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ֵסֶפר

ֹזוַהר ֹקֶהֶלת
כרך ט מספר זוהר תורה

ובו חמשה ספרים נפתחים

ספר א: ַיְלקּוט ַמֲאָמֵרי הרשב"י ִמָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
  ַעל ְמִגיַלת ֹקֶהֶלת

זי"ע  רוזנבערג  יודיל  רבי  זוהר: בו ליקט ההגה"ק  ליקוטי  והוא 
המאמרים מכל הזוהר הקדוש, בלשון הקודש.

ספר ב: ִסיּפּוֵרי ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַעל ֵסֶפר ֹקֶהֶלת
והוא ליקוט: מכל ספרי הזוהר הקדוש. 

ספר ג: ִסיּפּוֵרי ְמִגיַלת ֹקֶהֶלת מהבעש"ט ַהָּקדֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו
והוא ליקוט: מקדושי עליון ארזי הלבנון, שרפי מעלה, מספרים 

הקדושים, ומסיפורי חסידים, עם הוספות חדשות.

ספר ד: קֹוֵבץ ַמֲאָמִרים ַעל ֹקֶהֶלת
מספרים  מעלה  שרפי  עליון  ומקדושי  ממדרשים  ליקוט:  והוא 
הקדושים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאמירת 

קהלת, וגודל קדושתה ומעלתה.

ספר ה: ַיְלקּוט ִמְדְרֵׁשי ֲחַז"ל - ֹקֶהֶלת
במעלת  ועוד,  ומדרשים  וירושלמי  בבלי  מש"ס  ליקוט:  והוא 
ועיקריים  יסודיים  שלמה המלך עליו השלום, ומקיפים כללים 

הנוגעים לאמירת קהלת וגודל קדושתה ומעלתה.

א. ְּמֻחָּלק ְלִלּמּוד ַּדף ַהּיֹוִמי, ב. ִלימֹות ַהָּׁשָנה, ג. מחולק לימות השבוע. 



ַהּלֹוֵמד קהלת עם פירוש הֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ׁשֹוְמִעים ַּבָּׁשַמִים 

ְוַהְּתִפּלֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  קדשים,  קודש  שהוא  קהלת  לימוד  ֶאת 

ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל )תיקו"ז תי' מ"ג(, ַּדֲאִפילּו ִיְׂשָרֵאל ִמְתַּפְּלִלין ְואֹוְמִרים ְׁשַמע 

ִיְׂשָרֵאל, ְּדִאיהּו קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֵאין עֹוָנּה אֹוָתם ְוכּו', ֶׁשִּמי ֶׁשּלֹוֵמד 

)ַהְגָר"א בתיקו"ז  ִיְׂשָרֵאל,  ְוַהְׁשַמע  וַהְּתִפּלֹות,  ֹזַהר ׁשֹוְמִעים ֶאת הקהלת, 

ֶׁשָהיּו  ֵאּלּו  ְלַחִּיים  ָׂשְרדּו  ִליְצָלן  ַרְחָמָנא  ָהֲאֻּיָמה  ּוַבּׁשֹוָאה  מ"ג(.  ִּתּקּון 

ְרִגיִלים לֹוַמר ָּכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ז"ל ְּבַעל ֶּפה ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה, ְוָראּו 

זוהר  ֶׁשלומד  ַּדּקֹות  ּוְבַכָּמה  ְּבַיֲעֹקב(.  )ֵעדּות  ְמֹאד  ָּגדֹול  ֶׁשֹּכחֹו  ַּבֲעִליל 

ְל"ַעִין  ִלְזּכֹות  ֲעִלָּיה,  ִמְּבֵני  ְוִלְהיֹות  ַהֹּכל ְלטֹוָבה  ַלֲהֹפְך  ָיכֹול  קהלת 

ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו", ִויַטֵהר ִנְׁשָמתֹו ְוִיְזֶּכה 

ְלַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ָהַאִריַז"ל.

)ִּגיִטין  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִּכְדָאַמר  ָהֱאֹלִקי,  ַהַּתָּנא  ְרצֹון  ְמַקְּיִמים  ּוָבֶזה 

ס"ז:(: "ָּבַני ְׁשנּו ִמּדֹוַתי" - ִלְמדּו ּתֹוָרִתי, ְוֹכחֹו ָּגדֹול, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר: ָיכֹוְלִני 

ִלְפטֹור ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ִמן ַהִּדין. )ֻסָּכה מה:(, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ָאנּו ִקּיּוֵמי 

ָהעֹוָלמֹות. )ח"ג, קכ"ח.(, ַאַחי ְוֵרָעי ּבֹואּו ִנְתַאֵחד ִּבְדַבר ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ֶזה! 

ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש יחד עם קהלת ִנָּנֵצל ִמָּכל ְּגֵזרֹות 

ָקׁשֹות ְוָרעֹות ֶׁשֹּלא ּתּוַכְלָנה ִלְׁשלֹוט ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְוִנְזֶּכה ִּבְמֵהָרה 

ְלִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן.

ָיָצא ְלאֹור בס"ד חודש סיון ה'תשע"ד

ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי

ְסִניף ַּבת ָים 0527-651911

ַהּלֹוֵמד קהלת עם פירוש הֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ׁשֹוְמִעים ַּבָּׁשַמִים ֶאת 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּתִפּלֹות ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֹזַהר ַהק' )תיקו"ז 

ְּדַהְינּו   – ַהֶּׁשַפע  ִמֵּמיֵמי  ְוָיֵבׁש  ֶיֱחַרב  ְדְּכֶׁשָנָהר  הגר"א(  ביאור  לפי  מ"ג  תי' 

ְּכֶׁשֵאין לֹוְמִדים ֹזַהר - ֲאַזי ֲאִפילּו ִיְׂשָרֵאל ִמְתַּפְּלִלין ְואֹוְמִרים ְׁשַמע 

ִיְׂשָרֵאל, ֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה ְּדַהְינּו ֵאין ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ְלקֹול ַהֶּזה. ּוַבּׁשֹוָאה 

ָהֲאֻּיָמה ַרְחָמָנא ִליְצָלן ָׂשְרדּו ְלַחִּיים ֵאּלּו ֶׁשָהיּו ְרִגיִלים לֹוַמר ָּכל יֹום 

ָּגדֹול  ֶׁשֹּכחֹו  ַּבֲעִליל  ְוָראּו  ַהְּתִפָּלה,  ֹקֶדם  ֶּפה  ְּבַעל  ז"ל  ֵאִלָּיהּו  ָּפַתח 

ְמֹאד )ֵעדּות ְּבַיֲעֹקב(. ּוְבַכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשלומד זוהר קהלת ָיכֹול ַלֲהֹפְך ַהֹּכל 

ְלטֹוָבה ְוִלְהיֹות ִמְּבֵני ֲעִלָּיה, ִלְזּכֹות ְל"ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים זּוָלְתָך 

ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו", ִויַטֵהר ִנְׁשָמתֹו ְוִיְזֶּכה ְלַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות ַּכָּידּוַע 

ִמִּדְבֵרי ָהַאִריַז"ל.



בשער

ברוך המקום ברוך הוא, אשר שמר הבטחתו לישראל הקדושים חבלים נפלו לנו 
בנעימים, אף נחלת שפרה עלינו, לנו התלמידים, חברים מקשיבים, אשר אנו חוסים 
בצל כנפי השכינה הקדושה ומסתופפים בתיבת נוח הרשב"י ע"ה יחד שבטי ישראל, 
השכינה  הקים  למען  גמורה,  בהתאחדות  ובשמחה,  באהבה  הקדוש,  זוהר  בלימוד 
הקדושה מעפרא, ולקחנו על שכמנו להוציא לאור זוהר תורה ה' חלקים, זוהר תהלים, 
זוהר משלי, זוהר קהלת, זוהר רות והמסתעף לתועלת הרבים, כבקשת טובים וידידים, 
זכינו לגומרה בשעה טובה  לחזק הברכים, באמרים היקרים, מאירות כספירים, אשר 
ומוצלחת, לא-ל גומר עלי, ויראו עינינו, וישמח לבנו, ותגל נפשינו, באור חדש אשר 
לנו האיר, בתורה ועבודה אור המאיר, בקדושת סודות התורה, למען נזכה לאור הגנוז 

מדי שבת בשבתו ומועד כהלכתו.

בספרים אלו נקבצו מאמרים של זוהר הקדוש עם כותרות בלשון הקודש, "וארח 
צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום" )משלי פרק ד יח(, לכל הבא לגשת אל הקודש 
שיר  קהלת,  משלי,  תהלים,  תורה,  הקדושים  ספרים  בכל  מחשבות,  לחשוב  פנימה, 
בזה  והלומד  ועוד,  האריז"ל,  ובכתבי  הקדוש,  הזוהר  בספרי  המובאים  רות,  השירים, 
הזוהר  לימוד  ידי  על  יעשה,  אשר  והמעשה  בה,  ילך  הדרך  לפניו,  אשר  את  יבין  בין 
הקדוש שמטהר כמו אפר פרה אדומה, וכמו מקוה )הרה"ק רבי פנחס מקאריץ( כראוי וכיאות 
בלי מגרעת, בהשכל ובדעת, ללמוד וללמד לשמור ולקים ולעשות, כמו שכתב בספר 
אבודרהם - שמונה עשרה, וזל"ק: עוד שמעתי פירוש אחר בשם הרא"ש אב"ג יעלו ששה, 
והם משולשים שלש אותיות, ושני פעמים שלשה בג"ד, הם תשעה, והם משולשים. גד"ה 
הם י"ב והם משולשים. וכן עד סוף האותיות. שלשה תפלות ביום ערב ובקר וצהרים. וכן 
שלמה עשה שלש ספרים שיר השירים ומשלי וקהלת וזהו שאמר )משלי כב, כ( הלא כתבתי 

לך שלישים במעצות ודעת, להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך.

זֹוַהר  ִלְלמֹוד  אֹוָתנּו  ֶׁשְּמַצֶּוה  ע"ה[  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ]הּוא  ְמֵהיְמָנא  ָהַרֲעָיא  ונקיים דברי  בואו 
ַהָּקדֹוׁש ַדְווָקא, ֶׁשּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ֵמִאיר ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות, ְוָצִריְך ִלְלמֹוד ְוֹלא ָלֶתת ְמנּוָחה 

ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעד ֶׁשִּיְגָאֵלנּו )זֹוַהר ִּפְנָחס ריט.(

ובזה ננצל מכל המלחמות ואסונות כמו שכתוב )תהילים פרק ב יב( "ַנְּׁשקּו ַבר - ֶּפן ֶיֱאַנף 
ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ִּכי ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו - ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵסי בו", ובזוהר )חלק ג דף שז א(, כתב: ְוַאְנְּת 
הּוא ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ֻעֵּלְך ִאְּתַמר )ְּתִהִּלים ב( ָנְׁשקּו ַּבר ְוַאְנְּת ַרב ְלַתָּתא ַרָּבן ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַרָּבן 
בתורת  ידי שדבקים  ועל  ּוְׁשִכיְנֵּתיּה  הוא  ברוך  לקדוש  ַּבר  ְלֵעיָלא  ַּבר  ַהָּׁשֵרת  ְּדַמְלָאִכי 
הרשב"י בר יוחאי ובדברי הרעיא מהימנא הנקרא בר שהוא רבן של כל ישראל נזכה 

ְלַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵסי בו, מאושרים ומוגנים ושמחים כל החוסים בתורת הרשב"י.



ְּבָכל  ְּפִניִמי  ֶּׁשֵאין ָמקֹום  )ק"ל ע"ב(  ַחֵּיי ָׂשָרה  ְּבֹזַהר ָּפָרַׁשת  ִאיָתא 
ַהְּמקֹומֹות ְבַגן ֵעֶדן ְּכמֹו ַהָּמקֹום ַהָּגנּוז ְלֵאּלּו ֶׁשּיֹוְדִעים ֶאת ַהּסֹוד ְויֹוְדִעים ְלִהָּדֵבק 

ַּבֵׁשם ִיְתָּבַרְך... ְוֵאּלּו ֶׁשֲעֵמִלים ְלָהִבין ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד... ֵהם ֵאּלּו ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִמְׁשַּתֵּבַח 
ָּבֶהם ְּבָכל יֹום, ֵהם ֵאּלּו ֶׁשעֹוִלים ֵּבין ָהֶעְליֹוִנים ַהְּקדֹוִׁשים ְוֵהם ִנְכָנִסים ְּבָכל ַהְּׁשָעִרים ֶׁשל ַּגן 
ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ְוֵאין ִמי ֶׁשִּיְּמֶחה ְּבָיָדם, ַּכָּמה ָּגדֹול ֶחְלֵקיֶהם ּוְזכּוָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא

ַוֵּיָרא )ַּדף צט ע"ב( ַרִּבי ַאָּבא ָּפַתח ְוָאַמר,  ְנַצֵּטט ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש ַמה ֶׁשָּכתּוב ְּבֹזַהר ָּפָרַׁשת 
)תהלים כד( ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו. ֹּבא ְרֵאה, ָּכל ְּבֵני ָהעֹוָלם ֹלא רֹוִאים 

ַעל ָמה עֹוְמִדים ָּבעֹוָלם, ְוַהָּיִמים הֹוְלִכים ְועֹוִלים ְועֹוְמִדים ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה ָּכל אֹוָתם ָיִמים 
ֶׁשְּבֵני ָאָדם עֹוְמִדים ָּבֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֲהֵרי ֻּכָּלם ִנְבְראּו ְוֻכָּלם עֹוְמִדים ְלַמְעָלה. ּוִמַּנִין ָלנּו 

ֶׁשִּנְבְראּו? ֶׁשָּכתּוב )תהלים קלט( ָיִמים ֻיָּצרּו.

 ּוְכֶׁשַּמִּגיִעים ַהָּיִמים ַלֲעלֹות ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכל ַהָּיִמים ְקֵרִבים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ָהֶעְליֹון. 
ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )מלכים-א ב( ַוִּיְקְרבּו "ְיֵמי" ָדִוד ָלמּות. ַוִּיְקְרבּו "ְיֵמי" ִיְׂשָרֵאל ָלמּות. ִמּׁשּום ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ֶּבן ָאָדם הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֵאינֹו ַמְׁשִּגיַח ְוֹלא ִמְתּבֹוֵנן ַעל ַמה הּוא עֹוֵמד, ֶאָּלא ָּכל יֹום ָויֹום 
יֹוַדַעת  ֹלא  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ִמן  יֹוֵצאת  ְּכֶׁשַהְּנָׁשָמה  ֶׁשֲהֵרי  ְּבֵריָקנּות,  הֹוֵלְך  הּוא  ְּכִאּלּו  חֹוֵׁשב 
ְלֵאיזֹו ֶדֶרְך ַמֲעִלים אֹוָתּה. ֶׁשֲהֵרי ַהֶּדֶרְך ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ְלָמקֹום ֶׁשאֹור ַהְּנָׁשמֹות ָהֶעְליֹונֹות 
ִנְמָׁשְך  ִנָּתן ְלָכל ַהְּנָׁשמֹות, ֶׁשֲהֵרי ְּכמֹו ֶׁשהּוא ַמְמִׁשיְך ָעָליו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכְך  ְמִאירֹות, ֹלא 

ְלַאַחר ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו.

ֶזה  ַאֲחֵרי  ַהֶּזה,  ַאֲחָריו ָּבעֹוָלם  ַהָּקָּב"ה ּוְתׁשּוָקתֹו  ַאַחר  ִנְמָׁשְך  ָאָדם  ֶּבן  ְרֵאה, ִאם   ֹּבא 
ְּכֶׁשּיֹוֵצא ֵמָהעֹוָלם, הּוא ִנְמָׁשְך ַאֲחָריו, ְונֹוְתִנים לֹו ֶּדֶרְך ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ַאַחר אֹוָתּה ְמִׁשיָכה 

ֶׁשִּנְמָׁשְך ְּבָרצֹון ָּכל יֹום ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.

ְמבֹוָאר ְּבִדְבֵרי ַהזֹוַהר ָּכאן:

 א: ֶּׁשָּצִריְך ֶׁשָּיָמיו ָּבֶזה ָהעֹוָלם ִיְהיּו ְמֵלִאים, ְוָלֵכן ֵיׁש ְלַמֹּלאות אֹוָתם ִעם ַהָּדָבר ַהְיָקר ְּביֹוֵתר 
ְּדַהְינּו ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַּכֲאֶׁשר ֵּבַאְרנּו 

ב: ֶׁשַאֲחֵרי ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְמַׁשְך ָהָאָדם ְּבַחָּייו ָּכְך ִנְמָׁשְך ַאֲחֵרי ְּפִטיָרתֹו, ְוַכֲאֶׁשר ִיְתַקֵּׁשר ְוִיְתַּדֵּבק 
ְּבַחָּייו ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ַעל ְיֵדי ִלּיּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִּיְזֶּכה ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִלְלמֹוד ִּביִׁשיַבת 
ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ע. ּוִבְפָרט ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ּוַמְדִּפיס ֶאת ִסְפֵרי ַהּזֹוַהר זֹוֶכה ְלִהָּדֵבק ברשב"י ְוִיְזֶּכה 

ִלְהיֹות ִעּמֹו ִּבְמִחָּצתֹו.

ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ְׁשנֹות  ֲאָלִפים  ֵׁשֶׁשת  ְואֹוֵזל,  הֹוֵלְך  ַהְּזַמן  ְיָקִרים!  ְיהּוִדים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
הֹוְלִכים ּוִמְסַּתְייִמים עֹוְבִרים, חֹוְלִפים ִּביָעף ַחָּיִבים ָאנּו ַלֲעֹצר ּוְלִהְתּבֹוֵנן: ַנְחְּפָׂשה ְּדָרֵכינּו 
ִּכְבָיכֹול  ַהִּנְלֶמֶדת,  ֵמֲחֵברֹו? ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה  ָּגרּוַע  ְוָלָּמה ָּכל יֹום ֶׁשעֹוֵבר  ְוַנְחקֹוָרה, ַעל ַמה 
ֵאיָנּה ְמִגיָנה ּוַמִּציָלה ִמָּכל ַהְּפָגִעים ָהָרִעים. ָלָּמה ַהְּׁשִכיָנה ּבֹוָכה ּוְמַיֶּלֶלת ְוצֹוֶעֶקת ַוֲאַנְחנּו 

ֹלא נֹוָׁשְענּו?



ֶׁשִּתְסַּתֵּלק  ֶׁשּגֹוֵרם  ִמי  ְועֹוד  מג'(:  )ִּתיקּון  ֹזַהר,  ְּבִתּקּוֵני  ִאיָתא 
ְוגֹוֵרם  ֶׁשִּבְכָתב,  ּוִמּתֹוָרה  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ִמּתֹוָרה  ַהּתֹוָרה(.  ְּפִניִמּיּות  )זֹוַהר,  ְוַהָחְכָמה  ַהַּקָּבָלה 

ְוַהְּגָמָרא  ַהּתֹוָרה  ְּפָׁשט  ַרק  )לֹוְמִדים  ּוַבְּגָמָרא  ַּבּתֹוָרה  ְּפָׁשט  ֶאָּלא  ֶּׁשֵאין  ְואֹוֵמר  ָּבּה,  ִיְׁשַּתְּדלּו  ֶׁשֹּלא 
לֹו,  ַוֲאבֹוי  אֹוי  ַּגן,  ּוֵמַההּוא  ָנָהר  ֵמַההּוא  ַהַּמִים  ֶאת  ְיַסֵּלק  הּוא  ְּבַוַּדאי  ָיִבין(,  ְוַהֵּמִבין  ַהּיֹום,  ָּכל 

ְּכִאילּו  ְוֶנְחַׁשב לֹו  ֶּפה,  ְוֶׁשְּבַעל  ֶׁשִּבְכָתב  ִיְלַמד אֹוָתּה ּתֹוָרה  ְוֹלא  ָּבעֹוָלם,  ִנְבָרא  טֹוב ֶׁשֹּלא 
ֶהְחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ְוגֹוֵרם ֲעִנּיּות ָּבעֹוָלם ְוֹאֶרְך ַהָּגלּות!! ּוְבִּתּקּון ל' ִאיָתא : "אֹוי 
ָלֵאֶּלה ֶׁשעֹוְבִדים ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ְּביֹוֶבש, ְוֹלא ִמְׁשַּתְּדִלים ְּבִלימּוד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, ֲאבֹוי ָלֶהם 

ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות, ְוֶחֶרב ּוִבָּזה )ִמְלָחמֹות( ְוֶהֶרג ְוָאְבָּדן ָּבעֹוָלם, ּוְמַסְּלִקים ֶאת רּוַח ַהָּמִׁשיַח".

ֵיֵלד  ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ַמה  ַיִּציֵלנּו,  ִיְׂשָרֵאל ה'  ְּכָלל  ַהָּקִׁשים ָהֵאּלּו ָהעֹוְבִרים ַעל  ְּבָיִמים 
ּיֹום, ְוַרִּבים ׁשֹוֲאִלים ּוְמַבְּקִׁשים ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה ַּבֶּמה ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמִים ּוְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות 
ָקׁשֹות ה"י. ְּבַוַּדאי ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ְוִלְלמֹוד ְּבִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ָהֱאֹלַקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַהַּמְבִטיַח ֶׁשִּבְזכּות ַהְּקִריָאה ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר )ַאף ְלֹלא ֲהָבָנה ְּכָלל ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו(  ַּבר יֹוָחִאי זיע"א, 
ְורֹוִאים  ַהְּדָחק.  ִּבְׁשַעת  ָעָליו  ִּלְסמֹוך  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  הּוא  ּוְכַּדאי  ְּבַרֲחִמים,  ַהָּגלּות  ִמן  ֵנֵצא 
ִמֶּזה ַּבֲעִליל ֶׁשַרק ִּבְזכּות ַהְּקִריָאה ְוַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהזֹוַהר ִּנְזֶּכה ְוִנָּגֵאל ְּבַרֲחִמים ְּבֹלא ָצרֹות 

ְוִיּסּוִרים רח"ל.

מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי!!! ֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים ֹזַהר ִיָּנְצלּו ֵמַהַּמּבּול ְּכמֹו ֹנַח ַּבֵּתָבה ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת 
ּגֹוג ּוָמגֹוג )תיקז"ח ע"ב ע"ד, ֹּזַהר ָנׂשא(. ִנּצֹוִלים ִמָּכל ְּפָגִעים ָרִעים. )תקי"ז, ְּכַגן ַהָּיָרק(. זֹוִכים ְלַהְׁשָּבַתת 
ַהִּקְטרּוִגים, ְמַבְּטִלים ֶאת ַהְּקִלּפֹות ּוְמִביִאים ֶאת ַהָּמִׁשיַח )הגר"א-ֶאֶבן ְׁשֵלָמה, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, דגמ"א ְׁשִמיִני( 
ְמַטֵהר ּוְמַקֵּדׁש ַהֶּנֶפׁש. )ֶּפֶלא יֹוֵעץ(. ְמָקְרִבים ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְועֹוִׂשים ַנַחת רּוַח ָּגדֹול ְליֹוְצָרם )מק"מ 
לתיקו"ז(. ֵהם ִּבְלַבד זֹוִכים ֶׁשְּתִפּלֹוֵתיֶהם ִנְׁשָמעֹות ּוִמְתַקְּבלֹות )ר"י ַאּבּוֲחִציָרא, "ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד"(. ַרק ֵהם 

ִנְקָרִאים עֹוְבֵדי ה' ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשֹּלא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס. ְוזֹוִכים ְלַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה, ּוֵמרֹוֵאי 
ְּפֵני ַהֶּמֶלְך )ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, ִּפְרֵקי ָאבֹות(. ְּכֶׁשָּיבֹוא ַהָּמִׁשיַח ֹיאַמר ֲעֵליֶהם: "ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!, ְלָך 

ֶיׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!". 

ֵעֶרְך ִלּמּוד ָׁשָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש:

 ַּבחֹול: ְּכמֹו ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ִלּמּוד ִנְגֶלה, ְּבִׂשְמָחה: ְּכמֹו ֶאֶלף ָׁשָנה, ְּבַצַער: ְּכמֹו ֵמָאה 
ֶאֶלף ָׁשָנה, ְּבַׁשָּבת: ְּכמֹו ֶאֶלף ָׁשָנה ּתֹוָרה, ְּבִׂשְמָחה: ְּכמֹו ִמְליֹון ָׁשָנה. ְּבַצַער: ְּכמֹו ֵמָאה 

ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה. )ֲהֵרי"ח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, אבדר"נ(.

ַמָּמׁש ַּתֲענּוג ִלְראֹות ֶׁשִּמְתַאְּסִפים ְיהּוִדים ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ַהִּמְדָרׁשֹות, ִלְלֹמד 
ָּכל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש.

ּוְבִלּמּוד ְּבִמְנָין ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ָּכפּול ֶאֶלף, ִּכי ָּכל ֵּבי ֲעָׂשָרה ְׁשִכיְנָּתא ַׁשְרָיא, ְוָכל ַמה 
ְדָיָהֵבי ִמְּׁשַמָּיא נֹוְתִנים ְּבֶאֶלף )זוה"ק ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא ַּדף קס"א ַעּמּוד א'(.

קֹוֶדׁש  ְּבַׁשָּבת  ַהָּקדֹוׁש  ֹזַהר  ְּבִצּבּור  ֶׁשִּיְלְמדּו  ָהַרִּבים  ֶאת  ְוַהְּמַזֶּכה 



 100,000,000,000,000 ַהִּנְגֶלה  ּתֹוַרת  ִלּמּוד  ְּכמֹו  לֹו  עֹוֶלה  ָׁשָעה 
ָׁשָנה ּוְבִמִּלים ֵמָאה ְטִריְליֹון ְׁשנֹות ּתֹוָרה. ]ְוָיֹכל ַאָּתה ִלְזּכֹות ָלֶזה ְּבַקּלּות ִאם ַּבַעל 

ֶנֶפׁש ַאָּתה[ 

ֲחֵברֹו,  ֶאת  ּומֹוִכיַח  ָהַרִּבים  ִלְמַזֵּכי  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּזכּות  גֹוֶדל  ְמָבֵאר  יד(,  )יב,  ְּבִמְׁשֵלי  ַהְּגָר"א 
ִאם ָׁשַמע, ְמַקֵּבל ְׂשַכר ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלדֹורֹות, ְוַגם ִאם ֹלא ָׁשַמע, ָאז ְמַקֵּבל ָּכל ֶחְלקֹו 

ַהּטֹוב, ְוֶזה ֶׁשֹּלא ָׁשַמע לֹוֵקַח ִמֶּמּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהֵּגיִהּנֹום ֶׁשּלֹו.

ְוִאם ִּבְזכּוְתָך ִיְלַמד ֲאִפילּו ְיהּוִדי ֶאָחד ּתֹוַרת ַהזֹוַהר ֲהֵרי ִּתְזֶּכה ְלִמיְליֹוֵני ְׁשנֹות ּתֹוָרה, 
ּוִמי יּוַכל ְלַחֵּׁשב ֶאת ֹּגֶדל ַהָּׂשָכר ַהִּנְצִחי ֶׁשִּיָּזְקפּו ִלְזכּוְתָך ְּבַווָדאּות!!!

לכל הברכות האמורות  יזכו  תורת הרשב"י  בלימוד  מי שמזכה את הרבים  וכל 
בתורה ברוחניות ובגשמיות עד עולם ויזכו להיות מן ָהִראׁשֹוִנים ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח צדקנו, 
כידוע שֵאּלּו ֶׁשָּלְמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ֵהם ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ּוְכֶׁשָּיבֹוא ֹיאַמר 
ָלֶהם ִייַׁשר ֹּכֲחֶכם ֶׁשֵּזַרְזֶּתם ַהְּגֻאָּלה, ּוִבְזכּוְתֶכם ָהעֹוָלם ַקָּים, ּוָבא ַעל ִּתּקּונֹו ַהָּׁשֵלם. שבזכות 

לימוד הזוהר הקדוש, העולם בא על תיקונו  השלם.

ובזכות לימוד הזוהר הקדוש, נזכה שיתקים דברי הרשב"י עליו השלום בדא יפקון מן 
גלותא במהרה בימינו אמן. - ויתקבצו כל ישראל באחדות ובשמחה ואחזו באילן החיים 
ללמוד הזוהר הקדוש "בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי", וכאשר ילמדו ויעסקו כלם 
ובזהר רעיא מהימנא פרשת  בתורת הסוד תכף תבוא הגאלה בכח התורה הקדושה1. 
נשא )דף קכד, ב( אמרו: דבגיניה "וקראתם דרור בארץ", ובזכותיה יתקים "ה' בדד ינחנו 

ואין עמו אל נכר". 

1. בספר אור תורה – ליקוטים: עוד מבואר בכמה מקומות בדבריהם, שעיקר ביאת משיח הוא בזכות התורה, 

כמו שאמרו בפרק קמא דבבא בתרא )ח, א( מאי דכתיב, "גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא 

מלך שרים" )הושע ח, י(, ותניא כל פסוק הזה בלשון ארמי נאמר, אי תנו, "עתה כלהו אקבצם", ואם מעט 

מהם, "יחלו ממשא מלך ושרים". ואמרו שם מאי דכתיב, "אף חובב עמים כל קדושיו בידיך" )דברים לג, ג(, 

אפלו בשעה שאתה מחבב עמים, כל קדושים שלהם בידיך הם כו', וכמו שאמרו כל הנותן עליו על תורה, 

מעבירים ממנו על מלכות כו' )אבות פרק יג משנה ה(, כי בזמן שקולו של יעקב כו', אין הידים ידי עשו כו' 

)בראשית רבא פרשה סה, טז(, ובפרק חלק )צח ב( שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל 

מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים כו', עכ"ל. וכל המזכה את הרבים בלימוד הזוהר הקדוש 

נקרא עוסק בתורה ובגמילות חסדים באופן הכי נעלה ומקיים ומציל את כל העולם כולו, ומתקשר לנשמת 

הרשב"י זי"ע, וכמו שכתב הגאון הקדוש צדיק ויסוד עולם אור טמיר ונעלם, קדש הקדשים המלוב"ן, מרא 

דרזין, מרן רבינו יעקב אבוחצירא זצוק"ל זיע"א, בספרו דורש טוב )עמוד ע"ב( וזה לשונו: גדולה זכות רבי 

שמעון בר יוחאי בעולם העליון יותר מכל הצדיקים, עכ"ל. וכמו שאמרו חז"ל, )סוכה דף מ"ה ע"ב(. ואמר 

חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי 

עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא 

העולם עד סופו ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם 

אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן.



ָיִעיד  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ַהְמֻאָּׁשִרים,  ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַהְלַואי 
ַהְקִריבּו  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ִלּמּוד  ְּתנּו  ְיָקִרים,  ְיהּוִדים  ֵּכן,  ַעל  ִהַּגְעִּתי".  "ִּבְזכּוְתָך   – ָעֵלינּו 
ַנְפֵׁשנּו,  ִלְפדּות  ִלְגֹרם  ְליֹוְצֵרנּו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהְּׁשִכיָנה  ְלַמַען  ִמַדּקֹוֵתיֶכם 
ְוִלְּמדּו ְּבָכל יֹום זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוָכְך ֵנֵלְך ֻּכָּלנּו ְכֶּאָחד ַיַחד ְלַקֵּבל ֶאת אֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. 
ְוֻכָּלנּו ְּכֶאָחד ִנְזֶּכה ֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו ְנבּוַאת ָהַרְׁשִּב"י "ַזָּכָאה ָּדָרא ְּדַהאי ִאְתַגְלְיא ֵּביּה ּוְבְסגּוָלתֹו 

"ּוְקָראֶתם ְּדרֹור"

ְוָהָדר ֱאֹלֵקינּו,  ְוִיְגָאֵלנּו, ְּב"ֹעז"  ְּבָיְפיֹו ָיבֹוא  ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו, ֶּבן ָּדִוד ְמִׁשיֵחנּו ֶמֶלְך   
ּוִבְׂשַכר ֹזאת ֵא-ל ַחי ֶחְלֵקנּו, ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה' צּוֵרנּו ָמִגֵּננּו, ִיָּגֶלה ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ָעֵלינּו, 

ְוָאז ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו, ְוָתֵגל ַנְפֵׁשנּו, ִּביׁשּוַעת ַמְלֵּכנּו.

ָּכל  ַעל  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ללמוד  ַהָּׁשָנה  ַּגם  ָלנּו  ֶׁשַּיֲעֹזר  להקב"ה  ַיַחד  ִנְתַּפֵּלל 
ַוֲעָנָוה,  ַהְכָנָעה  ֲחָלֶקיָה ִעם ּתֹוַרת ַהּסֹוד ֵמָחָדׁש ִמּתֹוְך ָטֳהַרת ַהֵּלב, ִמּתֹוְך ַאְחדּות, ִמּתֹוְך 
ְוַעל ְיֵדי ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַהּיֹוֵצא ֵמַהֻּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ִנְזֶּכה ְלִבְרַּכת: "ְוַקְּבֵצנּו 

ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו", ְּבִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקינּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ָּברּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.

יצא לאור
על ידי מפעל הזוהר העולמי

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חודש מר חשון תשע"ה



הקדמה

על  הקדוש  הזוהר  מאמרי  נגלות  בהגלות  )ַמְלכּות(  ָה'ָאֶרץ  ְו'ָתֵגל  ַאְנִּפין(  )ְזֵעיר  ַה'ָּׁשַמִים  ִי'ְׂשְמחּו 
זוהר תורה, זוהר תהלים, זוהר שיר השירים, זוהר משלי, וזוהר קהלת וזוהר רות וסודותיה, 

ועוד, מתורגם ללשון הקודש, וקצת ביאורים שכתבנו בס"ד.

ויהי רצון שבזכות לימוד הזוהר הקדוש וסודות התורה, נזכה עוד בשנה 
הזאת, ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֵאנּו ִנְפָלאֹות בגאולה השלימה, כי 
כל קירוב הגאולה תלוי אך ורק בלימוד הזוהר הקדוש וסודותיה, ובפרט 
בזמנים אלו שזכינו לפרסם את הזוהר הקדוש למאות אלפי ישראל 
להפיץ  ואחד  אחד  כל  על  ומצוה  ביומו,  יום  מידי  ולומדים  שהוגים 
ולגלות הסודות, כי זה לעומת זה עשה האלוקים, ובפרט כעת שזכינו 
לקרוב  להגיע  זכינו  וכך  חלקים,  לשבעים  הקדוש  הזוהר  כל  לסדר 
לשבעים אלף איש להכניע ולבטל את כל השבעים ראשי האומות כמו 
שכתב בזוה"ק )בשלח נח:(, ועל ידי לימוד הזהר הקדוש נזכה לבטל 70 
אומות העולם שבמלחמת גוג ומגוג )זוהר( להכריתם ולבערם מן העולם, 
ונזכה שְַׁעל ְיִציַאת ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאּלּו ְּבֶעְזַרת ה' ּוְּבִסַייעּתֹו, ֲאֶׁשר 
ִיְהֶיה ִּתּקּון ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ביום ההוא  ְיֵדי ֶזה  ַעל 

יהיה ה' אחד ושמו אחד.

ובזכות לימודם, נזכה לקירוב הגאולה השלמה בב"א

ְוַאָּתה ֶּבן ָאָדם ֲחגֹור ַחְרֶּבָך ַעל ֶיֶרְך ִּגּבֹור ְוֶתֶאזֹור ַחִיל ִלְלֹמד ֶאת הספרים האלו וסודותיה, 
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהיּו ִּתּקּוֵני ַהַּמְלכּות ִּבְׁשֵלמּות. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתֵּקן 
ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנְׁשמֹוֵתינּו ִמָּכל ִסיג ּוְפַגם ּוְלַטַהֵרנּו ּוְלַקְדֵשׁנּו ִּבְקֻדָּׁשְתָך ָהֶעְליֹוָנה 

ְוֵתִטיב ָלנּו ַהֲחִתיָמה ְוִנְזֶּכה ְּבַהאי ַׁשָּתא ְלִביַאת ְמִׁשיֵחנּו ּוְלִבְנָין ִמְקָדֵׁשינּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו.

כה דברי המצפה להרמת קרן תורה לשמה שהוא רק על ידי לימוד תורת הסוד, 
ולביאת גואל צדק בב"א. 

הֹוֵצאִתי ְלאֹור ְּבֶחְמַלת ה' ָעַלי חודש מרחשון  תשע"ה
הק' ָׁשלֹום ְיהּוָדא ְּגָראס

אבדק"ק האלמין בית שמש
יצא לאור על ידי

ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי בית שמש



יוצא לאור ע"י
 ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי
רח' יהודה 50 בת ים 
ֶטֶלפֹון: 0548436784 

ֹקֶהֶלת וַהר  ֹז

ֵסֶפר א': ִמִּסְפֵרי ֹזוַהר ֹקֶהֶלת

ַיְלקּוט ַמֲאָמֵרי הרשב"י ִמָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ַעל ְמִגיַלת ֹקֶהֶלת

ְּדָבִרים ְקדֹוִׁשים חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש, ַמְלִהיִבים ֶנֶפׁש ָהָאָדם, ַמְדִריְך ּומֹוֶרה 

ֶּדֶרְך ְלִהְתַעּלֹות ְּבָטֳהָרה ּוְקֻדָּׁשה.

ּבֹו ִיְמְצאּו ַרָּבִנים, ַמִּגיֵדי ִׁשעּור ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְמַלְּמִדים ּוְמַחְּנִכים ֶאת 

ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָּבּה, ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון, ַּגם ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיְמְצאּו ּבֹו 

ַהְדָרָכה ִנְפָלָאה ֵאיְך ְלַהְדִריְך ֶאת ֵּביָתם ְלתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים.

ְּתִפָּלֵתנּו, ִּכי ַהִלימּוד ְּבֵסֶפר ַהֶּזה ַיֲעֶׂשה ֵּפרֹות, ְוִיָּטֲהרּו ַהְּלָבבֹות, ְוַתְרֶּבה 

ַהַּדַעת ְלִהְתָקֵרב ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְּכַמֲאַמר הבעש"ט הק’ זי"ע, וזל"ק: ָּכל 

ִמי ֶׁשְּמַסֵּפר ְּבִׁשְבֵחי ַצִּדיִקים, ְּכִאלּו עֹוֵסק ְּבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה, ְוִנְזֶּכה ֶׁשָּיחּוׁש 

ְלָגֳאֵלנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים, ּוִבְזכּות ִלימּוד ִּדְבֵרי ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר 

יֹוַחאי ִיְתַקֵּים ָּבנּו ַהַהְבָטָחה ְּבָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, בב"א.

ָיָצא ְלאֹור בס"ד ֹחוֶדׁש ַמר ֶחְׁשָון ַה'ְּתֻׁשָע"ה

ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי

ְסִניף ַּבת ָים 0527-651911



יוצא לאור על ידי

מפעל הזוהר העולמי
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הרב שלום יהודה גראס שליט"א
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ה קהלתפרק  בשערזוהר 

הקדמה

ין( ְו'ָתֵגל ָה'ָאֶרץ )ַמְלכּות( בהגלות נגלות מאמרי הזוהר  ַמִים )ְזֵעיר ַאְנּפִ ָ ְמחּו ַה'ּשׁ ִי'ׂשְ
הקדוש על זוהר תהלים, שיר השירים, משלי, וקהלת וסודותיה, ועוד, מתורגם ללשון 

הקודש, וקצת ביאורים שכתבנו בס"ד.

ויהי רצון שבזכות לימוד הזוהר הקדוש וסודות התורה, נזכה עוד בשנה הזאת, 
יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֵאנּו ִנְפָלאֹות בגאולה השלימה, כי כל קירוב הגאולה  ּכִ
תלוי אך ורק בלימוד הזוהר הקדוש וסודותיה, ובפרט בזמנים אלו שזכינו לפרסם 
את הזוהר הקדוש למאות אלפי ישראל שהוגים ולומדים מידי יום ביומו, ומצוה על 
כל אחד ואחד להפיץ ולגלות הסודות, כי זה לעומת זה עשה האלוקים, ובפרט כעת 
שזכינו לסדר כל הזוהר הקדוש לשבעים חלקים, וכך זכינו להגיע לקרוב לשבעים 
אלף איש להכניע ולבטל את כל השבעים ראשי האומות כמו שכתב בזוה"ק )בשלח 
נח:(, ועל ידי לימוד הזהר הקדוש נזכה לבטל 70 אומות העולם שבמלחמת גוג ומגוג 

ָהֵאּלּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ְיִציַאת  ַעל  ְשׁ ונזכה  )זוהר( להכריתם ולבערם מן העולם, 
יּה,  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ּקּון ִיחּוד קּוְדׁשָ ר ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּתִ ִסַייעּתֹו, ֲאׁשֶ ֶעְזַרת ה' ּוּבְ ּבְ

ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

ובזכות לימודם, נזכה לקירוב הגאולה השלמה בב"א

ּבֹור ְוֶתֶאזֹור ַחִיל ִלְלֹמד ֶאת הספרים האלו  ָך ַעל ֶיֶרְך ּגִ ן ָאָדם ֲחגֹור ַחְרּבֶ ה ּבֶ ְוַאּתָ
ַרב  ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻיׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ְלכּות  ַהּמַ ּקּוֵני  ּתִ ִיְהיּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  וסודותיה, 
ל ִסיג ּוְפַגם ּוְלַטַהֵרנּו  מֹוֵתינּו ִמּכָ ְוִנׁשְ ן ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ְורּוחֹוֵתינּו  ָכל ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתּקֵ ּבְ
יֵחנּו  א ְלִביַאת ְמׁשִ ּתָ ַהאי ׁשַ ה ּבְ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה ְוֵתִטיב ָלנּו ַהֲחִתיָמה ְוִנְזּכֶ ָ ְקֻדּשׁ נּו ּבִ ּוְלַקְדֵשׁ

נּו. ינּו ְוִתְפַאְרּתֵ ּוְלִבְנָין ִמְקָדׁשֵ

כה דברי המצפה להרמת קרן תורה לשמה שהוא רק על ידי לימוד תורת הסוד, 
ולביאת גואל צדק בב"א. 

ֶחְמַלת ה' ָעַלי  הֹוֵצאִתי ְלאֹור ּבְ

חודש מנחם אב תשע"ג

ָראס לֹום יּוָדא ּגְ הק' ׁשָ

אבדק"ק האלמין בית שמש

יצא לאור על ידי

ִמְפָעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי בית שמש





זֹוַהר קהלת





ט קהלתפרק  זוהר 

וקהל  מעשרה,  פחות  קהל  אין  לפיכך 
אפילו מאה, וקהלת כולל של הכל, כמו 
ולמדנו  יעקב,  קהלת  לג(  )דברים  שכתוב 
נקראים,  החכמה  שם  על  שמותיו  כי 
השירים,  שיר  ספרים,  ג'  עשה  ולפיכך 
חסד,  נגד  השירים  שיר  משלי,  קהלת, 
רחמים]ב[  נגד  משלי  דין,  נגד  קהלת 
עשה  והוא  החכמה,  להשלים  בשביל 
כל מה שעשה בשביל להראות חכמה 

לעומת מדרגות העליונות. )ב-לח:(

ז' הבלים – ז' רקיעים
הבל הבלים אמר קהלת וגו', אמר 
רבי אלעזר שלמה המלך עשה ספר הזה 
שהעולם  הבלים  שבעה  על  והעמידו 
עומד עליהם, והם שבעה עמודים יסודי 
ואלו הם  העולם, כנגד שבעה רקיעים, 
מכון,  מעון,  זבול,  רקיע, שחקים,  וילון, 
ערבות, וכנגדם הבל הבלים אמר קהלת 
ז'  וכמו שאותן  הבל הבלים הכל הבל, 
הדבקים  אחרים  רקיעים  יש  הרקיעים 

הכל בחכמה עליונה ובדרך משל
קהלת בן דוד מלך בירושלים, אמר 
רבי יוסי כתוב )מלכים א' ה( וידבר שלשת 
ואלף,  חמשה  שירו  ויהי  משל  אלפים 
וידבר  אבל  החברים,  ביארו  זה  מקרא 
שלשת אלפים משל, ודאי שעל כל דבור 
ודבור שהוא היה אומר, היה בו שלשת 
שהוא  קהלת  ספר  כגון  משל,  אלפים 
בסוד עליון והוא בדרך משל, שאין בו 
מקרא שלא יהיה בחכמה עליונה ובדרך 

משל, אפילו מקרא קטן שבו. )ב-קמה.(

שיר השירים קהלת משלי - חסד 
דין רחמים

הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים 
ז'  למדנו  שמעון  רבי  אמר  הבל,  הכל 
ידידיה,  שלמה,  שלמה,  נקרא  שמות 
קהלת  לואל,  איתיאל,  יקא,  בן  אגור, 
כנגד כלם]א[ וכלם נקראו כעין שלמעלה, 
עשרה,  בי  של  קדושה  כנסת  קהלת, 

זהר קהלת

א. יש לומר שהז' שמות הם כנגד ז' הספירות 
שהוא  חסד  כנגד  ידידיה  העולם,  בנין  ימי  של 
ויראה  גבורה  כנגד  אגור  ואהבה,  ידידות  לשון 
מלשון יגרתי, בן יקא כנגד תפארת שנקרא בן, 
הוי"ה  בגימטריא  התיבה  כולל  עם  יקא  כי  וגם 
שהוא  שהתפארת  ודין  חסד  דהיינו  אלהי"ם 
ולמוא"ל  איתיא"ל  משניהם,  ממוזג  רחמים 
בגימטריא עצם השמים, וכך נקראין ב' הספירות 
יש  ועוד  והוד,  נצח  כנגד  הם  לפיכך  והוד  נצח 
תקפ"ט  בגימטריא  למואל  איתיאל  כי  לומר 
כמספר השמות אלהי"ם צבאות בצירוף מספר 
ארבעה של ד' אותיות השם הוי"ה שהם השמות 
יסוד שנקרא  והוד כידוע, שלמה כנגד  של נצח 

שלום, קהלת כנגד מלכות שהיא מקהלת בתוכה 
השפע מכל הספירות כשמזדווגת עם יעקב שאז 

נקראת קהלת יעקב.
ב. שיר השירים כנגד חסד כי כל דבריו מעניני 
אהבת הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, קהלת 
כנגד דין כי כל דבריו עזים וחריפים מלאים דין 
וחשבון, ולפיכך לא נזכר בו שם הוי"ה רק השם 
מילי  דבריו  שכל  רחמים  כנגד  משלי  אלהים, 
דחסידות איך להתנהג בחסד וברחמים, ולפיכך 
נזכר בו רק השם הוי"ה שהוא רחמים, ואך פעם 
אחת נזכר בו השם אלהים בפסוק ומצא חן ושכל 
גם  יורה שאז  בזה  כי  ואדם  בעיני אלהים  טוב 

השם אלהים יהיה רחמים וישפיע אך טוב.

זיו הזהר

ם: ב ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר  א ִּדְבֵרי קֶֹהֶלת ֶּבן ָּדִוד ֶמֶלְך ִּבירּוָׁשלִָ

א



קהלתפרק י זוהר 

בהם ומתפשטים ויוצאים מהם, כך יש 
ויוצאים  שמתפשטים  אחרים  הבלים 

מאלה, וכל הבלים אמר שלמה. )ב-י:(

הבלים טובים והבלים רעים
הבל הבלים אמר קהלת וגו', וזרח 
השמש ובא השמש וגו', מה היה רואה 
החכמה  ספר  שהתחלת  המלך  שלמה 
שלו מכאן היא, אלא אמר רבי אלעזר 
על  הזה  לספר  העמיד  המלך  שלמה 
עליהם,  עומד  שהעולם  הבלים  שבע 
והם העמודים והיסודות של קיום העולם 
שבשביל זה נקראים הבלים, כמו שהגוף 
אינו מתקיים בלי הבל, אף כך אין העולם 
שאמר  הבלים  אותן  על  אלא  מתקיים 
שלמה המלך, והם שבעה, שכתוב הבל 
הכל  הבלים  הבל  קהלת  אמר  הבלים 
כן  אם  תשאל  ואם  שבעה,  הרי  הבל, 
עומד  שהעולם  טובות  מרגליות  שהן 
עליהן, הלא במקום אחר כתיב הבלים 
רעים, והם קלקול העולם, כגון זה הבל 
רוח,  ורעות  הבל  זה  הוא,  רע  וחלי 
הבלים  שבעה  שאותן  כמו  ודאי  אלא 
יש  כך  העולם,  קיום  הם  קדושים  שהם 
ז' הבלים שכל הדינים שבעולם  כנגדם 
מהם יוצאים ומהם מתפשטים, להעניש 
האנשים ולהתקינם שילכו בדרך הישר, 
ונקראים הבל ששורה בו חולי רע, הבל 
שהוא רעות רוח, וגם הם לקיום העולם 

שבשבילם הולכים האנשים בדרך הישר 
כן  ועל  הוא,  ברוך  מהקדוש  ויראים 
רבים הם ההבלים שמתפשטים מאותן 
ז', ובהתחלה מדבר בסוד השמש שהוא 
הסוד  והוא  העולם]ג[  קיום  של  הבל 
העליונה  אמונה  תוך  האדם  שיכנס 
מה  כל  ולפיכך  הוא,  ברוך  הקדוש  של 
סוד  הוא  אין  המדרגה  אותה  שתחת 
האמונה, ועל כן כתוב ואין יתרון תחת 
השמש, בכל אשר נעשה תחת השמש, 
נצרך  לא  השמש  שתחת  במה  שהרי 
להתדבק, והשמש עם הלבנה אחד הם 
שהלבנה  פי  על  ואף  התפרדות,  בלי 
היא תחת השמש הכל הוא שמש בלי 
רעות  הוא  הכל  זה  ותחת  התפרדות, 

רוח, ואסור להתדבק בו. )א-קמו:(

ז' הבלים נגד שם מ"ב
הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים 
הכל הבל, ודאי סוד עליון כאן, ז' הבלים 
הבלים  אחד,  הבל  הזה,  במקרא  הם 
שלשה  הבלים  הבל  שלשה,  הרי  שנים 
הרי ששה, הכל הבל הרי ז', והם בסוד ז' 
השמות אב"ג ית"ץ וכו', שיש בהם מ"ב 
אותיות כנגד ז' ימי בראשית, שיש בהם 
עשרה מאמרות ול"ב אלהים שהם מ"ב, 
ז' הבלים הם כפולים כנגד שבעת  ואלה 
הנרות כפולים של המנורה, שנאמר בהם 
)זכרי' ד'( שבעה ושבעה מוצקות לנרות וגו'.. 

התפארת  מדת  היינו  השמש  זה  פירוש  ג. 
ומזהיר  הוא,  ברוך  הוי"ה  השם  הוא  ששרשו 
ראשית לדעת ליכנס בסוד האמונה שהוא לגרום 
בעבודתנו יחוד השמש עם הלבנה שהם תפארת 

ומלכות קודשא בריך הוא ושכינתיה, אבל במה 
והסוד  היסוד  וזה  להתדבק,  אסור  מזה  שלמטה 

של אמונת ישראל.

זיו הזהר

זהר קהלת

ְּבָכל  ָלָאָדם  ִּיְתרֹון  ַמה  ג  ָהֶבל:  ַהּכֹל  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  קֶֹהֶלת 

א



יי קהלתפרק  זוהר 

היהודי בתפילותיו ובמעשיו נעשה 
שותף לה'

אשרי העם יודעים להעלות הבלים 
ועליו  ובמעשה,  בדבור  תפלות  של 
נאמר )ישעי' נא( ואשים דברי בפיך ובצל 
ארץ  וליסוד  שמים  לנטוע  כסיתיך  ידי 
ולאמר לציון עמי אתה, וזה נתבאר אל 
בשותפות,  אתי  עמי  אלא  עמי  תקרא 
ה'  בדבר  לג(  )תהלים  בי  שנאמר  כמו  כי 
בשותפות  אתה  כך  וגו',  נעשו  שמים 
עמי, שהרי בהבלים קדושים של דבורך 

נעשים שמים וארץ.. 

הבל צדיקים והבל הרשעים רח"ל
זכאים הם ישראל שמעלים הבלים 
של תפלות שמכוונים בהן אל אותיות 
של הקדוש ברוך הוא ושכינתו העליונה 
והתחתונה]ד[ ומפני זה )קהלת ח'( יש הבל 
של  הבל  ויש  הארץ,  על  נעשה  אשר 
רשעים שהם הבלים של שקר, ולוקחים 
בהם  ונוטעים  חבלה  מלאכי  אותם 
רקיעים וארצות של שקר, ועליהם נאמר 

)ירמיה י'( הבל המה מעשה תעתועים.. 

בהבל התפילות נעשים שמים וארץ 
חדשים

הבלים  מוציא  האדם  וכאשר 
ודיבורים בתפלתו, הרבה עופות פותחין 
גדפיהן ופיותן לקבל אותם]ה[ זהו שכתוב 

)קהלת י'( כי עוף השמים יוליך את הקול 

ברוך  והקדוש  דבר,  יגיד  כנפים  ובעל 
הוא מקבל אותן הדיבורים ובונה בהם 
עולמות, שנאמר בהם )ישעי' סו( כי כאשר 
השמים החדשים והארץ החדשה אשר 

אני עושה. )תיקוני זוהר תקון סט(

חטא אדם הראשון
מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל 
תחת השמש, אמר רבי שמעון ודאי מי 
כתוב  עליו  בלבד]ו[  המות  סם  שלוקח 
בכל עמלו שיעמל תחת השמש בודאי, 
הוא  ומי  הוא,  משה  מדרגת  'השמש' 
תחת השמש, יש להשיב שזהו הלבנה, 
עמלו  השמש  בלי  הלבנה  שאוחז  ומי 
תחת השמש בודאי וזהו חטא הראשון 
שהיה בעולם, ועל כן מה יתרון לאדם 
בכל עמלו, לאדם, זה אדם הראשון, וכן 
במקום  שחטאו  אחריו  הבאים  לכלם 

הזה. )ג-קפב.(

תורה לשמה עולה למעלה ושלא 
לשמה אינה עולה

מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל 
תחת השמש, אמר רבי שמעון למדנו 
אף  יכול  עמלו,  בכל  לאדם  יתרון  מה 
עמלה של תורה, תלמוד לומר שיעמל 
תורה  של  עמלה  כן  לא  תחת השמש, 
חייא  רבי  היא,  השמש  מן  שלמעלה 

ישראל כמו מן ריח ועשן הקרבנות.
ו. סוד נסתר יש כאן שמרמז על טעות של שתי 
בקידוש  רוצה  אינה  הראשונה  כו"מ,  האמונות 
לוקחת  והשניה  בלבדו,  השמש  ולוקחת  לבנה 
הלבנה בלי השמש, ותחת לקדשה יטמאוה, ודי למבין.

ד. שכינתא עלאה ותתאה היינו בינה ומלכות, 
ועל זה הכוונות של יחודא עלאה הוי"ה ואהיה, 
ושל יחודא תתאה הוי"ה ואדני או הוי"ה ואלהים.

עופות  הנקראים  והאשים  המלאכים  היינו  ה. 
תפלות  של  הבלים  מן  שמתפרנסים  השמים 

זיו הזהר

זהר קהלת

א



קהלתפרק יי זוהר 

אמר אף עמלה של תורה שיעמל האדם 
בשביל אנשים או בשביל כבודו, על זה 
כתוב תחת השמש, שהרי אינה עולה 
אלעזר  רבי  שאמר  למדנו  למעלה, 
אותו  שנה,  אלף  איש  יחיה  אם  אפילו 
כאילו  לו  דומה  מן העולם  יום שנפטר 

לא חי אלא יום אחד. )א-רכג:(

מי שעמלו לרעה לא יוליד בנים
מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל 
ואמר,  ההוא  סבא  תחת השמש, פתח 
וכי מה בא שלמה המלך ללמדנו בפסוק 
הזה, ועוד אילו אמר בעמלו שיעמל היה 
נכון, שהרי נשאר עמל שיש בו יתרון, 
אבל כיון שאמר בכל עמלו זה כולל הכל 
אלא  יתרון,  בו  שיש  דבר  נשאר  שלא 
לאו לכל אדם אומר שלמה דבר זה, יש 
ברעה  תמיד  יעמל  שהוא  בעולם  אדם 
רגע  אפילו  בטובה  עמל  ואינו  ולהרע, 
אחד, ועל אדם זה כתוב מה יתרון לאדם 
בכל עמלו, ולא כתוב יגיעו, עמלו, כמו 
בראשו,  עמלו  ישוב  ז'(  )תהלים  שכתוב 
בישראל,  עמל  ראה  ולא  כג(  )במדבר 
יגיעו כמו שכתוב )תהלים קכח( יגיע כפיך 
ואת  לא(  )בראשית  ונאמר  וגו',  תאכל  כי 
יגיע כפי ראה אלהים, אבל עמלו כתוב 
הוא  שעמלו  וכיון  וכעס,  עמל  י'(  )תהלים 

תמיד לרעה על כן הוא תחת השמש, 
כתוב  ברעה  עמלו  הזה  אדם  וכאשר 
)איוב כח( לא נין לו ולא נכד בעמו  עליו 
וגו', שהרי הקדוש ברוך הוא רוצה שלא 

יעשה תולדות, שאלמלי יעשה תולדות 
מה  כתוב  כן  ועל  העולם,  מבלי  יהיו 

יתרון לאדם בכל עמלו. )ב-קיב.(

סוד הגלגול
לעולם  והארץ  ודור בא  הולך  דור 
וראה,  בוא  שמעון  רבי  אמר  עומדת, 
אל  יפעל  אלה  כל  הן  לג(  )איוב  כתוב 
סוד  כאן  הרי  גבר,  עם  שלש  פעמים 
זה  בשביל  ונפש  רוח  נשמה  הגלגול, 
יבאו בגלגול עד שישובו שלמים למקומם 
כמו שניתנו, זהו שכתוב )קהלת יב( והרוח 
ומן  נתנה,  אשר  האלהים  אל  תשוב 
הרוח נלמד קל וחומר על האחרים שהם 
וכל הנשמות הבאות  והנפש..  הנשמה 
ג' פעמים ולא נתתקנות, נקראין פושעי 
ישראל ערב רב, אבל הצדיקים שבכל 
פעם באים מתוקנים, הם באים בגלגול 
עד ד' פעמים, ואפילו עד ששים דורות, 

וזהו דור הולך ודור בא.

להמליך את ה' בכל אבריו 
להקדוש  לו  שישרה  מי  הוא  זכאי 
ברוך הוא בכל אבר ואבר שלו, לעשות 
לו מקום לשכון שם, ולהמליכו בכל אבר 
ממנו,  פנוי  אבר  בו  יהיה  שלא  ואבר, 
הקדוש  שאין  אחד  אבר  חסר  שאם 
אבר  בשביל  עליו,  שורה  הוא  ברוך 
ההוא חוזר לעולם בגלגול, עד שנשתלם 
באברים שלו להיות כלם שלמים בצלמו 
של הקדוש ברוך הוא]ז[ כי אם חסר אבר 

בריך הוא הוא שהאדם מורכב מן רמ"ח אברים  ז. כוונתו בענין אברים שלמים בדיוקנא דקודשא 

זיו הזהר

ְוָהָאֶרץ  ָּבא  ְודֹור  הֵֹלְך  ּדֹור  ד  ַהָּׁשֶמׁש:  ַּתַחת  ֶׁשַּיֲעמֹל  ֲעָמלֹו 

זהר קהלת

א



יי קהלתפרק  זוהר 

אחד אין הוא בצלמו של הקדוש ברוך 
הוא.. 

יש מתגלגלין בחיות
שמעתי  אבי  אלעזר,  רבי  לו  אמר 
שיש נפש שמרכיבין לה בכלב, ובשביל 
מחרב  הצילה  כב(  )תהלים  דוד  אמר  זה 
נפשי מיד כלב יחידתי, מהו יחידתי, זו 
הנשמה, וכי הנשמת נרכבת בכלב, אמר 
לו בני נכון, באותו ערל נחש הקדמוני 
שהוא  לאנשים  ומפתה  לחוה  שפיתה 
כלב, וזהו יצר הרע שבא בעולם ההוא 
עונשין]ח[  שתקבל  הנשמה  על  מורכב 
ויש נשמות אחרות שהן באות בגלגול 
אריה,  מזל  שנקראות  חיות,  בכמה 
מזל  בתולה,  מזל  נשר,  מזל  שור,  מזל 
עקרב, מזל טלה, מזל מאדים, מזל נחש, 
עשר  בשנים  שמצינו  כמו  דגים,  מזל 

השבטים שנמשלו לחיות, זה לאריה גור 
יוסף בכור שורו, יששכר  יהודה,  אריה 
חמור גרם, יהי דן נחש עלי דרך, בנימין 

זאב יטרף.

צדיק מושל ביצרו ובשונאיו ורשע 
להיפך

ותדע בני שכל זה סוד הגלגול של 
נדמה  הרע  שיצר  מי  יש  הרע,  היצר 
לנחש,  לו  שנדמה  מי  ויש  לאריה,  לו 
ויש מי שנדמה לו כחמור, כל הבריות 
וכפי  ]הקודמים[  מעשיהם  כפי  נשתנה 
השעה שנעשו ]או שנולדו[ בה, ועם כל 
לשלוט  לזכות  הנשמה  ביכולת  יש  זה 
על יצר הרע ולרכוב עליו, כאיש הרוכב 
על סוסו או על חמורו, אוי לזה שהנחש 
ומי  גמור,  רשע  נקרא  זה  עליו,  שולט 
נקרא  הוא  הרי  יצרו  על  שולט  שהוא 

זהר קהלת

א

התרי"ג  כנגד  והן  תרי"ג  כמנין  גידים  ושס"ה 
היינו  כאן  הוא  בריך  דקודשא  ודיוקנא  מצות, 
על  הזה  בעולם  ששורה  הקדושה  השכינה 
ודיוקנא  צדיקים,  ועל אנשים  מקומות הקדושים 
שלה היינו התרי"ג אורות שבה, וכאשר האדם 
קיום התרי"ג מצות  ידי  מתקן התרי"ג שלו על 
אבר  ואם  הקדושה,  להשכינה  מרכבה  נעשה 
יש  ידי שחיסר מצוה אחת  אחד פנוי מניה על 
בו פגם והוא כמו בעל מום, ואין השכינה שורה 
במקום פגום, ולפיכך מוכרח לבוא בגלגול בשביל 
המצות  כל  קיום  כוונתו  שאין  ודאי  אמנם  זה, 
בפועל ממש דוקא, כי זה דבר שאי אפשר, אבל 
על ידי תלמוד תורה מעניני המצות נחשב כאילו 
מקיים בפועל ממש, וגם ענין הגלגול דכאן לאו 
דוקא גלגול ממש אלא שדבר הזה יכול להתקן 
על  החי  באדם  הנשמה  עיבור  ענין  ידי  על 
אותה שעה שמקיים מצוה זו שחסר לה, כמובא 

בספרים הקדושים.
הוא  משמעותם  שמעון  רבי  דברי  שטחיות  ח. 
שאין הדברים כפשוטן שהנשמה תתגלגל בחיות 

או בבהמות טמאות, כי זה באמת דבר מתמיה 
כמו שתמה על זה רבי אלעזר, ואביו רבי שמעון 
הרע  שהיצר  אלא  כפשוטו  זה  שאין  השיבו 
המענישו לאחר מיתה או בשעת מיתה נדמה לו 
ככלב, כי היצר הרע הוא המסית והוא המקטרג 
והוא המעניש, ועוד נראה כן גם כן כוונת רבי 
שמעון באמרו על דבר גלגול הנשמות כדברים 
טמאים שענינם הוא שנולד במזל רע שניתן לו 
יצר הרע תקיף בעולם הזה לשלוט עליו, ותוקפו 
הוא כעין אותן דברים הטמאים שנחשבים כאן, 
שטומאתם  הטמאים  דגים  היינו  דגים  ואומר 
כן  גם  במים  תמיד  שהם  שאף  כך  כל  גדולה 
שליט  דחויא  למאן  ווי  אומר  זה  ועל  טמאים, 
אויביו  זה  ידי  ועל  גמור,  רשע  שנקרא  עליה 
מושלים עליו, וממילא אין חסר לו רדיפות וצרות 
רבות ורעות, וזהו עונשו בעולם הזה, ואל יחשוב 
מוכרח  הוא  כזה  רע  במזל  שנולד  שכיון  אדם 
לחטוא, לפיכך אומר ועם כל דא, פירוש אף על 
פי כן שנולד במזל כזה, מכל מקום זכאה נשמתא 
להורות  לזה  כוונתו  עליה,  ורכיב  עליה  דשליט 

זיו הזהר



קהלתפרק יי אזוהר 

)ישעי' מג( ואתן  צדיק גמור, ועליו נאמר 
און,  איש  בליעל  אדם  תחתיך,  אדם 
האדם  שכאשר  נפשך,  תחת  ולאומים 
שולט על יצרו כמו כן הוא מושל על כל 
שונאיו, ואם יצרו שולט עליו אז שונאיו 

מושלים עליו. )תיקוני זוהר תיקון ע'(

פני משה כפני חמה פני יהושע 
כפני לבנה שזורח מהשמש

ואל  השמש  ובא  השמש  וזרח 
מקומו שואף זורח הוא שם, פתח רבי 
עמוד  זה  השמש,  וזרח  ואמר,  שמעון 
וזרח,  בצורתו,  משה  שהוא  האמצעי 
זהו שכתוב )דברים לג( ה' מסיני בא וזרח 
משעיר למו, ובא השמש, כאשר נאסף 
מקומו  אל  שנאסף  זה  כל  ועם  משה, 
שואף זורח הוא שם]ט[ וזה יהושע שהיה 

כצורת הלבנה שהיא השכינה.

משה בא בגלגול בצדיק גמור
ועוד וזרח השמש, זה משה כאשר 
אין  וכאשר  גמור,  בצדיק  בגלגול  יבא 
נאסף  השמש,  ובא  גמור  בצדיק  הוא 
שמוצא  עד  בגלגול  ובא  והולך  ממנו 
זורח  שואף  מקומו  אל  ולפיכך  מקומו]י[ 

הוא שם.

השראת ה' באדם שהשכינה עמו
ועוד וזרח השמש, זה הקדוש ברוך 
שהשכינה  באדם  מקום,  באיזה  הוא, 
עמו, כמו שכתוב )שמות כא( בכל המקום 
ותרגם  וגו',  שמי  את  אזכיר  אשר 
תמן,  שכינתי  דאשרי  באתר  אונקלוס 
השמש,  ובא  השכינה  שם  אין  ואם 
ונשאר  הוא  ברוך  הקדוש  ממנו  נאסף 
משחיתים  כמה  עליו  ושולטים  בחשך, 
של  יסורין  שאינן  רעים,  יסורים  וכמה 

על  להתגבר  האדם  ביכולת  יש  מקום  שמכל 
קשה  בנסיון  לעמוד  האמיתי  תיקונו  וזהו  יצרו, 
שיצרו פורש רשת לרגליו, כך יש להבין בדברי 
מקובלים  גדולים  יש  אבל  דכאן,  שמעון  רבי 
שמפרשים ענין זה לגמרי באופן אחר, באמרם 
שהדברים כפשטן שהנשמה מתגלגלת לפעמים 
לפעמים  ודגים,  וחיות  בבהמות  מיתה  לאחר 
לפעמים  וגם  בטמאים,  לפעמים  בטהורים 
ברשעים ופושעים הן זכרים והן נקבות הכל כפי 
רשעתם, וסובלים בזה צער ובזיון גדול לכפרת 
עונם, וכן יש הרבה גדולים החולקים על שיטה 
נפגמה  החטא  ידי  שעל  כיון  הלא  באמרם  זו, 
הנשמה, ותחת קדושתה שלט עליה רוח טומאה, 
אם כן הרי על ידי גלגולה בדברים טמאים תטמא 
יותר ויותר ומה זה תיקון לה, ועוד מקשים הלא 
עיקר החטא בא על ידי הנפש ואפשר גם על ידי 

הרוח, אבל הנשמה הלא היא מתרחקת מלשכון 
ברשעים כי היא נקראת חלק אלוה ממעל, אם 
כן מדוע תיענש הנשמה בגלגול טמא, והנה יש 
דעות שהגלגול טמא הוא רק להרוח או להנפש 
ולא להנשמה, קיצור הדבר שזה דבר נסתר מאד 
שקשה לעמוד על בירור הדבר ויש הרבה דעות 
מחולקות בענין הגלגולים, האריז"ל והרב ר' חיים 
ויטאל זכרונו לברכה הם המחמירים בזה, וכן גם 
הרמ"ק זכרונו לברכה בספרו שיעור קומה פרק 

הגלגול האריך הרבה בענין זה.
כפני  פני משה  דאיתא  מה  יובן  זה  פי  על  ט. 
חמה ופני יהושע כפני הלבנה שזה רמז לדעת 
בפנימיות  היינו  מלגו  בתפארת  משה  ששורש 

ושורש יהושע במלכות.
דרא,  בכל  דמשה  אתפשטותא  וזהו שאמרו  י. 

ועוד איתא בגמרא משה שפיר קאמרת.

ְלעֹוָלם עָֹמֶדת: ה ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף 

זהר קהלת

זיו הזהר



טט קהלתפרק  אזוהר 

אהבה, זהו שכתוב )דברים לא( הלא על כי 
אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, 
שעות  כל  על  ממונים  הרעות  שאלו 
ורגעים שעליהם נאמר )איוב ז'( ותפקדנו 
וזהו שאמר  תבחננו,  ולרגעים  לבקרים 

דוד, בידך עתותי הצילני וגו'. 

מדבר דיבורים אסורים אין השכינה 
עמו

השכינה  תשרה  שלא  גורם  ומה 
עליו ולא יאיר עליו השמש, מפני הבל 
של שקר ודברי שקר שיוצאים מפיו, זהו 
נעשה  אשר  הבל  יש  ח'(  )קהלת  שכתוב 
על הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע 
רשעים  ויש  הרשעים,  כמעשה  אליהם 
שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים, כי יש 
הבל ויש הבל, יש הבל של צד הטומאה 
ודברים  הפה  נבלות  השקר  מבעלי 
בטלים שאין בהם תועלת כלל, ונאמר 
בהם )ירמי' י'( הבל המה מעשה תעתועים, 

שהם תועים בעבודה של שקר. 

הבל של תורה
ויש הבל שנאמר בו )דברים ח'( כי על 
הוא  וזה  האדם,  יחיה  ה'  פי  מוצא  כל 
הבל של תורה, שהוא ה' חומשי התורה 
מן ב' של בראשית עד ל' של לעיני כל 

ישראל.. 
צדיק ורע לו רשע וטוב לו

נעשה  אשר  הבל  יש  זה  ובשביל 

על הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע 
לו  אמרו  הרשעים,  כמעשה  עליהם 
החברים, רבי רבי אם כן שהם צדיקים, 
הרשעים,  כמעשה  אליהם  מגיע  מדוע 
אמר להם הגלגול גרם להם שיבוא להם 
רשעים,  הם  כאילו  הרשעים  כמעשה 
יסורים  להם  יבוא  הגלגול  ובשביל 
אליהם  שמגיע  רשעים  ויש  וצרות.. 
עושר  להם  שיש  הצדיקים,  כמעשה 
ושלום ואריכות ימים בעולם הזה, אמר 
רשעים  שהם  מאחר  וכי  החברים,  לו 
מפני מה יש להם כל הכבוד הזה, אמר 
להם זה הטוב שלהם הוא הבל ורעות 
שהיו  להם  גורם  שלהם  שהגלגול  רוח, 
טובות,  הרבה  ועשו  גמורים  רשעים 
בגלגול  הוא  ברוך  הקדוש  הביאם 
כמו  הזה,  בעולם  שכרם  להם  לשלם 
שכתוב )דברים ז'( ומשלם לשנאיו אל פניו 
ובכן  ה'(  )קהלת  נאמר  ועליהם  להאבידו, 
וממקום  ובאו  קבורים  רשעים  ראיתי 

קדוש יהלכו וגו'. )תיקוני זוהר תיקון סט(

מי שהוא זכאי זורח הוא בעולם 
הזה וגם לעולם הבא

ואל  השמש  ובא  השמש  וזרח 
מקומו שואף זורח הוא שם, אמר רבי 
יצחק מקרא זה נדרש וביארנו אותו על 
עם  קיימת  שהיא  בזמן  האדם,  נשמת 
האדם בעולם הזה, אז וזרח השמש ובא 
השמש]יא[ ובשעה שהאדם יוצא מעולם 

יא. מאמר זה יובן על פי הידוע דלאו כל אדם 
זוכה שתשרה בו נשמתו, כדאיתא בזוהר הקדוש 
בכמה מקומות זכה יתיר יהבין ליה נשמתא, ומה 
עמיה  קיימא  דהיא  בשעתא  יצחק  רבי  שאמר 
דבר נש בהאי עלמא, זה מוסב על הצדיק ואדם 
ואומר  תשובה  בעל  מן  מדבר  כך  ואחר  כשר, 

מזה  תבוא  התשובה  ידי  על  זכאי  נמצא  שאם 
שהיא  במקום  שם  שתזרח  לנשמתו  תועלת 
נמצאת אף על פי שלא היתה בגופו, ומכלל הן 
נשמע לאו שבאם לא עשה תשובה ולא נמצא 
ולא  נחשך  שאורה  לנשמתו  פגם  מגיע  זכאי 

תזרח שם.

זהר קהלת

זיו הזהר
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מקומו  ואל  אז  בתשובה,  ונמצא  הזה 
הוא,  זכאי  אם  שם,  הוא  זורח  שואף 
כמו שכתוב )ויקרא כב( ובא השמש וטהר 

ואחר יאכל מן הקדשים. )ג-נג.(

סוד זריחת השמש בהלבנה
ואל  השמש  ובא  השמש  וזרח 
מקומו שואף זורח הוא שם, אמר רבי 
יצחק וזרח השמש, זה 'השמש' המאיר 
אל 'הלבנה']יב[ שכאשר הוא נראה עמה 
ממקום  וזרח  ונוארת,  מאירה  היא  אז 
תמיד,  זורח  משם  עליו  שקיים  העליון 
ובא השמש, להזדווג עם הלבנה, הולך 
אל דרום, שהוא בחינת הימין ויש תוקפו 
בו, ולפי שתוקפו בו כל הכח של הגוף 
בימין הוא ובו תולה, ואחר כך סובב אל 
זה]יג[   לצד  ומאיר  זה  לצד  מאיר  צפון, 
סובב סובב הולך הרוח, בתחלה כתוב 
שמש ועכשו רוח, אלא הכל אחד וסוד 
נוארת  שהלבנה  לפי  זה  וכל  אחד]יד[ 

ממנו ומתחברים שניהם. )ב-קלו.(

מרמז להמרכבה העליונה
צפון  אל  וסובב  דרום  אל  הולך 
סובב סובב הולך הרוח ועל סביבותיו 
שב הרוח, אמר רבי שמעון מקרא זה 
קשה, סובב סובב הולך השמש היה צריך 
דברי  כל  אלא  הרוח,  הולך  מה  לומר, 
שלמה המלך כלם בחכמה, וכלם לתוך 
תוכו של היכל הקדוש, והאנשים אינם 
מבינים בהם, ורואים דבריו כדברי איש 
זה שבחו של שלמה  כן מה  אם  אחר, 
אנשים,  משאר  יותר  בחכמתו  המלך 
אל  וסובב  דרום  אל  הולך  וראה  ובוא 
)דברים לג( מימינו אש  צפון, זהו שכתוב 
זה  דת  אש  דרום,  זה  ימינו  למו,  דת 
צפון, וזה נכלל בזה, סובב סובב הולך 
תחת  הוא  זה  הזה,  רוח  איזהו  הרוח, 
ורוח  הקודש]טו[  רוח  שנקרא  השמש 
הצדדים  שני  לאותן  וסובב  הולך  הזה 

יב. פירוש השפעת אור התפארת אל המלכות 
מהזדווגות  היינו  העליון,  במקום  שמקבל  מה 
התפארת  על  האור  זורח  שמשם  ובינה  חכמה 

בתמידיות.
עם  התפארת  הזדווגות  שלמען  פירוש  יג. 
המלכות הוא מתחזק תחלה עם שני הכחות של 
ימין ושל שמאל שהם אהבת חסד ואש הגבורה.
ספירות  שג'  הידוע  פי  על  לפרש  יש  יד. 
הראשונות הן בבחינת ראש ומוח, ולכך הארתן 
היא במדרגת נשמה כמו למשל הארת הנשמה 
נקטן האור עד  והתפארת שבו  שבמוח האדם, 
שנקרא זעיר אנפין שזהו פני קטנות לכך הארתו 
הוא בבחינת רוח, והארת המלכות עם השכינה 
שאומר  וזהו  וגוף,  נפש  בבחינת  היא  הקדושה 

לומר  רוצה  חדא,  ורזא  חד  כלא  ורוח  ששמש 
ששניהם מורים על התפארת, וכאן צריך לדעת 
פתח  במאמר  גופא  נקרא  שהתפארת  מה  כי 
אליהו, היינו רק לענין סדר עמידתן של העשר 
ספירות שמתאר אותן בתואר של אדם הגשמי 
שמאלא  ודרועא  ימינא,  דרועא  עם  וגוף  ראש 
עמידתן  סדר  לענין  רק  זה  כל  שוקין,  ותרין 
כלים,  נקראין  זה  שלענין  שלהן,  בחיצוניות 
גוף  נקרא  שהתפארת  הוא  כך  עמידתן  ובסדר 
כיון שהוא המרכז של שאר הספירות, אבל לענין 
הפנימיות שלהן שנקראין אורות בשביל הארת 
אור אין סוף ברוך הוא בתוכן היינו כנזכר לעיל, 

ואין כאן מקום להאריך בזה והמבין יבין. 
באופן  הרוח  זה  ענין  מבאר  שמעון  רבי  טו. 

זֹוֵרַח הּוא ָׁשם: ו הֹוֵלְך ֶאל ָּדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון סֹוֵבב סֵֹבב 

זהר קהלת
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זה  השמש,  שהוא  בהגוף  להתחבר 
הידוע חלקם של ישראל, ועל סביבותיו 
האבות  אלו  סביבותיו,  מי  הרוח,  שב 
ודוד  הם שלשה  קדושה,  שהם מרכבה 
רוח הרביעי שמתחבר עמהם, הרי הם 
מרכבה קדושה שלימה, ועל דוד כתוב 
פינה.  אבן מאסו הבונים היתה לראש 

)ג-קפב.(

השפע הנמשך מהחכמה דרך הבינה 
דרך ספירות ז"א עד מלכות

והים  הים  אל  הולכים  הנחלים  כל 
רבי  אמר  וגו',  מקום  אל  מלא  איננו 
שמעון בוא וראה כתוב ונהר יוצא מעדן 
להשקות את הגן, ולמדנו מה שמו של 
אותו הנהר, 'יובל' שמו, שנאמר )ירמי' יז( 
ועל יובל ישלח שרשיו]טז[ ובספרו של רב 
המנונא סבא 'חיים' שמו, כי משם יוצא 
המלך,  חיי  נקראים  והם  לעולם,  חיים 
והתקיף  וזה נתבאר שאותו עץ הגדול 
חיים,  עץ  נקרא  בו,  לכלם  מזון  אשר 
והכל  עץ ששרשו נטוע באותן החיים, 

הוא נכון]יז[ ולמדנו שהנהר ההוא הוציא 
נחלים עמוקים בשמן המשחה להשקות 
את הגן, ולהרוות עצים ונטיעות, ככתוב 
לבנון  ארזי  ה'  עצי  ישבעו  קד(  )תהלים 

מתפשטים  הנחלים  ואותן  נטע,  אשר 
עמודים  בשני  ונאספים  ונמשכים 
הנקראים יכי"ן ובוע"ז]יח[ ומשם יוצאים 
כל אותן הנחלים ונוחים במדרגה אחד 
וצדיק  י'(  )משלי  ככתוב  צדי"ק]יט[  שנקרא 
יסוד עולם, וכלם הולכים ונאספים למקום 
ההוא שנקרא ים, והוא ים החכמה]כ[ זהו 
שכתוב כל הנחלים הולכים אל הים וגו', 
הזה  למקום  מגיעים  שהם  תאמר  ופן 
כתוב  כך,  אחר  שבים  ואינם  ונפסקים 
הם  שם  הולכים  שהנחלים  מקום  אל 
אינו  ההוא  שהנהר  לפי  ללכת,  שבים 
מקום  לאיזה  שבים,  הם  לעולם,  פוסק 
שבים, לאותן שני העמודים נצח והוד, 
ברכות  להמציא  ההוא,  בצדיק  ללכת 
קד(  )תהלים  שלמדנו  הסוד  וזהו  וחדוה, 
צדיק,  זה  בו,  לשחק  יצרת  זה  לויתן 

רוח  שנקרא  מה  היינו  הרוח  שזה  ואומר  אחר 
והיא  המלך  דוד  שורש  המלכות  וזהו  הקודש, 
תחת התפארת שנקרא שמש, וזאת הרוח סובב 
והולך להתחבר עם הגוף שהוא השמש תפארת 
שורש  ותפארת  גבורה  חסד  של  הכולל  שהוא 
אברהם יצחק ויעקב, ומה שמסיים על דוד הפסוק 
אבן מאסו הבונים וגו' מוסב על הבונים אברהם 
יצחק ויעקב אשר השתוקקו להיות מרכבה לחסד 
גבורה ותפארת, ובודאי זה בשביל שורש נשמתן, 
והניחו המלכות עבור דוד להיותו מרכבה אליה 
גבוה,  היותר  עליו במדרגה  בהשראת השכינה 

וכלם יחד הם רתיכא קדישא שלימתא, והרוצה 
להבין ענין נפלא הזה יעיין בפרדס רמונים שער 

הכנוים פרק רביעי.
שמעון  רבי  מבאר  הזה  עמוק  במאמר  טז. 
מהזדוגות  השפע  המשכת  סדר  נפלא  בקיצור 
ברמיזא,  ענינו  וזה  המלכות,  עד  ובינה  חכמה 

ונהר יוצא מעדן, ונהר בינה מעדן חכמה.
יז. עץ חיים הוא כולל תפארת עם חסד וגבורה.

יח. יכין ובועז היינו נצח והוד.
יט. צדיק זה יסוד.

כ. ים החכמה היינו חכמה זעירא, זו מלכות.

הֹוֵלְך ָהרּוַח ְוַעל ְסִביבָֹתיו ָׁשב ָהרּוַח: ז ָּכל ַהְּנָחִלים הְֹלִכים 
ֶאל ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ֶאל ְמקֹום ֶׁשַהְּנָחִלים הְֹלִכים ָׁשם 

זהר קהלת

זיו הזהר



קהלתפרק יי זוהר 

זיו הזהר

זהר קהלת

א

בעתו,  אכלם  לתת  ישברון  אליך  כלם 
עתו  שנקראת  המטרונה  זו  עתו,  איזו 
של הצדיק]כא[ ולפיכך כלם מחכים לעתו 
הזאת, כלם הניזונים למטה ממקום זה 
ניזונים, וסוד הזה ביארנו בהכתוב עיני 
את  להם  נותן  ואתה  ישברו  אליך  כל 

אכלם בעתו, כמו שנתבאר. )ג-נח.(

יש מקום לכולם בתוך המלכות
והים  הים  אל  הולכים  הנחלים  כל 
ג'(  )איכה  שכתוב  זהו  וגו',  מלא  איננו 
חדשים לבקרים רבה אמונתך, האנשים 
חדשים הם בכל יום ויום, מה הטעם, לפי 
שרבה אמונתך, רבה היא ולא מצער, 
שיכולה לקבל לכל בני העולם ולהכליל 
אותם בתוכה]כב[ עליונה ותחתונה ודאי 
ואינו  וגדול הוא שכולל הכל  מקום רב 
הנחלים  כל  הסוד  וזהו  יותר,  נתמלא 
ובולעם  מקבלם  והים  הים,  אל  הולכים 
מוציאם  כך  ואחר  נתמלא,  ולא  בתוכו 
כמקדם והולכים, ולפיכך רבה אמונתך. 

)א-יט:(

רוח צפון מקפיא השפע ורוח דרום 
מתירם

והים  הים  אל  הולכים  הנחלים  כל 
איננו מלא אל מקום שהנחלים הולכים 
אבא,  רבי  ללכת, אמר  הם שבים  שם 

בוא וראה, כאשר אותן הנחלים נכנסים 
לתוך הים, והים מקבלם ושואבם בתוכו, 
לפי שנקפאים המים בתוך הים, וקרירות 
הזאת תשאב כל המים שנכנסים בו]כג[  
אחר כך יוצאים המים בתוקף של דרום 
כמו שכתוב  חיות השדה,  לכל  ומשקה 
)תהלים קד( ישקו כל חיתו שדי, ולפי שהים 

מקפיא ושואב כל המים וניתרים בתוקף 
נאמר  לפיכך  שנתבאר,  כמו  הדרום 
בזה החברים,  והרי העירו  איננו מלא, 
הם  שם  הולכים  שהנחלים  מקום  אל 
שבים ללכת, מפני מה הם שבים, לפי 
העדן  מן  ויוצא  שנמשך  הנהר  שאותו 
תמיד  מוציא  והוא  לעולם,  פוסק  אינו 
מים לים]כד[ ועל כן המים שבים ללכת, 
פוסקים  ואין  ושבים  והולכים  שבים 
לעולם, וכאשר הם שבים ללכת בשביל 
צפון  רוח  ובא  לכל,  ולהשקות  לצאת 
ומקפיא המים, אז רוח הדרום שהוא חם 
ההוא  ים  ולכך  צד,  לכל  ללכת  מתירם 
יושב בין שני הצדדים האלה ובשבילם 
לכל  ונוסעים  יהלכון  והאניות  מתקיים, 

צד. )ב-ל.(

השפע אינו נפסק לעולם
שם  הולכים  שהנחלים  מקום  אל 
אל  חייא  רבי  אמר  ללכת,  שבים  הם 
מקום שהנחלים הולכים, אף על פי שכל 

כא. מטרוניתא עתו דצדיק זו המלכות.
ישראל,  אמונת  סוד  המלכות  זו  אמונתך  כב. 
לפרש  אפשר  ותחתונה  עליונה  שאומר  ומה 

דהיינו המלכות והשכינה הקדושה.
כג. ענין הקרירות הוא משל על כח מדת הדין 
צד השמאל צפון שממנו בא כח הצמצום לעכב 
תתפשט  לבלתי  המלכות  בעולם  השפע  את 

לעולם הזה כמו למשל שכח הקרירות מצמצם 
ללכת  יוכלו  לבל  אותם  ומקריש  המים  את 
חסד  נתעורר  דרום  הימין  צד  ומן  ולהתפשט, 

ורחמים להשפיע השפע לעולם הזה.
כד. פירוש הזדווגות חכמה ובינה היא תמידיות, 
לכן אין נפסק השפע מעולם הבינה אל התפארת 

לקיום העולם.



יט קהלתפרק  זוהר 

זיו הזהר

זהר קהלת

א

ֵהם ָׁשִבים ָלָלֶכת: ח ָּכל ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים ֹלא יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּבר 
ֹלא ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות ְוֹלא ִתָּמֵלא אֶֹזן ִמְּׁשמַֹע: ט ַמה ֶּׁשָהָיה 
הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ּוַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת 
ַהָּׁשֶמׁש: י ֵיׁש ָּדָבר ֶׁשֹּיאַמר ְרֵאה ֶזה ָחָדׁש הּוא ְּכָבר ָהָיה 
ְוַגם  ָלִראׁשִֹנים  ִזְכרֹון  ֵאין  יא  ִמְּלָפֵננּו:  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ְלעָֹלִמים 
ָלַאֲחרִֹנים ֶׁשִּיְהיּו ֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ִזָּכרֹון ִעם ֶׁשִּיְהיּו ָלַאֲחרָֹנה: 

הנחלים נמשכים במדרגה ההוא שנקרא 
לים  ממשיכם  ההוא  ומדרגה  'צדיק', 
ההוא, אל תאמר שהרי הריקם, ומעתה 
לא יבואו בו מים אחרים ולא יומשכו בו 
כמקדם, חוזר ואומר אל מקום שהנחלים 
הולכים שם הם שבים, אל מקום אותה 
המדרגה שהנחלים הולכים פעם אחת, 
שם הם שבים להאסף שמה, הם שבים 
ממקום עליון ההוא ואין פוסקים לעולם, 
ולמה,  ההוא,  במקום  כלם  ונאספים 
ים  שנקרא  המקום  אל  להמשך  ללכת, 

כמו שנתבאר. )ב-ג:(

אפילו שלמה לא היה יודע על מה 
מתקיימים בעולם

איש  יוכל  לא  יגעים  הדברים  כל 
לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא 
אזן משמע. מה שהיה הוא שיהיה וגו' 
ואין כל חדש תחת השמש, אמר רבי 
יוסי כל הדברים יגעים, וכי כל הדיבורים 
יגעים הם מלדבר, שאומר לא יוכל איש 
]ועוד[ ולא תשבע עין לראות  לדבר]כה[ 

הטעם  מה  משמוע,  אזן  תמלא  ולא 
של שתי אלה דוקא, אלא לפי ששתים 
עומדין  אין  והאזנים  העינים  מהן שהן 
ברשותו של אדם, והפה הוא ברשותו, 
להבין  ביכולתן  אין  השלשה  אלו  וכל 
בשלמות הכל ולהשיג הכל]כו[ אמר רבי 
האדם  של  הדבור  הוא, שכח  כך  חייא 
לא יוכל לדבר והעינים לראות והאזנים 
השמש]כז[   תחת  חדש  כל  ואין  לשמוע 
הגבורים  השרים  אפילו  וראה  ובוא 
הוא  ברוך  הקדוש  שעשה  והממונים 
כל  לדבר  ביכולת  אינם  השמש  תחת 
ביכולת  אינה  והעין  הדברים שבעולם, 
לשלוט ולראות, והאוזן לשמוע, ולפיכך 
כך,  אמר  דבר  כל  יודע  שהיה  שלמה 
ובוא וראה כל המעשים שבעולם בכמה 
ממונים הם תלוים, וכל בני העולם אין 
יודעים ואין משגיחים על מה מתקיימים 
בעולם, ואפילו שלמה המלך שהיה חכם 
לעמוד  יכול  היה  לא  העולם  בני  מכל 

עליהם. )ב-קצה.(

הדברים  של  משמעות  שלכאורה  פירוש  כה. 
היינו דיבורים, וכי שייך בדיבורים ליאות ויגיעה.
חפצים,  כמו  משמעותו  שהדברים  מסיק  כו. 
שהם  לומר  רצה  קשים,  כמו  משמעותו  ויגעים 

קשים להשיגם.

יובן התקשרות ב'  כז. רבי חייא מוסיף שבזה 
הפסוקים, שלא תאמר שמה שאי אפשר להשיג 
הכל הוא מפני שנולד ונברא בכל פעם נמצאים של 
יסודות חדשים, לא כן אלא שאי אפשר להשיג כל 
הנמצאים אף על פי שאין כל חדש תחת השמש.



קהלתפרק כ זוהר 

זיו הזהר

זהר קהלת

א

הבל ורעות רוח הדברים שאינן 
לעבודת ה'

שנעשו  המעשים  כל  את  ראיתי 
תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח, 
שנתעלה  המלך  שלמה  יוסי  רבי  אמר 
איך  העולם  בני  כל  על  יתרה  בחכמה 
רוח,  ורעות  הבל  המעשים  שכל  אמר 
הצדקה,  מעשה  אף  יכול  ביארו  והרי 
הלא כתוב )ישעי' לב( והיה מעשה הצדקה 
שלום, אלא כל המעשים שנעשו תחת 
הצדקה  מעשה  כן  ולא  כתוב,  השמש 
והנה  אבל  השמש,  מן  למעלה  שהוא 
הכל הבל ורעות רוח מה ענינו, אפשר 
שביארנו  כמו  הוא  הבל  שהכל  תאמר 
הבל  שכתוב  כמו  סוד,  בדרך  שהוא 
הבלים אמר קהלת, שהם ההבלים של 
מה  ושלמטה,  שלמעלה  העולם  קיום 
הבל  הכל  כאן  שכתוב  בזה  תאמר 

ם: יג ְוָנַתִּתי ֶאת  יב ֲאִני קֶֹהֶלת ָהִייִתי ֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבירּוָׁשלִָ

ִלִּבי ִלְדרֹוׁש ְוָלתּור ַּבָחְכָמה ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשָמִים 
הּוא ִעְנַין ָרע ָנַתן ֱאֹלִהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו: יד ָרִאיִתי 
ֶאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ְוִהֵּנה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות 
רּוַח: טו ְמֻעָּות ֹלא יּוַכל ִלְתקֹן ְוֶחְסרֹון ֹלא יּוַכל ְלִהָּמנֹות: טז 
ִּדַּבְרִּתי ֲאִני ִעם ִלִּבי ֵלאמֹר ֲאִני ִהֵּנה ִהְגַּדְלִּתי ְוהֹוַסְפִּתי ָחְכָמה 
ם ְוִלִּבי ָרָאה ַהְרֵּבה ָחְכָמה  ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָהָיה ְלָפַני ַעל ְירּוָׁשלִָ

בזמן  וראה  בוא  אמנם  רוח,  ורעות 
והאדם  למטה,  מוכשרים  שהמעשים 
מתיגע בעבודת המלך הקדוש, דבר זה 
שעושה נעשה ממנו הבל למעלה, ואין 
ונתעטר  קול שעולה  לו  הבל שאין  לך 
למעלה, ונעשה מליץ טוב לפני הקדוש 
ברוך הוא, וכל אותן המעשים שמתיגע 
בהם האדם שאין בהם עבודת הקדוש 
ברוך הוא, דבר זה שעשה נעשה ממנו 
וכאשר  בעולם,  ומשוטט  והולך  הבל 
הוה  הבל  אותה  מגלגל  נשמתו  תצא 
בעולם כאבן בכף הקלע, ככתוב )שמואל 
א' כה( ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף 

הקלע, מי יקלענה, הבל ההוא שמגלגלה 
והבל ההוא הוא שבר  סביב העולם]כח[ 
שעולה  להרוח  שמשבר  הרוח,  של 
ויורד ומתגלגל בעולם, זהו שכתוב הבל 

ורעות רוח. 

