲחלּוקֹות  ם  ְעּתָ ּדַ ׁשֶ

יְך  ְלַהְמׁשִ ּכַֹח  ָלֶהם  ֵיׁש  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֱאֶמת,  ֵעדּות 

ֵמאֹות  ִלְבִחיַנת  ֲאָלִפים  ִחיַנת  ִמּבְ ם  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ ָהאֹור 

ָהֱאֶמת  ּלּות  ִהְתּגַ ר  ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ "ל,  ְוַכּנַ

ִתים, ֲאָבל  ת ַהּמֵ ִחּיַ ִחיַנת ּתְ הּו ּבְ ּזֶ ֶקר, ׁשֶ ֶ ִמּתֹוְך ַהּשׁ

ק  י ֵאין לֹו ּכַֹח ְלַחּלֵ הּוא ֶאָחד ֵאין לֹו ּכַֹח ָלֶזה, ּכִ ׁשֶ ּכְ

הּוא ֶאָחד ְלַבד. ְוֶזה "ֵיׁש  ָהאֹור ְלֵמאֹות ֵמֲחַמת ׁשֶ

)קֶֹהֶלת ד,  ְוכּו'  ֶהֶבל"  ֶזה  ם  "ּגַ ְוכּו'  ִני"  ׁשֵ ְוֵאין  ֶאָחד 

ִיּפֹלּו  י ִאם  ּכִ ַנִים ִמן ָהֶאָחד" ְוכּו',  ְ ח( "טֹוִבים ַהּשׁ

י ֶאָחד ְלַבד הּוא  ָהֶאָחד ָיִקים" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ד, ט-י(. ּכִ

ַמע  ׁשְ ֶאת  ּכֹוְרִכין  ָהיּו  ׁשֶ ְיִריחֹו  י  ַאְנׁשֵ ְבִחיַנת  ּבִ

בֹוד  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּלֹא ָאְמרּו ּבָ ְרצֹון ֲחָכִמים, ׁשֶ ּלֹא ּבִ ׁשֶ

ִני  ֵ ַהּשׁ ָהֵעד  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו 

ִקין ֲאָלִפים ְלֵמאֹות,  ְיָקא ְמַחּלְ ֵניֶהם ּדַ ַעל־ְיֵדי ׁשְ ׁשֶ

ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּוַמֲעִלין  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִמּתֹוְך  ָהֱאֶמת  ין  ּוְמַגּלִ

ַנִים"  ְ ַהּשׁ "טֹוִבים  ְבִחיַנת  ּבִ פּוִלין,  ַהּנְ קֹומֹות  ִמּמְ

י(  ד,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ָיִקים"  ָהֶאָחד  ִיּפֹלּו  ִאם  "ׁשֶ ְוכּו' 

ֵהם  י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ֵמָאה'  'ּכְ ֵמָאה,  ּכְ ֵרי  ּתְ ְוֶזהּו  "ל.  ְוַכּנַ

ַעל־ ִקין ָהאֹור ֵמֲאָלִפים ְלֵמאֹות ׁשֶ יִכין ּוְמַחּלְ ַמְמׁשִ

ין  י ֵהם ְמַגּלִ ָבר, ּכִ ָכל ּדָ ְיֵדי־ֶזה ֵיׁש ָלֶהם ֶנֱאָמנּות ּבְ

ן  "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ הּוא ְוַכּנַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָהֱאֶמת ּבְ

ט א. ֵעדּות ד, אֹות ט. ּפָ ִמׁשְ

ְרעֹה  ּפַ ֲחלֹום  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ר.  עֹשֶׁ ע  ּבַ ִתׂשְ לֹא  ֵעינֹו 

ֵהם  ׁשֶ ָרעֹות  רֹות  ּפָ ַבע  ְוׁשֶ טֹובֹות,  רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ

ֶזה  ָהָרָעב.  ֵני  ׁשְ ַבע  ְוׁשֶ ָבע  ַהּשָׂ ֵני  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ

ׁש לֹו יֹוֵתר, ָחֵסר  ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ֲאַות ָממֹון ׁשֶ ִחיַנת ּתַ ּבְ

ִריאֹות  ּבְ רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ ָרָאה  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזהּו  יֹוֵתר.  לֹו 

ֶזה  ָבע,  ָ ַהׂשּ ֵני  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ְוטֹובֹות, 

ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ּנֹוֵתן  ׁשֶ טּוב  ְוָכל  ירּות  ֲעׁשִ ִחיַנת  ּבְ

עֹלֹות  ֲאֵחרֹות  רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ ה  "ְוִהּנֵ יִרים.  ְלָהֲעׁשִ

רֹות  ַהּפָ ְבַלְעָנה  ַוּתִ ג(,  מא,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ַאֲחֵריֶהן" 

ְרֶאה  רֹות ְיפֹות ַהּמַ ַבע ַהּפָ ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹות ֶאת ׁשֶ

ַבע  ִחיַנת ׁשֶ רֹות ָהָרעֹות ֵהם ּבְ ַבע ּפָ ִריאֹות, ׁשֶ ְוַהּבְ

הּוא ָרֵעב  ֲאַות ָממֹון ׁשֶ ִחיַנת ּתַ הּוא ּבְ ֵני ָרָעב ׁשֶ ׁשְ

ֶאת  ּבֹוְלִעים  ֵהם  ׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ ָממֹון  ִלְבלַֹע  ִמיד  ּתָ

ַתן  ּנָ ירּות ׁשֶ ל ַהּטֹוב ְוָהֲעׁשִ ָבע ֶאת ּכָ ָ ֵני ַהׂשּ ַבע ׁשְ ׁשֶ

ירּות יֹוֵתר  ׁש לֹו ֲעׁשִ ּיֵ ֶ י ָכל ַמה ּשׁ ַרְך, ּכִ לֹו ה' ִיְתּבָ

ה  ַמְרּבֶ ְנָכִסים  ה  'ַמְרּבֶ ְבִחיַנת  ּבִ יֹוֵתר  לֹו  ָחֵסר 

ָעִני  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ְוִיּסּוִרין  ָאגֹות  ּדְ לֹו  ְוֵיׁש  ָאָגה'.  ּדְ

ָהָרעֹות  רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ ְבַלְעָנה  ַוּתִ ְבִחיַנת  ּבִ ׁש  ַמּמָ

ֶאל  ָבאּו  י  ּכִ נֹוַדע  ְולֹא  ָנה  ִקְרּבֶ ֶאל  בֹאָנה  ַוּתָ ְוכּו' 

ַהְינּו ַעל־ ה, ּדְ ִחּלָ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ ָנה. ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ּכַ ִקְרּבֶ

ֵני  ַבע ׁשְ ִחיַנת ׁשֶ ִהיא ּבְ ֲאַות ָממֹון ׁשֶ ל ּתַ ְיֵדי ָהַרע ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָהָרעֹות,  רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ָהָרָעב 

ה'  ֲחָננֹו  ׁשֶ ירּות  ְוָהֲעׁשִ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ח  ּכָ ְוִנׁשְ ִנְבָלע 

ְוהּוא  ָלל,  ּכְ ירּות  ָהֲעׁשִ ֶאְצלֹו  נֹוַדע  ְולֹא  ַרְך,  ִיְתּבָ

י  ּכִ לֹו,  ָחֵסר  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ה,  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ָאגֹות  ּדְ ָמֵלא 

ע  ּבַ ָידֹו ְלעֹוָלם ְו"ֵעינֹו לֹא ִתׂשְ ֲאָותֹו ּבְ ֵאין לֹו ֲחִצי ּתַ

ה  ְתַאּוֶ ּמִ ֶ ּלֹו ַמה ּשׁ ֲאַות ָממֹון ׁשֶ י ּתַ ר ְלעֹוָלם", ּכִ עֹשֶׁ

ּלֹו  ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ ַעם יֹוֵתר, ֶזה ּבֹוֵלַע ֶאת ּכָ ָכל ּפַ ּבְ

ּלֹו,  ׁשֶ ירּות  ְוָהֲעׁשִ טּוב  ל  ּכָ נֹוַדע  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד 

ּלֹו  ׁשֶ ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ַעל־ְיֵדי  ַהּכֹל  ח  ּכָ ְוִנׁשְ ִנְבָלע  י  ּכִ
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ּקּון ַעל־ְיֵדי  ַעם יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְוַהּתִ ָכל ּפַ ה ּבְ ְתַאּוֶ ּמִ ׁשֶ

ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  יֹוֵסף ׁשֶ

יִרים  ֲאַות ָממֹון ַעל ָידֹו. ְוהּוא נֹוֵתן ֵעָצה ְלָהֲעׁשִ ּתַ

ֵני ָהָרָעב ֵמַרֲעבֹון  ַבע ׁשְ ֶ ְצלּו ִמּשׁ ּנָ ּיִ מֹון ׁשֶ ֲעֵלי ַהּמָ ּבַ

ִביַרת  ר ׁשְ ִהוא ִעּקַ ֲאַות ָממֹון ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה, ׁשֶ ּתַ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָממֹון,  ֲאַות  ּתַ

ה ַפְרעֹה  ִחיַנת 'ַיֲעׂשֶ א. ִסיָמן יג(. ְוֶזה ּבְ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ים, ַהְינּו  ה ְמֻמּנִ ֲעׂשֶ ּיַ ִקיִדים ַעל ָהָאֶרץ' ׁשֶ ְוַיְפֵקד ּפְ

ַעל  ַח  ְלַפּקֵ ים  ְמֻמּנִ ֵהם  ׁשֶ ְצָדָקה  ֵאי  ּבָ ּגַ ִחיַנת  ּבְ

ׁש'  ׁש' ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים. 'ְוִחּמֵ ים. ְוֶזהּו, 'ְוִחּמֵ ָהֲעִנּיִ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹחֶמׁש,  עּוָרּה  ִ ּשׁ ׁשֶ ְצָדָקה  ִחיַנת  ּבְ ֶזה 

ז יֹוֵתר  ז ַאל ְיַבְזּבֵ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַהְמַבְזּבֵ

ְוכּו'  ָלָאֶרץ"  דֹון  ְלִפּקָ ָהֹאֶכל  "ְוָהָיה  ְוֶזהּו  ֵמֹחֶמׁש. 

מֹון  ַהּמָ ִמיַרת  ּוׁשְ ְקדֹון  ּפִ ר  ִעּקַ י  ּכִ לו(.  מא,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ה  ְלַמּטָ ְנזּו  ּגָ ְבִחיַנת ֲאבֹוַתי  ּבִ ְצָדָקה,  הּוא ַעל־ְיֵדי 

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוכּו'.  ְלַמְעָלה  י  ַנְזּתִ ּגָ ַוֲאִני 

ְוֶזה,  ֻתּבֹות סו(  )ּכְ ָחֵסר'  ָממֹון  'ֶמַלח  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ר  ּבֵ ְתּגַ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ם(,  )ָשׁ ָרָעב"  ּבָ ָהָאֶרץ  ֵרת  ִתּכָ "ְולֹא 

ּכֹוֶרֶתת ְועֹוֶקֶרת ֶאת ָהָאָדם  ֲאַות ָממֹון ׁשֶ ַרֲעבֹון ּתַ

)ִלּקּוֵטי  ֶצֶדק  יָת  ִצּוִ ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ֲאַות  י ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ִנּצֹוִלין ִמּתַ א. ִסיָמן כג( ּכִ מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ּוַמִים  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ב.  ים  ַחּיִ - אֹוַרח  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ָממֹון 

ַאֲחרֹוִנים ד, אֹות יז.

ַהְינּו  ּדְ ֲאַות ָממֹון,  ּתַ ר.  ע עֹשֶׁ ּבַ ִתׂשְ ְוַגם ֵעינֹו לֹא 

ְוָכל ַמה  ָידֹו,  ּבְ ֲאָותֹו  ּתַ ַוֲחִצי  ֵאין ָאָדם ֵמת  ֶ ּשׁ ַמה 

ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  יֹוֵתר,  לֹו  ָחֵסר  יֹוֵתר  לֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ

ר".  עֹשֶׁ ע  ּבַ ִתׂשְ לֹא  ֵעינֹו  "ְוַגם  ְבִחיַנת  ּבִ ָהֵעיַנִים 

י  ּכִ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ָהֵעיַנִים  ּוְפַגם 

ָהֵעיַנִים  ִמן  ְך  ִנְמׁשָ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקַ

ֲארּות,  ל ַהִהְתּפָ לּול ִמּכָ ּכָ יק ׁשֶ ּדִ ִלים ַעל ַהּצַ ּכְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ

ָרֵאל. ְוֶאֶרץ־ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ְך ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמׁשָ ׁשֶ

ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ י  ּכִ ָרָכה,  ַהּבְ ְמקֹור  ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ

י  ּכִ דּוַע,  ּיָ ּכַ ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ ִכין  ִנְמׁשָ עֹות  ּפָ ְוַהַהׁשְ

ְוֵאֶצל  יק.  ּדִ ֵמַהּצַ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ֶלת  ְמַקּבֶ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ

ְבִחיַנת  ּבִ עֹות  ּפָ ְוַהַהׁשְ ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ֵהם  יק  ּדִ ַהּצַ

ְונֹוֵתן.  חֹוֵנן  יק  ַצּדִ ִחיַנת  ּבְ יק,  ַצּדִ ְלרֹאׁש  ָרכֹות  ּבְ

יק  ּדִ ָרֵאל ְוַהּצַ ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַפע ׁשֶ ֶ ל ַהּשׁ ּזֹוֶכה ְלַקּבֵ ּוְכׁשֶ

ֶאֶרץ־ ּבְ י  ּכִ רֹון,  ִחּסָ ֵאין לֹו ׁשּום  אי  ַוּדַ ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ַפע  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ּה,  ּבָ ּכֹל  ֶתְחַסר  לֹא  ִתיב,  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ה  ם ִצּוָ י ׁשָ רֹון, ּכִ ּה ׁשּום ִחּסָ ם ֵאין ּבָ ָ ֶכת ִמּשׁ ְמׁשֶ ַהּנִ

ָרָכה  ּבְ ָלֶכם  "ַוֲהִריקִֹתי  ִחיַנת  ּבְ ָרָכה,  ַהּבְ ֶאת  ה' 

ִחיַנת 'ֵאין  הּו ַהֵהֶפְך ִמּבְ ּזֶ ִלי ָדי" )ַמְלָאִכי ג, י(, ׁשֶ ַעד ּבְ

עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָידֹו',  ּבְ ֲאָותֹו  ּתַ ַוֲחִצי  ֵמת  ָאָדם 

ָרֵאל  ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ַפע ּדִ ֶ ָחֵסר לֹו. ֲאָבל ַהּשׁ

רֹון  ִחּסָ ּה ׁשּום  ּבָ ֵאין  ׁשֶ פּוָלה  ּכְ ַפע  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ִהיא 

ְפתֹוֵתיֶכם  ׂשִ ְבלּו  ּיִ ׁשֶ י,  ּדָ ִלי  ּבְ ַעד  ָרָכה  ּבְ ִחיַנת  ּבְ

ה  ֶלת יֹוֵתר ִמּמַ פּוָלה ּוְמֻכּפֶ ַפע ּכְ ֶ ַהּשׁ י ׁשֶ ִמּלֹוַמר ּדַ

ּוַמִים  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ב.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  רֹוֶצה:  ֶ ּשׁ

ַאֲחרֹוִנים ד, אֹות טז.

ָׂשָכ֥ר  ֵיֽׁש־ָלֶה֛ם  ֲאֶׁש֧ר  ִמן־ָהֶאָח֑ד  ַהְּׁשַנִ֖֖ים  ים  טֹוִב֥ }ט{ 

ם: ֲעָמָלֽ ֖טֹוב ַּבֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִאית ְלהֹון ֲאַגר  יהֹון, ּדְ ְמִעין ִמּלֵ ּתַ ָלא ּוִמׁשְ ַמּזָ ִרין ּבְ ְמָדּבְ יר ִמן ֲחָדא, ְוִאּנּון ִדּ ָדָרא ַיּתִ א ּבְ יַקּיָ ֵרין ַצּדִ ָטִבין ּתְ

ֵריהֹון: ְטַרחּו ְלסֹוָבָרא ָית ּדָ טּוְרֵחיהֹון ִדּ ָאֵתי ּבְ ַטב ְלָעְלָמא ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ֲעָמָלם,  ר ֵיׁש ָלֶהם יֹוֵתר ֶרַוח ּבַ ה, ֲאׁשֶ ָ א ִאּשׁ ְוִיּשָׂ ָבר: ִמן ָהֶאָחד. ְלִפיָכְך ִיְקֶנה לֹו ָאָדם ָחֵבר  ַנִים. ְלָכל ּדָ ְ טֹוִבים ַהּשׁ

ּה ְלַבּדֹו: ִחיד ַמְתִחיל ּבָ ֵאין ַהּיָ ֶ ָנִים, ּשׁ ׁשְ ית ּבִ ה ְמָלאָכה ַנֲעׂשֵ ַהְרּבֵ
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ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַנִים  ׁשְ ּבִ ר ָהֵעדּות  ִעּקַ ַנִים ִמן ָהֶאָחד.  ְ ַהּשׁ טֹוִבים 

י  ּפִ ִחיַנת  ּבְ ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

"ִויִהי  ִחיַנת  ּבְ ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ַנִים.  ׁשְ

ַנִים  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ט(,  ב,  )ְמָלִכים-ב  ְוכּו'  ַנִים"  ׁשְ י  ּפִ ָנא 

ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ֶנֱאָמנּות  ָלֶהם  ֵיׁש  ן  ְוַעל־ּכֵ ִמְקָרא. 

ִחיַנת ֱאֶמת  ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ִהיא ּבְ י ׁשְ ֱאֶמת, ּכִ

ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ְלַבד  ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ֶוֱאמּוָנה, 

ה,  ָ ֻדּשׁ ר ַהּקְ י ִעּקַ ְרּגּום, ּכִ ְבִחיַנת ְוֶאָחד ּתַ ְרּגּום, ּבִ ּתַ

ַנִים  ׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ַהּקֶֹדׁש.  ְלׁשֹון  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ

ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ַנִים  ׁשְ י  ּפִ ִחיַנת  ּבְ ִמְקָרא, 

ֶאל  ר  ְמֻחּבָ ּבּור  ַהּדִ הּוא  ׁשֶ ׁשֹון  ַהּלָ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון 

ָאה ְורּוַח  ִחיַנת רּוַח ִעּלָ הּוא ַהָחְכָמה ּבְ ַהּקֶֹדׁש, ׁשֶ

ה  ּזֶ רּות ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה, ׁשֶ ְבִחיַנת ִהְתַחּבְ ָאה, ּבִ ּתָ ּתַ

הּוא ָהַרע ׁשּום  ֶקר ׁשֶ ֶ ה, ְוָאז ֵאין ְלַהּשׁ ָ ֻדּשׁ ר ַהּקְ ִעּקַ

ן  ּבֶ ִני  ׁשֵ ְוֵאין  ִנְפָרד  ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ֲאִחיָזה, 

ִחיַנת ֵעץ  ּבְ ְרּגּום,  ּתַ ְבִחיַנת ֶאָחד  ּבִ ֲאַזי הּוא  זּוגֹו, 

ְוִנְפֶרֶדת  יֹוֶרֶדת  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִחיַנת  ּבְ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ַעת,  ַהּדַ

ּה,  ה ְוֵהם ֶנֱאָחִזין ּבָ ת ְלַמּטָ ׁשֶ ַמְעָלה, ֲאַזי ִמְתַלּבֶ ִמּלְ

הּוא ְמעָֹרב טֹוב  ַעת ׁשֶ ִחיַנת ֵעץ ַהּדַ ה ּבְ ה ַנֲעׂשֶ ּוִמּזֶ

י  ּכִ ָהֶאָחד"  ִמן  ַנִים  ְ ַהּשׁ "טֹוִבים  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָוָרע. 

הּוא ֵעד  ׁשֶ ן ּכְ לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו. ְוַעל־ּכֵ

ִני  הּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ ׁשֶ י ּכְ רּור, ּכִ ֶאָחד ֵאין ָהֱאֶמת ּבָ

ָמִצינּו  ְוֵכן  "ל.  ּנַ ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲאִחיָזה,  ָלֶהם  ֵיׁש 

ַנִים  ׁשְ ֲאָבל  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ְיִחיִדי  ָלֵצאת  ָאסּור  ָאָדם  ׁשֶ

י  ָמִרים ֵמֶהם, ּכִ ַנִים ֵהם ִנׁשְ ֵהם ׁשְ ׁשֶ י ּכְ ִאים, ּכִ ָ ַרּשׁ

ַנִים"  ְ ְבִחיַנת "טֹוִבים ַהּשׁ ֶהם, ּבִ ֵאין ָלֶהם ֲאִחיָזה ּבָ

ט א. טֹוֵען ְוִנְטָען אֹות א. ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ּכַ

ָאְמרּו  ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ַנִים ִמן ָהֶאָחד. ֶזה ּבְ ְ טֹוִבים ַהּשׁ

אי  ַ ֵאין ָאָדם ָחׁשּוב ַרּשׁ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ לֹא  ּבְ ֶרְך  ַלּדֶ ָלֵצאת 

ית  ֵראׁשִ ֵני ְנָעָריו ִאּתֹו" ְוכּו' )ּבְ ח ֶאת ׁשְ ּקַ ַאְבָרָהם "ַוּיִ ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ִמיד  ּתָ ְלָהִאיר  ָצִריְך  יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ג(  כב, 

ִמיד ְלָפחֹות  ן ָצִריְך ּתָ יו. ְוַעל־ּכֵ ֲאָנׁשָ ּלֹו ּבַ ה ׁשֶ ֻקּדָ ַהּנְ

ל  ְלַקּבֵ ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ִעּמֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ַנִים  ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ְצִריִכין  י  ּכִ ּלֹו  ׁשֶ ה  ֻקּדָ ֵמַהּנְ ֶהָאָרה 

ין ִמן  ל ּדֵ ְך ְלַקּבֵ ּיּוְכלּו ַאַחר־ּכָ ֵדי ׁשֶ ְיָקא ּכְ ְלָפחֹות ּדַ

ֵלמּות ֶהָאַרת  ר ׁשְ י ִעּקַ ּה ּוֵבּה, ּכִ ְך ִמּנֵ ין, ְוַאַחר־ּכָ ּדֵ

ָאנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ִחינֹות.  ּבְ לֹשׁ  ׁשָ ַעל־ְיֵדי  ִהיא  ה  ֻקּדָ ַהּנְ

ד  ַהְמַלּמֵ ֵאֶצל  יטּות  ְפׁשִ ּבִ ּמּוד  ַהּלִ ִעְנַין  ּבְ רֹוִאין 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ַנִים ִמן ָהֶאָחד, ּכְ ְ ּטֹוִבים ַהּשׁ ׁשֶ

ִני ַמֲעִמיד  ֵ ח ָהֶאָחד ַהּשׁ ּכַ ִאם ִיׁשְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ

ְלִמיִדים ּוֵמִאיר  י ָהַרב לֹוֵמד ִעם ַהּתַ ְרָסתֹו, ּכִ לֹו ּגִ

ּמּוד  ַהּלִ ַאַחר  ֲאַזי  ְלָפחֹות,  ַנִים  ׁשְ ֵהם  ּוְכׁשֶ ָלֶהם, 

לּו ֵמָהַרב. ְוָכל ֶאָחד  ּבְ ּקִ ֶ יֵניֶהם ַמה ּשׁ ֵהם חֹוְזִרין ּבֵ

ל  יר ּכָ ָבר ֵהיֵטב ּוַמְזּכִ יר לֹו ַהּדָ ֲחֵברֹו ּוַמְסּבִ ֵמִאיר ּבַ

ִלין  ָבר, ּוְמַקּבְ ַכח ֵאיֶזה ּדָ ָ ּשׁ ֶ ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ַמה ּשׁ

ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל  ְריֹו  ּבֻ ַעל  ָבר  ַהּדָ ַוֲאַזי  ין,  ּדֵ ִמן  ין  ּדֵ

ינֹו ְלֵבינֹו ְלָהִבין  ל ֶאָחד ּבֵ ְך חֹוֵזר ּכָ ְוֶאָחד, ְוַאַחר־ּכָ

ֲעבֹוַדת  מֹו־ֵכן ּבַ ּנּו, ּכְ ח ִמּמֶ ּכַ ָבר יֹוֵתר, ּוְלַבל ִיׁשְ ַהּדָ

ְיָקא  ּדַ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ִעְנַין  ּבְ ה' 

ם  ּלָ ּכֻ ה  ִחּלָ ּתְ לּו  ַקּבְ ּיְ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ִחינֹות  ּבְ לֹשׁ  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ

י,  ָהֲאִמּתִ ַהּדֹור  יק  ּדִ ִמּצַ ָלִלית  ַהּכְ ה  ֻקּדָ ֵמַהּנְ ַיַחד 

ּה ּוֵבּה ַעל־ְיֵדי  ְך ִמּנֵ ין, ְוַאַחר־ּכָ ין ִמן ּדֵ ְך ּדֵ ְוַאַחר־ּכָ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ קֹונֹו.  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

ֶאת  ח  ּקַ "ַוּיִ ִחיַנת  ּבְ ֵמָהַרב  ל  ְלַקּבֵ ְלָפחֹות  ַנִים  ׁשְ

לֹשׁ ְנֻקּדֹות  ָ ל ַהּשׁ ִאירּו ּכָ ּיָ ֵדי ׁשֶ "ל, ּכְ ּנַ ֵני ְנָעָריו" ּכַ ׁשְ

זֹון ּוַמִים ַאֲחרֹוִנים  ת ַהּמָ ְרּכַ ים ב. ּבִ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ּנַ ּכַ

ג, אֹות ד.

פּות  ּתָ ִחיַנת ׁשֻ ר ּבְ ַנִים ִמן ָהֶאָחד. ִעּקַ ְ טֹוִבים ַהּשׁ

ִחיָנה  ִמּבְ ְך  ִנְמׁשָ ֵעֶסק  ֵאיֶזה  ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ׁשֶ

ֲחֵברֹו  ִעם  ר  ְלַדּבֵ ָצִריְך  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ

ין,  ּדֵ ִמן  ין  ּדֵ ִלין  ּוְמַקּבְ ְבִחיַנת  ּבִ ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ

ן ְוַתְלִמיד. ְוָכל  ל ּבֵ ַעת ׁשֶ ִחיַנת ֶהָאַרת ַהּדַ הּו ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ּמּוָבא,  מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ָ ְך ִמּשׁ ירּות ִנְמׁשָ ְרָנָסה ְוָהֲעׁשִ ַהּפַ

ָים  ּבְ ׁשֶ יִפים  ּקִ ֵמַהּמַ ְך  ִנְמׁשָ ְרָנָסה  ְוַהּפַ ירּות  ָהֲעׁשִ ׁשֶ

ה  ּוִמּזֶ "ל.  ַהּנַ ַעת  ַהּדַ ַעל־ְיֵדי  ִאיִרין  ּמְ ׁשֶ ַהָחְכָמה 

א  ָ ל ַמׂשּ רֹב ָהֲעָסִקים ׁשֶ פּות ׁשֶ ּתָ ִחיַנת ׁשֻ ְך ּבְ ִנְמׁשָ

ִנְגָמִרים  דֹוִלים  ַהּגְ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ְפָרט  ּבִ ן,  ּוַמּתָ



צז

ת ֶרק דְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

פּות  ּתָ ֻ ַהּשׁ ׁשֶֹרׁש  י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ פּות  ּתָ ׁשֻ ַעל־ְיֵדי 

ֵעֶסק  ֵאיֶזה  ִלְגֹמר  ים  ֲאָנׁשִ ין  ּבֵ ׁשֶ רּות  ְוַהִהְתַחּבְ

ָרֵאל ָצִריְך ְלָהִאיר  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ ְך ֵמֲחַמת ׁשֶ ִנְמׁשָ

ּבֹו  ְלָהִאיר  ָצִריְך  ֲחֵברֹו  ְוֵכן  "ל,  ּנַ ּכַ ַעת  ַהּדַ ֲחֵברֹו  ּבַ

ְוכּו',  ָהעֹוָלם  ְוִקּיּום  ּוב  ִיּשׁ ר  ִעּקַ ְוֶזה  "ל  ּנַ ּכַ ַעת  ַהּדַ

א  ָ ֵני ָאָדם ַלֲעׂשֹות ַמׂשּ ִרין ּבְ ְתַחּבְ ּמִ ְך ׁשֶ ה ִנְמׁשָ ּוִמּזֶ

ְלַהְצִליַח  ְיכֹוִלים  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  פּות,  ּתָ ׁשֻ ּבְ ן  ּוַמּתָ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ָראּוי, ּכְ יֹוֵתר ִאם ִיְתַנֲהגּו ּכָ ּבְ

ל  ל ׁשֶ ּזָ ֵרי ָעִדיף' ]ַהּמַ ֵבי ּתְ ָלא ּדְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 'ַמּזָ

לֹו  ֵיׁש  ָבר  ּדָ ל  ּכָ י  ּכִ ְמִציָעא קה, א(.  ָבא  )ּבָ ָעִדיף[  ים  ּתַ ׁשְ

פּות  ּתָ ֻ ְוַהּשׁ רּות  ַהִהְתַחּבְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶֹרׁש 

ֵמֲחַמת  הּוא  ֵעֶסק  ֵאיֶזה  ַיַחד  ִלְגֹמר  יֵניֶהם  ּבֵ ׁשֶ

ַכת  ַהְמׁשָ הּוא  ׁשֶ ֶאָחד,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהִחּיּות  ׁשֶֹרׁש  ּבְ ׁשֶ

ם  ם ַהּכֹל, ׁשָ ִביל ֶזה ִנְבָרא ְוִנְתַקּיֵ ׁשְ ּבִ "ל, ׁשֶ ַעת ַהּנַ ַהּדַ

ר  ְלִהְתַחּבֵ ְיָקא  ּדַ ְצִריִכים  ה  ַהּזֶ ַעת  ַהּדַ ַכת  ַהְמׁשָ ּבְ

ְוַלֲעסֹק  ר  ּוְלַדּבֵ ֲחֵברֹו,  ִעם  ֶאָחד  ַיַחד  ף  ּתֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ

הּוא  ה, ׁשֶ ַעת ַהּזֶ ָכל ֵעת ֵמַהּדַ ל ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו ּבְ ּכָ

ה  ל ֶזה ִמּזֶ י ְצִריִכין ְלָהִאיר ּוְלַקּבֵ ְכִלית, ּכִ ר ַהּתַ ִעּקַ

ן  א ּוַמּתָ ׂ ּשָ ָכל ַהּמַ ם ּבְ ּגַ ְך ׁשֶ ם ִנְמׁשָ ָ "ל. ּוִמּשׁ ְוכּו' ְוַכּנַ

ְוַעל־ְיֵדי־ ַיַחד,  ִפין  ּתְ ּתַ ּוִמׁשְ ִרים  ְוָהֲעָסִקים ִמְתַחּבְ

ל  ְמַקּבֵ ַהּכֹל  י  ּכִ ָהֲעָסִקים,  רֹב  יֹוֵתר  ּבְ ִנְגָמִרים  ֶזה 

ם ְצִריִכין  ָ ּשׁ "ל, ׁשֶ ַעת ַהּנַ הּוא ַהּדַ ִחּיּות ֵמַהּתֹוָרה ׁשֶ

"ל,  ֶזה ְוכּו' ְוַכּנַ ִאיר ֶזה ּבָ ּיָ ף ׁשֶ ּתֵ ּתַ ר ּוְלִהׁשְ ְלִהְתַחּבֵ

ירּות,  ְרָנָסה ְוָהֲעׁשִ ְך ַהּפַ ְיָקא ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמׁשָ י ּדַ ּכִ

ירּות  ְוָהֲעׁשִ ְרָנָסה  ַהּפַ ל  ּכָ ׁשֶ ְלֵעיל,  הּוָבא  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַהָחְכָמה  ָים  ּבְ ׁשֶ יִפים  ּקִ ֵמַהּמַ ְך  ִנְמׁשָ

ֵבי  ּדְ ָלא  'ַמּזָ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ְוַכּנַ "ל  ַהּנַ ַעת  ַהּדַ ַעל־ְיֵדי 

ַנִים ִמן  ְ ִחיַנת "טֹוִבים ַהּשׁ "ל, ְוֶזה ּבְ ֵרי ָעִדיף' ְוַכּנַ ּתְ

ָבר  ּדָ ְלָכל  ַנִים  ְ ַהּשׁ טֹוִבים  "י,  ִ ַרּשׁ ּוֵפֵרׁש  ָהֶאָחד". 

א  ָ ְוִיׂשּ ָחֵבר  ָהָאָדם  לֹו  ִיְקֶנה  ְלִפיָכְך  ָהֶאָחד,  ִמן 

ה  ַהְרּבֵ ֲעָמָלם.  ּבַ ֶרַוח  יֹוֵתר  ָלֶהן  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ה,  ָ ִאּשׁ

ּה  ִחיד ַמְתִחיל ּבָ ֵאין ַהּיָ ַנִים ׁשֶ ׁשְ ְמָלאכֹות ַנֲעׂשֹות ּבִ

ָהעֹוָלם  ּוב  ְוִיּשׁ ִקּיּום  ר  ִעּקַ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ְלַבּדֹו, 

ֶזה  ּלָ ׁשֶ ְוַתְלִמיד,  ן  ּבֵ ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ַעת  ֵמַהּדַ ְך  ִנְמׁשָ

ְלהֹוִליד  ֵהן  ְיָקא,  ּדַ פּות  ּתָ ְוׁשֻ רּות  ִהְתַחּבְ ְצִריִכין 

לּו ֶזה  ַקּבְ ּיְ ְלִמיִדים ַוֲחֵבִרים ׁשֶ ִנים, ֵהן ְלַהֲעִמיד ּתַ ּבָ

דֹול  ן ּגָ א ּוַמּתָ ָ ה ְוכּו', ֵהן ִלְגֹמר ֵאיֶזה ֵעֶסק ַמׂשּ ִמּזֶ

"ל  "י ַהּנַ ִ ֵפרּוׁש ַרּשׁ דֹוָלה. ְוַכְמבָֹאר ּבְ אֹו ְמָלאָכה ּגְ

"ל:  ּנַ ַנִים ְוכּו', ַהְינּו ּכַ ׁשְ ה ְמָלאכֹות ַנֲעׂשֹות ּבִ ַהְרּבֵ

ִפין, אֹות כו. ּתָ ט א. ׁשֻ ּפָ ן ִמׁשְ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ֶאָחד֙  י֗לֹו ָהֽ ים ֶאת־ֲחֵב֑רֹו ְוִא֣ ד ָיִק֣ לּו ָהֶאָח֖ י ִאם־ִיֹּפ֔ }י{ ִּכ֣

ֲהִקיֽמֹו: י ַלֽ ין ֵׁשִנ֖ ֶׁשִּיּ֔פֹול ְוֵא֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִאּלּו ַחד  ְצלֹוֵתיּה, ּדְ ּכּוב ְמַרע, ֲחד ְיִקים ָית ַחְבֵריּה ּבִ ְוִיׁשְ הֹון ַעל ַעְרָסא  ֲארּום ֱאָלֵהין ִאין ִיּפֹול ַחד ִמּנְ

ָאה  ְנָין ְלַצּלָ ָדֵריּה ָחֵבר ּתִ ּכֹוב ְמַרע, ֵלית ֵליּה ּבְ ִיּפֹול ַעל ַעְרֵסיּה ְוִיׁשְ ן ְדּ ִעּדָ ָדֵריּה, ּבְ ְלחֹודֹוִהי ּבְ אי ּבִ הּוא ַזּכַ ּדְ

ְרֵעיּה: ְזכּוֵתיּה ְיקּום ִמּמַ ֲעלֹוִהי, ֱאָלֵהין ּבִ

"י - - ַרׁשִ

ק ֶאת  ְקּדֵ ל ְולֹא ּדִ ׁשֶ ּלֹו, ֲחֵברֹו ַמְחִזיָרּה לֹו. אֹו ִאם ִיּכָ ָנה ׁשֶ ְקָפה ָעָליו ִמׁשְ ָנה, ִאם ּתָ ׁשְ ָמעֹו. ּוְלִעְנַין ַהּמִ ַמׁשְ לּו. ּכְ י ִאם ִיּפֹ ּכִ

א ֲחֵברֹו ּוַמֲעִמידֹו ַעל ָהֱאֶמת: ְוִאילֹו. ְואֹוי לֹו: י ַרּבֹו, ּבָ ַמע ִמּפִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ֲחֵברֹו.  ֶאת  ָיִקים  ָהֶאָחד  לּו  ִיּפֹ ִאם 

א  ׂ ַמּשָ ֵאיֶזה  ּבְ ַיַחד  ֵניֶהם  ׁשְ ִפין  ּתְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ פּות  ּתָ ׁשֻ

ל  ל ׁשֶ ּזָ ֵרי ָעִדיף' ]ַהּמַ ֵבי ּתְ ָלא ּדְ י 'ַמּזָ ן ּוַפְרָנָסה, ּכִ ּוַמּתָ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ָבא ְמִציָעא קה, א(, ּכְ ים ָעִדיף[ )ּבָ ּתַ ׁשְ

ן  א ּוַמּתָ ּשָׂ ת ַהּמַ ּיַ ֲעׂשִ י ֵמֲחַמת ׁשֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ּכִ

ִדְבֵרי  ּבְ ְוַכְמבָֹאר  דֹוָלה,  ּגְ ִמְלָחָמה  ִחיַנת  ּבְ הּוא 



צח

ת ֶרק דְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ְוכּו'  ְלָחָמה"  ַלּמִ ֵתֵצא  י  "ּכִ סּוק  ּפָ ַעל  רפ(  ִסיָמן  א.  ַקּמָ

ן ִנְקָרא ִמְלָחָמה, ַהְינּו  א ּוַמּתָ ָ ׂשּ ַהּמַ ָבִרים כא, י(, ׁשֶ )ּדְ

ִעם  ִלְלֹחם  דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה  ָאז  ְצִריִכין  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ

ירּות  ה עֹז ְוכּו', ְלהֹוִציא ַהַחִיל ְוָהֲעׁשִ ּטֵ ִחיַנת ַהּמַ ּבְ

ן  א ּוַמּתָ ׂ ּשָ ַהּמַ ן ֵמֲחַמת ׁשֶ ִלּפֹות, ְוַעל־ּכֵ ֵמִעְמֵקי ַהּקְ

רֹב  י  ַעל־ּפִ ן  ַעל־ּכֵ דֹוָלה,  ּגְ ִמְלָחָמה  ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ֵאיָנם  דֹוִלים  ַהּגְ ְוַהְמָלאכֹות  ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ל  ּכָ

פּות  ּתָ י ִאם ַעל־ְיֵדי ׁשֻ ים ַעל־ְיֵדי ָאָדם ֶאָחד ּכִ ַנֲעׂשִ

י  ּכִ ַיַחד,  ִרין  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ רּות  ְוִהְתַחּבְ

ְלָחָמה  ַהּמִ ַח  ְלַנּצֵ רּו  ְתַחּבְ ּיִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ְצִריִכין 

ִניצֹוצֹות  ל  ּכָ ָאֳחָרא  ְטָרא  ֵמַהּסִ ְלהֹוִציא  ַהּזֹאת 

ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ן,  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ָממֹון  ְלַתֲאַות  נֹוֵפל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְפָעִמים  זֹוֶכה, 

ְטָרא ָאֳחָרא ּבֹוַלַעת  ן ַוֲאַזי ַהּסִ א ּוַמּתָ ָ ׂשּ ַעל־ְיֵדי ַהּמַ

לֹום, ַעל־ יֹוֵתר, ַחס ְוׁשָ ים ּבְ דֹוׁשִ עֹוד ִניצֹוצֹות ַהּקְ

ט(  ד,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ָהֶאָחד"  ִמן  ַנִים  ְ ַהּשׁ "טֹוִבים  ן  ּכֵ

ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲחֵברֹו,  ֶאת  ָיִקים  ָהֶאָחד  ִיּפֹלּו  ִאם  ׁשֶ

ם־ ן ּגַ א ּוַמּתָ ׂ ְקָרא ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ַמּשָ ּמִ ם ׁשֶ "י ׁשָ ִ ַרּשׁ

ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ְוכּו',  ַנִים  ְ ַהּשׁ ּטֹוִבים  ׁשֶ ן,  ּכֵ

ִפין ג, אֹות ג. ּתָ ט א. ׁשֻ ּפָ ן ִמׁשְ - חֹוׁשֶ

ַאף־ַעל־ ֲחֵברֹו.  ֶאת  ָיִקים  ָהֶאָחד  לּו  ִיּפֹ ִאם 

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ִחיָרה  ּבְ ַעל  ּבַ הּוא  ָהָאָדם  ׁשֶ י  ּפִ

ַרְך ַעל ֶזה,  ה ְוַתֲחנּוִנים ַלה' ִיְתּבָ ִפּלָ ר הּוא ּתְ ָהִעּקָ

ְוָסר  ַהּטֹוב  ֶדֶרְך  ּבְ ּבֹוֵחר  ׁשֶ ִחיָרתֹו  ּבְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ

ִאין  ַהּבָ ִלּפֹות  ַהּקְ ַמְכִניַע  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָהַרע,  ֶרְך  ִמּדֶ

ִחיָרה  י ַהּבְ ִלים ּוְמָבֵרר ַהּטֹוב ֵמֶהם, ּכִ ִביַרת ּכֵ ְ ִמּשׁ

ְוִלְמֹאס  ּטֹוב  ּבַ ִלְבֹחר  ּכַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵ ּבְ ִהיא 

ְלַהְכִניַע  ִאם  י  ּכִ ּכַֹח  לֹו  ֵאין  ָהָאָדם  ֶכל  ְוׂשֵ ַרע,  ּבָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִלים  ּכֵ ִביַרת  ְ ִמּשׁ ִאין  ַהּבָ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּוְלַבּטֵ

ֵהם  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִניצֹוצֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ

ֲאָבל  ִרירּו.  ִאְתּבְ ָחְכָמה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ֶכל  ַהּשֵ ִניצֹוֵצי 

ה  ָ ֻדּשׁ ְלּבּוִלים ְוִסְטִרין ָאֳחָרִנין ּוְמִניעֹות ֵמַהּקְ ֵיׁש ּבִ

ׁשּום  ֵאין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ נּוי,  ַהּפָ ָחָלל  ִחיַנת  ִמּבְ ִאין  ַהּבָ

ִחיַנת  הּוא ּבְ י ִאם ֱאמּוָנה ְלַבד, ׁשֶ ֶכל ְוָחְכָמה ּכִ ׂשֵ

ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ְועֹות  ְוׁשַ ּוְזָעקֹות  ְוַתֲחנּוִנים  ה  ִפּלָ ּתְ

ם,  ָ ִמּשׁ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ֶצר ָהָרע  ְוַהּיֵ ִלּפֹות  ֵמַהּקְ יֵלהּו  ּצִ ּיַ ׁשֶ

ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָאָדם  ל  ׁשֶ ִיְצרֹו  יֹום  ָכל  ּבְ ֶנֱאַמר,  ֶזה  ְוַעל 

ָהָיה  עֹוְזרֹו  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ְוִאְלָמֵלא  ָעָליו 

ֵמָחָלל  ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ה  ַהּזֶ ֶצר ָהָרע  ֵמַהּיֵ י  ּכִ ָידֹו,  ּבְ נֹוֵפל 

י ִאם ַעל־ ׁשּום ֹאֶפן ּכִ ֵצל ּבְ ר ְלִהּנָ נּוי ִאי ֶאְפׁשָ ַהּפָ

ְלַהְרּבֹות  ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ְיֵדי 

י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ ֵצל  ְלִהּנָ ְוַתֲחנּוִנים  ה  ְתִפּלָ ּבִ ְמֹאד  ְמֹאד 

ֶכל  א, ַעל־ְיֵדי ׂשֵ ַרּבָ ֶכל, ַאּדְ ם ֵאין מֹוִעיל ׁשּום ׂשֵ ׁשָ

ר הּוא  לֹום, ַרק ָהִעּקָ ם ַחס ְוׁשָ ָקִעין ׁשָ ְוָחְכָמה ִנׁשְ

ר  ִעּקַ ֶזהּו  ּוֶבֱאֶמת  ה.  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֱאמּוָנה 

ל  ְלַבּטֵ ִחיָרתֹו  ּבְ ּכֹוֶפה  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ ִחיָרה,  ַהּבְ

ּוְלַהְרּבֹות  ְלַבד  ֱאמּוָנה  ַעל  ְוִלְסֹמְך  ְלַגְמֵרי  ְכלֹו  ׂשִ

ֵלב  ם  ְמַעּקֵ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ י  ּכִ ְוַתֲחנּוִנים,  ה  ְתִפּלָ ּבִ

ָהָאָדם,  ַעל  ה  ָקׁשֶ ֶזה  ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ ָהָאָדם 

ַאף־ ְמֹאד,  ַקל  ָבר  ּדָ הּוא  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ

ְך  ל־ּכָ ּכָ ְעּתֹו  ּדַ ם  ּוְמַעּקֵ ל  ְמַבְלּבֵ הּוא  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ה ְוִהְתּבֹוְדדּות  ִפּלָ ל ּתְ י רֹב ִעְנָין ֶזה ׁשֶ ַעל־ּפִ ַעד ׁשֶ

ָקׁשֹות,  ָהֲעבֹודֹות  ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ָהָאָדם  ַעל  ה  ָקׁשֶ

ֱאמּוָנה  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל 

ּזֹוֶכה  ן ִמי ׁשֶ ר ְוַהְיסֹוד. ְוַעל־ּכֵ הּו ָהִעּקָ ּזֶ ֵלמּות ׁשֶ ׁשְ ּבִ

יָחה  ְוׂשִ ה  ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות  ֶזה  ּבָ ַעְצמֹו  יל  ְלַהְרּגִ

ַרְך ְוַיַעְזֵרהּו ְלָקְרבֹו  הּו ה' ִיְתּבָ ַזּכֵ ּיְ ינֹו ּוֵבין קֹונֹו ׁשֶ ּבֵ

ִחיָרה  ַעל ּבְ ַעְצמֹו הּוא ּבַ ֶזה ּבְ ַרְך, ּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

ֶדֶרְך ֱאמּוָנה  ים ּבְ ּיִ ים ֲאִמּתִ ַחּיִ ָכה ִלְבֹחר ּבְ ּזָ ֶ ַמה ּשׁ ּבְ

י  ּכִ י.  ָבָחְרּתִ ֱאמּוָנה  ֶרְך  ּדֶ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּוְתִפּלָ

ְכלֹו  ׂשִ ק  ַסּלֵ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיָרה  ַהּבְ ר  ִעּקַ ֶזה  ֱאֶמת  ּבֶ

ְוַהְיסֹוד  ר  ָהִעּקָ הּו  ּזֶ ׁשֶ ה  ּוְתִפּלָ ֱאמּוָנה  ּבֶ ּובֹוֵחר 

א  'ּבָ ָאְמרּו,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעֶליָה,  עֹוֵמד  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ׁשֶ

ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה'  יק ּבֶ ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת ְוַצּדִ

ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְוָאז  ְוכּו'.  עא(  כד,  )ַמּכֹות 

הּו  ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  יחֹות  ְוׂשִ ְתִפּלֹות  ּבִ ה  ּוַמְרּבֶ

ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  עֹוְזרֹו  ָאז  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵאָליו  ָלׁשּוב 

תֹוָרתֹו,  תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוֵמִאיר ֵעיָניו ּבְ ַלֲעבֹד אֹותֹו ּבְ

ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַוֲעבֹוָדה ַמה  תֹוָרה  ּבְ ְלָהִבין  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ַעד 
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ֵאּלּו  ִחינֹות  ּבְ ֵני  ׁשְ ְוַעל־ְיֵדי  ְלָהִבין.  י  ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ ּבְ

ֵמֱאמּוָנה,  ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ְוׂשֵ ֱאמּוָנה  ֵהם  ׁשֶ

"ל  ַהּנַ ִלּפֹות  ַהּקְ ִמיֵני  ֵני  ׁשְ ַמְכִניִעין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ִביַרת  ִחיַנת ׁשְ נּוי ּוִמּבְ ִחיַנת ָחָלל ַהּפָ ִכין ִמּבְ ְמׁשָ ַהּנִ

ְלִהְתָקֵרב  טֹוִבים  ֶאָחד  ּכְ ֵניֶהם  ׁשְ י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ִלים  ּכֵ

ִמן  ַנִים  ְ ַהּשׁ "טֹוִבים  ֶנֱאַמר,  ֶזה  ְוַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו 

י ִאם ִיּפֹלּו ָהֶאָחד ָיִקים  ָהֶאָחד" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ד, ט( "ּכִ

ִחיַנת  ֵהם ּבְ ה, ׁשֶ י ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ֶאת ֲחֵברֹו" ְוכּו'. ּכִ

ק  ֶזה ְוָהֶאָחד ְמַחּזֵ לּוִיים ֶזה ּבָ ֶכל ֶוֱאמּוָנה, ֵהם ּתְ ׂשֵ

ָהֱאמּוָנה  הּוא  ר  ָהִעּקָ ֲאָבל  ֲחֵברֹו,  ֶאת  ּוֵמִקים 

ָעה ׁשֹוְמִרים  ְוַאְרּבָ ְקדֹון  ּפִ ט ב.  ּפָ ִמׁשְ ן  ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ "ל:  ְוַכּנַ

ג, אֹות ט.

ם: יְך ֵיָחֽ ד ֵא֥ }יא{ ַּג֛ם ִאם־ִיְׁשְּכ֥בּו ְׁשַנִ֖֖ים ְוַח֣ם ָלֶה֑ם ּוְלֶאָח֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַחן: ִסְתָוא, ּוְלַחד ֵאיְכֵדין ִיׁשְ ֵחין ְלהֹון ּבְ ֵתיה ְוׁשָ ַבר ְוִאְנּתְ ֵרין ּגְ ְמִכין ּתְ ַאף ִאין ּדָ

"י - - ַרׁשִ

ה ּומֹוִליִדים: ִמים ֶזה ִמּזֶ ָמעֹו. ּוְלִעְנַין ָזָכר ּוְנֵקָבה, ִמְתַחּמְ ַמׁשְ ְוַחם ָלֶהם. ּכְ

ְוַהחּוט֙  ֶנְגּ֑דֹו  ַיַֽעְמ֣דּו  ַהְּׁשַנִ֖֖ים  ד  ֶאָח֔ ָהֽ ם־ִיְתְקפֹו֙  ְוִאֽ }יב{ 

ק: ה ִיָּנֵתֽ א ִבְמֵהָר֖ ֹ֥ ׁש ל ְמֻׁשָּל֔ ַהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָעְלָמא,  ִפין ְלֵאְיָתָאה ּפּוְרָענּוָתא ּבְ ּקְ ָדָרא ְועּוָבדֹוִהי ְמקּוְלְקִלין ּוִמְסּתַ יָפא ּבְ יָעא ְוַתּקִ ִ ַבר ַרּשׁ ְוִאין ְיקּום ּגְ

ָדָרא  ִאּנּון ּבְ א ּדְ יַקּיָ ָלָתא ַצּדִ ה ָיֲאָין ּתְ ְזכּוְתהֹון, ְוַכּמָ ִלין ּפּוְרָענּוָתא ּבִ א ְלִקְבֵליּה ּוְמַבּטְ יַקּיָ ֵרין ַצּדִ ָקְיִמין ּתְ

ק: ְבִהילּו ִמְתַנּתַ ָלא ּבִ ָלת ִניִמין, ּדְ ָלת ּתְ ְדָלא ּתְ א ְדִמּגַ ִתּכָ יֵניהֹון, ּכְ ָלם ּבֵ ּוׁשְ

"י - - ַרׁשִ

ה ֵהם ְוַהחּוט  לֹשָׁ ן ִאם ׁשְ ּכֵ ַנִים ֵהם, ַיַעְמדּו ְלֶנְגּדֹו, ְוָכל ׁשֶ אּו ִלְסִטים ָעָליו ְלָתְקּפֹו, ִאם ׁשְ ְוִאם ִיְתְקפֹו ָהֶאָחד. ִאם ּבָ

ְרעֹו, ְוֵכן הּוא  נֹו, ׁשּוב ֵאין ּתֹוָרה ּפֹוֶסֶקת ִמּזַ ְלִמיד ָחָכם ּוְבנֹו ּוֶבן ּבְ הּוא ּתַ ָבר ַאֵחר, ִמי ׁשֶ ֵתק. ּדָ ְמֵהָרה ִיּנָ ׁש לֹא ּבִ ּלָ ַהְמׁשֻ

ָנה ּוְבֶדֶרְך  ׁשְ ְקָרא ּוַבּמִ ּמִ ׁש ּבַ ּלָ ָבר ַאֵחר, חּוט ַהְמׁשֻ ְעָיהּו נט, כא(. ּדָ י ֶזַרע ַזְרֲעָך" )ְיׁשַ י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ אֹוֵמר "לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ

ְקָראֹות  ל ַהּמִ ִני לֹו" ֲאָבל ֵאין ֵסֶדר ּכָ ִמְדַרׁש "ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ ָפִנים ֲאֵחִרים ִנְדָרׁש ּבְ ְמֵהָרה הּוא חֹוֵטא. ּבְ ֶאֶרץ, לֹא ּבִ

ב ֲעֵליֶהם: ֵ לּו ִמְתַיּשׁ ַהּלָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֵמֲחַמת  ֵתק.  ִיּנָ ְמֵהָרה  ּבִ לֹא  ׁש  ּלָ ַהְמׁשֻ ְוַהחּוט 

ָהֱאֶמת  ְלֵברּור  ָזִכינּו  לֹא  ַהּדֹורֹות  ֲחָטֵאי  ִקְלקּול 

דֹול  ּגָ ַמֲחלֶֹקת  ְפָלה  ּנָ ׁשֶ ַעד  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַלֲאִמּתֹו 

ן ְנָבט ַוֲחֵבָריו.  ִית ִראׁשֹון ַעל־ְיֵדי ָיָרְבָעם ּבֶ יֵמי ּבַ ּבִ

ֲחלֶֹקת.  ם ְוַהּמַ ְנַאת ִחּנָ ִני ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ׂשִ ּוְבַבִית ׁשֵ

ל ִמי  אי ּכָ ַוּדַ י ּבְ ָהֱאֶמת ֶאְצלֹו, ּכִ ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ׁשֶ

ֶאְצלֹו.  ָהֱאֶמת  ׁשֶ אֹוֵמר  הּוא  ָהֱאֶמת  ַעל  חֹוֵלק  ׁשֶ

ֲאָבל  ֲעַמִים.  ּפַ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ַהּבֵ ֶנֱחַרב  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְררּו  ּבֵ ָבר  ּכְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ

ִיְהֶיה  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָהֱאֶמת  ר  ְוִעּקַ ה.  ַהְרּבֵ ָהֱאֶמת 

ַלח  "ׁשְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ַעל־ְיֵדי 

ע  ּבַ "ִנׁשְ ּוְכִתיב,  ג(.  ים מג,  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ָך"  ַוֲאִמּתְ אֹוְרָך 

ים קלב,  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ה"  ּנָ ִמּמֶ ָיׁשּוב  לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ה' 

הּוא  ַיֲעקֹב ׁשֶ ֶנֶגד  ּכְ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ִית  ַהּבַ ֶנה  ִיּבָ ְוָאז  יא(. 
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ר  ִעּקַ י  ּכִ ָהֱאֶמת.  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ סֹוף  ִחיַנת  ּבְ

ּסֹוף. ְוֶזה  ֵלמּות הּוא ּבַ ׁשְ ּלּות ָהֱאֶמת ּבִ רּור ְוִהְתּגַ ּבֵ

ַנִים ִמן ָהֶאָחד" )קֶֹהֶלת ד, ט( ְוכּו'  ְ ִחיַנת "טֹוִבים ַהּשׁ ּבְ

י(,  ם,  )ָשׁ ְוכּו'  ֲחֵברֹו"  ֶאת  ָיִקים  ָהֶאָחד  ִיּפֹלּו  "ִאם 

אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ֵתק".  ִיּנָ ְמֵהָרה  ּבִ ׁש לֹא  ּלָ ַהְמׁשֻ "ְוַהחּוט 

ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְלִעְנַין  ָהֶאָחד  ִמן  ַנִים  ְ ַהּשׁ טֹוִבים 

ָהֲעָסִקים  ל  ּכָ ׁשֶ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ֶזה  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

ר  הּוא ִעּקַ רּור ָהֱאֶמת ׁשֶ ִביל ּבֵ ׁשְ עֹוָלם ַהּכֹל ּבִ ּבָ ׁשֶ

ַנִים ִמן ָהֶאָחד,  אי טֹוִבים ׁשְ יצֹוצֹות. ּוְבַוּדַ רּור ַהּנִ ּבֵ

ְלַבּדֹו,  ֶאָחד  ַעל־ְיֵדי  ָהֱאֶמת  ְלָבֵרר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ

ֵלמּות  ׁשְ ֶזה  ֵאין  ׁשּוט  ַהּפָ ֱאֶמת  ׁשֶ ְמבָֹאר  ָבר  ּכְ י  ּכִ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ָהֱאֶמת  ְלָבֵרר  ר  ָהִעּקָ ַרק  ָהֱאֶמת, 

ְצִריִכים  ן  ְוַעל־ּכֵ ְלֵהֶפְך.  ְסָבָרא  ֵאיֶזה  ּבְ ִלְטעֹות 

אי  ַוּדַ ּבְ ַנִים  ׁשְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ַנִים  ׁשְ

ה  ּנָ ל ָאָדם ְמׁשֻ ַעת ּכָ י ּדַ עֹות, ּכִ ּנּוי ּדֵ יֵניֶהם ׁשִ ֵיׁש ּבֵ

ן  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל. ְוַעל־ּכֵ דּוַע, ּוְכמֹו ׁשֶ ּיָ ֵמֲחֵברֹו ּכַ

ה ְוֶזה ְמָתֵרץ,  ֲהָלָכה ְוֶזה ַמְקׁשֶ ַנִים עֹוְסִקים ּבַ ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ֶרֶרת  ִמְתּבָ ְיָקא  ּדַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּבֹוֶנה,  ְוֶזה  ֶזה סֹוֵתר 

ם  ׁשָ "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ַהֲהָלָכה 

ַנִים  ְ ין ַהּשׁ ּלֹא ִיְהֶיה ּבֵ ְמקֹומֹו, ֲאָבל ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ּבִ

ן  ְוַעל־ּכֵ ָהֱאֶמת.  ֵרר  ְלִהְתּבָ יּוַכל  ְולֹא  ַהְכָרָעה 

ֵלמּות ָהֱאֶמת,  ר ׁשְ ׁש" ְוכּו', ֶזה ִעּקַ ּלָ "ְוַהחּוט ַהְמׁשֻ

י  ּכִ ַנִים,  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ית  ֲאִמּתִ ַהְכָרָעה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ

ְיָקא: ִלּקּוֵטי  ה ּדַ לֹשָׁ ְבִחיַנת ׁשְ ֵלמּות ָהֱאֶמת ּבִ ר ׁשְ ִעּקַ

בּועֹות ב, אֹות כז-כח. ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ׁשָ

ֵתק. ְצִריִכין ִלְלֹמד  ְמֵהָרה ִיּנָ ׁש לֹא ּבִ ּלָ ְוַהחּוט ַהְמׁשֻ

ם  "ְוהֹוַדְעּתָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ נֹו,  ּבְ ן  ּבֶ ְוִעם  נֹו  ּבְ ִעם 

ֶהם  ִעּמָ ְולֹא  ט(  ד,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ָבֶניָך"  ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך 

י  ּכִ ים אֹוָתם ְוכּו'.  ִבין ְלַהְקּדִ ַחּיָ ׁשֶ א  ְלַבד ְוכּו'. ֶאּלָ

ל  ה, ְצִריִכין ְלַקּבֵ ֻקּדָ ִחיַנת אֹור ַהּנְ ִהיא ּבְ ַהּתֹוָרה, ׁשֶ

ל  יק ְלַקּבֵ ּדִ ר ִעם ַהּצַ ַהְינּו א. ְלַדּבֵ ִחינֹות, ּדְ לֹשׁ ּבְ ׁשָ ּבְ

ְבִחיַנת  ר ִעם ֲחֵברֹו ּבִ ָלִלית, ב. ְלַדּבֵ ה ַהּכְ ּנּו ְנֻקּדָ ִמּמֶ

ל  ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ְלַקּבֵ ר ּבֵ ין, ג. ְלַדּבֵ ין ִמן ּדֵ ִלין ּדֵ ּוְמַקּבְ

ל  ה ּכָ ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ "ל. ְוֶזה ָידּוַע ׁשֶ ּנַ ּכַ ּה ּוֵבּה  ה ִמּנֵ ֻקּדָ ַהּנְ

ִחינֹות.  ל ַהּבְ לּול ִמּכָ ִחיָנה ּוְבִחיָנה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּכָ ּבְ

ַעְצמֹו  ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ן  ְוַעל־ּכֵ

ִחיַנת  "ל. ְוֶזה ּבְ ִחינֹות ַהּנַ לֹשׁ ּבְ ׁשָ ְצִריָכה ְלָהִאיר ּבְ

לֹשׁ  ׁשָ ֶנֶגד  ּכְ ם(  )ָשׁ ָבֶניָך"  ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך  ם  "ְוהֹוַדְעּתָ

ְבֵרי  ּדִ ר  ּוְמַדּבֵ ַעְצמֹו  ּבְ ּלֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ְנֻקּדֹות 

ה  ֻקּדָ ַהּנְ ֵמִאיר  ֲאַזי  ְלִלּבֹו  ָרם  ְ ּוְמַקּשׁ ִפיו  ּבְ ַהּתֹוָרה 

ב  ן ְמֻחּיָ ּזֹוֶכה ְלהֹוִליד ּבֵ ּה ּוֵבּה, ּוְכׁשֶ יו ְלִלּבֹו ִמּנֵ ִמּפִ

ַנִים ִמן ָהֶאָחד" ְוכּו'  ְ ִלְלֹמד ִעּמֹו. ְוָאז "טֹוִבים ַהּשׁ

ֲחֵברֹו"  ֶאת  ָיִקים  ָהֶאָחד  ִיּפֹלּו  ִאם  "ׁשֶ ט(  ד,  )קֶֹהֶלת 

ִאיר  ּמֵ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ֻקּדָ י ָאז ְמִאיָרה ַהּנְ ם, י(, ּכִ ְוכּו' )ָשׁ

ין  ּדֵ ִלין  ּוְמַקּבְ ְבִחיַנת  ּבִ ַלֲחֵברֹו  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ

מֹו  ִנים ִנְקָרִאים ַאִחים ַוֲחֵבִרים, ּכְ ם ַהּבָ י ּגַ ין, ּכִ ִמן ּדֵ

תּוב "ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלֶאָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים" ְוכּו'  ּכָ ׁשֶ

ָהיּו  ׁשֶ ְלָבָניו  ְלֶאָחיו  "י,  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  מו(.  לא,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ב  נֹו ְמֻחּיָ ּזֹוֶכה ְלֶבן ּבְ ים ֵאָליו ְוכּו'. ּוְכׁשֶ ׁשִ ַאִחים ִנּגָ

ְמֵהָרה  ּבִ לֹא  ׁש  ּלָ ַהְמׁשֻ "ַהחּוט  ְוָאז  ִעּמֹו.  ִלְלֹמד 

נֹו  ּבְ ן  ּבֶ ְוִעם  נֹו  ּבְ ִעם  ִלְלֹמד  ָצִריְך  ָאז  י  ּכִ ֵתק",  ִיּנָ

ת  ְבִחיַנת אֹור ְנֻקּדַ ית ּבִ תֹו ְוַנֲעׂשֵ ָלה ְנֻקּדָ ּדְ ְוָאז ִנְתּגַ

נֹו ְוִעם  ַנִים ִעם ּבְ ּזֹוֶכה ִלְלֹמד ִעם ׁשְ ָהַרב. ֵמַאַחר ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִעם  לֹוֵמד  ַעְצמֹו  ּבְ נֹו  ּבְ ָאז  י  ּכִ נֹו,  ּבְ ן  ּבֶ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַיַחד  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ְוִלּמּוָדם  נֹו.  ּבְ ן  ּבֶ

ה  ַנֲעׂשֶ ְוהּוא  "ל,  ּנַ ּכַ ַהֲחֵבִרים  ל  ׁשֶ ה  ֻקּדָ ַהּנְ אֹור 

ְבִחיַנת  ּבִ תֹו  ְנֻקּדָ ן  ַעל־ּכֵ ֵניֶהם.  ׁשְ ִעם  ְולֹוֵמד  ָזֵקן 

י הּוא  ּכִ ָזֵקן ֶזה ָקָנה ָחְכָמה,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ת ָהַרב  ְנֻקּדַ

ת ָהַרב  ְבִחיַנת ְנֻקּדַ נֹו ּבִ ְבנֹו ּוֶבן ּבְ ֵניֶהם ּבִ ׁשְ ֵמִאיר ּבִ

ֶזה  ּבָ ֶזה  ְמִאיִרין  נֹו  ּבְ ּוֶבן  ּוְבנֹו  ָזֵקן.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ַעְצמֹו  ת ַהֲחֵבִרים. ְוָכל ֶאָחד לֹוֵמד ּבְ ְבִחיַנת ְנֻקּדַ ּבִ

לֹשׁ  ָ ל ַהּשׁ ּה ּוֵבּה. ַוֲאַזי ְמִאיִרין ּכָ ה ִמּנֵ ֻקּדָ ּוֵמִאיר ַהּנְ

י  ּכִ ִבירֹות,  ְ ְוַהּשׁ ַהֲחָרפֹות  ל  ּכָ ִלין  ּטְ ְוִנְתּבַ ְנֻקּדֹות 

ָאבֹות,  ה  לֹשָׁ ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  "ל  ַהּנַ ְנֻקּדֹות  לֹשׁ  ָ ַהּשׁ

ת  ְנֻקּדַ ָהְיָתה  ה  ְתִחּלָ ּבִ ְוַיֲעקֹב.  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 

ָהִראׁשֹון  ָהָיה  הּוא  י  ּכִ ּוֵבּה,  ּה  ִמּנֵ ַרק  ַאְבָרָהם 

ְלָהִאיר  ְוִהְתִחיל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ּבֹוְראֹו  ֶאת  יר  ִהּכִ ׁשֶ

ִבירֹות  ְ ל ַהֲחָרפֹות ְוַהּשׁ עֹוָלם, ְלַבּטֵ ה ּבָ ֻקּדָ אֹור ַהּנְ

ַאְבָרָהם  י  ּכִ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֵמֵחְטא  רּו  ּבְ ִהְתּגַ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ ה,  ִלְכֻהּנָ ָזָכה 



קא

ת ֶרק דְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָזָכה  ְוֶזה  ְלעֹוָלם.  כֵֹהן  ה  ַאּתָ

קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ר  ְלַדּבֵ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ ָיָמיו  ל  ּכָ

ְלָהִאיר  ָזָכה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִעם  ר  ּוְלַדּבֵ

ה  דֹוׁשָ ה. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ָזָכה ָלַאֲהָבה ַהּקְ ֻקּדָ אֹור ַהּנְ

אֹוֲהִבי"  "ַאְבָרָהם  ִחיַנת  ּבְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ֵאֶצל  ֹוָרה  ּשׁ ׁשֶ

ת ַאְבָרָהם  ה ָהְיָתה ְנֻקּדַ ְתִחּלָ ְעָיהּו מא, ח(. ֲאָבל ּבִ )ְיׁשַ

י ָהָיה ָיִחיד  ּה ּוֵבּה, ּכִ ִאיָרה ִמּנֵ ה ַהּמְ ֻקּדָ ְבִחיַנת ַהּנְ ּבִ

ְבִחיַנת "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" ְוכּו' )ְיֶחְזֵקאל  עֹוָלם ּבִ ּבָ

ִיְצָחק, ָאז  ָכה ְלהֹוִליד ֶאת  ּזָ ׁשֶ ּכְ ְך  לג, כד(, ְוַאַחר־ּכָ

הֹוִליד  ּוְכׁשֶ "ל.  ְוַכּנַ ַנִים'  ְ ַהּשׁ 'טֹוִבים  ִחיַנת  ּבְ ָהָיה 

ְמֵהָרה  ׁש לֹא ּבִ ּלָ ִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ָאז "ַהחּוט ַהְמׁשֻ

ָכה  ִנְמׁשְ ָאז  י  ּכִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַלם  ִנׁשְ ָאז  י  ּכִ ֵתק",  ִיּנָ

ן  "ל. ְוַעל־ּכֵ ִחינֹות ַהּנַ ּבְ לֹשׁ  ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ ה  ֻקּדָ אֹור ַהּנְ

"ל,  ַהּנַ ִחינֹות  ּבְ לֹשׁ  ׁשָ ּבְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ל  ִקּבֵ ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 

הּוא  ֵקן ׁשֶ ת ַהּזָ ְבִחיַנת ְנֻקּדַ ָלּה ֵמֲאִבי ָאִביו ּבִ י ִקּבְ ּכִ

ת  ְנֻקּדַ ְבִחיַנת  ּבִ ֵמָאִביו  ָלה  ְוִקּבְ ּדֹור,  ּבַ ׁשֶ ָהַרב 

ּה ּוֵבּה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ָלה ִמּנֵ "ל ְוִקּבְ ּנַ ַהֲחֵבִרים ּכַ

ִדים ד, אֹות ג. ֵדָעה ב. ְמַלּמְ

ָהַעּכּו"ם  ֵתק.  ִיּנָ ְמֵהָרה  ּבִ לֹא  ׁש  ּלָ ַהְמׁשֻ ְוַהחּוט 

ֵהם  ׁשֶ ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ּבְ ַהֲחָכִמים  ְפַרט  ּבִ

ְפַרט ֶמֱאמּוַנת ֲחָכִמים,  ְרחֹוִקים ֶמֱאמּוָנה ְלַגְמֵרי ּבִ

ֵני  ִמּבְ ֵהם  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ַהֲחָכִמים  ְוֵכן 

ְתַרֲחקּו  ּנִ ִיְשָֹרֵאל, ֲאָבל ִקְלְקלּו ַמֲעֵשֹיֶהם ְמֹאד ַעד ׁשֶ

ָלֶהם  ה  ָקׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ְלַגְמֵרי,  ֲחָכִמים  ֶמֱאמּוַנת 

ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים  ִביַרת ֱאמּוָנָתם ֵמַאַחר ׁשֶ ן ׁשְ ְלַתּקֵ

ְוֶזה  דֹוׁשֹות.  ַהּקְ ּוְבֵעצֹוֵתיֶהם  ַלל,  ּכְ ַהֲחָכִמים  ּבְ

ַטל ֲחִתיַכת  ּנָ ָדא ְלהּו', ׁשֶ ְסָקא ְוׁשָ ַקל ּפִ ִחיַנת 'ׁשָ ּבְ

ְלהּו,  ְוָאַמר  ִלְפֵניֶהם  ִליְך  ְוִהׁשְ ם  ֵמָהֵרַחּיִ ֶאֶבן 

ה  ּנָ ִמּמֶ חּוִטים  יכּו  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ּה',  ִמּנָ י  ְרּדֵ ּגַ ִלי  ִריכּו  'ּכְ

ֵאיֶזה  ּנֹוְטִלים  ׁשֶ יב  ֵהׁשִ ׁשֶ ַהְינּו  ים.  ָהֵרַחּיִ ִלְתּפֹר 

ִכין  ּומֹוׁשְ ַעְצָמם,  ּבְ בּוִרים  ְ ַהּשׁ ים  ֵמָהֵרַחּיִ ֲחִתיָכה 

י  ַאף־ַעל־ּפִ ַהְינּו ׁשֶ ים, ּדְ ה חּוִטים ִלְתּפֹר ָהֵרַחּיִ ּנָ ִמּמֶ

ָרה ֶאְצָלם, נֹוְטִלים ֵאיֶזה  ּבְ ַהֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִנׁשְ ׁשֶ

ָרה  ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַעְצָמם  ַהֲחָכִמים  ֵאּלּו  ְבֵרי  ִמּדִ ֵעָצה 

גֹון ִלְנּדֹר ֵאיֶזהּו ֶנֶדר ְוכּו', ְוַעל־ ֱאמּוָנָתם ֶאְצלֹו, ּכְ

ִלי  ִריכּו  'ּכְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ָהֱאמּוָנה,  ן  ְיַתּקֵ ְיֵדי־ֶזה 

ִחיַנת ֱאמּוָנה  "י, חּוִטים. ֶזה ּבְ ּה' ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ י ִמּנָ ְרּדֵ ּגַ

ִני ִשְֹפתֹוַתִיְך"  ָ חּוט ַהּשׁ ְבִחיַנת "ּכְ ה ּבִ ּפֶ לּוָיה ּבַ ּתְ ׁשֶ

ִפי"  ִחיַנת "אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ יִרים ד, ג(, ּבְ ִ יר־ַהּשׁ ְוכּו' )ׁשִ

ִני" ְוכּו'  ָ ְקַות חּוט ַהּשׁ ִחיַנת "ּתִ ים פט, ב(, ְוֶזה ּבְ ִהּלִ )ּתְ

ְקָוה ָלֶנַצח,  ר ַהּתִ י ֱאמּוָנה ִהיא ִעּקַ ַע, ב, יח(, ּכִ )ְיהֹוׁשֻ

ְקָוה ְלַאְחִריֵתְך" ְוכּו' )ִיְרְמָיהּו לא, טז(,  ִחיַנת "ְוֵיׁש ּתִ ּבְ

ְדָבָריו  ּבִ ּמּוָבא  ּכַ ִמים,  ַהּיָ ַאַחִרית  ִהיא  ֱאמּוָנה  י  ּכִ

ֵלל  ְלִהּכָ ה  ִיְזּכֶ ְוָאז  ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ְוׁשֶֹרׁש  ְיסֹוד  ֵהם  ׁשֶ ָאבֹות  ה  לׁשָ ַהׁשְ אֹורֹות  ּבְ

ׁש  ּלָ ׁשֻ ִחיַנת "ְוַהחּוט ַהּמְ הּוא ּבְ ֱאמּוַנת ִיְשָֹרֵאל, ׁשֶ

ֵתק  ְמֵהָרה ִיּנָ אי לֹא ּבִ ַוּדַ ָאז ּבְ ֵתק", ׁשֶ ְמֵהָרה ִיּנָ לֹא ּבִ

ָלֶנַצח:  ֱאמּוָנתֹו  ּבֶ ָחָזק  ִיְהֶיה  ַרק  ֶמֱאמּוָנה,  ְוִיּפֹל 

ת ו, אֹות יא. ּבָ ים ג. ׁשַ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

'ְוֵאין  ֵתק.  ִיּנָ ְמֵהָרה  ּבִ לֹא  ׁש  ּלָ ַהְמׁשֻ ְוַהחּוט 

ר  ׁשֶ ַהּקֶ ר  ִעּקַ י  ּכִ לט(,  )מנחות  לֹשׁ'  ִמָשׁ חֹות  ּפָ ֻחְלָיא 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַיֲעקֹב,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ

ְוהּוא  ֵתק",  ִיּנָ ְמֵהָרה  ּבִ לֹא  ׁש  ּלָ ַהְמׁשֻ "ְוַהחּוט 

לֹשׁ  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָאבֹות,  ה  לֹשָׁ ַהׁשְ ל  ִמּכָ לּול  ּכָ

ָעבֹות  ֵאין  ָעבֹות,  ֵעץ  ֲעַנף  ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא  ְרָגִלים, 

ָהֶרֶגל  הּוא  ׁשֶ ֻסּכֹות  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ה.  לֹשָׁ ִמׁשְ חֹות  ּפָ

ָעה  ַאְרָבּ נֹוְטִלין  ָאז  ׁשֶ ַיֲעקֹב  ִחיַנת  ּבְ י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ַיַחד,  ּבְ ִמיִנין  ה  לֹשָׁ ׁשְ ִרים  ְוקֹוׁשְ ְואֹוְגִדין  ִמיִנים 

ַיֲעקֹב  ִחיַנת  ּבְ ָאבֹות,  ה  לֹשָׁ ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ְוׁשֶ

ת  ּבַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְלָהֶאְתרֹג  ְמִאיִרין  ְוֵהם  "ל,  ּנַ ּכַ

ְוֶזה  ִמיִנים,  ָעה  ַהַאְרָבּ ָלִמין  ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַעין, 

ֶהם ֻחְליֹות ְוָכל ֻחְלָיה  ׁש ּבָ ּיֵ ע ִציִצית ׁשֶ ִחיַנת ַאְרַבּ ּבְ

ה  ׁ ִריכֹות ְוֲחִמָשּ "ל, ְול"ט ּכְ ִריכֹות ְוַכּנַ לֹשׁ ּכְ ִהיא ׁשָ

ַיַחד  ם ּבְ ִרים ְוֻכּלָ ֵהם ֶעֶשֹר ְקׁשָ פּוִלים, ׁשֶ ִרים ּכְ ְקׁשָ

ֵהם  ׁשֶ ָהעֶֹמר,  ְיֵמי  מ"ט  ֶנֶגד  ּכְ מ"ט  עֹוִלין  ֵהם 

ִרין  ְ ּוְמַקּשׁ ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָבָנה  ַהּלְ ִמּלּוי  ִחיַנת  ּבְ

ִציִצית  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוכּו',  ְלַמְעָלה  ַמן  ְוַהּזְ קֹום  ַהּמָ

ים א. ִציִצית ג, אֹות כב. ְוכּו': ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ



קב

ת ֶרק דְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ה  ְוַעּתָ ֵתק.  ִיּנָ ְמֵהָרה  ּבִ לֹא  ׁש  ּלָ ַהְמׁשֻ ְוַהחּוט 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ ז  ְמֻרּמָ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְרֶאה,  ּתִ

חֹות  ם ּפָ ּוְלַסּיֵ ָאסּור ְלַהְתִחיל  ָאְמרּו ׁשֶ ִלְבָרָכה, ׁשֶ

ְכָנִסין  ּום ַהּנִ ה, ִמּשׁ סּוִקים ָסמּוְך ְלָפָרׁשָ ה ּפְ לֹשָׁ ְ ִמּשׁ

ַעל  ל  ְלַקּבֵ רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ֶזה  ּבָ ָרְמזּו  ְוַהּיֹוְצִאין, 

ִחיַנת ְקִריַאת  הּו ּבְ ּזֶ ַלת ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ִחיַנת ַקּבָ ַעְצמֹו ּבְ

ה  לֹשָׁ ְיָקא ְלָפחֹות ׁשְ ְקָרא ּדַ ּיִ ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ ַהּתֹוָרה, ׁשֶ

ל  ּכָ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֹמַח  ן  ְלַתּקֵ ר  ָהִעּקָ ׁשֶ סּוִקים,  ּפְ

ם  ּוְלַסּיֵ ְלַהְתִחיל  ָאסּור  ן  ַעל־ּכֵ רּור,  ְוַהּבֵ יֹון  ּסָ ַהּנִ

ּום  ִמּשׁ ה,  ְלָפָרׁשָ ָסמּוְך  סּוִקים  ּפְ ה  לֹשָׁ ְ ִמּשׁ חֹות  ּפָ

ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ְוכּו',  ִיְטעּו  ּלֹא  ׁשֶ ְוַהּיֹוְצִאין  ְכָנִסין  ַהּנִ

כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ְכָנס  ַהּנִ ִיְטֶעה 

ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב  ּתֹוָרה  ּבַ ִלְכנֹס 

י,  ִליׁשִ ְ רּור ֹמַח ַהּשׁ ִלי ּבֵ סּוִקים ְלַבד ּבְ ֵני ּפְ ִחיַנת ׁשְ ּבְ

ִאם  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָאז  י  ּכִ ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִחיַזת  ּבֹו  ׁשֶ

ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ֶכף ּכְ י ּתֵ ֶזה לֹא ִיְתָקֵרב ְלעֹוָלם, ּכִ ִיְטֶעה ּבָ

ְלַגְמֵרי, ַחס  ִיּפֹל  יּוַכל  ָעָליו  ַלֲעבֹר  ֶהְכֵרַח  ּבְ ֶ ּשׁ ַמה 

ּלֹא ִיְטֶעה  יֹוֵתר ׁשֶ ֵהר ּבְ לֹום, ְוֵכן ַהּיֹוֵצא ָצִריְך ִלּזָ ְוׁשָ

ֶהְכֵרַח  ּבְ סּוִקים, ַהְינּו ׁשֶ ֵני ּפְ ְקְראּו ְלַאֲחָריו ַרק ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ְפִנים  ר ִלְהיֹות ּבִ י ִאי ֶאְפׁשָ ם יֹוְצִאים, ּכִ ְצאּו ּגַ ּמָ ּיִ ׁשֶ

ִמיד, ּוְבֶהְכֵרַח ָלֵצאת ַלחּוץ ְקָצת, ֲאָבל ָאז ָצִריְך  ּתָ

הּו  ּזֶ לֹום, ׁשֶ ּלֹא ִיּפֹל ְלַגְמֵרי, ַחס ְוׁשָ יֹוֵתר ׁשֶ ֵהר ּבְ ִלּזָ

ִקי  ָעִייל ּבָ ִקי ּבְ ִחיַנת 'ּבָ ִקיאּות ּבְ ִחיַנת ַאְזָהַרת ַהּבְ ּבְ

ָאה  'ַזּכָ ִחיַנת  ּבְ יִריָדה[,  ּבִ ּוָבִקי  ה  ֲעִלּיָ ּבַ ִקי  ]ּבָ ָנִפיק'  ּבְ

ְכָנס ְויֹוֵצא[,  ּנִ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ָעִייל ְוָנִפיק' ]ַאׁשְ ָמאן ּדְ

סּוִקים  ּפְ ֵני  ׁשְ ם  ְלַסּיֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ִלּזָ ְצִריִכים  ן  ְוַעל־ּכֵ

ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ַהּיֹוֵצא  ִיְטֶעה  ּלֹא  ׁשֶ ה,  ְלָפָרׁשָ ָסמּוְך 

ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ְוָהֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב 

הּוא  ׁשֶ ַעת,  ַהּדַ רּור  ּבֵ ִלי  ּבְ ְלָבד  ּבִ סּוִקים  ּפְ ֵני  ׁשְ

ֶזה  י ִאם ִיְטֶעה ּבָ ְיָקא ּכִ סּוִקים ּדַ ה ּפְ לֹשָׁ ִחיַנת ׁשְ ּבְ

ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ְוַכּנַ ְלַגְמֵרי  ָלֵצאת  יּוַכל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ה  ָרׁשָ ּפָ ין  ּבֵ ׁשֶ ַהַהְפָסקֹות  ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ ּבְ ֶזה  ל  ּכָ ָרְמזּו 

סּוִקים ָסמּוְך  ֵני ּפְ ם ׁשְ ּלֹא ְלַהְתִחיל ּוְלַסּיֵ ה ׁשֶ ְלָפָרׁשָ

ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ין  ּבֵ ׁשֶ ַהַהְפָסקֹות  ר  ִעּקַ ל  ּכָ י  ּכִ ָלֶהם, 

ֶאת  ם  ּוְלַקּיֵ ְלַהֲחִזיק  ִביל  ׁשְ ּבִ ֶזה,  ִביל  ׁשְ ּבִ ָהָיה 

ְבִחיַנת  ּבִ ָעְמָדם  ַעל  ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ְוַהּיֹוְצִאין  ְכָנִסין  ַהּנִ

"ֵהן  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל:  ְוַכּנַ ְוָנִפיק  ָעִייל  ּדְ ָמאן  ָאה  ַזּכָ

ֶבר" )ִאּיֹוב  לֹוׁש ִעם ּגָ ֲעַמִים ָשׁ ה ִיְפַעל ֵאל ַפּ ל ֵאּלֶ ּכָ

י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ִמּיֹוָמִים  נּו  "ְיַחּיֵ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  כט(  לג, 

ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ב(,  ו,  ַע  )הֹוׁשֵ ְלָפָניו"  ְוִנְחֶיה  ְיִקיֵמנּו 

ִביל  ׁשְ ּבִ ְך,  ל־ּכָ ּכָ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ לּות  ַהּגָ ה  ַעּתָ ִמְתָאֵרְך 

ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ִחיַנת  ּבְ ְלָבֵרר  י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַהּמַֹח  ְלָבֵרר 

ַיֲעקֹב  ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  רֹו  ִעּקָ ה  ַנֲעׂשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוכּו', 

ָאנּו  ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ִית  ַהּבַ ׁשֶ ָלָאבֹות,  י  ִליׁשִ ׁשְ הּוא  ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ים ִיְהֶיה ִנְבֶנה ַעל ָידֹו, ּכְ ְמַקּוִ

ׁש  ּלָ ַהְמׁשֻ "ְוַהחּוט  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 

ן הּוא  ְכָלִלּיּות ּכֵ הּוא ּבִ ֵתק" ּוְכמֹו ׁשֶ ְמֵהָרה ִיּנָ לֹא ּבִ

ַהּמַֹח  ְלָבֵרר  ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ָאָדם,  ל  ּכָ ֵאֶצל  ְפָרִטּיּות  ּבִ

ּתֹוָרה  ּבַ ְקִריָאה  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

י ִאם  ר ְלָבֵרר ּכִ ה ִאי ֶאְפׁשָ ּזֶ ְיָקא, ׁשֶ ָעִמים ּדַ לֹשׁ ּפְ ׁשָ

ִחיַנת ָעִייל  ֵהם ּבְ ה ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות, ׁשֶ ּמָ ַעל־ְיֵדי ּכַ

חֹות  ם ּפָ ּלֹא ְלַהְתִחיל ּוְלַסּיֵ ְזרּו ׁשֶ ן ּגָ ְוָנִפיק, ְוַעל־ּכֵ

ְכָנִסין  ַהּנִ ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ְלָפָרׁשָ ָסמּוְך  ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ָ ִמּשׁ

ְקִריַאת  א.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ְוַכּנַ ְוַהּיֹוְצִאין 

ַהּתֹוָרה, אֹות ו.
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ֲאֶׁש֛ר  יל  ּוְכִס֔ ָזֵקן֙  ִמֶּמֶ֤לְך  ְוָחָכ֑ם  ִמְסֵּכ֖ן  ֶיֶ֥לד  ֛טֹוב  }יג{ 

ר ֽעֹוד: ע ְלִהָּזֵה֖ א־ָיַד֥ ֹֽ ל
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ר  ִמְהְויּה ּבַ מֹוַדע ְלַמֵריּה ּבְ ּתְ יּה רּוַח ְנבּוָאה ִמן ֳקָדם ְיָי, ְוִאׁשְ ן, ַוֲהָות ּבֵ ָטב הּוא ַאְבָרָהם ְדהּוא ָרְבָיא ִמְסּכֵ

ָלא  ְגַלל ּדְ ׁש, ּוִמן ּבִ א ִסיב ִטּפֵ הּוא ַמְלּכָ יָעא, ּדְ ִ יר ִמן ִנְמרֹוד ַרּשׁ ִנין, ְוָלא ָצֵבי ְלִמְפַלח ְלָטֲעָוָתא, ַיּתִ ָלת ׁשְ ּתְ

א ִמן ִרּבֹון ָעְלָמא,  א, ְוִאְתְרִחיׁש ֵליּה ִנּסָ ָצֵבי ַאְבָרָהם ְלִמְפַלח ְלָטֲעָוָתא ְרמֹוִהי ְלגֹו ַאּתּון נּוָרא ְיִקיְדּתָ

ְלִמְפַלח  ָלא  ּדְ ִדיל  ּבְ ָהָרא עֹוד,  ְלִאְזּדְ ִנְמרֹוד  ּבְ ָעא  ַמְנּדְ ֲהָוה  ָלא  ַהֵכי  ַתר  ּבָ ִמן  ְוַאִפיּלּו  ן,  ּמָ ִמּתַ יְזֵביּה  ְוׁשֵ

ַקְדִמין: ַלח ִמּלְ ֲהָוה ּפָ ְלָטֲעָוָתא ּדַ

"י - - ַרׁשִ

ֵאין ָהֵאיָבִרים  ֶ ן. ּשׁ ָנה: ִמְסּכֵ ָאָדם ַעד י"ג ׁשָ א ּבָ ֵאינֹו ּבָ מֹו ֶיֶלד, ׁשֶ ה ִנְקָרא ׁשְ ן ְוָחָכם. ֶזה ֵיֶצר טֹוב. ְוָלּמָ טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ

יט  ּלִ הּוא ׁשַ ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל. ֶזה ֵיֶצר ָהַרע ׁשֶ יל ֶאת ָהָאָדם ְלֶדֶרְך טֹוָבה: ִמּמֶ ּכִ ׂשְ ּמַ מֹו ְלֵיֶצר ָהַרע: ָחָכם. ׁשֶ ׁשֹוְמִעים לֹו ּכְ

ּוְכִסיל.  ית ד, ז(:  ֵראׁשִ )ּבְ את רֵֹבץ"  ַחּטָ ַתח  ֱאַמר "ַלּפֶ ּנֶ ׁשֶ ּבֹו,  ָנתּון  ָלד הּוא  ַהּוָ ּנֹוַלד  ׁשֶ ָעה  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָזֵקן.  ָהֵאיָבִרים.  ל  ּכָ ַעל 

ל ּתֹוָכָחה: ֲהֵרי ִהְזִקין ְוֵאינֹו ְמַקּבֵ ֵהר עֹוד. ׁשֶ ר לֹא ָיַדע ְלִהּזָ ְדָרׁש: ֲאׁשֶ ּמִ ְך ִנְדָרׁש ּבַ ֶדֶרְך ָרָעה. ּכָ ְתֵעהּו ּבְ ּמַ ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַוֲחַכם"  ן  "ִמְסּכֵ ִנְקָרא  טֹוב  ֶצר  ַהּיֵ ְוָחָכם.  ן  ִמְסּכֵ

ְרַמּה  ִמּגַ ָלּה  ֵלית  ּדְ ְוַדּלּותֹו  ֲעִנּיּותֹו  יֹוֵדַע  י  ּכִ ְוכּו', 

ַוֲאִפּלּו  ֶהֶבל,  ְוכּו'  ֲאוֹוָתיו  ּתַ ְוָכל  ַהּגּוף  י  ּכִ לּום,  ּכְ

ֵמֲחַמת  רּוַח  ּוְרעּות  ֶהֶבל  הּוא  ְבִעי  ַהּטִ ְכלֹו  ׂשִ

ה  ּוְמַצּפֶ ְוַהּגּוָפִנּיּות  ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ כֹחֹות  ּבְ עָֹרב  ּמְ ׁשֶ

הּוא  ל ֶהָאָרה ֵמָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה, ׁשֶ ּוְמַיֵחל ַרק ְלַקּבֵ

ֵדי ְלִהְתָקֵרב ַעל־ ָבר, ּכְ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ִחיַנת ַהִחּיּות ׁשֶ ְבּ

ָראֹות ַלָחְכָמה. ה. ְרּפְ ַרְך: ּפַ ם ִיְתּבָ ְיֵדי־ֶזה ְלַהׁשֵ

ים  ם ְמֻכּנִ ּלָ ּכֻ ֻלּיֹות, ׁשֶ ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל. ְבָכל ְיֵמי ַהּגָ ּמֶ

ָקם  "ַוּיָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִמְצַרִים,  ם  ׁשֵ ּבְ

ִיְצרֹו  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ּכִ ז(,  א,  מֹות  )ׁשְ ְוכּו'  ָחָדׁש"  ֶמֶלְך 

ר ָעָליו ֵמָחָדׁש ְוהּוא ִנְקָרא ֶמֶלְך,  ּבֵ ל ָאָדם ִמְתּגַ ׁשֶ

ל  ּכָ ִכין  ִנְמׁשָ ּנּו  ּוִמּמֶ ּוְכִסיל".  ָזֵקן  "ֶמֶלְך  ִחיַנת  ּבְ

ְוַהחֹוְלִקים  ַהּמֹוְנִעים  ל  ׁשֶ ִניעֹות  ְוַהּמְ דּות  ַהִהְתַנּגְ

עֹוֵמד  ְלַבד  ּבִ ֶאָחד  לֹא  י  ּכִ ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ָהעֹוְמִדים 

ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ א  ֶאּלָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַכּלֹוֵתנּו  ָעֵלינּו 

ָקם  'ַוּיָ ְבִחיַנת  ּבִ ָעֵלינּו  עֹוְמִדים  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ָודֹור 

ָאַמר,  ְוַחד  ׁש.  ַמּמָ ָחָדׁש  ָאַמר,  ַחד  ָחָדׁש'.  ֶמֶלְך 

עֹוְמִדים  ׁשֶ ֱאֶמת.  ֵניֶהם  ּוׁשְ ֵזרֹוָתיו.  ּגְ ׁשּו  ְתַחּדְ ּנִ ׁשֶ

ְוַגם  ׁש  ַמּמָ ים  ֲחָדׁשִ ּומֹוְנִעים  חֹוְלִקים  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ְואֹוְמִרים  ּגֹוְזִרים  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵזרֹוָתיו,  ּגְ ין  ׁשִ ִנְתַחּדְ

ָהֱאֶמת,  ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ים,  ֲחָדׁשִ ָרִעים  ּבּוִרים  ּדִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָהָאָדם  ֶאת  יל  ּוְלַהּפִ ִלְמנַֹע  רֹוִצים  ׁשֶ

חּוִמין  ים ג, ּתְ ה ְוכּו': ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ִמּתֹוָרה ּוְתִפּלָ

חּוִמין ו, אֹות יח. ְוֵערּוֵבי ּתְ

ְוֶזה  ּוְכִסיל.  ָזֵקן  ֶלְך  ִמּמֶ ְוָחָכם  ן  ִמְסּכֵ ֶיֶלד  טֹוב 

ִנְקָרא  ֶצר טֹוב  ַהּיֵ י  ּכִ ְוֵיֶצר ָהָרע.  ֵיֶצר טֹוב  ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ ְוָחָכם",  ן  "ִמְסּכֵ

י ִאם ַמה  ּכִ לּום  ּכְ ְרַמּה  ִמּגַ ָלּה  ֵלית  ּדְ ה  ְוַדּלָ ה  ֲעִנּיָ

ָזֵקן  "ֶמֶלְך  ִנְקָרא  ָהָרע  ְוֵיֶצר  ֵמָחְכָמה.  ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ֶ ּשׁ

ֵאיָנּה  ִסְטָרא־ָאֳחָרא, ׁשֶ ִחיַנת ַמְלכּות ּדְ ּוְכִסיל", ּבְ

ִסיל  ּכְ ַיְחּפֹץ  "לֹא  ִחיַנת  ּבְ ֶכל,  ָוׂשֵ ָחְכָמה  ּבְ ֲחֵפָצה 

ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָצִריְך  "ל.  ּנַ ּכַ ב(  יח,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ְתבּוָנה"  ּבִ

ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ִלְבִחיַנת  ּכַֹח  ן  ִלּתֵ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָאֳחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ ַמְלכּות 

יז ָאָדם ֵיֶצר טֹוב ַעל  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ְלעֹוָלם ַיְרּגִ

ְלכּות  ָרכֹות ה(. ְוַעל־ְיֵדי ַמה נֹוֵתן ּכַֹח ְלּמַ ֵיֶצר ָהָרע' )ּבְ

מֹו  כַֹח )ּכְ הּוא עֹוֵסק ּבְ ה, ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
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יז  ַיְרּגִ 'ְלעֹוָלם  ם:  ׁשָ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ּתֹוָרה'(.  ּבַ ַיֲעסֹק   – ָלאו  ְוִאם  מּוָטב,   – ָאִזיל  ִאי  ְוכּו', 

ַגע  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ִאם ּפָ ּוְכמֹו ׁשֶ

י  ין ל(. ּכִ ְדָרׁש' )ִקּדּוׁשִ ֵכהּו ְלֵבית־ַהּמִ ל ֶזה, ָמׁשְ ָך ְמֻנּוָ ּבְ

ה: ִלּקּוֵטי  ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה נֹוֵתן ּכַֹח ְלּמַ

א. ִסיָמן א. מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ָכל  ַרְך ָמֵלא ַרֲחִמים ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל. ַהּשׁ

י ה' לֹא ָתְמנּו ְולֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְלעֹוָלם,  ֵעת, ְוַחְסּדֵ

ִעְנָין  ֲאָבל  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ֵמִעְנָין  ְרנּו  ּבַ ּדִ ּוְכָבר 

י  ּכִ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַלֲחזֹר  ְצִריִכין  ֶזה  ּכָ

ם  ֵ ל ִהְתַרֲחקּות רֹב ָהעֹוָלם ֵמַהּשׁ י ּכָ יָך, ּכִ הּוא ַחּיֶ

ים  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ אֹוְבִדים,  ֶ ּשׁ ַמה  ְואֹוְבִדים  ַרְך,  ִיְתּבָ

ת  ֲחִליׁשֻ ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ים,  ּיִ ַוֲאִמּתִ

ם  ֻרּבָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ם,  ַדְעּתָ ּבְ ּנֹוְפִלין  ֶ ּשׁ ַמה  ַעת  ַהּדַ

ֲעבֹוַדת  ּבַ ְקַצת  ִהְתִחילּו  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ִהְתַנּסּו 

ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ְפלּו,  ּנָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ָנְפלּו  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ה' 

ִהְתָיֲאׁשּו  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְנִפיָלתֹו 

ְקַצת  ִנְתעֹוְררּו  ּוְקָצָתם  עֹוד,  ַהְתִחיל  ִמּלְ ַעְצָמן 

ָעִמים, ֲאָבל  ה ּפְ ּמָ ַעם ְוִהְתִחילּו ֵמָחָדׁש ּכַ עֹוד ַהּפַ

ְך,  י־ֵכן ָנְפלּו ַאַחר־ּכָ ַאף־ַעל־ּפִ ָראּו ׁשֶ ׁשֶ ְך ּכְ ַאַחר־ּכָ

ה  ּמָ ה ּכַ ּזֶ ָראּו ׁשֶ ַעְצָמן, ֵמַאַחר ׁשֶ ן ִנְתָיֲאׁשּו ּבְ ַעל־ּכֵ

ֲעבֹוַדת ה' ְוָנְפלּו ְלַמה  ָרצּו ְלִהְתַנּסֹות ְוִלְכנֹוס ּבַ ׁשֶ

ֵעיֵניֶהם  ּבְ ִנְדָמה  ן  ַעל־ּכֵ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְפלּו,  ּנָ ֶ ּשׁ

ֲאָבל  ה,  ֵמַעּתָ עֹוד  ְלַהְתִחיל  בּוָרָתם  ּגְ ָתה  ׁשְ ּנָ ׁשֶ

ַעְצמֹו,  ּבְ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ַמֲעֵשֹה  הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ

י ִנְקָרא "ֶמֶלְך  ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּכִ ִחיַנת ָזֵקן ּדְ הּוא ּבְ ׁשֶ

יל ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי  הּוא רֹוֶצה ְלַהּפִ ָזֵקן ּוְכִסיל" ׁשֶ

ִנְזַקן  ָבר  ּכְ ִאּלּו  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּכַֹח  ּות  ְוַתׁשּ ִזְקָנה 

ּנֹות  ּתַ ְלִהׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַעד  ּוְבַמֲעָשֹיו  ֲחָטָאיו  ּבַ

ָכל יֹום ָהָאָדם הּוא  י ּבְ עֹוד, ּוֶבֱאֶמת לֹא ֵכן הּוא, ּכִ

ַעל  יֹום  ָכל  ּבְ ְמָבְרִכין  ָאנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ה  ֲחָדׁשָ ה  ִרּיָ ּבְ

ּלֹא ָעַשִֹני ּגֹוי ְוֶעֶבד  ָרכֹות ׁשֶ ָאר ַהּבְ ְנִטיַלת ָיַדִים ּוׁשְ

הּוא  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ַהּפֹוְסִקים  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ְוכּו',  ה  ָ ְוִאּשׁ

ה,  ה ֲחָדׁשָ ְבִרּיָ ָכל יֹום ּכִ ָהָאָדם ַנֲעֶשֹה ּבְ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ֵעף  ַלּיָ ַהּנֹוֵתן  ת  ְרּכַ ּבִ ְוֵכן  ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ

ָכל  ׁשּות ַהּמִֹחין ְוַהִחּיּות ּבְ ּכַֹח ְמָבְרִכין ַעל ִהְתַחּדְ

ֵהר  ן ָהָאָדם ָצִריְך ִלּזָ נֹות, ְוַעל־ּכֵ ּוָ ּכַ ּמּוָבא ּבַ יֹום, ּכַ

"ל,  ַהּנַ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ ְקָנה  ְלּזִ ִלּפֹל  ִלְבִלי  ְמֹאד 

ְוִיְהֶיה  "ל,  ּנַ ּכַ ֵעת  ָכל  ּבְ ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ק  ְלִהְתַחּזֵ ַרק 

ַהּיֹום  ִאּלּו  ּכְ ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ֵעיָניו  ּבְ ּדֹוֶמה 

מֹו  ּכְ ֵמָחָדׁש,  ַהּתֹוָרה  ל  ְמַקּבֵ ַהּיֹום  ּוְכִאּלּו  נֹוָלד 

ִיְהיּו  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ִחיַנת ֶאֶרְך  ל ֶזה הּוא ּבְ ּכָ "ל, ׁשֶ ּנַ ים ּכַ ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ ּבְ

ַבר ְמִניָעה ּוִבְלּבּול  ל ּדְ ֲאִריְך ַאּפֹו ַעל ּכָ ּמַ ִים, ׁשֶ ַאּפַ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ק  ּוִמְתַחּזֵ ַהּכֹל,  ַעל  ְועֹוֵבר  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

ִים  ל ֶאֶרְך ַאּפַ ה זֹאת ׁשֶ "ל, ּוִמּדָ ּנַ ֲעבֹוָדתֹו ְוכּו' ּכַ ּבַ

ִחיַנת ָזֵקן  הּוא ּבְ יְקָנא ׁשֶ ּקּוֵני ּדִ ִחיַנת ּתִ ר ּבְ הּוא ִעּקַ

ים  ַחּיִ ַחי  הּוא  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ָזֵקן  הּוא  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

ָכל  ּבְ ִלְחיֹות  ַמְתִחיל  הּוא  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ים  ֲאֻרּכִ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ִזְקָנה ּדִ ַעם ֵמָחָדׁש, ְוַרק ֶזה הּוא ּבְ ּפַ

ְלִזְקָנה  ּנֹוֵפל  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ים  ֲאֻרּכִ ים  ַחּיִ ִחיַנת  ּבְ

ֶאְצלֹו,  ֲעבֹוָדתֹו  ְזַקן  ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ּדְ

לֹום, ֵמֲחַמת  ּנֹוֵפל ֵמֲעבֹוָדתֹו ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ

ר  ִאי ֶאְפׁשָ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכַ ֲחָטָאיו ּכָ ְזַקן ּבַ ּנִ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ׁשֶ

זֹאת, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  לֹום, ִזְקָנה ּכָ לֹו ָלׁשּוב ַחס ְוׁשָ

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָיִמים,  ִקּצּור  ר  ִעּקַ הּוא 

ְותֹוֶסֶפת  ִחּיּות  מֹוִסיִפים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֵאּלּו,  ּכָ ֵקִנים  ּזְ ׁשֶ

ָכל ֵעת, ִנְקָרִאים "ְקַצר ָיִמים ְשַֹבע  ֲעבֹוָדה ְוכּו' ּבְ

ין ה, אֹות ו. ִפּלִ ים א. ּתְ רֶֹגז" )ִאּיֹוב יד, א(: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

י  ָכל ֵעת ּכִ נּו ּבְ ַח ַנְפׁשֵ ּמֵ ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל. ֵיׁש ָלנּו ְלׂשַ ּמֶ

ה,  ֵתנּו ָהֲאנּוׁשָ ים ְרפּוָאה ְלַמּכָ ַרְך ִהְקּדִ ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

עֹוָלם,  ּבָ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ָהָיה  ָבר  ּכְ י  ּכִ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ים  ַחּיִ ְקרּוִיים  ִמיָתָתן  ּבְ יִקים  ְוַצּדִ

ל ָעֵלינּו,  ּלֵ ָרכֹות יח( ַוֲעַדִין עֹוֵמד ּוִמְתּפַ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ּבְ

ה ָלֶנַצח.  ם ַעּתָ ין אֹוָתנּו ּגַ ִמים ּוְמַחּיִ ים ְוַקּיָ ּוְדָבָריו ַחּיִ

י נֹוְבִעים  ָלל, ּכִ ֵעיֶניָך ּכְ ֶמר ְלָך ְלַבל ַיְזִקינּו ּבְ ָ ַרק ִהּשׁ

ָזֵקן  הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ֵאר  ִהְתּפָ ׁשֶ ֵקִנים  ּזְ ּבַ ׁשֶ ֵקן  ַהּזָ י  ִמּפִ

ְזִקינּו.  ּיַ ר ׁשֶ זֹאת, ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ ַמע ּכָ ְוָיִניק ְוכּו', ִמי ׁשָ

ְרָנָסה  ַהּפַ ת  ְוִטְרּדַ טּוִתים  ְ ְוַהּשׁ ֲאוֹות  ַהּתַ ה,  ַרּבָ ַאּדְ

ְבֵרי  ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל. ֲאָבל ּדִ ִנים ֵמַהּמֶ ָבִרים ְיׁשָ ֵהם ּדְ



קה

ת ֶרק דְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ה  ֵאּלֶ ּכָ נֹוָרִאים  ים  ִחּדּוׁשִ ְפָרט  ּבִ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ּתֹוָרה 

ה,  ֵאּלֶ ּכָ ּוְתִמיִמים ְוכּו'  ים  ַוֲעֻמּקִ ִנְפָלאֹות  יחֹות  ְוׂשִ

י  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ָלֶנַצח ּכִ ים ּבְ ים ֲחָדׁשִ ֵהם ִחּדּוׁשִ

בֹוָתיו: ָעִלים ִלְתרּוָפה, רפא. ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ

י ַּג֥ם ְּבַמְלכּו֖תֹו  ים ָיָצ֣א ִלְמֹ֑לְך ִּכ֛ סּוִר֖ ית ָהֽ י־ִמֵּב֥ }יד{ ִּכֽ

ׁש: נֹוַל֥ד ָרֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַמְלכּוֵתיּה  יֹוֵמי  ּבְ ַאף  ֲארּום  ַנֲעָנֵאי,  ּכְ ֲאַרע  ַעל  ּוְמַלְך  ַאְבָרָהם,  ְנַפק  ָטֲעָוָתא  ְלֵחי  ּפָ ִגְניַסת  ִמן  ֲארּום 

ָעְלָמא: יָנא ּבְ ַאְבָרָהם ִאְתֲעִביד ִנְמרֹוד ִמְסּכֵ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ַמְלכּותֹו.  ם ּבְ י ּגַ מֹות ז, כא( ְוָסֵרי: ּכִ ְבַאׁש" )ׁשְ ִמיָנן "ַוּיִ ִדְמַתְרּגְ ּנֹוֶפת ְוִסָרחֹון. ּכְ קֹום ַהּטִ ית ָהסּוִרים ָיָצא ִלְמלְֹך. ִמּמְ י ִמּבֵ ּכִ

ְדָרׁש.  ּמִ ָרׁשּוהּו ּבַ ְך ּדְ ּנּו, ּוָבא ִמּתֹוְך ָטֳהָרה ְולֹא ִמּתֹוְך ִטנֹוֶפת ָהֶרֶחם. ּכָ ן ַהּטֹוב ִמּמֶ ְסּכֵ ָאָדם, נֹוַלד ָהָרׁש ַהּמִ ַלְך ּבָ ּמָ ֶ ִמּשׁ

עֹו  ִרׁשְ ּבְ ִהְזִקין  ָבר  ּכְ ׁשֶ ם(,  )ׁשָ ֵהר עֹוד"  ְלִהּזָ ָיַדע  לֹא  ר  "ֲאׁשֶ ָמעֹו.  ַמׁשְ ּכְ יג(,  )קֶֹהֶלת ד,  ְוגֹו'"  ן  ִמְסּכֵ ֶיֶלד  ַאֵחר, "טֹוב  ָבר  ּדָ

ית  ָצא ִלְמלְֹך ִמּתֹוְך עֹוְניֹו ּוִמּבֵ ּיָ ּיֹאְמרּו ָעָליו ׁשֶ ן סֹופֹו ׁשֶ ְסּכֵ ֶלד ַהּמִ י ַהּיֶ ּכִ ית ָהסּוִרים ָיָצא ִלְמלְֹך.  י ִמּבֵ ּוְכִסילּותֹו. ּכִ

ְעָיהּו יג,  ם ֲעָרִבי" )ְיׁשַ מֹו "ְולֹא ַיֵהל ׁשָ מֹו "ָהֲאסּוִרים" )ס"א, ּכְ ל "ָהסּוִרים" ִנּקּוד ָרֵפי, ַוֲהֵרי הּוא ּכְ ֲהֵרי ָסֶמ"ְך ׁשֶ ֲאסּוָריו, ׁשֶ

ֶוה ֵמַאַחר ַהּצֹאן"  יָך ִמן ַהּנָ ִוד "ֲאִני ְלַקְחּתִ ית ָהֲאסּוִרים, ְוֵכן ּדָ ַלְך ִמּתֹוְך ְיִציַאת ּבֵ ּמָ ֶ יֹוֵסף, ּשׁ ִצינּו ּבְ ן ּמָ ּכֵ מֹו ַיאֵהל( ׁשֶ כ( ּכְ

ָרָרה  ְנַהג ַהּשְׂ ְך ִמּמִ ַמְלכּותֹו הּוא ֶנְהּפַ ם ּבְ י ּגַ ְמלְֹך, ּכִ ּיִ ר ְוָהגּון הּוא ׁשֶ ׁשֵ י ּכָ ַמְלכּותֹו נֹוַלד ָרׁש. ּכִ ם ּבְ י ּגַ מּוֵאל־ב ז, ח(: ּכִ )ׁשְ

ָהָיה  ה ׁשֶ ה לֹו ִמּמַ ּנֶ ּתַ ָהֵפְך ְוִיׁשְ ּיֵ ב( ׁשֶ ֵלד" )ִאּיֹוב יא, ּיֻ ֶרא ָאָדם ִיּוָ ים. ְוֵכן "ְוַעִיר ּפֶ ת ָהָרׁשִ ִמּדַ ּוַמְקִטין ַעְצמֹו ֵאֶצל ַהֲחָכִמים, ּכְ

ה. ּוְלׁשֹון הֶֹוה הּוא: ה ָאָדם: נֹוָלד. ַנֲעׂשָ ֶרא, ְוֵיָעׂשֵ ַעִיר ּפֶ ּכְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה  ַמּצָ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ָרׁש.  נֹוַלד  ַמְלכּותֹו  ּבְ ם  ּגַ י  ּכִ

ירּות  מֹון ְוָהֲעׁשִ ּקּון ַהּמָ הּוא ּתִ ֶפַסח ׁשֶ אֹוְכִלים ּבְ ׁשֶ

ַמה  רּוָסה,  ּפְ ה  ַמּצָ ִחיַנת  ּבְ עִֹני,  ֶלֶחם  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַהְינּו  ְפרּוָסה,  ּבִ ָעִני  ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ

ַעל־ְיֵדי  ֲעִנּיּות,  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ירּות  ְוָהֲעׁשִ מֹון  ַהּמָ

ְרּכֹו  ּדַ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָעִני,  ּכְ ִמיד  ּתָ ַעְצָמן  ֲחִזיִקין  ּמַ ׁשֶ

ַלְחמֹו  ר  ּבֵ ּוְמׁשַ ּפֹוֵרס  הּוא  ׁשֶ ְפרּוָסה,  ּבִ ָעִני  ל  ׁשֶ

ב  חֹוׁשֵ הּוא  לֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ּוַפְרָנָסתֹו 

ָחֵסר  ֵאין  ִמיד  ּתָ ן  ְוַעל־ּכֵ ה,  ִמּזֶ ֶמֱחָצה  לֹו  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ

ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ִמיד  ּתָ ֶחְלקֹו  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ְוהּוא  לּום  ּכְ לֹו 

ׁש  ַמּמָ ירּות  ַלֲעׁשִ זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ירּות,  ָהֲעׁשִ

ן  ָקְרּבַ ן ֶנֱאַמר ּבְ א. ְוַעל־ּכֵ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ַסח  ּפֶ ן  י ָקְרּבַ ּכִ ַסח ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו,  ּפֶ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ רֹות צֹאֶנָך, ֲעׁשִ ּתְ ִחיַנת ַעׁשְ הּוא ּבְ ׁשֶ

ֵהם  ְיָקא ַעל ַמּצֹות, ׁשֶ ְהֶיה ּדַ ּיִ ר ֲאִכיָלתֹו ָצִריְך ׁשֶ ִעּקַ

ְתַעּנּו  ּנִ ׁשֶ ָהעִֹני  ִלְזּכֹר  ּוְמרֹוִרים  עִֹני  ֶלֶחם  ִחיַנת  ּבְ

ח  ּכַ ִיׁשְ לֹא  ירּותֹו  ֲעׁשִ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ַהְינּו  ִמְצַרִים,  ּבְ

הּו  ּזֶ ׁשֶ "ל,  ְוַכּנַ ֶאה  ִיְתּגָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲעִנּיּותֹו  ְמִרירּות 

יג(,  ד,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ְוָחָכם"  ן  ִמְסּכֵ ֶיֶלד  ִחיַנת "טֹוב  ּבְ

"י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרׁש",  נֹוַלד  ַמְלכּותֹו  ּבְ ם  ּגַ י  "ּכִ

רֹו ַמֲחִזיק ֶאת ַעְצמֹו ְלָרׁש  ַמְלכּותֹו ְוָעׁשְ ם ּבְ ּגַ ם ׁשֶ ׁשָ

ֶצה  ּקָ ּבַ ִמיד  ּתָ ֶלֱאֹחז  ָצִריְך  י ָהָאָדם  ּכִ "ל,  ְוַכּנַ ְוָעִני 

ָערֹם  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָערֹם,  ּנֹוַלד  ׁשֶ ְוִלְזּכֹר  ָהַאֲחרֹון 

ּוְכֶנֶגד  ָהֲעִנּיּות,  ְכִלית  ּתַ הּו  ּזֶ ׁשֶ י,  ִאּמִ ֶטן  ִמּבֶ ָיָצִתי 

דֹול,  ּגָ ירּות  ֲעׁשִ לֹו הּוא  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶזה,  ֲעִנּיּות 

ׁש לֹו, ֵהן ְמַעט  ּיֵ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ֶחְלקֹו ּבְ ֵמַח ּבְ ְוָאז ִיְהֶיה ׂשָ

ּנּו,  ִמּמֶ ְלַמְעָלה  ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ה, ֲאָבל  ַהְרּבֵ ֵהן 

ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ּנּו  ִמּמֶ דֹוִלים  ַהּגְ ּבְ א  ְתַקּנֵ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ

ירּות  ר ֲעׁשִ ִעּקַ אי הּוא ָחֵסר ְלעֹוָלם, ִנְמָצא ׁשֶ ַוּדַ ּבְ

ְכִלית ָהֲעִנּיּות  ֶנֶגד ּתַ י ּכְ ֲחִזיִקין ַעְצמֹו ְלָעִני, ּכִ ּמַ ׁשֶ ּכְ



קו
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ֲעִנּיּותֹו  ֹוֵכַח  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ יִרים  ֲעׁשִ ֵהם  ַעם יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַהּכֹל  ָכל ּפַ י ָחֵסר לֹו ּבְ ּנּו, ּכִ ֵאין ָעִני ִמּמֶ

ים ג. ּפּוִרים ו, אֹות יא. "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ְוַכּנַ

ַהָּׁשֶ֑מׁש  ַּתַ֣חת  ים  ְמַהְּלִכ֖ ַהֽ ים  ֶאת־ָּכל־ַהַ֣חִּי֔ ָרִא֙יִתי֙  }טו{ 

יו: ד ַּתְחָּתֽ ר ַיֲֽעֹמ֖ י ֲאֶׁש֥ ִע֚ם ַהֶּיֶ֣לד ַהֵּׁשִנ֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַטְפׁשּוְתהֹון ְלָסָרָבא ַעל ְרַחְבָעם  ָאְזִלין ּבְ א ּדְ ל ַחַיּיָ רּוַח ְנבּוָאה ִמן ֳקָדם ְיָי, ֲחֵזית ָית ּכָ א ּבְ לֹֹמה ַמְלּכָ ֲאַמר ׁשְ

ִבְנָיִמין  ּדְ ְבָטא  ׁשִ ַרם  ּבְ ְנָבט,  ר  ּבַ ְלָיָרְבָעם  ְלִאְתְיָהָבא  ַמְלכּוָתא,  ָית  ֵליּה  ִגין  ּוְמַפּלְ א  ְמׁשָ ׁשִ חֹות  ּתְ ִרי  ּבְ

ֲאַתר  ּבַ ְוִיְמלֹוְך  יקּום  ּדִ ְלַמְלכּוִתי,  ְנָין  ּתִ הּוא  ּדְ ִרי,  ּבְ ְרַחְבָעם  ָרְבָיא הּוא  ִלים ִעם  ׁשְ הֹון  ִלּבְ ֲהָוה  ִויהּוָדה 

ַלם: ירּוׁשְ ַאְחָסְנֵתיּה ּבִ

"י - - ַרׁשִ

ית ו, יט(:  ֵראׁשִ ל ָהַחי" )ּבְ ֶהם "ּוִמּכָ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ּבּול, ׁשֶ ה, ֶזה ּדֹור ַהּמַ ֶפר ַהּזֶ ִמְדַרׁש ַהּסֵ ים וגו'. ָמָצאִתי ּבְ ל ַהַחּיִ ָרִאיִתי ֶאת ּכָ

ֵהם נַֹח ּוָבָניו: ַחת אֹותֹו ַהּדֹור, ׁשֶ ם ּתַ ר ִיְתַקּיֵ ִני. ֲאׁשֶ ֵ ֶלד ַהּשׁ ִעם ַהּיֶ

ם ַּג֥ם  ִלְפֵניֶה֔ ל ֲאֶׁשר־ָהָיה֙  ם ְלֹכ֤ ץ ְלָכל־ָהָע֗ ין־ֵק֣ ֵאֽ }טז{ 

ְוַרְע֥יֹון  ֶבל  ֶה֖ י־ַגם־ֶז֥ה  ִּכֽ ִיְׂשְמחּו־֑בֹו  א  ֹ֣ ל ֲחרֹוִנ֖ים  ָהַאֽ
ֽרּוַח:

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָחְכְמָתא  ּבְ ַיֲעטּוִהי  ִאּנּון  ַרם  ּבְ ֳקָדֵמיהֹון,  ר  ְמַדּבַ ֲהָוה  ּדַ א  יַקּיָ ַצּדִ ְלָכל  ִיְשָרֵאל,  ית  ּבֵ א  ַעּמָ ְלָכל  ֵלית סֹוף 

ָרא ִניר  ׁשּוָתא ְלַיּקָ ַטּפְ א, ְוִאּנּון ַיֲעטּוִהי ּבְ ֵויהֹון, ּוְבַטְפׁשּוֵתיה ֲאַזל ְוִאְתָיַעט ִעם עּוֵליַמּיָ ְלֵמיַקל ִניָרא ֵמִעּלָ

ַתר  ַוהּו ּבָ ְתָרֵאי ּתְ ַרם ִאּנּון ּבָ ְתָרֵאי, ּבְ ִמְלַכת ּבָ א ַוֲאַזל ּבְ ַבק ִמְלַכת ָסַבּיָ ית ִיְשָרֵאל, ּוׁשְ א ּבֵ ַמְלכּוָתא ַעל ַעּמָ

א, ּוְמַלְך ֲעֵליהֹון  ְבַטּיָ י ׁשִ ְרּתֵ יּה ֲעַשׂ ִגין ִמּנֵ ּלְ ָפא ְלִמְהֵוי ִמְתּפַ ּקָ ַרמּו ֲעלֹוִהי ְלִאְסּתַ יּה, ְוִאּנּון ְגּ ן ְוָלא ֲחדֹו ּבֵ ּכֵ

ִרי, ּוְתִבירּות רּוָחא: ין ֲהְבלּו ִלְרַחְבָעם ּבְ ָבא, ֲאַמִרית ַאף ּדֵ ָיָרְבָעם ַחּיָ

"י - - ַרׁשִ

ֶרת  ה ִמְתַעּבֶ ָ ֱאַמר "ַזְרָעם ָנכֹון ִלְפֵניֶהם" )ִאּיֹוב כא, ח(, ִאּשׁ ּנֶ מֹו ׁשֶ אי, ּכְ ִרים ְוָרִבים ָהיּו יֹוֵתר ִמּדַ ֵאין ֵקץ ְלָכל ָהָעם. ּפָ

ָהָיה  ׁשֶ טּוב  ְלָכל  ֵקץ  ֵאין  ִלְפֵניֶהם.  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ְלֹכל  יא(:  ם כא,  )ׁשָ ֲעִויֵליֶהם"  ַכּצֹאן  חּו  ּלְ "ְיׁשַ ָיִמים  ה  לֹשָׁ ִלׁשְ ְויֹוֶלֶדת 

ן  ּתָ ּטֹוב ַהּנִ ם ֵהם ּבַ ְמחּו. ּגַ ָלָגה: לֹא ִיׂשְ ם ָהַאֲחרֹוִנים. ּדֹור ַהּפְ ם כא, יג(: ּגַ אֹול ֵיָחּתּו" )ׁשָ ִלְפֵניֶהם, ְוַהּכֹל ָאַבד "ּוְבֶרַגע ׁשְ

ְך ַאֲחֵרי ִיְצרֹו: ר ָאָדם ְמַהּלֵ ֲאׁשֶ ל ָהֶבל ְוַרֲעיֹון רּוַח, ּכַ י ַגם ֶזה. סֹופֹו ׁשֶ ָיָדם: ּכִ ּבְ
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ֲאֶׁש֤ר ֵּתֵלְך֙ ֶאל־ֵּב֣ית  }יז{ ְׁש֣מֹור רגליך )קרי: ַרְגְלָ֗ך( ַּכֽ

י־ ִּכֽ ָזַ֑בח  ים  ַהְּכִסיִל֖ ת  ִמֵּת֥ ַע  ִלְׁשֹמ֔ ְוָק֣רֹוב  ים  ֱאֹלִה֔ ָהֽ
ע: ֲעׂ֥שֹות ָרֽ ים ַלֽ ֵאיָנ֥ם ֽיֹוְדִע֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ן ְמִלא חֹוִבין ֳקָדם ְיָי  ּמָ ָלא ְתָהְך ּתַ ָאה, ּדְ ָיי ְלַצּלָ א ּדַ ׁשָ ֵתיֵזיל ְלֵבית ַמְקּדְ ן ּדְ ִעּדָ ר ָנׁש ַטר ַרְגָלְך ּבְ ַאְנּתְ ּבַ

א  ּיָ ׁשַ ִטּפְ ּכְ א, ְוָלא ְתֵהי  יַמּיָ א ְוַחּכִ ֲהַנּיָ ּכָ ָלא אּוְלַפן אֹוָרְיָתא ִמן  תּוב, ּוְתֵהי ְמָקֵריב אּוְדָנְך ְלַקּבָ ַעד ָלא ְתּ

יל  ִמְתַקּבֵ ְוָלְיתֹוִהי  יֵדיהֹון,  ּבִ ֲאִחיִדין  ּדַ א  ּיָ יׁשַ ּבִ עּוָבֵדיהֹון  ִמן  ְיִבין  ּתָ ְוָלא  חֹוֵביהֹון  ַעל  ָנא  קּוְרּבָ ְמָקְרִבין  ּדִ

ין ָטב ְלִביׁש: ַרֲעָוא, ֲארּום ֵליֵתיהֹון ָיְדִעין ְלֶמֱעַבד ּבֵ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ֹמר  ּוׁשְ ַהּטֹוב,  הּוא  ָלִמים,  ׁשְ ְוִנְדַבת  ּתֹוָדה  ִביא  ּתָ ִאם  ֵתֵלְך.  ֵהיַאְך  ָהֱאלִֹהים.  ית  ּבֵ ֶאל  ֵלְך  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרְגְלָך  ֹמר  ׁשְ

ְוָקרֹוב  ְוהּוא טֹוב  רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ְבֵרי  ּדִ מֹוַע  ִלׁשְ ֱהֵוי  ְוָקרֹוב.  מֹות:  ַוֲאׁשָ אֹות  ַחּטָ ֲהָבַאת  ּבַ ְצָטֵרְך  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ַעְצְמָך, 

ִסיל ֵמִבין  י ֵאיָנם יֹוְדִעים ַלֲעׂשֹות ָרע. ֵאין ַהּכְ ן: ּכִ ְחָטא ְוָיִביא ָקְרּבָ ּיֶ ִסיִלים ָזַבח. ׁשֶ ת ַהּכְ רּוְך־הּוא: ִמּתֵ דֹוׁש־ּבָ ְלַהּקָ

ה ָרע ְלַעְצמֹו: הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ
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 ֶּפֶרק ה 

יא  ְלהֹוִצ֥ ַאל־ְיַמֵה֛ר  ְוִלְּבָ֧ך  יָך  ַעל־ִּפ֜ ל  ַאל־ְּתַבֵה֨ }א{ 

ים ַּבָּׁשַמִ֙ים֙ ְוַאָּת֣ה ַעל־ ֱאֹלִה֤ י ָהֽ ים ִּכ֣ ֱאֹלִה֑ ר ִלְפֵנ֣י ָהֽ ָדָב֖
ים: יָך ְמַעִּטֽ ֶרץ ַעל־ֵּכן ִיְה֥יּו ְדָבֶר֖ ָהָא֔

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

י ֳקָדם ְיָי,  ַאּתְ ְמַצּלֵ ן ּדְ ִעּדָ ָקא ַמְמַלל ּבְ ְך ָלא יֹוֵחי ְלַאּפָ ְך, ְוִלּבָ י פּוּמָ א ָית ִמּלֵ ׁשָ ּבָ ָלא ְתַבֵהיל ַעל ֵמיְמָרְך ְלׁשַ

ן,  ִגין ּכֵ ֵמי ְמרֹוָמא, ְוַאְנּתְ ָיֵתיב ַעל ַאְרָעא, ּבְ ׁשְ ל ָעְלָמא ְוָיֵתיב ַעל ּכּוְרֵסי ְיָקֵריּה ּבִ יט ַעל ּכָ ּלִ ֲארּום ְיָי ׁשַ

יִלין: ְך ַקּלִ י פּוּמָ ְיהֹון ִמּלֵ

"י - - ַרׁשִ

ׁש  ה ַעל ָהָאֶרץ. ַוֲאִפילּו ַחּלָ ַמִים ְוַאּתָ ָ ּשׁ י ָהֱאלִֹהים ּבַ י ַמְעָלה: ּכִ ַלּפֵ ה ּכְ ר ָקׁשֶ ְלהֹוִציא ָדָבר ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים. ְלַדּבֵ

ה: ׁש ְלָמּטָ ּבֹור ְלַמְעָלה ְוַחּלָ ן ּגִ ּכֵ ּבֹור, ְוָכל ׁשֶ ׁש ַעל ַהּגִ ה, ֵאיַמת ַחּלָ ַמּטָ ִמְלַמְעָלה ְוִגּבֹור ִמּלְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְלהֹוִציא  ְיַמֵהר  ַאל  ָך  ְוִלְבּ יָך  ִפּ ַעל  ַבֵהל  ְתּ ַאל 

ְכָחה.  ִ ַהּשׁ ּטּול  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ְוגֹו'.  ָדָבר 

מֹו  ּכְ רֹון  ִזּכָ ִחיַנת  ּבְ ַגְדלּות  ְדּ מֹוִחין  הּוא  ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ

ְוכּו',  ז(  מֹות כ,  )ׁשְ ת"  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  "ָזכֹור  תּוב:  ּכָ ׁשֶ

יֹום  ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶצָך ּבְ ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ ְוֶזה: "ִאם ּתָ

יֵלְך חּוץ  ְמַנע ַעְצמֹו ִמּלֵ ּיִ ְעָיהּו נח, יג( ַהְינּו ׁשֶ י" )ְיׁשַ ָקְדׁשִ

ֵיֵצא  מֹות טז, כט( "ַאל  )ׁשְ ְבִחיַנת:  ּבִ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְתחּום 

ּלֹא ָלֵצאת ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְכֵדי ׁשֶ "ל ּבִ קֹמֹו" ַהּנַ ִאיׁש ִמּמְ

ְוֵכן  ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ ֲאִויָרא  ִחיַנת  ִמּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

י ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּפֹוֵגם  ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֲחָפָציו ּבְ ׁשֶ

י  ים קיא, ו( ּכִ ִהּלִ יו" )ּתְ ְבִחיַנת: "ּכַֹח ַמֲעׂשָ לֹום ּבִ ַחס ְוׁשָ

ית  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּכֹוֵפר  ִאלּו  ּכְ הּוא 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  מֹו ׁשֶ ּכְ

ת  ּבָ ַ ָרֵאל. ְוֶזה: "ְוָקָראָת ַלּשׁ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ם ְקֻדּשׁ ִנְפּגַ

'ֲאִויָרא  י  ּכִ יג(,  נח,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ד"  ְמֻכּבָ ה'  ִלְקדֹוׁש  עֶֹנג 

ָהעֶֹנג  ר  ִעּקָ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ים',  ַמְחּכִ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ

סֹודֹות  ַגת  ַהּשָׂ ם  ּגַ ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ "ל  ּנַ ּכַ בֹוד  ְוַהּכָ

ם־ ּגַ ת ֵהם  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  יִגין  ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 

ג  ְתַעּנַ ּתִ ְוָכבֹוד, עֶֹנג ַעל ֶדֶרְך "ָאז  ִחיַנת עֶֹנג  ּבְ ן  ּכֵ

ְפִנים.  ּבִ מ"ט  ִסיָמן  ּבְ בָֹאר  ְוַכּמְ יד(  ם,  )ָשׁ ה'"  ַעל 

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ים  ַמְלּבּוׁשִ ֵהם  ְוָכבֹוד 

ים  ָבׂשִ "ּכְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ל  ׁשֶ ְבׁשֹונֹו  ּכִ ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  'ּדְ כו(  כז,  ֵלי  )ִמׁשְ ָך"  ִלְלבּוׁשֶ

מֹו  יק ּכְ ִחיַנת ּוְלִמְכֶסה ַעּתִ י ֵהם ּבְ ם ּכִ עֹוָלם ְוכּו'. ּגַ

ְדּתֹו  ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ְוֶזה: "ְוִכּבַ ּדָ ׁשֶ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  יג(,  נח,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ָרֶכיָך"  ּדְ ֵמֲעׂשֹות 

י  ּכִ ה,  ּסָ ּגַ ִסיָעה  ּפְ ַיְפִסיַע  ּלֹא  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ִחיַנת ַזּכּות  ָבה ּבְ ְחׁשָ ִחיַנת עֹוָלם ַהּמַ ת הּוא ּבְ ּבָ ׁשַ

ה  ּסָ ּגַ ּוְפִסיָעה  "ל.  ּנַ ּכַ ָבה  ְחׁשָ ְוַהּמַ ַהּמֹוִחין  ְוַצחּות 

ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ מּוָבא  ּכַ ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ֶאת  ֶלת  ְמַבְלּבֶ

ם(,  ָבר" )ָשׁ ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ַעת. ְוֶזה: "ִמּמְ אֹות ּדַ

ּבּור  ּדִ ׁשּום  ֲאִפּלּו  ר  ַדּבֵ ִמּלְ ַעְצמֹו  ֹמר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו 

הּוא  ת ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ ּלֹא ִיְפֹגם ּבִ ְכֵדי ׁשֶ ל חֹול ּבִ ׁשֶ

ּו'ְסָיג  ים',  ַמְחּכִ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ 'ֲאִויָרא  ִחיַנת  ּבְ

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ר  ַהּדָ י  ּכִ ם  ּגַ ִתיָקה',  ׁשְ ַלָחְכָמה 

ֵהר  ִלּזָ ָצִריְך  ן  ְוַעל־ּכֵ ֱאלֹוַק.  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ּכְ ּדֹוֶמה 



קט

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָך ַאל  ְוִלּבְ יָך  ּפִ ַבֵהל ַעל  ּתְ ְבִחיַנת: "ַאל  ּבִ ִבְדָבָריו 

ָהֱאלִֹהים  י  ּכִ ָהֱאלִֹהים  ִלְפֵני  ָדָבר  ְלהֹוִציא  ְיַמֵהר 

ְדָבֶריָך  ִיְהיּו  ן  ַעל־ּכֵ ָהָאֶרץ  ַעל  ה  ְוַאּתָ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ

י  ְעָיהּו נח, יד(, ּכִ ג ַעל ה'" )ְיׁשַ ְתַעּנַ ים". ְוֶזה "ָאז ּתִ ְמַעּטִ

"ל, ַהְינּו  ׁש לֹו ֱאלֹוַק' ַהּנַ ּיֵ מֹו ׁשֶ ִחיַנת 'ּכְ ר ּבְ ֶזה ִעּקַ

ֵאר ּבֹו ּובֹוֵטַח ַרק ָעָליו. ְוֶזה  ג ִעּמֹו ּוִמְתּפָ ְתַעּנֵ ּמִ ׁשֶ

תּוב:  ּכָ ֶ מֹו ּשׁ ָרֵאל ּכְ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ִחיַנת ְקֻדּשׁ ן ּבְ ם־ּכֵ ּגַ

ג  "ְוִהְתַעּנַ ג(  לז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאמּוָנה"  ּוְרֵעה  ֶאֶרץ  ָכן  "ׁשְ

ְיָקָרא  ְוכּו':  ם, ד(  )ָשׁ ָך"  ִלּבֶ ֲאלֹת  ִמׁשְ ְלָך  ן  ְוִיּתֶ ה'  ַעל 

ָתא א. מד־מו. ּבָ ׁשַ ּדְ

ְלהֹוִציא  ְיַמֵהר  ַאל  ָך  ְוִלְבּ יָך  ִפּ ַעל  ַבֵהל  ְתּ ַאל 

לֹום "ׁשֵֹמר  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ָדָבר ְוגֹו'. ָאַמר ׁשְ

אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  כג(.  כא,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ּוְלׁשֹונֹו"  יו  ּפִ

ִלְפֵני  ִביִאים  ַהּנְ ַאְמרּו  ְוכּו'  יָך"  ּפִ ַעל  ַבֵהל  ּתְ "ַאל 

ְלאּוּמֹות  ֵמִטיב  ה  ַאּתָ ה  ָלּמָ רּוְך־הּוא:  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ְלִפי  ָלֶהם:  ָאַמר  ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָהעֹוָלם 

א ֲחַבקּוק ְוכּו'  ָבִרים ז, י( ְוכּו'. ּבָ ם ְלׂשְֹנָאיו" )ּדְ ּלֵ "ּוְמׁשַ

ָזז  ֵאיִני  ְוָאַמר:  ָאֶרץ  ּבָ עּוָגה  צּוַרת  לֹו  ה  ָעׂשָ ְך  ּכָ

ָבה  י ֶאֱעֹמָדה ְוֶאְתַיּצְ ַמְרּתִ ֱאַמר: "ַעל ִמׁשְ ּנֶ אן ׁשֶ ִמּכָ

י" ְוכּו' )ֲחַבּקּוק  ר ּבִ ה ִלְראֹות ַמה ְיַדּבֶ ַעל ָמצֹור ַוֲאַצּפֶ

ַעל  ַמֲחִזיר  ֲאִני  רּוך־הּוא:  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָאַמר  א(.  ב, 

ָצַוח  ִהְתִחיל  ֶאְצִלי.  ָיבֹא  ּמֹו  ַקְרּדֻ ר  ּבֶ ִ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ם א, ב(. ָעָנה  ָמע" )ָשׁ י ְולֹא ִתׁשְ ְעּתִ ּוַ "ַעד ָאָנה ה' ׁשִ

ה ְולֹא  ן ּתֹוָרה ַאּתָ רּוְך־הּוא ְוָאַמר לֹו: ּבֵ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

ית ְוַאַחר־ לּוַח ֶאָחד ָאֶלף ּבֵ תּוב ְלָך ּבְ ַעם ָהָאֶרץ ּכָ

אֹוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  ץ.  ַהּקֵ ֶאת  הֹוִדיֵעִני  ּתֹאַמר  ְך  ּכָ

חֹות"  ַהּלֻ ַעל  ּוַבֵאר  ָחזֹון  ֹתב  ּכְ ַוּיֹאֶמר  ה'  ֲעֵנִני  "ַוּיַ

ַאף  ְוכּו'.  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ב(.  ב,  ם  )ָשׁ

ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְוכּו'.  ּגַֹאְלֶכם  ֲאִני  ץ  ַהּקֵ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ

ִדין אֹוִתי  ּתָ ְוָאַמר: ַאל  ָניו ְוכּו'  ּפָ ָנַפל ַעל  ֲחַבּקּוק 

ִביא  ה ַלֲחַבּקּוק ַהּנָ ֱאַמר ְתִפּלָ ּנֶ א ׁשֹוֵגג. ׁשֶ ֵמִזיד ֶאּלָ

"י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ְוֵכן  ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ַעד  ְגיֹונֹות  ׁשִ ַעל 

ָבִרים ְוכּו': ִזְמַרת  ֵהִטיַח ּדְ ה ָהְיָתה ַעל ֶזה ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ

א, יט. ָהֶאֶרץ. ִלּקּוֵטי ַקּמָ

ים: ב ְּדָבִרֽ יל ְּבֹר֥ ֑֣ן ְו֥קֹול ְּכִס֖ ב ִעְנָי א ַהֲח֖לֹום ְּבֹר֣ י ָּב֥ }ב{ ִּכ֛

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֵטיִלין: ְתָגִמין ּבְ ְסִגיאּות ּפִ ְטָיא ּבִ א, ּוְסִגיאּות ָקל ׁשָ ָאֵתי ַחְלָמא ַעל ִהְרהּוֵרי ִלּבָ ָמא ּדְ ֲארּום ֵהיּכְ

"י - - ַרׁשִ

ִסיל ָלבֹוא  ּיֹום. ְוֶדֶרְך קֹול ּכְ ן ּוְמַהְרֵהר ּבַ ָאָדם ְמַעּיֵ רֹב ִהְרהּוִרים ׁשֶ ֶרְך ַהֲחלֹום ָלבֹוא ּבְ י ּדֶ רֹב ִעְנָין. ּכִ א ַהֲחלֹום ּבְ י ּבָ ּכִ

ֵלי י, יט(. ְלָכְך ֲאִני אֹוֵמר "ִיְהיּו  ע" )ִמׁשְ ׁשַ ל ּפָ י "לֹא ֶיְחּדַ יו, ּכִ ִסילּות ִמּפִ ל ּכְ ָבִרים מֹוִציא קֹול ׁשֶ ַהְרּבֹותֹו ּדְ י ּבְ ָבִרים, ּכִ רֹב ּדְ ּבְ

ים" )קֶֹהֶלת ה, א(: ְדָבֶריָך ְמַעּטִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִמי  ׁשְ ַהּגַ ָהעֹוָלם  ֶזה  ל  ׁשֶ ַהּקֹולֹות  ל  ּכָ ִסיל.  ּכְ קֹול 

ם ֵהם  ּלָ ֱאֶמת, ּכֻ ה ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ֵאיָנם ּדִ ֵהם ַהּקֹולֹות ׁשֶ ׁשֶ

ִחיַנת קֹול  ִכים ִמּבְ ם ִנְמׁשָ ּלָ י ּכֻ אי, ּכִ ַוּדַ ֶחְסרֹונֹות ּבְ

ל ַהֶחְסרֹונֹות  ם ּכָ ָ ּשׁ ּמִ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ ם ּכָ ָ ּשׁ ּמִ ַהחֹוֵזר ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהֶחְסרֹונֹות  ּסּוִרין  ַהּיִ ל  ּכָ י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ֵמֲחַמת  ם  ּלָ ּכֻ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ְלָכל 

ִאים  ּבָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַפע,  ֶ ַהּשׁ ב  ַהְמַעּכֵ ְמצּום  ְוַהּצִ

ר  ְוִעּקַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּסּוִרים,  ְוַהּיִ ַהֶחְסרֹונֹות  ל  ּכָ

ם ַהֶחְסרֹונֹות  ָ ּשׁ ּמִ לֹום, ׁשֶ ין, ַחס ְוׁשָ רּות ַהּדִ ּבְ ִהְתּגַ

הּוא קֹול ֲהָבָרה, ַהְינּו  הּוא ַעל־ְיֵדי קֹול ַהחֹוֵזר, ׁשֶ

ְוֵאינֹו  ַעְצמֹו  ּבְ ַהחֹוֵזר  קֹול  ַרק  ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 

קֹול  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהחֹוֵזר,  ִמּקֹול  ָאְזָניו  סֹוֵתם 

ה ְלַהּטֹות ְלָבבֹו ְוָאְזנֹו  ל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהּזֶ ִסילּות ׁשֶ ּכְ

ָלִלּיּות  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו,  ּבְ ר  ׁשָ ַהּיָ קֹול  ִחיַנת  ּבְ ֶאל 

ִחיַנת  ר, ּבְ ׁשָ ֶכת ִמּקֹול ַהּיָ ְמׁשֶ ּנִ ְצוֹות ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

יב(,  ד,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ׁשֹוְמִעים"  ם  ַאּתֶ ָבִרים  ּדְ "קֹול 



קי

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ַהְינּו  ּדְ ָהֱאמּוָנה,  הּוא  ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ר  ְוִעּקַ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ר  ׁשָ ַהּיָ ְלקֹול  ּוְלָבבֹו  ָאְזנֹו  ְלַהּטֹות 

ר  ׁשָ ְך ַרק ִמּקֹול ַהּיָ ַהּכֹל ִנְמׁשָ ִנְבָרא ַהּכֹל, ֵליַדע ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ּפֹוֵגם  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ֶאָחד  ְוָכל  "ל.  ְוַכּנַ

ִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְכִפירֹות  ַגם ֱאמּוָנה, ּבְ ִחיַנת ּפְ ּבְ

ַעת  ּפָ ַהׁשְ ַמְפִריד  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ יקֹוְרסּות,  ְוֶאּפִ

ִלְכָלִלּיּות  ר  ׁשָ ַהּיָ קֹול  ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ טּוב  ל  ּכָ

"ל,  ּנַ ִחיַנת ַהּקֹול ַהחֹוֵזר ּכַ ָמע ּבְ ֶהם ִנׁשְ ּבָ ָהעֹוָלם ׁשֶ

ִחיַנת  ר ּבְ ֱאֶמת ִעּקַ י ּבֶ ל ַהֶחְסרֹונֹות, ּכִ ִאין ּכָ ה ּבָ ִמּזֶ

י  ּכִ רֹון,  ִחּסָ ִחיַנת  ִמּבְ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ַהחֹוֵזר  קֹול 

ַהּקֹול  ׁשֶ ּכְ הּוא  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ַהחֹוֵזר  ּקֹול  ׁשֶ ָידּוַע 

ין  ַער אֹו ּבֵ ּיַ גֹון ּבַ ה ּבֹו, ּכְ ה ּוַמּכֶ ֵאיֶזה ְמִחּצָ ּפֹוֵגַע ּבְ

הּוא  ׁשֶ ֲהָבָרה,  ָמע קֹול  ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ֶהָהִרים, 

קֹול  ִחיַנת  ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ָהֶעְליֹון  ֶֹרׁש  ּוַבּשׁ ַהחֹוֵזר,  קֹול 

ְבִחיַנת  ּבִ ר,  ׁשָ ַהּיָ קֹול  ִחיַנת  ּבְ ַאת  ֵמַהּכָ ַהחֹוֵזר 

ְמצּום,  ת ַהּצִ ִחּלַ ִחיַנת ּתְ הּוא ּבְ ה ָהֶעְליֹוָנה, ׁשֶ ְמִחּצָ

ְך  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמׁשָ ז ׁשֶ ְרּכָ ת ַהּמֶ ִחיַנת ְנֻקּדַ הּוא ּבְ ׁשֶ

ָמקֹום ַאֵחר  י ָידּוַע ּוְמבָֹאר ּבְ ִחיַנת קֹול ַהחֹוֵזר, ּכִ ּבְ

ָהָיה  ְולֹא  סֹוף  ֵאין  ַהּכֹל  ָהָיה  ִריָאה  ַהּבְ ּקֶֹדם  ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָרָצה  ּוְכׁשֶ ָהעֹוָלם,  ִלְבִריַאת  ָמקֹום 

ָדִדין ַעד  ִלְברֹא ֶאת ָהעֹוָלם ִצְמֵצם ֱאלֹקּותֹו ֶאל ַהּצְ

יְך ָהאֹור  ם ִהְמׁשִ ֶאְמַצע, ְוׁשָ נּוי ּבְ ה ָחָלל ַהּפָ ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ

ל ָהעֹוָלמֹות ְוכּו',  ֶדֶרְך ַקו, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְבְראּו ּכָ ּבְ

ְמצּום הּוא  תֹו. ְוֶזה ַהּצִ ְתִחּלָ ים" ּבִ "ֵעץ ַחּיִ ְמבָֹאר ּבְ ּכַ

י  ּכִ ָהעֹוָלמֹות,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ִחּצָ ְוַהּמְ קֹום  ַהּמָ ִחיַנת  ּבְ

ְמצּום ָהָיה ַהּכֹל ֵאין סֹוף, ְולֹא ָהָיה ָמקֹום  לֹא ַהּצִ ּבְ

ְמצּום  ַהּצִ ַאַחר  ְוֵתֶכף  "ל.  ּנַ ּכַ ָהעֹוָלמֹות  ִלְבִריַאת 

ם  ֵ ַהּשׁ יְך  ִהְמׁשִ ָאז  נּוי,  ַהּפָ ָחָלל  ִחיַנת  ּבְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ּכְ

ִחיַנת קֹול  הּוא ּבְ ר, ׁשֶ ׁשָ ֶדֶרְך ַקו ַהּיָ ַרְך אֹורֹו ּבְ ִיְתּבָ

ְדַבר  ֱאַמר, "ּבִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ַעל ָידֹו ִנְבָרא ַהּכֹל, ּכְ ר, ׁשֶ ׁשָ ַהּיָ

ּוֵמֲחַמת  ו(.  לג,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  יו"  ּפִ ּוְברּוַח  ְוכּו'  ה' 

הּוא  ׁשֶ ז,  ְרּכָ ַהּמֶ ת  ְנֻקּדַ ּבִ ַגע  ּפָ ר  ׁשָ ַהּיָ ַהּקֹול  ה  ּזֶ ׁשֶ

ְכִלית  ּתַ ר  ִעּקַ ׁשֶ דּוַע,  ּיָ ּכַ ְמצּום.  ַהּצִ ת  ְמִחּצַ ְכִלית  ּתַ

ָרחֹוק  ׁשֶ ז  ְרּכָ ַהּמֶ ת  ְנֻקּדַ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ְמצּום  ַהּצִ

ל ָהאֹור ֵאין סֹוף ַהּסֹוֵבב ֶאת  ַתְכִלית ָהִרחּוק ִמּכָ ּבְ

ת  ְמִחּצַ ה ּבִ ר ַהּזֶ ׁשָ ַגע ַהּקֹול ַהּיָ ּפָ נּוי, ּוְכׁשֶ ֶהָחָלל ַהּפָ

ֶכף  ה ּתֵ ז, ַנֲעׂשָ ְרּכָ ת ַהּמֶ הּוא ְנֻקּדַ ה, ׁשֶ ְמצּום ַהּזֶ ַהּצִ

ּוִמּגֶֹדל  ֲהָבָרה,  קֹול  הּוא  ׁשֶ ַהחֹוֵזר,  קֹול  ִחיַנת  ּבְ

ר,  ׁשָ ל ַהּקֹול ֲהָבָרה ֵמַהְתָחַלת ַהּקֹול ַהּיָ ָהִרחּוק ׁשֶ

ְפֵני ַעְצמֹו  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְדֶמה ַהּקֹול ֲהָבָרה ְלקֹול ּבִ

ִאּלּו ֶזה ַהּקֹול  לֹום, ּכְ ר ִלְטעֹות ַחס ְוׁשָ ֶאְפׁשָ ַעד ׁשֶ

"ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ַהּקֹול  ר  ִעּקַ ִהיא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲהָבָרה 

ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ "ל.  ְוַכּנַ ִחיָרה  ַהּבְ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ַרק  הּוא  נּוי  ַהּפָ ָחָלל  ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ְמצּום  ַהּצִ ל  ּכָ ם  ּגַ

ָמקֹום ַאֵחר,  ה ְקָצת ּבְ ַעת, ְוַכְמבָֹאר ִמּזֶ ַהּמַֹח ְוַהּדַ ּבְ

ַהּתֹוָרה  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ְוַכּמּוָבן 

ר  ִעּקַ ׁשֶ סד(,  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ְרעֹה'  ּפַ ֶאל  'ּבֹא 

ַעת, ַעד  ְמֵצם ֶאת ַהּמַֹח ְוַהּדַ ּצִ ֶ ְמצּום הּוא ַמה ּשׁ ַהּצִ

ָחְכָמה ֱאלֹקּותֹו  יג ּבְ ִ ַעת ְלַהׂשּ ּלֹא יּוַכל ַהּמַֹח ְוַהּדַ ׁשֶ

ל  ִכין ּכָ ה ִנְמׁשָ ּזֶ ּמִ ֱאמּוָנה ְלַבד, ׁשֶ י ִאם ּבֶ ַרְך ּכִ ִיְתּבָ

י  ּכִ ָבן,  ְ ְלַיּשׁ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ִרים  ַהְמַחּקְ ל  ׁשֶ יֹות  ׁשְ ַהּקֻ

נּוי  ל ֶהָחָלל ַהּפָ ְמצּום ׁשֶ ִחיַנת ַהּצִ ִכין ִמּבְ ֵהם ִנְמׁשָ

ֶכל  ְוׂשֵ ָחְכָמה  ּבְ ֱאלֹקּותֹו  ִלְמצֹא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ׁשָ ן  ְוַעּיֵ ְוכּו',  ְלַבד  ֱאמּוָנה  ּבֶ ִאם  י  ּכִ

ִאיׁש  ְוִאם  ה,  ִמּזֶ ְרנּו  ּבַ ּדִ ׁשֶ ַהְמקֹומֹות  ּוְבָכל  "ל  ַהּנַ

יל ַמֲעַלת  ּכִ ִבין ְוַתׂשְ ֱאֶמת, ּתָ ה ְוָחֵפץ ּבָ ֱאמּונֹות ַאּתָ

ְוָתִבין  ם  ּלָ ּכֻ ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ ַעל  ָהעֹוָלה  ָהֱאמּוָנה 

ְוִרְבָיה  ְרָיה  ּפִ ָהֵעֶזר.  ֶאֶבן   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ֵהיֵטב:  ָבִרים  ַהּדְ

ְוִאיׁשּות ג, אֹות לג.

תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ן  ְלַתּקֵ ָצִריְך  ָבִרים.  ּדְ רֹב  ּבְ ִסיל  ּכְ קֹול 

רֹב  ּבְ ִסיל  ּכְ "קֹול  ִחיַנת:  ּבְ קֹולֹות,  לֹשׁ  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ

מֹות  ָבִרים", ּוְבִחיַנת: "קֹול ַעּנֹות ָאנִֹכי ׁשֹוֵמַע" )ׁשְ ּדְ

ִתי  ִלּמָ ּכְ ַהּיֹום  ל  "ּכָ ִחיַנת:  ּבְ קֹול,  ּוְבִחיַנת  יח(,  לב, 

ים מד, טז- ִהּלִ ף" ְוכּו' )ּתְ י ְוכּו' ִמּקֹול ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ ֶנְגּדִ

ּתֹוַלַעת,  ִני  ּוׁשְ ְוֵאזֹוב,  ֶאֶרז,  ֵעץ  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  יז(: 

ִסיל  ּכְ "קֹול  ִחיַנת:  ּבְ ֶזה  ֶאֶרז  ָרה:  ּפָ ּבַ ֱאָמר  ַהּנֶ

ּכֹוְזבֹות.  ֶוֱאמּונֹות  ַהַהְנָהגֹות  רֹב  ּבְ ָבִרים",  ּדְ רֹב  ּבְ

ִתי ַיֲאִמין ְלָכל  י "ּפֶ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי, ּכִ ִחיַנת ּדַ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ֶאֶרז,  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  טו(.  יד,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ָבר"  ּדָ

ר  ֲאׁשֶ ֵניֶהם  ִמְפּ ָהֱאמֹוִרי  ֶאת  י  ַמְדּתִ ִהׁשְ "ְוָאנִֹכי 
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קֹוָמה,  בֹוֵהי  ְוַהּגְ ט(.  ב,  )ָעמֹוס  ְבהֹו"  ּגָ ֲאָרִזים  ֹגַבּה  ּכְ

י ֵמֲחַמת ּגַֹבּה קֹוָמתֹו,  ִסיִלים. ּכִ י ָהרֹב ֵהן ּכְ ַעל־ּפִ

ל  ֵ ּשׁ ְלִהְתּבַ ַהּמַֹח  ֶאל  ב  ֵמַהּלֵ ָהעֹוִלים  ִנים  ָהֲעׁשָ

ִנים  ָהֲעׁשָ בֹות,  ַמֲחׁשָ ֵמֶהם  ּוְלִהְתַהּוֹות  ּמַֹח,  ּבַ

ב ֶאל ַהּמַֹח,  ׁש ֵמַהּלֵ ּיֵ ֶרְך ׁשֶ רֹב ַהּדֶ ים ּבְ ָהֵאּלּו ֶנֱחָלׁשִ

ְלִהְתַהּוֹות  ם  יָכְלּתָ ּבִ ְוֵאיָנם  ּגַֹבּה קֹוָמָתם,  ֵמֲחַמת 

בֹוֵהי  ַהּגְ ֶזה,  ּוֵמֲחַמת  ְכִלּיֹות.  ׂשִ בֹות  ַמֲחׁשָ ֵמֶהם 

ֱאמֹוִרי,  ְרֵכי  ּדַ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ׁשֹוִטים.  ֵהם  קֹוָמה 

ֹגַבּה ֲאָרִזים  י ּכְ ֶכל, ֵמֲחַמת "ּכִ ֵאין ָלֶהם ׁשּום ׂשֵ ׁשֶ

ֱאמּונֹות  ַמֲאִמיִנים  ֵהם  ֶזה,  ִביל  ׁשְ ּבִ ם(.  ָ )ּשׁ ְבהֹו"  ּגָ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִנים  ָהֲעׁשָ ׁשֶ קֹוָמה,  י  ּוְקַטּנֵ ְזִבּיֹות.  ּכָ ַרּבֹות 

ְכִלּיֹות.  בֹות ׂשִ ה ֵמֶהם ַמֲחׁשָ ִלים ֵהיֵטב, ְוַנֲעׂשֶ ְ ּשׁ ִנְתּבַ

יֶהם ַהּטֹוִבים,  ֲעׂשֵ ְכָלם יֹוֵתר ִמּמַ ּשִׂ ֲאָבל ֵמֲחַמת ׁשֶ

ֶרק  יו' )ָאבֹות ּפֶ ֲעׁשָ ה ִמּמַ ָחְכָמתֹו ְמֻרּבָ ל ׁשֶ ִחיַנת: 'ּכָ ּבְ

ְכִלּיֹות חֹוֶזֶרת ֶאל  ָבה ׂשִ ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ג(. ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ּכְ

ר  י ִעּקַ ֶכל, ּכִ ם ְלָהִכיל ֶאת ַהּשֵׂ ִלּבָ ם, ֵאין ּכַֹח ּבְ ִלּבָ

ים טֹוִבים. ַעל־ְיֵדי־ ב, הּוא ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשִ ִחּזּוק ַהּלֵ

ֵלי  ְבִחינֹות: "ִלְקנֹות ָחְכָמה ְוֵלב ָאִין" )ִמׁשְ ֶזה ֵהם ּבִ

ֶכל ֵהם ַמֲחִטיִאים, ְוֵהן ֵהן  יז, טז(, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהּשֵׂ

ֵאין ָלֶהם ֵלב טֹוב ְוָטהֹור, ְוֵאיָנם  ַהִפילֹוסֹוִפים, ׁשֶ

י ִאְמָרֶתָך ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא  י ָצַפְנּתִ ִלּבִ ְבִחיַנת: "ּבְ ּבִ

ֶכל ַמֲחִטיִאים  ַהּשֵׂ ֶזה  ּוַמֲחַמת  ים קיט, יא(,  ִהּלִ ָלְך" )ּתְ

יר"  ּקִ ּבַ ּיֹוֵצא  ר  ֲאֶשׁ "ֵאזֹוב  ִחיַנת:  ּבְ ְוֵהן,  יֹוֵתר.  ּבְ

י קֹוָמה.  ִחיַנת ְקַטּנֵ ְוכּו' )ְמָלִכים־א ה, יג(. 'ֵאזֹוב', ֶזה ּבְ

ין  ְלַהְצּפִ ָיכֹול  ֵאינֹו  ב  ַהּלֵ ֲאָבל  ֶכל,  ַהּשֵׂ ֲעֵלי  ּבַ ֵהם 

ּוִבְפָרט  ְוָחֵסר.  ׁש  ַחּלָ ם  ִלּבָ י  ּכִ תֹוכֹו,  ּבְ ֶכל  ַהּשֵׂ ּכַֹח 

ֹאד  ּמְ ָחְכַמת ִפילֹוסֹוְפָיא, ׁשֶ ַהּנֹוֲאִפים ָהעֹוְסִקים ּבְ

ְבִחיַנת: "נֹוֵאף  ם ָחֵסר, ּבִ י ִלּבָ יק ָלֶהם. ּכִ ְמֹאד ַמּזִ

ר  ֵלי ו, לב(. ְוֶזהּו: "ֵאזֹוב ֲאֶשׁ ה ֲחַסר ֵלב" ְוכּו' )ִמׁשְ ָ ִאּשׁ

ֶכל  ַהּשֵׂ ׁשֶ ב.  ַהּלֵ ִקירֹות  ּבְ ַהְינּו  ְוכּו',  יר"  ּקִ ּבַ ּיֹוֵצא 

ְלָהִכיל  ְיכֹוָלה  ב  ַהּלֵ ְוֵאין  ב,  ַהּלֵ ֶרְך ִקירֹות  ּדֶ יֹוֵצא 

י"  ָצַפְנּתִ י  ִלּבִ "ּבְ ְבִחיַנת:  ּבִ ֶכל,  ַהּשֵׂ ֶאת  תֹוָכּה  ּבְ

מֹות  ִחיַנת: "קֹול ֲענֹות ָאנִֹכי ׁשֹוֵמַע" )ׁשְ ְוכּו'. ְוֶזהּו ּבְ

י ַמְעָלה  ַלּפֵ ִפין ּכְ ַגּדְ ּמְ לב, יח(, קֹול ֵחרּוִפין ְוִגּדּוִפין. ׁשֶ

ם  ְתַחּכַ דּוַע. ְוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: "ְוַאל ּתִ ּיָ ָחְכָמָתם ּכַ ּבְ

ִחיַנת קֹול  ּבְ ֶזהּו  ּתֹוַלַעת,  ִני  ּוׁשְ ז, טז(:  יֹוֵתר" )קֶֹהֶלת 

ֹוְנִאים,  ְזיֹונֹות ַוֲחָרפֹות ִמּשׂ ׁש ָלָאָדם ּבִ ּיֵ י. ׁשֶ ִליׁשִ ׁשְ

ַני  ּפָ ת  ּובֹשֶׁ י  ֶנְגּדִ ִתי  ִלּמָ ּכְ ַהּיֹום  ל  "ּכָ ְבִחיַנת:  ּבִ

ים מד, טז-יז(. ְוֶזהּו  ִהּלִ ף" )ּתְ ָסְתִני, ִמּקֹול ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ ּכִ

ת  ִחיַנת: "ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש ֶחְרּפַ ּתֹוַלַעת ּבְ

ִחיָטה',  'ׁשְ ְוֶזהּו,  ז(.  כב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָעם"  ּוְבזּוי  ָאָדם 

לֹשׁ  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ ָרה,  ּפָ ּבַ ֱאָמר  ַהּנֶ 'ֲאִסיָפה',  ֵרָפה',  'ׂשְ

ּטּול ֱאמּוַנת  ִחיַנת ּבִ ִחיָטה', ֶזהּו ּבְ ִחינֹות ֵאּלּו. 'ׁשְ ּבְ

ֶהְעִמיקּו"  ִטים  ׂשֵ ֲחָטה  "ְוׁשַ ְבִחיַנת:  ּבִ ִסיִלים,  ּכְ

ּיּוַכל  ב, ׁשֶ ִחיַנת ִחּזּוק ַהּלֵ ֵרָפה', ֶזהּו ּבְ ַע ה, ב(: 'ׂשְ )הֹוׁשֵ

ְבִחיַנת: "ַחם  תֹוכֹו, ּבִ ְבֵרי ַהָחְכָמה ּבְ ְלָהִכיל ֶאת ּדִ

ֱעָצר  ּנֶ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ד(.  לט,  ים  ִהּלִ )ּתְ י"  ִקְרּבִ ּבְ י  ִלּבִ

ֶכל הּוא  י ַהּשֵׂ ב, ּכִ ם ַהּלֵ ב, ִנְתַחּמֵ ּלֵ ֶכל ּבַ ְבֵרי ַהּשֵׂ ּדִ

ִחיַנת  ֵרָפה'. ַו'ֲאִסיָפה', ֶזהּו ּבְ ֵאׁש ָעצּור. ְוֶזהּו 'ׂשְ ּכְ

"ָאַסף  ְבִחיַנת:  ּבִ ֹוְנִאים,  ַהּשׂ ל  ׁשֶ ְזיֹונֹות  ַהּבִ ּטּול  ּבִ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  כג(,  ל,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ִתי"  ֶחְרּפָ ֶאת  ֱאלִֹקים 

ל  ּלֵ ְתּפַ "ל: ְוָכל ֶזה, ָצִריְך ַהּמִ ּנַ י ּכַ ִליׁשִ ּטּול קֹול ׁשְ ּבִ

ֱאמּונֹות  תֹו. ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּנֹוְפִלים ּבֶ ְתִפּלָ ן ּבִ ְלַתּקֵ

ית  ֲאִמּתִ ֶלֱאמּוָנה  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ְלַהֲעלֹוָתם  ְזִבּיֹות,  ּכָ

ֵלָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנה  ם  ִלּבָ ּבְ ְוִלְקּבַֹע  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִהיא  ׁשֶ

ִפילֹוסֹוְפָיא,  ַהַחְכֵמי  ִרים  ַהְמַחּקְ ֵלב  ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ

ַיֲחִטיא  ּלֹא  ׁשֶ ְכָלם,  ׂשִ ֶאת  ְלָהִכיל  ם  ִלּבָ ּיּוַכל  ׁשֶ

ה  י" ְוכּו'. ְוֶזה ַנֲעׂשֶ י ָצַפְנּתִ ִלּבִ ְבִחיַנת: "ּבְ אֹוָתם, ּבִ

ם.  ִלּבָ ֶאת  ן  ְמַתּקֵ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ב  ַהּלֵ ַנת  ּוָ ּכַ ַעל־ְיֵדי 

י  ְזיֹונֹות ְוַהֲחָרפֹות, ַלֲהֹפְך ְלָכבֹוד. ּכִ ל ַהּבִ ְוַלֲהֹפְך ּכָ

ל ֶאת ַעְצמֹו  ֶלְך, ּוְמַבּטֵ ֵהיַכל ַהּמֶ ָאָדם עֹוֵמד ּבְ ׁשֶ ּכְ

ֶלְך  א ֶאת ַהּמֶ ָבר, ֶאּלָ ִמּכֹל ָוכֹל, ְוֵאין רֹוֶאה ׁשּום ּדָ

ה ּוִבּזּוי, הּוא  ֹוֵמַע ֵאיֶזהּו ֶחְרּפָ ּשׁ ׁשֶ אי ּכְ ַוּדַ רֹוֶאה, ּבְ

בֹוד  ּכָ ל  ׁשֶ ְלֵפרּוׁש  ּזּוי  ְוַהּבִ ה  ַהֶחְרּפָ ֶאת  ְמָפֵרׁש 

בֹוא ֶאָחד ְלתֹוְך ֵהיַכל  ּיָ ר ׁשֶ י ֵאיְך ֶאְפׁשָ ֶלְך. ּכִ ְלַהּמֶ

ָבִרים  אי ֵאּלּו ּדְ ַוּדַ א ּבְ ֶלְך, ֶאּלָ ה ֶאת ַהּמֶ ֶלְך, ִויַבּזֶ ַהּמֶ

ּבּוִרים ֵאיְך ְלָפֵרׁש  ַהּדִ בֹוד. ּוִמְתּבֹוֵנן ּבְ ּבּוֵרי ּכָ ֵהם ּדִ

ֶלְך. ְוֵאין  בֹוד ְלַהּמֶ ְתַהּוּו ֵמֶהם ּכָ ּיִ ּוְלָצֵרף אֹוָתם, ׁשֶ

ֶזה  ֶנֱאָמִרים.  ָעָליו  ַהֲחָרפֹות  ֵאּלּו  א  ּמָ ׁשֶ ַלְחׁשֹב, 

אן  ל, ְוֵאין ּכָ ּטֵ י ִמי הּוא, ֲהלֹא ֵיׁשּותֹו ִנְתּבַ ֵאינֹו, ּכִ
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ּלֹו אֹוֵמר  ּכֻ "ּוְבֵהיָכלֹו  ְוֶזהּו:  ַעְצמֹו.  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ א  ֶאּלָ

ל ָהֲאִמירֹות, ָצִריְך ְלָצְרָפם  ים כט, ט(. ּכָ ִהּלִ בֹוד" )ּתְ ּכָ

ה, ָהָאָדם  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ּוִבׁשְ בֹוד.  ּכָ ְלִהְתַהּוֹות ֵמֶהם 

ָפַתי  ׂשְ "ֲאדָֹני  ְבִחיַנת:  ּבִ ֶלְך.  ַהּמֶ ֵהיַכל  ּבְ עֹוֵמד 

ּקּון יח, ַדף לא(.  ם נא, יז(, ֲאדָֹני ֶזהּו ֵהיָכל )ּתִ ח" )ׁשָ ְפּתָ ּתִ

בֹוד  ּכָ ֵצרּוֵפי  ְזיֹונֹות,  ַהּבִ ל  ִמּכָ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֵכן  ּבְ

א. ִסיָמן נה, אֹות ו-ז. ֶלְך: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ְלַהּמֶ

ַלֲאִכיָלה  ר  ׂשָ ַהּבָ ּקּוֵני  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ִסיל.  ּכְ קֹול 

ִחיָטה ּוְבִדיַקת ָהֵרָאה  נֹו ַעל־ְיֵדי ׁשְ ִריִכין ְלַתּקְ ּצְ ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ם  ַהּדָ ִמן  ָיֶפה  ּוְלָמְלחֹו  ְלָרֳחצֹו  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

א.  ם )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ י ִאיָתא ׁשָ ם. ּכִ ִיְהֶיה ּבֹו ׁשּום ּדָ

ַעת  ׁשְ ּבִ קֹולֹות  ה  לֹשָׁ ׁשְ ְלַהְכִניַע  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ נה(  ִסיָמן 

ֵרָפה',  'ׂשְ ִחיָטה',  'ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ

ְוֶזה  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ה,  ֲאֻדּמָ ָפָרה  ּבְ ֱאַמר  ַהּנֶ 'ֲאֵסָפה' 

ְוכּו',  ְוַחּיֹות  ֵהמֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִחיָטה  ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ

ֱאמּונֹות  ַהְינּו  ּדְ ִסיל",  ּכְ "קֹול  ַהְכָנַעת  ִחיַנת  ּבְ ֶזה 

ִסילּות  ִחיַנת ּכְ ֲהִמּיּות, ּבְ ִחיַנת ּבַ הּוא ּבְ ּכֹוְזִבּיֹות, ׁשֶ

ַמְכִניִעין  ָהֵרָאה  ִדיַקת  ּבְ ְוַעל־ְיֵדי  ַעת.  ַהּדַ ר  ֶהְעּדֵ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ל ֵחרּוִפים ְוִגּדּוִפים, ׁשֶ ִחיַנת ַהּקֹול ׁשֶ ּבְ

י ָהֵרָאה  ּכִ ילֹוסֹוְפָיא,  ַהּפִ ל ָחְכַמת  ׁשֶ יקֹוְרסּות  ֶאּפִ

ָהֵרָאה  י  ּכִ ַאֵחר(.  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  )ּכַ ֶכל,  ַהּשֵ ִקּיּום  ִהיא 

יֹוֵתר  ּבְ ׁשֶ ם  ׁשָ ְמבָֹאר  י  ּכִ ב,  ַהּלֵ ֲחִמימּות  ְמָקֶרֶרת 

ְוָהעֹוְסִקים  ְלַהּנֹוֲאִפים  "ל  ַהּנַ ָרָעה  ָחְכָמה  יק  ַמּזִ

יק  ֹאד ְמֹאד ַמּזִ ּמְ ילֹוסֹוְפָיא ׁשֶ ל ּפִ ָחְכָמה ַהּזֹאת ׁשֶ ּבְ

ה ֲחַסר ֵלב"  ָ ְבִחיַנת "נֵֹאף ִאּשׁ ם ָחֵסר ּבִ י ִלּבָ ָלֶהם, ּכִ

ין  ְלַהְצּפִ ְיכֹוָלה  ם  ִלּבָ ֵאין  ן  ְוַעל־ּכֵ יט(.  ו,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו' 

י"  ָצַפְנּתִ י  ִלּבִ "ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ תֹוָכם  ּבְ ֶכל  ֵ ַהׂשּ ֶאת 

ב  ַהּלֵ ָמר  ִנׁשְ ָהֵרָאה  ְוַעל־ְיֵדי  יא(.  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו' 

ֶבת  ֶ י ָהֵרָאה ְמַנּשׁ ל ִנאּוף, ּכִ ֲאָוה זֹו ׁשֶ ֵמֲחִמימּות ּתַ

יֹוֵתר  ם ּבְ ּלֹא ִיְתַחּמֵ ב ּוְמָקֶרֶרת ֲחִמימּותֹו ׁשֶ ַעל ַהּלֵ

ֵרָאה,  לּוי ּבָ ֶכל ּתָ ֵ ר ִקּיּום ַהׂשּ ן ִעּקַ ְלַתֲאָוה זֹו, ְוַעל־ּכֵ

ֲאָוה זֹו,  ִמיָרה ִמּתַ ֶכל ַעל־ְיֵדי ׁשְ ר ִקּיּום ַהּשֵ י ִעּקַ ּכִ

ֲאָוה זֹו ַעל־ְיֵדי  ב ִמּתַ ָקְרִרין ֲחִמימּות ַהּלֵ ּמְ ׁשֶ ַוֲאַזי ּכְ

ין  ב ְלַהְצּפִ ֶכל, ַוֲאַזי ָיכֹול ַהּלֵ ָמר ַהּשֵׂ ָהֵרָאה ֲאַזי ִנׁשְ

לֹום, ַעל־ ֶכל ִלְבִלי ַלֲחטֹא ַחס ְוׁשָ ֵ תֹוכֹו ֶאת ַהׂשּ ּבְ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ׂ א, ַעל־ְיֵדי ַהּשֵ ַרּבָ ֶכל, ַרק, ַאּדְ ְיֵדי ַהּשֵׂ

ִנְמָצא,  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  יֹוֵתר  ק  ִנְתַחּזֵ

ה ְוִנְכָנע  ָ ְקֻדּשׁ ֶכל ּדִ ֵ ָלם ַהׂשּ ֵלמּות ִנׁשְ ׁשְ ָהֵרָאה ּבִ ׁשֶ ּכְ

ִחיַנת  ּבְ ִני,  ֵ ַהּשׁ קֹול  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יקֹוְרסּות,  ָהֶאּפִ

ִחיַנת  ם(. ְוֶזהּו ּבְ ן ׁשָ "ל, ַעּיֵ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ ְמבָֹאר ׁשָ קֹול ַעּנֹות, )ּכַ

ְמָחֵרף  קֹול  הּוא  ׁשֶ י,  ִליׁשִ ׁשְ ְוקֹול  ָהֵרָאה.  ִדיַקת  ּבְ

ְזיֹונֹות ְוכּו', ֶזה ַמְכִניִעין ַעל־ ל ַהּבִ ַהְינּו ּכָ ף, ּדְ ּוְמַגּדֵ

יִרין ֶאת  ם ּוְמַטֲהִרין ּוַמְכׁשִ ְתַרֲחִקין ִמן ַהּדָ ּמִ ְיֵדי ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ ּוְמִליָחה,  ֲהָדָחה  ַעל־ְיֵדי  ם  ִמּדָ ר  ׂשָ ַהּבָ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְזיֹונֹות,  ַהּבִ ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ ַמְכִניִעין  ֶזה 

ָמקֹום ַאֵחר( ְוַעל־ְיֵדי  ְמבָֹאר ּבְ ִמים ּוִבְזיֹונֹות, )ּכַ ִפיַכת ּדָ ׁשְ

ִנְכָנִעין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ם  ַהּדָ ִמן  ְתַרֲחִקין  ּמִ ׁשֶ

ּוַמְכִניִעין  ִמים  ּדָ ִפיכּות  ּוׁשְ ְזיֹונֹות  ַהּבִ ל  ּכָ ִקין  ְוִנְמּתָ

ַעל־ ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה  ְוָכל  "ל.  ַהּנַ י  ִליׁשִ ׁשְ קֹול  ִחיַנת  ּבְ

י  ּכִ ּקּון,  ר ַהּתִ הּוא ִעּקַ ִחיָטה, ׁשֶ ל ׁשְ יף ׁשֶ ְיֵדי ַהַחּלִ

יב,  )ִיְרְמָיהּו  ְוכּו'  ַלה'"  "ֶחֶרב  ִחיַנת  ּבְ הּוא  יף  ַהַחּלִ

יִפּיֹות  ּפִ ְוֶחֶרב  ְגרֹוָנם  ּבִ ֵאל  "רֹוְממֹות  ִחיַנת  ּבְ יב(, 

ּקּון הּוא ַעל־ְיֵדי  ר ַהּתִ י ִעּקַ ים קמט, ו(, ּכִ ִהּלִ ָיָדם" )ּתְ ּבְ

ים ג. ּפּוִרים ה, אֹות כג. ה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ִפּלָ ַהּתְ

לֹשׁ  ָ ַהּשׁ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ָבִרים.  ּדְ רֹב  ּבְ ִסיל  ּכְ קֹול 

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  הּוא  קֹולֹות 

דֹוִלים ְלָכל ֶאָחד ְלִפי  ַעת ּומֹוִחין ּגְ ִחיַנת ּדַ ְך ּבְ ׁשָ ִנּמָ

ֱאמּונֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִחיָנתֹו,  ּבְ

"ְוקֹול  ְבִחיַנת:  ּבִ מּור  ּגָ ִסילּות  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ּכֹוְזִבּיֹות 

ִחיַנת  ת הּוא ּבְ ּבָ ת ׁשַ ַ ם ְקֻדּשׁ ָבִרים". ּגַ רֹב ּדְ ִסיל ּבְ ּכְ

ְלַמֵעט  ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ ה,  ָ ְקדּוּשׁ ּדִ ּבּור  ַהּדִ ת  ַ ְקֻדּשׁ

יג(  נח,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ָבר"  ּדָ ר  "ְוַדּבֵ ְבִחיַנת:  ּבִ ִדּבּור  ּבְ ָאז 

ִחיַנת  ל ּבְ ּטֵ ת. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתּבַ ּבָ ׁשַ ֱאָמר ּבְ ְוכּו', ַהּנֶ

ן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ָבִרים". ְוַעל־ּכֵ רֹב ּדְ ִסיל ּבְ "קֹול ּכְ

ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ר  ּמֵ ׁשַ ַהּמְ ל  'ּכָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

י ַעל־ דֹור ֱאנֹוׁש מֹוֲחִלין לֹו', ּכִ ָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ

ּטּול ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶוֱאמּונֹות  ִחיַנת ּבִ ְך ּבְ ת ִנְמׁשָ ּבָ ְיֵדי ׁשַ

ת  ּבָ ם ׁשַ ָרה. ּגַ ֵלָמה ִויׁשָ ּכֹוְזִבּיֹות ְוזֹוִכין ֶלֱאמּוָנה ׁשְ



קיג

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּקּוִנים,  ּתִ ּבַ בָֹאר  ּמְ ּכַ ֵלב  ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ב  ַהּלֵ ִחּזּוק  ִחיַנת  ּבְ ְך  ִנְמׁשָ

י  ְכלֹו ְוָחְכָמתֹו, ּכִ ִלּבֹו ְלָהִכיל ֶאת ׂשִ ְהֶיה ּכַֹח ּבְ ּיִ ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ קּוָלה  'ׁשְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 

ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִנְמָצא  ְצֹות'.  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ָכל  ּכְ

ל ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹות  ם ּכָ ִאּלּו ִקּיֵ ַעְצמֹו הּוא ּכְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ

ים טֹוִבים, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוֶכה ִלְבִחיַנת ִחּזּוק  ּוַמֲעׂשִ

ְוָאז  טֹוִבים,  ים  ַמֲעׂשִ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ב  ַהּלֵ

ְוזֹוֶכה  יו'  ֲעׂשָ ִמּמַ ה  ְמֻרּבָ 'ָחְכָמתֹו  ְבִחיַנת:  ּבִ ֵאינֹו 

ָך  ְלָעְבּדְ נּו  ִלּבֵ 'ְוַטֵהר  ְבִחיַנת:  ּבִ ְוָטהֹור  טֹוב  ְלֵלב 

ָך'.  ָקְדׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּוְבָרצֹון  ַאֲהָבה  ּבְ ְוַהְנִחיֵלנּו  ֱאֶמת  ּבֶ

מֹות  ִחיַנת: "קֹול ֲענֹות" ְוכּו' )ׁשְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכַנע ּבְ

ילֹוסֹוִפים  יקֹוְרִסים ְוַהּפִ ל ָהֱאּפִ לב, יח(, ַהְינּו ַהּקֹול ׁשֶ

ם  ּגַ יֹוֵתר.  ּבְ ָהָרָעה  ָחְכָמָתם  ַעל־ְיֵדי  ְחִטיִאים  ּמַ ׁשֶ

ַהֶחְרּפֹות  ל  ּכָ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי 

ל  "ּכָ ְבִחיַנת  ּבִ ִמׂשֹוְנִאים  ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוִבְזיֹונֹות 

ֵני  ִמּפְ ף  ּוְמַגּדֵ ְמָחֵרף  "ִמּקֹול  י"  ֶנְגּדִ ִתי  ִלּמָ ּכְ ַהּיֹום 

תֹו  ְסּגּוּלָ ת ּבִ ּבָ י ׁשַ ים מד, טז-יז(. ּכִ ִהּלִ ם" )ּתְ אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ

מֹוֲהַר"ן  בִלּקּוֵטי  בָֹאר  ּמְ )ּכַ ם  ּוִמְתַנּקֵ אֹוֵיב  ית  ּבִ ְלַהׁשְ

ַהֶחְרּפֹות  ל  ּכָ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  נז(.  ִסיָמן  א.  ַקּמָ

ִנֵיּאל  תֹו" )ָדּ ית ָקִצין ֶחְרּפָ ּבִ ְבִחיַנת: "ְוִהׁשְ ּובּוׁשֹות ּבִ

י  "ת, ּכִ "ת אֹוִתּיֹות בֹשֶׁ ּבָ ִחיַנת ׁשַ יא, יח( ְוכּו'. ְוֶזה ּבְ

ּובּוׁשֹות  ֵמֶחְרּפֹות  ִנּצֹוִלין  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי 

ְוֶזה  "ל.  ַהּנַ ף  ּוְמַגּדֵ ְמָחֵרף  קֹול  ִחיַנת  ּבְ ל  ּטֵ ְוִנְתּבַ

ת  ּבָ ׁשַ ְכִניַסת  ּבִ אֹוְמִרין  ׁשֶ ְבָעה קֹולֹות  ִ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ

בָֹאר  ּמְ ּכַ נה"ימ  חג"ת  ֶנֶגד  ּכְ ְוֵהם  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ּבְ

ָתא, נה. ּבָ ׁשַ נֹות: ְיָקָרא ּדְ דֹוׁש ּוַבַכּוָ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ

י  ים ַאל־ְּתַאֵחר֙ ְלַׁשְּל֔מֹו ִּכ֛ אֹלִה֗ ֶדר ֵלֽ ר ֶנ֜ ֲאֶׁשר֩ ִּתֹּד֨ }ג{ ַּכֽ

ם: ר ַׁשֵּלֽ ת ֲאֶׁשר־ִּתֹּד֖ ֶפץ ַּבְּכִסיִל֑ים ֵא֥ ין ֵח֖ ֵא֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְגַלל  א ִמן ּבִ ּיָ ׁשַ ִטּפְ ן ֵלית ַרְעָוא ֳקָדם ְיָי ּבְ ִגין ּכֵ מּוֵתיּה, ֲארּום ּבְ ּלָ ר ִנְדָרא ֳקָדם ְיָי ָלא ְתַאַחר ְלׁשַ ִתּדַ ן ּדְ ִעּדָ ּבְ

ים: ּלֵ ר ׁשַ ִתְנּדַ ִמין, ְוַאְנּתְ ָית ּדְ ּלְ ִבין ִנְדֵריהֹון ְוָלא ְמׁשַ ְמַעּכְ ּדִ

"י - - ַרׁשִ

ִמים: ּלְ ִעים ַהּנֹוְדִרים ְוֵאין ְמׁשַ ְרׁשָ רּוְך־הּוא ּבָ דֹוׁש־ּבָ ִסיִלים. ֵאין ֵחֶפץ ִלְפֵני ַהּקָ ּכְ ֵאין ֵחֶפץ ּבַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ת  ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ ִסיִלים. ְוֶזה: "ִאם ּתָ ְכּ י ֵאין ֵחֶפץ ַבּ ִכּ

ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו ׁשֶ ְעָיהּו נח, יג(,  ַרְגֶלָך" )ְיׁשַ

ֶרֶגל,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּתִ

ְתנֹוֵצץ  ּיִ ׁשֶ ְך, ַעד  ל־ּכָ ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְהֶיה  ּתִ ה  ִפּלָ ְוַהּתְ

ַרְגֵלי  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָאבֹות  ְזכּות  אֹור  ַעל־ָיָדּה 

ה ֵמֲאִחיַזת  ָ ֻדּשׁ ת ַרְגֵלי ַהּקְ ז ַעל ֲעִלּיַ ם ְמַרּמֵ א. ּגַ ּסֵ ַהּכִ

לֹשׁ קֹולֹות.  ָ ּקּון ַהּשׁ ִחיַנת ּתִ ה ּבְ ּזֶ ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ

ָזֵהר  ּיִ ם( ׁשֶ י" ְוכּו' )ָשׁ יֹום ָקְדׁשִ ְוֶזה: "ֲעׂשֹות ֲחָפֶצָך ּבְ

ִסילּות,  ַהּכְ ֲאִחיַזת  ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲחָפָציו  ית  ּיַ ֵמֲעׂשִ

 - ח(  יא,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ְוכּו'  ְוָלְקטּו"  ָהָעם  טּו  "ׁשָ ִחיַנת:  ּבְ

ִסיִלים"  ּכְ י ֵאין ֵחֶפץ ּבַ ִחיַנת: "ּכִ ה ּבְ ּזֶ טּוָתא, ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ָבִרים" )קֶֹהֶלת ה, ג( "לֹא  רֹב ּדְ ִסיל ּבְ ִחיַנת: "ְוקֹול ּכְ ּבְ

ת  ּבָ ּוְבׁשַ ב(.  יח,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ְתבּוָנה"  ּבִ ִסיל  ּכְ ַיְחּפֹץ 

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָמִים  ׁשָ ֶחְפֵצי  ּבְ ַרק  ַלֲעסֹק  ְצִריִכין 

ֱאמּונֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ּוִבּטּול  ה  ָ ְקדּוּשׁ ּדִ ֶכל  ְוׂשֵ ָחְכָמה 

ָתא, נה. ּבָ ׁשַ ׁש: ְיָקָרא ּדְ ִסילּות ַמּמָ ֵהן ּכְ ּכֹוְזִבּיֹות ׁשֶ

ת  ּבָ ַ יב ִמּשׁ ׁשִ ִסיִלים. ְוֶזה: "ִאם ּתָ ְכּ י ֵאין ֵחֶפץ ַבּ ִכּ

ת  ּבָ ַ ַלּשׁ ְוָקָראָת  י  ָקְדׁשִ יֹום  ּבְ ֲחָפֶצָך  ֲעׂשֹות  ַרְגֶלָך 

ָרֶכיָך  ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ד ְוִכּבַ עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיהָֹוה ְמֻכּבָ



קיד

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ּלֹא  ׁשֶ יג(,  נח,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ָבר"  ּדָ ר  ְוַדּבֵ ֶחְפְצָך  צֹוא  ִמּמְ

ל  ׁשֶ ּבּור  ּדִ ּבּור  ַהּדִ ִיְהֶיה  ַרק  ַעְצמֹו,  ֵמֶחְפֵצי  ר  ְיַדּבֵ

ֵמַהַדַעת,  ְלָקח  ַהּנִ ּבּור  ּדִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ

תּוב: "ְוַדַעת  ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֵחֶפץ, ּכְ ּבְ ְוַהַדַעת הּוא 

ֵחֶפץ  ֵאין  י  "ּכִ ּוְכִתיב:  ב(,  ם,  )ָשׁ צּון"  ֶיְחּפָ ָרַכי  ּדְ

ְבֵרי  ּדִ ִלְמצֹא  קֶֹהֶלת  ׁש  ּקֵ "ּבִ ּוְכִתיב:  ִסיִלים",  ּכְ ּבַ

ֵחֶפץ" )קֶֹהֶלת יב, י( ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

כא(,  ָנה,  ָ ַהּשׁ )רֹאׁש  ה'  ֹמשֶׁ ּכְ ִלְהיֹות  קֶֹהֶלת  ׁש  ּקֵ 'ּבִ

ן ָהָיה ְדָבָריו  דּוַע, ְוַעל־ּכֵ ּיָ ִחיַנת ַהַדַעת ּכַ הּוא ּבְ ׁשֶ

ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ה  "ֵאּלֶ ְבִחיַנת:  ּבִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ָתא, כט. ּבָ ׁשַ ָבִרים א, א(: ְיָקָרא ּדְ ה" )ּדְ ֹמשֶׁ

ם: א ְתַׁשֵּלֽ ֹ֥ ר ִמֶּׁשִּתּ֖דֹור ְול א־ִתֹּד֑ ֹֽ }ד{ ֖טֹוב ֲאֶׁש֣ר ל

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ים: ּלֵ ר ְוָלא ְתׁשַ ר, ִמְדִתְנּדַ ָלא ִתְנּדַ ָטב ָלְך ּדְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ם.  ּלֵ ְתׁשַ ְולֹא  ּדֹור  ּתִ ֶ ִמּשׁ ִתּדֹר  לֹא  ר  ֲאׁשֶ טֹוב 

ִמְצָוה  ֲאַזי  ְוכּו'  ָתְקּפֹו  ְצרֹו  ּיִ ׁשֶ ָאָדם  רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעְצמֹו  ְלָזֵרז  ֵדי  ּכְ ְוִלְנדֹר  ַבע  ָ ִלּשׁ

ַמְלכּות  ִלְבִחיַנת  ּכַֹח  נֹוֵתן  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ּכִ ַרַז"ל, 

ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ַמְלכּות  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

י ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ו. ּכִ ִחיַנת ֵעׂשָ ֶצר ָהַרע ּבְ ִחיַנת ַהּיֵ ּבְ

י  ַחּיֵ ּבְ נֹוֵדר  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַהּנֹוֵדר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ַהָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ ָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ

ֶמֶלְך ַעְצמֹו  ּבַ ע  ּבַ ִנׁשְ ִאּלּו  ּכְ ע  ּבָ ׁשְ ְוַהּנִ "ל.  ּנַ ּכַ ה  ְתַחּיֶ

ִחיַנת ַהּתֹוָרה ְוַכּמּוָבן  ין ּבְ ִחיַנת ְזֵעיר ַאְנּפִ הּוא ּבְ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ְוַעל־ְיֵדי  ָתִבים.  ּוַבּכְ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ן  ם־ּכֵ ּגַ

ֶצר  ְלַהּיֵ ּכַֹח  נֹוֵתן  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְוַהּתֹוָרה  ַהָחְכָמה 

ֶנֶגד  ּכְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ָ ְקדּוּשׁ ּדִ ְלכּות  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ טֹוב 

ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ן  ְוַעל־ּכֵ ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ ַמְלכּות 

ָהָיה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַהָחְכָמה  ִחיַנת  ִלְבּ ָכה  ּזָ ׁשֶ

ֶנֶדר"  ַיֲעקֹב  ר  ּדַ "ַוּיִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלּנֹוְדִרים  רֹאׁש 

ָאְמרּו  ן  ְוַעל־ּכֵ ַרַז"ל.  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  כ(  כח,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ָאַמר  ִנְדרֹו  ַיֲעקֹב  ֵאֵחר  ׁשֶ ַלח(  ְוִיׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ַרַז"ל 

ִנְדְרָך קּום  ַכַחּתְ  ׁשָ ַיֲעקֹב  רּוְך־הּוא:  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ לֹו 

ה  ַאּתָ ֲהֵרי  ן  ּכֵ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ֵאין  ְוִאם  ְוכּו',  ָעֶלה 

ן  ְוַעל־ּכֵ ְוכּו',  ם  ְמַקּיֵ ְוֵאינֹו  נֹוֵדר  ו  ֵעׂשָ ָמה  ו  ֵעׂשָ ּכְ

ִכין  ּסּוִרין ִנְמׁשָ רֹות ְוַהּיִ ל ַהּצָ י ּכָ ֵעת ָצָרה, ּכִ נֹוְדִרין ּבְ

ְלכּות ַחס  ִחיַנת ַהּמַ ֵרַח ּבְ ָגם ּוִמעּוט ַהּיָ ִחיַנת ּפְ ִמּבְ

ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ זֹאת  ִנין  ְמַתּקְ ֶנֶדר  ְוַעל־ְיֵדי  לֹום,  ְוׁשָ

ָרִגיל  ִהי  ּתְ ַאל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ָדִרים  ַהּנְ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ ְנָדִרים,  ּבִ

י  ּכִ ָהַרע,  ֵיֶצר  ַעל  ַהּטֹוב  ֵיֶצר  ָאָדם  יז  ַיְרּגִ ְלעֹוָלם 

ילֹו  ְלַהְכׁשִ ָעָליו  ל  ִמְתַנּכֵ ְצרֹו  ּיִ ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ ֵמַאַחר 

ָפָניו ְונֵֹדר ִלְפרֹשׁ  ן הּוא ּגֹוֵדר ּבְ לֹום, ַעל־ּכֵ ַחס ְוׁשָ

ְסָיג  ְנָדִרים  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ֶתר,  ֵמַהּיֶ ם  ּגַ ַעְצמֹו 

ַעְצמֹו ֵיׁש  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּבְ ֵאר ֶשׁ ִלְפִריׁשּות. ּוְכָבר ִנְתּבָ

י־ֵכן ִלְפָעִמים  ר ַעל ִיְצרֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ּבֵ לֹו ּכַֹח ְלִהְתּגַ

י  ָאְסָרה ּתֹוָרה ְוכּו', ּכִ ּךָ ָמה ׁשֶ ּיֵ אֹוְמִרים לֹו לֹא ּדַ

יֹוֵתר ַעד  ּבְ ִיְצרֹו ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּבֹו  ֶרה  ִמְתּגָ ִלְפָעִמים 

ְוִלְפָעִמים  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִנְדרֹו  ַעל  ַלֲעבֹר  ִביאֹו  ּמְ ׁשֶ

ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ֶצר  ַהּיֵ ֵמֲעַצת  הּוא  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה 

"ל, ּוְכמֹו־ֵכן  ַמֲאָמר ַהּנַ בָֹאר ּבְ ה ְוַכּמְ ְתִחּלָ ִמְצֹות ּבִ ּבְ

ה ְמִסיתֹו ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ְוִלְנדֹר  ִחּלָ ּתְ ּמִ ְלִעְנָין ֶזה ׁשֶ

ַלֲעבֹר  ְך  ַאַחר־ּכָ ילֹו  ְלַהְכׁשִ ְכֵדי  ּבִ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ר  ְוִעּקָ

ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ַעל  תּוב  ַהּכָ ִהְזִהיר  ן  ְוַעל־ּכֵ ִנְדרֹו,  ַעל 

ם"  ּלֵ ּדֹור ְולֹא ְתׁשַ ּתִ ֶ ר לֹא ִתּדֹר ִמּשׁ ְוָאַמר "טֹוב ֲאׁשֶ

ַמע ָלן ]מּוָבן,  יָטא ּוַמאי ָקַמׁשְ ׁשִ ה, ּפְ ִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ ּדְ

ִריְך  ּצָ א ְדרֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ ִמיַע ָלנּו[, ֶאּלָ אָת ְלַהׁשְ ּוַמה ּבָ

י אּוַלי ֶזה  ּדֹר ּכִ ּיִ ָרָכיו ְמֹאד קֶֹדם ׁשֶ ְלִהְתּבֹוֵנן ַעל ּדְ

ְלָחן, רג. ֻ "ל: ָנַחת ַהּשׁ ּנַ ּגּופֹו ֵמֲעַצת ִיְצרֹו ּכַ



קטו
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ָך ְוַאל־ּתֹאַמר֙  יא ֶאת־ְּבָׂשֶר֔ ֲחִט֣ }ה{ ַאל־ִּתֵּת֤ן ֶאת־ִּפ֙יָך֙ ַלֽ

ֱאֹלִהים֙  ָהֽ ף  ִיְקֹצ֤ ָלָּ֣מה  יא  ִה֑ ְׁשָגָג֖ה  י  ִּכ֥ ְך  ַהַּמְלָא֔ ִלְפֵנ֣י 
יָך: ה ָיֶדֽ ל ֶאת־ַמֲעֵׂש֥ ָך ְוִחֵּב֖ ַעל־קֹוֶל֔

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֳקָדם  ְלֵמיַמר  ִתּכֹול  ָלא  א  ַרּבָ יָנא  ּדִ ּוְביֹום  ָרְך,  ׂשְ ּבִ ֲעל  ם  יִהּנָ ּגֵ ין  ּדִ ַרם  ְלִמּגְ ְך  ּפּוּמָ ֵמיַמר  ָית  יל  ְתַנּבֵ ָלא 

ִאְתֲאַמר  ּדְ ָיי ַעל ָקל ֵמיְמָרְך  ּדַ ִיְתַקף רּוְגָזא  לּוָתא ִהיא, ְלָמא ֵדין  ָרֵדי ָבְך ֲארּום ׁשָ ּדְ ַמְלֲאָכא ַאְכְזָרָאה 

יל ָית עּוָבֵדי ְיָדְך: ְגנּוָתא, ִויַחּבֵ ּבִ

"י - - ַרׁשִ

א  ִליַח ַהּבָ ְלָאְך. ׁשָ ֶניָך: ְוַאל ּתֹאַמר ִלְפֵני ַהּמַ ְפקֹד ֶהָעֹון ַעל ּבָ ּיִ ֶרָך. ׁשֶ ׂשָ ֶנֶדר: ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ יָך. ּבְ ן ֶאת ּפִ ּתֵ ַאל ּתִ

ל ֶאת  ן: ְוִחּבֵ ָיִדי ִלּתֵ ָהָיה ְיכֶֹלת ּבְ בּור ָהִייִתי ׁשֶ ּסָ , ּכַ יּהָ ַסְקּתִ ָגָגה ּפְ ׁשְ ָגָגה ִהיא. ּבִ י ׁשְ ים: ּכִ ַרּבִ ָפַסְקּתָ ּבָ ְלתֹוְבֵעָך ְצָדָקה ׁשֶ

ִביל קֹוֶלָך: ׁשְ ִמְדַרׁש: ַעל קֹוֶלָך. ּבִ ְך ִנְדָרׁש ּבְ ְדָתם. ּכָ ָבר, ִאּבָ יָת ּכְ ָעׂשִ ָיֶדיָך ׁשֶ ָהיּו ּבְ ה ָיֶדיָך. ִמְצוֹות ׁשֶ ַמֲעׂשֵ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְזַמן  ל  ּכָ ֶרָך.  ׂשָ ּבְ ֶאת  ַלֲחִטיא  יָך  ּפִ ֶאת  ן  ּתֵ ּתִ ַאל 

ְבִחיַנת:  ִכיָנה ִהיא ּבִ ְ ָלִלי, ְוַהּשׁ ּקּון ַהּכְ ן ּתִ ּקֵ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ְעָיהּו סג, ב(,  )ְיׁשַ ְוכּו'  ָך"  ִלְלבּוׁשֶ "ַמּדּוַע ָאדֹם 

י  "ֶנֱאַלְמּתִ ְבִחיַנת  ּבִ ָאסּור,  ּבּור  ַהּדִ ֲאַזי  ה,  ִנּדָ ם  ּדַ

ה  ִמים ַנֲעׂשֶ ֵאּלּו ַהּדָ ּמֵ ים לט, ג(, ׁשֶ ִהּלִ ה" ְוכּו' )ּתְ ּדּוִמּיָ

ּקּון  ּתִ ּבַ לּוי  ּתָ ּבּור  ַהּדִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ה'.  'ּדּוִמּיָ ְבִחיַנת  ּבִ

ִריתֹו"  ּבְ ֶאת  ָלֶכם  ד  ּגֵ "ַוּיַ ִחיַנת:  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָלִלי,  ַהּכְ

י  ַרּבִ ִכיב  ׁשְ ּדִ ַתר  'ּבָ ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  יג(.  ד,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו' 

יָך  ן ֶאת ּפִ ּתֵ ְמעֹון ֲהָוה ָאַמר ַחד ְלַחְבֵרּה: 'ַאל ּתִ ׁשִ

י  ַרּבִ י  ּכִ קה(,  ְוַדף  עט.  ְקָרא  ַוּיִ )זַֹהר  ֶרָך'  ׂשָ ּבְ ֶאת  ַלֲחִטיא 

ָלֶכם  ד  ּגֵ "ַוּיַ ִחיַנת:  ּבְ ִרית,  ַהּבְ ת  ֶקׁשֶ ָהָיה  ְמעֹון  ׁשִ

יִדין.  ָלִלּיּות ַהּגִ ָבִרים ד, יג(, ַהְינּו ּכְ ִריתֹו" ְוכּו' )ּדְ ֶאת ּבְ

ְבִחיַנת:  ּבּור ָאסּור, ּבִ ָלִלי, ֲאַזי ַהּדִ ּקּון ַהּכְ ֵאין ּתִ ּוְכׁשֶ

יָך'  ּפִ ֶאת  ן  ּתֵ ּתִ 'ַאל  ִחיַנת:  ּבְ ה',  ּדּוִמּיָ י  'ֶנֱאַלְמּתִ

ָלִלי,  ּקּון ַהּכְ ֵאין ּתִ ׁשֶ ר ָאז ּכְ הּוא ְמַדּבֵ "ל. ּוִמי ׁשֶ ּנַ ּכַ

ְוכּו'  יָך"  ַעּמֶ ּבְ ָרִכיל  ֵתֵלְך  "לֹא  ַעל:  עֹוֵבר  הּוא 

ה סֹוד" ְוכּו'  ְקָרא יט, טז(, ְוהּוא "הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגּלֶ )ַוּיִ

ְמעֹון, ֲהָוה ָאַמר  י ׁשִ ַרּבִ יֹומֹוי ּדְ ֵלי יא, יג(. ֲאָבל ּבְ )ִמׁשְ

ָלִלי  ּקּון ַהּכְ ׁש ּתִ ּיֵ ׁשֶ י ּכְ יָך'. ּכִ ַתח ּפִ ַחד ְלַחְבֵרּה: 'ּפְ

ִמים  י ַהּדָ ר. ּכִ ּבּור ֻמּתָ ִרית, ֲאַזי ַהּדִ ת ַהּבְ הּוא ֶקׁשֶ ׁשֶ

ה ָחָלב'. ר ְוַנֲעׂשֶ ם ֶנְעּכָ ְבִחיַנת: 'ּדָ נּו, ּבִ ּקְ ָבר ִנְתּתַ ּכְ

ְוכּו'  ְלָבִנים"  ָגֶדיָך  ּבְ ִיְהיּו  ֵעת  ָכל  "ּבְ ְבִחיַנת:  ּבִ

ִיּדֹם"  ְולֹא  ָכבֹוד  ְרָך  ְיַזּמֶ "ְלַמַען  ְוֶזה  ח(.  ט,  )קֶֹהֶלת 

"ל,  ּנַ ָגִדים ּכַ ִחיַנת ּבְ בֹוד', ֶזה ּבְ ים ל, יג(, 'ּכָ ִהּלִ ְוכּו' )ּתְ

ָך',  ִלְלבּוׁשֶ ָאדֹם  'ַמּדּוַע  ִחיַנת:  ִמּבְ ִנין  ְתַלּבְ ּנִ ׁשֶ

ְך  ִנְמׁשָ י  ּכִ ִיּדֹם' –  'ְולֹא  ְוָאז:  ה',  ִנּדָ ם  'ּדַ ִחיַנת  ִמּבְ

ִחיַנת: "ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון"  ִמים, ִמּבְ ַהּדָ ַלְבנּוִנית ּבְ

ַתח  ְבִחיַנת: 'ּפְ ר, ּבִ ּבּור ֻמּתָ יִרים ד, טו(. ְוָאז ַהּדִ ִ יר ַהּשׁ )ׁשִ

א. ִסיָמן כט, אֹות ו. יָך': ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּפִ



קטז

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

י ֶאת־ ים ַהְרֵּב֑ה ִּכ֥ ים ּוְדָבִר֖ ֲהָבִל֔ ב ֲחֹלמֹות֙ ַוֽ י ְבֹר֤ }ו{ ִּכ֣

א: ים ְיָרֽ ֱאֹלִה֖ ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א ָלא ְתֵהיֵמין, ֲארּום  יַעּיָ ִ ַרּשׁ יִאין ּדְ ין ַסּגִ ין ּוִמּלִ ַבֲעֵלי ֲחָרׁשִ ְקָרא ְוֲהְבִלין ּדְ י ׁשִ ְסִגיאּות ַחְלִמין ִדְנִבֵיּ ֲארּום ּבִ

ֵחיל: ֵהי ּדָ ע אּוְלָפן, ּוִמן ֳקָדם ְיָי ּתְ ְתּבַ הֹון ּתִ יׁש ּוִמּנְ ּמֵ ֵהי ְמׁשַ א ּתְ יַקּיָ א ַצּדִ יַמּיָ ַחּכִ

"י - - ַרׁשִ

י ֶאת  קֹום: ּכִ ה ִלְפרֹשׁ ֵמֵאת ַהּמָ ּיֹאְמרּו ְלָך ֲחלֹומֹות ּוְנִביֵאי ֶהֶבל ּוְדָבִרים ַהְרּבֵ ל ַמה ׁשֶ ר ּכָ י ְברֹב ֲחלֹמֹות ְוגֹו'. ֲאׁשֶ ּכִ

א ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא: ַמע ֶאל ַהֲחלֹומֹות, ֶאּלָ א. ַאל ִתׁשְ ְלׁשֹון ֶאּלָ ׁש ּבִ ּמֵ י" ְמׁשַ ָהֱאלִֹהים ְיָרא. ֲהֵרי "ּכִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְוֶזהּו "ּוַפְרעֹה חֹוֵלם"  ְוגֹו'.  ַוֲהָבִלים  ְברֹב ֲחלֹמֹות 

ְטָרא ָאֳחָרא  ִחיַנת ַהּסִ ְרעֹה ּבְ ית מא, א(, ּפַ ֵראׁשִ ְוכּו' )ּבְ

ִאים  ַהּבָ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ַעל־ְיֵדי  ַהּמַֹח  ֶאת  ל  ַבְלּבֵ ּמְ ׁשֶ

ֲחלֹום,  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְסרּוִחים,  ִנים  ָהֲעׁשָ ַעל־ְיֵדי 

ִנים  ִאים ַעל־ְיֵדי ָהֵאִדים ְוָהֲעׁשָ ל ַהֲחלֹומֹות ּבָ י ּכָ ּכִ

ָמקֹום ַאֵחר(.  ּבְ ּמּוָבא  ׁשֶ מֹו  )ּכְ ְוכּו'  ֲאָכִלים  ַהּמַ ִמן  ָהעֹוִלים 

ִנים  ָהֲעׁשָ ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ל  ְמֻבְלּבָ ַהּמַֹח  ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ

ן  ְוַעל־ּכֵ ִלין,  ְמֻבְלּבָ ֲחלֹומֹוָתיו  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ַהּנַ

ַהּמַֹח  ֶאת  ִבין  ַהְמַסּבְ ים  ָהַרּבִ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ל  ּכָ ם  ּגַ

יק" ְוכּו' )ֲחַבּקּוק א,  ּדִ יר ֶאת ַהּצַ ע ַמְכּתִ ְבִחיַנת "ָרׁשָ ּבִ

ְלּבּוִלים  ִחיַנת ּבִ ֵהם ּבְ ם ִנְקָרִאים ֲחלֹומֹות ׁשֶ ּלָ ד(, ּכֻ

ְוא  ׁשָ ַהֲחלֹומֹות  י  'ּכִ ְבִחיַנת  ּבִ ְוֶהֶבל,  ְוא  ׁשָ ל  ׁשֶ

י ְברֹב ֲחלֹמֹות ַוֲהָבִלים  ַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ּכִ רּו', ׁשֶ ְיַדּבֵ

ַגם  ִלים אֹוְתָך ַעל־ְיֵדי ּפְ ה", ַהְמַבְלּבְ ּוְדָבִרים ַהְרּבֵ

ּלֹא  ׁשֶ ְיָרא"  ָהֱאלִֹקים  ֶאת  י  "ּכִ "ל,  ַהּנַ ִנים  ָהֲעׁשָ

ְיָרא  ָהֱאלִֹקים  ֶאת  ַרק  ְלּבּוִלים  ַהּבִ ְלִרּבּוי  ַמע  ׁשְ ּתִ

ג.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ם:  ׁשָ "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו 

רֹאׁש ֹחֶדׁש ז, אֹות נד.

ְמֹאד  ְוִאְמצּו  ִחְזקּו  ְוגֹו'.  ַוֲהָבִלים  ֲחלֹמֹות  ְברֹב 

ֶאְתֶכם  ְיַבֲהלּו  ְוַאל  ֵמָחָדׁש  יֹום  ָכל  ּבְ ְמֹאד 

י ְברֹב ֲחלֹמֹות ַוֲהָבִלים ּוְדָבִרים  ַרְעיֹוֵניֶכם ְוכּו', "ּכִ

"י  ִ ַרּשׁ ֵפרּוׁש  ּבְ ן  ַעּיֵ ְיָרא",  י ֶאת ָהֱאלִֹקים  ּכִ ה  ַהְרּבֵ

ְוַרְעיֹוִנים  ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ם,  ׁשָ

ְצִריִכים  ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהָאָדם,  ֶאת  ְבִהיִלים  ַהּמַ ָרִעים 

י סֹוף  ַרְך, ּכִ ּנּו ִיְתּבָ ַרְך ּוְלִהְתָיֵרא ִמּמֶ ִלְזּכֹר ּבֹו ִיְתּבָ

ֲחטֹף  ּיַ ֶ ל ַמה ּשׁ אי ּכָ ּנּו. ּוְבַוּדַ ְהֶיה ִמּמֶ ל סֹוף ַמה ּיִ ּכָ

ּסֹוף  דֹול ּבַ ָלל ּגָ ה ָהעֹוָלם ֵאיֶזה טֹוב ִיְהֶיה לֹו ְלׁשָ ִמּזֶ

ֵתַפִים  ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ּכְ ִהּלָ ּתְ ְפָרט ׁשֶ י ָיבֹוא ִעּתֹו. ּבִ ּכִ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָוֵיׁש  ֵיׁש  ִלְסֹמְך,  ִמי  ַעל  ְרָחִבים 

ּכֹחֹו  ּוְבָכל  ָיַדִים  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ַעְצמֹו  ֶלֱאֹחז  ַרק  ַרְך,  ִיְתּבָ

ת ָהֱאֶמת: ָעִלים ִלְתרּוָפה. עג. ְנֻקּדַ ּבִ

ה  ִּתְרֶא֣ה ַבְּמִדיָנ֔ ֶזל ִמְׁשָּפ֤ט ָוֶצֶ֙דק֙  ְוֵג֨ ׁש  ֶׁשק ָר֠ }ז{ ִאם־ֹע֣

ר  ֹׁשֵמ֔ ַּה֙  ָּגֹב֨ ֵמַע֤ל  ַּה  ָגֹב֜ י  ִּכ֣ ַעל־ַהֵחֶ֑פץ  ּה  ַאל־ִּתְתַמ֖
ם: ים ֲעֵליֶהֽ ּוְגֹבִה֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְך ְלֵמיַמר ֵאיְכֵדין ְרעּוָתא  ִלּבָ א, ָלא ִתְתַמּה ּבְ ַקְרּתָ ְחֵמי ּבְ ִדין ּוְצַדְקָתא ּתִ יִנין ְוָגֵזיָלא ְדּ ִאין ֲאִניסּות ִמְסּכֵ
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ְלִחין  ּתַ ין ָטב ְלִביׁש, ּוִמן ֳקָדמֹוִהי ִמׁשְ א ּבֵ ֵני ֱאָנׁשָ ֵמי ְמרֹוָמא ְנִטיִרין עּוָבֵדי ּבְ ין, ֲארּום ַעל ׁשְ ל ִאּלֵ ָיי ַעל ּכָ ּדַ

ִנין ַעֵליהֹון: ן ַרּבָ א ּוְלִמְהֵויהֹון ִמְתַמּנַ יַעּיָ ִ ַרּשׁ י ּבְ יִפין ְלִמְרּדֵ ּגּוְבִרין ֵגְוָתִנין ְוַתּקִ

"י - - ַרׁשִ

ט ְוֶאת  ּפָ ׁשְ ים, ְוגֹוְזִלים ֶאת ַהּמִ ִקים ֶאת ָהָרׁשִ ֵהם עֹוׁשְ ִדיָנה ׁשֶ ּמְ ט ָוֶצֶדק ְוגֹו'. ִאם ִתְרֶאה ּבַ ּפָ ק ָרׁש ְוֵגֶזל ִמׁשְ ִאם עֹשֶׁ

יֶהם:  ֹבּהַ ׁשֵֹמר. ְורֹוֶאה ֶאת ַמֲעׂשֵ י ָגֹבּהַ ֵמַעל ּגָ ִביא ֲעֵליֶהם ָרָעה: ּכִ ּיָ ׁשֶ ל ָמקֹום, ּכְ ְתַמּה. ַעל ֶחְפצֹו ׁשֶ ֶדק: ַאל ּתִ ַהּצֶ

ְלִפי  ט.  ּפָ ִמׁשְ ל  ׁשֶ ֶזל  ּגֵ ט.  ּפָ ִמׁשְ ְוֵגֶזל  ַרע ֵמֶהם:  ִלּפָ יָפה  ַתּקִ ְוָיָדם  ל ָמקֹום,  ׁשֶ ִליחּותֹו  ׁשְ ים  ֲעֵליֶהם ָהעֹוׂשִ ֵיׁש  ּוְגֹבִהים. 

ֵהם  ׁשֶ ִתְרֶאה  ִאם  ַאֵחר,  ִעְנַין  ָקַמ"ץ.  ֵזל  ָגּ ִנּקּוד  ָהָיה  בּוק,  ּדָ ָהָיה  לֹא  ִאם  ׁשֶ ָקָטן.  ַת"ח  ּפָ ֵגֶזל  ָנקּוד  בּוק, הּוא  ּדָ הּוא  ׁשֶ

ְוֵאינֹו ִנְפָרע  יַע ָלֶהם טֹוָבה  ּפִ רּוְך־הּוא ַמׁשְ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ א ָלִעיר, ׁשֶ ה ֶצֶדק ּבָ ט, ְורֹוֶאה ַאּתָ ּפָ ְוגֹוְזִלים ִמׁשְ ים  ִקים ָרׁשִ עֹוׁשְ

א  ְתַמּלֵ ּתִ ין ַעד ׁשֶ ֹבּהַ ׁשֵֹמר. ַמְמּתִ י ָגֹבּהַ ֵמַעל ּגָ ְרּכֹו ְלַהֲאִריְך ַאּפֹו: ּכִ י ֵכן ּדַ ל ָמקֹום ּכִ ְתַמּה ַעל ֶחְפצֹו ׁשֶ ֵמֶהם, ֶאל ּתִ

אִתי" )ִאּיֹוב יד, טז(, "ׁשֵֹמר  ֹמר ַעל ַחּטָ מֹו "לֹא ִתׁשְ ָתם. ּכְ ֻקּדָ בֹוא ֵעת ּפְ ַרע ֵמֶהם, ּבְ ְסָאָתם: ּוְגֹבִהים. ֵיׁש לֹו ֲעֵליֶהם ִלּפָ

ית לז, יא(: ֵראׁשִ ָבר" )ּבְ ַמר ֶאת ַהּדָ ְעָיהּו כו, ב(, "ׁשָ ֱאֻמִנים" )ְיׁשַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִדיָנה  ְרֶאה ַבְמּ ט ָוֶצֶדק ִתּ ָפּ ק ָרׁש ְוֵגֶזל ִמְשׁ ִאם עֶֹשׁ

ַעל  ֲאִפּלּו  ׁשֹוֲאִלין  ֵאין  ַהֵחֶפץ.  ַעל  ְתַמּה  ִתּ ַאל 

ּלֹא  ְכֵדי ׁשֶ ת, ּבִ ּבָ בֹוד ׁשַ ים ֵמֲחַמת ּכְ ִמּיִ ׁשְ ְצָרָכיו ַהּגַ

ָטיו  ּפָ ִמׁשְ ר  יֹשֶׁ ַאַחר  ְלַהְרֵהר  ּלֹא  ְוׁשֶ ַצֲערֹו  ּבְ ִלְזּכֹר 

תּוב:  ּכָ ֶ מֹו ּשׁ ְבִחיַנת ֵחֵפץ, ּכְ ן ּבִ ם־ּכֵ ֵהם ּגַ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ן  ט" )קֶֹהֶלת ח, ו( ְוכּו' ַעּיֵ ּפָ י ְלָכל ֵחֶפץ ֵיׁש ֵעת ּוִמׁשְ "ּכִ

ט ָוֶצֶדק  ּפָ ק ָרׁש ְוֵגֶזל ִמׁשְ ם. ְוֶזה "ִאם עֹשֶׁ "י ׂשָ ַרׁשִ

ְתַמּה ַעל ַהֵחֶפץ" ְוכּו': ְיָקָרא  ִדיָנה ַאל ּתִ ְרֶאה ַבּמְ ּתִ

ָתא, נה. ּבָ ׁשַ ּדְ

ְכִלית,  ּתַ ֵיׁש  ָבר  ּדָ ְלָכל  י  ּכִ ע,  ּדַ  . ֹבּהַ ּגָ ֵמַעל  ֹבּהַ  ּגָ

ֵמַעל  בֹּהַ  "ּגָ ַאֵחר,  ְכִלית  ּתַ עֹוד  ֵיׁש  ְכִלית  ְוַלּתַ

ֵהא  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ  – ִית  ַהּבַ ְנַין  ּבִ ְכִלית  ּתַ ל:  ְלָמׁשָ  ." בֹּהַ ּגָ

ֵדי  ּכְ  – נּוָחה  ַהּמְ ְוַתְכִלית  ָלנּוַח,  ָמקֹום  ָלָאָדם 

ְוַתְכִלית  ם,  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ה  ַהּזֶ ּכַֹח  ּבַ ּיּוַכל  ׁשֶ

ר  ָבר הּוא ְמֻחּבָ ל ּדָ ל ּכָ ָהֲעבֹוָדה ְוכּו'. ְוַתְכִלית ׁשֶ

ְכִלית  ה ַהּתַ ּזֶ ָבר ׁשֶ ֶכל, יֹוֵתר ֵמַהּדָ ָבה ְוַהּשֵׂ ֲחׁשָ ְלַהּמַ

ֵקרּוב  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ְלַהּמַ ְכִלית  ַהּתַ ְוָקרֹוב  ּנּו,  ִמּמֶ א  ּבָ

ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ  – ה  ַמֲעׂשֶ סֹוף  י  ּכִ ָבר,  ֵמַהּדָ יֹוֵתר 

ה  ִחּלָ ּתְ הּוא  ְכִלית  ְוַהּתַ ַהּסֹוף  ׁשֶ ִנְמָצא  ה.  ִחּלָ ּתְ

ל  ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ ְכִלית  ּוֵמַהּתַ ָלּה,  ְוָקרֹוב  ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ

ָבה ִלְבנֹות לֹו  ַמֲחׁשָ עֹוֶלה ּבְ ׁשֶ ל: ּכְ ה. ְלָמׁשָ ֲעׂשֶ ַהּמַ

א  ֶאּלָ ַבת־ַאַחת,  ּבְ ִנְבֶנה  ֵאינֹו  ִית  ַהּבַ אי  ַוּדַ ּבְ ִית,  ּבַ

ָוֵעץ  ל ֵעץ  ּכָ ְוִלְבנֹות  ת  ּוְלַסּתֵ ְלָהִכין ֵעִצים,  ָצִריְך 

ִית. ִנְמָצא  ָלם ַהּבַ ְך ִנְבֶנה ְוִנׁשְ ְלִפי ָצְרּכֹו, ְוַאַחר־ּכָ

ְנָין ְוסֹופֹו, ָהָיה  ְכִלית ַהּבִ ִהיא ּתַ ִית, ׁשֶ ֵלמּות ַהּבַ ׁשְ

ָקרֹוב  הּוא  ְכִלית  ַהּתַ ׁשֶ ִנְמָצא  ה.  ִחּלָ ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ

ה: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ֲעׂשֶ יֹוֵתר ֵמַהְתָחַלת ַהּמַ ָבה ּבְ ֲחׁשָ ַלּמַ

א. ִסיָמן יח, אֹות א. ַקּמָ

ה,  ִפּלָ ית ַהּתְ ְגֶאֶלת ְוִנְפּדֵ ּנִ . ְכׁשֶ ֹבּהַ ּגָ ֹבּהַ ֵמַעל  ּגָ י  ּכִ

ְצִריִכין  ֵאין  י  ּכִ אְקֵטיַריי,  ַהּדָ ל  ּכָ נֹוֵפל  ֲאַזי 

ִבים,  י ָכל ָהְרפּואֹות ֵהם ַעל־ְיֵדי ֲעׂשָ ִלְרפּואֹות. ּכִ

ֻיָחד  ל ַהּמְ ל ּכַֹח ִמּכֹוָכב ּוַמּזָ ב ְמַקּבֵ ב ָוֵעׂשֶ ְוָכל ֵעׂשֶ

'ֵאין  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹו, 

ה  ּכֶ ּמַ ל, ׁשֶ ֵאין לֹו ּכֹוָכב ּוַמּזָ ב, ׁשֶ ב ָוֵעׂשֶ ל ֵעׂשֶ ְלָך ּכָ

י(.  ה  ָרׁשָ ּפָ ית,  ֵראׁשִ ּבְ ה,  ַרּבָ )ִמְדָרׁש  ַדל'  'ּגְ לֹו:  ְואֹוֵמר  אֹותֹו 

ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ִמּכֹוָכִבים  ּכַֹח  ל  ְמַקּבֵ ל  ּוַמּזָ ּכֹוָכב  ְוָכל 

ִלים  ַקּבְ ּמְ ּנּו, ַעד ׁשֶ ּנּו, ְוָהֶעְליֹון – ֵמָהֶעְליֹון ִמּמֶ ִמּמֶ

זַֹהר,  )ִתּקּוֵני  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֶעְליֹוִנים,  ִרים  ֵמַהּשָׂ ּכַֹח 

א, ִסֲהָרא  א ִמן ּדָ א ָלִוין ּדָ ל ּכֹוְכַבּיָ ּקּון מד, עט(: 'ּכָ ּתִ

ה,  ִמּזֶ ֶזה  לִֹוים  ַהּכֹוָכִבים  ל  ]ּכָ ְוכּו''  א  ְמׁשָ ׁשִ ִמן  ָלֵוי 

ְוכּו',   " בֹּהַ ּגָ ֵמַעל  בֹּהַ  ּגָ י  ּכִ ְוכּו'[.  ֶמׁש  ֶ ֵמַהּשׁ ה  לֹּוֶ ָיֵרח 

ַעד  ה,  ִמּזֶ ְוֶזה  ה  ִמּזֶ ֶזה  לֹוִוים  ִחיַנת  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְוֵהם 

ִרים  ְוַהּשָׂ ָהֶעְליֹוִנים,  ִרים  ֵמַהּשָׂ ְולֹוִוין  ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ

, ַעד  בֹוּהַ בֹוּהַ ֵמַעל ּגָ ִלים ֵמָהֶעְליֹוִנים ֵמֶהם, ּגָ ְמַקּבְ

ה',  ַבר  ּדְ הּוא  ׁשֶ ַהּכֹל,  ֶֹרׁש  ִמּשׁ ִלים  ְמַקּבְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

יו  ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ה' ׁשָ תּוב: "ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
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ה,  ּזֹוִכין ִלְתִפּלָ ׁשֶ ן ּכְ ים לג, ו(. ְוַעל־ּכֵ ִהּלִ ל ְצָבָאם" )ּתְ ּכָ

ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ י  ּכִ ִבים,  ָהֲעׂשָ ִלְרפּוַאת  ְצִריִכין  ֵאין 

מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ַהּכֹל:  ׁשֶֹרׁש  הּוא  ׁשֶ ה',  ַבר  ּדְ ִחיַנת  ּבְ

ְנָיָנא. ִסיָמן א, אֹות ט. ּתִ

ַמה  ִעְנַין  ְוֶזהּו  ְוגֹו'.  ׁשֹוֵמר  ֹבּהַ  ּגָ ֵמַעל  ֹבּהַ  ּגָ

ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ֵיׁש  י  ּכִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ּנּו  ִמּמֶ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ

עֹוָלם  ַאַחר  ַרְך  ִיְתּבָ ְיִדיָעתֹו  ֶמת  ּיֶ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ָלֶהם 

בֹוִהים  ּגְ עֹוָלמֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ְוֵיׁש  ים,  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ

ְוִנְדֶמה  ְיִדיָעָתם  ֶמת  ּיֶ ִמְסּתַ ְך  ַאַחר־ּכָ ֲאָבל  יֹוֵתר, 

ְכִלית  ּתַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  ִמּזֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָלֶהם 

בֹּהַ ֵמַעל  ֱאֶמת "ּגָ ּבֶ ֵנַדע. ֲאָבל  ר לֹא  ַהְיִדיָעה ֲאׁשֶ

ֵאּלּו  ל  ּכָ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ יק  ַצּדִ ֵיׁש  י  ּכִ ְוכּו'",  ׁשֹוֵמר  בֹּהַ  ּגָ

ר ֵליַדע אֹוָתם,  ִאי ֶאְפׁשָ ְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ּנִ ַהְיִדיעֹות ׁשֶ

ַהְיִדיָעה  ְכִלית  ּתַ ִחיַנת  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהֵאינֹו  ֲאָבל 

ְמֹאד  ב  ּגָ ְוִנׂשְ ְונֹוָרא  ָעֹמק  ֶזה  ּלֹו  ׁשֶ ֵנַדע  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ֶמת ַהְיִדיָעה ֵאֶצל  ּיֶ ִרים ִמְסּתַ י ֵאֶצל ַהְמַחּקְ ְוכּו', ּכִ

ר  ְלַדּבֵ ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ֵמֶהם  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ

ּוְנבֹוִכים  ּתֹוִעים  ֵהם  ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ַעד  ַוֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ

ָלֶהם  ִנְדֶמה  ם  ָ ִמּשׁ ְלַמְעָלה  ֲאָבל  ָבִרים,  ַהּדְ רֹב  ּבְ

ְכִלית  ִחיַנת ּתַ ּלֹו רּוָחִנּיּות ֱאלֹקּות ְוהּוא ּבְ הּוא ּכֻ ׁשֶ

ְכִלית  ִחיַנת ּתַ ם ֶזהּו ּבְ ְעּתָ ִפי ּדַ ּלְ ַהְיִדיָעה ֶאְצָלם, ׁשֶ

ִלים  יִקים ַהְמֻקּבָ ּדִ ר לֹא ֵנַדע. ֲאָבל ַהּצַ ַהְיִדיָעה ֲאׁשֶ

ּוְלַמְעָלה,  ם  ָ ִמּשׁ ַמְתִחיל  ְיִדיָעָתם  ל  ּכָ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ֵהם ָהְרִקיִעים ּוְלַמְעָלה,  ים ׁשֶ ּלִ ְלּגַ ַהְינּו ֵמעֹוָלם ַהּגַ ּדְ

ִרים  ֶמת ָחְכַמת ַהְמַחּקְ ּיֶ ְסּתַ ּמִ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ י ָאַמר ׁשֶ ּכִ

ית:  ָלה ָהֲאִמּתִ ּבָ ְיִדיַעת ַהּקַ ם ַמְתִחיל  ָ ְלַגְמֵרי, ִמּשׁ

ת ו,  ה ּוְבִציַעת ַהּפַ ים ב. ְנִטיַלת ָיַדִים ִלְסֻעּדָ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

אֹות עט.

ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ַמן ֵיׁש ּכַ ּטּול ַהּזְ ִעְנַין ּבִ . ּבְ ֹבּהַ ֹבּהַ ֵמַעל ּגָ ּגָ

יֹוֵתר  בֹּהַ ּבְ ְדֵרָגה ּגָ ָהעֹוָלם ְוַהּמַ ֶ ַמְדֵרגֹות. ְוָכל ַמה ּשׁ

י  ן ַאף־ַעל־ּפִ ַמן יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעל־ּכֵ ם ַהּזְ ל ׁשָ ּטֵ ִנְתּבַ

ִנְפָלא  רֹון  ִזּכָ ּבְ ַעְצמֹו  ֵאר  ִהְתּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵקן  ַהּזָ ה  ּזֶ ׁשֶ

ּיֹות,  ַמֲעׂשִ )ִסּפּוֵרי  ַטּבּורֹו  ֲחִתיַכת  ּזֹוֵכר  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ְונֹוָרא 

ַאף־ "ל,  ּנַ ּכַ ַמן  ַהּזְ ּטּול  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ יג(,  ה  ַמֲעׂשֵ

תֹו ֵאין ֵחֶקר,  ה ה' ְוִלְגֻדּלָ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ י־ֵכן ּגְ ַעל־ּפִ

י ֲעַדִין ִנְמָצא ָזֵקן  " ְוכּו', ּכִ בֹּהַ בֹּהַ ֵמַעל ּגָ י ֵיׁש "ּגָ ּכִ

א ְוָאַמר  ּלֵ ֲארּות ְוִהְתּפַ ַחק ִמּזֹאת ַהִהְתּפָ ּשָ ִני ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ָנה? ֲאִני זֹוֵכר  ה ְיׁשָ ַמּה(, זֹאת ִהיא ַמֲעׂשֶ ְלׁשֹון ּתֵ )ּבִ

ר  ַהּנֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ זֹוֵכר  ֲאִני  ֲאָבל  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ זֹאת 

י  ם. ּכִ ן ׁשָ ִעּבּור ְוכּו', ַעּיֵ ָהָיה ּבָ ֵעת ׁשֶ ַהְינּו ּבְ ּדֹוֵלק, ּדְ

ן ָזָכה  ַמן יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוַעל־ּכֵ ִני ָזָכה ְלִבּטּול ַהּזְ ֵ ַהּשׁ

ל ֶאָחד  י ְוָהְרִביִעי ְוכּו' ּכָ ִליׁשִ ְ רֹון יֹוֵתר. ְוֵכן ַהּשׁ ְלִזּכָ

ן ָזָכה  ַמן יֹוֵתר, ַעל־ּכֵ ּטּול ַהּזְ ְוֶאָחד ָזָכה ִלְבִחיַנת ּבִ

ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  רֹון  ְלִזּכָ ֶאָחד  ל  ּכָ

בֹּהַ ְוָגבֹּהַ  בֹּהַ ֵמַעל ּגָ ם ּגָ ּלָ ל ּכֻ ֲארּות ׁשֶ ַאַחר ַהִהְתּפָ

ְך  ַאַחר־ּכָ ְוכּו',  ִמיִני  ְ ַהּשׁ ֵקן  ַהּזָ ַעד  ְוכּו'  בֹּהַ  ּגָ ֵמַעל 

ַמּה(,  ְלׁשֹון ּתֵ "ל ְוָאַמר )ּבִ ר ַהּנַ א ֲעֵליֶהם ָהִעּוֵ ּלֵ ִהְתּפַ

ֵאּלּו  ל  ּכָ זֹוֵכר  הּוא  נֹות?  ְיׁשָ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ֵהם  ֵאּלּו 

ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ָלל,  ּכְ זֹוֵכר  ֵאינֹו  ֲאָבל הּוא,  ּיֹות,  ֲעׂשִ ַהּמַ

ֵקִנים הּוא ָזָכה ְלִבּטּול  ל ַהּזְ ר ָהֶעְליֹון ִמּכָ י ֶזה ָהִעּוֵ ּכִ

ן  ְוַעל־ּכֵ ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ּטּול  ַהּבִ ַתְכִלית  ּבְ ַמן  ַהּזְ

רֹון, ַעד  ּכָ רֹון ּוְלַמְעָלה ֵמַהּזִ ְכִלית ַהִזּכָ הּוא ׁשֶֹרׁש ּתַ

ן  ְוַעל־ּכֵ רֹון.  ִזּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ִלְקרֹא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָגתֹו  ַהּשָ ׁשֶ

ֵדָעה  יֹוֶרה   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ְוכּו':  ָלל  ּכְ זֹוֵכר  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר 

ב. ִמיָלה ד, אֹות ה.

י  ַמְעּתִ ָ ֹבּהַ ְוכּו' ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם. ּשׁ ֹבּהַ ֵמַעל ּגָ י ּגָ ּכִ

ַעם ַאַחת ָהָיה ִמְצַטֵער ְמֹאד ְלָפַני  ּפַ נּו ַז"ל, ׁשֶ ֵמַרּבֵ

ֵעיַני  ְוָאַמר, ֵאיְך זֹוִכין ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְוכּו'? ְוָהָיה ּבְ

ִנְפָלאֹות  ָלה  ּגִ ָסמּוְך  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵמֲחַמת  דֹול,  ּגָ ְלֶפֶלא 

ׁש עֹוד  ּיֵ ֶ ְונֹוָראֹות ְוכּו' ָעָנה ְוָאַמר, ִמי יֹוֵדַע ַמה ּשׁ

י  ְעּתִ י ֲהלֹא ֵמעֹוָלם לֹא ָעָלה ַעל ּדַ ֹיג ְוכּו'? ּכִ ְלַהּשִ

ּוְלַמְדֵרָגה  זֹאת  ּכָ ָֹגה  ְלַהּשָ יַע  ְלַהּגִ ְוִלְכסֹף  ׁש  ְלַבּקֵ

ׁש עֹוד ְוכּו'?  ּיֵ ֶ ה ַמה ּשׁ ם ַעּתָ ן ִמי יֹוֵדַע ּגַ זֹו, ַעל־ּכֵ ּכָ

ר  יו ְוכּו' ְוִאי ֶאְפׁשָ ל ְיֵמי ַחּיָ ְרּכֹו ְלעֹוָלם ּכָ ְוֵכן ָהָיה ּדַ

יִקים  ַצּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנְמָצא,  אן.  ּכַ ה  ִמּזֶ ר  ּוְלַסּפֵ ְלַהֲאִריְך 

ְדֵרָגה  ַלּמַ יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְך  ּכַ ל  ּכָ דֹוִלים  ּגְ

בֹּהַ  ּגָ ַמְדֵרָגה  ֵאין  ׁשֶ ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ְדֵרגֹות  ּמַ ּבַ ׁשֶ בֹּהַ  ַהּגָ

ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ ִעים  ִמְתַגְעּגְ ֵהם  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ִמּזֹו, 

י ִמי יֹוֵדַע  ִשֹים ּוַמְתִחיִלים ֵמָחָדׁש ְלַגְמֵרי, ּכִ ּוְמַחּפְ



קיט

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ּוַמְדֵרָגָתם  ָֹגָתם  ַהּשָ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ עֹוד,  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה 

ֵהם  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד,  בֹּהַ  ּגָ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ַעּתָ ל  ׁשֶ

יֹוֵדַע  ּוִמי  ֵאין סֹוף,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲהלֹא  אֹוְמִרים, 

ן ֵהם  ֹיג עֹוד? ַעל־ּכֵ ֶזה ָהעֹוָלם ְלַהּשִ כֹוִלים ּבְ ּיְ ֶ ַמה ּשׁ

ִאים  ּבָ ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ַעם ֵמָחָדׁש ַעד  ּפַ ָכל  ּבְ ַמְתִחיִלים 

ִמי  אֹוְמִרים,  ְך  ְוַאַחר־ּכָ יֹוֵתר  עֹוד  בֹּהַ  ּגָ ְלַמְדֵרָגה 

ׁש עֹוד ּוַמְתִחיִלים עֹוד ֵמָחָדׁש ְוכּו' ְוֵכן  ּיֵ ֶ יֹוֵדַע ַמה ּשׁ

ְקָוה ְלָכל  יִקים ֵאּלּו ֵיׁש ּתִ ּדִ כַֹח ַהּצַ ן ּבְ ְלעֹוָלם, ַעל־ּכֵ

ַאף־ י  ּכִ ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ֵיאּוׁש  ׁשּום  ְוֵאין  ַהּנֹוְפִלים 

ר לֹו  זֹאת ִאי ֶאְפׁשָ יִריָדה ּכָ ּמִ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ י ׁשֶ ַעל־ּפִ

ת  ֻדּלַ י־ֵכן ִמי יֹוֵדַע ּגְ לֹום, ַאף־ַעל־ּפִ ַלֲעלֹות ַחס ְוׁשָ

ם  ּגַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֶאְצלֹו  ֶזה  ּכָ ֶחֶסד  ֵיׁש  י  ּכִ ה',  י  ַחְסּדֵ

לֹום ָנַפל  ם ְיכֹוִלין ַלֲעלֹות ְוֵכן ֲאִפּלּו ִאם ַחס ְוׁשָ ָ ִמּשׁ

י־ עּור, ַאף־ַעל־ּפִ ִלי ׁשִ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ עֹוד ּכַ

ָכל  ֹאֹות ַעְצמֹו ּבְ הּוא רֹוֶצה ְלַנּשְ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ֵכן ּכָ

ּצֹוֵעק  ִפיָלתֹו ְוָכל ְצָעָקה ּוְצָעָקה ׁשֶ ַעם ַלֲעלֹות ִמּנְ ּפַ

ן ֵאינֹו ֶנֱאָבד ְלעֹוָלם,  ם־ּכֵ ּיֹות ּגַ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ֲאִפּלּו ּבִ

אֹול  ְ ֲאִפּלּו קֹול ְצָעָקה ִמּשׁ נּו ַז"ל ׁשֶ ָאַמר ַרּבֵ ּוְכמֹו ׁשֶ

ַאַחר־ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ֶנֱאָבד  ֵאינֹו  ּיֹות  ְחּתִ ּתַ

ְוֵאין  ַרְך ְותֹוָרתֹו הּוא ֵאין סֹוף  ִיְתּבָ ם  ֵ י ַהּשׁ ּכִ ְך,  ּכָ

י  תֹו, "ּכִ ֻדּלָ עֹוָלם ְלִפי ּגְ ה ּבָ ֵאין ֲעִלּיָ ְכִלית ּוְכמֹו ׁשֶ ּתַ

"ל,  בֹּהַ ְוכּו' ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם" ְוכּו' ְוַכּנַ בֹּהַ ֵמַעל ּגָ ּגָ

ִרידֹות ַחס  ָכל ַהּיְ י ּבְ עֹוָלם, ּכִ מֹו־ֵכן ֵאין ְיִריָדה ּבָ ּכְ

ׁש ְיִריָדה  ּיֵ רּוַע יֹוֵתר, ּוֵמַאַחר ׁשֶ לֹום ֵיׁש ְיִריָדה ּגָ ְוׁשָ

ִלּפֹל  ק ִלְבִלי  לֹום, ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ְוׁשָ רּוַע ִמּזֹו ַחס  ּגָ

כַֹח  ּבְ הּוא  קּות  ִהְתַחּזְ ר  ְוִעּקַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יֹוֵתר 

ָכל  ּבְ ְוָעלּו  ְלעֹוָלם  ַעְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ֵאין  מֹו ׁשֶ ּכְ ֹיג, ׁשֶ י ָזכּו ְלַהּשִ "ל, ּכִ ּנַ ַעם יֹוֵתר ְוכּו' ּכַ ּפַ

ּלֹא  ׁשֶ ְלעֹוָלם  ְיִריָדה  ֵאין  מֹו־ֵכן  ּכְ ְלעֹוָלם,  ה  ֲעִלּיָ

ִלּקּוֵטי  ֶאָחד:  ַהּכֹל  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ם,  ָ ִמּשׁ ַלֲעלֹות  יּוְכלּו 

ין ה, אֹות ט. ִפּלִ ים א. ּתְ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ה  ְלָׂשֶד֖ ֶלְך  ֶמ֥ ֑הּוא(  )קרי:  ל היא  ַּבֹּכ֣ ֶרץ  ֶא֖ ְוִיְת֥רֹון  }ח{ 

ד: ֶנֱֽעָבֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַפְצִחין ִמן  א ִמְתְיֵהיב ּבְ ֵני ַמְלכּוָתא ּוַמְלּכָ ן ְדָמְרִדין ּבְ ְבִעּדָ ָבח ּפּוְלָחנּות ַאְרָעא ַעל ּכָֹלא ִהיא, ּדִ ּומֹוַתר ׁשְ

ד: ְעּבַ ּתַ ַחְקָלא ִמְתֲעֵביד ֶעֶבד ִמׁשְ ַלח ּבְ א, ִלְגַבר ּפָ ֳקָדֵמיהֹון, ִאין ֵלית ֵליּה ֲעבּור ְלֵמיַכל ַההּוא ַמְלּכָ

"י - - ַרׁשִ

ָבר הּוא  ּדָ ָכל  ּבְ ּכֹל ִהיא.  ּבַ קֹום:  ַלּמָ ּוַמְכִעיִסים  ִאים  ִמְתּגָ ֵהם  ׁשֶ ֵבי ָהָאֶרץ,  יֹוׁשְ ל  ׁשֶ ְוִיְתרֹון  ּכֹל ִהיא.  ּבַ ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ 

ה  רּוְך־הּוא ַנֲעׂשָ דֹוׁש־ּבָ ֶדה ֶנֱעָבד. ַהּקָ ה ְלִטיטּוס: ֶמֶלְך ְלׂשָ ָעׂשָ ֶדֶרְך ׁשֶ ין, ּכְ ַרע, ַוֲאִפילּו ַעל ְיֵדי ַיּתּוׁשִ ִליחּותֹו ִלּפָ ה ׁשְ עֹוׂשֶ

ָכר ְלבֹוֶניָה: ם ׂשָ ּלֵ ּפֹוֵעל ְלִצּיֹון, ִלְתּבַֹע ֶעְלּבֹוָנּה ִמַמֲחִריָבּה, ּוְלׁשַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ל  ְבָעה ַאְקִליִמים, ְוַעל ּכָ ֶדה ֶנֱעָבד. ֵיׁש ׁשִ ֶמֶלְך ְלׂשָ

ה  ְבָעה ֵאּלֶ ִחיַנת: "ׁשִ ּבְ ה,  ֵיׁש ַמְלָאְך ְמֻמּנֶ ַאְקִלים 

ָכל ָהָאֶרץ" )ְזַכְרָיה ד, י(,  ּבְ ה ְמׁשֹוְטִטים  ֵעיֵני ה' ֵהּמָ

ִפי  ּכְ ֲאֵחִרים,  רֹות  ּפֵ ֵדִלים  ּגְ ַאְקִלים  ָכל  ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ

ְבָעה ַאְקִליִמים  ן ֵהם ֶנֱחָלִקים ְלׁשִ ה, ְוַעל־ּכֵ ַהְמֻמּנֶ

ין,  ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ֵהם ּבְ ְבָעה רֹוִעים, ׁשֶ ִחיַנת ׁשִ ֶנֶגד ּבְ ּכְ

ַפע  ֶ ְוַהּשׁ ְלָאִכים.  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ ין  ַנֲעׂשִ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ה  ְלָאְך ַהְמֻמּנֶ ה ַהּמַ ִחּלָ ל אֹוָתּה ּתְ ּיֹוֶרֶדת, ְמַקּבֵ ׁשֶ ּכְ

ֹוְכִנים  ַהּשׁ ִדים  ֵ ַהּשׁ ֶרְך  ּדֶ יֹוֶרֶדת  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ם,  ׁשָ

ַמֲעָבר  ֶדֶרְך  ּבְ ַפע  ֶ ַהּשׁ ִלים ֶאת  ְמַקּבְ ֵהם  ׁשֶ ֲאִויר,  ּבָ

ְלַבד,  ִחּיּוָתם  ֵדי  ּכְ ַרק  ה  ּנָ ִמּמֶ יֹוְנִקים  ְוֵאין  ְלַבד, 

קֹום  ַהּמָ ְלאֹותֹו  ה,  ְלַמּטָ ַפע  ֶ ַהּשׁ יֹוֶרֶדת  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ל  ְך ְמַקּבֵ ם, ְוַאַחר־ּכָ ַפע הֹוֶלֶכת ְלׁשָ ֶ ַהּשׁ ֶדה ׁשֶ ְוַהּשָׂ

א  ַמְלּכָ הּוא  "ַאְנּתְ  ְבִחיַנת:  ּבִ ַפע  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ



קכ

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָמזֹון  ם ַעל ָהִאיָלן "ּדְ ֱאַמר ׁשָ ּנֶ אל ד, יט(, ׁשֶ ִנּיֵ ְוכּו'" )ּדָ

ֶדה  ְלׂשָ "ֶמֶלְך  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ְוכּו'.  ּה"  ּבֵ א  ְלכֹּלָ

ַהְינּו  ֶדה, ּדְ ַפע ִמן ַהּשָׂ ֶ ל ַהּשׁ ֶלְך ְמַקּבֵ ַהּמֶ ֶנֱעָבד", ׁשֶ

ֶלְך.  ל אֹוָתּה ַהּמֶ ה, ָאז ְמַקּבֵ ָאה ְלַמּטָ ַפע ּבָ ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ

ם  ּלָ ּכֻ ן  ְוַעל־ּכֵ י,  ּדַ ׁשַ ִחיַנת  ִמּבְ ִלין  ְמַקּבְ ֵאּלּו  ְוָכל 

"י,  ּדַ ׁשַ ם  ׁשֵ ַעל  ד –  ׁשֵ י  ּכִ י,  ּדַ ׁשַ ם  ׁשֵ ַעל  ִנְקָרִאים 

ֶדה  ַהּשָׂ ָהעֹוֵבד  ְוֵכן  י,  ּדַ ׁשַ ם  ׁשֵ ַעל   – ֶדה  ׂשָ ְוֵכן 

ד  ּדֵ ח ִויׂשַ תּוב: "ְיַפּתַ ּכָ מֹו ׁשֶ י, ּכְ ּדַ ם ׁשַ ִנְקָרא ַעל ׁשֵ

ְלָאְך ָחָזק,  ִחיַנת ַהּמַ ּבְ ְעָיהּו כח, כד(. ּוְכׁשֶ ַאְדָמתֹו" )ְיׁשַ

ַמֲעָבר  ֶרְך  ּדֶ ַרק  ַפע  ֶ ַהּשׁ ִלין  ְמַקּבְ ִדים  ֵ ַהּשׁ ֵאין  ֲאַזי 

ְלַבד:  ִחּיּוָתם  ֵדי  ּכְ ַרק  ה  ּנָ ִמּמֶ יֹוְנִקים  ְוֵאין  ְלַבד, 

ְנָיָנא. ִסיָמן ה, אֹות י. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ

ַרְייָתא  ֶדה' )ּבְ ׂשָ ֶדה ֶנֱעָבד. 'ֵיׁש לֹו ְיִגיָעה ּבְ ֶמֶלְך ְלׂשָ

ר ְיִגיַעת  י ִעּקַ ֶדה ֶנֱעָבד". ּכִ ִחיַנת "ֶמֶלְך ְלׂשָ טז( ֶזה ְבּ

ְפלּו  ּנָ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ה ְלָבֵרר ִניצֹוֵצי ַהּקְ ָ ְקדּוּשׁ ְלכּות ּדִ ַהּמַ

ּדּוֵלי  ּגִ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ְוֶזה  ֶדה,  ׂשָ ִאיׁש  ו  ֵעׂשָ ִלְבִחיַנת 

ְלָחן, תקסב. ֻ דּוַע: ָנַחת ַהּשׁ ּיָ ֶדה ּכַ ַהּשָׂ

י  ֶדה ּכִ ִחיַנת ֲעבֹוַדת ַהּשָ ֶדה ֶנֱעָבד. ְוֶזה ּבְ ֶמֶלְך ְלׂשָ

ֶדה  ּשָ ּבַ י  ְבִחיַנת "ּכִ ּבִ ִחיַנת ַמְלכּות  ּבְ ֶדה הּוא  ַהּשָ

ֶדה  ִחיַנת "ֶמֶלְך ְלּשָ ָבִרים כב, כז(. ְוֶזה ּבְ ְמָצָאּה" ְוכּו' )ּדְ

ִהיא  ׁשֶ ַמְלכּות  ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ֶדה  ַהּשָ י  ּכִ ֶנֱעָבד". 

ֶדה  ַהּשָ ֲעבֹוַדת  ר  ְוִעּקַ ֶדר.  ּסֵ ּכַ ּלֹא  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ה  ַחּוָ

הּוא  ׁשֶ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ֵמַהּקָ ִחּיּות  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵדי  ּכְ

ַמע  ׁשְ ּתִ ה  "ְוַאּתָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמִים  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ

ַעל־ ֶאֶרץ  ִלְבִחיַנת  לב(,  ח,  )ְמָלִכים־א  ְוכּו'  ַמִים"  ָ ַהּשׁ

ע  ּפָ ׁשְ ַפע ַהּנִ ֶ ִחיַנת ַהִחּיּות ְוַהּשׁ ִהיא ּבְ ָטר ׁשֶ ְיֵדי ַהּמָ

ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ י  ּכִ ה,  ְלַחּוָ ֵמָאָדם  ָלָאֶרץ  ַמִים  ָ ִמּשׁ

ְוֶזהּו עֶֹצם ַמֲעַלת  דּוַע.  ּיָ ּכַ ה  ְוַחּוָ ִחיַנת ָאָדם  ּבְ ֵהם 

ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּמּוָבא ּבְ ִמים ּכַ ׁשָ ַהּגְ

י  ְוָנַתּתִ ְוכּו'  ֵלכּו  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  ג-ד(.  כו,  ְקָרא  )ַוּיִ ְוכּו'  ם"  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ִגׁשְ

ְוָעַצר  ְוכּו'  ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדּתֶ ם  "ְוַסְרּתֶ

ָבִרים יא, טז-יז(.  ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר" ְוכּו' )ּדְ ָ ֶאת ַהּשׁ

ָטר  ַהּמָ ּבְ ְוָהעֶֹנׁש  ָכר  ָ ַהׂשּ ְלָתה  ּתָ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ִנְמָצא 

ז  ַמִים ָלָאֶרץ ֶזה ְמַרּמֵ ָ ָטר ַהּיֹוֵרד ִמּשׁ ֱאֶמת ַהּמָ י ּבֶ ּכִ

ַהְינּו  ִחיַנת ָאָדם ַמ"ה ּדְ ע ִמּבְ ּפָ ׁשְ ָעה ַהּנִ ּפָ ַעל ַהַהׁשְ

"ל: ִלּקּוֵטי  ּנַ רּוְך־הּוא ִלְבִחיַנת ַמְלכּות ּכַ דֹוׁש־ּבָ ֵמַהּקָ

ָלנּות ב, אֹות ג. ט ב. ֲחִכירּות ְוַקּבְ ּפָ ן ִמׁשְ ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

א  ֹ֣ ָה֖מֹון ל ֶּבֽ ב  י־ֹאֵה֥ ֶסף ּוִמֽ ֶּכ֔ ב ֶּכֶ֙סף֙ לֹא־ִיְׂשַּב֣ע  }ט{ ֹאֵה֥

ֶבל: ְתבּוָא֑ה ַּגם־ֶז֖ה ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יר,  ָרֵחים ְלִמְכַנׁש ָממֹון ַיּתִ ַסף, ּוַמן ּדְ ר ּכְ ע ְלִמְצּבַ ַסף ּוָמֵרי ְפַרְקַמְטָיא, ָלא ִיְשּבַ ָרֵחים ְלִמְקֵני ּכְ ר ּדְ ּגָ ַבר ּתַ ּגְ

ין  ֵלית ֵליּה ֲאַגר ֲעַלל ְלֵמיַכל, ַאף ּדֵ ִגין ּדְ א, ּבְ יּה ְצַדְקּתָ ָאֵתי ִאין ָלא ַיֲעֵביד ִמּנֵ ָעְלָמא ּדְ ָבח ּבְ ֵלית ֵליּה ׁשְ

ֲהֱבלּו:

"י - - ַרׁשִ

ָהמֹון. ִמְצוֹות ַרּבֹות: לֹא ְתבּוָאה. ְוֵאין  ע ֵמֶהם: ּוִמי ֹאֵהב ּבֶ ּבָ ֶסף. אֹוֵהב ִמְצוֹות, לֹא ִיׂשְ ע ּכֶ ּבַ ֶסף לֹא ִיׂשְ ֹאֵהב ּכֶ

ים  ְך ִנְדָרׁשִ ם ֶזה ָהֶבל. ּכָ ֶנֶסת ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ָנֶאה: ּגַ ׁש ּוֵבית ַהּכְ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנָין ּבֵ גֹון ּבִ ֶרת, ּכְ ֶמת ְוִנּכֶ ֶאָחד ֵמֶהם ִמְצָוה ְמֻסּיֶ ּבְ

הּוא ֵמִעְנַין "ּוְגבִֹהים ֲעֵליֶהם" )קֶֹהֶלת  י, ְלִפי ׁשֶ ּתִ ּמְ ִנים ֲאֵחִרים ֲהגּוִנים, ַאְך ֶזה ִהְקּדַ ְדָרׁש, ְועֹוד ּפָ ּמִ לּו ּבַ ֵני ִמְקָראֹות ַהּלָ ׁשְ

ָכר ֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה ָחׁשּוב הּוא ַעל ַהּכֹל,  ם ה, ח(, ׂשָ ּכֹל ִהיא" )ׁשָ ָבר ַאֵחר, "ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ תּוב ָיַחד. ּדָ ְסָמַכן ַהּכָ ה, ז( ׁשֶ

ָרָעב:  רֹות, ֵיׁש לֹו ַמה יֹאַכל ְוִאם ָלאו ֵמת ּבָ ָתה ָהָאֶרץ ּפֵ ֶדה. ִאם ָעׂשְ ֲאִפּלּו הּוא ֶמֶלְך ָצִריְך הּוא ִלְהיֹות ֶנֱעָבד ְלׂשָ ׁשֶ

ם  רֹות. ּגַ ֵאינֹו אֹוֵסף לֹו ּפֵ ָממֹון: לֹא ְתבּוָאה. ׁשֶ ָהמֹון. ּבְ ֶסף: ּוִמי ֹאֵהב ּבֶ ֶסף. לֹא יֹאַכל ּכֶ ע ּכֶ ּבַ ֶסף לֹא ִיׂשְ ֹאֵהב ּכֶ

ָנה  ׁשְ ּמִ ין ּבַ ְקָרא ּבֵ ּמִ ין ּבַ ְבֵרי ּתֹוָרה הּוא, ּבֵ ָכל ּדִ ָרֵאל, ּבְ ל ִיׂשְ ָכָרן ׁשֶ ם(, ׂשְ ּכֹל ִהיא" )ׁשָ ָבר ַאֵחר, "ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ ֶזה ָהֶבל. ּדָ
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ר  הּוא ְמַסּדֵ ָמָרא, ׁשֶ ָנה, עֹוֶדּנּו ָצִריְך ִלְהיֹות ֶנֱעָבד ְלַבַעל ּגְ ׁשְ ְקָרא ּוַבּמִ ּמִ ם(, ֶמֶלְך ּבַ ֶדה ֶנֱעָבד" )ׁשָ ָמָרא. "ֶמֶלְך ְלׂשָ ּגְ ין ּבַ ּבֵ

ָהמֹון. ּתֹוָרה:  ּה: ֹאֵהב ּבֶ ַבע ּבָ ֶסף. אֹוֵהב ּתֹוָרה, ֵאינֹו ׂשָ ר, ֻטְמָאה ְוָטֲהָרה ְוִדיִנין: ֹאֵהב ּכֶ ְלָפָניו הֹוָראֹות, ִאּסּור ְוֶהּתֵ

ה כב א(: ְקָרא ַרּבָ ַוּיִ ל ֵאּלּו ּבְ ָמָרא ַמה ֲהָנָאה ֵיׁש לֹו. )ּכָ ָנה, ְוֵאין לֹו ּגְ ׁש לֹו ִמְקָרא ּוִמׁשְ ּיֵ לֹא ְתבּוָאה. ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִכְתֵבי  בָֹאר ּבְ ּמְ ֶסף. ֶזה ׁשֶ ע ּכֶ ּבַ ֶסף לֹא ִיׂשְ אֹוֵהב ּכֶ

הּוא  ת ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ סֹוד ְרִחיַצת ַחִמין ּבְ ָהֲאִרי ַז"ל ּבְ

ְלֶהֶבת  ׁשַ ל  ׁשֶ ]סֹוד  א  ָ ֵאּשׁ ּדְ ְלהֹוָבא  ׁשַ ַההּוא  סֹוד 

י  ָראׁשֵ ֵאת  ְלַכוֹות  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ּיֹוֵרד  ׁשֶ ָהֵאׁש[ 

ְוָעָנן  ְסָעָרה  רּוַח  ֵהם  ׁשֶ ְטֵמאֹות,  ְקִלּפֹות  לֹשׁ  ָ ַהּשׁ

ה  ַהְקדּוׁשָ ּבְ ִיְתַאֲחזּו  ּלֹא  ׁשֶ ַחת,  ִמְתַלּקַ ְוֵאׁש  דֹול  ּגָ

ה  ָבּ ׁשִֶ ַהּטֹוב  ָאז  עֹוֶלה  ׁשֶ נַֹגּה  ת  ְקִלּפַ ַעל־ְיֵדי 

ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ִעְנַין  י  ּכִ ַהְינּו  ְוכּו'.  ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ְוִנְכָלל 

ִביל  ׁשְ ּבִ יֵמי ַהחֹול הּוא  ּבִ ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ

נַֹגּה  ת  ְקִלּפַ ִחיַנת  ִמּבְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ רּור  ּבֵ

ְדָבִרים  ּבִ ְסחֹוָרה  ַלֲעׂשֹות  ָאסּור  ן  ְוַעל־ּכֵ דּוַע.  ּיָ ּכַ

ְטֵמאֹות  ִלּפֹות  ַהּקְ ִחיַנת  ִמּבְ ֵהם  י  ּכִ ָהֲאסּוִרים, 

ן, ְוֵהם  א ּוַמּתָ ם ַעל־ְיֵדי ַמּשָׂ ר ְלַבְרָרן ּגַ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

הּוא  ָממֹון  ְוַתֲאַות  לֹו'.  ּתֹאַמר  'ֵצא  ְבִחיַנת:  ּבִ

"ל,  ַהּנַ ְטֵמאֹות  ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהַרע  ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ִעְנָין  ּבְ חּוׁש  ּבְ ִנְרָאה  ן  ְוַעל־ּכֵ

ָנׁש  ָבר  ּדְ ָמֵתיּה  ְוִנׁשְ ּגּוֵפיּה  ֵער  ְדֵמּסָ ְסָעָרה  ָהרּוַח 

י רֹב ַעל־ ּלֹו ְוַהּכֹל ַעל־ּפִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֵער ֶאת ּכָ ּוֵמּסָ

ְך  ַהֹחשֶׁ הּוא  דֹול"  ּגָ "ָעָנן  ְוֵכן  מֹון.  ַהּמָ ת  ִטְרּדַ ְיֵדי 

ַעְצבּות ְוַדֲאַגת  ר ַעל ָהָאָדם ּבְ ִמְתָגּבֵ ָעָנן ַוֲעָרֶפל ׁשֶ

ַהֲחִמימּות  הּוא  ַחת"  ִמְתַלּקַ "ֵאׁש  ְוֵכן  ְרָנָסה,  ַהּפַ

ָהָאָדם ֶלֱאסֹף ָממֹון.  ְבִעי ַהּבֹוֵער ּבְ ב ְוֵאׁש ַהּטִ ּלֵ ּבַ ׁשֶ

ִחיָנתֹו גֹוָדל  ִפי ּבְ י מּוָבן ְלָכל ָאָדם ּכְ ה ֲהַגם ּכִ ְוִהּנֵ

י  מֹון, ּכִ ְרִדיַפת ַהּמָ ם ּבִ ְעּתָ טּות ּדַ ָטעּות ָהעֹוָלם ּוׁשְ

ׁש  ּיֵ ֶסף", ְוָכל ָמה ׁשֶ ע ּכֶ ּבַ ֶסף לֹא ִיׂשְ ֲהלֹא "ֹאֵהב ּכֶ

ְיֵתירֹות  ָאגֹות  ּדְ ּבִ ה  ּוַמְרּבֶ יֹוֵתר  ה  ִמְתַאּוֶ יֹוֵתר  לֹו 

ד ֶאת ַנְפׁשֹו  ר ּוְמַאּבֵ יֹוֵתר, ּוְלִמי הּוא ָעֵמל ּוְמַחּסֵ ּבְ

ֱאֶמת ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות  ּבֶ ל טֹוָבה. ַאְך ֵמֲחַמת ׁשֶ ִמּכָ

ּקּוִנים  ּתִ ה ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוַנֲעׂשָ ֱאמּוָנה  ּבְ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ

ק ְלֶזה,  ן ְלָהָאָדם ֵחׁשֶ ן ִנּתַ דֹוִלים, ַעל־ּכֵ ּוֵברּוִרים ּגְ

ֶזה  ּבָ ְלִהְתַאֵחז  ְטֵמאֹות  ְקִלּפֹות  ַהג'  רֹוִצים  ְוָאז 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ׁש  ַמּמָ ָממֹון  ַתֲאַות  ּבְ ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ

ר ַעל  ּבֵ ֲעבֹוָדה ָזָרה 'ֵצא ּתֹאַמר לֹו'. ַאְך ִאם ִמְתּגַ

ֵמַח  ְוׂשָ ֶוֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ה  ְועֹוׂשֶ ִיְצרֹו 

יר, ָאז הּוא ְמָבֵרר ַעל־ ְוֵאינֹו ָאץ ְלַהֲעׁשִ ֶחְלקֹו,  ּבְ

נַֹגּה  ּבְ ׁשֶ ַהּטֹוב  ִחיַנת  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ְיֵדי 

ְבִחיַנת:  ּלֹו ּבִ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ה, ְוָאז ַהּמַ ָ ֻדּשׁ ּקְ ְוִנְכָלל ּבַ

יְך  ּוַמְמׁשִ יח(  לג,  ָבִרים  )ּדְ ֵצאֶתָך"  ּבְ ְזבּוֻלן  ַמח  "ׂשְ

ֱאֶמת  ִחיַנת  ִמּבְ דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוָממֹונֹו  ְרָנָסתֹו  ּפַ

ְרָנָסה  ְוַהּפַ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  הּוא  ׁשֶ ִנים,  ַהּפָ אֹור 

הּוא ׁשֶֹרׁש  ת ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ַ ִחיַנת ְקֻדּשׁ ה. ְוהּוא ּבְ ָ ְקדּוּשׁ ּדִ

ָתא, כג. ּבָ ׁשַ עֹות: ְיָקָרא ּדְ ּפָ ָרכֹות ְוַהַהׁשְ ּכֹל ַהּבְ

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ְוגֹו'.  ֶסף  ּכֶ ע  ּבַ ִיׂשְ לֹא  ֶסף  ּכֶ אֹוֵהב 

ִאין ִקְנַאת ה'  ל ַהְמַקּנְ ִחיַנת ּכָ ן ֶאְלָעָזר ּבְ יְנָחס ּבֶ ּפִ

ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  בָֹאר ּבְ ּמְ ְצָבאֹות ׁשֶ

ֶדֶרְך  ֵפרּוׁש ַרק ָאְמרּו ּבְ ֵאין מֹוִרין ָלֶהם ּבְ "ל, ׁשֶ ַהּנַ

ין  ִאין ּפֹוְגִעין ּבֹו, ְוֵאין ְמַצּוִ ית ַקּנָ ָלל: ַהּבֹוֵעל ֲאַרּמִ ּכְ

רֹוֶצה ְלַקּנֹאת ִקְנַאת ה'  ֵפרּוׁש, ַרק ִמי ׁשֶ ּומֹוִרין ּבְ

ל  ׁשֶ ְצָדָקה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְוכּו',  ה  ְוִיְזּכֶ ָיבֹא  ְצָבאֹות 

ִביל  ׁשְ ּבִ נֹוְתִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְצָדָקה  ֲעֵלי  ּבַ

נֹוְתִנים  ַרק  ִטְבָעם,  ֵמֲחַמת  אֹו  ְוִתְפֶאֶרת  בֹוד  ּכָ

עֹוְסִקים  ְלַהֲחִזיק  ר  ְוָהִעּקָ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ

ן ְצָדָקה  י ֱאֶמת, ּוְצִריִכים ִלּתֵ ִרים ַאְנׁשֵ ׁשֵ ּתֹוָרה ּכְ ּבַ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְנָין  ּבִ ֵאיֶזה  ְבנּו  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ִמּכָֹחם  יֹוֵתר 

ַעל  "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְלעֹוָלם,  ִקּיּום  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ֶסף ְוכּו', ּוִמי אֹוֵהב  ע ּכֶ ּבַ ֶסף לֹא ִיׂשְ סּוק "אֹוֵהב ּכֶ ּפָ

"י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ָהֶבל",  ֶזה  ם  ּגַ ְתבּוָאה  לֹא  ָהמֹון  ּבֶ

ה ִמְצָוה  ה ִמְצֹות ִאם ֵאינֹו עֹוׂשֶ ֲאִפּלּו ִאם עֹוׂשֶ ׁשֶ

ֶנֶסת אֹו ֵסֶפר  ית ַהּכְ ְנַין ּבֵ גֹון ּבִ ְהֶיה ָלּה ִקּיּום ּכְ ּיִ ׁשֶ

ה  ַכּמָ ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוכּו',  ּתֹוָרה 

ית  ּבֵ גֹון  ּכְ ים  ַרּבִ ָצְרֵכי  ָלֶהם  ָחֵסר  ָהָיה  ׁשֶ ֲעָירֹות 

ֵמֶהָהמֹון,  ץ  ְלַקּבֵ ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה  ִמְקֶוה  אֹו  ְדָרׁש  ַהּמִ
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ָלַעד.  עֹוֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ה  ְוָעׂשָ ֶאַחד  ְוָקַפץ 

הּוא ִמְתעֹוֵרר  ּלֹו ַרק ׁשֶ ֶ ה ִמּשׁ ֵאינֹו עֹוׂשֶ אֹו ֲאִפּלּו ׁשֶ

ה  ל ֶאָחד ְוִלְסּבֹל ַהְרּבֵ ֶזה ִלְנּגֹׂש ּכָ ֵמַעְצמֹו ַלֲעסֹק ּבָ

ל ֶאָחד, ְוטֹוֵרַח ָהֵעֶסק  ִמים ִמּכָ ִפיכּות ּדָ ְזיֹונֹות ּוׁשְ ּבִ

ִביל  ׁשְ ל ֶזה ּבִ ל ַעל ַעְצמֹו ּכָ ְנָין ְוכּו' ְוהּוא ְמַקּבֵ ְוַהּבִ

דֹול  ּגָ י  ּכִ דֹול ְמֹאד,  ּגָ הּו  ּזֶ ׁשֶ ָלַעד  ֶמת  ּיֶ ַהּקַ ְצָוה  ַהּמִ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ה ּכְ ה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוׂשֶ ֶ ַעׂשּ ַהּמְ

ָנתֹו  ּוָ ְהֶיה ּכַ ּיִ ְתָרא ט( ּוִבְלַבד ׁשֶ ָבא ּבַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּבָ

לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ּוְלַקְנֵטר  ְלִהְתַיֵהר  לֹא  ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ

דֹול  ַהּגָ ים  ָהַרּבִ ְזכּות  ּבִ עֹוֵסק  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ

הּוא  ׁשֶ ּתֹוְבִעין  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ִמְצָוה  ּבְ עֹוֵסק  ׁשֶ ְמֹאד, 

ה ִיּסּוִרים ּוְמִניעֹות  ים ְמֹאד ְוֵיׁש לֹו ַהְרּבֵ ְזכּות ָהַרּבִ

ַמִים  ָ ַלּשׁ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֲאָבל  ֶזה,  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוכּו'  ּוִבְזיֹונֹות 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ִביל  ׁשְ ּבִ

ת  ְרּכַ ּבִ א.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ְצָבאֹות:  ה'  ִקְנַאת 

ַחר ה, אֹות צד. ַ ַהּשׁ

ם ֶזה ָהֶבל. ְוֶזה  בּוָאה ּגַ ָהמֹון לֹא ּתְ ּוִמי אֹוֵהב ּבֶ

ְדָרׁש  ַהּמִ ּוֵבית  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ִמְצַות  ִחיַנת  ּבְ

ִאם  ְלדֹורֹות  ֶמת  ּיֶ ַהּקַ ְמֹאד  ה  ַרּבָ ִמְצָוה  ִהיא  ׁשֶ

ִסים  ּנְ ֶנֶסת ִמְתּכַ ֵבית ַהּכְ י ּבְ ַמִים, ּכִ ם ׁשָ ָנתֹו ְלׁשֵ ּוָ ּכַ

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִקּבּוץ  ל  ׁשֶ ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ

ל  ּכָ ִסים  ּנְ ִמְתּכַ ם  ּוְלׁשָ ְוכּו',  ּוָבְרכּו  ה  ָ ְקֻדּשׁ ְולֹוַמר 

דֹוׁש,  ּבּוץ ַהּקָ ַעם ֶאל ַהּקִ ָכל ּפַ ֵכִנים ַהּנֹוָסִפים ּבְ ְ ַהּשׁ

ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ׁשֶ חּוׁש  ּבְ ְרֶאה  ְוַכּנִ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ִמְנָין,  ץ  ְלַקּבֵ ה  ָקׁשֶ ְדָרׁש  ַהּמִ ּוֵבית 

ה  כֹה, ְוַהְרּבֵ כֹה ְוֶזה ּבְ ִלין ֶזה ּבְ ּלְ ִלְפָעִמים ִמְנָין ִמְתּפַ

ף ִלְהיֹות  ִאים ְלִהְתַוּסֵ יִחידּות ְוֵאיָנם ּבָ ִלין ּבִ ּלְ ִמְתּפַ

ְדָבִרים  ּבִ עֹוְסִקים  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִקּבּוץ  ֶאל  ֵכִנים  ׁשְ

ן הּוא  ּוָבְרכּו ְוכּו', ְוַעל־ּכֵ יׁש  ה לֹוַמר ַקּדִ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

ִבְנַין  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ה ַעד ֵאין ֵחֶקר ְלִהׁשְ אי ִמְצָוה ַרּבָ ַוּדַ ּבְ

ּוְכמֹו  ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ְדָרׁש  ַהּמִ ּוֵבית  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ

לֹא  ָהמֹון  ּבֶ אֹוֵהב  "ּוִמי  סּוק  ּפָ ַעל  "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ

ִמְצוֹות  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָהֶבל",  ֶזה  ם  ּגַ בּוָאה  ּתְ

ְנַין  גֹון ּבִ ֶמת ְלדֹורֹות, ּכְ ּיֶ ֶהם ִמְצָוה ַהּקַ ַרּבֹות ְוֵאין ּבָ

ם: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות  ן ׁשָ ֶנֶסת ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ְוכּו', ַעּיֵ ית ַהּכְ ּבֵ

ֶנֶסת ו, אֹות א. ית ַהּכְ ים א. ּבֵ - אֹוַרח ַחּיִ

ֶסף ְוגֹו'. ְצִריִכין ְסָפִרים  ע ּכֶ ּבַ ֶסף לֹא ִיׂשְ אֹוֵהב ּכֶ

ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלָבֵאר  ֵקץ  ֵאין  ה  ַהְרּבֵ

ֵאינֹו  ׁש ְלָכל ֶאָחד ׁשֶ ּיֵ ֵפקֹות ַוֲחלּוקֹות ָהֵעצֹות ׁשֶ ַהּסְ

ֵלט  ְלִהּמָ ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ַנְפׁשֹו  ט  ְלַמּלֵ ֵאיְך  יֹוֵדַע 

ָהָרצֹון  הּוא  ּקּון  ַהּתִ ר  ְוִעּקַ ַנְפׁשֹו,  ּבְ יֹוֵדַע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ם ַעל ֶזה ְצִריִכין ְסָפִרים  עּור, ֲאָבל ּגַ ִלי ׁשִ ֶהָחָזק ּבְ

ָכל  ק ְרצֹונֹו ֵמָחָדׁש ּבְ ה ְלַחּזֵ ים ַהְרּבֵ ּיִ ים ֲאִמּתִ ְקדֹוׁשִ

ּקּון ַעל־ְיֵדי  ר ַהּתִ ָכל יֹום ָויֹום ֵמָחָדׁש, ְוִעּקַ ַעם ּבְ ּפַ

ִביל ְסָפִרים  ׁשְ ּנֹוְתִנין ּבִ ָדָקה ׁשֶ ן ַהּצְ ָדָקה, ְוַעל־ּכֵ ַהּצְ

ּוְכמֹו  ָדָקה  ַהּצְ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ִמּכֹל,  ָיָקר  ֵאּלּו 

ֶסף לֹא  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "אֹוֵהב ּכֶ ׁשֶ

ָהמֹון לֹא ְתבּוָאה" ְוכּו',  ֶסף ּוִמי אֹוֵהב ּבֶ ע ּכֶ ּבַ ִיׂשְ

ֵפרּוׁש  ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּומּוָבא ּבְ ּדָ ׁשֶ

ע ְוכּו',  ּבַ ִיׂשְ אֹוֵהב ִמְצֹות לֹא  ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ "י ׁשֶ ַרׁשִ

גֹון  ּכְ ָלַעד  ם  ְתַקּיֵ ּתִ ׁשֶ ִמְצָוה  ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ

ְוכּו',  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ּוִבְנַין  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִתיַבת  ּכְ

ים  ָהַרּבִ ְלַזּכֹות ֶאת  ִצְדָקתֹו  ּבְ ּפֹוֵעל  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ

ִקּיּום  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ים  ֲחָדׁשִ ְסָפִרים  ּבִ

"ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ֵפקֹות  ַהּסְ ל  ְלַבּטֵ ֶאָחד  ְלָכל  ַהּתֹוָרה 

י  ּכִ ָכרֹו ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד,  אי ֵאין ֵקץ ִלׂשְ ַוּדַ ּבְ

ָרֵאל  ה ֶאת ִיׂשְ ִאים ְמַזּכֶ ָכל ּדֹורֹות ַהּבָ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ּבְ

ֵרי  ְוֶזה "ַאׁשְ ֵרי לֹו,  ָידֹו ַאׁשְ ם ַהּתֹוָרה ַעל  ְתַקּיֵ ּתִ ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  הּוא  ׁשֶ ג(,  קו,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ט"  ּפָ ִמׁשְ ׁשֹוְמֵרי 

ֶאת  ה  ַזּכֶ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֹוְמָרּה  ּשׁ ׁשֶ

י  "עֹוׂשֵ ְוֶזהּו  "ל,  ּנַ ּכַ ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ּבִ ים  ָהַרּבִ

ה ְצָדָקה,  ָכל ֵעת עֹוׂשֶ י ּבְ ם( ּכִ ָכל ֵעת" )ׁשָ ְצָדָקה ּבְ

ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְכִניִסין  ּמַ ׁשֶ ְסָפִרים  ּבִ לֹוְמִדים  י  ּכִ

ַחר ה,  ַ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ ים א.  ַחּיִ - אֹוַרח  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ְוכּו':  עֹוָלם  ּבָ

אֹות לח.



קכג

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

יָה  ה ַרּ֖בּו ֽאֹוְכֶל֑יָה ּוַמה־ִּכְׁשרֹון֙ ִלְבָעֶל֔ }י{ ִּבְרבֹות֙ ַהּטֹוָב֔

י ִאם־ראית )קרי: ְר֥אּות( ֵעיָנֽיו: ִּכ֖
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ּה ִאין  ִרּנַ ִיְצּבְ ֵייְכלּוַנּה, ּוַמה ֲהָנָאה ִאית ְלָמַרָהא ּדְ א ּדְ ֵני ֱאָנׁשָ יִאין אּוף ּבְ ָעְלָמא, ַסּגִ ָסְגָיא ֵטבּוָתא ּבְ ְזָמן ּדְ ּבִ

ֵעינֹוי: ָאֵתי ְיִהיַבת ַאְגַרָהא ּבְ ָעְלָמא ּדְ ִיְחֵזי ּבְ ִגין ּדְ ּה ֵטיבּוָתא, ּבְ ָלא ַיֲעֵביד ִמּנַ

"י - - ַרׁשִ

דֹוׁש־ רֹון ִלְבָעֶליָה. ְלַהּקָ ׁשְ ְצוֹות: ּוַמה ּכִ ַכר ַהּמִ ן ׂשְ יֶהם: ַרּבּו אֹוְכֶליָה. ַמּתָ ָרֵאל ֵמִטיִבין ַמֲעׂשֵ ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְרבֹות ַהּטֹוָבה. ּכְ ּבִ

ה  ָאַמר ְוַנֲעׂשָ פּוִפים לֹו, ְוַנַחת רּוַח ְלָפָניו ׁשֶ ֵהם ּכְ רֹוֶאה ׁשֶ י ִאם ְראּות ֵעיָניו. ׁשֶ יֶהם: ּכִ ָכל ֲהָטַבת ַמֲעׂשֵ רּוְך־הּוא, ּבְ ּבָ

ה, ַרּבּו ַהּכֲֹהִנים אֹוְכֶליָה: ּוַמה  ִביִאים ְנָדבֹות ַהְרּבֵ ּמְ ְרבֹות ַהּטֹוָבה ַרּבּו אֹוְכֶליָה. ׁשֶ נֹות: ּבִ ְרּבָ ְרצֹונֹו. ְוֵכן ְלִעְנָין ַהּקָ

ה ְרצֹונֹו: ָאַמר ְוַנֲעׂשָ י ִאם ְראּות ֵעיָניו. ׁשֶ רּוְך־הּוא: ּכִ דֹוׁש־ּבָ רֹון ִלְבָעֶליָה. ִלְפֵני ַהּקָ ׁשְ ּכִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֶזהּו  ֵעיָניו.  ְראּות  י ִאם  ּכִ ִלְבָעֶליָה  רֹון  ׁשְ ּכִ ּוַמה 

ְעִלים  ַהּמַ ל  ּכָ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, 'ַמְעִלים  ָדָקה ּכְ ַעִין ִמן ַהּצְ

ֵעיַנִים  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָדָקה  ַהּצְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ַעִין' 

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעֵלינּו,  ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ֵעיֵני  יְך  ְלַהְמׁשִ

ִמן  ָך  ָקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ ִקיָפה  "ַהׁשְ ים  ֲעִנּיִ נֹות  ַמּתְ ּבְ

ָבִרים כו, טו(.  ָרֵאל" ְוכּו' )ּדְ ָך ִיׂשְ ַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְ ָ ַהּשׁ

הּוא  ָבָנה, ׁשֶ ַהּלְ ִגיַמת  ִמּפְ ְך  ִנְמׁשָ ר ָהֲעִנּיּות  ִעּקַ י  ּכִ

ֵמְרֹאת"  ֵעיָניו  ְכֶהיָן  "ַוּתִ ִחיַנת  ּבְ ְך,  ֹחשֶׁ ִחיַנת  ּבְ

ַרת  ִחיַנת ִמעּוט ְוַהְסּתָ הּוא ּבְ ית כז, א(, ׁשֶ ֵראׁשִ ְוכּו' )ּבְ

הּוא  ירּות  ְוָהֲעׁשִ ְרָנָסה  ַהּפַ ל  ּכָ י  ּכִ ָחה.  ּגָ ַהַהׁשְ

רֹון ִלְבָעֶליָה  ׁשְ תּוב "ּוַמה ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֵעיַנִים, ּכְ ּבְ

כֹל  "ֵעיֵני  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֵעיָניו".  ְראּות  ִאם  י  ּכִ

ִעּתֹו"  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו ְוַאּתָ ּבֵ ֵאֶליָך ְיׂשַ

ִחיַנת  ְך ִמּבְ ירּות ִנְמׁשָ י ָהֲעׁשִ ים קמה, טו(. ּכִ ִהּלִ ְוכּו' )ּתְ

ְוָכבֹוד"  ר  עֹשֶׁ ֹמאָלּה  ׂשְ "ּבִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹמאל,  ׂשְ

ִריָאה,  ַהּבְ ַאַחר  ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  ֹמאל  ּוׂשְ טז(,  ג,  ֵלי  )ִמׁשְ

ְזַמן  ְוָכל  ז(.  ְנָיָנא,  ּתִ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ

ֵאין  ַהְינּו ׁשֶ לֹום, ּדְ ָיִמין ַחס ְוׁשָ ֹמאל ּבְ ֵאין ִנְכָלל ׂשְ ׁשֶ

ֹמאל  ׂשְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִריָאה,  ַהּבְ ָלִלּיּות  ּכְ ִנְכָלל 

ָאז  ְיִמיָנא,  א  ּכֹּלָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִריָאה,  ַהּבְ קֶֹדם  ּבְ

ֵמַאַחר  ּוַפְרָנָסה  ַפע  ׁשֶ ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ

ם.  ּלָ ּכֻ ֶאת  ה  ְמַחּיֶ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ֶֹרׁש  ֵמַהּשׁ ְרחֹוִקין  ׁשֶ

ָרה  ּוְבַהְסּתָ ֶהְעֵלם  ּבְ ּיֹוֵרד  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ְמַעט  ַוֲאִפּלּו 

ַבע,  ַהּטֶ תֹוְך  ּבְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ַרת  ַהְסּתָ ַעל־ְיֵדי  דֹוָלה  ּגְ

ִעים  ִלים ָהרֹב ָהַעּכּו"ם ְוָהְרׁשָ ם ֶזה ַהְמַעט ְמַקּבְ ּגַ

ר ֶזה ֶחְלָקם  ִריָאה ֲאׁשֶ ִחיַנת ַאַחר ַהּבְ ִניָקָתם ִמּבְ ּיְ ׁשֶ

ְבִחיַנת  ֵהם ּבִ ִרים, ׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ֲחרּו ּבֹו. ְוִיׂשְ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ ְמֹאד.  ְמעּוָטה  ְרָנָסָתם  ּפַ ָחה,  ּגָ ַהׁשְ

ִנְכָלל  ֹמאל  ׂ ּשְ ׁשֶ ּכְ הּוא  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַפע  ֶ ַהּשׁ ַכת  ַהְמׁשָ

ֱאמּוַנת  ּבֶ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ זֹוִכין  ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ָיִמין,  ּבְ

ׁשּום  ְוֵאין  ְלַבד  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ַהּכֹל  ׁשֶ ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ

זֹוִכין  ָאנּו  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ

ַאַחר  ִנְכָלל  ְוָאז  ָעֵלינּו,  ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ֵעיֵני  יְך  ְלַהְמׁשִ

ָלִלּיּות  ִחיַנת ּכְ הּוא ּבְ ִריָאה, ׁשֶ קֶֹדם ַהּבְ ִריָאה ּבְ ַהּבְ

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ְוָאז  "ל,  ּנַ ּכַ ָיִמין  ּבְ ֹמאל  ׂשְ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִריָאה,  ְלַהּבְ ְוִחּיּות  ַפע  ׁשֶ יְך  ַמְמׁשִ

לּוִחין  ׁשְ ט א.  ּפָ ִמׁשְ ן  - חֹוׁשֶ ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ירּות:  ַוֲעׁשִ ְרָנָסה  ּפַ

ג, אֹות כג.

ֵאין  ֵעיָניו.  ְראּות  ִאם  י  ּכִ ִלְבָעֶליָה  רֹון  ׁשְ ּכִ ּוַמה 

ְוַעל־ ְפלּות,  ׁשִ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ ְלתֹוָרה  זֹוֶכה  ָאָדם 

י  ְרׁשֵ ל ׁשָ ּזֹוֶכה ְלתֹוָרה ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמעֹוֵרר ּכָ ְיֵדי ׁשֶ

ִזין  ַהד' ִמיִנים ְמַרּמְ ר ׁשֶ "ל, ְוֶאְפׁשָ ּנַ ָרֵאל ּכַ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ

ְוֶאְתרֹוג  לּוָלב  ֲהַדס  י  ּכִ ְפלּות,  ׁשִ י  ִמּנֵ ַהד'  ַעל 



קכד

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ל  ּדֵ ְלִהְתּגַ ָהָאָדם  ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ ֲעלֹות  ַהּמַ ַעל  ִזין  ְמַרּמְ

י ֲהַדס ּדֹוֶמה  ִחיַנת ָחְכָמה, ּכִ ֶנֶגד ּבְ ּכְ ֶהם, ֲהַדס  ּבָ

לּוָלב  ֶנֱאַמר,  ַהָחְכָמה  ם  ׁשֵ ַעל  ְוֵעיַנִים  ָלֵעיַנִים 

ְנָין  ל ּבִ בּוָרה ׁשֶ ר ַהּכַֹח ְוַהּגְ ם ִעּקָ ָ ּשׁ ְדָרה ׁשֶ ּדֹוֶמה ְלׁשִ

ע ִמיִנים  ל ָהַאְרּבַ בֹוּהַ ִמּכָ קֹוַמת ָהָאָדם. ְוַגם הּוא ּגָ

ָטַעם  ּבֹו  ֵיׁש  ֶאְתרֹוג  בּוָרה,  ּגְ ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ן  וַעל־ּכֵ

ְבִחיַנת:  ִרּיֹות ּבִ ְוֵיׁש ּבֹו ֵריַח ְוֵיׁש לֹו ֵחן ְוֶנְחָמד ַלּבְ

רּו  ּבְ ּדִ ֶ ּשׁ ו(  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָלֵעיַנִים"  הּוא  ַתֲאָוה  "ְוִכי 

ִחיַנת  ְבּ ֶזה  ֶאְתרֹוג,  ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ְבִחיַנת: "ְוֹאֲהֵבי  ּבִ ַהּכֹל אֹוֲהִבין אֹותֹו  ׁשֶ ירּות  ֲעׁשִ

רֹון  ׁשְ ֵלי יד, כ( ְוָעָליו ֶנֱאַמר: "ּוַמה ּכִ ים" )ִמׁשְ יר ַרּבִ ָעׁשִ

ִהְזִהיָרה  ְוַהּתֹוָרה  ֵעיָניו",  ְראּות  ִאם  י  ּכִ ִלְבָעֶליָה 

ֵאין  ֶ ּשׁ ָנַחל  ָהַעְרֵבי  ִעם  ַיַחד  ּבְ ִמיִנים  ַהג'  ִליָקח 

ֶוה  ׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ֵריח  ְולֹא  ָטַעם  לֹא  ֶהם  ּבָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמיִנים  ַהג'  ֵאּלּו  ה  ְוִהּנֵ ְוָגדֹול,  ָקָטן  ֶוה  ּוַמׁשְ

ֵיׁש  ַרק  ִוים,  ׁשָ ם  ּלָ ּכֻ לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ַמֲעלֹות  ֶהם  ּבָ

ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ּוֵבינֹוִנים,  ים  ּוְקַטּנִ דֹוִלים  ּגְ ֶהם  ּבָ

ם ָהַעְרֵבי ָנַחל  ם, ַרק ּגַ ּלָ ְלַהְקִטין ֶאת ַעְצמֹו ִלְפֵני ּכֻ

ֵאין  ים ֵמַאַחר ׁשֶ ַטּנִ ּקְ ּבַ ִחיַנת ָקָטן ׁשֶ ִזין ַעל ּבְ ַרּמְ ּמְ ׁשֶ

ָצִריְך  הּוא  ם  ּגַ ֵריַח,  ְולֹא  ָטַעם  לֹא  ַמְעָלה  ֶהם  ּבָ

ע  ה ָהַאְרּבַ ּזֶ ֶנֶגד ַמְדֵרַגת ַעְצמֹו ׁשֶ ְלַהְקִטין ַעְצמֹו ּכְ

ְפלּות: ְיַרח ָהֵאיָתִנים, יד. ִחיַנת ׁשִ ּבְ

ה יֹאֵכ֑ל  ד ִאם־ְמַע֥ט ְוִאם־ַהְרֵּב֖ ְׁשַנ֣ת ָהֹעֵב֔ }יא{ ְמתּוָקה֙ 

יַחֽ ֖לֹו ִליֽׁשֹון: יר ֵאיֶנּ֛נּו ַמִּנ֥ ָעִׁש֔ ְוַהָּׂשָבע֙ ֶלֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ית ְקבּוְרֵתיּה, ִאין ְזֵעירּות  ִלים ְוִאית ֵליּה ְנָיָחא ַעל ּבֵ ֵלב ׁשְ ְפַלח ְלָמֵרי ָעְלָמא ּבְ ִמיַכת גּוְבָרא ּדִ ִסיָמא ּדְ ּבְ

ָאֵתי, ֲאַגר עּוָבֵדי ְידֹוי  ּדְ ּוְלָעְלָמא  ָעְלָמא ָהֵדין,  ּבְ ְפַלח ְלָמֵרי ָעְלָמא  ּדִ ַתר  ּבָ ִנין,  ֵייֵחי ִאין ַסְגיּות ׁשְ ִנין  ׁשְ

ל  ּדַ ּתַ ְוִאׁשְ ָהֵדין  ָעְלָמא  ּבְ ּה  ּבַ ק  ִאְתַעַסּ ּדְ ֵהיְכָמא  ָחְכְמָתא,  ּבְ יר  ַעּתִ ִלְגַבר  ָיי  ּדַ אֹוָרְיָתא  ְוָחְכַמת  ַיְחֵסין, 

ָתא  ַבַקת ִאּתְ ָלא ׁשְ ְלחֹודֹוִהי, ֵהיְכָמא ּדְ יּה ּבִ ִקּנֵ ּבְ ית ְקבּוְרֵתיּה ְוָלא ִתׁשְ נּוַח ֲעלֹוִהי ַעל ּבֵ ֵדין ּתְ אּוְלָפָנא, ּכְ ּבְ

ְלחֹודֹוִהי ְלָדְמָכא: ְלגּוְבַרּה ּבִ

"י - - ַרׁשִ

ָבר  י ּכְ ה, ּכִ הּוא אֹוֵכל ַהְרּבֵ הּוא אֹוֵכל ְמַעט, ּוֵבין ׁשֶ ין ׁשֶ ָנתֹו ָעָליו, ּבֵ ן ְוָעְרָבה ׁשְ ַנת ָהעֵֹבד. עֹוֵבד ָהֲאָדָמה ָיׁשֵ ְמתּוָקה ׁשְ

ה, ֵאינֹו ֵמִניַח לֹו  ַרְקמְטָיאֹות ַהְרּבֵ ַעל ּפְ יר ּבָ ל ָעׁשִ יַח לֹו ִליׁשֹון. ְוׂשַֹבע ְנָכִסים ׁשֶ יר ֵאיֶנּנּו ַמּנִ ָבע ֶלָעׁשִ ָכְך: ְוַהּשָׂ ל ּבְ ֻהְרּגַ

ה.  ָניו: ְוִאם ַהְרּבֵ ַנת ָהעֵֹבד. ֶאת ָהֱאלִֹהים: ִאם ְמַעט. ְיֵמי ׁשָ ָבר ַאֵחר, ְמתּוָקה ׁשְ ֶהן. ּדָ ְיָלה ְמַהְרֵהר ּבָ ל ַהּלַ ִליׁשֹון, ּכָ

ִנים,  ר ׁשָ ְרְנָסם ֶעׂשֶ ִביא ּפִ מּוֵאל ַהּנָ ָנה, ּוׁשְ ִעים ׁשָ ָרֵאל ַאְרּבָ ְרֵנס ֶאת ִיׂשְ ה ּפִ ה, ֹמשֶׁ ְמֻרּבֶ ָכרֹו, ַהּמּוָעט ּכִ ָניו: יֹאֵכל. ׂשְ ְיֵמי ׁשָ

ַתְנחּוָמא:  ְך ִנְדָרׁש ּבְ ים צט, ו(. ּכָ ִהּלִ מֹו ְוגֹו'" )ּתְ קְֹרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ כֲֹהָניו ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ ֱאַמר "ֹמשֶׁ ּנֶ ֶזה, ׁשֶ תּוב ֶזה ּכְ ָקָלן ַהּכָ ּוׁשְ

ל  יִרים ז, י(. ּכָ ִ יר־ַהּשׁ ִנים" )ׁשִ ְפֵתי ְיׁשֵ ֱאַמר "ּדֹוֵבב ׂשִ ּנֶ ֶבר, ׁשֶ ּקֶ יַח לֹו ִליׁשֹון. ּבַ מּועֹות: ֵאיֶנּנּו ַמּנִ ַעל ׁשְ יר. ּבָ ָבע ֶלָעׁשִ ְוַהּשָׂ

ֶבר: ּקֶ ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ּבַ יו ׂשִ מּוָעה ִמּפִ ַבר ׁשְ אֹוְמִרים ּדְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ּתַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ
ה  ַהְרּבֵ ְוִאם  ְמַעט  ִאם  ָהעֹוֵבד  ַנת  ׁשְ ְמתּוָקה 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  יֹאֵכל. 

ַרב  ּדְ א  ִתיְבּתָ ִמּמְ ָנן  ַרּבָ ָקמּו  ַהוֹו  ד  'ּכַ ִלְבָרָכה: 

ִליַמְיהּו, ְוָסֵלק ֲעָנִני ְוָכִסי ְליֹוָמא  הּוָנא, ֲהוֹו ָנְפִצי ּגְ

יָבה  ֵמַהְיׁשִ ַהֲחָכִמים  ָקִמים  ָהיּו  ׁשֶ ]ּכְ א('  ְמׁשָ ׁשִ ַהְינּו  )ּדְ

ָאָבק  עֹוֶלה  ָהָיה  ְגֵדיֶהם,  ּבִ ֶאת  ּוְמַנֲעִרים  הּוָנא  ַרב  ל  ׁשֶ

ן  ַעּיֵ ק"ו  ֻתּבֹות  )ּכְ ֶמׁש([  ׁשֶ ַהְינּו  )ּדְ ַהּיֹום  אֹור  ֶאת  ה  ּוְמַכּסֶ

יָבה  ֵמַהְיׁשִ ְלִמיִדים  ַהּתַ ָקִמים  ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ם(.  ׁשָ

ַהְינּו  ּדְ ִליַמְיהּו',  ּגְ ָנְפִצי  'ֲהוֹו  הּוָנא,  ַרב  ם  ַרּבָ ל  ׁשֶ

תּוב: "ה' ָמָלְך  ּכָ מֹו ׁשֶ ְדלּות, ּכְ ִחיַנת ּגַ ין ּבְ בּוׁשִ ַהּלְ
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ִצין  ָהיּו ְמַנּפְ ים צג, א(, ַהְינּו ׁשֶ ִהּלִ אּות ָלֵבׁש" ְוכּו' )ּתְ ּגֵ

ל  יָבה ׁשֶ י ַעל־ְיֵדי ַהְיׁשִ ֲאָוה, ּכִ ִחיַנת ַהּגַ ִקין ּבְ ּוְמַסּלְ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ חֹוָתם  ן  ּקֵ ִנְתּתַ ְלִמיִדים  ַהּתַ ִעם  ָהַרב 

י  ְלִמי ָראׁשֵ ִליַמְיהּו', ּגָ ֲאָוה. ְוֶזהּו: 'ּגְ הּוא ֶהֶפְך ַהּגַ ׁשֶ

ֲאָוה  ַהּגַ ִחיַנת  ּבְ ָלֵבׁש",  אּות  ּגֵ ָמָלְך  "ה'  ֵתבֹות: 

'ְוָסֵלק  ְוֶזהּו:  אֹוָתּה.  קּו  ְוִסּלְ ִהְכִניעּו  ֵהם  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ

ִקין ּוַמֲעִלין  ַסּלְ ּמְ ִרית, ׁשֶ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ ֲעָנִני', ֶזהּו ּבְ

ין. ְוֶזהּו:  ִפּלִ רֹו ִלְבִחיַנת ֹמִחין ּתְ ׂשָ ים ּבְ ִחיַנת ֶהְחּתִ ּבְ

ְוכּו'  ָעָנן"  ּבְ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ִחיַנת "ְוָהְיָתה  ּבְ ֲעָנִני',  'ְוָסֵלק 

"ל. ְוֶזהּו: ָעָנן  ּנַ ִרית ּכַ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ ית ט, טז(, ּבְ ֵראׁשִ )ּבְ

ים  ִהּלִ ים ֶנֱאָספּו" ְוכּו' )ּתְ י ֵתבֹות: "ְנִדיֵבי ַעּמִ – ָראׁשֵ

ה  ִרים ַנֲעׂשֶ ּקּון ַהּגֵ י ַעל־ְיֵדי ּתִ ִרים. ּכִ ִחיַנת ּגֵ מז, י(, ּבְ

ִרית,  ּקּון ַהּבְ ה ּתִ ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ "ל. ַוֲאַזי ּכְ ּנַ ִרית ּכַ ּקּון ַהּבְ ּתִ

ִלְבִחיַנת  רֹו  ׂשָ ּבְ ים  ֶהְחּתִ ִחיַנת  ּבְ ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ

ַעל  ָין  ְמַכּסְ ּדִ ין  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ֲאַזי  ֹמִחין, 

ַהְינּו  ּקּון סט ַדף קטו(. ְוֶזהּו: 'ְוָכִסי ְליֹוָמא, ּדְ ן ּתִ ֹמָחא )ַעּיֵ

ֹמָחא,  ַעל  ְמַכְסָין  ּדִ ין  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  א',  ְמׁשָ ׁשִ

ֵני  ִחיַנת: 'ּפְ ה, ּבְ ִחיַנת ֹמשֶׁ א, ּבְ ְמׁשָ ִחיַנת ׁשִ הּוא ּבְ ׁשֶ

הּוא  ה  ֹמשֶׁ י  ּכִ עה(,  ְתָרא  ָבא־ּבַ )ּבָ ה'  ַחּמָ ְפֵני  ּכִ ה  ֹמשֶׁ

ִחיַנת  ה, ּבְ ְבִחיַנת ֹמשֶׁ ן ַהּמַֹח ּבִ ּקֵ ְתּתַ ּנִ ַעת: ּוְכׁשֶ ַהּדַ

ה,  ֹמשֶׁ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ְבִחיַנת  ּבִ ם  ּגַ ֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ ין  ִפּלִ ּתְ

יָמה  ָהְרׁשִ ם  ּגַ ֲאַזי  ַהּמִֹחין,  ִקין  ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ

ן  ם־ּכֵ ּגַ טֹוָבה  ִהיא  ָנה,  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

י  ַנת ָהעֹוֵבד" – ָראׁשֵ ְבִחיַנת: "ְמתּוָקה ׁשְ ְמֹאד, ּבִ

ִקין ַהּמִֹחין ֵאֶצל  ּלְ י ִלְפָעִמים ִנְסּתַ ה'. ּכִ ֵתבֹות 'ֹמשֶׁ

י ֵאין ַהּמִֹחין ְקבּוִעים  ְלִמיִדים, ּכִ ָהַרב, ְוֵכן ֵאֶצל ַהּתַ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֲאַזי  קּות  ּלְ ַהִהְסּתַ ַעת  ּוִבׁשְ ִמיד.  ּתָ

ָנה,  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ַעת,  ַהּדַ הּוא  ׁשֶ ה,  ֹמשֶׁ קּות  ּלְ ִהְסּתַ

"ל, ֲאַזי  ּנַ יָבה ּכַ ּקּון ַהּמִֹחין ַעל־ְיֵדי ַהְיׁשִ ְוַעל־ְיֵדי ּתִ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַעת,  ַהּדַ קּות  ּלְ ַהִהְסּתַ ַעת  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ

ִחיַנת  ּבְ ם  ּגַ ֲאַזי  ָנה,  ׁשֵ ִחיַנת  ּבְ ה,  ֹמשֶׁ קּות  ּלְ ִהְסּתַ

ַנת  ׁשְ "ְמתּוָקה  ְבִחיַנת:  ּבִ ְוטֹוָבה,  ְמתּוָקה  ָנה  ֵ ַהּשׁ

ְבִחיַנת  ּבִ ַהּמִֹחין  ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ָהעֹוֵבד" 

ְבִחיַנת  ּבִ ָנה,  ֵ ַהּשׁ ּקּון  ּתִ הּוא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה  ֹמשֶׁ

ַנת  ׁשְ "ְמתּוָקה  ְוֶזהּו:  ַמְלָאְך.  ַעל־ְיֵדי  ֲחלֹום 

ְמִתיִקין,  ן  ַמּיִ ִחיַנת  ּבְ ַדְיָקא,  'ְמתּוָקה'  ָהעֹוֵבד", 

ְמִתיִקין  ן  ַמּיִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ

ִרית,  ַגם ַהּבְ ִסיָמן נ(, ֶהֶפְך ּפְ ִלּקּוֵטי ָהִראׁשֹון ּבְ ּמּוָבא במ"א ּבְ )ּכַ

ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְמִריִרין,  ן  ַמּיִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  "ל,  ַהּנַ ֻטְמָאה 

ְבִחיַנת  ָנה ְמתּוָקה ּבִ ֵ "ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהּשׁ ּנַ ַהּמִֹחין ּכַ

ְוֶזהּו:  "ל.  ּנַ ּכַ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ְבִחיַנת  ּבִ ְמִתיִקין,  ן  ַמּיִ

יק  ַמּזִ ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו  יֹאֵכל",  ה  ַהְרּבֵ ְוִאם  ְמַעט  "ִאם 

ֻטְמָאה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  א  ּבָ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ַהֲאִכיָלה,  לֹו 

ִחיַנת  ּבְ ן  ּקֵ ִנְתּתַ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ָנה  ֵ ּשׁ ּבַ ֲחלֹום  ּבַ "ל  ַהּנַ

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ַהּמִֹחין  ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ָנה  ֵ ַהּשׁ

קּות  ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ ִהיא ּבְ ָנה ׁשֶ ֵ ם ַהּשׁ ּקּון ַהּמִֹחין ּגַ ּתִ

"ל:  ּנַ ּכַ ְמֹאד  ּוְמתּוָקה  טֹוָבה  ן  ם־ּכֵ ּגַ ִהיא  ַעת,  ַהּדַ

ְנָיָנא. ִסיָמן ה, אֹות טו. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ

ֶׁשר ָׁש֥מּור  יִתי ַּתַ֣חת ַהָּׁשֶ֑מׁש ֹע֛ ה ָרִא֖ }יב{ ֵיׁ֚ש ָרָע֣ה חֹוָל֔

ָעֽתֹו: ִלְבָעָל֖יו ְלָרֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְוָלא  ִיְכנֹוׁש עּוְתָרא  ּדְ ַבר  ּגְ ָאסּו,  ַלּה  ְוֵלית  א  ְמׁשָ ׁשִ חֹות  ּתְ ָהֵדין  ָעְלָמא  ּבְ ֲחֵמית  ַמְרִעיָתא  א  ׁשּתָ ּבִ ִאית 

ָאֵתי: א ֵליּה ְלָעְלָמא ּדְ א, ַההּוא עּוְתָרא ְנִטיר ֵליּה ְלַאְבָאׁשָ יּה ָטב, ְלסֹוף יֹוַמּיָ ַיֲעֵביד ִמּנֵ

"י - - ַרׁשִ

אֹול: ְ ָאה ְוָיַרד ַלּשׁ ַעל ְיֵדי ֵכן ִנְתּגָ ל קַֹרח, ׁשֶ רֹו ׁשֶ עֹוׁשְ מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו. ּכְ ר ׁשָ עֹשֶׁ
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ֶרְסֶלב - - ּבְ

ל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ְלָרָעתֹו.  ִלְבָעָליו  מּור  ׁשָ ר  עֹשֶׁ

ַעס ַוֲחרֹון  ִחיַנת ּכַ ִחיַנת ֵעֶרב ַרב הּוא ּבְ ִעים ּבְ ָהְרׁשָ

ְך  ְמׁשָ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ַאף, ֵהֶפְך ָהֲעׁשִ

ַעס ַוֲחרֹון ַאף, ֲאָבל ֶאְצָלם  ת ּכַ ִביׁשַ ַרק ַעל־ְיֵדי ּכְ

ֱאֶמת ֶנֱאַמר  ן ּבֶ ירּות ַעל־ְיֵדי ֲחרֹון ַאף, ְוַעל־ּכֵ ָהֲעׁשִ

ֶהם, "ָכל ָיָמיו ַמְכֹאִבים ָוַכַעס" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ב, כג(.  ּבָ

ַעס  ַעְצמֹו ּכַ ֶהם הּוא ּבְ ּלָ ירּות ׁשֶ ה ְוָהֲעׁשִ ֻדּלָ י ַהּגְ ּכִ

מּור  ׁשָ ר  "עֹשֶׁ ֶנֱאַמר,  ֶזה  ּכָ ירּות  ֲעׁשִ ְוַעל  ׁש,  ַמּמָ

ְקָרא ָרָעה,  ּנִ ׁשֶ ַעס  ּכַ ִחיַנת  ּבְ ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו", ֶזה 

ָרָעה  ְוַהֲעֵבר  ָך  ּבֶ ִמּלִ ַעס  ּכַ "ְוָהֵסר  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ י(.  יא,  )קֶֹהֶלת  ֶרָך"  ׂשָ ִמּבְ

ֵאֶצל  ירּות  ָהֲעׁשִ רֹב  ה  ַעּתָ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ִלְבָרָכה. 

ן  ֻרּבָ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ִעים  ְוָהְרׁשָ ָהַעּכּו"ם 

ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ י  ּכִ ים,  ֲעִנּיִ

י  ַעס, ּכִ ת ּכַ ִביׁשַ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּכְ ירּות ּכִ ִלְזּכֹות ַלֲעׁשִ

ָפׁשֹות  ה ׁשֶֹרׁש ַהּנְ ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ֶהם ֲעׁשִ ּלָ ירּות ׁשֶ ֲעׁשִ

ֲאָבל  ְיָקא,  ּדַ ַעס  ּכַ ת  ִביׁשַ ּכְ ַעל־ְיֵדי  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ירּוָתם  ל ֲעׁשִ ִחיַנת ֵעֶרב ַרב ּכָ דֹוִלים ּבְ ִעים ַהּגְ ָהְרׁשָ

ירּות  ֲעׁשִ ֵאינֹו  ּוֶבֱאֶמת  "ל.  ּנַ ּכַ ַעס  ּכַ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא 

ּוַמְכאֹובֹות ְוהּוא ַרק ְלִפי  ַעס  ּכַ ָיָמיו  י ָכל  ּכִ ָלל,  ּכְ

ל  ּדֵ ְתּגַ ַהּמִ ַאף  ֲחרֹון  הּוא  ׁשֶ ַעס  ַהּכַ מֹו  ּכְ ָעה  ׁשָ

ְוַאַחר־ ְסָעָרה  רּוַח  ְבִחיַנת  ּבִ ָעה  ׁשָ ְלִפי  ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ

א  ֶאּלָ ָידֹו  ּבְ ָעְלָתה  לֹא  ַרְגָזן  י  ּכִ ְוֶנֱאָבד,  ֶלה  ּכָ ְך  ּכָ

ָוַכַעס  רֶֹגז  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ירּוָתם  ֲעׁשִ י  ּכִ ַרְגָזנּותֹו, 

ֵני  ְ א, עֹוֶקֶרת אֹוָתם ִמּשׁ ַרּבָ ָיָדם, ַאּדְ ָאר ּבְ ֵאינֹו ִנׁשְ

ָאה ד, אֹות  ט א. ּכַֹח ְוַהְרׁשָ ּפָ ן ִמׁשְ עֹוָלמֹות: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

יב.

חּוׁש  מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו. ִנְרֶאה ּומּוָבן ּבַ ר ׁשָ עֹשֶׁ

ה  ַהְרּבֵ ַעּזּות  ֵיׁש לֹו  ה  ַהְרּבֵ ַעל ָממֹון  ּבַ ר  י ָהעֹשֶׁ ּכִ

יו ֲאַזי ֵיׁש לֹו ַעּזּות ֶנֶגד  ן ַמֲעׂשָ ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַתּקֵ ּוְכׁשֶ

ים ֲהגּוִנים ְוַכּיֹוֵצא. ְוֶזהּו  ִרים ְוֶנֶגד ֲעִנּיִ ׁשֵ ים ּכְ ֲאָנׁשִ

מּור  ר ׁשָ ֶזה הּוא "עֹשֶׁ ר ּכָ ִסְטָרא ָאֳחָרא ְועֹשֶׁ ַעּזּות ּדְ

ִחיַנת ֲעבֹוָדה  ֶזה הּוא ּבְ ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו" ּוָממֹון ּכָ

ַגם  ּפְ הּוא  ׁשֶ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ׁש,  ַמּמָ ָזָרה 

ַעל־ ַהְינּו  ּדְ ָהַעּזּות,  ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ם  ְפּגַ ּנִ ׁשֶ ֱאמּוָנה 

ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ "ל, ֲאָבל ּכְ ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוַכּנַ ְיֵדי ַעּזּות ּדְ

ל ָממֹונֹו,  ן ּכָ ּקֵ מֹונֹו ֲאַזי ִנְתּתַ ְצָדָקה ִמּמָ ְלַהְרּבֹות ּבִ

ִחיַנת  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלַעּזּות  ָממֹונֹו  ַעל־ְיֵדי  ְוזֹוֶכה 

ֶנֶגד  ַעּזּותֹו  ּבְ ַלֲעֹמד  ַהְינּו  ּדְ ֻעּזֹו,  ִקְרַית  יר  ָעׁשִ הֹון 

ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ה'  ְרֵכי  ִמּדַ ַהּמֹוְנִעים  ְוֶנֶגד  ִעים  ָהְרׁשָ

ד  ִמּיַ יָלם  ְלַהּצִ ִפים  ְרּדָ ַהּנִ ּכַֹח  י  ַהֲחלּוׁשֵ יל  ְלַהּצִ

ַעּזּות  ְוֶזהּו  ֱאֶמת  ּבֶ ה'  ְרֵכי  ּדַ ִפי  ּכְ ְוכּו',  רֹוְדֵפיֶהם 

ה הּוא ַעל  דֹוׁשָ ּקּון ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ר ּתִ ִעּקַ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ט א. ַהְלָוָאה ג, אֹות ח. ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ָיָדּה ּכַ

לֹא  "ְוִאם  ְוֶזהּו,  ְלָרָעתֹו.  ִלְבָעָליו  מּור  ׁשָ ר  עֹשֶׁ

ְיָקא,  מֹות יג, יג(. 'ַוֲעַרְפּתֹו' ּדַ ה ַוֲעַרְפּתֹו" ְוכּו' )ׁשְ ִתְפּדֶ

ַיְפִסיד  ְלִפיָכְך  ּכֵֹהן  ל  ׁשֶ ָממֹונֹו  ִהְפִסיד  הּוא  י  ּכִ

ְוָאז  ַלּכֵֹהן  ה  ׂשֶ ן  ִלּתֵ רֹוֶצה  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ָממֹונֹו, 

ְלִפיָכְך  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ָהֲעׁשִ יְך  ְלַהְמׁשִ זֹוֶכה  ֵאינֹו 

ִחיַנת  ְך ִמּבְ ֵאינֹו ִנְמׁשָ ירּות ׁשֶ י ֲעׁשִ ַיְפִסיד ָממֹונֹו, ּכִ

מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו" ּוְצִריִכין  ר ׁשָ ַהּכֵֹהן הּוא "עֹשֶׁ

ֵדי  ּכְ ְיָקא  ּדַ 'ַוֲעַרְפּתֹו'  ן  ְוַעל־ּכֵ דֹו.  ּוְלַאּבְ ְלַהְפִסידֹו 

ירּות  ֲעׁשִ י  ּכִ ִנים,  ַהּפָ ֵהֶפְך  הּוא  ׁשֶ ָהעֶֹרף  ְלַהְכִניַע 

ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ה  ׂ ַהּשֶ ַעל־ְיֵדי  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ִנים  ׁשָ ל  ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּפּוֵרי  ִמּסִ ְך  ִנְמׁשָ הּוא  ַלּכֵֹהן 

ִנים  ִנים ַהְדַרת ּפָ ִחיַנת ֶהָאַרת ּפָ הּוא ּבְ ַקְדמֹוִנּיֹות ׁשֶ

ֵאין נֹוֵתן  ׁשֶ ל ּתֹוָרה. ֲאָבל ּכְ ִנים ׁשֶ ְבִעים ּפָ ִחיַנת ׁשִ ּבְ

ִנים  ִנים ַהְדַרת ּפָ ה ַלּכֵֹהן ֵאינֹו זֹוֶכה ְלֶהָאַרת ּפָ ׂ ַהּשֶ

ל  ּדֵ ּתַ "ל ְוָאז ְצִריִכין ְלִהׁשְ ּנַ ְך ַעל־ְיֵדי ַהּכֵֹהן ּכַ ְמׁשָ ַהּנִ

ִנים: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  הּוא ֵהֶפְך ַהּפָ ר ָהעֶֹרף ׁשֶ ּבֵ ְלׁשַ

ֶטר ֲחמֹור ב, אֹות ז. ְדיֹון ּפֶ ֵדָעה ב. ּפִ

ָהֵעָצה  ר  ִעּקַ ְלָרָעתֹו.  ִלְבָעָליו  מּור  ׁשָ ר  עֹשֶׁ

ֵהִאיר  ּזֹוֶכה ַעל־ְיֵדי ֲעָצתֹו ׁשֶ ׁשֶ ֵלָמה ַהּטֹוָבה ּכְ ְ ַהּשׁ

ַעל־ְיֵדי־ ׁשֶ ן,  ּוַמּתָ א  ׂ ּשָ ַהּמַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו 

ַהַהְצָלָחה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְלַהְצִליַח  ָממֹון  ִהְרִויַח  ֶזה 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ית  ְוָהֲאִמּתִ ְצִחית  ַהּנִ

ֵלָמה,  ב ֵעָצה טֹוָבה ּוׁשְ ְוָקא ֶנֱחׁשָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְוָאז ּדַ



קכז

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ְוֵאינֹו  ָממֹון  ַמְרִויַח  הּוא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִאם  ֲאָבל 

לֹום, נֹוֵפל  ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ ּוָרה, ִמּכָ ּשׁ ִמְתַנֵהג ּבֹו ּכַ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעבֹוָדתֹו  ּוְמַמֵעט  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְויֹוֵרד 

ַוֲאַזי  ְלָרָעתו"ֹ  ִלְבָעָליו  מּור  ׁשָ ר  "עֹשֶׁ ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו 

ִהְרִויַח ָממֹון  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ְלֵעָצה  ב  ֶנֱחׁשָ ֵאינֹו  אי  ַוּדַ ּבְ

ְוַתְכִליתֹו  סֹופֹו  ּבְ ַמְצִליַח  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְלָרָעתֹו 

הּוא  ַהּטֹוָבה  ָהֵעָצה  ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה, 

ַאֲחִריתֹו ְלסֹופֹו  ּזֹוֶכה ְלַהְצִליַח ַעל־ְיֵדי ֲעָצתֹו ּבְ ׁשֶ ּכְ

ּלֹו ָארְֹך ְוטֹוב ְוִנְצִחי,  ּכֻ א ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ָלַעד ְוָלֶנַצח ּבָ

יתֹו: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  ָבר ֵמֵראׁשִ י טֹוב ַאֲחִרית ּדָ ּכִ

ה ז, אֹות ז. ים ג. סּוּכָ ַחּיִ

ָרָכה  ַהּבְ ר  ִעּקַ ְלָרָעתֹו.  ִלְבָעָליו  מּור  ׁשָ ר  עֹשֶׁ

ֵמה'  ְרָנָסה  ַהּפַ ל  ְלַקּבֵ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּכְ

ּוַמֲאִמין  ֶחְלקֹו,  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ְוהּוא  טֹוב  ָרצֹון  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ְיָקא  י ּדַ ְך הּוא ְרצֹונֹו ַהּטֹוב, ְוַהּכֹל ְלטֹוָבתֹו, ּכִ ּכָ ׁשֶ

ל ֶהָאַרת ָהָרצֹון  ה ְלַקּבֵ ְרָנָסה ַהּזֹאת ִיְזּכֶ ַעל־ְיֵדי ַהּפַ

ר ָצַפְנּתָ  ִחיַנת "ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ הּוא ּבְ ְפָלג ׁשֶ ַהּמֻ

ירּות  ים לא, כ(. ְוַרק ֶזה ִנְקָרא ֲעׁשִ ִהּלִ ִליֵרֶאיָך" ְוכּו' )ּתְ

ים  ר ּוְנָכִסים ַרּבִ ׁש לֹו עֹשֶׁ ּיֵ אי ֶזה ׁשֶ ַוּדַ י ּבְ ּוַפְרָנָסה, ּכִ

רֹו,  ָעׁשְ ּבְ ְוֵאין לֹו ׁשּום ַנַחת רּוַח  ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ּוְכֵלי 

ה  ַהְרּבֵ ְוָחְליֹו  ּוַמְכאֹובֹות  ַעס  ּכַ ָיָמיו  ל  ּכָ א,  ַרּבָ ַאּדְ

ה  ַהְרּבֵ ְלהֹון  ִנְבָהל  הּוא  ׁשֶ ֲאוֹוָתיו  ּתַ ֵמִרּבּוי  ְוֶקֶצף 

דֹוִלים  ַהּגְ ִביִרים  ַהּגְ ּבְ ְמֹאד  א  ּוְמַקּנֵ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר 

ַבד  ל ֶזה ִמּלְ צּוי ּכָ ּמָ ה ְוכּו'. ּכַ ּנּו ַהְרּבֵ ְפָלִגים ִמּמֶ ַהּמֻ

ָכל  ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ָעִסים ּוַמְכאֹוִבים ְוכּו'. ׁשֶ ָאר ִמיֵני ּכְ ׁשְ

ְלָפְרָטם.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְוִכְמַעט  יֹום 

ָאַמר קֶֹהֶלת,  ָלל ּוְכמֹו ׁשֶ ירּות ּכְ אי ֵאין ֶזה ֲעׁשִ ַוּדַ ּבְ

ְוכּו'  ּוְנָכִסים  ר  עֹשֶׁ ָהֱאלִֹקים  לֹו  ן  ִיּתֵ ר  ֲאׁשֶ "ִאיׁש 

ם ֶזה ֶהֶבל  ִליֶטּנּו ָהֱאלִֹקים ֶלֱאכֹל" ְוכּו' "ּגַ ְולֹא ַיׁשְ

מּור  ר ׁשָ י ָעָליו ֶנֱאַמר "עֹשֶׁ ָוֳחִלי" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ו, ב(, ּכִ

ירּות  ר ָהֲעׁשִ אי ִעּקַ ַוּדַ ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו". 

ַפְרָנָסתֹו  ּבְ ה'  ת  ְרּכַ ּבִ ֹוָרה  ּשׁ ׁשֶ ּכְ הּוא  ְרָנָסה  ְוַהּפַ

יר ְולֹא יֹוִסיף ֶעֶצב"  ֲעׁשִ ת ה' ִהיא ּתַ ְרּכַ ִחיַנת "ּבִ ּבְ

ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  הּוא  ׁשֶ כב(  י,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו' 

ְכָרח לֹו  ּמֻ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ חֹון,  ִבּטָ ּבְ ְהֶיה ָחָזק  ּיִ ְוׁשֶ ֶחְלקֹו  ּבְ

יַע לֹו ה'  ּפִ אי ַיׁשְ ַוּדַ יתֹו ּוָבָניו ּבְ ְלַפְרָנָסתֹו ּוַפְרָנַסת ּבֵ

ים  ָראּוי לֹו: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ִעּתֹו ּוְזַמּנֹו ּכָ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ת ו, אֹות פה. ה ּוְבִציַעת ַהּפַ ב. ְנִטיַלת ָיַדִים ִלְסֻעּדָ

ְוִנְרֶאה  ָידּוַע  ֶזה  ְלָרָעתֹו.  ִלְבָעָליו  מּור  ׁשָ ר  עֹשֶׁ

ֵצל  ּכְ ְוָיֵמינּו  ָוִריק  ֶהֶבל  ינּו  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ׁשֶ חּוׁש  ּבְ

ִיְצּבֹר  ְוִאם  ֲעָמלֹו.  ָכל  ּבְ ָלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ ּוַמה  עֹוֵבר 

ין  ח ַהּכֹל ְוֵאין ְמַלּוִ מֹותֹו ִיּקַ ֶסף ְוכּו' לֹא ּבְ ָעָפר ּכֶ ּכֶ

ֶסף ְולֹא ָזָהב ְולֹא ֲאָבִנים טֹובֹות  ּכֶ לֹו ָלָאָדם לֹא 

ַעל  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ן  ְוַעל־ּכֵ ְוכּו'.  ִלּיֹות  ּוַמְרּגָ

ּוָמה  ים.  ַחּיִ לֹו  ה  ָלּמָ י,  ָהֲאִמּתִ ָהַאֲחרֹון  ְכִלית  ַהּתַ

ן  ּתֵ ּיִ ל ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ּמִ תֹו ׁשֶ ִפּלָ ַרְך ִמּתְ ַחת רּוַח ַלה' ִיְתּבָ ַהּנַ

ֲאֹות  אֹות ּתַ ְרָנָסה ּוָממֹון ְוכּו' ְלַמּלְ ַרְך ּפַ לֹו ה' ִיְתּבָ

ׁש  ַבּקֵ ּמְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ַרְך יֹוֵדַע ּוֵמִבין ׁשֶ ְטנֹו. ְוה' ִיְתּבָ ּבִ

ל  ּכֵ ֵאינֹו ִמְסּתַ י ֵמַאַחר ׁשֶ ָלל, ּכִ ֵאינֹו טֹוָבה ְלָפָניו ּכְ

ּלֹו  ׁשֶ ירּות  ְוָהֲעׁשִ ְרָנָסה  ַהּפַ אי  ַוּדַ ּבְ ְכִלית  ַהּתַ ַעל 

ְלָרָעתֹו",  ִלְבָעָליו  מּור  ׁשָ ר  "עֹשֶׁ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ְלצֶֹרְך  ִהיא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ ִנְמָצא,  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא 

אי  ַוּדַ ּבְ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ַנת  ּוָ ּכַ ִלי  ּבְ ְלַבד  ַהּגּוף 

ר  ּגָ ּתִ ֵאּלּו קֹוֵרא  ּכָ ִפּלֹות  ּתְ ְוַעל  ָלל.  ּכְ ֵאיָנּה טֹוָבה 

ָלן  ַהב  ַהב,  ַהב  ְכָלִבין  ּכִ 'ַצְווִחין  דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ

ן  ן, ּתֵ ן ּתֵ ְכָלִבים ּתֵ י, ַהב ָלן ְמזֹוָנא ְוכּו'' ]צֹוְוִחים ּכִ ַחּיֵ

ַנַחת  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ְוֵאין  ְוכּו'[.  ָמזֹון  ָלנּו  ן  ּתֵ ים,  ַחּיִ ָלנּו 

ה  ּזֶ ׁשֶ י ִאם ּכְ ִהיא ְלָצְרֵכי ַהּגּוף ּכִ זֹאת ׁשֶ ה ּכָ ִפּלָ ִמּתְ

ִביל ִקּיּום ַהּתֹוָרה,  ׁשְ תֹו ּבִ ְתִפּלָ ן ּבִ ּוֵ ל ִמְתּכַ ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ

ָנתֹו  ּוָ ּכַ ְוָכל  ּוְמזֹוָנא  י  ַחּיֵ ֵני  ּבָ ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ

ם ּתֹוָרתֹו  ּוְלַקּיֵ ַרְך  ִיְתּבָ ה ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ג.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ֱאֶמת:  ּבֶ ּוִמְצֹוָתיו 

ה, אֹות ג.



קכח

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ין  ְוֵא֥ ן  ֵּב֔ ְוהֹוִל֣יד  ָר֑ע  ֣֣ן  ְּבִעְנַי ַה֖הּוא  ֶׁשר  ָהֹע֥ ְוָאַב֛ד  }יג{ 

ְּבָי֖דֹו ְמֽאּוָמה:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֵריּה  ּבְ ַיד  ּבְ ִיְתַקַים  ְוָלא  יׁש,  ּבִ ְגָון  ּבִ ֵליּה  ְקָנא  ִדּ ַעל  ְיהֹוַבד  ַתר מֹוֵתיּה  ּבָ ִלְבֵריּה,  ַבק  ׁשְ ִדּ ְוַההּוא עּוְתָרא 

ַעם: ידֹוי ִמּדָ ַאר ֵליּה ּבִ ּתָ יֹוֵליד ְוָלא ִיׁשְ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ָידֹו ְמאּוָמה. ַאף ְזכּות ֲאבֹות: ְוֵאין ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ים  ׂשִ ּנָ ׁשֶ ֱאֶמת ּכְ ִעְנָין ַרע. ּבֶ ר ַההּוא ּבְ ְוָאַבד ָהעֹשֶׁ

ֶזה  ָעה ּבְ ֵבנּו ְלִפי ׁשָ ִעְנַין ַמֲעָמֵדנּו ּוַמּצָ ֵלב ֵהיֵטב ּבְ

ָלל ַמה  ֶהֶרף ַעִין, ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ּכְ ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר ּכְ

ְוִלְקרֹא  ַכּנֹות  ּלְ ם ְמִציָאה ּוַמה  ׁשֵ ּבְ ְוִלְקרֹא  ַכּנֹות  ּלְ

דֹול  ירּות ּגָ ּמֹוֵצא ֲעׁשִ י ֵיׁש ׁשֶ יַכת ַעְקָרב, ּכִ ם ְנׁשִ ׁשֵ ּבְ

ֶזה ָהעֹוָלם,  ם ּבְ ְך לֹו ְלָרָעה ֲעצּוָמה ּגַ ּוְלַבּסֹוף ֶנְהּפָ

אֹותֹו  ְולֹוְקִחין  ָלמּות  ָצִריְך  הּוא  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ְוַעל 

מֹו  ּכְ יו,  ַחּיָ ּבְ ּנּו  ִמּמֶ מֹון  ַהּמָ ּלֹוְקִחין  ׁשֶ אֹו  מֹון  ֵמַהּמָ

ס  ְדּפַ ּנִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ּכַ ַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּכָ ׁשֶ

א קֶֹהֶלת ַעל  ּלֵ ִהְתּפַ ם(. ּוְכמֹו ׁשֶ ן ׁשָ יחֹות ָהַר"ן, ַעּיֵ ֵסֶפר ׂשִ ּבְ

מּור  ר ׁשָ ֶזה ְוָאַמר: "ֵיׁש ֶהֶבל" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ח, יד( "עֹשֶׁ

ר  ָהעֹשֶׁ "ְוָאַבד  יב(  ה,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ְלָרָעתֹו"  ִלְבָעָליו 

ׁש לֹו  ּיֵ ִעְנָין ַרע" ְוכּו'. ּוְלֵהֶפְך ֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ ַההּוא ּבְ

לֹו  ְוהּוא  ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ְוִיּסּוִרים  ְוַדֲחקּות  ֲעִנּיּות 

ְוִלְפָעִמים  אי,  ַוּדַ ּבְ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ דֹוָלה  ּגְ ְלטֹוָבה 

ֶזה ָהעֹוָלם ַאֲחִריתֹו טֹוב ִאם הּוא  ם ּבְ י רֹב ּגַ ְוַעל־ּפִ

יתֹו"  ֵמֵראׁשִ ָבר  ּדָ ַאֲחִרית  "טֹוב  י  ּכִ ר,  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש 

ָתם ִיּסּוִרים ְוסֹוָפן  ִחּלָ יִקים ּתְ י ַצּדִ ְוכּו' )קֶֹהֶלת ז, ח(, ּכִ

אי  ַוּדַ י ּבְ ה מֹוִעיל ַעל ַהּכֹל, ּכִ ִפּלָ ְלָוה ְוכּו'. ַאְך ּתְ ׁשַ

ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ֵצל ִמּכַ ּנָ ּיִ ְהֶיה ׁשֶ ּתִ ה ָצִריְך ׁשֶ ִפּלָ ר ַהּתְ ִעּקַ

ָכל יֹום ְורֹוִצים  ים ַהּסֹוְבִבים אֹותֹו ּבְ ים ְוַעְקַרּבִ ְנָחׁשִ

י  הּוא טֹוב ֲאִמּתִ ָכל יֹום ׁשֶ נּוז ּבְ ְלָמְנעֹו ֵמַהּטֹוב ַהּגָ

בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ

ֵהם  ִלים ׁשֶ ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ְוַרְעיֹוִנים ְמֻבְלּבָ

אֹותֹו  ִכים  ַהּנֹוׁשְ ים  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ

לֹום, לּוֵלי  ָכל ֵעת ְורֹוִצים ְלַכּלֹותֹו ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ּבְ

ע  ָרׁשָ "צֹוֶפה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶעְזרֹו,  ּבְ עֹוֵמד  ׁשֶ ה' 

ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְולֹא  ׁש ַלֲהִמיתֹו ה' לֹא  ּוְמַבּקֵ יק  ּדִ ַלּצַ

ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  לב(,  לז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְפטֹו"  ָ ִהּשׁ ּבְ יֶעּנּו  ַיְרׁשִ

יֹום  ָכל  ּבְ ֶזה,  סּוק  ּפָ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ל ִמי  ׁש ָעָליו ְוכּו'. ַאְך ּכָ ל ָאָדם ִמְתַחּדֵ ָויֹום ִיְצרֹו ׁשֶ

ה  ִפּלָ ר ַעל־ְיֵדי ּתְ יל ַעְצמֹו ְוָהִעּקָ עֹוֵסק יֹוֵתר ְלַהּצִ ׁשֶ

יֹוֵתר  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ָיכֹול  הּוא  "ל,  ּנַ ּכַ ְוַתֲחנּוִנים 

ֲחָסִדים  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ְמֹאד,  ָהֶעְליֹון  ְוַחְסּדֹו  ִצְדָקתֹו 

ְבִחיַנת  ּבִ ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ים  ֲחָדׁשִ ִנְפָלִאים 

ָקִרים ְוכּו'.  ים ַלּבְ י לֹא ָתְמנּו ְוכּו', ֲחָדׁשִ ַחְסֵדי ה' ּכִ

ה  "ל ְוִיְזּכֶ ים ַהּנַ ים ְוַעְקַרּבִ ָחׁשִ ֵצל ִמּנְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִיּנָ

ְמִציָאה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ נּוז  ַהּגָ ְלַהּטֹוב 

ָנה ה, אֹות  ט ב. ַמּתָ ּפָ ן ִמׁשְ ֱאֶמת: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ טֹוָבה ּבֶ

לה.

ר  ָידֹו ְמאּוָמה. ִעּקַ ר ַההּוא ְוכּו' ְוֵאין ּבְ ְוָאַבד ָהעֹשֶׁ

תּוב, 'ָעְלָמא  ּכָ מֹו ׁשֶ יק ּכְ ּדִ ִקּיּום ָהעֹוָלם ַעל־ְיֵדי ַהּצַ

ֵמּה' ]ָהעֹוָלם  יק ׁשְ ֵאי? ַעל ַעּמּוד ַחד ְוַצּדִ ַעל ַמה ּקָ

ת  מֹו[. ֲאָבל ְלֻעּמַ יק ׁשְ ַעל ַמה עֹוֵמד? ַעל ַעּמּוד ֶאָחד ְוַצּדִ

ַעל  ְוחֹוְלִקים  ִדים  ִמְתַנּגְ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ֵיׁש  ֶזה 

ה  ְקִלּפָ ּדִ ָהַרב  ִחיַנת  ִמּבְ ִניָקָתם  ּיְ ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ

ִחיַנת  ּבְ ֲעָמֵלק,  ָהָמן  ִחיַנת  ּבְ ו,  ֵעׂשָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ָהֱאֶמת  ֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֶ ּכָ ֵיׁש ִלי ָרב, ׁשֶ

ּטֹוב  ּבֹוֵחר לֹו ַרב ִמי ׁשֶ ַלֲאִמּתֹו אֹוֵמר ֵיׁש ִלי ַרב ׁשֶ

ְוַלֲהִקימֹו  קֹומֹו  ִמּמְ ְלהֹוִציאֹו  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ



קכט

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

הּוא  יק ׁשֶ ּדִ א, הּוא ְמַרֲחקֹו ֵמַהּצַ ַרּבָ ִפיָלתֹו, ַאּדְ ִמּנְ

ה  ְקִלּפָ ִחיַנת ָהַרב ּדִ י הּוא יֹוֵנק ִמּבְ ת ָהֱאֶמת, ּכִ ְנֻקּדַ

ו,  ֵעׂשָ ַרְבְרֵבי  ו  ֵעׂשָ ַאּלּוֵפי  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ים  ַחּיִ ָהרּוַח  יִכים  ַמְמׁשִ ַהחֹוְלִקים  ְוֵאּלּו 

ְוהּוא  "ל  ַהּנַ ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ּדְ ֵמָהַרב  ַהְינּו  ּדְ ֵמֶהם, 

ׁש ָלֶהם  ּיֵ י ִנְדֶמה ׁשֶ ָעתֹו ּוַמְצִליַח ְמֹאד, ּכִ ׁשְ דֹול ּבִ ּגָ

ַלּסֹוף  י  ּכִ ָעה,  ׁשָ ְלִפי  ַרק  הּוא  ֲאָבל  ה,  ֻדּלָ ַהּגְ ל  ּכָ

לֹא ָהיּו ְוָכל ַהִחּיּות  ם ּכְ ֵ י ַהּשׁ י ַאְנׁשֵ ֶלה ְוֶנֱאָבד, ּכִ ּכָ

ֶהם ַאף־ַעל־ ּלָ ִלים ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ יִכין ְלַהׁשְ ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ

דֹול  ִרּבּוי ּגָ ֶהם ּבְ ּלָ רֹון ׁשֶ ַלם ַהִחּסָ ׁשְ ּנִ ְדֶמה ׁשֶ ּנִ י ׁשֶ ּפִ

ֶכף  י ּתֵ ה, ּכִ ָעה ַקּלָ אי, ֲאָבל הּוא ַרק ְלׁשָ יֹוֵתר ִמּדַ

ָחַסְרּתָ  ַעת  'ּדַ י  ּכִ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ָלֶהם  ָחֵסר  ד  ּוִמּיָ

ר  ׁשֵ ּכָ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ חּוׁש  ּבְ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ָקִניָת'.  ֶמה 

ַאַחר  ָיָמיו  ל  ּכָ רֹוֵדף  הּוא  ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ר  ְוָיׁשָ

ְוָכל  ֶחְסרֹונֹות  ָמֵלא  ָיָמיו  ְוָכל  ירּות  ַוֲעׁשִ ְרָנָסה  ּפַ

ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  יֹוֵתר,  לֹו  ָחֵסר  יֹוֵתר  לֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה 

ׁש  ְמַבּקֵ ָמֶנה  לֹו  ֵיׁש  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

י  ּכִ יטּות,  ְפׁשִ ּבִ י רֹב ָחֵסר לֹו  ָמאַתִים ְוכּו'. ְוַעל־ּפִ

ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ּוְלַבּסֹוף  ּוַמְרִויַח,  ְרִויַח  ּמַ ׁשֶ לֹו  ִנְדֶמה 

חֹוב  ַעל  ּבַ ָאר  ְוִנׁשְ ְמאּוָמה  ָידֹו  ּבְ ֵאין  ּבֹון  ַהֶחׁשְ

ה ֵצידֹו" ְוכּו'  תּוב, "לֹא ַיֲחרְֹך ְרִמּיָ ּכָ מֹו ׁשֶ דֹול, ּכְ ּגָ

ר  ּכֵ ּתַ ִמׂשְ ר  ּכֵ ּתַ ׂשְ "ְוַהּמִ ְבִחיַנת  ּבִ ְוהּוא  יב, כז(.  ֵלי  )ִמׁשְ

ִכיַח  ָ ּשׁ ׁשֶ ה  ַעּתָ ּוִבְפָרט  ו(,  א,  י  )ַחּגַ ָנקּוב"  ְצרֹור  ֶאל 

י רֹב  ַעל־ּפִ יִרים ׁשֶ ין ָהֲעׁשִ ּבֵ ה  ה ַהְרּבֵ ֲעׂשֶ זֹאת ַהּמַ

ַעל חֹוב  ֵאינֹו ּבַ ֲעֵלי חֹובֹות, ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ָאִרים ּבַ ִנׁשְ

יתֹו  ְנִהיג ּבֵ ּמַ ה ְלִפי ִרּבּוי הֹוָצאֹוָתיו ׁשֶ ָחֵסר לֹו ַהְרּבֵ

לֹו  יק  ַמְסּפִ ֵאין  ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר  ְגדֹולֹות  ּבִ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָעָליו  ֵבד  ּכָ ְורֹאׁשֹו  ְרִויַח,  ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ

לֹו  ָחֵסר  ׁשֶ לֹו  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ֵמִרּבּוי 

ְוֶאת  ַעְצמֹו  ְנִהיג  ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ּלֹו  ׁשֶ ֵמַהֶהְכֵרִחּיּות 

ְקָצת  ִקי  ּבָ ׁשֶ ְלִמי  חּוׁש  ּבְ ִנְרֶאה  ֶזה  ְוָכל  יתֹו,  ּבֵ

ְכִלית  ִלים ַעל ַהּתַ ּכְ ֵאיָנם ִמְסּתַ ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם ׁשֶ ּבְ

יֵקי ֱאֶמת,  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים ְלַצּדִ ּבֶ

הּוא  ֶהם ׁשֶ ּלָ ַכת ַהִחּיּות ׁשֶ ַהְמׁשָ ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ׁשֶ

ֵמָהַרב  ָלֶהם  ְך  ִנְמׁשָ ַהֶחְסרֹונֹות  ֵלמּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ

י ִלּבֹו ָחֵסר  רֹון, ּכִ ּלֹו ִחּסָ ַעְצמֹו ּכֻ הּוא ּבְ ה ׁשֶ ְקִלּפָ ּדִ

ִליַח ִלְגּבֹות חֹובֹו  ה ׁשָ ט א. ָהעֹושֶֹ ּפָ ן ִמׁשְ ִמּכֹל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ג, אֹות י.

ֲאֶׁש֤ר ָיָצא֙ ִמֶּבֶ֣טן ִאּ֔מֹו ָע֛רֹום ָיׁ֥שּוב ָלֶלֶ֖כת ְּכֶׁשָּב֑א  }יד{ ַּכֽ

ֲעָמ֔לֹו ֶׁשֹּיֵלְ֖ך ְּבָיֽדֹו: ּוְמאּ֙וָמה֙ לֹא־ִיָּׂש֣א ַבֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יר  ֵדין ְיתּוב ְלֵמיַזל ְלֵבית ְקבּוְרֵתיּה ַחּסִ ַעם ָטב ּכְ ָלא ְכסּו ּוְבָלא ִמּדָ אי ּבְ יּה ַעְרִטַלּ ֵעי ִאּמֵ ְנַפק ִמּמְ ָמא ּדִ ֵהיּכְ

יּה ְלָעְלָמא  טּוְרֵחיּה ְלסֹוָבָרא ִעּמֵ יל ּבְ ַעם ֲאַגר ָטב, ָלא ְיַקּבֵ ֲאָתא ְלָעְלָמא ָהֵדין, ּוִמּדָ ִמן ְזכּוָתא, ֵהיְכָמא ּדַ

יֵדיּה: הּוא ָאֵזיל ְלִמְהֵוי ִלְזכּו ּבִ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

יו: ַחּיָ ָממֹונֹו ּבְ ה ּבְ ָעׂשָ ָידֹו ׁשּום ְזכּות ְצָדָקה ׁשֶ א ּבְ מּות לֹא ִיּשָׂ ּיָ ׁשֶ א ַבֲעָמלֹו. ּכְ ּוְמאּוָמה לֹא ִיּשָׂ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

א ַבֲעָמלֹו. ִמי  ָערֹום ָיׁשּוב ְוכּו' ּוְמאּוָמה לֹא ִיּשָׂ

א  עֹוָלם ַהּבָ ּבָ ה  ַהּזֶ ר ָהעֹוָלם  ֵ ּוְמַקּשׁ ר  ֵאינֹו ְמַחּבֵ ׁשֶ

ן  ְמַכּוֵ ְוֵאינֹו  ָהַאֲחרֹון,  ְכִלית  ַהּתַ ַעל  יַח  ּגִ ַמׁשְ ְוֵאינֹו 

ְכִלית ָהַאֲחרֹון, ֲאַזי  ֹיג ַהּתַ ִביל ְלַהּשִ ׁשְ ָרָכיו ּבִ ָכל ּדְ ּבְ

ָהעֹוָלם  ְפִריד  ּמַ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ֵלָמה,  ׁשְ ְלֵעָצה  זֹוֶכה  ֵאינֹו 

ֲחלּוקֹות  ִמיד  ּתָ ֵעצֹוָתיו  ֲאַזי  ְכִלית  ֵמַהּתַ ה  ַהּזֶ

י  ּכִ ְלַנְפׁשֹו,  ֵעָצה  ׁשּום  ָלֵתת  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ִים,  ּתַ ִלׁשְ

ֵעָצה  ׁשּום  ְוֵאין  רּוד  ַהּפֵ עֹוָלם  הּוא  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 

ֵעָצה  ׁשּום  לֹו  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ּוֶבֱאֶמת  "ל.  ְוַכּנַ ֵלָמה  ׁשְ

ֵלָמה  ׁשְ ֵעָצה  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 



קל

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִביל  ׁשְ ּבִ ַמִים  ׁשָ ם  ן ְלׁשֵ ְמַכּוֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ְוטֹוָבה, ֵמַאַחר 

ְבִחיַנת "ֵאין ֵעָצה ְוֵאין ָחְכָמה  ְכִלית ָהַאֲחרֹון, ּבִ ַהּתַ

ֵאיֶזה  י ּבְ ֵלי כא, ל(. ּכִ בּוָנה ְלֶנֶגד ה'" ְוכּו' )ִמׁשְ ְוֵאין ּתְ

ָאָדם  ׁשֶ ל, ּכְ ְתַנֵהג אֹוי לֹו ְואֹוי ְלַנְפׁשֹו, ְלָמׁשָ ּיִ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ

ן  ֹא ּוַמּתָ ן ֶזה אֹו ַמּשָ ֹא ּוַמּתָ ק ִאם ִלְסֹחר ַמּשָ ְמֻסּפָ

ן ַיְרִויַח, ִהֵנה  ֹא ּוַמּתָ ֵאיֶזה ַמּשָ י ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ ַאֵחר, ּכִ

ְהֶיה ַרע לֹו,  ּיִ ֵאיֶזה ֹאֶפן ׁשֶ ַמִים, ּבְ ָ ָנתֹו ַלּשׁ ּוָ ִאם ֵאין ּכַ

ל  ְהֶיה סֹופֹו ְוַתְכִליתֹו ׁשֶ י ֲאִפּלּו ִאם ַיְרִויַח ַמה ּיִ ּכִ

ָאָגה  ּדְ ה  ּוַמְרּבֶ ּוַמְכאֹובֹות  ַעס  ּכַ ָיָמיו  ְוָכל  מֹון  ַהּמָ

ֹא  ְמֹאד, ְוָערֹם ָיׁשּוב ְלֵבית עֹוָלמֹו ּוְמאּוָמה לֹא ִיּשָ

לֹו  ְתרֹון  ּיִ ּוַמה  ֵיֵלְך  ן  ּכֵ א  ּבָ ׁשֶ ת  ֻעּמַ ְוָכל  ֲעָמלֹו,  ּבַ

ֶסף ְולֹא  ין ָלָאָדם לֹא ּכֶ י ֵאין ְמַלּוִ ֲעֹמל ָלרּוַח, ּכִ ּיַ ׁשֶ

ּתֹוָרה  א  ֶאּלָ ִלּיֹות  ּוַמְרּגָ טֹובֹות  ֲאָבִנים  ְולֹא  ָזָהב 

ן  ְמַכּוֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ִנְמָצא,  ְלַבד.  ּבִ טֹוִבים  ּוַמֲעִשֹים 

ְלָפָניו,  ָרִכים טֹוִבים  ַהּדְ ל  ּכָ ֲאַזי  ְכִלית  ִביל ַהּתַ ׁשְ ּבִ

ְמִעיט  ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ָאְמרּו ַרַז"ל, 'ֶאָחד ַהּמַ מֹו ׁשֶ ּכְ

ְוַגם  ֶזה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ַמִים',  ָ ַלּשׁ ִלּבֹו  ן  ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ ּוִבְלַבד 

קֹור ָהֵעצֹות  ְך ֵאָליו ִמּמְ ְמׁשָ ּנִ ֵלָמה ׁשֶ זֹוֶכה ְלֵעָצה ׁשְ

ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ִחיַנת  ִמּבְ ִריָאה  ַהּבְ ִמּקֶֹדם 

ְכִלית  ִביל ַהּתַ ׁשְ ר ָהֵעָצה הּוא ּבִ י ִעּקַ ל ָהֵעצֹות, ּכִ ּכָ

ל  ּכָ ְוׁשֶֹרׁש  ָהַאֲחרֹון הּוא ְמקֹור  ְכִלית  ַהּתַ ן  ְוַעל־ּכֵ

ְמעֹוֵנן  א.  ֵדָעה  יֹוֶרה   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ּיֹות:  ָהָאִמּתִ ָהֵעצֹות 

ּוְמַנֵחׁש ג, אֹות ג.

ה  ּבֹוֵרַח ִמּזֶ ֵרי ִמי ׁשֶ א ַבֲעָמלֹו. ַאׁשְ ְמאּוָמה לֹא ִיּשָׂ

ַהּתֹוָרה,  ֲעַמל  ה ֶאל  ַהּזֶ ְגֵעי ָהעֹוָלם  ּפִ ל  ׁשֶ ֶהָעָמל 

ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ לֹו  ְוטֹוב  ֵרי  ַאׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאז 

ִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַהּיָ אֹוֵמר ׁשֶ ֶזה ׁשֶ א. ֲאָבל ּבָ ַהּבָ

תֹו ְוַצֲערֹו ַעל  ֲאָגתֹו ְוִטְרּדָ יל ּדַ ה, ּוַמְגּדִ טֹוִבים ֵמֵאּלֶ

ֶזה לֹא  ּבָ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוָממֹון  ְרָנָסה  ַהּפַ

ַצַער ּוְדָאָגה ְוַכַעס  ה ָיָמיו ּבְ לּום, ַרק ְמַבּלֶ ִיְפַעל ּכְ

ְוכּו'  ה  ּוְתִפּלָ ֵמּתֹוָרה  ַעְצמֹו  ל  ּוְמַבּטֵ ּוַמְכאֹובֹות, 

ֵאּלּו. ּוְלַבּסֹוף:  טּוִתים ּכָ יחֹות ּוׁשְ ֲאַגת ׂשִ ֵמֲחַמת ּדַ

יחֹות ָהַר"ן, שח. א ַבֲעָמלֹו": ׂשִ "ְמאּוָמה לֹא ִיּשָׂ

הּוא ָחָכם ָגדֹול  א ַבֲעָמלֹו. ִמי ׁשֶ ְמאּוָמה לֹא ִיּשָׂ

ָבִרים  ה ּדְ ּמָ יג ּכַ ִ ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ֲאִפּלּו ִאם ַמׂשּ ּבְ

יגּו  ִ ִהׂשּ ׁשֶ ָחְכמֹות  ה  ּמָ ּכַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָתן  ַלֲאִמּתָ

ר,  ְסּפָ ְוַהּמִ ָסה  ַהַהְנּדָ ָחְכַמת  גֹון,  ּכְ ָתן,  ֲאִמּתָ

ְכִלית  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֵאינֹו  ִאם  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ

ִנְתֶעה  ָחְכָמתֹו  ַעל־ְיֵדי  ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָהַאֲחרֹון, 

ִפירֹות  ּכְ ִליֵדי  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְלָחְכָמה  ֵמָחְכָמה  ְוָנבֹוְך 

ְכָתב  ה ּבִ ָדָבר ֶאָחד ִמּתֹוַרת ֹמשֶׁ ַרְך, אֹו ּבְ ה' ִיְתּבָ ּבַ

ָרחֹוק ֵמֱאֶמת  י ׁשֶ ֶזה לֹא ּדַ ה ִאיׁש ּכָ ה, ִהּנֵ ּוְבַעל ּפֶ

ּיֹוֵדַע  י ַמה ּיֹוִעיל לֹו ׁשֶ ֶקר, ּכִ ֶ ר ַהּשׁ י ִאם הּוא ִעּקַ ּכִ

י  ֱאֶמת ַעל־ּפִ ּה ּבֶ ּה ְוָרְחּבָ ְך ְוָכְך ָאְרּכָ ְרַקע זֹו ּכָ ּקַ ׁשֶ

ל  ְגּדָ ה ּגַֹבּה ַהּמִ ּמָ ר, אֹו ּכַ ְסּפָ ָסה ְוַהּמִ ָחְכַמת ַהַהְנּדָ

ָרא  ּבָ ִמי  ְויֹוֵדַע  ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְוכּו',  ה  ַהּזֶ

ל ַלֲעבֹד  ּדֵ ּתַ בֹות ְוֵאינֹו ִמׁשְ ב ַמֲחׁשָ אֹותֹו ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ

ל  ְגּדָ ְרַקע ַהּזֹאת ְוַהּמִ ָרא ֶאת ַהּקַ ּבָ ֱאֶמת ֶאת ִמי ׁשֶ ּבֶ

ְוָחְכָמתֹו  ֶהם.  ּבָ לּוִלים  ַהּכְ ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ ִעם  ה  ַהּזֶ

ְיָקא  ּדַ י ַעל־ְיֵדי ָחְכָמתֹו  ּכִ ׁשֹוְבבּותֹו,  ְוַדְעּתֹו ִהיא 

ה'  הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ֵמֶעֶצם  יֹוֵתר  ּבְ ִמְתַרֵחק  הּוא 

ְוהּוא  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ְוַהּתֹוָרה  ַרְך  ִיְתּבָ

י ַאף־ ָחְכמֹוָתיו, ּכִ ִרּיֹות ּבְ ה ֶאת ַהּבְ ַמְטֶעה ּוְמַרּמֶ

מֹוְפֵתי  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ֵהם  ָחְכמֹוָתיו  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

י־ֵכן ֵמַאַחר  ָתן, ַאף־ַעל־ּפִ ָסה ְוַכּיֹוֵצא ַלֲאִמּתָ ַהַהְנּדָ

ִהיא  ית, ׁשֶ ְתַרֵחק ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵמָחְכָמה ָהֲאִמּתִ ּמִ ׁשֶ

ֶקר  ׁשֶ ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ה,  ּפֶ ּוְבַעל  ְכָתב  ּבִ ה  ֹמשֶׁ ּתֹוַרת 

עֹוָלם  ֲחִליף עֹוָלם עֹוֵמד ּבְ ּמַ ה, ׁשֶ רּוַע ִמּזֶ ְוָטעּות ּגָ

ִאם  י  ּכִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ַמְטֶעה  ֵאינֹו  ּוֶבֱאֶמת  עֹוֵבר. 

ל סֹוף  י סֹוף ּכָ י ַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד, ּכִ ֶאת ַעְצמֹו, ּכִ

ל  ִמּכָ ֲעָמלֹו  ּבַ א  ָ ִיׂשּ ּוְמאּוָמה לֹא  ֶהָעָפר  ֶאל  ָיׁשּוב 

ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו  ִיְהֶיה  א,  ַרּבָ ַאּדְ ֵאּלּו,  ּכָ ָחְכמֹות 

ְוֶהֱחִטיא  ָחָטא  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְיָקא,  ּדַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ַעל־ְיֵדי  ֱאמּוָנה  ּוִבְלּבּוֵלי  ְכִפירֹות  ּבִ ים  ָהַרּבִ ֶאת 

הּוא ָחָכם  מֹו ִמי ׁשֶ ְיָקא. ְוהּוא ּדֹוֶמה ּכְ ָחְכמֹוָתיו ּדַ

ִית  ֵנס ְלתֹוְך ַהּבַ ְחּבּולֹות ֵאיְך ִלּכָ ה ּתַ ַכּמָ ְגֵנבֹות ּבְ ּבִ

ְחּבּולֹות  ּתַ עֹוֶשֹה  ְוהּוא  ׁשֹוְמִרים  ּבְ ף  ּוֻמּקָ גּור  ַהּסָ

אֹוָצרֹות  ְוגֹוֵנב  חֹוֵתר  ׁשֶ ַעד  ִנְפָלאֹות  ָחְכמֹות  ּבְ



קלא

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֵאר  דֹול ּוִמְתּפָ הּוא ָחָכם ּגָ ֶלְך. ִנְמָצא, ׁשֶ ית ַהּמֶ ִמּבֵ

ה ַרב  ּמָ ִבים ּכַ ּנָ ָחְכָמתֹו ִלְפֵני ֲחֵבָריו ַהּגַ ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ֵאּלּו, ְוַאַחר־ ֵחילֹו ְוָחְכָמתֹו ַלֲחֹתר ְוִלְגנֹב ְסֻגּלֹות ּכָ

ים  ָכל ִמיֵני ִעּנּוּיִ ין אֹותֹו ּבְ ְך ּתֹוְפִסין אֹותֹו ּוְמַעּנִ ּכָ

ְותֹוִלין אֹותֹו ַעל ֵעץ ְוָכל ָהאֹוָצרֹות חֹוְזִרין ְלֵבית 

ַדע  ּיָ ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ָחָכם  ָהָיה  ב  ּנָ ַהּגַ ֶזה  ְוַגם  ֶלְך.  ַהּמֶ

ָאנּו  ֶ ִית ָסגּור ַמה ּשׁ ֱאֶמת ֵאיְך ִלְגנֹב ִמּבַ ָחְכמֹות ּבֶ

י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ָלֶזה.  ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין 

ְיָקא  א, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ַרּבָ לֹא הֹוִעיל לֹו ָחְכָמתֹו, ַאּדְ

ָלֶזה  ֵיׁש  ְוֵכן  ְך.  ל־ּכָ ּכָ ים  ּנִ ְמׁשֻ ִעּנּוִיים  ּבְ אֹותֹו  ִעּנּו 

יל ֶהָחֵפץ  ְשֹּכִ עּור. ְיִביֵנם ַהּמַ ִלי ׁשִ ה ּבְ ִלים ַהְרּבֵ ְמׁשָ

ּוְתבּוָנה  ָחְכָמה  ׁשּום  ֵאין  ן  ַעל־ּכֵ ֵמַעְצמֹו.  ֱאֶמת  ּבָ

ה'  ְדַבר  ּבִ ה  "ִהּנֵ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה',  ְלֶנֶגד  ְוֵעָצה 

ִלּקּוֵטי  )ִיְרְמָיהּו ח, ט(:  ְוכּו'  ֶהם"  ּלָ ֶמה  ְוָחְכַמת  ָמָאסּו 

ה ְטהֹוָרה ד, אֹות כג. ֵהָמה ְוַחּיָ ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ִסיָמֵני ּבְ

א ֵּכ֣ן ֵיֵלְ֑ך ּוַמה־ ת ֶׁשָּב֖ ה ָּכל־ֻעַּמ֥ }טו{ ְוַגם־ֹזה֙ ָרָע֣ה חֹוָל֔

ל ָלֽרּוַח: ַּיֲעֹמ֖ ִּיְת֣רֹון ֔לֹו ֶׁשֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֵדין ֵייֵזיל  יר ִמן ְזכּוָתא, ּכְ ֲאָתא ְלָעְלָמא ָהֵדין ַחּסִ ָכל ֳקֵביל ַדּ ָתא ַמְרִעיָתא ְוֵלית ַלּה ָאסּו, ּדְ ׁשְ א ִבּ ְואּוף ּדָ

ְטַרח ְלִקְבַלת רּוֵחיּה: ְלָעְלָמא ַההּוא, ּוַמה מֹוַתר ֲהָוה ֵליּה ִדּ

"י - - ַרׁשִ

ן ָהַלְך: מֹון, ּכֵ א. אֹותֹו ַהּמָ ּבָ ת ׁשֶ ל ֻעּמַ ּכָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ֲעֹמל ָלרּוַח. ְוֶזהּו ַמה  ּיַ ׁשֶ ְתרֹון לֹו  ּיִ ּוַמה 

ְלָיא  ְזכּוָתא ּתַ י ּוְמזֹוֵני ָלאו ּבִ ֵני ַחּיֵ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל, 'ּבָ

ים  ַחּיִ ִנים,  ]ּבָ ָתא'  ִמּלְ ְלָיא  ּתַ ָלא  ַמּזָ ּבְ י ִאם  ּכִ ָתא  ִמּלְ

לּוי  ּתָ ל  ּזָ ּמַ ּבַ ִאם  י  ּכִ ָבר  ַהּדָ לּוי  ּתָ ְזכּות  ּבִ לֹא  ּוְמזֹונֹות, 

ל ָהֶעְליֹון  ּזָ ּמַ ַהְינּו ּבַ דֹוׁש, ּדְ ּזַֹהר ַהּקָ ָבר[. ְוִאיָתא ּבַ ַהּדָ

זֹונֹות.  ַהּמְ לּוִיים  ּתְ ם  ׁשָ יָקא  ַעּתִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ְרָנָסה  ְוַהּפַ זֹונֹות  ַהּמְ ר  ִעּקַ ֲהלֹא  ה  ָקׁשֶ ְוִלְכאֹוָרה 

ְוָכבֹוד.  ר  עֹשֶׁ ֹמאָלּה  ְ ִמׂשּ ִחיַנת  ּבְ ֹמאל,  ְ ִמׂשּ הּוא 

הּוא  ל ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ּזָ זֹונֹות ִמּמַ ַהּמְ אן ׁשֶ ְוֵאיְך ָאַמר ּכָ

ּוְכמֹו  ָלל.  ּכְ ֹמאל  ׂשְ ׁשּום  ֵאין  ם  ׁשָ ֲהלֹא  יָקא,  ַעּתִ

ְיִמיָנא  א  יָקא ּכֹּלָ דֹוׁש 'ַהאי ַעּתִ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ ִאיָתא  ׁשֶ

ּלֹו  ּכֻ יָקא  ָהַעּתִ ]ֶזה  ן'  ּמָ ּתַ ר  ֶ עֹשׁׁ ְוֵלית  ֹמאל  ׂשְ ֵלית 

אן  ּכָ ָאַמר  ְוֵאיְך  ם[.  ׁשָ ר  עֹשֶׁ ְוֵאין  ֹמאל  ׂשְ ֵאין  ָיִמין, 

ֱאֶמת  ַאְך  ְיָקא?  ּדַ ם  ָ ִמּשׁ ירּות  ְוָהֲעׁשִ זֹונֹות  ַהּמְ ׁשֶ

הּוא  ּוַפְרָנָסה  ירּות  ֲעׁשִ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ׁשֶֹרׁש  ר  ִעּקַ

ם  ָלא, ֲאָבל ׁשָ הּוא ַמּזָ יָקא ׁשֶ ְבִחיַנת ַעּתִ ם ּבִ ַרק ׁשָ

ם  י ׁשָ ירּות, ּכִ ם ֲעׁשִ ׁשֵ ְך ִלְקרֹותֹו ּבְ ּיָ ְרׁשֹו ֵאין ׁשַ ׁשָ ּבְ

ּה  א ַחד ְוֵאין ּבָ ה ּכֹּלָ ָ ֻדּשׁ ַפע ַהּקְ ֶ ם ַהּשׁ א ָיִמין ְוׁשָ ּכֹּלָ

הּוא  ירּות  ֲעׁשִ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ם  ּגַ ם  ְוׁשָ ִצּיּור.  ׁשּום 

ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ ה  ּוְלַמּטָ ּוְמֻצְחָצח.  ַצח  אֹור  ּתֹוָרה  ַרק 

ֹמאל  ְוִלׂשְ ְלָיִמין  ַפע  ֶ ַהּשׁ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲאַזי  ַפע  ֶ ַהּשׁ

ּוַפְרָנָסה.  ירּות  ַלֲעׁשִ ֹמאל  ׂשְ ּבִ ַפע  ֶ ַהּשׁ ר  ִנְצַטּיֵ ֲאַזי 

ֹמאל  ׂשְ ִלְבִחיַנת  ִלּפֹל  יק  ּדִ ַהּצַ ָצִריְך  ֶזה  ּוֵמֲחַמת 

ִלְבִחיַנת  ּפֹל  ּיִ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ֲאָבל  ְרָנָסה,  ּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ

ְוִיְתַאֲחזּו  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְטָרא ָאֳחָרא  ַהּסִ ּתּוַכל  ֹמאל  ׂשְ

י  ּכִ ָידֹו,  ּבְ ם  ִיְתַקּיֵ ָוֶזה לֹא  ַוֲאַזי ֶזה  לֹום,  ְוׁשָ ּבֹו ַחס 

ְך  ַאַחר־ּכָ י  ּכִ ְוכּו',  ַהְמַקְטֵרג  הּוא  ִסית  ַהּמֵ הּוא 

ֵאר  ָ ִיּשׁ ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ְללּו  ִיׁשְ

ֶאת  ְוָעַצר  ְוכּו'.  ם  ְוַסְרּתֶ ְבִחיַנת  ּבִ ְמאּוָמה.  ָידֹו  ּבְ

ָכל  ּבְ ָלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ "ַמה  ְבִחיַנת  ּבִ ְוכּו'  ַמִים  ָ ַהּשׁ

ַהְינּו  ּדְ ג(,  א,  )קֶֹהֶלת  ֶמׁש"  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ֲעֹמל  ּיַ ׁשֶ ֲעָמלֹו 

ַהְינּו  ם,  ׁשָ "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה,  ֲחִליֵפי 

ִביל  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ ָנתֹו  ְוַכּוָ ָמּה,  ִלׁשְ עֹוֵסק  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ

לֹא  "ּוְמאּוָמה  ֵיֵלְך  ן  ּכֵ א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַעְצמֹו,  ֲהָנַאת 
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ֲעֹמל  ּיַ ְתרֹון לֹו ׁשֶ ּיִ ֲעָמלֹו" )קֶֹהֶלת ה, יד( "ּוַמה  א ּבַ ָ ִיׂשּ

ָמּה לֹא  ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוָרה ׁשֶ ָעַמל ּבַ י ֶהָעָמל ׁשֶ ָלרּוַח", ּכִ

ם ְלַפְרָנָסה לֹא  ל ּתֹוָרה, ּגַ ּלֹא ָזָכה ְלִכְתָרּה ׁשֶ י ׁשֶ ּדַ

ְרָנָסה  ָאר ַהּפַ י ִנׁשְ ַעס ּוַמְכאֹוִבים, ּכִ ָזָכה ְוָכל ָיָמיו ּכַ

ֲעָמלֹו  ּבַ א  ִיּשָׂ לֹא  ּוְמאּוָמה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֶאְצָלם 

ׁשּום  ִלי  ּבְ ָמּה  ִלׁשְ ַרק  ּתֹוָרה  ּבַ ַיֲעסֹק  ְוִאם  "ל.  ּנַ ּכַ

ִיְהֶיה  לֹא  ן  ם־ּכֵ ּגַ ה  ּקָ ַהּדַ ִמן  ה  ּקָ ּדַ ֲאִפּלּו  ִגיָאה  ׁשְ

ְוַעל־ ֹמאָלּה.  ְ ִמׂשּ ְרָנָסה  ַהּפַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְרָנָסה,  ּפַ לֹו 

ְבִחיַנת  ּבִ ְרָנָסה  ּפַ יג  ִ ְלַהׂשּ ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ן  ּכֵ

ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ סּוף  ַים  ְקִריַעת  ּכִ ְמזֹונֹוָתיו  ין  ָקׁשִ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְרָנָסה  ּפַ יְך  ּוְלַהְמׁשִ יג  ְלַהּשִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ָלעֹוָלם, 

ִחיַנת  הּוא ּבְ א, ׁשֶ יׁשָ יָקא ַקּדִ כֹול ַלֲעלֹות ַעד ַעּתִ ּיָ ׁשֶ

"ל:  ּנַ עֹות ּכַ ּפָ ל ַהַהׁשְ ם ׁשֶֹרׁש ּכָ ָ ּשׁ ל ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּזָ ַהּמַ

ְלמּוד ּתֹוָרה ג, אֹות ה. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ּתַ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְיֵמי  ֲעֹמל ָלרּוַח. ּבֶ ּיַ ְתרֹון לֹו ׁשֶ ּוַמה ּיִ

ָמה ָיָמיו  תּוב, "ָאָדם ַלֶהֶבל ָדּ ּכָ ינּו ֶהֶבל. ּוְכמֹו ׁשֶ ַחּיֵ

ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְזַמן  י ּבֶ ים קמד, ד(, ּכִ ִהּלִ ֵצל עֹוֵבר" )ּתְ ּכְ

ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  ִחיַנת  ִמּבְ ַרק  ְך  ִנְמׁשָ ַמן  ְוַהּזְ ָלל  ּכְ

לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֵליַדע  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ִחיָרה.  ַהּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ

ְלַבד  ָעה  ָ ַהּשׁ ְואֹותֹו  ַהּיֹום  אֹותֹו  ִאם  י  ּכִ עֹוָלמֹו  ּבְ

ִלְקנֹות  ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ לֹו  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

עֹוד ֶרַגע ִיְפַרח  י ּבְ ָעה ּכִ ָ ֶזה ַהּיֹום ְוַהּשׁ י ֶנַצח ּבְ לֹו ַחּיֵ

ָלרּוַח".  ֲעֹמל  ּיַ ׁשֶ לֹו  ְתרֹון  ּיִ "ּוַמה  ָעה  ָ ְוַהּשׁ ַהּיֹום 

ִאם  "ַהּיֹום  ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ

ָבֵאר ַאְדמֹו"ר  ּמְ מֹו ׁשֶ ים צה, ז(, ּכְ ִהּלִ ָמעּו" )ּתְ קֹלֹו ִתׁשְ ּבְ

ּזֹוִכים  א. ִסיָמן ערב( ְוַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ׁשֶ ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

יַח,  ם זֹאת, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָיבֹא ָמׁשִ ַלֲעבֹד ֶאת ה' ּוְלַקּיֵ

קֹלֹו  ּבְ ִאם  ַהּיֹום  ַמר?  ָיבֹא  ֵאיָמַתי  ָאְמרּו,  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ָמעּו: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ָעְרָלה ה, אֹות טז. ִתׁשְ

ְוָחְל֥יֹו  ה  ַהְרֵּב֖ ְוָכַע֥ס  יֹאֵכ֑ל  ֶׁשְך  ַּבֹח֣ יו  ָּכל־ָיָמ֖ ַּג֥ם  }טז{ 

ֶצף: ָוָקֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

י ָחֵיי, ּוְבַמְרִעין ּוְרַגז ֲהוֹו  ְלחֹודֹוִהי ְטֵעים, ּוִבְנֵסיס ַסּגִ ַלְחֵמיּה ּבִ ִדיל ְדּ ָרא ּבְ ֲחׁשֹוָכא ׁשְ ל יֹומֹוִהי ּבַ אּוף ּכָ

ַחּיֹוִהי:

"י - - ַרׁשִ

ים נ, י(: ִהּלִ ל "ַחְיתֹו ָיַער" )ּתְ מֹו ָוי"ו ׁשֶ מֹו ְוחֹוִלי, ְוַהָוי"ו ְיֵתָרה, ּכְ ְוָחְליֹו. ּכְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְוָחְליֹו  ה  ַהְרּבֵ ְוָכַעס  יֹאֵכל  ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ָיָמיו  ל  ּכָ ם  ּגַ

ֵדם"  ַוְיַאּבְ ַלּגֹוִים  יא  ּגִ "ַמׂשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָוָקֶצף. 

ָיָדם,  ּבְ ם  ְתַקּיֵ ירּות לֹא ּתִ י ָהֲעׁשִ ְוכּו' )ִאּיֹוב יב, כג(, ּכִ

י  ּכִ ד(,  ו,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ֵיֵלְך"  ְך  ּוַבֹחשֶׁ א  ּבָ ֶהֶבל  "ּבְ י  ּכִ

ֱאֶמת  י ּבֶ ֵלי יב, כז(, ּכִ ה ֵצידֹו" ְוכּו' )ִמׁשְ "לֹא ַיֲחרְֹך ְרִמּיָ

ירּות  ִעים ֲעׁשִ ׁש ְלָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ ּיֵ ה ׁשֶ ִמּמַ

ַעס ּוְרִציָחה ְמֹאד, ֶזה  ֵהם ְמֵלִאים ּכַ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ

ֶהם  ָרֵאל ּוַמְכִניִסים ּבָ ִיׂשְ ִרים ּבְ ְתּגָ ּמִ ֶ ה ּשׁ ְך ִמּמַ ִנְמׁשָ

ּנּו  ּמֶ ּמִ ו ׁשֶ ל ְיִניַקת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ֵמֵעׂשָ י ּכָ ַעס, ּכִ ּכַ

ה ַעל  ו ְמֻמּנֶ ית ּגֹוִים. ְוֵעׂשָ הּוא ֵראׁשִ ָיָצא ֲעָמֵלק, ׁשֶ

ֶרה  ְתּגָ ִסית, הּוא ַהּמִ י הּוא ַהס"ם, הּוא ַהּמֵ ַעס, ּכִ ּכַ

ַפע  ׁשֶ לֹו  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶנֶפׁש  ָכל  ּבְ

ּבֹו  ּוַמְכִניס  ּבֹו  ֶרה  ִמְתּגָ הּוא  ירּות,  ַוֲעׁשִ ָממֹון 

ּלֹו  ירּות ׁשֶ ַעס ְוֵחָמה. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמְפִסיד ָהֲעׁשִ ּכַ

ָהָיה מּוָכן ֵליֵרד  ַפע ׁשֶ ֶ כֹו ְלַכַעס, ַוֲאַזי ֵמַהּשׁ ּוְמַהּפְ

ָכה  ְוִנְתַהּפְ ְתַקְלְקָלה  ּנִ ֶ ּשׁ י  ירּות ַאף־ַעל־ּפִ ֲעׁשִ ָלֶזה 

הּוא  ׁשֶ ַפע,  ֶ ַהּשׁ סֶֹלת  ִמּפְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְלַכַעס, 

ְך  ִנְמׁשָ ָהב[  ַהּזָ סֶֹלת  ]ּפְ ַדֲהָבא  ּדְ סּוְסִפיָתא  ִחיַנת  ּבְ

ָהעֹוְבֵדי  ֵהם  ׁשֶ ָאֳחָרא,  ְטָרא  ְלַהּסִ ירּות  ָהֲעׁשִ

ִחיַנת סּוְסִפיָתא  ִניָקָתם ִמּבְ ּיְ ִעים ׁשֶ ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ
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י  ה ּכִ ָ ֻדּשׁ ֵהֶפְך ֵמַהּקְ ירּות הּוא ּבְ "ל. ְוזֹאת ָהֲעׁשִ ַהּנַ

לֹום,  ם ה' ַחס ְוׁשָ ם ׁשֵ ירּות ִנְתַעּלֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָהֲעׁשִ

ְיכֹוִלים  ן  ְוַעל־ּכֵ ַהִחיצֹוִנים.  מֹות  ׁשְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ

ירּות, ַאף־ ל ֲעׁשִ ִעים ְלַקּבֵ ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ י  ּכִ ֲעָסִנים,  ּכַ ֵהם  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַעס  ִמּכַ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ סֶֹלת  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ל ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ "ל. ּוֶבֱאֶמת ּכָ ּנַ ּכַ

ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ַרק  ָלל,  ּכְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֵאינֹו  ִעים  ְוָהְרׁשָ

ְפׁשֹות  ִמּנַ ְך  ִנְמׁשָ ירּות  ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָיָדם,  ּבְ ֵזָלה  ּגְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ַעס  ּכַ רּו ְלַהְכִניס  ָרֵאל, ַרק ֵהם ִהְתּגָ ִיׂשְ

ְלַכַעס.  ְך  ְוִנְתַהּפֵ ירּות  ָהֲעׁשִ ִקְלְקלּו  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ְוַעל־ ירּוָתם.  ֲעׁשִ לּו  ִקּבְ ה  ַהּזֶ ירּות  ָהֲעׁשִ סֶֹלת  ּוִמּפְ

ל  ּכָ ם  ָ ִמּשׁ י  ּכִ ַעס,  ּכַ ַעל־ְיֵדי  לֹו  ְלַקּבְ ְיכֹוִלים  ן  ּכֵ

עֹוֵמד  ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רֹוִאין ּבְ מֹו ׁשֶ ירּוָתם. ְוהּוא ּכְ ֲעׁשִ

מֹו־ ירּותֹו, ּכְ ּנּו ָממֹונֹו ַוֲעׁשִ ְזָלן ַעל ֲחֵברֹו ְוגֹוֵזל ִמּמֶ ּגַ

ֲעָסם ֵהם  ַעל־ְיֵדי ּכַ "ל, ׁשֶ ִחיָנה ַהּנַ ׁש הּוא ּבְ ֵכן ַמּמָ

ַעל־ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ְוטֹוְרִפים  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ

"ל.  ְוַכּנַ ַעס  ּכַ ֶהם  ּבָ ְוִהְכִניסּו  ֶהם  ּבָ רּו  ִהְתּגָ ׁשֶ ְיֵדי 

ָהעֹוְבֵדי  ל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ן  ְוַעל־ּכֵ

הּוא  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ירּות  ֲעׁשִ ֵאינֹו  ִעים  ְוָהְרׁשָ ּכֹוָכִבים 

ָיָמיו  "ָכל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוַמְכאֹובֹות,  ַעס  ּכַ ָמֵלא 

"ְוָכַעס  ּוְכִתיב,  כג(  ב,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ָוַכַעס"  ַמְכֹאִבים 

מּור ִלְבָעָליו  ר ׁשָ י הּוא "עֹשֶׁ ה ְוָחְליֹו ָוָקֶצף". ּכִ ַהְרּבֵ

ְקָרא  ּנִ ַעס ׁשֶ ִחיַנת ּכַ הּוא ּבְ ְלָרָעתֹו" )קֶֹהֶלת ה, יב(, ׁשֶ

ירּוָתם  ם ֲעׁשִ ְתַקּיֵ י לֹא ּתִ ְצַלח ּכִ ָרָעה. ְוִהיא לֹא ּתִ

ְלָמָרא  ירּות  ָהֲעׁשִ ֻיְחָזר  סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  י  ּכִ ָיָדם,  ּבְ

תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרׁשֹו,  ָ ִמּשׁ ּלֹו  ׁשֶ ר  ָהעֹשֶׁ ׁשֶ ְלִמי  א  ַקּמָ

ִיְהֶיה  ה'  ִלְפֵני  ִבים  ַלּיֹשְׁ י  ּכִ ֵיָחֵסן  ְולֹא  ֵיָאֵצר  "לֹא 

ת  ֹחשֶׁ ַחת ַהּנְ ְעָיהּו כג, יח(. ּוְכִתיב, "ּתַ ַסְחָרּה" ְוכּו' )ְיׁשַ

ר  ה עֹשֶׁ ְוֶזהּו, "עֹוׂשֶ יז(.  ְעָיהּו ס,  )ְיׁשַ ְוכּו'  ָזָהב"  ָאִביא 

ֲחִצי ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו" ְוכּו' )ִיְרְמָיהּו יז, יא(:  ט ּבַ ּפָ ִמׁשְ ְולֹא ּבְ

ים ג. ּפּוִרים ו, אֹות א. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ֶאכֹול־ ֶלֽ ֲאֶׁשר־ָיֶפ֣ה  ֣טֹוב  ִני  ָא֗ יִתי  ֲאֶׁשר־ָרִא֣ ה  ִהֵּנ֞ }יז{ 

ַחת־ ל ַּתֽ ה ְּבָכל־ֲעָמ֣לֹו | ֶׁשַּיֲֽעֹמ֣ ֹות ְוִלְר֨אֹות טֹוָב֜ ִלְׁשְּת֠ ְו֠
ִּכי־ ים  ֱאֹלִה֖ ָהֽ ֲאֶׁשר־ָנַֽתן־֥לֹו  ְיֵמי־ַחָּי֛ו  ִמְסַּפ֧ר  ֶמׁש  ַהֶּׁש֗

֥הּוא ֶחְלֽקֹו:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִמן  ּתֹון  ְוִיׁשְ ֵייְכלּון  ּדְ ָהֵדין,  ָעְלָמא  ּבְ ְלֶמֱעַבד  ְלהֹון  יר  ּפִ ּוְדׁשַ א  ֱאָנׁשָ ִלְבֵני  הּוא  ָטָבא  ֲאָנא,  ֲחֵזית  ּדַ ְוָהא 

י ִנְכָסא, ִמן  ְתָגֵמי אֹוָרְיָתא ּוְלֵמיַחן ֲעִנּיֵ ר ּית ּפִ ָאִניָסא ַוֲחטֹוף, ּוְלִמּטַ ָטא ְיָדא ּבְ ָלא ְלאֹוׁשָ ִדיל ּדְ טּוְרֵחיהֹון ּבְ

יַהב  ְגַבר ִדּ א, ִמְנַין יֹוֵמי ַחּיֹוִהי ּדִ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ְטַרחּו ּבְ ָכל טּוְרֵחיהֹון ּדִ ְגַלל ְדִיְחזּון ָטְבָתא ּבְ ּבִ

יּה: ר ִמּנֵ ֵליּה, ֲארּום הּוא חּוָלֵקיּה ְוֵלית ָאָחָרן ּבָ ֵליּה ְיָי ְבַמּזָ

"י - - ַרׁשִ

ַמח  ן לֹו ִיׂשְ ּתָ ֵחֶלק ַהּנִ א ּבַ ץ הֹון ַרב, ֶאּלָ ִהיא ֶלַקח טֹוב. ְוַאל ְיַקּבֵ ּתֹוָרה, ׁשֶ ּתֹות ְוִלְראֹות טֹוָבה. ַלֲעסֹק ּבַ ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ

י הּוא ֶחְלקֹו: ּכִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִביַעת  ר ׂשְ ּתֹות ְוִלְראֹות טֹוָבה. ְוִעּקַ ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ

יק  "ַצּדִ ִחיַנת:  ּבְ ֶפׁש.  ַהּנֶ ִביַעת  ׂשְ ַהְינּו  ּדְ ָהָאָדם, 

ִחיָנה  ּבְ ַרק  יג, כה(, הּוא  ֵלי  )ִמׁשְ ַנְפׁשֹו"  ְלׂשַֹבע  ֹאֵכל 

י ַעל־ְיֵדי ַמה  "ל, ּכִ ּטּול ַהּנַ ִחיַנת ַהּבִ ַהְינּו ּבְ "ל, ּדְ ַהּנַ



קלד

ת ֶרק הְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָראּוי  ה ּוְבָטֳהָרה ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהָאָדם אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה  ֶ ּשׁ

יצֹוצֹות  ַנְפׁשֹו ַעל־ְיֵדי ַהּנִ ף ֶהָאָרה ּבְ ַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְתַוּסֵ

ַנְפׁשֹו.  עֹוִלים ְוִנְכָלִלים ּבְ ֲאָכל ׁשֶ ל ַהּמַ ָפׁשֹות ׁשֶ ְוַהּנְ

ל ַנְפׁשֹו ַעל־ְיֵדי  ַקּבֵ ּמְ ַוֲאַזי ַעל־ְיֵדי ּתֹוֶסֶפת ֶהָאָרה ׁשֶ

ֵרר ְוִנְתרֹוֵמם ַעל־ ְתּבָ ּנִ אֹוֵכל ׁשֶ ָבר ׁשֶ ל ַהּדָ ַהּטֹוב ׁשֶ

"ל. ַוֲאַזי ַעל־ְיֵדי ֶזה ֵמִאיר  ּנַ ָרָכה ִראׁשֹוָנה ּכַ ְיֵדי ַהּבְ

"ל  ַהּנַ ּטּול  ּבִ ִלְבִחיַנת  ָלבֹוא  ְוזֹוֶכה  יֹוֵתר  ּבְ ַנְפׁשֹו 

ִביַעת ִאיׁש  ר ׂשְ "ל. ְוֶזה ִעּקַ ּנַ ְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּכַ ּבִ

ַנְפׁשֹו',  ְלׂשַֹבע  ֹאֵכל  יק  'ַצּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ

ל  ימּו ׁשֶ ִריָחה ְוָהְרׁשִ ִחיַנת ַהּזְ ֶפׁש ֶזה ּבְ ִביַעת ַהּנֶ ׂשְ

ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ "ְוִהׂשְ ְבִחיַנת:  ּבִ "ל  ַהּנַ ּטּול  ַהּבִ

ּטּול ִהיא  ל ַהּבִ ִריָחה ׁשֶ י ַהּזְ ְעָיהּו נח, יא(, ּכִ ָך" )ְיׁשַ ַנְפׁשֶ

ִדְבֵרי  ל ֶזה ּבְ ְחָצחֹות. ְוַכּמּוָבן ּכָ ִחיַנת אֹורֹות ַהּצַ ּבְ

ִחיַנת:  ם. ְוֶזה ּבְ ן ׁשָ ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ַעּיֵ נּו ַז"ל ּבִ ַרּבֵ

מֹות כד, יא(,  ּתּו" )ׁשְ ׁשְ ֱחזּו ֶאת ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאְכלּו ַוּיִ "ַוּיֶ

ה'  נַֹעם  ּבְ ַלֲחזֹות  זֹוִכין  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ִחיַנת: "ֶלֱאכֹל ֶלֶחם  ָראּוי. ְוֶזה ּבְ ּזֹוֶכה ֶלֱאכֹל ּכָ ִמי ׁשֶ

ם יח, יב(. ְוָאְמרּו  ה ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים" )ׁשָ ִעם ֹחֵתן ֹמשֶׁ

ְלִמיֵדי  ּתַ ׁשֶ ה  ֻעּדָ ִמּסְ ֱהֶנה  ַהּנֶ ל  "ּכָ ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו 

ִכיָנה"  ְ ַהּשׁ יו  ִמּזִ ֶנֱהֶנה  ִאּלּו  ּכְ ּה  ּבָ ין  ְמֻסּבִ ֲחָכִמים 

יִקים  ּדִ ּצַ ׁשֶ א  ַהּבָ עֹוָלם  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ סד.(,  ָרכֹות  )ּבְ

יו  ִמּזִ ְוֶנֱהִנים  יֶהם  ָראׁשֵ ּבְ ְוַעְטרֹוֵתיֶהם  ִבים  יֹוׁשְ

ה זֹוִכין  ָ ְקֻדּשׁ י ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלה ּבִ ם יז.(, ּכִ ִכיָנה )ׁשָ ְ ַהּשׁ

ֲענּוג עֹוָלם  ִחיַנת ּתַ הּוא ּבְ "ל ׁשֶ ּטּול ַהּנַ ִלְבִחיַנת ּבִ

ִחיַנת  ּבְ ַנְפׁשֹו,  ְלׂשַֹבע  ֹאֵכל  יק  ַצּדִ ְבִחיַנת  ּבִ א  ַהּבָ

ָמקֹום  "ל. ְוַכּמּוָבא ּבְ ּנַ ָך ּכַ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ְוִהׁשְ

ַעת  ׁשְ ּבִ ּזֹוִכין  ׁשֶ ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַאֵחר. 

ְנָיָנא ִסיָמן  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ָמקֹום ַאֵחר,  ּבְ נּו ַז"ל  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ֲאִכיָלה 

ל  זֹון ּוְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ ִחיַנת  ּבְ ז(. ְוֶזה 

ַרְך  ָבְרִכין ַלה' ִיְתּבָ ּמְ ַעל־ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ַאַחר ָהֲאִכיָלה. ׁשֶ

ְך  טּובֹו, ַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשָ ן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּבְ ּזָ ַעל ׁשֶ

ְך ַעל־ְיֵדי  ִביָעה ִנְמׁשָ ְ ר ַהּשׁ י ִעּקַ ִביָעה, ּכִ ְ ר ַהּשׁ ִעּקַ

ְך  ַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשָ זֹון ּוְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

ֶפׁש  ַהּנֶ ִביַעת  ׂשְ ַהְינּו  ּמּוָבא,  ּכַ ִביָעה  ּוׂשְ ָרָכה  ּבְ

יַע  ּבִ ְוִהׁשְ ִחיַנת  ּבְ "ל,  ּנַ ּכַ ּטּול  ַהּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ת ַהּטֹוב  ְרּכַ ִחיַנת ּבִ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ָך ּכַ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  זֹון,  ַהּמָ ת  ִבְרּכַ ּבְ ָבְרִכין  ּמְ ׁשֶ ִטיב  ְוַהּמֵ

ִטיב  ְוַהּמֵ ַהּטֹוב  ּלֹו  ּכֻ ִיְהֶיה  ָאז  ׁשֶ א  ַהּבָ עֹוָלם 

ַאַחר  ׁשֶ ַאֲחרֹוָנה  ָרָכה  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִנְמָצא,  "ל.  ּנַ ּכַ

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ יו  ִמּזִ ֵלָהנֹות  זֹוִכין  ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ָהֲאִכיָלה, 

ִחיַנת עֹוָלם  ִטיב, ּבְ ּלֹו ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ִחיַנת ּכֻ ִהיא ּבְ ׁשֶ

ּתּו  ׁשְ ַוּיִ ַוּיֹאְכלּו  ָהֱאלִֹקים  ֶאת  ֱחזּו  ַוּיֶ ִחיַנת  ּבְ א,  ַהּבָ

ִאם  י  "ּכִ ָאָדם"  ּבָ טֹוב  "ֵאין  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ

ֹמַח" "ְוִלְראֹות טֹוב" )קֶֹהֶלת ב,  ּתֹות ְוִלׂשְ ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ

ּטּול ֶאל  ּזֹוִכין ִלְבִחיַנת ַהּבִ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ כד. ח, טו. ה, יז(, ּדְ

ְבִחיַנת:  ה, ּבִ ִתּיָ ְכִלית ַהּטֹוב ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלה ּוׁשְ ַהּתַ

זֹוִכין  ְוָאז  ים לד, ט(,  ִהּלִ )ּתְ י טֹוב ה'"  ּכִ ּוְראּו  "ַטֲעמּו 

"ל.  ּנַ ַלת ַהּתֹוָרה ּכַ ִלי ְלַקּבָ ִהיא ּכְ "ל. ׁשֶ ּנַ ְמָחה ּכַ ְלׂשִ

ֹמַח ְוִלְראֹות טֹוב  ּתֹות ְוִלׂשְ ִחיַנת ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ְוֶזה ּבְ

ת ָהֵריַח ג, אֹות ב. ְרּכַ ים ב. ּבִ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ּנַ ּכַ

ים  ֶׁשר ּוְנָכִס֜ ם ֲאֶׁש֣ר ָנַֽתן־֣לֹו ָהֱאֹלִהים֩ ֹע֨ ָאָד֡ ל־ָהֽ }יח{ ַּג֣ם ָּכֽ

ַח  ְוִלְׂשֹמ֖ ֶאת־ֶחְל֔קֹו  ְוָלֵׂש֣את  ִמֶּמּ֙נּו֙  ל  ֱאֹכ֤ ֶלֽ ְוִהְׁשִלי֨טֹו 
יא: ים ִהֽ ת ֱאֹלִה֖ ה ַמַּת֥ ֲעָמ֑לֹו זֹ֕ ַּבֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א  יּה ְצַדְקּתָ ָעְלָמא ָהֵדין ּוְלֶמֱעַבד ִמּנֵ יּה ּבְ ְלֵטיּה ְלֵמיַכל ִמּנֵ יַהב ֵליּה ְיָי עֹוֶתר ְוִנְכִסין ְוַאׁשְ ל ֱאָנׁש ּדִ אּוף ּכָ

ִאְתְיֵהיַבת ֵליּה  ָנא ּדְ א, ַהא ָדא ַמּתְ יַקּיָ טּוְרֵחיּה ִעם ַצּדִ ָאֵתי, ּוְלִמְבַדח ּבְ ִלים ְלָעְלָמא ּדְ ָלא ֲאַגר ׁשְ ּוְלַקּבָ

ֵליּה ִמן ֳקָדם ְיָי ִהיא: ַמּזָ ּבְ
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"י - - ַרׁשִ

ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ יו,  ַחּיָ ּבְ ְצוֹות  ּוַבּמִ ּתֹוָרה  ּבַ הּו ַלֲעסֹק  ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ מֹותֹו.  ּבְ את ֶאת ֶחְלקֹו.  ְוָלׂשֵ יו:  ַחּיָ ּבְ ּנּו.  ִליטֹו ֶלֱאֹכל ִמּמֶ ְוִהׁשְ

ָכר: ׂשָ

ים  ֱאֹלִה֛ ָהֽ י  ִּכ֧ ַחָּי֑יו  ֶאת־ְיֵמ֣י  ר  ִיְזֹּכ֖ ה  ַהְרֵּב֔ א  ֹ֣ ל ִּכ֚י  }יט{ 

ת ִלּֽבֹו: ַמֲעֶנ֖ה ְּבִׂשְמַח֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

הֹון  הֹון ֲעִתיִדין ְלִמְהֵוי ָטִבין ְוַכָמה ִמּנְ ָמה ִמּנְ יְדַכר ָית יֹוֵמי ַחּיֹוִהי ּכַ יִאין ָחֵיי ֱאָנׁש ּדִ ֲארּום ָלא יֹוִמין ַסּגִ

ה יֹוִמין  ּמָ ּכַ ַזר ֲעלֹוִהי  ְיָי ִאְתּגְ א, ֲארּום ִמן ֳקָדם  ָלא ִאְתְמַסרּו ִלְבֵני ֱאָנׁשָ ין, ְמטּול ּדְ יׁשִ ּבִ ֲעִתיִדין ְלִמְהֵוי 

יּה: ֶחְדַות ִלּבֵ י ּבְ ה יֹוִמין ִיְחֵדּ ַגף ְוַכּמָ ִיְסּתַ

"י - - ַרׁשִ

ה ִיְטַרח ֶלֱאסֹוף הֹון,  ה, ְוָלּמָ י ְמַעט ֵהם ְולֹא ַהְרּבֵ יו. ּכִ ה: ִיְזּכֹר ֶאת ְיֵמי ַחּיָ עֹוָלם ַהּזֶ ֵאין אֹוֶרְך ָיִמים ּבָ ֶ ה. ּשׁ י לֹא ַהְרּבֵ ּכִ

רּוְך־הּוא ֵעדּות ְקבּוָעה ְלֶזה ְלעֹוָלם:  דֹוׁש־ּבָ י ָהֱאלִֹהים ַמֲעֶנה ְוגֹו'. ַהּקָ יו: ּכִ ַחּיָ א, ּבְ ָדָבר ָהעֹוֵמד לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ִיְטַרח ּבְ

ָרֵאל ַלֲעלֹות  ִהְדִריְך ֶאת ִיׂשְ ה ה(, ֶזה ֶאְלָקָנה ׁשֶ ִמְדַרׁש )קֶֹהֶלת ַרּבָ יו. ְוָרִאיִתי ּבְ ַחּיָ ֵמַח ַלֲעׂשֹות טֹוב ּבְ ּשָׂ ְמַחת ִלּבֹו. ׁשֶ ׂשִ ּבְ

יָלם,  ָבר ּוְלַהְרּגִ ֵדי ְלַפְרֵסם ַהּדָ ָנה ָהַאֶחֶרת, ּכְ ָנה זֹו לֹא ָהָיה ַמֲעֶלה אֹוָתן ְלׁשָ ׁשָ ֲעֶלה אֹוָתן ּבְ ּמַ ְרָגִלים, ּוְבֶדֶרְך ׁשֶ ילֹה ּבָ ְלׁשִ

ְקָרא הּוא,  ה סֹוף ַהּמִ ְדָרׁש ַהּזֶ ַהּמִ מּוֵאל־א א, ג(. ְואֹוֵמר ֲאִני, ׁשֶ תּוב "ְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירֹו" ְוגֹו' )ׁשְ ְלִפיָכְך ִיֲחסֹו ַהּכָ

ָהִאיׁש  "ְוָעָלה  ָעָליו  ְוֵהִעיד  תּוִבים  ּכְ ּבַ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ לֹו  ַבע  ּקָ ׁשֶ ֶאְלָקָנה  ֶזה  ִלּבֹו"  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ַמֲעֶנה  ָהֱאלִֹהים  י  "ּכִ

ים"  ת ָהֲאָנׁשִ לֹשֶׁ ִפי ׁשְ י ֵאין ַמֲעֶנה ּבְ מֹו "ּכִ ָבר, ּכְ ם ּדָ ַת"ח ָקטֹן, ְלָכְך ֲאִני ְמָפְרׁשֹו ׁשֵ ם(: ַמֲעֶנה. ִנּקּוד ּפָ ַההּוא ֵמִעירֹו" )ׁשָ

ֶרֶגל: ֵמַח ּבָ ָהָיה ׂשָ ְמַחת ִלּבֹו. ׁשֶ ׂשִ )ִאּיֹוב לב, ה(: ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

תּוִבים  ּכְ יו. ְמבָֹאר ּבַ ה ִיְזּכֹר ֶאת ְיֵמי ַחּיָ לֹא ַהְרּבֵ

עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ְוִקּיּום  ַחּיּות  ִקּצּור  ֵמִעְנָין  ה  ַהְרּבֵ

ְוכּו'  יו"  ַחּיָ ְיֵמי  ֶאת  ִיְזּכֹר  ה  ַהְרּבֵ "לֹא  י  ּכִ ה  ַהּזֶ

ְוַאף־ַעל־ ד(  קמב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  עֹוֵבר"  ֵצל  ּכְ "ָיָמיו 

ִנְדֶמה  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ְטנּות  ּקַ ֵמֲחַמת  י־ֵכן  ּפִ

ְזַמן ָארְֹך ְמאֹוד, ְורֹוֶצה  ל  ִאּלּו הּוא עֹוָלם ׁשֶ ּכְ לֹו 

ֲאָותֹו,  ּתַ ּבֹו  ּוְלַמְלאֹות  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ יָרתֹו  ּדִ ִלְקּבַֹע 

ִנְמָצא  ּלֹו,  ׁשֶ ֲהִמּיּות  ַהּבַ ַאֲהַבת  ּבְ ָיָמיו  ל  ּכָ ְוָטרּוד 

ֶאְצלֹו  ִנְתָאֵרְך  ְוָטעּותֹו  ְעּתֹו  ּדַ טּות  ׁשְ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ׁש לֹו עֹוד ְזַמן ָארְֹך ִלְחיֹות  ּיֵ ִאּלּו ָידּוַע לֹו ׁשֶ ַמן, ּכְ ַהּזְ

ּדֹוֶחה  ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ַעד  יֹום,  ֶאל  ִמּיֹום  ַעְצמֹו  ֶאת 

ַחס  יד(  ה,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ֲעָמלֹו"  ּבַ א  ִיּשָׂ לֹא  "ְמאּוָמה 

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָיִמים  ִקּצּור  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ

ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֵאינֹו  י  ָהֲאִמּתִ ַעת  ּדַ ּבַ בּוק  ּדָ ׁשֶ ִמי  ֲאָבל 

ַמן  ַהּזְ ִמּיּות  ׁשְ ּגַ י  ּכִ יֹוֵדַע  י  ּכִ ַמן,  ַהּזְ ֵהְבֵלי  ַעל  ָלל  ּכְ

ָעְלָמא  ּבְ ַרק  ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ּבֵ ְמּדַ ְוהּוא  ְמאֹוד  ָקָצר 

ּזֹוֶכה  ּלֹו ָארְֹך, ַעד ׁשֶ ּכֻ ֱאֶמת יֹום ׁשֶ הּוא ּבֶ ָאֵתי, ׁשֶ ְדּ

ָאֵתי  ְדּ ָעְלָמא  ל  ׁשֶ ָהְרָמִזים  ם  ּגַ ְלָהִבין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ּיֹוָתיו  ֲעׂשִ ל  ּכָ ְוָאז  ָהעֹוָלם,  ִעְסֵקי  ָכל  ּבְ ין  ׁשִ ֻלּבָ ַהּמְ

ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמְחׁשָ ְוָכל  ַוֲעָסָקיו  ּוְמַלאְכתֹו 

ִחיַנת  ן ּבְ ם־ּכֵ ה ֵהם ּגַ ּלֹו ֲאִפּלּו ֵמִעְנָיֵני ָהעֹוָלם ַהּזֶ ׁשֶ

קּות  ּפְ ִהְסּתַ לֹו  ֵיׁש  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ָאֵתי,  ְדּ ָעְלָמא 

לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ר  ְוִעּקַ ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִעְסֵקי  ִעְנָיֵני  ּבְ

ּלּות  ֶהם ֵיׁש ִהְתּגַ ּבָ ה ַוֲעבֹוַדת ה', ׁשֶ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּבַ

ָאֵתי,  ְדּ ל ָעְלָמא  ת ָהאֹור ׁשֶ ַ ִחיַנת ְקֻדּשׁ יֹוֵתר ִמּבְ ּבְ

ל  ַמן ׁשֶ ִמּיּות ַהּזְ ׁשְ ִחיַנת ּגַ ל ּבְ ּטֵ ֶזה ִנְתּבַ ֵאֶצל ָאָדם ּכָ

ה,  ַדּמֶ ְבִחיַנת ַהּמְ הּוא ַרק ּבִ ה ֵמֲחַמת ׁשֶ ָהעֹוָלם ַהּזֶ
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ַעת הּוא ָקָצר ְוָקָטן ְמאֹוד, ְוָכל  ְפִניִמּיּות ַהּדַ ֲאָבל ּבִ

ׁש )ּוְכָבר ָידּוַע ַמֲאָמר  ינּו ֶהֶבל ְלָפֶניָך ֶהֶבל ַמּמָ ְיֵמי ַחּיֵ

ן ֶהָעָבר ַאִין ְוֶהָעִתיד ֲעַדִין ְוכּו'(,  ם־ּכֵ יטּות ּגַ ְפׁשִ ֶהָחָכם ּבִ

ָהעֹוָלם  ִריַאת  ּבְ ִמּיֹום  ָעַבר  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ הּוא  ְוֵהיָכן 

ַעְמקּות  ל  ּכָ ִעם  ּבֹו  ָעְברּו  ׁשֶ ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ִעם 

ְוַתְחּבּולֹוֵתיֶהם  יֶהם  ּוַמֲעׂשֵ ְוִדּבּוָרם  בֹוָתם  ַמְחׁשְ

ְוָקא  ּדַ הּוא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ְוטֹוִבים ְמאֹוד,  ים  ֲאֻרּכִ ים  ַחּיִ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ ַחי 

ָאֵתי  ְדּ ָעְלָמא  ּבְ ַרק  ְבּתֹו  ַמְחׁשַ ק  ּבֵ ּדַ ּמְ ׁשֶ ֵמַאַחר 

ִעְנָיֵני  ּבְ ַוֲאִפּלּו  טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ ָארְֹך  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ יֹום  הּוא  ׁשֶ

ָכל ֵעת ָהְרָמִזים  ל ּוֵמִבין ּבְ ּכֵ ה הּוא ִמְסּתַ ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ַרְך ֵאיְך ְלִהְתָקֵרב  ם ִיְתּבָ ֵ ז לֹו ַהּשׁ ַרּמֵ ּמְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

ים טֹוִבים  ַחּיִ ַחי  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה הּוא  ָיָדם,  ַעל  ֵאָליו 

דֹוִלים ּוְרָחִבים  יו ּגְ ָכל ֵעת ִויֵמי ַחּיָ ים ּבְ ים ֲחָדׁשִ ַחּיִ

ֶהם:  נּוז ּבָ יג ַהּטֹוב ַהּגָ ּשִׂ ּמַ ים ְמאֹוד, ֵמַאַחר ׁשֶ ַוֲאֻרּכִ

ָראֹות ַלָחְכָמה. נד, ו. ְרּפְ ּפַ

ָהֱאלִֹקים  י  ּכִ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ֶאת  ִיְזּכֹר  ה  ַהְרּבֵ לֹא  י  ּכִ

ִיְזּכֹר  ה  ַהְרּבֵ לֹא  י  "ּכִ ְוֶזה  ִלּבֹו.  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ַמֲעֶנה 

ִלּבֹו",  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ַמֲעֶנה  ָהֱאלִֹקים  י  ּכִ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ֶאת 

ְמַחת  ׂשִ ַעל  ֵמִעיד  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ "י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש 

ֶזה  ְוִנְסָמְך  ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ טֹוב  ַלֲעׂשֹות  ֵמַח  ּשָ ׁשֶ ִלּבֹו 

ְיֵמי  ֶאת  ִיְזּכֹר  ה  ַהְרּבֵ לֹא  י  "ּכִ סּוק  ַהּפָ ְלַהְתָחַלת 

ק ּוַמְזִהיר ֶאת ָהָאָדם  סּוק ְמַחּזֵ ַהּפָ יו". ִנְמָצא ׁשֶ ַחּיָ

יו,  ל ְיֵמי ַחּיָ ְמָחה ּכָ ִ ׂשּ ק ּבַ ֵהר ְמֹאד ְלִהְתַחּזֵ ּזָ ּיִ ְמֹאד ׁשֶ

יו ֻמָעִטים ּופֹוְרִחים ְמֹאד ְמֹאד  ֵמי ַחּיָ ּיְ י ֵמַאַחר ׁשֶ ּכִ

ְך  ה', ְוֵכן ִמּקֶֹדם ְוַאַחר־ּכָ י לֹא ַהְרּבֵ תּוב 'ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ן ָאַמר  ר ֵמֶהֶבל ָהעֹוָלם, ַעל־ּכֵ ה קֶֹהֶלת ְלַדּבֵ ַמְרּבֶ

ִיְזּכֹר  ן  ָמיו ֻמָעִטים ְמֹאד, ַעל־ּכֵ ּיָ ׁשֶ ה,  י לֹא ַהְרּבֵ ּכִ

ְהֶיה ָלֶהם  ּיִ ְזּכֹר ְלַהֲחיֹוָתם ׁשֶ ּיִ יו, ַהְינּו ׁשֶ ֶאת ְיֵמי ַחּיָ

ם  ׁשֵ ְהיּו ְראּוִיים ִלְקרֹוָתם ּבְ ּיִ י ְוִקּיּום ׁשֶ ִחּיּות ֲאִמּתִ

ל  ִהיא ּכָ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ְמָחה ּדִ יו. ְוֶזה ַעל־ְיֵדי ׂשִ ְיֵמי ַחּיָ

ְמַחת  ׂשִ ּבְ י ָהֱאלִֹקים ַמֲעֶנה  ְוֶזהּו "ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ַהִחּיּות 

ֵמַח  ּשָ ְמַחת ִלּבֹו ׁשֶ ַרְך ֵמִעיד ַעל ׂשִ ה' ִיְתּבָ ִלּבֹו" ׁשֶ

ְעּתֹו  ּדַ ב  ֵ ְמַיּשׁ ָהָיה  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַהּטֹוב,  ַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו  ּבְ

י  ֵאין ׁשּום ִחּיּות ֲאִמּתִ ֶזה ָהעֹוָלם ְוָיַדע ָהֱאֶמת ׁשֶ ּבְ

ְוַעל־ ְוכּו'  ינּו  ַחּיֵ ֵהם  י  ּכִ ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ִאם  י  ּכִ

ְכִלית  ל ּתַ ְוֶזה ּכָ ֵמַח ַלֲעׂשֹות טֹוב,  ן ָהָיה ִלּבֹו ׂשָ ּכֵ

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  יו ְוַכּנַ ל ְיֵמי ַחּיָ ל ּכָ י ׁשֶ ְוִקּיּום ֲאִמּתִ

ת הֹוָדָאה ה, אֹות סו. ְרּכַ ים ב. ּבִ אֹוַרח ַחּיִ
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 ֶּפֶרק ו 

יא ַעל־ ה ִה֖ יִתי ַּתַ֣חת ַהָּׁשֶ֑מׁש ְוַרָּב֥ ר ָרִא֖ ה ֲאֶׁש֥ }א{ ֵיׁ֣ש ָרָע֔

ם: ָאָדֽ ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א: ֵני ֱאָנׁשָ ָתא ִהיא ַעל ּבְ א, ְוַרּבְ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ֲחֵזית ּבְ ָתא ּדַ ׁשְ ִאית ּבִ

"י - - ַרׁשִ

ֵני ָאָדם ִהיא נֹוֶהֶגת: ה ּבְ ַהְרּבֵ ה ִהיא ַעל ָהָאָדם. ּבְ ְוַרּבָ

ים ְוָכ֜בֹוד  ֶׁשר֩ ּוְנָכִס֨ ים ֹע֩ ֱאֹלִה֡ יׁש ֲאֶׁש֣ר ִיֶּתן־֣לֹו ָהֽ }ב{ ִא֣

א־ַיְׁשִליֶטּ֤נּו  ֹֽ ה ְול ל ֲאֶׁשר־ִיְתַאֶּו֗ ר ְלַנְפׁ֣שֹו | ִמֹּכ֣ ּנּו ָחֵס֥ ֵאיֶנ֨ ְוֽ
אְכֶלּ֑נּו ֶז֥ה ֶהֶ֛בל  ֹֽ י י יׁש ָנְכִר֖ י ִא֥ ּנּו ִּכ֛ ל ִמֶּמ֔ ֱאֹכ֣ ֱאֹלִהים֙ ֶלֽ ָהֽ

ע ֽהּוא: י ָר֖ ֳחִל֥ ָוֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְלֵטיּה ְיָי ַעל  ל ְדִיְתְרֵעי, ְוָלא ַאׁשְ יּה ִמּכָ ֵליּה עֹוֶתר ְוִנְכִסין ִויָקר ְוָלְיתֹוִהי ְמַחַסר ְלַנְפׁשֵ ַמּזָ יַהב ֵליּה ְיָי ּבְ ַבר ִדּ ּגְ

ֵתיּה  ָלא ְוַלד, ְוָלא ָחס ַעל ָקִריֵביּה ְלַאְחָסנּוֵתיּה ֵליּה, ֲארּום ִאְנּתְ יּה, ֱאָלֵהין ְימּות ּבְ עּוְתֵריּה ְלִמְטַעם ִמּנֵ

ַעם ָטב,  יּה ִמּדָ ָלא ֲעַבד ִמּנֵ ַרמּו ֵליּה חֹובֹוִהי ּדְ ין ּגְ ל ּדֵ יּה, ּכָ יּה ְוֵיְכִליּנֵ א ִלְגַבר ִחילֹוַני ְוַיְחְסִניּנֵ ֶהא ִמְתַנְסּבָ ּתְ

א: ְוִאְתֲהֵפיְך עּוְתֵריה ְלִמְהֵוי ֵליּה ַלֲהְבלּו ּוְלַמְרָעא ִביׁשָ

"י - - ַרׁשִ

ֶחְלקֹו ִלְמצֹוא קֹוַרת רּוַח  ֵמַח ּבְ ֵהא ׂשָ ּיְ ּנּו. ׁשֶ ִליֶטּנּו ָהֱאלִֹהים ֶלֱאֹכל ִמּמֶ ָמעֹו: ְולֹא ַיׁשְ ַמׁשְ ׁשּוטֹו ּכְ ר ּוְנָכִסים. ְלִפי ּפְ עֹשֶׁ

ִליֶטּנּו ַלֲעׂשֹות  ע" )ֲחַבּקּוק ב, ה(. ְוַגם לֹא ַיׁשְ ּבָ ֶות ְולֹא ִיׂשְ ֱאַמר "ְוהּוא ַכּמָ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ י ׁשֹוֵאף ַלֲעסֹק ּוְלַהְרּבֹות הֹון, ּכְ רֹו, ּכִ ָעׁשְ ּבְ

ה ו(  ָדה )קֶֹהֶלת ַרּבָ ּנּו. ּוִמְדָרׁש ַאּגָ ה ּבֹו ְצָדָקה ְוֵיָהֶנה ִמּמֶ ֲעׂשֶ ה ַלָעִתיד. ְוִאיׁש ָנְכִרי ִיּטֹול אֹותֹו ָממֹון ַוּיַ ְצָדָקה, ֶלֱאכֹול ֵהיֶמּנָ

ְך ֵאין ֲהָנָאה  ָמָרא, ּוִמּתֹוְך ּכָ ּלֹא ָזָכה ַלּגְ ִליֶטּנּו. ׁשֶ ָדה: ְולֹא ַיׁשְ ָנה ְוַאּגָ ר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד. ִמְקָרא ִמׁשְ ִדְבֵרי ּתֹוָרה: עֹשֶׁ ּבְ

ָמָרא: ַעל ַהּגְ י ִאיׁש ָנְכִרי יֹאְכֶלּנּו. ֶזה ּבָ ַבר הֹוָרָאה: ּכִ ׁשּום ּדְ ּנּו ּבְ ִמּמֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ר ּוְנָכִסים ְוגֹו'.  ן לֹו ָהֱאלִֹקים עֹשֶׁ ר ִיּתֵ ִאיׁש ֲאׁשֶ

ל  ְלַקּבֵ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּכְ ָרָכה  ַהּבְ ר  ִעּקַ

ֵמַח  ׂשָ ְוהּוא  טֹוב  ָרצֹון  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ֵמה'  ְרָנָסה  ַהּפַ

ְוַהּכֹל  ַהּטֹוב  ְרצֹונֹו  הּוא  ְך  ּכָ ׁשֶ ּוַמֲאִמין  ֶחְלקֹו  ּבְ

ה  ִיְזּכֶ ַהּזֹאת  ְרָנָסה  ַהּפַ ְיָקא ַעל־ְיֵדי  ּדַ י  ּכִ ְלטֹוָבתֹו, 

ִחיַנת "ָמה  ּבְ הּוא  ְפָלג ׁשֶ ל ֶהָאַרת ָהָרצֹון ַהּמֻ ְלַקּבֵ

ים לא, כ(,  ִהּלִ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיָך" ְוכּו' )ּתְ ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ

ֶזה  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ּוַפְרָנָסה,  ירּות  ֲעׁשִ ִנְקָרא  ֶזה  ְוַרק 
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ֶסף ְוָזָהב ְוֵאין  ים ּוְכֵלי ּכֶ ר ּוְנָכִסים ַרּבִ ׁש לֹו עֹשֶׁ ּיֵ ׁשֶ

ַעס  ל ָיָמיו ּכַ א, ּכָ ַרּבָ רֹו, ַאּדְ ָעׁשְ לֹו ׁשּום ַנַחת רּוַח ּבְ

ֲאוֹוָתיו  ּתַ ֵמִרּבּוי  ְוֶקֶצף  ה  ַהְרּבֵ ְוָחְליֹו  ּוַמְכאֹובֹות 

א ְמֹאד  ה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּוְמַקּנֵ הּוא ִנְבָהל ְלהֹון ַהְרּבֵ ׁשֶ

ה ְוכּו',  ּנּו ַהְרּבֵ ְפָלִגים ִמּמֶ דֹוִלים ַהּמֻ ִביִרים ַהּגְ ַהּגְ ּבְ

ָעִסים ּוַמְכאֹוִבים  ָאר ִמיֵני ּכְ ַבד ׁשְ ל ֶזה ִמּלְ צּוי ּכָ ּמָ ּכַ

ִאי  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְוִכְמַעט  יֹום  ָכל  ּבְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוכּו', 

ָלל ּוְכמֹו  ירּות ּכְ אי ֵאין ֶזה ֲעׁשִ ַוּדַ ר ְלָפְרָטם. ּבְ ֶאְפׁשָ

ר  ן לֹו ָהֱאלִֹקים עֹשֶׁ ר ִיּתֵ ָאַמר קֶֹהֶלת, "ִאיׁש ֲאׁשֶ ׁשֶ

ְוכּו'  ִליֶטּנּו ָהֱאלִֹקים ֶלֱאכֹל"  ַיׁשְ ְולֹא  ְוכּו'  ּוְנָכִסים 

ר  "עֹשֶׁ ֶנֱאַמר  ָעָליו  י  ּכִ ְוכּו'.  ָוֳחִלי"  ֶהֶבל  ֶזה  ם  "ּגַ

אי  ַוּדַ ן ּבְ מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו" )קֶֹהֶלת ה, יב(. ְוַעל־ּכֵ ׁשָ

ת  ְרּכַ ּבִ ֹוָרה  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְרָנָסה הּוא  ְוַהּפַ ירּות  ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ

יר ְולֹא  ֲעׁשִ ת ה' ִהיא ּתַ ְרּכַ ִחיַנת "ּבִ ַפְרָנָסתֹו ּבְ ה' ּבְ

ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  הּוא  ׁשֶ כב(  י,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ֶעֶצב"  יֹוִסיף 

ה  ּמַ חֹון ׁשֶ ִבּטָ ְהֶיה ָחָזק ּבְ ּיִ ֶחְלקֹו ְוׁשֶ ֵמַח ּבְ ִלְהיֹות ׂשָ

אי  ַוּדַ יתֹו ּוָבָניו ּבְ ְכָרח לֹו ְלַפְרָנָסתֹו ּוַפְרָנַסת ּבֵ ּמֻ ֶ ּשׁ

ָראּוי לֹו: ִלּקּוֵטי  ִעּתֹו ּוְזַמּנֹו ּכָ ַרְך ּבְ יַע לֹו ה' ִיְתּבָ ּפִ ַיׁשְ

ת ו, אֹות פה. ה ּוְבִציַעת ַהּפַ ים ב. ְנִטיַלת ָיַדִים ִלְסֻעּדָ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ר ּוְנָכִסים ְוגֹו'.  ן לֹו ָהֱאלִֹקים עֹשֶׁ ר ִיּתֵ ִאיׁש ֲאׁשֶ

ִעים  ְוָהְרׁשָ ָהַעּכּו"ם  ל  ׁשֶ ִויִניָקָתם  ָלָתם  ַקּבָ ר  ִעּקַ

ִחיַנת  ִמּבְ ָבָנה,  ַהּלְ ּוְפִגיַמת  ֶחְסרֹון  ִחיַנת  ִמּבְ הּוא 

ן ֵהם ְמֵלִאים ֶחְסרֹונֹות ִויגֹונֹות  ְמֹארֹת ָחֵסר, ַעל־ּכֵ

ֵלי  ע" ְוכּו' )ִמׁשְ ֵבית ָרׁשָ ִחיַנת "ְמֵאַרת ה' ּבְ ִמיד ּבְ ּתָ

י  ֵלי יג, כה(, ּכִ ְחָסר" )ִמׁשְ ִעים ּתֶ ֶטן ְרׁשָ ִחיַנת "ּבֶ ג, ו(, ּבְ

ְטָרא  ִלּפֹות ְוַהּסִ ל ַהּקְ ֶהם ֶנֱאָחִזין ּכָ ּלָ ירּות ׁשֶ ָהֲעׁשִ ּבְ

הּוא ֲעבֹוָדה  ֲאַות ָממֹון ׁשֶ ִחיַנת ּתַ ֵהם ּבְ ָאֳחָרא, ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ ְוכּו',  ָזרֹות  ָהֲעבֹודֹות  ל  ִמּכָ לּוָלה  ּכְ ָזָרה 

ְכָלִבים  ּכִ ְוצֹוֲעִקים  הֹון  ְלַהְרּבֹות  ִמיד  ּתָ ים  ִמְתַאּוִ

י  ּכִ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ֵאינֹו  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ַהב,  ַהב 

"ִאיׁש  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ ה  ַהְרּבֵ ָלֶהם  ָחֵסר 

ִליֶטּנּו  ר ּוְנָכִסים ְולֹא ַיׁשְ ן לֹו ָהֱאלִֹקים עֹשֶׁ ר ִיּתֵ ֲאׁשֶ

ְוכּו'.  ֶחְלקֹו"  ֶאת  את  ְוָלׂשֵ ּנּו  ִמּמֶ ֶלֱאכֹל  ָהֱאלִֹקים 

ְוַכַעס  ִויגֹונֹות  ּוְדָאגֹות  ֶחְסרֹונֹות  ְמֵלִאים  ֵהם  י  ּכִ

ר  ְוִעּקַ "ל:  ּנַ ּכַ ָחֵסר  ְמֹארֹת  ִחיַנת  ּבְ ּוַמְכאֹובֹות 

ים ֲהגּוִנים, ּוְלַהֲחִזיק  ּקּון ָלֶזה הּוא ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ַהּתִ

י ַעל־ְיֵדי  ֱאֶמת, ּכִ לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ָהעֹוְבִדים ֶאת ה' ּבֶ

ק  "ל ְוָאז חֹוֵזר ְלַדּבֵ ּנַ ֲאַות ָממֹון ּכַ ר ּתַ ּבֵ ְצָדָקה ְמׁשַ

מֹון  ל ַהּמָ ה ּוְלַקּבֵ ָ ְקֻדּשׁ ַפע ּדִ ֶ ׁשֶֹרׁש ַהּשׁ ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ֶחְלקֹו ְוִלְבִלי ִלְהיֹות ִנְבָהל  ֵמַח ּבְ ה ִלְהיֹות ׂשָ ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבִ

ֲחָננֹו  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ַרק  יר,  ְלַהֲעׁשִ ְוָאץ  ְלהֹון 

ּכֹה  ְרכֹו ַעד  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ִמיד  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ְוִלְבטַֹח  ה' 

ִלּקּוֵטי  ה:  ֵהּנָ ירּות ַעד  ֲעׁשִ ְרָנָסתֹו אֹו  ּפַ יַע לֹו  ּפִ ְוִהׁשְ

ין ג, אֹות יא. ֲהָלכֹות - ֶאֶבן ָהֵעֶזר. ִקּדּוׁשִ

 | ְוַר֣ב  ה  ְחֶי֜ ִיֽ ַרּ֨בֹות  ְוָׁשִנים֩  ה  ֵמָא֡ יׁש  ִא֣ ִאם־יֹוִל֣יד  }ג{ 

ְוַגם־ ה  ִמן־ַהּטֹוָב֔ א־ִתְׂשַּב֣ע  ֹֽ ל ְוַנְפׁשֹו֙  יו  י־ָׁשָנ֗ ְיֵמֽ ְה֣יּו  ֶׁשִּיֽ
ּנּו ַהָּנֶֽפל: ְרִּתי ֥טֹוב ִמֶּמ֖ ה לֹא־ָהְ֣יָתה ּ֑לֹו ָאַמ֕ ְקבּוָר֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יּה ָלא  נֹוִהי, ְוַנְפׁשֵ יהֹון יֹוֵמי ׁשְ נּוָתא הּוא ּדִ יִאין ֵייֵחי ּוְבׁשּוְלָטנּוָתא ְוַרּבָ ִנין ַסּגִ ִנין, ּוׁשְ ַבר ְמָאה ּבְ ִאין יֹוֵליד ּגְ

ית ְקבּוְרָתא  ָמא ָטָבא, ַאף ּבֵ יּה ׁשְ ְרֵחים ַעל עּוְתֵריה ְוָלא ְקָנא ִמּנֵ ֲהָות ֵליּה ַעל ִדּ ַבַעת ִמן ֵטיבּוָתא ּדַ ְשׂ

ָלא ֲחָזא ָעְלָמא ָהֵדין: ִליָלא ּדְ יּה ׁשָ ָטב ִמּנֵ ֵמיְמִרי, ּדְ ָנא ֵליּה, ֲאַמִרית ֲאָנא ּבְ ָלא ֲהָות ְמזּוּמְ

"י - - ַרׁשִ

י ְלָכל טֹוָבה:  י, ּדַ ּלֹו. "ְוַרב", ְלׁשֹון ּדַ ָניו(. ׁשֶ ָניו. )ְוַרב הֹון ְוָכל טּוב ְיֵמי ׁשָ ְהיּו ְיֵמי ׁשָ ּיִ ִנים: ְוַרב ׁשֶ ִאם יֹוִליד ִאיׁש ֵמָאה. ּבָ

ָידֹו: ְוַגם ְקבּוָרה לֹא ָהְיָתה ּלֹו.  ּבְ ַמה ׁשֶ ֶחְלקֹו ְלִהְתָקֵרר רּוחֹו ּבְ ֵמַח ּבְ ֵאינֹו ׂשָ ע. ֵמאֹוָתּה ַהּטֹוָבה. ׁשֶ ּבַ ְוַנְפׁשֹו לֹא ִתׂשְ



קלט

ת ֶרק וְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ה, ְוָהָיה  ה, ּוָממֹונֹו ַהְרּבֵ ִנים ַהְרּבֵ הֹוִליד ּבָ ֶ ַאְחָאב, ּשׁ ָבִרים ָהֵאּלּו ִנְמְצאּו ּבְ ֱהַרג ּוְכָלִבים אֹוְכִלים אֹותֹו. ְוָכל ַהּדְ ּנֶ ָעִמים ׁשֶ ּפְ

ה: ָ ל ִאּשׁ ֶפל. ׁשֶ ּנּו ַהּנָ ָממֹונֹו, ּוְכָלִבים ֲאָכלּוהּו: טֹוב ִמּמֶ ל ֲאֵחִרים, ְולֹא ָמָצא קֹוַרת רּוַח ּבְ חֹוֵמד ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְוַרב  ִיְחֶיה  ַרּבֹות  ִנים  ְוָשׁ ֵמָאה  ִאיׁש  יֹוִליד  ִאם 

ֵהם  ְוַהְיגֹונֹות  רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ָניו.  ָשׁ ְיֵמי  ְהיּו  ִיּ ֶשׁ

אֹות  ְ ְלִהְתַנׂשּ רֹוֶצה  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ אּות  ַהּגֵ ַעל־ְיֵדי 

ר  עֹשֶׁ ֶדֶרְך  ּבְ ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ְלַמְעָלה  יתֹו  ּבֵ ּוְלַהְנִהיג 

ֶהם ּוְכִאּלּו ִיְחֶיה  ּלָ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ִאּלּו ּכָ ְוָכבֹוד ְוכּו' ּכְ

יֵמי', הּוא  ֱאַמר 'ַוְיִהי ּבִ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ָלֶנַצח. ְוֶזהּו, ּכָ

בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה,  ׂשִ הּוא  ּיֹום',  ּבַ 'ְוָהָיה  ָצָרה, 

ְבִחיַנת ִרּבּוי  אּות ִהיא ּבִ י ַהּגֵ ֲאִריכּות, ּכִ ְדָרׁש ּבַ ּמִ ּבַ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ים ָיָמיו, ּכְ ִאּלּו ַרּבִ עֹוָלם ּכְ ֶאה ּבָ ְתּגָ ּמִ ׁשֶ

ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ָהָאָדם  ת  ֻדּלַ ּגְ יל  ְהּבִ ּמַ ׁשֶ ּכְ קֶֹהֶלת  ּבְ

ְוַרב  ִיְחֶיה  ַרּבֹות  ִנים  ְוָשׁ ֵמָאה  ִאיׁש  יֹוִליד  "ִאם 

ינּו  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְיֵמי ַחּיֵ י ּבֶ ָניו" ְוכּו', ּכִ ְהיּו ְיֵמי ָשׁ ִיּ ֶשׁ

ֵצל  ָמה ָיָמיו ּכְ תּוב, "ָאָדם ַלֶהֶבל ָדּ ּכָ ֶהֶבל, ּוְכמֹו ׁשֶ

ָלל  ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְזַמן ּכְ י ּבֶ ים קמד, ד(, ּכִ ִהּלִ עֹוֵבר" )ּתְ

ִביל  ׁשְ ַמן ּבִ ִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ְך ַרק ִמּבְ ַמן ִנְמׁשָ ְוַהּזְ

עֹוָלמֹו  ּבְ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֵליַדע  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ִחיָרה.  ַהּבְ

ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ְלַבד  ָעה  ָ ַהּשׁ ְואֹותֹו  ַהּיֹום  אֹותֹו  ִאם  י  ּכִ

י  ַחּיֵ לֹו  ִלְקנֹות  ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְך,  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ לֹו 

ִיְפַרח  ֶרַגע  עֹוד  ּבְ י  ּכִ ָעה,  ָ ְוַהּשׁ ַהּיֹום  ֶזה  ּבְ ֶנַצח 

ֲעֹמל  ּיַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ְתרֹון לֹו ּבְ ָעה "ּוַמה ּיִ ָ ַהּיֹום ְוַהּשׁ

ִהיא  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ טו(.  ה,  )קֶֹהֶלת  ָלרּוַח" 

ז(,  ים צה,  ִהּלִ )ּתְ ָמעּו"  ִתׁשְ קֹלֹו  ּבְ ְבִחיַנת "ַהּיֹום ִאם  ּבִ

א. ִסיָמן ערב(  ָבֵאר ַאְדמֹו"ר ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּמְ מֹו ׁשֶ ּכְ

זֹאת  ם  ּוְלַקּיֵ ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ּזֹוִכים  ׁשֶ ֵאּלּו  ְוַעל־ְיֵדי 

ָאְמרּו, ֵאיָמַתי ָיבֹא  מֹו ׁשֶ יַח, ּכְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָיבֹא ָמׁשִ

ם  ֵהִביא ׁשָ מֹו ׁשֶ ָמעּו, ּכְ קֹלֹו ִתׁשְ ַמר? ַהּיֹום ִאם ּבְ

ר  ר ָחָנה 'אֹוְרִזיָלא ּבַ ר ּבַ ה ּבַ ִעְנָין ֶזה ַעל ַמֲאַמר ַרּבָ

ֶאה  ְתּגָ ּמִ ל ֶזה ׁשֶ אּות הּוא ֵהֶפְך ִמּכָ יֹוָמא', ֲאָבל ַהּגֵ

ָיָמיו  ִאּלּו  ּכְ ְגדֹולֹות  ּבִ ְלִהְתַנֵהג  ְורֹוֶצה  ַדְעּתֹו  ּבְ

ם  ָ ים ּוְכִאּלּו ֵיׁש ְקִביעּות ְלָיָמיו ַהּפֹוְרִחים ּוִמּשׁ ַרּבִ

ן ַוְיִהי  "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ רֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ּכַ ל ַהּצָ ִאים ּכָ ּבָ

ִחיַנת  ִהיא ּבְ אּות ׁשֶ ִחיַנת ּגֵ הּו ּבְ ּזֶ יֵמי הּוא ָצָרה, ׁשֶ ּבִ

טּות  ל ׁשְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ים ּוְכִאּלּו ַהּמַ ִאּלּו ָיָמיו ַרּבִ ִרּבּוי ּכְ

עֹוֵסק  ׁשֶ ִקּיּום,  ָלּה  ִיְהֶיה  ֶהם  ּבָ עֹוֵסק  ׁשֶ ְוֶהֶבל 

ל  ּכָ ׁשֶ יִטין  ְוַתְכׁשִ ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ֵלי  ּכְ ְוִלְקנֹות  ִלְבנֹות 

ִרין ֵמֵאיֶזה  ַסּפְ ּמְ מֹו ׁשֶ יֵמי ּכְ ִחיַנת ַוְיִהי ּבִ ֶזה הּוא ּבְ

יֵמי. ּוֶבֱאֶמת  ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ַוְיִהי ּבִ ר ְוכּו', ׁשֶ ֶמֶלְך ְוׂשַ

ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ל  ּכָ עֹוֵסק  ׁשֶ ַהּזֹאת  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ

ֶהֶבל  ַהּכֹל  ָהעֹוָלם,  ֶזה  ל  ׁשֶ ְוָכבֹוד  אּות  ּגֵ ַאַחר 

ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ ּוַמְכאֹובֹות  ְוַכַעס  ָעָמל  רּוַח  ּוְרעּות 

ל  י ּכָ א ָצָרה. ּכִ יֵמי ֵאינֹו ֶאּלָ ֱאַמר ַוְיִהי ּבִ ּנֶ ָמקֹום ׁשֶ

ַהּתֹוָרה,  ֲחִליֵפי  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ֶסף ְוָזָהב ְוַהּכֹל  ל ָאָדם ָהרֹוֵדף ַאַחר ֱאִליֵלי ּכֶ ִעם ּכָ

ִחיַנת  ה ַהּזֹאת ּבְ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ אּות ְוָכבֹוד, ּכָ ֵמֲחַמת ּגֵ

י ָכל  תּוב "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ א ָצָרה, ּכְ יֵמי' ֵאינֹו ֶאּלָ 'ַוְיִהי ּבִ

ר  ָיָמיו ַמְכֹאִבים ָוַכַעס" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ב, כג(. ֲאָבל ִעּקַ

ְקָותֹו  ּתִ ל  ּכָ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ְוָהָיה  ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ְמָחה  ִ ַהׂשּ

עֹוֵסק ּבֹו  יֹום ֶאָחד ׁשֶ ְמָחתֹו ְוִחּיּותֹו הּוא ַרק ּבְ ְוׂשִ

"ְוָהָיה  ִלְבִחיַנת  ַהּיֹום  ר  ֵ ְלַקּשׁ ְועֹוֵסק  ֲעבֹוַדת ה'  ּבַ

ה  ּזֶ ׁשֶ ו(,  יד,  )ְזַכְרָיה  ְוכּו'  ַלה'"  ַדע  ִיּוָ הּוא  ֶאָחד  יֹום 

ְמָחה:  ִ ר ַהִחּיּות ְוַהׂשּ ם ִעּקַ ם ָלֶנַצח ְוׁשָ ַהּיֹום ִמְתַקּיֵ

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ָעְרָלה ה, אֹות טז.

ְוכּו'  ָניו  ָשׁ ְיֵמי  ְהיּו  ִיּ ֶשׁ ְוַרב  ִיְחֶיה  ַרּבֹות  ִנים  ְוָשׁ

ָיִמים  ְלַהֲאִריְך  ָהָאָדם  ָצִריְך  ֶפל.  ַהּנָ ּנּו  ִמּמֶ טֹוב 

ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ְיָקא  ּדַ

ְלַמְעָלה  ִלְבִחיַנת  ַמן  ַהּזְ ְלִבּטּול  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ְכִליתֹו  ּתַ

ְלַהֲאִריְך  ְיָקא  ּדַ ָצִריְך  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַמן,  ֵמַהּזְ

יֹום  ַחי  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים 

ֶזה ָהעֹוָלם  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ְועֹוֵבד ה'  ֶזה ָהעֹוָלם  ּבְ יֹוֵתר 

ַעת  ַהּדַ ֵלמּות  ִלׁשְ זֹוֶכה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּוְבָיִמים,  ְזַמן  ּבִ

ַמן, ְוֶזה  יֹוֵתר ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ יֹוֵתר ְוזֹוֶכה ּבְ ּבְ

ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ִלְזּכֹות  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָיִמים  ֲאִריַכת  ר  ִעּקַ

ָבִרים כב,  ִחיַנת "ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים" )ּדְ ּבְ

ֵלל  יו ְלִהּכָ ָכל יֹום ָויֹום ִמיֵמי ַחּיָ ה ּבְ ְזּכֶ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ז(, ּדְ
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ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָארְֹך  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ׁשֶ יֹום  ְבִחיַנת  ּבִ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַמן.  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ א  ַהּבָ עֹוָלם 

מֹו  ּכְ ָחְכָמה,  ָקָנה  ֶזה  ָזֵקן  ִחיַנת  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִזְקָנה 

ְזָקן  ּנִ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ין לב(. ּכִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ִקּדּוׁשִ ׁשֶ

י יֹוֵתר, ְוָאז  יֹוֵתר ָצִריְך ִלְקנֹות ָחְכָמה ְוַדַעת ֲאִמּתִ

ִהיא  ַמְעָלה ׁשֶ ּלְ ְקָנה ׁשֶ ְבִחיַנת ַהּזִ ָכל יֹום ּבִ ִנְכָלל ּבְ

הּוא  ׁשֶ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ֲאִריכּות  ִחיַנת  ּבְ

ר  ים, ִעּקַ ר ַהַחּיִ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ּמִ ַמן ׁשֶ ִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ּבְ

נּו ַז"ל  ִדְבֵרי ַרּבֵ ל ֶזה ּבְ ִנים )ְוַכּמּוָבן ּכָ ֲאִריַכת ָיִמים ְוׁשָ

י  זֹוֶכה ְלַדַעת ֲאִמּתִ ֵאינֹו  ׁשֶ י ִמי  ּכִ ה ְמקֹומֹות(.  ַכּמָ ּבְ

ֶזה  ֵאין  ָיִמים  חֹול  ּכַ ה  ַיְרּבֶ ִאם  ֲאִפּלּו  יו  ַחּיָ יֵמי  ּבִ

תּוב, "ְוִאּלּו ָחָיה ֶאֶלף  ּכָ מֹו ׁשֶ ָלל, ּכְ ֲאִריכּות ָיִמים ּכְ

י  ֲעַמִים ְוטֹוָבה לֹא ָרָאה" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ו,ו(. ּכִ ִנים ּפַ ׁשָ

עֹוֵבר,  ֵצל  ּכְ ָהעֹוְבִרים  ָיָמיו  ִרּבּוי  ּבְ לֹו  ְתרֹון  ּיִ ַמה 

ַחי לֹא  י ַהּיֹום ׁשֶ ּכִ ָכל יֹום ָהָאָדם ֵמת,  ּבְ י ֲהלֹא  ּכִ

ְבִחיַנת  ּבִ יֹום,  ָכל  ּבְ ֵמת  הּוא  ן  ְוִאם־ּכֵ עֹוד,  ִיְחֶיה 

ֶכף ִמּיֹום  ּתֵ ְלדֹו" )קֶֹהֶלת ז, א(, ׁשֶ ֶות ִמּיֹום ִהּוָ "ְויֹום ַהּמָ

רּור  ד. ְוֶזה ּבָ ׁש ַמְתִחיל ָהָאָדם ָלמּות ִמּיָ ְלדֹו ַמּמָ ִהּוָ

ָקְדֳקדֹו.  ׁש לֹו ֹמַח ּבְ ּיֵ ַעת ְלָכל ִמי ׁשֶ ר ּדַ ּומּוָבן ְלָכל ּבַ

יֹום  ן  ּבֶ ַעל  ִנים  ׁשָ ֵמָאה  ְלֶבן  ְתרֹון  ּיִ ַמה  ן  ְוִאם־ּכֵ

ֵמָאה  ֵמת  ְוֶזה  ֶאָחד  יֹום  ֵמת  ֶזה  א,  ַרּבָ ַאּדְ ֶאָחד, 

"טֹוב  ֲהלֹא  קֶֹהֶלת,  ּבְ ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִנים.  ׁשָ

ֶפל": ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ִמיָלה ד, אֹות ג. ּנּו ַהּנָ ִמּמֶ

ה: ֶׁשְך ְׁש֥מֹו ְיֻכֶּסֽ ֶׁשְך ֵיֵלְ֑ך ּוַבֹח֖ א ּוַבֹח֣ ֶבל ָּב֖ י־ַבֶה֥ }ד{ ִּכֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְגַלל  ֵמיּה ִמְתֲחִפי ִמן ּבִ ַהְבלּוָתא ֲאָתא ְלָעְלָמא ָהֵדין ּוַבֲחׁשֹוָכא ֵייֵזיל ְלָעְלָמא ַההּוא, ּוַבֲחׁשֹוָכא ׁשְ ֲארּום ּבְ

ַכר: ֵלית ֵליּה ְזכּוָתא, ְוׁשֹום ָטב ָלא ְקָנא ְלִמְהֵוי ִמּדְ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ה ָלּה, ְוֵאין לֹו ְלִהְצַטֵער: א ְוָהָלְך, ְולֹא ָרָאה טֹוָבה ְולֹא ִנְתַאּוָ ֶהֶבל ּבָ ֶפל ּבְ י. ַהּנָ ּכִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

'ָאָדם  ְדָרׁש:  ּמִ ּבַ תּוב  ּכָ ֵיֵלְך.  ְך  ּוַבֹחשֶׁ א  ּבָ ַבֶהֶבל 

ה  ית ַרּבָ ֵראׁשִ ּתֹוָרה' )ּבְ ֲעָמלֹו ּבַ ֵרי ִמי ׁשֶ ֶלָעָמל יּוָלד ַאׁשְ

יר  ְהֶיה ִאם ִיְהֶיה ָעׁשִ ּיִ ֵאיְך ׁשֶ רּוׁש, ֵמַאַחר ׁשֶ יג-ז(. ּפֵ

אי ִיְהֶיה לֹו ָעָמל  ַוּדַ י־ֵכן ּבְ אֹו ָעִני ְוכּו', ַאף־ַעל־ּפִ

ים  ַרּבִ ָאָדם  ל  ּכָ ְוִיּסּוֵרי  ָצרֹות  י  ּכִ ָיָמיו,  ל  ּכָ ָוַכַעס 

ָוַכַעס"  ַמְכֹאִבים  ָיָמיו  "ָכל  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְמֹאד, 

ָחרּוז:  ָלׁשֹון  ּבְ ָל"ה  ְ ּשׁ ּבַ ְוַכּמּוָבא  כג(.  ב,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו' 

ָעה ְוכּו' ֵאין יֹום ְוכּו'"  ַגע ֵאין ׁשָ לֹא ּפֶ "ֵאין ֶרַגע ּבְ

ה  ִמּזֶ ּבֹוֵרַח  ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ ן  ַעל־ּכֵ קלח(  )ח"ב 

ַהּתֹוָרה,  ֲעַמל  ה ֶאל  ַהּזֶ ְגֵעי ָהעֹוָלם  ּפִ ל  ׁשֶ ֶהָעָמל 

ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ לֹו  ְוטֹוב  ֵרי  ַאׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאז 

ִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַהּיָ אֹוֵמר ׁשֶ ֶזה ׁשֶ א. ֲאָבל ּבָ ַהּבָ

תֹו ְוַצֲערֹו ַעל  ֲאָגתֹו ְוִטְרּדָ יל ּדַ ה, ּוַמְגּדִ טֹוִבים ֵמֵאּלֶ

ֶזה לֹא  ּבָ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוָממֹון  ְרָנָסה  ַהּפַ

ַצַער ּוְדָאָגה ְוַכַעס  ה ָיָמיו ּבְ לּום, ַרק ְמַבּלֶ ִיְפַעל ּכְ

ְוכּו'  ה  ּוְתִפּלָ ִמּתֹוָרה  ַעְצמֹו  ל  ּוְמַבּטֵ ּוַמְכאֹובֹות, 

ֵאּלּו. ּוְלַבּסֹוף:  טּוִתים ּכָ יחֹות ּוׁשְ ֲאַגת ׂשִ ֵמֲחַמת ּדַ

י: "ַבֶהֶבל  א ַבֲעָמלֹו" )קֶֹהֶלת ה, יד( ּכִ "ְמאּוָמה לֹא ִיּשָׂ

יחֹות ָהַר"ן, שח. ְך ֵיֵלְך": ׂשִ א ּוַבֹחשֶׁ ּבָ

יא  ּגִ "ַמׂשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵיֵלְך.  ְך  ּוַבֹחשֶׁ א  ּבָ ַבֶהֶבל 

ירּות לֹא  י ָהֲעׁשִ ֵדם" ְוכּו' )ִאּיֹוב יב, כג(, ּכִ ַלּגֹוִים ַוְיַאּבְ

י  ּכִ ֵיֵלְך"  ְך  ּוַבֹחשֶׁ א  ּבָ ֶהֶבל  "ּבְ י  ּכִ ָיָדם,  ּבְ ם  ְתַקּיֵ ּתִ

ֱאֶמת  י ּבֶ ֵלי יב, כז(, ּכִ ה ֵצידֹו" ְוכּו' )ִמׁשְ "לֹא ַיֲחרְֹך ְרִמּיָ

ירּות  ִעים ֲעׁשִ ׁש ְלָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ ּיֵ ה ׁשֶ ִמּמַ

ַעס ּוְרִציָחה ְמֹאד, ֶזה  ֵהם ְמֵלִאים ּכַ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ

ֶהם  ָרֵאל ּוַמְכִניִסים ּבָ ִיׂשְ ִרים ּבְ ְתּגָ ּמִ ֶ ה ּשׁ ְך ִמּמַ ִנְמׁשָ

ּנּו  ּמֶ ּמִ ו ׁשֶ ל ְיִניַקת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ֵמֵעׂשָ י ּכָ ַעס, ּכִ ּכַ

ה ַעל  ו ְמֻמּנֶ ית ּגֹוִים. ְוֵעׂשָ הּוא ֵראׁשִ ָיָצא ֲעָמֵלק, ׁשֶ
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ֶרה  ְתּגָ ִסית, הּוא ַהּמִ י הּוא ַהס"ם, הּוא ַהּמֵ ַעס, ּכִ ּכַ

ַפע  ׁשֶ לֹו  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶנֶפׁש  ָכל  ּבְ

ּבֹו  ּוַמְכִניס  ּבֹו  ֶרה  ִמְתּגָ הּוא  ירּות,  ַוֲעׁשִ ָממֹון 

ּלֹו  ירּות ׁשֶ ַעס ְוֵחָמה. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמְפִסיד ָהֲעׁשִ ּכַ

ָהָיה מּוָכן ֵליֵרד  ַפע ׁשֶ ֶ ַוֲאַזי ֵמַהּשׁ כֹו ְלַכַעס.  ּוְמַהּפְ

ָכה  ְוִנְתַהּפְ ְתַקְלְקָלה  ּנִ ֶ ּשׁ י  ירּות ַאף־ַעל־ּפִ ֲעׁשִ ָלֶזה 

הּוא  ׁשֶ ַפע,  ֶ ַהּשׁ סֶֹלת  ִמּפְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְלַכַעס, 

ְך  ִנְמׁשָ ָהב[  ַהּזָ סֶֹלת  ]ּפְ ַדֲהָבא  ּדְ סּוְסִפיָתא  ִחיַנת  ּבְ

ָהעֹוְבֵדי  ֵהם  ׁשֶ ָאֳחָרא,  ְטָרא  ְלַהּסִ ירּות  ָהֲעׁשִ

ִחיַנת סּוְסִפיָתא  ִניָקָתם ִמּבְ ּיְ ִעים ׁשֶ ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ

י  ה ּכִ ָ ֻדּשׁ ֵהֶפְך ֵמַהּקְ ירּות הּוא ּבְ "ל. ְוזֹאת ָהֲעׁשִ ַהּנַ

לֹום,  ם ה' ַחס ְוׁשָ ם ׁשֵ ירּות ִנְתַעּלֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָהֲעׁשִ

ְיכֹוִלים  ן  ְוַעל־ּכֵ ַהִחיצֹוִנים.  מֹות  ׁשְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ

ירּות, ַאף־ ל ֲעׁשִ ִעים ְלַקּבֵ ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוָהְרׁשָ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ י  ּכִ ֲעָסִנים,  ּכַ ֵהם  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַעס  ִמּכַ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ סֶֹלת  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ל ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ "ל. ּוֶבֱאֶמת ּכָ ּנַ ּכַ

ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ַרק  ָלל,  ּכְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֵאינֹו  ִעים  ְוָהְרׁשָ

ְפׁשֹות  ִמּנַ ְך  ִנְמׁשָ ירּות  ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָיָדם,  ּבְ ֵזָלה  ּגְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ַעס  ּכַ ְלַהְכִניס  רּו  ִהְתּגָ ָרֵאל, ַרק ֵהם  ִיׂשְ

ְלַכַעס,  ְך  ְוִנְתַהּפֵ ירּות  ָהֲעׁשִ ִקְלְקלּו  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ְוַעל־ ירּוָתם.  ֲעׁשִ לּו  ִקּבְ ה  ַהּזֶ ירּות  ָהֲעׁשִ סֶֹלת  ּוִמּפְ

ל  ּכָ ם  ָ ִמּשׁ י  ּכִ ַעס,  ּכַ ַעל־ְיֵדי  לֹו  ְלַקּבְ ְיכֹוִלים  ן  ּכֵ

עֹוֵמד  ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רֹוִאין ּבְ מֹו ׁשֶ ירּוָתם. ְוהּוא ּכְ ֲעׁשִ

ירּותֹו,  ַוֲעׁשִ ָממֹונֹו  ּנּו  ִמּמֶ ְוגֹוֵזל  ֲחֵברֹו  ַעל  ְזָלן  ּגַ

ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ִחיָנה  ּבְ הּוא  ׁש  ַמּמָ מֹו־ֵכן  ּכְ

ל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ְוטֹוְרִפים  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  ֲעָסם  ּכַ

ֶהם  ּבָ ְוִהְכִניסּו  ֶהם  ּבָ רּו  ִהְתּגָ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ְוַכּנַ ַעס  ּכַ

ָלל,  ּכְ ירּות  ֲעׁשִ ֵאינֹו  ִעים  ְוָהְרׁשָ ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי 

תּוב "ָכל  ּכָ מֹו ׁשֶ ַעס ּוַמְכאֹובֹות, ּכְ י הּוא ָמֵלא ּכַ ּכִ

ּוְכִתיב,  כג(  ב,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ָוַכַעס"  ַמְכֹאִבים  ָיָמיו 

י הּוא  ּכִ )קֶֹהֶלת ה, טז(.  ָוָקֶצף"  ְוָחְליֹו  ה  ַהְרּבֵ "ְוָכַעס 

הּוא  מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו" )קֶֹהֶלת ה, יב(, ׁשֶ ר ׁשָ "עֹשֶׁ

י  ּכִ ְצַלח  ּתִ לֹא  ְוִהיא  ָרָעה.  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַעס  ּכַ ִחיַנת  ּבְ

סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  י  ּכִ ָיָדם,  ּבְ ירּוָתם  ֲעׁשִ ם  ְתַקּיֵ ּתִ לֹא 

ּלֹו  ׁשֶ ר  ָהעֹשֶׁ ׁשֶ ְלִמי  א  ַקּמָ ְלָמָרא  ירּות  ָהֲעׁשִ ֻיְחָזר 

י  ּכִ ֵיָחֵסן  ְולֹא  ֵיָאֵצר  "לֹא  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרׁשֹו,  ָ ִמּשׁ

ְעָיהּו כג, יח(.  ִבים ִלְפֵני ה' ִיְהֶיה ַסְחָרּה" ְוכּו' )ְיׁשַ ַלּיֹשְׁ

ְעָיהּו ס,  ת ָאִביא ָזָהב" ְוכּו' )ְיׁשַ ֹחשֶׁ ַחת ַהּנְ ּוְכִתיב, "ּתַ

ָיָמיו  ֲחִצי  ּבַ ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ְולֹא  ר  עֹשֶׁ ה  "עֹוׂשֶ ְוֶזהּו,  יז(. 

ג.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  יא(:  יז,  )ִיְרְמָיהּו  ְוכּו'  ַיַעְזֶבּנּו" 

ּפּוִרים ו, אֹות א.

א ָיָד֑ע ַנַ֥חת ָלֶז֖ה ִמֶּזֽה: ֹ֣ ה ְול א־ָרָא֖ ֹֽ ֶמׁש ל }ה{ ַּגם־ֶׁש֥

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָאֵתי: ין ָעְלָמא ָהֵדין ְלָעְלָמא ּדְ ין ָטב ְלִביׁש ְלִמְבַחן ּבֵ ְוַאף ְנהֹור אֹוָרְיָתא ָלא ֲחָמא, ְוָלא ְיַדע ּבֵ

ָרָא֑ה  א  ֹ֣ ל ה  ְוטֹוָב֖ ִים  ֲעַמ֔ ַּפֽ ָׁשִנים֙  ֶאֶ֤לף  ה  ָחָי֗ ְוִאּ֣לּו  }ו{ 

ְך: ל הֹוֵלֽ ד ַהֹּכ֥ א ֶאל־ָמ֥קֹום ֶאָח֖ ֹ֛ ֲהל
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

בּוַעת  ׁשְ ִנין ּוְבאֹוָרְיָתא ָלא ֲעַסק ְוִדיָנא ּוְצַדְקָתא ָלא ֲעַבד, ּבִ ֵרין ַאְלִפין ׁשְ גּוְבָרא ּתְ ְוִאּלּוֵלי ֲהוֹו יֹוֵמי ַחּיֹוִהי ּדְ

ן: ּמָ ַבָיא ָאְזִלין ּתַ ָכל ַחָיּ ם ַלֲאַתר ַחד ּדְ יּה ְלֵגיִהּנָ ְביֹום מֹוֵתיּה ָנֲחָתא ַנְפׁשֵ ָיי, ּדִ ֵמיְמָרא ּדַ



קמב

ת ֶרק וְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

"י - - ַרׁשִ

ים: ָאר ָהֲעִנּיִ ׁשְ רֹון לֹו, הֹוִאיל ְוטֹוָבה לֹא ָרָאה, ֲהלֹא סֹופֹו ָלׁשּוב ֶאל ֶהָעָפר ּכִ ָנה, ַמה ִיּתָ ִים ׁשָ ה ַאְלּפַ ְוִאּלּו ָחָיה. ְוִאם ַחּיָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֲעַמִים ְוטֹוָבה לֹא ָרָאה  ִנים ּפַ ְוִאּלּו ָחָיה ֶאֶלף ׁשָ

יו ֲאִפּלּו  יֵמי ַחּיָ י ּבִ ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַדַעת ֲאִמּתִ ְוגֹו'. ִמי ׁשֶ

ָלל,  חֹול ָיִמים ֵאין ֶזה ֲאִריכּות ָיִמים ּכְ ה ּכַ ִאם ַיְרּבֶ

ֲעַמִים  ּפַ ִנים  ׁשָ ֶאֶלף  ָחָיה  "ְוִאּלּו  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ִרּבּוי  ּבְ לֹו  ְתרֹון  ּיִ ַמה  י  ּכִ ְוכּו'.  ָרָאה"  לֹא  ְוטֹוָבה 

יֹום  ָכל  ּבְ ֲהלֹא  י  ּכִ עֹוֵבר,  ֵצל  ּכְ ָהעֹוְבִרים  ָיָמיו 

ן  ַחי לֹא ִיְחֶיה עֹוד. ְוִאם־ּכֵ י ַהּיֹום ׁשֶ ָהָאָדם ֵמת, ּכִ

ִמּיֹום  ֶות  ַהּמָ "ְויֹום  ְבִחיַנת  ּבִ יֹום,  ָכל  ּבְ ֵמת  הּוא 

ׁש  ַמּמָ ְלדֹו  ִהּוָ ִמּיֹום  ֶכף  ּתֵ ׁשֶ א(,  ז,  )קֶֹהֶלת  ְלדֹו"  ִהּוָ

רּור ּומּוָבן ְלָכל  ד. ְוֶזה ּבָ ַמְתִחיל ָהָאָדם ָלמּות ִמּיָ

ְוִאם־ ָקְדֳקדֹו.  ּבְ ֹמַח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ְלָכל  ַעת  ּדַ ר  ּבַ

ֶאָחד,  יֹום  ן  ּבֶ ַעל  ִנים  ׁשָ ֵמָאה  ְלֶבן  ְתרֹון  ּיִ ַמה  ן  ּכֵ

ִנים.  ׁשָ ֵמָאה  ֵמת  ְוֶזה  ֶאָחד  יֹום  ֵמת  ֶזה  א,  ַרּבָ ַאּדְ

ּנּו  ִמּמֶ "טֹוב  ֲהלֹא  קֶֹהֶלת,  ּבְ ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו 

ים  ַחּיִ ׁשּום  ֵאין  ַמן  ַהּזְ ַחת  ּתַ י  ּכִ ג(.  ו,  )קֶֹהֶלת  ֶפל"  ַהּנָ

ְרֶאה  ּנִ מֹוָתא ּכַ ר ֲאִחיַזת ִסְטָרא ּדְ ם ִעּקַ י ׁשָ ָלל, ּכִ ּכְ

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת  ַמן הֹוֵלְך ּוֵמת ּבְ ַהּזְ חּוׁש ַלּכֹל ׁשֶ ּבְ

ים  ֲעֵלי ַחּיִ ֵני ָהָאָדם ְוָכל ִמין ּבַ ל ּבְ י ּכָ ָעה, ּכִ ּוְבָכל ׁשָ

ם הֹוְלִכים  ּלָ ֵני ָהֲאָדָמה ִמימֹות עֹוָלם ּכֻ ר ַעל ּפְ ֲאׁשֶ

ָעה  ָ ְוַהּשׁ ַהּיֹום  י  ּכִ יֹום,  ּוְבָכל  ָעה  ׁשָ ָכל  ּבְ ּוֵמִתים 

ֱאֶמת ָאְמרּו  ן ּבֶ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ים לֹא ִיְחיּו עֹוד ּכַ ַחּיִ ׁשֶ

ֵמִתים'  ְקרּוִיים  יֶהם  ַחּיֵ ּבְ ִעים  'ְרׁשָ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ִסילּות  ַהּכְ ַאַחר  ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ֵמַאַחר  יח(,  ָרכֹות  )ּבְ

חֹוֵלף  ַמן ׁשֶ ַחת ַהּזְ ִחיַנת ּתַ ִהיא ּבְ טּות, ׁשֶ ְוָהרּוַח ׁשְ

י  מֹוָתא. ּכִ הּוא ִסְטָרא ּדְ ָכל ֶרַגע ׁשֶ ְועֹוֵבר ְוָכֶלה ּבְ

הּוא  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ֵמֵחי  ֱאֶמת הּוא ַרק  ּבֶ ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ

ִביל  ׁשְ ַמן הּוא ּבִ ר ִקּיּום ַהּזְ ַמן, ְוָכל ִעּקַ ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ

ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ עֹוְסִקין  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִביל  ּוִבׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ם  ְעּתָ ּדַ ִליִמין  ַמׁשְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַוֲעבֹוָדה,  תֹוָרה  ּבְ

ִרין ּוַמֲעִלין  ְ ַמן ּוְמַקּשׁ ְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ְוִנְכָלִלין ּבִ

ַמן. ְוֵהם זֹוִכין  ַמן ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ִחיַנת ַהּזְ ּבְ

ַכת  ר ַהְמׁשָ ים ָלַעד ְוָלֶנַצח, ּוֵמֶהם ִעּקַ ּיִ ים ֲאִמּתִ ְלַחּיִ

י  ִביל ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּכִ ׁשְ ֵאי עֹוָלם ּבִ ַהִחּיּות ְלָכל ּבָ

דּוַע.  ּיָ ּכַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִביל  ׁשְ ּבִ ם  ּוִמְתַקּיֵ ִנְבָרא  ַהּכֹל 

ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  י  ָהֲאִמּתִ ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ ׁשֶ ָלל,  ַהּכְ

י ִאם  ּכִ ר ָלבֹא ָלֶזה  ַמן, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ

ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ תֹוְך  ּבְ א  ּבָ ָהָאָדם  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 

ְיָקא ְלַהֲאִריְך ָיִמים  ּלֹו, ְוָצִריְך ּדַ רּוף ׁשֶ יֹון ְוַהּצֵ ּסָ ַהּנִ

ׁש  ַחי יֹוֵתר ְוזֹוֶכה ְלַקּדֵ ָכל יֹום ׁשֶ י ּבְ ֶזה ָהעֹוָלם, ּכִ ּבְ

יֹוֵתר  יֹום  ָכל  ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ִלים  ַמׁשְ ֲאַזי  ָראּוי  ּכָ ַעְצמֹו 

ְבִחיַנת  ֵלל יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּבִ ָכל יֹום ְויֹום ְלִהּכָ ְוזֹוֶכה ּבְ

ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה 

ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ִמיָלה ד, אֹות ג.

א: א ִתָּמֵלֽ ֹ֥ יהּו ְוַגם־ַהֶּנֶ֖פׁש ל ם ְלִפ֑ ָאָד֖ ל ָהֽ }ז{ ָּכל־ֲעַמ֥

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֱאָנׁשא ָלא  א ּדֶ ָין, ְוַאף ַנְפׁשָ ָיי ַמְיּתְ א ּדַ יּה הּוא ָטַרח, ְוַעל ֵמיַמר ּפּוּמָ ִדיל ְמזֹון ּפּוּמֵ גּוְבָרא ּבְ ל טֹוַרח ְדּ ּכָ

ָיא: ּתְ ע ֵמיְכָלא ּוִמׁשְ ִתְשּבַ

"י - - ַרׁשִ

ֵלא.  ֶפׁש לֹא ִתּמָ יו: ְוַגם ַהּנֶ ַחּיָ א, ְוֶזה לֹא ֶנֱהָנה ּבְ ה ְוַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָהֶנה ַוּיֹאַכל ּבָ ּיֵ יהּו הּוא, ׁשֶ ִביל ּפִ ׁשְ ל ֲעַמל ָהָאָדם. ּבִ ּכָ

ַגת  ַהּשָׂ ְלׁשֹון  מֹות טו, ט(,  )ׁשְ י"  ַנְפׁשִ ְמָלֵאמֹו  מֹו "ּתִ ּכְ ֲהָנָאה מּוֶעֶטת.  ּבַ ֲאָותֹו לֹא ָמְלָאה  ּתַ ְוֶזה ֲאִפילּו  לֹוַמר  ּכְ ְתִמיָהה,  ּבִ

ן הּוא: ּכֵ ַתֲאָוה, ְוַאֲחֵרי ׁשֶ
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ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֵלא.  ֶפׁש לֹא ִתָמּ ל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו ְוַגם ַהֶנּ ָכּ

ִביל ֶזה  ִכין ֵמֶהָאַרת ָהָרצֹון, ּוִבׁשְ ָבִרים ִנְמׁשָ ל ַהּדְ ּכָ

ֲאִכיַלת  ַעל־ְיֵדי  ַעת  ַהּדַ ּבְ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ַגם  ּפָ ׁשֶ ּכְ

ְרָנָסה,  ַהּפַ ִעְנַין  ּבְ ָהָיה  ִקְלָלתֹו  ר  ִעּקַ ַעת  ַהּדַ ֵעץ 

ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ה"  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

יט(,  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ֶלֶחם"  ּתֹאַכל  יָך  ַאּפֶ ֵזַעת  "ּבְ יז( 

ְוָכל  ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ

זֹאת,  ָלָלה  ִמּקְ ְך  ִנְמׁשָ ַהּכֹל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַהחֹוַלַאת 

ַעת  ַהּדַ ַגם ּבְ ּפָ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָגם ׁשֶ ר ַהּפְ י ִעּקַ ּכִ

ְלֶהָאַרת  ָזָכה  ּלֹא  ׁשֶ ּוַפְרָנָסה  ָהֲאִכיָלה  ֶאל  יַע  ִהּגִ

ּסּוִרין  ל ַהּיִ ְך ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ַעת ָהֲאִכיָלה ּוִמּשׁ ׁשְ ָהָרצֹון ּבִ

ִעְנַין  ּבְ ל  ְתַקּלֵ ּנִ ׁשֶ ֶזה  ּבָ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ֶלֶחם"  ּתֹאַכל  יָך  ַאּפֶ ֵזַעת  "ּבְ ְרָנָסה  ְוַהּפַ ָהֲאִכיָלה 

לּול  ּכָ ֶזה  ּבָ ָהָרצֹון  ֵהֶפְך  ַאף  ֲחרֹון  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ַגם  ִכין ִמּפְ ם ִנְמׁשָ ּלָ י ּכֻ לֹום, ּכִ ּסּוִרים ַחס ְוׁשָ ל ַהּיִ ּכָ

ַעת  ַהּדַ ַגם  ִמּפְ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ָהֲאִכיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ ָהָרצֹון 

ל  ּכָ ל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו" ׁשֶ ִחיַנת "ּכָ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ּכַ

ל ָהָאָדם ַהּכֹל ֵמֲחַמת  רֹות ׁשֶ ּסּוִרים ְוַהּצָ ֶהָעָמל ְוַהּיִ

ל ָאז  ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַקּבֵ ַגם ָהֲאִכיָלה ׁשֶ יהּו, ֵמֲחַמת ּפְ ּפִ

ַעת  ַהּדַ ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְוֶזה  "ל  ּנַ ּכַ ָהָרצֹון  ֶהָאַרת 

ֵלא",  ִתּמָ ֶפׁש לֹא  ַהּנֶ ם, "ְוַגם  ׁשָ ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ

ִביַעת ּוִמּלּוי  ר ׂשְ י ִעּקַ ּכִ ַעת,  ַגם ַהּדַ ִחיַנת ּפְ ַהְינּו ּבְ

ִחּיּות  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ֶפׁש  ַהּנֶ

ה" ְוכּו' )קֶֹהֶלת  ַחּיֶ תּוב, "ַהָחְכָמה ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶפׁש, ּכְ ַהּנֶ

ים  ִהּלִ א טֹוב" )ּתְ ז, יא(. ַוֲאַזי ֶנֱאַמר, "ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמּלֵ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ַגם  ּפְ ֵהֶפְך  ַעת,  ַהּדַ הּוא  ׁשֶ ט(  כז, 

ֵלי יט,  ַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב" ְוכּו' )ִמׁשְ לֹא ּדַ ָעָליו, "ַגם ּבְ

ֵלמּות ּוְבִמּלּוי הּוא ַעל־ְיֵדי  ׁשְ ר ַהִחּיּות ּבִ י ִעּקַ ב(. ּכִ

ְלאּו"  ִיּמָ ֲחָדִרים  "ּוְבַדַעת  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעת,  ַהּדַ

כֹור ה,  ְדיֹון ַהּבְ ּפִ יֹוֶרה ֵדָעה.  ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ֵלי כד, ד(:  )ִמׁשְ ְוכּו' 

אֹות ד.

ֵלא.  ֶפׁש לֹא ִתָמּ ל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו ְוַגם ַהֶנּ ָכּ

ית  ֵראׁשִ ָך ּתֹאַכל ֶלֶחם" ְוכּו' )ּבְ ֵזַעת ַאּפֶ ִחיַנת "ּבְ ְוֶזהּו ּבְ

הּוא ַהֹחֶטם,  י ָהַאף ׁשֶ ְיָקא, ּכִ ָך' ּדַ ֵזַעת ַאּפֶ ג, יט(, 'ּבְ

ּוְכמֹו  ָפׁשֹות.  ַהּנְ ֵהם  ׁשֶ ַהֲהָבִלים  יֹוְצִאין  ם  ָ ִמּשׁ

יו" ְוכּו'  ַאּפָ ים ּבְ ַמת רּוַח ַחּיִ ר ִנׁשְ ל ֲאׁשֶ תּוב, "ּכָ ּכָ ׁשֶ

סּוק ֶאת ַהְיִגיעֹות  ן קֹוֵרא ַהּפָ ית ז, כב(. ְוַעל־ּכֵ ֵראׁשִ )ּבְ

מֹוָצא  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָך  ַאּפֶ ֵזַעת  ּבְ ְלׁשֹון  ּבִ ָרחֹות  ְוַהּטְ

ָרחֹות  ְוַהּטְ ר ַהְיִגיעֹות  י ִעּקַ ּכִ ָפׁשֹות,  ְוַהּנְ ַהֲהָבִלים 

ָפׁשֹות  ְוַהּנְ ַהֲהָבִלים  ַגם  ּפְ ֵמֲחַמת  ם  ָ ִמּשׁ ְך  ִנְמׁשָ

ָאָדם  ֵחְטא  ל  ׁשֶ ָרִעים  ּסּוִפין  ּכִ ַעל־ְיֵדי  מּו  ְפּגְ ּנִ ׁשֶ

ָגִמים  ַהּפְ ר  ִעּקַ ׁשֶ עֹוָלם,  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ל  ְוׁשֶ ָהִראׁשֹון 

ֶהם  ּמֵ לֹום, ׁשֶ ּסּוִפין ָרִעים ַחס ְוׁשָ ֶהם ַעל־ְיֵדי ּכִ ּלָ ׁשֶ

ַגם ָהַאף  ֵהם ּפְ ין ֲהָבִלים ּוְנָפׁשֹות לֹא טֹוִבים ׁשֶ ַנֲעׂשִ

ְוַהֲהָבִלים  ָפׁשֹות  ַהּנְ ִחּיּות  ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוַהֹחֶטם, 

ל ֲעַמל  "ל. ְוֶזהּו, "ּכָ ְרָנָסה ְוַכּנַ ל ְיִגיעֹות ַהּפַ ם ּכָ ָ ּוִמּשׁ

ִמּכַֹח  ָפׁשֹות  ַהּנְ ְיִציַאת  ר  ִעּקַ י  ּכִ ְלִפיהּו".  ָהָאָדם 

ּפֹוֵגם  ֶ ּשׁ ַמה  ּוְכִפי  ה,  ַהּפֶ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ַהּפַֹעל  ֶאל 

ִפיו  ּבְ ּמֹוִציא  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָפׁשֹות  ַהּנְ ֵאּלּו  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ

מֹו־ֵכן ָצִריְך  לֹום, ּכְ ֵאיָנם טֹוִבים ַחס ְוׁשָ ּסּוִפין ׁשֶ ּכִ

לֹו  ה  ָקׁשֶ י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ ְרָנָסה  ַהּפַ ּבְ ַע  ּוְלִהְתַיּגֵ ַלֲעֹמל 

י ֶזה ִאי  ְרָנָסה ִמחּוץ ִלְפִנים, ּכִ יֹוֵתר ְלַהְכִניס ַהּפַ ּבְ

ּסּוִפין  ִמּכִ ין  ֲעׂשִ ַהּנַ ֲהָבִלים  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ

ְיָקא,  ּדַ ְלִפיהּו"  ָהָאָדם  ֲעַמל  ל  "ּכָ ְוֶזהּו  טֹוִבים. 

ּיֹוְצִאין  ׁשֶ ָפׁשֹות  ְוַהּנְ ַהֲהָבִלים  ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ּדְ

דֹוָלה,  יִגיָעה ּגְ ְרָנָסתֹו ּבִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּפַ ה ׁשֶ ֶרְך ַהּפֶ ּדֶ

ִמחּוץ  ְרָנָסה  ְוַהּפַ ַפע  ֶ ַהּשׁ ְלַהְכִניס  לֹו  ה  ָקׁשֶ י  ּכִ

ִנין ד, אֹות לא. ט. ֻאּמָ ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ִלְפִנים ְוַכּנַ

ְיִגיעֹות  ה  ּמָ ּכַ ְצִריִכין  ְלִפיהּו.  ָהָאָדם  ֲעַמל  ל  ָכּ

רּור  ּבֵ רּוִרים  ּבֵ ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  ׁשֶ ֶחם,  ּלֶ ּבַ ּוְטָרחֹות 

ָגִדים  ַהּבְ ֲאִחיַזת  ר  ִעּקַ ם  ׁשָ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ רּור  ּבֵ ַאַחר 

ַעל־ְיֵדי  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ַהֵחְטא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַהּצֹוִאים 

ּוְטָרחֹות  דֹולֹות  ּגְ ְיִגיעֹות  ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ֲאִכיָלה, 

ָראּוי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶחם  ַהּלֶ ָבְרִרין  ּמְ ׁשֶ קֶֹדם  ְמֹאד  ַרּבֹות 

ֵמֲחַמת  ָרחֹות  ְוַהּטְ ַהְיִגיעֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ַלֲאִכיָלה, 

ָכל  ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ַהּצֹוִאים  ָגִדים  ַהּבְ ֲאִחיַזת 

רֹו  ּבְ ּוְלׁשַ ַלֲחזֹר  ְצִריִכין  ֶחם  ַהּלֶ ל  ׁשֶ ּוֵברּור  רּור  ּבֵ

ָלם. ְוַאַחר־ ְך ִנׁשְ ים ְוַאַחר־ּכָ ּקִ קֹו ַלֲחָלִקים ּדַ ּוְלַחּלְ
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מֹו  ּכְ ַעם.  ּפַ ָכל  ּבְ ְוֵכן  אֹותֹו.  ִרין  ּבְ ּוְמׁשַ חֹוְזִרין  ְך  ּכָ

ִהיא  ה  ַהִחּטָ ּזֹוְרִעין  ׁשֶ ּכְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ רֹוִאין  ׁשֶ

ַעד  ְצַמח  ּתִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ

ה  ּנָ ְיָקא צֹוֵמַח ִמּמֶ ָאֶרץ. ְוָאז ּדַ ָבה ְלַגְמֵרי ּבָ ְתַרּקְ ּנִ ׁשֶ

ּבֶֹלת  ִ ַהּשׁ ק  ְלַחּלֵ ְצִריִכין  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֵלם.  ׁשָ ּבֶֹלת  ׁשִ

ָוֶתֶבן,  ִמּמֹץ  ְלָבְרָרם  ה  ּנָ ִמּמֶ ה  ַהִחּטָ ּוְלהֹוִציא 

ה,  ַהִחּטָ ל  ׁשֶ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ה  ַהִחּטָ ְוָאז 

ּוְצִריִכין  ָאָדם.  ַלֲאִכיַלת  ְראּוָיה  ֵאיָנּה  ֲעַדִין  ֲאָבל 

ִחיָנה  ַהּטְ ַעל־ְיֵדי  ֵהיֵטב  ֲחָקּה  ּוְלׁשָ ָקּה  ּוְלַחּלְ ַלֲחזֹר 

ה.  ִעּסָ ה  ּנָ ִמּמֶ ְוַלֲעׂשֹות  ּוֻמְרָסן  ין  ּבִ ִמּסֻ ּוְלָבְרָרּה 

ים  ְקַטּנִ ַלֲחָלִקים  ה  ָהִעּסָ ֶאת  חֹוְלִקין  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ַתּנּור. ְוָאז  ל ֵחֶלק ֶלֶחם ְואֹוִפין אֹותֹו ּבְ ין ִמּכָ ְועֹוׂשִ

ָאז  ֵלם ׁשֶ ה ֶלֶחם ׁשָ י ַנֲעׂשֶ ֵלמּותֹו ּכִ ֶחם ִלׁשְ יַע ַהּלֶ ִהּגִ

ָראּוי ַלֲאִכיַלת ָאָדם ּוְלָבֵרְך ָעָליו ַהּמֹוִציא. ִנְמָצא, 

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ הּוא  ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ רּור  ּבֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ

ִריִכין  ּצְ ִני ׁשֶ ֵ רּור ַהּשׁ ֶנֶגד ַהּבֵ ֵלמּות ּכְ ֲעַדִין ֵאין ֶזה ׁשְ

ֵלמּוָתן  ׁשְ ּבִ ין  ַהִחּטִ רֹוִאין  ׁשֶ ּכְ גֹון  ּכְ עֹוד.  ְלָבְררֹו 

ָבר  י ּכְ מּור, ּכִ ֵלמּות ּגָ הּו ׁשְ ּזֶ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ

ֲאָבל  ִלְסחֹוָרה.  ּוְראּוִיים  ְלַגְמֵרי  ים  ַהִחּטִ ְלמּו  ִנׁשְ

ְוקֶֹדם  ַלֲאִכיָלה.  ָהָראּוי  ֵלמּות  ׁשְ ֶזה  ֵאין  ֲעַדִין 

ְראּוִיים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ מּור  ּגָ ֵלמּות  ִלׁשְ אֹותֹו  ִביִאין  ּמְ ׁשֶ

ְלָטֲחָנם  ַהְינּו  ּדְ ָקם,  ּוְלַחּלְ ַלֲחזֹר  ְצִריִכים  ַלֲאִכיָלה 

ֵמֶהם  ה  ַנֲעׂשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְוכּו'.  ּוְלַנּפֹוָתם  ּוְלָבְרָרם 

ֲאַזי  רּור  ּבֵ ל  ּכָ קֶֹדם  י  ּכִ ַלֲאִכיָלה,  ָהָראּוי  ֶלֶחם 

ַהּצֹוִאים  ָגִדים  ַהּבְ ֵמֲחַמת  א  ְלּגָ ּפַ ְבִחיַנת  ּבִ ָבר  ַהּדָ

ֶחם  ַהּלֶ ׁשֶ ן ֲאִפּלּו ּכְ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ֱאָחִזין ּבֹו ֲעַדִין ּכַ ּנֶ ׁשֶ

ֲעַדִין  ַהּמֹוִציא  ָעָליו  ְלָבֵרְך  ָראּוי  ׁשֶ ַעד  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ַעד  ְלָבְררֹו  הּוא  ׁשֶ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ ר  ִעּקַ ָחֵסר 

ִלים  יַע ּוְלַהֲחיֹות ֶנֶפׁש ָהָאָדם ּוְלַהׁשְ ּבִ ּיּוַכל ְלַהׂשְ ׁשֶ

לֹו  ּוְלַהּלְ ְלָבְרכֹו  ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ּיּוַכל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו 

דֹוָלה.  ַהּגְ ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ְוָאז  ַרְך.  ִיְתּבָ חֹו  ּבְ ּוְלׁשַ

ְכִלית  ר ּתַ י ִעּקַ ל ֲעַמל ָאָדם ְלִפיהּו". ּכִ ְבִחיַנת "ּכָ ּבִ

ָאז ְצִריִכין  ַעת ָהֲאִכיָלה ַעְצָמּה ׁשֶ ׁשְ רּור הּוא ּבִ ַהּבֵ

קֹו ַלֲחָלִקים  ֶחם ּוְלַחּלְ ר ֶאת ַהּלֶ ּבֵ ַלֲחזֹר ְוִלְבצַֹע ּוְלׁשַ

ָחק  ְוִנׁשְ ִנְטָחן  ָהֲאִכיָלה  ַעת  ּוִבׁשְ ּוְלָאְכלֹו.  ים  ְקַטּנִ

ִעיָסה ְוַעל־ ֲאָכל ְמֹאד ְמֹאד ַעל־ְיֵדי ַהּלְ ק ַהּמַ ְוִנּדָ

ְוׁשֹוֲחִקים  ּטֹוֲחִנין  ׁשֶ ָאָדם  ּבָ ׁשֶ ָהֲאִכיָלה  ֵלי  ּכְ ְיֵדי 

אֹותֹו  ִכין  ּוְמַזּכְ ִנין  ּוְמַסּנְ ְמֹאד  ְמֹאד  ֲאָכל  ַהּמַ ֶאת 

ָחְכמֹות  דּוַע ּבְ ּיָ רּוִרים )ּכַ ה ּבֵ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ְמֹאד ְמֹאד ּבְ

ק  ק ִמן ַהּדַ ּנּו ַהּדַ ֵרר ְועֹוֶלה ִמּמֶ ְתּבָ ּנִ ּתּוַח( ַעד ׁשֶ ַהּנִ

ה  ַנֲעׂשֶ ָאר  ׁשְ ְוַהּנִ ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ה  ּוְמַחּיֶ יַע  ּבִ ׂשְ ּמַ ׁשֶ

ֵאין  ׁשֶ ִנְמָצא  ׁש.  ַמּמָ צֹוָאה  ִקיא  מּור  ּגָ סֶֹלת  ּפְ

ִאם  י  ּכִ ׁש  ַמּמָ צֹוִאים  ָגִדים  ִמּבְ ֵרר  ִנְתּבָ ֲאָכל  ַהּמַ

ל  ּכָ ֵרר  ְוִנְתּבָ ֶנֱחָלק  ְיָקא  ּדַ ָאז  ׁשֶ ָהָאָדם  ּגּוף  תֹוְך  ּבְ

מּור  סֶֹלת ַהּגָ ֵרר ְוִנְדֶחה ַהּפְ ט ְוִנְתּבָ ְפׁשָ ּנִ ְך ַעד ׁשֶ ּכָ

ה  ּוְמַחּיֶ עֹוֶלה  ְך  ְוַהּזַ ְוַהּטֹוב  צֹוָאה.  ִקיא  ה  ְוַנֲעׂשֶ

ֱהִנין  ַהּנֶ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ ֶאת ָהָאָדם. 

ֶחם  ת ַהּלֶ ְרּכַ ה ָוסֹוף. ּוִבְפָרט ּבִ ִחּלָ דֹוָלה ּתְ ָנה ּגְ ַכּוָ ּבְ

ָבְרִכין ָעָליו ַהּמֹוִציא  ּמְ ר ִחּיּות ָהָאָדם ׁשֶ הּוא ִעּקַ ׁשֶ

ֵלמּות  ׁשְ רּור ּבִ ר ַהּבֵ י ִעּקַ ָרכֹות, ּכִ לֹשׁ ּבְ ּוְלַאֲחָריו ׁשָ

ִציַעת  ים ב. ּבְ ַעת ָהֲאִכיָלה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ׁשְ הּוא ּבִ

ת ה, אֹות ג. ַהּפַ

ל  ׁשֶ רֹון  ְוַהּגָ אר  ּוָ ַהּצַ ְלִפיהּו.  ָהָאָדם  ֲעַמל  ל  ָכּ

ם  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ ָהָאָדם,  ִחּיּות  ל  ּכָ לּוי  ּתָ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהָאָדם 

ְוַהּכֹחֹות,  ַהִחּיּות  ֵהם  ׁשֶ ַהַהְלָואֹות  ל  ּכָ ִלין  ְמַקּבְ

י  ם, ּכִ ְרׁשָ ׁש ְלַהֲעלֹוָתם ְלׁשָ ם ְצִריִכין ְלַבּקֵ ְוֶדֶרְך ׁשָ

ם  ּלָ ל ֶאָחד, ּכֻ ל ּכָ ַקּבֵ ּמְ עֹות ְוַהּכֹחֹות ׁשֶ ּפָ ל ַהַהׁשְ ּכָ

ֶרְך  ּדֶ ארֹו, ׁשֶ ַצּוָ לּוי ּבְ ּתָ ִביל ִחּיּותֹו ְוִקּיּומֹו ׁשֶ ׁשְ ֵהם ּבִ

ִחּיּותֹו  הּוא  ׁשֶ ּגּופֹו  ְלתֹוְך  ֲאָכל  ַהּמַ ל  ְמַקּבֵ ם  ׁשָ

ל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו",  תּוב, "ּכָ ּכָ ְוִקּיּומֹו. ּוְכמֹו ׁשֶ

ם  ׁשָ ְוֶדֶרְך  ּגּופֹו  ְלָכל  ַהִחּיּות  ל  ְמַקּבֵ ם  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ

ִחיַנת ִסּלּוק  הּו ּבְ ּזֶ ְרׁשֹו, ׁשֶ ָצִריְך ְלַהֲחִזיר ַהִחּיּות ְלׁשָ

ִהיא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַהחֹובֹות, 

תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְגרֹונֹו,  ארֹו  ּוָ ִמּצַ ּיֹוֵצא  ׁשֶ ה'  ַבר  ּדְ

ְעָיהּו נח, א(. ּוְכִתיב,  ְחׂשְֹֹך" ְוכּו' )ְיׁשַ "ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ּתַ

ַעל־ ׁשֶ ו(.  ים קמט,  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ְגרֹוָנם"  ּבִ ֵאל  "רֹוְממֹות 

ַעל־ ארֹו,  ְוַצּוָ ְגרֹונֹו  ּבִ ֵאל  רֹוְממֹות  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי 

ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ְוַהּכֹחֹות  ַהִחּיּות  ל  ּכָ ּוַמֲעֶלה  ְיֵדי־ֶזה חֹוֵזר 

קֹוחֹות  ת חֹוב ֵמַהּלָ ִבּיַ ט א. ּגְ ּפָ ן ִמׁשְ ם: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ֶרְך ׁשָ ּדֶ

ְוַאּפֹוֵתיֵקי ה, אֹות כט.



קמה

ת ֶרק וְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

אָת ְוָנַתּתָ  ִחיַנת ָנׂשָ ל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו. ְוֶזה ּבְ ָכּ

ֹוֲאִלין ֶאת  ּשׁ ֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ְ ִהיא ַהּשׁ ֱאמּוָנה ׁשֶ ּבֶ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  )ּכְ ְלִדין  אֹותֹו  ְכִניִסין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ָהָאָדם 

א  ֹוֲאִלין אֹותֹו ִאם ָנׂשָ ּשׁ ת לא( ַהְינּו ׁשֶ ּבָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשַ

ַהְינּו  ִביל ָהֱאמּוָנה,  ׁשְ ּבִ ְרָנָסתֹו  ּפַ ִעְסֵקי  ָכל  ּבְ ְוָנַתן 

ִביל  ׁשְ ּלֹו ּבִ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ָכל ִעְסֵקי ַמּשָ ָנתֹו ּבְ ּוָ ִאם ָהָיה ּכַ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְרָנָסתֹו,  ּפַ ָמתֹו ַעל־ְיֵדי  ִנׁשְ ַצְחֵצַח  ּיְ ׁשֶ

ָנַתן ְצָדָקה  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַמֲעִלין ָהֱאמּוָנה אֹו ִאם ַעל 

ׁש ָלֶהם ֶזה  ּיֵ ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ּיִ ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲאִמּתִ

עֹוֵסק  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ב  ֱחׁשָ ּנֶ ׁשֶ ַהּכַֹח 

ֹוֲאִלין  ּשׁ ֱאמּוָנה ׁשֶ אָת ְוָנַתּתָ ּבֶ "ל, ְוֶזהּו ָנׂשָ ּנַ ֶזה ּכַ ּבָ

ְוֶזה  ָהֱאמּוָנה.  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוָנַתּתָ  אָת  ָנׂשָ ִאם  אֹותֹו 

דֹול ּוְכָבר  ָלל ּגָ י ֶזה ּכְ ְך ְלָבִנים ּכִ ּיָ ַ ּשׁ ה ׁשֶ ָ ִחיַנת ְיֻרּשׁ ּבְ

ֶזה  ּבְ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ ׁשֶ ְלַמְעָלה  ה  ִמּזֶ ְמבָֹאר 

"ל, ְוָכל  ּנַ ָהעֹוָלם הּוא ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ָהֱאמּוָנה ּכַ

ִביל  ׁשְ ְרָנָסתֹו ַהּכֹל ּבִ ן ְוָצְרֵכי ּפַ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ִעְסקֹו ּבְ

ְרָנָסתֹו  ּפַ ַעל־ְיֵדי  ָהֱאמּוָנה  ן  ּוְלַתּקֵ ְלַהֲעלֹות  ֶזה 

ְלִפיהּו",  ָהָאָדם  "ֲעַמל  ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ

הּוא  ְרָנָסתֹו  ּפַ ָצְרֵכי  ּבְ ָהָאָדם  ַוֲעַמל  ְיִגיַעת  ל  ּכָ ׁשֶ

ָאָדם  ל  ׁשֶ ה  ּפֶ ּבַ לּוָיה  ּתְ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ

ים פט, א(.  ִהּלִ ִפי" )ּתְ תּוב, "אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָניו  ּבָ ין  יֹוְרׁשִ ה ָהעֹוָלם  ִמּזֶ ִנְפַטר  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ

ִלים  ְלַהׁשְ ַיַעְסקּו  ֵהם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוַפְרָנָסתֹו  ֶאת ָממֹונֹו 

ְרָנָסה  ְוַהּפַ מֹון  ַהּמָ ַעל־ְיֵדי  ָהֱאמּוָנה  ּוֵברּור  ּקּון  ּתִ

ּוֵברּור  ּקּון  ּתִ י  ּכִ ֲאִביֶהם,  ת  ַ ִמיֻרּשׁ ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ

תּוב, "ְוַעד ּדֹור  ּכָ מֹו ׁשֶ ָהֱאמּוָנה הּוא ִמּדֹור ְלדֹור ּכְ

ט ב.  ּפָ ן ִמׁשְ ים ק, ה(: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ִהּלִ ָודֹור ֱאמּוָנתֹו" )ּתְ

ר ד, אֹות ב. ֶהְפֵקר ְוִנְכֵסי ַהּגֵ

ַע  יֹוֵד֔ ָעִנ֣י  ַמה־ֶּלֽ יל  ן־ַהְּכִס֑ ִמֽ ָחָכ֖ם  ֶלֽ ר  ַמה־ּיֹוֵת֥ י  ִּכ֛ }ח{ 

ים: ַחִּיֽ ֶ֥֖גד ַהֽ ֲהֹ֖לְך ֶנ ַלֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ל ֲעֵליהֹון,  ָלא ִמְתַקּבַ א ּדְ יׁשָ ָרא ּבִ ִגין ּדָ ְטָיא, ּבְ יר ִמן ׁשָ ָעְלָמא ָהֵדין ַיּתִ יָמא ּבְ ֲארּום ַמה מֹוָתר ִאית ְלַחּכִ

ע ֵהיְכֵדין ֲעִתיד ִלְמָהְך  ִיְנּדַ ָיי, ּדְ אֹוָרְיָתא ּדַ ּוַמה ִאית ֵליּה ְלַההּוא ּגּוְבָרא ַעְנָיא ְלֶמֱעַבד, ֱאָלֵהין ְלִמְעַסק ּבְ

ֵעֶדן: ָתא ּדְ ִגּנְ א ּבְ יַקּיָ ל ֳקֵביל ַצּדִ ּכָ

"י - - ַרׁשִ

ם הּוא יֹוֵדַע ַלֲהלְֹך  ֵאין לֹו קֹוַרת רּוַח, ּגַ ֶ יר ּשׁ רֹון, ִמן ֶהָעׁשִ ָעִני. ִחּסָ ִסיל: ַמה ּלֶ ִאם ָהָיה ּכְ ֶ ָחְכָמתֹו, ִמּשׁ ַמה ּיֹוֵתר. לֹו ּבְ

יו: ַחּיָ ים טֹוִבים ּבְ ה ַמֲעׂשִ ֲהֵרי לֹא ָעׂשָ א, ׁשֶ ֵלא" )קֶֹהֶלת ו, ז(, ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶפׁש לֹא ִתּמָ ָבר ַאֵחר, "ְוַגם ַהּנֶ ים. ּדָ ָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחּיִ ּבָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֵהר  ים. ְצִריִכין ִליּזָ ָעִני יֹוֵדַע ַלֲהלְֹך ֶנֶגד ַהַחּיִ ַמה ּלֶ

י ֵיׁש  ֲאָות ָממֹון ּכִ ּלֹא ִלְהיֹות ָלהּוט ַאַחר ּתַ יֹוֵתר ׁשֶ ּבְ

ֶזה  ּבָ ּוְמׁשּוָקִעים  מֹון,  ַהּמָ ְך ַאַחר  ל־ּכָ ּכָ הּוִטים  ּלְ ׁשֶ

ַרק  ֵאְצָלם  יבּות  ְוַהֲחׁשִ ֲעָלה  ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר  ּבְ

ֵאין לֹו ַרק ָממֹון ְמַעט ּוִבְפָרט  מֹון, ּוִמי ׁשֶ ִפי ַהּמָ ּכְ

ָהָאָדם  ֶגֶדר  ּבְ ָלל  ּכְ ֵאינֹו  ְלַגְמֵרי  ָעִני  הּוא  ׁשֶ ִמי 

ָחָיה  מֹו  ּכְ יֵניֶהם ַרק  ּבֵ ב  ְוֶנְחׁשָ ם  ְעּתָ ּדַ טּות  ׁשְ ִפי  ּכְ

הּוא  יֹוֵתר  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָממֹון  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ְוֵכן  ְועֹוף, 

ְבִחיַנת  ּבִ ַרק  ָאָדם  ֶדר  ִמּגֶ ְלַמְעָלה  מֹו  ּכְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ

ְך  ל־ּכָ ּכָ ָלֶהם  ֵיׁש  ׁשֶ ַעד  ַמְלָאְך,  ל אֹו  ַמּזָ ּכֹוָכב אֹו 

ְמַעט  ִבים ֶאְצָלם ּכִ ְחׁשָ ּנֶ יֹוֵתר ַעד ׁשֶ ה ּבְ ָממֹון ַהְרּבֵ

לֹום, ְוָכל  מּור ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ַחס ְוׁשָ מֹו ֱאלֹקּות ּגָ ּכְ

ְוָטעּות  טּות  ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם  ֵני  ִמּבְ ה  ַהְרּבֵ ִנְכְנסּו  ְך  ּכָ

ְוַחְסֵרי  ים  ָהֲעִנּיִ ׁשֶ ַעד  ָממֹון  ֲאוֹות  ּתַ ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ

ֶנֶגד  ְך  ל־ּכָ ּכָ ם  ּוְבַדְעּתָ ַעְצָמן  ֵעיֵני  ּבְ ָנְפלּו  מֹון  ַהּמָ

ְקִריִבין  ּמַ ְמַעט ׁשֶ ּכִ מֹון ַעד ׁשֶ יִרים ּוַבֲעֵלי ַהּמָ ָהֲעׁשִ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ לּות  ּטְ ַהִהְתּבַ ֵמֲחַמת  ֲאֵליֶהם  ן  ְלָקְרּבָ ַעְצָמן 

ן  ּכֵ לֹא  ּוֶבֱאֶמת  ֶהם  ּלָ ׁשֶ מֹון  ַהּמָ ִרּבּוי  ְפֵני  ּבִ ָלֶהם 
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ָעִני יֹוֵדַע ַלֲהלְֹך  תּוב: "ַמה ּלֶ ָאַמר ַהּכָ הּוא ּוְכמֹו ׁשֶ

ב  ֵ ְיַחּשׁ ֵני ָאָדם  ּבְ ְכָלל  ּבִ ֶהָעִני  ם  ּגַ י  ּכִ ים"  ַהַחּיִ ֶנֶגד 

ָאָדם  ֵני  ּבְ ַרק  ֵהם  יִרים  ָהֲעׁשִ ְוַגם  יר,  ֶהָעׁשִ מֹו  ּכְ

ֶסף  ּכֶ לֹא  ְלָאָדם  לֹו  ַמְלִוין  ְוֵאין  לּו  ִיּמָ ָחִציר  ּוְכמֹו 

ׁשּוָקִעים  ּמֵ ׁשֶ ֵני ָאָדם  ּבְ ֵיׁש  ּוֶבֱאֶמת  ְוכּו'  ָזָהב  ְולֹא 

ְלהֹוִכיַח  א  ּבָ ׁשֶ ִמי  ׁשְ ַעד  מֹון  ַהּמָ ַתֲאַות  ּבְ ְך  ל־ּכָ ּכָ

ֵאינֹו  מֹון  ְוַהּמָ טּות  ׁשְ הּוא  ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ׁשֶ ָלֶהם 

ָמִעין ֶאְצלֹו  ֵאין ְדָבָריו ִנׁשְ י ׁשֶ ַלל ָאז לֹא ּדַ ְכִלית ּכָ ּתַ

ֶנֶגד  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ֶאְצָלם  הּוא  ׁשֶ ם  ּגַ ַאף  ַלל  ּכָ

ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקָ ֶאְצָלם  הּוא  מֹון  ַהּמָ י  ּכִ ָהֱאמּוָנה, 

ָממֹון  ְתָרא,  ּבַ ַמֲהדּוָרא  ֵעצֹות  ִלּקּוֵטי  לֹום:  ְוׁשָ ַחס  ְוָהֱאמּוָנה 

ְרָנָסה, כ. ּפַ

ֶבל ּוְר֥עּות  ֲהָלְך־ָנֶ֑פׁש ַּגם־ֶז֥ה ֶה֖ ה ֵעיַנִ֖֖ים ֵמֽ }ט{ ֛טֹוב ַמְרֵא֥

ֽרּוַח:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א,  יָנא ַרּבָ ִאית ֵליּה ּוְלֶמֱעַבד ְצַדְקָתא ּוְלִמְחֵמי ֲאַגר ָטב ַעל עּוָבדֹוי ְליֹום ּדִ ָטב ְלגּוְבָרא ְלִמְחֵדי ַעל ַמה ּדְ

ָבא ַהְבלּו ּוְתִבירּות רּוָחא: ין ְלגּוְבָרא ַחּיָ ַרם ּדֵ ִסּגּוף ְנַפׁש, ּבְ ֵיֵזיל ְלָעְלָמא ַההּוא ּבְ ִמן ִדּ

"י - - ַרׁשִ

ֶפׁש.  ּנֶ ה ַההֹוֵלְך ּבַ ּתֶ ֲאָכל ּוִמׁשְ רֹו ְלַמְרֶאה ֵעיָניו, ִמּמַ ר ָלֶזה, ִלְראֹות עֹוׁשְ טֹוב ַמְרֵאה ֵעיַנִים ֵמֲהָלְך ָנֶפׁש. טֹוב ָהָיה ְוֻהְכׁשַ

ּלֹא  ר ָלֶלֶכת ַאַחר ֵעיָניו ִלְגזֹל ְוַלֲעׁשֹק, ְמִהילּוְך ַנְפׁשֹו, ׁשֶ ָבר ַאֵחר, "טֹוב ַמְרֵאה ֵעיַנִים ֵמֲהָלְך ָנֶפׁש", טֹוב ָהָיה ְלֶזה ְוֻהְכׁשַ ּדָ

ִעים: ן ָלְרׁשָ ּתָ ם ֶזה ָהֶבל. הּוא, ַהּנִ מּות: ּגַ ּיָ ׁשֶ ָנַתן ֵלב ֵהיָכן ַנְפׁשֹו ֵתֵלְך ּכְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

לּות  ּכְ ִהְסּתַ טֹוב ַמְרֵאה ֵעיַנִים ֵמֲהָלְך ָנֶפׁש. ַדע, ׁשֶ

ְראֹותֹו  ִמּקֶֹדם  י  ּכִ ּוְזַמן.  בּול  ּגְ ַהְינּו  ּדְ ִלי,  ּכְ ה  עֹוׂשָ

ה  ָבר, ַנֲעׂשֶ רֹוֶאה ַהּדָ בּול, ּוְכׁשֶ לֹא ּגְ ָבר, הּוא ּבְ ַהּדָ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזהּו  בּול.  ּגְ לֹו 

י  ן", ּכִ ֲאִכיְלָך ֶאת ַהּמָ ְרִעיֶבָך ַוּיַ ָך ַוּיַ )יֹוָמא עד(: "ַוְיַעּנְ

ּסּוָמא  אן ׁשֶ רֹוֶאה ְואֹוֵכל ְוכּו', ִמּכָ ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִמי ׁשֶ

בּול  ּגְ לֹו  ֵאין  רֹוֶאה  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ַבע,  ׂשׂ לֹו  ֵאין 

ְגָמָרא, ַמאי ְקָרא: "טֹוב ַמְרֵאה  "ל. ּוַמְסָקָנא ּדִ ּנַ ּכַ

ה  עֹוׂשֶ ָהְראּות,  כַֹח  ּבְ י  ּכִ ָנֶפׁש",  ֵמֲהָלְך  ֵעיַנִים 

א. ִסיָמן עו. בּול: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ִהּלּוְך ְלַנְפׁשֹו, ְוהּוא ַהּגְ

ֶפׁש  ּנֶ ּבַ ׁשֶ 'ׁשֹור'  ָנֶפׁש.  ֵמֲהָלְך  ֵעיַנִים  ַמְרֵאה  טֹוב 

ֵמֲחַמת  ֶפׁש  ּנֶ ּבַ ּתֹוֵסף  ּנִ ׁשֶ ַהְמֻצְחָצח  ָהאֹור  ֶזה   –

ֶפׁש  ֶפׁש, ְוָאז ֵמִאיר ַהּנֶ ּזּוֵרי ַהּנֶ ץ ּפִ ְתַקּבֵ ּנִ ּבּוץ, ׁשֶ ַהּקִ

ְבִחיַנת  ֶפׁש ּבִ ָהָרצֹון ֵאין ֵמִאיר, ָאז ַהּנֶ ׁשֶ י ּכְ יֹוֵתר, ּכִ ּבְ

ָהָרָעב  ר  ִעּקַ י  ּכִ ט(,  קז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ְרֵעָבה"  "ְוֶנֶפׁש 

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ ר ָהאֹור, ּכְ ֵמֲחַמת ֶהְעּדֵ

ן"  ַהּמָ ֶאת  ֲאִכיְלָך  ַוּיַ ְרִעיֶבָך  ַוּיַ ָך  "ַוְיַעּנְ ִלְבָרָכה: 

ֵבַע'  ׂשָ ֵאינֹו  ַהּסּוָמא  ׁשֶ אן  'ִמּכָ  – ג(  ח,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו' 

ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ָהאֹור  ֵמֲחַמת  ַבע  ַהּשֹׂ ר  ִעּקַ י  ּכִ עד(,  )יֹוָמא 

א ַנְפׁשֹו,  ֵאינֹו רֹוֶאה, ֵאין ִנְתַמּלֵ ֵעיָניו, ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּבְ

ָנֶפׁש"  ֵמֲהָלְך  ֵעיַנִים  ַמְרֵאה  י "טֹוב  ּכִ ְרצֹונֹו,  ַהְינּו 

ַצְחָצחֹות ָהאֹור, ֲאַזי "ְוֶנֶפׁש  ּבְ ַנְפׁשֹו  ַצְחֵצַח  ּמְ ּוְכׁשֶ

יַע  ּבִ ְבִחיַנת: "ְוִהׂשְ ים קז, ט(, ּבִ ִהּלִ א טֹוב" )ּתְ ְרֵעָבה ִמּלֵ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְעָיהּו נח, יא(.  )ְיׁשַ ְוכּו'  ָך"  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ

ֵעיַנִים  "ַמְרֵאה  ִחיַנת  ּבְ לּות,  ּכְ ִהְסּתַ ְלׁשֹון  'ׁשֹור', 

א. ִסיָמן יג, אֹות ה. ֵמֲהָלְך־ָנֶפׁש": ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ
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ע ֲאֶׁשר־֣הּוא ָאָד֑ם  ה ְּכָבר֙ ִנְקָר֣א ְׁש֔מֹו ְונֹוָד֖ ָהָי֗ }י{ ַמה־ֶּׁשֽ

ּנּו: יף( ִמֶּמֽ ם שהתקיף )קרי: ֶׁשַּתִּק֖ ין ִע֥ א־יּוַכ֣ל ָלִד֔ ֹֽ ְול
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֲהָוה ָאָדם ַקְדָמָאה,  ּדַ יֹוָמא  א ִמן  ִלְבֵני ֱאָנׁשָ מֹוַדע  ּתְ ְוִאׁשְ ֵמיּה  ׁשְ ָבר ִאְתְקִרי  ּכְ ָעְלָמא, ָהא  ּבְ ֲהָוה  ּדַ ַמה 

יּה: יף ִמּנֵ ַתּקִ ִדיָנא ִעם ָמֵרי ָעְלָמא ּדְ ָיי, ִהיא ְוֵלית ְרׁשּו ְלגּוְבָרא ְלֵמיָקם ּבְ ֵזיַרת ֵמיְמָרא ּדַ ְוכֹוָלא ּגְ

"י - - ַרׁשִ

ָבר ֵיֵצא  ָבר ָהָיה ְוָעַבר, ּכְ לֹוַמר ּכְ מֹו, ּכְ ָבר ִנְקָרא ׁשְ יו, ּכְ ַחּיָ ָהְיָתה לֹו ּבְ ה ׁשֶ יבּות ּוְגדּוּלָ מֹו. ֲחׁשִ ָבר ִנְקָרא ׁשְ ָהָיה ּכְ ֶ ַמה ּשׁ

הּוא  ֶות, ׁשֶ ת. ְולֹא יּוַכל ָלִדין. ִעם ַמְלַאְך ַהּמָ ּמֵ הּוא ָאָדם ְולֹא ֵאל, ְוסֹופֹו ׁשֶ ה ָחַלף: ְונֹוָדע. ׁשֶ ָרָרה, ְוַעּתָ ׂשְ ם ּבִ לֹו ׁשֵ

ּנּו: ִקיף ִמּמֶ ּתַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

הּוא  ר  ֲאׁשֶ ְונֹוַדע  מֹו  ׁשְ ִנְקָרא  ָבר  ּכְ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה 

ּתֹוָכָחה  ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ְיֶחְזֵקאל  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ָאָדם. 

ֵדי ַלֲחּתְֹך  ֵדי ְלַגּלֹות ַהֶחֶסד ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּכְ ּומּוָסר ּכְ

א  ִנּבֵ ן  ְוַעל־ּכֵ ְקִלּפֹות,  ע  ֵמָהַאְרּבַ ְוכּו'  ְלכּות  ַהּמַ

ַוֲחָסִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ַרּבֹות  ִויׁשּועֹות  טֹובֹות  ם  ּגַ

ִית  ַהּבַ ּוִבְנַין  ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ִנְפָלִאים 

א ָלֶהם  ּבֵ ּנִ י ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ַהּתֹוָכָחה ׁשֶ ֶלָעִתיד ְוכּו'. ּכִ

ה אֹוָתם  י ְמַבּזֶ יֹון, ּכִ ּזָ ֶדֶרְך ּבִ ָהְיָתה ּבְ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ

ה  ּלֶ ִנְתּגַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲאָבל  ְנבּואֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ ה  ַהְרּבֵ

ָחמֹות  ְוַהּנֶ ַהְיׁשּועֹות  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ֶחֶסד 

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִביִאים,  ַהּנְ ָכל  ּבְ ְוֵכן  א.  ְתַנּבֵ ּמִ ׁשֶ ְוַהֲחָסִדים 

יֹון,  ּזָ ּבִ ֶדֶרְך  ּבְ רֹב  י  ְוַעל־ּפִ ה  ַהְרּבֵ ּתֹוָכחֹות  ָאְמרּו 

ים  ַרּבִ ַוֲחָסִדים  ְיׁשּועֹות  ה  ּמָ ּכַ אּו  ִנּבְ ם  ּלָ ּכֻ ם  ּגַ ַאְך 

ַעל־ ָבר ׁשֶ ן ַהּדָ י ּכֵ ָרֵאל, ּכִ ַרְך ְלִיׂשְ ה ה' ִיְתּבָ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין  "ל, ׁשֶ ּנַ ה ֶחֶסד ּכַ ּלֶ ְיֵדי ּתֹוָכָחה ִנְתּגַ

ָבה,  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֱאלֹקּות  ַגת  ָ ְלַהׂשּ

ַהְינּו  ּדְ ָבה  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ָראּו  ִביִאים  ַהּנְ ל  ּכָ י  ּכִ

דּוַע. ּיָ ּכַ ְנבּוָאָתם  ְך  ִנְמׁשַ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ֱאלֹקּות  גֹות  ָ ַהׂשּ

ַעל  ָבה  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ָרָאה  ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

הּוא  ׁשֶ ָבה  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ׁשֶ ְלהֹורֹות  ָבר,  ּכְ ְנַהר 

ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ָהר  ַהּנָ ַעל־ְיֵדי  ְך  ִנְמׁשָ ֱאלֹקּות  גֹות  ָ ַהׂשּ

ְבִחיַנת  ּבִ ָבר'  'ּכְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ֵמַהּצַ

ז(  ט,  )קֶֹהֶלת  יָך"  ַמֲעׂשֶ ֶאת  ָהֱאלִֹקים  ָרָצה  ָבר  ּכְ י  "ּכִ

ר  מֹו ְונֹוַדע ֲאׁשֶ ָבר ִנְקָרא ׁשְ ָהָיה ּכְ ֶ ִחיַנת "ַמה ּשׁ ּבְ

ה  ִחיַנת ֹמשֶׁ יק ָהֱאֶמת הּוא ּבְ ּדִ י ַהּצַ הּוא ָאָדם", ּכִ

ל  ׁשֶ מֹו  ּוׁשְ ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ יַח,  ָמׁשִ

ֶמׁש  ׁשֶ ִלְפֵני  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלעֹוָלם,  ָקַדם  יַח  ָמׁשִ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.  מֹו ׁשֶ מֹו, ּכְ ִיּנֹון ׁשְ

ִמיד ְרפּוָאה  ּתָ ים  ַמְקּדִ הּוא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֶרְך ה'  ּדֶ י  ּכִ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּכָ ַלּמַ

ֶלְך  ַהּמֶ ל  ּדַ ּגִ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ "ַאַחר  סּוק:  ּפָ ַעל 

מֹו,  ׁשְ ח  ִיּמַ ֵתר ג, א(,  )ֶאָסּ ְוכּו'  ָהָמן"  ֵורֹוׁש ֶאת  ֲאַחְשׁ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאַחר  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ּדֹור  ָכל  ּבְ הּוא  ְוֵכן  ה.  ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה  ים  ִהְקּדִ

ֵהם  ׁשֶ יקֹוְרִסים  ְוָהֶאּפִ ִעים  ְרׁשָ עֹוְמִדים  ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ

ים  ַרְך ַמְקּדִ מֹו, ה' ִיְתּבָ ח ׁשְ ִחיַנת ָהָמן ֲעָמֵלק ִיּמַ ּבְ

ֶזה  יק ֱאֶמת ּכָ ה ַצּדִ ִחּלָ ֹוֵלַח ִמּתְ ּשׁ ה ׁשֶ ּכָ ְרפּוָאה ַלּמַ

ה ָלנּו  ּוְמַגּלֶ ִנְפָלאֹות  יְך ְרפּואֹות  ים ְלַהְמׁשִ ְקּדִ ּמַ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִיְהֶיה ּכַֹח ַלֲעֹמד  ּתֹוָרה ִנְפָלָאה ְוכּו', ׁשֶ

ָלנּו  ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ְוכּו'  ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ה'  ְולּוֵלי  ם.  ֶנְגּדָ ּכְ

ה,  ֵאּלֶ ּכָ ִבים  ְוִנְשּגָ נֹוָרִאים  יִקים  ַצּדִ דֹורֹוֵתינּו  ּבְ

ְוָעָנן  ה ַלֲעֹמד ֶנֶגד ָהרּוַח ְסָעָרה  לֹא ָהָיה ּכַֹח ַעּתָ

יְך ּובֹוֵער  ְסִעיר ּוַמֲחׁשִ ַחת ַהּמַ ְתַלּקַ דֹול ְוֵאׁש ַהּמִ ּגָ

יקֹוְרִסים  ּתֹות ָהֶאּפִ ּכִ עֹוָלם ְמֹאד, ַעל־ְיֵדי  ּבָ ה  ַעּתָ

ַרֲחָמָנא  יֹום  ָכל  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ה  ַעּתָ ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ַאְך  יֹום.  ד  יּוּלַ ַמה  יֹוֵדַע  ּוִמי  ִלְצָלן, 



קמח

ת ֶרק וְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ַעל־ ה  ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ָלנּו  ים  ִהְקּדִ ָבר  ּכְ

ֵצל  יר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ְסּתִ ּיַ יִקים. ּוִמי ׁשֶ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ְיֵדי ּגְ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרָתם  ְרֵכי  ּדַ י  ַעל־ּפִ ְוֵיֵלְך  ְנֵפיֶהם  ּכַ

ֵהם  ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ֵמֶהם.  ִנּצֹל  ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ

ֵקן  ֵמַהּזָ ִלים  ְמַקּבְ ם  ְוֻכּלָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְזֵקִנים  ִחיַנת  ּבְ

ֵקן  ַהּזָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָסִבין  ּדְ ָסָבא  ֵקִנים  ּזְ ּבַ ׁשֶ

הּוא ָזֵקן ְמֹאד ְוכּו' ַוֲעַדִין לֹא ִהְתִחיל  ֵאר ׁשֶ ִהְתּפָ ׁשֶ

ֵלל  י ָזָכה ְלִהּכָ ָבר', ּכִ ן ִנְקָרא 'ּכְ ִלְחיֹות ְוכּו'. ְוַעל־ּכֵ

ְוָכל  ַקְדמֹוִנּיֹות.  ִנים  ׁשָ ְבִחיַנת  ּבִ ְקָנה  ַהּזִ ַתְכִלית  ּבְ

עֹוָלם  כֹוִלים ִלְהיֹות ּבָ ּיְ ִמיֵני ִקְלקּוִלים ּוִבְלּבּוִלים ׁשֶ

יְך ָלֶהם ְרפּואֹות  ים ְלַהְמׁשִ ָבר ִהְקּדִ לֹום, ּכְ ַחס ְוׁשָ

ית  ְוִתּקּוִנים ַעל־ְיֵדי ַנֲהרֹות ְוַנֲחֵלי ַהָחְכָמה ָהֲאִמּתִ

הּוא  ָבר ׁשֶ ִחיַנת ְנַהר ּכְ הּו ּבְ ּזֶ עֹוָלם, ׁשֶ יְך ּבָ ִהְמׁשִ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ֵמַהּצַ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ָהר  ַהּנָ

נּו  ּלָ ּכֻ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵמֵעֶדן  ַהּיֹוֵצא  ָהר  ַהּנָ

ָבה.  ה ֶמְרּכָ ִחיַנת ַמֲעׂשֵ הּוא ּבְ גֹות ֱאלֹקּות ׁשֶ ָ ְלַהׂשּ

ִלּקּוֵטי  "ל:  ְוַכּנַ ָבר  ּכְ ְנַהר  ַעל  ֶזה  ל  ּכָ ָרָאה  ן  ְוַעל־ּכֵ

ט ב. ְנִזיִקין ד, אֹות כט-ל. ּפָ ן ִמׁשְ ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ר  ַמה־ֹּיֵת֖ ָהֶ֑בל  ים  ַמְרִּב֣ ה  ַהְרֵּב֖ ים  ֵיׁש־ְּדָבִר֥ י  ִּכ֛ }יא{ 

ם: ָאָדֽ ָלֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

הֹון: ִמְתַעַסק ּבְ ָעְלָמא, ַמה מֹוַתר ִאית ִלְגַבר ּדְ ן ֲהְבלּו ּבְ יִאין ְדַמְסּגַ ְתָגִמין ַסּגִ ֲארּום ִאית ּפִ

"י - - ַרׁשִ

ָלִכים, קֹוִפים ּוִפיִלים ַוֲאָריֹות, ַהּכֹל ִהְרּבּו לֹו, ּוַמה יֵֹתר לֹו  חֹוק ַהּמְ ׂשְ יו, ּכִ ַחּיָ ֶהן ּבְ ק ּבָ ְתַעּסֵ ּנִ ה. ׁשֶ ָבִרים ַהְרּבֵ י ֵיׁש ּדְ ּכִ

ת: ּמֵ ֶ ִמּשׁ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָלה  ְמׁשָ ר ַהּמֶ ים ָהֶבל. ִעּקַ ה ַמְרּבִ ָבִרים ַהְרּבֵ ֵיׁש ּדְ

ְצִריִכין  ַהּכֹל  י  ּכִ יר,  ֶהָעׁשִ ֵאֶצל  הּוא  ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ

אּות,  ִמּגֵ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ִלּזָ ָצִריְך  הּוא  ן  ְוַעל־ּכֵ ֵאָליו, 

ִרּבּוי  ֵאֶצל  אּות  ַהּגֵ ַעל  ַהּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה  ן  ְוַעל־ּכֵ

ְוכּו',  ְלָך  ֶמר  ָ "ִהּשׁ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיָקא,  ּדַ ירּות  ֲעׁשִ

ְוָרם  ה  ִיְרּבֶ ְלָך  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ְלָך  ה  ִיְרּבֶ ְוָזָהב  ְוֶכֶסף 

ָבִרים ח(.  )ּדְ ְוכּו'  ֱאלֶֹקיָך"  ְוָזַכְרּתָ ֶאת ה'  ְוכּו'  ְלָבְבָך 

מֹון  ִעְנַין ַהּמָ אּות הּוא ּבְ ְ אּות ְוַהִהְתַנׂשּ ר ַהּגֵ י ִעּקַ ּכִ

ָטן  ּקָ ּמִ ׁשֶ חּוׁש  ּבְ ְרֶאה  ְוַכּנִ ָאָדם  ל  ׁשֶ ְוַהֲחָפִצים 

ֲאַות  ּתַ ַעל־ְיֵדי  עֹוָלָמם  אֹוְבִדים  ם  ֻרּבָ דֹול  ּגָ ְוַעד 

ַעל־ְיֵדי  בֹוד  ְוַהּכָ אּות  ַהּגֵ ַעל־ְיֵדי  ר  ְוָהִעּקָ ָממֹון 

ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְלַמְעָלה  ְלִהְתַנֵהג  רֹוֶצה  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ

י  ַמְלּבּוׁשֵ ּבְ ֲחֵפִצים  ֵהם  מּוִכים  ְוַהּנְ ים  ַטּנִ ַהּקְ לֹו, 

ְרָנָסתֹו,  ּפַ ְלִפי  ה  ַהְרּבֵ ּנּו  ִמּמֶ בֹוִהים  ּגְ ֵהם  ׁשֶ בֹוד  ּכָ

ָאר  ָגִדים ְיָקִרים יֹוֵתר ּוׁשְ ינֹוִנים ֲחֵפִצים עֹוד ּבְ ְוַהּבֵ

רֹוְדִפים  יִרים  ְוָהֲעׁשִ ָנִאים,  ִית  ַהּבַ ּוְכֵלי  ֲחָפִצים 

ֵאין  ָבִרים ׁשֶ ֵהם ּדְ יִטין ְוכּו' ׁשֶ ֶסף ְוַתְכׁשִ ֵלי ּכֶ ַאַחר ּכְ

ים ָהֶבל"  ה ַמְרּבִ ָבִרים ַהְרּבֵ י ֵיׁש ּדְ עּור, "ּכִ ָלֶהם ׁשִ

ִמְתרֹוֵמם  יֹוֵתר  ַוֲחָפִצים  ָממֹון  לֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 

ל ָהעֹוָלם  ִאּלּו ּכָ רֹו ּכְ ָעׁשְ ֶאה ּבְ ְתּגָ ּמִ ִלּבֹו יֹוֵתר ַעד ׁשֶ

ה אֹוְבִדים  ַהְרּבֵ יַע לֹו ַעד ׁשֶ ְוַהֲחָפִצים ְוכּו' ַהּכֹל ַמּגִ

ן  ְוַעל־ּכֵ ֶזה.  ל  ּכָ דּוַע  ּיָ ּכַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  עֹוָלמֹות  ֵני  ׁשְ

ֶסף  ּכֶ לֹו  ה  ַיְרּבֶ ּלֹא  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  ַהּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה 

ֲאִחיַזת  ר  ִעּקַ י  ּכִ ֵמֶאָחיו,  ְלָבבֹו  רּום  י  ְלִבְלּתִ ְוָזָהב 

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ּנַ מֹון ּכַ ּמָ יֹוֵתר הּוא ּבַ אּות ּבְ ַהּגֵ

ֵדָעה ב. ָעְרָלה ה, אֹות ז.

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ָהֶבל.  ים  ַמְרּבִ ה  ַהְרּבֵ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש 

ֲהָבִלים,  ָמֵלא  הּוא  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ל  ּכָ

ים  ַמְרּבִ ה  ַהְרּבֵ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  י  "ּכִ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ם. ְוָכל ִעְנְיֵני ָטעּות  "י ׁשָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ָהֶבל", ּוְכמֹו ׁשֶ

ֵמֲחַמת  הּוא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ֶהְבֵלי  ּבְ ָהעֹוָלם  ּטֹוִעין  ׁשֶ



קמט

ת ֶרק וְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ם ֶאת  ֱאַמר, "ּגַ ּנֶ מֹו ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ ּבָ ּגֶֹדל ַהַהֲעָלָמה ׁשֶ

"י,  ם" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ג, יא(, ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ִלּבָ ָהעָֹלם ָנַתן ּבְ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֶהְעֵלם.  ְלׁשֹון 

יֹום  ָהעֹוָלם,  ִמן  ְעְלמּו  ּנֶ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ִלְבָרָכה, 

ֵלב  ּבְ ָחָמה ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ַמה ׁשֶ יָתה ְויֹום ַהּנֶ ַהּמִ

ר ְוכּו'. ְוָאְמרּו  ּכֵ ה ִמְשֹּתַ ּמֶ ֲחֵברֹו ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ּבַ

ִקּיּום  ִביל  ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם,  ִמן  ֶנְעָלם  יָתה  ַהּמִ ּיֹום  ׁשֶ

ְוכּו'.  ִית  ּבַ ּבֹוֶנה  ָאָדם  ֵאין  ֵכן  לֹא  ִאם  ׁשֶ ָהעֹוָלם, 

ִית?  ּבַ ִיְבנּו  לֹא  ַהאי  י  ּלֵ ּכֻ ַמאי  ה,  ָקׁשֶ ְוִלְכאֹוָרה 

ים,  ּתִ ּבָ ר ַעל ַהּבֹוִנים  ּגָ ּתִ ַעְצמֹו קֹוֵרא  ּבְ ִוד  ּדָ ֲהלֹא 

ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ְלעֹוָלם"  ימֹו  ּתֵ ּבָ ם  "ִקְרּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֱאַמר, "ַהּבִֹנים ֳחָרבֹות ָלמֹו" )ִאּיֹוב ג,  ּנֶ מט, יב(. ּוְכמֹו ׁשֶ

ִביל  ׁשְ ֱאֶמת ַהּכֹל ּבִ ים, ֲאָבל ּבֶ ְפסּוִקים ַרּבִ יד( ְוֵכן ּבִ

ִביל  ׁשְ י ִאם ּבִ י ָכל ָהעֹוָלם לֹא ִנְבָרא ּכִ ִחיָרה, ּכִ ַהּבְ

ּגֶֹדל  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ִחיָרה  ַהּבְ ר  ְוִעּקַ ִחיָרה,  ַהּבְ

רֹוִאין  ַהּכֹל  ָהיּו  ִאם  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהַהֲעָלָמה 

ֵמֱאלֹקּותֹו  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ַעִין  ּבְ ַעִין  ָהֱאֶמת  ֶאת 

בֹודֹו"  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  "ְמלֹא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ

ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  "ֲהלֹא  ּוְכִתיב,  ג(,  ו,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ

א  ּבָ לֹא  ָהָאָדם  ְוׁשֶ כד(.  כג,  )ִיְרְמָיהּו  ְוכּו'  ָמֵלא"  ֲאִני 

ְכִליתֹו ָהַאֲחרֹון  י ִאם ַלֲחׁשֹב ַעל ּתַ ְלֶזה ָהעֹוָלם ּכִ

ַרְך,  ְיָקא ֵאָליו ִיְתּבָ ֶזה ָהעֹוָלם ּדַ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּוְלַדּבֵ

ָהָיה  אי לֹא  ַוּדַ ּבְ ה,  ְזּכֶ ּיִ ֶ ּשׁ ה ְלַמה  ִיְזּכֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ

ַרְך ְולֹא  ֵטִלים ֵאָליו ִיְתּבָ ִחיָרה, ְוָהיּו ַהּכֹל ּבְ ׁשּום ּבְ

ל ָהעֹוָלם  ּטֵ ְך ׁשּום ָשָֹכר ָועֶֹנׁש ְוָהָיה ִמְתּבַ ּיָ ָהָיה ׁשַ

ַרק  ם  ּוִמְתַקּיֵ ִנְבָרא  ָהעֹוָלם  ֶזה  ר  ִעּקַ י  ּכִ ְלַגְמֵרי, 

ִחיָרה  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ הּוא ַעל־ְיֵדי  ִביל ָשָֹכר ָועֶֹנׁש, ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ַהַהֲעָלָמה,  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ִחיָרה  ַהּבְ ר  ְוִעּקַ ְיָקא.  ּדַ

ָהעֹוָלם,  ִמן  ְך  ל־ּכָ ּכָ ָהֱאֶמת  ם  ְתַעּלֵ ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ֲאָבל  ָועֶֹנׁש,  ָשָֹכר  ְוֵיׁש  ִחיָרה  ּבְ ֵיׁש  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ָאָדם  אי ֵיׁש ּכַֹח ּבָ ה, ּוְבַוּדַ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ אי ִמּדָ ַוּדַ ּבְ

ל ַעל ָהֱאֶמת ִאם ִיְרֶצה, ַאְך  ּכֵ ּטֹוב ּוְלִהְסּתַ ִלְבֹחר ּבַ

ל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם  ה ּכָ ּזֶ דֹוָלה, ׁשֶ ֶזה ִמְלָחָמה ּגְ ֵיׁש ּבָ

ר הּוא ֱאמּוַנת ֲחָכִמים  ן ָהִעּקָ ֶזה ָהעֹוָלם. ְוַעל־ּכֵ ּבְ

ּוְלָכל  ּוְלַתְלִמיֵדיֶהם  ָלֶהם  ּוְלִהְתָקֵרב  ים  ּיִ ֲאִמּתִ

ים  ּיִ יִקים ַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ ּדִ י ַהּצַ ְלִוים ֲאֵליֶהם, ּכִ ַהּנִ

ְוָזכּו  ָהעֹוָלם  ֶהְבֵלי  ּבְ ִלְטעֹות  ַעְצָמם  יחּו  ִהּנִ ּלֹא  ׁשֶ

ָהעֹוָלם  ֵמֶהְבֵלי  ַעְצָמם  ְוִלְפרֹשׁ  ְלָחָמה  ַהּמִ ַח  ְלַנּצֵ

ל ִעְנַין  ְוַתֲאוֹוָתיו ְלַגְמֵרי, ֵהם יֹוְדִעין ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּכָ

יְך ֵשֶֹכל  עֹוָלם, ְויֹוְדִעין ְלַהְמׁשִ ּבָ ַהַהֲעָלָמה ַהּזֹאת ׁשֶ

ֶעְליֹון ְמֹאד ֵאיְך ְלַגּלֹות ַהַהֲעָלָמה ַהּזֹאת ּוְלַגּלֹות 

ל  ֵלב ּכָ עֹוָלם, ּוְלָהִאיר ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ּבְ ָהֱאֶמת ּבָ

ִיְרּדֹף  ּלֹא  ׁשֶ ַחת,  ׁשַ י  ִמּנִ ַנְפׁשֹו  יל  ּצִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֶאָחד 

ִיְהֶיה  לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ל  ּכָ ַרק  ָהעֹוָלם,  ֶהְבֵלי  ַאֲחֵרי 

ּזֹוִכין  ׁשֶ י ּכְ ים, ּכִ ים ִנְצִחּיִ ִלְזּכֹות ְלַאֲחִרית טֹוב ְלַחּיִ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ין  ִנְתַרּבִ ֲחָכִמים  ֶלֱאמּוַנת 

ֶאֶבן  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִנְכֶלֶלת  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ים,  ָקָדׁשִ קֶֹדׁש  ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִתּיָ ׁשְ

ָקה,  יִכין ַהְמּתָ ם ַמְמׁשִ ָ ּשׁ ּמִ ֶכל ַהּכֹוֵלל ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ֵשׂ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין  עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ יק ּכָ ְלַהְמּתִ

רֹות  ְוַהַהְסּתָ ַהַהֲעָלמֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ֵלָמה,  ׁשְ ְלֵעָצה 

ְמצּוִמים  ר ָהֱאֶמת, הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּצִ ְעָלם ְוִנְסּתָ ּנֶ ׁשֶ

יִקין  ּוַמְמּתִ ֶכל  ֵשׂ יִכין  ְמׁשִ ּמַ ּוְכׁשֶ דּוַע,  ּיָ ּכַ יִנים  ְוַהּדִ

ין ַהַהֲעָלָמה.  מֹו־ֵכן ְמַגּלִ ָקה. ּכְ ִפי ַהַהְמּתָ יִנים ּכְ ַהּדִ

ׁש  ִחּדֵ י ׁשֶ דֹול ָהֲאִמּתִ יק ַהּגָ ּדִ ר ַעל־ְיֵדי ַהּצַ ֲאָבל ָהִעּקָ

ים  ִרין ֵמֶהם ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ְתַחּבְ ּנִ ֵאּלּו ׁשֶ ים ּכָ ִחּדּוׁשִ

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַהּתֹוָרה  ֶלֶמת  ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ֵאּלּו,  ּכָ

ֶכל ֶעְליֹון  ֵ יְך ַהׂשּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְיכֹוִלין ְלַהְמׁשִ ִנְפָלא, ׁשֶ

ל ִמיֵני  ִקין ּכָ ם ִנְמּתָ ָ ּשׁ ּמִ ים, ׁשֶ י ָקָדׁשִ ִחיַנת ָקְדׁשֵ ִמּבְ

ל  ּכָ ְלַגּלֹות  ְיכֹוִלין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ יִנים  ּדִ

ַהּכֹל  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ רֹות  ְוַהְסּתָ ַהַהֲעָלמֹות  ִמיֵני 

ִחיָטה א, אֹות ו. "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ׁשְ ּנַ ֶאָחד ּכַ

ֵאר  ִהְתּפָ ֶ ים ָהֶבל. ֵיׁש ִמי ּשׁ ה ַמְרּבִ ָבִרים ַהְרּבֵ ֵיׁש ּדְ

ֶאת  ַמֲחִזיק  מּוָעט  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ּלֹו  ׁשֶ ַהּמַֹח  ׁשֶ

ּלֹו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות  ַהּמַֹח ׁשֶ א ּבְ י הּוא נֹוׂשֵ ה ּכִ ֻרּבֶ ַהּמְ

ל ִהְצָטְרכּוֵתיֵהם, ְוָכל ַהְנָהגֹוֵתיֶהם  ים ִעם ּכָ ֲאָנׁשִ

ר ַלָכל  ֲאׁשֶ ֶהם ַהּכֹל ּכַ ּלָ נּועֹות ׁשֶ ְוָכל ַהֲהָויֹות ְוַהּתְ

י  ּכִ ַעְצמֹו  ּבְ ֵאר  ִמְתּפָ הּוא  ן  ְוַעל־ּכֵ מֹוחֹו,  ּבְ א  נֹוׂשֵ

ּוֶבֱאֶמת  ה,  ֻרּבֶ ַהּמְ ֶאת  ַמֲחִזיק  מּוָעט  הּוא  ֹמחֹו 

ם  לּום ְוֻכּלָ ּלֹו ֵאיָנם ּכְ ים ׁשֶ לּום ְוָהֲאָנׁשִ הּוא ֵאינֹו ּכְ
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ים ֶהֶבל.  ה ַמְרּבִ ָבִרים ַהְרּבֵ ה ֵמֶהֶבל ָיַחד, ְוֵיׁש ּדְ ֵהּמָ

ֶאָחד  ְלָכל  ֵיׁש  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  ַאְך 

ל ֶאָחד  ה ּכָ ֻרּבֶ ִחיַנת מּוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהּמְ ְוֶאָחד ּבְ

ִחיַנת מּוָעט  ּלֹו הּוא ּבְ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ִחיָנתֹו, ֵיׁש ׁשֶ ְלִפי ּבְ

ִחיַנת  ִתיָקתֹו הּוא ּבְ ְ ּשׁ ה, ְוֵיׁש ׁשֶ ֻרּבֶ ַמֲחִזיק ֶאת ַהּמְ

הּוא מֹוִליְך  ה, ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ֻרּבֶ מּוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהּמְ

דֹול  ּגָ ֵרַח  ַהּיָ ל  ְלּגַ ּגַ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ֵרַח,  ַהּיָ ל  ְלּגַ ּגַ ֶאת 

ָצִריְך  ָהעֹוָלם  י  ּכִ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ִקּיּום  ְוהּוא  ְמֹאד 

ַמֲחִזיק  מּוָעט  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִנְמָצא  ֵרַח,  ַהּיָ ֶאת 

ִחיַנת מּוָעט  ֱאֶמת, ֲאָבל ֵיׁש עֹוד ּבְ ה ּבֶ ֻרּבֶ ֶאת ַהּמְ

ְכָלל,  ם ּבִ ּלָ הּוא ְלַמְעָלה ִמּכֻ ה ׁשֶ ֻרּבֶ ַמֲחִזיק ֶאת ַהּמְ

ֶאת  ַמֲחִזיק  מּוָעט  ִלְבִחיַנת  ּזֹוֶכה  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ְוֶזה 

ֵאין  ֶ ּשׁ ָמה  ָהֶעְליֹוָנה  ֲעָלה  ַהּמַ ַתְכִלית  ּבְ ה  ֻרּבֶ ַהּמְ

ַבַעל ֲחטֹוַטרֹות  ְיָקא ִנְרָאה ּכְ ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו, הּוא ּדָ

ָלל,  ַעל ֲחטֹוַטרֹות ּכְ ּקֹוִרין הֹוֵקיר(, ּוֶבֱאֶמת ֵאינֹו ּבָ )ׁשֶ

א ָעָליו ֶאת ַהּכֹל: ִלּקּוֵטי ֵעצֹות  א הּוא נֹוׂשֵ ַרּבָ ַרק ַאּדְ

יק, צד. ְתָרא. ַצּדִ ַמֲהדּוָרא ּבָ

י־ ים ִמְסַּפ֛ר ְיֵמֽ ַחִּי֗ ם ַּבֽ ָאָד֜ ַע֩ ַמה־ּ֨טֹוב ָלֽ י־יֹוֵד֩ י ִמֽ }יב{ ִּכ֣

ַמה־ ם  ָאָד֔ ָלֽ י־ַיִּג֣יד  ִמֽ ֲאֶׁשר֙  ַּכֵּצ֑ל  ְוַיֲֽעֵׂש֣ם  ֶהְב֖לֹו  ַחֵּי֥י 
ֶמׁש: ַחת ַהָּׁשֽ יו ַּת֥ ֲחָר֖ ְהֶי֥ה ַאֽ ִּיֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָעְלָמא,  ַחֵיי  ִאּנּון  ּדְ אֹוָרְיָתא  ּבְ ְלִמְעַסק  ֱאָלֵהין  ָהֵדין,  ָעְלָמא  ּבְ א  ֶלֱאָנׁשָ יֹוֵטיב  ע ַמה  ִיְנּדַ ְדּ ֲארּום ַמן הּוא 

א ַמה  י ֶלֱאָנׁשָ יַחֵוּ ַמן הּוא ִדּ ְטַלָלא, ּדְ ֵעינֹוי ּכִ יִבין ּבְ ן מֹוֵתיּה ִאּנּון ֲחׁשִ ִעּדָ ֵייֵחי, ּבְ י ַהְבלֹוי ּדְ ְוָכל ִמְנַין יֹוֵמי ַחּיֵ

א: ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ְתרֹוִהי ּבְ ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ּבָ ַדּ

"י - - ַרׁשִ

ר ְיֵמי  ְהיּו טֹוִבים לֹו ָלעֹוָלם ָהָארְֹך: ִמְסּפַ ּיִ יו ׁשֶ ַחּיָ ים טֹוִבים, ּוַמה ָלָאָדם ַלֲעׂשֹות ּבְ ר יֹוֵדַע ַמֲעׂשִ י ִמי ֲאׁשֶ י ִמי יֹוֵדַע. ּכִ ּכִ

ֵצל עֹוף ָהעֹוֵבר.  הּוא ְזַמן ָקַצר ּכְ הּוא ָחי, ׁשֶ ָעה מּוֶעֶטת ׁשֶ ׁשָ ים, ּבְ ם. ְלאֹוָתם ַמֲעׂשִ ר: ְוַיֲעׂשֵ ֵהם ְמַעט ִמְסּפַ י ֶהְבלֹו. ׁשֶ ַחּיֵ

ִוד ָאִביו  ְרׁשּו ּדָ ָבר ּפֵ ֵהם ְקבּוִעים, ּכְ ֶקל ִאם ֵצל ּכֶֹתל ׁשֶ ֵרׁש ִאם ֵצל ּדֶ ֵצל" ְסָתם, ְולֹא ּפֵ לֹֹמה "ּכְ ָאַמר ׁשְ י ׁשֶ ְוַאף־ַעל־ּפִ

ם  ה ִיְתַקּיֵ ּמָ יד ָלָאָדם. ּכַ ר ִמי ַיּגִ ְדָרׁש: ֲאׁשֶ ּמִ ְך ִנְדָרׁש ּבַ ל עֹוף ַהּפֹוֵרַח. ּכָ ים קמד, ד(, ֶזהּו ִצּלֹו ׁשֶ ִהּלִ ֵצל עֹוֵבר" )ּתְ "ָיָמיו ּכְ

ֶמׁש: ָ ַחת ַהּשׁ ק, ְלָבָניו ַאֲחָריו, ּתַ ץ ֵמעֹשֶׁ ּבֵ ּקִ ֶ הֹון ּשׁ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְיֵמי  ר  ִמְסַפּ ים  ַחִיּ ַבּ ָלָאָדם  ּטֹוב  ַמה  יֹוֵדַע  ִמי 

ִעְנָין  ּבְ ֵיׁש  ַעְצמֹו  ה'  ֲעבֹוַדת  ִעְנַין  ּבְ ֶהְבלֹו.  י  ַחֵיּ

ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ֶדֶרְך  ּבְ י  ּכִ ר,  ְלַדּבֵ ה  ַהְרּבֵ ֶזה 

ְרצֹונֹות  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ּבֵ ִיְתּגַ ְוִאם  אֹותֹו.  מֹוִליִכין 

אֹותֹו  יֹוִליכּו  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  יֹוֵתר  ֲחָזִקים  ְוִכּסּוִפין 

ִפי ִצּיּור ָהאֹור,  יֹוֵתר. ְוַהּכֹל ּכְ ֶדֶרְך טֹוב ְוָקדֹוׁש ּבְ ּבְ

ְצִריִכין  ֱאֶמת  ּבֶ ן  ַעל־ּכֵ ּלֹו.  ׁשֶ ַהּמִֹחין  ִפיַסת  ּתְ ִפי  ּכְ

ֶדֶרְך  ּיֹוִליֵכהּו ּבְ ַרְך ׁשֶ ה ַלה' ִיְתּבָ ִלְצעֹק ְוִלְזעֹק ַהְרּבֵ

ה ְלִהְתָקֵרב  ִיְזּכֶ ִמיד, אּוַלי אּוַלי  ר ְוָהֱאֶמת ּתָ ׁשָ ַהּיָ

ִוד  ּדָ צֹוֵעק  ֱאֶמת  ּבֶ ְך  ּכָ ְוַעל  ָראּוי.  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ַלה' 

ֱאַמר,  ּנֶ מֹו ׁשֶ ה ַעל ֶזה, ּכְ לֹום ַהְרּבֵ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ַהּמֶ

פו,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ָך"  ֲאִמּתֶ ּבַ ְך  ֲאַהּלֵ ָך  ְרּכֶ ּדַ ה'  "הֹוֵרִני 

ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ֹאַרח  ּבְ ּוְנֵחִני  ָך  ְרּכֶ ּדַ ה'  "הֹוֵרִני  יא( 

יָך" ְוכּו'  ֶרְך ֻחּקֶ ם כז, יא( "הֹוֵרִני ה' ּדֶ ׁשֹוְרָרי" ְוכּו' )ָשׁ

ַיְנחּוִני"  ה  ֵהּמָ ָך  ַוֲאִמּתְ אֹוְרָך  ַלח  "ׁשְ לג(  קיט,  ם  )ָשׁ

ה  ה ְמֹאד. ְוֵכן צֹוֵעק ַהְרּבֵ ם מג, ג(, ְוֵכן ַהְרּבֵ ְוכּו' )ָשׁ

"ַעד  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ טֹובֹות,  ֵעצֹות  ה'  לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ

ֲעָצְתָך  ם יג, ג(, "ּבַ י" ְוכּו' )ָשׁ ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ ָאָנה ָאׁשִ
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דֹול  ּגָ ִלְזכּות  ְצִריִכין  כד(,  עג,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ְנֵחִני"  ּתַ

ִויִגיָעה  לּות  ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ דֹוִלים  ּגְ ְוַרֲחִמים  ִויׁשּוָעה 

ֶדֶרְך  ָכל ֵעת ּבְ ה ֵליֵלְך ּבְ ְזּכֶ ּיִ יו, ׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיָ דֹוָלה ּכָ ּגְ

ה ְלָיִמין ְוִלְשֹֹמאל,  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְולֹא ַיּטֶ ַהּקֶֹדׁש ּבָ

ְשְֹרֵאִלי  ִריְך ִאיׁש ַהּיִ ּצָ ֶ יַע ְלַמה ּשׁ ה ְלַהּגִ ְזּכֶ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ֶאת  ַיְטֶעה  ּלֹא  ׁשֶ ֶהְבלֹו,  י  ַחּיֵ ְיֵמי  ר  ִמְסּפַ ּבְ יַע  ְלַהּגִ

ִצּיּור  ַעל־ְיֵדי  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַעְצמֹו, 

ֲאָבל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִלים  ַהּכֵ ִקְלקּול  ַעל־ְיֵדי  ָהאֹור, 

ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ֶאת  ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל 

ִנים  ל ּפָ טּוַח ַעל ּכָ ִמימּות הּוא ּבָ ְרֵכי ַהּתְ נֹוֶטה ִמּדַ

ֹתם ֵיֵלְך  י "הֹוֵלְך ּבְ לֹום, ּכִ מּור ַחס ְוׁשָ ְכׁשֹול ּגָ ִמּמִ

לֹום,  ּנֹוֶטה ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ֵלי י, ט(. ֲאָבל ּכְ ַטח" ְוכּו' )ִמׁשְ ּבֶ

יו, ּוִבְפָרט  ל ֶהֶבל ַהְמצּוִיים ַעְכׁשָ ַאַחר ָחְכמֹות ׁשֶ

ֵאין  ם, הּוא ָיכֹול ִלּפֹל ּבְ ִעְנַין ַמֲחלֶֹקת ְוִשְֹנַאת ִחּנָ ּבְ

ֶרַגע ַחס  ּכְ ד ֶאת עֹוָלמֹו  ּוְלַאּבֵ לֹום,  סֹוֵמְך ַחס ְוׁשָ

לֹום: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ֵיין ֶנֶסְך ד, אֹות יז. ְוׁשָ

ִפיָרה  ַהּסְ ַנת  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ֶהְבלֹו.  י  ַחּיֵ ְיֵמי  ר  ִמְסּפַ

ָהָאָדם  ֵמי  ּיְ ׁשֶ ָלַדַעת  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ הּוא,  יטּות  ְפׁשִ ּבִ

ָויֹום,  יֹום  ל  ּכָ ּוְבִמְנָין  ר  ִמְסּפָ ּבְ ּוְספּוִרים  ְמנּוִיים 

ָויֹום,  יֹום  ל  ִמּכָ ּבֹון  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ן  ִלּתֵ ִיְצָטֵרְך  ְוָהָאָדם 

לֹום. ַוֲאִפּלּו  ָלה ַחס ְוׁשָ י ֵאין ׁשּום יֹום הֹוֵלְך ְלַבּטָ ּכִ

לֹום,  ָלה ַחס ְוׁשָ ָעה ְוֶרַגע ַאַחת ֵאינֹו הֹוֵלְך ְלַבּטָ ׁשָ

ְקָרא  )ַוּיִ ְהֶייָנה"  ּתִ ִמיֹמת  ּתְ תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  "ׁשֶ ְבִחיַנת  ּבִ

ִפיָרה ְצִריִכין  ֵהם ְיֵמי ַהּסְ תֹות ׁשֶ ּבָ ַבע ׁשַ ֶ ַהּשׁ כג, טו( ׁשֶ

ֵיֵלְך  ְולֹא  ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ֵלמֹות  ּוׁשְ ִמימֹות  ּתְ ִלְהיֹות 

תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  ׁשֶ י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ְלִאּבּוד ַחס  ֶרַגע  ֵמֶהם 

ְבָעה  ׁשִ לּוִלים ּבְ ּכְ י ָהָאָדם ׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ִזין ַעל ּכָ ְמַרּמְ

ְבָעה  ׁשִ ּבְ לּוִלים  ּכְ עֹוָלם  ְיֵמי  ל  ּכָ י  ּכִ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְיֵמי 

ֵאין  י  ּכִ ית,  ֵראׁשִ ּבְ ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ֵהם  ׁשֶ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְיֵמי 

בּוַע  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ְבַעת  ִ ִמּשׁ חּוץ  עֹוָלם  ּבָ יֹום  ִנְמָצא 

ל ְיֵמי  ן ּכָ ל ְיֵמי עֹוָלם. ַעל־ּכֵ ֵהם חֹוְזִרים ָחִליָלה ּכָ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ ּבְ לּוִלים  ּכְ ָהָאָדם  י  ַחּיֵ

ְבָעה  ִ ל ַהּשׁ לּול ִמּכָ בּוַע ְוָכל יֹום ּכָ ָ ְבַעת ְיֵמי ַהּשׁ ׁשִ

ֵהם  ׁשֶ תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ן  ַעל־ּכֵ ָיִמים 

ְצָוה ִלְסּפֹר  ַהּמִ ִפיָרה, ׁשֶ ָעה ְיֵמי ַהּסְ ִעים ְוִתׁשְ ַאְרּבָ

י ֶהְבלֹו"  ֵדי ֵליַדע ְוִלְזּכֹר ֶאת "ְיֵמי ַחּיֵ ל יֹום ָויֹום ּכְ ּכָ

ֵני ָהֲאָדָמה ֵהם  ּפְ ר הּוא ַחי ַעל  ִמים ֲאׁשֶ ַהּיָ ל  ּכָ ׁשֶ

תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְבִמְנָין,  ר  ִמְסּפָ ּבְ ּוְספּוִרים  ְמנּוִיים 

ִאם  כב(  טז,  )ִאּיֹוב  ְוכּו'  ֶיֱאָתיּו"  ר  ִמְסּפָ נֹות  "ׁשְ י  ּכִ

י  ר ְיֵמי ַחּיֵ ִכיר ָיָמיו" )ִאּיֹוב ז, א( ּוְכִתיב "ִמְסּפַ יֵמי ׂשָ "ּכִ

ים  ִהּלִ ן הֹוַדע" ְוכּו' )ּתְ ֶהְבלֹו". ּוְכִתיב "ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ

ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְדחֹות  ְלָהָאָדם  ָאסּור  ן  ְוַעל־ּכֵ יב(.  צ, 

ִיְהֶיה  ַהּיֹום לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵהיֵטב  ֵליַדע  ַרק  ְליֹום  ִמּיֹום 

י יֹום ָהַאֵחר הּוא ִעְנָין ַאֵחר  יו, ּכִ ל ְיֵמי ַחּיָ לֹו עֹוד ּכָ

ה ְלָמָחר ָלֵצאת  ְזּכֶ ּיִ ְזַמּנֹו ׁשֶ ְפַרע ּבִ ּיִ ַואי ׁשֶ ְלַגְמֵרי ְוַהּלְ

ַרְך חֹוַבת  ִריְך ִלְפרַֹע ַלה' ִיְתּבָ ּצָ ֶ ְיֵדי חֹוָבתֹו ַמה ּשׁ

ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֲאָבל  ַעְצמֹו.  ּבְ ָמָחר  יֹום  ל  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ

ְליֹום.  ִמּיֹום  ִלְדחֹות  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְטעֹות  ָחִליָלה 

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְוַרּבֵ ַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ים צה, ז(,  ִהּלִ ָמעּו" )ּתְ קֹלֹו ִתׁשְ סּוק "ַהּיֹום ִאם ּבְ ַעל ּפָ

ַרְך  קֹולֹו ִיְתּבָ ֹמַע ּבְ רֹוֶצה ִלׁשְ ר ָהֲעבֹוָדה ִמי ׁשֶ ִעּקַ ׁשֶ

הּוא  ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ַדע  ּיֵ ׁשֶ הּוא  ר  ָהִעּקָ ּבֹו,  ּוְלָדְבָקה 

)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ם  ׁשָ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו',  ְיָקא  ּדַ ַהּיֹום  ַהּיֹום, 

ְסִפיַרת  ִמְצַות  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ם(:  ׁשָ ן  ַעּיֵ ערב  ִסיָמן  א.  ַקּמָ

ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקּבָ ַוֲהָכָנה  ַהְתָחָלה  הּוא  ׁשֶ ָהעֶֹמר 

ִאם  י  ּכִ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְלהֹורֹות 

ָהָאָדם עֹוֵמד  ה ׁשֶ ר הּוא ַהּיֹום ַהּזֶ ָהִעּקָ ּיֹוְדִעין ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ָהָאָדם  ְיֵמי  ל  ּכָ י  ּכִ ְליֹום,  ִמּיֹום  ִלְדחֹות  ְולֹא  ּבֹו, 

ב.  ט  ּפָ ִמׁשְ ן  חֹוׁשֶ  - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ְוַכּנַ ּוְספּוִרים  ְמנּוִיים 

ָעה ׁשֹוְמִרים ד, אֹות ה. ְקדֹון ְוַאְרּבָ ּפִ



קנב

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

 ֶּפֶרק ז 

ֶות ִמּ֖יֹום ִהָּוְֽלֽדֹו: ם ִמֶּׁשֶ֣מן ֑טֹוב ְו֣יֹום ַהָּמ֔ }א{ ֥טֹוב ֵׁש֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

י ַמְלִכין ְוָכֲהִנין,  י ַעל ֵריׁשֵ ֲהָוה ִמְתַרּבֵ ח ְרבּוָתא ּדַ ׁשַ יר ִמּמְ ָעְלָמא ָהֵדין ַיּתִ א ּבְ יַקּיָ ִיְקנֹון ַצּדִ ָמא ָטָבא ּדְ ָטב ׁשְ

ָעְלָמא: יָעא ּבְ ִ ִאְתְיִליד ַרּשׁ ׁשֹום ָטב ּוִבְזכּוָתא, ִמן יֹוָמא ּדְ ַבר ּוִמְפַטר ְלֵבית ְקבּוְרֵתיה ּבְ ּכֹוב ּגְ ִיׁשְ ְויֹוָמא ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ם טֹוב  ְך הּוַקׁש ׁשֵ ְלדֹו. ְלָכּ ם ִמּיֹום ִהּוָ ֵ ֶות, טֹוב ַהּשׁ ֶמן טֹוב, ּוְביֹום ַהּמָ ֶ ם טֹוב ִמּשׁ ֶמן טֹוב. ָיֶפה ָלָאָדם ׁשֵ ֶ ם ִמּשׁ טֹוב ׁשֵ

ה נֹוֵתן ְלתֹוָכן  ִקין ַאּתָ ָאר ַמׁשְ ר, ֲאָבל ׁשְ ה נֹוֵתן ְלתֹוכֹו ַמִים ְוהּוא ָצף ְועֹוֶלה ְוִנּכָ ֶמן ַאּתָ ֶ ַהּשׁ ִקין, ׁשֶ ָאר ַמׁשְ ְ ֶמן, יֹוֵתר ִמּשׁ ְלׁשֶ

ים קלג,  ִהּלִ ָקן" )ּתְ ֶמן ַהּטֹוב ְוכּו' יֵֹרד ַעל ַהּזָ ֶ ּשׁ ֱאַמר "ּכַ ּנֶ ה, ׁשֶ ֶמן טֹוב יֹוֵרד ְלָמּטָ ֶמן טֹוב, ׁשֶ ֶ ם ִמּשׁ ַמִים ְוֵהם ּבֹוְלִעים. טֹוב ׁשֵ

ֱאַמר "ְיִהי  ּנֶ ם טֹוב ְלעֹוָלם, ׁשֶ ָעה, ְוׁשֵ ֶמן טֹוב ְלׁשָ ית יב, ב(. ׁשֶ ֵראׁשִ ֶמָך" )ּבְ ָלה ׁשְ ֱאַמר "ַוֲאַגּדְ ּנֶ ם טֹוב עֹוֶלה ְלַמְעָלה, ׁשֶ ב(, ׁשֵ

י ְיהּוָדה  ם טֹוב ְלסֹוף ָהעֹוָלם. ָאַמר ַרּבִ ַרְקִלין ְולֹא יֹוֵתר, ְוׁשֵ יתֹון ַלּטְ ֶמן טֹוב הֹוֵלְך ִמּקִ ים עב, יז(. ׁשֶ ִהּלִ מֹו ְלעֹוָלם" )ּתְ ׁשְ

ָחה,  ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ חּו ּבְ ְמׁשְ ּנִ רּוִפים, ְוֵהם ָנָדב ַוֲאִביהּוא ׁשֶ ים ְוָיְצאּו ׂשְ ֶמן טֹוב ִנְכְנסּו ִלְמקֹום ַהַחּיִ ֲעֵלי ׁשֶ ִצינּו ּבַ י ִסימֹון, ּמָ ַרּבִ ּבְ

ֶות  ן ָהֵאׁש: ְויֹום ַהּמָ ְבׁשָ ְצאּו ִמּכִ ּיָ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ׁשֶ ים, ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ יָתה ְוָיְצאּו ַחּיִ ְכְנסּו ִלְמקֹום ַהּמִ ּנִ ם טֹוב ׁשֶ ֲעֵלי ׁשֵ ּוָמִצינּו ּבַ

ן: ּמָ ה ּבַ ַעּמּוד ָעָנן, ְוֵכן ֹמשֶׁ ֵאר. ְוֵכן ַאֲהרֹן ּבָ ָקה ַהּבְ ּלְ ְלדֹו. נֹוְלָדה ִמְרָים, ֵאין ַהּכֹל יֹוְדִעין ַמה ִהיא. ֵמָתה, ִנְסּתַ ִמּיֹום ִהּוָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה  ְלֹמשֶׁ ְלַהְראֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָרָצה  ם.  ׁשֵ טֹוב 

ֶהם ְלָקְרָבם  ּבָ הּוא ּבֹוֵחר  ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ֹגֶדל ַאֲהַבת  ּבְ

ֶנה,  ּסְ ְבִעים ֻאּמֹות, ְוָרַמז לֹו זֹאת ּבַ ִ ל ַהּשׁ ֵאָליו ִמּכָ

ׁש  מֹו־ֵכן ַמּמָ ל, ּכְ ֵאׁש ְוֵאינֹו ֻאּכָ ֶנה ּבֹוֵער ּבָ ַהּסְ מֹו ׁשֶ ּכְ

הּוא  י ׁשֶ ה' ַאף־ַעל־ּפִ ֵבק ּבַ ָרֵאל ֵהם ְיכֹוִלים ִלּדָ ִיׂשְ

ֵבִקים  ַהּדְ ם  "ְוַאּתֶ ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  י  ּכִ אֹוְכָלה,  ֵאׁש 

ִחיַנת ֲחַנְנָיא  ָבִרים ד, ד(. ְוֶזה ּבְ ים" ְוכּו' )ּדְ ה' ְוכּו' ַחּיִ ּבַ

ם  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ַעְצָמן  ְסרּו  ּמָ ׁשֶ ַוֲעַזְרָיה  ֵאל  ִמיׁשָ

י ֵהם  ְרפּו, ּכִ ן ָהֵאׁש ְולֹא ִנׂשְ ִליכּו אֹוָתן ְלִכְבׁשַ ְוִהׁשְ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ טֹוב,  ם  ׁשֵ ֲעֵלי  ּבַ ִנְקָרִאים 

ָמִצינּו  ם(  ׁשֵ טֹוב  סּוק  ּפָ ַעל  קֶֹהֶלת  )ִמְדָרׁש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ְוָיְצאּו  יָתה  ַהּמִ ִלְמקֹום  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ טֹוב  ם  ׁשֵ ֲעֵלי  ּבַ

ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ׁשֶ ִנְמָצא  ְוכּו',  ֲחַנְנָיא  ֵהם  ׁשֶ ְוכּו'  ים  ַחּיִ

ן לֹא  ִחיַנת ְמאֹוֵרי אֹור, ְוַעל־ּכֵ הּוא ּבְ ם טֹוב, ׁשֶ ׁשֵ

י  ּכִ ֵאׁש,  ְמאֹוֵרי  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהֵאׁש  ֶהם  ּבָ ַלט  ׁשָ

ד(  ד,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ֵבִקים"  ַהּדְ ם  "ְוַאּתֶ ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם 

ִליכּו  ִהׁשְ ׁשֶ ּוַפְחָוָתא  ֵני  ְרּפְ ּדַ ָהַאַחׁשְ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ

ְרפּו  ]ִנׂשְ נּוָרא  ּדְ ִביֵבי  ְ ִמּשׁ ְרפּו  ִנׂשְ ן  ְבׁשָ ַלּכִ אֹוָתם 

ִחיַנת  ֶנֶגד ָהֻאּמֹות ָהָיה ָהֵאׁש ִמּבְ י ּכְ יֵצי ָהֵאׁש[, ּכִ ִמּגִ

]ֵאׁש אֹוֶכֶלת  ּכָֹלא  ֵצי  ְוׁשָ ּכָֹלא  ַאְכֵלי  ּדְ ֵאׁש אֹוְכָלה 

ֶנֶגד  ַעְצמֹו ּכְ ה ַהּכֹל[, ְוֶזה ָהֵאׁש ּבְ אֹוֶכֶלת ַהּכֹל ּוְמַכּלָ ׁשֶ

ְמאֹוֵרי  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ם  ׁשֵ ֲעֵלי  ּבַ ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ְוַגם  "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ֵבִקים"  ַהּדְ ם  "ְוַאּתֶ ִחיַנת  ּבְ אֹור, 

לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִחיַנת  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזהּו 

ם  ׁשָ ֵמת  ְוָהָרן  ַחי,  ְוָיָצא  ָהֵאׁש  ן  ְלִכְבׁשַ ַלְך  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

אֹוְכָלה  ֵאׁש  ִחיַנת  ּבְ "ל,  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ֵאׁש,  אֹותֹו  ּבְ

"ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ֵבִקים"  ַהּדְ ם  ְו"ַאּתֶ ְוכּו'  ּכָֹלא  ַאְכֵלי  ּדְ

ַחְרּתָ  ּבָ ר  ה הּוא ה' ָהֱאלִֹקים ֲאׁשֶ רּוׁש "ַאּתָ ּפֵ ְוֶזה 

)ְנֶחְמָיה  ְוכּו'  ים"  ּדִ ׂשְ ּכַ ֵמאּור  ְוהֹוֵצאתֹו  ַאְבָרם  ּבְ

ן  ְבׁשַ ִמּכִ ים  ּדִ ׂשְ ּכַ ֵמאּור  הֹוִציאֹו  ׁשֶ ֶזה  ּבָ י  ּכִ ז(,  ט, 

ָרֵאל  ת ִיׂשְ ַ ִחיַנת ְקֻדּשׁ י ֶזה ּבְ ַחר ּבֹו, ּכִ ֶזה ּבָ ָהֵאׁש ּבָ

ם  "ְוַאּתֶ ִחיַנת  ּבְ ֻאּמֹות,  ְבִעים  ִ ִמּשׁ ְבָחִרים  ַהּנִ

ֵאׁש אֹוְכָלה, ְוַאף־ ֵבִקים ּבָ ֵהם ּדְ ֵבִקים" ְוכּו', ׁשֶ ַהּדְ

ַעל־ְיֵדי־ ׁשֶ ִנְמָצא  ְוכּו',  ֶכם"  ּלְ ּכֻ ים  "ַחּיִ י־ֵכן  ַעל־ּפִ
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ּבֹו  ַלט  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ָהֵאׁש  ן  ְבׁשַ ִמּכִ ילֹו  ִהּצִ ׁשֶ ס  ַהּנֵ ֶזה 

ֶזה  ּבָ ְוכּו',  ֵבִקים"  ַהּדְ ם  "ְוַאּתֶ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָהֵאׁש, 

ָהֻאּמֹות  ל  ִמּכָ ּבֹו  ַחר  ּבָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶהְרָאה 

ֵבק ּבֹו  ם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלּדָ ּלָ י ּכֻ בּוק ּבֹו, ּכִ ִלְהיֹות ּדָ

ְוַזְרעֹו  ַאְבָרָהם  ּכָֹלא, ַרק  ֵצי  ְוׁשָ ּכָֹלא  ַאְכֵלי  ּדְ ִגין  ּבְ

"ל. ְוֶזהּו  ּנַ ֵבִקים" ּכַ ם ַהּדְ ְבִחיַנת "ְוַאּתֶ "ל, ּבִ ּנַ ְלַבד ּכַ

ים"  ּדִ ׂשְ ּכַ ֵמאּור  ְוהֹוֵצאתֹו  ַאְבָרם  ּבְ ַחְרּתָ  ּבָ ר  "ֲאׁשֶ

ה  ּזֶ ׁשֶ ֵמֵאׁש,  ּצֹל  ּנִ ׁשֶ ֶזה  ּבָ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ  ' ַחְרּתָ 'ּבָ ְוכּו', 

ֻמְבָחר  הּוא  ֶזה  ּבָ ְוכּו',  ֵבִקים"  ַהּדְ ם  "ְוַאּתֶ ִחיַנת  ּבְ

מֹו ַאְבָרָהם"  ְמּתָ ׁשְ "ל, ְוֶזהּו, "ְוׂשַ ּנַ ל ָהֻאּמֹות ּכַ ִמּכָ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ַלת  ַהְגּדָ ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  ם(,  ָ )ּשׁ

ִחיָנה  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ֵאׁש,  ְמאֹוֵרי  ֵהֶפְך  אֹור,  ְמאֹוֵרי 

ים  ַחּיִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  "ל:  ּנַ ּכַ ָהֵאׁש  ן  ְבׁשַ ִמּכִ ִנּצֹל  זֹו 

ה ד, אֹות ד. ג. ֲחֻנּכָ

ר  ְוִעּקַ ם,  ֵ ַהּשׁ הּוא  ר  ִעּקָ טֹוב.  ֶמן  ֶ ִמּשׁ ם  ׁשֵ טֹוב 

ְלַגּלֹות  ֵדי  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ְלַמַען  ָהְיָתה  ִריָאה  ַהּבְ

הּוא  מֹו  ׁשְ ּלּות  ִהְתּגַ ר  ְוִעּקַ עֹוָלם,  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ

י  ּכִ ינּו,  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ָלנּו  ַתן  ּנָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי 

מֹו  ׁשְ ]ַהּתֹוָרה  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ָמא  ׁשְ אֹוַרְיָתא 

מֹו  ְ רּוְך הּוא[ ְוֵאין ָאנּו ְיכֹוִלין ֵליַדע ִמּשׁ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ

ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ְצֹות  ְוַהּמִ י ִאם ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ

ַעל־ְיֵדי  נּו  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יטּות,  ְפׁשִ ּבִ אֹוָתם  ִמין  ְמַקּיְ

ן ּתֹוָרה  י ַעל־ְיֵדי ְיִציַאת ִמְצַרִים ַמּתַ ה ַעְבּדֹו, ּכִ ֹמשֶׁ

ְרֵסם  ְוִנְתּפַ עֹוָלם  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ה  ּלָ ִנְתּגַ ָאז 

ְלָך  ַעׂש  "ַוּתַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ֵאי  ּבָ ְלָכל  מֹו  ׁשְ

תּוב "ּוְלַמַען  ּכָ ה" )ְנֶחְמָיה ט, י( ּוְכמֹו ׁשֶ ַהּיֹום ַהּזֶ ם ּכְ ׁשֵ

ָיָון  ּוַמְלכּות  מֹות ט, טז(,  )ׁשְ ָהָאֶרץ"  ָכל  ּבְ ִמי  ׁשְ ר  ַסּפֵ

ּתֹוָרתֹו  יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ִיְשָֹרֵאל  ַעל  ָעְמָדה  ָעה  ָהְרׁשָ

ַרְך  מֹו ִיְתּבָ ּוְלַהֲעִביָרם ַעל חּוֵקי ְרצֹונֹו ְלַהֲעִלים ׁשְ

ר ַרק  ּבֵ י ֵהם ָרצּו ְלִהְתּגַ לֹום ִמן ָהעֹוָלם, ּכִ ַחס ְוׁשָ

הּוא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  הּוא  ׁשֶ ְיָקא,  ּדַ ְלַבד  ם  ֵ ַהּשׁ ַעל 

ם  ֵ ַהּשׁ ר הּוא  ָהִעּקָ י  ּכִ ִריְך הּוא,  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ָמא  ׁשְ

ֵאין  ֹור ׁשֶ ְתבּו ָלֶכם ַעל ֶקֶרן ַהּשׁ י ָאְמרּו 'ּכִ "ל, ּכִ ּנַ ּכַ

ְיָקא  ר ּדַ ּבֵ י ָרצּו ְלִהְתּגַ אלֵֹקי ִיְשָֹרֵאל' ּכִ ָלֶכם ֵחֶלק ּבֵ

הּוא ַהּתֹוָרה  לֹום, ׁשֶ ם ה' ַחס ְוׁשָ ְלַהֲעִביר ֵמֶהם ׁשֵ

ל ַהְמנֹוָרה,  ֶמן ׁשֶ ס ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ן ָהָיה ַהּנֵ "ל, ַעל־ּכֵ ּנַ ּכַ

ֶמן  ֶ ם ִמּשׁ תּוב "טֹוב ׁשֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ִחיַנת ׁשֵ ִהיא ּבְ ׁשֶ

ֶמן  ׁשֶ טֹוִבים  ָמֶניָך  ְשׁ "ְלֵריַח  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  טֹוב" 

בֹוד  ם הּוא ַהּכָ ֵ י ַהּשׁ יִרים א, ג( ּכִ ִ יר־ַהּשׁ ֶמָך" )ׁשִ ּתּוַרק ׁשְ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִאיר  ַהּמֵ אֹור  ר  ִעּקַ הּוא  בֹוד  ְוַהּכָ

ִחיַנת  בֹודֹו" )ְיֶחְזֵקאל מג, ב( ְוֶזהּו ּבְ "ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמּכְ

ם  ֵ ַהּשׁ אֹור  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ס  ַהּנֵ אֹור 

ס  ַהּנֵ ְרסּום  ּפִ ַעל־ְיֵדי  ין  ּוְמַגּלִ יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ בֹוד  ְוַהּכָ

ַרְך: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  מֹו ּוְכבֹודֹו ִיְתּבָ ל ׁשְ ּדֵ ָאז ִנְתּגַ ׁשֶ

ַחר ג, אֹות לז. ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ים א. ּבִ ַחּיִ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  טֹוב.  ֶמן  ֶ ּשׁ

ְמָנן, ְוַעל  ּום ׁשַ ן ִמּשׁ ּתָ ְזרּו ַעל ּפִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּגָ

נֹוֵתיֶהם, ְוַעל  ּום ּבְ ּום ֵייָנן, ְוַעל ֵייָנן ִמּשׁ ְמָנן ִמּשׁ ׁשַ

י  ּכִ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ַהְינּו  ַאֵחר  ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ נֹוֵתיֶהן  ּבְ

ּלֹו  ֵאׁש ׁשֶ ֲאָפאֹו ַעּכּו"ם ּבָ ת ׁשֶ ת ַעּכּו"ם, ַהְינּו ּפַ ּפַ

ל  ִחיַנת ֵאׁש ׁשֶ ֶהם הּוא ּבְ ּלָ י ָהֵאׁש ׁשֶ ָאסּור ָלנּו, ּכִ

ְמבָֹאר ֵהיֵטב ְלֵעיל  ִחיַנת ֵריַח ַרע ְוכּו', ּכַ יִהּנֹום, ּבְ ּגֵ

ַעל  ְזרּו  ּגָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ַעּכּו"ם.  ַמַאְכֵלי  ִהְלכֹות  ּבְ

מֹו  ִחיַנת ֵריַח, ּכְ ֶמן הּוא ּבְ י ׁשֶ ְמָנן, ּכִ ּום ׁשַ ן ִמּשׁ ּתָ ּפִ

ְוכּו'  ֶמן ּתּוַרק"  ׁשֶ ָמֶניָך טֹוִבים  ׁשְ ֱאַמר, "ְלֵריַח  ּנֶ ׁשֶ

ח ֵלב"  ֶמן ּוְקטֶֹרת ְיַשֹּמַ ִחיַנת "ׁשֶ יִרים א, ג(. ּבְ ִ יר ַהּשׁ )ׁשִ

ֵריַח  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  טֹוב  ֶמן  ׁשֶ י  ּכִ ט(.  כז,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו' 

ֶהם הּוא  ּלָ ֶמן ׁשֶ ְמָנן, ַהְינּו ׁשֶ ִחיַנת ְקטֶֹרת. ְוׁשַ טֹוב, ּבְ

ְבִחיַנת  ּבִ גּום,  ּפָ ֶמן  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ גּום,  ּפָ ֵריַח  ִחיַנת  ּבְ

ֶמן רֹוֵקַח" )קֶֹהֶלת י, א(,  יַע ׁשֶ ַיּבִ "ְזבּוֵבי ָמֶות ַיְבִאיׁש 

ִחיַנת  הּוא ּבְ ְיָקא, ַהְינּו ִקְלקּול ָהֵריַח ׁשֶ 'ַיְבִאיׁש' ּדַ

ֶהם  ּלָ ִין ׁשֶ י ַהּיַ ּום ֵייָנן, ּכִ ְמָנן ִמּשׁ ֶמן. ְוֶזהּו ְוַעל ׁשַ ׁשֶ

הּוא  ַדִים ְיֵדי ֵעָשֹו ׁשֶ ְבִחיַנת ַהּיָ ְגעּו ּבֹו ֵהם הּוא ּבִ ּנָ ׁשֶ

ל ֵאּלּו ֵהם  ּכָ "ל. ִנְמָצא, ׁשֶ ּנַ ִחיַנת ֵריַח ַרע ּכַ ן ּבְ ם־ּכֵ ּגַ

ּום ֲחֵברֹו,  ְזרּו ַעל ֶאָחד ִמּשׁ ן ּגָ ִחיָנה ַאַחת. ְוַעל־ּכֵ ּבְ

"ל. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א.  ּנַ ִחיָנה ַאַחת ּכַ י ֵהם ּבְ ּכִ

ַמֲאָכֵלי ֲעּכּו"ם ב, אֹות יג.

ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַדַעת  ְלדֹו. ִמי ׁשֶ ֶות ִמּיֹום ִהּוָ ְויֹום ַהּמָ

חֹול ָיִמים ֵאין  ה ּכַ יו ֲאִפּלּו ִאם ַיְרּבֶ יֵמי ַחּיָ י ּבִ ֲאִמּתִ



קנד

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

תּוב, "ְוִאּלּו ָחָיה  ּכָ מֹו ׁשֶ ָלל, ּכְ ֶזה ֲאִריכּות ָיִמים ּכְ

)קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ָרָאה"  לֹא  ְוטֹוָבה  ֲעַמִים  ּפַ ִנים  ׁשָ ֶאֶלף 

ֵצל  ּכְ ָיָמיו ָהעֹוְבִרים  ִרּבּוי  ּבְ ְתרֹון לֹו  ּיִ י ַמה  ּכִ ו, ו(. 

ַהּיֹום  י  ּכִ ֵמת,  ָהָאָדם  יֹום  ָכל  ּבְ ֲהלֹא  י  ּכִ עֹוֵבר, 

יֹום,  ָכל  ּבְ ֵמת  ן הּוא  ְוִאם־ּכֵ ִיְחֶיה עֹוד.  ַחי לֹא  ׁשֶ

ֶכף ִמּיֹום  ּתֵ ְלדֹו". ׁשֶ ֶות ִמּיֹום ִהּוָ ְבִחיַנת "ְויֹום ַהּמָ ּבִ

רּור  ד. ְוֶזה ּבָ ׁש ַמְתִחיל ָהָאָדם ָלמּות ִמּיָ ְלדֹו ַמּמָ ִהּוָ

ָקְדֳקדֹו.  ׁש לֹו ֹמַח ּבְ ּיֵ ַעת ְלָכל ִמי ׁשֶ ר ּדַ ּומּוָבן ְלָכל ּבַ

יֹום  ן  ּבֶ ַעל  ִנים  ׁשָ ֵמָאה  ְלֶבן  ְתרֹון  ּיִ ַמה  ן  ְוִאם־ּכֵ

ֵמָאה  ֵמת  ְוֶזה  ֶאָחד  יֹום  ֵמת  ֶזה  א,  ַרּבָ ַאּדְ ֶאָחד, 

"טֹוב  ֲהלֹא  קֶֹהֶלת,  ּבְ ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִנים.  ׁשָ

ׁשּום  ֵאין  ַמן  ַהּזְ ַחת  ּתַ י  ּכִ ג(.  ו,  )קֶֹהֶלת  ֶפל"  ַהּנָ ּנּו  ִמּמֶ

מֹוָתא  ּדְ ִסְטָרא  ֲאִחיַזת  ר  ִעּקַ ם  ׁשָ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ים  ַחּיִ

יֹום  ָכל  ּבְ ּוֵמת  ַמן הֹוֵלְך  ַהּזְ ׁשֶ ַלּכֹל  חּוׁש  ּבְ ְרֶאה  ּנִ ּכַ

ֵני ָהָאָדם ְוָכל ִמין  ל ּבְ י ּכָ ָעה, ּכִ ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ

ִמימֹות עֹוָלם  ָהֲאָדָמה  ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ

י  ּכִ יֹום,  ּוְבָכל  ָעה  ׁשָ ָכל  ּבְ ּוֵמִתים  הֹוְלִכים  ם  ּלָ ּכֻ

ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ עֹוד  ִיְחיּו  לֹא  ים  ַחּיִ ׁשֶ ָעה  ָ ְוַהּשׁ ַהּיֹום 

ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב, ִמיָלה ד, אֹות ג.

ּקּון  ּתִ ִהיא  בּוָרה  ַהּקְ ְלדֹו.  ִהּוָ ִמּיֹום  ֶות  ַהּמָ ְויֹום 

ְצִחי,  ְיָקא ַמְתִחיל ְצִמיַחת ִחּיּותֹו ַהּנִ י ָאז ּדַ ת, ּכִ ַהּמֵ

ָהָיה"  ׁשֶ תּוב, "ְוָיׁשּוב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹקים  ְיָקא "ְוָהרּוַח ּתָ )קֶֹהֶלת יב, ז(, ְוָאז ּדַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ם(. ּוְכמֹו ׁשֶ ר ְנָתָנּה" )ָשׁ ֲאׁשֶ

ָאז ַמְתִחיל ִלְזּכֹות ְלֶהָאַרת ָהָרצֹון  ִלְבָרָכה. ַהְינּו ׁשֶ

ה  ַעּתָ ה  ּנָ ִמּמֶ ָהָרחֹוק  ַהּגּוף  ּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ

ִהיא  ְיָקא ְמִאיָרה ּבֹו ֶהָאַרת ָהָרצֹון ׁשֶ ְמֹאד, ְוָאז ּדַ

ה ֶלָעִתיד,  ְזּכֶ ּיִ ים ׁשֶ ים ִנְצִחּיִ ִחיַנת ַחּיִ ּקּונֹו ּבְ ר ּתִ ִעּקַ

ים  ָאָדם ֵמת ָצִריְך ְלַהְתִחיל ִלְחיֹות ַחּיִ ׁשֶ ֶכף ּכְ י ּתֵ ּכִ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ים  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ ֵהם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ַעל  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  "ל.  ַהּנַ ָהָרצֹון  ֶהָאַרת 

ִמּיֹום  ֶות  ַהָמּ ְויֹום  טֹוב  ֶמן  ׁ ִמֶשּ ם  ֵשׁ "טֹוב  סּוק,  ּפָ

ת  ּמֵ ּוְכׁשֶ ְלִמיָתה  לֹו  מֹוִנין  ַחי  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְלדֹו"  ִהָוּ

ִחּיּותֹו  ַהְתָחַלת  ר  ִעּקַ ָאז  י  ּכִ ים,  ְלַחּיִ לֹו  מֹוִנין 

י ִאם ְלַאַחר  ְצִחי. ֲאָבל ֵאין ַמְתִחיל ִלְזּכֹות ָלֶזה ּכִ ַהּנִ

ֶפׁש ֵאין ָלּה ׁשּום ָמנֹוַח ַעד ַאַחר  י ַהּנֶ בּוָרה, ּכִ ַהּקְ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ בּוָרה  ַהּקְ

ֵאין עֹוָלה  ל ְזַמן ׁשֶ י ּכָ "ל. ּכִ ּנַ ְבִחיַנת ְוָיׁשּוב ְוכּו' ּכַ ּבִ

ָבּה ְלַמְעָלה. ֵאיָנּה  ֶפׁש ֶאל ָהֱאלִֹקים ִלְמקֹור ֻחּצְ ַהּנֶ

ה: ִלּקּוֵטי  ֵרי ַמּטָ ִחיַנת ּדָ הּוא ּבְ ּגּוף ׁשֶ ְיכֹוָלה ְלָהִאיר ּבַ

ת ו, אֹות עב. ה ּוְבִציַעת ַהּפַ ים ב. ְנִטיַלת ָיַדִים ִלְסֻעּדָ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ה  ֶכת֙ ֶאל־ֵּב֣ית ִמְׁשֶּת֔ ֶבל ִמֶּל֨ ית־ֵא֗ }ב{ ֞טֹוב ָלֶלֶ֣כת ֶאל־ֵּבֽ

ן ֶאל־ִלּֽבֹו: י ִיֵּת֥ ָאָד֑ם ְוַהַח֖ ר ֖הּוא ֣סֹוף ָּכל־ָהֽ ֲאֶׁש֕ ַּבֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ית ָאֵביָלא,  ְבֵבּ ִמְתָלֲעִבין, ּדִ ַחְמָרא ּדְ ָיא ּדְ ּתְ ֵמיַזל ְלֵבית ִמׁשְ ָטב ְלֵמיַזל ְלֵבית ּגּוְבָרא ָאֵביָלא ְלַנָחמּוֵתיּה, ִמּלְ

ְלֵבית ָאֵביָלא  יָהְך  ּדִ ְגַלל  ּבִ ּוִמן  ֵזיַרת מֹוָתא,  ּגְ ַזַרת  ִאְתּגְ הֹון  ּכּוּלְ ַעל  ּדְ ְלֵמיַזל,  א  ֱאָנׁשָ ל  ּכָ ן הּוא סֹוף  ּמָ ּתַ

א  ְתיּוְבּתָ יּה ִויתּוב ּבִ ִקיּנֵ ּבְ יׁש, ִיׁשְ ַעם ּבִ יֵדיּה ִמּדָ מֹוָתא, ְוִאין ִאית ּבִ י ּדְ יּה ִמּלֵ ין ְלִלּבֵ יָקא, ָיִתיב ְוִיּתֵ ּגּוְבָרא ַצּדִ

ֳקָדם ָמֵרי ָעְלָמא:

"י - - ַרׁשִ

א  ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ ה ׁשֶ ִהיא ִמּדָ ה. ׁשֶ ּתֶ ית ִמׁשְ ֶכת ֶאל ּבֵ ִתים: ִמּלֶ ים ּוַבּמֵ ַחּיִ ה ַהּנֹוֶהֶגת ּבַ ית ֵאֶבל. ִמּדָ טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ּבֵ

ְך, ְלִפיָכְך  ל ָאָדם ָלבֹוא ִליֵדי ּכָ ל ּכָ ל ָהָאָדם. סֹופֹו ׁשֶ ָהָאֵבל הּוא סֹוף ּכָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ל ָהָאָדם. ּבִ ר הּוא סֹוף ּכָ ֲאׁשֶ ים: ּבַ ַחּיִ ּבַ

ִיְטַען ִיְטֲענּוֵניּה,  ִיַדל ִיְדּלּוֵניּה, ּדְ מֹוִתי. 'ּדְ ְגְמלּו ִלי ּבְ ּיִ ת ֶאְצָטֵרְך ֲאִני ׁשֶ ֶאְגֹמל ֶחֶסד ִעם ַהּמֵ ל ַמה ׁשֶ ן ֶאל ִלּבֹו, ּכָ ָהַחי ִיּתֵ

ה ְיַלּוּוהּו[  ּוָ ּלִ דּו לֹו, ִמי ׁשֶ ַפד ִיְסּפְ ּסָ אּו אֹותֹו, ִמי ׁשֶ א ִיׂשְ ׂשָ ּנָ אּו לֹו, ִמי ׁשֶ א ִיׂשְ ׂשָ ּנָ י ָלָוה ְיַלּוּוֵניּה' ]ִמי ׁשֶ דּוֵניּה, ּדִ ִדיְסָפד ִיְסּפְ



קנה

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ו ּגֹוֵמל לֹו  ל ְיֵמי ָהָאָדם, ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ יָתה ִהיא סֹוף ּכָ ַהּמִ ל ָהָאָדם", ׁשֶ ר הּוא סֹוף ּכָ ֲאׁשֶ ָבר ַאֵחר, "ּבַ )מֹוֵעד ָקָטן כח ב(. ּדָ

בֹוא  ָך, ּתָ ם ֶאְהֶיה ִעּמְ ן ְוׁשָ ֵלד ְלָך ּבֶ ּוָ ּיִ ֶ נֹו ְולֹא ָהַלְך, יּוַכל לֹוַמר לֹו סֹוְפָך ּשׁ ה, ִזּמְ ּתֶ ׁשְ ית ַהּמִ ֶחֶסד, לֹא ִיְגֹמל לֹו עֹוד. ֲאָבל ּבֵ

ו ִיְגֹמל לֹו ֶחֶסד, לֹא ִיְגֹמל לֹו עֹוד: ִאם לֹא ַעְכׁשָ ה, ׁשֶ ָבר ַהּזֶ ן ֶאל ִלּבֹו. ַהּדָ ם ֵאֵלְך: ְוַהַחי ִיּתֵ ֶניָך ְוׁשָ ת ּבָ ְמַחת ֲחֻתּנַ ְלָך ׂשִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֶאל  ן  ִיּתֵ ְוַהַחי  ְוכּו'  ֵאֶבל  ית  ּבֵ ֶאל  ָלֶלֶכת  טֹוב 

ם  ר ַעל ִלּבָ ִלּבֹו. ִמְצָוה ְלַנֵחם ֶאת ָהֲאֵבִלים ּוְלַדּבֵ

ִהְזִהיר  ׁשֶ ָמקֹום  ְוָכל  אי,  ִמּדַ יֹוֵתר  ִיְצַטֲערּו  ּלֹא  ֶ ּשׁ

ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם  ִנים ַאּתֶ תּוב ַעל ֶזה ְוָאַמר: "ּבָ ַהּכָ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ְוכּו'  א(  יד,  ָבִרים  )ּדְ ִתְתּגְֹדדּו"  לֹא 

ָרֵאל  ׂשְ ִטיַרת ֶאָחד ִמּיִ י ּפְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ֶזה ּכִ

ַאַחר  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהָאב  מֹו  ּכְ ַרק  הּוא  ָלן  ִלּצְ ַרֲחָמָנא 

ִנְחָמה  ּשֶׁ ַמה  ְוָכל  ָאִביו.  ְלֵבית  ְוָלׁשּוב  ַלֲחזֹר  נֹו  ּבְ

ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ ִטיַרת  ּפְ ַעל  ֵמִאיר  ְלר'  ֵמִאיר  ר'  ת  ֵאׁשֶ

ְוַדְרֵכי ה'  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ּכְ

ַרְך,  ִיְתּבָ ָרָכיו  ּדְ ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  נּו  ֵמִאּתָ ֶנֶעְלמּו 

ט  ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ ַרְך ְוָכל ּדְ ר הּוא ִיְתּבָ יק ְוָיׁשָ אי ַצּדִ ּוְבַוּדַ

ָעְמקּו  ּוְמֹאד  ּוְבַרֲחִמים  ֶחֶסד  ּבְ עֹוָלמֹו  ּוַמְנִהיג 

ַנֲחִמים אֹותו  ּמְ ַרְך. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ בֹוָתיו ִיְתּבָ ַמְחׁשְ

ַעְצָמה  ִהיא ּבְ ר ָעָליו ָהַעְצבּות ׁשֶ ּבֵ ּלֹא ִיְתּגַ ֶ ּוִבְכֵדי ּשׁ

ן ַעל־ְיֵדי־ֶזה  יֹוֵתר, ַעל־ּכֵ מֹוָתא ּבְ ִחיַנת ִסְטָרא ּדְ ּבְ

ּוִבְפָרט  ים,  ַהַחּיִ אֹור  ִחיַנת  ּבְ ּוְמעֹוְרִרין  יִכין  ַמְמׁשִ

ְתׁשּוָבה  ּבִ ִנְתעֹוֵרִרין  ָהֵאֶבל  ְלֵבית  ִאים  ַהּבָ י  ּכִ

ַמֲאָמר  ים ּכְ ּיִ ים ֲאִמּתִ ל ִלְחיֹות ַחּיִ ּדֵ ּתַ ְלַהְתִחיל ְלִהׁשְ

ֶאל  ֶכת  ִמּלֶ ֵאֶבל  ית  ּבֵ ֶאל  ָלֶלֶכת  "טֹוב  תּוב:  ַהּכָ

ְוַהַחי  ָהָאָדם  ל  ּכָ סֹוף  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ה  ּתֶ ִמׁשְ ית  ּבֵ

ְפָטר  ְלַהּנִ ם  ּגַ ֶנֶפׁש  ח  ַנּיָ ן הּוא  ִלּבֹו" ַעל־ּכֵ ן ֶאל  ִיּתֵ

ְלִהְתעֹוֵרר  ָזכּו  ְיָקא  ּדַ ִמיָתתֹו  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ֵמַאַחר 

ל ֶנֶפׁש  י ַעְצמֹו ׁשֶ ם ְלַגּבֵ ֱאֶמת ּגַ י ּבֶ ים, ּכִ ְלאֹור ַהַחּיִ

ָמתֹו  ִנׁשְ ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ר ִמיָתתֹו הּוא  ִעּקַ ְפָטר  ַהּנִ

ר אֹור  ם ִעּקַ ּשָׂ א ׁשֶ ַמְלּכָ ַפְרּגֹוָדא ּדְ ַלֲעלֹות ְוִלְכנֹוס ּבְ

ֵלי טז,  ים" )ִמׁשְ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ ְבִחיַנת: "ּבְ ים ּבִ ַהַחּיִ

ְלָחן, שלה. טו(: ַנַחת ַהׁשֻ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ן ֶאל ִלּבו.ֹ ְוֶזה ׁשֶ ְוַהַחי ִיּתֵ

ֲהָוה  ִאּיֹוב  ּדְ ִסְפָרא  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ם  ִסּיֵ ְך  ּכָ ִלְבָרָכה, 

ִחיָטה,  ִלׁשְ ֵהָמה  ּבְ סֹוף  ָלמּות,  ָאָדם  'סֹוף  ָאֵמר, 

ִחיָטה הּוא  ְ י ַהּשׁ ּתֹוָרה ְוכּו''. ּכִ ֲעָמלֹו ּבַ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

הּוא  ׁשֶ ּלּוי,  ַהּגִ ֶאל  ֵמַהֶהְעֵלם  ַהַחי  ֶנֶפׁש  ְלַהֲעלֹות 

ִלּבֹו  ֶאל  ְוָלִשֹים  ֵליַדע  ַעת,  ַהּדַ ּלּות  ִהְתּגַ ִחיַנת  ּבְ

"ַהֲאִזינּו  ְבִחיַנת  ּבִ ָוִריק,  ֶהֶבל  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ֵהיֵטב 

ֶזה  ְסָמָכן  ן  ְוַעל־ּכֵ ב(.  מט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָחֶלד"  ֵבי  יֹוׁשְ ל  ּכָ

י  ִחיָטה, ּכִ ֵהָמה ִלׁשְ ָלֶזה, סֹוף ָאָדם ָלמּות, סֹוף ּבְ

ּסֹוף  ֵהָמה ְצִריִכין ִלְזּכֹר ׁשֶ ל ּבְ ִחיָטה ׁשֶ ְ ַעל־ְיֵדי ַהּשׁ

ֹאֶפן  ן ֶאל ִלּבֹו" ּבְ ִחיַנת "ְוַהַחי ִיּתֵ ָהָאָדם ָלמּות. ּבְ

ְוַתְחּבּולֹות  ֵעצֹות  ׁש  ִויַבּקֵ ֵהיֵטב  ִלּבֹו  ֶאל  ִשֹים  ּיָ ׁשֶ

ּלּות  ִהְתּגַ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַנְפׁשֹו,  ט  ְלַמּלֵ ּיֹות  ֲאִמּתִ

ִחיָטה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ִחיַנת ִמְצַות ׁשְ ה ּבְ ּזֶ ַעת, ׁשֶ ַהּדַ

ִחיָטה ה, אֹות יג. יֹוֶרה ֵדָעה א. ׁשְ

ב: יַטב ֵלֽ ַע ָּפִנ֖ים ִי֥ י־ְבֹר֥ }ג{ ֥טֹוב ַּכַ֖עס ִמְּׂש֑חֹוק ִּכֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַאְבָאׁשּות  א, ֲארּום ּבְ יַעּיָ ִ הּוא ְמָחֵיְך ִעם ַרּשׁ ָעְלָמא ָהֵדין ִמן חֹוָכא ּדְ א ּבְ יַקּיָ ְרַגז ָמֵרי ָעְלָמא ַעל ַצּדִ ָטב ְרַגז ּדִ

א, ִויַצלֹון ֳקָדם ָמֵרי ָעְלָמא  יַקּיָ ִגין ְלאֹוָטָבא ֵלב ַצּדִ ָעְלָמא, ּבְ א ּופּוְרָענּוָתא ּבְ ּצּוְרּתָ ִכיְנָתא ָאֵתי ּבִ י ׁשְ ַאּפֵ

הּוא ְמַרֵחים ֲעֵליהֹון: ּדְ

"י - - ַרׁשִ

דֹוׁש־ ּבּול ִאם ֶהְרָאה ַהּקָ ין ַאֲחָריו, ַאל ִיְצַטֵער. טֹוב ָהָיה ָלֶהם ְלדֹור ַהּמַ ת ַהּדִ רֹוֶדֶפת ִמּדַ חֹוק. ִמי ׁשֶ ַעס ִמּשְׂ טֹוב ּכַ

ִנים, ָהיּו חֹוְזִרים  ִאּלּו ֶהְרָאה ָלֶהם ִקְמָעא רַֹע ּפָ ֶהם, ׁשֶ ֵחק ִעּמָ ּשִׂ חֹוק ׁשֶ ָיָדם, ִמּשְׂ ּבְ ִנים ְזעּומֹות ַעל ֲעֵברֹות ׁשֶ רּוְך־הּוא ּפָ ּבָ
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ֶהְרָאה לֹו, ּוַבּסֹוף ֶנֱהַרג ָעָליו: ִייַטב  ֶ חֹוק ּשׁ ה, ִמּשְׂ ָהָיה עֹוׂשֶ ל ֲעֵבָרה ׁשֶ בֹו ָאִביו ַעל ּכָ הּו ִאם ִעּצְ ַלּמּוָטב. טֹוב ָהָיה ַלֲאדֹוִנּיָ

ָרָכיו: ֵלב. ַיֲהֹפְך ֵלב ָהָאָדם ְלֵהִטיב ּדְ

ה: ית ִׂשְמָחֽ ים ְּבֵב֥ ֶבל ְוֵל֥ב ְּכִסיִל֖ }ד{ ֵל֤ב ֲחָכִמים֙ ְּבֵב֣ית ֵא֔

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ית  ּבֵ ֶחְדַות  ּבְ ְטָין  ׁשָ ְוֵלב  ִיְשָרֵאל,  ית  ּבֵ לּות  ּגָ ַעל  ַוֲעִציב  א  ׁשָ ַמְקּדְ ית  ּבֵ ן  ָחְרּבַ ַעל  ֲאִנין  א  יַמּיָ ַחּכִ ּדְ הֹון  ִלּבְ

הֹון ִסּגּוף ֲאֵחיהֹון: ִקין, ְוָלא ָיִתיבּון ַעל ִלּבְ ּנְ ַתן ּוִמְתּפַ ַלְיָצנּוְתהֹון ָאְכִלין ְוׁשָ

"י - - ַרׁשִ

ם  יָתה, ְוִלּבָ ְמָחה. ֵאין ֲחֵרִדים ִמּיֹום ַהּמִ ֵבית ׂשִ ִסיִלים ּבְ יָתה: ְוֵלב ּכְ ם ַעל יֹום ַהּמִ ְבּתָ ֵבית ֵאֶבל. ַמֲחׁשַ ֵלב ֲחָכִמים ּבְ

אּוָלם: ִריא ּכְ ּבָ

ים: יר ְּכִסיִלֽ ַע ִׁש֥ יׁש ֹׁשֵמ֖ ֲעַר֣ת ָחָכ֑ם ֵמִא֕ }ה{ ֕טֹוב ִלְׁש֖מֹוַע ַּגֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַמע ָקל ַטְבָלא  ָאֵזיל ְלִמׁשְ ַבר ּדְ אֹוָרְיָתא, ִמּגְ יָמא ּבְ ַבר ַחּכִ ַמע ְנזֹוף ּגְ ית אּוְלָפָנא ּוְלִמׁשְ ִמְדַרׁש ּבֵ ב ּבְ ָטב ְלִמּתַ

ְטָין: ׁשָ ּדְ

יל  ַהְּכִס֑ ק  ְׂשֹח֣ ֵּכ֖ן  יר  ַהִּס֔ ַּתַ֣חת  ַהִּסיִרים֙  ְכ֤קֹול  י  ִּכ֣ }ו{ 

ֶבל: ְוַגם־ֶז֖ה ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ין ֲהְבלּו: ְטָיא, ַאף ּדֵ ׁשָ ֵדין ָקל חֹוָכא ּדְ חֹות ּדּוָדא, ּכְ ִמּתֹוְקִדין ּתְ ין ּדְ ָקל ְקיִבַלת ּכּוּבִ ֲארּום ּכְ

"י - - ַרׁשִ

ְבֵעַרת קֹוִצים, ְוֵהם  פּוי ַעל ּתַ ת ַהּכָ ַחת ִסיר ְנֹחשֶׁ יר. ּתַ ַחת ַהּסִ ַלַע"ז: ּתַ יִרים. ֲעֵצי קֹוִצים, אשפינ"ש ּבְ י ְכקֹול ַהּסִ ּכִ

יָתא, ָקְלהֹון  ַרם ָהֵלין ִסיְרּיָ ְלִקין ֵלית ָקְלהֹון ָאֵזיל, ּבְ ד ִאינּון ּדָ א ּכַ ל־ֵקיַסּיָ ן ֵלִוי, ּכָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ים ְלתֹוָכּה. 'ָאַמר ַרּבִ ַקּשִׂ ׂשְ ִמּקַ

לּו – קֹוָלם הֹוֵלְך לֹוַמר:  יִרים ַהּלָ ֵהם ּבֹוֲעִרים ֵאין קֹוָלם הֹוֵלְך ֲאָבל ַהּסִ ׁשֶ ל ָהֵעִצים ּכְ א' ]ּכָ ן ִמן ֵקיַסּיָ ָאֵזיל, ְלֵמיַמר ַאף ֲאָנּ

ָבִרים לֹוַמר  ים ּדְ ִסיִלים ַמְרּבִ נּו, ַאף ַהּכְ ה ז, יג(. מֹוִדיִעים, ַאף ָאנּו ִמן ָהֵעִצים, ְוֵיׁש צֶֹרְך ּבָ ַאף ָאנּו ִמן ָהֵעִצים[ )קֶֹהֶלת ַרּבָ

ֶהם: ִרים ּבָ ִרּיֹות ִלְהיֹות ְיֵגִעים ּוְמַקְנְתּ רּוְך־הּוא ַלּבְ דֹוׁש־ּבָ ַסר ַהּקָ ּמָ ם ָאנּו ִמן ַהֲחׁשּוִבים: ְוַגם ֶזה ָהֶבל. ְוָעָמל הּוא, ׁשֶ ּגַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ַיֲעקֹב  ִנְזַהר  ִסיל.  ַהּכְ ֹחק  ׂשְ

מֹו  ּכְ חּוץ־ָלָאֶרץ  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ּטָ ַהּמִ ֶלֶמת  ִנׁשְ

ּנֹוַלד  ׁשֶ ּכְ ָאַמר  ן  ַעל־ּכֵ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִאיָתא  ׁשֶ

חּוץ־ ּבְ ְנָיִמין  ּבִ נֹוַלד  ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ֵחִני,  ּלְ ׁשַ יֹוֵסף 

ִאיָתא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם  ָ ִמּשׁ ָלֵצאת  ָיכֹל  ָהָיה  לֹא  ָלָאֶרץ 

ֵלמּות  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ְנָיִמין  ּבִ י  ּכִ דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ם  ׁשָ

ַעל  י  ּכִ ְמָחה,  ִ ַהׂשּ ֵלמּות  ׁשְ ַמר  ּגָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ּטָ ַהּמִ

ִלְמקֹום  עֹוָלם  ל  ׁשֶ קֹומֹו  ִמּמְ ְמָחה  ִ ַהׂשּ ְך  ִנְמׁשַ ָידֹו 

קֹום  דֹוׁש הּוא ַהּמָ קֹום ַהּקָ ר ַהּמָ ִעּקַ ֶזה ָהעֹוָלם, ׁשֶ

ׁש. ֲאָבל ִאם ָהָיה נֹוַלד ַחס  ְקּדָ ית־ַהּמִ ל ּבֵ ַהּנֹוָרא ׁשֶ

ֵבית  ּבְ חּוץ־ָלָאֶרץ  הּוא  ׁשֶ ֵמא  ַהּטָ ָמקֹום  ּבְ לֹום  ְוׁשָ

ְטָרא  ְלַהּסִ ְמָחה  ִ ַהׂשּ ְך  ִנְמׁשַ לֹום  ְוׁשָ ָלָבן, ָהָיה ַחס 
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ֵהם  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  הּוא  רּוָתם  ּבְ ִהְתּגַ ל  ּכָ י  ּכִ ָאֳחָרא, 

ל  ִחיַנת ּכָ הּו ּבְ ּזֶ ְמָחה ָלֶהם, ׁשֶ ִ יְך ַהׂשּ רֹוִצים ְלַהְמׁשִ

ִחיַנת  ֵהם ּבְ ה ׁשֶ ל ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָמחֹות ׁשֶ ִמיֵני ׂשְ

ְמָחה ַמה  ֶנֱאַמר "ּוְלׂשִ ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ִסיל"  ַהּכְ חֹוק  "ׂשְ

ים "ַאל  ׁשִ ה" )קֶֹהֶלת ב, ב(. ְוַעל ֶזה ָאנּו ְמַבּקְ ּזֹו עֹוׂשָ

ים לה, יט(, "ַאל ַיַעְלצּו אֹוְיַבי  ִהּלִ ְמחּו ִלי אֹוְיַבי" )ּתְ ִיׂשְ

ְהֶיה  ּיִ ן ִנְזַהר ׁשֶ ה. ְוַעל־ּכֵ ים כה, ב(, ְוֵכן ַהְרּבֵ ִהּלִ ִלי" )ּתְ

ְנָיִמין  ּבִ הֹוָלַדת  ַעל־ְיֵדי  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ּטָ ַהּמִ ָלם  ִנׁשְ

ְמָחה ִלְמקֹוָמּה ְלֶאֶרץ־ ִ ֶכת ַהׂשּ ְהֶיה ִנְמׁשֶ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ה  דֹוׁשָ ְמָחה ַהּקְ ִ ם ַהׂשּ ָ ּשׁ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ָרֵאל ּוֵבית־ַהּמִ ִיׂשְ

ְמָחה  ִ יְך ַהׂשּ ם ָאנּו ְיכֹוִלין ְלַהְמׁשִ ָ ַרְך. ּוִמּשׁ ּבֹו ִיְתּבָ

ָכל  י ּבְ לּות ְלחּוץ־ָלָאֶרץ. ּכִ ּגָ ּבַ ה  ם ַעּתָ ה ּגַ דֹוׁשָ ַהּקְ

ת  ַ יִכין ְקֻדּשׁ ם ֵהם ַמְמׁשִ ָרֵאל ּגֹוִלין ְלׁשָ ׂשְ ּיִ ָמקֹום ׁשֶ

י ִמְדָרׁשֹות  ֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ י ּכְ ּתֵ ָרֵאל ַעל־ְיֵדי ּבָ ֶאֶרץ־ִיׂשְ

ּכַֹח  ַעל־ְיֵדי  ר  ְוָהִעּקָ ְמַעט,  ׁש  ִמְקּדָ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ת  ְרּכַ ים ב. ּבִ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ יֵקי ֱאֶמת ְוַכּנַ ּדִ ַהּצַ

הֹוָדָאה ו, אֹות מח.