ומעשה  דבור  שמכל  הוא  דבריו  תמצית  כח. 
למעלה  נעשה ממנו הבל  ועושה  שאדם מדבר 
בחלל העולם, ומן ההבל נעשה קול שהולך וסובב 
ונמשך  עולה  טוב  שהוא  מה  בעולם,  ומשוטט 
למעלה ונתקבל בשמים, ומה שאינו טוב נשאר 

בחלל העולם ונאסף אחת אל אחת והם מענישים 
כי  לראות  יש  כאן  אותם,  שהולידו  ונפש  לרוח 
סוד ה' אל יראיו, ומה שהחוקרים חכמי הטבע 
שיש  איך  עתה  עד  שנה  אלפי  במשך  חדשו 
ביכולת להשמיע קול הדבור מאדם לאוזן חברו 



כי קהלתפרק  זוהר 

זיו הזהר

זהר קהלת

א

ממצות צדקה נעשה הבל שמעלה 
את הנשמה גבוה למעלה

אבל דבר זה שהוא עבודת רבונו, 
ונעשה  השמש  מן  למעלה  עולה  זה 
ממנו הבל קדוש, וזה הוא הזרע שזורע 
ומה שמו צדקה,  האדם בעולם ההוא, 
שנאמר )הושע י'( זרעו לכם לצדקה, וזאת 
נשמתו  תצא  כאשר  לאדם  לו  מנהג 
הכבוד  במקום  אותה  ומעלה  ממנו, 

ְוִׂשְכלּות  הֹוֵללֹות  ְוַדַעת  ָחְכָמה  ָלַדַעת  ִלִּבי  ָוֶאְּתָנה  יז  ָוָדַעת: 
ָיַדְעִּתי ֶׁשַּגם ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוַח: יח ִּכי ְּברֹב ָחְכָמה ָרב ָּכַעס 

ְויֹוִסיף ַּדַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב: 

זהו  החיים,  בצרור  להצרר  שלמעלה 
צדקך,  לפניך  והלך  נח.(  )ישעי'  שכתוב 
המקום  אל  להעלותך  לך  תנהג  למען 
וכבוד  )שם(  ככתוב  ה',  כבוד  שנקרא 
ה' יאספך, וכל אותן הנשמות שההבל 
זה שנקרא  אותן,  מנהג  ההוא  הקדוש 
בו,  ונצררות  בתוכו  מאספן  ה'  כבוד 
וזה נקרא נחת רוח, אבל האחר נקרא 

ורעות רוח. )ב-נט.(

במרחק של אלפים פרסאות על ידי כח המושך 
ידי  ועל  "ראדיא"  עם  "עלעקטיריציטעט"  של 
המכונה המגדיל לקול הדבור אלפי אלפים יותר, 
כי כמו שיש ביכולת להגדיל אלפי אלפים יותר 
מה שנראה לעינים כך יש באפשרות להגדיל מה 
שנשמע לאזנים, אמנם כל החכמה הזאת יסודה 
שחלל  הטבע  חכמי  להחוקרים  שנודע  מה  הוא 
העולם מלא עם מין הבל שהם יקראו לו בשם 
"עטהער" מלבד אויר הנשימה, ומן הקול ודבור 
של אדם נעשה רעידות ודחיפות גלים אחר גלים 
באותו מין הבל במהירות יתירה עד שנזדעזע זה 
ההבל במרחק רב מאד, ומן רעידות הגלים של 
אותו ההבל יש באפשרות על ידי מכונה להחזיר 
ולהפוך אותן רעידות הגלים על אותן הדיבורים 
אותו  של  הגלים  רעידת  את  שהולידו  והקולות 
מכונה  ידי  על  לאוזן  נשמעים  ושיהיו  ההבל 
גובה  מן  לתוכה  להמשיך  המושך  כח  לה  שיש 
האויר אותן הקולות והדיבורים, וכאן יש לראות 
בקיצור  יוסי  רבי  בדברי  נכלל  הסוד  זה  שכל 
הקולות  כל  מן  כי  באמרו  רמז,  בדרך  נמרץ 
שנרעד  פירוש  הבל,  עולם  של  בחללו  נעשה 

ונזדעזע אותו ההבל שהחוקרים יקראוהו בשם 
העולם,  בחלל  וסובב  משוטט  והוא  "עטהער" 
גלים  ונעשה  ונזדעזע,  שנרעד  ההבל  זה  ומן 
גלים על ידי קול הדבור או המעשה של האדם 
כי  להבין  וקל  ודיבור,  קול  ממנו  ונעשה  חוזר 
שם בשמים ממעל לא נצרך למכונה שתמשיך 
רקיע  כל  כי  והדיבורים,  הקולות  את  לתוכה 
גדולה שיש לה כח  השמים הוא מכונה אחת 
המושך היותר גדול להמשיך לשם כל הקולות 
והדיבורים, ונקלט שם רק הטוב, והרע נדחה 
לשוטט בחלל העולם, וזה פלא הנראה בימינו 
כל  הבינו  הקדושים  והתנאים  כל,  לעין  אלה 

החכמות שבעולם.
ואם תאמר איזו חילוק יש בין דברי תורה ותפלה 
לדברים בטלים, מדוע דברים שבקדושה פורחים 
לשמים ודברים בטלים משוטטים בחלל העולם, 
על זה יש תירוץ נכון שיש מכונה טובה המוליך 
ופורח עמהם השמימה למקום שנשתלחים, הלא 
גדפין  תרין  דאינון  ורחימו  בדחילו  הכונה  היא 
הפורחין לעילא עם דברי תורה ותפלה ועם כל 

דבר שבקדושה. 





כי קהלתפרק  בזוהר 

א ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ְלָכה ָּנא ֲאַנְּסָכה ְבִׂשְמָחה ּוְרֵאה ְבטֹוב 

ְוִהֵּנה ַגם הּוא ָהֶבל: ב ִלְׂשחֹוק ָאַמְרִּתי ְמהֹוָלל ּוְלִׂשְמָחה ַמה 
נֵֹהג  ְוִלִּבי  ְּבָׂשִרי  ֶאת  ַּבַּיִין  ִלְמׁשֹוְך  ְבִלִּבי  ַּתְרִּתי  ג  עָֹׂשה:  ֹּזה 
ַּבָחְכָמה ְוֶלֱאחֹז ְּבִסְכלּות ַעד ֲאֶׁשר ֶאְרֶאה ֵאי ֶזה טֹוב ִלְבֵני 
ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ַּתַחת ַהָּׁשַמִים ִמְסַּפר ְיֵמי ַחֵּייֶהם: ד ִהְגַּדְלִּתי 
ַמֲעָׂשי ָּבִניִתי ִלי ָּבִּתים ָנַטְעִּתי ִלי ְּכָרִמים: ה ָעִׂשיִתי ִלי ַּגּנֹות 
ּוַפְרֵּדִסים ְוָנַטְעִּתי ָבֶהם ֵעץ ָּכל ֶּפִרי: ו ָעִׂשיִתי ִלי ְּבֵרכֹות ָמִים 
ְלַהְׁשקֹות ֵמֶהם ַיַער צֹוֵמַח ֵעִצים: ז ָקִניִתי ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ּוְבֵני 
ַבִית ָהָיה ִלי ַּגם ִמְקֶנה ָבָקר ָוצֹאן ַהְרֵּבה ָהָיה ִלי ִמּכֹל ֶׁשָהיּו 
ְמָלִכים  ּוְסֻגַּלת  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ַּגם  ִלי  ָּכַנְסִּתי  ח  ם:  ִּבירּוָׁשלִָ ְלָפַני 
ְוַהְּמִדינֹות ָעִׂשיִתי ִלי ָׁשִרים ְוָׁשרֹות ְוַתֲענּוגֹת ְּבֵני ָהָאָדם ִׁשָּדה 
ם ַאף  ִּבירּוָׁשלִָ ְלָפַני  ֶׁשָהָיה  ְוהֹוַסְפִּתי ִמּכֹל  ְוָגַדְלִּתי  ְוִׁשּדֹות: ט 
ָחְכָמִתי ָעְמָדה ִּלי: י ְוכֹל ֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ֵעיַני ֹלא ָאַצְלִּתי ֵמֶהם 
ֹלא ָמַנְעִּתי ֶאת ִלִּבי ִמָּכל ִׂשְמָחה ִּכי ִלִּבי ָׂשֵמַח ִמָּכל ֲעָמִלי 
ְוֶזה ָהָיה ֶחְלִקי ִמָּכל ֲעָמִלי: יא ּוָפִניִתי ֲאִני ְּבָכל ַמֲעַׂשי ֶׁשָעׂשּו 
ָיַדי ּוֶבָעָמל ֶׁשָעַמְלִּתי ַלֲעׂשֹות ְוִהֵּנה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח ְוֵאין 
ְוהֹוֵללֹות  ָחְכָמה  ִלְראֹות  ֲאִני  ּוָפִניִתי  יב  ַהָּׁשֶמׁש:  ַּתַחת  ִיְתרֹון 
ְוִסְכלּות ִּכי ֶמה ָהָאָדם ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶלְך ֵאת ֲאֶׁשר ְּכָבר 
ָעׂשּוהּו: יג ְוָרִאיִתי ָאִני ֶׁשֵּיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהִּסְכלּות ִּכיְתרֹון 

גדולתו של שלמה המלך וחכמתו
לחכמה  יתרון  שיש  אני  וראיתי 
החשך,  מן  האור  כיתרון  הסכלות  מן 
יש  זה  מקרא  ואמר  חייא  רבי  פתח 
וכי  אני,  וראיתי  אמר  למה  בו,  לעיין 
שאר בני עולם אין יודעים ואין רואים 
וראיתי  ואמר  והוא מתפאר עצמו  כך, 

אני, אלא כך למדנו, מי החכם כשלמה 
נקרא  חכמה  של  מדרגות  שבשבע 
למעלה,  ימים  ששת  שלמעלה,  כדמיון 
ימים  ששת  עליהם]כט[  עליון  והשביעי 
מדרגות  שש  עליהם,  והשביעי  למטה, 
שכתוב  הכסא,  על  והוא  הכבוד  לכסא 
)דה"א כט( וישב שלמה על כסא ה' למלך, 

גבורה תפארת  חסד  אלו שש הספירות  כט.    
גם  ולפעמים  עליהן,  והבינה  יסוד  הוד  נצח 

המלכות גבוה מהן, ולעומתם למטה ששת ימי 
המעשה ויום השבת מעליהם.

זהר קהלת

זיו הזהר



קהלתפרק כי זוהר 

זיו הזהר

זהר קהלת

ב

ָהאֹור ִמן ַהחֶֹׁשְך: יד ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ְוַהְּכִסיל ַּבחֶֹׁשְך הֹוֵלְך 
ְוָיַדְעִּתי ַגם ָאִני ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה ֶאת ֻּכָּלם: טו ְוָאַמְרִּתי ֲאִני 
ָאז  ֲאִני  ָחַכְמִּתי  ְוָלָּמה  ִיְקֵרִני  ֲאִני  ַּגם  ַהְּכִסיל  ְּכִמְקֵרה  ְּבִלִּבי 
יֹוֵתר ְוִדַּבְרִּתי ְבִלִּבי ֶׁשַּגם ֶזה ָהֶבל: טז ִּכי ֵאין ִזְכרֹון ֶלָחָכם ִעם 
ַהְּכִסיל ְלעֹוָלם ְּבֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים ַהָּבִאים ַהּכֹל ִנְׁשָּכח ְוֵאיְך ָימּות 
ֶהָחָכם ִעם ַהְּכִסיל: יז ְוָׂשֵנאִתי ֶאת ַהַחִּיים ִּכי ַרע ָעַלי ַהַּמֲעֶׂשה 

וכן  למעלה,  ימים  של  כתרים  שבעה 
להראות  לשלמה,  שמות  שבע  כנגדם 
נקרא  ולפיכך  הקדושה,  חכמה  בו 
בשבע שמות, שלמה, ידידיה, אגור, בן 
יקא, למואל, איתיאל, קהלת]ל[ ואמר ז' 
איש  לא ראה  הבלים, מה שהוא ראה 
ונתעלה  חכמה  אסף  וכאשר  אחר, 
וז'  קהלת,  נקרא  חכמה  של  במדרגות 
ז' כתרים שלמעלה,  הבלים אמר כנגד 
וכל הבל נעשה ממנו קול, והעולם אין 
מתקיים אלא בהבל, ולמדנו משמו של 
רבי שמעון הבל מוציא קול ברוח ומים 
]ואש[ שבו, ואין קול אלא בהבל, ולמדנו 
עליונים  מתקיימים  הבלים  שבשבעה 

ותחתונים.

העולם לא מתקיים רק בהבל
שעל  וראה  בוא  יצחק  רבי  ולמד 
הבל נתקיים העולם, שאלמלא לא היה 
ההבל שיוצא מן הפה לא נתקיים האדם 
אמר  זה  וכדמיון  אחת,  שעה  אפילו 
בהם,  מתקיים  שהעולם  דבריו  שלמה 

והבל  בו העולם,  כזה ההבל שמתקיים 
הבלים  מן  העולם  בו  שמתקיים  הזה 
הבל  שכתוב  זהו  בא,  הוא  שלמעלה 
הבלים, הבל מן הבלים שלמעלה,  וכל 
דבריו כך היו, ובהבלים שלמעלה כתוב 
יחיה  ה'  פי  מוצא  כל  על  כי  ח'(  )דברים 

האדם, מהו מוצא פי ה', אלו ההבלים 
שלמעלה.

מתוך הסכלות ניכרים דברי 
החכמה

למדנו כתוב וראיתי אני שיש יתרון 
לחכמה מן הסכלות, מן הסכלות ממש 
לא  שאלמלא  להחכמה,  תועלת  באה 
נמצא שטות בעולם לא היו ניכרים דברי 
החכמה, ולמדנו שחיוב הוא על האדם 
שטות  מן  מעט  שילמוד  חכמה  הלמד 
תועלת  שתבוא  לפי  אותה]לא[  ולדעת 
להחכמה בשבילה, כמו שבאה תועלת 
להאור מן החשך, שאלמלא החשך לא 
היה ניכר האור ולא היה נראה תועלת 

להעולם ממנו. 

ז' הספירות נתבאר  ז' שמות לשלמה כנגד  ל. 
ויש  קהלת,  אמר  הבלים  הבל  בפסוק  לעיל 
עניות  לפי  שנראה  ומה  אחר,  באופן  מפרשים 

דעתי, כתבתי בסיעתא דשמיא.

חכמות  מן  מעט  על  המכוון  לומר  אפשר  לא. 
כמו  החקירות  מן  מעט  גם  ואפשר  הטבעיות, 

שאמרו ודע מה שתשיב לאפיקורס.



כה קהלתפרק  בזוהר 

על ידי הסכלות מתכבדת החכמה
לחכמה,  יתרון  שיש  למדנו  עוד 
לחכמה סתם, שאמר רבי שמעון לרבי 
אבא בוא וראה סוד הדבר, אין החכמה 
אלא  נוארת,  ואינה  מאירה  שלמעלה 
אחד]לב[  ממקום  שנתעורר  שטות  מפני 
ולולא זאת לא היה לה הארה ורוממות 
תועלת  ניכר  היה  ולא  ויתרון,  גדולה 
יותר  נוארת  השטות  ומפני  החכמה, 
ונמשכים אליה יותר, זהו שכתוב שיש 
יתרון לחכמה, לחכמה סתם מן הסכלות 
סתם, וכך למטה אלמלא לא היה שטות 
נמצא בעולם, לא היתה חכמה נמצאת 
בעולם, זהו שכתוב )קהלת י'( יקר מחכמה 

ֶׁשַּנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ִּכי ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח: יח ְוָׂשֵנאִתי 
ֲאִני ֶאת ָּכל ֲעָמִלי ֶׁשֲאִני ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ֶׁשַאִּניֶחּנּו ָלָאָדם 
ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָרי: יט ּוִמי יֹוֵדַע ֶהָחָכם ִיְהֶיה אֹו ָסָכל ְוִיְׁשַלט ְּבָכל 
ֲעָמִלי ֶׁשָעַמְלִּתי ְוֶׁשָחַכְמִּתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ַּגם ֶזה ָהֶבל: כ ְוַסּבֹוִתי 
ֲאִני ְלַיֵאׁש ֶאת ִלִּבי ַעל ָּכל ֶהָעָמל ֶׁשָעַמְלִּתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש: כא 
ִּכי ֵיׁש ָאָדם ֶׁשֲעָמלֹו ְּבָחְכָמה ּוְבַדַעת ּוְבִכְׁשרֹון ּוְלָאָדם ֶׁשֹּלא 
ָעַמל ּבֹו ִיְּתֶנּנּו ֶחְלקֹו ַּגם ֶזה ֶהֶבל ְוָרָעה ַרָּבה: כב ִּכי ֶמה הֶֹוה 
ָלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו ּוְבַרְעיֹון ִלּבֹו ֶׁשהּוא ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש: כג 
ִּכי ָכל ָיָמיו ַמְכאִֹבים ָוַכַעס ִעְנָינֹו ַּגם ַּבַּלְיָלה ֹלא ָׁשַכב ִלּבֹו ַּגם 
ֶזה ֶהֶבל הּוא: כד ֵאין טֹוב ָּבָאָדם ֶׁשֹּיאַכל ְוָׁשָתה ְוֶהְרָאה ֶאת 
ַנְפׁשֹו טֹוב ַּבֲעָמלֹו ַּגם ֹזה ָרִאיִתי ָאִני ִּכי ִמַּיד ָהֱאֹלִהים ִהיא: 

שהסכלות  לפי  מעט]לג[  סכלות  מכבוד 
היא תקון להחכמה ועל ידה מתכבדת 

החכמה. )ג-מז.(
גוף האדם כפתילה והאור דולק 

למעלה
החכם עיניו בראשו והכסיל בחשך 
החכם  ואמר,  ההוא  עלם  פתח  הולך, 
עיני  מקום  באיזה  וכי  בראשו,  עיניו 
זה  מקרא  אבל  בראשו,  לא  אם  האיש 
כך הוא בודאי, שלמדנו לא יהלך אדם 
בגילוי הראש ד' אמות, מה הטעם, לפי 
חכם  וכל  ראשו,  על  שורה  שהשכינה 
עיניו ודבריו בראשו הם, במה ששורה 
וקיים על ראשו, וכאשר עיניו שם צריך 

לב. זו מדת המלכות נוארת יותר ויותר כאשר 
יש תגבורת החיצונים להאחז בה עם החשכות 
נדחה  דקדושה  אור  תגבורת  ידי  ועל  שלהם, 

החשך מפני האור.

שמן  הוא  כך  הכתוב  משמעות  נמצא  לג. 
החכמה וכבוד החכמה מגיע יקר לסכלות מעט, 
ניכר טוב החכמה  ידי הסכלות מעט  כיון שעל 

וכבודה.

זהר קהלת

זיו הזהר
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כה ִּכי ִמי ֹיאַכל ּוִמי ָיחּוׁש חּוץ ִמֶּמִּני: כו ִּכי ְלָאָדם ֶׁשּטֹוב ְלָפָניו 

ְוִלְכנֹוס  ֶלֱאסֹוף  ִעְנָין  ָנַתן  ְוַלחֹוֶטא  ְוִׂשְמָחה  ְוַדַעת  ָחְכָמה  ָנַתן 
ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ַּגם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח: 

לדעת שהמאור ההוא הדולק על ראשו 
נצרך לשמן, לפי שגוף האדם הוא כמו 
ושלמה  למעלה,  דולק  והמאור  פתילה 
על  ושמן  ט'(  )קהלת  ואומר  המלך מכריז 

שעל  המאור  שהרי  יחסר,  אל  ראשך 
ראשו נצרך לשמן, שהם מעשים טובים, 
ועל כן החכם עיניו בראשו, ולא במקום 

אחר. )ג-קפז.(
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א ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ַּתַחת ַהָּׁשָמִים: ב ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת 

ָלמּות ֵעת ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּוַע: ג ֵעת ַלֲהרֹוג ְוֵעת ִלְרּפֹוא 
ֵעת ִלְפרֹוץ ְוֵעת ִלְבנֹות: ד ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ִלְׂשחֹוק ֵעת ְספֹוד 
ֵעת  ֲאָבִנים  ְּכנֹוס  ְוֵעת  ֲאָבִנים  ְלַהְׁשִליְך  ֵעת  ה  ְרקֹוד:  ְוֵעת 
ֵעת  ְלַאֵּבד  ְוֵעת  ְלַבֵּקׁש  ֵעת  ו  ֵמַחֵּבק:  ִלְרחֹק  ְוֵעת  ַלֲחבֹוק 
ִלְׁשמֹור ְוֵעת ְלַהְׁשִליְך: ז ֵעת ִלְקרֹוַע ְוֵעת ִלְתּפֹור ֵעת ַלֲחׁשֹות 
ְוֵעת ְלַדֵּבר: ח ֵעת ֶלֱאהֹב ְוֵעת ִלְׂשנֹא ֵעת ִמְלָחָמה ְוֵעת ָׁשלֹום: 

לכל עשה ה' זמן
תחת  חפץ  לכל  ועת  זמן  לכל 
וראה  בוא  חזקיה  רבי  אמר  השמים, 
כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא למטה 
עשה  זמן  קצוב,  וזמן  לכל  זמן  עשה 
לאור ולחשך, זמן עשה להאור של שאר 
אומות המושלים עתה על העולם, וזמן 
עשה להחשך שהוא גלות ישראל תחת 
ממשלה שלהם, זמן עשה הקדוש ברוך 
הוא לכל, לפיכך לכל זמן ועת לכל חפץ, 
מהו ועת לכל חפץ, זמן ועת הוא לכל]לד[ 

לכל הרצון ההוא שנמצא למטה.

העת – המלכות היא המנהיגה לכל 
חפץ

ככתוב  חפץ,  לכל  ועת  אחר  דבר 

)תהלים קיט( עת לעשות לה' הפרו תורתך, 

אל  עת  בכל  יבא  ואל  יז(  )ויקרא  ונאמר 
וזה  השולטת]לה[  מדרגה  והיא  הקדש, 
נתבאר, ולפיכך ה'עת' היא מנהגת לכל 

חפץ תחת השמים. )ב-קצד.(

העת – המלכות עולה ויורדת על 
ידי ישראל

עת לאהב ועת לשנא, אמר טייעא 
ההוא, 'עת' היא ענין שלמעלה, כי זאת 
ה'עת' סוד האמונה הוא]לו[ וזהו שנקרא 
האדם  שמחויב  הוא  וזה  רצון,  עת 
כמו  תמיד,  הוא  ברוך  להקדוש  לאהוב 
שכתוב ואהבת את ה' אלהיך וגו', ועל 
כן 'עת' לאהב, זאת היא 'עת' שמחויב 
שהוא  אחר  'עת'  ויש  לאהב,  האדם 

לד. שקשה הלשון כפול, ומפורש המכוון כי חפץ 
היינו רצון האנשים למטה, וענינו שהגם שניתנה 
שיתנהגו  לאנשים  והבחירה  החפץ  למטה 
כרצונם אף על פי כן אין זה מוחלט, אלא שיש 
עת גם לכל חפץ היינו לכל רצון ובחירה למטה 

שאצל האנשים.
המלכות  מדת  על  רמז  ש'עת'  לומר  רצה  לה. 

לייחדה  היינו  לה',  לעשות  עת  נאמר  שעליה 
עם שם הוי"ה ברוך הוא, וזהו שכתוב ואל יבא 
בכל עת אל הקודש, ומדת המלכות ניתנה לה 
הממשלה של הנהגת העולם בהשגחה הפרטיות, 
לכל חפץ תחת השמים,  ועת  וזהו הפירוש של 

כלומר שזאת העת היא ממונה על הכל.
לו. היינו מדת המלכות והשכינה הקדושה.
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אדם  חייב  אחרים,  אלהים  של  הסוד 
לשנוא לו ולא יהיה נמשך לבו אחריו, 
דבר  כתוב  ולפיכך  לשנא,  'עת'  ולכך 
אל  בכל עת  יבא  ואל  אחיך  אל אהרן 
הקדש]לז[ בזמן שישראל עוסקים בתורה 
ובמצות התורה, 'עת' הזאת שהיא סוד 
בתיקוניה,  הקדושה מתתקנת  האמונה 
ובזמן  כראוי,  בשלימות  ומתקשטת 
כביכול  התורה,  מן  בטלים  שישראל 
אינה  בתיקוניה,  היא  אין  ה'עת'  זאת 
לפי  מאירה..  ואין  בשלימות  נמצאת 
שזאת ה'עת' כך קיימת, או שהיא עולה 

או שיורדת בשביל ישראל. )ב-קנה:(

רחמים לישראל ודין לעובדי 
כוכבים

רבי  בעתו,  יפה  עשה  הכל  את 
שמעון פתח בראשית ברא אלהים את 
השמים ואת הארץ, 'את' זה הימין של 

השמאל,  זה  'ואת',  הוא,  ברוך  הקדוש 
ימינו  הוא  ברוך  הקדוש  שנטה  למדנו 
וברא את השמים, ונטה שמאלו וברא 
)ישעי' מח( אף  זהו שכתוב  את הארץ]לח[ 
ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קורא 
אני אליהם יעמדו יחדו, מהו יעמדו יחדו, 
האם תעלה על דעתך שמים וארץ, לא 
כן אלא ימין ושמאל שהם 'את' 'ואת', 
השולטת  זו  'בזאת'  יחדו,  יעמדו  ואיך 
בחצות הלילה, שנכללת 'את בזאת']לט[ 
זהו שכתוב את הכל עשה יפה בעתו, 
שכתוב  כמו  'הכל'  שאמרנו]מ[  זו  'את', 
ולמדנו  'בכל',  אברהם  את  ברך  וה' 
הנכללת  'זאת'  שנקראת  הכתר  שהיא 
הלילה  בחצות  ושולטת  ואת']מא[  מ'את 
רחמים  ובדין,  ברחמים  הצדדים  בשני 
כוכבים  עובדי  לעמים  ודין  לישראל 

ומזלות. )ב-לז.(

ָהִעְנָין  ָרִאיִתי ֶאת  י  ָעֵמל:  ַּבֲאֶׁשר הּוא  ִּיְתרֹון ָהעֹוֶׂשה  ט ַמה 

ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאֹלִהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו: יא ֶאת ַהּכֹל ָעָׂשה 
ָיֶפה ְבִעּתֹו ַּגם ֶאת ָהעָֹלם ָנַתן ְּבִלָּבם ִמְּבִלי ֲאֶׁשר ֹלא ִיְמָצא 

לז. פירוש שלא תהיה לו מחשבה זרה על עת 
אחרת.

טפל  והשמאל  טפל,  לשון  הוא  ואת  כי  לח. 
וכיון  טפל,  והגבורות  עיקר  החסדים  להימין, 
שהעונשין והדינים נוהגים ביותר על הארץ לכן 

נבראת הארץ בשמאל.
לט. רצה לומר שמדת המלכות שנקראת 'אני' 
לחסד  דהיינו  ואת'  ל'את  למי,  אליהם,  קורא 
ולגבורה שיעמדו יחדו, במי, בזאת, היינו שמדת 
ישפיע  החסד השולט בחצות הלילה עד הבקר 
זה  ובשביל  'זאת',  הנקראת  במלכות  חסדים 
נקראת המלכות 'זאת' כיון ש'את' נכלל ב'זאת', 
פירוש שבתיבת 'זאת' יש תיבת 'את' עם אות 

'זיין', והיינו שהחסד שנקרא 'את' משפיע באות 
'זיין' שהיא המלכות ספירה השביעית.

החסד,  מדת  היינו  פירוש  דאמרן,  הא  'את'  מ. 
החסד  מדת  שכאשר  והמכוון  היסוד,  זה  'הכל' 
משפיע להיסוד אז הוא עושה יפה בעתו, רצונו 
זה  ועל  'עת',  שנקראת  המלכות  במדת  לומר 
מביא ראיה מהפסוק וה' ברך את אברהם בכל 

שספירות היסוד נקרא 'כל' וזה מבואר במקומו.
עשה  הכל  את  הפסוק  יותר  מפרש  עתה  מא. 
יפה בעתו, שעתו היינו הכתר שנקראת 'זאת', וזו 
מדת המלכות הנכללת מן 'את ואת', פירוש מן 
חסדים וגבורות באופן שהחסדים עיקר והגבורות 
'זאת'  בשם  המלכות  נקראת  זה  ובשביל  טפל, 
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הבא ליטהר מסייעין והבא...
את  גם  בעתו  יפה  עשה  הכל  את 
העלם נתן בלבם מבלי אשר לא מצא 
האדם את המעשה אשר עשה האלהים 
טוב  אין  כי  ידעתי  סוף.  ועד  מראש 
בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו, 
זכאים הם  וראה,  חייא, בוא  אמר רבי 
העוסקים בתורה ויודעים להסתכל בסוד 
החכמה, את הכל עשה יפה בעתו, כל 
הוא  ברוך  הקדוש  שעשה  המעשים 
בעולם בכל מעשה ומעשה יש מדרגה 
הן  בעולם  המעשה  אותו  על  הממונה 
לימין,  מדרגות  מהם  לרע,  הן  לטוב 
כשהולך  לשמאל]מב[,  מדרגות  ומהם 
האדם לימין מעשה ההוא שעשה אותה 
מדרגה הממונה שלצד ההוא תעזור לו, 
והרבה הם העוזרים לו, וכשהולך האדם 
לשמאל ועושה מעשיו של שמאל מעשה 
ההוא שעשה הממונה שהוא לצד ההוא 
מקטרג לו, ומנהיגו לצד השמאל ומסירו 
מדרך הטוב, ולכן מעשה הזה שעושה 
האדם כראוי ממונה ההוא שלצד הימין 
הוא עוזר לו, וזה הוא בעתו, יפה בעתו, 
כראוי  בעתו  מתקשר  הזה  שהמעשה 

לו]מג[. 

הצדיקים מייחדים קודשא בריך הוא 
ושכינתיה

כל  בלבם,  נתן  העלם  את  גם 
הם  אין  שבעולם  המעשים  וכל  העולם 
ברצון  עולה  כאשר  הלב,  ברצון  אלא 
הלב של האדם.]מד[ אשרי להם לצדיקים 
להם  להטיב  טובים  מעשים  שמרבים 
'שלום  יודעים לחבר  והם  ולכל העולם, 
בעת', ובכח הצדקה שעושים למטה הם 
'כל'  שנקרא  ההוא  למדרגה  ממשיכים 
לרשעים  להם  אוי  'בעתו',]מה[  להאיר 
יודעים העת של המעשה ההוא,  שאין 
ואין משגיחים לעשות מעשיהם בעולם 
ולתקן  להעולם,  שנצרך  התיקון  לפי 
המעשה במדרגה ההיא הראויה לו, מה 
הטעם, לפי שאין יודעים, ולכן ניתן הכל 
בבחירה כרצון האנשים, שכתוב מבלי 
המעשה  את  האדם  ימצא  לא  אשר 
אשר עשה האלהים מראש ועד סוף,]מו[ 
לתקן  נעשו  לא  המעשים  שאותן  ולפי 
שיתכליל  כראוי,  שלהם  במדרגות 
בתקון,  הכל  הזו  במדרגה  הזה  מעשה 
אלא שנעשו כפי שרירות לבו של האיש, 
טוב  אין  כי  ידעתי  אחריו,  כתוב  מה 
בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו, 

ָהָאָדם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאֹלִהים ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף: יב 
ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין טֹוב ָּבם ִּכי ִאם ִלְׂשמֹוַח ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ְּבַחָּייו: 

שגם  עוד  ומפרש  לעיל,  כנזכר  העיקר  שם  על 
הגבורות נצרכין בה בשביל עמים עובדי כוכבים 

ומזלות שלא ירעו ולא ישחיתו בהר קדשו.
מב. זה יצר הטוב וכל כת דיליה, ולשמאל יצר 

הרע וכל כת דיליה.
מג. כל מדרגה הממונה למעלה נקראת בשם 

'עת', כיון שהשתלשלותה מן המלכות שנקראת 'עת'.
מד. פירוש שהכל ניתן בבחירת האיש.

יסוד  פירוש  בעת'  'כל  וכן  בעת'  'שלום  מה. 
במלכות.

שידיעת  לטעון  האדם  יכול  שאין  פירוש  מו. 
הבורא שהיא מראש עד סוף הכריחו למעשיו.
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ידעתי כי אין טוב בם באותן המעשים 
שלא נעשו כראוי, כי אם לשמוח בכל 
מה שיבוא עליו וליתן הודאה להקדוש 
ברוך הוא ולעשות טוב בחייו, שהרי אם 
מעשה ההוא גרם לו רעה בשביל אותה 
המדרגה הממונה עליו]מז[, יש לו לשמוח 
לו  גרם  כי הוא  ולהודות עליו,  בעונשו 
כצפור  ידיעה  בלי  הלך  והוא  לעצמו, 
הזאת בתוך הפח, וכל זה מניין שכתוב 
)קהלת ט'( כי גם לא ידע האדם את עתו 

כדגים הנאחזים במצודה רעה וכצפרים 
יוקשים בני האדם  האחוזות בפח כהם 
כי  פתאם,  עליהם  כשתפול  רעה  לעת 
גם לא ידע האדם את עתו, מהו עתו, 
עושה,  שהוא  ההוא  המעשה  של  עתו 
כמו שכתוב את הכל עשה יפה בעתו, 
בפח,  האחוזות  כצפרים  הם  ולפיכך 
ובשביל זה זכאים הם העוסקים בתורה 
ויודעים דרכי ונתיבות התורה של מלך 
ובוא  האמת,  בדרך  בה  ללכת  העליון 
וראה אל יפתח אדם פיו לרעה, שהוא 
אינו יודע מי לוקח דיבור הזה, וכאשר 
והצדיקים  בו,  נכשל  יודע  האדם  אין 
בשלום.  הכל  פיהם  פותחים  כאשר 

)ב-קצה:(

יג ְוַגם ָּכל ָהָאָדם ֶׁשֹּיאַכל ְוָׁשָתה ְוָרָאה טֹוב ְּבָכל ֲעָמלֹו ַמַּתת 

ֱאֹלִהים ִהיא: יד ָיַדְעִּתי ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהֱאֹלִהים הּוא ִיְהֶיה 
ָעָׂשה  ְוָהֱאֹלִהים  ִלְגרַֹע  ֵאין  ּוִמֶּמּנּו  ְלהֹוִסיף  ֵאין  ָעָליו  ְלעֹוָלם 

הבינה משפיעה תמיד לעץ החיים 
– תפארת 

ידעתי כי כל אשר יעשה האלהים 
להוסיף  אין  עליו  לעולם  יהיה  הוא 
עשה  והאלהים  לגרוע  אין  וממנו 
כל  כי  ידוע  אין  וכי  מלפניו,  שיראו 
אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם, 
כל  על  יתירה  שחכמתו  המלך  ושלמה 
בני העולם אמר ידעתי מה שאין יודע 
איש אחר, אמר רבי יצחק ודאי שלמה 
המלך חכמתו עולה על כל בני העולם, 
ומקרא הזה סוד עליון הוא בין החברים 
צריך  היה  כך  זה  מקרא  למדנו,  וכך 
הוא  כל אשר עשה האלהים  כי  לומר, 
יהיה לעולם, מהו כל אשר יעשה, והלא 
כתוב מה שהיה כבר הוא ואשר להיות 
כבר היה, ואתה אמרת כל אשר יעשה, 
)ישעי'  כתוב  נשמע,  אחר  ממקרא  אלא 
סד( עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה 
צריך  היה  עשית  יעשה,  לו,  למחכה 
לו, לך היה צריך לומר,  לומר, למחכה 
שנמשך  הוא  העליון  מקום  שזה  אלא 
ויוצא ומדליק לכל המנורות מכל צד]מח[  
ונקרא עולם הבא, וממנו יוצא עץ אחד 
שנצרך להשקותו ולהתתקן]מט[ וזה העץ 

וכן  הרשע,  את  ילכדנו  עונותיו  ככתוב  מז. 
ממעשה הטוב נברא מלאך מליץ טוב.

מח. פירוש כי יעשה משמעותו עשיה תדירות בלי 

הפסק, לכן דורש זה על עולם הבינה שנקרא עולם הבא.
ונצרך  החיים  עץ  שנקרא  התפארת  זה  מט. 

שהבינה תשפיע עליו תמיד הארתה.
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ונכבד על כל שאר העצים,  הוא עליון 
ועולם הבא ההוא שנמשך ויצא מתקן לו 
לעץ הזה תמיד, משקה אותו ומתקנהו 
ולא  בעטרות,  אותו  ומעטר  במלאכתו 
ולעולמי  לעולם  ממנו  המעין  נפסק 
עולמים, בעץ ההוא תלויה האמונה]נ[ בו 
שורה מכל שאר העצים קיום של הכל, 
ועל זה כתיב כל אשר יעשה האלהים 
הוא  היה  הוא  ודאי  לעולם,  יהיה  הוא 
הוה והוא יהיה, עליו אין להוסיף וממנו 
אין לגרוע, ועל כן כתוב בתורה )דברים 
ולא תגרע ממנו, כי  יג( לא תוסף עליו 
ומקום  נקרא,  שבכתב  תורה  הזה  עץ 
האלהים  תמיד]נא[  האלהים  מתקן  הזה 
סתם זו הגבורה מאין סוף ומאין חקר, 
כמו שכתוב )ישעי' מ'( אין חקר לתבונתו, 
האלהים ולא אלהים, ועל כן עשה עושה 
פוסקים  שאין  כמעין  תמיד,  ויעשה 
כתוב  ולפיכך  דורות,  לדורי  מימיו 
והאלהים עשה שיראו מלפניו, התקין לו 
לעץ ההוא בתיקון שלם שיאחז לכל צד 
מלפניו  שיראו  בשביל  ולמטה,  למעלה 
לדורי  אחר  בחלוף  אותו  יחלפו  ולא 

דורות. 

עץ התחתון שהיא המלכות היא 
שומרת הפתח

אמר לו רבי אבא ודאי יפה אמרת, 

אבל עוד יש לעיין, מדוע בתחלה יעשה 
ואחר כך והאלהים עשה]נב[ ומה בין זה 
ויתקן  שיעשה  נכון  ודאי  אמנם  לזה, 
לעץ הזה תמיד כיון שאין מימיו פוסקים 
לדורי דורות, אבל מה שכתוב אחר כך 
עשה, מהו עשה, אלא שעשה האלהים 
כמו  יעשה  ולא  למטה ממנו,  עץ אחר 
התחתון  עץ  שזה  ההוא]נג[  עליון  בעץ 
והתקינו, בשביל שמי שירצה  לו  עשה 
ליכנס לעץ העליון יכנוס ברשות, וימצא 
תחלה לעץ התחתון ויפחד ליכנס אלא 
עץ  שזה  וראה  בוא  כראוי,  שיהיה 
התחתון שומר הפתח הוא, ועל כן לא 
הטעם,  מה  עשה,  אלא  יעשה  כתוב 
בשביל שיראו מלפניו בני העולם, ולא 
יקרבו אליו כי אם אותן הראוים ליקרב, 
התורה  דרכי  השומרים  האנשים  אלה 

ואין סרים לימין ולשמאל. )ג-רלט:(

על ידי מלאך המות כולם מתיראים 
מה'

מלפניו,  שיראו  עשה  והאלהים 
אמר רועה הנאמן בוא וראה שהרי ביד 
הוא  ברוך  הקדוש  נתן  המקטרג ההוא 
העולם,  של  הדינים  כל  לפניו  שיתבע 
אותו  עשה  הוא  ברוך  הקדוש  שהרי 
הקדוש  יראת  להיות  לפניו,  והעמידו 
וזהו  הכל,  על  ושורה  עולה  הוא  ברוך 

נ.זו המלכות והיא תלויה בהתפארת שישפיע בה.
נא. מצא שדורש האלהים דכאן ב'ה"א' הידיעה 
סוף'  'אין  מן  שפע  מקבלת  שהיא  הבינה  על 

ומאין חקר, והיינו מן כתר ומן חכמה.
נב. ב' קושיות מקשה, דאיך יתכן זמן עתיד קודם 

זמן עבר, ועוד מה החילוק בין אותן ב' השמות 
אלהים, דמשמע שהן ב' מדרגות שבאחת יתכן 

לשון עתיד ובהשניה יתכן לשון עבר.
נג. מתרץ דשניהם יסבו על הבינה אלא שיעשה 
פעם  כבר  ברא  היינו  ועשה  תמיד,  יתקן  היינו 

ַוֲאֶׁשר ִלְהיֹות ְּכָבר  ֶׁשִּיְראּו ִמְּלָפָניו: טו ַמה ֶּׁשָהָיה ְּכָבר הּוא 
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שיראו  עשה  והאלהים  שכתוב  הסוד 
המקטרג  לזה  עשה, עשה  מה  מלפניו, 
על  שנונה  חרב  להיות  לפניו  והתקינו 
כל העולם, וכל זה בשביל שיראו מלפני 
הקדוש ברוך הוא כולם, וזה הוא הסנטר 
שתובע על דבר חטאי האנשים, ותובע 
ומכה אותם,  והורגם  ולוכד אנשים  דין 

הכל כמו שיוצא מן הדין. )ג-צח:(

אין כל חדש תחת השמש
להיות  ואשר  הוא  מה שהיה כבר 
הנרדף,  את  יבקש  והאלהים  היה  כבר 
אמר רבי שמעון מה שהיה כבר הוא, 
מה שהיה קודם שיבא לזה העולם, כמו 
השמש,  תחת  חדש  כל  אין  שכתוב 
העולם,  בזה  לבוא  מחויב  הוא  כבר 
אצרך  בטרם  א'(  )ירמי'  שכתוב  כמו 
בבטן ידעתיך, ואשר להיות כבר היה, 
ואשר הוא להיות בזה העולם, כבר הוא 
נתחייב קודם שיבוא לעולם להיות כאן 
בגלגול, והאלהים יבקש את הנרדף, זה 
הבל שהוא נרדף מקין שעמד קין והרג 

אותו. )תיקוני זוהר תקון סט(

בורא עולמות ומחריבן
להיות  ואשר  הוא  מה שהיה כבר 

אחת לעץ התחתון זו המלכות מדת הדין למען 
יראו מלפניו.

נד. כתב הרב ז"ל כי סוד התיקון הוא המעטת 
האור כדי שיוכלו התחתונים לקבלו, מקדש מלך.

ָהָיה ְוָהֱאֹלִהים ְיַבֵּקׁש ֶאת ִנְרָּדף: טז ְועֹוד ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש 
יז  ְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט ָׁשָּמה ָהֶרַׁשע ּוְמקֹום ַהֶּצֶדק ָׁשָּמה ָהָרַׁשע: 
ָהֱאֹלִהים  ִיְׁשּפֹט  ָהָרָׁשע  ְוֶאת  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ְּבִלִּבי  ֲאִני  ָאַמְרִּתי 

כבר היה וגו', אמר רבי חייא מה שהיה 
ברא  לא  עד  שלמדנו  זהו  הוא,  כבר 
הקדוש ברוך הוא עולם הזה היה בורא 
ברצונו  שעלה  עד  ומחריבן,  עולמות 
של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם הזה 
ונמלך בתורה, אז נתתקן הוא בתיקוניו 

ונתעטר בכתריו וברא עולם הזה]נד[. 

הנשמות לפני שיורדות לזה העולם
וכל מה שנמצא בעולם הזה היה 
ולמדנו  לפניו,  ונתתקן  לפניו  תחלה 
הנמצאים  עולם  מנהיגי  אותן  שכל 
בכל דור ודור, טרם שבאו לעולם הזה 
ברוך  הקדוש  לפני  עומדים  הם  היו 
נשמות  כל  ואפילו  בתבניתם,  הוא 
הזה  לעולם  שיורדים  טרם  אנשים 
באותה  ברקיע  לפניו  מצוירות  כלן 
וכל  הזה,  בעולם  שהן  ממש  הצורה 
הזה  בעולם  בתורה  שמחדשין  מה 
ולמדנו  לעולם,  ידעו הכל טרם שבאו 
שכך הוא באותן הזכאים באמת, וכל 
בעולם  זכאים  נמצאים  שאין  אותן 
מלפני  התרחקו  שם  אפילו  הזה, 
בהקליפה  ונכנסו  הוא  ברוך  הקדוש 
ודחקו השעה  שנקראת תהום רבה]נה[ 
הקדושה  חלק  ואותה  לעולם,  וירדו 

נה. זה פלא והפלא ואין מובן מניין שם לנשמה 
לצאת  למרוד  לבה  בשרורית  ללכת  כזו  עזות 
מן הקדושה וליכנס לטומאה, הלא אין שם יצר 
הרע להסית לחטוא, ואולי אפשר להיות שכאשר 
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ִּכי ֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ְוַעל ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה ָׁשם: יח ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי 
ַעל ִּדְבַרת ְּבֵני ָהָאָדם ְלָבָרם ָהֱאֹלִהים ְוִלְראֹות ְׁשֶהם ְּבֵהָמה 
ֵהָּמה ָלֶהם: יט ִּכי ִמְקֶרה ְבֵני ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה ּוִמְקֶרה 
ֶאָחד ָלֶהם ְּכמֹות ֶזה ֵּכן מֹות ֶזה ְורּוַח ֶאָחד ַלּכֹל ּומֹוַתר ָהָאָדם 

והולכים  משליכים אותו]נו[  להם  שניתן 
הקליפה  באותה  ונטמאים  ומשוטטים 
משם  חלקם  ומקבלים  רבה,  תהום  של 
ודוחקים השעה ויורדים לעולם, ]אף על 
פי כן[ אם זוכה אחר כך וחוזר בתשובה 
חלק  אותו  לו  מחזירים  רבונו,  לפני 
מה  שכתוב  זהו  ממש,  שלו  הקדושה 
שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה 
נקרא  כבר  שהיה  מה  ו'(  )קהלת  וכתוב 

שמו. )ג-סא.(

השוטים הבהמות אומרים שכל 
העולם מתנהג במקרה

כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה 
ומקרה אחד להם וגו', אמר רבי חזקיה 
יש  המלך  שלמה  דברי  שכל  למדנו 
שאינם  לאותן  פתח  הלא  כי  בו,  לעיין 
בני אמונה נמצא בו, אמר לו רב חגי, 
מעצמו  הזה  מקרא  אמר  לא  שלמה 

נשלחות  אין  בגלגול  לבוא  הנשמות  על  נגזר 
אחד  להיכל  שנקבצות  אלא  הזה  לעולם  תיכף 
ושם ממתינות עד שתבוא שעתן של כל אחת 
ואחת, ויכול להיות שיש נשמה שאין לה סבלנות 
שתקבל  כדי  לרדת  למהר  וברצונה  להמתין 
תוכל  לא  וכאשר  האפשרי,  במוקדם  עונשה 
במדת  תחלה  שתהיה  אלא  הזה  לעלם  לרדת 
המלכות בסוד העיבור, לכן מבקשת עצה לרדת 
לעולם הזה על ידי שפחת גבירתה שהיא תארב 
ללכוד ברשתה נשמות כאלה, ובכן נמצא שאין 
זה מחמת חטא של הסתת יצר הרע אלא מחמת 

כשלון כח הסבל להמתין כי תשאף לקבל עונשה 
במוקדם האפשרי.

נו. ההוא חולקא קדישא נראה שהוא המלבוש 
שיש להם קודם בואם לעולם הזה שאי אפשר 
לומר  ואפשר  מלך,  מקדש  ערומים,  שיהיו שם 
הנשמה  של  דקדושה  אור  חלק  דהיינו  עוד 
שמקבלת כפי חלקה וחשיבותה, ועם זה חולקא 
דקדושה אי אפשר לה ליכנס בהקליפה שפחת 

גבירתה.
מכם  וברותי  הכתוב  דרך  על  דורש  לברם  נז. 

המורדים והפושעים בי.

כשאר הדברים שלו, אלא שמביא אותן 
הדברים של השוטים שבעולם שאומרים 
האדם  מקרה  כי  אומרים,  ומה  כך, 
שאין  השוטים  וגו',  הבהמה  ומקרה 
אומרים  בחכמה  מבינים  ואין  יודעים 
והקדוש  במקרה,  מתנהג  הזה  שעולם 
אלא  עליהם,  משגיח  אין  הוא  ברוך 
ומקרה  הבהמה  ומקרה  האדם  מקרה 
אחד וגו', וכאשר הסתכל שלמה באותן 
בהמה,  קראם  כך  שאומרים  השוטים 
לפי  ממש,  בהמה  עצמם  עושים  שהם 
מקרא  ומניין,  כאלה,  דברים  שאומרים 
הקודם מוכיח, שכתוב אמרתי אני בלבי 
האלהים  לברם  האדם  בני  דברת  על 
האנשים  עם  יתחברו  ולא  בלבדם]נז[ 
ולראות  אמונה,  להם  שיש  האחרים 
בהם  ולראות  להם,  המה  בהמה  שהם 
ממש  בהמה  שהם  האמונה  בני  אותן 
בלבדם,  להם  המה  כבהמה,  ודיעותם 

זיו הזהר
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ואל יכנסו לבני האמונה בדעת האולת 
לאחרים,  ולא  להם  המה  ולכך  הזאת, 
ומה דעת האולת שלהם, כי מקרה בני 
האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד לכלם 
וגו', תתנפח רוחם של אותן הבהמות, 
שוטים הם מחוסרי אמונה הם, אוי להם 
ווי לנפשותיהם, מוטב להם שלא יבואו 
לעולם, ומה משיב להם שלמה על זה, 
רוח  יודע  ומי  אומר,  שאחריו  המקרא 
ורוח  למעלה  היא  העולה  האדם  בני 
לארץ,  למטה  היא  היורדת  הבהמה 
מבינים  השוטים שאין  באותן  יודע  מי 
בכבודו של מלך העליון ואין מסתכלים 
היא  העולה  האדם  בני  רוח  בתורה, 
למעלה, למקום עליון למקום יקר למקום 
של  מאורו  העליון  מאור  ליזון  קדוש, 
בצרור  צרור  להיות  הקדוש,  המלך 
החיים, להמצא לפני מלך הקדוש עולה 
תמימה, וזהו 'העולה' היא למעלה, ורוח 
הבהמה היורדת היא למטה לארץ, ולא 

ִמן ַהְּבֵהָמה ָאִין ִּכי ַהּכֹל ָהֶבל: כ ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד 

נח. דברי רבי אלעזר כאן עמוקים מאוד, ומפרשי 
בפירושיהם,  נדחקו  כבודם  במחילת  הזוהר 
דשמיא  בסיעתא  מצאתי  גדולה  יגיעה  ולאחר 
לפרש כל דברי זה המאמר בפרטיות, כי כמעט 
מחמת  רחב  ביאור  צריכה  ותיבה  תיבה  כל 
שנאמרו בקיצור נמרץ, ראשית אקדים להודיע 
והן  עפר,  בשם  שנקראות  מדרגות  ב'  יש  כי 
הבינה והמלכות, והשם עפר יתיחס להן יען כי 
זה משל טוב לכחות שלהן, כי כמו העפר נאסף 
בתוכו הזריעה ובו נשתנה הזרע המונח בתוכו 
תולדה  משם  תצא  כך  ואחר  עיבור  בבחינת 
והנמשל הוא ענין כזה  חדשה בתכנית אחרת, 

בבינה ובמלכות.
עוד צריך לדעת שיש ג' מדרגות שנקראות בשם 

כסא, סתם כסא זו המלכות שהיא כסא לתפארת, 
כסא רחמים הוא התפארת, וכסא כבוד לפעמים 
יסוב על התפארת שהוא כסא להבינה, ולפעמים 
קדוש  תיבת  כשנתוסף  אבל  הבינה,  על  יסוב 
כורסי יקרא קדישא כסא כבוד הקדוש זו בודאי 
הבינה, שהיא כסא להחכמה שמתפשטים ממנו 
ל''ב נתיבות  פליאות חכמה אל הבינה 'כבוד' 

בגימטריא ל''ב.
עוד צריך לדעת שיש ב' מדרגות שנקראות בית 
המקדש, והן גם כן הבינה והמלכות, רק חילוק 
אחד יש שבית המקדש סתם היינו מלכות, והבינה 
נקראת בי מקדשא קדישא בית המקדש הקדוש 
ולא סתם בית המקדש, ועל פי אלו הקדמות נלך 
נצרך  ולא  העמוק  המאמר  זה  בביאור  לבטח 

למקום עליון ההוא שנשאב בו כל אדם, 
שנאמר בו כי בצלם אלהים עשה את 
נשמת  ה'  נר  כ'(  )משלי  וכתוב  האדם, 
אדם, ואם כן איך אומרים אותן השוטים 
לכל,  אחד  ורוח  האמונה  מבני  שאינם 
לה(  )תהלים  כתוב  עליהם  רוחם,  תתנפח 
דוחה,  ה'  ומלאך  רוח  לפני  כמוץ  יהיו 
מדרגות  באותן  בגיהנם  ישארו  הם 
דורות,  לדורי  יעלו  ולא  התחתונות, 
עליהם כתוב )שם קד( יתמו חטאים מן 
נפשי  ברכי  אינם  עוד  ורשעים  הארץ 

את ה' הללויה. )ג-קנז:(

הכל מן העפר שתחת כסא הכבוד
הכל הולך אל מקום אחד הכל היה 
אמר  העפר,  אל  שב  והכל  העפר  מן 
מן  היה  הכל  למדנו  הרי  אלעזר,  רבי 
עפר,  איזה  חמה,  גלגל  אפילו  העפר 
אותו ששורה תחת כסא כבוד הקדוש]נח[ 
נמצא,  סבא  ייסא  רבי  בי  של  בספרו 

זיו הזהר
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הכל היה מן העפר, זה המקום המאסף 
לכל, מלמד שיצאו נתיבות לצד זה ולצד 
זה ונאספו להאיר בעפר הזה, שזורקים 
לה לכל עבר, ועל כן הכל היה מן העפר 
והכל שב אל העפר, ודאי אלא מן העפר 
העפר  וזה  הקדוש,  מקדש  בית  של 
)איוב  שכתוב  כמו  הוא,  העליון  מעפר 
כח( ועפרות זהב לו, וכמו שנמצא עשיה 

זה,  כדמיון  למעלה  הוא  גם  כן  למטה 
וביארנו עפר, עפר של בית המקדש, כי 
עולם הזה באות ה' נברא, ועל כן אפילו 
גלגל חמה, כמו שכתוב )בראשית ב'( אלה 

ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר: כא ִמי יֹוֵדַע רּוַח ְּבֵני 
ָהָאָדם ָהעָֹלה ִהיא ְלָמְעָלה ְורּוַח ַהְּבֵהָמה ַהֹּיֶרֶדת ִהיא ְלַמָּטה 
ָלָאֶרץ: כב ְוָרִאיִתי ִּכי ֵאין טֹוב ֵמֲאֶׁשר ִיְׂשַמח ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו 

ִּכי הּוא ֶחְלקֹו ִּכי ִמי ְיִביֶאּנּו ִלְראֹות ְּבֶמה ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָריו:

תולדות השמים והארץ בהבראם, בה' 
בראם, ולפיכך הכל היה מן העפר, איזו 
כבוד  כסא  תחת  ששורה  אותו  עפר, 

הקדוש. )ג-לד:(

בניו של האדם הם כמותו לטהרה 
ולטומאה רח"ל

מי יודע רוח בני האדם העולה היא 
למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה 
לארץ, אמר רבי אבא מקרא זה הרבה 
אופנים יש בו, וכך הוא כל דברי התורה 
וכלם  ודבור  דבור  בכל  אופנים  הרבה 

פליג  אלעזר  שרבי  מלך  המקדש  בדעת  לדחוק 
אספרא דבי רב ייבא סבא, אלא אדרבא שמביא 
הוא  המאמר  זה  ויסוד  לדעתו,  מדבריו  ראיה 
שרבי אלעזר רוצה לתרץ כפל השם עפר, שהיה 
יכול לומר והכל שב אליו, ולכך יבאר שהכתוב 
או  מדרגות  ב'  שהן  עפר  מיני  משני  מדבר 
ספירות או עולמות, ובתחלה מביא רבי אלעזר 
כעין הקדמה מאמר חכמינו זכרונם לברכה הכל 
היה מן העפר אפילו גלגל חמה, וידוע שהחמה 
דהיינו  החמה  שגלגל  וכיון  התפארת,  על  רמז 
ראיה  זו  הרי  העפר  זה  מן  נתהוה  התפארת 
המלכות,  על  ולא  הבינה  על  רמז  העפר  שזה 
וזהו  להמלכות,  ומוקדם  גבוה  שהתפארת  כיון 
שאמר אחר כך רבי אלעזר בדרך שאלה ''מאן 
הכתוב  מדבר  עפר  מאיזה  לומר  רצה  העפר'', 
שהכל היה מן העפר, מן הבינה או מן המלכות, 
דשריא  ''ההוא  תשובה  בדרך  אומר  זה  ועל 
כבוד  כסא  זהו  קדישא'',  יקרא  כורסי  תחות 
וזה מתאים  המלכות,  ולא  הבינה  היינו  הקדוש 

עם המדרש רבא ריש פרשת בא, שאל אבנימוס 
הגרדי ליוסף הבנאי האיך נבראת הארץ תחלה, 
אמר לו נטל הקדוש ברוך הוא עפר מתחת כסא 
הכבוד וזרק על המים ונעשה ארץ וכו', אחר כך 
מביא רבי אלעזר ראיה לדבריו מספרא דבי רב 
אתר  העפר,  מן  היה  ''הכל  שאומר  סבא  ייסא 
דכנש לכלא'', בזה רוצה לבאר יחס השם עפר 
במאורות הרוחניים, ואומר שהוא בשביל הענין 
אתר דכנש לכלא, וזה שייך על המדרגה שהיא 
בבחינת נוקבא, כי כמו למשל עפר הגשמי הוא 
בו  ויש  לתוכו,  הכל  לכלא שמאסף  דכנש  אתר 
ענין  למעלה  הוא  כן  ולידה,  עיבור  של  הכחות 
להתתקן  המדרגה  באותה  האורות  אסיפת 
התחתונים  שיוכלו  כדי  ולידה  עיבור  בבחינת 
לקבל הארת השפע, וכאשר אין מובן עוד באיזה 
מדרגה מדבר אם בינה או מלכות כיון שבשניהן 
שייך משל הזה, על זה אומר שם אחר כך ''מלמד 
דנפקו שבילין להאי סטרא ולהאי סטרא'', ואלו  
השבילין הן הנתיבות פליאות חכמה שמתפשטין 
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מן החכמה אל הבינה בכל הצדדים שלה, כי יש 
בה הרבה צדדים ובחינות כידוע, והאורות באים 
בבחינת  שם  להיותם  הבינה  אל  החכמה  מן 
דא,  בעפרא  לאנהרא  ''ואתכנשו  ולידה,  עיבור 
דזרקין לה לכל עיבר'', כך צריך לומר בעפרא 
לומר  ורצה  כעפרא,  ולא  החמה  אור  כגירסת 
החכמה  מן  הבאים  השבילין  של  שהאורות 
נאספים בעפר העליון שהיא הבינה להתתקן בה 
עד שתוכל להולידם להאיר ולהזריח בעפרא דא, 
פירוש בעפר של מדרגה השניה שהיא המלכות, 
לומר שכמו  לכל עיבר, רצה  דזרקין לה  ואומר 
ידי  על  שבאים האורות מן החכמה אל הבינה 
סטרא  להאי  השבילין  ונפקי  פליאות  הנתיבות 
ולהאי סטרא של הבינה, כדמיון זה נעשה בעפר 
השני המלכות שנזרקים בה האורות מן הבינה 
ששת  שהן  וצינורות  נתיבות  ידי  על  כן  גם 
הכל  דא  ''ועל  ומסיים  צד שבה,  לכל  הספירות 
היה מן העפר והכל שב אל העפר'', רצה לומר 
שעל פי זה מובן למה כתוב ב' פעמים העפר, 
כי העפר הראשון היינו בינה והעפר הב' היינו 
מלכות, והיינו על דרך שנדרש לעיל בהפסוק אל 
ללכת,  שבים  הם  שם  הולכים  שהנחלים  מקום 
זה בא רבי אלעזר  ועל  עד כאן דברי הספרא, 
ואומר  הראשונים  דבריו  ולחזק  להוסיף  עתה 
קדישא'',  מקדשא  דבי  העפר  מן  אלא  ''ודאי 
קודם  להיות  וצריכה  משובשת  בהזהר  הנקודה 
הוא  אלא''  ''ודאי  של  ומשמעותו  ודאי,  תיבת 
מן  כי  לומר  ורצה  כך.  אלא  זה  אין  ודאי  כמו 
היינו  העפר  מן  כי  ברור  נראה  הספרא  דברי 
מן הבינה שנקראת בי מקדשא קדישא ולא בי 
כך  אחר  לעיל,  כמבואר  והיינו  סתם,  מקדשא 
דקדק  הוא'',  עלאה  מעפרא  עפר  ''והאי  אומר 
לומר האי עפר ולא ההוא עפר, כי ההוא עפר 
היינו הבינה, והאי עפר היינו מלכות, ורצה לומר 
שהאי עפר שהיא המלכות מעפרא עלאה היא, 
פירוש מהבינה, כידוע שהמלכות נקאת ברתא 
עוד  ואומר  קדישא,  אימא  שנקראת  להבינה 
''כמה דאת אמרת ועפרות זהב לו'', בזה מביא 
שיש  הרי  רבים  בלשון  עפרות  מדכתיב  ראיה 
על  זהב המורה  ושניהם בבחינת  מיני עפר  ב' 
דין, כידוע שהבינה הגם שהיא חסד ורחמים מכל 
ומכל שכן המלכות,  דינין מתערין מינה,  מקום 
ואומר עוד ''וכמה דאשתכח עובדא לתתא הכי 
לבאר  בזה  רצה  דא'',  כגוונא  לעילא  הוא  נמי 

שתיהן  והמלכות  הבינה  מדוע  והטעם  הסוד 
עובדא  שנמצא  שכמו  ואומר  עפר,  נקראות 
בעפר  פירוש  למטה,  ועשיה  מלאכה  דהיינו 
המלכות, וענין עשיה היינו תיקון על דרך הכתוב 
ובן הבקר אשר עשה, וענינו כי כמו שהאורות 
הנאספין בהעפר שלמטה שהיא המלכות יש בה 
ולידה  עיבור  בבחינת  התיקון  ומלאכת  עשיה 
כמו  הארתה,  שפע  לקבל  התחתונים  שיוכלו 
כן יש עשיה ומלאכת התיקון בהעפר שלמעלה 
שהיא הבינה, ובזה מובן הטעם של שם העפר 
לשתיהן, והיינו על דרך שנזכר בספרא הטעם של 
''ואוקימנא עפר,  אתר דכנש לכלא, ואומר עוד 
עפר דבי מקדשא'', רצה לומר שעל פי זה מובן 
מה דכתיב והכל שב אל העפר, היינו עפר דבי 
מקדשא, שהיא המלכות, ולא העפר דבי מקדשא 
קדישא שהיא הבינה שנדרש קודם על הכל היה 
מן העפר, ואומר עוד ''דעלמא דא בה אתברי'', 
דבריו שהכל  את  לחזק  עוד  להוסיף  בזה  רוצה 
היה מן העפר מוסב על הבינה ולא על המלכות, 
וזהו שאומר הלא אפילו עלמא דא עולם הזה לא 
נברא מן המלכות שנוכל לומר בשביל עולם הזה 
שגם  אלא  המלכות,  שזהו  העפר  מן  היה  הכל 
עולם הזה נברא באות ה' שהיא ה' הראשונה 
מן השם הוי"ה ברוך הוא שורש הבינה, וכמאמר 
ה'  ביה  כי  הפסוק  על  לברכה  זכרונם  חכמינו 
ועולם  ביו"ד  נברא  הבא  העולם  עולמים,  צור 
הזה נברא בה"א, וידוע שהשם יה היינו חכמה 
ובינה, ולכך ודאי שהכל היה מן העפר אין זה 
המלכות אלא הבינה, ואומר עוד ''ועל דא אפילו 
גלגל חמה'', רצה לומר כמו שאמר רבי אלעזר 
בתחלת דבריו כעין הקדמה לראיה שמן העפר 
היינו בינה ולא מלכות, כי על פי דרך הזה יתכן 
שפיר אמרם אפילו גלגל חמה, רמז על התפארת 
שנקרא בן להבינה, אבל על המלכות לא יתכן 
התפארת,  תחת  היא  שהמלכות  כיון  כך  לומר 
אחר כך מביא עוד ראיה מן הפסוק אלה תולדות 
וגו' בהבראם, שדרשו בה' בראם, והיינו כנזכר 
''ובגין כך  לעיל באות ה' מן יה, ומסיים דבריו 
הכל היה מן העפר מאן עפר ההוא דשארי תחות 
כורסי יקרא קדישא'', דקדק לומר ההוא ולא האי, 
הבינה,  שתחת  העפר  מן  לעיל  כנזכר  וכוונתו 
והיינו כמו שהשיב יוסף הבנאי לאבנימוס הגרדי, 
ויכול אני לומר ברוך השם שהנחני בדרך אמת 

בפירוש הזה, והמבין יבין.



לט קהלתפרק  גזוהר 

הולך  האדם  כאשר  וראה  בוא  אמת, 
וממשיך  לימין,  הוא  הולך  אמת  בדרך 
עליו רוח קדוש עליון מלמעלה, וזה הרוח 
למעלה,  להתחבר  הקדוש  ברצון  עולה 
ולהתדבק בקדושה העליונה שלא תסיר 
רע  בדרך  הולך  האדם  וכאשר  ממנו, 
רוח  עליו  ממשיך  הוא  דרכיו,  ומעקש 
ומטמא אותו  טומאה של צד השמאל, 
ולא  יא(  )ויקרא  שכתוב  כמו  בו,  ונטמא 
תטמאו בהם ונטמתם בם, בא להטמא 
מטמאין לו, ובוא וראה בשעה שהאדם 
הולך בדרך אמת, וממשיך עליו רוח קדוש 
עליון ונדבק בו, הבן שיוליד ויצא ממנו 
לעולם הוא ממשיך עליו קדושה עליונה, 

ויהיה קדוש בקדושת ריבונו, כמו שכתוב 
)שם כ'( והתקדשתם והייתם קדושים וגו', 

וכאשר הוא הולך בצד השמאל וממשיך 
עליו רוח הטומאה ונדבק בו, הבן שיצא 
ממנו לעולם הוא ממשיך עליו רוח טמא, 
כן  ועל  ההוא,  הצד  בטומאת  ויטמא 
העולה  האדם  בני  רוח  יודע  מי  כתוב 
עם  בדבקות  הוא  כאשר  למעלה,  היא 
הוא  וכאשר  למעלה,  היא  עולה  הימין 
בדבקות עם השמאל, אותו צד השמאל 
למטה,  מלמעלה  יורד  טמא  רוח  שהוא 
ועושה מדורו באיש הזה ואינו סר ממנו, 
רוח  מאותו  הזו  בטומאה  שיוליד  והבן 

הטומאה יהיה זה הבן. )א-נד.(

זהר קהלת
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ַּתַחת  ַנֲעִׂשים  ֲאֶׁשר  ָהֲעֻׁשִקים  ָוֶאְרֶאה ֶאת ָּכל  ֲאִני  ְוַׁשְבִּתי  א 

ַהָּׁשֶמׁש ְוִהֵּנה ִּדְמַעת ָהֲעֻׁשִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם ּוִמַּיד עְֹׁשֵקיֶהם 

שלמה רכב על נשר להרי החושך 
בשביל חכמה

ושבתי אני ואראה את כל העשוקים 
אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת 
פתח  וגו',  מנחם  להם  ואין  העשוקים 
סבא ההוא ואמר שבתי אני, וכי מאיזה 
אני,  שבתי  שאמר  שלמה  שב  מקום 
אבל למדנו שכאשר חפץ שלמה המלך 
לדעת אותן חכמות חיצוניות, היה רוכב 
על נשר גדול ותקיף, ופרח ארבע מאה 
להרי חשך, ששם  עד שהגיע  פרסאות 
נמצאים אותן שני המלאכים שהקדוש 
ברוך הוא הפילם מן השמים, ונקראים 
נופל וגלוי עינים, והם הודיעו לו לשלמה 
כל מה שחפץ לדעת, ואחר כך רכב על 
הנשר ההוא ופרח ושב למקומו, וכאשר 
היה יושב על כסאו היה מתישב בדעתו 
והיה מדבר בחכמתו דברי חכמה יקרה, 
אני  שבתי  אומר  היה  ההיא  בשעה 
מדרך ההוא, ונתישבתי בלבי ובדעתי, 
שהם  העשוקים  כל  את  ואראה  ובכן 
רבים בעולם, רואה אני אותן התינוקות 
שמתים בחיק אמותיהם, שהם עשוקים 
עליון  במקום  עשוקים  צדדים,  מכמה 
שלמעלה ועשוקים למטה, כמו שכתוב 
ועל  בנים  עון אבות על  פוקד  כ'(  )שמות 

בני בנים על שלשים ועל רבעים.

העשוקים בעולם
שכתוב  בעולם  עשוקים  יש  ועוד 
)משלי כח( אדם עשוק בדם נפש עד בור 

עשוק  שהוא  כיון  בו,  יתמכו  אל  ינוס 
בדם נפש, הוא או זרעו בנו או בן בנו 
יהיו עשוקים במשקל]נט[ שכתוב עד בור 
ההוא  רק  בור  עד  בו,  יתמכו  אל  ינוס 
בו  יתמכו  ואל  הקדוש,  ממקום  ינוס 

בעולם הזה.

גופות הממזרים נעשים בעל כרחם
עוד יש עשוק באותן העשוקים כמו 
רעך,  את  תעשק  לא  יט(  )ויקרא  שנאמר 
וכיון שהוא עבר ועשק יהיה הוא עשוק 
בזרעו מצד הטומאה ההוא, ועל כן אמר 
שלמה ראיתי את כל העשוקים, חשבתי 
בכל מיני עשוקים בכל צדדי העשק למה 
הם עשוקים, אשר נעשים תחת השמש, 
אשר נעשים, אשר גרו או אשר נמצאו 
היה צריך לומר, מהו אשר נעשים, אלא 
כאן היה מרמז שלמה על אותן עשוקים 
שמטריחים  נעשים,  אשר  אחרים 
בעשיה,  נעשים  שיהיו  לרבונם  אנשים 
ומי הם, מי שעושק אשת חברו בסתר 
מהם  הנולד  הילד  וזה  בפרהסיא,  או 
לו  הטריחו להקדוש ברוך הוא לעשות 
גוף ולצייר לו צורה, אלה הם העשוקים 
ודאי  שלהם  שהגופות  נעשים,  אשר 

נט. מפרשי הזהר פרשו שהוא מלשון מאזנים 
מדה ומשקל, ואפשר שהוא כמו תיקלא בתי"ו, 

כי הטי"ת מתחלפת בתי"ו על פי דטלנ"ת, וענינו 
מדה כנגד מדה.

זיו הזהר
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זיו הזהר

שנעשים בעל כרחך.

צעירים שמתים
עוד יש עשוקים אשר נעשים, אותן 
י''ג  עד  הערלה  בשנות  נעשים  שכבר 
שנים, שישגה הלוך וגדול הגוף, ואחר כך 
עושקים ולוקחים אותם ממנו, על כולם 
דמעת  והנה  ואמר  המלך  שלמה  עמד 
העשוקים ואין להם מנחם, כולם שופכים 
ברוך  הקדוש  לפני  טענה  עם  דמעות 
הוא, אלה שופכים דמעות שהלא שנות 
הערלה הגדילם עד י"ג שנים, ואחר כך 
ברוך  הקדוש  ולוקחם  מערלה  נעשקים 
הוא, ואם תאמר שמפני שעברו עבירה 
מתו, הלא יש להם טענה לומר, רבונו 
האם  שחטא  יומו  בן  תינוק  עולם,  של 
נעשיתי  יומו  בן  אני  בדין,  אותו  דנים 
הזה שנעשיתי  מיום  הזה, שהלא  ביום 
בן שלש עשרה שנה קורא אותי הקדוש 
ברוך הוא בן, שכתוב )תהלים ב'( ה' אמר 
וכי  ילדתיך,  היום  אני  אתה  בני  אלי 
דמעת  הרי  יומו,  בן  לילד  דין  עושים 
אותן העשוקים ואין להם מנחם, אף כך 
זה העשוק שנקרא ממזר שופך דמעות 
לפני הקדוש ברוך הוא וטוען לפניו רבונו 

איזה  אני  חטאו,  אבותי  אם  עולם  של 
חטא עשיתי, הנה דמעת העשוקים ואין 
להם מנחם, אף כך כל אותן העשוקים 
יש להם טענה לפני הקדוש ברוך הוא, 
ואין משיב דבר על לבם, ואותן שמתים 
בחיק אמותם הם עושים לשפוך דמעות 
לכל בני העולם, שכל בני העולם תמהים 
ילדים עניים שלא חטאו  ואומרים, אלו 
למה מתו, איה דין אמת שעושה רבון 
העולם, ואם בחטאי אבותם נפטרו מן 
העולם מפני מה הם אשמים, ודאי אין 

להם מנחם. )ב-קיג.(

לילי"ת הורגת את הילדים
ושבתי אני ואראה את כל העשוקים 
אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת 
פתח  וגו',  מנחם  להם  ואין  העשוקים 
את  ואראה  ואמר,  הקדושה  מנורה 
אלו  העשוקים]ס[  הם  מי  העשוקים,  כל 
אימותם שנפטרים  בחיק  הילדים שהם 
וכי  המות,  מלאך  ידי  על  העולם  מן 
מלאך המות הורג אותם שהוא עושק, 
עושקיהם  ומיד  ואומר  חוזר  לכך  אלא 
כח ואין להם מנחם, מי זה כח ההוא, זה 
הוא שכתוב יהי מארת ברקיע השמים, 

ס. נראה שיש כאן ב' קושיות, חדא שאין אותן 
ילדים הקטנים מתים על ידי מלאך המות, ועוד 
שאין שייך עושק אצל מלאך המות, כי למה לו 
לעשוק אותן הנשמות לקחת אותן לעצמו שאין 

מארת,  שנקראת  שזהו  ומתרץ  שלו,  עסק  זה 
איזה חטא לעשוק  יש לה שליטה בשביל  והיא 
אותן לרשותה, אבל ידוע שסופה להחזירן בעל 

כרחה.

ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם: ב ְוַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת ַהֵּמִתים ֶׁשְּכָבר ֵמתּו 
ִמן ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַחִּיים ֲעֶדָנה: ג ְוטֹוב ִמְּׁשֵניֶהם ֵאת ֲאֶׁשר 
ֲעֶדן ֹלא ָהָיה ֲאֶׁשר ֹלא ָרָאה ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ָהָרע ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה 
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וזהו מארת חסר וא"ו, זו לילי"ת שהיא 
הולכת  והיא  ההוא,  עושק  של  ממונה 
ומשחקת בילדים, ואחר כך תעשה בהם 

רוגז ודמעות לבכות עליהם. )ג-רלד.(

ה' מסדר שהכל יבוא על תיקונו 
כראוי

ושבח אני את המתים שכבר מתו 
וגו', אמר רבי שמעון בוא וראה נטע 
הזה,  בעולם  עצים  הוא  ברוך  הקדוש 
ואם לא הצליחו  אם הצליחו הרי טוב, 
פעמים]סא[  כמה  אפילו  ונוטען  עוקרן 
הוא  ברוך  הקדוש  דרכי  כל  ולפיכך 
היא  זה  ובשביל  העולם,  ולתיקון  לטוב 
השבטים  וכל  יהודה  ואף  יבום,  מצות 
אשת  אל  בא  שנאמר  זה,  יודעים  היו 
והקם  הדבר  ועיקר  אותה,  ויבם  אחיך 
נצרך  הזרע  שאותה  לפי  לאחיך,  זרע 
לתקן הדבר ולהכן חומר לתיקון]סב[ שלא 
יפרד הגזע משרשו כראוי, זהו שכתוב 
וכאשר  ישוב,  עפר  על  ואדם  לד(  )איוב 

נתתקן אחר כך כראוי משתבחים אלה 
הוא  ברוך  לפי שהקדוש  בעולם ההוא, 

חפץ בהם, ולפיכך כתוב ושבח אני את 
המתים שכבר מתו, דוקא]סג[ מן החיים 
עדנה,  מהו  עדנה,  חיים  המה  אשר 
לי  היתה  בלותי  אחרי  שכתוב  כמו 
עדנה, וכתוב )איוב לג( ישוב לימי עלומיו, 
היה  לא  עדן  אשר  את  משניהם  וטוב 
נצרך  ולא  עלומיו  לימי  שב  שלא  וגו', 
להתתקן ולא סבל על חטאיו הראשונים 
לו מקום  נותן  לפי שהקדוש ברוך הוא 
מתוקן בעולם ההוא כראוי, בוא וראה 
מה כתוב )קהלת ח'( ובכן ראיתי רשעים 
לפי  שנתבאר,  כמו  וגו',  ובאו  קבורים 
ואינו  שהקדוש ברוך הוא עושה טובה 
דרכיו  כל  רוצה להשחית העולם, אלא 
כולם אמת וזכות, להיטיב להם בעולם 

הזה ובעולם הבא. )א-קפז:(

מי שכבר מת פעם אחד עומד 
במקום יותר טוב ממי שעוד לא מת

ושבח אני את המתים שכבר מתו 
מן החיים אשר המה חיים עדנה. וטוב 
משניהם וגו', אמר רבי חייא וכי שלמה 
החיים,  מן  יותר  למתים  משבח  המלך 

ִּכְׁשרֹון  ָּכל  ְוֵאת  ָעָמל  ָּכל  ֶאת  ֲאִני  ְוָרִאיִתי  ד  ַהָּׁשֶמׁש:  ַּתַחת 
ַהַּמֲעֶׂשה ִּכי ִהיא ִקְנַאת ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ַּגם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח: 
ה ַהְּכִסיל חֵֹבק ֶאת ָיָדיו ְואֵֹכל ֶאת ְּבָׂשרֹו: ו טֹוב ְמֹלא ַכף ָנַחת 

הצליחו  לא  אם  בגלגול  שבאים  פירוש  סא. 
להוליד בנים.

סב. דכיון שהיבם הוא מן שורש אחד עם אחיו 
המת לפיכך זרע שלו חומר טוב להעשות ממנו 
גוף אחר עבור נשמת אחיו, כי כל דבר נמשך 
זרוק  לברכה  זכרונם  כאמרם  ולמינו,  לשרשו 

חוטרא לאוירא אעיקרו קאי.
סג. נמצא לפי זה משמעות הכתוב הוא ושבח 

שמטיב  וטעמו  הלל,  לשון  ולא  הטבה  לשון 
ומשביח את המתים שכבר מתו דוקא, פירוש 
אלו שעוד בחייהם היו נקראים מתים כיון שלא 
הולידו בנים, וממה באה להם הטבה, מן החיים 
שבאים  מזה  פירוש  עדנה,  חיים  המה  אשר 
בגלגול להחיות פעם שנית על ידי מצות יבום 

ואחרי בלותם בעפר היתה להם עדנה.
סד. נמצא לפי זה ושבח לשון הלל, שמהלל את 

זיו הזהר
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והלא לא נקרא חי אלא מי שהוא בדרך 
האמת בעולם הזה, כמו שכתוב )שמואל 
ב' כג( ובניהו בן יהוידע בן איש חי, ורשע 
מת,  נקרא  האמת  בדרך  הולך  שאינו 
ואיך הוא משבח למתים יותר מן החיים, 
אלא ודאי כל דברי שלמה המלך בחכמה 
נאמרו, אילו לא נכתב יותר אלא ושבח 
אני את המתים הייתי אומר כך, אבל 
כיון שכתוב שכבר מתו נמצא בזה ענין 
שבפעם  מתו,  שכבר  חכמה,  של  אחר 
אחר נפטר מן העולם ושב לעולם הזה 
זמנו  שנשלם  ולאחר  שיתתקן,  בשביל 
יותר  שלו  שבח  הוא  זה  ודאי  מת]סד[ 
עונש  קבל  שהרי  העולם,  מתי  משאר 
מקומו  ודאי  פעמים,  שני  מיתה  של 
נתתקן בשבח יותר מאותן החיים שעוד 
לא קבלו עונש של מיתה, ועל כן כתוב 
ושבח אני את המתים שכבר מתו דוקא, 
ונקראים מתים]סה[ מפני  חיים  אלה הם 
טעמו  שהרי  לפי  מתים,  נקראים  מה 
המתים  ומתוך  כבר,  מיתה  של  טעם 
מן  יותר  שלהם  שבח  להתתקן,  חזרו 
החייים אשר המה חיים עדנה, שעוד לא 
טעמו טעם של מיתה ולא קבלו עונשם, 
ואין יודעים אם יהיו זכאים בעולם ההוא 

או לא.

מדור הצדיקים למעלה 
בוא וראה הצדיקים שזוכים להתקשר 

בצרור החיים, הם זוכים לראות בכבודו 
של מלך עליון הקדוש, כמו שכתוב )תהלים 
כז( לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו, והם 

מדוריהם יותר עליון מכל אותן מלאכים 
שהרי  שלהם,  המדרגות  וכל  הקדושים 
עליונים  זוכים  אין  ההוא  עליון  מקום 
)ישעי'  שכתוב  זהו  לראותו,  ותחתונים 
וגו',  זולתך  אלהים  ראתה  לא  עין  סד( 
ואותן שאין זוכים לעלות כל כך, מקום 
יש עבורם למטה לפי דרכיהם, ואלו אין 
כמו  ולראות  ההוא  עליון  למקום  זוכים 
שרואים אותן שלמעלה, ואלה עומדים 
בקיום של עדן התחתון ולא יותר, ואם 
תשאל איזהו עדן התחתון נקרא עדנה 
נקבה, עדן העליון נקרא עדן זכר, עליו 
כתוב עין לא ראתה אלהים זולתך, זה 
העליון,  לעדן  גן  נקרא  התחתון  עדן 
וזה הגן נקרא עדן להגן שלמטה, ואלה 
מאותו  נהנים  התחתון  בגן  הנמצאים 
ובכל  ושבת  בכל שבת  העדן שעליהם 
והיה  סו(  )שם  שכתוב  זהו  וחודש,  חודש 
מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו וגו', 
החיים אשר  מן  אלה אמר שלמה  ועל 
המה חיים עדנה]סו[ שהרי אלו במדרגה 
עליונה יותר מהם, מי הם, אותן שכבר 
פעמים,  שני  )המיתה(  עונש  וקבלו  מתו 
לאש  שנכנס  מזוקק  כסף  נקראים  אלו 
שני פעמים ויצא ממנו הזוהם ונתברר 
ונתלבן, וטוב משניהם את אשר עדן לא 

המתים שכבר מתו פעם אחת ובאו בגלגול ותקנו 
מה שהיו צריכים לתקן ומתו פעם שנית.

מתים  להם  לקרוא  היה  שאפשר  פירוש  סה. 
בחייהם יען כי כבר מתו פעם אחת ובאו בגלגול.

סו. נמצא לפי זה גם כן ושבח לשון הלל שאותן 
ותקנו מה  בגלגול  ובאו  שכבר מתו פעם אחת 

יש  להם  שנית,  פעם  ומתו  לתקן  צריכים  שהיו 
אחת  פעם  שמתו  מאלו  יותר  ולשבח  להלל 
ולאחר מיתה חייהם הוא חיים של עדנה, רצונו 
לומר שנמצאים רק בגן עדן התחתון ואין זוכים 
פעמים  שני  שמתו  אותן  אבל  יותר,  לעלות 
במדרגה  לעלות  זוכים  מזוקק  כסף  ונקראים 
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בקיומו  למעלה  שעומד  הרוח  זה  היה, 
ונתעכב מלרדת למטה, שאין לו לקבל 
מזון העליון  מזון מאותו  לו  ויש  עונש, 
שלמעלה, טוב מכולם מי שלא נתפרסם 
וכל דבריו בהצנע הם, זה  ולא נתגלה 
הוא צדיק וחסיד השומר מצות התורה 
ומקיים אותן, ועמלו בתורה יומם ולילה, 
זה הוא שנאחז ונקשר במדרגה עליונה 
נכוים  וכולם  אנשים]סז[  שאר  כל  על 

מחופתו של זה. )ג-קפב:(

הצדיקים המגינים על הדור
שכבר  המתים  את  אני  ושבח 
מתו וגו', אמר רבי יצחק למדנו בסוד 
מקרא  המלך,  שלמה  שבספר  הסודות 
המתים  את  אני  ושבח  שכתוב  זה 
אני  ושבח  שכתוב  כיון  מתו,  שכבר 
מתו,  שכבר  אמר  למה  המתים,  את 
הזה בעבודת  בעולם  כבר  אלא שמתו 
הצדיקים  נפשות  אותן  והן  רבונם]סח[ 
שנמצאות בעולם הזה להשגיח ולדעת 
החברים  שאמרו  וזהו  הדור,  על  ולהגן 
שהמתים יודעים בצער העולם, וכאשר 
החיים  ואלה  לרחמים  העולם  נצרך 
תפלות  מתפללים  הם  בצער,  יושבים 
עליהם, והולכים ומודיעים הדבר לאותן 
לגן  ונכנסים  ונתעוררים  חברון,  ישני 

הצדיקים  רוחות  ששם  שבארץ,  העדן 
מלובשים בעטרות של אור, ומתיעצים 
עמהם וגוזרים גזרה, והקדוש ברוך הוא 

עושה רצונם ומרחם על העולם. )ג-ע:(

בלי זיווג ובלי בן כל עמלו לריק
יש אחד ואין שני גם בן ואח אין 
זה  אחד  יש  רבי שמעון  אמר  וגו',  לו 
הוא איש שהוא יחידי בעולם, ואין יחידי 
ואין שני,  זיווג,  כראוי אלא שהוא בלי 
שמו  שיקים  בן,  גם  עזר,  עמו  שאין 
לא  תיקון  לידי  להביאו  ואח,  בישראל, 
עמל  שהוא  עמלו,  לכל  קץ  ואין  הניח, 
בלילה,  ומאחר  ביום  משכים  תמיד 
לב  לו  ואין  עושר,  לא תשבע  עינו  גם 
ומחסר  עמל  אני  למי  ולומר  להתישב 
את נפשי מטובה, ואפשר תאמר שעמל 
ויעשה  הרבה  וישתה  שיאכל  בשביל 
שהרי  כן  לא  תמיד,  יום  בכל  משתה 
ודאי  אלא  ממנו,  נהנית  אינה  הנפש 
שהוא מחסר לנפשו מן האור הטוב של 
עולם הבא, לפי שזאת היא נפש חסרה 

שאינה נשתלמת כראוי.

בשביל הבנים יש להוריהם חלק 
בעולם הבא

אשר  האחד  מן  השנים  טובים 

ֶהֶבל  ָוֶאְרֶאה  ֲאִני  ְוַׁשְבִּתי  ז  ּוְרעּות רּוַח:  ָעָמל  ָחְפַנִים  ִמְּמֹלא 
ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש: ח ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני ַּגם ֵּבן ָוָאח ֵאין לֹו ְוֵאין 
ֵקץ ְלָכל ֲעָמלֹו ַּגם )עיניו( ֵעינֹו ֹלא ִתְׂשַּבע עֶֹׁשר ּוְלִמי ֲאִני ָעֵמל 

עליונה יותר מהם.
סז. פירוש אף אם ימותו רק פעם אחת.

זהו על דרך שדרשו חכמינו זכרונם לברכה  סח. 
על הפסוק אדם כי ימות באהל, באהלה של תורה.
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הם  אלה  בעמלם,  טוב  שכר  להם  יש 
בנים,  להוליד  הזה  בעולם  שעוסקים 
לו  יש  שהניח  הבנים  אותן  שבשביל 
ובעבורם  ההוא,  בעולם  טוב  שכר 
נוחלים אבותיהם חלק בעולם הבא וזה 

נתבאר. )א-קעז:(

יצר הטוב ויצר הרע
זקן  ממלך  וחכם  מסכן  ילד  טוב 
וכסיל אשר לא ידע להזהר עוד, אמר 
רבי חייא טוב ילד, זה הוא יצר הטוב, 
האיש,  עם  מועטים  מימים  ילד  שהוא 
שהרי מן י"ג שנה והלאה הוא בא אליו 
זה  וכסיל,  זקן  ממלך  שנתבאר,  כמו 
הוא יצר הרע שהוא נקרא מלך ומושל 
בודאי  זקן  והוא  האנשים,  על  בעולם 
כמו שביארו, שכאשר נולד האיש ויוצא 
לאויר העולם הוא נזדמן עם האיש, כמו 
)בראשית ד'( לפתח חטאת רובץ,  שנאמר 
עוד,  להזהר  ידע  לא  אשר  כסיל  והוא 
להזהיר לא כתוב אלא להזהר, לפי שהוא 
השלום  עליו  שלמה  אמר  ועליו  כסיל, 
מעכירת  שהרי  הולך,  בחשך  והכסיל 

החשך הוא בא, ואין לו אורה לעולם.

יצר הרע בא לפני יצר הטוב ולכן 
אין שומעים ליצר הטוב

וראה כתוב  בוא  רבי שמעון אמר 
טוב ילד מסכן וחכם, מי הוא ילד מסכן, 
הטוב,  יצר  שהוא  ואמרו  ביארו  הרי 
אבל טוב ילד, זהו שכתוב )תהלים לז( נער 
'נער' שהוא  וזה הוא  זקנתי,  הייתי גם 
ילד מסכן שאין לו מעצמו כלום]סט[ ומפני 
חידוש  לו  שיש  לפי  'נער',  נקרא  מה 
ותמיד  תמיד,  שנתחדשית  הלבנה 
וחכם,  שאמרנו,  כמו  מסכן  ילד  הוא 
לפי שהחכמה שורה בו, ממלך זקן, זה 
מן  שהרי  שאמרו,  כמו  הרע  יצר  הוא 
היום שנברא לא יצא מטומאתו לעולם, 
רע,  לדרך  הם  דרכיו  שכל  כסיל,  והוא 
שהולך ומסית לאנשים ולא ידע להזהר, 
בשביל  בעלילות,  האיש  אל  בא  והוא 
להסירם מן דרך הטוב לדרך רע, בוא 
וראה שעל זה התקדם אל האיש ביום 
שנולד בשביל שיאמינו לו, שהרי כאשר 
להאמינו  איש  יכול  אין  הטוב  יצר  בא 
ודומה עליו כמשא, כדמיון זה למדנו מי 
שמקדים  מי  הוא  זה  ערום,  רשע  הוא 
קודם שבא  הדיין  לפני  דבריו  להטעים 
)משלי  שכתוב  כמו  הדין,  בעל  חבירו 

סט. פירוש כעין מדת המלכות והשכינה הקדושה 
הנהגת  לצורך  הזה  הגדול  במלאך  שמתלבשת 

ּוְמַחֵּסר ֶאת ַנְפִׁשי ִמּטֹוָבה ַּגם ֶזה ֶהֶבל ְוִעְנַין ָרע הּוא: ט טֹוִבים 
י ִּכי  ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם: 
ִאם ִיּפֹלּו ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת ֲחֵברֹו ְוִאילֹו ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול ְוֵאין ֵׁשִני 

העולם, וכעין זה הלבנה שאין לה אור של עצמה 
כידוע. השמש  מן  הארה  שמקבלת  מה  אלא 
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כדמיון  וגו',  בריבו  הראשון  צדיק  יח( 

שכתוב  כמו  הערום,  רשע  זה  הוא  זה 
והנחש היה ערום, והוא מתקדם ושוכן 
עם האיש קודם שבא חבירו לשכון עליו, 
טענותיו  והטעים  התקדם  שהוא  ולפי 
אל האיש, כאשר בא חבירו שהוא יצר 
יכול  ואינו  עמו,  לאיש  לו  מרגיז  הטוב 
לזקוף ראשו כאילו עמוס על כתפו כל 
ערום  רשע  בשביל  שבעולם,  משאות 
אמר  זה  ועל  אצלו,  שהתקדם  ההוא 
ודבריו  בזויה  המסכן  וחכמת  שלמה 
אינם נשמעים, לפי שהרי הקדימו אחר, 
ועל כן כל דיין שמקבל מן איש דבריו 

עליו  מקבל  כאילו  חבירו,  שיבוא  טרם 
רעהו  ובא  אלא  לאמונתו,  זרה  עבודה 
]ובכן[ וחקרו, וכך הוא דרך איש זכאי, 
שהרי איש זכאי זה הוא שאינו מאמין 
לאותו רשע ערום שהוא יצר הרע, עד 
שיבוא חבירו שהוא יצר הטוב, ולפיכך 
אותן אנשים נכשלים הם לעולם הבא, 
אבל איש זכאי שהוא ירא שמים, כמה 
בשביל  הזה  בעולם  סובל  הוא  צרות 
שלא יאמין ולא ישתתף עם יצר הרע, 
והקדוש ברוך הוא מצילו מכל הצרות, 
צדיק  רעות  רבות  לד(  )תהלים  ככתוב 

ומכולם יצילנו ה'. )א' קעט.(

ַלֲהִקימֹו: יא ַּגם ִאם ִיְׁשְּכבּו ְׁשַנִים ְוַחם ָלֶהם ּוְלֶאָחד ֵאיְך ֵיָחם: 
יב ְוִאם ִיְתְקפֹו ָהֶאָחד ַהְּׁשַנִים ַיַעְמדּו ֶנְגּדֹו ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש ֹלא 
ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק: יג טֹוב ֶיֶלד ִמְסֵּכן ְוָחָכם ִמֶּמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל ֲאֶׁשר 
ֹלא ָיַדע ְלִהּזֵהר עֹוד: יד ִּכי ִמֵּבית ָהסּוִרים ָיָצא ִלְמֹלְך ִּכי ַּגם 
ְּבַמְלכּותֹו נֹוַלד ָרׁש: טו ָרִאיִתי ֶאת ָּכל ַהַחִּיים ַהְמַהְּלִכים ַּתַחת 
ַהָּׁשֶמׁש ִעם ַהֶּיֶלד ַהֵּׁשִני ֲאֶׁשר ַיֲעמֹד ַּתְחָּתיו: טז ֵאין ֵקץ ְלָכל 
ָהָעם ְלכֹל ֲאֶׁשר ָהָיה ִלְפֵניֶהם ַּגם ָהַאֲחרֹוִנים ֹלא ִיְׂשְמחּו בֹו 
ִּכי ַגם ֶזה ֶהֶבל ְוַרְעיֹון רּוַח: יז ְׁשמֹר )רגליך( ַרְגְלָך ַּכֲאֶׁשר ֵּתֵלְך 
ֶאל ֵּבית ָהֱאֹלִהים ְוָקרֹוב ִלְׁשמַֹע ִמֵּתת ַהְּכִסיִלים ָזַבח ִּכי ֵאיָנם 

יֹוְדִעים ַלֲעׂשֹות ָרע: 
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ִלְפֵני  ָדָבר  ְלהֹוִציא  ְיַמֵהר  ַאל  ְוִלְּבָך  ִּפיָך  ַעל  ְּתַבֵהל  ַאל  א 

ָהֱאֹלִהים ִּכי ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים ְוַאָּתה ַעל ָהָאֶרץ ַעל ֵּכן ִיְהיּו 
ְדָבֶריָך ְמַעִּטים: ב ִּכי ָּבא ַהֲחלֹום ְּברֹב ִעְנָין ְוקֹול ְּכִסיל ְּברֹב 
ְּדָבִרים: ג ַּכֲאֶׁשר ִּתּדֹר ֶנֶדר ֵלאֹלִהים ַאל ְּתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו ִּכי 
ֵאין ֵחֶפץ ַּבְּכִסיִלים ֵאת ֲאֶׁשר ִּתּדֹר ַׁשֵּלם: ד טֹוב ֲאֶׁשר ֹלא 

צדיקים חולמים רק חלומות של 
אמת

כי בא החלום ברב ענין וקול כסיל 
בא  כי  יוסי  רבי  אמר  דברים,  ברב 
שיש  נתבאר  הרי  ענין,  ברוב  החלום 
מדרגות  ומונים  בחלום,  יסודות  הרבה 
בהם  יש  שהחלומות  עד  מדרגות,  על 
אמת  בהם  שיש  ומהם  אמת,  שכלם 
אין  אמת  צדיקי  לאותן  אבל  ושקר, 
הכל  אלא  כלל,  דברי שקר  להם  מגלין 
בו  כתוב  מה  דניאל  וראה  בוא  אמת, 
לילה  די  בחזוא  לדניאל  אדין  ב'(  )דניאל 

ז'( דניאל חלם חזה  רזא גלי, וכתוב )שם 
וחזוי ראשיה על משכביה באדין חלמא 
מדוע  שקר  דברי  בו  יש  ואם  כתב, 
צדיקי  אותן  בין הכתובים, אלא  נכתב 
אין  עולות  שנשמותיהם  בשעה  אמת 
קדושים,  דברים  אלא  בהם  מתחברים 
דברים  אמת,  דברי  להם  שמודיעים 

קיימים שאין משקרים לעולם.