יִגין  ִ ַמׂשּ ְמָחה  ִ ַהׂשּ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ִסיל.  ַהּכְ ֹחק  ׂשְ

ְוָכל  ָעֵלינּו,  ְמָחה  ַהּשִׂ יִכין  ַמְמׁשִ ְוֵהם  יִקים,  ּדִ ַהּצַ

ַקְטנּות  ַעל־ְיֵדי  הּוא  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ְמָחָתם  ׂשִ

ה'  ְבִחיַנת "ְוָיְספּו ֲעָנִוים ּבַ ְיָקא, ּבִ ְפלּות ַוֲעָנָוה ּדַ ְוׁשִ

ְעָיהּו  ָרֵאל ָיִגילּו" )ְיׁשַ ְקדֹוׁש ִיׂשְ ְמָחה ְוֶאְביֹוֵני ָאָדם ּבִ ׂשִ

רּוִכים  ַהּכְ ִעים  ְוָהְרׁשָ ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  י  ּכִ יט(,  כט, 

ְמָחָתם ִהיא ַרק ַעל־ְיֵדי  ל ׂשִ ה, ּכָ ַאַחר ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ירּות  ֲעׁשִ ֵאיֶזה  יִגין  ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ ְוַגְדלּות,  ֲאָוה  ּגַ

ֵמִחים  ַעְצָמן ּוׂשְ ִאים ּבְ ְ ה ֵהם ִמְתַנׂשּ בֹוד ּוְגֻדּלָ אֹו ּכָ

ָלל,  ּכְ ְמָחה  ׂשִ ְמָחָתם  ׂשִ ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ן  ְוַעל־ּכֵ ֶזה.  ּבָ

ֹחק  "ִלׂשְ ְבִחיַנת  ּבִ ִמיד  ּתָ ֶבת  ְמֻעְרּבֶ ְמָחָתם  ׂשִ י  ּכִ

ה" )קֶֹהֶלת ב,  ְמָחה ַמה ּזֹו עֹוׂשָ י ְמהֹוָלל ּוְלׂשִ ָאַמְרּתִ

ְמָחה  ה ֵאין ׁשּום ׂשִ ִעְסֵקי עֹוָלם ַהּזֶ ֱאֶמת ּבְ י ּבֶ ב(, ּכִ

ִסיל"  חֹוק ַהּכְ ְמָחָתם "ׂשְ ל ׂשִ ן ִנְקָרא ּכָ ָלל, ְוַעל־ּכֵ ּכְ

ּזַֹהר  ִאיָתא ּבַ מֹו ׁשֶ חֹוָרה ּכְ ִהיא ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ׁשֶ

י  א כג(, ּכִ יָת ֶצֶדק )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ַהּתֹוָרה ִצּוִ ּומּוָבא ּבְ

ְמָחתֹו  ׂשִ ל  ּכָ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ תּוָגה,  ְמָחה  ׂשִ ַאֲחִרית 

רֹו ְוַכּיֹוֵצא,  ָעׁשְ ֶאה ּבְ ְתּגָ ּמִ ה ׁשֶ ֲאוֹות עֹוָלם ַהּזֶ ִהיא ּתַ

ים ב.  ָלל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ְמָחה ּכְ אי ֵאין ֶזה ׂשִ ַוּדַ ּבְ

ת הֹוָדָאה ו, אֹות ל. ְרּכַ ּבִ

ְיִניָקתֹו  ר  ִעּקַ ׁשֶ חֹול  ַהּטְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ִסיל.  ַהּכְ ֹחק  ׂשְ

ִחיַנת ַטְרפּות,  ַעת, ּבְ רּותֹו ַעל־ְיֵדי ֵטרּוף ַהּדַ ּבְ ְוִהְתּגַ

ִסיל",  ִחיַנת "ְשֹחֹוק ַהּכְ ִסילּות ּבְ י ְטחֹול הּוא ַהּכְ ּכִ

דֹוׁש,  ּזַֹהר ַהּקָ ִאיָתא ּבַ מֹו ׁשֶ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵאל ַאֵחר, ּכְ

ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ֶצֶדק  יָת  ִצּוִ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ּומּוָבא 

ַגם  חֹול הּוא ַעל־ְיֵדי ּפְ רּות ַהּטְ ּבְ ר ִהְתּגַ י ִעּקַ כג(, ּכִ

ה  ּזֶ ה", ׁשֶ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ תּוב, "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָהֲאִכיָלה, ּכְ

ּוָמָרה  ַעְצבּות  ִהיא  ׁשֶ חֹול  ַהּטְ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ִחיַנת  ּבְ

ַעְצבּות  ֲחׁשּוִכין,  ין  ַאְנּפִ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  חֹוָרה,  ׁשְ

ֶצֶדק  יָת  ִצּוִ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ֶזה  ל  ּכָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ְרָנָסה  ַהּפַ ּוְמִרירּות 

י  ּכִ ָהֲאִכיָלה,  ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ַנֲעֶשֹה  ֶזה  ְוָכל  "ל(,  ַהּנַ

מֹו  ּכְ ָהֲאִכיָלה,  ַגם  ּפְ ַעל  ִנְגַזר  ה  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ ּבְ

ֲאָכל  י  ְלִבְלּתִ יִתיָך  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  "ֲהִמן  תּוב,  ּכָ ׁשֶ

ִנְגַזר  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  יא(.  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ  " ָאָכְלּתָ ּנּו  ִמּמֶ

הּוא  ׁשֶ יז(,  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ה"  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ

ָהֲאִכיָלה  ׁשֶ ּכְ ְלֵהֶפְך  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ חֹול  ַהּטְ רּות  ּבְ ִהְתּגַ

הּוא  ְוָאז  ְרפּות  ֵמַהּטַ ָמִרין  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ רּות,  ַכׁשְ ּבְ

"ל,  ּנַ ּכַ חֹול  ַהּטְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִסילּות  ַהּכְ ַהְכָנַעת 

ְבִחיַנת "ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו"  ֶרַוח ּבִ ְרָנָסה ּבְ ַוֲאַזי ֵיׁש ּפַ

א יז(,  נּו )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ים קיא, ה(, ּכְ ִהּלִ )ּתְ

ֲאַזי  ֵרָפה,  ִמּטְ ַעְצָמן  ׁשֹוְמִרין  ְשָֹרֵאל  ּיִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ

ֵלמּות  ׁשְ לּוָיה ּבִ ְרָנָסה ּתְ ר ַהּפַ י ִעּקַ ֶטֶרף ָנַתן ְוכּו'. ּכִ

ה ְמקֹומֹות(.  ַכּמָ נּו ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ִרית )ּכְ ִמיַרת ַהּבְ ַעת ּוׁשְ ַהּדַ

ל ֵאין  ְך ְוִנּטַ ב ְוֶנְחּתַ גֹון ִנּקַ ְרפּות, ּכְ ן רֹב ַהּטַ ְוַעל־ּכֵ

א,  ַרּבָ י, ַאּדְ לּוי ּבֹו, ּכִ י ֵאין ַהַחּיּות ּתָ חֹול, ּכִ ּטְ ּפֹוֵסל ּבַ

ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ִסילּות,  ּכְ מֹוָתא,  ּדְ ִסְטָרא  ִהיא 

ַהְינּו  ּדְ ַטְרפּות,  ְקַצת  ּבֹו  ְך  ּיָ ׁשַ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך 

סֹוְמֵכיּה,  ּבְ ב  ִנּקֵ ִאם  ְמַעט  ּנּו  ִמּמֶ ֵאר  ָ ִלּשׁ ִריְך  ּצָ ׁשֶ

ִסילּות הּוא ִקּיּום  ם ַהּכְ י ּגַ יַנר ָזָהב, ּכִ ֳעִבי ּדִ ַהְינּו ּכְ ּדְ

ן,  ם־ּכֵ ִצְמצּום ּגַ ן לֹו ְיִניָקה ְוַחּיּות ּבְ ְנָין ְוָצִריְך ִלּתֵ ַהּבִ

ה  ּזֶ "ל, ׁשֶ ֲאָמר ַוְיִהי ֵהם ַהּנַ ּמַ ַמע ּבַ ּמּוָבא. ְוִכְדַמׁשְ ּכַ

ן,  ם־ּכֵ ִסילּות ְיִניָקה ּגַ ּנֹוְתִנין ְלַהּכְ ׁשֶ ַעת ּכְ ִקּיּום ַהּדַ

ן ְקַצת  ֵדי ִחּיּונֹו. ַעל־ּכֵ דֹול ּכְ ִצְמצּום ּגָ ְהֶיה ּבְ ּיִ ַרק ׁשֶ



קנח

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִסילּות  ַהּכְ הּוא  ׁשֶ חֹול,  ַהּטְ ּבְ לּוי  ּתָ ִמעּוט  ַחּיּות 

ִצְמצּום.  ּבְ ִחּיּונֹו  ֵדי  ּכְ ְמַעט  ּנּו  ִמּמֶ ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ְוָצִריְך 

עּור  ׁשִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֲערּו  ִ ּשׁ ׁשֶ ְוֶזה 

ְוַחּיּותֹו  ְיִניָקתֹו  ם  ָ ִמּשׁ י  ּכִ ָזָהב,  יַנר  ּדִ ֳעִבי  ּכְ ַחּיּותֹו 

ּתֹאַכל  ְוָעָפר  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָזָהב,  ְוַעְפרֹות  ִחיַנת  ּבְ

הּוא ַעְצבּות  חֹול, ׁשֶ ִחיַנת ַהּטְ ה ּבְ ּזֶ יָך, ׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיֶ ּכָ

ה  ּזֶ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ה  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ ּבְ ְרָנָסה  ַהּפַ ְוַדֲאגֹות 

ִלּקּוֵטי  ֲאַות ָממֹון:  ּתַ ַהְינּו  ִסיל",  ַהּכְ ִחיַנת "ְשֹחֹוק  ּבְ

ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ְטֵרפֹות א, אֹות ב.

ִחיַנת "ּומֹוֶצא  ּבְ ִסיל. ַתֲאַות ָממֹון ִהיא  ֹחק ַהּכְ ׂשְ

ִהיא  ׁשֶ כו(,  ז,  )קֶֹהֶלת  ה"  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ֶות  ִמּמָ ַמר  ֲאִני 

ִסיל.  חֹוק ַהּכְ ֵעֶרב ַרב ׂשְ א ּדְ א ִליִלית ִאּמָ ְטחֹול ּדָ

ֵאיָנם  ׁשֶ יִרים  ָהֲעׁשִ ל  ׁשֶ ירּות  ְוָהֲעׁשִ מֹון  ַהּמָ ל  ּכָ י  ּכִ

ְלִפי  ָלֶהם  ָראּוי  ּכָ ְצָדָקה  נֹוְתִנים  ְוֵאיָנם  ָראּוי,  ּכָ

ַמן,  ת ַהּזְ מֹון ְוִטְרּדַ ת ַהּמָ ֶחְמּדַ ִעים ּבְ ּקָ ָרם, ּוְמׁשֻ ָעׁשְ

חֹוק  ִחיַנת "ׂשְ ֶהם ִהיא ּבְ ּלָ ירּות ׁשֶ מֹון ְוָהֲעׁשִ ל ַהּמָ ּכָ

ֲחִקין  ׂשַ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִעּמֹו  ֵחק  ְמׂשַ מֹון  ַהּמָ ׁשֶ ִסיל",  ַהּכְ

אֹוָתם  הֹוֵרג  ְך  ְוַאַחר־ּכָ עֹות,  ַמְטּבְ ּבְ ינֹוק  ּתִ ִעם 

ּקּוִנים  י"א ּתִ ּקּון ג' ּבְ ּקּוִנים )ּתִ ּתִ ַעְצמֹו. ְוַכְמבָֹאר ּבְ מֹון ּבְ ַהּמָ

א ֵאל ַאֵחר  ִסיל, ּדָ ִסיל" ָמאן ּכְ חֹוק ַהּכְ ַאֲחרֹוִנים(: "ׂשְ

ִכית  א, ַחּיְ ַבּיָ ִאּנּון ַחּיָ ָרה ְלַרְבֵיי ּדְ ְוכּו', ְוִאיהּו ַאְסּכְ

ַהאי ָעְלָמא, ּוְלָבַתר ְקִטיַלת לֹון,  עּוְתָרא ּבְ הֹון ּבְ ּבְ

ַעת  הֹון ּדַ ָלא ִאית ּבְ ִגין ּדְ אי ִאְתְקִריאּו ַרְבֵיי, ּבְ ְוַאּמַ

ּה  ִמּנֵ ב  ּזֵ ּתַ ִאׁשְ ֵמִבין  ֵלב  ֲאָבל  ּה,  ִמּנֵ ָבא  ּזְ ּתַ ְלִאׁשְ

ִעים,  ֵהם ָהְרׁשָ ָרה ְלִתינֹוקֹות ׁשֶ יק ]ְוִהיא ַאְסּכָ ן ַצּדִ ַתּמָ ּדְ

ְך הֹוֶרֶגת  ְוַאַחר־ּכָ ֶזה ָהעֹוָלם,  ּבְ ירּות  ֲעׁשִ ּבַ ֶהם  ּבָ צֹוֶחֶקת 

ַעת  ּדַ ֶהם  ּבָ ֵאין  ֶ ּשׁ ֵני  ִמּפְ ינֹוקֹות,  ּתִ ִנְקְראּו  ּוַמּדּוַע  אֹוָתם. 

ַצִדיק[.  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ה  ּנָ ִמּמֶ ל  ִנּצָ ֵמִבין  ֵלב  ֲאָבל  ה,  ּנָ ִמּמֶ ֵצל  ְלִהּנָ

ה  ּנָ ִמּמֶ ֵלט  ִיּמָ ָהֱאלִֹקים  ִלְפֵני  "טֹוב  ה  ִמּלָ ּדְ ְוָרָזא 

ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ם(.  ׁשָ )קֶֹהֶלת  ּה"  ּבָ ֵכד  ִיּלָ ְוחֹוֵטא 

י  ה. ּכִ ֵצל ִמּזֶ זֹוֶכה ְלָחְכָמה ָוַדַעת, ְויֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהּנָ

דֹול  דֹוִלים ְצִריִכים ָחְכָמה ְוַדַעת ּגָ ים ּגְ ֲאִפּלּו ֲאָנׁשִ

ּלֹא  ְרָנָסה, ׁשֶ מֹון ְוַהּפַ ת ַהּמָ ל ִטְרּדַ ִעְנָין ֶזה ׁשֶ ְמֹאד ּבְ

י  יֶהם ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ּכִ לֹום ְיֵמי ַחּיֵ ִיְבלּו ְוִיְכלּו ַחס ְוׁשָ

ן  ְתָרא קס"ה ֻרּבָ ָבא ּבַ ן ּבָ ֶזה )ְוַעּיֵ דּו ּבָ רֹב ָהעֹוָלם ִנְלּכְ

ן  א־ּוַמּתָ ִעְסֵקי ַמּשָׂ ר ּבְ ּמֹוִרין ָלֶהם ֶהּתֵ "י ׁשֶ ֵרׁש ַרׁשִ ֶגֶזל ּפֵ ּבְ

ל  ּכָ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ְמִרירּות  ְוסֹוְבִלין  ֶגֶזל(,  ּבְ ִלים  ְוִנְכׁשָ

ֵני עֹוָלמֹות ַעל־ יֶהם ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ְואֹוְבִדין ׁשְ ְיֵמי ַחּיֵ

ִלי  ּבְ ה ָמֵלא ְמִרירּות  ָהעֹוָלם ַהּזֶ ע ׁשֶ י ּדַ ּכִ ְיֵדי־ֶזה, 

ִחי  ַוּיְ דֹוׁש  )זַֹהר־ַהּקָ ָעְלָמא  ּדְ ְמִרירּוָתא  ִחיַנת  ּבְ עּור,  ׁשִ

ת ְוַתֲאַות  ֲאַגת ְוִטְרּדַ ִרירּות ִהיא ּדַ ר ַהּמְ רמ"א:(, ְוִעּקַ

ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  א  ּבָ ׁשֶ ְרָנָסה  ְוַהּפַ מֹון  ַהּמָ

דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּכַֹח  ְוִאְלָמֵלא  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא 

ִרית  ֵהם ִנְקָרִאים ּבְ ֱאֶמת, ׁשֶ ִרית ּבֶ ֵהם ׁשֹוְמֵרי ַהּבְ ׁשֶ

ָלל  ם ּכְ ֶמַלח עֹוָלם, לֹא ָהָיה ָהעֹוָלם ָיכֹול ְלִהְתַקּיֵ

ֲאַות ָממֹון. ַעל־ ִהיא ּתַ "ל, ׁשֶ ִרירּות ַהּנַ ֵמעֶֹצם ַהּמְ

יֵקי  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ּזֹוֶכה  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ן  ּכֵ

ֲאָבל  "ל.  ַהּנַ ְמִרירּות  ֵמַעְצמֹו  יק  ַמְמּתִ ן  ּכֵ ֱאֶמת, 

ּקּון  יִקים, ּוְבַעְצמֹו הּוא ָרחֹוק ִמּתִ ּדִ ָרחֹוק ִמּצַ ִמי ׁשֶ

ן  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל־ׁשֶ ַנְפׁשֹו, ִמּכָ ר יֹוֵדַע ּבְ ֲאׁשֶ ִרית ּכַ ַהּבְ

ַעל  ן  ם־ּכֵ ּגַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ד  ּוִמְתַנּגֵ חֹוֵלק  הּוא  ׁשֶ ּכְ

ר יֹוֵתר ְויֹוֵתר  ּבֵ יו, ָעָליו ִמְתּגַ יק ָהֱאֶמת ַוֲאָנׁשָ ּדִ ַהּצַ

מֹון ַעד  ת ְוַדֲאַגת ַהּמָ ִהיא ִטְרּדַ ָעְלָמא ׁשֶ ְמִרירּוָתא ּדְ

ָך ֵהיֵטב  ים ִלּבְ יו ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ְוׂשִ ה ְיֵמי ַחּיָ ַכּלֶ ּמְ ׁשֶ

ֶזה,  ְקעּו ּבָ ה ְנָפׁשֹות ׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ה, ּכִ ִלְדָבִרים ֵאּלֶ

ַעְצְמָך  יל  ְלַהּצִ ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ ִלְברַֹח  ּתּוַכל  אּוַלי 

א  ּבָ ֲאַות ָממֹון ׁשֶ ל ּתַ ה ׁשֶ ים ָהֵאּלֶ ֶטף ַמִים ַרּבִ ֶ ִמּשׁ

יעּו ֵאֶליָך, ְוָהְיָתה ְלָך  ּלֹא ַיּגִ ֲאַות ִנאּוף ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ּתַ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ים ּבָ ּיִ ים ֲאִמּתִ ה ְלַחּיִ ָלל, ְוִתְזּכֶ ָך ְלׁשָ ַנְפׁשְ

א. ִסיָמן כג, אֹות ז. א: ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

ֵהם  ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָממֹון  ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִסיל.  ַהּכְ ֹחק  ׂשְ

ר  ִעּקַ ֱאמּוָנה  ִחיַנת  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ְבִחיַנת  ּבִ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ּמַ דּוַע, ׁשֶ ּיָ ְבִחיַנת ָחְכָמה ּכַ ֲאִחיָזתֹו ּבִ

נּו ֵנרֹו  ִדְבֵרי ַרּבֵ ֶלת ִחּיּות ֵמָחְכָמה ְוַכּמּוָבא ּבְ ְמַקּבֶ

ָחְכָמה  יְך  ְלַהְמׁשִ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ָיִאיר 

ירּות  ֲעׁשִ ִהיא  ְוָאז  ירּות  ָהֲעׁשִ ֶאל  ַהִחּיּות  ִהיא  ׁשֶ

ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ּבְ ׁשֶ ירּות  ֲעׁשִ ֲאָבל  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

חֹוק  ְבִחיַנת "ׂשְ ל ָהַעּכּו"ם, ִהיא ּבִ ִהוא ָממֹון ׁשֶ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַאֵחר.  ֵאל  ִסילּות  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ִסיל",  ַהּכְ

א. ִסיָמן כה(  נּו ֵנרֹו ָיִאיר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ



קנט

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָממֹון  ּבְ ַרק  הּוא  ַהֵחן  ר  ִעּקַ ׁשֶ

ִחיַנת ִחּיּות ָחְכָמה  ִאין, ַהְינּו ּבְ ָוִנין ִעּלָ ין ַהּגְ ׁשִ ְמֻלּבָ

ִחיַנת  ָעְלָמא, ּבְ ּוֹמִחין, ֲאָבל ָממֹוָנם הּוא ַעְפָרא ּבְ

ן ֵאין  ַעְפרֹות ָזָהב ְוֵאין ּבֹו ׁשּום ִחּיּות ּוֹמִחין ְוַעל־ּכֵ

ֵזָלה אֹות א. ט ב. ּגְ ּפָ ן ִמׁשְ ּבֹו ֵחן. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ד ֶאת־ֵל֖ב ַמָּתָנֽה: יַאֵּב֥ ֶׁשק ְיהֹוֵל֣ל ָחָכ֑ם ִוֽ י ָהֹע֖ }ז{ ִּכ֥

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יָמא  א ָית ָחְכַמת ֵלב ַחּכִ ּיָ יׁשַ ִמּלֹוי ּבִ אֹוְרָחֵתיּה, ּוְמהֹוֵבד ּבְ ָלא ָאֵזיל ּבְ ִגין ּדְ יָמא ּבְ ַחּכִ יל ּבְ ֲארּום ָאִניָסא ְיַהּתֵ

א: ַמּיָ ָנא ִמן ׁשְ ַמּתְ ִאיְתְיֵהיַבת ֵליּה ּבְ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

רּו ֶאת  ִקְנּתֵ ַוֲאִביָרם  ָתן  ּדָ ל.  ִנְכׁשָ ְעּתֹו, ְוַגם הּוא  ּדַ ב  ר ֶאת ֶהָחָכם, ְמַעְרּבֵ ִסיל ְמַקְנּתֵ ַהּכְ ׁשֶ ּכְ ק ְיהֹוֵלל ָחָכם.  י ָהעֹשֶׁ ּכִ

דֹוׁש־ ֶנֶגד ַהּקָ יד ּכְ ִהְקּפִ ֶ דּו ֶאת ִלּבֹו, ְוָגְרמּו לֹו ּשׁ בּוהּו ְוִאּבְ מֹות ה, כא(, ְוִעְרּבֵ ּפֹט ְוגֹו'" )ׁשְ ה, לֹוַמר "ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ְוִיׁשְ ֹמשֶׁ

ם ו, א(, ְולֹא ִתְרֶאה  ה ִתְרֶאה" )ׁשָ יבֹו "ַעּתָ ֱהׁשִ ָבר, ׁשֶ ּדָ ם ה, כג(, ְוֶנֱעַנׁש ּבַ ָך" )ׁשָ ְלּתָ ֶאת ַעּמֶ ל לֹא ִהּצַ רּוְך־הּוא ְוָאַמר "ְוַהּצֵ ּבָ

ֵלי ב,  ן ָחְכָמה" )ִמׁשְ י ה' ִיּתֵ ֱאַמר "ּכִ ּנֶ ָנה ָלָאָדם, ׁשֶ ִהיא ַמּתָ ָנה. ֵלב ָחְכָמה, ׁשֶ ים ְוֶאָחד ְמָלִכים: ֵלב ַמּתָ לֹוׁשִ ִמְלֶחֶמת ׁשְ ּבְ

ְקָרא, מֹוִכיַח  רֹאׁש ַהּמִ ְקָראֹות זֹו ִמּזֹו, ְו"ִכי" ָהָאמּור ּבְ ִנים ֲאֵחִרים, ַאְך ַמְפִריִדין ַהּמִ ק. ְלׁשֹון ִריב ְוִקְנּתּוִרין. ֵיׁש ּפָ ו(: עֹוׁשֵ

ָפָניו: ּלְ ְקָרא ׁשֶ ר ַלּמִ ֻחּבָ ּמְ ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָנה.  ַמּתָ ֵלב  ד ֶאת  ִויַאּבֵ ָחָכם  ְיהֹוֵלל  ק  ָהעֹשֶׁ י  ּכִ

ל  ּכָ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ָלׁשּוב  ׁשּוָבה  ַהּתְ ּכַֹח  ר  ִעּקַ

ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ִמּצַ ַרק  ִלין  ְמַקּבְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָהֲעֹונֹות 

קּוָתם  ּלְ יֶהם ּוְלַאַחר ִהְסּתַ ל ְיֵמי ַחּיֵ ֶזה ּכָ עֹוְסִקין ּבָ ׁשֶ

יִכין  ְמׁשִ ּמַ ַרְך, ְוָכל ַהּתֹוָרה ׁשֶ יב ַהּכֹל ַלה' ִיְתּבָ ְלָהׁשִ

ְלמּוָטב  ְלַהֲחִזיָרם  ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ין  ּוְמַגּלִ

ָנָתם  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ יָבם  ַלֲהׁשִ

ָרֵאל  ּלּות ּתֹוָרָתם ְלָהִביא ֶאת ִיׂשְ ִהְתּגַ ה ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ

ְדָרׁש  ַהּמִ לֹא  י  ּכִ טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ׁשּוָבה  ּתְ ִליֵדי 

ָהֵעֶסק  ֶזה  ֲאָבל  ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ א  ֶאּלָ ר  ָהִעּקָ הּוא 

ה ְוָכֵבד ְמֹאד,  ְתׁשּוָבה ָקׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ְלַהֲחִזיר ּבְ

י ְלַבַעל  ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכִ ּמּוָבן ּבְ ּכַ

ְדָבָריו ִזְכרֹונֹו  ְמבָֹאר ּבִ ה ְמֹאד ַלֲעזֹר, ּכַ ִחיָרה ָקׁשֶ ּבְ

יְך  ְלַהְמׁשִ ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ י מֹוֲהַר"ן(.  ַחּיֵ ֵסֶפר  )ּבְ ִלְבָרָכה 

"ל  ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּקּוִנים ַהְמבָֹאִרין ּבְ ָכל ַהּתִ ַהּתֹוָרה ּבְ

"ל  ּנַ ּכַ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד 

תּוב: "ּוָבא  ּכָ מֹו ׁשֶ ׁשּוָבה, ּכְ ּקּון ַהּתְ ר ּתִ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ְעָיהּו נט, כ(.  ַיֲעקֹב" ְוכּו' )ְיׁשַ ע ּבְ ֵבי ֶפׁשַ ְלִצּיֹון ּגֵֹאל ּוְלׁשָ

ְבּתָ ַעד ה'  ׁשּוָבה, "ְוׁשַ ת ַהּתְ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ֶאת  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ב  ְוׁשָ ְוכּו'  קֹלֹו  ּבְ ַמְעּתָ  ְוׁשָ ֱאלֶֹקיָך 

ֶאל  ֱאלֶֹקיָך  ֶוֱהִביֲאָך ה'  ַעד  ְוכּו'  ְוִרֲחֶמָך  בּוְתָך  ׁשְ

ֵהר  ִלּזָ ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ ב-ה(.  ל,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ָהָאֶרץ" 

ַרֲחִמים  ּבְ ַרק  ּתֹוָרה  י  ַהִחּדּוׁשֵ יְך  ְלַהְמׁשִ ְמֹאד 

י ָאז ִאי  לֹום, ּכִ כַֹח ּוְבֹאֶנס ַחס ְוׁשָ ְוַתֲחנּוִנים ְולֹא ּבְ

ם.  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ָלבֹא  ר  ֶאְפׁשָ

ִזְכרֹונֹו  ְדָבָריו  ּבִ ִאיָתא  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ יֹוֵתר  ְלָבֵאר  ְוֵיׁש 

יִכין  ַמְמׁשִ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקַ ׁשֶ ִלְבָרָכה 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ יו, ּכְ ַעל־ְיֵדי ּכַֹח ַמֲעׂשָ

ִאם  ׁשֶ ית,  ְבֵראׁשִ ּבִ ַתח  ּפָ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ִלְבָרָכה 

ֶאֶרץ־ ם  ּתֶ ַבׁשְ ּכְ ׁשֶ ם  ַאּתֶ ִלְסִטים  ָהַעּכּו"ם  יֹאְמרּו 

דֹוׁש־ ַהּקָ ל  ׁשֶ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ אֹוְמִרים  ֵהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ֵמֶהם  ְנָטָלּה  ּוִבְרצֹונֹו  ְוכּו'  ְרצֹונֹו  ּבִ רּוְך־הּוא  ּבָ

ר ִלְכּבֹשׁ ֵמֶהם  ִאי ֶאְפׁשָ ּוְנָתָנּה ָלנּו ְוכּו'. ִנְמָצא ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי  ַהּתֹוָרה,  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ

ּפֹוַתַחת  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ָלֶהם  ְרִאים  ּמַ ׁשֶ

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ׁשֶ ית  ְבֵראׁשִ ּבִ

ַכת ַהּתֹוָרה,  ַהְמׁשָ ֵלמּות ּבְ ֵאין ׁשְ ׁשֶ ן ּכְ ְוכּו'. ְוַעל־ּכֵ

ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים  יִכין ַהּתֹוָרה ּבְ ֵאין ַמְמׁשִ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ



קס

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ַגם  ִחיַנת ּפְ הּוא ּבְ "ל ׁשֶ ּנַ כַֹח ּוְבֹאֶנס ְוכּו' ּכַ ְוכּו' ַרק ּבְ

י"  ּבִ ם  ֶהֱאַמְנּתֶ לֹא  "ַיַען  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֱאמּוָנה, 

ב ֶזה  ָתם ֶנְחׁשָ ָ י ְלִפי עֶֹצם ְקֻדּשׁ ר כ, יב(, ּכִ ְדּבָ ּמִ ְוכּו' )ּבַ

ִאי  ָאז  ן  ַעל־ּכֵ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנה  ּבָ ָגם  ּפְ ְלֵאיֶזה 

ְלַגּלֹות  עֹוָלם  ֵאי  ּבָ ְלָכל  ָהֱאמּוָנה  ְלַגּלֹות  ר  ֶאְפׁשָ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוָאז  ָהעֹוָלם,  ָרא  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ ָלֶהם 

ם  י יֹאְמרּו ִלְסִטים ַאּתֶ ָרֵאל ֵמֶהם ּכִ ִלְכּבֹשׁ ֶאֶרץ־ִיׂשְ

כַֹח ַהּתֹוָרה  ָרֵאל ּבְ ִאים ִלְכּבֹשׁ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבָ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ְגֵזָלה  ּכִ ב  ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ ֶקַבע  ת  ִפּלַ ּתְ ַעל־ְיֵדי  ָכה  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ִקְטרּוָגם  ל  ְלַבּטֵ ּכַֹח  ֵאין  ָאז  ן  ַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ

ם,  י יֹאְמרּו ִלְסִטים ַאּתֶ ָרֵאל, ּכִ ָהַעּכּו"ם ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ

ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּכַֹח  ם  ּגַ ׁשֶ ֵמַאַחר  ְיָקא  ּדַ ִלְסִטים 

ֶאֶרץ־ ִלְכּבֹשׁ  ִאים  ּבָ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ָכה  ִנְמׁשְ

ן  ֵזָלה ְוֹאֶנס, ַעל־ּכֵ ְבִחיַנת ּגְ ן ּבִ ם־ּכֵ ָרֵאל, ָהְיָתה ּגַ ִיׂשְ

"ל.  ְוַכּנַ ם  ַאּתֶ ִלְסִטים  לֹוַמר  ְיכֹוִלים  ֵהם  ֲעַדִין 

ְלַגּלֹות  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ַעד  ֵלמּות  ׁשְ ְלַהּתֹוָרה  ֵאין  ּוְכׁשֶ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאַזי  ָיָדּה,  ַעל  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ

ּקּון  ִחיַנת ּתִ ר ּבְ י ִעּקַ ְתׁשּוָבה ַעל ָיָדּה. ּכִ יב ּבִ ְלָהׁשִ

ֵזָלה  ַגם ַהּגְ ן ּפְ ל ַהֲחָטִאים הּוא ְלַתּקֵ ׁשּוָבה ַעל ּכָ ַהּתְ

ֵלי כח, כד(, ְוֶזה ִאי  ִחיַנת "ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו" ְוכּו' )ִמׁשְ ּבְ

יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ

ַרֲחִמים  ִהיא ּבְ ה ׁשֶ ִפּלָ ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ּקּוִנים, ּדְ ּתִ ּבַ

ִחיַנת  הּוא ּבְ כַֹח ּוְבֹאֶנס ׁשֶ ְיָקא, ְולֹא ּבְ ּוְבַתֲחנּוִנים ּדַ

ׁשּוָבה הּוא ַעל־ְיֵדי  ּקּון ַהּתְ ר ּתִ ִעּקַ ֵזָלה. ִנְמָצא ׁשֶ ּגְ

ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ֵזָלה  ַהּגְ ַגם  ּפְ ׁשֶֹרׁש  ִנים  ַתּקְ ּמְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ֵאיָנם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָתם  ְתִפּלָ ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָהֶעְליֹוָנה, 

ֵזָלה  ּקּון ַהּגְ ן ִנְקָרא ּתִ ֵזָלה. ְוַעל־ּכֵ ְבִחיַנת ּגְ ִאים ּבִ ּבָ

י  ּכִ ְקָרא ה, כג(,  )ַוּיִ ֵזָלה "ְוכּו'  ַהּגְ יב ֶאת  "ְוֵהׁשִ ִחיַנת  ּבְ

ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ִמּבְ ַרק  ְך  ִנְמׁשָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ

ָתם  ְתִפּלָ ִאים ּבִ ֵאין ּבָ ֶ הּוא ַמה ּשׁ ּה ׁשֶ ְרׁשָ ׁשָ ֵזָלה ּבְ ַהּגְ

יִכין  ְיָקא ַמְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ֵזָלה, ׁשֶ ְבִחיַנת ּגְ כַֹח ּבִ ּבְ

ַמֲחִזיִרין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ּתֹוָרה 

ַאַחר  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ י  ּכִ "ל:  ְוַכּנַ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָאָדם  ֵני  ּבְ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַהּצּור  ַאת  ַהּכָ ּבְ ֶזה  סֹוד  ּבְ ָעה  ּטָ ׁשֶ

י" ְוכּו'  ם ּבִ תּוב, "ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנּתֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ק, ּכְ ּלֵ ִנְסּתַ

ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ב ּבִ אי ׁשָ ַוּדַ ְך ּבְ ר כ, יב(, ַאַחר־ּכָ ְדּבָ ּמִ )ּבַ

ַרֲחִמים  ּבְ ִפּלֹוָתיו ַרק  ּתְ ל  ּכָ ל  ּלֵ ּוֵמָאז ִהְתּפַ ַעל ֶזה, 

ֵעת  ן ֶאל ה' ּבָ תּוב, "ָוֶאְתַחּנַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּוְבַתֲחנּוִנים, ּכְ

ָבִרים ג, כג(, ְלׁשֹון ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים  ַהִהוא ֵלאֹמר" )ּדְ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ִחּנָ ַנת  ּוַמּתְ

סט(.  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ם  ׁשָ ְוַכּמּוָבא  ִלְבָרָכה 

ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים  ִפּלֹות ְמֹאד ּבְ ה ּתְ ל ַהְרּבֵ ּלֵ ְוִהְתּפַ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ן,  ָוֶאְתַחּנַ ִמְנַין  ּכְ

ַרְך  ִיְתּבָ א ה'  ֲעַדִין לֹא ִמּלֵ י ׁשֶ ִלְבָרָכה. ְוַאף־ַעל־ּפִ

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְוכּו',  ָלְך  ַרב  לֹו  ְוָאַמר  ֵאָלתֹו  ׁשְ

ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ִפּלֹוָתיו  ּתְ ַעל־ְיֵדי  ה  ַהְרּבֵ ַעל  ּפָ אי  ַוּדַ ּבְ

ַגם  ּפָ ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ן  ְוִתּקֵ ב  ְוׁשָ ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים  ּבְ

מֹו  קּותֹו, ּכְ ּלְ ַאת ַהּצּור, ּוִבְפָרט ַעל־ְיֵדי ִהְסּתַ ַהּכָ ּבְ

ַעל  ֱחַסר  ּנֶ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ

ל  ה ּכַֹח ּכָ ִלין ַעּתָ ם ְמַקּבְ ָ ן ַעל ָיָדם. ּוִמּשׁ ּקֵ ָיָדם ִנְתּתַ

"ל  ַהּנַ ּקּוִנים  ּתִ ּבַ ּתֹוָרה  יְך  ְלַהְמׁשִ ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ

ת ֶאֶרץ־ ַ יִכין ְקֻדּשׁ ְמׁשִ ּמַ ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ַעד ׁשֶ ּבְ

ְתׁשּוָבה  ּבִ ָאָדם  ֵני  ּבְ יִבין  ּוְמׁשִ ּוַמֲחִזיִרין  ָרֵאל  ִיׂשְ

ִגיָאה  ֵאיֶזה ׁשְ ל ּבְ ְכׁשָ ּנִ ׁשֶ דֹול ּכְ יק ַהּגָ ּדִ י ַהּצַ "ל. ּכִ ְוַכּנַ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשּובּו  ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלטֹוָבֵתנּו  ִהיא  ה  ּקָ ּדַ

ִגיָאה  ׁשְ ַעל  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ַדְרּכָ ּכְ ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ

דֹוָלה  ּגְ ׁשּוָבה  ּתְ ים  עֹוׂשִ ֲעָרה  ַ ַהׂשּ ִמחּוט  חּוָתה  ּפְ

ְתׁשּוָבה  ים אֹוָתנּו ּבִ ה ְמֹאד, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמַזּכִ ְוָרּבָ

עֹוֵמד  ָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ 'ֵאּלּו  ְבִחיַנת  ּבִ

ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֶהם'.  ּבָ ל  ִנְכׁשַ ן  א ִאם־ּכֵ ֲעֵליֶהם ֶאּלָ

ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְלִעְנַין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

א  ה ֶאּלָ ִוד ָראּוי ְלאֹותֹו ַמֲעׂשֶ ּדָ לֹום 'לֹא ָהָיה  ָ ַהּשׁ

א.  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ׁשּוָבה' ְוכּו' )ְוַכּמּוָבא ּבְ ֵדי ְלהֹורֹות ּתְ ּכְ

לֹום, ַעל־ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ן ֹמשֶׁ ּכֵ ל ׁשֶ ִסיָמן כב(, ִמּכָ

ְקָוֵתנּו ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה  ּקּוֵנינּו ְוָכל ּתִ ל ּתִ ה ּכָ ן ַעּתָ ּכֵ

יֵקי  ּדִ ַהּצַ ה  ַעּתָ יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  הּוא 

ֶקַבע  ְבִחיַנת  ּבִ ְולֹא  ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים  ּבְ ֱאֶמת 

ְלָכל  ִהְתעֹוְררּות  ְך  ִנְמׁשָ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּוְגֵזָלה. 

י  ַאְנׁשֵ ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ֲעֵלי  ּבַ ּוְלָכל  ַהּפֹוְגִמים 

ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ְוַגְזָלִנים,  ָחָמס 
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ִהיא  ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ׁשֶ יִקים ּבְ ּדִ יִכין ַהּצַ ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ

ּקּון  ּתִ ז  ְמֻרּמָ ן  ַעל־ּכֵ ְוכּו'.  ֵזָלה  ַהּגְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ

ה ַהּתֹוָרה ַהּנֹוָרָאה  ֵזָלה. ְוִהּנֵ ַבת ַהּגְ ֲהׁשָ ׁשּוָבה ּבַ ַהּתְ

י  ְבֵהי ְמרֹוִמים, ּכִ רּום ּגָ ַהּזֹאת ִאם ָאְמָנם ֶנֶאְמָרה ּבְ

הּוא  ׁשֶ ַהּצּור  ַאת  ַהּכָ ִגיַאת  ׁשְ סֹוד  ם  ׁשָ ְמָבֵאר 

ָיַדע  אי  ַוּדַ ּבְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ י  ּכִ ק,  ַהּדַ ִמן  ק  ּדַ אי  ַוּדַ ּבְ

ר  ְוַכֲאׁשֶ ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ

ִלים  ּוְמַרּגְ ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ּבְ ּוִבְפָרט  ָיָמיו,  ל  ּכָ ָנַהג 

ָך"  ֹגֶדל ַחְסּדֶ ּכְ ה  ַהּזֶ ׁש "ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם  ּקֵ ּבִ ׁשֶ

ַאת  ַהּכָ ֵעת  ּבְ ַרק  ה,  ַהְרּבֵ ְוֵכן  יט(,  יד,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ְוכּו' 

ַעד  ְוַהחֹוְלִקים  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ אֹותֹו  לּו  ְלּבְ ּבִ ַהּצּור 

ק ְיהֹוֵלל  י ָהעֹשֶׁ תּוב, "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ א ִליֵדי ָטעּות, ּכְ ּבָ ׁשֶ

ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ָנה",  ַמּתָ ֵלב  ֶאת  ד  ִויַאּבֵ ָחָכם 

נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ל  ׁשֶ ֻעּיֹות  ַהּטָ ְלִעְנַין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ָחָכם",  ְיהֹוֵלל  ק  ָהעֹשֶׁ י  "ּכִ ְוֶזהּו,  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

ל  ׁשֶ ם  ּוַמֲחֻלְקּתָ עּוָתם  ִרׁשְ ל  ּכָ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ק'  'עֹשֶׁ

ק ְוָגֵזל  ִחיַנת עֹשֶׁ ָתן ַוֲאִביָרם ְוָכל ַהחֹוְלִקים ֵהם ּבְ ּדָ

ה  ּקָ ּדַ ִגיָאה  ׁשְ ֵאיֶזה  ם  ּגַ ְרמּו  ּגָ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל.  ְוַכּנַ

ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים.  יְך ַהּתֹוָרה ּבְ ּלֹא ִהְמׁשִ ה ׁשֶ ְלֹמשֶׁ

ְיָקא  ָנה' ּדַ ָנה", 'ֵלב ַמּתָ ד ֶאת ֵלב ַמּתָ ְוֶזהּו, "ִויַאּבֵ

ִמיד  ְרּכֹו ּתָ אי ָהָיה ּדַ ַוּדַ ּבְ ה ׁשֶ ל ֹמשֶׁ ִחיַנת ִלּבֹו ׁשֶ ּבְ

ק  ָהעֹשֶׁ ְוַעל־ְיֵדי  ְוַתֲחנּוִנים.  ַרֲחִמים  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ד ֵלב  ה ַעד "ִויַאּבֵ ִחיַנת ֹמשֶׁ ּבְ ֵזל הֹוְללּו ָחָכם  ְוַהּגָ

ה  ל ֹמשֶׁ ִחיַנת ִלּבֹו ׁשֶ ְיָקא ּבְ ָנה' ּדַ ָנה". 'ֵלב ַמּתָ ַמּתָ

ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ָנה  ַמּתָ ֵלב  ִחיַנת  ּבְ ָהָיה  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי  ו  ְוַעְכׁשָ ם,  ִחּנָ ַנת  ּוַמּתְ ַרֲחִמים  ּבְ ִמיד  ּתָ

ָעה  ָ ַהּשׁ ֶאת  ְוָדַחק  ן  ם־ּכֵ ּגַ ָטָעה  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ק  ָהעֹשֶׁ

ר  ִעּקַ ׁשֶ ִנְמָצא  "ל.  ְוַכּנַ ְוכּו'  ק  עֹשֶׁ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

בֹוִהים  ַהּגְ יִקים  ַצּדִ ְלִעְנַין  ֶנֶאְמָרה  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה 

ל  ּכָ ָצִריְך  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ  . בֹּהַ ּגָ ֵמַעל  בֹּהַ  ּגָ ְמֹאד 

ֲעֻמּקֹות  ֵעצֹות  ַהּתֹוָרה  ִמּזֹאת  ְלהֹוִציא  ֶאָחד 

בָֹאר  ּמְ ׁשֶ )ּוְכמֹו  ים  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ֲאִפּלּו  ְלַנְפׁשֹו 

ָמקֹום  ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ סא  ִסיָמן  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֲחִדי  ַהּתֹוָרה  ּבְ

ֱאֶמת  ֵטי  ּפְ ּוִמׁשְ ֵעצֹות  ְלַנְפׁשֹו  ְלהֹוִציא  ְצִריִכין  ּלֹוְמִדין  ׁשֶ

רֹות(. ְוַהּיֹוֵצא ָלנּו ֵמַהּתֹוָרה ַהּזֹאת הּוא  ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ

ְוֶזה  ַעְצמֹו  ּבְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ם הּוא  ַתב ׁשָ ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 

ַעְצמֹו  ִלְדֹחק ֶאת  ְלָאָדם  ֵאין  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ְלׁשֹונֹו, 

ן ה'  ַתֲחנּוִנים, ִאם ִיּתֵ ׁש ּבְ א ְיַבּקֵ ָבר, ֶאּלָ ַעל ׁשּום ּדָ

ַאְזָהָרה ַעל  ְוֶזה  ְוכּו',  ְוִאם ָלאו ָלאו  ן,  ִיּתֵ ַרְך  ִיְתּבָ

דֹוׁשֹות  ַהּקְ מֹות  ַהַהְקּדָ ָאֵרי  ׁשְ ְוֵכן  ָאָדם.  ל  ּכָ

ָאָדם  ְלָכל  ְמֹאד  ִנְצָרִכים  ֵהם  ם  ׁשָ ַהְמבָֹאִרים 

ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ה'.  ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך  ָהרֹוֶצה 

ָאנּו ְמָבְרִכין  מֹו ׁשֶ ָכל יֹום ּכְ יְך ּתֹוָרה ּבְ ָצִריְך ְלַהְמׁשִ

ּלֹא ִיְהֶיה ֵעץ ָיֵבׁש ַחס  ָכל יֹום 'נֹוֵתן ַהּתֹוָרה', ׁשֶ ּבְ

ָצִריְך ַעל  ר ָהִכי  ּבַ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ְוכּו'.  לֹום  ְוׁשָ

ק ָחָדׁש,  ֵחׁשֶ ָכל יֹום ּבְ ל ִלְלֹמד ּבְ ּדֵ ּתַ ִנים ְלִהׁשְ ל ּפָ ּכָ

בָֹאר  ּמְ מֹו ׁשֶ י ּתֹוָרה, ּכְ ִחיַנת ִחּדּוׁשֵ ן ּבְ ם־ּכֵ הּו ּגַ ּזֶ ׁשֶ

ר  ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִאי ֶאְפׁשָ ל ִמי ׁשֶ ם ּכָ ָמקֹום ַאֵחר. ּגַ ּבְ

ַמה  ּבְ ּוֵפרּוׁש  אּור  ּבֵ ֵאיֶזה  ְלָבֵאר  ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ

ִחיָנתֹו  ּבְ ל ֶאָחד ְלִפי  ּכָ ל ֶזה ָצִריְך  ּכָ ְוַעל  ּלֹוֵמד.  ֶ ּשׁ

ר  ִעּקַ י  ּכִ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ִעם  ֵליֵלְך 

ּבּוִרים  ּדִ ְלַעְצמֹו  יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ הּוא  ּמּוד  ַהּלִ ֵלמּות  ׁשְ

ֲחִמימּות  ִעם  ְלַמד  ּיִ ׁשֶ ֵאׁש,  ַגֲחֵלי  ּכְ ים  ַחּמִ

ִים  ּמַ ּכַ ִלּבֹו  ּפְֹך  ִלׁשְ ְוָצִריְך  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוִהְתַלֲהבּות 

ּבּוִרים  ּדִ ב ָהֶעְליֹון  יְך ִמּלֵ ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ַרְך ַעד  ִיְתּבָ ְלָפָניו 

אּוֵרי  ּבֵ יְך  ַיְמׁשִ ן  ּכֵ ְוַעל־ְיֵדי  ֵאׁש,  ַגֲחֵלי  ּכְ ים  ַחּמִ

ְוָצִריְך  ם.  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ָ ִמּשׁ ן  ם־ּכֵ ּגַ ּתֹוָרה 

ֶאת  ִלְדֹחק  ִלְבִלי  "ל  ַהּנַ ַאְזָהָרה  ּבָ ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ

ֵהם  ׁשֶ עֹז  ה  ּטֵ ַהּמַ ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָעה  ָ ַהּשׁ

ַרק  ַהּתֹוָרה,  ַכת  ַהְמׁשָ ִביל  ׁשְ ּבִ טֹוִבים  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ

ה עֹז, ַהְינּו  ִחיַנת ַמּטֵ ּבְ ְלַהְכִניַע ֶאת ָהַרע ַעל־ְיֵדי 

רּוִעים  ּגְ ּבַ ׁשֶ רּוַע  ַהּגָ ֲאִפּלּו  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ

בָֹאר  ּמְ מֹו ׁשֶ ים טֹוִבים, ּכְ אי ֵיׁש לֹו ֵאיֶזה ַמֲעׂשִ ַוּדַ ּבְ

ים לז, י(  ִהּלִ ע" ְוכּו' )ּתְ סּוק, "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרׁשָ ַעל ּפָ

ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ רֹוֶצה  ּוְכׁשֶ רפב(.  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי 

ַעל  ְוַהּבַ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה  ּבְ ַלֲעסֹק  ַהּקֶֹדׁש 

ָהֲעצּוִמים,  ִקְלקּוָליו  ֵמִרּבּוי  ילֹו  ְלַהּפִ רֹוֶצה  ָבר  ּדָ

ַאֲחֵרי  ּתֹוָרה  ּבַ ֲעסֹק  ּתַ ׁשֶ ה  ַאּתָ ִמי  לֹו  ְואֹוֵמר 

ַעְצמֹו ֵאיֶזה  ׁש ּבְ ְך, ֲאַזי ָצִריְך ְלַבּקֵ ל־ּכָ ְלַקְלּתָ ּכָ ּקִ ׁשֶ

ם  ּגַ ּלֹו,  ׁשֶ עֹז  ה  ַמּטֵ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ טֹובֹות  ְנֻקּדֹות 
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הּוא  יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ה עֹז ׁשֶ ּטֵ ׁש ִעם ַהּמַ ּמֵ ּתַ ִיׁשְ

ֶהם, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ָיכֹול ְלַהְכִניַע ֶאת ָהַרע  חֹוֶסה ּבָ

ַעל  ְוִהְתּבֹוַנְנּתָ  ע  ָרׁשָ ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  ְבִחיַנת  ּבִ

ֻמְכָרח  הּוא  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ְוֵאיֶנּנּו.  ְמקֹומֹו 

ה עֹז ְלַהְכִניַע ֶאת ָהַרע, ַאף־ ּטֵ ׁש ִעם ַהּמַ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ִלְפֵני  עֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ַמה  ֵהיֵטב  ְלָהִבין  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  לֹו  ָבֵאר  ּיְ ׁשֶ

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ּתֹוָרה,  ּבַ ׁש  ְלַחּדֵ אֹו  ּלֹוֵמד  ֶ ּשׁ

ל  ּלֵ ים, ָצִריְך ְלִהְתּפַ ַרּבִ ים אֹו ִלְדרֹשׁ ּבָ ִלְלֹמד ִעם ַרּבִ

ְזכּות  ׁשּום  ּבְ ִיְתֶלה  ְולֹא  ְוַתֲחנּוִנים,  ַרֲחִמים  ּבְ ַרק 

ַרְך  ן ה' ִיְתּבָ ָלל, ַרק ִאם ִיּתֵ ָעה ּכְ ָ ְולֹא ִיְדֹחק ֶאת ַהּשׁ

ָעה,  ָ ָגם ַהּדֹוֵחק ֶאת ַהּשׁ ל ּפְ ִעְנָין ֶזה ׁשֶ ן ְוכּו'. ּבְ ִיּתֵ

ים ַעד  דֹוִלים ּוְקַטּנִ ֵני ָאָדם ּגְ ה ּבְ ִלים ַהְרּבֵ ֶזה ִנְכׁשָ ּבָ

ְונֹוָרִאים  דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ּבְ ם  ּגַ ָגם  ַהּפְ ּנֹוֵגַע  ׁשֶ

י  "ל. ּכִ ק ְיהֹוֵלל ָחָכם" ְוכּו' ְוַכּנַ י ָהעֹשֶׁ ְבִחיַנת "ּכִ ּבִ

ֲעֵבָרה  ֲעֵלי  ּבַ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָגִמים  ְוַהּפְ ָהֲעֵברֹות  ל  ּכָ

ֶאת  ּדֹוֵחק  ִחיַנת  ִמּבְ ַרק  ְך  ִנְמׁשָ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 

ֶצר ָהָרע  י ֵאין ַהּיֵ ין, ּכִ ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהְמּתִ ָעה ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ ָעתֹו, ּכְ א ִלׁשְ ָמצּוי ֶאּלָ

ָעה ָהָיה זֹוֶכה  ין ֵאיֶזה ׁשָ ִלְבָרָכה, ְוִאם ָהָיה ַמְמּתִ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  א. ּוְכמֹו ׁשֶ ה ְועֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ִאּסּור  יָעה לֹו ּבְ ִהּצִ עֹות ׁשֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוָתן ַמּצָ

ַהֵחְטא  ר  ִעּקַ ְוֶזה  ה.  ַהְרּבֵ ְוֵכן  ר  ֶהּתֵ ּבְ לֹו  יָעה  ִהּצִ

ין ִעם ִזּוּוגֹו  ּלֹא ִהְמּתִ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָגם ׁשֶ ְוַהּפְ

ל  ֶכף ֵליַדע ּכָ ֶזה ַרק ָרָצה ּתֵ י ּבָ ת, ְולֹא ּדַ ּבָ ַעד ֵליל ׁשַ

ר  ִעּקַ ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ֶנְעָלִמים  ָהיּו  ׁשֶ ַהְיִדיעֹות 

אלִֹקים  ּכֵ "ִוְהִייֶתם  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחׁש,  ַהּנָ ֲהָסַתת 

ֶאת  ַחק  ּדָ ׁשֶ ִנְמָצא  ה(,  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָוָרע"  טֹוב  יְֹדֵעי 

ָאָדם  ַעל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִחינֹות.  ַהּבְ ָכל  ּבְ ָעה  ָ ַהּשׁ

יב,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ְעסֹו"  ּכַ ַדע  ִיּוָ ּיֹום  ּבַ "ֱאִויל  ָהִראׁשֹון, 

סּוק  ּפָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ טז(, 

ה  ִים ַיֲעׂשֶ ֶזה ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון. ּוְכִתיב, "ְקַצר ַאּפַ

ּכֹוֵבׁש  ָהָיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  יז(.  יד,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ֶלת"  ִאּוֶ

ן  ם־ּכֵ ַעת ְוכּו', ּגַ ֲאָותֹו ְולֹא ָהָיה אֹוֵכל ֵמֵעץ ַהּדַ ּתַ

ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ה'  ִליׁשּוַעת  ין  ְלַהְמּתִ ָצִריְך  ָהָיה 

מּוָכן  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  יג  ִ ַמׂשּ ָהָיה  ׁשֶ ַעד  ַתֲחנּוִנים  ּבְ

ה  ָכא ]ְוהּוא ָהַלְך ְוָעׂשָ ַתר ִאּפְ יג. ְוהּוא ָאִזיל ּבָ ְלַהּשִׂ

ין, ַאף  ֲאָותֹו ְולֹא ָרָצה ְלַהְמּתִ ַבׁש ּתַ ּלֹא ּכָ ַהֶהֶפְך[ ׁשֶ

ַהְיִדיעֹות  ל  ּכָ ד  ִמּיָ יג  ִ ּוְלַהׂשּ ֵליַדע  ָרָצה  ם  ּגַ

ִרים  ל ַהְמַחּקְ ל ּכָ ָגם ׁשֶ ִחיַנת ַהּפְ ְעָלמֹות. ְוֶזהּו ּבְ ַהּנֶ

ֵליַדע  ֶכף  ּתֵ ְורֹוִצים  ָלל,  ּכְ ֲאָוָתם  ּתַ רּו  ּבְ ׁשִ ּלֹא  ׁשֶ

ִאי  ֱאֶמת  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵמֱאלֹקּותֹו  ֵליַדע  ַהּכֹל, 

ִאם  י  ּכִ ית  ֲאִמּתִ ָגה  ַהׂשָ ׁשּום  ֵליַדע  ר  ֶאְפׁשָ

ְך  מֹו ֲאבֹות ָהעֹוָלם, ְוַאַחר־ּכָ ֲאָותֹו ּכְ ִרין ּתַ ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ה ְוַתֲחנּוִנים ְולֹא ִיְדֹחק ֶאת  ְתִפּלָ ְצִריִכין ְלַהְרּבֹות ּבִ

ׁש  ִויַבּקֵ ַתֲחנּוִנים  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַרק  ָעה,  ָ ַהּשׁ

ן  ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ "ל:  ּנַ ּכַ ם ַעד ְיַרֵחם ה'  ַנת ִחּנָ ַמּתְ

ֵזָלה ה, אֹות ג-ו. ט. ּגְ ּפָ ִמׁשְ

ֶרְך־֖רּוַח  ֶאֽ ֥טֹוב  ֵראִׁשי֑תֹו  ֵמֽ ר  ָּדָב֖ ית  ֲחִר֥ ַאֽ ֛טֹוב  }ח{ 

ּה־ֽרּוַח: ִמְּגַב֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

סֹוֵפיּה, ֱאָלֵהין סֹוף  ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ּבְ מֹוַדע ִלְגַבר ַמה ּדַ ּתְ ירּוֵיּה ָלא ִאׁשְ ְבׁשֵ ירּוֵיּה, ּדִ ָטב סֹוף ִעְסָקא ִמן ׁשֵ

ָאֵזיל  ַבר ּדְ יׁש ִיְצֵריּה, ִמּגְ רּוֵחיּה ּוְמַכּבֵ ֵליט ּבְ ׁשָ ַבר ּדְ ָטב הּוא, ְוָטב ֳקָדם ְיָי ּגְ מֹוַדע ִלְגַבר ּדְ ּתְ ָתא ָטב ִאׁשְ ִמּלְ

ּסּות רּוֵחיּה: ּגַ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ַאֲחִריתֹו טֹוב,  ׁשֶ סֹופֹו, ֲאָבל ּכְ ָבר ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ַמה ְיֵהא ּבְ ית ַהּדָ ֵראׁשִ ָמעֹו. ּבְ ַמׁשְ יתֹו. ּכְ ָבר ֵמֵראׁשִ טֹוב ַאֲחִרית ּדָ

ִהְתִחילּו  ׁשֶ נּו ְלטֹוָבה ּכְ ּוְ ְתּכַ ּנִ יתֹו טֹוב, ׁשֶ הּוא ֵמֵראׁשִ ְזַמן ׁשֶ יתֹו", ּבִ ָבר ֵמֵראׁשִ ָבר ַאֵחר, "טֹוב ַאֲחִרית ּדָ טֹוָבה. ּדָ ִנְגָמר ּבְ



קסג

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ע[,  ֱאִליׁשָ ל ָהִעְנָין ּבֶ י ֵמִאיר ָהָיה עֹוֵמד ְודֹוֵרׁש ּכָ ן ֲאבּוָיה ]ַרּבִ ע ּבֶ ֱאִליׁשָ ָתא ּבֶ י ֵמִאיר ֲהָוה ָקֵאים ְוָדֵריׁש ּכּוֵליּה ִמיּלְ ּבֹו. ַרּבִ

ֲאִריְך רֹוְגזֹו ְוֵאינֹו ְמַמֵהר ָלִריב: ִמְדַרׁש קֶֹהֶלת: ֶאֶרְך רּוַח. ַהּמַ ּבְ

ּמֹוֵצא  ׁשֶ ֵיׁש  יתֹו.  ֵמֵראׁשִ ָבר  ּדָ ַאֲחִרית  טֹוב 

ֲעצּוָמה  ְלָרָעה  לֹו  ְך  ֶנְהּפָ ּוְלַבּסֹוף  דֹול  ּגָ ירּות  ֲעׁשִ

ִנים הּוא ָצִריְך ָלמּות  ּפָ ל  ֶזה ָהעֹוָלם, ְוַעל ּכָ ּבְ ם  ּגַ

מֹון  ַהּמָ ּלֹוְקִחין  ׁשֶ אֹו  מֹון  ֵמַהּמָ אֹותֹו  ְולֹוְקִחין 

נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יו,  ַחּיָ ּבְ ּנּו  ִמּמֶ

ם(. ּוְכמֹו  ן ׁשָ יחֹות ָהַר"ן, ַעּיֵ ֵסֶפר ׂשִ ס ּבְ ְדּפַ ּנִ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ּכַ

ְוכּו'  ֶהֶבל"  "ֵיׁש  ְוָאַמר:  ֶזה  ַעל  א קֶֹהֶלת  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ

ְוכּו'  ְלָרָעתֹו"  ִלְבָעָליו  מּור  ׁשָ ר  "עֹשֶׁ יד(,  ח,  )קֶֹהֶלת 

ִעְנָין ַרע" )קֶֹהֶלת  ר ַההּוא ּבְ ד ָהעֹשֶׁ )קֶֹהֶלת ה, יב( ְו"ִאּבֵ

ׁש לֹו ֲעִנּיּות ְוַדֲחקּות  ּיֵ ה, יג( ְוכּו'. ּוְלֵהֶפְך ֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ

דֹוָלה  ּגְ ְלטֹוָבה  לֹו  ְוהּוא  ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ְוִיּסּוִרים 

ם  ּגַ רֹב  י  ְוַעל־ּפִ ְוִלְפָעִמים  אי,  ַוּדַ ּבְ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ

י  ר, ּכִ ׁשֵ ֶזה ָהעֹוָלם ַאֲחִריתֹו טֹוב ִאם הּוא ִאיׁש ּכָ ּבְ

יִקים  ַצּדִ י  ּכִ ְוכּו',  יתֹו"  ֵמֵראׁשִ ָבר  ּדָ ַאֲחִרית  "טֹוב 

 - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ְוכּו':  ְלָוה  ׁשַ ְוסֹוָפן  ִיּסּוִרים  ָתם  ִחּלָ ּתְ

ָנה ה, אֹות לה. ט ב. ַמּתָ ּפָ ן ִמׁשְ חֹוׁשֶ

ּקּון ָהָאָדם  ר ּתִ יתֹו. ִעּקַ ָבר ֵמֵראׁשִ טֹוב ַאֲחִרית ּדָ

יק  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ַרק  הּוא  ִמיָתתֹו  ּוְלַאַחר  יו  ַחּיָ ּבְ

גֹות  ָ ַהׂשּ יְך  ְלַהְמׁשִ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ְמֹאד,  ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ַהּגָ

י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ ְוַהחֹוִלים  ים  ַטּנִ ְלַהּקְ ֲאִפּלּו  ֱאלֹקּות 

ן  ְלַתּקֵ ִאם  י  ּכִ ָלעֹוָלם  אּו  ּבָ לֹא  עֹוָלם  ֵאי  ּבָ ל  ּכָ

ּוְלָבֵרר ַעל־ְיֵדי ַמֲעֵשֹיֶהם ַהּטֹוִבים, ֲאָבל ָהרֹב ֵאין 

ְוַעל־ יֹוֵתר,  ּבְ ּוְמַקְלְקִלים  ָיֶפה  עֹוִלים  ַמֲעֵשֹיֶהם 

ה  ְלּגּוִלים ּוְבַכּמָ ה ּגִ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ִלים ּבְ ְלּגְ ְיֵדי־ֶזה ִמְתּגַ

ַעל־ ּקּון  ַהּתִ ר  ְוִעּקַ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ים,  ֳעָנׁשִ ה  ְוַכּמָ

ָפׁשֹות ְויֹוֵדַע ֵאיְך  ל ַהּנְ י ּכָ ְרׁשֵ ּיֹוֵדַע ׁשָ יק ׁשֶ ּדִ ְיֵדי ַהּצַ

נֹו,  ְלַתּקְ ֵאיְך  ּוְבמֹותֹו  יו  ַחּיָ ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם  ַלֲעסֹק 

ְכִלית,  ַהּתַ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ֱאלֹקּות,  ַגת  ָ ְלַהׂשּ ַלֲהִביאֹו 

ּזֹוִכין  ׁשֶ ר ּכְ ן ָהִעּקָ א. ְוַעל־ּכֵ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ר ׁשַ ִעּקַ

ה  ְך ָקׁשֶ י ַאַחר־ּכָ ּכִ ים ַחּיּותֹו,  ַחּיִ ּבַ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו 

ת ְוכּו'.  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַרח ּבְ ּטָ י ִמי ׁשֶ ְמֹאד ָלבֹוא ֵאָליו, ּכִ

ְתָקְרִבים  ּמִ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִנְמָצִאים  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ

ָהיּו ְמקָֹרִבים רֹב ְיֵמיֶהם  ְונֹוְפִלים ְוִנְתַרֲחִקים, ְוֵיׁש ׁשֶ

כּו ְלרֹוְדִפים,  ּוְלֵעת ִזְקנּוָתם ָנְפלּו ְוִנְתַרֲחקּו ְוִנְתַהּפְ

ְוָהַאֲחִרית,  ַהּסֹוף  הּוא  ר  ִעּקָ י  ּכִ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יתֹו",  ֵמֵראׁשִ ָבר  ּדָ ַאֲחִרית  י "טֹוב  ּכִ

ַאֵחר  ע  ֱאִליׁשָ ְלִעְנַין  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ל  ּכָ ָהָאָדם  י  ּכִ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָיָמיו,  סֹוף  ּבְ ַפל  ּנָ ׁשֶ

בֹּהַ יֹוֵתר  ַעת ּגָ ף ָעָליו ּדַ ְתַוּסֵ ּיִ ְזִקין ָצִריְך ׁשֶ ּמַ ֶ ַמה ּשׁ

ָמקֹום ַאֵחר(. ְוֶזה  נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּבְ ֵרׁש ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּפֵ מֹו ׁשֶ )ּכְ

ְזִקיִנים  ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ִזְקֵני  ִחיַנת  ּבְ

ְזִקין יֹוֵתר  ּמַ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ֶבת ֲעֵליֶהם, ּכִ ֶ ם ִמְתַיּשׁ ְעּתָ ּדַ

הּוא  ְרׁשֹו ְוִתּקּונֹו יֹוֵתר, ׁשֶ הּוא ָצִריְך ְלִהְתָקֵרב ְלׁשָ

קּותֹו  ּלְ ֵעת ִהְסּתַ ֶכת ָעָליו ּבְ ְמׁשֶ ּנִ ַגת ַהָחְכָמה ׁשֶ ַהּשָׂ

ּקּונֹו: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א.  ר ּתִ ה ִעּקַ ּזֶ ה, ׁשֶ ִאם ִיְזּכֶ

ָחָלב ה, אֹות ז. ר ּבְ ׂשָ ּבָ

ר ֶעֶצם ָהֱאֶמת  יתֹו. ִעּקַ ָבר ֵמֵראׁשִ טֹוב ַאֲחִרית ּדָ

ִפי  ּכְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֱאלֹקּותֹו  ת  ֲאִמּתַ ְיִדיַעת  הּוא  ׁשֶ

ּסֹוף  ּבַ ַרק  ה  ּלֶ ִיְתּגַ ֶזה  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל  ָהָראּוי 

י  ל ֶאָחד, ּכִ ל ּכָ ָכר ׁשֶ ָ יַע ְזַמן ִקּבּול ַהׂשּ ּגִ ּיַ ׁשֶ ָהַאֲחרֹון ּכְ

ָכר  ָ ר ִקּבּול ַהׂשּ ַרְך ֶזה ִיְהֶיה ִעּקַ תֹו ִיְתּבָ ְיִדיַעת ֲאִמּתָ

ָתם  ְפֻעּלָ י  "ְוָנַתּתִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ "ל,  ְוַכּנַ דּוַע  ּיָ ּכַ

ִחיָנה  ּבְ ָכל  ּבְ ם  ּגַ ֲאָבל  ְעָיהּו סא, ח(.  )ְיׁשַ ְוכּו'  ֱאֶמת"  ּבֶ

ּסֹוף,  ּבַ רּור ַרק  ר ַהּבֵ ן ִעּקַ ם־ּכֵ ּגַ ל ָהֱאֶמת  ְוֵחֶלק ׁשֶ

י  ְתִחיל ְלָבֵרר ֵאיֶזה ֲהָלָכה ַאף־ַעל־ּפִ ּמַ ׁשֶ ל, ּכְ ְלָמׁשָ

י־ֵכן  ּיֹות, ַאף־ַעל־ּפִ ְתִחיל לֹוַמר ְסָברֹות ֲאִמּתִ ּמַ ׁשֶ

ּזֹוֶכה  ֵלמּות ַעד ַהּסֹוף ַעד ׁשֶ ׁשְ ֲעַדִין ֵאין ָהֱאֶמת ּבִ

ָבר  י "טֹוב ַאֲחִרית ּדָ ֱאֶמת. ּכִ ַסק ַהֲהָלָכה ּבֶ ְלָבֵרר ּפְ

י ֱאֶמת הּוא רֹאׁש ּתֹוְך סֹוף, ְוָצִריְך  יתֹו", ּכִ ֵמֵראׁשִ

ַעד  ּתֹוכֹו  ַעד  ֵמרֹאׁשֹו  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָהֱאֶמת  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ה ְוַעד סֹוף  ִחּלָ ָנתֹו ִמּתְ ּוָ ל ּכַ ְהֶיה ּכָ ּיִ סֹופֹו ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

ִביל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב.  ׁשְ ַרק ּבִ

בּועֹות ב, כז. ׁשָ

ָחתֹו  ּגָ ַכת ַהׁשְ יתֹו. ַהְמׁשָ ָבר ֵמֵראׁשִ טֹוב ַאֲחִרית ּדָ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ִנְבָרא  ל  ּכָ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ְוִחּיּותֹו 



קסד

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָחה  ּגָ ְך ַהִחּיּות ְוַהַהׁשְ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ְך ּכְ ית'. ְוַאַחר־ּכָ 'ֵראׁשִ

ִחיַנת  מֹו ֶזה ּבְ ְבָרא ְלַהֲחיֹותֹו ּוְלַקּיְ ַהּנִ ּפֹוֵגַע ּבְ ַעד ׁשֶ

ָרִטית  ַהּפְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ ּוִמי  'ַאֲחִרית'. 

ָרא  י הּוא ּבָ ַרְך ְלַבד ּכִ ִחּיּותֹו ֵמה' ִיְתּבָ ֲאִמין ׁשֶ ּמַ ׁשֶ

ְוהּוא  ְחָלט  ַהּמֻ ֵמַאִין  ֵיׁש  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְוֶאת  אֹותֹו 

ַעל־ ֵעת,  ָכל  ּבְ ָהעֹוָלם  ְוָכל  אֹותֹו  ה  ְמַחּיֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ָעָליו  ַרְך  ִיְתּבָ ל ה'  ׁשֶ ּכַֹח ָהְראּות  יְך  ַמְמׁשִ ְיֵדי־ֶזה 

חֹוְזִרים  ָאנּו  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָאה,  ַהּכָ ְבִחיַנת  ּבִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ר  ׁשָ ִחיַנת אֹור ַהּיָ הּו ּבְ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ֵעיָניו ּכַ ִרים ּבְ ְוִנְצַטּיְ

י  ית, ּכִ ֵראׁשִ ר ּבָ ָ ְואֹור ַהחֹוֵזר. ַוֲאַזי ָהַאֲחִרית ְמֻקּשׁ

י  ִחיַנת ַאֲחִרית, ּכִ הּוא ּבְ ִמי ׁשֶ ׁשְ ה ַהּגַ ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּכָ

ְוִנְכָלל  ְוחֹוֵזר  ִחּיּותֹו  ל  ְמַקּבֵ ין  ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ סֹוף  הּוא 

ַרְך.  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ הּוא  ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ית  ֵראׁשִ ּבְ

י  ּכִ ה',  ִחּלָ ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ 'סֹוף  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו 

"ֲאִני  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַאֲחרֹון,  ִראׁשֹון  ַרְך  ִיְתּבָ ה' 

ְעָיהּו  ְלָעַדי ֵאין ֱאלִֹהים" )ְיׁשַ ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמּבַ

ם  ית ַאֲחִרית" )ׁשָ יד ֵמֵראׁשִ ַרְך "ַמּגִ מד, ו(, ְוהּוא ִיְתּבָ

ַתְכִלית ָהַאְחדּות, ַעל־ ר ּבְ ָ י ָהַאֲחִרית ְמֻקּשׁ מו, י(, ּכִ

ל  ּכָ ִרין  ָ ְמֻקּשׁ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ְיֵדי 

הּוא  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ִמי  ׁשְ ַהּגַ ָהעֹוָלם  ַוֲאִפּלּו  ָהעֹוָלמֹות 

ר  ָ ִחיַנת ַאֲחִרית, ַהּכֹל ְמֻקּשׁ ין ּבְ ְרּגִ ל ּדַ ִחיַנת סֹוף ּכָ ּבְ

ָמר  "ׁשְ ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ית  ֵראׁשִ ּבְ

ים לז,  ִהּלִ לֹום" )ּתְ י ַאֲחִרית ְלִאיׁש ׁשָ ר ּכִ ם ּוְרֵאה ָיׁשָ ּתָ

סּוק ַמְזִהיר אֹוָתנּו ַעל ִקּיּום ַהּתֹוָרה. ְוֶזהּו  ַהּפָ לז(, ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ְלַהֲאִמין  ְתִמימּות  ּבִ ֵליֵלְך  ם'  ּתָ ָמר  'ׁשְ

ה'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  "ּתָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְתִמימּות,  ּבִ

י ֱאמּוַנת  ר', ּכִ ָבִרים יח, יג(, ְוֶזהּו 'ּוְרֵאה ָיׁשָ ֱאלֶֹהיָך" )ּדְ

י  ה ּוָבָרה, ּכִ ָרה ַזּכָ ה ְיׁשָ ִחיַנת ְרִאּיָ ִמיִמים ִהיא ּבְ ַהּתְ

ְלַבד  ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  יִטים  ּוַמּבִ ר  יֹשֶׁ ּבְ רֹוִאים  ֵהם 

ְמֹאד  ר  ָיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ֵעיֵניֶהם  ִנים  ּוְמַכּוְ

ְלָיִמין  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ד  ַהּצַ ֶאל  ה  ְנִטּיָ ׁשּום  ִלי  ּבְ

יטּו ְוכּו',  תּוב: "ֵעיֶניָך ְלנַֹכח ַיּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ֹמאל, ּכְ ְוִלׂשְ

ֵהם  י  ּכִ כה-כז(,  ד,  ֵלי  )ִמׁשְ ֹמאול"  ּוׂשְ ָיִמין  ט  ּתֵ ַאל 

ֱאֶמת  ֲאִמין ּבֶ י ַהּמַ ַרְך, ּכִ ִנים ֵעיֵניֶהם ַלה' ִיְתּבָ ְמַכּוְ

ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ ׁש, ּכְ ֵעיָניו ַמּמָ ִאּלּו רֹוֶאה ּבְ הּוא ֶאְצלֹו ּכְ

ֵעיָניו  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ סב(,  ִסיָמן  )ּבְ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ִלי ׁשּום ָחְכמֹות  ַרְך ְלַבד ּבְ ִמיד ַלה' ִיְתּבָ יִטים ּתָ ַמּבִ

ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ּובֹוֵטַח  ְוצֹוֶפה  יט  ּבִ ּמַ ׁשֶ ַרק  ַוֲחִקירֹות, 

ַרק  הּוא  ּוַפְרָנָסתֹו  ִחּיּותֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ

ֱאֶמת חֹוֵזר ָהאֹור  ַרְך ְלַבד. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ּבֶ ּנּו ִיְתּבָ ִמּמֶ

"ל  ַהּנַ ַהחֹוֵזר  ְואֹור  ר  ׁשָ ַהּיָ אֹור  ְבִחיַנת  ּבִ ֵאָליו 

ָעָליו  ְך  ִנְמׁשָ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָוׁשֹוב.  ָרצֹוא  ְבִחיַנת  ּבִ

ר  ְוִנְצַטּיֵ חֹוֵזר  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֵלָמה,  ׁשְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ִחיַנת  ּבְ

ָהַאֲחִרית  ר  ָ ְמֻקּשׁ ְוָאז  "ל.  ּנַ ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ֵעיָניו  ּבְ

ים. ְוֶזהּו,  ָאנּו ְמַקּוִ ְכִלית ׁשֶ ר ַהּתַ הּו ִעּקַ ּזֶ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ּבָ

י ֶזה  ְיָקא, ּכִ לֹום', 'ַאֲחִרית' ּדַ י ַאֲחִרית ְלִאיׁש ׁשָ 'ּכִ

ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ִמיִמים  ַהּתְ ל  ׁשֶ ה  ַהְמֻקּוָ ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ

ָבר  ּדָ ַאֲחִרית  "טֹוב  ְבִחיַנת  ּבִ טֹוב  ְלַאֲחִרית 

ָהַאֲחִרית  ר  ֵ ְתַקּשׁ ּיִ ׁשֶ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ יתֹו",  ֵמֵראׁשִ

ַרְך. לֹא ֵכן  ְהֶיה ִנְכָלל ּבֹו ִיְתּבָ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ית, ּדְ ְלָהֵראׁשִ

ֶהם: 'ְיִהי ַאֲחִריָתם ְלַהְכִרית',  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ִעים ׁשֶ ָהְרׁשָ

ִנְכָרָתה"  ִעים  ְרׁשָ "ַאֲחִרית  י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ 'ַאֲחִריָתם' 

לֹום, ְלַהְפִריד  ָרצּו ַחס ְוׁשָ ים לז, לח(, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ִהּלִ )ּתְ

ית ַעל־ ֵבִקים, ְלַהְפִריד ָהַאֲחִרית ֵמָהֵראׁשִ ין ַהּדְ ּבֵ

ֶזה  ּבְ ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ֱאמּוַנת  ּבֶ ְפרּו  ּכָ ׁשֶ ִפיָרָתם  ּכְ ְיֵדי 

ל  ּכָ ְוסֹוף  ַאֲחִרית  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמי  ׁשְ ַהּגַ ָהעֹוָלם 

ֲאִמיִנים  ַהּמַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲאָבל  "ל.  ְוַכּנַ ין  ְרּגִ ּדַ

ל  ּכָ סֹוף  ַעד  ין  ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ ֵמֵריׁש  ַרְך  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ָהַאֲחִרית  ִרים  ְ ְמַקּשׁ ֵהם  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ין,  ְרּגִ ּדַ

י  ְבִחיַנת 'ּכִ ית ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַאֲחִריָתם טֹוב ּבִ ֵראׁשִ ּבָ

ֵליל  ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ְוַכּנַ לֹום'  ׁשָ ְלִאיׁש  ַאֲחִרית 

ן ּכַֹח ָהְראּות  ְיָלה ְלַתּקֵ ל ַהּלַ עֹוִרים ּכָ ּנֵ בּועֹות ׁשֶ ׁשָ

ר  ׁשָ ַהּיָ אֹור  ְבִחיַנת  ּבִ ֵלָמה  ׁשְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ

ֵעיָניו  ִרים ּבְ ַעל־ְיֵדי ֶזה חֹוְזִרים ְוִנְצַטּיְ ְואֹור ַהחֹוֵזר ׁשֶ

ית, ַעל־ ֵראׁשִ ִחיַנת ָהַאֲחִרית ּבָ ר ְוִנְתַיֵחד ּבְ ֵ ְוִנְתַקּשׁ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ֵרת ׁשֶ ַגם ַהּכָ ִחיַנת ּפְ ִנים ָאז ּבְ ן ְמַתּקְ ּכֵ

ה  י ַעּתָ "ל. ּכִ ּנַ ית ּכַ ִחיַנת ֵראׁשִ ִריתּות ַאֲחִרית ִמּבְ ּכְ

ית  ֵראׁשִ ּבָ ָהַאֲחִרית  ר  ֵ ְלַקּשׁ זֹוִכין  בּועֹות  ׁשָ ֵליל  ּבְ

ִחיַנת ֵעיַנִים  הּוא ּבְ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ הּו ׁשֶֹרׁש ּכָ ּזֶ "ל ׁשֶ ּנַ ּכַ

ית,  ֵראׁשִ ִביל ֶזה ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ "ל. ּוִבׁשְ ּנַ ּכַ



קסה

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ית הּוא  ֵראׁשִ י ּבְ ָחה, ּכִ ּגָ ה ְוַהׁשְ ִחיַנת ְרִאּיָ הּוא ּבְ ׁשֶ

ְוסֹוף  "ל.  ּנַ ּכַ ַעִין  ּוַבת  ֵעיָנא  ּדְ ָוִנין  ּגְ ַלת  ּתְ ִחיַנת  ּבְ

ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ י  ּכִ ָרֵאל'.  ִיׂשְ ל  ּכָ 'ְלֵעיֵני  הּוא  ַהּתֹוָרה 

ית ְוַעד ַאֲחִרית,  ְך ֵמֵראׁשִ ִחיַנת ּכַֹח ָהְראּות ִנְמׁשָ ּבְ

חֹוֵזר  ׁשֶ ַעד  ין,  ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ סֹוף  ַעד  ין  ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ ֵמֵריׁש 

הּו  ּזֶ ית. ׁשֶ ֵראׁשִ ָהרֹאׁש, ָהַאֲחִרית ּבָ ְוִנְכָלל ַהּסֹוף ּבְ

ּסֹוף  ׁשֶ ִנְמָצא,  ָחה.  ּגָ ְוַהַהׁשְ ה  ָהְרִאּיָ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ

י סֹוף ַהּתֹוָרה - 'ְלֵעיֵני  ּה, ּכִ ר ְלרֹאׁשָ ָ ַהּתֹוָרה ְמֻקּשׁ

ית  ֵראׁשִ 'ּבְ ַהּתֹוָרה הּוא -  ְוַהְתָחַלת  ָרֵאל'.  ִיׂשְ ל  ּכָ

הּוא  ׁשֶ ָהָאֶרץ',  ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ֱאלִֹקים  ָרא  ּבָ

ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָחה,  ּגָ ְוַהׁשְ ה  ְרִאּיָ ִחיַנת  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ

ר  ָ ְמֻקּשׁ ְוָהַאֲחִרית  ַהּסֹוף  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ית  ֵראׁשִ ּבְ

"ל.  ּנַ ּכַ ה  ָהְרִאּיָ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ית  ָהֵראׁשִ ּבְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵמֵעיֵני  ר  ְמַדּבֵ ַהּתֹוָרה  סֹוף  ן  ְוַעל־ּכֵ

ֵהם  י  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  יִטים  ּוַמּבִ צֹוִפים  ֵהם  ׁשֶ

ה ָזכּו ַעל־ ּזֶ ִמיד ׁשֶ ַרְך ּתָ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ ַמֲאִמיִנים ּבְ

ַלת  ַקּבָ ַעל־ְיֵדי  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ְיֵדי 

ְוכּו'.  ְוַהּמֹוְפִתים  ָהאֹותֹות  ל  ּכָ ְוַעל־ְיֵדי  ַהּתֹוָרה 

ַהּתֹוָרה,  סֹוף  ּבְ ם  ׁשָ סּוִקים  ַהּפְ ִרים  ְמַדּבְ ה  ּזֶ ּמִ ׁשֶ

תּוב: "ְלָכל ָהֹאֹתת ְוַהּמֹוְפִתים ְוכּו'. ּוְלכֹל  ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהּמֹוָרא  ּוְלכֹל  ַהֲחָזָקה  ד  ַהּיָ

ָבִרים לד, יא-יב(. ְוַהְתָחַלת  ָרֵאל" )ּדְ ל ִיׂשְ ה ְלֵעיֵני ּכָ ֹמשֶׁ

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵמֵעיֵני ה'  ֶרת  ְמַדּבֶ ַהּתֹוָרה 

ָוִנין  ּגְ ַלת  ּתְ ֵהם  ׁשֶ ת  ּבַ ן  ּמָ ּתַ י  ָראׁשֵ ן  ּמָ ּתַ ית  ֵראׁשִ ּבְ

ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ֵעיֵני  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ַעִין,  ּוַבת  ֵעיָנא  ּדְ

ית  ֵמֵראׁשִ יט  ּוַמּבִ צֹוֶפה  הּוא  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ל  ָרא ֶאת ּכָ ל ַהּדֹורֹות. ּוָבֶהם ּבָ ִריָאה ַעד סֹוף ּכָ ַהּבְ

ָרא ֱאלִֹהים ֶאת  ית ּבָ ֵראׁשִ תּוב "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָהעֹוָלם, ּכְ

י  "ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  א(,  א,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ַמִים"  ָ ַהּשׁ

יט" )ִאּיֹוב כח, כד(, ּוָבֶהם הּוא  הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ

תּוב: "ֵעיֵני  ּכָ מֹו ׁשֶ ָכל ֵעת, ּכְ ה ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְמַחּיֶ

ָכל ָהָאֶרץ" )ְזַכְרָיה ד, י(. ִנְמָצא  ה ְמׁשְֹטטֹות ּבְ ה' ֵהּמָ

ַרְך.  ִיְתּבָ ה'  ֵמֵעיֵני  ֶרת  ְמַדּבֶ ַהּתֹוָרה  ַהְתָחַלת  ׁשֶ

ָרֵאל. ְוַעל־ְיֵדי  ל ִיׂשְ ֶרת ֵמֵעיֵני ּכָ ְוִסּיּום ַהּתֹוָרה ְמַדּבֶ

"ל,  ּנַ ּכַ ֱאמּוָנה  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 

ית  ָהֵראׁשִ ּבְ ְוָהַאֲחִרית  ַהּסֹוף  ר  ָ ְמֻקּשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ּוְכָלִלּיּות  רּות  ְ ִחיַנת ִהְתַקּשׁ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ "ל.  ּנַ ּכַ

ַרְך  ִחיַנת ַאֲחִרית ֶנְגּדֹו ִיְתּבָ ֵהם ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ֵעיֵני ּכָ

ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ִרים  ָ ְמֻקּשׁ ֵהם  ׁשֶ

ְואֹוַרְיָתא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ י  ּכִ ַחד,  א  ּלָ ּכֻ י  ּכִ

ַמֲאִמיִנין  ָאנּו  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ַחד,  א  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ְוִיׂשְ

ִמין ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל־ְיֵדי־ ַרְך ּוְמַקּיְ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ ּבְ

חֹוְזִרין  ְוָאנּו  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ָעֵלינּו  יַע  ַמּגִ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ֶזה 

ִרים  ָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמֻקּשׁ "ל, ׁשֶ ּנַ ֵעיָניו ְוכּו' ּכַ ִרין ּבְ ְוִנְצַטּיְ

י ַעִין  ְבִחיַנת: "ּכִ ַרְך ּבִ ֵעיָניו ִיְתּבָ ּוְמֻיָחִדים ֵעיֵנינּו ּבְ

רּות  ְ ִחיַנת ִהְתַקּשׁ הּו ּבְ ּזֶ ְעָיהּו נב, ח(, ׁשֶ ַעִין ִיְראּו" )ְיׁשַ ּבְ

ָלִלּיּות סֹוף  ִחיַנת ּכְ ית ּבְ ֵראׁשִ ּוְכָלִלּיּות ָהַאֲחִרית ּבָ

ֵעיֵני  ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ָלִלּיּות ֵעיֵני ּכָ ָתּה, ּכְ ְתִחּלָ ַהּתֹוָרה ּבִ

ִביל  "ל. ּוִבׁשְ ּנַ ית ּכַ ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ הּוא ּבְ ַרְך ׁשֶ ה' ִיְתּבָ

ּכַֹח  ן  ְלַתּקֵ ִביל  ׁשְ ּבִ בּועֹות  ׁשָ ֵליל  ּבְ עֹוִרים  ּנֵ ׁשֶ ּכְ ֶזה 

ֶזה  ּבָ לּוָיה  ּתְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ָהְראּות 

ית ְוַהּסֹוף  ן עֹוְסִקים ָאז לֹוַמר ָהֵראׁשִ "ל, ַעל־ּכֵ ּנַ ּכַ

ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ֵסֶפר  ל  ּכָ ל  ְוׁשֶ ִסְדָרא  ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ָהַאֲחִרית  ר  ְלַחּבֵ ֵדי  ּכְ "ל.  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ְוׁשֶ

ַהּתֹוָרה  סֹוף  ִחּבּור  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ּבָ

ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ֵלמּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ָתּה,  ְתִחּלָ ּבִ

ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  ּבְ

ְצָוה  ַהּמִ ל  ׁשֶ ָמר  ַהּגְ ֵעת  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ק  ְלִהְתַחּזֵ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל:  ִהְתִחיל. ּוְכמֹו ׁשֶ ְוָהֲעבֹוָדה ׁשֶ

ְצָוה  ֹמר, ְוֵאין ַהּמִ ִמְצָוה אֹוְמִרים לֹו ּגְ ְתִחיל ּבְ "ַהּמַ

ְנחּוָמא ֵעֶקב ִסיָמן ו(,  ּגֹוְמָרּה" )ּתַ א ַעל ִמי ׁשֶ ִנְקֵראת ֶאּלָ

ְמֹאד  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ָמר  ַהּגְ ׁשֶ חּוׁש  ּבַ רֹוִאין  ׁשֶ ּוְכמֹו 

ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְמֹאד.  ה  ָקׁשָ ַהַהְתָחָלה  י  ּכִ ְמֹאד, 

ָקׁשֹות.  ַהְתָחלֹות  ל  ּכָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ֶדר.  ּסֵ ּכַ ְקָצת  ּוִמְתַנֵהג  הֹוֵלְך  ַהַהְתָחָלה  ְוַאַחר 

ְמֹאד  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ָמר  ַלּגְ יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ן ֻהְצְרכּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְלַהְזִהיר  ְוַעל־ּכֵ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמר,  ַהּגְ ַעל  ְמֹאד 

ְוכּו'  ֹמר  ּגְ לֹו  אֹוְמִרים  ִמְצָוה  ּבְ ְתִחיל  ַהּמַ ִלְבָרָכה, 

ָמר  ַהּגְ י  ּכִ ְלַמְעָלה,  ַהְמבָֹאר  י  ַעל־ּפִ ַהְינּו  "ל.  ְוַכּנַ
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ָהַאֲחִרית  ר  ֵ ְלַקּשׁ זֹוִכין  ְוֵאין  ַאֲחִרית  ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ְוָהֲעבֹודֹות  ְצוֹות  ל ַהּמִ ּכָ ְכִלית  ּתַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ּבָ

ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְצָוה  ַהּמִ ִלְגֹמר  ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ

ן  ָבר ְמֹאד, ְוַעל־ּכֵ ַעל ּדָ ֶרה ַעל ֶזה ַהּבַ ן ִמְתּגָ ְוַעל־ּכֵ

ְוָהֲעבֹוָדה  ְצָוה  ַהּמִ ִלְגֹמר  ְמֹאד  ק  ְלִהְתַחּזֵ ְצִריִכין 

ְפָרִטּיּות ֵיׁש ָלּה  ל ִמְצָוה ַוֲעבֹוָדה ּבִ י ּכָ ִהְתִחיל, ּכִ ׁשֶ

ּגֹוֵמר  ׁשֶ ַעד  ֵלָמה  ׁשְ ְצָוה  ַהּמִ ְוֵאין  ְוסֹוף,  ַהְתָחָלה 

ין.  ִפּלִ ּתְ לֹו  ִלְכּתֹב  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּכְ ל  ְלָמׁשָ מֹו  ּכְ אֹוָתּה, 

ָלף  ְוַהּקְ ָהעֹור  ן  ְלַתּקֵ ְיִגיעֹות  ָצִריְך  ה  ְתִחּלָ ּבִ ה  ִהּנֵ

יֹו  ַהּדְ ן  ְלַתּקֵ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ִריִכים.  ַהּצְ ּקּוִנים  ַהּתִ ָכל  ּבְ

ּגֹוֵמר  ׁשֶ ּכְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ין.  ְוַכּדִ ת  ּדָ ּכַ ֲעֵליֶהם  ְוִלְכּתֹב 

ֶהם ֲעַדִין  ָחֵסר ּבָ ל ְזַמן ׁשֶ ּיֹות, ּכָ ָרׁשִ ל ַהּפָ ִתיַבת ּכָ ּכְ

ּגֹוֵמר  ׁשֶ ַעד  ָלל  ּכְ ין  ִפּלִ ּתְ ְכַלל  ּבִ ֵאיָנם  ֶאָחד  אֹות 

ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ל  ּכָ ִתיַבת  ּכְ

י־ֵכן  ִתּקּוָנן, ַאף־ַעל־ּפִ ּיֹות ּכְ ָרׁשִ ָבר ִנְגְמרּו ַהּפָ ּכְ ׁשֶ ּכְ

ֶהם  ּיֹות ְוִיְכרְֹך ַעְצמֹו ּבָ ָרׁשִ ֲאִפּלּו ִאם ִיְכּתֹב ֶאֶלף ּפָ

י ִאי  ין, ּכִ ִפּלִ ם ִמְצַות ּתְ ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד סֹופֹו ֵאינֹו ְמַקּיֵ

ל  ים ׁשֶ ּתִ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּיַ ין ַעד ׁשֶ ִפּלִ ם ִמְצַות ּתְ ר ְלַקּיֵ ֶאְפׁשָ

ִגיִדין  ּבְ ֵרם  ְוִיְתּפְ ְלתֹוָכן  ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ְוַיְכִניס  עֹור 

ד ְוַעל  יֵחם ַעל ַהּיָ ְרצּועֹות ְוכּו' ְוַיּנִ ֵנם ּבִ ְיָקא ִויַתּקְ ּדַ

ם  ִקּיֵ ְיָקא  ּדַ ְוָאז  ְיָקא.  ּדַ ָהָראּוי  ְמקֹוָמם  ּבִ ָהרֹאׁש 

ְצָוה  יַע ַהּמִ ּגִ ּלֹא ּתַ ל ְזַמן ׁשֶ ין. ִנְמָצא, ּכָ ִפּלִ ִמְצַות ּתְ

ין  ּדִ י  ַעל־ּפִ ָמר  ַהּגְ ַהְינּו  ּדְ ְוַהּסֹוף,  ָהַאֲחִרית  ֶאל 

ִמְצַות  ּבְ ְוֵכן  ָלל.  ּכְ ִמְצָוה  ֵאיָנּה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 

ּה  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ית  ַטּלִ ּבְ ַעְצמֹו  ִיְכרְֹך  ִאם  ֲאִפּלּו  ִציִצית 

יִצית  ְתֶלה ַהּצִ ּיִ ֵכֶלת ֵאינֹו יֹוֵצא ְיֵדי ִציִצית ַעד ׁשֶ ּתְ

ִית  ַהּבַ ֲאִפּלּו  ְמזּוָזה  ִמְצַות  ּבְ ְוֵכן  ית.  ּלִ ַהּטַ ַכְנֵפי  ּבְ

ע ַהְמזּוָזה  ְקּבַ ּיִ ֶזה ַעד ׁשֶ ָמֵלא ְסָפִרים ֵאינֹו יֹוֵצא ּבָ

ל  ּכָ י  ּכִ ְצוֹות.  ַהּמִ ָכל  ּבְ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ַתח.  ַהּפֶ ֵאֶצל 

ְבֵרי  ִפי ּדִ עּוִרים ּוְגבּוִלים ּכְ ִמְצָוה ּוִמְצָוה ֵיׁש ָלּה ׁשִ

ִתּקּון  ִריִכין ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ּבְ ּצְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ּתֹוָרֵתינּו ַהּקְ

ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ י  ִמּפִ ָלנּו  ְמַסר  ַהּנִ ִפי  ּכְ ְיָקא  ּדַ ֶזה 

ִתּקּוָנּה  ִמים אֹוָתּה ּכְ ְיָקא ִאם ְמַקּיְ ר ּדַ לֹום, ֲאׁשֶ ָ ַהּשׁ

ְך  ְמׁשָ יְך ָהאֹור ַהּנִ ְמַסר ָלנּו ָאז זֹוִכין ְלַהְמׁשִ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ְוַעד  ית  יְך אֹותֹו ֵמֵראׁשִ ל ִמְצָוה ְלַהְמׁשִ ּכָ ַעל־ְיֵדי 

ַעד  ין  ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ ַעד סֹוף  ין  ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ ֵמֵריׁש  ַאֲחִרית, 

סֹוף  ְבִחיַנת  ּבִ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ָהעֹוָלם  ֶזה  ִנְכָלל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ְכִלית  ּתַ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ה,  ִחּלָ ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ

ָחה  ּגָ ִחיַנת ַהׁשְ הּו ּבְ ּזֶ ְצוֹות, ׁשֶ ֲעבֹוַדת ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

ַמֲחלֶֹקת  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ

ְנחּוָמא קַֹרח  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּתַ קַֹרח ׁשֶ

ּה  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ית  ַטּלִ ַאל:  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהָיה  ְחֻלְקּתֹו  ּמַ ׁשֶ ב(  ִסיָמן 

ִהְתִחיל  ֵהן!  לֹו  ָאַמר  ִציִצית?  ּבְ ֶבת  ַחּיֶ ֵכֶלת  ּתְ

ל ִמין ַאֵחר חּוט ֶאָחד  ית ׁשֶ ּלִ ֵחק ָעָליו, ַמה ּטַ ְמׂשַ

ִית  ַאל, ּבַ ֵכֶלת ּפֹוְטָרּה, ַקל ָוֹחֶמר ְוכּו'. ְוֵכן ׁשָ ל ּתְ ׁשֶ

י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ְוכּו'?  ְמזּוָזה  ּבִ ב  ַחּיָ ְסָפִרים  ָמֵלא 

ּה  ּלָ ר. ּוֶבֱאֶמת ָחַלק ַעל ַהּתֹוָרה ּכֻ ִעּקָ ַפר ּבָ קַֹרח ּכָ

ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ָרָצה  ְולֹא 

י  ְצוֹות, ּכִ ְוִחּיּותֹו ָעֵלינּו ַעל־ְיֵדי ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ אֹוְמִרים  ׁשֶ ַהּכֹוְפִרים  ְכִפיַרת  ּבִ ָנַפל 

"ל.  ּנַ ַעְצמֹו ָעֵלינּו ּכַ ָחתֹו ּבְ ּגָ בֹוא ַהׁשְ ּיָ לֹום, ׁשֶ ַחס ְוׁשָ

י  ּכִ ְצוֹות,  ַהּמִ ָרֵטי  ִמּפְ ֵליָצנּות  ה  ָעׂשָ ן  ְוַעל־ּכֵ

ל  ׁשֶ ַטַעם  ֵאיֶזה  לֹוַמר  ְיכֹוִלין  ְצוֹות  ַהּמִ ְכָלִלּיּות  ּבִ

מֹו  )ּכְ ְוַהּכֹוְפִרים.  ִרים  ַהְמַחּקְ ל  ׁשֶ ָוֶהֶבל  טּות  ׁשְ

ַעל  ֶהֶבל  ל  ׁשֶ ְטָעִמים  אֹוְמִרים  ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ם  ּגַ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ

רֹוִצים  ֵאיָנם  ֵהם  י  ּכִ ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ ְוַכְמבָֹאר  ְצוֹות  ַהּמִ

ַרְך. ְוַעל ָיָדם ִנְכָלִלין  ְצוֹות ֵהם ַאְחדּותֹו ִיְתּבָ ַהּמִ ְלַהֲאִמין ׁשֶ

ָכל  ּבְ ְועֹוָלה  הֹוֶלֶכת  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ְוָכל  ַרְך.  ִיְתּבָ ּבֹו 

יֵני  ְפָרֵטי ּדִ ְכִלית(. ֲאָבל ּבִ ָהעֹוָלמֹות ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ

יֶהם ֵקהֹות ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְמצֹא  ּנֵ ה ׁשִ ְצָוה ִמּזֶ ַהּמִ

ְבֵרי  ִמּדִ ִמְתלֹוְצִצים  ֱאֶמת  ּבֶ ן  ְוַעל־ּכֵ ַטַעם.  ֶהם  ּבָ

ַהּתֹוָרה,  ָכל  ּבְ ְוכֹוְפִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ה, ְוֵאין ְצִריִכין ְלַהֲאִריְך  ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ּוְביֹוֵתר ּבַ

ַפל  ּנָ ׁשֶ קַֹרח  ן  ְוַעל־ּכֵ ָהָרָעה.  ם  ְעּתָ ּדַ ְגנּות  ּבִ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ר,  ִעּקָ ּבָ ַפר  ּכָ י  ּכִ ֵאּלּו,  ִלְכִפירֹות 

ָרֵטי  ן ִהְתלֹוֵצץ ִמּפְ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַעל־ּכֵ

ׁש סֹודֹות נֹוָרִאים  ּיֵ י הּוא ֵאינֹו ַמֲאִמין ׁשֶ ְצוֹות, ּכִ ַהּמִ

ְצוֹות  ַהּמִ י ֵאּלּו ַהּסֹודֹות ׁשֶ ר ַעל־ּפִ ְצוֹות, ֲאׁשֶ ַהּמִ ּבְ

ם  ְלַקּיֵ ְצִריִכים  ן  ַעל־ּכֵ ּנֹוְגִעים,  ׁשֶ ְלָמקֹום  נֹוְגִעים 

נּו  ַרּבֵ ה  ה ֹמשֶׁ ּוָ ּצִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיָקא  ּדַ ֶדֶרְך ֶזה  ּבְ ְצוֹות  ַהּמִ
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ְנֵפי  יִצית ַעל ּכַ ְפָרִטּיּות, ִלְתלֹות ַהּצִ לֹום ּבִ ָ ָעָליו ַהּשׁ

ַכְנֵפי  ֵאינֹו ּתֹוֶלה אֹוָתם ּבְ ְיָקא, ְוָכל ְזַמן ׁשֶ ֶגד ּדַ ַהּבֶ

ִמיד  ּתָ ֵעיָניו  ִלְפֵני  אֹוָתם  ִיְתֶלה  ִאם  ֲאִפּלּו  ֶגד  ַהּבֶ

ְוַעד  ֵמרֹאׁשֹו  יִצית  ַהּצִ ּבְ ַעְצמֹו  ִיְכרְֹך  ִאם  ַוֲאִפּלּו 

יֹוֵצא  ֵאינֹו  ֵכֶלת  ּתְ ּה  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ית  ַטּלִ ׁש  ִיְלּבַ אֹו  ַרְגלֹו 

ּכֹוֵפר  הּוא  א,  ַרּבָ ַאּדְ ָלל,  ּכְ ִציִצית  )ִמְצַות(  ֶזה  ּבָ

ִאְמַרת  ל  י "ּכָ ּכִ ה,  ּתֹוַרת ֹמשֶׁ ף ֶאת  ּוְמַגּדֵ ּוְמָחֵרף 

ה'  "ִאֲמרֹות  ִחיַנת:  ּבְ ה(,  ל,  ֵלי  )ִמׁשְ ְצרּוָפה"  ֱאלַֹהי 

ים יב, ז(,  ִהּלִ ְבָעָתִים" )ּתְ ק ׁשִ ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ְוכּו' ְמֻזּקָ

ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ִקים  ּוְמֻזּקָ ְצרּוִפים  ְצוֹות  ַהּמִ ְוָכל 

ְבֵרי ּתֹוָרֵתנּו  ִפי ּדִ ְיָקא ּכְ ֹאֶפן ֶזה ּדַ ָמם ּבְ ִריִכין ְלַקּיְ ּצְ ׁשֶ

ַאל,  ן ׁשָ ֶזה, ַעל־ּכֵ ַפר ּבָ ּכָ ן קַֹרח ׁשֶ ה. ְוַעל־ּכֵ דֹוׁשָ ַהּקְ

ַחק  ְוׂשָ ְוכּו'.  ִציִצית  ּבְ ֶבת  ַחּיֶ ֵכֶלת  ּתְ ּה  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ית  ַטּלִ

ל  ּכָ ּפֹוֵטר  ֵכֶלת  ּתְ ל  ׁשֶ ֶאָחד  חּוט  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ה  ִמּזֶ

י  ִציִצית, ּכִ ֶבת ּבְ ֵכֶלת ַחּיֶ ּה ּתְ ּלָ ּכֻ ית ׁשֶ ית, ְוַטּלִ ּלִ ַהּטַ

ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ִרין  ְ ְמַקּשׁ ְצוֹות  ַהּמִ ׁשֶ ֶהֱאִמין  לֹא 

ְוכֹוְלִלין  ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ ַעד  ַאֲחִרית  ְוַעד  ית  ֵמֵראׁשִ

ם  ִביל ֶזה ְצִריִכין ְלַקּיֵ ׁשְ ר ּבִ ית. ֲאׁשֶ ֵראׁשִ ָהַאֲחִרית ּבָ

ּוְפָרֶטיָה  יֶניָה  ּדִ ִפי  ּכְ סֹוף  ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ְצָוה  ַהּמִ

ַרְך  ְצָוה אֹורֹו ִיְתּבָ יַע ַעל־ְיֵדי ַהּמִ ּגִ ּיַ ֵלמּות ַעד ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ִנְכָלל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ָעֵלינּו 

ָלִלּיּות ָהַאֲחִרית  ִחיַנת ּכְ הּו ּבְ ּזֶ ַרְך ׁשֶ ָהעֹוָלם ּבֹו ִיְתּבָ

ל קַֹרח  "ל. )ַוֲעַדִין ְצִריִכין ְלָבֵאר ִעְנָין ֶזה ׁשֶ ּנַ ית ּכַ ֵראׁשִ ּבָ

ִנְקֵראת  ְצָוה  ַהּמִ ֵאין  ן  ְוַעל־ּכֵ ֵהיֵטב(.  ְוָהֵבן  יֹוֵתר. 

ָאז  ָמר  ַהּגְ ֵעת  ּבְ ְיָקא  ּדַ י  ּכִ ּגֹוְמָרּה,  ׁשֶ ִמי  ַעל  א  ֶאּלָ

ַרְך.  ִיְתּבָ ּבֹו  ִלְכלֹל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ תֹו  ֻעּלָ ּפְ ִלְפעֹל  זֹוִכין 

ְכָלִלּיּות  ָכל ָאָדם. ְוֵכן ּבִ ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ּבְ ְוֶזהּו ּבִ

ּזֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה  ׁשֶ ל ָאָדם ֲאִפּלּו ּכְ י ּכָ ָהעֹוָלם, ּכִ

ְלַצּפֹות  ָצִריְך  ֲעַדִין  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְלָגְמָרּה  ְוזֹוֶכה 

טֹוב  י  "ּכִ טֹוב,  ְלַאֲחִרית  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִמיד  ּתָ ִליׁשּוָעתֹו 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  יתֹו", ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֵמֵראׁשִ ַאֲחִרית ּדָ

ֶרק  ַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך" )ָאבֹות ּפֶ ֲאִמין ּבְ ַז"ל: "ַאל ּתַ

ּטֹוב  ּבַ ָיָמיו  ְלַבּלֹות  ַאֲחִריתֹו  ּבְ ּזֹוֶכה  ּוְכׁשֶ ד(,  ב, 

ה  ַהְרּבֵ ן ָאנּו רֹוִאין ׁשֶ ֵרי לֹו. ְוַעל־ּכֵ י, ָאז ַאׁשְ ָהֲאִמּתִ

כּו  ּזָ ׁשֶ ִאּנּון  ְזִעיִרין  ֲאָבל  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ִהְתִחילּו 

ּנֹוְפִלים  ׁשֶ ים  ַרּבִ ְוִנְמָצִאים  ְלַמֲעָלָתם.  יַע  ְלַהּגִ

ֵאין  ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ֵמֲעבֹוָדָתם 

ַמה  ְוָכל  ְלעֹוָלם.  ֶנֱאָבד  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ֲעבֹוָדתֹו  ַהְתָחַלת  ּבְ ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ

ֲעבֹוַדת ה'  ה ּבַ ָעׂשָ ה ׁשֶ נּוָעה ַקּלָ יו ְוָכל ּתְ ָצא ִמּפִ ּיָ ׁשֶ

ל סֹוף  ּכָ ְוסֹוף  ְלעֹוָלם  ֶנֱאָבד  ֵאינֹו  אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ָבִרים  ה, ַהְינּו ּדְ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ י ִאם ּדְ ֵאר לֹו ּכִ ָ לֹא ִיּשׁ

"ֵאין  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָכה  ּזָ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

ֲאָבִנים  ְולֹא  ָזָהב  ְולֹא  ֶסף  ּכֶ לֹא  ָלָאָדם  לֹו  ין  ְמַלּוִ

טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה  א  ֶאּלָ ִלּיֹות  ּוַמְרּגָ טֹובֹות 

ִלְזּכֹות ְלַמה  י־ֵכן  ֶרק ו, י(, ַאף־ַעל־ּפִ ּפֶ )ָאבֹות  ְלַבד"  ּבִ

ַעד  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִלְזּכֹות  ֶאָחד  ל  ּכָ ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ

ַלֲעבֹד  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֲעבֹוָדתֹו  ְגֹמר  ּיִ ׁשֶ

ן  ְוַעל־ּכֵ ַהּסֹוף  ַעד  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶאת 

ְמֹאד  ַעְצמֹו  ֶרה  ִמְתּגָ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ חּוׁש  ּבַ רֹוִאין 

ֲעֵרי  ְלׁשַ ִלְכנֹס  ְוָקרֹוב  ָסמּוְך  ָהָאָדם  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְמֹאד 

נּו ַז"ל  ִדְבֵרי ַרּבֵ ֲאִריכּות ּבְ ֶזה ּבַ ְמבָֹאר ּבָ ה. ּכַ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ְכָלִלּיּות  ּבִ ְוֵכן  ְנָיָנא, מח(.  ּתִ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָמקֹום ַאֵחר  ּבְ

בֹות  ִעּקְ ֵהם  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ה  ַעּתָ י  ּכִ ָהעֹוָלם, 

ִחיַנת  ּבְ ַאֲחִרית,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  ַעּתָ יָחא  ְמׁשִ

נּו ָעָליו  ה ַרּבֵ א ֹמשֶׁ ַעל ֶזה ִהְתַנּבֵ ִמים ׁשֶ ַאֲחִרית ַהּיָ

ּוְמָצאּוָך  ְלָך  ר  ּצַ "ּבַ ה:  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרֵתנּו  ּבְ לֹום,  ָ ַהּשׁ

ִביל  ָבִרים ד, ל(. ּוִבׁשְ ה" ְוכּו' )ּדְ ִמים ָהֵאּלֶ ַאֲחִרית ַהּיָ ּבְ

ְמֹאד  ְמֹאד  ה  ַעּתָ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ַעְצמֹו  ָרה  ִהְתּגָ ֶזה 

ְוָנְפלּו  לּו  ִנְכׁשְ נּו  ַעּמֵ ִריֵצי  ּפָ ֵני  ִמּבְ ים  ְוַרּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ

ִלְכִפירֹות  ָהָרעֹות  ֲאוֹוָתם  ּתַ ַעל־ְיֵדי  ְוִנְתעּו 

י ָלֶהם  דֹול ּוָפְרקּו עֹל ְלַגְמֵרי. ְולֹא ּדַ יקֹוְרסּות ּגָ ְוֶאּפִ

ֵניֶהם  ּפְ ֵמַעל  ת  ַהּבֹשֶׁ ִקים  ְמַסּלְ ם  ּגַ ִאם  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ

ָקן  ַהּזָ ֶאת  ַח  ְלַגּלֵ ְלִהְתַנֵהג  ָראּוי  ְך  ּכָ ׁשֶ ְואֹוְמִרים 

ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  י  ַמְלּבּוׁשֵ ּבְ ְוִלְלּבֹשׁ  אֹות  ְוַהּפֵ

ְוכּו'  ְוכּו'  ִחיצֹוִנּיֹות  ְוָחְכמֹות  ְלׁשֹונֹות  ְוִלְלֹמד 

ְקָצת  ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ים  ָהֲאָנׁשִ ְוַגם  ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא 

ת  ִטְרּדַ ן ָנְפלּו ּבְ ם־ּכֵ ְרֵכיֶהם ּגַ ָהְרחֹוִקים ֵמֶהם ּוִמּדַ

ה.  ּמָ ּתַ ַוֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ִמן  ים  ְוִנְרּפִ ְרָנָסה,  ַהּפַ

ַהּתֹוָרה  ְלֵתי  ּדַ ַעל  ׁשֹוְקִדים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ִאּנּון  ּוְזִעיִרין 
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מֹו ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים. ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת  ְוָהֲעבֹוָדה ּכְ

ה  ַעּתָ ָאנּו  י  ּכִ ָמר,  ְוַהּגְ ַהּסֹוף  ֶאל  ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ

אי לֹא ִיְתַמְהֵמּהַ עֹוד  ץ ְמֹאד. ּוְבַוּדַ ְסמּוִכים ֶאל ַהּקֵ

ָיֵמינּו ִיְהֶיה  ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ בֹא ָמׁשִ ּיָ ה ָלבֹא. ּוְכׁשֶ ַהְרּבֵ

לּות.  ֵאין ַאֲחֶריָה ּגָ ֵלָמה ׁשֶ ה ׁשְ ֻאּלָ ה ַאֲחרֹוָנה, ּגְ ֻאּלָ ּגְ

ֵלמּות  ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ּקּון ָהעֹוָלם ּבְ ְוָאז ִיְהֶיה ִנְגָמר ּתִ

ל  ּכָ י  ּכִ יתֹו",  ֵמֵראׁשִ ָבר  ּדָ ַאֲחִרית  "טֹוב  ְבִחיַנת  ּבִ

ו  לּות. ְוַעְכׁשָ ֻאּלֹות ָהִראׁשֹונֹות ָהָיה ַאֲחֵריֶהם ּגָ ַהּגְ

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ּקּון  ַהּתִ ְגֹמר  ּיִ ׁשֶ יַח  ָמׁשִ בֹא  ּיָ ׁשֶ ְצִריִכין 

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלעֹוָלם,  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶאל  ׁשּוב  ּנָ ׁשֶ

ר  ִרית ֲאׁשֶ ה ְוכּו' לֹא ַכּבְ ִרית ֲחָדׁשָ ם ּבְ י ִאּתָ "ְוָכַרּתִ

ִריִתי" ְוכּו' )ִיְרְמָיהּו  ר ֵהם ֵהֵפרּו ֶאת ּבְ י ְוכּו', ֲאׁשֶ ַרּתִ ּכָ

ִגּלּוֵליֶהם  ּבְ עֹוד  ְמאּו  ִיּטַ "ְולֹא  ּוְכִתיב:  ל-לא(,  לא, 

ֶאת  י  ְוָנַתּתִ ְוכּו',  ֵעיֶהם  ׁשְ ּפִ ּוְבָכל  ּקּוֵציֶהם  ּוְבׁשִ

כג-כו(.  לז,  )ְיֶחְזֵקאל  ְוכּו'  ְלעֹוָלם"  תֹוָכם  ּבְ י  ׁשִ ִמְקּדָ

יַח  ן הּוא ַמּנִ ץ ַעל־ּכֵ ה ָסמּוְך ֶאל ַהּקֵ ַעּתָ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ִלְמנַֹע  ּוְלָרְחּבֹו  ְלָאְרּכֹו  ַעְצמֹו  ֶאת 

ן  עֹוָלם, ַעל־ּכֵ דֹול ּבָ ֵמֲעבֹוָדתֹו. ְוִהְכִניס ַמֲחלֶֹקת ּגָ

ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ְמֹאד  ְמֹאד  ק  ְלִהְתַחּזֵ ו  ַעְכׁשָ ְצִריִכין 

ק ְמֹאד ִלְגֹמר ַמה  ַרְך ְוָכל ֶאָחד ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ִיְתּבָ

ִיְגֹמר,  ִהְתִחיל  ְוִאם  ַרְך.  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ִהְתִחיל  ֶ ּשׁ

ר  ְוָהִעּקַ ְוִיְגֹמר.  ַיְתִחיל  ֲעַדִין,  ִהְתִחיל  לֹא  ְוִאם 

ה'  ֱאֶמת ּבַ ֲאִמיִנים ּבֶ ּמַ ׁשֶ י ּכְ ָהֵעָצה הּוא ֱאמּוָנה, ּכִ

ִלְדֹאג  ְצִריִכין  ֵאין  ְפָרִטּיּות  ּבִ ָחתֹו  ּגָ ּוְבַהׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ִיּפֹל  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ְוַגם  ְרָנָסה.  ּפַ ַעל 

ק  ִיְתַחּזֵ ִפיָלה  ַהּנְ ַעל־ְיֵדי  א,  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

ּיֹוֵדַע  ַדְעּתֹו הּוא ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ה ָנַפל ּבְ י ָלּמָ יֹוֵתר, ּכִ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָעַבר  אֹו  ָגם  ּפְ ֵאיֶזה  ַגם  ּפָ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ

ָראּוי  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ּבָ ן  ּכֵ ִאם  מּוָרה.  ּגְ ֲעֵבָרה  ֵאיֶזה 

ל  ּכָ ַעל  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ֶאת  ק  ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ

עֹוָלמֹות  ַקְלְקִלין ַעל־ְיֵדי ֲעֵבָרה ּופֹוְגִמין ּבְ ּמְ ִנים ׁשֶ ּפָ

ׁש לֹו ֱאמּוָנה  ּיֵ ן ֵיׁש לֹו ֱאמּוָנה. ּוְכׁשֶ ֶעְליֹוִנים. ִאם ּכֵ

ל ִמְצֹוֶתָך ֱאמּוָנה"  י "ּכָ ְקָוה ֲעַדִין ְלעֹוָלם ּכִ ֵיׁש לֹו ּתִ

לֹו  ֵיׁש  ׁש לֹו ֱאמּוָנה  ּיֵ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ י  ּכִ ים קיט, פו(,  ִהּלִ )ּתְ

ַפל  ּנָ נּו ַז"ל ְלֶאָחד ׁשֶ ָאַמר ַרּבֵ ּקּון ְלעֹוָלם. ּוְכמֹו ׁשֶ ּתִ

ַמֲאִמין  ה  ַאּתָ ִאם  לֹו,  ְוָאַמר  ָעָנה  ְמֹאד.  ַדְעּתֹו  ּבְ

ּוְכָבר  ן.  ְלַתּקֵ כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ֲאִמין  ּתַ ְלַקְלֵקל  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ

ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש  ָעִמים ׁשֶ ְדָבֵרינּו ֲאָלִפים ּפְ ְמבָֹאר ּבִ

י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ָהֱאמּוָנה  הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ָלל.  ּכְ עֹוָלם  ּבָ

ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֱאמּוָנה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ

ָלִלּיּות  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ

יַע  "ל, ַעל־ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְלַהּגִ ּנַ ית ּכַ ֵראׁשִ ָהַאֲחִרית ּבָ

לֹום',  י ַאֲחִרית ְלִאיׁש ׁשָ ְבִחיַנת 'ּכִ ְלַאֲחִרית טֹוב ּבִ

ל  ּכָ ַעל  ְוִיְקּפֹץ  ג  ְיַדּלֵ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ

ִחּיֹות  ְוַהּדְ ּתּוִיים  ְוַהּפִ ְוַהֲהָסתֹות  ַהְמִניעֹות 

רֹוִצים  ְוֵחילֹוָתיו  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ַוֲחִליׁשּות 

י  ְקָוה )ֲעַדִין(. ּכִ ִאּלּו ֵאין לֹו עֹוד ׁשּום ּתִ ילֹו ּכְ ְלַהּפִ

י  ּכִ ַהּכֹל,  ַעל  ִגים  ּוְמַדּלְ עֹוְבִרים  ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי 

ֱאלֵֹהי  ְוַאֲחרֹון  ִראׁשֹון  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ ַמֲאִמין  הּוא 

ּבֹוֵחר  ַרְך  ִיְתּבָ ְוהּוא  ְוָהַאֲחרֹוִנים.  ָהִראׁשֹוִנים 

ְוָכל  ָהָאבֹות  ַוֲעבֹוַדת  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ

י־ֵכן  ּפִ ְוַאף־ַעל־  ַהּנֹוָרִאים.  דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ה  ם ֵמֲעבֹוָדה ַקּלָ ֲענּוג ּגַ ל ּתַ ַע ּוְמַקּבֵ ֲעׁשֵ ּתַ הּוא ִמׁשְ

ֲאִפּלּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ חּוִתים  ּפְ ּבַ ׁשֶ חּות  ַהּפָ ל  ׁשֶ

ְזַמן  ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעי  ּופֹוׁשְ ֲעֵברֹות  ּוַבֲעֵלי  ִעים  ְרׁשָ

ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֲעֵליֶהם,  ִנְקָרא  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ֵ ּשׁ ׁשֶ

ֲענּוג  ּתַ ל  ְמַקּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ֲעַדִין  ֱאמּוָנה, 

ָעְלָמא  ּבְ ה  ַקּלָ נּוָעה  ּתְ ל  ִמּכָ ֵמֶהם  ֲארּות  ְוִהְתּפָ

ִמְצָוה,  ֵאיֶזה  ּבְ אֹו  ה  ְתִפּלָ ּבִ ִלְפָעִמים  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ

ַהּתֹוָרה "ַוְיִהי ֵהם  גֹון ּבְ ה ְמקֹומֹות, ּכְ ַכּמָ ְמבָֹאר ּבְ ּכַ

ָאֵרי  א. ִסיָמן יז( ּוִבׁשְ יֶהם" )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּקֵ ְמִריִקים ׂשַ

ֶנֶגד  ַמֲעָלה  ּבְ דֹוִלים  ְוַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ְמקֹומֹות. 

ית  ְבִחיַנת ֵראׁשִ ַמֲעָלה ֵהם ּבִ ים ּבְ ַטּנִ ִעים ְוַהּקְ ָהְרׁשָ

ין  ְרּגִ ל ּדַ ְבִחיַנת ֵריׁש ּכָ יִקים ֵהם ּבִ ּדִ י ַהּצַ ְוַאֲחִרית, ּכִ

ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמה'  ְוָהְרחֹוִקים  ים  ַטּנִ ְוַהּקְ

ין. ְוה'  ְרּגִ ל ּדַ ְבִחיַנת סֹוף ּכָ יֶהם ָהָרִעים ֵהם ּבִ ַמֲעׂשֵ

ית ַאֲחִרית',  יד ֵמֵראׁשִ ַרְך ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון, ּו'ַמּגִ ִיְתּבָ

ה'.  ִחּלָ ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ 'סֹוף  ר  ֵ ּוְמַקּשׁ ּוְמַיֵחד 

ָיכֹול  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ין,  ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ ֵריׁש  ּבְ ין  ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ סֹוף 

חּוִתים  ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ים ְוַהּפָ ּלִ ּקַ ּבַ ל ׁשֶ ִלְזּכֹות ֲאִפּלּו ַהּקַ



קסט

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָחתֹו  ּגָ ַרְך ְוַהׁשְ ה' ִיְתּבָ קּות ָהֱאמּוָנה ּבַ ַעל־ְיֵדי ִהְתַחּזְ

ַעל־ְיֵדי  ית ְוַעד ַאֲחִרית. ׁשֶ יַע ֵמֵראׁשִ ּגִ ֵלָמה ַהּמַ ְ ַהּשׁ

ר  ִעּקַ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ ית  ֵראׁשִ ּבָ ָהַאֲחִרית  ִנְכָלל  ֶזה 

ה  ָהֲעִלּיָ ְכִלית  ּתַ ְיִריָדה  ִחיַנת  ּבְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ִחיַנת  ּבְ

ְוָחִליָלה,  ַחס  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהָאָדם  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ַאף־ ָהָרִעים.  יו  ַמֲעׂשָ ַעל־ְיֵדי  ַהְיִריָדה  ְלַתְכִלית 

ַרְך, ְוַיֲאִמין  ם ּבֹו ִיְתּבָ ם ׁשָ ק ּגַ י־ֵכן ִאם ִיְתַחּזֵ ַעל־ּפִ

ְמקֹומֹו  ּבִ ם  ׁשָ ם  ּגַ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו 

ק  ֶאּסַ "ִאם  ְבִחיַנת:  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ִנְמָצא  ׁש  ַמּמָ

ים קלט,  ִהּלִ " )ּתְ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ׁשָ

ְולֹא  ְוכּו'  ָאִני  רֹב  ִמּקָ "ַהֱאלֵֹהי  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ח(, 

ֱאמּוָנה  ק ּבֶ ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ ֱאלֵֹהי ֵמָרֹחק" )ִיְרְמָיהּו כג, כג(, ָאז ּכְ

ֵלָמה,  ְ ַהּשׁ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ יְך  ַמְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  זֹאת 

הּוא  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ם.  ׁשָ ם  ּגַ ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  ְבִחיַנת  ּבִ

מּוְך  ָפל ְוַהּנָ ָ קֹום ַהּשׁ הּוא ַהּמָ ין ׁשֶ ְרּגִ ל ּדַ ּכֹוֵלל סֹוף ּכָ

ין,  ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ ֵריׁש  ּבְ אֹותֹו  ּכֹוֵלל  הּוא  ם,  ְלׁשָ ַפל  ּנָ ׁשֶ

הּוא  ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי  "ל.  ּנַ ּכַ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ית  ֵראׁשִ ּבְ

ם  ְלׁשָ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ יצֹוצֹות  ְוַהּנִ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ַמֲעֶלה 

ֶזה  ּכָ ְוָנמּוְך  ְכָלל ָמקֹום ָרחֹוק  ּנִ ּוְכׁשֶ ִנים.  ׁשָ ה  ּמָ ִמּכַ

ְדֵרגֹות  ָאר ַהּמַ ל ׁשְ ִנְכָלִלין ּכָ יָלא  ַרְך, ִמּמֵ ִיְתּבָ ה'  ּבַ

ְיָקא  ּדַ ׁשֶ ִנְמָצא,  ַרְך.  ִיְתּבָ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶאְמַצע  ּבְ ׁשֶ

ִיְזּכּו  ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ קּו  ְתַחּזְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ָהְרחֹוִקים 

ל  ּכָ נּו  ּקְ ִיְתּתַ ְיָקא,  ּדַ ָיָדם  ְוַעל  אי,  ַוּדַ ּבְ ִלְתׁשּוָבה 

ׁש  ַמּמָ ָוסֹוף  ַאֲחִרית  ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָהעֹוָלמֹות 

ַאֲחִרית  ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ ָבה.  ֲחׁשָ ַהּמַ ית  ֵראׁשִ ּבְ

לּוי  ּתָ ה  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ה ָהַאֲחרֹוָנה  ֻאּלָ ַהּגְ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְיָקא,  ּדַ ְתׁשּוָבה  ּבִ

ְתׁשּוָבה'  ּבִ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ָבר  ַהּדָ ֵאין  י  'ּכִ ִלְבָרָכה: 

ּגֹוֵאל  ְלִצּיֹון  "ּוָבא  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  צז:(,  )ַסְנֶהְדִרין 

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְעָיהּו נט(,  )ְיׁשַ ְוכּו'  ַיֲעקֹב"  ּבְ ע  ֶפׁשַ ֵבי  ּוְלׁשָ

ַעל־ְיֵדי  ְיָקא  ּדַ ָהְרחֹוִקים  ּזֹוִכין  ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ

ִנְכָלל  ְיָקא  ּדַ "ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּנַ ּכַ ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ָהֱאמּוָנה 

ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ית  ֵראׁשִ ּבָ ָהַאֲחִרית 

ְמֵהָרה  "ל. ּבִ ּנַ ה ָהַאֲחרֹוָנה ּכַ ֻאּלָ ֵלמּות ַהּגְ ִחיַנת ׁשְ ּבְ

ן ד, אֹות  א ּוַמּתָ ים ב. ַמּשָ ָיֵמינּו, ָאֵמן: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ּבְ

י-יז.

ים  יק ְּכִסיִל֖ ַעס ְּבֵח֥ י ַכ֔ ל ְּבֽרּוֲחָ֖ך ִלְכ֑עֹוס ִּכ֣ }ט{ ַאל־ְּתַבֵה֥

ָיֽנּוַח:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

י  ַלּפֵ ְתָגֵמי ָסְרָבנּוָתא ּכְ ח ּוְלֵמיַמר ּפִ ְך ְלִמְרּתַ ַנְפׁשָ א, ָלא ְתַבֵהיל ּבְ ַמּיָ ֵתיֵתי ֲעָלְך אֹוַכחּוָתא ִמן ׁשְ ן ּדְ ּוְבִעּדָ

ֲעטֹוף  ע ֲארּום ִרְתָחא ּבַ ח, ּדַ ֵביק ָלְך חֹוָבְך, ְוִאין ַאְנּתְ ְמָסֵריב ּוַמְרּתַ ּתְ א, ֲארּום ִאין ַאְנּתְ ָסֵביל ִיׁשְ ַמּיָ ׁשְ

יהֹוַבד ָיְתהֹון: דּון ִדּ ְטָין ְינּוַח, ַעד ּכְ ׁשָ

"י - - ַרׁשִ

ַמֵהר: ַבֵהל. ֶאל ּתְ ַאל ּתְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְוַאְכָזִרּיּות הּוא  ַעס  ּכַ ָינּוַח.  ִסיִלים  ּכְ ֵחיק  ּבְ ַעס  ּכַ

ֵחיק  ּבְ ַעס  "ּכַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעת,  ַהּדַ ֵמֶחְסרֹון 

ֲעָסן,  ּכַ הּוא  ַהחֹוֶלה  ן  ְוַעל־ּכֵ ָינּוַח".  ִסיִלים  ּכְ

יִנים ׁשֹוִרים ָעָליו,  י ּדִ ִדיִנים, ּכִ ָאז הּוא ּבְ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ַכַעס.  ּבְ הּוא  ן  ְוַעל־ּכֵ ַקְטנּות,  ּדְ ֹמִחין  ֵהם  ְוִדיִנים 

ַעת ְוַהּכֹל ֵיְדעּו ֶאת ה',  ה ַהּדַ ּלֶ ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא ִיְתּגַ

ה'"  ֶאת  ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  "ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַעס: ִלּקּוֵטי  ל ַהּכַ ּטֵ ן ָאז ִיְתּבַ ְעָיהּו יא, ט(, ְוַעל־ּכֵ ְוכּו' )ְיׁשַ

א. ִסיָמן כא, אֹות יא. מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ְכָנס  ַהּנִ ָינּוַח.  ִסיִלים  ּכְ ֵחיק  ּבְ ַעס  ּכַ

ת  ּבָ ַרֵחם' )ׁשַ ּתְ ת אֹוֵמר: 'ְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַהחֹוֶלה ּבְ



קע

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלַרֲחִמים,  ָצִריְך  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ יב(. 

הּוא ְיַרֵחם ַעל ַאֵחר, ְוַעל־ ׁשֹוֵלַח לֹו ַרֲחָמנּות, ׁשֶ

ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעָליו.  ְמַרֲחִמין  ְיֵדי־ֶזה 

ִרּיֹות ְמַרֲחִמין  ל ַהְמַרֵחם ַעל ַהּבְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ּכָ

תּוב: "ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים  ּכָ ת קנא(, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבָ ָעָליו' )ׁשַ

לּוי  ּתָ ת ָהַרֲחָמנּות  ּוִמּדַ ָבִרים יג, יח(.  ְוכּו' )ּדְ ְוִרֲחְמָך" 

ַעס  י ּכַ ָעה ֵיׁש לֹו ַרֲחָמנּות. ּכִ ׁש לֹו ּדֵ ּיֵ ַדַעת, ִמי ׁשֶ ּבְ

ִסילּות,  ּכְ ֵמֲחַמת  הּוא  ָהַרֲחָמנּות,  ֶהֶפְך  ִהיא  ׁשֶ

ְוַעל־ ָינּוַח".  ִסיִלים  ּכְ ֵחיק  ּבְ ַעס  "ּכַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵאין  ל ִמי ׁשֶ ן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ּכָ ּכֵ

י ִאם ֵאין  ָרכֹות לג(, ּכִ ָעה ָאסּור ְלַרֵחם ָעָליו' )ּבְ ּבֹו ּדֵ

ִסיִלים  ֵחיק ּכְ ַעס ּבְ י ּכַ ָעה ֵאין ּבֹו ַרֲחָמנּות, ּכִ ּבֹו ּדֵ

ל ַהְמַרֵחם  'ּכָ י  ּכִ ן ָאסּור ְלַרֵחם ָעָליו,  ָינּוַח. ַעל־ּכֵ

ַרֲחָמנּות  ּבֹו  ֵאין  ִאם  ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ ָעָליו'  ְמַרֲחִמין 

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַהחֹוֶלה  ֶזה  ִנְמָצא  ָעָליו.  ְלַרֵחם  ָאסּור 

ֲאֵחִרים,  ַעל  ַרֲחִמים  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ְלַרֲחִמים, 

א. ִסיָמן קיט. "ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּנַ ַדַעת ּכַ לּוי ּבְ ְוֶזה ּתָ

ַעת,  ַהּדַ ַלת  ַהְגּדָ ְלִפי  ָינּוַח.  ִסיִלים  ּכְ ֵחיק  ּבְ ַעס  ּכַ

ּתֹוָלה  ָנֵקל  ּבְ ְרָנָסה  ּפַ י  ּכִ ָנֵקל.  ּבְ ְרָנָסה  ַהּפַ ן  ּכֵ

ְוכּו'  ְוָלְקטּו"  ָהָעם  טּו  "ׁשָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַדַעת,  ּבְ

י  ּכִ סג(.  סב  ח  ּלַ ׁשַ ּבְ )זַֹהר  טּוָתא'  ׁשְ 'ּבִ  – ח(  יא,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ

ְוטֹוֵרַח  ָיֵגע  הּוא  יֹוֵתר,  ּבְ ַעת  ּדַ ָחֵסר  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ַעת,  ַהּדַ ַלת  ַהְגּדָ ְלִפי  ם  ּגַ יֹוֵתר.  ּבְ ְרָנָסה  ַהּפַ ַאַחר 

מֹו  ּכְ ַדַעת,  ּבְ לּוי  ּתָ לֹום  ׁשָ י  ּכִ לֹום.  ָ ַהּשׁ ה  ִנְתַרּבֶ ן  ּכֵ

ָמְלָאה  י  ּכִ ְוכּו'  ֶבׂש  ּכֶ ִעם  ְזֵאב  "ְוָגר  תּוב:  ּכָ ׁשֶ

ִנְפָלא  לֹום  ׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ט(,  יא,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ָעה"  ּדֵ ָהָאֶרץ 

ֵני ֲהָפִכים, ֵמֲחַמת  ַיַחד ׁשְ ּיּוְכלּו ָלגּור ּבְ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ

ל  ִנְגּדָ ַעת  ַהּדַ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָאז.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ּגֶֹדל 

ַעל־ְיֵדי  ְוָהַאְכָזִרּיּות  ַעס  ַהּכַ ל  ּטֵ ִנְתּבַ י  ּכִ לֹום,  ָ ַהּשׁ

ַעת,  ַהּדַ ר  ְוַאְכָזִרּיּות הּוא ֵמֶהְעּדֵ ַעס  ּכַ י  ּכִ ַעת.  ַהּדַ

ִסיִלים ָינּוַח". ְוָכל ַמה  ֵחיק ּכְ ַעס ּבְ תּוב: "ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

לֹום.  ָ ְוַהּשׁ ָהַרֲחָמנּות  ה  ִמְתַרּבָ ַעת,  ַהּדַ ה  ְתַרּבֶ ּמִ ֶ ּשׁ

בּוֵלְך  ּגְ ם  ְבִחיַנת: "ַהּשָׂ ּבִ ָנֵקל,  ּבְ ְרָנָסה  ַהּפַ ן  ְוַעל־ּכֵ

ִלּקּוֵטי  ים קמז, יד(:  ִהּלִ )ּתְ יֵעְך"  ּבִ ַיׂשְ ים  ִחּטִ ֵחֶלב  לֹום,  ׁשָ

א. ִסיָמן נו, אֹות ו. מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ָרָסה  ּדְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָינּוַח.  ִסיִלים  ּכְ ֵחיק  ּבְ ַעס  ּכַ

ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרפּות,  ַהּטַ ר  ִעּקַ ִהיא  ׁשֶ

ְטְרָפה  ּנִ ם ְטֵרָפה הּוא: ׁשֶ ר ׁשֵ ִעּקַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ׁשֶ

ד  ּיָ ּבַ ִהיא  ִריָסה  ַהּדְ ר  ְוִעּקַ ָרעֹות.  ַחּיֹות  ַעל־ְיֵדי 

ּדֹוְרִסים  ׁשֶ ַהַחּיֹות  ל  ׁשֶ ִריָסה  ַהּדְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ

ַעס  ַהּכַ ּתֶֹקף  ָיָדם הּוא ֵמֲחַמת  ּבְ ׁש ָלֶהם ֶאֶרס  ּיֵ ׁשֶ

מֹו  ּכְ ִסילּות,  ּכְ ֵמֲחַמת  הּוא  ְוַכַעס  ָלֶהם.  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ָינּוַח".  ִסיִלים  ּכְ ֵחיק  ּבְ ַעס  "ּכַ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ַהַחּיֹות  ֵאּלּו  ׁשֶ ִנְמָצא,  ָעִמים(.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ׁש ָלֶהם ֶאֶרס  ּיֵ ְך ַעד ׁשֶ ל־ּכָ דֹול ּכָ ֲעָסם ּגָ ּכַ ָרעֹות ׁשֶ

ֵאּלּו ַהַחּיֹות הּוא  ם ּבְ ָיָדם ְלָהִמית, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשָ ּבְ

ה,  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  רּות  ּבְ ִהְתּגַ הּוא  ׁשֶ ִסילּות,  ַהּכְ ּתֶֹקף 

ל ַמה  י ּכָ ִסילּות, ּכִ ִחיַנת ּכְ הּוא ּבְ ֵהִמּיּות ׁשֶ ּכַֹח ַהּבְ

רּות  ּבְ ִהְתּגַ ם  ׁשָ יֹוֵתר,  ּבְ ַעס  ַהּכַ ה  ַהַחּיָ ּבְ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶ ּשׁ

ן  ְוַעל־ּכֵ יֹוֵתר.  ּבְ ֵהִמּיּות  ַהּבְ ּכַֹח  ַהְינּו  ּדְ ִסילּות,  ַהּכְ

ד  ּיָ ּבַ ִריָסָתם  ּדְ ַעל־ְיֵדי  ֵהָמה  ַהּבְ ֶאת  ֵהם אֹוְסִרים 

ר  ה ִעּקַ ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ מֹו ׁשֶ ת ֶזה. ּכְ י ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ ְיָקא, ּכִ ּדַ

ְקדֹונֹות  ם ּפִ י ׁשָ ְיָקא, ּכִ ה ַעל־ְיֵדי ָיד ּדַ רּור ַהְמַדּמֶ ּבֵ

ם  ָ ּשׁ ַחּיֹות ָרעֹות ׁשֶ ּבְ מֹו־ֵכן ְלֵהֶפְך  ל ָהרּוחֹות, ּכְ ּכָ

ֵהם  יֹוֵתר  ּבְ ִסילּות  ְוַהּכְ ֵהִמּיּות  ַהּבְ רּות  ּבְ ִהְתּגַ

ִחיַנת רּוַח ָרָעה,  הּוא ּבְ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ְמִטיִלים ָהֶאֶרס ׁשֶ

ׁשֹוָרה  ם  ׁשָ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ָיָדם  ַעל־ְיֵדי  ַעס  ּכַ ִחיַנת  ּבְ

ַעס ְוִשְֹנָאה,  ִחיַנת ּכַ הּוא ּבְ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ָהרּוַח ָרָעה ׁשֶ

ַיד  ְבִחיַנת  ּבִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהרּוַח  ר  ִעּקַ ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַעל־ ְדְרסּו  ּנִ ׁשֶ ָועֹוף  ה  ַחּיָ ֵהָמה  ַהּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ ָאָדם. 

ל ֵאּלּו ַהַחּיֹות ָרעֹות ַהּדֹוְרִסים ֶנֶאְסרּו  ד ׁשֶ ְיֵדי ַהּיָ

ָהַרע  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָרעֹות  ַהַחּיֹות  ֵאּלּו  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָלנּו, 

הּוא  ׁשֶ ָהֶאֶרס,  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ ה  ְמַדּמֶ ּבַ ׁשֶ

ַמֲחִמיִרין  ן  ְוַעל־ּכֵ ְיָקא.  ּדַ ָיָדם  ּבְ ׁשֶ ָרָעה,  ָהרּוַח 

רּור  ּקּון ַהַחי ַעל־ְיֵדי ּבֵ ר ּתִ י ִעּקַ יֹוֵתר, ּכִ ְדרּוָסה ּבְ ּבִ

ל  ִמּכָ ֵלם  ׁשָ ַהַחי  ׁשֶ ּכְ ְיָקא  ּדַ ַנֲעֶשֹה  ה  ּזֶ ׁשֶ ה,  ַהְמַדּמֶ

ְמָבְרִרין אֹותֹו ַעל־ ָאז  ׁשֶ מֹוֶנה ֶעְשֵֹרה ְטֵרפֹות,  ׁשְ

ּוְנִגיָנה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א.  ִחיַנת ִשְֹמָחה  ְיֵדי ּבְ

ְטֵרפֹות ב, אֹות ט.



קעא

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ים  ים ָה֥יּו טֹוִב֖ אֹׁשִנ֔ ה ֶׁשַ֤הָּיִמים֙ ָהִר֣ }י{ ַאל־ּתֹאַמר֙ ֶמ֣ה ָהָי֔

ְלָּת ַעל־ֶזֽה: ה ָׁשַא֥ א ֵמָחְכָמ֖ ֹ֥ י ל ֵמֵאֶּ֑לה ִּכ֛
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָרא  י ּדָ יֹוִמין ַקְדָמִאין ֲהוֹו ַטִבין ֶוֱאָנׁשֵ ָעְלָמא, ּדְ ָנא ָטב ּבְ ֲהָוה ִמן ַקְדַמת ּדְ ן ָעְקָתְך ָלא ֵתיַמר ָמה ּדַ ּוְבִעּדָ

א  ֵאיְלּתָ ן ָטָבא ֲהָוה ַמֵטי ְלהֹון, ְוַאְנּתְ ָלא ַעל ָחְכְמָתא ׁשְ ִגין ּכֵ ין, ּבְ יר ִמן ִאּלֵ יֵרי עּוָבָדא ַיּתִ ּפִ ַההּוא ֲהוֹו ׁשַ

ָנא: ַעל ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ר  ְדּבָ דֹור ַהּמִ יִקים ָהִראׁשֹוִנים ּכְ ּדִ ָאה ַעל ַהּצַ ָהְיָתה ּבָ ְתַמּה ַעל ַהּטֹוָבה ׁשֶ ִמים ְוגֹו'. ַאל ּתִ ַהּיָ ַאל ּתֹאַמר ֶמה ָהָיה ׁשֶ

ַהּכֹל ְלִפי ְזכּות ַהּדֹורֹות: . ׁשֶ ַאְלּתָ י לֹא ֵמָחְכָמה ׁשָ ִוד: ּכִ ל ּדָ ַע ְודֹורֹו ׁשֶ ל ְיהֹוׁשֻ ְודֹורֹו ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָהיּו  ָהִראׁשִֹנים  ִמים  ַהּיָ ׁשֶ ָהָיה  ֶמה  ּתֹאַמר  ַאל 

ָהעֹוָלם  ֶרְך  ּדֶ ֶ ּשׁ ַמה  ְלִעְנַין  ְוגֹו'.  ה  ֵמֵאּלֶ טֹוִבים 

ים  ִעּתִ ֵאיָנם  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ֵעת  ּוְבָכל  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ לֹוַמר 

ְוכּו',  יֹוֵתר  טֹוב  ָהָיה  ַהּקֹוְדִמים  ִנים  ָ ּוַבּשׁ טֹובֹות, 

ְרנּו ִעּמֹו  ּבַ ין רֹב ָהעֹוָלם. ּדִ ֵאּלּו ּבֵ יחֹות ּכָ דּוַע ׂשִ ּיָ ּכַ

ה  רּו ְלָפָניו ַהְרּבֵ ּפְ ּסִ יָחה ָהָיה ׁשֶ ה. ְורֹב ַהּשִׂ ה ַהְרּבֵ ִמּזֶ

דֹול,  זֹול ּגָ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ַהּטֹוִבים ָהָיה ַהּכֹל ּבְ ּיָ ּבַ ׁשֶ

ְרָנָסה  ֵרי ּפַ ים ּוְמֻחּסְ י־ֵכן ִנְמָצאּו ָאז ֲעִנּיִ ְוַאף־ַעל־ּפִ

ל  ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ דֹול  ּגָ ּוְבדַֹחק  ַצַער  ּבְ ים  ְוַחּיִ

דֹוִלים  ּגְ יִרים  ַוֲעׁשִ ְנִגיִדים  ָאז  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ו.  ַעְכׁשָ

ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ו  ַעְכׁשָ ּמֹוִציא  ֶ ּשׁ ּוַמה  ו.  ַעְכׁשָ מֹו  ּכְ

ל ָחׁשּוב, הּוא יֹוֵתר ֵמַההֹוָצאֹות  ׁשּוט ַוֲאִפּלּו ְמַקּבֵ ּפָ

דּוַע ּוְמֻפְרָסם  ּיָ ִנים ַהּקֹוְדִמים ּכַ ָ ּשׁ ּבַ ִגיִדים ׁשֶ ל ַהּנְ ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ א, ַהּשׁ ַרּבָ ל ֶזה. ָעָנה ְוָאַמר: ֲהלֹא ַאּדְ ּכָ

ְוָאַמר  ִמּקֶֹדם!  יֹוֵתר  ָיֶפה  ָהעֹוָלם  ה  ַעּתָ ַמְנִהיג 

ִפיְרט  ֶטער  עְרׁשְ ֵאייּבֶ ער  ּדֶ א  ַרּבָ )"ַאּדְ ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ

יחֹות  ׂשִ ֶזה  ּבָ ָלנּו  ְוֵיׁש  ֶוועְלט"(,  ִדיא  עֶניר  ׁשֶ ַהייְנט 

ל ָהעֹוָלם,  ֵאּלּו ׁשֶ יחֹות ּכָ ּבּוִרים ְוׂשִ ל ּדִ ּכָ ה, ׁשֶ ַהְרּבֵ

ה  ֵאּלֶ יחֹות ּכָ ה ׂשִ ְרּבֶ ּמַ ֶצר ָהָרע, ׁשֶ ַהּכֹל ֵהם ִמן ַהּיֵ

ִאּלּו  ּכְ ְרָנָסה,  ַהּפַ ֲאַגת  ּדַ יל  ּוְלַהְגּדִ ַער  ַהּצַ יד  ְלַהְכּבִ

ֶקר  ְקָוה. ּוֶבֱאֶמת הּוא ׁשֶ לֹום ָאֵפס ּתִ ו ַחס ְוׁשָ ַעְכׁשָ

ל ָהעֹוָלם  ַרְך ָזן ְמַפְרֵנס ּוְמַכְלּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ְוָכָזב, ּכִ

עֹוִלים  ִנְמָצִאים  ָנה  ׁשָ ּוְבָכל  ּדֹור  ּוְבָכל  ִמיד,  ּתָ

ָנה ּוְבָכל ֵעת,  ָכל ׁשָ ל ֵהיֵטב ּבְ ּכֵ ְויֹוְרִדים. ְוִאם ִנְסּתַ

ים  ָהיּו ֲעִנּיִ ים ׁשֶ ים ַרּבִ ִמיד ֲאָנׁשִ אי ִנְמָצִאים ּתָ ַוּדַ ּבְ

ו  ְוַעְכׁשָ ַהּקֹוְדִמים,  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ְוַכּיֹוֵצא  ְרִתים  ּוְמׁשָ

ֵאיָנם  ִנים  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ם אֹוְמִרים  ֻרּבָ ְוַגם ֵהם  רּו.  ְ ִנְתַעּשׁ

ָכל  ּבְ רֹוִצים  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ִמּקֶֹדם,  ּכְ ה  ַעּתָ נֹות  ְמֻתּקָ

ְגדֹולֹות  ּבִ ֵביָתם  ּבְ ּוַמְנִהיִגים  ירּות יֹוֵתר,  ַעם ֲעׁשִ ּפַ

ה  ַעּתָ ׁשֶ ְואֹוְמִרים  ה,  ְמֻרּבָ הֹוָצָאָתם  ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר, 

ֵאיָנם  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ִמּקֶֹדם,  ּכְ טֹובֹות  ִנים  ׁשָ ֵאיָנם 

ים אֹו  ִנים ָהיּו ֲעִנּיִ ה ָסמּוְך ִלְפֵני ֵאיֶזה ׁשָ ּזֶ זֹוְכִרים ׁשֶ

ְהֶיה, ַמאי  ּיִ ֶהם. ְוִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ְרִתים ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ְמׁשָ

ִמים  ַהּיָ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּצֹוֲעִקים  ֶ ּשׁ ַמה  ּה  ִמּנָ ָנְפָקא 

לֹֹמה  ה. ּוְכָבר ָצַוח ׁשְ ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאּלֶ

ֶמה  ּתֹאַמר  "ַאל  ְוָאַמר:  ְבֵריֶהם,  ּדִ ְוָסַתר  ֶזה  ַעל 

י  ּכִ ה,  ֵמֵאּלֶ טֹוִבים  ָהיּו  ָהִראׁשִֹנים  ִמים  ַהּיָ ׁשֶ ָהָיה 

"י  ַרׁשִ י ׁשֶ ַאְלּתָ ַעל ֶזה". ְוַאף־ַעל־ּפִ לֹא ֵמָחְכָמה ׁשָ

ַאף־ ַהּדֹורֹות,  ְזכּות  ְלִפי  הּוא  ַהּכֹל  ׁשֶ ם  ׁשָ ֵרׁש  ּפֵ

יג־ ה  ַרּבָ ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ַלּתֹוָרה"  ִנים  ּפָ ה  "ַהְרּבֵ י־ֵכן:  ַעל־ּפִ

י  ּכִ ת סג(.  )ָשּבָ ׁשּוטֹו"  ּפְ י  ִמּדֵ יֹוֵצא  ִמְקָרא  "ְוֵאין  טו(, 

דֹול  ּגָ ָחָכם  ָהָיה  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ

ה  ּזֶ ׁשֶ ָקְדׁשֹו  ְורּוַח  ָחְכָמתֹו  ּבְ ָאַמר  ָהָאָדם,  ל  ִמּכָ

ִמים ָהִראׁשֹוִנים  ַהּיָ ׁשֶ אֹוְמִרים  ֶ ּשׁ דֹול ַמה  ּגָ טּות  ׁשְ

ְך.  ּכָ אֹוְמִרים  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ּכִ ה.  ֵמֵאּלֶ טֹוִבים  ָהיּו 

ר  ֵ ַעם ָהעֹוָלם ִנְתַעּשׁ ָכל ּפַ ּבְ ּוֶבֱאֶמת ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ



קעב

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ה  ְגדֹולֹות ּוְבהֹוָצָאה ְמֻרּבָ יֹוֵתר, ּוִמְתַנֵהג ָהעֹוָלם ּבִ

ָנְפָקא  ַמאי  ּוֶבֱאֶמת,  ַהּקֹוְדִמים.  ִנים  ָ ֵמַהּשׁ יֹוֵתר 

ַדֲחקּות  ּבְ ו ָהעֹוָלם  ַעְכׁשָ א ִאם  ַרּבָ ַאּדְ ֶזה?  ּבָ ּה  ִמּנָ

ְוַלֲעסֹק  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ִלְברַֹח  ְצִריִכים  יֹוֵתר, 

רֹות  ִמּצָ ִלְברַֹח  ָמקֹום  ֵאין  י  ּכִ ּוַבֲעבֹוָדה.  תֹוָרה  ּבְ

ְוֶאל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ַרק  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ְוִיּסּוֵרי 

ז(.  ה,  )ִאּיֹוב  ְוכּו'  יּוָלד"  ֶלָעָמל  "ָאָדם  י:  ּכִ ַהּתֹוָרה. 

ֵרי  ְדָרׁש: 'ָאָדם ֶלָעָמל יּוָלד ַאׁשְ ּמִ תּוב ּבַ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

רּוׁש, ֵמַאַחר  ה יג-ז(. ּפֵ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ּתֹוָרה' )ּבְ ֲעָמלֹו ּבַ ִמי ׁשֶ

יר אֹו ָעִני ְוכּו', ַאף־ ְהֶיה ִאם ִיְהֶיה ָעׁשִ ּיִ ֵאיְך ׁשֶ ׁשֶ

ָיָמיו,  ל  ּכָ ָוַכַעס  ָעָמל  לֹו  ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ּוְכמֹו  ְמֹאד,  ים  ַרּבִ ָאָדם  ל  ּכָ ְוִיּסּוֵרי  ָצרֹות  י  ּכִ

ְוכּו' )קֶֹהֶלת ב,  ָוַכַעס"  ָיָמיו ַמְכֹאִבים  תּוב: "ָכל  ּכָ ׁשֶ

לֹא  ָלׁשֹון ָחרּוז: "ֵאין ֶרַגע ּבְ ָל"ה ּבְ ְ ּשׁ כג(. ְוַכּמּוָבא ּבַ

ן  ָעה ְוכּו' ֵאין יֹום ְוכּו'" )ח"ב קלח( ַעל־ּכֵ ַגע ֵאין ׁשָ ּפֶ

ְגֵעי  ּפִ ל  ׁשֶ ֶהָעָמל  ה  ִמּזֶ ּבֹוֵרַח  ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ

ֵרי  אי ַאׁשְ ַוּדַ ה ֶאל ֲעַמל ַהּתֹוָרה, ְוָאז ּבְ ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ֶזה  ּבָ ֲאָבל  א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ לֹו  ְוטֹוב 

ה,  ִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאּלֶ ַהּיָ ׁשֶ אֹוֵמר  ׁשֶ

ְרָנָסה  ַהּפַ ַעל  ְוַצֲערֹו  תֹו  ְוִטְרּדָ ֲאָגתֹו  ּדַ יל  ּוַמְגּדִ

לּום.  ֶזה לֹא ִיְפַעל ּכְ ַעם יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּבָ ָכל ּפַ ּוָממֹון ּבְ

ּוַמְכאֹובֹות,  ְוַכַעס  ּוְדָאָגה  ַצַער  ּבְ ָיָמיו  ה  ְמַבּלֶ ַרק 

ֲאַגת  ה ְוכּו' ֵמֲחַמת ּדַ ל ַעְצמֹו ֵמּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּוְמַבּטֵ

לֹא  "ְמאּוָמה  ּוְלַבּסֹוף:  ֵאּלּו.  ּכָ טּוִתים  ּוׁשְ יחֹות  ׂשִ

ְך  א ּוַבֹחשֶׁ י: "ַבֶהֶבל ּבָ א ַבֲעָמלֹו" )קֶֹהֶלת ה, יד( ּכִ ִיּשָׂ

ׁש לֹו ֵעיַנִים  ּיֵ ֱאֶמת ִמי ׁשֶ י ּבֶ ֵיֵלְך" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ו, ד(. ּכִ

ְכלֹו  ׂשִ ּבְ ָיִבין  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְלָהִבין  ְוֵלב  ִלְראֹות 

ִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהָיה ָהעֹוָלם ָמֵלא  ּיָ ם ּבַ ּגַ ְוִיְרֶאה ׁשֶ

ָכל  ָאנּו רֹוִאים ּבְ ְרָנָסה, ּוְכמֹו ׁשֶ ֲאַגת ְוִטְרדֹות ַהּפַ ּדַ

ם  ֻרּבָ ׁשֶ ִנים,  ׁשָ ֵמאֹות  ִלְפֵני  רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ

ָהָיה ָלֶהם ָצרֹות  מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ַהְקּדָ ם ּכֹוְתִבים ּבְ ֻכּלָ ּכְ

ְרָנָסה  ַהּפַ ְוַדֲחקּות  יס  ּכִ ְוֶחְסרֹון  יֵמיֶהם,  ּבִ ַרּבֹות 

ְסָפִרים  רּו  ִחּבְ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ם,  ּלָ ִמּכֻ ה  ׁשָ ַהּקָ

ְהֶיה"  ּיִ ׁשֶ הּוא  ָהָיה  ֶ ּשׁ "ַמה  י:  ּכִ ה.  ַהְרּבֵ ים  ְקדֹוׁשִ

ִמים ָהִראׁשֹוִנים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ָלל,  ְוַהּכְ ְוכּו' )קֶֹהֶלת א, ט(. 

ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה, ּכְ ַאגֹות ַהּפַ ָהיּו ָהעֹוָלם ְמֵלִאים ּדַ

ַמְכֹאִבים  ָיָמיו  לֹום: "ָכל  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ

ְלָעָמל  "ָאָדם  ּוְכִתיב:  כג(.  ב,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ָוַכַעס" 

ַבע רֶֹגז" )ִאּיֹוב  ּוׂשְ יּוָלד" ְוכּו' )ִאּיֹוב ה, ז( "ְקצר ָיִמים 

ָאז  ְוַגם  ה.  ַהְרּבֵ סּוִקים  ּפְ ה  ֵאּלֶ ּכָ ְוַכּיֹוֵצא  א(,  יד, 

ה ְצִריִכים  ֵאּלֶ ים ּכָ צֹוק ָהִעּתִ ּבְ ִנְדֶמה ְלָכל ֶאָחד ׁשֶ

ְרָנָסה, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ָאְבדּו ְיֵמיֶהם  ִלְדֹאג ַרק ַעל ַהּפַ

י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ה.  ֶחְמּדָ לֹא  ּבְ ָהעֹוָלם  ִמן  ְוָהְלכּו 

ּלֹא  ׁשֶ ִרים  ּוְכׁשֵ ִויֵרִאים  יִקים  ַצּדִ ּדֹור  ָכל  ּבְ ִנְמָצא 

ה  ל עֹוָלם ַהּזֶ יחּו ַעל ֶזה, ּוָבְרחּו ִמן ֶהָעָמל ׁשֶ ּגִ ִהׁשְ

ּוְלדֹורֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ְוָזכּו  ַוֲעבֹוָדה,  ַהּתֹוָרה  ַלֲעַמל 

ִחיָרה  ַהּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ו  ַעְכׁשָ ְוֵכן  ָלֶהם.  ֵרי  ַאׁשְ ְוכּו' 

ה ְלָכל ֶאָחד  ם ַעּתָ ה ּגַ אי ֵיׁש ּכַֹח ַעּתָ ית, ּוְבַוּדַ ָחְפׁשִ

ה,  ֵאּלֶ ּכָ ַצַער  ל  ׁשֶ יחֹות  ְוׂשִ ָאגֹות  ִמּדְ ִלְברַֹח  ְוֶאָחד 

ָעָמל  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּוְלַקּבֵ ה'  ּבַ ְוִלְבטַֹח  ֵמֶהם  ִלְברַֹח 

ה.  ֲאגֹות ָהעֹוָלם ַהּזֶ ל ּדַ ר ׁשֶ ַחת ָעָמל ַהּמַ ַהּתֹוָרה ּתַ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְיַפְרְנסֹו  אי  ּוְבַוּדַ

א  ַרּבָ ַאּדְ ה.  ַעּתָ ן  ּכֵ ָאז  ּכְ ִמיד  ּתָ ָהעֹוָלם  ְמַפְרֵנס 

ַעם ָיֶפה יֹוֵתר.  ָכל ּפַ ַרְך ַמְנִהיג ָהעֹוָלם ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ָאגֹות ִויגֹונֹות ְוַצַער  ה ָמֵלא ּדְ ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָלל: ׁשֶ ַהּכְ

ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה.  ַעּתָ מֹו  ּכְ ָאז  מֹו  ּכְ ִמיד  ּתָ ְוִיּסּוִרים 

ְוכּו'  ה"  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ ָהִראׁשֹון:  ָאָדם  ֵמֵחְטא 

ית  ֵראׁשִ ָך ּתֹאַכל ֶלֶחם" ְוכּו' )ּבְ ֵזַעת ַאּפֶ ית ג, יז( "ּבְ ֵראׁשִ )ּבְ

ָאגֹות ָהֵאּלּו  בֹון ְוַהּדְ ג, יט(. ְוֵאין ָמקֹום ִלְברַֹח ֵמָהִעּצָ

ים ְיֵמי ָהָאָדם, ֵאין ָמקֹום ִלְברַֹח  ִרים ּוְמַבּלִ ַהְמַקּצְ

"ל:  ַרְך ְוֶאל ַהּתֹוָרה ְוַכּנַ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ֶאל ַהּשׁ ֵמֶהם ּכִ

יחֹות ָהַר"ן, שז-שח. ׂשִ



קעג

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֶמׁש: י ַהָּׁשֽ ר ְלֹרֵא֥ ם־ַנֲֽחָל֑ה ְוֹיֵת֖ ה ִעֽ ה ָחְכָמ֖ }יא{ טֹוָב֥

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְיֵרי  ִעְנְוָתנּוָתא ִעם ּגּוְבִרין ּדָ ר ּבְ ּבַ יר ִלְגַבר ְלִמְהֵוי ִמּדַ אֹוָרְיָתא ִעם ַאְחָסַנת ָממֹוָנא, ְוַיּתִ ָטְבָתא ָחְכְמָתא ּדְ

ָעְלָמא ָהֵדין: א ּבְ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָחַזן ָטב ּוִביׁש ּתְ ַאְרָעא, ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ֶמׁש.  ָ י טֹוָבה ִהיא ַהָחְכָמה: ְויֵֹתר ְלרֵֹאי ַהּשׁ טֹוָבה ָחְכָמה ְוגֹו'. ָחְכָמָתם ָעְמָדה ָלֶהם, ִעם ַנֲחַלת ְזכּות ֲאבֹוָתם. ּכִ

סּוִמין"  ה ָאסּור ַאף ּבְ ִדְתַנן "ַהּנֹוֵדר ֵמרֵֹאי ַהַחּמָ ִרּיֹות. ּכְ ל ַהּבְ ֶמׁש. ֵהן ּכָ ָ ִרּיֹות: ְלרֵֹאי ַהּשׁ רֹון ִהיא ַהָחְכָמה ְלָכל ַהּבְ ִיּתָ

ה רֹוָאה אֹותֹו: ַהַחּמָ ִמי ׁשֶ א ּבְ ן ֶזה ֶאּלָ ּוֵ )ְנָדִרים ל:(, לֹא ִנְתּכַ

ה  ָחְכָמ֖ ַעת ַהֽ ה ְּבֵצ֣ל ַהָּכֶ֑סף ְוִיְת֣רֹון ַּד֔ ָחְכָמ֖ ל ַהֽ י ְּבֵצ֥ }יב{ ִּכ֛

יָה: ְּתַחֶּי֥ה ְבָעֶלֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יּה  ִמּנֵ ַיֲעֵביד  ּדְ ן  ִעּדָ ּבְ א  ְסּפָ ּכַ ְטַלל  ּבִ ר  ּתַ ִמְסּתַ ֵדין  ַהּכְ ָחְכְמָתא,  ְטַלל  ּבִ ּגּוְבָרא  ר  ּתַ ִמְסּתַ ּדְ ֵהיְכָמא  ֲארּום 

ָאֵתי: ְלָמא ּדְ ית ְקבּוְרָתא ְלַעָ ַחֵיי ָית ָמַרָהא ִמּבֵ אֹוָרְיָתא ּתְ ָעא, ָחְכְמָתא ּדְ ְצַדְקָתא, ּומֹוַתר ַמְנּדְ

"י - - ַרׁשִ

בֹא:  ּיָ ׁשֶ ר  ָלעֹשֶׁ ּגֹוֶרֶמת  ַהָחְכָמה  ׁשֶ ֶסף,  ַהּכֶ ֵצל  ּבְ נֹו  ֶיׁשְ ַהָחְכָמה,  ֵצל  ּבְ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ֶסף.  ַהּכָ ֵצל  ּבְ ַהָחְכָמה  ֵצל  ּבְ י  ּכִ

ה ְבָעֶליָה: ַחּיֶ ַהָחְכָמה ּתְ ֶסף, ׁשֶ יָרה ַעל ַהּכֶ ה ְבָעֶליָה. ְועֹוד ַהָחְכָמה ַיּתִ ַחּיֶ ַעת ַהָחְכָמה ּתְ ְוִיְתרֹון ּדַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ֶסף הּוא  ַהּכֶ ֶסף.  ַהּכֶ ֵצל  ּבְ ַהָחְכָמה  ֵצל  ּבְ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן,  ּוַמּתָ א  ָ ׂשּ ַהּמַ ל  ׁשֶ ְוַהִחּיּות  ַהּמַֹח 

ָבִרים  ל ַהּדְ ן ּכָ ֶסף". ְוַעל־ּכֵ ֵצל ַהּכֶ ֵצל ַהָחְכָמה ּבְ "ּבְ

הּוא  ֶסף  ַהּכֶ י  ּכִ ֶסף,  ּכֶ ַעל־ְיֵדי  קֹוִנין  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

ְוַכּמּוָבא  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהִחּיּות  ַהּמַֹח  ִחיַנת  ּבְ

ְבִחיַנת  ּבִ ַלְבנּוִנית,  ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא  ה.  ִמּזֶ ְלֵעיל 

ה  ֲעׂשָ ּנַ ּוְכׁשֶ ֶסף[.  ּכֶ ּכַ ָלָבן  ]ֹמַח  א  ַכְסּפָ ּכְ ָרא  ִחּוְ ֹמָחא 

ָבר  ּכְ ׁשֶ ִנְמָצא  ֶסף,  ַהּכֶ ַעל־ְיֵדי  ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ

ּבּורֹו  ה ּדִ ּנֶ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ן ּכְ ִחיַנת ַלְבנּוִנית, ְוַעל־ּכֵ ְך ּבְ ִנְמׁשַ

ִנְמָצא,  ֶסף,  ַהּכֶ ְנִתיַנת  ל  ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ ִנְמָצא  ְך,  ַאַחר־ּכָ

ְטָרא ָאֳחָרא,  ַהּסִ ָלה ֶאל  ְלַבּטָ ְבנּוִנית  ַהּלַ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ְודֹור  ּבּול  ַהּמַ ּדֹור  ַגם  ּפְ ׁש  ַמּמָ ְוֶזהּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ַרע ִמּדֹור' ְוכּו'  ּפָ ן אֹוְמִרים, 'ִמי ׁשֶ ָגה. ְוַעל־ּכֵ ּלָ ַהּפַ

ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ ְיָקא  ּדַ ָגה  ּלָ ַהּפַ ְודֹור  ּבּול  ַהּמַ ִמּדֹור 

ר  י ִעּקַ ּכִ ם ֲעַדִין ְלַגְמֵרי,  ַקּיָ ח  ּקָ ל ֶזה ֵאין ַהּמִ ַעל ּכָ

ם  ַקּיָ ָבר  ַהּדָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָבִרים,  ַהּדְ ל  ּכָ ִקּיּום 

לֹו, הּוא  ּוְלַבּטְ ּבֹו  ְלִהְתַאֵחז  ַהִחיצֹוִנים  יּוְכלּו  ְולֹא 

ה  ַמֲעׂשֶ ה ּבְ ּיָ ֲעׂשִ ׁש ּבַ ָבר ְוִנְתַלּבֵ ְך ַהּדָ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ְיָקא ּכְ ּדַ

ְצוֹות  ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ מּוָרה,  ּגְ א  ּוְבֻעְבּדָ

ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  ְוָקא,  ּדַ א  ֻעְבּדָ ּבְ ַלֲעׂשֹוָתם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ

א, ַחס  ה ֻעְבּדָ עֹוׂשֶ ׁשֶ יֹוֵתר הּוא ּכְ ַגם ָהֲעֵברֹות ּבְ ּפְ

ִדּבּור  ּבְ הּוא  ן  ּוַמּתָ א  ָ ׂשּ ַהּמַ ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ לֹום,  ְוׁשָ

ּבּור  ה ַהּדִ ּנֶ ׁשַ ּמְ ׁשֶ דֹול ּכְ ָגם ּגָ הּוא ּפְ ָעְלָמא, ַאף ׁשֶ ּבְ

ם  ח ַקּיָ ּקָ ל ֶזה ֵאין ַהּמִ ֵרי ֲאָמָנה, ִעם ּכָ ְוִנְקָרא ְמֻחּסְ

ה ׁשּום  ּבּור ְולֹא ַנֲעׂשָ ּלֹא ָהָיה ַרק ּדִ ֶזה ֵמַאַחר ׁשֶ ּבָ

ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ֶסף,  ּכֶ ָנַתן  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ֲעַדִין.  ה  ַמֲעׂשֶ

ְבִחיַנת  ֶסף הּוא ּבִ ַהּכֶ ה, ֵמַאַחר ׁשֶ ֵאינֹו ִנְקָרא ַמֲעׂשֶ

גֹון  ּכְ ה,  ַמֲעׂשֶ ה  ַנֲעׂשֶ ָבר  ּכְ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ ֹמַח 

ּנֹות  ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאַזי  ְוכּו',  יָכה  ְמׁשִ אֹו  ָהה  ַהְגּבָ

קֹוֶנה  הּוא  ׁשֶ סּוָדר,  ִקְנַין  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ָלל.  ּכְ עֹוד 
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ן,  ּוַמּתָ א  ָ ׂשּ ַהּמַ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ִמיד,  ּתָ

ַכת  ַהְמׁשָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָגִדים,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ְבִחיַנת  ּבִ

הּוא  ֲאַזי  ׁש,  ַמּמָ ין  ּוְלבּוׁשִ ָגִדים  ּבְ ֶאל  ְבנּוִנית  ַהּלַ

י  "ל, ּכִ ּנַ ה ּכַ ּיָ ִחיַנת ֲעׂשִ י ֶזהּו ּבְ ל, ּכִ ּטֵ ם ְולֹא ִיְתּבַ ַקּיָ

ין ּגּוף ּוְלבּוׁש ֶאל ִחּיּות  עֹוׂשִ ה ׁשֶ ּיָ ּקּון ָהֲעׂשִ ר ּתִ ִעּקַ

ּלֹא ִיְתַאֲחזּו ּבֹו ַהִחיצֹוִנים: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ר א, אֹות ו. ט א. ֶמַקח ּוִמְמּכָ ּפָ ן ִמׁשְ חֹוׁשֶ

ֵהם  ִכּיֹות  ַהּזְ ל  ּכָ ֶסף.  ַהּכֶ ֵצל  ּבְ ַהָחְכָמה  ֵצל  ּבְ

י  ּכִ ה,  ְזִכּיָ לֹו  ֵאין  ָקָטן  ן  ְוַעל־ּכֵ ַעת,  ַהּדַ ַעל־ְיֵדי 

ירּות  ָהֲעׁשִ י  ּכִ ְוׁשֹוֶטה,  ֵחֵרׁש  ְוֵכן  ַעת  ּדַ לֹו  ֵאין 

ִהוא  ַעת  ּדַ י  ּכִ ַעת,  ּדַ ּבַ ְרׁשֹו  ְוׁשָ ֶפׁש  ַהּנֶ ׁשֶֹרׁש  הּוא 

ֲחָדִרים  "ּוְבַדַעת  ְבִחיַנת  ּבִ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש 

ָפׁשֹות  ְוַהּנְ ירּות  י ָהֲעׁשִ ּכִ ֵלי כד, ד(,  ְלאּו" ְוכּו' )ִמׁשְ ִיּמָ

ֵנרֹו  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ בּורֹות,  ּגְ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם 

ה  ּמָ ּכַ ְדָבָריו  ּבִ ַמע  ְוֵכן ַמׁשְ ַעת,  ּדַ ּבַ ם  ְרׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ ָיִאיר 

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַעת  ּדַ ּבַ לּוי  ּתָ ירּות  ָהֲעׁשִ ׁשֶ ָעִמים  ּפְ

ֵאין  ׁשֶ ִמי  ן  ְוַעל־ּכֵ ֶסף".  ַהּכָ ֵצל  ּבְ ַהָחְכָמה  ֵצל  "ּבְ

ַהְינּו  ּדְ ירּות,  ֲעׁשִ ׁשּום  ּבְ ה  ְזִכּיָ לֹו  ֵאין  ַעת  ּדַ לֹו 

ְמִציָאה,  ּבִ ּקֹוֶנה  ׁשֶ ִחיַנת ֵיאּוׁש  ּבְ ְוֶזה  ׁשּום ֵחֶפץ.  ּבְ

מֹו  ּכְ ָבר,  ַהּדָ ה  ִמּזֶ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ּסִ ּמַ ׁשֶ אּוׁש הּוא  ַהּיֵ י  ּכִ

ַעת לֹא ֲהֵוי ֵיאּוׁש' ]ֵיאּוׁש  ּלֹא ִמּדַ ָאְמרּו 'ֵיאּוׁש ׁשֶ ׁשֶ

ד  ִאּבֵ י ָצִריְך ֵליַדע ׁשֶ ב ֵיאּוׁש[, ּכִ ַעת לֹא ֶנְחׁשָ ּלֹא ִמּדַ ׁשֶ

ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ּמֹוִציא  ׁשֶ ִנְמָצא  ְעּתֹו,  ִמּדַ ַעְצמֹו  ׁש  ְוֵיֶאֵ

ן ֵאין לֹו עֹוד ּבֹו ׁשּום  ד, ְוַעל־ּכֵ ִאּבֵ ֵמאֹותֹו ַהֵחֶפץ ׁשֶ

ים ְלִעְנַין ְמִציָאה  ן ִנְקָרִאים ְקַטּנִ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ה ּכַ ְזִכּיָ

ּוְמִציָאָתם  ֲאִביֶהם,  ְלַחן  ֻ ִמּשׁ אֹוְכִלים  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ

מֹו  ַעת ַעל־ְיֵדי ָהֲאִכיָלה, ּכְ ר ַהּדַ י ִעּקַ ּכִ ַלֲאִביֶהם, 

יֶהם  ּקֵ ׂשַ ְמִריִקים  ֵהם  ַוְיִהי  ֲאָמר  ּמַ ּבַ נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ

אֹוְכִלים  ל ְזַמן ׁשֶ ן ּכָ א. ִסיָמן יז(, ְוַעל־ּכֵ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ן  ַעל־ּכֵ ֲאִביֶהם,  ּבַ לּוי  ּתָ ם  ְעּתָ ּדַ ׁשֶ ִנְמָצא  ְלָחנֹו  ֻ ִמּשׁ

ר  י ִעּקַ ָניו, ּכִ ְמִציאֹות ּבָ ּלֹו ְוהּוא זֹוֶכה ּבִ ְמִציָאָתם ׁשֶ

ט  ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ַעת ּכַ ה ַעל־ְיֵדי ַהּדַ ִכּיָ ַהּזְ

ב. ֲאֵבָדה ּוְמִציָאה א, אֹות יג.

ָהַרֲחָמנּות  ּגֶֹדל  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ה.  ַחּיֶ ּתְ ַהָחְכָמה 

ן ְצִריִכין  ים. ְוַעל־ּכֵ ׁש ַעל ְיתֹוִמים ְקַטּנִ ּיֵ ֶהָעצּום ׁשֶ

ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  הּוא  ׁשֶ ַאּפֹוְטרֹוּפּוס  ָלֶהם  ְלַמּנֹות 

הּוא  ׁשֶ ַאּפֹוְטרֹוּפּוס  ַבת  ּתֵ ַעל  "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ר  ִעּקַ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  ְלׁשֹון 

הּוא  ׁשֶ ֵמֲאִביֶהם  הּוא  ים  ְקַטּנִ ִנים  ַהּבָ ַהִחּיּות 

ַרק  הּוא  ָהָאָדם  ִחּיּות  ר  ִעּקַ י  ּכִ ׁש,  ַמּמָ ִחּיּוָתם 

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִחּיּות ָהָאָדם,  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ֶכל  ֵ ֵמַהׂשּ

ים  ְקַטּנִ ִנים  ַהּבָ ן  ְוַעל־ּכֵ ְוכּו'.  ה"  ַחּיֶ ּתְ "ַהָחְכָמה 

ר ִחּיּוָתם ֵמֲאִביֶהם  ֵלָמה ֲעַדִין ִעּקַ ם ׁשְ ְעּתָ ֵאין ּדַ ׁשֶ

ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַעת  ַהּדַ ֶהם  ּבָ ֵמִאיר  הּוא  ׁשֶ

ַעל־ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ֲעֵליֶהם  יַח  ּגִ ּוַמׁשְ ָצְרֵכיֶהם  ּבְ

ִחּיּוָתם  ר  ִעּקַ ְוהּוא  ְעּתֹו,  ּדַ ֶהם  ּבָ ֵמִאיר  ְיֵדי־ֶזה 

ּמּוָבן  יף, ּכַ ִניִמי ּוַמּקִ ִחיַנת ּפְ י ָאב ּוֵבן ֶזה ּבְ "ל. ּכִ ּנַ ּכַ

ב ָהָאָדם  ֻחּיָ ּמְ ִחיַנת ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ׁשֶ ָפִרים. ְוֶזה ּבְ ּסְ ּבַ

ָהָאָדם  ִריַאת  ּבְ ר  ִעּקַ י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ִנים  ּבָ יַח  ְלַהּנִ

ִנים  ַהּפָ ֶכל  ׂשֵ יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

ה  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ יף  ַמּקִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ָהעֹוָלמֹות  ְכָלִלּיּות  ּבִ י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו 

ְוָהעֹוָלם  ִניִמי  ּפְ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַלל  ּכְ

ׁש  ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ יף, ּכִ ּקִ ֶכל ַהּמַ ִחיַנת ׂשֵ א הּוא ּבְ ַהּבָ

עֹוָלם  ֲאָבל  יג,  ּוְלַהּשִׂ ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

יף  ַמּקִ ִחיַנת  ּבְ י הּוא  ּכִ ְוכּו',  ָרָאָתה  ַעִין לֹא  א  ַהּבָ

ֶכל  יְך ׂשֵ יג. ְוָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְמׁשִ ִ ר ְלַהׂשּ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

א  ַהּבָ עֹוָלם  ִחיַנת  ּבְ ָאב,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יף  ּקִ ַהּמַ

יְך  ְלַהְמׁשִ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֶכל  ַהּשֵׂ ִניִמּיּות  ּפְ ְלתֹוְך 

א  ַהּבָ ֵמעֹוָלם  ְלֵבן,  ֵמָאב  ִלְפִניִמי  יף  ּקִ ִמּמַ ֶכל  ֵ ַהׂשּ

י  ִריַאת ָהָאָדם, ּכִ ר ּבְ ִביל ֶזה ִעּקַ ה, ּוִבׁשְ ָלעֹוָלם ַהּזֶ

ט ב.  ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ַעת ְוַכּנַ ר הּוא ַהּדַ ִעּקָ

ַאּפֹוְטרֹוּפּוס ב, אֹות ב.

ַעל  ם  "ּוְכַתְבּתָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ה.  ַחּיֶ ּתְ ַהָחְכָמה 

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  כ(.  יא,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  יֶתָך"  ּבֵ ְמזּוזֹות 

י  ּכִ ֶות.  ִמּמָ יל  ּצִ ּתַ ְצָדָקה  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ָמֶות,  ָזז  ַז"ל, 

ֲעִלין  ּמַ ִחיַנת ְצָדָקה ׁשֶ ִחיַנת ֹמִחין, ּבְ זּוָזה ִהוא ּבְ ַהּמְ

ָמֶות,  ָזז  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ִלְצָדָקה,  ֶדק  ִמּצֶ ְלכּות  ַהּמַ
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ִיְרּבּו  "ְלַמַען  ִחיַנת  ּבְ ֶות,  ִמּמָ יל  ּצִ ּתַ ְצָדָקה  ִחיַנת  ּבְ

ְמזּוָזה,  ּבַ ֱאָמר  ַהּנֶ ם(  ָ )ּשׁ ְוכּו'  ְבֵניֶכם"  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם 

ּבֹו  לּוִיים  ַהּתְ ָפׁשֹות  ַהּנְ ַהְינּו  ָניו,  ּבָ ִויֵמי  ָיָמיו  י  ּכִ

זּוָזה,  ים ַוֲאִריכּות ָיִמים ַעל־ְיֵדי ַהּמְ ְך ָלֶהם ַחּיִ ִנְמׁשָ

הּוא  ׁשֶ בֹוד,  ְלַהּכָ ִנים  ַהּפָ ַכת  ַהְמׁשָ ִחיַנת  ּבְ ִהוא  ׁשֶ

ָפׁשֹות  ַהּנְ ָמִרים  ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ִית,  ּבַ ִחיַנת  ּבְ

ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזהּו  בֹוד.  ַהּכָ ּבְ ים  ׁשִ ַהְמֻלּבָ

סּוק "ְלַמַען ִיְרּבּו" ְוכּו'.  ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלָפָניו ַעל ּפָ

ִנים  ַהּפָ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ים  ַהַחּיִ ַכת  ַהְמׁשָ י  ּכִ

ה" ְוכּו':  ַחּיֶ ְבִחיַנת "ַהָחְכָמה ּתְ הּוא ַהָחְכָמה. ּבִ ׁשֶ

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ְמזּוָזה ב, אֹות ח.

ָלֶזה  ֶזה  ְסמּוִכין  ָהַאִחים  ה  ְוִהּנֵ ה.  ַחּיֶ ּתְ ַהָחְכָמה 

ן  ְוַעל־ּכֵ ָיְצאּו,  ֶאָחד  ֶֹרׁש  ִמּשׁ י  ּכִ ְמֹאד,  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ

ל ֶאָחד ִמן ָהַאִחין  י ָצִריְך ּכָ ת ָאִחיו ֲאסּוָרה, ּכִ ֵאׁשֶ

ה יֹוֵתר  לּות ְלַמּטָ ְלׁשְ ּתַ ֶדֶרְך ִהׁשְ יְך ַהִחּיּות ּבְ ְלַהְמׁשִ

יֹוֵתר  ּבְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ בּול  ּגְ ְוִיְתַרֵחב  ְתַרֵחק  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ

ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ ַהִהְתַרֲחקּות,  ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי 

ְמקֹום  ּבִ ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ ה  ִמּזֶ ֶזה  ְלִהְתַרֵחק  ָהַאִחין 

ח  ת ָאח ְלַבל ִיּדַ יָרה ַהּתֹוָרה ֵאׁשֶ ִמְצַות ִיּבּום ִהּתִ

ַעל־ ְלַגְמֵרי  ת  ַהּמֵ ֶנֶפׁש  ּתֹאֵבד  ּלֹא  ׁשֶ ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ

ּוִמיָתָתּה  ֶפׁש  ַהּנֶ ַוֲאֵבַדת  ם,  ׁשֵ ֵהִקים  ּלֹא  ׁשֶ ְיֵדי 

ְרׁשֹו,  חֹוֵזר ָהאֹור ְלַמְעָלה ְלׁשָ לֹום, הּוא ׁשֶ ַחס ְוׁשָ

בּוִרים ּוֵמִתים ְוֶזהּו  ִחיַנת ׁשְ ִלים ּבְ ָאִרין ַהּכֵ ַוֲאַזי ִנׁשְ

ם  י ׁשָ א ְלַאֵחר, ּכִ ׂשֵ ן ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלּנָ נֹו, ְוַעל־ּכֵ ֻחְרּבָ

ֶזַרע,  לֹא  ּבְ ת  ּמֵ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ן,  ּקֵ ְלִהְתּתַ ָיכֹול  ֵאינֹו 

נֹו  ר ְלַתּקְ הּוא ְלֵבית ָאִביו ְוִאי ֶאְפׁשָ ְרׁשֹו ׁשֶ ָחַזר ְלׁשָ

ּקּונֹו ַעל־ְיֵדי ָאִחיו ֵמָאִביו,  ן ּתִ א ֶאְצָלם, ְוַעל־ּכֵ ֶאּלָ

י  ָחְכָמה, ְוַהָחְכָמה ִהיא ׁשֶֹרׁש ַהִחּיּות, ּכִ י ָאב ּבְ ּכִ

ְוכּו'  יָת"  ָעׂשִ ָחְכָמה  ּבְ ם  ְו"ֻכּלָ ה".  ַחּיֶ ּתְ "ַהָחְכָמה 

ם  ִריָאה, ְוׁשָ ת ַהּבְ ִחּלַ ִחיַנת ּתְ ים קד, כד(, ְוהּוא ּבְ ִהּלִ )ּתְ

ֶאָחד  ּלֹו  ּכֻ ֲעַדִין  ָחְכָמה,  ְבִחיַנת  ּבִ ָאב  ְבִחיַנת  ּבִ

ה  ַנֲעׂשָ ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ּוְכִלי  ִצְמצּום  ִחיַנת  ּבְ ם  ׁשָ ְוֵאין 

ִריָאה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - ֶאֶבן ָהֵעֶזר. ִיּבּום ב, אֹות ג. ַהּבְ

י  ּכִ ֶֹרׁש ַהּכֹל ֶאָחד,  ַהּשׁ ּבְ ֱאֶמת  ה. ּבֶ ַחּיֶ ּתְ ַהָחְכָמה 

ְבִחיַנת  ית ּבִ ּיִ ֱאֶמת הּוא ֲעָנָוה ֲאִמּתִ ה ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ אּות ּדִ ּגֵ

ְוִאם  ַעְנְוָתנּותֹו,  ה מֹוֵצא  ַאּתָ ם  ׁשָ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ְמקֹום  ּבִ

לֹא ָהָיה חֹוֵטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה זֹוֶכה ִלְבִחיָנה 

ר  ִעּקַ י  ּכִ ְלעֹוָלם,  ַחי  ְוָהָיה  ִחּיּותֹו  ים  ַחּיִ ּבְ זֹאת 

ֶפׁש  ַהּנֶ ְוׁשֶֹרׁש  ְוַהּגּוף,  ֶפׁש  ַהּנֶ ִחּבּור  הּוא  ים  ַהַחּיִ

ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ִחיַנת ֲעָנָוה ְוֵגאּות ׁשֶ ִכים ִמּבְ ְוַהּגּוף ִנְמׁשָ

תֹו ְוכּו'  ֻדּלָ ּגְ ְמקֹום  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ֵניֶהם ֶאָחד  ָהֶעְליֹון ׁשְ

י  ִחיַנת ֲעָנָוה, ּכִ ִחיַנת ַאִין, ּבְ ֶפׁש ִהיא ּבְ י ַהּנֶ "ל, ּכִ ּנַ ּכַ

ַהָחְכָמה,  הּוא  ָהָאָדם,  ִחּיּות  הּוא  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ר  ִעּקַ

י  ּדַ ׁשַ ַמת  "ְוִנׁשְ ִחיַנת  ּבְ ה",  ַחּיֶ ּתְ "ַהָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ

ַז"ל  ַאְדמֹו"ר  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ח(,  לב,  )ִאּיֹוב  ִביֵנם"  ּתְ

מֹו  ּכְ ַאִין,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ְוַהָחְכָמה  ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

כח,  )ִאּיֹוב  ְוכּו'  ֵצא"  ּמָ ּתִ ֵמַאִין  "ְוַהָחְכָמה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ

ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ִנְמׁשָ ִמּיּות  ְוַגׁשְ ֵיׁשּות  הּוא  יב( ְוַהּגּוף ׁשֶ

ֵהם  עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ ׁשּות ׁשֶ ל ַהּיֵ ם ּכָ ָ ּשׁ ּמִ אּות ְוַגְדלּות ׁשֶ ּגֵ

ֵניֶהם ֶאָחד,  ם ׁשְ ְרׁשָ ׁשָ ה ְוִרּבּוי, ֲאָבל ּבְ ֻדּלָ ִחיַנת ּגְ ּבְ

ֲעָנָוה  הּוא  ׁשּות  ַהּיֵ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ְדלּות  ַהּגַ ׁשֶֹרׁש  י  ּכִ

ם  ׁשָ תֹו  ֻדּלָ ּגְ מֹוֵצא  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ

ים  "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ה מֹוֵצא ַעְנְוָתנּותֹו ְוַכּנַ ַאּתָ

ין ו, אֹות כא. ִפּלִ א. ּתְ

ִני" ְוכּו'  ִתיב: "ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ ה. ּכְ ַחּיֶ ַהָחְכָמה ּתְ

ֵסֶדר.  ּכְ ּלֹא  ְוׁשֶ ֵסֶדר  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה   – ה(  קלט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ית  ּבֵ ָאֶלף  ִחיַנת  ּבְ ֵסֶדר,  ּכְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  'ֶקֶדם' 

ֵסֶדר.  ּלֹא ּכְ ַר"ק ׁשֶ ׁשְ ִחיַנת ּתַ ֵסֶדר, ְוָאחֹור הּוא ּבְ ּכְ

ֵסֶדר.  ּכְ ּלֹא  ְוׁשֶ ֵסֶדר  ּכְ ה,  ְוַחּוָ ָאָדם  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ָאָדם,   – מ"ה  א  יַמְטִרּיָ ּגִ ַאְלִפין  ִמּלּוי  ּבְ הוי"ה 

ַעל־ ּבְ ׁשֶ ְותֹוָרה  ה  ּפֶ 'ַמְלכּות  ִחיַנת:  ּבְ הּוא  ה  ְוַחּוָ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבּור,  ּדִ ְלׁשֹון  ה  ְוַחּוָ ָלּה'.  ָקִריַנן  ה  ּפֶ

ַהְינּו  ג(,  יט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ַעת"  ּדָ ה  ְיַחּוֶ ְלַלְיָלה  "ְוַלְיָלה 

ם  ַעל־ׁשֵ ּבּור,  ּדִ ִנְקָרא  ְלכּות  ַהּמַ י  ּכִ ה.  ּפֶ ַמְלכּות 

לֹא ָעם', ְוֵאין ָהָעם יֹוְדִעים ְרצֹונֹו  י ֵאין ֶמֶלְך ּבְ 'ּכִ

ּוְרצֹונֹו  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ה  ְמַגּלֶ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ּכְ ן  א־ִאם־ּכֵ ֶאּלָ

ַמְלכּותֹו  ַהְנָהגֹות  ר  ִעּקָ ׁשֶ ִנְמָצא  ּבּורֹו.  ּדִ ְלתֹוְך 

'ַמְלכּות  רּוׁש:  ּפֵ ְוֶזה  ּבּור,  ּדִ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ ֵאינֹו 



קעו

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ְפָעִמים הֹוֵלְך ְלָהָאָדם  ּלִ ָאנּו רֹוִאים, ׁשֶ ה'. ְוֶזה ׁשֶ ּפֶ

ֵאינֹו  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֵלמּות  ׁשְ י  ּכִ ֵסֶדר,  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ

י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ּבֹו  ִרים  ָ ּוְמֻקּשׁ ְמֻיָחִדים  ֵהם  ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ

ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ י ֵאיָבר ׁשֶ ּלּוי ִהיא ַהִחּיּות. ּכִ ֵלמּות ְוַהּמִ ְ ַהּשׁ

ִהיא  ְוַהִחּיּות  רֹון.  ִחּסָ ִנְקָרא  ֲאַזי  ַהִחּיּות,  ּנּו  ִמּמֶ

ה"  ַחּיֶ ּתְ "ַהָחְכָמה  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶכל,  ְוַהּשֵׂ ַהּמִֹחין 

ָמ"ה,  ּכֹ"ַח   – ָמה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְוַהָחְכָמה  ְוכּו', 

י ֵלית  ּכִ ּכֵֹחנּו. ּוָמ"ה הּוא ָאָדם,  ינּו ַמ"ה  ַחּיֵ ֶמ"ה 

ִמּלּוי ַאְלִפין. ַהְינּו  ּבְ ָלא ָאֶלף, ַהְינּו הוי"ה  ּבְ ָאָדם 

ָבִרים,  ַהּדְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִחּיּות  רּוְך־הּוא הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

ם" ְוכּו' )ְנֶחְמָיה  ּלָ ה ֶאת ּכֻ ה ְמַחּיֶ תּוב: "ְוַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִהיא  ׁשֶ ּכְ ה,  ַחּוָ ַמְלכּות  ִחיָנה  ַהּבְ זֹאת  ִנְמָצא  ו(.  ט, 

דֹוׁש־ ְלַהּקָ ַהְינּו  ָמ"ה,  ִלְבִחיַנת  ָלָאָדם,  ֶרת  ֶ ְמֻקּשׁ

ֶכל  ַהּשֵׂ י  ּכִ ֵלמּות.  ׁשְ ָלּה  ֵיׁש  ֲאַזי  רּוְך־הּוא,  ּבָ

ַמְלכּותֹו,  ַהְנָהַגת  ּבְ ם  ׂשָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

"ַהָחְכָמה  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה אֹוָתּה,  ְמַחּיֶ ֶזה הּוא  ּבָ

ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ּוְמלֹוָאּה"  ָהָאֶרץ  "ַלה'  ְוֶזהּו:  ה".  ַחּיֶ ּתְ

ַמְלכּות  ה  ַחּוָ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ָהָאֶרץ,  ׁשֶ ּכְ  – א(  כד, 

ִלּקּוֵטי  ֵלמּות.  ּוִבׁשְ ְמלֹאֹו  ּבִ הּוא  ֲאַזי  ַלה',  ֶרת  ֶ ְמֻקּשׁ

ְנָיָנא. ִסיָמן פב. מֹוֲהַר"ן ּתִ

י ַיֲעקֹב ָזָכה  ִחיַנת ַיֲעקֹב. ּכִ ה. ְוֶזה ּבְ ַחּיֶ ַהָחְכָמה ּתְ

ָחְכָמה.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ הּוא  ׁשֶ כֹוָרה  ַלּבְ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ קכ"א(,  ִטים  ּפָ ִמׁשְ זַֹהר  י"ד,  ּקּון  ּתִ ּקּוִנים  )ּתִ

ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  י(.  קיא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ָחְכָמה"  ית  "ֵראׁשִ

ית כז, לו(. ְוַתְרּגּום  ֵראׁשִ ַעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים" ְוכּו' )ּבְ "ַוּיַ

ֶכל  ַהּשֵׂ י  ּכִ ֶמׁש.  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַמִני,  ְוַחּכְ אּוְנְקלֹוס: 

ְוֶזה  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ מֹו  ּכְ ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ לֹו  ֵמִאיר  הּוא 

אֹור נַֹגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד  יִקים ּכְ ִחיַנת: "ְוֹאַרח ַצּדִ ּבְ

ְלׁשֹון   – ֵחית  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  יח(,  ד,  ֵלי  )ִמׁשְ ַהּיֹום"  ְנכֹון 

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהִחּיּות  הּוא  ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַהָחְכָמה  י  ּכִ ִחּיּות. 

ִלּקּוֵטי  ְוכּו':  ה"  ְתַחּיֶ תּוב: "ַהָחְכָמה  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבר,  ּדָ

א. ִסיָמן א.  מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ִנים  ׁשֵ ּיְ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵיׁש  ְבָעֶליָה.  ה  ַחּיֶ ּתְ ַהָחְכָמה 

ֵהם עֹוְבִדים  ְדֶמה ְלָהעֹוָלם ׁשֶ ּנִ ֶאת ְיֵמיֶהם, ְוַאף ׁשֶ

ַאף־ַעל־ ה,  ּוִבְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ְועֹוְסִקים  ם,  ֵ ַהּשׁ ֶאת 

ַנַחת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֵאין  ֲעבֹוָדָתם  ל  ּכָ י־ֵכן  ּפִ

ָיכֹול  ְוֵאין  ה,  ְלַמּטָ ֲעבֹוָדָתם  ל  ּכָ ָאר  ִנׁשְ י  ּכִ ֵמֶהם. 

ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ י  ּכִ ְלַמְעָלה.  ּוְלִהְתַעּלֹות  ְלִהְתרֹוֵמם 

ה  ַחּיֶ ּתְ "ַהָחְכָמה  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶכל,  ַהּשֵׂ הּוא 

ּה  יִמין ּבָ ֶכל, ְמׂשִ ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִעם ׂשֵ ְבָעֶליָה". ּוְכׁשֶ

ּנֹוֵפל ִלְבִחיַנת  ׁשֶ ּתּוַכל ְלִהְתַעּלֹות. ֲאָבל ּכְ ִחּיּות ׁשֶ

ָנה, ֵאין ָיכֹול ְלִהְתַעּלֹות  ִחיַנת ׁשֵ ַקְטנּות, ּבְ ֹמִחין ּדְ

א. ִסיָמן ס, אֹות ו. ְלַמְעָלה: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

א[  ּשָׂ ]ַהּמַ אֹוי  ּשׂ ַהּמַ ֵבַדת  ּכְ ה.  ַחּיֶ ּתְ ַהָחְכָמה 

ְנָאה  י ׂשִ ְנָאה, ּכִ ֶדת ְונֹוֶפֶלת הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּשִ ְכּבֶ ּנִ ׁשֶ

ה  ּמָ נּו ֵנרֹו ָיִאיר ּכַ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעת ּכְ ַגם ַהּדַ ִהוא ּפְ

אֹוי  ׂשּ ַהּמַ ֶדת  ִנְכּבֶ ֲאַזי  ַעת  ַהּדַ ם  ְפּגָ ּנִ ּוְכׁשֶ ָעִמים.  ּפְ

ְבִחיַנת  ּבִ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֵמִרים  ַעת  ַהּדַ י  ּכִ ְונֹוֶפֶלת, 

ַעל־ְיֵדי  ַהִחּיּות  ר  ְוִעּקַ ַעְצמֹו,  ֶאת  א  נֹוׂשֵ ַהַחי 

ן  ְוַעל־ּכֵ ה".  ַחּיֶ ּתְ "ַהָחְכָמה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעת,  ַהּדַ

אֹות  ָ ׂשּ ל ַהּמַ ַעת ָיכֹול ְלָהִרים ּכָ ָהָאָדם ַעל־ְיֵדי ַהּדַ

ֲאָבל  ְוֵעצֹות,  ְחּבּולֹות  ּתַ ַעל־ְיֵדי  ַקל  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

נֹוֵפל  ַוֲאַזי  ַהִחּיּות,  ק  ּלֵ ִנְסּתַ ַעת  ַהּדַ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

נּו ֵנרֹו  ַתב ַרּבֵ ּכָ ִחיַנת ֳחִלי נֹוֵפל ׁשֶ אֹוי, ְוֶזה ּבְ ׂשּ ַהּמַ

ָבֵעי ְלִמְנַסב )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ֲאָמר ַהאי ָמאן ּדְ ּמַ ָיִאיר ּבַ

ם  ְפּגָ ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ׁשֶ ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ִסיָמן כט(  ִסיָמן  א.  ַקּמָ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִמים  ַהּדָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ַעת  ַהּדַ

ִריָקה ּוְטִעיָנה  ט ב. ּפְ ּפָ ן ִמׁשְ ם: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ן ׁשָ נֹוֵפל ַעּיֵ

א, אֹות א.

ֵהם  ין  ִפּלִ ַהּתְ ל  ׁשֶ ַהּמִֹחין  ר  ִעּקַ ה.  ַחּיֶ ּתְ ַהָחְכָמה 

י  ין, ּכִ ִפּלִ ּזֹוִכין ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ִחּיּות ּדִ ּבְ

ה",  ַחּיֶ תּוב "ַהָחְכָמה ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ים ּכְ ַהּמִֹחין ֵהם ַהַחּיִ

ַיח  ּנִ 'ַהּמַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו 

"ה'  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מד(,  )ְמָנחֹות  ים'  ְלַחּיִ זֹוֶכה  ין  ִפּלִ ּתְ

נֹות  ּוָ ּכַ ּבַ ְעָיהּו לח, טז(, ְוַכּמּוָבא  ִיְחיּו" ְוכּו' )ְיׁשַ ֲעֵליֶהם 

מֹות, ֶאְהֶיה ַהַוָיה ֶאְהֶיה  ִחיַנת ג' ׁשֵ ין ֵהם ּבְ ִפּלִ ּתְ ׁשֶ

ם: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ן ׁשָ ֵהם ַהּמִֹחין, ַעּיֵ ים, ׁשֶ עֹוִלים ַחּיִ ׁשֶ

ין ה, אֹות ד. ִפּלִ ים א. ּתְ אֹוַרח ַחּיִ



קעז

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

י  ּכִ ַעת,  ַהּדַ ּקּון  ּתִ ֵהם  ין  ִפּלִ ַהּתְ ה.  ַחּיֶ ּתְ ַהָחְכָמה 

ָלִלי, ַהְינּו  ּקּון ַהּכְ ִחיַנת ּתִ ִחיַנת ֹמִחין ְוֵהם ּבְ ֵהם ּבְ

ִרית.  ּקּון ַהּבְ ַעת הּוא ּתִ ּקּון ַהּדַ י ּתִ ִרית, ּכִ ּקּון ַהּבְ ּתִ

ְיִציַאת ִמְצַרִים,  ְזִכיַרת  ין ֵהם  ִפּלִ ר ַהּתְ ן ִעּקַ ְוַעל־ּכֵ

ּקּון  ִרית, ּתִ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ י ְיִציַאת ִמְצַרִים ֵהם ּבְ ּכִ

ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ָהָיה  ִמְצַרִים  ּבְ י  ּכִ ַעת,  ַהּדַ

ן  ְוַעל־ּכֵ ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְמבָֹאר  ּכַ ַעת,  ַהּדַ ַגם  ּפְ

ָגלּות ִמְצַרִים "ָוֶאֱעבֹור ָעַלִיְך ְוגֹו'  ָהָיה ּבְ ׁשֶ ֶנֱאַמר ּכְ

ים  י ָהיּו ֲעֻרּמִ ּכִ ְוֶעְרָיה" )ְיֶחְזֵקאל טז, ז-ח(,  ְוַאּתְ ֵערֹום 

ָלִלי,  ַהּכְ ּקּון  ּתִ ָאז  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָגִדים  ּבְ ִלי  ּבְ

ָסמּוְך:  ּבְ ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  ָגִדים.  ַהּבְ ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶ

ם  ָ )ּשׁ ָדַמִיְך"  ּבְ ִמְתּבֹוֶסֶסת  ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך  "ָוֶאֱעבֹור 

ֵערֹום  ָהְיָתה  ֶזה  ֵמֲחַמת  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ לּוי  ּתָ ֶזה  י  ּכִ ו(, 

הּוא  ָדַמִיְך, ׁשֶ ָהְיָתה ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ְוֶעְרָיה ֵמֲחַמת ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ָך  ִלְלבּוׁשֶ ִחיַנת ָאדֹום  ּבְ ִנּדּות,  ם  ּדַ ִחיַנת  ּבְ

רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ָרָצה ַהּקָ ׁשֶ ן ּכְ ָגִדים. ְוַעל־ּכֵ ִקְלקּול ַהּבְ

ָדַמִיְך  ּבְ ָלְך  "ָואֹוַמר  ֶנֱאַמר  ּוְלָגֳאָלם  ָנם  ְלַתּקְ הּוא 

ה  ְוַנֲעֶשׂ ר  ֶנֱעּכָ ם  'ּדַ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ם(,  ָ )ּשׁ ְוכּו'  ֲחִיי" 

י  ַחּיֵ הּוא  י  ּכִ ים,  ַחּיִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ט(,  )נדה  ָחָלב' 

ְוכּו'  ְלַלְחְמָך"  ים  ִעּזִ ֲחֵלב  "ְוֵדי  ִחיַנת  ּבְ ינֹוק,  ַהּתִ

ַעל־ ן  ִנְתַלּבֵ ם  ַהּדָ כז(,  כז,  ֵלי  )ִמׁשְ ְלַנֲערֹוֶתיָך"  ים  ְוַחּיִ

מֹו  ּכְ ים,  ַהַחּיִ ֵהם  ְוַהּמִֹחין  ַהּמִֹחין.  ִרים  ּמֵ ׁשֶ ְיֵדי 

ה" ְוכּו': ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  תּוב: "ַהָחְכָמה ְתַחּיֶ ּכָ ׁשֶ

ין א. ִפּלִ ים א. ּתְ ַחּיִ

ל ִמיָלה חֹוְתִכין  ין ׁשֶ ּכִ ה. ַעל־ְיֵדי ַהּסַ ַחּיֶ ַהָחְכָמה ּתְ

נֶֹקֶמת  ֶחֶרב  ְבִחיַנת  ּבִ ָהָעְרָלה  ִלין  ּוְמַבּטְ ִרין  ּבְ ּוְמׁשַ

ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ִרין  ּבְ ּוְמׁשַ ין  ַכּלִ ּמְ ׁשֶ ִרית.  ּבְ ְנַקם 

ָאְכֵלי  ֵכֶלת ּדְ ְבִחיַנת 'ּתְ ִרית קֶֹדׁש ּבִ ַהחֹוִפין ַעל ַהּבְ

ַהּכֹל  ֶאת  אֹוֶכֶלת  ׁשֶ ֵכֶלת  ]ּתְ ְוכּו''  א  ּכֹּלָ ֵצי  ְוׁשָ א  ּכֹּלָ

ה'  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאָבל  ְוכּו'[.  ַהּכֹל  ֶאת  ה  ּוְמַכּלָ

ֵבִקים  ַהּדְ ם  "ְוַאּתֶ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ּנָ ִמּמֶ ִחּיּות  ִלים  ְמַקּבְ

ינֹוק  ַהּתִ י  ּכִ ָבִרים ד, ד(.  )ּדְ ְוכּו'  ים"  ַחּיִ ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ּבַ

ְבִחיַנת  ל ִמיָלה. ּבִ ין ׁשֶ ּכִ ל ִחּיּות ֵמַהּסַ ּמֹול ְמַקּבֵ ַהּנִ

ר ַהִחּיּות הּוא  י ִעּקַ ָדַמִיְך ֲחִיי" ְוכּו' )ְיֶחְזֵקאל טז, ו(, ּכִ "ּבְ

ר  ְוִעּקַ ה".  ַחּיֶ ּתְ "ַהָחְכָמה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהָחְכָמה, 

ִאם  י  ּכִ ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלין  ֵאין  ַהִחּיּות  ִהוא  ׁשֶ ַהָחְכָמה 

ִחיַנת ִמְצַות ִמיָלה.  הּוא ּבְ ִרית ׁשֶ ּקּון ַהּבְ ַעל־ְיֵדי ּתִ

ִחיַנת  ִהוא ּבְ ל ִמיָלה, ׁשֶ ין ׁשֶ ּכִ ַעל־ְיֵדי ַהּסַ ִנְמָצא, ׁשֶ

ֵכֶלת  ִחיַנת ּתְ ִחיַנת ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְוכּו', ּבְ ַמְלכּות, ּבְ

ְבִחיַנת  ִרין ָהָעְרָלה ּבִ ּבְ ין ּוְמׁשַ ְוכּו', ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמַכּלִ

ל ִחּיּות  ּמֹול ְמַקּבֵ א. ְוֶזה ַהּנִ ֵצי ּכֹּלָ א ְוׁשָ ָאְכֵלי ּכֹּלָ ּדְ

ַהָחְכָמה  ְבִחיַנת  ּבִ ֲחִיי,  ָדַמִיְך  ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ ם  ָ ִמּשׁ

ה' ֱאלֵֹקיֶכם  ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ִחיַנת "ְוַאּתֶ ה. ְוֶזה ּבְ ַחּיֶ ּתְ

ָאֵמן  רּוְך ה' ְלעֹוָלם,  ּבָ "ל.  ּנַ ּכַ ַהּיֹום"  ֶכם  ּלְ ּכֻ ים  ַחּיִ

ְוָאֵמן: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. מילה ב, אֹות י.

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ בֹות,  ֲחׁשָ ַהּמַ ה.  ַחּיֶ ּתְ ַהָחְכָמה 

ְוִאי  ה,  ּוִמּדָ עֶֹמר  ְבִחיַנת  ּבִ ּמַֹח  ּבַ ֵהם  ְשָֹערֹות, 

ַאַחת  ַפַעם  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ִלְכנֹס  ר  ֶאְפׁשָ

ִמְצַרִים  ֲהַמת  ִמּזֻ ֳהָרה  ַהּטָ ר  ִעּקַ ְוֶזה  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ

ַגם  א ַעל־ְיֵדי ּפְ ּבָ ִרית ׁשֶ ַגם ַהּבְ ֵהר ִמּפְ הּוא ְלִהּטָ ׁשֶ

ֹוְמִרין  ּשׁ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ֳהָרה  ַהּטָ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ

בּול,  ַלּגְ חּוץ  ֵצא  ּתֵ ְלַבל  ָֹעָרה  ַהּשְ חּוט  ּכְ ַהּמַֹח 

ְיכֹוִלין  ַקל  ּבְ ָצא  ּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיָצא  ָבר  ּכְ ִאם  ַוֲאִפּלּו 

ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ּדְ ָֹעָרה,  ַהּשְ חּוט  ַעל־ְיֵדי  ְלַהֲחִזירֹו 

ָבה  ַמֲחׁשָ ַלֲחׁשֹב  ְלַהְתִחיל  ה  ֵמַעּתָ ֹוְמִרין  ּשׁ ׁשֶ

ָֹעָרה ַלֲחׁשֹב  חּוט ַהּשְ ְתִחיל ּכְ ּיַ ׁשֶ ֶכף ּכְ י ּתֵ ַאֶחֶרת, ּכִ

ָבה  ֲחׁשָ ְהֶיה ִנְדֵחית ַהּמַ ָרה, ּתִ ׁשֵ ָבה ַאֶחֶרת ּכְ ַמֲחׁשָ

ִלְסּפֹר  ד  ִמּיַ ן ַמְתִחיִלין  ְוַעל־ּכֵ יָלא,  ִמּמֵ ָהִראׁשֹוָנה 

ל ָהָאָדם,  ִמים ֵהם ַהִחּיּות ׁשֶ י ַהּיָ ִמים ָלעֶֹמר, ּכִ ַהּיָ

ְיֵמי  ל  ּכָ ֵהם  ׁשֶ ּוִבְזַמן  ָיִמים  ּבְ ִנְכָלל  ִחּיּותֹו  ל  ּכָ י  ּכִ

מֹו  ּכְ ּמַֹח,  ּבַ ׁשֶ ַהָחְכָמה  הּוא  ַהִחּיּות  ר  ְוִעּקַ יו,  ַחּיָ

ָכל יֹום  ן ּבְ ה" ְוכּו', ְוַעל־ּכֵ ַחּיֶ תּוב "ַהָחְכָמה ּתְ ּכָ ׁשֶ

ל ֶזה  הּוא ִחּיּותֹו ְוַכְמבָֹאר ּכָ ֵיׁש ּבֹו ָחְכָמה ְוֵשֶֹכל ׁשֶ

ִלְסּפֹר  ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ ַז"ל  ְדָבָריו  ּבִ

א ַהּיֹום ְצִריִכין ְלסֹוְפרֹו  ּבָ ׁשֶ ֶכף ּכְ ּתֵ ִמים ָלעֶֹמר ׁשֶ ַהּיָ

ַהִחּיּות,  הּוא  ׁשֶ ַהּיֹום  ׁשֶ ֵליַדע  ָלעֶֹמר  ְוִלְמנֹותֹו 

בֹות,  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ּמַֹח  ּבַ ׁשֶ ַהָחְכָמה  הּוא  ׁשֶ

ְבִחיַנת עֶֹמר ְשֹעֹוִרים,  ה, ּבִ ְבִחיַנת עֶֹמר ּוִמּדָ ֵהם ּבִ

ְיכֹוִלין  בֹות  ַמֲחׁשָ ֵני  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ְשָֹערֹות  ֵני  ׁשְ ֵאין  ׁשֶ
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ין  ִפּלִ ּתְ א.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ַאַחת:  ַפַעם  ּבְ ִלְכנֹס 

ו, אֹות לב

הּוא  ת ִמיִנים ׁשֶ ל ֲחֵמׁשֶ ֶחם ׁשֶ ה. ַהּלֶ ַחּיֶ ַהָחְכָמה ּתְ

י  ַעת, ּכִ ִחיַנת ּדַ ר ֲאִכיַלת ָהָאָדם ּוְמזֹונֹו הּוא ּבְ ִעּקַ

ּוְכמֹו  דּוַע,  ּיָ ּכַ ַהּמִֹחין  ִכין  ִנְמׁשָ ָהֲאִכיָלה  ַעל־ְיֵדי 

ֵהם  יִרים ה, א(, ׁשֶ ִ יר־ַהּשׁ תּוב "ִאְכלּו ֵרִעים" ְוכּו' )ׁשִ ּכָ ׁשֶ

ּלֹא ִנְפָרִדים[  ֵני ֵרִעים ׁשֶ ין ]ׁשְ ְרׁשִ ָלא ִמְתּפָ ֵרין ֵרִעין ּדְ ּתְ

ִפי  ִכין ּכְ ְמׁשָ ּנִ ֵהם ַהּמִֹחין ׁשֶ ֵהם ָחְכָמה ּוִביָנה, ׁשֶ ׁשֶ

ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ י  ּכִ ָהָאָדם,  ִחּיּות  הּוא  ׁשֶ ָהֲאִכיָלה 

"ַהָחְכָמה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהּמִֹחין,  ַעת  ַהּדַ הּוא 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ְוַכְמבָֹאר  ה"  ַחּיֶ ּתְ

ָהֲאִכיָלה,  ִפי  ּכְ ַעת  ְוַהּדַ ַהּמַֹח  ׁשֶ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ

ְלַבב  סֹוֵעד  הּוא  ׁשֶ ֶחם  ַהּלֶ הּוא  ָהֲאִכיָלה  ר  ְוִעּקַ

ֲעֵליֶהם  ָבְרִכין  ּמְ ׁשֶ ָגן  ּדָ ִמיֵני  ת  ֲחֵמׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ֱאנֹוׁש 

ְוִחּיּות  זֹון  ַהּמָ ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ זֹון  ַהּמָ ת  ּוִבְרּכַ ַהּמֹוִציא 

ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְוַדַעת  ֹמִחין  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ָהָאָדם, 

ִים ד,  ַאּפַ ְנִפיַלת  ים א.  ַחּיִ ֲהָלכֹות - אֹוַרח  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ַהִחּיּות 

אֹות י.

י,  ַמְעּתִ יק: ׁשָ ְעּתִ ָעֶליָה. ָאַמר ַהּמַ ה ּבְ ַחּיֶ ַהָחְכָמה ּתְ

ַז"ל,  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ִאּמֹו  אֹותֹו  ֲחָקה  ּדָ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ

ָעָליו  ְואֹוְמִרים  אֹותֹו  ִחין  ּבְ ְמׁשַ ָהעֹוָלם  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ

ר  ן ִויַסּפֵ ם־ּכֵ ן יֹאַמר ָנא ָלּה ּגַ ה, ַעל־ּכֵ ֵאּלֶ דֹולֹות ּכָ ּגְ

יב ָלּה: ָמה  ם. ֵהׁשִ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ְדֵרָגתֹו ּבַ ָלּה ַמה ּמַ

ין ֵאיין ֶאֶמֶתיר  ֱאֶמת )"ִאיְך ּבִ ֹאַמר ָלְך ֲאִני ָסר ֵמָרע ּבֶ

ַז"ל,  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֵמָהַרב  י  ַמְעּתִ ׁשָ עֹוד  ֵמָרע"(.  ָסר 

ֲאָלה אֹותֹו ִאּמֹו ָלָמה ֵאינֹו ּדֹוֵחק  ַעם ַאַחת ׁשָ ּפַ ׁשֶ

יב  ְוֵהׁשִ ִיְחֶיה?  ַמה  ּבְ י  ּכִ ְקָצת,  ֶלֱאכֹל  ַעְצמֹו  ֶאת 

ה ֶאת  ַחּיֶ ּתְ ַרק ִעם "ַהָחְכָמה  ו  ַעְכׁשָ ַחי  ֲאִני  ָלּה: 

ֵאּלּו,  ים ּכָ ָעֶליָה". ְוָאַמר ָלּה עֹוד: ֵיׁש ֶאְצִלי ֲאָנׁשִ ּבְ

ֶהם  ּבָ ִלְחיֹות  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ָבִרים  ּדְ ּיֹוְדִעים  ׁשֶ

ְרצֹונֹו לֹוַמר ֲאִפּלּו ִאם  ׁשּוט ּדִ ה )ּפָ ִתּיָ לֹא ֲאִכיָלה ּוׁשְ ּבְ

ִלְחיֹות  ְיכֹוִלים  ְמצּום  ַהּצִ ַתְכִלית  ּבְ ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ּיֹאְכלּו 

ּזַֹהר  ם ּבַ זֹון רּוָחִני, ְוַכּמּוָבא ּגַ ר ִחּיּוָתם הּוא ִמּמָ י ִעּקַ ֶזה, ּכִ ּבָ

י מֹוֲהַר"ן. רלח. דֹוׁש(: ַחּיֵ ַהּקָ

ים  ַהַחּיִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ָלל:  ְוַהּכְ ָעֶליָה.  ּבְ ה  ַחּיֶ ּתְ ַהָחְכָמה 

מֹו  ּכְ ית,  ֲאִמּתִ ָחְכָמה  הּוא  ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַחּיִ הּוא 

ר ַהָחְכָמה  ָעֶליָה". ְוִעּקַ ה ּבְ ַחּיֶ תּוב: "ַהָחְכָמה ּתְ ּכָ ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  יר  ּוְלַהּכִ ֵליַדע  ַע  ּוְלִהְתַיּגֵ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָלֶזה,  ֵקרּובֹו  ִפי  ּכְ ֶאָחד  ְוָכל  ים.  ַהַחּיִ ַחי  הּוא  ׁשֶ

ִעים  'ְרׁשָ ן:  ְוַעל־ּכֵ ְלֶהֶפְך.  ּוְלֶהֶפְך  ים,  ַחּיִ יו  ַחּיָ ן  ּכֵ

יִקים  ָרכֹות יח(, ּוְלֶהֶפְך, ַצּדִ יֶהם ְקרּוִיים ֵמִתים' )ּבְ ַחּיֵ ּבְ

ֵהם  ִמיד  ּתָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ים,  ַחּיִ ְקרּוִיים  ִמיָתָתם  ּבְ

ם  "ְוַאּתֶ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַחּיִ ּבְ ֵבִקים  ּדְ

ָבִרים ד,  ֶכם ַהּיֹום" )ּדְ ּלְ ים ּכֻ ה' ֱאלֵֹקיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ַהּדְ

רֹאׁש־ ה ּבְ ִלים ַהְרּבֵ ּלְ ים ָאנּו ִמְתּפַ ד(. ְוַעל ֵאּלּו ַהַחּיִ

'ּוְכֹתב  ים'  ְלַחּיִ 'ָזְכֵרנּו  ּפּוִרים  ְויֹום־ַהּכִ ָנה  ָ ַהּשׁ

ים  ַחּיִ ׁשּום  ְוֵאין  ֶהֶבל  ַהּכֹל  ִמזה  י חּוץ  ּכִ ים'.  ְלַחּיִ

ְוכּו'  ְחֶיה"  ּתִ "ְלַמַען  ֶנֱאַמר:  ֵאּלּו  ים  ַחּיִ ְוַעל  ָלל.  ּכְ

ָבִרים יא, כא(,  ָבִרים ל, יט(, "ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם" ְוכּו' )ּדְ )ּדְ

ָכה  ּזָ ים ׁשֶ ָבִרים ח, א(. ֲאָבל ַחּיִ ְחיּון" ְוכּו' )ּדְ "ְלַמַען ּתִ

ֵרי  הּוא ַז"ל, ֲעַדִין לֹא ַטֲעָמן ׁשּום ָאָדם ֵמעֹוָלם. ַאׁשְ

ִעימּות  ִמְנּ ִהְתנֹוְצצּות  ְמַעט  יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִמי 

ים טֹוִבים  ים ֲארּוִכים ַחּיִ ָהָיה ַחי ַחּיִ ּלֹו, ׁשֶ ים ׁשֶ ַהַחּיִ

עְטֶליְרס  ְבָעה ֶבּ ִ ל ַהּשׁ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּמּוָבן ֵמַהּמַ ֱאֶמת, ּכַ ּבֶ

ׁש  ּקֵ ּבִ ֵאּלּו  ים  ַחּיִ ַעל  ר  ֲאׁשֶ יג(,  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ )ִסּפּוֵרי 

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ַהְרּבֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ

י מֹוֲהַר"ן.  ים טז, יא(: ַחּיֵ ִהּלִ ים" ְוכּו' )ּתְ "ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ

ָמה. ַהְקּדָ
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ת  ן ֵא֖ י יּוַכל֙ ְלַתֵּק֔ י ִמ֤ ים ִּכ֣ ֱאֹלִה֑ ֲעֵׂש֣ה ָהֽ ה ֶאת־ַמֽ }יג{ ְרֵא֖

ר ִעְּוֽתֹו: ֲאֶׁש֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָעְלָמא,  ן ּבְ ִריׁשָ ֲעַבד ָית ַסְמָיא ְוָית ְגִביָנא ְוָית ֲחִגיָרא ְלִמְהֵויהֹון ּפְ ָיי ּוְגבּוְרֵתיּה ּדַ ל ָית עּוָבָדא ּדַ ּכַ ֲהִוי ִמְסּתַ

ֵתיּה: ַעְוּ הֹון, ֱאָלֵהין ָמֵרי ָעְלָמא ּדְ ָנא ָית ַחד ִמּנְ יִכיל ְלַתּקָ יָמא ִדּ ֲארּום ַמן הּוא ַחּכִ

"י - - ַרׁשִ

ִעים, ְרֵאה  יִקים, ְוֵגיִהּנֹם ָלְרׁשָ ּדִ ן ֵעֶדן ַלּצַ ל ָאָדם, ּגַ ה ׁשֶ ֻעּלָ ן, ַהּכֹל ְלִפי ַהּפְ ה ָהֱאלִֹהים. ֵהיַאְך הּוא ְמֻתּקָ ְרֵאה ֶאת ַמֲעׂשֵ

יו: ַחּיָ תֹו ּבְ ר ִעּוְ ָבר ֲאׁשֶ ן ְלַאַחר ִמיָתה: ֵאת. ַהּדָ י ִמי יּוַכל ְלַתּקֵ ק: ּכִ ֵאיֶזה ִתְדּבָ ְלָך ּבְ

}יד{ ְּב֤יֹום טֹוָבה֙ ֱהֵי֣ה ְב֔טֹוב ּוְב֥יֹום ָרָע֖ה ְרֵא֑ה ַּג֣ם ֶאת־

א ִיְמָצ֧א  ֹ֨ ת ֶׁשּל ים ַעל־ִּדְבַר֗ ֱאֹלִה֔ ֶז֤ה ְלֻעַּמת־ֶזה֙ ָעָׂש֣ה ָהֽ
יו ְמֽאּוָמה: ֲחָר֖ ם ַאֽ ָאָד֛ ָהֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א ֲחִזי  יׁשָ ָלא ֵייֵתי ֲעָלְך יֹוָמא ּבִ ִגין ּדְ ֵטיבּוָתא ְותֹוֵטיב ְלָכל ָעְלָמא, ּבְ ֵהי ַאף ַאְנּתְ ּבְ יֹוָמא ְדיֹוֵטיב ָלְך ְיָי, ּתְ ּבְ

ְתרֹוִהי  ח ֲאָנׁש ּבָ ּכַ ָלא ִיׁשְ ְגַלל ּדְ ָרא ִמן ּבִ י ּדָ ִגין ְלאֹוָכָחא ֲאָנׁשֵ ין ֲעַבד ְיָי ּבְ ל ֳקֵביל ּדֵ ין ּכָ ל, ְוַאף ָית ּדֵ ּכַ ְוִאְסּתַ

יׁש ְלָעְלָמא ַההּוא: ַעם ּבִ ִמּדָ

"י - - ַרׁשִ

בֹוא ָהָרָעה  ּתָ ׁשֶ י ַהּטֹוָבה: ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה. ּכְ עֹוׂשֵ ָיְדָך ַלֲעׂשֹות טֹוָבה, ֱהֵיה ּבְ ׁש ּבְ ּיֵ יֹום ׁשֶ יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב. ּבְ ּבְ

ִמן  ְהֶיה  ּתִ ְולֹא  סו, כד(.  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוגֹו'"  ים  ָהֲאָנׁשִ ִפְגֵרי  ּבְ ְוָראּו  "ְוָיְצאּו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָהרֹוִאים,  ִמן  ְהֶיה  ּתִ ה  ַאּתָ ִעים,  ָהְרׁשָ ַעל 

ָתּה:  ֻעּלָ ַכר ּפְ ת ָהָרָעה ּוׂשְ ָתּה, ְלֻעּמַ ֻעּלָ ַכר ּפְ ת ֶזה. ַהּטֹוָבה ּוׂשְ ם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ ם(: ּגַ ר" )ׁשָ ׂשָ ְרִאים, "ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ּבָ ַהּנִ

רּוְך־הּוא: דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ּלֹא ִיְמָצא ָהָאָדם ַאֲחָריו ְמאּוָמה. ְלַהְרֵהר ַאֲחָריו ׁשֶ ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה  טֹוב ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה. ְוִהּנֵ יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ּבְ ּבְ

תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ ֵני ִמיֵני ָיִמים, ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע. ּכְ ֵיׁש ׁשְ

טֹוב ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה". ַהְינּו  יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ּבְ "ּבְ

אי  ַוּדַ ם ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ּבְ ל ׁשָ ּכֵ ִריְך ָלָאָדם ְלִהְסּתַ ּצָ ׁשֶ

ִמים ִנְקָרִאים  ם ְיֵמי טֹוב, ַהְינּו ּתֹוָרה. ְוַהּיָ ִיְמָצא ׁשָ

ים לט,  ִהּלִ ָיַמי" ְוכּו' )ּתְ ת  תּוב: "ּוִמּדַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ִמּדֹות, 

ֵהם  ּה  ּלָ ּכֻ אֹוַרְיָתא  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ֵהם  ּדֹות  ְוַהּמִ ה(. 

ַהּתֹוָרה  י  ּכִ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ִמּדֹוָתיו 

ָרא  ּדֹות. ּוָבּה ּבָ ָאר ַהּמִ ֶרת ֵמַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּוׁשְ ְמַדּבֶ

תּוב: "ָוֶאְהֶיה  ּכָ מֹו ׁשֶ רּוְך־הּוא ָעְלִמין, ּכְ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

ן'  א ָאּמָ ְקֵרי ָאמֹון ֶאּלָ ֵלי ח, ל(. 'ַאל ּתִ ֶאְצלֹו ָאמֹון" )ִמׁשְ

ִמיִני לה(. ְואֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה  ׁשְ ה א, זַֹהר  ָרׁשָ ּפָ ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ַמה  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ְוָדָבר,  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ֶאת  ין  ַהְמַחּיִ ֵהם 

ם ֵהם אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה  ה, ׁשָ ְדֵרָגה ִהיא ְלַמּטָ ַהּמַ ֶ ּשׁ

ַמְדֵרָגה יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה,  ָהיּו ּבְ ֶ ה ּשׁ ִצְמצּום יֹוֵתר ִמּמַ ּבְ

ַמְדֵרָגה  ּבְ ְלַמְעָלה  מֹו  ּכְ ְך  ל־ּכָ ּכָ ְמִאיִרים  ְוֵאיָנם 

יֹוֵתר  ְוִחּיּוָתּה  אֹור  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶעְליֹוָנה, 

ַהְינּו  ִלּפֹות,  ַהּקְ ְמדֹור  ּבִ ֲאִפּלּו  ִנְמָצא  ֵמָהָראּוי. 



קפ

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ַעּכּו"ם,  ּוְלׁשֹונֹות  ָרעֹות  ִמּדֹות  ֵהם  ׁשֶ ַרע,  יֵמי  ּבִ

ְיכֹוִלין ִלְמצֹא אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ֲאָבל ֵמֲחַמת  ם  ׁשָ

ִנְתָרִאים  ֵאיָנם  ְמצּום,  ַהּצִ ְוֹגֶדל  ים  בּוׁשִ ַהּלְ ִרּבּוי 

ַרע  ְיֵמי  ַעל־ְיֵדי  טֹוב,  ְיֵמי  ַהְינּו  ַהּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות 

ֶאת  ּכֹוֶפה  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ֲעֵליֶהם.  ֹוֶרה  ַהּשׁ ְך  ְוַהֹחשֶׁ

ּדֹות ָרעֹות, ֲאַזי  ִיְצרֹו ָהָרע, ַהְינּו ַהְיֵמי ַרע, ַהְינּו ַהּמִ

ֶהם, ֲאַזי  ּבָ ל ְלַגְמֵרי ֶנֶגד ְיֵמי ַהּטֹוב ׁשֶ ְלּבֵ ָהָרע ִנְתּבַ

י  ּכִ יֹוֵתר.  ּבְ ּוְמִאיִרים  ְוִנְתָרִאים  ּבֹוְלטֹות  אֹוִתּיֹות 

לּו אֹור  י לֹא ִקּבְ ְך, ּכִ ל־ּכָ ה לֹא ָהיּו ְמִאיִרין ּכָ ִחּלָ ִמּתְ

ֵדי  לּו ַהְיֵמי ָרע יֹוֵתר ִמּכְ ּלֹא ְיַקּבְ ֵדי ׁשֶ ִמְלַמְעָלה, ּכְ

אֹוִתּיֹות  ָאִרין  ְוִנׁשְ ָהָרע,  ל  ּטֵ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ ִחּיּונֹו. 

ַמְעָלה.  ִמּלְ ַרב  אֹור  ִלין  ְמַקּבְ ֲאַזי  ְלַבד,  ַהּתֹוָרה 

ֶאת  ּכֹוֶפה  ׁשֶ ַהְינּו  ִיְצרֹו,  ֶאת  ּכֹוֶפה  ׁשֶ ֶזה  ִנְמָצא, 

רֹוֶאה  ר ִעם ָהַעּכּו"ם אֹו ׁשֶ הּוא ְמַדּבֵ ׁשֶ ְיֵמי ַרע, ּכְ

ֹוֵכן ַעל ַהּטֹוב ַהְינּו  ּשׁ ֶכף ָהָרע ׁשֶ ִמּדֹוֵתיֶהם, ֲאַזי ּתֵ

ל ְונֹוֵפל, ְואֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה  ּטֵ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ִנְתּבַ

ָבר:  ַהּדָ אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  יֹוֵדַע  ֲאַזי הּוא  ּבֹוְלִטין, 

א. ִסיָמן לג, אֹות ג. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ה ַהּתֹוָרה  ֱאלִֹקים. ְוִהּנֵ ה ָהֽ ת ֶזה ָעׂשָ ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ

ָהעֹוְבֵדי  ֻחּקֹות  ּבְ ֵליֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתנּו  ִהְזִהיָרה 

ָהִרחּוק  ַתְכִלית  ּבְ ֵמֶהם  ּוְלִהְתַרֵחק  ּכֹוָכִבים 

ָעה  ּדֵ יֹוֶרה  ּבְ )ְוַכְמבָֹאר  ְוכּו'.  ָלֶהם  ּמֹות  ְלִהְתּדַ ּלֹא  ְוׁשֶ

י  ַאף־ַעל־ּפִ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ם(  ׁשָ ן  ַעּיֵ ּכֹוָכִבים,  ָהעֹוְבֵדי  ת  ֻחּקַ ּבְ

ַרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ִלְמצֹא  ְיכֹוִלין  ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ

ה  י ִאיהּו ְמַחּיֶ ְלׁשֹונֹות ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ּכִ ֲאִפּלּו ּבִ

י  ּכִ ם,  ְלׁשָ ִלְכנֹס  ָאסּור  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת 

ֵהם  ׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ם  ׁשָ ֵפס  ְלִהּתָ יּוַכל 

ַתְכִלית  ּבְ ם  ׁשָ ם  ִמְתַעּלֵ ְוַהּטֹוב  ַהּטֹוב,  ַעל  ים  ַרּבִ

לֹום,  יֵניֶהם ַחס ְוׁשָ ֵפס ּבֵ ן יּוַכל ִלּתָ ַהֶהְעֵלם, ַעל־ּכֵ

ּלֹא ָלֶלֶכת  ר ַאְזָהָרה ִהְזִהיָרה אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְוִעּקַ

ֻחּקֵֹתיֶהם לֹא  תּוב, "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְיָקא, ּכְ ֻחּקֹוֵתיֶהם ּדַ ּבְ

ה  ָעׂשָ ֶזה  ת  ְלֻעּמַ ֶזה  "ֶאת  י  ּכִ ג(.  יח,  ְקָרא  )ַוּיִ ֵתֵלכּו" 

ֵני ִמיֵני ַאֲהבֹות,  ה ֵיׁש ׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֱאלִֹקים". ּוְכמֹו ׁשֶ ָהֽ

ִחיַנת ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע,  ם ֵיׁש ּבְ ָיִמים, ְוׁשָ ּבְ ַאֲהָבה ׁשֶ

ּדֹות,  ּוֵמַהּמִ ֵמַהּמַֹח  ְלַמְעָלה  ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ ַאֲהָבה  ְוֵיׁש 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  י  ּכִ טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ם  ְוׁשָ

ְלָיא  ְלִאְתּגַ ֲעִתיָדא  ּדַ ְסִתיָמָאה  יָקא  ַעּתִ ּדְ אֹוָרְיָתא 

ֲעִתיָדה  ׁשֶ ְסתּוָמה  יָקה  ַעּתִ ]ּתֹוָרה  ָלבֹא  ֶלָעִתיד 

טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָלבֹא[,  ֶלָעִתיד  ּלֹות  ְלִהְתּגַ

ֶכל,  ֵ ֵמַהׂשּ ְלַמְעָלה  ּדֹות  ֵמַהּמִ ְלַמְעָלה  הּוא  ם  ְוׁשָ

ָהַאֲהָבה  ְכֵלנּו אֹור  ׂשִ ּבְ יג  ִ ְלַהׂשּ ָלנּו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ

ת ֶזה  מֹו־ֵכן ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ "ל, ּכְ ּנַ ּכַ ַעת  ּדַ ּבַ ַהּזֹאת ׁשֶ

ִחיַנת ְקִלּפֹות  ִחינֹות, ֵיׁש ּבְ ֵני ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא ֵיׁש ׁשְ ּסִ ּבַ

ִחיַנת ְיֵמי  ְבִחיַנת ָיִמים, ּבְ ֵהם ּבִ ְוִסְטָרא ָאֳחָרא, ׁשֶ

ִניצֹוצֹות  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ם  ְוׁשָ טֹוב,  ְיֵמי  ֶנֶגד  ּכְ ְוֵהם  ַרע 

ִחיַנת  דּוַע, ְוֵיׁש עֹוד ּבְ ּיָ ְפלּו ּכַ ּנָ ּדֹות ׁשֶ ִמים ְוַהּמִ ֵמַהּיָ

ם ׁשּום טֹוב,  ּלֹו ַרע ְוֵאין ׁשָ הּוא ּכֻ ִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ

ִסילּות ְוַרע  ֵהם ּכְ ָלל, ַהְינּו ׁשֶ ַעת ּכְ ם ׁשּום ּדַ ְוֵאין ׁשָ

ֶכל ְוׁשּום ִנּצֹוץ  ם ׁשּום טֹוב ְוׁשּום ׂשֵ מּור ְוֵאין ׁשָ ּגָ

ִלי ׁשּום  יֶהם ֵהם ּבְ ל ַמֲעׂשֵ ן ּכָ ה. ְוַעל־ּכֵ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ׁשֶ

ה  ִלּפָ ְבִחיַנת ַהּקְ י ּבִ ל ָטעּות, ּכִ ֶכל ְוַטַעם ֲאִפּלּו ׁשֶ ׂשֵ

ה  ּמָ ּכַ ם  ׁשָ ִלְמצֹא  ְיכֹוִלין  ּדֹות  ְוַהּמִ ִמים  ַהּיָ ל  ׁשֶ

ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ֵיׁש  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִניצֹוצֹות 

ֵהם  י  ּכִ ָטעּות,  ּבְ הּוא  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ְוִעְנָין  ַטַעם 

ָהַרע.  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ים  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ ִכים  ְמַהּפְ

ַטַעם  ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ֵיׁש  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ

ה  ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ ְבִחיַנת ַהּקְ ֶקר, ֲאָבל ּבִ ל ָטעּות ְוׁשֶ ׁשֶ

י ֵאין  ם ׁשּום ַטַעם, ּכִ ם ֵאין ׁשּום ִניצֹוץ ְוֵאין ׁשָ ׁשָ

ְטָרא  ֶכל ְוׁשּום ִניצֹוץ, ְוהּוא ׁשֶֹרׁש ַהּסִ ם ׁשּום ׂשֵ ׁשָ

ִלין  ְמַקּבְ ְטָרא ָאֳחָרא  ַהּסִ ל  ּכָ י  ּכִ ה,  ִלּפָ ְוַהּקְ ָאֳחָרא 

ִהוא  ה  ֻחּקָ י  ּכִ ים,  ָהַעּמִ ת  ֻחּקַ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ם.  ָ ִמּשׁ

ה ֻחּקֹות ַהּתֹוָרה  ָ ֵאין ּבֹו ׁשּום ַטַעם. ּוִבְקֻדּשׁ ָבר ׁשֶ ּדָ

ְוהּוא  ֶכל  ֵ ֵמַהׂשּ ְלַמְעָלה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  ָ דֹוּשׁ ַהּקְ

גֹון  ּכְ ֶלָעִתיד,  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ ַאֲהָבה  ְבִחיַנת  ּבִ

ת ַהּתֹוָרה"  ּה, "ֻחּקַ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ה, ׁשֶ ָרה ֲאֻדּמָ ִמְצַות ּפָ

ַעד  ַהּסֹוד  ֶזה  ה  ּלֶ ִיְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ב(.  יט,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ְוכּו' 

)קֶֹהֶלת  ָאַמר  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  לֹֹמה  ׁשְ ַוֲאִפּלּו  ֶלָעִתיד, 

ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה" ַעל ִמְצָוה  י ֶאְחּכָ ז, כג(: "ָאַמְרּתִ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ים  ָהַעּמִ ת  ֻחּקַ ה  ִלּפָ ּקְ ּבַ מֹו־ֵכן  ּכְ זֹו, 

ִמים  ֵמַהּיָ ה  ְלַמּטָ הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ה  ִלּפָ ַהּקְ
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ן  ְוַעל־ּכֵ ָלל.  ּכְ ַטַעם  ׁשּום  ם  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ

ֻחּקֹוֵתיֶהם ֵהם  ָאנּו רֹוִאין ׁשֶ ה. ּוְכמֹו ׁשֶ ִנְקָרִאים ֻחּקָ

ִחיַנת  ִחיָנה זֹו, ְוֶזהּו ּבְ י ֵהם ּבְ ָלל, ּכִ ִלי ׁשּום ַטַעם ּכְ ּבְ

טּות ִנְגֶלה ּוְמֻפְרָסם  ֵהם ׁשְ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ

י־ֵכן ֵהם  ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ַטַעם ַעל ֶזה. ְוַאף־ַעל־ּפִ

"ל,  ה ַהּנַ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ ִחיַנת ַהּקְ י ֶזה ּבְ ּה, ּכִ ֲאדּוִקים ּבָ

ִניצֹוץ  ְוׁשּום  ֶכל  ׂשֵ ם ׁשּום  ְוֵאין ׁשָ ּלֹו ַרע  ּכֻ הּוא  ׁשֶ

ים ג. ּפּוִרים ד, אֹות א. "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ְרׁשּו ֲחָכֵמינּו  ֱאלִֹקים. ּדָ ה ָהֽ ת ֶזה ָעׂשָ ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ

ה"  ֹמשֶׁ סּוק: "לֹא ָקם ְוכּו' ּכְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ּפָ

ֻאּמֹות  ּבָ ָרֵאל לֹא ָקם, ֲאָבל  ִיׂשְ 'ּבְ ָבִרים לד, י(,  ְוכּו' )ּדְ

מֹות  ׁשְ ּוַבּזַֹהר  ָרָכה,  ַהּבְ ְוזֹאת  ת  ָרׁשַ ּפָ )ִסְפִרי  ְלָעם'  ּבִ ּוָמנּו  ָקם, 

ַעת, ְוָלֶזה ִנְקָרא ּדֹורֹו  ה הּוא ּדַ י ֹמשֶׁ ָלק קצג(. ּכִ כא, ּבָ

ְטלּו מֹוָאב ֵעָצה  ּנָ ׁשֶ ה פט( ּוְלָכְך ּכְ ְקָרא ַרּבָ ָעה' )ַוּיִ 'ּדֹור ּדֵ

ה  י ַהּפֶ ה, ּכִ ּפֶ א ּבַ ְדָין, ָאְמרּו ָלֶהם: ֵאין ּכֹחֹו ֶאּלָ ִמּמִ

ַעת. ָאַמר מֹוָאב, ַאף ָאנּו ָנבֹוא  ּלּות ַהּדַ הּוא ִהְתּגַ

ַעת  ן ּדַ ם־ּכֵ י הּוא ּגַ ה. ּכִ ּפֶ ּבַ ּכֹחֹו  ָאָדם ׁשֶ ֲעֵליֶהם ּבְ

ה  ת ֶזה ָעׂשָ תּוב: "ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ה,  ְקִלּפָ ּדִ

א. ִסיָמן אֹות מג. ֱאלִֹקים": ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ָהֽ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ע  ּדַ ֱאלִֹקים.  ָהֽ ה  ָעׂשָ ֶזה  ת  ְלֻעּמַ ֶזה  ֶאת 

ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ּכְ ָלֶהם,  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּוִמי  ּתֹוָרה,  ַחְדֵרי 

ְוִנְכָנס  ַהֲחָדִרים,  ּבְ ִנְכָנס  הּוא  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁש  ְלַחּדֵ

ָכל ֶחֶדר ָוֶחֶדר  י ּבְ ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ּוֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר, ּכִ

ְוֵכן  ֲאֵחִרים,  ַלֲחָדִרים  ָתִחים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש 

ִנְכָנס  ְוהּוא  ֲאֵחִרים,  ַלֲחָדִרים  ַהֲחָדִרים  ֵמאֹוָתן 

ּוְסֻגּלֹות  אֹוָצרֹות  ם  ָ ִמּשׁ ט  ּוְמַלּקֵ ם,  ֻכּלָ ּבְ ל  ּוְמַטּיֵ

ע,  ּדַ ֵרי ֶחְלקֹו. ֲאָבל  ְיָקרֹות ַוֲחמּודֹות ְמֹאד – ַאׁשְ

לֹא  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ּבְ ִיְטֶעה  ְלַבל  ְמֹאד,  ֵהר  ִלּזָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ

ין  ִחּדּוׁשִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  י  ּכִ ָלֶזה,  זֹוִכין  ְמֵהָרה  ּבִ

י  ּכִ מּורֹות,  ַהּתְ ֵמֵהיְכֵלי  ַרק  ם,  ָ ִמּשׁ ִאים  ּבָ ֵאיָנם  ׁשֶ

ְדֶמה  ּנִ ֱאלִֹקים". ְוַאף ׁשֶ ה ָהֽ ת ֶזה ָעׂשָ "ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ

ם ֵיׁש  ם ׁשָ י־ֵכן, ּגַ דֹוָלה, ַאף־ַעל־ּפִ ָגה ּגְ ָלָאָדם ְלַהּשָׂ

א.  גֹות: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ְדִמין ְלַהּשָׂ ּנִ ים ָנִאים ׁשֶ ִחּדּוׁשִ

ִסיָמן רמה.

ֹאֵב֣ד  ַצִּדיק֙  ֵיׁ֤ש  ֶהְבִל֑י  ִּביֵמ֣י  יִתי  ָרִא֖ ל  ֶאת־ַהֹּכ֥ }טו{ 

ָעֽתֹו: יְך ְּבָרֽ ֲאִר֖ ע ַמֽ ְּבִצְד֔קֹו ְוֵיׁ֣ש ָרָׁש֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִריאּו  ִאְתּבְ א ּדְ ַלּיָ ָעְלָמא ַעל ֵעיַסק ַמּזָ ְזִרין ָטב ּוִביׁש ְלִמְהֵוי ּבְ ִמן ֳקָדם ְיָי ִמְתּגַ יֹוֵמי ַהְבלּוִתי, ּדְ ָית ּכָֹלא ֲחֵזיִתי ּבְ

ָאֵתי,  ְטָרא ֵליּה ְלָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ָהֵדין, ּוְזכּוֵתיּה ִמּנַ ַצְדקּוֵתיּה ּבְ אי ָאֵביד ּבְ ַבר ַזּכַ ִאית ּגְ א, ּדְ ֵני ֱאָנׁשָ הֹון ּבְ ּבְ

יּה  ָרָעא ִמּנֵ ָאֵתי ְלִאְתּפְ א ְנִטיִרין ֵליּה ְלָעְלָמא ּדְ ּיָ יׁשַ ן עּוָבדֹוִהי ּבִ ּבַ חֹובֹוִהי, ְוחּוׁשְ ַבר ְדמֹוֵריְך יֹוִמין ּבְ ְוִאית ּגְ

א: יָנא ַרּבָ יֹום ּדִ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ָעְלָתה ִניָמא  ְנָחס ַהּכֵֹהן, ׁשֶ ן ּפִ יֹוֵסף ּבֶ ה ּבְ ִצְדקֹו. ַמֲעׂשֵ הּוא אֹוֵבד, עֹוֶדּנּו עֹוֵמד ּבְ י ׁשֶ ִצְדקֹו. ַאף־ַעל־ּפִ יק ֹאֵבד ּבְ ֵיׁש ַצּדִ

נֹו, ָאַמר  ה. ָקָרא ְלחּוְנָיא ּבְ ָעָרה הֹוִדיֵעִני. ְוֵכן ָעׂשָ יַע ְלחּוט ַהּשְׂ ה ַמּגִ ַאּתָ ׁשֶ ַרְגלֹו, ָקְראּו ָלרֹוֵפא ַלְחּתְֹך ַרְגלֹו, ָאַמר לֹו, ּכְ ּבְ

ֵמא ְלֵאֶבר ִמן ָהַחי ֵמָאִביו: ֵאין ּכֵֹהן ִמּטָ ֶ י, ּשׁ ל ּבִ ב ְלַטּפֵ ה ַחּיָ אן ָוֵאיָלְך ֵאין ַאּתָ י, ִמּכָ ל ּבִ ב ְלַטּפֵ אן ָהִייָת ַחּיָ ִני ַעד ּכָ לֹו, ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

נּו  ַעם ַאַחת ָאַמר ִלי ַרּבֵ ִצְדקֹו. ּפַ יק אֹוֵבד ּבְ ֵיׁש ַצּדִ

מֹו.  ׁשְ ְויֹוֵדַע  ָחָדׁש  ַמְלָאְך  לֹו  ִנְרָאה  ַהּיֹום  ׁשֶ ַז"ל 

ָיָדם,  ּבְ ׁשֹוָפרֹות  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ים  ְמֻמּנִ יו  ְחּתָ ּתַ ְוֵיׁש 

ְוַאַחר־ רּוָעה,  ּתְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ִקיָעה,  ּתְ ּתֹוְקִעין  ְוֵהם 

ם חֹוְפִרים  ּלָ ִקיָעה. ְוֵהם ּכֻ ְך חֹוְזִרים ְותֹוְקִעים ּתְ ּכָ

ֲאבּוִדים  ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  י  ּכִ ֲאֵבדֹות.  ַאַחר  ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ
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ּתֹאֵבד"  ִעים  ְרׁשָ ֲאַות  "ּתַ ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ה.  ַהְרּבֵ

רּו ְויֹאֵבדּו"  בֹות תר"ת. "ַיְחּפְ י ּתֵ ים קיב, י( ָראׁשֵ ִהּלִ )ּתְ

ׂש ַאַחר  ַחּפֵ ּמְ ַעְצמֹו ׁשֶ יק ּבְ ּדִ ם, יח(. ְוִלְפָעִמים ַהּצַ ָ )ּשׁ

ִחיַנת:  ַעְצמֹו ֹאֵבד ִלְפָעִמים. ְוֶזה ּבְ ֲאֵבדֹות הּוא ּבְ

ה  עֹוׂשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ַוֲאַזי  ִצְדקֹו".  ּבְ אֹוֵבד  יק  ַצּדִ "ֵיׁש 

ִאין ֲאֵבדֹות.  ַעל ָידֹו ּבָ ׁשּוָבה ַעל אֹותֹו ַהֵחְטא ׁשֶ ּתְ

ׁש ַרק ֵאיֶזה  יק אֹותֹו ַהֵחְטא ַמּמָ ּדִ אי ֵאין ְלַהּצַ ּוְבַוּדַ

ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ק ֵמאֹותֹו ַהֵחְטא, ַוֲאַזי ּכְ ק ִמן ַהּדַ ָגם ּדַ ּפְ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ק  ַהּדַ ָגם  ַהּפְ אֹותֹו  ַעל  ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ

ְך חֹוֵזר ּומֹוֵצא ֲאֵבדֹות  ֵמאֹותֹו ַהֵחְטא, ֲאַזי ַאַחר־ּכָ

דֹול.  ּגָ ְוַרַעׁש  ְמָחה  ׂשִ ה  ַנֲעׂשָ ּמֹוֵצא  ּוְכׁשֶ נֹוָראֹות. 

ל. ּוְכִפי  ה ְמֹאד ְמֹאד ִלְהיֹות ְמַקּבֵ ׁשֶ ּקָ ְוָאַמר ָאז ׁשֶ

ִעְנַין ָהֲאֵבדֹות  יק ּופֹוֵגם ּבְ ל ַמּזִ ַקּבֵ ּמְ ְרֶאה הּוא ׁשֶ ַהּנִ

ָבָריו,  ְך ִנְרֶאה ִלי ִמּדְ ִאין ֲאֵבדֹות, ּכָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּבָ ׁשֶ

ן  ְוַעּיֵ ְונֹוָרִאים ְמֹאד.  ְוִנְפָלִאים  ָבִרים ְסתּוִמים  ְוַהּדְ

ֱאלּול  ַנת  ּוָ ַהּכַ ֵמִעְנַין  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ּבְ ה  ִמּזֶ

רֹות  ַהּפֵ ּוֵמִעְנַין  פז(,  )ִסיָמן  ִרית  ַהּבְ ִלְפַגם  ל  ֻסּגָ ּמְ ׁשֶ

"ל.  י ַהּכֹל ֶאָחד ִעם ַהּנַ לּו )ִסיָמן פח(, ּכִ ְ ּשׁ ּלֹא ִנְתּבַ ׁשֶ

נּו יֹוֵדַע  דֹוׁש ְוֵאין ִאּתָ יו ַהּקָ ֵפרּוׁש ִמּפִ י ּבְ ַמְעּתִ ְך ׁשָ ּכָ

יחֹות ָהַר"ן, קפ. ַעד ָמה: ׂשִ

ָמה  "ַעל  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ִצְדקֹו.  ּבְ אֹוֵבד  יק  ַצּדִ ֵיׁש 

ֶאת  ָאְבָדה  ׁשֶ ַהְינּו  יא(  ט,  )ִיְרְמָיהּו  ְוגֹו'"  ָאֶרץ  ָאְבָדה 

ֶאֶרץ־ ם ּבְ ּשָׂ י ׁשֶ י ַאף־ַעל־ּפִ ה. ּכִ ּנָ לּו ִמּמֶ ּגָ ֶביָה ׁשֶ יֹוׁשְ

י־ "ל, ַאף־ַעל־ּפִ ּנַ ל ָהֲאֵבדֹות ּכַ ָרֵאל מֹוְצִאים ּכָ ִיׂשְ

אֹוֶבֶדת  ִהיא  ם  ּגַ י  ּכִ ֲאֵבדֹות,  ָלּה  ֵיׁש  ִהיא  ם  ּגַ ֵכן 

ִצְדקֹו". ְוֶזה  יק ֹאֵבד ּבְ ְבִחיַנת: "ֵיׁש ַצּדִ ִלְפָעִמים ּבִ

ְיֵתרֹות  ֲאֵבדֹות  ָלּה  ֵצא  ִיּמָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ּבְ

א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָגלּו  לֹא  פז(:  ָסִחים  )ּפְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ְוֶיׁש  "ל.  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ִרים  ּגֵ ֲעֵליֶהם  פּו  ְתַוּסְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ְפִנים.  ּבִ בָֹאר  ּמְ ּכַ ְוכּו'  ִנְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ ֶזה  ִעְנַין  ּבְ

ֲאוֹות ְוכּו',  ִאים ַעל־ְיֵדי ּתַ ה ֲאֵבדֹות ַהּבָ ּמָ י ֵיׁש ּכַ ּכִ

קֹוֵדם  ִרי  ּפְ אֹוֵכל  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ֶזה  י  ּכִ ַהְינּו 

ֵאֶצל  ַגם  ִלְפָעִמים  ִצינּו  ּמָ זֹו  ּוְבִחיָנה  ּוָלּה.  ּשׁ ּבִ ְזַמן 

ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ַעל  דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ָאְכָלה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ְלָדִוד  ַבע  ׁשֶ ת  ּבַ ָהְיָתה  'ְראּוָיה 

ּה' )ַסְנֶהְדִרין קז(. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּגָ ּפַ

ְוכּו'  ה  ַמֲעׂשֵ ְלאֹוָתּה  ָראּוי  ִוד  ּדָ ָהָיה  'לֹא  ן  ַגם־ּכֵ

ד(  ָזרה  )ֲעבֹוָדה  ִחיד'  ַלּיָ ׁשּוָבה  ּתְ ְלהֹורֹות  ְכֵדי  א  ֶאּלָ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲאֵבָדה,  ִלְבִחיַנת  א  ּבָ ׁשֶ "ל.  ּנַ ּכַ ַהְינּו 

ַעל־ ֵהִאיר  י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ ֲאבּוִדים  ָבִרים  ּדְ ִנְמְצאּו 

עֹוָלם. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשּוָבה ּבָ ֶרְך ַהּתְ ְיָקא ּדֶ ְיֵדי־ֶזה ּדַ

ת  ל ַלּבַ ן ָמׁשָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַגם־ּכֵ

ָהאֹוְבִדים  ָאר  ׁשְ ַגם  ְמחּו  ְוׂשָ ְוכּו',  ָאְבָדה  ׁשֶ ֶמֶלְך 

ׂשּו ְוִיְמְצאּו ָהֲאֵבדֹות  ַחּפְ ּיְ י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ִלְקָראָתּה. ּכִ

יָלא  ִמּמֵ ִנְמָצִאין  ִיְהיּו  ֶמֶלְך, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ת  ַהּבַ ל  ׁשֶ

ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ן  ַגם־ּכֵ ַהְינּו  ֲאֵבָדָתם  ַגם 

ן(:  א ָוֶאְתַחּנַ ן )ִמְדָרׁש ַרּבָ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַגם־ּכֵ

ה  ן ֶאל ה' ֵלאֹמר, ַמהּו ֵלאֹמר? ָאַמר ֹמשֶׁ ָוֶאְתַחּנַ

ל עֹוָלם ִיְכּתֹב  רּוְך־הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ

ִמי  ל  ּכָ ָאַמר  ׁשֶ ְלֶמֶלְך  ל  ָמׁשָ ְלדֹורֹות,  י  ּלִ ׁשֶ ֵחְטא 

ן  ין )ַעּיֵ קֹוְמּפִ ִביִעית ַמֲחִזיִרין אֹותֹו ּבְ ֵגי ׁשְ ָאַכל ִמּפָ ׁשֶ

ּוָלם(.  ּשׁ ּלֹא ִנְגָמר ּבִ רֹות ׁשֶ ִביִעית ּפֵ ׁשְ ים ַעל ִאּסּור ֶלֱאכֹול ּבִ ָפְרׁשִ ּמְ ם ּבַ ׁשָ

ָטה ְוָאְכָלה, ִהְתִחילּו ַלְחזֹר  ה ַאַחת ִלּקְ ָ ָהְלָכה ִאּשׁ

ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ְלֶמֶלְך:  ה  ָ ָהִאּשׁ ָאְמָרה  ין  קֹוְמּפִ ּבְ אֹוָתּה 

ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ אִרי  ַצּוָ ַעל  ַהַללּו  ַהָפִגין  ִיְתלּו  ָך  ִמּמְ

ּוִפין אֹו ִנאּוף ְוכּו' ַהְינּו  ּשׁ ַבר ּכִ י ּדְ אֹוְמִרים ִנְמָצא ּבִ

לֹום ַעל־ְיֵדי  ִאים ַחס ְוׁשָ ּבָ י ֵיׁש ֲאֵבדֹות ׁשֶ "ל. ּכִ ּנַ ּכַ

ְבִחיַנת  ּבִ ַרק  ֵהם  ׁשֶ ֲאֵבדֹות  ְוֶיׁש  מּורֹות.  ּגְ ֲעֵברֹות 

ּקּון  ּוָלּה. ַאְך ַגם ֶזה ָצִריְך ּתִ ּשׁ ִרי קֹוֵדם ּבִ ָהאֹוֵכל ּפְ

ְיָקא  ֵצא ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ּמָ ּיִ "ל, ְוָאז יּוַכל ִלְהיֹות ׁשֶ ּנַ ּכַ

ַאר  ׁשְ ּנִ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ה ּבְ ּזֶ יֹוֵתר. ׁשֶ ָבִרים ֲאבּוִדים ּבְ ּדְ

ֵדי ְלַהֲעלֹות ּוְלַהְחִזיר ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ר ּכְ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ ֹמשֶׁ

מֹו  ּכְ לּוָתם  ִמּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלהֹוִציא  ר,  ִמְדּבָ ְמֵתי  ל  ּכָ

ה  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ְוֶיׁש עֹוד ַהְרּבֵ ׁשֶ

ן: ִזְמַרת ָהָאֶרץ, פח. ַעּיֵ ָנֵקל ְלַהּמְ ֶזה ּומּוָבן ּבְ ְלָבֵאר ּבָ



קפג

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ה ְוַאל־ִּתְתַחַּכ֖ם יֹוֵת֑ר ָלָּ֖מה  ַהְרֵּב֔ י ַצִּדיק֙  }טז{ ַאל־ְּתִה֤

ם: ִּתּׁשֹוֵמֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָלא ְלִמְקְטֵליּה, ְוָלא  ְתחֹוס ֲעלֹוִהי ּדְ ִגין ּדִ יָנְך, ּבְ ֵבית ּדִ ָבא ְקטֹול ּבְ ִאְתַחַיּב ַחּיָ ן ּדְ ִעּדָ יר ּבְ אי ַיּתִ ָלא ְתֵהי ַזּכַ

י ָית אֹוְרָחָתְך: ָדָרְך ְוָלא ֵתיַלף אֹוְרָחְתהֹון, ְלָמא ֵדין ְתַצֵדּ ָקְיִמין ּבְ א ּדְ יַעּיָ ִ יר ָחְכַמת ַרּשׁ ֵכין ַיּתִ ם ּבְ ִתְתַחּכַ

"י - - ַרׁשִ

ל  ם יֹוֵתר. ָלדּון ַקל ָוֹחֶמר ׁשֶ ְתַחּכַ ִעים: ְוַאל ּתִ יק ְוִרֵחם ַעל ָהְרׁשָ ה ִלְהיֹות ַצּדִ ּמָ ּדִ ֶ אּול ּשׁ ׁשָ ה. ּכְ יק ַהְרּבֵ ִהי ַצּדִ ַאל ּתְ

טּות, ּוַמה ַעל ֶנֶפׁש ַאַחת ָאְמָרה ּתֹוָרה ָהֵבא ֶעְגָלה ֲערּוָפה ְוכּו': ׁשְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

יֹוֵתר.  ם  ְתַחּכַ ּתִ ְוַאל  ה  ַהְרּבֵ יק  ַצּדִ ִהי  ּתְ ַאל 

ֶאֶרץ־ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ְמֹאד  ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵאין ּכַֹח  ֶכל ַהּכֹוֵלל, ַעד ׁשֶ ָרֵאל ַהּשֵׂ ִיׂשְ

ְוַצַער  ִצְמצּום  ׁשּום  יק  ְלַהְמּתִ ָמתֹו  ְוִנׁשְ ְכלֹו  ׂשִ ּבְ

ֶאֶרץ־ ּבְ ב  יֹוׁשֵ ְהיֹותֹו  ּבִ ם  ּגַ ַעת  ַהּדַ ְלּבּול  ּבִ ְוׁשּום 

ֶאת  ק  ְלַחּזֵ ָצִריְך  ם הּוא  ּגַ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָרֵאל.  ִיׂשְ

ְוִלְסּבֹל  ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ יַבת  ְיׁשִ ִעְנַין  ּבְ ְמֹאד  ַעְצמֹו 

ְקָוה טֹוָבה  ה ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְלֵאיֶזה ּתִ ְזּכֶ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַהּכֹל ּבִ

ִנים. ְוֶזהּו: 'ְוִאם ֵאין  ל־ּפָ ִתים ַעל־ּכָ ת ַהּמֵ ִחּיַ ַאַחר ּתְ

תּובֹות  )ּכְ ְוכּו''  ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ ֵהר  ִהּזָ עֹוֶלה  ה  ַאּתָ

ֶלֱאֹחז  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ אֹותֹו  ִהְזִהירּו  ֶ ּשׁ ַהְינּו  קיא(. 

ֹמאל,  ה ָיִמין ּוׂשְ ע, ְולֹא ִיּטֶ ֻמּצָ ֶרְך ַהּמְ ּדֶ ָבר ּבַ ָכל ּדָ ּבְ

ּלֹא ִיּפֹול ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִלְבִחיַנת מֹוָתרֹות ַחס  ְכֵדי ׁשֶ ּבִ

ה" "ְוַאל  יק ַהְרּבֵ ִהי ַצּדִ ִחיַנת: "ַאל ּתְ ה ּבְ ּזֶ לֹום. ׁשֶ ְוׁשָ

יֹוֵתר"  ם  ְתַחּכַ ּתִ "ְוַאל  יז(  ז,  )קֶֹהֶלת  ה"  ַהְרּבֵ ע  ְרׁשַ ּתִ

י  ַחּיֵ ֵסֶדר  ל  ּכָ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ בָֹאר  ְוַכּמְ

בָֹאר  יָבה ַוֲעִמיָדה ַוֲהִליָכה, ְוַכּמְ יׁשִ לּול ּבִ ָהָאָדם ּכָ

ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ִהְתִחיל  ׁשֶ ַמה  ַעל  ים  ָפְרׁשִ ּמְ ּבַ

ָהִאיׁש  ֵרי  "ַאׁשְ דֹוׁשֹות:  ַהּקְ ְתִהּלֹוָתיו  ּבִ לֹום  ָ ַהּשׁ

ִאים  ַחּטָ ּוְבֶדֶרְך  ִעים  ְרׁשָ ֲעַצת  ּבַ ָהַלְך  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

א(.  א,  ים  ִהּלִ )ּתְ ב"  ָיׁשָ לֹא  ֵלִצים  ב  ּוְבמֹוׁשַ ָעָמד  לֹא 

ָבִרים ֵאּלּו יֹאַחז ַרק  ָכל ּדְ ּבְ ן ִהְזִהירּו אֹותֹו ׁשֶ ַעל־ּכֵ

ִליׁש  ּוׁשְ ֲעִמיָדה  ּבַ ִליׁש  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ע,  ֻמּצָ ַהּמְ ֶדֶרְך  ּבְ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֻמָצע  ּוּמֵ ִהּלּוְך,  ּבְ ִליׁש  ׁשְ יָבה  יׁשִ ּבִ

ָלֶזה  ּזֹוִכין  ׁשֶ ט  ּפָ ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ְדֶאְמָצִעיָתא  ֲעמּוָדא 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ַעל־ְיֵדי 

ֵלָמה  ׁשְ ְלֵעָצה  ְוזֹוִכין  ַהִציְמצּוִמים  ל  ּכָ ִקין  ִנְמּתָ

ּלֹוֵמד  ׁשֶ ּמּוִדים  ַהּלִ ל  ִמּכָ ֱאֶמת  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ּוְלהֹוִציא 

ְפִנים: ִזְמַרת ָהָאֶרץ, רש. בָֹאר ּבִ ּמְ ְוכּו' ּכַ

י ָהרֹב  בֹוֵהי קֹוָמה, ַעל־ּפִ ם יֹוֵתר. ַהּגְ ְתַחּכַ ְוַאל ּתִ

ִנים  ָהֲעׁשָ קֹוָמתֹו,  ּגַֹבּה  ֵמֲחַמת  י  ּכִ ִסיִלים.  ּכְ ֵהן 

ּמַֹח,  ּבַ ל  ֵ ּשׁ ְלִהְתּבַ ַהּמַֹח  ֶאל  ב  ֵמַהּלֵ ָהעֹוִלים 

ָהֵאּלּו  ִנים  ָהֲעׁשָ בֹות,  ַמֲחׁשָ ֵמֶהם  ּוְלִהְתַהּוֹות 

ַהּמַֹח,  ֶאל  ב  ֵמַהּלֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ רֹב  ּבְ ים  ֶנֱחָלׁשִ

ְלִהְתַהּוֹות  ם  יָכְלּתָ ּבִ ְוֵאיָנם  ּגַֹבּה קֹוָמָתם,  ֵמֲחַמת 

בֹוֵהי  ַהּגְ ֶזה,  ּוֵמֲחַמת  ְכִלּיֹות.  ׂשִ בֹות  ַמֲחׁשָ ֵמֶהם 

ֵאין  ְרֵכי ֱאמֹוִרי, ׁשֶ ִחיַנת ּדַ קֹוָמה ֵהם ׁשֹוִטים. ְוֶזה ּבְ

ְבהֹו"  ֹגַבּה ֲאָרִזים ּגָ י "ּכְ ֶכל, ֵמֲחַמת ּכִ ָלֶהם ׁשּום ׂשֵ

ִביל ֶזה, ֵהם ַמֲאִמיִנים ֱאמּונֹות  ׁשְ ְוכּו' )ָעמֹוס ב, ט(. ּבִ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִנים  ָהֲעׁשָ ׁשֶ קֹוָמה,  י  ּוְקַטּנֵ ְזִבּיֹות:  ּכָ ַרּבֹות 

ְכִלּיֹות,  בֹות ׂשִ ה ֵמֶהם ַמֲחׁשָ ִלים ֵהיֵטב, ְוַנֲעׂשֶ ְ ּשׁ ִנְתּבַ

יֶהם ַהּטֹוִבים,  ֲעׂשֵ ְכָלם יֹוֵתר ִמּמַ ּשִׂ ֲאָבל ֵמֲחַמת ׁשֶ

ֶרק  יו' )ָאבֹות ּפֶ ֲעׁשָ ה ִמּמַ ָחְכָמתֹו ְמֻרּבָ ל ׁשֶ ִחיַנת: 'ּכָ ּבְ

ְכִלּיֹות חֹוֶזֶרת ֶאל  ָבה ׂשִ ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ג(, ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ּכְ

ר  י ִעּקַ ֶכל, ּכִ ם ְלָהִכיל ֶאת ַהּשֵׂ ִלּבָ ם, ֵאין ּכַֹח ּבְ ִלּבָ

ים טֹוִבים. ַעל־ְיֵדי־ ב, הּוא ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשִ ִחּזּוק ַהּלֵ

ֵלי  ְבִחינֹות: "ִלְקנֹות ָחְכָמה ְוֵלב ָאִין" )ִמׁשְ ֶזה ֵהם ּבִ

ֶכל ֵהם ַמֲחִטיִאים, ְוֵהן ֵהן  יז, טז(, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהּשֵׂ



קפד

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֵאין ָלֶהם ֵלב טֹוב ְוָטהֹור, ְוֵאיָנם  ַהִפילֹוסֹוִפים, ׁשֶ

י ִאְמָרֶתָך ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא  י ָצַפְנּתִ ִלּבִ ְבִחיַנת: "ּבְ ּבִ

ֶכל ַמֲחִטיִאים  ַהּשֵׂ ּוַמֲחַמת ֶזה  ים קיט, יא(,  ִהּלִ ָלְך" )ּתְ

יר"  ּקִ ּבַ ּיֹוֵצא  ר  ֲאֶשׁ "ֵאזֹוב  ִחיַנת:  ּבְ ְוֵהן,  יֹוֵתר.  ּבְ

י קֹוָמה,  ִחיַנת ְקַטּנֵ ְוכּו' )ְמָלִכים־א ה, יג(. 'ֵאזֹוב', ֶזה ּבְ

ין  ְלַהְצּפִ ָיכֹול  ֵאינֹו  ב  ַהּלֵ ֲאָבל  ֶכל,  ַהּשֵׂ ֲעֵלי  ּבַ ֵהם 

ּוִבְפָרט  ְוָחֵסר.  ׁש  ַחּלָ ם  ִלּבָ י  ּכִ תֹוכֹו,  ּבְ ֶכל  ַהּשֵׂ ּכַֹח 

ֹאד  ּמְ ָחְכַמת ִפילֹוסֹוְפָיא, ׁשֶ ַהּנֹוֲאִפים ָהעֹוְסִקים ּבְ

ְבִחיַנת: "נֹוֵאף  ם ָחֵסר, ּבִ י ִלּבָ יק ָלֶהם. ּכִ ְמֹאד ַמּזִ

ר  ֵלי ו, לב(. ְוֶזהּו: "ֵאזֹוב ֲאֶשׁ ה ֲחַסר ֵלב" ְוכּו' )ִמׁשְ ָ ִאּשׁ

ֶכל  ַהּשֵׂ ׁשֶ ב.  ַהּלֵ ִקירֹות  ּבְ ַהְינּו  ְוכּו',  יר"  ּקִ ּבַ ּיֹוֵצא 

ְלָהִכיל  ְיכֹוָלה  ב  ַהּלֵ ְוֵאין  ב,  ַהּלֵ ֶרְך ִקירֹות  ּדֶ יֹוֵצא 

י"  ָצַפְנּתִ י  ִלּבִ "ּבְ ְבִחיַנת:  ּבִ ֶכל,  ַהּשֵׂ ֶאת  תֹוָכּה  ּבְ

מֹות  ִחיַנת: "קֹול ֲענֹות ָאנִֹכי ׁשֹוֵמַע" )ׁשְ ְוכּו'. ְוֶזהּו ּבְ

י ַמְעָלה  ַלּפֵ ִפין ּכְ ַגּדְ ּמְ לב, יח(, קֹול ֵחרּוִפין ְוִגּדּוִפין. ׁשֶ

ם  ְתַחּכַ דּוַע. ְוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: "ְוַאל ּתִ ּיָ ָחְכָמָתם ּכַ ּבְ

א. ִסיָמן נה, אֹות ו.  יֹוֵתר": ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ׂשּוָרה  ּמְ ּבַ "ּוַמִים  ְוֶזהּו,  יֹוֵתר.  ם  ְתַחּכַ ּתִ ְוַאל 

ִחיַנת ֵמיֵמי  ִים ֵהם ּבְ י ַהּמַ ה" )ְיֶחְזֵקאל ד, יא(. ּכִ ּתֶ ׁשְ ּתִ

ָיַדִים.  ּוְרַחב  דֹול  ּגָ ם  ַהּיָ ה  ִמּזֶ ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ַעת  ַהּדַ

ְצִריִכין  ֲאָבל  ְמֹאד,  ָיָקר  ַעת  ַהּדַ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ

בּול,  ַלּגְ ֵיֵצא חּוץ  ּלֹא  ׁשֶ ה  ּוְבִמּדָ ְמׂשּוָרה  ּבִ לֹו  ְלַקּבְ

יק  ַמן ַמְסּפִ ֵאין ַהּזְ יֹות ְוֵתרּוִצים ׁשֶ ּלֹא ִיְכנֹס ְלֻקׁשְ ׁשֶ

ִתיָקה'. ְוֶזה  ִחיַנת 'ְסָיג ַלָחְכָמה ׁשְ הּו ּבְ ּזֶ ְלָבֲאָרם, ׁשֶ

ּתֹות  ִריִכין ִלׁשְ ּצְ ה, ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ׂשּוָרה ּתִ ּמְ ִחיַנת ּוַמִים ּבַ ּבְ

ם  ְלִהְתַחּכֵ ּלֹא  ׁשֶ ה.  ּוְבִמּדָ ְמׂשּוָרה  ּבִ ַעת  ַהּדַ ֵמיֵמי 

ה, ּוְכִתיב, "ְוַאל  ם ַהְרּבֵ ְתַחּכֵ ְבִחיַנת ַאל ּתִ יֹוֵתר. ּבִ

ָיַדִים  ְנִטיַלת  ים ב.  ַחּיִ ֲהָלכֹות - אֹוַרח  ִלּקּוֵטי  יֹוֵתר":  ם  ְתַחּכֵ ּתִ

ת ד, אֹות סד. ה ּוְבִציַעת ַהּפַ ִלְסֻעּדָ

ר ָהֱאמּוָנה  ֹוֵמם. ִעּקָ ּשׁ ה ּתִ ם יֹוֵתר ָלּמָ ְתַחּכַ ְוַאל ּתִ

ּזֹוִכין ַעל־ְיֵדי ִהְתָקְרבּות  ה ׁשֶ רּור ַהְמַדּמֶ ַעל־ְיֵדי ּבֵ

ר  ׁש ָלֶהם רּוַח ְנבּוָאה. ְוִעּקַ ּיֵ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ

ַהְינּו  ָיד,  ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ה  ַהְמַדּמֶ רּור  ּבֵ

ִלין  ַקּבְ ּמְ רֹות ׁשֶ ּיֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ִחיַנת ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ּבְ

ל  ּכָ ָלִלּיּות  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ֵמַהּצַ

נּו ָעָליו  ה ַרּבֵ ְלנּו ַעל־ְיֵדי ֹמשֶׁ ּבַ ּקִ ְרַי"ג ִמְצוֹות ׁשֶ ַהּתַ

ְתָקְרִבין  ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ְוֵכן  לֹום,  ָ ַהּשׁ

ר,  ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ּמֹוִליִכין אֹוָתנּו ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ

ִעם  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ אֹוָתנּו  ּוַמְזִהיִרין  ִדין  ּוְמַלּמְ

רּור  ּבֵ ר  ִעּקַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוכּו',  ּוְתָנֵאיֶהן  ָרֵטיֶהן  ּפְ

ה ַעל ָיָדּה,  ה ַהּזֶ ּיָ ר ִחּיּות עֹוָלם ָהֲעׂשִ ִעּקַ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ים לג, ד(.  ִהּלִ ֱאמּוָנה" )ּתְ הּו ּבֶ תּוב "ְוָכל ַמֲעׂשֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ְדֵבקּות  ּבִ ַלֲעסֹק  ָהָאָדם  ִיְרֶצה  ִאם  ֲאִפּלּו  ן  ְוַעל־ּכֵ

ֶהֶבל,  ֶזה  ם  ּגַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִמְצוֹות  ת  ּיַ ֲעׂשִ ִלי  ּבְ ְלַבד 

ָבר  ר ּכְ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ל ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהְרּבֵ ׁשֵ ְוַגם ָיכֹול ְלִהּכָ

ִהי  ים, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ַאל ְתּ לּו ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַרּבִ ִנְכׁשְ

ֹוֵמם",  ּשׁ ּתִ ה  ָלּמָ יֹוֵתר  ם  ְתַחּכַ ּתִ ְוַאל  ה  יק ַהְרֵבּ ַצִדּ

ַלֲעבֹד  ה,  ַהְרּבֵ ַלֲעׂשֹות  ֵניֶהם  ׁשְ ּבִ ֶלֱאֹחז  ָצִריְך  י  ּכִ

ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּוִמְצוֹות  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ה  סּוּכָ ג.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ר:  ָהִעּקָ ְוֶזהּו  ה,  ַהְרּבֵ

ו, אֹות יא.

ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ָאָדם  ָכל  ּבְ ה.  ַהְרּבֵ יק  ַצּדִ ִהי  ּתְ ַאל 

ֵלב  ּבְ הּוא  ָהֱאלֹקּות  ר  ְוִעּקַ ַעל.  ִמּמַ ֱאלֹוַק  ֵחֶלק 

ִחיַנת  ִלּבֹו ּבְ ּבְ ְרֵאִלי, ּוֵמֲחַמת אֹור ָהֱאלֹקּות ׁשֶ ׂשְ ַהּיִ

ַרְך ַעד  ִמיד ַלה' ִיְתּבָ ּתֹוֵקק ּתָ ן ִמׁשְ צּור ְלָבִבי, ַעל־ּכֵ

ַלָהִבּיּות  אֹור  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְכִלית,  ּתַ ְוֵאין  סֹוף  ֵאין 

י ֵאין סֹוף  ִחיַנת ֵאין סֹוף, ּכִ ְרֵאִלי הּוא ּבְ ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ

עֶֹצם  ְלִפי  ה  ְוִהּנֵ "ל.  ְוַכּנַ ִלְתׁשּוָקתֹו  ְכִלית  ּתַ ְוֵאין 

ְרַי"ג  יק לֹו ּתַ אֹור ַלָהִבּיּותֹו ַעד ֵאין סֹוף ֵאינֹו ַמְסּפִ

הּוא  ַלָהִבּיּותֹו  אֹור  י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות 

ְוִנְכָלל  בּוק  ּדָ ִלְהיֹות  ַע  ְעּגֵ ּוִמְתּגַ ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ִנְכָסף 

ה ַעְצמֹו  ּלֹא ְיַפּנֶ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוׁשֶ ַרְך ּתָ ה' ִיְתּבָ ּבַ

ר,  ּתָ ַהּמֻ ָבר  ּדָ ְלׁשּום  ֲאִפּלּו  ֵמָהעֹוָלם  ָבר  ּדָ ְלׁשּום 

ִלי ֶהְפֵסק ֶרַגע  ַרְך ּבְ ה' ִיְתּבָ בּוק ּבַ ִמיד ּדָ ַרק ִיְהֶיה ּתָ

י  ּכִ ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ֱאֶמת  ּבֶ ַאְך  ָלל.  ּכְ

ם  ְמִציאּות ְולֹא ָהָיה ִמְתַקּיֵ ל ּבִ ּטֵ ן ָהָיה ִמְתּבַ ִאם־ּכֵ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהעֹוָלם  ֶנֱחָרב  ְוָהָיה  ָלל,  ּכְ ְיׁשּותֹו 

ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ָהעֹוָלם.  ִקּיּום  ּבְ רֹוֶצה  ַרְך  ִיְתּבָ ְוה' 

ֶהְכֵרַח ְלַצְמֵצם אֹור ַהִהְתַלֲהבּות ַהּזֹאת ְוַלֲעבֹד  ּבְ
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ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ה.  ּוְבִמּדָ ַהְדָרָגה  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶאת 

ָלסּור  ִלְבִלי  ִנְזַהְרנּו  ר  ֲאׁשֶ ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ַלל  ּכְ

ֲאִפּלּו  י  ּכִ ֹמאל,  ּוׂשְ ָיִמין  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֶרְך  ִמּדֶ

ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ ָלסּור  ָאסּור  ְלָיִמין 

ְצֹות  ִמּמִ יֹוֵתר  ּוְלהֹוִסיף  ְלַהְרּבֹות  ַהְינּו  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

ם־ ּגַ ָלנּו  ָאסּור  ְלָיִמין  נֹוֶטה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 

ְוכּו'  ָבר  ַהּדָ ַעל  תֹוִסיפּו  "לֹא  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן,  ּכֵ

י ְלִפי עֶֹצם  ּכִ ָבִרים ד, ב(,  )ּדְ ּנּו" ְוכּו'  ְולֹא ִתְגְרעּו ִמּמֶ

ְרֵאִלי ָהָיה ִנְכָסף ְלהֹוִסיף  ׂשְ ל ִאיׁש ַהּיִ ַלָהִבּיּותֹו ׁשֶ

ה ִהְזִהיָרה  דֹוׁשָ ַעל ִמְצַות ַהּתֹוָרה. ַאְך ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ַעל  ּמֹוִסיִפין  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ּתֹוִסיף,  ַבל  ּדְ ָלאו  ּבְ זֹאת  ַעל 

י־ֵכן  ַמִים, ַאף־ַעל־ּפִ ָ ָנתֹו ַלּשׁ ּוָ ַהּתֹוָרה ֲאִפּלּו ִאם ּכַ

ְמצּום  ַהּצִ ּוְמַקְלֵקל  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  נֹוֶטה  הּוא 

הּוא  ַוֲאַזי,  ָהעֹוָלמֹות,  ִקּיּום  ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ

ּגֹוֵרם  ִחיַנת ִרּבּוי אֹור, ׁשֶ הּוא ּבְ ִחיַנת ֵאין סֹוף, ׁשֶ ּבְ

ְוַגם  ָהעֹוָלמֹות.  ן  ֻחְרּבַ ִלים  ּכֵ ִביַרת  ׁשְ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ֲאֹות ְוָכל ַהֲחָטִאים ַחס  ֶצר ָהָרע ְוָכל ַהּתַ ר ַהּיֵ ִעּקַ

ֵהם  ִלּפֹות, ׁשֶ ל ַהּקְ ּכָ י ָידּוַע ׁשֶ ה, ּכִ ִאין ִמּזֶ לֹום ּבָ ְוׁשָ

ִלים  ּכֵ ִביַרת  ְ ִמּשׁ ִאים  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְוַהֲחָטִאים,  ֲאֹות  ַהּתַ

ִחיַנת "ַיֲעלּו  דּוַע. ְוֶזה ּבְ ּיָ ָהָיה ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי אֹור ּכַ ׁשֶ

ְפָעִמים  ּלִ ים קז, כו( ׁשֶ ִהּלִ הֹֹמת" ְוכּו' )ּתְ ַמִים ֵיְרדּו ּתְ ׁשָ

ה  ּזֶ ׁשֶ ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ יֹוֵתר  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ּבֹוֵער  ָהָאָדם 

ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַצְמֵצם ָהאֹור  ַמִים. ּוְכׁשֶ ִחיַנת ַיֲעלּו ׁשָ ּבְ

לֹום,  הֹֹמת ַחס ְוׁשָ ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵיְרדּו ּתְ

ְמֹאד,  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְך  ַאַחר־ּכָ נֹוֵפל  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ּכִ

י  ן ַעל־ּפִ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ִחיַנת ִרּבּוי אֹור ְוכּו' ּכַ י ֶזה ּבְ ּכִ

ְצֹות  רֹב ָהָאָדם נֹוֵפל ַלֲעֹונֹות ַעל ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ַהּמִ

ְלַהְחִמיר  ה  ְרּבֶ ּמַ ׁשֶ ָבר,  ּדָ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ְקּדּוִקים  ְוַהּדִ

ּלֹו,  ׁשֶ ְצֹות  ַלּמִ הּו  ּוְמַפּתֵ יֹוֵתר  ּבְ ָעָליו  ק  ּוְלַדְקּדֵ

ִליֵדי  ְמִביאֹו  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ִמְצֹות,  ּבְ ַעְצמֹו  ׁש  ּוִמְתַלּבֵ

ְקּדּוִקים  י ִרּבּוי ַהֻחְמרֹות ְוַהּדִ לֹום. ּכִ ֲעֹונֹות ַחס ְוׁשָ

ַחס  ִלים  ּכֵ ִביַרת  ׁשְ ּגֹוֵרם  ׁשֶ אֹור  ִרּבּוי  ִחיַנת  ּבְ ֶזה 

ַחס  ָהֲעֹונֹות  ל  ּכָ ִכין  ִנְמׁשָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ לֹום  ְוׁשָ

ה"  יק ַהְרּבֵ ִהי ַצּדִ ִחיַנת "ַאל ּתְ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ לֹום ּכַ ְוׁשָ

ְלָיא  ָהא ּתַ י ָהא ּבְ ה" )קֶֹהֶלת ז, יז(. ּכִ ע ַהְרּבֵ ְרׁשַ ְו"ַאל ּתִ

ֵדי  ה ּכְ ק ַהְרּבֵ ּלֹא ִיְצּדַ ֵהר ׁשֶ ִריְך ִלּזָ ּצָ לּוי[ ׁשֶ ֶזה ּתָ ]ֶזה ּבָ

"ל:  ּנַ לֹום, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּכַ ה ַחס ְוׁשָ ע ַהְרּבֵ ּלֹא ִיְרׁשַ ׁשֶ

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ְנָדִרים ג, אֹות א.

ָת֖מּות  ָלָּ֥מה  ָסָכ֑ל  י  ְוַאל־ְּתִה֣ ה  ַהְרֵּב֖ ע  ַאל־ִּתְרַׁש֥ }יז{ 

ָך: א ִעֶּתֽ ֹ֥ ְּבל
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְלִמְהֵוי  ָיי  ּדַ אֹוָרְיָתא  אּוְלַפן  ית  ּבֵ ִמן  אֹוְרָחְך  ְתַרֵחק  ְוָלא  י,  ַסּגִ ָבא  ְלִאְתַחּיָ ְך  ִלּבָ ַהְרהּור  ַתר  ּבָ ְתָהְך  ָלא 

יְך ִלְמָמת ַעד ְדָלא ְמָטא ִזְמָנְך ִלְמָמת: ֵני ַחּיָ רּון ׁשְ ְך, ְוִיְתַקּצְ ֵרים מֹוָתא ְלַנְפׁשָ ְטָיא, ְלָמא ֵדין ַאְנּתְ ּגָ ׁשָ

"י - - ַרׁשִ

אּול  ָמת ׁשָ ֱאַמר "ַוּיָ ּנֶ אּול, ׁשֶ ׁשָ ָך. ּכְ לֹא ִעּתֶ ה ָתמּות ּבְ יַע: ָלּמָ ְעָתּ ְמַעט, ַאל תֹוִסיף ְלַהְרׁשִ ה. ֲאִפּלּו ָרׁשָ ע ַהְרּבֵ ְרׁשַ ַאל ּתִ

נֹוב ִעיר ַהּכֲֹהִנים ּוַבֲעָמֵלק: ִמים־א י, יג(, ּבְ ְבֵרי־ַהּיָ ר ָמַעל" )ּדִ ַמֲעלֹו ֲאׁשֶ ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֶדֶרְך ְצָדָקה  ר ֵליֵלְך ּבְ ה. ִאי ֶאְפׁשָ ע ַהְרּבֵ ְרׁשַ ַאל ּתִ

ַחס  לּום  ּכְ ה  ַיֲעׂשֶ לֹא  ן  ִאם־ּכֵ ׁשֶ ְלַבד  ם  ִחּנָ ְוֶחֶסד 

ן  ם־ּכֵ ט ְלַבד ּגַ ּפָ ֶדֶרְך ִמׁשְ ם ֵליֵלְך ּבְ לֹום. ֲאָבל ּגַ ְוׁשָ

ין  י ַהּדִ ם ַעל־ּפִ י ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ דֹול, ּכִ ָגם ּגָ הּוא ּפְ

ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ִכיַח  ָ ּשׁ ׁשֶ ּוְכמֹו  "ל,  ּנַ ּכַ ְלַבד 

ט  ּפָ ׁשְ ַרְך ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ַהּמִ ָנְפלּו ְוִנְתַרֲחקּו ֵמה' ִיְתּבָ

ה,  ַהְרּבֵ ַעְצָמן  ַעל  ֶהְחִמירּו  ׁשֶ אי,  ִמּדַ יֹוֵתר  ין  ְוַהּדִ

ְקָוָתם ֵמֲחַמת ִרּבּוי  ָאֵפס ּתִ ם ׁשֶ ִלּבָ אֹוְמִרים ּבְ ַעד ׁשֶ

ים  ֲעֹונֹוֵתיֶהם ְוִקְלקּוָלם ּוְפָגֵמיֶהם ָהֲעצּוִמים ְוָהַרּבִ

ה,  ְגמּו ְוִקְלְקלּו ַהְרּבֵ ּפָ י ֱאֶמת ׁשֶ ים. ְוִאם ּכִ חֹול ַיּמִ ּכְ
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ה'  ַחְסֵדי  ּבְ ִלְבטַֹח  ְצִריִכין  ֵהם  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ

ֲעַדִין  ׁשֶ ְלעֹוָלם,  ִלים  ּכָ ֵאיָנם  ׁשֶ ּוְבַרֲחָמיו  ְוִצְדָקתֹו 

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל  ַעם ּבְ ָכל ּפַ ְקָוה ּבְ ֲעַדִין ֵיׁש ּתִ

י  הּוא, ּכִ מֹו ׁשֶ יו, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ּכְ ל ְיֵמי ַחּיָ ָעה ּכָ ׁשָ

ָמקֹום  ה ּבְ ַתְבנּו ִמּזֶ ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו ְוכּו'. ּוְכָבר ּכָ

ט  ּפָ ׁשְ ין ְוַהּמִ ר ְנִפיָלתֹו ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהּדִ ִעּקַ ַאֵחר ׁשֶ

לֹו  ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ֲהָסַתת  ַרק  הּוא  "ל,  ַהּנַ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִמּכֹל  ַעְצמֹו  ִלְפטֹר  ִלּבֹו  ּבְ ּתֹוֲאָנה 

ֶזה  ְרנּו ּבָ ּבַ ים. ּוְכָבר ּדִ רֹוֶאה ִקְלקּוָליו ָהַרּבִ ֵמַאַחר ׁשֶ

לֹום ָצַעק ַעל ֶזה,  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ה, ּוׁשְ ַהְרּבֵ

ע  ְרׁשַ ּתִ ְו"ַאל  ז, טז(  )קֶֹהֶלת  ה"  ַהְרּבֵ יק  ַצּדִ ִהי  ּתְ "ַאל 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ה",  ַהְרּבֵ

ָבר  יַע, ְוִאם ּכְ ְעּתָ ְמַעט, ַאל ּתֹוִסיף ְלַהְרׁשִ ִאם ָרׁשַ

ם הּוא  י־ֵכן ָצִריְך ּגַ ה ְמֹאד, ַאף־ַעל־ּפִ יַע ַהְרּבֵ ִהְרׁשִ

ה  יַע עֹוד ַהְרּבֵ ְוַיְרׁשִ יֹוִסיף  ּלֹא  ׁשֶ ם ִמְקָרא ֶזה  ְלַקּיֵ

יַע  ַהְרׁשִ ִמּלְ ַמֵעט  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יֹוֵתר 

ַעל־ ְוַגם  ָלֶנַצח,  טֹוָבתֹו  אי הּוא  ַוּדַ ּבְ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר 

ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ָלׁשּוב  ּסֹוף  ּבַ ִלְזּכֹות  יּוַכל  ְיֵדי־ֶזה 

ַעק  ּצָ מֹו ׁשֶ ָלל ּכְ עֹוָלם ּכְ י ֵאין ֵיאּוׁש ּבָ ֵלמּות, ּכִ ׁשְ ּבִ

דֹול ְוָעֹמק ָעֹמק  קֹול ּגָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ֶזה ּבְ ַרּבֵ

ַעְצמֹו  ק  ַנּתֵ ּמְ ׁשֶ ָקה  ְוַהְעּתָ נּוָעה  ּתְ ל  ּכָ י  ּכִ ְמֹאד. 

ֶנֱאֶבֶדת  ֵאיָנּה  ֲעָרה  ַהּשַ חּוט  ּכְ ֲאִפּלּו  ְלטֹוב  ֵמַרע 

ְרָעֻנּיֹות.  ּפֻ ת  ּדַ ִמּמִ ה  ְמֻרּבָ ה טֹוָבה  ִמּדָ י  ּכִ ְלעֹוָלם, 

לֹום ה'  ָאָדם ּפֹוֵגם אֹו עֹוֵבר ֲעֵבָרה ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ּוַמה ּכְ

מֹו  ָרט ּוְפָרט, ּכְ ל ּפְ ל ַעל ּכָ ּכֵ יַח ּוִמְסּתַ ּגִ ַרְך ַמׁשְ ִיְתּבָ

לֹא  ַוֲאִני  ִרים  ְסּתָ ּמִ ּבַ ִאיׁש  ֵתר  ִיּסָ "ִאם  תּוב:  ּכָ ׁשֶ

ְבּתֹו  כֹון ׁשִ ֶאְרֶאּנּו" ְוכּו' )ִיְרְמָיהּו כג, כד(. ּוְכִתיב, "ִמּמְ

לג,  ים  ִהּלִ )ּתְ יֶהם"  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֶאל  ִבין  ַהּמֵ ְוכּו'  יַח  ּגִ ִהׁשְ

אי  ַוּדַ ּבְ ה טֹוָבה ׁשֶ ִמּדָ ן ּבְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ יד-טו(. ִמּכָ

נּוָעה טֹוָבה ֶנֱאֶבֶדת ְלעֹוָלם: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות  ֵאין ׁשּום ּתְ

ָנה ה, אֹות לח. ט ב. ַמּתָ ּפָ ן ִמׁשְ - חֹוׁשֶ

ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָהעֶֹנׁש,  ר  ִעּקַ ה.  ַהְרּבֵ ע  ְרׁשַ ּתִ ַאל 

ָהעֶֹנׁש  ַעל־ְיֵדי  ְך  ּכֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִזּכּוְך,  ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא 

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ּסֹוף  ּבַ ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  ַהּזֶ

ּנּו ַאַחר  ֵאר ִמּמֶ ָ ּשׁ ּיִ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ִפי ַמֲעָשֹיו, ּכְ ֵלל ּכְ ְלִהּכָ

ג  ל ָשָֹכר ָועֶֹנג ּוִמְתַעּנֵ יק ְמַקּבֵ ּדִ ּכּוְך. ּוְלֵהֶפְך ַהּצַ ַהּזִ

ֲעָלה  א ּוִמּמַ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ַעם ִמּדַ ָכל ּפַ ַעל ה' ְועֹוֶלה ּבְ

קֹוָמתֹו  ָכל  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלַמֲעָלה, 

הּוא  ׁשֶ ַהּכֹל,  ׁשֶֹרׁש  ת  ִחּלַ ּתְ ַעד  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ִנים  ל ּפָ ֵרי לֹו. ֲאָבל ַעל ּכָ ִריָאה ַאׁשְ ִחיַנת קֶֹדם ַהּבְ ּבְ

ֵלל ְלַמְעָלה  ר ַלּכֹל ְצִריִכים ַלֲחזֹר ּוְלִהּכָ ֲאׁשֶ ַהּכֹל ּכַ

ִחּלּוק  ִיְהֶיה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַרק  ִריָאה,  ַהּבְ קֶֹדם  ּבְ

ַמֲעָלתֹו,  ִפי  ּכְ מּוִרים  ּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ֲאִפּלּו  דֹול  ּגָ

ן  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ יק ְלֵבינֹוִני, ִמּכָ ין ַצּדִ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ

ִיְהֶיה  ַעְצָמן  ִעים  ְרׁשָ ּבָ ַוֲאִפּלּו  ע,  ְלָרׁשָ יק  ַצּדִ ין  ּבֵ

ִהְזִהירּו  ן  ְוַעל־ּכֵ ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ל  ּכָ ין  ּבֵ דֹול  ּגָ ִחּלּוק 

ה"  ַהְרּבֵ ע  ְרׁשַ ּתִ "ַאל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ית ה, אֹות יב. ְוכּו': ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ִרּבִ

ְבֵרי  ּדִ ֶזה  ּבָ י  ָאַמְרּתִ ּוְכָבר  ה.  ַהְרּבֵ ע  ְרׁשַ ּתִ ַאל 

ְלִהְתָקֵרב  ָהרֹוִצים  עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ה  ְלַכּמָ ַצחּות 

ם ֵמֲחַמת  ַדְעּתָ י רֹב נֹוְפִלים ּבְ ַרְך, ְוַעל־ּפִ ַלה' ִיְתּבָ

ה ֵהם  ּמָ ים ּכַ ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ֹוְמִעים אֹו רֹוִאים ּבִ ּשׁ ׁשֶ

י ָלֶהם:  הּוא, ְוָאַמְרּתִ ל ׁשֶ ָגם ּכָ ַמֲחִמיִרים ְמֹאד ַעל ּפְ

ָחְכָמה  ית  ֵראׁשִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ְדעּו  ּתֵ

ה ְוָטֳהָרה  ָ ָאר ִסְפֵרי מּוָסר ִעְנְיֵני ְקֻדּשׁ דֹוׁש ּוִבׁשְ ַהּקָ

ים  ֲאָנׁשִ ְהיּו  ּתִ לֹא  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֵאין  דֹוָלה,  ּגְ

ִרים,  ׁשֵ ים ּכְ ְהיּו ֲאָנׁשִ ּתִ ֵדי ׁשֶ ָנה ּכְ ּוָ ִרים, ַרק ַהּכַ ׁשֵ ּכְ

ְזִהיִרים  ּמַ ׁשֶ ְלַרֵחק,  ְולֹא  ְלָקֵרב  ָנָתם  ּוָ ּכַ ׁשֶ ַהְינּו 

הּוא,  ׁשֶ ל  ּכָ ָגם  ִמּפְ ֲאִפּלּו  ְתַרֲחקּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 

ְלִפי  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ְתַנֵהג ִאיׁש  ּיִ ׁשֶ ְך ָראּוי  ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ

ֵאין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ְרׁשֹו,  ָ ִמּשׁ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ עֶֹצם 

ֶזה ּוָפַגם ַמה  ּלֹא ָעַמד ּבָ י ׁשֶ ּמִ לֹום ׁשֶ ָנָתם ַחס ְוׁשָ ּוָ ּכַ

עֹוד  ַדְעּתֹו  ּבְ ְוִיּפֹל  ְתַרֵחק  ּיִ ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַגם  ּפָ ֶ ּשׁ

ֶלְך  לֹֹמה ַהּמֶ ָבר ִהְזִהיָרנּו ׁשְ י ּכְ לֹום, ּכִ יֹוֵתר ַחס ְוׁשָ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה"  ַהְרּבֵ ע  ְרׁשַ ּתִ "ַאל  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

ַיֲחזֹר  נֹוֵדף  ְוֵריחֹו  ׁשּום  ָאַכל  ׁשֶ 'ִמי  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ַאְדמֹו"ר  ִדְבֵרי  ּבְ ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ְוכּו''.  ׁשּום  ְויֹאַכל 

דֹולֹות  ּגְ ְיָקרֹות  יחֹות  ׂשִ ה  ְוַכּמָ ּתֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ ַז"ל 

ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ָהָאָדם  ָצִריְך  ֵאיְך  ֶזה.  ַעל  ְונֹוָראֹות 

ִמיד ִיְהֶיה ֵאיְך  ָכל ֵעת ּתָ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ַעְצמֹו ּוְלַחּזֵ



קפז

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ּבּור  ּדִ ָכל  ּבְ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָלל  ְוַהּכְ ְהֶיה.  ּיִ ׁשֶ

יִקים ֵיְלכּו  ִחיַנת ַצּדִ ְוִדּבּור ּוְבָכל ִעְנָין ְוִעְנָין ֵיׁש ּבֹו ּבְ

ה לֹו ַסם  ִחיַנת ָזָכה ַנֲעׂשֶ לּו ָבם, ּבְ ׁשְ ִעים ִיּכָ ָבם ּוֹפשְׁ

ן ְצִריִכין  ה לֹו ַסם ָמֶות. ְוַעל־ּכֵ ים לֹא ָזָכה ַנֲעׂשֶ ַחּיִ

ְלָרָעה  ְוַהּמּוָסר  ְרָאה  ַהּיִ ל  ְלַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ

ק ֶאת  ְרָאה ְיַחּזֵ עֶֹצם ַהּיִ ּמֵ לֹום ַרק ְלטֹוָבה ׁשֶ ַחס ְוׁשָ

ְלַהֲאִמין  ִהְזִהיָרנּו  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ם  ְלַקּיֵ ַעְצמֹו 

ק  ֵאינֹו ִנְפָסק ְלעֹוָלם, ּוְלַחּזֵ ַרְך ׁשֶ ַחְסּדֹו ְוטּובֹו ִיְתּבָ ּבְ

ּיּוַכל,  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ֵמָחָדׁש  ֵעת  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת 

יחֹות ְקדֹוׁשֹות ְונֹוָראֹות  ה ׂשִ ּמָ ְדָבֵרינּו ּכַ ְמבָֹאר ּבִ ּכַ

ּתֹאֵחז  ִאם  ֶריָך  ַאׁשְ ח,  ּכַ ְוִתׁשְ ן  ַעּיֵ ּפּוק  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ

ֵהָמה ְטהֹוָרה ד, אֹות  כֹור ּבְ ֶהם: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ּבְ ּבָ

כח.

ה ְוַגם־ִמֶּז֖ה ַאל־ַּתַּנ֣ח ֶאת־ָיֶדָ֑ך  ז ָּבֶז֔ ֱאֹח֣ }יח{ ֚טֹוב ֲאֶׁש֣ר ֶּתֽ

ם: א ֶאת־ֻּכָּלֽ ים ֵיֵצ֥ א ֱאֹלִה֖ י־ְיֵר֥ ִּכֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ין ִסְפָרא אֹוָרְיָתא ָלא  א, ְוַאף ִמּדֵ ַרּיָ ּגָ אֹוַרח ּתַ ְך ּכְ ִעְסֵקי ָעְלָמא ָהֵדין ִלִמְגַמל ָטָבא ְלַנְפׁשָ ֵתיחֹוד ּבְ ָטב ְדּ

הֹון: ֵחיל ִמן ֳקָדם ְיָי ְנֵפק ָית חֹוַבת ּכּוּלְ ַבר ּדָ ּבֹוק חּוָלָקְך, ֲארּום ּגְ ִתׁשְ

"י - - ַרׁשִ

ָאַמר  גֹון ׁשֶ ע, ּכְ הּוא ּדֹוֶמה ְלָך ְלֶרׁשַ ָבר ׁשֶ יק ּדָ ּדִ ִביא ַהּצַ ע. ִאם ָאַמר ְלָך ַהּנָ ֶדק ּוְבֶרׁשַ ּצֶ ֶזה ְוגֹו'. ֱאֹחז ּבַ ֱאֹחז ּבָ ר ּתֶ טֹוב ֲאׁשֶ

ִהְלָכָתן: ע ּכְ ֶדק ְוָהֶרׁשַ ם ַהּצֶ ֵניֶהם, ְלַקּיֵ ם. ְיֵדי ׁשְ ק ּבֹו: ֵיֵצא ֶאת ֻכּלָ ֵעיֶניָך ְלַפְקּפֵ אּול, ַאל ִיָקל ּבְ מּוֵאל ְלׁשָ ׁשְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֱאלִֹקים  ְיֵרא  י  ּכִ ְוכּו'  ֶזה  ּבָ ֱאֹחז  ּתֶ ר  ֲאׁשֶ טֹוב 

ּסֹוף ּוָברֹאׁש  ם. ִיְרָאה ַמְלכּות ִהיא ּבַ ּלָ ֵיֵצא ֶאת ּכֻ

י  ּכִ ה,  ִחּלָ ּתְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ סֹוף  ִחיַנת  ּבְ

ְרָאה.  ֵלמּות ַעל־ְיֵדי ַהּיִ ְ ר ַהּשׁ ה ְוַעד סֹוף ִעּקַ ִחּלָ ִמּתְ

לֹום ֲאִפּלּו ִאם ָנַפל  ַפל ְמֹאד ַחס ְוׁשָ ּנָ ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ

לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ן  ם־ּכֵ ּגַ לֹו  ָצִריְך  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַלֲעֵברֹות 

ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ְלִהְתַחּזֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵמה'  דֹוָלה  ּגְ ִיְרָאה 

ֵמַרע,  ַנְפׁשֹו  ט  ְלַמּלֵ ּיּוַכל  ׁשֶ ה  ּוְנֻקּדָ ה  ְנֻקּדָ ָכל  ּבְ

ֶאת  ִיְפטֹר  ְוַאל  טֹוב.  ְלֵאיֶזה  ַעְצמֹו  ֶאת  ְוִלְמׁשְֹך 

ר  ֻהּתַ ן  ִאם־ּכֵ ְך,  ל־ּכָ ּכָ ָנַפל  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר  ַעְצמֹו 

זֹאת  ּכָ ֵהא  ּתְ לֹא  ָחִליָלה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַהּכֹל  לֹו 

ם  ֵתר ׁשָ ְך ְוֵאין ַצְלָמֶות ְלִהּסָ י "ֵאין ֹחשֶׁ ָרֵאל, ּכִ ִיׂשְ ּבְ

ּיֹות  ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ ּשׁ ּבִ ם  ּגַ י  ּכִ )ִאּיֹוב לד, כב(,  ָאֶון"  ּפֹוֲעֵלי 

ָכל  י ּבְ יו ְצִריִכין ִלירֹא ֶאת ה' ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ ְחּתָ ּוִמּתַ

יק  ַצּדִ ִהי  ּתְ "ַאל  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְלּתֹו  ֶמְמׁשַ ְמקֹומֹות 

"ַאל  טז(  ז,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  יֹוֵתר"  ם  ְתַחּכַ ּתִ ְוַאל  ה  ַהְרּבֵ

ֶזה  ֱאֹחז ּבָ ר ּתֶ ם יז(. "טֹוב ֲאׁשֶ ָ ה" ְוכּו' )ּשׁ ע ַהְרּבֵ ְרׁשַ ּתִ

ַעל־ ם", ַהְינּו ׁשֶ ּלָ ּכֻ ֵיֵצא ֶאת  ְיֵרא ֱאלִֹקים  י  ּכִ ְוכּו' 

יק  ַצּדִ ּבְ ֵהן  ְיֵדי חֹוָבתֹו  ֵיֵצא  ֶאָחד  ל  ּכָ ְרָאה  ַהּיִ ְיֵדי 

ַהּכֹל  י  ּכִ ה,  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ֵהן  דֹול  ּגָ

ָיׁשּובּו ֶאל ה',  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִלירֹא ֶאת ה'.  ְצִריִכין 

ֱאלִֹקים  ְיֵרא  י  "ּכִ ִחיַנת  ּבְ ְרָאה  ַהּיִ ִהיא  ר  ִעּקָ י  ּכִ

ִיְרַאת  ִהיא  ְרָאה  ַהּיִ ר  ְוִעּקַ "ל.  ּנַ ּכַ ם"  ּלָ ּכֻ ֶאת  ֵיֵצא 

ָהעֶֹנׁש  ִיְרַאת  י  ּכִ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֶֹנׁש 

ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֵמַאַחר  פּולֹות  ַהּנְ ִיְראֹות  ת  ֲעִלּיַ ר  ִעּקַ ִהיא 

ֵחד ֵמֶהם ֵהם  הּוא ִמְתּפַ ים ׁשֶ ל ָהֳעָנׁשִ ּכָ ּוַמֲאִמין ׁשֶ

ַרְך. ִנְמָצא  ּנּו ִיְתּבָ ַרְך ְלַבד, ּוִמְתָיֵרא ִמּמֶ ּנּו ִיְתּבָ ִמּמֶ

ין  ָהֳעָנׁשִ ל  ּכָ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ פּולֹות  ַהּנְ ְראֹות  ַהּיִ ֲעֶלה  ּמַ ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ַהּכֹל  ׁשֶ ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ ֵמַאַחר  ן,  ְרׁשָ ְלׁשָ

ה',  ֶאל  ָלׁשּוב  ְוזֹוִכין  ַהּכֹל  יִקין  ַמְמּתִ ּוָבֶזה  ְלַבד. 

ַעל־ְיֵדי  ָאה  ּבָ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָאה  ִעּלָ ְלִיְרָאה  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד 

ַרְך: ִלּקּוֵטי  תֹו ְורֹוְממּותֹו ִיְתּבָ ְגֻדּלָ ב ּבִ ִהְתּבֹוְננּות ַהּלֵ

ֵהָמה ְטהֹוָרה ד, אֹות יד. כֹור ּבְ ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ּבְ



קפח

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקָ ה.  ִמּזֶ ְוַגם  ֶזה  ּבָ ֱאֹחז  ּתֶ ר  ֲאׁשֶ טֹוב 

ּזֹוִכין ַעל־ְיֵדי ִהְתָקְרבּות  ה ׁשֶ רּור ַהְמַדּמֶ ַעל־ְיֵדי ּבֵ

ר  ׁש ָלֶהם רּוַח ְנבּוָאה. ְוִעּקַ ּיֵ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ

ַהְינּו  ָיד,  ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ה  ַהְמַדּמֶ רּור  ּבֵ

ִלין  ַקּבְ ּמְ רֹות ׁשֶ ּיֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ִחיַנת ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ּבְ

ל  ּכָ ָלִלּיּות  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ֵמַהּצַ

נּו ָעָליו  ה ַרּבֵ ְלנּו ַעל־ְיֵדי ֹמשֶׁ ּבַ ּקִ ְרַי"ג ִמְצוֹות ׁשֶ ַהּתַ

ְתָקְרִבין  ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ְוֵכן  לֹום,  ָ ַהּשׁ

ר  ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ּמֹוִליִכין אֹוָתנּו ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ

ִעם  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ אֹוָתנּו  ּוַמְזִהיִרין  ִדין  ּוְמַלּמְ

רּור  ּבֵ ר  ִעּקַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוכּו',  ּוְתָנֵאיֶהן  ָרֵטיֶהן  ּפְ

ה ַעל ָיָדּה,  ה ַהּזֶ ּיָ ר ִחּיּות עֹוָלם ָהֲעׂשִ ִעּקַ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ים לג, ד(.  ִהּלִ ֱאמּוָנה" )ּתְ הּו ּבֶ תּוב "ְוָכל ַמֲעׂשֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ְדֵבקּות  ּבִ ַלֲעסֹק  ָהָאָדם  ִיְרֶצה  ִאם  ֲאִפּלּו  ן  ְוַעל־ּכֵ

ֶהֶבל,  ֶזה  ם  ּגַ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ִמְצוֹות  ת  ּיַ ֲעׂשִ ִלי  ּבְ ְלַבד 

ָבר  ר ּכְ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ל ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהְרּבֵ ׁשֵ ְוַגם ָיכֹול ְלִהּכָ

ִהי  ים, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ַאל "ְתּ לּו ַעל ־ְיֵדי ֶזה ַרּבִ ִנְכׁשְ

ֹוֵמם"  ּשׁ ּתִ ה  ָלּמָ יֹוֵתר  ם  ְתַחּכַ ּתִ ְוַאל  ה  ַהְרֵבּ יק  ַצִדּ

ַלֲעׂשֹות  ֵניֶהם  ׁשְ ּבִ ֶלֱאֹחז  ָצִריְך  י  ּכִ טז(,  ז,  )קֶֹהֶלת 

ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹד  ה,  ַהְרּבֵ

ה  ִיְזּכֶ ְוִאם  ר,  ְוֶזהּו ָהִעּקָ ה,  ּיֹות ַהְרּבֵ ּוִמְצוֹות ַמֲעׂשִ

ְוַגם  ֶזה  ּבָ ֱאֹחז  ּתֶ ר  ֲאׁשֶ ֵבקּות "טֹוב  ּדְ ִלְבִחיַנת  ם  ּגַ

ל  ׁשֶ ַעְצָמּה  ּבְ ה  ּיָ ְוָהֲעׂשִ ָהֲעבֹוָדה  ּוֶבֱאֶמת  ה".  ִמּזֶ

מֹו  ּכְ ֵבקּות,  ַהּדְ ר  ִעּקַ ֶזהּו  טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה 

ק', ְוִכי  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 'ּובֹו ִתְדּבָ ׁשֶ

ֵבק ּבֹו, ַוֲהלֹא ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא?  ר ְלִהּדָ ַהֵאיְך ֶאְפׁשָ

ָלִלּיּות ַהּתֹוָרה  ֵהם ּכְ ִמּדֹוָתיו ְוכּו' ׁשֶ ֵבק ּבְ א ִהּדָ ֶאּלָ

ֵלכּו  תּוב "ַאֲחֵרי ה' ֱאלֵֹקיֶכם ּתֵ ּכָ ְצֹות, ּוְכמֹו ׁשֶ ְוַהּמִ

ָמעּו  ֹמרּו ּוְבקֹלֹו ִתׁשְ ׁשְ ְוֹאתֹו ִתיָראּו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ּתִ

ְמבָֹאר  ה(.  יג,  ָבִרים  )ּדְ קּון"  ִתְדּבָ ּובֹו  ַתֲעבֹדּו  ְוֹאתֹו 

ִמְצוֹות  ת  ּיַ ֲעׂשִ ַהּכֹל,  ם  ְלַקּיֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֶזה  ָפסּוק  ּבְ

ּזֹוֶכה  ּיֹות ּוְדֵבקּות, ּוֶבֱאֶמת ַהּכֹל ֶאָחד ְלִמי ׁשֶ ַמֲעׂשִ

ה ו, יא. ים ג. סּוּכָ ֵלָמה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ַלֲעבֹוָדה ׁשְ

ח ָיֶדָך. ֶזה  ּנַ ה ַאל ּתַ ֶזה ְוַגם ִמּזֶ ֱאֹחז ּבָ ר ּתֶ טֹוב ֲאׁשֶ

ֵיׁש  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ה  ִמּדָ ּוְבָכל  ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ׁשֶ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ

ִמיד  ָבר אֹוֵרב ַעל ָהָאָדם ּתָ ַעל ּדָ ּבֹו טֹוב ָוָרע ְוַהּבַ

ְחּבּולֹות  ָכל ִמיֵני ּתַ לֹום, ּבְ ְמצּוָדתֹו ַחס ְוׁשָ ְלָלְכדֹו ּבִ

ה  ַהּפֶ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְוַעְרֻמִמּיּות  אּות  ְוַרּמָ

ּוְצִריִכין ָלׂשּום ֵלב ֶאל  ַלֲחׁשֹב.  ב  ְוַהּלֵ ר  ְלַדּבֵ ָיכֹול 

ֵצא  ָבר ַמה ּיֵ ָכל ּדָ ל ֵהיֵטב ּבְ ּכֵ ִמיד ּוְלִהְסּתַ ָהֱאֶמת ּתָ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּתֹו  ִרׁשְ ּבְ ד  ִנְלּכַ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה  ִמּזֶ

ָבר ְמֹאד ַעל  ַעל ּדָ ר ַהּבַ ּבֵ ה ִמְתּגַ ְתִחּלָ אי ּבִ ַוּדַ ּבְ י  ּכִ

לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ים  ַהַחּיִ ֶרְך  ִמּדֶ ְלַגְמֵרי  ְלָמְנעֹו  ָהָאָדם 

ַלה'  ָלׁשּוב  ְורֹוֶצה  ְקָצת  ִמְתעֹוֵרר  ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ַאְך 

ֶנְגּדֹו  ט ּכְ ֵ ּשׁ ל אֹו ִלְלֹמד ְוַכּיֹוֵצא הּוא ִמְתּפַ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ִלי  ּבְ ּוִבְלּבּוִלים  ַוֲחִליׁשּות  ְמִניעֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ּומֹוְנעֹו 

ל ְולֹוֵמד  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ם ּכְ ָעִמים ּגַ ה ּפְ ּמָ ּכַ עּור, ַעד ׁשֶ ׁשִ

ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ָראּוי,  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ָהֻעְבּדָ ֵאין 

ת  ל אֹותֹו ְלַגְמֵרי ֵמֲחַמת ִטְרּדַ ים ְמַבְלּבֵ ים ְוִעּתִ ְזַמּנִ

עֹוד  ִאם  י  ּכִ ֶזה  ּבָ לֹו  י  ּדַ ְולֹא  ְוַכּיֹוֵצא,  ְרָנָסה  ַהּפַ

ִאּלּו  לֹום, ּכְ ְקָוה ַחס ְוׁשָ ִאּלּו ַאֶפס ּתִ אֹוֵרב ָעָליו ּכְ

ָראּוי  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  עֹוד  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ָרחֹוק  הּוא  ַוֲעַדִין  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  עֹוְבִרים  ׁשֶ ֵמַאַחר 

ְחּבּולֹות  ם ֶזה הּוא ּתַ הּוא ָרחֹוק. ּוֶבֱאֶמת ּגַ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  ְוַגם  ָבר,  ּדָ ַעל  ַהּבַ

ִלּבֹו  ּבְ ְכִניס  ּמַ ׁשֶ ִמְצֹות,  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ׁש  ִמְתַלּבֵ

ְרָאה  ְוַהּיִ ְצֹות  ַהּמִ ַעל־ְיֵדי  ַוֲחִליׁשּות  לּות  ְ ִהְתַרּשׁ

רֹוֶצה  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ֶהם,  ּבָ ׁש  ִמְתַלּבֵ הּוא  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ

ל־ הּוא ָרחֹוק ּכָ ָנתֹו ּומֹוִכיַח אֹותֹו ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַתּקָ ּבְ

ם  ּגַ ּוְלַהֲחִליׁשֹו  ְלָמְנעֹו  ְלָהַרע  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ּוֶבֱאֶמת  ְך,  ּכָ

ל ִמי  ן ּכָ ּה. ַעל־ּכֵ רֹוֶצה ַלֲעסֹק ּבָ ַעט ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ ִמּמְ

ֵהר ְמֹאד ֶלֱאֹחז  ֲעבֹוַדת ה' ָצִריְך ִלּזָ רֹוֶצה ִלְכנֹס ּבַ ׁשֶ

ה  ֶזה ְוַגם ִמּזֶ ֱאֹחז ּבָ ר ּתֶ ְבִחיַנת "טֹוב ֲאׁשֶ ֵניֶהם. ּבִ ׁשְ ּבִ

דֹול ְמֹאד  ַהְינּו ִלְהיֹות ָזִריז ּגָ ח ָיֶדָך" ְוכּו', ּדְ ּנַ ַאל ּתַ

ְמָצא ָיְדָך  ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ַרְך ְוֶאת ּכָ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְמֹאד ּבַ

יֹומֹו  ַבר יֹום ּבְ דֹול ּדְ ְזִריזּות ּגָ ה ּבִ כֲֹחָך ֲעׂשֵ ַלֲעׂשֹות ּבְ

"ל. ְוַאף־ לֹום ְוַכּנַ ְולֹא ִלְדחֹות ִמּיֹום ְליֹום ַחס ְוׁשָ

ֲאִפּלּו  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ ין  ְלַהְמּתִ ָצִריְך  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ִאם  ַוֲאִפּלּו  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֲעבֹוָדתֹו  ֵאין  ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ

י־ ַאף־ַעל־ּפִ ָלל,  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִלְפָעִמים 
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תּוב, "ַאְך  ּכָ מֹו ׁשֶ ה ִליׁשּוַעת ה', ּכְ ין ִויַצּפֶ ֵכן ַיְמּתִ

ֶאל  "ַאְך  ו(  סב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  י"  ַנְפׁשִ י  ּדֹוּמִ ֵלאלִֹקים 

ֲהָלכֹות -  ִלּקּוֵטי  ם סב, ב(:  ָ )ּשׁ ְוכּו'  י"  ַנְפׁשִ ה  ִמּיָ ּדֻ ֱאלִֹקים 

ָעה ׁשֹוְמִרים ד, אֹות י. ְקדֹון ְוַאְרּבָ ט ב. ּפִ ּפָ ן ִמׁשְ חֹוׁשֶ

ר ָה֖יּו  ים ֲאֶׁש֥ ֲעָׂשָרה֙ ַׁשִּליִט֔ ז ֶלָחָכ֑ם ֵמֽ ה ָּתֹע֣ ָחְכָמ֖ }יט{ ַהֽ

יר: ָּבִעֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א  ַדְחְלּתָ ְלִטין ּבְ ׁשָ א ּדְ יַקּיָ י ֲאחֹוִהי ַצּדִ ל ֳקֵביל ֲעַשְרּתֵ מּוֵתיּה ּכָ ָעא ֲעלֹוִהי ְלַחּכָ ּיְ ר ַיֲעקב ִאְסּתַ ְוָחְכַמת יֹוֵסף ּבַ

יֹוֵסף ֲאחּוהֹון  ָית  ְקִטילּו  ְוָלא  ִמְצַרִים,  ּדְ א  ַקְרּתָ ּבְ ְיִהיִבין  ֲהוֹו  ּדַ ן  ִעּדָ ּבְ א  יׁשָ ּבִ ִיְצָרא  הֹון  ּבְ ַלט  ׁשְ ְוָלא  ָיי,  ּדַ

ָקל ִמּלֹוי: ִזְמָנא ַההּוא ּבְ ֲהָוה ְמַצַער ְלהֹון ּבְ ּדַ

"י - - ַרׁשִ

ֵפׁש  ׁשְ ּפַ א  ְעָתּ ְמַעט ַאל תֹוִסף ָעָליו ֶאּלָ ה" )קֶֹהֶלת ז, יז(, ִאם ָרׁשָ ע ַהְרּבֵ ְרׁשַ ָאַמר "ַאל ּתִ עֹז ֶלָחָכם. ְלִפי ׁשֶ ַהָחְכָמה ּתָ

יִטים.  ּלִ ָרה ׁשַ ְתׁשּוָבה: ֵמֲעׂשָ ִהיא יֹוַעְצּתֹו ָלׁשּוב ּבִ עֹז ֶלָחָכם", ׁשֶ יָך ּוְתֵהא ּתֹוֵהא ַעל ַהֵחְטא, ָאַמר, "ַהָחְכָמה ּתָ ַמֲעׂשֶ ּבְ

ָחְכָמתֹו  לֹו  ָעְמָדה  ֲהֵרי  כה(,  כג,  )ְמָלִכים־ב  ְוגֹו'"  ֶמֶלְך  ְלָפָניו  ָהָיה  לֹא  "ְוָכֹמהּו  תּוב  ַהּכָ ָעָליו  ֵהִעיד  ֶ ּשׁ הּו  ּיָ יֹאׁשִ ּבְ ִצינּו  ּמָ

ְרַחְבָעם,  ַלִים.  ירּוׁשָ ּבִ ִעיר.  ּבָ ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ם:  ְרּכָ ִמּדַ בּו  ׁשָ ְולֹא  יעּו  ִהְרׁשִ ֶ ּשׁ ְמָלִכים  ָרה  ֵמֲעׂשָ לֹו  ְוטֹוב  יו,  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ׁשְ ּפִ ׁשֶ

הּו: ה, ָאמֹון, ְיהֹוָיִקים, ִצְדִקּיָ ֶ ה, ֲאַחְזָיה, יֹוָאׁש, ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוָיָדע, ֲאַמְצָיה, ָאָחז, ְמַנּשׁ ֲאִבּיָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

יּוַכל  ָחָזק  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ִמי  ְוגֹו'.  ֶלָחָכם  עֹז  ּתָ ַהָחְכָמה 

עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ כֹחֹו  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ

ה  ּמָ ּכַ ָרִאינּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנאּוף,  ֲאַות  ּתַ ֶנֶגד  ּכְ ַוֲאִפּלּו 

ר ְנִפיַלת  יֹון, ַרק ִעּקַ ּסָ ּנִ ָעְמדּו ּבַ ִרים ׁשֶ יִקים ּוְכׁשֵ ַצּדִ

ִחיַנת  ל ַהּנֹוְפִלין ְלַתֲאוֹות ָרעֹות הּוא ַרק ֵמֲחַמת ּבְ ּכָ

ֵאינֹו  ׁשֶ ַעד  ֹמחֹו  ְקָטן  ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַקְטנּות,  ּדְ ֹמִחין 

ָחְכָמה  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ַהּכַֹח  ר  ִעּקַ י  ּכִ ִמּכֹחֹו,  יֹוֵדַע 

י ָחְכָמה ִהוא אֹוִתּיֹות ּכֹֹ"ַח ַמ"ה, ּוַמ"ה  ּמַֹח, ּכִ ּבַ ׁשֶ

ר ּכַֹח ָהָאָדם הּוא ַהָחְכָמה,  ִעּקַ א ָאָדם ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ָרה  ֵמֲעׂשָ ֶלָחָכם  עֹז  ּתָ "ַהָחְכָמה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַהּכַֹח  ר  ִעּקַ ׁשֶ ַהְינּו  ִעיר".  ּבָ ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ יִטים  ּלִ ׁשַ

ּתּוִיים הּוא  ֲאוֹות ְוַהּפִ ל ַהּתַ ֶנֶגד ּכָ ֵמר ּכְ ּנָ ִלְהיֹות ַעז ּכַ

ֹמִחין  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ית  ֲאִמּתִ ָחְכָמה  ַעל־ְיֵדי  ַרק 

רּוסֹות  ִחיַנת ְמִחּצֹות ּפְ ּבְ י ַהּמִֹחין ֵהם  ּכִ ַגְדלּות,  ּדְ

ָהָאָדם ָצִריְך ְלַהֲאִמין  ָלל ׁשֶ ֲאַות ִנאּוף. ַהּכְ ֶנֶגד ּתַ ּכְ

ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְוֵיַדע  כֹחֹו,  ּבְ ְמֹאד 

ִהוא  ֲאַות ִנאּוף ׁשֶ ֶנֶגד ּתַ ְכלֹו ּוֹמחֹו ַלֲעֹמד ּכְ כַֹח ׂשִ ּבְ

ַהּמַֹח  י  ּכִ ָהַרע[,  ֵיֵצר  ר  ]ִעּקַ א  יׁשָ ּבִ ִיְצָרא  ּדְ ָרא  ִעּקָ

ַמת  "ְוִנׁשְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ הּוא  ֶכל  ֵ ְוַהׂשּ

נּו ִזְכרֹונֹו  ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ִביֵנם" )ִאּיֹוב לב, ח(. ּכְ י ּתְ ּדַ ׁשַ

ְרֵאִלי  ׂשְ ל ִאיׁש ַהּיִ ָמה ׁשֶ ׁשָ ָמקֹום ַאֵחר ְוַהּנְ ִלְבָרָכה ּבְ

אי ִהיא ְיכֹוָלה  ַוּדַ חּוִתים ּבְ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ל ַהּפָ ֲאִפּלּו ׁשֶ

ֲאוֹות: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ל ָהעֹוָלם ִעם ַהּתַ ֶנֶגד ּכָ ַלֲעֹמד ּכְ

ת הֹוָדָאה ד, אֹות א. ת ָהֵריַח ּוִבְרּכַ ְרּכַ ים ב. ּבִ אֹוַרח ַחּיִ

ִנָטיּו  ְנָחִלים  "ּכִ ְוֶזהּו  ְוגֹו'.  ֶלָחָכם  עֹז  ּתָ ַהָחְכָמה 

ֲעֵלי  ֲאָרִזים  ּכַ ה'  ָנַטע  ֲאָהִלים  ּכָ ָנָהר  ֲעֵלי  ַגּנֹות  ּכְ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ִנָטיּו"  ְנָחִלים  "ּכִ ו(  כד,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ָמִים" 

ַהּכַֹח  ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָחְכָמה,  ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַנַחל 

ְבִחיַנת "ַהָחְכָמה  ֲעֵלי ּכַֹח, ּבִ ל ַהּבַ ל ּכָ בּוָרה ׁשֶ ְוַהּגְ

ַהּכַֹח  ר  ִעּקַ י  ּכִ יִטים",  ּלִ ׁשַ ָרה  ֵמֲעׂשָ ֶלָחָכם  עֹז  ּתָ

ִחיַנת  הּוא ּבְ רּות הּוא ַעל־ְיֵדי ַהָחְכָמה, ׁשֶ ּבְ ְוַהִהְתּגַ

ה" ְוכּו' )קֶֹהֶלת  ַחּיֶ י "ַהָחְכָמה ּתְ ּמּוָבא, ּכִ 'ּכַֹח ָמה' ּכַ

רּוִאים,  ַהּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהִחּיּות  ַהּכַֹח  ל  ּכָ ם  ָ ּוִמּשׁ ז, יא( 

ה  ִפּלָ ַהּתְ ּכַֹח  ַעל  ז  ְמַרּמֵ ִנָטיּו"  ְנָחִלים  "ּכִ ן  ְוַעל־ּכֵ

ִחיַנת ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור  ְך ִמּבְ ְמׁשָ ּנִ ַעל ּכַֹח ׁשֶ ל ַהּבַ ׁשֶ

ֵאינֹו ּפֹוֵסק ּוְכַמְעָין  ָנָהר ׁשֶ ָחְכָמתֹו הּוא ּכְ ָחְכָמה, ׁשֶ
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ַהָחְכָמה  ְמקֹור  ִמיד  ּתָ נֹוֵבַע  הּוא  י  ּכִ ר,  ּבֵ ְתּגַ ַהּמִ

ְטָרא  ַהּסִ ֶנֶגד  ּכֹחֹו  עֶֹצם  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּקּוִנים, ׁשֶ ל ַהּתִ יְך ּכָ ְמׁשִ ּמַ ָאֳחָרא ַעד ׁשֶ

ֵמֵעֶדן  ַהּיֹוֵצא  ָהר  ַהּנָ ַעל־ְיֵדי  ָהֵריחֹות  ל  ּכָ ֵדִלים  ּגְ

ִחיַנת  ַגּנֹות ֲעֵלי ָנָהר" ּבְ ן. ְוֶזה "ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ְלַהׁשְ

ל  ּכָ ֵדִלים  ּגְ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ן  ַהּגָ ֶקה ֶאת  ׁשְ ַהּמַ ָנָהר 

ִמיֵני  ֵהם  ׁשֶ ה'",  ָנַטע  ֲאָהִלים  "ּכָ ְוֶזה:  ָהֵריחֹות, 

ָהר  ְך ַעל־ְיֵדי ַהּנָ ִמׁשָ ּנִ ִמים ְוֵריַח טֹוב ְוִנְפָלא ׁשֶ ׂשָ ּבְ

ָמִים  ֲעֵלי  ֲאָרִזים  ּכַ ְוֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ן  ַהּגָ ֶאת  ֶקה  ׁשְ ַהּמַ

עֹז  ה  ַמּטֵ הּוא  ׁשֶ ין,  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִחיַנת  ּבְ

י  "ל, ְוֶזהּו ֲעֵלי ָמִים, ּכִ ּנַ ֶאֶרז ּכַ ה ּכְ ִהיא ָקׁשָ "ל, ׁשֶ ַהּנַ

ִחיַנת "ָמְלָאה  ּבְ ַעת  ַהּדַ ִכין ֵמיֵמי  ִנְמׁשָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ְעָיהּו  )ְיׁשַ ים"  ְמַכּסִ ם  ַלּיָ ִים  ּמַ ּכַ ה'  ֶאת  ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ 

ל  ִכין ּכָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמׁשָ ם ׁשֶ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ יא, ט(, ּכְ

ית  ּבֵ ים א.  ַחּיִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  "ל:  ּנַ ּכַ "ל  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ

ֶנֶסת ו, אֹות כב. ַהּכְ

א  ֹ֥ ַיֲֽעֶׂשה־ּ֖טֹוב ְול ר  יק ָּבָאֶ֑רץ ֲאֶׁש֥ ין ַצִּד֖ ֵא֥ ם  י ָאָד֔ ִּכ֣ }כ{ 

א: ֶיֱֽחָטֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יחּוב ֳקָדם ְיָי, ָחֵזי  ל יֹומֹוִהי ְוָלא ְיחּוב ֳקָדם ְיָי, ֲאָבל ּגּוְבָרא ִדּ ַיֲעֵביד ָטב ּכָ ַאְרָעא ּדְ אי ּבְ ַבר ַזּכַ ֲארּום ֵלית ּגְ

א ַעד ָלא ְימּות: ְתיּוְבּתָ ר ּבִ ֵליּה ְלִמְהּדַ

"י - - ַרׁשִ

יו: ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ ָאֶרץ. ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלַפׁשְ יק ּבָ י ָאָדם ֵאין ַצּדִ ּכִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה טֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא.  ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ יק ּבָ ֵאין ַצּדִ

ְוִחּיּות  ְוַהֲעָמָדה  ִקּיּום  ׁשּום  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ֵמַאַחר 

ֵאיְך  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ְלָהעֹוָלם 

לֹא ַהּתֹוָרה, ּוַמּדּוַע  ָהָיה ָהעֹוָלם ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד ּבְ

ָהִראׁשֹוָנה  ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ֶכף  ּתֵ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָנַתן  לֹא 

ֱאֶמת ַהּכֹל ָהָיה ְלטֹוָבֵתנּו,  ְבָרא ָהעֹוָלם? ַאְך ּבֶ ּנִ ׁשֶ

ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ ְלַבל  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  חֹוׁשֵ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  י  ּכִ

ֵעת  ּבְ ד  ִמּיָ ַהּתֹוָרה  ֶאת  נֹוֵתן  ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ח,  ִנּדָ

לֹא  ִריַאת ָהעֹוָלם ְולֹא ָהָיה ׁשּום ִקּיּום ָלעֹוָלם ּבְ ּבְ

ָהָאָדם ָהָיה עֹוֵבר ַחס  ׁשֶ ֶכף ּכְ ְך ּתֵ ַהּתֹוָרה, ְוַאַחר־ּכָ

ם  ְלִהְתַקּיֵ ָיכֹל  ָהָיה  לֹא  ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ַעל  לֹום  ְוׁשָ

ָיכֹל  ָהָיה  לֹא  ָהעֹוָלם  ְוָכל  ַאַחת,  ָעה  ׁשָ ֲאִפּלּו 

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָהעֹוָלם  ֶנֱחַרב  ְוָהָיה  ָלל,  ּכְ ם  ְלִהְתַקּיֵ

י ֵאין  ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכִ ָהָיה ֶאָחד עֹוֵבר ַעל ּדִ ׁשֶ ֶכף ּכְ ּתֵ

ר  לֹא ַהּתֹוָרה, ְוֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ְלָהעֹוָלם ׁשּום ִקּיּום ּבְ

ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ַיֲעבֹר  ּלֹא  ׁשֶ ֶאָחד  ֵצא  ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ

י  ּכִ ְוכּו'.  ה טֹוב"  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ י "ֵאין  ּכִ

ֵאין  ִחיָרה  ּבְ ֵאין  ִאם  י  ּכִ ִחיָרה,  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ

ׁש  ּיֵ ְך ִמְצֹות ַהּתֹוָרה. ּוֵמַאַחר ׁשֶ ּיָ ָכר ָועֶֹנׁש, ְוֵאין ׁשַ ׂשָ

ר  ֶאְפׁשָ ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ֲאַזי  ָועֶֹנׁש  ָכר  ׂשָ ִביל  ׁשְ ּבִ ִחיָרה  ּבְ

ן  ְוִאם־ּכֵ ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ֶאָחד  ֵצא  ּמָ ּיִ ׁשֶ

ִקּיּום  ׁשּום  ָהָיה  ְולֹא  ד  ִמּיָ ַהּתֹוָרה  נֹוֵתן  ָהָיה  ִאם 

ָהָיה  ׁשֶ ֶכף ּכְ ן ּתֵ לֹא ִקּיּום ַהּתֹוָרה, ִאם־ּכֵ ְלָהעֹוָלם ּבְ

ְבֵרי ּתֹוָרה, ָהָיה  לֹום ִמּדִ הּו ַחס ְוׁשָ ֶ ֶאָחד עֹוֵבר ַמּשׁ

ִביל ֶזה הּוא טֹוָבה  ׁשְ לֹום, ּבִ ֶנֱחַרב ָהעֹוָלם ַחס ְוׁשָ

ה  ָ ּשׁ ִרים ְוׁשִ ם ֶעׂשְ ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ֶ דֹוָלה ַמה ּשׁ ּגְ

ֶחֶסד  ּבְ ם ָהעֹוָלם  ְוָהָיה ְמַקּיֵ לֹא ַהּתֹוָרה,  ּדֹורֹות ּבְ

ְעֶלֶמת. ּוָבֶזה  ִחיַנת ַהּתֹוָרה ַהּנֶ הּוא ּבְ ם ְלַבד ׁשֶ ִחּנָ

ִריַאת  ר ּבְ ִעּקַ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ ַרְך ׁשֶ ֶהְרָאה ָלנּו ה' ִיְתּבָ

תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ָהָיה  ָהעֹוָלם 

ִביל  ּוִבׁשְ ַהּתֹוָרה  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוכּו',  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ 'ּבְ

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְוכּו'',  ית  ֵראׁשִ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ה  ָ ּשׁ ְוׁשִ ִרים  ֶעׂשְ ם ָהעֹוָלם  ְלַקּיֵ ָיכֹול  ַרֲחָמיו  ּבְ הּוא 

ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ם  ּגַ ן  ְוַעל־ּכֵ ַהּתֹוָרה,  לֹא  ּבְ ּדֹורֹות 



קצא

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ַהּתֹוָרה,  ִמן  ֵטִלין  ּבְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ּתֹוָרה 

ְבֵרי  ּדִ ַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  עֹוֵבר  ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  אֹו 

ַמֲחִריב  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֵאין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ּתֹוָרה, 

ם  ַהֶחֶסד ִחּנָ ַחְסּדֹו, ּבְ ם ָהעֹוָלם ּבְ ָהעֹוָלם, ַרק ְמַקּיֵ

"ל:  ּנַ ּכַ ַלת ַהּתֹוָרה  ַקּבָ ם ָהעֹוָלם קֶֹדם  ְמַקּיֵ ָהָיה  ׁשֶ

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ִמיָלה ג, אֹות ב.

ה טֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא.  ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ יק ּבָ ֵאין ַצּדִ

ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ ִלְנסַֹע  ְצִריִכין 

קֶֹדם  ָהעֹוָלם  ם  ְמַקּיֵ ָהָיה  ׁשֶ ם  ִחּנָ ַהֶחֶסד  ֶזה  י  ּכִ

ֵאין  ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ֶרְך  ַהּדֶ הּוא  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ִאם  י  ּכִ עֹוָלם  ּבָ יכֹו  ְלַהְמׁשִ ּיּוַכל  ׁשֶ ִמי 

יִכים  ַמְמׁשִ ֵהם  ׁשֶ ַמֲעָלה,  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ל  ּכָ ין  ְמַחּיִ ֵהם  ּוָבֶזה  יטּוָתם.  ׁשִ ּפְ ֵעת  ּבְ ַהֶחֶסד  ֶזה 

ׁש,  ַמּמָ ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ֵהן  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ׁשּוִטים  ַהּפְ

ֵטִלים ִלְפָעִמים  ּבְ ֵהן ַהּלֹוְמִדים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ

ִמן ַהּתֹוָרה, ַוֲאִפּלּו ָהְרחֹוִקים ֵמַהּתֹוָרה ְמֹאד ְוכּו', 

ְצִריִכין  ַהּכֹל  י  ּכִ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ְצִריִכים  ָאנּו  ְוֶזה 

י ֲאִפּלּו לֹוְמִדים  ָנה, ּכִ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ְתׁשּוָבה ּבְ ָלׁשּוב ּבִ

תֹוָרה  ּבְ עֹוְסִקים  ׁשֶ ִיים  ֲאִמּתִ ֲחָכִמים  ְוַתְלִמיֵדי 

רֹאׁש  ָנה, ְצִריִכין ָלׁשּוב ּבְ ָ ָכל ַהּשׁ ֱאֶמת ּבְ ַוֲעבֹוָדה ּבֶ

טֹוב  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ "ֵאין  י  ּכִ ָנה,  ָ ַהּשׁ

ְפָרט  ּבִ רֹוב,  י  ַעל־ּפִ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ֶיֱחָטא",  ְולֹא 

ן  ְוַלְמּדָ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ָמצּוי  ֵאין  לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ

ל  ִמּכָ ה,  ַהְרּבֵ ּוְפָגִמים  ֵמֲחָטִאים  ן חֹוִרין  ּבֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ְקָרִאים לֹוְמִדים ַוֲחִסיִדים  ּנִ ים ׁשֶ ָאר ָהֲאָנׁשִ ן ׁשְ ּכֵ ׁשֶ

ַעְצָמם  ּבְ יֹוְדִעים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלל  ּכְ ים  ְנִקּיִ ְוֵאיָנם 

ים  ֲאָנׁשִ ָאר  ׁשְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ּוַמְכאֹוָבם,  ְלָבָבם  ִנְגֵעי 

ַהּכֹל  אי  ַוּדַ ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ ְוכּו'  ִמים  ָ ַהְמֻגּשׁ ׁשּוִטים  ַהּפְ

ֶנֶסת ה,  ית ַהּכְ ים א. ּבֵ ְצִריִכין ָלׁשּוב: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

אֹות טז.

ֵבית  ּבְ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ִבים  ַהּיֹוׁשְ ָאֶרץ.  ּבָ יק  ַצּדִ ֵאין 

ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ ֵהם  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ין  ּדִ

ֶלְך  ַהּמֶ ִעם  ְנָטִעים  ֵבי  יֹוׁשְ ַהּיֹוְצִרים  ה  ֵהּמָ י  ּכִ

ְבִריַאת עֹוָלמֹו קֶֹדם  ֶהם ִנְתַיֵעץ ּבִ י ּבָ ְמַלאְכּתֹו, ּכִ ּבִ

ָהיּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ה  ַעּתָ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָהעֹוָלם.  ֶזה  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ

יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ְוָעְמדּו  ְבלּו,  ּסָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָסְבלּו  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

ִבים  ר יֹוֲעָציו ְוׁשֹוְפָטיו ַהּיֹוׁשְ ֵהם ִעּקַ ְך ְוכּו', ׁשֶ ל־ּכָ ּכָ

ל,  מֹוׁשֵ יק  ַצּדִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  י  ּכִ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ִעּמֹו 

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ִלים  ּמֹוׁשְ ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות  הּוא  ם  ְלּתָ ֶמְמׁשַ ר  ְוִעּקַ ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹוָנם 

ּומּוָבן  ְמבָֹאר  ּכַ עֹוָלם,  ּבָ ׁשּוָבה  ּתְ ּוַבֲעֵלי  ִרים  ּגֵ

א. ִסיָמן לד,  ְהיּו ִלי' )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ם ּתִ ַהּתֹוָרה 'ְוַאּתֶ ּבְ

הּוא  ָנה ׁשֶ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ֶזה ּבְ ּבָ ר עֹוְסִקים  ְוִעּקַ ם(.  ן ׁשָ ַעּיֵ

יֹום  הּוא  ְוָאז  ׁשּוָבה,  ּתְ ְיֵמי  ֶרת  ַלֲעׂשֶ ִראׁשֹון  יֹום 

ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ַיֲעִמיד  'ַהּיֹום  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ִתּקּון  יִקים ּבְ ּדִ ל ְיצּוֵרי עֹוָלִמים'. ְוָאז עֹוְסִקים ַהּצַ ּכָ

ּקּון  ר ַהּתִ ִעּקַ "ל. ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ט ַהְמבָֹאר ּבְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ו  ת ֵעׂשָ ִחיַנת ִטּפַ ין ּומֹוִריִדין ּבְ ָגְרׁשִ ּמְ הּוא ַעל־ְיֵדי ׁשֶ

ט, ְוָאז ְיכֹוִלין  ּפָ ׁשְ ּלֹא ְיַקְלְקלּו ֶאת ַהּמִ ָמֵעאל ׁשֶ ְוִיׁשְ

ִחיַנת ֵעֶסק  הּו ּבְ ּזֶ ׁשּוָבה ְוֵגִרים, ׁשֶ ֲעֵלי ּתְ ַלֲעׂשֹות ּבַ

חֹוָתם  ִלְבִחיַנת  ים  ֵמֶהְחּתִ ֲעִלים  ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  י  ִגּנֵ ַהּמָ

ִעים  ְרׁשָ ּתֹות,  ּכִ לֹשׁ  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְוכּו'.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ר  ְלַאְלּתַ ָמֵעאל,  ְוִיׁשְ ו  ֵעׂשָ ת  ִטּפַ ִחיַנת  ּבְ מּוִרים  ּגְ

י אֹוָתם ְצִריִכים ְלַרֵחק ּוְלָגֵרׁש ְלַגְמֵרי,  ְלִמיָתה, ּכִ

ְלִוים  יִקים ֵהם ַהּנִ ִחיַנת ִמיָתה עֹוָלִמית. ַצּדִ הּו ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ִבין  ט ֵהם ִנְכּתָ ּפָ ׁשְ ִבים ַעל ַהּמִ יֵקי ֱאֶמת ַהּיֹוׁשְ ּדִ ְלַהּצַ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ַיֲעלּו אֹוָתם  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ים,  ְלַחּיִ ר  ְלַאְלּתַ

י ֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש  י עֹוָלם, ּכִ ה ְלַחּיֵ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ֶאל ַהּדַ

ַוֲאִפּלּו  ְוכּו',  ָאֶרץ"  ּבָ יק  ַצּדִ "ֵאין  י  ּכִ ָגִמים  ּפְ ֶהם  ּבָ

ה ְמֹאד  ים ְוִקְלקּוִלים ַהְרּבֵ ָגִמים ַרּבִ ֶהם ּפְ ִאם ֵיׁש ּבָ

ּוִמְתָקְרִבים  ֵבִקים  ּדְ ׁשֶ ֵמַאַחר  יִקים  ַצּדִ ְכַלל  ּבִ ֵהם 

י  ּכִ ָטהֹור,  ְלָטהֹור  בּוק  ַהּדָ י  ּכִ ֱאֶמת,  יֵקי  ּדִ ְלַהּצַ

ָהְרחֹוִקים  ל  ּכָ ְלָקֵרב  ִעְסָקם  ר  ִעּקַ ֶזה  יִקים  ּדִ ַהּצַ

ָהֱאֶמת,  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ְוחֹוְתִרים  ִעים  ְעּגְ ְתּגַ ַהּמִ

ְעָיהּו  יִקים" ְוכּו' )ְיׁשַ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: "ְוַעּמֵ

ָסֵפק ְוֵאיָנם זֹוִכים  לּוִיים ּבְ ּתְ ינֹוִנים ֵהם ׁשֶ ס, כא(. ּבֵ

י־ֵכן  יֵקי ֱאֶמת, ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ ֲעַדִין ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ

ִלְבִלי ִלְהיֹות חֹוְלִקים ּומֹוְסִרים  ם  ַנְפׁשָ ָחִסים ַעל 

ְלִוים ֵאָליו, ַעל־ יק ְוַהּנִ ּדִ לֹום ְלַהּצַ ְוׂשֹוְנִאים ַחס ְוׁשָ



קצב

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָאז הּוא  ּפּור ׁשֶ לּוִיים ְועֹוְמִדים ַעד יֹום ּכִ ן ֵהם ּתְ ּכֵ

י  ִגּנֵ ַהּמָ ּבֹו  עֹוְסִקים  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ חֹוָתם  ּקּון  ּתִ ַמר  ּגְ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ים ִלְבִחיַנת חֹוָתם ּדִ ֶאֶרץ ְלַהֲעלֹות ֵמֶהְחּתִ

ִחיַנת "ִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל" ְוכּו' )ִיְרְמָיהּו  הּוא ּבְ ׁשֶ

ּקּון  ַהּתִ ּוְגַמר  ְוֵגִרים.  ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ַהְינּו  ּדְ טו, יט(, 

ן ֵאּלּו  ם. ְוַעל־ּכֵ בָֹאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ּפּור, ּכְ יֹום ּכִ הּוא ּבְ

ּפּור ִאם ִיְרצּו ְלִהְתָקֵרב  לּוִיים ַעד יֹום ּכִ ינֹוִנים ּתְ ַהּבֵ

לֹום  כּו ַחס ְוׁשָ "ל, ְוִאם ָלאו ְוִיְתַהּפְ ּנַ ַיֲעלּו אֹוָתם ּכַ

י ֵהם ִנְכָלִלין  יָנם ְלִמיָתה, ּכִ מּוִרים, ָאז ּדִ ְלחֹוְלִקים ּגְ

ִריִכין ְלַרֲחָקם,  ּצְ ָמֵעאל ׁשֶ ו ְוִיׁשְ ת ֵעׂשָ ְבִחיַנת ִטּפַ ּבִ

ָכל  ה ּבְ "ל. ְוֶזה ַנֲעׂשֶ ּנַ ט ּכַ ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ר ּתִ הּו ִעּקַ ּזֶ ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ יצֹוצֹות,  ַהּנִ י  ּכִ ָנה,  ָ ַהּשׁ ְורֹאׁש  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 

ְוֶחְטֵאי  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵמֵחְטא  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ָפׁשֹות  ַהּנְ

ְמַחת  ָנה ַעד ׂשִ ָ ָכל רֹאׁש ַהּשׁ ְרִרין ּבְ ַהּדֹורֹות ִמְתּבָ

ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ְמַעט,  ְמַעט  ּתֹוָרה 

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות  ָנה ְוַכּנַ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ט ב. ְנִזיִקין ה, אֹות יז. ּפָ ן ִמׁשְ - חֹוׁשֶ

טֹוב  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ ֵאין  ָאָדם  י  ּכִ

ֲעִנּיּות,  הּוא  ירּות  ָהֲעׁשִ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ֶיֱחָטא.  ְולֹא 

ַעְצמֹו  ּוַמֲחִזיק  ַדְעּתֹו  ּבְ ֶאה  ִמְתּגָ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ַהְינּו  ּדְ

ׁש  הּוא ָעִני ַמּמָ ין ׁשֶ הּוא ּבֵ ָעִני, ּוְבֵאיֶזה ַמֲעָמד ׁשֶ ּכְ

ִמיד  ּתָ ֻמְפָלג,  יר  ָעׁשִ הּוא  ׁשֶ אֹו  ינֹוִני  ּבֵ הּוא  ׁשֶ אֹו 

ִוד  ּדָ ְבִחיַנת  ּבִ דֹול,  ּגָ ְוֶאְביֹון  ָעִני  ּכֶ ַעְצמֹו  ַמֲחִזיק 

דֹול  ַהּגָ רֹו  ְוָעׁשְ תֹו  ּוְגֻדּלָ ַמְלכּותֹו  ֹגֶדל  ּבְ ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ

ים קט,  ִהּלִ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאנִֹכי" ְוכּו' )ּתְ ִמיד, "ּכִ ָאַמר ּתָ

ְלָהִבין  לֹו  ָראּוי  ָהָאָדם  י  ּכִ ְוֶאְביֹון,  ָעִני  ַוֲאִני  כב(, 

ִאי  יק  ּדִ ַהּצַ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ ֲעִנּיּותֹו  עֶֹצם 

ֶנֶגד  ּכְ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָלֵצאת  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ

יק  י ָאָדם ֵאין ַצּדִ תּוב, "ּכִ ּכָ ַרְך, ּוְכמֹו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ן  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ה טֹוב" ְוכּו', ִמּכָ ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבָ

ּוַמִים  ַצר  ֶלֶחם  ֲאִפּלּו  ן  ְוִאם־ּכֵ ֵני ָהעֹוָלם,  ּבְ ָאר  ׁשְ

ַרק  יו,  ַמֲעׂשָ ְלִפי  לֹום  ְוׁשָ ַחס  לֹו  יַע  ַמּגִ ֵאינֹו  ַלַחץ 

תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ ַחְסּדֹו, ּכְ ַרְך ָזן ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ים קלו,  ִהּלִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" )ּתְ ר ּכִ ׂשָ "נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

ָאַכל  הּוא  י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ יֹוֵתר  ָעִני  ֵאין  ן  ְוִאם־ּכֵ כה(, 

ְויֹוֵדַע  ָהֱאֶמת  ִלּבֹו  ֶאל  ים  ׂשִ ּמֵ ּוְכׁשֶ יֵלּה,  ּדִ ָלאו  ּדְ

ירּות  ה ַלֲעׁשִ ִמיד, ְוִיְזּכֶ ֵברּור, ֲאַזי טֹוב לֹו ּתָ זֹאת ּבְ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  ׁשֶ י  ֲאִמּתִ

ַמח  ִיׂשְ י  ּכִ ֶחְלקֹו,  ּבְ ֵמַח  ׂ ַהּשָ יר  ָעׁשִ ֵאיֶזהּו  ִלְבָרָכה, 

דֹול  ּגָ ֶחֶסד  ַהּכֹל  ׁשֶ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֵמַאַחר  ֶחְלקֹו,  ּבְ ִמיד  ּתָ

ַרְך ֲאִפּלּו ֶלֶחם ַצר ּוַמִים ַלַחץ, ְוַעל־ ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ

ָעְלָמא,  ּדְ הֹון  ְלָכל  ׁש  ַמּמָ ירּות  ַלֲעׁשִ ה  ִיְזּכֶ ְיֵדי־ֶזה 

הּוא  י ׁשֶ ּמִ ִאיהּו ְזֵעיר הּוא ַרב', ׁשֶ ְבִחיַנת 'ָמאן ּדְ ּבִ

ַהּכֹל  ל  ּוְמַקּבֵ קּות,  ּפְ ִהְסּתַ לֹו  ְוֵיׁש  ֵעיָניו  ּבְ ָקָטן 

ה:  ר ּוְגֻדּלָ ְך ְלעֹשֶׁ ה ַאַחר־ּכָ ְמָחה, ִיְזּכֶ ַאֲהָבה ּוְבׂשִ ּבְ

ים ג. ּפּוִרים ו, אֹות יא. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ָאֶרץ.  ּבָ יק  ַצּדִ ֵאין 

ים  ִהּלִ )ּתְ רּו"  ְיַדּבֵ "ּוְגבּוָרְתָך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ בּורֹות  ּגְ

בּורֹות  ּגְ ַהה'  ׁשֶ ָתִבים  ּכְ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  יא(,  קמה, 

ֵמֶהם  ה  ְוַנֲעׂשֶ ה  ַהּפֶ ּבְ ְויֹוְצִאין  ּבֹוְקִעין  ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ

ֵהם  ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ׁשֶ ִנְמָצא  ה,  ַהּפֶ מֹוָצאֹות  ה' 

ָקה  ְוַהַהְמּתָ יָקם,  ְלַהְמּתִ ְוָצִריְך  בּורֹות,  ּגְ ִחיַנת  ּבְ

טֹוִבים  ְוִדּבּוִרים  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  הּוא 

ֵהם  ּבּוִרים ׁשֶ יִקין ַהּדִ ִרים, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמְמּתִ ַדּבְ ּמְ ׁשֶ

בּורֹות  ְפָעִמים יֹוְצִאין ּגְ ּלִ בּורֹות. ְוַדע ׁשֶ ִחיַנת ַהּגְ ּבְ

ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ִאים  ּבָ ְוֵהם  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָקׁשֹות, 

דֹול, ַעל־ ַעת ּגָ ׁש ָלֶהם ּדַ ּיֵ ִלְגדֹוֵלי ַהּדֹור ֵמֲחַמת ׁשֶ

ִאים  ּבָ ָקׁשֹות,  בּורֹות  ּגְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּיֹוְצִאין  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ

ה,  ֵמַהּפֶ ְויֹוְצִאין  ּבֹוְקִעין  ם  ְוׁשָ דֹוִלים,  ַהּגְ ַדַעת  ּבְ

ֵהם  ּבּוִרים  ַהּדִ ַוֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ ּבּוִרים  ּדִ ֵמֶהם  ה  ְוַנֲעׂשֶ

יָקם,  בּורֹות ָקׁשֹות, ְוָצִריְך ִלְראֹות ְלַהְמּתִ ִחיַנת ּגְ ּבְ

ַחס  ׁשֹות,  ַהּקָ בּורֹות  ַהּגְ יִקים  ַמְמּתִ ֵאין  ּוְכׁשֶ

אֹו  יָקם  ְלַהְמּתִ ּכַֹח  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  לֹום,  ְוׁשָ

יָקם,  ר ְלַהְמּתִ ִאי ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ַמְדֵרָגה ְקַטּנָ ֵהם ָאז ּבְ ׁשֶ

ַאִפּלּו  י  ּכִ ָוֵחְטא,  ָגם  ּפְ ֵאיֶזה  ּבְ ָאז  ְגמּו  ּפָ ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ְוׁשֹוִגים  ּפֹוְגִמים  ֵהם  ִלְפָעִמים  ּוְגדֹוִלים  יִקים  ַצּדִ

ָאֶרץ" ְוכּו', ּוֵמֲחַמת  יק ּבָ י "ֵאין ַצּדִ ָבר, ּכִ ֵאיֶזה ּדָ ּבְ

בּורֹות  ַהּגְ יִקים  ַמְמּתִ ֵאיָנם  זֹו,  ְבִחיָנה  ּבִ ָאז  ֵהם  ׁשֶ

יִקים  ֵאיָנם ַמְמּתִ ׁשֶ ּבּוִרים, ַוֲאַזי ּכְ ֵהם ַהּדִ ׁשֹות ׁשֶ ַהּקָ

ַמְתִחיִלין  ֲאַזי  ָקׁשֹות,  בּורֹות  ּגְ ֵהם  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ
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ָלל  ַהּכְ ַעל  ָרִעים  ּבּוִרים  ּדִ ּבּוִרים  ַהּדִ ֵאּלּו  ּבְ ר  ְלַדּבֵ

יק ַהּדֹור, ַוֲאַזי  ִרין ַעל ַצּדִ ַדּבְ ּמְ ָרט, אֹו ׁשֶ אֹו ַעל ַהּפְ

ִאים  בּורֹות ָקׁשֹות ּבָ ֵהם ּגְ ֶהם ׁשֶ ּלָ ּבּוִרים ׁשֶ ל ַהּדִ ּכָ

יק  ּדִ ְוַהּצַ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַהּדֹור,  יק  ַצּדִ ַעל  ְונֹוְפִלים 

בּורֹות ָקׁשֹות  יק ֵאּלּו ַהּגְ ַהּדֹור ָצִריְך ִלְראֹות ְלַהְמּתִ

ן אֹוָתם  ּדָ הּוא  ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ּבּוִרים  ַהּדִ ֵהם  ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ִנְמָצא  ָעָליו,  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ֶזה  ּבָ ְזכּות  ְלַכף 

ַעל־ְיֵדי  אֹו  יָקם,  ַמְמּתִ ּוָבֶזה  ֶחֶסד  י  ַלּפֵ ּכְ ה  ַמּטֶ

ָלם  ְמַקּבְ ָעָליו,  ִרים  ְמַדּבְ ֵהם  ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ

ּבּוִרים  ן ּדִ ם־ּכֵ יק ּגַ ַאֲהָבה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה הּוא ַמְמּתִ ּבְ

"ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ּנַ ׁשֹות ּכַ בּורֹות ַהּקָ ֵהם ַהּגְ ֶהם ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

א. ִסיָמן רז. ַקּמָ

ִלֶּבָ֑ך  ן  ַאל־ִּתֵּת֖ רּו  ְיַדֵּב֔ ֲאֶׁש֣ר  ְלָכל־ַהְּדָבִרים֙  ַּג֤ם  }כא{ 

ָך: ְלֶלֽ ת־ַעְבְּדָ֖ך ְמַקֽ ע ֶאֽ א־ִתְׁשַמ֥ ֹֽ ֲאֶׁש֛ר ל
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְך  ַמע ָית ַעְבּדָ ִתׁשְ ָלא ֵייתֹון יֹוִמין ּדִ לּוְתהֹון, ּדְ ְך ְלַקּבָ א ָלא ִתְמַסר ִלּבָ יַעּיָ ִ לּון ָלְך ַרּשׁ יַמּלְ א ּדִ ּיָ ל ִמּלַ אּוף ּכָ

יָזָבא ִמן ְידֹוי: ּתֵ ילּוט ָלְך, ְוֵלית ָלְך ֵחיָלא ְלִאׁשְ ִדּ

"י - - ַרׁשִ

ה"  ע ַהְרּבֵ ְרׁשַ ל ְלׁשֹון ָהַרע ַעל נֹוב ִעיר ַהּכֲֹהִנים, ְוָעָליו ֶנֱאַמר "ַאל ּתִ ּבֵ ּקִ אּול ׁשֶ ׁשָ ר ְבּ ְדּבַ ּנִ ָבִרים ְוגֹו'. ְלִפי ׁשֶ ם ְלָכל ַהּדְ ּגַ

ַמע ֶאת  ר לֹא ִתׁשְ ָלן: ֲאׁשֶ ְלַקּבְ ָך  ִלּבְ ן  ּתֵ ּתִ ָרִכיל, ַאל  רּו ֵאֶליָך הֹוְלֵכי  ְיַדּבֵ ר  ָבִרים ֲאׁשֶ ַהּדְ ם ְלָכל  ּגַ ז, יז(, ָאַמר,  )קֶֹהֶלת 

ם ז, יט(, ֵאּלּו  יִטים" )ׁשָ ּלִ ָרה ׁשַ ָבר ַאֵחר, "ֵמֲעׂשָ ְלָך. ּדָ ָך ְמַקּלֶ מֹוַע ֶאת ַעְבּדֶ ה ָאְזֶנָך ִלׁשְ ר ַתּטֶ ָך ְמַקְלֶלָך. ֵאין טֹוב ֲאׁשֶ ַעְבּדְ

ֵטִלים,  ָבִרים ּבְ ִמיִעין אֹותֹו ּדְ י ָאְזָניו ַמׁשְ ּתֵ ְבֵרי ֲעֵבָרה, ׁשְ י ֵעיָניו ַמְרִאין אֹותֹו ּדִ ּתֵ ִבים ֶאת ָהָאָדם, ׁשְ ַחּיְ ָבִרים ַהּמְ ָרה ּדְ ֲעׂשָ

עֹז ֶלָחָכם"  ָבר ַאֵחר, "ַהָחְכָמה ּתָ ּמֹוִליִכין אֹותֹו ִלְדַבר ֲעֵבָרה, ּוִפיו ְוִלּבֹו. ּדָ י ַרְגָליו ׁשֶ ּתֵ ֶהן, ׁשְ ּגֹוֵזל ְוחֹוֵמס ּבָ י ָיָדיו ׁשֶ ּתֵ ׁשְ

יִטים",  ּלִ ָרה ׁשַ ם(, ֶזה ַאְבָרָהם. "ֵמֲעׂשָ ָבר ַאֵחר, "ֶלָחָכם" )ׁשָ ָפָניו. ּדָ ּלְ ָרה ּדֹורֹות ׁשֶ יִטים", ֵמֲעׂשָ ּלִ ָרה ׁשַ ם(, ֶזה נַֹח. "ֵמֲעׂשָ )ׁשָ

ה.  ָבר ַאֵחר, "ֶלָחָכם", ֶזה ֹמשֶׁ יִטים", ֵאּלּו ֶאָחיו. ּדָ ּלִ ָרה ׁשַ ָבר ַאֵחר, "ֶלָחָכם", ֶזה יֹוֵסף. "ֵמֲעׂשָ ָפָניו. ּדָ ּלְ ָרה ּדֹורֹות ׁשֶ ֵמֲעׂשָ

ָטא ְלָכְרָסא ְוכּו',  ָטא, ִמן ֵוֹוׁשְ ין ֶאת ַהּגּוף ַעל־ְיֵדי ַמֲאָכל, ִמן ּפּוָמא ְלוֹוׁשְ ׁשִ ּמְ ׁשַ ָבִרים ַהּמְ ָרה ּדְ יִטים", ֲעׂשָ ּלִ ָרה ׁשַ "ֵמֲעׂשָ

ִנים  ל ַהּפָ ִעים ַלְיָלה, ּכָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ּלֹא ִנְצָטֵרְך ְלַמֲאָכל ַאְרּבָ ה, ׁשֶ ִמְדַרׁש קֶֹהֶלת, ְוָחְכָמתֹו ָעְמָדה לֹו ְלֹמשֶׁ ְדִאיָתא ּבְ ּכִ

ם ז, כ(: ָאֶרץ" )ׁשָ יק ּבָ י ָאָדם ֵאין ַצּדִ ַאֲחָריו "ּכִ ּלְ ב ֲעֵליֶהן ִמְקָרא ׁשֶ ְדָרׁש, ְוֵאיִני ָיכֹול ֵליׁשֵ ּמִ לּו ּבַ ַהּלָ

ַּגם־ַאָּת֖  ר  ֲאֶׁש֥ ִלֶּבָ֑ך  ָיַד֣ע  ַרּ֖בֹות  ים  ַּגם־ְּפָעִמ֥ י  ִּכ֛ }כב{ 

ים: ִקַּלְ֥לָּת ֲאֵחִרֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַאף  ְך ּדְ יִאין ְיַדע ִלּבָ ַאף ִזְמִנין ַסּגִ ְכָוָתְך, ּדְ ֵלית ּדִ ַבר ּדְ ְילּוט ָלְך ּגְ ְזָמן ִדּ יָנא ּבִ ק ָית ּדִ ֲארּום ָחֵזי ָלְך ְלִמְצּדַ

ַאְנּתְ ֲהֵויָתא ָלֵיט ּגּוְבִרין ָאָחָרִאין:
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יא  ְוִה֖ ָמה  ֶאְחָּכ֔ ָאַמְ֣רִּתי  ָחְכָמ֑ה  ַבֽ יִתי  ִנִּס֣ ָּכל־ֹז֖ה  }כג{ 

ִּני: ה ִמֶּמֽ ְרחֹוָק֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

י: ל ָחְכַמת אֹוָרְיָתא, ְוִהיא ְרָחַקת ִמּנִ ֵמיְמִרי ֶאְחּכֹום ַאף ּכָ ָחְכְמָתא, ֲאַמִרית ּבְ ַחִנית ּבְ א ּבְ ל ָדּ ּכָ

"י - - ַרׁשִ

ּתֹוָרה:  ּבַ ַבָחְכָמה.  יִתי  ִנּסִ ַמְעָלן:  ּלְ ׁשֶ ְודֹוק(  "ְולֹא"  )ס"א  ְוַעל  ן,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ִמְקָראֹות  ַעל  מּוָסב  ַבָחְכָמה.  יִתי  ִנּסִ זֹה  ל  ּכָ

י. ּוַמה ִהיא זֹו: ּנִ ָמה. ָלַדַעת ֶאת ַהָחְכָמה: ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ ָאַמְרּתִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ י. ּכְ ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ ָאַמְרּתִ

ָיְפיֹו ְוִתְפַאְרּתֹו,  יק ּבְ ּדִ ַהְינּו ַהּצַ ָיְפיֹו, ּדְ ִלְראֹות ֶמֶלְך ּבְ

ְוִתְפַאְרּתֹו,  ָיְפיֹו  הּוא  ֲאַזי  ׁשֶ ּבּוץ,  ַהּקִ ֵעת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ

ים"  ַמְרַחּקִ ֶאֶרץ  ְרֶאיָנה  ּתִ "ֵעיֶניָך  ַעל־ְיֵדי־ֶזה: 

ִחיַנת 'ֲאִויָרא  ָרֵאל, ּבְ ִחיַנת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְעָיהּו לג, יז(, ּבְ )ְיׁשַ

ִנְקָרא  ַהָחְכָמה  י  ּכִ ים'.  ַמְחּכִ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ

ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  "ָאַמְרּתִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ַמְרַחּקִ

יק  ּדִ ְרֶאה ֶאת ַהּצַ ּתִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ ְרחֹוָקה", ַהְינּו ׁשֶ

ָמקֹום  ְבָכל  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ְוִתְפַאְרּתֹו  ָיְפיֹו  ּבְ

'ֲאִויָרא  ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ִיְהֶיה  ֵעיֶניָך,  ּבְ ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ

"ֵעיֶניָך  ְוֶזהּו:  "ל.  ּנַ ּכַ ים'  ַמְחּכִ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ִנְמָצא,  "ל.  ּנַ ּכַ ים"  ַמְרַחּקִ ֶאֶרץ  ְרֶאיָנה  ּתִ

ְפָרט ִמי  ָרֵאל, ּבִ ּתֹוְקקּות ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ֲאָוה ְוִהׁשְ לֹו ּתַ

ּפֹוֵגַע  ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַעם ַטַעם ָהֱאֶמת ׁשֶ ּטָ ׁשֶ

י  יק ֲאִמּתִ ָהָיה ֵאֶצל ַצּדִ ּוִמְתַוֵעד ַיַחד ִעם ָאָדם ׁשֶ

ַטַעם  ָאז  יׁש  ְלַהְרּגִ ב  ְמֻחּיָ הּוא  ָנה,  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַעל 

ם  ּגַ ה  ַנֲעׂשֶ ָהִאיׁש  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ּכִ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ

ְוָראּוי  "ל,  ּנַ ּכַ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְבִחיַנת  ּבִ ָהֲאִויר  ֶזה 

ּתֹוְקקּות ְוַגְעּגּוִעין ְלֶאֶרץ־ ה ִהׁשְ ְתעֹוֵרר לֹו ַעּתָ ּיִ ׁשֶ

 – ָבר  ַהּדָ ר  ְוִעּקָ ִחיָנתֹו.  ּבְ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ְנָיָנא. ִסיָמן מ. ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ ְהֶיה ּבֶ ּיִ ׁשֶ

ָכל  ה ּבְ י. ְוִהּנֵ ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ ָאַמְרּתִ

'ִעּבּור'  ָבִרים,  ּדְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבֹו  ֵיׁש  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ

ִנְקָרא  כַֹח  ּבְ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ י  ּכִ 'ֹמִחין'.  'ְיִניָקה' 

א ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ִנְקָרא(  ּבָ י הּוא ֶנְעָלם. ּוְכׁשֶ 'ִעּבּור', )ּכִ

ה  ֻעּלָ ַהּפְ ַלֲעׂשֹות  ָבר  ַהּדָ ט  ׁשַ ּפָ ּוְכׁשֶ ִויִניָקה'.  'ֵלָדה 

ם־ ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּגַ ִריָכה, ֲאַזי ִנְקָרא 'ֹמִחין'. ּוְכׁשֶ ַהּצְ

י  ּכִ "ל.  ַהּנַ ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבֹו  ִלְהיֹות  ְצִריִכין  ן  ּכֵ

ַהּתֹוָרה,  ּבְ ְוִלּבֹו  ְבּתֹו  ְונֹוֵתן ַמֲחׁשַ ב ִלְלֹמד,  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ

ּה  ּבָ ם  י הּוא ִמְתַעּלֵ ּה, ִנְקָרא ִעּבּור, ּכִ ם ּבָ ּוִמְתַעּלֵ

ּה,  ּבָ ּוֵמִבין  ַהּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  ּוְכׁשֶ ִאּמֹו.  ְמֵעי  ּבִ ר  ֻעּבָ ּכְ

ָך  ְיַרּוֻ יָה  ּדֶ "ּדַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִויִניָקה',  'ֵלָדה  ִנְקָרא 

ִבין  ּמֵ ׁשֶ ּכְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ יט(.  ה,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ֵעת"  ְבָכל 

ּה, ִנְקָרא 'ֹמִחין'.  ׁש ּבָ ָבר ְורֹוֶצה ְלַחּדֵ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ּדָ

ין(  ית־ּדִ ֶרק ָראּוהּו ּבֵ ָנה ּפֶ ָ ְלִמי רֹאׁש־ַהּשׁ ָמָרא )ְירּוׁשַ ּגְ ְדִאיָתא ּבַ ּכִ

יד(,  לא,  ֵלי  )ִמׁשְ ַלְחָמּה"  ִביא  ּתָ ְרָחק  "ִמּמֶ סּוק:  ּפָ ַעל 

ָמקֹום  יָרה ּבְ ְמקֹוָמּה ַוֲעׁשִ ה ּבִ י ַהּתֹוָרה ִנְקָרא ֲעִנּיָ ּכִ

ּוְלָכְך  קֹום ַאֵחר.  ִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ִמּמָ ּצָ ׁשֶ ַאֵחר, 

ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  "ָאַמְרּתִ ֶרְך:  ּדֶ ַעל  ָחְכָמה,  ִנְקָרא 

ָבר  ּדָ ִמּתֹוְך  ָבר  ּדָ ִבין  ּמֵ ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  י".  ּנִ ִמּמֶ ְרחֹוָקה 

ֹאֶפן ֶזה, ָאז  ּלֹוֵמד ּבְ ִנְקָרא ֹמִחין, ַהְינּו ָחְכָמה. ּוְכׁשֶ

רּוִפים  ר ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּצֵ ֵ מּוָרה. ּוְמַקּשׁ ׁשּוָבה ּגְ ִהיא ּתְ

ְוֶאל  ן  ְרׁשָ ׁשָ ֶאל  ָהעֹוָלמֹות  ָללּות  ִמּכְ ֶחְלקֹו  ּבְ ׁשֶ

ֵלם,  ׁשָ ַעת  ַהּדַ ְוָאז  ה.  ֲחָדׁשָ ה  ִרּיָ ּבְ ה  ְוַנֲעׂשֶ ְמקֹוָמן, 

א. ִסיָמן קה. ּוִמְתעֹוֵרר ַרֲחָמנּות: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ִעְנַין  י. ְוֵכן ּבְ ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ ָאַמְרּתִ

ְוָאְמרּו  ָחְקרּו  ׁשֶ ַאַחת  ת  ּכַ ָהְיָתה  ׁשֶ ַהָחְכָמה, 

ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ )ִסּפּוֵרי  ָחְכָמה  הּוא  ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ ׁשֶ

י  ּכִ ְך,  ִנְמׁשָ ֵמֵהיָכן  ְמֹאד  ְמבָֹאר  עּות  ַהּטָ ֶזה  יב(, 

ה ְיָקָרה ְמֹאד,  ָ ְקֻדּשׁ ָחְכָמה ּדִ אי הּוא ֱאֶמת ׁשֶ ַוּדַ ּבְ



קצה

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

מֹו  ּכְ ַהָחְכָמה,  ַעל־ְיֵדי  ָהְיָתה  ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ י  ּכִ

יָת"  ָעׂשִ ָחְכָמה  ּבְ ם  ּלָ "ּכֻ כד(,  קד,  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ

מֹו  ים קד, כד( ְוַהָחְכָמה ִהיא ִחּיּות ַהּכֹל, ּכְ ִהּלִ ְוכּו' )ּתְ

ֲאָבל  יא(,  ז,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ה"  ַחּיֶ ּתְ "ַהָחְכָמה  תּוב  ּכָ ׁשֶ

אֹותֹו  ְוַלֲעבֹד  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִהיא  ַהָחְכָמה  ר  ִעּקַ

ית ָחְכָמה ִיְרַאת ה'"  תּוב "ֵראׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ִיְתּבָ

הּוא  ַהָחְכָמה  ֲאִמַתית  ר  ִעּקַ י  ּכִ י(  קיא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו' 

י  ְבִחיַנת "ָאַמְרּתִ ּנּו ַהָחְכָמה, ּבִ ָרחֹוק ִמּמֶ ָלַדַעת ׁשֶ

ִדְבֵרי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ י",  ּנִ ִמּמֶ ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ

יל  ּכִ ׂשְ ּיַ ׁשֶ ַהָחְכָמה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ָחְכָמה  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ַהָחְכָמה,  ּנּו  ִמּמֶ ָרחֹוק  ׁשֶ

ַהָחְכָמה  ר  ְוִעּקַ ה',  ְלֶנֶגד  ֵעָצה  ְוֵאין  בּוָנה  ּתְ ְוֵאין 

ְלָהִבין  ָהֱאֶמת  ֶכל  ְלׂשֵ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  הּוא  ית  ָהֲאִמּתִ

אֹותֹו  ַלֲעבֹד  הּוא  ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ

ְוַעל־ְיֵדי־ מּור,  ּגָ יטּות  ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ

ַהְינּו  ּדְ ית,  ָהֲאִמּתִ ַהָחְכָמה  ר  ְלִעּקַ ה  ִיְזּכֶ ְיָקא  ּדַ ֶזה 

ה  ּזֶ ֱאֶמת, ׁשֶ ֵלָמה ּבֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ַרְך ּבֶ ָלַדַעת אֹותֹו ִיְתּבָ

ה ד, אֹות ט. ִפּלָ ים א. ּתְ ר ַהָחְכָמה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ִעּקַ

ֶזהּו  י.  ּנִ ִמּמֶ ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  ָאַמְרּתִ

ְוֶהָחָלל  ַתח  ַהּפֶ ׁשֶ ֵחי"ת,  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָחֵמץ  ִחיַנת  ּבְ

י  ּכִ ִחיַנת  ּבְ ַהּמַֹח,  ִחּמּוץ  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָסתּום, 

ַעת  ְוַהּדַ ַהָחְכָמה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְלָבִבי,  ץ  ִיְתַחּמֵ

הּוא  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ִנְדֶמה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֹיג,  ִהּשִ ׁשֶ

ָחְכָמתֹו  ַעל  ִלְסֹמְך  רֹוֶצה  ׁשֶ ַעד  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָחָכם 

הּו  ּזֶ ׁשֶ ָלל,  ּכְ ֱאמּוָנה  ּבֶ עֹוד  ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ְוֵאינֹו  ְלַבד 

ַהְינּו  ּדְ ֵלית,  ַהּדָ ַתח  ּפֶ ם  ִנְסּתַ ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵחית  ִחיַנת  ּבְ

ְלַגְמֵרי  ם  ִנְתַחּכֵ ָבר  ּכְ ׁשֶ סֹוֵבר  י  ּכִ ָהֱאמּוָנה,  ַתח  ּפֶ

ְכִפירֹות, ְוִנְתַרֵחק  לֹום, ּבִ ץ ְלָבבֹו ַחס ְוׁשָ ְוָאז ִנְתַחּמֵ

ר  ִעּקַ ׁשֶ ָלל,  ְוַהּכְ ַרְך.  ִיְתּבָ ֵמה'  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַגְמֵרי 

ַרק  הּוא  ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ

עֹוֵמד  ָאר  ִנׁשְ ִמיד  ּתָ ׁשֶ ִמי  ַהְינּו  ּדְ ַהּזֹאת,  הּו  ֶ ַמּשׁ ּבְ

ִנְפָלאֹות  ָחְכמֹות  ֹיג  ּשִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ֱאמּוָנה,  ַעל 

ָכל  ּבְ זֹוֶכה  ְוָאז  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִסְטָרא  ֶזהּו  ְונֹוָראֹות, 

ֲאָבל  ְיֵתָרה,  ְוֶלֱאמּוָנה  ְיֵתרֹות  ֹגֹות  ְלַהּשָ ַעם  ּפַ

ֹיג  ִהּשִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ם  ִנְתַחּכֵ ָבר  ּכְ ׁשֶ ּסֹוֵבר  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ

ֱאמּוָנה,  ׁש עֹוד ּבָ ּמֵ ּתַ ֵאיֶזה ָחְכָמה ָוַדַעת ְוֵאינֹו ִמׁשְ

ֵחית  ּבְ ָחֵמץ  ִחיַנת  ּבְ ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו 

ְעּתֹו ְלַגְמֵרי  ַתח ָהֱאמּוָנה. ְוָאז נֹוֵפל ִמּדַ ם ּפֶ ְסּתָ ּנִ ׁשֶ

ר ַהָחְכָמה ָלַדַעת  י ִעּקַ מּור, ּכִ ְוַנֲעֶשֹה ֱאִויל ּוְכִסיל ּגָ

ֱאמּוָנה  ּבֶ ַרק  ק  ּוְלִהְתַחּזֵ ַהָחְכָמה,  ּנּו  ִמּמֶ ָרחֹוק  ׁשֶ

ָמה ְוִהיא  י ֶאְחּכְ ְבִחיַנת "ָאַמְרּתִ ַעם ּבִ ָכל ּפַ ְיֵתָרה ּבְ

ָרחֹוק  יל ׁשֶ ְשֹּכִ ּיַ ר ַהָחְכָמה ׁשֶ ִעּקַ י". ׁשֶ ּנִ ְרחֹוָקה ִמּמֶ

ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהָחְכָמה,  ּנּו  ִמּמֶ

ִחיַנת ֱאמּוָנה,  ֵלית, ּבְ ַהּדָ ֵהא ׁשֶ ה ּבְ ִחיַנת ַמּצָ ְוֶזהּו ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ֶֹכל,  ַהּשֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהּיּוד,  ִמן  ָרחֹוק 

ַהּיּוד  י  ּכִ י",  ּנִ ִמּמֶ ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  "ָאַמְרּתִ

ֶלת  ֵלית ְלעֹוָלם, ַרק ָהֱאמּוָנה ְמַקּבֶ ְרחֹוָקה ִמן ַהּדָ

ֵמָרחֹוק,  ְלתֹוָכּה  ְכְנָסה  ּנִ ׁשֶ ֵמַהָחְכָמה  ַחּיּות 

)ִיְרְמָיה לא, ב(,  ְוכּו'  ִלי"  ִנְרָאה  ְבִחיַנת "ֵמָרחֹוק ה'  ּבִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֹיג,  ִהּשִ ׁשֶ ַהָחְכָמה  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ַהְינּו 

ַֹגת ַהָחְכָמה  ר ַהּשָ י ִעּקַ ָקה ָהֱאמּוָנה יֹוֵתר, ּכִ ִנְתַחּזְ

ִחיַנת  ִחיַנת ֵהא, ּבְ ק ֶאת ָהֱאמּוָנה. ְוֶזהּו ּבְ הּוא ְלַחּזֵ

רּוָסה,  ּפְ ה  ַמּצָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  "ל,  ּנַ ּכַ ֵהא  ּבְ ה  ַמּצָ

ְפרּוָסה ַהְינּו  ל ָעִני ּבִ ְרּכֹו ׁשֶ ִחיַנת ֶלֶחם עִֹני ַמה ּדַ ּבְ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  ַמּצָ ֶחם  ּלֶ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ

ִנְקֵראת  י־ֵכן  ְמֹאד, ַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד  דֹוִלים  ּגְ ֹמִחין 

ֲעַדִין  ַֹגת ַהָחְכָמה ָלַדַעת ׁשֶ ר ַהּשָ י ִעּקַ ֶלֶחם עִֹני, ּכִ

ֶרת ְוִנְרֵאית  ן ְלעֹוָלם ִנּכֶ ַעת. ְוַעל־ּכֵ הּוא ָעִני ִמן ַהּדַ

ַהּיּוד,  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ַהֵהא,  ל  ׁשֶ ֵלית  ַהּדָ

ה  ַמּצָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ְוַכּנַ ְלתֹוָכּה  ֶֹכל,  ַהּשֵ ִהיא  ׁשֶ

ֵהא  ְבִחיַנת  ּבִ ַנִים  ִלׁשְ אֹוָתּה  ּפֹוְרִסין  ׁשֶ רּוָסה  ּפְ

יִנין  ֵלית יּוד. ְוַהֵחֶלק ָהֶאָחד טֹוְמִנין ּוַמְצּפִ ִהיא ּדָ ׁשֶ

ָבִרים  ין ְועֹוִנין ָעָליו ּדְ ִני ְמַגּלִ ֵ ַלֲאִפיקֹוָמן ְוַהֵחֶלק ַהּשׁ

ַעת ָרחֹוק  ֲעַדִין ַהּדַ ִזין ׁשֶ ַרּמְ ּמְ "ל ׁשֶ ּנַ ה, ַהְינּו ּכַ ַהְרּבֵ

ְרחֹוָקה".  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  "ָאַמְרּתִ ִחיַנת  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ

ַעת  ַהּדַ ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ רֹוִצים  ָאנּו  ֵאין  ן  ְוַעל־ּכֵ

עִֹני"  "ֶלֶחם  ְקָרא  ַהּנִ ַהֵחֶלק  ַרק  ָלל,  ּכְ יו  ַעְכׁשָ

ִקין ַרק  י ָאנּו ִמְתַחּזְ ה, ּכִ ָבִרים ַהְרּבֵ עֹוִנין ָעָליו ּדְ ׁשֶ

ּתֹוְקִקים  ַרְך ּוִמׁשְ ֱאמּוָנה ְועֹוִנין ְוצֹוֲעִקין ַלה' ִיְתּבָ ּבָ

ָאנּו  ְלַדַעת  ז  ַהְמַרּמֵ דֹול  ַהּגָ ַהֵחֶלק  ֲאָבל  ֵאָליו, 
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ַעת  ּדַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ י ִאי ֶאְפׁשָ טֹוְמִנין ַעד ַהּסֹוף, ּכִ

ֵלא  ּמָ ָאז ּתִ ץ ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ז ַעל ַהּקֵ ַעד ְלַבּסֹוף ַהְמַרּמֵ

ֱאַמר,  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵלם, ּכְ ה ְלַדַעת ׁשָ ָעה, ְוָאז ִנְזּכֶ ָהָאֶרץ ּדֵ

י  ְעָיהּו יא, ט(. ּכִ ָעה ֶאת ה'" ְוכּו' )ְיׁשַ "ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ

ִחיַנת  ִחיַנת ֲאִפיקּו ָמן, ּבְ ַעת, ּבְ ִחיַנת ּדַ ֲאִפיקֹוָמן ּבְ

ֶהם  ּבָ ָטֲעמּו  ְצַרִים  ִמּמִ ִיְשָֹרֵאל  הֹוִציאּו  ׁשֶ ֻעּגֹות 

דּוַע: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ּיָ ַעת ּכַ ַטַעם ָמן, ּוָמן הּוא ַהּדַ

ּלּוַח ג, אֹות יד. ֵדָעה א. ּגִ

ָרה  ּפָ ֵאֶפר  ְרחֹוָקה.  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  ָאַמְרּתִ

ת  ֻחּקַ ִהיא  י  ּכִ ְטֵמִאים,  ּוְמַטֵהר  ְטהֹוִרים  א  ְמַטּמֵ

י  תּוב "ָאַמְרּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ר ְלָהִבין, ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ֶֹרׁש  ֶכת ִמּשׁ י ִנְמׁשֶ ּכִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה" ְוכּו'.  ֶאְחּכָ

ִלי  ם ַהּכֹל ֶאָחד ּבְ ָ ּשׁ ית ַהּכֹל, ׁשֶ הּוא ֵראׁשִ ָהֶעְליֹון ׁשֶ

ם.  ָ ִכין ִמּשׁ ְמׁשָ ְרֵכי ה' ַהּנִ ר ְלָהִבין ּדַ ל ְוִאי ֶאְפׁשָ ֶהְבּדֵ

ֵני  ׁשְ ּכִ ִנְרִאים  י  ּכִ ַלֲהִביָנם,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 

ֲאִחיַזת  ל  ְלׁשֵ ּתַ ִמׁשְ ם  ָ ִמּשׁ ֶאָחד,  נֹוֵשֹא  ּבְ ֲהָפִכים 

בֹוִכים  ַהּנְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶקר  ׁשֶ ַהָחְכמֹות  ֵהם  ׁשֶ ֶקר  ֶ ַהּשׁ

ּוִמּטֹוב  ְלטֹוב  ֵמַרע  ִכין  ְמַהּפְ ֵהם  ׁשֶ ה'  ִמּתֹוַרת 

ם  ְעּתָ ּדַ ִלין  ְמַבּטְ ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ְוכּו'.  ְלַרע 

ּוֶבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבֶ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ בֹוָכה  ַהּנְ

ְרֵכי ה'  ר ְלָהִבין ּדַ ִאי ֶאְפׁשָ ם ַהּכֹל ֶאָחד, ַרק ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ

ת  ִהיא ֻחּקַ ָרה, ׁשֶ ן ֵאֶפר ּפָ ם. ְוַעל־ּכֵ ָ ִכין ִמּשׁ ְמׁשָ ַהּנִ

ַהּתֹוָרה  ת  ֻחּקַ ִהיא  י  ּכִ ם,  ָ ִמּשׁ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 

י ַדְיָקא  ְמַאת ֵמת, ּכִ ן הּוא ְמַטֵהר ִמּטֻ "ל. ַעל־ּכֵ ּנַ ּכַ

ָרה  ּפָ ֵאֶפר  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָעָפר  ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי 

ַהּכֹל,  ְוַתְכִלית  ַהּכֹל  ׁשֶֹרׁש  הּוא  ׁשֶ ָעָפר,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

י ַעל־ ְמָאה, ּכִ הּוא ַהּטֻ ֶקר, ׁשֶ ֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכָנע ַהּשׁ

ִחיַנת "ֲעַפר ַיֲעקֹב" ְוכּו'  ה ָהֱאֶמת ִמּבְ ְיֵדי־ֶזה ִנְתַעּלֶ

ה  ְוַחּיָ ֵהָמה  ּבְ ִסיָמֵני  א.  ֵדָעה  יֹוֶרה   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  י(:  כג,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ

ְטהֹוָרה ד, אֹות כח.

ָרה  ּפָ ת  ָרׁשַ ּפָ ְרחֹוָקה.  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  ָאַמְרּתִ

ּוְלָהִבין  יג  ִ ְלַהׂשּ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָלנּו  ה  ְמַגּלָ ה  ֲאֻדּמָ

ְוָאסּור  מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ִמְצֹות  ּבְ ַטַעם  ׁשּום 

ת  ֻחּקַ "זֹאת  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ ֶזה  ּבָ ְלַהְרֵהר 

ם,  "י ׁשָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ר יט, ב(, ּוְכמֹו ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ַהּתֹוָרה" ְוכּו' )ּבַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  מֹוִנין  ָהעֹוָלם  ְוֻאּמֹות  ָטן  ַהּשָׂ ׁשֶ ְלִפי 

תּוב  ּכָ ְלָכְך  ּה,  ּבָ ֵיׁש  ַעם  ּטַ ּוַמה  ַהּזֹאת  ְצָוה  ּמִ ַמה 

י, ֵאין ְלָך  ַזְרּתִ ֵזָרה ּגָ י, ּגְ ה ָחַקְקּתִ ה', לֹוַמר, ֻחּקָ 'ֻחּקָ

ָרה  ּפָ ל  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ְוזֹאת  ַאֲחֶריָה,  ְלַהְרֵהר  ְרׁשּות 

ד ַעל  א ְלַלּמֵ ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא ֶאּלָ ה לֹא ְלַלּמֵ ֲאֻדּמָ

ִמְצֹות  ל  ּכָ ַעל  ּוְלהֹורֹות  ְלַגּלֹות  ָיָצא,  ּלֹו  ּכֻ ָלל  ַהּכְ

ָלל, ְוַעל־ ָאסּור ְלַהְרֵהר ַאַחר ְטָעִמים ּכְ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ְצֹות ִנְקָרִאים ֻחּקִ ָאר ַהּמִ ם ׁשְ ן ּגַ ּכֵ

ְקָרא כו, מו(,  ִטים ְוַהּתֹורֹות" ְוכּו' )ַוּיִ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ "ַהֻחּקִ

ת  גֹון ֲאִכיַלת ֲחִזיר ּוְלִביׁשַ ם, ּכְ ם ׁשָ "י ּגַ ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  מֹוִנין  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ׁשֶ ְוכּו'  ְעְטֵנז  ׁשַ

ַטֲעֵמי  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְוכּו',  ַטַעם  ׁשּום  ֶהם  ּבָ ֵאין  י  ּכִ

יָגם  ִ ְלַהׂשּ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ִרים  ְוִנְסּתָ ֶנְעָלִמים  ְצֹות  ַהּמִ

ֱאמּוָנה  ּבֶ ָמם  ְלַקּיְ ְצִריִכין  ַרק  ָלל,  ּכְ י  ֱאנֹוׁשִ ַדַעת  ּבְ

ל  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעְבּדֹו  ה  ֶ ּוְבֹמשׁׁ ה'  ּבַ ְלַהֲאִמין  ְלַבד,  ּבִ

ְרֵכי ַהָחְכמֹות  ִלי ּדַ יטּות ּבְ ְפׁשִ ָרֵאל ַמֲאִמיִנים ּבִ ִיׂשְ

ר  ּבֵ רֹוִצים ַלֲחקֹר ּוְלָהִבין ֵאיְך ּדִ ֶהם ׁשֶ ּלָ טּות ׁשֶ ְ ְוַהּשׁ

ַעל  ְלַהֲעלֹות  ָאסּור  ׁשֶ ה,  ֶ ֹמשׁׁ ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְוֵדעֹוֵתיֶהם  ְבֵריֶהם  ּדִ ה  ַהּפֶ ן ַעל  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָתב,  ַהּכְ

ִקיא  ֵלִאים  ַהּמְ פֹות  ְוַהְמֻטּנָ רּוחֹות  ְוַהּסְ רֹות  ַהּזָ

ַרע  ְוֵריַח  ִסְרחֹון  ְוֵאין  א,  ּסֵ ַהּכִ ית  ִמּבֵ יֹוֵתר  צֹוָאה 

ה  ֲאֻדּמָ ָרה  ּפָ ִמְצַות  ן  ְוַעל־ּכֵ עֹוָלם,  ּבָ ֵמֶהם  רּוַע  ּגָ

ִחיַנת  ָרה ִהוא ּבְ ת ּפָ ָרׁשַ י ּפָ ְמַאת ֵמת, ּכִ ְמַטֶהֶרת ִמּטֻ

ִהיא  י  ּכִ י",  ּנִ ִמּמֶ ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  "ָאַמְרּתִ

אי  ַוּדַ ה ּבְ ּזֶ את ְטהֹוִרים, ׁשֶ ְמַטֶהֶרת ְטֵמִאים ּוְמַטּמֵ

ָלל,  י ּכְ ַעת ֱאנֹוׁשִ ׁשּום ּדַ יג ּוְלָהִבין ּבְ ִ ר ְלַהׂשּ ִאי ֶאְפׁשָ

ְמָאה  ר ַהּטֻ ִעּקַ ְמַאת ֵמת ׁשֶ ְיָקא ְמַטֶהֶרת ִמּטֻ ְוִהיא ּדַ

ֵהם  ׁשֶ ְוַהּכֹוְפִרים  ִרים  ַהְמַחּקְ ֲחִקיַרת  ִחיַנת  ּבְ ִהיא 

"ל,  ּנַ ָחׁש ּכַ ר ֻזֲהַמת ַהּנָ י ֵהם ִעּקַ מֹוָתא, ּכִ ִסְטָרא ּדְ

ת  ִחיַנת ֻחּקַ ּבְ ִהיא  ָרה, ׁשֶ ּפָ ן ַעל־ְיֵדי ִמְצַות  ְוַעל־ּכֵ

ה,  ִחיַנת ֻחּקָ ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ ית ָלנּו ׁשֶ ַגּלֵ ּמְ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ְוִהיא ְרחֹוָקה",  ָמה  ֶאְחּכָ י  ִחיַנת "ָאַמְרּתִ ּבְ

י, ֵאין ְלָך ְרׁשּות ְלַהְרֵהר  ַזְרּתִ ֵזָרה ּגָ י, ּגְ ה ָחַקְקּתִ ֻחּקָ

י  ּכִ ֵמת,  ְמַאת  ִמּטֻ ִנְטָהִרין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַאֲחֶריָה, 
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ַעל־ְיֵדי  מֹוָתא,  ּדְ ִסְטָרא  ל  ּטֵ ִנְתּבַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ַרְך ּוְבִמְצֹוָתיו ְוֵאין חֹוְקִרין  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲאִמיִנים ּבְ ּמַ ׁשֶ

ֶדֶרְך  ּבְ אֹוָתם  ִמין  ְמַקּיְ ַרק  ָלל,  ּכְ ַטַעם  ׁשּום  ַאַחר 

ְיָקא  ר ָהֱאמּוָנה, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ה ִעּקַ ּזֶ ה ְלַבד ׁשֶ ֻחּקָ

ִים ד,  ים א. ְנִפיַלת ַאּפַ ְמָחה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ זֹוִכין ְלׂשִ

אֹות יט.

ַעל־ְיֵדי  י.  ּנִ ִמּמֶ ְרֹחָקה  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  ָאַמְרּתִ

ים,  ת, ָיכֹול ְלהֹוִציא ַהִחּצִ הּוא ֶקׁשֶ ִרית, ׁשֶ ּקּון ַהּבְ ּתִ

ְצלֹוָתא,  ּדִ ְרָכָאן  ּבִ ַחי  ִהיא  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִהיא  ׁשֶ

ִרית,  ּבְ ּבַ ים, ּוְמקֹוָמם  ִחיַנת ִחּצִ ּבְ ָוִוין,  ָלת  ֵהם ּתְ ׁשֶ

כט(.  פט,  ים  ִהּלִ )ּתְ לֹו"  ֶנֱאֶמֶנת  "ּוְבִריִתי  ְבִחיַנת:  ּבִ

ָיָדיו  "ַוְיִהי  ְבִחיַנת:  ּבִ ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ֱאמּוָנה 

ֶקֶרן  ְצִמיַחת  ַהְתָחַלת  ְוָאז  יב(.  יז,  מֹות  )ׁשְ ֱאמּוָנה" 

ים  ִהּלִ )ּתְ ְלָדִוד"  ֶקֶרן  "ַאְצִמיַח  ְבִחיַנת:  ּבִ יַח,  ָמׁשִ

ד(.  ג,  )ֲחַבּקּוק  לֹו"  ִמָיּדֹו  "ַקְרַנִים  ְבִחיַנת:  ּבִ יז(,  קלב 

ה,  ָ לֹשׁׁ ׁשְ ֵהם  ּוְתִפּלֹות  ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  'ָידֹו' 

הּוא  ׁשֶ יַח,  ָמׁשִ ַהְינּו  ָאבֹות,  ּבָ יַח  ָמׁשִ ָלִלּיּות  ּכְ י  ּכִ

ִמים,  ִאּלְ יַח  ֵמׂשִ ִחיַנת  ּבְ ל,  ּלֵ ִמְתּפַ ּבֹו  ׁשֶ ּבּור,  ַהּדִ

ַהְינּו  ן־חֹוִרין,  ּבֶ ה  ַנֲעׂשֶ ְוָאז  רּוַח.  ַמִים  ֵמֵאׁש  הּוא 

ת  ּבָ י ׁשַ ְמָלאָכה. ּכִ ָאסּור ּבִ ת, ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ַ א ִלְקֻדּשׁ ּבָ ׁשֶ

ַמִים.  רּוַח,  ֵאׁש,  ָוִנין:  ּגְ ָלת  ּתְ ין'  'ׁשִ ת'.  ּבַ ין  'ׁשִ זֹו 

ת  'ּבַ ִחיַנת:  ּבְ ָרכֹות,  ַהּבְ ֵהן  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִהיא  ת'  'ּבַ

ָרכֹות,  ִחיַנת ּבְ ְתָרא טז:(, ּבְ ָבא ּבַ ָמּה' )ּבָ ָהָיה לֹו ּוַבּכֹל ׁשְ

ית כד,  ֵראׁשִ ּכֹל" )ּבְ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ִחיַנת: "ַוה' ּבֵ ּבְ

ַהְיִדיָעה,  ְכִלית  ּתַ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ּוְקֻדּשׁ א(. 

ת  ּבָ ׁשַ ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ֵנַדע.  ּלֹא  ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ְוַתְכִלית 

ִחיַנת:  ּבְ ְוַתְכִלית ֶזה  ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ְכִלית  ּתַ ִנְקָרא 

ֶזה  ַהְינּו,  י",  ּנִ ִמּמֶ ְרֹחָקה  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  "ָאַמְרּתִ

ּנּו ַהָחְכָמה:  ָרחֹוק ִמּמֶ יל ׁשֶ ּכִ ׂשְ ּיַ ר ַהָחְכָמה – ׁשֶ ִעּקָ

ְנָיָנא. ִסיָמן פג. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ

ּנּו: י ִיְמָצֶאֽ ק ִמ֥ ק | ָעֹמ֖ ָהָי֑ה ְוָעֹמ֥ }כד{ ָר֖חֹוק ַמה־ֶּׁשֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א  ֵייֵתי ַמְלּכָ ֲהָוה ִמן יֹוֵמי ָעְלָמא, ְוָרז יֹום מֹוָתא ְוָרז יֹום ּדְ ל ַמה ּדַ ע ּכָ א ְלִמּדַ ֵני ְנׁשָ ָבר ִאְתַרַחק ִמּבְ ָהא ּכְ

ָחְכְמָתא: יּה ּבְ ִחּנֵ ּכְ ַיׁשְ יָחא, ַמן הּוא ּדְ ְמׁשִ

"י - - ַרׁשִ

ֵאין ִלי ְרׁשּות  ֶ ית: ְוָעֹמק ָעֹמק. הּוא. ִמי ִיְמָצֶאּנּו. ּשׁ ֵראׁשִ יִציַרת ּבְ ָהיּו ּבִ ָבִרים ָהְרחֹוִקים ׁשֶ ָהָיה. ֶאת ַהּדְ ֶ ָרחֹוק ַמה ּשׁ

ה, ַמה ְלָפִנים ּוַמה ְלָאחֹור: ֶהן, ַמה ְלַמְעָלה ּוַמה ְלָמּטָ ְלַהְרֵהר ּבָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

י  ּכִ ִיְמָצֶאּנּו.  ִמי  ָעֹמק  ְוָעֹמק  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ָרחֹוק 

ְיָקא ְיכֹוִלין  ּדַ ַעל־ְיֵדי ֶזה  ִחיַנת ֱאמּוָנה, ׁשֶ ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ

ר  ָהִעּקָ ִהיא  ָהֱאמּוָנה  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ּתֹוָרה  ּבַ ִלְדרׁש 

ִנְכָנִסים  ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי  עֹוְמִדים,  ָעֶליָה  ׁשֶ ְוַהְיסֹוד 

ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ִלְדרׁש  ֶכל  ֵ ַהּשׁ ֶאל 

סּוק:  ּפָ ַעל  צא(  ִסיָמן  )ּבְ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו 

יב(,  יז,  מֹות  )ׁשְ ֶמׁש"  ָ ַהּשׁ ּבֹא  ַעד  ֱאמּוָנה  ָיָדיו  "ַוְיִהי 

ם.  ן ׁשָ ֶכל ְוכּו' ַעּיֵ ֵ ִאים ֶאל ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ּבָ ׁשֶ

עֹוַלם  ִהיא  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ֱאמּוָנה  ן  ְוַעל־ּכֵ

מֹו  )ּכְ ַעת,  ַהּדַ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ַהֵחרּות 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְנָיָנא(,  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ י'  ִסיָמן  ּבְ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ

ֱאמּוָנתֹו  ֵאין  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ִלְדרׁש  ְיכֹוִלים 

ְכלֹו הּוא ָאסּור  ְעּתֹו ְוׂשִ לֹום ָאז ּדַ ֵלמּות ַחס ְוׁשָ ׁשְ ּבִ

ָהֲאסּוִרים  ּוְבֵבית  ִבי  ׁשְ ּבִ ְרֶזל  ּבַ ַכְבֵלי  ּבְ ְוָתפּוׂש 

י  ָהֱאנֹוׁשִ ֶכל  ֵ ׂשּ ׁשֶ ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ דֹוָלה.  ּגְ ְתִפיָסה  ּבִ

ְוַעל־ ּוְמכֹונֹו,  ְריֹו  ּבֻ ַעל  ָבר  ּדָ ׁשּום  יג  ִ ַהׂשּ ִמּלְ ָקָצר 

ָכל  ִרים ְנבֹוִכים ְותֹוִעים ּבְ ל ַהֲחָכִמים ַהְמַחּקְ ן ּכָ ּכֵ

רּוָרה ֶאְצָלם  י ֲעַדִין ֵאין ׁשּום ָחְכָמה ּבְ ַהָחְכמֹות. ּכִ

ה ּוְמבּוכֹות  יֵניֶהם ְסֵפקֹות ּוַמֲחלֶֹקת ַהְרּבֵ י ֵיׁש ּבֵ ּכִ

י  ּכִ ֶהם.  ּבָ ִקי  ַלּבָ דּוַע  ּיָ ּכַ ַהָחְכמֹות  ָכל  ּבְ ֲעצּומֹות 
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ׁשּום  יג  ִ ְלַהׂשּ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ ַעל־ְיֵדי 

ֵאיֶזה  ּבְ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ן  תֹו. ְוַעל־ּכֵ ְריֹו ַוֲאִמּתָ ּבֻ ָבר ַעל  ּדָ

מֹו  ּכְ ְכלֹו  ׂשִ ֲהֵרי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֱאמּוָנה  ִלי  ּבְ ָחְכָמה 

ם.  ָ ֵאינֹו ָיכֹול ָלֵצאת ִמּשׁ ְתִפיָסה ׁשֶ ָאסּור ְוָתפּוס ּבִ

ּבֹו  ן  ַעּיֵ ּמְ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ְוָתפּוס  ָנבֹוְך  ָאר  ִנׁשְ ְעּתֹו  ּדַ י  ּכִ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ לֹום.  ׁשָ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ָלֵצאת  ָיכֹול  ְוֵאינֹו 

תּוב  ּכָ י. ּוְכמֹו ׁשֶ ְכלֹו ָהֱאנֹוׁשִ ׂשִ ָבר ּבְ יג ַהּדָ לֹו ְלַהּשִׂ

י" )קֶֹהֶלת ז, כג(.  ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ "ָאַמְרּתִ

ָהָיה ְוָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנּו".  ֶ ּוְכִתיב "ָרחֹוק ַמה ּשׁ

לּות  ּגָ ּבַ ַעת  ַהּדַ ָהְיָתה  ׁשֶ לּות ִמְצַרִים  ּגָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ַהְינּו  ּלּוִלים ּדְ י ִמְצַרִים ְמֵלָאה ּגִ ּמּוָבא. ּכִ ְבָיה ּכַ ִ ּוַבּשׁ

ם  ן ׁשָ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְכִפירֹות ֵהֶפְך ָהֱאמּוָנה, ְוַעל־ּכֵ

ֱאמּוָנה,  לֹא  ּבְ י  ּכִ ְבָיה.  ִ ּוַבּשׁ לּות  ּגָ ּבַ ַעת  ַהּדַ ָהְיָתה 

י  ְבָיה, ּכִ ִ לּות ּוַבּשׁ ּגָ ֶכל ָאסּור ְוָתפּוס ּבַ ַעת ְוַהּשֵׂ ַהּדַ

ֶכל  ַהּשֵ ַעל־ְיֵדי  ֵמַהְמבּוכֹות  ָלֵצאת  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ֱאמּוָנה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ֱאמּוָנה  לֹא  ּבְ ְלַבד 

ן  ּבֶ ְעּתֹו  ּדַ י  ּכִ ֵחרּות  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ

ַעל־ְיֵדי  ְרָין  ּבֻ ַעל  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ יֹוֵדַע  י  ּכִ חֹוִרין, 

ַרּבֹוֵתינּו  ְלִדְבֵרי  ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְלַבד,  ָהֱאמּוָנה 

ים, ְוָאז ֵיׁש לֹו ְיסֹוד ַלֲעֹמד ָעָליו  דֹוׁשִ ַוֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ַהּכֹל.  עֹוֵמד  ָעֶליָה  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  הּוא  ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  י  רּוׁשֵ ּדְ ְלָכל  ִלְכנֹס  ָיכֹול  ֱאמּוָנה  ְיסֹוד 

ְיסֹודֹות  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמַאַחר  לֹום  ׁשָ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְוָלֵצאת 

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ֲחָזִקים 

ֱאמּוָנתֹו  ּבֶ יק  ְוַצּדִ ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת  א ֲחַבּקּוק  'ּבָ

ָחְכמֹות  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  'ִיְחֶיה'  עא(,  כד,  )ַמּכֹות  ִיְחֶיה' 

ר ַהִחּיּות  ִהיא ִעּקַ י ַהּתֹוָרה ׁשֶ רּוׁשֵ ּדְ ל  ּיֹות ׁשֶ ֲאִמּתִ

ִחיַנת  ּבְ ה" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ז, יא(,  ִחיַנת "ַהָחְכָמה ְתַחּיֶ ּבְ

ֱאמּוָנה  לּוי ּבָ ָרם ּתָ ִעּקָ ְרׁשּוִני ִוְחיּו" )ָעמֹוס ה, ד(, ׁשֶ "ּדִ

ִלּקּוֵטי  "ל:  ְוַכּנַ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ים  רּוׁשִ ַהּדְ ְיסֹוד  ִהיא  ׁשֶ

ת הֹוָדָאה ה, אֹות ו. ְרּכַ ים ב. ּבִ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ְך  ִנְמׁשָ ָרה  ּפָ ַמֲעֵשֹה  ִיְמָצֶאּנּו.  ִמי  ָעֹמק  ָעֹמק 

ת  ֻחּקַ ִהיא  י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  ְוָעֹמק  בֹּהַ  ּגָ ֶכל  ֵ ִמׂשּ

ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  "ָאַמְרּתִ ִחיַנת  ּבְ ַהּתֹוָרה 

ִחיַנת "ָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנּו",  י" )קֶֹהֶלת ז, כג(, ּבְ ּנִ ִמּמֶ

ִחיַנת  ּבְ ִאם  י  ּכִ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֶכל  ׂ ְוַהּשֵ ַהּסֹוד  ה  ּזֶ ׁשֶ

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ֹמשֶׁ

ל  ַלל ּכָ ר ּכְ י הּוא ִעּקַ ה'. ּכִ יִתי ְוַלֲאֵחִרים ֻחּקָ ּלִ 'ְלָך ּגִ

ם  ּלָ י ּכֻ ה, ּכִ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ְסָפִרים ַהּקְ

ל ַמה  ִסיַני ּכָ ה לֹו ּבְ ּלָ ָבר ִנְתּגַ י ּכְ מֹו. ּכִ ִנְקְראּו ַעל ׁשְ

י,  ר ֵסֶפר ֲאִמּתִ ׁש ּוְלַחּבֵ ְלִמיד ָוִתיק ָעִתיד ְלַחּדֵ ּתַ ֶ ּשׁ

ָקה ְוָטֳהָרה  יְך ַהְמּתָ ן ַרק הּוא יֹוֵדַע ְלַהְמׁשִ ְוַעל־ּכֵ

ם־ ּגַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ׁש.  ַמּמָ ַלחּוץ  ַעד  ִאיר  ּיָ ׁשֶ ֶזה  ּכָ ְוֵשֶֹכל 

ַעל־ ׁשֶ ּפּור,  ּכִ יֹום  ל  ׁשֶ ַהּגֹוָרל  ַמֲעֵשֹה  ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ

ֲעֶשֹה  ַהּנַ ִעיר  ָ ַהׂשּ ַדם  ּבְ דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ְיֵדי 

ַעד  ָקה,  ְוַהְמּתָ ֵשֶֹכל  יְך  ִהְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְפִנים,  ּבִ

ל ֲעוֹונֹות ִיְשָֹרֵאל ַעל־ְיֵדי ָשִֹעיר  ל ּכָ ִהְכִניַע ּוִבּטֵ ׁשֶ

ָהֶעְליֹון  ֶכל  ַהּשֵׂ ֹגֶדל  ּבְ י  ּכִ ַלֲעָזאֵזל,  ַח  ּלֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ חּוץ  ּבַ ׁשֶ ָהַרע  ל  ּכָ ִהְכִניַע 

ר  י ֶזה ִעּקַ יְך ְסִליָחה ְלָכל ֲעוֹונֹות ִיְשָֹרֵאל. ּכִ ִהְמׁשִ

ה,  ֹמשֶׁ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ּתֶֹקף 

ֵלמּות  ַתְכִלית ׁשְ הּוא זֹוֶכה ִלְבִחיַנת ָעֵיל ְוָנִפיק ּבְ ׁשֶ

ֶכל  ְכָנס ְלֵשׂ ּנִ ֵנס ְלָמקֹום ׁשֶ הּוא זֹוֶכה ִלּכָ ָהֶעְליֹון, ׁשֶ

ָקה ִנְפָלָאה  יְך ַהְמּתָ ֶנְעָלם ְוָגבֹּהַ ְמֹאד ְמֹאד, ּוַמְמׁשִ

ֵאיְך  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ הּוא,  יֹוֵתר  ּבְ ַהִחּדּוׁש  ר  ְוִעּקַ ם.  ָ ִמּשׁ

ְלָהִאיר  ׁש,  ַמּמָ ַלחּוץ  ֶזה  ּכָ ֶכל  ֵשׂ ּוְלהֹוִציא  ָלֵצאת 

ִחים  ּנָ ּיֹות ְלָכל ַהּמֻ ֶכל ֵעצֹות ֲאִמּתִ ֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהׂשּ

ְלהֹוִציָאם  ָהֱאֶמת  ָלֶהם  ם  ּגַ ְלַגּלֹות  ׁש,  ַמּמָ חּוץ  ּבַ

ֵהם  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּלּוי, ְלהֹוִדיָעם ּבְ ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהּגִ

ה ֶהֶבל ֲהָבִלים ֵאין  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ׁשֶ

ִחיָטה ה, אֹות יט. ׁש: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ׁשְ ּבֹו ַמּמָ

ּזֹוֶכה ִלְמצֹא  ָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנּו. ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ

ְבֵרי  יק ָהֱאֶמת ּדִ ּדִ ל ֵמַהּצַ ּבֵ ּקִ י ׁשֶ ְלַעְצמֹו ָחֵבר ֲאִמּתִ

י־ ַאף־ַעל־ּפִ ֱאֶמת,  ּבֶ ְלַנְפׁשֹו  ַהּמֹוִעיִלים  ֱאֶמת 

ַעד  ה  ַהְרּבֵ ְוִחּפּוׂש  דֹוָלה  ּגְ ְיִגיָעה  ָצִריְך  ֲעַדִין  ֵכן 

ֵעצֹוָתיו  ת  ֲאִמיּתַ ְנִעימּות  יג  ּוְלַהּשִׂ ִלְמצֹא  ּיּוַכל  ׁשֶ

ִחּדּוׁש  ֱאמּוַנת  ְך  ִנְמׁשָ ַעל־ָיָדם  ׁשֶ דֹוׁשֹות,  ַהּקְ

ִחיָרה  ּבְ ְלַבַעל  י  ּכִ ֲהדּות.  ַהּיַ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ָהעֹוָלם 

ְפָלִאים  ַהּנִ ה'  ַחְסֵדי  ּבְ ִאם  י  ּכִ ַלֲעזֹר,  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ

יֹום  ָכל  ּבְ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד 
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ֵאיֶזה  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ָלֶזה  ְצִריִכין  ֲאָבל  ֵעת,  ּוְבָכל 

ְוַעל־ ה[.  ַמּטָ ִמּלְ ]ִהְתעֹוְררּות  ְלָתָתא  ּדִ ִאְתָערּוָתא 

ֶאל  ְלָקְרָבם  ֵני־ָאָדם  ּבְ ִעם  ַלֲעסֹק  ָהֵעֶסק  ֶזה  ן  ּכֵ

ִמי  ָעֹמק  ָעֹמק  ְמֹאד,  ְמֹאד  ָעֹמק  ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת 

ֵהן  ה,  ַהְרּבֵ ה  ׁשָ ּוַבּקָ ִחּפּוׂש  ָלֶזה  ּוְצִריִכין  ִיְמְצֶאּנּו, 

ֱאֶמת -  ּבֶ ׂש  ְיַחּפֵ ְוָאז ִאם  ְלִמיד,  ֵמַהּתַ ֵהן  ֵמֶהָחֵבר 

ַחל, כח. "י ַהָנּ אי ִיְמָצא!: ִאּבֵ ַוּדַ ּבְ

ה  ָחְכָמ֖ ׁש  ּוַבֵּק֥ ְוָל֔תּור  ָלַדַ֣עת  ְוִלִּבי֙  ֲאִנ֤י  י  ַסּ֨בֹוִתֽ }כה{ 

ֶסל ְוַהִּסְכ֖לּות ֽהֹוֵלֽלֹות: ְוֶחְׁשּ֑בֹון ְוָלַדַ֙עת֙ ֶרַׁ֣שע ֶּכ֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ע  ּוְלִמּדַ א  יַקּיָ ַצּדִ עּוָבֵדי  ֲאַגר  ן  ּבַ ְוחּוׁשְ ָחְכְמָתא  ע  ּוְלִמְתּבַ ָלא  ּוְלַאּלָ ּוְלִמַדע  י  ִלּבִ ּבְ ָבא  ָ ְלַחּשׁ ֲאָנא  ִרית  ֲחּזַ

ַמְלכּוָתא: א ּדְ ְטָיא, ְוסּוְכְלָתנּו ְוחּוְלחּוְלּתָ ׁשָ ּפּוְרָענּות חֹוָבא ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ֶסל. ַלֲעמֹוד  ע ּכֶ אּוָלה: ְוָלַדַעת ֶרׁשַ ּבֹון ֵקץ ַהּגְ ת ָפָרה ֲאדּוָמה, ְוֶחׁשְ ָרׁשַ ׁש ָחְכַמת ּפָ ְועֹוד ַסּבֹוִתי. ָלַדַעת ְוָלתּור. ּוְלַבּקֵ

ּה: ּבָ ֲעֵמם ׁשֶ ב ּוְמׁשַ ְכלּות הֹוֵללֹות. ְמֻעְרּבָ ל ִמינּות: ְוַהּסִ ּה ׁשֶ ְעּתָ ַעל סֹוף ּדַ

יא  ֲאֶׁשר־ִה֨ ִאָּׁשה֙  ֶאת־ָהֽ ֶות  ִמָּמ֗ ַמ֣ר  י  ֲאִנ֜ א  ּומֹוֶצ֨ }כו{ 

ִלְפֵנ֤י  ֞טֹוב  ָיֶד֑יָה  ים  ֲאסּוִר֣ ּה  ִלָּב֖ ים  ֲחָרִמ֛ ַוֽ ים  ְמצֹוִד֧
ּה: א ִיָּלֶ֥כד ָּבֽ ָּנה ְוחֹוֵט֖ ֱאֹלִהים֙ ִיָּמֵל֣ט ִמֶּמ֔ ָהֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יָאן  ִהיא ָעְבָדא ָעָקן ַסּגִ ָתא ּדְ יר ִמן ְמִרירּות יֹום מֹוָתא, ָית ִאּתְ ְמִריר ַעל ֱאָנׁש ַיּתִ ְתָגם ּדִ ִחית ֲאָנא ּפִ ּכַ ְוַאׁשְ

ִיְפַטר ָיָתּה  ַבר ּדְ ֵקין ֳקָדם ְיָי ּגְ הֹון, ּתַ ָלא ְלִמְפַלח ּבְ ִדיל ּדְ ִפיָתן ְיָדָהא ּבְ ּה, ּכְ ִלּבָ ְלַבְעַלּה, ּוְמָצְדָתן ְוַתְקָלן ּבְ

ְזנּוַתּה: ּה ְוִיְתְלַכד ּבִ ִבּנַ ַבר ְדִיּסְ ָבא ֳקָדם ְיָי ּגְ ּה, ְוַחּיָ יַזב ִמּנַ ּתֵ ּטּוִרין ְוִיׁשְ ט ּפִ ּגֶ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ִפין )י.(,  ּתָ ֻ ַהּשׁ ְתָרא ּבְ ָבָבא ּבַ ְדִאיָתא ּבְ עֹוָלם, ּכִ ְבְראּו ּבָ ּנִ ים ׁשֶ ׁשִ ָבִרים ַהּקָ ָרה ּדְ ה ֵמֲעׂשָ ִהיא ָקׁשָ ֶות. ׁשֶ ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ

מֹו "ְיֹגֵרהּו ְבֶחְרמֹו ְוַיַאְסֵפהּו  ּה. ְלׁשֹון ִמְכֹמֶרת. ּכְ ינּות: ַוֲחָרִמים ִלּבָ ה, זֹו ַהּמִ ָ ה, ֶאת ָהִאּשׁ ּנָ ה ִמּמֶ ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ְוָקׁשֶ

ָבר  ם ּדָ ֵרי ֲעבֹותֹות: ֲאסּוִרים. ׁשֵ ִקׁשְ ר ּבְ ִנְקׁשָ ָאָדם, ֲהֵרי הּוא ּכְ ֶהְחִזיָקה ּבָ ִמְכַמְרּתֹו" )ֲחַבּקּוק א, טו(: ֲאסּוִרים ָיֶדיָה. ּוִמׁשֱ ּבְ

ְרׁשֹו ְמַנֵחם: ן ּפֵ ָריו. ּכֵ ּסּו ֱאסּוָריו" )ׁשֹוְפִטים טו, יד(, ְקׁשָ ּמַ מֹו "ַוּיִ ל ְקׁשּוִרים. ּכְ ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִחיַנת  ה. ֶזהּו ּבְ ָ ֶות ֶאת ָהִאּשׁ ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ

ֲאִחיַזת  ר  ִעּקַ ׁשֶ ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ ה,  ּוְרִבּיָ ה  ִרּיָ ּפְ ִמְצַות 

ה  ָ ָהִאּשׁ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ְוַהּמָ ָהַעְצבּות 

ִהיא  ׁשֶ ֵקָבה[,  ַהּנְ ַצד  ]ּבְ א  נּוְקּבָ ּדְ ִסְטָרא  ִהיא  ׁשֶ

ר  ם ִעּקַ ָ ּשׁ ה[, ׁשֶ ין ַהָקׁשֶ ָיא ]ַצד ַהּדִ ִדיָנא ַקׁשְ ִסְטָרא ּדְ

]ּתֹוֶקף  ִדיָנא  ּדְ א  ְקּפָ ּתָ ִהיא  ׁשֶ ָהַעְצבּות,  ֲאִחיַזת 

א  נּוְקּבָ ִסְטָרא ּדְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ין[, ְוֶזהּו ּבְ ַהּדִ

י ָהַעְצבּות  ֵלי ה, ה(. ּכִ "ַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶות" ְוכּו' )ִמׁשְ

ה  ּמָ ְדָבֵרינּו ּכַ דּוע ּבִ ּיָ מֹוָתא ּכַ ִחיַנת ִסְטָרא ּדְ הּוא ּבְ

ְכַלֲעָנה"  ָמָרה  "ְוַאֲחִריָתּה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ָעִמים.  ּפְ
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ֶות ֶאת  ִחיַנת "ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ ֵלי ה, ד(, ּבְ ְוכּו' )ִמׁשְ

חֹוָרה,  ׁשְ ָרה  ְוַהּמָ ִחיַנת ָהַעְצבּות  ּבְ ְוכּו',  ה"  ָ ָהִאּשׁ

"ל,  ּנַ יֹוֵתר ּכַ ה ּבְ ָ ָהִאּשׁ ֱאָחז ּבְ ּנֶ ִחיַנת ָיגֹון ַוֲאָנָחה ׁשֶ ּבְ

ה  ָ ה ָרָעה, ִאּשׁ ָ ִאּשׁ ל ֶזה ֶנֱאַמר ּבְ ּכָ י ׁשֶ י ַאף־ַעל־ּפִ ּכִ

ֲאִחיָזָתם  ל  ּכָ ׁשֶ ָידּוַע  ֶזה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ זֹוָנה, 

ר  ְוִעּקַ א,  נּוְקּבָ ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ֶלת  ְלׁשֶ ּתַ ִמׁשְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּבְ

ְדכּוָרא  ּדִ ְבִחיַנת ִסְטָרא  ּבִ ְוַהֶחְדָוה ִהיא  ְמָחה  ִ ַהׂשּ

ְבֵרי  )ּדִ ְמקֹמֹו"  ּבִ ְוֶחְדָוה  "עֹז  ְבִחיַנת  ּבִ ָכר[,  ַהּזָ ]ַצד 

ּבֹו  י  ּכִ ִרית,  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ כז(  טז,  ִמים-א  ַהּיָ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ְוכּו'.  ַמְטרֹוִניָתא  ּדְ ֶחְדָוה  ְוהּוא  עֹז, 

ם  ְלַקּיֵ ְוָקא  ּדַ ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ּוְרִבּיָ ה  ִרּיָ ּפְ ִמְצַות 

ִמְצָוה  ְוַעל־ְיֵדי  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ זֹאת  ִמְצָוה 

גֹון  חֹוָרה ְוַהּיָ ָרה ׁשְ ַהּזֹאת הּוא זֹוֶכה ַלֲחטֹף ֶאת ַהּמָ

ִחיַנת  ּבְ "ל,  ַהּנַ ְבִחיַנה  ּבִ ְמָחה  ִ ַהׂשּ ְלתֹוְך  ְוָהֲאָנָחה 

ְעָיהּו לה,  יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה" )ְיׁשַ ִ ְמָחה ַיׂשּ ׂשֹון ְוׂשִ "ׂשָ

ְדַבר ִמְצָוה  ּתֹו ּבִ ח ֶאת ִאׁשְ ּמַ ִחיַנת ְיׂשַ "ל. ְוֶזהּו ּבְ ּנַ י( ּכַ

ת  ַ ר ְקֻדּשׁ י ִעּקַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכִ ׁשֶ

ִרית,  ת ַהּבְ ַ הּוא ְקֻדּשׁ ְמָחה, ׁשֶ ּוּוג ִהיא ַעל־ְיֵדי ׂשִ ַהּזִ

ַעל  ׁשֶ ִמְצָוה  ּדְ ּוּוג  ְוַהּזִ חּוד  ַהּיִ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ

ל  ּטֵ ְוִנְתּבַ ק  ִנְמּתָ ְוָאז  ה,  ָ ְוִאּשׁ ִאיׁש  ִרים  ִמְתַחּבְ ָידֹו 

א  ְקּפָ ּתָ ָהַעְצבּות  הּוא  ׁשֶ ַוֲאָנָחה,  גֹון  ַהּיָ ִחיַנת  ּבְ

ְצָוה  ת ַהּמִ ַ ה. ְוַעל־ְיֵדי ְקֻדּשׁ ָ ָהִאּשׁ ֱאָחז ּבְ ִדיָנא ַהּנֶ ּדְ

ְמָחה,  ְך ְלׂשִ גֹון ְוָהֲאָנָחה ְוִנְתַהּפֵ ל ַהּיָ ּטֵ ַהּזֹאת ִנְתּבַ

ִרית  ת ַהּבְ ַ ִחיַנת ְקֻדּשׁ ּוּוג, ּבְ ת ַהּזִ ַ ר ְקֻדּשׁ הּוא ִעּקַ ׁשֶ

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ

ְמָחה' ְוכּו'. ּוְכמֹו  לֹא ׂשִ רּוי ּבְ ה ׁשָ ָ לֹא ִאּשׁ רּוי ּבְ ָ 'ַהּשׁ

י  ָבִרים כד, ה(, ּכִ ּתֹו ְוכּו'" )ּדְ ח ֶאת ִאׁשְ ּמַ ֱאַמר, "ְוׂשִ ּנֶ ׁשֶ

ְמָחה,  גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ּוּוג ַלֲהֹפְך ַהּיָ ר ִמְצַות ַהּזִ ֶזה ִעּקַ

ְלַיֵחד  ַהְינּו  ּדְ "ל,  ּנַ ּכַ ְמָחה  ַהּשִׂ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ

ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ְך  ְתַהּפֵ ּיִ ׁשֶ ִאיׁש  ּבְ ה  ָ ִאּשׁ ְוִלְכלֹל 

"ל,  ּנַ ְמָחה ּכַ א ְלׂשִ נּוְקּבָ ִסְטָרא ּדְ ה ּבְ ָ ָהִאּשׁ ֱאָחז ּבְ ַהּנֶ

י  ְמָחה, ּכִ לֹא ׂשִ רּוי ּבְ ה ׁשָ ָ לֹא ִאּשׁ רּוי ּבְ ָ ן ַהּשׁ ְוַעל־ּכֵ

הּוא ְלַבּדֹו,  ׁשֶ ל ָהִאיׁש ּכְ ְמָחה ׁשֶ ִ ֵלמּות ְלַהׂשּ ֵאין ׁשְ

ָיגֹון  ְך  ַהּפֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ י ִאם  ּכִ ְמָחה  ׂ ֵלמּות ְלַהּשִ י ֵאין ׁשְ ּכִ

ְמָחה  ִ ַהׂשּ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְמָחה,  ְלׂשִ ַוֲאָנָחה 

ְרָיּה ְוִרְבָיה ְוִאיׁשּות ג, אֹות ב. "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - ֶאֶבן ָהֵעֶזר. ּפִ ּנַ ּכַ

ַפר  ּכָ קַֹרח  ה.  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ֶות  ִמּמָ ַמר  ֲאִני  ּומֹוֶצא 

ַמֲחֻלְקּתֹו  ַעל־ְיֵדי  ר  ִעּקָ ּבָ ַפר  ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ר,  ִעּקָ ּבָ

ֵלִוי,  ּדְ ִסְטָרא  ַלֲחלֹק  ָרָצה  ׁשֶ ה,  ֻהּנָ ַהּכְ ַעל  ָחַלק  ׁשֶ

קֹול  ִחיַנת  ִמּבְ ּכֵֹהן,  ִחיַנת  ִמּבְ ַהחֹוֵזר  קֹול  ִחיַנת  ּבְ

ל ַהּכֹוְפִרים. ְוֶזהּו  ל ּכָ ִפיָרה ׁשֶ ר ַהּכְ הּו ִעּקַ ּזֶ ר, ׁשֶ ׁשָ ַהּיָ

ֵלג  ר טז, א(, ְוַתְרּגּומֹו, ְוִאְתּפְ ִמְדּבַ ח קַֹרח" ְוכּו' )ּבְ ּקַ "ַוּיִ

ַעְצמֹו,  יל  ְוִהְבּדִ ָחַלק  ׁשֶ ְיָקא  ּדַ ֵלג'  'ְוִאְתּפְ קַֹרח, 

ַלֲחלֹק  ָרָצה  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ִפיָרה  ְוַהּכְ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ

הּוא  ר, ׁשֶ ׁשָ ִחיַנת קֹול ַהחֹוֵזר ִמּקֹול ַהּיָ ּוְלַהְפִליג ּבְ

ְוָרָצה ַלֲעׂשֹות  ה,  ֻהּנָ ַהּכְ ה ִמן  ִוּיָ ַהּלֵ ת  ִחיַנת ֲחֻלּקַ ּבְ

ְפֵני  ִאּלּו קֹול ַהחֹוֵזר ֵיׁש לֹו ְמִציאּות ּבִ ִוי ְלכֵֹהן ּכְ ַהּלֵ

לֹום, הּוא קֹול  ְוׁשָ ַעְצמֹו ַחס  ּבְ ִאּלּו הּוא  ּכְ ַעְצמֹו, 

ּסֹוְבִרים  ל ַהּכֹוְפִרים ׁשֶ ִפיַרת ּכָ ִחיַנת ּכְ הּו ּבְ ּזֶ ר, ׁשֶ ָיׁשָ

ְפֵני ַעְצָמּה  ַעְצָמם ֵיׁש ָלֶהם ְמִציאּות ּבִ ָחְכָמָתם ּבְ ׁשֶ

ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ים,  ַחּיִ אלִֹקים  ּבֵ ּכֹוְפִרים  ׁשֶ ַעד 

ל ַהָחְכמֹות  ּכָ ִחּיּות  ִלים ַעל ׁשֶֹרׁש  ּכְ ֵאיָנם ִמְסּתַ ׁשֶ

ָפַעל  "ִמי  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּכֹל,  ְך  ִנְמׁשָ ֵמֵהיָכן 

ד(.  מא,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוכּו'  ֵמרֹאׁש"  ַהּדֹרֹות  קֵֹרא  ה  ְוָעׂשָ

אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא  תּוב, "ׂשְ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ִמיָכה  ֶפֶסל  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  כו(.  מ,  ם  )ָשׁ ְוכּו'  ה"  ֵאּלֶ

ְלכֵֹהן  ִוי  ַהּלֵ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָרָצה  ׁשֶ

יז,  )ׁשֹוְפִטים  ְלכֵֹהן"  ִוי  ַהּלֵ ִלי  ָהָיה  י  "ּכִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ִפירֹות ְוָהֲעבֹוָדה ָזָרה  ר ֲאִחיַזת ַהּכְ ם ִעּקַ ָ י ִמּשׁ יג(. ּכִ

ִחיַנת קֹול  ִחיַנת קֹול ַהחֹוֵזר הּוא ּבְ ּבְ ּסֹוְבִרים ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ַמֲחלֶֹקת  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ר  ׁשָ ַהּיָ

ְלכֵֹהן  ִוי  ַהּלֵ ַלֲעׂשֹות  ְוָרָצה  ר  ִעּקָ ּבָ ַפר  ּכָ ׁשֶ קַֹרח 

ִוי  י ָהָיה ִלי ַהּלֵ ִחיַנת "ּכִ ֶסל ִמיָכה, ּבְ ִחיַנת ּפֶ הּו ּבְ ּזֶ ׁשֶ

קַֹרח  ַמֲחלֶֹקת  ר  ִעּקַ ָהָיה  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ְוַכּנַ ְלכֵֹהן" 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּתֹו,  ִאׁשְ ַעל־ְיֵדי 

ֵביָתּה  ְנָתה  ּבָ ים  ָנׁשִ "ַחְכמֹות  סּוק,  ּפָ ַעל  ִלְבָרָכה 

ל  ּתֹו ׁשֶ ֵלי יד, א(, זֹו ִאׁשְ ָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו" )ִמׁשְ ֶלת ּבְ ְוִאּוֶ

קֹול  ֱאָחז ּבְ גֹון ַוֲאָנָחה ַהּנֶ ר ֲאִחיַזת ַהּיָ י ִעּקַ קַֹרח, ּכִ

"ל,  ּנַ ּכַ ם  ָ ִמּשׁ ָכה  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ּבְ ֶנֱאַחז  ַהחֹוֵזר 
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ָרְצָתה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ ָעָתּה  ִרׁשְ ּבְ ָרה  ּבְ ְוִהְתּגַ

ה  ָ ְהֶיה ִנְכָלל ִאּשׁ ּיִ ה, ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ָבה ֶאל ַהּקְ ִלְהיֹות ֶמְרּכָ

ֶזה,  ּבָ ְגָמה  ּפָ ָעָתּה  ִרׁשְ ּבְ ְוִהיא  כֵֹהן,  ּבְ ֵלִוי  ִאיׁש,  ּבְ

ָעֶליָה,  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָרָעה,  ה  ָ ִאּשׁ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ

י ֲעבֹוַדת  ּכִ ה".  ָ ֶות ֶאת ָהִאּשׁ ִמּמָ ֲאִני ַמר  "ּומֹוֶצא 

ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ִחיַנת  ּבְ ַהּדּוָכן,  יר ַעל  ׁשִ ּבְ ִוי הּוא  ַהּלֵ

ְמָחה  ְך ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַהּפֵ ְנִגיָנה, ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ר,  ׁשָ ַהּיָ קֹול  ּבְ ַהחֹוֵזר  קֹול  ְוִנְתַיֵחד 

ִלּקּוֵטי  "ל:  ְוַכּנַ ִאיׁש  ּבְ ה  ָ ִאּשׁ ְכֶלֶלת  ּנִ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִזּוּוג 

ְרָיּה ְוִרְבָיה ְוִאיׁשּות ג, אֹות כז. ֲהָלכֹות - ֶאֶבן ָהֵעֶזר. ּפִ

ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ֶות  ִמּמָ ַמר  ֲאִני  ּומֹוֶצא 

ָאנּו  ׁשֶ ָמרֹור  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ְוגֹו'.  ַוֲחָרִמים  ְמצֹוִדים 

י  ַחּיֵ ֶאת  ְצִרים  ַהּמִ ְררּו  ּמֵ ׁשֶ ׁשּום  ַעל  אֹוְכִלין 

ֶאת  "ַוְיָמֲררּו  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְצַרִים,  ּבְ ֲאבֹוֵתינּו 

מֹות  ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים" ְוכּו' )ׁשְ ה ּבְ ֲעבָֹדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ַחּיֵ

ֶות  ִחיַנת "ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ י ָמרֹור הּוא ּבְ א, יד(. ּכִ

ר ִהיא ְמצֹוִדים ַוֲחָרִמים ְוכּו' ָיֶדיָה  ה ֲאׁשֶ ָ ֶאת ָהִאּשׁ

ֶכד  ִיּלָ ְוחֹוֵטא  ה  ּנָ ִמּמֶ ֵלט  ִיּמָ ָהֱאלִֹקים  ִלְפֵני  טֹוב 

ֵהִביא  ְדמֹוִני ׁשֶ ָחׁש ַהּקַ ִחיַנת ֲעַצת ַהּנָ ִהיא ּבְ ּה", ׁשֶ ּבָ

ל ָהֵעצֹות ָרעֹות  ִכין ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ ִמיָתה ָלעֹוָלם ׁשֶ

ּתֹות ַהְמַרֲחִקים ֵמֲעבֹוַדת  ל ִמיֵני ּכִ ל ּכָ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ַוֲחָרִמים  צֹוִדים  ַהּמְ ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ֱאֶמת.  ּבֶ ה' 

ּפֹוֵרׂש  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּוַמְכמֹורֹות  תֹות  ּוְרׁשָ

ת ֵהִכינּו  תּוב, "ֶרׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ָכל יֹום, ּכְ ַעל ָהָאָדם ּבְ

ֹאַרח  "ּבְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ז(.  נז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ִלְפָעַמי" 

הּוא  י  ּכִ ד(.  קמב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִלי"  ַפח  ָטְמנּו  ְך  ֲאַהּלֵ זֹו 

ֵדי  ּכְ ָרעֹות  ֵעצֹות  ּבְ ֵעת  ָכל  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ל  ְמַבְלּבֵ

ִרירּות ַמה  ַהּמְ ר  ִעּקַ ְוֶזהּו  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְלַרֲחקֹו 

ה ַלֲעבֹוַדת ה'  ְזּכֶ ּיִ ל ָאָדם ִלְסּבֹל קֶֹדם ׁשֶ ִריְך ּכָ ּצָ ֶ ּשׁ

יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ה  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ְמִרירּות  ֵאין  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ

ר  ַנְפׁשֹו ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג, ּוִבְפָרט ְוִעּקָ ית ֵעצֹות ּבְ ָלׁשִ

ל  ְכִלית ְוַהּסֹוף ׁשֶ ר ַהּתַ ר ֶזה ִעּקַ ֲעבֹוַדת ה', ֲאׁשֶ ּבַ

עֹוָלם  ְכִלית ּבָ ֵאין ׁשּום ּתַ ָהָאָדם, ְוָכל ֶאָחד יֹוֵדַע ׁשֶ

יו: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ל ְיֵמי ַחּיָ ֲעבֹוַדת ה' ּכָ י ִאם ֶלֱאֹחז ּבַ ּכִ

ַסח ז, אֹות ט. ים ג. ּפֶ אֹוַרח ַחּיִ

תּוב  ּכָ ה. ְוֶזה ׁשֶ ָ ֶות ֶאת ָהִאּשׁ מֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ

א  ּדָ 'ְטחֹול  ָהַאֲחרֹוִנים(:  ּקּוִנים  ּתִ ַהי"א  ּבְ ג  ּקּון  )ּתִ ּקּוִנים  ּתִ ּבַ

ָמאן  ִסיל.  ַהּכְ חֹוק  ׂשְ ֵעֶרב־ַרב,  ּדְ א  ִאּמָ ִליִלית, 

ִלַרְבֵיי  ָרה  ַאְסּכָ ְוִאיִהי  ְוכּו',  ַאֵחר  ֵאל  א  ּדָ ִסיל,  ּכְ

ַהאי ָעְלָמא,  ֻעְתָרא ּבְ הֹון ּבְ א. ַחְיִכית ּבְ ַבּיָ ִאּנּון ַחּיָ ּדְ

ם  ֵ יִלית, ְמֵאַרת ַהּשׁ ּוְלָבַתר ְקִטיַלת לֹון' ]ְטחֹול הּוא ּלִ

ִעים,  ְרׁשָ ֵהם  ׁשֶ ְלִתינֹוקֹות  ָרה  ַאְסּכָ ְוִהיא  ע,  ֶרׁשַ ֵבית  ּבְ

הֹוֶרֶגת  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ר  עֹשֶׁ ּבְ ֶהם  ּבָ צֹוֶחֶקת 

ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ָממֹון,  ּבְ ִעים  ּקָ ַהְמׁשֻ ֵאּלּו  י  ּכִ אֹוָתם[. 

הּוא  ׁשֶ יז(.  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ה"  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ

ּוָמָרה  ַעְצבּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְטחֹול  ִחיַנת  ּבְ

ָפִנים  ּבְ ִרים  ָ ְמֻקּשׁ ְוֵהם  ָאגֹות,  ּדְ ְוִרּבּוי  חֹוָרה  ׁשְ

הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ְוכּו'.  ַאֵחר  ֵאל  ִסְטָרא־ָאֳחָרא  ּדְ

ִסיל,  ַהּכְ חֹוק  ֵעֶרב ַרב, ׂשְ ּדְ א  חֹול, ִאּמָ ִחיַנת ַהּטְ ּבְ

ם, 'ּוְלָבַתר ְקִטיַלת  תּוב ׁשָ ּכָ "ל. ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ֵאל ַאֵחר ּכַ

ְטחֹול  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ מֹון  ַהּמָ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ לֹון', 

ּלֹו הּוא  מֹון ׁשֶ י ַהּמָ ַעְצבּות ְוכּו', הֹוֶרֶגת אֹוָתם. ּכִ

"ל.  ּנַ ין ֲחׁשֹוִכין, ַעְצבּות ְוכּו' ּכַ ְבִחיַנת ִמיָתה, ַאְנּפִ ּבִ

ֲאַות ָממֹון  ּתַ תּוב, ָמָצא אֹו מֹוֶצא, ׁשֶ ּכָ ֶ ְוֶזהּו ַמה ּשׁ

ה"  ָ ֶות ֶאת ָהִאּשׁ ִחיַנת: "מֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ הּוא ּבְ

'ּומֹוֶצא  ּקּוִנים:  ּתִ ּבַ ם  ׁשָ ְמבָֹאר  ֵכן  י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו' 

ּקּון  ה ְוָדא ְטחֹול' ְוכּו' )ּתִ ָ ֶות ֶאת ָהִאּשׁ ֲאִני ַמר ִמּמָ

ִחיַנת  ה הּוא ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ְרָנָסה ּדִ ף קלד ַעּמּוד א(. ַאְך ּפַ ע ּדַ

הּוא  ֵלי יח, כב(, ׁשֶ ה ָמָצא טֹוב" ְוכּו' )ִמׁשְ ָ "ָמָצא ִאּשׁ

י  ּכִ ה,  ִמּזֶ ִנּצֹול  יק ָהֱאֶמת  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ יק.  ּדִ ַהּצַ ִחיַנת  ּבְ

ִלְפֵני  ֶנֱאַמר: "טֹוב  ָעָליו  י  ּכִ לֹו,  יק  ַמּזִ מֹון  ַהּמָ ֵאין 

ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו'.  ה"  ּנָ ִמּמֶ ֵלט  ִיּמָ ָהֱאלִֹֹקים 

ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ַרְבֵיי,  ִאְתְקִריאּו  אי  'ְוַאּמַ ּקּוִנים:  ּתִ ּבַ

ֵמִבין  ֵלב  ֲאָבל  ּה,  ִמּנָ ְזָבא  ּתֵ ְלִאׁשְ ַעת  ּדַ הֹון  ּבְ ִאית 

'טֹוב  ה:  ִמּלָ ּדְ ְוָרָזא  יק.  ַצּדִ ן  ַתּמָ ּדְ ּה  ִמּנָ ִזיב  ּתֵ ִאׁשְ

ּה''  ּבָ ֵכד  ִיּלָ ְוחֹוֵטא  ה  ּנָ ִמּמֶ ֵלט  ִיּמָ ָהֱאלִֹֹקים  ִלְפֵני 

ָלֶזה,  דֹול  ּגָ ְוַדַעת  ָחְכָמה  ָצִריְך  י  ּכִ "ל(.  ַהּנַ ג'  ּקּון  )ּתִ

י רֹב  יו. ּכִ ה ְיֵמי ַחּיָ ּלֹא ְיַכּלֶ מֹון, ׁשֶ יֶקּנּו ַהּמָ ַיּזִ ּלֹא  ׁשֶ

מֹון  ְוַהּמָ ַתֲאַות ָממֹון,  ּבְ ַהְינּו  ֶזה,  ּבָ דּו  ִנְלּכְ ָהעֹוָלם 

ֵצל  ְלִהּנָ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  "ל.  ּנַ ּכַ אֹוָתם  ּוֵמִמית  הֹוֶרֶגת 



רב

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֱאַמר ָעָליו: "טֹוב  ּנֶ ׁשֶ יק  ּדִ י ִאם ַעל־ְיֵדי ַהּצַ ּכִ ה  ִמּזֶ

ֵרי לֹו:  "ל, ַאׁשְ ּנַ ה" ְוכּו' ּכַ ּנָ ֵלט ִמּמֶ ִלְפֵני ָהֱאלִֹֹקים ִיּמָ

א. ִסיָמן כג, אֹות ה. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ר ִהיא ְמצֹוִדים.  ֶות ְוכּו' ֲאׁשֶ ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ

גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון  ל ֶאָחד ּבְ ל ּכָ ל ִמיֵני ְמִרירּות ׁשֶ ָכּ

ֲאָוה  ַהּתַ הּוא  ׁשֶ ַהּכֹוֵלל  ֵמָהַרע  ְך  ִנְמׁשָ ַהּכֹל 

ַמר  ֲאִני  "ּומֹוֶצא  ֶנֱאַמר  ָעֶליָה  ר  ֲאׁשֶ ָלִלית  ַהּכְ

ֶזה  ּבָ ַאְך  ְוכּו',  ְמצֹוִדים"  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ְוכּו'  ֶות"  ִמּמָ

ָאנּו יֹוְדִעים  ֹמַח ֵמֲאַחר ׁשֶ ַעְצְמָך ֵיׁש ְלָך ְוָלנּו ִלׂשְ ּבְ

]ִמֶמַלח  ָעְלָמא  ּדְ ְמִרירּוָתא  יק  ְמּתִ ַהּמַ ְלָחא  ִמּמִ

ֶנֱאַמר  ֶזה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם[,  ְמִרירּות  יק  ְמּתִ ּמַ ׁשֶ

ל  ְלִמְסּבַ ָיכֹול  ָעְלָמא  ֲהֵוי  ָלא  ִמְלָחא  'ִאְלָמֵלא 

ַלח לֹא ָהָיה ָהעֹוָלם ָיכֹול ִלְסּבֹל  ְמִרירּוָתא' ]ִאְלָמֵלא ַהּמֶ

ִני ֲחִביִבי, ִעם  ַהְמִרירּות[. ְוִאם ָאְמָנם ַצר ְלָך ְמֹאד ּבְ

ֶזה ְלַבד ָראּוי ְלָך ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך ַמה  ל ֶזה ּבָ ּכָ

ִביל ֶזה  ִרירּות ּוִבׁשְ ִנים ַהּמְ ל ּפָ יׁש ַעל ּכָ ה ַמְרּגִ ַאּתָ ֶ ּשׁ

ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ִנְמׁשָ ַעְצמֹו  ּבְ ְוֶזה  ְך.  ל־ּכָ ּכָ ה צֹוֵעק  ַאּתָ

ַעל־ ׁשֶ ִרירּות,  ַהּמְ יק  ְמּתִ ַהּמַ עֹוָלם  ֶמַלח  ִרית  ַהּבְ

ֶדֶרְך  ּכְ יֹוֵתר  ּבְ ִרירּות  ַהּמְ ין  יׁשִ ַמְרּגִ ַעְצמֹו  ּבְ ְיֵדי־ֶזה 

ְמרֹוִרים,  ְדָבִרים  ּבִ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ּמִ ׁשֶ ָהְרפּואֹות  ל  ּכָ

ַמְתִחיִלין  ה  ּכָ ַהּמַ ַעל  ה  ָהְרִטּיָ יִחין  ּנִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ָחְכַמת ָהְרפּוָאה  י ָידּוַע ּבְ ֵאב יֹוֵתר. ּכִ יׁש ַהּכְ ְלַהְרּגִ

ֶזה  ִדים  ִמְתַנּגְ מֹו  ּכְ ֵהם  ְוָהְרפּואֹות  ַהחֹוַלַאת  ׁשֶ

ַהחֹוַלַאת  יֵניֶהם ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה. ּוְכׁשֶ ָלֶזה, ְוֵיׁש ּבֵ

ַעל־ְיֵדי  אֹותֹו  ְלַרּפְ ַסם  ֵאיֶזהּו  ּבְ עֹוְסִקין  ׁשֶ רֹוָאה 

ה  ְרִטּיָ ּבִ אֹותֹו  יִחין  ּנִ ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  אֹו  ם,  ַהּסַ ת  ִתּיַ ׁשְ

תֹו  ֻעּלָ ּפְ ם ַלֲעׂשֹות  ְתִחיל ַהּסַ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  חּוץ,  ִמּבַ

ִמְתעֹוֵרר  ֶכף  ּתֵ ֲחָלה,  ַהּמַ ְלָגֵרׁש  ְרפּוָאתֹו  ְלצֶֹרְך 

ִביל ֶזה  ּוִבׁשְ ם.  רּות ָחָזק ֶנֶגד ַהּסַ ּבְ ִהְתּגַ ּבְ ֲחָלה  ַהּמַ

ָעִמים  ן ָהְרפּוָאה. )ְוַגם ֶזה ֶאָחד ֵמַהּטְ ה ְמֹאד ְלַכּוֵ ָקׁשֶ

ֶפׁש  ֳחִלי ַהּנֶ מֹו־ֵכן הּוא ּבְ ָדאְקטֹוִרים(. ּכְ ּלֹא ַלֲעסֹק ּבְ ׁשֶ

ִיְצרֹו  ֵמֲחֵברֹו  דֹול  ַהּגָ ל  'ּכָ י  ּכִ ְויֹוֵתר,  ְויֹוֵתר  ׁש,  ַמּמָ

ֵאיֶזהּו  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוִצים  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ּנּו',  ִמּמֶ דֹול  ּגָ

מֹו־ֵכן  ֶפׁש. ּכְ דֹול אֹו ָקָטן ֶנֶגד ֳחִלי ַהּנֶ רּות ּגָ ּבְ ִהְתּגַ

חּוץ, ּוֵמֲחַמת  ְפִנים ּוִמּבַ ד ִמּבִ ְתַנּגֵ ר יֹוֵתר ַהּמִ ּבֵ ִמְתּגַ

ים ְמֹאד ְמֹאד. ּוְכָבר ֶהֱאִריְך  לּו ְוָנְפלּו ַרּבִ ֶזה ִנְכׁשְ

ְמֹאד  ק  ְלַחּזֵ ֶזה  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו 

ִנְפָלא  קּות  ִהְתַחּזְ ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאת  ְמֹאד 

יֵבי ַטַעם. ְותֹוָדה ָלֵאל ֵיׁש  ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ ְלַהֲחיֹוֵתנּו ּבְ

נּו  ַנְפׁשֵ ְרפּואֹות  ּבִ ְמֹאד  ִקי  ּבָ ׁשֶ ֶזה  ּכָ אְקִטיר  ּדָ ָלנּו 

ַבד ְרפּואֹוָתיו  ְכִליתֹו ַעד ַהּסֹוף ָהַאֲחרֹון, ּוִמּלְ ַעד ּתַ

ַעְצמֹו עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל: ָעִלים  דֹול ּבְ ַהְיָקִרים, ּכֹחֹו ַהּגָ

ִלְתרּוָפה, ריב.

א  ֹ֥ ת ִלְמצ ת ְלַאַח֖ ה ֹקֶהֶ֑לת ַאַח֥ ְמָר֖ אִתי ָאֽ }כז{ ְרֵאה֙ ֶז֣ה ָמָצ֔

ֶחְׁשּֽבֹון:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִעם  ֲחָדא  א  ַלּיָ ַמּזָ ִנית  ּוַ ּכַ ְדִיְשָרֵאל,  א  ַמְלּכָ לֹֹמה  ׁשְ ִמְתְקִרי  ּדְ קֶֹהֶלת  ֲאַמר  ִחית,  ּכַ ַאׁשְ ּדְ עּוָבָדא  ֵדין  ֲחִזי 

סֹוְפהֹון: א ָמה ְיֵהי ּבְ ֵני ֱאָנׁשָ ּבֹון ּבְ ח ֶחׁשְ ּכַ א ְלִמׁשְ ֲחִבְרּתַ

"י - - ַרׁשִ

ִעים  ָהְרׁשָ ים, ְוָהֲעֵברֹות ׁשֶ יִקים עֹוׂשִ ּדִ ַהּצַ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ּבֹון. ּכָ ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ָאְמָרה קֶֹהֶלת ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹא ֶחׁשְ

ֶכת  ַמּסֶ ְרׂשּו ַרּבֹוֵתינּו ּבְ ְך ּפֵ דֹול. ּכָ ּבֹון ּגָ ְצָטְרפֹות ְלֶחׁשְ ּמִ רּוְך־הּוא ַאַחת ַעל ַאַחת, ַעד ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ עֹוְבִרים, ִנְמִנים ִלְפֵני ַהּקָ

ֶצת ַהָחְכָמה: קֶֹהֶלת. ְלׁשֹון ְנֵקָבה  ַקּבֶ ֶלת ַהּמְ ּכֶ ׂשְ סֹוָטה )ח:(: ָאְמָרה קֶֹהֶלת. ָאְמָרה ְקבּוַצת ַהָחְכָמה, ְוָאְמָרה ַנְפׁשֹו ַהּמַ

ן ֶאְלָעָזר, רּוַח  י ִיְרְמָיה ּבֶ ִצינּו, ָאַמר ַרּבִ ְדָרׁש ּמָ לֹֹמה. ּוַבּמִ ְלׁשֹון ָזָכר, מּוַסב ַעל ָהקֹוְבָצה ְוהּוא ׁשְ הּוא ֲאָמרֹו ּבִ ִהיא. ּוְכׁשֶ

ים ע,  ִהּלִ ה" )ּתְ תּוב ֶאָחד אֹוֵמר "ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאּתָ ְלׁשֹון ְנֵקָבה. ּכָ יָחה ּבִ ְלׁשֹון ָזָכר, ּוְפָעִמים ְמׂשִ יָחה ּבִ ָעִמים ְמׂשִ ַהּקֶֹדׁש, ּפְ



רג

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

לֹום" )ַנחּום ב, א(, ְוָכתּוב  ִמיַע ׁשָ ר ַמׁשְ תּוב ֶאָחד אֹוֵמר "ְמַבּשֵׂ ם מ, יח(, ּכָ ה" )ׁשָ ו(, ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר "ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאּתָ

ְעָיהּו מ, ט(: ֶרת ִצּיֹון" )ְיׁשַ ֶאָחד אֹוֵמר "ְמַבּשֶׂ

ֶאָח֤ד  ם  ָאָד֞ ָמָצ֑אִתי  א  ֹ֣ ְול י  ַנְפִׁש֖ ה  ֲאֶׁש֛ר ֽעֹוד־ִּבְקָׁש֥ }כח{ 

אִתי: א ָמָצֽ ֹ֥ ֶּלה ל ה ְבָכל־ֵא֖ אִתי ְוִאָּׁש֥ ֵמֶאֶ֙לף֙ ָמָצ֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָאָדם  יֹוֵמי  ִמן  ִחיבּוָלא  ָלא  ּבְ אי  ְוַזּכַ ִלים  ׁשְ ַבר  ּגְ ִחית,  ּכַ ַאׁשְ ְוָלא  י  ַנְפׁשִ ַבַעת  ּתְ עֹוד  ּדְ ָאָחָרן  ְתָגם  ּפִ ִאית 

ְלֶמֱעַבד  ׁשּו  ּנַ ִאְתּכַ ּדְ ַמְלִכין  ֶאֶלף  ין  ּבֵ אי  ְוַזּכַ ְמֵהיָמן  ַכח  ּתְ ְדִאׁשְ יָקא  ַצּדִ ַאְבָרָהם  ְדִאְתְיִליד  ַעד  ַקְדָמָאה 

ִחית: ּכַ ָשָרה ָלא ַאׁשְ א ּכְ ַמְלַכּיָ יהֹון ּדְ ין ְנׁשֵ ָכל ִאּלֵ ָתא ּבְ ָבֶבל, ְוִאּתְ ָלא ּבְ ִמְגּדְ

"י - - ַרׁשִ

ים,  ׁשִ ּנָ ָרה ּבַ ׁשֵ י ּכְ ה עֹוד ַנְפׁשִ ְקׁשָ ים ְולֹא ְמָצאִתים, ּבִ ּתִ ַקׁשְ ּבִ ה ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה ׁשֶ י. ְלַבד ֵאּלֶ ה ַנְפׁשִ ְקׁשָ ר עֹוד ּבִ ֲאׁשֶ

ֵאין  ְלִמְקָרא,  ִנְכָנִסים  ֶאֶלף  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ נַֹהג  ּבְ ָמָצאִתי.  ֵמֶאֶלף  ֶאָחד  ָאָדם  ֲעֵליֶהן:  ה  ַקּלָ ן  ְעּתָ ּדַ ן  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ָמָצאִתי,  ְולֹא 

א  ְלמּוד ֶאּלָ ָנה, ֵאין יֹוְצִאים ֵמֶהם ַלּתַ ׁשְ ְכְנסּו ַלּמִ ּנִ א ֵמָאה. ְואֹוָתם ֵמָאה ׁשֶ ָנה ֶאּלָ ְראּוָיה ְלִמׁשְ יֹוְצִאים ֵמֶהם ְלַהְצִליַח ׁשֶ

ה.  ה ְבָכל ֵאּלֶ ָ א ֶאָחד ְלהֹוָרָאה. ֲהֵרי ֶאָחד ֵמֶאֶלף: ְוִאּשׁ ָמָרא, ֵאין ַמְצִליַח ֵמֶהם ֶאּלָ ְכָנִסין ַלּגְ ּנִ ָרה ׁשֶ ָרה. ְואֹוָתן ֲעׂשָ ֲעׂשָ

ּה: ֵהר ּבָ ה ָצִריְך ְלִהּזָ ֶאֶלף. ְלָכְך ַאּתָ ֲאִפילּו ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִסיָמֵני  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ָמָצאִתי.  ֵמֶאֶלף  ֶאָחד  ָאָדם 

ֵרא  י ִיּקָ ף ב(, 'ּכִ ָמה ּדַ ּקּוִנים )ַהְקּדָ ּתִ י ִאיָתא ּבַ יִצים, ּכִ ּבֵ

יִצים  ּבֵ ׁשֶ יִצים,  ּבֵ אֹו  ֶאְפרֹוִחים  ְוכּו'  ִצּפֹור  ַקן 

ֶזה  ִמְקָרא'  ּו'ָמאֵרי  ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ִמְקָרא',  ָמאֵרי  ֵהם 

ַעְצָמן  ְך  ְלַחּנֵ ְתִחיִלים  ַהּמַ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ִחיַנת  ּבְ

י  ְלַאְנׁשֵ ְלִהְתָקֵרב  ַהֲחֵפִצים  ה'  ַלֲעבֹוַדת  ְוִלְכנֹס 

י ֵאּלּו  ר ְוָהֱאֶמת, ּכִ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ּיֹורּו אֹוָתם ַהּדֶ ֱאֶמת, ׁשֶ

ֲעבֹוַדת  ה ְוִלְכנֹס ּבַ ָ ֻדּשׁ ְתִחיִלים ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּקְ ַהּמַ

ַהְתָחַלת  הּוא  ׁשֶ ִמְקָרא',  'ָמאֵרי  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ה' 

ִלְכנֹס  ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ּכְ ינֹוק  ַהּתִ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד 

מֹו־ֵכן  ָחַלת ִלּמּודֹו הּוא ִמְקָרא. ּכְ ֶאל ַהֶחֶדר, ַהּתְ

ֲעבֹוַדת ה'  ְתִחיִלין ִלְכנֹס ּבַ ּמַ ׁשֶ ִעְנַין ֲעבֹוַדת ה' ּכְ ּבְ

יִצים,  ִחיַנת ּבֵ ֵהם ּבְ ְבִחיַנת 'ָמאֵרי ִמְקָרא' ׁשֶ הּוא ּבִ

ּקּוִנים. ַוֲעַדִין ָצִריְך ַלֲעבֹר ֲעֵליֶהם  ּתִ ר ְלֵעיל ּבַ ְזּכָ ּנִ ּכַ

ה, ְוִאם ִיְזּכּו ַלֲעֹמד  ה ְוִנְסיֹונֹות ַהְרּבֵ ְמִניעֹות ַהְרּבֵ

י רֹב ֵאין  ן ַעל־ּפִ ִרי. ְוַעל־ּכֵ ֶהם ָאז ַיְצִליחּו ְוַיֲעׂשּו ּפְ ּבָ

ה ֵמֶהם נֹוְפִלים  ָתם, ַרק ַהְרּבֵ ָ ְקֻדּשׁ ם ּבִ ּלָ ָאִרין ּכֻ ִנׁשְ

מֹו  ּכְ ָתם,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָאִרים ְקבּוִעים  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִאּנּון  ּוְזִעיִרין 

"ַהּנֹוָתר  סּוק  ּפָ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ

ן  ַעּיֵ ג(,  ד,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוכּו'  לֹו"  ֵיָאֶמר  ָקדֹוׁש  ם  ִלַ ירּוָשׁ ִבּ

א. ִסיָמן  ַקּמָ 'ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש' )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ׁשָ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְלִעְנַין  נט(. ּוְכֵעין ׁשֶ

ּמּוד, ֶאֶלף ִנְכָנִסין ְלִמְקָרא יֹוְצִאים ֵמֶהם ֵמָאה  ַהּלִ

ַאר  ׁשְ ּנִ ָנה ְוכּו', ַעד ׁשֶ ָנה. ֵמָאה ִנְכָנִסין ְלִמׁשְ ְלִמׁשְ

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵהיֵטב  ְצִליַח  ּיַ ׁשֶ ֵמֶאֶלף  ֶאָחד  ַרק 

סּוק "ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָמָצאִתי" ְוכּו'.  ם ַעל ּפָ ׁשָ

ִעְנַין ִהְתָקְרבּות ַלֲעבֹוַדת ה'  ׁש הּוא ּבְ ּוְכמֹו־ֵכן ַמּמָ

ִחיַנת  ּמּוד ּבְ ר ַהּלִ ם ִעּקַ י ּגַ י ַהּכֹל ֶאָחד, ּכִ ַרְך, ּכִ ִיְתּבָ

ֲעבֹוַדת  ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ַהּכֹל  ְקָרא,  ַלּמִ ִנְכָנִסין  ֶאֶלף 

ֲעֶשֹה.  ַהּמַ א  ֶאּלָ ר  ָהִעּקָ הּוא  ְדָרׁש  ַהּמִ לֹא  י  ּכִ ה', 

ִחיַנת ָמאֵרי ִמְקָרא  ְתִחיִלים ּבְ ן ִנְקָרִאים ַהּמַ ְוַעל־ּכֵ

לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ יִצים  ּבֵ מֹו  ּכְ ֵהם  י  ּכִ יִצים',  'ּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ

דֹוָלה  ִמיָרה ּגְ ֶהם צּוַרת ָהעֹוף ּוְצִריִכים ׁשְ ה ּבָ ּלָ ִנְתּגַ

לֹום:  ְוׁשָ ַקל, ַחס  ּבְ ְבָרם  ְלׁשָ ּלֹא  ְוׁשֶ ְלָהְרָסם  ּלֹא  ׁשֶ

יִצים אֹות ד, א. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ּבֵ
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ים ֶאת־ ֱאֹלִה֛ ר ָעָׂש֧ה ָהֽ אִתי ֲאֶׁש֨ }כט{ ְלַבד֙ ְרֵאה־ֶז֣ה ָמָצ֔

ים: ָּמה ִבְקׁ֖שּו ִחְּׁשֹב֥נֹות ַרִּבֽ ם ָיָׁש֑ר ְוֵה֥ ָאָד֖ ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָיֵתיּה  ַאְטִעיאּו  ה  ְוַחּוָ ְוִחְוָיא  אי,  ְוַזּכַ ֳקָדמֹוי  ֵקין  ּתָ ַקְדָמָאה  ָאָדם  ָית  ְיָי  ַדֲעַבד  ִחית,  ּכַ ַאׁשְ ֵדין  ֲחִזי  ְלחֹוד 

ָפא ֲעלֹוִהי יֹום מֹוָתא  ּקָ ין ָטב ְלִביׁש, ּוְגַרמּו ְלִאְסּתַ ע ּבֵ ירוִהי ָחְכִמין ְלִמּדַ יֵרי ִאיָלָנא ְדָאְכֵלי ּפֵ ְלֵמיַכל ִמן ּפֵ

ִגין ְלֵאיָתָאה ַמֲחָתא ַעל ָדְיֵרי ַאְרָעא: יִאין ּבְ ּבֹוִנין ַסּגִ ח ֶחׁשְ ּכַ ַבעּו ְלִמׁשְ ְיֵרי ַאְרָעא, ְוִאּנּון ּתְ ּוְלָכל ָדּ

"י - - ַרׁשִ

ר:  רּוְך־הּוא. ֶאת ָהָאָדם. ָהִראׁשֹון, ָיׁשָ דֹוׁש־ּבָ ה. ַהּקָ ר ָעׂשָ ָלה ַעל ָיָדּה: ֲאׁשֶ ּקָ ָאה ָלעֹוָלם ּתַ ּבָ ְלַבד ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי. ׁשֶ

ל ֵחְטא.  בֹות ׁשֶ ים. ְמִזימֹות ּוַמֲחׁשָ ֹבנֹות ַרּבִ ְ ה: ִבְקׁשּו ִחּשׁ ַנִים, ְוִנְקְראּו ֵהּמָ ּתֹו ְוַנֲעׂשּו ׁשְ ה ִאׁשְ ָגה לֹו ַחּוָ ּוְ ִנְזּדַ ה. ִמׁשֶ ְוֵהּמָ

ְדָרׁש: ּמִ ְך ִנְדָרׁש ּבַ ּכָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

הּוא  ׁשֶ ֶקר,  ֶ ַהּשׁ ִהְתַהּוּות  ים.  ַרּבִ ֹבנֹות  ְ ִחּשׁ ִבְקׁשּו 

ָהִרחּוק  ֵמֲחַמת  הּוא  ְמָאה,  ַהּטֻ הּוא  ׁשֶ ָהָרע, 

ַמה  ל  ּכָ ל,  ְלָמׁשָ ּיּות,  ֶנְגּדִ הּוא  ָהָרע  י  ּכִ ֵמֶאָחד. 

ל ָאָדם הּוא ַרע. ּוְבֶאָחד ֵאין  הּוא ֶנֶגד ְרצֹונֹו ׁשֶ ֶ ּשׁ

ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה  ּלֹו טֹוב.  ּכֻ א  ֶאּלָ ּיּות,  ֶנְגּדִ ְך  ּיָ ׁשַ

ּלֹו ַהּטֹוב  ְהֶיה ּכֻ ּיִ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ְוכּו', ׁשֶ 'ּבַ

ן  ְך ַרע. ְוַעל־ּכֵ ּיָ ֶאָחד ֵאין ׁשַ י ּבְ ָסִחים נ(, ּכִ יִטיב' )ּפְ ְוַהּמֵ

ֵלי  ּכֹון ָלַעד" )ִמׁשְ ַפת ֱאֶמת ּתִ ם: "ׂשְ ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְיֻקּיַ

י ֱאֶמת  ּלֹו טֹוב. ּכִ ּלֹו ֶאָחד, ּכֻ י ִיְהֶיה ָאז ּכֻ יב, יט(, ּכִ

אֹוְמִרים ָעָליו  ׁשֶ ֶסף ּכְ ִלי ּכֶ ל, ַעל ּכְ הּוא ֶאָחד, ְלָמׁשָ

אֹוְמִרין  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָהֱאֶמת  הּוא  ֶסף,  ּכֶ ִלי  ּכְ הּוא  ׁשֶ

ָהֱאֶמת  ֶקר. ִנְמָצא ׁשֶ ִלי ָזָהב, הּוא ׁשֶ הּוא ּכְ ָעָליו ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ַרק  ֱאֶמת  לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ֶאָחד,  הּוא 

י  ה, ּכִ ֶקר הּוא ַהְרּבֵ ֶ ִלי ֶכֶסף לֹא יֹוֵתר. ֲאָבל ַהּשׁ ּכְ

ָאר  ת ּוׁשְ ִלי ָזָהב, ּוְכִלי ְנֹחשֶׁ הּוא ּכְ ר לֹוַמר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

"ִבְקׁשּו  ְבִחיַנת,  ּבִ הּוא  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ִנְמָצא  מֹות.  ׁשֵ

א. ִסיָמן נא. ים": ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ בֹנֹות ַרּבִ ְ ִחּשׁ

ְטָרא  ַהּסִ ֲאִחיַזת  ר  ִעּקַ ים.  ַרּבִ ֹבנֹות  ְ ִחּשׁ ִבְקׁשּו 

ִחיַנת  ִמּבְ ִהיא  מֹוָתא,  ּדְ ִסְטָרא  הּוא  ׁשֶ ָאֳחָרא, 

"ִבְקׁשּו  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ י  ּכִ ִמְנָין, 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ ים",  ַרּבִ בֹנֹות  ְ ִחּשׁ

'ִלְפֵני  ְבִחיַנת  ּבִ ר  ְסּפָ ְוַהּמִ ְנָין  ֵמַהּמִ ְלַמְעָלה  הּוא 

ְוָכל  ֶרק א אֹות ו(,  ּפֶ ְיִציָרה  )ֵסֶפר  ה סֹוֵפר'  ַאּתָ ֶאָחד ָמה 

ִחיַנת ִרּבּוי ַמְתִחיל  הּוא ּבְ ר ׁשֶ ְסּפָ ְנָין ְוַהּמִ ר ַהּמִ ִעּקַ

ָוִנין  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ִריָאה  ַהּבְ ַאַחר  י  ּכִ ִריָאה,  ַהּבְ ַאַחר 

ְמקֹום ָהִרּבּוי,  הּוא ַרק ּבִ ְך ִמְנָין, ׁשֶ ּיָ ם ׁשַ ּוְפָרִטים ְוׁשָ

י  ַעת ֱאנֹוׁשִ ׁשּום ּדַ יג ּבְ ִ ר ְלַהׂשּ ָבר ִאי ֶאְפׁשָ ְוֶזה ַהּדָ

ר  ּוִמְסּפָ ִמְנָין  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהִרּבּוי  ְך  ִנְמׁשָ ֵאיְך 

ּנֹות  ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ִחיַנת ּפְ ַהְינּו ּבְ קֹור ָהַאְחדּות, ּדְ ִמּמְ

ִאי  ֶזה  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ׁשּוט  ַהּפָ ֵמֶאָחד  ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ֱאמּוָנה  ּבֶ ִאם  י  ּכִ ַעת  ַהּדַ ּבְ יו  ַעְכׁשָ יג  ִ ְלַהׂשּ ר  ֶאְפׁשָ

ּזֹוִכין  ׁשֶ דֹוִלים,  יִקים ַהּגְ ּדִ יִכין ָלנּו ַהּצַ ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ְלַבד 

יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵאּלּו  י  ּכִ ֵהיְכִלין,  ָעה  ׁשְ ַהּתִ ַגת  ׂ ְלַהּשָ

ָלִלּיּות  ָגה זֹאת, ֵהם ּכֹוְלִלין ּוְמַיֲחִדין ּכְ ָ ַהּזֹוִכין ְלַהׂשּ

הּוא  ׁשֶ ּוִמְנָין,  ר  ִמְסּפָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִריָאה,  ַהּבְ

ַהּכֹל  ּכֹוְלִלין  ֵהם  "ל,  ּנַ ּכַ ִריָאה  ַהּבְ ַאַחר  ְבִחיַנת  ּבִ

יִגין  ִ י ֵהם ַמׂשּ ׁשֶֹרׁש ָהַאְחדּות, ּכִ ִריָאה ּבְ קֶֹדם ַהּבְ ּבְ

ְבִחיַנת  ה ּבִ ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ַגת ֱאלֹקּותֹו ְוַאְחדּותֹו ִיְתּבָ ַהּשָׂ

ף  ת נַֹח ּדַ ָרׁשַ יַע[ )זַֹהר ּפָ יַע ְולֹא ַמּגִ 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי' ]ַמּגִ

ין  ֲעׂשִ ּנַ ב ַעד ׁשֶ ְבִחיַנת ְרִדיָפה ּוְמַעּכֵ סה ַעּמּוד א(, ּבִ

ָעה  ׁשְ ַהּתִ ְוֵאּלּו  "ל,  ַהּנַ ֵהיְכִלין  ָעה  ׁשְ ּתִ ֶאְצָלן 

ְוֶנְעָלִמים  בֹוִהים  ּגְ ֵהם  ְלַמְעָלה  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֵהיְכִלין 

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  י  ּכִ ַהֶהְעֵלם,  ַתְכִלית  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד 

י  ִפירֹות, ּכִ ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהּסְ ְחָצחֹות ׁשֶ אֹורֹות ַהּצַ
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ִקין ְוָלא ְיִדיָען  ּבְ הּו ְוָלא ִמְתּדַ ָקְיָמא ְבּ 'ֵלית ָמאן ּדְ

ִקים ְולֹא ְידּוִעים  ּבְ ֶהם ְולֹא ִמְתּדַ עֹוֵמד ּבָ ְוכּו'' ]ְוֵאין ִמי ׁשֶ

ָהְרִדיָפה  ֵמֲחַמת  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ם(,  )ׁשָ ְוכּו'[ 

ב  ַהְמַעּכֵ ּבְ ָהְרִדיָפה  ה  ַמּכָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ב,  ְוַהְמַעּכֵ

ָגה  ַהַהּשָׂ ִחיַנת ֵהיָכלֹות ּבְ ְבָיכֹול, ּבְ ין, ּכִ ֲעׂשִ ּנַ ַעד ׁשֶ

ֵהיְכִלין,  ָעה  ׁשְ ּתִ ֵהם  י  ּכִ ּוִמְנָין,  ר  ִמְסּפָ ְבִחיַנת  ּבִ

ֵהם  ִפירֹות  ַהּסְ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ֵהיְכִלין  ָעה  ׁשְ ַהּתִ ְוֵאּלּו 

ֵהיְכִלין  ָעה  ׁשְ ַהּתִ ֵאּלּו  י  ּכִ ְנָין,  ְוַהּמִ ר  ְסּפָ ַהּמִ ׁשֶֹרׁש 

ִפירֹות  ַהּסְ ׁשֶֹרׁש  ֵהם  ׁשֶ ְחָצחֹות,  ַהּצַ אֹורֹות  ֵהם 

עֹוָלם,  ּבָ ִרים ׁשֶ ְסּפָ ל ַהּמִ ִכין ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ דּוַע, ׁשֶ ּיָ ּכַ

ן ֵהם  "ל, ְוַעל־ּכֵ ּנַ ִריָאה ּכַ ָלִלּיּות ַהּבְ ִחיַנת ּכְ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ר  י ִמְסּפַ ְיָקא, ּכִ ָעה ּדַ ׁשְ ָעה ֵהיְכִלין, ּתִ ׁשְ ר ּתִ ִמְסּפַ ּבְ

דּוַע  ּיָ עֹוָלם ּכַ ּבָ ִרים ׁשֶ ְסּפָ ל ַהּמִ ָעה הּוא ׁשֶֹרׁש ּכָ ׁשְ ּתִ

ַאַחר  י  ּכִ ָעה,  ׁשְ ּתִ ֵאֶצל  ֶלה  ּכָ ר  ְסּפָ ַהּמִ ׁשֶ חּוׁש  ּבְ

הּוא  ׁשֶ ָהַאְחדּות  ִלְמקֹור  ר  ְסּפָ ַהּמִ חֹוֵזר  ָעה  ׁשְ ּתִ

הּוא  ָרה  ֲעׂשָ י  ּכִ ֶאָחד,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָרה,  ֲעׂשָ

ָעה  ׁשְ ּתִ ַעד  ר  ְסּפָ ַהּמִ הֹוֵלְך  ְוֵכן  ֶאָחד,  יִרית  ֲעׂשִ

הּוא  ׁשֶ ֶאָחד  ּבְ ְוִנְכָלל  חֹוֵזר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ יִרּיֹות,  ֲעׂשִ

ר  ִעּקַ ׁשֶ ִנְמָצא,  דּוַע.  ּיָ ּכַ ְלעֹוָלם  ְוֵכן  ַאַחת  ֵמָאה 

ְך חֹוֵזר ַהּכֹל  ָעה ְוַאַחר־ּכָ ׁשְ ר הּוא ּתִ ְסּפָ ׁשֶֹרׁש ַהּמִ

ר  ְסּפָ ַהּמִ ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ָבר  ַהּדָ ֵכן  י  ּכִ ַאְחדּות,  ּבָ ְוִנְכָלל 

ַרְך,  ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו  ּבְ ִמיד  ּתָ ְוִנְכָלל  חֹוֵזר  ְנָין  ְוַהּמִ

ׁשֶֹרׁש  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ָהעֹוָלמֹות,  ל  ּכָ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ

ִחיַנת  ַרְך ַעל־ְיֵדי ּבְ ְך ֵמַאְחדּותֹו ִיְתּבָ ר ִנְמׁשָ ְסּפָ ַהּמִ

ָהְרִדיָפה  ַעל־ְיֵדי  ין  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֵהיְכִלין  ָעה  ׁשְ ּתִ

ָמֵטי',  ְוָלא  'ָמֵטי  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ב  ְוַהְמַעּכֵ

ְוָרִצים  ִבים  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא  ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא 

ִנְפָרִדים  ְוֵאיָנם  ַרְך  ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו  ּבְ ְוִנְכָלִלין  ִמיד  ּתָ

ן ֵהם ַרק  ַרְך, ְוַעל־ּכֵ קֹור ָהַאְחדּות ִיְתּבָ ְלעֹוָלם ִמּמְ

ָעה  ׁשְ יִעין ִלְבִחיַנת ּתִ ּגִ ּמַ י ַאַחר ׁשֶ ָעה ֵהיְכִלין, ּכִ ׁשְ ּתִ

ם  ׁשָ הֹוְלִכים  ֵהם  ׁשֶ ָמקֹום  ֶאל  ֲאַזי  "ל,  ַהּנַ ֵהיְכִלין 

'ָמֵטי  ְבִחיַנת  ּבִ ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא  ּבְ ָלֶלֶכת  ִבים  ׁשָ ֵהם 

ַרְך.  ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו  ּבְ ְוִנְכָלִלים  ְוחֹוְזִרים  ָמֵטי',  ְוָלא 

ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ֵהם  ׁשֶ ֵהיְכִלין,  ָעה  ׁשְ ַהּתִ ֵאּלּו  ׁשֶ ִנְמָצא, 

ּוְמֻיָחִדים  ִרים  ָ ְמֻקּשׁ ֵהם  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ִרים  ְסּפָ ַהּמִ

ָגה זֹאת, ֲאַזי  ּזֹוֶכה ְלַהׂשָּ ַרְך. ּוִמי ׁשֶ ַאְחדּותֹו ִיְתּבָ ּבְ

מֹוָתא,  ּדְ ִסְטָרא  ל  ּטֵ ְוִנְתּבַ ִפירֹות  ַהּכְ ל  ּכָ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ

ֵהם  ׁשֶ ים"  ַרּבִ בֹנֹות  ְ ִחּשׁ "ִבְקׁשּו  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ֶזה  י  ּכִ ֵמָהִרּבּוי,  ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ִפירֹות  ְוַהּכְ ַהֲחִקירֹות 

ל  ּכָ ִלְכלֹל  זֹוֶכה  זֹאת  ָגה  ָ ְלַהׂשּ ּזֹוֶכה  ׁשֶ יק  ַהַצּדִ

ִריָאה,  ַהּבְ ַאַחר  ִאים  ּבָ ֵהם  ׁשֶ ְנָין  ְוַהּמִ ִרים  ְסּפָ ַהּמִ

ַגת  ָ ַהׂשּ ַעל־ְיֵדי  ָהַאְחדּות  ְמקֹור  ּבִ ַהּכֹל  ִלְכלֹל 

ים  "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ּנַ "ל ּכַ ָעה ֵהיְכִלין ַהּנַ ׁשְ ַהּתִ

ה ד, אֹות טז. ִפּלָ א. ּתְ

ִסְטָרא  ֲאִחיַזת  ר  ִעּקַ ים.  ַרּבִ ֹבנֹות  ְ ִחּשׁ ִבְקׁשּו 

הּוא  ִחיַנת ִמְנָין, ׁשֶ ֶכת ִמּבְ לֹום ִנְמׁשֶ מֹוָתא ַחס ְוׁשָ ּדְ

ַעל־ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ים"  ַרּבִ בֹנֹות  ְ ִחּשׁ "ִבְקׁשּו  ִחיַנת  ּבְ

ִמיָתה  ִנְגַזר  ָאז  ׁשֶ ָוָרע  טֹוב  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ָגם  ּפְ ְיֵדי 

ָוָרע  טֹוב  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ָגם  ּפְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ַעל 

הּוא  ׁשֶ ים"  ַרּבִ בֹנֹות  ְ ִחּשׁ "ִבְקׁשּו  ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ֲחִקירֹות  ּבַ ְכָנִסין  ַהּנִ ַהחֹוְקִרים  ל  ּכָ ָגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ

ַעל־ְיֵדי־ ִאים  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְכָלם,  ִ ִמׂשּ ְלַמְעָלה  יֹות  ְוֻקׁשְ

י  ּכִ מּוָרה.  ּגְ יקֹוְרסּות  ּוְלֶאּפִ דֹולֹות  ּגְ ִלְכִפירֹות  ֶזה 

ְלֶנֶגד  ְוֵאין ֵעָצה  בּוָנה  ּתְ ְוֵאין  ֱאֶמת "ֵאין ָחְכָמה  ּבֶ

ִבְדַבר  ה  "ִהּנֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ל(,  כא,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ה'" 

ם  ֵ י ַהּשׁ ה' ָמָאסּו ְוָחְכַמת ֶמה ָלֶהם" )ִיְרְמָיה ח, ט(, ּכִ

ָבה  ָלל ]ֵאין ַמֲחׁשָ ּה ּכְ ִפיָסא ּבֵ ָבה ּתְ ַרְך ֵלית ַמֲחׁשָ ִיְתּבָ

ֵמֱאלֹקּותֹו  ֵליַדע  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָלל[,  ּכְ ּבֹו  ּתֹוֶפֶסת 

ים טֹוִבים, ַהְינּו ַעל־ י ִאם ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשִ ַרְך ּכִ ִיְתּבָ

ְיָקא  ּדַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְצָוה  ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ְיֵדי 

יג  ִ ְלַהׂשּ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ַעד  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ַלֲעלֹות  זֹוֶכה 

יַע ְולֹא  ְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי' ]ַמּגִ אֹור ֵאין סֹוף ּבִ

ַגת  ר ַהּשָ ה ִעּקַ ּזֶ ָעה ֵהיְכִלין, ׁשֶ ׁשְ ְבִחיַנת ַהּתִ יַע[ ּבִ ַמּגִ

ים א.  ֵרי ַהּזֹוֶכה ָלֶזה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ֱאלֹקּות, ַאׁשְ

ִים ד, אֹות ט. ְנִפיַלת ַאּפַ

ת  ָרׁשַ ּפָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ים.  ַרּבִ ֹבנֹות  ְ ִחּשׁ ִבְקׁשּו 

ְוכּו'  ָרֵאל"  ִיׂשְ ֵני  ּבְ רֹאׁש  ֶאת  ֹא  ִתּשָ י  "ּכִ ָקִלים,  ׁשְ

ן  ְמֻסּכָ ְנָין  ַהּמִ ׁשֶ ֵמַאַחר  מּוּהַ  ּתָ ָבר  ְוַהּדָ יב(,  ל,  מֹות  )ׁשְ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה,  ֶגף  ַהּנֶ לֹוט  ִלׁשְ ּיּוַכל  ׁשֶ



רו

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִלְמנֹוָתם  ה  ִצּוָ ה  ָלּמָ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ה'  לֹא  ִיְכּתֹוב  'לֹא  ם,  ַנְפׁשָ ּכֶֹפר  ָקִלים  ׁשְ נּו  ּתְ ּיִ ְוׁשֶ

יׁשּו  ִהְרּגִ ּוְכָבר  ָלל,  ּכְ אֹוָתם  ִיְמֶנה  לֹא  ו'',  ְולֹא 

ָרֵאל הּוא  ל ִיׂשְ ְנָין ׁשֶ ר ַהּמִ ֶזה, ַאְך ִעּקַ ים ּבָ ַהְמָפְרׁשִ

ה ַעד ֵאין  ִפּלָ ִחיַנת ַהּתְ יל ּבְ ִביל ְלַהְרּבֹות ּוְלַהְגּדִ ׁשְ ּבִ

ִפין  ְתַוּסְ ּנִ ֵקץ ְוֵחֶקר ַעל־ְיֵדי ּתֹוֶסֶפת ֶנֶפׁש ַעל ֶנֶפׁש ׁשֶ

ים  ּתִ ַהּבָ ין  ִמְתַרּבִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְנָין,  ַהּמִ ַעל־ְיֵדי 

ן ִהְזִהיָרם  עּור, ַעל־ּכֵ ִלי ׁשִ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ים ּבְ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְיָקא ְולֹא ִיְמֶנה אֹוָתם  ָקִלים ּדַ ְ ִלְמנֹוָתם ַעל־ְיֵדי ַהּשׁ

ַעל־ ֹוֵלט  ּשׁ ׁשֶ ֶנֶגף  ֶהם  ּבָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְפׁשּוטֹו  ּכִ ְך  ּכַ

ְלַמְעָלה  ֵהם  ָקדֹוש  ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ּכִ ְנָין,  ַהּמִ ְיֵדי 

ָהַאְחדּות,  ְמקֹור  ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ִנְכָלִלין  ֵהם  י  ּכִ ְנָין,  ֵמַהּמִ

ָך  ַעּמְ ְמָך ֶאָחד ּוִמי ּכְ ה ֶאָחד ְוׁשִ תּוב, "ַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ר  ִמים־א יז, כא(, ְוִעּקַ ְבֵרי־ַהּיָ ָאֶרץ" )ּדִ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ

ּכֹוָכִבים,  ָהעֹוְבֵדי  ֵאֶצל  הּוא  ּבֹון  ְוַהֶחׁשְ ְנָין  ַהּמִ

בֹנֹות  ְ ִחּשׁ "ִבְקׁשּו  ְבִחיַנת  ּבִ ִרּבּוי,  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ

ה  ָ ּשׁ ׁשִ לֹו  ָהָיה  ֵעָשֹו  ַרִש"י,  ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים"  ַרּבִ

ים, ְוַיֲעקֹב ָהָיה  ְנָפׁשֹות ְוִנְקָרִאים ְנָפׁשֹות ְלׁשֹון ַרּבִ

ֶנֶפׁש ֶאָחד, ֲאָבל  ם  ּלָ ּכֻ ְוִנְקָרִאים  ֶנֶפׁש  ְבִעים  לֹו ׁשִ

ָרֵאל ֲחׁשּוִבים  ל ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ּכָ ֱאֶמת ֵמֲחַמת ֶזה ׁשֶ ּבֶ

ְשָֹרֵאל  ּיִ ׁשֶ ְצִריִכין  ְיָקא  ּדַ ֶזה  ֵמֲחַמת  ֶאָחד,  ֶנֶפׁש 

ְשָֹרֵאל  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ם,  ַהּיָ חֹול  ּכְ ְמֹאד  ִיְתַרּבּו 

ַרְך יֹוֵתר,  מֹו ִיְתּבָ בֹודֹו ּוׁשְ ל ּכְ ּדֵ ין יֹוֵתר ִמְתּגַ ִמְתַרּבִ

יד,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ֶמֶלְך"  ַהְדַרת  ַעם  רֹוב  "ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ

ִביל  ּוִבׁשְ ַרְך,  ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו  ּבְ יֹוֵתר  ְוִנְכָלִלין  כח(, 

ַנְפׁשֹות  ר  ִמְסּפַ ִרּבּוי  ְלַגּלֹות  ִלְמנֹוָתם  ה  ִצּוָ ֶזה 

מֹו  יל ׁשְ ֵדי ְלַהְגּדִ ֵהם ת"ר ֶאֶלף ְויֹוֵתר, ּכְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ַרְך ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ְלַפְרֵסם ּוְלהֹוִדיַע ִלְבֵני  ּוְכבֹודֹו ִיְתּבָ

ְנָפׁשֹות  ֲאָלִפים  ת"ר  ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ בּורָֹתיו  ּגְ ָהָאָדם 

ַרְך,  ַאְחדּותֹו ִיְתּבָ ִמיד ְוִנְכָלִלין ּבְ מֹו ּתָ ַהְמַיֲחִדים ׁשְ

ָרֵאל ָיכֹול ְלִהְתעֹוֵרר  ּמֹוִנים ֶאת ִיׂשְ ׁשֶ ֶכף ּכְ ֲאָבל ּתֵ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ רּות  ְוִהְתּגָ ִקְטרּוג 

ְבִחיַנת  ּבֹון, ּבִ ְבִחיַנת ִרּבּוי ּוִמְנָין ְוֶחׁשְ ֲאִחיָזָתם ּבִ ׁשֶ

ר  ּבֵ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ַעד  ים"  ַרּבִ בֹנֹות  ְ ִחּשׁ "ִבְקׁשּו 

ם  י יֹאְמרּו, ָמה ַאּתֶ לֹום, ּכִ מֹוָתא ַחס ְוׁשָ ִסְטָרא ּדְ

ָאנּו  ֲהלֹא  ֶכם,  ּלָ ׁשֶ ּבֹון  ַהֶחׁשְ ִרּבּוי  ּבְ ֲאִרים  ִמְתּפָ

ל אּוָמה ְואּוָמה  י ּכָ ְפַלִים, ּכִ ִכְפֵלי ּכִ ים יֹוֵתר ּבְ ְמֻרּבִ

מֹו  ְשָֹרֵאל, ּכְ ׁשּוט ִמּיִ ר ַהּפָ ְסּפָ ּמִ ה יֹוֵתר ּבַ ֵמֶהם ְמֻרּבָ

ָבִרים ז, ז(,  ים" )ּדְ ל ָהַעּמִ ם ַהְמַעט ִמּכָ י ַאּתֶ תּוב "ּכִ ּכָ ׁשֶ

לֹום ַעל־ְיֵדי  רּו ַחס ְוׁשָ ּבְ ֵהם ִיְתּגַ ׁש ׁשֶ ן ֵיׁש ֲחׁשָ ְוַעל־ּכֵ

ָרֵאל ִויַקְטְרגּו  ל ִיׂשְ ְנָין ׁשֶ ּמִ רּו ּבַ ֶהם ְוִיְתּגָ ּלָ ָהִרּבּוי ׁשֶ

ֶגף  ַהּנֶ לֹוט  ִלׁשְ ּתּוַכל  ׁשֶ ַעד  ַעל־ְיֵדי־ֶזה,  ֲעֵליֶהם 

ה  ן ִצּוָ ם ֲאִחיָזָתם, ַעל־ּכֵ ָ ּשׁ מֹוָתא ׁשֶ הּוא ִסְטָרא ּדְ ׁשֶ

ָקִלים  ְ י ִאם ַעל־ְיֵדי ַהּשׁ ָרֵאל ּכִ ּלֹא ִלְמנֹות ֶאת ִיׂשְ ׁשֶ

הּוא  ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ִביל ַהּמִ ׁשְ נּו ּבִ ּתְ ּיִ ה ׁשֶ ּוָ ּצִ ם ׁשֶ ּכֶֹפר ַנְפׁשָ

ה" ְוכּו'  ִפּלָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ִחיַנת "ּכִ ה, ּבְ ִפּלָ ית ַהּתְ ּבֵ

ִביל  ׁשְ ּבִ נּו  ִנּתְ ָקִלים  ְ ַהּשׁ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְוַגם  ז(,  נו,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ

ָרכֹות  ִחיַנת ֵמָאה ּבְ ֵהם ּבְ ָהיּו ֵמָאה, ׁשֶ ָהֲאָדִנים ׁשֶ

י ַעל־ ה, ַהְינּו ּכִ ִפּלָ ַלל ַהּתְ ִחיַנת ּכְ ֵהם ּבְ ּמּוָבא, ׁשֶ ּכַ

ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ָקִלים  ְ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי  אֹוָתם  ּמֹוִנין  ׁשֶ ְיֵדי־ֶזה 

ַהָקַמת  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַהָקַמת  ִביל  ׁשְ ּבִ

ְבִנין ַעל־ ים ְמֹאד ַהּנִ ים ַהְמֻרּבִ ּתִ ל ַהּבָ ּכָ ה, ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ

לּוִלים  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ "ל,  ּנַ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ּתֹוֶסֶפת  ְיֵדי 

ה  ִפּלָ י ַהּתְ ּתֵ ל ּבָ לּול ִמּכָ ּכָ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ן ּוֵבית ַהּמִ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ה  ַנֲעֶשׂ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַאֵחר(,  קֹום  ּמָ ּבְ ִמֶזּה  )ּוַכְמבָֹאר  "ל  ַהּנַ

ְטָרא  ַהּסִ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ִנְפָלא  ּקּון  ּתִ ְנָין  ַהּמִ ַעל־ְיֵדי 

ר  ּבֵ רֹות ּוְלַקְטֵרג ּוְלִהְתּגַ ַאֲחָרא ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְתּגָ

ים  ְמֻרּבִ ֵהם  ׁשֶ ם  ִרּבּוּיָ עֶֹצם  ֵמֲחַמת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל 

ַעל־ ה  ַעּתָ י  ּכִ יטּות,  ְפׁשִ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְנַין  ִמּמִ ה  ַהְרּבֵ

הּוא  ׁשֶ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִביל  ׁשְ ּבִ ְתנּו  ּנָ ׁשֶ ָקִלים  ְ ַהּשׁ ְיֵדי 

ִמְתַיֲחִדין  ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִפּלָ ַהּתְ ית  ּבֵ

ל  ּכָ ׁשֶ רּוִפים,  ַהּצֵ ִרּבּוי  ְבִחיַנת  ּבִ ַיַחד  ְוִנְצָטְרִפין 

עּור,  ִלי ׁשִ ּבְ רּוִפים  ין ַהּצֵ ִנְתַרּבִ ף ֶנֶפׁש  ְתַוּסֵ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה 

ם(, ַעד  ׁשָ ן  ַעּיֵ ֶזה,  ִעְנַין  אּור  ּבֵ "ל.  ַהּנַ ה  ּוְרִבּיָ ה  ִרּיָ ּוְבּפְ ְלֵעיל  ְמבֹוָאר  )ַכּ

ה ָיכֹול  ל ת"ר ֶאֶלף ְנָפׁשֹות ֵאין ַהּפֶ רּוִפים ׁשֶ ַהּצֵ ׁשֶ

ּבֹון  ֶחׁשְ ּבַ ן  ַעּיֵ ַלּמְ ּמּוָבן  ּכַ ַלֲחׁשֹוב,  ב  ְוַהּלֵ ר  ְלַדּבֵ

ִלין  ּטְ ְבִעים ֲעּכּו"ם ִמְתּבַ ל ָהׁשִּ אי ּכָ ַוּדַ "ל, ַוֲאַזי ּבְ ַהּנַ

ין ַעל־ְיֵדי  ֲעִשׂ ים ַהּנַ ּתִ ֶנֶגד ִרּבּוי ַהּבָ מּור ּכְ ִבּטּול ּגָ ּבְ

"ל: ִלּקּוֵטי  רּוִפים ַהּנַ ּצֵ ְצָטְרִפין ּבַ ּמִ ָרֵאל ׁשֶ ַנְפׁשֹות ִיׂשְ

ים א. ִציִצית ז, אֹות ח. ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ



רז

ת ֶרק זְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ׁשּו  ִבּקְ ה  ְוֵהּמָ ר  ָיׁשָ ָהָאָדם  ֶאת  ָעָשֹה  ָהֱאלִֹקים 

ָהֱאֶמת  ִעְנַין  ּבְ ִחיָרה  ַהּבְ ר  ִעּקַ ים.  ַרּבִ ֹבנֹות  ְ ִחּשׁ

ֲעִקיָבא'  י  ַרּבִ 'ָאַמר  ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ֶקר  ֶ ְוַהּשׁ

ָהַרע  הּוא  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ נא(,  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי 

ר ֲאִחיָזתֹו ֵמֲחַמת ָהִרחּוק ֵמֶאָחד,  ְוִעּקַ ְמָאה,  ְוַהּטֻ

ִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוַנֲעָשֹה  ְצָאה ַהּבְ ּיָ ֶכף ׁשֶ י ּתֵ ּכִ

ִחיָרה  ַהּבְ ִחיַנת  ּבְ ֶכף  ּתֵ ה  ִנְתַהּוָ ְוכּו',  ָבִרים  ּדְ ֵני  ׁשְ

ם ַעל  ֶכף ַנֲעָשֹה רֹשֶׁ י ּתֵ ֳהָרה, ּכִ ִחיַנת ַהּטָ הּוא ּבְ ׁשֶ

ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ֶקר  ֶ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ

ר ֲאִחיַזת  ִעּקַ "ל. ִנְמָצא, ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ֵהיֵטב ּבְ ׁשָ

ְבִחיַנת ָהִרּבּוי ַעל־ְיֵדי ַהִהְתַרֲחקּות  ֶקר הּוא ּבִ ֶ ַהּשׁ

ְך  ְתַרֵחק ֵמֶאָחד יֹוֵתר ְוִנְמׁשָ ּנִ ֶ ֵמָהֶאָחד. ְוָכל ַמה ּשׁ

ִצינּו  ּמָ מֹו ׁשֶ יֹוֵתר. ּכְ ֶקר ּבְ ֶ ר ַהּשׁ ּבֵ ָהִרּבּוי יֹוֵתר ִמְתּגַ

עֹוָלם,  ֵני ָאָדם ּבָ ֵני ּבְ ה ְוַנֲעׂשּו ׁשְ ְבְרָאה ַחּוָ ּנִ ֶכף ׁשֶ ּתֵ ׁשֶ

ְוָגְרמּו  ָוָרע  טֹוב  ַעת  ַהּדַ ֵמֵעץ  ְוָאְכלּו  ְמֹאד  ְגמּו  ּפָ

סּוק,  ּפָ ַעל  "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְלדֹורֹות.  ְלִמיָתה 

ׁשּו  ִבּקְ ה  ְוֵהּמָ ר  ָיׁשָ ָהָאָדם  ֶאת  ָעָשֹה  "ָהֱאלִֹקים 

ְוִנְקְראּו  ַנִים  ׁשְ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ים",  ַרּבִ בֹנֹות  ְ ִחּשׁ

ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ים  ַרּבִ בֹנֹות  ְ ִחּשׁ ׁשּו  ּקְ ּבִ ה',  'ֵהּמָ

ֵני  ּבְ ְוִהְתִחילּו  ְוֶהֶבל  ַקִין  ּנֹוְלדּו  ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ְוֵכן 

יֵניֶהם,  ּבֵ ְמִריָבה  ה  ִנְתַהּוָ יֹוֵתר  ְלִהְתַרּבֹות  ָהָאָדם 

ל  ְך ּכָ ַהְרֵגהּו. ְוֵכן ַאַחר־ּכָ ם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ַוּיַ ּקָ ַעד ׁשֶ

יֹוֵתר.  ָהִרּבּוי  ה  ְתַרּבָ ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָהָיה  ְלקּוִלים  ַהּקִ

ֵהֵחל  י  ּכִ "ַוְיִהי  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ סּוק,  ּפָ ּבַ ְמֹפָרׁש  ּכַ

א(.  ו,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ָהֲאָדָמה"  ֵני  ּפְ ַעל  ָלרֹב  ָהָאָדם 

ל  י ּכָ ם, ה(, ּכִ ה ָרַעת ָהָאָדם" ְוכּו' )ָשׁ י ַרּבָ ְרא ה' ּכִ "ַוּיַ

ֵמֶאָחד,  יֹוֵתר  ְוִנְתַרֲחקּו  יֹוֵתר  ִרּבּוי  ְך  ְמׁשָ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה 

ל  ּכָ ְמָאה, ׁשֶ הּוא ָהַרע ְוַהּטֻ ֶקר יֹוֵתר ׁשֶ ֶ ִנְתַאֵחז ַהּשׁ

רּות  ּבְ ר ִהְתּגַ י ִעּקַ ָגִמים ַעל ָידֹו, ּכִ ְלקּוִלים ְוַהּפְ ַהּקִ

ר  ם ִעּקַ ֱאֶמת ּגַ "ל, ֲאָבל ּבֶ ֶקר ַעל־ְיֵדי ָהִרּבּוי ְוַכּנַ ֶ ַהּשׁ

ָבְרִרין  ּמְ ׁשֶ ּכְ ְיָקא  ּדַ הּוא  ֵלמּותֹו  ּוׁשְ ָהֱאֶמת  ַמֲעַלת 

ַמה  ְוָכל  ָהִרּבּוי.  ְמקֹום  ּבִ ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ין  ּוְמַגּלִ

יֹוֵתר,  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ֲאִחיַזת  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ יֹוֵתר,  ִרּבּוי  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ

ר  ִעּקַ ֶזה  ָהֱאֶמת,  ם  ׁשָ ּוְלַגּלֹות  ְלָבֵרר  ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ

ל  ּכָ ָהְיָתה  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ֵלמּותֹו,  ּוׁשְ ָהֱאֶמת  ַמֲעַלת 

ִנְבָרא  ַהּכֹל  י  ּכִ סֹוף,  ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ

ָהָיה לֹו  ֶ ל ַמֲעָלתֹו הּוא ַמה ּשׁ ּכָ יק, ׁשֶ ּדִ ִביל ַהּצַ ׁשְ ּבִ

ֶקר  ֶ ִעְנַין ָהֱאֶמת ְוַהּשׁ ִחיָרה הּוא ּבְ ר ַהּבְ ִחיָרה. ְוִעּקַ ּבְ

ם  ָ ּשׁ ׁשֶ יֹוֵתר  ִרּבּוי  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ

ם  ּזֹוִכין ְלַגּלֹות ָהֱאֶמת, ׁשָ ׁשֶ ֶקר יֹוֵתר ּכְ ֶ ֲאִחיַזת ַהּשׁ

ְוַעל־ ְויֹוֵתר.  יֹוֵתר  ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ׁש  ְוִנְתַקּדֵ ל  ּדֵ ִנְתּגַ

ָפחֹות ֵמֲעָשָֹרה.  ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ן ֵאין אֹוְמִרים ּדָ ּכֵ

ֵלי יד,  ָרב ַעם ַהְדַרת ֶמֶלְך" ְוכּו' )ִמׁשְ ִחיַנת "ּבְ ּבְ ְוֶזה 

נּו  ְוַרּבֵ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  כח(. 

ְנָיָנא, ִסיָמן ב(,  ִלּקּוֵטי ּתִ ה", ּבְ ַהּתֹוָרה "ְיֵמי ֲחֻנּכָ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ּבְ

ׁשּוט ִמּתֹוְך  ה ַאְחדּות ַהּפָ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ה ָיָקר ְמֹאד ּכְ ּזֶ ׁשֶ

ִראׁשֹוָנה  ִמְצָוה  ן  ְוַעל־ּכֵ ְוכּו'.  ּנֹות  ּתַ ִמׁשְ ֻעּלֹות  ּפְ

ֵני ָאָדם,  ְתַרּבּו ּבְ ּיִ ּוב ָהעֹוָלם ׁשֶ ִיּשׁ ּתֹוָרה ַלֲעסֹק ּבְ ּבַ

רּו ּוְרבּו ְוכּו' ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ"  ֱאַמר, "ּפְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֵני  ּבְ ְתַרּבּו  ּיִ ׁשֶ ְוָקא  ּדַ י ְצִריִכין  ּכִ ית א, כח(,  ֵראׁשִ ְוכּו' )ּבְ

ְוָאז  "ל.  ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ּבְ ִחיָרה  ַהּבְ ֶרת  ּבֶ ָאז ִמְתּגַ ׁשֶ ָאָדם, 

ִריָאה  ַהּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ִלים  ְלַהׁשְ יִקים  ּדִ ַהּצַ זֹוִכין  ְיָקא  ּדַ

ּוְמָבְרִרים  ּוְבֵצרּוף,  יֹון  ִנּסָ ּבְ ָאז  עֹוְמִדים  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 

ֶקר  ֶ ם ֶנֱאָחז ַהּשׁ ָ ּשׁ ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ִמּתֹוְך ָהִרּבּוי ׁשֶ

מֹו־ ֶקר, ּכְ ֶ ׁש ֲאִחיָזה יֹוֵתר ְלַהּשׁ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ יֹוֵתר, ּכִ

ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  ָהֱאֶמת,  ַמֲעַלת  ה  ְוִנְתַעּלֶ ל  ּדֵ ִנְתּגַ ֵכן 

ָהָאָדם  א  ּבָ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ם,  ׁשָ ָהֱאֶמת  ְלָבֵרר 

י  ּכִ ֶזה,  ִביל  ׁשְ ּבִ ִנְבְראּו  ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  ָלעֹוָלם 

ָהֱאֶמת  ין  ּבֵ הּוא  ׁשֶ ִחיָרה  ַהּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ ִנְבָרא  ַהּכֹל 

דֹול  ֶקר ּגָ ֶ הּוא ַהּשׁ ּיּות, ׁשֶ ְגּדִ ַהּנֶ ֶ ֶקר, ְוָכל ַמה ּשׁ ֶ ְלַהּשׁ

ָהֱאֶמת,  ן  ְלַכּוֵ יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ַלֲעֹמד  יֹוֵתר  ּבְ ה  ְוָקׁשֶ יֹוֵתר 

ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ן  ְלַכּוֵ ַהּזֹוֶכה  ַמֲעַלת  יֹוֵתר  ּבְ ַדל  ִנְגּ

ַהּגֹוֵאל  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ּכְ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ

מֹו  עֹוָלם, ּכְ יָאתֹו ְלַגּלֹות ָהֱאֶמת ּבָ ר ּבִ ִעּקַ ֶצֶדק, ׁשֶ

ים מג, ג(,  ִהּלִ ָך" ְוכּו' )ּתְ ַוֲאִמּתְ ַלח אֹוְרָך  ֱאַמר, "ׁשְ ּנֶ ׁשֶ

ם פה,  )ָשׁ ְוכּו'  ְצַמח"  ּתִ ֵמֶאֶרץ  ם "ֱאֶמת  ִיְתַקּיֵ ָאז  י  ּכִ

ִיְשָֹרֵאל  ְתַרּבּו  ּיִ ׁשֶ ּכְ ְיָקא  ּדַ יָאתֹו  ּבִ ר  ִעּקַ ן  ַעל־ּכֵ יב(. 

ִעיר  ָטן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהּצָ ֱאַמר, "ַהּקָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְמֹאד, ּכְ

ְעָיהּו ס, כב(.  ה" )ְיׁשַ ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ְלגֹוי ָעצּום ֲאִני ה' ּבְ

ם  חֹול ַהּיָ ֵני ִיְשָֹרֵאל ּכְ ר ּבְ ֱאַמר, "ְוָהָיה ִמְסּפַ ּנֶ ְוֶזה ׁשֶ
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ר  ְמקֹום ֲאׁשֶ ֵפר ֵמרֹב, ְוָהָיה ּבִ ד ְולֹא ִיּסָ ר לֹא ִיּמַ ֲאׁשֶ

ֵאל  ֵני  ּבְ ָלֶהם  ֵיָאֵמר  ם  ַאּתֶ י  ַעּמִ לֹא  ָלֶהם  ֵיָאֵמר 

ָעִתיד,  ּלֶ ׁשֶ ר  ֵ ְמַבּשׁ תּוב  ַהּכָ ׁשֶ ַהְינּו  ַע ב, א(,  )הֹוׁשֵ ָחי" 

ִיְתַרּבּו  ְיָקא  ּדַ ָאז  עֹוָלם,  ּבָ ָהֱאֶמת  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ

ָהֱאֶמת  ַמֲעַלת  ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  ִיְשָֹרֵאל 

ְמקֹום  "ל. ְוֶזהּו 'ְוָהָיה ּבִ ּנַ ה ִמּתֹוְך ָהִרּבּוי ּכַ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ְמקֹום  ּבִ ַהְינּו  ם',  ַאּתֶ י  ַעּמִ לֹא  ָלֶהם  ֵיָאֵמר  ר  ֲאׁשֶ

"ל,  יֹוֵתר ְוַכּנַ ֶקר ּבְ ֶ ם ֲאִחיַזת ַהּשׁ ָ ּשׁ יֹוֵתר, ׁשֶ ָהִרּבּוי ּבְ

ִמּגֶֹדל  ם,  י ַאּתֶ ַעּמִ ָאֵמר ָלֶהם, לֹא  ּיֵ ׁשֶ ם ָראּוי  ָ ּשׁ ׁשֶ

ְיָקא  ם ּדַ א, ׁשָ ַרּבָ ם. ֲאָבל ָאז, ַאּדְ ֶקר ׁשָ ֶ ֲאִחיַזת ַהּשׁ

ִיְהֶיה  ֶזה  א,  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ ָחי',  ֵאל  ֵני  'ּבְ ָלֶהם  ֵיָאֵמר 

י  ֶזה, ּכִ דֹול ּכָ ִרּבּוי ּגָ ְזּכּו ָלֱאֶמת ּבְ ּיִ ר ַמֲעָלָתם ׁשֶ ִעּקַ

ָהִרּבּוי  ִמּתֹוְך  ֵרר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּכְ ָהֱאֶמת  ַמֲעַלת  ר  ִעּקַ ֶזה 

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות  ּנַ ִביל ֶזה ִנְבָרא ַהּכֹל ּכַ ׁשְ ּבִ יֹוֵתר, ׁשֶ ּבְ

ית ה, אֹות יז. - יֹוֶרה ֵדָעה א. ִרּבִ
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 ֶּפֶרק ח 

ָאָדם֙  ָחְכַמ֤ת  ָּדָב֑ר  ֵּפֶׁ֣שר  ַע  יֹוֵד֖ י  ּוִמ֥ ם  ְּכֶהָ֣חָכ֔ ִמ֚י  }א{ 

ז ָּפָנ֖יו ְיֻׁשֶּנֽא: יו ְוֹע֥ יר ָּפָנ֔ ָּתִא֣
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ים  ְגַבר ַחּכִ א, ָחְכְמָתא ּדִ ְנִביַאּיָ א ּכִ ּיָ ר ִמּלַ ׁשַ ע ּפְ ָיי, ּוְלִמּדַ ִיּכֹול ִלְמָקם ֳקֵביל ָחְכְמָתא ּדַ יָמא ְדּ ַמן הּוא ַחּכִ

ב ְלִביׁש: ל אֹוְרָחֵתיּה ִמּטָ ָפן ּכָ ין ִמְתַחּלְ יף ַאּפִ א, ְוַחּצִ יַקּיָ יֵני ַצּדִ ְנֵהיר ִזיו ַאְנּפֹוִהי ּבֵ ּתַ

"י - - ַרׁשִ

ִמּתֹוְך  אל  ָדִנּיֵ ּבְ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבר.  ּדָ ל  ׁשֶ רֹון  ׁשְ ּפִ ָבר.  ּדָ ר  ׁשֶ ּפֵ יֹוֵדַע  ּוִמי  ָאָדם ָחָכם:  ּכְ עֹוָלם ָחׁשּוב  ּבָ ִמי  ֶהָחָכם.  ּכְ ִמי 

ַמִים: ְועֹז  ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ִרים ּבֵ ׁשַ ה ְפּ ה עֹוׂשֶ ֹמשֶׁ ִרין. ִמי ּכְ ׁשְ ּלּו לֹו ָרֵזי ּפִ ַמִים, ִנְתּגַ ִיְרַאת ׁשָ ָהָיה ָחָכם ּבְ ָחְכָמתֹו ׁשֶ

מֹות לד, ל(: ן ׁשְ ָניו )ַעּיֵ י ָקַרן עֹור ּפָ ת ֵאָליו ּכִ ׁשֶ י ִיְראּו ִמּגֶ ִרּיֹות, ַעד ּכִ ָאר ַהּבְ ְ א. ִמּשׁ ּנֶ ָניו ְיׁשֻ ּפָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָאָדםׁ  ָחְכַמת  ָבר  ּדָ ר  ׁשֶ ּפֵ יֹוֵדַע  ּוִמי  ֶהָחָכם  ּכְ ִמי 

ִבין  ּתָ ֶזה  ל  ּכָ ְלִפי  א.  ּנֶ ְיׁשֻ ָניו  ּפָ ְועֹז  ָניו  ּפָ ִאיר  ּתָ

ִיְרֹמז  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ִמכֹוְתֵלי  ם  ּגַ ׁשֶ ֵמָרחֹוק, 

ם  ֵ ּנֹוְתִנין ַהּמֹוִכיִחים ְלַהּשׁ ֶ ִנְפְלאֹות ָהֵעצֹות ּשׁ ָלנּו ּבְ

ַעל  ה  ִמּזֶ ְלָקֵרב  ְואּוָלם,  ְבָיכֹול.  ּכִ ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

יַע  י ְלַהּצִ ְעּתִ ה ְלִפי ֲעִנּיּות ּדַ ְתִחּלָ ֶכל, ֻמְכָרח ּבִ ַהּשֵׂ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ל  ָמׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ן  ַעּיֵ ַהּמְ ִלְפֵני 

ָחְכָמתֹו  יל ּבְ ּכִ מֹו ֶהָחָכם, ּוַמׂשְ הּוא ּכְ ּוְבִריָאתֹו, ׁשֶ

ּה עֶֹנג ָוֶעֶדן ִנְפָלא  ַהְמָצָאה ִנְפָלָאה, ִלְהיֹות ֵמִאּתָ

ְלהֹוִציָאּה  ֹאֶפן  ׁשּום  ִיְהֶיה  לֹא  ֲאָבל  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ

ֵלי ָהאּוָמנּות )ִגיַצאג(  י ּכְ י ִאם ַעל־ּפִ ֶאל ַהּפֹוַעל, ּכִ

ִלי  ַהּכְ ְוִעם  ה,  ְתִחּלָ ּבִ ָלֶזה  ְמִציא  ּמַ ׁשֶ ְפָלא,  ַהּנִ

ת  ֻעּלַ ּפְ ְוִלְפעֹל  ַלֲעׂשֹות  ִמְתַיֵעץ  הּוא  ְלַבד  ה  ַהּזֶ

ִלי  ַהּכְ ׁשֶ ב  ְוֶנְחׁשַ ִנְקָרא  ָאז  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ַהַהְמָצָאה 

ַהְמָצָאתֹו,  ת  ְפֻעּלַ ּבִ ָהֵעָצה  ֶאת  לֹו  ָנְתָנה  ה  ַהּזֶ

י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ָהֵעָצה  ל  ּכָ ִיְהֶיה  ְלַבד  ַעל־ָידֹו  ר  ֵמָאׁשֵ

ין  ָבר" )ּבֵ ר ּדָ ׁשֶ ֶהָחָכם" קֶֹהֶלת, "ּוִמי יֹוֵדַע ּפֵ "ִמי ּכְ

"ָחְכַמת  ְפִנים(,  ּבִ ּמּוָבא  ּכַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ

א"  ּנֶ ָניו ְיׁשֻ ְפֵני ַהַחָמה(, "ְועֹז ּפָ ָניו" )ּכִ ִאיר ּפָ ָאָדם ּתָ

יק ֵחָמה עֹוז ַאּפֹו, ַלֲאדֹונֹו  תֹו ּוְלַהְמּתִ ְתִפּלָ ל ּבִ ְלַקּבֵ

ָאה  ְוַהָחְכָמה ִעיּלָ ַהּמַֹח  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ַרְך, ָהעֹוֶלה  ִיְתּבָ

ּקֹוֵדם  ּבְ ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה[  ֶעְליֹוָנה  ]ְוַהָחְכָמה  ִעיַלָאה  ּדְ

ּקּוִטים, כג. אּור ַהּלִ ִריָאה ְלַגְמֵרי: ּבֵ ַהּבְ

ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  י  ִכּ ָניו.  ּפָ ִאיר  ּתָ ָאָדם  ָחְכַמת 

ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִמיד  ּתָ ָצִריְך 

ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַהָחְכָמה  ֶאל  ַעְצמֹו  ר  ֵ ּוְלַקּשׁ

ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶכל,  ַהּשֵׂ לֹו  ִאיר  ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָבר,  ּדָ

י  ָבר. ּכִ ַרְך ַעל־ְיֵדי אֹותֹו ַהּדָ ם ִיְתּבָ ֵ ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ

מֹו  ָרָכיו, ּכְ ָכל ּדְ דֹול ּוֵמִאיר לֹו ּבְ ֶכל הּוא אֹור ּגָ ַהּשֵׂ

מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ָניו":  ּפָ ִאיר  ּתָ ָאָדם  "ָחְכַמת  תּוב:  ּכָ ׁשֶ

א. ִסיָמן א. ַקּמָ

אֹוְמִרים ָהעֹוָלם  ָניו. ֶזה ׁשֶ ּפָ ִאיר  ּתָ ָחְכַמת ָאָדם 

י  ּכִ ְלָהִבין.  ֵיׁש  ֶזה  ָנָאה,  ה  ָ ִאּשׁ לֹו  ֵיׁש  ַנַער  ל  ּכָ ׁשֶ

ִמּמַֹח  ׁשֹוֵאב  ְוַהּמַֹח  ֵמַהּמַֹח,  הּוא  ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ִעּקַ

ְמנּוִנית  ָקה ַעל־ְיֵדי ֵלחֹות ְוׁשַ ְ הּוא ִנּשׁ ֲעָצמֹות, ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ה" )ִאּיֹוב כא, כד(.  ּקֶ ְבִחיַנת "ּוֹמַח ַעְצמֹוָתיו ְיׁשֻ ַהּגּוף ּבִ

ַהּמַֹח  ָקה  ְ ִנּשׁ ַהּגּוף  ְמנּוִנית  ְוׁשַ ֵלחֹות  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ

ר ִקּיּום  י ִעּקַ ֶכל. ּכִ ר ִקּיּום ַהּשֵׂ ֲעָצמֹות, ְוֶזהּו ִעּקַ ּבָ ׁשֶ

ּמּוָבא  ּכַ ַהּגּוף  ְמנּוִנית  ְוׁשַ ֵלחֹות  ַעל־ְיֵדי  ֶכל  ַהּשֵׂ
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ְוַעל־ רכה(.  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ

ָאר  ְוִנׁשְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְכלֹו  ׂשִ ְוֵאין  ַנַער  הּוא  ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ

ִמּמַֹח  ֹמחֹו  ׁשֹוֵאב  ֵאין  י  ּכִ ֲעָצמֹות,  ּבָ נּוס  ּכָ ֹמחֹו 

"ל,  ּנַ ֵלמּות ּכַ ׁשְ ְכלֹו ּבִ ֲעָצמֹות ּוֵמֲחַמת ֶזה ֵאין ׂשִ ּבָ ׁשֶ

ת  ן ּבַ ֲעָצמֹות. ְוַעל־ּכֵ נּוס ּבָ ָאר ַהּמַֹח ּכָ ׁשְ ּנִ ִנְמָצא ׁשֶ

ח  ּקַ "ַוּיִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֲעָצמֹות  ִמן  ְלְקָחה  ּנִ ׁשֶ זּוגֹו 

ְך ֵאֶליָה  ית ב, כא(, ִנְמׁשָ ֵראׁשִ ְלעֹוָתיו" ְוכּו' )ּבְ ַאַחת ִמּצַ

ם  ָ ר ִמּשׁ ַעְצמֹוָתיו ֲאׁשֶ נּוס ּבְ ָאר ּכָ ׁשְ ּנִ ִרּבּוי ַהּמַֹח ׁשֶ

ר ַהּיִֹפי  י ִעּקַ ת זּוגֹו ָנָאה, ּכִ ן ּבַ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ִנְלְקָחה ּכַ

ָאָדם  "ָחְכַמת  ְבִחיַנת  ּבִ ְוַהָחְכָמה  ַהּמַֹח  ַעל־ְיֵדי 

ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָנָאה  ִהיא  ן  ְוַעל־ּכֵ ָניו",  ּפָ ִאיר  ּתָ

ֶזה  ל  ׁשֶ ֵמֲעָצָמיו  ֶעֶצם  ִהיא  י  ּכִ ַהּמַֹח,  ִרּבּוי  ֵאֶליָה 

ַעְצמֹוָתיו  ּבְ נּוס  ּכָ ֹמחֹו  ָאר  ְוִנׁשְ ֵלם  ׁשָ ְכלֹו  ׂשִ ֵאין  ׁשֶ

יחֹות ָהַר"ן. פז. "ל: ׂשִ ּנַ ּכַ

ִלְבִחיַנת  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ֵיׁש  ָניו.  ּפָ ִאיר  ּתָ ָאָדם  ָחְכַמת 

ֵהם  ׁשֶ ְוֵיׁש  ָרִעים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ֲאוֹות  ּתַ ַעל־ְיֵדי  ָנה  ׁשֵ

ִפיָלָתם הּוא ַעל־ְיֵדי  ּנְ ִרים ְוָיִפים, ַרק ׁשֶ ׁשֵ ים ּכְ ֲאָנׁשִ

ּלֹא  אֹוֵכל ָהָאָדם ַמֲאָכל ׁשֶ ׁשֶ י ִלְפָעִמים ּכְ ֲאִכיָלה, ּכִ

ֵרר ֲעַדִין ְלַמֲאַכל ָאָדם, ַעל־ְיֵדי־ֶזה נֹוֵפל ֹמחֹו  ִנְתּבָ

ַמֲאָכִלים  ֵיׁש  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ׁשֶ מֹו  ּכְ י  ּכִ ָנה.  ׁשֵ ִלְבִחיַנת 

מֹו־ֵכן  ּכְ ָנה,  ׁשֵ ַמֲעִטים  ּמְ ׁשֶ ְוֵיׁש  ָנה,  ׁשֵ ים  ְרּבִ ּמַ ׁשֶ

יִלין  ּפִ ּמַ ְררּו, ׁשֶ ּלֹא ִנְתּבָ רּוָחִנּיּות, ֵיׁש ַמֲאָכִלים ׁשֶ ּבְ

ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוֵכל  ּוְכׁשֶ ָנה.  ׁשֵ ִלְבִחינֹות 

ֶכל הּוא  י ַהּשֵׂ ִנים". ּכִ ִחיַנת: "ֶלֶחם ַהּפָ ֲאַזי הּוא ּבְ

ָניו":  ִאיר ּפָ תּוב: "ָחְכַמת ָאָדם ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִנים, ּכְ ַהּפָ

א. ִסיָמן ס, אֹות ו. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ָניו. ַעל־ְיֵדי ַהּצֹום, אֹוְיָביו  ִאיר ּפָ ָחְכַמת ָאָדם ּתָ

ֵבד,  ֵמַהּכָ א  ַהּבָ ַעס  ַהּכַ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְלָפָניו.  נֹוְפִלים 

ָרכֹות סא(, ִנְתעֹוֵרר ַהְמַקְטֵרג  ֵבד ּכֹוֵעס' )ּבְ ִחיַנת: 'ּכָ ּבְ

ֲאִחיָזתֹו  ׁשֶ ֱאדֹום"  "הּוא  ו,  ֵעׂשָ הּוא  ׁשֶ דֹול,  ַהּגָ

הּוא  יְנָחס רל"ד ְוִתּקּון כ"א(, ְוהּוא ַאְדמֹוִני, ׁשֶ ֵבד )זַֹהר ּפִ ּכָ ּבַ

ם. ּוִמן ַהְמַקְטֵרג ָהֶעְליֹון  הּוא ָמֵלא ּדָ ֵבד, ׁשֶ ִחיַנת ּכָ ּבְ

ה  ִלים ְמַקְטְרִגים ְוָצִרים ְלַמּטָ ְלׁשְ ּתַ ִנְתעֹוְרִרים ְוִנׁשְ

ְיֵרִאים  ְוֵאיָנם  ָעָליו,  ְוׁשֹוְלִטים  ַהּכֹוֵעס  ָאָדם  ַעל 

ְבֵהָמה,  ּכִ ָלֶהם  ִנְדֶמה  ַעס  ַהּכַ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָפָניו.  ִמּלְ

יג(.  מט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִנְדמּו"  ֵהמֹות  ּבְ ּכַ ל  "ִנְמׁשַ ְבִחיַנת:  ּבִ

ְבִחיַנת:  ְתָיְרִאין ִמן ָהָאָדם, ּבִ ּמִ ר ַהּמֹוָרא ׁשֶ י ִעּקַ ּכִ

א  ית ט, ב(, ֵאינֹו ֶאּלָ ֵראׁשִ ֶכם" ְוכּו' )ּבְ "ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ

ְוַעל־ְיֵדי  ָהָאָדם.  ְפֵני  ּבִ ׁשֶ ֱאלִֹקים  ֶלם  ַהּצֶ ַעל־ְיֵדי 

ר ֶצֶלם, ֲאַזי יֹוֵצא  ּסָ ֶלם, ָהָאָדם הּוא ָאָדם. ּוְכׁשֶ ַהּצֶ

ר  ְוִעּקַ ְוָאז ָסר מֹוָראֹו.  ֵהָמה,  ּבְ ְלֶגֶדר  ָאָדם  ֶדר  ִמּגֶ

ְפֵני ָהָאָדם, ִהיא ָחְכמֹות ַהּבֹוֵרא,  ִאיר ּבִ ֶלם ַהּמֵ ַהּצֶ

ִאיָרה  ַהּמְ ִהיא  ֵהָמה,  ַהּבְ ַעל  ִיְתרֹון  ָלָאָדם  ַתן  ּנָ ׁשֶ

ָניו".  ִאיר ּפָ ְבִחיַנת: "ָחְכַמת ָאָדם ּתָ ְפֵני ָאָדם, ּבִ ּבִ

ֶקת  ּלֶ ַעס, ִאם ָחָכם הּוא ָחְכָמתֹו ִמְסּתַ ְוַעל־ְיֵדי ַהּכַ

ְבִחיַנת:  ף סו(, ְוָאז ִצּלֹו ָסר, ּוָפָניו נֹוְפִלים, ּבִ ָסִחים ּדַ )ּפְ

ו(.  ד,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָפֶניָך"  ָנְפלּו  ה  ְוָלּמָ ָלְך  ָחָרה  ה  "ָלּמָ

ל  ִנְמׁשָ י  ּכִ ָסר,  מֹוָראֹו  ֲאַזי  ָאָדם,  ֵני  ּפְ לֹו  ֵאין  ּוְכׁשֶ

ַהּצֹום  ְוַעל־ְיֵדי  לֹו.  ְמֵצִרים  ְוָצָריו  ְבֵהמֹות,  ּכִ

ְלַעְצמֹו  ּוַמֲחִזיר  ָניו,  ּפָ ֶאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ֲעִנית  ְוַהּתַ

ְוָאז  ָפָניו.  ּבְ ִאיר  ַהּמֵ ַצְלמֹו  ִהיא  ׁשֶ ָחְכָמתֹו,  ֶאת 

ְלָפָניו  ְלָפָניו,  נֹוְפִלים  ְואֹוְיָביו  ּנּו,  ִמּמֶ ְיֵרִאים  ַהּכֹל 

"ל.  ּנַ ּכַ ִנים  ַהּפָ ֵמֲחַמת  ְנִפיָלָתם,  ר  ִעּקַ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ

ַהּצֹום,  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ַהּצֹום,  ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה  ְוָכל 

ָאָדם אֹוֵכל, ָאז  יֹום ׁשֶ י ּבְ ֵבד ִלְפֵני ַהּמַֹח. ּכִ ִנְכָנע ַהּכָ

ְך הּוא ׁשֹוֵלַח ְלַהּמַֹח.  ה, ְוַאַחר־ּכָ ִחּלָ ֵבד ִנּזֹון ּתְ ַהּכָ

ֵבד.  ָלה ְלַהּכָ ְמׁשָ ה ְוַהּמֶ ֻדּלָ יֹום ָהֲאִכיָלה, ַהּגְ ִנְמָצא ּבְ

ה, ְוַהּמַֹח ׁשֹוֵלַח  ִחּלָ ה, ֲאַזי ִנּזֹון ַהּמַֹח ּתְ ְתַעּנֶ ּמִ ּוְכׁשֶ

ִנְכָנע  יֹום ַהּצֹום,  ּבְ ִנְמָצא  ֵבד.  ְלַהּכָ ְך  ָמזֹון ַאַחר־ּכָ

ְלַהּמַֹח.  ָלה  ְמׁשָ ְוַהּמֶ ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ ַהּמַֹח,  ִלְפֵני  ֵבד  ַהּכָ

ִהיא  ַהָחְכָמה, ׁשֶ ה ּבְ ִחּלָ ּתְ ַגם ּבַ ּפָ ֶ ּקּון ְלַמה ּשׁ ְוֶזהּו ּתִ

ַעל־ ו  ְוַעְכׁשָ ָפָניו.  ּבְ ִאיר  ַהּמֵ ֶלם  ַהּצֶ ִהיא  ׁשֶ ַהּמַֹח, 

ְונֹוֵתן  ֵבד,  ַהּכָ ֶאת  ַמְכִניַע  הּוא  ֲעִנית,  ַהּתַ ְיֵדי 

הּוא רֹאׁש  ֵבד, ׁשֶ ְכָנע ַהּכָ ּנִ ָלה ְלַהּמַֹח. ּוְכׁשֶ ְמׁשָ ַהּמֶ

ָהֲאחּוִזים  ָהאֹוְיִבים  ל  ּכָ ִנְכָנִעים  ֲאַזי  ַהְמַקְטְרִגים, 

"ְו'ַכּתֹוִתי  נֹוָטִריקֹון  צֹום  אֹוִתּיֹות  ְוֶזה  ֵבד:  ַהּכָ ּבְ

ַהּצֹום,  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ כד(,  פט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָצ'ָריו"  ָניו  ִמ'ּפָ

ֶלם,  ִהיא ַהּצֶ ן ֹמַח ַהָחְכָמה, ׁשֶ ּקֵ ֵבד, ְוִנְתּתַ ִנְכָנע ַהּכָ

ָפָניו, ַעל־ ּבְ ׁשֶ ֶלם  ַהּצֶ ְוַעל־ְיֵדי  ְפֵני ָאָדם.  ּבִ ּוֵמִאיר 
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ָניו  ִמּפָ ם(,  ָ )ּשׁ ְוכּו'  ָצָריו"  ָניו  ִמּפָ "ְוַכּתֹוִתי  ְיֵדי־ֶזה: 

א. ִסיָמן נז, אֹות ו. "ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּנַ ְיָקא ּכַ ּדַ

ָניו. וְָכל ֶזה הּוא סֹוד ְנִפיַלת  ִאיר ּפָ ָחְכַמת ָאָדם ּתָ

קֹומֹות  ַלּמְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ַעְצָמן  ֶאת  יִלין  ַמּפִ ָאז  ׁשֶ ִים  ַאּפַ

ֵהם  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ְלַהֲעלֹות  ֵדי  ּכְ ְוכּו', 

ְיִריָדה  ְבִחיַנת  ּבִ ִתים,  ְוַהּמֵ ים  ַהַחּיִ ַנְפׁשֹות  ִחיַנת  ּבְ

נֹוְפִלין  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ַהּנַ ְבִחיָנה  ּבִ ה  ָהֲעִלּיָ ְכִלית  ּתַ

ְוַהֲעָלַמת  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ֵניֶהם,  ּפְ ַעל  ָאז 

ָחְכָמה,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִנים,  ַהּפָ ִחיַנת  ּבְ ְוִכּסּוי 

הּוא  ׁשֶ ְוכּו',  ָניו"  ּפָ ִאיר  ּתָ ָאָדם  "ָחְכַמת  ִחיַנת  ּבְ

ה" ְוכּו'  ַחּיֶ תּוב, "ַהָחְכָמה ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ר ַהִחּיּות, ּכְ ִעּקַ

ָכל  ּבְ ָחְכָמה  ֵיׁש  ֲאָמרֹות  ַהּמַ ָכל  ּבְ י  ּכִ יא(,  ז,  )קֶֹהֶלת 

ם  ּלָ "ּכֻ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ּוַמֲאָמר  ַמֲאָמר 

ְוַעל־ְיֵדי־ כד(,  קד,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  יָת"  ָעׂשִ ָחְכָמה  ּבְ

ה  ִנְתַהּוֶ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ּלּות  ִהְתּגַ ר  ִעּקַ ֶזה 

בֹוד  "ּכָ ְבִחיַנת  ּבִ ם  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאָמר,  ַהּמַ

בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  לה(,  ג,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ִיְנָחלּו"  ֲחָכִמים 

ֲאָבל  ָחְכָמה,  ִחיַנת  ּבְ בֹוד הּוא  ּכָ ׁשֶ ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ

ִחיַנת  ּבְ "ה,  ַאּיֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָסתּום,  ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ

ִנים  ַהּפָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהָחְכָמה  ם  ׁשָ ית,  ֵראׁשִ ּבְ

ְכִלית  ִחיַנת ּתַ ם הּוא ּבְ י ׁשָ דֹול, ּכִ ר ּגָ ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּבְ

ְנִפיַלת  ִחיַנת סֹוד  ּבְ ְוֶזהּו  ֵנַדע,  ר לֹא  ַהְיִדיָעה ֲאׁשֶ

כ,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ְוכּו'  ֵניֶהם"  ּפְ ַעל  לּו  ּפְ "ַוּיִ ִחיַנת  ּבְ ִים,  ַאּפַ

ּוַמֲעִליִמין  ין  ּוְמַכּסִ ַעְצָמן  יִלין  ַמּפִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ו(, 

ַעְצָמן  ּומֹוִריִדין  ָחְכָמָתן,  הּוא  ׁשֶ ֵניֶהם  ּפְ ִקין  ּוְמַסּלְ

ִחיַנת ְמקֹומֹות  ּבְ הּוא  ׁשֶ מֹוָתא,  ּדְ ִלְבִחיַנת ִסְטָרא 

הּוא  ׁשֶ בֹודֹו,  ּכְ רֹוִאין  ֵאין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִפים  ַהְמֻטּנָ

ם  ׁשָ ם  ּגַ ֵהם  ֲאָבל  ִנים,  ּפָ ִחיַנת  ּבְ ָחְכָמה,  ִחיַנת  ּבְ

"ל, ְוַעל־ ּנַ "ה ְוכּו' ּכַ ְבִחיַנת ַאּיֵ ין ּבִ ׂשִ ין ּוְמַחּפְ ׁשִ ְמַבּקְ

יצֹוצֹות  ה ּוַמֲעִלין ַהּנִ ַתְכִלית ָהֲעִלּיָ ְיֵדי־ֶזה עֹוִלין ּבְ

ְבִחיַנת ְיִריָדה  ִלּפֹות ּבִ ָפׁשֹות ֵמִעְמֵקי ִעְמֵקי ַהּקְ ְוַהּנְ

ים א. נפילת אפים  ַחּיִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  ה:  ְכִלית ָהֲעִלּיָ ּתַ

ו, אֹות ג.

אֹור  ִחינֹות ּבְ ה ּבְ ּמָ ָניו. ְוֵיׁש ּכַ ִאיר ּפָ ָחְכַמת ָאָדם ּתָ

ל  ִנים ׁשֶ ֶכל ֵמאֹור ַהּפָ ִלים ַהּשֵׂ י ֵיׁש ְמַקּבְ ִנים, ּכִ ַהּפָ

ִלים  ְמַקּבְ ְוֵיׁש  ַלּתֹוָרה.  ִנים  ּפָ ְבִעים  ׁשִ י  ּכִ ַהּתֹוָרה, 

ִנים,  יר לֹו ּפָ יק ַמְסּבִ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ יִקים, ּכְ ּדִ ֵני ַהּצַ ֵמאֹור ּפְ

ר  ִעּקַ י  ּכִ ה.  ֲחָדׁשָ ָמה  ּוְנׁשָ ָחָדׁש  ֶכל  ׂשֵ ל  ְמַקּבֵ ֲאַזי 

תּוב: "ָחְכַמת ָאָדם  ּכָ מֹו ׁשֶ ִנים, ּכְ ֶכל ֵמאֹור ַהּפָ ַהּשֵׂ

א. ִסיָמן לה, אֹות ה. ָניו": ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ִאיר ּפָ ּתָ

ׁש לֹו ֵעיַנִים  ּיֵ ע ִמי ׁשֶ ָניו. ּדַ ִאיר ּפָ ָחְכַמת ָאָדם ּתָ

ְלִמיד  ל ַהּתַ ִנים ׁשֶ ּפָ יר ּבַ ִלְראֹות ָיכֹול ִלְראֹות ּוְלַהּכִ

י:  ַעם ַאַחת, ּכִ ָרָאה ַרּבֹו ּפַ ִמי הּוא ַרּבֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ

ְלִמיד  ַהּתַ ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  ָניו",  ּפָ ִאיר  ּתָ ָאָדם  "ָחְכַמת 

ִביל  ּוִבׁשְ ָניו,  ּפָ ל  ְמַקּבֵ הּוא  ַרּבֹו  ָחְכַמת  ל  ְמַקּבֵ

ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַרּבֹו  ְפֵני  ּבִ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך  ֶזה 

ֶאת  רֹואֹות  ֵעיֶניָך  "ְוָהיּו  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחְכָמתֹו, 

ִנים, ְוַעל־ ּפָ י ַהָחְכָמה הּוא ּבַ ְעָיהּו ל, כ(, ּכִ מֹוֶריָך" )ְיׁשַ

ְלִמיד ָיכֹול ֵליַדע ִמי הּוא  ְפֵני ַהּתַ ל ּבִ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ

א. ִסיָמן רל. "ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּנַ ַרּבֹו ּכַ

ים: ת ְׁשבּוַע֥ת ֱאֹלִהֽ ל ִּדְבַר֖ ר ְוַע֕ }ב{ ֲאִני֙ ִּפי־ֶמֶ֣לְך ְׁש֔מֹ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָלא ֵתיֵמי  ַהר, ּדְ ָיי ִאְזּדְ ְך, ְוַעל ֵעיַסק מֹוָמָתא ּדַ ִדָנּ יַפְקּ ר ָמא ִדּ א ְלִמּטַ ֵזיַרת ַמְלּכָ ְך ַעל ּגְ ֲהִוי ָזִהיר ָית ּפּוּמָ

ן: ׁשֹום ֵמיְמֵריּה ַעל ַמּגָ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

בּוַעת  ְבַרת ׁשְ ן: ְוַעל ּדִ ֻכּלָ ּבְ ִהיא ַהּטֹוָבה ׁשֶ ל עֹוָלם, ׁשֶ י ַמְלּכֹו ׁשֶ מֹור ּפִ ֹמר. ְלִפיָכְך ֲאִני ָצִריְך ְוָנכֹון ִלׁשְ י ֶמֶלְך ׁשְ ֲאִני ּפִ

גּוִלְגָליֹות  נּו ּבְ ִלים ּבָ י ַמְלֵכי ָהֻאּמֹות ַהּמֹוׁשְ מֹור ּפִ ָבר ַאֵחר, ֲאִני ָנכֹון ִלׁשְ מֹור ִמְצוֹוָתיו. ּדָ חֹוֵרב ִלׁשְ ְענּו לֹו ּבְ ּבַ ׁשְ ּנִ ֱאלִֹהים. ׁשֶ

ְבַרת. ְוֵאֶצל  קֹום. ְוַעל ּדִ ְענּו ַלּמָ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ְ ּלֹא יעבירונו ֶאת ַהּשׁ בּוַעת ֱאלִֹהים. ּוִבְלַבד ׁשֶ ְבַרת ׁשְ ְוַאְרנֹוִניֹות. ְוַעל ּדִ



ריב

ת ֶרק חְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

א  ר "ָלְך ָאְמִרין ַמְלּכָ ָאְמרּו ִלְנבּוַכְדֶנּצַ ֵאל ַוֲעַזְרָיה, ׁשֶ ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִצינּו ּבְ ן ּמָ ָלִכים. ּכֵ י ַהּמְ ֹמר ּפִ בּוַעת ֱאלִֹהים, ֶאׁשְ ְבַרת ׁשְ ּדִ

ר ֵאין ָאנּו ְצִריִכים  ֶלְך ְנבּוַכְדֶנאּצַ אל ג, טז( ]ְלָך אֹוְמִרים ַהּמֶ ִנּיֵ ְתָגם ַלֲהָתבּוָתְך" )ּדָ ָנה ּפִ ִחין ֲאַנְחָנא ַעל ּדְ ר ָלא ַחׁשְ ְנבּוַכְדֶנּצַ

ְך ָאְמרּו לֹו, ְלָך ָאנּו אֹוְמִרים  א ּכָ א, ֶאּלָ ה ַמְלּכָ ר ָלּמָ ר, ְוִאם ְנבּוַכְדֶנּצַ ה ְנבּוַכְדֶנּצַ א, ָלּמָ ָבר ֶזה[, ִאם ַמְלּכָ יְבָך ַעל ּדָ ַלֲהׁשִ

ר ָאּתְ  ַאּתְ אֹוֵמר ַעָלָנא ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְנבּוַכְדֶנּצַ ָנא, ׁשֶ ים ּוְלגּוִלְגָליֹות, ַאְך ַעל ּדְ א ָלנּו ַלֲעבֹוָדה ּוְלִמּסִ ַאּתְ ַמְלּכָ ּדְ

ִוין: א ׁשָ ְולֹא ֶמֶלְך ְוַאּתָ ְוַכְלּבָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

בּוַעת ֱאלִֹקים.  ְבַרת ׁשְ מֹור ְוַעל ּדִ י ֶמֶלְך ׁשְ ֲאִני ּפִ

ְוהּוא  ת  ּדָ ַעל  ְלַהֲעִבירֹו  ן  ְמַכּוֵ ָהַעּכּו"ם  ׁשֶ ּכְ

ֵזָרה, ֲאַזי ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹר,  ָעת ַהּגְ ׁשְ ַפְרֶהְסָיא, אֹו ּבִ ּבְ

ְנָעל[,  ְרצּוַעת ַהּמִ ְמָסאָנא ]ֲאִפּלּו ּבִ ֲאִפּלּו ַאַעְרְקָתא ּדִ

ת, ֲאַזי הּוא  ן ְלַהֲעִבירֹו ַעל ּדָ ָהַעּכּו"ם ְמַכּוֵ ׁשֶ י ּכְ ּכִ

ָחם.  ְלַנּצְ ֶהם  ִעּמָ ִלְלֹחם  ּוְצִריִכין  ִמְלָחָמה  ַעת  ׁשְ

ה  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ְלָחָמה  ַהּמִ ר  ְוִעּקַ

ל  ּכָ ֵמֶהם  מֹוִציִאין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ין,  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ

ן ְצִריִכין  ְלעּו ּוַמְכִניִעין אֹוָתם. ְוַעל־ּכֵ ּבָ ֹות ׁשֶ ֻדּשׁ ַהּקְ

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵלָהֵרג,  ה'  ִקּדּוׁש  ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר 

ַמְכִניִעין  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ין  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ

הּוא  רּוָתם  ּבְ ְוִהְתּגַ ַחּיּוָתם  ר  ִעּקַ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ אֹוָתם 

ּמֹוִציִאין  ׁשֶ ְלעּו, ֲאָבל ּכְ ּבָ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ּיֹוְנִקים ִמן ַהּקְ ׁשֶ ּכְ

ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ִנְכָנִעים,  ֲאַזי  ְלעּו,  ּבָ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵמֶהם 

ָלה ָעֵלינּו ְלַהֲעִביר אֹוָתנּו ַעל  ֵאין ָלֶהם ׁשּום ֶמְמׁשָ

ַתן  ּנָ ׁשֶ לּות,  ּגָ ּבַ יו  ַעְכׁשָ י ֲאִפּלּו  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ת, ַחס  ּדָ

ַחת  ָלה ָעֵלינּו ּוָמַסר אֹוָתנּו ּתַ ַרְך ֶמְמׁשָ ָלנּו ה' ִיְתּבָ

גּוֵפנּו,  י ִאם ּבְ ִליָטה ָעֵלינּו ּכִ ם, ֵאין ָלֶהם ׁשְ ְלּתָ ֶמְמׁשַ

ְיִניַקת  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  מֹוֵתינּו,  ִנׁשְ ּבְ לֹא  ֲאָבל 

ין,  ּדִ ִחיַנת  ִמּבְ ְוָהַעּכּו"ם הּוא ַרק  ְטָרא ָאֳחָרא  ַהּסִ

ָלה  ן ֵאין ָלֶהם ֶמְמׁשָ גּוָפא. ְוַעל־ּכֵ הּוא ִסְטָרא ּדְ ׁשֶ

מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ַעל  ְולֹא  ְלַבד  ַהּגּוִפים  ַעל  ִאם  י  ּכִ

ָלֶהם  ֵאין  ם  ָ ִמּשׁ י  ּכִ ים,  ְוַחּיִ ַרֲחִמים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ד  ִמּצַ ּכַֹח  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ן  ְוַעל־ּכֵ ָלל.  ּכְ ְיִניָקה 

ָדָבר  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָעֵלינּו  ִלְמׁשֹל  ם  ְלּתָ ֶמְמׁשַ ר  ִעּקַ

הּוא ִסְטָרא  ה ׁשֶ דֹוׁשָ ת ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ֶנֶגד ּדַ ַהּנֹוֵגַע ּכְ

הּוא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּוְמזֹון  ַחּיּות  ר  ִעּקַ י  ּכִ ָמָתא,  ִנׁשְ ּדְ

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְבִחיַנת  ּבִ י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות 

ִחיַנת  ּבְ ַעת,  ּדַ ִחיַנת  ּבְ ַהּתֹוָרה,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ר ְיִניָקָתם  י ִעּקַ ם ֵאין ָלֶהם ׁשּום ְיִניָקה, ּכִ ַרֲחִמים ׁשָ

ֶזה  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ גּוָפא  ּדְ ִסְטָרא  הּוא  ׁשֶ ין,  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ

ה  ָ ֻדּשׁ ר ַעל ַהּקְ ּבֵ ֵאין ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ְלִהְתּגַ ָלל, ׁשֶ ּכְ

לֹום,  ם ַחס ְוׁשָ ָ ּיֹוְנִקים ִמּשׁ ׁשֶ י ִאם ּכְ לֹום, ּכִ ַחס ְוׁשָ

ַרֲחִמים,  ִחיַנת  ִמּבְ ְיִניָקה  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ּוֵמַאַחר 

ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ִחיַנת  ּבְ ַהּתֹוָרה,  ִחיַנת  ּבְ ַעת,  ּדַ ִחיַנת  ּבְ

ת,  ַהּדָ ֶנֶגד  ּכְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּכַֹח  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ן  ַעל־ּכֵ

ה.  דֹוׁשָ ָבר ֵמַהּתֹוָרה ַהּקְ לֹום ׁשּום ּדָ ל ַחס ְוׁשָ ְלַבּטֵ

ר,  ֵאל ַוֲעַזְרָיה ִלְנבּוַכְדֶנאּצַ ָאְמרּו ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ְוֶזה ׁשֶ

אל ד, טו(, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ר" )ָדִנּיֵ א ְנבּוַכְדֶנאּצַ "ַמְלּכָ

ים  ְלִמּסִ א  ֶאּלָ ְוכּו',  א  ַמְלּכָ 'ִאם  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 

ַהּתֹוָרה  ֶנֶגד  ּכְ ֲאָבל  ָעֵלינּו,  ֶמֶלְך  ַאְנּתְ  ְוַאְרנֹוִנּיֹות 

ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ִוין,  ׁשָ א  ְוַכְלּבָ ַאְנּתְ  ר  ְנבּוַכְדֶנאּצַ ה  ַאּתָ

ן ָלֶהם ַמס  ַהּגּוִפים ִלּתֵ ָלה, ַרק ּבְ ֵאין לֹו ׁשּום ֶמְמׁשָ

ִוין,  ׁשָ א  ְוַכְלּבָ הּוא  ּתֹוָרֵתנּו  ַדת  ּבְ ֲאָבל  ְוַכּיֹוֵצא. 

"ל'. ּוְכמֹו  ּנַ ּכַ ֶזה  ּבָ ָלה ָעֵלינּו  י ֵאין לֹו ׁשּום ֶמְמׁשָ ּכִ

בּוַעת  ְבַרת ׁשְ מֹור ְוַעל ּדִ י ֶמֶלְך ׁשְ ֱאַמר, "ֲאִני ּפִ ּנֶ ׁשֶ

ֱאלִֹקים": ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים א, ג. 
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י  ד ְּבָדָב֣ר ָר֑ע ִּכ֛ ֲעֹמ֖ ל־ַּתֽ ְך ַאֽ ל־ִּתָּבֵה֤ל ִמָּפָניו֙ ֵּתֵל֔ }ג{ ַאֽ

ה: ץ ַיֲֽעֶׂשֽ ר ַיְחֹּפ֖ ָּכל־ֲאֶׁש֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִגין  יּה ּבְ י, ְוִתְבֵעי ַרֲחִמין ִמּנֵ ִהיל ִמן ֳקָדמֹוִהי ִזיל ְוַצּלִ ָאה ֳקָדמֹוִהי, ִאְתּבְ ַצּלָ ָיי ָלא ְתנּוַח ִמּלְ ן רּוְגָזא ּדַ ּוְבִעּדָ

ִיְצֵבי ַיֲעֵביד: ל ּדְ ל ָעְלָמא ְיָי ּכָ יׁש, ֲארּום ִרּבֹון ּכָ ִפְתָגם ּבִ ָלא ְתקּום ּבְ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ָכל ָמקֹום הּוא  ּבְ ׁשֶ ם,  יט ׁשָ ּלִ ׁשַ ֵאינֹו  ָניו ְלָמקֹום ׁשֶ ִמּפָ ְוִתְבַרח  ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ ִנְבַהל לֹוַמר  ִהי  ּתְ ֵלְך. ַאל  ּתֵ ָניו  ֵהל ִמּפָ ּבָ ּתִ ַאל 

ָך, ְרׁשּות  ַרע ִמּמְ ר ַיְחּפֹץ. ְלִהּפָ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ְדָבִרים ָרִעים: ּכִ ֲעִמיד ַעְצְמָך עֹוֵסק ּבִ ָדָבר ָרע. ַאל ּתַ ֲעֹמד ּבְ יט: ַאל ּתַ ּלִ ׁשַ

ָידֹו ַלֲעׂשֹות: ִויכֶֹלת ּבְ

ה־ ַמֽ אַמר־֖לֹו  ֹֽ י י  ּוִמ֥ ִׁשְל֑טֹון  ֶלְך  ְּדַבר־ֶמ֖ ר  ֲאֶׁש֥ ַּבֽ }ד{ 

ה: ֲעֶׂשֽ ַּתֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ּוַמן הּוא  ְבִהילּו,  ּבִ ל ָעְלָמא ִמְתַעְבָדא  ּכָ ֵליט ַעל  ׁשָ ּדְ א  ַמְלּכָ ּדְ ן ֵמיְמָרא  ָמּ ּתַ א  ֵזיַרת ַמְלּכָ ּגְ ִאית  ּדְ ֲאַתר  ּבַ

א: יֵדיּה ְוֵייַמר ֵליּה ָמה ָעַבְדּתָ י ּבִ יַמּחֵ גּוְבָרא ּדִ

"י - - ַרׁשִ

ה. ְוִאם ׁשֹוֵמר  ֲעׂשֶ ל הּוא, ּוִמי יֹאַמר לֹו ַמה ּתַ רּוְך־הּוא מֹוׁשֵ דֹוׁש־ּבָ ַבר ַהּקָ ר ּדְ ִביל ֲאׁשֶ ׁשְ ְלטֹון. ּבִ ַבר ֶמֶלְך ׁשִ ר ּדְ ֲאׁשֶ ּבַ

בֹוֶאָך: ָבר ָרע ְולֹא ּתְ ַדע ּדָ ה, לֹא ּתֵ ִמְצָוה ַאּתָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

גּו ַעל רֹב  ְלטֹון. ְוֶזה: "ְוִהְתַעּנְ ַבר ֶמֶלְך ׁשִ ר ּדְ ֲאׁשֶ ּבַ

מֹוֵתי ָאֶרץ"  יָך ַעל ּבַ ְבּתִ ים לז, יא(. "ְוִהְרּכַ ִהּלִ לֹום" )ּתְ ׁשָ

ִחיַנת  ּבְ ין  יׁשִ ַקּדִ ּפּוִחין  ּתַ ֲחַקל  א  ּדָ יד(  נח,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ

ִחיַנת  ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ ת  ֲעִלּיַ

ְלטֹון"  ׁשִ ֶמֶלְך  ַבר  ּדְ ר  ֲאׁשֶ "ּבַ ְוֶזה:  ֶפה.  ַמְלכּות 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ְוֶזה  ְוכּו', 

ַעל  ה  "ְוַאּתָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ַמְלֻכּיֹות  ְעּבּוד  ִ ִמּשׁ ּצֹול  ּנִ ׁשֶ

ָלֶהם  ֵאין  ֶ ּשׁ ַהְינּו  כט(,  לג,  ָבִרים  )ּדְ ִתְדרְֹך"  מֹוֵתימֹו  ּבָ

ְבִחיַנת  ּבִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַרְגֵלי  ִחיַנת  ִמּבְ ִויִניָקה  ֲאִחיָזה 

ָרכֹות ו, א(, ַרק  ְלֵהי ִמַנְייהּו' )ּבְ ׁשָ ָנן ּדְ ַרּבָ ְרֵכי ּדְ 'ָהֵני ּבָ

יָך  ה. "ְוַהֲאַכְלּתִ ָ ֻדּשׁ ַחת ַרְגֵלי ַהּקְ א ִנְכָנִעין ּתַ ַרּבָ ַאּדְ

בֹא  ִחיַנת "ַוּיָ ְעָיהּו נח, יד(, ֶזה ּבְ ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך" )ְיׁשַ

ל  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ יח(,  לג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֵלם"  ׁשָ ַיֲעקֹב 

לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל'  ה ׁשָ ִחיַנת 'עֹוׂשֶ ִריָאה, ּבְ ַהּבְ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ִחיַנת ַמה  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ

ּבַֹרֲאָך',  ַיֲעקֹב  ּבַֹרֲאָך  ִמי  עֹוָלִמי  'עֹוָלִמי  ִלְבָרָכה 

א  ֶאּלָ ִנְבְראּו  לֹא  ָוָאֶרץ  ַמִים  'ׁשָ עֹוד,  ם  ׁשָ ְוָאְמרּו 

ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ַהּכֹל  ִנְבָרא  ְוכּו', לֹא  ַיֲעקֹב  ִביל  ׁשְ ּבִ

י יֹוֵצר ַהּכֹל  ה ֵחֶלק ַיֲעקֹב ּכִ ֵאּלֶ ֱאַמר לֹא ּכְ ּנֶ ַיֲעקֹב ׁשֶ

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ּדָ ְעָיהּו מג(. ְוֶזה ׁשֶ ְמעֹוִני, ְיׁשַ הּוא' )ַיְלקּוט ׁשִ

ִלי ְמָצִרים ַהְינּו  ּבְ ּזֹוֶכה ְלַנֲחָלה  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ

י זֹוֶכה  ְעָיהּו נח, יד(, ּכִ ר" )ְיׁשַ ּבֵ י ה' ּדִ י ּפִ "ל. ְוֶזה "ּכִ ּנַ ּכַ

ִחיַנת 'ַמה  ַבר ה' ּבְ ִחיַנת ּדְ ְבָיכֹול ּבְ ּבּורֹו הּוא ּכִ ּדִ ׁשֶ

ַמִים ָוָאֶרץ ְוכּו' אֹוף  א ְבִמּלּוָלא ִדיִלי ֲעָבִדית ׁשָ ָאּנָ

ָתא, עה. ּבָ ׁשַ ף ה(: ְיָקָרא ּדְ ָמה ַדּ "ל )זַֹהר ַהְקָדּ ' ְוַכּנַ ָהִכי ַאּתְ
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ַרְך ֵאינֹו עֹוֵזב  ם ִיְתּבָ ֵ ה. ַהּשׁ ֲעׂשֶ ּוִמי יֹאַמר לֹו ַמה ּתַ

ַבר ְיׁשּוָעה  אֹוָתנּו ְלעֹוָלם, ִאם ִמְתַמְהֵמּהַ ֵאיֶזה ּדְ

ין  י ַלּכֹל ֵעת, ְוַהֶהְכֵרַח ְלַהְמּתִ ְצִריִכין ְלַחּכֹות לֹו, ּכִ

ה  ֶזה ָהעֹוָלם ְצִריִכין ִלְסּבֹל ַהְרּבֵ י ּבְ ָבר. ּכִ ל ּדָ ַעל ּכָ

ִמיד,  ּתָ ִליׁשּוָעתֹו  ְוִלּדֹם  ין  ְלַהְמּתִ ר  ְוָהִעּקָ ה,  ַהְרּבֵ

ְוסֹוף  ָלל,  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ִמּדֹוָתיו  ַאַחר  ְלַהְרֵהר  ְוִלְבִלי 

ם  י ְצִריִכין ְלַקּיֵ ָבִרים, ּכִ ָכל ַהּדְ יַע ה' ּבְ ל סֹוף יֹוׁשִ ּכָ

ִהְזִהירּו אֹוָתנּו לֹוַמר  ְפׁשּוטֹו ׁשֶ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּכִ ּדִ

ל ַמה  ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד' ]ּכָ ל ַמה ּדְ ִמיד 'ּכָ ּתָ

ָרכֹות  )ּבְ ה[  ְלּטֹוב הּוא עֹוׂשֶ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ

יְסָך ֵנרֹו ָיִאיר,  ר ָעַבר ַעל ּגִ ָך רֹוֶאה ֶאת ֲאׁשֶ ס(. ְוִהּנְ

י ָהַרֲחָמנּות ָעָליו ָעצּום  ְוִאם ָאְמָנם ָהמּו ֵמַעי לֹו ּכִ

"ּוִמי  ה'  יק  ַצּדִ אי  ַוּדַ ּבְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  ְמֹאד, 

ה:  אי הּוא ְלטֹוָבה ַרּבָ ה", ּוְבַוּדַ ֲעׂשֶ יֹאַמר לֹו ַמה ּתַ

ָעִלים ִלְתרּוָפה כד.

ע  ט ֵיַד֖ ע ָּדָב֣ר ָר֑ע ְוֵע֣ת ּוִמְׁשָּפ֔ א ֵיַד֖ ֹ֥ ה ל }ה{ ׁשֹוֵמ֣ר ִמְצָו֔

ם: ֵל֥ב ָחָכֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֵלב  מֹוַדע ּבְ ּתְ ן ְצלֹוָתא ְוִדין ּוְקׁשֹוט ִאׁשְ ָאֵתי, ְוִעּדָ יׁש ְלָעְלָמא ּדְ ַעם ּבִ ע ִמּדָ ָיי ָלא ִיְנּדַ א ּדַ קֹוַדּיָ ָנֵטיר ּפִ ַבר ּדְ ּגְ

יָמא: ַחּכִ

"י - - ַרׁשִ

רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ִטים ֵיׁש ִלְפֵני ַהּקָ ּפָ ִעים, ּוִמׁשְ ת ְרׁשָ ׁש ֵעת ָקבּוַע ִלְפֻקּדַ ּיֵ ט ֵיַדע ֵלב ָחָכם. ֶהָחָכם יֹוֵדַע ׁשֶ ּפָ ְוֵעת ּוִמׁשְ

ְרָענּות: ַלַע"ז ְוִהיא ַהּפֻ ט, יּוְסִטיֶצ"א ּבְ ּפָ ַרע ֵמֶהם. ִמׁשְ ּסֹופֹו ְלִהּפָ ׁשֶ

ה  ם ַרָּב֥ ָאָד֖ י־ָרַע֥ת ָהֽ ֶפץ ֵיׁ֖ש ֵע֣ת ּוִמְׁשָּפ֑ט ִּכֽ י ְלָכל־ֵח֔ }ו{ ִּכ֣

יו: ָעָלֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַזר ִמן ֳקָדם ְיָי ְלִמְהֵוי  ל ָעְלָמא, ְוַכד ִאְתּגְ ָדן ּכָ ין ְקׁשֹוט ִאְתּ ן ָטב ּוִביׁש, ְוַעל ּדִ ֲארּום ְלָכל ִעְסָקא ִאית ִעּדָ

יִאין ֲעֵליהֹון: ַסּגִ א ּדְ ין ָעְבֵדי ִביׁשָ ָעְלָמא ַעל חֹוַבת ֱאָנׁשִ פּוְרָענּוָתא ּבְ

"י - - ַרׁשִ

י ָרַעת ָהָאָדם  ט ּופּוְרָענּות מּוֶכֶנת: ּכִ ּפָ ַרע, ּוִמׁשְ ה ֶחְפצֹו ְועֹוֵבר ַעל ָדת, ֵיׁש ֵעת ְלִהּפָ ָהָאָדם עֹוׂשֶ י ְלָכל ֵחֶפץ. ׁשֶ ּכִ

י ִיְהֶיה  מֹו "ּכִ ר", ּכְ ֲאׁשֶ ְלׁשֹון "ּכַ ׁש ּבִ ּמֵ קּוָדתֹו. ְוִכי ְמׁשַ ָאה ּפְ ה, ָאז ּבָ דּוׁשָ ה ָרַעת ָהָאָדם ּוְסָאתֹו ּגְ ר ַרּבָ ֲאׁשֶ ה ָעָליו. ּכַ ַרּבָ

מֹות יח, טז(: א ֵאַלי" )ׁשְ ָבר ּבָ ָלֶהם ּדָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֲחָפֶצָך  ְוֶזה "ֲעׂשֹות  ט.  ּפָ ּוִמׁשְ ֵיׁש ֵעת  ֵחֶפץ  ְלָכל 

ָית ֲחָפָציו  ְמַנע ְמֲעׂשִ ּיִ ֶ ְעָיהּו נח, יג(, ּשׁ י" )ְיׁשַ יֹום ָקְדִשׁ ְבּ

ר  ְטָרא ַאֲחָרא, ְוִעּקָ ֶהם ֲאִחיַזת ַהּסִ ׁש ּבָ ּיֵ ל חֹול ׁשֶ ׁשֶ

ת  ַ יִכין ְקֻדּשׁ ְמׁשִ ּמַ ֶהם הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּלָ ּקּון ׁשֶ ַהּתִ

'ָזְכֵרהּו  ְבִחיַנת  ּבִ ַהחֹול,  ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ַעל  ם  ּגַ ת  ּבָ ׁשַ

ִחיַנת "ֲעׂשֹות  ן ּבְ ם־ּכֵ ה ּגַ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ת' ּכַ ּבָ ׁשַ ֵמֶאָחד ּבְ

בֹות  ֲאָמר ַמְרּכְ ּמַ ּבַ ְפִנים  ּבִ בָֹאר ְלֵעיל  ּמְ )ּכַ י"  יֹום ָקְדִשׁ ְבּ ֲחָפֶצָך 

ָאז  י  ּכִ ָאסּור  ֶזה  ם  ּגַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲאָבל  ל"ח(.  ִסיָמן  ְרעֹה  ּפַ



רטו
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ל  ּטֵ ְוִנְתּבַ ִנְדָחה  ְוָהָרע  ְבָיכֹול  ּכִ ׁשֹוֶבֶתת  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ

ה לֹא  ע ָאּתָ י לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ְבִחיַנת: "ּכִ ְלַגְמֵרי ּבִ

ֵלמּות ִהְתָקְרבּות  ר ׁשְ ים ה, ה(. ְוָאז ִעּקַ ִהּלִ ְיֻגְרָך ָרע" )ּתְ

"ל,  ַהּנַ ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ְנָין  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָפׁשֹות  ַהּנְ

ל ְוַהּטֹוב עֹוֶלה ְוִנְכָלל  ּטֵ ֶהם נֹוֵפל ְוִנְתּבַ ּלָ י ָהַרע ׁשֶ ּכִ

הּוא  ׁשֶ ט  ּפָ ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ה  ּזֶ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

י ְלָכל ֵחֶפץ ֵיׁש ֵעת  תּוב: "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֵחֶפץ ּכְ ּבְ

ְעָיהּו  )ְיׁשַ ט"  ּפָ ִמׁשְ ֹאֵהב  ה'  "ֲאִני  ּוְכִתיב:  ט"  ּפָ ּוִמׁשְ

"ל  ּנַ ּכַ ׁשּוָבה  ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ן  ְוַעל־ּכֵ ח(  סא, 

ִחיַנת:  ּבְ ַמִים  ׁשָ ִחיַנת ֶחְפֵצי  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

ָרָכיו ְוָחָיה"  ׁשּובֹו ִמּדְ י ִאם ּבְ "ֶהָחֹפץ ֶאְחּפֹץ ְוכּו' ּכִ

ָתא, נט. ּבָ ׁשַ )ְיֶחְזֵקאל יח, כג(: ְיָקָרא ּדְ

יד  י ַיִּג֥ ה ִמ֖ ְהֶי֔ ֲאֶׁש֣ר ִיֽ ְהֶי֑ה ִּכ֚י ַּכֽ ַע ַמה־ֶּׁשִּיֽ י־ֵאיֶנּ֥נּו ֹיֵד֖ }ז{ ִּכֽ

ֽלֹו:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א  יֵהי ַרֲעָוא ִמן ֳקָדם ְיָי ְלַאְבָאׁשָ ן ִדּ ִעּדָ סֹוֵפיּה ֲעלֹוִהי, ֲארּום ּבְ ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ּבְ ֲארּום ָלְיתֹוִהי ַחֵכים ָמא ּדַ

יַחֵוי ֵליּה: ֵליּה ַמן הּוא ִדּ

"י - - ַרׁשִ

ט,  ּפָ ִמׁשְ רּוְך־הּוא ְלָהִביאֹו ּבְ דֹוׁש־ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ע עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֵאיֶנּנּו נֹוֵתן ִלּבֹו ְלַמה ׁשֶ ָהָרׁשָ ׁשֶ ְהֶיה. ּכְ ּיִ ֶ י ֵאיֶנּנּו יֵֹדַע ַמה ּשׁ ּכִ

ְתאֹום ְיבֹוֵאנּו: ַתע ּפִ י ּפֶ ֵלְך ּבֹו ְוִלּטֹול ּבֹו ֵעָצה ְוִלּטֹול ְרׁשּות, ּכִ יד לֹו ְלִהּמָ ְרָענּות, ִמי ַיּגִ ר ִיְהֶיה. ַהּפֻ ֲאׁשֶ י ּכַ ָכְך: ּכִ ְואֹוי לֹו ּבְ

ְוֵא֤ין  ֶאת־ָה֔רּוַח  ִלְכ֣לֹוא  ָּברּ֙וַח֙  יט  ַׁשִּל֤ ם  ָאָד֞ ֵא֣ין  }ח{ 

א־ ֹֽ ְול ַּבִּמְלָחָמ֑ה  ִמְׁשַלַ֖חת  ין  ְוֵא֥ ֶות  ַהָּמ֔ ְּב֣יֹום  ִׁשְלטֹון֙ 
יו: ַׁשע ֶאת־ְּבָעָלֽ ְיַמֵּל֥ט ֶר֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א, ְוֵלית  ֱאָנׁשָ ָלא ִיְפסּוק ִמן ּגּוָפא ּדֶ ִגין ּדְ ַחֵיי ּבְ ְמָתא ּדְ ְמָתא ְלִמְמַנע ָית ִנׁשְ רּוַח ִנׁשְ לֹוט ּבְ ִיׁשְ ֵלית ֱאָנׁש ּדְ

יֵזיב חֹוב ָית ָמרֹוִהי  ְקָרָבא, ְוָלא ְיׁשֵ ָען ּבִ ַבר ְלַחְבֵריּה, ְוֵלית ָמֵני ֵזְיָנא ְמַסּיְ יָזָבא ּגְ יֹום מֹוָתא ְלׁשֵ ְלטֹוָנא ּבְ ׁשִ

א: יָנא ַרּבָ יֹום ּדִ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ֶלּנּו  ּלֹא ִיּטְ גּופֹו, ׁשֶ ּבְ ּנּו ֶאת ָהרּוַח ׁשֶ ל ָמקֹום: ִלְכלֹוא. ְוִלְמנַֹע ִמּמֶ לּוחֹו ׁשֶ ל ׁשְ רּוחֹו ְוִיְצרֹו ׁשֶ רּוַח. ּבְ יט ּבָ ּלִ ֵאין ָאָדם ׁשַ

מֹותֹו  ּוְביֹום  ִוד",  ּדָ ֶלְך  "ְוַהּמֶ מֹוֵצא  ה  ַאּתָ ָמקֹום  ָכל  ּבְ מֹותֹו.  יֹום  ּבְ ר  ִנּכָ ֶמֶלְך  ׁשּום  ל  ׁשֶ ְלטֹון.  ׁשִ ְוֵאין  ֶות:  ַהּמָ ַמְלַאְך 

ִני אֹו  ַלח ּבְ ְלָחָמה. זֹו, ֵלאֹמר ֶאׁשְ ּמִ ַלַחת ּבַ אן: ְוֵאין ִמׁשְ ר ַמְלכּות ּכָ ְקְרבּו ְיֵמי ָדִוד ָלמּות" )ְמָלִכים־א ב, א(, לֹא ֻהְזּכַ "ַוּיִ

ְמקֹוִמי: י ּבִ ַעְבּדִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

רּוׁש: "ַוּיֹאֶמר ה'  ֶות. ְוֶזה ּפֵ יֹום ַהּמָ ְלטֹון ּבְ ְוֵאין ׁשִ

ַע  ה ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ ֶאל ֹמֶשׁ

לא,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ּנּו"  ַוֲאַצּוֶ מֹוֵעד  ֹאֶהל  ּבְ בּו  ְוִהְתַיּצְ

הּוא  ַע  ִויהֹוׁשֻ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ְנֻקּדָ הּוא  ה  ֹמֶשׁ  – יד( 

ִחיַנת  בּו ָבֹאֶהל" – ֶזה ּבְ ְחּתֹוָנה. "ְוִהְתַיּצְ ה ַהּתַ ְנֻקּדָ

ּנּו"  תֹוְך ָהָאֶלף. "ַוֲאַצּוֶ ּבְ ׁשֶ א"ו  ַהּוָ ִחיַנת  ּבְ ָהָרִקיַע, 
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ַע,  ִליהֹוׁשֻ ַהּכֹל  ִלְמסֹר  ָאז  ָצִריְך  ָהָיה  ה  ֹמֶשׁ י  ּכִ  –

קּות  ּלְ ַעת ִהְסּתַ ׁשְ י ּבִ ֶות", ּכִ יֹום ַהּמָ ְלטֹון ּבְ "ְוֵאין ׁשִ

ַע, ַעל־ ִליָטה ְוכַֹח ְלָהִאיר ִליהֹוׁשֻ יק ֵאין לֹו ׁשְ ּדִ ַהּצַ

ָלה  ְמׁשָ י ָחְזָרה ַהּמֶ ַעְצִמי, ּכִ ּנּו, ֲאִני ּבְ ק ַוֲאַצּוֶ ּיֵ ן ּדִ ּכֵ

א. ִסיָמן ו, אֹות ז. רּוְך־הּוא: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ דֹוׁש־ּבָ ְלַהּקָ

ה  ֲעֶׂש֔ ל־ַמֽ ְלָכֽ י  ֶאת־ִלִּב֔ ְוָנ֣תֹון  ָרִא֙יִתי֙  ֶאת־ָּכל־ֶז֤ה  }ט{ 

ם  ם ְּבָאָד֖ ָאָד֛ ר ָׁשַל֧ט ָהֽ ת ֲאֶׁש֨ ה ַּתַ֣חת ַהָּׁשֶ֑מׁש ֵע֗ ר ַנֲעָׂש֖ ֲאֶׁש֥
ע ֽלֹו: ְלַר֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

חֹות  ּתְ ָהֵדין  ָעְלָמא  ּבְ ִאְתֲעֵביד  ּדְ ל עּוָבָדא  ּכָ ָית  ע  ְלִמּדַ י  ְלּבִ ָית  ִויַהִבית  ָעְלָמא,  ּבְ ַדֲהָוה  ֲחֵזיִתי  ין  ּדֵ ל  ּכָ

א ֵליּה: ֱאָנׁש ְלַאְבָאׁשָ לֹוט ֱאָנׁש ּבֶ ִיׁשְ ן ּדְ ִעּדָ א, ּבְ ְמׁשָ ׁשִ

"י - - ַרׁשִ

י, ְוָרִאיִתי  י ֶאת ִלּבִ ֵני ָאָדם ָנַתּתִ ה ּבְ ה. ְוַגם ְלָכל ַמֲעׂשֵ י ְלָכל ַמֲעׂשֶ ל ֶזה ָרִאיִתי. ָהָאמּור ְלַמְעָלה: ְוָנתֹון ֶאת ִלּבִ ֶאת ּכָ

ָרֵאל, ְוסֹופֹו "ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד"  ר ַעל ִיׂשְ ּבֵ ְך ְלָרָעתֹו. ֲעָמֵלק ִנְתּגַ ֲחֵברֹו ְוָגַבר ָעָליו, ְוסֹופֹו ֶנְהּפַ ַלט ָאָדם ּבַ ר ׁשָ ֵעת ֲאׁשֶ

ר, ְוֵכן ַסְנֵחִריב: ְרעֹה, ְוֵכן ְנבּוַכְדֶנּצַ ר כד, כ(. ְוֵכן ּפַ ְדּבָ ּמִ )ּבַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָאָדם ְלַרע לֹו. ֶזה סֹוד  ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ ֵעת ֲאׁשֶ

ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ּכַֹח,  ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִחיַנת  ּבְ

אֹוָתּה,  ִלְבלֹוַע  רֹוָצה  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ׁשֶ ין  ּדִ

ַעל־ ּכַֹח,  ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכֹחֹו  ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל 

ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ אָרּה  ַצּוָ ּבְ עֹוֶמֶדת  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְיֵדי־ֶזה 

ן  ִליּתֵ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ֻמְכַרַחת  ַוֲאַזי  ַאֲחָרא, 

ְלָעה  ּבָ ׁשֶ ִחּיּוָתּה  ל  ּכָ ּוְלהֹוִציא  ְלָהִקיא  ַהָקאֹות 

ְטנֹו  ִמּבִ ַוְיִקֶאּנּו  ַלע  ּבָ "ַחִיל  ְבִחיַנת  ּבִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִמן 

ָרה  ָשׂ ְלִקיַחת  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  טו(,  כ,  )ִאּיֹוב  ֵאל"  ּנּו  יִֹרׁשֶ

ְטָרא  ַהּסִ ְמקֹום  הּוא  ׁשֶ ַוֲאִביֶמֶלְך,  ְרעֹה  ּפַ ְלֵבית 

ִיְרַאת  ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ְלַעְצָמן  ִלְכּבֹשׁ  ָרצּו  ׁשֶ ַאֲחָרא, 

ָהָיה ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה', 

ִמּזּוֲהַמת  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ֶהם  ּבָ ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ׁשֶ ִנאּוף  ֲאָות  ּתַ

ָרה  ׂשָ ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ם ַעל  ּגַ לֹוט  ִלׁשְ ָרצּו  ׁשֶ ָחׁש, ַעד  ַהּנָ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  זֹוֲהָמא  ּה  ּבָ יל  ְלַהּטִ ה'  ִיְרַאת  ה  ָ ִאּשׁ

ְוָהְיָתה  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ֶקת  ַצּדֶ ָהְיָתה  ָשָֹרה  ֲאָבל 

ּה  ּבָ ְלטּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַעד  דֹול,  ּגָ ּכַֹח  ֲעַלת  ּבַ

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְלֵביָתם,  ְלְקָחה  ּנִ ׁשֶ ַעד  יִנים  ַהּדִ

לֹוט  ִלׁשְ ָיְכלּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  דֹול  ַהּגָ כָֹחּה  ּבְ ָרה  ּבְ ִהְתּגַ

ְוֵהִביָאה  ֶהם  ּבָ ְלָטה  ׁשָ ִהיא  ה,  ַרּבָ ַאּדְ ָלל,  ּכְ ּה  ּבָ

ה'"  ע  "ַוְיַנַגּ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹולֹות,  ּגְ ַמּכֹות  ֲעֵליֶהם 

ית יב, יז( ְוהֹוִציָאה ֵמֶהם ִנּצֹוצֹות ְקדֹוׁשֹות  ֵראׁשִ ְוכּו' )ּבְ

"ֵעת  ְבִחיַנת  ּבִ ה,  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ִמּקֶֹדם  ְלעּו  ּבָ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ

ל  ּכָ ּמּוָבא, ׁשֶ ָאָדם ְלַרע לֹו" ּכַ ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ

ַעל  ַהּבַ ל  ין ׁשֶ ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה הּוא 

רֹוִצים  ֵהם  ׁשֶ ׁש  ַמּמָ זֹו  ִחיָנה  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  ׁשֶ ּכַֹח, 

ּכַֹח  ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ּגֶֹדל  ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  ְלָבְלָעּה, 

מֹוִציִאים  ֵהם  ה,  ַרּבָ ַאּדְ ה,  ּנָ ִמּמֶ ִלינֹק  ְיכֹוִלים  ֵאין 

ה  ָ ֻדּשׁ ל ִנּצֹוצֹות ַהּקְ ְטָרא ַאֲחָרא, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּכָ ֵמַהּסִ

ה  ָ ִחיַנת ִאּשׁ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ י ַהּתְ "ל, ּכִ ּנַ ְלעּו ְוכּו' ּכַ ּבָ ׁשֶ

ִהיא  ה'  ִיְרַאת  ה  ָ "ִאּשׁ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה',  ִיְרַאת 

ב  "ַוַיּסֵ ַהּתֹוָרה  ּבְ ְוַכְמבָֹאר  ל(.  לא,  ֵלי  )ִמׁשְ ל"  ִתְתַהּלָ

ַעל  ֶזה  ִמְקָרא  סב(  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ֱאלִֹקים" 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְרעֹה,  ּפַ ְלֵבית  ְלְקָחה  ּנִ ׁשֶ ָשָֹרה  ִעְנַין 

נּו  ִחיַנת "ּתְ ה, ּבְ ָ ֻדּשׁ ל ִנּצֹוצֹות ַהּקְ ם ּכָ ָ הֹוִציָאה ִמּשׁ



ריז

ת ֶרק חְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִלּקּוֵטי  ם:  ׁשָ ן  ַעּיֵ ֵלי לא, לא(,  ְוכּו' )ִמׁשְ ָיֶדיָה"  ִרי  ִמּפְ ָלּה 

ֲחִרית ה. ים א. ְנִטיַלת ָיַדִים ׁשַ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ְוֶזה  לֹו.  ְלַרע  ָאָדם  ּבְ ָהָאָדם  ַלט  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֵעת 

ֵעת  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָרָצה  ׁשֶ מֹו,  ׁשְ ח  ִיּמַ ָהָמן,  ִחיַנת  ּבְ

ה  ָ ִאּשׁ י ָסַבר ׁשֶ ב ֶהָעֵרל, ּכִ ּכַ ר ְלִמׁשְ ְלְקָחה ֶאְסּתֵ ּנִ ׁשֶ

ֵאׁש  ַהְמאֹוֵרי  ל  ּכָ י  ּכִ ם,  ְחּתָ ּתַ ה  ׁשָ ִנְכּבְ ה'  ִיְרַאת 

ם  ׁשָ ן  ַעל־ּכֵ דּוַע,  ּיָ ּכַ ְוכּו'  ה  ָ ִאּשׁ ִחיַנת  ִמּבְ ְיִניָקָתם 

ַכי,  ל ָמְרּדְ תֹו ׁשֶ ָ ֹתֶקף ְקֻדּשׁ ְלָחָמה, ֲאָבל ּבְ ר ַהּמִ ִעּקַ

אֹוָתּה  ַמר  ׁשָ דֹוָלה,  ּגְ ֶקת  ַצּדֶ ָהְיָתה  ר  ֶאְסּתֵ ְוַגם 

ִתּקּוֵני  תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ יֵניֶהם, ּכְ ֶדת ּבֵ ְהֶיה ִנְלּכֶ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ב(.  ַעּמּוד  נז  ף  ּדַ כא  ּקּון  )ִתּ ָלּה  ָנִטיר  ָאח  ְדּ ִגין  ּבְ זַֹהר: 

ה  ָ ֻדּשׁ ל ִנּצֹוצֹות ַהּקְ יֵניֶהם ּכָ א, הֹוִציָאה ִמּבֵ ַרּבָ ַאּדְ

ָאָדם ְלַרע לֹו  ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ ְבִחיַנת "ֵעת ֲאׁשֶ ּבִ

ין ז, אֹות ט. ִפּלִ ים א. ּתְ ְוכּו'": ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ָאָדם ְלַרע לֹו. ֵאין קֹוִרין  ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ ֵעת ֲאׁשֶ

ְלכּות,  ַהּמַ ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ סּוִקים  ּפְ ָרה  ֵמֲעׂשָ חֹות  ּפָ

ָרה,  ֲעׂשָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ּה  ּבָ ׁשֶ ה  ַטּנָ ַהּקְ ִחיָנה  ַהּבְ ׁשֶ

ֵרי  ְוׂשָ ֲאָלִפים  ֵרי  ׂשָ ֵיׁש  י  ּכִ רֹות,  ֲעׂשָ ֵרי  ׂשָ ִחיַנת  ּבְ

ר  ר ֵמֶעׂשֶ ר ְוֶעׂשֶ לּוָלה ֵמֶעׂשֶ י ִהיא ּכְ ֵמאֹות ְוכּו', ּכִ

ָלִלּיּות  ּכְ הּוא  ְכָללּות  ּבִ ׁשֶ עּוט  ְוַהּמִ ְוכּו',  ר  ְוֶעׂשֶ

סּוִקים,  ָרה ּפְ חֹות ֵמֲעׂשָ ן ֵאין קֹוִרין ּפָ ר, ְוַעל־ּכֵ ֵמֶעׂשֶ

ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ֲעָמֵלק,  ת  ָרׁשַ ִמּפָ חּוץ 

ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ י ַמה  )ּכִ ְוכּו'  סּוִקים  ּפְ ָעה  ׁשְ ּתִ א  ֶאּלָ

ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְוָקא,  ּדַ ָלאו  הּוא  ֲעָמֵלק  ת  ָרׁשַ ּפָ גֹון  ּכְ ָערּוְך, 

סּוִקים, ַרק  ָעה ּפְ ׁשְ ל ּתִ ּתֹוָרה ׁשֶ לֹא ִנְמָצא ׁשּום ְקִריָאה ּבַ

ֶנֶגד ַמְלכּות  י ּכְ פּוִרים ְלָבד( ּכִ ּקֹוִרין ּבְ ת ֲעָמֵלק ׁשֶ ָרׁשַ ּפָ

ַמְלכּות  הּוא  ׁשֶ ָעה,  ָהִרׁשְ ַמְלכּות  הּוא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ה  ם ֵהיֵטב. ְוִהּנֵ ן ׁשָ ירּות, ַעּיֵ הּוא יֹוֵנק ֵמֲעׁשִ ָהָמן, ׁשֶ

ַאַחר  רּוְך  ּכָ ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֲעָמֵלק  ַמְלכּות 

ר  ּבֵ ִמְתּגַ ן  ְוַעל־ּכֵ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵמַרְגֵלי  ְויֹוֵנק  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ִחיַנת  ּבְ ָהַאֲחרֹוָנה,  ִחיָנה  ַהּבְ ִהיא  ׁשֶ ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ

ֵאין  ן  ְוַעל־ּכֵ ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְגַלִין, 

י ָאז לֹא  סּוִקים, ּכִ ָעה ּפְ ׁשְ א ּתִ ת ֲעָמֵלק ֶאּלָ ָפָרׁשַ ּבְ

ס"  י ָיד ַעל ּכֵ תּוב "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִנְמֶחה ִזְכרֹו ְלַגְמֵרי, ּכְ

ֵמַרְגֵלי  ְיִניָקה  ְקָצת  לֹו  ֵיׁש  ַוֲעַדִין  יז, טז(,  מֹות  )ׁשְ ְוכּו' 

ֵאין  ן  ְוַעל־ּכֵ ירּות,  ָהֲעׁשִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ְיִניָקתֹו  ל  ּכָ ּוֶבֱאֶמת  סּוִקים.  ּפְ ָעה  ׁשְ ּתִ ִאם  י  ּכִ ּה  ּבָ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַעל  ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ רּותֹו  ּבְ ְוִהְתּגַ

ְמבָֹאר  ָאָדם ְלַרע לֹו", ּכַ ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ "ֵעת ֲאׁשֶ

ּכַֹח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם,  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ

ַכי, ְלהֹוִציא  ִחיַנת ָמְרּדְ הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ּמַ ּבַ

)ִאיֹוב כ,  ַוְיִקיֶאּנּו"  ַלע  ּבָ ְבִחיַנת "ַחִיל  ּבִ יו,  ְלעֹו ִמּפִ ּבִ

ת ַחִיל.  ִחיַנת ֵאׁשֶ ִהיא ּבְ ה ּתֹוָרה, ׁשֶ ה ִמּזֶ טו(, ְועֹוׂשֶ

ְלכּות  ָלה, ְוַהּמַ ָנה ַמְלכּות ּוֶמְמׁשָ ַכּוָ י מֹוְסִרין לֹו ּבְ ּכִ

ה  ָ ֻדּשׁ ל ִניצֹוֵצי ַהּקְ ם ּכָ ָ ּתֹוִציא ִמּשׁ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ לּות ׁשָ ּגָ ּבַ

ס ָיּה ִמְלָחָמה  י ָיד ַעל ּכֵ ִחיַנת "ּכִ ם, ְוֶזה ּבְ ׁש ׁשָ ּיֵ ׁשֶ

א ָחֵסר  ּסֵ ַהּכִ ֶ מֹות יז, טז(, ַהְינּו ַמה ּשׁ ֲעָמֵלק" )ׁשְ ַלה' ּבַ

רּותֹו, ְוֵיׁש  ּבְ ם ָחלּוק, ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ִהְתּגַ ֵ ְוֵכן ַהּשׁ

ִמְלָחָמה  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ה,  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ְגדֹוָלה  ְיִניָקה  לֹו 

ִנְלָחם ה'  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ּבָ י  ּכִ ּדֹר,  ִמּדֹר  ֲעָמֵלק  ּבַ ַלה' 

ַעְצמֹו ִנְלָחם ה' ִעּמֹו  ּבְ ֶזה  ּבָ י  ּכִ ֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר,  ּבַ

ַלט"  ר ׁשָ ִחיַנת "ֵעת ֲאׁשֶ ֶחה ִזְכרֹו ְלַגְמֵרי, ּבְ ּמָ ּיִ ַעד ׁשֶ

ֵלם ְוֵאין  מֹו ׁשָ ֵאין ׁשְ ע ה' ׁשֶ ּבַ ן ִנׁשְ "ל, ְוַעל־ּכֵ ּנַ ְוכּו' ּכַ

ֵאין ִנְמֶחה ִזְכרֹו  ל ְזַמן ׁשֶ י ּכָ ֵלם ַעד ְוכּו', ּכִ ְסאֹו ׁשָ ּכִ

ֵלם ַעל־ְיֵדי  א ׁשָ ּסֵ ם ְוַהּכִ ֵ ְבָיכֹול, ֵאין ַהּשׁ ְלַגְמֵרי, ּכִ

ֶעֶצם  ל  ּכָ ְלהֹוִציא  ֵדי  ּכְ ם  ָ ִמּשׁ רּותֹו  ּבְ ְוִהְתּגַ ְיִניָקתֹו 

ֶחה  ּמָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּנּו, ּכְ ה ִמּמֶ ָ ֻדּשׁ ִחּיּותֹו ְוָכל ִניצֹוצֹות ַהּקְ

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  "ל:  ּנַ ּכַ ְוָקא  ּדַ ִזְכרֹו ְלַגְמֵרי ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ים א. ְקִריַאת ַהּתֹוָרה א, אֹות א. אֹוַרח ַחּיִ

ָאָדם ְלַרע לֹו. ַמְלכּות  ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ ֵעת ֲאׁשֶ

ִחיַנת  ם ּבְ ּנֹוֵפל ְוִנְפּגָ ִחיַנת ד', ּוְכׁשֶ ה ִהיא ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ִחיַנת  ה ּבְ ה ִמּזֶ ה, ֲאַזי ַנֲעׂשֶ ָ ְקֻדּשׁ ִהיא ַמְלכּות ּדִ ַהד' ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ָעה  ָהִרׁשְ ַמְלכּות  ֵהם  ׁשֶ ַמְלֻכּיֹות  ע  ַאְרּבַ

ל  ּמּוָבא ּכָ ע ַמְלֻכּיֹות, ּכַ ל ָהַאְרּבַ לּול ִמּכָ ּכָ ֲעָמֵלק ׁשֶ

א. ִסיָמן  יָנא' )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ַסּכִ ָרא ּדְ ֲאָמר 'ֵמיׁשְ ּמַ ֶזה ּבַ

י  ּכִ יקֹו,  ְלַהּזִ מֹון  ַהּמָ ַעל  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  ן  ַעל־ּכֵ ל(, 

ֵלמּוָתּה ַעל־ְיֵדי ׂשֹוֵנא  ּקּוָנּה ּוׁשְ ה ּתִ ָ ְקֻדּשׁ ַמְלכּות ּדִ

ְמבָֹאר  ּכַ ְנָאה,  ִ ַהׂשּ ַתְכִלית  ּבְ מֹון  ַהּמָ נֹא  ִלׂשְ ַצע  ּבֶ

ן ְלֵהֶפְך ַמְלכּות  "ל. ְוַעל־ּכֵ ָרא ַהּנַ ֲאָמר ֵמיׁשְ ּמַ ם ּבַ ׁשָ



ריח

ת ֶרק חְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִרין  ּבְ ע ַמְלֻכּיֹות, ִמְתּגַ ֵהם ָהַאְרּבַ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ׁשֶ ּדְ

ַתֲאַות  ּבְ ִרין  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָממֹון  יק  ְלַהּזִ

ַפע קֶֹדׁש  ָרֵאל ׁשֶ יִקין ָממֹון ִיׂשְ ֶזה ֵהם ַמּזִ ּבָ ָממֹון ׁשֶ

ְטָרא ָאֳחָרא ַחס  ִהיא ִמּסִ ֲאָוה ׁשֶ ְלַהְכִניסֹו ֶאל ַהּתַ

מֹון,  ֻלּיֹות ֵהם ַרק ַעל־ְיֵדי ַהּמָ ר ַהּגָ י ִעּקַ לֹום, ּכִ ְוׁשָ

ִרים  ּבְ דֹוׁשֹות, ְוֵהם ִמְתּגַ יצֹוצֹות ַהּקְ ל ַהּנִ ם ּכָ י ׁשָ ּכִ

ֲאַות ָממֹון,  לֹום ַעל־ְיֵדי ּתַ ְלהֹוִציָאם ַלחּוץ ַחס ְוׁשָ

ִחיָנה  י ֵהם ּבְ ָרֵאל, ּכִ ּגֹוְזִלין ְלָממֹון ִיׂשְ ֶ ְוַעל־ְיֵדי ַמה ּשׁ

ֲאָוה ַעל  רּות ַהּתַ ּבְ ׁש ְוִהְתּגַ ֵזָלָתם ַמּמָ ַהְינּו ּגְ ַאַחת, ּדְ

קֶֹדׁש  ַפע  ֶ ִמּשׁ ל  ּוְלַקּבֵ ִלינֹק  ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ַמְלכּות ּדִ "ל. ֲאָבל ֵיׁש ּכַֹח ּבְ ּנַ ָממֹון ּכַ נּוז ּבְ ַהּגָ

ִריִכים  ּצְ ִחיַנת ׁשֶ "ל, ְוֶזה ּבְ ּנַ יֶהם ּכַ ְלָעם ִמּפִ ְלהֹוִציא ּבִ

ֵדהּו" ְוכּו'  תּוב, "ֵמיַטב ׂשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵמיַטב, ּכְ ם ּבְ ּלֵ ְלׁשַ

א,  ַרּבָ ל ַהּטֹוב ֵמֶהם, ְוַאּדְ י מֹוִציִאין ּכָ מֹות כב, ד(, ּכִ )ׁשְ

ָבר,  יֵניֶהם ִמּכְ ָהָיה ּבֵ יצֹוצֹות ְוַהּטֹוב ׁשֶ ל ַהּנִ ֲאִפּלּו ּכָ

ַיַחד ַעל־ ץ ַהּטֹוב  ְתַקּבֵ ּנִ ׁשֶ מֹוִציִאין ֵמֶהם ַעל־ְיֵדי 

ַעל־ְיֵדי־ ה טֹוב, ׁשֶ רּו ְוָיְנקּו עֹוד ַהְרּבֵ ּבְ ִהְתּגַ ְיֵדי ׁשֶ

ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ ק  ְוִנְדּבָ ר  ְוִנְתַחּבֵ ץ  ִנְתַקּבֵ ֶזה 

ִרים  ו ִנְתַחּבְ ּלֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ָלֵצאת, ְוַעְכׁשָ ָבר ׁשֶ ִמּכְ

ַהּכֹל  ֵמֶהם  יֹוֵצא  ְך  ְוַאַחר־ּכָ "ל.  ַהּנַ ַהּטֹוב  ֶזה  ּבְ

ָאָדם  ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ ִחיַנת "ֵעת ֲאׁשֶ ה ּבְ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ּכַ

ָאר  רּוָתם ִנׁשְ ּבְ ִליָטָתם ְוִהְתּגַ י ַעל־ְיֵדי ׁשְ ְלַרע לֹו" ּכִ

י  ם, ּכִ ָלּתָ הּו ַמּפַ ּזֶ ִלי ׁשּום טֹוב ׁשֶ ֶאְצָלם ָהַרע ְלַבד ּבְ

ֵדהּו  ׂשָ ִחיַנת "ֵמיַטב  ּבְ ְוֶזה  ֵמֶהם.  יֹוֵצא  ַהּטֹוב  ל  ּכָ

ָהָיה  ׁשֶ ַהּטֹוב  ל  ּכָ ׁשֶ ם(,  )ָשׁ ם"  ּלֵ ְיׁשַ ְרמֹו  ּכַ ּוֵמיַטב 

ָעִלים  ַלּבְ ּוְלַהֲחִזיר  ם  ּלֵ ְלׁשַ ְצִריִכים  יֵניֶהם  ּבֵ בּוׁש  ּכָ

ט ב. ִנְזֵקי ָממֹון  ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ה ּכַ ָ ֻדּשׁ ֶאל ַהּקְ

ב.