דוד חלם חלומות של שפיכות דמים
ואם תשאל הלא למדנו שדוד המלך 
שדוד  נשמע  הרי  טוב,  חלום  ראה  לא 

אלא  אמת,  שאינם  דברים  רואה  היה 
עוסק  היה  ימיו  שכל  מפני  זה  ודאי 
וכל  ולהתגר מלחמות,  דמים  בשפיכות 
רעים  חלומות  אלא  היו  לא  חלומותיו 
חורבן ושממה ודם ושפיכות דמים, ולא 

חלום של שלום.

מראים לצדיקים את העונשים של 
הרשעים

טוב  לאיש  הלא אמרו  ואם תשאל 
בודאי,  הוא  כך  רע]ע[  חלום  לו  מראין 
להתדבק  העתידות  הרעות  אותן  שכל 
התורה,  דברי  על  העוברים  אותן  על 
ואותן העונשין העתידים לענוש בעולם 
ההוא הכל הם רואים, בשביל שבכל עת 
תהיה יראת רבונם עליהם, והרי העירו 
שכתוב )קהלת ג'( והאלהים עשה שייראו 
מלפניו, זה חלום רע, ועל כן לאיש זכאי 

מראין לו חלום רע כמו שנתבאר.

פתרון חלום לטוב
האיש  שזה  למדנו  הרי  וראה  בוא 
שראה חלום נצרך לו לפתוח פיו ולספר 
בשביל  אוהביו,  אנשים  לפני  החלום 
שיעלה הרצון שלהם אליו לטוב, ויפתחו 

שאינם אמת.ע. אם כן נראה מזה גם כן שמראים להם דברים 
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נמצא  ויהיה  לטוב,  פיהם  את  הם 
שהיא  הרצון  לטוב,  הכל  ודיבור  רצון 
והדיבור  הכל,  התחלת  זה  המחשבה 
הוא גמר הכל, ועל כן נמצא בזה אותו 
השלימות שהיא בסוד העליון]עא[ ובשביל 
אנשים  לזה  ונצרך  הכל,  יתקיים  זה 
אוהבים למען יתקיים זה הפתרון הטוב, 
והכל הוא כראוי, ולפיכך מודיע הקדוש 
אחד  לכל  בחלום  לאנשים  הוא  ברוך 
ואחד באותה המדרגה שלו כמו שהוא, 
כמו  ואחד  אחד  כל  של  הגוון  ובאותו 

שהוא.

הבא ליטהר מטהרין אותו
שענין  ודאי  זה  ההוא  יהודי  אמר 
זכאי,  שהוא  לאיש  אלא  אינו  החלום 
שהוא רואה החלום כראוי, ובוא וראה 
ישן על מטתו, נשמתו  שכאשר האדם 
יוצאה ומשוטטת בעולם למעלה ונכנסת 
של  מחנות  וכמה  שנכנסת,  במקום 
רוחות רעים עומדים ומתהלכים בעולם 
ופוגעים באותה הנשמה, אם זכאי היא 
יכולה לעלות למעלה ורואה מה שרואה, 
ואם לא נאחזת בצד הרע ומודיעים לה 
לבא  העתידים  דברים  או  כזב,  דברי 
לו  מודיעה  וכשנתעורר  קרוב,  בזמן 
ועל  שראתה,  מה  שבו  הנשמה  אותה 

לו  מודיעים  זכאי  הוא  שאין  לאיש  כן 
חלום טוב שאין הוא אמת כולו, בשביל 
האמת,  מדרך  יותר  להסירו  להטעותו 
האמת  מדרך  דרכו  יסיר  הוא  וכאשר 
להטהר  שבא  מי  שכל  אותו,  מטמאין 
מטהרין לו, ומי שבא להטמא מטמאין 

לו, וזה ודאי כך נתבאר. )א-קצט:(

שלא להרהר הרהורים רעים
אל תתן את פיך לחטיא את בשרך 
וגו', כך אמר רב המנונא סבא, אל תתן 
את פיך שלא יתן האדם את פיו לבוא 
להרהור רע, ויהיה גורם להחטיא לבשר 
בו ברית הקדוש,  קודש ההוא שנחתם 
לגיהנם,  לו  מושכים  כך  עושה  שאילו 
'דומה' שמו,  ואותו הממונה על גיהנם 
והוא  וכמה רבבות מלאכי חבלה עמו, 
אותן  וכל  גיהנם,  של  פתחו  על  עומד 
שנטרו ברית הקודש בעולם הזה אין לו 

רשות ליקרב אליהם. 

ויכוח ה' עם 'דומה' על אודות דוד 
המלך

לו אותו  דוד המלך בשעה שאירע 
מעשה של בת שבע, עלה 'דומה' לפני 
הקדוש ברוך הוא וקטרג על דוד שפגם 
ברוך  הקדוש  לו  אמר  בערוה,  בריתו 

שהוא  העליון  בסוד  כמו  כוונתו  עא. 
איהי  מוחא  שחכמה  ספירות  העשר  סוד 

ִתּדֹר ִמֶּׁשִּתּדֹור ְוֹלא ְתַׁשֵּלם: ה ַאל ִּתֵּתן ֶאת ִּפיָך ַלֲחִטיא ֶאת 
ְּבָׂשֶרָך ְוַאל ּתֹאַמר ִלְפֵני ַהַּמְלָאְך ִּכי ְׁשָגָגה ִהיא ָלָּמה ִיְקצֹף 
ְברֹב  ִּכי  ו  ָיֶדיָך:  ַמֲעֵׂשה  ֶאת  ְוִחֵּבל  קֹוֶלָך  ַעל  ָהֱאֹלִהים 

הוא  סוף מעשה  והמלכות  מלגאו  מחשבה 
הדבור.

זיו הזהר
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על  הקדוש  וברית  הוא  צדיק  דוד  הוא 
שזמינה  לפני  גלוי  שהרי  קיים,  תיקונו 
לו בת שבע מיום שנברא העולם, ועוד 
שבהיתר היה מה שהיה, שהרי אוריה 
פטרה בגט, וכאשר נצח לו הקדוש ברוך 
דוד )שמואל ב'-יב(  הוא בדין נתבשר 
גם ה' העביר חטאתך לא תמות, מהו 
'דומה',  לא תמות, לא תמות בידו של 
הלא  העולמים  רבון  'דומה',  אמר  עוד 
פתח  הוא  כי  אצלו,  לי  יש  אחד  דבר 
פיו ואמר )שם( חי ה' כי בן מות האיש 
שליטה  לנפשו,  דן  והוא  זאת,  העושה 
יש לי עליו, אמר לו הקדוש ברוך הוא 
אין לך רשות, שהרי התודה לפני ואמר 
חטאתי לה', ואף על פי שלא חטא, אבל 
במה שחטא באוריה כתבתי עליו עונש 
בפחי  למקומו  'דומה'  חזר  מיד  וקבלו, 
נפש, ועל זה אמר דוד )תהילים צד( לולי ה' 
'דומה' נפשי..  עזרתה לי כמעט שכנה 
ולפיכך צריך האדם להזהר שלא יאמר 
דבר כמו שאמר דוד, לפי שלא יוכל לומר 
ל'דומה' כי שגגה היא כמו שאמר דוד, 
המלאך  לפני  תאמר  ואל  שכתוב  זהו 
יקצף האלהים על  כי שגגה היא, למה 
קולך, על אותו הקול שהוא אמר, וחבל 
את מעשה ידיך, זה בשר קודש]עב[ ברית 
הקדוש שפגם ויהיה נמשך בגיהנם על 

ידי 'דומה'. )א-ח:(

לחדש חידושים רק על פי מה 
ששמע מרבו

אל תתן את פיך לחטיא את בשרך, 
אמר רבי יצחק כמה יש לו לאדם להזהר 
בדברי תורה, כמה יש לו להזהר שלא 
מן התורה מה  יוציא  ולא  יטעה בהם, 
מי  שכל  מרבו,  קבל  ולא  ידע  שלא 
שאומר בדברי תורה מה שלא ידע ולא 
קבל מרבו]עג[ עליו כתוב לא תעשה לך 
הוא  ברוך  והקדוש  תמונה,  וכל  פסל 
עתיד להפרע ממנו בעולם הבא, בזמן 
העליון  למקום  ליכנס  תחפץ  שנשמתו 
ותכרת ממקום ההוא  לחוץ,  לה  דוחים 
שנצררות בצרור החיים שאר הנשמות, 
זהו שכתוב למה יקצף האלהים על קולך, 

קולך, זו היא נשמתו של אדם. )ב-פז.(

שלא לדבר דברים אסורים שיבוא 
מזה להרהורים רעים

אל תתן את פיך לחטיא את בשרך 
ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא 
למה יקצף האלהים על קולך וחבל את 
מעשה ידך, אמר רבי רחומאי מקרא זה 
מקשים בו החברים שהיה צריך לכתוב 
אל תתן את פיך לחטיא את נפשך, כמו 
ולא  ה'(  )ויקרא  תחטא  כי  נפש  שנאמר 
תחטא,  כי  ובשר  בלשון  מקרא  נמצא 
ויפה הקשו, אבל כך הוא הענין שאסור 

גיהנם  עומד בפתחו של  כידוע שאברהם  עב. 
אבל  בגיהנם,  הנימולים  את  לדון  מניח  ואינו 
לחבל  גיהנם  על  להממונה  רשות  יש  לפעמים 
שיהיה  ערלתו  ולמשוך  שבבשרו  הברית  אות 

נראה כערל.
עג. זה מוסב על המחדש חידושים בתורה הן 

בהלכה הן בחכמת הקבלה והם בנוים על יסודות 
של שקר, אבל ודאי שיש רשות לחדש חידושים 
על  בנוים  הם  אך  אם  מרבו  שמע  שלא  מה 
הקדמות ויסודות אמיתים, ועל זה אנו מתפללים 
הראה  הוא  ברוך  והקדוש  בתורתך,  חלקנו  ותן 

למשה אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש.
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עם  אפילו  זנות  דברי  לספר  לאדם  לו 
ולהרהר  קישוי  לידי  שיבא  לפי  אשתו, 
הרהורים רעים מנשים אחרות, ועל ידי 
זרה,  זריעה  ויזרע  בגרנו  דש  יהיה  זה 
זהו שכתוב אל תתן את פיך לחטיא את 
בשרך, זהו הבשר שעליו נאמר )בראשית 
יז( והיתה בריתי בבשרכם, ואל תאמר 
לפני המלאך, זה המלאך ההולך לימינו 
שאינן  דברים  תאמר  אל  אדם,  של 
כהוגן, אלא כל דבריך בנחת ובמשקל, 
וחייב  כי שגגה היא,  מה הטעם, מפני 
על זה קרבן שגגה, ועוד שעל זה למה 
יקצף האלהים על קולך, מפני שזה הקול 
אותו  ויעמיד  השמים  עוף  אותו  יוליך 
לפני הקדוש ברוך הוא לחבל את מעשה 

ידך בשביל חטא של הבשר, מה הטעם, 
מפני שכל אדם שיש לו ברית קודש אין 
יכולים אותן השולטים בגיהנם להכניסו 
לא  ואם  אותו,  ישמור  אם  ובלבד  שם, 
שמר אותו מעבירים אות הברית ממנו 
ומשחיתים ומחבלים אותו, שזה מעשה 
ידיו של אדם, ואחר כך מכניסים אותו 
בגיהנם, כי אין להם על מה שישגיחו. 

)זוהר חדש מדה"ג שיר השירים(

רזא דאצילות
וגבהים  גבוה שמר  מעל  גבוה  כי 
בוא  שמעון  רבי  אמר  עליהם]עד[ 
]למעלה  נסתרות  עלות  כמה  וראה 
מורכבים  והם  מתלבשים  שהם  מעלה[ 

מפני  לא  בצלחת,  עטי  טמנתי  כאן  עד.    
עצלות אלא מפני עומק המושג וקוצר המשיג, 
ואף להבנה צנימה נצרך ספר שלם לפרשו, כי 
יסוד חכמת הקבלה איך שכל  הוא  מאמר הזה 
העולמות והספירות לאלפים ולרבבות מיוחדים 
ומקושרים זה בזו, זה משפיע וזאת מקבלת, זה 
אב  נעשית  המקבלת  זו  ותיכף  תולדה,  וזו  אב 
ומשפיע להעולם שלמטה ממנו, וכל זה בשביל 
להסתיר ולהחליש ולצמצם אור האין סוף ברוך 
הוא דאיהו מלגאו המחיה את כולם כמיא דאשקי 
לאילני, שהגם שאין בהמים שום השתנות מכל 
השקת  נשתנה  האילנות  מיני  ידי  על  מקום 
וכל  פירות,  מיני  בכמה  שונים  לטעמים  המים 
יהיה  למען  היא  הזאת  הגדולה  ההשתלשלות 
דומם  גשמיים  נבראים  גם  להברא  באפשרות 
צומח חי מדבר, וגם שיוכלו לקבל חיות מהארת 
מחיה  ואתה  ככתוב  הוא  ברוך  סוף  אין  אור 

ְיָרא:  ָהֱאֹלִהים  ֶאת  ִּכי  ַהְרֵּבה  ּוְדָבִרים  ַוֲהָבִלים  ֲחֹלמֹות 
ַאל  ַבְּמִדיָנה  ִּתְרֶאה  ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט  ְוֵגֶזל  ָרׁש  עֶֹׁשק  ִאם  ז 

ִּתְתַמּה ַעל ַהֵחֶפץ ִּכי ָגבַֹּה ֵמַעל ָּגבַֹּה ׁשֵֹמר ּוְגבִֹהים ֲעֵליֶהם: 

שהוא  האלעקטרין  זרם  וראה  בוא  כולם,  את 
הבל שאינו נראה כלל אם יפגע בדבר חי כמו 
בו  להשתמש  שנוכל  וכדי  כרגע,  ישרף  שהוא 
שיהיה  עד  ההבל  אותו  ולהטמין  לכסות  נצרך 
באפשרות ליגע בחוט המתכות שנזרם בו הבל 
האלעקטרין, וכעין זה להבדיל באלף אלפי אלפים 
ורבוא רבבות הבדלות אש אוכלה של אור האין 
והסתרות בלי  נצרך לצמצומים  סוף ברוך הוא 
סתרו  חשך  ישת  ככתוב  מספר  ובאין  שיעור 
סביבותיו רקיעים תחת רקיעים כדי להחליש אור 
להקיר אשו האוכלה  וכדי  הוא  ברוך  סוף  האין 
עד שיהיה באפשרות להברא נבראים גשמיים, 
וגם שיוכלו לקבל חיות מנביעת אור האין סוף 
ברוך הוא המחיה את כולם, ובשביל זה יש ד' 
עולמות כוללים שנקראים אצילות בריאה יצירה 
עשיה, ובכל עולם ועולם יש כמה וכמה ספירות 
הם  כוללים  עולמות  הד'  אלו  ומקור  בפרטיות, 

זיו הזהר
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בספירות, והספירות מרכבה להם, שהם 
נעלמים מן מחשבות האנשים, ועליהם 
נאמר כי גבוה מעל גבוה שמר וגבהים 
עליהם, שם מאורות מצוחצחים אלו על 
אלו, ואלו המקבלין הן כחשוכות לעומת 
האחרים שעליהן שמקבלין מהם, ואותו 
שנקרא עלת על כל העלות הוא גבוה 
עליו,  גבוה  מי  ואין  העליונים,  כל  על 
אין מאורי אור קיימים לפניו, ועוד כתר 
עליון אף על פי שהוא אור קדמון אור 
לעומת  חשוך  הוא  מצוחצח,  ואור  צח 
התלוים  החילות  וכל  העלות,  כל  עלת 
ממנו נאמר בהם )שיר ה'( קוצותיו תלתלים 
שחורות כעורב, שאין מאור קיים לפני 
אורו, וכל מאורות המצוחצחים נחשכים 

מן  גבוהים  שהם  המאורות  וכל  לפניו, 
על  כתרים  הם  שתחתיהם  המאורות 
יוד  הא  'אלף  הדבר  וסוד  ראשיהם, 
זה הסוד של עשרה כתרים שהם  הא' 
מורכבים על עשר ספירות, וזה הוא כי 
גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם, 'יוד 
הה וו הה, יוד הא ואו הא, יוד הי ואו 
הי, יוד הי ויו הי', הרי הם אלו על אלו, 
שכתוב  זהו  בעשרה,  באורות  עשרה 
בשקל  הכף  עשרה  עשרה  ז'(  )במדבר 

כל  על  עלת  כולם  על  למעלה  הקודש, 
העלות הרוכב על הכל ומושל על הכל, 
ואין  אליו,  מרכבה  הם  השמות  וכל 
רוכב עליו, כי אין גבוה ממנו, ובשביל 
ושמות  העלות,  כל  על  עלת  נקרא  זה 

אלו ד' מילואים של השם הוי"ה ברוך הוא, והשם 
גם  וכן  אהי"ה במילואו ממעל להם כעין כתר, 
בשביל זה נקראין הספירות חכמה ובינה אבא 
ואמא, והספירות תפארת ומלכות ברא וברתא 
וענין  וכלה שהן תולדות לאבא ואמא,  או חתן 
טפת  הגשמיים  בנבראים  כמו  הוא  ונקבה  זכר 
בה  נשתנה  להנקבה  הזכר  מן  שנשפע  זרע 
לגמרי על ידי עיבור והולדה, וכן כעין זה באור 
האין סוף ברוך הוא שאך כעין טפה אחת נשפע 
ממנו באמצעות הכתר לספירת החכמה וממנו 
ובינה  חכמה  הזדוגות  ידי  ועל  הבינה  לספירת 
נשתנה זה האור לגמרי בספירת הבינה בבחינת 
להחליש  מעט  היה  זה  וכאשר  והולדה,  עיבור 
פעם  נצרך  הוא  ברוך  סוף  האין  אור  ולהקיר 
ידי ספירות תפארת  שנית להזדוגות כזאת על 
ומלכות, וכל זה בפרטיות בעולם האצילות וכן 
עולם  כל  נקרא  כוללות  ובדרך  העולמות,  בכל 
ועולם  אבא,  בשם  פרטיותו  לכל  האצילות 
נמשך  ומהם  אמא,  בשם  פרטיותו  לכל  הבינה 
שפע האור האין סוף לעולם היצירה שנקרא על 
דרך הכולל בשם בן, וממנו נמשך האור לעולם 
המלכות שנקרא בכללו בשם בת, ורק אחר כל 
אותן מיני ההזדוגות מתפשטת השפע במזלות 

הזה  בעולם  בפרטיות  שיפעלו  השמים  ומזרות 
על פי השגחה העליונה בסוד ואתה מחיה את 
כולם, ומובן מזה שהחיות הנובע ממקור החיים 
כל  אחר  הזה  בעולם  להתפשט  ומגיע  כשבא 
אותן הצמצומים אין לה דמיון כלל עם עצמיות 
אור האין סוף ברוך הוא מקור החיים כמו שהוא 
דבוקים  כן  פי  על  ואף  ובעצמיותו,  במקורו 
ומקושרים כל העולמות אלה באלו כעין האברים 
שבגוף האדם באחדות הגמור, אף שאין לדמות 
וכמו  הלב,  עם  או  המוח  עם  הרגלים  אצבעות 
שמצויר בהמאמר הנפלא והעמוק פתח אליהו, 
ומכאן יסכר פיות המלעיזים על חכמת הקבלה 
ובעלי  בשילוש  מאמינים  שהנוצרים  לאמר 
כל  אדרבא  כי  וחלילה,  חס  בעשיריות  הקבלה 
חכמת הקבלה היא להבין ב' השאלות הקשות 
ביותר, היינו איך היה באפשרות להברא גשמיים 
מן הרוחני שברוחניות, וגם איך היה באפשרות 
להברא כח הטומאה שנקרא סטרא אחרא עם 
כל החילות שלהם מן הקדושה שבקדושות, ועל 
פי חכמת הקבלה מובן היטב ענינים האלה למי 
שזוכה להבין באמת, ומובן היטב אחדות הגמור 
ומשפילי  לשבת  מגביהי  שני,  ואין  אחד  שהוא 

לראות בשמים ובארץ.
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לה  בא  'ארץ'  שנקראת  המלכות  פרוש  עה. 
יתרון השפע על ידי ספירות היסוד שנקרא 'כל', 
והמלך שהוא התפארת מתחבר ומזדווג לשדה 

ח ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ַּבּכֹל )היא( הּוא ֶמֶלְך ְלָׂשֶדה ֶנֱעָבד: ט אֵֹהב 

ֶזה  ַּגם  ְתבּוָאה  ֶּבָהמֹון ֹלא  אֵֹהב  ּוִמי  ֶּכֶסף  ִיְׂשַּבע  ֹלא  ֶּכֶסף 
ִלְבָעֶליָה  ִּכְׁשרֹון  ּוַמה  ַרּבּו אֹוְכֶליָה  ַהּטֹוָבה  ִּבְרבֹות  י  ָהֶבל: 
ְמַעט  ָהעֵֹבד ִאם  ְׁשַנת  יא ְמתּוָקה  ֵעיָניו:  )ראית( ְראּות  ִּכי ִאם 

שעליהם  והשמות  צנורות,  הם  האלה 
וכל  להצנורות,  שנמשכים  מעינות  הם 
הצנורות הם כאברים של שיעור קומה 
זהו  ובמשקל,  שהולכים בשיעור במדה 
במדה,  תכן  ומים  כח(  )איוב  שכתוב 
וזה נתבאר שכל אחד הוא מקבל כפי 
ההוא  והמעין  שלו,  מדה  וכפי  שיעורו 
שהוא גבוה על כולם אין לו מדה ושיעור 

ומשקל, וזה נתבאר. )תיקוני זוהר תיקון ע'( 

מלך העליון מחובר לשדה שהיא 
המלכות כשהיא נעבד

ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה 
נעבד, אמר רבי יוסי ויתרון 'ארץ בכל' 
רוחות  יוצאים  משם  שהרי  ודאי,  היא 
לשדה  מלך  לעולם]עה[  וקיום  ונשמות 
נעבד, איזה מלך, זה הקדוש ברוך הוא, 
לשדה נעבד, כאשר הוא בתיקון הראוי, 
לשדה  מתחבר  העליון  מלך  זה  מלך, 
כאשר הוא נעבד, איזה שדה, זה השדה 
אשר ברכו ה', שנאמר )בראשית כז( כריח 
שדה אשר ברכו ה', שכאשר הוא נעבד 
ונתתקן בכל מה שנצרך לו כראוי, אז 

מלך העליון מתחבר עמו.

המלכות מוציאה נשמות כאשר 
האדם עוסק בפריה ורביה

רבי אלעזר אמר מלך לשדה נעבד, 
יש  עליונים  סודות  של  אופנים  הרבה 
שורה  שאינה  השכינה  זו  מלך,  כאן, 
בו, אלא בזמן שהאדם  בבית להתתקן 
להוליד  באשתו  ומזדווג  אשה  בעל 
נשמות  תוציא  והיא  פירות,  ולעשות 
ולא  נעבד  לשדה  ולפיכך  בהם,  לשכון 

לאחר.

פעמים שהמלכות מתחברת לסטרא 
אחרא

דבר אחר, מלך, זו אשה יראת ה', 
כמו שכתוב )משלי לא( אשה יראת ה' היא 
זרה,  אשה  זו  נעבד,  לשדה  תתהלל, 
כמו שכתוב )שם ז'( לשמרך מאשה זרה, 
לפי שיש שדה ויש שדה, יש שדה שכל 
כמו  בו,  שוכנות  והקדושות  הברכות 
שכתוב כריח שדה אשר ברכו ה', ויש 
שדה שכל חורבה וטומאה וכליה והריגה 
ומלחמות שוכנות בו, וזה המלך לפעמים 
הוא נעבד לזה השדה, ועל זה כתוב )שם 
ל'( תחת שלש רגזה ארץ וגו' תחת עבד 

שהיא המלכות להשפיע בה שפע כל טוב כאשר 
עבודת  ידי  על  הראוי  בתיקון  נעבד  השדה  זה 

ישראל בתורה ותפלה ומצות.
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כי ימלך וגו' ושפחה כי תירש גבירתה, 
ואז מלך הזה נתכסה אורו ונחשך, עד 

שנטהר ונתחבר למעלה. )ב-קכב.(

על ידי היסוד נשפע השפע למלכות 
הנקראת גוף

בכל,  מהו  הוא,  בכל  ארץ  ויתרון 
אמר ההוא טייעא בוא וראה כבוד עליון 
לנשמה,  ונשמה  לרוח  רוח  הוא  ההוא 
עד שמגיע למקום אחד למטה שנקרא 
מקור  של  אחד  רוח  נכנס  ובזה  גוף]עו[ 
'כל', ובזה הוא כל טוב  החיים שנקרא 
ההוא,  הגוף  של  פרנסה  וכל  מזון  וכל 
זהו שכתוב ויתרון 'ארץ בכל' הוא, בזה 

'הכל' שהוא רוח לגוף ההוא. )ב-קנז.(

עושר שמור לבעליו 
יש רעה חולה ראיתי תחת השמש 
עשר שמור לבעליו לרעתו, אמר רבי 
אבא יש רעה חולה, וכי יש רעה שהיא 
חולה ויש רעה שאינה חולה, אלא ודאי 

השמאל  מצד  שלמדנו  חולה,  רעה  יש 
שבוקעים  עונשין  שרי  כמה  יוצאים 
באויר, וכאשר מבקשים לצאת הולכים 
ונבלעים בהקליפה שנקראת נקב תהום 
רבה]עז[ אחר כך יוצאים ומתחברים יחד 
בעולם,  ומשוטטים  אוירים  ובוקעים 
אחד  וכל  אנשים,  אצל  ומתקרבים 
תאונה  לא  שכתוב  כמו  רעה,  נקרא 
אליך רעה, מהו לא תאונה, לפי שבאה 
בתואנה על האנשים, חולה, מפני מה 
נקראת חולה, לפי שכאשר היא שורה 
לקמצנים  אותם  תעשה  האנשים  על 
היא  אליו  צדקה  גבאי  באים  בממונם, 
תוציא  אל  לו  אומרת  בידו,  תמחה 
בידו,  תמחה  היא  עניים  באים  משלך, 
תמחה  מממונו  לאכול  עצמו  הוא  בא 
ומן  בידו, בשביל שיהיה נשמר לאחר, 
האיש  על  שורה  הרעה  שאותה  היום 
יכול  שאינו  החולה  כאיש  חולה,  הוא 
לאכול ולשתות, ועל כן היא רעה חולה, 

יב  ִליׁשֹון:  ַמִּניַח לֹו  ֵאיֶנּנּו  ֶלָעִׁשיר  ְוַהָּׂשָבע  ֹיאֵכל  ַהְרֵּבה  ְוִאם 
ִלְבָעָליו  ָׁשמּור  עֶֹׁשר  ַהָּׁשֶמׁש  ַּתַחת  ָרִאיִתי  חֹוָלה  ָרָעה  ֵיׁש 
ְלָרָעתֹו: יג ְוָאַבד ָהעֶֹׁשר ַההּוא ְּבִעְנַין ָרע ְוהֹוִליד ֵּבן ְוֵאין ְּבָידֹו 
ְמאּוָמה: יד ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמֶּבֶטן ִאּמֹו ָערֹום ָיׁשּוב ָלֶלֶכת ְּכֶׁשָּבא 

מבואר,  כוונתו  אבל  להבין  קשה  הלשון  עו. 
ורצה לומר שהכבוד העליון שהוא עולם החכמה 
הוא רוח לרוח, פירוש שהוא משפיע הארתו אל 
התפארת שנקרא רוח, ונשמתא לנשמה, פירוש 
אל  הארתו  קודם  ידי שמשפיע  על  נעשה  שזה 
וכן  עמה,  בהזדווגותו  נשמה  שנקראת  הבינה 
נתפשט השפע הלאה והלאה עד שנאסף השפע 
וזה  נפש,  וגם  גוף  שנקראת  המלכות  תוך  אל 

נעשה על ידי הרוח שנקרא 'כל', והיינו ספירות 
היסוד שנקרא 'כל' שהוא מעביר השפע דלעילא 
התפארת  ובשביל  המלכות,  אל  התפארת  מן 

נקרא גם יסוד בשם רוח דאינון חד כידוע.
ממנו  שנשתלחים  השטן  שלוחי  אלו  עז. 
וקודם  לרע,  האנשים  לפתות  בעולם  להתפשט 
שיוצאים לשוטט בעולם נאספים ונבלעים במקור 

הקליפה לקחת ממנה כחות למלאכתם.

זיו הזהר
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ושלמה המלך צווח בחכמה ואמר )קהלת 
עושר  האלהים  לו  יתן  אשר  איש  ו'( 
ונכסים וכבוד וגו' ולא ישליטנו האלהים 
ראשו  אין  זה  מקרא  וגו',  ממנו  לאכל 
סופו ואין סופו ראשו, כתוב איש אשר 
יתן לו האלהים עושר ונכסים וכבוד וגו', 
מהו ולא ישליטנו האלהים לאכול ממנו, 
שאם כן הלא אין זה ניתן ברשותו של 
האיש, אלא אם היה נכתב ולא יעזבנו 
כך,  להקשות  יש  ממנו  לאכל  האלהים 
שבשביל  כתוב,  ישליטנו  ולא  אבל 
בה,  ונאחז  ההיא  לרעה  האמין  שהוא 
עליה  הוא  ברוך  הקדוש  השליטו  לא 
בה  חפץ  שהוא  כיון  תחתיו,  שתכנע 

ונאחז בה, וכל דרכיו כאיש חולה שאינו 
לממונו  יקרב  ולא  שותה,  ואינו  אוכל 
להוציא ממנו, רק ישמרנו עד שיצא מן 
העולם ויבא אחר ויקחנו שהוא בעליו, 
ועל זה שלמה המלך צווח ואמר, עשר 
זה  בעליו,  איזה  לרעתו,  לבעליו  שמור 
האחר שיורש אותו, ומפני מה זכה אחר 
ההוא להיות בעליו של עושר הזה, לפי 
שזה הראשון האמין לרעה ההיא וחפץ 
בה ונדבק בה, ולפיכך זה האחר שלא 
נדבק ברעה ההיא זכה להיות בעליו של 
עושר הזה, זהו שכתוב לרעתו, כלומר 
בה,  מתדבק  היה  שהוא  רעתו  בשביל 

הרויח אחר ההוא את עושרו. )ב-סה.(

ּוְמאּוָמה ֹלא ִיָּׂשא ַבֲעָמלֹו ֶׁשֹּיֵלְך ְּבָידֹו: טו ְוַגם ֹזה ָרָעה חֹוָלה 
ָּכל ֻעַּמת ֶׁשָּבא ֵּכן ֵיֵלְך ּוַמה ִּיְתרֹון לֹו ֶׁשַּיֲעמֹל ָלרּוַח: טז ַּגם 
ָּכל ָיָמיו ַּבחֶֹׁשְך ֹיאֵכל ְוָכַעס ַהְרֵּבה ְוָחְליֹו ָוָקֶצף: יז ִהֵּנה ֲאֶׁשר 
טֹוָבה  ְוִלְראֹות  ְוִלְׁשּתֹות  ֶלֶאכֹול  ָיֶפה  ֲאֶׁשר  טֹוב  ָאִני  ָרִאיִתי 
ֲאֶׁשר  ַחָּייו  )חיו(  ְיֵמי  ִמְסַּפר  ַהֶּׁשֶמׁש  ַּתַחת  ֶׁשַּיֲעמֹל  ֲעָמלֹו  ְּבָכל 
ָנַתן לֹו ָהֱאֹלִהים ִּכי הּוא ֶחְלקֹו: יח ַּגם ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָנַתן 
לֹו ָהֱאֹלִהים עֶֹׁשר ּוְנָכִסים ְוִהְׁשִליטֹו ֶלֱאכֹל ִמֶּמּנּו ְוָלֵׂשאת ֶאת 
ֶחְלקֹו ְוִלְׂשמַֹח ַּבֲעָמלֹו ֹזה ַמַּתת ֱאֹלִהים ִהיא: יט ִּכי ֹלא ַהְרֵּבה 

ִיְזּכֹר ֶאת ְיֵמי ַחָּייו ִּכי ָהֱאֹלִהים ַמֲעֶנה ְּבִׂשְמַחת ִלּבֹו: 

זהר קהלת



נה קהלתפרק  זוהר 

זהר קהלת

ו

א ֵיׁש ָרָעה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ְוַרָּבה ִהיא ַעל ָהָאָדם: 

ב ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֶּתן לֹו ָהֱאֹלִהים עֶֹׁשר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוֵאיֶנּנּו ָחֵסר 
ְלַנְפׁשֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ִיְתַאֶּוה ְוֹלא ַיְׁשִליֶטּנּו ָהֱאֹלִהים ֶלֱאכֹל ִמֶּמּנּו 
ִּכי ִאיׁש ָנְכִרי ֹיאֲכֶלּנּו ֶזה ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע הּוא: ג ִאם יֹוִליד ִאיׁש 
ֵמָאה ְוָׁשִנים ַרּבֹות ִיְחֶיה ְוַרב ֶׁשִּיְהיּו ְיֵמי ָׁשָניו ְוַנְפׁשֹו ֹלא ִתְׂשַּבע 
ִמן ַהּטֹוָבה ְוַגם ְקבּוָרה ֹלא ָהְיָתה ּלֹו ָאַמְרִּתי טֹוב ִמֶּמּנּו ַהָּנֶפל: 
ד ִּכי ַבֶהֶבל ָּבא ּוַבחֶֹׁשְך ֵיֵלְך ּוַבחֶֹׁשְך ְׁשמֹו ְיֻכֶּסה: ה ַּגם ֶׁשֶמׁש 
ָׁשִנים  ֶאֶלף  ָחָיה  ְוִאּלּו  ו  ִמֶּזה:  ָלֶזה  ַנַחת  ָיָדע  ְוֹלא  ָרָאה  ֹלא 
ַּפֲעַמִים ְוטֹוָבה ֹלא ָרָאה ֲהֹלא ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַהּכֹל הֹוֵלְך: ז 
ָּכל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו ְוַגם ַהֶּנֶפׁש ֹלא ִתָּמֵלא: ח ִּכי ַמה ּיֹוֵתר 
ֶלָחָכם ִמן ַהְּכִסיל ַמה ֶּלָעִני יֹוֵדַע ַלֲהֹלְך ֶנֶגד ַהַחִּיים: ט טֹוב 
ַמְרֵאה ֵעיַנִים ֵמֲהָלְך ָנֶפׁש ַּגם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח: י ַמה ֶּׁשָהָיה 
ְּכָבר ִנְקָרא ְׁשמֹו ְונֹוָדע ֲאֶׁשר הּוא ָאָדם ְוֹלא יּוַכל ָלִדין ִעם 
)שהתקיף( ֶׁשַּתִּקיף ִמֶּמּנּו: יא ִּכי ֵיׁש ְּדָבִרים ַהְרֵּבה ַמְרִּבים ָהֶבל 

ַמה ֹּיֵתר ָלָאָדם: יב ִּכי ִמי יֹוֵדַע ַמה ּטֹוב ָלָאָדם ַּבַחִּיים ִמְסַּפר 

לנצל את העושר לקרן לעולם הבא
יש רעה אשר ראיתי תחת השמש 
האלהים עשר  לו  יתן  איש אשר  וגו', 
קשה,  זה  מקרא  אבא  רבי  אמר  וגו', 
מכל  לנפשו  חסר  ואיננו  שכתוב  כיון 
ישליטנו  ולא  זה  מה  יתאוה,  אשר 
האלהים לאכל ממנו, הלא אינו מחסר 
לנפשו כלום, אלא מקרא זה כך פירושו, 
שהאיש הולך בעולם הזה והקדוש ברוך 
לו עושר, בשביל שיזכה על  נותן  הוא 
ידו לעולם הבא, וישאר אצלו הקרן, מהו 
המקום  שהוא  מתקיים,  שהוא  זה  קרן, 
שהנשמה צרורה בו, לפיכך צריך האיש 
ההוא,  לקרן  עושרו  אחריו  להשאיר 

ואותו הקרן יקבלנו לאחר שיצא מעולם 
הזה, לפי שהקרן ההוא עץ החיים של 
עולם ההוא, ולא נמצא בעולם הזה אלא 
הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות 
הזה,  בעולם  הזוכה  האיש  אוכל  שלו 
והקרן קיימת לו לעולם הבא לזכות בו 
בחיים העליונים שלמעלה, ומי שמטמא 
ואינו  לבו,  ונמשך אחר שרירות  עצמו 
ההוא  ועץ  כלום,  ולגופו  לנפשו  מחסר 
ביראה  לנגדו  ישימו  ולא  ריק  נשאר 
ההוא,  בעולם  למעלה  שיקבלנו  ודאגה 
בכלן ולא ישליטנו האלהים לאכל ממנו 
ודאי  ידי העושר שלו, אלא  ולזכות על 
)איוב כז(  איש נכרי יאכלנו, כמו שכתוב 



קהלתפרק נט זוהר 

זהר קהלת

ו

ִּיְהֶיה  ָלָאָדם ַמה  ַיִּגיד  ִמי  ַּכֵּצל ֲאֶׁשר  ְוַיֲעֵׂשם  ֶהְבלֹו  ַחֵּיי  ְיֵמי 
ַאֲחָריו ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש:

האיש  צריך  לפיכך  ילבש,  וצדיק  יכין 
שנתן  העושר  ידי  על  שיזכה  לראות 
לו הקדוש ברוך הוא לעולם הבא, ובכן 

יאכל ממנו הפירות בעולם הזה, וישאר 
עבורו קרן ההוא לעולם האחר, להיות 

נשמתו צרורה בצרור החיים. )ג-קנו.(



נט קהלתפרק  זוהר 

זיו הזהר

זהר קהלת

ז

א טֹוב ֵׁשם ִמֶּׁשֶמן טֹוב ְויֹום ַהָּמֶות ִמּיֹום ִהָּוְלדֹו: ב טֹוב ָלֶלֶכת 

ֶאל ֵּבית ֵאֶבל ִמֶּלֶכת ֶאל ֵּבית ִמְׁשֶּתה ַּבֲאֶׁשר הּוא סֹוף ָּכל 
ָהָאָדם ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו: ג טֹוב ַּכַעס ִמְּׂשחֹק ִּכי ְברַֹע ָּפִנים 
ְּבֵבית  ְּכִסיִלים  ְוֵלב  ֵאֶבל  ְּבֵבית  ֲחָכִמים  ֵלב  ד  ֵלב:  ִייַטב 

כל המאורות מאירים מהחכמה
שמן  מהו  טוב,  משמן  שם  טוב 
הזה, רבי יצחק אמר כמו שכתוב )תהלים 
וגו',  יורד  הראש  על  הטוב  כשמן  קלג( 

אפרסמון  הרי  אלו  אומר  אלעזר  רבי 
שם,  טוב  שמעון  רבי  אמר  הטהור]עח[ 
מאורות  של  העליון  שם  טוב  כמה 
עליונים הקדושים כאשר כולם מאירים 
משמן טוב, כי השם הקדוש משמן יוצא 
להתברך ולהאיר מאורות הקדושים. )ב-

פז:(

תלמידי חכמים אוחזים בעץ החיים
ויתר לראי  טובה חכמה עם נחלה 

השמש, אמר רבי שמעון טובה חכמה, 
השמש  תחת  שהיא  חכמה  היא  זו 
חכמה  טובה  לו]עט[  מתוקנת  כסא  והיא 
היא  כאשר  היא  ויפה  טוב  נחלה,  עם 
שוכנת עם ישראל, שהם נחלתה וגורל 
יותר  שבחה  אבל  בה,  להתקשר  שלה 
להתחבר  הזוכים  לאותן  לרואי השמש, 
נאחז  זה  בו]פ[ שהרי  ולהתקשר  בשמש 
בעץ החיים, ומי שנאחז בו בכל נאחז, 
ובחיים של עולם  בחיים של עולם הזה 
הבא, וזהו שכתוב ויתרון דעת החכמה 
תחיה בעליה, מהו ויתרון דעת, זה עץ 
ודאי,  החכמה  מהו,  שלו  יתרון  החיים, 
זו היא התורה שהיא מחכמה העליונה 

עח. נראה לפי עניות דעתי לפרש שרבי יצחק 
ורבי אלעזר שניהם דורשים טוב שם על מדת 
המלכות, כי כן הוא על פי רוב מקומות דסתם שם 
היינו שם כבוד מלכותו וכן ושמו אחד, אלא שרבי 
יצחק דורש שמן טוב שהוא השפע הנשפעת מן 
חכמה,  על  מורה  שמן  רוב  פי  על  כי  החכמה, 
ומשמעותו שטוב להמלכות כשמגיע אליה שמן 
כן הפסוק כשמן  כי  טוב, דהיינו שפע החכמה, 
היורד  החכמה  שפע  על  מורה  וגו'  יורד  הטוב 
החסד  ספירת  על  הימין  בצד  החכמה  בצינור 
טוב  דורש שמן  אלעזר  ורבי  אהרן,  זקן  דהיינו 
על הרי אפרסמון הטהור, דהיינו שפע הבא מן 
הבינה, כיון שאין נשפע מן החכמה אל המלכות 
ישר כי אם על ידי הבינה, ולפי זה טוב אינו כמו 
שמשמעותו  הנרות  הטבת  מלשון  אלא  הטוב 
הטבה  לה  יש  החכמה  שפע  כי  ועיבוד,  תיקון 

ותיקון בהבינה שתוכל להתפשט ולרדת הלאה 
שאין  שם,  טוב  דורש  שמעון  רבי  אבל  למטה, 
זו המלכות שמא תתאה אלא שזו הבינה שמא 
עלאה שממנה תתפשט שפע החכמה לבוצינין 
עלאין קדישין שהן ספירות העליונות, וטוב שמן 
היינו שפע החכמה, ועל זה מסיים דשמא קדישא 
מן  נשתלשלה  שהבינה  פירוש  נפקא,  משמן 
'יוד' נעשה ה'  כי מן המילוי של אות  החכמה, 

כידוע.
והיא  זעירא,  חכמה  שנקראת  המלכות  זו  עט. 

כסא מתתקנא להשמש שהוא התפארת.
ידי התקשרותם  פ. אלו תלמידי החכמים שעל 
התפארת  שהוא  בהשמש  דבקים  הם  בתורה 
עץ החיים, והם בכחם להמשיך שפע וחיות מן 
החכמה העליונה לתפארת ומלכות, מה שאין כן 

סתם בני ישראל שהם רק בעלי נחלה. 



קהלתפרק ני זוהר 

זיו הזהר

זהר קהלת

ז

יוצאת. )ג-קפב.(

בימים שחסד שולט בעולם ילך 
בשוק אבל לא בימים שיש דין

ביום טובה היה בטוב וביום רעה 
פתח  וגו',  זה  לעמת  זה  את  גם  ראה 
היה  טובה  ביום  ואמר  אלעזר  רבי 
בטוב, בזמן שהקדוש ברוך הוא מרבה 
חסד בעולם צריך האיש ללכת בשוק 
כאשר  שהרי  כל,  לפני  ולהתראות 
הוא  ברוך  הקדוש  של  טובתו  שורה 
עושה  הכל  ועם  שורה,  בכל  בעולם 
ולפיכך  בעולם,  החסד  ומרבה  טובה 
יתראה האיש בהתגלות בשוק ויעשה 
טוב, כדי שישרה עליו טוב העליון, זהו 
שכתוב ביום טובה היה בטוב, תהיה 
בטוב ודאי, וביום רעה ראה, לא כתוב 
וביום רעה היה ברע, אלא וביום רעה 

ִׂשְמָחה: ה טֹוב ִלְׁשמַֹע ַּגֲעַרת ָחָכם ֵמִאיׁש ׁשֵֹמַע ִׁשיר ְּכִסיִלים: 
ו ִּכי ְכקֹול ַהִּסיִרים ַּתַחת ַהִּסיר ֵּכן ְׂשחֹק ַהְּכִסיל ְוַגם ֶזה ָהֶבל: 

ז ִּכי ָהעֶֹׁשק ְיהֹוֵלל ָחָכם ִויַאֵּבד ֶאת ֵלב ַמָּתָנה: ח טֹוב ַאֲחִרית 

ְּתַבֵהל  ַאל  ט  רּוַח:  ִמְּגַבּה  רּוַח  ֶאֶרְך  טֹוב  ֵמֵראִׁשיתֹו  ָּדָבר 
ְּברּוֲחָך ִלְכעֹוס ִּכי ַכַעס ְּבֵחיק ְּכִסיִלים ָינּוַח: י ַאל ּתֹאַמר ֶמה 
ָהָיה ֶׁשַהָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאֶּלה ִּכי ֹלא ֵמָחְכָמה 
ָׁשַאְלָּת ַעל ֶזה: יא טֹוָבה ָחְכָמה ִעם ַנֲחָלה ְוֹיֵתר ְלרֵֹאי ַהָּׁשֶמׁש: 
יב ִּכי ְּבֵצל ַהָחְכָמה ְּבֵצל ַהָּכֶסף ְוִיְתרֹון ַּדַעת ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה 

ְבָעֶליָה: יג ְרֵאה ֶאת ַמֲעֵׂשה ָהֱאֹלִהים ִּכי ִמי יּוַכל ְלַתֵּקן ֵאת 
ֲאֶׁשר ִעְּותֹו: יד ְּביֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה ַּגם ֶאת 

פא. פירוש התפארת נפרד מן המלכות.

ראה, שהרי בזמן שהדין תולה בעולם, 
בשוק  להתראות  לאיש  לו  נצרך  לא 
כאשר  שהרי  בעולם,  יחידי  וללכת 
הדין שורה בעולם על הכל שורה, ומי 
נידון  יהיה  לפניו  ונתראה  בו  שפוגע 
ויש  יג(  )משלי  כתוב  ובכן  הדין,  באותו 
ה'משפט'  שהרי  משפט,  בלא  נספה 
זה  שוכנים  ואין  'צדק']פא[  מן  נפרד 
בזו בשביל העולם, ועל כן ראה, ראה 
צד,  לכל  ותסתכל  תשגיח  והשמר, 
אל  הדין,  שורה  שבכולם  לך  ויתודע 
תצא לחוץ ולא תתראה בשוק, למען 
לא ישרה עליך, מה הטעם, לפי שגם 
את זה לעומת זה עשה האלהים, כמו 
שכאשר שורה הטוב בעולם שורה על 
בעולם  הדין  שורה  כאשר  כך  הכל, 
שורה על הכל, ומי שפוגע בו נתפס. 

)ג-נד.(
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פב. היינו עצי אגוזים הגדולים.

הסודות התלויים במיני האילנות
גם את זה לעומת זה עשה האלהים, 
אמר רבי יהודה כדמיון שברקיע עשה 
רמז  והכל  בארץ,  הוא  ברוך  הקדוש 
רבי  ראה  שכאשר  שלמעלה,  מה  על 
נעשה  שלו  שהפרי  אחד  עץ  אבא 
ואמר,  בוכה  היה  ממנו  הפורח  עוף 
זה  מה  על  יודעים  האנשים  היו  אם 
הרמז, היו קורעין בגדיהם עד טבורם 
שכן  כל  מהם,  החכמה  שנשכח  על 
ברוך  הקדוש  שעשה  הדברים  בשאר 
יוסי אותן  הוא בארץ, כמו שאמר ר' 
עצים שנראה מהם חכמה, כגון חרוב, 
כולם  להם  וכדומה  פסתוק]פב[  דקל, 
אותן  כל  הורכבו,  אחת  מהרכבה 
סוד  תפוחים  מלבד  פירות  שעושים 
הפרש  ביניהם  שיש  מלבד  למו,  אחד 
נתיבות, כל אותן שאין עושים פירות 
נחל  ערבי  מלבד  גדולים,  עצמם  והם 
שיש להם סוד מיוחד, כדמיון שלמעלה 
מן יניקה אחת יונקים, וכל אחד מאותן 
הקטנים, מלבד אזוב, מאם אחת נולדו, 
כל עשבי הארץ שנתמנו עליהם שרים 
תקיפים בשמים, כל עשב ועשב יש לו 
ולפיכך  שלמעלה,  כדמיון  מיוחד  סוד 
כתוב )ויקרא יט( שדך לא תזרע כלאים, 
ויוצא  בלבדו  נכנס  ואחד  אחד  כל  כי 
הידעת  לח(  )איוב  שכתוב  זהו  בלבדו, 
חקות שמים אם תשים משטרו בארץ. 

)ב-טו:(

ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִהים ַעל ִּדְבַרת ֶׁשֹּלא ִיְמָצא ָהָאָדם 

מקום שאין בני אדם מתים שם
מקום יש בישוב שאין מלאך המות 
ליכנס  רשות  לו  ניתנה  ולא  בו,  שולט 
שמה, וכל אותן הדרים שם אין מתים 
איש  לך  ואן  לעיר,  חוץ  שיוצאים  עד 
וכולם  ימותו,  שלא  שם  הדרים  מכל 
שמתים כשאר אנשים, אבל לא בעיר, 
לשבת  יכולים  שאין  לפי  הטעם,  מה 
ואלו  יוצאים  אלו  אלא  בעיר,  תמיד 
נכנסים ועל כן כולם מתים, ומפני מה 
המשחית,  מלאך  אותו  שם  שולט  אין 
זה  מקום  שאין  לפי  תאמר  אפשר 
שאין  הקדושה  ארץ  הלא  ברשותו, 
עומדת ברשות אחר ומתים שם, ומדוע 
במקום ההוא אין מתים, ואפשר תאמר 
קדוש  מקום  אין  הלא  קדושה,  בשביל 
ואפשר  ישראל,  ארץ  כמו  הישוב  בכל 
תאמר בשביל איש ההוא שבנה אותה, 
יתירה  שזכותם  היו  אנשים  כמה  הלא 
משלו, אמר רבי יצחק אני לא שמעתי 
ולא אומר, באו ושאלו את רבי שמעון, 
אמר להם ודאי שמקום ההוא אין שולט 
הוא  ברוך  והקדוש  המות,  מלאך  עליו 
איש  ימות  ההוא  שבמקום  רוצה  אינו 
לזה  שמקודם  תאמר  ואפשר  לעולם, 
מתו  העיר  שנבנה  טרם  ההוא  במקום 
שם אנשים, לא כן, אלא מיום שנברא 
ויש  לקיום,  ההוא  מקום  נתתקן  העולם 
המסתכלים  לאותן  סודות  סודי  כאן 

בסוד החכמה.



קהלתפרק ס זזוהר 

אות 'ט' היא האות של חיים
כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את 
העולם בראו בסוד האותיות, שנתגלגלו 
השם  בחקיקת  העולם  וברא  האותיות 
הקדוש, נתגלגלו האותיות וסובבו לעולם 
העולם  ונתפשט  וכשנתגלה  בחקיקתן, 
לברוא,  סובבות  האותיות  והיו  ונברא, 
באות  לגמור  הוא  ברוך  הקדוש  אמר 
הוא  ברוך  הקדוש  שאמר  כיון  'יוד']פג[ 
לגמור ב'יוד' נשארה אות 'טית' בלבדה 
תלויה באויר על גבי מקום ההוא, 'טית' 
היא אות המאירה חיים, לפיכך הרואה 
וחיים  לו  הוא  טוב  סימן  בחלומו  'טית' 
נתתקנו לו, ועל כן מפני שנשארה 'טית' 
תלויה על גבי המקום ההוא אין שולט 
בו מיתה.. ואם תשאל אם כן שבמקום 
ההוא ישכון חיים, מדוע לא נבנה שם 
בית המקדש ליתן חיים ליושביה, אלא 
שכאן במקום הזה קיומו הוא רק בשביל 
בבית  אבל  עליו,  השוכנת  אחת  אות 
המקדש כל האותיות שוכנות בו, ובהן 
נברא הוא בלבדו כדמיון של כל העולם, 
וכפרה  חיים  נותן  המקדש  שבית  ועוד 
לא  הזה  ומקום  ההוא,  בעולם  ליושביו 
כן, נותן חיים למקום ההוא בעולם הזה 

ורק  העולם,  בריאת  סדר  להבין  יוכל  מי  פג. 
האותיות  לצרף  שידע  בזה  נתפאר  בצלאל 
להבין  אך  אבל  וארץ.  שמים  בהן  שנבראו 
כמו  כי  לומר  יש  דכאן  הזהר  לשון  משמעות 
זכרונם  חכמינו  אמרו  התורה  התחלת  בענין 
אות  מן  למפרע  האותיות  שנתגלגלו  לברכה 
בה  תתחיל  שהתורה  אחת  כל  ובקשה  'תיו' 

ַאֲחָריו ְמאּוָמה: טו ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ִּביֵמי ֶהְבִלי ֵיׁש ַצִּדיק אֵֹבד 
ְוֵיׁש ָרָׁשע ַמֲאִריְך ְּבָרָעתֹו: טז ַאל ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה  ְּבִצְדקֹו 

ולא בעולם הבא, ובית המקדש להיפוך 
משם, שבשבילו יש להם חלק לישראל 
בעולם ההוא ולא בעולם הזה, ועל כן 
עומד בית המקדש לכפרת עון ולזכותם 
לישראל בעולם הבא, בוא וראה 'טית' 
אור החיים בכל מקום, ועל כן פתח בה 
אלהים  וירא  שנאמר  בטוב,  המקרא 
את האור כי טוב, ומאות הזאת בורח 
מלאך המשחית, ואל תאמר בורח אלא 
שלא ניתנה לו רשות ליכנס שמה.. ועל 
צד  כלל  בו  שולט  אין  הזה  כן המקום 
הזה  עולם  של  חיים  ונותן  הטומאה, 
אינם  אם  הזאת  אות  תחת  ליושבים 
יוצאים לחוץ, וכשיוצא לחוץ יש רשות 

לצד הטומאה לשלוט בו. )ב-קנא:(

צדיקים נתפסים בעוון הדור
יש  הבלי  בימי  ראיתי  הכל  את 
ויש רשע מאריך  אובד בצדקו  צדיק 
וראה  בוא  שמעון  רבי  אמר  ברעתו, 
שלמה שהיתה חכמתו יתירה על הכל 
שלמה  אלא  הזה,  במקרא  אמר  מה 
הלא  כי  מרמז,  הוא  חכמה  של  רמז 
אנו רואים שאין כן דרכי הקדוש ברוך 
הוא, שהרי כתוב )ירמיה יז( ולתת לאיש 

בריאת  בענין  היה  כך  'בית',  באות  ונתקיים 
זוג  זוג  זה העולם שנתגלגלו האותיות למפרע 
בתחלה תש אחר כך רק צפ עס נמ לכ יט חז וה 
דג בא, וזהו שאומר שכאשר אמר הקדוש ברוך 
הוא שיסתיים הבריאה באות 'יוד' נשארת אות 
'טית' בלבדה, רצונו לומר בלי בן זוגה תלויה 

באויר נגד מקום עיר לוז.

זהר קהלת

זיו הזהר
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היא  שהמלכות  סוד  פי  על  לומר  רצה  פד. 
בבחינת פה ודבור, והתפארת הוא בבחינת קול, 
ותורה שבעל פה  ומן הבל פה של מלכות פה 
קרינן לה נעשה קול, כלומר שנתעלה אותו הבל 
פה אל התפארת, ועל ידי זה נתעורר התפארת 
להזדווג במלכות להוציא דבר, היינו להשפיע בה 
שפע דלעילא למען יהיה לה להוציא שפע לעולם 

התחתון.
של  התינוקות  הבל  שמן  אחר  ענין  זה  פה. 
בעולם  שמתפשט  קול  נעשה  תורה  תלמוד 
מלאכים  מזה  שנבראים  והיינו  העולם,  לקיום 
ורוח היוצא מן פיהם  המורכבים מן אש מים 
חסד  של  כחות  ג'  כן  גם  והן  התינוקות,  של 

כדרכיו וכפרי מעלליו, אלא שני ענינים 
כאשר  שלמדנו  כאן,  מרמז  שהוא  הם 
להשגיח  באות  הוא  ברוך  הקדוש  עיני 
)דברי  כמו שכתוב  בדינם,  לעיין  בעולם 
בכל  משוטטות  עיניו  ה'  כי  טז(  ב'  הימים 

אותו  בעולם,  רשעים  ומוצא  הארץ, 
נתפס  ההוא  בדור  שנמצא  צדיק 
הקדוש  מאריך  והרשעים  ברשעתם, 
ברוך הוא כעסו עליהם עד שישובו, ואם 
אין לא נמצא מי שיבקש רחמים עליהם, 
זהו שכתוב יש צדיק אובד בצדקו, לפי 
לפיכך  העולם,  מן  נסתלק  צדיק  שהוא 
למדנו לעולם אל ידור אדם אלא במקום 
מה  בתוכו,  יושבים  מעשה  שאנשי 
בין  שמדורו  לזה  לו  שאוי  לפי  הטעם, 
ואם  ברשעתם,  נתפס  שהוא  רשעים, 

מדורו בין זכאים מטיבים לו בשבילם.

הכל תלוי בהבל
בימי  ראיתי  הכל  את  אחר  דבר 
הבלי, וכי שלמה שמדרגות עליונות של 
חכמה היו בו על כל בני דורו, שנאמר 

ונאמר  האדם,  מכל  ויחכם  ה'(  א'  )מלכים 

)דברי הימים א' כט( וישב שלמה על כסא ה' 

הבלים..  הבל  הבלי,  בימי  אמר  למלך, 
אלא הסוד של הבל יקר הוא, וזהו ההבל 
שיוצא מן הפה, וסוד ההבל שיוצא מן 
אין  ולמדנו  קול]פד[  ממנו  שנעשה  הפה 
של  פיהם  בהבל  אלא  מתקיים  העולם 
תינוקות של בית רבם שלא חטאו, שלא 
ומים  ברוח  נעשה  והבל  ממש,  חטאו 
בהבל  בעולם  שנעשה  מה  וכל  ]ואש[, 
של  ההבל  שמזה  הדבר  וסוד  נעשה, 
תינוקות נעשה קול ונתפשט בעולם]פה[ 
זהו  העיר,  ושומרי  העולם  שומרי  והם 
וגו',  עיר  ישמר  לא  ה'  אם  שכתוב 
מה  קול,  היינו  הבל  היינו  וראה  ובוא 
לזה, ההבל עומד בכח להוציא  זה  בין 
קול, והקול ממש עומד בקיומו להוציא 
דבור]פו[ והבל ההוא שהיה נחלת אביו 
כל  ראה  וממנו  הבלי,  שלמה  לו  קרא 
מה שראה]פז[ ואף על פי שעזר רב אחר 
הדבר  להודיע  וכדי  לו,  היה  מלמעלה 

עניני  שכל  ורחמים  דין  חסד  ותפארת  גבורה 
דין  חסד  של  ההנהגה  פי  על  נעשים  העולם 

ורחמים.
פו. זהו אותו ענין שזכר קודם שהבל של מלכות 
התפארת  שהוא  הקול  של  הכח  מעורר  פה 
להמשיך ולהוציא שפע מן הבינה, והקול ממש 
הדבור,  להוציא  בכחו  נתחזק  התפארת  שהוא 
שנקראת  למלכות  שפע  להשפיע  לומר  רצה 

דבור.
פז. הבל של נחלת אביו זו מדת המלכות שדוד 
המלך נעשה לה מרכבה, ולשמה קרא לזה ההבל 
הבלי, ומן זה ההבל ראה הכל ברוח הקודש, כי 

זה ההבל היינו הך רוח הקודש.
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פח. פירוש שדבר זה שבא לומר בא משם, היינו 
הבל,  הכל  של  הסוד  וזהו  המלכות,  הנהגת  מן 
בידה  כיון שנמסר  בכל משלה  ענינו שמלכותו 

הנהגת עולם הזה.
פט. כי המלכות יונקת לפעמים מן הימין שהוא 
החסד, ולפעמים מן השמאל שהוא דין, ולפיכך 
מיני  ששני  כיון  רבים  בלשון  הבלי  בימי  אמר 

ימים לה ימים טובים וימים רעים.
צ. שלפי משמעות הפשט היה לו לומר בלשון 

משם  הזה  דבר  כי  הבלי,  בימי  אמר 
את  הבל,  הכל  הדבר  וסוד  בא]פח[  הוא 
הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אובד 
בצדקו, זה הוא סוד הדבר שהיה מגלה 
ומפרסם שהכל תולה בימי הבלי, כלומר 
בזמן שהבל ההוא יונק מן הדין לעשות 
דין, אז צדיק אובד בצדקו, ובזמן שהבל 
ההוא יונק מן רחמים, אז רשע מאריך 
ההוא]פט[  בהבל  תלוים  שניהם  ברעתו, 
כתוב  ולא  הבלי  בימי  כתוב  ולפיכך 
ההוא,  הבל  בימי  תולה  הכל  כי  ביום, 
שפוגע  מי  בדין,  הוא  בדין,  שפוגע  מי 
ברחמים, הוא ברחמים, ואם תשאל יש 
שכך  אבוד]צ[  אמר  ואינו  אובד,  צדיק 
הוא אובד ממש, כי הדין ההוא מאביד 
רשע  ויש  הדור,  ומן  העולם  מן  לצדיק 
שההבל  ממש,  מאריך  ברעתו,  מאריך 
ההוא כשיונק מן רחמים מביא רחמים 

לרשע הזה ומאריך לו. )ב-לט.(

כשסוכת דוד נופלת נקבה של ס"מ 
בשקט ובשלוה

יש  הבלי  בימי  ראיתי  הכל  את 
מאריך  רשע  ויש  בצדקו  אבד  צדיק 
זה  מקרא  אלעזר  רבי  אמר  ברעתו, 
ניתנה  כאשר  אבל  החברים,  ביארו 

חכמה לשלמה ראה הכל בזמן שליטת 
'צדיק', זה עמוד העולם,  הלבנה]צט[ יש 
אובד, כמו שכתוב )ישעי' נז( הצדיק אבד, 
בזמן הגלות]צב[ בצדקו, לפי ש'צדק' שלו 
היא שוכבת לעפר, 'צדק' הזאת כל זמן 
בגלות,  עמהם  היא  בגלות  שישראל 
'צדיק' אובד בצדקו, שהרי אין  ולפיכך 
העליונות,  ברכות  אותן  אליו  מגיעות 
סמא"ל  זה  ברעתו,  מאריך  רשע  ויש 
במה,  לאדום,  ושלוה  שקט  שמאריך 
נחש  שלו  רעה  אשה  באותו  ברעתו, 
שקט  עליהם  הגיע  לא  שהרי  התקיף, 
בנקבה  שהתדבקו  בשביל  אלא  ושלוה 
האומות,  לשאר  הזה  וכדמיון  ההיא, 
מעפר  יקימה  הוא  ברוך  שהקדוש  עד 
שנאמר  הנופלת,  דוד  סוכת  לאותה 
)עמוס ט'( ביום ההוא אקים את סוכת דוד 

הנופלת. )ב-יא.(

כשגוברים צדיקים בעולם 'צדיק' 
מתחבר עם ה'לבנה'

את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק 
אובד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו, 
פתח עלם ההוא ואמר, את הכל ראיתי 
בימי הבלי, מקרא זה קשה, וכי שלמה 
אמר  איך  הכל,  על  חכם  שהיה  המלך 

פעול או נאבד בלשון נפעל, ואומר טעמו שהפעל 
אובד אין מוסב על הצדיק אלא על ההבל של 
אותו  שלפעמים  יוצא  פועל  והוא  דין,  בחינת 
הדור,  ומן  העולם  מן  הצדיק  את  אובד  ההבל 
שאבדתו קשה לעולם בכלל וקשה להדור בפרט.
צא. פירוש בימי שליטת מדת המלכות בשלימות.
היינו  ו'צדק'  היסוד,  ספירת  היינו  'צדיק'  צב. 
מובן  והענין  הקדושה,  והשכינה  המלכות  מדת 

מאליו למבין.
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כך שהוא ראה הכל בזמן שהיה הולך 
שעוסק  מי  כל  הלא  העולם,  בחשכות 
בחשכות העולם אינו רואה כלום ואינו 
בימי  יפורש,  כך  אלא  מאומה,  יודע 
שלמה המלך עמדה הלבנה בשלימות, 
ואז  העולם,  בני  כל  על  שלמה  ויחכם 
ראה  ראה,  ומה  הכל,  וידע  הכל  ראה 
'הלבנה'  מן  סר  אינו  'כל'  שהמדרגה 
שכתוב  זהו  השמש]צג[  לה  מאיר  והיה 
איזה  הבלי,  בימי  ראיתי  ה'כל'  את 
מן  הכל,  מן  שנכלל  'הלבנה'  זו  הבלי, 
מן  היוצא  ורוח כאחד, כהבל  מים אש 
הפה שהוא כולל מן הכל]צד[ והוא ראה 
יש  שלו,  הבל  באותו  בו  שנאחז  ה'כל' 
בזמן  וראה  בוא  בצדקו,  אובד  צדיק 
שנתרבו צדיקים בעולם, זה ה'כל' אינו 
סר מן 'הלבנה' לעולם, וזה ה'כל' מקבל 
שלמעלה,  ושמחה  וגדולה  השפע  כל 
ונתגדל  שמח  הוא  נתמלא  וכאשר 
מרויח  והוא  בה'לבנה'  להזדוג  בשביל 
רשעים  שנתרבו  בזמן  אבל  בעבורה, 

מדת  זו  'לבנה'  היסוד,  ספירת  זה  'כל'  צג. 
המלכות, שמש זה התפארת.

על מדת  מרמז  בזה הטעם שהבל  יבואר  צד. 
המלכות, כיון שההבל יש בו ג' כחות, מים אש 
דין  בחסד  העולם  מנהגת  המלכות  וכן  ורוח, 
נקראת  שהמלכות  זה  כעין  והיינו  ורחמים, 

צדיק  אז  נחשכת,  והלבנה  בעולם 
כתוב,  לא  נאבד  צדיק  בצדקו,  אובד 
מתחבר  אינו  שהרי  אובד,  צדיק  אלא 
וגדולה  שפע  מקבל  ואינו  בהלבנה, 
ושמחה למלאותה ולהזדווג עמה, ולכך 
'צדיק' אובד, 'בצדקו', זו הלבנה, כי יען 
עמו  להזדווג  נמצאת  אינה  שהלבנה 
הוא אובד]צה[ שאינו שואב מן השמחה 
שלמעלה כמו שהיה עושה, ואז כל צד 
מאריכים  והרשעים  נתעורר  השמאל 
רשע  ויש  שכתוב  זהו  בעולם,  בשלוה 
מאריך ברעתו, מהו ברעתו, בצד הרע 

ההוא שנדבק בו.

צדיק נתפס בעון הדור אם לא 
הוכיחם

ועוד יש צדיק אובד בצדקו, שכאשר 
והדין תולה,  הרשעים מתרבים בעולם 
צדיק אובד בצדקו, הוא נתפס בעונות 
בני עירו, אם הוא לא הזהירם ולא היה 
מוחה בידם ולא היה מביישם לעולם. )ג-מו.(

בו  יש  שהתפוח  כיון  קדישין  תפוחין  חקל 
כן על  גם  ירוק המורים  לבן אדום  גוונים  ג' 

'חדר'.

צה. כוונתו שמשמעות אובד הוא כמו תעיתי 
טרף  מבלי  אובד  ליש  קיט(  )תהלים  אובד  כשה 

)איוב ד'(.

ְוַאל ִּתְתַחַּכם יֹוֵתר ָלָּמה ִּתּׁשֹוֵמם: יז ַאל ִּתְרַׁשע ַהְרֵּבה ְוַאל 

ְּתִהי ָסָכל ָלָּמה ָתמּות ְּבֹלא ִעֶּתָך: יח טֹוב ֲאֶׁשר ֶּתֱאחֹז ָּבֶזה 

ְוַגם ִמֶּזה ַאל ַּתַּנח ֶאת ָיֶדָך ִּכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ֵיֵצא ֶאת ֻּכָּלם: 
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העוסק בתורה התורה מגינה עליו
מעשרה  לחכם  תעז  החכמה 
ההוא  אמר  בעיר,  היו  אשר  שליטים 
משה  זה  לחכם,  תעז  החכמה  טייעא 
אותן  נזדעזעו  התורה  לקבל  כשעלה 
משה  על  ונאספו  העליונים,  מחנות 
שביארו  כמו  משה  ונתחזק  לשורפו, 
אמר  הוא  ברוך  שהקדוש  החברים 
תעז  החכמה  אבל  וכו']צו[  למשה  לו 
ומתיגע  בתורה  שעוסק  מי  כל  לחכם, 
בה לשמה, מתחזק בה בתורה בשעה 
להגן  וכח  התחזקות  לו  להיות  שנצרך 
מאיזה  ההוא  והכח  וההתחזקות  עליו, 
מעשרה  ואומר  חוזר  מתחזק,  מקום 
שליטים, אלו עשרת הדברות הכתובים 
בתורה, שהם שליטים עליונים שהאדם 
מתחזק בהם בעולם הזה ובעולם הבא, 
כל רזי העולם וכל המצות וכל החכמה 
ובהם  ושלמטה בהם תלויים,  שלמעלה 
נמצא בתורה, אשרי  והכל  הכל,  נכלל 
חלקו מי שמתיגע בתורה להיות נתחזק 

בהתחזקות לעולם הבא. )ב-קנו:(

יט ַהָחְכָמה ָּתעֹז ֶלָחָכם ֵמֲעָׂשָרה ַׁשִּליִטים ֲאֶׁשר ָהיּו ָּבִעיר: כ 

ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ּטֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא: כא ַּגם 
ְלָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְיַדֵּברּו ַאל ִּתֵּתן ִלֶּבָך ֲאֶׁשר ֹלא ִתְׁשַמע 
ֶאת ַעְבְּדָך ְמַקְלֶלָך: כב ִּכי ַּגם ְּפָעִמים ַרּבֹות ָיַדע ִלֶּבָך ֲאֶׁשר 
ַּגם )את( ַאָּתה ִקַּלְלָּת ֲאֵחִרים: כג ָּכל ֹזה ִנִּסיִתי ַבָחְכָמה ָאַמְרִּתי 
ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני: כד ָרחֹוק ַמה ֶּׁשָהָיה ְוָעמֹק ָעמֹק 

צו. כדאיתא במסכת שבת דף פח:.

בזמן שלמה האירה המלכות מכל 
הצדדים

אמרתי  בחכמה  נסיתי  זה  כל 
אחכמה והיא רחוקה ממני, הרי למדנו 
מכל  'הלבנה'  את  נחל  המלך  ששלמה 
הצדדים, ובימיו עמדה בשלימות לבנה 
ובכל  מהכל..  מבורכת  והיתה  ההיא 
א'  )מלכים  שכתוב  זהו  הלבנה,  האירה 
כל  מחכמת  שלמה  חכמת  ותרב  ה'( 
ותרב  מצרים,  חכמת  ומכל  קדם  בני 
סוד  זה  קדם,  בני  כל  מחכמת  דוקא, 
לו(  )בראשית  שכתוב  כמו  הוא,  עליון 
ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום 
וגו', ואלה נקראים בני קדם, שכלם לא 
ונקבה  זכר  הכולל  מזה  נתקיימו מלבד 
תחתיו  וימלך  שנאמר  הדר,  שנקרא 
הדר וגו', ולמדנו שאף על פי שהאירה 
הלבנה לא האירה בשלימות, עד שבא 
שלמה המלך שהיה ראוי לעומתה, כמו 
שבע  בת  אמו  זה  שבשביל  שביארנו 
היתה]צז[ ומכל חכמת מצרים, זו חכמה 
התחתונה שנקראת שפחה אשר אחר 

ספירה  המלכות  מדת  על  רומז  שבע  בת  צז. 
שביעית.
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הריחים]צח[ והכל היתה כוללת חכמת שלמה, 
חכמת בני קדם וחכמת מצרים.. וכאשר 

ִמי ִיְמָצֶאּנּו: כה ַסּבֹוִתי ֲאִני ְוִלִּבי ָלַדַעת ְוָלתּור ּוַבֵּקׁש ָחְכָמה 
ְוֶחְׁשּבֹון ְוָלַדַעת ֶרַׁשע ֶּכֶסל ְוַהִּסְכלּות הֹוֵללֹות: כו ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר 
ִמָּמֶות ֶאת ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִהיא ְמצֹוִדים ַוֲחָרִמים ִלָּבּה ֲאסּוִרים 
ָיֶדיָה טֹוב ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ִיָּמֵלט ִמֶּמָּנה ְוחֹוֵטא ִיָּלֶכד ָּבּה: כז 
ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ָאְמָרה קֶֹהֶלת ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹון: כח 
ֲאֶׁשר עֹוד ִּבְקָׁשה ַנְפִׁשי ְוֹלא ָמָצאִתי ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָמָצאִתי 
ְוִאָּׁשה ְבָכל ֵאֶּלה ֹלא ָמָצאִתי: כט ְלַבד ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ָהֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשבֹנֹות ַרִּבים: 

בקש לעמוד להבין מצות התורה אמר, 
והיא רחוקה ממני. )א-רכה:( אמרתי אחכמה 

צח. היינו חכמות של כחות הטבע.
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א ִמי ְּכֶהָחָכם ּוִמי יֹוֵדַע ֵּפֶׁשר ָּדָבר ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו ְועֹז 

ָּפָניו ְיֻׁשֶּנא: ב ֲאִני ִּפי ֶמֶלְך ְׁשמֹור ְוַעל ִּדְבַרת ְׁשבּוַעת ֱאֹלִהים: 
ג ַאל ִּתָּבֵהל ִמָּפָניו ֵּתֵלְך ַאל ַּתֲעמֹד ְּבָדָבר ָרע ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר 

ַיְחּפֹץ ַיֲעֶׂשה: ד ַּבֲאֶׁשר ְּדַבר ֶמֶלְך ִׁשְלטֹון ּוִמי ֹיאַמר לֹו ַמה 
ַּתֲעֶׂשה: ה ׁשֹוֵמר ִמְצָוה ֹלא ֵיַדע ָּדָבר ָרע ְוֵעת ּוִמְׁשָּפט ֵיַדע ֵלב 
ָחָכם: ו ִּכי ְלָכל ֵחֶפץ ֵיׁש ֵעת ּוִמְׁשָּפט ִּכי ָרַעת ָהָאָדם ַרָּבה 
ָעָליו: ז ִּכי ֵאיֶנּנּו ֹיֵדַע ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִיְהֶיה ִמי ַיִּגיד לֹו: 
ח ֵאין ָאָדם ַׁשִּליט ָּברּוַח ִלְכלֹוא ֶאת ָהרּוַח ְוֵאין ִׁשְלטֹון ְּביֹום 

ְּבָעָליו:  ְיַמֵּלט ֶרַׁשע ֶאת  ְוֹלא  ַּבִּמְלָחָמה  ְוֵאין ִמְׁשַלַחת  ַהָּמֶות 
ט ֶאת ָּכל ֶזה ָרִאיִתי ְוָנתֹון ֶאת ִלִּבי ְלָכל ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה 

ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ֵעת ֲאֶׁשר ָׁשַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם ְלַרע לֹו: י ּוְבֵכן 
ָרִאיִתי ְרָׁשִעים ְקֻבִרים ָוָבאּו ּוִמְּמקֹום ָקדֹוׁש ְיַהֵּלכּו ְוִיְׁשַּתְּכחּו 

רשעים שאינם גמורים יש להם חלק 
בקדושה

ובאו  קבורים  רשעים  ראיתי  ובכן 
זה  מקרא  וגו',  יהלכו  קדוש  וממקום 
רשעים  הם  אם  שהלא  בו,  לעיין  יש 
אין להם חלק במקום של קדושה, אבל 
גמור  רשע  יש  שוים,  הרשעים  כל  לא 
שאינו  רשע  גמור,  שאינו  רשע  ויש 
לו חלק  ויש  לו חלק בקדושה  יש  גמור 
ועל  שניהם.  בו  שמעורבים  בטומאה, 
ובאו  קבורים  רשעים  ראיתי  נאמר  זה 
ראיתי  ולא אמר  יהלכו,  קדוש  וממקום 
לו  אין  גמור  רשע  כי  גמורים,  רשעים 
שאין  רשע  אבל  בודאי,  בקדושה  חלק 
הוא גמור יש לו חלק בקדושה, ובשביל 
בגלגול  לו  מורידים  מטומאתו  שיטהר 
כמה פעמים עד שיטהר מזוהם ההוא, 

כסף מעורב  כלי  לו  לאומן שהיה  משל 
במין אחר, כשרוצה לבררו וללבנו מה 
כמה  בכור  אותו  מתיך  הוא  עושה, 
באש,  ונתלבן  שנתברר  עד  פעמים 
ולא  קומטו  אשר  כב(  )איוב  הדבר  וסוד 
עת נהר יוצק יסודם, מהו נהר, זה נהר 
דינור ששם תוצק הנשמה עד שתתלבן, 
ומהו אשר קומטו ולא עת, אלו תתקע"ד 
דורות שנקמטו בלא עת ונסתלקו קודם 
זמנם, ומביאם הקדוש ברוך הוא בגלגול 
על כל דור ודור ומחזירם אל היסוד, וזה 

הוא נהר יוצק יסודם. )זוהר חדש תיקונים(

יש צדיקים שמתים קודם זמנם כדי 
שלא יחטאו

יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר 
יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה 



קהלתפרק סי זוהר 

זיו הזהר

ח

ָבִעיר ֲאֶׁשר ֵּכן ָעׂשּו ַּגם ֶזה ָהֶבל: יא ֲאֶׁשר ֵאין ַנֲעָׂשה ִפְתָגם 
ָּבֶהם  ָהָאָדם  ְּבֵני  ֵלב  ָמֵלא  ֵּכן  ַעל  ְמֵהָרה  ָהָרָעה  ַמֲעֵׂשה 
ַלֲעׂשֹות ָרע: יב ֲאֶׁשר חֶֹטא עֶֹׂשה ָרע ְמַאת ּוַמֲאִריְך לֹו ִּכי ַּגם 
יֹוֵדַע ָאִני ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּטֹוב ְלִיְרֵאי ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִייְראּו ִמְּלָפָניו: 
יג ְוטֹוב ֹלא ִיְהֶיה ָלָרָׁשע ְוֹלא ַיֲאִריְך ָיִמים ַּכֵּצל ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו 

ָיֵרא ִמִּלְפֵני ֱאֹלִהים: יד ֶיׁש ֶהֶבל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ֵיׁש ַצִּדיִקים ֲאֶׁשר ַמִּגיַע ֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ָהְרָׁשִעים ְוֵיׁש ְרָׁשִעים 

הרשעים וגו', אמר רבי יוסי הרי ביארנו 
רואה  שאם  הוא,  ברוך  הקדוש  דרכי 
מן  ומסלקו  מקדים  יסרח,  זמן  שלאחר 
קודם שהגיע  זכאי  העולם בעוד שהוא 
אהבתו  מתוך  דין  בהם  ועושה  זמנו, 
להם, זהו שכתוב יש צדיקים אשר מגיע 

אליהם כמעשה הרשעים.

פעמים שה' מאריך אפו לרשעים
אליהם  מגיע  אשר  רשעים  ויש 
הוא  ברוך  כמעשה הצדיקים, שהקדוש 
מלכעוס  ומאריך  ימים  להם  מאריך 
עליהם בשביל שישובו אליו, או לבעבור 

שעתיד לצאת מהם בנים טובים. )א-נו:(

ז' הבלים כנגד ז' רקיעים
יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר 

יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה 
ואמר  אלעזר  רבי  פתח  וגו',  הרשעים 
יש הבל, שלמה המלך עשה ספר הזה 
עומד  שהעולם  הבלים  ז'  על  והעמידו 
עליהם, והם ז' עמודים יסודי העולם כנגד 
ז' רקיעים, ואלו הם, וילון, רקיע, שחקים, 
וכנגדם  ערבות,]צט[  מכון,  מעון,  זבול, 
הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל 
יש  רקיעים  שבעה  שאותן  וכמו  הבל, 
רקיעים אחרים דבקים בהם ומתפשטים 
ויוצאים מהם, אף כך יש הבלים אחרים 
שמתפשטים ויוצאים מאלה, וכולם אמר 
שלמה, וכאן סוד של חכמה יש בו, יש 
העליונים  הבלים  מאותן  שיוצא  הבל 
וזה נעשה על  שהעולם עומד עליהם]ק[ 
הארץ, נתקיים בקיומו ונתחזק בתוקפו 

כמובא  הוא  כאן  רקיעים שחושב  צט. שבעה 
פי  על  המפורשים  אבל  )יב:(  חגיגה  במסכת 
רקיעים,  לשמנה  אותם  יחשבו  הקבלה  חכמת 
והגמרא חושב שחקים שהם שני רקיעים לרקיע 
יסוד,  רקיע  מלכות,  וילון  סדרם,  וכך  אחד, 
חסד,  מעון  תפארת,  זבול  והוד,  נצח  שחקים 
שלמה  חשב  וכן  בינה,  ערבות  גבורה,  מכון 
רק ז' הבלים, הבל א', הבלים ב' הרי ג', ועוד 
הפעם הבל הבלים הרי ששה, הכל הבל הרי ז', 

ומסתבר שהכל הבל נגד ערבות, כי הבינה הכל 
בה והיא מולדת הכל.

בהפסוק  שנרמז  הסוד  אותו  הוא  הסוד  זה  ק. 
מדת  אור  דהיינו  כידוע  בארץ,  אחד  ואופן 
שכינה,  בשם  הזה  בעולם  שמתפשט  המלכות 
על  הוא  הזה  בעולם  והתחזקותה  תוקפה  שכל 
ידי עבודת ישראל בתורה ותפלה ומצות שהיא 
מעלה אותם לעילא ועל ידה תבא השפע לעולם 

הזה להתחלק בפרטיות.

זהר קהלת



סט קהלתפרק  חזוהר 

במעשים טובים שעל הארץ ובעלייתם 
ההבל  וזה  הארץ,  מן  עולים  שהם 
וקיומו  תוקפו  וכל  הארץ,  על  נתמנה 
מן  שנלקטים  הצדיקים  נשמות  באותן 
הארץ כאשר הם זכאים עד לא סרחו, 
חנוך  כגון  טוב]קא[  ריח  שנותנים  בעוד 
שנאמר בו ואיננו כי לקח אותו אלהים, 
ומשתעשע  זמנו  שהגיע  טרם  ולקחו 
וכן שאר צדיקי עולם, שלמדנו על  בו, 
שני דברים נסתלקים צדיקים מן העולם 
טרם שמגיע זמנם, אחד על עונות הדור 
שכאשר מתרבים הרשעים בעולם אותן 
נתפסים  ביניהם  שנמצאים  צדיקים 
כאשר  ואחד  הרשעים,  עונות  בשביל 
שיחטאו  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  נגלה 
אחר זמן, מסלקם מן העולם טרם שמגיע 
צדיקים  יש  אשר  שכתוב  זהו  זמנם, 
הרשעים,  כמעשה  אליהם  מגיע  אשר 
עשו  כאילו  שלמעלה  דין  עליהם  מגיע 
שהרי  רשעים,  של  ומעשים  חטאים 
פעם אחת שאל רבי יוסי בן רבי יעקב 
איש כפר אונו לרבי מאיר, בזמן שרבי 
עקיבא וחבריו נסתלקו מן העולם ומתו 
לו איה נמצא  במיתות משונות, ואמר 
ענין זה בכל התורה כולה, אמר לו ולא, 
והא אמר שלמה אשר יש צדיקים אשר 
מגיע אליהם כמעשה הרשעים, שמגיע 
עליהם דין מלמעלה כאילו עשו פשעים 
ומעשים של רשעים, ויש רשעים שמגיע 

שיושבים  הצדיקים  כמעשה  אליהם 
בשקט ושלוה בעולם הזה, דין אין מגיע 
עליהם כאילו עשו מעשים של צדיקים, 
הקדוש  לפני  שנגלה  לפי  אלא  ולמה 
ברוך הוא שיחזרו בתשובה, או שיצא 
מהם זרע אנשי אמת בעולם, כגון תרח 
ממנו  שיצא  אחז  אברהם  ממנו  שיצא 
והן  הצדיקים  מצד  הן  ולפיכך  חזקיהו, 
נעשה  שאמרנו  ההבל  הרשעים  מצד 

ונתחזק על הארץ כמו שנתבאר.

צדיקים ורשעים העומדים בנסיונות
נעשה  אשר  הבל  יש  אחר  דבר 
על  שנתחזק  שאמרנו  כמו  הארץ,  על 
הארץ, ובמה, מפני שיש צדיקים אשר 
מגיע  הרשעים,  כמעשה  אליהם  מגיע 
לידם שיעשו כמעשה הרשעים, כגון בת 
מאותן  אחד  או  ומזלות  כוכבים  עובד 
והם  הרשעים,  מעשה  שהם  המעשים 
ואין  רבונם  מאימת  בנסיונם  עומדים 
אמת  צדיקי  כמה  כגון  להטמא,  רוצים 
שהגיע לידם כמעשה הרשעים, והם היו 
גבורי כח שעשו רצון קונם ולא חטאו, 
הארץ  על  נעשה  ההבל  זה  ובשביל 
שמגיע  רשעים  ויש  בתוקפו,  ונתחזק 
אליהם כמעשה הצדיקים, שמגיע לידם 
הצדיקים,  מעשה  שהוא  אחת  מצוה 
גזלן  כגון  אותה,  ועושים  בה  וזוכים 
גזלנים  עם  בהרים  נמצא  היה  מרצח 

קא. פירוש שתוקפה וקיומה של השכינה בעולם 
לה  ואין  בעולם  מתרבים  שרשעים  בזמן  הזה 
ולעלות  להסתלק  ומבקשת  בארץ  לשכון  מקום 
השמימה, ואם יהיה כך יעשה מדת הדין חורבן 
גדול בארץ, ואז הקדוש ברוך הוא עושה רפואה 
נשמות  שושנים  ללקוט  בגנים  שיורד  הידיעה 

הצדיקים, ועל ידי אותן נשמות הצדיקים ניתן 
לה תוקף ועוז שלא תהיה ברוגז על זה העולם 
ולא תסתלק השמימה, ועל פי זה המשמעות של 
שמדת  היינו  הארץ,  על  נעשה  אשר  הבל  יש 
המלכות והשכינה הקדושה נתתקנת ונתחזקת 

על הארץ על ידי עבודת הצדיקים.

זהר קהלת

זיו הזהר



קהלתפרק ע זוהר 

זהר קהלת

ח

ֶׁשַּמִּגיַע ֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ַהַּצִּדיִקים ָאַמְרִּתי ֶׁשַּגם ֶזה ָהֶבל: טו 
ְוִׁשַּבְחִּתי ֲאִני ֶאת ַהִּׂשְמָחה ֲאֶׁשר ֵאין טֹוב ָלָאָדם ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש 
ִּכי ִאם ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׂשמֹוַח ְוהּוא ִיְלֶוּנּו ַבֲעָמלֹו ְיֵמי ַחָּייו 
ֲאֶׁשר ָנַתן לֹו ָהֱאֹלִהים ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש: טז ַּכֲאֶׁשר ָנַתִּתי ֶאת ִלִּבי 
ָלַדַעת ָחְכָמה ְוִלְראֹות ֶאת ָהִעְנָין ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַעל ָהָאֶרץ ִּכי 
ַגם ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה ֵׁשָנה ְּבֵעיָניו ֵאיֶנּנּו רֶֹאה: יז ְוָרִאיִתי ֶאת ָּכל 

יהודי  וכאשר  ומזלות,  כוכבים  עובדי 
היה עובר שם היה מצילו ומשמרו מהם, 
והיה קורא עליו רבי עקיבא יש רשעים 
הצדיקים,  כמעשה  אליהם  מגיע  אשר 
של  בשכנותו  שהיה  רשע  אותו  וכגון 
רבי חייא, שבלילה אחד פגע בה באשה 
ההיא שהיתה הולכת לבית בתה, רצה 
לאנסה, אמרה לו בבקשה ממך הוקיר 
ולא  הניחה  עמי,  תחטא  ואל  לרבונך 
רשעים  ויש  נאמר  זה  על  עמה,  חטא 
הצדיקים,  כמעשה  אליהם  מגיע  אשר 
שמתחזק  וכמו  הבל,  זה  שגם  אמרתי 
שמגיע  הצדיקים  אותן  עם  ההוא  הבל 
חוטאים, אף  ואין  לידם מעשה רשעים 
שמגיע  הרשעים  אותן  עם  מתחזק  כך 
ועושים  צדיקים  של  מעשים  לידם 
אותם, שלמדנו ברא הקדוש ברוך הוא 
שהוא  וכמו  בעולם,  ורשעים  צדיקים 
אף  הצדיקים,  במעשה  בעולם  מתכבד 
כך מתכבד הוא ברשעים כאשר עושים 
מעשים טובים בעולם כמו שאמרנו, ועל 
כך כתוב את הכל עשה יפה בעתו. )ב-י:( 

מהכל משובח אדם שאוכל ושותה 
ושמח עם ה' 

אשר  השמחה  את  אני  ושבחתי 
אם  כי  השמש  תחת  לאדם  טוב  אין 
ילונו  והוא  ולשמוח  ולשתות  לאכל 
וכי  שמעון  רבי  אמר  וגו',  בעמלו 
אלא  זה,  כל  משבח  המלך  שלמה 
שמחת  זו  השמחה,  את  אני  ושבחתי 
המלך הקדוש בזמנים של שבת וימים 
שהאדם  טובים  מעשים  שמכל  טובים, 
עושה אין טוב לאדם תחת השמש כי 
שמחה  ולהראות  ולשתות,  לאכול  אם 
באותן הזמנים, בשביל שיהיה לו חלק 
מי  בעמלו,  ילונו  והוא  הבא,  לעולם 
ילונו, זה הקדוש ברוך הוא, הוא ילונו 

וילך עמו להכניסו לעולם הבא.