ַרְך  ָאָדם ְלַרע לֹו. ה' ִיְתּבָ ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ ֵעת ֲאׁשֶ

ֵנינּו, ּוָבֶזה  ַרֲחָמיו ָלמּול ֶאת ּבָ נּו ּבְ ָנַתן ָלנּו ּכַֹח ְוִצּוָ

ִרית קֶֹדׁש,  ת ַהּבְ ַ ין ְקֻדּשׁ ָאנּו ַמֲעִביִרין ָהָעְרָלה ּוְמַגּלִ

ָרֵאל ִלְרׁשּוֵתנּו, ִלְרׁשּות  ֵני ִיׂשְ ְוָאנּו ַמֲחִזיִרין ֶאת ּבְ

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ִביׁשַ ּכְ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ ֲעָמִמין  ִי"ן  ַהּזַ ֲעִביִרין  ּמַ ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ

ָרֵאל  ה ְלִיׂשְ ָ ֻדּשׁ ָרֵאל ִלְרׁשּות ַהּקְ ּוַמֲחִזיִרין ֶאֶרץ־ִיׂשְ

ָאנּו  ַרְך ָנַתן ָלנּו עֹוד ּכַֹח יֹוֵתר ׁשֶ "ל, ֲאָבל ה' ִיְתּבָ ּנַ ּכַ

ת  ַ ְקֻדּשׁ ׁשֹו ּבִ ְיכֹוִלין ִלְכּבֹשׁ ֲאִפּלּו חּוץ־ָלָאֶרץ ּוְלַקּדְ

ַעְצמֹו, ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל, ְוָכל ֶזה הּוא ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּבְ ִיׂשְ

ָרֵאל  ִלְכּבֹשׁ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְוָרצּו  ה  ִחּלָ ּתְ רּו  ּבְ ִהְתּגַ ֵהם  ׁשֶ

ָיָדם,  ּבְ ם  ִנְתַקּיֵ ָוֶזה לֹא  ֶזה  ִלְרׁשּוָתם, ַעל־ְיֵדי־ֶזה, 

ִחיַנת  ָדם ּבְ ל ִמּיָ ֶהם ִנּטַ ּלָ ן ָלֶהם ְוַגם ׁשֶ י ֶזה לֹא ִנּתַ ּכִ

ּמּוָבא,  ָאָדם ְלַרע לֹו", ּכַ ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ "ֵעת ֲאׁשֶ

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַעל  ה  ִחּלָ ּתְ ְלטּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ּכִ

ַעל־ְיֵדי  ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ָדם,  ִמּיָ ָלה  ִנּטְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ְרצֹונֹו  י ּבִ ה, ּכִ ּלָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתּגַ ְעֶלֶמת ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַהּנֶ

ם  ּגַ ׁשֶ ין  ְמַגּלִ ָאנּו  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוכּו'.  ָלֶהם  ְנָתָנּה 

ה'  ל  ׁשֶ ֵהם  חּוץ־ָלָאֶרץ  ל  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ָהֲאָרצֹות  ל  ּכָ

קֹומֹות  ל ַהּמְ ן ָאנּו ְיכֹוִלין ִלְכּבֹשׁ ּכָ ַרְך. ְוַעל־ּכֵ ִיְתּבָ

ְרצֹונֹו ְנָתָנּה ָלֶהם,  י ּבִ ָרֵאל, ּכִ ת ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ם ּבִ ׁשָ ּוְלַקּדְ

ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָלנּו  ּוְנָתָנּה  ֵמֶהם  ְנָטָלּה  ּוִבְרצֹונֹו 

ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ִמיָלה ג, ט.

ַער  ׁשַ לֹו.  ְלַרע  ָאָדם  ּבְ ָהָאָדם  ַלט  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֵעת 

ַהּתֹוָרה  ׁשֶֹרׁש  ל  ּכָ ּכֹוֵלל  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ

אֹוָרְייָתא ]ֵעצֹות ַהּתֹוָרה[.  ְרַי"ג ֲעִטין ּדְ לּוָלה ִמּתַ ּכְ ׁשֶ

ם  ָ ּוִמּשׁ ֱאֶמת.  ּתֹוַרת  ִחיַנת  ּבְ ָהֱאֶמת  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ

ר  ּבֵ בּול ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ִלי ּגְ ִכין ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ּבְ ִנְמׁשָ

ָקִרים  ְ ל ַהּשׁ ל ּכָ אּות ׁשֶ ָקִרים ְוָהַרּמָ ְ ל ַהּשׁ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ

ל  ׁשֶ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ַ ִמּשׁ ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ֲאִפּלּו  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

ְמַעט  ּכִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ אּות  ְוָהַרּמָ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ה,  ִלּפָ ַהּקְ

ַער  ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ל  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶזה  ֲאָבל  בּול,  ּגְ ִלי  ּבְ

ְלעֹוָלם  ם  ֶנְגּדָ ּכְ עֹוֵמד  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ

ב(,  קיז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ְלעֹוָלם"  ה'  "ֶוֱאֶמת  ְבִחיַנת  ּבִ

ם ְלעֹוָלם, ְולֹא  ֶנְגּדָ ַרְך עֹוֵמד ּכְ ל ה' ִיְתּבָ ָהֱאֶמת ׁשֶ ׁשֶ

י  ל ָהֱאֶמת ַאף־ַעל־ּפִ ֵאין ָיכֹול ְלַקְלֵקל ּוְלַבְלּבֵ י ׁשֶ ּדַ

ָהֱאֶמת  י  ּכִ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ִטים  ְ ּשׁ ּוִמְתּפַ ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

טּוָתם  ְ ּשׁ ִהְתּפַ עֶֹצם  ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ ַאף  ְלַעְצמֹו,  ֵעד 

ְיָקא  ּדַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ים,  ָהַרּבִ ְקֵריֶהם  ְוׁשִ אּוָתם  ְוַרּמָ

ָקִרים  ׁשְ ּבִ ים  י ֵהם ַמְרּבִ ּכִ ה ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ּלֶ ִיְתּגַ

רֹוֶצה ַרק  י ׁשֶ ּמִ ְך ַעד ׁשֶ ל־ּכָ אּות ְוַהְטָעאֹות ּכָ ְוַרּמָ

ִלְראֹות  ָיכֹול  ַקל  ּבְ ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ֵעין  ּבְ יט  ְלַהּבִ
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ר ְלָבֵאר  ָבר ִאי ֶאְפׁשָ ּוְלַהְבִחין ֶאת ָהֱאֶמת. ְוֶזה ַהּדָ

פּום ַמה  י ִאם ְלָכל ַחד ּכְ ה, ּכִ ַעל ּפֶ ְכָתב ְולֹא ּבְ ּבִ

ִלּבֹו[,  ּבְ ֵער  ׁשַ ּמְ ׁשֶ ִפי ַמה  ּכְ ּה ]ְלָכל ֶאָחד  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְמׁשַ ּדִ

ִאם ִיְרֶצה ִלְבִלי ְלַהְטעֹות ֶאת ַעְצמֹו ָיכֹול ְלַהְבִחין 

ְיָקא,  ּדַ ֶקר  ֶ ַהּשׁ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ָהֱאֶמת  ֶאת 

ְקֵריֶהם  ׁשִ רֹב  ׁשֶ ַעד  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ֵהם  ְקֵריֶהם  ׁשִ י  ּכִ

ַאַחר־ ֶקר ְוָכָזב. ַרק ׁשֶ הּוא ׁשֶ ּלּו ְלרֹב ָהעֹוָלם ׁשֶ ִנְתּגַ

ַאֵחר.  ּוִבְלּבּול  אּות  ְוַרּמָ ַאֵחר  ֶקר  ׁשֶ אֹוְמִרים  ְך  ּכָ

ֵאין  מֹו ׁשֶ ָבר, ּכְ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ יל ָיכֹול ְלָהִבין ּדָ ְשֹּכִ ְוַהּמַ

ׁש  ַמּמָ ֵאין  ן  ּכֵ ה,  ּלָ ִנְתּגַ ָבר  ּכְ ׁשֶ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ֶזה  ּבְ ׁש  ַמּמָ

ֶזה  ְטֶעה אֹותֹו ֲעַדִין, ְוֵכן ֵיׁש ּבָ ּמַ ָקִרים ׁשֶ ְ ֵאּלּו ַהּשׁ ּבְ

רּות  ר ַעל־ְיֵדי ִהְתַגּבְ ִחינֹות ֲאׁשֶ ה ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ עֹוד ּכַ

ַעל־ ְיָקא  ּדַ ְוַהַהְטָעאֹות,  ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ָקִרים  ְ ַהּשׁ

ר  י ָהֱאֶמת ִנּכָ ְיֵדי־ֶזה ְיכֹוִלין ְלִהְתָקֵרב ְלָהֱאֶמת, ּכִ

ל  ְך. ַאְך ּכָ מֹו ָהאֹור ִמן ַהֹחשֶׁ ֶקר ּכְ ֶ ִמּתֹוְך ִרּבּוי ַהּשׁ

ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבָ ֶהָחֵפץ  ַרק  ְלָבֵאר,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה 

ַלט  ר ׁשָ ִחיַנת "ֵעת ֲאׁשֶ ְעּתֹו ָהֱאֶמת. ְוֶזה ּבְ ָיִבין ִמּדַ

ּמּוָבא: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות  ְיָקא ּכַ ָאָדם ְלַרע לֹו" ּדַ ָהָאָדם ּבְ

ה ְטהֹוָרה ד, טו. ֵהָמה ְוַחּיָ - יֹוֶרה ֵדָעה א. ִסיָמֵני ּבְ

ִמי  י  ּכִ לֹו.  ְלַרע  ָאָדם  ּבְ ָהָאָדם  ַלט  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֵעת 

ַעִין  ל ָהַרע  ּטֵ ִנְתּבַ ל ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִסְטָרא  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ַעִין  ָהַרע  י  ּכִ ְלַגְמֵרי, 

ַח ִסְטָרא  ְלַנּצֵ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְורֹוֶצה  דֹול  ּגָ ַנְצָחן  ְוהּוא 

ֵעינֹו  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ּוֶבֱאֶמת  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ְלָמְנעֹו  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ׁשּום  ַח  ְלַנּצֵ ְורֹוֶצה  ָרָעה 

ְהֶיה  ּיִ ה, ֵאיְך ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ַתְחּבּולֹוָתיו ֵמֵאיֶזה ּדָ ּבְ

ֵאינֹו  חֹון ׁשֶ ּצָ י ַהּנִ ָלל, ּכִ חֹון ּכְ ם ִנּצָ ׁשֵ ֵאין ֶזה ִנְקָרא ּבְ

יֹוֵדַע  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ִביל  ׁשְ ּבִ

א,  ַרּבָ ַאּדְ ָלל,  ּכְ חֹון  ִנּצָ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  ֵאין  ָהֱאֶמת, 

ֵני  חֹון ֵיׁש לֹו ׁשְ י ִנּצָ ַעְצמֹו. ּכִ ַח ֶאת ַעְצמֹו ּבְ הּוא ְמַנּצֵ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ חֹון ּוְלׁשֹון ִנְצִחּיּות, ּכְ ים, ְלׁשֹון ִנּצָ רּוׁשִ ּפֵ

ֶנַצח  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָמקֹום  ל  ּכָ ֵערּוִבין:  ּבְ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ְוכּו'.  עֹוָלִמים  ְלעֹוְלֵמי  ֶהְפֵסק  לֹו  ֵאין  ָוֶעד  ֶסָלה 

י  ים ֶאָחד. ּכִ רּוׁשִ ֵני ַהּפֵ ל ַעל ָהֱאֶמת ׁשְ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ּוִמי ׁשֶ

חֹון  י. ֲאָבל ִנּצָ חֹון ֲאִמּתִ ְצִחי ֶזהּו ִנּצָ חֹון ַהּנִ ּצָ ַרק ַהּנִ

ָלל.  ּכְ חֹון  ִנּצָ ֵאינֹו  ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ָעה  ׁשָ ְלִפי  הּוא  ׁשֶ

ֵאיְך  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַעְצמֹו,  ֶאת  ַח  ְמַנּצֵ הּוא  א  ַרּבָ ַאּדְ

ּוְכמֹו  ָלֶנַצח.  ְלַעְצמֹו  ָרָעה  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ָאָדם ְלַרע לֹו".  ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ תּוב "ֵעת ֲאׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ם  י רֹב רֹוִאין ּגַ ּמּוָבא. ְוַעל־ּפִ ַעְצמֹו ּכַ ַהְינּו ְלַרע לֹו ּבְ

ִסְטָרא  חֹון ּדְ ֲעֵלי ִנּצָ ל ּבַ ה סֹוָפם ָהַרע ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ֲאֵטְפּתְ ַאְטפּוְך  ָנה ַעל ּדַ ׁשְ ּמִ ָאְמרּו ּבַ מֹו ׁשֶ ָאֳחָרא. ּכְ

ר ֶזה  ּבֵ ְפָעִמים ִמְתּגַ ּלִ חּוׁש ׁשֶ רֹוִאין ּבְ ְוכּו'. ּוְכמֹו ׁשֶ

ְך  ה ִמְלָחמֹות, ְוַאַחר ּכָ ּמָ ַח ּכַ ֶלְך ּוְמַנּצֵ ר אֹו ַהּמֶ ַ ַהּשׁ

אֹותֹו  יִלים  ּפִ ּוַמׁשְ אֹותֹו  ִחים  ּוְמַנּצְ ָעָליו  עֹוְמִדים 

עֹוְמִדים  ָיָמיו  ל  ּכָ ְצִליַח  ּמַ ׁשֶ ֵיׁש  ְוִאם  ֶלָעָפר  ַעד 

ְמבָֹאר  ּכַ אֹוָתם,  ִחים  ּוְמַנּצְ ָניו  ּבָ ַעל  ְך  ּכָ ַאַחר 

ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָבִטים, ׁשֶ ְ ֶרת ַהּשׁ ָכל ַמְלֵכי ֲעׂשֶ ְמָלִכים ּבְ ּבִ

ה  ּמָ ּכַ ִהְצִליַח  ׁשֶ ְוֵיׁש  חֹו.  ְוִנּצְ ֶזה  ַעל  ֶזה  ר  ֵ ִנְתַקּשׁ

ְך  ם ְלָבָניו, ְוַאַחר ּכָ לּוָכה ּגַ יַח ַהּמְ ִהּנִ ִנים ְוֵיׁש ׁשֶ ׁשָ

ָניו  רּו ָעָליו ְוִהְכִריתּו ֶאת ּבָ ׁשְ ּקָ ַרְך ׁשֶ ב ה' ִיְתּבָ ִסּבֵ

ִקיר.  ּבְ ין  ּתִ ַמׁשְ לֹו  ִאירּו  ִהׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַאֲחָריו 

ֶזה  ִהְכִריתּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַמְלֵכי  ִסּפּוֵרי  ּבְ ְוֵכן 

ַח ֶאת  ים ְיֵמיֶהם ְלַנּצֵ ֶאת ֶזה ְוכּו'. ְוַעל ֶזה ָהיּו ְמַבּלִ

ְיָקא.  ֲחֵברֹו ְוַלּסֹוף ִנְכַרת הּוא ְוַזְרעֹו ַעל־ְיֵדי ֶזה ּדַ

ְוֶאת  ְכִריתּו אֹותֹו  ּיַ ׁשֶ ִכיַח  ׁשָ ֵאינֹו  ׁשּוט  ּפָ ָאָדם  י  ּכִ

דֹוִלים  ְמָלִכים ּגְ ַזְרעֹו ְלַגְמֵרי ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֲאָבל ּבִ

חּו ְוָכְבׁשּו ִמְלָחמֹות ַרּבֹות, ֲעֵליֶהם  ּצְ ּנִ ַוֲעצּוִמים ׁשֶ

ְוֶאת  ְוָכְרתּו אֹוָתם  ְרֵעָלה  ַהּתַ ְך ּכֹוס  ִנְתַהּפֵ ְיָקא  ּדַ

ָקְדֳקדֹו  ּבְ ֹמַח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ְוִאם  ְלַגְמֵרי.  ַזְרָעם 

חֹון  ִנּצָ הּוא  ֶזה  ְוִכי  ְצחֹוָנם,  ִמּנִ חֹוק  ׂשְ יו  ּפִ א  ְיַמּלֵ

ְלַגְמֵרי  ַזְרעֹו  ִנְכָרת  ִיְהֶיה  ּוְלַבּסֹוף  ַח  ִויַנּצֵ ַח  ַנּצֵ ּיְ ׁשֶ

ַאר  ַעל־ְיֵדי ֶזה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן? ַוֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ִנׁשְ

ִיְצָטֵרְך  ַאֲחִרית  ּבָ ֲהלֹא  ה,  ֵהּנָ ַעד  ְלַזְרעֹו  ַמְלכּותֹו 

ַפְך  ָ ּשׁ ׁשֶ ם  ּדָ ה  ְוִטּפָ ה  ל ִטּפָ ּכָ ּבֹון ַעל  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ן  ִלּתֵ

י ֵאין ָהעֹוָלם ֶהְפֵקר ַחס  ַוֲאִפּלּו ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ּכִ

ֶלָעִתיד  דֹול  ּגָ ט  ּפָ ּוִמׁשְ ין  ּדִ ִיְהֶיה  אי  ּוְבַוּדַ לֹום,  ְוׁשָ

ֶזה  ָהְרגּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ל  ׁשֶ ִמים  ַהּדָ ַעל  ֲאִפּלּו 

ִביל ִנְצחֹון  ׁשְ ּבִ ם  ִחּנָ ּבְ ים  ַרּבִ ִמים  ּדָ ְפכּו  ְוׁשָ ֶאת ֶזה 

רּוְך־הּוא ִלְתּבַֹע  דֹוׁש־ּבָ י ָעִתיד ַהּקָ ֶהם. ּכִ ּלָ ָהַרע ׁשֶ
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ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ד רֹוְכֵביֶהם  ִמּיַ ֶעְלּבֹון סּוִסים  ֲאִפּלּו 

ל  ֵני ָאָדם. ִמּכָ ל ּבְ ִמים ׁשֶ ן ּדָ ּכֵ ל ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל, ִמּכָ

ַפְך  ְוׁשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶגד  ּכְ ָעַמד  ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ

ָהָרָעה  ֵעינֹו  ֵמֲחַמת  אֹוָתם  ְוִצֵער  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ּדַ

ְלַהְכִרית,  ַאֲחִריתֹו  ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ָהַרע  ְוִנְצחֹונֹו 

ְוכּו'  ָזָכר"  אֹוָתם  ִמים  ּדָ "דֵֹרׁש  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

יִתי"  ִנּקֵ לֹא  ָמם  ּדָ יִתי  "ְוִנּקֵ ּוְכִתיב  יג(,  ט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ל ֶהֶבל  ְצחֹונֹות ׁשֶ ל ַהּנִ ְוכּו' )יֹוֵאל ד, כא(, ּוְכמֹו ֵכן ּכָ

ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֵאין  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ַעְצָמן,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ׁשֶ ֲאִפּלּו 

ּלֹא  ָלל ֵמַאַחר ׁשֶ חֹון ּכְ אי ֵאין ֶזה ִנּצָ ַוּדַ ֶאל ָהֱאֶמת ּבְ

ל  ְיַקּבֵ א  ַרּבָ ַאּדְ ח,  ְלַנּצֵ חֹון  ּצָ ַהּנִ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ַיְצִליַח 

ַנע  ְלִהּכָ ְוִיְצָטֵרְך  ֶזה  ֵמֲחַמת  דֹוָלה  ּגְ ה  ּובּוׁשָ עֶֹנׁש 

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ּנּו ּבָ ח ִמּמֶ ַתְכִלית ַהַהְכָנָעה ֶנֶגד ַהְמֻנּצָ ּבְ

ף"  ׁש ֶאת ִנְרּדָ י "ָהֱאלִֹקים ְיַבּקֵ א, ּכִ עֹוָלם ַהּבָ אֹו ּבָ

ָרכֹות ָהֶרִאָיה ּוְבָרכֹות  ים ב. ּבְ )קֶֹהֶלת ג, טו(: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ָרִטיֹות, אֹות ב. ּפְ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ לֹו.  ְלַרע  ָאָדם  ּבְ ָהָאָדם  ַלט  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֵעת 

ֵלמּות, יּוַכל ִלְהיֹות ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלתֹו  ׁשְ לֹו ֱאמּוָנה ּבִ

ִלים  יּה ְוכּו'. ּוְלַהׁשְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ִיחּוד ֻקְדׁשָ

ה ְלַהֲעלֹות ִניצֹוֵצי  ִחּלָ ֶאת ָהֱאמּוָנה ְוכּו' ָצִריְך ִמּתְ

ּבּור ָאז  ְררּו אֹוִתּיֹות ַהּדִ ְתּבָ ּנִ ּבּור. ּוְכׁשֶ אֹוִתּיֹות ַהּדִ

ה  ָ ֻדּשׁ יצֹוצֹות ַהּקְ ט ַהּנִ ּבּור ּוְמַלּקֵ הֹוֵפְך ֶאת ַעְצמֹו ַהּדִ

אֹוִתּיֹות  ִניצֹוֵצי  ּוְלַהֲעלֹות  ְוכּו'.  ִלּפֹות  ַהּקְ ין  ִמּבֵ

ֲעִנית  ַהּתַ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְוכּו',  ְלַתֲעִנית  ָצִריְך  ּבּור  ַהּדִ

הּוא  ֲעִנית  ַהּתַ י  ּכִ ְוכּו',  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲאחֹוֵרי  ִקין  ְמַדּבְ

ֲעִנית  ַהּתַ ְלַהְתָחַלת  ַלֲאחֹוַרִים,  חֹוְזִרים  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ

ל  י ּכָ ָבִרים ֵהן ַהַהְתָחָלה, ּכִ ל ַהּדְ ר ּכָ י ִעּקַ ם ּכִ ְוכּו', ּגַ

ּיֹוֵצא ֵמֵהֶפְך ֶאל ֵהֶפְך  ַהְתָחלֹות ָקׁשֹות, ֵמֲחַמת ׁשֶ

ִמים  ל ַהּיָ ל ּכָ ר ּכַֹח ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ִעּקַ ְוכּו'. ִנְמָצא, ׁשֶ

ָאנּו ְצִריִכין ַלֲחזֹר ַלֲאחֹוֵרי,  ָחָלה ׁשֶ א ַהַהּתְ ֵאינֹו ֶאּלָ

הּוא  ִהְתִחיל ְלָהִבין ּוְלִהְתַעּנֹות, ׁשֶ ְליֹום ִראׁשֹון. ׁשֶ

ַהַהְתָחָלה  ָעָליו  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ ׁשּוָבה,  ַהּתְ ת  ִחּלַ ּתְ

ָצא ֵמֵהֶפְך ֶאל ֵהֶפְך. ּוְבָכל יֹום חֹוֵזר ַלֲאחֹוָריו  ּיָ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ָלל,  ְוַהּכְ "ל.  ּנַ ּכַ ֵמַהַהְתָחָלה  ּכַֹח  ל  ְלַקּבֵ

ִכין  ִנְמׁשָ ְוָאז  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲאחֹוֵרי  ִקין  ְמַדּבְ ֲעִנית  ַהּתַ

ִחיַנת "ִנַחר  רֹון ִמּבְ ֵמיֵמי ַהֲחָסִדים ְלַלְחֵלַח ֵמַצר ַהּגָ

ֵרי  ת ָשׂ לֹשֶׁ י ָאז ִנְכָנִעין ׁשְ ים סט, ד(, ּכִ ִהּלִ רֹוִני" ְוכּו' )ּתְ ּגְ

ֵהם  ִחים, ׁשֶ ּבָ ִקים ְוָהאֹוִפים ְוַהּטַ ׁשְ ר ַהּמַ ְרעֹה, ַשׂ ּפַ

ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּוְוִריִדין,  ט  ְוֵוׁשֶ ָקֶנה 

אֹוִתּיֹות  הּוא  ׁשֶ ְרעֹה  ִמּפַ ִניָקָתם  ּיְ ׁשֶ ְוכּו',  ה  ִתּיָ ּוׁשְ

ּבּוִרים  ר ְיִניָקתֹו ֵמַהּדִ 'ָהעֶֹרף', ַהְינּו ֵמֲאחֹוַרִים. ְוִעּקַ

ַעל־ְיֵדי  ּבּור  ַהּדִ אֹוִתּיֹות  ְרִרין  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַוֲאַזי  ְוכּו'. 

ְוכּו',  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ין  ּלִ ִנְתּגַ ָאז  ֲעִנית,  ַהּתַ

ר  ֲאׁשֶ "ֵעת  ִחיַנת  ּבְ יֶהם  ִמּפִ ְלָעם  ּבִ ְלהֹוִציא  ֵדי  ּכְ

ָאָדם ְלַרע לֹו" ְוכּו'. ַוֲאַזי ִנְתָקְרִבין  ַלט ָהָאָדם ּבְ ׁשָ

ֵלמּות  ׁשְ ָלם ָהֱאמּוָנה ּבִ ַרְך ְוִנׁשְ ָהְרחֹוִקים ַלה' ִיְתּבָ

ָלא ֲהֵוי ְוכּו'. ַוֲאַזי ֲאִכיָלתֹו  ּוִטין ּדְ ּשׁ ּקִ ֶטת ּבְ ֶ ּוִמְתַקּשׁ

הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ִנְתַיֵחד  י  ּכִ ְמֹאד,  ְיָקָרה 

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ּנַ יּה ַעל־ְיֵדי ֲאִכיָלתֹו ּכַ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ

ֵדָעה א. ֵחֶלב ְוָדם ד.

אּו ּוִמְּמ֤קֹום ָקדֹוׁש֙  ים ָוָב֗ ים ְקֻבִר֜ יִתי֩ ְרָׁשִע֨ ן ָרִא֩ }י{ ּוְבֵכ֡

ֶבל: ן־ָעׂ֑שּו ַּגם־ֶז֖ה ָהֽ יר ֲאֶׁש֣ר ֵּכֽ ְׁשַּתְּכ֥חּו ָבִע֖ כּו ְוִיֽ ְיַהֵּל֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַוֲאַזלּו  ן,  ּמָ ּתַ ְרָין  ׁשַ א  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ יׁש  ַקּדִ ֵמֲאַתר  ֵמָעְלָמא  יִציאּו  ּתֵ ְוִאׁשְ ִאְתְקַברּו,  ּדְ א  ַבּיָ ַחּיָ ֲחֵזית  ָטא  ּוְבקּוׁשְ

ין  יאּו ִמּבֵ ָגֵזיָלא ַוֲאִניסּוָתא ְוָחטֹוִפין, ְוִאְתְנׁשִ ָעְלָמא ּבְ ֲעַבדּו ּבְ א ּדַ ּיָ יׁשַ ם ַעל חֹוֵביהֹון ּבִ ֵגיִהּנָ ְלִאתֹוָקָדא ּבְ

ין ֲהְבלּו: ֲעַבדּו ִאְתֲעֵביד ְלהֹון, ַאף ּדֵ א, ְוֵהיְכָמא ּדַ ָיְתֵבי ַקְרּתָ



רכא

ת ֶרק חְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

"י - - ַרׁשִ

ין  ָהיּו ִנְבִזים ּבֵ ֲעַפר, ׁשֶ ֵמן ּבַ ָהיּו ְראּוִים ְלִהּטָ ִעים ְקבּוִרים, ׁשֶ ְנבּוָאה זֹו ָרִאיִתי, ְרׁשָ ִעים ְקֻבִרים. ּבִ ּוְבֵכן. ְוָאז: ָרִאיִתי ְרׁשָ

הּוא ָמקֹום  רּוְך־הּוא ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ֵביתֹו ׁשֶ ְלטּו ּבְ ְעָיהּו כג, יג(. ְוׁשָ ֱאַמר ֲעֵליֶהם "ֶזה ָהָעם לֹא ָהָיה" )ְיׁשַ ּנֶ ָאר ֻאּמֹות, ׁשֶ ׁשְ

חּו"  ּכְ ּתַ ְקִרי "ְוִיׁשְ ל ָמקֹום. ֶאל ּתִ ֵביתֹו ׁשֶ ְך ְוָכְך ָעׂשּו ּבְ ר ּכָ ִעיָרם ֲאׁשֶ ִחים ּבְ ּבְ ּתַ ם ֶאל ַאְרָצם ָהיּו ִמׁשְ ָ ם ִמּשׁ ָקדֹוׁש. ּוְבֶלְכּתָ

ָמם ְוִזְכָרם ִמן  ח ׁשְ ּכַ ּתַ ׁשְ ּיִ ֲאָגָדה, ְוסֹופֹו ׁשֶ ְך ִנְדָרׁש ּבָ ְכָחה, ּכָ ִ יִטין נו:(. ּוְלִעְנַין ַהּשׁ ָרׁשּוהּו ַרַז"ל )ּגִ ְך ּדְ חּו", ּכָ ּבְ ּתַ א "ְוִיׁשְ ֶאּלָ

ָמקֹום  ָפט" )יֹוֵאל ד, ב(, ּבְ ים ֶאל ֵעֶמק ְיהֹוׁשָ ל ַהּגֹוִים ְוהֹוַרְדּתִ י ֶאת ּכָ ְצּתִ ֱאַמר "ְוִקּבַ ּנֶ ּה, ׁשֶ ן ָעׂשּו ּבָ ר ּכֵ ָהִעיר ַעְצָמּה, ֲאׁשֶ

ְמְסרּו  ּנִ ם ֶזה. ֶאָחד ִמן ַהֲהָבִלים ׁשֶ ים עג, כ(: ּגַ ִהּלִ ְבֶזה" )ּתְ ִעיר ַצְלָמם ּתִ ַרע ֵמֶהם. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר "ה' ּבָ ֲאצּו ְלָפָניו ִיּפָ ּנִ ֶ ּשׁ

ן: ּיָ ין ְוֵאין ּדַ ִרּיֹות ְסבּוִרים ֵאין ּדִ י ָהָרָעה, ְוַהּבְ עֹוׂשֵ ַרע ּבְ רּוְך־הּוא ְמַמֵהר ְלִהּפָ דֹוׁש־ּבָ ֵאין ַהּקָ ֶ ִרּיֹות, ּשׁ ַע ֶאת ַהּבְ ָלעֹוָלם ְלַיּגֵ

ָרָע֖ה ְמֵהָר֑ה ַעל־ ה ָהֽ ֲעֵׂש֥ ם ַמֽ ין־ַנֲֽעָׂש֣ה ִפְתָג֔ }יא{ ֲאֶׁשר֙ ֵאֽ

ע: ֲעׂ֥שֹות ָרֽ ם ַלֽ ם ָּבֶה֖ ָאָד֛ ֵני־ָהֽ א ֵל֧ב ּֽבְ ֵּכן ָמֵל֞
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ן ִאְתְמִלי  ִגין ּכֵ א, ּבְ ּיָ יׁשַ ְפִריַע ַעל עּוָבֵדיהֹון ּבִ א ּבִ יַעּיָ ִ יׁש ּפּוְרָענּות ַרּשׁ ְתָגם ּבִ ֵלית ִמְתֲעֵביד ּפִ ְגַלל ּדְ ּוִמן ּבִ

ָעְלָמא ָהֵדין: יׁש ּבְ הֹון ְלֶמֱעַבד ּבִ א ּבְ ְבֵני ֱאָנׁשָ א ּדִ ִלּבָ

"י - - ַרׁשִ

ן ֵהם  י ָהָרָעה, ְוַעל ּכֵ ַרע ֵמעֹוׂשֵ רּוְך־הּוא ְמַמֵהר ְלִהּפָ דֹוׁש־ּבָ ֵאין ַהּקָ ֶ ה ָהָרָעה ְמֵהָרה. ּשׁ ה ִפְתָגם ַמֲעׂשֵ ר ֵאין ַנֲעׂשָ ֲאׁשֶ

ם ַלֲעׂשֹות ָרע: ִקְרּבָ ם ּבְ ין, ּוָמֵלא ִלּבָ ְסבּוִרים ֵאין ּדִ

ַע  יְך ֑לֹו ִּכ֚י ַּגם־יֹוֵד֣ ֲאִר֣ ת ּוַמֽ ע ְמַא֖ ה ָר֛ א ֹעֶׂש֥ }יב{ ֲאֶׁש֣ר ֹחֶט֗

יְר֖אּו  ִיֽ ר  ֲאֶׁש֥ ים  ֱאֹלִה֔ ָהֽ ְלִיְרֵא֣י  ְהֶיה־ּטֹוב֙  ִיֽ ֲאֶׁש֤ר  ִני  ָא֔
ִמְּלָפָנֽיו:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִלי ֵליה  יתּוב, ֲארּום ִאְתּגְ ִגין ּדִ א ּבְ ִנין, ּוִמן ֳקָדם ְיָי ִאְתְיֵהיַבת ֵליּה ַאְרּכָ יׁש ְמָאה ׁשְ ָבא ַיֲעֵביד ּבִ ַחּיָ ּוִבְזָמן ּדְ

ָדֲחִלין ִמן ֳקָדמֹוִהי ְוָעְבִדין ְרעּוֵתיּה  ָיי ּדְ א ּדַ ָאֵתי ְלָדֲחַלּיָ יֵהי ָטב ְלָעְלָמא ּדְ א ִויַדִעית ֲאָנא, ּדִ רּוַח קּוְדׁשָ ּבְ

ִלים: ֵלב ׁשְ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

רּוְך־הּוא ְוֵאינֹו  דֹוׁש־ּבָ ה ָרע ֵמֹאת ֲאָלִפים ְוִרּבֹואֹות: ּוַמֲאִריְך לֹו. ַהּקָ ַהחֹוֵטא עֹוׂשֶ רֹוִאים ׁשֶ ֶ ר ֹחֶטא ְוגֹו'. ְלִפי ּשׁ ֲאׁשֶ

ֻכַרת" )ישעיהו נא, כא(,  ִנים, ְמַאת ֶאֶלף, ְוֵכן "ּוׁשְ ּנּו: ְמַאת. ִמְקָרא ָקַצר ְוָדבּוק ְלָפָניו, לֹוַמר, ְמַאת ָיִמים, ְמַאת ׁשָ ִנְפָרע ִמּמֶ

ַרע  ֵאינֹו ְמַמֵהר ְלִהּפָ ָכל זֹאת ׁשֶ י ַאף ּבְ ם יֹוֵדַע ָאִני. ּכִ י ּגַ ְכרּות: ּכִ ָאר ׁשִ ׁשְ ִין ּכִ ַעס, ְולֹא ִמּיָ ֻכַרת ּכַ ִמְקָרא ָקַצר ְוָחֵסר, ׁשְ

ָכרֹו, ְוִליֵרָאיו ִיְהֶיה טֹוב: ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלּטֹול ׂשְ ּסֹוף ּכָ ִעים, יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ יִקים ָלְרׁשָ ין ַצּדִ ִעים ְוִלְהיֹות ֶהְפֵרׁש ּבֵ ִמן ָהְרׁשָ



רכב
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ַּכֵּצ֑ל  ים  ָיִמ֖ יְך  א־ַיֲֽאִר֥ ֹֽ ְול ע  ָרָׁש֔ ָלֽ ְהֶי֣ה  א־ִיֽ ֹֽ ל ְוטֹוב֙  }יג{ 

ים: א ִמִּלְפֵנ֥י ֱאֹלִהֽ ֲאֶׁש֛ר ֵאיֶנּ֥נּו ָיֵר֖
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יַקָיּא, ְוַאף ָלא ִאיהּו ְיֵהי  ָאֵתי, ְוָלא ְיקּום ִעם ַצּדִ א ְלָעְלָמא ּדְ יָעא ְוָלא ְיֵהי ֵליּה ַאְרּכָ ִ ְוָטב ָלא ְיֵהי ְלַרּשׁ

ָלְיתֹוִהי  ּדְ ִגין  ּבְ ְטַלל,  ּכִ ְוִיְחְלפּון  ְוִיְעְרקּון  ַחּיֹוִהי,  יֹוֵמי  ִיְתַקְטעּון  ָהֵדין  ּוְבָעְלָמא  ֵעֶדן,  ּדְ ָתא  ִגּנְ ּבְ יָקֵריהֹון  ּבִ

ֵחיל ִמן ֳקָדם ְיָי: ּדָ

"י - - ַרׁשִ

ר ֵאיֶנּנּו ָיֵרא ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים: ע. ְלִפי ֲאׁשֶ ְוטֹוב לֹא ִיְהֶיה ָלָרׁשָ

ֵיׁ֣ש   | ֲאֶׁש֣ר  ֶרץ֒  ַעל־ָהָא֒ ַנֲֽעָׂש֣ה  ֲאֶׁש֣ר  ֶבל֮  ֶיׁש־הֶ֮ }יד{ 

ְוֵיׁ֣ש  ים  ְרָׁשִע֔ ָהֽ ֲעֵׂש֣ה  ְּכַמֽ ֲאֵלֶהם֙  ַמִּג֤יַע  ר  ֲאֶׁש֨ ים  ַצִּדיִק֗
ְרִּתי  ָאַמ֕ ים  ַהַּצִּדיִק֑ ֲעֵׂש֣ה  ְּכַמֽ ם  ֲאֵלֶה֖ יַע  ֶׁשַּמִּג֥ ים  ְרָׁשִע֔

ֶבל: ֶׁשַּגם־ֶז֖ה ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִאּלּו ִאּנּון ָעְבִדין  יׁש ּכְ ָמֵטי ְלהֹון ּבִ א ּדְ יַקּיָ ִאית ַצּדִ י ַאְרָעא, ּדְ ַזר ְלִמְהֵוי ִמְתֲעֵביד ַעל ַאּפֵ ִאְתּגְ ִאית ֲהְבלּו ּדְ

א,  רּוַח קּוְדׁשָ א, ַוֲחֵזית ּבְ יַקּיָ עּוָבֵדי ַצּדִ ִאיּלּו ִאּנּון ָעְבִדין ּכְ ִבין ְדָמֵטי ְלהֹון ַטב ּכְ א, ְוִאית ַחּיָ ַבּיָ עּוָבֵדי ַחּיָ ּכְ

ְלִמְהֵוי  ַקִליָלא,  חֹוָבא  הֹון  ִמּנְ י  ְלִמְגּבֵ ֱאָלֵהין  חֹוֵביהֹון,  ַעל  ָלא  ָהֵדין  ָעְלָמא  ּבְ א  יַקּיָ ְלַצּדִ ַמֵטי  ּדְ א  ִביׁשָ ּדְ

ָעְלָמא ָהֵדין, ָלא ַעל ְזכּוְתהֹון, ֱאָלֵהין ְלִמְפַרע ְלהֹון  א ּבְ ַבּיָ ָמֵטי ְלַחּיָ ָאֵתי, ְוָטב ּדְ ִלים ְלָעְלָמא ּדְ ֲאַגְרהֹון ׁשְ

ָעְלָמא ָהֵדין, ּוְלהֹוָבָדא חּוָלְקהֹון ְלָעְלָמא  ֲעַבדּו, ְלִמְהֵויהֹון ָאְכִלין ֲאַגְרהֹון ּבְ יָלא ּדַ ַאְגָרא ַעל ְזכּוְתהֹון ַקּלִ

ין ֲהְבלּו: ַאף ּדֵ ֵמיְמִרי ּדְ ָאֵתי, ֲאַמִרית ּבְ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

יַע  ּגִ ּמַ ִעים ׁשֶ ִעים, ְוֵיׁש ְרׁשָ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ָרָעה ּכְ ּגִ ּמַ יִקים. ׁשֶ ר ֵיׁש ַצּדִ ִרּיֹות: ֲאׁשֶ ְבִהיל ֶאת ַהּבְ ָבר ַהּמַ ֶיׁש ֶהֶבל. ּדָ

ַאֵחר  ְלַצד  ְרׁשּו  ּדָ ְוַרּבֹוֵתינּו  עֹוָלם.  ּבָ ַהּנֹוֲהִגים  ַהֲהָבִלים  ִמן  ֶאָחד  ֶזה  ם  ּגַ ׁשֶ י  ָאַמְרּתִ יִקים.  ּדִ ַהּצַ ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ֲאֵליֶהם טֹוָבה 

ם ֶזה ֶהֶבל: ּגַ ם ֶהָחָכם לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ּסִ ֶ ּבּור ּשׁ יטֹות ּדִ ב ִלי ַעל ׁשִ ָ ֶכת הֹוָריֹות )י:(, ְוֵאינֹו ְמֻיּשׁ ַמּסֶ ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְוֵיׁש  ְוכּו'  ָהָאֶרץ  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶהֶבל  ֵיׁש 

ָבר,  ּדָ ְלֵאיֶזה  ּתֹוֵקק  ִמׁשְ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ְוגֹו'.  ִעים  ְרׁשָ

ֲאַזי  יו,  ּפִ ֶהֶבל  ּבְ ְך  ַאַחר־ּכָ ּתֹוְקקּותֹו  ִהׁשְ ּומֹוִציא 

ָלא,  ֶפׁש ַהּזֹאת ַהְינּו ָהרּוַח ְמַמּלְ ֶפׁש. ְוַהּנֶ ה ַהּנֶ ַנֲעׂשֶ

יַע ְלָאָדם ַאֵחר, ּוְמעֹוֶרֶרת ֶאת  ֲאִויר, ּוַמּגִ הֹוֶלֶכת ּבָ

ׁשּוָקה, ְלִפי  ָהָאָדם ַאֵחר ִלְתׁשּוָקה ַהזֹאת. ּוְלִפי ַהּתְ

ָהָאָדם.  ִנְתעֹוֵרר  ן  ּכֵ ָלא,  ְמַמּלְ ָהרּוַח  ְלִפי  ֶפׁש,  ַהּנֶ

ִנְתעֹוֵרר  ֲאַזי  ע,  ְלָרׁשָ יק  ּדִ ִמּצַ א  ּבָ ׁשּוָקה  ַהּתְ ִאם 

ִעים  ְבִחינֹות: "ֵיׁש ְרׁשָ ׁשּוָבה, ּבִ ִהְרהּוֵרי ּתְ ע ּבְ ָהָרׁשָ

יִקים". ְוִאם ְלֵהֶפְך,  ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ יו  ּפִ ַהֶהֶבל  ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ ְוַהּכֹל  ְלֵהֶפְך. 

הּוא,  ּבּור  ַהּדִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַלּכֹל,  ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ ֶפׁש,  ַהּנֶ



רכג
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ֲאִויר  ה ּפֹוֵגַע ּבָ ֲאִויר, ַוֲאִויר ַהּזֶ ין ּבָ ּבּור ַמּכִ ֵלי ַהּדִ ּכְ ׁשֶ

יַע ַלֲחֵברֹו,  ּגִ ּמַ מּוְך, ַעד ׁשֶ ּסָ מּוְך ּבַ מּוְך לֹו, ְוַהּסָ ַהּסָ

ּבּורֹו,  ּדִ ל  ְמַקּבֵ הּוא  ּוְכׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות.  ֲחֵברֹו  ְוׁשֹוֵמַע 

ה: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָבר ַהּזֶ ל ַנְפׁשֹו ְוִנְתעֹוֵרר ַלּדָ הּוא ְמַקּבֵ

א. ִסיָמן לא, אֹות ח. ַקּמָ

ְוֶזה  ְוגֹו'.  ָהָאֶרץ  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶהֶבל  ֵיׁש 

ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ י  ּכִ ָפׁשֹות,  ַהּנְ ְלּגּוֵלי  ּגִ ִחינֹות  ּבְ

ה ַעל־ְיֵדי ִחּתּוְך ָהאֹוִתּיֹות  ָפׁשֹות, ַנֲעׂשֶ יֹוְצִאים ַהּנְ

ְוחֹוְתִכים  ֶזה,  ּבָ ֶזה  ים  ַמּכִ ַהּמֹוָצאֹות  י  ּכִ ֲאִויר.  ּבָ

ַעד  ֶזה,  ּבָ ֶזה  ים  ַמּכִ ְוָהֲאִויִרים  ֲאִויר.  ּבָ ָהאֹוִתּיֹות 

ֹוֵמַע. ְוַעל־ְיֵדי ִחּתּוְך ָהאֹוִתּיֹות  יִעין ְלֹאֶזן ַהּשׁ ּגִ ּמַ ׁשֶ

ָפׁשֹות.  ַהּנְ יֹוְצִאין  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ּבּור,  ַהּדִ ה  ַנֲעׂשֶ ֲאִויר  ּבָ

ֲאִויר  ּוְבִלי  ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהִחּיּות  הּוא  ָהֲאִויר  י  ּכִ

ָפׁשֹות  ֶפׁש, ְוַהּנְ ִחינֹות ַהּנֶ ר ִלְחיֹות. ְוהּוא ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ

ָיָקר  ֹאד  ּמְ ׁשֶ ָבר,  ַהּדָ ּוְכַלל  ִלים.  ְלּגְ ּוִמְתּגַ יֹוְצִאים 

י ַעל  ה, ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּתֹוְקקּות ְלָדָבר ׁשֶ ּסּוִפין ְוַהִהׁשְ ַהּכִ

ְויֹוֵצא  ּבּור,  ַהּדִ ַעל־ְיֵדי  ְוִנְגָמר  ֶנֶפׁש,  ה  ִנְתַהּוֶ ָיָדם 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ֶפׁש ּדִ ל ּוָבא ַהּנֶ ְלּגֵ ל. ְוִלְפָעִמים ִמְתּגַ ְלּגֵ ּוִמְתּגַ

ׁשּוָבה,  ּתְ ִהְרהּוֵרי  לֹו  ְונֹוְפִלים  ע,  ָהָרׁשָ ְלתֹוְך 

ָרעֹות  ה  ּמָ ּכַ ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן  ְלמּוָטב.  ְלַהֲחִזירֹו  ְותּוַכל 

ֶפׁש  י ַהּנֶ לֹום. ּכִ ּסּוִפין ְלָדָבר ַרע, ַחס ְוׁשָ ּגֹוְרִמים ַהּכִ

ל ִלְפָעִמים  ְלּגֵ ּסּוִפין ָרִעים, ִמְתּגַ ה ַעל־ְיֵדי ּכִ ְתַהּוָ ּנִ ׁשֶ

לֹום. ְוֶזה  יק, ְותּוַכל ְלַהֲחִטיאֹו, ַחס ְוׁשָ ּדִ ְלתֹוְך ַהּצַ

ְוכּו',  ָהָאֶרץ"  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶהֶבל  "ֵיׁש  ִחיַנת  ּבְ

יֹוְצִאים  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ה,  ּפֶ ֶהֶבל  ִחיַנת  ּבְ הּוא  'ֶהֶבל', 

יַע  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ יִקים  ַצּדִ "ֵיׁש  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָפׁשֹות.  ַהּנְ

ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ִעים",  ָהְרׁשָ ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ֲאֵליֶהם 

יַע  ּגִ ּמַ ִעים ׁשֶ ּסּוִפין ָרִעים. "ְוֵיׁש ְרׁשָ ְלתֹוָכן ֶנֶפׁש ִמּכִ

ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  יִקים",  ּדִ ַהּצַ ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ֲאֵליֶהם 

יק  ּדִ ַהּצַ ְוִלְפָעִמים  טֹוִבים.  ּסּוִפין  ִמּכִ ֶנֶפׁש  ְלתֹוָכן 

ע  ָהָרׁשָ ְוֵכן  ֵאָליו,  ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ָרָעה  ֶפׁש  ַהּנֶ ן  ְמַתּקֵ

ַאְך  תֹוכֹו.  ּבְ ל  לּגֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ה  ְקדֹוׁשָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְמַקְלֵקל 

ָאַמר  ֶזה  ַעל  ֶפׁש,  ַהּנֶ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ

אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ְוכּו'.  יַע"  ּגִ ּמַ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ "ֵיׁש  תּוב:  ַהּכָ

ֵאָליו  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֲעֵבָרה  ִהְרהּוֵרי  לֹו  נֹוְפִלים 

ר  ֶאְפׁשָ ְך  ַאַחר־ּכָ ַאְך  ָרִעים.  ּסּוִפין  ִמּכִ ָרָעה  ֶנֶפׁש 

ְוֵכן  ֶפׁש.  ַהּנֶ ן  ְיַתּקֵ הּוא  ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ ֲחִטיאֹו,  ּתַ ׁשֶ

אי  ַוּדַ ּבְ לֹו  ּנֹוְפִלים  ׁשֶ ְוכּו',  יַע"  ּגִ ּמַ ׁשֶ ִעים  ְרׁשָ "ֵיׁש 

ה  יַע ֵאָליו ֶנֶפׁש ְקדֹוׁשָ ִהּגִ ֵעת ׁשֶ ׁשּוָבה, ּבְ ִהְרהּוֵרי ּתְ

הּוא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְך  ַאַחר־ּכָ ַאְך  ים.  ְקדֹוׁשִ ּסּוִפין  ִמּכִ

ְלמּוָטב:  ֲחִזירֹו  ּתַ ׁשֶ אֹו  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶפׁש  ַהּנֶ ְיַקְלֵקל 

א. ִסיָמן לא, אֹות ט. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ִעים  ָהְרׁשָ ַמֲעֵשֹי  ּכְ ֲאֵליֶהם  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש 

יִקים  ּדִ ַמֲעֵשֹה ַהּצַ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ִעים ׁשֶ ְוֵיׁש ְרׁשָ

רֹוִאין  ׁשֶ ִעְנָין  ּבְ ָהֲאִריַז"ל  ִכְתֵבי  ּבְ ְמבָֹאר  ְוגֹו'. 

דֹול ְועֹוֵבד ה' נֹוֵפל ֵמֲעבֹוָדתֹו,  יק ּגָ ְפָעִמים ַצּדִ ּלִ ׁשֶ

ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  מּורֹות  ּגְ ַלֲעֵברֹות  נֹוֵפל  ְוִלְפָעִמים 

דֹוִלים  ּגְ ִעים  ְרׁשָ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ְמֹאד  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעד 

ים.  ָהַרּבִ ֶאת  ֶהֱחִטיאּו  ׁשֶ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְמֹאד, 

ן  ּבֶ ָיָרְבָעם  מֹו  ּכְ דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ָהיּו  ה  ִחּלָ ּוִמּתְ

ָאר ַהּדֹורֹות, ְוָכל ֶזה  ׁשְ ֶהם ּבִ ְנָבט ְוַאֵחר ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ר  ְפָעִמים ִנְתַעּבֵ ּלִ מֹות, ׁשֶ ׁשָ ְלּגּוֵלי ַהּנְ ד ּגִ ְך ִמּצַ ִנְמׁשָ

ִלַיַעל ְוכּו', ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ָיכֹול  ַמת ָאָדם ּבְ ָאָדם ִנׁשְ ּבְ

ְך ְלִאיׁש ַאֵחר, ַחס  לֹום, ְלִהְתַהּפֵ ְתאֹום, ַחס ְוׁשָ ּפִ

ע  ָרׁשָ ּבְ ר  ִנְתַעּבֵ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  לֹום,  ְוׁשָ

ְתׁשּוָבה,  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִמְתעֹוֵרר ּבִ ה, ׁשֶ ָמה ְקדֹוׁשָ ְנׁשָ

ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶהֶבל  "ֵיׁש  ִחיַנת  ּבְ סֹוד  ה  ּזֶ ׁשֶ

ֲאֵליֶהם  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ 

ֲאֵליֶהם  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ִעים  ְרׁשָ ְוֵיׁש  ִעים,  ָהְרׁשָ ַמֲעֵשֹי  ּכְ

ִדְבֵרי  ּבְ ה  ִמּזֶ ְוַכּמּוָבא  ְוכּו'  יִקים"  ּדִ ַהּצַ ַמֲעֵשֹה  ּכְ

א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ּסּוִפין  ּכִ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ִפי  ּכְ ְוַהּכֹל  ִחיָרה  ּבְ ַעל  ּבַ ָהָאָדם  ּוֶבֱאֶמת  לא(,  ִסיָמן 

קּותֹו  ִהְתַחּזְ ת  ֲאִמּתַ ּוְכִפי  ּסּוָפיו  ּכִ ּוְכִפי  ִחיָרתֹו  ּבְ

ם  ֵ ַהּשׁ מֹו־ֵכן  ּכְ ְוכּו',  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ֶוֱאמּוָנתֹו 

ר  יק ה' ְוָיׁשָ י ַצּדִ ַרֲחָמיו, ּכִ ל ִעּמֹו ּבְ ְלּגֵ ַרְך ִמְתּגַ ִיְתּבָ

ה  ְתִפּלָ ן ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְרּבֹות ּבִ ָטיו, ְוַעל־ּכֵ ּפָ ִמׁשְ

ֶכת  ְתַהּפֶ ַהּמִ ַהֶחֶרב  ַהט  ִמּלַ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִמיד  ּתָ

ּלֹא  ׁשֶ מּורֹות  ַהּתְ ֵהיְכֵלי  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהּזֹאת, 

ַחס  ּוְלַהֲחִליף  ְוִלְגזֹל  ַלֲעׁשֹק  לֹום  ְוׁשָ ַחס  רּו  ּבְ ִיְתּגַ

ַעל  ׁש ּבֹו ֲעַדִין, ׁשֶ ּיֵ ל ַנְפׁשֹו ׁשֶ לֹום ְמַעט ַהּטֹוב ׁשֶ ְוׁשָ



רכד

ת ֶרק חְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָך  לֹום "ֲערֹב ַעְבּדְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ּלֵ ֶזה ִהְתּפַ

ּלֹא  ׁשֶ קכב(,  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֵזִדים"  ֻקִני  ַיַעׁשְ ַאל  ְלטֹוב 

ִלּפֹות  ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּקְ ֵהם ַהּסִ ִדים, ׁשֶ קּוהּו ַהּזֵ ַיַעׁשְ

לֹום: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ָפׁשֹות ַחס ְוׁשָ ִקים ֶאת ַהּנְ ָהעֹוׁשְ

ַחר ג, אֹות ג. ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ים א. ּבִ אֹוַרח ַחּיִ

ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ ָהָאֶרץ.  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶהֶבל  ֵיׁש 

מֹו  ה, ּכְ ִפּלָ יְנָחס ָהְיָתה ָאז ַעל־ְיֵדי ּתְ ּפִ רּות  ּבְ ִהְתּגַ

ל ְוכּו'",  יְנָחס ַוְיַפּלֵ ֲעֹמד ּפִ ים קו, ל(: "ַוּיַ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ׁשֶ

ְלָעם  ּבִ ֶנֶגד  ּכְ ָהְיָתה  יְנָחס  ּפִ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ר  ִעּקַ י  ּכִ

ה ָהָרָעה ַהּזֹאת ָהְיָתה ַעל־ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ּכָ ע, ׁשֶ ָהָרׁשָ

ה ָהיּו  ר לא, טז(: "ֵהן ֵהּנָ ְדּבָ ּמִ תּוב )ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ י ֲעָצתֹו, ּכְ ּפִ

ְלָעם  לַֹח ַאַחר ּבִ ָלק ִנְתַיֵעץ ִלׁשְ י ּבָ ְלָעם". ּכִ ְדַבר ּבִ ּבִ

ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִפיו,  ּבְ ּכֹחֹו  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ִפיו ַאף ֲאִני ָאִביא  א ּבְ ה ֵאין ּכֹחֹו ֶאּלָ ּמׁשֶ ָאַמר ׁשֶ ׁשֶ

ל  ּכָ י  ּכִ ג(,  ָלק  ּבָ ְנחּוָמא  )ּתַ ִפיו  ּבְ ּכֹחֹו  ׁשֶ ָאָדם  ֲעֵליֶהם 

ּסּוִפין טֹוִבים  ל ּכִ "ל ִמּגֶֹדל ּכַֹח ׁשֶ ֶזה הּוא ִעְנָין ַהּנַ

ּסּוִפין  ּכִ ּגֹוְרִמין  ׁשֶ ּגֶֹדל ָהָרעֹות  ּוְלֵהֶפְך  "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו' 

נּו לֹא ָהָיה  ה ַרּבֵ י מׁשֶ "ל. ּכִ לֹום ְוַכּנַ ָרִעים ַחס ְוׁשָ

ל ָהעֹוָלם  יֹוֵתר ִמּכָ י הּוא ָזָכה ּבְ ִפיו, ּכִ א ּבְ ּכֹחֹו ֶאּלָ

ָהָיה ָקדֹוׁש  ר אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב ֵמֲחַמת ׁשֶ ְלַצּיֵ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַתְכִלית  ּבְ ִרית  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ

ן ָזָכה ְלִכּסּוִפין טֹוִבים  ת פז.(, ַעל־ּכֵ ּבָ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ׁשַ

אֹוִתּיֹות  ְלָכל  טֹובֹות  ּוְנֻקּדֹות  ְנָפׁשֹות  ְוַלֲעׂשֹות 

ר  ּוְלַצּיֵ ר  ּוְלַחּבֵ ג  ְלַזּוֵ ָכה  ּזָ ׁשֶ ה, ַעד  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 

הּוא  ָזָכה  ן  ְוַעל־ּכֵ ְלטֹוב,  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ל  ּכָ

ל  ּלֹא ָזכּו ָלֶזה ּכָ ֶ ָרֵאל ַמה ּשׁ ן ֶאת ַהּתֹוָרה ְלִיׂשְ ִלּתֵ

ַעל־ְיֵדי  ָזָכה  הּוא  ַרק  י  ּכִ ְלָפָניו.  ָהיּו  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ל אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב,  ר ּכָ תֹו ָהֲעצּוָמה ְלַצּיֵ ָ ְקֻדּשׁ

ֹאֶפן  ּבְ ָהֵאּלּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ רּוִפים  ּצֵ ּבַ ְצָטְרָפה  ּנִ ׁשֶ ַעד 

ָנּה ָלנּו ְלַזּכֹוֵתנּו ָלֶנַצח.  יָכּה ְוִלּתְ ָהָיה ָיכֹל ְלַהְמׁשִ ׁשֶ

י  ּכִ ָבר,  ּכְ ְמִציאּות  ּבַ ָהְיָתה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ

ֲאָבל  ב(.  פ"ח,  ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָלעֹוָלם  ָקְדָמה  ַהּתֹוָרה 

ְהֶיה  ּיִ ָנּה ִלְבֵני ָאָדם ַעד ׁשֶ ַרְך לֹא ָרָצה ִלּתְ ה' ִיְתּבָ

תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  ָרּה  ִויַצּיְ ָצְרָפּה  ּיְ ׁשֶ ֶזה  ּכָ יק  ַצּדִ

ְחּתֹוִנים, ְוַעל־ ַלּתַ ָנּה  ִלּתְ ָראּוי  ּכָ ֵצרּוִפים טֹוִבים  ּבְ

ל  ְוִקּבֵ ה  א מׁשֶ ּבָ ׁשֶ ַעד  ִמְתמֹוֵטט  ָהָיה ָהעֹוָלם  ן  ּכֵ

הּוא  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ּה  ּבָ ָזָכה  הּוא  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ֶאת 

ַעל־ ְלטֹוב  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ּוְמַיֵחד  ְמָצֵרף  ָהָיה 

ֵמַאְבָרָהם  ָהְיָתה  ְוַהַהְתָחָלה  "ל.  ּנַ ּכַ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ְיֵדי 

"ל  ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּמּוָבא ּבְ ָהָיה ִאיׁש ַהֶחֶסד, ּכַ ָאִבינּו ׁשֶ

ָאה  ִעּלָ ִרית  ּבְ ִמיַרת  ׁשְ ִלְבִחיַנת  ָזָכה  ַאְבָרָהם  ׁשֶ

ּסּוִפים  ּכִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְלֶחֶסד  ָזָכה  ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

הּוא  ן  ְוַעל־ּכֵ ְנָפׁשֹות.  ה  ָעׂשָ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ טֹוִבים 

ר אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב, ְוַעל־ ִהְתִחיל ְלָצֵרף ּוְלַצּיֵ

ַמע  ר ׁשָ תּוב: "ֵעֶקב ֲאׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ן ָזָכה ַלּתֹוָרה, ּכְ ּכֵ

ְוֻחּקֹוַתי  ִמְצֹוָתי  י  ַמְרּתִ ִמׁשְ ֹמר  ׁשְ ַוּיִ קֹוִלי  ּבְ ַאְבָרָהם 

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ה(,  כו,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְותֹורֹוָתי" 

ֲאִפּלּו  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ם  'ִקּיֵ ַז"ל: 

ָכה  ּזָ י ׁשֶ יִלין' )יֹוָמא כח:(. ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ ְבׁשִ ֵערּוֵבי ּתַ

ֵלמּות  ׁשְ ָרּה ּבִ ָרּה ְלטֹוב, לֹא ָזָכה ְלַצּיְ תֹו ְלַצּיְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ְחּתֹוִנים.  ַלּתַ ֵתן  ְלִהּנָ ְראּוָיה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַעד  ֶזה  ּכָ

ָעְסקּו  ם  ּלָ ּכֻ ְוכּו',  ָבִטים  ְ ְוַהּשׁ ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ְוֵכן 

לֹא  ֲאָבל  י(,  פ"ב,  ה  ַרּבָ ְקָרא  ַוּיִ )ְרֵאה  ה  ַהְרּבֵ נּו  ְוִתּקְ ֶזה  ּבָ

ה  ֹמשֶׁ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ּקּון  ַהּתִ ֶזה  ִלימּו  ִהׁשְ

ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֲעצּוָמה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָקדֹוׁש  ָהָיה  ׁשֶ נּו  ַרּבֵ

ֵאּלּו,  ּכָ ים  ְקדֹוׁשִ ּוְרצֹונֹות  טֹוִבים  ְלִכּסּוִפין  ָכה  ּזָ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי ֶזה  ְרצֹונֹות, ׁשֶ ּבָ ה ָעָלה ַעד ָרצֹון ׁשֶ י מׁשֶ ּכִ

דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִאיָתא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם  ׁשָ ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ ָזָכה 

ָרּה ְלטֹוב  ן ָזָכה הּוא ְלָצְרָפּה ּוְלַצּיְ )ִיְתרֹו פח:(. ְוַעל־ּכֵ

ָלנּו,  ֵתן  ְלִהּנָ ְראּוָיה  ָהְיָתה  ׁשֶ ַעד  ֶזה  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ְלדֹורֹות  ם  ּוִמְתַקּיֵ ִמְתַנֵהג  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ל  ּכָ ְלַהְנִהיג  ִפיו  ּבְ ּכֹחֹו  ָהָיה  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָיָדּה.  ַעל 

דֹוִלים  ְרצֹונֹו ְוַלֲעׂשֹות אֹותֹות ּומֹוְפִתים ּגְ ָהעֹוָלם ּכִ

ְמעּו  ִנׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ְמֹאד  ְמֹאד  ְונֹוָרִאים 

ֵמַאַחר  י  ּכִ ִפיו,  ּבְ ָהָיה  ּכֹחֹו  ְוָכל  ְוכּו'.  ִנְראּו  ְולֹא 

ַתְכִלית  ּבְ ַהּתֹוָרה ְלטֹוב  ל אֹוִתּיֹות  ּכָ ר  ְלַצּיֵ ָכה  ּזָ ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות  ּכַֹח  לֹו  ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ ן  ַעל־ּכֵ ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ

דֹוׁש  ַהּקָ יו  ּפִ ּבּור  ּדִ ַעל־ְיֵדי  נֹוָרִאים  מֹוְפִתים 

ֶהם  ּבָ ר  ּוְלַדּבֵ ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ְלָצֵרף  ָיכֹל  ָהָיה  ׁשֶ

ה  ֶזה ָהָיה עֹוׂשֶ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִפיו,  ּבְ ים  ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ּדִ



רכה

ת ֶרק חְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ְרצֹונֹו  ּכִ ִמְתַנֵהג  ָהעֹוָלם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ נֹוָרִאים  מֹוְפִתים 

ִמְתַנֵהג  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ י  ּכִ ְוכּו'.  ה  ׁשָ ַיּבָ ם  ִמּיָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ּזֹוִכין ְלָצְרָפם  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ַעל־ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּכְ

סֹוף ַהּתֹוָרה  ְמקֹומֹו ּבְ ם ּבִ "ל, ְוַכְמבָֹאר ׁשָ ְוכּו' ְוַכּנַ

ׁש ְוכּו', ֵאין טֹוב  ִחיַנת ּוְבטּובֹו ְמַחּדֵ הּו ּבְ ּזֶ "ל ׁשֶ ַהּנַ

ָלק ְלָהִביא ֲעֵליֶהם  ן ִנְתַיֵעץ ּבָ א ּתֹוָרה. ְוַעל־ּכֵ ֶאּלָ

ה  ִלּפָ ּקְ ְלָעם ָהָיה ּבַ י ּבִ ִפיו, ּכִ ן ּכֹחֹו ּבְ ם ּכֵ ּגַ ְלָעם ׁשֶ ּבִ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל, ְוהּוא ַעל־ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ֶנֶגד מׁשֶ ּכְ

ּגֶֹדל ֻטְמָאתֹו ְוִכּסּוָפיו ָהָרִעים ְמֹאד ָהָיה ָיכֹל  ְיֵדי 

ת  י ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ "ל, ּכִ ְלָצֵרף ָהאֹוִתּיֹות ְלֵהֶפְך ְוַכּנַ

ֱאֶמת  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ן  ְוַעל־ּכֵ ֱאלִֹקים,  ה  ָעׂשָ ֶזה 

ָנא  ְזָכר  י,  "ַעִמּ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ָאז 

ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֲאָבל  ה(.  ו,  )ִמיָכה  ְוכּו'"  ָלק  ָבּ ַעץ  ָיּ ַמה 

ּסּוִפין  ְלַהּכִ ּכַֹח  ְוָנַתן  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ָחַמל  ַרֲחָמיו  ּבְ

ּסּוִפין  ֶנֶגד ּכִ רּו ּכְ ּבְ ְתּגַ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ה ְוִיׂשְ ל מׁשֶ טֹוִבים ׁשֶ

ם  ִעּקֵ ׁשֶ ַעד  ע,  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ָהָרִעים  ַוֲהָבִלים 

ְלטֹוָבה  ָהאֹוִתּיֹות  ְלָצֵרף  ֻהְכַרח  ׁשֶ ַעד  יו  ּפִ ֶאת 

ּדֹור  ָכל  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ָבר  ַהּדָ ְוֶזה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאת  ְלָבֵרְך 

י  ים ַז"ל, ּכִ דֹוׁשִ ָבָריו ּוְרָמָזיו ַהּקְ י ִמּדְ ר ֵהַבְנּתִ ֲאׁשֶ ּכַ

ּסּוִפין טֹוִבים  ִעְנַין ַהֲהָבִלים ַהּיֹוְצִאים ַעל־ְיֵדי ַהּכִ ּבְ

ה  ִרים ַהְרּבֵ ָבִרים ִנְסּתָ לֹום, ֵיׁש ּדְ אֹו ָרִעים ַחס ְוׁשָ

סּוק  "ל ַעל ּפָ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ה ּבְ בָֹאר ְקָצת ִמּזֶ ּמְ ּוְכמֹו ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ה ַעל ָהָאֶרץ"  ַנֲעׂשָ ר  "ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ

ה. ְוה'  ם, ְוַכּמּוָבא ְלֵעיל ִמּזֶ ן ׁשָ ָפׁשֹות ַעּיֵ ְלּגּוֵלי ַהּנְ ּגִ

ה ִנְפָלאֹות  ָכל ּדֹור ְועֹוׂשֶ ַרְך חֹוֵמל ַעל ַעּמֹו ּבְ ִיְתּבָ

ָכל ֵעת  יר ּבְ ְגּבִ ּמַ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ׁשֶ דֹולֹות ְלַבּדֹו ּכִ ּגְ

ֶחֶסד  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּסּוִפין  ְוַהּכִ ַהֲהָבִלים 

ּלֹא ַיֲחִריבּו  ּסּוִפין ְוַהֲהָבִלים ָרִעים ׁשֶ "ל ַעל ַהּכִ ּנַ ּכַ

ַרְך  ִיְתּבָ ה ה'  ִצּוָ ן  ְוַעל־ּכֵ לֹום,  ְוׁשָ ֶאת ָהעֹוָלם ַחס 

ְזָכר ָנא  י  תּוב "ַעּמִ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָעם,  ּבִ ה  ַמֲעׂשֵ ִלְזּכֹר 

ְוכּו'",  ְלָעם  ּבִ ֹאתֹו  ָעָנה  ּוֶמה  ְוכּו'  ָלק  ָבּ ַעץ  ּיָ ַמה 

מֹו  נּו ּכְ ה ִעּמָ ַרְך עֹוׂשֶ ה ה' ִיְתּבָ ם ַעּתָ ּגַ ֵדי ֵליַדע ׁשֶ ּכְ

ְטָרא ָאֳחָרא.  ַעם ֲעַצת ַהּסִ ָכל ּפַ ָהָיה ָאז, ְלָהֵפר ּבְ ׁשֶ

ָכל ּדֹור  ַאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ׁשֹוֵלַח ָלנּו ּבְ י ּבְ ּכִ

ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּכַֹח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ַצּדִ

ּסּוִפין  ִמּכִ ין  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהֲהָבִלים  יר  ְלַהְגּבִ

ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ּדְ ַהֲהָבִלים  ַעל  טֹוִבים 

ָזָכה  ַהּזֹאת  ְלָחָמה  ַהּמִ ר  ְוִעּקַ ְלֵהֶפְך.  ּסּוִפין  ִמּכִ

ֶנֶגד  ה ִלְלֹחם ִמְלָחָמה זֹאת ּכְ ל מׁשֶ כֹחֹו ׁשֶ יְנָחס ּבְ ּפִ

יר  תֹו ְלַהְגּבִ ָ ְקֻדּשׁ ָכה ּבִ ּזָ ע, ַעד ׁשֶ ְלָעם ָהָרׁשָ ֲעַצת ּבִ

ה ּוְלָצֵרף אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב,  ָ ְקֻדּשׁ ַהֲהָבִלים ּדִ

ֵרף  ּצֵ יְנָחס ָאז ָהְיָתה ַעל־ְיֵדי ׁשֶ רּות ּפִ ּבְ ר ִהְתּגַ י ִעּקַ ּכִ

יְנָחס  דֹוׁש )ּפִ ּזַֹהר ַהּקָ ִאיָתא ּבַ מֹו ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות ְלטֹוב ּכְ

ז(,  כה,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ָידֹו"  ּבְ רַֹמח  ח  ּקַ "ַוּיִ סּוק  ּפָ ַעל  רלז.(, 

ְוָהְיָתה  ְמׁשֹוֶטֶטת  ָהְיָתה  ׁשֶ ְוכּו'  "ם  ַהּמֵ ָרָאה  ׁשֶ

ְמַעט  ּכִ לֹום, ַעד ׁשֶ רֹוָצה ְלִהְצָטֵרף ֶאל ו'ת' ַחס ְוׁשָ

"ם  ַהּמֵ ָלַקח  כֹחֹו  ּבְ ְוהּוא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָלָיה  ּכְ ָהָיה 

ְוַעל־ ר"ח,  עֹוֶלה  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ְלאֹוִתּיֹות  אֹוָתּה  ְוֵצֵרף 

ְוַגם  ם.  ֶנְגּדָ ּכְ ר  ּבֵ ּוָבֶזה ִהְתּגַ ה 'רַֹמ'ח',  ַנֲעׂשָ ְיֵדי ֶזה 

ל"  יְנָחס ַוְיַפּלֵ ֲעֹמד ּפִ תּוב "ַוּיַ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ְתִפּלָ ָעַסק ּבִ

י ָהְיָתה ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה ְמֹאד ַעד  ים קו, ל(, ּכִ ִהּלִ )ּתְ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ֲעׂשּו לֹו ּכְ ּנַ ים ׁשֶ ה ִנּסִ ָהָיה ָצִריְך ְלַכּמָ ׁשֶ

ִמְלַחְמּתֹו  ְוָכל  ים(.  ּוַבִמְדָרׁשִ פב:  )ַסְנֶהְדִרין  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ִלּקּוֵטי  "ל:  ְוַכּנַ ָהְיָתה ַעל־ְיֵדי ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ְלטֹוב 

ת הֹוָדָאה ה, אֹות יא. ְרּכַ ים ב. ּבִ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶהֶבל  ֵיׁש 

ַהּיֹוֵצא  ה  ּפֶ ֶהֶבל  ַהְינּו  'ֶהֶבל',  ְוגֹו'.  יִקים  ַצּדִ

ל ֶאָחד  ּגֹוֵנַח[, ּכָ ִניָחה ׁשֶ ָקָגַנח ]ִמּגְ נּוֵחי ּדְ רֹון, ִמּגְ ֵמַהּגָ

ֵיׁש  לּו.  ׁשְ ִיּכָ ִעים  ּופֹוׁשְ ֵיְלכּו  יִקים  ַצּדִ ֶעְרּכֹו,  ְלִפי 

ַח ְוָנּה ַעל ֶהָעָבר. ְוֵיׁש ַחס  ל ָיָמיו, ּוִמְתַאּנֵ ע ּכָ ָרׁשָ

ָהִראׁשֹונֹות,  ַעל  ְותֹוֵהא  רֹו,  ֵמִעּקָ יק  ַצּדִ לֹום,  ְוׁשָ

ֵני ֲחָבִלים, ֶחֶבל  ה ֵיׁש ׁשְ ן. ְוִהּנֵ ם־ּכֵ ַח ּגַ ְוָנּה ּוִמְתַאּנֵ

ית, ִמי  ִחיָרה ָחְפׁשִ ֻטְמָאה. ְוַהּבְ ה, ּוְכֶנְגּדֹו ּדְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶחֶבל  ּבְ ַעְצמֹו  ר  ֵ ְמַקּשׁ ַעְצמֹו  ׁש  ַקּדֵ ּמְ ׁשֶ

ר  ֵ ְמַקּשׁ ַעְצמֹו  א  ַטּמֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּוְלֵהֶפְך, 

ה, ַהּנֹּהַ ְוָהֲאָנָחה הּוא  ֻטְמָאה. ְוִהּנֵ ֶחֶבל ּדְ ַעְצמֹו ּבְ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ גּוף,  ּבְ ָוֶנֶפׁש.  גּוף  ּבְ ִמיָתה  ִחיַנת  ּבְ

ּגּופֹו  ׁשֹוֶבֶרת  'ֲאָנָחה  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

י ָידּוַע ַמה  ן, ּכִ ם־ּכֵ ָרכֹות נח(, ּוְבֶנֶפׁש ּגַ ל ָאָדם' )ּבְ ׁשֶ

ים קד, כט(,  ִהּלִ תּוב: "ּתֹוֵסף רּוָחם ִיְגָועּון" ְוכּו' )ּתְ ּכָ ֶ ּשׁ



רכו
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מֹו־ יָתה ִנּתַוֵסף רּוָחם, ַוֲאַזי ִיְגָועּון. ּכְ י קֶֹדם ַהּמִ ּכִ

ּה, ֵאיְך ִהיא  ן ּבָ ק ּוְתַעּיֵ ַדְקּדֵ ֵכן ַהּנֹּהַ ְוָהֲאָנָחה, ִאם ּתְ

ְבִחיַנת "ּתֹוֵסף רּוָחם",  רֹון, ִהיא ּבִ ֶכת ֶאל ַהּגָ ִנְמׁשֶ

ֶרַגע  ְוִכְמַעט  רּוחֹו,  ִנּתַוֵסף  ה  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ְלִפי  י  ּכִ

ַח ְוָנּה ַעל ֲעֵברֹות  ְתַאּנֵ ּמִ ה ִמי ׁשֶ ְגַוע ְוֵתָאֵסף. ְוִהּנֵ ּתִ

זֹו  ֲאָנָחה  ּבַ ֲאַזי  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָלׁשּוב  ְורֹוֶצה  ָידֹו,  ּבְ ׁשֶ

ְבִחיַנת:  ָידֹו, ּבִ ָהָיה ּבְ הּוא ִנְגָוע ְוֶנֱאָסף ִמן ָהָרע ׁשֶ

ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ק  ְוִנְדּבָ ְוכּו',  ִיְגָועּון"  רּוָחם  "ּתֹוֶסף 

ַעל  ַח  ּוִמְתַאּנֵ ּה  ּנָ ׁשֶ ִמי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן 

ֲאַזי  ֻטְמָאה,  ּבַ ַעְצמֹו  ק  ְלַדּבֵ ְורֹוֶצה  ָידֹו,  ּבְ ׁשֶ ַהּטֹוב 

ְמָאה.  ק ֶאל ַהּטֻ ְוִנְדּבָ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוֶנֱאָסף רּוחֹו  ִנְגָוע 

ה ֵמַהּנֹּהַ ְוָהֲאָנָחה  ְוֶזהּו "ֵיׁש ֶהֶבל" - ַהְינּו ַהֶהֶבל ּפֶ

ּתֹוִהין  ׁשֶ  - יִקים"  ַצּדִ "ֵיׁש  ַח.  ּוִמְתַאּנֵ ָנּה  הּוא  ׁשֶ

ֵמָהֲאָנָחה,  יֶהם  ִמּפִ ֶהֶבל  ְויֹוֵצא  ָהִראׁשֹונֹות,  ַעל 

ִקין  ִנְדּבָ י  ּכִ ִעים" -  ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ּכְ יַע ֲאֵליֶהם  "ּוַמּגִ

 - ִעים"  ְרׁשָ "ְוֵיׁש  ְמָאה.  ְוַהּטֻ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ֶאל 

יֶהם,  ִמּפִ ּיֹוֵצא  ׁשֶ ּוֵמַהֶהֶבל  ִחים,  ּוְמַאּנְ ּנֹוִהים  ׁשֶ

ִנְפָסִקין  י  ּכִ  - יִקים"  ּדִ ַהּצַ ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ֲאֵליֶהם  יַע  "ַמּגִ

י  ּכִ ָלל  ְוַהּכְ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ִקין  ְוִנְדּבָ ְמָאה,  ֵמַהּטֻ

ת ֶזה, ְוָצִריְך ִלְהיֹות לֹו ִחּיּות ֵמֶחֶבל  ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ

הּוא ִנְפָסק ֵמֶחֶבל ֶזה,  ֵניֶהם, ְוֵתֶכף ׁשֶ ׁשְ ּבִ ֵמֶאָחד ׁשֶ

יל  ְלַהְרּגִ טֹוב  ן  ַעל־ּכֵ ֶנְגּדֹו,  ּכְ ׁשֶ ֶחֶבל  ּבַ ק  ִנְדּבָ הּוא 

טֹוִבים,  ֵאיָנם  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ַעל  ַח  ְלִהְתַאּנֵ ַעְצמֹו  ֶאת 

ם  ֵ ֹתֶקף ַאְנָחתֹו ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ּבְ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ְוִלְכסֹף 

ֵמֶחֶבל  ִנְפָסק  זֹאת  ֲאָנָחה  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ

ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶחֶבל  ּבְ ר  ֵ ְוִנְתַקּשׁ ֻטְמָאה,  ּדְ

א. ִסיָמן קט. מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

רֹוֶצה  ה ַעל ָהָאֶרץ ְוגֹו'. ִמי ׁשֶ ר ַנֲעׂשָ ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ

ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב 

ֱאָנח  ּנֶ ׁשֶ ֲאָנָחה  ּבַ ׁשֶ ְוֵתַדע,  ה.  ֲחָדׁשָ ה  ִרּיָ ּבְ ַעְצמֹו 

ֵאינֹו  ָהָאָדם  י  ּכִ ה.  ֲחָדׁשָ ה  ִרּיָ ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ה  עֹוׂשֶ

ַהְינּו  ים,  ַמְנׁשִ הּוא  ֵעת  ָכל  ּבְ י  ּכִ יָמה.  ׁשִ ֵמַהּנְ ָנח 

ִחּיּותֹו.  ר  ִעּקַ ְוֶזה  ֶהֶבל,  ּוַמְכִניס  ֶהֶבל  ּמֹוִציא  ׁשֶ

טֹוב  ֶהֶבל  ֵיׁש  ְלַמְעָלה,  ׁשֶֹרׁש  לֹו  ֵיׁש  ה  ַהּזֶ ְוֶהֶבל 

יק  ּדִ ְוַהּצַ ע.  ָהָרׁשָ ל  ׁשֶ ָרע  ֶהֶבל  ְוֵיׁש  יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ

ע  ְוָהָרׁשָ ה,  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ֶהֶבל  ֵעת  ָכל  ּבְ יְך  ַמְמׁשִ

רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא,  ְמָאה.  ֵמַהּטֻ ֶהֶבל  יְך  ַמְמׁשִ

ֶהֶבל  ְפִסיק  ּיַ ׁשֶ ִלְראֹות  ָצִריְך  ׁשּוָבה,  ּתְ ַלֲעׂשֹות 

ַוֲאָנָחה  ֵיָאַנח,  ְך:  ּכָ ה  ַיֲעׂשֶ ֵכן  ּבְ ּבֹו.  בֹוא  ִמּלָ ָהָרע 

יְך  ּוַמְמׁשִ ּוִביִציָאתֹו  ִביָאתֹו  ּבְ ֶהֶבל  ֲאִריְך  ּמַ ׁשֶ הּוא 

מֹו "ּתֵֹסף רּוָחם  הֹוָסָפה, ַוֲהֵוי ַההֹוָסָפה ּכְ ַהֶהֶבל ּבְ

מֹו  ּכְ ִמיָתה.  מֹו  ּכְ ַהְינּו  ים קד, כט(,  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ִיְגָועּון" 

ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָהרּוַח,  ָאָדם  ּבָ ף  ִנְתַוּסֵ ִמיָתה  קֶֹדם  ׁשֶ

ּבֹו  ף  ִנְתַוּסֵ ֱאָנח  ּנֶ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָהרּוַח,  ּנּו  ִמּמֶ ְוהֹוֵלְך  ֵמת 

יר  ּתִ ּמַ ׁשֶ ַהְינּו  ַהֶהֶבל,  ִמן  ִנְפָסק  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַהֶהֶבל 

ֶאת  ר  ֵ ּוְמַקּשׁ ְמָאה  ַהּטֻ ַהֶהֶבל  ו  ִמּקַ ַעְצמֹו  ֶאת 

ְוִחּיּות  ֶהֶבל  ל  ּוְמַקּבֵ הֹור,  ַהּטָ ַהֶהֶבל  ְלַקו  ַעְצמֹו 

ֱאָנח  ּנֶ ׁשֶ ֲאָנָחה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִנְמָצא,  הֹור.  ַהּטָ ֵמֶהֶבל 

ְמָאה  ַהּטֻ ֶֹרׁש  ִמּשׁ ַעְצמֹו  ֶאת  יר  ַמּתִ ֲעוֹונֹוָתיו,  ַעל 

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלׁשֶֹרׁש  ַעְצמֹו  ֶאת  ר  ֵ ּוְמַקּשׁ

ִנְמָצא  ה.  ָ ֻדּשׁ ְלַהּקְ ְמָאה  ֵמַהּטֻ ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ׁשּוָבה,  ּתְ

ָחָדׁש.  ה  ַנֲעׂשָ ַהּגּוף  ְוַגם  ָחָדׁש,  ִחּיּות  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ

ּגּופֹו  ל  ּכָ ׁשֹוֶבֶרת  'ֲאָנָחה  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  י  ּכִ

ָחָדׁש.  ּגּוף  ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ִנְמָצא  נח(.  ָרכֹות  )ּבְ ָאָדם'  ל  ׁשֶ

ָהָאֶרץ"  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶהֶבל  "ֵיׁש  רּוׁש:  ּפֵ ְוֶזה 

דֹולֹות,  ּגְ עֹוִשים ֲעֵברֹות  יִקים ׁשֶ ֵיׁש ַצּדִ ְוכּו'. ַהְינּו 

יֶהם  ַמֲעׂשֵ ַעל  ּתֹוִהים  ׁשֶ ַהְינּו  ַהֶהֶבל,  ֵמֲחַמת  ְוֶזה 

יֶהם ַהּטֹוִבים, ְוַעל־ ְוֶנֶאְנחּו ַעל ַמֲעׂשֵ ָהִראׁשֹוִנים 

הֹור  ַהּטָ ֶהֶבל  ֶֹרׁש  ִמּשׁ ִנְפְסקּו  ַאְנחֹוֵתיֶהם  ְיֵדי 

ֶהְחִטיָאם.  ה  ַהּזֶ ְוֶהֶבל  ֵמא,  ַהּטָ ַלֶהֶבל  רּו  ְ ְוִנְתַקּשׁ

ִמְצוֹות  ים  ִעים עֹוׂשִ ְרׁשָ ֶ ּשׁ ְלֶהֶפְך, ַמה  ין  ַהּדִ ְוהּוא 

ם  ם ֶזה ָהֶבל, ַהְינּו ּגַ יִקים ּגַ ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ דֹולֹות ּכְ ּגְ

ֶאְנחּו ַעל  ּנֶ ֶזה ֵמֲחַמת ַהֶהֶבל, ַהְינּו ֵמֲחַמת ֲאָנָחה ׁשֶ

ַעְצָמן  רּו  ָקׁשְ ֲאָנָחה  ְוַעל־ְיֵדי  ָהָרִעים,  יֶהם  ַמֲעׂשֵ

ְלׁשֹון  אן  ּכָ ְלֵעיל. ַעד  ַתְבנּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּטֹוב  ַלֶהֶבל 

י  ַחּיֵ ַיְלדּותו:  ֵעת  ּבְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ אֹות  ּבְ אֹות  נּו  ַרּבֵ

מֹוֲהַר"ן. לז.
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ָאָדם֙  ין־֤טֹוב ָלֽ ר ֵאֽ ה ֲאֶׁש֨ י ֲאִני֙ ֶאת־ַהִּׂשְמָח֔ }טו{ ְוִׁשַּבְ֤חִּתֽ

ֱא֥כֹול ְוִלְׁשּ֖תֹות ְוִלְׂש֑מֹוַח ְו֞הּוא  י ִאם־ֶלֽ ֶמׁש ִּכ֛ ַּתַ֣חת ַהֶּׁש֔
ַחת  ים ַּת֥ ֱאֹלִה֖ י ַחָּי֛יו ֲאֶׁשר־ָנַֽתן־֥לֹו ָהֽ ֲעָמ֗לֹו ְיֵמ֥ ִיְלֶוּ֣נּו ַבֽ

ֶמׁש: ַהָּׁשֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֱאָלֵהין  ֲארּום  א,  ְמׁשָ ׁשִ חֹות  ּתְ ָהֵדין  ָעְלָמא  ּבְ ֶלֱאָנׁש  ַטב  ֵלית  ֲארּום  ֶחְדַות אֹוָרְיָתא,  ָית  ֲאָנא  ִחית  ּבַ ְוׁשַ

ָחטֹוִפין  ּבְ ְיֵדיּה  יט  יֹוׁשֵ ְוָלא  א,  ַמּיָ ׁשְ ִמן  ֵליּה  ְדִאְתְיִהיב  ּוְבחּוָלֵקיּה  טּוְרֵחיּה  ּבְ י  ּוְלִמְחּדֵ י  ּתֵ ּוְלִמׁשְ ְלֵמיַכל 

ל יֹוֵמי  ְלמּוָתא ּכָ ׁשַ ְטַרח ּבְ ִלים ַעל טּוְרֵחיּה ִדּ יל ֲאַגר ׁשְ ָלם ְלָעְלָמא ַההּוא, ִויַקּבֵ ְוָאִניָסא, ְוהּוא ְיַלֵויֵניה ִלׁשְ

א: ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ יַהב ֵליּה ְיָי ּבְ ַחּיֹוִהי ּדִ

"י - - ַרׁשִ

ְך  ֶנׁשֶ ּבְ טּוף ַאַחר ַהְרּבֹות הֹון  ֵחי ֵלב, ְולֹא ְיֵהא ׁשָ ּמְ ִרים ְמׂשַ ִפקּוִדים ְיׁשָ ֶחְלקֹו, ְועֹוֵסק ּבְ ֵמַח ּבְ ֵהא ׂשָ ּיְ ְמָחה. ׁשֶ ֶאת ַהּשִׂ

ֵמַח  ׂשָ ֵאינֹו  ְוׁשֶ ית.  ְוִרּבִ ְואֹוָנָאה  ֶזל  ּגֵ ִליֵדי ֲעֵברֹות  א  ּבָ מֹון,  ַהּמָ טּוף ַאַחר  ְוׁשַ ֶחְלקֹו  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְוֶגֶזל.  ית  ּוַמְרּבִ

לֹו  ָחַנן  ׁשֶ ה  ִמּמַ ּתֹות.  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹול  ִאיׁש:  ת  ֵאׁשֶ ַאֲחֵרי  ְלַהְרֵהר  ים  ׁשִ ַהּנָ ַאֲחֵרי  טּוף  ׁשָ ּתֹו,  ִאׁשְ ַאֲהַבת  ְלִעְנָין  ֶחְלקֹו  ּבְ

ִעְנָין  ְלמּוד ּתֹוָרה, ּכְ א ּתַ קֶֹהֶלת, ֵאיָנה ֶאּלָ ּבְ ה ׁשֶ ִתּיָ ל ֲאִכיָלה ּוׁשְ ָדה, ּכָ ֶחְלקֹו. ּוִמְדָרׁש ַאּגָ מֹוַח. ּבְ רּוְך־הּוא: ְוִלׂשְ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

ם נח,  ֱאַמר "ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך" )ׁשָ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ר ִעּמֹו. ּכָ ְעָיהּו נה, א(: ְוהּוא ִיְלֶוּנּו. ִיְתַחּבֵ ְברּו ֶוֱאכֹלּו ְוגֹו'" )ְיׁשַ ֱאַמר "ְלכּו ׁשִ ּנֶ ׁשֶ

ְקָרא מּוַסב ַעל רֹאׁשֹו ּוִמְקָרא ְמסָֹרס הּוא, ֵאין טֹוב ָלָאָדם  ְך. ְוסֹוף ַהּמִ ה ּכָ ר ָנַתן לֹו ָהֱאלִֹהים. ַיֲעׂשֶ ו ֲאׁשֶ ח(: ְיֵמי ַחּיָ

ֲעָמלֹו: מֹוַח ְוהּוא ִיְלֶוּנּו ּבַ ּתֹות ְוִלׂשְ י ִאם ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ ר ָנַתן לֹו ָהֱאלִֹהים ּכִ יו ֲאׁשֶ ְיֵמי ַחּיָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ּתֹות  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹול  ִאם  י  ּכִ ְוכּו'  ָאָדם  ְלָ טֹוב  ֵאין 

ַנְפׁשֹו  ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ְלַהֲחיֹות  ְצִריִכין  י  ּכִ ֹמַח.  ְוִלׂשְ

ְוהֶֹוה  ָעָבר  ּבֶ נּו  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְוטּובֹו  ה'  ַחְסֵדי  ּבְ

ֵהִטיב  'הּוא  ְבִחיַנת  ּבִ א,  ְלַהּבָ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ְוׁשֶ

ַהִחּיּות  ל  ּכָ ְוֶזה  ְוכּו''.  ָלנּו  ֵייִטיב  ֵמִטיב הּוא  הּוא 

ר  ָהִעּקָ י ָהָאָדם, ׁשֶ ֵהם ְיֵמי ַחּיֵ ַמן ׁשֶ ל ַהּזְ ּיּום ׁשֶ ְוַהּקִ

ל  ּכָ "ל, ַהְינּו ׁשֶ ּנַ ַמן ּכַ ָרם ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ְ ְלַקּשׁ

ַעְצמֹו ְנֻקּדֹות  ׁש ִלְמצֹא ּבְ ׂש ּוְלַבּקֵ ֶאָחד ָצִריְך ְלַחּפֵ

ָכל יֹום ֵמעֹודֹו.  ָכה ַלֲעׂשֹות ּבְ ּזָ ְצוֹות ׁשֶ טֹובֹות ֵמַהּמִ

ַעל־ ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָזִכינּו  ָבר  ּכְ י  ּכִ

ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ְוכּו'.  ר ֵהם ַחּיֵ נּו, ֲאׁשֶ ה ַרּבֵ ְיֵדי ֹמשֶׁ

סּוק  ּפָ ַעל  ְפָרט  ּבִ ְדָבֵרינּו  ּבִ ה  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ ְוַכְמבָֹאר 

ם  ים כד, לג(, ְוֵכן ּגַ ִהּלִ עֹוִדי ְוכּו'" )ּתְ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ "ֲאַזּמְ

ִנים, הּוא חֹוֵטף ֵאיֶזה  ל ּפָ הּוא ַעל ּכָ ה ֵאיְך ׁשֶ ַעּתָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעי  ּפֹוׁשְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ִמְצוֹות 

ֶזה  ּבָ ֹמַח  ִלׂשְ הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ִרּמֹון.  ּכָ ִמְצוֹות  ְמֵלִאים 

ֵאין ׁשּום ִחּיּות  יל ּוְלָהִבין ָהֱאֶמת ׁשֶ ּכִ ְוֵליַדע ּוְלַהׂשְ

ים  ָאנּו ְמַצּפִ ֶ ר ַמה ּשׁ "ל. ְוָהִעּקָ ה ְוַכּנַ עֹוָלם חּוץ ִמּזֶ ּבָ

יֵקי ֱאֶמת  ּדִ כַֹח ַהּצַ ים ְלַאֲחִרית טֹוב ּבְ ִליׁשּוָעה ּוְמַקּוִ

ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ִביִאים  ַהּנְ ל  ּכָ קּונּו  ִחּזְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָלֶהם  ֵיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ י  ּכִ ְוַאֲחרֹוִנים,  ִראׁשֹוִנים 

הּוא,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַוֲאִפּלּו ִאם הּוא  א,  ַהּבָ ֵחֶלק ָלעֹוָלם 

י ִאם  עֹוָלם ּכִ ֵאין ׁשּום ִחּיּות ּבָ ֲאִמין ׁשֶ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

ְכִלית  ְלַהּתַ ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ְוחֹוֵתר  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה 

ַוֲחֵבִרים  יִקים  ְלַצּדִ ַעְצמֹו  ּוְמָקֵרב  ְצִחי,  ַהּנִ

ת  ְנֻקּדַ ָכל ֵעת ּבִ ַח ַנְפׁשֹו ּבְ ּמֵ ק ְלׂשַ ים, ּוִמְתַחּזֵ ּיִ ֲאִמּתִ

ן  ְוַעל־ּכֵ טֹוב.  ְלַאֲחִרית  ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ְצוֹות,  ַהּמִ

ה  ָ ִחיַנת ְקֻדּשׁ ִחינֹות, ּבְ ָכל ַהּבְ ת ּבְ ׁשֶ ּלֶ ה ְמׁשֻ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ



רכח

ת ֶרק חְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִחיַנת אֹוְרָין  ת 'ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְוכּו'', ּבְ ׁשֶ ּלֶ ְמׁשֻ

ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְוכּו',  ִליָתָאה  ּתְ ְזַמן  ּבִ ִליָתָאה  ּתְ

"ל,  ִחינֹות ַהּנַ לֹשׁ ּבְ הּוא ַעל־ְיֵדי ׁשָ ְמָחה ׁשֶ ִהיא ׂשִ

ל  ּכָ ׁשֶ ְוָעִתיד,  ְוהֶֹוה  ָעַבר  ֵהם  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ַלל  ּכְ ֵהם  ׁשֶ

ַעל־ ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ְמַחת  ׂשִ ִהיא  ָתם  ָ ּוְקֻדּשׁ ִחּיּוָתם 

ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  ַמן  ַהּזְ ִרין  ְ ְמַקּשׁ ֶזה  ְיֵדי 

ִהְזִהיר  ׁשֶ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָלעֹוָלם  ָהָאָדם  א  ּבָ ֶזה 

ִסְפרֹו קֶֹהֶלת ְמֹאד  לֹום ּבְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ׁשְ

"ֵאין טֹוב  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ִ ַהּשׁ ַעל 

ֹמַח",  ְוִלׂשְ ּתֹות  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹל  ִאם  י  ּכִ ְוכּו'  ָלָאָדם 

ל  ׁשֶ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ַעל  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּפֵ ׁשֶ

ְוָיִמים טֹוִבים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ מֹוַח  ְוִלׂשְ ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה 

ה ְמֹאד  לֹֹמה ַמְרּבֶ י ׁשְ ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ר  י ֶזה ָהִעּקָ ּכִ ְוכּו', 

ְוחֹוֵזר  ָהעֹוָלם,  ֵמֶהֶבל  קֶֹהֶלת  ֵסֶפר  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ְמֹאד 

ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶהֶבל  ּגֶֹדל  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

ר  ִעּקַ ן ָאַמר ׁשֶ ַיְטֶעה ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְוכּו', ַעל־ּכֵ

ים ב.  ל ִמְצָוה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ְמָחה ׁשֶ ּקּון, ׂשִ ַהּתִ

ת הֹוָדָאה ו, אֹות סה-סו. ְרּכַ ּבִ

רֹות ַרֲחָמָנא  ל ַהּצָ י ּכָ ֹמַח. ּכִ ּתֹות ְוִלׂשְ ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ

ָכל  "ּבְ י  ּכִ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ִלְצָלן 

לּות  ּגָ ר  ְוִעּקַ דּוַע.  ּיָ ט(ּכַ סג,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ָצר"  לֹו  ָצָרָתם 

ֵלב  ַעל  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָהַעְצבּות  ֶ ּשׁ ַמה  ִהיא  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ

ו(,  ו,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ִלּבֹו"  ֶאל  ב  ְתַעּצֵ "ַוּיִ ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ

א. ִסיָמן  ַקּמָ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ְמבָֹאר ׁשָ ּכַ

ל  ּגָ ׁשְ ַהּמִ ֲאַות  ּתַ ְפָרט  ּבִ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ כד(. 

ל  ּכָ ם  ָ ּוִמּשׁ ַעְצבּות,  ִמן  ַרק  ִאין  ּבָ ׁשֶ ָממֹון  ְוַתֲאַות 

ַרְך עֹוֵזר  ה' ִיְתּבָ ׁשֶ ן ּכְ רֹות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ַעל־ּכֵ ַהּצָ

ּתֹוָדה.  ן  ָקְרּבַ ְלָהִביא  ְצִריִכין  ָרה  ַהּצָ ִמן  ּיֹוְצִאין  ׁשֶ

ה  ּפֶ ּבַ ְלהֹודֹות  ְצִריִכין  ן,  ָקְרּבָ ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ

ְמָחה  ִ ר ַהּשׁ י ִעּקַ ְמָחה, ּכִ ִחיַנת ׂשִ הּו ּבְ ּזֶ ָכל ִלּבֹו, ׁשֶ ּבְ

ְכִלית  ּתַ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  ַההֹוָדָאה  הּוא 

תֹוָדה  ּבְ ַרק  ַיַעְסקּו  ָאז  ׁשֶ ֶלָעִתיד'  ל  ׁשֶ ְמָחה  ִ ַהּשׁ

ִחיַנת:  ּבְ ֲעצּוָמה,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ְוהֹוָדָאה 

ים  ִהּלִ )ּתְ לֹו"  רּו  ַזּמְ ָעׂשֹור  ֵנֶבל  ּבְ ִכּנֹור  ּבְ ַלה'  "הֹודּו 

תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְנִגיָנה.  ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ִחיַנת  ּבְ ב(,  לג, 

ל ָהָאֶרץ, ִעְבדּו  'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה': "ָהִריעּו ַלה' ּכָ ּבְ

ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ א-ב(.  ק,  ם  )ׁשָ ְוכּו'"  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה'  ֶאת 

ְלהֹודֹות  ִבין  ַחּיָ ׁשֶ ְוהֹוָדָאה  ַהּתֹוָדה  ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ

אּו  ּבָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ְלקּול  ַהּקִ ן  ְלַתּקֵ ָרה,  ֵמַהּצָ ּיֹוְצִאין  ׁשֶ ּכְ

ה  ה ִנְזּכֶ ַעּתָ ּמֵ ֵדי ׁשֶ "ל, ּכְ ּנַ הּוא ָהַעְצבּות ּכַ רֹות ׁשֶ ַהּצָ

ְמָחה, ַעד  ִ ַהּשׁ ּתֶֹקף  רֹות ַעל־ְיֵדי  ל ַהּצָ ֵצל ִמּכָ ְלִהּנָ

"ל,  ַהּנַ יג אֹור  ִ ְלַהּשׁ "ל,  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ ְלָכל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ן  ם. ְוַעל־ּכֵ בָֹאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ְכִלית, ּכְ ר ַהּתַ הּוא ִעּקַ ׁשֶ

)ִמְדָרׁש  ּתֹוָדה'  ן  ְרּבַ ִמּקָ חּוץ  ֵטִלין  ּבְ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ל  'ּכָ

ן  ָקְרּבַ ִביל ֶזה ְמִביִאין ּבְ ְקָרא פ"ט, ז. פכ"ז, י"ב(. ּוִבׁשְ ה ַוּיִ ַרּבָ

ָרה  ֲעׂשָ ֶאָחד  ְוָכל  ֶלֶחם,  ִמיֵני  ָעה  ַאְרּבָ ּתֹוָדה 

ר  ִעּקַ י  ּכִ יב(.  ז,  ְקָרא  ַוּיִ "י  ַרׁשִ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ף  ּדַ )ְמָנחֹות  ַחּלֹות 

בֹון  ִעּצָ "ּבְ ְבִחיַנת:  ּבִ ֶחם,  ַהּלֶ ּבְ ֶנֱאָחז  ָהַעְצבּות 

יז  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֶלֶחם"  ּתֹאַכל  ָך  ַאּפֶ ֵזַעת  ּבְ ה,  ּתֹאֲכֶלּנָ

ְמָחה,  ּקּון ָהֲאִכיָלה ַעל־ְיֵדי ׂשִ ר ּתִ יט(. ּוְלֵהֶפְך, ִעּקַ

ז(,  ט,  )קֶֹהֶלת  ַלְחֶמָך"  ְמָחה  ׂשִ ּבְ "ֱאכֹל  ְבִחיַנת:  ּבִ

ן  מֹוַח ְוכּו'". ְוַעל־ּכֵ ּתֹות ְוִלׂשְ ִחיַנת: "ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ ּבְ

ִחיַנת יּוד ִמיֵני  ֶנֶגד ּבְ ל ִמין ּכְ ָרה ַחּלֹות ִמּכָ ֵהם ֲעׂשָ

ָמחֹות: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות  ְ ל ַהּשׁ ֵהם ְמקֹור ּוְכַלל ּכָ ְנִגיָנה ׁשֶ

ת הֹוָדָאה ו, אֹות ב-ג. ְרּכַ ים ב. ּבִ - אֹוַרח ַחּיִ

ּתֹות  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹול  ִאם  י  ּכִ ְוכּו'  ָאָדם  ְלָ טֹוב  ֵאין 

ּלֹא  ֹמר ַהּמַֹח ְמֹאד ֵמָחֵמץ ׁשֶ ֹמַח. ְצִריִכין ִלׁשְ ְוִלׂשְ

בֹות ָרעֹות,  ַמֲחׁשָ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ְעּתֹו ַחס  ּדַ ַיֲחִמיץ ֶאת 

ְוָאז  מֹוָתא,  ּדְ ִסְטָרא  הּוא  ׁשֶ ָחֵמץ  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ֵהם  בֹות ָרעֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ַהְינּו ִמּמַ ָמִרין ֵמָחֵמץ, ּדְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ָמִרין  ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַהּמַֹח  ֶאת  ְמַטְמְטִמין 

יִטין  ּוַמְפׁשִ ְרָעִמים,  ִלְבִחיַנת  זֹוִכין  ָאז  ֵמֶהם 

ן  ְוַעל־ּכֵ ְמָחה.  ְלׂשִ ְוזֹוִכין  ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ַעְקִמיִמּיּות 

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ִהְתָקְרבּות  ת  ְתִחּלַ ּבִ

הּו ָחֵמץ,  ֶ ּשׁ ִמּמַ ֵהר ְמֹאד  ִלּזָ ְצִריִכין  ֶפַסח,  ּבְ ַהְינּו  ּדְ

ת ִמיֵני  ֵהם ֲחֵמׁשֶ ֶחם ׁשֶ ּלֶ ר ִאּסּור ָחֵמץ הּוא ּבַ ְוִעּקַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ֶחם סֹוֵעד ַהּלֵ י ַהּלֶ ָגן, ּכִ ּדָ

ב[,  ַהּלֵ ֶאת  סֹוֵעד  ]ֶלֶחם  א'  ִלּבָ ּדְ ָסֲעָדא  א  ּתָ 'ּפִ ַז"ל, 

ים קד,  ִהּלִ תּוב "ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד" )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ר ַהִחּיּות ִהיא  ֶחם ִיְחֶיה ָהָאָדם, ְוִעּקַ י ַעל ַהּלֶ טו(. ּכִ



רכט

ת ֶרק חְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

"ַהָחְכָמה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהּמַֹח,  ֶכל  ׂ ְוַהּשֵ ַהָחְכָמה 

ִחּיּות  ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ יב(,  ז'  )קֶֹהֶלת  ָעֶליָה"  ּבְ ה  ַחּיֶ ּתְ

ַעל־ ר  ְוִעּקָ ֲאִכיָלתֹו,  ַעל־ְיֵדי  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ָהָאָדם 

ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ ָהֲאִכיָלה,  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ֶחם  ַהּלֶ ְיֵדי 

ָהֲאִכיָלה  ַעל־ְיֵדי  ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַעת  ְוַהּדַ ַהּמִֹחין  הּוא 

ֵהם  יִרים ה, א(, ׁשֶ ִ יר־ַהּשׁ ְבִחיַנת "ִאְכלּו ֵרִעים" ְוכּו' )ׁשִ ּבִ

ּלֹא ִנְפָרִדים[  ֵני ֵרִעים ׁשֶ ין ]ׁשְ ְרׁשִ ָלא ִמְתּפָ ֵרין ֵרִעין ּדְ ּתְ

ֵהם  ׁשֶ ָהֲאִכיָלה,  ַעל־ְיֵדי  ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַהּמִֹחין  ֵהם  ׁשֶ

ְוֶזהּו  ָהֲאִכיָלה.  ַעל־ְיֵדי  ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ

ָהֲאִכיָלה,  ַעל־ְיֵדי  ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ב  ַהּלֵ ְסִעיַדת  ר  ִעּקַ

ֲאִכיָלה  ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ּדְ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַהּמִֹחין  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ

ַעְקִמיִמּיּות  ט  ְפׁשָ ּנִ ׁשֶ זֹוִכין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ ְוֶזהּו  ֵלב.  ַרת  ְלִיׁשְ ְוזֹוִכין  ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ

ֵמַעְקִמימּותֹו  ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ב  ַהּלֵ ל  ׁשֶ ֲענּוג  ְוַהּתַ

ְמָחה"  ׂשִ ֵלב  ֵרי  "ּוְלִיׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ְמָחה,  ְלׂשִ ְוזֹוֶכה 

ְבִחיַנת  ה ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ֲאִכיָלה ּדִ ים צז, י(. ְוֶזהּו ּבְ ִהּלִ )ּתְ

ֹמַח"  ּתֹות ְוִלׂשְ י ִאם ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ ָאָדם ּכִ "ֵאין טֹוב ְלָ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּזֹוִכין ַלֲאִכיָלה  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ְוִלְראֹות טֹוב ְוכּו'. 

ֲאִכיָלה  ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ָאז  ה,  ַמּצָ ֲאִכיַלת  ִחיַנת  ּבְ

י  ֹמַח, ּכִ ּתֹות ְוִלׂשְ ִחיַנת ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ְמָחה ּבְ זֹו ְלׂשִ ּכָ

ַעל־ְיֵדי־ ׁשֶ ְרָעִמים  ִלְבִחיַנת  זֹוִכין  ה  ַמּצָ ַעל־ְיֵדי 

זֹוִכין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ַעְקִמיִמּיּות  ט  ִנְפׁשָ ֶזה 

ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש ְצִריִכין  ן ִיׂשְ "ל, ְוַעל־ּכֵ ּנַ ְמָחה ּכַ ְלׂשִ

ה  ְבִחיַנת ַמּצָ ָנה ּבִ ָ ָכל ַהּשׁ ִמיד ּבְ ְהֶיה ֲאִכיָלָתם ּתָ ּיִ ׁשֶ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲאִכיָלה  ִהוא  ׁשֶ

ּוָמן  ן'.  ַהּמָ ְלאֹוְכֵלי  א  ֶאּלָ ּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ 'לֹא  ַז"ל: 

ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַמּצָ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ָרֵאל  ִיׂשְ הֹוִציאּו  ׁשֶ ה  ַמּצָ ַהְינּו  ּדְ ה,  ֻעּגָ לח(,  ין  )ִקּדּוׁשִ

ְצִריִכין  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ּכִ ָמן,  ַטַעם  ּה  ּבָ ָטֲעמּו  ְצַרִים  ִמּמִ

ְצֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ר  ְוִעּקַ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ

ְצָוה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ל ַהּמִ ְמָחה ׁשֶ ִ ֵלמּות ִהיא ַהׂשּ ׁשְ ּבִ

ה ג, אֹות ב. יֹוֶרה ֵדָעה ב. ַחּלָ

ר ֵאין טֹוב ָלָאָדם  ְמָחה ֲאׁשֶ ִ י ֲאִני ֶאת ַהׂשּ ְחּתִ ּבַ ְוׁשִ

ת  ֹמַח. ְוֵכן ַהּכַ ּתֹות ְוִלׂשְ י ִאם ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ ְוכּו' ּכִ

)ִסּפּוֵרי  ְכרּות  ְוׁשִ ְמָחה  ׂשִ ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ָאְמרּו  ׁשֶ

ְמָחה  ׂשִ י  ּכִ ְקָצת,  ן  ם־ּכֵ ּגַ ְמבָֹאר  יב(  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ

ַהְינּו  ּדְ ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ֵלמּות  ר ׁשְ ה ִעּקַ ּזֶ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ה' ּוְבתֹוָרתֹו ַהּקְ ֹמַח ּבַ ִלׂשְ

ר לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת  ַחת ֲאׁשֶ תּוב "ּתַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה, ּכְ

ְמָחה  י ׂשִ ָבִרים כח, מז(, ּכִ ְמָחה" ְוכּו' )ּדְ ׂשִ ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ְצֹות,  ל ַהּמִ ל ּכָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ֻקּדָ ה ִהוא ַהּנְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ֵחי ֵלב" ְוכּו'  ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ה' ְיׁשָ תּוב "ּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה'  ּבַ ֹמַח  ִלׂשְ ִלְזּכֹות  הּוא  ר  ָהִעּקָ י  ּכִ ט(,  יט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ּוְכמֹו  לד(  קד,  ים  ִהּלִ )ּתְ ה'"  ּבַ ַמח  ֶאׂשְ "ָאנִֹכי  ְבִחיַנת  ּבִ

כא(,  לג,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  נּו"  ִלּבֵ ַמח  ִיׂשְ בֹו  י  "ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ְוכּו'  יִלי"  ּגִ ְמַחת  ׂשִ ֵאל  ְוכּו' ֶאל  "ְוָאבֹוָאה  ּוְכִתיב 

יִקים"  ַצּדִ ְוִגילּו  ַבה'  ְמחּו  "ׂשִ ּוְכִתיב  ד(,  מג,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ָהָאֶרץ"  ֵגל  ּתָ ָמָלְך  "ה'  ּוְכִתיב  יא(,  לב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו' 

ָהָאֶרץ"  ְוָתֵגל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְמחּו  "ִיׂשְ א(,  צז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו' 

ֶלְך ָעָליו  לֹֹמה ַהּמֶ ים צו, יא(, ְוַעל ֶזה ָאַמר ׁשְ ִהּלִ ְוכּו' )ּתְ

ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְמָחה  ִ ַהׂשּ ֶאת  ֲאִני  י  ְחּתִ ּבַ "ְוׁשִ לֹום,  ָ ַהּשׁ

ֹמַח",  ּתֹות ְוִלׂשְ י ִאם ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ טֹוב ָלָאָדם ְוכּו' ּכִ

ּתֹות  ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ּדָ ׁשֶ

ִמי  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ טֹוִבים,  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹמַח  ְוִלׂשְ

ֵיׁש  ית,  ָהֲאִמּתִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ְכַלל  ּבִ הּוא  ׁשֶ

ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּכְ ל ָיָמיו ּבְ ֹמַח ּכָ לֹו ִלׂשְ

ם  ֵ ה ַהּשׁ ָעׂשָ ְפָלא ׁשֶ ֶאת ַעְצמֹו ַהּטֹוָבה ְוַהֶחֶסד ַהּנִ

לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מׁשֶ ַעל־ְיֵדי  נּו  ִעּמָ ַרְך  ִיְתּבָ

ֶאת  ָעֵלינּו  יְך  ְוִהְמׁשִ ֵעיֵנינּו  ֶאת  ַתח  ּפָ ר  ֲאׁשֶ

ַעְבּדֹו,  ה  ּוְבמׁשֶ ה'  ּבַ ְלַהֲאִמין  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 

ר  ָכל יֹום, ֲאׁשֶ ים ּבְ דֹוׁשִ ם ּתֹוָרתֹו ּוִמְצֹוָתיו ַהּקְ ְלַקּיֵ

ִרּמֹון,  ּכָ ִמְצֹות  ְמֵלִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעי  ּפֹוׁשְ ֲאִפּלּו 

ַחי  עֹוָלם,  ּוֶמֶלְך  ים  ַחּיִ אלִֹקים  ּבֵ ַמֲאִמיִנים  נּו  ְוֻכּלָ

ְוֵלית  ּכָֹלא  ִמן  א  ְלֵעּלָ ּכֹל  ֲאדֹון  ָלֶנַצח  ם  ְוַקּיָ ָלַעד 

ְלַמְעָלה  ְוֵאין  ֵמַהּכֹל  ְלַמְעָלה  ּכֹל  ]ֲאדֹון  ּה  ִמּנֵ א  ְלֵעּלָ

ר  ִפי ּכֹל ַחי ָלֶנַצח, ְוִאי ֶאְפׁשָ מֹו ּבְ ַרְך ׁשְ ּנּו[, ִיְתּבָ ִמּמֶ

י  ְמָחה ַהּזֹאת, ּכִ ִ ה עֶֹצם ַהׂשּ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ְלָבֵאר ּבִ

ְלָכל  ַהּזֹאת הּוא  ְמָחה  ִ ַהׂשּ י  ּכִ ֵחֶקר,  ֵאין  תֹו  ִלְגֻדּלָ

ִפי ַמה  ּכְ ֶאָחד  ]ְלָכל  ּה  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְמׁשַ ּדִ פּום ַמה  ּכְ ַחד 

ְעָלּה ְוכּו',  ָעִרים ּבַ ְ ּשׁ ְבִחיַנת נֹוָדע ּבַ ִלּבֹו[ ּבִ ֵער ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ
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ה  דֹוׁשָ ְמָחה ַהּקְ ָמקֹום ַאֵחר ּוֵמַהּשִׂ ה ּבְ ְמבָֹאר ִמּזֶ ּכַ

ל  ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ ה  ִמּזֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֶמת  ְפּגֶ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהּזֹאת 

ל  ׁשֶ ְמָחה  ִ ַהׂשּ ּבְ ֲחרּו  ּבָ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ת  ַהּכַ ל  ׁשֶ עּות  ַהּטָ

ְמָחה ַמה  ַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ּוְלׂשִ ְכרּות ׁשֶ הֹוֵללּות ְוׁשִ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ה" )קֶֹהֶלת ב, ב( ּוְכמֹו ׁשֶ ּזֹה עֹׂשָ

ְמָחה ַמה  ף ל(, 'ּוְלׂשִ ה ַמְדִליִקין )ּדַ ּמֶ ֶפֶרק ּבַ ִלְבָרָכה ּבְ

י  ְחּתִ ּבַ ל ִמְצָוה 'ְוׁשִ ֵאיָנּה ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ה', זֹו ׂשִ ּזֹה עֹׂשָ

ְדָך  ל ִמְצָוה, ְלַלּמֶ ְמָחה ׁשֶ ְמָחה', זֹו ׂשִ ִ ֲאִני ֶאת ַהׂשּ

א  ֶאּלָ ְוכּו'  ַעְצבּות  ִמּתֹוְך  ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵאין  ׁשֶ

ים א.  ַחּיִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  ל ִמְצָוה:  ְמָחה ׁשֶ ִמּתֹוְך ׂשִ

ה ד, אֹות ח. ִפּלָ ּתְ

ה ְוִלְראֹות֙ ֶאת־ ר ָנַתִּ֤תי ֶאת־ִלִּבי֙ ָלַדַ֣עת ָחְכָמ֔ ֲאֶׁש֨ }טז{ ַּכֽ

ְיָלה  ּוַבַּל֔ ַג֤ם ַּבּיֹום֙  י  ִּכ֣ ה ַעל־ָהָאֶ֑רץ  ַנֲֽעָׂש֖ ר  ֲאֶׁש֥ ן  ָהִ֣עְנָי֔
ה: ה ְּבֵעיָנ֖יו ֵאיֶנּ֥נּו ֹרֶאֽ ֵׁשָנ֕

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יָמא  ִאְתֲעֵביד ַעל ַאְרָעא, ֲארּום ַאף ַחּכִ ָון ּדְ ע ָחְכַמת אֹוָרְיָתא ּוְלִמְחֵזי ָית ּגְ י ְלִמְנּדַ יַהִבית ָית ְלּבִ ָמא ִדּ ּכְ

יָמָמא ָלא ְינּוַח ֵמֲעִביְדֵתיּה,  ָחא ָחְכְמָתא, טּוְרָחא ֲהָוה ֵליּה, ֲארּום ַאף ּבִ ּכָ אֹוָרְיָתא ּוְלַאׁשְ י ְלִמְעַסק ּבְ ִיְצּבֵ ּדְ

ֵעינֹוִהי ָלא ֲחֵזי: יְנָתא ּבְ ּוְבֵליְלָיא ׁשִ

"י - - ַרׁשִ

א ְלׁשֹון  ְקָרא כד, יט(, ֶאּלָ ה" )ַוּיִ ן ֵיָעׂשֶ ה ּכֵ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ מֹו "ּכַ ְגָמא ּכְ ׁש ְלׁשֹון ּדֻ ּמֵ ר" ֶזה ְמׁשַ ֲאׁשֶ י. ֵאין "ּכַ י ֶאת ִלּבִ ר ָנַתּתִ ֲאׁשֶ ּכַ

י ָלַדַעת  ָהִייִתי נֹוֵתן ִלּבִ ׁשֶ ן, ּכְ ם מג, ב(, ַאף ֶזה ּכֵ ּלּו ֶלֱאכֹל ְוגֹו'" )ׁשָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ית לז, כג(, "ּכַ ֵראׁשִ א יֹוֵסף" )ּבְ ר ּבָ ֲאׁשֶ מֹו "ּכַ ְזַמן, ּכְ

מֹון ְוָהֲעָריֹות: טּוף ַאַחר ַהּמָ ָ ע ַהּשׁ ֵעיָניו ֵאיֶנּנּו רֶֹאה. ָהָרׁשָ ָנה ּבְ ה ָהֱאלִֹהים: ׁשֵ ל ַמֲעׂשֵ ְוָלתּור ְוגֹו', ָאז ְוָרִאיִתי ּכָ

ל  יּוַכ֜ א  ֹ֨ ל ִּכי֩  ֱאֹלִהים֒  ָהֽ ֲעֵׂש֣ה  ֶאת־ָּכל־ַמֽ ְוָרִא֮יִתי֮  }יז{ 

ֶמׁש  ַחת־ַהֶּׁש֔ ַּמֲעֶׂשה֙ ֲאֶׁש֣ר ַנֲעָׂש֣ה ַתֽ ם ִלְמצֹוא֙ ֶאת־ַהֽ ָאָד֗ ָהֽ
ם ִאם־ א ִיְמָצ֑א ְוַג֨ ֹ֣ ׁש ְול ם ְלַבֵּק֖ ל ָהָאָד֛ ר ַיֲעֹמ֧ ל ֲאֶׁש֨ ֶׁש֠ ְּב֠

א: ֹֽ א יּוַכ֖ל ִלְמצ ֹ֥ ַעת ל ָחָכם֙ ָלַד֔ יֹאַמ֤ר ֶהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָית עֹוָבד  ָחא  ּכָ ְלַאׁשְ ֶלֱאָנׁש  ְרׁשּו  ֵליּה  ְוֵלית  ִחיל הּוא,  ּדְ ֲארּום  ָיי,  ּדַ בּוְרָתא  ּגְ ל עֹוָבד  ּכָ ָית  ֲאָנא  ַוֲחֵזית 

ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ְוָלא  ע ָמה ּדַ ד ִיְטַרח ֱאָנׁש ְלִמְתּבַ א, ּכַ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ִאְתֲעֵביד ּבְ ָיי ּדְ בּוְרָתא ּדַ ּגְ

ְרׁשּו  ֵליּה  ְוֵלית  א,  יֹוַמּיָ סֹוף  ּבְ ְלִמְהֵוי  ֲעִתיד  ּדַ ָמה  ע  ְלִמְנּדַ ֵמיְמֵריּה  ּבְ יר  ַיּתִ ים  ַחּכִ ַבר  ּגְ ִאם  ְוַאף  ח,  ּכַ ַיׁשְ

ח: ּכַ ְלִמׁשְ

"י - - ַרׁשִ

ִרּיֹות ְיכֹוִלין ַלֲעמֹוד ַעל סֹוף  י לֹא יּוַכל ָהָאָדם ִלְמצֹוא ְוגֹו'. ֵאין ַהּבְ ִרּיֹות: ּכִ ַסר ַלּבְ ּמָ ה ָהֱאלִֹהים. ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ֶאת ּכָ

יִקים  ְוַצּדִ ַמְצִליִחים  ִעים  ְרׁשָ רֹוִאין  ׁשֶ ֶמׁש,  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ָכר  ׂשָ ַמה  רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ָרָכיו  ּדְ
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ה, ְוֵאיָנן  ּדָ ׁש ְוִלְמצֹא ֶאת סֹוף ַהּמִ ה ֲעֵמִלים ְלַבּקֵ ר ָרִאיִתי ַהְרּבֵ ִביל ֲאׁשֶ ׁשְ ׁש. ּבִ ר ַיֲעֹמל ָהָאָדם ְלַבּקֵ ל ֲאׁשֶ ׁשֶ יֹוְרִדים: ּבְ

אֹוְמרֹו  ָבר, ּבְ לֹום לֹא ָעַמד ַעל ַהּדָ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֲהֵרי ֹמשֶׁ הּוא יֹוֵדַע, לֹא יּוַכל. ׁשֶ ְיכֹוִלין: ְוַגם ִאם יֹאַמר ֶהָחָכם. ׁשֶ

מֹות לג, יג(: ָרֶכָך" )ׁשְ "הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ּדְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְוַגם ִאם יֹאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא יּוַכל ִלְמצֹא. 

ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ה  ַעּתָ ה  ַאּתָ ׁשֶ ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ְזכֹר 

ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַעל  ַלֲעֹמד  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוֵבר, 

ָאַמר  לּו. ּוְכמֹו ׁשֶ ּדֹורֹות ַהּלָ ְפָרט ּבַ ֶמׁש ּבִ ֶ ַחת ַהּשׁ ּתַ

יֹאַמר  ִאם  "ְוַגם  לֹום:  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ

ָאָדם  ְוָכל  ְוכּו'.  ִלְמצֹא"  יּוַכל  לֹא  ָלַדַעת  ֶהָחָכם 

ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ְוֵצרּוִפים  ּוְבִחינֹות  ִנְסיֹונֹות  ָמֵלא 

י ִאם  ֵען ּכִ ָ ָעה, ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ָכל ׁשָ ֵעת ְוַגם ּבְ

ה:  ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ַמִים, ְוַעל ּכֹחֹו ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ַעל ָאִבינּו ׁשֶ

ָעִלים ִלְתרּוָפה, רמה.

ְוַגם ִאם יֹאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא יּוַכל ִלְמצֹא. 

לֹו  ְלַקּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִמיד, ַרק  ּתָ ְך  ִנְמׁשָ ם  ִחּנָ ַהֶחֶסד 

ל  ּיּוַכל ְלַקּבֵ ן ֵאין ִמי ׁשֶ ִלי ְוַעל־ּכֵ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּכְ ּכִ

י ִאם  ם, ּכִ הּוא ַהֶחֶסד ִחּנָ ם ׁשֶ ַנת ִחּנָ ֵמָהאֹוַצר ַמּתְ

יק ֲאִפּלּו  ּדִ י ַהּצַ יטּותֹו, ּכִ ׁשִ ֵעת ּפְ יק ָהֱאֶמת ּבְ ּדִ ַהּצַ

י־ ּתֹוָרה, ַאף־ַעל־ּפִ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ יטּותֹו ׁשֶ ׁשִ ֵעת ּפְ ּבְ

ְוַעל־ דֹול,  ּגָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ִמיד  ּתָ הּוא  ּלֹו  ׁשֶ ִלי  ַהּכְ ֵכן 

ם, ּוְלַהֲחיֹות  ל ַהֶחֶסד ִחּנָ ְיָקא ָיכֹול ְלַקּבֵ ן הּוא ּדַ ּכֵ

עֹוָלם, ְוָכל ֶאָחד  ּבָ ׁשּוִטים ׁשֶ ל ַהּפְ ם ּבֹו ֶאת ּכָ ּוְלַקּיֵ

יטּות  ׁשִ י ַהּפְ ְתָקֵרב יֹוֵתר ְלַדְרּכֵ ּמִ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ְוֶאָחד ּכְ

ְתַנֵהג  ּמִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ִמימּות  ְוַהּתְ

ִלי ָחְכמֹות  ֶדֶרְך ֱאמּוָנה ּבְ יטּות ּבְ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ּבִ

ל  ּוְלַקּבֵ ִלינֹק  ָיכֹול  הּוא  מֹו־ֵכן  ּכְ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ

ר  ִעּקַ י  ּכִ יק,  ּדִ ַהּצַ יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ם  ִחּנָ ֵמַהֶחֶסד  יֹוֵתר 

ֵלם  ׁשָ ִלי  ּכְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּוְתִמימּות,  הּוא ֱאמּוָנה 

ל  ִלי ׁשֶ ן ַהּכְ ל טּוב. ְוַעל־ּכֵ ל ַעל ָידֹו ּכָ ְוָתִמים ְלַקּבֵ

ִחיַנת  ּבְ ְוָתִמים  ֵלם  ׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ָיַדִים  ְנִטיַלת 

י ָחְכמֹות ֵאין  ּכִ ֵלמּות,  ְ ר ַהּשׁ ִעּקַ הּוא  ִמימּות, ׁשֶ ּתְ

ָבר  ּדָ ׁשּום  יג  ִ ְלַהׂשּ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ֵלמּות,  ׁשְ ֶהם  ּבָ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דּוַע,  ּיָ ּכַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָחְכָמה  י  ַעל־ּפִ

י" )קֶֹהֶלת ז, כג(.  ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ "ָאַמְרּתִ

ְוכּו' )קֶֹהֶלת א,  ְיֵגִעים"  ָבִרים  ַהּדְ ל  תּוב "ּכָ ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו 

ח(, ּוְכִתיב "ְוַגם ִאם יֹאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא יּוַכל 

ֶנֶסת, אֹות  ית ַהּכְ ים א. ּבֵ ִלְמצֹא" ְוכּו': ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

לג.

ְוַגם ִאם יֹאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא יּוַכל ִלְמצֹא. 

ן  ְוַעל־ּכֵ ְלַבד.  ֱאמּוָנה  ַרק  ִהיא  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ר  ִעּקַ

ִמים  "ּתָ ִחיַנת  ּבְ ִמימּות',  'ּתְ ָהֱאמּוָנה  ִנְקֵראת 

ָהֱאמּוָנה  י  ּכִ יג(,  יח,  ָבִרים  )ּדְ ֱאלֶֹקיָך"  ה'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ

ל  י "ּכָ ֵלמּות, ּכִ ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ֵלָמה ּבְ ִמיָמה ּוׁשְ ִהיא ּתְ

ע  ּבַ ר, לֹא ִתׂשְ ָבִרים ְיֵגִעים, לֹא יּוַכל ִאיׁש ְלַדּבֵ ַהּדְ

ֹמַע" )קֶֹהֶלת א, ח(.  ְ ֵלא ֹאֶזן ִמּשׁ ַעִין ִלְראֹות, ְולֹא ִתּמָ

יּוַכל ִלְמצֹא".  "ְוַגם ִאם יֹאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא 

ִאם  י  ּכִ ְוַהּתֹוָרה  ַעת  ְלַהּדַ ֵלמּות  ׁשְ ֵאין  ן  ְוַעל־ּכֵ

ַעת  ַהּדַ ּבְ יג  ִ ְלַהׂשּ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ֱאמּוָנה,  ַעל־ְיֵדי 

ָהֱאמּוָנה,  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָבר  ּדָ ׁשּום 

יָקיו  ּוְבַצּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ּבַ ַמֲאִמין  הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ

ֵלם  ׁשָ הּוא  ֵלָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ּוְבִמְצֹוָתיו 

בּול,  י ּגְ ְלּתִ י ָהֱאמּוָנה ִהיא ּבִ ֵלמּות, ּכִ ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ּבְ

ִהיא ַעד ֵאין סֹוף, ַאף־ ָהֱאֶמת ׁשֶ י הּוא ַמֲאִמין ּבְ ּכִ

ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ַעת  ּדַ ּבַ יגֹו  ִ ְלַהׂשּ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ֶפת ַהּכֹל ַעד ֵאין סֹוף ְוַתְכִלית.  ֲאָבל ָהֱאמּוָנה ַמּקֶ

ִלי  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָהֱאמּוָנה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ

ְך ָיָפה ַרְעָיִתי  ּלָ ְבִחיַנת "ּכֻ ָלל, ּבִ ׁשּום מּום ּוְפָגם ּכְ

יג  ִ ְלַהׂשּ זֹוֶכה  ְוָאז  ז(,  ד,  יִרים  ִ יר־ַהּשׁ )ׁשִ ְך"  ּבָ ֵאין  ּומּום 

כֹור  דֹול: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ּבְ ַעת ּגָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ

ֵהָמה ְטהֹוָרה ג, אֹות י. ּבְ
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 ֶּפֶרק ט 

ה  ה ָנַתִּ֤תי ֶאל־ִלִּבי֙ ְוָל֣בּור ֶאת־ָּכל־ֶז֔ י ֶאת־ָּכל־ֶז֞ }א{ ִּכ֣

ים  ֱאֹלִה֑ ם ְּבַי֣ד ָהֽ ֵדיֶה֖ ֲעָבֽ ַוֽ ים  ֲחָכִמ֛ ְוַהֽ ים  ר ַהַּצִּדיִק֧ ֲאֶׁש֨
ם: ל ִלְפֵניֶהֽ ם ַהֹּכ֖ ָאָד֔ ה ֵא֤ין יֹוֵדַ֙ע֙ ָהֽ ֲהָב֣ה ַגם־ִׂשְנָא֗ ַּגֽם־ַאֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִדין  ְעּבְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ א ְוַתְלִמיֵדיהֹון  יַמּיָ ְוַחּכִ ַצִדיַקָיא  ְדּ ין,  ּדֵ ל  י, ּוְלִמְבַלׁש ָית ּכָ ין ְיַהִבית ַעל ִלּבִ ּדֵ ל  ֲארּום ָית ּכָ

יֹוֵמיהֹון,  יֵהי ְבּ ל ַמה ּדִ ל ָעְלָמא ּכָ ַזר ַעל ּכָ יּה ִאְתּגְ ָיי, ּוִמּנֵ יָדא ּדַ ְלהֹון ַעל ֵעיַסק אּוְלַפן אֹוָרְיָתא ְמִסיִרין ּבִ

א, ּכָֹלא  ֱאָנׁשָ יֵהי ּבֶ ע ַמה ּדִ ָעְלָמא ְדִיְנּדַ א ּבְ ַבר, ֵלית ְנִבּיָ ֵנינּון ּגְ ִיׂשְ ְנֲאָתא ְדּ ִיַרֲחִמּנּון ַאף ׂשִ ַאף ְרִחיְמָתא ְדּ

ַזר ְלִמְהֵוי ֳקָדֵמיהֹון: ָלא ִמן ֳקָדם ְיָי ִאְתּגְ ַמּזָ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ַיד ָהֱאלִֹהים. הּוא עֹוְזָרם  יִקים ְוַהֲחָכִמים ַוֲעָבֵדיֶהם ּבְ ּדִ ר ַהּצַ י: ֲאׁשֶ י ְוִהְבַחְנּתִ ַרְרּתִ ל ֶזה. ּבֵ ְוָלבּור. ּוְלָבֵרר: ֶאת ּכָ

ם ַאֲהָבה ַגם  יֵהם, הֹוְלֵכי ֹאְרחֹוָתם: ּגַ ׁשֵ ּמְ ְמׁשַ ַאֲחִריָתם: ַוֲעָבֵדיֶהם. ֵהם ַתְלִמיֵדיֶהם  ּבְ ְלֵהִטיַבם  ֵדי  ּכְ ְוהּוא ׁשֹוְפָטם, 

נּוִאים: ַהּכֹל ִלְפֵניֶהם. ִלְפֵני  ה ֵהם ׂשְ קֹום ּוַבּמֶ ה יֹאֲהבּו ַלּמָ ּמֶ יִרין ָלֶתת ֵלב ּבַ ִרּיֹות, ְוֵאין ַמּכִ ָאר ַהּבְ ְנָאה. ֵאין יֹוְדִעין ׁשְ ׂשִ

יִקים ְוַהֲחָכִמים: ּדִ ַהּצַ

ָרָׁשע֙  ְוָלֽ יק  ַלַּצִּד֤ ד  ֶאָח֜ ה  ִמְקֶר֨ ל  ַלֹּכ֗ ֲאֶׁש֣ר  ַּכֽ ל  ַהֹּכ֞ }ב{ 

ֹזֵבַ֑ח  ֵאיֶנּ֣נּו  ר  ֲאֶׁש֖ ְוַלֽ ַח  ְוַלֹּזֵב֔ א  ְוַלָּטֵמ֔ ְוַלָּט֣הֹור  ַלּטֹוב֙ 
א: ר ְׁשבּוָע֥ה ָיֵרֽ ֲאֶׁש֖ ע ַּכֽ א ַהִּנְׁשָּב֕ ֹחֶט֔ ַּכּטֹוב֙ ַּכֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְקָנן  ָבא ִלְדָתּ ָאה ּוְלַחּיָ ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ְלכָֹלא, ִאְרעֹון ַחד ְלַזּכָ ַזר ַמה ּדַ א ִאְתּגְ ַמּיָ ְלָיא, ִמן ׁשְ ָלא ּתַ ַמּזָ ּבְ ּכָֹלא 

ִנְכַסת  ְמָקֵריב  ְוִלְדָלְיתֹוִהי  א  ּיָ קּוְדׁשַ ִנְכַסת  ְוִלְמָקֵריב  יּה,  ַנְפׁשֵ ְוִלְמַסֵאיב  יּה,  ַנְפׁשֵ י  ְוִלְמַדּכֵ אֹוְרָחֵתיּה, 

ֵחיל: מֹוָמָתא ּדָ ְגַבר ּדְ ְקָרא ּכִ יֹוֵמי ְלׁשִ ְגַבר ּדְ ָבא, ּכִ ַחּיָ ָטָבא ּכְ ין, ּכְ קּוְדׁשִ

"י - - ַרׁשִ

ָבר ָלֵתת ְלָכל ִאיׁש  ּסֹוף ּדָ ְויֹוְדִעים ׁשֶ יַע ְלָכל ָאָדם ִמְקֶרה ֶאָחד,  ר ַמּגִ ֲאׁשֶ ּכַ ם,  ר ַלּכֹל. ַהּכֹל נֹוְתִנים ְלִלּבָ ֲאׁשֶ ַהּכֹל ּכַ

ל  ם, ּכָ ה ְלֻכּלָ עֹוָלם ַהּזֶ ע ָלמּות, ּוִמְקֶרה ֶאָחד ֵיׁש ּבָ ר ָרׁשָ יק ַוֲאׁשֶ ר ַצּדִ ּסֹוף ַהּכֹל ֲאׁשֶ ְדָרָכיו: ִמְקֶרה ֶאָחד. ְויֹוְדִעים ׁשֶ ּכִ

יק.  ּדִ א: ַלּצַ יֵניֶהם ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁש ֶהְפֵרׁש ּבֵ ּיֵ ּיֹוְדִעים ׁשֶ ֶרְך ַהּטֹוב, ְלִפי ׁשֶ י־ֵכן ּבֹוֲחִרים ָלֶהם ּדֶ ֶזה ֵהם יֹוְדִעים, ְוַאף־ַעל־ּפִ

ִלים, ֵאּלּו  ֵמא. ֵאּלּו ְמַרּגְ הֹור. ֶזה ַאֲהרֹן: ְוַלּטָ ה: ַלּטָ ְרעֹה ְנֵכה. ֶזה ִנְצָלע ְוֶזה ִנְצָלע: ַלּטֹוב. ֶזה ֹמשֶׁ ע. ּפַ גֹון נַֹח: ָלָרׁשָ ּכְ

נּוָתּה. ֵאּלּו לֹא ִנְכְנסּו ָלָאֶרץ, ְוֵאּלּו לֹא ִנְכְנסּו ָלָאֶרץ, ֲהֵרי ִמְקֶרה ֶאָחד  ָרֵאל, ְוֵאּלּו ָאְמרּו ּגְ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְבָחּה ׁשֶ ָאְמרּו ׁשִ

ר  ֲחטּו ְוגֹו'" )דברי־הימים־ב לה(: ְוַלֲאׁשֶ ׁשְ ַסח ַליהָֹוה ַוּיִ ַלִם ּפֶ הּו ִבירּוׁשָ ּיָ ַעׂש יֹאׁשִ ֱאַמר "ַוּיַ ּנֶ הּו, ׁשֶ ּיָ ָלֶהם: ְוַלּזֵֹבַח. ֶזה יֹאׁשִ
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ֹחֶטא. ֶזה  ִוד: ּכַ ּטֹוב. ֶזה ּדָ ים: ּכַ ִחּצִ ים ְוֶזה ֵמת ּבְ ִחּצִ ָרֵאל ֵמֲעלֹות ָלֶרֶגל. ֶזה ֵמת ּבְ ל ֶאת ִיׂשְ ּטֵ ּבִ ֶ ֵאיֶנּנּו זֵֹבַח. ֶזה ַאְחָאב, ּשׁ

הּו  ע. ֶזה ִצְדִקּיָ ּבָ ׁשְ ָנה: ַהּנִ ִעים ׁשָ ָנה, ְוֶזה ָמַלְך ַאְרּבָ ִעים ׁשָ ׁש, ְוֶזה ֶהֱחִריבֹו, ֶזה ָמַלְך ַאְרּבָ ְקּדָ ית ַהּמִ ָנה ּבֵ ר. ֶזה ּבָ ְנבּוַכְדֶנאּצַ

בּוָעה ָיֵרא.  ר ׁשְ ֲאׁשֶ ִמים־ב לו, יג(: ּכַ ְבֵרי־ַהּיָ יעֹו" ְוגֹו' )ּדִ ּבִ ר ִהׁשְ ר ָמָרד ֲאׁשֶ ֶלְך ְנבּוַכְדֶנאּצַ ּמֶ ֱאַמר "ְוַגם ּבַ ּנֶ ֶקר, ׁשֶ ֶ ע ַלּשׁ ּבַ ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ

בּוָעה  ָהְיָתה ׁשְ ם" )ׁשֹוְפִטים טו, יב( , ָלַמְדנּו ׁשֶ י ַאּתֶ עּון ּבִ ְפּגְ ן ּתִ ְבעּו ִלי ּפֶ ָ ְמׁשֹון ִהּשׁ ֱאַמר "ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ׁשִ ּנֶ ְמׁשֹון, ׁשֶ ֶזה ׁשִ

ן: ִנּקּור ֵעיַנִים. ַעל ּכֵ ִנּקּור ֵעיַנִים, ְוֶזה ֵמת ּבְ ֲחמּוָרה לֹו. ֶזה ֵמת ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ּתַ ע.  ְוָלָרׁשָ יק  ּדִ ַלּצַ ֶאָחד  ִמְקֶרה 

ְלִמיָדיו  ּתַ ַהֵהֶפְך  ְוכּו'  טֹוָבה  ַעִין  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 

י ַאְבָרָהם ָזָכה  ע ַעִין ָרָעה ְוכּו', ּכִ ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ׁשֶ

ָהָיה מֹוִציאֹו  ָכה ַרק ַעל־ְיֵדי ָרצֹון ַהּטֹוב ׁשֶ ּזָ ֶ ְלַמה ּשׁ

ְרצֹונֹות  ר ּבִ ּבֵ ת ֶזה ִהְתּגַ ְלָעם ְלֻעּמַ ִפיו ְוכּו' ְוֶזה ּבִ ּבְ

ְוכּו',  ְלִמיָדיו  ּתַ ין  ּבֵ ּוַמה  ִפיו  ּבְ ְוהֹוִציָאם  ָרִעים 

ֶזה  ּבְ ְרצֹוָנם  ּכִ ֻעּלֹות  ּפְ ּפֹוֲעִלים  ֵניֶהם  ׁשְ ֲהלֹא  י  ּכִ

לֹום ְוכּו' ְוַאֲחִרית  ָהעֹוָלם ֲאָבל "ַאֲחִרית ְלִאיׁש ׁשָ

ל  ְלִמיָדיו ׁשֶ י ּתַ ים לז, לז-לח(, ּכִ ִהּלִ ִעים ִנְכָרָתה" )ּתְ ְרׁשָ

ה  לֹום נֹוֲחִלין ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ

ִלְבֵאר  יֹוְרִדים  ע  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ְוַתְלִמיָדיו  ְוכּו' 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ַחת ְוכּו'. ְוֶזה ׁשֶ ׁשַ

יֶהם  ֶרק ג( אֹור ֵאּלּו ַמֲעׂשֵ ה ּפֶ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ה )ּבְ ְדָרׁש ַרּבָ ּמִ ּבַ

ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ֵאּלּו  ְך  ֹחשֶׁ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר  ֵאיֶזה ֵמֶהם ָחֵפץ, ּתַ ַוֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ

י "ִמְקֶרה ֶאָחד  י טֹוב ּכִ ְרא ֱאלִֹקים ֶאת ָהאֹור ּכִ ַוּיַ

ֵני  ְבּ רּוַח  יֹוֵדַע  "ִמי  ַאְך  ְוכּו',  ע"  ְוָלָרׁשָ יק  ּדִ ַלּצַ

ְוכּו'  ַהּיֶֹרֶדת"  ֵהָמה  ַהּבְ ְורּוַח  ְוכּו'  ָהעָֹלה  ָהָאָדם 

ִסיל" )קֶֹהֶלת  )קֶֹהֶלת ג, כא( "ְוֵאיְך ָימּות ֶהָחָכם ִעם ַהּכְ

ה ה, אֹות ג. ִפּלָ ים א. ּתְ ב, טז(: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ם  ֵ ְרָאה ִמּשׁ ר ַהּיִ בּוָעה ָיֵרא. ִעּקַ ר ׁשְ ֲאׁשֶ ע ּכַ ּבַ ׁשְ ַהּנִ

ְוכּו'.  ה  ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא  ד  ְכּבָ ַהּנִ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ְלִיְרָאה  ה' 

ם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוִיְראּו  י ׁשֵ ּוְכִתיב, "ְוָראּו ְוכּו' ּכִ

ם ה'  ָבִרים כח, י(. ּוְכִתיב, "ְוִיְראּו ּגֹוִים ֶאת ׁשֵ " )ּדְ ּךָ ִמּמֶ

ים כב, טז(.  ִהּלִ בֹוֶדָך" )ּתְ ּכְ ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת  ְוכּו' 

ִמי ִנַחת הּוא" )ַמְלָאִכי ב, ה(. ְוַעל־ ֵני ׁשְ ּוְכִתיב, "ִמּפְ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ בּוָעה  ּוִבׁשְ ָאָלה  ּבְ ַהּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ ן  ּכֵ

ְעֵזַע  ִנְזּדַ ן  ְוַעל־ּכֵ ֶנֱחָטא  י  ְלִבְלּתִ ִיְרָאתֹו  ְך  ִנְמׁשָ

ה'"  ם  ׁשֵ ֶאת  א  ִתּשָ "לֹא  ָאַמר  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָהעֹוָלם 

ְוֶזה  "ל  ּנַ ּכַ ְרָאה  ַהּיִ ר  ִעּקַ ם  ׁשָ י  ּכִ ו(,  כ,  מֹות  )ׁשְ ְוכּו' 

ר  ם ִעּקַ י ׁשָ בּוָעה ָיֵרא" ּכִ ר ׁשְ ֲאׁשֶ ע ּכַ ּבַ ׁשְ ִחיַנת "ַהּנִ ּבְ

ִמים  ְבֵרי ַהּיָ בּוָעתֹו ְלִיְצָחק" )ּדִ ִחיַנת "ּוׁשְ ְרָאה. ְוֶזהּו ּבְ ַהּיִ

א'  ן 'לֹא ִתּשָ ִיְצָחק. ְוַעל־ּכֵ ַחד  ּפַ ִחיַנת  ּבְ ־א טז, טז(, 

"ל,  ַעת ַהּנַ ּקּון ַהּדַ הּוא ּתִ ִחיַנת ִיְרָאה, ׁשֶ ְוכּו' ִהיא ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ְלִיְרָאה  ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ְוִתּקּונֹו  ֵלמּותֹו  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ

ֵלי א, ז(. ְוַכְמבָֹאר  ַעת" ְוכּו' )ִמׁשְ ית ּדַ "ִיְרַאת ה' ֵראׁשִ

א.  ַקּמָ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ַע'  ְיהֹוׁשֻ 'ְקָרא ֶאת  ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ׁשָ

ם: ִלּקּוֵטי  ן ׁשָ ִחינֹות, ַעּיֵ ה ּבְ ַכּמָ ְרָאה ּבְ ִסיָמן ו( ֵמִעְנַין ַהּיִ

ַסח ט, אֹות כה. ים ג. ּפֶ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ה  י־ִמְקֶר֥ ֶמׁש ִּכֽ ר־ַנֲֽעָׂשה֙ ַּתַ֣חת ַהֶּׁש֔ ל ֲאֶׁשֽ ע ְּבֹכ֤ }ג{ ֶז֣ה | ָר֗

ְוֽהֹוֵל֤לֹות  ע  ֵלא־ָר֨ ָמֽ ם  ָאָד֠ ֽ ֵני־ָה֠ ּֽבְ ֵל֣ב  ְוַג֣ם  ל  ַלֹּכ֑ ד  ֶאָח֖
ים: יו ֶאל־ַהֵּמִתֽ ֲחָר֖ ם ְוַאֽ ִּבְלָבָבם֙ ְּבַחֵּייֶה֔

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א  א, ֲארּום ִאְרעֹון ָחד ְלכָֹלא ְלָכל ָדְיֵרי ַאְרָעא, ְוַאף ִלּבָ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ִיְתֲעֵביד ּתְ ָכל ָעְלָמא ּדְ יׁש ּבְ ל ּבִ ין ַמּזָ ּדֵ



רלד

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

א ְנִטיר ֵליּה  ֱאָנׁשָ יהֹון, ּוָבַתר סֹוֵפיה ּדֶ ל יֹוֵמי ַחּיִ הֹון ּכָ ְלּבְ א ּבִ א, ְוחּוְלחּוְלּתָ א ִאְתְמִלי ִביׁש ַעל ּדָ ְבֵני ֱאָנׁשָ ּדִ

א: ַבּיָ ִדין ַחּיָ א ּבְ ְלִאּתֹוָכָחא ִעם ִמַתּיָ

"י - - ַרׁשִ

יק ּוְפָעִמים  ּדִ ָעִמים ַלּצַ ְקֶרה, ּפְ א ְלִפי ַהּמִ ִעים, ֵאין ַהּכֹל ֶאּלָ ְרָענּות ָלְרׁשָ ין ּפֻ אֹוְמִרים ֵאין ּדִ ֵני ָהָאָדם ָמֵלא ָרע. ׁשֶ ֵלב ּבְ

יִהּנֹם: ִתים. ְוסֹוָפן יֹוְרִדים ַלּגֵ ע: ְוַאֲחָריו ֶאל ַהּמֵ ָלָרׁשָ

ַחִּי֖ים ֵיׁ֣ש  ל ָּכל־ַהֽ ר( ֶא֥ }ד{ ִּכי־ִמי֙ ֲאֶׁש֣ר יבחר )קרי: ְיֻחַּב֔

ת: ַאְרֵי֖ה ַהֵּמֽ י־ְלֶכֶ֤לב ַחי֙ ֣הּוא ֔טֹוב ִמן־ָהֽ ִּבָּט֑חֹון ִּכֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א  ְלּבָ ָאֵתי ִאית ֵליּה ְסַבר, ֲארּום ּכַ ְתָגֵמי אֹוָרְיָתא ּוְלִמְקֵני ַחֵיי ָעְלָמא ּדְ ר ְלָכל ּפִ ִאְתַחּבַ ֲארּום ַמן ּגּוְבָרא ּדְ

הּוא ִמית: ַחָיא הּוא ָטב ִמן ַאְרָיא ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ִעים, ּכְ ר ִלְרׁשָ ע ְוִנְתַחּבֵ ים, ֲאִפילּו הּוא ָרׁשָ ַחּיִ עֹודֹו ּבַ י ּבְ חֹון. ּכִ ּטָ ים ֵיׁש ּבִ ל ַהַחּיִ ר ֶאל ּכָ ר ְיֻחּבַ י ִמי ֲאׁשֶ ּכִ

ת.  ַהּמֵ ָהַאְרֵיה  ִמן  ַחי הּוא טֹוב  ְלֶכֶלב  י  ּכִ ִלְפֵני מֹותֹו:  ָיׁשּוב  א  ּמָ ׁשֶ חֹון  ּטָ ּבִ ֵיׁש  ִעים  ָלְרׁשָ ֲאִפילּו  ים"  ַהַחּיִ ל  ּכָ "ֶאל 

ַרּבֹו  בּוַכְדֶנאַצר  ִמּנְ ִמיָתה.  ִדיָמתֹו  ַהּקְ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ר  ּיֵ ְוִנְתּגַ ע,  ָרׁשָ ֶעֶבד  ָהָיה  ׁשֶ ִלְנבּוַזְרֲאָדן  לֹו  ָהָיה  ִעים. טֹוב  ְרׁשָ ֵניֶהם  ּוׁשְ

ְוַרּבֹוֵתינּו  ֵעֶדן.  ַגן  ּבְ ְוַעְבּדֹו  יִהּנֹום,  ּגֵ ּבַ עֹו, )ְוהּוא(  ִרׁשְ ּבְ ּוֵמת  )ִיְרְמָיהּו ד, ז(  כֹו"  ּבְ ִמּסֻ ַאְרֵיה  ֱאַמר "ָעָלה  ּנֶ ׁשֶ ַאְרֵיה,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

ן  ּכֵ א ִאם  ֶאּלָ ְלַטְלְטלֹו,  ה ָאסּור  ַחּמָ ּבַ ל  ּטָ ַהּמֻ ּוֵמת  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלִבים  ַהּכְ ִלְפֵני  ֵבָלה  ַהּנְ ְלִעְנָין ֵמָחְתִכין ֶאת  ת ל:(  ּבָ )ׁשַ ְרׁשּו  ּדָ

ר: ּכָ ינֹוק אֹו ּכִ יחּו ָעָליו ּתִ ִהּנִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

חֹון ְוגֹו'.  ּטָ ים ֵיׁש ּבִ ל ַהַחִיּ ר ֶאל ָכּ ר ְיֻחַבּ י ִמי ֲאֶשׁ ִכּ

יָתה.  ילֹו ִמן ַהּמִ אֹות ֶאת ַהָעּכּו"ם ּוְלַהּצִ ָאסּור ְלַרּפְ

מֹוָתא,  ּדְ ִסְטָרא  ְבִחיַנת  ּבִ ֶעֶצם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֵמַאַחר 

י  ּכִ ְלהֹוְרָגם  ִמְצָוה  ֵאין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל 

ִביל  ׁשְ ֶהם ֵאיֶזה צֶֹרְך ְלָהעֹוָלם ּבִ ם ּבָ ָתָמא ֵיׁש ּגַ ִמּסְ

יקֹוְרִסים  ְוָהֶאּפִ יִנים  ַהּמִ ֲאָבל  ִחיָרה.  ַהּבְ ִקּיּום 

ב  ְוַהּמֹוְסִרים ְועֹוְבֵרי ֲעֵברֹות ְלַהְכִעיס, ִמְצָוה ְלַסּבֵ

ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ַעְצָמם  עֹוְקִרים  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ִמיָתָתם. 

ְוָיְרדּו  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ַהַחּיִ ָמקֹור  ּבְ ֵבִקים  ַהּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ִחיַנת  ּבְ ַמְדֵרַגת  ְפלּות  ׁשִ ְלַתְכִלית  ָעָתם  ִרׁשְ ּבְ

ן ִמְצָוה ְלַבֲעָרם ִמן ָהעֹוָלם  מֹוָתא, ַעל־ּכֵ ִסְטָרא ּדְ

מֹוָתא  ִחיַנת ִסְטָרא ּדְ יֹוֵתר ּבְ ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּלֹא ּתִ ְכֵדי ׁשֶ ּבִ

ן ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַרק  ָלן. ְוַעל־ּכֵ ִלּצְ עֹוָלם ַרֲחָמָנא  ּבָ

ֶאְסּגֹר  ִיְצרֹו,  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָיכֹול  לֹא  י  ּכִ ְלֵתָאבֹון, 

בּוק  ּדָ הּוא  י  ּכִ ילֹו,  ְלַהּצִ ה  ּוְמַצּוֵ ָדמֹו  ַעל  ַלֲעמֹוד 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ַהַחּיִ ּוִבְבִחיַנת  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲעַדִין 

ֶאת  ְוִלְכּבֹשׁ  ִיְצרֹו  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָיכֹול  ּלֹא  ׁשֶ ַרק 

י־ ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ָעְנׁשֹו,  ל  ְיַקּבֵ אי  ּוְבַוּדַ ִחיָרתֹו,  ּבְ

א  ּבָ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ַצַער  לֹו  ֵיׁש  ָהֲעֵבָרה  ַעת  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ֵכן 

ַאֲחרֹוָנה,  ּבָ ְהֶיה  ּתִ ָמָרה  י  ּכִ ְויֹוֵדַע  זֹו,  ה  ִמּדָ ִליֵדי 

ְוִלְתׁשּוָבה  ֱאֶמת  ּבֶ ְלֲחָרָטה  עֹוד  ה  ְזּכֶ ּיִ ְואּוַלי 

ֶאל  ר  ְיֻחּבַ ר  ֲאׁשֶ ִמי  י  "ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֵלָמה,  ׁשְ

ֲאִפילּו הּוא  "י  ַרׁשִ ּוֵפַרׂש  חֹון",  ּטָ ּבִ ֵיׁש  ים  ַהַחּיִ ל  ּכָ

א  ּמָ ׁשֶ חֹון  ּטָ ּבִ ֵיׁש  ְוכּו'  ִעים  ָלְרׁשָ ר  ְוִנְתַחּבֵ ע  ָרׁשָ

ל  ם ּכָ "ל. ּוָבֶזה ְמבָֹאר ׁשָ ּנַ ָיׁשּוב ִלְפֵני מֹותֹו, ַהְינּו ּכַ

י ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן ָהַאְרֵיה  סּוק: "ּכִ ִעְנַין ַהּפָ

ִתים ֵאיָנם  מּותּו ְוַהּמֵ ּיָ ים יֹוְדִעים ׁשֶ י ַהַחּיִ ת", ּכִ ַהּמֵ

ָעָקר ֶאת  ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ י  ּכִ ַהְינּו  יֹוְדִעים ְמאּוָמה. 

י  ַאף־ַעל־ּפִ ְלַגְמֵרי,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ַהַחּיִ ִמן  ַעְצמֹו 

י־ֵכן ָהָיה  ר ַעל ִיְצרֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ּבֵ ּלֹא ָיכֹול ְלִהְתּגַ ׁשֶ
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ין  ּדִ ן  ְוִלּתֵ ְלִמיָתה  עֹוֵמד  ׁשֶ יֹוֵדַע  י  ּכִ ה  ִמּזֶ ַצַער  לֹו 

ְבִחיַנת ָהֶכֶלב  ן הּוא ּבִ ָבר, ַעל־ּכֵ ל ּדָ ּבֹון ַעל ּכָ ְוֶחׁשְ

ּמּוָבן  ָפָלה ְמֹאד ּכַ חּוָתה ּוׁשְ ַמְדֵרָגה ּפְ הּוא ּבְ ָהַחי ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֲחִגיָגה יד:(:  ַמה ׁשֶ ּבְ

ר ְלָסֵרס ֶכֶלב[ ְוַאף־ א' ]ַהִאם מּוּתָ ְלּבָ 'ַמהּו ְלָסרֹוֵסי ּכַ

י  ִמּמִ ַהְינּו  ת,  ַהּמֵ ָהַאְרֵיה  ִמן  י־ֵכן הּוא טֹוב  ַעל־ּפִ

ְלַגְמֵרי,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ַהַחּיִ ִמן  ַעְצמֹו  ֶאת  עֹוֵקר  ׁשֶ

ָאז ַאף־ַעל־ ַעל ֲעֵברֹות ְלַהְכִעיס, ׁשֶ ְוהּוא ִמין אֹו ּבָ

י־ ר ּוַמְצִליַח ְמֹאד, ַאף־ַעל־ּפִ ּבֵ הּוא ָחי ּוִמְתּגַ י ׁשֶ ּפִ

ת", ּוִמְצָוה ְלַבֲערֹו ִמן  ְבִחיַנת "ַאְרֵיה ַהּמֵ ֵכן הּוא ּבִ

ּלֹא ַיְבִאיׁש ֶאת ָהָאֶרץ, ֲאָבל ִאם ֵאינֹו  ָהעֹוָלם, ׁשֶ

מּות  ּיָ ׁשֶ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ְלַהְכִעיס  ְולֹא  ְלֵתָאבֹון  ַרק  עֹוֵבר 

רּות ֶאל  ְכָלל ִהְתַחּבְ ה, ָאז הּוא ֲעַדִין ּבִ ּוִמְתָיֵרא ִמּזֶ

ְתׁשּוָבה,  חֹון ָלׁשּוב ּבִ ְקָוה ּוִבּטָ ים ְוֵיׁש לֹו ּתִ ל ַהַחּיִ ּכָ

ְלָחן, קנח. "ל: ַנַחת ַהׁשֻ ּנַ ילֹו ּוְלַהֲחיֹותֹו ּכַ ּוִמְצָוה ְלַהּצִ

ים ֵאיָנ֧ם ֽיֹוְדִע֣ים  ים ֶׁשָּיֻמ֑תּו ְוַהֵּמִת֞ ַחִּי֛ים ֽיֹוְדִע֖ י ַהֽ }ה{ ִּכ֧

ם: י ִנְׁשַּכ֖ח ִזְכָרֽ ר ִּכ֥ ין־֤עֹוד ָלֶהם֙ ָׂשָכ֔ ְמ֗אּוָמה ְוֵאֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָנְטִרין  ן  ּכֵ ִגין  ּבְ ָאֵתי,  ּדְ ְלָעְלָמא  א  ִמיַתּיָ ּכְ יִבין  ֲחׁשִ ְלִמְהֵויהֹון  ֲעִתיִדין  ְיחּובּון  ִאין  ּדְ ָיְדִעין  א  יַקּיָ ַצּדִ ֲארּום 

ָלא אֹוִטיבּו  א ֵליֵתיהֹון ָיְדִעין ִמָדַעם ַטב ַעל ּדְ ַבּיָ א, ְוַחּיָ ְתיּוְבּתָ ְיִבין ּבִ אֹוְרֵחיהֹון ְוָלא ְיחּובּון, ְוִאין ְיחּובּון ּתָ

ַתר מֹוֵתיהֹון, ֲארּום  ָאֵתי, ְוֵלית ְלהֹון ֲאַגר ַטב ּבָ יהֹון, ְוֵליֵתיהֹון ָיְדִעין ִמָדַעם ַטב ְלָעְלָמא ּדְ ַחּיֵ עּוָבֵדיהֹון ּבְ

א: יַקּיָ יֵני ַצּדִ י ּדּוְכָרְנהֹון ִמּבֵ ִאְתְנׁשִ

"י - - ַרׁשִ

תּו ֵאיָנם יֹוְדִעים ְמאּוָמה:  ּמֵ ֶ ם. ֲאָבל ִמּשׁ ְרּכָ יָתה ְוָיׁשּובּו ִמּדַ ם יֹום ַהּמִ ֻמתּו. ְואּוַלי ָיׁשּובּו ֶאל ִלּבָ ּיָ ים יֹוְדִעים ׁשֶ י ַהַחּיִ ּכִ

ת: ּבָ ׁשַ ת יֹאַכל ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַרח ּבְ ּטָ ֶ א ִמי ּשׁ יָתה ָוֵאיָלְך, ֶאּלָ ֲעׂשּו ִמן ַהּמִ ּיַ ה ׁשֶ ֻעּלָ ָכר. ּפְ ְוֵאין עֹוד ָלֶהם ׂשָ

ָאָבָ֑דה  ְּכָב֣ר  ם  ַּגם־ִקְנָאָת֖ ַּגם־ִׂשְנָאָת֛ם  ֲהָבָת֧ם  ַאֽ ַּג֣ם  }ו{ 

ַחת  ה ַּת֥ ר־ַנֲעָׂש֖ ל ֲאֶׁשֽ ם ְּבֹכ֥ ם עֹוד֙ ְלעֹוָל֔ ין־ָלֶה֥ ֶלק ֵאֽ ְוֵח֨
ֶמׁש: ַהָּׁשֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַבר הֹוְבדּון  ְנַאְתהֹון ַאף ִקְנַאְתהֹון ַהא ּכְ הֹון ַאף ׂשִ הֹון ְצרֹוְך, ַאף ְרִחיַמּתְ א ֵלית ּבְ יַעּיָ ִ ַרּשׁ ַתר מֹוֵתיהֹון ּדְ ּבָ

ִאְתֲעֵביד  ל ַמה ּדְ ָאֵתי, ְוֵלית ְלהֹון ֲהָנָאה ִמן ּכָ א ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ ִמן ָעְלָמא, ְוחּוָלק ַטב ֵלית ְלהֹון עֹוד ִעם ַצּדִ

א: ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ה  ַמֲעׂשֵ רּוְך־הּוא ּבְ דֹוׁש־ּבָ אּו ְלַהּקָ ּנְ ּקִ ם ִקְנָאָתם. ׁשֶ ַעת: ּגַ ְנאּו ּדַ ּשָׂ ְנָאָתם. ׁשֶ ם ׂשִ ִתי ְוָלצֹון: ּגַ ָאֲהבּו ּפֶ ם ַאֲהָבָתם. ׁשֶ ּגַ

ָעְבדּו ֲעבֹוָדה  ִעים ׁשֶ ן ּוַבת ְלאֹוָתן ְרׁשָ ה ְוגֹו'. לֹא הֹוִעיל ָלֶהם ְזכּות ּבֶ ר ַנֲעׂשָ ֹכל ֲאׁשֶ ְיֵדיֶהם: ְוֵחֶלק ֵאין ָלֶהם ְוגֹו' ּבְ

ָרה ְלַאַחר ִמיָתה: ּפָ ָזָרה, ְוֵאין ָלֶהם ּכַ
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ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָבר  ּכְ ְנָאָתם  ׂשִ ם  ּגַ ִקְנָאָתם  ם  ּגַ ַאֲהָבָתם  ם  ּגַ

ִמְצָוה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ָאָבָדה. 

ֱאַמר,  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶנֶסת ְוִלְדַבר ִמְצָוה, ּכְ ָלרּוץ ְלֵבית ַהּכְ

קכב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֵנֵלְך"  ה'  ית  ּבֵ ִלי  ֹאְמִרים  ּבְ י  ַמְחּתִ "ׂשָ

אי  ַוּדַ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ְכִליתֹו  ּתַ ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ א(, 

ִמְצָוה  ִלְדַבר  אֹו  ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ֵליֵלְך  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ַרק  י  ּכִ דֹול,  ּגָ ּוִבְזִריזּות  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָרץ  הּוא 

ַהּכֹל  ה  ִמּזֶ ְוחּוץ  ָלֶנַצח,  ְוִתְקָותֹו  ִחּיּותֹו  הּוא  ֶזה 

ָבר,  ּדָ ּום  ִמּשׁ לּום  ּכְ ֵאר  ָ ִיּשׁ לֹא  י  ּכִ ֲהָבִלים,  ֲהֵבל 

ּלּות,  ְוַהּדַ ָהֲעִנּיּות  ַער  ִמּצַ ְולֹא  ירּות  ֵמֲעׁשִ לֹא 

ְנָאה  ְוׂשִ ְוִקְנָאה  ְוָכבֹוד  ֲאָוה  ּתַ ַבר  ּדְ ּום  ִמּשׁ ְולֹא 

ח ַהּכֹל  י לֹא ְבמֹותֹו ִיּקַ ֱאַמר, "ּכִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּוְקֵפיָדא, ּכְ

ם  ם ַאֲהָבָתם ּגַ ים מט, יח( ְוכּו'. ּוְכִתיב, "ּגַ ִהּלִ ְוכּו'" )ּתְ

ֵאר  ָ ִיּשׁ ְולֹא  ָאָבָדה".  ָבר  ּכְ ְנָאָתם  ׂשִ ם  ּגַ ִקְנָאָתם 

ַעם ֵאיֶזה טֹוב ֵליֵלְך ְלֵבית  ָכל ּפַ ֲחטֹף ּבְ ּיַ ֶ ַרק ַמה ּשׁ

ִמְצָוה.  ֵאיֶזה  ְוַלֲעׂשֹות  ְדָרׁש,  ַהּמִ ּוְלֵבית  ֶנֶסת  ַהּכְ

ְזִריזּות  ּבִ ָלרּוץ  ֶאָחד  ל  ּכָ ב  ְמֻחּיָ אי  ַוּדַ ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ

ּיֹוֵדַע  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ִמְצָוה,  ִלְדַבר  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְוׂשִ

ֹמַח  ִלׂשְ ב  ְמֻחּיָ ַרְך הּוא  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ יֹוֵתר  ָרחֹוק  ׁשֶ

ם  ּגַ הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְצָוה,  ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר 

ן ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה.  ם־ּכֵ ְך זֹוֶכה ּגַ ל־ּכָ ָרחֹוק ּכָ הּוא ׁשֶ

ּות ד, אֹות יט. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - ֶאֶבן ָהֵעֶזר. ִאּשׁ

ָ֑֣ך  ֵייֶנ ה ְבֶלב־֖טֹוב  ּֽוְׁשֵת֥ ָך  ַלְחֶמ֔ ל ְּבִׂשְמָחה֙  ֱאֹכ֤ }ז{ ֵלְ֣ך 

יָך: ת־ַמֲעֶׂשֽ ים ֶאֽ ֱאֹלִה֖ ה ָהֽ ר ָרָצ֥ י ְכָב֔ ִּכ֣
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יּה,  י ַנְפׁשֵ ַאְנּפֵ א ּכל ַחד ְוַחד ּבְ יַקּיָ רּוַח ְנבּוָאה ִמן ֳקָדם ְיָי, ֲעִתיד ָמֵרי ָעְלָמא ְלֵמיַמר ְלָכל ַצּדִ לֹֹמה ּבְ ֲאַמר ׁשְ

ֵלב  ֵתי ּבְ ִפין, ּוׁשְ ֲהָוה ּכָ יָכא ּדַ יַהְבְתּ ְלֲעְנָיא ּוְלֲחׁשִ ִאּתֹוַתב ָלְך ַעל ַלְחָמְך ּדְ ֶחְדָוא ַלְחָמְך, ּדְ ִאֵזיל ְטעֹום ּבְ

ַבר  ֲהָוה ָצֵחי, ֲארּום ָהא ּכְ יָכא ּדְ ִ א ְלֲעְנָיא ְוֲחּשׁ ְמַזְגּתָ ֵעֶדן, ֲחָלף ַחְמָרְך ּדִ ָתא ּדְ ִגּנְ ִאְצְטַנע ָלְך ּבְ ָטב ַחְמָרא ּדְ

א: ִאְתְרִעי ְיָי עּוָבָדְך ָטַבּיָ

"י - - ַרׁשִ

ֵלְך  א,  ַהּבָ ה ָלעֹוָלם  ְוִתְזּכֶ ַהּטֹוִבים  יָך  ַמֲעׂשֶ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָבר ָרָצה  ּכְ ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ה  ַאּתָ ְמָחה. ֲאָבל  ׂשִ ּבְ ֵלְך ֱאֹכל 

ְמָחה: ׂשִ ֱאכֹל ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְמָחה,  ׂשִ ְמָחה ַלְחֶמָך. ְצִריִכין ֶלֱאכֹל ּבְ ׂשִ ֵלְך ֱאֹכל ּבְ

ְוכּו'.  ַלְחֶמָך"  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֱאכֹל  "ֵלְך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֶלֱאכֹל  ִאם  י  ּכִ ָלָאָדם  טֹוב  "ֵאין  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו 

אֹוְכִלין  ׁשֶ ֹמַח" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ח, טו(, ַהְינּו ּכְ ּתֹות ְוִלׂשְ ְוִלׁשְ

ה, ַוֲאַזי זֹוִכין  ְבִחיַנת ַמּצָ ָאז ָהֲאִכיָלה ּבִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ִלּבֹו.  ּבְ ׁשֶ ַעְקִמיִמּיּות  ט  ִנְפׁשָ ַוֲאַזי  ְרָעִמים  ִלְבִחיַנת 

יַטב ִלּבֹו" ְוכּו' )רּות ג, ז(,  ּתְ ַוּיִ ׁשְ ִחיַנת "ַוּיֹאַכל ַוּיֵ ְוֶזה ּבְ

ִחיַנת  ְמָחה ּבְ ב, ְוָאז זֹוִכין ְלׂשִ ּלֵ ּבַ ֵהֶפְך ַעְקִמיִמּיּות ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ֵהֶפְך  יא(,  צז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְמָחה"  ׂשִ ֵלב  ֵרי  "ּוְלִיׁשְ

ֲאִכיָלה  י  ּכִ יז(.  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ה"  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ

ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  "ל  ּנַ ּכַ ה  ַמּצָ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ִחיַנת  ק ּבְ ל ְוִנְמּתָ ּטֵ ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַוֲאַזי ִנְתּבַ

ה  ַמּצָ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ה",  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ְמָחה  ְלׂשִ זֹוִכין  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲאִכיָלה  הּוא  ׁשֶ

"ל:  ּנַ ֹמַח ְוִלְראֹות טֹוב ְוכּו' ּכַ ּתֹות ְוִלׂשְ ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ

ה ג, אֹות ז. ים ב. ְסֻעּדָ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ָרָצה  ְכָבר  י  ּכִ ְוכּו'  ַלְחֶמָך  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֱאֹכל  ֵלְך 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ר ֶלֱאכֹל ּבִ יָך. ִאי ֶאְפׁשָ ָהֱאלִֹקים ֶאת ַמֲעׂשֶ

ֲעׁשּוִעים  ְוׁשַ ֲארּות  ִהְתּפָ ה  ִחּלָ ּתְ ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ



רלז

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

קֶֹדם,  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו 

ֵאר  ִמְתּפָ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ר  ִעּקַ י  ּכִ

ירֹות  ׁשִ ִהיא  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ

ּוְמָפֲאִרין  ִחין  ּבְ ְמׁשַ ָאנּו  ׁשֶ ֲארּות  ְוִהְתּפָ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ

ל  ּדֵ ִמְתּגַ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ אֹותֹו 

ֵאר  ַרְך ִמְתּפָ הּוא ִיְתּבָ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ׁשֶ ֵאר ּבְ ּוִמְתּפָ

ֶזה ָהעֹוָלם  ּיֹוְדִעין ּבְ ֶזה, ׁשֶ ׁש לֹו ַעם ָקדֹוׁש ּכָ ּיֵ נּו ׁשֶ ּבָ

מֹו  ּכְ ְלָפָניו  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ חֹו  ּבְ ּוְלׁשַ ְלָפֲארֹו  ִמי  ׁשְ ַהּגַ

ָרֵאל"  ִיׂשְ ִהּלֹות  ּתְ ב  יֹוׁשֵ ָקדֹוׁש  ה  "ְוַאּתָ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְתִהּלֹות  ִפּלֹות  ּתְ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ד(,  כב,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ָכל  ּבְ ֵאר  ּוִמְתּפָ ׁש  ִמְתַקּדֵ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ֶלֱאכֹל,  ָאסּור  ה  ִפּלָ ַהּתְ קֶֹדם  ן  ְוַעל־ּכֵ ָהעֹוָלמֹות, 

י ִאם ַעל־ ָרֵאל ּכִ ת ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ר ֶלֱאכֹל ּבִ י ִאי ֶאְפׁשָ ּכִ

ל  ֲארּות ׁשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה עֹוָלה ַהִהְתּפָ ה, ׁשֶ ִפּלָ ְיֵדי ַהּתְ

ה  ּלָ ִמְתּגַ ֲאַזי  י  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהֲאִכיָלה  ְוָאז  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ַעל־ ׁשֶ ְיָקא,  ּדַ ה  ְסֻעּדָ ַעת  ׁשְ ּבִ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ל  ּכָ

ַעל־ְיֵדי־ ׁשֶ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ה  ּלָ ִמְתּגַ ְיֵדי־ֶזה 

ֱאכֹל  "ֵלְך  ְוֶזהּו  "ל,  ּנַ ּכַ ָהֲאִכיָלה  ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקַ ֶזה 

ְכָבר  י  ּכִ ֵייֶנָך  טֹוב  ֵלב  ּבְ ֵתה  ּוׁשְ ַלְחֶמָך  ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאַחר  ַהְינּו  יָך",  ַמֲעׂשֶ ֶאת  ָהֱאלִֹקים  ָרָצה 

עֹוִלים  יָך  ֲעׂשֶ ּמַ ׁשֶ יָך,  ַמֲעׂשֶ ֶאת  ֱאלִֹקים  ָרָצה 

ֶהם  ֵאר ּבָ ַרְך ְלַנַחת ּוְלָרצֹון, ְוהּוא ִמְתּפָ ְלָפָניו ִיְתּבָ

י  יִקים ְוכּו' ַמֲעׂשֵ ם ַצּדִ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ְך ִיׂשְ ְבִחיַנת "ְוַעּמֵ ּבִ

ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  ַהְינּו  כא(,  ס,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ֵאר"  ְלִהְתּפָ ָיַדי 

ֲארּות ְוַנַחת ְוָרצֹון  ַרְך ִהְתּפָ ל ה' ִיְתּבָ ָבר ִקּבֵ ָאז ּכְ ׁשֶ

י ָאז  ְמָחה ַלְחֶמָך ְוכּו'", ּכִ ׂשִ ָך, ָאז "ֵלְך ֱאכֹל ּבְ ִמּמְ

ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִחיַנת  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהֲאִכיָלה 

ה ֶאֶרץ־ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעׂשֶ ֲארּות ׁשֶ ּלּות ַהִהְתּפָ ִהְתּגַ

זֹון ד,  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ים ב.  ַחּיִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  "ל:  ּנַ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ

אֹות ד.

ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ַהַחי  ַלְחֶמָך.  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֱאֹכל  ֵלְך 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ן  ְוַעל־ּכֵ ֵהִמּיּות,  ַהּבְ ּכַֹח  ה,  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח 

אֹותֹו  ָבְרִרין  ּמְ ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ַהַחי,  ַשֹר  ּבְ ֶלֱאכֹל  ָלנּו 

ֵני  ְבִחיַנת "ִמי יֹוֵדַע רּוַח ּבְ ה ּבִ ה ִמּכַֹח ַהְמַדּמֶ ִחּלָ ּתְ

ֵהָמה ַהּיֹוֶרֶדת  ָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה ְורּוַח ַהּבְ

י ֵיׁש רּוַח ָהָאָדם  ה ָלָאֶרץ" )קֶֹהֶלת ג, כא(, ּכִ ִהיא ְלַמּטָ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ֵהָמה. רּוַח ָהָאָדם הּוא ַהּדַ ְורּוַח ַהּבְ

ִחיַנת ּכַֹח  ֵהָמה הּוא ּבְ ֶדר ָהָאָדם. ְורּוַח ַהּבְ הּו ּגֶ ּזֶ ׁשֶ

ֲערֹובֹות  ּתַ ֵיׁש  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ּוֵמֵחְטא  ה.  ַהְמַדּמֶ

ָהָאָדם  רּוַח  ְוִנְתָעֵרב  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּקּון ָהֲאִכיָלה ּדִ ר ּתִ ֵהָמה. ְוֶזה ִעּקַ רּוַח ַהּבְ ּבְ

ְלָבֵרר  ֵהָמה,  ַהּבְ ֵמרּוַח  ָהָאָדם  רּוַח  ְלָבֵרר  ִלְזּכֹות 

ַעל־ רּור  ַהּבֵ ר  ְוִעּקַ ה.  ַהְמַדּמֶ ִמּכַֹח  ְוָהַרע  ַהּטֹוב 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְמָחה, ׁשֶ ׂ ִחיַנת ַהּשִ ּגּון, ּבְ ִחיַנת ַהּנִ ְיֵדי ּבְ

ָהָאָדם  ִחיַנת רּוַח  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהרּוַח טֹוָבה,  ְמָבְרִרין 

ה.  ֵהָמה, ִמן ּכַֹח ַהְמַדּמֶ ִמן רּוַח ָרָעה, ִמן רּוַח ַהּבְ

מֹו  ּכְ ְמָחה,  ִשׂ ּבְ ֶלֱאכֹל  ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ּתֹות  י ִאם ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ תּוב "ֵאין טֹוב ָלָאָדם ּכִ ּכָ ׁשֶ

ּוְכמֹו  טו(.  ח,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  טֹוב"  ְוִלְראֹות  ֹמַח  ְוִלְשׂ

ּוְכמֹו  ְוכּו'.  ַלְחֶמָך"  ְמָחה  ִשׂ ּבְ ֱאכֹל  "ֵלְך  תּוב,  ּכָ ׁשֶ

ָבִרים יד,  תּוב, "ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹקיָך" ְוכּו' )ּדְ ּכָ ׁשֶ

י  ּכִ יא(,  כו,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ַהּטֹוב"  ָכל  ּבְ ַמְחּתָ  "ְוָשׂ כג(, 

ְמָחה  ִ ּקּון ּוֵברּור ָהֲאִכיָלה הּוא ַעל־ְיֵדי ַהׂשּ ר ּתִ ִעּקַ

ָכל  ּבְ ם  ַמְחּתֶ "ּוְשׂ ִחיַנת  ּבְ ְנִגיָנה,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ז(,  יב,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ֶיְדֶכם"  ַלח  ִמׁשְ

ֵמַעְצבּות  ְנְכָאה,  ָהרּוַח  ִמן  טֹוָבה  ָהרּוַח  ְמָבְרִרין 

ה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  רּור ַהְמַדּמֶ ִחיַנת ּבֵ הּו ּבְ ּזֶ רּוַח. ׁשֶ

ֵדָעה א. ְטֵרפֹות ב, אֹות א.

ֲאָכִלים ֵחֶלק  ם ְלַהּמַ ְמָחה ַלְחֶמָך. ֵיׁש ּגַ ׂשִ ֵלְך ֱאֹכל ּבְ

ִנים ֶאל ַהּמַֹח  ֲאָכִלים עֹוִלים ֲעׁשָ י ִמן ַהּמַ ֲחלֹום, ּכִ ּבַ

ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ָנה,  ֵ ּשׁ ּבַ ֲחלֹומֹות  ֵמֶהם  ִרין  ְוִנְצַטּיְ

ם ַהַחּלֹום  ּלֹא ִיְהֶיה ִנְפּגַ ֵדי ׁשֶ ְלָאְך, ּכְ ק ֶאת ַהּמַ ְלַחּזֵ

ְלָאְך, ֲאַזי  ַהּמַ ֵאין ִחּזּוק ּבְ ׁשֶ י ּכְ ֲאָכִלים, ּכִ ַעל־ְיֵדי ַהּמַ

ֲחלֹום  ְבִחיַנת  ּבִ ֲאָכִלים  ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ַהֲחלֹום  ם  ִנְפּגָ

ְבָעה ַאְקִליִמים,  י ֵיׁש ׁשִ לֹום ּכִ ד, ַחס ְוׁשָ ַעל־ְיֵדי ׁשֵ

ְבָעה  ִחיַנת: "ׁשִ ה, ּבְ ל ַאְקִלים ֵיׁש ַמְלָאְך ְמֻמּנֶ ְוַעל ּכָ

ָכל ָהָאֶרץ" )ְזַכְרָיה ד, י(,  ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ ֵעיֵני ה' ֵהּמָ

ִפי  ּכְ ֲאֵחִרים,  רֹות  ּפֵ ֵדִלים  ּגְ ַאְקִלים  ָכל  ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ

ְבָעה ַאְקִליִמים  ן ֵהם ֶנֱחָלִקים ְלׁשִ ה, ְוַעל־ּכֵ ַהְמֻמּנֶ

ין,  ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ֵהם ּבְ ְבָעה רֹוִעים, ׁשֶ ִחיַנת ׁשִ ֶנֶגד ּבְ ּכְ
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ַפע  ֶ ְוַהּשׁ "ל.  ּנַ ּכַ ְלָאִכים  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ ין  ַנֲעׂשִ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ה  ְלָאְך ַהְמֻמּנֶ ה ַהּמַ ִחּלָ ל אֹוָתּה ּתְ ּיֹוֶרֶדת, ְמַקּבֵ ׁשֶ ּכְ

ֹוְכִנים  ַהּשׁ ִדים  ֵ ַהּשׁ ֶרְך  ּדֶ יֹוֶרֶדת  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ם,  ׁשָ

ַמֲעָבר  ֶדֶרְך  ּבְ ַפע  ֶ ַהּשׁ ִלים ֶאת  ְמַקּבְ ֵהם  ׁשֶ ֲאִויר,  ּבָ

ְלַבד,  ִחּיּוָתם  ֵדי  ּכְ ַרק  ה  ּנָ ִמּמֶ יֹוְנִקים  ְוֵאין  ְלַבד, 

קֹום  ַהּמָ ְלאֹותֹו  ה,  ְלַמּטָ ַפע  ֶ ַהּשׁ יֹוֶרֶדת  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ל  ְך ְמַקּבֵ ם, ְוַאַחר־ּכָ ַפע הֹוֶלֶכת ְלׁשָ ֶ ַהּשׁ ֶדה ׁשֶ ְוַהּשָׂ

א  ַמְלּכָ הּוא  "ַאְנּתְ  ְבִחיַנת:  ּבִ ַפע  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ

ָמזֹון  ּדְ ָהִאיָלן  ַעל  ם  ׁשָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ יט(,  ד,  אל  ִנּיֵ )ּדָ ְוכּו'" 

"ֶמֶלְך  ח(:  ה,  )קֶֹהֶלת  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְוכּו'.  ּה  ּבֵ א  ְלכֹּלָ

ֶדה,  ַפע ִמן ַהּשָׂ ֶ ל ַהּשׁ ֶלְך ְמַקּבֵ ַהּמֶ ֶדה ֶנֱעָבד", ׁשֶ ְלׂשָ

אֹוָתּה  ל  ְמַקּבֵ ָאז  ה,  ְלַמּטָ ָאה  ּבָ ַפע  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ

ן  ְוַעל־ּכֵ י,  ּדַ ׁשַ ִחיַנת  ִמּבְ ִלין  ְמַקּבְ ֵאּלּו  ְוָכל  ֶלְך.  ַהּמֶ

ם  ׁשֵ ַעל   – ד  ׁשֵ י  ּכִ י,  ּדַ ׁשַ ם  ׁשֵ ַעל  ִנְקָרִאים  ם  ּלָ ּכֻ

ָהעֹוֵבד  ְוֵכן  י,  ּדַ ׁשַ ם  ׁשֵ ַעל   – ֶדה  ׂשָ ְוֵכן  "י,  ּדַ ׁשַ

ח  תּוב: "ְיַפּתַ ּכָ מֹו ׁשֶ י, ּכְ ּדַ ם ׁשַ ֶדה ִנְקָרא ַעל ׁשֵ ַהּשָׂ

ִחיַנת  ּבְ ּוְכׁשֶ כד(.  כח,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ַאְדָמתֹו"  ד  ּדֵ ִויׂשַ

ַפע  ֶ ַהּשׁ ִלין  ְמַקּבְ ִדים  ֵ ַהּשׁ ֵאין  ֲאַזי  ָחָזק,  ְלָאְך  ַהּמַ

ֵדי  ה ַרק ּכְ ּנָ ֶרְך ַמֲעָבר ְלַבד, ְוֵאין יֹוְנִקים ִמּמֶ ַרק ּדֶ

ּכַֹח  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֱחָלׁש  ּנֶ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ְלַבד.  ִחּיּוָתם 

ְלָאְך,  ַהּמַ ּכַֹח  ְלַעְצָמן  ִלין  ְמַקּבְ ֵהם  ֲאַזי  ְלָאְך,  ַהּמַ

ֵהן ּכַֹח  ֵדִלים ַעל ָיָדם, ִנְתָעֵרב ּבָ ֲאָכִלים ַהּגְ ַוֲאַזי ַהּמַ

ְלָאְך.  ׁש ֶאת ּכַֹח ַהּמַ לּו ְלתֹוָכן ַמּמָ י ֵהם ִקּבְ ד, ּכִ ֵ ַהּשׁ

ַעל־ְיֵדי  ֵדִלים  ּגְ ֵהם  ֲאָכִלים,  ַהּמַ ֵדִלים  ּגְ ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא 

ֲאָכִלים,  ַהּמַ ֵאּלּו  אֹוְכִלין  ּוְכׁשֶ ד,  ֵ ַהּשׁ ּכַֹח  ֲערֶֹבת  ּתַ

לֹום, ְולֹא  ד ַחס ְוׁשָ ה ֵמֶהם ֲחלֹום ַעל־ְיֵדי ׁשֵ ַנֲעׂשֶ

ָהָאָדם  ֶאת  א  ְלַטּמֵ ְיכֹוִלין  ֵהם  ם  ּגַ י  ּכִ זֹו,  ַאף  זֹו 

י  לֹום, ּכִ דּוַע ַחס ְוׁשָ ְמָאה ַהּיָ ּטֻ ָנה, ּבַ ֵ ּשׁ לֹום ּבַ ַחס ְוׁשָ

תּוב: "ַמְרֵאיֶהם  ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֵאׁש, ּכְ ְלָאְך הּוא ּבְ ַהּמַ

יִדים" )ְיֶחְזֵקאל א,  ּפִ ַמְרֵאה ַהּלַ ַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֹוֲערֹות ּכְ ּכְ

ִלין  ִדים ְמַקּבְ ֵ ְלָאְך, ַוֲאַזי ַהּשׁ ֱחָלׁש ּכַֹח ַהּמַ ּנֶ יג(, ּוְכׁשֶ

ַעל־ְיֵדי  ִמין  ְמַחּמְ ֵהם  ֲאַזי  ְלָאְך,  ַהּמַ ּכַֹח  ְלַעְצָמן 

"ל.  ְמָאה ַהּנַ ּטֻ לֹום, ּבַ ִאין ַחס ְוׁשָ ה ּוְמַטּמְ ָהֵאׁש ַהּזֶ

ְלָאְך  ְלָאְך. ְוִחּזּוק ַהּמַ ק ֶאת ַהּמַ ן ְצִריִכין ְלַחּזֵ ְוַעל־ּכֵ

ֵייִטב  ֵמַח  ׂשָ "ֵלב  ְבִחיַנת:  ּבִ ְמָחה,  ׂשִ ַעל־ְיֵדי  הּוא 

ִחיַנת:  ּבְ ְלָאְך,  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  יג(,  טו,  ֵלי  )ִמׁשְ ִנים"  ּפָ

ק  ְתַחּזֵ ּנִ ׁשֶ  – סג(  ְעָיהּו  )ְיׁשַ יָעם"  הֹוׁשִ ָניו  ּפָ "ּוַמְלָאְך 

ְלָאִכים ִנְקָרא  ן ְמקֹום ַהּמַ ֵמַח. ְוַעל־ּכֵ ַעל־ְיֵדי ֵלב ׂשָ

ִחּזּוק  ר  ִעּקָ י  ּכִ ְמָחה,  ְוׂשִ חֹוק  ׂשְ ם  ׁשֵ ַעל  ָחִקים'  'ׁשְ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל:  ּנַ ּכַ ְמָחה  ׂשִ ַעל־ְיֵדי   – ְלָאִכים  ַהּמַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ ין, ּכְ ִפּלִ ל ּתְ ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ

ְוָאַמר:  טּוָבא,  ֵדַח  ּבָ ֲהָוה  )ִיְרְמָיה(  ַרב  ׁשֶ ִלְבָרָכה, 

ין  ִפּלִ ּתְ ְוָאַמר:  ְמֹאד,  ֵמַח  ׂשָ ]ָהָיה  ְחָנא  ַמּנַ ָקא  ין  ִפּלִ ּתְ

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ַהְינּו,  ם(.  ׁשָ תר"י  ן  ְוַעּיֵ ל,  ָרכֹות  )ּבְ ֵמִניַח[  ֲאִני 

ן ָצִריְך  ְלָאְך, ְוַעל־ּכֵ ִחיַנת ַהּמַ ה ּבְ ין ֹמִחין ַנֲעׂשֶ ִפּלִ ּתְ

ָחַלם  ׁשֶ ן ּכְ ְלָאְך. ְוַעל־ּכֵ ן ִחּזּוק ְלַהּמַ ֵדי ִלּתֵ ְמָחה ּכְ ׂשִ

י  ּכִ ֲעִנית,  ּתַ הּוא  ּקּון  ַהּתִ טֹוב,  לֹא  ֲחלֹום  ָלָאָדם 

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה,  ׂשִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֲעִנית  ּתַ

ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ טו(,  צ,  ים  ִהּלִ )ּתְ יָתנּו"  ִעּנִ ימֹות  ּכִ ֵחנּו  ּמְ "ׂשַ

נֹוְתִנין  ְמָחה  ַהּשִׂ ְוַעל־ְיֵדי  ְמָחה,  ׂשִ ה  ַנֲעׂשֶ ֲעִנית  ּתַ

ִחיַנת  ּבְ ֶאת  ּוַמְכִניִעין  ִנין  ּוְמַתּקְ ְלָאְך  ְלַהּמַ ִחּזּוק 

ד,  ׁשֵ ַעל־ְיֵדי  ֲחלֹום  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָרע,  ַהֲחלֹום 

ן  "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ְלָאְך ּכַ ַהּמַ ֵאין ִחּזּוק ּבְ א ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

אֹוְמִרים  ַהֲחלֹום,  ַעל  ְלִהְתַעּנֹות  רֹוֶצה  ֵאין  ׁשֶ ִמי 

ַהְינּו  ַלְחְמָך",  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֱאכֹל  "ֵלְך  יִטיִבין:  ַהּמֵ לֹו 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְמָחה,  ׂשִ ְבִחיַנת  ּבִ ֲאִכיָלתֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ַעל  ׁשֶ ִדים,  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ּוַמְכִניַע  ְלָאְך  ַהּמַ ֶאת  ק  ְמַחּזֵ

ִלּקּוֵטי  ֲאָכִלים:  ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ַהֲחלֹום  ִנְתַקְלֵקל  ָיָדם 

ְנָיָנא. ִסיָמן ה, אֹות י. מֹוֲהַר"ן ּתִ

ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ יָך.  ַמֲעשֶֹ ֶאת  ָהֱאלִֹקים  ָרָצה  ְכָבר  י  ּכִ

ְלַגּלֹות  ֵדי  ּכְ ּומּוָסר,  ּתֹוָכָחה  ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ְיֶחְזֵקאל 

ְוכּו'  ְלכּות  ַהּמַ ַלֲחּתְֹך  ֵדי  ּכְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה,  ַהֶחֶסד 

טֹובֹות  ם  ּגַ א  ִנּבֵ ן  ְוַעל־ּכֵ ְקִלּפֹות,  ע  ֵמָהַאְרּבַ

ִנְפָלִאים  ַוֲחָסִדים  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ַרּבֹות  ִויׁשּועֹות 

ֶלָעִתיד  ִית  ַהּבַ ּוִבְנַין  ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

ָלֶהם,  א  ּבֵ ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָכָחה  ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְוכּו'. 

ה אֹוָתם  י ְמַבּזֶ יֹון, ּכִ ּזָ ֶדֶרְך ּבִ ָהְיָתה ּבְ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ

ה  ּלֶ ִנְתּגַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲאָבל  ְנבּואֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ ה  ַהְרּבֵ

ָחמֹות  ְוַהּנֶ ַהְיׁשּועֹות  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ֶחֶסד 

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִביִאים,  ַהּנְ ָכל  ּבְ ְוֵכן  א.  ְתַנּבֵ ּמִ ׁשֶ ְוַהֲחָסִדים 
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יֹון,  ּזָ ּבִ ֶדֶרְך  ּבְ רֹב  י  ְוַעל־ּפִ ה,  ַהְרּבֵ ּתֹוָכחֹות  ָאְמרּו 

ים  ַרּבִ ַוֲחָסִדים  ְיׁשּועֹות  ה  ּמָ ּכַ אּו  ִנּבְ ם  ּלָ ּכֻ ם  ּגַ ַאְך 

ַעל־ ָבר ׁשֶ ן ַהּדָ י ּכֵ ָרֵאל, ּכִ ַרְך ְלִיׂשְ ה ה' ִיְתּבָ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין  "ל, ׁשֶ ּנַ ה ֶחֶסד ּכַ ּלֶ ְיֵדי ּתֹוָכָחה ִנְתּגַ

ָבה,  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֱאלֹקּות  ַגת  ְלַהּשָׂ

ַהְינּו  ּדְ ָבה  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ָראּו  ִביִאים  ַהּנְ ל  ּכָ י  ּכִ

דּוַע,  ּיָ ּכַ ְך ְנבּוָאָתם  ם ִנְמׁשַ ָ ּשׁ ּמִ גֹות ֱאלֹקּות, ׁשֶ ַהּשָ

ַעל  ָבה  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ָרָאה  ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

הּוא  ׁשֶ ָבה  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ׁשֶ ְלהֹורֹות  ָבר,  ּכְ ְנַהר 

ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ָהר  ַהּנָ ַעל־ְיֵדי  ְך  ִנְמׁשָ ֱאלֹקּות  גֹות  ַהׂשָ

ְבִחיַנת  ּבִ ָבר',  'ּכְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ֵמַהּצַ

ִחיַנת  ּבְ יָך",  ַמֲעׂשֶ ֶאת  ָהֱאלִֹקים  ָרָצה  ְכָבר  י  "ּכִ

הּוא  ר  ֲאׁשֶ ְונֹוַדע  מֹו  ׁשְ ִנְקָרא  ָבר  ּכְ ָהָיה  ֶ ּשׁ "ַמה 

ִחיַנת  ּבְ ָהֱאֶמת הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ז(,  ו,  )קֶֹהֶלת  ָאָדם" 

מֹו  ּוׁשְ ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ יַח,  ָמׁשִ ה  ֹמשֶׁ

ִלְפֵני  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלעֹוָלם,  ָקַדם  יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹו,  ׁשְ ִיּנֹון  ֶמׁש  ׁשֶ

ִמיד  ים ּתָ הּוא ַמְקּדִ ַרְך ׁשֶ ֶרְך ה' ִיְתּבָ י ּדֶ ִלְבָרָכה. ּכִ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה 

ל  ּדַ ּגִ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ "ַאַחר  סּוק:  ּפָ ַעל  ִלְבָרָכה 

ח  ֵורֹוׁש ֶאת ָהָמן ְוכּו'" )ֵאְסֵתר ג, א(, ִיּמַ ֶלְך ֲאַחְשׁ ַהּמֶ

ַאַחר  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו,  ׁשְ

ָכל ּדֹור  ה. ְוֵכן הּוא ּבְ ּכָ ים ְרפּוָאה ַלּמַ ָבר ִהְקּדִ ּכְ ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ יקֹוְרִסים  ְוָהֶאּפִ ִעים  ְרׁשָ עֹוְמִדים  ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ

ים  ַרְך ַמְקּדִ מֹו, ה' ִיְתּבָ ח ׁשְ ִחיַנת ָהָמן ֲעָמֵלק, ִיּמַ ּבְ

ֶזה  יק ֱאֶמת ּכָ ה ַצּדִ ִחּלָ ֹוֵלַח ִמּתְ ּשׁ ה ׁשֶ ּכָ ְרפּוָאה ַלּמַ

ה ָלנּו  ּוְמַגּלֶ ִנְפָלאֹות  יְך ְרפּואֹות  ים ְלַהְמׁשִ ְקּדִ ּמַ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִיְהֶיה ּכַֹח ַלֲעֹמד  ּתֹוָרה ִנְפָלָאה ְוכּו', ׁשֶ

ָלנּו  ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ְוכּו',  ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ה'  ְולּוֵלי  ם.  ֶנְגּדָ ּכְ

ה,  ֵאּלֶ ּכָ ִבים  ּגָ ְוִנׂשְ נֹוָרִאים  יִקים  ַצּדִ דֹורֹוֵתינּו  ּבְ

ְוָעָנן  ה ַלֲעֹמד ֶנֶגד ָהרּוַח ְסָעָרה  לֹא ָהָיה ּכַֹח ַעּתָ

יְך ּובֹוֵער  ְסִעיר ּוַמֲחׁשִ ַחת ַהּמַ ְתַלּקַ דֹול ְוֵאׁש ַהּמִ ּגָ

יקֹוְרִסים  ּתֹות ָהֶאּפִ ּכִ עֹוָלם ְמֹאד, ַעל־ְיֵדי  ּבָ ה  ַעּתָ

ַרֲחָמָנא  יֹום  ָכל  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ה  ַעּתָ ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ַאְך  יֹום.  ד  יּוּלַ ַמה  יֹוֵדַע  ּוִמי  ִלְצָלן, 

ַעל־ ה  ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ָלנּו  ים  ִהְקּדִ ָבר  ּכְ

ֵצל  יר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ְסּתִ ּיַ יִקים. ּוִמי ׁשֶ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ְיֵדי ּגְ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרָתם  ְרֵכי  ּדַ י  ַעל־ּפִ ְוֵיֵלְך  ְנֵפיֶהם,  ּכַ

ֵהם  ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ֵמֶהם.  ִנּצֹל  ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ

ֵקן  ֵמַהּזָ ִלים  ְמַקּבְ ם  ְוֻכּלָ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְזֵקִנים  ִחיַנת  ּבְ

ֵקן  ַהּזָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָסִבין  ּדְ ָסָבא  ֵקִנים  ּזְ ּבַ ׁשֶ

הּוא ָזֵקן ְמֹאד ְוכּו' ַוֲעַדִין לֹא ִהְתִחיל  ֵאר ׁשֶ ִהְתּפָ ׁשֶ

ֵלל  י ָזָכה ְלִהּכָ ָבר', ּכִ ן ִנְקָרא 'ּכְ ִלְחיֹות ְוכּו'. ְוַעל־ּכֵ

ְוָכל  ַקְדמֹוִנּיֹות.  ִנים  ׁשָ ְבִחיַנת  ּבִ ְקָנה  ַהּזִ ַתְכִלית  ּבְ

עֹוָלם  כֹוִלים ִלְהיֹות ּבָ ּיְ ִמיֵני ִקְלקּוִלים ּוִבְלּבּוִלים ׁשֶ

יְך ָלֶהם ְרפּואֹות  ים ְלַהְמׁשִ ָבר ִהְקּדִ לֹום, ּכְ ַחס ְוׁשָ

ית  ְוִתּקּוִנים ַעל־ְיֵדי ַנֲהרֹות ְוַנֲחֵלי ַהָחְכָמה ָהֲאִמּתִ

הּוא  ָבר ׁשֶ ִחיַנת ְנַהר ּכְ הּו ּבְ ּזֶ עֹוָלם, ׁשֶ יְך ּבָ ִהְמׁשִ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ֵמַהּצַ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ָהר  ַהּנָ

נּו  ּלָ ּכֻ ה  ִנְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵמֵעֶדן,  ַהּיֹוֵצא  ָהר  ַהּנָ

ָבה.  ה ֶמְרּכָ ִחיַנת ַמֲעׂשֵ הּוא ּבְ גֹות ֱאלֹקּות ׁשֶ ָ ְלַהׂשּ

ִלּקּוֵטי  "ל:  ְוַכּנַ ָבר  ּכְ ְנַהר  ַעל  ֶזה  ל  ּכָ ָרָאה  ן  ְוַעל־ּכֵ

ט ב. ְנִזיִקין ד, אֹות כט-ל. ּפָ ן ִמׁשְ ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

אְׁשָ֥ך  ֹֽ ַעל־ר ֶמן  ְוֶׁש֖ ְלָבִנ֑ים  יָך  ְבָגֶד֖ ְה֥יּו  ִיֽ ת  ְּבָכל־ֵע֕ }ח{ 

ר: ַאל־ֶיְחָסֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִגין  ּבְ ח ְרבּוָתא ְקֵני,  ְמִתיל ִלְמׁשַ ּדִ ָמא ָטָבא  ּוׁשְ ל סֹוֲאָבת חֹוְבָתא,  סּוָתְך ִחיָוִרין ִמן ּכָ ִיְהְוָין ּכְ ן  ָכל ִעּדָ ּבְ

ְך ְוֵטיבּוָתְך ָלא ֶיְחַסר: ְרָכן ַעל ֵריׁשָ ִיְמטֹון ּבִ ּ ִדְ



רמ

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

"י - - ַרׁשִ

לֹֹמה  ל ׁשְ לֹום. ּוָמׁשַ ׁשָ ֵנס ּבְ ּכָ מּות ַהּיֹום ּתִ ִאם ּתָ ה טֹוב, ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ָעה ּבְ ָכל ׁשָ ָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים. ַהְתֵקן ַעְצְמָך ּבְ ּבְ

סּותֹו  ס ּכְ ד ְמַכּבֵ ַח ִמּיַ ֶלְך ְליֹום ְסעּוָדה, ְולֹא ָקַבע לֹו ְזַמן. ִאם ָחָכם הּוא אֹו ִפּקֵ ִהְזִמינֹו ַהּמֶ ָבר ְלָאָדם ׁשֶ ַהֲחַכם ֶאת ַהּדָ

ָרׁשּוהּו  ּדְ ְך  ּכָ ְוַסְך.  ָגָדיו ְלָבִנים, ְוהּוא ָרחּוץ  ּבְ ָעה  ל ׁשָ ּכָ ִיְהיּו  עּוָדה,  ִיְקָרא ֶאל ַהּסְ ְוֵכן ֵעת ָמָחר, ַעד ֵעת  ְוַסְך,  ְורֹוֵחץ 

ת )קנג.(: ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

הּוא  ּבּור ׁשֶ ּקּון ַהּדִ ָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים. ּתִ ּבְ

י  ָגִדים ְלָבִנים. ּכִ ִחיַנת ּבְ ה, הּוא ּבְ ִחיַנת ַמְלכּות ּפֶ ּבְ

ה ֶאת  ְיַבּזֶ ּלֹא  ׁשֶ ָגִדים,  ַהּבְ ֹמר ְמֹאד ֶאת  ִלׁשְ ָצִריְך 

ֲעֵליֶהם  ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ָראּוי  ּכָ ְמָרן  ְלׁשָ ַרק  ָגִדים,  ַהּבְ

יֹוֵתר,  דֹול  ּגָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ּוְרָבב.  ֶתם  ּכֶ ׁשּום 

דֹול  ּגָ י ָכל ִמי ׁשֶ ָגִדים יֹוֵתר. ּכִ ֹמר ֶאת ַהּבְ ָצִריְך ִלׁשְ

ְלִמיד־ָחָכם  ן ּתַ ִקין ִעּמֹו יֹוֵתר. ְוַעל־ּכֵ יֹוֵתר, ְמַדְקּדְ

י  ּכִ קיג(,  ת  ּבָ )ׁשַ ִמיָתה  ב  ַחּיָ ָגָדיו  ּבְ ַעל  ְרָבב  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ

ִנין  ַעְצָמם ֵהם ּדָ ָגִדים ּבְ י ַהּבְ ִקין יֹוֵתר. ּכִ ִעּמֹו ְמַדְקּדְ

י  ְלכּות[. ּכִ ין ַהּמַ ַמְלכּוָתא ]ּדִ יָנא ּדְ ְבִחיַנת ּדִ אֹותֹו, ּבִ

ָקָרא  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ י  ּכִ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָגִדים  ַהּבְ

ֶאת  ִדים  ְמַכּבְ ׁשְ ִלְבָגָדיו,  ]ָקָרא  דּוָתא  ְמַכּבְ ְלָמאֵנּה 

ִחיַנת: "ֶמֶלְך  ִחיַנת ַמְלכּות, ּבְ הּו ּבְ ּזֶ ם(, ׁשֶ ָ ַבֲעֵליֶהם[ )ּשׁ

ַמְלכּוָתא  'ֶצֶדק  ִחיַנת  ּבְ ְוֵהם  כד(.  ים  ִהּלִ )ּתְ בֹוד"  ַהּכָ

"ֶצֶדק  ִחיַנת:  ּבְ ָגִדים,  ַהּבְ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ א',  יׁשָ ַקּדִ

ִנְמָצא  ה אֹוָתם,  ְוַהְמַבּזֶ )ִאּיֹוב כט, יד(.  ְוכּו'  י"  ּתִ ָלַבׁשְ

ן  ַמְלכּוָתא ּדָ יָנא ּדְ ַמְלכּות, ְוָאז ּדִ מֹוֵרד ּבְ הּוא ּכְ ׁשֶ

ִריְך  א ּבְ ין ֻקְדׁשָ רּוד ּבֵ ה ּפֵ אֹותֹו. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה עֹוׂשֶ

ּה  ְלַגּבַ ָלּה  יְך  ִ ַמּשׁ 'ָנָחׁש  ְבִחיַנת  ּבִ ּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא 

ּה  ּבָ ּוֵמִטיל  אֹוָתּה  ְך  נֹוׁשֵ ]ָנָחׁש  ֻזֲהָמא'  ּה  ּבַ יל  ְוַאּטִ

ְבִחיַנת: "ַמּדּוַע ָאדֹם  ה, ּבִ ם ִנּדָ ְבִחיַנת ּדַ זֹוֲהָמא[, ּבִ

ֶתם  ַהּכֶ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ב(.  סג,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוכּו'  ָך"  ִלְלבּוׁשֶ

ִנְפֶרֶדת  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְגדֹו,  ּבִ ַעל  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ְוָהְרָבב 

א  ְדׁשָ ִכיַנת ֻעּזֹו ִמּקֻ ִהיא ׁשְ "ל ׁשֶ ְלכּות ַהּנַ ִחיַנת ַהּמַ ּבְ

ַאג ַעל ָנֵוהּו" ְוכּו' )ִיְרְמָיהּו  ֹאג ִיׁשְ ִריְך הּוא. ְוָאז: "ׁשָ ּבְ

א,  יׁשָ ְפָחה ּבִ יֵלּה. ְוָאז ׁשֹוֶלֶטת ׁשִ כה, ל( – ַעל ָנֶוה ּדִ

ְפָחה  ְבִחיַנת: "ׁשִ ִסְטָרא ָאֳחָרא. ּבִ הּוא ַמְלכּות ּדְ ׁשֶ

ה ָרָעה,  ָ ִהיא ִאּשׁ ֵלי ל, כג(, ׁשֶ ּה" )ִמׁשְ ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ּכִ

ִרים  )ֶעׂשְ כ"ח  ֵיׁש  י  ּכִ ָרָעה.  ֵעת  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ

ְלָרָעה.  ים  ִעּתִ ְלטֹוָבה,  ים  ִעּתִ ים,  ִעּתִ מֹוֶנה(  ּוׁשְ

ָרָעה.  ֵעת  ִהיא  ׁשֶ א,  יׁשָ ּבִ ְפָחה  ׁשִ ְלַהְכִניַע  ְוָצִריְך 

ָכל  'ּבְ ְלָבִנים",  ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו  ֵעת  ָכל  "ּבְ ְבִחיַנת:  ּבִ

לֹא ְרָבב, ַהְינּו  ְיָקא. 'ְבָגֶדיָך ְלָבִנים', ַהְינּו ּבְ ֵעת' ּדַ

ם  'ּדָ ְבִחיַנת  ּבִ ָתּה,  ּדָ ִמּנִ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָטֳהַרת  ִחיַנת  ּבְ

ִעים  ְוָהְרׁשָ ט(.  ה  ִנּדָ ו,  כֹורֹות  )ּבְ ָחָלב'  ה  ְוַנֲעׂשֶ ר  ֶנְעּכָ

ין  ּבֵ ה[  ]ְמִחּצָ ַאְפָרׁשּוָתא  ּגֹוְרִמין  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ּבַ

ָלּה  ּגֹוְרִמין  י  ּכִ יּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ

ג,  )ַנחּום  ִמים"  ּדָ "ִעיר  ִנְקֵראת  ִהיא  ְוָאז  ה,  ִנּדָ ם  ּדַ

ִמים.  ּדָ י  ַאְנׁשֵ ִנְקָרִאים  ִעים  ְרׁשָ ֶזה  ם  ְוַעל־ׁשֵ א(, 

יִדים,  ּגִ ָס"ה  ׁשְ ּבִ לּוִיים  ּתְ ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ָס"ה  ׁשְ י  ּכִ

ה  ִחיַנת לֹא ַתֲעׂשֶ ִמים. ּוְלִפי ּבְ ֲהלּוַכת ַהּדָ ם ּתַ ָ ּשׁ ׁשֶ

י  ּכִ ִכיָנה,  ְ ְלַהּשׁ ה  ִנּדָ ם  ּדַ ְמעֹוְרִרים  ן  ּכֵ עֹוְבִרים,  ׁשֶ

ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ ָצִריְך  ֵכן  ּבְ ֵיׁש.  ִמים  ּדָ ִמיֵני  ה  ּמָ ּכַ

יִדין,  ַהּגִ ֵהם  ׁשֶ אִוין  ַהּלָ ן  ְלַתּקֵ ַהְינּו  ָהֵאּלּו,  ִמים  ַהּדָ

ר  ֶנְעּכָ ם  'ּדָ ְבִחיַנת:  ּבִ ַלְבנּוִנית,  ָלֶהם  יְך  ּוְלַהְמׁשִ

ָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים"  ה ָחָלב'. ְוֶזהּו: "ּבְ ְוַנֲעׂשֶ

ִלּקּוֵטי  ַלְבנּוִנית:  ָלֶהם  יְך  ְלַהְמׁשִ ְיָקא,  ּדַ ִגיֶדיָך  ּבְ  –

א. ִסיָמן כט, אֹות ג. מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ֳחִלי  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְלָבִנים.  ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו  ֵעת  ָכל  ּבְ

ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ִמים  ַהּדָ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  נֹוֵפל, 

ַהּמִֹחין.  ִנְלָחץ  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְלַהּמַֹח,  יִזין  ַמּתִ ְוֵהם 

י  ּכִ ָהֵאיָבִרים.  ין  רֹוֲעׁשִ ַהּמִֹחין,  ְלִחיַצת  ְוַעל־ְיֵדי 

ר  ַהּשַׂ ַעל  א  ּבָ ֹוֵנא  ַהּשׂ ּוְכׁשֶ ָצָבא,  ר  ׂשַ הּוא  ַהּמַֹח 

לּוִיים  ּתְ ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ְצָבָאיו,  ל  ּכָ ים  רֹוֲעׁשִ ֲאַזי  ָצָבא, 

ְבִחיַנת  ּבִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  נֹוֶפֶלת,  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ַוֲאַזי  ּבֹו. 

ְוַעל־ְיֵדי  יא(.  ט,  )ָעמֹוס  ְוכּו'  ַהּנֹוֶפֶלת"  ִוד  ּדָ ת  "ֻסּכַ

יְך ַלְבנּוִנית  עֹוֵרר ַהּמִֹחין, ּוַמְמׁשִ ּמְ ָלִלי ׁשֶ ּקּון ַהּכְ ּתִ

ָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים",  ְבִחיַנת: "ּבְ יִדין, ּבִ ְלַהּגִ



רמא

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִפיָלה. ְוָאז: "ָנְפָלה ְולֹא  את ֵמחֹוַלַאת ַהּנְ ֲאַזי ִנְתַרּפֵ

ִלּקּוֵטי  ב(.  ה,  ם  )ׁשָ ְוכּו'  ָרֵאל"  ִיׂשְ תּוַלת  ּבְ קּום  ּתֹוִסיף 

א. ִסיָמן כט, אֹות ז. מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ִחיַנת ִציִצית,  ָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים. ְוֶזה ּבְ ּבְ

ָגִדים  ַהּבְ ֶאת  ְמֹאד  ֹמר  ִלׁשְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָלל  ַהּכְ י  ּכִ

ְלֵהָאֵחז  ן  ְרּכָ ּדַ י  ּכִ ַהִחּצֹוִנים,  ם  ּהֶ ּבָ ִיְתַאֲחזּו  ּלֹא  ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  מֹו ׁשֶ ָגִדים, ּכְ ַהּבְ ּבְ

ְגֵדי ַהֲחָכִמים  ְייהּו' ]ֵאּלּו ּבִ ָבלּו – ִמּנַ ָנן ּדְ י ָמאֵני ְדַרּבָ 'ַהּנֵ

ֵהם  י  ּכִ ו(,  ָרכֹות  )ּבְ יִקים([  ּזִ )ֵמַהּמַ ֵמֶהם  ים  ּלִ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ

ם  ְוׁשָ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ְוַהִחּצֹוָנה  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ַמְדֵרָגה 

ל  ֶהם ּכָ ִמים ּבָ ִרים ְוִנְרׁשָ ן ִנּכָ ן ְלֵהָאֵחז, ְוַעל־ּכֵ ְרּכָ ּדַ

לֹום, ְוֵכן ְלֵהֶפְך  ל ָהֲעֹונֹות ַחס ְוׁשָ ל ּכָ ָגִמים ׁשֶ ַהּפְ

י  ּכִ ָגִדים,  ַהּבְ ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ִמים  ִנְרׁשָ ֵהם  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ

ָנן ]ְלבּוׁש  ַרּבָ ְצֹות ַנֲעָשֹה ֵמֶהם ַחלּוָקא ּדְ ַעל־ְיֵדי ַהּמִ

ּלֹא  ָמה ׁשֶ ׁשָ ים ְלַהּנְ ים ְוִכּסּוּיִ ֵהם ְלבּוׁשִ ַהֲחָכִמים[, ׁשֶ

ִמיָרה  ים ֵהם ׁשְ ים ְנִקּיִ בּוׁשִ ַהּלְ ׁשֶ י ּכְ ּה, ּכִ ִיְתַאֲחזּו ּבָ

א. ִסיָמן  ָמקֹום ַאֵחר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ְמבָֹאר ּבְ דֹוָלה, ּכַ ּגְ

"ל,  ּנַ ָגִדים ּכַ ֹמר ְמֹאד ֶאת ַהּבְ ן ָצִריְך ִלׁשְ קכז( ְוַעל־ּכֵ

לּוִים  ּתְ ֵהם  ׁשֶ ִציִצית  ַעל  ַהּתֹוָרה  ָתה  ִצּוְ ן  ְוַעל־ּכֵ

ָגִדים  ְלַהּבְ ִמיָרה  ׁשְ ֵהם  ִציִצית  י  ּכִ ָגִדים,  ַהּבְ ּבְ

ָמר  ֶהם ַהִחּצֹוִנים, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנׁשְ ּלֹא ִיְתַאֲחזּו ּבָ ׁשֶ

לֹא  ִמְצֹות  ֵהן  ֲעֵשֹה  ִמְצֹות  ֵהן  ה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ

תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּכֹל  ם  ִנְרׁשָ ּה  ּבָ י  ּכִ ַתֲעֶשֹה, 

ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְזַכְרּתֶ אֹותֹו  "ּוְרִאיֶתם  לט(:  טו,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ

ֵמִרים  יִצית  ַהּצִ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'"  ה'  ִמְצֹות 

יִדין,  ָס"ה ּגִ ְ ְך ֵמֶהם ַלְבנּוִנית ְלָכל ַהּשׁ ַהּמִֹחין ְוִנְמׁשָ

'ְבָגֶדיָך'  ְלָבִנים"  ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו  ֵעת  ָכל  "ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ִציִצית  י  ּכִ ם,  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיָקא,  ּדַ

ָבִרים  ר ָיִעיר ִקּנֹו" ְוכּו' )ּדְ ׁשֶ ּנֶ ִחיַנת "ּכַ ָלִלי, ּבְ ּקּון ַהּכְ ּתִ

ִחיַנת  ּבְ ר ֶזה רּוַח[, ֶזה  א רּוָחא ]ֶנׁשֶ ָרא ּדָ לב, יא(, ִנׁשְ

ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח" )ְיֶחְזֵקאל  ִחיַנת "ֵמַאְרּבַ ִציִצית ּבְ

נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִציִצית,  ִחיַנת ד'  ּבְ ֵהם  ׁשֶ לז, ט(, 

)ִלּקּוֵטי  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  ח(,  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי 

ִמיָרה ְלִניאּוף, ְוֶזה  יִצית ֵהם ׁשְ ּצִ א. ִסיָמן ז(, ׁשֶ מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ָכל  'ּבְ ת קנג(,  ּבָ )ׁשַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

יִצית  ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים', ֶזה ִציִצית, ְוַכְנֵפי ַהּצִ

א ֶאְתֶכם  ׂ ִחיַנת "ָוֶאָשּ ּבְ ִרים,  ְנׁשָ ְנֵפי  ּכַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם 

מֹות יט, ד(, ְוַעל ָיָדם ֵמִעיר  ִרים" ְוכּו' )ׁשְ ְנֵפי ְנׁשָ ַעל ּכַ

יִדין,  ְך ֵמֵהם ַלְבנּוִנית ֶאל השס"ה ּגִ ַהּמִֹחין ְוִנְמׁשָ

ִרים ֵהם  ְנׁשָ יִצית,  ַהּצִ ל  ׁשֶ ִחיַנת ל"ב חּוִטין  ּבְ ְוֶזה 

ב ְלָכל  ְך ִמן ַהּלֵ ְמׁשָ ְבנּוִנית ַהּנִ ַכת ַהּלַ ִחיַנת ַהְמׁשָ ּבְ

ב ְויֹוְנִקים  ּלֵ לּוִיין ּבַ יִדין ּתְ ל ַהּגִ י ּכָ יִדין, ּכִ ָס"ה ּגִ ְ ַהּשׁ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַהּמִֹחין,  ֶאת  ִרים  ּמֵ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ם,  ָ ִמּשׁ

ר  ֶנֱעּכָ ם  ְוׁשָ ב,  ַהּלֵ ֶאל  ַהּמַֹח  ִמן  ְבנּוִנית  ַהּלַ ְך  ִנְמׁשָ

א  יָנה ִלּבָ ִחיַנת ּבִ ב הּוא ּבְ י ַהּלֵ ם ְוַנֲעֶשֹה ָחָלב ּכִ ַהּדָ

ם  ָ ּוִמּשׁ ֶהָחֶזה  ְמקֹום  ְוהּוא  יָנה'  ַלּבִ 'ֵאם  ִהיא  ׁשֶ

ָחָלב  ְוַנֲעֶשֹה  ר  ֶנֱעּכָ ִחיַנת  ּבְ ְבנּוִנית  ַהּלַ ְך  ִנְמׁשָ

ְלָבִנים,  ְיָקא  ּדַ ִחיַנת ל"ב חּוִטין  ּבְ יִצית  ַהּצִ ם  ָ ּוִמּשׁ

ִחיַנת  ּבְ "ל  ּנַ ּכַ ְלָבִנים  ָגִדים  ּבְ ִחיַנת  ּבְ ַנֲעֶשֹה  ְוָאז 

ים א. ִציִצית א. ית ָלָבן: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ַטּלִ

ָך  רֹאׁשְ ַעל  ֶמן  ְוׁשֶ ְלָבִנים  ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו  ֵעת  ָכל  ּבְ

ֶנֶגד  ּכְ ה  ֲחֻנּכָ ְיֵמי  מֹוַנת  ׁשְ ֵהם  ן  ְוַעל־ּכֵ ֶיְחָסר.  ַאל 

ה  ת 'ְוַאּתָ ָפָרׁשַ ְסְמכּו ּבְ ּנִ דֹול, ׁשֶ ְגֵדי ּכֵֹהן ּגָ מֹוֶנה ּבִ ׁשְ

ְוֶזה  ה.  ִחיַנת ֲחֻנּכָ ּבְ הּוא  נֹוָרה ׁשֶ ֶמן ַהּמְ ה' ְלׁשֶ ַצּוֶ ּתְ

ַעל  ֶמן  ְוׁשֶ ְלָבִנים  ָגֶדיָך  ּבְ ִיְהיּו  ֵעת  ָכל  "ּבְ ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ְלָבִנים',  'ְבָגֶדיָך  ֶיְחָסר",  ַאל  ָך  רֹאׁשְ

ֵהם  ׁשֶ ה  ֻהּנָ ּכְ ְגֵדי  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָגִדים  ּבְ

ֶמן  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ְוכּו',  ָך'  רֹאׁשְ ַעל  ֶמן  'ְוׁשֶ ְבִחיַנת  ּבִ

ִחיַנת  ָגִדים ֵהם ּבְ י ַהּבְ ה, ּכִ ִחיַנת ֵנר ֲחֻנּכָ נֹוָרה, ּבְ ַהּמְ

ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַעּזּות,  ַעל־ְיֵדי  ְלכּות  ַהּמַ ר  ְוִעּקַ ַמְלכּות. 

ִחיַנת "ה'  ּבְ ְוֶזה  ָהרֹאׁש.  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֶמן  ׁשֶ ִחיַנת  ִמּבְ

ים  ִהּלִ ר" ְוכּו' )ּתְ אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' עֹז ִהְתַאּזָ ָמַלְך ּגֵ

ִחיַנת ַעּזּות,  ִחיַנת ַמְלכּות, ּבְ ין ּבְ בּוׁשִ י ַהּלְ צג, א(, ּכִ

ּקּון  ֵהם ּתִ ִציִצית, ׁשֶ ּבְ מֹוָנה חּוִטים ׁשֶ ִחיַנת ׁשְ ְוֶזה ּבְ

ְיֵמי  מֹוַנת  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֶזה  ֶנֶגד  ּכְ ׁשֶ ָגִדים,  ַהּבְ

"ל:  ּנַ ֶמן ּכַ ְבִחיַנת ׁשֶ ָגִדים ֵהם ּבִ ּקּון ַהּבְ י ּתִ ה, ּכִ ֲחֻנּכָ

יִצים ה, אֹות כא. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ּבֵ

ָך  רֹאׁשְ ַעל  ֶמן  ְוׁשֶ ְלָבִנים  ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו  ֵעת  ָכל  ּבְ

ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ל  ׁשֶ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ֶיְחָסר.  ַאל 



רמב

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִחיַנת  ל ַהּתֹוָרה, ּבְ דֹוׁש ׁשֶ ַעת ַהּקָ ִחיַנת ַהּדַ הּוא ּבְ ׁשֶ

ֵנר  ַהְדָלַקת  ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ קֶֹדׁש,  ַחת  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ

ַעת  ַהּדַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ זֹוִכין  ָאנּו  ה  ֲחֻנּכָ

יֵקי  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ

ַהּצֹוִאים  ָגִדים  ֵמַהּבְ ִנְטָהִרים  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ֱאֶמת, 

ְלָבִנים  ִלְבָגִדים  ְוזֹוִכין  ַהְמִניעֹות,  ל  ּכָ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ

ַעל  ֶמן  ְוׁשֶ ְלָבִנים  ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו  ָכל ֵעת  "ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ

ָך  ֶמן ַעל רֹאׁשְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה "ׁשֶ ָך ַאל ֶיְחָסר", ׁשֶ רֹאׁשְ

ה ַעל־ ל ֵנר ֲחֻנּכָ ֶמן ׁשֶ ֶ ִחיַנת ַהּשׁ ַאל ֶיְחָסר", ַהְינּו ּבְ

ֵעת  ָכל  "ּבְ ִחיַנת  ּבְ ְלָבִנים,  ִלְבָגִדים  זֹוִכין  ְיֵדי־ֶזה 

ַאל  ָך  רֹאׁשְ ַעל  ֶמן  "ְוׁשֶ ְוֶזהּו  ְלָבִנים".  ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו 

ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ִלּזָ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְיָקא,  ּדַ ֶיְחָסר'  'ַאל  ֶיְחָסר", 

ְלעֹוָלם  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  הּוא  ׁשֶ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ֶנְחָסר  ִיְהֶיה 

ֵאינֹו ּפֹוֵסק  ְבִחיַנת ָנָהר ׁשֶ ּתֹוָרה ּבִ ֲעסֹק ּבַ ּיַ "ל, ׁשֶ ְוַכּנַ

ָכל ֵעת  ּבְ ה ׁשֶ ַעם, ְוָאז ִיְזּכֶ ָכל ּפַ ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּוְכַמְעָין ַהּמִ

ַאף־ ַהְינּו  ְיָקא,  ּדַ ֵעת'  ָכל  'ּבְ ְלָבִנים,  ָגָדיו  ּבְ ִיְהיּו 

ְלעֹוֵרר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ִיְרצּו  ֵהם  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

לֹום, ֲאָבל ַעל־ְיֵדי  ְוׁשָ ָגִדים ַהּצֹוִאים ַחס  ַהּבְ ַגם  ּפְ

ֶמן  "ְוׁשֶ ְבִחיַנת  ּבִ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַהּתֹוָרה  ֶאל  ְבַרח  ּיִ ׁשֶ

ָגָדיו  ּבְ ְיַטֵהר  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶיְחָסר",  ַאל  ָך  רֹאׁשְ ַעל 

ָכל ֵעת  ּבְ ה ׁשֶ ַעם ַעל־ְיֵדי ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה, ְוִיְזּכֶ ָכל ּפַ ּבְ

ַאף־ ַהְינּו  ְיָקא,  ּדַ ֵעת'  ָכל  'ּבְ ְלָבִנים,  ָגָדיו  ּבְ ִיְהיּו 

ְלעֹוֵרר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ִיְרצּו  ֵהם  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

לֹום, ֲאָבל ַעל־ְיֵדי  ְוׁשָ ָגִדים ַהּצֹוִאים ַחס  ַהּבְ ַגם  ּפְ

ֶמן ַעל  ְבִחיַנת 'ְוׁשֶ ַעם ּבִ ָכל ּפַ ְבַרח ֶאל ַהּתֹוָרה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ָכל  ּבְ ָגָדיו  ּבְ ְיַטֵהר  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶיְחָסר',  ַאל  ָך  רֹאׁשְ

ָכל ֵעת ִיְהיּו  ּבְ ה ׁשֶ ַעם ַעל־ְיֵדי ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה, ְוִיְזּכֶ ּפַ

ִחיַנת  "ל. ְוֶזה ּבְ ְיָקא' ְוַכּנַ ָכל ֵעת ּדַ ָגָדיו ְלָבִנים 'ּבְ ּבְ

ֲחָך  ן ְמׁשָ ַבח ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, "ַעל־ּכֵ ׁשֶ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ַמה ׁשֶ

ל  ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך ֹמר ַוֲאָהלֹות ְקִציעֹות ּכָ ֶמן ׂשָ ְוכּו' ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ים מה, ח-ט(,  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ְגדֶֹתיָך"  ּבִ

ְוכּו',  ָך'  רֹאׁשְ ַעל  ֶמן  'ְוׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ׂשֹון'  ׂשָ ֶמן  'ׁשֶ

ְגדֶֹתיָך'  ּבִ ל  ּכָ ְקִציעֹות  ַוֲאָהלֹות  'ֹמר  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ָגִדים  ִחיַנת ּבְ הּוא ּבְ ָגִדים ַמֲעִלין ֵריַח טֹוב ׁשֶ ַהּבְ ׁשֶ

ֵריָחן ַרע ַרֲחָמָנא  ָגִדים ַהּצֹוִאים ׁשֶ ְלָבִנים ֵהֶפְך ַהּבְ

ל  'ּכָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ְוֶזה  ִלְצַלן. 

א ו,  יִרים ַרּבָ ִ יר־ַהּשׁ ָך ַמֲעִלין ֵריַח טֹוב' )ׁשִ ּלְ ִגידֹות ׁשֶ ַהּבְ

ְכלּוִכים  ָגִמים ְוַהּלִ ל ַהּפְ י ַהּתֹוָרה ְמַטֶהֶרת ִמּכָ א(, ּכִ

ָהֲעוֹונֹות  ׁשֶ ַעד  ְיָקא,  ּדַ ָגִדים  ַהּבְ ּבְ ֱאָחִזים  ּנֶ ׁשֶ

ַגם  ּפְ ֵהם  ׁשֶ ִגידֹות  ַהּבְ ׁשֶ ַעד  ִלְזֻכּיֹות,  ִכין  ִנְתַהּפְ

ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ֵריַח טֹוב.  ַמֲעִלין  ָגִדים  ַהּבְ

ָך ַאל ֶיְחָסר".  ֶמן ַעל רֹאׁשְ ִחיַנת "ְוׁשֶ מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ּבְ

נּו  ּקְ ּתִ ֶזה  ַעל  ׁשֶ ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ס  ַהּנֵ ּתֶֹקף  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין ְלהֹוִסיף  ָלנּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנּכָ

ָכל יֹום יֹוֵתר ְויֹוֵתר,  ְוֵליֵלְך ּוְלָהִאיר אֹור ַהּתֹוָרה ּבְ

ס  ַהּנֵ ּתֶֹקף  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ִמיִני  ְ ַהּשׁ ַלּיֹום  ּזֹוִכין  ׁשֶ ַעד 

ִמיִני  ְ י יֹום ַהּשׁ מֹוָנה ָיִמים, ּכִ ֶמן ׁשְ ֶ ַלק ְמַעט ַהּשׁ ּדָ ׁשֶ

ִחיַנת ׁשֶֹרׁש  ִהיא ּבְ ָאה, ׁשֶ א ִעּלָ יָנה ִאּמָ ִחיַנת ּבִ ֶזה ּבְ

ִמּדֹות,  ַבע  ֶ ִמּשׁ ָיִמים  ְבַעת  ִ ִמּשׁ לּוָלה  ּכְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 

ִביָנה  ם ּבְ ְרׁשָ נֹוָרה, ְוׁשָ ְבָעה ְקֵני ַהּמְ ִחיַנת ׁשִ ֵהם ּבְ ׁשֶ

מֹות  ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמיִני  ְ ַהּשׁ יֹום  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ

עֹוְררּו ַעל  ּיְ ּתֹוָרה ַעד ׁשֶ ִריִכין ַלֲעסֹק ּבַ ּצְ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ

ל ָחי,  ִהיא ֵאם ּכָ ִביָנה, ׁשֶ ּבְ מֹות ׁשֶ ׁשָ י ַהּנְ ְרׁשֵ ָיָדּה ׁשָ

ה  ת ְוַאּתָ ָפָרׁשַ ְסָמְך ּבְ ּנִ ִהיא ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ְוֶזה ׁשֶ ׁשֶ

ת  ָרׁשַ ד ּפָ נֹוָרה, ִנְסָמְך ִמּיָ ֶמן ַהּמְ ֶ ר ִמּשׁ ַדּבֵ ּמְ ה ׁשֶ ַצּוֶ ּתְ

ָכל ֵעת  ִחיַנת "ּבְ "ל, ּבְ ִחיַנת ַהּנַ ה, ְוֶזה ּבְ ֻהּנָ ְגֵדי ּכְ ּבִ

ֶיְחָסר",  ַאל  ָך  ֶמן ַעל רֹאׁשְ ְוׁשֶ ְלָבִנים  ָגֶדיָך  ּבְ ִיְהיּו 

זֹוִכין  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ִחיַנת  ּבְ נֹוָרה  ַהּמְ ֶמן  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ

ה.  ֻהּנָ ְגֵדי ּכְ ִחיַנת ּבִ ֵהם ּבְ ָגִדים ְלָבִנים ׁשֶ ִלְבִחיַנת ּבְ

ַהּכֲֹהִנים  ַעל־ְיֵדי  ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ס  ַהּנֵ ָהָיה  ן  ְוַעל־ּכֵ

ָגִדים ְלָבִנים  ִחיַנת ּבְ ֵהם ּבְ ה ׁשֶ ֻהּנָ ְגֵדי ּכְ ין ּבִ ּלֹוְבׁשִ ׁשֶ

ת ה, אֹות יד-טו. ִציַעת ַהּפַ ים ב. ּבְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ְוַכּנַ

ָדָקה  ִחיַנת ַהּצְ ָך ַאל ֶיְחָסר. ְוֶזה ּבְ ֶמן ַעל רֹאׁשְ ְוׁשֶ

ָממֹון,  ֲאַות  ּתַ ן  ְלַתּקֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ּנֹוְתִנין  ׁשֶ

ְך ֵמֶאֶרץ־ ְמׁשָ פּוָלה ַהּנִ ַפע ּכְ ֶ ִחיַנת ַהּשׁ יְך ּבְ ְלַהְמׁשִ

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ָרָכה,  ַהּבְ ְמקֹור  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ַאל  ָך  רֹאׁשְ ַעל  ֶמן  "ְוׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ֶמן  ֶ ַהּשׁ

ם ׁשּום  ֵאין ׁשָ ַהְינּו ׁשֶ ְיָקא, ּדְ ֶיְחָסר", 'ַאל ֶיְחָסר' ּדַ

ְוכּו'  ֶתְחָסר"  לֹא  ֶמן  ֶ ַהּשׁ ַחת  "ַצּפַ ִחיַנת  ּבְ רֹון.  ִחּסָ

ִחיַנת  ִחיַנת ֹמִחין, ּבְ ֶמן הּוא ּבְ ֶ י ַהּשׁ )ְמָלִכים־א יז, כד(. ּכִ
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ֵאין  ַעת  ְוַהּדַ ַהּמַֹח  ְוַעל־ְיֵדי  קֶֹדׁש.  ַחת  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  רֹון, ּוְכמֹו ׁשֶ ָחֵסר ָלָאָדם ׁשּום ִחּסָ

' )ְנָדִרים מא(  ַעת ָקִניָת ֶמה ָחַסְרּתָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 'ּדַ

ַלח  ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ ל ֲחֻנּכָ ס ׁשֶ ִחיַנת ַהּנֵ ַעְצמֹו ּבְ ְוכּו'. ְוֶזהּו ּבְ

ַהְינּו  ָיִמים,  מֹוָנה  ׁשְ ַלק  ּדָ ׁשֶ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ְמַעט  ּבִ ָרָכה  ּבְ

ֵמֶאֶרץ־ ְך  ְמׁשָ ַהּנִ פּוָלה  ּכְ ַפע  ְוׁשֶ ָרָכה  ּבְ ִחיַנת  ּבְ

ת  ַ יְך ְקֻדּשׁ ה ָאנּו עֹוְסִקין ְלַהְמׁשִ ֲחֻנּכָ י ּבַ ָרֵאל, ּכִ ִיׂשְ

ת  ְרּכַ ּבִ ב.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ

זֹון ּוַמִים ַאֲחרֹוִנים ד, אֹות יח. ַהּמָ

ַחֵּי֣י  ָּכל־ְיֵמי֙  ְבָּת  ֲאֶׁשר־ָאַה֗ ִעם־ִאָּׁש֣ה  ים  ַחִּי֜ ה  ְרֵא֨ }ט{ 

י  ל ְיֵמ֣י ֶהְבֶלָ֑ך ִּכ֣ ֶמׁש ֹּכ֖ ָך ֲאֶׁש֤ר ָנַֽתן־ְלָך֙ ַּתַ֣חת ַהֶּׁש֔ ֶהְבֶל֔
ַחת  ל ַּת֥ ה ָעֵמ֖ ֲעָמְ֣לָ֔ך ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ים ּוַבֽ ַחִּי֔ ַּבֽ ֤הּוא ֶחְלְקָך֙ 

ֶמׁש: ַהָּׁשֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

חֹות  ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ּבְ ָלא  ַמּזָ ּבְ ְיָי ָלְך  יַהב  ִדּ י ַהְבלּוָתְך  ל יֹוֵמי ַחּיֵ א ּכָ ְרֵחיְמּתָ ּדִ ָתא  ֲחִזי ַחִיין ָטִבין ִעם ִאּתְ

א: ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ַאְנּתְ ָטַרח ּבְ ַחִיין, ּוְבַטְרחּוָתְך ּדְ א ֲארּום הּוא חּוָלָקְך ּבְ ְמׁשָ ׁשִ

"י - - ַרׁשִ

י  ָיְדָך: ּכִ ר ּבְ ְלמּוד ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּנּו, ִעם ּתַ ְרֵנס ִמּמֶ ִהְתּפַ . ְרֵאה ְוָהֵבן ִלְלֹמד אּוָמנּות ּלְ ר ָאַהְבּתָ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאּשׁ ְרֵאה ַחּיִ

ִגיַעת  ּיְ א, ׁשֶ ְרֵנס ִמן ָהאּוָמנּות, ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ִהְתּפַ ה ּלְ עֹוָלם ַהּזֶ ים ּבָ ן, ִיְהֶיה ֶחְלְקָך ֶזה, ַחּיִ יָת ּכֵ ים. ִאם ָעׂשִ ַחּיִ הּוא ֶחְלְקָך ּבַ

ַחת ֲעֹון: ּכַ ֵניֶהם ְמׁשַ ׁשְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָעִמים  ה ּפְ ּמָ ּכַ ָבר  ה. ְמבָֹאר ּכְ ָ ים ִעם ִאּשׁ ְרֵאה ַחּיִ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְוַהנּו"ן  ַהֵחי"ת  ִחיַנת  ּבְ ִחּבּור  י  ּכִ

א(  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ א  ִסיָמן  ּבְ בָֹאר  )ַהּמְ ּוַמְלכּות  ָחְכָמה 

ָיָדם  ְוַעל  ה,  ָ ְוִאּשׁ ִאיׁש  ִחּבּור  ִחיַנת  ּבְ ׁשֶֹרׁש  ֵהם 

ים  ּוַמֲעׂשִ ִמְצוֹות  ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַההֹוָלדֹות  ל  ּכָ

ֵדי  ּכְ ה  ָ ִאּשׁ א  ִלּשָׂ ל ֶאָחד  ּכָ ב  ְמֻחּיָ ן  ְוַעל־ּכֵ טֹוִבים, 

ְנָפׁשֹות  ין  ִנְתַרִבּ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ְוִלְרּבֹות,  ִלְפרֹות 

ֶכל  ָרֵאל ָהעֹוְסִקים ִלְקׁשֹר ַעְצָמם ֶאל אֹור ַהּשֵׂ ִיׂשְ

ה  ַרְך, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעׂשֶ יר אֹותֹו ִיְתּבָ ה ְלַהּכִ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ַנת  ּוָ ְכִלית ּכַ יֹוֵתר ּתַ ה ְוִנְגָמר ּבְ ּלֶ ַרְך ְוִנְתּגַ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

אֹור  ּלּות  ִהְתּגַ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ָהְיָתה  ׁשֶ ִריָאה,  ַהּבְ

ָראִתיו ְוַכּמּוָבא  ְבִחיַנת ִלְכבֹוִדי ּבְ ַרְך ּבִ בֹודֹו ִיְתּבָ ּכְ

מֹוְדִעין  ּתְ יׁשְ ּדְ ִגין  'ּבְ מב.(:  ּבֹא  )זַֹהר  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ

ֶנֶפׁש  ף  ְתָוּסֵ ּנִ ׁשֶ ַמה  ְוָכל  אֹותֹו[,  ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ]ּכְ ֵלּה' 

ִויִדיָעה  ָרה  ַהּכָ ִחיַנת  ּבְ ְך  ְוִנְמׁשָ ה  ּלָ ִנְתּגַ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ה  ִמּזֶ ֶזה  ֶאָחד  ל  ּכָ ים  ּנִ ְמׁשֻ ָאָדם  ֵני  ּבְ י  ּכִ ה,  ֲחָדׁשָ

ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ִמי  ל  ּכָ ן  ְוַעל־ּכֵ יֶהם,  רֹוֵתּ ְוַהּכָ ֵדעֹוֵתיֶהם  ּבְ

ֶזה  י  ּכִ ים.  ּמִ ּדַ ׁשֹוֵפְך  ִאּלּו  ּכְ ה  ּוְרִבּיָ ה  ִפְרּיָ ּבְ עֹוֵסק 

ֶצר  ִחיַנת ַהּיֵ ִמים, ּבְ ו ַאְדמֹוִני ִאיׁש ַהּדָ ִחיַנת ֵעׂשָ ִמּבְ

ֹוֵפְך  ְוַהּשׁ ֶות  ַהּמָ ְלָאְך  ְוַהּמַ ָטן  ַהּשָׂ הּוא  ׁשֶ ָהַרע 

מּות.  ִרּיֹות. ְוֶזה ּוְמַמֵעט ֶאת ַהּדְ ל ַהּבְ ל ּכָ ים ׁשֶ ּמִ ּדַ

ִחיַנת אֹור ַהָחְכָמה  הּוא ּבְ ִחיַנת ֶצֶלם ֱאלִֹהים ׁשֶ ּבְ

ִאיר  ּתָ ִחיַנת: "ָחְכַמת ָאָדם  ּבְ ְפֵני ָאָדם  ּבִ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ

ָמקֹום ַאֵחר, ְוִלְפָעִמים  בָֹאר ּבְ ָניו" )קֶֹהֶלת ח, א(, ְוַכּמְ ּפָ

ן ְמאֹוֵרי  )ַעּיֵ דּוַע  ּיָ ּכַ מּות  ּדְ ִנְקֵראָת  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ַהּמַ

י  ּכִ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ְוגֹוֵרם  אֹור(, ְוֶזה 

ה  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ִחיַנת ַהּשׁ ְבִחיַנת ַמְלכּות ּבְ ּפֹוֵגם ּבִ

לֹו  ֵאין  ֶ ּשׁ ִמי  ל  ּכָ ְוֶזה  דּוַע.  ּיָ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ֹוֶכֶנת  ּשׁ ׁשֶ
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מֹו  ּכְ ְוכּו'  ּתֹוָרה  לֹא  ּבְ ָרָכה  ּבְ לֹא  ּבְ רּוי  ׁשָ ה  ָ ִאּשׁ

עב(,  סֹב  )ְיָבמֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

"ל  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ ַכת  ַהְמׁשָ ְבִחיַנת  ּבִ ִנְכָלל  ְוַהּכֹל 

ְוכּו'",  ה  ָ ִאּשׁ ים ִעם  ַחּיִ ִחיַנת "ְרֵאה  ּבְ ְוֶזה  דּוַע.  ּיָ ּכַ

ִחיַנת  ִמּבְ ּה  ְרׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ה  ָ ִאּשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ

הּוא  ֶכל ׁשֶ ל ָמאֹור ַהּשֵׂ ה זֹוֶכה ְלַקּבֵ ָ ְקֻדּשׁ ַמְלכּות ּדִ

ה )י"ח אֹוִתּיֹות  ן י"ח ְלֻחּפָ ּבֶ ן  ְוַעל־ּכֵ ים.  ַחּיִ ִחיַנת  ּבְ

ֶזה  ב ּבָ ֵאינֹו ַחּיָ ַעם ׁשֶ ה ַהּטַ ָחי( ּוֵבֲארּו ַהּפֹוְסִקים ִמּזֶ

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  הּוא  ִמְצָוה,  ר  ּבַ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ

י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ַהְינּו  א,  ּשָׂ ּיִ ׁשֶ קֹוֵדם  ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעסֹק 

הּוא  ה'  ִיְרַאת  ה  ָ ִאּשׁ ִחיַנת  ּבְ ְלכּות  ַהּמַ ּכַֹח  ר  ִעּקַ

יֹוֵתר  ּתֹוָרה ּבְ ן ִאם עֹוֵסק ּבַ ּתֹוָרה, ְוַעל־ּכֵ ַלֲעסֹק ּבַ

ַעל־ְיֵדי  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ִמּתַ ל  ּטֵ ִיְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ּוִמְתָיֵרא 

ָקה  ָחׁשְ ׁשֶ ִמי  ְפָרט  ּבִ ְלִהְתַאֵחר,  ר  ֻמּתָ ּוִאין,  ּשׂ ַהּנִ

ִיְצרֹו  ְהֶיה  ּיִ ּלֹא  ׁשֶ ְוהּוא  אי,  ַעּזַ ֶבן  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ ַנְפׁשֹו 

ְכִלית ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  י ּתַ "ל. ּכִ ּנַ ר ָעָליו ַהְינּו ּכַ ּבֵ ִמְתּגַ

ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ ַהּטֹוב  ֶצר  ְלַהּיֵ ּכַֹח  ן  ִלּתֵ ְכֵדי  ּבִ

ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ָהַרע.  ֶצר  ַהּיֵ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

אי  ַוּדַ ב ּבְ ר ָעָליו, ֲאַזי ְמֻחּיָ ּבֵ ְצרֹו ִמְתּגַ ּיִ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ָטֳהָרה,  ְהֶיה ִלּמּוד ּתֹוָרתֹו ּבְ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ה ּבִ ָ א ִאּשׁ ִלּשָׂ

ְפִנים. ְוַעל־ בָֹאר ּבִ יִקים ֵיְלכּו ָבם ַהּמְ ְבִחיַנת ַצּדִ ּבִ

ֵני  ֶנֶגד ׁשְ ּכְ ֵהם  ּוְנֵקָבה ׁשֶ ׁש ְלָאָדם ָזָכר  ּיֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ ן  ּכֵ

ּוְבִחיַנת  ֶכל  ַהּשֵׂ אֹור  ִחיַנת  ּבְ "ל  ַהּנַ ִחינֹות  ַהּבְ

ָבר  ּכְ י  ּכִ ה.  ּוְרִבּיָ ְרָיּה  ּפִ ִמְצַות  ם  ִקּיֵ ֲאַזי  ַמְלכּות, 

ִנְגָמר  ְהֶיה  ּיִ ְוׁשֶ ַעל־ָידֹו  ם  ִהְתַקּיֵ ּלְ ָהעֹוָלם  יּוַכל 

ַכת  ִחיַנת ַהְמׁשָ ֵלמּות ַעל־ְיֵדי ּבְ ׁשְ ִריָאה ּבִ ַנת ַהּבְ ּוָ ּכַ

ּוְנֵקָבה:  ָזָכר  ְבִחיַנת  ּבִ לּוִלים  ַהּכְ "ל  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ

ה א. ְרָיּה ּוְרִבּיָ ְלָחן. ֶאֶבן ָהֶעֶזר, ּפִ ֻ ַנַחת ַהּשׁ

יִכין ַעל־ ר ַהִחּיּות ַמְמׁשִ ה. ִעּקַ ָ ים ִעם ִאּשׁ ְרֵאה ַחּיִ

ּנֹוְתִנין  ל ָהָאָדם ׁשֶ ם ׁשֶ ֵ ִחיַנת ַהּשׁ ם, ְוֶזה ּבְ ֵ ְיֵדי ַהּשׁ

ָאָדם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ יָלה  ַהּמִ ֵעת  ּבְ לֹו 

ף  ּתָ ְמׁשֻ מֹו  ׁשְ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ מֹו  ְ ִמּשׁ ְך  ִנְמׁשָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ָהָאָדם  ַעל  יִכין  ַמְמׁשִ ם  ֵ ַהּשׁ ְוַעל־ְיֵדי  ֵמנּו,  ׁשְ ּבִ

ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  ִחיַנת  ִמּבְ ים,  ַהַחּיִ ֵמֵחי  ַהִחּיּות 

ִמיָלה  ִמְצַות  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ים,  ַהַחּיִ ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ּנֹוְתִנין  ְנָהג ׁשֶ ת, ַהּמִ ּנֹוַלד לֹו ּבַ ן ִמי ׁשֶ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ּכַ

ם ִהיא ְצִריִכין  י ּגַ ֵעת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ּכִ ם ּבְ ָלּה ׁשֵ

ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  ִלְבִחיַנת  ָרּה  ְ ּוְלַקּשׁ ְלַהֲעלֹוָתּה 

ְקִריַאת  ֵעת  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ָלּה  נֹוְתִנין  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ְוַכּנַ

הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ָמא  ׁשְ אֹוָרְיָתא  י  ּכִ ַהּתֹוָרה, 

ר  ִעּקַ ם  ְוׁשָ הּוא[.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ]ַהּתֹוָרה 

ָבִרים ל,  יָך" ְוכּו' )ּדְ י ִהוא ַחּיֶ תּוב, "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ַהַחּיִ

ַמן  רּות ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ְ ר ַהִהְתַקּשׁ י ִעּקַ כ(. ּכִ

ְוַעל־ ָלעֹוָלם.  ְדָמה  ּקָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  הּוא 

ים  ַחּיִ ָעֶליָה  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵדי  ּכְ ם  ׁשֵ ָלּה  קֹוִרין  ָאז  ן  ּכֵ

ְוכּו',  ה"  ָ ִאּשׁ ִעם  ים  ַחּיִ "ְרֵאה  ְבִחיַנת  ּבִ ֵמַהּתֹוָרה 

ַמן  ָרּה ּוְלַהֲעלֹוָתּה ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ְ ַהְינּו ְלַקּשׁ

ב.  ֵדָעה  יֹוֶרה   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ים  ַהַחּיִ ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ִמיָלה ד, אֹות יא.

ְסָמְך "ְלַמַען ִיְרּבּו  ּנִ ה. ְוֶזהּו ׁשֶ ָ ים ִעם ִאּשׁ ְרֵאה ַחּיִ

ְלָפסּוק  כא(  יא,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ְבֵניֶכם"  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם 

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ כ(,  ם  ָ )ּשׁ ְוכּו'  ְמזּוזֹות"  ַעל  ם  "ּוְכַתְבּתָ

ְרׁשּו  ּדָ מֹו ׁשֶ ים ַוֲאִריכּות ָיִמים ּכְ ְך ַחּיִ זּוָזה ִנְמׁשָ ַהּמְ

ר  י ִעּקַ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְמזּוזֹת ָזז ָמֶות, ּכִ

הּוא  ׁשֶ ְרׁשֹו  ְלׁשָ ָבר  ַהּדָ ִרין  ְ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ים  ַהַחּיִ

תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְפִניִמּיּותֹו,  ִהיא ִחּיּותֹו  ַהָחְכָמה, ׁשֶ

ן ַעל־ְיֵדי  ז, יב(. ַעל־ּכֵ ְוכּו' )קֶֹהֶלת  ה"  ַחּיֶ ּתְ "ַהָחְכָמה 

ַעל־ְיֵדי־ ׁשֶ ִית,  ַהּבַ ַתח  ּפֶ ֵאֶצל  ּקֹוְבִעין  ׁשֶ זּוָזה  ַהּמְ

ר ַהּכֹל ֶאל  ֵ ֶזה ְיכֹוִלין ְלַהְכִניס ִמחּוץ ִלְפִנים ּוְלַקּשׁ

ים  ַחּיִ ְך  ִנְמׁשָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ן  ַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ ַהָחְכָמה 

ָאְמרּו  ְוֶזה ׁשֶ "ל.  ּנַ ּכַ ים  ר ַהַחּיִ ם ִעּקַ ָ י ִמּשׁ ּכִ אי,  ַוּדַ ּבְ

בֹות  ַחּיָ ים  ׁשִ ַהּנָ ׁשֶ ְלִעְנַין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

י  ַחּיֵ ֵעי  ּבָ ְבָרא  ּגַ ְוכּו'  ִיְרּבּו  ְלַמַען  ְכִתיב,  ּדִ ְמזּוָזה,  ּבִ

ים,  ַחּיִ ְצִריִכים  ָבִרים  ]ּגְ ה  ְתִמּיָ ּבִ י?  ַחּיֵ ֵעי  ּבָ ָלא  י  ָנׁשֵ

ר  ִעּקַ י  ּכִ ַהְינּו  ה[,  ְתִמּיָ ּבִ ים?!  ַחּיִ ְצִריכֹות  לֹא  ים  ָנׁשִ

ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ ֶפׁש,  ְוַהּנֶ ַהּגּוף  ִחּבּור  הּוא  ים  ַהַחּיִ

ֶאל  ַהִחיצֹוִנּיּות  ִרין  ְ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ּכְ הּוא  ֱאֶמת  ּבֶ ים  ַהַחּיִ

ִחיַנת  הּו ּבְ ּזֶ ִחיַנת ּגּוף ָוֶנֶפׁש, ׁשֶ ֵהם ּבְ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהּפְ

ן  ִמיָרה. ְוַעל־ּכֵ ְ ר ַהּשׁ "ל, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִעּקַ ּנַ ְמזּוָזה ּכַ

ם  י ׁשָ ִחיַנת ַמְלכּות, ּכִ ִחיַנת נּוְקָבא, ּבְ מֹור הּוא ּבְ ׁשָ



רמה

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

יֹוֵתר  ֹמר ַעְצמֹו ּבְ ם ְצִריִכין ִלׁשְ י ׁשָ ִמיָרה, ּכִ ְ ר ַהּשׁ ִעּקַ

י ֵהם  מֹוָתא, ּכִ ֵהם ִסְטָרא ּדְ ֵמֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים ׁשֶ

ִניִמּיּות  ַהּפְ ין  ּבֵ ְלַהְפִריד  רֹוִצים  ׁשֶ ֵפרּוָדא  ּדְ ָעְלָמא 

ן  ָוֶנֶפׁש. ַעל־ּכֵ ּגּוף  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ּוֵבין ַהִחיצֹוִנּיּות, ׁשֶ

ִמיַרת ַהּתֹוָרה,  ַרְך ְמֹאד ַעל ׁשְ ִהְזִהיר אֹוָתנּו ה' ִיְתּבָ

ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם" ְוכּו'  ַמְרּתֶ תּוב, "ְוִנׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

י  ָבִרים לב, מז(. ּכִ יֶכם" ְוכּו' )ּדְ י הּוא ַחּיֵ ָבִרים ד, טו( "ּכִ )ּדְ

ִרין  ְ ָיָדּה ְמַקּשׁ ַעל  ים ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ר ַהַחּיִ ִעּקַ

ים. ְוֶזה  ר ַהַחּיִ ה ִעּקַ ּזֶ ִניִמּיּות, ׁשֶ ַהִחיצֹוִנּיּות ֶאל ַהּפְ

ר  ם ִעּקַ י ׁשָ ה" ְוכּו', ּכִ ָ ים ִעם ִאּשׁ ִחיַנת "ְרֵאה ַחּיִ ּבְ

ִהיא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ם  ְלׁשָ ים  ַחּיִ יְך  ְלַהְמׁשִ ָהַאְזָהָרה 

ֹמר ַעְצמֹו ְמֹאד  ן ְצִריִכים ִלׁשְ ְסמּוָכה ָלֶהם, ַעל־ּכֵ

י  ְיָקא, ּכִ ה ּדַ ָ ים ִעם ִאּשׁ י ַהּתֹוָרה ִלְראֹות ַחּיִ ַעל־ּפִ

ה  ָ ִחיַנת ִאּשׁ ִרין ּוַמֲעִלין ּבְ ְ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ים ּכְ ר ַהַחּיִ ֶזה ִעּקַ

ִניִמּיּות  ִחיַנת ִחיצֹוִנּיּות ֶאל ַהּפְ ִחיַנת ּגּוף ּבְ ִהיא ּבְ ׁשֶ

ַרּבֹוֵתינּו  ְמהּו  ּתַ ׁשֶ ְוֶזהּו  "ל,  ְוַכּנַ ַהָחְכָמה  ִהיא  ׁשֶ

י  ָנׁשֵ י  ַחּיֵ ֵעי  ּבָ ְבָרא  ּגַ ְמזּוָזה  ְלִעְנַין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ים ְצִריִכין  ר ַהַחּיִ ה, ִעּקַ ַרּבָ י?, ֲהלֹא ַאּדְ ֵעי ַחּיֵ ָלא ּבָ

ִעם  ים  ַחּיִ "ְרֵאה  ְבִחיַנת  ּבִ ְיָקא  ּדַ ם  ְלׁשָ יְך  ְלַהְמׁשִ

ְקדֹון ד, אֹות יח. ט. ּפִ ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ה" ְוַכּנַ ָ ִאּשׁ

י ֶהְבֶלָך  ל ְיֵמי ַחּיֵ ר ָאַהְבּתָ ּכָ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאּשׁ ַחּיִ

ַמן  ַהּזְ ּוְלַהֲעלֹות  ר  ֵ ְלַקּשׁ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ל  ּכָ ְוגֹו'. 

ים, ְולֹא  ֲאַות ָנׁשִ ל ּתַ ַמן, ְלַבּטֵ ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ

ל ֲהָבִלין  ּכָ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַמן ַחס  ַהּזְ ִלְבִחיַנת  ִיּפֹל 

ַמן  ַהּזְ ר  ֵ ּוְלַקּשׁ ְלַהֲעלֹות  ה  ִיְזּכֶ א,  ַרּבָ ַאּדְ ְוִכּסּוִפין, 

הּוא  ׁשֶ ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  ִלְבִחיַנת  ה  ָ ִאּשׁ ִחיַנת  ּבְ

ְבִחיַנת  ּבִ ְוֻיְכַלל  ַמן  ַהּזְ ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ָזָכר,  ִחיַנת  ּבְ

ָכר  ּדְ ִאית  ּדְ ֲאַתר  'ּבַ ְבִחיַנת  ּבִ ַמן,  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה 

ְנֵקָבה  ָזָכר,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ]ּבְ ן'  ּמָ ּתַ ר  ִאְדּכָ לֹא  נּוְקָבא 

ִעּמֹו  עֹוָלה  ה  ָ ִאּשׁ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ם[.  ׁשָ ֶרת  מּוְזּכֶ לֹא 

ִריְך  ּצָ ּקּוָנּה ַעל ָידֹו ׁשֶ ל ּתִ י ּכָ ְוֵאיָנּה יֹוֶרֶדת ִעּמֹו, ּכִ

ְלַמְעָלה  ִלְבִחיַנת  ָרּה  ְ ּוְלַקּשׁ אֹוָתּה  ְלַהֲעלֹות 

ְבִחיַנת  ְמקֹוָמּה ּבִ י ּבִ ים, ּכִ ר ַהַחּיִ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ַמן, ׁשֶ ֵמַהּזְ

ַחס  מֹוָתא  ּדְ ִסְטָרא  ֲאִחיַזת  ר  ִעּקַ ם  ׁשָ ַמן,  ַהּזְ

ֵלי ה,  ְבִחיַנת "ַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶות" ְוכּו' )ִמׁשְ לֹום, ּבִ ְוׁשָ

ַמן, ֲאָבל הּוא ָצִריְך  ְבִחיַנת ַהּזְ יָתה ּבִ ר ַהּמִ ִעּקַ ה(, ׁשֶ

ה ְלַהֲעלֹות אֹוָתּה  ְזּכֶ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ָראּוי ּבְ ׁש ַעְצמֹו ּכָ ְלַקּדֵ

ְבִחיַנת "ְרֵאה  ַמן, ּבִ ָרּה ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ְ ּוְלַקּשׁ

י ֶהְבֶלָך"  ל ְיֵמי ַחּיֵ ר ָאַהְבּתָ ּכָ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאּשׁ ַחּיִ

ַהְינּו ַעל־ ּדְ ים,  יְך ַחּיִ ִריְך ִלְראֹות ְלַהְמׁשִ ּצָ ְוכּו', ׁשֶ

ה ִלְבִחיַנת  ָ ִחיַנת ִאּשׁ ַמן ּבְ ר ּוַמֲעֶלה ַהּזְ ֵ ַקּשׁ ּמְ ְיֵדי ׁשֶ

ן ִמְצַות  ים. ְוַעל־ּכֵ ר ַהַחּיִ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ַמן ׁשֶ ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ

ַעְצָמן  י ֵהם ּבְ טּורֹות, ּכִ ים ּפְ ָרָמא ָנׁשִ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ֲעׂשֵ

ַמן ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה  ר ַהּזְ ֵ ן ּוְלַקּשׁ ֵאין ָלֶהם ּכַֹח ְלַתּקֵ

ַמן  ַהּזְ ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַמן,  ֵמַהּזְ

ָרָמא: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ִמיָלה ד, אֹות ו. ּגְ

י  ל ְיֵמי ַחּיֵ ר ָאַהְבּתָ ּכָ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאּשׁ ְרֵאה ַחּיִ

ִהיא  ִמְקֶוה  ים.  ַחּיִ ּבַ ֶחְלְקָך  הּוא  י  ּכִ ְוכּו'  ֶהְבֶלָך 

י  ּכִ ְנָין,  ַהּבִ ְיֵמי  ְבַעת  ִ ִמּשׁ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה 

ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ א  ַהּבָ עֹוָלם  ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ִמְקֶוה 

ה ְלַבְעָלּה ַעל־ְיֵדי  ָ ִחיַנת ָטֳהַרת ִאּשׁ ַמן. ְוֶזה ּבְ ֵמַהּזְ

ְבִחיַנת  ים ִהיא ּבִ ר ֵסֶדר ְזַמּנִ י ִעּקַ ִמְקֶוה, ּכִ ְטִביָלה ּבְ

ֲעֶלה  ּמַ ְעָלּה ׁשֶ ּקּוָנּה ַעל־ְיֵדי ּבַ ל ּתִ ה, ֲאָבל ּכָ ָ ָהִאּשׁ

ְבִחיַנת  ּבִ ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  ִלְבִחיַנת  ר אֹוָתּה  ֵ ּוְמַקּשׁ

י  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ָאַהְבּתָ  ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ ִעם  ים  ַחּיִ "ְרֵאה 

ְיֵמי  ל  'ּכָ ְוכּו'.  ים"  ַחּיִ ּבַ ֶחְלְקָך  י הּוא  ּכִ ְוכּו'  ֶהְבֶלָך 

ַמן  ַהּזְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַהֶהֶבל  ֵמי  ּיְ ׁשֶ ְיָקא  ּדַ ֶהְבֶלָך' 

ַעת  ֶחְסרֹון ַהּדַ נּוְקָבא ּבְ ִסְטָרא ּדְ ה ּבְ ָ ָהִאּשׁ ֱאָחז ּבְ ַהּנֶ

ְלַהֲעלֹוָתן  ְצִריִכין  ה,  ַקּלָ ים  ָנׁשִ ל  ׁשֶ ן  ְעּתָ ּדַ ִחיַנת  ּבְ

ַמן,  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ִלְמקֹור  ָרם  ְ ּוְלַקּשׁ

ל  ּכָ ים ַוֲאִריכּות ָיִמים. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ר ַהַחּיִ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ׁשֶ

ִסְטָרא  ֵהם  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ַחת  ּתַ ֶנֱאָחִזים  ְמאֹות  ַהּטֻ

ֵלי  ְבִחיַנת "ַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶות" ְוכּו' )ִמׁשְ מֹוָתא ּבִ ּדְ

ִחיַנת  ִמּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְלַהֲעלֹוָתּה  ָצִריְך  ּוַבְעָלּה  ה(,  ה, 

ַחת  ּתַ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ם(,  ָ )ּשׁ ָמֶות"  יְֹרדֹות  "ַרְגֶליָה 

ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  ִלְבִחיַנת  ָרּה  ְ ּוְלַקּשׁ ַמן,  ַהּזְ

ַבְעָלּה  ּבְ ר  ְלִהְתַחּבֵ ָלּה  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ן  ַעל־ּכֵ ים,  ַהַחּיִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ִמְקֶוה,  ּבְ ְטִביָלה  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ

ְך  ְוִנְמׁשָ ַמן,  ַהּזְ ַחת  ּתַ ֱאָחז  ַהּנֶ ְמָאה  ֵמַהּטֻ יֹוֵצאת 

יַח,  ָמׁשִ ל  ׁשֶ רּוחֹו  ִחיַנת  ִמּבְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָעֶליָה 



רמו

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ְראּוָיה  ִהיא  ְיָקא  ּדַ ְוָאז  ַמן,  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  ִחיַנת  ִמּבְ

ְמקֹור  ּבִ ְוִלְכלֹל  ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ ַבְעָלּה  ּבְ ר  ְלִהְתַחּבֵ

ם  ָ יְך ִמּשׁ ַמן, ּוְלַהְמׁשִ ְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ים ּבִ ַהַחּיִ

ְלַגּלֹות  ֵדי  ּכְ ַההֹוָלָדה  ל  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ מֹות  ְנׁשָ

ּלּות ֱאלֹקּות  ר ִהְתּגַ י ִעּקַ עֹוָלם, ּכִ ַרְך ּבָ ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ

ְבִחיַנת  ּבִ ר  ְוִנְתַחּבֵ ַמן  ַהּזְ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  הּוא 

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה 

י  ר ּכִ ַבְעָלּה, ֲאָבל ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ה ּבְ ָ רּות ִאּשׁ ִהְתַחּבְ

ֵלמּות  ִחיַנת ׁשְ הּוא ּבְ ַמִים, ׁשֶ ִאם ַעל־ְיֵדי ְטִביָלה ּבְ

ַעת,  ַהּדַ ֶזה  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ יג  ִ ׂשּ ּיַ ׁשֶ יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ

עֹוָלם  ְיֵמי  ל  ּכָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּנּו  ִמּמֶ יִכין  ַמְמׁשִ ַוֲאַנְחנּו 

ֹות,  ֻדּשׁ ל ַהּקְ תֹוְך ּכָ ְמאֹות ְוִלְכלֹל ּבְ ל ַהּטֻ ָלֵצאת ִמּכָ

ה  ָ ֻדּשׁ ְך ָעֵלינּו ַהּקְ ִמְקֵוה ַמִים ִנְמׁשָ ם ּבְ ָ ּשׁ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ

יֹוֶרה   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ַמן  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  ִחיַנת  ִמּבְ

ֵדָעה ב. ִמיָלה ד, אֹות כא.

נּות  ָהֻאּמָ ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ה.  ָ ִאּשׁ ִעם  ים  ַחּיִ ְרֵאה 

ָהֱאלִֹקים  ה  ַיֲעֶשׂ ר  ֲאׁשֶ ל  "ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

ּנּו ֵאין ִלְגרַֹע" )קֶֹהֶלת ג, יד(,  ְוכּו' ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף ּוִמּמֶ

ָבִרים  ל ַהּדְ י־ֵכן ּכָ ה, ְוַאף־ַעל־ּפִ ְוֶאת ַהּכֹל ָיֶפה ָעׂשָ

ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָהָאָדם,  ַעל־ְיֵדי  ּקּון  ּתִ ְצִריִכים 

ַמִים,  ָ מּור ִנְבָרא ִמן ַהּשׁ ִלי ּגָ י ֵאין ׁשּום ּכְ נּות, ּכִ ָהֻאּמָ

ִנין  ְחּתֹוִנים ִלְהיֹות ֻאּמָ ֵני ָאָדם ַהּתַ ְיָקא ּבְ ּוְצִריִכין ּדַ

ַרְך ֶאת עֹוָלמֹו  ָרא ה' ִיְתּבָ י ָלֶזה ּבָ ִלים. ּכִ ן ַהּכֵ ּוְלַתּקֵ

רּור  ִחיַנת ּבֵ ה ּבְ ּזֶ ָבִרים, ׁשֶ ל ַהּדְ נּו ּכָ ֵני ָאָדם ְיַתּקְ ּבְ ׁשֶ

ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַעל־ְיֵדי  ִחיַנת ׁשְ ַעת, ּבְ ֵעץ ַהּדַ

ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה  יָלה.  ַהּמִ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְרּגּום,  ּתַ

ִריְך  ּצָ ין, ׁשֶ ֶכת ִקּדּוׁשִ ַמּסֶ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ָ א ִאּשׁ ָ ְך ִיׂשּ נּות ְוַאַחר־ּכָ ִלְלֹמד ֻאּמָ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ים'  'ַחּיִ ְוכּו',  ה"  ָ ִאּשׁ ִעם  ים  ַחּיִ "ְרֵאה 

ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ִהוא  נּות  ָהֻאּמָ י  ּכִ נּות,  ֻאּמָ

נּות  ֵאין ֲעִנּיּות ִמן ָהֻאּמָ ם ׁשֶ ָאְמרּו ׁשָ ִרית, ְוֶזה ׁשֶ ַהּבְ

י ְוכּו'.  ׁש ַרֲחִמים ִמּמִ א ְיַבּקֵ ירּות ְוכּו' ֶאּלָ ְולֹא ֲעׁשִ

ִמן  ְרְנִסין  ִמְתּפַ ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ רֹוִאין  ָאנּו  ׁשֶ ַאף  י  ּכִ

ַעל־ְיֵדי  ַרק  ה  ּזֶ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ָצִריְך  נּות  ָהֻאּמָ

נּות  ֻאּמָ ַעל־ְיֵדי  ּגֹוֵמר  ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ אֹוָתן  ן  ַתּקֵ ּמְ ׁשֶ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ

ּמּוָבא  ְרָנָסה ּכַ לּוי ַהּפַ ֶזה ּתָ י ּבָ ְרָנָסה, ּכִ ְך לֹו ּפַ ִנְמׁשָ

ִרית,  ַהּבְ ִתּקּון  ּבְ לּוָיה  ּתְ ְרָנָסה  ּפַ ׁשֶ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

אֹוָתם  ּוַמֲעֶלה  רּוִרים  ַהּבֵ ָבֵרר  ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ר  ְוִעּקָ

דּוַע: ִלּקּוֵטי  ּיָ ַפע ּכַ ֶ ְך ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמׁשָ ְלַמְעָלה, ׁשֶ

ִנין א, אֹות ג. ט ב. ֻאּמָ ּפָ ן ִמׁשְ ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ִלין  ָרֵאל, ְמַקּבְ ֵני ִיׂשְ ה. ֲאַנְחנּו ּבְ ָ ים ִעם ִאּשׁ ְרֵאה ַחּיִ

ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַפע  ְוׁשֶ ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ֶרְך  ּדֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ

ִביל  ּוִבׁשְ ין.  ִפּלִ ַהּתְ ֶהָאַרת  ַיֲעקֹב,  ֵני  ּפְ ֶהָאַרת  ִהיא 

מט,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֶפר"  ׁשָ ִאְמֵרי  "ַהּנֹוֵתן  ּה:  ּבָ ִתיב  ּכְ ֶזה 

ין.  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֵאר,  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ֶפר,  ׁשֶ י  ּכִ כא(. 

ָלה  ּבְ ּקִ ׁשֶ ֶהָאָרה  ָלנּו אֹוִתּיֹות  נֹוֶתֶנת  ִהיא  ׁשֶ ַהְינּו, 

ה".  ָ ִאּשׁ ִעם  ים  ַחּיִ "ְרֵאה  רּוׁש:  ּפֵ ְוֶזה  ין:  ִפּלִ ִמּתְ

ְוֶזה:  ה,  ָ ִאּשׁ בֹות  י־ּתֵ ָראׁשֵ ֶפר  ׁשָ ִאְמֵרי  ַהּנֹוֵתן 

ים. ְוֶזה:  ין ִנְקָרִאים ַחּיִ ִפּלִ י ּתְ ְיָקא, ּכִ ים" ּדַ "ְרֵאה ַחּיִ

ִלי אֹוִתּיֹות  ם(, ַנְפּתָ ָ לּוָחה" ְוכּו' )ּשׁ ָלה ׁשְ ִלי ַאּיָ "ַנְפּתָ

א. ִסיָמן מז. ין: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ִפּלִ ּתְ

ין  ֲחָ֖ך ֲעֵׂש֑ה ִּכי֩ ֵא֨ ֲעׂ֥שֹות ְּבֹכֽ ר ִּתְמָצ֧א ָיְֽ֖דָ֛ך ַלֽ ל ֲאֶׁש֨ }י{ ֹּכ֠

ה  ַאָּת֖ ר  ֲאֶׁש֥ ִּבְׁש֕אֹול  ה  ְוָחְכָמ֔ ְוַדַ֣עת  ְוֶחְׁשּבֹון֙  ֲעֶׂש֤ה  ַמֽ
ָּמה: ֹהֵלְ֥ך ָׁשֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַתר מֹוָתא ֵלית ִלְגַבר  ָכל ֵחיָלְך ֲעֵביד, ֲארּום ּבָ יָנא ּבְ א ִעם ִמְסּכֵ ָקא ְיָדְך ְלֶמֱעַבד ֵטיבּו ּוְצַדְקּתָ ְמַסּפְ ל ּדִ ּכָ
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ֱאָלֵהין עּוָבִדין  ָלְך  עּון  ְיַסּיְ ְוָלא  ן,  ּמָ ּתַ ָאֵזיל  ַאּתְ  ּדְ ֵבית ְקבּוְרָתא  ּבְ ְוָחְכְמָתא  ָעא  ּוַמְנּדְ ָנא  ּבַ ְוחּוׁשְ עּוָבָדא 

ְלחֹוֵדיהֹון: א ּבִ ָטִבין ּוְצַדְקּתָ

"י - - ַרׁשִ

ְלַזּכֹוְתָך  אֹול.  ׁשְ ּבִ ְוגֹו',  ה  ַמֲעׂשֶ ֵאין  י  ּכִ ה:  ֲעׂשֵ כֲֹחָך,  ּבְ ה  ַאּתָ ׁשָ עֹוד  ּבְ קֹוְנָך,  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות.  ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכֹל 

ה ְוַדַעת ְוָחְכָמה  י ֵאין ַמֲעׂשֵ ְקָרא ְמסָֹרס, ּכִ ּנּו. ְוֵכן ַהּמִ ְדַאג ִמּמֶ ּתִ אֹול ׁשֶ ׁשְ ּבֹון ּבִ ן, ֵאין ְלָך ׁשּום ֶחׁשְ יָת ּכֵ מּות. ְוִאם ָעׂשִ ּתָ ֶ ִמּשׁ

לֹא ֵסרּוס  א ְלּפֹוְתרֹו ּבְ ְדָרׁש. ְוַהּבָ ּמִ ּבֹון, ְוָכְך ִנְדָרׁש ּבַ ין ְוֶחׁשְ נּו ַהחֹוְטִאים ּדִ ּתְ ּיִ ׁשֶ יִקים, ּכְ ּדִ ּבֹון ַלּצַ ִעים, ְולֹא ֶחׁשְ אֹול ִלְרׁשָ ׁשְ ּבִ

ין: ֵטר ִמן ַהּדִ ָבה, ַמה יּוַכל עֹוד ַלֲעׂשֹות ְלִהּפָ ּבֹון ְלׁשֹון ַמֲחׁשָ ָמעֹו, ּפֹוֵתר ֶחׁשְ ַמׁשְ ּכְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה. ֵאּלּו  ֹכֲחָך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ְבּ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ּכָ

ֲעבֹוַדת  ִרים, ְוִלְכנֹס ּבַ ׁשֵ ים ּכְ ָהרֹוִצים ִלְהיֹות ֲאָנׁשִ

ּוְמִניעֹות  דֹוִלים,  ּגְ ְלּבּוִלים  ּבִ ָלֶהם  ֵיׁש  ַוֲאַזי  ה', 

ֵאיְך  ם,  ְלַנְפׁשָ ֵעָצה  ָלֵתת  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  דֹולֹות,  ּגְ

ׁש  ּיֵ ִניעֹות ׁשֶ ְלּבּוִלים ְוַהּמְ ַלֲעׂשֹות, ֵמֲחַמת ּגֶֹדל ַהּבִ

ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ָלֶהם, 

ֵהם  ַעְצמֹו ׁשֶ ה ּבְ ּזֶ ע ׁשֶ ָראּוי. ּדַ ה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ּכָ ָקׁשֶ

אֹו  ֲעבֹוָדה  ֵאיֶזה  ַלֲעׂשֹות  ּוְלהּוִטים  ִעים  ִמְתַיּגְ

ֵאיָנם  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ֵאיֶזה  ּבְ ַעְצמֹו  ׁש  ְלַקּדֵ

ִעים  ֵהם ִמְתַיּגְ ַעְצמֹו ׁשֶ ָראּוי, ֶזה ּבְ ְיכֹוִלים ִלְגֹמר ּכָ

ְבִחיַנת:  נֹות, ּבִ ִחיַנת ָקְרּבָ ּוְלהּוִטים ַאַחר ֶזה, הּוא ּבְ

צֹאן ִטְבָחה"  ְבנּו ּכְ י ָעֶליָך הַֹרְגנּו ָכל ַהּיֹום ֶנְחׁשַ "ּכִ

ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ּקּוִנים,  ּתִ ּבַ ְוִאיָתא  כג(.  מד,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ַהְינּו  זַֹהר נט(.  ּקּוֵני  )ּתִ נֹות  ָקְרּבָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ

ִלין  ל ְוֵאין ְמִניִחין אֹותֹו, ּוְמַבְלּבְ ּלֵ רֹוִצים ְלִהְתּפַ ׁשֶ ּכְ

ה  ְלַכּמָ ָצִריְך  ְוהּוא  ְלּבּוִלים,  ּבִ ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ אֹותֹו 

ה, ַוֲאַזי ֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו זֹוֶכה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ְיִגיעֹות ּבִ

ַעְצָמּה  י־ֵכן ַהְיִגיָעה ּבְ ָראּוי, ַאף־ַעל־ּפִ ל ּכָ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַנְפׁשֹו  ּומֹוֵסר  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ַע  ַיּגֵ ּמְ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ נֹות,  ָקְרּבָ ִחיַנת  ּבְ ַעְצמֹו הּוא  ּבְ ֶזה  ָראּוי,  ּכָ

ָהֲעבֹודֹות  ָכל  ּבְ ּוְכמֹו־ֵכן  ְוכּו'.  הַֹרְגנּו"  ָעֶליָך  י  "ּכִ

י  ׁש ַעְצמֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ָאָדם רֹוֶצה ְלַקּדֵ ֹות ׁשֶ ֻדּשׁ ְוַהּקְ

ָראּוי, ַאף־ ׁש ַעְצמֹו ּכָ לֹום ְלַקּדֵ ֵאינֹו זֹוֶכה ַחס ְוׁשָ ׁשֶ

ְלּבּוִלים  ּסּוִרין ְוַהּבִ ַעְצָמּה ְוַהּיִ י־ֵכן, ַהְיִגיָעה ּבְ ַעל־ּפִ

ׁש ַעְצמֹו,  רֹוֶצה ְוָחֵפץ ְלַקּדֵ ה ֵמֲחַמת ׁשֶ ׁש לֹו ִמּזֶ ּיֵ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  אֹותֹו,  ְמִניִחין  ֵאין  ׁשֶ ַרק 

ְבנּו  י ָעֶליָך הַֹרְגנּו ָכל ַהּיֹום ֶנְחׁשַ ִחיַנת "ּכִ נֹות ּבְ ָקְרּבָ

ּלֹו  ן, ַעל ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ צֹאן ִטְבָחה". ַעל־ּכֵ ּכְ

ּיּוַכל,  ֶ ָכל ַמה ּשׁ ֲעבֹוַדת ה' ּבְ ַע ַעְצמֹו ּבַ ִמיד, ְלַיּגֵ ּתָ

ה",  כֲֹחָך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ְבּ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ְוֶאת "ּכָ

ֵאין  ׁשֶ לֹו  ְוִנְדֶמה  ְמֹאד,  ָעָליו  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ

ְמֹאד,  ְמֹאד  אֹותֹו  ּוַמְרִחיִקין  ָלל,  ּכְ אֹותֹו  ְמִניִחין 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ָראּוי  ּכָ ַלֲעׂשֹות  זֹוֶכה  ְוֵאינֹו 

ּיּוַכל, ַוה'  ֶ י־ֵכן ָעָליו ַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ ְוכּו', ַאף־ַעל־ּפִ

יחֹות ָהַר"ן. תכה, ב. ה: ׂשִ ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ ַהּטֹוב ּבְ

ה.  ֲעׂשֵ ֹכֲחָך  ְבּ ַלֲעׂשֹות  ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ

ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ֲעׂשֹות  ִמּלַ ַעְצמֹו  מֹוֵנַע  ָאָדם  ִלְפָעִמים 

ִניעֹות  ֵבדּות ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהּמְ ה ֵמֲחַמת ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

ר  ּבֵ ִמְתּגַ ֵאינֹו  ְוהּוא  ֲעׂשֹותֹו,  ִמּלַ אֹותֹו  ּמֹוְנִעים  ׁשֶ

ָבר  ִמּדָ ִנְמָנע  הּוא  ׁשֶ ְלֶהֶפְך,  ְוִלְפָעִמים  ָרם.  ּבְ ְלׁשַ

ַקל  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ַקּלּותֹו,  ֵמעֶֹצם  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַלֲעׂשֹותֹו,  ְמֹאד  ֵעיָניו  ּבְ

ֶזה. ּוֶבֱאֶמת  ָדָבר ַקל ּכָ לּוִיים ּבְ י ַנְפׁשֹו ִיְהיּו ּתְ ַחּיֵ ׁשֶ

ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ַבֲחמּוָרה'  ּכְ ה  ַקּלָ ִמְצָוה  ּבְ ֵהר  ִלּזָ 'ְצִריִכין 

ֵלי ה, ו(, "ְוּכֹל  ס" ְוכּו' )ִמׁשְ ַפּלֵ ן ּתְ ּפֶ ים  ב(, ְו"ֹאַרח ַחּיִ

ר  י ִעּקַ ה". ּכִ כֲֹחָך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ֲאׁשֶ

ְמִניעֹות  ַרק  הּוא  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ּוְמִניעֹות  ֲהָסתֹות 

ֵבד ָעָליו  ּכָ ֹמַח ָהָאָדם ׁשֶ ְפָעִמים ַמְכִניס ּבְ ּלִ ַהּמַֹח. ׁשֶ

ְלָמְנעֹו,  רֹוֶצה  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָבר,  ַהּדָ ַלֲעׂשֹות  ְמֹאד 

ֵעיָניו  ּבְ ּוַמְקִטין  ָעָליו  ֵקל  ּמֵ ׁשֶ ְלֶהֶפְך,  ְוִלְפָעִמים 

ֵאינֹו עֹוֶלה ַעל ֵלב ָהָאָדם  ָבר ְמֹאד, ַעד ׁשֶ אֹותֹו ַהּדָ

ַחס  ְלָמְנעֹו  ֵדי  ּכְ ְוַהּכֹל  ֶזה,  ּבָ לּוִיים  ּתְ ַנְפׁשֹו  י  ַחּיֵ ׁשֶ

יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ִניָעה  ַהּמְ זֹאת  ְוִלְפָעִמים  לֹום.  ְוׁשָ

ַטח, ְוֵאינֹו  ֹתם ֵיֵלְך ּבֶ ׁש. ֲאָבל הֹוֵלְך ּבְ ִניָעה ַמּמָ ִמּמְ



רמח

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָלל.  עֹוָלם ּכְ ּבָ ל ַעל ׁשּום ְמִניָעה ּוִבְלּבּול ׁשֶ ּכֵ ִמְסּתַ

י  ַחּיֵ ה:  ֲעׂשֵ כֲֹחָך  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל 

מֹוֲהַר"ן. תצב.