הוצאות שבתות וימים טובים 
נקראים הלואה לה'

דבר אחר והוא ילונו, מי זה האדם 
וימים  בשבת  ושמח  ושותה  שאוכל 
אכילה  על  שמוציא  מה  כל  טובים, 
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הוא  ברוך  להקדוש  ילונו  הוא  ושתיה 
בהלואה, והקדוש ברוך הוא יתן לו כפל 
זה, בשני  כפלים מכל מה שהוציא על 
דברים מלוה האדם להקדוש ברוך הוא, 
כאשר מרחם על עניים, וכאשר מוציא 
בהם,  להתענג  ומועדים  שבתות  על 
בזה מלוה הכל להקדוש ברוך הוא, כמו 
שכתוב )משלי יט( מלוה ה' חונן דל וגמולו 

ישלם לו. )ב-רנה.(

חומר איסור נגיעת אשה או קבלה 
מן האשה

האשה  מר ממות את  אני  ומוצא 
אסורים  מה  וגו',  ידיה  אסורים  וגו' 
ידיה, רבי ינאי ורבי יהושעא, חד אמר 

כל הנוגע באשה או מקבל ממנה מידה 
ינקה  לא  בה[  שיסתכל  ]בשביל  לידו 
לא  ליד  יד  שנאמר  גיהנם,  של  מדינה 
ידיה  אסורים  שכתוב  זהו  רע,  ינקה 
כל  באות  הנקבות  מן  אמר  וחד  ודאי, 
רעים,  וכל הרהורים  וכישוף  נחש  מיני 
מניחים  שאין  ידיה,  שאסורים  ואלמלי 
וממיתין  הורגין  היו  שמים,  מן  אותה 
יודעות  וזמן שהנקבות  כל עת  כרצונן 
שישלימו  לאנשים  להשביע  בכשפיהן 
רצון שלהן, ובמה בשמות של טומאה 
ובדברים עמוקים אחרים, לפיכך כתוב 
מכשף.  כתיב  ולא  תחיה  לא  מכשפה 

)זוהר חדש מדרש רות(

ַהַּמֲעֶׂשה  ֶאת  ִלְמצֹוא  ָהָאָדם  יּוַכל  ֹלא  ִּכי  ָהֱאֹלִהים  ַמֲעֵׂשה 
ְלַבֵּקׁש  ַיֲעמֹל ָהָאָדם  ַנֲעָׂשה ַתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֶׁשל ֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר 
ְוֹלא ִיְמָצא ְוַגם ִאם ֹיאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת ֹלא יּוַכל ִלְמצֹא: 
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ֲאֶׁשר  ֶזה  ָּכל  ֶאת  ְוָלבּור  ִלִּבי  ֶאל  ָנַתִּתי  ֶזה  ָּכל  ֶאת  ִּכי  א 

ַוֲעָבֵדיֶהם ְּבַיד ָהֱאֹלִהים ַּגם ַאֲהָבה ַגם  ְוַהֲחָכִמים  ַהַּצִּדיִקים 
ִׂשְנָאה ֵאין יֹוֵדַע ָהָאָדם ַהּכֹל ִלְפֵניֶהם: ב ַהּכֹל ַּכֲאֶׁשר ַלּכֹל 
ְוַלֹּזֵבַח  ְוַלָּטֵמא  ְוַלָּטהֹור  ַלּטֹוב  ְוָלָרָׁשע  ַלַּצִּדיק  ֶאָחד  ִמְקֶרה 
ְוַלֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹזֵבַח ַּכּטֹוב ַּכחֶֹטא ַהִּנְׁשָּבע ַּכֲאֶׁשר ְׁשבּוָעה ָיֵרא: 
ֶאָחד  ִמְקֶרה  ִּכי  ַהֶּׁשֶמׁש  ַּתַחת  ַנֲעָׂשה  ֲאֶׁשר  ְּבכֹל  ָרע  ֶזה  ג 

ַלּכֹל ְוַגם ֵלב ְּבֵני ָהָאָדם ָמֵלא ָרע ְוהֹוֵללֹות ִּבְלָבָבם ְּבַחֵּייֶהם 

חומר איסור הוצאת זרע לבטלה

תחת  נעשה  אשר  בכל  רע  זה 
וגו', אמר  השמש כי מקרה אחד לכל 
רב חגי מהו זה רע, זה הוא מי שמוציא 
שזה  לפי  דרכו,  ומשחית  לבטלה  זרע 
שכינתו  משרה  הוא  ברוך  הקדוש  אין 
עליו, ולא יהיה לו חלק בעולם הבא, זהו 
שכתוב )תהלים ה'( כי לא אל חפץ רשע 
אתה לא יגורך רע, ועל כן אמר זה רע, 
שלא יהיה לו מדור למעלה, כי 'מקרה' 
רע  מלא  בני האדם  לב  וגם  לכל  אחד 
והוללות בלבבם בחייהם, שטות נשרש 
בלבבם, הם מחוסרי אמונה]קב[ ואין להם 
בני  ובאותן  הוא  ברוך  בהקדוש  חלק 
בעולם  ולא  הזה  בעולם  לא  האמונה, 
הבא, זהו שכתוב ואחריו אל המתים]קג[ 
הזהיר  הוא  ברוך  הקדוש  וראה  בוא 
ובחרת  ל'(  )דברים  ואמר  העולם  לבני 

של  עיקרו  וגו',  תחיה  למען  בחיים 
חיים בעולם הבא הוא, ואותן הרשעים 
מחוסרי אמונה מה הם אומרים, כי מי 
אשר יבחר אל כל החיים יש בטחון, כל 
החיים בעולם הזה הוא, ומסורת בידם 
כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת, 
וכיון שאומרים כך איך יהיה להם חיים 
בעולם ההוא, ועל כן זה רע ודאי, שלא 
יהיה להם  ולא  ידורו אצל מלך העליון 

חלק בו. )ג-קנח.(

בעולם הזה הצדיקים יודעים 
שעתידים ליתן את הדין 

כי החיים יודעים שימותו והמתים 
אינם יודעים מאומה, אמר רבי פרחיה 
יודעים  הרשעים  שאפילו  אמרו  הרי 
שלהם  בצער  יודעים  ההוא,  בעולם 
של  ובדינם  הצדיקים  בכבוד  ויודעים 
אינם  והמתים  מהו  כן  אם  הרשעים, 

אשה  לישא  שיראים  אמונה  מחוסרי  הם  קב. 
ולהוליד בנים שזה רחיים על צוארם, והם בעלי 
לבטלה,  זרע  ומוציאים  דרכם  משחיתים  מקרה 
בעולם  חלק  להם  אין  ולכך  בנים,  בלא  ומתים 
על  בוטח  אמונה  איש  שהוא  מי  אבל  הבא, 
כי  בנים  ומוליד  אשה  נושא  הוא  ברוך  הקדוש 

מאן דיהיב חיי יהיב מזוני.

אשה  שנושא  מי  כי  המתים,  אל  ואחריו  קג. 
דור אל החיים,  בנים הרי נשאר אחריו  ומוליד 
אבל מי שאין רוצה להוליד בנים הרי אחריו אל 

המתים.

זיו הזהר
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בעולם  זהו  אלא  מאומה,  יודעים 
חיים,  נקראים  הצדיקים  כתוב,  הזה 
שמסתכלים ויודעים שימותו ושעתידים 
ליתן את הדין, שיש דין ויש דיין, כמו 
שכתוב והחי יתן אל לבו, אבל הרשעים 
ואין  יודעים  שאין  מתים,  נקראים 
עולם  בעניני  מסתכלים  ואין  משגיחים 
הנשמות  חיי  של  עולם  שהוא  הבא, 
והרוחות, אלא מסתכלים במעשים של 
ולפיכך  הגוף,  עולם  שהוא  הזה  עולם 
נקראים מתים, שאין הם מן בני החיים. 

)זוהר חדש מדרש רות(

אדם ההולך בדרכי ה' יש לו שלוה
ושתה  לחמך  בשמחה  אכל  לך 
האלהים  רצה  כבר  כי  יינך  טוב  בלב 
אחד  לילה  קם  חייא  רבי  מעשיך,  את 
לעסוק בתורה, והיה עמו ר' יוסי זוטא 
כשהיה נער, פתח רבי חייא ואמר, לך 

טוב  בשביל  השמחה  תהיה  שלא  פירוש  קד. 
בעבור  אלא  יתברך  ה'  לו  שנתן  הגשמיות 
ה'  שרצה  מבין  הוא  זה  ידי  שעל  הרוחניות, 
יתברך את מעשיו, וזהו על דרך שחשבו חכמינו 
זכרונם לברכה הזמנים שיוצא כרוז מן השמים 
לישראל זה הפסוק, כמו לאחר יום הכפורים ועוד 

ְוַאֲחָריו ֶאל ַהֵּמִתים: ד ִּכי ִמי ֲאֶׁשר )יבחר( ְיֻחַּבר ֶאל ָּכל ַהַחִּיים 
ִּכי  ה  ַהֵּמת:  ָהַאְרֵיה  ִמן  ַחי הּוא טֹוב  ְלֶכֶלב  ִּכי  ִּבָּטחֹון  ֵיׁש 
ַהַחִּיים יֹוְדִעים ֶׁשָּיֻמתּו ְוַהֵּמִתים ֵאיָנם יֹוְדִעים ְמאּוָמה ְוֵאין עֹוד 
ו ַּגם ַאֲהָבָתם ַּגם ִׂשְנָאָתם ַּגם  ִזְכָרם:  ִנְׁשַּכח  ָלֶהם ָׂשָכר ִּכי 
ִקְנָאָתם ְּכָבר ָאָבָדה ְוֵחֶלק ֵאין ָלֶהם עֹוד ְלעֹוָלם ְּבכֹל ֲאֶׁשר 
ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש: ז ֵלְך ֱאכֹל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמָך ּוֲׁשֵתה ְבֶלב 
ְּבָכל ֵעת  ַמֲעֶׂשיָך: ח  ָהֱאֹלִהים ֶאת  ָרָצה  ְכָבר  ִּכי  ֵייֶנָך  טֹוב 

אכל בשמחה לחמך וגו', מה היה רואה 
שלמה שאמר מקרא הזה, אלא שלמה כל 
דבריו בחכמה היו, וזהו שאמר לך אכול 
בשמחה לחמך, שבשעה שהאדם הולך 
מקרבו  הוא,  ברוך  הקדוש  של  בדרכיו 
לו שלוה  ונותן  הקדוש ברוך הוא אליו 
אוכל  שהוא  והיין  הלחם  ואז  ומנוחה, 
בשביל  תהיה  הלב,  בשמחת  ושותה 

שהקדוש ברוך הוא רצה במעשיו]קד[. 

לעטר את המלכות בחסד וגבורה
אמר לו זה הנער אם כן הרי אמרת 
איה  היו,  בחכמה  שלמה  דברי  שכל 
היא החכמה כאן]קה[ אמר לו בני תבשל 
בשולך ותבין מקרא הזה]קו[ אמר לו עוד 
טרם שאבשל ידעתי, אמר לו מניין לך, 
אמר לו שמעתי קול אחד מאבי שהיה 
אומר במקרא הזה, ששלמה הוא מזהיר 
ישראל  לכנסת  להעטירה  לאדם  לו 

כדומה.
חסידות  של  בכונה  הסתפק  לא  הוא  קה. 
איזה  כאן  להעמיס  דוקא  חפץ  אלא  בפשטיות, 

טעם על פי סוד.
טרם  בוסר  פרי  כמו  נער  עודך  פירוש  קו. 

הבישול.

זיו הזהר

זהר קהלת
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לחם,  נקראת  הקדושה  שהשכינה  פירוש  קז. 
החסד  במדת  תחלה  לעטרה  הוא  והמכוון 
והרחמים, שזה מביא שמחה, ואחר כך לעטרה 
במדת הגבורה, כי יין מורה על גבורה, ועל ידי 
מה, על ידי כי כבר רצה האלהים את מעשיך, 
פירוש על ידי מצות ומעשים טובים, וכיון שנשקו 
רבי חייא זה מורה שיש להעמיס כאן מכיון הזה, 
הגם שקשה להבין על פי זה משמעות הכתוב, 
לחמו  לכו  הכתוב  פי  על  לפרש  אפשר  ואולי 
על  מורה  לחם  כי  מסכתי,  ביין  ושתו  בלחמי 
ויין מורה על תורה שבעל פה  תורה שבכתב, 

ואף על פי כן אין המדרש עיקר אלא המעשה.
תכלית  שעיקר  פירוש  דוקא,  בראתיו  קח. 
להנשמה  שיזכה  בשביל  הוא  האדם  בריאת 
ולתקנה, והנשמה מקורה בעולם הבריאה בינה, 
אבל הרוח מקורו בעולם היצירה תפארת, וגוף 

ונפש מעולם העשיה מלכות.

קט. כסא עם שם התואר אחד היינו מלכות, ועם 
ב' שמות התואר כמו כרסיא יקירא קדישא או 
כרסיא קדישא עלאה היינו בינה, וכרסיא קדישא 
היינו המלכות והשכינה הקדושה שנקראין כבוד 
תתאה תתעלה ותתתקן להזדווג עם התפארת 
כבוד עלאה על ידי עבודת ישראל בתורה תפלה 

ומצות כדי להמשיך שפע מלמעלה למטה.
קי. עמודים תקיפין הם תורה ועבודה וגמילות 
בכוונות  המחשבות  הם  והתכשיטין  חסדים, 

ויחודים.
קיא. רצה לומר שכדי שיהיה לאדם כח הגדול 
בראו  בעבודתו  למעלה  תיקונים  לגרום  הזה 
יצירה  הקדוש ברוך הוא עם כחות של בריאה 
אלהות  ונפש  ורוח  נשמה  בו  שיהיה  ועשיה 
כדמיון כבוד העליון שאלו ג' התיקונים בו, וצריך 
לומר שכבוד העליון דכאן היינו התפארת, ומה 
בשמאל  בריאה  בו,  האלו  שתיקונים  שאומר 

ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים ְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁשָך ַאל ֶיְחָסר: ט ְרֵאה ַחִּיים 

והוא  ימין,  בחינת  צד  שהוא  בשמחה, 
כך  ואחר  בשמחה,  שיתעטר  הלחם 
שמאל,  בחינת  שהוא  ביין  שיתעטר 
של  בהאמונה  נמצאת  בשביל שתהיה 
ושמאל,  בימין  שלימה  שמחה  הכל, 
וכאשר תהיה בין שניהם אז כל הברכות 
שרויות בעולם]קז[ וכל זה כאשר הקדוש 
האנשים,  במעשה  מרוצה  הוא  ברוך 
זהו שכתוב כי כבר רצה האלהים את 
מעשיך, בא רבי חייא ונשקו, אמר חייך 
בני שדבר הזה הנחתי בעבורך, ועתה 
רוצה  הוא  ברוך  שהקדוש  יודע  אני 

לעטרך בתורה. )ב-כט.(

האדם שלמטה דמיון שלמעלה
יהיו בגדיך לבנים ושמן  בכל עת 
אמר רבי אלעזר  על ראשך אל יחסר, 
בוא  אבל  ונדרש,  נתבאר  זה  מקרא 

וראה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם 
בסוד של חכמה, ועשה אותו באומנות 
גדולה, ונפח באפיו נשמת חיים, להבין 
ולהשכיל בסודות החכמה לדעת בכבוד 
רבונו, כמו שכתוב )ישעי' מג( כל הנקרא 
אף  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  בשמי 
עשיתיו, ולכבודי בראתיו דוקא]קח[ וסוד 
למדתי,  בראתיו  ולכבודי  של  הדבר 
שהרי הכבוד שלמטה סוד כסא הקדוש 
אינו נתתקן למעלה אלא מתוך התקון 
אנשים  הם  כאשר  העולם]קט[,  בני  של 
תקונים  לתקן  ויודעים  וחסידים  זכאים 
בשביל  בראתיו,  ולכבודי  שכתוב  זהו 
חזקים]קי[  בעמודים  לתקנו  הזה  כבודי 
ולפארו בתקונים ועדיים שלמטה, למען 
הצדיקים  בזכות  הזה  כבודי  יתעלה 
אשר על הארץ, לפיכך בראתיו בדמיון 
של כבוד העליון שאלו התקונים בו]קיא[ 

זהר קהלת

זיו הזהר



קהלתפרק עט טזוהר 

בריאה לצד השמאל, יצירה בימין כמו 
שכתוב )ישעי' מה( יוצר אור ובורא חשך, 
ה'  אני  שכתוב  כמו  באמצע,  עשיה 
ובורא  שלום  עושה  וכתוב  כל,  עושה 
ועל  במרומיו,  שלום  עושה  וכתוב  רע, 
כתקון  עשיתיו  אף  יצרתיו  בראתיו  כן 
העליון, ולכך מפני שהאדם הוא בארץ 
בו  עשיתי  ההוא,  כבודי  לתקן  לו  ויש 
תקונים של כבוד העליון, שיש בו גם כן 
כבוד  ובאותו  בראתיו,  כן  ועל  בריאה 
יצרתיו,  כן  ועל  יצירה,  בו  יש  העליון 
הוא  להיות  באדם  בו  נתתי  זה  תקון 
העליון,  כבוד  אותו  בדמיון  בארץ 
בכבוד העליון ההוא יש בו עשיה, ועל 
כן אף גם באדם כתוב עשיתיו, להיות 
הוא כדמיון אותו כבוד העליון שמתקן 
שכבוד  ומניין  התחתון,  לכבוד  ומברך 
העליון ההוא יש בו שלשה אלה, שכתוב 
בו יוצר אור ובורא חשך עושה שלום, 
יוצר אור הרי יצירה, ובורא חשך הרי 
בריאה, עושה שלום הרי עשיה, וזה הוא 
ומפרנס  ומברך  שמתקן  העליון  כבוד 
וכדמיון  התחתון]קיב[  לכבוד  צרכיו  בכל 

שהוא  בארץ  האדם  את  ברא  הזה 
לזה  לתקן  העליון,  כבוד  אותו  כדמיון 
הכבוד שיהיה נכלל מכל הצדדים, כבוד 
העליון יש בו שלשה אלה, האדם למטה 
יש בו שלשה אלה, שיהיה נכלל כבוד 
התחתון ההוא מלמעלה ומלמטה להיות 
שלם בכל הצדדים]קיג[ זכאי הוא האדם 
שזוכה במעשיו להיות כדמיון הזה, ועל 
לבנים  בגדיך  יהיו  עת  בכל  כתוב  כן 
ושמן על ראשך אל יחסר, כמו שלכבוד 
לא  הקודש  משחת  שמן  ההוא  העליון 
נמנע ממנו מסוד עולם הבא]קיד[ אף כך 
להאדם שמעשיו מתלבנים תמיד, שמן 
משחת קודש ההוא לא יהיה נמנע ממנו 
תמיד, ובמה זוכה האדם להתענג בענג 
כמו שהוא  העליון ההוא, בשלחן שלו, 
מענג על שלחנו נפשות עניים, שנאמר 
)ישעיה נח( ונפש נענה תשביע, מה כתוב 

שאף  וגו',  ה'  על  תתענג  אז  אחריו, 
בכל  משביעהו  הוא  ברוך  הקדוש  כך 
אותן התענוגים של שמן משחת קודש 
לאותו  תמיד  ונמשך  שנשפע  העליון, 

כבוד העליון. )ב-קנה.(

יצירה בימין ועשיה באמצע קשה להבין ומפרשי 
הוא  הלא התפארת  כי  בפירושו,  נדחקו  הזוהר 
כונתו  לומר  ואולי אפשר  היצירה,  עולם  שורש 
מדרגות  ג'  כן  גם  בו  יש  בעצמו  שהתפארת 
לעומת  עלול  שהוא  וכיון  נשמה,  רוח  נפש  של 
הבינה עילתו וכל עלול אינו יכול להשיג לגמרי 
נקראת  לכך  לעומתו  כחשך  וחשובה  עילתו 
וחשך,  שמאלא  סטר  התפארת  אצל  הבריאה 
התחתון  אדם  כמו  חלושה,  בה  שהשגתו  כיון 
הגם שהיא  נשמה שבראשו,  להשיג  יכול  שאין 

אור אבל אצל השגת האדם היא חשך.

כל  למלכות  משפיע  שהתפארת  פירוש  קיב. 
הפרנסה שנצרכה לפרנס את התחתונים.

קיג. התכללות המלכות והשכינה מעילא ומתתא 
מלמטה  מעלה  שהיא  כסולם  שנעשית  היינו 
למעלה עבודת ישראל, ומורידה מלמעלה למטה 
ויורדים  והיינו עולים  שפע הנצרכת לעולם הזה, 

בו.
עלמא  שנקרא  הבינה  שמעולם  פירוש  קיד. 
על  להתפארת  החכמה  מן  השפע  נשפע  דאתי 
ידי הבינה, ובשביל זה נקרא שפע החכמה שמן 

משחת קודש.

זיו הזהר

זהר קהלת



עט קהלתפרק  טזוהר 

ִעם ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ָּכל ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבֶלָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ַּתַחת 
ַהֶּׁשֶמׁש ּכֹל ְיֵמי ֶהְבֶלָך ִּכי הּוא ֶחְלְקָך ַּבַחִּיים ּוַבֲעָמְלָך ֲאֶׁשר 
ַלֲעׂשֹות  ָיְדָך  ִּתְמָצא  ֲאֶׁשר  ּכֹל  י  ַהָּׁשֶמׁש:  ַּתַחת  ָעֵמל  ַאָּתה 
ִּבְׁשאֹול  ְוָחְכָמה  ְוַדַעת  ְוֶחְׁשּבֹון  ַמֲעֶׂשה  ֵאין  ִּכי  ֲעֵׂשה  ְּבכֲֹחָך 

לילה,  מדת  מלכות  היינו  שאשה  כוונתו  קטו. 
יום,  וחיים זה התפארת שנקרא עץ חיים מדת 
יחוד  היינו  שניהם,  יחוד  לגרום  האדם  וצריך 
קודשא בריך הוא ושכינתיה, ועל זה מביא הפסוק 
בכל דרכיך דעהו, רצונו לומר שבכל דרכי האיש 
'דעהו'  וזהו  ו',  עם  ה'  היחוד של  לגרום  צריך  
כלומר דע ה' ו', דע הוא מלשון והאדם ידע וגו', 

ה' מלכות שכינתא קדישא, ו' תפארת.

האדם צריך לגרום שיהיה יחוד 
קודשא בריך הוא ושכינתיה

אהבת  אשר  אשה  עם  חיים  ראה 
כל ימי חיי הבלך וגו', אמר רבי שמעון 
כאן יש סוד, שצריך האדם להכליל חיים 
במקום הזה, זה בלא זה אין יכול להיות, 
בלילה  יום  מדת  להכליל  האדם  וצריך 
עם  חיים  ראה  וזהו  ביום,  לילה  ומדת 
מפני  הטעם  מה  אשה אשר אהבת]קטו[ 
כי הוא חלקך בחיים, שהחיים לא ינוחו 
ובעמלך אשר אתה עמל  זה,  על  אלא 
תחת השמש, כמו שכתוב )משלי ג'( בכל 
דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך. )ג-קעז:(

אשרי הזוכה לעולם הבא
אהבת  אשר  אשה  עם  חיים  ראה 
וגו', כי הוא חלקך בחיים וגו', אמר רבי 
שמעון בוא וראה, מקרא זה סוד עליון 
הוא ונתבאר, ראה חיים, אלו החיים של 
עולם הבא, שזכאי הוא אדם הזוכה בו 
כראוי, עם אשה אשר אהבת, זו כנסת 
ישראל, לפי שבה כתוב אהבה, שנאמר 

מתי,  אהבתיך,  עולם  ואהבת  לא(  )ירמיה 

בזמן שצד הימין אוחז בה, שנאמר על 
כן משכתיך חסד, כל ימי חיי הבלך]קטז[ 
לפי שהיא מתקשרת בחיים, והוא עולם 
שחיים שורה בו]קיז[ שהרי עולם הזה אין 
שורה בו חיים, לפי שהם תחת השמש, 
של  האורות  אותן  לכאן  מגיעים  ואין 
ונעברו מן העולם מיום  השמש ההוא, 
)ישעיה  שנאמר  המקדש,  בית  שנחרב 
יג( חשך השמש בצאתו וגו', מהו חשך 
השמש, שהעלה אורו ואינו מאיר, כמו 
שכתוב )שם נז( הצדיק אבד וגו', כי הוא 
חלקך בחיים, זה הוא הזדוגות ה'שמש' 
בה'לבנה', ונצרך לחבר הלבנה בהשמש 
וזה  להפרידם,  שלא  בהלבנה  והשמש 
לעולם  בו  ליכנס  אדם  של  חלקו  הוא 

הבא, מה כתוב אחריו. 

צריך לעשות טוב לנשמה
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך 
ודעת  וחשבון  מעשה  אין  כי  עשה, 
וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה, 

הימים  כל  על  יפורש  הבלך  חיי  ימי  כל  קטז. 
שאתה גורם הארת אור החיים בהבלך, זו כנסת 
כנזכר  הבל  שנקראת  המלכות  מדת  ישראל 
פירוש  בחיים,  להתקשר  תשוקתה  והיא  לעיל 
עבודת  ידי  על  החיים,  עץ  שנקרא  בהתפארת 

ישראל.
יפורש  זכר  לשון  בו'  ואיהו  נגרוס  אם  קיז. 
שהתפארת הוא עולם דחיים שריין ביה, ועלמא 

זהר קהלת

זיו הזהר



קהלתפרק עי טזוהר 

מקרא זה יש לעיין בו, כל אשר תמצא 
ידך לעשות, וכי הותרה רצועה איש כל 
כתוב,  בכחך  לעשות  אלא  שיכול,  מה 
מהו בכחך, זו נשמת האדם שהיא כחו 
של אדם לזכות בה לעולם הזה ולעולם 

הבא. 

יעשה מצות בעולם הזה וישאר לו 
פירותיו לעולם הבא

אותה  היא  זו  בכחך,  אחר  דבר 
האשה שאמרנו]קיח[ שהיא הכח להתחזק 
וצריך  הבא,  ובעולם  הזה  בעולם  בה 
באותו  הזה  בעולם  בה  לזכות  האדם 
הכח, בשביל שיתחזק בה בעולם ההוא, 
שיוצא האדם  לפי שלאחר  מה הטעם, 
דבר,  לעשות  כח  בו  אין  הזה  מעולם 
ולומר עתה מכאן והלאה אעשה מעשים 
וחשבון  מעשה  אין  בודאי  כי  טובים, 
ודעת וחכמה בשאול וגו', אם אין האדם 
זוכה בעולם הזה לא יזכה בה אחר כך 
בעולם ההוא, ויש מעשים טובים שאדם 
והקרן  הזה,  בעולם  פירותיהם  אוכל 
נשאר לו לעולם הבא להתפרנס מהם. 

)ב-קצו:(

צריך להכליל שמאל בימין
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך 
עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה 
בשאול וגו', אמר רבי שמעון מקרא זה 

יש לעיין בו, וכי שלמה שחכמה עליונה 
היתה בו יותר על כל בני העולם יאמר 
רצועה,  שהותרה  המורים  מקראות 
על  המלך  שלמה  דברי  כל  ודאי  אלא 
כל  וראה  בוא  נאמרו,  החכמה  סודות 
עשה,  בכחך  לעשות  ידך  תמצא  אשר 
שמאל  להכליל  האדם  שצריך  הוא  זה 
לו  נצרך  עושה  שהוא  מה  וכל  בימין, 
שלא יהיה אלא התכללות בימין]קיט[ כל 
לעשות  השמאל,  זו  ידך,  תמצא  אשר 
בכחך, זה הוא הימין, כמו שכתוב ימינך 
ה' נאדרי בכח, וכיון שהאדם יהיה נזהר 
ויכליל  הימין  לצד  יהיו  מעשיו  שכל 
ברוך  הקדוש  ישרה  בכן  בימין,  שמאל 
ויאסוף  הזה,  בעולם  עליו  שכינתו  הוא 
אותו אליו לעולם הבא, ואל יאמר האדם 
בשעה שאבוא לעולם ההוא אז אבקש 
רחמים מאת המלך ואשוב לפניו, אלא 
וחכמה  ודעת  וחשבון  מעשה  אין  כי 
לאחר שנפטר האדם מעולם הזה, ואך 
אם חפץ האיש שהמלך הקדוש יאיר לו 
בעולם ההוא, ויתן לו חלק לעולם הבא, 
יעמל בעולם הזה להכליל מעשיו בימין, 
וכל מעשיו יהיו לשמו של הקדוש ברוך 
הוא, שהרי אחר כך כאשר יהיה נאסף 
תקיף  בדין  נידון  להיות  הזה  מעולם 
בדינה של גיהנם, אין שם עצה וחכמה 

ודעת להנצל מן הדין.

ואיהי  נגרוס  ואם  וכו',  המלכות  על  יפורש  דא 
שכאשר  המלכות,  על  יפורש  נקבה  לשון  בי' 
ישראל גורמים בעבודתם יחוד תפארת ומלכות 
אז נעשית היא עולם דחיין שריין ביה, ולפי זה 
יפורש ועלמא דא כפשוטו שמוסב על עולם הזה 

וכו'.

קיח. זו השכינה הקדושה.
על  מיוסדים  יהיו  המעשים  שכל  פירוש  קיט. 
מדת החסד, ומלבד זה גם בכל מלאכה ועשיה 
בכוונה  הימין  לצד  קדימה  ליתן  צריך  פשוטה 

להגביר הימין על השמאל בהנהגת העולם.

זהר קהלת

זיו הזהר



עט קהלתפרק   טזוהר 

הצדיקים מביטים ברשעים בשאול 
ואינם נשארים שם

וחשבון  מעשה  אין  כי  אחר  דבר 
בו  יש  בגיהנם  בשאול,  וחכמה  ודעת 
מדורים על מדורים, מדור התחתון שאול, 
מדור תחתון ממנו אבדון, זה סמוך לזה, 
מי שיורד לשאול ידונו אותו שם, ומשם 
ב'(  א'  )שמואל  שכתוב  זהו  ויעלה,  יצפצף 
מוריד שאול ויעל, ומי שיורד לאבדון אינו 
עולה משם לעולם, ומי שיש בו מעשה, 
זהו מעשים טובים, או מי שהוא מן בעלי 
חשבון, כיון שבכל לילה ולילה טרם ישכב 
ממעשיו  חשבון  לעשות  האדם  צריך 
אם  מהם  וישוב  היום,  אותו  כל  שעשה 
מפני  רחמים,  עליהם  ויבקש  רעים  הם 
מה באותה שעה, לפי שבשעה ההיא עץ 
של מיתה שורה בעולם, וכל בני העולם 
טועמים טעם מיתה, ואלה נקראים בעלי 
ובחכמה  מי שמתיגע בדעת  או  חשבון, 
יוליכום  לדעת את קונו, כל אלה כאשר 
ולהסתכל  להביט  שאול  של  במדרגה 
הם  בגיהנם,  שנטרדו  הרשעים  באותן 
לא ישארו שם ולא יהיו נמצאים ביניהם, 
זהו שכתוב כי אין מעשה וחשבון ודעת 
נמצאים  יהיו  לא  הם  בשאול,  וחכמה 
למעלה  משם  יעלו  אלא  שם,  להשאר 
מעלה במקום שהרבה מאורות ומנורות 
והקדוש  שם,  נמצאים  תענוגים  והרבה 
ברוך הוא יבוא להשתעשע עמו עם שאר 

הצדיקים הנמצאים בגן עדן. )ג-קעח.(

כל זמן שהנר דולק...
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך 
ודעת  וחשבון  מעשה  אין  כי  עשה 
וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה, 
אמר רבי אבא משם רבי פנחס בן יאיר, 
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה 
שהנר  בעוד  לאדם  לו  יפה  כמה  וגו', 
דולק ושורה על ראשו להתיגע ולעשות 
רצון קונו]קכ[ לפי שאור הנר ההוא נקרא 
יגדל  כתוב  זה  ועל  עליו,  השורה  'כח' 
נא כח ה', כח ה' זה הוא 'כח' השורה 
על ראשיהם של צדיקים, ועל כל אותן 
וזהו  קונם,  רצון  לעשות  שמתיגעים 
שמיה  יהא  אמן  העונה  כל  שלמדנו 
רבא מברך בכל כחו וכו', שהרי בודאי 
נצרך לעורר כל האיברים בכח חזק, לפי 
שבהתעוררות חזקה שמתחזק נתעורר 
אותו 'כח' עליון הקדוש, ונתעלה בתוך 
צד  של  ותוקף  הכח  ונשבר  הקדושה 
צריך  אתה  בכחך  כן  ועל  הטומאה, 
מעשה  אין  כי  קונך,  רצון  לעשות 
יש  הכח  שבאותו  לפי  וגו',  וחשבון 
מעשה היגיעה]קכא[ להתיגע בזה העולם 
שנקרא מעשה עולם המעשה להשלים 
עולם  הוא  זה  וחשבון,  המחשבה  סוף 
בדבור  החשבון  שהרי  בדבור,  שתולה 
תולה, ועל כן כל גימטריאות ותקופות 
ודעת,  בהלבנה,  הם  שבעולם  ועבורין 
זה הוא הסוד של ששה צדדים התלוים 
המחשבה  עולם  ונקראים  במחשבה, 

ה'  כח  שנקראת  השכינה  אור  ניצוץ  זה  קכ. 
כיון שכל הנהגת עולם הזה מכח מדת המלכות 
בכל  ומלכותו  ככתוב  היא  הקדושה  והשכינה 

משלה.

לו  מסייעין  לטהר  הבא  כל  כי  פירוש  קכא. 
בעבודת  להתיגע  כח  לו  שיהיה  השמים  מן 
אור  של  הכח  זה  מן  לו  בא  והזה  יתברך,  ה' 

השכינה.

זיו הזהר

זהר קהלת



קהלתפרק פ  טזוהר 

ֲאֶׁשר ַאָּתה הֵֹלְך ָׁשָּמה: יא ַׁשְבִּתי ְוָראֹה ַתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ֹלא 
ַלֲחָכִמים  ֹלא  ְוַגם  ַהִּמְלָחָמה  ַלִּגּבֹוִרים  ְוֹלא  ַהֵּמרֹוץ  ַלַּקִּלים 
ֶלֶחם ְוַגם ֹלא ַלְּנבִֹנים עֶֹׁשר ְוַגם ֹלא ַלֹּיְדִעים ֵחן ִּכי ֵעת ָוֶפַגע 
ִיְקֶרה ֶאת ֻּכָּלם: יב ִּכי ַּגם ֹלא ֵיַדע ָהָאָדם ֶאת ִעּתֹו ַּכָּדִגים 
ֶׁשֶּנֱאָחִזים ִּבְמצֹוָדה ָרָעה ְוַכִּצֳּפִרים ָהֲאֻחזֹות ַּבָּפח ָּכֵהם יּוָקִׁשים 
ֹזה  ַּגם  יג  ִּפְתאֹם:  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשִּתּפֹול  ָרָעה  ְלֵעת  ָהָאָדם  ְּבֵני 
ָרִאיִתי ָחְכָמה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ּוְגדֹוָלה ִהיא ֵאָלי: יד ִעיר ְקַטָּנה 

וכל  ממנו,  תולה  שהכל  וחכמה,  היא, 
'כח']קכב[ מה שאין  נכללים באותו  אלה 
גיהנם,  של  מדרגה  שאול  של  בצד  כן 
שהרי כל איש שאינו מתיגע באותו 'כח' 
בעולם הזה להמצא בו במעשה וחשבון 
ודעת וחכמה, סופו ליכנס בשאול שאין 
בו מעשה וחשבון ודעת וחכמה, שהרי 
שכתוב  הוא,  שאול  דרך  הטומאה  צד 
)משלי ז'( דרכי שאול ביתה, מי שמתרפה 

צד  בו  מתגברת  הקדוש  'כח'  מאותו 
הטומאה אשר שאול ביתה.

הצדיקים יורדים לשאול להעלות 
משם נשמות

אשר אתה הולך שמה, וכי כל בני 
אבל  הוא,  כך  לשאול,  הולכים  עולם 
מוריד  ב'(  א'  )שמואל  שנאמר  מיד,  עולים 

סוף  שהוא  הכח  שזה  איך  בזה  יבאר  קכב. 
מעשה הוא מקושר עד המחשבה תחילה שהיא 
ספירות החכמה והכל נכלל בה, הן כח המעשה, 
והן כח הדבור והחשבון, והן כח הדעת שהוא 
נסתר בהבינה ומקשר ששת הספירות להיותן 
תלויות בג' ספירות הראשונות שנקראות בכלל 
כלל  דעת  בינה  חכמה  כי  המחשבה,  עולם 
המחשבה הם, והן כח החכמה ספירה הראשונה 
ממנו,  תולה  והכל  המחשבה  ראשית  שהיא 

שאול ויעל, מלבד אותן הרשעים שלא 
ואין  שיורדים  לעולם  בתשובה  הרהרו 
יורדים  גמורים  צדיקים  ואפילו  עולים, 
שמה, ולמה יורדים מפני שלוקחים כמה 
למעלה,  אותן  ומעלים  משם  רשעים 
בתשובה  שהרהרו  אותן  אלו  הם,  ומי 
מן  ונסתלקו  יכלו  ולא  הזה  בעולם 
אותן  יורדים בשביל  והצדיקים  העולם, 
הרשעים לשאול ולקוחים אותם ומעלים 

אותם משם. )ג-רכ.(

חכם זוכה ליכנס לאור המלכות
ובא  מעט  בה  ואנשים  קטנה  עיר 
אליה מלך גדול וסבב אותה וגו', פתח 
רבי אבא אמר עיר קטנה זה נתבאר, 
כו(  )ישעיה  שכתוב  כמו  קטנה  עיר  אבל 
וחיל  חומות  ישית  ישועה  לנו  עז  עיר 

קדושה  השכינה   אור  ניצוץ  הכח  שזה  נמצא 
השורה על ראשי הצדיקים והחסידים והישרים 
הוא כמו למשל חבל ארוך שנשתלשל ממקום 
וכמה  כמה  דרך  מטה  למטה  עד  מאוד  גבוה 
והתקשרות  חיבור  איזו  ממנו  ונסרך  היכלות 
אוחז  שכשהאדם  נמצא  והיכל,  היכל  לכל 
מזה  נעשה  ומגיע  ומושך  למטה  החבל  בקצה 
התעוררות עד למעלה מעלה, והמבין יבין את 

הנמשל.

זהר קהלת

זיו הזהר



פי קהלתפרק   טזוהר 

ּוָבָנה  ְוָסַבב אָֹתּה  ָּגדֹול  ֶמֶלְך  ֵאֶליָה  ּוָבא  ְמָעט  ַוֲאָנִׁשים ָּבּה 
ָעֶליָה ְמצֹוִדים ְּגדִֹלים: טו ּוָמָצא ָבּה ִאיׁש ִמְסֵּכן ָחָכם ּוִמַּלט 
ְוָאָדם ֹלא ָזַכר ֶאת ָהִאיׁש ַהִּמְסֵּכן  הּוא ֶאת ָהִעיר ְּבָחְכָמתֹו 

קכג. מוסב על מדת המלכות ונקראת קטנה 
כי היא התחתונה שבספירות, וחומותיה היינו 
חומות  עוד  מקיף  להאור  ומבחוץ  מקיף  אור 

אחרים.
קכד. זו השפע של התפארת.

קכה. פירוש שהשפע בא אליה מן הארת כל 
הספירות.

וגו', וכתוב )הושע יא( ולא אבא בעיר]קכג[ 
עיר קטנה, קטנה היא שהיא האחרונה 
מהכל תחתונה מהכל, חומותיה גדולות 
נקראת,  הקדש  עיר  קדושות,  חזקות 
ואנשים בה מעט, מעטים הם הצדיקים 
לעלות לתוכה ולשכון בה, כמו שכתוב 
מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו 
ובא  מעט,  בה  ואנשים  כן  ועל  וגו', 
אליה מלך גדול, זה הקדוש ברוך הוא, 
אותה,  וסבב  בה,  ולשכון  בה  להזדווג 
כמו שכתוב )זכריה ב'( ואני אהיה לה 
ובנה  וגו',  סביב  אש  חומת  ה'  נאום 
חומותיה  שבנה  גדולים,  מצודים  עליה 
ויפות,  נאות  קדושות  חזקות  גדולות 
עיר הקדש נקראת, וכל היקר של מלך 
לבדה  היא  ולפיכך  בתוכה]קכד[  הכניס 
נכללת מכל עטרות המלך, וכל עטרות 
בה  ומצא  מתעטרות]קכה[  בה  המלך 
איש מסכן וחכם, זהו שכתוב נקי כפים 
ובר לבב, מסכן, כמו שכתוב ויבן ערי 
מסכנות לפרעה]קכו[ שנתעטר בעטרות 
ובעטרות  התורה  של  בעטרות  חזקות 

של מצות תורת המלך, וחכם, שזכה בה 
בחכמה ההיא]קכז[ וחכם, שהוא חכם יותר 
בשביל  רבונו,  בעבודת  לעיין  מכולם 
שכתוב  זהו  בה,  וליכנס  בה  לזכות 
ומלט הוא את העיר בחכמתו, ומלט, 
נא  אמלטה  ב'(  א'  )שמואל  שכתוב  כמו 
אמלטה  יט(  )בראשית  אחי  את  ואראה 
את  הוא  ומלט  כאן  אף  שמה,  נא 
זכר את  לא  ואדם  העיר בחכמתו]קכח[ 
זכר  לא  ואדם  ההוא,  המסכן  האיש 
לעשות מצות התורה ולעסוק בתורה 
בכל  שהתחבר  מסכן  איש  אותו  כמו 
אני  ואמרתי  בה,  לזכות  בשביל 
לעולם  שהרי  מגבורה,  חכמה  טובה 
אלא  ליכנס  רשות  נותנים  אין  ההוא 
בתורה  העוסקים  אותן  אמת,  לצדיקי 
במצות  ומתעטרים  ולילה,  יומם 
התורה בעולם הזה ליכנס בהן לעולם 
ודבריו  בזויה  המסכן  וחכמת  הבא, 
אין  האנשים  שהרי  נשמעים,  אינם 
מסתכלים בו ואין חפצים להתחבר בו 

ולשמוע לדבריו. )ג-סח:(

קכו. דורש איש מסכן בעל אוצר, אדם שאוצרו 
יראת ה' עם תורה ומצות.

קכז. אור המלכות נקרא חכמה זעירא.
קכח. דורש ומלט שמלט את עצמו, והיינו ומלט 
'הוא', ודורש את העיר כלומר להיות עם העיר 
שנקראת עיר עוז לנו ישועה שזוכה לעלות על 

הר ה' ומקום קדשו.

זהר קהלת

זיו הזהר



קהלתפרק פי זוהר 

קכט. דוד המלך קרא עצמו עני ואביון על שם 
ונקרא  כלום,  מגרמה  לה  דלית  המלכות  מדת 
זעירא  חכמה  נקראת  שהמלכות  שם  על  חכם 

ליצר הטוב לא מאזינים רק ליצר 
הרע

ובא  מעט  בה  ואנשים  קטנה  עיר 
איש  בה  ומצא  וגו',  גדול  מלך  אליה 
מסכן וחכם ומלט הוא וגו', ואדם לא 
זכר וגו', רבי חסדא פתח, כך אמר רבי 
יוסי משמיה דרבי יצחק, עיר קטנה, זה 
אלו  מעט,  בה  ואנשים  אדם,  של  גופו 
האברים, ובא אליה מלך גדול, זה יצר 
זה  וחכם,  מסכן  איש  בה  ומצא  הרע, 
לו,  מאזין  ואין  מסכן  שהוא  טוב  יצר 
ומצילו  לו  למאזין  וחכם, שהוא מחכים 
את  הוא  ומלט  גיהנם,  של  מעונשה 
אדם  של  נשמתו  זו  בחכמתו,  העיר 
שלא תחטא לפני בוראה, ואדם לא זכר 
את האיש המסכן ההוא, אין זוכר אותו, 

וישוב האדם לחטוא בההוא יצר הרע.

כשיבוא ישמעאל על ירושלים 
ימצא בה את משיח בן יוסף 

פתח ההוא ינוקא ואמר, עיר קטנה 
קטנה  הזה  בזמן  שהיא  ירושלים  זו 
וחריבה, ואנשים בה מעט, ומעטים הם 
היהודים שיש בה, ובא אליה מלך גדול 
וסבב אותה, זה הוא מלך מבני ישמעאל 
שנאמר עליו בדניאל )דניאל ב'( שקוהי די 
פרזל, וכפרזלא די מרעע כל אלין תדק 
כל  ומחליש  מהדק  המלך  שזה  ותדע, 
אותן הממלכות, ובזמן שהוא יסובב את 
ירושלים ימצא בה איש מסכן וחכם, זה 
משיח ראשון משיח בן יוסף, ומלט הוא 

זה משיח האחרון  את העיר בחכמתו, 
משיח בן דוד. )זוהר חדש מדרש רות(

שלמה המלך מלט את התורה 
מאפיקורסים

התורה,  זו  קטנה,  עיר  אחר  דבר 
ואנשים בה מעט, מפני מה היא קטנה, 
אלא  וגו',  מדה  מארץ  ארוכה  והכתיב 
ובא אליה  לפי שאנשים בה מעט הם, 
מלך גדול וסבב אותה, זה שלמה המלך 
והאיר  נר  לה  שהתקין  השלום,  עליו 
הוא  ומלט  בספריו,  במשליו  אור  לה 
האפיקורסים  מידי  בחכמתו,  העיר  את 
לתורה,  אזנים  התקין  שהוא  ומינים, 
היתה  שלמה  שבא  קודם  שלמדנו 
התורה כיורה רותחת שאין לה אזנים, 
שבא  כיון  נשרף,  אליה  שקרב  ומי 
בני  וניצולו  אזנים  לה  ועשה  שלמה 
העולם בעצתו, נתן בעיר ההוא כביכול 
הצלה, ובמה, בחכמתו, וכל תיקון הזה 
בעבורה  שהתיגע  והיגיעה  שתיקן 
]מפני שמצא בה איש מסכן חכם[ איש 
מסכן חכם הוא דוד]קכט[ שלא היה אדם 
שהתיגע בה כמו דוד המלך, ואדם לא 
זה אדם  זכר את האיש המסכן ההוא, 
שנה,  ע'  משנותיו  לו  שנתן  הראשון 
להתקיים  המלך  דוד  היה  ראוי  ולמדנו 
בעולם מאה שנה, ואלמלי נתקיים דוד 
תקון  להמנורה  מתקן  היה  שנה  מאה 
בית  יחרב  ולא  לעולם  יסיר  שלא  חזק 
אותן  הן  חסרון  כמה  אבל  המקדש, 

עלה  ולזאת  פה,  שבעל  התורה  שורש  והיא 
ביד שלמה לתקן אזנים לתורה שבכתב על ידי 

התורה שבעל פה.

זהר קהלת

זיו הזהר

 ט



פי קהלתפרק  זוהר 

ַההּוא: טז ְוָאַמְרִּתי ָאִני טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּגבּוָרה ְוָחְכַמת ַהִּמְסֵּכן 
ְּבזּוָיה ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים: יז ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים 
ִמַּזֲעַקת מֹוֵׁשל ַּבְּכִסיִלים: יח טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּכֵלי ְקָרב ְוחֹוֶטא 

ֶאָחד ְיַאֵּבד טֹוָבה ַהְרֵּבה: 

השנים שלא נתקיימו לדוד.. לפי שאדם 
הראשון כאשר נתן לו משנותיו לא זכר 
עבורו אלא ע' שנה ולא יותר, ל' שנים 
היו שהלכו לבטלה, מהן במדבר ומהם 
בצאן, ובזמן ההוא וחכמת המסכן בזויה, 
ודבריו אינם נשמעים לפני שאול המלך, 
ארבעים  אלא  בו  נשארו  שלא  נמצא 
היה  אחת  שנה  שהרי  אחת]קל[  חסר 

נגרע  ולפיכך  בנו,  אבשלום  מפני  בורח 
תיקון המנורה עד שהיה כפשע בינו ובין 
המות, וכל זה לפי שאדם לא זכר אותו 
שנה  שלושים  אותן  לו  להוסיף  בתחלה 
למטה להשלימו למאה, ונגרעו שלושים 
שנה למטה מאותן שבעים שנה, שהיתה 
חכמתו בזויה ודבריו אינם נשמעים. )זוהר 

חדש מדרש רות(

זהר קהלת

ואפשר  שנה,  ל"א  לו  שחסר  נמצא  קל. 
'לא'  ואדם  על  לרמז  החשבון  זה  שעשה 
'לא' תרתי משמע, אחד כפשוטו, ועוד  זכר, 

זיו הזהר

שהגימטריא של 'לא' רמז על שלושים ואחת 
זכר  לא  ואדם  דוד,  של  משנותיו  שנגרעו 

גרעון הזה להשלימו.
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פה קהלתפרק  זוהר 

ַיִּביַע ֶׁשֶמן רֹוֵקַח ָיָקר ֵמָחְכָמה ִמָּכבֹוד  ַיְבִאיׁש  א ְזבּוֵבי ָמֶות 

ִסְכלּות ְמָעט: ב ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ְּכִסיל ִלְׂשמֹאלֹו: ג ְוַגם 
ַּבֶּדֶרְך )כשהסכל( ְּכֶׁשָּסָכל הֵֹלְך ִלּבֹו ָחֵסר ְוָאַמר ַלּכֹל ָסָכל הּוא: 
ד ִאם רּוַח ַהּמֹוֵׁשל ַּתֲעֶלה ָעֶליָך ְמקֹוְמָך ַאל ַּתַּנח ִּכי ַמְרֵּפא ַיִּניַח 

ֲחָטִאים ְּגדֹוִלים: ה ֵיׁש ָרָעה ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ִּכְׁשָגָגה ֶׁשֹּיָצא 
ִמִּלְפֵני ַהַּׁשִּליט: ו ִנַּתן ַהֶּסֶכל ַּבְּמרֹוִמים ַרִּבים ַוֲעִׁשיִרים ַּבֵּׁשֶפל 

יתרון האור מן החושך
מעט,  סכלות  יקר מחכמה מכבוד 
מכבוד,  מחכמה  יקר  יוסי  רבי  אמר 
ויקר  שלה  ויופי  החכמה  כבוד  כלומר 
סכלות  הוא,  מה  העליון  כבוד  של 
ומגלה  מראה  שטות  של  מעט  מעט, 
מכל  יותר  העליון  וכבוד  החכמה  יקר 
מן  האור  כיתרון  שבעולם,  הדרכים 
החשך, שתועלת האור לא נראה אלא 
מה  לבנונית  של  התיקון  החשך,  מן 
הוא, שחור, שלולי השחור לא היה ניכר 
הלובן  נתעלה  השחור  ובשביל  הלובן, 
ונתכבד, וכן התנהג רב המנונא סבא, 
כאשר היו לומדים ממנו החברים סודות 
של  פרק  לפניהם  מסדר  היה  החכמה, 
דברי שטות]קלא[ בשביל שיבינו תועלת 
יקר  שכתוב  זהו  השטות,  מן  החכמה 
מחכמה מכבוד סכלות מעט, לפי שהוא 
תקון של חכמה וכבודה של חכמה, ועל 
בחכמה  נוהג  ולבי  ב'(  )קהלת  כתוב  כן 
משל  יצחק  רב  אמר  בסכלות,  ולאחוז 
למתוק ומר, שאין איש יודע בטוב טעם 
המתוק עד שטועם טעם המר, מי עשה 

להבין בטוב המתוק, הוה אומר זה טעם 
המר, וזהו שכתוב )קהלת ז'( כי גם את זה 
)שם(  וכתוב  האלהים,  עשה  זה  לעומת 
טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח 

ידך. )ג-מז:(

תפילת הדרך
גם בדרך כשהסכל הולך לבו חסר 
ואמר לכל סכל הוא, אמר רבי שמעון 
נכון  יהיה  שדרכו  רוצה  האדם  כאשר 
שיצא  טרם  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני 
לדרך צריך להמלך בו ולהתפלל לפניו 
)תהלים  שכתוב  שלמדנו  כמו  דרכו,  על 
פה( צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו, 

ומי  ממנו,  תפרד  לא  השכינה  שהרי 
בו,  כתוב  מה  ברבונו  אמונה  לו  שאין 
וגם בדרך כשהסכל הולך לבו חסר, איזה 
לבו, זה הקדוש ברוך הוא שאינו הולך 
עמו בדרך ונגרע מן עזרתו בדרכו, לפי 
שאיש הזה שאין לו אמונה ברבונו אינו 
עזרת  על  לדרך  שיצא  טרם  מתפלל 
אינו  הולך  כשהוא  בדרך  ואף  רבונו, 
חסר,  לבו  ולפיכך  תורה,  בדברי  עוסק 

הטבעיות  מחכמות  חכמה  איזה  היינו  קלא. 
וזה  בונה  זה  איך  החוקרים  של  טעות  ואיזה 

סותר, זה חולם וזה פותר.
  

זהר קהלת

זיו הזהר

 י



קהלתפרק פט זוהר 

השכינה  ואין  רבונו  עם  הולך  שאינו 
סכל  לכל  ואמר  בדרכו,  עמו  נמצאת 
הוא, אפילו כשהוא שומע ענין אמונה 
של רבונו הוא אומר שזאת היא אולת 
זה ששאלו לאיש על  בו, כענין  לעסוק 
דבר אות הברית הרשום בבשר האדם, 
ואמר שאין בזה אמונה, שמע רב ייבא 
סבא והביט בו ונעשה גל של עצמות. 

)א-נח:(

אין נעשה כלום למטה עד 
שמכריזים עליו מלמעלה

אמר  לחש,  בלא  הנחש  ישך  אם 
רבי אלעזר אין הנחש נושך לאיש עד 
שמלחשים לו מלמעלה ואומרים לו לך 
שעושה  כמו  ולפעמים  לפלוני,  הרוג 
הריגה כן גם מציל לאיש ממיתה שעל 
ידי אחרים, ועל ידו מזמין הקדוש ברוך 

ֵיֵׁשבּו: ז ָרִאיִתי ֲעָבִדים ַעל סּוִסים ְוָׂשִרים הְֹלִכים ַּכֲעָבִדים ַעל 
ָהָאֶרץ: ח חֵֹפר ּגּוָּמץ ּבֹו ִיּפֹול ּופֵֹרץ ָּגֵדר ִיְּׁשֶכּנּו ָנָחׁש: ט ַמִּסיַע 
ֲאָבִנים ֵיָעֵצב ָּבֶהם ּבֹוֵקַע ֵעִצים ִיָּסֶכן ָּבם: י ִאם ֵקָהה ַהַּבְרֶזל 
ָחְכָמה:  ַהְכֵׁשיר  ְוִיְתרֹון  ְיַגֵּבר  ַוֲחָיִלים  ִקְלַקל  ָפִנים  ֹלא  ְוהּוא 
ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון: יב  יא ִאם ִיּׁשְֹך ַהָּנָחׁש ְּבלֹוא ָלַחׁש 

ִּדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן ְוִׂשְפתֹות ְּכִסיל ְּתַבְּלֶעּנּו: יג ְּתִחַּלת ִּדְבֵרי ִפיהּו 
ִסְכלּות ְוַאֲחִרית ִּפיהּו הֹוֵללּות ָרָעה: יד ְוַהָּסָכל ַיְרֶּבה ְדָבִרים 
ֹלא ֵיַדע ָהָאָדם ַמה ֶׁשִּיְהֶיה ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֵמַאֲחָריו ִמי ַיִּגיד לֹו: 
טו ֲעַמל ַהְּכִסיִלים ְּתַיְּגֶעּנּו ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר: טז ִאי 

קלב. סתם ארץ יש לפרש כפשוטו וגם על פי סוד 
שזהו מדת המלכות ארץ העליונה כתר העשירי.

הקדוש  ביד  והכל  לאנשים,  נסים  הוא 
ברוך הוא תולה, וכל הבריות הם מעשי 
ואם לא שהם  להם,  והעולם צריך  ידיו 
נצרכים להעולם לא עשה אותם הקדוש 

ברוך הוא. )ב-סח:(

ממלך העליון כולם ניזונים
חורים  בן  שמלכך  ארץ  אשריך 
שמעון  רבי  אמר  יאכלו,  בעת  ושריך 
למדנו מה ארץ, ארץ סתם]קלב[ ארץ זו 
הוא סוד שמוסב על הכתרים של המלך 
ביום  ב'(  )בראשית  שכתוב  כמו  הקדוש, 
עשות ה' אלהים ארץ ושמים]קלג[ וארץ 
הזאת כל מה שיונקת וניזונית הוא מן 
המקום ההוא שנקרא שמים, ולא ניזונית 
הקדוש  מן השלימות  אלא  הזאת  ארץ 
שנקרא שמים.. זהו שכתוב אשריך ארץ 
שמלכך בן חורים, שזן אותך ברוב כל 

קלג. ה' אלהים היינו תפארת ומלכות וכן ארץ 
זו מלכות ושמים זה התפארת.

זיו הזהר

זהר קהלת
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פט קהלתפרק  זוהר 

ָלְך ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכְך ָנַער ְוָׂשַרִיְך ַּבּבֶֹקר ֹיאֵכלּו: יז ַאְׁשֵריְך ֶאֶרץ 
ֶׁשַּמְלֵּכְך ֶּבן חֹוִרים ְוָׂשַרִיְך ָּבֵעת ֹיאֵכלּו ִּבְגבּוָרה ְוֹלא ַבְּׁשִתי: 
יט  ַהָּבִית:  ִיְדֹלף  ָיַדִים  ּוְבִׁשְפלּות  ַהְּמָקֶרה  ִיַּמְך  ַּבֲעַצְלַּתִים  יח 

ִלְׂשחֹוק עִֹׂשים ֶלֶחם ְוַיִין ְיַׂשַּמח ַחִּיים ְוַהֶּכֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהּכֹל: 
כ ַּגם ְּבַמָּדֲעָך ֶמֶלְך ַאל ְּתַקֵּלל ּוְבַחְדֵרי ִמְׁשָּכְבָך ַאל ְּתַקֵּלל 

זיו הזהר

קלד. מלכא עלאה זה התפארת.
קלה. עת הזאת מוסב על זמן הגאולה.

קלו. ארץ היינו המלכות, 'כל' זה היסוד שמעביר 
השפע למלכות.

קלז. זה התפארת.
החירות,  מקור  יובל  נקרא  הבינה  עולם  קלח. 

והתפארת הוא בן לאם הבינה.

קלט. כי הלא חורים הוא לשון רבים.
קמ. 'יוד' ב'הא' היינו הזדווגות חכמה עם בינה, 
הוא  שלהם  והזדווגות  בינה,  נהר  חכמה,  עדן 

תמידית.
רבים,  בלשון  חורים  מתורץ  בזה  קמא. 
כלומר בן שרים הגדולים, שהוא בן לחכמה 

ובינה.

ומאותו מלך העליון  יראה מאחר,  בלי 
הכל ניזונים]קלד[ ושריך בעת יאכלו, כמו 
ליעקב  יאמר  כעת  כג(  )במדבר  שכתוב 
ארץ  לך  אי  אל]קלה[  פעל  מה  ולישראל 
יג(  )ישעיה  שכתוב  כמו  נער,  שמלכך 
לארץ  אוי  כי  שריהם,  נערים  ונתתי 
בבקר  ושריך  משמאל,  יונקת  כשהיא 
יאכלו, בחשכות ההוא שעוד לא האיר 

ואין מושל הראוי למשול. )ב-קעה.(

צריך שהשפע יהיה מהמלכות 
והתפארת ולא דרך ממוצע אחר

חורים  בן  שמלכך  ארץ  אשריך 
לך  אי  וכתיב  יאכלו,  בעת  ושריך 
ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו, 
מקראות האלה סותרים זה את זה, ואין 
קשה, מה שכתוב אשריך ארץ, זו ארץ 
שלמעלה המושלת על כל אותן החיים 
החיים,  נקראת ארץ  ולפיכך  שלמעלה, 
ה'  אשר  ארץ  יא(  )דברים  כתוב  ועליה 

אלהיך דורש אותה תמיד, וכתוב )דברים 
ח'( ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה 
כל  לא תחסר  בה,  כל  לא תחסר  לחם 
בה דוקא]קלו[ וכל כך למה, מפני שמלכך 
בן חורים, זה הקדוש ברוך הוא]קלז[ כמו 
)שמות ד'( בני בכורי ישראל, בן  שכתוב 
חורים, מהו בן חורים, כמו שכתוב )ויקרא 
יובל היא קדש תהיה לכם, וכתוב  כה( 
וקראתם דרור בארץ, שהרי כל חירות 
חורים]קלח[  בן  לפיכך  בא,  הוא  יובל  מן 
ולא  חורים  בן  מה  מפני  תשאל  ואם 
ודאי שבן  כתוב בן חירות]קלט[ כך הוא 
חירות היה צריך לומר, אבל בברייתא 
הנסתרת שלנו למדנו, כאשר מתחברין 
מעדן  יוצא  ונהר  כתוב  בכן  בה'  י' 
להשקות את הגן]קמ[ ואל תאמר כאשר 
מתחברין אלא מתחברין ודאי, ולפיכך 
כתוב בן חורים]קמא[ ועל כן אשריך ארץ 
יאכלו,  בעת  ושריך  חורים  בן  שמלכך 
לך  אי  ברצון,  בשלימות  בשמחה 

זהר קהלת
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קהלתפרק פי זוהר 

ָעִׁשיר ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל )הכנפים( ְּכָנַפִים 
ַיֵּגיד ָּדָבר: 

שלמטה,  ארץ  זו  נער,  שמלכך  ארץ 
העמים  ארצות  שאר  כל  שלמדנו 
לשרים  ניתנו  ומזלות,  כוכבים  עובדי 
מושלים הממונים עליהם, ולמעלה מכל 
זה שכתוב בו )תהלים לז( נער הייתי גם 
של  שר  זה  שמקרא  ולמדנו  זקנתי]קמב[ 
עולם אמרו, ועל כן כתוב אי לך ארץ 
כשיונק מצד  לעולם  אוי  נער,  שמלכך 

הפנים  שר  מטטרון  הגדול  המלאך  זה  קמב. 
שנקרא נער ונקרא שר של זה העולם.

העולם  שאין  מורה  שזה  היא  הצרה  קמג. 
כדאי להנזן ישר מן מדת המלכות אלא על ידי 
ומתצמצמת  מתלבשת  שבמלכות  שהמלכות 

יניקתם  בגלות  ישראל  וכאשר  זה]קמג[ 
בקר  ושריך  אחר,  מרשות  שיונק  כמו 
יאכלו, ולא בכל היום, בבקר ולא בזמן 
יום שלמדנו בשעה שהחמה  אחר של 
לו, רוגז תולה  זורח ובאים ומשתחוים 
תולה  רוגז  מנחה  ובשעת  בעולם, 
שמלכך  מפני  זה,  גורם  מי  בעולם]קמד[ 

נער, זה שנקרא נער. )א-צה.(

בצמצום  השפע  זה  ידי  ועל  מטטרון  בהמלאך 
ומדת הדין בריוח.

קמד. כי עובדי החמה משתחוים לחמה גם קודם 
השקיעה.

זהר קהלת

זיו הזהר

 י



פט קהלתפרק  זוהר 

א ַׁשַּלח ַלְחְמָך ַעל ְּפֵני ַהָּמִים ִּכי ְברֹב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו: ב ֶּתן 

ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה ְוַגם ִלְׁשמֹוָנה ִּכי ֹלא ֵתַדע ַמה ִּיְהֶיה ָרָעה ַעל 
ָהָאֶרץ: ג ִאם ִיָּמְלאּו ֶהָעִבים ֶּגֶׁשם ַעל ָהָאֶרץ ָיִריקּו ְוִאם ִיּפֹול 
ֵעץ ַּבָּדרֹום ְוִאם ַּבָּצפֹון ְמקֹום ֶׁשִּיּפֹול ָהֵעץ ָׁשם ְיהּוא: ד ׁשֵֹמר 
רּוַח ֹלא ִיְזָרע ְורֶֹאה ֶבָעִבים ֹלא ִיְקצֹור: ה ַּכֲאֶׁשר ֵאיְנָך יֹוֵדַע 
ַמה ֶּדֶרְך ָהרּוַח ַּכֲעָצִמים ְּבֶבֶטן ַהְּמֵלָאה ָּכָכה ֹלא ֵתַדע ֶאת 
ֶאת  ְזַרע  ַּבּבֶֹקר  ו  ַהּכֹל:  ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  ַמֲעֵׂשה 
ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב ַאל ַּתַּנח ָיֶדָך ִּכי ֵאיְנָך יֹוֵדע ֵאי ֶזה ִיְכָׁשר ֲהֶזה 
אֹו ֶזה ְוִאם ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד טֹוִבים: ז ּוָמתֹוק ָהאֹור ְוטֹוב ַלֵעיַנִים 
ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ַהְרֵּבה  ָׁשִנים  ִאם  ִּכי  ח  ַהָּׁשֶמׁש:  ֶאת  ִלְראֹות 

אף בימי הזקנה יוליד בנים שאולי 
בעבורם יזכה לנחלת ה'

אל  ולערב  זרעך  את  זרע  בבקר 
תנח ידך וגו', אמר רבי חייא בוא וראה 
מקרא זה נתבאר, בבקר, זה הוא בזמן 
שהאדם עומד בכחו ועודנו בבחרותו, אז 
יעמל להוליד בנים עם אשה הראויה לו, 
שכתוב בבקר זרע את זרעך, שהרי אז 
זמן הראוי הוא, כמו שכתוב )תהלים קכז( 
כחצים ביד גבור כן בני הנעורים, לפי 
שיוכל ללמדם דרכי הקדוש ברוך הוא, 
ויהיה לו שכר טוב לעולם הבא, שכתוב 
אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם 
לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער, 
ששרי  בזמן  ההוא  בעולם  יבושו  לא 
הדין יבאו לקטרג עליהם, שאין לך שכר 
לבניו  שמלמד  כזה  ההוא  בעולם  טוב 
יראת שמים בדרכי התורה, בוא וראה 

מה נאמר באברהם שכתוב )בראשית יח( 
בניו  את  יצוה  אשר  למען  ידעתיו  כי 
ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות 
צדקה ומשפט, ולכך עמדה לו זכות הזה 
בעולם ההוא לפני כל שרי הדין ולפיכך 
תנח  אל  ולערב  זרעך  את  זרע  בבקר 
הזמן  שהוא  הזקנה  בימי  אפילו  ידך, 
שהאדם זקן מה כתוב, אל תנח ידך, אל 
הזה, מה הטעם,  ינוח מלהוליד בעולם 
לפי כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או 
בעבורו  יעמדו  כי  האלהים,  לפני  הזה, 
קלז(  )תהלים  כתוב  כן  ועל  ההוא,  בעולם 
הנה נחלת ה' בנים, נחלת ה', זה צרור 
של הנשמה צד של עולם הבא, ולאותה 
נחלה מי מזכה לו לאדם ליכנס בה, בנים, 
אותן בנים הטובים מזכים לו לנחלת ה', 
ועל כן זכאי הוא אדם שזוכה ללמד לבניו 

דרכי התורה כמו שנתבאר. )א-קפח.(

זהר קהלת

 יא



קהלתפרק צ זוהר 

זיו הזהר

קמה. יש לפרש כי מצוה לפרש מאמר הזה גם 
על דרך דרוש ורמז שיוכל כל בר דעת להבין, 
שבודאי רצון שלמה שנצדיק את דבריו כל מה 
דאפשר להבין בנקל, כי הסוד העמוק הגנוז כאן 
לאו כל מוחא סביל דא, והנה על דרך דרוש ורמז 
יעקב  עם  התחתון  יוסף  על  שמוסב  לפרש  יש 
נער,  והוא   – בילדותך  בחור  שמח  והשבטים, 
היינו כשהיה יוסף בימי הילדות מסלסל בשערו, 
ויטיבך לבך – היה רועה את אחיו בצאן, היינו 
ראוי  ואז  כל השבטים באחדות  עם  חי  כשהיה 
היה להקרא טוב לב, בימי בחורותיך – את בני 
בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, רצה ומר שזהו 
את השבטים  לחלק  בחירות  לעשות  כשהתחיל 
ולחשוב אלה טובים יותר להתחבר עמהם מעם 
השאר, ודע כי על כל אלה – ויבא יוסף דבתם 
אצל  נזכר  'אלה'  תיבת  כי  לומר  רצה  רעה, 
עבודה זרה, וחטא לשון הרע כחטא של עבודה 
תולדות  אלה   – במשפט  אלהים  יביאך  זרה, 

יעקב יוסף, זהו העונש שנכלל יוסף ביעקב כמו 
כל מה שאירע  לברכה  זכרונם  חכמינו  שדרשו 
וכדי  בפשטיות,  כאן  עד  ליוסף,  אירע  ליעקב 
הקבלה  בחכמת  המבינים  עלי  יתרעמו  שלא 
על  כאן  שנרמז  העמוק  הסוד  מהם  שהסתרתי 
פי חכמת הקבלה לכן אביא לכאן דברי המקדש 
והוא   – בילדותך  בחור  שמח  לשונו,  וזה  מלך, 
נער, פירש מורינו שהוא מורה על יסוד דזעיר 
בהיותו בסוד הקטנות, ויטיבך לבך – היה רעה 
בהיותו  יסוד  על  מורה  פירש  בצאן,  אחיו  את 
ספירות  כשאר  ספירה  והיא  הגדלות  בסוד 
בימי  אחיו,  את  רועה  היה  שאמר  וזהו  דזעיר 
מורה  פירש  וכו',  בלהה  בני  את   – בחורותיך 
במדרגת  וכו'  המלכות  עם  כשמזדווג  יסוד  על 
לאה ובמדרגת רחל, ודע כי על כל אלה – ויבא 
שישראל  בשעה  פירוש  רעה,  דבתם  את  יוסף 
אינם הגונים אזי יוסף העליון מביא דבתם לפני 
לגרוס  שמוטב  לי  ]נראה  הוא  ברוך  סוף  אין 

לעינים, ואם סוד של חכמה הוא מי יכול 
להבינו, מיד חזר ואמר כתוב )בראשית לז( 
אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה 
שנה וגו', מקרא זה של קהלת הוא משל 
להחכמה של מקרא ההוא שבתורה, וזה 
משל לזה]קמה[ שמח בחור בילדותך, והוא 
ויטיבך לבך, היה רעה את אחיו  נער, 
בצאן, בימי בחורותיך, את בני בלהה 
ואת בני זלפה נשי אביו, ודע כי על כל 
אלה, ויבא יוסף את דבתם רעה, יביאך 
יעקב  תולדות  אלה  במשפט,  אלהים 
יוסף, שנכלל יוסף ביעקב, והסודות של 

סתרי תורה מי יוכל להבינם. )ב-קמה.(

סוד של ויבא יוסף את דבתם רעה 
אל אביהם

שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך 
בימי בחורותך וגו', אמר רבי יוסי ספר 
בדרך  והוא  העליון,  בסוד  הוא  קהלת 
משל, שאין בו מקרא שלא יהיה בחכמה 
העליונה ובדרך משל, אפילו מקרא קטן 
המנונא  רב  מגיע  היה  שכאשר  שבו, 
סבא הראשון למקרא הזה שמח בחור 
זה  מקרא  ואמר  בוכה  היה  בילדותך, 
יכול  ומי  משל,  בדרך  והוא  הוא  יפה 
לעשות דרשה במשל הזה, ואם לעשות 
דרשה אין בו דרשה אלא כמו שנראה 

ְּבֻכָּלם ִיְׂשָמח ְוִיְזּכֹר ֶאת ְיֵמי ַהחֶֹׁשְך ִּכי ַהְרֵּבה ִיְהיּו ָּכל ֶׁשָּבא 
ָהֶבל: ט ְׂשַמח ָּבחּור ְּבַיְלדּוֶתיָך ִויִטיְבָך ִלְּבָך ִּביֵמי ְבחּורֹוֶתָך 
ְוַהֵּלְך ְּבַדְרֵכי ִלְּבָך ּוְבַמְרֵאי ֵעיֶניָך ְוָדע ִּכי ַעל ָּכל ֵאֶּלה ְיִביֲאָך 

זהר קהלת

 יא



צי קהלתפרק  זוהר 

זיו הזהר

לפני הקדוש ברוך הוא[ ודורש 'אלה' כמו אלה 
אלה   – במשפט  אלהים  יביאך  ישראל,  אלהיך 
יסוד  שעה  באותה  פירוש  יוסף,  יעקב  תולדות 
נכלל בתפארת, וזהו שאמר יביאך אלהים שהיא 
שאמר  וזהו  התפארת,  שהוא  במשפט  בינה 
הזוהר 'יוסף אתכליל ביעקב', ומה שאמר לעיל 
דקרא,  לחכמתא  משל  איהו  דקהלת  קרא  האי 
אלא  בזה,  שלמה  לנו  חידש  מה  קשה  לכאורה 

אלה  שהתחיל  כסדר  שלא  הוא  שבכתוב  לפי 
אינם  על שישראל  יוסף, שמורה  יעקב  תולדות 
הגונים שנכלל 'יוסף ביעקב', וחזר לומר את אחיו 
בצאן, שמורה בהיותו ספירה כשאר הספירות, 
שלמה  לכך  הקטנות,  על  מורה  נער  כך  ואחר 
סידר הכל על נכון, עד כאן לשון מורנו, העתקנו 
כל הפירוש כמו שמובא במקדש מלך, הדברים 

עמוקים והמבין יבין.

ָהֱאֹלִהים ַּבִּמְׁשָּפט: י ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּבָך ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְּבָׂשֶרָך 
ִּכי ַהַּיְלדּות ְוַהַּׁשֲחרּות ָהֶבל: 

 יא





צי קהלתפרק  זוהר 

זיו הזהר

קמו. ענין תמורות צירופי ה'אלפא ביתות' נזכר 
שנברא  ביתות'  'אלפא  כ"ב  שהן  יצירה  בספר 
בהן העולם, והן מתחלפות בסידורן וצירופן על 
הרבה אופנים בלי מספר, ואיזו מהן יש שסידורן 
עולה ב' האותיות 'טר' בזוג אחד, כגון אל בט גג 

רש חע ופ זץ חק טר יש כת.
בתורה  ראשון  פעם  נזכרת  'טית'  אות  קמז. 
וירא אלהים את  אצל תיבת טוב, והוא הפסוק 

האור כי טוב.
קמח. פירוש שיהיה לו יצר טוב ויצר רע.

ָיבֹאּו  ֲאֶׁשר ֹלא  ַעד  ְּבחּורֶֹתיָך  ִּביֵמי  ּבֹוְרֶאיָך  ֶאת  ּוְזכֹר  א 

ְיֵמי ָהָרָעה ְוִהִּגיעּו ָׁשִנים ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ: 

ימים של טוב וימים של רע כבר 
מבריאת העולם

וזכור את בוראך בימי בחורותיך 
עד אשר לא יבאו ימי הרעה, אמר רבי 
יצחק איזה הם ימי הרעה, התעלה על 
דעתך שהם ימי זקנה, לא כן שהרי ימי 
זקנה אם האדם זוכה בבנים ובני בנים 
הרעה,  ימי  הם  ואיזו  הם,  טובים  ימים 
הקדוש  ברא  כאשר  הדבר  סוד  אלא 
עם  אותו  ברא  העולם  את  הוא  ברוך 
אותיות התורה, וכל אות ואות נכנסה 
לפניו עד שנתקיימו כל האותיות באות 
ב', וכל אותן 'אלפא ביתות' שנתגלגלו, 
את  בהן  לברוא  האותיות  כל  עמדו 
שתי  ונתחברו  שנתגלגלו  כיון  העולם, 
אלה האותות 'טר' ביחד עלתה]קמו[ ולא 
הלא  לפניו,  אמרה  במקומה,  נתישבה 
בראת אותי להיות אות הראשונה בטוב, 
שהרי התורה פתחה בי כי טוב]]קמז[ ואיך 
'ר' שהיא  אני אתחבר להתישב באות 
רע, אמר לה שובי למקומך שהלא את 
רוצה  שאני  האיש  כי  יען  לה,  צריכה 
יחד  אותו  אכליל  שניכן  בכן  לברוא, 
ויברא]קמח[ אבל את לימין והיא לשמאל, 
ובכן שבת ונתישבו זו בזו יחדו, בשעה 
בזה  הוא  ברוך  הקדוש  הפרישן  ההיא 

שברא להן לכל אחת ואחת ימים ושנים 
ידועים, אלו לימין ואלו לשמאל, אלו של 
ימין נקראים ימי הטוב, ואלו של שמאל 
נקראים ימי הרעה, ועל כן אמר שלמה 
שאל  הרעה,  ימי  יבאו  לא  אשר  עד 
שהוא  חטאיו  בעבור  לאדם  לו  יסובבו 
עושה, כיון שנבראו ימים של טוב וימים 
של רע, אז חזרו ונתישבו שיתכלל בהן 
האדם, ולפיכך אמר דוד )תהלים מט( למה 

אירע בימי רע עון עקבי יסבני. )ב-רד( 

חורבן בית המקדש וגלות ישראל 
והגאולה       

וזכר את בוראך בימי בחורותיך, 
את  זכור  ואמר,  פתח  רחומאי  רבי 
עצמך  ומתרגל  מתתקן  הוה  בוראך, 
טובים,  ובמעשים  במצות  בתורה 
המאור  שאותו  בזמן  בחורותיך,  בימי 
כדוגמת  ישראל  על  מאיר  שלמעלה 
האור על הפתילה, עד אשר לא יבאו ימי 
הרעה וגו', זה הזמן שהלבנה מתמעטת 
שלה  והשנים  והימים  הרעה,  ותשלט 
תחשך  לא  אשר  עד  חפץ,  בהם  אין 
השמש, זה הנהר שיוצא מעדן, דכתיב 
ונהר  נאמר  ועליו  מעדן,  יוצא  ונהר 
שברא  האור  זה  והאור,  ויבש,  יחרב 

זהר קהלת
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קהלתפרק צי זוהר 

בית  ובחרבן  בא,  היה  הדרך  באותו 
המקדש תבירו על תבירו שבר על שבר 
ופחד  רוגז  וכל  נמצא,  הדרך  באותו 
ותוקף הדין בדרך ההוא נתהוים, וינאץ 
)דניאל ט'( וישקד ה'  השקד, כמו שנאמר 
על הרעה, מקל שקד אני רואה, שיצמח 
השקד אחד ועשרים יום מן י"ז בתמוז 
עד תשעה באב, ומיום שהשקד נץ אין 
הפרח מוציא פרי עד כ"א יום, ויסתבל 
בית  של  שכמו  על  הסבל  ינתן  החגב, 
בית  עבודת  זו  האביונה,  ותפר  דוד, 
ואין  צועקים  והאנשים  למטה,  המקדש 
אל  האדם  הולך  כי  מה,  מפני  נענים, 
וגו', שנסתלק כבוד העליון  בית עולמו 
למעלה, וישראל צועקים ואין מי שישגיח 
בהם, לפי שכבוד העליון נסתלק לבית 
עולמו שיצא ממנו, ולפיכך נמצא מארה 
בעולם,  רעים  ומקרים  ומות  ורעה 
שנאמר  יום,  בכל  וצועקים  ומספידים 
)ירמיה ט'( כי עלה מות בחלוננו, עד אשר 

לא ירתק חבל הכסף, זה החוט של חסד 
גלת  ותרץ  למטה,  מלמעלה  הנמשך 
הזהב, אותה גלת הזהב שיורדת בחוט 
ההוא נרתק החט ונפלה הגלה, ותשבר 
נשתכחה  שהתורה  המבוע,  על  כד 
)נ"א  'יופיאל'  המשאב  ואותו  בגלות, 
יפיפיה( השר אינו שואב ממעין התורה, 

ובני אדם נבוכים בה, ונרץ הגלגל אל 
הבור, שניתנה רשות למלאך המשחית 
לחבל בכל יום, וישוב העפר על הארץ 
והעולם  הנשמות  כל  שיכלו  כשהיה, 
יבלה, כי העפר שהכל נהיה ממנו ישוב 
כשהיה,  חרב  העולם  ויהיה  כבתחלה 
והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה, 
ויתחדש העולם ככתחלה, ועל אותו זמן 

והוא  בו  ונתעטף  הוא  ברוך  הקדוש 
ימינו, ועליו נאמר )איכה ב'( השיב אחור 
ימינו, והירח, זה הים שנתמלא מאותו 
יט( אזלו מים  )ישעיה  ועליו נאמר  הנהר, 
והכוכבים,  ויבש,  יחרב  ונהר  ים  מני 
לה,  הידועים  המזלות  עשר  שנים  אלו 
ושבו העבים, אלו שרי אומות העולם, 
מלאכי  של  בכייתן  אחר  הגשם,  אחר 
השרת, שנאמר מלאכי שלום מר יבכיון 
)ישעיה לג( ביום שיזועו שומרי הבית, אלו 

חומותיך  על  שנאמר  החומות,  שומרי 
סב(  )ישעיה  שומרים  הפקדתי  ירושלים 
ששים  הם  אלו  החיל,  אנשי  והתעותו 
גבורים סביב לה, ובטלו הטוחנות, אלו 
כנפי  מעטו,  כי  הקרבנות,  אוכלי  הם 
היות, וחשכו הראות בארובות, אלו הם 
והם  הארץ,  בכל  המשוטטות  ה'  עיני 
שבעה עיני ה', וסגרו דלתים בשוק, אלו 
הם השערים שכלם ננעלו זולתי שערי 
דמעות שלא ננעלו, בשפל קול הטחנה 
וגו', זו סוכת דוד שנפלה ונשפלה לעפר, 
בשיר  תמיד  משוררת  שהיתה  וקולה 
בנות השיר,  כל  וישחו  נשפל,  האהבה 
במשמרותם  הנחלקים  המלאכים  הם 
ומהם  ביום  משוררים  מהם  השיר,  על 
מגבוה  גם  בלילה,  משוררים  משמרות 
גבוה  מעל  גבוה  כי  שכתוב  זה  ייראו, 
מזה  זה  ומקבל  מזה  זה  שומר  שומר, 
בנעימה ובקדושה, ובחרבן בית המקדש 
יצאה מארה ודין חזק מצוי לפניו, וגבוה 
וחתחתים  דינו,  ומן  ממנו  מגבוה  יירא 
בדרך, זהו שכתוב )ישעיה מג( הנותן בים 
דרך  ובאותו  נתיבה,  עזים  ובמים  דרך 
היה יורד ובא הטל מראשו של הקדוש 
ברוך הוא, וכל שמחה וכל טוב וכל רצון 

זהר קהלת
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צה קהלתפרק  זוהר 

מי הם מלמטה, אלו בעלי משנה שהיו 
מפוצצי  ברזל  פטישי  ישראל,  בארץ 
סלעים ועוקרי הרים גבוהים, והאור, זה 
התלמוד ירושלמי המאיר אור התורה, 
נשארו  כביכול  זה  שנתבטל  ולאחר 
במחשכים  ג'(  )איכה  שכתוב  בחשכות, 
הושיבני, זה תלמוד בבלי שהולכים בו 
הן  אלו  והירח,  במחשכים,  העולם  בני 
הברייתות שהיו מאירות אור של חכמה 
נסתרת, והכוכבים, אלו הם המשכילים 
כל אלה תנאים  הקדושה,  שהיו בארץ 
ואמוראים שכל העולם נתקיים בזכותם, 
וכאשר היו עומדים יחד היה אומר אחד 
לחברו, מתוך דבור זה שפרח מפיו אני 
רואה מה שהיה היום או למחר כך וכך.

בטלו האורות ונסגרו השערים
תחשך  לא  אשר  עד  אחר  דבר 
השמש, זו הארת זיו פני השכינה שהיה 
האור מאיר לה בכל יום, ובשביל אותו 
האור נתקיים העולם וישראל היו שרוים 
על הארץ לבטח, והאור, זה האור שברא 
בראשית,  במעשה  הוא  ברוך  הקדוש 
שהיה מאיר מקצה העולם וסוף העולם 
מאיר  היה  הוא  ברוך  והקדוש  ונגנז, 
והוציא ממנו חוט אחד של ימין הקדוש 
ברוך הוא שהיה נאחז ב'הלבנה' ובזמן 
השיב  ב'(  )איכה  כתוב  ההוא  החורבן 
ילין  צדק  שכתוב  והירח,  ימינו,  אחור 
השרת  מלאכי  אלו  והכוכבים,  בה, 
שהיו באים אצלה וכבדו אותה נתבטלו 
מקיומם, ושבו העבים אחר הגשם, אלה 
שנקראים מלאכי השלום, שכתוב )ישעיה 
לג( מלאכי שלום מר יבכיון, ביום שיזועו 
דינים  בתי  שלשה  אלו  הבית,  שומרי 

כתוב ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו. 
)זוהר חדש מדה"נ שיר השירים(

חורבן בית המקדש וגלות ישראל
וזכור את בוראך בימי בחורותיך 
וגו',  הרעה  ימי  יבואו  לא  אשר  עד 
ליה  אוקמוהו  קדישא  ארעא  בני  רבנן 
להאי פרשתא בישראל כד הוו בארעא 
קדישא, וזכור את בוראך, הלא תזכר כל 
והמופתים  האותות  וכל  הטובות  אותו 
בימים  הוא  ברוך  הקדוש  לך  שעשה 
הראשונים, כאשר היית נער בהאמונה, 
ישראל  נער  כי  יא(  )הושע  שכתוב  כמו 
שהוא  בזמן  בחורותיך,  בימי  ואהבהו, 
בחר בך מכל אומות העולם, עד אשר 
לא יבואו ימי הרעה, ימים שימשלו בך 
שאר העמים ויפזרו אותך בכל האומות, 
השנה  ימי  אלו  בחורותיך,  בימי  ועוד 
שהם מאירים לך ושמירה עליונה עליך, 
ניסן  אדר  השנה,  חדשי  ארבעה  והם 
שהקדוש  הימים  אותן  אלו  סיון,  אייר 
בהם  ועשה  בישראל  בחר  הוא  ברוך 
נסים לישראל, וכנסת ישראל נתעטרה 
לא  שר  עדא  אליו,  ונתקרבה  בבעלה 
]אב[  תמוז  הם  אלה  הרעה,  ימי  יבאו 
לא  ]ששבט[  פי  על  אף  שבט  טבת 
נתגלה בו הרעה כל כך, וסימנך ושבט 
לנו חסר לב )משלי כו( והגיעו שנים אשר 
שנות  אלו  חפץ,  בהם  לי  אין  תאמר 
ואין  ישראל מטולטלים,  הגלות שהלכו 
בזמן  יבאו  ימים  שלמדנו  חפץ,  בהם 
הגלות שלא יהיה נמצא ביד איש במה 
מן  פרוטה  תכלה  אז  כי  בשוק,  לקנות 
הכיס, עד אשר לא תחשך השמש, זה זיו 
הפנים של השכינה מלמעלה ומלמטה, 

זהר קהלת
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קהלתפרק צט זוהר 

וחתחתים בדרך, שהרי היו הולכים עם 
ריחיים על צואריהם, ומן ההדוק שהיה 
ירמיהו  בדרך,  אצבעותיהם  נפלו  חזק 
אותן  נשק  בטליתו,  לוקטן  היה  הנביא 
ובכה עליהן והיה אמר עליהן, בני בני, 
האם לא אמרתי לכם תנו לה' אלהיכם 
)ירמיה ט'( וינאץ  כבוד בטרם יחשיך וגו' 
עצים  יציצו  אשר  היום  מן  השקד, 
פירות  שעושים  היום  עד  המלבלבים 
כ"א ימים הם, אף כך מן י"ז בתמוז עד 
ט' באב כ"א ימים ביניהם, זהו שכתוב 
ויסתבל  א'(  )ירמיה  רואה  אני  שקד  מקל 
החגב, שניתן סבל על כתפות זרע דוד, 
ותפר האביונה, שנתבטלה עבודת בית 
עולמו  לבית  האדם  הולך  כי  אלהים, 
וסבבו בשוק הסופדים, זהו כבוד העליון 
שנסתלק למעלה, והאנשים צועקים ואין 
מי שישגיח בהם, עד אשר לא ירתק חבל 
הכסף, זהו המקום שהיה הכהן מקטיר 
קטרת על המזבח שבפנים, ותרוץ גלת 
הזהב, זהו בית קדש הקדשים אשר שם 
כרובי הזהב, ותשבר כד על המבוע וגו', 
זו מלכות בית דוד שנשבר, וישוב העפר 
על הארץ כשהיה, שיחרב בית המקדש 
ויהיה כעפר, והרוח תשוב אל האלהים 
אשר נתנה, זו השכינה והסתלקות רוח 

הנבואה מן העולם. )זוהר חדש מדרש איכה(

צלם האדם מסתלק ל' יום לפני 
מותו

השמש  תחשך  אל  אשר  עד 
הקדושה  הנשמה  זו  חזקיה  אמר  וגו', 

הגזית,  בלשכת  תורה  מלמדים  שהיו 
סנהדרי  אלו  החיל,  אנשי  והתעותו 
גדולה וסנהדרי קטנה, ובטלו הטוחנות, 
אלו כהנים  ולוים וכל המשמרות שהיו 
הראות  וחשכו  בירשלים,  עומדים 
שהיו  וצופים  נביאים  אלו  בארבות, 
וסגרו  הקודש,  וברוח  בנבואה  רואים 
ואין  צועקים  שאנשים  בשוק,  דלתים 
עונה להם, שהרי כל השערים ננעלו מן 
היום שחרב בית המקדש ובטלה עבודת 
אלו  הטחנה,  קול  בשפל  אלהינו,  בית 
הם טוחני הקטרת שהיו משמיעים קול 

הטחנה בכל ים במכתשת שלו.

בקשו את הלויים לנגן ולא רצו
קול  זה  הטחנה,  קול  אחר  דבר 
בנים  שובו  יום  בכל  שצעקה  השכינה 
וישחו  בה,  שישגיח  מי  ואין  שובבים 
כל בנות השיר, אלו הם העולים בדוכן 
כל,  השיר,  בנגינות  מנגנים  יום  בכל 
למעלה,  העליונים  מלאכים  לרבות 
לעומת  למעלה  משמורות  חלוקי  שהיו 
מגבוה  גם  שלמטה,  משמורות  אותן 
ייראו, אף על פי שהם היו מן גבוהים, 
מן קטן כננס היו יראים וישהו הם לפי 
שהרי פ' אלף לויים היו ידיהם מהודקות 
היו  בבל  לנהרות  באו  וכאשר  לאחור, 
תולין כנורותיהם על העצים אשר שם, 
וכשהיו מבקשים אותם לנגן אמרו )תהלים 
אדמת  על  ה'  שיר  את  נשיר  איך  קלז( 
ידיהם  בוהני  בשיניהם  נשכו  נכר, 
והרגום,  לנגן  יכלו  ולא  אותן  וכרתו 

ב ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ֶתְחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים ְוָׁשבּו 

ֶהָעִבים ַאַחר ַהָּגֶׁשם: גַּבּיֹום ֶׁשָּיֻזעּו ׁשְֹמֵרי ַהַּבִית ְוִהְתַעְּותּו ַאְנֵׁשי 

זהר קהלת
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צט קהלתפרק  זוהר 

ואז התדבק בידיעת החכמה העליונה, 
כדמיון זה כל אדם שבעולם הוא כולל 
היודיעם  אותן  וכל  מלמטה,  מלמעלה 
כאשר  כראוי  הזה  בעולם  להתקדש 
קדוש  רוח  עליו  מושכים  בן,  מולידים 
יוצאות ממנו,  מהמקום שכל הקדושות 
ואלה נקראים בנים להקדוש ברוך הוא, 
לפי שהגוף נעשה בקדושה כראוי, כמו 
קדוש  עליון  ממקום  רוח  לו  נותנים  כן 

כראוי וזה נתבאר.

תחיית המתים
האדם  שעתיד  בשעה  וראה  ובוא 
מן  יצא  טרם  מעשיו  על  חשבון  ליתן 
הוא  החשבון  יום  הזה  יום  העולם, 
אחר  חשבון,  נותנים  והנשמה  שהגוף 
ישוב  והגוף  ממנו  נפרדת  הנשמה  כך 
לארץ, והכל חוזר להמקום שנלקח משם 
הזמן שעתיד הקדוש  ועד  וזה נתבאר, 
נגוז  הכל  המתים  להחיות  הוא  ברוך 
ונשמה ההיא  ואותו הגוף ממש  לפניו, 
להחזיר  הוא  ברוך  הקדוש  עתיד  ממש 
זהו  העולם,  פני  ולחדש  כמקדם  לעולם 
נבלתי  מתיך  יחיו  כו(  )ישעיה  שכתוב 

קודם  יום  שלשים  האדם  מן  שנמנעת 
שיצא מן העולם, ואז צלמו נמנע ממנו 
לפי  נמנע ממנו,  נראה, מפני מה  ולא 
ועוברת  מסתלקת  הקדושה  שהנשמה 
ממנו, שלא תאמר שכאשר מת האדם 
ממנו,  נשמתו  עוברת  מחלתו  לאחר 
עוברת  בתוקפו  בחייו  כשהוא  אלא 
מותו,  קודם  יום  שלשים  נשמתו  ממנו 
אינו  והרוח  להרוח,  מאירה  אינה  היא 
ממנו,  נמנע  הצלם  ואז  לנפש,  מאיר 
הנפש נחלשת ואכילה וכל תאוות הגוף 

הנגרעות ממנו ועוברות. )א-רכז:(

המתקשים ממשיכים לבניהם רוח 
קדוש 

כשהיה  הארץ  אעל  העפר  וישוב 
והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה, 
אמר רבי יצחק בוא וראה כאשר ברא 
עפרו  נטל  לאדם  הוא  ברוך  הקדוש 
מארבע  גופו  ובנה  המקדש,  ממקום 
אחר  כח,  לו  נתנו  שכלם  העולם  צדדי 
כך נתן בו רוח של חיים, עמו שנאמר 
כך  וגו', אחר  חיים  ויפח באפיו נשמת 
ומלמטה,  מלמעלה  שהוא  וידע  עמד 

ְוָחְׁשכּו ָהרֹאֹות ָּבֲאֻרּבֹות: ד  ֶהָחִיל ּוָבְטלּו ַהּטֲֹחנֹות ִּכי ִמֵעטּו 
ְוֻסְּגרּו ְדָלַתִים ַּבּׁשּוק ִּבְׁשַפל קֹול ַהַּטֲחָנה ְוָיקּום ְלקֹול ַהִּצּפֹור 
ַּבֶּדֶרְך  ְוַחְתַחִּתים  ִיָראּו  ִמָּגבַֹּה  ַּגם  ה  ַהִּׁשיר:  ְּבנֹות  ָּכל  ְוִיַּׁשחּו 
ְוָיֵנאץ ַהָּׁשֵקד ְוִיְסַּתֵּבל ֶהָחָגב ְוָתֵפר ָהֲאִבּיֹוָנה ִּכי הֵֹלְך ָהָאָדם 
ֶאל ֵּבית עֹוָלמֹו ְוָסְבבּו ַבּׁשּוק ַהּסְֹפִדים: ו ַעד ֲאֶׁשר ֹלא )ירחק( 
ֵיָרֵתק ֶחֶבל ַהֶּכֶסף ְוָתֻרץ ֻּגַּלת ַהּזָהב ְוִתָּׁשֶבר ַּכד ַעל ַהַּמּבּוַע 
ְּכֶׁשָהָיה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר  ְוָיׁשֹב  ז  ַהּבֹור:  ֶאל  ַהַּגְלַּגל  ְוָנרֹץ 
ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ְנָתָנּה: ח ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר 

זהר קהלת

 יב



קהלתפרק צי זוהר 

אצלך, מי לא יבכה, אוי לעולם אוי לזמן 
כבתחלה  בכה  ההוא,  לדור  אוי  ההוא 
אוי  ואמר  חזר  כך  אחר  ונשתק,  נאנח 
כאשר  בעולם  להיות  העתידים  לאותן 
יתעורר מלך העליון מלך העולם לפקוד 

אילת הקדושה שלו. )זוהר חדש מדה"נ ויצא(

הגלות כל כך ארוכה ומי יכול 
לסבלו

הגיע  כאשר  יוחאי  בן  שמעון  רבי 
למקרא הזה, אראנו ולא עתה אשורנו 
שהגלות  אוי  ואמר,  בכה  קרוב  ולא 
ולא  אראנו  לסבלו,  יוכל  ומי  יתמשך 
אני  עתיד  רואה  שאני  זו  ראיה  עתה, 
בבית  בבל  בגלות  עתה  לא  לראותו 
גולה, אשורנו, עתיד  עולי  ההוא שבנו 
אני להסתכל בו פנים בפנים, ולא קרוב 
באותו בית השני, כי בין בראשון ובין 
בשני לא היתה מנוחה ולא התקרבות 
ואחדות כראוי, אוי אוי כמה קשה הדבר 
צרות  על  צרות  כמה  ארוך,  והזמן 
וכמה  בגלות,  ישראל  לשונאי  עתידות 
ישלטו החיות וכמה ישאגו לטרוף טרף 
מישראל בכל זמן וזמן עד סוף הימים. 

)זוהר חדש בלק(

יקומון, ונשמה ההיא ממש גנוזה לפני 
הקדוש ברוך הוא וחוזרת למקומה כפי 
אל  תשוב  והרוח  שכתוב  כמו  דרכה, 
שעתיד  ובזמן  נתנה,  אשר  האלהים 
הקדוש ברוך הוא להחיות מתים עתיד 
הוא להוריק טל מראשו עליהם, ובאותו 
הטל יקומו כלם מן העפר, זהו שכתוב 
)שם( כי טל אורות טלך, מהו טל אורות, 

אורות ממש, מאותן האורות שלמעלה 
לפי  לעולם,  חיים  להוריק  שבהם עתיד 
פוסקים  שאין  חיים  יריק  החיים  שעץ 

לעולם. )א-קל:(

סוף הגלות
זירא  רבי  נשמע,  הכל  דבר  סוף 
בן ערך, מצאו  לפני רבי אלעזר  נכנס 
והיה  מים  נובעות  ועיניו  יושב  שהיה 
זירא  רבי  חזר  ובוכה,  בשפתיו  מלחש 
אלעזר  לרבי  לו  ראה  וישב,  לאחוריו 
בבית  הולך  קולו  והיה  לחדרו  שנכנס 
אבן,  אבן  אמר,  שהיה  שמע  ובוכה, 
אבן קדוש עליון על כל העולם, בקדושת 
בך,  לזלזל  העמים  בני  עתידים  רבונך 
העמים  תועבת  עליך  לשים  ועתידים 
יקרבו  הטמאים  וכל  מתיהם,  ופגרי 

ְוֹיֵתר ֶׁשָהָיה קֶֹהֶלת ָחָכם עֹוד ִלַּמד  ַהּקֹוֶהֶלת ַהּכֹל ָהֶבל: ט 
ַּדַעת ֶאת ָהָעם ְוִאֵּזן ְוִחֵּקר ִּתֵּקן ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה: י ִּבֵּקׁש קֶֹהֶלת 
ִלְמצֹא ִּדְבֵרי ֵחֶפץ ְוָכתּוב ֹיֶׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמת: יא ִּדְבֵרי ֲחָכִמים 
ַּכָּדְרבֹנֹות ּוְכַמְׂשְמרֹות ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות ִנְּתנּו ֵמרֶֹעה ֶאָחד: 
יב ְוֹיֵתר ֵמֵהָּמה ְּבִני ִהּזֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג 

ַהְרֵּבה ְיִגַעת ָּבָׂשר: יג סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיָרא 

זהר קהלת

 יב



צט קהלתפרק  זוהר 

שלש יללות זו אחר זו, ויזדעזעו הרקיעים 
כל  יהיו  ואז  העולמות..  כל  ויזדעזעו 
העולמות בערבוב, עמים בעמים אומות 
יבא  למלוך  ראוי  שאינו  ומי  באומות 
למשול, ויבאו עמו עמים זרים ולשונות 
אחרים, ולא יבינו לדון ולא ידעו משפטי 
מלכות, והרבה מלחמות יחשבו לעשות, 
ומתוך שפה רפה ולשון חלקלקות יעשה 
מחשבות  כמה  ויחשוב  וימשל  כרצונו, 
גזרות  יגזור  היחידי  עם  ועל  להרע, 
רעות, אז תהיה צרה על צרה בתוך עם 
היחידי, צירים וחבלים יהיו להם כיולדה, 
ועל זמן ההוא כתוב יענך ה' ביום צרה 
ובאותו הזמן יתגבר הקדוש ברוך הוא 
ויפייס לאילתו בכמה פיוסים, ויחזיק בה 
)זוהר חדש  ויקימה מעפר, הוא ולא אחר. 

בלק(

סוד קץ האחרון
הימים  לסוף  רבי שמעון  עוד אמר 
זריחת  בזמן  היום,  שעות  חשבון  כפי 
השמש מן יום הששי, בעת שיזדמנו על 
פי חשבון מספר השנים של 'יובל ושמטה' 
הששי]קמט[  יום  מן  'רעד'  שהוא  כאחד, 
רום  משמי  להתעורר  אחד  קול  עתיד 
מה  במרירות,  נעצב  קול  הרקיעים, 
שלא היה כך מן היום שנברא העולם, 
במרירות  בלחש  דק  יהיה  ההוא  וקול 
וכזה  ויורד,  עולה  ועולה  יורד  ועצבות, 
יאמר, אילתי, אהובתי היית לי מן ימים 
הקדמונים ונשכת ממנו, אהבה קדומה 
צורתה  שחותם  זכורני  עמה,  לי  היה 
והייתי  זרועי,  ועל  לבי  על  חקוק  היה 
תקיף בתוך אהבה שלה, ורשפי שלהבת 
שלה בוערים בקרבי, בשעה ההיא יגעה 

קמט. כבר הייתי מגלה סוד בזהר שיש השירים 
ואמרתי  אתכם,  השבעתי  בפסוק  ה'  פרשה 
יומא שתיתאה שאין  מן  'רעד'  המכוון במספר 
מן  'רעד'  כמספר  שנים  כך  כל  שיעברו  כונתו 
הקדמונים,  מפרשים  שחשבו  כמו  הששי  אלף 
הגלות  שתמשוך  דעתם  על  עלתה  לא  כי  יען 
לכן  הקץ  בהתקרבות  אך  חשבו  והם  כך,  כל 
חשבו על העברת השנים, אבל עתה לדאבוננו 
אלף  מן  שנים  בפשוט...  הכונה  בעליל  נראה 
ובשנת  רעד,  יאחזמו  אז  רע"ד  כמספר  הששי 
ישראל  לעם  השלימה  גאולה  תבוא  תשכו 
מנין  לפום  שאמר  ומה  נזכה...  לא  אם  בעתה 
'יובל  כי  מאוד,  הוא  נכון  ושמטה'  ד'יובל  שנין 
ושמטה' בגימטריא 'רעד', והחשבון מובן לבעלו 
וזה.. שבה תכלית עבודת יעקב אבינו אצל לבן 

הארמי לפיכך לא הבין כאן כוונת הזהר.
אמנם יש להעיר שבזהר פנחס ברעיא מהימנא 
תהיה  השלימה  שהגאולה  כותב  ריט.(  )דף 
'ערב'  ככתוב  הששי  אלף  מן  ער"ב  במספר 
וידעתם כי ה' הוציא אתכם, ופשוט ששם גם כן 
המכוון על השארת השנים כל כך מן אלף הששי 
בשנת תשכ"ח  והיינו  השנים,  העברת  על  ולא 
ומה שמחולקים בשתי שנים יש לומר ששניהם 
מאות  י"ט  עד  להמשך  יכולה  שהגלות  סוברים 
שהרעיא  אלא  לאחישנה  יזכו  לא  אם  שנים, 
מהימנא חושב התחלת הגלות מן שנת תתכ"ה 
באלף הרביעי כנזכר שם בפירוש, והזהר חדש 
שנת  מן  הגלות  התחלת  שחושב  נראה  כאן 
עלינו  ירחם  יתברך  וה'  הרביעי,  באלף  תתכ"ו 
קודם, בעבור הצרות  ויחשוב לעשות את הקץ 

ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם: יד ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה 
ָהֱאֹלִהים ָיִבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע:

זהר קהלת

זיו הזהר

 יב



קהלתפרק ק זוהר 

בכל פעם שכנסת ישראל היתה בגלות, 
שבה  היתה  הגאולה  זמן  הגיע  כאשר 
הזה  בגלות  ועכשיו  לפני המלך,  ובאה 
יאחז  הוא  ברוך  הקדוש  אלא  כן,  לא 
בידה ויקימה ויתפייס עמה ויחזיר אותה 
ביום  ט'(  )עמוס  כתוב  כן  ועל  להיכלו, 
ההוא אקים את סכת דוד הנופלת, היא 
האחרים,  בפעמים  כמו  קום  תוסיף  לא 
איזו  דוד,  לסכת  לה  אקים  אני  אבל 
הנופלת,  ישראל,  בתולת  זו  דוד,  סכת 
כמו שכתוב נפלה, וזה הוא כבודה של 

בתולת ישראל ושבחה שלה. )ג-ו.( 

השמטה

סיפור עם שני חכמים ואחד שהכין 
להם צרכי שבת 

פתח סבא ההוא ואמר )קהלת ה'( יש 
בוא  וגו',  הארץ  על  נעשה  אשר  הבל 
באיש  שהיה  מעשה  הן שמעתי  וראה 
מהלך  שהיה  קבין  בעלי  מאותן  אחד 
הדור  גדולי  חכמים  בשני  ופגע  בדרך, 
אמר  התורה,  בחכמת  גדולים  שהיו 
להם שלום עליכם רבנן, שמעתי עליכם 
אתם  מקום  לאיזה  הדור  חכמי  שאתם 
וערב  פלוני  למקום  לו  אמרו  הולכים 
שמה  אלך  אני  להם  אמר  היה,  שבת 
אתם  אם  מנוחה  מקום  לכם  ואכין 
רוכבי  אנחנו  הלא  לו  אמר  חפצים, 
אפשר  איך  רגלים  בלי  ואתה  סוסים 
להיות כך, אמר להם אף על פי שאתם 
מאוד  הנמהרות  בהמות  על  רוכבים 
רגלים אם אתם חפצים  בלי  חגר  ואני 
תמהו  השבת,  לכם  להכין  אקדים  אני 

בתולת ישראל לא תקום מאליה 
אלא ה' יקום אותה

שאל רבי יהודה לרבי שמעון, כתיב 
בתולת  קום  תוסיף  ולא  נפלה  ה'(  )עמוס 

אשתו,  על  רוגז  לו  שיש  מי  ישראל, 
לעולם,  תחזור  לא  האם  ממנו  ויצאה 
כן אוי לבנים שנגרשו עמה, אמר  אם 
לו רבי שמעון בוא וראה בכל הגליות 
וקצבה,  זמן  ניתן  לכולן  ישראל,  שגלו 
הקדוש  אל  חוזרים  ישראל  היו  בכולן 
שבה  ישראל  ובתולת  הוא,  ברוך 
הגאולה  שנגזרה  ההוא  בזמן  למקומה 
עליה, ועכשיו בגלות זה האחרון לא כן, 
שהרי היא לא תשוב כך כמו בפעמים 
האחרים, ומקרא הזה מוכיח שכתוב לא 
ולא  נפלה  ישראל,  בתולת  קום  תוסיף 
למלך  משל  כתוב,  לא  להקימה  אוסיף 
שרגז על המטרונה וגירשה מהיכלו על 
זמן קצוב, כאשר הגיע אותו הזמן מיד 
המלך,  לפני  וחוזרת  המטרונה  נכנסת 
פעמים,  ושלשה  ושנים  אחד  פעם  וכן 
בפעם האחרון נתרחקה מהיכל המלך, 
רחוק  זמן  על  מהיכלו  המלך  וגירשה 
אין  הזה  פעם  המלך  אמר  קצבה,  בלי 
הוא כשאר פעמים שהיא תבא מעצמה 
לפני, אלא אני אלך עם כל בני היכלי 
ואתבע אותה, כאשה הגיע אצלה ראה 
אותה שהי שוכבת לעפר, מי ראה כבוד 
של  ופיוסים  הזמן  באותו  המטרונה 
המלך לעומתה, עד שהחזיק בה המלך 
היכלו,  אל  והביאה  אותה  והקים  בידו 
ונשבע לה שלא יפרד ממנה לעולם ולא 
הוא  ברוך  הקדוש  כך  ממנה,  יתרחק 

זהר קהלת

 יב



קי קהלתפרק  זוהר 

מאביו עד כל הדודות, נתן להם ממון 
הרבה והחזיר אותם למקומם כהרף עין.

רבי  ההוא,  לסבא  החברים  אמרו 
אמור לנו איזה רמז במקרא הזה, שלא 
החברים,  מן  זו  חכמה  נעלמה  תהיה 
יש  עליון  סוד  בודאי  רבנן  להם,  אמר 
בו אבל אגלה לכם ברמז, ז' הבלים הם 
שנים  הבלים  אחד,  הבל  הזה,  במקרא 
הרי שלשה, הבל הבלים ג' הרי ששה, 
ז'  ולעומתם  שבעה,  הרי  הבל  הכל 
ז' השמות  אלו  וכו',  'אבגיתץ'  השמות 
הם כפולים כנגד ז' קני הנורה הכפולים, 
ושבעה  שבעה  ד'(  )זכריה  בהם  שנאמר 
מוצקות לנרות וגו', אלו באמירה ואלו 
הא',  ואו  וה  הא,  יוד  'יה  והם  בעשיה, 
והם  מוצקות,  ושבעה  שבעה  הם  אלו 
ז' הויות שכתוב בהן באמירה יהי אור 
ומיד היו, והלבושים של אותן ז' הויות 
הבל  והשאר,  'אבגיתץ'  ז' השמות  הם 
הוא להב, הבלים להבים ועליהם נאמר 
)תהלים כט( קול ה' חוצב להבות אש, ומי 

מוציאם  כאשר  האלו  בהבלים  שיודע 
מפיו ומלבו, ידע לכוון בשכינה העליונה 
שכל ההבלים ממנה תלוים, ומתלבשים 
בשכינה התחתונה שכוללות ז' השמות 
האותיות  שהן  והשאר,  'אבגיתץ' 
תלויות  ויש  וארץ,  שמים  בהן  שבראו 
שאומר  בהסוד  בעשיה  ויש  באמירה 
ועושה מיד, אשרי העם שיודע להעלות 
נאמר  ועליו  ובעשיה,  באמירה  תפלות 
וגו' לנטע  ואשים דברי בפיך  )ישעיה נא( 

אמי  לציון  ולאמר  ארץ  וליסד  שמים 
אתה, והרי ביארו אל תקרא עמי אלא 

אליו  ראשיהם  החזירו  כך  בתוך  עליו, 
שביט,  ככוכב  רץ  שהיה  אותו  וראו 
עשה להם קפיצת הדרך ומצאו עצמם 
לפני מערה כהרף עין, אמר להם, רבנן 
מערה  תוך  מערה  אחריו  נכנסו  בואו, 
זה  היה  ושם  אחד,  לפרדס  שבאו  עד 
והיה  הגוף  מאותו  מתפשט  קבין  בעל 
היו  פניו  אשר  אחר  בגוף  מתלבש 
כסא  על  יושב  והיה  כשמש,  מאירים 
מלכות, וג' מאות תלמידים ישבו לרגליו 
)קהלת א'( הבל  והיו קוראים  אצל הכסא, 
זה  קוראים  והיו  קהלת,  אמר  הבלים 
הפסוק הרבה פעמים בלי מספר, אמרו 
זאת,  מה  הדור,  גדולי  החכמים  אותן 
קהלת,  בספר  אחר  מקרא  לנו  אין  וכי 
מיד עמד זה בעל קבין שהיה יושב על 
לשבעה  והכניסם  בידיהם  ואחז  הכסא 
כתוב  היה  והיכל  היכל  ובכל  היכלות, 
הבל הבלים, ובהיכל השביעי היה נשר 
ההוא,  בכתר  יונה  ודמות  בפיו,  וכתר 
והיו כתוב בהכתר, כל מי שאינו יודע 
נאמר  עליו  שלהם  ובסוד  הבלים  באלו 
חזרו  מיד  יומת,  הקרב  והזר  א'(  )במדבר 

הם לאחור, אמר להם זה בעל קבין אתם 
חכמי הדור שהלכתי אחריכם עד עכשיו 
לדעת את חכמתכם, אכן בודאי אינכם 
עשיתי  הזה  במקרא  שהרי  חכמים, 
העולם  פורח  הייתי  ובו  הזה,  בנין  כל 
במעוף אחד, ולפעמים בשנים, ולפעמים 
ולפעמים  בארבע,  ולפעמים  בשלש, 
בז',  ולפעמים  בשש,  ולפעמים  בחמש, 
ואנחנו בארץ הזאת כלם הולכים בעלי 
ואבי  מאבי  ירשתי  זה  ומקרא  קבין, 

זהר קהלת

 יב



קהלתפרק קי זוהר 

היה  וכן  ישראל,  עם  שסובל  והנוראות  הגדולות 
את  לעשות  חשב  הוא  ברוך  שהקדוש  במצרים 
הקץ קודם עבור צרות בישראל, ואין לנו להשען 
אלא על אבינו שבשמים שיעורר רחמיו כרחם אב 
במהרה  שלמה  בגאולה  לגאלנו  וימהר  בנים  על 

בימינו אמן.
קנ. במעשה נפלא הזה רבו הדעות ויתכן דברי 

ולפי  המלך,  של שלמה  רוחו  היה  שזה  הרמ"ע 
שבקשו לגנוז ספר קהלת להראותם כי לא דבר 
ריק הוא מהם, עד כאן לשונו, והסבא אמר ברמז 
להחבריא ששבעה הבלים ירמזו על ז' הספירות 
של ימי בראשית שהן כלולין בבינה ובמלכות, 
ומיד  אומרת  הבינה  ובעשיה,  באמירה  והן 

תעשה המלכות, והמבין יבין.

)תהלים  בו  כמו שנאמר  עמי בשותפות, 
לג( בדבר ה' שמים נעשו וגו', כן אתה 

בשותפות עמי, שבדבורך נעשים שמים 
וארץ. )תיקוני זוהר ס"ט(]קנ[

נשלמה  יתברך  ה'  בעזרת 
קהלת  לספר  הזהר  העתקת 
ביום הילולא רבא דרבי שמעון 
לפרט  עזרתי  יוחאי בשנת  בר 
מאנטריאל  עיר  בפה  קטן, 

מדינת קאנאדא.

זהר קהלת

זיו הזהר







ֵסֶפר

 ִסיּפּוֵרי ֹזוַהר ֹקֶהֶלת

ְפֵרי ֹזוַהר ֹקֶהֶלת ֵסֶפר ב': ִמּסִ

דֹוׁש  ל ִסְפֵרי ַהזֹּוַהר ַהּקָ ְמלּוָקט ִמּכָ

יִקים חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש, ַמְלִהיִבים ֶנֶפׁש ָהָאָדם,  ּדִ י ַהּצַ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּגְ
ה. ָטֳהָרה ּוְקֻדּשָׁ ֶרְך ְלִהְתַעּלֹות ּבְ ַמְדִריְך ּומֹוֶרה ּדֶ

ִכים  ִדים ּוְמַחּנְ יבֹות, ְמַלּמְ י ְיׁשִ עּור ְוָראׁשֵ יֵדי ׁשִ ִנים, ַמּגִ  ּבֹו ִיְמְצאּו ַרּבָ
ֵני  ּבְ ל  ּכָ ם  ּגַ ַיֲעׂשּון.  ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוֶאת  ּה  ּבָ ֵיְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת 
ְלתֹוָרה  יָתם  ּבֵ ֶאת  ְלַהְדִריְך  ֵאיְך  ִנְפָלָאה  ַהְדָרָכה  ּבֹו  ִיְמְצאּו  ָאָדם 

ַמִים. ְוִיְרַאת ׁשָ

ָבבֹות,  ֲהרּו ַהּלְ רֹות, ְוִיּטָ ה ּפֵ ֵסֶפר ַהזֶּה ַיֲעׂשֶ י ַהִלימּוד ּבְ ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ   ּתְ
ַמֲאָמר הבעש"ט הק’  ַמִים, ּכְ ָ ּשׁ ּבַ ַעת ְלִהְתָקֵרב ְלָאִבינּו ׁשֶ ה ַהּדַ ְוַתְרּבֶ
ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִאּלּו עֹוֵסק  ּכְ יִקים,  ַצּדִ ְבֵחי  ׁשִ ּבְ ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ זי"ע וזל"ק: 
ְבֵרי  ַרֲחִמים, ּוִבְזכּות ִלימּוד ּדִ ָקרֹוב ּבְ חּוׁש ְלָגֳאֵלנּו ּבְ ּיָ ה ׁשֶ ָבה ְוִנְזּכֶ ֶמְרּכָ
ָדא  ּבְ ַהַהְבָטָחה  נּו  ּבָ ִיְתַקּיֵם  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ

ַרֲחֵמי, בב"א. ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ

 ָיָצא ְלאֹור בס"ד 

ָע"ה ׁשֻ ָון ַה'ּתְ ֹחוֶדׁש ַמר ֶחׁשְ

ִמְפָעל ַהזֹּוַהר ָהעֹוָלִמי
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   ִסיּפּוֵרי ֹזוַהר ֹקֶהֶלת  
5

ת לֹא יּוַכל ִלְתֹקן ְוגֹו' )קהלת א(  ְמֻעּוָ

י ּבֹון ַרּבִ ה ּבְ עֹוד ַמֲעׂשֵ

 )זוהר חדש ב' רות ל, א(

י, ֲהִתְרֶצה  ינֹוק ֶאָחד. ָאַמר לֹו: ַרּבִ ַגׁש ּבֹו ּתִ ֶרְך. ּפָ ּדֶ י ּבֹון ָהָיה הֹוֵלְך יֹום ֶאָחד ּבַ ַרּבִ
ֶרְך ַהזֹּו? ָאַמר לֹו: ֵלְך. ָהַלְך ַאֲחָריו. ּדֶ ׁש ְלָפֶניָך ּבַ ּמֵ ֶרְך, ַוֲאׁשַ ּדֶ ָך ּבַ ֵאֵלְך ִעּמְ ׁשֶ

י יֹוֵסי. ָאְמרּו לֹו:  י יּוָדא ְוַרּבִ א ְוַרּבִ י ַאּבָ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ ְגׁשּו ּבֹו ַרּבִ ָהָיה הֹוֵלְך, ּפָ ַעד ׁשֶ
הֹוֵלְך ַאֲחַרי. ָאַמר  אן ׁשֶ ינֹוק ֶאָחד ּכָ ְטֹען ַאֲחֶריָך? ָאַמר ָלֶהם: ּתִ ּיִ ָך, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ה ְלַבּדְ ַאּתָ
ִדְבֵרי תֹוָרה.  ר ּבְ ַדּבֵ ּתְ ָך ִעם ִמי ׁשֶ ֵאין ִעּמְ ָך, ׁשֶ ַנְפׁשְ ְתַחּיֵב ּבְ ּתִ ַדאי ָהִייָת ׁשֶ יא: ּכְ י ִחּיָ ַרּבִ

ַחת ִאיָלן ֶאָחד. ֶדה ּתַ ׂשָ בּו ּבְ ָיׁשְ

אֹור ֹנַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום.  יִקים ּכְ יא ְוָאַמר, )משלי ד( ְוֹאַרח ַצּדִ י ִחּיָ ַתח ַרּבִ ּפָ
יִקים,  ַצּדִ ל  ׁשֶ ן  ְרּכָ ּדַ ְוֵכן  ִדְבֵרי תֹוָרה.  ּבְ ר  ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ִמי  ִעּמֹו  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַההֹוֵלְך 
תּוב )שם ו( ְותֹוָרה אֹור. ַעד ְנכֹו"ן ַהּיֹום, ַעד  ּכָ ְבֵרי תֹוָרה, ׁשֶ הֹוֵלְך ָואֹור, הֹוֵלְך ְוִעּמֹו ּדִ
ִדְבֵרי תֹוָרה,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ִנינּו,  ָ ּשׁ ׁשֶ ּנּו.  ִמּמֶ ָתזּוז  ְולֹא  ִכיָנה  ַהּשְׁ ִעּמֹו  ף  ּתֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ

ִמי ְוכּו'. יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ ֱאַמר )שמות כ( ּבְ ּנֶ ם, ׁשֶ ִכיָנה ׁשָ ׁשְ

ְרפּוָאה  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ְוגֹו'.  ֶרָך  ְלׁשָ ִהי  ּתְ ִרְפאּות  ג(  ְוָאַמר, )משלי  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ַתח  ּפָ
י  ַרּבִ ָאַמר  ְנֶחְמָיה  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ְוָלֲעָצמֹות,  ַלּגּוף  ָלָאָדם, 
ּקּוָנּה. ַמע ַעל ּתִ ּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ָכל יֹום - ִמי ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה ּבְ ְנהֹוַראי, ָהְרפּוָאה ָלָאָדם ּבָ

ִמְנַין  בֹות, ּכְ מֹוֶנה ּתֵ ִעים ּוׁשְ ַמע ֵיׁש ָמאַתִים ַאְרּבָ ְקִריַאת ׁשְ י ְנהֹוַראי, ּבִ ְוָאַמר ַרּבִ
ל  ּכָ ִתּקּוָנּה,  ּכְ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְוַהּקֹוֵרא  ָאָדם.  ל  ׁשֶ ֵאיָבִרים  מםָנה  ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ָמאַתִים 
ּקּוי  ֶרָך ְוׁשִ ִהי ְלׁשָ א ּבֹו. ְוֶזה ִרְפאּות ּתְ ָבה ַאַחת ְלַעְצמֹו, ּוִמְתַרּפֵ ֵאיָבר ְוֵאיָבר נֹוֵטל ּתֵ

ְלַעְצמֹוֶתיָך.

ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ַמע  ׁשָ ִלְפֵניֶהם.  ב  ְוָיׁשַ ֶרְך,  ֵמַהּדֶ ָעֵיף  ינֹוק  ַהּתִ אֹותֹו  יַע  ִהּגִ יְנַתִים  ּבֵ
ִעים  ַאְרּבָ ָמאַתִים  ֶאּלָא  ם  ׁשָ ֵאין  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ ַוֲהלֹא  ְוָאַמר:  ַרְגָליו  ַעל  ָקם  לּו,  ַהּלָ

ָבר? ֶזה ּדָ ִני ּבָ ַמְעּתָ ּבְ ב. ָאַמר: ֲהׁשָ ִני. ָיׁשַ ב ּבְ יא: ׁשֵ י ִחּיָ בֹות? ָאַמר לֹו ַרּבִ ְוָחֵמׁש ּתֵ

מֹוֶנה  ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ָמאַתִים  ֵיׁש  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ ׁשֶ א,  ֵמַאּבָ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְך  ּכָ לֹו:  ָאַמר 
ִליַח ִצּבּור חֹוֵזר  ַהּשְׁ נּו ׁשֶ ּקְ ָנתֹו? ּתִ ּקָ ל ָאָדם. ַמה ּתַ לֹׁש ְלִמְנַין ֵאיָבָריו ׁשֶ בֹות ָחֵסר ׁשָ ּתֵ
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ִעים  ַאְרּבָ ָמאַתִים  ִלים  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ֱאֶמת.  ֱאלִֹהים  ה'  ּוָמֶהן?  לּו,  ַהּלָ בֹות  ַהּתֵ לֹׁש  ׁשְ ַעל 
יֹוֵתר  ְולֹא  לֹׁש,  ִמּשָׁ חֹות  ּפָ ֶלֱאֶמת, לֹא  ַיְפִסיק  ּלֹא  ׁשֶ ּוְכֵדי  ָהל,  ַהּקָ ַעל  בֹות  ּתֵ מֹוֶנה  ּוׁשְ

לֹׁש. ִמּשָׁ

ה  ּמָ ּבַ ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֶאְצָלם,  ב  ְוָיׁשַ ְנָחס,  ּפִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יּוָדא  י  ַרּבִ א  ּבָ יְנַתִים  ּבֵ
ְך  ּכָ אי ׁשֶ ינֹוק ַהזֶּה. ָאַמר: ַוּדַ ַמע, ְוָכְך ָאַמר ַהּתִ ִדְבֵרי ְקִריַאת ׁשְ ם? ָאְמרּו לֹו: ּבְ ֲעַסְקּתֶ
י  ַרּבִ ל  ׁשֶ מֹו  ִמּשְׁ ּדּוְרַמְסִקית  ן  ּבֶ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר  נּוִרי  ן  ּבֶ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָאַמר  ְוָכְך  הּוא, 
רֹות, ּוְכֶנֶגד ִמְנַין  ּבְ ֶרת ַהּדִ ֶנֶגד ֲעׂשֶ ַמע ּכְ נּו ְקִריַאת ׁשְ ּקְ ֲעִקיָבא, ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ּתִ
ִלים  ִליַח ִצּבּור חֹוֵזר ּוַמׁשְ ְהֶיה ׁשְ ּיִ נּו ׁשֶ ּקְ לֹׁש? ּתִ ל ָאָדם. ַוֲהֵרי ָחְסרּו ֵמֶהן ׁשָ ֵאיָבָריו ׁשֶ

אֹוָתן. ּוָמֶהן? ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת.

ַמע  ְקִריַאת ׁשְ ָרכֹות ַאֲחרֹונֹות. ּבִ לֹׁש ּבְ ָרכֹות ִראׁשֹונֹות ְוׁשָ לֹׁש ּבְ נּו ׁשָ ּקְ ה ּתִ ִפּלָ ּתְ ּבַ
ַאֲחרֹוָנה - ה' ֱאלֵֹהיֶכם  מֹות ּבָ ה ׁשֵ לֹׁשָ ִראׁשֹוָנה, ה' ֱאלֵֹהינּו ה', ּוׁשְ מֹות ּבָ ה ׁשֵ לֹׁשָ - ׁשְ

אֹותֹו יֹום. ֵאינֹו ִנזֹּוק ּבְ ָידּוַע ׁשֶ מֹו ֶזה, ּבְ ַמע ּכְ ֱאֶמת. ְוָכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ

ָחֵסר  ֵני ׁשֶ ִלים ֵאיָבָריו, ִמּפְ ּבּור, ֵאינּו ַמׁשְ ּלֹא ִעם ַהּצִ ַמע ׁשֶ ְוָכל ָהאֹוֵמר ְקִריַאת ׁשְ
ל ֱאֶמת  ֵרה ָוִוי"ם ׁשֶ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ן ּבַ ָנתֹו? ְיַכּוֵ ּקָ ִליַח ִצּבּור חֹוֵזר. ַמה ּתַ ּשְׁ בֹות ׁשֶ לֹׁש ּתֵ ַהּשָׁ

יב. ְוַיּצִ

לֹׁש  ת לֹא יּוַכל ִלְתֹקן ְוגֹו'. אֹוָתן ׁשָ א, )קהלת א( ְמֻעּוָ ל ֶזה ָהָיה קֹוֵרא ָעָליו ַאּבָ ְוִעם ּכָ
לּום  נֹות אֹוָתם ְלַתׁשְ ִליַח ִצּבּור חֹוֵזר אֹוָתן, לֹא יּוַכל ְלִהּמָ ּשְׁ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ בֹות ׁשֶ ּתֵ
ַתח  סּוְקָך! ּפָ ֹסק ּפְ ינֹוק, ּפְ ּבּור. ָאַמר ְלאֹותֹו ַהּתִ ָאר ַהּצִ ׁשְ מֹוֶנה ּכִ ִעים ּוׁשְ ָמאַתִים ַאְרּבָ

ּה ְמָעט. ים ּבָ ה ַוֲאָנׁשִ ְוָאַמר, )שם ט( ִעיר ְקַטּנָ

ֹראׁשֹו ְוגֹו' )קהלת ב(  ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ

נּוָקא  ה ַהּיְ ַמֲעׂשֵ

)זוהר ח"ג פרשת בלק ר – רב(

ַפר ִסְכִנין,  ל ּכְ יעּו ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ֶרְך. ִהּגִ ּדֶ י ְיהּוָדה ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י ִיְצָחק ְוַרּבִ ַרּבִ
ן ֶאָחד ָקָטן, ְוָכל  ָהָיה ָלּה ּבֵ ּתֹו, ׁשֶ ם ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא. ִהְתָאְרחּו ֵאֶצל ִאׁשְ ָהָיה ׁשָ ׁשֶ
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ְיָתה, ָרָאה ֶאת אֹוָתם  ֶפר ּוָבא ַהּבַ ית ַהּסֵ ֶפר. אֹותֹו יֹום ָעָלה ִמּבֵ ֵבית ַהּסֵ ַהּיֹום ָהָיה ּבְ
ָרכֹות.  ּבְ ֵמֶהם  ְוַתְרִויַח  לּו  ַהּלָ ָהֶעְליֹוִנים  ָבִרים  ַלּגְ ִהְתָקֵרב  ִאּמֹו,  לֹו  ָאְמָרה  ַהֲחָכִמים. 
ְלִאּמֹו, ֵאיִני רֹוֶצה ִלְקַרב ֲאֵליֶהם,  ּלֹא ָקַרב, ָחַזר ְלָאחֹור. ָאַמר  ׁשֶ ְוַעד  ָקַרב ֲאֵליֶהם, 
ַמע  ּלֹא ָקָרא ְקִריַאת ׁשְ ל ִמי ׁשֶ דּוִני, ּכָ ַמע, ְוָכְך ִלּמְ ֲהֵרי יֹום ֶזה לֹא ָקְראּו ְקִריַאת ׁשְ ׁשֶ

ל אֹותֹו ַהּיֹום. ִנּדּוי ּכָ עֹוָנָתּה, הּוא ּבְ ּבְ

ְלנּו  ּדַ ּתַ ְך ֶזה, ְויֹום ֶזה ִהׁשְ אי ּכָ ְמעּו ֵהם ְוָתְמהּו, ֵהִרימּו ְיֵדיֶהם ּוֵבְרכּוהּו. ָאְמרּו, ַוּדַ ׁשָ
ג, ְולֹא ָהָיה ָאָדם  ּוֵ ּלֹא ָהיּו ָלֶהם ָצְרֵכיֶהם ְוָהיּו ִמְתַאֲחִרים ְלִהְזּדַ ה ׁשֶ ַיַחד ִעם ָחָתן ְוַכּלָ
ּוִמי  עֹוָנָתּה,  ּבְ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ָקָראנּו  ְולֹא  ָבֶהם  ְלנּו  ּדַ ּתַ ִהׁשְ ְוָאנּו  ֲעֵליֶהם,  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ֵריַח  ּבְ ָלֶהם,  ָאַמר   ? ָיַדְעּתָ ֵאיְך  ִני,  ּבְ לֹו,  ָאְמרּו  ְצָוה.  ֵמַהּמִ טּור  ּפָ  - ְצָוה  ּמִ ּבַ עֹוֵסק  ׁשֶ

בּו, ָנְטלּו ְיֵדיֶהם ְוָכְרכּו ַפת. ְמהּו. ָיׁשְ י ֲאֵליֶכם. ּתָ ַרְבּתִ ּקָ ׁשֶ י ּכְ ֶכם ָיַדְעּתִ ְלבּוׁשְ

ְלִמיֵדי  ַטל. ָאַמר לֹו, ִאם ּתַ ּנָ י ְיהּוָדה ָהיּו ָיָדיו ְמֻלְכָלכֹות, ְוָנַטל ָיָדיו ּוֵבַרְך ֶטֶרם ׁשֶ ַרּבִ
ָיַדִים  ָבֵרְך ּבְ ּמְ ָיַדִים ְמֹזָהמֹות, ּוִמי ׁשֶ ם, לֹא ָהָיה ָלֶכם ְלָבֵרְך ּבְ ַמְעָיה ֶהָחִסיד ַאּתֶ ַרב ׁשְ

ב ִמיָתה. ְמֹזָהמֹות ַחּיָ

ֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו ַמִים ְולֹא ָיֻמתּו ְוגֹו'.  ינֹוק ְוָאַמר, )שמות ל( ּבְ ַתח אֹותֹו ּתִ ּפָ
ב  ָיַדִים ְמֹזָהמֹות, ַחּיָ ֶלְך ּבְ ׁש ָלֶזה ְוִיְתָרֶאה ִלְפֵני ַהּמֶ ּלֹא חֹוׁשֵ י ׁשֶ ּמִ סּוק ֶזה, ׁשֶ ָלַמְדנּו ִמּפָ
ע ַאַחת ֵיׁש  ל עֹוָלם. ֶאְצּבַ רּומֹו ׁשֶ ִבים ּבְ ֵדי ָהָאָדם יֹוׁשְ ּיְ ּום ׁשֶ ַעם? ִמּשׁ ִמיָתה. ָמה ַהּטַ

ה. ֵהִרים ֹמׁשֶ ע ׁשֶ ַיד ָהָאָדם, ְוִהיא ָהֶאְצּבַ ּבְ

ָהֶאָחד  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶצַלע  י  ְלַקְרׁשֵ ה  ֲחִמּשָׁ ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  ְבִריִחם  יָת  ְוָעׂשִ כו(  )שם  תּוב  ּכָ
ים  ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ יֹכן ּבְ ִריַח ַהּתִ ִנית. ְוָכתּוב ְוַהּבְ ֵ ן ַהּשׁ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְבִריִחם ְלַקְרׁשֵ ַוֲחִמּשָׁ
ּלֹא ָהָיה  יכֹון הּוא ַאֵחר, ׁשֶ ִריַח ַהּתִ אֹותֹו ּבְ ֶצה. ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ ֶצה ֶאל ַהּקָ ַמְבִרַח ִמן ַהּקָ
ַנִים  ה, ׁשְ יכֹון ָהָיה ֵמאֹוָתם ֲחִמּשָׁ ִריַח ַהּתִ ְך. ֶאּלָא אֹותֹו ּבְ ה - לֹא ּכָ ְכַלל אֹוָתם ֲחִמּשָׁ ּבִ
ה.  יכֹון ַעּמּוד ַיֲעֹקב, סֹוד ֹמׁשֶ ִריַח ַהּתִ ֶאְמַצע. ֲהֵרי ָהָיה ּבְ אן ְוֶאָחד ּבָ ַנִים ִמּכָ אן ּוׁשְ ִמּכָ
דֹול ְוֶעְליֹון ֵמַהּכֹל,  ֶאְמַצע, ּגָ יכֹון ּבָ ִריַח ַהּתִ ַיד ָהָאָדם. ְוַהּבְ עֹות ּבְ ֶנֶגד ֶזה ָחֵמׁש ֶאְצּבָ ּכְ

ָאר ָהֲאֵחִרים. ּבֹו עֹוְמִדים ׁשְ

ים.  ַהַחּיִ ֵעץ  ֶהם  ּבָ הֹוֵלְך  ׁשֶ ִנים,  ׁשָ ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ְבִריִחים,  ה  ֲחִמּשָׁ ְוֵהם 
ַמּה הּוא ַעל ַמה  ר( ּתֵ ַדִים, ְוָדָבר )ִנְסּתָ עֹות ַהּיָ ֲחֵמׁש ֶאְצּבְ ּוְבִרית ֹקֶדׁש ִמְתעֹוֵרר )ִנּמֹול( ּבַ
ה ַעל ֶזה ָהְיָתה. ת ְיֵדי ֹמׁשֶ ִריׂשַ עֹות. ּפְ ֶאְצּבָ לּויֹות ּבָ ְרכֹות ַהּכֵֹהן ּתְ ל ּבִ . ְוָלֵכן ּכָ ָאַמְרּתָ ֶ ּשׁ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ָבְרִכים ֶאת ַהּקָ ּמְ ׁשֶ יֹון ּכְ ִנּקָ ין ִלְהיֹות ּבְ ֶהם, ֵאין ּדִ ל ֶזה ֵיׁש ּבָ ִאם ּכָ
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ה,  ם ַהְרּבֵ ֲחָכִמים ַאּתֶ ם ׁשֶ דֹוׁש. ְוָלֵכן ַאּתֶ ם ַהּקָ ֵ ֵרְך ַהּשׁ ֶהם ּוְבֻדָגָמָתם ִמְתּבָ ּבָ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ל  ּכָ ׁשֶ ַמְעָיה ֶהָחִסיד, ְוהּוא ָאַמר  ׁשְ י  ַרּבִ ם ֶאת  ּתֶ ׁשְ ּמַ ׁשִ ְולֹא  ָלֶזה?  ם  ְחּתֶ ּגַ ִהׁשְ ֵאיְך לֹא 
ְכלּוְך ַהזֶּה,  ּנּוף ְוַהּלִ ד ָהַאֵחר ִנזֹּון ֵמַהּטִ ֲהֵרי ַהּצַ ד ָהַאֵחר, ׁשֶ ִטּנּוף ְוָכל ִלְכלּוְך ֶהֱעלּוהּו ַלּצַ

ְוַעל ֶזה ַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה, ְוחֹוָבה ֵהם?!

ינֹוק  ַהּתִ ַתק  ׁשָ ָאִביָך?  ם  ׁשֵ ִני, ַמהּו  ּבְ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ר. ָאַמר  ְלַדּבֵ ָיְכלּו  ְולֹא  ְמהּו  ּתָ
לּו,  ֲאלּו ַהֲחָכִמים ַהּלָ א ׁשָ י, ַעל ַאּבָ ק ָלּה. ָאַמר ָלּה, ִאּמִ ֶרַגע ֶאָחד, ָעַמד ִלְפֵני ִאּמֹו ְוָנׁשַ
י ְולֹא ְמָצאִתים  ַדְקּתִ ַדְקּתָ אֹוָתם? ָאַמר, ֲהֵרי ּבָ ִני, ּבָ ַהִאם ֹאַמר ָלֶהם? ָאְמָרה לֹו ִאּמֹו, ּבְ
ַוֲהֵרי  א,  ַאּבָ ַעל  ם  ַאְלּתֶ ׁשְ ם  ַאּתֶ ָלֶהם,  ָאַמר  ֲאֵליֶהם.  ְוָחַזר  ִאּמֹו  לֹו  ה  ָלֲחׁשָ ָראּוי.  ּכָ
ֶרְך, הּוא סֹוֵחר ַאֲחֵריֶהם.  ּדֶ ים הֹוְלִכים ּבַ ֲחִסיִדים ְקדֹוׁשִ ּלֵק ֵמָהעֹוָלם, ּוְבָכל יֹום ׁשֶ ִהְסּתַ

ים ֶעְליֹוִנים, ֵאיְך לֹא ְמָצאֶתם אֹותֹו, ָהַלְך ַהּסֹוֵחר ַאֲחֵריֶכם? ם ְקדֹוׁשִ ְוִאם ַאּתֶ

ּלֹא  ׁשֶ א לֹא ָרָאה ֲחמֹור  ַאּבָ ׁשֶ ְוָכֵעת ָרִאיִתי ָבֶכם,  ַהְתָחָלה ָרִאיִתי ָבֶכם,  ּבַ ֲאָבל 
א ִיְטַען ַאֲחֵריֶכם,  ַאּבָ ּלֹא ְזִכיֶתם ׁשֶ יָון ׁשֶ ְהֶיה( ָטַען ַאֲחָריו ֲחמֹור ִלְסּבֹל ֹעל ַהּתֹוָרה. ּכֵ ּיִ )ׁשֶ

ינֹוק ֶזה ֵאינֹו  ִנְדֶמה ָלנּו, ּתִ י ִיְצָחק, ּכְ י ְיהּוָדה ְלַרּבִ א. ָאַמר ַרּבִ לֹא ֹאַמר ָלֶכם ִמיהּו ַאּבָ
י תֹוָרה. ָאְמרּו, ָהָבה  ְוִחּדּוׁשֵ ְבֵרי תֹוָרה  ּדִ ָהָיה אֹוֵמר  ינֹוק  ּתִ ְואֹותֹו  ָאְכלּו,  ן ָאָדם.  ּבֶ
א  ְבָרָכה זֹו ֶאּלָ ֵרְך ּבִ דֹוׁש לֹא ִמְתּבָ ם ַהּקָ ֵ ַהּשׁ ּום ׁשֶ ם, ִמּשׁ ְנָבֵרְך. ָאַמר ָלֶהם, ָנֶאה ֲאַמְרּתֶ

ַהְזָמָנה. ּבְ

לֹוַמר  ָדִוד  ָרָאה  ָמה  ְוִכי  ְוגֹו'.  ֵעת  ָכל  ּבְ ה'  ֶאת  ֲאָבְרָכה  לד(  )תהלים  ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ
ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ֲאָבְרָכה.  ְוָאַמר  ַהְזָמָנה,  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָדִוד  ָרָאה  א  ֶאּלָ ה'?  ֶאת  ֲאָבְרָכה 
ן  ַזּמֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ם.  ׁשָ ָהַאֵחר עֹוֵמד  ד  ְוַהּצַ ם,  ׁשָ ִכיָנה עֹוֶמֶדת  ַהּשְׁ ְלָחנֹו,  ׁשֻ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ָאָדם  ׁשֶ
ל  י ַמְעָלה ְלַקּבֵ ַהְזָמָנה זֹו( ְלַגּבֵ ֶנת )ּבְ ּקֶ ִכיָנה ִמְתּתַ רּוְך הּוא, ַהּשְׁ דֹוׁש ּבָ ָהָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ
ְוִאם לֹא  ָלל(  ּכְ ּבַ ד ָהַאֵחר ֵאינֹו  ְוַהּצַ י ַמְעָלה  ְלַגּבֵ ְבָרכֹות  ּבִ ִנְתֶקֶנת  )ְוִאם  ד ָהַאֵחר ִמְתּכֹוֵפף.  ְוַהּצַ ָרכֹות,  ּבְ
ׁש ִלְהיֹות לֹו  ּכֵ ד ָהַאֵחר ׁשֹוֵמַע ּוְמַכׁשְ רּוְך הּוא, ַהּצַ דֹוׁש ּבָ ַמְזִמין ָהָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ

ָרָכה. אֹוָתּה ּבְ ֵחֶלק ּבְ

ָרָכה  ַהּבְ ַבר  ּדְ אֹותֹו  ֶאּלָא  ָרכֹות?  ַהּבְ ָאר  ׁשְ ּבִ ַהְזָמָנה  ֵאין  ה  ָלּמָ ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ִרי, אֹותֹו  ָבֵרְך ַעל ַהּפְ ּמְ זֶּה ׁשֶ ְך ֶזה, ׁשֶ ּכָ ָבְרִכים ָעָליו, הּוא ַהְזָמָנה. ּוֹבא ּוְרֵאה ׁשֶ ּמְ ׁשֶ
ִרי  ָהָיה אֹותֹו ּפְ ד ָהַאֵחר. ְוֹקֶדם ֶזה ׁשֶ ִרי הּוא ַהְזָמָנה ּוְמָבְרִכים ָעָליו, ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ַלּצַ ּפְ
ּלֹא ְיָבְרכּו  ִביל ׁשֶ ׁשְ ד ָהַאֵחר, לֹא ְמָבְרִכים ָעָליו, ְוָכתּוב )ויקרא יט( לֹא ֵיָאֵכל, ּבִ ְרׁשּות ַהּצַ ּבִ
ָצא ֵמְרׁשּותֹו, ֵיָאֵכל, ּוְמָבְרִכים ָעָליו.  ּיָ יָון ׁשֶ ד ָהַאֵחר. ּכֵ ֵרְך ַהּצַ ִרי ְולֹא ִיְתּבָ ַעל אֹותֹו ַהּפְ
ם ַהְזָמָנה ִלְבָרָכה,  ּלָ ָבְרִכים ֲעֵליֶהם, ּכֻ ּמְ ְבֵרי ָהעֹוָלם ׁשֶ ל ּדִ ְוִהיא ַהְזָמָנה ִלְבָרָכה. ְוֵכן ּכָ
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ד ָהַאֵחר. ֶהם ֵחֶלק ַלּצַ ְוֵאין ּבָ

ָרָכה ָהְיָתה ַהְזָמָנה, ַמּדּוַע ָהָבה ּוְנָבֵרְך?  ת ִזּמּון ּכֹוס ּבְ ְך ְלִבְרּכַ ְוִאם ּתֹאַמר, ַאף ּכָ
ֶפן", ֲהֵרי ֶזה ָהָיה ַהְזָמָנה.  ִרי ַהּגֶ ָהָיה ׁשֹוֶתה ָאַמר "ּבֹוֵרא ּפְ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ ֶאּלָא הֹוִאיל ּוַבּתְ
דֹוׁש- ַלּקָ הּוא  זֹו  ּכֹוס  ֲהֵרי  ׁשֶ ַאֶחֶרת,  ְלַהְזָמָנה  ּנּוי  ׁשִ ְצִריִכים  זֹון  ַהּמָ ת  ְלִבְרּכַ ְוָכֵעת 

ה. ּום ֶזה ָצִריְך ַהְזָמַנת ַהּפֶ זֹון, ּוִמּשׁ רּוְך-הּוא, ְולֹא ַלּמָ ּבָ

ָרָכה  ּלֹו זֹוִהי ּבְ ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך ׁשֶ ּלֹו זֹוִהי ַהְזָמָנה, ּבָ ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְוִאם ּתֹאַמר, ְנָבֵרְך ׁשֶ
ל  ֶפן. )ׁשֶ ִרי ַהּגֶ ל ּבֹוֵרא ּפְ אי. ֲאָבל ְנָבֵרְך זֹוִהי ַהְזָמָנה ַאֶחֶרת, ַהְזָמָנה ׁשֶ ַוּדַ ְך ֶזה ּבְ - ּכָ
ִהיא  ַטל,  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ זֹו,  ְוכֹוס  ְסָתם.  ָרָכה  ּבְ ל  ׁשֶ ְלכֹוס  ַהַהְזָמָנה  ִהיא  ַהּקֹוֶדֶמת  ׁשֶ ה(  ַהּפֶ
ם.  ל ְמזֹונֹות ּוְבָרכֹות יֹוְצאֹות ִמּשָׁ ּכָ י עֹוָלם ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ִמּלַת ְנָבֵרְך ְלַגּבֵ ַהְזָמָנה ַאֶחֶרת ּבְ
א  ֶאּלָ ַהְזָמָנה,  ֵאָליו  ְוֵאין  ר  ִנְסּתָ ָהֶעְליֹון הּוא  עֹוָלם  ׁשֶ ר,  ִנְסּתָ ֶדֶרְך  ּבְ ֶזה הּוא  ּום  ּוִמּשׁ
ּיֹום ָהעֹוָלם ַעד  ּמִ ֵרי ֶחְלֵקנּו ׁשֶ י ְיהּוָדה, ַאׁשְ ִמּלַת ְנָבֵרְך( ָאַמר ַרּבִ ּבְ ָרָכה. )ׁשֶ ה זֹו ּכֹוס ּבְ ַדְרּגָ ּבְ

ן ָאָדם. זֶּה ֵאינֹו ּבֶ אי ֲהֵרי ָאַמְרנּו ׁשֶ ַמְענּו ְדָבִרים ֵאּלּו, ַוּדַ ֵעת לֹא ׁשָ ּכָ

ה  ים ֲחִמּשָׁ ּטִ יָת ְבִריִחם ֲעֵצי ׁשִ ָאַמְרּתָ ְוָעׂשִ ֶ ן, ַמְלַאְך ה', ֲאהּובֹו, ַמה ּשׁ ָאַמר לֹו, ּבֵ
ה - ֲהֵרי  ְרָכַתִים ָיּמָ ה ְבִריִחם ַלּיַ ה ְבִריִחם ְוגֹו', ַוֲחִמּשָׁ ן ְוגֹו', ַוֲחִמּשָׁ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ְלַקְרׁשֵ
ָמע  י ָהָאָדם ִנׁשְ ָאַמְרנּו, ִמּפִ ִים. ָאַמר לֹו, ֶזהּו ׁשֶ ּתַ אן, ְוָיַדִים ֵהם ׁשְ ה ְבִריִחים ֵיׁש ּכָ ַהְרּבֵ

ם - ֲאִני ֹאַמר. ְחּתֶ ּגַ ִמיהּו. ֲאָבל הֹוִאיל ְולֹא ִהׁשְ

א  ל ָהָאָדם? ֶאּלָ ֹראׁשֹו ְוגֹו'. ְוִכי ֵאיֹפה ֵעיָניו ׁשֶ ַתח ְוָאַמר, )קהלת ב( ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ ּפָ
א  ֵני ָהעֹוָלם?! ֶאּלָ ל ּבְ הֹוִציא ֶאת ֶהָחָכם יֹוֵתר ִמּכָ ְזרֹועֹו, ׁשֶ גּופֹו אֹו ּבִ א ּבְ ּמָ ֹראׁשֹו! ׁשֶ ּבְ
ַעם?  ע ַאּמֹות. ָמה ַהּטַ ִגּלּוי ֹראׁש ַאְרּבַ ַמְדנּו, לֹא ֵיֵלְך ָאָדם ּבְ ּלָ אי. ׁשֶ ַוּדַ ְך הּוא ּבְ סּוק ּכָ ַהּפָ
ֹוֶרה ְועֹוֵמד  ּשׁ אֹותֹו ׁשֶ ֹראׁשֹו ֵהם, ּבְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ַעל ֹראׁשֹו, ְוָכל ָחָכם ֵעיָניו ּוְדָבָריו ּבְ ּשְׁ ׁשֶ

ַעל ֹראׁשֹו.

ּגּוף ָהָאָדם  ּום ׁשֶ ֶמן, ִמּשׁ ּדֹוֵלק ַעל ֹראׁשֹו ָצִריְך ׁשֶ אֹותֹו אֹור ׁשֶ ם, ֵיַדע ׁשֶ ֵעיָניו ׁשָ ּוְכׁשֶ
ָך  ֶמן ַעל ֹראׁשְ ֶלְך ָצַוח ְוָאַמר: )שם ט( ְוׁשֶ לֹֹמה ַהּמֶ ִתיָלה, ְואֹור ּדֹוֵלק ְלַמְעָלה, ּוׁשְ ִהיא ּפְ
ים טֹוִבים. ְוָלֵכן ֶהָחָכם ֵעיָניו  ֶמן ְואֹוָתם ַמֲעׂשִ ֹראׁשֹו ָצִריְך ׁשֶ ּבְ ֲהֵרי ָהאֹור ׁשֶ ַאל ֶיְחָסר, ׁשֶ

ֹראׁשֹו, ְולֹא ְבָמקֹום ַאֵחר. ּבְ

תּוב  ּכָ ם ָלֶזה? ׁשֶ ְחּתֶ ּגַ יֶכם, ֵאיְך לֹא ִהׁשְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ַעל ָראׁשֵ אי ַהּשְׁ ם ֲחָכִמים, ַוּדַ ַאּתֶ
ן  ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְבִריִחם ְלַקְרׁשֵ ן ָהֶאָחד. ַוֲחִמּשָׁ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ יָת ְבִריִחם ְוגֹו', ְלַקְרׁשֵ ְוָעׂשִ
ֲהֵרי  ׁשֶ סּוק.  ַהּפָ ָאַמר  ּוְרִביִעית לֹא  ית  ִליׁשִ ׁשְ סּוק,  ַהּפָ ָאַמר  ִנית  ֵ ְוַהּשׁ ָהֶאָחד  ִנית.  ֵ ַהּשׁ
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ֵני ֵאּלֶה. ׁשְ ּבֹון ּבִ ּום ֶזה ַהֶחׁשְ ֵני ְצָדִדים, ּוִמּשׁ ִבים ִלׁשְ ִנית ֶנְחׁשָ ֶאָחד ְוׁשֵ

ֶחְלְקָך!  ֵרי  ַאׁשְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ְוָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָכה  ּבָ ִחּלָה(  ַבּתְ )ּכְ קּוהּו.  ּוְנׁשָ אּו ֵהם  ּבָ
יִפים.  ּקִ ן ֵהם ְסָלִעים ָרִמים ּתַ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ְזכּוְתָך ֲאִפּלּו ּתִ ֲהֵרי ּבִ ֵרי ַהּדֹור! ׁשֶ ַאׁשְ
ַעִין  ִני, ֶאּלָא ַרק ּבְ יחּו ַעל ּבְ ּגִ ׁשְ ם ַאל ּתַ ה ִמּכֶ ׁשָ ַבּקָ ָאה ִאּמֹו. ָאְמָרה ָלֶהם, ַרּבֹוַתי, ּבְ ּבָ
ֲהֵרי  ים, ׁשֶ ׁשִ ָאר ַהּנָ ל ׁשְ רּוָרה ִמּכָ ה ּבְ ָרה, ִאּשָׁ ׁשֵ ה ּכְ ֵרי ֶחְלֵקְך ִאּשָׁ טֹוָבה. ָאְמרּו ָלּה, ַאׁשְ

ָאר ְנׁשֹות ָהעֹוָלם! ל ׁשְ ְגֵלְך ַעל ּכָ ַרר ֶחְלֵקְך ְוֵהִרים ּדִ רּוְך הּוא ּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ד ֲאִני, ְוָדג לֹא פֹוֵחד  דֹול ְוִנְכּבָ ג ּגָ ן ּדָ ּבֶ ינֹוק, ֲאִני לֹא פֹוֵחד ֵמַעִין ָרָעה, ׁשֶ ָאַמר ַהּתִ
ִלְרּבֹות ַעל  זֶּה ָלֹרב?  ֶקֶרב ָהָאֶרץ. ַמה  ּבְ ְוִיְדּגּו ָלֹרב  תּוב )בראשית מח(  ּכָ ׁשֶ ֵמַעִין ָרָעה, 
ֶקֶרב  אי, ּבְ ים ֲעֵליֶהם ְוֵאין ַעִין ָרָעה ְוכּו'. ָלֹרב ַוּדַ ִים ְמַכּסִ ם ַהּמַ ֵגי ַהּיָ ִנינּו, ַמה ּדְ ָהַעִין. ְוׁשָ
נּו ַעִין ָרָעה, ְולֹא  ן, ַמְלַאְך ה', ֵאין ּבָ ֵני ָהָאָדם ַעל ָהָאֶרץ. ָאְמרּו, ּבֵ תֹוְך ּבְ ָהָאֶרץ, ּבְ

ְכָנָפיו. ה ָעֶליָך ּבִ רּוְך הּוא ְמַכּסֶ דֹוׁש ּבָ אנּו, ְוַהּקָ ד ַעִין ָרָעה ּבָ ִמּצַ

סּוק ֶזה ָאַמר ַיֲעֹקב  ל ָרע ְיָבֵרְך ְוגֹו'. ּפָ ֵאל ֹאִתי ִמּכָ ְלָאְך ַהּגֹ ַתח ְוָאַמר, )שם( ַהּמַ ּפָ
קֹוֵרא  ְלָאְך,  ַהּמַ ּבֹו.  ֵיׁש  ָחְכָמה  סֹוד  אֹותֹו,  ָאַמר  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ּבְ ִאם  ַהּקֶֹדׁש.  רּוַח  ּבְ
ִליַח  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ַמְלָאְך?  אן  ּכָ ִנְקָרא  ַמּדּוַע  ֲאֵחִרים.  מֹות  ׁשֵ ְוקֹוֵרא לֹו  ַמְלָאְך,  לֹו 
א  א ְוִאּמָ ָבְרִכים ַאּבָ ּמְ ׁשֶ ּכְ ָאז( ׁשֶ )ׁשֶ ַמְעָלה,  ּלְ ְקַלְרָיה ׁשֶ ל ֹזַהר ִמּתֹוְך ַאְסּפַ ִמְלַמְעָלה ּוְמַקּבֵ
י ְלֵביֵתְך! ְלִכי ְוזּוִני  ְך ֲעׂשִ יֵתְך! ּכָ ְקִדי ֶאת ּבֵ ְמִרי ֵביֵתְך! ּפִ י, ְלִכי ׁשִ ּתִ ָלֶזה, אֹוְמִרים ָלּה: ּבִ
ְך! ֲהֵרי ָלְך  ים ְלָמזֹון ִמּמֵ ֵני ֵביֵתְך ְמַחּכִ ה ָלְך, ּבְ ה ְמַחּכֶ ַמּטָ ּלְ אֹותֹו עֹוָלם ׁשֶ אֹוָתם. ְלִכי, ׁשֶ

ְצָטְרִכי ָלֵתת ָלֶהם. ְוָאז ִהיא ַמְלָאְך. ּתִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

ְועֹוד,  עֹוָלמֹות,  ָלזּון  ָבא  ְולֹא  ַמְלָאְך,  ִנְקָרא  ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ַוֲהֵרי  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ִליַח  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ אי.  ַוּדַ ּבְ ְך ֶזה  ּכָ ם -  ֵ ל ַהּשׁ ם ׁשֶ ֵ א ַבּשׁ ָזן ֶאת ָהעֹוָלמֹות, ֶאּלָ ם ֶזה לֹא  ׁשֵ ּבְ ׁשֶ
מֹו  ֵני ְכרּוִבים, ׁשְ ֹוֶרה ַעל ְמקֹומֹות, ַעל ׁשְ ּשׁ א, ִנְקָרא ַמְלָאְך. ְוֵכיָון ׁשֶ א ְוִאּמָ ִמּתֹוְך ַאּבָ

ה'.

ְבֻדְגָמא,  א  ֶאּלָ ְך,  ּכָ ִנְרָאה  לֹא  ְלַיֲעֹקב  ַמְלָאְך.  ִנְקָרא  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ה  ְלֹמׁשֶ ְרָאה  ּנִ ׁשֶ ּכְ
תּוב )ירמיה לא( ּכֹה ָאַמר ה'  ּכָ ל ָרֵחל ַאֶחֶרת, ׁשֶ ָאה. זֹו ְדמּות ׁשֶ תּוב )שם כט( ְוָרֵחל ּבָ ּכָ ׁשֶ
ָרגֹות  ָאה, ְסָתם. ִעם ַהּצֹאן, ַהּדְ ֶניָה. ְוָרֵחל ּבָ ה ַעל ּבָ ָמע ְוגֹו', ָרֵחל ְמַבּכָ ָרָמה ִנׁשְ קֹול ּבְ
י ֹרָעה ִהיא, ִהיא ַמְנִהיָגה  דּו ְבָיֶדיָה. ּכִ ּקְ ם ִנְמנּו ְוִהְתּפַ אי. ְוֻכּלָ ר ְלָאִביָה, ַוּדַ ּה. ֲאׁשֶ ּלָ ׁשֶ

אֹוָתם ּוֻמְפֶקֶדת ֲעֵליֶהם.

ַבח  ֶ ּשׁ ת ֵאׁש. ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ ַלּבַ ָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ּבְ ה, )שמות ג( ַוּיֵ ֹמׁשֶ תּוב ּבְ ְוָכְך ּכָ
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ֵאלֵֹני ַמְמֵרא  ָרא ֵאָליו ה' ּבְ א )בראשית יח( ַוּיֵ ּלֹא ָכתּוב ּבֹו ַמְלָאְך - ֶאּלָ ַאְבָרָהם יֹוֵתר, ׁשֶ
ִרית.  ל ּבְ אֹותֹו ְזַמן ִקּבֵ ּבְ ְגַלל ׁשֶ ֶל"ת, ּבִ ָאֶל"ף ּדָ ַאְבָרָהם ִנְרָאה לֹו ֲאֹדָני, ּבְ ם ּבְ ְוגֹו'. ׁשָ
ר  ֵ ֲהֵרי ָאז ִהְתַקּשׁ יט, ְוָכְך ִנְרָאה, ׁשֶ ּלִ ּנּו, ִנְרָאה לֹו ִרּבֹון ְוׁשַ ה ִמּמֶ ּסָ ו ִהְתּכַ ַעד ַעְכׁשָ ֶ ּוַמה ּשׁ

ל ָאדֹון ִרּבֹון ָעָליו. ם ׁשֶ ׁשֵ ּום ֶזה ּבְ ה ְולֹא יֹוֵתר. ּוִמּשׁ ְרּגָ אֹוָתּה ּדַ ּבְ

ֵאין ַטַעם ַמְפִסיק,  ה, ׁשֶ ה ֹמׁשֶ תּוב )שמות ג( ֹמׁשֶ ּכָ ּלֹא ָהָיה ּבֹו ֵפרּוד, ׁשֶ ה ׁשֶ ֲאָבל ֹמׁשֶ
ֵלם ַמה  ֵעת ׁשָ ּכָ ְגַלל ׁשֶ ַעם, ּבִ ְפִסיק ַהּטַ ּמַ תּוב )בראשית כב( ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם, ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה. ֲאָבל  ִחּלָ ּתְ ּבַ ין ַאְבָרָהם ַהּנֹוְכִחי ְלֵבין ַאְבָרָהם ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ִלְפֵני ֵכן. ֵיׁש ֶהְפֵרׁש ּבֵ ׁשֶ
ֹאתֹו  ֶרא  ַוּתֵ ב(  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִעּמֹו,  ָהְיָתה  ִאיָרה  ַהּמְ ְקַלְרָיה  ַאְסּפַ ּנֹוַלד,  ׁשֶ ד  ִמּיָ ה,  ֹמׁשֶ
ה  ֹמׁשֶ ר  ִנְקׁשַ ד  ִמּיָ י טֹוב.  ּכִ ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור  ְרא  ַוּיַ )בראשית א(  ְוָכתּוב  י טֹוב הּוא.  ּכִ

ַעם. ה, ְולֹא ַמְפִסיק ַהּטַ ה ֹמׁשֶ ּום ֶזה ֹמׁשֶ תֹו, ּוִמּשׁ ַדְרּגָ ּבְ

ָהָיה  ָעה ׁשֶ תּוב ַמְלַאְך ה'. ַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ְבׁשָ ּכָ ה ִהְקִטין ַעְצמֹו, ׁשֶ י ֹמׁשֶ ְוָלֵכן ְלַגּבֵ
אֹוָתּה  יֹוֵרׁש  ָהָיה  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ַמְלָאְך,  ָהעֹוָלם.  ִמן  ּלֵק  ִמְסּתַ
ֵרי  רּוַח. ַאׁשְ גּוף. ַיֲעֹקב ּבְ ה ּבְ ּלֵק ֵמָהעֹוָלם. ֹמׁשֶ ִהְסּתַ יו. ַיֲעֹקב ְלַאַחר ׁשֶ ַחּיָ ה ּבְ לֹט. ֹמׁשֶ ִלׁשְ

ה. ל ֹמׁשֶ ֶחְלקֹו ׁשֶ

לֹט  ּלֹא ִהְתָקֵרב ְלעֹוָלִמים ְלַצד ָהָרע, ְולֹא ָיֹכל ָהָרע ִלׁשְ ל ָרע, ׁשֶ ֵאל ֹאִתי ִמּכָ ַהּגֹ
הֹוֵלְך ְלַבִית ָחָדׁש  ָאָדם ׁשֶ יתֹו ּכְ ן ֶאת ּבֵ ָעִרים, ָאז ַיֲעֹקב ָהָיה ְמַתּקֵ ּבֹו. ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ
ָעִרים - אֹוָתם ַהּנֹוָדִעים, אֹוָתם  ּוָטיו. ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ טֹו ְבִקּשׁ ּוְמַקּשְׁ נֹו ְבִתּקּוָניו  ּוְמַתּקְ
ֵעת  ִמי, ּכָ ֵרא ָבֶהם ׁשְ רּוִבים. ְוִיּקָ ֵני ַהּכְ ָרכֹות, ֵהם ׁשְ ְפְקדּו ַעל ָהעֹוָלם ִלְמׁשְֹך ֵמֶהם ּבְ ּנִ ׁשֶ
ָמקֹום  ק ּבְ ַיֲעֹקב. ַהּגּוף ִנְדּבַ ִחּבּור ָהָיה ּבְ ּום ׁשֶ תֹו, ִמּשׁ ַדְרּגָ ה ּבְ יתֹו, ְוהּוא ִהְתַעּלָ ִהְתִקין ּבֵ

י ְזרֹועֹות ִאּתֹו. ּתֵ ִהְצָטֵרְך, ּוׁשְ ׁשֶ

ִגים  ֶרְך ַהּדָ ֶקֶרב ָהָאֶרץ. ּדֶ ָראּוי, ָאז ְוִיְדּגּו ָלֹרב ּבְ ְרִכים ּכָ אֹוָתם ְנָעִרים ִמְתּבָ ְלַאַחר ׁשֶ
ְך,  ד ֵמִתים. ֵאּלּו לֹא ּכָ ה, ִמּיָ ׁשָ ּבָ ִים ַלּיַ ִים, ְוִאם יֹוְצִאים ִמּתֹוְך ַהּמַ תֹוְך ַהּמַ ְלִהְתַרּבֹות ּבְ
ֵאין  ֶ ֶקֶרב ָהָאֶרץ ִהיא, ַמה ּשׁ ל ּבְ ּדֵ ָתם ְלִהְתַרּבֹות ּוְלִהְתּגַ דֹול, ּוְגֻדּלָ ם ַהּגָ ֶאּלָא ֵהם ֵמַהּיָ

עֹוָלם. ּבָ ִגים ׁשֶ ָכל ַהּדָ ְך ּבְ ּכָ

ֲהֵרי  ָרכֹות, ׁשֶ אן ּבְ תּוב ְלַמְעָלה? ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאַמר. ְולֹא ָמָצאנּו לֹו ּכָ ַמה ּכָ
לּו,  ָעִרים ַהּלָ ַרְך ֶאת ַהּנְ ּבֵ יָון ׁשֶ א, ּכֵ ן ּפָֹרת יֹוֵסף. ֶאּלָ תּוב )שם מט( ּבֵ ּכָ ְרכֹו, ׁשֶ ְך ּבֵ ַאַחר ּכָ
ר ְולֹא  הּוא ִנְסּתָ א ִמּתֹוְך יֹוֵסף, ּוִמּתֹוְך ׁשֶ ֵרְך ֶאּלָ ֲהֵרי לֹא ָיְכלּו ְלִהְתּבָ ַרְך ֶאת יֹוֵסף. ׁשֶ ּבֵ
ם ֲאֹבַתי. )ְלַכּסֹות ָעָליו( ִמן ָהָאבֹות  ִמי ְוׁשֵ ֵרא ָבֶהם ׁשְ ר - ְוִיּקָ ִנְסּתָ תּוב ּבְ ִנְרֶאה ְבִגּלּוי, ּכָ
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ִריְך. ּצָ ֶ ּסּוי ְלַכּסֹות ַמה ּשׁ ֶקֶרב ָהָאֶרץ, ֶזהּו ּכִ קֹום ַאֵחר. ּבְ ְרִכים, ְולֹא ִמּמָ ִמְתּבָ

ל ַמה  ּכָ ִמּקֶֹדם. ָאְמרּו, ָהָבה ּוְנָבֵרְך. ָאַמר הּוא, ֲאִני ֲאָבֵרְך, ׁשֶ קּו אֹותֹו ּכְ אּו ְוָנׁשְ ּבָ
י )משלי כב( טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך. קֹוְרִאים ּבֹו  י ָהָיה, ַוֲאַקּיֵם ּבִ ּנִ אן ִמּמֶ ם ַעד ּכָ ַמְעּתֶ ּשְׁ ֶ ּשׁ
ם.  י ֲאַכְלּתֶ ּלִ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ל. ִמּלֶֶחם ְוֹאֶכל ׁשֶ ְחמֹו ַלּדָ ַתן ִמּלַ ּנָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמּשׁ ְיָבֵרְך. ָמה ַהּטַ
ּבֹוֵצַע  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ִנינּו  ׁשָ ֲהֵרי  רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ן ָאהּוב  ּבֵ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
מֹו,  ִית ְוֵאיְנֶכם אֹוְרִחים. ֲאָבל ָמָצאִתי ָפסּוק ַוֲאַקּיְ ַעל ַהּבַ ְואֹוֵרַח ְמָבֵרְך. ָאַמר לֹו, ֵאיִני ּבַ
י  ּלִ ׁשֶ ְוֹאֶכל  ְוֶלֶחם  ה,  ַעּתָ ַעד  י  ָאַמְרּתִ ֵאלֹוֵתיֶכם  ׁשְ ִלי  ּבְ ַעִין,  טֹוב  אי  ַוּדַ ּבְ ֲאִני  ֲהֵרי  ׁשֶ

ם. ֲאַכְלּתֶ

יַע ְלַעל ָהָאֶרץ  ִהּגִ ׁשֶ ָרָכה ּוֵבַרְך, ְוָיָדיו לֹא ָיְכלּו ִלְסּבֹל ֶאת ַהּכֹוס ְוָרֲעדּו. ּכְ ָלַקח ּכֹוס ּבְ
ּקּונֹו,  ם ה' ֶאְקָרא. ָעַמד ַהּכֹוס ַעל ּתִ א ּוְבׁשֵ זֹון, ָאַמר, )תהלים קטז( ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ ְוַעל ַהּמָ
ים ִמּתֹוְך  כּו לֹו ַחּיִ ׁשְ ֶאָחד ֵמֵאּלֶה ִיּמָ ּלְ ּסֹוף ָאַמר: ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ יִמינֹו ּוֵבַרְך. ּבַ ב ּבִ ֵ ְוִהְתַיּשׁ
רּוְך הּוא ֶיֱעַרב לֹו, ְוִיְמָצא ָעֵרב  דֹוׁש ּבָ לּוִיים ּבֹו. ְוַהּקָ ים ּתְ ל ַהַחּיִ ּכָ ים, ׁשֶ ֶלְך( ֵעץ ַהַחּיִ )ַהּמֶ

דֹוׁש. ֶלְך ַהּקָ ַעְרבּותֹו ֵאֶצל ַהּמֶ ים ּבְ ְסּכִ ּיַ ה ׁשֶ ְלַמּטָ

לֹום  ַתח אֹוָתם. ָאַמר, ֲחֵבִרים, ׁשָ ְך ּפָ ַרְך, ָסַתם ֵעיָניו ֶרַגע ֶאָחד, ְוַאַחר ּכָ ּבֵ יָון ׁשֶ ּכֵ
ַלְיָלה.  ָלנּו אֹותֹו  ּוֵבְרכּוהּו.  ּוָבכּו,  ְמהּו  ּתָ ּלֹו הּוא.  ׁשֶ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ׁשֶ ַהּטֹוב  ֵמִרּבֹון  ָלֶכם 
י  ַמּה ַרּבִ ה. ּתָ ֲעׂשֶ רּו לֹו אֹותֹו ַהּמַ ְמעֹון ִסּפְ י ׁשִ יעּו ְלַרּבִ ִהּגִ ׁשֶ ימּו ְוָהְלכּו. ּכְ ּכִ ּבֶֹקר ִהׁשְ ּבַ
ן ָאָדם,  ּלֹא ָחׁשּוב ּבֶ ֶ ה ּשׁ יף הּוא ְוָראּוי הּוא ְלָכְך, ְויֹוֵתר ִמּמַ ּקִ ן ֶסַלע ּתַ ְמעֹון, ָאַמר, ּבֶ ׁשִ
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, ָעַלי ָלֶלֶכת ִלְראֹות אֹותֹו  ֲעַזע ַרּבִ ל ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא הּוא. ִהְזּדַ נֹו ׁשֶ ּבְ
ָבר ֶעְליֹון ֵיׁש ּבֹו.  ּדָ ֲהֵרי  עֹוָלם, ׁשֶ ם ּבָ ֵ ְמעֹון, ֶזה לֹא עֹוֶלה ַבּשׁ י ׁשִ ֵנר ּדֹוֵלק. ָאַמר ַרּבִ
ין  ט ּבֵ ֵ ּשׁ ל ָאִביו ֵמִאיר ָעָליו, ְוסֹוד ֶזה לֹא ִמְתּפַ ָכה( ׁשֶ ֶמן )ַהַהְמׁשָ ֶ ֲהֵרי אֹור ַהּשׁ ְוסֹוד הּוא, ׁשֶ

ַהֲחֵבִרים.

י  י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ם ַרּבִ ִחים ֵאּלֶה ְבֵאּלֶה, ְוָהיּו ׁשָ ִבים ּוִמְתַנּגְ יֹום ֶאָחד ָהיּו ַהֲחֵבִרים יֹוׁשְ
ַצר ֶאת  תּוב )דברים ב( ַאל ּתָ ָאר ַהֲחֵבִרים. ָאְמרּו, ֲהֵרי ּכָ י יֹוֵסי ּוׁשְ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ א ְוַרּבִ ַאּבָ
ָהיּו ֲעִתיִדים ָלֵצאת ֵמֶהם.  ְגַלל רּות ְוַנֲעָמה ׁשֶ ם ִמְלָחָמה ְוגֹו'. ּבִ ר ּבָ ְתּגָ מֹוָאב ְוַאל ּתִ
יֵקי  ם ַצּדִ ָהיּו ֻכּלָ ְדָין, ׁשֶ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ּוָבָניו ׁשֶ ְוִיְתרֹו  ְדָין,  ָהְיָתה ִמּמִ ה ׁשֶ ת ֹמׁשֶ ִצּפֹוָרה ֵאׁשֶ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ לּוהּו ְבִמְדָין, ְוָאַמר לֹו ַהּקָ ּדְ ּגִ ה ׁשֶ ה. ְועֹוד ֹמׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ֱאֶמת, ַעל ַאַחת ּכַ
ָבר,  ּדָ ּבַ ֹוא ָפִנים ֵיׁש  ְך, ַמּשׂ ּכָ ְדָיִנים. ִאם  ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ִיׂשְ ֵני  ּבְ )במדבר לא( ְנֹקם ִנְקַמת 

ֵצל ִמּמֹוָאב. ֵני ִמְדָין ְלִהּנָ ּיֹוֵתר ְראּוִים ּבְ ׁשֶ
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ט אֹוָתן.  ָבר ִלּקֵ ּכְ ֵאִנים ְלִמי ׁשֶ ָעִתיד ִלְלֹקט ּתְ ְמעֹון, לֹא דֹוֶמה ִמי ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ט  ּלֹא ִלּקֵ ַבח הּוא. ָאַמר לֹו, ִמי ׁשֶ ט ָלֶהם, ׁשֶ ָבר ִלּקֵ ּכְ ב ׁשֶ י ֶאְלָעָזר, ַאף ַעל ּגַ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ֲעִתיָדה  ֵאִנים ׁשֶ ִביל ַהּתְ ׁשְ ָגם ּבִ ּה ּפְ ּלֹא ִיְהֶיה ּבָ ִמיד ׁשֶ ֵאָנה ּתָ ֵאִנים, ׁשֹוֵמר ֶאת ַהּתְ ּתְ

ֵאָנה, ְויֹוֵתר לֹא ׁשֹוֵמר אֹוָתּה. ֵאִנים, עֹוֵזב ֶאת ַהּתְ ט ּתְ ּקֵ ּלִ יָון ׁשֶ ְלָהִביא. ּכֵ

תּוב  ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַמר אֹותֹו ַהּקָ ֵאִנים, ׁשָ ֲעִתיָדה ְלָהִביא אֹוָתן ּתְ ְך מֹוָאב, ׁשֶ ּכָ
תּוב )במדבר כה( ָצרֹור ֶאת  טּו אֹוָתן, ּכָ ֵאִנים ְוִלּקְ ָבר ּתְ ַתן ּכְ ּנָ ַצר ֶאת מֹוָאב. ִמְדָין ׁשֶ ַאל ּתָ
ּום ֶזה ְראּוָיה  ֵאָנה זֹו לֹא ֲעִתיָדה ְלָהִביא ֵפרֹות, ּוִמּשׁ אן ָוָהְלָאה ּתְ ֲהֵרי ִמּכָ ְדָיִנים. ׁשֶ ַהּמִ
ּום  ִרים, ּוִמּשׁ ַתח ְוָאַמר, ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ְוגֹו'. מֹוָאב ֵהם ֻמּתָ ֵרַפת ֵאׁש. ּפָ ִלׂשְ

לּו ֵמֹעֶנׁש. ָעִתיד מֹוָאב ְלהֹוִציא ָלעֹוָלם ִנּצְ ֵאִנים ׁשֶ אֹוָתן ּתְ

ֶרָך ְוכּו' )קהלת ה( ׂשָ יָך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ן ֶאת ּפִ ּתֵ  ַאל ּתִ

ן חֹוִרים )קהלת י( ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ  ַאׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ל ַרּבִ ּדֹורֹו ׁשֶ

 )זוהר ח"ג פרשת אחרי מות ע"ט ע"א וע"ב(

יִקים,  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ תֹוכֹו,  ּבְ רּוי  ׁשָ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ׁשֶ ּדֹור  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָנה  ׁשָ
דֹורֹות ֲאֵחִרים.  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ִכיָנה ׁשֹוָרה ֵביֵניֶהם, ַמה ּשׁ ם ֵהם ִיְרֵאי ֵחְטא, ּוׁשְ ּלָ ֲחִסיִדים, ּכֻ
דֹורֹות ֲאֵחִרים לֹא ֵכן, ּוְדָבִרים  ים ְולֹא ִנְטָמִנים. ּבְ ְרׁשִ לּו ִמְתּפָ ָבִרים ַהּלָ ְך ַהּדְ ּום ּכָ ִמּשׁ
י  ר ָהָיה ַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ ּיֹוְדִעים ּפֹוֲחִדים. ׁשֶ ל סֹודֹות ֶעְליֹוִנים לֹא ְיכֹוִלים ְלַגּלֹות, ְואֹוָתם ׁשֶ ׁשֶ
ָאַמר  ָבִרים ׁשֶ ל ַהֲחֵבִרים ָנְבעּו ְדָמעֹות, ְוָכל ַהּדְ סּוק ַהזֶּה, ֵעיֵני ּכָ ְמעֹון אֹוֵמר סֹוד ַהּפָ ׁשִ
ר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחיֹדת. ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ תּוב )במדבר יב( ּפֶ ּכָ מֹו ׁשֶ לּוִיים, ּכְ ָהיּו ְבֵעיֵניֶהם ּגְ

רּוי  ּשָׁ ְצָאה ֵמעֹוף ׁשֶ ּיָ ה( ׁשֶ )ִמּדָ ל ֱאֶמת  יָצה ׁשֶ י ֵייָסא, ָאַמר, ּבֵ ַאל ַרּבִ ּיֹום ֶאָחד ׁשָ ׁשֶ
ְך, ְוֶאָחד  ַנִים עֹוִלים ֵמֶהם, ְוֶאָחד ִמְתַנּמֵ ָעה ְצָדִדים, ׁשְ ָעה ְלַאְרּבָ ּקְ אּור, ְוִהְתּבַ ְזָרק( ּבְ ּנִ )ׁשֶ

ְמעֹון  י ׁשִ יָת ִלְפֵני ַרּבִ א, ָעׂשִ י ַאּבָ דֹול. ָאַמר ַרּבִ ם ַהּגָ ל ַהּיָ ְעָין( ׁשֶ ץ )ַמּבּוֵעי ַהּמַ ִמְרּבָ רֹוֵבץ ּבְ
ע  ּקַ ְתּבַ ּתִ ְמעֹון, ֶטֶרם ׁשֶ י ׁשִ ר ּבֹו. ָאַמר לֹו ַרּבִ ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ תּוב ּפֶ ֲהֵרי ּכָ ֹקֶדׁש ֹחל, ׁשֶ

ְמעֹון. י ׁשִ ל ַרּבִ ָרא ׁשֶ ִאּדְ ּלֵק ִמן ָהעֹוָלם. ְוָכְך ָהָיה ּבָ ְסּתַ יָצה, ּתִ ַהּבֵ
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יָך ְוָיִאירּו ְדָבֶריָך. ַאַחר  ַתח ּפִ ְמעֹון ָהָיה אֹוֵמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו: ּפְ י ׁשִ יֵמי ַרּבִ ָלַמְדנּו, ּבִ
ֶרָך ְוכּו'. ׂשָ יָך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ן ֶאת ּפִ ּתֵ ְמעֹון, ָהיּו אֹוְמִרים: )קהלת ה( ַאל ּתִ י ׁשִ ְפַטר ַרּבִ ּנִ ׁשֶ

ֶעְליֹוִנים  ין  ּבֵ ּגֹוָרלֹו  ֵרי  ַאׁשְ תֹוכֹו.  ּבְ רּוי  ׁשָ יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ׁשֶ ַהּדֹור  ֵרי  ַאׁשְ
זֹּוֵקף  ן חֹוִרים? ׁשֶ ן חֹוִרים. ַמהּו ּבֶ ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ תּוב )קהלת י( ַאׁשְ ְוַתְחּתֹוִנים. ָעָליו ּכָ
הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֹיאַמר  ן חֹוִרין,  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ּפֹוֵחד.  ְוֵאינֹו  ָבִרים  ּדְ ּוְלָפֵרׁש  ְלַגּלֹות  ֹראׁש 
ַעל  ַעל ַהּתֹוָרה, ּבַ ן יֹוַחאי, ּבַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְך? ֶזה הּוא ַרּבִ רֹוֶצה ְולֹא פֹוֵחד. ִמי ֶזה ַמְלּכֵ
ְמעֹון, ָהיּו ָרִצים ַאֲחָריו  ׁשִ י  ַרּבִ ְוַהֲחֵבִרים רֹוִאים ֶאת  א  י ַאּבָ ַרּבִ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַהָחְכָמה. 

ָאג. ַאְרֵיה ִיׁשְ ְואֹוְמִרים: )הושע יא( ַאֲחֵרי ה' ֵיְלכּו ּכְ

ֲעַמִים ְוגֹו' )קהלת ו( ִנים ּפַ  ְוִאּלּו ָחָיה ֶאֶלף ׁשָ

דֹול י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ִטיַרת ַרּבִ ּפְ

)זוהר וירא צז: צ"ט.(

יב  ת ָהָיה, ְוהֹוׁשִ ּבָ דֹול, אֹותֹו יֹום ֶעֶרב ׁשַ י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ָחָלה ַרּבִ ׁשֶ נּו ַרּבֹוֵתינּו, ּכְ ׁשָ
ָבר  ל ּדָ רֹות, ְוהּוא לֹא ָהָיה ְמַקּבֵ נֹו, ְוָהָיה ְמַגּלֶה לֹו ֲעֻמּקֹות ְוִנְסּתָ ִליִמינֹו ֶאת הֹוְרְקנּוס ּבְ
ל  ֶבת ָעָליו, ִקּבֵ ֶ ַעת ָאִביו ִמְתַיּשׁ ּדַ ָרָאה ׁשֶ יָון ׁשֶ ַדְעּתֹו ָהָיה. ּכֵ ֹטָרף ּבְ ּמְ ב ׁשֶ ָחׁשַ ַדְעּתֹו ׁשֶ ּבְ

ע סֹודֹות ֶעְליֹוִנים. מֹוִנים ְוֵתׁשַ ּנּו ֵמָאה ׁשְ ִמּמֶ

ּוָפַסק  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ָכה  ּבָ ָהֶעְליֹוִנים,  ִים  ּמַ ּבַ ְתָעְרִבים  ּמִ ׁשֶ ִיׁש  ׁשַ ְלַאְבֵני  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ֲאִני ְמַמֵהר  ה? ָאַמר לֹו, ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ א, ָלּמָ ִני. ָאַמר לֹו, ַאּבָ ם ּבְ לֹוַמר. ָאַמר, ֲעֹמד ׁשָ
י ְלָמקֹום ֶעְליֹון,  ּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ֲעֶלה ֶאת ַהּתְ ּתַ ָך ׁשֶ ַלֲחלֹף ִמן ָהעֹוָלם. ָאַמר לֹו, ֵלְך ֶוֱאֹמר ְלִאּמְ
ֵהם ְקרֹוִבים  ֵדי ִלְראֹות אֹוָתם. לֹא ִתְבּכּו, ׁשֶ ּלֵק ִמן ָהעֹוָלם, ְוָאֹבא ְלָכאן ּכְ ֶאְסּתַ ְוַאַחר ׁשֶ

יָגה אֹוָתם. ֵני ָאָדם לֹא ַמּשִׂ ֶעְליֹוִנים ְולֹא ַתְחּתֹוִנים, ְוַדַעת ּבְ

ּלֹא ָבאּו  ְוִקּלֵל אֹוָתם ַעל ׁשֶ ר אֹוָתם,  ִבים, ִנְכְנסּו ַחְכֵמי ַהּדֹור ְלַבּקֵ ָהיּו יֹוׁשְ ַעד ׁשֶ
י ֲעִקיָבא, ָאַמר  א ַרּבִ ּבָ ּמּוָדּה. ַעד ׁשֶ ּה יֹוֵתר ִמּלִ ּמּוׁשָ דֹוָלה ׁשִ ִנינּו, ּגְ ָ ּשׁ ׁש אֹותֹו, ׁשֶ ּמֵ ְלׁשַ
ֵרף[? ָאַמר  ָאה ָהֵעת ְלִהּצָ ֲהֵרי ּבָ ׁש אֹוִתי ]ׁשֶ ּמֵ ה לֹא ָבאָת ְלׁשַ לֹו, ֲעִקיָבא, ֲעִקיָבא, ָלּמָ
לֹו  מּות ִמיַתת ַעְצְמָך. ִקּלְ ַנאי. ָרַתח ְוָאַמר, ֶאְתַמּה ָעֶליָך ִאם ּתָ י, לֹא ָהָיה ִלי ּפְ לֹו, ַרּבִ
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ם. ּלָ ה ִמּכֻ ְהֶיה ָקׁשָ יָתתֹו ּתִ ּמִ ׁשֶ

ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ יו  ּפִ ַתח  ּפָ ּתֹוָרה.  אֹוִתי  ד  ַלּמֵ ּתְ י,  ַרּבִ לֹו,  ְוָאַמר  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ָכה  ּבָ
ֵאין  ָמע ִמזֶּה ׁשֶ ֵניֶהם. ָאְמרּו ֲחָכִמים, ִנׁשְ יָפה ֶאת ׁשְ ָאה ֵאׁש ְוִהּקִ ָבה. ּבָ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ּבְ
ְוָהֵאׁש  ָהָיה,  ֶ ּשׁ ם. ָהָיה ַמה  בּו ׁשָ ְוָיׁשְ ַתח ַהִחיצֹון  ּוְכָדִאים ְלָכְך. ָיְצאּו ַלּפֶ ָאנּו ְראּוִיים 

ָהְלָכה.