ה. ְוֶזה  ֹכֲחָך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ְבּ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ּכָ

ַעל  ַלֲעֹמד  ם  ּלָ ּכֻ ָיְכלּו  ּלֹא  ׁשֶ ְרעֹה  ּפַ ֲחלֹום  ִחיַנת  ּבְ

ַבע  ָבע ְוׁשֶ ֵני ַהּשָ ַבע ׁשְ י ֲחלֹומֹו ָהָיה ׁשֶ ְתרֹונֹו, ּכִ ּפִ

ר  ּבֵ ִהְתּגַ ׁשֶ ׁש  ַמּמָ זֹו  ִחיָנה  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ָהָרָעב,  ֵני  ׁשְ

ַרע,  ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָהָרָעב,  ֵני  ׁשְ ַבע  ׁשֶ

ְבִחיַנת  ֵהם ְיֵמי טֹוב, ּבִ ָבע, ׁשֶ ָ ֵני ַהׂשּ ַבע ׁשְ ֶ ַעל ַהּשׁ

ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְוכּו',  ָהָרעֹות  רֹות  ַהּפָ ְבַלְעָנה  "ַוּתִ

ה  ּסָ ּכִ ם ְלַגְמֵרי ַעל־ְיֵדי ַהְיֵמי ַרע ׁשֶ ה ְוִנְתַעּלֵ ּסָ ִנְתּכַ

ה"  ּנָ י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ ְבִחיַנת "ְולֹא נֹוַדע ּכִ ֲעֵליֶהם, ּבִ

ׁשּום  ָיכֹל  ָהָיה  לֹא  ן  ְוַעל־ּכֵ כא(,  מא,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו' 

ְוַהּטֹוב  ָהֶאֶמת  ְלָבֵרר  ְתרֹונֹו  ּפִ ַעל  ַלֲעֹמד  ָאָדם 

ִלין ַהְיֵמי  ּטְ י ֶאְצלֹו ִנְתּבַ יק, ּכִ ּדִ י ִאם יֹוֵסף ַהּצַ ּבֹו ּכִ ׁשֶ

יֹוֵדַע  ן ָהָיה  ְוַעל־ּכֵ ֵני ָהָרָעב,  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ַרע, 

ְוֶזה ְלַהֲחיֹות ַעם ַרב  ל ַהֲחלֹום,  ְתרֹון ָהֱאֶמת ׁשֶ ּפִ

ִחיַנת ְיֵמי  ֵהם ּבְ ָבע, ׁשֶ ָ ֵני ַהׂשּ ַבע ׁשְ ׁשֶ ִלְקּבֹץ ֹאֶכל ּבְ

ֵהם  ֵני ָהָרָעב, ׁשֶ ר ׁשְ ּבֵ ּלֹא יּוְכלּו ְלִהְתּגַ ֵדי ׁשֶ טֹוב, ּכְ

ִלְבִחיַנת  טֹוב,  ְלֵאיֶזה  זֹוֶכה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ַרע,  ְיֵמי 

ְמֹאד  ְלַהְרּבֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך  הּוא  טֹוב,  ְיֵמי 

ּיּוַכל,  ֶ ל ַמה ּשׁ ים טֹוִבים ּוְבֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּכָ ַמֲעׂשִ ּבְ

כֲֹחָך  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ "ּכֹל  ְבִחיַנת  ּבִ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ כֲֹחָך,  ּבְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ַעד  ְוכּו',  ה"  ֲעׂשֵ

ר לֹא  חּורֶֹתיָך ַעד ֲאׁשֶ ּבְ יֵמי  ּבִ ּבֹוְרֶאיָך  "ּוְזכֹר ֶאת 

י ְלָכל ָאָדם  ָיבֹואּו ְיֵמי ָהָרָעה" ְוכּו' )קֶֹהֶלת יב, א(, ּכִ

ַחס  ִרין,  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּוְבֵעת  ַרע,  ִויֵמי  טֹוב  ְיֵמי  ֵיׁש 

ם,  ה ַלֲעֹמד ֶנְגּדָ לֹום ַהְיֵמי ַרע ַעל ָהָאָדם, ְוָקׁשֶ ְוׁשָ

ָהָיה לֹו  ׁש ִעם ּכַֹח ַהְיֵמי טֹוב ׁשֶ ּמֵ ּתַ הּוא ָצִריְך ְלִהׁשְ

ִמּקֶֹדם,  טֹוב  ַלֲעׂשֹות  ָכה  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ ה,  ְתִחּלָ ּבִ

ָידֹו ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה טֹוב  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ן  ַעל־ּכֵ

ה  ַהְרּבֵ ַלֲעׂשֹות  ּוְלַמֵהר  ְמֹאד  ַלֲחטֹף  ָצִריְך  הּוא 

ַחס  ָהָרָעה  ַהְיֵמי  ָיבֹואּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  טֹוב,  ה  ַהְרּבֵ

ַעל־ְיֵדי־ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ יּוַכל  ְואּוַלי  ַהאי  י  ּלֵ ּכֻ לֹום,  ְוׁשָ

יק  ּדִ ִחיַנת יֹוֵסף ַהּצַ הּו ּבְ ּזֶ ֶזה ְלַהְכִניַע ַהְיֵמי ַרע, ׁשֶ

ֵדי ְלַהֲחיֹות ַעם  ָבע ּכְ ָ ֵני ַהׂשּ ׁשְ ץ ֹאֶכל ּבִ ָאַסף ְוִקּבֵ ׁשֶ

ה ג, אֹות ז. ים ג. ֲחֻנּכָ יֵמי ָהַרע: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ַרב ּבִ

ים ַהֵּמ֜רֹוץ  י לֹא֩ ַלַּקִּל֨ ֶמׁש ִּכ֣ ַחת־ַהֶּׁש֗ ה ַתֽ ְבִּתי ְוָרֹא֣ }יא{ ַׁש֜

ם  ֶחם֙ ְוַג֨ ים ֶל֨ ֲחָכִמ֥ א ַלֽ ֹ֣ ם ל ַג֠ ה ְו֠ ים ַהִּמְלָחָמ֗ א ַלִּגּבֹוִר֣ ֹ֧ ְול
ַגע  ָוֶפ֖ ים ֵח֑ן ִּכי־ֵע֥ת  ְדִע֖ ַלֹּיֽ א  ֹ֥ ְוַג֛ם ל ֶׁשר  ֹע֔ א ַלְּנֹבִנים֙  ֹ֤ ל

ם: ה ֶאת־ֻּכָּלֽ ִיְקֶר֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א,  ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ִלית ַוֲחֵזית ּבְ ּכַ ד ֲהֵויִתי ָיֵתיב ַעל ּכּוְרֵסי ַמְלכּוִתי ִאְסּתַ א ּכַ לֹֹמה ַמְלּכָ ֲאַמר ׁשְ

א  ַרּיָ ּבָ ּגִ ְקָרָבא, ְוָלא  יָזָבא ִמן מֹוָתא ּבִ ּתֵ ִעין ְלִמְרַהט ְלִאׁשְ ּיְ ִרין ִמְסּתַ ִנׁשְ יִלין ּכְ ִאּנּון ַקּלִ ֲארּום ָלא ּגּוְבִרין ּדְ

ן  ִעּדָ ע ַלְחָמא ּבְ ּבַ ָחְכַמְתהֹון ְלִמׂשְ ִעין ּבְ ּיְ א ִמְסּתַ יַמּיָ ְגבּוַרְתהֹון, ְוַאף ָלא ַחּכִ ֲאָגחּוְתהֹון ְקָרָבא ּבִ ִעין ּבַ ּיְ ִמְסּתַ

ִעין  ּיְ ִמְסּתַ יָנה  ּבִ ָיְדֵעי  ָלא  ְוַאף  עּוְתָרא,  ְלִמְכַנׁש  סּוְכְלָתנּוְתהֹון  ּבְ ִעין  ּיְ ִמְסּתַ סּוְכְלָתִנין  ָלא  ְוַאף  ְפָנא,  ּכַ

הֹון: ֵליהֹון ְיָעַרע ָית ּכּוּלְ ַמּזָ ן ְוָעָרִעיָתא ּבְ א, ֲארּום ִעּדָ ֵעיֵני ַמְלּכָ ח ַרֲחִמין ּבְ ּכַ עּוְתהֹון ְלִמׁשְ ַמְנּדְ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ן  קּוָדתֹו )ַעּיֵ יָעה ּפְ ִהּגִ ֶ הֵאל ַקּלּותֹו ִמּשׁ רֹוץ. לֹא ָעְמָדה ַלֲעׂשָ ים ַהּמֵ ּלִ ַלַע"ז: לֹא ַלּקַ מֹו ָזכֹור. ווידונ"ט ּבְ י ְוָרֹאה. ּכְ ְבּתִ ׁשַ



רמט

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

גֹון  יַע יֹומֹו: ְוַגם לֹא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם. ּכְ ִהּגִ ֶ בּוָרתֹו ִמּשׁ ְלָחָמה. לֹא ָעְמָדה ְלַאְבֵנר ּגְ ּבֹוִרים ַהּמִ מּוֵאל־ב ב, יח(: ְולֹא ַלּגִ ׁשְ

י  ּלֵ ל ֲעָמִלי" )קֶֹהֶלת ב, י(, ִמּקַ ו ֶזה "ֶחְלִקי ִמּכָ ים ּכֹר סֶֹלת ְוגֹו'" )ְמָלִכים־א ה, ב(, ְוַעְכׁשָ לֹשִׁ ָהָיה ַלְחִמי "ְליֹום ֶאָחד ׁשְ ֲאִני, ׁשֶ

ם  ִני ַאּתֶ ְעּתֹו ָאַמר "ָחּנֻ ָאה ׁשַ ּבָ ׁשֶ ה "ַוְיִהי ִמְקֵנהּו ְוגֹו'" )ִאּיֹוב א, ג(, ּכְ ִחּלָ ּתְ גֹון ִאּיֹוב, ּבַ ר. ּכְ ֹבִנים עֹשֶׁ ָדה: ְוַגם לֹא ַלּנְ ּוַמּקֵ

ֵנס ָלָאֶרץ:  ּכָ ּיִ תֹו ׁשֶ ְתִפּלָ ָרֵאל, ְולֹא ָמָצא ֵחן ּבִ ִיׂשְ ּנּו ּבְ ה ֵאין יֹוֵדַע ְוָנבֹון ִמּמֶ ם יט, כא(: ְוַגם לֹא ַלּיְֹדִעים ֵחן. ֲהֵרי ֹמשֶׁ ֵרָעי" )ׁשָ

ָבִרים  ּלֹא ָיבֹואּו ַלּדְ ֶהם, ׁשֶ ה ִיְהיּו ְרִגיִלין ּבָ ִחּנָ ִגיָעה ְוַהּתְ י ֵעת ִיְקֶרה אֹוָתם, ְוַהּפְ ָבר ַאֵחר, ּכִ ָמעֹו. ּדָ ַמׁשְ י ֵעת ָוֶפַגע. ּכְ ּכִ

לּו: ַהּלָ

ם ֶאת־ִעּ֗תֹו ַּכָּדִגים֙ ֶׁשֶּנֱֽאָחִזים֙  ָאָד֜ ע ָהֽ א־ֵיַד֨ ֹֽ י ַּגם֩ ל }יב{ ִּכ֡

ם ֽיּוָקִׁשים֙  ֲאֻח֖זֹות ַּבָּפ֑ח ָּכֵה֗ ים ָהֽ ִּצֳּפִר֔ ה ְוַכ֨ ִּבְמצֹוָד֣ה ָרָע֔
ם: ם ִּפְתֹאֽ ה ְּכֶׁשִּתּ֥פֹול ֲעֵליֶה֖ ם ְלֵע֣ת ָרָע֔ ָאָד֔ ְּבֵנ֣י ָהֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָעְלָמא ּוְלֵמיֵתי ֲעלֹוִהי,  ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ּבְ ין ָטב ְלִביׁש ִמן ַמה ּדַ מֹוַדע ִלְגַבר ָית ִזְמֵניּה ּבֵ ּתְ ֲארּום ַאף ָלא ִאׁשְ

ָתא  יׁשְ א ּבִ ֵני ֱאָנׁשָ ְקִלין ּבְ ָוְתהֹון ִמּתַ ַתְקָלא, ּכְ ִמְתַאְחִדין ּבְ א ּדְ ַמּיָ ֵרי ׁשְ ה, ּוְכִצּפְ ַחּכָ ִמְתַאְחִדין ּבְ א ּדְ נּוֵני ַיּמָ ּכְ

א: ַמּיָ ַדת ְלִמְהֵוי ָנְפָלא ֲעֵליהֹון ִרְגָעא ֲחָדא ִמן ׁשְ ִאְתַעּתַ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ה. ּוֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו )ַסְנֶהְדִרין פא:(, ִהיא  רּוָעה ַוֲחלּוׁשָ צּוָדה ּגְ ּמְ ֱאָחִזים ּבַ ּנֶ דֹוִלים ׁשֶ ָדִגים ּגְ ְמצֹוָדה. ּכְ ֱאָחִזים ּבִ ּנֶ ִגים ׁשֶ ּדָ ּכַ

צּוָדה  מֹו ַהּמְ ׁש, ּכְ ְכׁשֹול ָקָטן ְוַחּלָ ּמִ ֵני ָהָאָדם. ּבְ ים ּבְ ֵהם יּוָקׁשִ ּה: ּכָ ד ּבָ דֹול ִנְלּכַ ִמין ַמַחט, ְוָדג ּגָ א ּכְ ֵאיָנּה ֶאּלָ ה, ׁשֶ ַחּכָ

ָרָעה  ְמצּוָדה  ּבִ ְתאֹום.  ּפִ ֲעֵליֶהם  ָהָרָעה  ִלּפֹול  ם  ִעּתָ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָרָעָתם,  קּוַדת  ּפְ ֵעת  ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִלים  ִנְכׁשָ ח,  ְוַהּפַ ָהָרָעה 

מֹוָתם: ֵהם. ּכְ ַלַע"ז: ּכָ מלאוויש"ה ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִתי  ִפּלָ ּתְ ּכֹון  "ּתִ ְוֶזה  ִעּתֹו.  ֶאת  ָהָאָדם  ֵיַדע  לֹא 

ים  ִהּלִ )ּתְ ָעֶרב"  ִמְנַחת  י  ּפַ ּכַ ַאת  ַמְשׂ ְלָפֶניָך  ְקטֶֹרת 

ִמְנַחת  ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ב(.  קמא, 

א(,  קב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ְלָעִני"  ה  ִפּלָ "ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֶעֶרב 

ְלֵבין קֹונֹו  ינֹו  ּבֵ יָחה  ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ֵעת  ּבְ ׁשֶ ם(.  )ָשׁ יחֹו"  ׂשִ ּפְֹך  ִיׁשְ ה'  "ְוִלְפֵני  ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ הֹוֵלְך  ָהאֹור  ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ

יָחה  ה ְוׂשִ ְתִפּלָ ר ּבִ ּבֵ ִים, ָאז ָצִריְך ְלִהְתּגַ ין ָהַעְרּבַ ּבֵ

ית  ֵראׁשִ ֶדה" ְוכּו' )ּבְ ָ ׂשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ ְבִחיַנת "ַוּיֵ ּבִ

ַיֲעבֹר  ֶטֶרם  ּבְ ה'  ִלְפֵני  ִים  ּמַ ּכַ ִלּבֹו  ּפְֹך  ְוִיׁשְ סג(,  כד, 

טּו ִצְלֵלי  י ִיּנָ י ָפָנה ַהּיֹום ּכִ ְבִחיַנת "אֹוי ָלנּו ּכִ יֹום. ּבִ

רֹוֶאה  ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ד(.  ו,  )ִיְרְמָיהּו  ָעֶרב" 

ָעְברּו  ן ִמי ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָמיו ּוִמּכָ ה ִמּיָ ָבר ָעְברּו ַהְרּבֵ ּכְ ׁשֶ

י "לֹא ֵיַדע ָהָאָדם  רֹב ָיָמיו ְוַהּיֹום ַמְתִחיל ַלֲערֹב, ּכִ

ם "ּוְזכֹר  ִריְך ְלַקּיֵ ּצָ ֵצל עֹוֵבר, ׁשֶ ֶאת ִעּתֹו" ְוָיֵמינּו ּכְ

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְך  ְחׁשַ ּתֶ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְוכּו'  ּבֹוְרֶאיָך  ֶאת 

ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ֶזה  ְוָכל  א-ב(.  יב,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ְוָהאֹור" 

ר  ְזּכָ ְוַכּנִ ׁשּוָבה  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ

ְנָחה ז, אֹות כה. ת ַהּמִ ִפּלַ ים ב. ּתְ ְלֵעיל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

יְך  ְלַהְמׁשִ ְמֹאד  י  ִנְכַסְפּתִ ָאַמר:  ָרָעה.  ְמצּוָדה  ּבִ

ל  ּכָ ֵאֶצל  ִחּיּוב  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה,  ּיָ ֲעׂשִ ֶאל  ָהעֹוָלם  ֶאת 

ָכל יֹום ְולֹא ַיֲעבֹר,  ְך ְוָכְך ּבְ ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלמֹוד ּכָ

ים ָהְרחֹוִקים  ֲאִפּלּו אֹוָתן ָהֲאָנׁשִ ְוַכּיֹוֵצא. ְוָאַמר, ׁשֶ

ַעד  ָרָעה,  ְמצּוָדה  ּבִ דּו  ְלּכְ ּנִ ׁשֶ ְמֹאד  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִמן 

ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵברֹות  ּבַ ְרִגיִלין  ׁשֶ

ל ַהּתֹוָרה  י־ֵכן, ַהּכַֹח ׁשֶ ְזָבן, ַאף־ַעל־ּפִ ַרֲחָמָנא ִלׁשֵ

ִמן  אֹוָתם  ְלהֹוִציא  כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ דֹול  ּגָ
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ַיֲעׂשּו  ְוִאם  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֶהם  ּבָ ְרִגיִלין  ׁשֶ ָהֲעֵברֹות 

ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ָחָזק  ְוִחּיּוב  ָקבּוַע  ֹחק  ָלֶהם 

ָלֵצאת  ִיְזּכּו  אי  ַוּדַ ּבְ ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ְוָכְך,  ְך  ּכָ

י ּכַֹח ַהּתֹוָרה  צּוָדָתם ָהָרָעה ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ּכִ ִמּמְ

יחֹות ָהַר"ן, יט. דֹול ְמֹאד: ׂשִ ּגָ

ִרים  ּפֳ ְוַכּצִ ְוכּו'  ְמצּוָדה  ּבִ ֱאָחִזים  ּנֶ ׁשֶ ִגים  ַכּדָ

ְוָעָפר  ַמְעָלה  ִמּלְ ָעָפר  ן  ִלּתֵ ָצִריְך  ח.  ּפָ ּבַ ָהֲאֻחזֹות 

ְוָלְמדּו,  ָעָפר".  ּבֶ הּו  "ְוִכּסָ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַמּטָ ִמּלְ

ַמְעָלה,  ּוִמּלְ ה  ַמּטָ ִמּלְ ָעָפר  תֹוְך  ּבְ ה  ְמֻכּסֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  ׁשֶ ְקבּוָרה,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה 

ֲהָמא, ְלַהְכִניַע ָהַרע  ֶפׁש ּוְלַהֲעלֹוָתּה ּוְלַכּלֹות ַהּזֻ ַהּנֶ

ֱאַמר, "ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאָחז ּבֹו, ּכְ ַהּנֶ

)קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ָהֱאלִֹקים"  ֶאל  ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ

ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  בּוָרה  ַהּקְ ר  ְוִעּקַ ז(.  יב, 

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ֶעְרָוה,  ַשֹר  ּבְ ְלַכּסֹות  ּסּוי,  ּכִ ְבִחיַנת  ּבִ

ל  ּכָ ִאין  ּבָ ם  ָ ּוִמּשׁ ּבֹו,  ֲאִחיָזָתם  ר  ִעּקַ ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ

א  נּו בִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ִדְבֵרי ַרּבֵ ּמּוָבא ּבְ ַהֲחָרפֹות ּובּוׁשֹות. )ּכַ

ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָלנּו"  ִהיא  ה  ֶחְרּפָ י  "ּכִ ְבִחיַנת  ּבִ ג(.  אֹות  יט, 

תֹו,  ֶחְרּפָ ַעל  ְלַכּסֹות  ֶכף  ּתֵ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ יד(.  לד, 

ֶרּנּו  ְקּבְ ּתִ ָקבֹור  י  "ּכִ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶכף,  ּתֵ ְלָקְברֹו 

ָבִרים כא, כג(,  לּוי" )ּדְ י ִקְלַלת ֱאלִֹהים ּתָ ּיֹום ַההּוא ּכִ ּבַ

"י,  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה.  ְוֶחְרּפָ יֹון  ּזָ ּבִ ְלׁשֹון  'ִקְלַלת' 

ה  ַהֶחְרּפָ ְלַכּסֹות  ֵדי  ּכְ ֶכף,  ּתֵ ְלָקְברֹו  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַהְינּו 

"ל,  ּנַ ּכַ ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעל  ה  ַהְמַכּסָ

א  ּבָ ּוְקבּוָרה  ִמיָתה  ל  ׁשֶ ֵזָרה  ַהּגְ ַהְתָחַלת  ם  ּגַ י  ּכִ

ָעָפר  י  "ּכִ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי 

ִנְגַזר  ה  ּזֶ ׁשֶ יט(,  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ׁשּוב"  ּתָ ָעָפר  ְוֶאל  ה  ַאּתָ

מֹו  ּכְ ִרית,  ּבְ ּבַ ַגם  ּפָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵחְטא  ַעל 

ָהִראׁשֹון  'ָאָדם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ י  ּכִ )ַסְנֶהְדִרין לח, עב(.  ָהָיה'  ָעְרָלתֹו  ּבְ ָמׁשּוְך 

"ל.  ּנַ ֵדי ְלַכּסֹות ְוכּו' ּכַ ְוָקא ִלְקבּוָרה ּכְ ֶזה ְצִריִכין ּדַ

ֲהָמא  ַהּזֻ ְלַכּלֹות  דֹול  ּגָ ְוִתּקּון  דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  ְוִהיא 

ְוֶיֶפת,  ם  ׁשֵ ּבְ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ֶפׁש  ַהּנֶ ּוְלַהֲעלֹות 

כג(  ט,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֲאִביֶהם  ֶעְרַות  ּסּו  ּכִ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ֵניֶהם ִלְקבּוָרה,  ן ָזכּו ּבְ ִרית, ַעל־ּכֵ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ְלַכּסֹות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ה  ַמּטָ ִמּלְ ָעָפר  תֹוְך  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ָעָפר,  ּבְ ם  ּדָ ּסּוי  ּכִ

ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַמְעָלה,  ּוִמּלְ

ְרדּו  ּיָ ָפׁשֹות ָהֲעׁשּוקֹות ׁשֶ ִאים ַהּנְ ם ּבָ ָ ּשׁ ּמִ "ל, ׁשֶ ּנַ ּכַ

ּסּוי  ן ָצִריְך ּכִ ַחט, ְוַעל־ּכֵ ׁשְ ּנִ ם ֶאל ּתֹוְך ַהַחי ׁשֶ ְלׁשָ

ֶפׁש  ַהּנֶ ת  ֶחְרּפַ ַעל  ְלַכּסֹות  "ל,  ּנַ ּכַ ְקבּוָרה  ִחיַנת  ּבְ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲהָמא  ַהּזֻ ּוְלַכּלֹות  ּוְלַהֲעלֹותֹו  נֹו  ּוְלַתּקְ

ה ָועֹוף'  י ִאם ַחּיָ ּסּוי ּכִ ן 'ֵאין ָטעּון ּכִ "ל: ְוַעל־ּכֵ ּנַ ּכַ

יֹוֵתר  ם ֶנֱאָחִזים ְוִנּצֹוִדים ּבְ י ׁשָ )יֹוֶרה ֵדָעה כח, ָסִעיף א(, ּכִ

י  ה אֹו עֹוף, ּכִ ְבִחיַנת ֵציד ַחּיָ ְנָפׁשֹות ָהֲעׁשּוקֹות ּבִ

ֶהם ִהיא  ּבָ ַהַחּיּות ׁשֶ ִמיד, ֵמֲחַמת ׁשֶ ֵהם ִנּצֹוִדים ּתָ

ִרים ָהֲאֻחזֹות  ּפֳ ֱאַמר, "ְוַכּצִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְבִחיַנת ֵצָדה, ּכְ ּבִ

ָקֵאי  ה  ּזֶ ׁשֶ ְמצּוָדה",  ּבִ ֱאָחִזים  ּנֶ ׁשֶ ִגים  ְו"ַכּדָ ח"  ּפָ ּבַ

ָמקֹום ַאֵחר, ִלּקּוֵטי  נּו ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעל ְנָפׁשֹות ָהֲעׁשּוקֹות )ּכְ

ֶפׁש  ַהּנֶ ם  ּדַ ן  ְלַתּקֵ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ לז(  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן 

ִחיָטה  ּסּוי: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ׁשְ ֶהם ַעל־ְיֵדי ּכִ ּלָ ׁשֶ

ב, אֹות ט.

ֲהרּו  'ִהּזָ רּוׁש:  ּפֵ ְוֶזהּו  ח.  ּפָ ּבַ ָהֲאֻחזֹות  ִרים  ּפֳ ּצִ ּכַ

ָפׁשֹות  ַהּנְ ׁשֶ ָידּוַע,  ֶזה  י  ּכִ ַעם־ָהָאֶרץ',  ְבֵני  ּבִ

ָהָאמּור  ְקָלא,  ַהּטִ תֹוְך  ּבְ קֹות(  ֱעׁשָ )ַהּנֶ דֹות  ְכּבָ ַהּנִ

ְקִלּפֹות  ּבִ ְמקֹומֹות(,  ָאר  ּוִבׁשְ קי"ג,  ף  ּדַ ִטים  ּפָ ִמׁשְ א  )ַסּבָ ּזַֹהר  ּבַ

ֶפׁש,  ַהּנֶ ם  ׁשָ ַע  ּקֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ רֹוָצה  נַֹגּה  ּוְקִלּפֹות  נַֹגּה. 

ַעם  ל  ׁשֶ ִזּוּוגֹו  ת  ִטּפַ תֹוְך  ּבְ אֹוָתן  נֹוֶתֶנת  ִהיא  ֲאַזי 

יֹוֵתר. ִנְמָצא  ֶפׁש ַהִהיא ּבְ ף ַהּנֶ ְתַטּנֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָהָאֶרץ, ּכְ

ֵהם  א ׁשֶ י ָהָאֶרץ ֵהם ְנָפׁשֹות ְיָקרֹות, ֶאּלָ ֵני ַעּמֵ ּבְ ׁשֶ

ח". ֵמַאִין ָאנּו יֹוְדִעים ֲהַדר  ּפַ ִרים ָהֲאֻחזֹות ּבַ ּפֳ ּצִ "ּכַ

ָאנּו רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרָתם.  ַעל־ְיֵדי  א  ֶאּלָ ם,  ְפַאְרּתָ ּתִ

ֶנֶפׁש  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָידּוַע  ּבְ ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים,  ּתַ ֵהם  ׁשֶ

ּלּוי  ים, הּוא ַהּכֹל ּגִ ֵהם ְמַגּלִ ְיָקָרה. ְוָכל ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ִחיַנת ּתֹוָרה(. ְוַהּתֹוָרה  ֶפׁש ִהיא )ּבְ י ַהּנֶ ֹוֵחט. ּכִ ְלַהּשׁ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  י־ָהָאֶרץ,  ַעּמֵ ֵני  ּבְ ים  ְמַגּלִ ֵהם  ׁשֶ

ין נּוְקִבין,  ַמּיִ ְבִחיַנת  ּבִ ִכיָנה  ְ ִניצֹוצֹות. ְועֹוָלה ְלַהּשׁ

ְנָך  ַמה ּבִ ָרא ָקָאֵתיָנא' ]ְרֵאה ּבְ ַמאי ּבְ ְבִחיַנת: 'ֲחִזי ּבְ ּבִ

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָדם,  ְלַכּבְ ָצִריְך  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ֵאֶליָך[.  א  ּבָ

מּוָתּה, ַהְינּו  יֹוֵתר ַהּתֹוָרה ֵמִהְתַעּלְ ה ּבְ ּלֶ בֹוד ִיְתּגַ ַהּכָ
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תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ בֹוד, ּכְ י ׁשֶֹרׁש ַהּכֹל הּוא ַהּכָ ֶפׁש. ּכִ ַהּנֶ

ּתֹוֶקֶקת  ִמׁשְ ֶפׁש  ְוַהּנֶ ְוכּו',  ָראִתיו"  ּבְ "ִלְכבֹוִדי 

י־ָהָאֶרץ  ְבֵני ַעּמֵ ֲהרּו ּבִ ְרׁשֹו. ְוֶזה: 'ִהּזָ ׁשָ ֵלל ּבֹו ּבְ ְלִהּכָ

ֶפׁש,  ַהּנֶ ִהיא  ּתֹוֵקק ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָדם',  ְלַכּבְ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה,  בֹוד.  ַהּכָ הּוא  ׁשֶ ְרׁשֹו,  ׁשָ ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ

א. ִסיָמן לז, אֹות ז. ֵצא ּתֹוָרה': ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ 'ֵמֶהם ּתֵ

ְמִליֵחי  ֵרי  ִצּפֳ 'ֲהָוה  ח.  ּפָ ּבַ ָהֲאֻחזֹות  ִרים  ּפֳ ּצִ ּכַ

ְלהּו',  חּו  ּוַפַרְ ַקלּוהּו  ׁשְ ֲעַלְיהּו,  אֹוְתִביְנהּו  ֲהָדן,  ּבַ

ַנְפׁשֹות  ַהְינּו  ְמִליֵחי,  ֵרי  ִצּפֳ נּו  ִעּמָ ָהָיה  ׁשֶ רּוׁש,  ּפֵ

עּו ַאֲחֵריֶהם, ַאֲחֵרי ַחְכֵמי  ּטָ נּו ׁשֶ ֵני ַעּמֵ ָרֵאל ִמּבְ ִיׂשְ

ּדֹוְרִסים  ׁשֶ ָרעֹות,  ַחּיֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַבע,  ַהּטֶ

ְמִליֵחי,  ֵרי  ִצּפֳ ְוֶזהּו:  נּו.  ַעּמֵ ֵני  ִמּבְ ים  ַרּבִ ְוטֹוְרִפים 

ח". ְוֶזהּו 'ְמִליֵחי' –  ּפָ ִרים ָהֲאֻחזֹות ּבַ ּפֳ ּצִ י ֵהם "ּכַ ּכִ

לּו  ְלּבְ ִנְתּבַ ם ֵהם  ּגַ י  ּכִ ל.  ח, ַהְינּו ְמֻבְלּבָ ְלׁשֹון ְמֻמּלָ

ן ַאֲחֵריֶהם,  ם־ּכֵ "ל, ְוָטעּו ּגַ ַעל־ְיֵדי ַחּיֹות ָרעֹות ַהּנַ

ָהֶאֶבן  ַעל־ְיֵדי  לֹום  ְלׁשָ ְוָיְצאּו  ְלהּו  ְרחּו  ּפָ ו  ְוַעְכׁשָ

ה. ַוֲאַזי  ה ַעּתָ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ִחיַנת ָהָרצֹון ׁשֶ טֹוב, ַעל־ְיֵדי ּבְ

ְוַעל־ְיֵדי  ִיְרָאה,  ה  ַנֲעׂשֶ ֲאַזי  ָהָרצֹון,  ה  ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ִסיָמן  ְנָיָנא.  ּתִ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ְוכּו':  ַהֶחֶסד  ִלין  ְמַקּבְ ִיְרָאה 

ד, אֹות יא.

ֵני  ּבְ ים  יּוָקׁשִ ֵהם  ּכָ ח  ּפָ ּבַ ָהֲאֻחזֹות  ִרים  ּפֳ ּצִ ּכַ

ן  ַנּגֵ ִמּמְ ְנִגיָנה  ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְנִגיָנה  ֵמִעְנַין  ָהָאָדם. 

ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ יק לֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. ּוְלֵהֶפְך ּכְ ע ַמּזִ ָרׁשָ

ִגיָנה  י קֹול ַהּנְ ר טֹוב לֹו, ּכִ ן ָהגּון ְוָכׁשֵ ַנּגֵ ְנִגיָנה ִמּמְ

ֵהם  ׁשֶ ְטהֹורֹות  ַחּיֹות  ִרים  ִצּפֳ י  ּתֵ ְ ַהּשׁ ִמן  ֶכת  ִנְמׁשֶ

ְלכּות  ְנַין ַהּמַ ֵהם ּבִ ְנִביִאים ָיְנִקין ׁשֶ יֹוְנִקים ֵמֲאַתר ּדִ

ְוכּו'  ן"  ַנּגֵ ְויֵֹדַע  ִוד,  ּדָ ח  ּבַ ּתַ ִנׁשְ ן  ַעל־ּכֵ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ְלכּות,  ַהּמַ ְנַין  ּבִ ִהיא  ִגיָנה  ַהּנְ י  ּכִ יח(,  טז,  מּוֵאל־א  )ׁשְ

ֶאְצלֹו,  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  ְלכּות.  ַלּמַ הּוא  ָראּוי  ְלָכְך 

ים עח, עא(.  ִהּלִ "ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות" ְוכּו' )ּתְ

ר,  ׁשֵ ּכָ ן  ְמַנּגֵ ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְנִגיָנה  קֹול  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו 

ִגיָנה  ַהּנְ קֹול  לֹוֵקַח  הּוא  ֲאַזי  ע  ָרׁשָ ן  ַהְמַנּגֵ ׁשֶ ּכְ ַאְך 

יֹוְנִקים  ֵהם  ׁשֶ ה  ִלּפָ ּקְ ּבַ ׁשֶ ֲאֵחרֹות  ִרים  ּפֳ ִמּצִ ּלֹו  ׁשֶ

ה.  ְקִלּפָ ּדִ ַמְלכּות  ּדְ ֹמִחין  ְוֵהם  ְלכּות,  ַהּמַ י  ּדֵ ִמּדַ

ִרים  ּפֳ ּצִ "ּכַ ֵריז  ּכָ רּוָזא  ּכָ ֵדין  ּכְ ֵליְלָיא  ג  ּלֵ ִאְתּפַ ְוַכד 

ְוִתּקּון  ָהָאָדם".  ֵני  ּבְ ים  יּוָקׁשִ ֵהם  ּכָ ח  ּפָ ּבַ ָהֲאֻחזֹות 

ַעל  ּבְ ְיָלה ּתֹוָרה ׁשֶ ּלַ ְלַמד ּבַ ּיִ ִגיָנה הּוא ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַהּנְ

ִחיַנת ַלְיָלה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ִהיא ּבְ ָמָרא ׁשֶ ִהיא ּגְ ה ׁשֶ ּפֶ

ְטרֹוּפֹוס ג, אֹות א. ט ב. ֶאּפִ ּפָ ן ִמׁשְ חֹוׁשֶ

יא  ִה֖ ּוְגדֹוָל֥ה  ַהָּׁשֶ֑מׁש  ַּתַ֣חת  ה  ָחְכָמ֖ יִתי  ָרִא֥ ַּגם־ֹז֛ה  }יג{ 

י: ֵאָלֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָתא ִהיא ְלָוִתי: א, ְוַרּבְ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ָעְלָמא ָהֵדין ּתְ ִהיא ָחְכְמָתא ּבְ ין ֲחֵזיִתי ּדְ ַאף ּדֵ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֶמׁש ּוְגדֹוָלה ִהיא  ַחת ַהָשּׁ ם זֹה ָרִאיִתי ָחְכָמה ַתּ ַגּ

ְוכּו' )קֶֹהֶלת  ַוֲחַכם"  ן  ִנְקָרא "ִמְסּכֵ ֶצר טֹוב  ַהּיֵ ֵאָלי. 

ְרֵמיּה  ֵליָת ֵליּה ִמַגּ ּדְ י יֹוֵדַע ֲעִנּיּותֹו ְוַדּלּותֹו  ד, יג( ּכִ

ַוֲאִפּלּו  ֶהֶבל,  ְוכּו'  ֲאוֹוָתיו  ּתַ ְוָכל  ַהּגּוף  י  ּכִ לּום,  ּכְ

ֵמֲחַמת  רּוַח  ּוְרעּות  ֶהֶבל  הּוא  ְבִעי  ַהּטִ ְכלֹו  ׂשִ

ה  ּוְמַצּפֶ ְוַהּגּוָפִנּיּות  ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ כֹחֹות  ּבְ עָֹרב  ּמְ ׁשֶ

ָהֶעְליֹוָנה,  ֵמָחְכָמה  ֶהָאָרה  ל  ְלַקּבֵ ַרק  ּוְמַיֵחל 

ֵדי  ּכְ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהִחּיּות  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ׁשֶ

ְבֵרי  ַרְך: ְוֶזהּו "ּדִ ם ִיְתּבָ ְלִהְתָקֵרב ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְלַהׁשֵ

זֹה  ם  יז( "ּגַ )קֶֹהֶלת ט,  ְוכּו'  ָמִעים"  ִנׁשְ ַנַחת  ּבְ ֲחָכִמים 

ֵאָלי"  ִהיא  ּוְגדֹוָלה  ֶמׁש  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ָחְכָמה  ָרִאיִתי 

ָאה  ָתּ ּתַ ָחָכָמה  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ לֹוַמר  )ָרָצה 

ֵלית  י  ּכִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ְוהּוא  דּוַע,  ּיָ ּכַ ְחּתֹוָנה[  ּתַ ]ָחְכָמה 

ֶמׁש, ְוהּוא  ֶ ֶלת ְמאֹור ַהּשׁ ַקּבֶ ּמְ לּום ַרק ָמה ׁשֶ ָלּה ִמַגְרָמּה ּכְ
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ֵמאֹור  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָטן,  ַהּקָ ָמאֹור  ִחיַנת  ּבְ

"ל ְוָאז הּוא  ּנַ ה ּכַ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ה אֹור ַהּלְ ַהָחָכָמה ַנֲעׂשָ

י  ְיָקא ּכִ דֹוָלה, ְוֶזה 'ּוְגדֹוָלה ִהיא ֵאָלי' ּדַ ְבִחיָנה ּגְ ן ּבִ ם־ּכֵ ּגַ

ה  לֹֹמה ֲהּוָ ׁשְ דּוַע 'ּוְביֹוֵמי ּדִ ּיָ לֹֹמה ּכַ ִחיַנת ָחְכַמת ׁשְ הּוא ּבְ

ֵצא קנ.((:  דֹוׁש )ַוּיֵ ּזַֹהר ַהּקָ ְמבָֹאר ּבַ ְלמּוָתא' ּכִ ַאׁשְ ִסיֲהָרא ּבְ

ָראֹות ַלָחְכָמה. א, ו. ְרּפְ ּפַ

ֶמֶ֤לְך  יָה  א־ֵאֶל֜ ּוָבֽ ְמָע֑ט  ּה  ָּב֖ ים  ַוֲאָנִׁש֥ ה  ְקַטָּנ֔ ִע֣יר  }יד{ 

ים: ים ְּגֹדִלֽ ּה ּוָבָנ֥ה ָעֶל֖יָה ְמצֹוִד֥ ָּגדֹול֙ ְוָסַב֣ב ֹאָת֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א  גֹו ִלּבָ יָלין ָזְכָוֵתיּה ּבְ ַקּלִ ּה, ֵהיְכָמא ּדְ ַגּוַ ֵרי ֵחיָלא ְזֵעיר ּבְ א, ְוגּוְבִרין ִגָבּ א ְזֵעיְרּתָ ְמִתיל ְלַקְרּתָ ר ַנׁש ּדִ ּגּוף ּבַ

א ְלִמְטֵעי ָיֵתיּה,  יף ְלאְכָנָעא, ְוַאְסַחר ָית ִלּבָ ְמִתיל ְלֶמֶלְך ַרב ְוַתּקִ א ּדִ יׁשָ א, ְוֵיעֹול ְלגֹו ּגּוָפא ִיְצָרא ּבִ ֱאָנׁשָ ּדֶ

ְמצֹוִדין  ּבִ ָיֵתיּה  ְלַאָחָדא  ְיָי,  ֳקָדם  ָתְקָנן  ּדְ ִמן אֹוְרָחן  ְלַאְסָטיּוֵתיּה  י  ִיְצּבֵ ּדְ ַעל  ב  ְלִמיּתַ ֲאַתר  ֲעלֹוִהי  ּוְבָנא 

ַבע ִזְמִנין ַעל חֹובֹוִהי: ם, ְלַאְדָלקּוֵתיּה ׁשְ ֵגיִהּנָ ַרְבְרִבין ּדְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֶמֶלְך  ּוָבא ֵאֶליָה  ּה ְמַעט  ּבָ ים  ַוֲאָנׁשִ ה  ְקַטּנָ ִעיר 

ָאָדם  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵמד  ְלַבד  ּבִ ֶאָחד  לֹא  ְוגֹו'.  דֹול  ּגָ

ים  י ִאם ַרּבִ לֹום, ּכִ ָכל יֹום ְלַכּלֹותֹו ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ּבְ

"ִעיר  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַצד,  ל  ִמּכָ ים  ַרּבִ ים  ַרּבִ ְמֹאד 

דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאֶליָה  ּוָבא  ְמַעט  ּה  ּבָ ים  ַוֲאָנׁשִ ה  ְקַטּנָ

דֹוִלים". ּוְכָבר  ְוָסַבב אֹוָתּה ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצֹוִדים ּגְ

ֵלב  ָלׂשּום  ְצִריִכין  ם  ַאּתֶ ֲעַדִין  ֲאָבל  ה,  ִמּזֶ ְרנּו  ּבַ ּדִ

ֶצר  הּוא ַהּיֵ ֶלְך ׁשֶ ה, ֵאיְך ַהּמֶ ְקָרא ַהּזֶ ְבֵרי ַהּמִ ְלָכל ּדִ

ל  ִמּכָ ָהָאָדם  ֶאת  ב  ְמַסּבֵ ּוְכִסיל,  ָזֵקן  ֶמֶלְך  ָהָרע, 

י  ְלּתִ ָהָיה ּבִ דֹוִלים ַעד ׁשֶ ַצד ּובֹוֶנה ָעָליו ְמצֹוִדים ּגְ

ָכל יֹום.  ר ַלֲעֹמד ֶנְגּדֹו, לּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ָלנּו ּבְ ֶאְפׁשָ

ָכל יֹום  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 'ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ

דֹוׁש־ ַהּקָ ְוִאְלָמֵלא  ָעָליו  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָאָדם  ל  ׁשֶ ִיְצרֹו 

י־ֵכן ֵיׁש  ה נב(. ְוַאף־ַעל־ּפִ רּוְך־הּוא עֹוְזרֹו' ְוכּו' )ֻסּכָ ּבָ

ָבר  ִמּכְ ָיַדְענּו  ֶזה  ֲאָבל  ָלָאָדם.  ִחיָרה  ּבְ ַצד  ֵאיֶזה 

ּיֹות  ׁשּום ָמקֹום ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ֲאִמּתִ ֵאין ִנְמָצא ּבְ ׁשֶ

רּו  ְדּבְ ּנִ ּבּוִרים ׁשֶ ים, ּוְכמֹו ַהּדִ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ מֹו ּבִ ּכְ

ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ִמּדְ ּנֹוְבִעים  ׁשֶ יֵנינּו  ּבֵ

ה: ָעִלים ִלְתרּוָפה, רכ. ְכָתב ּוְבַעל־ּפֶ ּבִ

ֶמֶלְך  ָעֶליָה  ּוָבא  ְמַעט  ּה  ּבָ ים  ַוֲאָנׁשִ ה  ְקַטּנָ ִעיר 

יֹום  ֵדָרִיְך  ּגְ ִלְבנֹות  "יֹום  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזה  ְוגֹו'.  דֹול  ּגָ

י  ְלִמּנִ ָיבֹוא  ְוָעֶדיָך  הּוא  יֹום  ֹחק  ִיְרַחק  ַההּוא 

"י  ֵפרּוׁש ַרׁשִ ּבְ ם  ן ׁשָ ְוַעּיֵ ּור" ְוכּו' )ִמיָכה ז, יא-יב(.  ַאּשׁ

ָהֻאּמֹות  ֶאל  ב  מּוסָָ ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ִעְנָינֹו  ְלִפי  ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ

ֵרׁש  ם. ּוְלִפי ִעְנָיֵננּו ִיְתּפָ ן ׁשָ ָרֵאל, ַעּיֵ ִיׂשְ ִרין ּבְ ְתּגָ ּמִ ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ ָהַעּכּו"ם  ֶאל  אֹוְמִרים  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ֵהיֵטב 

ִבין  ַהְמַסּבְ ִלּפֹות  ְוַהּקְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ִחיַנת  ּבְ

ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת 

ִאּלּו ֶזה ַהּיֹום  ְדֶמה ּכְ ּנִ ָכל יֹום, ַעד ׁשֶ ּבְ ִחּיֹות ׁשֶ ְוַהּדְ

לֹוַמר  ּכְ ֵדָרִיְך',  ּגְ ִלְבנֹות  'יֹום  ְוֶזהּו  ָלל,  ּכְ יֹום  ֵאינֹו 

ם  ִחּיֹות, ַאּתֶ ִניעֹות ְוַהּדְ ְטָרא ָאֳחָרא ְוַהּמְ ם ַהּסִ ַאּתֶ

ֵדָרִיְך, ַהְינּו  ּגְ ה ַהּיֹום הּוא ַרק ִלְבנֹות  ּזֶ ׁשֶ אֹוְמִרים 

ֵדר  ִחיַנת ַהּגָ ֵהם ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא, ׁשֶ ל ַהּסִ ָדִרים ׁשֶ ַהּגְ

ָכל  ּבְ ּלֹא ִיְתָקֵרב ְלַהּטֹוב ׁשֶ ל יֹום ָויֹום ׁשֶ ׁש ַעל ּכָ ּיֵ ׁשֶ

ֵדר  ָכל יֹוָמא ִאית ֵלּה ּגָ ּזַֹהר 'ּדְ ִאיָתא ּבַ מֹו ׁשֶ יֹום, ּכְ

ִיְרַחק ֹחק'  ְוֶזהּו, 'יֹום ַההּוא  ַבר' ְוכּו' )ִסיָמן פד(.  ִמּלְ

ֵדָרִיְך,  ּגְ ִלְבנֹות  ַרק  ַהּיֹום הּוא  ׁשֶ אֹוְמִרים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ יֹום  ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ַסִכים  ְוַהּמָ ָדִרים  ַהּגְ ַהְינּו  ּדְ

ֶזה  ִחּיֹות, ֲאָבל הּוא ָרחֹוק ַלֲעסֹק ּבְ ִניעֹות ְוַהּדְ ַהּמְ

'יֹום  ְוֶזהּו  ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֹחק  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ַהּיֹום 

הּוא  ׁשֶ ֹחק  ִיְרַחק  ַהּיֹום  ֶזה  ּבְ ׁשֶ ֹחק',  ִיְרַחק  ַההּוא 

ֶזה  תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ר ַלֲעסֹק ּבְ י ִאי ֶאְפׁשָ ַהּתֹוָרה, ּכִ

ֱאֶמת  "ל. ֲאָבל ּבֶ ּנַ ִחּיֹות ּוְמִניעֹות ּכַ ַהּיֹום ֵמֲחַמת ּדְ



רנג

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

אי, ֶזה  ַוּדַ י ּבְ י 'יֹום הּוא ְוָעֶדיָך ָיבֹוא', ּכִ ֵאינֹו ֵכן ּכִ

ר ַלֲעסֹק  ּבֵ ל ְוִנְתּגַ ּדֵ ּתַ אי ִנׁשְ מּור ּוְבַוּדַ ַהּיֹום הּוא יֹום ּגָ

ר ֶאת  ּבֵ ּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה', ּוְלׁשַ ְיָקא ּבְ ֶזה ַהּיֹום ּדַ ּבְ

ם  ַאּתֶ ׁשֶ ֶכם,  ּלָ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ְוָכל  ֶכם  ּלָ ׁשֶ ָדִרים  ַהּגְ

ִחיַנת  יר ֶאת אֹור ַהּיֹום, ּבְ יְך ּוְלַהְסּתִ רֹוִצים ְלַהֲחׁשִ

ְלִפי  "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכֵעין  ָיבֹוא',  ְוָעֶדיָך  'יֹום הּוא 

ִביא  ַהּנָ ָיבֹוא'  ְוָעֶדיָך  הּוא  'יֹום  ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ִעְנָינֹו 

ֵלאֹמר  ָעָליו  ַמְלִעיִגים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  אֹוֵמר 

ֵטל,  ּבָ ְוָנצּור ְולֹא  מּור  ְוָהַלְך לֹו יֹום הּוא, ׁשָ ֵטל  ּבָ

הּוא  ּור ׁשֶ י ַאּשׁ ָעֶדיָך ָיבֹוא ָהַעּכּו"ם ְלַהֲחִריְבָך ְלִמּנִ

ט  רֹאׁש ְלֵמֵרֵעינּו ְוָעֵרי ָמצֹור ְוכּו'. ְרֵאה ְוָהֵבן ְוַהּבֵ

ל  ׁשֶ ָקְדׁשֹו  רּוַח  ּבְ ֹפָרׁש  ּמְ ׁשֶ ְוִתְרֶאה  ן  ַהְמַעּיֵ ה  ַאּתָ

ֵאר ֵהיֵטב, ַהְינּו  ָבֵרינּו ּבָ ל ּדְ "י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכָ ַרׁשִ

ָאֳחָרא  ְטָרא  ְלַהּסִ ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשֵ ּבְ אֹוֵמר  ִביא  ַהּנָ ׁשֶ

ְוָעֶדיָך  הּוא  'יֹום  ָהַעּכּו"ם  ַלל  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ִלּפֹות  ְוַהּקְ

ָעָליו ֵלאֹמר  ַמְלִעיִגים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ַהּיֹום  ָיבֹוא'. אֹותֹו 

ֵטל ְוהֹוֵלְך ָלִריק  ִאּלּו ֶזה ַהּיֹום ּבָ ֵטל ְוָהַלְך לֹו, ּכְ ּבָ

ר ְלִהְתָקֵרב ּבֹו ַלה'  לֹום, ְוִאי ֶאְפׁשָ ְוַלֶהֶבל ַחס ְוׁשָ

ָדִרים  ַהּגְ טּות  ְ ּשׁ ְוִהְתּפַ חּות  ּטְ ּתַ ִהׁשְ ִמּגֶֹדל  ַרְך  ִיְתּבָ

ָכל  ּבְ ְמֹאד  ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ִחּצֹות  ְוַהּמְ

ר  ֶזה ַהּיֹום ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ ָכל יֹום ׁשֶ ְדֶמה ּבְ ּנִ יֹום, ַעד ׁשֶ

י יֹום  ֱאֶמת ֵאינֹו ֵכן ּכִ ַרְך. ֲאָבל ּבֶ ַלֲעבֹד ֶאת ה' ִיְתּבָ

ֵטל, ָעֶדיָך ָיבֹוא ָהַעּכּו"ם  מּור ְוָנצּור ְולֹא ּבָ הּוא ׁשָ

ן  ֻחְרּבָ ֵאֶליָך  ָיבֹוא  ְיָקא  ּדַ ַהּיֹום  ֶזה  ּבְ ׁשֶ ְלַהֲחִריְבָך 

ָך,  ּלְ ִחּצֹות ׁשֶ ָדִרים ְוַהּמְ ה ַלֲהרֹס ַהּגְ ְזּכֶ ּנִ ַוֲהִריָסה ׁשֶ

ְיָקא  ּדַ ַהּיֹום  ֶזה  ּבְ ׁשֶ ְלַהּטֹוב  ְלִהְתָקֵרב  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד 

ְלֵמֵרֵעינּו  רֹאׁש  הּוא  ׁשֶ ּור'  ַאּשׁ י  'ְלִמּנִ ְוֶזהּו  "ל.  ְוַכּנַ

ִלּפֹות ְוִסְטִרין ָאֳחָרִנין  ל ַהּקְ ַלל ּכָ ְוָעֵרי ָמצֹור, ַהְינּו ּכְ

הּוא  ּור ׁשֶ ֶהם ַאּשׁ ּלָ רֹאׁש ׁשֶ ָהַעּכּו"ם, ׁשֶ לּוִלים ּבְ ּכְ ׁשֶ

י ַהְתָחַלת  ָרֵאל ֵמַאְרָצם, ּכִ ֶהְגָלה ֶאת ִיׂשְ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ּור,  ֵמַאּשׁ ִהְתִחיל  ָבִטים  ְ ַהּשׁ ֶרת  ֲעׂשֶ ל  ׁשֶ לּות  ַהּגָ

ְוָעֵרי  ְלֵמֵרֵעינּו  רֹאׁש  הּוא  ׁשֶ "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְטָרא  ִלּפֹות ְוַהּסִ ָאר ַהּקְ ַלל ׁשְ ָמצֹור ְוכּו'. ַהְינּו ִעם ּכְ

ֵהם ּבֹוִנים ָעֵרי  ִחיַנת ָעֵרי ָמצֹור ׁשֶ ֵהם ּבְ ָאֳחָרא ׁשֶ

ָדִרים  ִחיַנת ּגְ ֵהם ּבְ ל ָאָדם, ׁשֶ ׁש ְסִביב ּכָ ָמצֹור ַמּמָ

ְרֶזל,  ּבַ ּוְבִריֵחי  ת  ְנֹחשֶׁ ְוחֹומֹות  ַרּבֹות  ּוְמִחּצֹות 

יֹום  ָכל  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ִטים  ְ ּשׁ ּוִמְתּפַ ִחים  ּטְ ּתַ ּוִמׁשְ

יֹומֹו.  ֵצאת חֹוַבת יֹום ּבְ ָויֹום ִלְמנַֹע ֶאת ָהָאָדם ִמּלָ

ּה ְמַעט ּוָבא  ים ּבָ ה ַוֲאָנׁשִ תּוב, "ִעיר ְקַטּנָ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ב אֹוָתּה ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצֹוִדים  דֹול ְוִסּבֵ ָעֶליָה ֶמֶלְך ּגָ

ַלל  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ָמצֹור  ָהָעֵרי  ֵאּלּו  ְוָכל  דֹוִלים".  ּגְ

ְטָרא ָאֳחָרא,  ל ַהּסִ ִחּיֹות ׁשֶ ִניעֹות ְוַהּדְ ָדִרים ְוַהּמְ ַהּגְ

ֶזה  ְיָקא  ּדַ ׁשֶ יֹוְדִעים  ָאנּו  י  ּכִ ְלַהֲחִריב,  ה  ִנְזּכֶ ם  ּלָ ּכֻ

אי הּוא  ַוּדַ י ּבְ ָאנּו עֹוְמִדים ּבֹו יֹום הּוא, ּכִ ַהּיֹום ׁשֶ

ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵטל  ּבָ ְוֵאינֹו  מּור  ּגָ יֹום 

ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ָהַעּכּו"ם  ָיבֹוא  ְוָעֶדיָך  אֹוְמִרים. 

דֹון ד,  ּקָ ּפִ ט ב.  ּפָ ִמׁשְ ן  ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ִלּקּוֵטי  "ל:  ְוַכּנַ ְלַהֲחִריְבָך 

אֹות ז.

ֶמֶלְך  ָעֶליָה  ּוָבא  ְמַעט  ּה  ּבָ ים  ַוֲאָנׁשִ ה  ְקַטּנָ ִעיר 

ל  ֵלָמה ׁשֶ ִחיַנת קֹוָמה ׁשְ ה ִהיא ּבְ ָ ֻדּשׁ דֹול ְוגֹו'. ַהּקְ ּגָ

ַמע  ת ְקִריַאת ׁשְ ָפָרׁשַ ן ֵיׁש ּבְ ְרַמ"ח ֵאיָבִרים, ְוַעל־ּכֵ

ַמִים ְועֹל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות(  ַלת עֹל ַמְלכּות ׁשָ ָלל ַקּבָ ֵהם ּכְ )ׁשֶ

ֵאיָבִרים ֵהם  ָהְרַמ"ח  ְוׁשֶֹרׁש  דּוַע  ּיָ ּכַ בֹות  ּתֵ ְרַמ"ח 

ָעִמים  ּפְ ֵני  ְ ִמּשׁ לּוָלה  ּכְ ׁשֶ ּמַֹח,  ּבַ ׁשֶ ַהָחְכָמה  ת  ּפַ ִמּטִ

ְרַמ"ח  א  יַמְטִרּיָ ּגִ ַהָחְכָמה  ְנִתיבֹות  ְול"ב  ע"ב 

קֹוַמת  ֶזה.  ת  ְלֻעּמַ ְוֶזה  ים.  ַהַחּיִ ֵעץ  ם  ׁשֵ ּבְ ּמּוָבא  ּכַ

ָלן  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ֵחֶרם  ִנְקֵראָת  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ

הּוא"  ֵחֶרם  י  "ּכִ ְוכּו'  ֶצּנּו"  ּקְ ׁשַ ּתְ ץ  ּקֵ "ׁשַ ְבִחיַנת:  ּבִ

ְטָרא  ֶצר ָהַרע ְוַהּסִ ְנְיֵני ַהּיֵ ל ּבִ ן ּכָ ָבִרים ז, כו(. ְוַעל־ּכֵ )ּדְ

ן "ִעיר  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ַוֲחָרִמים,  ִנְקָרִאים ְמצֹוִדים  ַאֲחָרא 

ּה ְמָעט"  ים ּבָ ה" )ְנָדִרים לב עב( ֶזה ַהּגּוף "ַוֲאָנׁשִ ְקַטּנָ

ֶצר  דֹול" ֶזה ַהּיֵ ֵאּלּו ָהֵאיָבִרים, "ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלְך ּגָ

דִֹלים" ֵאּלּו ֲעוֹונֹות,  ָהַרע, "ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצֹוִדים ּגְ

ַהּטֹוב,  ֶצר  ַהּיֵ ֶזה  ָחָכם"  ן  ִמְסּכֵ ִאיׁש  ָבּה  "ּוָמָצא 

טו(  ט,  )קֶֹהֶלת  ָחְכָמתֹו"  ּבְ ָהִעיר  ֶאת  הּוא  ט  "ּוִמּלַ

ים טֹוִבים ְוכּו'. ִנְמָצא ְמבָֹאר  ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ֵאּלּו ּתְ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָהַרע  ֶצר  ּיֵ ד  ִמּצַ ִאים  ַהּבָ ָהֲעוֹונֹות  י  ּכִ

ְתבּו  ּכַ "ל. ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ַעְצמֹו ֵחֶרם ּכַ י הּוא ּבְ ֲחָרִמים, ּכִ

ֶצר  ַהּיֵ ֲעַצת  ַאַחר  כּו  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ַחת  ּדַ ַהּנִ ִעיר  ֵאֶצל 

ְוֶנֱאַמר  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַלֲעבֹוד  ָהַרע 
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ק  ִיְדּבַ "ְולֹא  ְוכּו',  טז(  יג,  ָבִרים  )ּדְ ֹאָתּה"  "ַהֲחֵרם  ּה  ּבָ

ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָֹוה ֵמֲחרֹון  ּבְ

ַהּזֹאת  ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ י  ּכִ יח(  ם,  )ָשׁ ַאּפֹו" 

עֹוָלם ַחס  עֹוָלם ֲחרֹון ַאף ְורֶֹגז ּבָ ֶצר ָהַרע ּבָ ל ַהּיֵ ׁשֶ

ֶצר ַהּטֹוב  ה ְוַהּיֵ ָ ֻדׁשּ ִחיַנת ַהּקְ יִזים ּבְ לֹום, ּוְכַמְרּגִ ְוׁשָ

ַעל ֵיֶצר ָהַרע, ּוַמְחִריִמין ּוַמְכִניִעין אֹותֹו, ַעל־ְיֵדי־

ְוֶזה  ַרֲחִמים,  ְך  ְוִנְמׁשָ ַאף  ְוֶהָחרֹון  ָהרֶֹגז  ק  ִנְמּתָ ֶזה 

ָאְמרּו  ם( ְוכּו'. ְוֶזה ׁשֶ "ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך" )ָשׁ

ִעְנַין  ַעל  יז(  ף  ּדַ ָקָטן  )מֹוֵעד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֵאיָבִרים  ְרַמ"ח  ּבְ ִנְכֶנֶסת  ׁשְ ם  ׁשֵ ּכְ ַהֵחֶרם 

ם(  ׁשָ ַאַגּדֹות  י  ִחּדּוׁשֵ )ְוָעֵיין  ְוכּו''  ֵחֶרם  ָהִעיר  יָתה  'ְוִהּצִ

ֱאַמר  ּנֶ ְרַמ"ח ֵאיָבִרים, ׁשֶ ִהיא יֹוֵצאת יֹוֵצאת ּבְ ּוְכׁשֶ

ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ַהְינּו  ְזּכֹור'  ּתִ ַרֵחם  רֶֹגז  'ּבְ

הּוא  ׁשֶ ְוָהרֶֹגז  ין  ֵמַהּדִ ַלֲעׂשֹות  ְוִנְתעֹוְרִרין  ׁשּוָבה  ּתְ

ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ בָֹאר  ּמְ ּכַ ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ִחיַנת  ּבְ ׁשֶֹרׁש 

ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ַעל  ין  ְוַהּדִ ָהרֶֹגז  ֶזה  יִזין  ְרּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ

ַהּטֹוב  ֵיֶצר  ָאָדם  יז  ַיְרּגִ 'ְלעֹוָלם  ְבִחיַנת  ּבִ ַעְצמֹו,  ּבְ

ין ֵמאֹוִתּיֹות 'ֵחֶרם'  ַעל ֵיֶצר ָהַרע', ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעׂשִ

ַרֵחם  רֶֹגז  'ּבְ ִחיַנת  ּבְ 'ַרֵחם'  אֹוִתּיֹות  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ְלָחן, שלד. "ל: ַנַחת ַהׁשֻ ּנַ ְזּכֹור' ּכַ ּתִ

יר  ם ּוִמַּלט־֥הּוא ֶאת־ָהִע֖ יׁש ִמְסֵּכן֙ ָחָכ֔ ּה ִא֤ }טו{ ּוָמָ֣צא ָב֗

יׁש ַהִּמְסֵּכ֖ן ַהֽהּוא: ר ֶאת־ָהִא֥ א ָזַכ֔ ֹ֣ ְּבָחְכָמ֑תֹו ְוָאָדם֙ ל
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָית  יֵזיב  ְוׁשֵ ָחְכְמֵתיּה,  ּבְ ָיֵתיּה  ּוְכַבׁש  ֲעלֹוִהי  ר  ּבַ ְוִאְתּגַ ים,  ְוַחּכִ יְך  ַמּכִ ָטָבא  ִיְצָרא  ּגּוָפא  גֹו  ּבְ ַכח  ּתְ ְוִאׁשְ

א  יֵזיב ָית ָיְתֵבי ַקְרּתָ ְקָרָבא ּוְמׁשֵ ָרא ֲעֵביד ִבּ ִגיָבּ תּוְקֵפיּה ּוְבָחְכְמֵתיּה, ֵהיְכָמא ְדּ ם ּבְ ֵגיִהּנָ יָנא ּדְ ּגּוָפא ִמן ּדִ

ָאה ֲאָנא, ֵהיְכָמא  יּה ַזּכָ ִלּבֵ יְזֵביּה ֱאָלֵהין ֵייַמר ּבְ ׁשֵ ֵן ְלִיְצָרא ָטָבא ּדְ ַתר ּכֵ ַכר ּבָ יּה, ֶוֱאָנׁש ָלא ּדְ ָחְכַמת ִלּבֵ ּבְ

יֵזיב ָיְתהֹון: ׁשֵ ַכרּו ָית ַעְנָיא ַההּוא ּדְ א ַהִהיא ָלא ּדְ ָיְתֵבי ַקְרּתָ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

בֹו ִלְכלּום: ְוָאָדם לֹא ָזַכר. לֹא ָהָיה חֹוׁשְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ן ְוָחָכם",  ֶצר טֹוב ִנְקָרא "ִמְסּכֵ ן ָחָכם. ַהּיֵ ִאיׁש ִמְסּכֵ

ֵלית  ּדְ ה  ְוַדּלָ ה  ִחיַנת ֲעִנּיָ ּבְ ִהיא  ִחיַנת ַמְלכּות, ׁשֶ ּבְ

ֶלת ֵמָחְכָמה.  ַקּבֶ ּמְ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ לּום ּכִ ְרָמּה ּכְ ָלּה ִמּגַ

ִחיַנת  ּבְ ּוְכִסיל",  ָזֵקן  "ֶמֶלְך  ִנְקָרא  ָהָרע  ְוֵיֶצר 

ָחְכָמה  ּבְ ֲחֵפָצה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ִסְטָרא־ָאֳחָרא,  ּדְ ַמְלכּות 

ְוכּו'  ְתבּוָנה"  ּבִ ִסיל  ּכְ ַיְחּפֹץ  "לֹא  ִחיַנת  ּבְ ֶכל,  ָוׂשֵ

ן ּכַֹח ִלְבִחיַנת  ל ֶאָחד ִלּתֵ "ל. ְוָצִריְך ּכָ ּנַ ֵלי יח, ב( ּכַ )ִמׁשְ

ִסְטָרא  ּדְ ַמְלכּות  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות 

ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָאֳחָרא. 

ָרכֹות  יז ָאָדם ֵיֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ָהָרע' )ּבְ 'ְלעֹוָלם ַיְרּגִ

ה, ַעל־ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ה(. ְוַעל־ְיֵדי ַמה נֹוֵתן ּכַֹח ְלּמַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ כַֹח )ּכְ הּוא עֹוֵסק ּבְ ְיֵדי ַהּתֹוָרה ׁשֶ

יז ְוכּו', ִאי ָאִזיל – מּוָטב,  ם: 'ְלעֹוָלם ַיְרּגִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשָ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ּתֹוָרה'(.  ּבַ ַיֲעסֹק   – ָלאו  ְוִאם 

ֵכהּו  ל ֶזה, ָמׁשְ ָך ְמֻנּוָ ַגע ּבְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ִאם ּפָ

י ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה נֹוֵתן  ין ל(. ּכִ ְדָרׁש' )ִקּדּוׁשִ ְלֵבית־ַהּמִ

א. ִסיָמן א. ה: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ּכַֹח ְלּמַ

ָהִעיר  ֶאת  הּוא  ט  ּוִמּלַ ָחָכם  ן  ִמְסּכֵ ִאיׁש 

ֶצר  ן ָחָכם" ֶזה ַהּיֵ ּה ִאיׁש ִמְסּכֵ ָחְכָמתֹו. "ּוָמָצא ּבָ ּבְ

ֵאּלּו  ָחְכָמתֹו"  ּבְ ָהִעיר  ֶאת  הּוא  ט  "ּוִמּלֵ ַהטֹוב 

ְלָחן, שלד. ים טֹוִבים ְוכּו': ַנַחת ַהׁשֻ ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ּתְ

ּה ִאיׁש  ן ָחָכם ְוגֹו'. "ּוָמָצא ּבָ ּה ִאיׁש ִמְסּכֵ ּוָמָצא ּבָ

ן ְוָחָכם(  ְקָרא ִמְסּכֵ ּנִ ֶצר ַהּטֹוב ׁשֶ ן ָחָכם" )ַהְינּו ַהּיֵ ִמְסּכֵ

ָזַכר  לֹא  ְוָאָדם  ָחְכָמתֹו  ּבְ ָהִעיר  ֶאת  הּוא  ט  "ּוִמּלַ

ּזֹוִכין  ׁשֶ ִאינּון  ְזִעיִרין  י  )ּכִ ַההּוא"  ן  ְסּכֵ ַהּמִ ָהִאיׁש  ֶאת 

ָראֹות ַלָחְכָמה. א, ו. ְרּפְ ֶצר ַהּטֹוב(: ּפַ ֵליֵלְך ַרק ַאַחר ֲעַצת ַהּיֵ
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ה ִמְּגבּוָר֑ה ְוָחְכַמ֤ת ַהִּמְסֵּכן֙  ה ָחְכָמ֖ ִני טֹוָב֥ }טז{ ְוָאַמְ֣רִּתי ָא֔

ים: יו ֵאיָנ֥ם ִנְׁשָמִעֽ ה ּוְדָבָר֖ ְּבזּוָי֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יְזָבא  ְמׁשֵ ּוְזכּוֵתיּה  יָקא  ַצּדִ ָחְכַמת  ּדְ יָעא  ִ ַרּשׁ בּוַרת  ּגְ ִמּכַח  יָקא  ַצּדִ ָחְכַמת  ָטָבא  ֵמיְמִרי,  ּבְ ֲאָנא  ַוֲאַמִרית 

ָלא  ְמַחּבְ א  ְתיּוְבּתָ ּבִ ר  ְלִמְהּדַ ָלא  ּדְ ִדיל  ּבְ יּה,  ִלּבֵ ּדְ תּוְקָפא  ּבְ ָקֵאים  ּדְ יָעא  ִ ַרּשׁ ּוְתקֹוף  ֵריּה,  ּדָ י  ְוֶלֱאָנׁשֵ ֵליּה 

יֹוַכח ָיְתהֹון ַעל עּוָבֵדיהֹון  ן ּדְ ֵריּה, ּוְבִעּדָ יֵעי ּדָ ִ ְלְזָלא ְבֵעיֵני ַרּשׁ יָקא ְוַעְנָיא ִמְזּדַ ְלחֹודֹוִהי, ְוָחְכַמת ַצּדִ ֵליּה ּבִ

ִלין: יּה ֵליִתּנּון ְמַקּבְ א ִפְתָגֵמי אֹוָכחּוּתֵ ּיָ יׁשַ ּבִ

"י - - ַרׁשִ

ם ִנְמְלטּו ַעל ָידֹו.  ו כּוּלָ ם, ְוַעְכׁשָ זּוָיה ְלֻכּלָ ל ֶזה ּבְ בּוָרה. ַוֲהֵרי ָחְכָמתֹו ׁשֶ ְראֹוִתי ֵכן. טֹוָבה ָחְכָמה ִמּגְ י ֲאִני. ּבִ ְוָאַמְרּתִ

ם(,  דֹול" )ׁשָ ל ָאָדם. "ֶמֶלְך ּגָ ם(, ֵאּלּו ֵאיָבָריו ׁשֶ ּה ְמָעט" )ׁשָ ים ּבָ ה" )קֶֹהֶלת ט, יד(, ֶזה ַהּגּוף. "ַוֲאָנׁשִ ָדה, "ִעיר ְקַטּנָ ּוִמְדָרׁש ַאּגָ

ם ט, טו(, ֵיֶצר טֹוב )ְנָדִרים לב:(: ן" )ׁשָ ים ּבֹו. "ִאיׁש ִמְסּכֵ יׁשִ ל ֵאיָבָריו ַמְרּגִ ּכָ ֶזה ֵיֶצר ָהַרע, ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

זּוָיה.  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ ְוָחְכַמת  בּוָרה  ִמּגְ ָחְכָמה  טֹוָבה 

ֵלמּות הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי ֵעֶסק  ׁשְ ּקּון ּבִ ַמר ַהּתִ ר ּגְ ִעּקַ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה נֹוֵתן ּכַֹח ְלַמְלכּות ּדִ ַהּתֹוָרה, ׁשֶ

ַחּיּות  ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ ַעד  ַהּטֹוב,  ֶצר  ַהּיֵ ִחיַנת  ּבְ ׁשֶֹרׁש 

ֶצר ָהַרע  ל ַהּיֵ ּטֵ ִחיַנת ַהָחְכָמה, ְוָאז נֹוֵפל ְוִנְתּבַ ִמּבְ

ְמַעט  י  ּכִ ְלַגְמֵרי,  יָלא  ִמּמֵ ִסילּות  ּכְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ְפִנים  ּבִ ּמּוָבן  ּכַ ְך  ִמן ַהֹחשֶׁ ה  ַהְרּבֵ ּדֹוָחה  ִמן ָהאֹור 

תּוב: "ִעיר  ֲאָמר ַהּכָ ּמַ ז ּבַ "ל, ְוֶזה ְמֻרּמָ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ּבַ

ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ יד(  ט,  )קֶֹהֶלת  ְמָעט"  ּה  ּבָ ים  ַוֲאָנׁשִ ה  ְקַטּנָ

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ּדָ מֹו ׁשֶ ֶצר ָהַרע ּכְ ֵמִעְנַין ִמְלֶחֶמת ַהּיֵ

ְוָחָכם"  ן  ִמְסּכֵ ִאיׁש  ּה  ּבָ "ּוָמָצא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ט הּוא ֶאת  ֶצר ַהּטֹוב, "ּוִמּלֵ ִחיַנת ַהּיֵ )קֶֹהֶלת ט, טו( ּבְ

טֹוָבה  ֲאִני  י  "ְוָאַמְרּתִ ם(  )ָשׁ ְוכּו'  ָחְכָמתו"ֹ  ּבְ ָהִעיר 

זּוָיה  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ ְוָחְכַמת  )ֲאָבל(  בּוָרה  ִמּגְ ָחְכָמה 

ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ י  ּכִ ָמִעים",  ִנׁשְ ֵאיָנם  ּוְדָבָריו 

טֹוב  ֶצר  ַהּיֵ ָחְכַמת  ְלַבּזֹות  ּגּוָפא,  ֶזה  ַעל  ר  ָהִעּקָ

ְלָחן, קעח. מֹוַע ִלְדָבָריו: ַנַחת ַהׁשֻ ְוִלְבִלי ִלׁשְ

יק  ַמּזִ ִבְנָין  ּבְ ם ָהעֹוְסִקין  ּגַ זּוָיה.  ּבְ ן  ְסּכֵ ָחְכַמת ַהּמִ

ל  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ּכָ מֹו ׁשֶ ָלֶהם, ּכְ

י ָצִריְך ִלְבנֹות  ן' )סֹוָטה יא(, ּכִ ִבְנָין, ִמְתַמְסּכֵ ָהעֹוֵסק ּבְ

ְנָין, ַוֲאַזי  יק לֹו ַהּבִ ֶכל, ַוֲאַזי ֵאין ַמּזִ ָחְכָמה ָוׂשֵ ִית ּבְ ַהּבַ

ֶנה  ָחְכָמה ִיּבָ תּוב: "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִית ּכְ ָראּוי לֹו ִלְבנֹות ּבַ

ְלאּו"  ִיּמָ ֲחָדִרים  ּוְבַדַעת  ִיְתּכֹוָנן  ּוִבְתבּוָנה  ִית  ּבָ

ַפע(.  ֶ ֵיׁש לֹו ָמקֹום ְלַהְכִניס ַהּשׁ י  ֵלי כד, ג-ד(, )ּכִ ְוכּו' )ִמׁשְ

ן  ְוַעל־ּכֵ לֹו,  יק  ַמּזִ ֲאַזי  ֶכל,  ׂשֵ לֹא  ּבְ ּבֹוֶנה  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 

י  ּכִ ָחְכָמה.  ּבַ ַגם  ּפָ ׁשֶ ַעל  ָעְנׁשֹו  ֶזה  י  ּכִ ן,  ִמְתַמְסּכֵ

ְוַעל־ "ל.  ּנַ ּכַ ָחְכָמה  ּבְ ִית  ַהּבַ ִלְבנֹות  ָראּוי לֹו  ָהָיה 

ָגם ַהָחְכָמה,  ִחינֹות ּפְ ה ּבְ ּזֶ ן, ׁשֶ ְתַמְסּכֵ ּמִ ן ָעְנׁשֹו ׁשֶ ּכֵ

ן ַעל־ְיֵדי  זּוָיה". ְוַעל־ּכֵ ּבְ ן  ְסּכֵ ִחינֹות "ָחְכַמת ַהּמִ ּבְ

יָנה,  ַלּבִ ִאם  ִחיַנת  ּבְ ֶכל,  ׂשֵ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה  ּכָ ַהּסֻ

ָחְכָמה  "ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ ִית  ּבַ ִלְבנֹות  ָיכֹול  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

"ְוַיֲעקֹב  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  "ל:  ּנַ ּכַ ם(  ָ )ּשׁ ְוכּו'  ִית"  ּבָ ֶנה  ִיּבָ

ית לג, יז(: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ֵראׁשִ ִית" )ּבְ ֶבן לֹו ּבָ ָתה ַוּיִ ָנַסע ֻסכֹּ

א. ִסיָמן רסו. ַקּמָ

ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ע  ּדַ זּוָיה.  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ ָחְכַמת 

יק  ַמּזִ ְוֵאינֹו  ִבְנָין  ּבְ ַלֲעסֹק  לֹו  ר  ֻמּתָ ָראּוי  ּכָ ה  ֻסּכָ

"ָהעֹוֵסק  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  י  ּכִ ְלָממֹונֹו.  לֹו 

י ָמה  ּכִ ָבר,  ַהּדָ ְוַטַעם  ן" )סֹוָטה יא(.  ִמְתַמְסּכֵ ִבְנָין,  ּבְ

ִמי  י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ ַטַעם  ַאְך  ְלַהּבֹוֶנה?  ָהֲעִנּיּות  ִעְנַין 

תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ ָחְכָמה, ּכְ ְנָין ָצִריְך ִלְבנֹות ּבְ ּבֹוֶנה ּבִ ׁשֶ

אי  ּוְבַוּדַ ג(,  כד,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ִית"  ּבָ ֶנה  ִיּבָ ָחְכָמה  "ּבְ

ר  ֵ ִיְתַעּשׁ א  ַרּבָ ְוַאּדְ ן,  ִיְתַמְסּכֵ לֹא  ָחְכָמה  ּבְ ַהּבֹוֶנה 



רנו

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ּוְבַדַעת  ְוכּו'  ִית  ּבָ ֶנה  ִיּבָ ָחְכָמה  "ּבְ ּבֹו  ם  ְוִיְתַקּיֵ

ּבֹוֶנה  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ג-ד(.  ם,  ָ )ּשׁ ְוכּו'  ְלאּו"  ִיּמָ ֲחָדִרים 

ְוַעל־ְיֵדי־ ֲעִנּיּות,  ּבַ אֹותֹו  ין  ַמֲעִניׁשִ ָחְכָמה,  לֹא  ּבְ

ן  ְסּכֵ ַהּמִ "ָחְכַמת  ְבִחיַנת:  ּבִ ָחְכָמתֹו  ה  ּזֶ ִיְתּבַ ֶזה 

ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ְוַעל־ְיֵדי  ה.  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ זּוָיה",  ּבְ

ל  ּכָ ְמקֹור  ִהיא  ְוַהּתֹוָרה  ּתֹוָרה,  ַמְדֵרגֹות  ּבְ הּוא 

אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ר לֹו ִלְבנֹות,  ִביל ֶזה ֻמּתָ ׁשְ ּבִ ַהָחְכמֹות, 

ָבר: "ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה  ֵיׁש לֹו ָחְכָמה. ְוִסיָמן ַלּדָ

ר  ה ֻהּתַ ית לג, יז(. ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ֻסּכָ ֵראׁשִ ֶבן" ְוכּו' )ּבְ ַוּיִ

זֹו  ֵלב  'ִית.  ּבָ ל'ֹו  י־ֵתבֹות:  ָראׁשֵ  - ֵלב  ִלְבנֹות.  לֹו 

י מֹוֲהַר"ן, נז. ית ְוכּו': ַחּיֵ ֵראׁשִ י"ת ִמּבְ ַהּתֹוָרה, ּבֵ

נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ַעל־ּפִ זּוָיה.  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ ָחְכַמת 

ִלְבנֹות  ִריְך  ּצָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ רסו(  ְִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי 

ִית,  ּבָ ֶנה  ִיּבָ ָחְכָמה  ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ ָחְכָמה  ּבְ ִית  ַהּבַ

ָגם  ִחיַנת ּפְ ן ּבְ לֹא ָחְכָמה ִמְתַמְסּכֵ ּבֹוֶנה ּבְ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ְוַעל־ זּוָיה".  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ "ָחְכַמת  ִחיַנת  ּבְ ַהָחְכָמה, 

י  ה ְיכֹוִלין ִלְבנֹות ְולֹא ִיּזֹק, ּכִ ן ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ֻסּכָ ּכֵ

ַעל ָיָדּה ְיכֹוִלין ִלְבנֹות,  יָנה ׁשֶ ִחיַנת ּבִ ה ִהיא ּבְ ֻסּכָ

נּו  ִדְבֵרי ַרּבֵ י ִאיָתא ּבְ ִחיַנת ְמזּוָזה, ּכִ ם. ְוֶזה ּבְ ן ׁשָ ַעּיֵ

ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ַהְמזּוָזה  ׁשֶ כג(  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי 

ָצֶריָך  ּבְ "י  ּדַ ׁשַ "ְוָהָיה  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ירּות,  ֲעׁשִ

ן  ם. ְוַעל־ּכֵ ן ׁשָ ְוֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָלְך" )ִאּיֹוב כב, כה(, ַעּיֵ

ִית  ירּות ֶאל ַהּבַ יְך ֲעׁשִ ֵדי ְלַהְמׁשִ זּוָזה ּכְ קֹוְבִעין ַהּמְ

"ָחְכַמת  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהָחְכָמה  ָגם  ּפְ ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ

ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ זּוָזה,  ַהּמְ ְוַעל־ְיֵדי  זּוָיה".  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ

ִית  ַהּבַ ן  ּקֵ ִנְתּתַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ן,  ּקֵ ִנְתּתַ ירּות,  ֲעׁשִ

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  "ל:  ּנַ ִתּקּון ַהָחְכָמה ּכַ לּוי ּבְ ּיּומֹו ּתָ ּקִ ׁשֶ

יֹוֶרה ֵדָעה ב. ְמזּוָזה א.

ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  זּוָיה.  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ ָחְכַמת 

ֵהָמה  ִמּבְ עֹוִלין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַעת,  ּדַ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־ ִחיַנת ְצָדָקה ְוַהְלָוַאת ֵחן, ׁשֶ ְלָאָדם. ְוֶזה ּבְ

י "ָחְכַמת  ֵהָמה ְלָאָדם. ּכִ ֶזה ַמֲעִלין ֶאת ֶהָעִני ִמּבְ

ם  ְפּגָ ּנִ הּוא ָעִני ִנְמָצא ׁשֶ ׁשֶ ן ּכְ זּוָיה", ְוַעל־ּכֵ ן ּבְ ְסּכֵ ַהּמִ

הּוא  ֵהָמה ׁשֶ ִחיַנת ּבְ ן הּוא ִנְקָרא ּבְ ָחְכָמתֹו. ְוַעל־ּכֵ

ִוד: "ַוֲאִני ַבַער ְולֹא  ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ַעת, ּכְ ר ַהּדַ ֶהְעּדֵ

ִוד  ּדָ י  ּכִ ים עג, כב(.  ִהּלִ )ּתְ ְך"  ִעּמָ ָהִייִתי  ֵהמֹות  ּבְ ֵאָדע 

י ָהָיה  ּכִ ְוֶאְביֹון,  ָעִני  ִמיד  ּתָ ָהָיה קֹוֵרא ֶאת ַעְצמֹו 

ְוֶזה  דּוַע,  ּיָ ּכַ זֹו  ה  ן ִמּדָ תֹו ְלַתּקֵ ְתִפּלָ ּבִ ִמיד  ּתָ עֹוֵסק 

א. ִסיָמן לז(  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ַתב ַרּבֵ ּכָ ׁשֶ

ה  ִמּדָ ֶזה  י  ּכִ ָאָדם,  ֶגֶדר  ּבְ ין  ַנֲעׂשִ ְצָדָקה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ֵהָמה  ִמּבְ ֶהָעִני  ֶאת  ֲעֶלה  ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ

עֹוֶלה ְלֶגֶדר ָאָדם  ם הּוא ׁשֶ ן זֹוֶכה ּגַ ְלָאָדם, ַעל־ּכֵ

"ל: ִלּקּוֵטי  ּנַ ה ּכַ ִחיַנת ֻסּכָ ַעת הּוא ּבְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְוַהּדַ

ת ִמְלֶוה ב. ִבּיַ ט א. ּגְ ּפָ ן ִמׁשְ ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ֵמַאַחר  ת  ּמֵ ּכַ ָחׁשּוב  ָעִני  זּוָיה.  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ ָחְכַמת 

ה  ָ ְקֻדּשׁ מֹון ּדִ י ַהּמָ ֵאין לֹו ָממֹון ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹו, ּכִ ׁשֶ

מֹונֹו ְצָדָקה  ּנֹוֵתן ִמּמָ ׁשֶ ֶפׁש. ִנְמָצא, ּכְ הּוא ׁשֶֹרׁש ַהּנֶ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַנְפׁשֹו,  ם  ּוְמַקּיֵ ה  ְמַחּיֶ הּוא  ְלָעִני 

ם ֶנֶפׁש ַאַחת  ל ַהְמַקּיֵ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 'ּכָ

ן  ְוַעל־ּכֵ ֶפׁש.  ַהּנֶ הּוא  מֹון  ַהּמָ י  ּכִ ְוכּו'',  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ה  ִנְתַעּלֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְלָעִני  ּנֹוֵתן  ׁשֶ מֹון  ַהּמָ ַעל־ְיֵדי 

ל"  ּדָ יל ֶאל  ּכִ ֵרי ַמׂשְ ְבִחיַנת "ַאׁשְ ּבִ ֶכל  ְוַהּשֵ ֶפׁש  ַהּנֶ

ַעת,  ַהּדַ ִמן  א  ֶאּלָ ָעִני  ֵאין  י  ּכִ א(,  מא,  ים,  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו' 

הּוא  ׁשֶ ָממֹון  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ֶאָחד,  ַהּכֹל  י  ּכִ

ִמן  ָעִני  הּוא  ן  ַעל־ּכֵ ֶכל,  ׂשֵ ִחיַנת  ּבְ ֶנֶפׁש  ִחיַנת  ּבְ

זּוָיה".  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ "ָחְכַמת  ְבִחיַנת  ּבִ ן  ם־ּכֵ ּגַ ַעת  ַהּדַ

ֶכל  ֵ ֶפׁש ְוַהׂשּ ה ַהּנֶ ּנֹוְתִנין לֹו ָממֹון ִנְתַעּלֶ ְוַעל־ְיֵדי ׁשֶ

ם־ ּגַ ַהּנֹוֵתן  ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ה  ִנְתַעּלֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוכּו', 

ָעָליו  ְמַרֲחִמין  ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ַהְמַרֵחם  ל  ּכָ י  ּכִ ן,  ּכֵ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְוֶחֶסד ׁשֶ ְך ָעָליו ַרֲחָמנּות  ְוִנְמׁשָ ְוכּו', 

ן ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה  "ל, ְוַעל־ּכֵ ּנַ ֶפׁש ְוכּו' ּכַ ִהְתַעּלּות ַהּנֶ

הּוא  מֹון  ַהּמָ י  ּכִ "ל  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ֶפׁש  ַהּנֶ ִהְתַעּלּות  הּוא 

ת  ְרּכַ ּבִ ב.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ֶפׁש  ַהּנֶ ׁשֶֹרׁש 

רֹות ג, אֹות ב. ַהּפֵ

הּוא  ׁשֶ ָקִלים  ׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ זּוָיה.  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ ָחְכַמת 

י  ן ָחָכם, ּכִ הּוא ּבֶ ִחיַנת ִיְצָחק ׁשֶ ים, ֶזה ּבְ ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ

ה[  ין ַהָקׁשֶ ָיא ]ַצד ַהּדִ ִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ּדְ ֶהָעִני הּוא ִמּסִ

לֹו  ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ָקה  ּדָ ַהּצְ ְוַעל־ְיֵדי  ִיְצָחק,  ִחיַנת  ִמּבְ



רנז

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָקה  ּלְ ְסּתַ ּנִ ָניו ְוָחְכָמתֹו ׁשֶ ין אֹותֹו ּוַמֲחִזיִרין לֹו ּפָ ְמַחּיִ

"ָחְכַמת  ְבִחיַנת  ּבִ ֲעִנּיּותֹו,  ּדַֹחק  ֵמֲחַמת  ּנּו  ִמּמֶ

ן ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה זֹוִכין ְלאֹור  זּוָיה", ְוַעל־ּכֵ ן ּבְ ְסּכֵ ַהּמִ

ָפֶניָך"  ֶאֱחֶזה  ֶצֶדק  ּבְ "ֲאִני  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים,  ַהּפָ

ִחיַנת ָחְכָמה  ִנים הּוא ּבְ ים יז, טו(. ְואֹור ַהּפָ ִהּלִ ְוכּו' )ּתְ

ָניו" ְוכּו' )קֶֹהֶלת  ִאיר ּפָ ִחיַנת "ָחְכַמת ָאָדם ּתָ "ל, ּבְ ּנַ ּכַ

ֶזה  ָחָכם,  ן  ּבֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִיְצָחק  ן  ְוַעל־ּכֵ א(.  ח, 

ִחיַנת  ִנים, ּבְ ִחיַנת אֹור ַהּפָ הּוא ּבְ ִחיַנת ְצָדָקה, ׁשֶ ּבְ

בּורֹות  ּגְ ַקת  ַהְמּתָ הּוא  ׁשֶ ָחְכָמה,  ִחיַנת  ּבְ ים,  ַחּיִ

לֹום:  ְוׁשָ ַחס  ָהֲעִנּיּות,  ל  ְלׁשֵ ּתַ ִמׁשְ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ִיְצָחק 

ּלּוַח ג, אֹות ו. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ּגִ

ל  ְלּבֵ זּוָיה. ַעל־ְיֵדי ָהֲעִנּיּות ִנְתּבַ ן ּבְ ְסּכֵ ָחְכַמת ַהּמִ

זּוָיה", ּוֵמֲחַמת  ן ּבְ ְסּכֵ ְבִחיַנת "ָחְכַמת ַהּמִ ַעת ּבִ ַהּדַ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ט.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִנְתַקְלֵקל  ַעת  ַהּדַ ִקְלקּול 

ָהֲעִנּיּות  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה 

ֲעִנּיּותֹו  ִמּגֶֹדל  ֶהָעִני  י  ּכִ קֹונֹו,  ַעת  ּדַ ַעל  ַמֲעִביר 

ִמּדֹוָתיו  ַעל  ִמְתַרֵעם  הּוא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוָדְחקֹו, 

ִדְבֵרי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ל  ׁשֶ

ים  ֵמֲעִנּיִ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ה  ּמָ ּכַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ְתַרֵעם ַחס  ּמִ ֲערֹומֹות ׁשֶ ָהיּו ִמְתַרֲעִמין ְוכּו', ְוַהּתַ ׁשֶ

ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ִמּדֹוָתיו,  ַעל  לֹום,  ְוׁשָ

ַעְצמֹו  ֶאת  ּפֹט  ִלׁשְ ָראּוי  ָאָדם  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ

ַוֲעַדִין  ָעָליו,  א  ַהּבָ ל  ּכָ ַעל  יק  ּדִ ַהּצַ ה'  י  ּכִ ּוְלָהִבין 

ַאף  יו,  ַמֲעׂשָ ְלִפי  ְמֹאד  ִעּמֹו  ֵמיִטיב  ַרְך  ִיְתּבָ ה' 

לֹום, ֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש לֹו  ְחקֹו ַוֲעִנּיּותֹו ַחס ְוׁשָ ֹגֶדל ּדָ ּבְ

י־ ַאף־ַעל־ּפִ ָחִליָלה,  ֲעִנּיּות  ְקּדּוֵקי  ּדִ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ַרְך  יו ֲעַדִין ה' ִיְתּבָ ִפי ַמֲעׂשָ ּלְ ֵכן ָראּוי לֹו ְלָהִבין ׁשֶ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים  טֹו ָעָליו ּבְ ּפָ ֵמיִטיב ִעּמֹו ּוֵמֵקל ִמׁשְ

ַאְך ֵמֲחַמת  ָטיו,  ּפָ ִמׁשְ ר  ְוָיׁשָ יק ה'  ַצּדִ י  ּכִ דֹוִלים,  ּגְ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֶהָעִני,  ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ּוִבְלּבּול  ֶחְסרֹון 

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאּלּו  ּכְ ִמּדֹוָתיו  ַאַחר  ְמַהְרֵהר  הּוא 

ּפֹוֵגם  הּוא  ׁשֶ ִנְמָצא,  ט.  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ִעּמֹו  ִמְתַנֵהג  ֵאינֹו 

יֹוֵתר ַחס  ר ָהֲעִנּיּות ּבְ ּבֵ ט, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִמְתּגַ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ירּות  ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ

ר ָהֲעִנּיּות יֹוֵתר,  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶ "ל. ְוָכל ַמה ּשׁ ּנַ ט ּכַ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ַחס  יֹוֵתר,  ּבְ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַגם  ּפְ ר  ּבֵ ִמְתּגַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

לֹום.  לֹום. ְוֵכן ָיכֹול ִלְהיֹות חֹוֵזר ָחִליָלה, ַחס ְוׁשָ ְוׁשָ

ַתר ַעְנָיא ֲעִנּיּוָתא ָאֵזל ]ַאֲחֵרי ֶהָעִני הֹוֶלֶכת  ן ּבָ ְוַעל־ּכֵ

ה  ּמָ ּכַ ְמֹאד  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ִהְזִהיָרנּו  ן  ַעל־ּכֵ ָהֲעִנּיּות[, 

ָכל ּכֹחֹו,  ָעִמים ְלַרֵחם ְמֹאד ַעל ֶהָעִני ְוַלֲעזֹר לֹו ּבְ ּפְ

ַרֵחם ַעל ֶהָעִני  ּמְ ר, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ּבְ

ַוֲאַזי  ְעּתֹו,  ּדַ ַמְרִחיב  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְצָדָקה,  לֹו  ְונֹוֵתן 

ֶרְך ֶהָעִני  ְך ּדֶ י ּכָ ָטיו, ּכִ ּפָ ר ִמׁשְ י ָיׁשָ ֵמִבין ִצְדַקת ה' ּכִ

ְקָצת,  ַהְרָחָבה  לֹו  ְוֵיׁש  לֹו  ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ

יק ֶאת  ּוַמְצּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ַח ַלה'  ּבֵ ּוְמׁשַ ָאז הּוא מֹוֶדה 

ְוׁשֹוֵפט  ְוָדן  ָעָליו,  א  ַהּבָ ל  ּכָ ַעל  ְמֹאד  ַרְך  ִיְתּבָ ה' 

ַהֲחָסִדים  ל  ּכָ ֶאת  ּוְכַדאי  ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעְצמֹו  ֶאת 

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל  ה ִעּמֹו ּבְ ַרְך עֹוׂשֶ ה' ִיְתּבָ ׁשֶ

ֶלָעִני  ּנֹוֵתן  ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִנְמָצא,  ָעה.  ׁשָ

מֹון  ַהּמָ ֶזה  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ט,  ּפָ ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ּבֹו  ֵמִאיר 

ם  ָ ּשׁ ּמִ ט, ׁשֶ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ּבְ ְרׁשֹו הּוא  ּנֹוֵתן ֶלָעִני ׁשָ ׁשֶ

מֹון  ן ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהּמָ ירּות, ְוַעל־ּכֵ מֹון ְוָהֲעׁשִ ל ַהּמָ ּכָ

הּוא  ׁשֶ ט  ּפָ ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ּבֹו  ׁש  ֻלּבָ ּמְ ׁשֶ ֶלָעִני  ּנֹוֵתן  ׁשֶ

ִחיַנת  יְך ְלֶהָעִני ּבְ ְרׁשֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵמִאיר ּוַמְמׁשִ ׁשָ

ט  ּפָ ם ֶהָעִני זֹוֶכה ִלְבִחיַנת ִמׁשְ ט, ְוָאז ּגַ ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ ּתִ

ִלְפָעִמים  ָיכֹול  ן  ְוַעל־ּכֵ ַפע.  ֶ ַהּשׁ ְך  ִנְמׁשָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ה  ֵצל ֵמַעּתָ ּנָ ּיִ ּנֹוֵתן לֹו ׁשֶ ֶ ַלֲעזֹר ְלֶהָעִני ַעל־ְיֵדי ַמה ּשׁ

ִלְבִחיַנת  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְלַגְמֵרי,  ָהֲעִנּיּות  ִמן 

"ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּנַ ַעת ּכַ ט ַעל־ְיֵדי ַהְרָחַבת ַהּדַ ּפָ ִמׁשְ

ט זֹוִכין  ּפָ י ַעל־ְיֵדי ִמׁשְ ֵצל ִמן ָהֲעִנּיּות, ּכִ ָיכֹול ְלִהּנָ

ת ִמְלֶוה  ִבּיַ ט א. ּגְ ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ירּות ּכַ ַלֲעׁשִ

ג, אֹות ד.
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ל  מֹוֵׁש֖ ת  ִמַּזֲעַק֥ ִנְׁשָמִע֑ים  ְּבַנַ֖חת  ים  ֲחָכִמ֔ ִּדְבֵר֣י  }יז{ 

ים: ַּבְּכִסיִלֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֵליט  הּוא ׁשָ יָעא ּדְ ִ יַלת ּגּוְבָרא ַרּשׁ ּבִ יר ִמּקְ ִלין ֳקָדם ָמֵרי ָעְלָמא ַיּתִ אי ִמְתַקּבְ ְחׁשַ א ּבִ יַמּיָ ַחּכִ ְצלֹוָתא ּדְ י ּדִ ִמּלֵ

יל: ַפֵגין ְוֵלית ְמַקּבֵ ְטָין ּדְ ַעל ׁשָ

"י - - ַרׁשִ

ִנים, ַוֲעַדִין  ה ׁשָ ּמָ ה ִנְפַטר ֶזה ּכַ ִסיִלים. ַמְלֵכי ָהֻאּמֹות. ֹמשֶׁ ּכְ ל ּבַ ֲעַקת מֹוׁשֵ ִרּיֹות: ִמּזַ ִלים ֵהם ַלּבְ ָמִעים. ְמֻקּבָ ַנַחת ִנׁשְ ּבְ

ִמין: ְבֵריֶהם ִמְתַקּיְ ָרֵאל, ְוֵאין ּדִ ֵזרֹות ַעל ִיׂשְ ה ַמְלֵכי ָהֻאּמֹות ּגֹוְזִרים ּגְ ָרֵאל. ְוַכּמָ ִלים ַעל ִיׂשְ ֵזרֹוָתיו ְמֻקּבָ ּגְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ָמִעים.  ִנׁשְ ַנַחת  ּבְ ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ

ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ִלְבִחיַנת  ּכַֹח  ן  ִלּתֵ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָאֳחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ ַמְלכּות 

יז ָאָדם ֵיֶצר טֹוב ַעל  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ְלעֹוָלם ַיְרּגִ

ְלכּות  ָרכֹות ה(. ְוַעל־ְיֵדי ַמה נֹוֵתן ּכַֹח ְלּמַ ֵיֶצר ָהָרע' )ּבְ

מֹו  כַֹח )ּכְ הּוא עֹוֵסק ּבְ ה, ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

יז ְוכּו',  ם: 'ְלעֹוָלם ַיְרּגִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשָ ׁשֶ

ּוְכמֹו  ּתֹוָרה'(.  ּבַ ַיֲעסֹק   – ָלאו  ְוִאם  מּוָטב,   – ָאִזיל  ִאי 

ָך  ּבְ ַגע  ּפָ 'ִאם  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

י  ּכִ ל(.  ין  )ִקּדּוׁשִ ְדָרׁש'  ְלֵבית־ַהּמִ ֵכהּו  ָמׁשְ ֶזה,  ל  ְמֻנּוָ

ה. ַוֲאַזי  ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה נֹוֵתן ּכַֹח ְלּמַ

ִמן  ִחּיּות  נ,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ְלכּות,  ַהּמַ ֶלת  ְמַקּבֶ

ר ַהח  ֵ ר ְוִנְתַקּשׁ ִחיַנת ח, ְוִנְתַחּבֵ ִהיא ּבְ ַהָחְכָמה, ׁשֶ

ה  ּזֶ ּוְכׁשֶ ה.  ַהַחּמָ אֹור  ּכְ ָבָנה  ַהּלְ אֹור  ה  ְוַנֲעׂשֶ ְוַהנ, 

ָעה,  ל ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּטֵ ָקם, ֶזה נֹוֵפל, ַוֲאַזי נֹוֵפל ְוִנְתּבַ

יִקים ֵיְלכּו  ְרֵכי ה', ְוַצּדִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ תּוב: "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַעל־ ַהְינּו  י(.  יד,  ַע  )הֹוׁשֵ ָבם"  לּו  ׁשְ ִיּכָ ִעים  ּוֹפשְׁ ָבם, 

יִקים,  ּדִ ְרֵכי ה', ַהְינּו ַהּתֹוָרה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהּצַ ְיֵדי ּדַ

ִקים  ִנְתַחּזְ ֵהם  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ּמַ ּבְ ֵבִקים  ּדְ ׁשֶ

לּו ָבם"  ׁשְ ִיּכָ ִעים  ִלים ּכַֹח ַעל־ְיֵדי־ֶזה. "ּוֹפשְׁ ּוְמַקּבְ

ָהָרע,  ֶצר  ַהּיֵ ִחיַנת  ּבְ ָעה,  ָהְרׁשָ ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ

ְוַעל־ְיֵדי־ "ל.  ּנַ ּכַ ַהּתֹוָרה,  ַעל־ְיֵדי  ְוִנְכָנע  ּנֹוֵפל  ׁשֶ

ר  ִעּקָ י  ּכִ ׁשֹות,  ּקָ ְוַהּבַ ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ִלים  ִנְתַקּבְ ֶזה 

ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ׁשֹות הּוא  ּקָ ַהּבַ ִלין  ִנְתַקּבְ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה 

ין  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ל ֶזה ׁשֶ ב ׁשֶ ּלֵ ָבִרים ֵחן, ְוֵאין ִנְכָנִסין ּבַ ְלַהּדְ

ָבִרים  ַהּדְ ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ִלּבֹו  ּבְ ֵאין  ִאּלּו  ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ

ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ֵחן,  ׁש  ְלַהְמַבּקֵ ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ִלּבֹו,  ּבְ

ּנּו. ֲאָבל ַעל־ ין ִמּמֶ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ל ֶזה ׁשֶ ִלּבֹו ׁשֶ ָבִרים ּבְ ַהּדְ

ִרין ַהנ  ְ ִרין ְוִנְתַקּשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַחּבְ ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ׁשֶ

ִנְקֵראת ַהּתֹוָרה:  ן  ְוַעל־ּכֵ ה ֵחן,  ְוַנֲעׂשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ְוַהח 

ֵהם  ָבָריו  ּדְ ׁשֶ זֹוֶכה  ַוֲאַזי  יט(,  ה,  ֵלי  )ִמׁשְ ֵחן"  "ַיֲעַלת 

מֹו  ּכְ ׁשֹוָתיו,  ּוַבּקָ ָבָריו  ּדְ ִלין  ִנְתַקּבְ ַוֲאַזי  ֵחן,  ְבֵרי  ּדִ

ֵלב  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ְכָנִסין  ּנִ ׁשֶ ֵחן,  ְבֵרי  ּדִ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי 

ִחיַנת  ּנּו. ְוֶזה ּבְ ין ִמּמֶ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ַהְינּו ֶזה ׁשֶ ׁש, ּדְ ּקֵ ְתּבַ ַהּמִ

ַהֵחי"ת  רּו  ְ ְוִנְתַקּשׁ רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ת. 

ה  ַנֲעׂשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵח"ן,  ִחיַנת  ּבְ ה  ְוַנֲעׂשָ ְוַהּנּו"ן 

מֹו  יָמה, ּכְ הּוא ְלׁשֹון ֲחִקיָקה ּוְרׁשִ י"ו, ׁשֶ ִחיַנת ּתָ ּבְ

י ַעל־ְיֵדי  ו" ְוכּו' )ְיֶחְזֵקאל ט, ד(, ּכִ תּוב: "ְוִהְתִויָת ּתָ ּכָ ׁשֶ

ל  ְלַקּבֵ ׁש  ּקֵ ְתּבַ ַהּמִ ֵלב  ּבְ ָמקֹום  ם  ְוִנְרׁשָ ֶנְחָקק  ַהֵחן 

ָבָריו. ִנְמָצא,  לּו ּדְ י ַעל־ְיֵדי ַהֵחן ִנְתַקּבְ ה, ּכִ ׁשָ ּקָ ַהּבַ

ין  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ׁשֶ ֶזה  ֵלב  ּבְ ָמקֹום  ָחַקק  ַהֵח"ן  ִחיַנת  ּבְ ׁשֶ

תֹו.  ָקׁשָ ל ּבַ ִלּבֹו, ִויַקּבֵ ָבָריו ּבְ ְנסּו ּדְ ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּנּו, ּכְ ִמּמֶ

ְוֶזהּו:  "ל  ּנַ ּכַ "ו  ּתָ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  יָמה  ּוְרׁשִ ְוַהֲחִקיָקה 

ְיָקא, ַהְינּו  ָמִעים". ַנַחת ּדַ ַנַחת ִנׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ "ּדִ

ה  ַנֲעׂשֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ַהּנַ ְוַהת'  "ל  ַהּנַ ֵחן  ִחיַנת  ּבְ

ל  ְוִנְתַקּבֵ ָבָריו,  ּדְ ָמִעים  ִנׁשְ ְוָאז  ַנַחת,  אֹוִתּיֹות 

א. ִסיָמן א. "ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּנַ תֹו ּכַ ׁשָ ּקָ ּבַ
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ַחס  ּנֹוֵפל  ׁשֶ ִלְפָעִמים  ִסיִלים.  ּכְ ּבַ ל  מֹוׁשֵ ַזֲעַקת 

ִחינֹות  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ַהּמַ ִחינֹות  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ

ע  ל ַאְרּבַ לּות ׁשֶ ְחּתֹוָנה[, ַלּגָ ָאה ]ָחְכָמה ּתַ ּתָ ָחְכָמה ּתַ

ִגין  ּבְ ֶל"ת,  ּדָ ִחינֹות  ּבְ הּוא  ְלכּות  ַהּמַ י  ּכִ ַמְלֻכּיֹות. 

ֵמַעְצָמּה  ָלּה  ֵאין  ֶ ּשׁ ְגַלל  ]ּבִ לּום  ּכְ ְרַמּה  ִמּגַ ָלּה  ֵלית  ּדְ

ָהֶעְליֹון  ֶכל  ַהּשֵׂ ַעְנֵפי  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ לּום[,  ּכְ

ָעה  ֵמַאְרּבָ לּוָלה  ּכְ ִהיא  ְוַגם  ם.  ְלׁשָ ִטין  ְ ּשׁ ְתּפַ ַהּמִ

ִחינֹות  ּבְ ֵיׁש  ְועֹוָלם  עֹוָלם  ָכל  ּבְ י  ּכִ עֹוָלמֹות, 

ִחינֹות  ִהיא ּבְ ָאה, ׁשֶ ּתָ ִחינֹות ָחְכָמה ּתַ ְלכּות, ּבְ ַהּמַ

ל  ְנֶהֶגת ֶאת ָהעֹוָלם. ְוָכל ַהָחְכמֹות ׁשֶ ַהָחְכָמה ַהּמַ

"ל,  ַהּנַ ָאה  ּתָ ּתַ ַהָחְכָמה  ַחת  ּתַ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ָהַעּכּו"ם 

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּיֹוְנִקים  ּוְכׁשֶ ָחְכָמָתם.  יֹוֵנק  ם  ָ ּוִמּשׁ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֲאַזי  ָלֶהם,  ֵמָהָראּוי  יֹוֵתר 

ע  ַאְרּבַ ֵהם  ׁשֶ ַמְלֻכּיֹות,  ע  ָהַאְרּבַ ֶלת  ֶמְמׁשֶ ה  ְוַנֲעׂשֶ

ָעָקה  ָעָקה ְוַהּזְ ֻלּיֹות. ּוִמי ָיכֹול ִלְסּבֹל ֶאת קֹול ַהּצְ ּגָ

ִחינֹות  ּבְ ְלכּות,  ַהּמַ ִחינֹות  ּבְ ּנֹוֵפל  ׁשֶ ּכְ דֹוָלה,  ַהּגְ

ְבִחינֹות:  ּבִ לֹום,  ְוׁשָ יֵניֶהם, ַחס  ּבֵ ָאה  ּתָ ּתַ ַהָחְכָמה 

ּנֹוֵפל  ׁשֶ ָעָקה ּכְ ַהְינּו ַהּזְ ְכִסיִלים", ּדְ ל ּבִ "ַזֲעַקת מֹוׁשֵ

ָחְכָמה  ִחינֹות  ּבְ ְלכּות,  ַהּמַ ִחינֹות  ּבְ ָלה,  ְמׁשָ ַהּמֶ

ם,  ִסיל רֹוֶצה ְלִהְתַחּכֵ ַהּכְ ִסיִלים, ׁשֶ ין ַהּכְ ָאה, ּבֵ ּתָ ּתַ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ יְך ְלתֹוְך ַהָחְכמֹות  ּוְלַהְמׁשִ ִלינֹק  רֹוִצים  ׁשֶ

ַהָחְכָמה  ִחינֹות  ּבְ ֶאת  ֱאֶמת,  ּבֶ ִסילּות  ּכְ ֵהם  ׁשֶ

"ל. ְוַגם ֵיׁש  ָאה ַהּנַ ּתָ ִחינֹות ָחְכָמה ּתַ ּיֹות, ּבְ ָהֲאִמּתִ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ה,  ִמּזֶ דֹוָלה  ּגְ ְצָעָקה  עֹוד 

ַאג ַעל  ֹאג ִיׁשְ ְבִחינֹות: "ׁשָ ַעְצמֹו ׁשֹוֵאג, ּבִ ְבָיכֹול ּבְ ּכִ

הּוא  ׁשֶ יֵלּה',  ּדִ ָנֶוה  'ַעל  )ִיְרְמָיהּו כה, ל( –  ְוכּו'  ָנֵוהּו" 

ע  ַאְרּבַ ל  ׁשֶ ֻלּיֹות  ּגָ ּבַ ּנֹוֵפל  ׁשֶ ְלכּות,  ַהּמַ ִחינֹות  ּבְ

א. ִסיָמן ל, אֹות ו. ַמְלֻכּיֹות: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ל ָאָדם  י ָצִריְך ּכָ ָלל, ּכִ ִסיִלים. ַהּכְ ּכְ ל ּבַ ַזֲעַקת מֹוׁשֵ

דֹול  י ַהּגָ י ֲאִמּתִ ׂש ְמֹאד ְמֹאד ַאַחר ַרּבִ ׁש ּוְלַחּפֵ ְלַבּקֵ

ַגת  ׂ ַהּשָ ּבֹו  ּיּוַכל ְלָהִאיר  ׁשֶ ַמֲעָלה ֻמְפֶלֶגת ְמֹאד,  ּבְ

י  יג ּכִ ׂ ר ְלַהּשִ גֹות ֱאלֹקּות ִאי ֶאְפׁשָ ָ י ַהׂשּ ֱאלֹקּות, ּכִ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְוכּו',  ִצְמצּוִמים  ה  ּמָ ּכַ ַעל־ְיֵדי  ִאם 

ִעם  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ד  ַהְמַלּמֵ מֹו  ּכְ מֹות,  ְוַהְקּדָ ִסּבּוִבים 

יֹוֵתר  ַמֲעָלה ּבְ הּוא ָקָטן ּבְ ֶ ינֹוק ְוכּו' ְוָכל ַמה ּשׁ ַהּתִ

רֹוֵפא  ָצִריְך  הּוא  יֹוֵתר,  ּבְ חֹוֶלה  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 

דֹול  ְהֶיה ּגָ ּיִ יֹוֵתר ׁשֶ דֹול ּבְ י ּגָ ַהְינּו ֶרּבִ יֹוֵתר, ּדְ דֹול ּבְ ּגָ

ן,  ם־ּכֵ אֹות אֹותֹו ּגַ ּיּוַכל ְלַרּפְ ְך, ַעד ׁשֶ ל־ּכַ ַמֲעָלה ּכָ ּבְ

גֹות  ׂ ַהּשָ ּבֹו  ְכִניס  ּיַ ׁשֶ ן ַעד  ם־ּכֵ ּגַ ִעּמֹו  ב  ְלַסּבֵ ְויּוַכל 

ם  ׁשָ ּוְמבָֹאר  ְוכּו',  ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ֱאלֹקּות, 

מֹות ְוכּו',  ִחיַנת ַהַהְקּדָ ֵהם ּבְ ְמצּוִמים, ׁשֶ ֵאּלּו ַהּצִ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֱאלֹקּות,  גֹות  ְלַהּשָׂ ִאים  ּבָ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ

ָערֹות,  ְשׂ ִחיַנת  ּבְ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ ָאה,  ּתָ ּתַ ָחְכָמה 

ע(,  יּקּון  )ּתִ אֹוַרְיָתא'  ּדְ ְדַאְתָוון  יעּוִרין  'ׁשִ ִחיַנת  ּבְ

ִעּגּוָלא'  ֲעָרא ּבְ ם קיג(, 'ַשׂ ָ ֲעָרא אּוְכָמא' )ּשׁ ִחיַנת 'ַשׂ ּבְ

יַער  ִחיַנת ׂשֵ עּוֵרי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ּבְ ִחיַנת ׁשִ ם קיא( ]ּבְ ָ )ּשׁ

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה"  ִחיַנת "ׁשְ ִעגּול[, ּבְ יַער ּבְ חֹור, ׂשֵ ׁשָ

ן  ּקֵ ּתִ ַאְבָרָהם  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ה(,  א,  יִרים  ִ יר־ַהּשׁ )ׁשִ ְוכּו' 

ְלכּות ְוכּו'  ֲחִרית ְוכּו', ּוְצִריִכין ְלַהֲחיֹות ֶאת ַהּמַ ׁשַ

ְוכּו',  ְרָגִלים  לֹשׁ  ׁשָ ּבְ ִאיר  ַהּמֵ ִנים  ַהּפָ אֹור  ַעל־ְיֵדי 

ִחיַנת ד' ְלַהד'  ְלכּות, ִהיא ּבְ ְוִלְפָעִמים נֹוֶפֶלת ַהּמַ

ֵהם ָחְכמֹות ִחּצֹוִנּיֹות, ּוִמי יּוַכל ִלְסּבֹול  ַמְלֻכּיֹות, ׁשֶ

יֵניֶהם,  ּבֵ ְלכּות  ַהּמַ ּנֹוֶפֶלת  ׁשֶ ּכְ ָעָקה  ַהּצְ קֹול  ֶאת 

ִסיל רֹוֶצה  ַהּכְ ְכִסיִלים", ׁשֶ ל ּבִ ִחיַנת "ַזֲעַקת מֹוׁשֵ ּבְ

ְבִחיַנת  ּבִ ֵמֶהם,  ְלָחְתָכּה  ּוְצִריִכין  ְוכּו'.  ם  ְלִהְתַחּכֵ

ה ַעל־ְיֵדי  ּלֶ ְתּגַ ּמִ ֲחָתכּו ְלד', ְוֶזה ַעל־ְיֵדי ַהֶחֶסד ׁשֶ

ל ֶזה ֵהיֵטב: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ם ּכָ ן ׁשָ ַהּתֹוֵכָחה ְוכּו', ַעּיֵ

ַמת ַהּבֶֹקר ד, אֹות א. ּכָ ים א. ַהׁשְ אֹוַרח ַחּיִ

ָאסּור,  ַהַחי  ִמן  ֵאיָבר  ִסיִלים.  ּכְ ּבַ ל  מֹוׁשֵ ַזֲעַקת 

ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ַהַחי  ִמן  ֶלֱאכֹל  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ

ֲחָתכֹו  ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ִחיָטה  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ִחיָטה,  ְ ַהּשׁ

עֹוָלם ֵהם  ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ י ַחּיּות ּכָ ע(, ּכִ ְלד' )ַאְרּבַ

ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ָאה  ּתָ ּתַ ָחְכָמה  ַעל־ְיֵדי 

ִחיַנת  ּבְ נֹוֵפל  ְוִלְפָעִמים  ָהעֹוָלם.  ל  ּכָ ְנֶהֶגת  ּמַ ׁשֶ

ְלָגלּות  "ל  ַהּנַ ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ ָאה,  ּתָ ּתַ ָחְכָמה 

ל  מֹוׁשֵ "ַזֲעַקת  הּוא  ְוָאז  ַמְלֻכּיֹות,  ע  ָהַאְרּבַ ל  ׁשֶ

ָלה  ְמׁשָ ְוַהּמֶ ְלכּות  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ י  ּכִ ִסיִלים",  ּכְ ּבַ

ע  ָהַאְרּבַ ֵהם  ׁשֶ ִסיִלים  ַהּכְ ין  ּבֵ ּנֹוֶפֶלת  ׁשֶ ּכְ זֹוֶעֶקת 

ֶהם  ּלָ ָחְכמֹות ׁשֶ ם ּבְ ַמְלֻכּיֹות, ְוֵהם רֹוִצים ְלִהְתַחּכֵ

ֵהָמה,  ּבְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ִחיצֹוִנּיֹות  ְוָחְכמֹות  ְוכּו'. 



רס

ת ֶרק טְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

י  ּכִ א. ִסיָמן לז(.  ַקּמָ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָמקֹום ַאֵחר  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ

י  ֵהִמּיּות, ּכִ ִסילּות, ּבְ ִחיַנת ּכְ ֶהם ֵהם ּבְ ּלָ ָחְכמֹות ׁשֶ

ְלַמְעָלה  ִהיא  ָהעֹוָלה  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ רּוַח  יֹוֵדַע  "ִמי 

ה ָלָאֶרץ" )קֶֹהֶלת ג,  ֵהָמה ַהּיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמּטָ ְורּוַח ַהּבְ

ֵהָמה. רּוַח ָהָאָדם  י ֵיׁש רּוַח ָהָאָדם ְורּוַח ַהּבְ כא(, ּכִ

ֱאלֹקּות,  גֹות  ָ ַהׂשּ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ ִהיא 

"ל,  ַהּנַ ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ ָאה,  ּתָ ּתַ ָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ

ִהיא  ֵהָמה  ַהּבְ ְורּוַח  דּוַע.  ּיָ ּכַ ָאָדם  מּות  ּדְ ִהיא  ׁשֶ

ִסילּות.  ֵהִמּיּות, ּכְ ֵהם ּבְ ִחיַנת ָחְכמֹות ִחּצֹוִנּיֹות ׁשֶ ּבְ

י  ּכִ ַהּכֹל,  ִנְתָעֵרב  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵחְטא  ְוַעל־ְיֵדי 

ְבִחיַנת רּוַח  ֵהָמה ָהָיה ְמבָֹרְך ּבִ ם רּוַח ַהּבְ ִמּקֶֹדם ּגַ

ר ֶלֱאכֹל ִמן  יו ִאי ֶאְפׁשָ ן ַעְכׁשָ דּוַע, ְוַעל־ּכֵ ּיָ ָהָאָדם ּכַ

ׁש  ָבְרִרין ֶאת ַהַחּיּות ַהְמֻלּבָ ּמְ ׁשֶ י ִאם ּכְ ֵהָמה ּכִ ַהּבְ

ַהַחּיּות  ֶאת  ּוַמֲעִלין  ּמֹוִציִאין  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ ּה,  ּבָ

ָאה  ּתָ ּתַ ָחְכָמה  ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ּה  ּבָ ׁש  ַהְמֻלּבָ

ַהַחּיּות  ֶאת  ּוַמֲחִזיִרין  ַהּכֹל,  ֶאת  ה  ַחּיָ ּמְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ַהְינּו  "ל(, ּדְ ע )ַהּנַ ִחיַנת ֲחָתכֹו ְלַאְרּבַ ְרׁשֹו. ְוֶזה ּבְ ְלׁשָ

ָאה ִמן  ּתָ ִחינֹות ָחְכָמה ּתַ ע ּבְ חֹוְתִכין ֶאת ָהַאְרּבַ ׁשֶ

ִחיָנה  ַעְצמֹו ּבְ הּו ּבְ ּזֶ ַנ"ל, ׁשֶ ע ַמְלֻכּיֹות ְוכּו' ּכַ ָהַאְרּבַ

ֵהָמה  ַהּבְ ל  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ רּוַח  ֶאת  חֹוְתִכין  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ

לּות  ַלּגָ ַפל  ּנָ ׁשֶ ָאה,  ּתָ ּתַ ָחְכָמה  ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ֵהִמּיּות.  ּבְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַמְלֻכּיֹות,  ע  ָהַאְרּבַ ל  ׁשֶ

ם ּוְלַהֲחִזיָרּה ִלְמקֹוָמּה, ְלאֹור  ָ ּוְצִריִכין ְלָחְתכֹו ִמּשׁ

ַעל־ ַנֲעֶשֹה  ְוֶזה  ְרָגִלים,  לֹשׁ  ׁשָ ּבְ ִאיר  ַהּמֵ ִנים  ַהּפָ

ֲחָתכֹו  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ִחיָטה  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ִחיָטה,  ְ ַהּשׁ ְיֵדי 

ּוְמָבְרִרין  חֹוְתִכין  ִחיָטה  ְ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ע,  ְלַאְרּבַ

ל  לּות ׁשֶ ִחיַנת ּגָ ִהיא ּבְ ֵהִמּיּות ׁשֶ אֹותֹו ִמן ָהרּוַח ַהּבְ

יִצים  "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ּבֵ ּנַ ע ַמְלֻכּיֹות ּכַ ָהַאְרּבַ

ג, אֹות ג.

ל  מֹוׁשֵ ִמַזֲעַקת  ָמִעים  ִנׁשְ ַנַחת  ּבְ ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ

ַרק  הּוא  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ּקּון  ַהּתִ ַמר  ּגְ ר  ִעּקַ ִסיִלים.  ּכְ ּבַ

ּכַֹח  נֹוֵתן  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי 

ַהּטֹוב,  ֶצר  ַהּיֵ ִחיַנת  ּבְ ׁשֶֹרׁש  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלַמְלכּות 

ִחיַנת ַהָחְכָמה, ְוָאז נֹוֵפל  ֶלת ַחּיּות ִמּבְ ַקּבֶ ּמְ ַעד ׁשֶ

יָלא  ִסילּות ִמּמֵ ִחיַנת ּכְ הּוא ּבְ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ל ַהּיֵ ּטֵ ְוִנְתּבַ

ְך  ה ִמן ַהֹחשֶׁ י ְמַעט ִמן ָהאֹור ּדֹוֶחה ַהְרּבֵ ְלַגְמֵרי, ּכִ

ֲאָמר  ּמַ ּבַ ז  ְוֶזה ְמֻרּמָ "ל,  ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ּבַ ְפִנים  ּבִ ּמּוָבן  ּכַ

ּה ְמָעט" )קֶֹהֶלת ט, יד(  ים ּבָ ה ַוֲאָנׁשִ תּוב: "ִעיר ְקַטּנָ ַהּכָ

ְרׁשּו  ּדָ מֹו ׁשֶ ֶצר ָהַרע ּכְ ר ֵמִעְנַין ִמְלֶחֶמת ַהּיֵ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

ן  ִמְסּכֵ ִאיׁש  ּה  ּבָ "ּוָמָצא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ט  "ּוִמּלַ ַהּטֹוב  ֶצר  ַהּיֵ ִחיַנת  ּבְ טו(  ט,  )קֶֹהֶלת  ְוָחָכם" 

י ֲאִני  ם( "ְוָאַמְרּתִ ָחְכָמתו"ֹ ְוכּו' )ָשׁ הּוא ֶאת ָהִעיר ּבְ

ן  ְסּכֵ ַהּמִ ְוָחְכַמת  )ֲאָבל(  בּוָרה,  ִמּגְ ָחְכָמה  טֹוָבה 

ֶצר  ַהּיֵ י  ּכִ ם, טז(,  )ָשׁ ָמִעים"  ִנׁשְ ֵאיָנם  ּוְדָבָריו  זּוָיה  ּבְ

ר ַעל ֶזה ּגּוָפא, ְלַבּזֹות ָחְכַמת  ר ָהִעּקָ ּבֵ ָהַרע ִמְתּגַ

ם ַעל ֶזה:  ְוִסּיֵ ִלְדָבָריו,  מֹוַע  ִלׁשְ ְוִלְבִלי  ֶצר טֹוב  ַהּיֵ

ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְוכּו'.  ָמִעים"  ִנׁשְ ַנַחת  ּבְ ֲחָכִמים  ְבֵרי  "ּדִ

ָהיּו  לֹא  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ חּות  ּטְ ּתַ ְוִהׁשְ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ִפי  ּכְ

ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ַהּטֹוב  ֶצר  ַהּיֵ ְבֵרי  ּדִ ָמִעים  ִנׁשְ

ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ְלֶנְגּדֹו,  עֹוֵמד  ַהּטֹוב  ֶצר  ַהּיֵ ֶ ּשׁ

דֹולֹות,  ּגְ ְוַזֲעקֹות  קֹולֹות  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ַעּזּותֹו  ּבְ ָעָליו 

ְיָקא  ּדַ ַהּטֹוב ֵהם  ֶצר  ַהּיֵ ְבֵרי  ּדִ ׁשֶ ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ַמה 

ָמִעים  ִנׁשְ ָבָריו  ּדְ ְיָקא  ּדַ ּוְבָמתּון ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַנַחת  ּבְ

ָמִעים  ִנׁשְ ַנַחת  ּבְ ֲחָכִמים  ְבֵרי  "ּדִ ְבִחיַנת:  ּבִ יֹוֵתר  ּבְ

ִלְבִחיַנת  ז  ְמַרּמֵ ְוֶזה  ִסיִלים".  ּכְ ּבַ ל  מֹוׁשֵ ֲעַקת  ִמּזַ

ַעְצָמם  ֵהם ּבְ ל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּקּון ׁשֶ ִנְפָלאֹות ַהּתִ

ֲעַקת  ָמִעים ִמּזַ ַנַחת ִנׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ ְבִחיַנת: "ּדִ ּבִ

ַנַחת ּוְבָמתּון  ְבֵריֶהם ּבְ ל ּדִ י ּכָ ִסיִלים". ּכִ ּכְ ל ּבַ מֹוׁשֵ

ַעם  ָכל ּפַ ף ּבְ ּוְבָחְכָמה ִנְפָלָאה, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתָוּסֵ

ִחיַנת  ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ה ַעד ּשׁ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ יֹוֵתר ּכַֹח ְלּמַ ּבְ

ְוַעל־ְיֵדי־ ְוזֹוִכין ְלֵחן,  ה,  אֹור ַהַחּמָ ּכְ ָבָנה  ַהּלְ אֹור 

ִחיַנת  ה ּבְ ּזֶ ִפּלֹות ׁשֶ ׁשֹות ְוַהּתְ ּקָ ל ַהּבַ ִלין ּכָ ֶזה ִנְתַקּבְ

י"ו  ַנַחת נּו"ן ֵחי"ת ּתָ ֵתַבת ּבְ ז ּבְ י"ו. ְוָכל ֶזה ְמֻרּמָ ּתָ

ֶצר  ַהּיֵ ְבֵרי  ּדִ ְיָקא  ּדַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְפִנים,  ּבִ בָֹאר  ּמְ ּכַ

ֶצר  ַהּיֵ ִמְלֶחֶמת  ִלְכּבֹוׁש  ְוזֹוִכין  ָמִעים  ִנׁשְ ַהּטֹוב 

"ל  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ ַכת  ַהְמׁשָ ל  ּכָ ַאַחר  י  ּכִ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ

ׁשֹות  ּוַבּקָ ְתִפּלֹות  ּבִ ְלַהְרּבֹות  עֹוד  מֹוִסיף  הּוא 

רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ְוַהּקָ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים 

ִלְכּבֹוׁש  תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ א  ּוְמַמּלֵ תֹו  ִפּלָ ּתְ ל  ְמַקּבֵ הּוא 

ָדִוד  ֱאַמר ּבְ ּנֶ ְבִחיַנת ַמה ׁשֶ ֵלמּות, ּבִ ׁשְ ְלָחָמה ּבִ ַהּמִ
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גֹוִים  ָנה  ְוֶאּתְ י  ּנִ ִמּמֶ ַאל  "ׁשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ

ן  ְוַעּיֵ ח(.  ב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָאֶרץ"  ַאְפֵסי  ְתָך  ַוֲאֻחּזָ ַנֲחָלֶתָך 

סּוק  ם ַעל ּפָ ם ׁשָ "ל. ְוִסּיֵ סּוִקים ַהּנַ ְרּגּום ַעל ַהּפְ ּתַ ּבַ

יָמָיא  ְדַחּכִ ִדְצלֹוָתא  י  'ִמיּלֵ ְוכּו'  ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ

ּבּוֵרי  ]ּדִ ְוכּו''  ָעְלָמא  ָמֵרי  ֳקָדם  ִלין,  ִמְתַקּבְ אי  ֲחׁשַ ּבַ

ּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ִלים,  ִמְתַקּבְ ַלַחׁש  ּבְ ַהֲחָכִמים  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ְלָחן קעח. "ל: ַנַחת ַהׁשֻ ּנַ עֹוָלם ְוכּו'[ ַהְינּו ּכַ

ה  ד טֹוָב֥ ד ְיַאֵּב֥ ה ִמְּכֵל֣י ְקָר֑ב ְוחֹוֶט֣א ֶאָח֔ ה ָחְכָמ֖ }יח{ טֹוָב֥

ה: ַהְרֵּבֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִאיֵתיּה  ָבא ַחד ּדְ ן ֲאָגיחּות ְקָרָבא, ְוּגּוְבָרא ַחּיָ ִעּדָ יר ִמן ָמֵני ְקָרָבא ּבְ ן ָעְקָתא ַיּתִ ִעּדָ יַמָיא ּבְ ָטָבא ָחְכַמת ַחּכִ

ָתא ִמן ָעְלָמא: ֵרים ְלהֹוָבָדא ָטְבָתא ַרּבְ ָדָרא ּגָ ּבְ

"י - - ַרׁשִ

מּוֵאל־ב כ, כב(,  ָחְכָמָתּה" )ׁשְ ּבְ ל ָהָעם  ּכָ ה ֶאל  ָ בֹוא ָהִאּשׁ ֱאַמר "ַוּתָ ּנֶ ׁשֶ ל ֶסַרח,  ֵלי ְקָרב. ָחְכָמָתּה ׁשֶ טֹוָבה ָחְכָמה ִמּכְ

ַבע  ָהְרָגה ְלׁשֶ ֶ ה. ִאּלּוֵלי ּשׁ ד טֹוָבה ַהְרּבֵ ֵחם ִעם יֹוָאב: ְוחֹוֶטא ֶאָחד ְיַאּבֵ ָיָדם ְלִהּלָ ָהָיה ּבְ ֵלי ְקַרב ׁשֶ ָעְמָדה ָלֶהם יֹוֵתר ִמּכְ

יִקים  ָרֵאל ֶמֱחָצה ַצּדִ ָהיּו ִיׂשְ ה", ֲהֵרי ׁשֶ ד טֹוָבה ַהְרּבֵ ָבר ַאֵחר, "ְוחֹוֶטא ֶאָחד ְיַאּבֵ ם ֲאבּוִדים ַעל ָידֹו. ּדָ ְכִרי, ָהיּו כּוּלָ ן ּבִ ּבֶ

ם ְלחֹוָבה: ּלָ ִהְכִריַע ֶאת ּכֻ ים, ִנְמָצא ׁשֶ ָאן ְמֻרּבִ ִעים, ּוָבא ֶאָחד ְוָחָטא ַוֲעׂשָ ּוֶמֱחָצה ְרׁשָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַעת,  ל ַהּדַ ר ִקּיּומֹו ׁשֶ ֵלי ְקָרב. ִעּקַ טֹוָבה ָחְכָמה ִמּכְ

ְפֶאֶרת'.  בּוָרה' 'ּתִ ֵהם: 'ֶחֶסד' 'ּגְ ַעל־ְיֵדי ָהָאבֹות, ׁשֶ

ד  ִריְך ְלַלּמֵ ּצָ ִחיַנת ַאְבָרָהם, ַהְינּו ׁשֶ 'ֶחֶסד', ַהְינּו ּבְ

ִכיָנה,  ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ָחְכָמתֹו ַלֲאֵחִרים, ּוְלָקְרָבם ּתַ

לא,  ֵלי  )ִמׁשְ ְלׁשֹוָנּה"  ַעל  ֶחֶסד  "ְותֹוַרת  ְבִחיַנת:  ּבִ

ַהּלֹוֵמד  'ֶזה  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  כו(, 

"ְוֶאת  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  מט(,  ה  )ֻסּכָ ָדּה'  ְלַלּמְ ְמָנת  ַעל 

בּוָרה',  'ּגְ ה(.  יב,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְבָחָרן"  ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ

ְלָחְכָמתֹו',  ֶחְטאֹו  ִיְרַאת  ים  ְקּדִ ּמַ 'ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ֶזה 

ָחְכָמתֹו,  ְלהֹוִציא  ֵאיְך  ק  ַדְקּדֵ ּמְ ׁשֶ ֶזהּו  ְפֶאֶרת'  'ּתִ

ְבֵרי ִפי  ְבִחיַנת: "ּדִ ֶרק ג(, ּבִ ּלֹא ִיְהיּו ִנְבִזים )ָאבֹות ּפֶ ׁשֶ

ה  לֹשָׁ ׁשְ ְתָלת ָקְיָמא' ]ֶאָחד ּבִ ָחָכם ֵחן". ְוֶזהּו: 'ַחד ּבִ

ֵלמּוָתּה, ֲאַזי הּוא  ִקּיּוָמּה ּוִבׁשְ ַהָחְכָמה ּבְ ם[: ּוְכׁשֶ ַקּיָ

ַנִים[.  ין ׁשְ ֵרין' ]ֶאָחד עֹוֶלה ּבֵ ין ּתְ ְבִחיַנת: 'ַחד ָעל ּבֵ ּבִ

"טֹוָבה  ְבִחיַנת:  ּבִ ה',  ִמְלֲחמֹות  ִלְלֹחם  כֹול  ּיָ ׁשֶ

ִרים  ַהּצָ ל  ּכָ ְכִניַע  ּמַ ׁשֶ ּכְ ְוָאז  ְקָרב".  ֵלי  ִמּכְ ָחְכָמה 

ּוַמְכִניס  ָרֵאל,  ִיׁשְ ּבְ ׁשֶ ּכַֹח  י  ֲחלּוׁשֵ ַאַחר  ָהרֹוְדִפים 

זֹוֶכה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  אֹוָתם 

ֵרין,  ּתְ ַחד  ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ אֹוַרְיָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ

ּתֹוָרה,  ֵנה  ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֶנה,  ִמׁשְ ֶלֶחם  ְבִחיַנת  ּבִ

ֵרין  ְבִחיַנת: 'ּתְ ה ָעָפה" )ְזַכְרָיה ה, א(, ּבִ ִחיַנת: "ְמִגּלָ ּבְ

ים  ִהּלִ )ּתְ יִפּיֹות"  ּפִ ִחיַנת: "ֶחֶרב  ּבְ "ל,  ּנַ ּכַ ְלַחד'  ָיְנִקין 

ַנִים,  ׁשְ ְלִפי  זֹוֶכה  נֹוֶקֶמת,  ַהֶחֶרב  ַעל־ְיֵדי  ו(,  קמט, 

ת  ּבָ ְוׁשַ כב(.  טז,  מֹות  )ׁשְ ְוכּו'  ֶנה"  ִמׁשְ "ֶלֶחם  ִחיַנת:  ּבְ

'ַחד  ְבִחיַנת:  ּבִ ְדֵרגֹות,  ַהּמַ ְלָכל  ֶהָארֹוָתיו  ַח  ּלֵ ְמׁשַ

ְצָדִדים[,  ה  ְלַכּמָ ֵמיִניק  ]ֶאָחד  ִסְטִרין'  ה  ְלַכּמָ ָיִניק 

ְבִחיַנת:  ֶפׁש ּוְרפּואֹות ַהּגּוף, ּבִ א ְרפּואֹות ַהּנֶ ּוְמַרּפֵ

י  ּתֵ ׁשְ יט(,  כא,  מֹות  )ׁשְ א"  ְיַרּפֵ ְוַרּפֹא  ן  ִיּתֵ ְבּתֹו  ׁשִ "ַרק 

א. ִסיָמן נח, אֹות  ת: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּבָ ְרפּואֹות, ַעל־ְיֵדי ׁשַ

ה.
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 ֶּפֶרק י 

ה  ָחְכָמ֥ ר ֵמֽ ַח ָיָק֛ יַע ֶׁשֶ֣מן רֹוֵק֑ יׁש ַיִּב֖ ֶות ַיְבִא֥ }א{ ְז֣בּוֵבי ָמ֔

ט: ִמָּכ֖בֹוד ִסְכ֥לּות ְמָעֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ן ְדָחֵטי,  ִעּדָ יָמא ּבְ ַמְסֵרי ַחּכִ ָעְלָמא ַעל ּדְ ֵרים מֹוָתא ּבְ א ֵהי ִכְדָבָבא ְוּגָ ְרֵעי ִלּבָ ֵכין ַעל ּתַ ׁשָ א ּדְ יׁשָ ְוִיְצָרא ּבִ

יר  יר ַיּתִ ה ָיֵאי ְוַיּקִ בּוְסָמִנין, ְוַכּמָ ם ּבְ ְמבּוּסַ ח ְרבּוָתא ּדִ ָנא ִלְמׁשַ ֵמי ִמן ִקְדַמת ּדְ ֲהָוה ּדָ ָמא ָטָבא ּדַ יל ׁשְ ּוְמַחּבֵ

יל: ַטְפׁשּוֵתיּה ְזֵעיר ְוַקּלִ ַבר ּדְ יִרין, ּגְ יִמין ְועֹוֶתר ַעּתִ ִמן ָחְכַמת ַחּכִ

"י - - ַרׁשִ

ֶמן רֹוֵקַח  א ְלתֹוְך ׁשֶ ם ִאם ּבָ בּוִבין ּכַֹח ְוֵהם ְקרֹוִבים ָלמּות, ּגַ ּזְ ֵאין ּבַ ֶ יֵמי ַהֹחֶרף, ּשׁ גֹון ּבִ יַע ְוגֹו'. ּכְ ְזבּוֵבי ָמֶות ַיְבִאיׁש ַיּבִ

ְוֶזה  ֲאַבְעּבּועֹות,  ִמין  ּכְ ּבֹו  ְוִנְרָאה  ַלַע"ז,  ּבְ קֹוֶמ"א  ַאׁשְ ּקֹוִרין  ׁשֶ ֶקֶצף  ַמֲעֶלה  ְוהּוא  ַמְבִאיׁשֹו  הּוא  ִמים,  ׂשָ ּבְ ּבַ ּוִמְתָעֵרב 

ֲהֵרי ִהְכִריַע ֶאת  ְכלּות ְמַעט, ׁשֶ בֹוד ַהּסִ ְך ָיָקר ֵמָחְכָמה ּוִמּכָ ָבר ָחׁשּוב, ּכָ ִהְפִסיד ּדָ ֶ ָבר ַקל ּשׁ יַע", ֲהֵרי ּדָ ל "ַיּבִ ָמעֹו ׁשֶ ַמׁשְ

ה ֲעֵברֹות ּוֶמֱחָצה ְזֻכּיֹות, ּוָבא ְוָעַבר ֲעֵבָרה ַאַחת ְוִהְכִריַעתֹו ְלַכף חֹוָבה, ִנְמָצא  ֶמֱחּצָ קּול ּבִ ָהָיה ָאָדם ֶזה ׁשָ ם. ֲהֵרי ׁשֶ ּלָ ּכֻ

ם: ָיָקר.  ּלָ ֲהֵרי ִהְכִריַע ֶאת ּכֻ ָהָיה ּבֹו, ׁשֶ בֹוד ׁשֶ ל ַהָחְכָמה ְוַהּכָ ָבר מּוָעט, ָיָקר ְוׁשֹוֵקל ְוָכֵבד יֹוֵתר ִמּכָ הּוא ּדָ ִסְכלּות ֶזה ׁשֶ

ִלים ֵיֶצר ָהַרע ִלְזבּוֵבי ָמֶות:  ָרכֹות סא.( מֹוׁשְ ָדה )ּבְ ּבֹו. ּוִמְדָרׁש ַאּגָ קּול יֹוֵתר ִמן ַהָחְכָמה ְוָכבֹוד ׁשֶ ֵבד ְוׁשָ ְלׁשֹון ּכֶֹבד. הּוא ּכָ

ֶמן רַֹקח: ֶ הּוא ָעֶרב ִמּשׁ ם טֹוב, ׁשֶ יַע. ׁשֵ ַיְבִאיׁש ַיּבִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֶמן רֹוֵקַח. ְוֶזה: "ְזבּוֵבי  יַע ׁשֶ ְזבּוֵבי ָמֶות ַיְבִאיׁש ַיּבִ

ָמָרא  ּגְ ּבַ ְוִאיָתא  רֹוֵקַח"  ֶמן  ׁשֶ יַע  ַיּבִ ַיְבִאיׁש  ָמֶות 

ֵחי  ִמְפּתְ ַעל  ב  ְויֹוׁשֵ ִלְזבּוב  ּדֹוֶמה  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ֶ ּשׁ

ֵריַח  ֶאת  ַמְבִאיׁש  הּוא  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ֶ ּשׁ ַהְינּו  ב,  ַהּלֵ

ם  ָהָאָדם ּוְמִביאֹו ִליֵדי ּבּוׁשֹות ּוִבְזיֹונֹות ַעל־ְיֵדי ַהּדָ

מּוֵאל־א ב,  ִחיַנת "ּובַֹזי ֵיָקּלּו" )ְשׁ ָמאִלי, ּבְ ֲחַלל ַהּשְׂ ּבַ ׁשֶ

ל  ְלַבּטֵ זֹוֶכה  ִלְתׁשּוָבה  זֹוֶכה  ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ל( 

ְך ַהּכֹל ְלַכבֹוד  ְזיֹונֹות, ּוְלָהּפֵ ל ַהּבִ ּוְלָהִסיר ֵמָעָליו ּכָ

ת  ּבָ ֶכף ַאַחר ׁשַ ָאנּו ְמָבְרִכין ּתֵ "ל, ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ָעֵלינּו  יִכין  ַמְמׁשִ ָאנּו  י  ּכִ ִמים,  ׂשָ ַהּבְ ַעל  ָלה  ַהְבּדָ ּבַ

ל  ְלַבּטֵ ֵדי  ּכְ ִמים  ׂשָ ַהּבְ ל  ׁשֶ טֹובֹות  ָהֵריחֹות  ֶכף  ּתֵ

זֹוִכין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ְזיֹונֹות,  ְוַהּבִ ַהּבּוׁשֹות  ֵמָעֵלינּו 

ִחיַנת:  ּבְ "ל,  ַהּנַ ׁשּוָבה  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלָכבֹוד 

ְעָיהּו נח,  ד" )ְיׁשַ ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכּבָ ּבָ ַ "ְוָקָראָת ַלּשׁ

י  ׁשּוָבה, ּכִ א ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ּבָ ת ׁשֶ ּבָ בֹוד ׁשַ ִחיַנת ּכְ יג( ּבְ

ְבּתָ  ִחיַנת: "ְוׁשַ ׁשּוָבה ּבְ ת ִהיא ַעל־ְיֵדי ַהּתְ ּבָ ר ׁשַ ִעּקַ

ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ עֹוָלם  ִחיַנת  ּבְ ב(,  ל,  ָבִרים  )ּדְ ֱאלֶֹהיָך"  ה'  ַעד 

ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ֶכף  ּתֵ ֲאָבל  ׁשּוָבה,  ּתְ ּלֹו  ּכֻ ת  ּבָ ׁשַ

יְך  ְלַהְמׁשִ ֵדי  ּכְ ִמים  ׂשָ ַהּבְ ַעל  ְלָבֵרְך  ְצִריִכין  ָאנּו 

טֹוב  ֵריַח  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו 

ְבִחיַנת  ּבִ ם  ׁשָ ְלַקּדְ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ל  ּכָ ַעל 

ָיָמיו  ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ׁשּוָבה,  ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ

ל ַהֶחְרּפֹות  ּכָ ָיִסיר ֵמָעָליו  ְתׁשּוָבה, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּבִ

ַעל־ "ל,  ּנַ ּכַ ָרעֹות  ֵריחֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּובּוׁשֹות 

"ל: ִלּקּוֵטי ֶאֶבן,  ּנַ ֵהם ֵריחֹות טֹובֹות ּכַ ִמים ׁשֶ ׂשָ ְיֵדי ַהּבְ

ין א. ִפּלִ ּתְ

ִחיַנת  ֶמן רֹוֵקַח. ְוֶזה ּבְ יַע ׁשֶ ְזבּוֵבי ָמֶות ַיְבִאיׁש ַיּבִ

ַעל  ְזרּו  ּגָ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה 

ְוַעל  ֵייָנן,  ּום  ִמּשׁ ְמָנן  ׁשַ ְוַעל  ְמָנן,  ׁשַ ּום  ִמּשׁ ן  ּתָ ּפִ

ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ נֹוֵתיֶהן  ּבְ ְוַעל  נֹוֵתיֶהם,  ּבְ ּום  ִמּשׁ ֵייָנן 



רסג

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ת  ת ַעּכּו"ם, ַהְינּו ּפַ י ּפַ ַאֵחר, ַהְינּו ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכִ

ָהֵאׁש  י  ּכִ ָלנּו,  ָאסּור  ּלֹו  ׁשֶ ֵאׁש  ּבָ ַעּכּו"ם  ֲאָפאֹו  ׁשֶ

ִחיַנת ֵריַח  יִהּנֹום, ּבְ ל ּגֵ ִחיַנת ֵאׁש ׁשֶ ֶהם הּוא ּבְ ּלָ ׁשֶ

ַמַאְכֵלי  ִהְלכֹות  ּבְ ְלֵעיל  ֵהיֵטב  ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו',  ַרע 

ְמָנן,  ׁשַ ּום  ִמּשׁ ן  ּתָ ּפִ ַעל  ְזרּו  ּגָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ַעּכּו"ם. 

"ְלֵריַח  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵריַח,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶמן  ׁשֶ י  ּכִ

ג(.  א,  יִרים  ִ ַהּשׁ יר  )ׁשִ ְוכּו'  ּתּוַרק"  ֶמן  ׁשֶ טֹוִבים  ָמֶניָך  ׁשְ

כז,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ֵלב"  ח  ְיַשֹּמַ ּוְקטֶֹרת  ֶמן  "ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ֵריַח טֹוב,  ְבִחיַנת  ּבִ ֶמן טֹוב הּוא  ׁשֶ י  ּכִ ט(. 

ִחיַנת ֵריַח  ֶהם הּוא ּבְ ּלָ ֶמן ׁשֶ ְמָנן, ַהְינּו ׁשֶ ְקטֶֹרת. ְוׁשַ

ָמֶות  "ְזבּוֵבי  ְבִחיַנת  ּבִ גּום,  ּפָ ֶמן  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ גּום,  ּפָ

ַהְינּו  ְיָקא,  ּדַ 'ַיְבִאיׁש'  רֹוֵקַח",  ֶמן  ׁשֶ יַע  ַיּבִ ַיְבִאיׁש 

ְמָנן  ֶמן. ְוֶזהּו ְוַעל ׁשַ ִחיַנת ׁשֶ הּוא ּבְ ִקְלקּול ָהֵריַח ׁשֶ

הּוא  ֵהם,  ּבֹו  ְגעּו  ּנָ ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִין  ַהּיַ י  ּכִ ֵייָנן,  ּום  ִמּשׁ

ִחיַנת  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  ׁשֶ ֵעָשֹו  ְיֵדי  ַדִים  ַהּיָ ְבִחיַנת  ּבִ

ִחיָנה ַאַחת.  ל ֵאּלּו ֵהם ּבְ ּכָ "ל. ִנְמָצא, ׁשֶ ּנַ ֵריַח ַרע ּכַ

ִחיָנה  י ֵהם ּבְ ּום ֲחֵברֹו, ּכִ ְזרּו ַעל ֶאָחד ִמּשׁ ן ּגָ ְוַעל־ּכֵ

ב,  ֲעּכּו"ם  ַמֲאָכֵלי  א.  ֵדָעה  יֹוֶרה   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ַאַחת 

אֹות יג.

יל ִלְׂשמֹאֽלֹו: יִמי֔נֹו ְוֵל֥ב ְּכִס֖ }ב{ ֵל֤ב ָחָכם֙ ִלֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַסף  ְטָיא ְלִמְקֵני ִנְכִסין ּכְ ׁשָ א ּדְ ָיי ְוִלּבָ יָנא ּדַ ַיד ַיּמִ ִאְתְיֵהיַבת ּבְ ִאיב ְלִמְקֵני אֹוָרְיָתא ּדְ יָמא ִאיהּו ּתְ ַחּכִ א ּדְ ִלּבָ

ּוְדַהב:

"י - - ַרׁשִ

ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  ְלַעְקׁשֹו  ֹמאלֹו.  ִלׂשְ ִסיל  ּכְ ְוֵלב  ְלטֹוָבתֹו:  ֶנת  ֻיּמֶ ַהּמְ ֶרְך  ּדֶ ֶאל  ְלַהּטֹותֹו  ֶנת  ְמֻזּמֶ ָחְכָמתֹו  ִליִמינֹו.  ָחָכם  ֵלב 

ְפֶאֶרת ְונֹוָחה לֹו: ִהיא ּתִ ֶנת ׁשֶ ֻיּמֶ ַהּמְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָאְמרּו  ֹמאלֹו.  ִלׂשְ ִסיל  ּכְ ְוֵלב  ִליִמינֹו  ָחָכם  ֵלב 

ם  ְלׁשֵ ה  ָ ִאּשׁ א  'ַהּנֹוׂשֵ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ע(,  ין  )ִקּדּוׁשִ ִנים'  ְמֻהּגָ ֵאיָנם  ׁשֶ ִנים  ּבָ ֵלּה  ָהְוָין  ָממֹון 

מֹון,  ְלַהּמָ ם ָממֹון, ּופֹוֶנה ַעְצמֹו  ָאּה ְלׁשֵ ׂשָ ּנְ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ

ִסיל  י "ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ּכְ הּוא ׁשֹוֶטה ּוְכִסיל, ּכִ

הּוא  ה  ָ ִאּשׁ א  ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ּכְ ֶהָחָכם  ׁשֶ ַהְינּו  ֹמאלֹו",  ִלׂשְ

ִחיַנת ָיִמין,  הּוא ּבְ ּפֹוֶנה ִליִמינֹו, ַהְינּו ְלַהּתֹוָרה, ׁשֶ

ָבִרים לג, ב(,  ת ָלמֹו" )ּדְ תּוב: "ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ְלַמד  ּיִ ֵדי ׁשֶ ִביל ַהּתֹוָרה, ּכְ ׁשְ ה ּבִ ָ א ִאּשׁ ּנֹוׂשֵ ַהְינּו, ׁשֶ

ָאְמרּו ַרַז"ל: 'ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה  מֹו ׁשֶ ָטֳהָרה, ּכְ ּתֹוָרה ּבְ

"ֵלב  ֲאָבל  קי(.  )ְמָנחֹות  ְוכּו'  ה'  ָ ִאּשׁ א  נֹוׂשֵ ָטֳהָרה  ּבְ

ָממֹון,  ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ָ ִאּשׁ א  ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ֹמאלֹו",  ִלׂשְ ִסיל  ּכְ

ֹמאָלּה  ְשׂ "ִבּ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹמאל,  ׂשְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ם  ְלׁשֵ א  ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ּכְ ְוִנְמָצא  ג, טז(,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוָכבֹוד"  ר  עֹשֶׁ

ן  ְוַעל־ּכֵ ְעּתֹו,  ּדַ ְואֹוֵבד  ּופֹוֵגם  ִסיל,  ּכְ הּוא  ָממֹון 

ַגם  ּפָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ִנים,  ְמֻהּגָ ֵאיָנם  ׁשֶ ִנים  ּבָ ֵלּה  ַהְוָין 

א. ִסיָמן  ִנים: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ִאים ַהּבָ ם ּבָ ָ ּשׁ ּמִ ַעת ׁשֶ ַהּדַ

סט.

ע,  ּדַ ֹמאלֹו.  ִלׂשְ ִסיל  ּכְ ְוֵלב  ִליִמינֹו  ָחָכם  ֵלב 

ְך  ל־ּכָ ה ּכָ ְך ְלָממֹון, ְוַנֲעׂשֶ ל־ּכָ ק ּכָ ְפָעִמים חֹוׁשֵ ּלִ ׁשֶ

ָלל ָהֲעִכירּות,  ֵאין ַהּמַֹח ָיכֹול ִלְסּבֹל ּכְ ִסיל, ַעד ׁשֶ ּכְ

ֵהם  ָערֹות  ׂשְ י  ּכִ ָערֹות,  ׂשְ ְבִחינֹות  ּבִ ּיֹוֵצא  ׁשֶ ַעד 

ִאים  ַהּבָ ֹוְנִאים  ַהּשׂ ם  ּגַ ְוָאז  דּוַע.  ּיָ ּכַ ֹמִחין  מֹוְתֵרי 

מֹוְתֵרי  ִחיַנת  ִמּבְ ַהּזֹאת,  ֵמָהֲעִכירּות  ַהְינּו  ם,  ָ ִמּשׁ

י ֵאין  ם. ּכִ ָערֹות, ֵהם ׂשֹוְנֵאי ִחּנָ ִחיַנת ׂשְ ֹמִחין, ִמּבְ

ֵאיָנם  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְנָאָתם,  ׂשִ ַעל  ַטַעם  ׁשּום  ָלֶהם 

ַרק  ַהּמַֹח,  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ֵמָהֲעִכירּות  ֲאִפּלּו  ִאים  ּבָ

ֵאין  ן  ַעל־ּכֵ ָערֹות.  ׂשְ ִחיַנת  ִמּבְ ֹמִחין,  ִמּמֹוְתֵרי 

ֹמַח,  ֲעִכיַרת  ל  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ָוַדַעת,  ַטַעם  ׁשּום  ָלֶהם 

ִחינֹות:  ּבְ ְוֶזה  ם,  ִחּנָ ְוֵהם ַרק ׂשֹוְנֵאי  ְנָאָתם,  ׂשִ ַעל 



רסד

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ם"  ִחּנָ ׂשֹוְנַאי  י  רֹאׁשִ ֲערֹות  ִמּשַׂ "ַרּבּו 

ָערֹות,  ׂשְ ִחיַנת  ִמּבְ ִאים  ּבָ ם  ִחּנָ ׂשֹוְנֵאי  י  ּכִ ה(,  סט, 

ם־ ׁש לֹו ּגַ ּיֵ "ל: ֲאָבל ֶהָחָכם, ַאף ׁשֶ ּנַ מֹוְתֵרי ֹמִחין ּכַ

ֶהָחָכם,  ׁשֶ ע,  ּדַ ָערֹות,  ׂשְ ִחיַנת  ּבְ ֹמִחין,  מֹוְתֵרי  ן  ּכֵ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ּלֹו,  ׁשֶ ָערֹות  ּוׂשְ ֹמִחין  מֹוְתֵרי  ִחינֹות  ּבְ

ֵהם  ּלֹו,  ׁשֶ ֹמִחין  ּמֹוְתֵרי  ׁשֶ ין.  ִ ַהּשׁ ַעל  ָיִמין  ּבְ ַער  ׁשַ

ַהָחְכָמה  ֲעֵרי  ׁשַ ֶהם  ּבָ ּפֹוֵתַח  ׁשֶ ָעִרים,  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ

ֵמֲחַמת  י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ע  ּדָ ְוַהּמַ

ל  ר ְלָהעֹוָלם ְלָסְבלֹו ְלַקּבֵ ַעְצמֹו, ִאי ֶאְפׁשָ ּמֹחֹו ּבְ ׁשֶ

ּסֹות ַעְצמֹו,  ּוְלִהְתּכַ ׁש  ֵמאֹורֹו, הּוא ָצִריְך ְלִהְתַלּבֵ

ֵדי  ּכְ ּוְנמּוִכים,  ים  ְקַטּנִ ִלְדָבִרים  ַעְצמֹו  יל  ּפִ ּוְלַהׁשְ

ָלֶהם  ח  ְפּתַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵ ָהעֹוָלם  ּיּוְכלּו  ׁשֶ

ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלָקְרָבם  ע  ּדָ ְוַהּמַ ַהָחְכָמה  ֲעֵרי  ׁשַ

ַעל  ִעים  ּוְרׁשָ טֹוִבים  ִלְפֵני  ָרִעים  חּו  "ׁשַ ְבִחיַנת:  ּבִ

חֹות ּוְלַהְכִניַע  ֵדי ִלׁשְ ּכְ ֵלי יד, יט(. ׁשֶ יק" )ִמׁשְ ֲעֵרי ַצּדִ ׁשַ

ִעים  ָהְרׁשָ ְלָהִביא  ָצִריְך  ַהּטֹוִבים,  ִלְפֵני  ָהָרִעים 

ִחיַנת  יק, ּבְ ּדִ "ל. ְוֶזהּו ֵאֶצל ַהּצַ ּנַ יק ּכַ ֲעֵרי ַצּדִ ַעל ׁשַ

ָערֹות  ַהּשְׂ ׁשֶ ָערֹות. ִנְמָצא  ִחיַנת ׂשְ ּבְ מֹוְתֵרי ֹמִחין, 

ֵאֶצל  ֲאָבל  ָיִמין.  ּבְ ַער  ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֶהָחָכם,  ל  ׁשֶ

ְוֶזה  ֹמאל.  ׂשְ ּבִ ׁש  ַמּמָ ָערֹות  ׂשְ ִסיל, ֵהם  ַהּכְ ע  ָהָרׁשָ

ֹמאלֹו":  ִלׂשְ ִסיל  ּכְ ְוֵלב  ִליִמינֹו  ִחיַנת: "ֵלב ָחָכם  ּבְ

א. ִסיָמן סט. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ְתַוֲעדּו  ּנִ ׁשֶ ֹמאלֹו. ּכְ ִסיל ִלׂשְ ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ּכְ

ר ְליֹוֵסף ַלֲחזֹר  ָבִטים ִעם יֹוֵסף לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ְ ַהּשׁ

י  ּכִ ְנָיִמין,  ּבִ ֶאת  ֵהִביאּו  ׁשֶ ַעד  ֶהם  ִעּמָ ר  ּוְלִהְתַחּבֵ

ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ָהֵעָצה  ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ הּוא  ְנָיִמין  ּבִ

ם  ָ ּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ־ִיׂשְ י ַרק הּוא נֹוַלד ּבְ ית, ּכִ ָהֲאִמּתִ

ן ִנְקָרא  ר ָהֵעָצה. ְוַעל־ּכֵ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ַהּבֵ

ֵהם  ׁשֶ ּיֹות  ֲאִמּתִ ֵעצֹות  ִחיַנת  ּבְ ָיִמין,  ן  ּבֶ  - ְנָיִמין  ּבִ

ִנְבָערֹות,  ֵהֶפְך ֵעצֹות  ִליִמינֹו",  ִחיַנת "ֵלב ָחָכם  ּבְ

י"ב  י  ּכִ ֹמאלֹו",  ִלׂשְ ִסיל  ּכְ "ֵלב  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ָהֵעָצה  ָלִלּיּות  ּכְ ֵלמּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָבִטים  ְ ַהּשׁ

י  ּכִ ֵעָצה,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַלל  ּכְ הּוא  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶהֱעִמיד  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ה  ּטָ ַהּמִ ֵהם  ֵהם 

לּו ֶאת ַהּתֹוָרה  ּבְ ּקִ ָרֵאל, ׁשֶ ל ֶזַרע ִיׂשְ ֶהם ָיְצאּו ּכָ ּמֵ ׁשֶ

י  "ל, ּכִ ּנַ ֵלָמה ּכַ ְ ר ָהֵעָצה ַהּשׁ הּוא ִעּקַ ַהר ִסיַני, ׁשֶ ּבְ

ְכְללּו  ּנִ ִחיַנת י"ב ַאְבֵני ַיֲעקֹב ׁשֶ ָבִטים ֵהם ּבְ י"ב ׁשְ

ְכָלִלים  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַאַחת,  ֶאֶבן  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ

ּזֹוִכין  ׁשֶ ים  ֳקָדׁשִ קֶֹדׁש  ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִתּיָ ׁשְ ֶאֶבן  ּבָ

ין  ִנְתַרּבִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ַעל־ְיֵדי 

ל  ּכָ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ים ׁשֶ ּיִ ָפִרים ָהֲאִמּתִ ַהּסְ

ִלּקּוֵטי  ית:  ָהֲאִמּתִ ָהֵעָצה  ֵלמּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶזה 

ֲעִנּיֹות ד, אֹות ו. ָאב ְוּתַ ָעה ּבְ ׁשְ ים ג. ּתִ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ַלֲעׂשֹות  ָאסּור  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹמאלֹו.  ִלׂשְ ִסיל  ּכְ ֵלב 

ל ֹחל  ָלאכֹות ׁשֶ ל ַהּמְ י ּכָ ל ֹחל, ּכִ ׁשּום ְמָלאָכה ׁשֶ

ִסילּות  ם ֲאִחיַזת ַהּכְ ָ ּשׁ ֹמאל ׁשֶ ִחיַנת ׂשְ ם ֵהם ּבְ ּלָ ּכֻ

ל  ָלאכֹות ׁשֶ י ַהּמְ ֹמאלֹו", ּכִ ִסיל ִלׂשְ ְבִחיַנת "ֵלב ּכְ ּבִ

טּוָתא',  ׁשְ ּבִ ְוָלְקטּו  ָהָעם  טּו  'ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֹחל 

ִביל  ׁשְ ל"ט ְמָלאכֹות ּבִ רֹוְדִפין ִויֵגִעין ּבְ ֶ ַהְינּו ַמה ּשׁ ּדְ

טּוָתא.  ׁשְ ּבִ טּו  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ירּות  ַוֲעׁשִ ְרָנָסה  ּפַ

ְרָנָסה  ַהּפַ י  ּכִ ֹמאלֹו".  ִלׂשְ ִסיל  ּכְ "ֵלב  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ְבִחיַנת  ּבִ ֹמאל,  ׂשְ ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ִנְמׁשָ ירּות  ְוָהֲעׁשִ

ן  ְוַעל־ּכֵ טז(.  ג,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוָכבֹוד"  ר  עֹשֶׁ ֹמאָלּה  ׂשְ "ּבִ

עֹוָבָדא  ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ְוָאסּור  ַנְיָחא  ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

יָקא,  ַעּתִ ּדְ אֹוָרְיָתא  ְלָיא  ִמְתּגַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ֹחל,  ּדְ

ה  ּלָ ת ִמְתּגַ ּבָ ׁשַ ן ְוכּו' ]ּבְ ּמָ ר ּתַ ֹמאל ְוֵלית עֹשֶׁ ְוֵלית ׂשְ

ן  ְוַעל־ּכֵ ם[.  ׁשָ ר  עֹשֶׁ ְוֵאין  ֹמאל  ׂשְ וֵאין  ָנה,  ַהְיׁשָ ַהּתֹוָרה 

י  ֹחל ]ְלעֹוֵרר ַמֲעׂשֵ ת ְלַאְתָעָרא עֹוָבִדין ּדְ ּבָ ׁשַ ָאסּור ּבְ

ה  ּזֶ ירּות, ׁשֶ ְרָנָסה ַוֲעׁשִ ִביל ּפַ ׁשְ ם ֵהם ּבִ ּלָ ּכֻ ַהחֹול[. ׁשֶ

ְמָלאכֹות  ַהּל"ט  ִכין  ִנְמׁשָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ֹמאל  ׂשְ ִחיַנת  ּבְ

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ִמיָלה ב, אֹות יא. ּנַ ּכַ

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֹמאלֹו.  ִלׂשְ ִסיל  ּכְ ֵלב 

ְלֶאָחד  ל  ָמׁשָ לֹו,  ִעין  ְמַסּיְ ֵהר  ִלּטָ א  'ַהּבָ ִלְבָרָכה: 

ן ְוכּו''  א ִלְקנֹות ֲאַפְרְסמֹון. אֹוְמִרים לֹו: ַהְמּתֵ ּבָ ׁשֶ

ר  ּתַ תּוב: "ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶתר, ּכְ ִחיַנת ּכֶ )יֹוָמא לח, לט(, ְוֶזה ּבְ

ׁשּוָבה  " ְוכּו' )ִאּיֹוב לו, ב(. ֲאָבל קֶֹדם ַהּתְ ּךָ ִלי ְזֵעיר ַוֲאַחּוֶ

י ֲעַדִין  ּנּו, ּכִ ִנים ִמּמֶ ַרת ּפָ ַהְסּתָ ִחיַנת ֶאְהֶיה ּבְ ֲאַזי ּבְ

ֵני  ַרת ּפְ עֹוָלם, ְוַהְסּתָ לֹא ֵהִכין ֶאת ַעְצמֹו ְלֶמֱהֵוי ּבָ

ם ֶאְהֶיה הּוא  י ֲאחֹוֵרי ׁשֵ רּוׁש: ּכִ ם )ּפֵ א ּדָ יַמְטִרּיָ ֶאְהֶיה ּגִ
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ֲאחֹוַרִים,  ם ּבַ ֵ ּכֹוְתִבין ַהּשׁ ׁשֶ ּמּוָבא. ַהְינּו ּכְ ם, ּכַ א ּדָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ְלָאחֹור,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ חֹוְזִרין  ׁשֶ אהיה,  אהי  אה  א  ַהְינּו  ּדְ

ֵני  ּפְ ַרת  ְוַהְסּתָ ַהְחָזַרת  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ם.  ּדָ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ הּוא 

ּוִבְזיֹונֹות,  ִמים  ּדָ ִפיכּות  ׁשְ ַהְינּו  ם(  ּדָ עֹוֶלה  ׁשֶ ֶאְהֶיה, 

ם  י ֲעַדִין ַהּדָ מּוֵאל־א ב, ל(, ּכִ ם: "ּובַֹזי ֵיָקּלּו" )ׁשְ ַעל ׁשֵ

ֶצר  ַהּיֵ ְמדֹור  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ָמאִלי  ַהּשְׂ ָחָלל  ּבֶ ׁשֶ

ֹמאלֹו", ֲעַדִין  ִסיל ִלׂשְ תּוב: "ְוֵלב ּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָהָרע, ּכְ

ְזיֹונֹות  ּבִ ָעָליו  ִאין  ּבָ ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ָועֹז.  ֹתֶקף  ּבְ הּוא 

ַרת ְוַהְחָזַרת  ִחיַנת ַהְסּתָ י ֶזה ּבְ ִמים, ּכִ ִפיכּות ּדָ ּוׁשְ

ֲהֹפְך  ּיַ ם. ְוִתּקּון ָלֶזה, ׁשֶ א – ּדָ יַמְטִרּיָ ֵני אקי"ה, ּגִ ּפְ

ְוֵאיָנם  ָתם  ֶחְרּפָ ֹוְמִעים  ַהּשׁ ִמן  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְלדֹם,  ם  ּדָ

ם  ַקּיֵ ּמְ בֹודֹו. ּוְכׁשֶ ְזיֹון ּכְ ק ַעל ּבִ יִבים,, ְולֹא ְיַדְקּדֵ ְמׁשִ

יל לֹו ֲחָלִלים  רּוְך־הּוא ַמּפִ דֹוׁש־ּבָ ּדֹם ַלה', ָאז ַהּקָ

לֹו"  ְוִהְתחֹוֵלל  ַלה'  "ּדֹום  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲחָלִלים, 

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ּדָ מֹו ׁשֶ יל ְלָך ֲחָלִלים )ּכְ ים לז, ז( ְוהּוא ַיּפִ ִהּלִ )ּתְ

ים קט, כב(,  ִהּלִ י" )ּתְ ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ ין ז(, ַהְינּו: "ְוִלּבִ ַז"ל ִגּטִ

ָמאִלי,  ָחָלל ַהּשְׂ ּבֶ ם ׁשֶ ַהְינּו ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַמֵעט ַהּדָ

ֶצר ָהָרע, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוֶכה  ִחיַנת ְזִביַחת ַהּיֵ ְוֶזה ּבְ

"זֵֹבַח  כג(:  נ,  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאלִֹקי,  ְלָכבֹוד 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָדְרׁשּו  ָדְנִני",  ְיַכּבְ ּתֹוָדה 

א.  ֶצר ָהָרע: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ )ַסְנֶהְדִרין מג( ַעל ְזִביַחת ַהּיֵ

ִסיָמן ו, אֹות ב.

ִלּ֣בֹו  ֹהֵלְ֖ך  ְּכֶׁשָּסָכ֥ל(  )קרי:  כשהסכל  ֶרְך  ְוַגם־ַּבֶּד֛ }ג{ 

ל ָסָכ֥ל ֽהּוא: ר ַלֹּכ֖ ָחֵס֑ר ְוָאַמ֥
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָלא ָתְקִנין ְלִאְתֲעָבָדא,  ין ּדְ יר ִמן ָחְכְמָתא, ְוָעֵביד ִמּלִ יּה ַחּסִ ְטָיא ָאֵזיל ִלּבֵ ׁשָ ן ּדְ ִעּדָ אֹוְרָחא ְסִריָבא ּבְ ְוַאף ּבְ

ְטָיא הּוא: ׁשָ ְוכָֹלא ָאְמִרין ּדְ

"י - - ַרׁשִ

הּוא ׁשֹוֶטה: יִרין ׁשֶ ֲהִליָכתֹו ּוְבִדּבּורֹו ַהּכֹל ַמּכִ ְוָאַמר ַלּכֹל ָסָכל הּוא. ּבַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

יק  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ָהעֹוָלם  ִקּיּום  ר  ִעּקַ ָחֵסר.  ִלּבֹו 

ֵאי? ַעל ַעּמּוד ַחד  תּוב, 'ָעְלָמא ַעל ַמה ּקָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֵמּה' ]ָהעֹוָלם ַעל ַמה עֹוֵמד? ַעל ַעּמּוד ֶאָחד  יק ׁשְ ְוַצּדִ

ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ֵיׁש  ֶזה  ת  ְלֻעּמַ ֲאָבל  מֹו[.  ׁשְ יק  ְוַצּדִ

ִניָקָתם  ּיְ יק ָהֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ ִדים ְוחֹוְלִקים ַעל ַהּצַ ִמְתַנּגְ

ִחיַנת  ו, ּבְ ִחיַנת ֵעׂשָ הּוא ּבְ ה ׁשֶ ְקִלּפָ ִחיַנת ָהַרב ּדִ ִמּבְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ּכָ ִחיַנת ֵיׁש ִלי ָרב, ׁשֶ ָהָמן ֲעָמֵלק, ּבְ

ַרב,  ִלי  ֵיׁש  אֹוֵמר  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ּבְ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ

ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵעיָניו,  ּבְ ּטֹוב  ׁשֶ ִמי  ַרב  לֹו  ּבֹוֵחר  ׁשֶ

א,  ַרּבָ ַאּדְ ִפיָלתֹו,  ִמּנְ ְוַלֲהִקימֹו  קֹומֹו  ִמּמְ ְלהֹוִציאֹו 

י  ּכִ ָהֱאֶמת,  ת  ְנֻקּדַ הּוא  ׁשֶ יק  ּדִ ֵמַהּצַ ְמַרֲחקֹו  הּוא 

ֵהם  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ה  ְקִלּפָ ּדִ ָהַרב  ִחיַנת  ִמּבְ יֹוֵנק  הּוא 

ְוֵאּלּו ַהחֹוְלִקים  ו,  ו ַרְבְרֵבי ֵעׂשָ ִחיַנת ַאּלּוֵפי ֵעׂשָ ּבְ

ַהְינּו ֵמָהַרב  ֶהם ֵמֶהם, ּדְ ּלָ ים ׁשֶ יִכים ָהרּוַח ַחּיִ ַמְמׁשִ

ָעתֹו ּוַמְצִליַח  ׁשְ דֹול ּבִ "ל, ְוהּוא ּגָ ִסְטָרא ָאֳחָרא ַהּנַ ּדְ

ה, ֲאָבל הּוא  ֻדּלָ ל ַהּגְ ׁש ָלֶהם ּכָ ּיֵ י ִנְדֶמה ׁשֶ ְמֹאד, ּכִ

י  ַאְנׁשֵ י  ּכִ ְוֶנֱאָבד,  ֶלה  ּכָ ַלּסֹוף  י  ּכִ ָעה,  ׁשָ ְלִפי  ַרק 

ִלים  יִכין ְלַהׁשְ ְמׁשִ ּמַ לֹא ָהיּו, ְוָכל ַהִחּיּות ׁשֶ ם ּכְ ֵ ַהּשׁ

ַלם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ י  ֶהם, ַאף־ַעל־ּפִ ּלָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות 

אי, ֲאָבל הּוא  דֹול יֹוֵתר ִמּדַ ִרּבּוי ּגָ ֶהם ּבְ ּלָ רֹון ׁשֶ ַהִחּסָ

יֹוֵתר  ָלֶהם  ד ָחֵסר  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ה,  ַקּלָ ָעה  ְלׁשָ ַרק 

חּוׁש,  ְרֶאה ּבְ ּנִ ַעת ָחַסְרּתָ ֶמה ָקִנית'. ּכַ י 'ּדַ ְויֹוֵתר, ּכִ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, הּוא  ר ּבֶ ר ְוָיׁשָ ׁשֵ ֵאינֹו ּכָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ָיָמיו  ְוָכל  ירּות,  ַוֲעׁשִ ְרָנָסה  ּפַ ַאַחר  ָיָמיו  ל  ּכָ רֹוֵדף 

לֹו  ָחֵסר  יֹוֵתר  לֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ֶחְסרֹונֹות  ָמֵלא 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֵיׁש  יֹוֵתר, ּוְכמֹו ׁשֶ

י רֹב ָחֵסר לֹו  ׁש ָמאַתִים ְוכּו'. ְוַעל־ּפִ לֹו ָמֶנה ְמַבּקֵ

ְרִויַח ּוַמְרִויַח, ּוְלַבּסֹוף  ּמַ י ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ יטּות, ּכִ ְפׁשִ ּבִ
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ָאר  ְוִנׁשְ ְמאּוָמה  ָידֹו  ּבְ ֵאין  ּבֹון  ַהֶחׁשְ ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ

ה  ְרִמּיָ ַיֲחרְֹך  "לֹא  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול,  ּגָ חֹוב  ַעל  ּבַ

ר  ּכֵ ּתַ ׂשְ ְבִחיַנת "ְוַהּמִ ֵלי יב, כז(. ְוהּוא ּבִ ֵצידֹו" ְוכּו' )ִמׁשְ

ה  ַעּתָ ּוִבְפָרט  ו(,  א,  י  )ַחּגַ ָנקּוב"  ְצרֹור  ֶאל  ר  ּכֵ ּתַ ִמׂשְ

יִרים,  ָהֲעׁשִ ין  ּבֵ ה  ַהְרּבֵ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ זֹאת  ִכיַח  ָ ּשׁ ׁשֶ

ַוֲאִפּלּו  חֹובֹות,  ֲעֵלי  ּבַ ָאִרים  ִנׁשְ רֹב  י  ַעל־ּפִ ׁשֶ

ִרּבּוי  ְלִפי  ה  ַהְרּבֵ לֹו  ָחֵסר  חֹוב  ַעל  ּבַ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי 

ְגדֹולֹות  ּבִ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ יתֹו  ּבֵ ְנִהיג  ּמַ ׁשֶ הֹוָצאֹוָתיו, 

ְרִויַח,  ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ לֹו  יק  ַמְסּפִ ֵאין  ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר, 

ַהֶחְסרֹונֹות  ֵמִרּבּוי  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָעָליו  ֵבד  ּכָ ְורֹאׁשֹו 

ּלֹו  ׁשֶ ֵמַהֶהְכֵרִחּיּות  לֹו  ָחֵסר  ׁשֶ לֹו  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ

ֶזה  ְוָכל  יתֹו,  ּבֵ ְוֶאת  ַעְצמֹו  ְנִהיג  ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ

ָהעֹוָלם,  ַהְנָהַגת  ּבְ ְקָצת  ִקי  ּבָ ׁשֶ ְלִמי  חּוׁש  ּבְ ִנְרֶאה 

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ְכִלית ּבֶ ִלים ַעל ַהּתַ ּכְ ֵאיָנם ִמְסּתַ ׁשֶ

ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ֱאֶמת,  יֵקי  ְלַצּדִ ִמְתָקְרִבים  ְוֵאיָנם 

ֵלמּות  ִחיַנת ׁשְ הּוא ּבְ ֶהם ׁשֶ ּלָ ַכת ַהִחּיּות ׁשֶ ַהְמׁשָ ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ה,  ְקִלּפָ ּדִ ֵמָהַרב  ָלֶהם  ְך  ִנְמׁשָ ַהֶחְסרֹונֹות 

י ְיִניָקָתם  י ִלּבֹו ָחֵסר ִמּכֹל, ּכִ רֹון, ּכִ ּלֹו ִחּסָ ַעְצמֹו ּכֻ ּבְ

ֵבית  ּבְ ה'  "ְמֵאַרת  ִחיַנת  ּבְ ָחֵסר,  ְמֹארֹת  ִחיַנת  ִמּבְ

י ֶנֶפׁש  ָלִבים ַעּזֵ ִחיַנת "ְוַהּכְ ֵלי ג, לג(, ּבְ ע" ְוכּו' )ִמׁשְ ָרׁשָ

ֵבִעים  ֵהם ֵאיָנם ׂשְ ְעָיהּו נו, יא(, ׁשֶ ְבָעה" )ְיׁשַ לֹא ָיְדעּו ׂשָ

ָלֶהם  ָחֵסר  ּוְלעֹוָלם  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ירּות  ֵמָהֲעׁשִ ְלעֹוָלם 

ה  ְקִלּפָ ּדִ ֵמָהַרב  ּיֹוְנִקים  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ה,  ַהְרּבֵ

ְבָעה  י ֶנֶפׁש לֹא ָיְדעּו ׂשָ ָלִבים ַעּזֵ "ל. ְוֶזהּו "ְוַהּכְ ַהּנַ

ְנִהיִגים  ֵהם ָהרֹוִעים ְוַהּמַ ם(, ׁשֶ ה רִֹעים" ְוכּו' )ָשׁ ֵהּמָ

ִלים  ְך ֵמֶהם ְלַהׁשְ ְמׁשָ ַהִחּיּות ַהּנִ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ׁשֶ ּדְ

ָיְדעּו  "לֹא  רֹון,  ִחּסָ ִחיַנת  ּבְ ּלֹו  ּכֻ הּוא  ַהֶחְסרֹונֹות 

ִליַח  ה ׁשָ ט א. ָהעֹושֶֹ ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ְבָעה" ְוַכּנַ ׂשָ

ִלְגּבֹות חֹובֹו ג, אֹות י.

ַאל־ַּתַּנ֑ח  ְמֽקֹוְמָ֖ך  יָך  ָעֶל֔ ֲעֶל֣ה  ַּתֽ ַהּמֹוֵׁשל֙  ִאם־֤רּוַח  }ד{ 

ים: ים ְּגדֹוִלֽ א ַיִּנ֖יַח ֲחָטִא֥ י ַמְרֵּפ֔ ִּכ֣
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָלא  יּה  ּבֵ ְלֵמיָקם  ָנֵהיג  ֲהֵויָתא  ּדַ ָטב  ַאְתָרְך  ֲעָלְך,  ק  ְלִמּסַ ר  ּבַ ּוִמְתּגַ ְך,  ּבָ ְמַתל  א  יׁשָ ּבִ ִיְצָרא  ּדְ רּוָחא  ִאין 

י ִמן ֳקָדם ְיָי חֹוִבין ַרְבְרִבין:  ק ּוְלִמְנׁשֵ ּבַ ָעְלָמא, ְלִמׁשְ ִריאּו ָאסּו ּבְ ְתָגֵמי אֹוָרְיָתא ִאְתּבְ ּבֹוק, ֲארּום ּפִ ִתׁשְ

"י - - ַרׁשִ

ְתָך ַהּטֹוָבה ַאל  ח. ִמּדָ ּנַ ין: ְמקֹוְמָך ַאל ּתַ ת ַהּדִ ִמּדַ ק ַאֲחֶריָך ּבְ ֲעֶלה ָעֶליָך. ְלַדְקּדֵ ל ָהעֹוָלם: ּתַ ל. מֹוׁשֵ ִאם רּוַח ַהּמֹוׁשֵ

יַח ְלָך  א הּוא ַלֲעֹונֶֹתיָך, ְוַיּנִ ִאין ָעֶליָך, ַמְרּפֵ ִיּסּוִרין ַהּבָ ין ּבְ ְקּדּוֵקי ַהּדִ א. ּדִ י ַמְרּפֵ ח, לֹוַמר לֹו ַמה יֹוִעיל ִצְדָקִתי ִלי: ּכִ ּנַ ּתַ

דֹוִלים: ִאים ַהּגְ ַחּטָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ח  ּנַ ֲעֶלה ָעֶליָך ְמקֹוְמָך ַאל ּתַ ל ּתַ ִאם רּוַח ַהּמֹוׁשֵ

ָעֶליָך  ֲעֶלה  ּתַ ל  ִחיַנת "ִאם רּוַח ַהּמֹוׁשֵ ּבְ ְוֶזה  ְוגֹו'. 

דֹוִלים"  יַח ֲחָטִאים ּגְ א ַיּנִ י ַמְרּפֵ ח ּכִ ּנַ ְמקֹוְמָך ַאל ּתַ

הּוא  ל ׁשֶ ר ָעֶליָך רּוַח ַהּמֹוׁשֵ ּבֵ ַהְינּו ִאם ַיֲעֶלה ְוִיְתּגַ

ָך, ַחס  הּוא רֹוֶצה ִלְמׁשֹל ּבְ ֶצר ָהָרע ְוֵחילֹוָתיו, ׁשֶ ַהּיֵ

ד,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ּוְכִסיל"  ָזֵקן  "ֶמֶלְך  ְבִחיַנת  ּבִ לֹום  ְוׁשָ

הּוא  ִנְקָרא  ֲעַדִין  לּות  ּגָ ּבַ ָהָאָדם  ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ יג( 

תּוב,  ּכָ ל, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּוְכמֹו ׁשֶ ִחיַנת ֶמֶלְך ּומֹוׁשֵ ּבְ

דֹול" ְוכּו' )קֶֹהֶלת  ה ְוכּו' ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלְך ּגָ "ִעיר ְקַטּנָ

ֶצר ָהָרע, ְונֹוֵתן  ט, יד(, ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל, ַעל ַהּיֵ

ר ָעֶליָך רּוַח  ּבֵ ִאם ַיֲעֶלה ְוִיְתּגַ סּוק ֵעָצה, ׁשֶ ְלָך ַהּפָ

ְלּבּוִלים  ְמיֹונֹות ְוַהּבִ בֹות ְוַהּדִ ֲחׁשָ ל, ַהְינּו ַהּמַ ַהּמֹוׁשֵ

ר  ֶצר ָהָרע ְוֵחילֹוָתיו, ֲאַזי ִעּקַ הּוא ַהּיֵ ל ׁשֶ ל ַהּמֹוׁשֵ ׁשֶ

יַח ֶאת ְמקֹוְמָך  ּנִ ּלֹא ּתַ ח', ׁשֶ ּנַ ֲעָצְתָך ְמקֹוְמָך 'ַאל ּתַ

בֹות  ֲחׁשָ לֹום, ִלְלֹחם ִעם ַהּמַ יט ַאֲחֶריָך ַחס ְוׁשָ ְלַהּבִ

ֹתֶקף ּוְגבּוָרה,  ֲעֹמד ַעל ָעְמְדָך ּבְ לֹות, ַרק ּתַ ַהְמַבְלּבְ



רסז

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֶאת  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַרק  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ח  ּנַ ּתַ ַאל  ּוְמקֹוְמָך 

קּו  ּלְ יָלא ִיְסּתַ ה עֹוֵסק ּבֹו, ְוָאז ִמּמֵ ַאּתָ ֶ ַמה ּשׁ ָך ּבְ ּלְ ׁשֶ

י  דֹוִלים', ּכִ ִחיַנת 'ֲחָטִאים ּגְ ֵהם ּבְ ְלּבּוִלים ׁשֶ ל ַהּבִ ּכָ

ָהָאָדם.  ל  ׁשֶ ְוָהֲעֹונֹות  ֵמַהֲחָטִאים  ִכים  ִנְמׁשָ ם  ּלָ ּכֻ

ֵעָצה  י  ּכִ דֹוִלים',  ּגְ ֲחָטִאים  יַח  ַיּנִ א  ַמְרּפֵ י  'ּכִ ְוֶזהּו, 

י ַעל־ א, ּכִ ָלל הּוא ַמְרּפֵ ל ַאֲחֵריֶהם ּכְ ּכֵ ְסּתַ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ְלּבּוִלים  ַהּבִ ֵהם  ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ֲחָטִאים  יַח  ַיּנִ ְיֵדי־ֶזה 

יַח  א ְוַתּנִ ְתַרּפֵ י ַעל־ְיֵדי ֵעָצה זֹאת ּתִ ְמיֹונֹות, ּכִ ְוַהּדִ

קּו ַעל־ ּלְ י ֵמֲאֵליֶהם ִיְסּתַ יָלא, ּכִ ְוַתֲעזֹב אֹוָתם ִמּמֵ

ן ד, אֹות ג. ּלּוַח ַהּקֵ ְיֵדי־ֶזה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ׁשִ

ח.  ּנַ ֲעֶלה ָעֶליָך ְמקֹוְמָך ַאל ּתַ ל ּתַ ִאם רּוַח ַהּמֹוׁשֵ

תֹוָרה  ְך ּבְ ל־ּכָ ְהֶיה ָקבּוַע ּכָ ּיִ ֵלמּות ָהָאָדם ׁשֶ ר ׁשְ ִעּקַ

ּנּוי ְמקֹומֹות  ָכל ׁשִ ְהֶיה ּבְ ּיִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ַוֲעבֹוָדה, ׁשֶ

בּוַע  ַהּקָ ִלְמקֹומֹו  ִמיד  ּתָ ַיֲחזֹר  ם  ּלָ ִמּכֻ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

ַהְמנּוָחה  ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ְקִביעּות  הּוא  ׁשֶ

ֶכל ְמַעט  ׁש לֹו ׂשֵ ּיֵ ׁשֶ י ֶזה ָידּוַע ְלִמי  ּכִ ִביעּות,  ְוַהּקְ

ֶזה  ּבְ ָלל  ּכְ ְמנּוָחה  ׁשּום  ֵאין לֹו  ָהָאָדם  ׁשֶ ָקְדֳקדֹו  ּבְ

ֲאִפּלּו  ל  ּוְמֻבְלּבָ ָוָנד  ָנע  ִמיד  ּתָ ְוהּוא  ָהעֹוָלם, 

ָינּוַח  לֹא  'יֹוָמם  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵביתֹו,  ּבְ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ

ב' ְוכּו'. ְוֵאין ׁשּום ְמנּוָחה ּוְקִביעּות  ּכַ ַלְיָלה לֹא ִיׁשְ

ם  ָ ּשׁ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ׁשֶ עֹוֵסק ּבְ ׁשֶ י ִאם ּכְ ְלָהָאָדם ּכִ

ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְצִריִכים  ֲאָבל  ֲחָלה.  ְוַהּנַ ַהְמנּוָחה  ר  ִעּקַ

ְיכֹוִלים  ֵהם  ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ְמֹאד 

ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה  ּתֹוָרה, ׁשֶ דֹול ּבַ ְקִביעּות ּגָ ְלָקְבעֹו ּבִ

ִיְהֶיה  לֹא  ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ

ַהְמקֹומֹות  ל  ִמּכָ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַגְמֵרי  ִנְדֶחה 

ְבִחיַנת  ּבִ ְוָהֲעבֹוָדה,  ַהּתֹוָרה  ֶאל  ָיׁשּוב  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

רֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון" ְוכּו' )קֶֹהֶלת א, ו(,  "הֵֹלְך ֶאל ּדָ

ָכל  ּבְ ם, ה(, ׁשֶ ם" )ָשׁ "ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ׁשָ

ם  ִלְזרַֹח ׁשָ ַאף  ִיׁשְ ב ֶאל ְמקֹומֹו  ִויַסּבֵ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום 

ֲעֶלה ָעֶליָך ְמקֹוְמָך  ּתַ ל  ְבִחיַנת "ִאם רּוַח ַהּמֹוׁשֵ ּבִ

ית־ ַהּבֵ ְמקֹום  ְקִביעּות  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ח",  ּנַ ּתַ ַאל 

י ִמּקֶֹדם  ם ְמקֹום ְקִביעּות ַהּתֹוָרה, ּכִ ָ ּשׁ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ

ה ֶאל  ַעּתָ י לֹא ָבאֶתם ַעד  "ּכִ ָבִרים יב, ט(:  )ּדְ ֶנֱאַמר 

ם  ר "ַוֲעַבְרּתֶ ֲאׁשֶ ְוכּו'" ַעד  ֲחָלה  ַהּנַ ְוֶאל  ַהְמנּוָחה 

ָהִניַח ה' ֱאלֶֹהיָך ְוכּו'".  ּבְ ן ְוכּו'" "ְוָהָיה  ְרּדֵ ַהּיַ ֶאת 

ְמקֹום  הּוא  ׁשֶ ה'"  ִיְבַחר  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ "ְוָהָיה 

ָעָליו ֶנֱאַמר: "זֹאת ְמנּוָחִתי  ׁש ְוכּו' ׁשֶ ְקּדָ ית־ַהּמִ ַהּבֵ

ִחיַנת ְקִביעּות  הּו ּבְ ּזֶ ים קלב, יד( ׁשֶ ִהּלִ ֲעֵדי ַעד ְוכּו'" )ּתְ

ֶאל  ִמיד  ּתָ ְעּתֹו  ּדַ יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִמְדָרׁשֹות  י  ּתֵ ּבָ

ָקָהַדר'  א  ַקּמָ 'ְלִקְבָעא  ְבִחיַנת  ּבִ ַהּתֹוָרה  ְקִביעּות 

ָמקֹום  ּנּוי  ׁשִ ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ חֹוֵזר[.  הּוא  ָהִראׁשֹון  קֹום  ]ַלּמָ

- אֹוַרח  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ַהּתֹוָרה:  ֶאל  ִמיד  ּתָ ַיֲחזֹר  הּוא  ׁשֶ

ת ה, אֹות מו. ִציַעת ַהּפַ ים ב. ּבְ ַחּיִ

ַאל  ְמקֹוְמָך  ָעֶליָך  ֲעֶלה  ּתַ ל  ַהּמֹוׁשֵ רּוַח  ִאם 

ֵאין  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ּדְ ׁשּוָבה,  ּתְ ַעל־ְיֵדי  ח.  ּנַ ּתַ

ִמיד  ּתָ עֹוָלם ַרק  ּבָ ׁשֶ ְנִפיָלה  ׁשּום  ּבְ ַעְצָמן  ין  ְמָיֲאׁשִ

ַרְך ִיְהֶיה ֵאיְך  בֹודֹו ִיְתּבָ ִשֹין ַאַחר ּכְ ין ּוְמַחּפְ ׁשִ ְמַבּקְ

ה  ַתְכִלית ָהֲעִלּיָ ְהֶיה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוִכין ַלֲעלֹות ּבְ ּיִ ׁשֶ

ְוַעל־ ְוכּו'.  ָסתּום  ַמֲאָמר  הּוא  ׁשֶ ה',  'ַאּיֵ ִלְבִחיַנת 

ה  ִחיַנת ַאּיֵ י ִמּבְ ל ֲעוֹונֹוָתיו, ּכִ ְיֵדי־ֶזה ִנְמָחִלין לֹו ּכָ

ָהֲעוֹונֹות,  ְלָכל  ְוַהְמִחיָלה  ִליָחה  ַהּסְ ר  ִעּקַ הּוא 

ד(,  קל,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ִליָחה"  ַהּסְ ָך  ִעּמְ י  "ּכִ ְבִחיַנת  ּבִ

ִחיַנת  ה' ַמֲאָמר ָסתּום הּוא ּבְ י 'ַאּיֵ ְיָקא, ּכִ ָך' ּדַ 'ִעּמְ

ֵהם  ׁשֶ יְקָנא  ּדִ ּקּוֵני  ּתִ ֵליַסר  ּתְ ִחיַנת  ּבְ דּוַע,  ּיָ ּכַ ֶתר  ּכֶ

ר  ִעּקַ ם  ָ ִמּשׁ ר  ֲאׁשֶ ַרֲחִמים,  ל  ׁשֶ ִמּדֹות  י"ג  ִחיַנת  ּבְ

ע"  ָוֶפׁשַ ָעֹון  "נֹוֵשֹא  ִחיַנת  ּבְ ִליָחה,  ְוַהּסְ ִחיָלה  ַהּמְ

ִחיַנת ֶצֶמ"ר  יְקָנא ֵהם ּבְ ּדִ מֹות לד, ז(. ְוִתּקּוֵני  ְוכּו' )ׁשְ

ַצר  ִחיַנת "ִמן ַהּמֵ ּבְ הּוא אֹוִתּיֹות ֵמַצ"ר,  דּוַע ׁשֶ ּיָ ּכַ

נֹות(. ְוֶזהּו:  ּוָ ּכַ ְמבָֹאר ּבַ ים קיח, ה( )ּכַ ִהּלִ ָקָראִתי ָי"ּה" ְוכּו' )ּתְ

יח(,  א,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ִיְהיּו"  ֶמ"ר  ּצֶ ּכַ ּתֹוָל"ע  ּכַ ַיֲאִדימּו  ִאם 

ֵהם  ׁשֶ ֲעצּוִמים,  ַלֲחָטִאים  נֹוְפִלין  ִאם  ֲאִפּלּו  י  ּכִ

ִפים, ַאף־ ִחיַנת ְמקֹומֹות ַהְמֻטּנָ ִחיַנת 'ּתֹוָל"ע', ּבְ ּבְ

ין  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ׁשֶ ְוַהִחּפּוׂש  ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ַעל־ְיֵדי  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

יַח  ְלַהּנִ ְוֵאין רֹוֶצה  בֹודֹו,  ּכְ ה' ְמקֹום  'ַאּיֵ ִשֹין  ּוְמַחּפְ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַלחּוץ  ְוָלֵצאת  ִלְפרֹשׁ  ְמקֹומֹו,  ֶאת 

דֹוִלים  ל ָהֲעֵברֹות ַהּגְ ה ְוָחמּור ִמּכָ ָבר ָקׁשֶ ה ַהּדָ ּזֶ ׁשֶ

ין  לֹום, ּופֹוְרׁשִ ין ַעְצָמן ַחס ְוׁשָ ָיֲאׁשִ ּמְ ׁשֶ ּתֹוָרה, ּכְ ּבַ ׁשֶ

ּוֵפֵרׁש  ָנה  ׁשָ ְבִחיַנת  ּבִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַגְמֵרי  ַעְצָמן 

ֶאת  יִחין  ַמּנִ ֵאין  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ֲאָבל  ם.  ּלָ ִמּכֻ ה  ָקׁשֶ
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ָעֶליָך  ֲעֶלה  ּתַ ל  ַהּמֹוׁשֵ רּוַח  "ִאם  ְבִחיַנת  ּבִ ְמקֹומֹו 

י  ְהֶיה. ְוַאף־ַעל־ּפִ ּיִ ח" ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ּנַ ְמקֹוְמָך ַאל ּתַ

ּוְמֻקְלָקל ְמֹאד  גּום  ּפָ ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ׁשֶ הּוא רֹוֶאה  ׁשֶ

י־ ַרְך, ַאף־ַעל־ּפִ ִיְתּבָ בֹודֹו  ִמּכְ ְוָרחֹוק ְמֹאד  ְמֹאד, 

ׁש  ׂש ּוְמַבּקֵ ֵכן הּוא ְמַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ְוׁשֹוֵאל ּוְמַחּפֵ

ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ בֹודֹו,  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ ִמיד:  ּתָ

ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ָניו  ִמּפָ ִלְברַֹח  ָמקֹום  ׁשּום 

ה  ָאּתָ ם  ׁשָ ַמִים  ׁשָ ק  ֶאּסַ ִאם  ֶאְבַרח  ֶניָך  ִמּפָ ה  "ָאּנָ

ְפעֹל  ּיִ ּוַמה  ז-ח(,  קלט,  ים  ִהּלִ )ּתְ  " ּךָ ִהּנֶ אֹול  ׁשְ יָעה  ְוַאּצִ

ֲאוֹוָתיו עֹוד, ֲהלֹא  לֹום ַאַחר ּתַ ֶזה ִאם ֵיֵלְך ַחס ְוׁשָ ּבָ

ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ ּוַבּסֹוף  ַאֲחרֹוָנה,  ּבָ ְהֶיה  ּתִ ָמָרה  סֹוף 

יל ַעְצמֹו, ַמה  ה ְלַהּצִ ְזּכֶ ּיִ ֶ ל ַמה ּשׁ יב ֶנֶפׁש ּכָ לֹו ְלֵמׁשִ

ה  ַעם. ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא ִיְזּכֶ ָכל ּפַ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ַחּזֵ ּיְ ֶ ּשׁ

י־ ַאף־ַעל־ּפִ ְמַעט,  ּדִ ְמַעט  ִאם  י  ּכִ ַעְצמֹו  יל  ְלַהּצִ

ְמֹאד  ְמֹאד  ֵעיָניו  ּבְ ַרב  ִיְהֶיה  ַעט  ַהּמְ ם אֹותֹו  ּגַ ֵכן 

לֹא  ּסֹוף  ּבַ י  ּכִ ַרב,  ָלל  ׁשָ מֹוֵצא  ּכְ סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  ּבְ

ֶאת  יל  ִהּצִ ׁשֶ ַעט  ַהּמְ זֹאת  ִאם  י  ּכִ לֹו  ַאר  ִנׁשְ ִיְהֶיה 

ֵלָקה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  יל ִמן ַהּדְ ַמּצִ ַעם, ּכְ ַעְצמֹו ֵאיֶזה ּפַ

יֹוֶרה ֵדָעה א. ּתֹוָלִעים ג, אֹות ג.

א ִמִּלְפֵנ֥י  ה ֶׁשֹּיָצ֖ יִתי ַּתַ֣חת ַהָּׁשֶ֑מׁש ִּכְׁשָגָג֕ ה ָרִא֖ }ה{ ֵיׁ֣ש ָרָע֔

יט: ַהַּׁשִּלֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָנְפָקא  ּדְ לּוָתא  ׁשָ ּדְ ִפְתָגָמא  ּכְ ָעְלָמא,  ְבּ ּוְמַהְנְזָקא  א  ְמׁשָ ׁשִ חֹות  ּתְ ָהֵדין  ָעְלָמא  ּבְ ְדַחֵזית  ָתא  ׁשְ ּבִ ִאית 

ְמַהְחְצָפא ַעל ּגּוְבָרא ּוִמן ֳקָדם ׁשּוְלָטן:

"י - - ַרׁשִ

ְך אֹוֵמר  ּכָ ַלֲחזֹר,  ר  ְוִאי ֶאְפׁשָ יו ׁשֹוֵגג,  ִמּפִ ָגָגה  ׁשְ ַבר  ּדְ הֹוִציא  יט ׁשֶ ּלִ ְלׁשַ ּדֹוֶמה הּוא  יט.  ּלִ ַ ַהּשׁ ְפֵני  ִמּלִ ּיָֹצא  ׁשֶ ָגָגה  ׁשְ ּכִ

יב: רּוְך־הּוא ְוֵאין ְלָהׁשִ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

בּו: ֶפל ֵיֵׁשֽ ים ַּבֵּׁש֥ ֲעִׁשיִר֖ ים ַוֽ ים ַרִּב֑ ֶכל ַּבְּמרֹוִמ֖ }ו{ ִנַּת֣ן ַהֶּס֔

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְמרֹוָמא,  ֵמי  ׁשְ ִמן  ַאְצָלחּוָתא  ּבְ יׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ ֵליּה,  ַמּזָ ּבְ ִריא  ּבָ ְלִמְהֵוי  ְטָיא  ְוׁשָ יָעא  ִ ַרּשׁ א  ַמְלּכָ ָית  ְיָי  ְיַהב 

ָגלּוָתא, ּוִמן ְסִגיאּות חֹוֵביהֹון  חֹותֹוִהי ּבְ ִדין ּתְ ְעּבְ ּתַ ית ִיְשָרֵאל ִמׁשְ א ּבֵ יִאין, ְוַעּמָ יְוָתִנין ְוַסּגִ ַוֲחָילֹותֹוִהי ּגֵ

א: יֵני ַעְמַמּיָ יכּוָתא ָיְתִבין ּבֵ ִנין, ּוְבַמּכִ יֵרי ִנְכִסין ִמְתַמְסּכְ ַעּתִ

"י - - ַרׁשִ

ְמרֹוֵמי  ע ּבִ טּות ְוָהֶרׁשַ ְ ן ַהּשׁ ּתָ ּנִ יט, ׁשֶ ּלִ ַ ְפֵני ַהּשׁ ּיֹוֵצא ִמּלִ ָגָגה ׁשֶ ׁשְ ִהיא ּכִ ים. זֹו ִהיא ָהָרָעה ׁשֶ רֹוִמים ַרּבִ ּמְ ֶכל ּבַ ן ַהּסֶ ִנּתַ

ֵהם ֲעִתיִדים ִלְפׁשֹט ָיד  רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ֲאִני רֹוֶאה ּבְ ִעים, ׁשֶ ִסיִלים ְוֶאת ָהְרׁשָ רּוְך־הּוא ֶאת ַהּכְ דֹוׁש־ּבָ יּהַ ַהּקָ ִהְגּבִ ּגֹוָבה, ׁשֶ

ָיָמי,  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ׁש ָלֶהם  ּיֵ ׁשֶ בֹוד  ְוַהּכָ ה  דּוּלָ ַהּגְ ל  ּכָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ בּו.  ֵיׁשֵ ֶפל  ֵ ּשׁ ּבַ יִרים  ַוֲעׁשִ ְוָלׂשּום אֹותֹוָתם אֹותֹות:  ֵהיָכלֹו  ּבְ

מּו" )ֵאיָכה ב, י(: בּו ָלָאֶרץ ִיּדְ ֱאַמר "ֵיׁשְ ּנֶ ֶפל ׁשֶ ֵ ּשׁ ב ּבַ ֲעִתיִדים ֵליׁשֵ
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ים  ֲעָבִד֖ ים ַּכֽ ְלִכ֥ ים ֹהֽ ים ְוָׂשִר֛ ים ַעל־סּוִס֑ יִתי ֲעָבִד֖ }ז{ ָרִא֥

ֶרץ: ַעל־ָהָאֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ית ִיְשָרֵאל,  א ּבֵ ָנא ְלַעּמָ ִדין ִמן ִקְדַמת ּדְ ְעּבְ ּתַ ֲהוֹו ִמׁשְ א ּדַ רּוַח ְנבּוָאה, ֲחֵזית ַעְמַמּיָ א ּבְ לֹֹמה ַמְלּכָ ָאַמר ׁשְ

ין ַעל ַאְרָעא: ית ִיְשָרֵאל ְוַרְבְרָבֵניהֹון ָאְזִלין ֵהי ְכַעְבּדִ א ּבֵ ַאְרּכּוִנין, ְוַעּמָ ִרין ְוָרְכִבין ַעל סּוָסָון ּכְ ּבְ ִמְתּגַ

"י - - ַרׁשִ

סּוִסים  ַעל  ִלְהיֹות  ִיְתַעּלּו  יג(,  כג,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ָהָיה"  לֹא  ָהָעם  "ֶזה  ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ים,  ּדִ ׂשְ ּכַ סּוִסים.  ַעל  ֲעָבִדים  ָרִאיִתי 

ים:  ּדִ ׂשְ ל ּכַ ֲעָבִדים ַעל ָהָאֶרץ. ִלְפֵני ָקרֹוִנין ׁשֶ קֹוָלִרין: ֹהְלִכים ּכַ ָרֵאל ֲאסּוִרים ּבְ בּוֵיי ִיׂשְ מֹוִליִכים ֶאת ׁשְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

הֹוְלִכים  ְוָשִֹרים  סּוִסים  ַעל  ֲעָבִדים  ָרִאיִתי 

ל  ׁשֶ נֹוָרָאה  ֲעֶשֹה  ַהּמַ ִעְנַין  ה  ְוִהּנֵ ְוגֹו'.  ֲעָבִדים  ּכַ

ַעל־ ׁשֶ יא(.  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ )ִסּפּוֵרי  ֱחַלף  ּנֶ ׁשֶ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ

ְפָחה, ְוַעל־ ִ ן ַהּשׁ הּוא ּבֶ ְיֵדי־ֶזה ִנְדֶמה ְלָהעֹוָלם ׁשֶ

ֱאֶמת  ְפָחה ּבֶ ִ ן ַהּשׁ ר ָעָליו ָהַאְכָזר ַהּבֶ ּבֵ ְיֵדי־ֶזה ִהְתּגַ

ֶלְך ָהֱאֶמת  ן ַהּמֶ קֹומֹו. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ָנַפל ּבֶ ְוֵגְרׁשֹו ִמּמְ

ל ִעְנָין  א ִליֵדי ָרעֹות ְוכּו' ְוכּו', ּכָ ּבָ ַדְעּתֹו, ַעד ׁשֶ ּבְ

ה סֹוד  ּזֶ ׁשֶ ְמַעט,  ִבין  ַלּמֵ ֵהיֵטב  ּומּוָבן  ה ְמבָֹאר  ַהּזֶ

ֵמַאְרָצם  ים  ְמֹגָרׁשִ ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ לּות  ּגָ ִעְנַין  ל  ּכָ

ִאיׁש  ן  ּכֵ ּה  ִקָנּ ִמן  נֹוֶדֶדת  ִצּפֹור  ּכְ ְוֵהם  ּוִמְמקֹוָמם, 

ְלכּות  ְוַהּמַ ַהּגֹוִים,  ין  ּבֵ ִרים  ּוְמֻפּזָ קֹומֹו,  ִמּמְ נֹוֵדד 

ִבים  ֶנֱחׁשָ ְוִיְשָֹרֵאל  ֶאְצָלם,  ִהיא  ָלה  ְמׁשָ ְוַהּמֶ

ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ָפחֹות,  ּוׁשְ ֲעָבִדים  ּכַ ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ

ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ַהֲחִליִפין  ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ִנְמׁשָ

מּורֹות,  ִחיַנת ֵהיְכֵלי ַהּתְ ה סֹוד ּבְ ּזֶ ֱחַלף ְוכּו', ׁשֶ ּנֶ ׁשֶ

ַמְענּו  ר ׁשָ ֲאׁשֶ מֹות, ּכַ ׁשָ ם ֶנֱחָלִפין ִלְפָעִמים ַהּנְ ָ ּשׁ ׁשֶ

"ל,  ֲעֶשֹה ַהּנַ ר ַהּמַ ּפֵ ּסִ ֵפרּוׁש קֶֹדם ׁשֶ דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ ִמּפִ

ם  ׁשָ ׁשֶ מּורֹות  ַהּתְ ֵהיְכֵלי  ֵמִעְנַין  ִמּקֶֹדם  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ

ְך ַעל ִעְנָין  לֹום, ְוַאַחר־ּכָ מֹות ַחס ְוׁשָ ׁשָ ֶנֱחָלִפין ַהּנְ

ַעם ַאַחת  ָבר ּפַ ּכְ "ל, ְוָאַמר ׁשֶ ֲעֶשֹה ַהּנַ ר ַהּמַ ֶזה ִסּפֵ

ֲעֶשֹה  ל ַהּמַ ר ּכָ זֹאת, ְוִהְתִחיל ְלַסּפֵ ּכָ ָהָיה ַמֲעֶשֹה 

ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֲעֶשֹה  ַהּמַ ׁשֶ ִנְמָצא,  ָמָרּה.  ּגְ ׁשֶ ַעד  "ל  ַהּנַ

ֵהיְכֵלי  ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ֱחַלף,  ּנֶ ׁשֶ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ

ָרֵאל  לּות ְוָצרֹות ִיׂשְ ל ּגָ מּורֹות ְוכּו', ְוֶזה סֹוד ּכָ ַהּתְ

ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ּוִבְפָרִטּיּות  ְכָלִלּיּות  ּבִ

ִלינּו  ּגָ ֶ ֶפׁש ַמה ּשׁ לּות ְוָצרֹות ַהּנֶ ר הּוא ּגָ ְוֶאָחד, ְוִעּקַ

ַמִים ְוכּו',  ָ ּשׁ ּבַ ים, ְוָאנּו ְרחֹוִקים ֵמָאִבינּו ׁשֶ ין ָהַעּמִ ּבֵ

ן  ל ַהּבֶ "ל ׁשֶ ִחיַנת ַהֲחִליִפין ַהּנַ ְך ִמּבְ ל ֶזה ִנְמׁשָ ּכָ ׁשֶ

מּורֹות,  ַהּתְ ֵהיְכֵלי  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֱחַלף,  ּנֶ ׁשֶ ֶמֶלְך 

ֵמֵעץ  ָאַכל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵמֵחְטא  ְך  ִנְמׁשָ ה  ּזֶ ׁשֶ

ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ַרם  ּגָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ָוָרע,  טֹוב  ַעת  ַהּדַ

ֶכת,  ְתַהּפֶ ַהּמִ ַהֶחֶרב  ַלַהט  ִחיַנת  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ מּורֹות,  ַהּתְ ֵהיְכֵלי  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

הּוא  ה, ׁשֶ ָחׁש ְלַמּטֶ ּוִמּנָ ה ְלָנָחׁש  ּטֶ כּות ִמּמַ ִהְתַהּפְ

נַֹגּה  ת  ְקִלּפַ ּבִ ִטיְקָלא  ּבְ ָהֲעׁשּוקֹות  מֹות  ְנׁשָ ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת  ִכין ּבְ ם ִנְמׁשָ ָ ִגְלגּוָלא ְוכּו', ּוִמּשׁ ִלין ּבְ ְלּגְ ְתּגַ ַהּמִ

ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ מּורֹות  ְוַהּתְ ַהֲחִליִפין 

ר  ִעּקַ ם  ָ ּוִמּשׁ לֹום,  ְוׁשָ ַאֲחָרא ַחס  ְטָרא  ַהּסִ ֲאִחיַזת 

ר  ֱאֶמת ִעּקַ י ּבֶ ְפָרט, ּכִ ְכַלל ּוּבִ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ לּות ׁשֶ ַהּגָ

ֵני  ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ י ּכָ ָכה ַרק ְלִיְשָֹרֵאל, ּכִ ּיָ ַהְמלּוָכה ׁשַ

א  ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ י ּכָ ְמָלִכים ֵהם, ּכִ

ְוכּו'  ית"  ֵראׁשִ "ּבְ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִביל  ׁשְ ּבִ

ית  ֵראׁשִ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִביל  ׁשְ ּבִ א(,  א,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ָהָיה  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָלֶהם,  ד  ְעּבָ ּוְמׁשֻ ְך  ּיָ ׁשַ ְוַהּכֹל  ְוכּו', 

ַהְמלּוָכה  ר  ִעּקַ ָהָיה  ׁשֶ לֹֹמה  ּוׁשְ ִוד  ּדָ יֵמי  ּבִ ְקָצת 

יַח  בֹא ְמׁשִ ּיָ ׁשֶ ְהֶיה ֶלָעִתיד ּכְ ּיִ ָרֵאל, ּוְכמֹו ׁשֶ ֵאֶצל ִיׂשְ

ם ִיְהיּו  ׁשּוב ַהְמלּוָכה ְלִיְשָֹרֵאל ְוֻכּלָ ָאז ּתָ ִצְדֵקנּו, ׁשֶ

"ְוָהיּו  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַחת  ּתַ ִדים  ְעּבָ ְמׁשֻ



רע

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִים ֶאֶרץ  רֹוֵתיֶהם ֵמיִניקַֹתִיְך ַאַפּ ְמָלִכים ֹאְמַנִיְך ְוָשׂ

יו  ַעְכׁשָ ֲאָבל  כג(,  מט,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוכּו'  ָלְך"  ֲחוּו  ַתּ ִיְשׁ

ָהעֹוְבֵדי  ָבר ׁשֶ ים ֶנֱחַלף ַהּדָ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ לּות ּבַ ּגָ ּבַ

ַחס  ֵהם  ְוִיְשָֹרֵאל  ִלים  ּומֹוׁשְ ְמָלִכים  ֵהם  ּכֹוָכִבים 

ִחיַנת ֵהיְכֵלי  ְך ִמּבְ ל ֶזה ִנְמׁשָ ּכָ ֲעָבִדים, ׁשֶ לֹום ּכַ ְוׁשָ

ְך ֵמֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ַוֲחָטֵאי  ְמׁשָ ּנִ מּורֹות ׁשֶ ַהּתְ

ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַאֲחָריו,  ׁשֶ ַהּדֹורֹות 

ְטָרא  ַהּסִ ָרה  ּבְ ִנְתּגַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ֱחַלף  ּנֶ ׁשֶ

ְחְלָפה  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ִרָייָתא  ּבְ י  ַאְנּפֵ יְך  ַמְחׁשִ ּדְ ַאֲחָרא 

ֵהם  ׁשֶ ְוִנְדֶמה  ים,  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ָלֶהם  ַהְמלּוָכה 

ִאּלּו  ּכְ ם,  ְחּתָ ּתַ ָגלּות  ּבְ ְוִיְשָֹרֵאל  ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ִחיַנת  ּבְ

ַחת  "ּתַ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהֶעֶבד  ן  ּבֶ ָהָיה 

ְוכּו'  ִיְמלְֹך  י  ּכִ ֶעֶבד  ַחת  ּתַ ְוכּו'  ָאֶרץ  ָרְגָזה  לֹשׁ  ׁשָ

סּוק כא, כג(,  ֵלי ל, ּפָ ּה" ְוכּו' )ִמׁשְ ִבְרּתָ יַרׁש ּגְ י ּתִ ְפָחה ּכִ ְוׁשִ

ִחיַנת "ָרִאיִתי ֲעָבִדים ַעל סּוִסים ְוָשִֹרים הֹוְלִכים  ּבְ

ן  ּבֶ ר  ּבֵ ִהְתּגַ ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו  ְוכּו',  ֲעָבִדים"  ּכַ

ה  ּזֶ ׁשֶ ֵמַאְרצֹו,  ְרׁשֹו  ּגֵ ׁשֶ ַעד  ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ַעל  ָהָאָמה 

ִהיא ֶאֶרץ  ָרֵאל, ׁשֶ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ לּות ִיׂשְ ִחיַנת ּגָ ּבְ

ּוֵמֲחַמת  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלֶהם  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ֲאבֹוָתם 

ְלַלַעג  ְוֵהם  ֲעָבִדים  ּכַ בּו  ְוֶנְחׁשְ ֵמַאְרָצם  ְרׁשּו  ְתּגָ ּנִ ׁשֶ

ְוכּו'  יּוָבל  ָלֶטַבח  ּצֹאן  ּכַ ּגֹוִים  ּבַ בּו  ְוֶנְחׁשְ ּוְלֶקֶלס, 

ם  ָ ּוִמּשׁ ם,  ַדְעּתָ ּבְ ָנְפלּו  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 

ל  ׁשֶ ָגִמים  ְוַהּפְ ְוָהֲעֹונֹות  ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ל  ּכָ ִכין  ִנְמׁשָ

ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ִחיָנתֹו,  ּבְ ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָרה  ְוַהּצָ לּות  ַהּגָ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוָצַרת  לּות  ּגָ

ְטָרא  ַהּסִ רּות  ּבְ ְוִהְתּגַ לּות  ַהּגָ ּתֶֹקף  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ הּוא 

ֶרת  ּבֶ לּות, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִמְתּגַ ֵעת ַהּגָ יו ּבְ ַאֲחָרא ַעְכׁשָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ַעל  ְמֹאד  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ

ִעים  ּוְפׁשָ ֲעֹונֹות  ּבַ אֹוָתם  את  ּוְמַטּמֵ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ

ְתָעְרבּו  תּוב, "ַוִיּ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ָגִמים ַחס ְוׁשָ ָאר ּפְ ּוׁשְ

ֱאֶמת  י ּבֶ ים קו, לה(, ּכִ ִהּלִ יֶהם" )ּתְ ְלְמדּו ַמֲעֵשׂ ַבּגֹוִים ַוִיּ

ְך ָלֶהם  ּיָ ָרֵאל ְרחֹוִקים ְלַגְמֵרי ֵמָעֹון ְוֵאין ָעֹון ׁשַ ִיׂשְ

ִסיָמן  ְנָיָנא,  ּתִ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָלל,  ּכְ

לּות  ִכין ַרק ִמּתֶֹקף ַהּגָ ָרֵאל ִנְמׁשָ ר ֲעֹונֹות ִיׂשְ ז(, ְוִעּקַ

הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ַהֲחִליִפין  ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ "ל  ּנַ ּכַ

אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ מּורֹות  ַהּתְ ֵהיְכֵלי  ִחיַנת  ּבְ

ַחר ג, אֹות ב. ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ים א. ּבִ ַחּיִ

ׁש: ר ִיְּׁשֶכּ֥נּו ָנָחֽ ץ ָּגֵד֖ ץ ּ֣בֹו ִיּ֑פֹול ּוֹפֵר֥ ר ּגּוָּמ֖ }ח{ ֹחֵפ֥

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ּה  ת אֹוְרָחא ּבַ ָפָרׁשַ ָכֵרי ׁשּוָחא ּבְ ְגַבר ּדְ א, ֵהיְכָמא ּדִ ל ּדָ יָנא ְוֵכן ֲאַמַרת, ִאּנּון ְגַרמּו ְלהֹון ּכָ ת ּדִ ֲעָנת ִמּדַ

יָעא  ִ א ַרּשׁ ַיד ַמְלּכָ א ְדָעְלָמא, ְנַפלּו ּבְ ָיי, ּוְתִקיפּו ּגּוָדּ ֵזיַרת ֵמיְמָרא ּדַ ֲעַבַרת ַעל ּגְ א ַדּ ל, ְואּוּמָ ִאְתַחָיב ְלִמּפַ

ִחְוָיא: ָנֵכית ְלהֹון ּכְ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ה  ּלָ ּכַ ּסֹוף. ׁשֶ לֹוַמר ֵיׁש ְלָך חֹוֵרׁש ָרָעה, ְוסֹופֹו ָלׁשּוב ָעָליו ּבַ הּוא נֹוֵפל ּבֹו, ּכְ ָעִמים ׁשֶ ץ. ׁשּוָחה: ּבֹו ִיּפֹול. ּפְ ֹחֵפר ּגּוּמָ

ַמִים  ָ " ]ְוַעל ֲאדֹוֵני ַהּשׁ א ִהְתרֹוַמְמּתָ ַמּיָ אל ה, כג(: "ְוַעל ָמֵרא ׁשְ ֱאַמר )ָדִנּיֵ ּנֶ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵלי ּבֵ ר ַעל־ְיֵדי ּכְ ל ְנבּוַכְדֶנּצַ ַזְרעֹו ׁשֶ

ְלׁשֹון  ר ּבִ ּבֵ ּדִ ַמִים. ּוְלִפי ׁשֶ יֵדי ׁשָ ֶכּנּו ָנָחׁש. ִמיָתה ּבִ ְ ְבֵריֶהם: ִיּשׁ ל ֲחָכִמים, ַלֲעבֹור ַעל ּדִ ֵדר. ְסָיג ׁשֶ אָת[: ּוֹפֵרץ ּגָ ִהְתַנׂשֵ

רּוִצים: ים ּפְ ּתִ ְתֵלי ּבָ חֹוֵרי ִנְקֵבי ּכָ ר ּבְ הּוא ּדָ יַכת ָנָחׁש, ׁשֶ לּוִמין ְלׁשֹון ְנׁשִ ַתׁשְ יר ּבְ ֵדר, ִהְזּכִ ִריַצת ּגָ ּפְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָכל ּדֹור ָודֹור ׁשֹוֵלַח ָלנּו  ֶכּנּו ָנָחׁש. ּבְ ְ ֵדר ִיּשׁ ּוֹפֵרץ ּגָ

ין  ׁשִ ְמַחּדְ ְוֵהם  ַהּדֹור,  ִפי  ּכְ ֲחָכִמים  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ּוְדָרׁשֹות  ים  ִחּדּוׁשִ ה  ּמָ ּכַ ין  ְודֹוְרׁשִ ֲהָלכֹות  ה  ּמָ ּכַ

ת  ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ לֹשׁ ֶעׂשֵרה ִמּדֹות ׁשֶ ׁשְ ּבִ ֲחָדׁשֹות 

ּוְכִפי  ַהּדֹור,  ְואֹותֹו  ַמן  ַהּזְ אֹותֹו  ִפי  ּכְ ְוַהּכֹל  ֶהן,  ּבָ

ְוכּו'  ָהעֹוָלם  ִמְתַנֵהג  ְך  ּכָ יֶהם  ְוִחּדּוׁשֵ ָרׁשֹוֵתיֶהם  ּדְ

ִלְנטֹות  ְוִלְבִלי  ֶהם  ּבָ ְלַהֲאִמין  ְצִריִכין  ְוָאנּו  "ל,  ּנַ ּכַ

ָכל ּדֹור ָודֹור, ְוֶזה  ּבְ ים ׁשֶ ּיִ ְבֵרי ַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ ִמּדִ
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רּור  ַהּבֵ ר  ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ

ֻזֲהַמת  ל  ְלַבּטֵ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵחְטא  ל  ׁשֶ ּקּון  ְוַהּתִ

ֵעץ  ֵחְטא  ל  ׁשֶ רּור  ְוַהּבֵ ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָחׁש,  ַהּנָ

ִחיַנת  ּבְ ַהֲחָכִמים,  ַעל־ְיֵדי  הּוא  ָוָרע  טֹוב  ַעת  ַהּדַ

ֶדר  ן ַהּפֹוֵרץ ּגָ "ל, ְוַעל־ּכֵ ּנַ ה ְוכּו' ּכַ ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ

ָנָחׁש",  ֶכּנּו  ְ ִיּשׁ ֵדר  ּגָ "ּוֹפֵרץ  ָעָליו,  ֶנֱאַמר  ֲחָכִמים 

ְבֵרי  ָנן ַטְרֵקיּה' ]ָעַבר ַעל ּדִ ַרּבָ ְלָמא ִחְוָיא ּדְ ִחיַנת 'ּדִ ּבְ

ר ֻזֲהַמת  י ֶזה ִעּקַ ת קי(, ּכִ ּבָ כֹו ָנָחׁש[ )ׁשַ ֲחָכִמים ְוָלֵכן ְנׁשָ

ּפֹוְגִמין ַחס  ׁשֶ ּכְ ַעת טֹוב ָוָרע,  ם ֵעץ ַהּדַ ַגּ ּפְ ָחׁש  ַהּנָ

ְוכּו'  ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ּבֶ לֹום  ְוׁשָ

ָאָדם  ֵחְטא  ָחׁש  ַהּנָ ֻזֲהַמת  הּוא  ׁשֶ ַוֲעָמֵלק,  "ל,  ּנַ ּכַ

ִאם  י  ּכִ ֵרר  ִמְתּבָ ֵאינֹו  ַהֵחְטא  ה  ּזֶ ׁשֶ ְוכּו',  ָהִראׁשֹון 

רּור  ַהּבֵ ר  ְוִעּקַ יַח,  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ ָודֹור ַעד  ּדֹור  ָכל  ּבְ

ָכל ּדֹור ָודֹור  ּבְ ָכל ּדֹור הּוא ַעל־ְיֵדי ַהֲחָכִמים ׁשֶ ּבְ

יֹוֵתר ַעל ֶזה ְלַהְכִניס  ר ּבְ ּבֵ ן הּוא ִמְתּגַ "ל, ַעל־ּכֵ ּנַ ּכַ

ַהְרֵהרּו  ּיְ ׁשֶ ָהָאָדם,  ֵלב  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִפירֹות  ּכְ

ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ל  ְלַבּטֵ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ַהֲחָכִמים  ַאַחר 

"ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֲאִחיָזתֹו  ר  ִעּקַ ם  ָ ִמּשׁ י  ּכִ

ּכַֹח  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ׁשּוִטים  ּפְ ים  ַוֲאָנׁשִ ַעם  ַהֲהמֹון  י  ּכִ

ר  ִעּקַ ן  ַעל־ּכֵ ַעְצָמן,  ּבְ ָחׁש  ַהּנָ ֻזֲהַמת  ּוְלָבֵרר  ן  ְלַתּקֵ

ּזֹוִכין ֶלֱאמּוַנת  ׁשֶ ֶהם הּוא ַרק ּכְ ּלָ רּור ׁשֶ ּקּון ְוַהּבֵ ַהּתִ

ר  ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ָלֶהם,  ּוְלִהְתָקֵרב  ֲחָכִמים, 

ר  ּבֵ ן ִמְתּגַ ּקּוָנם ּוֵברּוָרם ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה, ְוַעל־ּכֵ ּתִ

ָכל  ו ֲעָמֵלק, ּבְ הּוא ֵעׂשָ ֵמְך ֵמם, ׁשֶ ַעל ֶזה ְמֹאד ַהּסָ

ֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר,  ן ִמְלָחָמה ַלה' ּבַ ּדֹור ָודֹור, ְוַעל־ּכֵ

ָכל ּדֹור ָודֹור ֵיׁש ִמְלָחָמה זֹו ִלְזּכֹות ֶלֱאמּוַנת  י ּבְ ּכִ

ר  ְיָקא, ְוֶזה ִעּקַ אֹותֹו ַהּדֹור ּדַ ּבְ ים ׁשֶ ּיִ ֲחָכִמים ֲאִמּתִ

ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵחְטא  ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - ֶאֶבן ָהֵעֶזר. ִיבּום ג, אֹות טז. ּנַ ְוכּו' ּכַ

ִמי  ַעל  ִנּדּוי  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ָנָחׁש.  ֶכּנּו  ְ ִיּשׁ ֵדר  ּגָ ּוֹפֵרץ 

ֶכּנּו  ְ ֵדר ִיּשׁ י "ּוֹפֵרץ ּגָ ְבֵרי ֲחָכִמים, ּכִ ַזְלֵזל ַעל ּדִ ּמְ ׁשֶ

ָדִרים  ּגְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָנן  ַרּבָ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ י  ּכִ ָנָחׁש". 

ּלֹא ִיְתָקֵרב  ֶמֶרת, ׁשֶ ֶמֶרת ְלִמׁשְ ִחיַנת ִמׁשְ ּוְסָיִגים ּבְ

ה'  ֶאת  ָלַדַעת  הּוא  ר  ִעּקָ י  ּכִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ָזר 

ִאיָתא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ְורֹוְממּותֹו  תֹו  ֻדּלָ ּגְ יר  ּוְלַהּכִ

מֹוְדִעין  ּתְ ִיׁשְ ּדְ ִגין  'ּבְ מב.(:  ּבֹא  )זַֹהר  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ

ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאָבל  אֹותֹו[.  ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ]ּכְ ֵלּה' 

ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ַעת  ַהּדַ ְלֶזה 

זֹוִכין  ַהּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ַעת,  ַהּדַ ִהיא  ְוַהּתֹוָרה 

ִלְבֵני  ְך  ִנְמׁשָ ַעת  ַהּדַ ּוְכׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ אֹותֹו  ָלַדַעת 

ע ָזר. ְולֹא  ּלֹא ִיּגַ ֶמֶרת ׁשֶ ָאָדם, ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְיִניָקה  ׁשּום  ָאֳחָרא  ְטָרא  ְלַהּסִ ִיְהֶיה 

ל  ל ּכָ ָיִגים ׁשֶ ָדִרים ְוַהּסְ ִחיַנת ַהּגְ ַעת. ְוֶזה ּבְ ה ַהּדַ ִמּזֶ

ּלֹא  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ְך  ִנְמׁשָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ֲחָכִמים,  ְבֵרי  ּדִ

ז ג, אֹות י. ית ַהּגֵ ִיְתָקֵרב ָזר: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה ב. ֵראׁשִ

ּבּור ְוִדּבּור  ל ּדִ י ּכָ ע, ּכִ ֶכּנּו ָנָחׁש. ּדַ ְ ֵדר ִיּשׁ ּוֹפֵרץ ּגָ

ּנּו  ִמּמֶ ִנְבָרא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ י  ִמּפִ ָצא  ּיָ ׁשֶ

ה  ְלַכּמָ ֶנֱחַלק  ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ְוָכל  יד(.  )ֲחִגיָגה  ַמְלָאְך 

)ִיְרְמָיהּו  ָסַׂלע"  ְיפֹוֵצץ  יׁש  ַפּטִ "ּכְ ְבִחיַנת:  ּבִ ִניצֹוצֹות, 

ה ַמְלָאִכים, ְלִפי  ה ְוַכּמָ ּמָ מֹו־ֵכן ִנְבְראּו ּכַ כג, כט(, ּכְ

יצֹוצֹות ִנְבָרא  רֹב ַהִניּצֹוצֹות. ְוִדּבּור ַהּכֹוֵלל ֶאת ַהּנִ

ְבְראּו  ּנִ ְלָאִכים ׁשֶ ר ְורֹאׁש ַעל ַהּמַ הּוא ׂשַ ַמְלָאְך, ׁשֶ

ּוַמְלָאְך,  ַמְלָאְך  ְוָכל  ַמֲחֵנהּו.  ְוֵהם  יצֹוצֹות,  ַהּנִ ִמן 

ִאיָלנֹות  ל  ּכָ ַוֲאִפּלּו  ָבר,  ּדָ ֵאיֶזהּו  ַעל  ה  ְמֻמּנֶ הּוא 

ָאְמרּו  ׁשֶ ָמה  ּכְ ים,  ְמֻמּנִ ֲעֵליֶהם  ֵיׁש  ִבים  ַוֲעׂשָ

ה  ַמּטָ ִמּלְ ב  ֵעׂשֶ ְלָך  'ֵאין  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ה י(,  ָרׁשָ ה ּפָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ַמְעָלה' ְוכּו' )ּבְ ֵאין לֹו ַמְלָאְך ִמּלְ ׁשֶ

יַע ְלתֹוְך  ּפִ ּבּור, ּוַמׁשְ ל ִחּיּותֹו ֵמַהּדִ ְוָכל ַמְלָאְך ְמַקּבֵ

ָבר  ּדָ אֹו  ב  ֵעׂשֶ ְלֵאיֶזה  ַהְינּו  ָעָליו,  ְמֶנה  ּנִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ

ָהֵאּלּו,  ַהּכֹחֹות  ֵני  ּוׁשְ ָעָליו.  ה  ְמֻמּנֶ הּוא  ׁשֶ ַאֵחר 

יַע,  ּפִ ְלַהׁשְ ְוכַֹח  ל,  ְלַקּבֵ ְלָאְך  ַלּמַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכַֹח  ַהְינּו 

ִחּיּותֹו,  ל  ְמַקּבֵ ָיִמין  ַיד  ּבְ ָיַדִים,  ְבִחיַנת  ּבִ ים  ְמֻכּנִ

אֹותֹו  ה  'ּוַמּכֶ ְבִחינֹות:  ּבִ יַע.  ּפִ ַמׁשְ ֹמאל  ׂשְ ּוְבַיד 

ֹמאל.  ִחיַנת ׂשְ ָאה ִהיא ּבְ ם(, ְוַהּכָ ַדל' )ׁשָ ְואֹוֵמר לֹו ּגְ

ְבִחינֹות:  ּתֹוָרה, ּבִ לּוִיים ּבַ ל ָהְרפּואֹות ּתְ ּכָ ִנְמָצא ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  י  ּכִ כב(,  ד,  ֵלי  )ִמׁשְ א"  ַמְרּפֵ רֹו  ׂשָ ּבְ "ּוְלָכל 

יִעים  ּפִ ַמׁשְ ְלָאִכים  ְוַהּמַ ְלָאִכים,  ַלּמַ ּכַֹח  נֹוֶתֶנת 

ּוִמי  ַהּתֹוָרה.  כַֹח  ּבְ ִאים  ְמַרּפְ ִבים  ַוֲעׂשָ ִבים,  ָלֲעׂשָ

ֵאין  ֲאַזי  ְדָרם,  ּגִ ּופֹוֵרץ  ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ּבֶ ּפֹוֵגם  ׁשֶ

ָנן  ַרּבָ ּדְ ִחְוָיא  ְלָמא  'ּדִ ְבִחינֹות:  ּבִ תֹו.  ְלַמּכָ ְרפּוָאה 
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ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ]ָעַבר  ַאְסָוָתא'  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ַטְרֵקיּה, 

י ַהּפֹוֵרץ  ת קי(. ּכִ ּבָ ֵאין לֹו ְרפּוָאה[ )ׁשַ ֶ כֹו ָנָחׁש, ּשׁ ְוָלֵכן ְנׁשָ

ְלָאִכים,  ַהּמַ ִמן  ַדִים  ַהּיָ ֵמִסיר  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְדָרם,  ּגִ

ָנן. ְוֶזהּו: "לֹא  ְבֵרי ַרּבָ ֶרְך ּדִ ִחינֹות ֲהָסָרתֹו ִמּדֶ ְלִפי ּבְ

ֹמאל"  ּוׂשְ ָיִמין  ְלָך  ידּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ִמן  ָתסּור 

ֶרְך  ִחינֹות ֲהָסָרתֹו, ִאם ָסר ִמּדֶ ָבִרים יז, יא(, ְלִפי ּבְ )ּדְ

ְלָאְך, ְוֵאין לֹו  ֶזה ָסר ְיִמין ַהּמַ ָנן ְלָיִמין, ּבָ ְבֵרי ַרּבָ ּדִ

ֹמאל  ֶזה ָסר ַיד ׂשְ ֹמאל, ּבָ ל. ְוִאם ָסר ִלׂשְ ּכַֹח ְלַקּבֵ

ם ֵאיֶזהּו  ְפּגָ ּנִ יַע. ּוְכׁשֶ ּפִ ְלָאְך, ְוֵאין לֹו ּכַֹח ְלַהׁשְ ֵמַהּמַ

ֶזה  י  ּכִ ַאְסָוָתא.  ָהָאָדם  ְלֶזה  ֵאין  ֲאַזי  ְלָאְך,  ַהּמַ ַיד 

אֹות,  לּוי ְרפּוָאתֹו, ֵאין לֹו ּכַֹח ְלַרּפְ ּבֹו ּתָ ב ׁשֶ ָהֵעׂשֶ

א נז, אֹות א. יַע לֹו: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּפִ י ֵאין ַמׁשְ ּכִ

ם: ֶכן ָּבֽ ים ִיָּס֥ ַע ֵעִצ֖ ב ָּבֶה֑ם ּבֹוֵק֥ ים ֵיָֽעֵצ֖ יַע ֲאָבִנ֔ }ט{ ַמִּס֣

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִגין  ַאְבִנין, ּבְ ד ְלַצְלָמא ּדְ ה ֲעִתיד ִלְמָחב ּוְלִמְסּגַ ר ְיִחְזִקּיָ ה ּבַ ֶ ְמַנּשׁ ֵלי ֳקָדַמי ּדִ א, ּגְ א ְנִבּיָ לֹֹמה ַמְלּכָ ֲאַמר ׁשְ

לּוֵחי ַאְבִנין  ְכִתיִבין ּבְ ְתָגֵמי אֹוָרְיָתא ּדִ יל ּפִ ַבּטֵ ְזָמִמין, ַעל ּדְ יּה ּבִ ִתּנֵ ָאתּור, ְוִיְכּפְ א ּדְ ַיד ַמְלּכָ ן ִיְתְמַסר ּבְ ּכֵ

ְתָגֵמי  ק ּפִ ּבַ ֵקיִסין ּוְלִמׁשְ ד ְלַצְלָמא ּדְ ֵקה ֲאחּוִהי ֲעִתיד ְלִמְסּגַ הֹון, ְוַרְבׁשָ ן ִיְצַטַער ּבְ ּכֵ ִגין  ּבְ ִמן ִעיָקֵריהֹון, 

ָיי: נּוָרא ַעל ַיד ַמְלֲאָכא ּדַ ן ֲעִתיד ְלִאּתֹוָקָדא ּבְ ִגין ּכֵ ִטין, ּבְ ֵקיֵסי ׁשִ ֲארֹוָנא ּדִ ִאְתְיִהיבּו ּבַ אֹוָרְיָתא ּדְ

"י - - ַרׁשִ

בֹון  ִעּצָ "ּבְ מֹו  ּכְ ְיִגיָעּה,  ְלׁשֹון  ֵיָעֵצב.  ָלֶהם:  ַע  ִמְתַיּגֵ ָהִרים,  ּבֶ ְחַצְבָתם  ִמּמַ ֲאָבִנים  יַע  ַמּסִ ֶהם.  ּבָ ֵיָעֵצב  ֲאָבִנים  יַע  ַמּסִ

ם.  ּבָ ֶכן  ִיּסָ ִיְקצֹור:  ְזִריָעתֹו  ְלִפי  ָרָעה  ה  עֹוׂשֶ ַאף  ֶעְצבֹונֹו,  ְמַלאְכּתֹו  ְלִפי  ָאָדם  ל  ּכָ לֹוַמר,  ּכְ יז(,  ג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ה"  ּתֹאְכֶלּנָ

ּתֹוָרה ּוְבִמְצוֹות, סֹופֹו ֵלָהנֹות ֵמֶהם: מֹו "ּוְתִהי לֹו סֶֹכֶנת" )ְמָלִכים־א א, ב(, ַאף ָהעֹוֵסק ּבַ ם, ּכְ ם ּבָ ִיְתַחּמֵ

ים  ֲחָיִל֖ ַוֽ ל  ִקְלַק֔ לֹא־ָפִנ֣ים  ְוהּוא֙  ל  ַהַּבְרֶז֗ ִאם־ֵקָה֣ה  }י{ 

ה: יר ָחְכָמֽ ְיַגֵּב֑ר ְוִיְת֥רֹון ַהְכֵׁש֖
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָרא ָלא  ּדָ ַאָחָתא ִמְטָרא, ְוַההּוא  ְרְזָלא ִמּלְ ּבַ ּכְ יִפין  ּקִ ּתַ א  ַמּיָ ׁשְ ְוִיְתַעְבדּון  ִיְשָרֵאל,  ית  ּבֵ א  ְוַכד ְיחּובּון ַעּמָ

ִרין ַעל ִיְצֵריהֹון,  ּבְ ין ַאְכלּוִסין ּוִמְתּגַ ְנׁשִ ְיִבין ּוִמְתּכַ ַכְפָנא, ְוַכד ּתָ ל ָעְלָמא ּבְ ן ִאְתַקְלַקל ּכָ ִגין ּכֵ ַצּלֹו ֳקָדם ְיָי, ּבְ

רּות ָחְכַמְתהֹון: הֹון ַרֲעָוא ַעל מֹוַתר ַאְכׁשָ א, ִאית ּבְ ַמּיָ יהֹון ְלִמְבֵעי ַרֲחִמין ֳקָדם ֱאָלּה ׁשְ ְרִזּלֵ ן ּבַ ּוְמַמּנַ

"י - - ַרׁשִ

ים ּוְמרּוִטים ְלַמַען  ְוֵאיָנם ְלטּוׁשִ יֶהם ְוִחדּוָדם: ְוהּוא לֹא ָפִנים ִקְלַקל.  ּפִ ִקיהּו  ְרֶזל. ַחְרבֹות צּוִרים ׁשֶ ִאם ֵקָהה ַהּבַ

יר  ַהְכׁשֵ ְוִיְתרֹון  ַח:  ְלַנּצֵ ַהֲחָיִלים  ּבֹוֵרי  ּגִ ֶאת  ִמְלָחָמה  ּבְ יר הּוא  ַמְגּבִ ר",  ְיַגּבֵ "ַוֲחָיִלים  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָרק,  ּבָ ָלֶהם  ֱהיֹות 

ין  ן ּבֵ ה רֹוֵאהּו ִמְסּכֵ ָרָעב, ְוַאּתָ ָניו ּבָ ִחיר ּפָ ְלִמיד ָחָכם ַמׁשְ ְרֶזל. ִאם ּתַ רֹון ֵיׁש עֹוד ַלָחְכָמה יֹוֵתר ִמן ַהּבַ ָ ּשׁ ָחְכָמה. ּוַמֲעַלת ּכִ

ְלׁשֹון ִעְבִרית,  ן ּבִ ה ָוִוי"ן נֹוְפִלים ּכֵ י ַהְרּבֵ ְתַמּה ַעל ָוי"ו "ַוֲחָיִלים", ּכִ ִרים ַעל ָידֹו. ְוַאל ּתִ ּבְ ה ֲחָיִלים ִמְתּגַ יִרים, ַהְרּבֵ ָהֲעׁשִ

ֶזה: ים ּכָ ה ְמָפְרׁשִ מֹות טו, ב(, ְוַהְרּבֵ י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה" )ׁשְ ים נ, יח(, "ָעּזִ ִהּלִ ֶרץ ִעּמֹו" )ּתְ ב ַוּתִ מֹו "ִאם ָרִאיָת ַגּנָ ּכְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְרֶזל ְוהּוא לֹא ָפִנים ִקְלַקל ַוֲחָיִלים  ְוִאם ֵקָהה ַהּבַ

ִלְכּתֹב  י  ְוִהְתַחְלּתִ י,  ְלּתִ ִקּבַ ָך  ּלְ ׁשֶ ְלמֹוס  ַהּקֻ ר.  ְיַגּבֵ

י־ֵכן ִהיא  ּה, ְוִאם ֵאיָנּה טֹוָבה ְלָפַני, ַאף־ַעל־ּפִ ִעּמָ

ֶרת  ְכִתיַבת ָהִאּגֶ ִנְצְרָכה ִלי ְמֹאד, ְוֵיׁש ָלּה ֵחֶלק ּבִ



רעג

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

"ְוִאם  י  ְמּתִ ְוִקּיַ ּה.  ִעּמָ ִלְכּתֹב  י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ַהּזֹאת 

ר"  ְרֶזל ְוהּוא לֹא ָפִנים ִקְלַקל ַוֲחָיִלים ְיַגּבֵ ֵקָהה ַהּבַ

ְפָרט  ּבִ ֵהיֵטב,  ְוָתִבין  "י  ִ ַרּשׁ ֵפרּוׁש  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ְוכּו', 

ָך ֵהיֵטב ֵאיְך ָאנּו  ים ִלּבְ ְרֶזל. ׂשִ ל ּבַ הּוא ֻקְלמֹוס ׁשֶ ׁשֶ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ּתֹוָרה ְלִהְתעֹוֵרר ְלַהּשׁ ָבר ּבַ ל ּדָ מֹוְצִאין ּכָ

עֹוָלם: ָעִלים ִלְתרּוָפה, קנט. ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ַעל־ְיֵדי ּכָ

ַעל  ְלַב֖ ִיְת֔רֹון  ְוֵא֣ין  ְּבלֹוא־ָלַ֑חׁש  ׁש  ַהָּנָח֖ ְך  ִאם־ִיֹּׁש֥ }יא{ 

ַהָּלֽׁשֹון:
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִפְתָגֵמי אֹוָרְיָתא  ָלא ָעְסִקין ּבְ ֵבית ִיְשָרֵאל ּדְ ָעְלָמא, ַעל חֹוֵביהֹון ּדְ ַרן ִחיָוָון ָקַלן ְלָטְרָקָאה ּוְלָנְזָקא ּבְ ד ִמְתּגָ ּכַ

ם ֲעִתיד  ֵגִהיָנּ ָתא ּדְ ִאיׁשָ ִליַתאי, ֲארּום ּבְ ן ּתְ ֵעי ִליׁשָ ּתָ ִמׁשְ אי, ְוַאף ֵלית מֹוַתר ִלְגַבר ָאֵכיל קּוְרִצין ּדְ ְחׁשַ ּבִ

ְלִאּתֹוָקָדא:

"י - - ַרׁשִ

ָהָיה  ע ׁשֶ ְֹך: ְוֵאין ִיְתרֹון. ַלֲחֵבר ָהָרׁשָ ּלֹא ִיּשׁ ּלֹא ְלַחׁשֹו ֶהָחֵבר ׁשֶ לֹוא ָלַחׁש. ֵמֲחַמת ׁשֶ ָחׁש. ֶאת ִאיׁש: ּבְ ְֹך ַהּנָ ִאם ִיּשׁ

י ַהּתֹוָרה,  ָדם ֶאת ֻחּקֵ ֵאין ָחָכם ּדֹוֵרׁש ָלֶהם ּוְמַלּמְ ֶ ִאּסּוִרין ֵמֲחַמת ּשׁ ִלים ּבְ ֵני ִעיְרָך ִנְכׁשָ ְך ִאם ּבְ לֹא ָלַחׁש. ּכָ ָרִגיל ְלָלֲחׁשֹו ּבְ

ר: ּכֵ ּתַ ִתיקּותֹו, ְולֹא ִיׂשְ ׁשְ רֹון לֹו ּבִ ֵאין ִיּתָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִלְהיֹות  ָחָכם  ְלִמיד  ַהּתַ ָצִריְך  ָחׁש.  ַהּנָ ְֹך  ִיּשׁ ִאם 

ָהֱאֶמת  ִעם  ְתַנֵהג  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ָנָחׁש,  ּכְ ְונֹוֵטר  נֹוֵקם 

ם  ְלַקּיֵ ֶקר,  ֶ ַהּשׁ ִעם  ְתַנֵהג  ּמִ ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ

מֹו  ּכְ ַהְינּו  כז(,  יח,  ים  ִהּלִ )ּתְ ל"  ּתָ ְתּפַ ּתִ ׁש  ִעּקֵ "ִעם 

ָהֱאֶמת  ב  ּוְמַסּבֵ ה  ּוְמַכּסֶ ִמּכֹל,  ָערּום  ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ

מֹו־ֵכן  ָרִכים, ּכְ ה ּדְ ַכּמָ אּוָתיו ּבְ ָקָריו ְוַרּמָ ַעל־ְיֵדי ׁשְ

ֶנְגּדֹו ִעם ָהֱאֶמת, ְוִיְתַנֵהג  ְלִמיד ָחָכם ּכְ ִיְתַנֵהג ַהּתַ

מֹו  ָחְכָמה ְוָעְרָמה ְלַמַען ָהֱאֶמת ְלַבד, ּכְ ֶהם ּבְ ִעּמָ

ז  ָנָחׁש ְמַרּמֵ ם ּכְ "ל. ּגַ ָקָריו ְוַכּנַ ׁשְ ָחׁש ּבִ ְתַנֵהג ַהּנָ ּמִ ׁשֶ

ִביל  ׁשְ ּבִ ן  ְיַכּוֵ לֹא  ְונֹוֵטר  ּנֹוֵקם  ׁשֶ ָחָכם  ְלִמיד  ַהּתַ ׁשֶ

ָהֱאֶמת  ְלַמַען  ִאם  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ּוְכבֹודֹו  ַעְצמֹו  ֲהָנַאת 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  י  ּכִ ָנָחׁש',  'ּכְ ְוֶזהּו  ְלַבד, 

ְך,  ּנֹוׁשֵ ה ׁשֶ ּמֶ ָחׁש ֵאין לֹו ׁשּום ֲהָנָאה ּבַ ַהּנָ ִלְבָרָכה ׁשֶ

סּוק,  ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ּפָ ּדָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֵאין  ה ׁשֶ ִלּפָ ּקְ ָחׁש ּבַ ָחׁש" ְוכּו'. ּוְכמֹו ַהּנָ ְֹך ַהּנָ "ִאם ִיּשׁ

י־ֵכן הּוא נֹוֵקם ְונֹוֵטר,  לֹו ׁשּום ֲהָנָאה, ְוַאף־ַעל־ּפִ

ִלְהיֹות  ָצִריְך  ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ָחָכם  ְלִמיד  ַהּתַ מֹו־ֵכן  ּכְ

ֲהָנַאת  ִביל  ׁשְ ּבִ ן  ְיַכּוֵ ּלֹא  ׁשֶ ָנָחׁש,  ּכְ ְונֹוֵטר  נֹוֵקם 

י ִאם ְלַמַען ָהֱאֶמת ְלַבד, ְוָאז  ָלל, ּכִ ַעְצמֹו ּוְכבֹודֹו ּכְ

ֲאָלִפים  ק  ְלַחּלֵ ָיכֹול  ְוָאז הּוא  ָחָכם.  ְלִמיד  ּתַ הּוא 

ָנָחׁש  ּכְ ְונֹוֵטר  נֹוֵקם  הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ְלֵמאֹות, 

ִמּתֹוְך  ָהֱאֶמת  ה  ּוְמַגּלֶ "ל,  ּנַ ּכַ ְלַבד  ָהֱאֶמת  ְלַמַען 

הּוא  ָחׁש ׁשֶ ֶקר, הּוא ּדֹוֶחה ּוַמֲעִביר ֻזֲהַמת ַהּנָ ֶ ַהּשׁ

ל  ָגם ׁשֶ ן ַהּפְ מֹוָתא ּוְמַתּקֵ הּוא ִסְטָרא ּדְ ֶקר, ׁשֶ ֶ ַהּשׁ

ב,  ֵעדּות  א.  ט  ּפָ ִמׁשְ ן  חֹוׁשֶ  - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  טֹוב:  ַעת  ַהּדַ ֵעץ 

אֹות ה.

ר ְיִציַאת ִמְצַרִים  לֹֹוא ָלַחׁש. ִעּקַ ָחׁש ּבְ ְֹך ַהּנָ ִאם ִיּשׁ

ֶחֶסד  ִמילּות  ּגְ ַעל־ְיֵדי  הּוא  לּות,  ֵמַהּגָ ָלֵצאת 

ֹוְנִאים  ַהׂשּ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ֵחן,  ְוַהְלָוַאת 

ִנְקָרא  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ְוַכּנַ לּות  ַהּגָ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ְוָהאֹוְיִבים 

ָבר  ל ּדָ ְך' ּכָ ֱאַמר, 'ֶנׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְך', ּכְ ם 'ֶנׁשֶ ׁשֵ ית ּבְ ִרּבִ

לֹֹוא  ּבְ ָחׁש  ַהּנָ ְֹך  "ִיּשׁ ר  ֲאׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ְך,  ָ ִיּשׁ ר  ֲאׁשֶ

ָלׁשֹון  ל  ׁשֶ ֶהָחמּור  ָעוֹון  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָלַחׁש". 

ִאים  י ַעל־ְיֵדי ָלׁשֹון ָהָרע ּבָ רּוַע ֵמַהּכֹל, ּכִ ּגָ ָהָרע ׁשֶ

ָהָרע,  ֶצר  ַהּיֵ ֲאִחיַזת  ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ל  ּכָ

עֹות,  ּדֵ ּנּוי  ִ ַהּשׁ ין  ּבֵ ַמֲחלֶֹקת  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ּכְ ֱאָחז  ּנֶ ׁשֶ

ית.  ִרּבִ ָגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ֶאָחד,  ּבְ ִנְכָלִלים  ְוֵאיָנם 
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ָחׁש",  ַהּנָ ְֹך  ִיּשׁ "ִאם  ְלׁשֹון  ְך'  'ֶנׁשֶ ִנְקָרא  ן  ַעל־ּכֵ

ְוַעל־ "ל.  ּנַ ּכַ ּוַמֲחלֶֹקת  ָהָרע  ָלׁשֹון  ָגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ

ָהָרע  ָלׁשֹון  ַעל־ְיֵדי  ה  ַהּזֶ לּות  ַהּגָ ֲאִריַכת  ר  ִעּקַ ן  ּכֵ

ָהֱאֶמת  ֵהיָכן  יֹוְדִעין  ֵאין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ּוַמֲחלֶֹקת, 

מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ ְהֶיה ַעל־ְיֵדי  ּתִ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ר  ְוִעּקַ "ל.  ְוַכּנַ

לֹום  א ַלֲעׂשֹות ׁשָ א ְוכּו' ֶאּלָ הּו ּבָ ֱאַמר, ֵאין ֵאִלּיָ ּנֶ ׁשֶ

ְמֵהָרה  ּבִ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ְהֶיה  ּתִ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  עֹוָלם.  ּבָ

ית ה, אֹות ז. ָיֵמנּו ָאֵמן: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ִרּבִ ּבְ

ִליָצה  ַהּמְ ר ַמֲעַלת  ִעּקַ ׁשֹון.  ַהּלָ ְתרֹון ְלַבַעל  ּיִ ֵאין 

ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות  י,  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא 

ִלְמִליָצה  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּוִמי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָיָדּה  ַעל 

ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ָבָריו  ּדְ ְלַהְמִליץ  ָיָמיו  ה  ּוְמַבּלֶ זֹאת,  ּכָ

ְלַהְמִליץ  אֹו  ְוכּו',  ְוַתֲחנּוִנים  ה  ְתִפּלָ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ

ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ְלעֹוְרָרם  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָבָריו  ּדְ

ֵאינֹו  ֵרי ֶחְלקֹו, ּוִמי ׁשֶ ֵרי לֹו ַאׁשְ אי ַאׁשְ ַוּדַ ֱאֶמת, ּבְ ּבֶ

י ֵאין  ב ַלֲעבֹוָדתֹו, ּכִ ֵלמּות ֵאינֹו ְמַעּכֵ ׁשְ זֹוֶכה ָלֶזה ּבִ

ִרּיֹוָתיו,  ּבְ ִעם  ְטרּוְנָיא  ּבִ א  ּבָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

יָכְלּתֹו,  ּבִ ֵאין  ֶ ּשׁ ה ַמה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְוֵאינֹו ָחֵפץ ֵמָהָאָדם 

יָחתֹו  ׂשִ ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ְוָיכֹול 

ם  ֵ ֵעיֵני ַהּשׁ ב ּבְ ר ִיְהֶיה ֶנְחׁשָ ּבֵ ְיּדָ הּוא, ְוֵאיְך ׁשֶ ֵאיְך ׁשֶ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י ֵאֶצל ַהּשׁ ַרְך ִלְמִליָצה ָיָפה ְוָנָאה, ּכִ ִיְתּבָ

י  ֱאֶמת, ּכִ ַנת ִלּבֹו ּבֶ ּוָ ֵהא ּכַ ּיְ ר הּוא ָהֱאֶמת, ׁשֶ ָהִעּקָ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבִרים,  ַהּדְ ֵהן  ֵהן  ב  ַהּלֵ ַנת  ּוָ ּכַ ַאַחר 

ר ִיְקָראּוהּו ֶבֱאֶמת"  "ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאׁשֶ

ֲאַזי ַאף־ ֱאֶמת,  ּבֶ ִלּבֹו  ן  ַכּוֵ ּמְ ׁשֶ ּוִמי  ים קמה, יח(,  ִהּלִ )ּתְ

ִליָצה  ַהּמְ ְרֵכי  ּדַ ָלַמד  ְולֹא  ֵמִליץ  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ְוִלּבֹו,  יו  ּפִ ח  ִנְפּתָ יָלא  ִמּמֵ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֵמעֹוָלם, 

ם  ֵ ּבּוִרים ָנִאים ּוְטָענֹות ְנכֹונֹות ְלַהּשׁ ר ּדִ ְויּוַכל ְלַדּבֵ

ְמִליָצה  ִחיַנת  ִמּבְ ִכין  ִנְמׁשָ ֵהם  ׁשֶ ְוכּו',  ַרְך  ִיְתּבָ

ְדָבָריו, ֲאָבל  ִנים לֹא ְיַקְלֵקל ּבִ ל ּפָ ה. ְוַעל ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ַעל־ ִמְקָרא  ִלְלֹמד  ֵניֶהם  ּבְ יִלים  ְרּגִ ַהּמַ "ל  ַהּנַ ֵאּלּו 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִאים  ּבָ ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ִליָצה  ַהּמְ ְרֵכי  ּדַ י  ּפִ

"ל, ַעל ֶזה  ּנַ עּות ְמֻפְרָסם ּכַ דֹולֹות ְוִרׁשְ ִלְכִפירֹות ּגְ

ֶזה  ְוַעל  כז(,  מג,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ִבי"  עּו  ׁשְ ּפָ ּוְמִליֶציָך  ֶנֱאַמר, 

ִלּקּוֵטי  )ֲעָרִכין טו(.  ׁשֹון"  ַהּלָ ְלַבַעל  ְתרֹון  ּיִ ֶנֱאַמר "ּוַמה 

ה ד, אֹות ז. ִפּלָ ים א. ּתְ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ּנּו: יל ְּתַבְּלֶעֽ י־ָחָכ֖ם ֵח֑ן ְוִׂשְפ֥תֹות ְּכִס֖ י ִפֽ }יב{ ִּדְבֵר֥

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

י ָית ּפּוְרָענּוָתא  י ּוַמְעּדֵ ד ָאֵתי פּוְרָענּוָתא ְלַעְלָמא ִאיהּו ְמַצּלֵ ָדָרא ּכַ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ים ּדְ ַבר ַחּכִ ּגְ י ּפֹום  ִמּלֵ

ְמִרין: י ָעְלָמא ִמְתּגַ ן ּכּוּלֵ ְנִזיפּוָתא, ּוְבִגין ּכֵ ין ּדִ ְטָיא ִמּלִ גּוְבָרא ׁשָ יְפָוֵתיּה ּדְ ח ַרֲחִמין ֳקָדם ְיָי, ְוׂשִ ּכַ ּוַמׁשְ

"י - - ַרׁשִ

ִסית  ֶעּנּו. ֶזה ַהּמֵ ַבּלְ ִסיל ּתְ ְפתֹות ּכְ ה ֲעֵליֶהם: ְוׂשִ ֻדּלָ ּנֹוֵטל ּגְ ָמִעים לֹו, ְוטֹוב לֹו ׁשֶ ְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן. ַעל ׁשֹוְמֵעיֶהם, ְוִנׁשְ ּדִ

ּבּול ָוֵאיָלְך, ְוהּוא ָיָעץ  ְדרּו ַעְצָמן ִמן ָהֲעָריֹות ִמּדֹור ַהּמַ ּגָ ל ֻאּמֹות, ׁשֶ ַרץ ִגְדָרן ׁשֶ ּפָ ְלָעם ׁשֶ גֹון ּבִ ֶרְך טֹוָבה, ּכְ ֶאת ֲחֵברֹו ִמּדֶ

ָלֶהם ִלְהיֹות ַמְפִקיִרין ְנׁשֹוֵתיֶהם ִלְזנּות:

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַעת, ַעל־ְיֵדי  ל ַהּדַ ר ִקּיּומֹו ׁשֶ ְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן. ִעּקַ ּדִ

ְפֶאֶרת'. 'ֶחֶסד',  בּוָרה' 'ּתִ ֵהם: 'ֶחֶסד' 'ּגְ ָהָאבֹות, ׁשֶ

ד ָחְכָמתֹו  ִריְך ְלַלּמֵ ּצָ ִחיַנת ַאְבָרָהם, ַהְינּו ׁשֶ ַהְינּו ּבְ

ְבִחיַנת:  ִכיָנה. ּבִ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ַלֲאֵחִרים, ּוְלָקְרָבם ּתַ

ְוָאְמרּו  כו(,  לא,  ֵלי  )ִמׁשְ ְלׁשֹוָנּה"  ַעל  ֶחֶסד  "ְותֹוַרת 

ְמָנת  ַעל  ַהּלֹוֵמד  'ֶזה  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ר  ֶפׁש ֲאׁשֶ ִחיַנת: "ְוֶאת ַהּנֶ ה מט(, ְוֶזה ּבְ ָדּה' )ֻסּכָ ְלַלּמְ

ִחיַנת  בּוָרה', ֶזה ּבְ ית יב, ה(, 'ּגְ ֵראׁשִ ָעׂשּו ְבָחָרן" ְוכּו' )ּבְ

ְפֶאֶרת' ֶזהּו  ים ִיְרַאת ֶחְטאֹו ְלָחְכָמתֹו', 'ּתִ ְקּדִ ּמַ 'ׁשֶ

ּלֹא ִיְהיּו ִנְבִזים  ק ֵאיְך ְלהֹוִציא ָחְכָמתֹו, ׁשֶ ַדְקּדֵ ּמְ ׁשֶ

ְוֶזהּו:  ְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן".  ְבִחיַנת: "ּדִ ּבִ ֶרק ג(,  ּפֶ )ָאבֹות 

ם[: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ה ַקּיָ לֹשָׁ ׁשְ ְתָלת ָקְיָמא' ]ֶאָחד ּבִ 'ַחד ּבִ

א. ִסיָמן נח, אֹות ה. ַקּמָ
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יהּו ֽהֹוֵל֖לּות  ית ִּפ֔ ֲחִר֣ יהּו ִסְכ֑לּות ְוַאֽ }יג{ ְּתִחַּל֥ת ִּדְבֵרי־ִפ֖

ה: ָרָעֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א: יׁשָ א ּבִ יּה חּוְלחּוְלּתָ טּוָתא, ְוסֹוף ֵמיַמר ּפּוּמֵ יּה ׁשָ י ּפּוּמֵ ירּוי ִמּלֵ ׁשֵ

"י - - ַרׁשִ

לֹו  ָהָיה  ט(,  כב,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ְך"  ִעּמָ ה  ָהֵאּלֶ ים  ָהֲאָנׁשִ "ִמי  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ ּכְ ִסְכלּות.  ִפיהּו  ְבֵרי  ּדִ ת  ִחּלַ ּתְ

ֵעיֶניָך ֲאִני ִנְבֶזה, ָחׁשּוב  לֹוַמר, ִאם ּבְ ם כט, י(, ּכְ ַלח ֵאָלי" )ׁשָ ן ִצּפֹר ֶמֶלְך מֹוָאב ׁשָ ָלק ּבֶ ה יֹוֵדַע. ְוהּוא ָאַמר "ּבָ יב ה' ַאּתָ ְלָהׁשִ

ֶלת: ת ִאּוֶ ֲעמּום ְוִעְרּבּוב, ְלָכה ִאיָעְצָך ִזּמַ יהּו הֹוֵללּות. ׁשִ ֵעיֵני ַמְלֵכי ָהָאֶרץ: ְוַאֲחִרית ּפִ ֲאִני ּבְ

ה  ְהֶי֔ ָאָדם֙ ַמה־ֶׁשִּיֽ ע ָהֽ א־ֵיַד֤ ֹֽ ים ל }יד{ ְוַהָּסָכ֖ל ַיְרֶּב֣ה ְדָבִר֑

יד ֽלֹו: י ַיִּג֥ יו ִמ֖ ֲחָר֔ ְהֶיה֙ ֵמַאֽ ֲאֶׁש֤ר ִיֽ ַוֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יֹומֹוִהי, ּוַמה  ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ּבְ ע ֱאָנׁש ַמה ּדַ ָלא ִיְנַדּ הֹון ְצרֹוְך, ַעד ּדְ ֵלית ּבְ ְתָגִמין ְסִריִקין ּדְ י ּפִ ְטָיא ַמְסּגֵ ְוׁשָ

י ֵליּה: ְסֹוֵפיה ַמן ְיַחּוֵ ֲעִתיד ְלִמְהֵוי ּבְ ּדַ

"י - - ַרׁשִ

ְהֶיה. לֹו ְלַאַחר ְזַמן,  ּיִ ֶ ַעת ֶעְליֹון: לֹא ֵיַדע ָהָאָדם ַמה ּשׁ ָהָיה יֹוֵדַע ּדַ ַעְצמֹו ׁשֶ ֵאר ּבְ ָהָיה ִמְתּפָ ה ְדָבִרים. ׁשֶ ָכל ַיְרּבֶ ְוַהּסָ

ָבִרים, ּגֹוֵזר ְואֹוֵמר  ה ּדְ ָכל ַיְרּבֶ ׁשּוטֹו, ַהּסָ ר לא, ח(. ּוְלִפי ּפְ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ֶחֶרב )ַעּיֵ ּפֹול ּבַ ּיִ ִמְדָין, ְולֹא ָיַדע ׁשֶ ָכרֹו ּבְ ֲהֵרי ָהַלְך ִלּטֹול ׂשְ ׁשֶ

ֵאינֹו  ָבר ׁשֶ לֹוַמר, לֹא סֹוף ּדָ יד לֹו. ּכְ ר ִיְהֶיה ֵמַאֲחָריו ִמי ַיּגִ ה ֵכן ִלְפלֹוִני, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ִיְהֶיה ָמָחר: ַוֲאׁשֶ ָמָחר ֶאֱעׂשֶ

א ֵמֲאחֹוֵרי ָעְרּפֹו ֵמָרחֹוק, ָצִריְך הּוא  ֶנֶגד ֵעיָניו ֶאּלָ ּלֹא ּכְ ו ֵמַאֲחָריו, ׁשֶ א ַאף ַההֶֹוה ַעְכׁשָ יֹוֵדַע ַמה ִיְהֶיה ְלַאַחר ְזַמן, ֶאּלָ

יד לֹו: ֵהא ִמי ַיּגִ ּיְ ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

רֹב  ר  ִעּקַ לֹו.  יד  ַיּגִ ִמי  ֵמַאֲחָריו  ִיְהֶיה  ר  ַוֲאׁשֶ

ֵצל  ּנָ ּיִ יֹוֵתר ׁשֶ ל ָהָאָדם ְצִריִכים ִלְהיֹות ּבְ ִפּלֹוָתיו ׁשֶ ּתְ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  יַכת ַעְקָרב, ׁשֶ ְנׁשִ ִחיַנת  ל ַרע, ִמּבְ ִמּכָ

יעּו  ַיּגִ ּלֹא  ׁשֶ ו(,  לב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ים"  ַרּבִ ַמִים  ֶטף  "ׁשֶ

ְתֹאם  ֶכּנּו ּפִ ִחיַנת ָהַעְקָרב ְוִיְנׁשְ ּלֹא ָיבֹוא ּבְ ֵאָליו, ׁשֶ

רֹוֶצה ָהָאָדם ִלְמצֹא,  ִציאֹות ׁשֶ י ַהּמְ לֹום, ּכִ ַחס ְוׁשָ

ירּות  ַוֲעׁשִ מֹוָתרֹות  ֵהן  ְרָנָסה,  ּפַ ְלַהְרִויַח  ַהְינּו  ּדְ

ַעת  ַהּדַ ֶהֵסח  ּבְ א  ּבָ ַהּכֹל  ֶהְכֵרִחּיּות,  ֵהן  דֹול  ּגָ

בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ִרּבּוי  ּבְ ָלל  ּכְ ּפֹוֵעל  ָהָאָדם  ְוֵאין  "ל,  ּנַ ּכַ

ֵאיְך  ב  ְוחֹוׁשֵ הֹוֵלְך  הּוא  רֹב  י  ְוַעל־ּפִ ְוִטְרדֹוָתיו, 

א  ּבָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ְוכּו',  ירּות  ַוֲעׁשִ ְרָנָסה  ּפַ ִלְמצֹא 

ַרֲחָמָנא  ְוָצרֹות  ְתָקאֹות  ַהְרּפַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָעָליו 

רֹב  י  ַעל־ּפִ ׁשֶ ַעד  ׁשֹוִנים,  ָגִעים  ִמּפְ ּוְפָגִעים  ִלְצַלן, 

ָגִעים ְוָצרֹות ּוְתָלאֹות  ִלי ּפְ ֵאינֹו עֹוֵבר ְזַמן ֻמָעט ּבְ

ים  ׁשִ ּמֵ ל ֶזה ְלִמי ׁשֶ דּוַע ּכָ ה, ְוַכּיָ ְתָקאֹות ַהְרּבֵ ְוַהְרּפַ

עֹוֵבר  ָעָליו  ַרק  ׁשֶ לֹו  ִנְדֶמה  ֶאָחד  ְוָכל  ָלֶזה.  ֵלב 

ְמָצא ִמי  ּנִ ַעם, ּוֶבֱאֶמת ֵאין ּבַ ָכל ּפַ ָלאֹות ּבְ ּכֹוס ַהּתְ

ְתָקאֹות  ְוַהְרּפַ ָלאֹות  ַהּתְ ּבְ ֶזה  ְוָכל  ה,  ִמּזֶ ְמָלט  ּנִ ׁשֶ

עֹוְבִרים  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ִכיִחים,  ְ ַהּשׁ

ִאים  ֵהם ּבָ דֹולֹות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ׁשֶ ֲעֵליֶהם ָצרֹות ּגְ

ׁש,  ַמּמָ ַעְקָרב  יַכת  ְנׁשִ ְבִחיַנת  ּבִ ְלַגְמֵרי,  ְתֹאם  ּפִ

ְוהֹוֵלְך  ֶוֱאִויל  ׁשֹוֶטה  ְוָהָאָדם הּוא  ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא 



רעו

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ְוַכּיֹוֵצא,  ֲחֵברֹו  ּבַ א  ּוְמַקּנֵ ָממֹון,  יג  ַיִשׂ ֵאיְך  ב  ְוחֹוׁשֵ

ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָעָליו  עֹוֵבר  ּוִפְתֹאם 

יד לֹו",  ר ִיְהֶיה ֵמַאֲחָריו ִמי ַיּגִ תּוב, "ַוֲאׁשֶ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ה, ְוַכּמּוָבא  ְפסּוִקים ּוִבְמקֹומֹות ַהְרּבֵ ְוֵכן ְמבָֹאר ּבִ

ֵאין  ֲחרּוִזי  ֶדֶרְך  ּבְ ם  ׁשָ ב  חֹוׁשֵ ֶ ּשׁ ַמה  ָל"ה  ְ ּשׁ ּבַ ן  )ְוַעּיֵ ְלֵעיל 

ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ה  ִמּטָ ׁשְ ֵאין  ְוכּו'  לֹא  ּבְ יֹום  ֵאין  ַגע,  ּפֶ לֹא  ּבְ ֶרַגע 

זֹאת  "ַעל  סּוק:  ַהּפָ אֹוָתנּו  ַמְזִהיר  ן  ַעל־ּכֵ ם(.  ׁשָ

ים לב,  ִהּלִ ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא" ְוכּו' )ּתְ ל ּכָ ּלֵ ִיְתּפַ

ָבר,  רֹוֶצה ִלְמצֹא ּוְלַהְרִויַח ֵאיֶזה ּדָ ֵעת ׁשֶ ו(, ַהְינּו ּבְ

תֹו  ִפּלָ ּתְ ר  ִעּקַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ְמִציָאה  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ִחיַנת ִרּבּוי  ּבְ ֵהם  ם(, ׁשֶ ים" )ׁשָ ֶטף ַמִים ַרּבִ "ַרק ְלׁשֶ

ׁשֹות ּוָבאֹות ָלעֹוָלם ַרֲחָמָנא ִלְצַלן,  ְתַרּגְ רֹות ַהּמִ ַהּצָ

יעּו ַחס  ֵאָליו לֹא ַיּגִ יַכת ַעְקָרב, ׁשֶ ִחיַנת ְנׁשִ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ֲהָלכֹות -  ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ַעת  ַהּדַ ֶהֵסח  ּבְ ְתֹאם  ּפִ לֹום  ְוׁשָ

ָנה ה, לד. ט ב. ַמּתָ ּפָ ן ִמׁשְ חֹוׁשֶ

ע ָלֶלֶ֥כת ֶאל־ א־ָיַד֖ ֹֽ ר ל ים ְּתַיְּגֶעּ֑נּו ֲאֶׁש֥ ל ַהְּכִסיִל֖ }טו{ ֲעַמ֥

יר: ִעֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ּה,  ַגּוַ ֵרי ּבְ יָמא ׁשָ ַחּכִ א ּדְ ָלא ֵאיַלף ְלֵמיַזל ְלַקְרּתָ ְלֵהי ֵליּה, ַעל ּדְ טּוָתא ִאיהּו ְמׁשַ ׁשָ ְטַרח ּבִ ְטָיא ּדִ ַטְרחּות ׁשָ

יּה אּוְלָפָנא: ע ִמּנֵ ְלִמְתּבַ

"י - - ַרׁשִ

ֶרְך  ֵנס ּדֶ ַע ִלּכָ ְרֵכי ְמבֹואֹות ָהִעיר, ּוִמְתַיּגֵ ר לֹא ָלְמדּו ּדַ ָען, ֲאׁשֶ ַיּגְ ִסילּוָתם ּגֹוֵרם ָלֶהם ָעָמל ַהּמְ ֶעּנּו. ּכְ ַיּגְ ִסיִלים ּתְ ֲעַמל ַהּכְ

יִהּנֹם,  ּגֵ ל עֹוְזֵבי ַהּתֹוָרה ּגֹוֵרם ָלֶהם ְיִגיַעת ָעָמל ּבַ לֹוַמר, ַעְצלּות ׁשֶ ּבֹוץ. ּכְ ְטִביעֹות ַרְגָליו ּבַ ִים, ְוָיֵגַע ּבִ ָחִתים ּוִבְצֵעי ַהּמַ ּפְ

ים קיט,  ִהּלִ ֱאַמר "ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך" )ּתְ ּנֶ ּלֹא ָלַמד ּתֹוָרה, ׁשֶ ר לֹא ֵיַדע ָלֶלֶכת ֶאל ָנִתיב ֱאֶמת ִלְפרֹשׁ ִמן ָהֲעֵבָרה, ְלִפי ׁשֶ ֲאׁשֶ

קה(:

לּו: ֶקר יֹאֵכֽ ִיְך ַּבֹּב֥ ֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכְ֖ך ָנַ֑ער ְוָׂשַר֖ י־ָלְ֣ך ֶא֔ }טז{ ִאֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ַצְפָרא, ְוַרְבְרָבַנִיְך ַעד  א ּדְ ְקרּוְבּתָ ל ִמיָנְך ּתִ ָבא, ִויַבּטֵ ִיְמלֹוְך ֲעַלְך ָיָרְבָעם ַחּיָ ְזָמן ּדְ ִיְשָרֵאל ּבִ ַוי ִליְך ַאְרָעא ּדְ

ַצְפָרא ֵייְכלּון ַלְחָמא: ִמיָדא ּדְ ָלא ְיָקְרבּון ּתָ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ַנֲערּות: ֵניָך ִמְתַנֲהִגים ּבְ ָך ְוַדּיַ ְלּכֵ ּמַ ְזַמן ׁשֶ ְך. ּבִ ְלּכֵ ּמַ ִאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ִהיא  ַהָחְכָמה  ר  ִעּקַ ָנַער.  ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ָלְך  ִאי 

מֹו  ר ַהּיִֹפי ְוַהּנֹוי ּכְ ם ִעּקַ ן ׁשָ ָרֵאל. ְוַעל־ּכֵ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ

ּיֹון  ים מח, ג(, ּוְכִתיב "ִמּצִ ִהּלִ תּוב: "ְיֵפה נֹוף ְוגֹו'" )ּתְ ּכָ ֶ ּשׁ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ם נ, ב(.  ְוגֹו'" )ָשׁ יִֹפי  ִמְכַלל 

י ָנָתן  ַרּבִ ַלִים' )ָאבֹות ּדְ ל ְירּוׁשָ יִֹפי ׁשֶ ִלְבָרָכה: 'ֵאין יִֹפי ּכְ

ּומּום  ַרְעָיִתי  ָיָפה  ְך  ּלָ "ּכֻ ְבִחיַנת:  ּבִ ְוהּוא  לה(.  ֶרק  ּפֶ

רֹון  ִחּסָ ׁשּום  ּה  ּבָ ֵאין  י  ּכִ ז(,  יִרים ד,  ִ יר־ַהּשׁ )ׁשִ ְך"  ּבָ ֵאין 

ָבִרים ח, ט(, ְוָכל  ּה" )ּדְ תּוב: "לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִחיַנת: "ָחְכַמת ָאָדם  ּה, ּבְ ּבָ ֶזה ֵמֲחַמת ַהָחְכָמה ׁשֶ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  א(.  ח,  )קֶֹהֶלת  ָניו"  ּפָ ִאיר  ּתָ

ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה   . ָחַסְרּתָ ַמה  ָקִניָת  ַעת  ּדַ ִלְבָרָכה: 

ְקָרא יט, לב( ָזֵקן ֶזה ָקָנה ָחְכָמה.  ֵני ָזֵקן" )ַוּיִ "ְוָהַדְרּתָ ּפְ
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ה  ּבָ ׁשֶ ַהָחְכָמה  ֵלמֹות  ׁשְ ר  ִעּקַ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך 

ם,  ׁשָ ּזֹוִכין  ׁשֶ יטּות  ּוְפִשׁ ִמימּות  ּתְ ַעל־ְיֵדי  הּוא 

"ל.  ּנַ ֵלי ב, כא( ּכַ ְתרּו ָבּה" )ִמׁשְ ְבִחיַנת: "ּוְתִמיִמים ִיּוָ ּבִ

ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ ִקין  ַסּלְ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו  "ל  ַהּנַ ּוְתִמימּות 

ה  ּזֶ ׁשֶ ְתִמימּות,  ּבִ ָרְך  ְתּבָ ּיִ ם  ַהׁשֵ ֶאת  ְועֹוְבִדין 

ַדַעת ֶאל ָהֲעָצמֹות,  ּבָ ׁשֶ יִכין ַהּמַֹח  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת  ַעְצמֹו ּבְ ה ּבְ ּזֶ ְך ִהּדּור ָהֶאְתרֹוג, ׁשֶ ם ִנְמׁשָ ָ ּוִמּשׁ

ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ְוַהּיִֹפי  ַהִהּדּור 

ּפּוִרים  ּכִ ּהַ יֹום  ֲהָלכֹות -  ִלּקּוֵטי  ּבְ ן  )ְוַעּיֵ "ל'  ּנַ ּכַ ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ

ִהי  ּתְ "ַאל  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  יֹוֵתר(.  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָהִעְנָין  ְמבָֹאר  ב, 

ִרְפאּות  ֵמָרע.  ְוסּור  ה'  ֶאת  ְיָרא  ֵעיֶניָך  ּבְ ָחָכם 

י  ּכִ ז-ח(.  ג,  ֵלי  )ִמׁשְ ְלַעְצמֹוֶתיָך"  ּקּוי  ְוׁשִ ָך  ּרֶ ְלׁשָ ִהי  ּתְ

ַעת,  ַהּדַ ֶאל  ְוַהּמַֹח  ַהָחְכָמה  יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ֶזה  ּבָ

ּקּוי  ׁשִ ֶזה  ֵמָרע,  ְוָסר  ה'  ָיֵרא  ְתִמימּות  ּבִ ִלְהיֹות 

)ִאּיֹוב  ה"  ּקֶ ְיׁשֻ ַעְצמֹוָתיו  "ּוֹמַח  ִחיַנת:  ּבְ ְלַעְצמֹוָתיו 

ִהיא  ַהּזֹאת  ִמימּות  ְוַהּתְ ְפִנים.  ּבִ בָֹאר  ַהּמְ כד(,  כא, 

ָרֵאל  י ַנַער ִיׂשְ ִחיַנת "ּכִ ה ַנַער ּבֹוֶכה ּבְ ִחיַנת, ְוִהּנֵ ּבְ

ה  ֻסּכָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ַאֲהָבה  א(,  יא,  ַע  )הֹוׁשֵ ָוֹאֲהֵבהּו" 

ָרֵאל  ּבּוׁש ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִחיַנת ּכִ ה ּבְ ּזֶ ִחיַנת ָיִמין ְוכּו', ׁשֶ ּבְ

תּוב:  ּכָ ֶ מֹו ּשׁ ְקָרא ַנַער ּכְ ּנִ ַע ׁשֶ ִהיא ַעל־ְיֵדי ְיהֹוׁשֻ ֵשׁ

ִלים  ַהְמַרּגְ ְוֵכן  יא(.  לג,  מֹות  )ׁשְ ַנַער"  נּון  ן  ּבִ ַע  "ְיהֹוׁשֻ

ִתיב  ּכְ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ֶאת  ָלתּור  ַע  ְיהֹוׁשֻ ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ

כג(,  ו,  ַע  )ְיהֹוׁשֻ ִלים"  ַהְמַרּגְ ָעִרים  ַהּנְ בֹאּו  "ַוּיָ ֶהם:  ּבָ

ִתיב:  ּכְ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבּוׁש  ּכִ ֶאת  ַמר  ּגָ ׁשֶ ִוד  ּדָ ְוֵכן 

ְוגֹו'"  ַער  ַהּנַ ֶזה  ִמי  ן  "ּבֶ ּוְכִתיב:  ַאְדמֹוִני,  ַנַער  ן  ּבֶ

ָוָרְך"  "ַנַער  ִתיב:  ּכְ לֹֹמה  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  נה(,  יז,  מּוֵאל־א  )ְשׁ

תּוב: "ַוּיֹאֶמר ֵאָלו ֻרץ  ּכָ ִמים א כט, א(. ְוֶזה ׁשֶ ְבֵרי־ַהּיָ )ּדִ

ַלִם  ב ְירּוׁשָ ׁשֵ ָרזֹות ּתֵ ז ֵלאֹמר ּפְ ַער ַהּלָ ר ֶאל ַהּנַ ּבֵ ּדַ

י ַעל־ְיֵדי  תֹוָכּה" )ְזַכְרָיה ב, ח(, ּכִ ֵמרֹב ָאָדם ּוְבֵהָמה ּבְ

מֹות  ִחיַנת: "ַנַער ּבֶֹכה" )ׁשְ ִהיא ּבְ "ל ׁשֶ ִמימּות ַהּנַ ּתְ

ְבִכי  ְבִחיַנת: "ּבִ ַלִים, ּבִ ְנָין ְירּוׁשָ ל ּבִ לּוי ּכָ ֶזה ּתָ ב, ו(, ּבָ

ִחיַנת ָאָדם  ַעְצמֹו ּבְ ָיבֹאּו ְוגֹו'" )ִיְרְמָיהּו לא, ח(. ְוֶזה ּבְ

ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְבֵהָמה 

ֵני  ּבְ ֵאּלּו  ז(,  לו,  ים  ִהּלִ )ּתְ ה'"  יַע  תֹוׁשִ ּוְבֵהָמה  "ָאָדם 

ּנּו.  י ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמּמֶ ם ּכִ ָרָכו, ּגַ ין ּדְ ֲערּוּמִ ָאָדם ׁשֶ

ִמימּות  ֶרְך ַהּתְ ּדֶ ְך ֶאת ָהָאָדם ְבּ ִריִכין ְלַחּנֵ ּצְ ֶ ַהְינּו ּשׁ

ַנַער,  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְך,  ל־ּכָ ּכָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ יטּות  ׁשִ ְוַהּפְ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִמימּות  ַהּתְ ֶרְך  ִמּדֶ ָיסּור  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד 

ִחיַנת "ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים. ְיַהְללּו ֶאת  "ל. ְוֶזה ּבְ ַהּנַ

ִזְכרֹוָנם  ים קמח, יב-יג(, ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ִהּלִ ם ה'" )ּתְ ׁשֵ

ֵהם ְנָעִרים  ים( ְזֵקִנים ׁשֶ ִהּלִ ִמְדַרׁש ׁשֹוֵחר טֹוב ּתְ ִלְבָרָכה )ּבְ

ים קג,  ִהּלִ ר ְנעּוָרְיִכי" )ּתְ ׁשֶ ּנֶ ׁש ּכַ ְתַחּדֵ תּוב: "ּתִ ּכָ ֶ מֹו ּשׁ ּכְ

ֵלָמה  ׁשְ ְלָחְכָמה  ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ה( ַהְינּו 

י־ֵכן הֹוְלִכין  ה, ַאף־ַעל־ּפִ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ִזְקָנה ּדִ ה ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ָרֵאל"  י ַנַער ִיׂשְ ִחיַנת: "ּכִ ה ּבְ ּזֶ ִמימּות, ׁשֶ ַדְרֵכי ַהּתְ ּבְ

ין  ׁשִ ִמְתַחּדְ ֵהם  ַעְצמֹו  ּבְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  א(,  יא,  ַע  )הֹוׁשֵ

ְסָמְך  ּנִ ׁשֶ ְוֶזה  יֹוֵתר,  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ

ְתֶחֶלת  ַהּמַ יָחה  ַהּשִׂ )ּבְ נ"א  ִסיָמן  ָהַר"ן  יחֹות  שִֹ ּבְ

לּום ַרק  ם ַחְכמֹות ֵאיָנם ּכְ לּום( ּגַ ה ֵאינֹו ּכְ ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ִלְהיֹות  ָאסּור  ְתִמימּות  ּבִ ם  ּגַ יטּות.  ּוְפִשׁ ִמימּות  ּתְ

ה ַנֲערּות  ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ ׁש ׁשֶ ִחיַנת ַנַער ַמּמָ י ֶזה ּבְ ׁשֹוֶטה )ּכִ

ָנַער".  ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ָלְך  "ִאי  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל  טּות.  ּוׁשְ

ַאַחר  ָהַלְך  ׁשֶ ְמֹאד  ֶזה  ּבָ ָגה  ָ ּשׁ ׁשֶ ְרַחְבָעם  ּבִ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו 

ֵאיָנם  ָחְכמֹות  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ָעִרים(  ַהּנְ ֲעַצת 

ַרק  ְוכּו',  ָזֵקן  ִלְהיֹות  טֹוב  לֹא  ם  ּגַ ָלל.  ּכְ ִנְצָרִכים 

ֵקן  ן ַהּזָ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ָכל יֹום ְוכּו' ַהְינּו ּכַ ׁש ּבְ ְלִהְתַחּדֵ

עְטֶליְרס )ִסּפּוֵרי  ְבָעה ּבֶ ל ַהׁשִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ ר ׁשֶ ַהִעּוֵ

ה יג( ָאַמר ַעל ַעְצמֹו ַוֲאִני ָזֵקן ְמֹאד ַוֲעַדִין  ּיֹות, ַמֲעׂשֶ ַמֲעׂשִ

ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ּבְ ֶזה  ּבָ ְוֵעין  ְוכּו',  ְלַגְמֵרי  ָיִניק  ֲאִני 

ִחיַנת: "ַנַער ָהִייִתי  ין ֲהָלָכה ה'. ְוֶזה ּבְ ִפּלִ ִהְלכֹות ּתְ

ּיֹות, פז. ים לז, כה(: ִזְמַרת ָהָאֶרץ. ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ִהּלִ י" )ּתְ ם ָזַקְנּתִ ּגַ

ִרית,  ִחינֹות ּבְ ֵני ּבְ ְך ָנַער. ֵיׁש ׁשְ ְלּכֵ ּמַ ִאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ

ַאְבָרָהם,  ֱאִליֶעֶזר.  ּוְבִחינֹות  ַאְבָרָהם,  ִחינֹות  ּבְ

ין  ּבֵ יל  ְבּדִ ַהּמַ ָרִקיַע  הּוא  ׁשֶ ָאה,  ִעּלָ ִרית  ּבְ הּוא 

ְלָמִים  ֶעְליֹוִנים  ַמִים  ין  ]ּבֵ ִאין  ּתָ ּתַ ין  ְלַמּיִ ִאין  ִעּלָ ין  ַמּיִ

ְבִחינֹות:  ּבִ חֹוִרין,  ן  ּבֶ ִחינֹות  ּבְ ְוהּוא  ְחּתֹוִנים[.  ּתַ

ן חֹוִרין" )קֶֹהֶלת י, יז(, ְוהּוא  ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ "ַאׁשְ

ר ָעׂשּו  ֶפׁש ֲאׁשֶ ְבִחינֹות: "ְוֶאת ַהּנֶ ָעֵבד ּתֹוָלִדין, ּבִ

ִרית,  ּבְ ּבַ לּוָיה  ּתְ ַהֵחרּות  י  ּכִ ה(,  יב,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְבָחָרן" 

ֲאִסיַרִיְך  י  ְחּתִ ּלַ ׁשִ ִריֵתְך  ּבְ ַדם  "ּבְ ְבִחינֹות:  ּבִ



רעח

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָאה.  ּתָ ּתַ ִרית  ּבְ ֶוֱאִליֶעֶזר, הּוא  )ְזַכְרָיה ט, יא(,  ִמּבֹור" 

מֹו  'ׁשְ כא(,  כג,  מֹות  )ׁשְ ִקְרּבֹו"  ּבְ ִמי  ׁשְ י  "ּכִ ְבִחינֹות:  ּבִ

ֶרק  ִחינֹות: "ַוּיָ הּוא ַחנֹוְך, ַמַט"ט, ּבְ ם ַרּבֹו', ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ַער"  ִחינֹות: "ֲחנֹוְך ַלּנַ ית יד, יד(, ּבְ ֵראׁשִ ֶאת ֲחִניָכיו" )ּבְ

ְך ָנַער",  ְלּכֵ ּמַ ִחינֹות: "ִאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ ֵלי כב, ו(, ּבְ )ִמׁשְ

ים ָנא ָיְדָך  ְבִחינֹות: "ׂשִ ָאה, ּבִ ִרית ִעּלָ ַחת ּבְ ְוהּוא ּתַ

יל  ְבּדִ ַהּמַ ָרִקיַע  ְוהּוא  ב(,  כד,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְיֵרִכי"  ַחת  ּתַ

ין ַמִים ְטהֹוִרים ְלָמִים  ין ְמָסֳאִבין ]ּבֵ ְכָין ְלַמּיִ ין ּדַ ין ַמּיִ ּבֵ

ר ּוָפסּול, ּוֵבין  ׁשֵ ר, ּוֵבין ּכָ ין ִאּסּור ְוֶהּתֵ ְטֵמִאים[, ּבֵ

ַעל־ ַער  ַלּנַ "ֲחנֹוְך  ִחינֹות:  ּבְ ְוֶזהּו  ְוָטהֹור.  ָטֵמא 

ּתֹוָרה  ַהְינּו  ְיָקא,  ּדַ י'  'ַעל־ּפִ ו(,  ֵלי כב,  )ִמׁשְ ְרּכֹו"  ּדַ י  ּפִ

ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ׁשְ ָאה, הּוא  ִעּלָ ּוְבִרית  ה.  ַעל־ּפֶ ּבְ ׁשֶ

ר  ְוֶהּתֵ ִאּסּור  ִמיַרת  ׁשְ ָאה, הּוא  ּתָ ּתַ ּוְבִרית  קֶֹדׁש. 

ִחינֹות  ּבְ ֵני  ׁשְ ֵאּלּו  לֹו  ִלְהיֹות  ָלָאָדם  ְוָצִריְך  ְוכּו', 

י 'לֹא ַעם ָהָאֶרץ  יק ְוַלְמָדן, ּכִ ֵהא ַצּדִ ּיְ ִרית, ַהְינּו ׁשֶ ּבְ

ִמיַרת  ׁשְ ַעל־ְיֵדי  ִנְקָרא  יק,  ַצּדִ ֶרק ב(.  ּפֶ )ָאבֹות  ָחִסיד' 

ִלּקּוֵטי  ר:  ְוֶהּתֵ ִאּסּור  ְוַלְמָדן, ַעל־ְיֵדי  ִרית קֶֹדׁש.  ַהּבְ

א. ִסיָמן לא, אֹות ה. מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ס  ְרּדֵ ִניָסה ַלּפַ ְדַבר ַהּכְ ְך ָנַער. ּבִ ְלּכֵ ּמַ ִאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ

ע,  ְוִנְפּגַ ֵהִציץ  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָבה,  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ הּוא  ׁשֶ

לֹום ְוָיָצא  ׁשָ ְוֶזה ֵהִציץ ָוֵמת, ַרק ר' ֲעִקיָבא ִנְכַנס ּבְ

ה  ַמֲעׂשֵ מֹוְסִרין  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  לֹום,  ׁשָ ּבְ

יָלא  ִמּמֵ מּוָבן  ְעּתֹו,  ִמּדַ ּוֵמִבין  ְלָחָכם  ַרק  ָבה  ֶמְרּכָ

פּו  ְתַחּלְ ּנִ ׁשֶ ִנים  ַהּבָ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ַמה 

ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ַעל  יא(  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות,  ַמֲעׂשִ )ִסּפּוֵרי 

ִלְברַֹח  ֻהְכְרחּו  ֶ ּשׁ ַעד  ְמֹאד,  אֹוָתם  ָרְדפּו  ְלַהָגן 

ָבר  ּדָ ֵמִבין  ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ֵמֲחַמת  ֶמֶלְך  ן  ַהּבֵ ַרק  ְלַהָגן, 

ְוַהּכֹל  לֹום,  ׁשָ ּבְ ְוָיָצא  לֹום  ׁשָ ּבְ ִנְכַנס  ָבר  ּדָ ִמּתֹוְך 

ס  ְרּדֵ ְוַהּפַ ן  ַהּגָ ֵאֶצל  ָהעֹוֵמד  ָהָאָדם  ּבְ ַרק  לּוי  ּתָ

בָֹאר  ַהּמְ א  ּסֵ ַהּכִ ִעם  ַאַחת  ִחיַנה  ּבְ הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ

מּות  א ּדְ ּסֵ י ַעל ַהּכִ ה ּכִ ֲעׂשֶ ּסֹוף ַהּמַ בָֹאר ּבְ ּמְ ם, ּכַ ׁשָ

ה  ם ֹמשֶׁ ּגַ ן  ְוַעל־ּכֵ ִמְלַמְעָלה,  ָעָליו  ָאָדם  ַמְרֵאה  ּכְ

ֶאת  רֹוְדִפין  ׁשֶ ְלָאִכים  ַהּמַ ְנַאת  ִמּקִ ִנַצל  לֹא  נּו  ַרּבֵ

ִאים  ּוִמְתַקּנְ ַהּתֹוָרה  ַגן  ְבּ ִלְכנֹוס  ָהרֹוֶצה  ָהָאָדם 

ר  בֹוִדי' ֲאׁשֶ א ּכְ ִכּסֵ ּבֹו, ַרק ַעל־ְיֵדי ֶהֵעָצה 'ֱאֹחז ּבְ

בָֹאר  "ל עֹוֵמד ָעָליו ִמְלַמְעָלה, )ְוַכּמְ ַמְרֵאה ָאָדם ַהּנַ ּכְ

ָלה ִסיָמן א(, ְוַגם הּוא ִנְכַנס  ְקעּו ֶמְמׁשָ ַהּתֹוָרה ּתִ ְנָיָנא ּבְ ִלּקּוֵטי ּתִ ּבְ

ֲעָלה, ַעל־ְיֵדי  ַתְכִלית ַהּמַ ּבְ לֹום  ׁשָ ּבְ ְוָיָצא  לֹום  ׁשָ ּבְ

מֹו  ְעּתֹו יֹום ֶאָחד ּכְ ָהָיה ָחָכם ְוֵהִבין ְוהֹוִסיף ִמּדַ ׁשֶ

ִלים  ַהּכֵ ר  ֶהְעּדֵ ּבְ ָהָעם  ל  ּכָ ָאר  ּוׁשְ ֲחַז"ל.  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ

יעּו  ּגִ ן ַיַהְרסּו ְוּיַ ה ֻמְכָרִחים ַלֲעמֹוד ֵמָרחֹוק ּפֶ ָהֵאּלֶ

ֵקל אֹו ָירֹה  "ל, ְוָאז "ָסקֹול ִיּסָ ִלים ַהּנַ ִלי ַהּכֵ ם ּבְ ְלׁשָ

א  ּסֵ ַהּכִ מּוַרת  ּתְ ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ יג(.  יט,  מֹות  )ׁשְ ְוכּו'  ֶרה"  ִיּיָ

מּות  ּדְ קֹום  ִמּמְ ן  ַהּגָ מּוַרת  ּתְ ְוֵכן  ם,  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ּכַ

ם  ׁשֵ מּוַרת  ּתְ ְוֵכן  ּלֹו,  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  ָהָאָדם 

ְבִחיַנת:  ִדיָנה ֲחָכָמה ּבִ ׁש ְוַהּמְ ֶלְך ִטּפֵ ַהּמֶ ִדיָנה ׁשֶ ַהּמְ

מּוַרת  ְך ִמּתְ ְך ָנַער", ַהּכֹל ִנְמׁשָ ְלּכֵ ּמַ "ִאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ

א  ּסֵ ר ׁשְֹררּו ַחיֹות ַהּכִ ֶבן ָהֶעֶבד, ְוַכֲאׁשֶ ֶלְך ּבְ ן ַהּמֶ ּבֶ

ֵרר  ִנְתּבָ מּורֹות,  ֵמַהּתְ ְררּו  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּכְ ּגּון  ְוַהּנִ יר  ִ ַהּשׁ

ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  "ַאׁשְ ְבִחיַנת,  ּבִ ַהּכֹל  ְוֶנְחַלף 

ה ֲאִני יֹוֵדַע  ן חֹוִרים" ְוכּו' )קֶֹהֶלת י, יז(, ְוָאַמר ַעּתָ ּבֶ

יר  ִ ּשׁ ׁשֶ ְמבָֹאר  יָלא  ּוִמּמֵ ֱאֶמת,  ּבֶ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֵ ֲאִני  ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ יר  ִ ְוַהּשׁ ּגּון  ַהּנִ ֶזה  ֶזה  "ל,  ַהּנַ ַהַחּיֹות  ְוִנּגּון 

ל  ְדעּו ּכָ ירּו ְוּיֵ ּכִ ּיַ ַעְצמֹו ְלָעִתיד, ַעד ׁשֶ ה ּבְ יר ֹמשֶׁ ָיׁשִ

ֵבל ִמי הּוא ָהֶעֶבד ָהרֹוֵכב ַעל ַהּסּוס, ּוִמי  ֵבי ּתֵ יֹוׁשְ

ְלּתֹו  ֶמְמׁשַ ּבְ ְכַלל  ּנִ ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ ל  ַהּמֹוׁשֵ ר  ַהּשָׂ הּוא 

ְלעֹוָלם  ִיְמלֹוְך  ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ַעְצמֹו  ּבְ ּוַמְלכּותֹו 

פּו, סו. ְתַחּלְ ּנִ ִנים ׁשֶ ה ִמּבָ ָוַעד: ָחְכָמה ּוְתבּוָנה יג. ַמֲעׂשֵ



רעט

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָּבֵע֣ת  ְוָׂשַרִ֙יְך֙  ים  ֶּבן־חֹוִר֑ ֶׁשַּמְלֵּכְ֖ך  ֶרץ  ֶא֔ ַאְׁשֵר֣יְך  }יז{ 

י: א ַבְּׁשִתֽ ֹ֥ ה ְול לּו ִּבְגבּוָר֖ יֹאֵכ֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִיְשָרֵאל,  א ּדְ ִוד ַמְלּכָ ית ּדָ הּוא ִמן ֵייחּוס ּבֵ ר ָאָחז, ּדְ ה ּבַ ִיְמלֹוְך ֲעָלְך ִחְזִקּיָ ן ּדְ ִעּדָ ִיְשָרֵאל ּבְ ָטב ִליְך ַאְרָעא ּדְ

ִמיָדא ָאְכִלין ַלְחָמא,  ְמָקְרִבין ּתָ ַתר ּדִ א, ְוַרְבְרָבַנִיְך ּבָ קֹוַדּיָ אֹוָרְיָתא, ְוָנֵפיק ְיֵדי חֹוַבת ּפִ יף ּבְ ּקִ ר ּתַ ּבָ הּוא ּגִ ּדְ

ְגבּוַרת אֹוָרְיָתא, ְוָלא ְבֲחְלׁשּות ּוְבַסְמיּות ֵעיָנא: ִעין, ִמן ֲעַמל ְיֵדיהֹון ּבִ ע ׁשָ ְזָמן ַאְרּבַ ּבִ

"י - - ַרׁשִ

ת ַיִין: ִתּיַ ׁשְ יָנה, ְולֹא ּבִ ְגבּורֹת ַהָחְכָמה ְוַהּבִ עֹוְסִקין ּבִ ִתי. ׁשֶ ְ ְגבּוָרה ְולֹא ַבּשׁ ּבִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה  ִנְזּכֶ אּוַלי  חֹוִרים.  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  ַאׁשְ

ֲעָגָלת  ּבָ עֹוד  ְלַצֶחק  ִלְבִלי  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ה  ֵמָעּתָ

ֵמָרחֹוק  ּוְלָהִבין  ֹמַע  ְוִלׁשְ ְוִלְראֹות  ְוכּו',  ִפירֹות  ַהּכְ

ְלּגּול  ּגִ ּוְבָכל  ְודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ נּו  ִעּמָ ה  ַנֲעׂשָ ַמה 

ְגָמָתם  ּדֻ ֵאין  ֶ ּשׁ ּוָמִרים  ים  ָקׁשִ ָהִעּנּוִיים  ְוִגְלּגּול, 

ָעְברּו  ְלּגּוִלים ׁשֶ ָכל ַהּגִ ָבר ָסְבלּו ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבְ ר ּכְ ֲאׁשֶ

ּתֹאַכל  "ֲהָלֶנַצח  ָלנּו ה',  ה  ַיֲעׂשֶ זֹאת  ּוַמה  ָעֵלינּו, 

ֲאָהּה  ֲאָהּה  ֲאָהּה  ְוכּו',  ְוכּו'  כו(  ב,  מּוֵאל־ב  )ְשׁ ֶחֶרב" 

קֹול  ּבְ ָמע  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ה  ֵמָעּתָ ֲהלֹא 

ְוַאף־ ּגּון,  ְוַהּנִ יר  ִ ַהּשׁ קֹול  ְכִלית  ּתַ ִלְבִלי  ְנִעיָמתֹו 

ֶהָעצּום  כֹחֹו  ּבְ ְך  ְתַהּפֵ ּתִ ְלטֹוָבה  זּו  ם  ּגַ י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב  ּיֹום ַהּזֶ ב, ּוְלַמַען ֲעׂשֹה ּכַ ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ

ַהנּו"ן  ֵני  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ָעִמים,  ּפְ ג'  ָתם  ַוֲעִלּיָ יִריָדָתם  ּבִ

ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ 'ְלָחן ְמ'נֹוָרה ׁשֶ ה ׁשֻ מֹו )ְוִכ'ְסא ַמ'ּטֶ ּגּון ׁשְ ּנִ ְבּ ׁשֶ

ִמיִריַדת  ֵרר  ְוִנְתּבָ ְועֹוֶלה  ַהּיֹוֵצא  ָעִתיד(  ּלֶ ׁשֶ ׁש  ּוִמְקּדָ

ַאר  ׁשְ ָלל  ִמּכְ ְצאּו  ּיָ )ׁשֶ ָבָנה  ְוַהּלְ ה  ַהַחּמָ ֵנרֹות  י  ּתֵ ׁשְ

ֵני  ְ ַהּשׁ ם  ּדָ ַהֲעָלַאת  ּבְ דּוַע(  ּיָ ּכַ ְוַהּכֹוָכִבים,  רֹות  ַהּנֵ ז' 

י  ּבֹו ַאְנּפֵ ֵלי ָהָארֹון ׁשֶ ם ּכְ י ּגַ ָכל יֹום, ּכִ ּבְ ים ׁשֶ ָבׂשִ ּכְ

ם,  ָ ִמּשׁ ַהּיֹוֵצא  ַהּתֹוָרה  ִנּגּון  קֹול  ִמיַע  ְלַהׁשְ זּוְטֵרי 

ְמיֹון  ּדִ ּבְ ִלְברֹר  ְיֵתָרה  יָנה  ּבִ לֹו  ַרם  ּגָ ר  ֲאׁשֶ הּוא 

ּמּוָבן  ּכַ רֹות  ַהּפָ ְבַעת  ׁשִ ֲחלֹום  ּבְ ׁשֶ ָתא  ִמּלְ ָתא  ִמּלְ

ִלְברֹר  ֵהמֹות  ְוַהּבְ רֹות  ַהּפָ ְרָנה  ַ ּשׁ ַוּיִ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ

ְיָקא,  ּדַ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ּגּון  ְוּנִ יר  ׁשִ ּבְ ָהָאָדם  רּוַח  ם  ֵמִאּתָ

ְרׁשֹו  ָ ָהָיה ִמּקֶֹדם ִמּשׁ מּוָרה ְוַהִחּלּוף ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ַהּתְ

ָהָיה  ׁשֶ ַעְצָמם  ּבְ ה  ָהֵאּלֶ רֹות  ַהּנֵ י  ּתֵ ׁשְ ְתמּוָרתֹו,  ּבִ

י ָיְרָדה  ָמקֹום ַאֵחר. ּכִ ה ּבְ ּמּוָבן ִמּזֶ ִריָאה ּכַ קֹוֵדם ַהּבְ

ּלּות  ּוְבִהְתּגַ ְלֶעֶבד  ִלְהיֹות  ָבָנה  ַהּלְ ֵני  ּפְ ַמְלכּות 

)אֹוי  חֹוק  ׂשְ יו  ּפִ א  ְיַמּלֵ ה  ַהַחּמָ ְפֵני  ּבִ ׁשֶ ַהּבֶֹקר  אֹור 

ּסּוי  ַתְכִלית ַהּכִ ה ּבְ ּמָ ה( ְלַכּסֹות אֹור ׁשְ ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ

א  )ּדָ ַעְבִדי  יל  ּכִ ַיׂשְ ֶזה  ל  ִמּכָ ְיָקא  ְוּדַ ָרה  ְוַהַהְסּתָ

ן  ְוִנּגֵ א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  ַהּיֹוׁשֵ לֹֹמה  ׁשְ ָחְכַמת  ּכְ ַרא(  ִסיּהַ

ְביֹוָמא  ּכִ "ל(  ַהּנַ ִנּגּון  ּבְ )ַלֲעלֹות  יִרים  ִ ַהּשׁ יר  ְוׁשִ ִנּגּון  ּבְ

ְלכּות  ַהּמַ יֶהן  ּתֵ ׁשְ ַלְכָנה  ּתֵ ָאז  ׁשֶ ָתא,  ּבְ ׁשַ א  כֹוּלָ ּדְ

אֹור  ַפע  ׁשֶ ל  ּכָ ִלְהיֹות  ּה(  ּוִבּתָ א  ִאּמָ )ּכְ יָנה  ְוַהּבִ

ְיָקא  ּדַ ה ֵמֶהם  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ה  ְפֵני ַהַחּמָ ּבִ ׁשֶ ַהּבֶֹקר 

ּבֶֹקר  ַרִיְך ּבַ ְך ָנַער ְוׂשָ ְלּכֵ ּמַ י ִאי ָלְך ֶאֶרץ ׁשֶ דּוַע, ּכִ ּיָ ּכַ

ֵריְך  ְוַאׁשְ ֵמִאּתֹו,  יֹוֵתר  ַהָחְכָמה  ת  ִמּדַ ּבְ ִנְתַעִלים 

ַער ָהֶעֶבד(  ְכִלית ַהֵהֶפְך ִמּנַ ן חֹוִרין )ּתַ ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֶאֶרץ ׁשֶ

ׁשּוִרי  ר ּתָ ֲאׁשֶ יר ְנִגיָנתֹו ּכַ ׁשִ י ִמי ָהעֹוֶלה ַוּיֹוֶרד ּבְ ּכִ

ָבָנה  ְוַהּלְ ה  ַהַחּמָ ְלִיחּוד  ְוַהֹחֶדׁש  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש 

ָאז  תֹו  ַוֲעִלּיָ ֵצאתֹו  ּבְ "ל  ַהּנַ ַוּיֹוֶסף  ה  ֹמשֶׁ ִיחּוד  ּבְ ׁשֶ

ַהּמֹוִריִדים  ָכל  ּבְ ְוִלְמׁשֹל  ִלְמלְֹך  ְלֶעֶבד(  ִריָדתֹו  )ִמּיְ

אֹותֹו: ָחְכָמה ּוְתבּוָנה, א.