ה  ּשָׁ ְוׁשִ ָמאַתִים  אֹותֹו  ד  ְוִלּמֵ סּוקֹות,  ּפְ ֲהָלכֹות  ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ה  ַעזָּ ַבֶהֶרת  ּבְ ד  ְוִלּמֵ
ָמעֹות, ְוָחְזָרה  י ֲעִקיָבא זֹוְלגֹות ּדְ יִרים, ְוָהיּו ֵעיֵני ַרּבִ יר ַהּשִׁ סּוֵקי ׁשִ ל ּפְ ר ְטָעִמים ׁשֶ ָעּשָׂ
י חֹוַלת  ּפּוִחים ּכִ ּתַ דּוִני ּבַ יׁשֹות ַרּפְ ֲאׁשִ כּוִני ּבָ יַע ְלָפסּוק )שיר ב( ַסּמְ ִהּגִ ׁשֶ ה. ּכְ ִחּלָ ַבּתְ ָהֵאׁש ּכְ
ה. ְוֵהִרים קֹולֹו ְולֹא ָהָיה  ְבִכּיָ י ֲעִקיָבא ִלְסּבֹל, ְוֵהִרים קֹולֹו ּבִ ַאֲהָבה ָאִני, לֹא ָיֹכל ַרּבִ

ם. ָהְיָתה ׁשָ ִכיָנה ׁשֶ ְרַאת ַהּשְׁ ר ִמּיִ ְמַדּבֵ

בּוָעה  ׁשְ יעֹו  ּבִ ְוִהׁשְ יִרים,  ַהּשִׁ יר  ׁשִ ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ֶעְליֹוִנים  ְוסֹודֹות  ֲעֻמּקֹות  ל  ּכָ לֹו  הֹוָרה 
ְגָללֹו, ְולֹא  "ה לֹא ַיֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם ּבִ ּבָ ַהּקָ ֵדי ׁשֶ ּנּו, ּכְ סּוק ִמּמֶ ׁשּום ּפָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶ
י ֲעִקיָבא  ׁש ּבֹו. ַאַחר ָיָצא ַרּבִ ּיֵ ה ׁשֶ ֻדּשָׁ ׁשּו בֹו ֵמֹרב ַהּקְ ּמְ ּתַ ִרּיֹות ִיׁשְ ַהּבְ רֹוֶצה ְלָפָניו ׁשֶ
ָך.  ָאר ָיתֹום ִמּמְ ָהעֹוָלם ִנׁשְ י! ׁשֶ י! ַוי ַרּבִ ּוָבָכה, ְוָנְבעּו ֵעיָניו ַמִים, ְוָהָיה אֹוֵמר, ַוי ַרּבִ

יב ָלֶהם. ֲאלּו אֹותֹו, ְוֵהׁשִ ָאר ַהֲחָכִמים, ְוׁשָ ל ׁשְ ִנְכְנסּו ֵאָליו ּכָ

ם אֹוָתם ַעל  י ְזרֹועֹוָתיו ְוׂשָ ּתֵ י ֱאִליֶעֶזר. הֹוִציא ׁשְ ָעה[ ְלַרּבִ ָהְיָתה ְדחּוָקה לֹו ]ַהּשָׁ
ל  ְחּתֹון ּכָ ֵנז ִמן ַהּתַ ס ּוְלִהּגָ ּנֵ ַתח ְוָאַמר, אֹוי ָהעֹוָלם, ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון חֹוֵזר ְלִהְתּכַ ִלּבֹו. ּפָ
ִחים ַהּיֹום ַהזֶּה  ּכָ ְהיּו ִנׁשְ ּיִ י תֹורֹות ׁשֶ ּתֵ י ְזרֹועֹות, אֹוי ָלֶכם ׁשְ ּתֵ אֹור ּוָמאֹור. אֹוי ָלֶכם ׁשְ
יו  מּוָעה ְמִאיָרה ִמּפִ י ֱאִליֶעֶזר ָהְיָתה ַהּשְׁ ל ְיֵמי ַרּבִ י ִיְצָחק, ּכָ ָאַמר ַרּבִ ִמן ָהעֹוָלם. ׁשֶ

ַהר ִסיַני. ָנה ּבְ ּתְ ּנִ ּיֹום ׁשֶ ּכַ

ל  ִאּלּו ִיְהיּו ּכָ יִתי, ׁשֶ ּמּוׁש ָעׂשִ י ְוׁשִ י ְוָחְכָמה ָלַמְדּתִ י ּוְגָמָרא[ ֵהַבְנּתִ ָאַמר, ּתֹוָרה ]ָלַמְדּתִ
ל ָהעֹוָלם סֹוְפִרים, לֹא יּוְכלּו ִלְכּתֹב, ְולֹא ָחְסרּו ַתְלִמיַדי ֵמָחְכָמִתי ֶאּלָא  ֵני ֱאנֹוׁש ׁשֶ ּבְ
א ְלַהֲחִזיק טֹוָבה  ם. ְולֹא ָהָיה ֶאּלָ ּיָ ֹוֶתה ּבַ ּשׁ ִמי ׁשֶ א ּכְ ַעִין, ַוֲאִני ֵמַרּבֹוַתי ֶאּלָ ִמְכחֹול ּבְ ּכְ

ּנּו. ְלַרּבֹוָתיו יֹוֵתר ִמּמֶ

ָמתֹו ְוָאַמר ָטהֹור. ְולֹא  ְצָאה ִנׁשְ ּיָ ל ִיּבּום, ַעד ׁשֶ ל ׁשֶ אֹותֹו ַסְנּדָ ּנּו ּבְ ְוָהיּו ׁשֹוֲאִלים ִמּמֶ
ְגּדֹו  ת. ָקַרע ּבִ ּמֵ י ֲעִקיָבא ׁשֶ ת, ָמָצא אֹותֹו ַרּבִ ּבָ ַ ְצָאה ַהּשׁ ּיָ ׁשֶ י ֲעִקיָבא. ּכְ ם ַרּבִ ָהָיה ׁשָ
ְך ַעל ְזָקנֹו. ָהָיה צֹוֵוַח ּובֹוֶכה. ָיָצא ַהחּוָצה ְוָאַמר:  ְוִנְמׁשַ רֹו, ְוָדם ָיַרד  ׂשָ ּבְ ל  ַרט ּכָ ְוׂשָ

ְך. ָהָיה ֵמִאיר יֹוֵתר ֵמֶהם ֲהֵרי ֶנְחׁשַ ָהאֹור ׁשֶ ָבָנה, ׁשֶ ֶמׁש ְוַלּלְ ֶ ַמִים, ִאְמרּו ַלּשׁ ַמִים ׁשָ ׁשָ
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טּוַח  יק ּבָ ּדִ ֵמָחה, ְוַהּצַ יק רֹוָצה ָלֵצאת - ׂשְ ּדִ ַמת ַהּצַ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ְיהּוָדה, ּבְ ָאַמר ַרּבִ
ֵניֶהם.  ל ּפְ ְמָחה ְלַקּבֵ ׂשִ ָרץ ִלְקָראָתם, ּבְ ְרא ַוּיָ תּוב ַוּיַ ּכָ ָכרֹו. ֶזהּו ׁשֶ ל ׂשְ ֵדי ְלַקּבֵ ִמיָתתֹו ּכְ ּבְ

ִכיָנה. חּו ָאְרָצה - ֶאל ַהּשְׁ ּתַ ׁשְ ָאַמְרנּו. ַוּיִ מֹו ׁשֶ ַתח ָהֹאֶהל, ּכְ ֵמֵאיֶזה ָמקֹום? ִמּפֶ

ֵמה ְלָך דֹוִדי  ָלִלים ֹסב ּדְ פּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהּצְ ּיָ ַתח ְוָאַמר, )שיר ב( ַעד ׁשֶ י יֹוָחָנן ּפָ ַרּבִ
עֹוָלם ַהזֶּה  עֹודֹו ּבָ פּוַח ַהּיֹום ְוגֹו' - זֹו ַאְזָהָרה ָלָאָדם ּבְ ּיָ ִלים. ַעד ׁשֶ ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאּיָ
יֹום  ֲעַמִים ְוגֹו'. ּבְ ִנים ּפַ תּוב, )קהלת ו( ְוִאּלּו ָחָיה ֶאֶלף ׁשָ ֶהֶרף ַעִין. ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ הּוא ּכְ ׁשֶ

יֹום ֶאָחד ֶאְצלֹו. ב ּכְ ָחָיה, ֶנְחׁשָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָתה, ּכָ ַהּמִ

פּוַח ַהּיֹום ]ְוָנסּו  ּיָ ל ָאָדם ַמְתָרה ּבֹו ְואֹוֶמֶרת ַעד ׁשֶ ָמתֹו ׁשֶ ְמעֹון, ִנׁשְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
תּוב  ּכָ ָלִלים, ֶזהּו ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה. ְוָנסּו ַהּצְ עֹוְדָך ּבָ ֶהֶרף ַעִין ּבְ ָלִלים[, ְוִיְדֶמה ְבֵעיֶניָך ּכְ ַהּצְ

ֵמה ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי ְוגֹו'. ָך, ֹסב ּדְ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ י ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ. ּבְ )איוב ח( ּכִ

י, זֹו ַאְזָהָרה ָלָאָדם  זִּ ּפַ ן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ פּוַח ַהּיֹום ְוגֹו' - ָאַמר ַרּבִ ּיָ ָבר ַאֵחר ַעד ׁשֶ ּדָ
ַקל  ֱהֵיה  ה  ַאּתָ ַאף  ַרְגָליו -  ּבְ ַקל  ִבי  ַהּצְ ָמה  ַעִין:  ֶהֶרף  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ עֹודֹו  ּבְ
הּוא ָהֵרי  א, ׁשֶ ְנַחל ָהעֹוָלם ַהּבָ ּתִ ֵדי ׁשֶ ִלים ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוַרֲאָך ּכְ ֹעֶפר ָהַאּיָ ִבי אֹו ּכְ ּצְ ּכַ

ֲענּוג, ָהָהר ַהּטֹוב )ע"כ מדרש הנעלם(. ְקָרא ַהר ה', ַהר ַהּתַ ִמים, ַהּנִ ְבׂשָ

רּוַח ִלְכלֹא ֶאת ָהרּוַח ְוגֹו' )קהלת ח( יט ּבָ ּלִ  ֵאין ָאָדם ׁשַ

ל ָהָאָדם ַהְכָרַזת ְזַמּנֹו ׁשֶ

)זוהר ויחי ריז ע"ב(

עֹוָלם,  ים יֹום ַמְכִריִזים ָעָליו ּבָ לֹׁשִ ְתָקְרִבים ְיֵמי אֹותֹו ָהִאיׁש, ׁשְ ּמִ ׁשֶ י יֹוֵסי, ּכְ ָאַמר ַרּבִ
ין  ים יֹום ַמְכִריִזים ָעָליו ּבֵ לֹׁשִ יק הּוא, ׁשְ ַמִים ַמְכִריִזים ָעָליו. ְוִאם ַצּדִ ָ ֵרי ַהּשׁ ַוֲאִפּלּו ִצּפֳ

ַגן ֵעֶדן. יִקים ּבְ ּדִ ַהּצַ

ָכל ַלְיָלה, ְועֹוָלה ְורֹוָאה  ּנּו ּבְ ָמתֹו יֹוֵצאת ִמּמֶ ים ָיִמים ִנׁשְ לֹׁשִ ל אֹוָתם ׁשְ ִנינּו, ּכָ ׁשָ
ל  ָמתֹו ּכָ ִנׁשְ יַח ְולֹא ׁשֹוֵלט ּבְ ּגִ אֹותֹו ָהעֹוָלם, ְואֹותֹו ָאָדם לֹא יֹוֵדַע ְולֹא ַמׁשְ ֶאת ְמקֹוָמּה ּבְ
רּוַח ִלְכלֹא  יט ּבָ ּלִ תּוב )קהלת ח( ֵאין ָאָדם ׁשַ ּכָ ה, ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ָהָיה ּבַ מֹו ׁשֶ ים יֹום ּכְ לֹׁשִ אֹוָתם ׁשְ
ָהָאָדם  ֶצֶלם  יֹום,  ים  לֹׁשִ ׁשְ אֹוָתם  ְתִחיִלים  ּמַ ׁשֶ ִמּכְ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְוגֹו'.  ָהרּוַח  ֶאת 
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ָאֶרץ ִנְמַנַעת. ְרֵאית ּבָ ּנִ מּות ׁשֶ ְך, ְוַהּדְ ֶנְחׁשָ

ָאָדם ְלַרע לֹו )קהלת ח( ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ  ֵעת ֲאׁשֶ

ן ָיִאיר ְנָחס ּבֶ י ּפִ ל ַרּבִ ֲחמֹורֹו ׁשֶ

)זוהר ח"ג פרשת שמיני ל"ו ע"א ול"ז ע"א(

ָעה  ּגָ א.  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ָיִאיר  ן  ּבֶ ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ֶרְך. ָמָצא ֶאת  ּדֶ ּבַ ֶאְלָעָזר ָהָיה הֹוֵלְך  י  ַרּבִ
ִנים  ּפָ ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  ַהֲחמֹור  ְמַחת  ׂשִ קֹול(  )ּבְ ַקל  ִמׁשְ ּבְ אי  ַוּדַ ְנָחס,  ּפִ י  ַרּבִ ָאַמר  ֲחמֹורֹו. 
א.  ָהָיה ּבָ י ֶאְלָעָזר ׁשֶ ָצא ֵמַאַחר ַעְנֵפי ָהָהר, ָרָאה ֶאת ַרּבִ ּיָ יָון ׁשֶ ְצאּו ֹפה. ּכֵ ֲחָדׁשֹות ִיּמָ
ק לֹו. ָאַמר לֹו, ִאם  י ֶאְלָעָזר ֵאָליו ְוָנׁשַ ָלם. ָיַרד ַרּבִ ְמָחה ִנׁשְ ַקל )קֹול( ַהּשִׂ אי ִמׁשְ ָאַמר, ַוּדַ
ָך ָוֵלְך. ָאַמר  ְרּכְ ֶאָחד. ְוִאם לֹא, ַקח ֶאת ּדַ ר ּכְ ֶרְך ָהַאַחת ֵאֶליָך, ֵנֵלְך ְוִנְתַחּבֵ צּוַרת ַהּדֶ

ֶאָחד. ר ּכְ ָצאִתי אֹוְתָך, ֵאֵלְך ַאֲחֶריָך ְוִנְתַחּבֵ ּמָ יָון ׁשֶ ָך ֲאִני הֹוֵלְך, ּכֵ ֶנְגּדְ ּכְ י ׁשֶ לֹו, ַוּדַ

ְיָבֶרְכָך  ְוגֹו'.  טּוב  ּבְ ּוְרֵאה  ּיֹון  ִמּצִ ה'  ְיָבֶרְכָך  קכח(  )תהלים  ְוָאַמר,  ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ַתח  ּפָ
ֵצא(.  ף )ְלִהּמָ ּתֵ ּתַ ָרכֹות ְלִהׁשְ ם יֹוְצאֹות ּבְ ֲהֵרי ִמּשָׁ ּום ׁשֶ ּיֹון? ִמּשׁ ַעם ִמּצִ ּיֹון, ָמה ַהּטַ ה' ִמּצִ
ְך, ְיָבֶרְכָך ה'  ּכָ ּום  ים ַעד ָהעֹוָלם. ּוִמּשׁ ָרָכה ַחּיִ ה ה' ֶאת ַהּבְ ם ִצּוָ י ׁשָ תּוב, ּכִ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ַלִים  ְגַלל ִצּיֹון ְירּוׁשָ ּבִ ם, ׁשֶ ָלִ טּוב ְירּוׁשָ ָרכֹות ַלּכֹל. ּוְרֵאה ּבְ ם יֹוְצאֹות ּבְ ֲהֵרי ִמּשָׁ ּיֹון, ׁשֶ ִמּצִ
ּה  ּבָ ְוִנְמָצִאים  ֶרֶכת,  ִמְתּבָ ַלִים  ְירּוׁשָ ָאז  ְבָרכֹות,  ּבִ ִהְתַמּלֵא  ּיֹון  ּצִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ֶרֶכת.  ִמְתּבָ

ֵרְך. ל ָהָעם ִמְתּבָ ֶרֶכת, ּכָ ַלִים ִמְתּבָ רּוׁשָ ּיְ ַרֲחִמים. ּוְכׁשֶ

טּוב  ּבְ ּוְרֵאה   - ֶזה  ְוַעל  ְלָאִביָך.  מֹו  ּכְ ָיֶמיָך  ּבְ ת  ֶקׁשֶ ֵתָרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ יָך,  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל 
לֹום  ים. ָאז - ׁשָ יָך. ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך, ִיְרֵאי ֵחְטא, ֲחִסיִדים, ְקדֹוׁשִ ם ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ָלִ ְירּוׁשָ
ֶלְך,  לֹום ַעל ֹראׁש ַהּמֶ אֹוֵמר: ׁשָ ִמי ׁשֶ ּכְ א  ָרֵאל? ֶאּלָ ִיׂשְ לֹום ַעל  זֶּה ׁשָ ָרֵאל. ַמה  ִיׂשְ ַעל 

ְצאּו ָבעֹוָלם. יִקים ִיּמָ ּדִ ּצַ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל, ּבִ לֹום ַעל ִיׂשְ ְך ׁשָ ּלֹא ֶיְחַסר ּכֹל. ּכָ ׁשֶ

ִנים ֲאבֹוָתם.  ֵני ָבִנים ְוִתְפֶאֶרת ּבָ י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר )משלי יז( ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ּבְ ַתח ַרּבִ ּפָ
ֱאַמר )ישעיה יד( ְוָכל  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶלְך, ּכְ ְתֵרי ַהּמֶ ָאר ּכִ ֵני ָבִנים - ֵאּלּו ׁשְ ַאְרנּו. ּבְ ִנים - ֲהֵרי ּבֵ ּבָ
ִנים ֲאבֹוָתם.  ֱאַמר ְוִתְפֶאֶרת ּבָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים, ּכְ ַנִיְך ִלּמּוֵדי ה'. ְוָכתּוב )איכה ד( ּבְ ּבָ
ִקים  ִרים ְולֹא ֻמׁשְ ִנים לֹא ִמְתַעּטְ ּבָ אן ָלַמְדנּו ׁשֶ ָאבֹות. ִמּכָ א ּבָ ִנים ֶאּלָ ִרים ַהּבָ ֵאין ִמְתַעּטְ
תּוב ְוִתְפֶאֶרת  ּכָ ִרים ּוְמָבְרִכים. ֶזהּו ׁשֶ ָהָאבֹות ִמְתַעּטְ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ַחל, ֶאּלָ ָקַית ַהּנַ ֵמַהׁשְ

ִנים ֲאבֹוָתם. ּבָ



18
   ִסיּפּוֵרי ֹזוַהר ֹקֶהֶלת   

ְלִלים, ִנְכַרְך  ָהיּו ִמְתּפַ עֹוד ׁשֶ ְללּו. ּבְ ה. ָיְרדּו ְוִהְתּפַ ִפּלָ יַע ְזַמן ּתְ ָהיּו הֹוְלִכים, ִהּגִ ַעד ׁשֶ
מּו ֶאת  ּיְ ּסִ ֲעַמִים. ַאַחר ׁשֶ ַעט )ִנְבַהל( ְוָגָעה ּפַ ְנָחס. ּבָ י ּפִ ל ַרּבִ ַרְגֵלי ֲחמֹורֹו ׁשֶ ָנָחׁש ֶאָחד ּבְ
י,  ְמּתִ ֲהֵרי ַהּיֹום ַהזֶּה ִהְקּדַ י, ׁשֶ ּלִ ֵהָמה ׁשֶ אי ַצַער הּוא ַלּבְ ְנָחס: ַוּדַ י ּפִ ה, ָאַמר ַרּבִ ִפּלָ ַהּתְ
ו ְמַצֲעִרים אֹותֹו.  ֹוֶרה ִלְכלּוְך, ְוַעְכׁשָ ּשׁ ָמקֹום ׁשֶ ּתֹוָרה, ְוֶהֱעִביר אֹוִתי ּבְ ְוָהִייִתי ְמַרֵחׁש ּבַ
ד(  ְנָחס: ָנָחׁש ָנָחׁש, ֵלְך ְוסֹוֵבב )ְוַצּדֵ י ּפִ ָקמּו ְוָראּו ָנָחׁש ֶאָחד ָקׁשּור ַעל ַרְגָליו. ָאַמר ַרּבִ

ָחׁש ְוָנַפל ֲחִתיכֹות ֲחִתיכֹות. ר ַהּנָ יְנַתִים ָנׁשַ ִמְדרֹון ַהחֹור. ּבֵ ְרָך ּבְ ֶאת ִקׁשְ

יִקים? ָאַמר לֹו,  ּדִ ּצַ ּבַ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ק  ְך ְמַדְקּדֵ ּכָ ל  ּכָ ּוַמה  י ֶאְלָעָזר,  ַרּבִ ָאַמר 
יִקים ְוׁשֹוֵמר אֹוָתם, ְורֹוֶצה ְלהֹוִסיף ָלֶהם  ּדִ ק ִעם ַהּצַ רּוְך הּוא ְמַדְקּדֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ אי ׁשֶ ַוּדַ
י, הּוא ִהְצַטֵער.  ּלִ ה ׁשֶ ֻדּשָׁ ַמר ֶאת ַהּקְ ּלֹא ׁשָ ו ַהֲחמֹור ַהזֶּה, ׁשֶ ָתם, ְוַעְכׁשָ ה ַעל ְקֻדּשָׁ ְקֻדּשָׁ
ה  ּוְבֻכּלָם הּוא עֹוׂשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ֵיׁש  ִליִחים  ׁשְ ה  ְוַכּמָ ִליַח,  ׁשָ ַהזֶּה ָהָיה  ָחׁש  ְוַהּנָ
ת  י ָבֶכם ֶאת ַחּיַ ַלְחּתִ תּוב )ויקרא כו( ְוִהׁשְ ּכָ ֶדה. ֶזהּו ׁשֶ ַחּיֹות ַהּשָׂ ִליחּותֹו, ַוֲאִפּלּו ּבְ ֶאת ׁשְ
א ה' ָעֶליָך ּגֹוי ֵמָרֹחק  תּוב )דברים כח( ִיּשָׂ ּכָ ַיד ּגֹוי, ֶזהּו ׁשֶ ָלה ֶאְתֶכם. ַוֲאִפּלּו ּבְ ּכְ ֶדה ְוׁשִ ַהּשָׂ

ִמְקֵצה ָהָאֶרץ.

ַיד  ּבְ ע  ָרׁשָ מֹו  ּכְ ן,  ּכֵ לֹו,  ָאַמר  ִליחּות?  ׁשְ ה  עֹוׂשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבַיד  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ֵאינֹו  ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ִליחּות, ֶאּלָ ה ּבֹו ׁשְ ע ַאֵחר, לֹא עֹוׂשֶ ָרֵאל ָרׁשָ ַיד ִיׂשְ ע ּבְ יק. ֲאָבל ָרׁשָ ַצּדִ
ר לֹא ָצָדה  ה ְלָידֹו. ַוֲאׁשֶ ר לֹא ָצָדה ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָ תּוב )שמות כא( ַוֲאׁשֶ ּכָ ן ּבֹו. ֶזהּו ׁשֶ ְמַכּוֵ

ֵניֶהם. ֵדי ְלַהֲעִניׁש ֶאת ׁשְ ה ְלָידֹו, ּכְ ּלֹא ַלֲהֹרג אֹותֹו. ֶזה ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָ ְוָקא, ׁשֶ ּדַ

ֹוֵטר ֲאֵליֶהם ִלְתּפֹׂש אֹוָתם ּוְלַהֲעִניׁש  ֶלְך. ִהְתעֹוֵרר ַהּשׁ ָחְטאּו ַלּמֶ ל ִלְבֵני ָאָדם ׁשֶ ָמׁשָ
ֹוֵטר. ֵהִרים  ֵני ַהּשׁ ֶלְך. ָקם ָחָכם ֶאָחד ֵמֶהם ְוִהְתָעֵרב ִעם ּבְ ָחְטאּו ַלּמֶ אֹוָתם, ְלאֹוָתם ׁשֶ
יֵנינּו? ַוֲהֵרי ֵאיְנָך ֵמאֹוָתם  ֹוֵטר ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה אֹותֹו. ָאַמר לֹו, ִמי ָנַתן אֹוְתָך ּבֵ ַהּשׁ

ִראׁשֹוָנה! ָלְקחּו אֹותֹו ְוָהְרגּו אֹותֹו. ָעֵנׁש ּבָ ה ּתֵ ֶלְך. ֲהֵרי אּתָ ָחְטאּו ַלּמֶ ׁשֶ

ֹמאל, ְולֹא ִהְתָעְרבּו ִעּמֹו ְלעֹוָלִמים.  ּשְׂ קּו ּבַ ִמין, ְולֹא ִנְדּבְ ד ַהּיָ ִאים ִמּצַ ָרֵאל ּבָ ְך ִיׂשְ ּכָ
ִאים  ּבָ ֹמאל ִמְתעֹוֵרר ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ ִמין, ְוַהּשְׂ ְכָנע ַהּיָ ּנִ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ׁשֶ ֵהם ּגֹוְרִמים ּבַ ּוְכׁשֶ
יִרים אֹותֹו ְואֹוְמִרים לֹו:  ם, ֵהם ַמּכִ ָרֵאל עֹוֵמד ְלִהְתָעֵרב ִעּמָ ׂשְ ּדֹו - ִאם ֶאָחד ִמּיִ ִמּצִ
ָחְטאּו  ֶהם, ְוֵאיְנָך ֵמאֹוָתם ׁשֶ ּלָ ְכָנע ֵמָהֲעוֹונֹות ׁשֶ ּנִ ִמין, ׁשֶ ד ַהּיָ ִאים ִמּצַ ּבָ ֵאיְנָך ֵמאֹוָתם ׁשֶ
ֶלְך צֹוֵוַח  לֹֹמה ַהּמֶ ִראׁשֹוָנה. ּוׁשְ הּוא ֶנֱעָנׁש ּבָ ֶלְך, ִמי ָנַתן אֹוְתָך ֶאְצֵלנּו? ִנְמָצא ׁשֶ ַלּמֶ
יָון  אי, ִמּכֵ ַוּדַ ָאָדם ְלַרע לֹו. ְלַרע לֹו  ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ ם ְואֹוֵמר )קהלת ח( ֵעת ֲאׁשֶ ֶנְגּדָ ּכְ

ד. ֶלְך, ְולֹא ָבא ֵמאֹותֹו ַהּצַ ִליַח ַהּמֶ ֵאינֹו ׁשְ ׁשֶ
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י ְכָבר ָרָצה  ֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך ּכִ ְמָחה ַלְחֶמָך ּוׁשְ ׂשִ  ֵלְך ֱאֹכל ּבְ
יָך )קהלת ט( ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֶ

ֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך ְמָחה ַלְחֶמָך ּוׁשְ ׂשִ ֵלְך ֱאכֹול ּבְ

)זוהר ח"ב פרשת וארא כח ע"א וע"ב(

ינֹוק.  ָהָיה ּתִ ָטן, ׁשֶ י יֹוֵסי ַהּקָ ּתֹוָרה, ְוָהָיה ִעּמֹו ַרּבִ יא ָקם ַלְיָלה ֶאָחד ַלֲעֹסק ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ
י ְכָבר  ֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך ּכִ ְמָחה ַלְחֶמָך ּוׁשְ ׂשִ יא ְוָאַמר, )קהלת ט( ֵלְך ֱאֹכל ּבְ י ִחּיָ ַתח ַרּבִ ּפָ

סּוק ֶזה? ָאַמר ּפָ ֶלְך ׁשֶ לֹֹמה ַהּמֶ יָך. ָמה ָרָאה ׁשְ ָרָצה ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֶ

ָעה  ׁשָ ְמָחה ַלְחֶמָך. ּבְ ׂשִ ָאַמר ֵלְך ֱאֹכל ּבְ ָחְכָמה, ְוֶזה ׁשֶ ָבָריו ָהיּו ּבְ ל ּדְ לֹֹמה, ּכָ א ׁשְ ֶאּלָ
רּוְך הּוא ְמָקֵרב אֹותֹו ֵאָליו ְונֹוֵתן לֹו  דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא, ַהּקָ דֹוׁש ּבָ ַדְרֵכי ַהּקָ ָאָדם הֹוֵלְך ּבְ ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְגַלל ׁשֶ ְמַחת ַהּלֵב, ּבִ ׂשִ אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּבְ ִין ׁשֶ ְלָוה ּוְמנּוָחה, ְוָאז ַהּלֶֶחם ְוַהּיַ ׁשַ

יו. ַמֲעׂשָ ה ּבְ הּוא ְמֻרּצֶ

ָחְכָמה, ֵאיֹפה  לֹֹמה ָהיּו ּבְ ְבֵרי ׁשְ ל ּדִ ּכָ ְך, ֲהֵרי ָאַמְרּתָ ׁשֶ ינֹוק, ִאם ּכָ ָאַמר לֹו אֹותֹו ּתִ
סּוק ַהזֶּה. ָאַמר לֹו,  ּוְלָך ְוִתְרֶאה ֶאת ַהּפָ ּשׁ ּבִ ל ֶאת  ֵ ּשׁ ּבַ ִני,  ּבְ אן ַהָחְכָמה? ָאַמר לֹו,  ּכָ

ִין ְלָך? י. ָאַמר לֹו, ִמּנַ י ָיַדְעּתִ ְלּתִ ַ ּשׁ ֶטֶרם ּבִ ּבְ

יא  י ִחּיָ א ַרּבִ סּוק ַהזֶּה, ְוכּו' ּבָ ּפָ ָהָיה אֹוֵמר ּבַ י ֵמָאִבי ׁשֶ ַמְעּתִ ָאַמר לֹו, קֹול ֶאָחד ׁשָ
דֹוׁש  רֹוֶצה ַהּקָ י ׁשֶ ו ָיַדְעּתִ ִביְלָך, ְוַעְכׁשָ ׁשְ י ּבִ ַאְרּתִ ָבר ֶזה ִהׁשְ ֵני, ּדָ יָך ּבְ קֹו. ָאַמר, ַחּיֶ ּוְנׁשָ

ּתֹוָרה. ר אֹוְתָך ּבַ רּוְך הּוא ְלַעּטֵ ּבָ

ה ְוגֹו' )קהלת ט( ֹכֲחָך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ  ּכֹל ֲאׁשֶ

יו ַחּיָ קֹום ּבֹו ָלַמד ּבְ ְדמּות ֵצל ַלּמָ א ּבִ ן ָיִאיר ּבָ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ַרּבִ

)זוהר ח"ג פרשת פנחס רכא(

בּו ְוָעְסקּו ַבּתֹוָרה  ׁשְ ּיָ ְיָלה. ַעד ׁשֶ ֲחצֹות ַהּלַ ּתֹוָרה ּבַ י יֹוֵסי ָקמּו ַלֲעֹסק ּבַ א ְוַרּבִ י ַאּבָ ַרּבִ
ְמהּו.  ִית. ּתָ תֹוְך ַהּבַ עֹוֵמד ֲעֵליֶהם, הֹוֵלְך ּוָבא, הֹוֵלְך ּוָבא ּבְ בּו, ָראּו ֵצל ׁשֶ ׁשְ ּיָ ְוכּו' ַעד ׁשֶ
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ֶאָחד  יֹום  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ נֹוָרה  ַהּמְ ִעם  ִלי  ָהָיה  ֶמה  ְלָך  ֹאַמר  ִני,  ּבְ יֹוֵסי  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ֶמׁש  ֶ ל אֹותֹו יֹום, ּוִמּתֹוְך ֹחֶזק ַהּשׁ ּתֹוָרה ּכָ ִבְקַעת אֹונֹו, ְוָהִיינּו עֹוְסִקים ּבַ ָהִיינּו הֹוְלִכים ּבְ

תֹוְך ֶנֶקב ֶאָחד. ְבנּו ְלַיד ֶסַלע ֶאָחד ּבְ ָיׁשַ

עֹוָלם,  רּוי ּבָ ין ׁשָ עֹוָלם ְוַהּדִ ִעים ּבָ ים ָהְרׁשָ ְתַרּבִ ּמִ ָעה ׁשֶ ָכל ׁשָ ּבְ י לֹו, ַמה זֶּה ׁשֶ ָאַמְרּתִ
ְפסּו.  יִקים ִיּתָ ים ְוַצּדִ ֵחְטא ַהּדֹור, ְקדֹוׁשִ ִנינּו, ּבְ ְך ׁשָ ּכָ ֶהם לֹוִקים ֲעֵליֶהם?! ׁשֶ ּבָ יִקים ׁשֶ ַצּדִ
ּמֹוִכיִחים  ה ֵהם ׁשֶ ּמָ יֶהם - ּכַ ֵהם לֹא מֹוִכיִחים ֶאת ָהעֹוָלם ַעל ַמֲעׂשֵ ּום ׁשֶ ה? ִאם ִמּשׁ ָלּמָ
ֵגן ַעל ָהעֹוָלם  ּיָ ֵאין ִמי ׁשֶ ּום ׁשֶ פּוִפים ִלְפֵניֶהם. ְוִאם ִמּשׁ יִקים ּכְ ּדִ ִלים ֵמֶהם, ְוַהּצַ ְולֹא ְמַקּבְ

ִאּבּוָדם. יִקים ּבְ ּדִ ֲהֵרי ֶחְדָוה ִהיא ַלּצַ ְפסּו ַבֲחָטֵאיֶהם, ׁשֶ - לֹא ָימּותּו ְולֹא ִיּתָ

ַאְרנּו ְדָבִרים ֵאּלּו. ֲאָבל  יִקים, ַוֲהֵרי ּבֵ ּדִ ִסים ַהּצַ ֵחְטא ַהּדֹור ִנְתּפָ אי ּבְ ַוּדַ ָאַמר לֹו, ּבְ
ָהעֹוָלם,  ַעל  ר  ְלַכּפֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ֶזה  ְבַמּכֹות,  אֹו  ֳחָלִאים  ּבֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִסים  ְתּפָ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ל ָהֵאיָבִרים  ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף.  ִין ָלנּו? ִמּכָ ל ֲחָטֵאי ַהּדֹור. ִמּנַ רּו ּכָ ּפְ ִיְתּכַ ְוָאז 
ם.  ֻכּלָ אּו  ְתַרּפְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִלְלקֹות  ָצִריְך  ֶאָחד  ֵאיָבר  ֲעֵליֶהם,  ׁשֹוֶרה  ָגדֹול  ְוֹחִלי  ְמצּוָקה  ּבִ
ם, ְוָאז ֲהֵרי ְרפּוָאה ְלָכל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף. ה ּדָ ּנָ רֹוַע לֹוָקה ּומֹוִציִאים ִמּמֶ רֹוַע. ַהזְּ ּוִמיהּו? ַהזְּ

רּוְך הּוא ָלֵתת  דֹוׁש ּבָ רֹוֶצה ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵני ָהעֹוָלם ֵהם ֵאיָבִרים ֶזה ִעם ֶזה. ּבְ ְך ּבְ ם ּכָ ּגַ
ַמֲחלֹות ּוַמּכֹות, ּוִבְגָללֹו נֹוֵתן ְרפּוָאה ַלּכֹל.  יֵניֶהם ּבְ יק ֶאָחד ּבֵ ְרפּוָאה ָלעֹוָלם, ַמְלֶקה ַצּדִ
א ֵמֲעֹוֹנֵתינּו ְוגֹו', ּוַבֲחֻבָרתֹו  ֵעינּו ְמֻדּכָ ׁשָ תּוב )ישעיה נג( ְוהּוא ְמֹחָלל ִמּפְ ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ ִמּנַ
א ָלנּו,  יז ְזרֹוַע, ּוְבאֹוָתּה ֲחבּוָרה ִנְרּפָ ּקִ ּמַ מֹו ִמי ׁשֶ ם, ּכְ ַזת ּדָ א ָלנּו. ּוַבֲחֻבָרתֹו - ַהּקָ ִנְרּפָ

ְרפּוָאה הּוא ָלנּו ְלָכל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף.

יק  ר ֲעֵליֶהם, )ְוסֹוד ֶזה ַצּדִ ֵדי ָלֵתת ְרפּוָאה ַלּדֹור ּוְלַכּפֵ א ּכְ יק, ֶאּלָ ּוְלעֹוָלם לֹא ַמְלֶקה ַצּדִ
ׁש  ּלֹא חֹוׁשֵ יק יֹוֵתר ֵמַהּכֹל, ׁשֶ ּדִ לֹט( ַעל ַהּצַ ין ׁשֹוֵלט )ִלׁשְ ַהּדִ ד ָהַאֵחר ׁשֶ זֶּה נֹוַח ַלּצַ ְוַרע לֹו( ׁשֶ

יק זֹוֶכה  הּוא ׁשֹוֵלט ָעָליו. ְואֹותֹו ַצּדִ ְמָחה ׁשֶ ֶהם ֵמַהּשִׂ יַח ּבָ ּגִ ָאז ְלָכל ָהעֹוָלם ְולֹא ַמׁשְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ ּלֹא חֹוׁשֵ יק ְוטֹוב לֹו, ׁשֶ א. ַצּדִ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ְלטֹון ֶעְליֹון ּבָ ְלׁשִ

ר ַעל ָהעֹוָלם. הּוא ְלַכּפֵ

יק. ָלֶזה  יק, ְוָכאן ֵיׁש ַצּדִ אן ֵיׁש ַצּדִ ְזַמן ֶאָחד - ָיֶפה. ֲאָבל ּכָ י לֹו, ִאּלּו לֹא ָהיּו ּבִ ָאַמְרּתִ
יק,  ַנִים ַמְסּפִ ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִבׁשְ ל טֹוב ָהעֹוָלם. ָאַמר ִלי, ּבְ ֵיׁש ַמֲחלֹות, ְוָלֶזה ֵיׁש ֶאת ּכָ
א ְזרֹוַע  ּלֹא ָצִריְך ֶאּלָ מֹו ׁשֶ ל עֹוד( ּכְ רּוְך הּוא לֹא רֹוֶצה ְלַהְלקֹות ַהּכֹל, )ס"א ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

יק. יק ֶאָחד ַמְסּפִ ַצּדִ אן, ּבְ ם ּכָ יז ָלֵתת ְרפּוָאה ְלָכל ָהֵאיָבִרים. ּגַ ַאַחת ְלַהְלקֹות ּוְלַהּקִ

ֵתי ְזרֹועֹות.  יז ִמּשְׁ ל ָהֵאיָבִרים, ָאז ָצִריְך ְלַהּקִ ֲחָלה ַעל ּכָ יָדה( ַהּמַ ְוִאם ִמְתַחזֶֶּקת )ַמְכּבִ
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ָלֵתת  לֹוִקים,  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ָאז  ָהעֹוָלם,  ַעל  ּוְכֵבִדים  ַהֲחָטִאים  ִהְתַרּבּו  ִאם  ְך,  ּכָ ם  ּגַ
לֹוֶקה,  ֶאָחד  יק  ַצּדִ ַרק  ָאז  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ִהְתַרּבּו  ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֲאָבל  ַהּדֹור.  ל  ּכָ ַעל  ְרפּוָאה 
אּו  א ָהָעם - ִנְרּפְ ם ִיְלקּו. ִנְרּפָ ּלָ ּכֻ ֲהֵרי לֹא ָצִריְך ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ׁשֶ ׁשָ יִקים ּבְ ּדִ ָאר ַהּצַ ּוׁשְ
ַמֲחלֹות ְלָהֵגן ַעל ַהּדֹור. ִאם ֵמתּו - ֲהֵרי  ל ְיֵמיֶהם עֹוְמִדים ּבְ ּכָ יִקים. ְוִלְפָעִמים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ִדים יֹוֵתר. ַהֲחָטִאים ֵהם ִנְכּבָ ׁשֶ ר, ִלְפָעִמים ּכְ ּפֵ א ַהּכֹל ְוִנְתּכַ ִנְרּפָ

ֶרְך ָהְיָתה ְדחּוָקה ָלנּו. ָרִאינּו ִאיָלנֹות  ֶמׁש ָהָיה יֹוֵתר, ְוַהּדֶ ֶ ַקְמנּו ְוָהַלְכנּו, ְוֹחֶזק ַהּשׁ
ַאְלנּוהּו,  ׁשְ ר.  ְדּבָ ַהּמִ ל  ׁשֶ ֶאָחד  ִאיָלן  ל  ׁשֶ ֵצל  ַתַחת  ְבנּו  ָיׁשַ יֶהם.  ְחּתֵ ּתַ ּוַמִים  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ
ּתֹוָרה  עֹוְסִקים ּבַ ׁשֶ ּכְ ם? ׁשֶ ָרֵאל ְלַבּדָ ים ִנְענּוַע, ַרק ִיׂשְ י עֹוָלם לֹא עֹוׂשִ ל ַעּמֵ ּכָ ַמה זֶּה ׁשֶ

ַעְצָמם? עֹוָלם, ְולֹא ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד ּבְ ל ָאָדם ּבָ ִלי ִלּמּוד ׁשֶ ִמְתַנְעְנִעים ְלָכאן ּוְלָכאן ּבְ

ָעה  ב ׁשָ יִחים. ָיׁשַ ּגִ ָבר ֶעְליֹון, ּוְבֵני ָאָדם לֹא יֹוְדִעים ְולֹא ַמׁשְ ִני ּדָ ְרּתַ ָאַמר ִלי, ִהְזּכַ
ָבר ַהזֶּה ְלַבּדֹו  ּדָ ֶכל. ּבַ ִלי ׂשֵ ֶדה ּבְ ַבֲהמֹות ַהּשָׂ הֹוְלִכים ּכְ ּוָבָכה. ָאַמר, אֹוי ִלְבֵני ָהָאָדם ׁשֶ
לֹות.  ּוַמזָּ כֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ים  ַעּמִ מֹות  ִנׁשְ ין  ּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְקדֹוׁשֹות  מֹות  ְנׁשָ נֹוָדעֹות 
ַמת ָאָדם. ְוֵנר  תּוב )משלי כ( ֵנר ה' ִנׁשְ ּכָ ּדֹוֵלק, ׁשֶ ָרֵאל ִנְגְזרּו ִמּתֹוְך ֵנר ָקדֹוׁש ׁשֶ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ
ְדָלק( ִמּתֹוְך ּתֹוָרה ָהֶעְליֹוָנה, לֹא ׁשֹוֵכְך ָהאֹור ָעָליו ֲאִפּלּו ֶרַגע.  ּנִ ֱאָחז )ׁשֶ ּנֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶזה, ּבְ
יִרים ֶאת ה'  ְזּכִ תּוב - )ישעיה סב( ַהּמַ מֹו ֶזה ּכָ ִמי ָלְך. ּכְ ְוסֹוד ֶזה - )תהלים פז( ֱאלִֹהים ַאל ּדֳ
ִתיָלה, אֹותֹו ָהאֹור לֹא  ֱאָחז ּתֹוְך ַהּפְ ּנֶ יָון ׁשֶ ר, ּכֵ ּכּוְך ָלֶכם. אֹור ַהּנֵ ִמי ָלֶכם. ֵאין ׁשִ ַאל ּדֳ

א ִמְתַנְעֵנַע ָהאֹור ְלָכאן ּוְלָכאן ְולֹא ׁשֹוֵכְך ְלעֹוָלִמים. ׁשֹוֵכְך ְלעֹוָלִמים, ֶאּלָ

ָבר ֶאָחד  ָאַמר ּדָ יָון ׁשֶ ר - ּכֵ מֹוֵתיֶהם ִמּתֹוְך אֹותֹו אֹור ַהּנֵ ׁשְ ּנִ ָרֵאל, ׁשֶ מֹו ֶזה ִיׂשְ ּכְ
ּכְֹך, ּוִמְתַנְעְנִעים ְלָכאן ּוְלָכאן ּוְלָכל  ל ַהּתֹוָרה, ֲהֵרי ָהאֹור ּדֹוֵלק, ְולֹא ְיכֹוִלים ֵהם ִלׁשְ ׁשֶ

ַמת ָאָדם. תּוב )משלי כ( ֵנר ה' ִנׁשְ ֲהֵרי ּכָ ר, ׁשֶ אֹור ַהּנֵ ָדִדים ּכְ ַהּצְ

לֹות.  ם ְקרּוִיים ָאָדם ְולֹא ֻאּמֹות עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמזָּ ם. ַאּתֶ ְוָכתּוב )יחזקאל לד( ָאָדם ַאּתֶ
ֹוֶרה ֲעֵליֶהם, ְוָלֵכן  ּשׁ לֹא אֹור ׁשֶ ׁש, ּבְ ִעיַכת ַהּקַ לֹות ִמּדְ ים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמזָּ מֹות ַעּמִ ִנׁשְ
ּה, ְוֵאין אֹור ׁשֹוֶרה  ֲהֵרי ֵאין ָלֶהם ּתֹוָרה ְולֹא דֹוְלִקים ּבָ ׁשֹוְכִכים ְולֹא ִמְתַנְעְנִעים, ׁשֶ
ֹוֶרה ֲעֵליֶהם, ְוַעל ֶזה  ּשׁ ִלי אֹור ׁשֶ ּדֹוֵלק ּבְ תֹוְך ֵאׁש ׁשֶ מֹו ֵעִצים ּבְ ָבֶהם. ֵהם עֹוְמִדים ּכְ
ִכיִתי ָלֶזה  זָּ ֵרי ֶחְלִקי ׁשֶ ָבר! ַאׁשְ רּור ַהּדָ י יֹוֵסי, ֶזהּו ּבֵ ָלל. ָאַמר ַרּבִ ִלי אֹור ּכְ ׁשֹוְכִכים ּבְ

ֹמַע ֶאת ֶזה ְוכּו'. ִלׁשְ

י  ָניו ַרּבִ מֹו ְדמּות ָאָדם. ָנַפל ַעל ּפָ ִית ּכְ ל ֹקֶדם ְוָהַלְך ְלתֹוְך ַהּבַ ָחַזר אֹותֹו ֵצל ׁשֶ
ן ָיִאיר, יֹום ֶאָחד  ְנָחס ּבֶ י ּפִ ָמקֹום ֶזה ָרִאיִתי ֶאת ַרּבִ ּבְ י ׁשֶ ְרּתִ י יֹוֵסי, ִנְזּכַ א. ָאַמר ַרּבִ ַאּבָ
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אֹות י'  ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן, ּבְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ ְך: ּפִ ָמקֹום ֶזה ְוָהָיה אֹוֵמר ּכָ ָהָיה עֹוֵמד ּבְ
ה. ְקַטּנָ

יָתא  דֹולֹות, ְוַאְלָפא ּבֵ ל אֹוִתּיֹות ּגְ יָתא ׁשֶ ֵני א"ב ְרׁשּוִמים - ַאְלָפא ּבֵ ּשְׁ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
עֹוָלם  א, ְואֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות ֵהן ּבָ עֹוָלם ַהּבָ דֹולֹות ֵהן ּבָ ל אֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות. אֹוִתּיֹות ּגְ ׁשֶ
ִרית זֹו, ִנּתֹוְסָפה לֹו  א ַעל ּבְ ְנָחס ִקּנֵ ּפִ יָון ׁשֶ דֹוׁש. ּכֵ ִרית ַהּקָ ה, אֹות ּבְ ְחּתֹון. י' ְקַטּנָ ַהּתַ

ִרית זֹו. ה, סֹוד ּבְ י' ְקַטּנָ

ה  ִרית זֹו ִמּמֹׁשֶ ה? ּבְ ה ִעם ֹמׁשֶ רּוְך הּוא: ָמה ֶאֱעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ָעה ָאַמר ַהּקָ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
ה. לֹא ָנֶאה  ִלי ַדַעת ּוְרצֹון ֹמׁשֶ ַנאי הּוא ָלֵתת אֹוָתּה ְלַאֵחר ּבְ תֹו ָהְיָתה, ּגְ ָהְיָתה, ְוַכּלָ
ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן.  ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ְנָחס ּבֶ ה, ּפִ ה: ֹמׁשֶ רּוְך הּוא ְוָאַמר ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֶזה. ִהְתִחיל ַהּקָ
ָרֵאל  ָך ַעל ִיׂשְ ַסְרּתָ ַנְפׁשְ ּמָ ה הּוא ׁשֶ ל עֹוָלם, ַמהּו? ָאַמר לֹו, ַאּתָ ה: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָאַמר לֹו ֹמׁשֶ
ָרֵאל ְוגֹו'.  ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ה ְפָעִמים, ְוהּוא ֵהׁשִ ַכּמָ ּלֹא ֹיאְבדּו ִמן ָהעֹוָלם ּבְ ׁשֶ

ָך! ּלְ י? ֲהֵרי ַהּכֹל ׁשֶ ּנִ ה רֹוֶצה ִמּמֶ ה: ָמה ַאּתָ ָאַמר ֹמׁשֶ

ֵלב  ה: ֲהֵרי ּבְ ֶרה ְבתֹוכֹו. ָאַמר ֹמׁשֶ ׁשְ ּתִ ָך ִהיא, ֱאֹמר לֹו ׁשֶ ּלְ ָאַמר לֹו: ֲהֵרי ַהּכֹל ׁשֶ
ָרצֹון  ה ָמַסְרּתָ אֹוָתּה ּבְ ַאּתָ ִפיָך ְוָהֵרם קֹוְלָך, ׁשֶ ה ּבְ ְהֶיה ֵאָליו. ָאַמר לֹו: ֱאֹמר ַאּתָ ֵלם ּתִ ׁשָ
לֹום.  ִריִתי ׁשָ ָרצֹון: ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ּבְ ה ֱאֹמר ּבְ תּוב ָלֵכן ֱאֹמר. ַאּתָ ּכָ ֵלם. ֶזהּו ׁשֶ ּוְבֵלב ׁשָ
לֹום.  ִריִתי ׁשָ רּוְך הּוא, ָהָיה לֹו לֹוַמר: ָלֵכן ֱאֹמר לֹו ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ּבְ דֹוׁש ּבָ ִאּלּו ַהּקָ ׁשֶ
ֵנר ֶזה  א ּכְ ה - לֹא. ֶאּלָ ָהָעְבָרה ִמּמֹׁשֶ א ָלֵכן ֱאֹמר. ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ ֲאָבל לֹא ָכתּוב ֶאּלָ

ּנּו. ה, ְוֶזה לֹא ִנְגָרע ִמּמֶ ּנּו - ֶזה נֹוֵתן ּוְמַהּנֶ ְדִליִקים ִמּמֶ ּמַ ׁשֶ

ּנּו ָמקֹום  ּנּו ָמקֹום, ּפַ ָהָיה אֹוֵמר: ּפַ ְמעּו קֹול ֶאָחד ׁשֶ קֹו. ׁשָ ב, ּוְנׁשָ ל, ְוָיׁשַ א אֹותֹו ַהּצֵ ּבָ
ְבֵרי  ּדִ ּבֹו  ׁש  ִחּדֵ יק  ּדִ ּצַ ׁשֶ ָמקֹום  ל  ּכָ ׁשֶ ִנינּו,  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶכם.  ִאּתְ הּוא  ׁשֶ ָיִאיר,  ן  ּבֶ ְנָחס  ּפִ י  ְלַרּבִ
רּוִיים  ּשְׁ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ אֹותֹו ָהעֹוָלם ּפֹוֵקד ֶאת אֹותֹו ָמקֹום ּוָבא ֵאָליו, ְוָכל ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ תֹוָרה, ּכְ
א  ָהָיה ּבָ מֹו ֶזה ׁשֶ ְבֵרי תֹוָרה, ּכְ אֹוְמִרים ּדִ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ׁש ּבְ יִקים ֲאֵחִרים ְלַחּדֵ ּבֹו ַצּדִ
תֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ים  ׁשִ ְמַחּדְ ֵאּלּו  יִקים  ַצּדִ ּוָמָצא  ְמקֹומֹו  ֶאת  ִלְפֹקד  ָיִאיר  ן  ּבֶ ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ

ן ָיִאיר ְלָפָניו. ְנָחס ּבֶ י ּפִ ל ַרּבִ ָבר ׁשֶ ִמּקֶֹדם אֹותֹו ּדָ ׁש ּכְ ְוִהְתַחּדֵ

ֲהֵרי לֹא ָכתּוב ָלֵכן ִהְנִני  ן ָיִאיר, ׁשֶ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ל ַרּבִ ָבר ׁשֶ א, ָנֶאה ַהּדָ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ַחת ָיְדָך ְולֹא  א ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו. ְוִכי ָדָבר ֶזה ָהָיה ָגנּוז ֵמָחִסיד ֶזה ּתַ נֹוֵתן, ֶאּלָ

אן. דֹוׁש ּכָ ל ַהּקָ ל ַהּצֵ ּיּוַע ׁשֶ ּסִ ִכינּו ִלְהיֹות ּבַ זָּ ֵרי ֶחְלֵקנּו ׁשֶ ָהִייָת אֹוֵמר?! ַאׁשְ

ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות  ר ּתִ ְנָחס, )קהלת ט( ּכֹל ֲאׁשֶ י ּפִ ל ַרּבִ מֹו ׁשֶ ַתח ְוָאַמר ִמּשְׁ ם הּוא ּפָ ּגַ
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ל  ּדֵ ּתַ רּוי ַעל ֹראׁשֹו ְלִהׁשְ ר ּדֹוֵלק ְוׁשָ ַהּנֵ עֹוד ׁשֶ ה ָנֶאה לֹו ָלָאָדם ּבְ ּמָ ה ְוגֹו' - ּכַ ֹכֲחָך ֲעׂשֵ ּבְ
תּוב )במדבר יד(  רּוי ָעָליו, ְוָלֵכן ּכָ ּשָׁ ר הּוא ּכֹ"ַח ׁשֶ אֹותֹו ַהּנֵ ּום ׁשֶ ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ִרּבֹונֹו, ִמּשׁ
ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ יִקים ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ ּדִ ֹוֶרה ַעל ֹראׁש ַהּצַ ּשׁ ל ָנא ּכַֹח ְיָי. ּכַֹח ְיָי, ֶזהּו ּכַֹח ׁשֶ ִיְגּדַ
ָכל ּכֹחֹו. )ֶזהּו  א ְמָבַרְך ּבְ ֵמיּה ַרּבָ ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִנינּו, ּכָ ְרצֹון ִרּבֹוָנם. ְוַעל ֶזה ׁשָ ּבִ

ֹכחֹו(.

ִהְתַחזֵּק,  ִהְתעֹוְררּות ֲחָזָקה ׁשֶ ּבְ ּום ׁשֶ ֹכַח ָחָזק, ִמּשׁ ל ֵאיָבָריו ּבְ אי ָצִריְך ְלעֹוֵרר ּכָ ַוּדַ
ד ָהַאֵחר. ְוָלֵכן  ר ּכַֹח ְוֹחֶזק ַהּצַ ּבַ ִהְתעֹוֵרר אֹותֹו ּכַֹח ָקדֹוׁש ֶעְליֹון ְוָעָלה ְלתֹוְך ַהּקֶֹדׁש, ְוִנׁשְ

ִריְך ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ִרּבֹוְנָך. ּצָ ֹכֲחָך, ׁשֶ ּבְ

ל  ּדֵ ּתַ לּות ְלִהׁשְ ּדְ ּתַ ה ִהׁשְ אֹותֹו ּכַֹח ֵיׁש ַמֲעׂשֵ ּבְ ּום ׁשֶ ּבֹון ְוגֹו', ִמּשׁ ה ְוֶחׁשְ י ֵאין ַמֲעׂשֶ ּכִ
ּבֹון - ֶזהּו  ָבה. ְוֶחׁשְ ֲחׁשָ ִלים סֹוף ַהּמַ ה, ְלַהׁשְ ֲעׂשֶ ה, עֹוַלם ַהּמַ ְקָרא ַמֲעׂשֶ ּנִ עֹוָלם ַהזֶּה ׁשֶ ּבָ
אֹות ּוְתקּופֹות  יַמְטִרּיָ ל ַהּגִ לּוי. ְוָלֵכן ּכָ ּבּור ּתָ ּדִ ּבֹון ּבַ ֲהֵרי ַהֶחׁשְ ּבּור, ׁשֶ ּדִ לּוי ּבַ ּתָ עֹוָלם ׁשֶ
ָבה,  ֲחׁשָ ּמַ לּוִיים ּבַ ּתְ ה ְצָדִדים ׁשֶ ּשָׁ ָבָנה. ְוַדַעת - ֶזהּו סֹוד ׁשִ ּלְ ל ָהעֹוָלם ֵהם ּבַ ָהִעּבּוִרים ׁשֶ

ה. ּנָ לּוי ִמּמֶ ַהּכֹל ּתָ ָבה. ְוָחְכָמה - ׁשֶ ל אֹוָתּה ַמֲחׁשָ ְוִנְקָרִאים עֹוָלם ׁשֶ

ל  ֲהֵרי ּכָ יִהּנֹם. ׁשֶ ת ַהּגֵ ְרּגַ אֹול, ּדַ ַצד ַהּשְׁ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ אֹותֹו ּכַֹח, ַמה ּשׁ לּוִלים ּבְ ְוָכל ֵאּלּו ּכְ
ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה,  ה ְוֶחׁשְ ַמֲעׂשֶ ֵנס ּבֹו ּבְ עֹוָלם ַהזֶּה ְלִהּכָ ֹכ"ַח ֶזה ּבָ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ּלֹא ִמׁשְ ָאָדם ׁשֶ
ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ֲהֵרי  ׁשֶ ְוָחְכָמה.  ְוַדַעת  ּבֹון  ְוֶחׁשְ ה  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ אֹול,  ּשְׁ ּבַ ֵנס  ְלִהּכָ סֹופֹו 
דֹוׁש ַהזֶּה,  ה ִמּכֹ"ַח ַהּקָ ְתַרּפֶ ּיִ יָתּה. ִמי ׁשֶ אֹול ּבֵ ְרֵכי ׁשְ תּוב )משלי ז( ּדַ ּכָ אֹול, ׁשֶ ֶרְך ׁשְ הּוא ּדֶ

יָתּה. אֹול ּבֵ ּשְׁ ִמְתַחזֵּק ּבֹו ַצד ָהַאֵחר, ׁשֶ

ד,  ן, ֲאָבל עֹוִלים ִמּיָ אֹול? ּכֵ ֵני ָהעֹוָלם הֹוְלִכים ַלּשְׁ ה. ְוִכי ָכל ּבְ ּמָ ה ֹהֵלְך ׁשָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ּלֹא ִהְרֲהרּו ְתׁשּוָבה  ׁשֶ ִעים  ְרׁשָ ָרט ְלאֹוָתם  ּפְ ַעל.  ַוּיָ אֹול  תּוב )שמואל-א ב( מֹוִריד ׁשְ ּכָ ׁשֶ
ה יֹוְרִדים?  ם. ָלּמָ מּוִרים יֹוְרִדים ְלׁשָ יִקים ּגְ ּיֹוְרִדים ְולֹא עֹוִלים. ַוֲאִפּלּו ַצּדִ ְלעֹוָלִמים, ׁשֶ
ְלַהְרֵהר  ָלֶהם  ּגֹוְרִמים  ם  )ְוׁשָ ְלַמְעָלה.  אֹוָתם  ּוַמֲעִלים  ם,  ִמּשָׁ ִעים  ְרׁשָ ה  ּמָ ּכַ ּלֹוְקִחים  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ
קּו ֵמָהעֹוָלם.  ּלְ עֹוָלם ַהזֶּה ְולֹא ָיְכלּו, ְוִהְסּתַ ִהְרֲהרּו ְתׁשּוָבה ּבָ ְתׁשּוָבה( ּוִמי ֵהם? אֹוָתם ׁשֶ ּבִ

ם. אֹול, ְולֹוְקִחים אֹוָתם, ּוַמֲעִלים אֹוָתם ִמּשָׁ ִעים ְלתֹוְך ַהּשְׁ ְגַלל ָהְרׁשָ יִקים יֹוְרִדים ּבִ ְוַצּדִ
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ִתים ֵאיָנם יֹוְדִעים ְמאּוָמה? )קהלת  ֻמתּו ְוַהּמֵ ּיָ ים יֹוְדִעים ׁשֶ י ַהַחּיִ  ּכִ
ט(

ַרְחָיא י ּפְ ַרּבִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ

)זוהר חדש ב' רות נא, ב(

ִמיד  ְך. ְוהּוא ָהָיה ּתָ ְמקֹומֹו, ַנְפׁשֹו ַאף ּכָ ַהּגּוף לֹא ָנח ּבִ ל ְזַמן ׁשֶ ַרְחָיא ָאַמר, ּכָ י ּפְ ַרּבִ
מֹות. ׁשָ ל ַהּנְ אֹותֹו ָהעֹוָלם ׁשֶ ל ָלַדַעת ּבְ ּדֵ ּתַ ִמׁשְ

יַח ּבֹו,  ּגִ ַחת ִאיָלן ָחֵרב ֵמת. ִהׁשְ ֶדה, ּוָמָצא גּוף ֶאָחד ּתַ ּשָׂ יֹום ֶאָחד ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ
ָדה ִעּמֹו. ל ַאּגָ ל ִמְצָוה, ְוֵסֶפר ׁשֶ ִריכֹות ׁשֶ הּוא ְיהּוִדי, ּוָמָצא ּכְ ּוָמָצא ׁשֶ

ְכִריִכים  ן לֹו ּתַ ִקְברֹו, ְוָהַלְך ָלִעיר, ְוִתּקֵ ק ּבְ ְלִמיד ָחָכם הּוא. ִהְתַעּסֵ אי ּתַ ָאַמר, ַוּדַ
ָהָיה ְבָידֹו. ֶ ל ַמה ּשׁ ל ָעָליו ְוהֹוִציא ּכָ ּדֵ ּתַ ֵני ָאָדם, ּוָבָכה ָעָליו, ְוִהׁשְ ְוֶקֶבר. ְוִהְזִמין ּבְ

יָבה ָהֶעְליֹוָנה. ָאְמרּו  ּלֹו ִנְכְנָסה ְלתֹוְך ַהְיׁשִ ֶפׁש ׁשֶ ר אֹותֹו ַהּגּוף, ַהּנֶ ְגַנז ְוִנְקּבַ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ִליִמי ֶחֶסד ְלִמי  ַלע ָהֶעְליֹון, ְלִכי ְוַהׁשְ ַרְך )ִלְמקֹום( ַהּסֶ ּכְ ֵנס ּבַ ֵעת ְרׁשּות ְלִהּכָ ָלּה: ֵאין ָלְך ּכָ

ִלים ָלְך! ִהׁשְ ׁשֶ

ָעצּוב,  ְוָהָיה  לֹוד,  ל  ׁשֶ ַתח  ַהּפֶ ל  ׁשֶ ַער  ַ ַהּשׁ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ַרְחָיה  ּפְ י  ַרּבִ ֶאָחד  יֹום 
י, ֲהִתְרֶצה ָלֶלֶכת ְלָמקֹום  א ֵאָליו ִאיׁש ֶאָחד. ָאַמר לֹו: ַרּבִ ָעה. ּבָ חּוָקה ַהּשָׁ ָהְיָתה לֹו ּדְ ׁשֶ
ֵנֵלְך.  לֹו:  ֶרְך? ָאַמר  ּדֶ ּבַ ַיַחד  ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶכֶסף,  ֵלי  ּכְ ְלָך  ן  ְוֶאּתֵ י,  ִעּמִ לֹוִני  ּפְ
ִתים ֵאיָנם  ֻמתּו ְוַהּמֵ ּיָ ים יֹוְדִעים ׁשֶ י ַהַחּיִ תּוב )קהלת ט( ּכִ ּכָ י, )ַמה( ֶזה ׁשֶ ָהְלכּו. ָאַמר לֹו: ַרּבִ

ִעים. ִתים ֵאּלּו ָהְרׁשָ יִקים, ְוַהּמֵ ּדִ ים ֵאּלּו ַהּצַ יֹוְדִעים ְמאּוָמה? ָאַמר לֹו: ַהַחּיִ

ְויֹוְדִעים  ַצֲעָרם,  ּבְ יֹוְדִעים  ָהעֹוָלם  אֹותֹו  ּבְ ִעים  ָהְרׁשָ ֲאִפּלּו  י,  ַרּבִ יָך,  ַחּיֶ לֹו:  ָאַמר 
ִתים ֵאיָנם יֹוְדִעים  ן, ַמה זֶּה ְוַהּמֵ ִעים. ָאַמר לֹו: ִאם ּכֵ יִקים ּוְבִדיֵני ָהְרׁשָ ּדִ ְכבֹוד ַהּצַ ּבִ

ְמאּוָמה?

ִלים ְויֹוְדִעים  ּכְ ים, ִמְסּתַ ְקָרִאים ַחּיִ ּנִ יִקים ׁשֶ ּדִ ֲהֵרי ַהּצַ תּוב, ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה ּכָ ָאַמר לֹו: ּבָ
ֶאל  ן  ִיּתֵ ְוַהַחי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן,  ּיָ ּדַ ְוֵיׁש  ין  ּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ין,  ַהּדִ ֶאת  ָלֵתת  ַוֲעִתיִדים  מּותּו,  ּיָ ׁשֶ
ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ְולֹא  יִחים,  ּגִ ַמׁשְ ְוֵאין  יֹוְדִעים  לֹא  ֵמִתים,  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ֲאָבל  ִלּבֹו. 
ּום  י אֹותֹו ָהעֹוָלם ִנְקָרא ֵמת, ִמּשׁ ַמֲעׂשֵ יר ּבְ ֵאינֹו ַמּכִ לּום. ּוִמי ׁשֶ י אֹותֹו ָהעֹוָלם ּכְ ַמֲעׂשֵ ּבְ
מֹות ְורּוחֹות הּוא, ְוֶזה ָהעֹוָלם  ל ְנׁשָ ָהעֹוָלם ַההּוא ׁשֶ ים. ׁשֶ ֵני ַהַחּיִ ָהעֹוָלם ַהזֶּה לֹא ִמּבְ ׁשֶ
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ל ַהּגּוף. הּוא ׁשֶ

יֹוְקָנאֹות,  ּדְ ּבַ ְודֹוִמים  ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ )רּוחֹות(  ֲאֵחיֶהם  ּבֹו  ִרים  ּדָ ׁשֶ ָהעֹוָלם  אֹותֹו 
יר  ִלים ְלַהּכִ ּדְ ּתַ ָעִתיד ָלֹבא ָלעֹוָלם(. ּוִמׁשְ ֶ עֹוָלם ַהזֶּה )ּשׁ ַמה ּדֹוִמים ּבָ ִרים ֶזה ָלֶזה, ְויֹוְדִעים ּבְ ֻמּכָ

ל אֹותֹו ָהעֹוָלם. ְלּבּוׁש ׁשֶ אֹותֹו ַהּמַ ם, ּבְ בֹוד ִרּבֹוָנם ׁשָ ֶאת ּכְ

ה  ַאּתָ ה  ָלּמָ לֹו:  ָאַמר  ֶנֱאַנח.  ֵעת.  ּכָ ב  ִנְתַעּכֵ לֹו:  ָאַמר  ֶדה,  ַהּשָׂ ְלאֹותֹו  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ָנּה ְלָך. רּוְך הּוא ְיַזּמְ דֹוׁש ּבָ קֹום ַהזֶּה. ָאַמר: ַהּקָ ּמָ ֶנֱאָנח? ָאַמר לֹו: ֲאֵבָדה ָאְבָדה ִלי ּבַ

ֲאִני  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ֲהֵרי  ׁשֶ ְלָכאן,  ֵנס  ִנּכָ י,  ַרּבִ ָהִאיׁש:  ָאַמר אֹותֹו  ַאַחת.  ְמָעָרה  ָמְצאּו 
ִאיָלנֹות  ם  ׁשָ ְוָראּו  ֶאָחד,  ס  ְלַפְרּדֵ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ְדֵרגֹות,  ּמַ ּבַ ָיְרדּו  ִנְכְנסּו,  אן.  ּכָ יר  ַמּכִ
ָאר ָהִאיָלנֹות. ה ִמּשְׁ ּנֶ ל ָהעֹוָלם, ְוִאיָלן ֶאָחד ְמׁשֻ ָאר ָהִאיָלנֹות ׁשֶ ים ֶזה ִמזֶּה ּוִמּשְׁ ּנִ ְמׁשֻ

ּבֹאּו  צה(  )תהלים  אֹוְמִרים,  ָהיּו  ׁשֶ ים  ַרּבִ ַמֲחנֹות  ל  ׁשֶ ֶאָחד  קֹול  ְמעּו  ׁשָ ם,  ְלׁשָ ָעלּו 
ַרְחָיא, ְוָאַמר: ַמה זֶּה? ָאַמר  י ּפְ ַמּה ַרּבִ נּו. ּתָ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' ֹעׂשֵ ּתַ ִנׁשְ

ֹתק. לֹו: ׁשְ

י  ּתֵ ס ַהזֶּה, ְוָרִאיִתי ׁשְ ְרּדֵ י ִעּמֹו ְלֶאְמַצע ַהּפַ ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ַרְחָיא: ָהֱאלִֹהים, ּכְ י ּפְ ָאַמר ַרּבִ
ְרֵכי  אן ִנְפָרדֹות ּדַ י לֹו ַמה זֶּה? ְוָאַמר ִלי, ּכָ ד ֶזה, ְוָאַמְרּתִ ד ֶזה ּוִמּצַ ְדָרִכים, ּוַמֲחנֹות ִמּצַ
הֹוֵלְך ְלַגן ֵעֶדן - ֵאּלּו  יִהּנֹם. ִמי ׁשֶ הֹוְלִכים ַלּגֵ הֹוְלִכים ְלַגן ֵעֶדן, ּוִמי ׁשֶ ָפׁשֹות, ִמי ׁשֶ ַהּנְ
יִהּנֹם - ֵאּלּו נֹוְטִלים ָלדּון )אֹוָתם( אֹותֹו  הֹוֵלְך ַלּגֵ לֹום. ּוִמי ׁשֶ ִליִמים לֹו ׁשָ הֹוְלִכים )ִעּמֹו(, ּוַמׁשְ

יִהּנֹם. ּגֵ ּבַ

ַער ֶאָחד,  ְענּו ְלׁשַ ִהּגַ ׁשֶ ָעִרים. ּכְ ִלים ּוׁשְ ְענּו ְלחֹומֹות ּוִמְגּדָ ס, ְוִהּגַ ְרּדֵ ָעַבְרנּו אֹותֹו ַהּפַ
ה? ָאַמר  ֲעֵרי ֶצֶדק. ָאְמרּו לֹו: ָלּמָ ְתחּו ִלי ׁשַ ְזָרח, ָקָרא אֹותֹו ָהִאיׁש: ּפִ ַער ַהּמִ ְקָרא ׁשַ ּנִ ׁשֶ
ה  ם: ִמי ָנַתן ֶאת ְילּוד ָהִאּשָׁ ְתחּו ְוָאְמרּו ֻכּלָ אִתי. ּפָ ל ִרּבֹון ָהעֹוָלם ּבָ ִליחּות ׁשֶ ׁשְ ָלֶהם: ּבִ
ִלים ְלָך  ִהׁשְ ַרְחָיא. ָאְמרּו: ֶזה הּוא ׁשֶ י ּפְ קֹום ַהזֶּה? ָאַמר ָלֶהם: ֶזה הּוא ַרּבִ ּמָ אן ּבַ ַהזֶּה ּכָ

ן. אֹותֹו ָהעֹוָלם? ָאַמר ּכֵ ַהֶחֶסד ּבְ

ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ּגּוף  ּבַ ְלָכאן  ֵנס  ְלִהּכָ ְרׁשּות  ֵאין  ׁשֶ יטּו אֹותֹו,  ַהְפׁשִ ְוָאְמרּו:  לֹו,  ְתחּו  ּפָ
ָפִנים. ּלְ ן ׁשֶ ל ַהּגָ ֲאִויִרים ׁשֶ ׁש ּבָ יטּו אֹותֹו, ְוִהְתַלּבֵ ד ִהְפׁשִ ַההּוא. ִמּיָ

אֹותֹו ָהָרִקיַע ִנְפָרד ֵמאֹותֹו  ן(. ׁשֶ י אֹותֹו ַהּגּוף )ַהּגָ ּבֵ ַעל ּגַ ְוִנְכַנס ְוָרָאה אֹותֹו ָהָרִקיַע ׁשֶ
ָוִנים  ַהּגְ ל  ִמּכָ ְתחּום  ּבִ ִנְתָחם  ַהזֶּה  ָהָרִקיַע  ָהעֹוָלם.  ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ַעל  עֹוֵמד  ׁשֶ ָהָרִקיַע 
ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ְוֶאָחד  ַאְרּבַ תּוִחים ּבֹו ּבְ קֹוִפים ּפְ ָעה ַחּלֹונֹות, ַמׁשְ ל ָהעֹוָלם. ַאְרּבָ ׁשֶ
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ֶאְמַצע. ּבָ

ע  ל ַאְרּבַ ּסֹוד ׁשֶ ִמים, ּבַ קֹוִפים ְמֻרּקָ ָעה ַמׁשְ ִמים ַאְרּבָ ַצד ִמְזָרח, ּבֹו ַקּיָ ּבְ ַחּלֹון ֶאָחד ׁשֶ
לֹׁש אֹוִתּיֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ֵרה, ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ אֹוִתּיֹות יהו"ה, עֹולֹות ִלׁשְ

ם  ֵ רֹות ַלּשׁ קֹוִפים, ְוָכל ָהאֹוִתּיֹות ִמְתַחּבְ ׁשְ ִרים אֹוָתם ַהּמַ ּיֹום ִמְתַחּבְ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ׁשָ
חֹות  ָעה ַמְפּתְ מֹו ויזריעאל )יעזריאל(. ְוַאְרּבָ ד, ּוׁשְ ה ֶאָחד עֹוֵמד ְלאֹותֹו ַהּצַ דֹוׁש. ְמֻמּנֶ ַהּקָ
ִמי  ְוֵאין  ָהָרִקיַע,  אֹותֹו  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ֵהם  ׁשֶ ָעִרים,  ׁשְ ָעה  ַאְרּבָ ֶהם  ּבָ ּפֹוֵתַח  הּוא  ׁשֶ ָידֹו,  ּבְ

ֶהם. יר ּבָ ּכִ ּמַ ׁשֶ

פֹות ִעם ַהּגּוף  ּתְ ּתַ ׁשְ ּמִ ָפׁשֹות ׁשֶ אֹות אֹוָתן ַהּנְ ּבָ תֹות, ׁשֶ ּבָ ים ְוׁשַ י ֳחָדׁשִ ָרט ְלָראׁשֵ ּפְ
ֱאַמר )ישעיה סו(  ּנֶ מֹו ׁשֶ ָעִרים ְלִרּבֹון ַהּכֹל, ּכְ ֲחוֹות ִלְפֵני אֹוָתם ַהּשְׁ ּתַ ָבִרים, ִלְכֹרַע ּוְלִהׁשְ ּקְ ּבַ
ל -  ֲחֹות ְלָפַני. ּכָ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י ֹחֶדׁש ּבְ ְוָהָיה ִמּדֵ

ר. ׂשָ ל ּבָ רֹות ִעם ַהּגּוף, ְוִנְקָראֹות ּכָ ּדָ ְלַרּבֹות אֹוָתן ְנָפׁשֹות ׁשֶ

קֹום ַהזֶּה,  קֹוִפים, לֹא ִנְכָנִסים ַלּמָ ה ַמׁשְ ּשָׁ רֹום, ּבֹו עֹוְמִדים ׁשִ ַצד ַהּדָ ּבְ ַחּלֹון ַאֵחר ׁשֶ
ָכל יֹום. ָנה ּבְ ָרצֹון ּוְבַכּוָ ַמע ּבְ ְקִריַאת ׁשְ עֹוְסקֹות ּבִ ֶאּלָא אֹוָתן ׁשֶ

ה,  ַהְמֻמּנֶ ַהַחּלֹון, ָקַרב אֹותֹו  אֹותֹו  ּבְ י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ ַרְחָיא: ָהֱאלִֹהים,  ּפְ י  ַרּבִ ָאַמר 
ּוְרֵאה  ְמקֹוְמָך,  ּבִ רֹום. ָאַמר ִלי, קּום  ל ַצד ַהּדָ ַער ׁשֶ ַ ַהּשׁ ה ַעל  ֻמּנֶ ּמְ ׁשֶ מֹו ענא"ל,  ּשְׁ ׁשֶ
עֹוְסִקים  ָרט ְלאֹוָתם ׁשֶ ם ְולֹא ִלְראֹות אֹותֹו, ּפְ ֵנס ְלׁשָ ֵאין ְרׁשּות ְלִהּכָ ֶאת ַהַחּלֹון ַהזֶּה, ׁשֶ

ָראּוי. ַמע ּכָ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ

ל  )ׁשֶ ְלָפָניו  ִנְכָנִסים  ים  ְמֻמּנִ ים  ּשִׁ ׁשִ ָראּוי,  ּכָ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ עֹוְסִקים  ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל 
ָעַסק  לֹוִני ׁשֶ ל ּפְ ֶתר ׁשֶ ים, ְואֹוְמִרים לֹו: ֶזהּו ַהּכֶ ְכָתִרים ְקדֹוׁשִ יִרים אֹותֹו ּבִ יַח(, ּוַמְכּתִ ׁשִ ַהּמָ

ָראּוי! ַמע ּכָ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ

ָראּוי, ַמה ִהיא? ָאַמר ִלי:  ַמע ַהזֹּו ּכָ ִריַאת ׁשְ י לֹו: ֲאדֹוִני, ַהּקְ י אֹותֹו ְוָאַמְרּתִ ַאְלּתִ ׁשָ
ּיֹות. ָרׁשִ ע ּפָ ַמע ֵיׁש ַאְרּבַ ִריַאת ׁשְ ּקְ אן. ּבַ ֵאי ָחִסיד, סֹוד ֶעְליֹון הּוא ּכָ

ׁש  בֹות. ׁשֵ ֵרה ּתֵ ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ֵני ִיחּוִדים, ּבִ ִהיא ׁשְ חּוד, ׁשֶ ל ַהּיִ ה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָרׁשָ ַהּפָ
ִעים  ַאְרּבָ , ּבְ ה - ְוָאַהְבּתָ ִנּיָ ה ַהּשְׁ ָרׁשָ ִיחּוד ַאֵחר. ַהּפָ בֹות ּבְ ׁש ּתֵ חּוד ָהֶעְליֹון, ְוׁשֵ ּיִ בֹות ּבַ ּתֵ

ִים אֹוִתּיֹות. ּתַ ִעים ּוׁשְ ל ַאְרּבָ ם ׁשֶ ֵ סֹוד ַהּשׁ בֹות, ּבְ ִים ּתֵ ּתַ ּוׁשְ

ִמין.  ּיָ ּבַ ֹמאל  ְוַהּשְׂ ֹמאל,  ּשְׂ ּבַ ִמין  ַהּיָ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ מֹוַע,  ׁשָ ִאם  ְוָהָיה   - ית  ִליׁשִ ׁשְ ה  ָרׁשָ ּפָ
ֹוֶלֶטת ַעל  ּשׁ ה ׁשֶ ָרׁשָ ִהיא ַהּפָ ם, ׁשֶ ְמּתֶ ה, ַעד ְוׂשַ דֹוׁשָ ָבה ַהּקְ ְרּכָ ל ַהּמֶ סֹוד ְוֵסֶתר ׁשֶ ְוהּוא ּבְ
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ל  מֹות ׁשֶ ַנִים ׁשֵ ְבִעים ּוׁשְ ל ׁשִ בֹות, ּתֹוְך ַהּסֹוד ׁשֶ ִים ּתֵ ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ל ׁשִ סֹוד ׁשֶ ַהּכֹל. ִהיא ּבְ
ה. דֹוׁשָ ָבה ַהּקְ ְרּכָ ַהּמֶ

ֲעֵרי  ים ׁשַ ֶנֶגד ֲחִמּשִׁ ּכְ ִהיא  בֹות, ׁשֶ ים ּתֵ ִהיא ֲחִמּשִׁ ם, ׁשֶ ְמּתֶ ְוׂשַ ה ְרִביִעית -  ָרׁשָ ּפָ
ל ָאָדם. ּיֹות ְלִמְנָין ׁשֶ ָרׁשִ ם. ְועֹולֹות ַהּפָ ּלָ לּוָלה ִמּכֻ יִצית ּכְ ת ַהּצִ ָרׁשַ ִביָנה. ּפָ

ּתֹוָרה,  ּבַ קֹומֹות  ַהּמְ ָאר  ׁשְ ָכל  ּבְ ין  ּבֵ ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ּבְ ין  ּבֵ קֹומֹות,  ַהּמְ ָאר  ׁשְ ְוָכל 
רּוְך הּוא, ָזָכר  דֹוׁש ּבָ ְתַיֵחד ּבֹו ַהּקָ ּמִ הּוא ִיחּוד, ׁשֶ ֵקָבה ְלחּוד. ְוָכאן ׁשֶ ָכר ְלחּוד ְוַהּנְ ַהזָּ

עּור ֶאָחד. ׁשִ ִסים ַיַחד, ְועֹוִלים ּבְ ּנְ ּוְנֵקָבה ִמְתּכַ

ַבח  ֶ ל ַהּתֹוָרה. ְוֶזהּו ַהּשׁ קֹומֹות ׁשֶ ָאר ַהּמְ ָכל ׁשְ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ּה, ַמה ּשׁ ּלֵם ּבָ ּתַ ָכר ִנׁשְ ַהזָּ
ֵקָבה,  ּנְ ּבַ ָלם  ִנׁשְ ָכר  ַהזָּ ָהֱאלִֹהים.  הּוא  ה'  ה(  ִהּנֵ )ׁשֶ ֶזה  ָלַדַעת  ָהֶעְליֹוָנה,  ָהֱאמּוָנה  ל  ׁשֶ
ֵלמּות  ֵלם. ְוֵאין ׁשְ ָ חּוד ַהּשׁ ֵקָבה. ְוֶזהּו ַהּיִ ָכר ִנְבֶנה ִעם ַהּנְ ְוִנְכָלִלים ֶאָחד ִעם ֶאָחד, ַהזָּ

ָזָכר ּוְנֵקָבה ַיַחד. א ּבְ ֶאּלָ

ָכל יֹום, זֹוֶכה  לּו ּבְ ּיֹות ַהּלָ ָרׁשִ ּפָ ן ּבַ ָראּוי ּוְמַכּוֵ חּוד ּכָ ִלים ַהּיִ ׁשְ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ּוֹבא ְרֵאה, ּכָ
ְקָרא  ּיִ ב ַעל ָידֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ ַעּכֵ ּיְ אן. ְוֵאין ִמי ׁשֶ ֵלם ּכָ לּו, ִלְהיֹות ׁשָ קֹוִפים ְוַהַחּלֹונֹות ַהּלָ ׁשְ ַלּמַ

לּו. ּסֹודֹות ָהֶעְליֹוִנים ַהּלָ ן ּבַ ָראּוי, ִויַכּוֵ ּכָ

ם  ֵ ַיֲחִדים ֶאת ַהּשׁ ּמְ בֹוד אֹוָתם ׁשֶ יִמיִני ְוָאַמר ִלי: ֵאי ָחִסיד, ּבֹא ּוְרֵאה ֶאת ּכְ ְוָאַחז ּבִ
מֹו ֶזה. ַמע ּכְ ְקִריַאת ׁשְ ָראּוי ְועֹוְסִקים ּבִ דֹוׁש ּכָ ַהּקָ

ֵהיָכלֹות,  ה  ַוֲחִמּשָׁ ים  ּשִׁ ׁשִ ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ָהיּו  ֵהיָכל  ּוְבאֹותֹו  ֶאָחד,  ְלֵהיָכל  י  ִנְכַנְסּתִ
אֹותֹו ַהֵהיָכל, ְוָאָדם ָהִראׁשֹון  ָנה. ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ׁשֹוְלִטים ּבְ ָ ּבֹון ְימֹות ַהּשׁ ֶחׁשְ ּכְ

תֹוָכם. ּבְ

ה ְגָוִנים  ים, ְוַכּמָ ל ֵעץ ַהַחּיִ ִרְקָמה ׁשֶ ׁשֹות ּבָ מֹות ְמֻלּבָ ל ְנׁשָ ה ְקבּוצֹות ׁשֶ ּמָ ְוָרִאיִתי ּכַ
דֹול  ה ּגָ דֹול ַעל ַהּכֹל, ְמֻמּנֶ ה ַהּגָ בֹוד ֶעְליֹון, ְוִנְכָנִסים ְלתֹוְך ַהֵהיָכל, ְויופיאל ַהְמֻמּנֶ ל ּכָ ׁשֶ

ֶהם. ל ַהּתֹוָרה ִעּמָ ׁשֶ

ם  ֵ ַיֲחִדים ֶאת ַהּשׁ ּמְ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ֵניֶכם ַהּקְ י ָהעֹוָלם, ֲהֵרי ּבְ ַתח ְוָאַמר: ִהְתעֹוְררּו ְקדֹוׁשֵ ּפָ
ַמע. ל ְקִריַאת ׁשְ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ ל ַהּפָ ָרצֹון ׁשֶ ִנים ּבָ דֹוׁש, ּוְמַכּוְ ַהּקָ

ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְכֶנֶסת  ּנִ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ֶהם.  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶאת  ְוָרִאיִתי 
ּה ָאָדם ָהִראׁשֹון. ִאם ֲחֵסָרה  ִראׁשֹוָנה ַלֵהיָכל ַהזֶּה, ּוֵמִריַח ּבָ ן ָאָדם, עֹוָלה ּבָ ּקֹוֵרא ּבֶ ׁשֶ
הּוא  ׁשֶ ָאָדם,  ל  ׁשֶ ְנָינֹו  ּבִ ָחֵסר  ֲהֵרי  ׁשֶ אֹוָתּה,  ל  ְמַקּבֵ ֵאינֹו  ַמע,  ׁשְ ת  ִרּיַ ִמּקְ ַאַחת  אֹות 
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ּבּור. ִליַח ַהּצִ חֹוֵזר ׁשְ בֹות ׁשֶ אֹוָתן ַהּתֵ מֹוֶנה, ּבְ ִעים ּוׁשְ ָמאַתִים ַאְרּבָ

ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ּנּו  ִמּמֶ ְונֹוְטִלים  אֹוָתּה,  ל  ְמַקּבֵ ָראּוי,  ּכָ אֹוָתּה  מֹוֵצא  ְוִאם 
ַגן  ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ָכל אֹוָתם ַהּצַ ְמָחה, ִמי ָרָאה ָהִעְרּבּוְבָיה ּבְ ִקים אֹוָתּה. ִמי ָרָאה ַהּשִׂ ְונֹוׁשְ

ְמָחה. ִאים ְלאֹוָתּה ַהּשִׂ ּבָ ֵעֶדן, ׁשֶ

יִבים אֹותֹו ָהָאבֹות  ּמֹוׁשִ ְמָחתֹו, ׁשֶ ֹבא ְלאֹותֹו ָהעֹוָלם, ִמי ִיְרֶאה ֶאת ׂשִ ּיָ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ
ֶלְך. יֹום, ּוְבָכל יֹום יֹוֵרד ָעָליו ַטל ֵמֹראׁש ַהּמֶ ֲעַמִים ּבְ ֶאְצָלם ּפַ

ְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים אֹוְכִלים. ְויֹוְדִעים ַמה  ּמַ ֲאָכל ׁשֶ ל יֹוְדִעים ְואֹוְכִלים ַהּמַ ּוְבאֹותֹו ַהּטַ
רּוְך הּוא ָיִקים ֶאת  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַמן ׁשֶ ָעִתיד ִלְהיֹות, ַעד ַהזְּ ֶ ְהֶיה, ּוַמה ּשׁ ּיִ ֶ ּשׁ ָהָיה, ּוַמה  ֶ ּשׁ

ָראּוי. ן ּכָ ִבְנָין ְמֻתּקָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ עֹוָלם ַהזֶּה, ִויִקיֵמם ַהּקָ רּוִחים ּבָ ַהּגּוִפים ַהּסְ

ד ָהַאֵחר  ַצד ֶזה ו', ּוְבַצד ַאֵחר ו', ּוַבּצַ ּבְ רֹום ָהיּו ְרׁשּוִמים ש', ׁשֶ ַצד ַהּדָ ּבְ ַחּלֹון ׁשֶ ּבַ
לּו? ָאַמר: ֵאיִני יֹוֵדַע. י: ָמֵהן ָהאֹוִתּיֹות ַהּלָ י אֹותֹו ָהִאיׁש, ְוָאַמְרּתִ ַאְלּתִ ו'. ׁשָ

)ַעּמּוֵדי(  ִסיָמֵני  ָהאֹוִתּיֹות  אֹוָתן  ָחִסיד,  ֵאי  ִלי:  ְוָאַמר  ה  ַהְמֻמּנֶ אֹותֹו  א  ּבָ ׁשֶ ַעד 
ְרצֹון ַהּלֵב. ָכל יֹום ּבִ אֹוֵמר אֹוָתם ּבְ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַמע. ַאׁשְ ל ְקִריַאת ׁשְ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ ַהּפָ

לֹוֲהטֹות  אֹוִתּיֹות  ְוָחֵמׁש  קֹוִפים,  ַמׁשְ ֵני  ׁשְ עֹוְמִדים  ּבֹו  ָצפֹון,  ַצד  ּבְ ׁשֶ ַאֵחר  ַחּלֹון 
ַצד ֶזה, ְוַאַחת ְלַמְעָלה ֵמֶהם  י אֹוִתּיֹות ּבְ ּתֵ ַצד ֶזה ּוׁשְ י אֹוִתּיֹות ּבְ ּתֵ תֹוָכם. ׁשְ ְונֹוְצצֹות ּבְ

דֹוׁש ְוִנְקָרא ֱאלִֹהי"ם. ם ַהּקָ ֵ סֹוד ַהּשׁ לּוָיה ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ּבְ ּתְ

אֹותֹו ָהָרִקיַע, ְוֵהם צורטק  ים ּבְ ֵני ְמֻמּנִ קֹוִפים ׁשֹוִרים ׁשְ ׁשְ ַחּלֹון ַהזֶּה ּוְבאֹוָתם ַהּמַ ּבַ
ח. ּלֹא ִנְפּתָ ד ׁשֶ אֹותֹו ַהּצַ ם ּבְ ים ׁשָ ֻמּנִ ּמְ ְוגזריאל )עזריאל(, ׁשֶ

ל אֹוָתם  ּכָ ִצּיּוִרים, ּובֹו עֹוְמִדים  ה  ְוַכּמָ ְגָוִנים  ה  ַכּמָ ּבְ ם  ֵיׁש ֵהיָכל ֶאָחד ְמֻרּקָ ם  ְוׁשָ
רּוְך  ָבְרִכים אֹותֹו, ְואֹוְמִרים ּבָ ּמְ ָכל יֹום, ַאַחר ׁשֶ ֲאִמיָרה ּבְ ם ִרּבֹוָנם ּבַ ים ֶאת ׁשֵ ׁשִ ַקּדְ ּמְ ׁשֶ

ת. ׁשֶ ּלֶ ה ְמׁשֻ ְקֻדּשָׁ ְך ּבִ ים אֹותֹו ַאַחר ּכָ יׁשִ ה' ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּוַמְקּדִ

ֵהיַכל ה'  ֵהיַכל ה'  ֵהיַכל ה'  ז(  )ירמיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁש,  ּלָ ְמׁשֻ ִנְקָרא  ַהֵהיָכל  ְואֹותֹו 
ּלֹא  י ַמה זֶּה. ָאַמר אֹותֹו ָהִאיׁש: ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ַאְלּתִ ׁש. ְוׁשָ ּלָ ה. ְואֹותֹו ַהֵהיָכל הּוא ְמׁשֻ ֵהּמָ

ָמם. ל ְיֵמיֶהם ַעל ּדָ אֹוְכִלים ּכָ

ּבֶֹקר  ּבַ ְוַלְיָלה.  ַלְיָלה  ָכל  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ יֹוֵצאת  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ל ָאָדם  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ
ָבֵרְך  ּמְ ֵמָעיו ַעד ׁשֶ ֶבת ּבְ ֶ ל ָהָאָדם, ְולֹא ִנְכֶנֶסת ְולֹא ִמְתַיּשׁ ֹחֶטם ׁשֶ חֹוֶזֶרת ֵאָליו, ְוׁשֹוָרה ּבַ

ְמקֹוָמּה. ֶבת ּבִ ֶ מֹו, ָאז ִמְתַיּשׁ ּלֵל ַעל ּדָ רּוְך הּוא ּוִמְתּפַ דֹוׁש ּבָ ֶאת ַהּקָ
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ר  ֲאׁשֶ זֶּה  ַאּפֹו. ַמה  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם  ִמן  ָלֶכם  ִחְדלּו  )ישעיה ב(  תּוב  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל 
ִהי לֹו  ּוׁשְ ְלִכי  רּוְך הּוא:  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלּה  ּבֶֹקר, ְואֹוֵמר  ּבַ ּיֹוֶרֶדת  ׁשֶ ּום  ַאּפֹו? ִמּשׁ ּבְ ָמה  ְנׁשָ
ֶרה ְבתֹוכֹו. ְוִאם  ָראּוי, ִהיא ִתׁשְ תֹו. ִאם ְמָבֵרְך הּוא ּכָ ִפּלָ ּלֵל ּתְ ְתּפַ ּיִ ָחְטמֹו, ַעל ְמָנת ׁשֶ ּבְ

ָמה. ׁשָ ת ַהּנְ ּנּו אֹוָתּה ְקֻדּשַׁ ֲחֵסָרה ִמּמֶ לֹא, ּפֹוַרַחת ְועֹוָלה, ְוִנְמָצא ָהָאָדם ׁשֶ

ִאּלּו לֹא  ּכְ ִלְכלּום,  ב  ֶנְחׁשָ ֵאינֹו  ב הּוא?  ֶנְחׁשָ ה  ּמֶ ּבַ ּנּו,  ִמּמֶ ֲחֵסָרה  ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְוֵכיָון 
ית  ֵראׁשִ ָבֵרְך ֶאת ִרּבֹונֹו ּבְ ּמְ ן ָאסּור ָלָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ֲחֵברֹו ַעד ׁשֶ עֹוָלם. ְוַעל ּכֵ ָהָיה ּבָ

ה. ִפּלָ ַהּתְ

ְוֵכיָון  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ַהְמֹבָרְך  ה'  רּוְך  ּבָ אֹוֵמר  ְוהּוא  ה',  ֶאת  ְרכּו  ּבָ אֹוֵמר  ן  ְוַהַחזָּ
ֵרי  ֹות. ַאׁשְ ֻדּשׁ ן ׁשֹורֹות ַהּקְ ּלֵל, ְוַעל ּכֵ ה ְלִהְתּפַ ִפּלָ ית ַהּתְ ם ֵראׁשִ ָבֵרְך ְלִרּבֹונֹו, ִמּשָׁ ּמְ ׁשֶ

ְרצֹון ַהּלֵב. ָכל יֹום ּבִ ים ֶאת ִרּבֹוָנם ּבְ ׁשִ ֵהם ַהְמָבְרִכים ּוְמַקּדְ

ָבְרִכים  ּמְ ׁשֶ ָרה, ַעד  ֲעׂשָ ּבַ ה  ִפּלָ ּתְ ּלֵל  ְלִהְתּפַ ֵאין ְרׁשּות  ׁשֶ י,  ָלַמְדּתִ ָעה  ַהּשָׁ אֹוָתּה  ּבְ
ָתם. ִפּלָ ְלִלים ּתְ ָבְרִכים אֹותֹו, ִמְתּפַ ּמְ ית ַהּכֹל. ְוֵכיָון ׁשֶ ֵראׁשִ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֶאת ַהּקָ

ֶהֱחִזיר  ַבח ְלִרּבֹוָנם, ׁשֶ ֶ ן ַהּשׁ א ְלַתּקֵ ָרָכה ַהִהיא ֵאיָנּה ֶאּלָ י, ַהּבְ ָאַמר אֹותֹו ָהִאיׁש: ַרּבִ
רּוְך ה' ַהְמֹבָרְך  בֹות, ּבָ ָחֵמׁש ּתֵ ָרָכה ּבְ מֹות. ְוַהּבְ ה ׁשֵ ֲחִמּשָׁ ְקֵראת ּבַ ּנִ ָמָתם, ׁשֶ ָלֶהם ִנׁשְ
ָרָכה, ְלַהֲחִזיק  ה לֹא ׁשֹוָרה ֶאּלָא ַעל ַהּבְ ֻדּשָׁ ה, ְוַהּקְ ִפּלָ ָרָכה ַהזֹּו ׁשֹוָרה ַהּתְ כּו'. ְוַעל ַהּבְ

ָרה. ֲעׂשָ א ּבַ ה ַהזֹּו ֵאיָנּה ֶאּלָ ֻדּשָׁ ָרָכה ַהזֹּו ְוַהּקְ ּכֹל. ְוַהּבְ ִרּבֹוָנם ּבַ ּבְ

ל  ּכָ ִנְכָנִעים  ַהזֶּה  ֵהיָכל  ּבַ ִלי:  ָאַמר  פֹון?  ַהּצָ ְלַצד  ַהֵהיָכל  ה  ָלּמָ אֹותֹו:  י  ַאְלּתִ ׁשָ
עֹוָלם. ְלטּו ּבָ ּלֹא ִיׁשְ ָדִדים ָהָרִעים ׁשֶ ַהּצְ

ְלאֹוָתם  ָרט  ּפְ ּבֹו,  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְרׁשּות  ְוֵאין  ֹנַגּה,  ל  ׁשֶ ַהַחּלֹון  ִנְקָרא  ַהזֶּה  ַהַחּלֹון 
ם,  ּשָׁ ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ל.  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִויכֹוִלים  ִלים,  ּכְ ּוִמְסּתַ רֹוִאים,  ֵהם  ְוַהּכֹל  ם,  ׁשָ דֹוָרם  ּמְ ׁשֶ

ְדֻמּיֹות ָהעֹוָלם ַהזֶּה. ים ּבִ ַמְלּבּוׁשִ הֹוְלִכים ּבְ

ם  ְוֻכּלָ ֲאֵליֶהם,  ְלִהְתָקֵרב  ְרׁשּות  ִלי  ָנה  ִנּתְ ְולֹא  ַהֲחֵבִרים,  ִמן  ים  ַרּבִ ָרִאיִתי  ם  ְוׁשָ
ל ֲחָזִקים ֶעְליֹוִנים. ִרים ֶזה ָלֶזה, ְואֹוְכִלים ַמֲאָכל ׁשֶ ֻמּכָ

ל  ּנֹוֵסַע, ַמְרִעיף ַטל ׁשֶ ּוְכׁשֶ ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם.  ְלַאְרּבַ ָכל יֹום  ּבְ ַהזֶּה נֹוֵסַע  ָהָרִקיַע 
ֹזַהר  ל, ְוזֹוֲהִרים ּכְ אֹותֹו ַהּטַ ם, ְורֹוֲחִצים ּבְ ל ׁשָ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ן. ּוָבִאים ּכָ ים ְלתֹוְך ַהּגָ ַחּיִ
ָנה ִלי ְרׁשּות  יַח, ְוִלְפֵני ָהָאבֹות, ְוָאָדם ָהִראׁשֹון. ְולֹא ִנּתְ ׁשִ ָהָרִקיַע, ְוִנְכָנִסים ִלְפֵני ַהּמָ

יר אֹוָתם. ְלַהּכִ
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ְמֻתָחם  ּוָבאֹורֹות.  ָוִנים  ּגְ ּבַ ַהַחּלֹונֹות,  ָאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ה  ּנֶ ְמׁשֻ ַמֲעָרב  ַצד  ּבְ ׁשֶ ַהַחּלֹון 
ב אֹותֹו ַהַחּלֹון. ִלְפָעִמים  זֹּוֲהִרים ְונֹוְצִצים ַעל ּגַ דֹוׁש, ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ל ַהּשׁ ע אֹוִתּיֹות ׁשֶ ַאְרּבַ ּבְ
ְדָרגֹות  ּבִ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ּתֹות  ּכִ ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ִלי  ְוֶהְראּו  ִרים.  ִנְסּתָ ִלְפָעִמים  ים,  ּלִ ִמְתּגַ

ם. ּלָ ְיֵתרֹות ַעל ּכֻ

ָכל ֹהֵלְך ִלּבֹו ָחֵסר ְוגֹו' )קהלת י( ַהּסָ ׁשֶ ֶרְך ּכְ ּדֶ  ְוַגם ּבַ

ֶרְך ּדֶ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבַ

)זוהר ח"א פרשת בראשית נח ע"ב- נט, א(

יא. ַעד  י ִחּיָ י יֹוֵסי ְוַרּבִ נֹו ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֶרְך ְוָהיּו ִעּמֹו ַרּבִ ּדֶ ְמעֹון ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ י ׁשִ ַרּבִ
ְבֵרי  ֹמַע ּדִ ֶנת ְלָפֵנינּו, רֹוִצים ִלׁשְ ֶרְך ְמֻתּקֶ י ֶאְלָעָזר ְלָאִביו, ַהּדֶ ָהיּו הֹוְלִכים, ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ
ן  ּבֶ ׁשֶ ָכל ֹהֵלְך ִלּבֹו ָחֵסר ְוגֹו'. ּכְ ַהּסָ ׁשֶ ֶרְך ּכְ ּדֶ ְמעֹון ְוָאַמר, )קהלת י( ְוַגם ּבַ י ׁשִ ַתח ַרּבִ תֹוָרה ּפָ
ֵלְך  ֶרְך ָצִריְך ְלִהּמָ ּלֹא ֵיֵצא ַלּדֶ רּוְך הּוא, ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָרָכיו ִלְפֵני ַהּקָ ן ּדְ ָאָדם רֹוֶצה ְלַתּקֵ
ם  ְך ְוָיׂשֵ תּוב )תהלים פה( ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ ּכָ ִנינּו ׁשֶ ָ ּשׁ מֹו ׁשֶ ְרּכֹו, ּכְ ּלֵל ְלָפָניו ַעל ּדַ ּבֹו ּוְלִהְתּפַ

ּנּו. ִכיָנה לֹא ִנְפֶרֶדת ִמּמֶ ֲהֵרי ַהּשְׁ ָעָמיו. ׁשֶ ְלֶדֶרְך ּפְ

ָכל ֹהֵלְך ִלּבֹו ָחֵסר. ִמי  ַהּסָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ תּוב ּבֹו? ְוַגם ּבַ ִרּבֹונֹו, ַמה ּכָ ּלֹא ַמֲאִמין ּבְ ּוִמי ׁשֶ
ּום  ַדְרּכֹו. ִמּשׁ ּיּועֹו ּבְ ֶרְך ְוגֹוֵרַע ִמּסִ ּדֶ ּלֹא ֵיֵלְך ִעּמֹו ּבַ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֶזה ִלּבֹו? ֶזה ַהּקָ
ׁש ֶאת ִסּיּוַע ִרּבֹונֹו. ּלֹא ֵיֵצא ְלַדְרּכֹו לֹא ִבּקֵ ִרּבֹונֹו, ַעד ׁשֶ ּלֹא ַמֲאִמין ּבְ ן ָאָדם ׁשֶ אֹותֹו ּבֶ ׁשֶ

ֵאינֹו הֹוֵלְך  ִדְבֵרי תֹוָרה, ְוָלֵכן ִלּבֹו ָחֵסר, ׁשֶ הּוא הֹוֵלְך, לֹא עֹוֵסק ּבְ ׁשֶ ֶרְך ּכְ ּדֶ ַוֲאִפּלּו ּבַ
ַבר  ּדְ ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ַלּכֹל ָסָכל הּוא -  ְואֹוֵמר  ְבַדְרּכֹו.  ִנְמָצא  ְולֹא  ִרּבֹונֹו  ַיַחד ִעם 
ֲאלּו ְלֶבן ָאָדם ַעל  ָ ּשׁ מֹו ֶזה ׁשֶ ֶזה. ּכְ ׁשּות ַלֲעֹסק ּבָ זֹּו ִטּפְ ל ִרּבֹונֹו, הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשֶ
י  ַמע ֹזאת ַרּבִ ַבר ֱאמּוָנה הּוא. ׁשָ ּלֹא ּדְ ר ָהָאָדם, ְואֹוֵמר ׁשֶ ְבׂשַ מּו ּבִ ָרׁשְ ִרית ׁשֶ אֹות ַהּבְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ִסּיּוַע ַהּקָ ֶרְך ַהזֹּו ּבְ ּדֶ ל ֲעָצמֹות. ְוָאנּו ּבַ ה ַגל ׁשֶ ל ּבֹו, ְוַנֲעׂשָ ּכֵ ֵקן ְוִהְסּתַ ֵייָבא ַהזָּ

ְבֵרי תֹוָרה. הּוא רֹוִצים לֹוַמר ּדִ
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לֹוא ָלַחׁש )קהלת י( ָחׁש ּבְ ְֹך ַהּנָ  ִאם ִיּשׁ

י ּבֹון ַרּבִ ה ּבְ עֹוד ַמֲעׂשֵ

)זוהר חדש ב' רות ל, ב(

רּום  ת ֶסַלע ֶאָחד, ּבְ ֲעִלּיַ ן יֹוַחאי ּבַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ּבֹון ִהְטִעין יֹום ֶאָחד ַאֲחֵרי ַרּבִ ַרּבִ
ְוָעֶליָה  ָנֶפיָה,  ּכְ ִאים, ּוָמְרטּו ֶאת  ּבָ ַוֲאֵחִרים  ָהָהר. ָראּו ִצּפֹור ַאַחת נֹוֶדֶדת ִמּגֹוָזֶליָה, 

קֹומֹו. ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ּה ּכֵ ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ סּוק ַהזֶּה, )משלי כג( ּכְ ָאַמר ֶאת ַהּפָ

ּטֹוֵרף  הֹוֵרג ָאָדם ְוהֹוֵלְך לֹו, ְוָראּו ַאְרֵיה ׁשֶ ָהיּו הֹוְלִכים, ָראּו ָנָחׁש ֶאָחד ׁשֶ עֹוד ׁשֶ ּבְ
ם? ּטֹוֵרף ְלִחּנָ ָחׁש ַהזֶּה ׁשֶ ְמעֹון, ַמה ּתֹוֶעֶלת לֹו ַלּנָ י ׁשִ ֹאֶזן ְואֹוֵכל. ָאַמר ַרּבִ

ָעָרה - ֶזה  ׂשְ ר ּבִ ם. ֲאׁשֶ ה ְפָצַעי ִחּנָ ָעָרה ְיׁשּוֵפִני ְוִהְרּבָ ׂשְ ר ּבִ ַתח ְוָאַמר, )איוב ט( ֲאׁשֶ ּפָ
אן ְיׁשּוֵפִני,  תּוב ּכָ ם ְולֹא מֹוִעיל לֹו. ְיׁשּוֵפִני - ּכָ ָנָחׁש, טֹוֵרף ְוהֹוֵרג ְלִחּנָ ְרּכֹו ּכְ ּדַ ָטן, ׁשֶ ַהּשָׂ
ְרּכֹו  ּדַ ם. ׁשֶ ה ְפָצַעי ִחּנָ ָעָרה ְיׁשּוֵפִני, ִהְרּבָ ׂשְ ּבִ ּום ׁשֶ ם הּוא ְיׁשּוְפָך ֹראׁש. ּוִמּשׁ ְוָכתּוב ׁשָ

ם. ם, ְוטֹוֵרף ֶטֶרף ְלִחּנָ יק ִחּנָ ְלַהזִּ

ה ְדָברֹו? ְוָכתּוב  תּוב רּוַח ְסָעָרה ֹעׂשָ ה ּכָ ִלי ְרׁשּות - ְוִהּנֵ ה ּבְ עֹוׂשֶ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
ִמְלַמְעָלה.  לֹו  ים  ּלֹוֲחׁשִ ׁשֶ ַעד  ְך  נֹוׁשֵ ֵאינֹו  ָנָחׁש  ָלַחׁש.  לֹוא  ּבְ ָחׁש  ַהּנָ ְֹך  ִיּשׁ ִאם  י(  )קהלת 

ָחׁש, ְוהֹוֵרג  ים לֹו ִמְלַמְעָלה, ְולֹא נֹוָדע ֵאָליו אֹותֹו ַהּנָ ּלֹוֲחׁשִ ְמעֹון, ֵיׁש ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ
ם ְלָפָניו. ּלֹא נֹוָדע ֵאָליו ְולֹא ִנְרׁשָ ֵרי ִמי ׁשֶ הּו ַאֵחר. ַאׁשְ ֶאת ִמיׁשֶ

ין  ּדִ ם ֶאְצלֹו, ִהְסִטין ּבַ ְרׁשַ ּנִ יָון ׁשֶ ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך. ּכֵ ֱאֶליֶמֶלְך? )רות א( ְוׁשֵ תּוב ּבֶ ַמה ּכָ
ָבָניו, ְוַהּכֹל  ִהְתִחיל ּבֹו, ִהְתִחיל ּבְ יָון ׁשֶ ָמת ֱאִליֶמֶלְך. ּכֵ תּוב ַוּיָ ּכָ ָהַרג אֹותֹו, ׁשֶ ָעָליו, ַעד ׁשֶ
הּוא ֶנֱעָנׁש ְלַבּדֹו,  ן ׁשֶ ּיָ ּלֹא ֹיאַמר ַהּדַ ין. ׁשֶ ל ַהּדִ ֹעֶנׁש ׁשֶ ֵאין ֹעֶנׁש ּכָ ן, ׁשֶ ּיָ ל ַהּדַ ֹעֶנׁש ׁשֶ ּבָ

ין. ֵחְטא ַהּדִ ְפסּו ּבְ יתֹו ִיּתָ ֶאּלָא הּוא ּוָבָניו ְוָכל ּבֵ

ֲחָטֵאיֶהם.  ס ּבַ הּוא ִנְתּפָ ֵני ׁשֶ ֵני ָהִעיר, ִמּפְ י ּבְ ן ֵיׁש לֹו ִלְרּדֹף ְוָלַדַעת ַאֲחֵרי ַמֲעׂשֵ ּיָ ַהּדַ
ֵני  י ּבְ ל ַמֲעׂשֵ א ּכָ ין ִאיׁש ַלֲחֵברֹו, ְולֹא יֹוֵתר. ֶאּלָ ין ּבֵ ֵדי ָלדּון ּדִ ן, ֲאִני ּכְ ּיָ ּלֹא ֹיאַמר ַהּדַ ׁשֶ

ֲחָטֵאיֶהם. ס ּבַ י ָהִעיר, הּוא ִנְתּפָ ֲעׂשֵ ארֹו. ְוִאם אֹוֵטם ֵעיָניו ִמּמַ לּוִיים ַעל ַצּוָ ָהִעיר ּתְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ יק ָהָיה. ּבְ ֱאֶליֶמֶלְך ָיכֹול ָהָיה ַלֲעֹמד ּוְלָהֵגן ַעל ּדֹורֹו, ְוַצּדִ
ֱאֶליֶמֶלְך.  ַעל  ְלַכּסֹות  ְוָרָצה  ָהָעם,  י  ָראׁשֵ ּבְ יַח  ּגִ ַמׁשְ ָהעֹוָלם, הּוא  ַעל  ִדין  ּבְ ִהְתעֹוֵרר 
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ם  ד ָקם ַהְמַקְטֵרג ְוָאַמר, ְוׁשֵ תּוב? ִאיׁש ְסָתם, ְולֹא ָכתּוב ִמי הּוא. ִמּיָ ִראׁשֹוָנה ַמה ּכָ ּבָ
יתֹו. ם ְונֹוָדע הּוא ְוָכל ּבֵ הּוא ִנְרׁשָ ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך, ׁשֶ

ָעה  ם ְונֹוָדע ֶאְצלֹו ְלַמְעָלה. ּוְבׁשָ ּלֹא ִנְרׁשָ ָכל ּדֹור ָודֹור ׁשֶ ן ּבְ ּיָ ֵאין ּדַ אן ָלַמְדנּו, ׁשֶ ִמּכָ
ְֹפִטים. ֹפט ַהּשׁ תּוב ׁשְ ּכָ ִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ין ַעל ָהעֹוָלם, הּוא ִנּדֹון ּבָ ְתעֹוֵרר ַהּדִ ּמִ ׁשֶ

ם ְיהּוא )קהלת יא( ּפֹול ָהֵעץ ׁשָ ּיִ  ְמקֹום ׁשֶ

נֹו ָעָרה ִעם ּבְ ּמְ א ּבַ ְמעֹון ִהְתַחּבֵ י ׁשִ ַרּבִ

)זוהר חדש א פרשת כי תבא צז, ב(

י  ְמָעָרה ַאַחת, הּוא ְוַרּבִ ר לֹוד, ְוִנְגַנז ּבִ ן יֹוַחאי ָהַלְך לֹו ּוָבַרח ְלִמְדּבַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
נֹו. ִהְתַרֵחׁש ָלֶהם ֵנס, ְוָיָצא ָלֶהם ָחרּוב ֶאָחד ּוַמְעַין ַמִים ֶאָחד. ָאְכלּו ֵמאֹותֹו  ֶאְלָעָזר ּבְ
ד  ֲעַמִים, ּוְמַלּמֵ ל יֹום ּפַ א ֲאֵליֶהם ּכָ הּו, ָזכּור ַלּטֹוב, ּבָ תּו ֵמאֹוָתם ַמִים. ָהָיה ֵאִלּיָ ָחרּוב, ְוׁשָ

אֹוָתם. ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֲעֵליֶהם.

תֹוַרת ּכֲֹהִנים,  ּבְ ְדָרׁש, ְואֹוְמִרים ְקָללֹות ׁשֶ ֵבית ַהּמִ יֹום ֶאָחד ָהיּו ׁשֹוֲאִלים ַהֲחָכִמים ּבְ
ָללֹות  ִני ְוָגלּות ַאֲחרֹון. ַהּקְ ִית ׁשֵ ֶנֶגד ּבַ ֵנה תֹוָרה ּכְ ִמׁשְ ּבְ ִית ִראׁשֹון. ְקָללֹות ׁשֶ ֶנֶגד ּבַ ֵהן ּכְ
תּוב  ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ֶהן ַהְבָטחֹות ַוֲחִביבּות ַהּקָ תֹוַרת ּכֲֹהִנים ֵיׁש ּבָ ּבְ ׁשֶ
ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם.  ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוגֹו'. ְוָכתּוב, ְוַאף ּגַ י ֶאת ּבְ )ויקרא כו( ְוָזַכְרּתִ

ָללֹות  ּקְ תּוב ּבַ ּכָ ָלל, ּכַ ֶהן ֶנָחָמה ּכְ ֶהן ַהְבָטחֹות, ְוֵאין ּבָ ֵנה תֹוָרה ֵאין ּבָ ִמׁשְ ּבְ ָללֹות ׁשֶ ַהּקְ
ָהִראׁשֹונֹות, ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעים.

ּיֹוֵדַע  ר יֹוַחאי, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ל ּבַ ר ִאְלַעאי ְוָאַמר, ֲחָבל ַעל ֶחְסרֹונֹו ׁשֶ י ְיהּוָדה ּבַ ָקם ַרּבִ
ָעָליו. ְוִאּלּו ָיְדעּו, ֵאין ְרׁשּות ְלַגּלֹות אֹותֹו.

ֵהם  ל אֹוָתם עֹופֹות ׁשֶ ּבֶֹקר, ָרָאה ֶאת ּכָ י ְיהּוָדה ָקם יֹום ֶאָחד ּבַ ן ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ
יֵניֶהם. ָקם ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר: יֹוָנה, יֹוָנה ֶנֱאָמָנה, ִמּיֹום  ָהיּו ָטִסים, ְויֹוָנה ַאַחת הֹוֶלֶכת ּבֵ
ִליחּות ַאַחת ְלַבר יֹוַחאי,  י ִלי ׁשְ דֹוׁש ָלְך ָיֶפה ְוָלְך ָנֶאה. ְלִכי ַוֲעׂשִ מּות ָהָעם ַהּקָ ּבּול ּדְ ַהּמַ

ם. הּוא ׁשָ קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ

ָאַמר.  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָאַמר  ֶאָחד,  ֶתק  ּפֶ ַתב  ּכָ ְלָפָניו.  ְוָעְמָדה  ַהּיֹוָנה  אֹוָתּה  ִהְסּתֹוְבָבה 
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ְכָנֶפיָה.  ּבִ ָמה אֹותֹו  ְוׂשָ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ֶאל  ְוָהְלָכה  ִפיָה,  ּבְ ְוָלְקָחה אֹותֹו  ַהּיֹוָנה  ְוָעְמָדה 
ֵרָדה  נֹו, ְוָאַמר: ֲאִני ּבֹוֶכה ַעל ַהּפְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֶתק ּוָבָכה, הּוא ְוַרּבִ אֹותֹו ַהּפֶ ל ּבְ ּכֵ ִהְסּתַ
ַהּדֹורֹות  ֲעׂשּו  ּיַ ָלֶהם, ַמה  ּלּו  ִהְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ּבֹוֶכה ַעל  ַוֲאִני  ַהֲחֵבִרים,  ִמן 

ֶזה? יחּו ּבָ ּגִ ָהַאֲחרֹוִנים ִאם ַיׁשְ

ִליחּות  ִלׁשְ ן  ְמֻזּמָ ָהִייִתי  ָאַמר,  ּבֹוֶכה.  ׁשֶ ְורֹוֶאה  ַלּטֹוב,  ָזכּור  הּו,  ֵאִלּיָ א  ּבָ יְנַתִים  ּבֵ
י,  י, ִאי ַרּבִ ְמעֹוֶתיָך. ִאי ַרּבִ ְך ֶאת ּדִ ּכֵ ַלח אֹוִתי ְלׁשַ רּוְך הּוא ׁשָ דֹוׁש ּבָ ֵעת, ְוַהּקָ ַאֶחֶרת ּכָ

לּו. ָבִרים ַהּלָ יִקים ַהּדְ ּדִ ֵעת ְלַגּלֹות ַלּצַ לֹא ָהָיה ָצִריְך ּכָ

סּוִקים,  ַנִים ּפְ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ָללֹות ָהִראׁשֹונֹות ֵיׁש ׁשְ ּקְ רּוְך הּוא: ּבַ דֹוׁש ּבָ ְך ָאַמר ַהּקָ ֲאָבל ּכָ
סּוִקים,  ּפְ ה  לֹׁשָ ּוׁשְ ים  ֲחִמּשִׁ ֶהן  ּבָ ֵיׁש  ָהַאֲחרֹונֹות  ָללֹות  ּקְ ּבַ ַהּתֹוָרה.  ְרֵכי  ּדַ ֶנֶגד  ּכְ ם  ְוֻכּלָ

ּיֹות ְוַדְרֵכי ַהּתֹוָרה. ָרׁשִ ֶנֶגד ּפָ ּכְ

ל  ׁשֶ ִרים  ִנְסּתָ ִביִלים  ׁשְ אֹוָתם  ָרֵאל  ִיׂשְ ָעְברּו  ִראׁשֹון  ִית  ּבַ ל  ׁשֶ ִראׁשֹוָנה  ָגלּות  ּבְ
לּות ָהַאֲחרֹוָנה  ּגָ ֶהם. ּבַ ּלָ ָחָמה ְוַהַהְבָטָחה ׁשֶ ם, ְוַהּנֶ ה ִקּצָ ּלָ ה ֶחְטָאם, ְוִהְתּגַ ּלָ ֶתר, ִהְתּגַ ַהּסֵ
ם ֶחְטָאם  ְגלּו, ִנְסּתָ ּנִ ּיֹות ּוְדָרִכים ׁשֶ ָרׁשִ לֹׁש ּפָ ים ְוׁשָ ָרֵאל ֲחִמּשִׁ ִני ָעְברּו ִיׂשְ ִית ׁשֵ ל ּבַ ׁשֶ

ֶהם ַהְבָטחֹות ְוֶנָחמֹות. ם, ְולֹא ָכתּוב ּבָ ר ִקּצָ ְוִנְסּתָ

ֵאׁש,  ל  ׁשֶ ל  ְלּגַ ּגַ תֹוְך  ּבְ הּו  ֵאִלּיָ ְוָעָלה  ְוִהְפִריָדה אֹוָתם,  ָעְבָרה רּוַח ַאַחת  יְנַתִים  ּבֵ
הּו, ָזכּור ַלּטֹוב,  א ֵאִלּיָ יְנַתִים ּבָ ָעָרה. ּבֵ ַתח ַהּמְ ם ַעל ּפֶ ְמעֹון, ּוָבָכה ְוִנְרּדַ י ׁשִ ָאר ַרּבִ ְוִנׁשְ
רּוְך הּוא רֹוֶצה  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵרי ֶחְלְקָך, ׁשֶ ָנְתָך. ַאׁשְ ְמעֹון ְוִהְתעֹוֵרר ִמּשְׁ י ׁשִ ְוָאַמר: קּום ַרּבִ

לּו. ָללֹות ַהּלָ ּקְ תּובֹות ּבַ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ ָחמֹות ׁשֶ ל ַהַהְבָטחֹות ְוַהּנֶ ְכבֹוְדָך. ּכָ ּבִ

ּלֵל אֹותֹו ְוִהְלָקה אֹותֹו, ַאֲהַבת  ּקִ ב ׁשֶ נֹו, ְוַאף ַעל ּגַ אֹוֵהב ֶאת ּבְ ּבֹא ּוְרֵאה, ֶמֶלְך ׁשֶ
ב  רּוְך הּוא - ַאף ַעל ּגַ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ַמְרֶאה ֹרֶגז ָחָזק, ָאז ַרֲחָמנּותֹו ָעָליו. ּכָ ֵמָעיו ָעָליו. ּכְ
ֵאּלּו  ּום ׁשֶ דֹולֹות, ִמּשׁ ְקָללֹות, ְוֵהם טֹובֹות ּגְ לּוי ּכִ ּגָ ַאֲהָבה. ִנְרִאים ּבַ ָבָריו ֵהם ּבְ ּלֵל, ּדְ ּקִ ׁשֶ
ה. ׁשֶ ין ַהּקָ ּדִ ן ָהיּו ּבַ ּלָ ּכֻ אֹוָתן ָהִראׁשֹונֹות, ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ֵכן ּבְ ֶ ַאֲהָבה, ַמה ּשׁ ָללֹות ָהיּו ּבְ ַהּקְ

ה  ָידֹו, ָעׂשָ ְלקּות ָלַקח ּבְ נֹו ּוְרצּוַעת ַהּמַ ָאב ָהאֹוֵהב ֶאת ּבְ ין ְוַאֲהָבה, ּכְ ֵאּלּו ֵיׁש ּדִ ּבְ
ַרֲחִמים. לּולֹות ּבְ ְלֻקּיֹות ּכְ דֹוִלים. ְוַהּמַ ְנִהיָמה ְגדֹוָלה ְוקֹולֹות ּגְ

ר לֹא  ה ֲאׁשֶ ל ֳחִלי ְוָכל ַמּכָ ם ּכָ תּוב )דברים כח( ּגַ ּכָ ָללֹות - ֶזהּו ׁשֶ ל אֹוָתן ַהּקְ ה ִמּכָ ְוָקׁשֶ
ל ָהָאב ַעל  אן ֵהן ַהַהְבָטחֹות ׁשֶ ְמָדְך. ּכָ ָ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַיְעֵלם ה' ָעֶליָך ַעד ִהּשׁ ָכתּוב ּבְ
ֶקב  ּנֶ ה אֹוָתם ּבַ א ַיְעֵלם, ִיְכּבֹׁש אֹוָתם ִויַכּסֶ ה. לֹא ָכתּוב ַיֲעֶלה, ֶאּלָ ַאֲהָבה ַרּבָ ָניו, ּבְ ּבָ

ִנְקֵביֶהם. ים ּבְ ים ּוְמֻכּסִ ּלֹא ֵיְצאּו ַהחּוָצה, ְוִיְהיּו ְכבּוׁשִ ל ְמקֹוָמם, ׁשֶ ׁשֶ
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דֹוׁש  ַהּקָ ע  ּבַ ִנׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים,  ְלעֹוָלם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ֶ ּשׁ ְמָדְך - ַמה  ָ ִהּשׁ ַעד 
ם  ַקּיָ ִיְהֶיה  ְוִזְכרֹוָנם  עֹוָלִמים,  ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ִמיד  ַיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ
ְמֶכם, ְוָכתּוב )ירמיה לא( ּכֹה ָאַמר ה' ִאם  ן ַיֲעֹמד ַזְרֲעֶכם ְוׁשִ תּוב )ישעיה סו( ּכֵ ּכָ ִמיד, ׁשֶ ּתָ

ַמִים ִמְלַמְעָלה כּו'. ּדּו ׁשָ ִיּמַ

ּכֹות ְוַהֲחָטִאים  ל ַהּמַ ְהיּו ּכָ ּיִ ָרֵאל, ֲעִתיִדים ׁשֶ ְמדּו ִיׂשְ ּלֹא ֻיׁשְ בּוָעה הּוא ׁשֶ ְוהֹוִאיל ּוִבׁשְ
ְכלּו ִמן ָהעֹוָלם, ַמה  ּיִ ַמן ׁשֶ ָרֵאל ַעד ַהזְּ ּלֹא ֵיְצאּו ַהחּוָצה ְלָהַרע ְלִיׂשְ ים, ׁשֶ ְטִמיִרים ּוְמֻכּסִ

ּלֹא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ֶ ּשׁ

ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֳאִנּיֹות  יְבָך ה' ִמְצַרִים ּבָ ּלָם - )דברים כח( ֶוֱהׁשִ ּכֻ ל  ּיּום ׁשֶ ְוַהּסִ ם  ּלָ ּכֻ ל  ַהּסֹוף ׁשֶ
ָפחֹות  ם ְלֹאְיֶביָך ַלֲעָבִדים ְוִלׁשְ ם ׁשָ ְרּתֶ י ְלָך לֹא ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאָתּה ְוִהְתַמּכַ ר ָאַמְרּתִ ֲאׁשֶ
סֹוף  ָרֵאל ּבְ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ אן ַהְבָטחֹות ְוֶנָחמֹות ׁשֶ ְוֵאין ֹקֶנה. ּכָ
ְואֹותֹות  ים  ִנּסִ ְוַלֲעׂשֹות  ָלׁשּוב  ַהַהְבָטָחה   - ֳאִנּיֹות  ּבָ ִמְצַרִים  ה'  יְבָך  ֶוֱהׁשִ ִמים.  ַהּיָ
יֵמי  ּכִ ז(  )מיכה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהִראׁשֹוִנים,  ִמים  ּיָ ּבַ ִמְצַרִים  ּבְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ

ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות.

רּוָטה  ַהּפְ ְכֶלה  ּתִ ׁשֶ ֲעִנּיּות,  ּבַ ּדֹוֵרׁש  ה  ַאּתָ ׁשֶ  , ָאַמְרּתָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אן הּוא,  ּכָ ֳאִנּיֹות -  ּבָ
בּו  ם, ְוַיְחׁשְ ָרֵאל ַעל ְסִפינֹות ַהּיָ ֵני ָהעֹוָלם ָלֹבא ַעל ִיׂשְ ל ּבְ יס. ֲאָבל ֲעִתיִדים ּכָ ִמן ַהּכִ
ִמים ָהִראׁשֹוִנים. ּיָ ה ּבַ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ תֹוְך ַהּיָ עּו ּבְ ם ִיְטּבְ ִמיד אֹוָתם ִמן ָהעֹוָלם, ְוֻכּלָ ְלַהׁשְ

ָתם.  ֲאִנּיֹות ִרּנָ ם )ישעיה מג( ּבָ ֳאִנּיֹות, ְוָכתּוב ׁשָ אן ּבָ תּוב ּכָ ְמָחה ְגדֹוָלה. ּכָ ם ִהיא ׂשִ ְוׁשָ
ה. אן ִרּנָ ה - ַאף ּכָ ן ִרּנָ ַהּלָ ַמה ּלְ

רּוְך הּוא ֶאת  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ְבָרא ָהעֹוָלם לֹא ִגּלָ ּנִ י ְלָך. ִמּיֹום ׁשֶ ר ָאַמְרּתִ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ּבַ
ר ְרִאיֶתם ֶאת  ֲאׁשֶ י ּכַ ֶרְך. ּכִ אֹוָתּה ּדֶ א ּבְ ַעת ָרצֹון, ֶאּלָ עֹוָלם ּוׁשְ בּוָרתֹו ְלַהְראֹוָתּה ּבָ ּגְ

ה ְלָך. אֹותֹו ֶדֶרְך, ּוְבאֹותֹו ָגֶון ַיֲעׂשֶ ִמְצַרִים - ּבְ

ַמן  זְּ ּבַ ָרֵאל, ׁשֶ בּו ִיׂשְ ְוַיְחׁשְ ָרֵאל,  סּו ַעל ִיׂשְ ּנְ ָדִדים ִיְתּכַ ָאר ַהּצְ ל ׁשְ ֲהֵרי ְלַאַחר ִמּכָ ׁשֶ
ם. לֹא ָכתּוב  ם ׁשָ ְרּתֶ תּוב )דברים כח( ְוִהְתַמּכַ ּכָ ַהזֶּה ֹיאְבדּו, ְוֵהם ְמכּוִרים ִליִריֵביֶהם. ֶזהּו ׁשֶ
ֲהֵרי  ְך, ׁשֶ ם ְמכּוִרים, ְוֵאין ֶזה ּכָ ַאּתֶ בּו ׁשֶ ְחׁשְ ְלַבְבֶכם ּתַ ם, ּבִ ְרּתֶ א ְוִהְתַמּכַ ם, ֶאּלָ ְרּתֶ ְוִנְמּכַ

לֹט ֲעֵליֶהם. כֹול ִלׁשְ ּיָ תּוב ְוֵאין ֹקֶנה, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּכָ

תּוב )שם כט( ְלַמַען  ּכָ ר, ּכַ ְתׁשּוָבה, ְוַהּכֹל ִנְסּתָ לּוי ּבִ ִמים, ְוַהּכֹל ּתָ ְוָכל ֶזה ְלסֹוף ַהּיָ
ל ְוֵיַדע ָלׁשּוב ְלִרּבֹונֹו. ּכֵ ׁש לֹו ֵלב, ִיְסּתַ ּיֵ ֲעׂשּון. ִמי ׁשֶ ר ּתַ ל ֲאׁשֶ ילּו ֶאת ּכָ ּכִ ׂשְ ּתַ
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לּו? ָאַמר,  ָללֹות ַהּלָ ּקְ ָרֵאל ּבַ ֻאּלַת ִיׂשְ ָתה ּגְ ּלְ ֵאיֶזה ָמקֹום ִהְתּגַ ְמעֹון, ּבְ י ׁשִ ָאַמר לֹו ַרּבִ
נֹו. ם ֶזה ֶיׁשְ ם, ׁשָ ּלָ ק, ָמקֹום ַרע ִמּכֻ ח ְוַדּיֵ ּגַ ַהׁשְ

ֶגד ּוָפַחְדּתָ ַלְיָלה ְויֹוָמם  ֻלִאים ְלָך ִמּנֶ יָך ּתְ תּוב )שם כח( ְוָהיּו ַחּיֶ ּכָ ק, ּוָמָצא ׁשֶ יַח ְוִדּיֵ ּגִ ִהׁשְ
לּוִיים ְלָפֵנינּו  ים ּתְ ַמן, אֹוָתם ַחּיִ ַהֲחֵבִרים יֹוְדִעים ַהזְּ ב ׁשֶ יָך. ְוַאף ַעל ּגַ ַחּיֶ ְולֹא ַתֲאִמין ּבְ

יִבים. ָבִרים ַיּצִ ר, ְוַהּדְ ִקים, ְוֶזהּו ִעּקָ ּוְמֻסּפָ

ָהָיה ִבְמקֹומֹו  י יֹוֵסי, ׁשֶ ִפי ַהּיֹוָנה, ְוָהְלָכה ֶאל ַרּבִ ם אֹותֹו ּבְ ֶתק ְלֵעת ֶעֶרב, ְוׂשָ ַתב ּפֶ ּכָ
ַמִים.  ָ ל עֹוף ַהּשׁ ה ַאּתְ ֶנֱאָמָנה ִמּכָ ּמָ ָרָאה אֹוָתּה, ָאַמר: יֹוָנה, ּכַ יָון ׁשֶ ְוֵעיָניו ְמַצּפֹות. ּכֵ

ִפיָה. ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ ֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהּנֵ ָקָרא ָעֶליָה, )בראשית ח( ַוּתָ

י  ָכה ַרּבִ ְמהּו. ּבָ ה. ּתָ ֲעׂשֶ ר ָלֶהם ַהּמַ ֶתק, ְוִנְכַנס ַלֲחֵבִרים ְוֶהְרָאה ָלֶהם, ְוִסּפֵ ָנַטל ַהּפֶ
ם  ּפֹול ָהֵעץ ׁשָ ּיִ ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ָעָליו - )קהלת יא( ְמקֹום ׁשֶ ב ׁשֶ ְיהּוָדה ְוָאַמר: ַוי! ַאף ַעל ּגַ

ּנּו. ּנּו ְולֹוְמִדים ִמּמֶ ר יֹוַחאי, ַהֲחֵבִרים ִעּמֹו, ּוִמְתעֹוְרִרים ִמּמֶ ם ּבַ ּשָׁ קֹום ׁשֶ ְיהּוא. ַהּמָ

ים, ְוהּוא גֹוֵזר -  ה ִעּמֹו ִנּסִ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ר יֹוַחאי, ׁשֶ ל ּבַ ֵרי ַנְפׁשֹו ׁשֶ ַאׁשְ
ל  ַגן ֵעֶדן. ִויַקּבֵ ִבים ּבְ ּיֹוׁשְ יִקים ׁשֶ ּדִ רּוְך הּוא ְמַקּיֵם, ְוָעִתיד ִלְהיֹות ֹראׁש ַלּצַ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
יִקים, ְוֹיאַמר ָלֶהם:  ּדִ ע ִעם ַהּצַ ֲעׁשַ ּתַ רּוְך הּוא, ְוִיׁשְ דֹוׁש ּבָ ִכיָנה, ְוִיְרֶאה ֶאת ַהּקָ ֵני ׁשְ ּפְ

נּו. ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבָרָכה ִלְפֵני ה' ֹעׂשֵ ּתַ ּבֹאּו ִנׁשְ









ֵסֶפר

י ֹקֶהֶלת ִסיּפּוֵרי ִמְדְרׁשֵ
ְפֵרי ֹזוַהר ֹקֶהֶלת ֵסֶפר ג': ִמּסִ

דֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו ַיְלקּוט ִסיּפּוִרים מהבעש"ט ַהּקָ

ַעל ְמִגיַלת ֹקֶהֶלת
ים,  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ְרֵפי ַמְעָלה, ִמּסְ ָבנֹון, ׂשַ י ֶעְליֹון ַאְרֵזי ַהּלְ ְמלּוָקט ִמְקדֹוׁשֵ
ת ּוַמֲעַלת ֲאִמיַרת ֹקֶהֶלת, ֹגֶדל ְקדּוׁשַ ּוִמִסיּפּוֵרי ֲחִסיִדים, ִעם הֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות ּבְ

ֶנֶפׁש ָהָאָדם,  יִקים חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש, ַמְלִהיִבים  ּדִ ַהּצַ י  ַמֲעׂשֵ דֹוִלים  ּגְ
ה. ָטֳהָרה ּוְקֻדּשָׁ ֶרְך ְלִהְתַעּלֹות ּבְ ַמְדִריְך ּומֹוֶרה ּדֶ

ִכים ֶאת  ִדים ּוְמַחּנְ יבֹות, ְמַלּמְ י ְיׁשִ עּור ְוָראׁשֵ יֵדי ׁשִ ִנים, ַמּגִ ּבֹו ִיְמְצאּו ַרּבָ
ֵני ָאָדם ִיְמְצאּו  ל ּבְ ם ּכָ ר ַיֲעׂשּון, ּגַ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ּה, ְוֶאת ַהּמַ ר ֵיְלכּו ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ַהּדֶ

ַמִים. יָתם ְלתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ּבֹו ַהְדָרָכה ִנְפָלָאה ֵאיְך ְלַהְדִריְך ֶאת ּבֵ

ה  ְוַתְרּבֶ ָבבֹות,  ַהּלְ ֲהרּו  ְוִיּטָ רֹות,  ּפֵ ה  ַיֲעׂשֶ ַהזֶּה  ֵסֶפר  ּבְ ַהִלימּוד  י  ּכִ ֵתנּו,  ִפּלָ ּתְ
ל  ַמֲאַמר הבעש"ט ַהק’ זי"ע, וזל"ק: ּכָ ַמִים, ּכְ ּשָׁ ּבַ ַעת ְלִהְתָקֵרב ְלָאִבינּו ׁשֶ ַהּדַ
חּוׁש  ּיָ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ָבה,  ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ּבְ ִאלּו עֹוֵסק  ּכְ יִקים,  ַצּדִ ְבֵחי  ׁשִ ּבְ ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ִמי 
ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהֱאֹלֵקי  א  ּנָ ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ ִלימּוד  ּוִבְזכּות  ַרֲחִמים,  ּבְ ָקרֹוב  ּבְ ְלָגֳאֵלנּו 
ַרֲחֵמי, בב"א.ִיְפקּון  ָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ נּו ַהַהְבָטָחה ּבְ ם ּבָ ר יֹוַחאי ִיְתַקּיֵ ּבַ

ַרֲחֵמי, בב"א. ִמן ָגלּוָתא ּבְ

 ָיָצא ְלאֹור בס"ד 

ָע"ה ׁשֻ ָון ַה'ּתְ חֹוֶדׁש ַמר ֶחׁשְ

ִמְפָעל ַהזֹּוַהר ָהעֹוָלִמי
ת ָים 0527-651911 ְסִניף ּבַ

ָע"ה ׁשֻ ָון ַה'ּתְ ָיָצא ְלאֹור בס"ד ֹחוֶדׁש ַמר ֶחׁשְ

ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי

ת ָים 0527-651911 ְסִניף ּבַ
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ִסיּפּוֵרי ִמְדְרֵׁשי ֹקֶהֶלת
ְפֵרי ֹזוַהר ֹקֶהֶלת  ֵסֶפר ג': ִמּסִ

דֹוׁש  ַיְלקּוט ִסיּפּוִרים מהבעש"ט ַהּקָ
ְוַתְלִמיָדיו

ַעל ְמִגיַלת ֹקֶהֶלת

ְרֵפי  ָבנֹון, ׂשַ י ֶעְליֹון ַאְרֵזי ַהּלְ ְמלּוָקט ִמְקדֹוׁשֵ
ים, ּוִמִסיּפּוֵרי  דֹוׁשִ ִרים ַהּקְ ַמְעָלה, ְמַסּפְ
ּגּוָדל  ֲחִסיִדים, ִעם הֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות ּבַ

ת ּוַמֲעַלת ֲאִמיַרת ֹקֶהֶלת, ְקדּוׁשַ
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מפעל   
זוהר 
העולמי

 ֵסֶפר ַחּיֵי מוהר"ן שע"ז

ביטולה עבור אחרים זהו קיומה

שמעתי בשם מורנו הרב יחיאל זכרונו לברכה, אחיו של רבנו הקדוש זכרונו 
לברכה, שספר בשם רבנו הקדוש שפעם אחת שאל אותו על ענין שהוא זכרונו 
לדבר  רגיל  שיהיה  לברכה  זכרונו  יחיאל  הרב  מורנו  אחיו  את  הזהיר  לברכה 
עם בני אדם כדי לקרבם על ידי זה להשם יתברך, ושאל אותו שכמה פעמים 
מוכרחים לדבר עם בני אדם דברים בטלים ושיחות חולין. השיב לו רבנו זכרונו 
לברכה מאחר שעל כל פנים נכנסין בתוך הדבורים שמספרין עמהם, איזה דברים 
מדברי תורה, על ידי זה נתתקנין כל הדיבורים וכעין מה שאמרו רבותינו זכרונם 
לברכה )שבת ל ע"ב(, בקשו לגנוז ספר קהלת, ומפני מה לא גנזוהו, מפני שתחלתו 
דברי תורה וסופו דברי תורה. וכבר מבאר במקום אחר שמי שבקי בספריו 
היטב יכולין למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו וכו'. ואי אפשר שלא יהיה 

שיחה בעולם שלא יהיה לה שייכות לתורתו הקדושה:

 ספה"ק עמק המלך - שער התשובה פרק ג'
..ומן הכתובים "תמצא פסוקים לאין מספר המדברים בסוד הגלגול, באיוב 
ורוח  למעלה,  היא  העולה  האדם  בני  רוח  יודע  "מי  כגון,  ובקהלת",  ובדניאל 
הבהמה יורדת היא למטה לארץ" ]קהלת ג' כ"א[, וזה הרוח הבהמה, מדבר ברשעים 
י'[  ח'  ]קהלת  ובאו'  קבורים  רשעים  ראיתי  'ובכן  פסוק  וכן  בהמה.  שעושים מעשה 
וכהנה רבות, ואינני צריך עוד להרבות ולהאריך בראיות, עיין בשער הגלגולי 

הנשמות, תרווה שם צמאך. 

מעשה פלא ונורא עם האר"י הק' ותלמידו                               
הרה"ק רבי חיים ויטאל בעניין גילגולים

ואני אמרתי אספרה לך מעשה רב: שאירע במגולגל אחד, בזמן מורנו ורבנו 
האר"י זלה"ה, לידע ולהודיע כי אית דין ואית דיין, ואין שכחה לפני כסא כבודו 
יתברך, והכל בצדק וביושר, מאריך אפו לרשעים ובסוף גובה דיליה. ומעשה 
הר"ר  מורנו  כבוד  האלהי  המקובל  והטהור  הקדוש  הרב  בזמן  היה,  כך  שהיה 
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יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה בצפת תוב"ב, באשה אחת אלמנה שנכנס בה רוח 
אחד, וציער אותה צער גדול ורב עד למאוד. ונכנסו בני אדם אצלו, ודברו עמו, 
והוא השיב לכל אחד ואחד על מה ששאל לו, ובין כך נכנס חכם אחד אצלו, והיה 
שמו כבוד מורנו הר"ר יוסף ארזין ז"ל, תלמידו של האר"י ז"ל, אמר לו הרוח 
ברוך הבא אדוני מורי ורבי, אינו זוכר אדוני שהייתי תלמידו זמן רב במצרים, 
ושמי פלוני ושם אבא פלוני, מיושבי מצרים. ובראות קרובי האשה את צער כאב 
האשה, גדול עד למאוד, הלכו אצל החכם כבוד מורנו הר"ר יצחק לוריא נשמתו 
עדן, וחלו פניו שיוציא זה הרוח מן האשה. ולהיות שלא היה לו באותו פעם פנאי, 
שלח לתלמידו כבוד מורנו הר"ר חיים זלה"ה, ומסר לו כוונה בשמות, וציוה לו 
שיגזור עליו נידויים וחרמים ויוציאנו בעל כרחו. וכיון שנכנס מורנו הר"ר חיים 
נשמתו עדן, מיד הפכה האשה פניה ממנו לכותל, אמר לו מורנו הר"ר חיים ז"ל, 
רשע, למה הפכת פניך ממני. השיב לה הרוח ואמר, איני יכול להסתכל בפניך, 
שהרשעים אינם יכולים להסתכל בפני השכינה. מיד גזר עליו מורנו הר"ר חיים 
לו, מה  ואמר  חיים  הר"ר  מורנו  אותו  ותכף שאל  כן,  מיד עשה  פניו,  שיהפוך 
לו ואמר, חטאתי באשת  וחמור כזה. והשיב  גדול  חטאת עד שהענישוך עונש 
איש והעמדתי ממזרים. והנה זה לי כ"ה שנים שאני הולך נע ונד בארץ, ואין 
לי מנוחה, כי שלשה מלאכי חבלה, הם הולכים עמי אל כל המקומות אשר אני 
הולך, ומענישין אותי מכין אותי ומכריזין לפני, ככה יעשה לאיש אשר הרבה 
ממזרים בישראל ואלו הג' מלאכי חבלה הם רמוזין בפסוק, "הפקד עליו רשע, 
ושטן יעמוד על ימינו" ]תהילים ק"ט ו'[, ואמר הרוח למורנו הר"ר חיים, אינך רואה 
אדוני, איך עומד אחד על ימיני ואחד על שמאלי ומכריזין, והשלישי עומד ומכה 
לו מורנו הר"ר חיים, והלא אמרו רז"ל משפט רשעים  אותי מכת מות. אמר 
בגיהנם י"ב חודש, השיב לו ואמר, אינך יודע הבנת זה המאמר, שמה שאמרו 
רז"ל, משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש, פירושו הוא לאחר שסבלו כל עונשם חוץ 
ומכבסין  ומלבנין  חודש.  י"ב  עומדים  ושם  בגיהנם,  אותם  מכניסין  אזי  לגיהנם, 
אותם, כדי להוציא מהם כל כתמי הנשמה, כדי שיהיו מזומנים ומוכנים לכנס לגן 
עדן, והוא משל לרופא מומחה שנותן בתחילה סממנים קשים וחריפים, על גבי 
המכה, האוכלים בשר החי, ואחר כך כשאכלו בשר החי שבמכה, הוא נותן על 
המכה משיחות ואיספלנית הטובות, המקררים והמגדלים הבשר כבראשונה, כך 
הוא ענין הגיהנם. כי צער של גיהנם אינו אלא חלק אחד מששים חלקים, שסובלת 
הנפש החוטאת, קודם כניסתה לגיהנם, ושאל אותו מורנו הר"ר חיים, איך היה 
מיתתך, והשיב לו הוא ואמר, מיתתי היתה חנק, שאף על פי שארבע מיתות בית 
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דין בטלו, דין ארבע מיתות לא בטלו ]כתובות ל' א'[. ואני כאשר יצאתי מאלכסנדריאה 
של מצרים בספינה ללכת לעיר ראשיט, פגעה ספינתי במקום שנכנס הנילוס בים, 
ושם נטבעה הספינה, ונטבעתי בתוכו. אמר לו מורנו הר"ר חיים, ולמה לא אמרת 
הוידוי, והתודית על עוניך בשעת יציאת נפשך מגופך, שמא היה מועיל לך. 
השיב לו הרוח, וי לי, לא היה לי זמן להתודות, כי תכף חנקו אותי המים בגרוני, 
גם כי תכף בטביעותי בים נטרפה דעתי. ושאלו אותו הרב, מה נעשה בך אחר 
נודע הדבר בראשיט  כי  ואמר, תדע  לו הרוח  הגוף. השיב  מן  יציאת נשמתך 
בטביעת הספינה, ותכף יצאו היהודים מראשיט על שפת הים, והוציאו את כל 
היהודים אשר נטבעו בספינתי, וקברו אותנו תכף ומיד. כשהלכו היהודים מבית 
החיים, בא מלאך אחד אכזרי ושבט של אש בידו, והכה בשבט על קברי, מיד 
נבקע הקבר מן ההכאה הגדולה, אשר היתה כל כך גדולה וחזקה עד למאוד. מיד 
אמר לי אותו המלאך, רשע רשע קום בדין. מיד לקח אותי ושמני בכף הקלע 
וקלע אותי. בפעם אחת, מן עיר ראשיט עד לפני הפתח של גיהנם שבמדבר. 
ואני בנפילתי שמה לפני הפתח של הגיהנם, יצאו מן הגיהנם אלף אלפים נפשות 
של רשעים הנידונים בגיהנם, וכלם צעקו כנגדי וקללו אותי, ואמרו לי 'צא צא 
ז'[, צא מכאן רשע עוכר ישראל, אין אתה כדאי עדיין  ]שמואל ב' ט"ז  איש הדמים' 
ומגבעה  לגיהנם. אזי הלכתי מהר להר  ועדיין אין לך רשות להכנס  לכנס פה, 
אותי  ומכין  לפני  ומכריזין  תמיד,  עמי  הולכים  חבלה  מלאכי  הג'  ואלו  לגבעה 
תמיד, ובכל עת ורגע פגעו בנו מלאכי חבלה אחרים גם רוחות רעות, ובשמעם 
הכרוז אשר מכריזין לפני, הוסיפו להכות בי גם הם, זה מושך אותי אצלו מכאן, 
וזה מושך אותי אצלו מכאן, עד שמתפקקין כל חוליות נשמתי. וכן הלכתי נע ונד 
בארץ עד שבאתי להורמיז, והיא עיר גדולה קרובה לארץ הודו מן בבל והלאה, 
והיתה כוונתי לכנס לאיזה גוף של יהודי, כדי להינצל מאלו המכות והצרות. וכיון 
שראיתי אותם היהודים שהם רשעים רעים וחטאים לה' מאוד, בועלי גויות ונדות, 
ושאר עבירות, ולא יכולתי לכנס בשום אחד מהם מרוב רוחות הטומאה ששוכנים 
בתוכם ובסביבותיהם. ואם הייתי נכנס בתוך אחד מהם הייתי מוסיף טומאה על 
טומאתי, ונזק על נזקי, בכן חזרתי והלכתי מהר לגבעה ומגבעה להר שנים רבות, 
עד שבאתי למדבר יהודה ושם מצאתי אילה אחת מעוברת ומרוב צערי נכנסתי 
בה, וזה היה אחר שבע שנים שעברתי צרות ורעות רבות. וכאשר נכנסתי בגוף 
האילה הזאת היה לי צער גדול עד למאוד, לפי שנפש האדם ונפש הבהמה אינם 
שוים זה לזה, שזו הולכת זקופה וזו הולכת רבוצה, וגם הנפש של הבהמה היא 
מלאה זוהמא, ומאוסה, וריחה רע לפני נפש האדם, גם מאכלה אינו מאכל אדם, 
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גדול עד  וכן האילה היה לה צער  גדול מהעובר שבמעיה.  לי צער  עוד שהיה 
למאוד, מחמת ששלשה נפשות אינם יכולים לעמוד יחד, וצבתה בטנה מחמת 
נפשי, ורצתה בהרים ובסלעים מרוב צערה, עד שנבקע כריסה ומתה. אזי יצאתי 
משם ובאתי לעיר שכם שבארץ ישראל, ונכנסתי בגוף כהן אחד יהודי, ותיכף 
אותו הכהן שלח אחרי הקדישים והגלחים של הישמעאלים, ולרוב הלחשים של 
כוחות הטומאה והקמיעות אשר תלו בצוארי לא יכולתי לעמוד ולסבלם, ויצאתי 
משם. תיכף ומיד אמר לו הרב וכי כלום יש ממשות בכוחות הטומאה להרע או 
להטיב מאליהן, אמר לו, לא, אלא שבשביל שהגלחים הכניסו בהשבעתם כל כך 
רוחות הטומאה, בגוף אותו היהודי הכהן, עד שראיתי שאם אוסיף לעמוד שם, 
יתדבקו בי כל אותן הרוחות, לכן לא יכולתי לעמוד עימהם ותיכף ומיד ברחתי 
משם, ובאתי לצפת תוב"ב, ונכנסתי בגוף האשה הזאת, וזה לי היום כ"ה שנים 
שאני הולך בזה הצער. אמר לו הרב עד מתי יהיה לך הצער הזה, וכי אין לך 
תקומה ?, השיב לו הרוח ואמר, עד שימותו הממזרים אשר הולדתי, כי כל זמן 
אשר הם חיים וקיימים אין לי תקנה. וכל העם אשר היו שם עם רב עד מאוד, בכו 
כולם הרבה בכי, כי נפל פחד אימת וחרדת הדין עליהם, ונעשה התעוררות גדול 
בכל המדינה מאותו המעשה. אמר לו הרב מי נתן לך רשות שתכנס בגוף האשה 
הזאת, השיב הרוח ואמר, לנתי לילה אחת בביתה, ובאשמורת הבוקר קמה זאת 
האישה ממיטתה ורצתה להוציא אש מן האבן ומן הברזל, והסמרטוט השרוף 
ונתכעסה  בידה.  עלתה  ולא  מאוד,  עד  והפצירה  הניצוצות  בו  לאחוז  רצה  לא 
והשליכה הברזל והאבן מידה לארץ בכעס ואמרה "תהא לשטן", ומאותה מלה 
של השטן היה לי רשות לכנס בה, כי המלאכי חבלה נתנו לי הרשות הזה. אמר לו 
הרב, וכי בשביל זה העון נתנו לך רשות לכנס בגופה. השיב הרוח ואמר, שזאת 
האישה אין תוכה כברה, כי היא אינה מאמנת כלל ביציאת מצרים, ובליל פסח 
בעיניה  הוא  ביציאת מצרים,  ומספרים  הלל  ואומרים  ישראל הם שמחים  שכל 
הבל והיתול ושחוק, וחושבת בלבבה שמעולם לא היה הנס הזה. מיד אמר הרב 
להאשה, פלונית מאמינה את באמונה שלימה שהקב"ה ברא שמים וארץ, ובידו 
היכולת לעשות כל אשר חפץ, ואין מי שיאמר לו מה תעשה, השיבה היא ואמרה, 
הן אני מאמין את הכל. אמר לה הרב, מאמין את שהקב"ה הוציאנו ממצרים, 
וקרע לנו את הים, השיבה היא, הן. אמר לה הרב, מאמין את כל זה באמונה 
שלימה ואת חוזרת בתשובה ומתחרט על הראשונות. אמרה היא, הן. והתחילה 
לבכות. מיד גזר הרב על אותו הרוח נידוי, שיצא, וגזר עליו שלא יצא דרך שום 
אבר כי אם דרך האצבע קטנה שברגל שמאל, כי הטעם הוא שמאבר שהוא יוצא, 
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אותו האבר מתקלקל ומתבטל לגמרי, גם כיון הרב בשמות שמסר לו רבו. מיד 
נתנפח האצבע הקטן ונעשה כלפת, ויצא דרך שם ופרח לו. ואחר כך בא הרוח 
כמה לילות בחלוני הבית ובפתח, להבהיל את האשה, וחזרו קרובי האשה אצל 
החכם כבוד מורנו הר"ר יצחק נשמתו עדן, מיד חזר ושלח את תלמידו מורנו 
הר"ר חיים ז"ל הנזכר, לבדוק את המזוזה אם היא כשרה אם לאו, והלך ומצא את 
הפתח בלא מזוזה כלל. מיד צוה הרב לקבוע מזוזה בפתח, ועשו כן, ומשם ואילך 

לא חזר הרוח עוד. עד כאן המעשה.

גדול,  ובמספד  ובכי  בצום  ושובו  וירושלים  יהודה  אנשי  שמעוני  ועתה 
למען לא יתן י"י אלהי ישראל, המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, ונגע לא יקרב 
באהליך, זו היא האשה שנקראת אוהל. לכן על פי הרוב הכישוף בנשים, מכח 
מסוגלת  ואינה  הקטרוג,  תחילת  היתה  שהיא  בחוה,  הנחש  שהטילה  הזוהמא 
וגם אמרו  לצלן.  לכן הרוח הטומאה מתדבק בהם רחמנא  כמו האיש,  במצות 
רבותינו ז"ל לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן ]ברכות י"ט א'[, כי אף על פי שחטאה 
האשה הזאת בעון גדול, שלא היתה מאמנת בנס יציאת מצרים, לא היה להרוח 
הזה עילה וסבה לכנס בה, עד שהיתה מזכרת ברוגזה שם השטן. לכן צריך כל 
אדם להזהר בזה מאוד. ומכל שכן שלא יעבור עבירה חמורה כזאת, עון אשת 
איש רחמנא לשיזבן. ועל זה אמרו רז"ל 'מעוות אשר לא יוכל לתקון', זה הבא 
על אשת איש והוליד ממנה ממזר' ]מדרש רבה קהלת פרשה א' ב'[ רחמנא ליצלן, אין לו 
תיקון עד שימותו הממזרים. וזהו סוד 'לא יבוא ממזר בקהל י"י עד עולם, 'ודרשינן 
מום זר של אל זר, מי שפגם עצמו במום זר' ]עיין ירושלמי קדושין מ' א'[, לא יבוא בגן עדן 
אשר שם יושבים קהל י"י ומלכם בראשם, וצריך תיקון לטהרו, בהליכתו נע ונד 
ביסורים קשים, רחמנא ליצלן. שנאמר, 'פרה למוד מדבר' ]ירמיהו ב' כ"ד[, רצה 
לומר שאיש פרא אדם הלזה, המורד כנגד אביו שבשמים רחמנא ליצלן, מרגילין 
בשמעם  אותו,  שמכים  חבלה,  מלאכי  דירת  במקום  ולדור  במדבר,  לילך  אותו 
קול הכרוז של העונש הלזה. ועתה בנים שמעו לי 'יראת י"י אלמדכם' ואהבתו 
האלה,  ברשעים  עצמו  לטרוח  האי  כולי  לו  למה  חי,  אל  בני  עמנו  הקדושה, 
המכעיסים אותו בכל עת ובכל רגע. שני תשובות בדבר, התשובה הראשונה 
היא, הנה כל הנשמות הללו של התתקע"ד דורות, אף על פי שהם רשעים גמורים, 
על כל זאת, הם נשמות יקרות וניצוצי קדושה בהם. אלא שהרע גברה בהם כל 
כך, מאותו הרע של עולם התוהו, עד שהקדושה שהיתה בהם, לא היה בה יכולת 
להרים ראש עד שנידונת בחיבוט הקבר, מלשון 'חבוט חבוטך' ]ירושלמי יבמות י"ג ב'[, 
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כאדם המנער טליתו. ומפני שאין יכולת בחיבוט הקבר להסיר הזוהמה הנדבקת 
בהנפש, והיא קשה וחזקה עד מאוד, לכן צריכה להיותה נידונת בשאר עונשים 
קשים ומרים, בהכאות השלשלאות, עד שינתק כל הזוהמא ממנו, ואחר כך יש 
כח בגיהנם לשאוב אל תוכו כל הזוהמא, ונפש הרשע יזדכך, ואחר כך יהיה צדיק 

במעשיו, על כל פנים בסוף הצירוף.

ואתה המעיין תראה כמה עמוק המעשה הנורא הזה, 'ועמק עמק מאוד מי 
ימצאנו' ]קהלת ז' כ"ד[, אלא אם כן יש לו הארה וגילוי מסודות העונש של הרשעים, 
שגילה מורינו ורבינו, אור של שבעת הימים זלה"ה, רוח אפינו משיח ה', שגלה 
עונשם, וגילגולים שלהם בעצים ואבנים ומים, רחמנא לצלן מהאי עונשא. ואם 
תשאל על גלגול הדומם מנין, צא ולמד מאשתו של לוט שנאמר בה, 'ותהי נציב 
מלח' ]בראשית י"ט כ"ו[ שהוא דומם. גלגול המים מנין, שנאמר, 'ואנחנו מות 
נמות וכמים הנגרים ארצה' ]שמואל ב' י"ד י"ד[ ונאמר, "הרכבת אנוש לראשנו באנו 
באש ובמים ותוציאנו לרויה" ]תהילים ס"ו י"ב[, מהרכבת האנוש, אנוש וחלוש הזה, 
לראשנו שנעשה רש, כשיורד ממדריגתו לשאר הרכבה שתחתיו, דהיינו דצח"ם. 
גלגול האבן של דומם מנין, מבלעם, שנאמר, "ויהי כעשרת הימים ויגוף י"י את 
לנו  ויש  ל"ז[.  ל"ח  ]שמואל א' כ"ה  דומם  והוא היה לאבן'  ']וימת[ לבו בקרבו  וימת"  נבל 
בקבלה אמיתית כי לבן נוטריקון גלגול ל'בן ב'לעם נ'בל, והדברים עתיקים, לעיין 
בסדר לשון הזוהר בפרשת בלק, באומרו, 'מכאן ואילך חברייא עביד ביה קב"ה 
בההוא חייבא מה דעביד' ]ראה זוהר במדבר קצ"ד ב'[, שהסתיר סוד גלגול הדומם שלו עם 
דברים אחרים השייכים לזה הסוד. וסוד הגלגול בז' ארצות אשר תחתינו וגלגול 
השדים רוחין ולילין, ולכן יש שדין יהודאין ועל פי הרוב הם למטה, רחמנא ליצלן, 
ותבין זה מעונש דור הפלגה, שאמרו רז"ל, 'מהן נעשו קופין וחתולין, ומהן נעשו 
שדין ומזיקין עיין שם ]תנחומא נח י"ח[. הרי אם יש לאדם גילוי עינים, ימצא הכל בדברי 
רז"ל, ולנו קבלה ידועה בכל פרטי העונשים אשר נתגלו על ידי אליהו הנביא, הוא 

סנדלפון, המלאך הקושר כתרים לרבו, וכמעט אין גם אחד ניצול מהם:

וסוד הענין הוא כי כפי חטא האדם כך יתגלגל, והנה דע כי הלא הרשעים 
אינם  והחכמים  הצדיקים  אך  ומתכפרים,  בגיהנם  נענשים  הם  פטירתם  אחרי 
יכולים לכנס לגיהנם, כענין אלישע אחר שאמרו חז"ל שיצא בת קול אחרי פטירתו 
'לא מידן דיינוהו ולא ליתי לעלמא דאתי' ]חגיגה ט"ו ב'[. וזהו סוד האמור בזוהר רות 
דף כ"ח ]פ"ט מאמר עשרה הרוגי מלכות[ וזה לשונו, רבי יודאי הוה קמיה דרבי עזריה בר 
וחיישי  דאורייתא,  כריתות  מאינון  חובה  לון  דאזדמן  צדיקים  ליה  אמר  סימאי, 
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תשובה ומיתו, מיתה מכפרת עלייהו או לאו, אמר ליה אין, ולזמנין דאתענשו 
בההוא עלמא ואתכפר להון, כגון חמא אנפוי ירוקין. אמר ליה אימא מה דתימא 
אורייתא היא דלא מקבלא טומאה שנאמר, הלא כה דברי כאש נאם י"י, ואינו 
יורד לגיהנם למרק הזוהמא שקבל, אלא שמקבל עונשו באופן אחר, כי צריכים 
הם להתגלגל בעולם הזה למרק איזה עון אשר להם. והנה דע כי הלוא הצדיק 
מעותד ומוכן לעלות במעלות, ואינם שוות, כי תחלה יתמרק קצת עונות, ואז יתנו 
לו מעלה אחת, וכשרוצים להעלותו מדריגה מעלה אחרת יותר גדולה, יענישוהו 
וימרק חטאיו היותר קלים וקטנים, כך שיעלה שנית. אחר כך מענישים אותו על 
דקדוקי מצות כחוט השער, אם לא היה מכוין ומסיח דעתו מתפילין בהיותם עליו, 
כדי להעלותם במדריגת האמיתיות, ואין צורך להאריך כאן בפרטים הללו, אלא 

אציגם בשער בפני עצמו, כשאבוא לפרש סוד שכר ועונש: ע"כ.

 ספר החזיונות למהרח"ו )חלק א' אות כ"ט(

מעשה: הייתי בתוך ראש הדג וכשאכלה אותי בתך נכנסתי בה

שנת ה'שס"ט. אירע דבר גדול בדמשק ולא אכתוב פה רק הנוגע לי. הנה, 
יום ע"ש כ"ט לתמוז באו מצוקות ועלופים לבת רפאל עניו ויוליכהו אל המכשפים 
ולא הועיל כלל. ויהי בלילה, היה ליל שבת ור"ח אב אחר הדלקת נר שבת, היתה 
מוטלת כפגר מת בלי שום הרגש. וישמע רפאל קול א' יוצא מפיה ואומר, רפאל, 
בא לכאן. וישאל, מי אתה? ויאמר, אני הוא חכם פיסו, ולמה לא הדלקתם זולת 
ב' נרות כמנהג והיה לכם להדליק נרות הרבה לכבוד המלאכים ונשמות הצדיקים 
שבאים עמי ללותי ולשמור אותי ולכן הכינו להם כסאות, כי הם ו' נשמות. ויכינו 
להם. ויאמר, הנה איניני כשאר הרוחות, כי אני חכם וצדיק ולא באתי כי אם 
על חטא קל שנשאר לי לתקן וגם להיות שליח לכם, להשיבכם בתשובה מרוב 
העבירות שבכם. והנה יש כ"א יום שיצאתי מג"ע דרך נהרי ג"ע ובאתי תחת 
הקרקע עד נהרות דמשק ושם נכנסתי בדג א' וצד אותי הצייד והוליכני למכור 
לרחוב היהודים בע"ש אחר המנחה. ונזדמן שם רשע גדול איל טאויל חתן שיך 
אל יהוד ורצה לקנותי והשי"ת שלח לרפאל עניו שם, וקנה אותי וחתכו לכמה 
יעקב אשכנזי. ובליל שבת אכלוני, ואני  ונתן חתיכה אחת מהם לר'  חתיכות, 
הייתי בראש הדג, ואכלני בתו, ונכנסתי בה, ולא הזקתיה כלל, כי אני איני כשאר 
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הרוחות. ולא נתנו לי רשות להתגלות ולדבר עד עתה, כי הוא שבת ור"ח, ולמאד 
אני עצב שלא זכיתי לעלות זה היום הקדוש למקומי בג"ע. ובחרם יהיה יהושע אל 
בום שלא עזרני בפעולות הספר שבידו כדי להוציאני בע"ש, אולי זכיתי לעלות 
כנז'. והנה, איני מתעכב רק היום הזה, כי בו בלבד נתנו לי רשות לדבר, ותכף 
הנזכרים  והנשמות  המלאכים  כל  והנה,  למקומי.  לג"ע  אחזור  ראשון  יום  בקר 
ויבא. ולא  ידו, לכן קראו לו  ממתינים להר' חיים המקובל לעשות שליחותו על 
רצה רפאל לבא אז, כי היה בלילה. ויאמר לו, אל תדאג על זה שאירע לבתך, כי 
רוח קדוש אני, ואכול ואמור קידוש. ויקדש. ויאמר לו, למה אינך זהיר להטיל מים 

בכוס הקדוש?

וילך ר' יעקב לביתו ויאמר לו, הזהר בחרם, אל תגד דבר. וכשחזר לבא אחר 
האכילה, אמר, אל יכנס מחורם זה לכאן, כי עבר על חרמי. וגם רפאל א"ל, אל 
תכנס, אולי אכלת זפ'אר והוא רע לדברים אלו. ויאמר, לא אכלתי זפ'אר. ויאמר 
כי כאשר  וגם אשתך טובה ממך,  דגים.  והרי אכלת  כזבן,  וגם אתה  לו הרוח, 
שאלה ממך על מה נתעכבת, אמרת, ע"ד רוח רעה שנכנס בפלונית. ואשתך 
צדקת ממך ואמרה לך, וכי אם אתה אומר שהוא חכם, איך אתה קורא אותו רוח 
רעה? אח"כ א"ל, ידעתי כי איש תם ופתי אתה, לכן הכנס. ונכנס. והתחיל לדבר 
לכל א' מאנשי הבית קצת עונות שבהם. גם סיפר עוונות אותם שמתו במגפה 
ור' יעקב  ההיא. וכל אותה חצי הלילה, היה מתדמה להם כלהבות אש בבית. 
נתנמנם וירגיש כאילו חונקים אותו. ונתעורר. ובחצי הלילה אמר, כבר התעניתי 
ג' ימים על הצער שעברתי בזה הגלגול ואין ראוי להתענות גם בשבת. תנו לי 
מים לשתות ותפוח א' לאכול. ויתנו לו. ואמר להם, עתה תישנו מעט. וישנו עד 
ויאמר, כבר עולה השחר, קראו להר' חיים. לא רצו, עד  ויקיצם,  אילת השחר. 
שגזר עליהם חרם, וא"ל, אם לא יאמין לכם תנו לו אות, כי זה הלילה באשמורת 
הבקר חלם חלום גדול ואינו יודע פתרונו ונעצב. והנה תמצאוהו לבוש וראשו 
על הקרקע, חושב בחלום ההוא, ויבא אלי ואגיד לו. והנה מה שחלמתי אני היה 
שראיתי ששה צדיקים באים מעה"ב לביתי והביאו לי א' ת"ח לרפאתו ושכחתי 

מי הם. אז באו רפאל ור' יעקב ויגידו לי כל הנזכר והלכתי שם.

ובהכנסי בפתח א"ל ג' פעמים, ברוך הבא! ונתקרבתי אצל הנערה והנה מסוה 
על פניה והיא כפגר מת. ואומר לו, מנין אתה מכיר אותי? ויאמר, וכי אין אתה 
הר' חיים המקובל? אמרתי לו, ומי אתה? ויאמר, אני החכם פיסו. והפצרתי בו 
להודיעני שמו, עד שא' לי בלחש, אני יעקב פיסו והייתי בירושלים נשוי עם בת 
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החכם ר' יצחק אשכנזי ואחות אשתי נק' אסתר ונפטרתי זה שלשים וחמש שנים, 
ועליתי למקומי בג"ע, וישבתי עד עתה שם. ונשאר לי לתקן ענין א' קטן, ובאתי 
עתה לתקנו, ולכן, אוי לו למי שאינו נזהר בעה"ז אפי' מחטא קל, כדי שלא יבא 
לידי זה שאני עובר. ונראה לי חיים, כי היה חטאו על שהחטיא רבים במנוע 
לימוד דרכי התשובה ועתה בא לתקן ענין התשובה. והנה החלום שחלמת, אני 
הוא הת"ח ששלחו לך מן השמים שתרפא אותו ושתתפלל עליו ע"י ששה נשמות 
אשר הם פה יושבים אצלך והם: אליהו ז"ל והה"ר יוסף קארו והר' שמואל עמרון 
והר' אהרן ן' תיפה והחכם עטיאה והחכם ארחא. ואע"פ שלמדתי עם מהרר"י 
לוריא רבך ז"ל, לא בא עם הנשמות הנזכר אבל גם הוא שם למעלה מתפלל עלי. 
והנה ידעת כי אין יכולת בעליונים להיטיב זולתי ע"י תפלת הצדיקים שבעה"ז 
ולכן כולם ממתינים לך וצריכים לך ולכן התפלל עלי ורפא אותי. וכי אין כ"ת רואה 
האש גדולה שורף העולם? אמרתי, רוצה אתה שאקבץ כל יושבי העיר לפניך? 
אמר לי, ומי יתן ויבאו ויצומו שלש תעניות שני וחמשי ושני כיום הכפורים ממש, 
אנשים ונשים אולי ישוב ה' מחרון אפו עליהם מרוב העבירות שביניהם. אמר 
הכותב, חיים, זה יורה מה שכתבתי לעיל, כי החטא שלו היה ביטול התשובה ובא 
לתקן אותה הוא, אלא שהוצרך להיות על ידי, להיותי עדיין בעה"ז. ודי למבין. 
אמרתי לו, והרי אנשי דמשק אינם חפצים בדרשותי. א"ל, כבר כל זה גלוי לפני 
הב"ה. אמרתי, א"כ, אקבץ הת"ח בלבד. א"ל, טוב הוא. אמרתי, איני יודע את מי 
אקבץ. א"ל, לא תביא לפני שום חכם מהמוסתערבים אלא ת"ח ספרדים, זולתי 
ל"ישראל נג'ארה" לא יראה פני. אמרתי, אלך ואתפלל. א"ל, דבר זה גדול מן 
התפלה. אמרתי, איני מבטל התפלה בשום אופן ואח"כ ירחם ה'. א"ל, וכי אין 
כ"ת רוצה לרחם על צערי ולתקן מה שאמרתי? מה אעשה? והלכתי להתפלל. 
והלכתי ואכלתי סעודת שחרית, וחשבתי שרפאל יחזור לקרא לי ולא בא. והייתי 
חושב תלוי ועומד, אם אלך שם אם לא. ואשלח בעד ר' יעקב ויבא אלי ויאמר לי, 
לא הלכתי שם. וישבנו עד המנחה. אז אמר הרוח לרפאל, הנה החכם חושב לבא 
כאן, ושלח בעד פלוני. ואחר מנחה הלך ר"י שם ויאמר להם הרוח, הנה החכם לא 
רצה לבא והקפיד לבא אלי והנה לא יאתה הגאוה אלא להב"ה בלבד, ולא יאמר 
האדם, "איני רוצה לשתות מאלו המים", כי אולי יצטרך לשתותם, והנה כל ענין 
השליחות שלי, לא היה אלא בעבורו, כי שלחוני מן השמים, לגלות לו רזי שמים 
עליונים מה שלא ידע מרבו ז"ל, וגם לשישיב העולם בתשובה, כי כל תלוי בו, 
לתקן כל העולם, ובאתי לגלות לו עניני המשיח, כי הלא הוא תלוי כחוט השערה 
אבולעפיא, מחמת  ור"י  לשיבא המשיח,  שישובו  דורש  הוא  והנה תמיד  לבא, 
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קנאה, אומר אל העם, שקר הוא דובר.

כי אין המשיח בא בדור זה ומצחק עליו ואוי לו, כי עונשו גדול, כי מפני 
חבלי  על המשיח  הכבידו  הזאת,  בעיר  גדולות אשר  עבירות  ובשביל  דבריו 
ברזל עבות, ויתאחר עוד י"ב שנים, ובתוך זמן זה יבאו צרות רבות על דמשק 
ומגוג  גוג  יבא  ואח"כ  תנצל,  צפת  אך  ירושלים תשרף,  וגם  כסדום  ותתהפך 
קודם  דרשות אשתקד  ג'  דרש  והחכם  אדם.  נסיכי  ח'  עם  המשיח  יבא  ואח"כ 
בתו  מתה  לכן  עוד,  מלדרוש  עצמו  שמנע  ולפי  בתשובה,  מעט  ושבו  המגפה 
החביבה לו במגפה והיתה נפש גדולה. ואמנם בנו הקטן יהיה רב גדול בישראל. 
והנה הוא איבד מלשמוע רזים עליונים, כי ע"כ שלחוני מן השמים, וכשיבקשני 
לא ימצאני כי לא ניתן לי רשות לדבר רק בזה היום ולמחרת אחזור למקומי. 
ובמוצאי שבת לא דיבר עוד. ובבקר באו והגידו לי כל מה שדיבר והלכתי שם. 
ויתן סימנים, כדרך הרוחות  ולא רצה לדבר עוד. ואמר לי, הנני חוזר למקומי. 
כשיוצאין, ויצא ולא חזר עוד. ואמנם, כשהוא אמר מעצמו שהרי הוא יוצא, היה 
עומד שם יהושע בום, ועשה השבעותיו, ואח"כ יצא. ובצאתו א"ל, כתוב קמיע 
פלוני שיש בספרך פלוני, ותלה על הנערה, כדי שלא יזיקוה מזיקין אחר צאתו. 
וכן עשה. ואכתוב עתה מה שעשיתי ע"י ר"י בום. ואח"כ אכתוב ענינים אחרים 
מענין הנערה הנזכר. וזה ענינו, כ"ג ביום ששי לאב הנ"ל, הוריד ר"י בום מלאך 
א' ממשרתי צדקיאל שר היום ההוא, ונגלה במראה זכוכית כמנהג. ושאלתי 
ממנו אם חכמת מורי ז"ל האשכנזי, וגם מה שדיבר לי בעניני נשמתי ובעניני 
השגתי, אם הוא אמת. ויאמר, כל דבריו אמת. אמרתי, אם מה שמדבר עמי נפש 
הצדיק ע"י הייחודים אמת או דמיון? ויאמר כי הוא דיבור אמת, אלא שלפעמים 
נכנס נשמת הצדיק בלבי ומעלה דיבורו בפי ואני שומע, ולפעמים יושב בחוץ, 
לי,  ויאמר  ומתקרב אצלי ומדבר עמי. אמרתי, למה נתרחק ממני זה זמן רב? 
אתה גורם, כי בראשונה הרחקת כל עניני העה"ז מלבך ונדבקת בתכלית עם 
קונך והיית מייחד יחודים ועוסק כל היום בתורה ודורש תוכחות לכל העם. ועתה 
עזבת הכל וגם הוא עזבך, כי יודע אתה מ"ש לך רבך ואחרים ג"כ, כי כל העולם 
תלוי בך ולא באת בעולם אלא להשיבם בתשובה והגאולה תלויה בך, וכבר נסית 
והיו  אנשים שבו בתשובה,  כמה  העם,  את  והוכחת  כשדרשת  שנים,  זה עשר 
דבריך נשמעים אליהם וכשעזבתם סרו מן הדרך ורבים מהם מתו בחטאם והעון 
תלוי בצוארך ועתה נתרחקת לגמרי ונתייחדת בקרן זווית, וכמה אנשים חולמים 
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חלומות נפלאים ומספרים אותם לך, וכל זה מן השי"ת כדי לחזק לבך ועדיין לבך 
פוסח על שתי הסעפים, ואינך מאמין בחוזק באותן החלומות. ודע כי מקומך בג"ע 
אצל רבך האשכנזי ושני צדיקים אחרים מן התנאים הגדולים הקדמונים. ואתה 
צדיק גמור לפני הב"ה, אלא זה שאמרתי, והוא הגורם לך מניעת הדיבור של 
הצדיק ההוא, על ידי הייחודים. וגם רבך כועס עמך מעט על זה ולכן אינך חולם 
עמו כבראשונה. ואם תחזור לעבודתך תשיג כל רצונך בלי ספק. אבל עוד עון 
אחר קטן יש בך, ואין לנו רשות לגלותו, בפני אלו העומדים פה, אף אם תמחול 
בכך. והנה בתך החביבה לך, שהיתה נפש גדולה, ומפני אותו עון הנזכר נפטרה 
במגפה. גם שם הצדיק המדבר עמך, אין לנו רשות לגלותו בפני אלו, מפני כבודו.

ייחוד  אמנם, יש בשמו ד' אותיות. והנה הייחוד היותר נכון לך עתה, הוא 
הז' של מט"ט הכתוב בספרך, וכן הייחוד של רבך ז"ל. וכן הצדיק היותר נכון 
לך עתה הוא שמואל הנביא, אעפ"י שהוא גדול מאד בעיניך. ודע, כי אם לא 
תשמע לדברינו להשיב העם בתשובה ושיצומו שני וחמשי ושני כיום הכפורים, 
ובצום ובכי וכו', תבא עליך צרה גדולה. וגם ליושבי דמשק יבאו צרות עצומות. 
והנה, לא שלח הב"ה מעשה זה של הרוח בבת רפאל עניו אלא כדי להשיב אנשי 
דמשק בתשובה, כי רוח חסיד גדול היה במקומו, בג"ע, ועל חטא קל שהיה צריך 
עדיין לתקן שלחוהו לקבל עונשו בנהר א' ושם נתלבש בדג אחד, וקנאו רפאל, 
ויום ראשון בשבת  ימים.  י"ב  וישב בה  נכנס בה  וכשאכלה בתו את ראשו, 
ר"ח אב הגיע זמן עלייתו ועלה מאליו, שלא ע"י שום אדם, וביום שבת שלפניו, 
שלח אחריך בבקר והלכת שם ואח"כ לא חזרת שם עד יום ראשון, שכבר הגיע 
זמן עלייתו, והוא היה רוצה לגלות לך רזים עליונים. וכל כוונתו היתה, לשתשיב 
העולם בתשובה. וכמה נשמות ומלאכים ירדו עמו בליל שבת וכלם היו ממתינים 
לך, לדבר לך על זה, ולא האמנת לדבריהם, ואיבדת כל אותם הרזים. והנה לא 
שלחם הב"ה אלא לשישמעו העם מעשה ה' כי נורא הוא וע"י כן ישובו, אולי ישוב 
ה' מחרון אפו עליהם, כי רעה גדולה עתידה לבא עליהם מרוב עבירות שבהם. 
וגם כי יודע הקב"ה שאנשי דמשק לא ישמעו לקולך, כי עבירות גדולות יש בידם 
המעכבין תשובתם. עשה אתה המוטל עליך ותקבץ עשרה אנשים היותר ראוים 
שתמצא, אף אם אינן ראויין לגמרי, והשיבם, וגם עשה מה שבידך להשיב העם 

בתשובה. והשומע ישמע והחדל יחדל ואתה את נפשך הצלת.



16

מפעל   
זוהר 
העולמי

   סיפורי מדרשי קהלת  

 יוסיף דעת יוסיף מכאוב )קהלת א יח(
לא צריך לדעת את הכל

אחד  עבור  שידוך  פעם  הציעו  הרי''מ,  חדושי  בעל  מגור,  הקדוש  להצדיק 
החקירה  אחר  כי  לו  אמרה  הרבנית  ואשתו  להשדוך,  הסכים  והוא  מצאצאיו, 
והדרישה נודע לה שהמחותנים אינם לפי כבודה, וכי עוד מיני חסרונות שונים 
בהשידוך נודעו לה, אמר לה בעלה, לא טוב לדעת הכל, אספר לך מעשה, מלמד 
צדיק הקדוש אחד היה פעם בכפר, ובכל לילה היה הולך מחדרו לחוץ ושהה שם 
איזו שעות, תמה בעל הבית על כך, והפציר הרבה בהמלמד שיגיד לו במה הוא 
עוסק כמה שעות בחוץ, עד שהוכרח להגיד לו כי הוא עוסק בשיחת עופות, בקשו 
בעל הבית שילמד גם אותו להבין שיחת עופות, והשיבו המלמד שדבר קשה הוא, 
כי נחוץ לשם כך לעשות סגופים גדולים כגלגול שלג וכדומה, ובעל הבית אמר 
שמקבל עליו כל מה שיצוה עליו לעשות, כי חשקה נפשו מאוד לדעת חכמה זו, 
המלמד לא יכל להפטר ממנו, ואחר שבעל הבית עשה את כל מה שאמר לו, 
למדו שיחת עופות, אחר כך נסע המלמד משם למקום אחר, ובעל הבית נסע פעם 
למרחקים לרגל מסחרו, ובדרך נתעכב במלון אחד, ובחצי הלילה שמע שהעופות 
אומרים שבביתו יהיה לו נזק גדול, חזר מיד הביתה, והציל את עשרו, וכן היה 
כמה וכמה פעמים שנצל על ידי שיחת העופות מהפסדים ונזקים, אחר כך נודע 
לו על ידי העופות שבקרוב ימות, והיה לו מזה צער גדול, שלא יכול להציל את 
נפשו ממות, פתאום פגש בעיר אחת את המלמד שלו, וסח לו את כל המאורע, 
אמר לו המלמד למה הפצרת בי ללמדך שיחת עופות, ולמה היה לך לדעת כל כך, 
אם לא היית יודע מההפסדים, אזי הצער וההזקות היו מכפרים על מיתתך והיית 
נשאר בחיים, אבל על ידי ידיעתך הצלת את ממונך והפסדת את חייך, והרי את 

רואה סיים הצדיק הקדוש שלא את הכל צריכים לדעת.

 לשחוק אמרתי מהולל )קהלת ב ב(
הנאתך מהבדחנות לוקחת פרנסתך

בדחן אחד היה רגיל להרבות בדברי שחוק ובדחנות, והיה עני נדכא, פעם 



   סיפורי מדרשי קהלת  
17

מפעל   
זוהר 
העולמי

אחת הקניטתו אשתו והציקה לו, שאין להם מה לאכל, בא הבדחן להרב הקדוש 
רבי פנחס מקוריץ, כשהוא סר וזעף, להצדיק הקדוש את מצבו, אמר לו הצדיק 
הקדוש, בלם פיך מלדבר דברי בדחנות ותהיה לך הרווחה בפרנסת הבית, והוסיף 
ואמר, אסביר לך את טעם הדבר, ''כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה'' 
אמרו רבותינו, ואין הפירוש שקוצבים לו כך וכך מדות דגן וכך וכך מדות מין 
אחר מצרכי הבית, אלא קוצבים לו כך וכך מדות הנאה, ואתה בדברי בדחנותך 
מענג את נפשך, ואתה מבזבז בזה כל ההנאה הקצובה לך, ולא נשאר לך מאומה 

לפרנסתך.

איסור צחוק מתנועות הצדיק הקדושים

תלמידו של הצדיק הקדוש רבי משה לייב מסאסוב, הצדיק הקדוש רבי אברהם 
דוד מבוטשאש, נכספה נפשו ליסוע להצדיק הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
לו  אמר  לכך,  רשות  לייב  משה  רבי  מרבו  ובקש  בקודש,  עבודתו  את  לראות 
רבי משה לייב, כתוב ''ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך'' ואמרו חכמינו ז''ל, 
שעצרו עצמם משינה ומשאר דברים בדורנו אנו נמצאים שני צדיקים הקדושים 
יסודי עולם, רבי שמעלקה מניקלשבורג ורבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, אשר 
שמו  קדושת  על  באמת  נפשם  את  מוסרים  והם  אש,  כיקוד  בלהבה  עבודתם 
יתברך בכל דבר שעושים, וכל איש המרגיש בעצמו שיוכל לעצור את עצמו ולא 
לצחוק בראותו תנועותיהם והעיוותיהם יוכל לנסוע אליהם, כי הרב מניקלשבורג 
ביתר  כמוהו  עושה  מברדיטשוב  והרב  משונות בשעת תפלתו,  תנועות  עושה 
שאת בעת אכילתו, הבטיח לו רבי אברהם דוד שיוכל לעצור את עצמו, ולעמוד 
בהיכל קדשו של הרב מברדיטשוב בלי לצחוק חס ושלום, ורבי משה לייב נתן 
לו רשות, בא רבי אברהם דוד להרב מברדיטשוב על שבת קודש, ביום השבת, 
כאשר הסב על שלחנו הטהור של הצדיק הקדוש, וראה את התנועות הנפלאות 
שלו, לא יכל לתת מעצור לנפשו והתחיל לצחוק, תיכף יצא מדעתו והוכרחו לקחת 
אותו מהשולחן, אחר השבת שלחוהו בחזרה לסאסוב עם איש מיוחד לשמרו, ורבי 
משה לייב כתב מכתב להרב מברדיטשוב בתרעומת ''שלחתי לך כלי שלם ואתה 
החזרת לי כלי שבור'' כעבור שלושים יום נתרפא וחזר לאיתנו, והיה רגיל לעשות 
סעודת הודאה, ובעת הסעודה היה מספר מעשה זה וסיים, הודו לה' כי טוב כי 

לעולם חסדו.
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 יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך )קהלת ב יג(
להראות את גדלות הבורא ומזה יגיע לענוה

לאחר פטירתו של הצדיק הקדוש השרף רבי אורי מסטרליסק בא חסיד אחד 
רבי  שאל  מפשיסחא,  בונים  רבי  הקדוש  הצדיק  של  בצלו  להסתופף  מחסידיו 
בונים להחסיד, במה היה הצדיק הקדוש מדריך אתכם בעיקר בעבודת ה' ובדרכי 
ושפלות,  לנטוע בחסידיו מדת ענוה  החסידות, השיב החסיד בעיקר היה עוסק 
ודרכו בקודש היתה שכל מי שבא אליו, אפילו רב גדול או עשיר גדול, היה מוכרח 
להביא מהשוק שני כלים גדולים מלאים מים, ועוד מלאכות כאלו, בכדי להשריש 
בקרבם מדת הענוה, ענה רבי בונים ואמר, אספר לך מעשה, מלך אחד גזר פעם 
על שלושה אנשים שישבו במאסר, בבור כלוא חשוך ואפל, שנים מהאנשים היו 
חכמים, ואחד היה טיפש, בכל יום היו מורידים להם לאכול ולשתות, אבל השוטה, 
מחמת החושך שהיה שם, לא היה יכול להבין מה נותנים לו, על כף חשב שקערה 
היא זו, וכדומה, ולכן לא ידע איך ליטול הכלי ולהגיש לפיו את האוכל, ואחד מן 
החכמים לימד אותו בכל פעם על ידי סימנים להבין איזה כלי הוא זה, אבל בכל 
פעם  בכל  צריך  היה  ולכן  אחרים,  ודברים  אחרים  כלים  להם  נותנים  היו  פעם 
ללמדו שוב ושוב, והחכם השני היה יושב ושותק, פעם שאל החכם הראשון את 
השני, מדוע אתה יושב כל הזמן ולא מלמד כלום להשוטה, וכי אני בלבד צריך 
לטרוח תמיד וללמדו השיב לו החכם השני, כשאתה טורח ולומד אתו בכל פעם, 
לא תבוא לעולם לגבול וקץ, כי מה תעשה אם מחר יביאו שוב כלי אחר, וכן בכל 
ויום, אני עוסק באופן אחר, אני יושב ומתבונן איך לחתור חתירה בכותל  יום 

שזריחת אור השמש תגיע לפה, ואז ממילא יראה הכל.

 לכל זמן )קהלת ג' א'( 
בעת התפילה לא הרגיש כלום

עבודתו של הגאון הצדיק הקדוש רבי חיים מצאנז בשעת התפלה היתה בכל 
כחו ובכל נפשו, בדביקות עצומה ובהתפשטות הגשמיות, רקע ברגליו ורקד, אף 
על פי שרגלו אחת היתה מלאה פצעים אנושים, עוד בימי נערותו כשבא פעם 
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אל הצדיק הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ והיה מתפלל כדרכו בהתלהבות גדולה 
ורקע ברגליו על הרצפה, נכנסה הרבנית אל בעלה הצדיק הקדוש ואמרה לו למה 
אתה נותן לו לרקוע ברגלו החולה ואינך אומר לו שירקע ברגלו הבריאה השיב 
לה הצדיק הקדוש אילו היה יודע ומרגיש באיזו רגל הוא רוקע, ודאי הייתי מונעו 
יודע כלל אם הוא רוקע ברגלו  לו ובשעת התפלה אינו  מזה, אבל מה תעשה 

הבריאה או בזו החולה.

בעת התפילה שוכח שיש תורה

רבי  הקדוש  הצדיק  אצל  היה  זי"ע  מצאנז  חיים  רבי  שהרה"ק  פעם  וקרה 
אליעזר מדזיקוב זי"ע, וקדם התפילה פלפלו בני הצדיק הקדוש עמו בדבר הלכה 
בדביקות  הקדושה  כדרכו  והתפלל  להתפלל,  עמד  כך  ואחר  עצומים  בפלפולים 
ובהתלהבות, אחר התפלה שאלו רבי אלעזר איך אפשר להתפלל בהתלהבות 
כזאת אחרי פלפולים של הלכה שנשא ונתן בהם קדם התפלה השיב רבי חיים, 
בשעה שאני עומד להתפלל אני שוכח אם יש תורה בעולם, ובשעה שאני עוסק 

בתורה, אני שוכח אם יש דבר אחר בעולם מלבד התורה,

באמצע הדין תורה הנח את הריבונו של עולם

ופעם ישב הרה"ק רבי חיים מצאנז בעל ה"דברי חיים" זיע"א בדין תורה עם 
עוד שני רבנים, שנתבררו מהצדדים, ורבי חיים היה השלישי כשעיינו בדין תורה, 
היו פתוחים על השולחן השולחן ערוך, חושן משפט עם נושאי כליהם, נתלהב 
פתאום אחד מן השנים, תוך כדי העמקת העיון בחקר ההלכה, וצווח בקול ריבונו 
של עולם אחד יחיד ומיוחד, נענה רבי חיים ואמר, בשעה שאתה עוסק בדין תורה 

הנח את הרבונו של עולם, ותעיין היטב בשולחן ערוך ובקצות החושן.

עת שבת לחוד ועת ימי החול לחוד

בשעה שהצדיק הקדוש רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע היה יושב בסעודה 
שלישית של שבת, ואומר את הזמירות ודורש אחר כך את תורתו, שררה דומית 
קודש בכל רחבי בית המדרש, לא קם איש תחתיו ולא השמיע איש את נשימתו, 
ופחד אלוקים היה על כל הנמצאים בבית המדרש, וקרה פעם שהצדיק הקדוש 
עד  תורתו,  בשעת  תשובה  והרהורי  התעוררות  כך  כל  השומעים  בלב  הכניס 
שלמחרת היום לא בא שום איש מהאורחים להפטר בברכת פרידה, כל בעלי 
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לבתיהם  לשוב  הם  צריכים  כי  לבם  על  עלה  ולא  בעלי תשובה  נעשו  העסקים 
והלכו  להיפרד,  בא  העולם  אין  למה  בניו  את  הקדוש  הצדיק  שאל  ולעסקיהם, 
והשיבו להם הן אתמול המאיס רבנו כל כך את  ושאלו את האורחים על כך, 
עניני עולם הזה, עד שאנו בושים להיכנס אליו ולדבר לפניו על שור על חמור 
על שה על שלמה ועל כל עסק שהוא, הלכו וסיפרו את הדברים אל אביהם, חייך 
הצדיק הקדוש ואמר, מעשה כעין זה היה פעם אצל הרב הקדוש רבי מנחם מנדל 
ילכו בעלי  לחוד,  וימי החול  לחוד  וציוה למסור לחסידיו, שבת  זי"ע,  מרימינוב 
העסקים ויחזרו לבתיהם ויעסקו במשא ומתן באמונה, וכן תאמרו גם לחסידים 
שלי, השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם, קיפלו בעלי הבתים ואנשי העסקים 
את טליתותיהם, באו לקבל ברכת הדרך מהצדיק הקדוש, וחזרו איש איש לביתו 

ולעסקיו.