ל ֶאָחד,  ן חֹוִרים. ָצִריְך ּכָ ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ ַאׁשְ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ ִחינֹות  ּבְ ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִלְבִלי 

ְלכּות  ַהּמַ ִחינֹות  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ּוְלָצְרּכֹו.  ַלֲהָנָאתֹו 

ִחיַנת  ְהֶיה ּבְ ּתִ ֲאָותֹו, ַרק ׁשֶ ֶעֶבד ְלַמּלֹאת ּתַ ֶאְצלֹו ּכְ

ֵריְך  "ַאׁשְ ְבִחיַנת:  ּבִ חֹוִרין.  ן  ּבֶ ְבִחיַנת  ּבִ ְלכּות  ַהּמַ



רפ

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִיְהֶיה  ְלכּות  ַהּמַ ׁשֶ חֹוִרין",  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ 

ְלֲהָנָאְתָך.  ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִלְבִלי  חֹוִרין,  ן  ּבֶ ֶאְצְלָך 

ין קלט(,  )ֻחּלִ רֹור'  ּדְ 'ָמר  ִחיַנת  ּבְ ַכי,  ָמְרּדֳ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ְוֵחרּות,  רֹור  ּדְ ָלּה  ֵיׁש  ְלכּות,  ַהּמַ ַהְינּו  רּות,  ַהּמָ ׁשֶ

ִאם  י  ּכִ ּוְלָצְרּכֹו,  ַלֲהָנָאתֹו  ּה  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ

לּוָכה"  ְבִחינֹות: "ְוָהְיָתה ַלה' ַהּמְ ַרְך, ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ְלכּות  ַהּמַ ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַהְינּו  ּדְ כא(,  א,  )עַֹבְדָיה 

ּוְלהֹוִכיַח  ְלַהְזִהיר  ַהְינּו  ּדְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת 

ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאָליו,  ְכָנִעים  ּנִ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ֶאת 

ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ ִחינֹות  ּבְ ְלִפי  ְוֶאָחד 

ל  מֹוׁשֵ הּוא  ִאם  ֵהן  ר[,  ְסּתָ ּוַבּנִ ָגלּוי  ]ּבְ ְסָיא  ּוְבִאְתּכַ

יתֹו.  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת  ּוְלהֹוִכיַח  ְלַהְזִהיר  ָצִריְך  ֵביתֹו,  ּבְ

ְלַהְזִהיר  ָעָליו  ל  ֻמּטָ יֹוֵתר,  ָלה  ֶמְמׁשָ לֹו  ֵיׁש  ְוִאם 

ּלֹו:  ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ ְלִפי  ים,  ֲאָנׁשִ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר 

א. ִסיָמן נו, אֹות ב. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ִעְנַין  ְוֶזה  חֹוִרים.  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  ַאׁשְ

ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ ְלַגּלֹות  ֵדי  ּכְ בּועֹות  ׁשָ

ַמְמֶלֶכת  ִלי  ְהיּו  ּתִ ם  "ְוַאּתֶ ִחיַנת:  ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ַלת  ַקּבָ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ו(,  יט,  מֹות  )ׁשְ ָקדֹוׁש"  ְוגֹוי  ּכֲֹהִנים 

ָרֵאל ַעל  ׁש ְלִיׂשְ ּיֵ ְלכּות ׁשֶ ַהּתֹוָרה זֹוִכין ְלַגּלֹות ַהּמַ

ִביל  ׁשְ א ּבִ ל ָהעֹוָלם לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ ּכָ ל ָהעֹוָלם, ׁשֶ ּכָ

ַמִים ֲעֵליֶהם,  לּו עֹל ַמְלכּות ׁשָ ַקּבְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ

ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ ֲעֶצֶרת,  בּועֹות  ׁשָ ִנְקָרא  ן  ְוַעל־ּכֵ

מֹו  מּוֵאל־א ט, יז( ּכְ י" )ְשׁ ַעּמִ תּוב: "ֶזה ַיְעצֹר ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַעל־ְיֵדי  ְלכּות הּוא  ַהּמַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ

ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ִיְמלֹכּו"  ְמָלִכים  י  "ּבִ ִחיַנת  ּבְ ַהּתֹוָרה 

ִחיַנת:  ן חֹוִרין ּבְ ְלכּות ּבֶ ְהֶיה ַהּמַ ּתִ ר ׁשֶ ח,טו(, ְוָהִעּקָ

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ חֹוִרים"  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  "ַאׁשְ

ְקִרי  ּתִ ַאל  ַהּלּוחֹות  ַעל  ָחרּות  ְוֶזה  ַז"ל,  ַרּבֹוֵתינּו 

ֶות, ַהְינּו  ְלָאְך ַהּמָ א ֵחרּות, ְוֶזה ֵחרּות ִמּמַ ָחרּות ֶאּלָ

ְלכּות  ְהֶיה ַהּמַ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה ָזכּו ּכָ ׁשֶ

יכּו ַעל־ְיֵדי־ ִחיַנת ֵחרּות, ְוִהְמׁשִ ן חֹוִרין, ּבְ ֶאְצָלם ּבֶ

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ ְלתֹוְך  ָיִמים  ֲאִריכּות  ֶזה 

ֶרת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ נּות  ָהַרּבָ ֵהֶפְך  ֶות,  ַהּמָ ְלָאְך  ִמּמַ ֵחרּות 

ַחר ג. ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ָעֶליָה: ִלּקּוֵטי ֶאֶבן, ּבִ ֶאת ּבְ

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ חֹוִרים.  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  ַאׁשְ

דּוַע.  ּיָ ּכַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ַעְצָמּה  ּבְ

ּה  ִעּמָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִלְבִלי  ֵהר  ִליּזָ ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָצִריְך 

ַלה'  ְוָהְיָתה  ְבִחיַנת  ּבִ ַרק  ּוְלָצְרּכֹו,  ַלֲהָנָאתֹו 

ַהּכֹל  ה  ּנָ ִמּמֶ ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ַהֲהָנאֹות  ל  ּכָ ׁשֶ לּוָכה,  ַהּמְ

ֲאָמר  ּמַ ּבַ בֶֹאֶרת  ַהּמְ ְבִחיַנה  )ּבִ ְלַבד,  ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ַרק  ְהֶיה  ּיִ

ר  ְדּבָ ּמִ ֶדה ּוְבֶכֶרם" )ּבַ ׂשָ ּקּוִנין ִסיָמן ט(. "לֹא ַנֲעבֹר ּבְ ט, ּתִ

ה,  ַתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהּזֶ ֵאין ְרצֹוֵננּו ּבְ ֶ כ, יז( ְוכּו', ַהְינּו ּשׁ

ֶרְך ַמְלּכֹו  ּדֶ ֶלְך ֵנֵלְך, ֵליֵלְך ּבְ ֶרְך ַהּמֶ א ְרצֹוֵננּו ּדֶ ֶאּלָ

ן חֹוִרים",  ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ ל עֹוָלם. ְוֶזה "ַאׁשְ ׁשֶ

ְיָקא: ִזְמַרת ָהָאֶרץ. ִלּקּוֵטי קמא, נו. ֶאֶרץ ּדַ

ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ חֹוִרים.  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  ַאׁשְ

ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ִרית  ַהּבְ

ה  ית יז, ח(, "ְוַאּתָ ֵראׁשִ י ְלָך ְוגֹו'" )ּבְ ְבִחיַנת: ""ְוָנַתּתִ ּבִ

ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ם  ְוׁשָ ט(,  ם,  )ָשׁ ֹמר"  ִתׁשְ ִריִתי  ּבְ ֶאת 

ֶרְך  ּדֶ ֵאֶליָך  ְללּו  "ְוִהְתּפַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ֶקֶרן  ְצִמיַחת  ר  ִעּקַ ם  ְוׁשָ מח(,  ח,  )ְמָלִכים־א  ַאְרָצם" 

ְלָדִוד"  ֶקֶרן  ַאְצִמיַח  ם  "ׁשָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יַח  ָמׁשִ

ָאבֹות,  יַח ּבָ ְיָקא. ּוְכָלִלּיּות ַמׁשִ ם ּדַ ים קלב, יז( ׁשָ ִהּלִ )ּתְ

ַמִים רּוַח  ֵמֵאׁש  לּול  ּכָ ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ִחיַנת ַמה  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ

ֶאֶרץ  ֵריְך  "ַאׁשְ ִחיַנת:  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְפִנים,  ּבִ בָֹאר  ּמְ ּכַ

רֹור  ּדְ "ּוְקָראֶתם  ּוְכִתיב:  חֹוִרים"  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ

ת  ַ ְקֻדּשׁ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ְוֵחרּות  י(,  כה,  ְקָרא  )ַוּיִ ָאֶרץ"  ּבָ

ת ַלה'"  ּבָ ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ ִחיַנת: "ְוׁשָ ה ּבְ ּזֶ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ

ּבּור  ּדִ ִחיַנת  ּבְ ת  י"ן־ּבַ ׁשִ ִהיא  ְבָתה  ְוׁשָ ב(,  ם,  )ָשׁ

לּול ֵמֵאׁש רּוַח ּוַמִים: ִזְמַרת ָהָאֶרץ. ִלּקּוֵטי  ּכָ ה ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ

ְנָיָנא, פג. ּתִ

ם  ּלָ "ּכֻ ְוֶזהּו:  חֹוִרים.  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  ַאׁשְ

כז(,  קד,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִעּתֹו"  ּבְ ָאְכָלם  ָלֵתת  רּון  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך 

ְלכּות  ְרָנָסה, ְוַהּמַ ין ַעל ּפַ ִלין ּוְמַצּפִ ּכְ י ַהּכֹל ִמְסּתַ ּכִ

ֵאי  ּבָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְטחֹונֹות  ַהּבִ ֵאּלּו  ל  ּכָ ץ  ּוְמַקּבֵ ט  ְמַלּקֵ

ְרָנָסה,  ִלין ַעל ּפַ ּכְ ין ּוִמְסּתַ ם ְמַצּפִ ּלָ ּכֻ ֶ עֹוָלם, ַמה ּשׁ

ל  ּוְמַקּבֵ ְלכּות  ַהּמַ עֹוָלה  ְטחֹונֹות  ַהּבִ ֵאּלּו  ְוִעם 

רּון',  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך  ם  ּלָ 'ּכֻ ְוֶזהּו:  ָיַדִים.  ִמן  ְרָנָסה  ּפַ
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רּון  ּבֵ ְיׂשַ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ְטחֹונֹות  ַהּבִ ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו 

ְרָנָסה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִלין ַעל ּפַ ּכְ ין ּוִמְסּתַ ֵאָליו, ּוְמַצּפִ

ְוֶזהּו:  "ל.  ּנַ ּכַ ְלכּות  ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ְרָנָסה  ַהּפַ ְך  ִנְמׁשָ

ִחיַנת  ּבְ ַדְיָקא,  ִעּתֹו'  'ּבְ  – ִעּתֹו"  ּבְ ָאְכָלם  "ָלֵתת 

הּוא  ְרָנָסה, ׁשֶ תֹוְך ַהּפַ ה ּבְ ּלָ ְתּגַ ּמִ ֶהָאַרת ָהָרצֹון, ׁשֶ

ַעל  ּפָ ָרֵאל ַמה  ּוְלִיׂשְ ְלַיֲעקֹב  ֵיָאֵמר  ֵעת  ִחיַנת: "ּכָ ּבְ

ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת  ִחיַנת: "ְוַאּתָ ר כג, כג(, ּבְ ְדּבָ ּמִ ֵאל" )ּבַ

ִחיַנת: "ּפֹוֵתַח ֶאת  ים קמה, טו(, ּבְ ִהּלִ ִעּתֹו" )ּתְ ָאְכָלם ּבְ

"ל. ְוֶזהּו:  ּנַ ם, טז(, ּכַ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון" )ָשׁ ּבִ ָיֶדָך ּוַמׂשְ

ים  ִהּלִ )ּתְ ְרִציָתם"  י  ּכִ ֶניָך  ּפָ ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך  ְיִמיְנָך  י  "ּכִ

"ל,  ַדִים ַהּנַ ִחיַנת ַהּיָ מד, ד(, 'ְיִמיְנָך ּוְזרֹוֲעָך' – ֶזה ּבְ

ִחיַנת  הּוא ּבְ יִפים, ׁשֶ ּקִ ה ֶהָאַרת ַהּמַ ּלֶ ֶהם ִמְתּגַ ּבָ ׁשֶ

י ְרִציָתם',  ֶניָך ּכִ "ל. ְוֶזהּו: 'ְואֹור ּפָ ּנַ ֶהָאַרת ָהָרצֹון ּכַ

ְרִציָתם',  י  'ּכִ ְוֶזה:  ִנים,  ַהּפָ יִפים ֵהם אֹור  ּקִ ַהּמַ י  ּכִ

ְוֶזהּו:  "ל:  ּנַ ּכַ ָהָרצֹון,  ֶהָאַרת  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  י  ּכִ

ֵעת  ּבָ ַרִיְך  ְוׂשָ ן־ֹחִרים  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  "ַאׁשְ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יֹוֵבל,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  'ֵחרּות'  יֹאֵכלּו". 

י יֹוֵבל הּוא אֹוִתּיֹות: "ְוָכל  ן ְוַתְלִמיד, ּכִ ָלִלּיּות ּבֵ ּכְ

ן  ָלִלּיּות ּבֵ ַהְינּו ּכְ ְעָיהּו נד, יג(, ּדְ ַנִיְך ִלּמּוֵדי ְיָי" ְוכּו' )ְיׁשַ ּבָ

ְלִמיִדים,  ן, 'ִלּמּוֵדי ה'' ֵהם ּתַ ַנִיְך ֶזה ּבֵ י ּבָ ְוַתְלִמיד. ּכִ

ִחיַנת  ִחיַנת יֹוֵבל, ּבְ הּוא ּבְ ן ְוַתְלִמיד ׁשֶ ָלִלּיּות ּבֵ ּוִמּכְ

ְוֶזהּו:  ְרָנָסה.  ַהּפַ ְלכּות  ַהּמַ ל  ְמַקּבֵ ם  ָ ִמּשׁ ֵחרּות, 

ְלכּות  ּמַ ׁשֶ  – חֹוִרים'  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  'ַאׁשְ

ִחיַנת יֹוֵבל ְוכּו'  ִחיַנת ֵחרּות, ּבְ ְרָנָסה ִמּבְ ל ַהּפַ ְמַקּבֵ

ֶזה   – ֵעת'  'ּבָ יֹאֵכלּו".  ֵעת  ּבָ ַרִיְך  "ְוׂשָ ְוֶזהּו:  "ל.  ּנַ ּכַ

ַעת ֲאִכיָלה,  ׁשְ ה ּבִ ּלֶ ְתּגַ ּמִ ּלּות ָהָרצֹון ׁשֶ ִחיַנת ִהְתּגַ ּבְ

ְנָיָנא.  "ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ ּנַ ֵעת ֵיָאֵמר" ְוכּו' ּכַ ִחיַנת: "ּכָ ּבְ

ִסיָמן ז, אֹות י.

ֵעת  ּבָ ַרִיְך  ְושָֹ חֹוִרים  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  ַאׁשְ

ְצָדָקה  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲאִכיָלה  יֹאֵכלּו. 

יק  "ַצּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ָוֶחֶסד, 

ִחיַנת "ּגֵֹמל  ֵלי יג, כה(, ּבְ ֹאֵכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו" ְוכּו' )ִמׁשְ

ל  ָאַמר ִהּלֵ מֹו ׁשֶ ם יא, יז(, ּכְ ַנְפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד" ְוכּו' )ָשׁ

י,  ַנְפׁשִ ִעם  ֶחֶסד  ְוֶאְגֹמל  ֵאיִזל  ֶלֱאכֹל,  ָרָצה  ׁשֶ ּכְ

ִמְדָרׁש  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְבִחיַנת  ָקל ּבִ ה ּוְבִמׁשְ ִמּדָ י ְצִריִכין ֶלֱאכֹל ּבְ ה. ּכִ ַרּבָ

ים  ִהּלִ ט" )ּתְ ּפָ ִמׁשְ ָבָריו ּבְ ל ּדְ ְבִחיַנת "ְיַכְלּכֵ ט, ּבִ ּפָ ִמׁשְ

ָתה  ְוׁשָ ָאַכל  ֲהלֹוא  "ָאִביָך  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  ה(,  קיב, 

)ִיְרְמָיהּו כב, טו(,  לֹו"  טֹוב  ָאז  ּוְצָדָקה  ט  ּפָ ִמׁשְ ה  ְוָעׂשָ

ְוֶזהּו  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲאִכיָלה  ַעל־ְיֵדי  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּקּון  ּתִ י  ּכִ

ַרִיְך  ְוׂשָ ן חֹוִרים  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  "ַאׁשְ ִחיַנת  ּבְ

י,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ֶאֶרץ"  ָלְך  "ִאי  ְוכּו',  יֹאֵכלּו"  ֵעת  ּבָ

ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ עֹוְסִקין  ֵהם  ׁשֶ ִרים  ְוַהׂשָ ֶלְך  ַהּמֶ י  ּכִ טז(, 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּבִ ּוב, ַהּדַ ִיּשׁ ֵעת ּוִבְזַמן ּבְ ְצִריִכין ֶלֱאכֹל ּבְ

ַעל־ְיֵדי  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְיַקְלְקלּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוְבָטֳהָרה, 

ַהּתֹוָרה  ּבְ מּוָבן  ְוֵכן  "ל.  ְוַכּנַ ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ַגם  ּפְ

מֹוְתרֹות  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ סא,  ִסיָמן  ּבְ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֲחִדי 

ן ָאסּור ֶלֱאכֹל קֶֹדם  ט. ְוַעל־ּכֵ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ֲאִכיָלה ִנְפּגָ

ם"  ַהּדָ ַעל  ֹתאְכלּו  "לֹא  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ

ט ַעל־ְיֵדי  ּפָ ׁשְ ּמִ ּלֹא ִלְפּגֹם ּבַ ֵדי ׁשֶ ְקָרא יט, כו(, ּכְ ְוכּו' )ַוּיִ

לֹום,  ה ַחס ְוׁשָ ִפּלָ ם ַהּתְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְפּגָ ָהֲאִכיָלה, ׁשֶ

ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּקּון  ּתִ ַעל־ְיֵדי  ה  ִפּלָ ַהּתְ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ

ט ב. ַנֲחלֹות ד, אֹות טו. ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ּכַ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  חֹוִרים.  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  ַאׁשְ

ַהֵחִצי  ְוַעל  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ה  ַמּצָ ּפֹוְרִסין  ׁשֶ 'ֲאִפיקֹוָמן' 

ָצפּון  הּוא  ה  ִנּיָ ְ ְוַהּשׁ ה,  ַמּצָ ֲאִכיַלת  ַעל  ְמָבְרִכין 

ִחיַנת  ּבְ ה,  ַמּצָ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ַלֲאִפיקֹוָמן, 

ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיָך"  ִחיַנת "ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ ָצפּון, ּבְ

י  ּכִ ָהָרצֹון,  ֶהָאַרת  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ כ(,  לא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו' 

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ֶזה  ָהָרצֹון  ֶהָאַרת 

ָהְרחֹוִקים  ְפָרט  ּבִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְתָקְרִבים  ַהּמִ

ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ּקּוָנם  ּתִ ר  ִעּקַ ְתָקְרִבים,  ּמִ ׁשֶ ּכְ ְמֹאד 

ִמי  ֲאִכיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ ָלֶזה  ּזֹוִכין  ׁשֶ ָהָרצֹון,  ְלֶהָאַרת 

ִחיַנת  ּבְ ְוכּו',  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ּבְ ֵחֶלק  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ְוכּו',  חֹוִרים"  ן  ּבֶ ְך  ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֵריְך  "ַאׁשְ

ַסח ט, אֹות ג. ים ג. ּפֶ ַסח: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ל ּפֶ ֵחרּות ׁשֶ
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ִיְדֹ֥לף  ִים  ָיַד֖ ּוְבִׁשְפ֥לּות  ַהְּמָקֶר֑ה  ִיַּמְ֣ך  ִים  ֲעַצְלַּת֖ ַּבֽ }יח{ 

ִית: ַהָּבֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָתא  ִאּתְ ַדת  ּקַ ִאְתּפַ ּדְ א  ְפֵקיְדּתָ ּתַ יכּות  ּוְבַמּכִ ִנין,  ִמּבְ ַבר  ּגְ ין  ִמְתַמְסּכֵ א  ּוִפּקֹוַדּיָ אֹוָרְיָתא  ֲעָסק  ַחְלׁשּות  ְבּ

גֹו ֵביָתּה: ְוָתא ּבְ ָמא ְוָלא ָנְטָרא, ִמְתַעְבָדא ּדָ ר ִמן ִריחּוק סֹוֲאָבת ּדְ ְלִמּטַ

"י - - ַרׁשִ

ְנָין  ל ַהּבִ ּפַ ָקֶרה, ִיׁשְ ְך ַהּמְ ִית, ִיּמַ ִתְקַרת ַהּבַ ּבְ ה ׁשֶ ְרָצה ְקַטּנָ ן ַהּפִ ל ְוֵאינֹו ְמַתּקֵ ָאָדם ִמְתַעּצֵ ׁשֶ ָקֶרה. ּכְ ְך ַהּמְ ִים ִיּמַ ֲעַצְלּתַ ּבַ

ּתֹוָרה, ֵהם ְנֵמִקים,  ִלים ּבַ ָרֵאל ִמְתַעּצְ ׂשְ ּיִ ׁשֶ לֹוַמר, ּכְ ִמים. ּכְ ׁשָ ֶלף ּגְ ִית ְוַהְמָסֶכְך ָעָליו: ִיְדלֹף. ְיַטְפֵטף ּדֶ ָקֶרה ֶאת ַהּבַ ַהּמְ

ם ֶחֶרב ּוָמְך: אֹון ֻעּזָ ּוֵבית ּגְ

ֶחם ְוַיִ֖֖ין ְיַׂשַּמ֣ח ַחִּי֑ים ְוַהֶּכֶ֖סף ַיֲֽעֶנ֥ה  }יט{ ִלְׂשחֹוק֙ ֹעִׂש֣ים ֶל֔

ל: ֶאת־ַהֹּכֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָמְזִגין ִלְדָצֲהָין ְיֵהי ְלהֹון ְלֶחְדָוא ְלָעְלָמא  ּדְ ִפיִנין, ְוַחְמָרא  ּכְ א ְלֵחים ְלַפְרָנָסא ַעְנָין  יַקּיָ ְלחֹוָכא ָעְבִדין ַצּדִ

י כָֹלא: ַאְנּפֵ ָאֵתי ּבְ ָאֵתי, ּוְכַסף ּפּוְרָקְנהֹון ַיְסֵהיד ֲעֵליהֹון ְזכּוָתא ְלָעְלָמא ּדְ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ַאּתְ  מֹו ּדְ דֹוָלה ְקרּוָיה ֶלֶחם, ּכְ ים ְסעּוָדה. ּוְסָתם ְסעּוָדה ּגְ ים ֶלֶחם. ְלֶחְדַות ַמְזמּוֵטי ֲחָתִנים ּוְמָלִכים, עֹוׂשִ חֹוק עֹׂשִ ִלׂשְ

ֶסף ַיֲעֶנה ֶאת  ים: ְוַהּכֶ ח ַהַחּיִ ּמַ ר ְיׂשַ עּוָדה, ֲאׁשֶ ּסְ ִקין ּבַ אל ה, א(: ְוַיִין. ַמׁשְ ִנּיֵ א ֲעַבד ְלֶחם ַרב" )ּדָ ר ַמְלּכָ אּצַ ְלׁשַ ָאַמר "ּבֵ

ֵהא לֹו ַמה ְלהֹוִציא: ּיְ ֵדי ׁשֶ ָלאָכה, ּכְ ל ָאָדם ִמן ַהּמְ ֶסף ֵאין ְסעּוָדה. ְלִפיָכְך לֹא ִיְתַעּצֵ ַהּכֹל. ִאם ֵאין ּכֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ם  ְרׁשָ ׁשָ ָפׁשֹות  ַהּנְ ַהּכֹל.  ֶאת  ַיֲעֶנה  ֶסף  ְוַהּכֶ

מֹון, ְוַעל־ ֵאִבין ֶאל ַהּמָ ן ַהּכֹל ּתְ ירּות, ְוַעל־ּכֵ ֲעׁשִ ּבַ

עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ קֹוִנין  מֹון  ַהּמָ ַעל־ְיֵדי  ן  ּכֵ

ֶסף  "ְוַהּכֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּכֹל,  ִמן  ָחׁשּוב  מֹון  ְוַהּמָ

ֶהם ְנָפׁשֹות  ָבִרים ֵיׁש ּבָ ל ַהּדְ י ּכָ ַיֲעֶנה ֶאת ַהּכֹל", ּכִ

הּוא  ׁשֶ מֹון  ַהּמָ ֶאל  ֵאִבין  ּתְ ָפׁשֹות  ַהּנְ ְוָכל  דּוַע,  ּיָ ּכַ

מֹון  ַהּמָ רֹוִאין  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ ם  ְרׁשָ ׁשָ

מֹון  ַהּמָ ן ַעל־ְיֵדי  ְוַעל־ּכֵ ּוְתֵאִבין לֹו,  ֵאָליו  ִנְכָסִפין 

ִלי ׁשּום טַֹרח.  עֹוָלם ּבְ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ֶכף ּכָ קֹוִנין ּתֵ

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ּנַ מֹון ּכַ י ַהּכֹל ִנְכָסִפין ֶאל ַהּמָ ּכִ

ֵדָעה ב. ָעְרָלה א.

ָחׁש,  ַהּנָ ֻזֲהַמת  ר  ִעּקַ ַהּכֹל.  ֶאת  ַיֲעֶנה  ֶסף  ְוַהּכֶ

מֹון,  ַהּמָ יֹוֵתר ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ִנְתַאֵחז ּבְ הּוא ֵחיזּו ּדְ ׁשֶ

ל  ּכָ לּוִלים  ּכְ ם  ְוׁשָ ַהּכֹל",  ֶאת  ַיֲעֶנה  ֶסף  "ַהּכֶ י  ּכִ

י  ּכִ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ַהְבֵלי  ל  ׁשֶ ְוַהֶחְמדֹות  ַהֲהָבִלים 

כּו  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ְמָלאכֹות  ַהּל"ט  ל  ּכָ ֶנֱאָחִזין  מֹון  ַהּמָ ּבְ

ָחׁש.  ַהּנָ ֲעַצת  ַעל־ְיֵדי  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵמֵחְטא 

ַלל  ּכְ ֵהם  ה ְוָהַעְבדּות, ׁשֶ ּיָ ר ָהֲעׂשִ ם ִעּקַ ן ׁשָ ְוַעל־ּכֵ

י  ּכִ ּטּול,  ֵמַהּבִ ַהֵהֶפְך  ֵהם  ׁשֶ ְמָלאכֹות.  ַהּל"ט  ל  ּכָ

ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְלַגְמֵרי,  ַהּגּוף  ל  ְלַבּטֵ הּוא  ּטּול  ַהּבִ

ַהֶהְכֵרִחּיּות,  ל  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ָלל  ּכְ ה  ׁשָ ַהְרּגָ ׁשּום  לֹו 

ְולֹא  ָפָתיו  ׂשְ ּבִ ָיִניד  ְולֹא  יו  ַעְפַעּפָ ָיִניַע  ּלֹא  ׁשֶ ַעד 

ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ ְוָהַעְבדּות  ה  ּיָ ְוָהֲעׂשִ ֵאָבר.  ׁשּום  ּבְ ָיזּוז 



רפג

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֵהם  מֹון,  ַהּמָ ת  ֶחְמּדַ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְמָלאכֹות  ַהּל"ט 

ׁש  ְלַקּדֵ ְצִריִכים  ן  ְוַעל־ּכֵ ּטּול.  ֵמַהּבִ ׁש  ַמּמָ ַהֵהֶפְך 

ְבִחיַנת ְמֶלאֶכת  ּבִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יֹוֵתר ַהּל"ט ְמָלאכֹות  ּבְ

ל ֵמֶהם ֻזֲהַמת  ֵדי ְלַבּטֵ ָמקֹום ַאֵחר( ּכְ ְמבָֹאר ּבְ ן, )ּכַ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

יֹוֵתר: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה  ֶהם ּבְ ְתַאֵחז ּבָ ּנִ ָחׁש ׁשֶ ַהּנָ

ב. ִמיָלה ה, אֹות ט.

נּו  ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהּכֹל. ַעל־ּפִ ְוַהּכֶ

ְלָחָמה"  ַלּמִ ֵתֵצא  י  "ּכִ סּוק  ּפָ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ר  ֵ ְלַקּשׁ ִריְך  ּצָ ׁשֶ רפ(  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי 

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַהּתֹוָרה,  ֶאל  ן  ּוַמּתָ א  ָ ׂשּ ַהּמַ ַעת  ׁשְ ּבִ

ר  ה ִעּקַ ּזֶ יצֹוצֹות, ׁשֶ ֶלת ָהֱאמּוָנה ּכַֹח ְלָבֵרר ַהּנִ ְמַקּבֶ

ֵדי ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות ַעל־ְיֵדי  ן, ּכְ א ּוַמּתָ ָ ׂשּ ִחיַנת ַהּמַ ּבְ

ן הּוא  א ּוַמּתָ ָ ׂשּ ר ַהּמַ ִעּקַ ם. ִנְמָצא, ׁשֶ ן ׁשָ ֱאמּוָנה, ַעּיֵ

ָמִצינּו  ֵאּלּו  ִחינֹות  ּבְ ֵני  ּוׁשְ ֶוֱאמּוָנה,  ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ

א  ׂ ּשָ י רֹב ַהּמַ ן, ּכִ ם־ּכֵ ַעְצמֹו ּגַ ן ּבְ א ּוַמּתָ ָ ׂשּ גּוף ַהּמַ ּבְ

ְוַהֲחָפִצים.  עֹות  ַהּמָ ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ הּוא  ן  ּוַמּתָ

נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ז  ְמֻרּמָ ּכַ ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  עֹות  ְוַהּמָ

י  ָראׁשֵ ָמעֹות  י  ּכִ ַתב,  ּכָ ׁשֶ רד(  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי 

ַתב  ּכָ ם  ּגַ ּת'ֹוָרה.  ה  ְמ'ַכּבָ ֲע'ֵבָרה  ְו'ֵאין  בֹות,  ּתֵ

י  מֹון ָראׁשֵ ּמָ א. ִסיָמן ס(, ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּבְ

ַהְינּו ִמן ַהּלּוחֹות  ה, ּדְ ר ֹמ'ׁשֶ ֵ ם ִנ'ְתַעּשׁ ָ בֹות ִמ'ּשׁ ּתֵ

י  ְבִחיַנת ֱאמּוָנה, ּכִ ֵהם ַהּתֹוָרה. ְוַהֲחָפִצים ֵהם ּבִ ׁשֶ

ְלכּות,  ַהּמַ ִניצֹוֵצי  ֵהם  ׁשֶ פּולֹות  ַהּנְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ם  ׁשָ

א  ׂ ּשָ ַהּמַ רֹב  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ ֱאמּוָנה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ְוָקא, ְוַעל־ְיֵדי ָמעֹות  ין ַעל־ְיֵדי ָמעֹות ּדַ ן ַנֲעׂשִ ּוַמּתָ

עֹות,  ה ַעל־ְיֵדי ַהּמָ ְיכֹוִלין ִלְקנֹות ַהּכֹל, ְוַהּכֹל ַנֲעׂשֶ

א  ּשָׂ י ַהּמַ ֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהּכֹל". ּכִ תּוב "ְוַהּכֶ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ָנם  ְוִלּתְ יצֹוצֹות,  ַהּנִ ּוְלַהֲעלֹות  א  ְלַנּשֵׂ הּוא  ן  ּוַמּתָ

ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ם,  ׁשָ נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְמקֹוָמם, 

"ל, ַאְך  ּנַ ה ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ּכַ ן, ְוֶזה ַנֲעׂשֶ א ּוַמּתָ ָ ַמׂשּ

י ִאם ַעל־ א ְוַלֲעלֹות ּכִ ֵ ֵאין ְלָהֱאמּוָנה ּכַֹח ְלִהְתַנׂשּ

הּוא  עֹות, ׁשֶ ן ַעל־ְיֵדי ַהּמָ "ל, ְוַעל־ּכֵ ּנַ ְיֵדי ַהּתֹוָרה ּכַ

ן, ִויכֹוִלין  א ּוַמּתָ ׂ ּשָ ל ַהּמַ ִאין ּכָ ׂ ְבִחיַנת ּתֹוָרה, ְמַנּשְ ּבִ

ל  ּכָ י  ּכִ עֹות,  ַהּמָ ַעל־ְיֵדי  חֹורֹות  ַהּסְ ל  ּכָ ִלְקנֹות 

ה  חֹורֹות ָקׁשֶ ָכל ַהּסְ ׁש ּבְ ּיֵ ִחינֹות ִניצֹוֵצי ֱאמּוָנה ׁשֶ ּבְ

ּכַֹח  ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ְוַלֲעלֹות,  א  ְלִהְתַנּשֵׂ ָלֶהם 

עֹות,  ַהּמָ ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ ּתֹוָרה  ִחיַנת  ִמּבְ

ִאין ְועֹוִלין ְוַעל־ ֶכף ִמְתַנּשְׂ ִחיַנת ּתֹוָרה, ּתֵ הּוא ּבְ ׁשֶ

ַהְינּו  ּדְ עֹות,  ַהּמָ ַעל־ְיֵדי  ן  ּוַמּתָ א  ׂ ּשָ ַהּמַ ה  ַנֲעׂשֶ ן  ּכֵ

"ל:  ּנַ ִחיַנת ּתֹוָרה ּכַ רּור ִניצֹוֵצי ֱאמּוָנה ַעל־ְיֵדי ּבְ ּבֵ

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ָעֵרב א.

ָעקֹות  ַהּצְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַהּכֹל.  ֶאת  ַיֲעֶנה  ֶסף  ְוַהּכֶ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ָאז  ֲעקּו  ּצָ ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ

ּוְכמֹו  לא(,  ט,  ר  )ֶאְסּתֵ ְוַזֲעָקָתם"  ַהּצֹמֹות  "ְוִדְבֵרי 

ָאז  י  ּכִ א(,  ד,  ם  )ׁשָ ְוכּו'  דֹוָלה"  ּגְ "ְזָעָקה  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ַהּמִֹחין  ְלהֹוִליד  ֵדי  ּכְ ָעקֹות  ַהּצְ ֵאּלּו  ְצִריִכים  ָהיּו 

)ִלּקּוֵטי  ּוְסִתים  ְטִמיר  יָקא  ַעּתִ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ

ר  ֶאְסּתֵ ָאְמָרה  ׁשֶ ְוֶזה  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ כא(  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן 

ר  י ֶאְסּתֵ ְיָקא, ּכִ ם ד, טז(, 'ָעַלי' ּדַ "ְוצּומּו ָעַלי" ְוכּו' )ׁשָ

ֵהם  ַהּמִֹחין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ דּוַע,  ּיָ ּכַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ִהיא 

ְוַעל־ ָהִעּבּור,  ִחיַנת  ּבְ ֵעת  ּבְ ר  ְוֶהְסּתֵ ֶהְעֵלם  ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ָהָיה  ָאז  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ר',  'ֶאְסּתֵ ִנְקֵראת  ן  ּכֵ

יִפים  ּקִ ֵהם ַהּמַ ַפע ֱאלִֹקי ׁשֶ ֶ ָנה, ְוָהיּו ַהּמִֹחין ְוַהּשׁ ׁשֵ

ְמקֹום  ר, ְוָאז ְצִריִכין ֲאַנְחנּו ִלְצעֹק ּבִ ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּבְ

"ל ַעל  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ְבָיכֹול )ּכְ ּכִ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ַצֲעַקת 

'ָעַלי'  ָעַלי',  'ְוצּומּו  ְוֶזהּו  ם(.  ׁשָ ן  ַעּיֵ י"  ׁשִ ּתֶ ְיָלְדָך  סּוק "צּור  ּפָ

ִחיַנת "ְוִדְבֵרי ַהּצֹמֹות  ָעָקה ּבְ י ַהּצֹום ְוַהּצְ ְיָקא, ּכִ ּדַ

ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ֵהם  ְוַזֲעָקָתם", 

ִחיַנת ְצָעָקה  ן ּבְ ם־ּכֵ י ַהּצֹום הּוא ּגַ "ל. ּכִ ּנַ ר ּכַ ֶאְסּתֵ

ּמּוָבא  א 'קֹול', ּכַ ִגיַמְטִרּיָ י 'ִעּנּוי' ּבְ "ל, ּכִ ְוקֹולֹות ַהּנַ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ּפּור.  ּכִ יֹום  ְוֶעֶרב  ּפּור  ּכִ יֹום  נֹות  ַכּוָ ּבְ

ְצָדָקה  ה  ִפּלָ ּתְ ׁשּוָבה  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ָממֹון,  קֹול  צֹום 

י צֹום קֹול  ּלֹו ַחד, ּכִ י ּכֻ ֵזָרה, ּכִ ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהּגְ

"ל,  ַהּנַ קֹולֹות  ִחיַנת  ּבְ ַאַחת  ִחיָנה  ּבְ ַהּכֹל  ָממֹון 

נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ִאיָתא  ַהּמִֹחין.  מֹוִליִדין  ָיָדם  ַעל  ׁשֶ

)ִלּקּוֵטי  ֵעדֶֹתיָך  ֶצֶדק  יָת  ִצּוִ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ּוַמְרִויִחין  ּמֹוִליִדין  ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ כג(,  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן 

פּוִלין,  ְבִעים ָקִלין ּכְ ִחיַנת ׁשִ ן ּבְ ם־ּכֵ ָממֹון ְצִריִכין ּגַ

ּיֹוֵלָדה',  ְפַלִים ּכַ ל ָאָדם ּכִ ין ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ִחיַנת 'ָקׁשִ ּבְ

ּלּות ַהּמִֹחין ְוֵלַדת  ֱאֶמת ֵלַדת ְוִהְתּגַ י ּבֶ ם. ּכִ ן ׁשָ ַעּיֵ



רפד

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ י  ּכִ ֶאָחד,  ַהּכֹל  מֹון  ַהּמָ ְוֶרַוח 

ַעת  ּפָ ַהׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ ִריִכין  ּצְ ּוְכׁשֶ ַדַעת,  ּבַ לּוִיים  ּתְ

ַעת,  ַהּדַ עֹות  ּפָ ַהׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ ְצִריִכין  מֹון,  ַהּמָ

ֵלַדת  ּבְ מֹו  ּכְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָקִלין  ְבִעים  ׁשִ ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ

פּוִלין,  ְבִעים ָקִלין ּכְ ּום ֶזה ְצִריִכין ׁשִ ר ִמּשׁ ַהּמִֹחין )ְוֶאְפׁשָ

ֵלדֹות  ִמיֵני  ֵני  ׁשְ ְצִריִכין  י  ּכִ ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ם,  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַעת,  ְוַהּדַ ַהּמִֹחין  ְלהֹוִליד  ְצִריִכין  ה  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ ּלּות,  ְוִהְתּגַ

ְך ְצִריִכין  ַעם ַאַחת, ְוַאַחר־ּכָ ְבִעים ָקִלין ּפַ ְוָלֶזה ְצִריִכין ׁשִ

ִמן  ָעה  ּפָ ַהַהׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ ַהְינּו  ּדְ ַעם,  ַהּפַ עֹוד  ְלהֹוִליד 

ָעה  ּפָ ַעת ַהׁשְ ה ִמן ַהּדַ ְך ְוִנְתַהּוֶ ְהֶיה ִנְמׁשָ ּיִ ה, ׁשֶ ַעת ְלַמּטָ ַהּדַ

ְבִעים  ִחיַנת הֹוָלָדה, ּוְצִריִכין עֹוד ׁשִ ן ּבְ ם־ּכֵ ִמית ְוֶזה ּגַ ׁשְ ּגַ

ִחיַנת  ּבְ ָקִלין  ְבִעים  ׁשִ ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ ְצִריִכין  ן  ּכֵ ְוַעל  ָקִלין, 

ְמבָֹאר  ּכַ ַדַעת,  ּבַ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  י  ּכִ ּיֹוֵלָדה(,  ּכַ ְפַלִים  ּכִ

סּוק "ַנֲחמּו ַנֲחמּו" ְוכּו'  "ל ַעל ּפָ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ֵהיֵטב ּבַ

ן  ', ַעּיֵ ַעת ָקִניָת ֶמה ָחַסְרּתָ ְבִחיַנת 'ּדַ ְעָיהּו מ, א(, ּבִ )ְיׁשַ

ִנְמָצא  מֹונו,ֹ  ִמּמָ ְצָדָקה  ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ ם.  ׁשָ

"ל,  ְבִעים ָקִלין ַהּנַ ִ לּול ֵמּשׁ הּוא ּכָ ּלֹוֵקַח ָממֹונֹו ׁשֶ ׁשֶ

"ל,  ּנַ י ִאם ַעל־ְיֵדי ָקִלין ּכַ מֹון ּכִ יג ֶזה ַהּמָ ִ י לֹא ִהׂשּ ּכִ

ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ְונֹוְתנֹו  מֹון  ַהּמָ ֶזה  ּלֹוֵקַח  ּוְכׁשֶ

ֵהם ָמאִנין  ים ׁשֶ ּנֹוֵתן ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ַהְינּו ׁשֶ ְבָיכֹול, ּדְ ּכִ

ָקִלין  ְבִעים  ִ ַהּשׁ ַצֲעַקת  ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  יֵלּה,  ּדִ ִביִרין  ּתְ

ֵדי  ּכְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְמקֹום  ּבִ ִלְצעֹק  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ֲאָמר  ּמַ ם ּבַ ְמבָֹאר ֵהיֵטב ׁשָ "ל, ּכַ ּנַ ְלהֹוִליד ַהּמִֹחין ּכַ

הּוא  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ מֹונֹו  ִמּמָ ְצָדָקה  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ

מֹון  ַהּמָ י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ָקִלין  ְבִעים  ִ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ׁש  ַמּמָ

ַיֲעֶנה  ֶסף  "ְוַהּכֶ ְוֶזה,  "ל.  ּנַ ּכַ ָקִלין  ְבִעים  ִ ֵמּשׁ לּול  ּכָ

"ל.  ּנַ קֹול ּכַ ה ּבְ ִחיַנת ֲעִנּיָ י ָממֹון הּוא ּבְ ֶאת ַהּכֹל", ּכִ

י  ּכִ כג(,  יח,  ֵלי  )ִמׁשְ ַעּזֹות"  ַיֲעֶנה  יר  "ָעׁשִ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ קֹולֹות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ירּות  ַוֲעׁשִ ָממֹון 

ֲעִנית  ָכר ַהּתַ ַתֲעִניָתא ִצְדְקָתא' ]ׂשָ ּדְ ִחיַנת 'ַאְגָרא  ּבְ

י  "ל, ּכִ ִחיַנת קֹולֹות ְוַכּנַ ֲעִנית ִהיא ּבְ י ַהּתַ ְצָדָקה[, ּכִ

אֹוְמִרין  ָאנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ּוַמְתִריִעין  צֹוֲעִקין  ַתֲעִנית  ּבְ

ְוָעֵתנּו  ַתֲעִנית, ֲעֵננּו ה' ֲעֵננּו, ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלׁשַ ּבְ

ן  ֲעִנית ִלְצעֹק ֶאל ה', ְוַעל־ּכֵ ר ַהּתַ י ֶזה ִעּקַ ְוכּו'. ּכִ

ַתֲעִניָתא  ן ַאְגָרא ּדְ א 'קֹול', ְוַעל־ּכֵ ִגיַמְטִרּיָ 'ִעּנּוי' ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  מֹונֹו  ִמּמָ ְצָדָקה  י  ּכִ ִצְדְקָתא, 

ֵהם  ׁשֶ ָממֹון,  קֹול  צֹום  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ קֹולֹות 

ׁשּוָבה  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ַאַחת  ִחיָנה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ

ֵהם צֹום קֹול ָממֹון ַמֲעִביִרין ֶאת  ה ְצָדָקה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

לֹום,  רֹות ַחס ְוׁשָ ֵזרֹות ְוָכל ַהּצָ ל ַהּגְ י ּכָ ֵזָרה, ּכִ רַֹע ַהּגְ

ַעת  ָלם ַהּדַ ׁשְִ ּנִ ַעת, ּוְכׁשֶ ם ֵהם ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ַהּדַ ּלָ ּכֻ

ְמבָֹאר  ּכַ ַהֶחְסרֹונֹות,  ְוָכל  רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ

ֵזרֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ׁשֶ ִנְמָצא  "ל.  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ם  ׁשָ ֵהיֵטב 

ַעת  ְוַהּדַ ַהּמִֹחין  ׁשֶ ַרק  ֵהם  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  רֹות  ְוַהּצָ

ְצִריִכין  ן  ְוַעל־ּכֵ ְוִעּבּור,  ֶהְעֵלם  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם 

לּו  ּטְ ִיְתּבַ ְוָאז  ַעת,  ַהּדַ ְלהֹוִליד  ֵדי  ּכְ ְיָקא  ּדַ ִלְצעֹק 

ה  ִפּלָ ּתְ ׁשּוָבה  ּתְ ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ רֹות,  ַהּצָ ל  ּכָ

ִחיָנה ַאַחת,  ם ּבְ ּלָ ּכֻ ֵהם צֹום קֹול ָממֹון ׁשֶ ְצָדָקה ׁשֶ

"ל, ַעל ָיָדם ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע  ּנַ ּכַ ִחיַנת ַהּקֹולֹות  ּבְ

ל ַהֶחְסרֹונֹות  ָלִמין ּכָ ַעת ִנׁשְ י ַעל־ְיֵדי ַהּדַ ֵזָרה, ּכִ ַהּגְ

ט  ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ֵזרֹות ּכַ ל ַהּגְ ִלין ּכָ ּטְ ְוִנְתּבַ

ב. ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ב, אֹות ו.

ים  ִהְקּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַהּכֹל.  ֶאת  ַיֲעֶנה  ֶסף  ְוַהּכֶ

ִמים  ַהּיָ ָלנּו  ְוָנַתן  ָעֵלינּו,  ְוָחַמל  ה  ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה 

ְך  ּבֹו ִנְמׁשָ ַסח ׁשֶ ַהְתָחָלָתם ּפֶ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ טֹוִבים ַהּקְ

ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ

ְנָיָנא ִסיָמן א(, ְוַעל־ ִלּקּוֵטי ּתִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  א ִמן ַהּצֹאן ׁשֶ ַסח ּבָ ן ּפֶ ן ָקְרּבַ ּכֵ

י  ּכִ צֹאן,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ירּות,  ַוֲעׁשִ ָממֹון  ֲאַות  ּתַ

דּוַע,  ּיָ ּטּול ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ּכַ ִחיַנת ּבִ נֹות ֵהם ּבְ ְרּבָ ַהּקָ

ִחיַנת  א ְצִלי ֵאׁש, ֶזה ּבְ ן לֹא ָהָיה ֶנֱאַכל ֶאּלָ ְוַעל־ּכֵ

הּוא ַמְכִניַע  "ל, ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ֱאַמר ּבְ ת ֵאׁש ַהּנֶ ַלּבַ

ֵאׁש  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ב,  ּלֵ ּבַ ְלִהְתַאֵחז  ָהרֹוֶצה  ָהַרע 

"רֹאׁשֹו  ְוֶזהּו  ירּות,  ָהֲעׁשִ ַגם  ּפְ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַעס,  ַהּכַ

י ָצִריְך ְלָבֵרר  מֹות יב, ט(, ּכִ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו" )ׁשְ ַעל ּכְ

י  ה, ּכִ ָ ֻדּשׁ תֹו ַעד סֹופֹו ֶאל ַהּקְ ִחּלָ ירּות ִמּתְ ל ָהֲעׁשִ ּכָ

עֹוָלם  ּבָ ָבִרים ׁשֶ ֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהּכֹל", ְוָכל ַהּדְ "ַהּכֶ

ֲאַות  ְך ּתַ מֹון, ּוִמֶזה ִנְמׁשָ ְיכֹוִלים ִלְקנֹות ַעל־ְיֵדי ַהּמָ

מֹון ְיכֹוִלים  ַעל־ְיֵדי ַהּמָ מֹון, ֵמֲחַמת ׁשֶ ת ַהּמָ ְוֶחְמּדַ

י  ֲאִמּתִ ַעת  ּדַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ִלְקנֹות 
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ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ִעם  מֹון  ַהּמָ י  ּכִ ֶהֶבל,  ַהּכֹל  ׁשֶ יֹוֵדַע 

ֶלה ְוֵיָאֵבד, ְולֹא  ְקֶנה ַעל ָיָדם ַהּכֹל ִיּכָ ּיִ ְוַהֲחָפִצים ׁשֶ

ַהֲחָפִצים  ל  ּכָ ִעם  ָהָאָדם  י  ּכִ לּום,  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ֵאר  ָ ִיּשׁ

עֹוָלם, ְיסֹוָדם ֵמָעָפר ְוסֹוָפם ֶלָעָפר,  ּבָ ְוַהֶחְמדֹות ׁשֶ

ֲאָבִנים  ְולֹא  ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ָלָאָדם לֹא  ין לֹו  ְמַלּוִ ְוֵאין 

ֲחמּוִדים  ָבִרים  ַהּדְ ֵהם  ׁשֶ ִלּיֹות,  ּוַמְרּגָ טֹובֹות 

ָאר  ם לֹא ִנׁשְ ּלָ ָהב, ּוִמּכֻ ֶסף ְוַהּזָ ּקֹוֶנה ַעל־ְיֵדי ַהּכֶ ׁשֶ

ְלַבד,  ּבִ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה  ִאם  י  ּכִ לּום  ּכְ

ירּות  ָהֲעׁשִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ן  ְוַעל־ּכֵ

ל ִמיֵני  מֹון ִעם ּכָ ל ַהּמָ יַע ֲאֵליֶהם, ֵהם ַמֲעִלין ּכָ ַיּגִ

ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ַמֲעִלין  ַהּכֹל  ֶהם,  ּבָ ּקֹוִנים  ׁשֶ ֲחָפִצים 

ָאְמרּו  ֶ ַרְך ְלַבד, ְוֶזה ַמה ּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהּשׁ ִביל ּכְ ׁשְ ּבִ

סּוק  ּפָ ַעל  "י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּבְ ּמּוָבא  )ּכַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ּה קֶֹדׁש,  ּלָ ה ּכֻ ם(, 'ָהָרֵחל ַהּזֶ ן ׁשָ ֵעֶדר ָהְרֵחִלים", ַעּיֵ ִיְך ּכְ ּנַ "ׁשִ

ִצְמָרּה  ְוכּו',  ְלתֹוף  עֹוָרּה  ַלֲחצֹוְצרֹות,  ַקְרָנּה 

ְרׁשֹו  ׁשָ ירּות ּבְ ִהיא ֲעׁשִ ִלְתֵכֶלת ְוכּו'', ַהְינּו ַהּצֹאן ׁשֶ

ַעל־ ין  ּלִ ְוִנְתּגַ ְרִרין  ִנְתּבָ י  ּכִ קֶֹדׁש,  ּלֹו  ּכֻ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

ירֹות  ְוׁשִ ִנּגּוִנים  ין  ְוַנֲעׂשִ ִנְפָלִאים,  ָבִרים  ּדְ ְיֵדי־ֶזה 

ּתֹף"  ּוְתנּו  ִזְמָרה  אּו  "ׂשְ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ִנְפָלִאים, 

ירּות  ן ְוָהֲעׁשִ א ּוַמּתָ ָ ׂשּ ּקּון ַהּמַ הּוא ּתִ ים פא, ג(, ׁשֶ ִהּלִ )ּתְ

ִנּגּוָנא  ֶחְדָוה ּדְ ל ֵלּה ּבְ א ְמַקּבֵ ְבִחיַנת 'ְוִלּבָ ה, ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

מֹו  )ּכְ ם[  ַהְלִוּיִ ִנּגּון  ֶאת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ל  ְמַקּבֵ ב  ]ַהּלֵ ֵליָוֵאי'  ּדְ

ם(,  ן ׁשָ ַעּיֵ א ִסיָמן יג,  ָחה בִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּגָ ַהּתֹוָרה ַהׁשְ ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ

ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶ ַסח  ּפֶ ן  ָקְרּבַ ּבְ ַהּתֹוָרה  ָתה  ִצּוְ ן  ְוַעל־ּכֵ

ֵלמּות,  ׁשְ ֵאׁש ּבִ ֶלה ּבְ ְהֶיה ִנּצְ ּיִ "ל, ׁשֶ ּנַ ֲאַות ָממֹון ּכַ ּתַ

ֵדי ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות  ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו, ּכְ רֹאׁשֹו ַעל ּכְ

ַרְגלֹו,  ְוַעד  ֵמרֹאׁשֹו  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ּלֹו  ּכֻ ירּות  ָהֲעׁשִ

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות  ה קֶֹדׁש', ְוַכּנַ ּלָ ְבִחיַנת 'ָהָרֵחל ַהּזֹו ּכֻ ּבִ

ים ג. ּפּוִרים ו, אֹות ט-י. - אֹוַרח ַחּיִ

כֹוִלין  ּיְ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהּכֹל. ְוֶזה ּבְ ְוַהּכֶ

ֶסף,  ּכֶ ַעל  ִני  ׁשֵ ר  ּוַמֲעׂשֵ ְרָבִעי  ֶנַטע  רֹות  ּפֵ ל  ְלַחּלֵ

ת  ַ ְקֻדּשׁ ם ּבִ ַלִים ְלָאְכלֹו ׁשָ ֶסף ִלירּוׁשָ ּוְלַהֲעלֹות ַהּכֶ

ַלִים  "ל ִלירּוׁשָ רֹות ַהּנַ ת ּפֵ ר ֲעִלּיַ י ִעּקַ ִני, ּכִ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ

ם,  ְרׁשָ ְלׁשָ רֹות  ַהּפֵ ּכֹחֹות  ל  ּכָ ְלַהֲעלֹות  ֵדי  ּכְ הּוא 

ּנּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ הּוא  ׁשֶ ה',  ַבר  ּדְ הּוא  ׁשֶ

ַמה  ל  ּכָ ְלתֹוְך  ָמִחים  ַהּצְ ּכֹחֹות  ל  ּכָ יְך  ְלַהְמׁשִ

רֹות  ַהּפֵ ל  ְלַחּלֵ ְיכֹוִלין  ן  ְוַעל־ּכֵ ה.  ּתֶ ְוִנׁשְ ּנֹאַכל  ֶ ּשׁ

ִלְקנֹות  ַלִים  ִלירּוׁשָ ֶסף  ַהּכֶ ּוְלַהֲעלֹות  ֶסף,  ּכֶ ַעל 

ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶסף, ּוְלָאְכָלם ּבִ ַעד ַהּכֶ רֹות ֲאֵחִרים ּבְ ם ּפֵ ׁשָ

ּכֹחֹות  ְלַהֲעלֹות  ְיכֹוִלים  ָאנּו  י  ּכִ רֹות,  ַהּפֵ ֵאּלּו 

ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ לּוִלים  ּכְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ם,  ְרׁשָ ְלׁשָ רֹות  ַהּפֵ

ת  ַ ּוְקֻדּשׁ ְוִחּיּות  ּכַֹח  יְך  ְלַהְמׁשִ ְיכֹוִלין  אי  ַוּדַ ּבְ ם  ְוׁשָ

ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ֲאֵחִרים,  רֹות  ּפֵ ְלתֹוְך  רֹות  ַהּפֵ ֵאּלּו 

ְרָבִעי  ְוֶנַטע  ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ רֹות  ּפֵ ַהֲעָלַאת  ִחיַנת  ּבְ

ְלתֹוְך  רֹות  ַהּפֵ ּכֹחֹות  ְלַהֲעלֹות  ֵדי  ּכְ ַלִים,  ִלירּוׁשָ

ל ַהּכֹחֹות ְלתֹוְך  יְך ּכָ ּנּוַכל ְלַהְמׁשִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ִפּלָ ַהּתְ

ְיכֹוִלין  אי  ַוּדַ ּבְ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  "ל.  ּנַ ּכַ ּנֹאַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ

יָכן ְלֵפרֹות  רֹות ְלַהְמׁשִ ת ֵאּלּו ַהּפֵ ַ ל ּכַֹח ּוְקֻדּשׁ ְלַחּלֵ

ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ְוַכּנַ ֶאָחד  ַהּכֹל  ֶֹרׁש  ַהּשׁ ּבְ י  ּכִ ֲאֵחִרים, 

תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיָקא,  ּדַ ֶסף  ּכֶ ַעל־ְיֵדי  ַהִחּלּול  ר  ִעּקַ

ֶסף ַיֲעֶנה  י "ַהּכֶ ָבִרים יד, כה(, ּכִ ֶסף" ְוכּו' )ּדְ ּכָ "ְוָנַתּתָ ּבַ

ֶסף  ַהּכֶ ַעד  ּבְ ׁשֶ חּוׁש,  ּבְ רֹוִאין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל",  ֶאת 

ְוָכל  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ רֹות  ּפֵ ִמיֵני  ל  ּכָ ִלְקנֹות  ְיכֹוִלין 

ל  ל ַהּכֹחֹות ׁשֶ לּול ִמּכָ ֶסף ּכָ ַהּכֶ ַהֲחָפִצים. ִנְמָצא, ׁשֶ

ֶסף,  ַעד ַהּכֶ י ַהּכֹל ְיכֹוִלין ִלְקנֹות ּבְ ָבִרים, ּכִ ל ַהּדְ ּכָ

י  ּכִ ְמֹאד,  בֹּהַ  ּגָ ֶסף  ַהּכֶ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְוֶזה 

ִדְבֵרי  ּבְ דּוַע  ּיָ ּכַ ְמֹאד  בֹּהַ  ּגָ ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ מֹון  ַהּמָ ׁשֶֹרׁש 

הּוא  ְלַמְעָלה  ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ מֹון  ַהּמָ י  ּכִ ַז"ל,  ַאְדמֹו"ר 

עֹות,  ּפָ ל ַהַהׁשְ ֵהם ׁשֶֹרׁש ּכָ ִאין, ׁשֶ ָוִנין ִעּלָ ִחיַנת ּגְ ּבְ

ִכין  ִנְמׁשָ ה',  ַבר  ּדְ ִהוא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ

ַנֲעׂשּו.  ַמִים  ׁשָ ה'  ְדַבר  ּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ָוִנין  ַהּגְ ין  ּלִ ְוִנְתּגַ

ָמקֹום  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ִאין,  ִעּלָ ָוִנין  ּגְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ַמִים,  ׁשָ

עֹות ְוָכל  ּפָ ל ַהַהׁשְ ִכין ּכָ ָוִנין ִנְמׁשָ ַהּגְ ּוֵמֵאּלּו  ַאֵחר. 

ִחיַנת  ָוִנין ֵהם ּבְ ָבִרים, ְוֵאּלּו ַהּגְ ל ַהּדְ ל ּכָ ַהּכֹחֹות ׁשֶ

לּול  ּכָ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ מֹון  ַהּמָ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  "ל,  ּנַ ּכַ מֹון  ַהּמָ

לּול ֵמַהּכֹל,  ה הּוא ּכָ ם ְלַמּטָ ן ּגַ ל ַהּכֹחֹות, ַעל־ּכֵ ִמּכָ

רֹוִצין  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ מֹון  ַהּמָ ַעד  ּבְ ִלְקנֹות  ְיכֹוִלין  י  ּכִ

ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַהּכֹל",  ֶאת  ַיֲעֶנה  ֶסף  "ַהּכֶ ְבִחיַנת  ּבִ

ַעל־ ְרָבִעי  ְוֶנַטע  ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ רֹות  ּפֵ ִחּלּול  ר  ִעּקַ

ַהּכֹחֹות,  ל  ִמּכָ לּול  ּכָ ֶסף  ַהּכֶ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ֶסף  ַהּכֶ ְיֵדי 
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ה',  ַבר  ִמּדְ ֶכת  ְמׁשֶ ַהּנִ ָעה  ּפָ ַהַהׁשְ ת  ִחּלַ ּתְ הּוא  י  ּכִ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶסף  ּכֶ ְבִחיַנת  ּבִ ַפע  ֶ ַהּשׁ ִנְתַצְמֵצם  ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ

ל  ּכָ ם  ׁשָ לּול  ּכָ ֲעַדִין  ֲאָבל  ַפע,  ֶ ְלַהּשׁ ִצּיּור  ם  ׁשָ

ַפע ְוַהּכַֹח ְלָכל  ֶ ְך ַהּשׁ ְך ִנְמׁשָ ַהּכֹחֹות ַיַחד. ְוַאַחר־ּכָ

ן ַעל־ְיֵדי  ָראּוי לֹו, ְוַעל־ּכֵ ָבר ּכָ ב, ּוְלָכל ּדָ ב ְוֵעׂשֶ ֵעׂשֶ

רֹות ְלַהֲחִליף ַהּכַֹח  ל ַהּפֵ ְיָקא, ְיכֹוִלין ְלַחּלֵ ֶסף ּדַ ַהּכֶ

ְלֵפרֹות  יָכם  ְלַהְמׁשִ רֹות  ַהּפֵ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ

ֵמֲחַמת  ה  ַהּזֶ ּכַֹח  לֹו  ֵיׁש  ְיָקא  ּדַ ֶסף  ּכֶ י  ּכִ ֲאֵחִרים, 

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ּנַ ל ַהּכֹחֹות ּכַ לּוִלים ּכָ ם ּכְ ָ ּשׁ ׁשֶ

ֵדָעה ב. ָעְרָלה ד, אֹות כה.

ִמְׁשָּכְ֣בָ֔ך  ּוְבַחְדֵרי֙  ל  ַאל־ְּתַקֵּל֔ ֶמֶ֚לְך  ֲעָ֗ך  ְּבַמָּדֽ ַּג֣ם  }כ{ 

ֶאת־ַהּ֔קֹול  יֹוִל֣יְך  ַהָּׁשַמִ֙ים֙  ֤עֹוף  י  ִּכ֣ ָעִׁש֑יר  ַאל־ְּתַקֵּל֖ל 
ר: ִים( ַיֵּג֥יד ָּדָבֽ ַעל הכנפים )קרי: ְּכָנַפ֖ ּוַב֥

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יָמא, ֲארּום ָרִזיֵאל  ָבְך ָלא ְתלּוט ַחּכִ ּכְ ית ִמׁשְ רֹון ּבֵ א ָלא ְתלּוט, ּוְבִאּדְ ְך ַמְלּכָ ֶחְביֹוֵני ִלּבָ ָעְך ּבְ ַמְנּדְ ַאף ּבְ

א  ֲהָנא ַרּבָ ָכל ָעְלָמא, ְוֵאִליהּו ּכָ יְך ָקֵליּה ּבְ חֹוֵרב, ּוְמַהּלֵ א ַעל טּוָרא ּדְ ַמּיָ ָכל יֹוָמא ִמן ׁשְ ַמְלֲאָכא ַמְכֵריז ּבְ

ְטִמירּוָתא ְלָכל ָדְיֵרי ַאְרָעא: ִמְתַעְבִדין ּבִ ין ּדְ י ִמּלִ ין, ּוְמַחּוֵ ְדּפִ ָרא ָמֵרי ּגַ ִנׁשְ א ּכְ ַמּיָ ַאֵויר ְרִקיַע ׁשְ ָאֵזיל ּוָפַרח ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ָבר ַאֵחר,  ל עֹוָלם. ּדָ ְרִגיז ְלַמְלּכֹו ׁשֶ ל. לֹא ּתַ ַקּלֵ ם ֲאִפילּו: ֶמֶלְך ַאל ּתְ ּבּור. ּגַ לֹא ּדִ בֹוֶתיָך, ּבְ ַמְחׁשְ ֲעָך. ֲאִפילּו ּבְ ַמּדָ ם ּבְ ּגַ

ה  ָנַפִים. ַמְלַאְך ַהְמַלּוֶ ַמִים: ּוַבַעל ּכְ ָ ּסֹוָפּה ָלעּוף ַעל ַהּשׁ ָך, ׁשֶ תּוָנה ּבְ ָמה ַהּנְ ַמִים. ְנׁשָ ָ ר ָוָדם: עֹוף ַהּשׁ ׂשָ ָמעֹו ֶמֶלְך ּבָ ַמׁשְ ּכְ

ה,  ִרּיָ ל ּבְ ִבים, ֵיׁש ְלָך ִלְדֹאג ִמּכָ ָ ָמעֹו, ָהעֹוְבִרים ְוַהּשׁ ים צא, יא(. ּוְלִפי ַמׁשְ ִהּלִ ְך" )ּתְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ֱאַמר "ּכִ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ אֹוְתָך, ּכְ

יד ַלֲאֵחִרים: א ֵיׁש ׁשֹוְמִעין ְוַיּגִ ּמָ ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֵהם  עֹופֹות  ַהּקֹול.  ֶאת  יֹוִליְך  ַמִים  ָ ַהּשׁ עֹוף  י  ּכִ

ַמִים יֹוִליְך ֶאת  ָ י עֹוף ַהּשׁ ִחיַנת "ּכִ ִחיַנת קֹולֹות, ּבְ ּבְ

מֹו  ּכְ ְלעֹופֹות,  מֹות  ׁשָ ַהּנְ לּו  ִנְמׁשְ ן  ְוַעל־ּכֵ ַהּקֹול". 

ִרים'  ּפֳ ּצִ ּכַ ין  ׁשִ ִמְתַחּדְ ּדְ ין  יׁשִ ַקּדִ ָמִתין  'ִנׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ִצּפֹור,  ַקן  ְלִעְנַין  ּקּוִנים  ּתִ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוכּו'. 

ְמַאְתַרְיהּו  ְרכּו  ִאְתּתַ ּדְ ָמִתין  'ִנׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ר  ִעּקַ י  ּכִ ְוכּו'[,  קֹוָמם  ִמּמְ גֹוְרׁשּו  ׁשֶ ּמֹות  ]ְנׁשָ ְוכּו'' 

י  ה, ּכִ ָ ְקדּוּשׁ ִחיַנת קֹולֹות ּדִ ָמה הּוא ּבְ ׁשָ ת ַהּנְ ַ ְקֻדּשׁ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ל ָהָאָדם, ׁשֶ ה ׁשֶ ַהּקֹול הּוא ַהֶהֶבל ּפֶ

ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ְוַהֶהֶבל  ָמה  ׁשָ ַהּנְ הּוא  ׁשֶ יָמה,  ׁשִ ַהּנְ

ָמה  ׁשָ ַהּנְ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ר  ִעּקַ י  ּכִ קֹול.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ִחיַנת ַעּזּות  ֵהם ּבְ ַעל ַהּגּוף הּוא ַעל־ְיֵדי קֹולֹות, ׁשֶ

ַעּזּות  ֶנֶגד  ּכְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ּדֹור: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ּבַ ִנים ׁשֶ י ּפָ ַהּגּוף, ּוְכֶנֶגד ָהַעּזֵ

יִצים ד. ֵדָעה א. ּבֵ

ִעים  ְמֻמּצָ ֵהם  ָהעֹופֹות  ָבר.  ּדָ יד  ַיּגֵ ָנַפִים  ּכְ ּוַבַעל 

ִים  ַהּמַ ִמן  ִנְבְראּו  ִגים  ַהּדָ י  ּכִ ּוְבֵהמֹות,  ִגים  ּדָ ן  ּבֵ

ִחיָטה  ן ֵאּלּו ְטעּוִנין ׁשְ ֵהמֹות ִמן ֶהָעָפר. ְוַעל־ּכֵ ְוַהּבְ

ְבְראּו  ּנִ ׁשֶ ְועֹופֹות  ָלל.  ּכְ ִחיָטה  ׁשְ ֵאין ְטעּוִנין  ְוֵאּלּו 

יֵניֶהם,  ּבֵ ִעים  ְמֻמּצָ ֵהם  ְוָעָפר,  ִים  ִמּמַ ָהֶרֶקק,  ִמן 

ֵהם  ָהעֹופֹות  י  ּכִ ֶאָחד.  ִסיָמן  ּבְ ִרין  ִנְכׁשָ ן  ְוַעל־ּכֵ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָאָדם  ֶדר  ּגֶ ין  ּבֵ ְוֵהם  ָנַפִים,  ּכְ ֲעֵלי  ּבַ

ֵהִמּיּות,  ּבְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֵהָמה  ּבְ ֶדר  ּגֶ ּוֵבין  ַעת,  ּדַ

ִמן  ָהָאָדם  מֹוָתר  י  ּכִ ֻאּמֹות.  ְבִעים  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ

י  ּכִ ַעת,  ּדַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּבּור,  ַהּדִ הּוא  ֵהָמה,  ַהּבְ

יו  תּוב, "ִמּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ דּוַע, ּכְ ּיָ ּכַ ַעת  ּדַ ּבַ לּוי  ּבּור ּתָ ַהּדִ

ּבּור  ֵהָמה ֵאין ָלּה ּדִ ֵלי ב, ו(. ְוַהּבְ ַעת ּוְתבּוָנה" )ִמׁשְ ּדַ
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י רּוַח  יֵניֶהם, ּכִ ע ּבֵ ִחיַנת ְמֻמּצָ ְוֵדָעה. ְוָהעֹוף הּוא ּבְ

ָלעּוף  ּכַֹח  ָלֶהם  ֵיׁש  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַכְנֵפיֶהם,  ּבְ ׁשֶ

ָהעֹופֹות  ּבּור, ַהְינּו ׁשֶ ִחיַנת רּוַח ַהּדִ ְוִלְפרַֹח, הּוא ּבְ

ּבּור  ַהּדִ רּוַח  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  ִיְתרֹון  ָלֶהם  ֵיׁש 

ִחיַנת  ָבר ָעָלה ּבְ בּוׁש ְוָסתּום ְלַגְמֵרי. ּוָבעֹופֹות ּכְ ּכָ

ָלעּוף,  ּכַֹח  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ָנַפִים  ַהּכְ ֶאל  ּבּור  ַהּדִ רּוַח 

נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבּור,  ּדִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָנַפִים  ַהּכְ י  ּכִ

ָנַפִים  ּכְ "ּוַבַעל  ִחיַנת  ּבְ סג(,  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי 

ֵהָמה  ֶדר ַהּבְ ֵהם ְלַמְעָלה ִמּגֶ ָבר". ִנְמָצא, ׁשֶ יד ּדָ ַיּגִ

הּוא  ֲעָלָתם  ּמַ ׁשֶ ָהָאָדם,  ְלֶגֶדר  יֹוֵתר  ּוְסמּוִכים 

ע, ַעל  ֵהָמה הֹוֶלֶכת ַעל ַאְרּבַ י ַהּבְ "ל, ּכִ ּנַ ִדּבּור ּכַ ּבְ

ָלל, ֵמֲחַמת  ֵהָמה ָיַדִים ּכְ י ֵאין ְלַהּבְ ָיֶדיָה ְוַרְגֶליָה, ּכִ

הּוא  ּבּור  ַהּדִ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ּבּור  ַהּדִ ִחיַנת  ּבְ ָלּה  ֵאין  ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ְבִחיַנת "ּכַ ּבּור ּבִ ם ְמקֹום ַהּדִ ִחיַנת ָיַדִים ְוׁשָ ּבְ

ה  ֹמשֶׁ ּבְ ֱאַמר  ַהּנֶ לה(,  ט,  מֹות  )ׁשְ ְוכּו'  ַיד"  ּבְ ה'  ר  ּבֵ ּדִ

ָיִאיר )ִלּקּוֵטי  ֵנרֹו  נּו  ַרּבֵ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְנִביִאים,  ָאר  ּוׁשְ

ֵהם  ה  ַהּפֶ מֹוְצאֹות  ת  ֲחֵמׁשֶ י  ּכִ נו(,  ִסיָמן  א.  ַקּמָ מֹוֲהַר"ן 

ֵהָמה  ּוַבּבְ ּמּוָבא.  ּכַ ד  ּיָ ּבַ ׁשֶ עֹות  ֶאְצּבָ ָחֵמׁש  ִחיַנת  ּבְ

ׁשּום  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ַעד  ְלַגְמֵרי  ּבּור  ְוַהּדִ ַדִים  ַהּיָ ָיְרדּו 

ֲאָבל  ע,  ַאְרּבַ ַעל  ְוהֹוֶלֶכת  ּבּור,  ּדִ ְוׁשּום  ַעת  ּדַ

ִחיַנת  ֵני ַרְגָליו. ּוִמּבְ י ִאם ַעל ׁשְ ָהעֹוף ֵאינֹו הֹוֵלְך ּכִ

ה  ִמּזֶ ַנֲעֶשֹה  ּבּור,  ַהּדִ לּוי  ּתָ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַדִים,  ַהּיָ י  ּתֵ ׁשְ

ֵהם ְלַמְעָלה ַעל ַהּגּוף ְסמּוִכים ּוְקרֹוִבים  ָנַפִים ׁשֶ ּכְ

ִחיַנת "ּוַבַעל  ּבּור, ּבְ ְבִחיַנת ּדִ ִלְבִחיַנת ָיַדִים, ְוֵהם ּבִ

ָאָדם  "ִויֵדי  ְבִחיַנת  ּבִ "ל.  ּנַ ּכַ ָבר"  ּדָ יד  ַיּגֵ ָנַפִים  ּכְ

ִחיַנת ְיֵדי  י ּבְ ְנֵפיֶהם" ְוכּו' )ְיֶחְזֵקאל א, ח(, ּכִ ַחת ּכַ ִמּתַ

ּבּור,  ַהּדִ ִחיַנת  ּבְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָנַפִים  ַהּכְ ּבְ ׁש  ְמֻלּבָ ָאָדם 

מּוִכים  ּסְ ן ֵמֲחַמת ׁשֶ ָנַפִים. ְוַעל־ּכֵ ּכְ ּבַ ה ָהרּוַח ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ

ּבּור ְוֵדָעה, ּוְרחֹוִקים  ִחיַנת ּדִ הּוא ּבְ ְלֶגֶדר ָהָאָדם ׁשֶ

ְך  ל־ּכָ ם ּכָ ן ֵאין ׁשָ "ל, ַעל־ּכֵ ּנַ ֵהָמה ּכַ ֶדר ּבְ ְקָצת ִמּגֶ

ֵהֶפְך  הּוא  ׁשֶ ֻאּמֹות,  ְבִעים  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְלָהַרע  ֲאִחיָזה 

י  ּכִ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ָאָדם  ִחיַנת  ִמּבְ

ׁש,  ַמּמָ ֵהִמּיּות  ּבְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  "ל  ַהּנַ ַהּכֹוֵלל  ָהַרע 

ין  ּבֵ ֵהם  ׁשֶ ְוָהעֹופֹות  ְוֵדָעה.  ּבּור  ּדִ ׁשּום  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ

"ל ֶנֱאָחז  ן ֵאין ָהַרע ַהּנַ "ל, ַעל־ּכֵ ּנַ ָאָדם ִלְבֵהָמה ּכַ

ֶאָחד  ִסיָמן  ּבְ ִחיָטָתן  ׁשְ ן  ְוַעל־ּכֵ ְך.  ל־ּכָ ּכָ ֶהם  ּבָ

"ל.  ּנַ ּכַ ֵהָמה  ּבְ ל  ׁשֶ ִחיָטה  ׁשְ ֲחִצי  הּוא  ׁשֶ ְלַבד,  ּבִ

ן ָהעֹופֹות ַעל־ְיֵדי ֲעִפיָפָתם ּוְפִריָחָתם ֵהם  ְוַעל־ּכֵ

י  ִמְתרֹוְמִמים ֵמָהָאֶרץ, ְוֶנְעָלִמים ִמן ָהַעִין ְקָצת, ּכִ

י ֵהם  ְך, ּכִ ל־ּכָ ֶהם ּכָ ל ָהֻאּמֹות ׁשֹוֶלֶטת ּבָ ֵאין ַעִין ׁשֶ

ר  ם ִעּקַ ָ ּשׁ י ָהרֹב ִמן ֲעַפר ָהָאֶרץ, ׁשֶ ְרחֹוִקים ַעל־ּפִ

ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ְוָכל  "ל.  ּנַ ּכַ ֻאּמֹות  ְבִעים  ִ ַהּשׁ ֲאִחיַזת 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ָנַפִים  ַהּכְ ַעל־ְיֵדי  ֲעִפיָפָתם, 

"ל,  ּנַ ּכַ ַעת  ּדַ ִלְבִחיַנת  ָאָדם,  ְלֶגֶדר  מּוְך  ַהּסָ ּבּור  ּדִ

ֲעַפר  ִמן  ּוִמְתרֹוְמִמים  עֹוְפִפים  ֵהם  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ

"ל,  ַהּנַ ֻאּמֹות  ְבִעים  ִ ַהּשׁ ֲאִחיַזת  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהָאֶרץ, 

ְוֵאין  ָהַעִין,  ִמן  ְוֶנְעָלִמים  ֲאִויר  ּבָ ּפֹוְרִחים  ֵהם  י  ּכִ

י ָהעֹופֹות ֵהם  "ל, ּכִ ּנַ ְך ּכַ ל־ּכָ ֶהם ּכָ ָהַעִין ׁשֹוֶלֶטת ּבָ

ְבִעים ָשִֹרים, ּוֵבין  ִ ין ַהּשׁ ע ּבֵ ֻמּצָ ְבִחיַנת ַמְלָאְך ַהּמְ ּבִ

י  ַעת טֹוב ָוָרע, ּכִ ְבִחיַנת ֵעץ ַהּדַ ת ִיְשָֹרֵאל, ּבִ ַ ְקֻדּשׁ

ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָנַפִים",  ּכְ ֲעֵלי  "ּבַ ִנְקְראּו  ְלָאִכים  ַהּמַ

א. ִסיָמן יא(, ַעל ַמֲאַמר  נּו ֵנרֹו ָיִאיר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ַרּבֵ

י  ְכַרּכֵ ּבִ ֵיׁש  ֶאָחד  עֹוף  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

מט"ט,  ִחיַנת  ּבְ ַמְלָאְך,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְוכּו',  ם  ַהּיָ

ִחיַנת ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע,  ָנה, ּבְ ִחיַנת ִמׁשְ הּוא ּבְ ׁשֶ

ין  ע ּבֵ הּוא ְמֻמּצָ ְרּגּום ׁשֶ ִחיַנת ּתַ ר ּוָפסּול ְוכּו', ּבְ ׁשֵ ּכָ

ְבִעים  ׁשִ ֵהם  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָשִֹרים  ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶ ְלׁשֹונֹות 

ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּוֵבין  ֵהמֹות,  ּבְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֻאּמֹות 

ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  י  ּכִ ִיְשָֹרֵאל,  ת  ַ ְקֻדּשׁ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ִחיָטה  ׁשְ ֲחִצי  ּבַ ָרם  ֶהְכׁשֵ ן  ְוַעל־ּכֵ ְלִיְשָֹרֵאל,  ִנְמַסר 

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ּנַ ּכַ ַהְינּו ִסיָמן ֶאָחד  ּדְ ֵהָמה,  ּבְ ל  ׁשֶ

ם ִמן ָהַעִין ב, אֹות א. ְתַעּלֵ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ יֹוֶרה ֵדָעה א. ּבָ

ֶזת ָלנּו ַהּתֹוָרה  ָבר. ְוֶזה ְמַרּמֶ יד ּדָ ָנַפִים ַיּגֵ ּוַבַעל ּכְ

ֶרְך"  ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ּבַ י ִיּקָ ְצָוה ַהּזֹאת, "ּכִ ּמִ ּבַ

ֵאיֶזה  ּבְ ַלֲעסֹק  ְרֶצה  ּתִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ו(,  כב,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו' 

ַקן  ְבִחיַנת  ּבִ עֹוֵסק  ה  ַאּתָ ָאז  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ

פּולֹות,  ַהּנְ ְנָפׁשֹות  ּוְלַהֲעלֹות  ח  ִלּקַ ַהְינּו  ּדְ ִצּפֹור, 

ֵעת עֹוְסקֹו  ְבִחיַנת ַקן ִצּפֹור ְוכּו', ּוִבְפָרט ּבְ ֵהם ּבִ ׁשֶ

ָקֵאי  א ּדְ ְרּתָ ִחיַנת 'ִצּפַ ֵהם ּבְ ה ׁשֶ ִדּבּוֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּבְ

ָלה  ְרסֹול ׁשֵ עֹוֶמֶדת ַעד ַהּקַ ּה ְוכּו'' ]ִצּפֹור ׁשֶ ַעד ַקְרֻסּלֵ



רפח

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

"ּוַבַעל  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ִצּפֹור.  ִנְקָרא  ּבּור  ַהּדִ י  ּכִ ְוכּו'[, 

ֵהם  ִרים ׁשֶ י עֹופֹות ְוִצּפֳ ָבר", ַהְינּו ּכִ יד ּדָ ָנַפִים ַיּגֵ ּכְ

"ְוָהֵאם  ְוֶזהּו,  ּבּור,  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ָנַפִים  ּכְ ֲעֵלי  ּבַ

ִחיַנת  ּבְ ׁשֶ ַהְינּו  ם(,  )ָשׁ ְוכּו'  ָהֶאְפרִֹחים"  ַעל  רֶֹבֶצת 

ִמיד  ֶכל רֹוֵבץ ּתָ ִהיא ִהְתּבֹוְננּות ַהּשֵׂ ִנים, ׁשֶ ֵאם ַהּבָ

יִצים  ְבִחיַנת 'ֶאְפרֹוִחים אֹו ּבֵ ֵהם ּבִ ּבּוִרים, ׁשֶ ַעל ַהּדִ

יִצים  ּבֵ אֹו  ]ֶאְפרֹוִחים  ֵלִמים'  ׁשְ ְלהֹון  ּדִ ְדִפין  ּגַ ֵלית  ּדְ

ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ַהְינּו  ֵלִמים[,  ׁשְ ְנֵפיֶהם  ּכַ ֵאין  ׁשֶ

ֲעֵליֶהם  רֹוֵבץ  ֶכל  ֵ ַהׂשּ ְוִהְתּבֹוְננּות  ֵלמּות,  ׁשְ ֲעַדִין 

ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ִליָמם,  ּוְלַהׁשְ יָלם  ְלַהְגּדִ

"ל,  ִמים ַהּנַ ָ ֻגּשׁ רֹב ָהעֹוָלם ַהְיָצִרין ָרִעין ַהּמְ ֶנֱאָחז ּבְ

רּות  ר ִהְתּגָ "ל, ְוִעּקַ ּנַ ִלין ֶאת ָהָאָדם ְמֹאד ּכַ ַבְלּבְ ּמְ ׁשֶ

י  ֶכל, ּכִ ׂ ָבה ְוַהּשֵ ֲחׁשָ ַהּמַ ֶצר ָהָרע ְוֵחילֹוָתיו הּוא ּבְ ַהּיֵ

י ָהָאָדם  לֹום, ּכִ ָבר ַחס ְוׁשָ ר ַלֲהֹפְך ַהּדָ ּבֵ הּוא ִמְתּגַ

ַעל־ ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְכלֹו  ׂשִ ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך 

ַתְחּבּולֹוָתיו  ֹות, ְוהּוא ּבְ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ְיֵדי־ֶזה נֹוָלִדים ּכָ

ִחיַנת  ִהיא ּבְ ֶכל ׁשֶ ׂ ְיָקא ַעל ִהְתּבֹוְננּות ַהּשֵ ר ּדַ ּבֵ ִמְתּגַ

ל  ְלַבְלּבֵ זֹאת  ִחיָנה  ּבְ ַעל  ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ִנים,  ַהּבָ ֵאם 

ְלהֹוִציא  עֹוְסִקין  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְלּבּוִלים,  ּבִ ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ

ה  ּזֶ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְלהֹוִליד  ַהּפַֹעל  ֶאל 

ן  ים נא, ז(. ַעל־ּכֵ ִהּלִ י" )ּתְ ִחיַנת "ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ ּבְ

ַח  ּלֵ ִנים ׁשַ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ַמְזֶהֶרת ַהּתֹוָרה, לֹא ִתּקַ

רּוץ ַאַחר ָהֵאם  ּלֹא ּתָ ֵהר ׁשֶ ּזָ ּתִ ח ֶאת ָהֵאם. ׁשֶ ּלַ ׁשַ ּתְ

ָחם  ִלּקְ ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ֶכל  ֵ ַהׂשּ ּבְ ׁשֶ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ֵהם  ׁשֶ

י לֹא  ָיְדָך, ּכִ ֲעֶלה ּבְ י ָאז ֶזה ָוֶזה לֹא ּתַ ם, ּכִ ּוְלָתְפׂשָ

יֹוֵתר  רּו  ּבְ ִיְתּגַ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ְוַגם  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ּתּוַכל 

ָפׁשֹות  ל ֵאּלּו ַהּנְ לּות ׁשֶ "ל, ֵמֲחַמת ּגֶֹדל ּתֶֹקף ַהּגָ ּנַ ּכַ

ֶנֶגד  ר ּכְ ּבֵ עֹוְסִקין ְלִהְתּגַ ֶ ל ַמה ּשׁ ָאז ּכָ פּולֹות, ׁשֶ ַהּנְ

ר  ן ִעּקַ "ל, ַעל־ּכֵ ּנַ ִרין יֹוֵתר ּכַ ּבְ בֹות, ֵהם ִמְתּגַ ֲחׁשָ ַהּמַ

ח  ּקַ ִנים ּתִ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ ָהֵעָצה, ׁשַ

יט ְלַאֲחֶריָך ַעל ָהֵאם  ּבִ ל ְולֹא ּתַ ּכֵ ְסּתַ ּלֹא ּתִ ָלְך, ׁשֶ

ְתַאֲחזּו  ּנִ ׁשֶ ְמיֹונֹות  ְוַהּדִ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ֵהם  ׁשֶ ָלל,  ּכְ

ְלכּו ָלֶהם, ְולֹא  ּיֵ יֵחם ׁשֶ ּנִ ְכְלָך, ַרק ּתַ ִהְתּבֹוְננּות ׂשִ ּבְ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָלל.  ּכְ ֶהם  ִעּמָ ִלְלֹחם  ַאֲחֵריֶהם  רּוץ  ּתָ

ַח  ּלֵ ְבִחיַנת "ׁשַ ָך. ּבִ ֵקם ֵמִאּתְ ֵחם ּוְתַסּלְ ּלְ ׁשַ ַעְצמֹו ּתְ ּבְ

ח ָלְך" ְוכּו'  ּקַ ִנים ּתִ ח ֶאת ָהֵאם, ַרק ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ּתְ

ְררֹות ַעל־ ְתּבָ ָפׁשֹות ַהּמִ ִנים ֵהם ַהּנְ ָבִרים כב, ז(, ַהּבָ )ּדְ

ח ָלְך,  ּקַ ים ְוכּו', ֵהם ְלַבד ּתִ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ְיֵדי ַהּדִ

ֶהם ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלָבְרָרם: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ה ּבָ ְוִתְזּכֶ

ן ד, אֹות ב. ּלּוַח ַהּקֵ ֵדָעה ב. ׁשִ

ה -  ִפּלָ ּתְ ִים ּבַ ּפַ ָבר. ֶמָחַאת ּכַ יד ּדָ ָנַפִים ַיּגֵ ּוַבַעל ּכְ

ם  ָ ּשׁ ּמִ ָנַפִים, ׁשֶ ִחיַנת ּכְ י ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתעֹוְרִרים ּבְ ּכִ

יד  ַיּגֵ ָנַפִים  ּכְ "ּוַבַעל  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבּור.  ַהּדִ א  ּבָ

ְנֵפיֶהם" ְוכּו'  ַחת ּכַ ָבר", ּוְכִתיב: "ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ ּדָ

ִנְתעֹוֵרר  ָאָדם  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִנְמָצא  ח(.  א,  )ְיֶחְזֵקאל 

ְנֵפי  ּכַ ַהְינּו  ִנְתעֹוְרִרים.  ָנַפִים(  )ַהּכְ ֲאַזי  ּלֹו,  ׁשֶ ַדִים  ּיָ ּבַ

ְצִריִכין  ֲעַדִין  ּבּור. ֲאָבל  ַהּדִ ה  ִנְתַהּוֶ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ֵרָאה, 

תֹוכֹו. ְוַעל־ ּבּור ּבְ ל ֶאת ַהּדִ ה, ְלַקּבֵ ן ּפֶ ְלָהִכין ּוְלַתּקֵ

ה.  ה ַהּפֶ ף, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַהּוֶ ף ֶאל ּכַ ה ּכַ ּכֶ ּמַ ְיֵדי ׁשֶ

ָהאֹורֹות,  אֹות  ְוַהּכָ עֹות.  ֶאְצּבָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ָיד  ָכל  ּבְ י  ּכִ

ה,  ָ ָעִמים ֲחִמּשׁ ה ּפְ ָ ֹמאל, ַהְינּו ֲחִמּשׁ ַיד ׂשְ ַיד ָיִמין ּבְ

ֹמאל  ׂשְ ַיד  אֹות  ְוַהּכָ ה.  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ֶעׂשְ א  יַמְטִרּיָ ּגִ

ן  ם־ּכֵ א ּגַ יַמְטִרּיָ ה, ּגִ ָ ָעִמים ֲחִמּשׁ ה ּפְ ָ ַיד ָיִמין ֲחִמּשׁ ּבְ

ה,  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ֶעׂשְ ָעִמים  ּפְ ֵני  ׁשְ ה,  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ֶעׂשְ

ָעִמים  ּפְ ים  ִ ֲחִמּשׁ ִחינֹות  ּבְ ֶזה  ים.  ִ ֲחִמּשׁ א  יַמְטִרּיָ ּגִ

ִחינֹות  י 'ַעל־ְיֵדי ּבְ ּתֹוָרה, ּכִ ר ּבַ ְזּכַ ּנִ ְיִציַאת ִמְצַרִים ׁשֶ

לּות  ר ּגָ מֹות מו(. ְוִעּקַ לּות ִמְצַרִים' )זַֹהר ׁשְ יֹוֵבל ָיְצאּו ִמּגָ

ָהָיה  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ָגלּות,  ּבְ ּבּור  ַהּדִ ָהָיה  ׁשֶ ִמְצַרִים, 

ה,  ִחיַנת ּפֶ ה ּבְ ה ִנְתַהּוָ ֻאּלָ ה. ְוַעל־ְיֵדי ּגְ ַבד ּפֶ ה ּכְ ֹמשֶׁ

ה.  ה ַהּפֶ יָנה ִנְתַהּוָ ֲעֵרי ּבִ ין ׁשַ ִ ַעל־ְיֵדי ֲחִמּשׁ ִנְמָצא ׁשֶ

מֹות ד, יא(,  ה ָלָאָדם" ְוכּו' )ׁשְ ם ּפֶ ִחיַנת: "ִמי ׂשָ ְוֶזה ּבְ

ה  ָ ֲחִמּשׁ ף,  ּכַ ֶמָחַאת  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִנְמָצא,  ְיָקא,  ּדַ ִמי 

ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ֹמאל,  ׂשְ ַיד  ּבְ ׁשֶ ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ ָיִמין  עֹות  ֶאְצּבָ

ִחיַנת  ה ּבְ ַיד ָיִמין, ִנְתַהּוֶ ּבְ ה ׁשֶ ָ ֲחִמּשׁ ֹמאל ּבַ ַיד ׂשְ ּבְ ׁשֶ

ם  תּוב "ִמי ׂשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ה ּפֶ ַעל־ָיָדּה ִנְתַהּוֶ ִמי, ׁשֶ

ְנֵפי  ּבּוִרים ֵמַהּכַ ל ַהּדִ ה ְמַקּבֵ ם(. ְוַהּפֶ ָ ה ָלָאָדם" )ּשׁ ּפֶ

ָבר".  ּדָ יד  ַיּגֵ ָנַפִים  ּכְ "ּוַבַעל  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵרָאה, 

מֹו  ּכְ ָאָדם,  ְיֵדי  ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ִנְתעֹוְרִרים  ּוְכָנַפִים 

ְנֵפיֶהם" ְוכּו' )ְיֶחְזֵקאל  ַחת ּכַ תּוב: "ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ ּכָ ׁשֶ

ֶנֶגד  ַדִים ֵהם ּכְ ַהּיָ חּוׁש, ׁשֶ א, ח(. ְוָכל ֶזה ָאנּו רֹוִאים ּבְ



רפט

ת ֶרק יְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ר  ּבָ 'ִנׁשְ ַהּפֹוְסִקים  ָאְמרּו  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ֵרָאה.  ְנֵפי  ּכַ

אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ נג(,  ָעה,  ּדֵ )יֹוֶרה  ְטֵרָפה'  ַלּגּוף  ָסמּוְך  ף  ַהּגַ

א. ִסיָמן מה. ב ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָהֵרָאה: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ִנּקֵ

תֹוְך  ָבר. ְוֵיׁש ָנָחׁש, ּוְנָמָלה ּבְ יד ּדָ ָנַפִים ַיּגֵ ּוַבַעל ּכְ

אי, ֵמֲחַמת  ַוּדַ ָמָלה ֵאין ָלּה ַנְיָחא ּבְ יָה, ְוזֹאת ַהּנְ ּפִ

ָעִמים  ּפְ ָחׁש  ְוַהּנָ ָנָחׁש.  ל  ׁשֶ יָה  ּפִ תֹוְך  ּבְ ִהיא  ׁשֶ

ֲהִליָכה  ין  ּבֵ ׁשֶ ְוַהִחּלּוק  ְמעֹוֵפף.  ּוְפָעִמים  הֹוֵלְך, 

ֶרַגע  ּבְ ְוִלְפרַֹח  ָלעּוף  יּוַכל  ֲעִפיָפה  ּבַ י  ּכִ ַלֲעִפיָפה, 

ְמַעט,  ְמַעט  הֹוֵלְך  הּוא  ֲהִליָכה  ּבַ ֲאָבל  ה,  ַהְרּבֵ

ּוְבָכל  ֵבָדה.  ּכְ נּוָעה  ּתְ הּוא  ׁשֶ ַההֹוֵלְך,  ֶדֶרְך  ּכְ

ֵהם  ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט  ִרים,  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ָרִעים  ּבּוִרים  ַהּדִ

ּבּוִרים ֵהם  ֵאּלּו ַהּדִ יִקים ּוְגדֹוִלים, ּבְ נֹוְגִעים ַעל ַצּדִ

ַעל־ י  ּכִ ְלעֹוֵפף.  ּיּוַכל  ׁשֶ ָחׁש,  ְלַהּנָ ָנַפִים  ּכְ ים  עֹוׂשִ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָנַפִים  ּכְ ים  עֹוׂשִ ים,  ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ּדִ ְיֵדי 

ֵאּלּו  ּבְ ֲאָבל  ָבר".  ּדָ יד  ַיּגֵ ָנַפִים  ּכְ "ּוַבַעל  ְבִחיַנת:  ּבִ

ְוֵהם  ָחׁש,  ְלַהּנָ ָנַפִים  ּכְ ים  עֹוׂשִ ָרִעים,  ּבּוִרים  ַהּדִ

ּבּור  י ַהּדִ ּכִ "ל.  ה ַהּנַ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ָנַפִים ׁשֶ ּכְ ׁש  ֵ ֶנֶגד ַהּשׁ

ִחיַנת  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ה  ַנֲעׂשֶ ן  ַעל־ּכֵ ֵרָאה,  ְנֵפי  ִמּכַ יֹוֵצא 

ית ִעְזָקִאין  ִ ּבּור ַהּיֹוֵצא ִמּשׁ י ַהּדִ ָחׁש, ּכִ ָנַפִים ְלַהּנָ ּכְ

"ל.  ה ַהּנַ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ָנַפִים ׁשֶ ׁש ּכְ ֵ ָקֶנה, הּוא ֶנֶגד ַהּשׁ ּדְ

ַהחֹוְקִרים  ְלָהַרע,  ַהֲחָכִמים  ֵאּלּו  ֵהם  ָחׁש,  ְוַהּנָ

תּוב: "ֲחָכִמים  ּכָ מֹו ׁשֶ יקֹוְרסּות. ּכְ ִפילֹוסֹוְפָיא ְוֶאּפִ

כב(,  ד,  )ִיְרְמָיהּו  ָיָדעּו"  לֹא  ּוְלֵהִטיב  ְלָהַרע  ה  ֵהּמָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִיְרצּו  ִאם  ׁשֶ ְלָהַרע,  ֲחָכִמים  ַרק  ֵהם  ׁשֶ

ָחׁש,  ִחינֹות ַהּנָ ָחְכָמָתם ְלֵהיִטיב לֹא יּוְכלּו. ְוֵהם ּבְ ּבְ

ֶדה"  ָחׁש ָהָיה ָערּום ִמּכֹל ַחּיֹות ַהּשָׂ ִחינֹות: "ְוַהּנָ ּבְ

ים  ּבּוִרים ָרִעים, עֹוׂשִ ית ג, א(. ְוַעל־ְיֵדי ּדִ ֵראׁשִ ְוכּו' )ּבְ

ָחׁש,  ַהּנָ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֵאּלּו,  ְלַהֲחָכִמים  ָנַפִים  ּכְ

ֶטת  ֶ ּשׁ עֹוֶפֶפת ּוִמְתּפַ ּמְ ּיּוְכלּו ָלעּוף ְוִלְפרַֹח. ַהְינּו ׁשֶ ׁשֶ

יק ְמֹאד  עֹוָלם, ּוַמּזִ ֶהם ּבָ ּלָ יקֹוְרסּות ׁשֶ ָחְכָמָתם ְוֶאּפִ

ַעְצָמם, ֵהם ְמעֹוְפִפים,  ֲחִקירֹוָתם ּבְ ְלָהעֹוָלם. ְוַגם ּבַ

ְכָלם  ּשִׂ ׁשֶ ַהְינּו  ְמעֹוֵפף,  ֶכל  ׂשֵ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ

ְמֹאד.  ָחְכָמָתם  ָלֶהם  ח  ְוִנְפּתָ ְמִהירּות,  ּבִ ְמעֹוֵפף 

ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו  ָנַפִים,  ּכְ ָחׁש  ְלַהּנָ ֵאין  ִאם  ֲאָבל 

ִחיַנת  ָחׁש ַרק ּבְ "ל, ֲאַזי ֵאין ְלַהּנָ ּנַ ּבּוִרים ָרִעים ּכַ ּדִ

ַרק  "ל,  ַהּנַ ְלָהַרע  ְלַהֲחָכִמים  ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו  ֲהִליָכה, 

יָנם ְלֵבין ַעְצָמן, ְוֵאיָנם ְמעֹוְפִפים  חֹוְקִרים ּבֵ ֶ ַמה ּשׁ

ָחְכָמָתם  ּוְמעֹוֵפף  ט  ֵ ּשׁ ִמְתּפַ ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו  עֹוָלם,  ּבָ

ְלִמי  ַרק  ְלָהעֹוָלם,  יק  ְלַהּזִ ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  עֹוָלם,  ּבָ

ְלִמיֵדיֶהם ְוַחְבֵריֶהם, ֲאָבל  גֹון ּתַ מּוְך ֲאֵליֶהם, ּכְ ּסָ ׁשֶ

ַההֹוֵלְך,  מֹו  ּכְ יק.  ְלַהּזִ ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ֵמֶהם  ָרחֹוק  ּבְ

ְלֵמָרחֹוק  ְלַמֵהר  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ְמַעט,  ַרק  הֹוֵלְך  ׁשֶ

ְכָלם  ׂשִ ֵאין  ַעְצָמן  ְלֵבין  יָנם  ּבֵ ְוַגם  ַהְמעֹוֵפף.  מֹו  ּכְ

ל־ ּכָ ַהָחְכָמה  ָלֶהם  ח  ִנְפּתָ ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו  ְמעֹוֵפף, 

ֶהם,  ּלָ ָחְכמֹות ׁשֶ ְך, ְוֵאיָנם ְמעֹוְפִפים ּוְמִהיִרים ּבַ ּכָ

מֹו ַההֹוֵלְך.  ּכְ ָחְכָמָתם ְמַעט ְמַעט,  ּבְ ַרק חֹוְקִרים 

ַרק  הּוא  ָחְכָמָתם,  ּבְ ַלֲאֵחִרים  יִקים  ּזִ ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ְוַגם 

עֶֹמק  ּבָ ְוִנְכָנס  ְמעֹוֵפף  ֵאינֹו  ׁשֶ ֲהִליָכה,  ְבִחיַנת  ּבִ

ק ְקָצת ְלַהּמַֹח, ֲאָבל  ְדּבָ ּנִ ב, ַרק ׁשֶ ְלתֹוְך ַהּמַֹח ְוַהּלֵ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ב ְוַהּמַֹח. ֲאָבל ּכְ עֶֹמק ְלתֹוְך ַהּלֵ ֵאינֹו ִנְכָנס ּבָ

"ל,  ּנַ ּכַ ּבּוִרים ָרִעים  ָנַפִים ִמּדִ ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ָלֶהם, ַחס 

ְלֵמָרחֹוק,  יק  ַמּזִ ְוַגם  "ל,  ּנַ ּכַ ְמעֹוֵפף  ְכָלם  ׂשִ ֲאַזי 

ְלֵמָרחֹוק,  ַאַחת  ָעה  ׁשָ ּבְ עֹוֵפף  ּמְ ׁשֶ ַהְמעֹוֵפף  מֹו  ּכְ

ק  ת, ְוִנְכָנס ְוִנְדּבָ ׁשֶ ּבֶ עֹוֵפף ָחְכָמָתם ַהְמׁשֻ ּמְ ְוַגם ׁשֶ

ח  ּנָ ַהּמֻ ָמָלה  ְוַהּנְ ְמֹאד.  דֹול  ּגָ עֶֹמק  ּבְ ב  ְוַהּלֵ ַהּמַֹח  ּבְ

הּוא  ִחינֹות ָחָכם ַהּדֹור, ׁשֶ ָחׁש, הּוא ּבְ י ַהּנָ תֹוְך ּפִ ּבְ

יק, ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות. ּוֵמֲחַמת  ּדִ ר ְוַהּצַ ׁשָ ָחָכם ַהּיָ

ֵאּלּו ַהָחְכמֹות,  ה ְוִנְכָנס ּבְ ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּדִ הּוא ָחָכם ּגָ ׁשֶ

ֲחִקיָרָתם, ַלֲחקֹר  ּבַ ִנְכָנִסים  ֵאּלּו ַהֲחָכִמים  ׁשֶ ּכְ ֲאַזי 

ְוֵיׁש  דֹול ְמֹאד,  ּגָ ֵאּלּו ַהָחְכמֹות, ָאז ֵיׁש לֹו ַצַער  ּבְ

ָחׁש  ִחיַנת ַהּנָ ֶהם, ַהְינּו ִעם ּבְ דֹוָלה ִעּמָ לֹו ִמְלָחָמה ּגְ

ְלּבּוִלים ֶוֱאמּונֹות  ִרים ָעָליו ְמֹאד ּבִ ּבְ י ִמְתּגַ "ל. ּכִ ַהּנַ

ר ָעָליו  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ִחיַנת ִמְבַטח ּבֹוֵגד, ׁשֶ ְזִבּיֹות, ְוהּוא ּבְ ּכָ

ָראּוי,  ּכָ ֶוֱאֶמת  ֵלם  ׁשָ חֹון  ּטָ ּבִ ֵאינֹו  ׁשֶ ּבֹוֵגד,  חֹון  ּטָ ּבִ

ן  ִחינֹות: "ׁשֵ ּיֹות. ְוֶזהּו ּבְ ְזּבִ ִחיַנת ֱאמּונֹות ּכָ הּו ּבְ ּזֶ ׁשֶ

כה,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ּבֹוֵגד"  ִמְבַטח  מּוָעֶדת  ְוֶרֶגל  רֹוָעה 

ן  ׁשֵ ִחינֹות  ּבְ ִהיא  ּבֹוֵגד  ְבַטח  ַהּמִ ה  ּזֶ ׁשֶ ַהְינּו  יט(, 

יָה  ּפִ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָמָלה  ַהּנְ הּוא  ׁשֶ ֶהָחָכם,  ֶאת  רֹוָעה 

ֲעבֹוַדת ה',  הּוא ָחָכם ְוִנְכָנס ּבַ י ֵמֲחַמת ׁשֶ "ל. ּכִ ּנַ ּכַ

ְזִבּיֹות  ְלּבּוִלים ְוָהֱאמּונֹות ּכָ ִרים ָעָליו ֵאּלּו ַהּבִ ּבְ ִמְתּגַ
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ֶהם.  ִעּמָ דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה  ִמיד  ּתָ לֹו  ְוָצִריְך  יֹוֵתר,  ּבְ

ֵיׁש  ְמעֹוֵפף,  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּוֵבין  הֹוֵלְך,  ָחׁש  ַהּנָ ׁשֶ ּכְ ּוֵבין 

ֵעת  אי ּבְ ַוּדַ ּבְ דֹוָלה. ַרק ׁשֶ דֹול ּוִמְלָחָמה ּגְ לֹו ַצַער ּגָ

ׁשּום  לֹו  ְוֵאין  ְמֹאד,  יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ַצֲערֹו  ָהֲעִפיָפה, 

הּוא ְמעֹוֵפף. ַרק  ׁשֶ ין ּכְ הּוא הֹוֵלְך, ּבֵ ׁשֶ ין ּכְ ַנְיָחא ּבֵ

ְוהּוא  ָהֲעִפיָפה,  ּוֵבין  ַהֲהִליָכה  ין  ּבֵ ע  ְמֻמּצָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ּפֹוֵסק ָהֲעִפיָפה ּומֹוִריד ַעְצמֹו ִמן ָהֲעִפיָפה,  ֵעת ׁשֶ ּבְ

רֹוֶצה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַהְמעֹוֵפף  ֶדֶרְך  ּכְ ה,  ְלַמּטָ ְעָלה  ִמּמַ

ָמָלה  ה, ַוֲאַזי ֵיׁש ְלַהּנְ ל ּוְלהֹוִריד ַעְצמֹו ְלַמּטָ ְלׁשֵ ְלׁשַ

ְמעֹוֵפף.  ְוֵאינֹו  הֹוֵלְך  ֵאינֹו  ֲאַזי  י  ּכִ ַנְיָחא,  "ל  ַהּנַ

ַהֲחָכִמים ַנְיִחים ְוֵאיָנם  ים ׁשֶ ה ִעּתִ ּמָ י ֵיׁש ּכַ ַהְינּו, ּכִ

ַנְיָחא  ֵיׁש  ְוָאז  ַוֲאִכיָלה,  ָנה  ׁשֵ ֵעת  ּבְ גֹון  ּכְ חֹוְקִרין, 

י  ּכִ יָה.  ּפִ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָמָלה  ַהּנְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְלֶהָחָכם 

תּוב: "ֵלְך ֶאל  ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ְנָמָלה, ּכְ ֶהָחָכם הּוא ּבְ

י ֶזה  ֵלי ו, ו(, ּכִ ְנָמָלה ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם" )ִמׁשְ

ַעת ְוַדְרֵכי ה' ֶאל ָהָעם: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ד ּדַ ֶהָחָכם ְמַלּמֵ

א. ִסיָמן סג. ַקּמָ

יר.  ְסַנּפִ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָבר.  ּדָ יד  ַיּגֵ ָנַפִים  ּכְ ּוַבַעל 

ִחיַנת  ּבְ ְוֵהם  ִים.  ּמַ ּבַ ֶהם  ּבָ ט  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵהם  יִרין  ְסַנּפִ

ְך  ִנְמׁשָ ְוֶזה  ִים,  ּמַ ּבַ ֶהם  ּבָ ּופֹוֵרַח  ט  ָ ּשׁ ׁשֶ ָנַפִים  ּכְ

יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּבּור  ַהּדִ ּכַֹח  ִחיַנת  ִמּבְ

ּבּור  ַהּדִ י  ּכִ ָבר",  ּדָ יד  ַיּגֵ ָנַפִים  ּכְ "ּוַבַעל  ְבִחיַנת  ּבִ

ט  ָ ּשׁ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָנַפִים  ּכְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ

ֵאר  י הּוא ִמְתּפָ ַעת, ּכִ תֹוְך ֵמיֵמי ַהּדַ ֶהם ּבְ ּופֹוֵרַח ּבָ

דֹול  ּגָ ַעת  ּדַ ָיָדם  ַעל  ה  ּלֶ ּוְמּגַ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ִדּבּוָריו  ּבְ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ּוְגֻדּלַ ַרְך,  ִיְתּבָ ת ַהּבֹוֵרא  ְגֻדּלַ ּבִ ְוִנְפָלא 

ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹד ה'  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ים  ּיִ ַהֲאִמּתִ

ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ְוִנְפָלאֹות,  דֹולֹות  ּגְ ּיֹוְדִעים  ְוׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

ה ַעל־ ַגּלֶ ּמְ ַעת, ׁשֶ ַהּדַ ּפֹוֵרַח ּבְ ָנַפִים ׁשֶ ִחיַנת ּכְ ֵהם ּבְ

ֶהם,  ּבָ ט  ְוׁשָ ּפֹוֵרַח  הּוא  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוָריו  ּדִ ְיֵדי 

דֹולֹות ְוִנְפָלאֹות  ר ּגְ ַעת ְלֵמָרחֹוק ּוְמַדּבֵ ֵמיֵמי ַהּדַ ּבְ

ְנֵפי  ִחיַנת ּכַ ה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ יר ּדִ ִחיַנת ְסַנּפִ ּיֹות. ְוֶזה ּבְ ֲאִמּתִ

ֲארּות  ִחיַנת ִהְתּפָ ַעת, ּבְ ֵמיֵמי ַהּדַ ה ָלׁשּוט ּבְ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ם־ ּגַ ָלֶהם  ֵיׁש  ְטֵמִאים  ִגים  ּדָ ם  ּגַ ֲאָבל  ֶאֶמת,  ל  ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ ְקָרִנים,  ַ ַהּשׁ ם  ּגַ י  ּכִ ֶהם,  ּבָ ָלׁשּוט  יר  ְסַנּפִ ן  ּכֵ

ן  ם־ּכֵ ּגַ ַעְצָמן  ֲאִרין  ִמְתּפָ ְטֵמִאים  ִגים  ּדָ ִחיַנת  ּבְ

ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֲארּות  ְוִהְתּפָ ִדּבּוִרים  ּבְ

ֵמיֵמי  ּבְ ְוִלְפרַֹח  ָלׁשּוט  ּכַֹח  ן  ם־ּכֵ ּגַ ָלֶהם  ֵיׁש  ִאּלּו  ּכְ

ְוַעל־ ָבר.  ּדָ ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹד  ַעת,  ַהּדַ

ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ יר  ַנּפִ ַהּסְ ַעל־ְיֵדי  ן  ּכֵ

ַעל  ְיכֹוִלין  ֵאין  ְוכּו',  ָנַפִים  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ֲארּות  ִהְתּפָ

י  ִגים ְטהֹוִרים ִלְטֵמִאים, ּכִ ין ּדָ יר ּבֵ ָיָדם ְלַבד ְלַהּכִ

מֹו  ֲארּות ּכְ ִדּבּור ִהְתּפָ ין ַעְצָמן ּבְ ּמִ ְקָרִנים ִמְתּדַ ַ ַהּשׁ

יָמן  ַהּסִ ר  ְוִעּקַ "ל.  ּנַ ּכַ ׁש  ַמּמָ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ְריֹון  ִחיַנת ׁשִ בּוׁש ְלָהֵגן, ּבְ ֵהם ַהּלְ ים, ׁשֶ ִ הּוא ַקְשַֹקׂשּ

ְקָרִנים ֵאין ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ְלָהֵגן  ַ י ַהּשׁ ים, ּכִ ִ ַקְשַֹקׂשּ

ְצָדָקה  ִחיַנת  ּבְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲאָבל  יל,  ּוְלַהּצִ

ְלבּוׁש  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ יִלים,  ּוַמּצִ ים  ְמִגּנִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ִגים ד, אֹות ב. "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ּדָ ּנַ ים ּכַ ַקְשַֹקּשִׂ
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ים  ַהָּיִמ֖ ב  י־ְבֹר֥ ִּכֽ ַהָּמִ֑ים  ַעל־ְּפֵנ֣י  ַלְחְמָ֖ך  ַׁשַּל֥ח  }א{ 

ּנּו: ִּתְמָצֶאֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ח  ּכַ ׁשְ ן ּתַ ּמָ יִאין ּתַ ן יֹוִמין ַסּגִ ַתר ִעּדָ א, ֲארּום ּבָ י ַמּיָ ְסִפיָנן ַעל ַאּפֵ ָאְזִלין ּבִ ְרָנסּוָתְך ַלֲעִנֵיי ּדְ יט ְלֵחים ּפַ אֹוׁשֵ

ָאֵתי: ַאְגֵריּה ְלָעְלָמא ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ִליְך  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ָאָדם  ּכְ עֹוד,  ְרֶאּנּו  ּתִ לֹא  ָעָליו  ָך  ִלּבְ ְלָך  ּיֹאַמר  ֶ ּשׁ ְלָאָדם  ְוֶחֶסד  טֹוָבה  ה  ֲעׂשֵ ִים.  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחְמָך  ח  ּלַ ׁשַ

ִיְתרֹו "ִקְרֶאן  לּוֶמיָך. ְרֵאה ַמה ֶנֱאַמר ּבְ ׁשְ ל ּתַ ִאים ּוְתַקּבֵ ְמָצֶאּנּו. עֹוד ָיִמים ּבָ ִמים ּתִ י ְברֹב ַהּיָ ִים: ּכִ ֵני ַהּמַ ְמזֹונֹוָתיו ַעל ּפְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ּוֶמֶלְך  ֲחָתנֹו  ה  ַנֲעׂשָ ָהָיה סֹופֹו,  ַמה  עֹוד,  ִיְרֶאּנּו  ְולֹא  ִמְצִרי  הּוא  ׁשֶ ְוָסבּור  ב, כ(,  מֹות  )ׁשְ ָלֶחם"  ְויֹאַכל  לֹו 

ִזית: ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ב ּבְ ָניו ֵליׁשֵ ָניו ּוְבֵני ּבָ ִכיָנה, ְוָזכּו ּבָ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ְוִהְכִניסֹו ּתַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְטהֹוִרים  ִגים  ּדָ ֵיׁש  ִים.  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחְמָך  ח  ּלַ ׁשַ

ֵמַצח  ָהָרצֹון,  ׁשֶֹרׁש  ֶנֶגד  ּכְ י  ּכִ ְטֵמִאים,  ְוָדִגים 

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְוכּו',  ָחׁש  ַהּנָ ֵמַצח  ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  ָהָרצֹון 

ֵהם  ׁשֶ ְטהֹוִרים,  ִגים  ּדָ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ְטֵמִאים  ִגים  ּדָ

ָהָרצֹון  ׁשֶֹרׁש  קּוָחה[,  ּפְ ]ַעִין  ִקיָחא  ּפְ ֵעיָנא  ִחיַנת  ּבְ

ְבִחיַנת ֵמַצח  ם ּבִ ֶנְגּדָ ה, ְוָדִגים ְטֵמִאים ֵהם ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

יָמן  ַהּסִ ן  ְוַעל־ּכֵ ֶנֶגד ֵמַצח ָהָרצֹון.  ּכְ הּוא  ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ים,  ׂ ַקְשַֹקּשִ הּוא  ְטהֹוִרים  ִגים  ּדָ ל  ׁשֶ

ֵמַצח  ִנְכָנע  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ִלין,  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ּכַֹח 

ֶנֶגד ֵמַצח ָהָרצֹון ַחס  ר ּכְ ּבֵ ָחׁש, ְוֵאין לֹו ּכַֹח ְלִהְתּגַ ַהּנָ

ִחיַנת  ְך ִמּבְ ים ֶזה ִנְמׁשָ ִ ְשַֹקׂשּ י ְלבּוׁש ַהּקַ לֹום, ּכִ ְוׁשָ

ָלבּוׁש"  הּוא  ים  ַקְשַֹקּשִ ְריֹון  "ְוִשׁ ְבִחיַנת  ּבִ ְצָדָקה, 

ִחיַנת  ּבְ ְצָדָקה,  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ה(.  יז,  מּוֵאל-א  )ׁשְ ְוכּו' 

ִחיַנת  ּבְ יד(,  )ִאּיֹוב כט,  ְוכּו'  ִני"  ׁשֵ ְלּבָ ַוּיִ י  ּתִ ָלַבׁשְ "ֶצֶדק 

י  ְעָיהּו נט, יז(, ַהְינּו ּכִ ְרָין" ְוכּו' )ְיׁשַ ִ ּשׁ ׁש ְצָדָקה ּכַ ְלּבַ "ַוּיִ

ֶהם  ּלֹא ִיְתַאֵחז ּבָ ִגים ׁשֶ ים ַעל ַהּדָ ים ְמִגּנִ ִ ְשַֹקׂשּ ַהּקַ

ים  ִ ְשַֹקׂשּ ַהּקַ י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָחׁש  ַהּנָ ֵמַצח  ִחיַנת  ּבְ

ָחׁש  ַהּנָ ֵמַצח  ַמְכַנַעת  ִהיא  ׁשֶ ְצָדָקה  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם 

ִים"  ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחְמָך  ח  ּלַ "ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ

ם  ׁשָ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ַהַמִים'  ֵני  ּפְ 'ַעל  ְצָדָקה.  ּבִ ֱאַמר  ַהּנֶ

ם מֹוְצִאין  ִים, ׁשָ ּמַ ּבַ ִגים ׁשֶ ַהְינּו ּדָ ִים, ּדְ ְבִחיַנת ַהּמַ ּבִ

ן ַעל  ָדָקה ְלָהּגֵ ם ְצִריִכין ּכַֹח ַהּצְ י ׁשָ ָדָקה, ּכִ ּכַֹח ַהּצְ

ְבִחיַנת ֵמַצח ָהָרצֹון, ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם  ֵהם ּבִ ִגים ׁשֶ ַהּדָ

ָחׁש  ַהּנָ ֵמַצח  ִחיַנת  ִמּבְ ים  ְשַֹקּשִׂ ַהּקַ ְלבּוׁש  ַעל־ְיֵדי 

ן ֵאּלּו ִמיֵני  לֹום, ְוַעל־ּכֵ ֶהם ַחס ְוׁשָ ּלֹא ִיְתַאֵחז ּבָ ׁשֶ

י ֶנֱאָחז  ים ֵהם ְטֵמִאים, ּכִ ִ ֵאין ָלֶהם ַקְשַֹקׂשּ ִגים ׁשֶ ּדָ

ֵאין  ָחׁש, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ִחיַנת ֵמַצח ַהּנָ ֶהם ֲאִחיָזה ִמּבְ ּבָ

ָדָקה  ַהּצְ ִמן  ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ים  ׂ ְשַֹקּשִ ַהּקַ ְלבּוׁש  ֲעֵליֶהם 

ִגים ג, אֹות  "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה. ּדָ ּנַ ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ּכַ

ד.

ִמים  ַהּיָ ְברֹב  י  ּכִ ִים  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחְמָך  ח  ּלַ ׁשַ

ָגם  ּפְ ּוַמֲעִלין  ִנין  ְמַתּקְ ָדָקה  ַהּצְ ַעל־ְיֵדי  ְמָצֶאּנּו.  ּתִ

ַמֲאִריֵכי  ֵקִנים  ַהּזְ ל  ׁשֶ ַעת  ְוַהּדַ ִמים  ַהּיָ ְנִפיַלת 

ָחׁש,  ה ְיִניַקת ֵמַצח ַהּנָ ּזֶ ּמִ ָראּוי, ׁשֶ ֵאיָנם ּכָ ָיִמים, ׁשֶ

ְברֹב  י  ּכִ ִים  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחְמָך  ח  ּלַ "ׁשַ ְבִחיַנת:  ּבִ

רֹב  ּבְ מֹוְצִאין  ָדָקה  ַהּצְ ּכַֹח  ׁשֶ  – ְמָצֶאּנּו"  ּתִ ִמים  ַהּיָ

ָדָקה  י ַעל־ְיֵדי ַהּצְ ַמֲאִריֵכי ָיִמים, ּכִ ַהְינּו ּבְ ִמים, ּדְ ַהּיָ

ח  ּלַ "ל. ְוֶזהּו: "ׁשַ ּנַ ֶהם ּכַ ּלָ ָגם ׁשֶ ִנין ַהּפְ ַמֲעִלין ּוְמַתּקְ



רצב

ת ֶרק יאְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ְצָדָקה,  ן  ּתֵ ּתִ ׁשֶ ַהְינּו  ִים",  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחְמָך 

ַמְפִסיד  ה  ַאּתָ ׁשֶ ַהֶהְפֵסד  ׁשֶ ַמְבִטיֲחָך,  תּוב  ְוַהּכָ

רֹב  ּבְ ְוִתְמָצֶאּנּו  ְרִויַח  ּתַ ִלְצָדָקה  ְרּתָ  ּזַ ּפִ ׁשֶ ָממֹוְנָך, 

ָדָקה  י ַעל־ְיֵדי ַהּצְ "ל, ּכִ ּנַ ַמֲאִריֵכי ָיִמים ּכַ ִמים, ּבְ ַהּיָ

ִמים,  ּיָ ֲאִריֵכי  ַהּמַ ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ְנִפיַלת  ָגם  ּפְ ַמֲעִלין 

ל  "ל, ּומֹוִציִאין ּכָ ּנַ ָחׁש ּכַ ה הּוא ְיִניַקת ֵמַצח ַהּנָ ּזֶ ּמִ ׁשֶ

ַבע,  ָחׁש, ָחְכַמת ַהּטֶ ל ֵמַצח ַהּנָ ַהְיִניָקה ְוַהִחּיּות ׁשֶ

ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקָ י  ּכִ ָהָרצֹון.  ֵמַצח  ִחיַנת  ּבְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ

יִתי" ְוכּו'  ְבִחיַנת: "ְוֶאת ָהעְֹרִבים ִצּוִ ָדָקה ִהיא ּבִ ַהּצְ

ַהְתָחָלה  ִריִכים ּבַ ּצְ ַהְינּו ַמה ׁשֶ "ל, ּדְ ּנַ )מלכים-א יז, ג( ּכַ

ַעְצמֹו  ה ּבְ ר ָהַאְכָזִרּיּות ְלָהְפכֹו ְלַרֲחָמנּות, ּוִמּזֶ ּבֵ ְלׁשַ

ֵליִזיל  א  ַאּבָ ּוֵבּה  ִמֵנּה  י  'ּכִ ִחיַנת ָהָרצֹון,  ּבְ ר  ּבֵ ִמְתּגַ

ֶרת  ְמחּוּבֶ ית ׁשֶ ּדִ ָאה ַהּיַ ַער ַעְצמֹו ּבָ א' ]ִמּתֹוְך ַהּיַ ּה ַנְרּגָ ּבֵ

ֵמַאַחר  )ַסְנֶהְדִרין לט(,  ַער[  ַהּיַ אֹותֹו  ֶאת  ִחית  ׁשְ ּיַ ׁשֶ ַלַגְרֶזן 

ְלַרֲחָמנּות,  ִטְבעֹו  ּבְ ׁשֶ ַאְכָזִרּיּות  ְך  ּוְמַהּפֵ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

ְנָיָנא.  ּתִ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ְלָרצֹון:  ְך ָהרֶֹגז  ִנְתַהּפֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ִסיָמן ד, אֹות ט.

ִלְפָעִמים  ה,  ְוִהּנֵ ִים.  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחְמָך  ח  ּלַ ׁשַ

ְנעּוִרים,  ת  ֵאׁשֶ ּבְ ְמָמֵאס  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ְזָלן  ַהּגַ

ֵניֶהם,  ׁשְ ּבִ רֹוֶצה  ְוִלְפָעִמים  ֲחֵברֹו.  ת  ֵאׁשֶ ְוחֹוֵמד 

ְוֶזה  ֲחֵברֹו.  ל  ׁשֶ ּבְ ם  ּגַ ְוָחֵפץ  ָממֹונֹו,  ֶאת  רֹוֶצה  ׁשֶ

ִביא ִהְזִהיר  יתֹו'. ְוַהּנָ תֹוְך ּבֵ ִחיַנת 'ַמְכִניס ָצָרה ּבְ ּבְ

ת ְנעּוֶריָך ַאל ִיְבּגֹד,  תּוב: "ּוְבֵאׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעל ֶזה, ּכְ

ִאם  ָנה,  ּוָ ַהּכַ טו-טז(.  ב,  )ַמְלָאִכי  ְוכּו'  ח"  ּלַ ׁשַ ֵנא  ׂשָ י  ּכִ

ָממֹוְנָך,  ֶאת  ׂשֹוֵנא  ה  ְוַאּתָ ֶחְלְקָך,  ּבְ ְלָך  י  ּדַ ֵאין 

ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ַהְינּו  ח.  ּלַ ׁשַ ן  ַעל־ּכֵ ְלָך,  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ׁשֶ

ח,  ּלַ ׁשַ ִחינֹות  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ן ְצָדָקה.  ּתֵ ּתִ ׁשֶ ָנה ָלֶזה,  ּקָ ּתַ

ִים",  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחְמָך  ח  ּלַ "ׁשַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

זֹונֹוָתיו  ּמְ ׁשֶ ַרַז"ל: 'ִאם רֹוֶאה ָאָדם  ָאְמרּו  ׁשֶ ָמה  ּכְ

ין ז(: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ּטִ ה ֵמֶהם ְצָדָקה' )ּגִ ְמֻצְמָצִמין, ַיֲעׂשֶ

א. ִסיָמן סט. ַקּמָ

יק ָהֱאֶמת  ּדִ ַהּצַ ע, ׁשֶ ִים. ּדַ ֵני ַהּמָ ח ַלְחְמָך ַעל ּפְ ּלַ ׁשַ

ֲעֵלי־ְצָדָקה, ְוֶזה  דֹוׁש ִמּבַ יו ַהּקָ ּבּור ּפִ ל ּדִ "ל ְמַקּבֵ ַהּנַ

קח(  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ה'"  ָנא  ְרֵצה  י  ּפִ "ִנְדבֹות  ִחיַנת:  ּבְ

ַהְינּו  ּדְ ֵלב,  ִדיֵבי  ִמּנְ יו  ּפִ ּבּור  ּדִ ל  ְמַקּבֵ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ  –

ְבִחיַנת:  ִחיַנת ַמִים, ּבִ ֲעֵלי־ְצָדָקה. ּוְצָדָקה ִהיא ּבְ ּבַ

 – 'ַהּצּור'  ח(,  קיד,  ם  )ׁשָ ָמִים"  ֲאַגם  ַהּצּור  "ַההְֹפִכי 

"ֵלב  ֵיׁש  י  ּכִ כו(,  עג,  ם  )ׁשָ ְלָבִבי"  "צּור  ִחיַנת:  ּבְ ֶזה 

ָהְרחֹוִקים  ֵלב  יֵרי  "ַאּבִ ַהְינּו  ּדְ כו(,  לו,  )ְיֶחְזֵקאל  ֶאֶבן" 

ְוֶזהּו: 'ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם  ְעָיהּו מו, יב(,  ָדָקה" )ְיׁשַ ִמּצְ

ְפִכי  ִחיַנת: "ׁשִ ּבְ ַרְך,  ְלֵלב  ְך  ְתַהּפֵ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָמִים', 

ֵני ה'" )ֵאיָכה ב, יט(, ַהְינּו ֵלב ַרְך  ּפְ ְך נַֹכח  ִלּבֵ ִים  ַכּמַ

ִביל ֶזה ִנְקָרא ְצָדָקה ַמִים,  ב ִלְצָדָקה. ּוִבׁשְ ְלִהְתַנּדֵ

כד(,  ה,  )ָעמֹוס  ֵאיָתן"  ַנַחל  ּכְ "ּוְצָדָקה  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֱאָמר  ִים", ַהּנֶ ֵני ַהּמָ ח ַלְחְמָך ַעל ּפְ ּלַ ִחיַנת: "ׁשַ ְוֶזה ּבְ

ל  ׁשֶ ָקדֹוׁש  ה  ּפֶ ה  ַנֲעׂשֶ ָדָקה  ַהּצְ ְוַעל־ְיֵדי  ְצָדָקה.  ּבִ

ְצָדָקה'  'זֹו   – ִפיָך"  "ּבְ ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ יק  ּדִ ַהּצַ

ל  ׁשֶ ה  ַהּפֶ ה  ַנֲעׂשֶ ְצָדָקה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ו(,  ָנה  ָ )רֹאׁש־ַהּשׁ

כֹור ׁשֹורֹו  ִחיַנת: "ּבְ יק הּוא ּבְ ּדִ "ל. ְוַהּצַ ּנַ יק ּכַ ּדִ ַהּצַ

ַנִים, ַהְינּו  י ׁשְ ָבִרים לג, יז(, ּוְבכֹור נֹוֵטל ּפִ ָהָדר לֹו" )ּדְ

ה  ּוִמּזֶ ָמעּות,  ַמׁשְ ֵני  ׁשְ ֵיׁש לֹו  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ּפִ ּבּור  ּדִ ׁשֶ

ִלינֹק  "ל  ַהּנַ בּוִעים  ְלַהּצְ ִויִניָקה  ּכַֹח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ א  ּבָ

ֶהם, ֵמַאַחר  ּלָ ֶקר ׁשֶ ֶ ְבֵריֶהם ֶאל ַהּשׁ ֵמֶהם, ַלֲהֹפְך ּדִ

ָמעּות,  ַמׁשְ ֵני  ׁשְ לֹו  ֵיׁש  ַעְצמֹו  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ

ֱאֶמת הּוא טֹוָבה  "ל: ֲאָבל ּבֶ ּנַ ַנִים ּכַ י ׁשְ ְבִחיַנת ּפִ ּבִ

ְקָרִנים  ַ ַהּשׁ ֵאּלּו  ְמָצִאים  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ְלַהּצַ

ּנֹוְתִנין ְצָדָקה  ִעים ׁשֶ י ֵיׁש ְרׁשָ ים ֲאֵליֶהם. ּכִ ּמִ ְתּדַ ַהּמִ

ַיּבֹק,  ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ָדָקה  ַהּצְ ְוַעל־ְיֵדי  יִקים,  ְלַצּדִ

ִחינֹות ֵאּלּו  לֹשׁ ּבְ ה, ְוָכל ׁשָ ָ ָרָכה ְקֻדּשׁ ַהְינּו: ִיחּוד ּבְ

"ל. 'ִיחּוד'  ּנַ ִחיַנת ְצָדָקה ּכַ הּוא ּבְ ַמִים, ׁשֶ ֶנֶאְמרּו ּבְ

ַמִים  ָ ַהּשׁ ַחת  ִמּתַ ִים  ַהּמָ וּו  "ִיּקָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  –

מֹו  ּכְ  – ָרָכה'  'ּבְ ט(.  א,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֶאָחד"  ָמקֹום  ֶאל 

ְוכּו'  ה"  ַחּיָ ֶנֶפׁש  ֶרץ  ׁשֶ ִים  ַהּמַ ְרצּו  "ִיׁשְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ

ים"  ְקדֹשִׁ תּוב: "ַמִים  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה' –  ָ 'ְקֻדּשׁ ם, כ(.  )ׁשָ

ֲעֵלי־ְצָדָקה  ּבַ ִנְמָצִאים  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  יז(.  ה,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ

ּבֹק  ַהּיַ ִחיַנת  ִמּבְ יֹוְנִקים  ֵהם  י  ּכִ נֹוֲאִפים,  ֵהם  ׁשֶ

ִזּוּוִגין  ִחיַנת  ּבְ ה הּוא  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּבֹק  ַהּיַ ּוְבִחיַנת  "ל.  ַהּנַ

ה  ְוַנֲעׂשֶ ַהְיִניָקה,  זֹאת  ִנְתַקְלֵקל  ְוֶאְצָלם  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ָדָקה  ַהּצְ ן  ְוַעל־ּכֵ ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ִנאּוף,  ֶאְצָלם 



רצג

ת ֶרק יאְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ל  יק ְמַקּבֵ ּדִ י ַהּצַ יק. ּכִ ּדִ ֶהם ִהיא ָרָעה ֵאֶצל ַהּצַ ּלָ ׁשֶ

ְתַקְלֵקל ֶאְצָלם  ּנִ ָדָקה, ּוְכׁשֶ דֹוׁש ִמן ַהּצְ יו ַהּקָ ּבּור ּפִ ּדִ

ל  ַקּבֵ ּמְ יק, ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ יו ׁשֶ ָגם ְלִדּבּור ּפִ "ל, ּגֹוֵרם ּפְ ּנַ ּכַ

ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ַמה  טֹוָבה  הּוא  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ם  ָ ִמּשׁ

ַהּנֹוְתִנים  ִעים  ָהְרׁשָ ֵאּלּו  ֲאַזי  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ְקָרִנים  ַ ַהּשׁ

ְצָדָקה ּפֹוִנין ֲאֵליֶהם ְונֹוְתִנין ָלֶהם, ּוְכַמֲאַמר ִיְרְמָיה 

מֹו  ִנים', ּכְ ֵאיָנם ְמֻהּגָ ים ׁשֶ ֲעִנּיִ יֵלם ּבָ ִביא: 'ַהְכׁשִ ַהּנָ

טז(,  א  ָבא־ַקּמָ )ּבָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ָגם  ִמּפְ יק ָהֱאֶמת  ּדִ ַהּצַ ִנּצֹול  ַוֲאַזי 

"ל הּוא  ְקָרִנים ַהּנַ ַ ר ּכַֹח ְיִניַקת ַהּשׁ "ל. ֲאָבל ִעּקָ ּנַ ּכַ

ְגדֹולֹות  דֹוִלים, ַההֹוְלִכים ּבִ יִקים ַהּגְ ּדִ ַרק ֵמֵאּלּו ַהּצַ

ִמיד  ּתָ ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ֵמֵאּלּו  ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ

"ל:  ּנַ יטּות, ֵאין ָלֶהם ְיִניָקה ְוכַֹח ּכַ ְפׁשִ ּוִמְתַנֲהִגים ּבִ

ְנָיָנא, ִסיָמן טו. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ

כּות  ַהַחׁשְ ר  ִעּקַ ִים.  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחְמָך  ח  ּלַ ׁשַ

יֵניֶהם,  ּבֵ ַהּטֹוב  ין  ּכֹוְבׁשִ ׁשֶ ֻלּיֹות  ַהּגָ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי 

א,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ְך"  ְוֹחשֶׁ ָובֹהּו  "ֹתהּו  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ַהּטֹוב  ְבׁשּו  ּכָ ׁשֶ ֻלּיֹות  ּגָ ע  ָהַאְרּבַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ב(, 

ְמֹאד  ְמֹאד  ְך  ַהֹחשֶׁ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ

ֲארּות.  ה ַהִהְתּפָ ַגּלֶ ּמְ יק ׁשֶ ּדִ ֵאין רֹוִאין אֹור ַהּצַ ַעד ׁשֶ

הֹום, ְוַגם  ְקָרא ּתְ ּנִ ה ׁשֶ לּות ָהַאֲחרֹון ַהּזֶ ּוִבְפָרט ַהּגָ

לּוִלים  ּכְ ָהִראׁשֹונֹות  ֻלּיֹות  ּגָ ל  ׁשֶ כּות  ַהַחׁשְ ל  ּכָ

ְתהֹום"  ֵני  ּפְ ַעל  ְך  ְוֹחשֶׁ ָובֹהּו  "ֹתהּו  ְבִחיַנת  ּבִ ּבֹו. 

רֹוֶצה  הֹום, ַעד ׁשֶ יְך ַעד ַהּתְ ְך ַמֲחׁשִ ַהֹחשֶׁ ם(, ׁשֶ )ָשׁ

לֹום, ֲאָבל  יְך ָהאֹור ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ יר ּוְלַהֲחׁשִ ְלַהְסּתִ

ם(, ַמִים  ִים" )ָשׁ ֵני ַהּמָ "ְורּוַח ֱאלִֹקים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ

ַלח ַלְחְמָך ַעל  תּוב, "ׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ְצָדָקה, ּכְ ֶזה ּבְ

ל  ׁשֶ א רּוחֹו  ּדָ ְמַרֶחֶפת,  ֱאלִֹקים  ִים". רּוַח  ַהּמָ ֵני  ּפְ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ יֵקי ֱאֶמת, ּכְ ּדִ ִחיַנת ַהּצַ ֵהם ּבְ יַח ׁשֶ ָמׁשִ

ְיִהי  ֱאלִֹקים  "ַוּיֹאֶמר  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ

ה,  ִחיַנת אֹור ֵנר ֲחֻנּכָ ה ּבְ ּזֶ ם, ג(, ׁשֶ אֹור ַוְיִהי אֹור" )ָשׁ

הּוא  ָהאֹור  ּלּות  ִהְתּגַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַהְמנֹוָרה,  ֵנר  אֹור 

ט א. טֹוֵען  ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ּכַ

ְוִנְטָען ה, אֹות יב.

טֹוב  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִים.  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחְמָך  ח  ּלַ ׁשַ

ר ֶהָאַרת  ת ִעּקַ ּבָ ׁשַ י ּבְ ְצָדָקה, ּכִ ְצִריִכין ְלַהְרּבֹות ּבִ

ת  ּבָ ׁשַ ֶמׁש ּבְ ְבִחיַנת 'ׁשֶ ָדָקה, ּבִ ל ַהּצְ ל ּכָ ֵלמּות ׁשֶ ּוׁשְ

נּו  ִדְבֵרי ַרּבֵ ְמבָֹאר ּבְ ֲעִנית ח עב(, ּכַ ים' )ּתַ ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ

ִסיָמן  א.  ַקּמָ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ְצָדָקה,  ּבִ ְלַהְרּבֹות  אי  ַוּדַ ּבְ ְצִריִכין  ּוְביֹום טֹוב  לא(. 

ּתֹוָרה  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ טֹוב,  יֹום  ִשְֹמַחת  ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ

יֹום  ִשְֹמַחת  יר  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

ֱאַמר,  ּנֶ מֹו ׁשֶ ם ִנְדַבת ִלּבֹו ִלְצָדָקה, ּכְ יר ׁשָ טֹוב, ַמְזּכִ

ר  ה ּוָבֶניָך ְוכּו' ְוַהּגֵ "ְוָשַֹמְחּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ַאּתָ

ְוָאְמרּו  יד(,  טז,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ְוָהַאְלָמָנה"  תֹום  ְוַהּיָ

ַח ֶאת  ה ְמַשֹּמֵ ִלְבָרָכה, 'ִאם ַאּתָ ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ר  ִעּקַ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ָך',  ּלְ ׁשֶ ֶאת  ַח  ְמַשֹּמֵ ֲאִני  י,  ּלִ ׁשֶ

ה  ּזֶ ׁשֶ ָהָרצֹון,  ּלּות  ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  טֹוב  יֹום  ִשְֹמַחת 

ח  ּלַ "ׁשַ ְבִחיַנת  ּבִ ְיָקא.  ּדַ ָדָקה  ַהּצְ ַעל־ְיֵדי  ה  ּלֶ ִנְתּגַ

ְמָצֶאּנּו". ְוֶזה  ִמים ּתִ רֹב ַהּיָ י ּבְ ִים ּכִ ֵני ַהּמָ ַלְחְמָך ַעל ּפְ

ְבָעה  ן ֵחֶלק ְלׁשִ מּוְך, "ּתֵ ְקָרא ַהּסָ ּמִ ם ּבַ ְסַמְך ְלׁשָ ּנִ ׁשֶ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ב(,  יא,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  מֹוָנה"  ִלׁשְ ְוַגם 

"ל,  ּנַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ְיֵמי ָהְרָגִלים ְוכּו', ַהְינּו ּכַ

ַהְינּו ִשְֹמַחת יֹום טֹוב  ת ָהְרָגִלים, ּדְ ַ ר ְקֻדּשׁ י ִעּקַ ּכִ

ח ַלְחְמָך" ְוכּו'  ּלַ ִחיַנת "ׁשַ ָדָקה, ּבְ הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּצְ

ִין א, אֹות ז. ֵלי ַהּיַ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ּכְ ַהּנַ



רצד

ת ֶרק יאְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ע ַמה־ א ֵתַד֔ ֹ֣ ֶלק ְלִׁשְבָע֖ה ְוַג֣ם ִלְׁשמֹוָנ֑ה ִּכ֚י ל }ב{ ֶּתן־ֵח֥

ֶרץ: ְהֶי֥ה ָרָע֖ה ַעל־ָהָאֽ ִּיֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִכְסֵלו, ֲארּום ָלא ִתְנַדע ָמה ְיֵהי  ִמְזַרע ַאף ּבְ ִרי, ְוָלא ִתְתְמַנע ִמּלְ ִתׁשְ ַהב חּוָלק ַטב ִמן ַזְרָעא ְלַחְקָלְך ּבְ

א ַעל ַאְרָעא, ִאי ָחִריֵפי ָנְצָחן אֹו ֲאִפיֵלי: יׁשָ ּבִ

"י - - ַרׁשִ

בֹואּו ַאֲחֵריֶהם,  ּיָ מֹוָנה ׁשֶ ק עֹוד ִלׁשְ ְבָעה ְצִריֵכי ֶחֶסד, ַחּלֵ ָך ְלׁשִ ּלְ ֶ ְחְמָך ּוִמּשׁ ְקּתָ ִמּלַ מֹוָנה. ִחּלַ ְבָעה ְוַגם ִלׁשְ ן ֵחֶלק ְלׁשִ ּתֶ

ָדָקה ִמן  ֵצל ַעל־ְיֵדי ַהּצְ ּנָ ם, אֹו ּתִ ִאים ְוִתְצָטֵרְך ְלֻכּלָ א עֹוד ָיִמים ּבָ ּמָ ְהֶיה ָרָעה. ׁשֶ י לֹא ֵתַדע ַמה ּיִ י: ּכִ ְוַאל ּתֹאַמר ּדַ

ן ֶאָחד ֵמֵהן ֵחֶלק ְליֹוֶצְרָך  ית, ּתֶ ֵראׁשִ ְבַעת ְיֵמי ּבְ ן ֵחֶלק ְוגֹו'", ֵאּלּו ׁשִ ו ֵאיָמַתי. ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו, "ּתֶ ָהָרָעה. ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ

ְבַעת ְיֵמי  ל ׁשִ נֹות ִצּבּור ׁשֶ ְבָעה", ָקְרּבָ ן ֵחֶלק ְלׁשִ ָבר ַאֵחר, "ּתֶ יָלה. ּדָ מֹוַנת ְיֵמי ַהּמִ מֹוָנה", ֵאּלּו ׁשְ ת. "ְוַגם ִלׁשְ ּבָ ׁשַ ָלנּוַח ּבְ

ְקִריבּו עֹוד, ְויֹוִעילּו  ִית ְולֹא ּתַ ְהֶיה ָרָעה. ִאם ֵיָחֵרב ַהּבַ י לֹא ֵתַדע ַמה ּיִ מֹוַנת ְיֵמי ַהַחג: ּכִ ל ׁשְ מֹוָנה", ׁשֶ ַסח, "ְוַגם ִלׁשְ ּפֶ

ַחג,  ִמים ּבַ ׁשָ ְהֶיה", לֹא ָיַדְעּתָ ַמה ִנְגַזר ַעל ַהּגְ י לֹא ֵתַדע ַמה ּיִ ָבר ַאֵחר, "ּכִ ֵזָרה ָהָרָעה. ּדָ ל ּגְ נֹות ָהִראׁשֹוִנים ְלַבּטֵ ָקְרּבָ

ֵזרֹות ָרעֹות: ל ּגְ נֹות ִויַבּטֵ ְרּבָ ְויֹוִעילּו ַהּקָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֵהם  ִציִצית  מֹוָנה.  ִלׁשְ ְוַגם  ְבָעה  ְלׁשִ ֵחֶלק  ן  ּתֵ

ְך" ְוכּו'  ְבִחיַנת "ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלּ ְבִחיַנת ְרָגִלים, ּבִ ּבִ

ָאז הֹוְלִכין  ִחיַנת ג' ְרָגִלים ׁשֶ הּו ּבְ ּזֶ ים פה, יד(, ׁשֶ ִהּלִ )ּתְ

ָנה  ָ ּשׁ ָעִמים ּבַ לֹשׁ ּפְ תּוב "ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל, ּכְ

ִחיַנת "ֶצֶדק ְלָפָניו  ה ּבְ ּזֶ מֹות כג, יז(, ׁשֶ ֵיָרֶאה" ְוכּו' )ׁשְ

ּמּוָבא  ּכַ יד(,  ים פה,  ִהּלִ )ּתְ ָעָמיו"  ּפְ ְלֶדֶרְך  ם  ְוָיׂשֵ ְך  ְיַהֵלּ

"ֶצֶדק  ִחיַנת  ּבְ ִציִצית,  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  יד(,  כט,  )ִאּיֹוב  ְוכּו'  ִני"  ׁשֵ ְלּבִ ַוּיַ י  ּתִ ָלַבׁשְ

ְוָכל  יִצית.  ֵמַהּצִ ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ חּוִטים  ֹמָנה  ׁשְ

חֹות  ּפָ ִזיָרה  ׁשְ ְוֵאין  זּור,  ׁשָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  חּוט 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְמדּו  ּלָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִים,  ּתַ ְ ִמּשׁ

טו,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ְוכּו'  ִתיל"  ּפְ ָנף  "ַהּכָ סּוק  ִמּפָ לח(  )ְמָנחֹות 

יִצית ֵיׁש י"ו חּוִטים,  ָכל ֶאָחד ֵמַהּצִ ּבְ לח( ִנְמָצא, ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ֶנֶגד  ּכְ זּוִרים  ׁשְ חּוִטים  ֹמָנה  ׁשְ ַהְינּו  ּדְ

ְבָעה  ׁשִ ַסח  ּפֶ י  ּכִ ָיִמים,  י"ו  ֵהם  ׁשֶ ְרָגִלים,  לֹשׁ  ׁשָ ּבְ

ְבִחיַנת  בּועֹות יֹום ֶאָחד, וח' ְיֵמי ֶהָחג ּבִ ָיִמים, ְוׁשָ

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ְוכּו'  מֹוָנה"  ִלׁשְ ְוַגם  ְבָעה  ְלׁשִ ֵחֶלק  ן  "ּתֵ

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )עירובין מ( ַעל ְרָגִלים, ְוַעל־

מֹוַנת  ֶנֶגד ׁשְ ֹמָנה חּוִטים ּכְ יִצית ֵהם ׁשְ ר ַהּצִ ן ִעּקַ ּכֵ

יֹוֵתר  ּבְ ה  ַהְמֻרּבֶ ר  ְסּפָ ַהּמִ הּוא  ׁשֶ ּכֹות,  ַהּסֻ ַחג  ְיֵמי 

ְבַעת ְיֵמי  ן ׁשִ ם־ּכֵ תֹוכֹו ּגַ ל ְיֵמי ָהְרָגִלים, ְוִנְכָלל ּבְ ׁשֶ

ּכֹות  ַהּסֻ ְיֵמי  ֹמַנת  ׁשְ ם  ּגַ בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ְויֹום  ַסח  ַהּפֶ

ל  לּול ִמּכָ ּכָ ׁשֶ ַיֲעקֹב  ֶנֶגד  ּכְ ְרָגִלים  ּבָ ׁשֶ ֵהם ָהַאֲחרֹון 

ל הג'  ל ּכָ ָלם ֶהָארֹת ׁשֶ ֻסּכֹות ִנׁשְ י ָאז ּבְ ָהָאבֹות, ּכִ

ֹמָנה  ׁשְ ֵיׁש  ן  ְוַעל־ּכֵ ם,  ּלָ ִמּכֻ לּול  ּכָ ְוהּוא  ְרָגִלים 

א.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ְוַכּנַ ּיִצית  ַהּצִ ּבְ חּוִטים 

ֲחִרית ה. ְנִטיַלת ָיַדִים ׁשַ

ֵתַדע  לֹא  י  ּכִ מֹוָנה  ִלׁשְ ְוַגם  ְבָעה  ְלׁשִ ֵחֶלק  ן  ּתֵ

י לֹא  מֹוָנה ּכִ ְבָעה ְוַגם ִלׁשְ ן ֵחֶלק ְלׁשִ ְוגֹו'. ְוֶזהּו, "ּתֵ

ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַהְינּו  ָהָאֶרץ",  ַעל  ָרָעה  ְהֶיה  ּיִ ַמה  ֵתַדע 

י  ַקּוֵ ה  לֹשָׁ ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ּקּוִנים,  ּתִ ְבָעה  ׁשִ יְך  ְלַהְמׁשִ

ֵהם  ׁשֶ ּבּור,  ַהּדִ ֶחְלֵקי  ַעת  ַאְרּבָ ּבְ ִאיִרין  ּמְ ׁשֶ ָהֱאֶמת 

ת.  ּבָ ַ ְבַעת ְיֵמי ַהּשׁ נֹוָרה, ׁשִ ְבָעה ְקֵני ַהּמְ ִחיַנת ׁשִ ּבְ

ה, ַהְינּו  ֲחֻנּכָ ִחינֹות ְמִאיִרין ּבַ ְבָעה ּבְ ִ ל ֵאּלּו ַהּשׁ ּכָ ׁשֶ

ת  ַ ְקֻדּשׁ יִכין  ַמְמׁשִ ִחינֹות  ּבְ ַבע  ׁשֶ ֵאּלּו  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ

ְוֶזהּו  ה.  ֲחֻנּכָ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַהֹחל,  ִליֵמי  ת  ּבָ ׁשַ

"ל.  ה ְוַכּנַ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ִחיַנת ׁשְ מֹוָנה", ּבְ "ְוַגם ִלׁשְ

ָהָאֶרץ",  ַעל  ָרָעה  ְהֶיה  ּיִ ַמה  ֵתַדע  לֹא  י  "ּכִ ְוֶזהּו, 

ֵיֶלד  ַמה  יֹוֵדַע  ּוִמי  ְמֹאד,  ִמְתָאֵרְך  לּות  ַהּגָ ׁשֶ ַהְינּו 



רצה

ת ֶרק יאְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ָכל  יְך ַעל ַעְצֵמנּו ּבְ ן ָאנּו ְצִריִכין ְלַהְמׁשִ יֹום, ַעל־ּכֵ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה,  ֲחֻנּכָ ְיֵמי  ֶהָאַרת  ִחיַנת  ּבְ ַעם  ּפַ

ֵעת  ם ּבְ ּתֹוָדה ְוהֹוָדָאה, ִלְהיֹות מֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ּגַ

ֵאין זֹוִכין ַלֲעבֹוַדת  ֵעת ׁשֶ ם ּבְ לֹום, ּגַ ָרה ַחס ְוׁשָ ַהּצָ

י  "ל, ּכִ ְוַכּנַ הּוא  מֹו ׁשֶ ָראּוי, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ּכְ ה' ּכָ

ְכָלל,  לּות ּבִ ּגָ ָרֵאל ּבַ ר ִקּיּום ִיׂשְ ְיָקא ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִעּקַ ּדַ

סּוק  ר ַהּפָ ָ ה ְמֻקּשׁ ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְוַעּתָ ּוִבְפָרִטּיּות ּכָ

הּו  ּזֶ ׁשֶ מֹוָנה",  ִלׁשְ ְוַגם  ְבָעה  ְלׁשִ ֵחֶלק  ן  "ּתֵ ְמֹאד, 

ַעל־ְיֵדי־ ִחיַנת ּתֹוָדה ְוהֹוָדָאה, ׁשֶ ה, ּבְ ִחיַנת ֲחֻנּכָ ּבְ

לֹום  רֹות ַחס ְוׁשָ ָכל ָהָרעֹות ְוַהּצָ ּיּום ּבְ ר ַהּקִ ֶזה ִעּקַ

ַעל  ָרָעה  ְהֶיה  ּיִ ַמה  ֵתַדע  לֹא  י  "ּכִ ְוֶזהּו,  "ל.  ּנַ ּכַ

לֹום,  ֲעבֹר ַחס ְוׁשָ ּיַ ֶ ָהָאֶרץ" אּוַלי ַיֲעבֹר ָעֶליָך ַמה ּשׁ

ָלל, ֲאָבל  ֶזה ּכְ ם ּבָ ר ְלִהְתַקּיֵ ִאי ֶאְפׁשָ ְדֶמה ְלָך ׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ְוהֹוָדָאה,  ּתֹוָדה  ִחיַנת  ּבְ ה,  ֲחֻנּכָ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי 

ָעֶליָך  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ה'  ַחְסֵדי  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְזּכֹר  ּתִ ׁשֶ

ְבִחיַנת  ּבִ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ק  ְתַחּזֵ ּתִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ

מֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ְוצֹוֵעק ֶלָעִתיד ָלבֹא, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ה  ְזּכֶ ּתִ ַעם, ַעד ׁשֶ ָכל ּפַ ה ִליׁשּועֹות ִנְפָלאֹות ּבְ ְזּכֶ ּתִ

ֵלָמה ְמֵהָרה, ָאֵמן ְוָאֵמן: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ה ׁשְ ִלְגֻאּלָ

ֵהָמה ד, אֹות יב. ְלֵאי ּבְ ֵדָעה. ּכִ

ְוִאם־ יקּו  ָיִר֔ ַעל־ָהָאֶ֣רץ  ֶּגֶׁ֙שם֙  ים  ָעִב֥ ֶהֽ ְל֨אּו  ִאם־ִיָּמֽ }ג{ 

ם  ִיּ֥פֹול ֵע֛ץ ַּבָּד֖רֹום ְוִא֣ם ַּבָּצ֑פֹון ְמ֛קֹום ֶׁשִּיּ֥פֹול ָהֵע֖ץ ָׁש֥
ְיֽהּוא:

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָדָרא  ּבְ ְזכּו  ְוִאין ֵלית  א,  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ְזכּוָתא  ִגין  ּבְ ֵמֵיֵמיהֹון,  א ִמְטָרא ַעל ַאְרָעא ְמַעָרן ָית  ֲעָנַנּיָ ִאין ִמְתַמְלָין 

א  ַמְלּכָ ל  ְלִמְנּפַ א  ַמּיָ ׁשְ ִמן  ַזר  ִאְתּגְ ְוִאי  א,  ֱאָנׁשָ ֵני  ּבְ הֹון  ִמּנְ ִיְתֲהנֹון  ָלא  ּדְ ָנֲחָתן,  ָרא  ּוְבַמְדּבְ א  ַיּמָ ּבְ ַההּוא 

ִצּפּוָנא, ֲאַתר  ּבְ ָדרֹוָמא אֹו  ּבְ ְוַכְפָנא  ְבָעא  ְוִאי ׂשִ א ַהֵוי  ַמּיָ ׁשְ ּדִ ְוָיֲעטֹוִהי ִמן ְשָררּוְתהֹון, ִמן ֳקָדם ֵמיְמָרא 

ְלָחא ְלִמְהֵוי: ּתַ ן ִמׁשְ ּמָ ַזר ְלִאְתַקָיָּמא ַהִהיא ֵעיָטא ּתַ ִאְתּגְ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ַהּטֹוָבה  ָמקֹום ׁשֶ ֵמיֶהם ַעל ָהָאֶרץ, ּבְ ׁשְ ּסֹוָפם ָיִריקּו ּגִ ם, ָיַדְעּתָ ׁשֶ ם. ִאם ָרִאיָת ָעִבים ְמֵלִאים ֶגׁשֶ ׁשֶ ְלאּו ֶהָעִבים ּגֶ ִאם ִיּמָ

ִדיָנה,  ּמְ ִעיר אֹו ּבַ יק ּבָ ּכֹון ָאָדם ָחָכם ְוַצּדִ "ְוִאם ִיּפֹול ֵעץ ְוגֹו'", ִאם ִיׁשְ ֶ ע ׁשּ ם סֹוָפּה ָלנּוַח, ַאף־ֵכן ּדַ ֶרת ׁשָ צֹוַמַחת ְוִנּכֶ

קֹום ַעל  ַהּמָ ֵבי  ְליֹוׁשְ לּום טֹוָבה  ְוַתׁשְ רּומֹוָתיו,  ּתְ ּוִמּדֹות  ְוָחְכמֹוָתיו  יו ַאֲחֵרי מֹותֹו  ַמֲעׂשָ ִרין  ִנּכָ ִיְהיּו  ם  ׁשָ ּכֹן  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום 

ְלִמיד ָחָכם,  ית כה, יח(: ֵעץ. ּתַ ֵראׁשִ ֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל" )ּבְ מֹו "ַעל ּפְ ּכֹון. ּכְ ָרה: ִיּפֹול. ִיׁשְ ֶדֶרְך ְיׁשָ ִהְדִריָכם ּבְ ִמְנָהג ַהּטֹוב ׁשֶ

ֵסְך ַעל ָהָאֶרץ: ֵעץ ַהּמֵ ְזכּותֹו ּכְ ֵגן ּבִ ּמֵ ׁשֶ

א ִיְקֽצֹור: ֹ֥ ים ל ָעִב֖ ה ֶבֽ א ִיְזָר֑ע ְוֹרֶא֥ ֹ֣ ר ֖רּוַח ל }ד{ ֹׁשֵמ֥

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ין  ֲחָרׁשִ ֲארּום  ֲאַגר,  ַמְגֵבי  ָלא  א  ַלּיָ ַמּזָ ּבְ ל  ּכַ ּוְדִמְסּתַ ַלֲעַלם,  ָטב  ַיֲעֵביד  ָלא  ְוקּוְסִמין  ין  ֲחָרׁשִ ְדָנֵטיר  ַבר  ּגְ

ָאְזִלין ְוָלא ָתְיִבין: א ּדְ ַמּיָ א ְמִתיָלן ַלֲעָנֵני ׁשְ ַלּיָ ַבר ַנׁש ּוַמּזָ ידֹוי ּדְ ַפס ּבִ ָלא ִמּתְ ְמִתיִלין ְלרּוָחא, ּדְ
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"י - - ַרׁשִ

ָעִבים,  א: ְורֶֹאה ֶבָעִבים. נֹוֵתן ֵעיָניו ּבֶ ין ְוֵאינֹו ּבָ ה ַעד ּבֹא ָהרּוַח: לֹא ִיְזָרע. ְפָעִמים ַמְמּתִ ין ּוְמַצּפֶ ׁשֵֹמר רּוַח. ַמְמּתִ

ִמיד: ֵרא ּתָ ּיָ ִמים, ּוְלעֹוָלם לֹא ִיְקצֹור ְלִפי ׁשֶ ׁשָ ֵני ַהּגְ רֹוֶאה אֹוָתם קֹוְדִרים, ָיֵרא ִלְקצֹר ִמּפְ ּוְכׁשֶ

ים ְּבֶבֶ֣טן  יְנָ֤ך יֹוֵדַ֙ע֙ ַמה־ֶּדֶ֣רְך ָה֔רּוַח ַּכֲעָצִמ֖ ר ֵאֽ ֲאֶׁש֨ }ה{ ַּכֽ

ר  ֲאֶׁש֥ ים  ֱאֹלִה֔ ָהֽ ֲעֵׂש֣ה  ֶאת־ַמֽ ֵתַדע֙  א  ֹ֤ ל ָכה  ָּכ֗ ַהְּמֵלָא֑ה 
ל: ה ֶאת־ַהֹּכֽ ַיֲֽעֶׂש֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יּה  ִאּמֵ ּדְ ַמְעָיא  ּבְ ֵרי  ׁשָ ּדְ ִליָלא  ׁשָ עּוֵליָמא  ּגּוף  ּבְ ַחֵיי  ּדְ ְמָתא  ִנׁשְ רּוַח  יְך  ְיַהּלֵ ֵאיְכֵדין  ָיַדע  ֵליָתְך  ּדְ ָמא  ֵהיּכְ

ָיי  ִיְתְיִליד, ַהְכֵדין ֵליָתְך ָיַדע ָית עּוָבָדא ּדַ ַכר אֹו נּוְקָבא ַעד ְזָמן ּדְ ע ִאי ּדְ ָלא ִתְנּדַ ָמא ּדְ ָרא, ְוֵהיּכְ ְמעּוּבְ

ָחְכְמָתא ָית ּכָֹלא: ֲעַבד ּבְ ּדַ

"י - - ַרׁשִ

י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ִהיא ְמֵלָאה,  ׁשֶ ֶטן  ּבֶ ּבַ ֱעָלִמים  ְוַהּנֶ ִרים  ְסּגָ ַהּנִ ָבִרים  ּדְ ֵלָאה.  ַהּמְ ֶבֶטן  ּבְ ֲעָצִמים  ּכַ ְוגֹו'  יֹוֵדַע  ֵאיְנָך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֶרְך ָהרּוַח,  ּדֶ יֹוֵדַע  ֵאיְנָך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמּסֹופֹו ְלרֹאׁשֹו,  ִנְדָרׁש  ִמְקָרא ְמסָֹרס,  ֶזה  ֲהֵרי  יֹוֵדַע.  ֵאיְנָך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּבֹוֶלֶטת ַלחּוץ:  ׁשֶ

בֹוא ָהרּוַח,  ּיָ ָעִבים ׁשֶ יר ּבֶ ה ָסבּור ְלַהּכִ ָעִמים ַאּתָ לּוָיה ְלָך, ּפְ לּוָיה ְלָך ְולֹא זֹו ּגְ וֹות, לֹא זֹו ּגְ י ֵאּלּו ׁשָ ּתֵ לֹוַמר ְיִדיעֹות ׁשְ ּכְ

ְפָחה  ִ ּשׁ ית יג, י(, "ּכַ ֵראׁשִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים" )ּבְ ַגן ה' ּכְ מֹו "ּכְ י עֹוֵבר ְוהֹוֵלְך לֹו ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת. ַוֲהֵרי ְלׁשֹון ֶזה ּכְ אן, ּכִ א ּכָ ְוֵאינֹו ּבָ

ם.  ֶוה ְמֻאָחר ְלֻמְקּדָ הּוא ַמׁשְ ם ִלְמֻאַחר, ּוְפָעִמים ׁשֶ ֶוה ֻמְקּדָ הּוא ַמׁשְ ְעָיהּו כד, ב(, ּוְפָעִמים ׁשֶ ּמֹוֵכר" )ְיׁשַ ּקֹוֶנה ּכַ ּה ּכַ ִבְרּתָ ּגְ ּכַ

ָהה. ִעְנַין ֶזה הּוא ְמסָֹרס  ָעִבים. )ַהּגָ מֹור ֶאת ָהרּוַח ִלְראֹות ּבֶ לֹוַמר, ֵאין ְלָך ִלׁשְ ֶטן, ּכְ אן ָלַמד ְיִדיַעת ָהרּוַח ִמיִדיַעת ַהּבֶ ַאף ּכָ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ית:  ָהֲאִמּתִ ְסָחא  ַהּנֻ ִהיא  ְוָכְך  יר.  ּפִ ׁשַ יּוַבן  ְוָאז  ִקים  ֻדּיָ ַהּמְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ר הּוא  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ יּהַ  ְלַהּגִ ּוְצִריִכים  ּוְמהּוָפְך,  "י  ַרׁשִ ִדְבֵרי  ּבְ

ִרים ְוַהֵנֱעַצִמים  ְסּגָ ָבִרים ַהּנִ ֶבֶטן ַהְמֵלָאה, ּדְ ר ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֲעָצִמים ּבְ ֲאׁשֶ ֵאיְנָך יֹוֵדַע. ֲהֵרי ֶזה ִמְקָרא ְמסָֹרס, ִנְדָרׁש ִמּסֹופֹו ְלרֹאׁשֹו, ּכַ

וֹות  ה ׁשָ י ֵאּלֶ ּתֵ לֹוַמר ְיִדיעֹות ׁשְ ֶרְך ָהרּוַח, ּכְ ְך ֵאיְנָך יֹוֵדַע ּדֶ ִבְטָנּה, ּכָ ּבֹוֶלֶטת ַלחּוץ, ֵאיְנָך יֹוֵדַע ַמה ּבְ י ׁשֶ ֶבֶטן ַהְמֵלָאה, ְוַאף־ַעל־ּפִ ּבְ

ָכה לֹא ֵתַדע ְוגֹו'.  ְעָיהּו לג, טו(: ּכָ מֹו "ְועֵֹצם ֵעיָניו" )ְיׁשַ ַלַע"ז. ּכְ ֲעָצִמים. ִאיְנְקלׂשֹויִר"ש ּבְ ְפֵתי ֲחָכִמים((: ּכַ ֶפר ׂשִ ְוכּו'. )ִמּסֵ

ָכַסי  ָמא ֶאְחָסר ִמּנְ ַנע ִמן ַהֶחֶסד ִלְדֹאג ׁשֶ ָך, ְולֹא ִתּמָ ְך ֲעלּומֹות ֵהם ִמּמְ ירּות, ּכָ ל ָמקֹום ְלִעְנָין ֲעִנּיּות ַוֲעׁשִ ֵזרֹוָתיו ׁשֶ ַאף ּגְ

ִנים ְוֶאְצָטֵרְך ְלהֹוִציא ֲעֵליֶהם: ה ְוִיְהֶיה ִלי ּבָ ָ א ִאּשׁ י ְוַאָעִני, לֹא ֶאּשָׂ ַלאְכּתִ ל ִמּמְ ּטֵ ּתֹוָרה ְוֶאְתּבַ ְוַאָעִני, לֹא ֶאֱעסֹק ּבַ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֶנֶפׁש  ל  ּכָ ׁשֶ ָלל  ּכְ ֶזהּו  ֵלָאה.  ַהּמְ ֶבֶטן  ּבְ ֲעָצִמים  ּכַ

תֹוָרה  ּבְ ּלּות  ִהְתּגַ ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ קֶֹדם  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ָגלּות  ֶפׁש ּבְ ין ּוְמָצְרִפים ֶאת ַהּנֶ ּוַבֲעבֹוָדה, ֲאַזי ְמַנּסִ

ִהיא  ּוְכׁשֶ ַתֲאוֹוֵתיֶהן.  ּבְ ַהְינּו  ָלׁשֹון,  ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶ

ְבִעין  ׁשִ ֲאַזי ִהיא ָראַמת  לּות,  ּגָ ּבַ ִמּדֹוֵתיֶהן  ּבְ ָאה  ּבָ

ִהיא  ּלּות  ִהְתּגַ י  ּכִ קֹולֹות[.  ְבִעים  ׁשִ ]צֹוֶעֶקת  ָקִלין 

ֲאַזי  ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ּלּות  ִהְתּגַ קֶֹדם  י  ּכִ ֵלָדה,  ִחיַנת  ּבְ

ּנּו,  ַהּתֹוָרה ִהיא ֶנְעָלם ִמּמֶ ְבִחיַנת ִעּבּור, ׁשֶ ִהיא ּבִ

"ְוָאנִֹכי  ְבִחיַנת:  ּבִ ֵלָאה".  ַהּמְ ֶבֶטן  ּבְ ֲעָצִמים  "ּכַ

לּות  ּגָ ּבַ ַהְינּו  יח(,  לא,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  יר"  ַאְסּתִ ר  ַהְסּתֵ

ה  ִלּפָ ַהּקְ י  ּכִ ָלׁשֹון.  ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶ ָהָרעֹות  ּדֹות  ּמִ ּבַ

ָצִריְך  ִרי,  ַהּפְ ֶלֱאכֹל  רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי  ִרי,  ַלּפְ ָקְדָמה 

ּלּות,  ַהִהְתּגַ קֶֹדם  ָלֵכן  ה.  ִלּפָ ַהּקְ ִמּקֶֹדם  ר  ּבֵ ְלׁשַ

ֵדי  ִמּדֹוֵתיֶהם, ּכְ לּות, ַהְינּו ּבְ ּגָ ֶפׁש ָלבֹוא ּבַ ֻמְכָרח ַהּנֶ

מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ּלּות:  ַלִהְתּגַ ְך  ַאַחר־ּכָ ְוָלבֹוא  ָרם,  ּבְ ְלׁשַ

א. ִסיָמן לו, אֹות א-ב. ַקּמָ

ת  ְלִביׁשַ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֵלָאה.  ַהּמְ ֶבֶטן  ּבְ ֲעָצִמים  ּכַ

נֹות  ַכּוָ ּבַ ְמבָֹאר  י  ּכִ דֹול,  ּגָ ית  ְוַטּלִ ָקָטן  ית  ַטּלִ
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דֹול  ית ּגָ ִחיַנת ִעּבּור, ְוַטּלִ ֶנֶגד ּבְ ית ָקָטן הּוא ּכְ ּלִ ּטַ ׁשֶ

מֹוִחין  ִחיַנת  ּבְ ֶנֶגד  ּכְ ין  ּוְתִפּלִ ְיִניָקה,  ִחיַנת  ּבְ ֶנֶגד  ּכְ

ְמבָֹאר  ִסיָמן כ"ה  ָלן  ַאֲחֵוי  ַמֲאָמר  ן  ְוַעּיֵ ַגְדלּות,  ְדּ

ֶכל  פֹוֵעל, ְוׂשֵ ֶכל ּבְ כַֹח, ְוׂשֵ ֶכל ְבּ ׁש ׂשֵ ּיֵ ן ׁשֶ ם ַגם־ּכֵ ׁשָ

ִחינֹות  ּבְ ג'  ן  ַגם־ּכֵ ַעְצמֹו  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ ְקֶנה,  ַהּנִ

ִחיַנת  ּבְ ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ׁשֶ ָקָטן  ית  ּלִ ַהּטַ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ַהּנַ

ֲעָצִמים  "ּכַ כַֹח  ּבְ ַרק  ְוַהַחּיּות  ֶכל  ַהּשֵׂ ָאז  ׁשֶ ִעּבּור, 

ִנים  ל־ּפָ ֶכל ַעל־ּכָ ִחיַנת ֶזה ַהּשֵׂ ֶבֶטן ַהְמֵלָאה", ְוִלּבְ ּבְ

ֲאִפלּו  ַהּיֹום,  ל  ּכָ ק  ּוְמדּוּבָ ר  ָ ְמֻקּשׁ ִלְהיֹות  ְצִריִכין 

ָעָליו  ר  ּבֵ ִיְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ יָנה,  ׁשֵ ַעת  ּוִבׁשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ

ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ה  ַדּמֶ ַהּמְ ִחיַנת  ּבְ ִסילּות,  ְוַהּכְ ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ

בָֹאר  ְוַכּמְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ִחיַנת ַהּשֵׂ הּוא ָהפּוְך ִמּבְ ׁשֶ

ם  ן ְצִריִכין ִליׁשֹן ּגַ "ל, ְוַעל־ּכֵ ֲאָמר ַאֲחֵוי ָלן ַהּנַ ּמַ ּבַ

ֵדי  וּוג, ְוַהּכֹל ּכְ ַעת ַהּזִ ׁשְ ית ָקָטן, ְוֵכן ּבִ ַטּלִ ְיָלה ּבְ ּלַ ּבַ

ה  ּזֶ ׁשֶ ב,  ַהּלֵ ִרירּות  ּוׁשְ ִסילּות  ַהּכְ ּבֹו  רּו  ִיְתּגָ ּלֹא  ׁשֶ

ה ְוכּו'  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ִחיַנת "ְולֹא ָתתּורּו ְוכּו'", ּוִבׁשְ ּבְ

ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ׁשֶ דֹול,  ּגָ ית  ּלִ ַהּטַ ם  ּגַ ִלְלבֹוׁש  ְצִריִכין 

ָבר  ּכְ ׁשֶ פֹוַעל  ּבַ ֶכל  ׂשֵ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְדְיִניָקה,  מֹוִחין 

ְפָרט ַעל־ ׁש, ּבִ פֹוַעל ַמּמָ ֶכל ּבַ ִמְתנֹוֵצץ ּבֹו אֹור ַהּשֵׂ

ַגְדלּות,  ְדּ מֹוִחין  ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי 

"ל:  ּנַ תֹו ּכַ ִפּלָ ָלה ּתְ ל ֶזה זֹוִכין ְלֵחן ְוִנְתַקּבְ ְוַעל־ְיֵדי ּכָ

ַמת ַהּבֶֹקר, ח־כה. ּכָ ים. ַהׁשְ ְלָחן, אֹוַרח ַחּיִ ֻ ַנַחת ַהּשׁ

ַעל  ִלְסֹמְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֵלָאה.  ַהּמְ ֶבֶטן  ּבְ ֲעָצִמים  ּכַ

ִלים  ְמֻבְלּבָ ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֵמַאַחר  אְקטֹוִרים,  ַהּדָ

ַלֲעֹמד  ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  זֹו,  ָחְכָמה  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד 

הּוא  ָיָדם ׁשֶ יו ּבְ ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוֵאיְך ִיְמסֹר ַחּיָ

ׁשֹוֶגה  אְקֶטיר  ַהּדָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲעָרה,  ַהּשַׂ חּוט  ּבְ לּוי  ּתָ

הּוא  ֲהֵרי  ֲעָרה,  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ ָעְלָמא  ּבְ נּוָעה  ּתְ ֵאיֶזה 

חּוׁש  ר רֹוִאין ּבְ ָיַדִים. ְוַכֲאׁשֶ יו ּוְמִמיתֹו ּבְ ְמַקְלֵקל ַחּיָ

ים ְמֹאד ֵמִתים ִמן ָהעֹוָלם ַעל־ ַרּבִ ָעִמים, ׁשֶ רֹב ַהּפְ

אְקֶטיֵריי  ִעְנַין ָחְכַמת ַהּדָ י ֵיׁש ּבְ אְקטֹוִרים. ּכִ ְיֵדי ַהּדָ

ה ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵהם ֶנְעָלִמים  ה ַהְרּבֵ ְקּדּוִקים ַהְרּבֵ ּדִ

ֵלָאה", ַעד  ֶבֶטן ַהּמְ ּבְ ֲעָצִמים  ֵמֶהם ְמֹאד ְמֹאד "ּכַ

ְקּדּוִקים  ַהּדִ ָכל  ּבְ אְקֶטיר  ַהּדָ ן  ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ

ְצִריִכים  ן  ַעל־ּכֵ ָלל,  ּכְ ה  ּגֶ ִיׁשְ ְולֹא  ָרִטים  ְוַהּפְ

ָהָאָדם  יֹאַמר  ְוַאל  ְמֹאד.  ֵמֶהם  ְוִלְברַֹח  ְלִהְתַרֵחק 

חֹוֶלה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  חֹוֶלה  הּוא  ׁשֶ

ֶאְסֹמְך?  ִמי  ַעל  ן  ִאם־ּכֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יתֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ

ַבע,  ַהּטֶ ֶדֶרְך  ּבְ ֵעֶסק  ֵאיֶזה  ַלֲעׂשֹות  ֶהְכֵרַח  ּבְ י  ּכִ

ָלתֹו?  ַהּצָ ּבְ ל  ּדֵ ּתַ יַח ֶאת ַהחֹוֶלה ְולֹא ֶאׁשְ ְוֵאיְך ַאּנִ

אְקֶטיר  ַהּדָ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ טּות,  ׁשְ ֶזה  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ

סֹוף  ל  ּכָ ְוסֹוף  "ל,  ּנַ ּכַ ְלֵהֶפְך  ְוָקרֹוב  ים  ֵמַחּיִ ָרחֹוק 

טֹוב  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ַרק  ִלְסֹמְך  ָצִריְך  הּוא 

ן ֶאת  ַרְך, ְוַאל ְיַסּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ד ַעל ַהּשׁ טֹוב ִלְסֹמְך ִמּיָ

י רֹב  י ַעל־ּפִ ּכִ אְקֶטיר,  ַהּדָ ָיַדִים ַעל־ְיֵדי  ּבְ ַהחֹוֶלה 

ֶות ַרֲחָמָנא  ְלָאְך ַהּמָ לּוֵחי ַהּמַ אְקטֹוִרים ֵהם ׁשְ ַהּדָ

הּוא  ִאּלּו  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ה  ִויַדּמֶ ְזָבן.  ֵ ִלׁשּ ַרֲחָמָנא  ַלן  ִלּצְ

ם  ֵ ֶהְכֵרַח ִלְסֹמְך ַעל ַהּשׁ ּבְ ַער, ׁשֶ ּיַ ר אֹו ּבַ ְדּבָ ּמִ ב ּבַ יֹוׁשֵ

ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה  יֹוְדִעים  ֵאין  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְלַבד,  ַרְך  ִיְתּבָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ו,  ַעְכׁשָ מֹו־ֵכן  ּכְ

ֵהם  י־ֵכן ֵמַאַחר ׁשֶ אְקטֹוִרים ּוְרפּואֹות, ַאף־ַעל־ּפִ ּדָ

ׁשֹות  ָאר ַהֲחׁשָ ּוׁשְ זֹו,  ָחְכָמה  ּבְ ִלים  ַעְצָמם ְמֻבְלּבָ ּבְ

ָקרֹוב  ן  ִאם־ּכֵ ְרפּואֹות,  ִעְנַין  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ

י  ּדַ לֹא  אְקֶטיר  ְוַהּדָ ָהְרפּואֹות  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ָבר,  ַהּדָ

ה  ן ָלּמָ אי, ְוִאם־ּכֵ ַוּדַ א ְיַקְלֵקל ּבְ ַרּבָ ּלא יֹוִעיל, ַאּדְ ׁשֶ

ָכר  ִמּשָׂ ָרחֹוק  ֶ ּשׁ ַמה  ַבע  ַהּטֶ ֶדֶרְך  ּבְ ֵעֶסק  ה  ַיֲעׂשֶ

יחֹות ָהַר"ן, נ. ָבר ֵהיֵטב: ׂשִ ְוָקרֹוב ְלֶהְפֵסד. ְוָהֵבן ַהּדָ



רצח

ת ֶרק יאְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִּכי֩  ָיֶדָ֑ך  ַאל־ַּתַּנ֣ח  ְוָלֶעֶ֖רב  ָך  ֶאת־ַזְרֶע֔ ְזַר֣ע  ֶקר֙  ַּבֹּב֨ }ו{ 

ם  ְוִאם־ְׁשֵניֶה֥ ה  אֹו־ֶז֔ ֲהֶז֣ה  ִיְכַׁשר֙  ֶז֤ה  ֵא֣י  ע  יֹוֵד֜ יְנָ֨ך  ֵאֽ
ים: ד טֹוִבֽ ְּכֶאָח֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִנין,  ּבְ ֵמיַלד  ִמּלְ ת חּוָלָקְך  ִאּתַ ּבֹוק  ִתׁשְ ָלא  ֵסיְבָתְך  ן  ּוְלִעּדָ ִנין,  ּבְ ְותֹוֵליד  ָתא  ִאּתְ ב  ּסַ ּתִ יֹוֵמי עֹוֵלימּוָתְך  ּבְ

א ָטִבין: ֲחּדָ ְרֵויהֹון ּכַ ַחר ְלִמְהֵוי ָטב ָהֵדין אֹו ֵדין, אֹו ּתַ הֹון ִאְתּבְ מֹוַדע ָלְך ֵאיֵדין ִמּנְ ּתְ ֲארּום ָלא ִאׁשְ

"י - - ַרׁשִ

ַיְלּדּוְתָך, ִיְהיּו  ְלִמיִדים ּבְ ִזְקנּוְתָך. ִאם ָהיּו ְלָך ּתַ ַיְלּדּוְתָך, ְלַמד ּתֹוָרה ּבְ ֶקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך ְוגֹו'. ִאם ָלַמְדּתָ ּתֹוָרה ּבְ ּבֹ ּבַ

ה  ַיְלּדּוְתָך, ֲעׂשֵ יָת ְצָדָקה ּבְ ִזְקנּוְתָך. ָעׂשִ ִנים ּבְ ת ּבָ ה ּבַ ָ א ִאּשׁ ַיְלּדּוְתָך, ׂשָ ִנים ּבְ ת ּבָ ה ּבַ ָ אָת ִאּשׁ ִזְקנּוְתָך. ָנׂשָ ְלִמיִדים ּבְ ְלָך ּתַ

א  מּו ֶאּלָ א לֹא ִיְתַקּיְ ּמָ מּו ְלָך, אֹו ׁשַ ַיְלּדּוְתָך ִיְתַקּיְ ּבְ ְלִמיִדים ּוָבִנים ׁשֶ ר. ִאם ּתַ י ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֵאי ֶזה ִיְכׁשָ ִזְקנּוְתָך: ּכִ ְצָדָקה ּבְ

ַסח ְוַעד  ן ֵמתּו ִמּפֶ ַבת ְוַעד ַאְנִטיְפָרס, ְוֻכּלָ ְלִמיִדים ֵמּגְ ָעה ֶאֶלף ּתַ ִרים ְוַאְרּבָ ָהיּו לֹו ֶעׂשְ י ֲעִקיָבא ׁשֶ ַרּבִ ִצינּו ּבְ ִזְקנּוְתָך. ּמָ ּבְ ׁשֶ

ים  לֹשִׁ ח ַהחּוָצה ּוׁשְ ּלַ נֹות ׁשִ ים ּבָ לֹשִׁ ִאְבָצן, "ּוׁשְ ִצינּו ּבְ ִנים, ּמָ ָנָאה ָלֶהם. ּוְלִעְנַין ַהּבָ רֹום ְוׂשְ ּדָ ּבַ ֲעֶצֶרת, ּוָבא ֵאֶצל ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ

ם לֹו: יו, ּוְבִזְקנּותֹו הֹוִליד ֶאת עֹוֵבד ְוִנְתַקּיֵ ַחּיָ ם ֵמתּו ּבְ נֹות ֵהִביא ְלָבָניו" )ׁשֹוְפִטים יב, ט(, ְוֻכּלָ ּבָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְכִלית  י ֵאיְנָך יֹוֵדַע ְוגֹו'. ּתַ ח ָיֶדָך ִכּ ַנּ ְוָלֶעֶרב ַאל ַתּ

ִחיַנת  ֶצר ַהּטֹוב ּבְ ן ּכַֹח ְלַהּיֵ ְכֵדי ִלּתֵ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבִ

ַמה  ָהַרע.  ֶצר  ַהּיֵ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות 

ב  ר ָעָליו, ֲאַזי ְמֻחּיָ ּבֵ ְצרֹו ִמְתּגַ ּיִ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ן ּכְ ֵאין ּכֵ ֶ ּשׁ

ּתֹוַרתֹו  ִלּמּוד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ה,  ָ ִאּשׁ א  ִלּשָׂ אי  ַוּדַ ּבְ

יד,  ַע  )הֹוׁשֵ ָבם"  ֵיְלכּו  ִקים  "ְוַצּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ָטֳהָרה,  ּבְ

ָזָכר  ְלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ ן  ְוַעל־ּכֵ ְפִנים.  ּבִ בָֹאר  ַהּמְ י( 

ִחיַנת  ּבְ "ל  ַהּנַ ִחינֹות  ַהּבְ ֵני  ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ּוְנֵקָבה 

ִמְצַות  ם  ִקּיֵ ֲאַזי  ַמְלכּות,  ּוְבִחיַנת  ֶכל,  ַהּשֵׂ אֹור 

ם ַעל־ ִהְתַקּיֵ ָבר יּוַכל ָהעֹוָלם ּלְ י ּכְ ה, ּכִ ְרָיּה ּוְרִבּיָ ּפִ

ֵלמּות ַעל־ ׁשְ ִריָאה ּבִ ַנת ַהּבְ ּוָ ְהֶיה ִנְגָמר ּכַ ּיִ ָידֹו, ְוׁשֶ

לּוִלים  ַהּכְ "ל,  ַהּנַ ּקּוִנים  ַהּתִ ַכת  ַהְמׁשָ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי 

ן ָאסּור לֹו  י־ּכֵ ְבִחיַנת ָזָכר ּוְנֵקָבה. ַאְך ַאף־ַעל־ּפִ ּבִ

ִנים,  ת ּבָ ה ּבַ ָ א ִאּשׁ ּשָׂ ּיִ ה, ְוָצִריְך ׁשֶ ָ לֹא ִאּשׁ ַלֲעמֹוד ּבְ

יִקים  ַצּדִ ִנים  ּבָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ הּוא  ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ

ַגת  ַהּשָׂ ל  ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ יכּו  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ֲחָכִמים,  ְוַתְלִמיֵדי 

ַעל  ּבַ הּוא  ְוָהָאָדם  עֹוָלם,  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹהּותֹו 

ֶרְך ִיְבֲחרּו ָלֶהם, ַעל־ ִחיָרה, ּוִמי יֹוֵדַע ֵאיֶזה ּדֶ ַהּבְ

תּוב:  ַהּכָ ּוְכַמֲאַמר  ִנים,  ּבָ עֹוד  ְלהֹוִליד  ָצִריְך  ן  ּכֵ

ר"  י ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֵאי ֶזה ִיְכׁשָ ח ָיֶדָך ּכִ ּנַ "ְוָלֶעֶרב ַאל ּתַ

ְלָחן.  ֻ ַנַחת ַהּשׁ ֶאָחד טֹוִבים":  ֵניֶהם ּכְ ְוכּו' אֹו "ְוִאם ׁשְ

ה א. ְרָיּה ּוְרִבּיָ ֶאֶבן ָהֶעֶזר, ּפִ

ֶמׁש: ֵעיַנִ֖֖ים ִלְר֥אֹות ֶאת־ַהָּׁשֽ }ז{ ּוָמ֖תֹוק ָה֑אֹור ְו֥טֹוב ַלֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

י  ֲעִתיד ְלַאְנָהָרא ַאּפֵ ִכיְנָתא ּדַ י ׁשְ יִכין ְלִמְחֵזי ְיָקר ַאּפֵ ִ אֹוָרְיָתא, ְוָטב ְלַאְנָהָרא ַעְיִנין ֲחּשׁ ּוְבִסים ְנהֹוָרא ּדְ

א: ְמׁשָ ׁשִ ִכיְנָתא, ּוְלִמְהֵוי ׁשּוְפֵריהֹון ָנֵהיר ּכְ יו ׁשְ א ִמּזִ יַקּיָ ַצּדִ



רצט

ת ֶרק יאְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

"י - - ַרׁשִ

ֵעיֵניֶהם רֹוִאים  ְלִמיִדים ׁשֶ ֵרי ּתַ ֶמׁש. ְוַאׁשְ ָ ל ּתֹוָרה: ְוטֹוב ַלֵעיַנִים ִלְראֹות ֶאת ַהּשׁ ּוָמתֹוק ָהאֹור. ָמתֹוק הּוא אֹוָרּה ׁשֶ

ים: ּלִ ַדת ּתִ ַאּגָ ְך ִנְדָרׁש ּבְ ֶרת ַעל ּבּוְרָיּה. ּכָ ֶנת ּוְמֻחּוֶ ֲהָלָכה ְמֻלּבֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ל  ׁשֶ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ת  ִחּלַ ּתְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהאֹור.  ּוָמתֹוק 

ַהּנַֹעם,  ַעת  ּפָ ַהׁשְ ַעל־ְיֵדי  ָהָיה  ית  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ

מֹו־ֵכן  ּכְ ִריָאה.  ַהּבְ ׁשֶֹרׁש  הּוא  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  יֹום  ָכל  ּבְ ית  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ִחּדּוׁש 

ה  ַמֲעׂשֵ ִחּדּוׁש  ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. 

ַהְינּו  ִמיד, ּדְ ָכל יֹום ּתָ טּובֹו ּבְ ׁש ּבְ ַחּדֵ ּמְ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ּבְ

ִביל ִקּיּום ָהעֹוָלם,  ׁשְ ָכל יֹום ּבִ ִריָאה ּבְ ׁש ַהּבְ ַחּדֵ ּמְ ׁשֶ

ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ ִריָאה.  ַהּבְ ת  ְתִחּלַ ּבִ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  ַעל־ְיֵדי  ָהעֹוָלם  ִקּיּום 

ָדָקה  ַהּצְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ַעל־ ַעת ַהּנַֹעם ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ּפָ ל ַהׁשְ ִלי ְלַקּבֵ ה ּכְ ַנֲעׂשֶ

ִריָאה  ר ִקּיּום ַהּבְ הּוא ִעּקַ בֹודֹו, ׁשֶ ה ּכְ ּלֶ ְיֵדי־ֶזה ִנְתּגַ

ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ יֹום  אֹור  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ

ַרְך  ה' ִיְתּבָ ֶ ָכל יֹום, ַמה ּשׁ ית ּבְ ֵראׁשִ ה ּבְ ִחּדּוׁש ַמֲעׂשֵ

ֶעֶרב,  ִקיָעּה ּבָ ּבֶֹקר ּוַמׁשְ ָכל יֹום ּבַ ֶמׁש ּבְ ֶ ַמְזִריַח ַהּשׁ

ת  ִבְרּכַ אֹוְמִרים ּבְ ַבח ׁשֶ ֶ ָרָכה ְוַהּשׁ ר ַהּבְ ַעל ֶזה ִעּקַ ׁשֶ

ה  ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ אֹורֹות 'ּוְבטּובֹו ְמַחּדֵ ַהּמְ

ֶהָאַרת  ִחיַנת  ּבְ יֹום הּוא  ר אֹור  ִעּקַ י  ּכִ ית'.  ֵראׁשִ ּבְ

בֹודֹו"  ִמּכְ ֵהִאיָרה  "ְוָהָאֶרץ  ְבִחיַנת  ּבִ בֹוד,  ַהּכָ

ָכל יֹום  ִכין ּבְ ְמׁשָ ּנִ ְך ֵמַהּמִֹחין ׁשֶ ְמׁשָ ּנִ )ְיֶחְזֵקאל מג, ב(. ׁשֶ

"ּוָמתֹוק  ִחיַנת  ּבְ ָהֶעְליֹון,  ַהּנַֹעם  ַעת  ּפָ ַהׁשְ ַעל־ְיֵדי 

י ַהּמִֹחין ֵהם  ִחיַנת ְנִעימּות ּוְמִתיקּות. ּכִ ָהאֹור", ּבְ

ְתרֹון  י "ֵיׁש ּיִ תּוב ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ דּוַע, ּכְ ּיָ ִחיַנת אֹור יֹום ּכַ ּבְ

ְך" )קֶֹהֶלת ב, יג(,  ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחשֶׁ ַלָחְכָמה ְוכּו' ּכְ

ּבֶֹקר,  ַעת ַהּנַֹעם ָהֶעְליֹון הּוא ּבַ ּפָ ר ַהׁשְ ִעּקַ ִנְמָצא ׁשֶ

ִלּקּוֵטי  "ל:  ּנַ ּכַ ם  ָ ִמּשׁ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ יֹום  אֹור  ֵמִאיר  ָאז  ׁשֶ

ְנָחה ו, אֹות א. ת ַהּמִ ִפּלַ ים ב. ּתְ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ִיְׂשָמ֑ח  ְּבֻכָּל֣ם  ם  ָאָד֖ ָהֽ ְחֶי֥ה  ִיֽ ַהְרֵּב֛ה  ִאם־ָׁשִנ֥ים  י  ִּכ֣ }ח{ 

ֶבל: א ָהֽ ְה֖יּו ָּכל־ֶׁשָּב֥ ה ִיֽ י־ַהְרֵּב֥ ֶׁשְך ִּכֽ ְוִיְזֹּכר֙ ֶאת־ְיֵמ֣י ַהֹח֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָיי, ִויֵהי ָדֵכיר ָית יֹוֵמי  אֹוָרְיָתא ּדַ י ּוְלִמְעַסק ּבְ הֹון ָחֵזי ֵליּה ְלִמְחּדֵ כּוּלְ א ּבְ יִאין ָחֵיי ֱאָנׁשָ ֲארּום ִאין יֹוִמין ַסּגִ

יָנא  ּדִ ָלא  ֵבית ְקבּוְרָתא, ְלַקּבָ ּבְ ִכיָבא  ּכֹוב ׁשְ ִיׁשְ ּדְ א  יִאין ִאּנּון יֹוַמּיָ מֹוָתא ְוָלא ְיחּוב, ֲארּום ַסּגִ ֲחׁשֹוָכא ּדְ

ָעְלָמא ָהֵדין: ֲעַבד ּבְ ֵייֵתי ֲעלֹוִהי ּפּוְרָענּוָתא ּוַמְרִעין ַעל ֲהָבלּוָתא ּדַ ל ְזָמן ּדְ ְרֵחים, ּכָ ַחּיֹוִהי ּבִ א ּבְ ַמּיָ ִמן ׁשְ

"י - - ַרׁשִ

ֵצל ֵמֶהם, ְוֵהם ְיֵמי ִמיַתת עֹוָלם, ֵהם  ּנָ ּיִ יו, ׁשֶ ְך, ְוֵייִטיב ַמֲעׂשָ ְזּכֹר ְיֵמי ַהֹחשֶׁ ּיִ ֶחְלקֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ ֵמַח ּבְ ָמח. ִיְהֶיה ׂשָ ם ִיׂשְ ֻכּלָ ּבְ

הּוא  ְך. ֵיׁש ֶהֶבל ׁשֶ א. ָעָליו, ִיְהֶיה ֶהֶבל ְוֹחשֶׁ ּבָ ל ׁשֶ ים: ּכָ ִמים, יֹוֵתר ִמיֵמי ַהַחּיִ אֹוָתן ַהּיָ ה ִיְהיּו. ּבְ י ַהְרּבֵ ִעים: ּכִ ְיֵמי ָהְרׁשָ

ְך ֵיֵלְך" )קהלת ו, ד(: א ּוַבֹחשֶׁ י ַבֶהֶבל ּבָ מֹו "ּכִ ְרָענּות ְוָצרֹות, ּכְ ְלׁשֹון ּפֻ



ש

ת ֶרק יאְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

יָך  יְבָ֤ך ִלְּבָך֙ ִּביֵמ֣י ְבֽחּורֹוֶת֔ יִטֽ ָך ִוֽ }ט{ ְׂשַמ֧ח ָּב֣חּור ְּבַיְלדּוֶת֗

ה( ֵעיֶנ֑יָך  ְּבַדְרֵכ֣י ִלְּבָ֔ך ובמראי )קרי: ּוְבַמְרֵא֖ ְוַהֵּלְך֙ 
ט: ים ַּבִּמְׁשָּפֽ ֱאֹלִה֖ יֲאָ֥ך ָהֽ י ַעל־ָּכל־ֵאֶּ֛לה ְיִבֽ ע ִּכ֧ ְוָד֕

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְך,  ִעְנְוָתנּוָתא ִעם אֹוְרֵחי ִלּבָ יֹוֵמי ַרְביּוָתְך, ְוִאיֵזיל ּבְ ְך ָטב ֲעָלְך ּבְ יֹוֵמי עֹוֵלימּוָתְך, ִויֵהי ִלּבָ ֲחִדי עּוֵליָמא ּבְ

ין ֲעִתיד ְיָי ְלַאָעלּוָתְך  ל ִאּלֵ מֹוַדע ָלְך ֲארּום ַעל ּכָ ּתְ ִביׁש, ְוִאׁשְ ל ּבְ ּכַ ֶחְזיֹוֵני ֵעיָנְך, ְוָלא ִתְסּתַ ּוְתֵהי ָזִהיר ּבְ

ִדיָנא: ּבְ

"י - - ַרׁשִ

אן, ֶהָחָכם  ְלֶקה ַעל ַהּכֹל. ַאף ּכָ ַעם ַאַחת ּתַ י ּפַ אֹוֵמר ְלַעְבּדֹו ְוִלְבנֹו, ְחָטא ְחָטא, ּכִ ֶ ָאָדם ּשׁ ַיְלדּוֶתיָך. ּכְ חּור ּבְ ַמח ּבָ ׂשְ

ט: ּפָ ִמׁשְ ֹוֵפט ּבְ ה ְיִביֲאָך ַהּשׁ ל ֵאּלֶ י ַעל ּכָ ְהֶיה ּכִ ָך", ּוָבטּוַח ּתִ ַדְרֵכי ִלּבְ ְך ּבְ ַיְלדּוֶתיָך ְוכּו' ְוַהּלֵ חּור ּבְ ַמח ּבָ ָאַמר, "ׂשְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ֵמֲעׂשֹות  ְדּתֹו  "ְוִכּבַ ְוֶזה:  ָך.  ִלּבְ ַדְרֵכי  ּבְ ְך  ְוַהּלֵ

ַדְרֵכי  ּבְ ֵיֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  יג(,  נח,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ָרֶכיָך"  ּדְ

ְבִחיַנת:  ּבִ לֹום,  ְוׁשָ ִלּבֹו ַחס  ִרירּות  ׁשְ ְוַאַחר  ַעְצמֹו 

ֶלת ָאָדם  ִחיַנת: "ִאּוֶ ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָך",  ַדְרֵכי ִלּבְ ּבְ ְך  "ְוַהּלֵ

ָרֶכיָך  ּדְ ָכל  "ּבְ ם  ְיַקּיֵ ַרק  ג(,  יט,  ֵלי  )ִמׁשְ ְרּכֹו"  ּדַ ף  ַסּלֵ ּתְ

ַעל־ְיֵדי־ ׁשֶ ְלַדְעּתֹו,  ִלּבֹו  ְקׁשֹר  ּיִ ׁשֶ ם ג, ו(,  ָדֵעהּו" )ָשׁ

ָמקֹום,  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ִלְמצֹוא  יּוַכל  ֶזה 

ם  ּגַ ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ּוְלַדּבֵ ים,  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ָבִרים  ּדְ ּבִ ֲאִפלּו 

ם  יו ְלׁשֵ ל ַמֲעׂשָ ְהיּו ּכָ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ַרְך, ּבְ ם ֵאָליו ִיְתּבָ ָ ִמּשׁ

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ַמִים,  ׁשָ

ָכל  "ְמלֹא  ְבִחיַנת:  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ר  ִעּקַ ְוֶזהּו 

ָתא, לג. ּבָ ׁשַ ְעָיהּו ו, ג(: ְיָקָרא ּדְ בֹודֹו" )ְיׁשַ ָהָאֶרץ ּכְ

י־ ִּכֽ ִמְּבָׂשֶרָ֑ך  ָרָע֖ה  ר  ֲעֵב֥ ְוַהֽ ָך  ִמִּלֶּב֔ ַּכַ֙עס֙  ר  ְוָהֵס֥ }י{ 

ֶבל: ֲח֖רּות ָהֽ ַּׁשֽ ַהַּיְל֥דּות ְוַהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

מּות ְשַער ַהְבלּו: ָרְך, ֲארּום עֹוֵלימּות ְויֹוֵמי אּוּכָ ׂשְ יׁש ַעל ּבִ ְך ְוָלא ִתְגרֹום ּבִ ָבּ י ְרַגז ִמּלִ ְוַתְעּדֵ

"י - - ַרׁשִ

ֲחרּות.  ַ ר: ְוַהּשׁ ׂשָ ְהֶיה ְלָך ֵלב ּבָ ּיִ ֶרָך. ׁשֶ ׂשָ קֹום: ְוַהֲעֵבר ָרָעה. ֵיֶצר ָהַרע: ִמּבְ ְכִעיִסים ֶאת ַהּמָ ָבִרים ַהּמַ ַעס. ּדְ ְוָהֵסר ּכַ

יֵמי ֲעלּוָמיו: חֹור ּבִ רֹאׁש ָאָדם ׁשָ ַנֲערּות, ׁשֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ַדע,  ֶרָך.  ׂשָ ִמּבְ ָרָעה  ְוַהֲעֵבר  ָך  ּבֶ ִמּלִ ַעס  ּכַ ְוָהֵסר 

ֵיׁש  ַאְך  ָממֹון,  ָלֶהם  ִיְהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ָראּוי  ׁשֶ

מֹון,  ַהּמָ ֵמֶהם  ֶדת  ּוְמַאּבֶ ְפֶסֶדת  ּמַ ׁשֶ ַאַחת  ה  ִמּדָ

ֵצל  ְלִהּנָ ְמֹאד  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ה,  ְמֻגּנָ ָרָעה  ה  ִמּדָ ְוִהיא 

ה,  ּנָ ִמּמֶ ֵצל  ְלִהּנָ ֶאָחד  ִיְרֶצה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ה.  ּנָ ִמּמֶ

ְפִסיד  ּלֹא ּתַ ֵדי ׁשֶ מֹון, ּכְ ֲאַות ַהּמָ ִביל ּתַ ׁשְ ּוִבְפָרט ּבִ

ַהּזֹאת  ָרָעה  ה  ּדָ ַהּמִ ֶזה  ל  ּכָ ִעם  מֹון,  ַהּמָ ֶאת  לֹו 

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּוְבַקְטנּותֹו,  ַיְלדּותֹו  ּבְ ָעָליו  ֶרת  ּבֶ ִמְתּגַ

לֹו,  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ָהָיה  ׁשֶ מֹון  ַהּמָ ּנּו  ִמּמֶ ַמְפֶסֶדת 

ַעל־ְיֵדי־ ַעס, ׁשֶ ת ַהּכַ ה ָרָעה ַהִהיא הּוא ִמּדַ ּדָ ְוַהּמִ
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ְבִחיַנת  י ּבִ מֹון ָהָראּוי לֹו. ּכִ ד ַהּמָ ֶזה ַמְפִסיד ּוְמַאּבֵ

קֹום  מֹון ִמּמָ ל ַהּמָ ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ לּות ׁשֶ ְלׁשְ ּתַ ׁשֶֹרׁש ַהִהׁשְ

ַעס  ִחיָנה ַאַחת ִעם ַהּכַ ם, הּוא ּבְ ָ ל ִמּשׁ ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

ל  ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ָבר ּכְ ַעל ּדָ ן ַהּבַ ׁש, ְוַעל־ּכֵ ַמּמָ

יֹוֵרד  ֲאַזי  ָממֹון,  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָלָאָדם  ַפע  ׁשֶ ְויֹוֵרד 

ָעה  ּפָ ַהַהׁשְ ִחיַנת  ִמּבְ לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ ַעס,  ּכַ לֹו  ּוַמְזִמין 

ָממֹון,  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵאָליו  ּיֹוֵרד  ׁשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ְוַהִהׁשְ

ׁש  ַמּמָ הּוא  ַעס  ַהּכַ י  ּכִ ַעס.  ּכַ ּנּו  ִמּמֶ לֹו  ה  עֹוׂשֶ

ְמקֹום ׁשֶֹרׁש  מֹון ּבִ ִחיָנה ַאַחת ְוִעְנָין ֶאָחד ִעם ַהּמָ ּבְ

י  ּכִ ֶהְפֵרׁש.  ׁשּום  יֵניֶהם  ּבֵ ְוֵאין  לּות,  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ

קֹום ֶאָחד  ִכין ִמּמָ בּורֹות, ְוִנְמׁשָ ֵניֶהם יֹוְרִדים ִמּגְ ׁשְ

פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה" ְוכּו' )ִאּיֹוב לז,  ְבִחיַנת: "ִמּצָ ׁש, ּבִ ַמּמָ

ַתח ָהָרָעה" ְוכּו' )ִיְרְמָיהּו א,  ּפָ פֹון ּתִ כב(, ּוְכִתיב: "ִמּצָ

ַעס  תּוב: "ְוָהֵסר ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעס, ּכְ ִחיַנת ּכַ יד(, ַהְינּו ּבְ

א. ִסיָמן  ֶרָך": ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ׂשָ ָך ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמּבְ ּבֶ ִמּלִ

סח.

ֶרָך.  ׂשָ ִמּבְ ָרָעה  ְוַהֲעֵבר  ָך  ּבֶ ִמּלִ ַעס  ּכַ ְוָהֵסר 

הּוא  ַרב  ֵעֶרב  ִחיַנת  ּבְ ִעים  ָהְרׁשָ ל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ירּות ּדִ ַעס ַוֲחרֹון ַאף, ֵהֶפְך ָהֲעׁשִ ִחיַנת ּכַ ּבְ

ַעס  ּכַ ת  ִביׁשַ ּכְ ַעל־ְיֵדי  ַרק  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ

ֲחרֹון  ַעל־ְיֵדי  ירּות  ָהֲעׁשִ ֶאְצָלם  ֲאָבל  ַאף,  ַוֲחרֹון 

ֶהם, "ָכל ָיָמיו ַמְכֹאִבים  ֱאֶמת ֶנֱאַמר ּבָ ן ּבֶ ַאף, ְוַעל־ּכֵ

ירּות  ְוָהֲעׁשִ ה  ֻדּלָ ַהּגְ י  ּכִ כג(.  ב,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ָוַכַעס" 

ירּות  ֲעׁשִ ְוַעל  ׁש,  ַמּמָ ַעס  ּכַ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ

ְלָרָעתֹו" )קֶֹהֶלת  ִלְבָעָליו  מּור  ׁשָ ר  ֶנֱאַמר, "עֹשֶׁ ֶזה  ּכָ

תּוב,  ּכָ מֹו ׁשֶ ְקָרא ָרָעה, ּכְ ּנִ ַעס ׁשֶ ִחיַנת ּכַ ה, יב(, ֶזה ּבְ

מֹו  ּכְ ֶרָך".  ׂשָ ִמּבְ ְוַהֲעֵבר ָרָעה  ָך  ּבֶ ִמּלִ ַעס  ּכַ "ְוָהֵסר 

ה רֹב  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ּוֵמֲחַמת ֶזה ַעּתָ ַתב ַרּבֵ ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל  ִעים, ּוְבֵני ִיׂשְ ירּות ֵאֶצל ָהַעּכּו"ם ְוָהְרׁשָ ָהֲעׁשִ

ִרים ֵאיָנם  ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ים, ּכִ ן ֲעִנּיִ ִרים ֻרּבָ ׁשֵ ַהּכְ

ת  ִביׁשַ ּכְ י ִאם ַעל־ְיֵדי  ּכִ ירּות  ַלֲעׁשִ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים 

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ירּות  ֲעׁשִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ירּות  ֲעׁשִ י  ּכִ ַעס,  ּכַ

ַעס  ּכַ ת  ִביׁשַ ּכְ ַעל־ְיֵדי  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ָפׁשֹות,  ַהּנְ ׁשֶֹרׁש 

ַרב  ֵעֶרב  ִחיַנת  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ִעים  ָהְרׁשָ ֲאָבל  ְיָקא,  ּדַ

ּוֶבֱאֶמת  "ל.  ּנַ ּכַ ַעס  ּכַ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ירּוָתם  ֲעׁשִ ל  ּכָ

ַעס ּוַמְכאֹובֹות,  ל ָיָמיו ּכַ י ּכָ ָלל, ּכִ ירּות ּכְ ֵאינֹו ֲעׁשִ

ֲחרֹון  הּוא  ׁשֶ ַעס  ַהּכַ מֹו  ּכְ ָעה,  ׁשָ ְלִפי  ַרק  ְוהּוא 

רּוַח  ְבִחיַנת  ּבִ ָעה,  ׁשָ ְלִפי  ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ל  ּדֵ ְתּגַ ַהּמִ ַאף 

י ַרְגָזן לֹא ָעְלָתה  ֶלה ְוֶנֱאָבד, ּכִ ְך ּכָ ְסָעָרה, ְוַאַחר־ּכָ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ירּוָתם  ֲעׁשִ י  ּכִ ַרְגָזנּותֹו,  א  ֶאּלָ ָידֹו  ּבְ

עֹוֶקֶרת  א,  ַרּבָ ַאּדְ ָיָדם,  ּבְ ָאר  ִנׁשְ ֵאינֹו  ָוַכַעס  רֶֹגז 

ט א. ּכַֹח  ּפָ ן ִמׁשְ ֵני עֹוָלמֹות: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ְ אֹוָתם ִמּשׁ

ָאה ד, אֹות יב. ְוַהְרׁשָ

ְיָלה  ּלַ ֶרָך. ּבַ ׂשָ ָך ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמּבְ ּבֶ ַעס ִמּלִ ְוָהֵסר ּכַ

ִדיִנין  ּדְ ּוָמאֵרי  ים  ֲאָנׁשִ ַעל  ָמה  ְרּדֵ ּתַ ְנֹפל  ּבִ ְך  ֹחשֶׁ ּבַ

ִחיַנת ֲחרֹון  ּבְ ֶזהּו  ין ִמְתעֹוְרִרים[,  ַהּדִ ]ּוַבֲעֵלי  ִאְתָערּו 

ְבִחיַנת  ן ּבִ ַהְינּו ֶהָעׁשָ ַאף. ְוָצִריְך ְלָבֵרר ַהֲחרֹון ַאף ּדְ

ן  ִחיַנת ָעׁשָ ה ַעל־ְיֵדי ּבְ ַאּפֹו. ְוֶזה ַנֲעׂשֶ ן ּבְ ָעָלה ָעׁשָ

ם  ּוְלַבּסֵ ְלַהְכִניַע  ְיָלה  ּלַ ּבַ עֹוֶלה  ָהָיה  ׁשֶ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ

ן  ָעׁשָ ן  ּוְלַתּקֵ ְלָבֵרר  ַהְינּו  ּמּוָבא.  ּכַ יִנין  ּדִ ָמאֵרי  ל  ּכָ

ְוַעל־ נֹות.  ְרּבָ ַהּקָ ן  ֲעׁשַ ַעל־ְיֵדי  "ל  ַהּנַ ַאף  ַהֲחרֹון 

ל  ּכָ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ּמּוָבא,  ּכַ ְלָצפֹון  יֹוֵצא  ן  ֶהָעׁשָ ָהָיה  ן  ּכֵ

ַתח  ּפָ פֹון ּתִ תּוב "ִמּצָ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעס. ּכְ ין ְוַהּכַ ֲעֵלי ַהּדִ ּבַ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ַעס, ּכְ ִחיַנת ּכַ ָהָרָעה" ְוכּו' )ִיְרְמָיהּו א, יד(, ּבְ

ְוכּו'.  ֶרָך"  ׂשָ ִמּבְ ָרָעה  ְוַהֲעֵבר  ָך  ּבֶ ִמּלִ ַעס  ּכַ "ְוָהֵסר 

פֹון  ְבִחיַנת "ִמּצָ ְרָנָסה ּבִ ַפע ּפַ ְך ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמׁשָ

ַעס  ק ַהּכַ ְמּתָ ּנִ ׁשֶ י ּכְ ָזָהב ֶיֱאֶתה" ְוכּו' )ִאּיֹוב לז, כב(, ּכִ

ירּות  ֲעׁשִ ם  ָ ִמּשׁ ְך  ִנְמׁשָ ָצפֹון,  ּדְ ִסְטָרא  ְבִחיַנת  ּבִ ׁשֶ

ל ַהֲחרֹון  ן ׁשֶ ֵרר ֶהָעׁשָ ְוִנְתּבָ ן  ּקֵ ִנְתּתַ ַוֲאַזי  ּוַפְרָנָסה, 

ִחיַנת  ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲאִויִרי  רּוַח  ּנּו  ִמּמֶ ה  ְוַנֲעׂשָ ַאף, 

ֶבת  ֶ ִחיַנת רּוַח ָצפֹון ַהְמַנּשׁ יַח. ְוֶזהּו ּבְ ל ָמׁשִ רּוחֹו ׁשֶ

ּלּות  ִהְתּגַ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ֲחצֹות.  ּבַ ִוד  ּדָ ל  ׁשֶ ּנֹור  ּכִ ּבַ

ה  ּלֶ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ִוד  ּדָ ַמְלכּות  ִהיא  ׁשֶ יַח,  ָמׁשִ ַמְלכּות 

י  ּכִ ְצפֹוִנית.  רּוַח  הּוא  ן  ְוַעל־ּכֵ ּמּוָבא.  ּכַ ֲחצֹות  ּבַ

ַעס  ְוַהּכַ ן  ֶהָעׁשָ ְררּות  ֵמִהְתּבָ ְיָקא  ּדַ פֹון  ִמּצָ ה  ּלֶ ִנְתּגַ

ְנָחה  ת ַהּמִ ִפּלַ ּתְ ים ב.  "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ּנַ ּכַ פֹון  ּצָ ּבַ ׁשֶ

ג, אֹות א.

ֶזה  ֶרָך.  ׂשָ ִמּבְ ָרָעה  ְוַהֲעֵבר  ָך  ּבֶ ִמּלִ ַעס  ּכַ ְוָהֵסר 

ָממֹון  ּוְלַהְרִויַח  ן  ּוַמּתָ א  ׂ ַמּשָ ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ
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ָרָכיו  ּדְ ַלֲחׁשֹב  ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ ָצִריְך  הּוא  ירּות,  ַוֲעׁשִ

יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ּוְלַפׁשְ ֵעת,  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ּפֹט  ְוִלׁשְ

ָיכֹול  ְיָקא  ּדַ "ל,  ַהּנַ ט  ּפָ ִמׁשְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ֵעת,  ָכל  ּבְ

י ֶזה  ְצִליַח ּבֹו, ּכִ ּיַ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ן ּבִ א ּוַמּתָ ָ ׂשּ ַלֲעׂשֹות ַהּמַ

ִחיַנת ְמָקֵרב ְנָפׁשֹות  ן, הּוא ּבְ א ּוַמּתָ ָ ה ַמׂשָּ עֹוׂשֶ ׁשֶ

ִניצֹוצֹות  ן  ּוַמּתָ א  ָ ׂשּ ַהּמַ ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה' 

ַעל־ ְלָבְרָרם  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְמֹאד,  בֹוהֹות  ּגְ ְקדֹוׁשֹות 

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ן,  ּוַמּתָ א  ָ ָשּ ַהּמַ ְיֵדי 

ָבְרִרין  ּמְ ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ ְוֵאּלּו  ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ִלְבָרָכה 

ֶאל  אֹוָתן  ּוַמֲחִזיִרין  ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  אֹוָתן 

י  ּכִ ׁשּוָבה,  ּתְ ּוַבֲעֵלי  ִרים  ּגֵ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

א  ָ ׂשּ ל ַהּמַ יצֹוצֹות ׁשֶ ָפׁשֹות ְוַהּנִ ַמֲעִלין ּוַמְכִניִסין ַהּנְ

ִנְמָצא,  ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ִלְפִנים  ַהחּוץ  ִמן  ן  ּוַמּתָ

ָראּוי  ּכָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֱאמּוָנה  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ָ ַמׂשּ ּבְ ָהעֹוֵסק  ׁשֶ

הּוא  ן  ּוַמּתָ א  ָ ׂשּ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ ִרים,  ּגֵ ר  ְמַגּיֵ הּוא 

ַעל־ ֶפׁש, ׁשֶ ל ַהּנֶ הּוא ְמַגּדֵ ירּות ׁשֶ ַמְרִויַח ָממֹון ַוֲעׁשִ

ּוְבַנְפׁשֹו.  מֹו  ׁשְ ּבִ ִלְכלֹל  ֵאִבים  ּתְ ָפׁשֹות  ַהּנְ ְיֵדי־ֶזה 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ן,  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ִנְמָצא, 

ְנָפׁשֹות  ְמָקֵרב  הּוא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָממֹון,  ַמְרִויַח 

א  ָ ַמׂשּ ּבְ ָהעֹוֵסק  ֶזה  ָצִריְך  ן  ְוַעל־ּכֵ ַרְך.  ִיְתּבָ ַלה' 

ּבֹו  ִיְתַאֵחז  ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ן  ּוַמּתָ

הּוא ְמָבֵרר  יצֹוצֹות ׁשֶ ָפׁשֹות ְוַהּנִ ל ֵאּלּו ַהּנְ ָהַרע ׁשֶ

י ֶזה ָידּוַע  ן, ּכִ א ּוַמּתָ ׂ ּשָ ת ַהּמַ ּיַ ּוַמֲעֶלה ַעל־ְיֵדי ֲעׂשִ

ן  ּוַמּתָ א  ׂ ּשָ ַהּמַ ּבְ ין  ׁשִ ַהְמֻלּבָ ָפׁשֹות  ְוַהּנְ ֹות  ֻדּשׁ ַהּקְ ׁשֶ

ין ַהּגֹוִיים  ִכיָנה, ְוׁשֹוְכִנין ּבֵ ְ לּות ַהּשׁ ְבִחיַנת ּגָ ֵהם ּבִ

תֹוְך  ּבְ ַלִים  ְירּוׁשָ ְבִחיַנת "זֹאת  ּבִ ְטָרא ָאֳחָרא,  ְוַהּסִ

ִדְבֵרי  ְמבָֹאר ּבְ יָה" ְוכּו' )ְיֶחְזֵקאל ה, ה(, ּכַ ְמּתִ ַהּגֹוִים ׂשַ

ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ

ּלֹא  ַנְפׁשֹו ְמֹאד, ׁשֶ ֵהר ּבְ ן ִלּזָ א ּוַמּתָ ׂ ַמּשָ ֶזה ָהעֹוֵסק ּבְ

הּוא  ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ ֵאּלּו  ּבְ ֱאָחז  ַהּנֶ ָהַרע  ּבֹו  ִיְתַאֵחז 

ַמה  א  ּבָ ה  ּוִמּזֶ ן.  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ְמָבְרָרם 

ִלין  ִנְכׁשָ ן  ּוַמּתָ א  ָ ַמׂשּ ּבְ ְועֹוְסִקים  ּוק  ַלּשׁ ַהּיֹוְצִאין  ֶ ּשׁ

ֶזה  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ֵמֲעבֹוַדת  ְוִנְתַרֲחִקין  ִלְפָעִמים 

ל  ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ ּבְ ְתַאֵחז  ּנִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהַרע  ֵמֲחַמת 

ן הּוא  א ּוַמּתָ ָ ֱאֶמת ַמׂשּ "ל. ֲאָבל ּבֶ ּנַ ן ּכַ א ּוַמּתָ ָ ׂשּ ַהּמַ

"ל,  ּנַ ֹמר ַעְצמֹו ּכַ ִריִכין ִלׁשְ ּצְ דֹול ְמֹאד, ַרק ׁשֶ ָבר ּגָ ּדָ

ּפֹט  ׁשְ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ "ל, ּדְ ט ַהּנַ ּפָ ׁשְ ן הּוא ָצִריְך ַלּמִ ְוַעל־ּכֵ

יָחתֹו ִלְפֵני  ָכל ֵעת, ְוִיְתּבֹוֵדד ִויָפֵרׁש ׂשִ ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ֶאת  ּפֹט  ְוִיׁשְ ְוָיִדין  יו,  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ִויַפׁשְ ַרְך,  ִיְתּבָ ה' 

ה, ִאם  הּוא עֹוׂשֶ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ַעְצמֹו ַעל ּכָ ַעְצמֹו ּבְ

ים  ַמֲעׂשִ ּבְ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ּוְלַבּלֹות  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ָראּוי  ְך  ּכָ

ִהְתַלֲהבּות  ְמעֹוֵרר  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה,  ֵאּלֶ ּכָ

ה הּוא  ִחיַנת ֵאׁש. ְוַעל־ְיֵדי ָהֵאׁש ַהּזֶ הּוא ּבְ ב ׁשֶ ַהּלֵ

ּלֹא ִיְתַאֵחז  ּלֹא ִיְתַאֵחז ּבֹו, ְוַגם ׁשֶ ׂשֹוֵרף ֶאת ָהַרע ׁשֶ

ְלָבְרָרם  הּוא עֹוֵסק  ׁשֶ ָפׁשֹות  ְוַהּנְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ֵאּלּו  ּבְ

יל  ְלַהְגּדִ זֹוֶכה  ַוֲאַזי  "ל.  ְוַכּנַ ן  ּוַמּתָ א  ׂ ּשָ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי 

ִחיַנת ֵהיַכל  ַרְך ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ּובֹוֶנה ּבְ בֹוד ה' ִיְתּבָ ּכְ

ירּות  ן, ַוֲאַזי זֹוֶכה ַלֲעׁשִ א ּוַמּתָ ָ ׂשּ ַהּקֶֹדׁש ַעל־ְיֵדי ַהּמַ

"ל,  בֹוד ַהּנַ ְך ַעל־ְיֵדי ַהּכָ ירּות ִנְמׁשָ י ָהֲעׁשִ דֹול, ּכִ ּגָ

ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ "ל  ַהּנַ ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי 

ַוֲאַזי  ָהַרע,  ֶנֱאָחז  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָאז  ט,  ּפָ ִמׁשְ ֵאין  ׁשֶ ּכְ

ְוִלְבנֹות ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש,  יצֹוצֹות  ַהּנִ ֵאין ָיכֹול ְלָבֵרר 

ירּות ַעל־ י ִנְתַקְלֵקל ָהֲעׁשִ ירּות, ּכִ ַוֲאַזי ֵאין לֹו ֲעׁשִ

ֶצר  ַעס הּוא ַהּיֵ י ַהּכַ ֶצר, ּכִ ְזִמין לֹו ַהּיֵ ּמַ ַעס ׁשֶ ְיֵדי ַהּכַ

ָך  ּבֶ ִמּלִ ַעס  ּכַ "ְוָהֵסר  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ָהַרע 

ט  ּפָ ִמׁשְ ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ֶרָך".  ׂשָ ִמּבְ ָרָעה  ְוַהֲעֵבר 

ַעס,  ל ַהּכַ ּטֵ רֹף ֶאת ָהַרע, ַוֲאַזי ִנְתּבַ ֵדי ִלׂשְ "ל ּכְ ַהּנַ

ְך ַעל־ְיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש  ְמׁשָ ירּות ַהּנִ ַוֲאַזי זֹוֶכה ַלֲעׁשִ

ָבְרִרין  ּמְ ׁשֶ יצֹוצֹות  ְוַהּנִ ָפׁשֹות  ַהּנְ ַעל־ְיֵדי  ְבֶנה  ַהּנִ

ט  ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ן ּכַ א ּוַמּתָ ָ ׂשּ ַעל־ְיֵדי ַהּמַ

ת ִמְלֶוה ג, אֹות ב. ִבּיַ א. ּגְ

'ַיְנקּוָתא  י  ּכִ ְזכֹר  ָהֶבל.  ֲחרּות  ַ ְוַהּשׁ ְלדּות  ַהּיַ

ת קנב(  ּבָ ָוְרָדא' ]ְיֵמי ַהָיְנקּות ֵהם ֵנֶזר ְוָרִדים[ )ׁשַ ִליָלא ּכְ ּכְ

ים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ֶהם  ּבָ ַלֲעסֹק  זֹוִכין  ִאם 

ְוֵאינֹו  ְמֹאד,  ְמֹאד  ּופֹוֵרַח  ָרץ  ַמן  ַהּזְ י  ּכִ טֹוִבים, 

ְזַמן  ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ ַאַחת,  ֶרַגע  ֲאִפּלּו  ָלל  ּכְ עֹוֵמד 

ֲחרּות ָהֶבל, ֲהֵבל ֲהָבִלים ֲהֵבל  ַ ְלדּות ְוַהּשׁ ָלל, ְוַהּיַ ּכְ

ׁש  ְוַחּדֵ חּורֶֹתיָך,  יֵמי ְבּ ּבִ ֲהָבִלים. ְזכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך 

ַמְעּתָ  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ַדְרֵכי  ּבְ ְוֵתֵלְך  ְנעּוֶריָך,  ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ

ה  ם ִמּזֶ ָכל יֹום, ּגַ ה ּבְ ּתֹוָרה ַהְרּבֵ נּו, ְוַתֲעסֹק ּבַ ֵמִאּתָ
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ׁשֹות ַוֲאִמיַרת  ְתִחּנֹות ּוַבּקָ ח ָיְדָך ְלַהְרּבֹות ּבִ ּנַ ַאל ּתַ

יֹום  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  יָחְתָך  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש  ים,  ִהּלִ ּתְ

ַמה  ָכל  ּבְ ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  ְוִתְהֶיה  ָאִביו.  ִלְפֵני  ֵבן  ּכְ

ִדים  ְתַנּגְ ע ְלַהּמִ י־ֵכן ִיְתַוּדַ ר. ְוִאם ַאף־ַעל־ּפִ ֶאְפׁשָ ּדְ

ְוִיְהֶיה ִמְצֲחָך ָחָזק  ְלִעיִגים,  ֵני ַהּמַ ִמּפְ ׁש  ּיֵ ְתּבַ ּתִ ַאל 

י  ֵמר. ּכִ ּנָ ּכַ ם ֱהֵוי ַעז  ֶנְגָדם ֶנֶגד ַעּזּוָתם ָהַרע, ּוְתַקּיֵ

ְוֶנֶגד  ם  ֶנְגּדָ ַלֲעֹמד  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ה  ַהְרּבֵ ַעּזּות  ְצִריִכין 

ֶריָך  ַאׁשְ ּוֵמֲאֵחִרים.  ֵמַעְצמֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּמֹוְנִעים  ל  ּכָ

יל  ּכִ ׂשְ ְצִליַח ְוָאז ּתַ ה, ָאז ּתַ ַמע ִלְדָבַרי ֵאּלֶ ׁשְ ִאם ּתִ

ָלֶנַצח: ָעִלים ִלְתרּוָפה, נו.
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 ֶּפֶרק יב 

א־ ֹֽ י ְּבֽחּוֹרֶת֑יָך ַע֣ד ֲאֶׁש֤ר ל יָך ִּביֵמ֖ }א{ ּוְזֹכר֙ ֶאת־ּ֣בֹוְרֶא֔

י  ין־ִל֥ ֵאֽ ר  ּתֹאַמ֔ ֲאֶׁש֣ר  ים  ָׁשִנ֔ ְוִהִּג֣יעּו  ה  ָרָע֔ ָהֽ ְיֵמ֣י  אּו֙  ָיֹב֨
ֶפץ: ם ֵחֽ ָבֶה֖

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִנין  ׁשְ ֲעָלְך  ְוִיְמטֹון  ִביׁשּות,  יֹוֵמי  ְלָוָתְך  ֵייתֹון  ָלא  ּדְ ַרְביּוָתְך, ַעד  יֹוֵמי  ּבְ רּוֵתיּה  ְלַיּקָ ְרָיְך  ּבָ ָית  ָדֵכיר  ּוְתֵהי 

הֹון ַרֲעָוא: ֵתיַמר ֵלית ִלי ּבְ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ַרׁש, ּוְזכֹר  ְקָרא ֶזה ּדָ ָבִרים ְוכּו', ּוִמּמִ ה ּדְ לֹוׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר, ִהְסּתַ ִניַנן, ֲעַקְבָיא ּבֶ ָמן ּתְ ּוְזֹכר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך. ּתָ

נַֹבָעת  ֵאר ׁשֶ ֵאֶרָך, ּבְ ה ְותֹוֵלָעה, ּוְזכֹר ּבְ ּבֹון ְלָפָניו, ּוְזכֹר ֶאת ּבֹוֶרָך, ִקְבֶרָך, ְמקֹום ָעָפר ִרּמָ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ּתֵ ּתִ ֶאת ּבֹוְרֶאיָך, ׁשֶ

ׁשּות: ְקָנה ְוַהַחּלָ ל לֶֹבן: ְיֵמי ָהָרָעה. ְיֵמי ַהּזִ ל ֶזַרע ְוׁשֶ ה ְסרּוָחה ׁשֶ קֹוָרּה, ִהיא ִטּפָ ִמּמְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ּוְזכֹר  ָנְתָך,  ְ ִמּשׁ ָאִחי  ָהִקיָצה  ּבֹוְרֶאיָך.  ֶאת  ּוְזֹכר 

ַאֲחִריְתָך  ַעל  ַוֲחׁשֹב  ִזְקנּוְתָך  יֵמי  ּבִ ּבֹוַרֲאָך  ֶאת 

ָבר ָעְברּו  ר. ֲהלֹא ּכְ ה ַהּנֵ ְצִחי ֶטֶרם ִיְכּבֶ ְוַתְכִליְתָך ַהּנִ

ַמן  י ַהּזְ ה, ּוְכֵצל ָיֵמינּו ַעל ָהָאֶרץ, ּכִ נֹוֶתיָך ַהְרּבֵ ְ ִמּשׁ

ְוָרץ  ְוסֹוֵער,  ְוהֹוֵלְך  ְוסֹוֵער,  הֹוֵלְך  ְוהֹוֶמה,  הֹוֵלְך 

ֶרַגע  ֲאִפּלּו  ָלל  ּכְ עֹוֵמד  ְוֵאינֹו  ְמֹאד,  ְמֹאד  ּופֹוֵרַח 

ָקָצר  ַהּיֹום  ְצִחי.  ַהּנִ ְלֵביְתָך  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ּוָמַתי  ַאַחת, 

ָלאָכה,  ַהּמְ ִלְגֹמר  ָעֶליָך  ְולֹא  ה  ְמֻרּבָ ָלאָכה  ְוַהּמְ

ה,  כֲֹחָך - ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ַרק ּכָ

ָבִרים  ָך ֵהיֵטב ַלּדְ ים ִלּבְ ו - ֵאיָמַתי. ׂשִ ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ

ה  ִהּלָ ּתְ ָעִמים, ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ְרנּו ּכַ ּבַ ּדִ ֶ ה, ּוְזכֹר ַמה ּשׁ ָהֵאּלֶ

ּכֹחֹו  ר  ֲאׁשֶ ֵקִנים,  ּזְ ּבַ ׁשֶ ָזֵקן  ָזֵקן,  ָאב  ָלנּו  ֵיׁש  ָלֵאל 

ְכִלית,  דֹול ְונֹוָרא ְמֹאד ְמֹאד ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ּגָ

ָכל  ָלֵתנּו ָלֶנַצח ּבְ ַהּצָ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ִתּקּוֵננּו ּוִמׁשְ ָהעֹוֵסק ּבְ

ֲחַזק  ַרק  ִנְפָלא.  ִתּקּון  ּבְ ן אֹוָתנּו  ְיַתּקֵ אי  ּוְבַוּדַ ּדֹור, 

ְרֵכי  ָכל ּדַ ִמיד ּבְ ָך ּתָ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ָבָריו ְלׂשַ ם ּדְ ֶוֱאַמץ ְלַקּיֵ

ּום  ָלל ְלעֹוָלם ִמּשׁ ָך ּכְ ַדְעּתְ ֵעצֹוָתיו, ְוִלְבִלי ִלּפֹל ּבְ

ָכל  ּבְ ְסָפָריו  ִלְלֹמד  ה  ַהְרּבֵ ַעְצְמָך  ְוַתְכִריַח  ָבר,  ּדָ

ָך.  ה, ְוִתְמָצא ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשְ יֹום ָויֹום ְמַעט אֹו ַהְרּבֵ

דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ַעת  ּדַ ֶנֶגד  ָך  ְעּתְ ּדַ ל  ַבּטֵ ּתְ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקַ

ַחל א, נח. "י ַהָנּ ב ַזַצ"ל: ִאּבֵ ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ

ָהִאיׁש  חּורֶֹתיָך.  ּבְ יֵמי  ּבִ ּבֹוְרֶאיָך  ֶאת  ּוְזכֹור 

ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ּוְרצֹונֹו  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ְיסֹוד  ל  ּכָ ר,  ׁשֵ ַהּכָ

עּוָריו  ִמּנְ ַעְצמֹו  יל  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָהַאֲחרֹון,  ְכִלית  ַהּתַ

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ּוַמה  ָהַאֲחרֹון,  ְוסֹופֹו  ִקּצֹו  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ּבֹוְרֶאיָך  ֶאת  "ּוְזכֹור  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה,  ֻקּדָ ּפְ ְליֹום 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  חּורֶֹתיָך",  ּבְ יֵמי  ּבִ

ֶרק  ּפֶ ה  ַרּבָ ְוכּו' )קֶֹהֶלת  ּבֹוֶרָך'  ֶאֶרץ  ּבְ ּבֹוְרֶאיָך  ִלְבָרָכה, 

)קֶֹהֶלת  רֹאׁשֹו"  ּבְ ֵעיָניו  "ֶהָחָכם  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  יב(, 

ְהֶיה  ּיִ ַמה  רֹוֶאה  עֹוָלמֹו  ית  ֵראׁשִ ּבְ ׁשֶ ְוכּו'  יד(,  ב, 

ֶאת  יר  ְלַהּכִ ּוְרצֹונֹו  ׁשּוָקתֹו  ּתְ ְוָכל  ְוכּו',  סֹופֹו  ּבְ

ל  ִמּכָ ַעְצמֹו  ֶאת  ְוִלְפרֹשׁ  ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ָיָמיו  ל  ּכָ טֹוב  ַלֲחטֹף  ְוִלְזּכֹות  ָרעֹות,  ֲאוֹות  ַהּתַ

ל  ּכָ ים  ֵמׂשִ ַהֵהֶפְך,  ְוֶזה  ְצִחי,  ַהּנִ ְכִליתֹו  ּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ

ִרירּות ִלּבֹו  ה ּוׁשְ תֹו ּוְרצֹונֹו ְלַתֲאוֹות עֹוָלם ַהּזֶ ְמַגּמָ

אֹותֹו  מֹוִליִכין  ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ּוְבֶדֶרְך  ָהַרע, 



שה

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  "ל,  ּנַ ּכַ

ּפֹוְתִחין  ֵמא  ִלּטַ א  ַהּבָ לֹו,  ִעין  ְמַסּיְ ֵהר  ִלּטָ א  'ַהּבָ

ַרְך ַמְזִמין ְלָכל ֶאָחד  ִיְתּבָ ם  ֵ ַוֲאַזי ַהּשׁ לֹו' )יֹוָמא לח(, 

ּיּוַכל ַלֲעׂשֹות  ַדְעּתֹו, ׁשֶ ּבְ ִסּבֹות ּוְסָברֹות ְוָחְכמֹות 

ְוכּו'  ְוַהּכֹוֵפר  ְלַהחֹוֵלק  ּכַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ְרצֹונֹו,  ּכִ

ל ֶהֶבל, ְלַהְטעֹות ַעְצמֹו  לֹוַמר ְסָברֹות ְוָחְכמֹות ׁשֶ

ִאּתֹו,  ָהֱאֶמת  ׁשֶ ְולֹוַמר  ָהֱאֶמת  ִמן  ֲאֵחִרים  ְוֶאת 

רֹוֶאה  ֱאֶמת  ּבֶ ְוֶהָחֵפץ  ְלַעְצמֹו,  ֵעד  ָהֱאֶמת  ֲאָבל 

ת  ְרּכַ ים א. ּבִ ֵהיָכן ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ַחר ה, אֹות עח. ַ ַהּשׁ

ר לֹא  חּורֶֹתיָך ַעד ֲאׁשֶ יֵמי ּבְ ּוְזֹכר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ּבִ

טֹוב,  ְלֵאיֶזה  זֹוֶכה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ָהָרָעה.  ְיֵמי  ָיבֹואּו 

ל ְלַהְרּבֹות  ּדֵ ּתַ ִלְבִחיַנת ְיֵמי טֹוב, הּוא ָצִריְך ְלִהׁשְ

ַמה  ל  ּכָ ַהּתֹוָרה  ּוְבֵעֶסק  טֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ּבְ ְמֹאד 

ַלֲעׂשֹות  ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ "ּכֹל  ְבִחיַנת  ּבִ ּיּוַכל,  ֶ ּשׁ

כֲֹחָך,  ה ּבְ ַאּתָ ה" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ט, י(, ַעד ׁשֶ כֲֹחָך ֲעׂשֵ ּבְ

חּורֶֹתיָך  ּבְ יֵמי  ּבִ ּבֹוְרֶאיָך  ֶאת  "ּוְזכֹר  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְלָכל  י  ּכִ ְוכּו',  ָהָרָעה"  ְיֵמי  ָיבֹואּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד 

רין ַחס  ּבְ ְתּגַ ּמִ ָאָדם ֵיׁש ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע, ּוְבֵעת ׁשֶ

ם,  ֶנְגּדָ ה ַלֲעֹמד  לֹום ַהְיֵמי ַרע ַעל ָהָאָדם ְוָקׁשֶ ְוׁשָ

ָהָיה לֹו  ׁש ִעם ּכַֹח ַהְיֵמי טֹוב ׁשֶ ּמֵ ּתַ הּוא ָצִריְך ְלִהׁשְ

ִמּקֶֹדם,  טֹוב  ַלֲעׂשֹות  ָכה  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ ה,  ְתִחּלָ ּבִ

ָידֹו ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה טֹוב,  ר ּבְ ֶאְפׁשָ ל ְזַמן ׁשֶ ן ּכָ ַעל־ּכֵ

ה  ַהְרּבֵ ַלֲעׂשֹות  ּוְלַמֵהר  ְמֹאד  ַלֲחטֹף  ָצִריְך  הּוא 

ַחס  ָהָרָעה,  ַהְיֵמי  ָיבֹואּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  טֹוב,  ה  ַהְרּבֵ

ַעל־ְיֵדי־ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ יּוַכל  ְואּוַלי  ַהאי  י  ּלֵ ּכֻ לֹום,  ְוׁשָ

יק  ּדִ ִחיַנת יֹוֵסף ַהּצַ הּו ּבְ ּזֶ ֶזה ְלַהְכִניַע ַהְיֵמי ַרע, ׁשֶ

ֵדי ְלַהֲחיֹות ַעם  ָבע ּכְ ָ ֵני ַהׂשּ ׁשְ ץ ֹאֶכל ּבִ ָאַסף ְוִקּבֵ ׁשֶ

דֹון  תּוב, ְוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפּקָ ּכָ מֹו ׁשֶ יֵמי ָהַרע, ּכְ ַרב ּבִ

לֹט  ַעל־ְיֵדי־ֶזה לֹא יּוְכלּו ַהְיֵמי ַרע ִלׁשְ ֵדי ׁשֶ ְוכּו', ּכְ

ֲעֵליֶהם  ִרין  ּבְ ּוִמְתּגַ ַעְצָמן  ין  ְמַחּיִ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל 

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַהּטֹוב,  יֵמי  ּבִ ָאַסף  ׁשֶ ַהּטֹוב  ַעל־ְיֵדי 

י ְלִמְחָיה  ָבע ּכִ ָ ֵני ַהׂשּ ַבע ׁשְ ׁשֶ ָאַסף יֹוֵסף ּבְ ָהֹאֶכל ׁשֶ

ָלחֹו ָהֱאלִֹקים ְלַהֲחיֹות ַעם ַרב: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  ׁשְ

ה ג, אוׂת ז. ים ג. ֲחֻנּכָ ַחּיִ

ַח  ְוַהָּיֵר֖ ְוָה֔אֹור  ַהֶּׁשֶ֙מׁש֙  א־ֶתְחַׁשְ֤ך  ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֨ ד  ַע֠ }ב{ 

ר ַהָּגֶֽׁשם: ים ַאַח֥ ָעִב֖ בּו ֶהֽ ים ְוָׁש֥ ְוַהּֽכֹוָכִב֑
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

מֹון, ַוֲהַדר ִליָסָתְך ַעד  ָלא ִיְסּתַ ֵעיָנְך ַעד ּדְ א, ּוְנהֹוָרא ּדְ ְמׁשָ ְמִתיל ְלׁשִ ְך ּדִ ַאּפָ י ִזיו ְיָקָרא ּדְ ּנֵ ּתַ ָלא ִיׁשְ ַעד ּדְ

ֲעָנִנין  ְמִעין ּכַ ָלא ִיְתָעְממּון, ְוֵריֵסי ֵעיָנְך ְיהֹון ָזְלִגין ּדִ א ַעד ּדְ ְמִתיִלין ְלכֹוְכַבּיָ ָלא ִיְתַקְדרּון, ּוָבֵבי ֵעיָנְך ּדִ ּדְ

ַתר ִמְטָרא: ּבָ

"י - - ַרׁשִ

ִמַזֵקֵנת  חּור, ּוְכׁשֱ ָאָדם ּבָ ִהיא ְמִאיָרה ּוַמְצֶהֶבת ּבְ ַדַחת. ׁשֶ ת קנא:(, זֹו ּפָ ּבָ ֶמׁש. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו )ׁשַ ֶ ְך ַהּשׁ ר לֹא ֶתְחׁשַ ַעד ֲאׁשֶ

ִאיָרה ָלָאָדם,  ּמְ ָמה. ׁשֶ ֵרַח. זֹו ְנׁשָ ִנים: ְוַהּיָ ר ּפָ הּוא ּתַֹאר ְקַלְסּתֵ ֶהֶבת: ְוָהאֹור. ֶזה ַהֹחֶטם. ׁשֶ ִהיא ַמֲעַלת ְקָמִטין ְוֵאין ַמּצְ

ּקֹוִרין ּפֹוְמִלי"ש  ִנים[, ׁשֶ י ]ִריּמֹוֵני ַהּפָ ֵני ְדַאּפֵ ָלה ֵהיֶמּנּו ֵאין לֹו ָמאֹור ָהֵעיַנִים: ְוַהּכֹוָכִבים. ֵאּלּו ַהְלַסתֹות. רּוָמּ ּטְ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

ָעְברּו  ה ָצרֹות ׁשֶ ּמָ ִכי. ִמּכַ ָמעֹות ַהּבְ אֹור ַאַחר ּדְ ת ַהּמָ ִהּיַ בֹוא ּכְ ם. ּתָ ׁשֶ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגָ ְצִהיִבים: ְוׁשָ ּמַ ל ְלָחַיִים ׁשֶ ׁשֶ

ָעָליו:

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ּכֹון  ֶמׁש ְוָהאֹור. ְוֶזה "ּתִ ֶ ְך ַהּשׁ ְחׁשַ ר לֹא ּתֶ ַעד ֲאׁשֶ

ָעֶרב"  ִמְנַחת  י  ּפַ ּכַ ַאת  ַמּשְׂ ְלָפֶניָך  ְקטֶֹרת  ִתי  ִפּלָ ּתְ

ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ב(,  קמא,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ים קב,  ִהּלִ ה ְלָעִני" ְוכּו' )ּתְ ִפּלָ ִחיַנת "ּתְ ּבְ ִמְנַחת ָעֶרב 
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ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחה  ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ א(, 

ֵעת  ּבְ ם(. ׁשֶ יחֹו" )ָשׁ ּפְֹך ׂשִ ִחיַנת "ְוִלְפֵני ה' ִיׁשְ קֹונֹו, ּבְ

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ הֹוֵלְך  ָהאֹור  ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ

יָחה  ה ְוׂשִ ְתִפּלָ ר ּבִ ּבֵ ִים, ָאז ָצִריְך ְלִהְתּגַ ין ָהַעְרּבַ ּבֵ

ית  ֵראׁשִ ֶדה" ְוכּו' )ּבְ ּשָׂ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ ְבִחיַנת "ַוּיֵ ּבִ

ַיֲעבֹר  ֶטֶרם  ּבְ ה'  ִלְפֵני  ִים  ּמַ ּכַ ִלּבֹו  ּפְֹך  ְוִיׁשְ סג(,  כד, 

טּו ִצְלֵלי  י ִיּנָ י ָפָנה ַהּיֹום ּכִ ְבִחיַנת "אֹוי ָלנּו ּכִ יֹום. ּבִ

רֹוֶאה  ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ד(,  ו,  )ִיְרְמָיהּו  ָעֶרב" 

ָעְברּו  ן ִמי ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָמיו, ּוִמּכָ ה ִמּיָ ָבר ָעְברּו ַהְרּבֵ ּכְ ׁשֶ

י "לֹא ֵיַדע ָהָאָדם  רֹב ָיָמיו ְוַהּיֹום ַמְתִחיל ַלֲערֹב, ּכִ

עֹוֵבר,  ֵצל  ּכְ ְוָיֵמינּו  יב(,  ט,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ִעּתֹו"  ֶאת 

יב,  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ּבֹוְרֶאיָך"  ֶאת  "ּוְזכֹר  ם  ְלַקּיֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ

ְוָכל  ְוָהאֹור",  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְך  ְחׁשַ ּתֶ לֹא  ר  ֲאׁשֶ "ַעד  א(, 

ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ֶזה 

ת  ִפּלַ ים ב. ּתְ ר ְלֵעיל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ְזּכָ ׁשּוָבה ְוַכּנִ ּתְ

ְנָחה ז, אֹות כה. ַהּמִ

צֹוֵעק  ֶזה  ַעל  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ְך  ְחׁשַ ּתֶ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד 

י ֵאיָכה ִתְרֶעה  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ ִלי  יָדה  סּוק "ַהּגִ ַהּפָ

ז(,  א,  יִרים  ִ יר־ַהּשׁ )ׁשִ ְוכּו'  ֳהָרִים"  ּצָ ּבַ יץ  ְרּבִ ּתַ ֵאיָכה 

הּוא  ְנָחה ׁשֶ ִחיַנת ְזַמן ַהּמִ הּוא ּבְ ְיָקא, ׁשֶ ֳהָרִים ּדַ ּצָ ּבַ

ָהָאָדם  ְיֵמי  ְכָלִלּיּות  ּבִ הּוא  ׁשֶ ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר 

ן ְצִריִכין ְיׁשּוָעה  נֹוָתיו. ְוַעל־ּכֵ ָעְברּו רֹב ׁשְ ַאַחר ׁשֶ

יֵמי  ּבִ ל ָחִסיד  ּכָ ל  ּלֵ ִיְתּפַ ְוַעל זֹאת  ים,  ַרּבִ ְוַרֲחִמים 

ּלֹא  ׁשֶ ַיַעְזֵרהּו ְלַאֲחִרית טֹוב  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ְנעּוָריו, ׁשֶ

יָבה  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ַעד  ְוַגם  ְלעֹוָלם,  ֵמֲעבֹוָדתֹו  ִיּפֹל 

ֶלְך ָעָליו  ִוד ַהּמֶ ׁש ּדָ ּקֵ ּבִ ֱאלִֹקים ַאל ַיַעְזֶבּנּו. ּוְכמֹו ׁשֶ

ְכלֹות  ִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ּכִ ׁשְ לֹום ַעל ֶזה "ַאל ּתַ ָ ַהּשׁ

י ִלְפָעִמים ָהָאָדם  ים עא, ט(. ּכִ ִהּלִ ַעְזֵבִני" )ּתְ ּכִֹחי ַאל ּתַ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִזְקנּותֹו,  ְלֵעת  נֹוֵפל 

ן  ְוַעל־ּכֵ א(,  ִסיָמן  ְנִפיָלה  נ  )אֹות  ָהא"ב  ֵסֶפר  ּבְ ִלְבָרָכה 

ּלֹא ִיּפֹל  עּוִרים ׁשֶ יֵמי ַהּנְ ה ּבִ ְתִפּלָ ְצִריִכין ְלַהְרּבֹות ּבִ

ִמים  ָבר ַהּיָ ּכְ ׁשֶ ַרְך, ּוִבְפָרט ּכְ ְלעֹוָלם ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

ַהּיֹום ַלֲערֹב  ּוַמְתִחיל  ָיָמיו,  יַע ְלֶאְמַצע  ְוִהּגִ ִאים  ּבָ

ָצִריְך  ָאז  ׁשֶ ְוסֹופֹו,  ִקּצֹו  ְיֵמי  ְלִהְתָקֵרב  ְתִחיִלין  ּמַ ׁשֶ

ַהֵאיְך  ל ְמֹאד ְמֹאד ַעל ַאֲחִריתֹו ְוסֹופֹו, ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ִלְפֵני  ַיֲעֶלה  ִנים  ּפָ ֵאיֶזה  ]ּבְ א  ַמְלּכָ ֳקָדם  ֵיעֹול  ין  ַאְנּפִ

י  ּכִ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ּבְ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ָצִריְך  ָאז  י  ּכִ ָהֶמֶלְך[. 

י ְיֵמי  ְנָחה. ּכִ ִחיַנת ְזַמן ַהּמִ ִחיַנת ָצֳהַרִים ּבְ ָאז הּוא ּבְ

קּותֹו  ּלְ ִחיַנת יֹום, ּוִמיָתתֹו ְוִהְסּתַ י ָהָאָדם ֵהם ּבְ ַחּיֵ

ר  תּוב "ַעד ֲאׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ְך. ּכְ ִחיַנת ַלְיָלה ְוֹחשֶׁ הּוא ּבְ

ָיָמיו  ֲחִצי  ַאַחר  ן  ְוַעל־ּכֵ ֶמׁש".  ֶ ַהּשׁ ְך  ְחׁשַ ּתֶ לֹא 

ק  ָאז ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ְנָחה, ׁשֶ ְבִחיַנת ְזַמן ַהּמִ הּוא ּבִ

הּוא  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ יק  ְלַהְמּתִ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ּבְ ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ

יֵקי  ְלַצּדִ ר ַעְצמֹו ֵהיֵטב  ֵ ּוְלַקּשׁ ֶצר ָהָרע,  ַהּיֵ ִחיַנת  ּבְ

ְיָקא  ֵהם ּדַ ה, ׁשֶ ִחיַנת ֹמשֶׁ ֵהם ּבְ ים ׁשֶ ּיִ ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ

ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ְנָחה  ַהּמִ ְזַמן  ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ יק  ְלַהְמּתִ ְיכֹוִלין 

ְוָכל  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ָהֶעְליֹון. 

ִלּקּוֵטי  ֵלָמה:  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ְוזֹוִכין  ָהָרע,  ֶצר  ַהּיֵ ּכַֹח 

ְנָחה ה, אֹות ו. ת ַהּמִ ִפּלַ ים ב. ּתְ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַדע,  ם.  ׁשֶ ַהּגָ ַאַחר  ֶהָעִבים  בּו  ְוׁשָ

ֲאַזי  ָמקֹום,  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ רֹות,  ּפֵ ין  עֹוׂשִ

צֹוִפין  ִלְהיֹות  ִויכֹוִלין  ֶדה,  ַהּשָׂ ַעל  ּבַ ֵעיֵני  ְמִאיִרין 

ֵדה צֹוִפים"  ִחיַנת: "ׂשְ ִריְך. ְוֶזה ּבְ ּצָ ָמקֹום ׁשֶ ְורֹוִאין ּבְ

ַרְך  ין ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ֵאין עֹוׂשִ ׁשֶ ר כג, יד(. ֲאָבל ּכְ ְדּבָ ּמִ ְוכּו' )ּבַ

לֹום. ְוֶזה  ִכים ֵעיָניו, ַחס ְוׁשָ ְ לֹום, ֲאַזי ִנְתַחּשׁ ַחס ְוׁשָ

ן  ַעּיֵ ה.  ָקָטן  ֹמֵעד  יח  ֶרק  ּפֶ )ָאֳהלֹות  ּבֹוִכים'  ֵדה  'ׂשְ ִחיַנת:  ּבְ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהְראּות,  ִקְלקּול  ִכי הּוא  ּבְ י  ּכִ ם(,  ׁשָ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ם",  ׁשֶ ַהּגָ ַאַחר  ֶהָעִבים  בּו  "ְוׁשָ

ִכי'  הֹוֵלְך ַאַחר ַהּבֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ֶזה ָהְראּות ׁשֶ

ְבִחינֹות  ּבִ ְוצֹופֹות,  ְמִאירֹות  ֵעיָניו  ּוְכׁשֶ קנא(.  ת  ּבָ )ׁשַ

ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָיכֹול  ֲאַזי  "ל,  ַהּנַ צֹוִפים'  ֵדה  'ׂשְ

כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְינּו  ְכִלית,  ַהּתַ ֶאל  ַלֲהִביאֹו  ְוֶאָחד,  ֶאָחד 

ַעל  ֵאינֹו  ִאם  ֶאָחד,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ְכִלית ֲעַדִין,  ָרחֹוק ֵמַהּתַ ֵלמּות, ֵמֲחַמת ׁשֶ ׁשְ ּקּונֹו ּבִ ּתִ

הֶֹגן  ּכַ ּבּור  ַהּדִ ְוָאז  ְכִלית,  ַהּתַ ֶאל  ְמִביאֹו  ֲאַזי הּוא 

א. ִסיָמן סה, אֹות ב. ֵלמּות: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ׁשְ ּבִ

ַמה  רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה  ם.  ׁשֶ ַהּגָ ַאַחר  ֶהָעִבים  בּו  ְוׁשָ

ּגֹוָהא?  'ַמאי  ְקִטיָנא:  ְלַרב  ַטְמָיא  אֹוֵבי  יב  ֵהׁשִ ֶ ּשׁ

רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהְצָעָקה?[  ִהיא  ]ַמה 
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ין  ּבֵ ַצַער  ּבְ רּוִיין  ׁשְ ֵהן  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֶאת  זֹוֵכר  הּוא 

ְוקֹולֹו  דֹול,  ַהּגָ ם  ַלּיָ ָמעֹות  ּדְ ֵני  ׁשְ ָהַעּכּו"ם, מֹוִריד 

ַהְינּו  נט(,  ָרכֹות  )ּבְ סֹופֹו'  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  ָמע  ִנׁשְ

ַצַער  ּבְ רּוִיין  ׁשְ ֵהן  ׁשֶ זֹוֵכר  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ

ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ָהַעּכּו"ם  ין  ּבֵ ָהַעּכּו"ם,  ין  ּבֵ

ין ָהַעּכּו"ם ְוָלְמדּו ֵמֶהם,  רּוִיין ּבֵ ֵהן ׁשְ ֶ ַער, ַמה ּשׁ ַהּצַ

ר  ַבע, ְוֶזה ִעּקַ ל ְוַהּטֶ ּזָ ַהּמַ ַעת, ְותֹוִלין ּבְ ְוָנְפלּו ֵמַהּדַ

ְוכּו',  ָמעֹות  ּדְ מֹוִריד  ַוֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַער  ַהּצַ

ָמעֹות ֵהם  ּדְ י  ּכִ ָחה,  ּגָ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם  יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ַהְינּו 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ָמה  ּכְ ָחה,  ּגָ ַהׁשְ ִחינֹות  ּבְ

ם",  ׁשֶ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגָ סּוק: "ְוׁשָ ִלְבָרָכה ַעל ּפָ

קנא(,  ת  ּבָ )ׁשַ ִכי'  ַהּבֶ ַאַחר  הֹוֵלְך  ׁשֶ ָהְראּות  'ֶזה 

ָהְראּות,  ֵחֶלק  לֹוְקִחים  ֵהם  ָמעֹות  ַהּדְ ׁשֶ ִנְמָצא, 

ֵהם  ָמעֹות  ַהּדְ ׁשֶ ִנְמָצא  ְלתֹוָכם,  ְך  ִנְמׁשָ ְוָהְראּות 

לֹוְקִחים  ָמעֹות  ַהּדְ י  ּכִ ְוָהְראּות,  ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ֶחְלֵקי 

ַהְינּו  ָמעֹות',  ּדְ ֵני  ׁשְ 'ּומֹוִריד  ְוֶזה:  "ל.  ּנַ ּכַ ָהְראּות 

ַהְינּו  דֹול,  ַהּגָ ם  ַלּיָ ָחה,  ּגָ ַהַהׁשְ ֶחְלֵקי  יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ

ִחיַנת:  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ִלין  ַהּמֹוׁשְ ָהַעּכּו"ם  ִחינֹות  ּבְ

ַוֲאַזי  כ(,  נז,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוכּו'  ִנְגָרׁש"  ם  ּיָ ּכַ ִעים  "ְוָהְרׁשָ

ִחינֹות  ּבְ ָחה,  ּגָ ַהׁשְ ִחיַנת  ּבְ דֹול  ּגָ ִחינֹות  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ

'ְוקֹולֹו  ְוֶזהּו  "ל,  ּנַ ּכַ דֹול  ּגָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ

יְך  ְמׁשִ ּמַ ָמע ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו', ַהְינּו ׁשֶ ִנׁשְ

סֹופֹו,  ַעד  ָהַאֲחרֹון  ץ  ִמּקֵ ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  ָחה  ּגָ ַהׁשְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ִלים ּבְ ַלֲעׂשֹות סֹוף ְוֵקץ ֵמָהַעּכּו"ם ַהּמֹוׁשְ

ָמעֹות  ּדְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ץ  ַהּקֵ א  ּבָ ֵקץ  ִחינֹות  ּבְ

ִיּסּוִרין  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ַער,  ַהּצַ ֵעת  ּבְ ּבֹוִכין  ׁשֶ

ֵדי  ּכְ ָחה,  ּגָ ן הּוא ָצִריְך ִלְבִחינֹות ַהׁשְ ָוַצַער, ַעל־ּכֵ

ָמעֹות  ן מֹוִריִדין ּדְ "ל, ְוַעל־ּכֵ ּנַ ְהֶיה לֹו ְיׁשּוָעה ּכַ ּיִ ׁשֶ

ָחה ְוָהְראּות,  ּגָ יְך ַעל ָיָדם ֶחְלֵקי ַהַהׁשְ ֵדי ְלַהְמׁשִ ּכְ

ָמעֹות,  ַהּדְ ְלתֹוְך  ְך  ִנְמׁשָ ְוָהְראּות  ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ י  ּכִ

ם" 'ֶזה ָהְראּות  ׁשֶ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגָ ְבִחינֹות "ְוׁשָ ּבִ

ִרים ָהְראּות  ֵהם ְמַחּסְ ִכי', ַהְינּו ׁשֶ הֹוֵלְך ַאַחר ַהּבֶ ׁשֶ

ְך  ִנְמׁשָ ָהְראּות  ׁשֶ ִנְמָצא  ֵמָהְראּות,  ֵחֶלק  ְונֹוְטִלים 

הּו  ְבּךְ ִחְזִקּיָ ִחינֹות: "ַוּיֵ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ָמעֹות ּכַ ְלתֹוְך ַהּדְ

ִכי  ָחָלה, 'ּבְ ֵעת ׁשֶ ֱאַמר ּבְ ְעָיהּו לח, ג(, ַהּנֶ ִכי ָגדֹול" )ְיׁשַ ּבְ

ִכי ֶאת ָהְראּות  יְך ְלתֹוְך ַהּבְ י ִהְמׁשִ ְיָקא, ּכִ דֹול' ּדַ ּגָ

ה  ִפּלָ ּתְ ִחינֹות  ּבְ דֹול,  ּגָ ִחינֹות  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָחה,  ּגָ ְוַהַהׁשְ

ָכה ַעל  ּבָ ֵעת ׁשֶ ָדִוד ּבְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֶ "ל, ְוֶזה ַמה ּשׁ ּנַ ְוכּו' ּכַ

יַע  ִהּגִ ׁשֶ כ, מא(,  מּוֵאל־א  )ׁשְ יל"  ִהְגּדִ ִוד  ּדָ "ַעד  ַצֲערֹו: 

י  "ל, ּכִ ּנַ דֹול ּכַ ִחינֹות ּגָ ָחה ּבְ ּגָ תֹו ִלְבִחינֹות ַהׁשְ ִכּיָ ּבְ

ל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרין  ָחה ִנּצֹוִלים ִמּכָ ּגָ ַעל־ְיֵדי ַהַהׁשְ

א. ִסיָמן רנ. "ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּנַ ּכַ

בּו  "ְוׁשָ ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ם.  ׁשֶ ַהּגָ ַאַחר  ֶהָעִבים  בּו  ְוׁשָ

הֹוֵלְך  ם" – 'ֶזה ְמאֹור ֵעיַנִים, ׁשֶ ׁשֶ ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגָ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה'.  ִכּיָ ַהּבְ ַאַחר 

ק  ּלֵ ִכי הֹוֵלְך ּוִמְסּתַ ַעל־ְיֵדי ַהּבְ ת קנא(, ׁשֶ ּבָ ִלְבָרָכה )ׁשַ

ַמֲעָרב,  ִקיַעת ָהאֹור ּבְ ִחיַנת ׁשְ ְמאֹור ֵעיַנִים. ְוֶזה ּבְ

ה זֹוַרַחת ּוְבַמֲעָרב ׁשֹוַקַעת, ִנְמָצא  ִמְזָרח ַחּמָ י ּבְ ּכִ

ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ְוָכל  ָהאֹור.  ִקיַעת  ׁשְ הּוא  ֲעָרב  ּמַ ׁשֶ

ָהֵעיַנִים  ְמאֹור  ק  ּלֵ ִמְסּתַ ַעל־ָידֹו  ׁשֶ ִכי,  ַהּבְ ִחיַנת  ּבְ

י ַמֲעָרב  "ל. ּכִ ּנַ ִקיַעת ָהאֹור ּכַ ִחיַנת ׁשְ ה ּבְ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ּכַ

'ֶניָה" )ִיְרְמָיהּו  ה ַע'ל ּבָ י־ֵתבֹות: "ָר'ֵחל ְמ'ַבּכָ – ָראׁשֵ

ַמֲעָרב  ּבְ ִכיָנה  ׁשְ י  ּכִ ָהֲאִריַז"ל(,  ִכְתֵבי  ּבְ ּמּוָבא  )ּכַ יד(,  לא, 

ְבָיכֹול,  ּכִ ֶלת,  ּוְמַיּלֶ ִכיָנה ּבֹוָכה  ְ ְתָרא כה(, ְוַהּשׁ ָבא־ּבַ )ּבָ

ֶניָה, ֵמֲאָנה  ה ַעל ּבָ ִחיַנת "ָרֵחל ְמַבּכָ ָרֵאל, ּבְ ַעל ִיׂשְ

ִהיא  י ֵאיֶנּנּו" )ִיְרְמָיהּו לא, יד( – ׁשֶ ֶניָה ּכִ ֵחם ַעל ּבָ ְלִהּנָ

ְוֵאיָנם  ּגֹוִיים  ּבַ ִרים  ַהְמֻפּזָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבֹוָכה ַעל ָצַרת 

י  ּכִ ַמֲעָרב,  ּבְ ָהאֹור  ִקיַעת  ׁשְ ן  ְוַעל־ּכֵ ְמקֹוָמם.  ַעל 

ִחיַנת  ה ּבְ ּזֶ ק ְמאֹור ֵעיַנִים, ׁשֶ ּלֵ ה ִמְסּתַ ִכּיָ ַעל־ְיֵדי ַהּבְ

ֲעָרִבי',  ִחיַנת 'ּכֶֹתל ַהּמַ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ִקיַעת ָהאֹור ּכַ ׁשְ

ית־ ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ֶלת  ּוְמַיּלֶ ּבֹוָכה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ַעל  ה  ְמַבּכָ "ָרֵחל  ם  ׁשָ "ַמֲעָרב"  ּבְ י  ּכִ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ

ְנָיָנא. ִסיָמן סז. "ל: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ ּנַ ֶניָה", ּכַ ּבָ



שח

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֶהָחִ֑יל  ַאְנֵׁש֣י  ְתַעְּו֖תּו  ְוִהֽ ִית  ַהַּב֔ י  ְמֵר֣ ֹׁשֽ ֶׁשָּיֻז֙עּו֙  ַּבּ֗יֹום  }ג{ 

ֲאֻרּֽבֹות: ֹר֖אֹות ָּבֽ ְׁש֥כּו ָהֽ טּו ְוָחֽ י ִמֵע֔ ֲחנֹות֙ ִּכ֣ ְט֤לּו ַהֹּטֽ ּוָבֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ֵמיְכָלא,  ְלִמְלַעס  ָיְכִלין  ָלא  ַעד  ְך  פּוּמָ י  ּכֵ ּכַ לּון  ּטְ ְוִיְתּבַ ֶאְדָרָעְך,  ְוִיְתַנְקׁשּון  ָתְך,  ַאְרּכּוָבּ יזּועּון  ּדִ יֹוָמא  ּבְ

ְך: י ֵריׁשָ ֲחַרּכֵ ָלן ּבַ ּכְ ִמְסּתַ ְוִיְתָעְממּון ֵעיָנְך ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ּקֹוִרין  תּו. יֹאֲחֵזם ִעּוּות ׁשֶ ל ָחָלל ַהּגּוף: ְוִהְתַעּוְ יִנים ַעל ּכָ ּגִ ָסִלים ַהּמַ ָלעֹות ְוַהּכְ ִית. ֵאּלּו ַהּצְ יתּו: ׁשְֹמֵרי ַהּבַ ֻזעּו. ַיְרּתִ ּיָ ׁשֶ

ל ַהּגּוף ֲעֵליֶהם: ּוָבְטלּו ַהּטֲֹחנֹות.  ָען ּכָ ׁשְ ּנִ ֹוַקִים, ׁשֶ י ֶהָחִיל. ֵאּלּו ַהּשׁ ַלַע"ז: ַאְנׁשֵ תּו, ַאְנקרֹוִפירֹוְנ"ט ּבְ "ף. ְוִהְתַעּוְ ְקַראְמּפַ

ֲאֻרּבֹות. ֵאּלּו ָהֵעיַנִים: רֹות: ָהרֹאֹות ּבָ יו נֹוׁשְ ּנָ י ִמֵעטּו. ְלֵעת ִזְקָנה רֹב ׁשִ ִים: ּכִ ּנַ ִ ֵאּלּו ַהּשׁ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְך ַרק  ִנְמׁשָ ה  ֻהּנָ ר ַהּכְ י ֶהָחִיל. ִעּקַ תּו ַאְנׁשֵ ְוִהְתַעּוְ

ַעל  ל ַהּבַ ין ׁשֶ ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ה,  ִפּלָ ִחיַנת ַהּתְ ּבְ ַעל־ְיֵדי 

ִזְמִרי  ַמֲעֵשֹה  ּבְ יְנָחס  ּפִ ת  ִפּלַ ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ּכַֹח, 

ַמֲעֵשֹה ִזְמִרי:  יְנָחס ּבְ א ּפִ ּנֵ ּקִ ׁשֶ ְיָקא ּכְ י ָאז ּדַ ְוכּו', ּכִ

ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ים קו, ל(,  ִהּלִ ל" ְוכּו' )ּתְ ַוְיַפּלֵ ְנָחס  ּפִ ֲעֹמד  "ַוּיַ

מֹו  ּכְ ה,  ִלְכֻהּנָ ָזָכה  ְיָקא  ּדַ ָאז  ין,  ּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ

ּוְלַזְרעֹו  לֹו  ְוָהְיָתה  ְוכּו'  ִהְנִני  ֱאֹמר  "ָלֵכן  תּוב,  ּכָ ׁשֶ

יב-יג(.  כה,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ְוכּו'  עֹוָלם"  ת  ֻהּנַ ּכְ ִרית  ּבְ ַאֲחָריו 

ֲעֵלי  "ּבַ ִנְקָרִאים  ים  ִוּיִ ְוַהּלְ ַהּכֲֹהִנים  ל  ּכָ ן  ְוַעל־ּכֵ

תּו  "ְוִהְתַעּוְ סּוק  ּפָ ַעל  "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּכַֹח", 

ן  ּבֹוִרים ְוכּו' )ַעּיֵ ָהיּו ּגִ י ֶהָחִיל" ֵאּלּו ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ ַאְנׁשֵ

ִלְפֵני  ֵלְך  "ְוַהׁשְ סּוק,  ַהּפָ ֶזה  ְוֵכן  ו(.  יב,  קֶֹהֶלת  ַעל  "י  ַרׁשִ

ַעל  ז  ְמַרּמֵ הּוא  ׁשֶ ט(,  ז,  מֹות  )ׁשְ ין"  ְלַתּנִ ְיִהי  ַפְרעֹה 

סּוק  ַעל ּכַֹח, ֶזה ַהּפָ ל ַהּבַ ין ׁשֶ ּדִ ְבִחיַנת  ה ּבִ ִפּלָ ַהּתְ

ם, "ְוָאַמְרּתָ ֶאל  תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶנֱאַמר ַעל ַאֲהרֹן, ּכְ

ְוַעל־ ם(.  ָ )ּשׁ ְוכּו'  ֵלְך"  ְוַהׁשְ ָך  ַמּטְ ֶאת  ַקח  ַאֲהרֹן 

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ה,  ִלְכֻהּנָ ְך  ַאַחר־ּכָ ַאֲהרֹן  ָזָכה  ְיֵדי־ֶזה 

ַעל ּכַֹח, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ל ַהּבַ ין ׁשֶ ְבִחיַנת ּדִ ה ּבִ ִפּלָ ַהּתְ

ַעת  ֹות ְוָכל ַהּדַ ֻדּשׁ ל ַהַחּיּות ְוָכל ַהּקְ מֹוִציִאין ֶאת ּכָ

ַעת  ְטָרא ָאֳחָרא. ְוָאז חֹוֵזר ַהּדַ ְלָעה ַהּסִ ּבָ ְוַהֶחֶסד ׁשֶ

ְוַהֶחֶסד  ַעת  ַהּדַ ָלם  ְוִנׁשְ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ְוַהֶחֶסד 

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ּנַ ִחיַנת ּכֵֹהן ּכַ הּוא ּבְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהַחי ב, אֹות א. ֵדָעה א. ּדְ

ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ָהיּו  ַהּכֲֹהִנים  ֶהָחִיל.  י  ַאְנׁשֵ תּו  ְוִהְתַעּוְ

תּו  "ְוִהְתַעּוְ סּוק,  ּפָ ַעל  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

י ַהּכֲֹהִנים ָאְכלּו  "י ַעל קֶֹהֶלת יב, ו(, ּכִ ן ַרׁשִ י ֶהָחִיל" )ַעּיֵ ַאְנׁשֵ

ּוְתרּוָמה  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ֵהם  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲאִכילֹות  ל  ּכָ

ַעל־ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ר  ְלַכּפֵ ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  ְוכּו',  ּוִבּכּוִרים 

ּוְבָעִלים  אֹוְכִלים  'ּכֲֹהִנים  ְבִחיַנת  ּבִ ֲאִכיָלָתם,  ְיֵדי 

כּו  ּזָ ׁשֶ ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ַעל־ְיֵדי  ְוַהּכֹל  ִרים'.  ּפְ ִמְתּכַ

ל  ְלַקּבֵ כּו  ּזָ ׁשֶ ֵאּלּו,  ּכָ ְקדֹוׁשֹות  ֲאִכילֹות  ַעל־ְיֵדי 

ָרה  ּפָ ַהּכַ ר  ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ָהָרצֹון,  ֶהָאַרת  ֶהם  ּבָ

ֶהָאַרת  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ָהֲעֹונֹות,  ל  ּכָ ַעל  ִליָחה  ְוַהּסְ

ָרֵאל, ּומֹוֵחל ָלֶהם  ה ְלִיׂשְ ַרְך ִמְתַרּצֶ ָהָרצֹון ה' ִיְתּבָ

י  י ַחִיל, ּכִ ן ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ַאְנׁשֵ ל ֲעֹונֹוֵתיֶהם. ְוַעל־ּכֵ ּכָ

ַעת ֲאִכיָלה,  ׁשְ ר ִלְזּכֹות ְלֶהָאַרת ָהָרצֹון ּבִ ִאי ֶאְפׁשָ

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  הּוא ִאיׁש ַחִיל ְוַכּנַ י ִאם ִמי ׁשֶ ּכִ

כֹור ה, אֹות כא-כב. ְדיֹון ּבְ ֵדָעה ב. ּפִ

ּוָבְטלּו ַהּטֹוֲחנֹות. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ ֵאּלּו  ַהּטֹוֲחנֹות",  "ּוָבְטלּו  סּוק  ּפָ ַעל 

ּמּוָבא  ּכַ ְוכּו',  ָרא  ַקּפָ ר  ּבַ ַנת  ִמׁשְ גֹון  ּכְ דֹולֹות,  ַהּגְ

ו(.  יב,  קֶֹהֶלת  ַעל  "י  ַרׁשִ ן  )ַעּיֵ קֶֹהֶלת  ּבְ ם  ׁשָ "י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּבְ

לּו  ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָלָמה ִנְמׁשְ

ֵטלֹות, ַאף  ֵרַחִים, ַמה ֵרַחִים ֵאיָנן ּבְ ְבֵרי תֹוָרה ּכְ ּדִ

ְלעֹוָלם.  ַהּתֹוָרה  ִמן  ֵטִלין  ּבְ ֵאיָנן  ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ּתַ

ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ִחיַנת ַהֲחָכִמים  ּבְ ֵרַחִים הּוא  ׁשֶ ִנְמָצא, 
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ַעל־ ּבְ ֵהם ּתֹוָרה ׁשֶ ל ַהֲהָלכֹות ׁשֶ ָהעֹוְסִקים ְלָבֵרר ּכָ

סֹוֶלת  דֹולֹות, ִלְדחֹות ַהּפְ ָניֹות ַהּגְ ׁשְ ֵהם ַהּמִ ה, ׁשֶ ּפֶ

ַעל  ַהֲהָלָכה  ּוְלַבֵרר  ּומּוְרָסן  ין  סּוּבִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

 - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ְוסֹוֶלת:  ֶקַמח  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ּבּוְרָיּה, 

ת ו, אֹות יא. ּבָ ים ג. ׁשַ אֹוַרח ַחּיִ

ְוָיקֹום֙  ַּטֲחָנ֑ה  ַהֽ ֣קֹול  ל  ִּבְׁשַפ֖ ַּבּׁ֔שּוק  ְדָלַתִ֙ים֙  ְוֻסְּג֤רּו  }ד{ 

יר: חּו ָּכל־ְּב֥נֹות ַהִּׁשֽ ְל֣קֹול ַהִּצּ֔פֹור ְוִיַּׁש֖
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

יְנָתְך ַעל ֵעיַסק ַקל עֹוָפא  ִ ַער ִמּשׁ ְך ְרעּות ֵמיְכָלא, ּוְתֵהי ִמּתְ ק ְלׁשּוָקא, ְוִיְעֵדי ִמּנָ ִמּפַ ִביָלן ִמּלְ ִויהֹון ַרְגָלְך ּכְ

יְרָתא: ֵמיַמר ׁשִ ְפָוָתְך ִמּלְ ֵליְלָיא, ְוִיְתָרְפסּון ׂשִ ָאְזִלין ּבְ א ּדְ ַבּיָ ּנָ ִאּלּו ַעל ּגַ ּכְ

"י - - ַרׁשִ

ֶסס:  ְוַהּמֶ ְרְקָבן  ַהּקֻ ְוהּוא  ֵמָעיו,  ּבְ ֶ ּשׁ ַמֲאָכל  ַהּטֹוֲחִנים  ֵריַחִים  קֹול  ֲחָנה.  ַהּטַ ַפל קֹול  ׁשְ ּבִ ְנָקָביו:  ֵאּלּו  ְדָלַתִים.  רּו  ְוֻסּגְ

ֵלי  ל ּכְ ל קֹולֹות ׁשֶ יר. ּכָ ִ נֹות ַהּשׁ ל ּבְ חּו ּכָ ַ ִהְזִקין: ְוִיּשׁ ֶ ָנתֹו ִמּשׁ ְ ֲאִפילּו קֹול ִצּפֹור ְמַנֲעְרּתֹו ִמּשׁ ּפֹור. ׁשֶ ְוָיקֹום ְלקֹול ַהּצִ

י  ֵעיָניו. ְוֵכן ַבְרִזּלַ ֵפִלים ּבְ רֹות ִיְהיּו ׁשְ ִרים ְוׁשָ ל ׁשָ לּו. ּכָ ּפָ מֹו ִיׁשְ חּו, ּכְ ַ ָמעֹו ִיׁשּ ׁשּוטֹו ַמׁשְ יָחה. ּוְלִפי ּפְ ׂשִ יר ּדֹומֹות ָעָליו ּכְ ִ ַהּשׁ

מּוֵאל־ב יט, לו(: רֹות" )ׁשְ ִרים ְוׁשָ קֹול ׁשָ ַמע עֹוד ּבְ ְלָעִדי ָאַמר ְלָדִוד "ִאם ֶאׁשְ ַהּגִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

יר.  ִ ַהּשׁ נֹות  ּבְ ל  ּכָ חּו  ַ ְוִיּשׁ ּפֹור  ַהּצִ ְלקֹול  ְוָיקּום 

ֶכל, ַעל־ְיֵדי־ הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּשֵׂ חֹון ׁשֶ ּטָ ַעל־ְיֵדי ַהּבִ

ּבּור, ְוֶזה  ה ַהּדִ ין ְצָדָקה, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעׂשֶ ֶזה עֹוׂשִ

ים סט, ד(,  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ֵעיַני"  לּו  ּכָ רֹוִני  ּגְ "ִנַחר  ִחיַנת:  ּבְ

לּו ֵעיַני',  ִחיַנת 'ּכָ ֵלמּות, ּבְ ׁשְ ֶכל ּבִ ֵאין ַהּשֵׂ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ

ִחיַנת  ּבְ "ל,  ּנַ ּכַ חֹון  ּטָ ּבִ לֹו  ֵאין  ַוֲאַזי  ֶכל,  ַהּשֵׂ ַהְינּו  ּדְ

רֹוִני',  ּגְ 'ִנַחר  ֲאַזי  ם(,  ָ )ּשׁ ֵלאלָֹקי"  ְמַיֵחל  ֵעיַני  לּו  "ּכָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ ּבּור  ַהּדִ ִחּתּוְך  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו 

"ל, ֲאַזי ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ּנַ ה ְצָדָקה ּכַ חֹון ְועֹוׂשֶ ּטָ לֹו ּבִ

ִחינֹות:  ּבְ ְוֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ּבּוִרים  ּדִ ְפצּוִפים  ַהּצִ ִמּקֹול 

יר",  ִ ַהּשׁ נֹות  ּבְ ל  ּכָ חּו  ַ ְוִיּשׁ ּפֹור  ַהּצִ ְלקֹול  "ְוָיקּום 

ירֹות  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ 'ׁשֶ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו 

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  קנב(,  ת  ּבָ )ׁשַ יָחה'  ׂשִ ּכְ ָעָליו  ּדֹומֹות 

"ל,  ּנַ ּכַ ְוִדּבּור  יָחה  ׂשִ ירֹות,  ְוׁשִ ְפצּוִפים  ִמּצִ ה  ַנֲעׂשֶ

ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ַעל  ִרין  ַסּפְ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו 

ִמּקֹול  ּבּוִרים  ּדִ ׁשֹוֵמַע  ָהָיה  ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

"ל:  ּנַ ּבּוִרים ּכַ ְפצּוִפים ּדִ ה ִמּצִ י ָהָיה עֹוׂשֶ ּנֹור, ּכִ ַהּכִ

א. ִסיָמן רכה. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ַהָּׁשֵקד֙  ְוָיֵנ֤אץ  ֶרְך  ַּבֶּד֔ ים  ְוַחְתַחִּת֣ ִייָר֙אּו֙  ַּה  ִמָּגֹב֤ ַּג֣ם  }ה{ 

ָאָדם֙ ֶאל־ י־ֹהֵלְ֤ך ָהֽ ֲאִבּיֹוָנ֑ה ִּכֽ ר ָהֽ ב ְוָתֵפ֖ ָחָג֔ ְוִיְסַּתֵּב֣ל ֶהֽ
ים: ְב֥בּו ַבּׁ֖שּוק ַהּֽסֹוְפִדֽ ֵּב֣ית ֽעֹוָל֔מֹו ְוָסֽ

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

י  ַאְנּפֵ ּבְ ְמִתיָלא  יָלא  ַקּלִ יָתא  ְבׁשֹוׁשִ ְוּגַ ָיְתהֹון,  ְלִמְדַכר  ֵחיל  ּדָ ֵהי  ּתְ ָנא  ּדְ ִקְדַמת  ִמן  ֲהוֹו  ּדַ עּוָבִדין  ִמן  ַאף 

ָוֵרי  חּון ַאְסּתְ א ְוִיְתַנּפְ ְגּדָ ׁשִ ִחיׁשּוָתא ּכְ ְזָרָתְך ִמן ּכְ יץ ֵריׁש ׁשִ אֹוְרָחא, ּוְתַנּפֵ ן ַמְהְלָכְך ּבְ ִעּדָ ְך ְלטּור ָרם ּבְ ַנְפׁשָ



שי

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

יָנְך  ְבֵעי ּדִ א ּתָ א ִלְמָהְך ְלֵבית ְקבּוְרֵתיּה, ִויַסֲחרּון ַמְלֲאַכּיָ ִני ֱאָנׁשָ ָנא, ֲארּום ִאְתּפְ ּכְ ַרְגָלְך, ְוִתְתְמַנע ִמן ַמׁשְ

ָנְך: ּבָ ין חּוׁשְ ב ּדִ ׁשּוָקא ְלִמְכּתַ ְמַסֲחִרין ּבְ א ּדִ ָסְפַרּיָ ּכְ

"י - - ַרׁשִ

ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ים  ֶהם: ְוַחְתַחּתִ ל ּבָ ׁשֶ ִיּכָ ן  ּפֶ ּוק,  ְרחֹובֹות, הּוא ּדֹוֵאג ָלֵצאת ַלּשׁ ּבָ ּיֹות ּוְתלּוִלּיֹות ׁשֶ ְבׁשּוׁשִ ֹבּהַ ִיָראּו. ִמּגַ ם ִמּגָ ּגַ

ַזְלַזִלים: ְוָיֵנאץ  ים  ַקּשִׂ ים ַקׂשְ ּלִ ְלּגַ ּגַ מֹו  ּכְ ָבה,  ּתֵ ּבַ פּול הּוא  ּכָ ים"' ָלׁשֹון  ֵיׁש לֹו. "ַחְתַחּתִ ָרִכים  ּדְ ּבַ ה  ֵאימֹות ְוַחתֹות ַהְרּבֵ

ת קנב.(, זֹו ְקִליּבֹוֶסת,  ּבָ ּה. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו )ׁשַ ֲהֵרי ָהָאֶל"ף לֹא ִנְקֵראת ּבָ יִרים ז, יג(, ׁשֶ ִ יר־ַהּשׁ ֵקד. ְלׁשֹון "ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים" )ׁשִ ָ ַהּשׁ

ֵקד.  ָ הּוא ּבֹוֵלט: ַהּשׁ מֹו ֵנץ ָהִאיָלן ׁשֶ חּוׁש, ְוָהֶעֶצם ּבֹוֵלט ּכְ רֹו ּכָ ׂשָ ּה, ּוְבִזְקנּותֹו ּבְ קּוַע ּבָ ֵרְך ּתָ ֶעֶצם ַהּיָ ֶ ַלַע"ז, ּשׁ ֵק"א ּבְ ַהּנְ

ֶהָחָגב.  ל  ּבֵ ְוִיְסּתַ ָהִאיָלנֹות:  ל  ּכָ ִלְפֵני  ְלַהִניץ  ַהְמַמֵהר  ֶזה  ֵקד  ׁשָ ּכְ ָעָליו  ְקָנה  ַהּזִ ְקּפֹוץ  ּתִ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ֵקִדים.  ׁשְ ל  ׁשֶ ִאיָלן 

ַלַע"ז: ְוָתֵפר  ּבְ ַרְיי"ד שורפיישי"ץ  ְדּ ל. ִאיׁשְ ּבֵ ֵבד: ְוִיְסּתַ ּכָ א  סֹוֵבל ַמּשָׂ ּכְ ְהיּו ַעְגבֹוָתיו ּדֹומֹות ָעָליו  ּתִ ׁשֶ ֵאּלּו ָהַעְגבֹות, 

כו(,  א,  ָבִרים  )ּדְ ֲאִביֶתם"  "ְולֹא  מֹו  ּכְ ַתֲאָוה,  ֶאְביֹוָנה  ִמיׁש.  ְלַתׁשְ ים  ְלָנׁשִ ִנְזָקק  ֵאינֹו  ׁשֶ ים.  ָנׁשִ ֲאַות  ּתַ ת  ֶחְמּדַ ָהֲאִבּיֹוָנה. 

ים קיט, קעד(: ִהּלִ י ִליׁשּוָעְתָך" )ּתְ ַאְבּתִ "ּתָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ר  ית עֹוָלמֹו. ָהָאָדם הּוא ּגֵ י ֹהֵלְך ָהָאָדם ֶאל ּבֵ ּכִ

ֶזה  ּבְ ָמקֹום  ְקִביעּות  ׁשּום  לֹו  ְוֵאין  ַהּזֹאת,  ָאֶרץ  ּבָ

ְוכּו'  ְך"  ִעּמָ ָאנִֹכי  ֵגר  י  "ּכִ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם, 

מֹו  ּכְ 'הֹוֵלְך',  ִמיד  ּתָ ִנְקָרא  ן  ְוַעל־ּכֵ יג(,  לט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ְוֵאין  עֹוָלמֹו",  ית  ּבֵ ֶאל  ָהָאָדם  הֵֹלְך  י  "ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ּזֹוֶכה  ׁשֶ י ִאם ּכְ לֹו ׁשּום ְמנּוָחה ּוְקִביעּות ָמקֹום, ּכִ

ם, ִלְבִחיַנת  ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ָכל ֵעת ּבַ ר ְמקֹומֹו ּבְ ֵ ְלַקּשׁ

י  ר ְקִביעּות ָמקֹום, ּכִ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ל עֹוָלם, ׁשֶ ְמקֹומֹו ׁשֶ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד:  ל ּכָ ֲחָלה ׁשֶ ר ַהְמנּוָחה ְוַהּנַ ם ִעּקַ ׁשָ

לּוִחין ד, אֹות ז. ט א. ׁשְ ּפָ ן ִמׁשְ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ

ץ  ֶסף ְוָתֻר֖ }ו{ ַע֣ד ֲאֶׁש֤ר לֹא־ירחק )קרי: ֵיָֽ֖רֵתק֙( ֶחֶ֣בל ַהֶּכ֔

ץ ַהַּגְלַּג֖ל ֶאל־ ֻּגַּל֣ת ַהָּזָה֑ב ְוִתָּׁשֶ֤בר ַּכד֙ ַעל־ַהַּמּ֔בּוַע ְוָנֹר֥
ַהּֽבֹור:

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ְך, ְוִיְרַהט  ְבּדָ ַבר ְמֵריְרָתְך ַעל ּכַ ְך, ְוִתּתְ ֵריׁשָ ָלא, ּוְתֵהי ְרִעיָעא מֹוְקָרא ּדְ ַמּלָ ָנְך ִמּלְ א ִיְתֲאַלם ִליׁשָ ּלָ ַעד ּדְ

ּגּוָפְך ְלגֹו ִקְבָרְך:

"י - - ַרׁשִ

ם  ֶסף, ּוְבמֹותֹו ָחֵסר ֹמחֹו ּוִמְתרֹוֵקן ְוָיֵבׁש ּוִמְתַעּקֵ ּכֶ הּוא ָלָבן ּכַ ְדָרה ׁשֶ ִ ֶסף. ֶזה חּוט ַהּשׁ ר לֹא ֵיָרֵתק ֶחֶבל ַהּכֶ ַעד ֲאׁשֶ

ָהְיָתה  ָהב. זֹו ָהָאָמה ׁשֶ ת ַהּזָ ּלַ ְעָיהּו מ, יט(: ְוָתרּוץ ּגֻ ֶסף" )ְיׁשַ ֶלת. "ֵיָרֵתק", ְלׁשֹון "ּוְרֻתקֹות ּכֶ ְלׁשֶ ׁשַ ה ּכְ תֹוְך ַהחּוְליֹות ְוַנֲעׂשָ ּבְ

ּבּוַע.  ד ַעל ַהּמַ ּכַ ֶבר  ָ ַע טו, יט(. "ְוָתרּוץ", ְלׁשֹון ְרִציָצה: ְוִתּשׁ )ְיהֹוׁשֻ ּיֹות"  ִעּלִ ּלֹת  מֹו "ּגֻ ּכְ ַמְעָין,  ּכְ ְונֹוַבַעת  ְמָקָלָחת ַמִים 

ל  ְלּגַ ׁשּוטֹו, ּגַ תֹוְך גּומֹו. ּוְלִפי ּפְ ל ָהַעִין ּבְ ְלּגַ ל ֶאל ַהּבֹור. ִיְתרֹוֵצץ ּגַ ְלּגַ מֹותֹו: ְוָנרֹץ ַהּגַ ִהיא ָעָבה ְוִנְבַקַעת ּבְ ֶרס, ׁשֶ ֶזה ַהּכֶ

ָרֵאל: ּוְזֹכר ֶאת  ל ִיׂשְ ֶנֶגד ּכָ ת )קנא:(, ּוִמְדָרׁש ִקינֹות ּפֹוְתרֹו ּכְ ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ל ָהִעְנָין ּבְ ְך ִנְדָרׁש ּכָ דֹוִלין ּבֹו ַמִים ִמן ַהּבֹור. ּכָ ֶ ׁשּ

ְבֵטי  ל ׁשִ ֱאַמר "ּוָבֹחר ֹאתֹו ִמּכָ ּנֶ ֶמת, ׁשֶ ה ַקּיֶ ֻהּנָ ַהּכְ עֹוד ׁשֶ ֶמת. ּבְ ֶכם ַקּיֶ ּבָ ֲחרּות ׁשֶ ַהּבַ עֹוד ׁשֶ חּורֶֹתיָך. ּבְ יֵמי ּבְ ּבֹוְרֶאיָך ּבִ

ָבִרים יח, ה(,  ָבֶטיָך" )ּדְ ל ׁשְ ַחר ה' ֱאלֶֹהיָך ִמּכָ י בֹו ּבָ ֱאַמר "ּכִ ּנֶ ֶמת ׁשֶ ה ַקּיֶ ִוּיָ ַהּלְ עֹוד ׁשֶ מּוֵאל־א ב, כח(, ּבְ ָרֵאל ִלי ְלכֵֹהן" )ׁשְ ִיׂשְ

ּה  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֶמת,  ַקּיֶ ַלִם  רּוׁשָ ּיְ ׁשֶ עֹוד  ּבְ ים עח, ע(,  ִהּלִ )ּתְ ַעְבּדֹו"  ָדִוד  ּבְ ְבַחר  "ַוּיִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֶמת,  ַקּיֶ ִוד  ּדָ ית  ּבֵ ְלכּות  ּמַ ׁשֶ עֹוד  ּבְ

י ֶאת  ּתִ ׁשְ י ְוִהְקּדַ ַחְרּתִ ה ּבָ ּה "ְוַעּתָ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ֶמת, ׁשֶ ִחיָרה ַקּיֶ ית ַהּבְ ּבֵ עֹוד ׁשֶ י ָבּה" )ְמָלִכים־א יא, לב(, ּבְ ַחְרּתִ ר ּבָ "ָהִעיר ֲאׁשֶ



שיא

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ר לֹא ָיֹבאּו ְיֵמי  ָבִרים יד, ב(: ַעד ֲאׁשֶ ַחר ה'" )ּדְ ֱאַמר "ּוְבָך ּבָ ּנֶ ִמים, ׁשֶ ם ַקּיָ ַאּתֶ עֹוד ׁשֶ ִמים־ב ז, טז(, ּבְ ְבֵרי־ַהּיָ ה" )ּדִ ִית ַהּזֶ ַהּבַ

ים פט,  ִהּלִ י" )ּתְ ֶמׁש ֶנְגּדִ ֶ ֱאַמר "ְוִכְסאֹו ַכּשׁ ּנֶ ִוד, ׁשֶ ית ּדָ ֶמׁש. זֹו ַמְלכּות ּבֵ ֶ ְך ַהּשׁ ר לֹא ֶתְחׁשַ ָהָרָעה. ֵאּלּו ְיֵמי ַהּגֹוָלה: ַעד ֲאׁשֶ

ְתַנן )ַסְנֶהְדִרין לו:( "ַסְנֶהְדִרין  ֵרַח. זֹו ַסְנֶהְדִרין, ּדִ ֵלי ו, כג(: ְוַהּיָ י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור" )ִמׁשְ ֱאַמר "ּכִ ּנֶ לז(: ְוָהאֹור. זֹו ּתֹוָרה, ׁשֶ

בּו ֶהָעִבים  ִניֵאל יב, ג(: ְוׁשָ ּכֹוָכִבים" )ּדָ ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ ֱאַמר "ּוַמְצּדִ ּנֶ ִנים, ׁשֶ ֶרן ֲעגּוָלה": ְוַהּכֹוָכִבים. ֵאּלּו ָהַרּבָ ֲחִצי ּגֹ ָהְיָתה ּכַ

אּו ֲעֵליֶהם  א ֲעֵליֶהם ִיְרְמָיה, לֹא ּבָ ְתַנּבֵ ּנִ ׁשֹות ׁשֶ בּואֹות ַהּקָ ָכל ַהּנְ ה מֹוֵצא ּבְ ה. ַאּתָ ם. ָצָרה ַאַחר ָצָרה ָקׁשָ ׁשֶ ַאַחר ַהּגָ

ֵאּלּו  ֶהָחִיל.  י  ַאְנׁשֵ תּו  ְוִהְתַעּוְ ה:  ּוְלִוּיָ הּוָנה  ּכְ ְמרֹת  ִמׁשְ ֵאּלּו  ִית.  ַהּבַ ׁשְֹמֵרי  ֻזעּו  ּיָ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ִית:  ַהּבַ ן  ֻחְרּבָ ְלַאַחר  א  ֶאּלָ

יֹום ֶאָחד, ָאַמר ר' ֲחִניָנא  ם ֵהִניף ַאֲהרֹן ּבְ ַנִים ֶאֶלף ְלִוּיִ ִרים ּוׁשְ ֲהָנא, ֶעׂשְ ר ּכַ א ּבַ כַֹח. ָאַמר ר' ַאּבָ ּבֹוִרים ּבְ ֵהם ּגִ ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ

ַנת  ְ דֹולֹות, ִמּשׁ ָניֹות ַהּגְ ׁשְ ה: ּוָבְטלּו ַהּטֲֹחנֹות. ֵאּלּו ַהּמִ ים ַאּמָ לֹשִׁ ְ ָבר ַקל הּוא, ְוַהּכֵֹהן זֹוְרַקּה יֹוֵתר ִמּשׁ ְרָאה ַהּזֹו ּדָ ַהּמֻ

ּוק.  ּשׁ רּו ְדָלַתִים ּבַ ב: ְוֻסּגְ ָמָרא ִמן ַהּלֵ ח ַהּגְ ּכַ ּתַ ׁשְ ּיִ כּו ָהרֹאֹות. ׁשֶ ָרא: ְוָחׁשְ ר ַקּפָ ַנת ּבַ ְ א, ּוִמּשׁ ַנת ר' ִחיּיָ ְ ר' ֲעִקיָבא ּוִמּשׁ

ּתֹוָרה. ָאַמר ר'  קּו ּבַ ּלֹא ִנְתַעּסְ ֲחָנה. ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַפל קֹול ַהּטַ ׁשְ תּוִחין ִלְרָוָחה: ּבִ ָהיּו ּפְ ן ֶאְלָנָתן ׁשֶ א ּבֶ ּתָ ְלֵתי ְנֻחׁשְ גֹון ּדַ ּכְ

אן "ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם  ְיָלה, ַאף ּכָ ּלַ ּבַ ּיֹום ְולֹא  ֵטלֹות לֹא ּבַ ָרֵאל ִלְטִחיַנת ָהֵריַחִים, ַמה ֵריַחִים ֵאיָנן ּבְ לּו ִיׂשְ מּוֵאל, ִנְמׁשְ ׁשְ

ת קֹול  ָנה ָהְיָתה ּבַ ֵרה ׁשָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ע. ָאַמר ר' ֵלִוי, ׁשְ ר ָהָרׁשָ ּפֹור. ֶזה ְנבּוַכְדֶנּצַ ַע א, ח(: ְוָיקּום ְלקֹול ַהּצִ ָוַלְיָלה" )ְיהֹוׁשֻ

ְמִעין ֵליּה ]ֶעֶבד ַרע,  ְבֵני ָמָרְך לֹא ׁשָ ָמָרְך, ּדִ יֵתיּה ּדְ א, ִזיל ַאֲחִריב ּבֵ יׁשָ א ּבִ ר, ַעְבּדָ ל ְנבּוַכְדֶנּצַ ָלִטין ׁשֶ ּפָ יֹוֵצאת ּוְמפֹוֶצֶצת ּבַ

ּתּו ָיִין"  יר לֹא ִיׁשְ ִ ּשׁ יר. "ּבַ ִ נֹות ַהּשׁ ל ּבְ חּו ּכָ ַ ה(: ְוִיּשׁ ֵני ֲאדֹוֶניָך ֵאיָנם ׁשֹוְמִעים לֹו[ )קֶֹהֶלת ַרּבָ ּבְ ית ֲאדֹוֶניָך, ׁשֶ ֵלְך ָהֳחֵרב ּבֵ

ים  ִראׁשֹוִנים: ְוַחְתַחּתִ ה ּבָ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ה ּבֹו ּכַ ן ַיֲעׂשֶ ל עֹוָלם ִיְתָיֵרא ְוִיְדַאג ִלּבֹו, ּפֶ ֹבּהַ ִיָראּו. ִמֹגָבה ׁשֶ ם ִמּגָ ְעָיהּו כד, ט(: ּגַ )ְיׁשַ

ֶרְך  ֶבל ֶאל ֵאם ַהּדֶ י ָעַמד ֶמֶלְך ּבָ ֱאַמר "ּכִ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ֵלְך, ּכָ ּיֵ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ׁש לֹו אֹותֹות ּוְרָמִזים ִאם ַיְצִליַח ּבַ ְך ְיַבּקֵ ֶרְך. ִמּתֹוְך ּכָ ּדֶ ּבַ

ֵקד. ִתְצָמח ְנבּוַאת ִיְרְמָיה,  ָ ָרִפים" )ְיֶחְזֵקאל כא, כו(: ְוָיֵנאץ ַהּשׁ ּתְ ַאל ּבַ ים ׁשָ ִחּצִ ָרִכים ִלְקָסם ָקֶסם ִקְלַקל ּבַ ֵני ַהּדְ רֹאׁש ׁשְ ּבְ

רֹוָתיו ֶאָחד  ַמר ּפֵ הּוא ֵמִציץ ַעד ּגְ ָעה ׁשֶ ָ ה ִמּשׁ ֵקד ַהּזֶ ָ ֵקד ֲאִני רֶֹאה" )ִיְרְמָיהּו א, יא(. ָאַמר ר' ֱאִליֶעֶזר, ַהּשׁ ל ׁשָ ֱאַמר "ַמּקֵ ּנֶ ׁשֶ

ר  ל ְנבּוַכְדֶנּצַ ל ֶהָחָגב. ֶזה ַצְלמֹו ׁשֶ ּבֵ ִרים ְוֶאָחד יֹום: ְוִיְסּתַ ָאב ֶעׂשְ ָעה ּבְ ׁשְ ַתּמּוז ַעד ּתִ ר ּבְ ְבָעה ֲעׂשַ ִ ְך ִמּשׁ ִרים יֹום, ּכָ ְוֶעׂשְ

ׁש ֵאינֹו  א ׁשֵ אל ג, א(, ְוִאם ֵאין עֹוְביֹו ֶאּלָ ִנּיֵ ׁש ַאּמֹות[ )ּדָ ה, ָרְחּבֹו ׁשֵ ים ַאּמָ ִ ּשׁ ְבהֹו ׁשִ ת" ]ּגָ ין ׁשִ ָתֵיּה ַאּמִ ין ּפְ ּתִ ין ׁשִ "רּוֵמּה ַאּמִ

י, ַמֲעִמיִדין אֹותֹו ְונֹוֵפל,  יּבִ ם(. ָאַמר ַרב ּבִ ִבְקַעת ּדּוָרא[ )ׁשָ ִבְקַעת ּדּוָרא" ]ֶהֱעִמידֹו ּבְ ָיכֹול ַלֲעמֹוד, ְוֶאת ִאְמַרת "ֲאִקיֵמּה ּבְ

ה  ֱאַמר "ּוְזָהָבם ְלִנּדָ ּנֶ ם ַמה ׁשֶ ימֹוס ַעל ַרְגָליו, ְלַקּיֵ ְפכּו ּדִ ַלִים ְוׁשָ ירּוׁשָ ּבִ ל ָזָהב ׁשֶ ֵהִביאּו ּכָ ַמֲעִמיִדין אֹותֹו ְונֹוֵפל, ַעד ׁשֶ

י  ׁשֹון ַאב: ּכִ ֶכם. ְוִיְהֶיה "ֲאִבּיֹוָנה" ִמּלְ ּלָ ֶעֶנת ֲאבֹות ׁשֶ ִיְהֶיה" )ְיֶחְזֵקאל ז, יט(: ְוָתֵפר ָהֲאִבּיֹוָנה. זֹו ְזכּות ֲאבֹות, ּתּוַפר ִמׁשְ

אּו,  ֶבל ּבָ ית עֹוָלמֹו. ִמּבָ ם לד, לא(: ֶאל ּבֵ ם" )ׁשָ ְקְראּו "צֹאן ָאָדם" )ְיֶחְזֵקאל לו, לח(, "ָאָדם ַאּתֶ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ֹהֵלְך ָהָאָדם. ִיׂשְ

ה י"א  לּות ְיָכְנָיה ָקְדָמה ְלָגלּות ִצְדִקּיָ ּוק ַהּסֹוְפִדים. ּגָ ָהר ָהָיה: ְוָסְבבּו ַבּשׁ ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ ְלָבֶבל ָחְזרּו. ּתֶ

ָאר  ְרָחן ִעם ׁשְ ר ַעל ּכָ לּות ְיָכְנָיה ִלְקַראת ְנבּוַכְדֶנּצַ קֹוָלִרין, ָהיּו יֹוְצִאין ּגָ הּו ּבְ לּות ִצְדִקּיָ ר ֶאת ּגָ ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנּצַ ׁשֶ ָנה, ּכְ ׁשָ

ה ּבֹו, ְוָהיּו  בּוִיים ְוׁשֹוֲאִלין אֹוָתם ִאיׁש ַעל ְקרֹובֹו ַמה ַנֲעׂשֶ ְ ּבֹור ּוַמְצִליַח, ְוָהיּו רֹוִאין ֶאת ַהּשׁ הּוא ּגִ סֹו ׁשֶ ֵני ָהִעיר ְלַקּלְ ּבְ

ָיָדם ַאַחת,  ִסין ּבְ ר ַלֶחֶרב ֶלָחֶרב" )ִיְרְמָיהּו מג, יא( ְוָהיּו ְמַקּלְ ִבי ַוֲאׁשֶ ֶ ִבי ַלּשׁ ֶ ר ַלּשׁ ֶות ַוֲאׁשֶ ֶות ַלּמָ ר ַלּמָ יִבין אֹוָתן "ֲאׁשֶ ְמׁשִ

ֶלת יֹוֲחִסין:  ְלׁשֶ ֶסף. זֹו ׁשַ ר לֹא ֵיָרֵתק ֶחֶבל ַהּכֶ ֵניֶהם: ַעד ֲאׁשֶ ד ַעל ֲאֵחיֶהם ְוַעל ּבְ ִחין ֶהְסּפֵ ִקין ּוְמַטּפְ ּוְבָיָדם ַאֶחֶרת ְמַסּפְ

ל  ּדֹו ׁשֶ ּבּוַע. ּכַ ד ַעל ַהּמַ ֶבר ּכַ ָ ים יט, יא(: ְוִתּשׁ ִהּלִ ָהב" )ּתְ ֱחָמִדים ִמּזָ ֱאַמר "ַהּנֶ ּנֶ ְבֵרי ּתֹוָרה, ׁשֶ ָהב. ֵאּלּו ּדִ ת ַהּזָ ּלַ ְוָתרּוץ ּגֻ

ִהְגָלם  ה ָגלּו ְלִמְצַרִים ׁשֶ ִחּלָ ֶרְך, ּתְ עִֹני ַהּדֶ ּמּוָדם ּבְ ֵניֶהם ָגלּו ְלָבֶבל, ּוָפְסקּו ִמּלִ ְ ּשׁ ל ִיְרְמָיהּו, ׁשֶ ה, ַעל ַמּבּועֹו ׁשֶ ן ֵנִרּיָ רּוְך ּבֶ ּבָ

ל עֹוָלם: ִהיא זּוטֹו ׁשֶ ֶבל ׁשֶ ל ֶאל ַהּבֹור. זֹו ּבָ ְלּגַ ר ֶאת ִמְצַרִים ִהְגָלם ְלָבֶבל: ְוָנרֹץ ַהּגַ ֶהֱחִריב ְנבּוַכְדֶנּצַ ן ָקֵרַח, ּוְכׁשֶ יֹוָחָנן ּבֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

יִצים  ִחיַנת ִסיָמֵני ּבֵ ל ֶאל ַהּבֹור. ֶזהּו ּבְ ְלּגַ ְוָנרֹץ ַהּגַ

ים  ּדִ ּכַ יֶהם  ָראׁשֵ ֵני  ׁשְ י  'ּכִ ֶזה,  ִעְנָין  ֶהם  ּבָ ז  ֻרּמָ ּמְ ׁשֶ

ֻטְמָאה,  ִסיָמן  אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ים',  ַחּדִ ֵניֶהם  ׁשְ אֹו 

ָהֱאֶמת,  ִמן  ָהְרחֹוִקים  ְוָכל  ִעים  ָהְרׁשָ ֶרְך  ּדֶ ֶזה  י  ּכִ

ֵאיָנם  ְוִיּסּוִרין,  ְוַצַער  ֲאֵבלּות  ֲעֵליֶהם  ּנֹוֵפל  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ָלֵצאת  ים  ְמַקּוִ ְוֵאין  ָלל,  ּכְ ַעְצָמם  ֶאת  ְמַנֲחִמים 

ְך"  י ֹחשֶׁ ֱאַמר, "לֹא ַיֲאִמין ׁשּוב ִמּנִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ָ ִמּשׁ

ְדָאָגה  ּבִ קּוִעים  ׁשְ ָאִרים  ְוִנׁשְ כב(,  טו,  )ִאּיֹוב  ְוכּו' 

ַעל־ְיֵדי־ ְפָרִדים  ּנִ ׁשֶ ַעד  ַוֲאֵבלּות,  חֹוָרה  ׁשְ ּוָמָרה 

יִקי ֱאֶמת ְלַגְמֵרי.  ּדִ ַרְך ּוֵמַהּתֹוָרה ְוַהּצַ ֶזה ֵמה' ִיְתּבָ



שיב

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ׁש ָלֶהם ֵאיֶזה טֹוב ֲאִכיָלה  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְוִלְפָעִמים ְלֵהֶפְך, 

חֹוק ְועֹוִשֹים  יֶהם ְשׂ ִאים ּפִ ה ְוכּו', ֵהם ְמַמּלְ ִתּיָ ּוׁשְ

ׂשֹון  ָשׂ "ְוִהֵנה  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ַחּגִ ּכְ ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ

ְעָיהּו כב, יג(. ְוֶזה  תֹו" ְוכּו' )ְיׁשַ ְמָחה ְוכּו' ָאכֹול ְוׁשָ ְוִשׂ

ים',  ַחּדִ ֵניֶהם  ׁשְ אֹו  ים  ּדִ ּכַ יֶהם  ָראׁשֵ ֵני  'ׁשְ ִחיַנת  ּבְ

ל  ְלּגַ ּגַ ִחיַנת  ּבְ ְוַצַער,  ֲאֵבלּות  ַעל  ז  ְמַרּמֵ ד  ּכַ י  ּכִ

יִצים  ּבֵ ִביל ֶזה אֹוְכִלין  ׁשְ ּבִ עֹוָלם, ׁשֶ חֹוֵזר ּבָ הּוא ׁשֶ

ּוְכמֹו  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֲאֵבלּות,  ַעת  ׁשְ ּבִ ים  ַוֲעָדׁשִ

ִחיַנת  ל ֶאל ַהּבֹור". ְוַחד ֶזה ּבְ ְלּגַ ֱאַמר, "ְוָנרֹץ ַהּגַ ּנֶ ׁשֶ

ה"  ַחּדָ ֶחֶרב  ְכּ י  ּפִ ם  ֶשׂ "ַוּיָ ִחיַנת  ּבְ ְמָחה,  ְוִשׂ ַעּזּות 

ז  ה. ְוֶזה ְמַרּמֵ ֵאין לֹו ּפֶ ְעָיהּו מט, ב(, ֵהֶפְך ָהֵאֶבל ׁשֶ )ְיׁשַ

ֵני ִיְשָֹרֵאל  ָאז ִיְהיּו ּבְ ה, ׁשֶ ֻאּלָ ה ְוַעל ְיֵמי ַהּגְ ִחּיָ ַעל ַהּתְ

ים ַוֲחָזִקים ֶנֶגד ַהֵהֶפְך, ֲאָבל  ִמים ְוַחּדִ ִרים ַקּיָ ׁשֵ ַהּכְ

ִאּלּו  ּכְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַעְצָמן  ִחים  ּמְ ְמַשׂ ִעים  ָהְרׁשָ

ם ֶאל  יִמים ִלּבָ ה, ְוֵאיָנם ְמִשׂ ֵלמּות ַעּתָ ׁשְ ְמָחָתן ּבִ ִשׂ

ים,  ּדִ ים אֹו ּכַ יֶהם ַחּדִ ֵני ָראׁשֵ ן ׁשְ ָהַאֲחִרית. ְוַעל־ּכֵ

חֹוק  ְשׂ ֲאָוָתם ּבִ ִאים ּתַ ֵמִחים ֵהם ְמַמּלְ ֵהם ְשׂ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ַחס  ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ ְמָחה  ִ ַהׂשּ ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ְמָחה  ְוִשׂ

ֵהם  ְוָצָרה  ֶבר  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ּוְלֵהֶפְך  לֹום,  ְוׁשָ

ֶנָחָמה  ׁשּום  ִלי  ּבְ חֹוָרה  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ְמֵלִאים 

יִצים ה, אֹות ב. ָלל. ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ּבֵ ְוִתְקָוה ּכְ

ָהָי֑ה ְוָה֣רּוַח ָּתׁ֔שּוב ֶאל־ ֶרץ ְּכֶׁשֽ ב ֶהָעָפ֛ר ַעל־ָהָא֖ }ז{ ְוָיֹׁש֧

ר ְנָתָנּֽה: ים ֲאֶׁש֥ ֱאֹלִה֖ ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ִדיָנא  תּוב ִלְמָקם ּבְ ְמָתְך ּתְ ַקְדִמין, ְורּוַח ִנׁשְ ֲהָוה ִמּלְ ִרי ִמן ַעְפָרא ַעל ַאְרָעא ֵהיְכָמא ּדַ ִאְתּבְ ָרְך ּדְ ׂשְ ִויתּוב ּבִ

ַיֲהָבּה ָלְך: ֳקָדם ְיָי ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ָקה רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ָגלּו: ּלְ ְסּתַ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ ׁשּוב. זֹו רּוַח ַהּקֶֹדׁש. ׁשֶ אּו ְלָבֶבל ָחְזרּו: ְוָהרּוַח ּתָ ֶבל ּבָ ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ְוגֹו'. ִמּבָ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר  ְוָיׁשֹב 

ְך  ִנְמׁשָ יָתה  ַהּמִ ר  ִעּקַ ְנָתָנּה.  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹקים  ֶאל 

ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ַעל־ְיֵדי  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵמֵחְטא 

ִחיָנה  ּבְ ָהָיה  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ַגם  ּפְ ר  ְוִעּקַ ָוָרע,  טֹוב 

ִחיַנת מט"ט  ּבְ ֶזה  ָוָרע  ַעת טֹוב  ַהּדַ י ֵעץ  ּכִ "ל,  ַהּנַ

ִחיַנת ִאּסּור  ֵהם ּבְ ָנה ׁשֶ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ִ לּול ִמּשׁ ּכָ ׁשֶ

ה ָעָליו  ַרְך ִצּוָ ּקּוִנים, ְוה' ִיְתּבָ ּתִ דּוַע ּבַ ּיָ ר ְוכּו' ּכַ ְוֶהּתֵ

ק  ּבֵ ְתּדַ ּיִ י ָרָצה ׁשֶ ַעת, ּכִ ָלל ֵמֵעץ ַהּדַ ּלֹא ֶלֱאכֹל ּכְ ׁשֶ

ָהיּו  לֹא  ְוָאז  טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ֵעץ  ּבְ ַרק 

ְוָאַכל  ֶזה  ּבָ ָחָטא  ְוהּוא  ָלל.  ּכְ רּור  ּבֵ ׁשּום  ְצִריִכים 

ָערּום  ָהָיה  ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ ֲעַצת  ַעל־ְיֵדי  ַעת  ַהּדַ ֵמֵעץ 

"ְוִנְפְקחּו  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ְלִהְתַחּכֵ ֵהִסיתֹו  ׁשֶ ִמּכֹל 

ֵלְך  ּיֵ ֵהִסיתֹו ׁשֶ ַהְינּו ׁשֶ ית ג, ה(, ּדְ ֵראׁשִ ֵעיֵניֶכם ְוכּו'" )ּבְ

ַרק ַאַחר ָחְכמֹות ַוֲחִקירֹות ֵליַדע טֹוב ָוָרע, ְוִלְבִלי 

ַבר  ּגָ ׁשֶ ַעד  ָלל,  ּכְ טֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ַאַחר  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ֵמֵעץ  ֶלֱאכֹל  ה',  ִמְצַות  ַעל  ַלֲעבֹר  ְוֵהִסיתֹו  ָעָליו 

מֹו  ּכְ קֶֹדׁש  ִרית  ּבְ ּבַ ַגם  ּפָ ְוַגם  ָוָרע.  טֹוב  ַעת  ַהּדַ

ְבִחיַנת  ל ֶזה ָהָיה ּבִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל. ְוַעל־ְיֵדי ּכָ ׁשֶ

ין  ּבֵ ִהְפִריד  ׁשֶ כח(,  טז,  ֵלי  )ִמׁשְ ַאּלּוף"  ַמְפִריד  ן  "ִנְרּגָ

ַעל־ְיֵדי  ִטיעֹות  ּנְ ּבַ ץ  ּצֵ ּקִ ׁשֶ ַאֵחר  מֹו  ּכְ יק  ְוַצּדִ ַלְמָדן 

ַעת  ַרם ַעל־ְיֵדי ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ י ּגָ ן ֲחִגיָגה יד:(, ּכִ ֶזה )ַעּיֵ

ִחיַנת  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ְוַעל־ְיֵדי  ָוָרע  טֹוב 

ה ִסְדֵרי  ָ ּשׁ ִחיַנת ׁשִ הּוא ּבְ ִחיַנת ַלְמָדן ׁשֶ ין ּבְ רּוד ּבֵ ּפֵ

יק  ִחיַנת ַצּדִ ִחיַנת מט"ט - ַמְלָאְך, ְלֵבין ּבְ ָנה, ּבְ ִמׁשְ

ִחיַנת ה' ְצָבאֹות  ִרית, ּבְ ִמיַרת ַהּבְ ִחיַנת ׁשְ הּוא ּבְ ׁשֶ

ֻקּדֹות  ין ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּנְ רּוד ּבֵ ִחיַנת ּפֵ הּו ּבְ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ּכַ

ַעל־ְיֵדי  ִנְגַזר  ן  ְוַעל־ּכֵ ָוֶנֶפׁש.  ּגּוף  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ

ֶזה  ּבָ י  ּכִ ֵמַהּגּוף,  ֶפׁש  ַהּנֶ ֵרַדת  ּפְ ִהיא  ׁשֶ ִמיָתה  ֶזה 



שיג

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ׁש  ַמּמָ הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵמָהאֹוִתּיֹות  ֻקּדֹות  ַהּנְ ִהְפִריד  ׁשֶ ַגם  ּפָ

ָאָדם  ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ֵמַהּגּוף  ֶפׁש  ַהּנֶ ֵרַדת  ּפְ ִחיַנת  ּבְ

ְקָצת,  ן  ְלַתּקֵ ְוִהְתִחיל  ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָעׂשָ ָהִראׁשֹון 

ִתּקּון ֶזה.  ָכל ּדֹור עֹוְסִקים ּבְ ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ְוֵכן ּכָ

רּו ַעל  ּבְ ִהְתּגַ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּקּון ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ר ַהּתִ ְוִעּקַ

ְוַעל־ְיֵדי  ֱאֶמת,  ּבֶ ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון  כּו  ּזָ ׁשֶ ַעד  ִיְצָרם 

טֹובֹות  ְנֻקּדֹות  ְוַלֲעׂשֹות  טֹוִבים  ְלִכּסּוִפין  ָזכּו  ֶזה 

הּוא  ִרין ַהּכֹל ְלטֹוב ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ֶזה ְמַצּיְ ְלָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ

ים  ַחּיִ ַסם  לֹו  ית  ַנֲעׂשֵ ָזָכה  ִחיַנת  ּבְ ים  ַחּיִ ִחיַנת  ּבְ

ר  ֵ יו ָצִריְך ְלַקּשׁ רֹוֶצה ָלחּוס ַעל ַחּיָ "ל. ְוָכל ִמי ׁשֶ ּנַ ּכַ

ים  ַהַחּיִ ְמקֹור  ם  ִעּמָ י  ּכִ ֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ ַעְצמֹו  ֶאת 

ן ֵחְטא ָאָדם  "ל. ּוְבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְסִקים ְלַתּקֵ ְוַכּנַ

ים ְוַהְמקָֹרִבים  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ָהִראׁשֹון ַעל־ְיֵדי ַהּצַ

יק, ְנֻקּדֹות  ַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַלְמָדן ְוַצּדִ ֲאֵליֶהם, ׁשֶ

הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה  ְואֹוִתּיֹות, 

ים  ִחיַנת ַחּיִ הּו ּבְ ּזֶ ֶפׁש ׁשֶ ַהּנֶ ָלִלּיּות ַהּגּוף ּבְ ִחיַנת ּכְ ּבְ

ּקּון ֶזה ִאי  ּתִ י־ֵכן, ֵמֲחַמת ׁשֶ "ל. ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ ְוַכּנַ

דֹור ֶאָחד, ַעל־ ַפַעם ֶאָחד ְולֹא ּבְ ר ְלָגְמרֹו ּבְ ֶאְפׁשָ

ּסֹוף ָימּות  ּבַ ְמקֹוָמּה ּוְבֶהְכֵרַח ׁשֶ יָתה ּבִ ֵזַרת ַהּמִ ן ּגְ ּכֵ

ל ֵחְטא ָאָדם  ְלקּול ׁשֶ ּגֶֹדל ַהּקִ י ַעל־ְיֵדי  ּכִ ָהָאָדם, 

י ִאם ַעל־ְיֵדי  ֲהָמא ּכִ ר ְלָבֵרר ַהּזֻ ָהִראׁשֹון ִאי ֶאְפׁשָ

יָתה  ה ַהּמִ ֱאֶמת ַעּתָ ֶפׁש ֵמַהּגּוף. ֲאָבל ּבֶ ֵרַדת ַהּנֶ ּפְ

לא(:  א,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוָלה,  ּגְ טֹוָבה  ִהיא 

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶות,  ַהּמָ ֶזה   - ְמֹאד"  טֹוב  ה  "ְוִהּנֵ

ה ַאַחר  י ַעּתָ ּכִ ה פ"ט, ה. י.(,  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

דֹוִלים ָלׁשּוב  ּגְ יִקים  ְלַצּדִ ר ֲאִפּלּו  ַהֵחְטא ִאי ֶאְפׁשָ

ֵרַדת  ּפְ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ים  ַהַחּיִ ִלְמקֹור 

ָהָיה  ׁשֶ ָאז "ָיׁשֹב ֶהָעָפר ֶאל ָהָאֶרץ ּכְ ֶפׁש ֵמַהּגּוף ׁשֶ ַהּנֶ

ְוָאז  ְנָתָנּה".  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹקים  ֶאל  ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח 

ה  ִחּיָ ַהּתְ ֵעת  ּבְ ׁשֶ ַעד  ָעָפר  ּבֶ ַהּגּוף  ֻזֲהַמת  ה  ּלֶ ְתּבַ ּתִ

ְוַיַעְמדּו  ְך  ַהְמֻזּכָ ְוַהּגּוף  ֶפׁש  ַהּנֶ רּו  ְוִיְתַחּבְ ַיְחְזרּו 

ים  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ ֵהם  ים ׁשֶ ּיִ ים ֲאִמּתִ ַחּיִ ְוִיְחיּו  ה  ִחּיָ ּתְ ּבַ

ֶזה  ּבְ ל  ְלַסּגֵ ָכה  ּזָ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  יו  ַמֲעׂשָ ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ

יִקים  ְלַצּדִ רּותֹו  ְוִהְתַחּבְ ּוְכִפי ִהְתָקְרבּותֹו  ָהעֹוָלם. 

ֶפׁש  ר ַהּנֶ ַעל־ְיֵדי ֶזה ָעַסק ְלַחּבֵ ים ׁשֶ ּיִ ִויֵרִאים ֲאִמּתִ

ְלִחּבּור  ְלַבּסֹוף  ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ "ל.  ּנַ ּכַ ְוַהּגּוף 

"ל. ֲאָבל ִאי  ּנַ ים ּכַ ים ִנְצִחּיִ הּוא ַחּיִ ֵלמּות ׁשֶ ׁשְ ֶזה ּבִ

י ִאם ַעל־ ּכִ ים  ִנְצִחּיִ ים  ַהַחּיִ ְלֵאּלּו  יַע  ְלַהּגִ ר  ֶאְפׁשָ

ל ֵחְטא  ֲהָמא ׁשֶ ה ַהּזֻ ּלֶ ְתּבַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְיָקא ּכְ יָתה ּדַ ְיֵדי ַהּמִ

ַעת טֹוב ָוָרע,  ַרם ַעל־ְיֵדי ֵעץ ַהּדַ ּגָ ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ָהאֹוִתּיֹות  ין  ּבֵ רּוד  ּפֵ ִחיַנת  ּבְ ה  ָעׂשָ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ן  ַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ָוֶנֶפׁש  ּגּוף  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֻקּדֹות  ְוַהּנְ

ַהְינּו ִמיָתה קֶֹדם  יֵניֶהם ּדְ רּוד ּבֵ ְהֶיה ּפֵ ּיִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ּבְ

ים  ים ִנְצִחּיִ ִחיַנת ַחּיִ הּוא ּבְ י ׁשֶ ְזּכּו ְלִחּבּור ֲאִמּתִ ּיִ ׁשֶ

ת הֹוָדָאה ה, אֹות ט. ְרּכַ ים ב. ּבִ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ְוַכּנַ

ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר  ְוָיׁשֹב 

ִהיא  בּוָרה  ַהּקְ י  ּכִ ְנָתָנּה.  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹקים  ֶאל 

ִחּיּותֹו  ְצִמיַחת  ַמְתִחיל  ְיָקא  ּדַ ָאז  י  ּכִ ת,  ַהּמֵ ּקּון  ּתִ

ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר  "ְוָיׁשֹב  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצִחי,  ַהּנִ

ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹקים  ְיָקא "ְוָהרּוַח ּתָ ָהָיה", ְוָאז ּדַ ׁשֶ ּכְ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְנָתָנּה".  ר  ֲאׁשֶ

ָאז ַמְתִחיל ִלְזּכֹות ְלֶהָאַרת ָהָרצֹון  ִלְבָרָכה. ַהְינּו ׁשֶ

ה  ַעּתָ ה  ּנָ ִמּמֶ ָהָרחֹוק  ַהּגּוף  ּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ

ִהיא  ְיָקא ְמִאיָרה ּבֹו ֶהָאַרת ָהָרצֹון, ׁשֶ ְמֹאד, ְוָאז ּדַ

ה ֶלָעִתיד,  ְזּכֶ ּיִ ים ׁשֶ ים ִנְצִחּיִ ִחיַנת ַחּיִ ּקּונֹו, ּבְ ר ּתִ ִעּקַ

ים  ָאָדם ֵמת ָצִריְך ְלַהְתִחיל ִלְחיֹות ַחּיִ ׁשֶ ֶכף ּכְ י ּתֵ ּכִ

ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ים,  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ ֵהם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ַעל  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  "ל.  ַהּנַ ָהָרצֹון  ֶהָאַרת 

ִמּיֹום  ֶות  ַהָמּ ְויֹום  טֹוב  ֶמן  ׁ ִמֶשּ ם  ֵשׁ "טֹוב  סּוק  ּפָ

ָאָדם ַחי מֹוִנין לֹו ְלִמיָתה,  ׁשֶ ּכְ ְלדֹו" )קֶֹהֶלת ז, א(, ׁשֶ ִהָוּ

ַהְתָחַלת  ר  ִעּקַ ָאז  י  ּכִ ים,  ְלַחּיִ לֹו  מֹוִנין  ת  ּמֵ ּוְכׁשֶ

י  ּכִ ָלֶזה  ִלְזּכֹות  ַמְתִחיל  ֵאין  ֲאָבל  ְצִחי.  ַהּנִ ִחּיּותֹו 

ֶפׁש ֵאין ָלּה ׁשּום ָמנֹוַח  י ַהּנֶ בּוָרה, ּכִ ִאם ְלַאַחר ַהּקְ

ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ בּוָרה ּכְ ַעד ַאַחר ַהּקְ

ְזַמן  ל  ּכָ י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'"  "ְוָיׁשֹב  ְבִחיַנת  ּבִ ִלְבָרָכה, 

ָבּה  ֻחּצְ ִלְמקֹור  ָהֱאלִֹקים  ֶאל  ֶפׁש  ַהּנֶ עֹוָלה  ֵאין  ׁשֶ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ּגּוף, ׁשֶ ְלַמְעָלה, ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלָהִאיר ּבַ

עֹוָלה  ֶפׁש  ַהּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ָלל  ּכְ ֶזה  י  ּכִ ה.  ַמּטָ ֵרי  ּדָ

יֹוֵתר ְלָכל ַמְדֵרגֹות  ה ְיֵתָרה, ִהיא ְמִאיָרה ּבְ ֲעִלּיָ ּבַ

ִחיַנת ּגּוף,  ה, ּבְ ֵרי ַמּטָ ִחיַנת ּדָ ֵהם ּבְ ְחּתֹונֹות, ׁשֶ ַהּתַ



שיד

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ דֹול,  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ַמֲעַלת  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ

הּוא  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ֻמְפֶלֶגת  ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ּגָ הּוא  ֶ ּשׁ

ִהיא  בּוָרה  ַהּקְ ׁשֶ ִנְמָצא,  יֹוֵתר.  ה  ַמּטָ ָדֵרי  ּבְ ֵמִאיר 

ֶפׁש  ָאז עֹוָלה ַהּנֶ ּקּון הּוא ׁשֶ ר ַהּתִ ת. ְוִעּקַ ּקּון ַהּמֵ ּתִ

ְלָהִאיר  ַמְתֶחֶלת  ְיָקא  ּדַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְלַמְעָלה. 

ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ָהָרצֹון,  ֶהָאַרת  ִחיַנת  ּבְ ַהּגּוף  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ

ל ֶאָחד ַאַחר  ה ּכָ ְזּכֶ ּיִ ל ֶלָעִתיד ׁשֶ ים ׁשֶ ים ִנְצִחּיִ ַהַחּיִ

ים  ַהַחּיִ ְצִמיַחת  ַהְתָחַלת  ֲאָבל  ִתים,  ַהּמֵ ת  ִחּיַ ּתְ

ֵמֵעת  ַמְתִחיל  ָהָרצֹון,  ֶהָאַרת  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה  ַהּזֶ

ָעָפר,  ּבֶ ה  ּלֶ ְלִהְתּבַ ַהּגּוף  ַמְתִחיל  ָאז  ׁשֶ בּוָרה,  ַהּקְ

ֵמֵחְטא  ּבֹו  ֱאַחז  ּנֶ ׁשֶ ֲהָמא  ַהּזֻ ִנְכֶלה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ

ָגמֹו ָהָיה ַעל־ְיֵדי ָהֲאִכיָלה  ל ּפְ ּכָ ָאָדם ָהִראׁשֹון, ׁשֶ

ְבִחיַנת  ּבִ ַגם  ּפָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַעת.  ַהּדַ ֵמֵעץ  ָאַכל  ׁשֶ

ְנִטיַלת  ים ב.  ַחּיִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  "ל:  ַהּנַ ֶהָאַרת ָהָרצֹון 

ת ו, אֹות עב. ה ּוְבִציַעת ַהּפַ ָיַדִים ִלְסֻעּדָ

ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר  ְוָיׁשֹב 

ב ַעל  ר ְנָתָנּה. ָצִריְך ָהָאֵבל ֵליׁשֵ ֶאל ָהֱאלִֹקים ֲאׁשֶ

ַעְצמֹו  יל  ּפִ ְלַהׁשְ ְרׁשֹו,  ׁשָ ּבְ ין  ַהּדִ יק  ְלַהְמּתִ ָהָאֶרץ 

ים  ַחּיִ ַעְצמֹו  ַעל  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵדי  ּכְ ׁש,  ַמּמָ ֶלָעָפר  ַעד 

ִשֹים  ּמֵ ׁשֶ ית  ּיִ ֲאִמּתִ ֲעָנָוה  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ים,  ִנְצִחּיִ

ׁשֹוְכֵני ָעָפר"  נּו  ְוַרּנְ ִחיַנת "ָהִקיצּו  ּבְ ָעָפר,  ּכֶ ַעְצמֹו 

ַעְצמֹו  ל  ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ יט(,  כו,  ְעָיהּו  )ְיׁשַ ְוכּו' 

ֲעָנָוה  ֵהם  ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ים  ְלַחּיִ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ַעד  ַתְכִלית  ּבְ

ֶלָעָפר  ַעְצמֹו  יל  ּפִ ְלַהׁשְ ָצִריְך  ֵאינֹו  ית, הּוא  ּיִ ֲאִמּתִ

ֵרר  ּתָ ּוְלִהׂשְ ִלְמלְֹך  ָיכֹול  הּוא  א  ַרּבָ ַאּדְ ׁש,  ַמּמָ

ְוַאף־ ֲארּות,  ִהְתּפָ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֵאר  ּוְלִהְתּפָ

ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאֶמת,  ּבֶ ָעָניו  הּוא  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ה  ַכּמָ ּבְ ַעְצָמם  ֶאת  ֲארּו  ִהְתּפָ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְגדֹוֵלי  ּבִ

ָאַמר  ׁשֶ יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ מֹו  ּכְ ֲארּות,  ִהְתּפָ

ָרא, ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי  ִאּדְ ִאְדָרא, ַאְסַהְדָנא ָעַלי' ְוכּו' ]ּבְ 'ּבַ

ַנִים  ה' ְוכּו' 'ִאם ׁשְ ֵני ֲעִלּיָ ְוכּו'[, ְוֵכן ָאַמר 'ָרִאיִתי ּבְ

דֹוֵלי  ּגְ ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ְוֵכן  מה(,  ה  )ֻסּכָ ְוכּו'  ֲאִני'  ֵהם 

ַעְצָמם  ֲאִרים  ִמְתּפָ ָהיּו  ׁשֶ ְוַאּמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ַהּתַ

ִנְדֶמה  ְוִלְכאֹוָרה  ן סֹוף סֹוָטה(,  )ַעּיֵ ֲארּות  ִהְתּפָ ה  ַכּמָ ּבְ

ר  ִעּקַ ֶזהּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ְרֵכי ָהֲעָנָוה, ֲאָבל  ּדַ ֶנֶגד  הּוא  ׁשֶ

י  ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ית ּכַ ּיִ ֵלמּות ָהֲעָנָוה ָהֲאִמּתִ ְכִלית ׁשְ ּתַ

ּיּוַכל ִלְכּתֹב  ר ָהֲעָנָוה ׁשֶ י ִעּקַ ּנּו ַז"ל, ּכִ י ִמּמֶ ְוֵהַבְנּתִ

ר יב,  ְדּבָ ּמִ ה ָעָניו ְמֹאד" ְוכּו' )ּבַ ַעל ַעְצמֹו "ְוָהִאיׁש ֹמשֶׁ

ֵלמּות  ֵאין ׁשְ ָמקֹום ַאֵחר, ׁשֶ ְדָבֵרינּו ּבְ ּמּוָבא ּבִ ג(, ּכַ

ִליַמְזְלִניק( ְוכּו',  ּקֹוִרין ׁשְ ָהֲעָנָוה ִלְהיֹות ָעֵצל ְוכּו' )ׁשֶ

יִרים  ִ יר־ַהּשׁ )ׁשִ ְוכּו'  ְוָנאָוה"  ֲאִני  ֹחָרה  "ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ֱאֶמת,  ּבֶ ָהֲעָנִוים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ַבח  ׁשֶ ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ א, ה(, 

ּה  ֵאין ּבָ א ׁשֶ הּוא עֹוָלם ַהּבָ ְבִחיַנת יּוד, ׁשֶ ֵהם ּבִ ׁשֶ

דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ֲחרּות,  ׁשַ ַרק  ָלל,  ּכְ ִצּיּור 

ַתְכִלית  ּבְ חֹור  ׁשָ ֲאִני  ׁשֶ ְוָנאָוה'  ֲאִני  ֹחָרה  'ׁשְ ְוֶזהּו, 

ּה  ֵאין ּבָ אֹוִתּיֹות ׁשֶ ּבָ ה ׁשֶ ַטּנָ מֹו יּוד ַהּקְ ֲחרּות ּכְ ַ ַהּשׁ

ֲחִזיק  ּמַ ַתְכִלית ׁשֶ ִחיַנת ֲעָנָוה ּבְ ֲחרּות, ַהְינּו ּבְ ַרק ׁשַ

י־ֵכן  ֲחרּות, ְוַאף־ַעל־ּפִ ַ ְכִלית ַהּשׁ ַתְכִלית ּתַ ַעְצמֹו ּבְ

הּוא  י  ּכִ ְמֹאד,  הּוא  ָנֶאה  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְוָנאָוה, 

ֵאר  כֹול ְלִהְתּפָ ּיָ ׁשֹות ַעד ׁשֶ ל ַהַהְרּגָ זֹוֶכה ְלִבּטּול ּכָ

ָהֲעָנָוה  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ּלֹו,  ׁשֶ ְויֹוִפי  ּנֹוי  ּבַ

ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָלֶזה  זֹוֶכה  ָאָדם  ל  ּכָ ַלאו  ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ

ִלְסְטָרא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִליָטה  ׁשְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְפַרט  ּבִ

ן  לֹום, ַעל־ּכֵ ֵעת ָהֲאֵבלּות ַחס ְוׁשָ ַהְינּו ּבְ מֹוָתא, ּדְ ּדְ

ׁש,  ַמּמָ ָלָאֶרץ  יָבה  ְיׁשִ ַעל־ְיֵדי  ָקה  ַהַהְמּתָ ר  ִעּקַ ָאז 

ים  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ ַעְצמֹו  ַעל  יְך  ַמְמׁשִ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ית,  ּיִ ִחיַנת ֲעָנָוה ֲאִמּתִ ִחיַנת ָעָפר, ִמּבְ ְך ִמּבְ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ מֹוָתא  ּדְ ל ִסְטָרא  ּוְמַבּטֵ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמְכִניַע 

ָעָפר,  בּוָרה ּבְ ּקּון ַהּקְ ַעְצמֹו ּתִ לֹוט ָעָליו, ְוֶזהּו ּבְ ׁשְ ּתִ

ָהָיה"  ׁשֶ ּכְ ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר  "ְוָיׁשֹב  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵמֲחַמת  י  ּכִ ָהֱאלִֹקים",  ֶאל  ׁשּוב  ּתָ "ְוָהרּוַח  ְוָאז 

ִאי  ַהּדֹורֹות  ֲחָטֵאי  ֵמֲחַמת  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֵחְטא 

ֲעָנָוה  ֵהם  ׁשֶ "ל  ּנַ ּכַ ים  ִנְצִחּיִ ים  ְלַחּיִ ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ

ׁש  ׁשּוב ֶאל ֶהָעָפר ַמּמָ ּיָ י ִאם ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ית, ּכִ ּיִ ֲאִמּתִ

הּוא  ׁשֶ ְיָקא,  ּדַ ָעָפר'  'ּבֶ ָעָפר,  ּבֶ זּוֲהָמתֹו  ה  ּלֶ ְוִיְתּבַ

ה  ִיְזּכֶ ְוָאז  ָעָפר,  ּכְ ַעְצמֹו  ִשֹים  ּמֵ ׁשֶ ֲעָנָוה  ִחיַנת  ּבְ

ִפי  ּכְ ר  ְוָהִעּקָ ים,  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ ִלְחיֹות  ה  ְתִחּיָ ּבִ ָלקּום 

ְבִחיַנת  ּבִ יו,  ַחּיָ ּבְ ָעָפר  ּכְ ַעְצמֹו  ים  ְלָהׂשִ ָכה  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה 

ִמי  ְעָיהּו כו, יט(,  )ְיׁשַ ְוכּו'  ָעָפר"  ׁשֹוְכֵני  נּו  ְוַרּנְ "ָהִקיצּו 

 - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  "ל:  ְוַכּנַ יו,  ַחּיָ ּבְ ֶלָעָפר  ֵכן  ׁשָ ֲעָשֹה  ּנַ ׁשֶ

ין ו, אֹות ה. ִפּלִ ים א. ּתְ אֹוַרח ַחּיִ



שטו

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֶבל: ל ָהֽ ֶלת ַהֹּכ֥ ר ַהּקֹוֶה֖ ים ָאַמ֥ }ח{ ֲהֵב֧ל ֲהָבִל֛

ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א ָאַמר קֶֹהֶלת  ֵני ֱאָנׁשָ ּבְ ָעְבִדין  ּדְ ּוְבַהְבִלין  ָעְלָמא ָהֵדין,  ּדְ ֲהְבלּו  ּבְ ִיְשָרֵאל  ּדְ א  לֹֹמה ַמְלּכָ ל ׁשְ ּכַ ד ִאְסּתַ ּכַ

ֵמיְמֵריּה, ּכָֹלא ַהְבלּו: ּבְ

"י - - ַרׁשִ

ת  ׁשֶ ׁשֵ ְבָרא ּבְ ּנִ ל ַמה ׁשֶ ּבֹו ְקבּוַצת ַהָחְכָמה: ֲהֵבל ֲהָבִלים. ּכָ עֹוָלם: ָאַמר ַהּקֹוֶהֶלת. ִמי ׁשֶ ֲהֵבל ֲהָבִלים. ֲאִני רֹוֶאה ּבָ

ית: ֵראׁשִ ְיֵמי ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ַהקֶֹהֶלת.  ָאַמר  ֲהָבִלים  ֲהֵבל 

ּבּוץ  ְוַהּקִ ה  ִהּלָ ַהּקְ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ִמים,  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ

ה.  ֹמשֶׁ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ י,  ָהֲאִמּתִ ָהרֹוֶעה  ֶאל  ַיַחד 

ֲהלּו  ּקָ לֹֹמה ַוּיִ ֻסּכֹות ָאז ַיְקֵהל ׁשְ ן ַמְפִטיִרין ּבְ ְוַעל־ּכֵ

ּבּוץ  ּקּון ַהּקִ ר ּתִ י ָאז ִעּקַ ָחג. ּכִ לֹֹמה ּבֶ ֶלְך ׁשְ ֶאל ַהּמֶ

ה  ַהְרּבֵ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ קֶֹהֶלת  ָאז  קֹוִרין  ן  ְוַעל־ּכֵ ְוִקּיּומֹו. 

ל ָהעֹוָלם ֲהֵבל ֲהָבִלים. ְוִנְקָרא  ּכָ ֵמֶהֶבל ָהעֹוָלם, ׁשֶ

ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ לֹֹמה אֹוֵמר  ׁשְ ָהָיה  ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל  'קֶֹהֶלת' 

י  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכִ מֹו ׁשֶ ַהְקֵהל, ּכְ ּבְ

ַנְפׁשֹות  ה  ִצין ַהְרּבֵ ְוִנְקּבָ ְקָהִלין  ּנִ ׁשֶ ּבּוץ  ַעל־ְיֵדי ַהּקִ

ב יֹוֵתר,  ּלֵ ָרֵאל ַיַחד, ְיכֹוִלין ְלהֹוִדיַע ּוְלַהְכִניס ּבַ ִיׂשְ

ִחיַנת "ֲהֵבל ֲהָבִלים  ל ָהעֹוָלם ֲהֵבל ֲהָבִלים, ּבְ ּכָ ׁשֶ

ָיכֹל  ָהָיה  ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ב(,  א,  )קֶֹהֶלת  קֶֹהֶלת"  ָאַמר 

ֲאָבל  ֶאָחד,  ֵאֶצל  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ֵאיֶזה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִלְטעֹות 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ֶזה  ַהְינּו  ּדְ קֶֹהֶלת,  ַעל־ְיֵדי 

סּוק  ּפָ "י ַעל  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ִפי  ּכְ ּבֹו ְקבּוַצת ַהָחְכָמה 

ַיַחד  ץ  ְמַקּבֵ ְוהּוא  ַהקֶֹהֶלת",  ָאַמר  ֲהָבִלים  "ֲהֵבל 

ם,  ּלָ ּכֻ ִעם  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ּוֵמִבין  ֵני־ָאָדם,  ּבְ ל  ּכָ

ָהעֹוָלם  ָכל  י  ּכִ ֶהֶבל,  ַהּכֹל  ׁשֶ ְלַהְראֹות  ָיכֹול  הּוא 

ָיָמיו  י ָכל  ם "ּכִ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ְיגֹונֹות ְוכּו', ּכְ ָמֵלא 

ֵאין ׁשּום טֹוב  ַמְכֹאִבים ָוַכַעס" ְוכּו' )קֶֹהֶלת ב, כג(, ְוׁשֶ

ִלּקּוֵטי  טֹוב:  ְוַלֲעׂשֹות  ֵמַרע  ָלסּור  ִאם  י  ּכִ עֹוָלם  ּבָ

ת ו, אֹות ק. ה ּוְבִציַעת ַהּפַ ים ב. ְנִטיַלת ָיַדִים ִלְסֻעּדָ ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ֶאת־ ִלַּמד־ַּדַ֙עת֙  ֗עֹוד  ָחָכ֑ם  ֶלת  ֹקֶה֖ ָהָי֥ה  ֶׁשֽ ר  ְוֹיֵת֕ }ט{ 

ה: ים ַהְרֵּבֽ ן ְמָׁשִל֥ ר ִּתֵּק֖ ֣֣ן ְוִחֵּק֔ ם ְוִאֵּז ָהָע֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ית  א ּבֵ ָעא ָית ַעּמָ יף ַמְנּדְ ים, ְותּוב ֲהָוה ְמַאּלֵ ִמְתְקִרי קֶֹהֶלת ַחּכִ לֹֹמה ּדְ א ֲהָוה ׁשְ ֵני ֱאָנׁשָ ל ּבְ יר ִמן ּכָ ְוַיּתִ

ֵקין ִסְפֵרי ָחְכְמָתא  ִסְפֵרי ָחְכְמָתא, ּוְברּוַח ְנבּוָאה ִמן ֳקָדם ְיָי, ּתַ א, ּוְבַלׁש ּבְ יַמּיָ ית ְלָקל ַחּכִ ִיְשָרֵאל, ְוַאּצֵ

א: יִאין ַלְחּדָ סּוְכְלָתנּו ַסּגִ ּוַמְתִלין ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ה ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה, כקופה זֹו  ן. ָעׂשָ ֵסֶפר ֶזה, ָהָיה קֶֹהֶלת ָחָכם: ְוִאּזֵ ב ּבְ ְכּתַ ּנִ ה ׁשֶ ָהָיה קֶֹהֶלת ָחָכם. ְויֹוֵתר ִמּמַ ְויֵֹתר ׁשֶ

ן ְנִטיַלת ָיַדִים ְסָיג ְלַטֲהָרּה,  ת, ְוִתּקֵ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ן ֵערּוִבין ִלְסָיג ׁשְ ּקֵ ּתִ ה ָלּה ָאְזַנִים. ׁשֶ ּה, ּוָבא ְוָעׂשָ ֵאין ָלּה ָאְזַנִים ֶלֱאֹחז ּבָ ֶ ּשׁ

ִנּיֹות ְסָיג ָלֲעָריֹות: ְ ְוָגַזר ַעל ַהּשׁ



שטז

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

לּוָיה  ּתְ ִהיא  ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ר.  ְוִחּקֵ ן  ְוִאּזֵ

י  ּכִ ְלֹאֶזן,  ה  ִמּפֶ ְוָקא  ּדַ ֹמַע  ִלׁשְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִמיָעה,  ְ ּשׁ ּבַ

ְכָתב,  אי ְלָאְמָרן ּבִ ַ ה ַרּשׁ ה ִאי ַאּתָ ַעל ּפֶ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ּדְ

"ל.  ּנַ ּכַ ֶזה  ּבָ לּוי  ּתָ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ

ְמֲעָך ָיֵראִתי" ְוכּו' )ֲחַבּקּוק ג,  י ׁשִ ַמְעּתִ ִחיַנת "ה' ׁשָ ּבְ

ְבִחיַנת  ּבִ לּוי  ּתָ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ב(, 

ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ִמיָעה,  ְ ַהּשׁ

ִחיַנת 'ֲהלֹא  "ל. ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ְיָקא ּכַ ה ְלֹאֶזן ּדַ ִהיא ִמּפֶ ׁשֶ

ִחיַנת ֹאֶזן ַהְינּו  י ּבְ ְיָקא, ּכִ ְבָחן', 'ֹאֶזן' ּדַ ין ּתִ ֹאֶזן ִמּלִ

ה ִהיא  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ִמיָעה,  ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ

ין  ת ּבֵ י ִהיא ְמָפֶרׁשֶ ָבִרים, ּכִ ְבֶחֶנת ּוְמָבֶרֶרת ַהּדְ ַהּמַ

ל ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש  ּבּור ׁשֶ ֶלֶמת ֶאת ַהּדִ ַרע ְלטֹוב, ּוַמׁשְ

ן  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, "ְוִאּזֵ "ל. ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ּכַ

ַהּתֹוָרה  ָהְיָתה  לֹֹמה  ׁשְ א  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ 'ַעד   – ר"  ְוִחּקֵ

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְוכּו',  ָאְזַנִים'  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ה  ֻקּפָ ּכְ ּדֹוָמה 

ָנן  ַרּבָ ה ִאּסּוֵרי ּדְ ּמָ לֹֹמה, ְוהֹוִסיף ּכַ ַזר ׁשְ ּגָ ֵזרֹות ׁשֶ ַהּגְ

ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ִאּסּוֵרי  ַעל 

ְלַהּתֹוָרה,  ָאְזַנִים  ִחיַנת  ּבְ ה  ָעׂשָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה,  ּפֶ

ְיָקא,  ּדַ ָאְזַנִים  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִלים  ְלַהׁשְ

י  ַמְעּתִ ׁשָ "ה'  ִחיַנת  ּבְ ְבָחן',  ּתִ ין  ִמּלִ 'ֹאֶזן  ִחיַנת  ּבְ

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ּנַ ְמֲעָך ָיֵראִתי" ְוכּו' )ֲחַבּקּוק ג, ב( ּכַ ׁשִ

ֲערֹובֹות א, אֹות ח. יֹוֶרה ֵדָעה א. ּתַ

חּוׁש  ּבְ רֹוִאין  ה.  ַהְרּבֵ ִלים  ְמׁשָ ן  ְוִתּקֵ ר  ְוִחּקֵ ן  ְוִאּזֵ

ּנּוַכל  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ָרא  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ

ָהָאָדם  ּבֹו  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ִלי  ּבְ ִלְצָרֵכינּו  ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ים  ַהִחּטִ גֹון  ּכְ ְוִתּקּוִנים,  ּוְמָלאכֹות  ּיֹות  ֲעׂשִ ה  ּמָ ּכַ

י ִאם ַעל־ְיֵדי ְטִחיָנה ּוְרִקיָדה  ר ֶלֱאכֹל, ּכִ ִאי ֶאְפׁשָ

ּוְמָלאכֹות  נּות  ֻאּמָ ה  ּמָ ּכַ ְצִריִכין  ֶזה  ּוְלָכל  ה,  ַוֲאִפּיָ

ִאי  ׁשֶ ים  ַמְלּבּוׁשִ ּבְ ְוֵכן  ׁשֹונֹות.  ְחּבּולֹות  ּתַ ה  ַכּמָ ּבְ

ה  ּמָ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּכַ ֶמר, ּכִ ן ְוַהּצֶ ּתָ ׁשְ ר ִלְלּבֹשׁ ַהּפִ ֶאְפׁשָ

ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ׁשֹונֹות,  נּות  ְוֻאּמָ ְמָלאכֹות  ה  ְוַכּמָ

ים  ׁשִ ִנְתַחּדְ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ

נּות  ָהֻאּמָ ִעְנַין  ּבְ ְוַתְחּבּולֹות  ָחְכמֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

הּו  ְלַמֲעׂשֵ ִלי  ּכְ ְלהֹוִציא  ְלַמֵהר  נּות,  ָהֻאּמָ ּוְכֵלי 

יִנין(,  ִ ּקֹוִרין ַמּשׁ ה ׁשֶ ְחּבּולֹות ַהְרּבֵ ין ּתַ עֹושִֹ ֶ הּוא ַמה ּשׁ )ׁשֶ

ֶהם  ׁש ּבָ ּיֵ ְחּבּולֹות ּוְכֵליֶהם ׁשֶ נּות ְוַהּתַ ְוָכל ֵאּלּו ָהֻאּמָ

ַהּתֹוָרה,  ֵמָחְכמֹות  ִכין  ִנְמׁשָ ם  ּלָ ּכֻ דֹוָלה,  ּגְ ָחְכָמה 

ְוָכל ִחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם הּוא ַעל־ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, 

ִעים  ָכל ּדֹור ָודֹור ִמְתַיּגְ ּבְ ים ׁשֶ ּיִ י ַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ ּכִ

ׁש  ִלים ֶאת ַהּתֹוָרה ְלַחּדֵ ַעם ְלַהׁשְ ָכל ּפַ ְוטֹוְרִחים ּבְ

ים, ּוְלַהְרּבֹות ְסָפִרים ֵאין ֵקץ  ּיִ ים ֲאִמּתִ ּה ִחּדּוׁשִ ּבָ

ַהּתֹוָרה,  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ּבְ

ה"  ַהְרּבֵ ִלים  ְמׁשָ ן  ְוִתּקֵ ר  ְוִחּקֵ ן  "ְוִאּזֵ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ה ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה ְוכּו', ּכְ ָעׂשָ ׁשֶ

א  ִניְמָ ֶחֶבל ְוִניָמא ּבְ ר ֶחֶבל ּבְ ׁשַ ּקָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ

ִלים  ְמׁשָ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ם  ׁשָ ֵהִביא  ְוֵכן  ְוכּו'. 

ַעל־ ִאם  י  ּכִ ֵמַהּתֹוָרה  ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָלֶזה, 

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ים  ַהּדֹוְרׁשִ ים,  ָהֲאִמּתִ ַהֲחָכִמים  ְיֵדי 

ים ְסָפִרים  ים ּוַמְרּבִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ּה ִחּדּוׁשִ ים ּבָ ׁשִ ּוְמַחּדְ

יִקים  ּדִ ר ֵהם ַהֲחָכִמים ַהּצַ ּתֹוָרה. ְוָהִעּקָ ים ּבַ ְקדֹוׁשִ

ּה,  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ַהּתֹוָרה  ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ּוְדָרִכים  ֲעֻמּקֹות  ֵעצֹות  ים  ּוְמַגּלִ ּמֹוְצִאים  ׁשֶ ַעד 

ל ֶאָחד  ּיּוַכל ּכָ ֹאֶפן ׁשֶ ֵטי ֱאֶמת ְוכּו', ּבְ ּפְ ִרים ּוִמׁשְ ְיׁשָ

ָהֲעֵיָפה  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  הּוא,  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ִמּכָ

ה  ִלְתִחּיָ ְלַהְנטֹותֹו  ְתַרֲחָקה,  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְתַרֲחָקה  ּנִ ׁשֶ

ְקָוה  ּתִ ַתח  ּפֶ ְוִלְמצֹא לֹו  ּוְלַסֲעדֹו,  קֹו  ּוְלַחּזְ ְלעֹוְררֹו 

ה  ּזֶ ַרְך ׁשֶ ם הּוא ָיׁשּוב ְוִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ּגַ ִמיד, ׁשֶ ּתָ

ה.  ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש הּוא ָהִעּקָ י לֹא ַהּמִ ר, ּכִ ָהִעּקָ

ים  עֹוׂשִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהֲחָכִמים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ִנְמָצא 

ם  ָ ַהּתֹוָרה, ּוִמּשׁ ֻנּיֹות ּוְמָלאכֹות נֹוָראֹות ּבְ ה ֻאּמָ ּמָ ּכַ

נּות ּוְמָלאכֹות  ֲעֵלי ֻאּמָ ְך ַהּכַֹח ְוַהִחּיּות ְלָכל ּבַ ִנְמׁשָ

ְוַתְחּבּולֹות  נּות  ָהֻאּמָ ָחְכמֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ

ים  ּיִ נּות ַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ ְך ֵמֻאּמָ ֶהם, ַהּכֹל ִנְמׁשָ ּלָ ׁשֶ

ט ב.  ּפָ ן ִמׁשְ "ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ּנַ ּתֹוָרה ּכַ ים ּבַ ׁשִ ַחּדְ ּמְ ׁשֶ

ָעה ׁשֹוְמִרים ה, אֹות טז. דֹון ְוַאְרּבָ ּקָ ּפִ
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י  א ִּדְבֵרי־ֵחֶ֑פץ ְוָכ֥תּוב ֹיֶׁ֖שר ִּדְבֵר֥ ֹ֖ ֶלת ִלְמצ ׁש ֹקֶה֔ }י{ ִּבֵּק֣

ת: ֱאֶמֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א, ּוְבָלא ָסֲהִדין,  ֱאָנׁשָ א ּדֶ יִנין ַעל ִהְרהּוֵרי ִלּבָ ָחְכְמֵתיּה ְלֵמיָדן ּדִ ִמְתְקִרי קֶֹהֶלת ּבְ א ּדְ לֹֹמה ַמְלּכָ ָעא ׁשְ ּבְ

הֹון  מֶשה ִרּבְ ְסֶפר אֹוָרְיָתא ַעל ְידֹוִהי ּדְ ָבר ִאְכִתיב ּבִ רּוַח ְנבּוָאה ִמן ֳקָדם ְיָי, ָהא ּכְ ֵכן ִאְתֲאַמר ֵליּה ּבְ ּבְ

ְתָגָמא: א ְיקּום ּפִ ְקִנין ּוְמֵהיְמִנין, ַעל ֵמיַמר ָסֲהַדּיָ ְתָגִמין ּתַ ִיְשָרֵאל ּפִ ּדְ

"י - - ַרׁשִ

ְכָתב  ּבִ ר. ֶזה ּתֹוָרה ׁשֶ יַני: ְוָכתּוב יֹשֶׁ ה ִמּסִ ְבֵרי ֵחֶפץ. ֲהָלָכה ְלֹמשֶׁ ָבר ּוְמָצאֹו: ּדִ ׁש קֶֹהֶלת. ָנַתן ִלּבֹו ְוָחַזר ַעל ַהּדָ ּקֵ ּבִ

ִביִאים: ְוַהּנְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

יב  ִשׁ ְבֵרי ֵחֶפץ. ְוֶזה: "ִאם ָתּ ׁש קֶֹהֶלת ִלְמצֹא ּדִ ּקֵ ּבִ

ְעָיהּו  )ְיׁשַ י"  ָקְדׁשִ יֹום  ּבְ ֲחָפֶצָך  ֲעׂשֹות  ַרְגֶלָך  ת  ָבּ ׁ ִמַשּ

ֶהם  ׁש ּבָ ּיֵ ל חֹול ׁשֶ ת ֲחָפָציו ׁשֶ ּיַ ְמַנע ֵמֲעׂשִ ּיִ ֶ נח, יג(, ּשׁ

ִסיל  ּכְ ַיְחּפֹץ  "לֹא  ְבִחיַנת:  ּבִ ִסילּות  ַהּכְ ֲאִחיַזת 

ִחים  ִנְפּתָ ָאז  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲאָבל  ב(.  יח,  ֵלי  )ִמׁשְ ְתבּוָנה"  ּבִ

ׁש  ּקֵ "ּבִ ֶנֱאַמר:  ֲעֵליֶהם  ֶ ּשׁ יָנה  ּבִ ֲעֵרי  ׁשַ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ְבֵרי ֵחֶפץ", ּכְ קֶֹהֶלת ִלְמצֹא ּדִ

ְוַגם  ַהִהְתּבֹוְננּות,  ִחיַנת  ּבְ ְוֵהם  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 

תּוב: "ְוָכל  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִחיַנת ֵחֶפץ  ּבְ ירּות הּוא  ָהֲעׁשִ

ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ )ַרק  טו(,  ג,  ֵלי  )ִמׁשְ ָבּה"  וּו  ִיׁשְ לֹא  ֲחָפֶציָך 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָלבֹא  ְכֵדי  ּבִ ַרק  ַעְצמֹו,  ּבְ ירּות  ָהֲעׁשִ ּבְ ֶחְפצֹו 

ָיִמים הּוא  ַוֲאִריכּות  ים  ַהַחּיִ ם  ּגַ "ל(  ַהּנַ ְלִהְתּבֹוְננּות 

ִחיַנת  ְרָאה הּוא ּבְ ם ַהּיִ ים. ּגַ ַחּיִ ִחיַנת ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ּבְ

ֶמָך"  ׁשְ ְלִיְרָאה ֶאת  תּוב "ַהֲחֵפִצים  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵחֵפץ 

ְלַהְחִזיָרם  ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ּמּוד  ַהּלִ ם  ּגַ יא(.  א,  )ְנֶחְמָיה 

ֶחֶסד  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ יָנָתם  ֵ ִמּשׁ ּוְלעֹוְרָרם  ְתׁשּוָבה  ּבִ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִחיַנת ֵחֵפץ  ּבְ ְפִנים, הּוא  ּבִ בָֹאר  ּמְ ּכַ

ַהִהְתעֹוְררּות  ם  ּגַ ו(.  ו,  ַע  )הֹוׁשֵ י"  ָחַפְצּתִ ֶחֶסד  י  "ּכִ

י  ְלַחּיֵ ה  "ֵאּלֶ ִחיַנת:  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ חּות  ּתְ ְוִהְתּפַ

תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֵחֵפץ ּכְ ִנֵיּאל יב, ב(, הּוא ּבְ עֹוָלם" )ָדּ

ׁשּובֹו  י ִאם ּבְ "ֶהָחֹפץ ֶאְחּפֹץ" )ְיֶחְזֵקאל יח, כג( ְוכּו', ּכִ

ים  ַחּיִ ּבַ ָחֵפץ  ֶמֶלְך  ִחיַנת  ּבְ ן  ַגם־ּכֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוָחָיה  ְוכּו' 

ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ְך  ְמׁשַ ּנִ ֶ ּשׁ ַההֹוָלָדה  ם  ּגַ "ל,  ּנַ ּכַ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְפִנים,  ּבִ בָֹאר  ּמְ ּכַ ְוכּו'  ַהּגּוָפִני  ּוּוג  ַהּזִ

דֹוׁש  ּזַֹהר ַהּקָ בָֹאר ּבַ ָעִמים, ְוַכּמְ ה ּפְ ּמָ "ל ּכַ ּנַ ֵחֵפץ ּכַ

ִנְמָצא,  ְוכּו'.  נו, ד(  ְעָיהּו  )ְיׁשַ י"  ָחָפְצּתִ ר  ֲאׁשֶ ּבַ "ּוָבֲחרּו 

ַמִים,  ׁשָ ֶחְפֵצי  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  "ל  ַהּנַ ִחינֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ׁשֶ

ַעל־ְיֵדי  ִכים  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּקּוִנים  ַהּתִ ִחיַנת  ּבְ

ָתא, נט. ּבָ ׁשַ "ל: ְיָקָרא ּדְ ּנַ ת ּכַ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ

ר  יֹשֶׁ ְוָכתּוב  ֵחֶפץ  ְבֵרי  ּדִ ִלְמצֹא  קֶֹהֶלת  ׁש  ּקֵ ּבִ

ֵחֶפץ  ְבֵרי  ּדִ ִלְמצֹא  קֶֹהֶלת  ׁש  ּקֵ "ּבִ ֱאֶמת.  ְבֵרי  ּדִ

ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ֱאֶמת",  ְבֵרי  ּדִ ר  יֹשֶׁ ְוָכתּוב 

ה  ָרה ֲאֻדּמָ ׁש ֵליַדע סֹוד ַהּפָ ּקֵ ּבִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 'ׁשֶ

י קֶֹהֶלת קֹוֵרא  ים ט(, ַהְינּו ּכִ ִהּלִ ה' ְוכּו' )ִמְדָרׁש ּתְ ֹמשֶׁ ּכְ

דֹול ְמֹאד  קֹול ּגָ ִסְפרֹו ַעל ָהעֹוָלם, ְוצֹוֵעק ּבְ ר ּבְ ּגָ ּתִ

ֲהָבִלים,  ֲהֵבל  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם,  ֶהֶבל  ּגֶֹדל 

ן ָסַבר  ה. ַעל־ּכֵ ֲהֵבל ֲהָבִלים, ַהּכֹל ָהֵבל, ְוֵכן ַהְרּבֵ

ָיְצָתה  ֲאָבל  ה,  ֹמשֶׁ ּכְ ה  ֲאֻדּמָ ָרה  ּפָ סֹוד  ַדע  ּיֵ ׁשֶ

י  י ַאף־ַעל־ּפִ ּכִ ְבֵרי ֱאֶמת',  ּדִ ר  יֹשֶׁ תּוב  'ּכָ ת קֹול  ּבַ

ָהעֹוָלם ֶהֶבל ֲהָבִלים, ַאף־ ּקֹוְרִאים ְוצֹוֲעִקים ׁשֶ ׁשֶ

ִאם  י  ּכִ זֹאת,  ַהֲעָלָמה  ה  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ ִמי  ֵאין  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ְבֵרי ֱאֶמת, ַהְינּו  ר ּדִ כֹול ִלְכּתֹב יֹשֶׁ ּיָ ה, ׁשֶ ִחיַנת ֹמשֶׁ ּבְ

ַעל  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ְסָפִרים  ּכֹוֵתב  ׁשֶ

יִכין  ַמְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֶלֶמת  ִנׁשְ ָיָדם 

ְיָקא  ּדַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ יִכין,  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ֶכל  ֵ ַהׂשּ

ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ חּוץ,  ּבַ ם  ּגַ ָהֱאֶמת  ְלָהִאיר  ְיכֹוִלין 
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ין ְמֹאד,  הּוא ּתֶֹקף ַהּדִ ִמיָמה, ׁשֶ ה ּתְ ָרה ֲאֻדּמָ סֹוד ּפָ

ְרׁשֹו, ַעל־ְיֵדי ּגֶֹדל  ׁשָ ין ּבְ ק ַהּדִ ְיָקא ִנְמּתָ ַעל ָיָדּה ּדַ ׁשֶ

לֹֹמה לֹא ָזָכה ָלֶזה,  "ל, ֲאָבל ׁשְ ה ְוַכּנַ ל ֹמשֶׁ ּכֹחֹו ׁשֶ

מֹו  ֵלי ל, ב(, ּכְ ָאַמר "ְלִאיִתיֵאל ְוֻאָכל" )ִמׁשְ ֵמַאַחר ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה  ׁשֶ

ִחיָטה ה, אֹות כ. ֵדָעה א. ׁשְ

ָנה  ה ִנּתְ דֹוׁשָ ְבֵרי ֱאֶמת. ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ר ּדִ ְוָכתּוב יֹשֶׁ

י  ִחיַנת ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה, ּכִ ֵהם ּבְ ה, ׁשֶ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ּבִ

"ָכתּוב  ִחיַנת  ּבְ ֱאֶמת,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה 

ִמּתֹוָרה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ֱאֶמת".  ְבֵרי  ּדִ ר  יֹשֶׁ

ַהּתֹוָרה,  ת  ֲאִמּתַ ֵליַדע  ְיכֹוִלין  ֵאין  ְלַבד  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ

ְוֵאין  ְצָוה,  ַהּמִ יֵני  ּדִ ׁשּום  ְמבָֹאר  ֵאין  ַהּתֹוָרה  ּבְ י  ּכִ

יֵני ַהּתֹוָרה,  ָאר ּדִ ין ְוכּו', ּוׁשְ ִפּלִ יַח ּתְ יֹוְדִעין ֵאיְך ְלַהּנִ

ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ

ים פט,  ִהּלִ ִפי" )ּתְ ְבִחיַנת "אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ ֱאמּוָנה, ּבִ

ְלַהֲאִמין  ְצִריִכין  ָאנּו  ׁשֶ ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ַהְינּו  ב(. 

יֵני  ל ּדִ ֲארּו ָלנּו ּכָ ּבֵ ִפי ַמה ׁשֶ ים ּכְ ּיִ ַהֲחָכִמים ָהֲאִמּתִ ּבְ

ְטֶעה,  ר ֲאִחיַזת ָהֱאֶמת ַהּמֻ י ִעּקַ ְוַדְרֵכי ַהּתֹוָרה, ּכִ

ל  ּכָ ְבִחיַנת,  ּבִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְקָרִנים  ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ם ְוכּו'.  תֹו ֵאינֹו ִמְתַקּיֵ ְתִחּלָ ֵאין ּבֹו ֱאֶמת ּבִ ֶקר ׁשֶ ׁשֶ

ִביל  ׁשְ הּוא ּבִ ָתב, ׁשֶ ִחיַנת ּכְ ר ֲאִחיָזתֹו הּוא ִמּבְ ִעּקַ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר  עֹוד  ּנֹות  ְלׁשַ יּוְכלּו  ּלֹא  ׁשֶ ָהֱאֶמת, 

י  ּכִ ְקֵריֶהם,  ׁשִ ל  ּכָ ם  ָ ִמּשׁ ְכָתב, ֲאָבל  ּבִ ב ַהּכֹל  ִנְכּתַ

ים ּוֵבאּוִרים  רּוׁשִ ּנּוִיים ְואֹוְמִרים ּפֵ ה ׁשִ ּמָ ים ּכַ ּנִ ְמׁשַ

ן ָהַעּכּו"ם  ְקֵריֶהם. ְוַעל־ּכֵ ִפי ׁשִ ְרצֹוָנם ּכְ ָתב ּכִ ַהּכְ ּבְ

ל  ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ ם  ָ ִמּשׁ י  ּכִ ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ַרק  לֹוְמִדים 

ּוַמְפִריִדים  ִקים  ַחּלְ ּמְ ׁשֶ ֵמַאַחר  ְקֵריֶהם,  ׁשִ ֲאִחיַזת 

ְוֵאיָנם  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ִמּתֹוָרה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה 

ְלמּוד  ַהּתַ ַחְכֵמי  ֵהם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ַחְכֵמי  ּבְ ַמֲאִמיִנים 

ֱאֶמת, ַעל־ ל ַהּתֹוָרה ּבֶ ֵאר ֵהיֵטב ּכָ ֲארּו ָלנּו ּבָ ּבֵ ׁשֶ

ִנים  ּפָ ים  ּוְמַגּלִ ְרצֹוָנם  ּכִ ַהּתֹוָרה  ים  ְמָפְרׁשִ ֵהם  ן  ּכֵ

ָכל ִעְסֵקי  ן ּבְ דּוַע. ְוַעל־ּכֵ ּיָ ֲהָלָכה ּכַ ּלֹא ּכַ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ

ְמֹאד  ְמֹאד  ַמֲחִמיִרין  ֵהם  ְוִדיֵניֶהם,  ֵטיֶהם  ּפְ ִמׁשְ

ׁשּום  ִלין  ְמַקּבְ ְוֵאין  ְיָקא.  ּדַ ְכָתב  ּבִ ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

י  ֹוֵפט, ּכִ דֹול ְוָקָטן לֹא ֵמַהּטֹוֵען ְולֹא ֵמַהּשׁ ּבּור ִמּגָ ּדִ

ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ִביל ָהֱאֶמת ּכְ ׁשְ ְיָקא, ְוַהּכֹל ּבִ ְכָתב ּדַ ִאם ּבִ

ה  ַהְרּבֵ הּוא  ָהֱאֶמת  ֶזה  ֲאָבל  עֹוד,  ּנֹות  ְלׁשַ יּוְכלּו 

ר  ֶקר. ְוַכֲאׁשֶ ֶ ם ֲאִחיַזת ַהּשׁ ָ ּשׁ ּמִ אי ׁשֶ ְמֹאד יֹוֵתר ִמּדַ

ְוָכל  ָתִבים  ּכְ ּבַ ין  ְרּבִ ּמַ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁשֶ חּוׁש  ּבְ רֹוִאין 

ְמֵלִאים  ֵהם  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ִבים,  ִנְכּתָ ּבּוִרים  ַהּדִ

ָתב  ים ַהּכְ ֶקר ּוַמֲחִליִפים ֲעֶשֶֹרת מֹוִנים, ּוְמָפְרׁשִ ׁשֶ

ר ָהֱאֶמת הּוא  י ִעּקַ ל ֶזה, ּכִ דּוַע ּכָ ּיָ ְרצֹוָנם ְוכּו', ּכַ ּכִ

ן  ּיָ ִדין ַהּדַ ּיָ ָבר ׁשֶ ר ַהּדָ י ִעּקַ "ל, ּכִ ּנַ ה ּכַ ֶאָחד לֹא ַהְרּבֵ

ב,  ַלּלֵ ָמסּור  ָבר  ְוַהּדָ "ל.  ְוַכּנַ ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ין  ּדִ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ֲאָבל  ָנתֹו ּבֶ ּוָ ּובֹוֵחן ִלּבֹות יֹוֵדַע ִמי ּכַ

ָהֱאֶמת,  ְלָבֵרר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָתִבים  ַהּכְ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי 

"ל: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות -  ֶקר ְוַכּנַ ֶ ם ֲאִחיַזת ַהּשׁ ָ א, ִמּשׁ ַרּבָ ַאּדְ

ית ה, אֹות נ. יֹוֶרה ֵדָעה א. ִרּבִ

"ְוָכתּוב  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֱאֶמת.  ְבֵרי  ּדִ ר  יֹשֶׁ ְוָכתּוב 

הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָטר  ׁשְ י  ּכִ ֱאֶמת".  ְבֵרי  ּדִ ר  יֹשֶׁ

ה  לֹּ ֻכּ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ְבֵרי ֱאֶמת,  ּדִ ר  יֹשֶׁ ַתב  ּכְ ִחיַנת  ּבְ

ֵהם  ָליֹות ׁשֶ ִחיַנת ַהּכְ ְך ַעל־ְיֵדי ּבְ ְמׁשָ ֶזַרע ֱאֶמת ַהּנִ

ְוַעל־ְיֵדי  ְוכּו',  ֵעִדים[  ֵני  ]ׁשְ ַסֲהִדין  ֵרין  ּתְ ִחיַנת  ּבְ

"ל, ַעל ָידֹו  ּנַ ּכַ ִחיַנת ֱאֶמת  ּבְ הּוא  ָטר, ׁשֶ ְ ַתב ַהּשׁ ּכְ

ְרַקע ִהיא  י ַהּקַ ּה, ּכִ ְרַקע ּוַמֲחִזיִקין ּבָ ְיָקא קֹוִנין ַהּקַ ּדַ

י ִאם  ר ִלְזּכֹות ֶלֱאמּוָנה ּכִ ִחיַנת ֱאמּוָנה, ְוִאי ֶאְפׁשָ ּבְ

ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָטר  ְ ַהּשׁ ַתב  ּכְ י  ּכִ ֱאֶמת,  ַעל־ְיֵדי 

ּתֹוַרת  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ְבִחיַנת  ּבִ

ה  ְוַכּמָ ָטר,  ְ ַהּשׁ ּבְ ֵיׁש  ּתֹוָרה  יֵני  ּדִ ה  ּמָ ּכַ י  ּכִ ֱאֶמת, 

ָטר  ְ ַהּשׁ ן  ְוַעל־ּכֵ ָטר,  ְ ַהּשׁ ׁשֹון  ִמּלְ ִנְלָמִדין  יִנים  ּדִ

ֶפר ְוָחתֹום"  ּסֵ תּוב "ְוָכתֹוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִנְקָרא ֵסֶפר, ּכְ

ְוִלְרָאָיה,  ֶלֱאֶמת  עֹוֵמד  רֹו  ְוִעּקָ מד(,  לב,  )ִיְרְמָיה  ְוכּו' 

ִחיַנת  ִהיא ּבְ ְבִחיַנת ּתֹוַרת ֱאֶמת ׁשֶ ן הּוא ּבִ ְוַעל־ּכֵ

ִהיא  ׁשֶ ְרַקע,  ַהּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ דּוַע.  ּיָ ּכַ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה 

ר  ִעּקַ ֶפה,  ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ֱאמּוָנה,  ִחיַנת  ּבְ

ְכָתב  ּבִ י ּתֹוָרה ׁשֶ ָטר, ּכִ ְ ָתּה ְוֶחְזָקָתּה ַעל־ְיֵדי ַהּשׁ ְקִנּיָ

ט א.  ּפָ ן ִמׁשְ ה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - חֹוׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ֵמִאיר ְלתֹוָרה ׁשֶ

ֶחְזַקת ַקְרָקעֹות ב, אֹות ג.



שיט

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ים  ְנטּוִע֖ ּֽוְכַמְׂשְמ֥רֹות  ְרֹב֔נֹות  ַּכָּד֣ ֲחָכִמים֙  י  ִּדְבֵר֤ }יא{ 

ד: ֹרֶע֥ה ֶאָחֽ ֲעֵל֣י ֲאֻסּ֑פֹות ִנְּת֖נּו ֵמֽ ַּבֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ָעא, ֵהיְכָמא  ָפא ָחְכְמָתא ִלְסִריֵקי ַמְנּדְ יִתין ְוַאְנִצין ְלַאּלָ ַאּצִ ִתין ּוְלִקְלׁשֹוִנין ּדְ יִמין ְמִתיִלין ְלִזּקְ ְתָגֵמי ַחּכִ ּפִ

ְרָעא  א, ּדִ מֶשה ְנִבּיָ ִאְתְיִהיבּו ַעל ְידֹוִהי ּדְ ין ּדְ ִרין ָמֵרי ִהְלְכִתין ּוִמְדַרׁשִ ֵני ַסְנֶהּדְ א ְלתֹוְרָתא, ְוַרּבָ יף ִזָקּ ְמַאּלֵ ּדִ

א ּוְבִרּגּוִגין: ַמּנָ ָרא ּבְ ַמְדּבְ ית ִיְשָרֵאל ּבְ א ּבֵ ְלחֹודֹוִהי ָית ַעּמָ ּבִ

"י - - ַרׁשִ

ַחר, ְוֵהם  ַ ים ַעד ַהּשׁ ָדׁשִ ּקָ גֹון ֲאִכיַלת  ּכְ ְגֵזרֹות ְלַהְרִחיק ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵבָרה,  ּבִ ָעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה  ְבֵרי ֲחָכִמים. ׁשֶ ּדִ

ְבֵריֶהם  ְך ּדִ ָרה ִלְתָלֶמיָה, ּכָ ן ֶאת ַהּפָ ן ֶזה ְמַכּוֵ ְרּבַ ְרֹבנֹות. ַמה ּדָ ּדָ מֹו ֵכן: ּכַ ַעְרִבית ּכְ ַמע ּדְ ָאְמרּו ַעד ֲחצֹות, ּוְקִריַאת ׁשְ

ְבֵריֶהם ְקבּוִעים, ּוַמה ְנִטיָעה ָפָרה  ְמרֹות ְנטּוִעים. ַמה ַמְסֵמר ֶזה ָקבּוַע, ַאף ּדִ ים: ּוְכַמׂשְ ִנים ֶאת ָהָאָדם ְלַדְרֵכי ַחּיִ ְמַכּוְ

ה,  ְוַגּסָ ה  גּוְלגֹוֶלת ֲאסּוָפּ ׁש ָלֶהם  ּיֵ ׁשֶ ֲעֵלי ֲאֻסּפֹות. ַמְסֵמִרים  ּבַ ֶהם ָטַעם:  ּבָ ְוָרִבים ִלְמצֹוא  ִרים  ּפָ ְבֵריֶהם  ּדִ ְוָרָבה, ַאף 

ים, הּוא ֲאָמָרן ְורֹוֶעה  ַחּיִ ְבֵרי ֱאלִֹהים  ּדִ ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ נּו ֵמרֶֹעה ֶאָחד.  ַרט: ִנּתְ ַלּבְ ן  ּבֶ ּדֹוָנׁש  ְרׁשֹו  ּפֵ ן  ּכֵ ַלַע"ז.  ּבְ ְגרּוֶס"ה 

ָמרֹות  ָעה ְסָפִרים, ּוְכִמְנַין ִמׁשְ ִרים ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ ַהּתֹוָרה ּבְ י"ן. ׁשֶ ׂשִ תּוב ּבְ ְמרֹות. ּכָ בּוָרה: ּוְכַמׂשְ י ַהּגְ ה ִמּפִ ֶאָחד ְנָתָנן, ֹמשֶׁ

ה: הּוָנה ּוְלִוּיָ ּכְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ְבֵרי  ִחיַנת "ּדִ ְרֹבנֹות ְוגֹו'. ְוֶזה ּבְ ּדָ ְבֵרי ֲחָכִמים ּכַ ּדִ

ֲעֵלי  ּבַ ְנטּוִעים  ְמרֹות  ּוְכַמׂשְ ְרבֹנֹות  ּדָ ּכַ ֲחָכִמים 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ְוכּו',  ֲאֻסּפֹות" 

ְבֵרי ּתֹוָרה  ְסֵמר ָקבּוַע, ַאף ּדִ "י( 'ַמה ּמַ ֵפרּוׁש ַרׁשִ )מּוָבא ּבְ

ְקִביעּות  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַהְינּו  ְוכּו'.  ְקבּוִעים' 

ַעם ֶנֶגד  ָכל ּפַ ּיּוַכל ַלֲעֹמד ּבְ ֵדי ׁשֶ דֹול ְלַהּתֹוָרה, ּכְ ּגָ

ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאל  ְוָלׁשּוב  ָהֲעצּוִמים,  ַהּמֹוְנִעים 

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ּדָ ַעם. ְוֶזהּו ׁשֶ ָכל ּפַ ְוָהֱאֶמת ּבְ

ְרבֹנֹות"  ּדָ ּכַ ְבֵרי ֲחָכִמים  סּוק ֶזה, "ּדִ ִלְבָרָכה ַעל ּפָ

ְבֵרי  ָרה ִלְתָלֶמיָה, ַאף ּדִ ן ֶאת ַהּפָ ְרָבן ְמַכּוֵ ְוכּו', ַמה ּדָ

ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ַהְינּו  ְוכּו',  ָהָאָדם'  ֶאת  ִנין  ְמַכּוְ ּתֹוָרה 

נֹו  ְלַכּוְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ּוְלַהְדִריְך  ְלַהְנִהיג 

ָרה  ְנִהיִגין ֶאת ַהּפָ ּמַ מֹו ׁשֶ ַעם, ּכְ ָכל ּפַ ר ּבְ ׁשָ ְלֶדֶרְך ַהּיָ

ְלַהּטֹות  רֹוָצה  ִהיא  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁש  ַמּמָ ָדְרָבן  ּבְ

ִדין אֹוָתּה  ד, ְמַלּמְ ֶרְך ַאֵחר ִמן ַהּצַ ּה ְלֵאיֶזה ּדֶ רֹאׁשָ

מֹו־ֵכן  ּכְ ִלְתָלֶמיָה.  ֶרְך  ַהּדֶ ן  ּוְתַכּוֵ ה  ּטֶ ּתַ ׁשֶ ָדְרָבן  ּבְ

ָהָאָדם,  ֶאת  ּוְלַהְדִריְך  ְלַהְנִהיג  ְצִריִכים  ׁש  ַמּמָ

ִרים ָעָליו  ּבְ ַעם ִמְתעֹוְרִרים ּוִמְתּגַ ָכל ּפַ ּבְ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ן  ִרים ּבֹו ְמֹאד ְמֹאד. ַעל־ּכֵ ִרים, ּוִמְתּגָ ּבְ ְתּגַ ּמִ ֶ ַמה ּשׁ

ְלֶדֶרְך  נֹו  ְלַכּוְ ּוְלַהְדִריכֹו  קֹו  ְלַחּזְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְצִריִכין 

ְמרֹות  "ּוְכַמׂשְ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשֶ ְוֶזה  ר.  ׁשָ ַהּיָ

ַעל־ ׁשֶ בּוִעים.  ַהּקְ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ַהְינּו  ּדְ ְנטּוִעים", 

יבֹות ְקבּוִעים  י ִמְדָרׁשֹות ִויׁשִ ּתֵ ִחיַנת ּבָ ׁש ּבְ ּיֵ ְיֵדי ׁשֶ

ַעם  ָכל ּפַ נֹו ּבְ ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְיכֹוִלים ְלַכּוְ

"ל.  ּנַ ָדְרָבן ּכַ ָרה ִלְתָלֶמיָה ּבְ מֹו ַהּפָ ר, ּכְ ׁשָ ְלֶדֶרְך ַהּיָ

ֲעֵלי  ֲעֵלי ֲאֻסּפֹות", 'ּבַ ְמרֹות ְנטּוִעים ּבַ ְוֶזהּו "ּוְכַמׂשְ

דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ְיָקא.  ּדַ ֲאֻסּפֹות' 

י  ְרׁשֵ ׁשָ ְלעֹוֵרר  ּתֹוָרה  ּבַ ָעְסָקם  ַעל־ְיֵדי  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ

ֲעֵלי  'ּבַ ִנְקָרִאים  ֵהם  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ

מֹות ַיַחד  ׁשָ ִצים ַהּנְ ִפים ּוְמַקּבְ י ֵהם ְמַאּסְ ֲאֻסּפֹות', ּכִ

מֹות  ִנׁשְ נֹוָלִדים  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ּוְמַיֲחָדם,  ָגם  ּוְמַזּוְ

ֵעי  ַהּפֹוׁשְ מֹות  ִנׁשְ ּוִמְתעֹוְרִרים  ּוְמִאיִרים  ִרים,  ַהּגֵ

ְיָקא  ּדַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוֵאּלּו  "ל.  ּנַ ּכַ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ְמרֹות  "ּוְכַמׂשְ ְבִחיַנת  ּבִ ַלּתֹוָרה  ְקִביעּות  ים  עֹוׂשִ

י  ְסֵמר ָקבּוַע' ְוכּו', ּכִ ֲעֵלי ֲאֻסּפֹות". 'ַמה ּמַ ְנטּוִעים ּבַ

ִחיַנת  ַעם ִמּבְ ָכל ּפַ ְיָקא ְמַטֲהִרין ֶאת ָהָאָדם ּבְ ֵהם ּדַ

ָכל  ּבְ ָלׁשּוב  ם  ִלּבָ יִכין  ּוַמְמׁשִ ַהּצֹוִאים,  ָגִדים  ַהּבְ

ָכל  י ּבְ קּות ִנְפָלא ְמֹאד, ּכִ ִהְתַחּזְ ַעם ֶאל ַהּתֹוָרה ּבְ ּפַ



שכ

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

י  ְרׁשֵ ָ ִמּשׁ ה  ֲחָדׁשָ ֶהָאָרה  ֲעֵליֶהם  יִכין  ַמְמׁשִ ַעם  ּפַ

ִנְתעֹוְרִרין  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ מֹוֵתיֶהם  ִנׁשְ

ִאם  ַאף  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  ָלׁשּוב  ֵמָחָדׁש  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ָכל  קּות ּבְ ר ַהִהְתַחּזְ י ִעּקַ עֹוֵבר, ּכִ ֶ עֹוֵבר ָעָליו ַמה ּשׁ

י  ְרׁשֵ ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ׁשָ ּדְ ַעם הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה,  ּפַ

ַעם  ָכל ּפַ ְתעֹוְרִרין ּוְמִאיִרין ּבְ ּנִ ּתֹוָרה, ׁשֶ ּבַ מֹות ׁשֶ ְנׁשָ

ֲעֵלי  "ּבַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ יִקים,  ּדִ ַהּצַ דֹוֵלי  ּגְ ַעל־ְיֵדי 

נּו ֵמרֶֹעה ֶאָחד", ֶזה  "ל. ְוֶזהּו: "ִנּתְ ּנַ ֲאֻסּפֹות" ְוכּו' ּכַ

ְמבָֹאר  ְך ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּכַ ְמׁשָ ּנִ לֹום ׁשֶ ָ ִחיַנת ּגֶֹדל ַהּשׁ ּבְ

ְוכּו''  לֹום  ׁשָ יְך  'ְלַהְמׁשִ ְתֶחֶלת  ּמַ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ּתֹוָרה  ּבַ

"י  ֵרׁש ַרׁשִ י ֵכן ּפֵ א. ִסיָמן יד(. ּכִ ם )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ן ׁשָ ַעּיֵ

ַאף־ ׁשֶ ֶאָחד",  ֵמרֶֹעה  נּו  "ִנּתְ ֶזה  סּוק  ּפָ ַעל  ם  ׁשָ

ִבן  ִאין ֵאּלּו ְמַחּיְ ֵאּלּו ְמַטֲהִרין ְוֵאּלּו ְמַטּמְ י ׁשֶ ַעל־ּפִ

ם.  ן ׁשָ נּו ֵמרֹוֶעה ֶאָחד ְוכּו', ַעּיֵ ם ִנּתְ ּלָ ְוֵאּלּו ְוכּו', ּכֻ

ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ דֹול  ּגָ לֹום  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו 

עֹוְרִרין  ּמְ ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ׁשֶ "ל, ּדְ ְבִחיָנה ַהּנַ ַהּתֹוָרה ּבִ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ י  ְרׁשֵ ׁשָ

ָכל  ׁשּוָבה, ּוְמעֹוְרִרין אֹוָתם ּבְ ִרים ּוַבֲעֵלי ּתְ ין ּגֵ ַנֲעׂשִ

ַעד  "ל,  ַהּנַ ְבִחיָנה  ּבִ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ַעל־ְיֵדי  ַעם  ּפַ

ל  ּדֵ ְוִנְתּגַ ָעְמָדם,  ַעל  ּוְקבּוִעים  ִמים  ַקּיָ ָאִרים  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ָלם  ְוִנׁשְ ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ָיָדם  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  בֹוד  ּכְ

 - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  לֹום:  ׁשָ ה  ַנֲעׂשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְרָאה  ַהּיִ

ת ה, אֹות מד. ִציַעת ַהּפַ ים ב. ּבְ אֹוַרח ַחּיִ

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ְוֶזה  ְוגֹו'.  ְרֹבנֹות  ּדָ ּכַ ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ

ּומּוָבא  א(,  ֶלְך  ַוּיֵ ְנחּוָמא  )ּתַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ז  ַרּמֵ ּמְ ׁשֶ ְנטּוִעים"  ֵמרֹות  "ּוְכַמׂשְ "י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּבְ

ִרים  ָעה ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה, ְוַעל ֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבָ ַעל ֶעׂשְ

ָפִרים  י ִרּבּוי ַהּסְ ה, ּכִ ה ּוְלִוּיָ ֻהּנָ ְמרֹות ּכְ ע ִמׁשְ ְוַאְרּבַ

ָבֲאִרים  ּמְ ׁשֶ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ

ִרים  ֶעׂשְ ּבַ לּוִלים  ּכְ ׁשֶ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ֵפקֹות  ַהּסְ

ָהָרצֹון  קּות  ִהְתַחּזְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְסָפִרים  ָעה  ְוַאְרּבָ

ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ְוכּו',  ָלֶנַצח  ְלדֹורֹות 

ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ יק  ְמּתִ ּמַ ׁשֶ ַהּכֹוֵלל,  ָהֶעְליֹון  ְדיֹון  ַהּפִ

ִרים  ִחיַנת ֶעׂשְ ֵהם ּבְ ין ׁשֶ י ּדִ ּתֵ ָעה ּבָ ִרים ְוַאְרּבָ ַהֶעׂשְ

ַעל־ ֶזה  ּבָ ּפֹוְגִמין  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ אֹוָרְיָתא,  ִסְפֵרי  ָעה  ְוַאְרּבָ

ָגִמים,  ל ַהּפְ ֶהם ּכָ ּמֵ ִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ְיֵדי ְרצֹונֹות ּדְ

ין  ּוְמַגּלִ ים  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ ִכין  ַהּפְ ּמְ ׁשֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעד 

סּוֵקי  ל ּפְ ים ּכָ ֲהָלָכה ּוְמָפְרׁשִ ּלֹא ּכַ ּתֹוָרה ׁשֶ ִנים ּבַ ּפָ

ר  ם ָהַרע ְוַהּמַ ְרּכָ י ּדַ תּוִבים, ַעל־ּפִ ּתֹוָרה-ְנִביִאים-ּכְ

ָחׁש  ַהּנָ ֵמַצח  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַבע,  ַהּטֶ ַחְכֵמי  ל  ׁשֶ

ַההֹוְלִכים  ל  ׁשֶ ָהָרִעים  ְרֵכיֶהם  ּדַ ּוְמֻפְרָסם  דּוַע  ּיָ ּכַ

ַבע,  ַהּטֶ ָחְכַמת  ּבְ ילֹוסֹוִפים  ְוַהּפִ ַהחֹוְקִרים  ַדְרֵכי  ּבְ

ְיַרֵחם,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוכּו',  לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ְפָרט  ּבִ

ְבֵרי ֲחָכִמים  ַרְך ְיַרֵחם. ֲאָבל ַעל־ְיֵדי "ּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ֲאסּופֹות  ֲעֵלי  ּבַ ְנטּוִעים  ֵמרֹות  ּוְכַמׂשְ ְרבֹנֹות  ּדָ ּכַ

ע  ְוַאְרּבַ ִרים  ֶעׂשְ ֵהם  ׁשֶ ֶאָחד",  ֵמרֹוֶעה  נּו  ִנּתְ

ֶמֶרת  ֹמר ִמׁשְ עֹוְסִקים ִלׁשְ ה ׁשֶ ה ּוְלִוּיָ ֻהּנָ ְמרֹות ּכְ ִמׁשְ

מֹו  ּכְ ּתֹוָרה,  ֵצא  ּתֵ ּוֵמֶהם  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ַהּקֶֹדׁש 

ָרֵאל"  ֶטיָך ְלַיֲעקֹב ְותֹוָרְתָך ְלִיׂשְ ּפָ תּוב "יֹורּו ִמׁשְ ּכָ ׁשֶ

ָעה  ִרים ְוַאְרּבָ ֵהם ְמָבֲאִרים ֶעׂשְ ָבִרים לג, י(, ׁשֶ ְוכּו' )ּדְ

לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ָהֱאֶמת  י  רּוׁשֵ ּפֵ י  ַעל־ּפִ אֹוָרְיָתא  ּדְ ְסָפִרים 

לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ַעד  ִאיׁש,  י  ִמּפִ ִאיׁש 

ִסְפֵריֶהם  ּבְ ָכל ִמְצָוה  ּבְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ּוְמָבֲאִרים ְרצֹונֹו 

ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ לֹשׁ  ׁשְ י  ַעל־ּפִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

יְקָנא ְוכּו',  ּקּוֵני ּדִ ִחיַנת י"ג ּתִ ֵהם ּבְ ֶהם, ׁשֶ ת ּבָ ִנְדֶרׁשֶ

"ל,  ִחיַנת ֶהָאַרת ָהָרצֹון ָהֶעְליֹון ַהּנַ ל ֶזה הּוא ּבְ ּכָ ׁשֶ

ַחְכֵמי  ֵהם  ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ ֵמַצח  ִלין  ְמַבּטְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ה  ן ִנְסָמְך ָלֶזה: "ְויֹוֵתר ֵמֵהּמָ "ל, ְוַעל־ּכֵ ַבע ְוַכּנַ ַהּטֶ

ה ֵאין ֵקץ" )קֶֹהֶלת יב,  ֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ ִני ִהּזָ ּבְ

ה ֵאין ֵקץ, ְוַלֲעקֹר  י ְצִריִכין ָלֶזה ְסָפִרים ַהְרּבֵ יב(, ּכִ

ק ֱאמּוַנת  ם ָהָרָעה ִמן ָהעֹוָלם, ּוְלַחּזֵ ְעּתָ ֵרׁש ּדַ ּוְלׁשָ

קּות  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִהְתַחּזְ ֵלב ּכָ ָהָרצֹון, ּוְלַהְכִניס ּבְ

ר  ִעּקַ ׁשֶ ְלֵעיל  ְמבָֹאר  ָבר  ּכְ י  ּכִ "ל,  ְוַכּנַ ְוכּו'  ָהָרצֹון 

הּוא  ָרצֹון,  ּבָ ָסֵפק  ּוְמִטיִלים  ַהּכֹוְפִרים  ֲאִחיַזת 

לּות  ְלׁשְ ּתַ ֵמִהׁשְ ֱאָחִזים  ַהּנֶ יִנים  ַהּדִ ּתֶֹקף  ַעל־ְיֵדי 

ֵאין  ׁשֶ יִנים ּכְ י ּדִ ּתֵ ָעה ּבָ ִרים ְוַאְרּבָ ל ָהֶעׂשְ יִנים ׁשֶ ַהּדִ

ַעל־ְיֵדי  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ְוַכּנַ אֹוָתם  יק  ְלַהְמּתִ זֹוִכין 

ְנטּוִעים  ֵמרֹות  ּוְכַמׂשְ ְרבֹנֹות  ּדָ ּכַ ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ

ה  ֻהּנָ ּכְ ְמרֹות  ִמׁשְ ע  ְוַאְרּבַ ִרים  ֶעׂשְ ֵהם  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ

ָעה ִסְפֵרי אֹוָרְיָתא  ִרים ְוַאְרּבָ ָבֲאִרים ֶעׂשְ ּמְ ה ׁשֶ ּוְלִוּיָ
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ם  ְרׁשָ ׁשָ "ל ּבְ ָעה ַהּנַ ִרים ְוַאְרּבָ ִחיַנת ֶעׂשְ ל ּבְ ֵהם ּכָ ׁשֶ

י ָהֱאֶמת  רּוׁשֵ י ּפֵ ָבֲאִרים ַהּכֹל ַעל־ּפִ ּמְ ה, ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ׁשֶ

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ִמּמֹשֶׁ ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ

ק ַהּכֹל ְועֹוְקִרין  קּות ָהָרצֹון, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמּתָ ִהְתַחּזְ

עֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות ִמן ָהעֹוָלם,  ִלין ּדֵ ין ּוְמַבּטְ ְרׁשִ ּוְמׁשָ

יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ה  ַהְרּבֵ ְסָפִרים  ִרין  ְוִנְתַחּבְ

ֵליַדע  עֹוָלם,  ּבָ ָהָרצֹון  קּות ֱאמּוַנת  ִהְתַחּזְ ּוְמִאיִרין 

ְרצֹונֹו ַהּטֹוב,  ַבע ִמְתַנֶהֶגת ַרק ּבִ ל ַהּטֶ ּכָ ּוְלהֹוִדיַע ׁשֶ

ת  ִפּלַ ּתְ ַעל־ְיֵדי  ֵעת  ָכל  ּבְ ַבע  ַהּטֶ ּנֹות  ְלׁשַ ּוְבָידֹו 

ה  ֵעיֵנינּו ַעל־ְיֵדי ֹמשֶׁ ָבר ָרִאינּו ּבְ ר ּכְ ֲאׁשֶ ָרֵאל, ּכַ ִיׂשְ

אּו  ּבָ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ לֹום, ְוַעל־ְיֵדי ּכָ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ַרּבֵ

ת  ְרּכַ ים א. ּבִ ה: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ ַאֲחָריו ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ

ַחר ה, אֹות לט. ַ ַהּשׁ

ים ַהְרֵּבה֙ ֵא֣ין  ָּמה ְּבִנ֣י ִהָּזֵה֑ר ֲעׂ֨שֹות ְסָפִר֤ ר ֵמֵה֖ }יב{ ְוֹיֵת֥

ר: ה ְיִגַע֥ת ָּבָׂשֽ ץ ְוַלַ֥הג ַהְרֵּב֖ ֵק֔
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

אֹוָרְיָתא,  ִפְתָגֵמי  ּבְ ּוְלִמְעַסק  סֹוף,  ֵלית  ַעד  י  ַסּגִ ָחְכְמָתא  ִסְפֵרי  ְלֶמֱעַבד  ַהר  ִאְזּדְ ִרי  ּבְ הֹון  ִמּנְ יר  ְוַיּתִ

ְשָרא: ֵליאּות ּבִ ָלא ּבְ ּכָ ּוְלִאְסּתַ

"י - - ַרׁשִ

מֹור  ֵהר. ִלׁשְ ִני ִהּזָ ִרים ְלַמְעָלה: ּבְ ְזּכָ ָפִרים ַהּנִ ּסְ תּוִבים ּבַ ָבִרים ַהּכְ ְבֵרי ֱאֶמת ּדְ ר ּדִ ֵהר. ְויֹוֵתר ִמּיֹשֶׁ ִני ִהּזָ ה ּבְ ְויֵֹתר ֵמֵהּמָ

אנּו ִלְכּתֹב לֹא  ה ֵאין ֵקץ. ִאם ּבָ בּו: ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ ה לֹא ִנְכּתְ ֶהם צֶֹרְך ָלּמָ ְבֵרי ֲחָכִמים. ְוִאם ּתֹאַמר, ִאם ֵיׁש ּבָ ּדִ

ִרּיֹות,  יג, ְיִגיָעּה ִהיא ַלּבְ ב ַמּשִׂ ֵאין ַהּלֵ ֶ ה ּשׁ ר. ְוִאם ָלֶתת ֵלב ְלִגיְרָסא ֲחִבילֹות יֹוֵתר ִמּמַ ׂשָ ה ְיִגַעת ּבָ ְקנּו: ְוַלַהג ַהְרּבֵ ִהְסּפַ

ָלאָכה ָלָמה ַאְתִחיל: יג. ְוֶאל יֹאַמר הֹוִאיל ְולֹא אּוַכל ִלְגֹמר ַהּמְ ֵאין ְלַהּשִׂ ֶ ּשׁ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ה  ַהְרּבֵ ְסָפִרים  ֲעׂשֹות  ֵהר  ִהּזָ ִני  ּבְ ה  ֵמֵהּמָ ְויֹוֵתר 

ְסֵפקֹות,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ל  ּכָ ֵקץ.  ֵאין 

ְוַעל־ְיֵדי־ ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ה  ִנְתַרּבֶ ְכָחה  ִ ַהּשׁ ִרּבּוי  ּמֵ ׁשֶ

ֵפקֹות ּוְלָבֵרר  ים, ְלָבֵרר ַהּסְ ֶזה ְצִריִכין ִלְסָפִרים ַרּבִ

ְוַעל־ ַהחֹוְלִקים,  ין  ּבֵ ׁשֶ ַהֲהָלָכה  ּוְפַסק  ַהַהְכָרָעה 

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ם ׁשֶ ְרׁשָ ׁשָ ֵפקֹות ּבְ ִנים ֵאּלּו ַהּסְ ַתּקְ ּמְ ְיֵדי ׁשֶ

ִפירֹות  ַהּכְ ֵהם  ׁשֶ ֵפקֹות  ַהּסְ ל  ּטֵ ִמְתּבַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ֵפקֹות  ַהּסְ ַעל־ְיֵדי  רֹו  ִעּקָ ׁשֶ ָחׁש,  ַהּנָ ֵמַצח  ל  ׁשֶ

ְרבֹנֹות  ּדָ ְבֵרי ֲחָכִמים ּכַ ָרצֹון ְוכּו'. ְוֶזה: "ּדִ יל ּבָ ּטִ ּמַ ׁשֶ

נּו  ִנּתְ ם  ּלָ ּכֻ ֲאסּופֹות  ֲעֵלי  ּבַ ְנטּוִעים  ְמרֹות  ּוְכַמׂשְ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  יא(,  יב,  )קֶֹהֶלת  ֶאָחד"  ֵמרֹוֶעה 

ִאין  ְמַטּמְ ֵאּלּו  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 

ים,  ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ְוֵאּלּו ְמַטֲהִרין ְוכּו' ֵאּלּו ָוֵאּלּו ּדִ

ְוַעל־ ג(,  )ֲחִגיָגה  ְוכּו'  ֶאָחד  ֵמרֹוֶעה  נּו  ִנּתְ ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ

ֲעׂשֹות  ֵהר  ִהּזָ ִני  ּבְ ה  ֵמֵהּמָ "ְויֹוֵתר  ָלֶזה:  ִנְסָמְך  ן  ּכֵ

ִביל  ׁשְ י ּבִ ה ֵאין ֵקץ" ְוכּו' )קֶֹהֶלת יב, יב(, ּכִ ְסָפִרים ַהְרּבֵ

ַעם  ָכל ּפַ ה ֵאין ֵקץ ְלָבֵאר ּבְ ֶזה ְצִריִכין ְסָפִרים ַהְרּבֵ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֵעצֹות  ַוֲחלּוקֹות  ֵפקֹות  ַהּסְ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ

ה  ִמּמַ ַנְפׁשֹו  ט  ְלַמּלֵ ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ֶאָחד,  ְלָכל 

ר  ְוִעּקַ ַנְפׁשֹו,  ּבְ יֹוֵדַע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵלט,  ְלִהּמָ ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ

ם ַעל  עּור, ֲאָבל ּגַ ִלי ׁשִ ּקּון הּוא ָהָרצֹון ֶהָחָזק ּבְ ַהּתִ

ק  ה, ְלַחּזֵ ים ַהְרּבֵ ּיִ ים ֲאִמּתִ ֶזה ְצִריִכין ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ

ֵמָחָדׁש,  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֵמָחָדׁש  ְרצֹונֹו 

ָדָקה  ַהּצְ ן  ְוַעל־ּכֵ ָדָקה,  ַהּצְ ַעל־ְיֵדי  ּקּון  ַהּתִ ר  ְוִעּקַ

ֶזה  י  ּכִ ִמּכֹל,  ָיָקר  ֵאּלּו  ְסָפִרים  ִביל  ׁשְ ּבִ ּנֹוְתִנין  ׁשֶ

ת  ְרּכַ ּבִ א.  ים  ַחּיִ אֹוַרח   - ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ָדָקה:  ַהּצְ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ

ַחר ה, אֹות לח. ַ ַהּשׁ

ירּו  ִהּתִ ֶ ר ַמה ּשׁ ה ֵאין ֵקץ. ִעּקַ ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ

ְכָחה,  ִ ה ָהָיה ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהּשׁ ַעל ּפֶ ּבְ ִלְכּתֹב ּתֹוָרה ׁשֶ
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ְכָחה  ִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוַהּשׁ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ ְך ֵמֵחְטא ָהֵעֶגל ּכְ ִנְמׁשָ

ְוֵחְטא  ְוכּו',  לּוחֹות  רּו  ּבְ ּתַ ִנׁשְ ִאְלָמֵלא  ִלְבָרָכה 

ירּו ִלְכּתֹב  ן ִהּתִ ִחיַנת ְסֵפקֹות, ַעל־ּכֵ ָהֵעֶגל ָהָיה ּבְ

ֵדי  ּכְ ַלה'  ַלֲעׂשֹות  ֵעת  ּום  ִמּשׁ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה 

רּו ִיְרֵאי  "ל, ְוֶזה: "ָאז ִנְדּבְ ּנַ ֵפקֹות ְוכּו' ּכַ ל ַהּסְ ְלַבּטֵ

ֵתב ֵסֶפר  ּכָ ָמע ַוּיִ ׁשְ ב ה' ַוּיִ ְקׁשֵ ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ

מֹו" )ַמְלָאִכי ג, טז(,  ֵבי ׁשְ רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה' ּוְלחֹוׁשְ ִזּכָ

קּות  ִהְתַחּזְ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו 

מֹו?  ׁשְ ֵבי  ּוְלחֹוׁשְ 'ַמאי  ם  ׁשָ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָרצֹון, 

ְוכּו'  ָאּה'  ֲעׂשָ ְולֹא  ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ב  ָחׁשַ ֲאִפּלּו 

ְהֶיה לֹו ַרק ָרצֹון טֹוב ַלֲעׂשֹות  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָרכֹות ו(,  )ּבְ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָאּה,  ֲעׂשָ ִאּלּו  ּכְ ב  ֶנֱחׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו 

ְלָפָניו"  רֹון  ִזּכָ ֵסֶפר  ֵתב  ּכָ "ַוּיִ ִחיַנת  ּבְ ֵסֶפר,  ב  ִנְכּתָ

ר ֵסֶפר יֹוֵתר,  ב ְוִנְתַחּבֵ ְכּתָ ּנִ ֶ "ל, ְוָכל ַמה ּשׁ ְוכּו' ְוַכּנַ

ק ָהָרצֹון  ְתַחּזֵ ּמִ ֶ ל ַמה ּשׁ ק ָהָרצֹון יֹוֵתר, ְוֵכן ּכָ ִנְתַחּזֵ

ְבִחיַנת  ּבִ יֹוֵתר,  ה  ַהְרּבֵ ְסָפִרים  ים  ַנֲעׂשִ יֹוֵתר 

חֹוֵזר  ן  ּכֵ י  ּכִ ֵקץ",  ֵאין  ה  ַהְרּבֵ ְסָפִרים  "ֲעׂשֹות 

רּו "ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו"  ָחִליָלה, ְוֶזהּו: ָאז ִנְדּבְ

ָהָרצֹון  קּות  ֵמִהְתַחּזְ ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ טז(,  ג,  )ַמְלָאִכי  ְוכּו' 

ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ ֶזה  ִעם  ֶזה  ה'  ִיְרֵאי  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ

ַהּכֹוְפִרים  ֵהֶפְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּתֹוְקִקים  ּוִמׁשְ

ר  ַדּבֵ ּמְ ה זֹאת, ׁשֶ ָפָרׁשָ ה ּבְ ִחּלָ ם ּתְ רּו ׁשָ ְזּכְ ּנִ ָרצֹון ׁשֶ ּבָ

ם:  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרצֹון  ּבָ ָסֵפק  ִטיִלים  ֵמַהּמְ ם  ׁשָ

ם ִנְבנּו  ם יד( "ּגַ ָ ְוא ֲעבֹד ֱאלִֹקים" ְוכּו' )ּשׁ ם ׁשָ "ֲאַמְרּתֶ

רּו  ם "ָאז ִנְדּבְ ם ׁשָ ם טו(, ּוְמַסּיֵ ָ ָעה" ְוכּו' )ּשׁ י ִרׁשְ עֹוׂשֵ

ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ "י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  טז(,  ם  ָ )ּשׁ ְוכּו'  ה'"  ִיְרֵאי 

ּלֹא ְלַהּטֹות ַאַחר  ִרים ֶזה ִעם ֶזה ׁשֶ ׁשֵ ַהְיֵרִאים ְוַהּכְ

רּו ְולֹא  ּלֹא ִיְכּפְ "ל, ׁשֶ ּנַ לֹום, ַהְינּו ּכַ ְבֵריֶהם ַחס ְוׁשָ ּדִ

ב  ְקׁשֵ ָרצֹון ְוכּו', ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה "ַוּיַ ילּו ׁשּום ָסֵפק ּבָ ַיּטִ

ֵבי  "ּוְלחֹוׁשְ ם( ַעד  ָ )ּשׁ ְוכּו'  ֵסֶפר"  ֵתב  ּכָ ַוּיִ ָמע  ׁשְ ַוּיִ ה' 

ְסָפִרים  ים  ִנְתַרּבִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ּכִ ְוכּו',  ם(  ָ )ּשׁ מֹו"  ׁשְ

"ל:  ְוַכּנַ יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָהָרצֹון  ק  ְוִנְתַחּזֵ ים  ְקדֹוׁשִ

ַחר ה, אֹות לח. ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ים א. ּבִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח ַחּיִ

ר. ַעל־ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים,  ׂשָ ה ְיִגיַעת ּבָ ְוַלַהג ַהְרּבֵ

הּוא  ט  ּפָ ִמׁשְ י  ּכִ ָלאֹור.  ֵטנּו  ּפָ ִמׁשְ ְלהֹוִציא  ְיכֹוִלין 

ע,  ֶרְך ַהְמֻמּצָ ִחיַנת ּדֶ ֶאְמָצִעיָתא. ַהְינּו ּבְ ַעּמּוָדא ּדְ

ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ְוֶזה  ֹמאל.  ְוִלׂשְ ְלָיִמין  נֹוֶטה  ֵאינֹו  ׁשֶ

ִמן  סּור  ּתָ "לֹא  ִחיַנת:  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת 

יא(.  יז,  ָבִרים  )ּדְ ֹמאל"  ּוׂשְ ָיִמין  ְלָך  ידּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ

"ל,  ּנַ ּכַ רּור  ּבָ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ יֹוֵצא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ן,  ְוַעל־ּכֵ

ּמּוִדים  י ָכל ַהּלִ ֵטי ֱאֶמת". ַהְינּו, ּכִ ּפְ ְבִחיַנת: "ִמׁשְ ּבִ

ֵטי  ּפְ ל ְויֹוִציא ֵמֶהם ִמׁשְ ַקּבֵ ּיְ ָהָאָדם לֹוֵמד, ָצִריְך ׁשֶ ׁשֶ

ַהְינּו,  ל. ּדְ ט ְמֻעּקָ ּפָ ְבִחיַנת ִמׁשְ ּלֹא ִיְהֶיה ּבִ ֱאֶמת, ׁשֶ

ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ּלֹוֵמד,  ׁשֶ ּמּוִדים  ַהּלִ ל  ִמּכָ ְוִיְלַמד  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ

ֵהן  ְלַעְצמֹו,  ֵהן  ְלִהְתַנֵהג,  ֵאיְך  ַדע  ּיֵ ׁשֶ ַהְנָהגֹות, 

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ְעּתֹו, ּכָ ְתַנֲהִגים ְלִפי ּדַ ּמִ ַלֲאֵחִרים ׁשֶ

לֹו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ נּות  ְוָהַרּבָ ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ ִפי  ּכְ ִחיָנתֹו,  ּבְ ִפי  ּכְ

זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ֱאמּוַנת  ְוָכל ֶזה  ֵהן ְלַרב אֹו ִלְמַעט. 

ְוָאז  ְוכּו'.  ָתסּור"  "לֹא  ִחיַנת:  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֲחָכִמים, 

ְבִחיַנת  ּבִ רֹות,  ְיׁשָ ַהְנָהגֹות  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ְלהֹוִציא  יּוַכל 

"ל.  ּנַ ֹמאל ּכַ ֵאינֹו נֹוֶטה ְלָיִמין ּוׂשְ ֵטי ֱאֶמת, ׁשֶ ּפְ ִמׁשְ

יִגיַעת  ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֲאַזי ִנּדֹון ּבִ ּפֹוֵגם ּבֶ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוָתרֹות.  ּבְ ַהְינּו  ר,  ׂשָ ּבָ

ִנּדֹון  ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ ַעל  'ַהּלֹוֵעג  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

"ְוַלַהג  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ )ֵערּוִבין כא(,  רֹוַתַחת'  צֹוָאה  ּבְ

י  ּכִ ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ְוהּוא  ר".  ׂשָ ּבָ ְיִגיַעת  ה  ַהְרּבֵ

ֲעֵליֶהם,  ּוַמְלִעיג  ִדְבֵריֶהם,  ּבְ ַמֲאִמין  ֵאינֹו  הּוא 

ִנּדֹון  ן  ַעל־ּכֵ ֶאְצלֹו,  ְלמֹוָתר  ַאְך  ֵהם  ְוִדְבֵריֶהם 

ְבִחיַנת:  ִטים ֵהן ִמן ַהּמַֹח, ּבִ ּפָ ׁשְ מֹוָתרֹות. ְוָכל ַהּמִ ּבְ

ֱאלִֹקים  ָחְכַמת  י  ּכִ ָראּו  י  ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ ֵני  ִמּפְ יְראּו  "ַוּיִ

ְוַהּמַֹח,  כח(.  ג,  )ְמָלִכים־א  ט"  ּפָ ִמׁשְ ַלֲעׂשֹות  ִקְרּבֹו  ּבְ

רּור,  ּבָ ַהּמַֹח  ֲאַזי  ָנִקי,  ַהּגּוף  ּוְכׁשֶ זֹון.  ַהּמָ ְלִפי  הּוא 

רֹות.  ֵטי ֱאֶמת, ַהְנָהגֹות ְיׁשָ ּפְ ַוֲאַזי ָיכֹול ְלהֹוִציא ִמׁשְ

ֱאמּוַנת  ָגם  ּפְ ַעל־ְיֵדי  מֹוָתרֹות,  ּבְ ּדֹון  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 

ֶאל  ְסרּוִחים  ִנים  ֲעׁשָ עֹוִלים  ֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ ֲחָכִמים 

ֵאינֹו  ַוֲאַזי  ְעּתֹו.  ּדַ ִלין  ּוְמַבְלּבְ ִבים  ּוְמַעְרּבְ ַהּמַֹח, 

ט  ּפָ ִמׁשְ יֹוֵצא  ַוֲאַזי  ֱאֶמת,  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ְלהֹוִציא  ָיכֹול 

יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  יר  ַמְכּתִ ע  ָרׁשָ י  "ּכִ ְבִחיַנת:  ּבִ ל,  ְמֻעּקָ



שכג

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

ל" )ֲחַבּקּוק א, ד(, ַהְינּו, ַעל־ ט ְמֻעּקָ ּפָ ן ֵיֵצא ִמׁשְ ַעל־ּכֵ

ַהּמַֹח,  יִפין  ּוַמּקִ ִבין  ְמַסּבְ ְסרּוִחים  ִנים  ָהֲעׁשָ ׁשֶ ְיֵדי 

ל,  ט ְמֻעּקָ ּפָ ִלין אֹותֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה יֹוֵצא ִמׁשְ ּוְמַבְלּבְ

ים קמז, כ(,  ִהּלִ ל ְיָדעּום" ְוכּו' )ּתְ ִטים ּבַ ּפָ ְבִחיַנת: "ִמׁשְ ּבִ

א. ִסיָמן סא. ְלּבּול ַהּמֹוִחין: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ַהְינּו ּבִ

ל  ה. ִמּכָ ה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְרּבֵ ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ

ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות.  ִחיַנת ׁשְ ה ֵסֶפר, ּבְ ַמֲחלֶֹקת ַנֲעׂשֶ

ין  ְקׁשִ ּמַ ׁשֶ ָיא,  ְוֻקׁשְ ֵאָלה  ׁשְ ִהיא  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ י  ּכִ

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ב  ׁשָ ְוהּוא  ָעָליו,  ְוׁשֹוֲאִלין 

ִחיַנת  ה ּבְ ה ִמּזֶ ֵאָלה, ְוַנֲעׂשֶ ְ יב ּוְמָתֵרץ ַהּשׁ הּוא ֵמׁשִ

ׁשּוָבה,  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ּוְתׁשּובֹות.  ֵאלֹות  ׁשְ ֵסֶפר 

י ֵיׁש  ה ְסָפִרים. ּכִ ּמָ ים ֶאְצלֹו ּכַ ׁשִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַחּדְ

ה  ּמָ ו, ְוַגם ֲעִתיִדים ִלְהיֹות עֹוד ּכַ ה ְסָפִרים ַעְכׁשָ ּמָ ּכַ

ּלֹא  ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ ם ְצִריִכים ְלָהעֹוָלם. ּוַבּתְ ְסָפִרים, ְוֻכּלָ

ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ָהיּו  ֲאַזי  ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  לֹו  ָהָיה 

מֹו: "ֲעׂשֹות  י ָהָיה ַמְלִעיג ֲעֵליֶהם, ּכְ לֹא, ּכִ ֶאְצלֹו ּכְ

ַהְינּו  ּדְ ְוכּו',  ה"  ַהְרּבֵ ְוַלַהג  ה ֵאין ֵקץ  ַהְרּבֵ ְסָפִרים 

לֹא ֶאְצלֹו.  ם ּכְ ּלָ ְלִעיג ַעל ִרּבּוי ִסְפֵריֶהם, ַוֲאַזי ּכֻ ּמַ ׁשֶ

ָכל  ׁש ֶאְצלֹו ּבְ ְתׁשּוָבה ַעל ֶזה, ֲאַזי ִנְתַחּדֵ ב ּבִ ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ

ָפִרים  ל ַהּסְ ִבים ֶאְצלֹו ּכָ י חֹוְזִרים ְוֶנֱחׁשָ ַעם ֵסֶפר, ּכִ ּפַ

ֲחלֶֹקת,  לֹא. ְוַהּכֹל ְלִפי ַהּמַ ֵעיָניו ּכְ ה ָהיּו ּבְ ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ

ֵני ָמה  ִמּפְ ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ּבְ ּוִמְתּבֹוֵנן  ל  ּכֵ י הּוא ִמְסּתַ ּכִ

ֹאֶפן ַאֵחר.  ּבּוִרים, ְולֹא ּבְ ֵאּלּו ַהּדִ ְך, ּבְ ֵהם חֹוְלִקים ּכָ

ן  ְתׁשּוָבה, ּוְלַתּקֵ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִמְתּבֹוֵנן ֵאיְך ָלׁשּוב ּבִ

ֲחלֶֹקת, ַעל־ ְך ַהּמַ ם ִנְמׁשַ ָ י ִמּשׁ ָהֱאמּוַנת ֲחָכִמים. ּכִ

ׁשּוָבה, ְלִפי  ֱאמּוַנת ֲחָכִמים. ּוְלִפי ַהּתְ ַגם ּבֶ ּפָ ְיֵדי ׁשֶ

ב ֶאל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים.  ן הּוא חֹוֵזר ְוׁשָ ֲחלֶֹקת, ּכֵ ַהּמַ

ב  ְוֶנֱחׁשָ חֹוֵזר  י  ּכִ ֵסֶפר,  ֶאְצלֹו  ׁש  ִנְתַחּדֵ ּוְכמֹו־ֵכן 

ָכל  לֹא. ְוֵכן ּבְ ֵעיָניו ּכְ ה ּבְ ִחּלָ ּתְ ָהָיה ּבַ ֶ ֵעיָניו ַמה ּשׁ ּבְ

ְוחֹוֵזר  ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ׁשּוָבה,  ַהּתְ ן  ּכֵ ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ְלִפי  ַעם  ּפַ

ֶאְצלֹו  ׁש  ִנְתַחּדֵ ּוְכמֹו־ֵכן  ֲחָכִמים.  ָהֱאמּוַנת  ֶאל 

ֵעיָניו עֹוד ֵאיֶזה ֵסֶפר  ב ּבְ י חֹוֵזר ְוֶנֱחׁשָ ֵסֶפר ַאֵחר, ּכִ

ֵעיָניו  ּבְ ְוָהָיה  ָעָליו,  ַמְלִעיג  ָהָיה  ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ ַאֵחר, 

ה  ַנֲעׂשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ן,  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ לֹא  ּכְ

)ִאּיֹוב  ִריִבי"  ִאיׁש  ַתב  ּכָ "ְוֵסֶפר  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ֵסֶפר. 

ה ֵסֶפר: ִלּקּוֵטי  ַעל־ְיֵדי ִריב ּוַמֲחלֶֹקת ַנֲעׂשֶ לא, לה(, ׁשֶ

א. ִסיָמן סא, אֹות ה. מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ְוֶאת־ ְיָרא֙  ים  ֱאֹלִה֤ ֶאת־ָהֽ ִנְׁשָמ֑ע  ל  ַהֹּכ֣ ר  ָּדָב֖ ֥סֹוף  }יג{ 

ם: ָאָדֽ ִמְצֹוָת֣יו ְׁש֔מֹור ִּכי־ֶז֖ה ָּכל־ָהֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

ן  ִגין ּכֵ א, ּבְ ֵני ֱאָנׁשָ ָמָעא ְלָכל ּבְ ּתְ ְרָסָמא ּוְלִאׁשְ ִצְנָעא ּכָֹלא ֲעִתיד ְלִאְתּפַ ָעְלָמא ּבְ ִאְתֲעֵביד ּבְ ְתָגם ּדְ סֹוף ּפִ

ב,  חּוב ֲהִוי ָזִהיר ִלְמָתּ ִסְתָרא, ְוִאין ּתְ ָלא ִלְמָחב ּבְ קֹודֹוִהי ֲהִוי ָנֵטיר, ּדְ ָיי ֲהִוי ָדֵחיל, ְוָית ּפִ ָית ֵמיְמָרא ּדַ

א: ל ֱאָנׁשָ ֵדין ָחֵזי ְלִמְהֵוי אֹוַרח ּכָ ֲארּום ּכְ

"י - - ַרׁשִ

ל  י ֶזה ּכָ מֹור ּכִ ַמִים: ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ ָ ָך ַלּשׁ ה, ְוִלּבְ ּתּוַכל ֲעׂשֵ ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא. ַמה ׁשֶ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ...ַאְך סֹוף ּדָ

ל ָהָאָדם: ה ִנְבָרא ּכָ ָבר ַהּזֶ י ַלּדָ ָהָאָדם. ּכִ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא. ִאיָתא  ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ סֹוף ּדָ

ְבָיכֹול  עֹוְבַדְיהּו, ּכִ ִלמּו ּבְ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ד ִיׂשְ ּזַֹהר: 'ּכַ ּבַ

ֵלִמים  ָרֵאל ׁשְ ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ ִלם' ְוכּו' ]ּכַ ּתְ א ִאׁשְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ

ְקָרא  ֵלם ְוכּו'[ )ַוּיִ דֹוׁש ׁשָ ם ַהּקָ ֵ ְבָיכֹול ַהּשׁ יֶהם, ָאז ּכִ ַמֲעׂשֵ ּבְ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרָאה,  ַהּיִ ִהיא  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ר  ְוִעּקַ ד(, 

י ִאם ְלִיְרָאה" ְוכּו'  ְך ּכִ "ָמה ה' ֱאלֶֹקיָך ׁשֹוֵאל ֵמִעּמָ

מֹו  ָבר, ּכְ ן ִנְקֵראת ִיְרָאה סֹוף ּדָ ָבִרים י, יב(, ְוַעל־ּכֵ )ּדְ

ָהֱאלִֹהים  ֶאת  ָמע  ִנׁשְ ַהּכֹל  ָבר  ּדָ "סֹוף  תּוב:  ּכָ ׁשֶ



שכד

ת ֶרק יבְמִגּלַ קֶֹהֶלת ּפֶ

מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ָבִרים:  ַהּדְ ל  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ִהיא  י  ּכִ ְיָרא", 

א. ִסיָמן קפה. ַקּמָ

ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקָ ְוגֹו'.  ָמע  ִנׁשְ ַהּכֹל  ָבר  ּדָ סֹוף 

מּור,  ְתִמימּות ּגָ ם ּבִ ֵ ֵלמּות הּוא ַרק ַלֲעבֹד ַהּשׁ ְ ְוַהּשׁ

אֹוְמִרים,  ִרים ׁשֶ י ֵיׁש ְמַחּקְ ָלל. ּכִ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּכְ ּבְ

ל  א הּוא ַרק ָלַדַעת ּכָ ְכִלית ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ר ַהּתַ ִעּקָ ׁשֶ

הּוא,  מֹו ׁשֶ גֹון ֵליַדע ַהּכֹוָכב ּכְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ ָבר ּכְ ּדָ

י  קֹום ַההּוא. ּכִ ּמָ ֵני ָמה עֹוֵמד ּבַ ֵליַדע ַמהּותֹו ּוִמּפְ

יל,  ּכִ ׂשְ ַהְינּו ַהּכַֹח ַהּמַ ֶכל, ּדְ ל ְוׂשֵ ּכָ יל ּוֻמׂשְ ּכִ ֵיׁש ַמׂשְ

ְכִלית  ְוֶזהּו ַהּתַ ל,  ּכָ ׂשְ ָבר ַהּמֻ ְוַהּדָ ַעְצמֹו,  ּבְ ֶכל  ְוַהּשֵׂ

ֶאָחד  ה  ַנֲעׂשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶאְצָלם,  א  ַהּבָ ְוָהעֹוָלם 

ים ְיֵמיֶהם  ֶכל, ְוֵהם ְמַבּלִ ל ְוַהּשֵׂ ּכָ יל ְוַהֻמׂשְ ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ

לֹות,  ּכָ ׂשְ ַהּמֻ יג  ּוְלַהּשִׂ ַלֲחקֹר  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֶזה  ַעל 

א  ַעְצמֹו ָהעֹוָלם ַהּבָ ְכִלית ֶאְצָלם, ְוֶזהּו ּבְ הּו ַהּתַ ּזֶ ׁשֶ

גּוף, ֵאין  ין ּבְ ׁשִ ֻלּבָ ּמְ ה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ם. ַרק ׁשֶ ְלַדְעּתָ

א  ְך ִמן ַהֲחִקירֹות, ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ל־ּכָ ֲענּוג ּכָ ָלֶהם ּתַ

ם  ּוְלַדְעּתָ ה.  ִמּזֶ ְמֹאד  גּו  ִיְתַעּנְ ֵמַהּגּוף,  טּו  ְ ּשׁ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

ְכִלית הּוא ַעל־ְיֵדי ֲחִקירֹות  ַגת ַהּתַ ר ַהּשָׂ ָהָרָעה, ִעּקָ

ֶאְצֵלנּו  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ִחיצֹוִנּיֹות  ְוָחְכמֹות 

ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ַרק  הּוא  ְכִלית  ַהּתַ ַגת  ַהּשָׂ ר  ִעּקָ

ַהּתֹוָרה  י  ַעל־ּפִ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹד  ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ּוִמְצוֹות 

זֹוִכין  ַעְצמֹו  ּבְ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  יטּות.  ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ

תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ ּזֹוִכין, 'ַעִין לֹא ָרָאָתה' ְוכּו', ּכְ ֶ ְלַמה ּשׁ

 – י(  קיא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ה'"  ִיְרַאת  ָחְכָמה  ית  "ֵראׁשִ

ִיְרַאת  ּוְקִדיַמת ַהָחְכָמה הּוא ַרק  ית  ר ֵראׁשִ ִעּקָ ׁשֶ

ְוֵתַדע  ְלַהָחְכָמה.  ְרָאה  ַהּיִ ים  ְלַהְקּדִ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה', 

ן  ִאם־ּכֵ י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ם,  ַדְעּתָ ּכְ ָבר  ַהּדָ ֵאין  ׁשֶ

ְמֹאד,  ְמַעט  ְמַעט  ְמֵתי  ַרק  ְכִלית,  ַהּתַ יגּו  ַיּשִׂ לֹא 

י  ֲעׂשּו ְקַטּנֵ ֶכל ִפילֹוסֹוִפים. ּוַמה ּיַ ֲעֵלי־ׂשֵ ַהְינּו ַהּבַ ּדְ

ֲחִקירֹות,  ַלֲחקֹר  ֶזה  ּכָ ֶכל  ׂשֵ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ָהֵעֶרְך, 

ָהעֹוָלם,  ר  ְוִעּקָ רֹב  ֵהם  ׁשֶ לֹות,  ּכָ ׂשְ ַהּמֻ ָלַדַעת 

ר  ִעּקָ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ְכִלית,  ַהּתַ ֶאת  ֵהם  יגּו  ַיּשִׂ ֵאיְך 

ְיָקא,  ִמימּות ּדַ ְכִלית הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי ּתְ ַגת ַהּתַ ַהּשָׂ

יטּות  ְפׁשִ ּבִ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּוִמְצוֹות  ם  ֵ ִיְרַאת־ַהּשׁ ַהְינּו  ּדְ

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹקים  ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ מּור. ְוֶזהּו: "סֹוף ּדָ ּגָ

ל ָהָאָדם". ַהְינּו  י ֶזה ּכָ מֹור ּכִ ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ

אֹוָתנּו,  ד  ְמַלּמֵ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ְ ּשׁ ׁשֶ

ָבר,  ִחיַנת סֹוף ּדָ הּוא ּבְ ְכִלית, ׁשֶ ַגת ַהּתַ ר ַהּשָׂ ִעּקָ ׁשֶ

יטּות, ְלִיְרָאה ֶאת  ִמימּות ּוְפׁשִ הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי ּתְ

ָבר  ּדָ ְוֶזהּו: "סֹוף  יטּות.  ְפׁשִ ּבִ ֹמר ִמְצוֹוָתיו  ְוִלׁשְ ה' 

ִמְצוֹוָתיו  ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאלִֹקים  ֶאת  ָמע,  ִנׁשְ ַהּכֹל 

יטּות, ְלִיְרָאה  ִמימּות ּוְפׁשִ ִחיַנת ּתְ הּו ּבְ ּזֶ מֹור", ׁשֶ ׁשְ

יטּות  ְפׁשִ ּבִ ְוכּו'  א  ֻעְבּדָ ּבְ ִמְצוֹוָתיו  ם  ּוְלַקּיֵ ה'  ֶאת 

י  ל ָהָאָדם" – ַהְינּו ּכִ י ֶזה ּכָ ם: "ּכִ ּיֵ ּסִ "ל. ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ּכַ

יג ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶאת  ם, ּוְלַהּשִׂ ל ָאָדם ְלַקּיֵ ֶזה ָיכֹול ּכָ

ר הּוא "ֶאת ֱאלִֹקים ְיָרא"  ִעּקָ ְכִלית, ֵמַאַחר ׁשֶ ַהּתַ

י  ּכִ ְכִלית,  ַהּתַ יג  ְלַהּשִׂ ָאָדם  ל  ּכָ ָיכֹול  ן  ַעל־ּכֵ ְוכּו'. 

ְנָיָנא. ִסיָמן יט. ם: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ ל ָאָדם ָיכֹול ְלַקּיֵ ֶזה ּכָ

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא. ָצִריְך  ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ סֹוף ּדָ

ר  י רֹב ַהֶחֶסד ִאי ֶאְפׁשָ ַהְדָרָגה, ּכִ ל ַהֶחֶסד ּבְ ְלַקּבֵ

רֹב  ֵמֲחַמת  ִציאּות  ּמְ ּבַ ֵטִלים  ּבְ ָהיּו  י  ּכִ ל,  ְלַקּבֵ

ֲעִנית כג(,  ל רֹב טֹוָבה )ּתַ ְלַקּבֵ ְיכֹוִלין  י ֵאין  ּכִ ַהֶחֶסד, 

ַהֶחֶסד.  ָידֹו  ַעל  ל  ְלַקּבֵ ְוִצּנֹור  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ְוָצִריְך 

ה  י ַעל־ְיֵדי ִיְרָאה ַנֲעׂשֶ ה ַעל־ְיֵדי ִיְרָאה, ּכִ ְוֶזה ַנֲעׂשֶ

ְבִחיַנת:  ּבִ ַהֶחֶסד,  ָידֹו  ַעל  ל  ְלַקּבֵ ְוִצּנֹור  ֲחִקיָקה 

'ֶרֶגל'  י(.  מט,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ַרְגָליו"  ין  ִמּבֵ "ּוְמחֹוֵקק 

מֹו  ּכְ סֹוף,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ִיְרָאה  ִחיַנת  ּבְ הּוא 

ָהֱאלִֹקים  ֶאת  ָמע  ִנׁשְ ַהּכֹל  ָבר  ּדָ "סֹוף  תּוב:  ּכָ ׁשֶ

ֶרֶגל,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ִיְרָאה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ַהְינּו  ְיָרא", 

ַהֶחֶסד:  ֶאת  תֹוכֹו  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ְוִצּנֹור  ֲחִקיָקה  ה  ַנֲעׂשֶ

ְנָיָנא. ִסיָמן ד, אֹות ד. ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ

ֶנֶגד  ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא. ְכּ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ סֹוף ּדָ

ַהְינּו  ָעה,  ָהְרׁשָ ַמְלכּות  ֵיׁש  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות 

ית  "ֵראׁשִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ָמה  ּכְ ֲעָמֵלק,  ָהָמן  ַמְלכּות 

ֶזה,  ת  ְלֻעּמַ ְוֶזה  כ(.  כד,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ְוכּו'  ֲעָמֵלק"  ּגֹוִים 

ְלָכל  ף  "ְמַאּסֵ ִחיַנת:  ּבְ הּוא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  י  ּכִ

"סֹוף  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ כה(,  י,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ְוכּו'  ֲחנֹות"  ַהּמַ

ִחיַנת  ּבְ ְיָרא". ֶזה  ָמע ֶאת ָהֱאלִֹקים  ִנׁשְ ָבר ַהּכֹל  ּדָ

ל  ׁשֶ מֹוָרָאּה  'ִאְלָמֵלא  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ָמה  ּכְ ַמְלכּות, 
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ה ִהיא  ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ּמַ ֶרק ג(, ַהְינּו ׁשֶ ַמְלכּות' )ָאבֹות ּפֶ

ֲחנֹות  ַהּמַ ְלָכל  ף  ְמַאּסֵ ִחיַנת  ּבְ ָבר,  ּדָ סֹוף  ִחיַנת  ּבְ

ְלָכל  ף  ְמַאּסֵ הּוא  ׁשֶ ן  ּדָ ַמֲחֵנה  ִחיַנת  ּבְ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ְלכּות  ין ַהּמַ יָנא' ]ּדִ ַמְלכּוָתא ּדִ יָנא ּדְ י 'ּדִ ֲחנֹות, ּכִ ַהּמַ

ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ּוַמְלכּות  קיג(.  א  ָבא־ַקּמָ ּבָ י,  ין  )ִגּטִ ין[  ּדִ

ּלֹא  ׁשֶ ָיֵרא  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ָממֹון.  ף  ְמַאּסֵ הּוא 

דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ַהְינּו  יו,  ִמּפִ ְלעֹו  ּבִ יֹוִציאּו 

ָממֹון,  ף  ּוְמַאּסֵ ר  ּבֵ ִמְתּגַ הּוא  ן  ַעל־ּכֵ ֶאְצלֹו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָוִנין  ַהּגְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  י  ּכִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוֵצי  ֵהם  ׁשֶ

מֹון.  ַהּמָ ֵהם  ׁשֶ ת  ּוְנֹחשֶׁ ָוֶכֶסף  ָזָהב  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִאין,  ִעּלָ

ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ירּות,  ֲעׁשִ ֲאַות  ּתַ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ָעה,  הּוא ַמְלכּות ָהְרׁשָ ן ֲעָמֵלק, ׁשֶ ַמְלכּות. ְוַעל־ּכֵ

ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ן,  ּדָ ַמֲחֵנה  ֶאת  רֹוֵדף 

ָך ְוכּו' ְולֹא  ב ּבְ תּוב: "ַוְיַזּנֵ ּכָ מֹו ׁשֶ "ל. ּכְ ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ֵאין ָלֶהם  ֵעת ׁשֶ ַהְינּו ּבְ ָבִרים כה, יח(, ּדְ ָיֵרא ֱאלִֹקים" )ּדְ

ֱאלִֹקים  ְיֵרא  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ּכַֹח 

י ַמְלכּות ָהָמן ֲעָמֵלק, הּוא ִהּפּוְך ַמְלכּות  "ל. ּכִ ּנַ ּכַ

ף  ִחיַנת ְמַאּסֵ ה, הּוא ּבְ ָ ְקֻדּשׁ י ַמְלכּות ּדִ ה. ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ֲעָמֵלק,  ָהָמן  ּוַמְלכּות  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֲחנֹות  ַהּמַ ְלָכל 

ף ָממֹון  ִחיַנת ְמַאּסֵ ָעה, הּוא ּבְ הּוא ַמְלכּות ָהְרׁשָ ׁשֶ

ל  ּכָ ִלְתּפֹס  ֵדי  ּכְ ָממֹון,  ַתֲאַות  ּבְ ר  ּבֵ ִמְתּגַ י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ

י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  "ל.  ּנַ ּכַ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ַמְלכּות ּדִ י ֵיׁש ּכַֹח ּבְ ָלל. ּכִ ֵאינֹו מֹוִעיל לֹו ּכְ

מֹון,  ל ַהּמָ ַכי, ְלהֹוִציא ֵמִאּתֹו ּכָ ִחיַנת ָמְרּדֳ הּוא ּבְ ׁשֶ

א.  ַלע: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ּבָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יצֹוצֹות ַהּקְ ְוָכל ַהּנִ

ִסיָמן נו, אֹות ה.

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַעְצמֹו  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ָהָאָדם.  ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ

י הּוא ְלַמְעָלה  ִפיָסה, ּכִ י ֵאין ּבֹו ׁשּום ּתְ יגֹו, ּכִ ְלַהּשִׂ

יו ַהְמקָֹרִבין ֵאָליו, יּוַכל  ְכלֹו. ַרק ַעל־ְיֵדי ֲאָנׁשָ ִמּשִׂ

יו,  רֹוִאין ֲאָנׁשָ י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ יק. ּכִ ּדִ ְלָהִבין ַמֲעַלת ַהּצַ

ֵיׁש  ּוָבֶהם  ֵלִמים,  ּוׁשְ ְיֵרִאים  ה  ַמֲעׂשֶ י  ַאְנׁשֵ ֵהם  ׁשֶ

ְרחֹוִקים  ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  י  ּכִ ָגה,  ְוַהּשָׂ ִפיָסה  ּתְ ָלֶהם 

ַעל־ ַעְצמֹו,  ּבְ יק  ּדִ ֵמַהּצַ מֹו  ּכְ ְך  ל־ּכָ ּכָ ֵמֶהם  ֲעַדִין 

ַמֲעַלת  ֵליַדע  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ָהֱאֶמת  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ

ַהחֹוָתם,  ל  ְמׁשַ מֹו  ּכְ ְוֶזהּו  יו.  ֲאָנׁשָ ַעל־ְיֵדי  יק  ּדִ ַהּצַ

ר ִלְקרֹותֹו, ֵמֲחַמת  ָתב ֶהָחקּוק ָעָליו ִאי ֶאְפׁשָ ַהּכְ ׁשֶ

ִרין  ּוְמַצּיְ ין  ּכִ ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַרק  ֶהֶפְך.  ּבְ ָהאֹוִתּיֹות  ׁשֶ

ּיּוִרים  ְוַהּצִ ָהאֹוִתּיֹות  רֹוִאים  ֲעָוה,  ׁשַ ַעל  ַהחֹוָתם 

ַהחֹוָתם.  ַתב  ּכְ ּוְמִביִנים  ַהחֹוָתם,  ַעל  ַהֲחקּוִקים 

ז(  לז,  )ִאּיֹוב  ְוכּו'  ַיְחּתֹום"  ָאָדם  ל  ּכָ "ּוְבַיד  ְוֶזהּו: 

ֶזה  י  "ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם',  ל  'ּכָ ִנְקָרא  יק  ּדִ ַהּצַ

ם(,  ָ הּו" )ּשׁ י ַמֲעׂשֵ ל ַאְנׁשֵ ל ָהָאָדם". ְוֶזה "ָלַדַעת ּכָ ּכָ

ֵליַדע  ּתּוַכל  יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ י  ַאְנׁשֵ ַעל־ְיֵדי 

ִסיָמן  א.  ַקּמָ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  "ל:  ּנַ ּכַ ל ַהחֹוָתם  ְמׁשַ ּכִ אֹותֹו, 

קמ.

"סֹוף  ם,  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוגֹו'.  ָמע  ִנׁשְ ַהּכֹל  ָבר  ּדָ סֹוף 

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹקים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו  ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ּדָ

י ֵאין ׁשּום ָאָדם  ּכִ ַהְינּו  ל ָהָאָדם".  ּכָ י ֶזה  ּכִ ֹמר  ׁשְ

ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  זֹאת,  ם  ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ֶזה  ִאם  י  ּכִ עֹוָלם  ּבָ

י  ָהֲאִמּתִ ַעת  ּדַ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ִמְצוֹוָתיו.  ֹמר  ְוִלׁשְ

ָכה  ּזָ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ֶזה  ן  ְוַעל־ּכֵ ָלל.  ּכְ ָאָדם  ֵאינֹו  ה  ַהּזֶ

ָהָאָדם",  ל  ּכָ ֶזה  י  "ּכִ ֶנֱאַמר  ָעָליו  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָלֶזה 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 'לֹא ִנְבָרא  מֹו ׁשֶ ּכְ

ְוכּו'.  ָלֶזה'  ּוְלֶצֶוות  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ

ּנּו  ל ִמּמֶ ץ ֵאָליו ְלַקּבֵ ֵאי עֹוָלם ְצִריִכין ְלִהְתַקּבֵ ְוָכל ּבָ

ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  י  ָהֲאִמּתִ דֹוׁש  ַהּקָ ַעת  ַהּדַ

י  ּכִ ָאָדם,  ְכַלל  ּבִ ֵאָליו הּוא  ֵקרּובֹו  ִפי  ּכְ ֶאָחד  ְוָכל 

ְנִטיַלת  ים ב.  ַחּיִ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - אֹוַרח  "ל:  ּנַ ּכַ ל ָהָאָדם  ּכָ ֶזה 

ָיַדִים ו , אֹות ק.

רֹוֶצה ִלְטעֹם ַטַעם אֹור  ֶאת ָהֱאלִֹקים ְיָרא. ִמי ׁשֶ

ה ֶלָעִתיד, ָצִריְך  ּלֶ ְתּגַ ּיִ נּוז, ַהְינּו סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ַהּגָ

ה ַמֲעִלין ֶאת  ּה. ּוַבּמֶ ְרׁשָ ְרָאה ְלׁשָ ת ַהּיִ ְלַהֲעלֹות ִמּדַ

"ֶמֶלְך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ט,  ּפָ ִמׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ְרָאה,  ַהּיִ

ֵלי כט, ד(, ְוֶאֶרץ הּוא  ט ַיֲעִמיד ָאֶרץ" ְוכּו' )ִמׁשְ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ְוכּו'  ָיְרָאה"  "ֶאֶרץ  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִיְרָאה,  ִחיַנת  ּבְ

מֹו  ּכְ ֲעָסָקיו,  ל  ּכָ ֶאת  ּפֹט  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ט(,  עו,  ים  ִהּלִ )ּתְ

קיב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ט"  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבְ ָבָריו  ּדְ ל  "ְיַכְלּכֵ תּוב:  ּכָ ׁשֶ

ּוָבֶזה  ֲעָסָקיו,  ל  ּכָ ַעְצמֹו  ּבְ ְוָיִדין  ּפֹט  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ה(, 

ִיְרָאה  ִחיַנת  ּבְ ְוַיֲעֶלה  ָחִדים,  ַהּפְ ל  ּכָ ֵמָעָליו  ָיִסיר 
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ם ְולֹא ִיְרָאה  ֵ ֵאר ַאְך ִיְרַאת־ַהּשׁ ָ ה, ְוִתּשׁ ָרה ּוְנִקּיָ ּבָ

ן ְוׁשֹוֵפט ֶאת ַעְצמֹו, ֲאַזי  ֵאין ָאָדם ּדָ ׁשֶ י ּכְ ַאֶחֶרת. ּכִ

ה  ין ְלַמּטָ י 'ִאם ֵאין ּדִ ִנין ְוׁשֹוְפִטין אֹותֹו ְלַמְעָלה, ּכִ ּדָ

ֹוְפִטין ֶאת  ּשׁ ה ה(, ּוְכׁשֶ ָבִרים ַרּבָ ין ְלַמְעָלה' )ּדְ – ֵיׁש ּדִ

ָכל  ּבְ ׁש  ִנְתַלּבֵ ין  ַהּדִ ֲאַזי  א,  ְלֵעּלָ ּדִ ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ָהָאָדם 

קֹום  ַלּמָ לּוִחים  ׁשְ ים  ַנֲעׂשִ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל  ָבִרים,  ַהּדְ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ תּוב,  ּכָ ט  ּפָ ִמׁשְ ָהִאיׁש  ֶזה  ּבְ ַלֲעׂשֹות 

ֶטיָך ָעְמדּו", ֲאַזי  ּפָ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ְלִמׁשְ

)ְנָדִרים  ָהָאָדם'  ֶזה  ּבְ ין  ּדִ ַלֲעׂשֹות  ֲעָבֶדיָך" –  "ַהּכֹל 

ה  ין ְלַמּטָ ׁש ּדִ ּיֵ ֹוֵפט ֶאת ַעְצמֹו, ּוְכׁשֶ ּשׁ ׁשֶ מא(. ֲאָבל ּכְ

ָבר  ׁשּום ּדָ ׁש ּבְ ְרָאה ִמְתַלּבֵ ין ְלַמְעָלה, ְוֵאין ַהּיִ ֵאין ּדִ

ַעְצמֹו ִנְתעֹוֵרר. ְוֶזהּו:  י הּוא ּבְ ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם, ּכִ

ם ָאְרחֹוָתיו  ּשָׂ ים נ, כג( – ִמי ׁשֶ ִהּלִ ֶרְך" ְוכּו' )ּתְ ם ּדֶ "ְוׂשָ

ֹוֵפט  ּשׁ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה סֹוָטה ה(, ַהְינּו ׁשֶ ּדָ מֹו ׁשֶ )ּכְ

ר  ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ תּוב: "ְוֵאּלֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ָאְרחֹוָתיו, ּכְ

"ַאְרֶאּנּו  ַעל־ְיֵדי־ֶזה:  א(,  כא,  מֹות  )ׁשְ ְוכּו'  ים"  ׂשִ ּתָ

ִיְרָאה,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה   – כג(  נ,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאלִֹקים"  ע  ֵיׁשַ ּבְ

ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ְיָרא".  ָהֱאלִֹקים  "ֶאת  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ט,  ּפָ ה ּוֵמָהֻאּמֹות ַעל־ְיֵדי ִמׁשְ ִלּפָ ִיְרָאה עֹוָלה ֵמַהּקְ

ָהָאָדם  ה. ְוֶזהּו ׁשֶ ִלּפָ ּקְ ׁש ּבַ ה ָהְיָתה ִנְתַלּבֵ ִחּלָ י ִמּתְ ּכִ

ִבים  ּנָ ר אֹו ִמּגַ ְמַפֵחד ֶאת ַעְצמֹו ֵמֵאיֶזה ָדָבר, ִמּשַׂ

ֶזה  ּבְ ׁש  ִנְתַלּבֵ ְרָאה  ַהּיִ ׁשֶ ָחִדים – ֶזה הּוא  ּפְ ָאר  ּוׁשְ

ֶזה  ּבְ ְרָאה  ַהּיִ ׁש  ִנְתַלּבֵ ָהָיה  לֹא  ִאם  י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ

ֶאת  ְלַהְפִחיד  ָבר  ַהּדָ ֶזה  ּבְ ּכַֹח  ָהָיה  לֹא  ָבר,  ַהּדָ

א. ִסיָמן טו, אֹות א-ב. ָהָאָדם: ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ

ַע֣ל  ט  ְבִמְׁשָּפ֖ א  ָיִב֥ ים  ֱאֹלִה֛ ָהֽ ה  ֲעֶׂש֔ ל־ַמֽ ֶאת־ָּכֽ ִּכ֚י  }יד{ 

ע: ָּכל־ֶנְעָל֑ם ִאם־֖טֹוב ְוִאם־ָרֽ
ְרּגּום יֹוָנָתן - - ּתַ

א, ִאין  ֵני ֱאָנׁשָ י ִמן ּבְ ּסִ ִאְתּכַ ְתָגם ּדְ א, ַוֲעִתיד ְלַפְרָסָמא ַעל ּפִ יָנא ַרּבָ ל עּוָבָדא ְיָי ַיֵעיל ְליֹום ּדִ ֲארּום ָית ּכָ

יׁש: ָטב ְוִאין ּבִ

"י - - ַרׁשִ

ַעם ְלַמְעָלה, ְלִפי  ַת"ח, ְוַהּטַ ה' ּפָ ט. ּוְלָכְך ָנקּוד 'ַמֲעׂשֶ ּפָ ִמׁשְ ה: ָיִבא. ָהֱאלִֹהים ּבְ ר ָאָדם עֹוׂשֶ ה. ֲאׁשֶ ל ַמֲעׂשֶ י ֶאת ּכָ ּכִ

גֹון נֹוֵתן ְצָדָקה ֶלָעִני  ִמְצָוה, ּכְ ל ּבְ ֹוֵגג: ִאם טֹוב ְוִאם ָרע. ֲאִפילּו ִנְכׁשָ ל ֶנְעָלם. ֲאִפילּו ַעל ַהּשׁ ם: ַעל ּכָ ֵ בּוק ַלׁשּ ֵאינֹו ּדָ ׁשֶ

ַפְרֶהְסָיא: ּבְ

ֶרְסֶלב - - ּבְ

ט ְוגֹו'.  ּפָ ה ָהֱאלִֹהים ָיִבא ְבִמׁשְ ל ַמֲעׂשֶ י ֶאת ּכָ ּכִ

ְוכּו'  ֵהר"  ִהּזָ ִני  ּבְ ה  ֵמֵהּמָ "ְויֹוֵתר  קֶֹהֶלת  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ

ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ַהְינּו  יב(.  יב,  )קֶֹהֶלת 

ֵלמּות  ִחיַנת ׁשְ ה ּבְ ָ ֻדּשׁ ִלים ַהּקְ ֵהר ְלַהׁשְ ּזָ ב ּתִ ְכּתָ ּבִ ׁשֶ

ם  ׁשָ י  ּכִ ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון 

ִנין  ְמַתּקְ ֵהם  ׁשֶ ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ ַבח  ְ ִמּשׁ ה  ִמּזֶ ר  ְמַדּבֵ

ם,  ֱאַמר ׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ְכּתָ ּבִ ִליִמין ּתֹוָרה ׁשֶ ַהּכֹל ּוַמׁשְ

ר ְוכּו'  ְבֵרי ֵחֶפץ ְוָכתּוב יֹשֶׁ ׁש קֶֹהֶלת ִלְמצֹא ּדִ ּקֵ "ּבִ

ן  ַעּיֵ ם יא(,  ָ ְרבֹנֹות" ְוכּו' )ּשׁ ּדָ ּכַ ְבֵרי ֲחָכִמים  ם י( "ּדִ ָ )ּשׁ

ה  ַהְרּבֵ ְסָפִרים  "ֲעׂשֹות  ְוֶזהּו  "י.  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּבְ ם  ׁשָ

ּלֹא ּתֹאַמר ִאם ֵיׁש  ם יב, יב(, ַהְינּו ׁשֶ ָ ֵאין ֵקץ" ְוכּו' )ּשׁ

ם,  "י ׁשָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ בּו, ּכְ ה לֹא ִנְכּתְ ֶהן צֶֹרְך ָלּמָ ּבָ

ן ֵמַאַחר  ם־ּכֵ ה ּגַ ַעל ּפֶ ּבְ ָהָיה ִלְכּתֹב ּתֹוָרה ׁשֶ ַהְינּו ׁשֶ

"ֲעׂשֹות  ָאַמר,  ן  ַעל־ּכֵ ְך.  ל־ּכָ ּכָ צֶֹרְך  ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָבר  ַלּדָ ֵקץ  ֵאין  י  ּכִ ם(,  ָ )ּשׁ ֵקץ"  ֵאין  ה  ַהְרּבֵ ְסָפִרים 

ְבִחיַנת  ּבִ ה  ַנֲעׂשֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ה,  ַהּזֶ

ּוְלעֹוָלם  ה.  ּיָ ֲעׂשִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ב  ְכּתָ ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה 

ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ַהּתֹוָרה  זֹאת  ִלים  ְלַהׁשְ ָצִריְך 

ֵלמּות ַלּתֹוָרה  י ְלעֹוָלם ֵאין ׁשְ ה, ּכִ ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ

ה,  ַעל ּפֶ ּבְ ִחיַנת ּתֹוָרה ׁשֶ י ִאם ַעל־ְיֵדי ּבְ ב ּכִ ְכּתָ ּבִ ׁשֶ
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ֵלמּות  י ֵאין ׁשְ ה ְלֹאֶזן, ּכִ ְיָקא ִמּפֶ ה ּדַ ַעל ּפֶ ִהיא ּבְ ׁשֶ

ַהּקֶֹדׁש ַעל־ ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ ַהְינּו  ּדְ ַהּקֶֹדׁש,  ִלְלׁשֹון 

ִמיָעה.  ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ְרּגּום,  ַהּתַ ְיֵדי 

אי ְלָאְמָרן  ַ ה ַרּשׁ ה ִאי ַאּתָ ַעל ּפֶ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ן ּדְ ְוַעל־ּכֵ

ֵהר  ִהּזָ ִני  ּבְ ה  ֵמֵהּמָ יֹוֵתר  ָלל:  ַהּכְ ן  ַעל־ּכֵ ְכָתב.  ּבִ

ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ב  ְכּתָ ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִלים  ְלַהׁשְ

ָכל ּדֹור ָודֹור,  ּבְ ְבֵרי ֲחָכִמים ׁשֶ ה, ַעל־ְיֵדי ּדִ ַעל ּפֶ ּבְ ׁשֶ

ם, "סֹוף  ּיֵ ּסִ ְיָקא. ְוֶזהּו ׁשֶ יֶהם ּדַ ֹמַע ִמּפִ ִריְך ִלׁשְ ּצָ ׁשֶ

ֵנרֹו  נּו  ַרּבֵ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ יג(,  ם  ָ )ּשׁ ָמע"  ִנׁשְ ַהּכֹל  ָבר  ּדָ

ם(,  ָ ִחיַנת "ֶאת ָהֱאלִֹקים ְיָרא" )ּשׁ הּו ּבְ ּזֶ ם, ׁשֶ ָיִאיר ׁשָ

ָקְדׁשֹו"  ר ּבְ ּבֵ ִחיַנת "ֱאלִֹקים ּדִ ם, ּבְ ֱאַמר ׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

מֹור" )קֶֹהֶלת  ים קח, ח(. ְוֶזהּו "ֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ ִהּלִ ְוכּו' )ּתְ

ִחיַנת  ּבְ ְלִמְצוֹוַתי,  ֶמֶרת  ִמׁשְ ָעׂשּו  ִחיַנת  ּבְ יג(,  יב, 

ב  ְכּתָ ּבִ ֶלֶמת ֶאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשְ ּמַ ה ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ

ֶזה  ל  ּכָ י  ּכִ ם(,  ָ )ּשׁ ָהָאָדם"  ל  ּכָ ֶזה  י  "ּכִ ְוֶזהּו:  "ל.  ּנַ ּכַ

ל  ִחיַנת 'ּכָ הּוא ּבְ ָכל ּדֹור ָודֹור ׁשֶ ּבְ יק ׁשֶ ּדִ ַהּצַ לּוי ּבְ ּתָ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם', 

ִביל ֶזה ּוְלֶצֶות ָלֶזה,  ׁשְ א ּבִ ל ָהעֹוָלם ֶאּלָ 'לֹא ִנְבָרא ּכָ

יק  ּדִ ַהּצַ ּבְ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  י  ּכִ ו(,  ָרכֹות  )ּבְ ְוכּו'  ֶזה'  קּול  ּוׁשָ

ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהּדֹור 

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ "ל, ּכְ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַהּנַ ִלין ׁשְ ְמַקּבְ

ָהֱאלִֹקים  ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֶאת  י  "ּכִ ם:  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ְוֶזהּו  ם.  ׁשָ

ְצִריִכין  ָגגֹות  ְ ַהּשׁ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַהְינּו  ט".  ּפָ ְבִמׁשְ ָיִבא 

ֲאִפּלּו  ֶנְעָלם,  ל  ּכָ ַעל  "י,  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן,  ְלַתּקֵ

ִחיַנת  ָגגֹות הּוא ּבְ ְ ּקּון ַהּשׁ ּתִ "ל. ׁשֶ ּנַ ֹוֵגג, ַהְינּו ּכַ ַהּשׁ

הּו  ּזֶ ְרּגּום, ׁשֶ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ּתַ ׁשְ

ּתֹוָרה  ַעל־ְיֵדי  ב  ְכּתָ ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ֵלמּות  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ

הּוא  "ל. ְוֶזהּו "ִאם טֹוב ְוִאם ַרע" ׁשֶ ּנַ ה ּכַ ַעל ּפֶ ּבְ ׁשֶ

"ל.  ּנַ ּכַ ָוָרע  הּוא ְמעָֹרב טֹוב  ַעת ׁשֶ ִחיַנת ֵעץ ַהּדַ ּבְ

הּוא  ִדְבֵרי ֲחָכִמים ׁשֶ ֵהר ְמֹאד ּבְ ן ְצִריִכין ִלּזָ ְוַעל־ּכֵ

י  ְוָקא ִמּפִ ֹמַע ּדַ ה. ְוָצִריְך ִלׁשְ ַעל ּפֶ ּבְ ִחיַנת ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ

ֵלמּות ְלׁשֹון  ֵדי ִלְזּכֹות ִלׁשְ ַעְצמֹו, ּכְ יק ַהּדֹור ּבְ ּדִ ַהּצַ

ן  ּקֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתּתַ ְרּגּום, ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש ַעל־ְיֵדי ְלׁשֹון ּתַ

ֲערֹובֹות א,  "ל, ָאֵמן: ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות - יֹוֶרה ֵדָעה א. ּתַ ּנַ ַהּכֹל ּכַ

אֹות יב.

ָמע ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ סֹוף ּדָ

מֹור ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ

ל ָהָאָדם י ֶזה ּכָ ּכִ

ת קֶֹהֶלת ַחַסַלת ְמִגּלַ

ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן



שכח

ת ְמָחהְמִגּלַ ה ְלׂשִ ִפּלָ קֶֹהֶלתּתְ

ְמָחה ה ְלׂשִ ִפּלָ ּתְ
ר ָרִאיָת ֶאת ָעְנִיי ָיַדְעּתָ  ָך ֲאׁשֶ ַחְסּדֶ ְמָחה ּבְ א. ָאִגיָלה ְוֶאׂשְ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליָך ְיהָֹוה ַנְפׁשִ ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ׂשַ
ְורּוַח  ֶעָך  ִיׁשְ ׂשֹון  ׂשְ ִלי  יָבה  ָהׁשִ יָת.  ּכִ ּדִ ֲעָצמֹות  ֵגְלָנה  ּתָ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ י.  ַנְפׁשִ ָצרֹות  ּבְ

ְמָחה  ֶמָך. ֶאׂשְ ְוַיַעְלצּו ְבָך אֹוֲהֵבי ׁשְ נּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו  ְיַרּנֵ ל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם  ְמחּו ּכָ ְוִיׂשְ ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. 

יִמיְנָך ֶנַצח.  ּבִ ֶניָך ְנִעימֹות  ּפָ ָמחֹות ֶאת  ים ׂשַֹבע ׂשְ ְמָך ֶעְליֹון. ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ ָרה ׁשִ ְוֶאֶעְלָצה ָבְך ֲאַזּמְ

ל ְיהָֹוה ֶהָחֵפץ  ְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ְויֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגּדַ ָמחּו. ָירֹּנּו ְוִיׂשְ ְמעּו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ י ִיׁשְ ל ַנְפׁשִ ְתַהּלֵ יהָֹוה ּתִ ּבַ

יִקים  ְוַצּדִ ׁשּוָעֶתָך.  ּתְ אֹוֲהֵבי  ְיהָֹוה  ל  ִיְגּדַ ָתִמיד  יֹאְמרּו  יָך  ְמַבְקׁשֶ ל  ּכָ ָך  ּבְ ְמחּו  ְוִיׂשְ יׂשּו  ָיׂשִ ַעְבּדֹו.  לֹום  ׁשְ

ֵענּו ַבּבֶֹקר  ּבְ ְמחּו ָבְך. ׂשַ ָך ִיׂשְ ינּו ְוַעּמְ ַחּיֵ ׁשּוב ּתְ ה ּתָ ְמָחה. ֲהלֹא ַאּתָ יׂשּו ְבׂשִ ְמחּו ַיַעְלצּו ִלְפֵני ֱאלִֹהים ְוָיׂשִ ִיׂשְ

ְוָתֵגל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְמחּו  ִיׂשְ ָרָעה.  ָרִאינּו  נֹות  ׁשְ יָתנּו  ִעּנִ ימֹות  ּכִ ֵחנּו  ּמְ ׂשַ ָיֵמינּו.  ָכל  ּבְ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנה  ּוְנַרּנְ ָך  ַחְסּדֶ

יִחי ָאנִֹכי  ְרָנָנה. ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ ְמָחה ּבֹואּו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ ָהָאֶרץ ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָֹוה ָמָלְך. ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ּבְ

יׁשּוָעֶתָך.  ְקֵדִני ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ י ְיהָֹוה. ָזְכֵרִני ְיהָֹוה ּבִ ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ם ָקְדׁשֹו ִיׂשְ ׁשֵ לּו ּבְ יהָֹוה . ִהְתַהּלְ ַמח ּבַ ֶאׂשְ

ָמחּו ְוָכל ַעְוָלה  ִרים ְוִיׂשְ ל ִעם ַנֲחָלֶתָך. ִיְראּו ְיׁשָ ְמַחת ּגֹוֶיָך ְלִהְתַהּלֵ ׂשִ ֹמַח ּבְ ִחיֶריָך ִלׂשְ טֹוַבת ּבְ ִלְראֹות ּבְ

ִלְדָבְרָך  י  ּכִ ְמחּו  ְוִיׂשְ ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  ָמח.  ִיׂשְ ָך  ְוַעְבּדְ בֹשּׁו  ַוּיֵ ָקמּו  ְתָבֵרְך  ה  ְוַאּתָ ה  ֵהּמָ ְיַקְללּו  יָה.  ּפִ ָקְפָצה 

ם: ֵני־ִצּיֹון ָיִגילּו ְבַמְלּכָ יו ּבְ עֹׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ י. ִיׂשְ ִיָחְלּתִ

ׁשּום  ְלָפֶניָך  ְוֵאין  ְמעֹוֶנָך,  ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ֲאׁשֶ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ֲאדֹון  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ים ּוַבֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ְמקֹומֹו. ַזּכֵ תּוב, הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוֶחְדָוה ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלל, ּכְ ַעְצבּות ּכְ

ְמָחה ִהיא  ּשִׂ ים ׁשֶ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ יָת ָלנּו ַעל־ְיֵדי ַצּדִ ּלִ ר ּגִ ֲאׁשֶ ְמָחה ָתִמיד, ּכַ ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ֶאְזּכֶ ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ

רּוְך הּוא ׂשֹוֵנא אֹוָתּה, ְוָכל  דֹוׁש ּבָ ְטָרא ַאֲחָרא, ְוַהּקָ חֹוָרה ִהיא ַהּסִ ה, ְוַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ִסְטָרא ּדִ

ֲאוֹות  רּות ַהּתַ ּבְ ָך ְוִהְתּגַ נּו ִמּמְ ּלָ ְיָקא, ְוָכל ַהִהְתַרֲחקּות ׁשֶ ְמָחה ּדַ ְשְרֵאִלי הּוא ַעל־ְיֵדי ׂשִ ת ִאיׁש ַהּיִ ַ ְקֻדּשׁ

י  ִקְלַקְלּתִ י  ּכִ ְמָחה,  ִמּשִׂ ָרחֹוק  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ֲאָבל  חֹוָרה.  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ַעל־ְיֵדי  ִהיא  ַהּכֹל 

י  יׁשּוָעֶתָך, ְוָתִאיר ּבִ ֵחִני ּבִ ּמְ ֶעְזִרי ּוְתׂשַ ְהֶיה ּבְ ּתִ אִתי ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֶ ן ּבָ ה ְמֹאד. ַעל־ּכֵ י ַהְרּבֵ ּוָפַגְמּתִ

ּלֹא  ְמָחה, ׁשֶ ל ִמיֵני ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ה ַלֲהֹפְך ּכָ ֶאְזּכֶ ֵדִני ׁשֶ ּיֹות. ְותֹוֵרִני ּוְתַלּמְ ה ִלי ַדְרֵכי ֵעצֹוֶתיָך ָהֲאִמּתִ ּוְתַגּלֶ

ה  א ֶאְזּכֶ לֹום. ַרק ַאְדַרּבָ י ַעְצבּות ַחס ְוׁשָ גֹון ַוֲאָנָחה ְלַהְכִניס ּבִ הּוא ַהּיָ ְטָרא ַאֲחָרא ׁשֶ ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח ְלַהּסִ

ְמָחה, ְולֹא  גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ה ַלֲהֹפְך ַהּיָ ֶאְזּכֶ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ דֹוָלה ּכָ ְמָחה ְגּ ׂשִ ר ּבְ ּבֵ ק ּוְלִהְתּגַ ָכל ֵעת ְלִהְתַחּזֵ ּבְ

לֹום,  י ַעְצבּות ַחס ְוׁשָ רֹוִצים ְלַהְכִניס ּבִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָלל. ַרק ּבְ י ּכְ גֹון ַוֲאָנָחה ְלִהְתַאֵחז ּבִ יַח ְלָהַעְצבּות ְוַהּיָ ַאּנִ

ל  ה ַלֲהֹפְך ּכָ עּור, ֶאְזּכֶ ִלי ׁשִ ה ְמֹאד ּבְ י ַהְרּבֵ יִתי ּוָפַגְמּתִ ָעׂשִ ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות ָהֲעצּוִמים ׁשֶ

ים ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגַלי,  ַחּיִ י ּבַ ם ַנְפׁשִ ַרְך ָעַלי, ְוׂשָ ם ִיְתּבָ ֵ י־ֵכן ָחַמל ַהּשׁ ר ַאף־ַעל־ּפִ ְמָחה, ַעל ֲאׁשֶ ֶזה ְלׂשִ

ף  ָכל יֹום ָויֹום, ְלִהְתַעּטֵ דֹולֹות ּבְ ה ִמְצֹות ּגְ ּמָ ם ּכַ ִני גֹוי, ַוֲאִני זֹוֶכה ְלַקּיֵ ָרֵאל ְולֹא ָעׂשַ ְכַלל ִיׂשְ ִני ִלְהיֹות ּבִ ְוִזּכַ

רֹאׁש  ּבְ ׁשֹוָפר  קֹול  ֹמַע  ְוִלׁשְ ְויֹום־טֹוב,  ת  ּבָ ׁשַ ל  ּוְלַקּבֵ ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ְוִלְקרֹות  ין,  ִפּלִ ּתְ ּוְלָהִניַח  ִציִצית,  ּבְ

ֲאֵרי  ַסח, ְוֵכן ׁשַ ּפֶ ה ּבַ ָעה ִמיִנים, ְוֶלֱאכֹל ַמּצָ ה, ְוִלּטֹל ַאְרּבָ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּפּוִרים, ְוֵליׁשֵ יֹום ַהּכִ ָנה, ּוְלִהְתַעּנֹות ּבְ ָ ַהּשׁ

ל  ְוַהּקַ חּוִתים  ּפְ ּבַ ׁשֶ חּות  ַהּפָ ֲאִפּלּו  ֵעת  ָכל  ּבְ ִמים  ְמַקּיְ ָך  ָקְדׁשֶ ַעם  ֲאַנְחנּו  ר  ֲאׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ

ָעְצמּו  ֶמה  ַרּבּו,  ָמה  ְדלּו,  ּגָ ַמה  ֱאלִֹהים.  ָך  ַחְסּדְ ָקר  ּיָ ַמה  נּו,  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ טּוְבָך  ַרב  ָמה  ים.  ּלִ ּקַ ּבַ ׁשֶ



שכט

ת ְמָחהְמִגּלַ ה ְלׂשִ ִפּלָ קֶֹהֶלתּתְ

ְועֶֹצם  לּוֵתינּו  ּגָ ּוְבֹתֶקף  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ים  ְקדֹוׁשִ ְכָתִרים  ּבִ אֹוָתנּו  ְרּתָ  ִהְכּתַ ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו,  ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך 

ה ַגם אֹוִתי ַלֲעׂשֹות  ה ְמַזּכֶ נּו. ְוַאּתָ ָך, ֲעַדִין ַאֲהָבְתָך ְקׁשּוָרה ּבָ ֵעינּו ֶנְגּדְ ׁשָ ָך ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ּפְ ִהְתַרֲחקּוֵתנּו ִמּמְ

י  ְמָחה, ּכִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ל ַהּיָ ָכל ֵעת, ְוַלֲהֹפְך ּכָ ְמָחה ּבְ יל ַהּשִׂ אי ָראּוי ִלי ְלַהְגּדִ ָכל יֹום. ּוְבַוּדַ ה ִמְצֹות ּבְ ּמָ ּכַ

ה, ְלַיֵחד  ֵאּלֶ ים ְונֹוָרִאים ּכָ ְדָבִרים ְקדֹוׁשִ ע ּבִ ה ִלּגַ מֹוִני ִיְזּכֶ ֻרָחק ּוָפגּום ְוחֹוֵטא ּכָ ּמְ ְמָחִתי, ׁשֶ א, ֶזהּו ׂשִ ַאְדַרּבָ

ִציִצית  ף ּבְ ָכל יֹום, ּוְלִהְתַעּטֵ ים ְוַהּנֹוָרִאים ּבְ דֹוׁשִ ין ַהּקְ ִפּלִ ְפֶאֶרת ַהּתְ ֲעֶטֶרת ּתִ ר ּבַ ְמָך ְבָכל יֹום, ּוְלִהְתַעּטֵ ׁשִ

ְלַהְכִניס  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוִצים  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ְצֹות.  ַהּמִ ָאר  ּוׁשְ ְדִמְצָוה,  ִעּטּוָפא  ּבְ א  ַמְלּכָ ּדְ ין  ְלבּוׁשִ ּבִ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ

ְמָחה, ְואֹוַמר  יל ַהּשִׂ ְיָקא ַאְגּדִ ַעי ַוֲעֹונֹוַתי, ַעל־ְיֵדי ָכל ֶזה ּדַ ׁשָ לֹום, ֵמִרּבּוי ּפְ י ַעְצבּות, ַחס ְוׁשָ י ְוִלּבִ ַדְעּתִ ּבְ

ה  ֵאּלֶ ֹות ּכָ ְקֻדּשׁ ע ּבִ ְך זֹוֶכה ִלּגַ ל־ּכָ ָאנִֹכי ַהְמֻרָחק ּכָ דֹוָלה, ׁשֶ ְמָחִתי, ֶזהּו ֶחְדָוִתי ַהּגְ א, ֶזהּו ׂשִ י, ַאְדַרּבָ ְלִלּבִ

ְפרֹׂש  ם ֱאלֵֹהינּו ַוּנִ ַכְחנּו ׁשֵ ַצְלָמֶות. ִאם ׁשָ ַכס ָעֵלינּו ּבְ ים ַוּתְ ּנִ ְמקֹום ּתַ יָתנּו ּבִ ּכִ י ּדִ ְך. ּכִ ֱהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי ִעּמָ

ּך: ינּו ְלֵאל ָזר. ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי. ֲאַחְזנּוָך ְולֹא ַנְרּפֶ ּפֵ ּכַ

ֱאֶמת  יג ּבֶ ִני ְלַהּשִׂ א. ַזּכֵ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליָך ְיהָֹוה ַנְפׁשִ ָך ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ָרֵאל, ׂשַ ְמַחת ִיׂשְ א, ׂשִ ָמָרא ְדַעְלָמא ּכֹּלָ
ל ִמיֵני  ְמָחה, ַלֲהֹפְך ּכָ גֹון ַוֲאָנָחה ְלתֹוְך ַהּשִׂ ה ַלֲחטֹף ַהּיָ ֶאְזּכֶ ֹאֶפן ׁשֶ ית, ּבְ ּיִ ְמָחה ָהֲאִמּתִ ְרֵכי ַהּשִׂ ּדַ

ָעַלי  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוֶאְזּכֶ דֹוָלה ָתִמיד.  ְגּ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ק  ְלִהְתַחּזֵ ִני  ַזּכֵ ְמָחה.  ְלׂשִ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ַעְצבּות 

ָכל־ֵעת  י ּבְ ַח ֶאת ַנְפׁשִ ּמֵ יֵלִני ְלׂשַ ה. ְוַתְרּגִ דֹוׁשָ ְמָחה ַהּקְ ָלִליּות ַהּשִׂ ֵהם ּכְ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ת ּכָ ַ ְקֻדּשׁ

ְמָחה  ׂשִ ה ִלְהיֹות ּבְ ן ְוִזְמָרה ְוִנּגּון, ְוֶאְזּכֶ ל ְוַרּנֵ יר ְוַהּלֵ ׁשִ יהָֹוה ּבְ ַמח ּבַ ְמָחה, ְוָאִגיל ְוֶאׂשְ ל ׂשִ ַעל־ְיֵדי ִנּגּון ׁשֶ

י. ְוַעל־ ִקְרּבִ ּבְ ָרה ִמיֵני ְדִפיִקין ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ה ְלתֹוְך ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ים ּדִ ְך ָעַלי רּוַח ַחּיִ ָתִמיד. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִיְהֶיה ִנְמׁשָ

ִאים  ם ּבָ ּלָ ר ּכֻ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ֲאׁשֶ ַגׁשְ ים ּבְ ל ִמיֵני ֳחָלִאים ּוַמְכאֹוִבים ּוֵמחּוׁשִ יֵלִני ִמּכָ ְמֵרִני ְוַתּצִ ְיֵדי־ֶזה ִתׁשְ

יִני  ָרֵאל, ְוַתֲחִליֵמִני ּוְתַחּיֵ ִיׂשְ ָך  ל ַעּמְ ֵאִני אֹוִתי ְוֶאת ּכָ לֹום, ְוִתְרּפָ חֹוָרה ְוַעְצבּות ַחס ְוׁשָ ַעל־ְיֵדי ָמָרה ׁשְ

עֹוָלם,  ּבָ ל ִמיֵני ֳחָלִאים ׁשֶ ל ּכָ ל ָהְרפּואֹות ׁשֶ ם ּכָ ָ ר ִמּשׁ ִמיד, ֲאׁשֶ יְך ָעַלי ּתָ ְמׁשִ ּתַ ְמָחה ְוֶחְדָוה ׁשֶ ַעל־ְיֵדי ׂשִ

ר ַחּיּות ָהָאָדם: ְמָחה ִהיא ִעּקָ י ׂשִ ּכִ

ֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל  א ְלָכל ּתַ ה, ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרּפֵ ֵתנּו ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ ְרָפֵאנּו ְיהָֹוה ְוֵנָרֵפא הֹוׁשִ
ֵעת  ָכל  ּבְ דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ק  ְוֶאְתַחּזֵ ַהּגּוף.  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ַמּכֹוֵתינּו,  ּוְלָכל  ַמְכאֹוֵבינּו 

ֻקּדֹות  ב ַעל־ָיָדם, ֵהן ַעל־ְיֵדי ַהּנְ ַח ֶאת ַהּלֵ ּמֵ ר ְלׂשַ ֶאְפׁשַ ָכל ִמיֵני ְדָרִכים ּוְנִתיבֹות ְוֵעצֹות ְוַתְחּבּולֹות ׁשֶ ּבְ

ׁשֹוֶטה,  ּנֹות ֶאת ַטְעִמי ְוַלֲעׂשֹות ַעְצִמי ּכְ טּוָתא, ְלׁשַ י ִדׁשְ ַעְצִמי ֲעַדִין, ֵהן ַעל־ְיֵדי ִמּלֵ ֲאִני מֹוֵצא ּבְ ֶ טֹובֹות ּשׁ

ָמֵלא  ָהָאָדם.  ַחּיּות  ר  ְוִעּקָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ר  ִעּקָ ִהיא  ׁשֶ ְמָחה  ְלׂשִ ָלבֹא  ֵדי  ּכְ ְבִדיחּוָתא  ּדִ י  ִמּלֵ ּבְ ַעְצִמי  יל  ּוְלַהְרּגִ

ֲעלּומֹות  ה יֹוֵדַע ּתַ י ַאּתָ י, ּכִ ִלּבִ ְמָחה ּבְ ן ׂשִ ְפָלאֹות ֶחְדַות ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב. ּתֵ ַרֲחִמים, ּבֹוֵרא ְרפּואֹות, ֲאדֹון ַהּנִ

ֵעת,  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  ְוֵחילֹוָתיו  ָבר  ַעל־ּדָ ַהּבַ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ְחּבּולֹות  ּתַ ה  ּוְבַכּמָ ְדָרִכים  ה  ַכּמָ ּבְ יֹוֵדַע  ה  ְוַאּתָ ֵלב, 

ׁש  ּוִמְתַלּבֵ אֹוָתנּו,  ה  ּוְמַרּמֶ הּוא  ַיֲעִרים  ָערֹם  ַתְחּבּולֹוָתיו  ּבְ ְוהּוא  ָעֵלינּו,  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַעְצבּות  יְך  ְלַהְמׁשִ

ת ְלַרְגֵלינּו.  ָכל ֶזה הּוא ּפֹוֵרׂש ֶרׁשֶ ׁש ָלנּו ַעְצבּות ֵמֲעֹונֹוֵתינּו, ּוֶבֱאֶמת ּבְ ּיֵ ְדֶמה ָלנּו ׁשֶ ּנִ ִמְצֹות, ַעד ׁשֶ ַעְצמֹו ּבְ

ל  יָחֵתנּו ְלָפֶניָך ַעל ּכָ נּו ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ר ִלּבֵ ּבֵ יֹום, ְלׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ַעל־ֶזה ְצִריִכין ְלַיֵחד ׁשָ נּו ׁשֶ ְדּתָ ָבר ִלּמַ י ּכְ ּכִ

ָכל ּכֹחֹוֵתינּו ָלבֹא  ְמָחה, ּוְלַהְכִריַח ַעְצֵמנּו ּבְ ׂשִ ק ּבְ ּלֹו ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ל ַהּיֹום ּכֻ ָעַבר ָעֵלינּו, ֲאָבל ּכָ ֶ ַמה ּשׁ

ים  ֶמָך, ְוהֹוִדיֵענּו אֹוְרחֹות ַחּיִ ן ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ׁשְ ָרֵאל. ַעל־ּכֵ ת ִיׂשְ ַ ר ְקֻדּשׁ הּוא ִעּקָ דֹוָלה ׁשֶ ְמָחה ְגּ ְלׂשִ

ְמָחה ָתִמיד,  ּיֹות ֵאיְך ָלבֹא ְלׂשִ ִביִלים ְוָהֵעצֹות ָהֲאִמּתִ ְ ִתיבֹות ְוַהּשׁ ָרִכים ְוַהּנְ יג ַהּדְ ה ְלָהִבין ּוְלַהּשִׂ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַעד  ּכֹל,  ֵמרֹב  ֵלָבב  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֹמר  ֶאׁשְ ִמְצֹוֶתיָך  ְוֶאת  ֵאֵלְך  יָך  ֻחּקֶ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ה  ְוַתֲעׂשֶ



של

ת ְמָחהְמִגּלַ ה ְלׂשִ ִפּלָ קֶֹהֶלתּתְ

יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא, ְוָכל ֶאָחד ִיְהֶיה  ּדִ ה ַלּצַ ֲעׂשֶ ּתַ חֹול ׁשֶ ְמַחת ַהּמָ ׂשִ ה ִלְראֹות ּבְ ל ָעִתיד. ְוֶאְזּכֶ ְמָחה ׁשֶ ְלׂשִ

יֵענּו ֶזה  ינּו לֹו ְויֹוׁשִ ה ֱאלֵֹהינּו ֶזה ִקּוִ ּיֹום ַההּוא ִהּנֵ תּוב, ְוָאַמר ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ עֹו ְויֹאַמר, ֶזה ְיהָֹוה, ּכְ ֶאְצּבָ ַמְרֶאה ּבְ

תּוב, ּוְפדּוֵיי ְיהָֹוה ְיׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון  ּכָ ם ָלנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ׁשֶ יׁשּוָעתֹו. ְוַקּיֵ ְמָחה ּבִ ינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ְיהָֹוה ִקּוִ

ֵתֵצאּו  ְמָחה  ְבׂשִ י  ּכִ ְוֶנֱאַמר,  ַוֲאָנָחה.  ָיגֹון  ְוָנסּו  יגּו  ַיּשִׂ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ם  רֹאׁשָ ַעל  עֹוָלם  ְמַחת  ְוׂשִ ה  ִרּנָ ּבְ

ם  ַאְבּתֶ ֶדה ִיְמֲחאּו־ָכף. ְוֶנֱאַמר, ּוׁשְ ה ְוָכל ֲעֵצי ַהּשָׂ ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרּנָ לֹום ּתּוָבלּון ֶהָהִרים ְוַהּגְ ּוְבׁשָ

ֵעֶדן  ּכְ ָרּה  ִמְדּבָ ם  ׂשֶ ַוּיָ ָחְרבֹוֶתיָה  ל  ּכָ ִנַחם  ִצּיֹון  ְיהָֹוה  ִנַחם  י  ּכִ ְוֶנֱאַמר,  ַהְיׁשּוָעה.  ְעְיֵני  ִמּמַ ׂשֹון  ׂשָ ּבְ ַמִים 

ל  יִקים ְוַהְרִנינּו ּכָ ְמחּו ַביהָֹוה ְוִגילּו ַצּדִ ֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה, ׂשִ ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ַגן ְיהָֹוה ׂשָ ְוַעְרָבָתּה ּכְ

ה כב. ִפּלָ ִניָנא, ּתְ ִפּלֹות ּתַ ֵרי־ֵלב: ִלּקּוִטי ּתְ ִיׁשְ



מֹו ָנֶאה לֹו ֶזה ְשׁ

ֵסֶפר
ָלִלי ּקּון ַהְכּ ִתּ
א. ִסיָמן כט, אֹות ד).  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקָמּ ְמבָֹאר ּבְ ִרית (ּכַ ּקּון ַהּבְ הּוא ּתִ
ֵאּלּו  לֹוַמר  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַלְיָלה  ְלִמְקֵרה  ּקּון  ּתִ ְוהּוא 
ָרה לֹו. הֹוִציאֹו  ּקָ אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ ים ּבְ ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ ָהֲעׂשָ
יק  נּו ַהָקדֹוׁש ַצּדִ ּלּוי, ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהּגִ
ן ֵפיֶגא  נּו ַנְחָמן ּבֶ ְיסֹוד עֹוָלם, ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּבֵ
ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ֵמאּוָמן  ַנְחָמן  ַנְחָמ  ַנְח  ַנ  ְמָחה,  ׂשִ ן  ּבֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִלְבָרָכה, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ָאֵמן ֵכּ



ז"ל חיים  בן  דוד 

ז"ל חוה  בן  אשר 

ז"ל מנחם  בן  יוסף  ניר 

ז"ל בכור  בן  פנחס 

ז"ל אריה  בן  עמית 

ז"ל מרדכי  בן  ישראל 

ז"ל תמו  בן  ציון 

ז"ל קמיל  בן  אלימלך 

ז"ל תמר  בן  יעקב 

ז"ל דוד  בן  אברהם 

ז"ל צדוק  בן  שמואל 

ז"ל אברהם  בן  חיים 

ז"ל אלגרה  בן  חיים 

דוד מאיר ידיד בן ישי ז"ל

ז"ל דוד  בן  רחמים 

ז"ל זכריה  בן  שלמה 

ז"ל דוד  בן  דוד 

יהושע שלום בן יחיאל ז"ל

ז"ל שלום  בן  יחיאל 

ז"ל שרה  בת  לאה 

ת. נ. צ. ב. ה

יל, ִלְרפּוַאת ִויׁשּוַעת ּוֲלַהְבִדּ

גילה בן  נריה  ישי 
לֹו ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

נז'מה  בן  משה 
לֹו ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

רבקה בן  משה 
לֹו ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

מירה בן  גונן 
לֹו ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

רבקה בן  מקס  שלמה 
לֹו ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

אורטל בן  נחמן  ארי 
לֹו ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

שלי בן  ישראל  צור 
לֹוֹ ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

נזימה בת  תמר 
ָלה⋅ ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

איתה בת  רבקה 
ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

זהבה בת  ענבל 
ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

יונה בת  זהבה 
ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

ענבל בת  חנה  אמונה 
ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

אהובה יונה  בת  תהילה 
ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵֹאל 

שרה בת  אורלי 
ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵֹאל 

רוזה בת  לוסי 
ָלּה ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל 

ז"ל תמו  בת  שולה 

ז"ל שלום  בת  שושנה 

ז"ל יחיא  בת  שושנה 

ז"ל שמואל  בת  דליה 

ז"ל רחל  בת  שפיקה 

ז"ל יונה  בת  שמחה 

ז"ל חנה  בת  תמר 

ז"ל יוסף  נתן  בת  לאה 

ז"ל שרה  בן  כפיר 

ז"ל משה  בת  מזל 



שלג

ּקּון ָמהּתִ ָלִליַהְקּדָ ַהּכְ

ָמה ַהְקּדָ
ְמבָֹאר  ים ּכַ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן לֹוַמר ֲעׂשָ ְנָיָנא", ּתִ ִסיָמן צ"ב "ִלּקּוֵטי ּתִ ּבְ
ה  ְתִחּלָ י ּבִ ע ָאִחי, ּכִ ים ְוכּו'. ּדַ ִהּלִ יְטל ִמְזמֹוֵרי ּתְ ָרה ַקּפִ ֵאּלּו ֵהם ָהֲעׂשָ ִסיָמן ר"ה ְוכּו'. ְוַדע ׁשֶ ּבְ

ִסיָמן ר"ה,  ֶפר ָהִראׁשֹון ּבְ ּסֵ ס ּבַ ְדּפַ ּנִ ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ּכַ ְתֶחֶלת ּתִ ָאַמר הּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַהּתֹוָרה ַהּמַ

ִני ּוָבאִתי ֶאְצלֹו ָסמּוְך ְמֹאד  ַרְך ִזּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ִהְתִחיל ְלַגּלֹוָתּה לֹא ָהִייִתי ְלָפָניו ָאז, ַאְך ַהּשׁ ֵעת ׁשֶ ה ּבְ ּוִבְתִחּלָ

דֹוׁש,  יו ַהּקָ ָמָעּה ִמּפִ ְ ּשׁ ִפי ַמה ׁשֶ "ל ּכְ מֹו ַהּתֹוָרה ַהּנַ ׁשְ ר ִלי ֶאָחד ּבִ ִהְתִחיל ְלַגּלֹוָתּה ְוִסּפֵ ְלאֹוָתּה ָהֵעת ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  מֹו  ׁשְ ּבִ י ַאֵחר  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ָעה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ְך,  ּכָ ּוְבתֹוְך 

"ל. ִסיָמן ר"ה ַהּנַ ָבר ּבְ ס ּכְ ְדּפַ ּנִ ִקּצּור ּכַ ה ְוָחַזר ַוֲאָמָרּה ְלָפַני ּבְ י ִעּמֹו ִמּזֶ ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ

יְטַלְך  ָרה ַקּפִ יְטַלְך לֹוַמר, ַרק ָאַמר ְסָתם לֹוַמר ֲעׂשָ ה ָאז ֵאיֶזה ַקּפִ ּלָ ה ַהּתֹוָרה לֹא ּגִ ּלָ ּגִ ּוְבאֹוָתּה ָהֵעת ׁשֶ
ָרה  ָהָיה ָראּוי ְלַגּלֹות ֵאיֶזה ֵהם ֲעׂשָ ָאַמר, ׁשֶ דֹוׁש ָאז ׁשֶ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ "ל, ְוׁשָ ים ְלִתּקּון ַהּנַ ִהּלִ ּתְ

ל  י ּכָ ּקּון ָלֶזה, ּכִ ּיֹאְמרּו ֵהם ּתִ ים ׁשֶ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ֵהם ֲעׂשָ ִריִכין לֹוַמר, ַאְך ֵאיֶזה ׁשֶ ּצְ ים ׁשֶ ִהּלִ יְטַלְך ּתְ ַקּפִ

ֵעת  ּבְ ְוָאז  "ל.  ְלַהּנַ ּקּון  ּתִ ֵהם  ְנִגיָנה ׁשֶ ָרה ִמיֵני  ֶנֶגד ֲעׂשָ ּכְ ם, ֵהם  ּלָ ּכֻ ֵהם,  ים ֵאיֶזה ׁשֶ ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ

ְך  ְקֶוה, ְוַאַחר־ּכָ ּמִ ִריִכין ִלְטּבֹל ּבַ ּצְ ְקֶוה, ׁשֶ ּקּון ָהִראׁשֹון הּוא ַהּמִ ּתִ ה, ׁשֶ ְתִחּלָ "ל ָאַמר ּבִ ה ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּלָ ּגִ ׁשֶ

"ל. ּנַ ים ּכַ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ "ל לֹוַמר ֲעׂשָ ּקּון ַהּנַ ה ַהּתִ ּלָ ּגִ

י ָטהֹור, ַוֲאִפּלּו ִאם  ְלּתִ ְהֶיה ָהָאָדם ּבִ ּיִ אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ ֵהר ְמֹאד ִלְטּבֹל ּבְ ִריִכין ִלּזָ ּצְ ַעם ַאַחת ָאַמר ׁשֶ ם ּפַ ּגַ
ֵהר ְמֹאד  י ְצִריִכין ִלּזָ אֹותֹו ַהּיֹום ֲאִפּלּו ִלְפנֹות ֶעֶרב ּכִ ִנים ִיְטּבֹל ּבְ ל־ּפָ ּבֶֹקר, ַעל־ּכָ לֹא יּוַכל ִלְטּבֹל ּבַ

ם(. ַאַחר־ ן ׁשָ ד ְוכּו' ַעּיֵ ֶכף ּוִמּיָ ּטֹוב ְמֹאד ִלְטּבֹל ּתֵ ָאַמר, ׁשֶ ּיֹות ׁשֶ סֹוף ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ן ּבְ ְיָקא. )ְוַעּיֵ אֹותֹו ַהּיֹום ּדַ ִלְטּבֹל ּבְ

ר, ּוְכָבר ָהָיה  ִנים ִיְקְצרּו ִרְבבֹות ְיִריעֹות ְלַסּפֵ ָ ֵאּלּו ַהּשׁ ָעַבר ּבְ ֶ ִנים, ּוַמה ּשׁ ע ׁשָ ָעְברּו ָקרֹוב ְלַאְרּבַ ְך ַאַחר ׁשֶ ּכָ

. ְרּגְ ְמּבֶ ּנּו, ּוְכָבר ָחַזר ִמּלֶ ק ִמּמֶ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ּלֹו ׁשֶ לֹו ַהחֹוַלַאת ׁשֶ

ים  ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ר ֵמִעְנַין ָהֲעׂשָ תֹו ַוֲאַנְחנּו ָעַמְדנּו ְלָפָניו ְוִהְתִחיל ְלַדּבֵ ַכב ַעל ִמּטָ ֹחֶרף ׁשָ ַעם ַאַחת ּבַ ּפַ
ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה  ֶהם ָהֲעׂשָ ז ּבָ ֻרּמָ ּמְ סּוִקים ׁשֶ ָיר ַהּפְ ה ָעַלי ִלְכּתֹב ַעל ַהּנְ "ל, ְוָאז ִצּוָ ּקּון ְלַהּנַ ֵהם ּתִ ׁשֶ

ר ֵהם  ֲאׁשֶ ֶפר ּכַ ים ַעל ַהּסֵ סּוִקים ּוְכַתְבּתִ ה ִלי ַהּפְ יו ִיְקָרא ֵאַלי, ְוִגּלָ י ִלְכּתֹב ּוִמּפִ ְבּתִ "ל, ְוָיׁשַ ּקּון ְלַהּנַ ֵהם ּתִ ׁשֶ

יְטל  ָרה ַקּפִ ְפָרִטּיּות ֵאיזֹו ֵהם ָהֲעׂשָ ְרצֹונֹו ְלַגּלֹות ּבִ ְעּתֹו ׁשֶ ה ּדַ ּלָ "ל(, ְוָאז ּגִ ְנָיָנא" ִסיָמן צ"ב ַהּנַ "ִלּקּוֵטי ּתִ ִסים, )ּבְ ִנְדּפָ

ְך  ַאַחר־ּכָ ד  ִמּיָ ָזִכינּו,  ְולֹא  ָלנּו  ה  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ ים  ּוְמַצּפִ ְוָהִיינּו עֹוְמִדים  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ לֹוַמר  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ים  ִהּלִ ּתְ

ָידֹו  ִתיַבת  ּכְ ֵעיַני  ּבְ ָרִאיִתי  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוִהְזִמין  ת  ּבָ ׁשַ ֵאיֶזה  ּבְ ֶאְצלֹו  ָהִייִתי  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֵמִאּתֹו  ָנַסְענּו 

ח  ֶאּקַ ֶרְך ֶאֶרץ ׁשֶ ִריִכין לֹוַמר, ַאְך לֹא ָהָיה ִמּדֶ ּצְ ים, ׁשֶ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ם ְלַעְצמֹו ָהֲעׂשָ ָבר ָרׁשַ ּכְ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ

יד,  ן ַיְקּפִ י, ּפֶ י ֵמֲחַמת ֵאיַמת ַרּבִ ה, ְולֹא ָיכְֹלּתִ ַעל ּפֶ ֹמִחי ּבְ ִלי ְרׁשּותֹו, ְוָרִציִתי ְלָתְפָסם ּבְ ַעְצִמי ּבְ ַתב ָידֹו ּבְ ּכְ

ת  ּבַ ׁשַ ה ַהּזֹאת ָהְיָתה ּבְ ֲעׂשֶ י ַהּמַ לֹא ְרׁשּותֹו, )ּכִ י ּבֹו ּבְ ְלּתִ ּכַ "ל ְוִהְסּתַ ַתב ָידֹו ַהּנַ אִתי ְלַחְדרֹו ּוָמָצאִתי ּכְ י ּבָ ּכִ

ְקִריַאת  ֵעת  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ִית  ַלּבַ ְוִנְכַנס  ֵמַחְדרֹו  ָיָצא  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ׁשֶ ָקָטן  ִלְפָרט  ַנת תק"ע  ׁשְ ָקִלים  ׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ

ֵמִאּתֹו  ְרׁשּות  י  ַקְחּתִ ּלָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ "ל(.  ַהּנַ ָידֹו  ַתב  ּכְ ְוָרִאיִתי  ַחְדרֹו  ּבְ י  ִנְכַנְסּתִ ְוָאז  ַהּתֹוָרה 

ִמים  ָבר ֵהם ִנְרׁשָ ּכְ י ׁשֶ י ָיַדְעּתִ "ל, ּכִ יְטל ַהּנַ ָרה ַקּפִ ה ִלי ֲעׂשָ ַגּלֶ ּיְ ּנּו ׁשֶ י ִמּמֶ ַאְלּתִ י ִעּמֹו ְוׁשָ ְרּתִ ּבַ ָלׁשּוב ְלֵביִתי, ּדִ

י ֵמִאּתֹו. ְהֶיה ֵעת ַאֵחר ָלֶזה, ְוָהַלְכּתִ ּיִ "ל. ְולֹא ָרָצה ְוָאַמר ׁשֶ ּנַ ֶאְצלֹו ּכַ



שלד

ּקּון ָמהּתִ ָלִליַהְקּדָ ַהּכְ

ים  ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ה ָהֲעׂשָ ּלָ ֶנעְמרֹוב, ָאז ּגִ ֵביִתי ּבְ ָהִייִתי ֲאִני ּבְ ֵעת ׁשֶ ְך ָסמּוְך ְלאֹוָתּה ָהֵעת ּבְ ַאַחר־ּכָ
ְך  עְמרֹוב, ְוִיֵחד אֹוָתם ְלֵעדּות ַעל ֶזה ְוָכּ ִלי ִמּנֶ י ַנְפּתָ ֶרְסַלב ְוִלְפֵני ֲחֵבִרי ַרּבִ ֹפה ּבְ ִלְפֵני ָהַרב ּדְ

ֶחְלֵקי  ה  לֹשָׁ ׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ ִדים  ִנְלּכָ לֹום(,  ְוׁשָ ַחס  ַלְיָלה  ִמְקֵרה  ִעְנַין  )ַהְינּו  דּוַע,  ַהּיָ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ֱהיֹות  ָלֶהם,  ָאַמר 

ים מֹוִעיִלים ְמֹאד ְמֹאד ְלִתּקּון  ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ָהעֹוָלם, ֲאִני לֹוֵקַח ֶאְתֶכם ְלֵעדּות. ְוֵתְדעּו ׁשֶ

ה אֹו ַעל־ְיֵדי  ִתּיָ ּוׁשְ ִרּבּוי ֲאִכיָלה  ְקֶרה לֹו ַעל־ְיֵדי  ּיִ ׁשֶ ִמי  ְוֵיׁש  ּומֹוִעיל ְמֹאד ְמֹאד,  מּור  ּגָ ּקּון  ּתִ ְוֵהם  ֶקִרי 

ם  ָנה( ּגַ ֵ ּשׁ ין ּבַ ּתִ ׁשְ ּמַ ינֹוק ׁשֶ מֹו ּתִ לּום, )ְוהּוא ּכְ ָראּוי, ְוָכל ֶזה ֵאינֹו ּכְ ֵאינֹו ׁשֹוֵכב ּכָ ה ַוֲעֵיפּות אֹו ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ֻחְלׁשָ

ם ִלְפָעִמים ִנְדֶמה  ל ׁשֹוֵמר אֹותֹו ְוִנּצֹול. ּגַ ּזָ ַהּמָ ְקֶרה, אֹו ׁשֶ ַמְעָלה ְוִנּצֹול ִמן ַהּמִ ֹוְמִרים אֹותֹו ִמּלְ ּשׁ ֵיׁש ׁשֶ

יִלין אֹותֹו  ּצִ ּמַ ַמִים ׁשֶ ָ ם ֶזה ִמן ַהּשׁ ָנתֹו, ּגַ ְ ְך ִמְתעֹוֵרר ִמּשׁ ִאּלּו הּוא נֹוֵפל ְוַאַחר־ּכָ ֲחלֹום ּכְ ָנה ּבַ ׁשֵ ְלָהָאָדם ּבְ

ְמבָֹאר  לֹום, ּכַ ׁש ְקִלּפֹות ַחס ְוׁשָ ה ִנְבָרִאים ַמּמָ לֹום, ֵמֲחַמת ִהְרהּוִרים, ִמּזֶ ְקֶרה לֹו ַחס ְוׁשָ ּיִ ה, ַרק ִמי ׁשֶ ִמּזֶ

ֶזה ְמֹאד ְמֹאד. ן ּבָ אי ְיַתּקֵ ַוּדַ ים ּבְ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ אֹותֹו ַהּיֹום ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ּיֹאַמר ּבְ ָפִרים ֲאָבל ִמי ׁשֶ ּסְ ּבַ

מּור, ּוְקָצָתם לֹא ָיְדעּו  ּקּון ּגָ עּו ִלְמצֹא ָלֶזה ּתִ ָרצּו ַלֲעֹמד ַעל ִעְנָין ֶזה ְוִנְתַיּגְ דֹוִלים ׁשֶ יִקים ּגְ ה ַצּדִ ּמָ ה ְוַכּ ְוַכּמָ
ֶאְמַצע  ּבְ ְלעֹוָלָמם  קּו  ּלְ ְוִנְסּתַ ֶזה,  ּקּון  ּתִ ִעְנַין  ּבְ ְקָצת  ֵליַדע  ִהְתִחילּו  ּוְקָצָתם  ֶזה,  ִעְנָין  ַמהּו  ָלל  ּכְ

ּקּון ֶזה ַעל־ְיֵדי  ֵלמּות. ְוִעְנַין ּתִ ׁשְ ִכיִתי ַלֲעֹמד ַעל ֶזה ּבִ ּזָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְמרּו. ְוִלי ָעַזר ַהּשׁ ֶזה ְולֹא ּגָ ָעְסָקם ּבָ

ּקּון ִנְפָלא ְונֹוָרא  י הּוא ּתִ ָבר ָחָדׁש ְלַגְמֵרי ִחּדּוׁש ִנְפָלא ּכִ "ל הּוא ּדָ ים ַהּנַ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ֲאִמיַרת ָהֲעׂשָ

ִאי  אי ַמה ּטֹוב, ַאְך ֲאִפּלּו ִאם הּוא ָאנּוס ׁשֶ ַוּדַ ְך יֹאְמֵרם ּבְ ְקֶוה, ְוַאַחר־ּכָ ּיּוַכל ֵליֵלְך ַלּמִ ְמֹאד ְמֹאד. ּוִמי ׁשֶ

דֹול  ּקּון ּגָ י ֵהם ּתִ ֵרי לֹו ּכִ י־ֵכן ִאם יֹאְמֵרם ַאׁשְ ֶרְך, ַאף־ַעל־ּפִ ּדֶ הּוא ּבַ הּוא חֹוֶלה אֹו ׁשֶ גֹון ׁשֶ ר ִלְטּבֹל ּכְ ֶאְפׁשָ

ל ְמֹאד. ַעְצָמּה ְמֻסּגָ ם ָהֲאִמיָרה ּבְ אי ַמה טֹוב, ַאְך ּגַ ַוּדַ ָראּוי ּבְ ָנה ּכָ ַכּוָ ְונֹוָרא ְמֹאד. ְוִאם יֹאְמֵרם ּבְ

ר  ל זֹאת ְלַגְמֵרי, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ָתָמא ָהִייִתי רֹוֶצה ְלַבּטֵ ִריַאת ָהעֹוָלם. ִמּסְ י לֹא נֹוַדע זֹאת ִמּיֹום ּבְ ְוָאַמר: ּכִ
ַבע  ּנֹות ַהּטֶ ל ּוְלׁשַ י ָהָיה ָצִריְך ְלַבּטֵ ר ּכִ ִמּיּות ִאי ֶאְפׁשָ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּבְ ִמּיּות ְולֹא ּבְ ַגׁשְ זֹאת לֹא ּבְ

ְוַכּיֹוֵצא,  לֹום  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ י ֲאִפּלּו ֹמשֶׁ ּכִ ר,  ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ְתִמידּות ְוֶזה ּדָ ֵני ָהָאָדם ּבִ ּבְ ָלִלּיּות  ּכְ ל  ׁשֶ

ָהָיה ַרק  ן ְוַכּיֹוֵצא ׁשֶ ְרּדֵ ִקיַעת ַהּיַ גֹון ְקִריַעת ַים סּוף אֹו ּבְ ָרִטי, ּכְ ָעה ּוְבָדָבר ּפְ ַבע ָהָיה ַרק ְלִפי ׁשָ ל ַהּטֶ ּטֵ ּבִ ׁשֶ

ַבע  ּנֹות ַהּטֶ ל ּוְלׁשַ ֶהְכֵרַח ְלַבּטֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ י ּכָ ֵני־ָאָדם, ּכִ ָלִלּיּות ּבְ ל ּכְ ַבע ׁשֶ ל ַהּטֶ ָעה, ֲאָבל ְלַבּטֵ ְלִפי ׁשָ

ר ְוכּו'. ַאְך  רּוָחִנּיּות ִאי ֶאְפׁשָ ר, ְוַגם ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ִמיד, ְוֶזה ּדָ ַבע ּתָ ּנֹות ַהּטֶ ל ּוְלׁשַ ֶאְצלֹו, ְוַגם ָצִריְך ְלַבּטֵ

ָבר ִנְפָלא ְוָיָקר ּומֹוִעיל ְמֹאד. יְטל ֵהם ּדָ ָרה ַקּפִ ָהֲעׂשָ

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהְבָטַחת ַרֵבּ

יְטל  ָרה ַקּפִ ם ֵאּלּו ָהֲעׂשָ בֹוא ַעל ִקְברֹו ְויֹאַמר ׁשָ ּיָ קּותֹו, ִמי ׁשֶ ּלְ י ִיְמְלאּו ָיָמיו, ֲאַזי ַאַחר ִהְסּתַ ם ּכִ ּגַ ָאַמר, ׁשֶ
ְדלּו ְוָעְצמּו ֲעוֹונֹוָתיו ַוֲחָטָאיו ְמֹאד ְמֹאד  רּוָטה ִלְצָדָקה )ֲעבּורֹו(, ֲאִפּלּו ִאם ּגָ ן ּפְ "ל, ְוִיּתֵ ים ַהּנַ ִהּלִ ּתְ

ָבִרים  ָכל ַהּדְ נֹו ְוכּו'. ַוֲאִני ָחָזק ְמֹאד ּבְ יעֹו ּוְלַתּקְ ל ָלֹאֶרְך ְוָלרַֹחב ְלהֹוׁשִ ּדֵ ּתַ ץ ְוֶאׁשְ לֹום, ֲאַזי ֶאְתַאּמֵ ַחס ְוׁשָ

יְטל  ָרה ַקּפִ יְטל מֹוִעיִלים ְמֹאד ְמֹאד. ְוֵאּלּו ֵהן ָהֲעׂשָ ָרה ַקּפִ ֵאּלּו ָהֲעׂשָ יֹוֵתר, ׁשֶ ֶזה ֲאִני ָחָזק ּבְ י, ַאְך ּבָ ּלִ ׁשֶ

ָעִמים. ה ּפְ ּמָ סּו ּכַ ָבר ִנְדּפְ ר ּכְ ֲאׁשֶ ים: ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"נ, ּכַ ִהּלִ ּתְ



שלה

ּקּון ָמהּתִ ָלִליַהְקּדָ ַהּכְ

ים ִהּלִ ְיִהי ָרצֹון קֶֹדם ֲאִמיַרת ּתְ
ת ְויו"ט ֵאין אֹוְמִרים אֹותֹו( ָבּ ַשׁ )ְבּ

ירֹות  ִשׁ ְבּ ְוַהּבֹוֵחר  ַאֲחָריו,  ּוְבַזְרעֹו  ַעְבּדֹו  ָדִוד  ְבּ ַהּבֹוֵחר  ֲאבֹוֵתינּו,  ְואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ֶלְך ָעָליו  ִוד ַהֶמּ ִאּלּו ֲאָמָרם ָדּ ֶאְקָרא, ְכּ ים ֶשׁ ִהִלּ ַרֲחִמים ֶאל ְקִריַאת ִמְזמֹוֵרי ְתּ ֶפן ְבּ ֵתּ חֹות, ֶשׁ ָבּ ְוִתְשׁ

ְואֹוִתּיֹוֵתיֶהם,  בֹוֵתיֶהם  ֵתּ ּוְזכּות  ים,  ִהִלּ ְתּ סּוֵקי  ְפּ ְזכּות  ָלנּו  ְוַיֲעָמד  ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַעְצמֹו  ְבּ לֹום  ׁ ַהָשּ

ֵעינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ׁ ָשּ ר ְפּ בֹות, ְלַכֵפּ בֹות ּוִמּסֹוֵפי ֵתּ י ֵתּ מֹות ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם ֵמָראֵשׁ ׁ ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהם, ְוַהֵשּ

ר  ה ָהֶעְליֹוָנה, ּוְלַחֵבּ ָנּ ֹוַשׁ ל ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהּשׁ ר ָעִריִצים ּוְלַהְכִרית ָכּ אֵתינּו, ּוְלַזֵמּ ְוַחטֹּ

ָמה ְלַטֲהֵרנּו  ַפע ְלֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָשׁ ְך ָלנּו ֶשׁ ֵשׁ ִיָמּ ם  ׁ ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוֵרעּות, ּוִמָשּ ת ְנעּוִרים ִעם ּדֹוָדּה ְבּ ֵאֶשׁ

מֹו  ְכּ ְלָפֶניָך,  ֵאּלּו  ִמְזמֹוִרים  ָאַמר  ֶשׁ ְלָדִוד  ָסַלְחָתּ  ֶשׁ מֹו  ְכּ ֵעינּו,  ׁ ָשּ ְפּ ר  ּוְלַכֵפּ אֵתינּו  ַחטֹּ ְוִלְסלַֹח  ֵמֲעֹונֹוֵתינּו 

נּו ַעד ְמלֹאת ְשנֹוֵתינּו  ֵחנּו ֵמָהעֹוָלם ַהֶזּה קֶֹדם ְזַמֵנּ ָקּ מּות. ְוַאל ִתּ אְתָך לֹא ָתּ ם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָטּ ֱאַמר, ַגּ ֶנּ ֶשׁ

ָעֵלינּו  ָיֵגן  לֹום  ׁ ַהָשּ ָעָליו  ֶלְך  ַהֶמּ ִוד  ָדּ ּוְזכּות  ַחְתנּו.  ִשׁ ר  ֲאֵשֶ ן ֵאת  ְלַתֵקּ ּנּוַכל  ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ָנה  ָשׁ ְבִעים  ִשׁ ֶהם  ָבּ

ְכִתיב,  ִדּ נּו, ְכּ ם ָחֵנּ ַנת ִחָנּ ֵלָמה ְלָפֶניָך. ּוֵמאֹוַצר ַמְתּ ְתׁשּוָבה ְשׁ ָך ַעד ׁשּוֵבנּו ֵאֶליָך ִבּ ֲאִריְך ַאְפּ ַתּ ֲעֵדנּו, ֶשׁ ּוַבּ

ְך  עֹוָלם ַהֶזּה, ָכּ יָרה ָבּ ָאנּו אֹוְמִרים ְלָפֶניָך ִשׁ ם ֶשׁ ר ֲאַרֵחם. ּוְכֵשׁ י ֶאת ֲאֵשֶ ר ָאֹחן ְוִרַחְמִתּ ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאֶשׁ

ֶלת  ֲחַבֶצּ ְתעֹוֵרר  ִתּ ים  ִהִלּ ְתּ ֲאִמיַרת  ְוַעל־ְיֵדי  א.  ַהָבּ ָלעֹוָלם  ָבָחה  ּוְשׁ יר  ִשׁ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְלָפֶניָך  לֹוַמר  ה  ִנְזֶכּ

ָיֵמינּו  ְמֵהָרה ְבּ ֵבית ֱאלֵֹהינּו, ִבּ ן ָלּה, הֹוד ְוָהָדר ְבּ ָבנֹון ִנָתּ בֹוד ַהְלּ ן, ְכּ ִגיַלת ְוַרֵנּ קֹול ָנִעים ְבּ יר ְבּ רֹון ְוָלִשׁ ׁ ַהָשּ

ָאֵמן ֶסָלה:

ים יֹאַמר ֶזה: ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ַיְתִחיל ּבַ קֹוֶדם ׁשֶ

דֹול ְיהָֹוה,  ּגָ י ֵאל  ּכִ ָנִריַע לֹו:  ְזִמרֹות  ּבִ תֹוָדה,  ּבְ ָפָניו  ָמה  ְנַקּדְ ֵענּו:  ִיׁשְ ָנִריָעה ְלצּור  ָנה ַליהָֹוה,  ְלכּו ְנַרּנְ
ל ֱאלִֹהים:  דֹול ַעל ּכָ ּוֶמֶלְך ּגָ

ְדִחילּו  ּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ַח ֶאת ּבֹוְרִאי. ְלׁשֵ ּבֵ ל ּוְלׁשַ י ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ן ֶאת ּפִ ֲהֵריִני ְמַזּמֵ
ָרֵאל: ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ּוְרִחימּו ַעל־ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ

ָרה ִמְזמֹוִרים טֹוב לֹוַמר זֹאת ִלְפֵני ָהֲעָשׂ

דֹוֵרנּו, ּוְלָכל  ְבּ ִיּם ֶשׁ יִקים ָהֲאִמִתּ ִדּ ים ֵאּלּו ְלָכל ַהַצּ ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ ֲאִמיַרת ָהֲעָשׂ ר ַעְצִמי ַבּ ֲהֵריִני ְמַקֵשׁ
יק ְיסֹוד  דֹוׁש ַצִדּ נּו ַהָקּ ה, ּוִבְפָרט ְלַרֵבּ ָאֶרץ ֵהָמּ ר ָבּ ים ֲאֵשֶׁ ּים ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְקדֹוִשׁ יִקים ָהֲאִמִתּ ִדּ ַהַצּ

ן  ּקֵ ָלה ְוּתִ ְמָחה, ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן, ֲאֶשר ּגִ ן ׂשִ ן ֵפיֶגא ּבֶ נּו ַנְחָמן ֶבּ עֹוָלם ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרֵבּ

ָרֵאל, ָאֵמן.  ל ִיְשׂ ִרית, ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ּקּון ַהּבְ ִביל ּתִ ׁשְ ים ּבִ ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ לֹוַמר ֵאלּו ָהֲעָשׂ

ה ְלעֹוֵרר ּוְלַגּלֹות  ים ֵאּלּו, ּוִבְזכּוָתם ְוכָֹחם ֶאְזּכֶ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ָנָתם ֲאִני אֹוֵמר ָהֲעׂשָ ּוָ ם ְוַעל ּכַ ְעּתָ ְוַעל ּדַ
יר, ִנּצּוַח,  יל, ׁשִ ּכִ ָרָכה, ַמׂשְ ֵרי, ּבְ ֵהם: ַאׁשְ ים, ׁשֶ ִהּלִ ֶהם ֵסֶפר ּתְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ּכָ

ְמָך  ׁשִ לּוִלים ּבְ ֵהם ּכְ ע, ׁשֶ ש, ְמֻרּבָ ּלָ פּול, ְמׁשֻ ׁשּוט, ּכָ יר ּפָ ֵהם: ׁשִ ה, הֹוָדָאה, ִמְזמֹור, ַהְללּוָיּה, ׁשֶ ִפּלָ ִנּגּון, ּתְ

ֶזה(:  ֵהם ֵאל ֱאלִֹהים )ּכָ ִמּלּוָאם, ׁשֶ ים ָהֵאּלּו ּבְ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵני ׁשְ דֹוׁש. ּוִבְזכּות ְוכַֹח ַהׁשְ דֹול ְוַהָקּ ַהְמֻיָחד ַהּגָ

מֹות  ֵ ַהּשׁ כַֹח ֵאלּו  ּבְ ים,  ִהּלִ ּתְ ר  ִמְסּפַ ּכְ ר תפ"ה,  ִמְסּפָ ּבְ ֵהם עֹוִלים  ָאֶלף ָלֶמד, ָאֶלף ָלֶמד ֵהי יֹוד ֵמם, ׁשֶ

ָלִלי, ָאֵמן: ּקּון ַהּכְ הּוא ּתִ ִרית, ׁשֶ ִני ְלִתּקּון ַהּבְ ַזּכֵ ּתְ
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טז

י ָחִסיִתי ָבְך: ב ָאַמְרּתְ ַליהָֹוה  ְמֵרִני ֵאל ּכִ ם ְלָדִוד, ׁשָ א ִמְכּתָ

ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ִלְקדֹוׁשִ ג  ָעֶליָך:  ל  ּבַ טֹוָבִתי  ה,  ָאּתָ ֲאדָֹני 

בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו,  ל ֶחְפִצי ָבם: ד ִיְרּבּו ַעּצְ יֵרי ּכָ ה, ְוַאּדִ ֵהּמָ

ָפָתי:  מֹוָתם ַעל ׂשְ א ֶאת ׁשְ ָ ם, ּוַבל ֶאׂשּ יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ ל ַאּסִ ּבַ

ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: ו ֲחָבִלים ָנְפלּו  ה ְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ַאּתָ

ר  ְפָרה ָעָלי: ז ֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ִעִמים, ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ִלי ּבַ

י ָתִמיד,  יִתי ְיהָֹוה ְלֶנְגּדִ ּוִ רּוִני ִכְליֹוָתי: ח ׁשִ ְיָעָצִני, ַאף ֵלילֹות ִיּסְ

ִרי  ׂשָ בֹוִדי, ַאף ּבְ ֶגל ּכְ י ַוּיָ ַמח ִלּבִ ל ֶאּמֹוט: ט ָלֵכן ׂשָ י ִמיִמיִני ּבַ ּכִ

ן ֲחִסיְדָך  אֹול, לֹא ִתּתֵ י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ּכֹן ָלֶבַטח: י ּכִ ִיׁשְ

ֶאת  ָמחֹות  ׂשְ ׂשַֹבע  ים,  ַחּיִ ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  יא  ַחת:  ׁשָ ִלְראֹות 

יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך, ְנִעמֹות ּבִ ּפָ
לב

ֵרי ָאָדם  סּוי ֲחָטָאה: ב ַאׁשְ ע ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ יל, ַאׁשְ ּכִ א ְלָדִוד ַמׂשְ

לּו  י ּבָ ּתִ י ֶהֱחַרׁשְ ה: ג ּכִ רּוחֹו ְרִמּיָ לֹא ַיְחׁשֹב ְיהָֹוה לֹו ָעֹון, ְוֵאין ּבְ

ד ָעַלי ָיֶדָך,  ְכּבַ י יֹוָמם ָוַלְיָלה ּתִ ל ַהּיֹום: ד ּכִ ֲאָגִתי ּכָ ׁשַ ֲעָצָמי, ּבְ

אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹא  ַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלה: ה ַחּטָ י ּבְ ּדִ ְך ְלׁשַ ֶנְהּפַ

אָת ֲעֹון  ה ָנׂשָ ַעי ַליהָֹוה, ְוַאּתָ י אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ יִתי, ָאַמְרּתִ ִכּסִ

ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא,  ל ּכָ ּלֵ אִתי ֶסָלה: ו ַעל זֹאת ִיְתּפַ ַחּטָ
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ה ֵסֶתר ִלי ***  יעּו: ז ַאּתָ ים ֵאָליו לֹא ַיּגִ ֶטף ַמִים ַרּבִ ַרק ְלׁשֵ

ְואֹוְרָך  יְלָך  ּכִ ַאׂשְ ח  ֶסָלה:  סֹוְבֵבִני  ּתְ ט  ַפּלֵ י  ָרּנֵ ֵרִני,  ּצְ ּתִ ר  ִמּצַ

ֶפֶרד  סּוס ּכְ ְהיּו ּכְ ֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך, ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני: ט ַאל ּתִ ּבְ

ים  ל ְקרֹב ֵאֶליָך: י ַרּבִ ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ּבַ ֵאין ָהִבין, ּבְ

ְמחּו  יהָֹוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: יא ׂשִ ע, ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ

ֵרי ֵלב: ל ִיׁשְ יִקים, ְוַהְרִנינּו ּכָ ַביהָֹוה ְוִגילּו ַצּדִ
מא

יֹום ָרָעה  ל, ּבְ יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ַאׁשְ א ַלְמַנּצֵ

ָאֶרץ, ְוַאל  ר ּבָ ַ הּו ְוֻאׁשּ ִויַחּיֵ ְמֵרהּו  ִיׁשְ ֵטהּו ְיהָֹוה: ג ְיהָֹוה  ְיַמּלְ

ל  ּכָ ָוי,  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָֹוה  ד  ֹאְיָביו:  ֶנֶפׁש  ּבְ ֵנהּו  ּתְ ּתִ

ְרָפָאה  ִני,  ָחּנֵ ְיהָֹוה  י  ָאַמְרּתִ ֲאִני  ה  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכּתָ  בֹו  ּכָ ִמׁשְ

י ָחָטאִתי ָלְך: ו אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי, ָמַתי ָימּות ְוָאַבד  י ּכִ ַנְפׁשִ

ץ ָאֶון לֹו, ֵיֵצא  ר, ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ א ִלְראֹות ׁשָ מֹו: ז ְוִאם ּבָ ׁשְ

בּו ָרָעה  ל ׂשְֹנָאי, ָעַלי ַיְחׁשְ ר: ח ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ּכָ ַלחּוץ ְיַדּבֵ

ַכב לֹא יֹוִסיף ָלקּום: י  ר ׁשָ ַעל ָיצּוק ּבֹו, ַוֲאׁשֶ ִלּיַ ַבר ּבְ ִלי: ט ּדְ

יל ָעַלי  י בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי, ִהְגּדִ ַטְחּתִ ר ּבָ לֹוִמי ֲאׁשֶ ם ִאיׁש ׁשְ ּגַ

זֹאת  ָמה ָלֶהם: יב ּבְ ּלְ ִני ַוֲהִקיֵמִני, ַוֲאׁשַ ה ְיהָֹוה ָחּנֵ ָעֵקב: יא ְוַאּתָ

י  ֻתּמִ ּבְ ַוֲאִני  יג  ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי:  י לֹא  ּכִ י,  ּבִ י ָחַפְצּתָ  ּכִ י  ָיַדְעּתִ

*** כאן צריך להפסיק מעט )לקו"מ ח"א סימן רי"ג( 
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ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה  רּוְך  ּבָ יד  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך  יֵבִני  ּצִ ַוּתַ י,  ּבִ ַמְכּתָ  ּתָ

ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן: ִיׂשְ
מב

ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים,  ל ּתַ ַאּיָ יל ִלְבֵני קַֹרח: ב ּכְ ּכִ ַח ַמׂשְ א ַלְמַנּצֵ

י ֵלאלִֹהים ְלֵאל  י ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים: ג ָצְמָאה ַנְפׁשִ ן ַנְפׁשִ ּכֵ

ִדְמָעִתי  י  ּלִ ָהְיָתה  ד  ֱאלִֹהים:  ֵני  ּפְ ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי  ָחי, 

ה  ה ֱאלֶֹהיָך: ה ֵאּלֶ ל ַהּיֹום ַאּיֵ ֱאֹמר ֵאַלי ּכָ ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה, ּבֶ

ית  ם ַעד ּבֵ ּדֵ ְך ֶאּדַ ּסָ י ֶאֱעבֹר ּבַ י, ּכִ ָכה ָעַלי ַנְפׁשִ ּפְ ָרה ְוֶאׁשְ ֶאְזּכְ

ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה  ו  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ה  ִרּנָ קֹול  ּבְ ֱאלִֹהים, 

י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות  ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י ַוּתֶ ַנְפׁשִ

ֵמֶאֶרץ  ְרָך  ֶאְזּכָ ן  ַעל־ּכֵ ּתֹוָחח,  ִתׁשְ י  ַנְפׁשִ ָעַלי  ֱאלַֹהי,  ז  ָניו:  ּפָ

הֹום קֹוֵרא ְלקֹול  הֹום ֶאל ּתְ ן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער: ח ּתְ ַיְרּדֵ

ה ְיהָֹוה  יָך ָעַלי ָעָברּו: ט יֹוָמם ְיַצּוֶ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ ִצּנֹוֶריָך, ּכָ

י: י אֹוְמָרה ְלֵאל  ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י ּתְ ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ַחְסּדֹו ּוַבּלַ

ֶרַצח  ַלַחץ אֹוֵיב: יא ּבְ ה קֵֹדר ֵאֵלְך ּבְ ִני, ָלּמָ ַכְחּתָ ַסְלִעי ָלָמה ׁשְ

ה ֱאלֶֹהיָך:  ל ַהּיֹום ַאּיֵ ָאְמָרם ֵאַלי ּכָ ַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי, ּבְ ּבְ

י  ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ יב ַמה ּתִ

ַני ֵואלָֹהי: עֹוד אֹוֶדּנּו, ְיׁשּועֹת ּפָ
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נט

ְמרּו  ׁשְ ַוּיִ אּול  לַֹח ׁשָ ׁשְ ּבִ ם,  ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ א ַלְמַנּצֵ

ִמְתקֹוְמַמי  ּמִ ֱאלָֹהי,  ֵמֹאְיַבי,  יֵלִני  ַהּצִ ב  ַלֲהִמיתֹו:  ִית  ַהּבַ ֶאת 

יֵעִני:  הֹוׁשִ ָדִמים  י  ּוֵמַאְנׁשֵ ָאֶון,  ִמּפֲֹעֵלי  יֵלִני  ַהּצִ ג  ֵבִני:  ּגְ ׂשַ ּתְ

ְולֹא  ִעי  ִפׁשְ לֹא  ַעִזים,  ָעַלי  ָיגּורּו  י,  ְלַנְפׁשִ ָאְרבּו  ה  ִהּנֵ י  ּכִ ד 

ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו,  ְירּוצּון  ָעֹון  ִלי  ּבְ ה  ְיהָֹוה:  אִתי  ַחּטָ

ָרֵאל, ָהִקיָצה  ה ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּוְרֵאה: ו ְוַאּתָ

ל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה: ז ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב  ֹחן ּכָ ל ַהּגֹוִים, ַאל ּתָ ִלְפקֹד ּכָ

ֲחָרבֹות  ִפיֶהם  ּבְ יעּון  ַיּבִ ה  ִהּנֵ ח  ִעיר:  ִויסֹוְבבּו  ֶלב  ַכּכָ ֶיֱהמּו 

ָלמֹו,  ַחק  ׂשְ ּתִ ְיהָֹוה  ה  ְוַאּתָ ט  ׁשֵֹמַע:  ִמי  י  ּכִ ְפתֹוֵתיֶהם,  ׂשִ ּבְ

י:  ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ ֹמָרה, ּכִ ְלַעג ְלָכל ּגֹוִים: י ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאׁשְ ּתִ

ַהְרֵגם  ֵמִני, ֱאלִֹהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָרי: יב ַאל ּתַ י ְיַקּדְ יא ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ

יג  ֲאדָֹני:  נּו  ָמִגּנֵ ְוהֹוִריֵדמֹו,  ְבֵחיְלָך  ֲהִניֵעמֹו  י,  ַעּמִ חּו  ּכְ ִיׁשְ ן  ּפֶ

ַחׁש  ְכדּו ִבְגאֹוָנם, ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ ָפֵתימֹו ְוִיּלָ ַבר ׂשְ ימֹו ּדְ את ּפִ ַחּטַ

ל  י ֱאלִֹהים ֹמשֵׁ ה ְוֵאיֵנמֹו, ְוֵיְדעּו ּכִ ּלֵ ה ְבֵחָמה ּכַ ּלֵ רּו: יד ּכַ ְיַסּפֵ

ֶלב  ַכּכָ ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב  בּו  ְוָיׁשֻ טו  ֶסָלה:  ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ַיֲעקֹב  ּבְ

ִלינּו:  עּו ַוּיָ ּבְ ה ְיִניעּון ֶלֱאכֹל, ִאם לֹא ִיׂשְ ִויסֹוְבבּו ִעיר: טז ֵהּמָ

ִלי  ב  ּגָ ִמׂשְ ָהִייָת  י  ּכִ ָך,  ַחְסּדֶ ַלּבֶֹקר  ן  ַוֲאַרּנֵ ָך  ֻעּזֶ יר  ָאׁשִ ַוֲאִני  יז 
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י  ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ ָרה, ּכִ י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ יֹום ַצר ִלי: יח ֻעּזִ ּוָמנֹוס ּבְ

י: ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ
עז

ֱאלִֹהים  ֶאל  קֹוִלי  ב  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ א 

יֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני  ְוֶאְצָעָקה, קֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי: ג ּבְ

י: ד  ֵחם ַנְפׁשִ ָרה ְולֹא ָתפּוג, ֵמֲאָנה ִהּנָ י, ָיִדי ַלְיָלה ִנּגְ ּתִ ָרׁשְ ּדָ

ה  ֶסָלה:  רּוִחי  ף  ְוִתְתַעּטֵ יָחה  ָאׂשִ ְוֶאֱהָמָיה,  ֱאלִֹהים  ָרה  ֶאְזּכְ

ָיִמים  י  ְבּתִ ַ ִחׁשּ ו  ר:  ֲאַדּבֵ ְולֹא  י  ִנְפַעְמּתִ ֵעיָני,  ֻמרֹות  ׁשְ ָאַחְזּתָ 

ְיָלה, ִעם ְלָבִבי  ּלָ ּבַ ְנִגיָנִתי  ָרה  ז ֶאְזּכְ נֹות עֹוָלִמים:  ֶדם, ׁשְ ִמּקֶ

ׂש רּוִחי: ח ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאדָֹני, ְולֹא יִֹסיף  יָחה, ַוְיַחּפֵ ָאׂשִ

ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ַמר  ּגָ ַחְסּדֹו,  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  ט  עֹוד:  ִלְרצֹות 

ָוֹאַמר  יא  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו  ַאף  ּבְ ָקַפץ  ִאם  ֵאל,  ַחּנֹות  ַכח  ֲהׁשָ י 

י  ּכִ ָיּה,  ַמַעְלֵלי  ֶאְזּכֹור  יב  ֶעְליֹון:  ְיִמין  נֹות  ׁשְ ִהיא,  ַחּלֹוִתי 

ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ֳעֶלָך,  ּפָ ְבָכל  ְוָהִגיִתי  יג  ְלֶאָך:  ּפִ ֶדם  ִמּקֶ ָרה  ֶאְזּכְ

אלִֹהים: טו  דֹול ּכֵ ָך, ִמי ֵאל ּגָ ְרּכֶ ּקֶֹדׁש ּדַ יָחה: יד ֱאלִֹהים, ּבַ ָאׂשִ

ְזרֹוַע  ַאְלּתָ ּבִ ָך: טז ּגָ ים ֻעּזֶ ה ֶפֶלא, הֹוַדְעּתָ ָבַעּמִ ה ָהֵאל עֹׂשֵ ַאּתָ

ָראּוָך  ֱאלִֹהים,  ִים  ּמַ ָראּוָך  יז  ֶסָלה:  ְויֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ֵני  ּבְ ָך,  ַעּמֶ

זּו ְתהֹמֹות: יח זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות, קֹול ָנְתנּו  ִים ָיִחילּו, ַאף ִיְרּגְ ּמַ

ל ֵהִאירּו  ְלּגַ ּגַ ּבַ כּו: יט קֹול ַרַעְמָך  ָחִקים, ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהּלָ ׁשְ
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ִביְלָך  ּוׁשְ ָך  ְרּכֶ ּדַ ם  ּיָ ּבַ כ  ָהָאֶרץ:  ְרַעׁש  ַוּתִ ָרְגָזה  ֵבל,  ּתֵ ְבָרִקים 

ַיד  ָך, ּבְ בֹוֶתיָך לֹא נָֹדעּו: כא ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעּמֶ ים, ְוִעּקְ ַמִים ַרּבִ ּבְ

ה ְוַאֲהרֹן: ֹמשֶׁ
צ

נּו  ה ָהִייָת ּלָ ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ֲאדָֹני ָמעֹון ַאּתָ ה ְלֹמשֶׁ ִפּלָ א ּתְ

חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, ּוֵמעֹוָלם  דּו ַוּתְ ֶטֶרם ָהִרים ֻיּלָ דֹר ָודֹר: ב ּבְ ּבְ

א, ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו  ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ה ֵאל: ג ּתָ ַעד עֹוָלם ַאּתָ

י ַיֲעבֹר,  יֹום ֶאְתמֹול ּכִ ֵעיֶניָך ּכְ ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ ְבֵני ָאָדם: ד ּכִ

ָחִציר ַיֲחלֹף:  ּבֶֹקר ּכֶ ָנה ִיְהיּו, ּבַ ם ׁשֵ ְיָלה: ה ְזַרְמּתָ מּוָרה ַבּלָ ְוַאׁשְ

ָך,  י ָכִלינּו ְבַאּפֶ ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ז ּכִ ו ּבַ

ָך, ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור  ְלֶנְגּדֶ ֲעֹונֵֹתינּו  ה  ּתָ ׁשַ ִנְבָהְלנּו: ח  ּוַבֲחָמְתָך 

ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה:  ינּו ׁשָ ּלִ נּו ְבֶעְבָרֶתָך, ּכִ י ָכל ָיֵמינּו ּפָ ֶניָך: ט ּכִ ּפָ

מֹוִנים  ׁשְ ְגבּורֹת  ּבִ ְוִאם  ָנה,  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ָבֶהם  נֹוֵתינּו  ׁשְ ְיֵמי  י 

ֻעָפה: יא ִמי יֹוֵדַע עֹז  י ָגז ִחיׁש ַוּנָ ם ָעָמל ָוָאֶון, ּכִ ָנה, ְוָרְהּבָ ׁשָ

ְוָנִבא  הֹוַדע,  ן  ּכֵ ָיֵמינּו  ִלְמנֹות  יב  ֶעְבָרֶתָך:  ּוְכִיְרָאְתָך  ָך,  ַאּפֶ

ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך: יד  ְלַבב ָחְכָמה: יג ׁשּוָבה ְיהָֹוה ַעד ָמָתי, ְוִהּנָ

ֵחנּו  ּמְ ָכל ָיֵמינּו: טו ׂשַ ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ָך, ּוְנַרּנְ ֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ ׂשַ

נֹות ָרִאינּו ָרָעה: טז ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך,  יָתנּו, ׁשְ ימֹות ִעּנִ ּכִ
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ה  ֵניֶהם: יז ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ ַוֲהָדְרָך ַעל ּבְ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ
קה

ירּו  ים ֲעִלילֹוָתיו: ב ׁשִ מֹו, הֹוִדיעּו ָבַעּמִ א הֹודּו ַליהָֹוה ִקְראּו ִבׁשְ

ם ָקְדׁשֹו,  ׁשֵ ָכל ִנְפְלאֹוָתיו: ג ִהְתַהְללּו ּבְ יחּו ּבְ רּו לֹו, ׂשִ לֹו ַזּמְ

ָפָניו  ׁשּו  ּקְ ּבַ ְוֻעּזֹו,  ְיהָֹוה  ְרׁשּו  ּדִ ד  ְיהָֹוה:  י  ְמַבְקׁשֵ ֵלב  ַמח  ִיׂשְ

ֵטי ִפיו: ו  ּפְ ה, ֹמְפָתיו ּוִמׁשְ ר ָעׂשָ ִמיד: ה ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ּתָ

ִחיָריו: ז הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו,  ֵני ַיֲעקֹב ּבְ ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו, ּבְ

ה ְלֶאֶלף  ָבר ִצּוָ ִריתֹו, ּדָ ָטיו: ח ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ ּפָ ָכל ָהָאֶרץ ִמׁשְ ּבְ

ֲעִמיֶדָה  ָחק: י ַוּיַ בּוָעתֹו ְלִיׂשְ ַרת ֶאת ַאְבָרָהם, ּוׁשְ ר ּכָ ּדֹור: ט ֲאׁשֶ

ן ֶאת  ִרית עֹוָלם: יא ֵלאֹמר ְלָך ֶאּתֵ ָרֵאל ּבְ ְלַיֲעקֹב ְלֹחק, ְלִיׂשְ

ְמַעט  ר, ּכִ ְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסּפָ ָנַען, ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: יב ּבִ ֶאֶרץ ּכְ

ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר:  כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי, ִמּמַ ְתַהּלְ ּה: יג ַוּיִ ְוָגִרים ּבָ

עּו  ּגְ ָקם, ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: טו ַאל ּתִ יַח ָאָדם ְלָעׁשְ יד לֹא ִהּנִ

ל  ְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ, ּכָ ֵרעּו: טז ַוּיִ יָחי, ְוִלְנִביַאי ַאל ּתָ ִבְמׁשִ

ר יֹוֵסף:  ַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש, ְלֶעֶבד ִנְמּכַ ָבר: יז ׁשָ ה ֶלֶחם ׁשָ ַמּטֵ

ָאה ַנְפׁשֹו: יט ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו,  ְרֶזל ּבָ ֶבל ַרְגלֹו, ּבַ יח ִעּנּו ַבּכֶ

ים  ל ַעּמִ יֵרהּו, ֹמשֵׁ ַוַיּתִ ַלח ֶמֶלְך  ִאְמַרת ְיהָֹוה ְצָרָפְתהּו: כ ׁשָ

ָכל ִקְנָינֹו: כב ֶלְאסֹר  ל ּבְ מֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו, ּוֹמשֵׁ ֵחהּו: כא ׂשָ ַוְיַפּתְ



שמג

ּקּון ָלִליּתִ ַהּכְ

ר  ָרֵאל ִמְצָרִים, ְוַיֲעקֹב ּגָ בֹא ִיׂשְ ם: כג ַוּיָ ַנְפׁשֹו, ּוְזֵקָניו ְיַחּכֵ ָריו ּבְ ׂשָ

ָריו: כה ָהַפְך  ֲעִצֵמהּו ִמּצָ ֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד, ַוּיַ ֶאֶרץ ָחם: כד ַוּיֶ ּבְ

ַעְבּדֹו,  ה  ֹמשֶׁ ַלח  ׁשָ כו  ֲעָבָדיו:  ּבַ ל  ְלִהְתַנּכֵ ַעּמֹו,  נֹא  ִלׂשְ ם  ִלּבָ

ּוֹמְפִתים  ֹאתֹוָתיו,  ְבֵרי  ּדִ ָבם  מּו  ׂשָ כז  ּבֹו:  ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַאֲהרֹן 

ָברֹו: כט  ּדְ ְך, ְולֹא ָמרּו ֶאת  ְחׁשִ ַוּיַ ְך  ַלח ֹחשֶׁ ֶאֶרץ ָחם: כח ׁשָ ּבְ

ַאְרָצם  ַרץ  ׁשָ ל  ָגָתם:  ּדְ ֶאת  ֶמת  ַוּיָ ְלָדם,  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך 

ָכל  ים ּבְ ּנִ בֹא ָערֹב, ּכִ ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם: לא ָאַמר ַוּיָ ִעים, ּבְ ְצַפְרּדְ

ְך  ַוּיַ ַאְרָצם: לג  ָרד, ֵאׁש ֶלָהבֹות ּבְ ֵמיֶהם ּבָ ׁשְ ּגִ בּוָלם: לב ָנַתן  ּגְ

ה,  ַאְרּבֶ בֹא  ַוּיָ ָאַמר  לד  בּוָלם:  ּגְ ֵעץ  ר  ּבֵ ַוְיׁשַ ּוְתֵאָנָתם,  ְפָנם  ּגַ

ִרי  ּפְ ַוּיֹאַכל  ַאְרָצם,  ּבְ ב  ֵעׂשֶ ל  ּכָ ַוּיֹאַכל  לה  ר:  ִמְסּפָ ְוֵאין  ְוֶיֶלק 

לז  אֹוָנם:  ְלָכל  ית  ֵראׁשִ ַאְרָצם,  ּבְ כֹור  ּבְ ל  ּכָ ְך  ַוּיַ לו  ַאְדָמָתם: 

ַמח ִמְצַרִים  ל: לח ׂשָ ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב, ְוֵאין ּבִ ַוּיֹוִציֵאם ּבְ

ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך, ְוֵאׁש  ם ֲעֵליֶהם: לט ּפָ ְחּדָ י ָנַפל ּפַ ֵצאָתם, ּכִ ּבְ

יֵעם: מא  ּבִ ַמִים ַיׂשְ ָלו, ְוֶלֶחם ׁשָ ֵבא ׂשְ ַאל ַוּיָ ְלָהִאיר ָלְיָלה: מ ׁשָ

ַבר  י ָזַכר ֶאת ּדְ ּיֹות ָנָהר: מב ּכִ ּצִ זּובּו ָמִים, ָהְלכּו ּבַ ַתח צּור ַוּיָ ּפָ

ה ֶאת  ִרּנָ ׂשֹון, ּבְ ָקְדׁשֹו, ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: מג ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבׂשָ

ים ִייָרׁשּו: מה  ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים, ַוֲעַמל ְלֻאּמִ ּתֵ ִחיָריו: מד ַוּיִ ּבְ

יו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו, ַהְללּוָיּה: ְמרּו ֻחּקָ ֲעבּור ִיׁשְ ּבַ



שמד

ּקּון ָלִליּתִ ַהּכְ

קלז

ִצּיֹון:  ָזְכֵרנּו ֶאת  ּבְ ִכינּו,  ּבָ ם  ּגַ ְבנּו  ָיׁשַ ם  ֶבל ׁשָ ּבָ ַנֲהרֹות  א ַעל 

ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ י  ּכִ ג  ּנֹרֹוֵתינּו:  ּכִ ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה,  ּבְ ֲעָרִבים  ַעל  ב 

יר ִצּיֹון:  ִ ירּו ָלנּו ִמׁשּ ְמָחה, ׁשִ יר ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ ְבֵרי ׁשִ ׁשֹוֵבינּו ּדִ

ֵחְך  ּכָ יר ְיהָֹוה, ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: ה ִאם ֶאׁשְ יר ֶאת ׁשִ ד ֵאיְך ָנׁשִ

לֹא  ִאם  י  ְלִחּכִ ְלׁשֹוִני  ק  ְדּבַ ּתִ ו  ְיִמיִני:  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ָלִים,  ְירּוׁשָ

ְמָחִתי: ז  ָלִים ַעל רֹאׁש ׂשִ ֵרִכי, ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ ֶאְזּכְ

ָלִים, ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו  ְזכֹר ְיהָֹוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ

ם ָלְך ֶאת  ּלֶ ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ דּוָדה, ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ּה: ח ּבַ ַעד ַהְיסֹוד ּבָ

ץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל  ְוִנּפֵ ּיֹאֵחז  ֵרי ׁשֶ ַמְלּתְ ָלנּו: ט ַאׁשְ ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ּגְ

ַלע: ַהּסָ
קנ

ְרִקיַע ֻעּזֹו: ב ַהְללּוהּו  ָקְדׁשֹו, ַהְללּוהּו ּבִ א ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ּבְ

ׁשֹוָפר,  ֵתַקע  ּבְ ַהְללּוהּו  ג  ְדלֹו:  ּגֻ רֹב  ּכְ ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו 

ים  ִמּנִ ֹתף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ּבְ ֵנֶבל ְוִכּנֹור: ד ַהְללּוהּו ְבּ ַהְללּוהּו ּבְ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ו  ַמע, ַהְללּוהּו ּבְ ְועּוָגב: ה ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ׁשָ

ל ָיּה, ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ּכֹל ַהּנְ

סּוִקים ֵאּלּו: ה ּפְ לֹוׁשָ ְזמֹוִרים יֹאַמר ׁשְ ְלַאַחר ִסּיּום ַהּמִ

יִקים  ַצּדִ ּוְתׁשּוַעת  ָרֵאל:  ִיׂשְ ַמח  ִיׂשְ ַיֲעקֹב  ָיֵגל  ַעּמֹו,  בּות  ׁשְ ְיהָֹוה  ׁשּוב  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְיׁשּוַעת  ּיֹון  ִמּצִ ן  ִיּתֵ ִמי 

י ָחסּו בֹו: יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵטם ֵמְרׁשָ ֵטם, ְיַפּלְ ְעְזֵרם ְיהָֹוה ַוְיַפּלְ ֵעת ָצָרה: ַוּיַ ם ּבְ ֵמְיהָֹוה, ָמעּוּזָ



שמה

ּקּון הּתִ ִפּלָ ָלִליּתְ ַהּכְ

ָלִלי ה ְלִתּקּון ַהּכְ ִפּלָ ּתְ

י ָנַתן ַזַצ"ל: ה זֹו, ְיָסָדּה מֹוֵרנּו ַרּבִ ִפּלָ ְך טֹוב לֹוַמר ּתְ ַאַחר־ּכָ

ַליהָֹוה  הֹודּו  יהָֹוה:  ּבַ ַמח  ֶאׂשְ ָאנִֹכי  יִחי  ׂשִ ָעָליו  ֶיֱעַרב  עֹוִדי,  ּבְ ֵלאלַֹהי  ָרה  ֲאַזּמְ י,  ַחּיָ ּבְ ַליהָֹוה  יָרה  ָאׁשִ
ְך: ֲעֵלי  ָרה ּלָ ֵנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזּמְ ְך, ּבְ יָרה ּלָ יר ָחָדׁש ָאׁשִ רּו לֹו: ֱאלִֹהים, ׁשִ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזּמְ ִכּנֹור, ּבְ ּבְ

ן: י ָיֶדיָך ֲאַרּנֵ ַמֲעׂשֵ ָפֳעֶלָך, ּבְ ִני ְיהָֹוה ּבְ ְחּתַ ּמַ י ׂשִ ִכּנֹור: ּכִ יֹון ּבְ ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל, ֲעֵלי ִהּגָ

ִני  יֵרי ִזְמָרה, ָעְזֵרִני ְוָחּנֵ ׁשִ ים, ַהּבֹוֵחר ּבְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ מֹות, ִרּבֹון ּכָ ׁשָ ל ַהּנְ ל עֹוָלם, ֲאדֹון ּכֹל, ּבֹוֵרא ּכָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה  ל ָהֲעׂשָ ה ְלעֹוֵרר ּוְלהֹוִציא ּוְלַגּלֹות ּכָ ֶאְזּכֶ ים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ

ָרה  ֶנֶגד ֲעׂשָ ֵהם ּכְ י ְלָפֶניָך, ׁשֶ ָאַמְרּתִ ים ׁשֶ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ים. ּוִבְזכּות ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ִהּלִ ֶהם ֵסֶפר ּתְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ׁשֶ

ה, הֹוָדָאה,  ִפּלָ יר, ִנּצּוַח, ִנּגּון, ּתְ יל, ׁשִ ּכִ ָרָכה, ַמׂשְ ֵרי, ּבְ ֵהם: ַאׁשְ ים, ׁשֶ ִהּלִ ֶהם ֵסֶפר ּתְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ִמיֵני ְנִגיָנה, ׁשֶ

ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם  ְואֹוִתּיֹוֵתיֶהם  בֹוֵתיֶהם  ּתֵ ּוִבְזכּות  סּוִקים  ַהּפְ ּוִבְזכּות  ְזמֹוִרים  ַהּמִ ְזכּות  ּבִ ַהְללּוָיּה:  ִמְזמֹור, 

לֹום,  ָ ֶלְך, ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ בֹות, ּוִבְזכּות ּדָ בֹות ּוִמּסֹוֵפי ּתֵ י ּתֵ מֹות ַהּיֹוְצִאים ֵמֶהם ֵמָראׁשֵ ֵ ְוַטֲעֵמיֶהם ְוַהּשׁ

נּו  יק ְיסֹוד עֹוָלם, ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּבֵ ּדִ ים ּוִבְזכּות ַהּצַ ִהּלִ ְסדּו ֵסֶפר ּתְ ּיָ יִקים, ׁשֶ ָרה ַצּדִ ל ָהֲעׂשָ ִעם ּכָ

יְטל  ָרה ַקּפִ ן לֹוַמר ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ה ְוִתּקֵ ּלָ ּגִ ר  ָיֵגן ָעֵלינּו, ֲאׁשֶ ן ֵפיֶגא, ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן ְזכּותֹו  ּבֶ ַנְחָמן 

ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ִני,  ּוְתָחּנֵ ִני  ַזּכֵ ּתְ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְוַהֲחִסיִדים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ּוִבְזכּות  ִרית,  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִביל  ׁשְ ּבִ ים  ִהּלִ ּתְ

ין  ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד, ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ָלה, ּבֵ י ְלַבּטָ ּנִ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ ּפֹות ֶקִרי, ׁשֶ ל ַהּטִ ים ְלהֹוִציא ּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ

י  ּנִ ִמּמֶ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ּפֹות  ַהּטִ ל  ּכָ ּוִבְפָרט  יֹאַמר:  ְיָלה,  ַהּלַ אֹותֹו  ּבְ ן לֹו  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ ִמְקֶרה  ִביל  ׁשְ ּבִ לֹום  ְוׁשָ )ִאם אֹוֵמר ַחס  ָרצֹון,  ּבְ

דֹוָלה  ים ּוְבֶחְמָלְתָך ַהּגְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה, ּבְ ם ֶאְזּכֶ ּלָ ים(, ּכֻ ֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ ָרה ִלי ּבַ ּקָ ַלְיָלה ֶזה ַעל־ְיֵדי ִמְקֵרה ַלְיָלה, ׁשֶ ּבְ

חּו  רּו ְוָנפֹוצּו ְוִנּדְ ּזְ ְפלּו ְוִנְתּפַ ּנָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ְטִרין ָאֳחָרִנין, ִמּכָ ִלּפֹות ּוֵמַהּסִ דֹול, ְלהֹוִציָאם ֵמַהּקְ ּוְבכֲֹחָך ַהּגָ

ִלּפֹות ְוָכל ָהרּוִחין  ל ַהּקְ ל ּכָ ה ּוְתַבּטֵ ר ּוְתַכּלֶ ר ְוַתֲהרֹג ּוְתַעּקֵ ּבֵ ח. ְוַתְכִניַע ּוְתׁשַ ָך ִנּדָ ח ִמּמְ ם, ְוַאל ִיּדַ ְלׁשָ

ָלה, ְוָתִסיר ֵמֶהם ִחּיּוָתם,  י ְלַבּטָ ּנִ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ ּפֹות, ׁשֶ ֲעׂשּו ְוִנְבְראּו ְונֹוְצרּו ַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ַהּטִ ּנַ ִדין ְוִליִלין, ׁשֶ ְוׁשֵ

ְלעּו: ּבָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יצֹוצֹות ַהּקְ ה, ְוָכל ַהּנִ ָ ְקֻדּשׁ ְותֹוִציא ְוִתְגזֹל ֵמֶהם ַהִחּיּות ּדִ

ִמיד, ֶהָחֵפץ  ל ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכּות ּתָ ן ֶאת ּכָ ים, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַהּדָ ם, ַחי ַהַחּיִ ל עֹוָלם, ֵאל ַחי ְוַקּיָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַע  ב ְוַהּפֹוׁשֵ ַעְצִמי ַהַחּיָ י ֲאִני ּבְ י, ּכִ י ְיהָֹוה ָיַדְעּתִ ה ְלֵהיִטיב. ָאִבי ָאִבי, ּגֹוֲאִלי ּופֹוִדי. ָיַדְעּתִ ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ

אִתי  ּבָ ּיֹום, ַעד ׁשֶ י ּבַ ָלל ְוִהְרַהְרּתִ ָבה ּכְ ֲחׁשָ י ֶאת ַהּמַ ַמְרּתִ י לֹא ׁשָ ׁשֹוֵגג, ּכִ נּו ִלי ּבְ ּמְ ְזּדַ ּנִ ְקרֹות ׁשֶ ַהּמִ ֲאִפּלּו ּבְ

י.  ַחְתּתִ ִ ּשׁ ֶ י ַמה ּשׁ ַחְתּתִ י, ְוׁשִ ַרְמּתִ ּגָ ֶ י ַמה ּשׁ י, ְוָגַרְמּתִ ְלַקְלּתִ ּקִ ֶ י ַמה ּשׁ ְיָלה, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִקְלַקְלּתִ ּלַ ִליֵדי ֻטְמָאה ּבַ

ק. ָמה  ר, ָמה ֶאְצַטּדָ י ִלי ָרָעה. ָמה ֹאַמר, ָמה ֲאַדּבֵ ַמְלּתִ י ּגָ י, ּכִ י, אֹוי ְלַנְפׁשִ אֹוי אֹוי אֹוי, אֹוָיה ַעל ַנְפׁשִ

ה, ִהְנִני ְלָפֶניָך ָמֵלא  ָמה ַרּבָ ַאׁשְ ק. ָהֱאלִֹהים ָמָצא ֶאת ֲעוֹוִני. ִהְנִני ְלָפֶניָך ּבְ ר, ָמה ֶאְצַטּדָ ֹאַמר, ָמה ֲאַדּבֵ

אּוַכל ְלַכּנֹות ּבֹו  עֹוָלם ׁשֶ ה, ָמֵלא ִטּנּוִפים ְוִלְכלּוִכים, ָמֵלא ּתֹוֵעבֹות ָרעֹות, ְוֵאין ׁשּום ָלׁשֹון ּבָ ה ּוְכִלּמָ ּבּוׁשָ

ַמִים, ַמר ִלי ְמֹאד, ִרּבֹון  ָ ּשׁ ּבַ ֶפׁש, ַמר ִלי ְמֹאד, ָאִבי ׁשֶ י ָנַגע ַעד ַהּנֶ י ַרע ָוַמר, ּכִ ׁש ָעַלי, ּכִ ּיֵ עֶֹצם ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ

ר ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות  י ָמָרה ִלי ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ י ַנְפׁשִ ל ָהעֹוָלִמים. ְרֵאה ַאְנָחִתי ְוֶאְנָקִתי, ּכִ ּכָ



שמו

ּקּון הּתִ ִפּלָ ָלִליּתְ ַהּכְ

ים ָמִרים  ה, ַחּיִ ֵאּלֶ ּכָ ים  ה ִלי ַחּיִ י, ָלּמָ ַחּיַ ּבְ י  י ַקְצּתִ ּכִ יַע,  ַיּגִ ַמִים  ְבֵהי ׁשָ ּגָ ר ַעד  י, ֲאׁשֶ ֵמעֶֹצם ְמִרירּות ַנְפׁשִ

י: ִתית, ָמִצית, ַנְפׁשִ ְרֵעָלה  ׁשָ ַעת ּכֹוס ַהּתַ ֶות. ֶאת ֻקּבַ ּוְמרּוִרים ִמּמָ

ים ַעל־ ֲעׂשִ ּנַ דֹוִלים, ָהֲעצּוִמים ְוַהּנֹוָרִאים, ׁשֶ ָגִמים ַהּגְ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ִרּבּוי ְועֶֹצם ַהּפְ ל עֹוָלם, ַאּתָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ן ֶאת  ְלַתּקֵ מֹוִני  ּכָ ַנַער  ה  ִיְזּכֶ ה  ּוַבּמֶ ן זֹאת  ְלַתּקֵ ֵאיְך אּוַכל  ה  ְוַעּתָ ָכל ָהעֹוָלמֹות,  ּבְ ְיֵדי־ֶזה 

ָלל, ַוֲעַדִין  עֹוָלם ּכְ י ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ֵלָמה, ּכִ ֱאמּוָנה ׁשְ י, ַוֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ י־ֵכן ָיַדְעּתִ י. ַאְך ַאף־ַעל־ּפִ ַחְתּתִ ׁשִ

י לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו: י לֹא ָתְמנּו, ּכִ י ְיהָֹוה ּכִ י ַחְסּדֵ י ֵמְיהָֹוה, ּכִ ְקָוה, ַוֲעַדִין לֹא ָאְבָדה ּתֹוַחְלּתִ ֵיׁש ִלי ּתִ

ל  אִתי ְלָפֶניָך, ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב, ֱאלֵֹהי ּכָ ן ּבָ ַעל־ּכֵ
ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ָרֵאל, ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵואלֵֹהי  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְוַהֲחִסיִדים  יִקים  ּדִ ַהּצַ

ְוִתְגַער  ְך,  ּלָ ד  ְעּבֶ ּתַ ְלִהׁשְ ִיְצִרי  ְוָתכֹף ֶאת  ֹמר,  ֶאׁשְ ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ְוֶאת  ֵאֵלְך  יָך  ֻחּקֶ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה ֶאת  ְוַתֲעׂשֶ ָעַלי 

ל ִמיֵני ִהְרהּוִרים  ה ִמּכָ ֵטִני ֵמַעּתָ יֵלִני ּוְתַפּלְ ְמֵרִני ְוַתּצִ ה ְוַעד עֹוָלם, ְוִתׁשְ י ֵמַעּתָ ּנִ ֶצר ָהָרע ּוְתָגְרׁשֹו ִמּמֶ ַהּיֵ ּבְ

ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ יֵלִני  ְוַתּצִ ּבּור,  ַהּדִ ַגם  ּוִמּפְ ָהְראּות  ַגם  ּוִמּפְ ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ּוִמּמַ ָרִעים 

ְיָלה  ּלַ ּיֹום ּוֵבין ּבַ ין ּבַ ְקֶרה, ּבֵ יֵלִני ִמּמִ ְמֵרִני ְוַתּצִ ִמיד ְוִתׁשְ י ּתָ ה, ְוִתְהֶיה ִעּמִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה, ּדִ ַמֲחׁשָ עֹוָלם ּבְ ּבָ ׁשֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ֵמַעּתָ

ל ְלקּוִחים  יָעה, ַהּצֵ יָעה הֹוׁשִ ל, הֹוׁשִ ל ַהּצֵ י. ַהּצֵ י ֵאֶליָך ַכּפָ ְחּתִ ּטַ ם, ּגֹוֵאל ָחָזק. ׁשִ ָאִבינּו, ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקּיָ
ַחס  ֹאַבד,  ְולֹא  ְקָוה  ּתִ ִלי  ן  ּתֶ ּיֹות.  ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ ַהּשׁ ִמן  יֵלִני  ַהּצִ מֹוִני,  ּכָ ב  ְוַחּיָ ף  ִנְרּדָ ל  ַהּצֵ ֶות,  ַלּמָ

ָקה  רֹום, ְיהָֹוה ָעׁשְ ָך. ָדלּו ֵעיַני ַלּמָ יד ֲאִמּתֶ ַחת, ֲהיֹוְדָך ָעָפר, ֲהַיּגִ י ֶאל ׁשַ ִרְדּתִ ָדִמי, ּבְ ַצע ּבְ י ַמה ּבֶ לֹום, ּכִ ְוׁשָ

ִפי, ֵאין ִלי ׁשּום ָמנֹוס ּוִמְבָטח,  א ּבְ י ֵאין ִלי ׁשּום ּכַֹח ֶאּלָ ֻקִני ֵזִדים. ּכִ ָך ְלטֹוב, ַאל ַיַעׁשְ ִלי, ָעְרֵבִני, ֲערֹב ַעְבּדְ

ית, ַעל ֲחִנינֹוֶתיָך  דֹוִלים, ַעל ֶחְמָלְתָך ָהֲאִמּתִ י ִאם ָעֶליָך ְלַבד, ַעל ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְלַבד, ַעל ַרֲחֶמיָך ַהּגְ ּכִ

ֶהם  ֵלמּות ַאֲחָריו, ּבָ ֵאין ׁשְ ֵלמּות, ׁשֶ ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ִרית ּבְ ְמרּו ֶאת ַהּבְ ָ ּשׁ יִקים, ׁשֶ ּדִ ְצִחּיֹות ְוַעל ּכַֹח ּוְזכּות ַהּצַ ַהּנִ

אֹול, לֹא  י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ה, ּכִ ְזכּוָתם ְוכָֹחם ֶאְבַטח ַוֲאַקּוֶ ֵמְך, ּבִ ֵען ְוֶאּסָ ָ ֶהם ֶאּשׁ י ְיֵתדֹוַתי, ּבָ ַמְכּתִ ּתָ

ים,  ֵלב ַיּמִ מֹוִני טֹוֵרף ּבְ ן ּכָ ֵדִני, ְרֵאה ְמֻסּכָ ֵטִני, ֲאָהּה ְיהָֹוה, ּפְ ַחת. ֲאָהּה ְיהָֹוה, ַמּלְ ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ ִתּתֵ

ם. ָצְמתּו  ּפֹור, ֹאְיַבי ִחּנָ ּצִ יָך ָעַלי ָעָברּו. צֹוד ָצדּוִני ּכַ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך, ּכָ הֹום ֶאל ּתְ ּתְ

  , ּיֹות  ְחּתִ ּתַ ִמּבֹור  ְיהָֹוה,  ְמָך  ׁשִ ָקָראִתי  י.  ִנְגָזְרּתִ י  ָאַמְרּתִ י,  רֹאׁשִ ַעל  ַמִים  ָצפּו  י.  ּבִ ֶאֶבן  ּדּו  ַוּיַ י,  ַחּיָ ַבּבֹור 

ּיֹות: ְחּתִ ְמָך ְיהָֹוה ִמּבֹור ּתַ ָקָראִתי ׁשִ

ם, ָמֵלא ֲחִנינֹות, ָמֵלא ַרֲחָמנּות, ָמֵלא  ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָמֵלא ֶחֶסד ִחּנָ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָלֵתנּו, ְוִהְנִני קֹוֵרא ֵאֶליָך  ם ַקּבָ ִמיד, ְוִהְנִני ְמַקּיֵ ְלנּו ָעֵלינּו ִלְקרֹא ֵאֶליָך ּתָ ָבר ִקּבַ טֹוב, ָמֵלא ָרצֹון. ּכְ

ַצר  ַהּמֵ ִמן  ֲעָמִקים,  ֵמִעְמֵקי  ְיהָֹוה,  ְקָראִתיָך  ים  ֲעַמּקִ ִמּמַ ה.  ֵאּלֶ ּכָ ים  ְמֻגּנִ קֹומֹות  ִמּמְ ֶזה,  ּכָ ָפל  ׁשָ קֹום  ִמּמָ

ִעְקבֹות  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ְוָיַרְדנּו  ַרְדנּו,  ּיָ ׁשֶ ְלָמקֹום  ָיַרְדנּו  ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ְוִאם  ָיּה.  ְרָחב  ַבּמֶ ָעָנִני  ָיּה,  ָקָראִתי 

ֶרד  תּוב: ַוּתֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ְלתֹוָכם ֵמעֹוָלם, ּכְ ּלֹא ָיְרדּו ִיׂשְ ָפִלים ְמֹאד ְמֹאד, ׁשֶ יָחא ִלְמקֹומֹות ְנמּוִכים ּוׁשְ ְמׁשִ

ָלל,  עֹוָלם ּכְ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ לֹום, ּבְ ים ַעְצֵמנּו, ַחס ְוׁשָ י־ֵכן ֵאין ָאנּו ְמָיֲאׁשִ ָלִאים, ֵאין ְמַנֵחם ָלּה, ַאף־ַעל־ּפִ ּפְ

צּולֹות ָים.  יב ִמּמְ יב, ָאׁשִ ן ָאׁשִ ׁשָ תּוב: ָאַמר ֲאדָֹני ִמּבָ ּכָ מֹו ׁשֶ צּולֹות ָים, ּכְ יֵבנּו ִמּמְ נּו ַלֲהׁשִ ָבר ִהְבַטְחּתָ י ּכְ ּכִ

ם,  ִריִתי  ִאּתָ ים ְלַכּלָֹתם  ְלָהֵפר  ּבְ ים ְולֹא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם זֹאת, ּבִ ּוְכִתיב: ְוַאף ּגַ

י ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶהם: ּכִ



שמז

ּקּון הּתִ ִפּלָ ָלִליּתְ ַהּכְ

אּוַכל  ֹאֶפן ׁשֶ ַמִים, ּבְ ָ ָך ִמן ַהּשׁ עֹון ָקְדׁשְ ּבּוִרים ִמּמְ ַלח ִלי ּדִ מֹוִני, ְוִתׁשְ ם ּכָ יָך ְלִאּלֵ ַתח ּפִ ל עֹוָלם, ּפְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵאּלּו  ֶאת  ָהֲעצּוִמים  ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ אֹוְתָך,  ס  ּוְלַפּיֵ ְלַרּצֹות  אֹוְתָך,  ַח  ְלַנּצֵ

י  ַעְצמֹו, ְוַאף־ַעל־ּפִ לֹום ּבְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ִאּלּו ֲאָמָרם ּדָ י ְלָפֶניָך, ּכְ ָאַמְרּתִ ים ׁשֶ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ָהֲעׂשָ

ָרה ִמְזמֹוִרים, ְיִהי ָרצֹון  ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ׁש ּבְ ּיֵ נֹות ָהֲעצּומֹות ְוַהּנֹוָראֹות, ׁשֶ ּוָ ָנה ֵמַהּכַ ּוָ ן ׁשּום ּכַ ֵאיִני יֹוֵדַע ְלַכּוֵ ׁשֶ

י  ְנּתִ י ְוִכּוַ ְגּתִ ִאּלּו ִהּשַׂ ה ְלַבד, ּכְ ּפֶ ֵהא ֲחׁשּוָבה ְלָפֶניָך ָהֲאִמיָרה ּבַ ּתְ ָפֶניָך, ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִמּלְ

ְוִהְנִני  ְיָהִבי ָעֶליָך,  ִליְך  ְוִהְנִני ַמׁשְ ּכֹל.  ִלְפֵני ֲאדֹון  ְוִיְהיּו ֲאָמַרי ְלָרצֹון  ֶהם,  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ נֹות  ּוָ ְוַהּכַ ל ַהּסֹודֹות  ּכָ

ר  ים ֲאׁשֶ ים, ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ְקדֹוׁשִ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ דֹוֵרנּו ּוְלָכל ַהּצַ ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ר ַעְצִמי ְלָכל ַהּצַ ֵ ְמַקּשׁ

ן ֵפיֶגא, ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן  נּו ַנְחָמן ּבֶ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּבֵ ּדִ ה, ּוִבְפָרט ְלַהּצַ ָאֶרץ ֵהּמָ ּבָ

ים, ּוִבְזכּוָתם  ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ל ֵאּלּו ָהֲעׂשָ י ּכָ ָנָתם ָאַמְרּתִ ּוָ ם ְוַעל ּכַ ְעּתָ מאומן, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ְוַעל ּדַ

ׁשּוט,  יר ּפָ ֵהם: ׁשִ ים, ׁשֶ ִהּלִ ֶהם ֵסֶפר ּתְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה, ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ה ְלעֹוֵרר ּוְלַגּלֹות ּכָ ְוכָֹחם ֶאְזּכֶ

מֹות  ׁשֵ ֵני  ְ ַהּשׁ ְוכַֹח  ּוִבְזכּות  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ֻיָחד,  ַהּמְ ְמָך  ׁשִ ּבְ לּוִלים  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ע,  ְמֻרּבָ ׁש,  ּלָ ְמׁשֻ פּול,  ּכָ

ֵהם  ֶזה(: אל"ף למ"ד, אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם, ׁשֶ ֵהם "ֵאל ֱאלִֹהים" )ּכָ ִמּלּוָאם, ׁשֶ ים ָהֵאּלּו ּבְ דֹוׁשִ ַהּקְ

ִני ְלהֹוִציא  ַזּכֵ מֹות ּתְ ֵ כַֹח ֵאּלּו ַהּשׁ ים, ּבְ ִהּלִ ר ּתְ ִמְסּפַ מֹוִנים ְוָחֵמׁש(, ּכְ ע ֵמאֹות ׁשְ ר תפ"ה )ַאְרּבַ ִמְסּפָ עֹוִלים ּבְ

ִהיא  ָמּה ִעם ָהאֹוִתּיֹות עֹוֶלה תפ"ה, ׁשֶ ר ׁשְ ר ִמְסּפַ ָלָעם, ֲאׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ ִלּפָ ֶטן ַהּקְ ָלה ִמּבֶ ּפֹות ֶקִרי ְלַבּטָ ל ַהּטִ ּכָ

ים  דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ ֵני ַהּשׁ ְ עֹוֵרר ַהּשׁ ים ּתְ ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ ים. ּוְבכַֹח ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ִהּלִ ת ֵסֶפר ּתְ ַ ֶנֶגד ְקֻדּשׁ ה ּכְ ִלּפָ ּקְ ּבַ

ָלָעם, ְוַתְכִריַח  ּבְ ה ַהּזֹאת ׁשֶ ִלּפָ ל ֶאת ַהּקְ ה ּוְתַבּטֵ ר ּוְתַכּלֶ ר ְוַתְכִניַע, ּוְתַעּקֵ ּבֵ "ֵאל ֱאלִֹהים", ְוַתֲהרֹג, ּוְתׁשַ

ם ִמְקָרא  ָמּה ְוִזְכָרּה ִמן ָהעֹוָלם, ּוְתַקּיֵ ּה, ְוִתְמֶחה ׁשְ ְטָנּה ְוִקְרּבָ דֹוׁשֹות ִמּבִ ּפֹות ַהּקְ ל ַהּטִ אֹוָתּה ְלַהְפִליט ּכָ

ּפֹות,  ְבְראּו ַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ַהּטִ ּנִ ׁשֶ ִלּפֹות,  ל ַהּקְ ּכָ ְוַתֲהרֹג  ּנּו ֵאל.  יֹוִריׁשֶ ְטנֹו  ַוְיִקיֶאּנּו, ִמּבִ ַלע  ּבָ תּוב: ַחִיל  ּכָ ׁשֶ

ם  ּלָ ּכֻ ֶזה,  ַגם ֵחְטא  ּפְ ְלעּו ַעל־ְיֵדי  ּבָ ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ְוָכל  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהִחּיּות  ְוִתְגזֹל ֵמֶהם  ְותֹוִציא 

ה  ִמיד, ְוִנְזּכֶ ַאֲהָבה ּתָ ַמִים ּבְ ל ָעֵלינּו עֹל ַמְלכּות ׁשָ נּו ְלַקּבֵ ִנית, ּוְתַזּכֵ ה ׁשֵ ָ ְקֻדּשׁ ֵצם ּבִ ּתֹוִציֵאם, ְוַתֲחזֹר ּוְתַקּבְ

ה ִלְברֹא ּגּוִפים ְוֵכִלים  ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֵלם, ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ים טֹוִבים ּבֶ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ל ָיֵמינּו ּבְ ַלֲעסֹק ּכָ

ְצאּו  ּיָ ּפֹות ֶקִרי, ׁשֶ ַגם ַהּטִ ים ַעל־ְיֵדי ּפְ ָאְזִלין ַעְרִטיָלִאין  ַעל־ְיֵדי  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ מֹות ּדְ ׁשָ ים ְלָכל ַהּנְ ְקדֹוׁשִ

ָלה: י ְלַבּטָ ּנִ ִמּמֶ

ַגם  ן ּפְ ה ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ים ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ה ַמה ּשׁ יץ ּכַֹח, ְוַרב אֹוִנים, ֲעׂשֵ ל עֹוָלם, ַאּמִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָרצֹון - ַעל  ין ּבְ ֹאֶנס, ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד, ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג, ּבֵ ֶזה ּבְ ַגְמנּו ּבָ ּפָ ֶ ין ַמה ּשׁ י ַהּמַֹח, ּבֵ ַגם ִטּפֵ ִרית, ּפְ ַהּבְ

ינּו  ַחּיֵ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ָגִמים ּבִ ל ַהּפְ ן ּכָ ה ְלַתּקֵ ה ִלְסלַֹח, ְוִנְזּכֶ ְרּבֶ ְמַחל ְוִתְסַלח ִלי, ֱאלֹוּהַ ְסִליחֹות, ַחּנּון ַהּמַ ַהּכֹל ּתִ

ֹוֵכן  ה ַהּשׁ יק ַהּזֶ ּדִ דֹוׁש יֹאַמר: ּוִבְזכּות ַהּצַ ה )ִאם ִיְהֶיה ַעל ִקְברֹו ַהּקָ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ְזכּות ַהּצַ ּבִ

ִטְלטּול  י ַעְצִמי ּבְ ת ַרְגַלי ְוִטְלַטְלּתִ ר ֲאִני ְמַכּתֵ יק ְיסֹוד עֹוָלם ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן, ֲאׁשֶ ּפֹה, ַצּדִ

ים, ַלֲעֹמד  דֹוׁשִ יו ַהּקְ ַחּיָ ר ִהְבִטיָחנּו ּבְ ה ֲאׁשֶ דֹוׁש ַהּזֶ יק ָהֱאֶמת ַהּקָ ּדִ ַח ַעל ֶקֶבר ַהּצַ ּטֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ ִביל ָלבֹוא ֵהּנָ ׁשְ ה ּבִ ׁשֶ ַהּקָ

ה  ְוִהּנֵ ים.  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵאּלּו  ְונֹאַמר  ִלְצָדָקה  רּוָטה  ּפְ ן  ְוִנּתֵ דֹוׁש  ַהּקָ ִקְברֹו  ַעל  בֹוא  ּנָ ׁשֶ ּכְ ִמיד,  ּתָ ֶסָלה  ֶעְזָרֵתנּו  ּבְ

ִעים,  ׁשָ ל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעוֹונֹות ְוַהּפְ ר ִלי ַעל ּכָ ָעֶליָך(, ּוְמַחל ִלי, ּוְסַלח ִלי, ְוַכּפֵ ֶ ה ַמה ּשׁ ל ָעַלי, ֲעׂשֵ ּטָ ּמֻ ֶ יִתי ַמה ּשׁ ָעׂשִ

ה  ָ ה, ּוַבֲחִמּשׁ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה, ּדִ ַמֲחׁשָ יַדי, ּבְ ָס"ה ּגִ ְרַמ"ח ֵאיָבַרי ּוׁשְ י ְלָפֶניָך ּבִ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ׁשֶ

ַלל  הּוא ּכְ ִרית, ׁשֶ ְפַגם ַהּבְ ָך ּבִ י ֶנְגּדְ י ּוָפַגְמּתִ ְעּתִ ָחָטאִתי ּוָפׁשַ ֶ ָאר ּכֹחֹות ַהּגּוף, ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ ים ּוִבׁשְ חּוׁשִ

ר, ָמֵלא  ְמַחל ְוִתְסַלח ּוְתַכּפֵ ה. ַעל ַהּכֹל ּתִ עּוַרי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ יִתי ִמּנְ ֵעיֶניָך ָעׂשִ ּה, ְוָהַרע ּבְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּכָ

ֵאִני  ַחּטְ אִתי ַטֲהֵרִני. ּתְ ֵסִני ֵמֲעֹוִני, ּוֵמַחּטָ ּבְ דֹול. ֶהֶרב ּכַ ְמָך ַהּגָ ׁשִ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ מֹות ׁשֶ ֵ ל ַהּשׁ א ּכָ ַרֲחִמים, ּוְתַמּלֵ



שמח

ּקּון הּתִ ִפּלָ ָלִליּתְ ַהּכְ

ֶניָך  ר ּפָ יָת. ַהְסּתֵ ּכִ ֵגְלָנה ֲעָצמֹות ּדִ ְמָחה, ּתָ ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵעִני ׂשָ ׁשְ ין. ּתַ ֶלג ַאְלּבִ ֶ ֵסִני, ּוִמּשׁ ַכּבְ ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר, ּתְ

ְלַמֲעִני,  ֶעיָך  ְפׁשָ מֹוֶחה  הּוא  ָאנִֹכי,  ָאנִֹכי  ָאמּור:  ּכָ ְלַמַעְנָך,  ַעי  ׁשָ ּפְ ְמֵחה  ְמֵחה.  ֲעֹונֹוַתי  ְוָכל  ֵמֲחָטָאי, 

ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוכַֹח  ְזכּות  ּבִ ִמיד  ּתָ ֶעְזִרי  ּבְ ְוִתְהֶיה  ַרֲחִמים,  ּבְ ָעַלי  ֵלא  ְוִתּמָ ֶאְזּכֹור,  לֹא  ְוַחּטֹאֶתיָך 

ֲאָוִתי, ְולֹא ֶאְפּגֹם עֹוד ַמה  ר ֶאת ּתַ ּבֵ ר ַעל ִיְצִרי ְוָלכֹף ּוְלׁשַ ּבֵ ן ִלי ּכַֹח ְלִהְתּגַ ִמיד, ְוִתּתֵ יֵלִני ּתָ ְמֵרִני ְוַתּצִ ְוִתׁשְ

ָבר  י ּכְ י לֹא אֹוִסיף, ּכִ ַעְלּתִ ֵעיֶניָך, ְולֹא ָאׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה. ִאם ָאֶון ּפָ ה עֹוד ָהַרע ּבְ י, ְולֹא ֶאֱעׂשֶ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ

ֶצר ָהַרע ְוַכת  ים, ִמן ַהּיֵ ּיִ ַרֲחֶמיָך ָהֲאִמּתִ א ּבְ ֵצל ְלַהּבָ ה ְלִהּנָ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִפּלָ ם ַעל ֶזה מֹוִעיל ּתְ ּגַ נּו, ׁשֶ ִהְבַטְחּתָ

נּוִזים ּפֹה(  יִקים ַהּגְ ּדִ ְזכּות ַהּצַ ה, ָעְזֵרִני ּבִ דֹוׁש ַהּזֶ דֹוׁש יֹאַמר: ּוִבְפָרט ַעל ְמקֹום ִצּיּון ַהּקָ יֵלּה. )ִאם ִיְהֶיה ַעל ִקְברֹו ַהּקָ ּדִ

ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ ֶאְזּכֶ ִמיד, ַעד ׁשֶ ר ְוִלְכּבֹשׁ ֶאת ִיְצִרי ּתָ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ ָך, ׁשֶ ְוַרֵחם ָעַלי, ְוֶתן ִלי ּכַֹח ּוְגבּוָרה ֵמִאּתְ

ל   ׁשַ ֲאָנָחה,  ּכָ נֹוַתי ּבָ י, ּוׁשְ לּו ְבָיגֹון ַחּיָ ָבר ּכָ י ּכְ ה ְוַעד עֹוָלם, ּכִ לֹו ֵמָעַלי ְלַגְמֵרי ֵמַעּתָ קֹו ּוְלַבּטְ ְלָגְרׁשֹו ּוְלַסּלְ

ל: ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ׁשּו,  ַעד ֲאׁשֶ ֲעֹוִני  כִֹחי,  ַוֲעָצַמי  ָעׁשֵ ּבַ

ֲאָנָחה,  ׁשֹוֵמַע  ְצָעָקה,  ׁשֹוֵמַע  ָעַלי,  ַוֲחֹמל  ה, חּוס  ִפּלָ ּתְ ׁשֹוֵמַע  ָעַלי  ַרֵחם  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבי  ָעַלי  ַרֵחם 
ן  ּתֵ ּתִ ִמי ַאְרָצה ְלָפֶניָך, ַאל  ּדָ ִיּפֹל  יָעה, ַאל  יָעה הֹוׁשִ ל, הֹוׁשִ ל ַהּצֵ ׁשֹוֵמַע ֲאָנָקה, ַרֵחם ַרֵחם, ַהּצֵ

רֹב ַרֲחֶמיָך,  ן ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתָך. חּוָסה ָעַלי, ּכְ ַרּנֵ ִמים, ֱאלִֹהים, ֱאלֵֹהי ְתׁשּוָעִתי. ּתְ יֵלִני ִמּדָ י, ַהּצִ ַחת ַנְפׁשִ ְלׁשַ

ֲחָטִאים  מֹוִני, ַעל ְמֻלְכָלְך ּבַ ף ּכָ מֹוִני, ַעל ִנְרּדָ רֹב ֲחָסֶדיָך, ֶיֱהמּו ָנא ֵמֶעיָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך ַעל ֲעלּוב ֶנֶפׁש ּכָ ּכְ

ּלּו ֵעיַני  י ְלָך ְלַבד ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות, ְלָך ְלַבד ַרְעיֹוַני צֹוִפּיֹות, ּדַ מֹוִני, ּכִ ָעה, ֲחַסר ֵעָצה ּכָ מֹוִני, ַעל ֲחַסר ּדֵ ּכָ

ֱאֶמת ּוְבֵלב  ֵלָמה, ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ יֵעִני ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבִ א, חּוס ַוֲחֹמל ָנא ָעַלי ְוהֹוׁשִ יָעה ּנָ רֹום, ֲעזֹר ָנא, הֹוׁשִ ַלּמָ

יָך.  ְמָרה  ֵעדּות  ּפִ יִני,  ְוֶאׁשְ ָך  ַחּיֵ ַחְסּדְ ה  ְוַעד  עֹוָלם.  ּכְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ֵמַעּתָ ִמיד ּכִ ה ִלְהיֹות ּתָ ֵלם, ְוֶאְזּכֶ ׁשָ

י: ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאלִֹהים, ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ֵלב ָטהֹור ּבְ

ר ְלָפֶניָך ֵאין ׁשּום  ְמָחה ְוַהֶחְדָוה, ֲאׁשֶ ָפֶניָך, ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֲאדֹון ַהּשִׂ ּוְבֵכן, ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַעְזֵרִני  ּתַ ׁשֶ ְמקֹומֹו.  ּבִ ְוֶחְדָוה  ְלָפָניו, עֹז  ְוָהָדר  תּוב: הֹוד  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלעֹוָלם,  ָלל  ּכְ ַעְצבּות 

י ָהֻאְמָלָלה ְמֹאד, ָהֲעלּוָבה  ח ַנְפׁשִ ּמַ ַח ַנְפׁשֹות ֲעגּוִמים, ׂשַ ּמֵ ִמיד. ְמׂשַ ְמָחה ּתָ ׂשִ ִני ִלְהיֹות ּבְ ָהֲעצּוִמים ּוְתַזּכֵ

י ֵאֶליָך ְיהָֹוה  ָך, ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ י ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ׂשַ ּנִ ֵמָאה ְוָהְרֵעָבה ֵאֶליָך ְמֹאד, ָהֵסר ִמּמֶ ְמֹאד, ָהֲעֵיָפה ְוַהּצְ

א. י ֶאּשָׂ ַנְפׁשִ

ֶעָך, ְורּוַח  ִיׁשְ ׂשֹון  יָבה ִלי ׂשְ יִמיְנָך ֶנַצח. ָהׁשִ ּבִ ֶניָך, ְנִעימֹות  ּפָ ָמחֹות ֶאת  ים. ׂשַֹבע ׂשְ ַחּיִ ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח 
ֱאֶמת. עּוָרה  ָך ּבֶ י ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבִ י ּבִ ח ַנְפׁשִ ּמַ ֵעִני ִמּטּוֶבָך, ְוׂשַ ּבְ ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני. ׂשַ

ַמְכִניִעים  ֵהם  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְנִגיָנה  ִמיֵני  ָרה  ָהֲעׂשָ ְלָכל  ִני  ַזּכֵ ַחר.  ׁשָ ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור,  ֶבל  ַהּנֵ עּוָרה  ְכבֹוִדי, 

יל,  ּכִ רּוִני ִכְליֹוָתי. ְלָדִוד ַמׂשְ ר ְיָעָצִני, ַאף ֵלילֹות ִיּסְ ָאמּור: ֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ִרית, ּכָ ַגם ַהּבְ ִנים ּפְ ּוְמַתּקְ

ה ְיהָֹוה ַחְסּדֹו,  ֶלת. יֹוָמם ְיַצּוֶ ּכָ ה ַמׂשְ ָ ִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות, ּוֵמְיהָֹוה ִאּשׁ ָאה. ּבַ סּוי ַחּטָ ע ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ ַאׁשְ

ִית  ְמרּו ֶאת ַהּבַ ׁשְ אּול ַוּיִ לַֹח ׁשָ ׁשְ ם ּבִ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ י. ַלְמַנּצֵ ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י, ּתְ ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ּוַבּלַ

ִלי ֶמַלח, ִאם ֵיׁש ַטַעם  ֵפל ִמּבְ ׂש רּוִחי. ֲהֵיָאֵכל ּתָ יָחה ַוְיַחּפֵ ְיָלה, ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ּלָ ָרה ְנִגיָנִתי ּבַ ַלֲהִמיתֹו. ֶאְזּכְ

ְיָלה.  ּלָ י ּנֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ ה ֱאלֹוַהּ עֹׂשָ נֹוֶתיָך ְלַאְכָזִרי. ְולֹא ָאַמר, ַאּיֵ ן ַלֲאֵחִרים הֹוֶדָך ּוׁשְ ּתֵ ן ּתִ ִריר ֲחָלמּות. ּפֶ ּבְ

ָקְדׁשֹו, ַהְללּוהּו  ל. ְוֶנֱאַמר: ַהְללּוָיּה, ַהְללּו ֵאל ּבְ ה ִיְרַאת ְיהָֹוה ִהיא ִתְתַהּלָ ָ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי, ִאּשׁ ׁשֶ

ְוִכּנֹור:  ֵנֶבל  ּבְ ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר,  ֵתַקע  ּבְ ַהְללּוהּו  ְדלֹו,  ּגֻ רֹב  ּכְ ַהְללּוהּו  ִבְגבּורֹוָתיו,  ַהְללּוהּו  ֻעּזֹו.  ְרִקיַע  ּבִ



שמט

ּקּון הּתִ ִפּלָ ָלִליּתְ ַהּכְ

ּכֹל  ְתרּוָעה.  ִצְלְצֵלי  ּבְ ַהְללּוהּו  ַמע,  ׁשָ ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  ב:  ְוֻעּגָ ים  ִמּנִ ּבְ ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול  ֹתף  ּבְ ַהְללּוהּו 

ל ָיּה ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ַהּנְ

ַהּגֹוִים,  ין  ִמּבֵ זּוֵרנּו  ּפְ ְוָקֵרב  ֻלּיֹוֵתינּו,  ּגָ ץ  ְלַקּבֵ ֵנס  א  ְוׂשָ ְלֵחרּוֵתנּו,  דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ּתְ ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
נּו  ּבָ ם  ְוַקּיֵ ְלַאְרֵצנּו:  ָהָאֶרץ  ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ ַיַחד  ֵחנּו  ִנּדָ ץ  ְוַקּבֵ ָאֶרץ.  ֵתי  ְרּכְ ִמּיַ ס  ּנֵ ּכַ ּוְנפּוצֹוֵתינּו 

ר ֱהִפיְצָך ְיהָֹוה  ים, ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך, ְוׁשָ ב ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ תּוב: ְוׁשָ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ

ֶחָך. ֶוֱהִביֲאָך ְיהָֹוה  ם ִיּקָ ָ ְצָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּוִמּשׁ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים, ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ֲחָך ּבִ ה. ִאם ִיְהֶיה ִנּדָ ּמָ ֱאלֶֹהיָך ׁשָ

ְיהָֹוה  ְנֻאם  ְוֶנֱאַמר:  ֵמֲאבֹוֶתיָך.  ָך  ְוִהְרּבְ ְוֵהיִטיְבָך,  ּה  ּתָ ִויִרׁשְ ֲאבֹוֶתיָך,  ָיְרׁשּו  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ,  ֶאל  ֱאלֶֹהיָך 

ָרֵאל  ִיׂשְ ַלִים ְיהָֹוה, ִנְדֵחי  ְוֶנֱאַמר: ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ָציו.  ץ ָעָליו ְלִנְקּבָ ָרֵאל, עֹוד ֲאַקּבֵ ִיׂשְ ץ ִנְדֵחי  ֱאלִֹהים, ְמַקּבֵ

נּו,  ְוִתְפַאְרּתֵ נּו  ָקְדׁשֵ ית  ּבֵ ֶאת  ְוִתְבֶנה  ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ֶאת  ָלנּו  ְוָתִביא  ְלָגֳאֵלנּו,  ְוָתִחיׁש  ּוְתַמֵהר  ס.  ְיַכּנֵ

תּוב: ּוְפדּוֵיי ְיהָֹוה ְיׁשּובּון,  ּכָ מֹו ׁשֶ ְמַחת עֹוָלם. ּכְ ׂשִ ָך ּבְ ית ִמְקָדׁשְ ַלִים ּבֵ ה, ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ּבְ

ְמָחה  ׂשִ י ּבְ יגּו, ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ְוֶנֱאַמר: ּכִ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ם, ׂשָ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ה, ְוׂשִ ִרּנָ ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ

י  ֶדה ִיְמֲחאּו ָכף. ְוֶנֱאַמר: ּכִ ה, ְוָכל ֲעֵצי ַהּשָׂ ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרּנָ לֹום ּתּוָבלּון, ֶהָהִרים ְוַהּגְ ֵתֵצאּו, ּוְבׁשָ

ֵצא ָבּה,  ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ַגן ְיהָֹוה, ׂשָ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ּכְ ָרּה ּכְ ם ִמְדּבָ ׂשֶ ל ָחְרבֹוֶתיָה, ַוּיָ ִנַחם ְיהָֹוה ִצּיֹון, ִנַחם ּכָ

ֵלב  ֵרי  ּוְלִיׁשְ יק,  ּדִ ַלּצַ ָזרּוַע  ֵלב. אֹור  ֵרי  ִיׁשְ ל  ּכָ ְוַהְרִנינּו  יִקים,  ַצּדִ ְוִגילּו  ַביהָֹוה  ְמחּו  ׂשִ ִזְמָרה.  ְוקֹול  ּתֹוָדה 

יהָֹוה, ְוהֹודּו ְלֵזֶכר  ָקְדׁשֹו.  ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ ְמָחה. ׂשִ ׂשִ

ּמּות  ָתִבים, ְוִהיא ְמָעט ַהַכּ ַחת ַהְכּ ַאְמַתּ ה ָמָצאנּו ְבּ ִפָלּ זֹאת ַהְתּ
ְוַרב ָהֵאיכּות:

ֵלית  ְך, ְדּ א ִמָנּ ָלא, ְוֵלית ְלֵעָלּ א ִמן כֹּ א, ְלֵעָלּ ּבֹות, ַאְנְתּ ְלֵעָלּ ל ַהִסּ ת ָכּ ת ָהִעּלֹות ְוִסַבּ ל עֹוָלם, ִעַלּ ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ה. אֹוְתָך ֶאְדרֹשׁ,  ִהָלּ ּוְתּ ָרָכה  ְבּ ל  ָכּ ּוְמרָֹמם ַעל  ה,  ִהָלּ ְתּ ּדּוִמָיּה  ּוְלָך  ָלל,  ְכּ ְך  ָבּ ִפיָסא  ְתּ ָבה  ַמֲחָשׁ

קֹום  ָמּ י ַבּ ִלּ לּות ֶשׁ ְלְשׁ ַתּ ל ָהעֹוָלמֹות, ַעד ַהִהְשׁ ֶרְך ָכּ ָך, ֶדּ ה ֵמִאְתּ בּוָשׁ ֶרְך ְכּ ר ֲחִתיָרה ֶדּ ְחֹתּ ַתּ ׁש ֶשׁ אֹוְתָך ֲאַבֵקּ

ְלַהֲחִזיֵרִני  אֹוְרָך,  ָעַלי  ִאיר  ָתּ ַהֶזּה  ּוְנִתיב  ֶרְך  ּוַבֶדּ ֲעלּומֹות,  ּתַ יֹוֵדַע  ְלָך,  ִנְגָלה  ר  ֲאֶשׁ ִפי  ְכּ עֹוֵמד,  ֲאִני  ֶשׁ

י  ְבִתּ ַמֲחַשׁ ב ְבּ רּוִאים, ִלְבִלי ַלֲחשֹׁ ִפי ְרצֹון ִמְבָחר ַהְבּ ֱאֶמת, ְכּ ִפי ְרצֹוְנָך ֶבּ ֱאֶמת, ְכּ ֵלָמה ְלָפֶניָך ֶבּ ְתׁשּוָבה ְשׁ ִבּ

ַצחֹות  ַזּכֹות  בֹות  ַמֲחָשׁ ְבּ ק  ְלַדֵבּ ַרק  ְרצֹוְנָך,  ֶנֶגד  הּוא  ֶשׁ ּוִבְלּבּול  ָבה  ַמֲחָשׁ ְוׁשּום  חּוץ  ֶבת  ַמֲחֶשׁ ׁשּום 

ָך  ְלָעְבְדּ ָטהֹור  ֵלב  ִלי  ְוֶתן  ֵעְדֹוֶתיָך",  ֶאל  י  ִלִבּ "ַהט  ּוְבתֹוָרְתָך.  ָגְתָך  ׂ ַהָשּ ְבּ ֱאֶמת  ֶבּ ֲעבֹוָדְתָך  ַבּ ּוְקדֹוׁשֹות 

אֹור  ְבּ ֵלאֹור  ַעִין,  ֶהֶרף  ְכּ ְיהָֹוה  ׁשּוַעת  ְתּ ְמֵהָרה.  ַקל  ִחיׁש  דֹול  ָגּ ְלאֹור  ּתֹוִציֵאִני  ָים  צּולֹות  ּוִמְמּ ֱאֶמת.  ֶבּ

ֶאל  ְלַהֲחִזיָרם  ְך,  ֹחֶשׁ ַבּ ָעְברּו  ֶשׁ ִמים  ַהָיּ ְנעּוָרי,  ׁש  ְלַחֵדּ ה  ְוֶאְזֶכּ ָהֲאָדָמה.  ֵני  ְפּ ַעל  ֱהיֹוִתי  ְיֵמי  ל  ָכּ ים  ַהַחִיּ

ֵהיָכלֹו,   ר ְבּ נַֹעם ְיהָֹוה  ּוְלַבֵקּ ה ַלֲחזֹות ְבּ לֹא ֵחְטא. ְוֶאְזֶכּ ִביָאִתי, ְבּ ה, ְוִתְהֶיה ְיִציָאִתי ִמן ָהעֹוָלם ְכּ ׁ ֻדָשּ ַהְקּ

בֹוד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ּלֹו אֹוֵמר ָכּ ֻכּ



שנ

ּקּון הּתִ ֻאּלָ ֶתק ַהְגּ ָלִליֶפּ ַהּכְ



שנא

ּקּון הּתִ ֻאּלָ ֶתק ַהְגּ ָלִליֶפּ ַהּכְ

ה ִלי ָלֶרֶדת ֵאֶליָך ְמֹאד ָהָיה ָקׁשֶ

י ֶנֱהֵנִתי יד ְלָך ּכִ ָקר ְלַהּגִ ְלִמיִדי ַהּיָ ּתַ

י ְמֹאד ֵמֲעבֹוָדֶתָך ְוָעֶליָך ָאַמְרּתִ

יז *ַמיין ַפייֶעִריל ֶוועט ְטִליֶען ּבִ

יַח ֶוועט קּוֶמען ֲחַזק ֶוֱאַמץ ָמׁשִ

ֲעבֹוָדֶתָך ּבַ

ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ְמאּוָמן

ה ְלָך סֹוד ְוהּוא: ּוָבֶזה ֲאַגּלֶ

ו ְלַקו פצפצי-ה ָמֵלא ְוָגִדיש ִמּקַ

ִביֵנהּו, ְוִסיָמן ּוְבִחּזּוק ֲעבֹוָדה ּתְ

ה ֵאיְנָך ִמְתַעּנֶ ַתּמּוז יֹאְמרּו ׁשֶ יז ּבְ

יַח ׁשִ יַאת ַהּמָ ִלי ּתּוַקד ַעד ּבִ * ַהֵאׁש ֶשׁ



ו ְלַקו" הֹוָצַאת "ָמֵלא ְוָגִדיש ִמַקּ

ָבֵעי ל ַמאן ְדּ ְלֹכּ

ׁש.  ק ְלָכל ּדֹוֵרׁש ּוְמַבּקֵ ֻחּלָ ים ּוּמְ ס ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ַהֵסֶפר ֻמְדּפָ
ים ִהיא  דֹוִשׁ ָפִרים ַהְקּ ַסת ַהְסּ ַהְדָפּ ָרֵתנּו ְבּ ל ַמְטּ ָכּ
קּותֹו  ְלּ ָוּה קֶֹדם ִהְסַתּ ִצּ ַאת מֹוֲהַרַנ"ת ַזַצ"ל, ֶשׁ ְלַקֵיּם ֶאת ַצָוּ

"ָיפּוצּו ַמְעְינֶֹתיָך חּוָצה". 

ְקָטִעים  יס  ְלַהְדִפּ ְרצֹונֹו  ִבּ ֶשׁ ִמי  ל  ְלכֹּ ְנתּוָנה  ָהְרׁשּות 
ְמִדיָנה  ָכל  ְבּ הּוא  ֶשׁ ָלׁשֹון  ָכל  ְבּ ֶזה  ֶפר  ִמֵסּ
ה,  א ַאְדַרָבּ ּוְמִדיָנה, ְוֵאין ְרׁשּות ְלַאף ֶאָחד ְלאֹוְסרֹו ֶאָלּ

יר". יל ּתֹוָרה ְוַיְאִדּ "ַיְגִדּ