לרבי אין בשביל הבת שלי רגע אחד?!

נצחני,  אחד  יהודי  זי"ע,  מגור  מרדכי  אברהם  רבי  כ"ק  הקדוש  הרב  סח 
כשנכנסתי פעם לחדרי והנה יהודי נגש אלי ומוסר לי פיתקא, אמרתי לו תאמין 
לי שאין לי פנאי אף רגע אחד, ענה אותו יהודי ואמר לי יש למעלה מעשרים שנה 

פנאי לטפל בבתי החולנית ולרבי אין בשבילה אף רגע אחד?!

 ועת למות )קהלת ג ב(
הרבי מלובלין נתגלגל לעיירה כדי שזקן יוכל למות

החוזה הקדוש מלובלין זי"ע נסע פעם עם תלמידיו בדרך, ובערב שבת הגיעו 
לפרשת דרכים, ובעל העגלה שאל לאיזו דרך יסע, לא ידע החוזה, ואמר הנח 
וכשפגשו  לעיר אחת,  סמוך  והגיעו  נסעו  כרצונם,  הסוסים  וילכו  את המושכות 
באדם אחד ושאלוהו איזו עיר היא, נתברר להם שלא זו העיר ולא זו הדרך שהם 
מבקשים, אמר החוזה היום איני רבי, שאלוהו תלמידיו ואם לא נגלה שהוא רבי, 
איפה נשבות בשבת כי החוזה לא היה מלין אצלו פרוטה וכל מה שהיה מקבל 
היה בו ביום מחלק לעניים, אמר להם נלך לבית הכנסת ונהיה שם אורחים אצל 
לבעלי  אחד  כל  הלכו  ומשמשיו  תלמידיו  עשו,  וכן  ישראל  כמנהג  בתים  בעלי 
נשאר  בתפלה,  להאריך  היתה  שדרכו  והרבי,  לשבת,  שהזמינום  שונים,  בתים 
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בבית הכנסת, אחר התפלה ראה זקן אחד כבן שמונים יושב ואומר תיקוני שבת, 
שאלו הזקן לאן ילך לקדש השיבו איני יודע אמר לו הזקן ילך לאכסניה לאכול, 
ואחר השבת אלך ואקבץ מעות כדי לשלם לבעל האכסניה, והרבי השיבו שם אין 
מברכים על הנרות, ולא אקדש שם, אמר שוב הזקן בביתי יש רק בצמצום לי 
ולאשתי יין ולחם, אמר לו הרבי אין אני זולל וסובא, הלך עם הזקן לביתו וקדשו 
על היין והסבו לסעודה, אחר המוציא שאלו הזקן מאין הוא כבודו מלובלין השיבו 
הרבי האם הוא מכיר אותו שאלו הזקן, השיב החוזה תמיד אני עמו, ובכן בקשו 
הזקן יספר נא לי משהו ממנו, וכי למה שאלו הרבי אתה מבקש לשמוע עליו, אמר 
לו הזקן, אני הייתי ריש דוכנא שלו כשהיה ילד ואז לא היה מצטיין כלל משאר 
הילדים, ועתה שמעתי שהוא גדול ועושה נפלאות ואני מתענה בכל שבוע יום 
אחד כדי שאזכה לראותו, כי עני אני וחלוש ואין באפשרותי לנסוע ללובלין אליו 
שאלו הרבי האם ראית בו משהו בקטנותו, אמר הזקן, בכל יום כשהייתי קוראו 
אל הסידור לא הייתי מוצאו, וכשהיה בא אחר כך הייתי מכה אותו, פעם אחת 
עלה על דעתי לראות לאן הוא הולך, והלכתי אחריו, עד שראיתיו מרחוק שהוא 
נכנס ליער ויושב בין הנמלים העוקצות וצועק שמע ישראל ד' אלקינו ה' אחד, 
ומאז שוב לא הכיתיו, עכשיו הבין הרבי הסיבה שמחמתה נתגלגלו לבוא לעיר זו, 
אמר לו הרבי, אני הוא, מיד נתעלף הזקן ובעמל רב החייהו, ובקשו שלא לגלות 
לשום אדם שהוא כאן, במוצאי שבת הלכו הרבי ותלמידיו לחוץ לעיר, והזקן הלך 
ללוותם קצת וחזר לביתו, הגיעו לכפר אחד, והסבו לסעודת מלוה מלכה, אחר 

הסעודה אמר הרבי, נחזר לעיר כדי ללוות את הזקן לעולמו ולהספידו.

שמחה גם במסירות נפש ממש

מעשה הרב הקדוש הרב ר' שמעלקי מניקלשפארג עם הרב הצדיק ר' משה 
ליב מסאסוב זי"ע תלמידו נסעו על הים, מהנסיעה מה שנסעו הוא באריכות גדול, 
ישב  והספינה חשבה להישבר. הרבי ר' שמעלקי  אך בקצור שהיה רוח סערה 
משתומם והרב ר' משה ליב היה בשמחה גדולה, והיה שם אנשים יהודים ושאלו 
אותו ומה זו עוד השמחה, והשיב בזה הלשון: אין לי שמחה גדולה מזו, שבזמן 
קצר אהיה בשרשי בכביכול ב"ה. ואעפ"י שניצולו ולא הוטבעו בים עכ"פ בין כך 
הוא היה בשמחה גדולה. והוא זה, מצד שהצדיק מקושר תמיד ברצון הבורא ב"ה 
ומשתוקק תמיד לבא לזה הרצון, ועוה"ז הוא ללא נחשב אצלו והוא אך בהכרחיות 
גדול, ורצונו בתמידיות לבא לרצון האמת המכוון ברצונו הפשוט והטהור. ואך 



22

מפעל   
זוהר 
העולמי

   סיפורי מדרשי קהלת  

בשבת קודש יכולים אנחנו לבוא לזה הרצון וד"ל.   )אור יצחק, יתרו(

רוח הקודש כמה שנים תחיה

פעם קרא הרב הקדוש בעל "התניא" לנכדתו, בת בנו הרה"ק הרבי האמצעי, 
איזה  לו  שתביא  לה  ואמר  צדק",  ה"צמח  בעל  מנדל  מנחם  רבי  נכדו  אשת 
קונטרסים שבעלה רבי מנחם מנדל כותב לעצמו, היא לא ידעה לאיזה קונטרסים 
הוא מכוון, וכשראתה קובץ אחד גדול, מרובה בקונטרסים, הביאה לו והיה זה 
הדרוש הארוך על שורש מצות התפלה, כשעיין הרב בהדרוש קרא לאחיו רבי 
יהודה לייב ולרבי פנחס רויזס, ואמר להם כי רוצה לברך ברכת שהחיינו, ושהם 
יענו אמן, וסיפר להם מהדרוש של נכדו שראה, ועמד וברך שהחיינו בשם ומלכות, 
והם ענו אמן. כשנודע הדבר להצמח צדק נתרגז מאד על אשתו, ואמר מתוך 
רגזה כי יגרשנה, ואשתו טענה כי שמעה אשר כיבוד אבי האב הוא יותר מכיבוד 
אב, כי גם האב מחויב בכבודו, ומאחר שזקנה ציוה עליה להביא הכתבים, מה 
יכלה לעשות, ובפרט שגם הוא בעלה חייב בכבודו כמו לאב, שהרי הוא גם אבי 
אמו וגם רבו, ואמר הצמח צדק שיעיין בדין, כי אשר הוציא מפיו שיגרשנה היה 
כמו נדר או שבועה, ועד אשר יגמור העיון לא יוכל לדור עמה, אשתו בכתה כמה 
ימים וחכתה כשני חדשים, ואחר כך ספרה הדבר לאביה, כשהתחיל אביה לדבר 
עמו על כך, ראה כי דעתו תקיפה בענין זה, וספר את הדבר לאביו הרב בשבת 
רבי מנחם  לנכדו  יצאו, אמר הרב  אחרי התורה שאמר הרב, כשכל החסידים 
מנדל, אני יודע כי יש לך עיון בדבר הלכה, והיות שאתה נוגע בדבר וקשה לך 
לכון אל האמת, לכן הבה ונעיין ביחד את הדבר, ושנינו ודאי שנברר את ההלכה 
לנכדו, בכדי להוציא מלבך שום  והרב אמר  לאמתה, בררו את הדבר להיתר, 
קפידא עליה, ואדרבה תשמח אותה, אלמד עמך מעתה שיעורים קבועים בנגלה 
ְזָרֶעּנּו: )יא( ִנְטֵעְך  ִעי ִנְטֵעי ַנֲעָמִנים ּוְזֹמַרת ָזר ּתִ ּטְ ובנסתר, ויקויים בכם: ישעיה )יז י( ּתִ
ְפִריִחי, והרב נשען על ידו בדברו כדרכו ונאנח אנחה  ּתַ ַזְרֵעְך  ּוַבּבֶֹקר  ִגי  ְגׂשֵ ׂשַ ּתְ
יֹום ַנֲחָלה ּוְכֵאב ָאנּוׁש: הדבר היה בשנת  עמוקה וסיים לשון הכתוב: )שם( ֵנד ָקִציר ּבְ
תקס"ז, מאותו זמן עברו חמישים וארבע שנה, ובטבת תרכ"א נפטרה הרבנית, 
אשת הצמח צדק, ובהתרגשות גדולה אמר אז הצמח צדק, עכשיו אני מבין מה 
שאמר לי זקני, רבנו הגדול, לפני חמישים וארבע שנה, נד קציר ביום נחלה, ואני 
מבין עכשיו אף את האנחה העמוקה שנאנח אז רבנו, נתקיימו עתה דברי קדשו 

של רבנו, ונאנח אנחה גדולה.
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פטירתו של האדמו"ר האמצעי

בקיץ תקפ"ז נסע הרבי האמצעי, בנו של הרב בעל התניא להדיץ להשתטח 
על ציון אביו הרב, בכל הדרך לא דרש מאמרי חסידות, כדרכו, ולא רצה שיתקבצו 
אליו החסידים, וכשהיה רוצה לכתוב מאמרי חסידות היו מזדמנות לו בכל פעם 
מניעות, וכמה פעמים נפל העט מידו, וזה היה לו לסימן על תוקף הדינים, והיה 
מרמז לאנ"ש על הסתלקותו, פעם אמר אאמו"ר היה בן חמישים וארבע שנה 
כשנלקח לפטרבורג בפעם השניה ונתנו לו אז בררה מן השמים, או יסורים או 
הסתלקות, ובחר ביסורים, ולפי הנראה שאופן השני הניח לי וכן היה שנסתלק בן 
חמישים וארבע שנה בדיוק, אחר כך בא להדיץ על ימים נוראים תקפ"ח, והיה 
כמה פעמים על קבר אביו הרב, ודרש הרבה חסידות בבית המדרש לפני הקבר, 
יצא משם בשמחה רבה  ואחר כך  זמן רב,  ושהה  פעם אחרת הלך להשתטח, 
ובפנים שוחקות, ואמר, פעלתי מאדוני אבי שיפטרוני מהרבנות, חשבו החסידים 
שכוונתו שיסע לארץ ישראל שהשתוקק לזה תמיד ואמרו לו, למה לרבנו לדבר 
כדברים האלה איך יעזוב אותנו כצאן בלי רועה והשיב להם, הלוא עמכם חתני 
רבי מנחם מנדל הוא בעל הצמח צדק שמלא מקומו אחריו הוא יהיה לכם לרועה 
נאמן, אחר כך נסע משם לשוב לביתו דרך עיר ניזין, ושם נחלה מאוד והוכרח 
להתעכב שם, השיגו רופאים גדולים, וכולם אמרו שאינם יודעים תרופה למחלתו 
והזהירו אותו שלא ידרוש חסידות כלל, וזה היה לו למורת רוח, ואמר קצתי בחיי 
ומחלתו גברה עליו ביותר עד שלא היו יכולים לנגע בו כי תכף היה מתעלף והיו 
ידי סממנים חריפים, בחדש כסליו שבוע לפני פטירתו, ראו  משיבים נפשו על 
הרופאים שהוא שוכב בלי שום חיות גופנית, עד שנתפלאו ממה הוא חי, ואמר 
אחד מהם לחבריו, אראה לכם דבר פלא הנכם רואים שהוא שוכב בלי חיות, 
והוא קם  כן עשו,  ויקום מיד בחיות חדש, המה  לומר חסידות,  לו  ונרשה  הבה 
אנ"ש עד שנתמלא  כל  ונתקבצו  מושבו,  לו  לתקן  וציוה  לוהטות,  בפנים  תיכף 
הבית, והרבי אמר עתה אמר לכם חדשות שלא גליתי מימי, אך מה' היתה נסבה 
וראשו  ספסל  על  איש אחד  אליו עמד  סמוך  כי  הנסתרים,  הדברים  יגלה  שלא 
כפוף, ופתאום נפל הכובע מעל ראשו על הרבי ובלבל אותו, ואמר נראה שמן 
השמים אין רוצים שאגלה והתחיל לומר דרוש ארוך של חסידות, בליל ט' כסלו 
נתעלף כמה פעמים ובפעם האחרונה לא יכלו לעוררו, ותהי צעקה גדולה בבית, 
ונתקבצו כל החסידים ואנשי העיר והחברה קדישא, ואמרו שימשכו ידם מלעוררו, 
כי אפסה תקוה, פתאום פתח את עינויו ופניו היו שוחקות, ואמר שמעתי קול 



24

מפעל   
זוהר 
העולמי

   סיפורי מדרשי קהלת  

קורא מה צריכה נשמה כזו בעולם הזה אחר כך אמר שילבישו אותו בכתונת 
לבנה, ולבש לבנים ונתעטף לבנים דומה למלאך ה' צבאות, והתחיל ללמד זכות 
על ישראל שנזהרים מאד במצות מעשיות ובפרט במצות צדקה, שכל אחד נותן 
כי  בשמחה  זה  בלילה  שיהיו  ביתו  ולבני  לאנ"ש  אמר  כך  אחר  מיכלתו,  יותר 
שמחה ממתקת דינים, ואמר שיקראו את אשי המדע מהחסידים, כי רצונו לדרוש 
חסידות, ונתמלא כל הבית אורה ושמחה, והיה שמח מאד באנ"ש, עד שכולם 
חשבו שכעת יחזור לאיתנו והוא הכין את עצמו לדרוש, ואמר לאחד מהניצבים 
עליו, בעת אמירת החסידות תשגיח עלי היטב, כי יכול להיות שאתנמנם, ואז 
תגע בי בידך ואתעורר. ודרש שלוש פעמים, פעמים על הפסוק אחרי ה' תלכו, 
ופעם השלישית על פסוק זכר רב טובך, והיה הולך ודורש בהתלהבות עצומה, 
וכמה פעמים שאל אם האיר השחר, קודם עלות השחר, כשהגיע הדרוש לדברים 
אלה כי עמך מקור חיים מחי החיים פרחה רוחו ונשמתו עלתה למעלה, ונתקיים 
בו את מספר ימיך אמלא, כי בו ביום בט' כסלו שנת תקל"ד נולד, וחתנו בעל 
צמח צדק אמר, הסתלקות כזו לא מצינו מיום פטירת רבי שמעון בן יוחאי, 
שאמרו באדרא כי כשאמר רשב"י כי שם ציוה ה' את הברכה חיים לא סיים לומר 

חיים עד שנסתלק.

מת ונקבר בסמוך לציון הקדוש

דרכם של בני העיר ניזין להתפלל ביום היארצייט של הרה"ק בעל אדמו"ר 
האמצעי בנו של הרב בעל ה"תניא", בבית המדרש הבנוי על אהל הצדיק הקדוש 
הטמון שם, ולומדים משניות מאותיות של שמו הקדוש, קרה פעם, שאיש אחד 
נשתטח על האהל כל היום בצעקות ובבכיות ובמרירות עצומה עד אחר תפלת 
ערבית, בנו של הצדיק הקדוש, הרב רבי נחום, שדר בניזין, לקח את האיש על 
העגלה שלו, כדי להיוודע ממנו על מה בכה כל כך יום תמים, בדרך נסיעתם בקשו 
הרב לספר לו עניין בכיותיו ולא רצה, עד שהפציר בו הרבה והשיב לו, אגלה לו 
סודי אני הנני מקושר מאוד לכבוד קדושת הרבי, ולא היה בכוחי להיפרד ממקום 
מנוחתו, ועלה ברצוני בהסכם חזק שלא אזוז מכאן עד צאת נפשי ופה אקבר, 
ויהיו עצמותי מגולגלים בקרוב מקום לקדושת מחמד עיני, וזו היתה בקשתי כל 
היום, עד שבעזרת ה' הצלחתי ופעלתי שיתמלא רצוני, שאלו הרב, וכי זו מנין 
לך שפעלת בבקשתך, וכי אבי השיב לך?! אמר האיש מה לכבודו לחקור בדבר 
בעיניו יראה ויבין שכדברי כן הוא, שברוך ה' פעלתי מה שבקשתי, כשבאו לבית 
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הרב, והרב בקשו לאכול עמו סעודת ערבית, לא רצה האיש לטעום מאומה, נתן 
לו הרב מקום בחדר מיוחד לנוח ולישון, וכאור הבקר הלך הרב לבקרו, והנה הוא 

שוכב מת, וקברו אותו בכבוד גדול בסמוך לאהל הרבי.

הצמח צדק בנבואה מתי יסתלק בנו הנולד

באייר תקצ"ד נולד הרבי מהר"ש מליובאויץ', ביום השמיני ציוה אביו, הרבי 
בעל הצמח צדק, להשכים בתפילת שחרית, הקדימו ובשעה העשירית כבר באו 
כל בני המשפחה לברית אבל הרבי עדין לא יצא מחדרו, כשהגיע קרוב לשתי 
להתרגש,  הנאספים  התחילו  בהיכלו,  סגור  עדיין  והרבי  הצהרים,  אחר  שעות 
אמר הרב רבי חיים אברהם, בנו של הרב בעל התניא, הוא עסוק עכשיו עם 
קרואים יותר חשובים מאתנו, ונאנח, כעבור עוד חצי שעה, יצא הרבי מחדרו, 
כשעיניו דומעות ומטפחת אדומה בידו ואמר הברית תתקיים היום, וחזר לחדרו, 
התרגשות הקרואים הלכה וגדלה, כעבר עוד חצי שעה יצא שוב מחדרו בפנים 
צוהלות ואמר לקרואים שייטיבו את לבם, והברית תהיה היום, ושוב חזר לחדרו, 
אחרי שעה קלה יצא שוב, והתחיל סדר הברית, ובתוך הסעודה אמר הרבי, ימי 
שנותינו בהם שבעים שנה כמה מדרגות יש בימי האדם שמונים שבעים ויש בהם 
עם אותיותיו, ובסוף חודש סיון שנת תרמ"ב אמר הרבי מהר"ש אבא אמר בהם 
עם אותיותיו, זאת אומרת חמישים, בהם ארבעים ושבע ושלש האותיות ונאנח 

מאד, וכעבור חמישים שנה נסתלק.

צריך ללמוד לדעת איך למות

כעבור שנתיים מפטירתו של הרבי הקדוש רבי בונים מפשיסחא נסע בנו 
לעיר ביאלא, כשהגיע  הצדיק הקדוש רבי אברהם משה, שמלא מקומו אחריו, 
לשם, אמר פה אשב כי אויתיה, ולאמו פנה ואמר נתחשק לי למות, אמרה לו 
אמו, שמעתי מאביך, שאדם צריך ללמוד לדעת איך למות, השיב לה, כבר למדתי 
למות, אמר לו שוב, אבל שמעתי מאביך, שאדם צריך ללמוד הרבה כדי לדעת 

למות, אמר לה, כבר למדתי הרבה ואני יודע איך למות, ונפטר שם.

זמן שחורים ומצא לבנים

זי"ע שנת  רבי נח מלכויטש  בשנה האחרונה לימי חייו של הצדיק הקדוש 
תקצ"ג רצו החסידים לעשות לו בגד חדש, הזמינו חייט ושלחו אותו אל הצדיק 
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ראה  פנימה,  לחדרו  החייט  כשנכנס  כנהוג,  והרוחב  האורך  למדוד את  הקדוש 
והנה הצדיק הקדוש רץ בחדרו הנה והנה בדבקות נפלאה, ואמר זימן שחורים 

ומצא לבנים.

עם הילד הזה טוב לשכב ביחד

זלמן  שלמה  רבי  הקדוש  הצדיק  של  שפתיו  על  שגור  היה  תרי"ז  בשנת 
מויליפולי, המאמר שבגמרא ריש ברכות )ב.( תנא אקרא קאי, והמלים אקרא קאי 
היה מבליע ביחד, כאלו אומר אקראקא, לא הבינו השומעים כוונתו, ולמה הוא 
מרבה לחזור על מאמר זה, בשנת תרי"ח חלה הצדיק הקדוש את חליו ונסעו עמו 
לקראקא, לדרוש ברופאים הרפואות לא הועילו, וביום י"ג כסלו נסתלק, ואז הבינו 
יד  וקודם יציאת נשמתו סיפר להעומדים על  למפרע את דברי הצדיק הקדוש, 
מטתו ספור זה. הרב הקדוש רבי קלונימוס בעל "מאור ושמש", שמנוחתו כבוד 
בקראקא, נסע פעם להרב הקדוש המגיד מקוז'ניץ, והתאכסן בדרך בבית אבי 
בעיר פצ'ינוב, ולן שם, אני הייתי אז ילד כבן חמש שנים, והוא ישן עמי במיטתי, 
כשהשכים בבוקר אמר רבי קלונימוס עם הילד זה טוב לשכב ביחד, הבינו האנשים 
מדבריו כי רצונו להיות מנוחתו כבוד אצל הרב הקדוש בעל "מאור ושמש", מסרו 

את הדברים לחברה קדישא, והמה כן עשו ומלאו את רצונו של הצדיק הקדוש.

תסע עמדי לארץ ישראל

אחד מחסידי הצדיק הקדוש רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע רצה לנסוע 
לארץ ישראל ובא אל רבו לשאול בעצתו, אמר לו הצדיק הקדוש, המתן מעט 
והצדיק  רב  זמן  עבר  לא  אבל  החסיד  המתין  ישראל,  לארץ  עמדי  יחד  ותסע 
הקדוש נפטר, כששמע אותו חסיד מפטירתו, אמר כנראה הגיעה השעה שאף 
אני אתכונן לשום לדרך פעמי, שכן אמר לי רבנו שאסע לארץ ישראל יחד עמו, 
הלך וטבל במקוה שלח לקרוא אליו את החברה קדישא, אמר וידוי, וכתב צוואה 

לבניו, ואחרי ימים אחדים נפטר והלך לעולמו.

גמרתי את תפקידי בעולם ואני מוסר נפשי לה'

בעל  טייטלבוים  יהודה  יקותיאל  רבי  הקדוש  הצדיק  של  הסתלקותו  קודם 
ה"ייטב לב", בן בנו של בעל ה"ישמח משה" זיעוכי"א, רצו להביא אליו פרופסור 
גדול, אולי ימצא רפאות תעלה, לא נתן הצדיק הקדוש לעשות כן, ואמר אספר 
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לכם סיפור, הב"ח ביקר פעם אצל חתנו הט''ז, וכל בני העיר באו לקבל פניו, 
והיה שם אברך אחד, שלא נתן לו שלום, שאלו הט''ז היתכן והשיב לו האברך, 
כי נאמר לו מפי אליהו זכור לטוב, כי חמיו הב''ח הוא חס ושלום בנידוי, מפני 
שפעם נסע בדרך ועבר דרך עיר אחת והיה שם סכסוך בין שני אנשים, בשל 
עגלה של עצמם שאחד מהם קנה מהשני, וזה אמר שקנה במחיר שלושה זהובים 
והלה אמר שמכר לו בשלושה זהובים ועשירית זהוב, וכשפגשו את הב''ח עכבו 
אותו ובקשוהו שידון להם דין תורה, שאל הב''ח על איזה סכום הוא הסכסוך, אמר 
לו, על עשירית הזהוב, כעס עליהם הב''ח, ואמר בשביל עשירית הזהוב יעמידו 
אותי באמצע הדרך, והיה עליו קטרוג גדול בשמים, שהרי דין פרוטה כדין מאה, 
שאל הט''ז את הב''ח אם ארע לפניו מעשה כזה, ואמר הן, הבינו שהאברך הזה 
הוא שליח לתקן את הדבר, ומיד הושיבו בית דין והתירו את הנידוי, והב''ח אמר 
להאברך, מכיון שאתה אדם חשוב בשמים, אבקשך דבר אחד, אני אתן לך את 
ספרי הב''ח שחברתי, וברצוני להדפיסו, ואתה תשים את עינך עליהם לראות אם 
טובים הם, נתרצה האברך ולקחם לעיון, לימים שאל אותו הב''ח אם כבר עיין 
בהם ואם יכול כבר להחזירם לו, השיבו האברך, אפילו אחר עשרים שנה איני 
רוצה להחזיר לו את הספרים, למה שאל הב"ח אם הספר לא מצא חן בעיניך 
אדרבה תגיד לי, שהרי על מנת כן נתתי לך שתבקר אותו והאברך השיבו, ספרך 
הוא טוב ומטיב, אבל מיד כשתדפיס את הספר ותפיצו על פני תבל כבר תתקן 
את עצמך, ואין לך עוד מה לעשות בעולם, ולכן אני רוצה לעכב את הדפסת 
הספר, בשביל שתחיה עוד בזה העולם, אמר לו הב''ח אם זוהי המניעה, הרי 
אני מוסר את נפשי ונשמתי להבורא, ובשביל כך לא אעכב מלהדפיס את ספרי 
שהוא נחוץ להעולם, הוכרח האברך להחזירו, וכאשר פתר כן היה בגמר הדפסת 
הב''ח נפטר המחבר. ואף אני סיים הצדיק הקדוש אם ברוך ה' כבר תקנתי את 

עצמי, אין לי עוד מה לעשות בזה העולם, ואינני רוצה שיקראו לרופא.

יום ג' סובב והולך

בשנת הסתלקותו של הצדיק הקדוש מדז'יקוב רבי מאיר הורביץ בעל "אמרי 
נועם", היה משחק בחנוכה עם בניו בסביבון ובכל פעם שהיה מסבב את הסביבון 
היה נופל עם האות ג' למעלה, אמר הצדיק הקדוש, הנה יום ג' סובב והולך, וכך 
שנה ושילש דיבור זה, ופסק מלשחק, לא הבינו בניו וכל הנוכחים שם למה ירמזון 

מיליו, עד אשר ביום ג' ה' תמוז של אותה השנה נפטר, ואז הבינו למה נתכוון.
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הסתלקות הרה"ק מפרימישלאן ומרוז'ין

חסיד אחד בא פעם להצדיק הקדוש רבי מאיר מפרמישלאן והגיש לו פתקא, 
ידיו, והתעמק במחשבותיו, ואחר כך  כהרגלו, נשען הצדיק הקדוש בראשו על 
אמר להאיש, דע לך כי אתה בצרה גדולה, ואתה זקוק לרחמים רבים, אבל יש לי 
עצה להצילך, מדי שנה בשנה אני שולח לעניי ארץ ישראל שבע מאות ושנים 
אדומים, כמנין שבת, החצי אני שולח לפני הפסח והחצי לפני ראש השנה, והנה 
עתה כבר קרוב לפסח ואין לי אף פרוטה ובכן תן לי שלש מאות וחמשים ואחד 
אדומים לשלוח לארץ ישראל ותניצל מכל רע, אמר האיש בחרדה ודאי אני רוצה 
לעשות כרצון רבנו, אבל אין אתי כאן סכום זה, אסע אפוא ללבוב, אלוה שם את 
הסכום ואביא לרבנו, השיבו הצדיק הקדוש, אם אין לך כסף יהיה פדיונך בדרך 
אחרת, תיסע בשליחות בשמי להצדיק הקדוש רבי ישראל מרוז'ין, הדר בסדיגורא, 
ואינך צריך לתת את סכום הכסף, מיד הסכים החסיד להיות שליח מרבו להצדיק 
הקדוש מרוז'ין, ושמח בלבו על עצם ההזדמנות להיות אצל הרב מרוז'ין ולמסור 
לו דברים בשם רבו, והצדיק הקדוש אמר לו תיסע ישר מכאן לסדיגורא, ובבואך 
לשם תסור מיד לחצר הצדיק הקדוש ותאמר למשמשיו שיש לך שליחות ממני, 
בערב שבת בבוקר תגיע לשם וכשתכנס להצדיק הקדוש תאמר לו כך: מאיר 
פקד עליו בזה הלשון הפספורטים שלנו כבר נחתמו ללכת חפשי על כל הגבולות, 
אמת שעל כבודו מחכים שמונה מאות אלף נשמות לקבל פניו, אבל על מאיר 
מחכים הרבה יותר נשמות, אלא שהפספורט של מאיר מסתיים קודם לזה של 
כבודו. כשמוע החסיד שליחות זו חורו פניו, וחרדה אחזתו, והתחיל להתנצל לפני 
הצדיק הקדוש שאי אפשר לו לקבל עליו שליחות זו, והוא מוכן לתת הסכום שדרש 
לעניי ארץ ישראל, ובלבד שישחררו מהשליחות, אבל לא הועיל מאומה, הצדיק 
הקדוש צוה עליו במפגיע לקיים השליחות בשלימותה, בעל כרחו קבל החסיד את 
השליחות ונסע לדרכו, וכשהגיע בערב שבת בבקר לבית הרב מרוז'ין לא רצה 
הגבאי לתת לו להיכנס, כי אין זה זמנו של הצדיק הקדוש לקבל אנשים עכשיו, 
אבל החסיד אמר לו שיש לו שליחות מרבינו מאיר מפרמישלאן, מיד הלך הגבאי 
לשאול את פי הצדיק הקדוש, והוא ציוה להכניסו מיד, כבואו, נגש החסיד אל 
הצדיק הקדוש עם פיתקא בידו, אמר לו הצדיק הקדוש אין העת עכשיו לקבל 
פתקאות, אמור איפוא את השליחות שלך, אמר לו החסיד, אני רוצה בברכת 
הרבי, טרם מסרי את השליחות, כי מורי הקדוש מפרמישלאן אמר לי שרואה עלי 
דינים קשים, ולכן אבקש שהרבי יקבל את הפיתקא שלי ויברכני, ברכו הצדיק 



   סיפורי מדרשי קהלת  
29

מפעל   
זוהר 
העולמי

הקדוש, ואחר כך אמר לו החסיד את דבר השליחות מילה במילה כפי שאמר לו 
רבי מאיר, והרב מרוז'ין ישב על מקומו, בלי שום תנועה, כאילו לא לו נוגעים 
הדברים, עברו חדשים אחדים, וביום החמישי בשבת אמר רבי מאיר לכל האנשים 
שהיו אצלו, מי שאינו רוצה שתהיה לו שבת מופרת יסע לביתו, לא הבינו אנשים 
כוונתו, ונסעו כולם לבתיהם, אך הצדיק הקדוש רבי ישראל מקאליש בקש ממנו 
רשות להישאר על שבת, והצדיק הקדוש אמר לו, אם רצונך להיות כאן, תוכל 
להישאר, אבל דע לך כי שבת הוא שבת, ובאותו שבת נסתלק, ובמוצאי שבת, 
כשישב הצדיק הקדוש מרוז'ין על כסאו אצל השלחן, ושני נרות דולקים לפניו 
נכבה פתאום נר אחד, הדליקו את הנר, ונכבה הנר השני, אמר הצדיק הקדוש 
חשכה גדולה בעולם, ולמחרת שמעו מפטירת הצדיק הקדוש מפרמישלאן וכעבור 

עוד חדשים אחדים נסתלק גם הצדיק הקדוש מרוז'ין.

נפטר בזויחווסט

נכבדי העיר זויחווסט בקשו פעם את הרב החסיד הק' רבי משה מרזוודוב 
שיקבל עליו את משרת הרבנות בעירם, שאל רבי משה בעצתו של הרבי הקדוש 
מקוצק זי"ע, ולא הסכים בשום אופן. כעבור שנים רבות, בימי זקנתו של רבי משה, 
כשהיה אצל הרבי, אמר לו הרבי מקוצק בשעת פרידתו כמדומה לי שאמרת לי 
פעם שזויחווסט רוצה בך, מה אכפת לך סע לשם ותנוח שם, בחזרתו לעירו נסע 
דרך זויחווסט, ומיד בהיכנסו לעיר חלה ואחר כמה ימים נפטר ונקבר שם, הבינו 
אז מקורביו הטעם שהרב מקוצק מנע אותו בתחלה לקבל הרבנות בעיר זו. 1111

 ועת לרפוא )קהלת ג ג(
על ידי שמחה ריפא את נכדו

נכדו הבכור של הצדיק הקדוש רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב הרב מחודורוב, 
ליפא בנו בכורו של הצדיק  סנדר  חלה פעם במחלה מסוכנת, אביו, הרב רבי 
הקדוש מזידיטשוב, והזכיר את בנו החולה כמה פעמים לפני אביו, ולחולה לא 
הוטב, באחד הימים בא שליח מיוחד והודיע שהחולה הגיע עד שערי מות, השעה 
היתה מאוחרת בלילה, בעת שרבי אייזיק'ל עסוק בעבודת הקודש בחדרו, ולא 
הניח מעולם שום אדם, אפילו את אחד מבניו, לבוא אליו באותו זמן, נתקבצו כל 
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בני הצדיק הקדוש ונתייעצו מי ילך ויודיע לאביהם על מצבו החמור של החולה, 
ונתנו עיניהם בנכדו הצדיק רבי יהודא צבי, שברבות הימים היה הרבי מדולינא, 
ובזמן ההוא היה ילד, והיה אהוב וחביב אצל זקנו, הדליקו לו את הפנס, והוא טפס 
ועלה במדרגות המוליכות לחדר העליה של הצדיק הקדוש כשהגיע לפתח החדר, 
השתעל אחת ושתים, הצדיק הקדוש פתח את הדלת, ושאל ברמיזה מה רצונך, 
פתח הילד את פיו בחכמה ואמר באתי, זקני, לבשר לך שמצבו של נכדך הרב 
מחודורוב הולך וטוב, וצריך אתה אפוא לבקש רחמים שיוטב לו לגמרי צהלו פניו 
של הצדיק הקדוש, ורמז לנכדו שיכנס לחדרו, והלך אל הארון והוציא משם מלא 
כפו עשבי תה ונתן להילד ואמר את התה הזה יבשלו ויתנו להחולה לשתות ויזיע 
והמחלה כליל תחלוף, המה כן עשו ושלחו מיד את התה למקום החולה ושתה, 
ושעות אחדות הזיע ונתרפא, למחרתו בא משם שליח מבשר טוב, ואבי החולה 
רבי סנדר ליפא נכנס לבשר להצדיק הקדוש, הוכיחו הצדיק הקדוש ואמר, פרק 
בהלכות חסידות אתה צריך ללמוד אצל נכדי הקטן יודא צבי, כי בעוד שאתה 
הוספת לי צער על צערי, השכיל זה הקטן והחיה את נפשי בבשורה טובה, ותנח 

עלי הרוח להמשיך אל החולה רפואה באמת.

 ועת לשחק )קהלת ג ד(
מי שיגרום לו שישחוק יהיה לו עולם הבא

בתחילת התגלותו של הבעל שם טוב הק' היתה עליו התנגדות גדולה מחכמי 
הקלויז בברוד, ובראשם הגאון הקדוש רבי חיים צנזר, אחר כך שלח רבי חיים את 
אחד מתלמידיו הגדולים לתהות על קנקנו של הבעל שם טוב, התלמיד בא וישב 
זמן ידוע אצל הבעל שם טוב והתקשר אליו, כשנשסע ממנו ובא לקבל ברכת 
הפרדה, אמר לו הבעל שם טוב, גוזרני עליך שכל מה שראית איזה דבר שלא 
נראה בעיניך, תספר לרבך, כי רבי חיים הוא מגדולי וצדיק הקדוש הדור, והוא 
מנשמת רבי יוחנן, ומעודו לא שחק, כמאמרו של רבי יוחנן, אסור לאדם שימלא 
ומכיון שהוא  עולם הבא,  לו  יקנה  רוח שישחק,  נחת  לו  ומי שיעשה  פיו  שחוק 

מתנגד לנו, אולי כשתדבר עלי תמלא רצונו ותביאו לידי שחוק.
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 ועת רקוד )קהלת ג ד(
הרקידה של ר' שבתי כורך הספרים אבי הרה"ק מקוז'ניץ בליל שבת

בסעודת ליל שבת ישב פעם הבעל שם טוב הק' עם החבריא קדישא שלו, 
ומיד אחר קידוש שחק שחוק גדול, אחר כך ישב קצת על ידי השולחן ושחק פעם 
שנית, המתין מעט ושחק פעם שלישית, הדבר היה לפלא בעיני התלמידים, אבל 
לא הרהיבו לשאלו על כך, ובקשו את רבי זאב קיצעס שבמוצאי שבת ישאל הוא 
את הבעל שם טוב, כי כן היה דרכו שבכל מוצאי שבת בעת שהבעל שם טוב 
מעשן את מקטרתו, היה שואלו על מה שעבר ביום השבת, ובמוצאי שבת נכנס 
רבי זאב אל הבעל שם טוב ושאלו לפשר השחוק בליל שבת, השיבו הבעל שם 
טוב, אני אראה לכם מה גרם לאותו שחוק, ומיד ציוה הבעל שם טוב למשרתו 
הנכרי לרתום את הסוסים, כי כן היה נוהג בכל מוצאי שבת לנסוע קצת מחוץ 
שישבו  החבורה  לכל  ציוה  טוב  שם  והבעל  הסוסים,  את  המשרת  רתם  לעיר, 
בעגלה, ישבו כולם ונסעו כל הלילה, מבלי שידעו לאן הם נוסעים, כאור הבוקר 
והם הגיעו לעיר גדולה בשם קוז'ניץ, והבעל שם טוב התאכסן אצל פרנס החדש, 
אחר התפלה ציוה הבעל שם טוב לקרוא אליו את רבי שבתי כורך ספרים, אמר 
לו פרנס החדש מה לכבודו ולאיש הזה, אשר אם אמנם איש ישר הוא, אבל איש 
פשוט מאוד ואינו בן תורה כלל, והבעל שם טוב אמר שבכל זאת רצונו שיבוא 
אליו שלחו אחריו והוא בא אמר לו הבעל שם טוב קרא נא גם לאשתך הנה, קרא 
לה, ובאה אף היא, אז אמר הבעל שם טוב לרבי שבתי, ספר נא לי מה עשית 
בליל שבת העבר, אבל תגיד האמת ולא תכחד דבר, ורבי שבתי ענה ואמר. לא 
אכחד מאדוני את כל אשר עשיתי, ואם חטאתי, אבקש מרבנו שיתן לי תשובה, 
אנכי מעודי מתפרנס ממלאכת הכריכה, וכל זמן שהיה לי כוח הייתי מתפרנס 
ברווח, והייתי נוהג שביום חמישי קנו בביתי כל צרכי שבת בהרחבה, ובערב 
לומר שיר  והלכתי לבית הכנסת  קודש בשעה העשירית כליתי מלאכתי  שבת 
השירים ותיקוני שבת, והייתי נשאר בבית הכנסת עד אחר תפילת ליל שבת, 
עתה לעת זקנותי אין בי עוד כוח להתפרנס ממלאכתי די הצורך, ואני חי חיי 
צער, ואין באפשרותי להכניס כל צרכי שבת הביתה ביום חמישי, אבל מצוה זו 
של הליכה לבית הכנסת בערב שבת בשעה עשירית איני מזניח, ויעבר עלי מה 
אני עושה בערב שבת את שלי, בערב שבת העבר הגיעה שעה עשירית, ועדיין 
אין בידי אף פרוטה אחת על שבת, ואף קמח לחלות לא הכינו מאתמול, בראותי 
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כי אין לי שום סיכויים להשיג צרכי השבת, ובאשר כל חיי לא הוצרכתי לבריות, 
החלטתי גם היום לא לבקש משום אדם ולא מקופת הצדקה וגמרתי בלבי שיותר 
טוב להתענות ביום השבת מלקבל מתנת בשר ודם, הזהרתי גם את אשתי, שאף 
אם השכנים ירגישו שאין לנו שום דבר על שבת וירצו ליתן לה חלות או דגים 
או בשר, לא תקבל מהם בשום אופן, אלא נקבל באהבה את אשר נגזר עלינו מן 
השמים, ולא זזתי מן הבית עד שלקחתי ממנה תקיעת כף על כך, הלכתי כדרכי 
ולא הלכתי  ונשארתי שם מאוחר בערב,  לבית הכנסת,  תמיד בשעה עשירית 
דולק בביתך  נר  ישאלוני למה אין  יחד עם כל המתפללים הביתה, בכדי שלא 
ולא אדע מה להשיב, ואשתי כשהלכתי לבית הכנסת, כבדה במטאטא את הבית 
לכבוד שבת, וניקתה את האבק שבכל הפינות והחורים, ומצאה בתי ידים ישנים, 
שנאבדו ממנה זה כמה שנים ועל אותו הבגד היו כפתורים ופרחים של כסף, כמו 
שהיה נהוג בבגדים ישנים, תכף הלכה לצורף מכרה אותם, והמעות הספיקו לה 
על כל צרכי שבת ברוח וגם נשאר לה על יום ראשון, היא קנתה מיד חלות ובשר 
ודגים והכינה הכל לשבת, בערב, כשכל הקהל כבר גמרו לצאת מבתי כנסיות 
בביתי,  דולקים  נרות  מרחוק  וכשראיתי  לביתי,  אני  גם  הלכתי  הביתה  והלכו 
כוח הזקנה שלי להתאפק מלקחת מתנת בשר  ודאי לא עצרה  אמרתי לעצמי 
ודם, ונכנסתי לבית וראיתי שלחן ערוך בכל טוב, ואמרתי בלבי אם אקניט אותה 
עכשיו אפריע את קדושת השבת, ולכן התאפקתי וקדשתי על היין ונטלתי את 
ידי וברכתי המוציא ואכלתי את הדגים, אחר כך אמרתי לה במענה רך, כנראה, 
שלא תוכלי לקבל את הרע, לא הניחה אותי לגמור את דברי, ואמרה לי התזכור 
את הבגד עם כפתורי הכסף, שבתי היד ממנו נאבדו לנו זה כמה שנים, אמרתי 
ודאי אני זוכר ובכן אמרה אשתי היום בכבדי את הבית לכבוד שבת מצאתים, 
ואת הכסף מכרתי לצורף ועשיתי את כל צרכי השבת, כשמעי זאת, זלגו עיני 
דמעות מרוב שמחה, הודיתי לה' יתברך הודאה רבה, ולא יכלתי להתאפק ולקחתי 
את אשתי בידה ורקדתי עמה שעה רצופה מתוך שמחה רבה, ואחר אכילת מרק 
של שבת, נתחמם שוב לבבי והלכתי עמה עוד הפעם במחול, וכן אחר אכילת 
הלפתן, בקיצור, שלוש פעמים רקדתי עם אשתי, כי לא יכלתי להכיל בקרבי רוב 
השמחה על שזכני ה' יתברך להתענג ביום השבת בכל טוב ממתנת ידו הקדושה 
ולא מבשר ודם, ועתה רבנו, אם חטאתי בזה, אבקש מאוד לתן לי תשובה, ועלי 
לקיים ככל אשר יצווה עלי. פנה הבעל שם טוב אל תלמידיו, ואמר, תאמינו לי 
כי כל הפמליא של מעלה שחקו ורקדו עמו, ולכן שחקתי גם אני, ולאשת רבי 
שבתי פנה ואמר מה תרצי אם לחיות שארית ימיך בעושר וכבוד או שיהיה לך 
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בן לעת זקנותך כי היו עד אז חשוכי בנים, ענתה האשה, כמה עוד ימי חיינו הלוא 
אנשים זקנים אנחנו, ומה בצע לנו בעושר טוב שיהיה לנו שארית בבן הגון, אמר 
לה הבעל שם טוב, ובכן תתבשרי לשנה הבאה כעת חיה את יולדת בן, וקראת 
שמו כשמי, ישראל, והוא יאיר לך מאוד בעולם האמת, כשתודיעוני, אבוא על 
הברית ואהיה סנדק, וכן היה לשנה הבאה ילדה בן, שנתפרסם לגדול הדור, הוא 

המגיד הקדוש ר' ישראל מקוז'ניץ זיע"א.

הרגלים כאבו בגלל שהפסיק לרקוד

מנהגו של הצדיק הקדוש רבי חיים מקוסוב בעל ה"תורת חיים" היה לרקוד 
בכל ליל שבת בהתלהבות רבה, ופניו היו בוערות כלפיד אש, פעם נפל ספסל על 
רגליו, ומחמת כאב הרגלים פסק זמן מה מלרקוד אבל לא עברו ימים מועטים והוא 
התחיל שוב לרקוד באותה ההתלהבות, כאילו לא קרה כלום, רצו החסידים למנעו, 
שכן רגליו היו עדין כואבות, אמר להם רבי חיים, כסבורים אתם שהפסקתי לרקוד 

מפני שכאבו לי הרגלים לא כי אלא כאבו לי הרגלים מפני שהפסקתי לרקוד.

לרקוד כמו שצריך כי אם לא חבל על הנעלים שלו

בשעה שתלמידיו של הצדיק הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע היו עומדים 
ביניהם  מטייל  נפתלי  רבי  היה  והתפעלות,  בהתלהבות  בתפלה  מדרשו  בבית 
והטלית על כתפיו, והיה צופה ומביט, סוקר ובוחן, את כל אחד ואחד מהם, פעם 
אחת אחר התפלה אמר הצדיק הקדוש, עברתי היום בין השורות לראות עבודת 
החסידים, וראיתי את הרה"ק רבי צבי משרת רוקד ברוב התפעלות, הוא יכול 
וכן  רבים  יסתופפו  ובצלו  גדול,  לאילן  יהיה  הוא  לחנם,  אינן  ורקידותיו  לרקוד 
שלמים אבל ראיתי את פלוני רוקד, וחבל על הנעלים שלו שהוא מקלקל אותן 

לחנם ברקידותיו.

 עת לקרוע ועת לתפור )קהלת ג ז(
לתקן את הישן ושלא לקלקל את החדש

צבי  רבי  והרה"ק  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק  הצדדים,  שני  כשנשתדכו 
הכהן מרימינוב נכדו של הרב מרוז'ין, בנו של הצדיק הקדוש רבי אברהם יעקב 
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מסדיגורא עם בתו של הרבי מרמינוב, פנה הרה"ק מרוז'ין לפנ כתיבת התנאים 
להרה"ק מרימינוב ואמר. מחותן דרכי תמיד בעת התקשרות של תנאים לשוחח 
עם המחותן על סדר יחוסנו, ואף עתה אנהג כך, הנה שלשלת יחוסי, אבי אבי 
זקני, הוא רבי בעריש ז''ל, ואבי זקני הוא בנו רבי אברהם המלאך ז''ל, ודודי זקני 
רבי נחום מטשערנביל ז''ל, ודודי בנו רבי מוטל ז''ל, ולא אמר שום תואר ושבח 
עליהם, רק קראם בשמותם, ועתה סיים הרה''ק מרוז'ין יספר לי כבוד מחתני את 
ולא  ילד בן עשר שנים,  ואמי נעדרו בהיותי  יחוסו, נענה רבי צבי ואמר, אבי 
הכרתים היטב ולכן לא אדע למנות את שבחם, אבל זאת אדע, כי היו תמימים 
וישרים בלבותם, וכשנתייתמתי בילדותי, נתנני קרובי לאומן חייט, ללמוד אצלו 
את מלאכת התפירה, חמש שנים הייתי אצלו, והייתי פועל אמת, אף כי צעיר 
את  ולתקן  החדש,  לקלקל את  דברים שלא  בשני  נזהרתי תמיד  הייתי,  לימים 
הישן, כשמוע הרה"ק מרוז'ין את דבריו, הבין לרעו כי עמקו מחשבותיו, וענה 

בקול, השידוך קיים וישר לפני שני הצדדים, וכתבו את התנאים בשמחה רבה.

לקרוע את החוטים שנתפרו בגאוה

הפריצים,  אצל  הרבה  חשוב  שהיה  פשיסחא,  בסביבות  גר  היה  אחד  חייט 
פעם קנה פריץ אחד סחורה בפריז לבגד, קרא להחייט ואמר לו הסחורה הזאת 
היא יקרה מאוד, ולכן תשתדל שהבגד יהיה טוב, כראוי לסחורה כזו, שחק החייט 
ואמר למה יאמר אדוני כזאת, והלוא אני החייט הממחה ביותר, מסר לו הפריץ 
את הסחורה, והוא עשה את הבגד, כשהביא את הבגד להפריץ ולבשו לראות 
אם הוא לפי מדתו, התחילו הפריץ ואנשיו לצעוק על החייט בקול גדול שקלקל 
סוף  הבגד,  גם את  וזרקו אחריו  מן החצר  גדול  בכעס  אותו  וגרשו  הבגד,  את 
דבר החייט נעשה מחוסר פרנסה, אמרה לו אשתו הרי כל העולם נוסע להצדיק 
הקדוש רבי ירחמיאל, בנו של היהודי הקדוש מפשיסחא, שמע אפוא לקולי וסע 
גם אתה אליו, בא החייט לרבי ירחמיאל וסיפר לו את כל המעשה, והשיבו הצדיק 
הקדוש , תתיר את כל התפרים של הבגד, ותתפור אותו מחדש באותם התפרים 
לו ברירה  זו, אבל לא היתה  עצמם, ותביאו להפריץ, צחק החייט בלבו לעצה 
אחרת, ועשה כן, כשהביא את הבגד שוב להפריץ, קרא לאשתו שאף היא תראה 
אותו והוטב מאוד בעיניהם, ופייסו את החייט והוסיפו לו על שכרו, כשבא החייט 
להצדיק הקדוש וסיפר לו את הדבר, אמר לו הצדיק הקדוש , הכרתי בך שבפעם 
הוטב  לא  ולכן  חן,  לה  אין  וגאוה  ויהירות,  בגאוה  הבגד  עשית את  הראשונה 
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בעיניהם וכשבאת אצלי ראיתי שאתה בשפלות והכנעה, ולכן אמרתי לך להתיר 
את תפרי הגאוה ולתפרו מחדש בשפלות, ויהיה לו חן.

 עת לחשות ועת לדבר )קהלת ג ז(
אם לדרוש לשם יופי מוטב להאלם

נזדמן פעם שהרב הקדוש מברהילוב, בעל ספר "מים קדושים" היה משובתי 
שבת אצל הרב הקדוש רבי ברוך ממז'יבוז', בסעודת ליל שבת בקש רבי ברוך 
את הרב מברהילוב שיאמר דברי תורה, סירב הרב ואמר כשאנחנו רואים את 
מר, נסתמו מאתנו כל מעינות החכמה, ואיני יכול לומר כלום, למחרתו, בסעודת 
יום השבת, בקש הרב את רבי ברוך שיאמר הוא דברי תורה, ואמר הלוא מר 
ואולמי, אם  נוי  דרוש  ואמר.  נענה רבי ברוך  נא דברי תורה,  יגיד  דורש  נאה 

לדרוש לשם נוי ויופי מוטב יותר להאלם, ולא אמר כלום.

צערה גדול מפני השתיקה רחמתי עליה ועניתי לה

הרבנית שיינדל אשתו של היהודי הקדוש מפשיסחא, היתה מציקה תמיד 
לבעלה בצעקות וגידופים, והוא היה שומע ושותק, פעם השיב לה היהודי והיא 
החזירה לו כפליים, והיהודי השיב לה שוב, והיא מוסיפה כהנה וכהנה, היה באותו 
מעמד תלמידו רבי שמחה בונים, והתפלא על רבו ששינה הפעם מגדרו להיות 
מהנעלבים ואינם עולבים, פנה לרבו ושאלו מה יום מיומיים השיבו היהודי הק', 

ראיתי שצערה גדול ביותר בגלל שתיקתי, רחמתי עליה ועניתי לה.

אל תרבה שיחה עם האשה

הרבי  של  בצילו  זי"ע  מקוצק  מנדל  מנחם  רבי  הקדוש  הצדיק  כשהסתופף 
מפשיסחא, הלך פעם ברחוב יחד עם חברו הצדיק הקדוש רבי יצחק מוורקא, 
ופגשו אשה זקנה המוכרת סכינים, בקש רבי יצחק לקנות סכין קטן, האשה בקשה 
ארבע פרוטות בעד הסכין, ורבי יצחק הציע לה שלוש פרוטות, צעק רבי מנחם 

מנדל, איצ'ה אף אל תרבה שיחה עם האשה שווה פרוטה אחת.
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כלו הדיבורים של אותו שבוע

זקן אחד שהיה מתלמידי הרב הקדוש רבי צבי מזידיטשוב זי"ע, בא להרב 
הקדוש רבי יצחק אייזיק, בן אחיו של רבי צבי, בשעת רבנותו של רבי יצחק 
אייזיק בזידיטשוב, הצדיק הקדוש תמה ואמר לו בהתמרמרות כבודו זכה להכיר 
צדיק וקדוש עליון כרבינו, ועכשיו בא אלי, והזקן סח לפניו צערו, שאחד מנכדיו 
חולה במחלה קשה, ובא אליו שיבקש רחמים עליו, שתק הצדיק הקדוש ולא ענה 
כלום, הדבר היה בערב שבת, למחרתו, בשבת, אחר התפלה, אמר לו הצדיק 
הקדוש שלא ידאג, כי ברוך ה' הוקלה מחלתו של נכדו, אף הוא התנצל לפניו 
על שלא השיב לו כלום קודם השבת, כי בכל שבת ושבת הוא מקבל מן שמים 
מספר ידוע של דיבורים לכל השבוע, ובשעה שספר לו על מחלת נכדו כבר כלו לו 
הדבורים של אותו שבוע, עד שבא יום השבת ויש לו כבר אומר הבא מן החדש, 

ויברכהו.

יותר טוב לשמוע מלהגיד

הצדיק הקדוש רבי נתן דוד משידלובצה זי"ע שבת פעם אצל הרב הקדוש 
זי"ע, כדרכו בקודש להיות כפעם בפעם אצל הצדיק הקדוש  חיים מצאנז  רבי 
להרה"ק  מצאנז  הרה"ק  אמר  השלחן,  יד  על  הסעודה,  מסיבת  בשעת  מצאנז, 
משידלובצה, שיאמר תורה, הרה"ק משידלובצה בא במבוכה ולא ידע מה לעשות, 
לא רצה לעבור על דברי הצדיק הקדוש מצאנז, וגם קשה היה לו לומר תורה 
בפני הצדיק הקדוש ועל שלחנו, נמלך ואמר, וישמע משה וייטב בעיניו דרכו של 
משה רבנו תמיד היתה לומר דברי תורה, ואהרן היה השומע, אבל באותה שעה 
נאמר וידבר אהרן הן היום הקריבו וגו', ואז היה הוא משה השומע וראה שיותר 
טוב לשמע דברי תורה מלומר בעצמו, וכך יצא הרה"ק משידלובצה ידי שניהם.

לענות בלי קול

כידוע היתה עבודתו של הצדיק הקדוש רבי מנחם מנדל מוורקא בשתיקה, 
היה ממעט מאוד בדבור, ופעם ישב עם החסידים כל הלילה ולא נשמע אף דיבור 
קל, וכל החסידים ישבו באימה ובביטול, פעם ישב בין המסובים על שלחנו, הרב 
הצדיק הקדוש רבי בעריש מביאלא השלחן נמשך כמה שעות ושום דיבור לא 
ארץ,  ובדרך  במורא  ישבו  וכלום  מהחסידים,  ולא  הקדוש  מהצדיק  לא  נשמע, 
זבוב על הכותל נשמע, אחר ברכת  קול פריחתו של  כך שאף  והדממה היתה 
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המזון אמר הרב מביאלא, היה זה לנו היום שלחן, הוא למד עמי וקרע את כל 
הגידים שלי, אבל אני לא נתתי את עצמי, עניתי לו על כל מה ששאל אותי.

לא כל פעם צריך לדבר

פעם נסע הצדיק הקדוש כ"ק בעל השפת אמת מגור לחוץ לארץ, והחסידים 
נסעו ללוותו, כשבאו סמוך לגבול, נטלו רשות להיפרד, וחסיד אחד, מהמקורבים 
אל הצדיק הקדוש, נגש אליו ובקש מאיתו מתנת פרידה שקוראים לעצט געלט, 
כוונתו היתה שהרבי יגיד לו איזה דבר תורה, השיבו הצדיק הקדוש התדע למה 
יש בכוח הקטר של מסילת הברזל למשוך את כל הקרונות, הרי זה מפני שעוצר 

את הקיטור בתוכו...

ה ָלֶהם' )קהלת ג יח( ֵהָמה ֵהּמָ ֶהם ּבְ  ְוִלְראֹות 'ׁשְ
קח את הסוסים והמרכבה

האחים הקדושים רבי אלימלך ורבי זושא, בימי גלותם, כשהלכו רגלי מעיר 
לעיר, היו רגילים להתאכסן בעיר לודמיר אצל חסיד עני אחד בשם רבי אהרן 
מחותנו של רבי אהרן הגדול מקארלין, אחר כך בימי התגלותם, כשנתפרסמו 
וכשהגיעו  חסידים,  של  ובלווי  סוסים  עם  במרכבה  ללודמיר  פעם  נסעו  בעולם, 
לכפר הסמוך בא לקראתם גביר אחד ובקש שיתאכסנו אצלו, אמרו לו הצדיקים 
ובאו  נסעו  והם  לעיר,  בעצמם  יבואו  והם  להם,  קודם  העירה  שיסע  הקדושים 
כדרכם מאז לידידם העני, בא הגביר אליהם בטענה, השיבו לו האחים הצדיק 
הקדושים, הלוא אנחנו הננו אותם האנשים שהיינו קודם, ולא חל בנו כל שנוי, 
ועלינו אפוא לא לשנות את האכסניה שלנו, אלא מה בא שינוי בסוסים ובמרכבה 
שלנו ומשום כך אתה מבקש שנתאכסן אצלך, קח אפוא את הסוסים והמרכבה 

והם יתאכסנו אצלך.

הסוסים הם עושים סיגופים גדולים ונשארים סוסים

אברך אחד מסביבות העיר אפטא היה נוהג בסיגופים לא אכל בשר ושום 
ער  שהיה  וכמעט  מאוד  מעט  ישן  ובכלל  במיטה  ישן  היה  ולא  החי,  מן  דבר 
אוהב  בעל  מאפטא,  הקדוש  הרב  אל  לנסוע  בדעתו  עלה  פעם  הלילות,  בכל 
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ישראל, והיה אם הצדיק הקדוש יהיה מבין עליו ויכיר את מעלותיו, ישאר להיות 
מהחסידים שלו, ואם לא יכיר אותו ישוב הביתה ולא יסע יותר אליו, כשבא אל 
והצדיק  צהרים,  סעודת  ואוכל  שלחנו  יד  על  יושב  שהוא  מצאו  הקדוש  הצדיק 
הקדוש לא נתן לו שלום ולא כבדו כלל, האברך נסוג אחור והלך לדרכו, וחשב 
בליבו שהצדיק הקדוש אינו יודע מאומה, והצדיק הקדוש שלח להודיעו שימתין 
עד שיגמור סעודתו וידבר עמו, כשבא אחר כך, נתן לו הצדיק הקדוש שלום והלך 
עמו לטייל בגן, והראה לו את ארוות הסוסים שלו, והאיש מתפלא ושאל אותו 
למה הוא מראה לו את הסוסים, אמר לו הצדיק הקדוש, הסוסים האלה ישנים 
מעט מאוד וישנים רק על האדמה, ואינם אוכלים דבר מן החי, כללו של דבר, 
יש להם כל הסגופים, ולבסוף אינם אלא סוסים, הבין האברך את רוח הקודש של 
הצדיק הקדוש, ונשאר אצלו, והצדיק הקדוש הדריכו בדרכי החסידות עד שנעשה 

לחסיד גדול.

היה נראה לי ראש של סוס

בשבת הצדיק הקדוש מרוז'ין על כסא מלכותו ברוז'ין, קרה פעם, בתחילת 
נראו  לא  הקדוש  הצדיק  ובחצר  וטיט,  ברפש  מקולקלות  היו  החורף, שהדרכים 
אורחים חדשים, פתאום בא איש אחד, שהיה זקוק לאיזו בקשה דחופה מהצדיק 
הקדוש, ונתן סכום גדול למשמשים, שיתנו לו להיכנס מיד להצדיק הקדוש, והניחוהו 
להיכנס מבלי שאלת רשות מקודם, כשיצא, אמר הצדיק הקדוש למשמשיו, למה 
נתתם להיכנס אלי איש, מבלי להודיעני מקודם, תדעו שקודם שאנשים נכנסים 
אצלי, צריך אני להכנה, כדי שהבריות יהיו נראים בעיני בדמות בני אדם, ואתם 

שלחתם אלי פתאום איש שהיה נראה לי דומה לראש של סוס.

אתה נוהג כבהמה בהמתך נוהגת כבן אדם

עגלון אחד בא להצדיק הקדוש רבי ישראל יצחק מאלכסנדר זי"ע, והתאונן 
ענה  באכילתך  נוהג  אתה  וכיצד  הרבי  שאלו  לאכול  רוצה  אינו  שסוסו  לפניו 
העגלון, כדרך כל העגלונים השיבו האיש בבוקר, בקומי משנתי, אני נוטל ידי 
ובערב קודם שאני הולך לישון, אני מברך ברכת המזון, אמר לו הצדיק הקדוש 
מפני שאתה נוהג כבהמה, סוסך נוהג כאדם, תתחיל להתנהג כאדם, ואז סוסך 

יאכל כבהמה.
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אתם רוצים להפוך בני אדם לסוסים?!

וחסידיו רצו  זי"ע בא פעם לקראקא,  ציון מבאבוב  בן  הצדיק הקדוש רבי 
להתיר את הסוסים ממרכבתו ולהירתם בעצמם במקומם, סירב הצדיק הקדוש 
ואמר כל ימי אני עובד בשביל להפוך סוסים לבני אדם ואתם רוצים להפוך בני 

אדם לסוסים.

ה  ר ֵהּמָ ים ֲאׁשֶ ָבר ֵמתּו ִמן ַהַחּיִ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ  ְוׁשַ
ים ֲעֶדָנה: )קהלת ד ב( ַחּיִ

יש לכאוב על החיים שלמדו מן המתים

בהלשנותיו,  עירו  אנשי  את  הרבה  שציער  פולנאה,  בעיר  היה  אחד  מסור 
כשמת, ציוה המוכיח מפולנאה, תלמיד הבעל שם טוב, להודיע לו זמן הלויה, 
כי הוא רוצה ללכת להלוויתו, כשראו כל העם שהמוכיח, שהיה איש קדוש, הולך 
ללוותו, הלכו כל העיר, אנשים ונשים, להלוויה, ובנו של המסור שמח מאוד על 
הכבוד שעשו לאביו, כשהגיעו עד בית העלמין והשיבו את המת אצל האהל, 
כנהוג, נגש המוכיח ועמד אצל המת כדי לומר עליו דברי הספד, נהנה מאוד בנו 
של המסור, והמוכיח פתח דבריו במשל ואמר, פעם אחת היה לאדון אחד כלב 
ונקרא בשמו בריטון, תכף כששמע בנו הפתיחה של המשל, הבין שידבר עליו 
דברי גנות, וחזר לאחוריו ללכת למבצר ולקחת משם עבדי האדון לעשות להמוכיח 
בזיון או להלקותו, וחסיד אחד תפס את המוכיח בשפולי בגדו ולחש לו שבן המסור 
הלך למבצר להלשין עליו, והמוכיח לא ענהו דבר והמשיך את הספדו, לכלב הזה 
היה טוב מאוד אצל האדון, כי היה צד תמיד כל מיני חיות כשהאדון נסע לצוד 
ציד, כנהוג בין השרים, ויהי היום והכלב הזה מת והמוכיח הראה בידו על המת 
והיתה שמחה גדולה בין החיות, שנעשו חפשיים מצודות הכלב, אמר להם הפקח 
שבחיות, השועל הוי סכלים, מה אתם שמחים, אלו מת הכלב הזה קודם שלמדו 
ממנו שאר הכלבים לצוד חיות, היה מהראוי לשמוח, אבל עכשיו שכבר למדו 
ממנו גם שאר הכלבים של האדון, הלוא טוב טוב היה לכם אילו היה הכלב הזה 
חי, כי כשראו שאר הכלבים שאם הם צדים חיות בא הכלב הזה, בריטון, וחוטף 
מהם בפיו מה שכבר נצוד על ידם ומביא אל האדון, והכל נקרא על שמו, היו הם 
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מניחים את כל העסק הזה ולא צדו כלל, כי אמרו, מה לנו להטריח את עצמנו 
בשביל הכלב הזה, אבל עתה שבריטון מת יתחילו כל הכלבים לצוד, כדי לישא חן 
בעיני האדון, ומה לכם לשמוח, והמוכיח סיים זהו שאמר הכתוב )קהלת ( "ושבח אני 
את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה", כי אילו היה מת המסור 
הזה מכבר, קודם שלמדו ממנו שאר המוסרים, היה משבח על מיתתו, אבל עכשיו 
אין לנו שמחה מחמת החיים אשר חיים עדנה, שכבר למדו ממנו שאר המוסרים 
שחיים עדיין, ואדרבה, עתה יזדרזו במלאכתם ביותר, שהמסור הזה לא יחטוף 
בפיו את חלקם, הקהל הבין שהדברים נכונים, וגעו כל העם בבכיה, והמוכיח מיד 
כשגמר את דבריו ישב על העגלה שהיתה מוכנת לו וברח מחוץ לעיר, בדרך ראו 
שאופן אחד מאופני העגלה אינו מתגלגל, אמר המוכיח, המסור מעכב את האופן 
ומדבר עמי ומחזיק לי טובה שעשיתי לו הבזיון, ומבקש ממני שעל כל פנים מכאן 
ואלך לא אדבר עליו דברים קשים כאלו, והבעל שם טוב אמר כבר היה עומד מוכן 
כלב אחד בשם בריטון, שתכף כשיקבר המסור יתגלגל בכלב זה, אלא שהביזיון 

שעשה לו המוכיח הוציא אותו מעונש זה.

ִני )קהלת ד ח(   ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ
כוונה רק לאחד בדור

בחמשה עשר לחודש תמוז שנת תק"ג נפטר בעיה"ק ירושלים הרב הקדוש 
מורינו רבי חיים בן עטר זיע"א, בעל ה"אור החיים" הק', באותו יום שבת קודש 
פרשת פנחס, כשישב הבעל שם טוב הק' בסעודה שלישית, מיד לאחר שברך 
ברכת המוציא, אמר לתלמידיו, "כבה נר מערבי", בשבת לא היה הבעל שם טוב 
מדבר אלא בלשון הקודש, ואף היה ממעט בכלל בדבור, ולכן לא שאלוהו תלמידיו 
לפשר הדברים שאמר, ובמוצאי שבת פירש להם הבעל שם טוב, כי כוונתו שרבי 
חיים בן עטר איננו, והוא מארצות המערב, ולכן נקרא נר מערבי, על שאלת 
התלמידים מנין לו זה, השיב, יש כונה אחת בנטילת ידים לאכילה שאין מגלים 
אותה אלא לחד בדרא, והיא היתה עד עתה לנחלה לרבי חיים בן עטר, ועתה 
בשעת נטילת ידים לסעודה שלישית נגלתה לי סוד זה, וזה האות שרבי חיים בן 

עטר כבר איננו.
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ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל )קהלת ד יג( ן ְוָחָכם ִמּמֶ  טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ
הילד שהגיע לעולם לומר תירוץ על מי מריבה

והיה  שנים,  שבע  עד  רק  שחי  בן,  ילדה  זיע"א  מקוז'ניץ  המגיד  של  בתו 
חכם גדול, בשבת שקודם פטירתו, ופרשת חוקת היתה אותה שבת, בעת שלוש 
סעודות, הלך וישב בשולחנו הקדוש של זקנו המגיד על יד זקנו, מה שלא היה רגיל 
כן קודם לכן, המגיד אמר דברי תורה על ענין מי מריבה, פתח הינוקא את פיו 
ואמר תירוץ על ענין זה, שמשה רבנו הכה את הסלע, ביום שלישי בשחרית היה 
בבית מדרשו של המגיד והתפלל שמונה עשרה באריכות וביגיעה רבה, כשגמר 
את תפלתו, שאלו זקנו למה האריך היום כל כך בתפלה, והשיבו הילד, דע לך, 
זקני, כי הודיעו לי מן השמים שאפטר מן העולם, ואני אומר לך שלא תתאמץ 
בתפילה על כך, שכבר נגזרה גזרה ולא תוכל לבטלה, אחר כך הלך לבית הוריו, 
ומיד נחלה, וביום החמישי נפטר, בערב שבת ישבה אמו הצדקנית ובכתה, אמר 
לה אביה המגיד, אם היית רואה השמחה הגדולה בגן עדן כשבא בנך הקדוש 
לשם, לא היית בוכה, אמרו על ינוקא זה צדיקי הדור, שהיתה בו נשמת משה 
רבנו, ולא בא לעולם אלא בשביל זה בלבד, שיאמר תרוץ על חטא משה במי 

מריבה.

ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל )קהלת ד יג(  ּמֶ
עז פנים כנגד הזקן וכסיל

זקן אחד מהמתנגדים, והוא למדן גדול, בא פעם להצדיק הרה"ק רבי מרדכי 
מלכויטש זי"ע ושאלו, למה זה אברך מהמתנגדים כשיושב ולומד בבית המדרש 
הוא בעל דרך ארץ, וכשהוא מתחבר לעדת החסידים נעשה מיד עז פנים, השיבו 
הצדיק, הלוא יודע אתה שהיצר הרע הוא גם זקן וגם למדן, זקן שכן שלמה המלך 
כבר קרא אותו בשם מלך זקן וכסיל, ולמדן שכן הוא לומד יחד עם כל הלומדים, 
וזקן למדן זה כשהוא בא לאיזה אברך ומתחיל לפתותו שילך אחר עצתו ובדרכיו, 
אם אותו אברך הוא ביישן ובעל דרך ארץ, לא יוכל להעז פניו כנגדו ולגרשו מעל 

פניו, ולכן מוכרחים החסידים להיות עזי פנים.
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הוא אינו שוטה

איש חסיד, או מתחסד, היה ברופשיץ, שהיה לובש שק על בשרו, והיו בני העיר 
קוראים אותו בשם לייבלה שוטה, פעם בא אל הצדיק רבי נפתלי, וכשהגיע קרוב 
לפתח ביתו של הצדיק הוציא קצת מן השק שמתחת לבגדיו, שיתראה החוצה, 
בכדי שהצדיק יראה שהוא לבוש שק, כשנכנס לחדרו של הצדיק, מיד כשראהו 
הצדיק, אמר כמו לעצמו, לא איננו שוטה, איננו שוטה, האיש חשב שהצדיק אמר 
הדברים עליו, ולכן ניגש אל השולחן ואמר, ובכן גם הרבי אומר שאינני שוטה, 
ומדוע אפוא מכנים אותי בשם שוטה, השיב לו הצדיק, לא נתכוונתי עליך, אלא 
על היצר הרע שלמה המלך כנהו בשם מלך זקן וכסיל, ואני אינני רואה אותו 

כשוטה, שכן יכול הוא להונות אדם שכמותך ולהכניסו לתוך השק.

ִסיִלים: )קהלת ז ה( יר ּכְ ֲעַרת ָחָכם ֵמִאיׁש ׁשֵֹמַע ׁשִ מַֹע ּגַ  טֹוב ִלׁשְ
מחכם שיודע כל החכמות שומעים כשאומר שצריך לעסוק בתורה

האחים הקדושים רבי שמעלקע ורבי פנחס בעל ההפלאה זצ"ל נתבקשו לכסא 
הרבנות בקהלת פרנקורט-דמיין וניקלשבורג, ואנשי הקהילות לא הכריעו ביניהם 
מי מהם ישב על כסא פרנקפורט ומי יכהן בניקלשבורג, והחליטו שהאחים בעצמם 
יכריעו ביניהם, רבי שמעלקע היה קשיש מרבי פנחס, אך ברוב ענותנותו אמר 
יותר  גדולה  קהילה  לרבנות פרנקפורט, שהיתה  יותר  הגון  כי אחיו רבי פנחס 
וחשובה יותר מניקלשבורג, ורבי פנחס לא רצה לקבל רבנות פרנקפורט מפני 
אחיו הגדול, והסכימו לנסוע להמגיד הגדול ממזריטש לשאול את עצתו, וכאשר 
יאמר להם כן יעשו, כשבאו לבית המגיד, התחילו מתדיינים זה עם זה מי יכנס 
בראש פנימה, וכל אחד אמר לאחיו שהוא גדול ממנו, פתח המגיד את הדלת 
ואמר, הרב דניקלשבורג יכנס בראש כי הוא גדול האחים, גורלם נחתך, וכן עשו, 
כשהגיע רבי שמעלקע לניקלשבורג, דרש בכל שבת דרוש על חכמה אחת משבע 
החכמות, עד שדבר על כל שבע החכמות, הדבר היה לפליאה גדולה בעיני הקהל, 
כי חשבו שהרב ודאי ידרוש בפלפול ובמוסר, אמר להם רבי שמעלקע, הכתוב 
אומר )קהלת ז ה( "טוב לשמוע גערת חכם מאיש שומע שיר כסילים", לפי הענין היה 
צריך לומר משמוע שיר כסילים, ומה הלשון אומרת, מאיש שומע שיר כסילים, 
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אבל כך היא כוונת הכתוב טוב לשמוע גערת חכם מאיש כזה שהוא שומע גם 
שיר כסילים, שאם החכם אין לו ידיעה בחכמות העולם, יאמרו לו אינך יודע בטיב 
החכמות ולכן אתה ממאס אותם, אבל מי שהוא יודע היטב בשבע חכמות ואף 
על פי כן הוא מרעיש עולמות לעסוק רק בחכמת התורה, לחכם כזה ישמעו, ואחר 

כך התחיל לדרוש לפניהם דברים נלהבים בהלכה ובתוכחת מוסר.

 אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה )קהלת ז י(
בכל דור יש בעל שם טוב באתכסיא

בבית מדרשו של הצדיק הקדוש רבי חיים מקוסוב ישבו פעם בערב חסידים 
ועסקו בסיפורי צדיקים, ערבה להם שיחתם, ושיחתם נמשכה עד קרוב לחצות, 
לאחרונה סיפר חסיד אחד סיפור פלא מהבעל שם טוב כשגמר לספר, נאנח חסיד 
אחד ואמר הוי היכן מוצאים כעת בעל שם טוב כזה, בו ברגע נשמעו פסיעות על 
המדרגות שהיו מעלית הבית של הצדיק לבית המדרש שהיה בקומה התחתונה 
של הבית, נתפלאו החסידים מי זה הולך אליהם בחצות הלילה, בתוך כך נפתח 
הפתח,  יד  על  עומד  נשאר  כשהוא  לפניהם  הופיע  והצדיק  המדרש  בית  פתח 
אלא  טוב,  שם  בעל  יש  ודור  דור  בכל  שכמותכם  שוטים  ואמר,  הצדיק  נענה 
שאז היה באתגליא ועכשיו הוא באתכסיא, סגר הצדיק את הדלת וחזר לביתו, 
הצדיק  של  קדשו  רוח  את  בראותם  ודוממים  משתוממים  נשארו  והחסידים 

שהרגיש בדבריהם.

 כי אין אדם אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. )קהלת פ"ז כ'(
הצדיק יורד ממדרגתו לחטוא בשביל להיות שווה עם האנשים

מעשה שהיה אצל אא"ז זצוק"ל מקאזמיר שפעם אחת בליל חג השבועות, 
אחרי הסעודה בזה השלחן אשר לפני ה', אשר ערך בקהל חסידיו בבית המדרש 
שלו, ונגמר כאור היום, והנה אחרי הנפש זמן מה בחדר הקודש פנימה, יצא ובא 
חסידים  חבורת  הדלת מצא  וכאשר פתח  בביתו,  בחדר אחר אשר  להיכנס  לו 
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והם לא פללו על ביאתו  וכבר האיר היום בעצם תוקפו.  ושותים שכר  יושבים 
פתאום, ונבהלו כולם מפניו, כי מי יודע מה יוכיחם ואיזה פסק יתן להם.

 אבל אא"ז הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זצוק"ל פנה ואמר, תנו גם לי כוס 
שכר, והוסיף לאמר, משה רבנו גם כן עשה כך, כשירד מן השמים וראה אותו 
רוצה  איני  משה,  אמר  ישראל,  עשו  אשר  גדולה  וחטאה  מסכה  עגל  מעשה, 
להישאר צדיק לבדי, מה עשה שבר הלוחות וחטא גם הוא עמהם, ועל ידי זה 

הציל את ישראל עכדה"ק.

)שמו"ר פרשה מו א( ראה משה שאין לישראל  זה במדרש  זה פלא, כעין  וראה   
ואני  חטאו  הם  להקב"ה  ואמר  הלוחות  את  ושבר  עמהם  נפשו  וחבר  עמידה 
חטאתי ששברתי הלוחות, אם מוחל אתה להם אף לי מחול שנאמר ועתה אם 
תשא חטאתם כן לחטאתי מחול, ואם אין אתה מוחל להם אל תמחול לי אלא 
זז משם עד שפנה חטייה שלהם  מחני נא מספרך אשר כתבת, א"ר אחא לא 

שנאמר ויפן וירד משה עכ"ל. )אמרי שאול פרשת עקב - מודז'יץ(

 ואשה בכל אלה לא מצאתי )קהלת ז כח(
האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי...

סח היהודי הקדוש מפשיסחא, חסיד אחד בא לאחר פטירתו לפני בית דין 
של מעלה, והיו לו הרבה מלאכים מליצים טובים לזכותו, כי היה נקי מחטאים, 
כבר היו רוצים לזכותו בדין, והנה בא מלאך גדול אחד וקטרג עליו בחטא אחד 
שמצא בו, שאלו להחסיד למה עשה כן, והשיב שעשה מחמת הכרח, כי אשתו 
הציקתו לכך, כשמוע אותו מלאך את תשובת החסיד פתח פיו בשחוק ואמר, וכי 
זהו תירוץ, ששמע לקול אשתו, ויצא הפסק מלפני בית דין של מעלה, שהחסיד 
יקבל עונשו על החטא, והמלאך המקטרג מפני ששחק על החסיד יבוא בגלגול 
בעולם הזה וישא אישה, ויראו איך יתנהג הוא, והחסידים ששמעו את הסיפור של 

היהודי הקדוש אמרו שהוא נתכוון באותו מלאך לעצמו.

גיננדל תקללי

סח הצדיק רבי הק' אברהם מסלונים, בעל "יסוד העבודה", אשתו של הצדיק 
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הרה"ק הרבי זושא מאניפולי זי"ע היתה מצערת אותו מאוד, פעם עלתה על 
דעתו של רבי זושא מחשבה זו הרי אמרו חכמים )עירובין מ"א ע"ב( מי שיש לו אשה 
יותר  יודע אולי הגיהנם טוב לפני  ובכן איפוא מי  גיהנם,  רעה אינו רואה פני 
מאשה רעה, והראו לו מן השמים את הגיהנם, ומיד התחיל לצעוק גיננדל תקללי 

גיננדל תקללי... 

 אשר עשה האלהים את האדם ישר )קהלת ז כט(
לא הטה את עצמו אל הכף

לידיה  להסגיר  האוסטריים  השלטונות  על  כידוע,  לחצה,  הרוסית  הממשלה 
את הצדיק מרוז'ין, שנמלט לאוסטריה מרדיפותיה של ממשלת רוסיה, היה צורך 
במאמצים מיוחדים להשפיע על ממשלת אוסטריה, שלא תענה לדרישת רוסיה, 
ושני חסידים יצאו דחופים לוינה להשתדל במקומות הדרושים, והם מצאו לנחוץ 
דובריש מייזליש, רבה של קראקא, לבקשו על  לסור קודם לכן אל הגאון רבי 
המלצה ידוע מצדו, והגאון שאל את השליחים על טיבו של הצדיק מרוז'ין, ובמה 
כוחו גדול, נענה אחד השליחים ואמר, הצדיק מרוז'ין יודע לשלוט על עצמו במדה 
שאן דוגמתה, וכי זו מנין לך שאל הגאון, השיב החסיד מעודו לא כפף את ראשו 
אף כחוט השערה אל הכף, בשעת האוכל, הנוכחים בבית הרב פרצו כולם בצחוק, 
לשמע תשובה זו, והרב אמר, אף אני יכול לעשות כך, אותה שעה הסב הרב 
לסעודה, והחסיד השליח אמר לו, ינסה נא כבוד הרב לעשות כן, והרב העלה את 
הכף במתינות אל פיו, אולם ברגע האחרון הטה את פיו אל הכף, נסיונו לא עלה 
יפה, והוא סרב לנסות פעם שנית, והודה להחסיד שהצדק עמו, אף הוא השיב 

לשאלת הממשלה, בדברי שבח על הצדיק והמליץ לטובתו.

למעלה ראש אסור על פי הזוהר

חלה  אמת,  שפת  בעל  כ"ק  מגור,  הק'  הצדיק  של  לחייו  האחרונה  בשנה 
במחלה קשה, והרופאים לא ידעו לה תרופה, גופו היה משותק, והרופאים קבעו 
שהאיברים הפנימיים הם משותקים, את ידו בלבד יכול היה עוד להניע, כשבא 
הרופא לבדקו, אמר לו להרים את הידיים, הצדיק הרים, אמר לו הרופא להרים 
עוד יותר גבוה מהראש, אמר הצדיק, יותר גבוה מן הראש איני יכול, כי על פי 
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הזוהר אסור להרים את הידים למעלה מן הראש.

 כאשר שבועה ירא )קהלת ט ב(
למסור נפשו על האמת

למלכות,  ראשו  שנתחייב  באופן  המדינה,  חוקי  נגד  פעם  חטא  אחד  איש 
והשופטים התנו תנאי שאם שני צדיקי הדור, רבי משה מסווראן ורבי רפאל 
מברשיד ישבעו כי יודעים הם שיהודי זה לא חטא יפטרוהו לשלום, הצדיק רבי 
משה מסווראן בראותו כי רעה נגד פני הנאשם, פסק שפיקוח נפש דוחה איסור 
השבועה, והורה היתר לעצמו להישבע, ואפילו אם יש איסור בדבר החליט הצדיק 
שמוטב לו שיקבל ענשו בגיהנם ובלבד שיציל נפש מישראל ממיתה, בשגם כי 
בחייו של האיש תלויים גם חיי אשתו וילדיו, אבל הצדיק רבי רפאל שהלך בדרכי 
של  העיקרי  היסוד  לו  היתה  האמת  שמידת  מקוריץ,  פנחס  רבי  הקדוש  רבו 
העבודה, וברח אף משמץ חשש של שקר, לא יכול לקבל עליו אותה שבועה, אשת 
הנאשם וילדיו לא נתנו לו מנוח, ובכו בביתו השכם והערב שיציל את חייהם, 
והוא שמעודו לא השיב פני איש ריקם, והיה תמיד מוכן להפקיר את נפשו ומאודו 
בשביל דמעה אחת מישראל, הפעם הקשיח את לבו ולא שמע אליהם, בהגיע 
זזו מביתו כל היום ובכו בכי  יום האחרון, שלמחרתו הוקבע זמן השבועה, לא 
תמרורים, בלילה ההוא ישב הצדיק בחדרו סגור ומסוגר, ולא ידע מנוח, מהצד 
האחד יודע הוא שבידו להציל את נפש היהודי ואשתו ובניו, והרי פיקוח נפש 
דוחה כל איסורים שבתורה, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא 
)סנהדרין פ"ד מ"ה( ומהצד השני איך יעשה נבלה כזאת, אשר כל ימיו התרחק ממנה 

כמטחווי קשת, כמה יגיעות יגע וכמה טרחות טרח לנקות את נפשו מחשש כל 
שהוא של שקר, והיתכן שהוא ישבע עכשיו לשקר, הוא שמימיו לא אמר אפילו על 
הן הן ועל לאו לאו, מיראתו שמא יתבדה, הוא שמימיו לא לבש בגדים צבועים, 
מפני שנראה כשקר, הוא שהורה ולמד שהשקר הוא אבי אבות הטומאה והאמת 
הוא מקור כל קודש, הוא ילך עכשיו וישקר בשבועה, אבל האשה וילדיה דמי 
משפחה שלימה עומדים עליו ומה יעשה, ויתן את קולו בבכי רבונו של עולם, 
אתה יודע ועד שמסרתי נפשי ורוחי ונשמתי להאמת, ועתה כאשר זקנתי ושבתי 
הבאתני לידי ניסיון, ובכן אפוא קח נא ה' את נפשי ממני, קחני מן העולם, ואל 
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אראה ברעתי, וכך התמוגג בדמעות, עד אשר יצאה נשמתו, בבוקר השכם באו 
לבשרו כי הנאשם הודה על חטאתו, והצדיקים שוחררו משבועתם, אבל מצאו את 

הצדיק שוכב, ונשמתו בגנזי מרומים..

 אכול בשמחה לחמך )קהלת ט ז(
למה עושה יצחק היום סעודה

גביר מפורסם ונדבן היה בעיר אוסטראה בשם רבי יוזפא, שהחזיק עשרה 
תלמידי חכמים בבית מדרשו על חשבונו, פעם חלתה בתו, והלך לבית מדרשו 
וביקש  חוקם התמידית,  לחם  על  נוסף  סכום  החכמים  לכל אחד מתלמידי  ונתן 
ויבקשו רחמים על בתו שתתרפא, בין תלמידי  ויאמרו תהלים  מאיתם שיצומו 
רבי יצחק מדרוהוביטש, אביו של הרב הקדוש  החכמים היה גם הרב הקדוש 
רבי מיכל מזלוטשוב, לקח רבי יצחק את הסכום שנתן לו הגביר והלך לביתו 
ואמר לאשתו, היות שיש לי היום סכום מה יותר מההוצאה הרגילה, לכן תלכי 
מיד לשוק ותקני בשר ודגים ושאר מטעמים ותכיני סעודה כסעודת השבת, והיא 
כן עשתה, לאחר שנתרפאה בתו של הגביר, עשה סעודת הודאה, ובלב תלמידי 
החכמים היתה טינא על רבי יצחק שלא צם באותו יום, וספרו הדבר לרבי יוזפא, 
ואף הוא תמה מאוד על כך בשעת סעודת ההודאה שאל את רבי יצחק מה היתה 
כונתו בזה, כי ידע שהוא איש גדול, השיב לו רבי יצחק, אלו צמתי גם אני, לא 
היה הדבר עושה שום רושם למעלה, שכבר הורגלו שם עם התעניתים והסגופים 
שלי, אבל כשעשיתי פתאום ביום חול סעודה גדולה, נעשה רעש בשמים, מהיכן 
באה הרחבת הדעת ליצחק, ואז נודע הדבר כי ביתו של רבי יוזפא חלתה והיא 
זו תגן  ונתן גם לי סכום נוסף ופסקו בשמים שזכות  מסוכנת, והוא חלק צדקה 

עליה ותתרפא.

על ידי אכילה נפסק הקטרוג

צדיק גדול אחד חלה ושלח את שני בניו להרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ 
זי"ע לבקש רחמים עליו, ורבי פנחס אמר לאשתו הרבנית, שתכין סעודה חשובה 
בשעת  בגבינה,  ממולאות  קרעפליך  שקורין  לביבות  ותעשה  האורחים,  לכבוד 
מאכל  הוא  טוב  כמה  מהלביבות,  שטעם  פעם  בכל  פנחס  רבי  אמר  הסעודה 
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הזה עם הגבינה, וכך חזר ושנה כמה וכמה פעמים לשבח את הגבינה כי טוב 
הוא מאוד, האחים בני הצדיק תמהו מאוד על כך, אבל שתקו ולא אמרו דבר, 
בשעת פרידתם אמר להם רבי פנחס, לכו לשלום, ואביכם יתרפא אם ירצה ה', 
ומעשה שהיה כך היה, אותו צדיק מעודו לא אכל גבינה, ומאכל זה קטרג עליו 
בשמים, שמחמת שהצדיק אינו אוכלו לא תקן אותו, כדרך שהצדיקים מתקנים את 
המאכלים שאוכלים ומעלים אותם לשרשם למעלה כשהצדיק חלה ונפל למשכב 
נתעורר קטרוג זה ביותר ועל ידי שבניו הצדיקים אכלו עתה את הגבינה ורבי 

פינחס שבח את המאכל, נשתתק הקטרוג והצדיק נתרפא.

 בכל עת יהיו בגדיך לבנים )קהלת ט ח(
נבהל ונשתומם שהוא הביא בגדים מלוכלכים

קרה פעם שהצדיק הקדוש רבי חייקל מאמדור זי"ע שהיה מתלמידי המגיד 
ממזריטש נתעלף לפני השינה, והחסידים עוררוהו בקושי לתחייה, כששאלוהו מה 
קרה, השיב, למלך אחד היו עבדים עושי מלאכתו, זה בכך וזה בכך, וציוה המלך 
שבכל לילה יבואו כולם איש איש ממלאכתו אשר המה עושים, ויביאו לפני המלך 
וישימו אותם באוצרות המלך, ומחר  יום  אותם הכלים והבגדים שתקנו באותו 
יתנו להם כלים אחרים לתקן, והיה ביניהם שוטה אחד ועצלן, ולא זו בלבד שלא 
תיקן מאומה, אלא עוד לכלך את הבגדים שנתנו לו, לעת ערב הביא גם הוא את 
מעשה היום שלו לפני המלך, וכשראה שכולם הביאו בגדים מקושטים ומתוקנים 
יפים ובהירים והוא הביא סמרטוטים להניח באוצר המלך, נבהל ונשתומם ביותר 

מחרפה ובושה.

 לא לחכמים לחם )קהלת ט יא(
אם חכם אתה חפש פרנסה בעצמך

איש אחד היה חרוץ באומנות ידיו ובעל חשבון, אבל לא היה מצליח במעשיו 
פעם קרא אותו הרבי הרה"ק מקוצק זצ"ל, ואמר לו האם יודע אתה הפירוש של 
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הפסוק )קהלת ט יא( לא לחכמים לחם, שתק האיש המשיך הרבי אני אגיד לך הפירוש 
הקדוש ברוך הוא אומר אם חכם אתה תחפש לך פרנסתך בעצמך.

 לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו )קהלת י ב(
כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין

בנו בכורו של הצדיק הקדוש רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, הרב רבי סנדר 
ליפא, נזדמן פעם אחרי פטירתו של אביו, להיות בעיר אחת, וכל חסידי העיר 
באו לבקרו, בתוך הבאים היה גם איש אחד בשם יהודה יצחק ושם אמו אסתר 
ּפִיְנָיא, אף הוא הגיש להרב פיתקא, כנהוג, ובשעת מסירתו את הפיתקא סיפר 
להרב שבכל פעם שהיה נותן לאביו הצדיק פתקא היה רגיל לומר לו בבת צחוק, 
כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין, השיב לו רבי סנדר ליפא, כלום אתה 
לשם  אלא  דבריו  את  אמר  ולא  ריקים  אמרים  אומר  היה  הקדוש  חושב שאבי 
מילתא דבדיחותא, בקשר עם שם אמך פיניא, לא כי אני אגיד לך את כונתו, 
בזוהר פרשת תרומה )דף קס"ו:( על הפסוק להנחיל אהבי יש )משלי ח כא( כתוב, שש"י 
וק"ג מהם הם מצד השמאל שזה  ר"ז מהם הם מצד הימין, חסדים,  העולמות, 
דינים, אבי הקדוש כשהציץ בפתקא שלך ראה שראשי התיבות של שמך יהודה 
יצחק בן אסתר פיניא, עולים במספר ר"ג שהוא מצד השמאל, רצה להמתיק את 
הדינים מעליך וברכך שכל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין ולא לשמאל, 
אלא שהסתיר את כוונתו כאילו אמר דבר צחות בלשון נופל על לשון של שם 

אמך.

ח )קהלת י ד( ּנַ ֲעֶלה ָעֶליָך ְמקֹוְמָך ַאל ּתַ ל ּתַ  ִאם רּוַח ַהּמֹוׁשֵ
לא עזב את רבו

ישראל  לארץ  מויטבסק  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  הצדיק  של  נסיעתו  לפני 
נתאספו תלמידי המגיד הגדול ממזריטש וחלקו את תחומי השפעתם של הצדיקים 
תלמידי המגיד, להרב בעל התניא חלקו את מדינות ליטא ורוסיה הלבנה, ורשות 
מיוחדת נתנו להצדיק רבי שלמה מקארלין לבוא לשלוש הערים בשנקוביץ צשניק 
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וליבפלי, שהן בפלך ויטבסק בתחומו של הרב מפני שכך היה נוהג רבי שלמה 
עוד בימי היות רבי מנדל מויטבסק בעיר הורודוק, במשך הזמן רצה רבי שלמה 
מקארלין לקבוע מקום דירתו בבשנקוביץ, וביקש את הסכמתו של הרב על כך, 
הרב הסכים, אבל רק בתנאי שרבי שלמה יקבל על עצמו שלשה דברים א. שלא 
יבטל את הלומדים והחריפים בלמוד הנגלה ב. שלא יבטל את אלה שהם בעלי 
יראת שמים טבעית, ג. שיקבע אצל חסידיו ומקושריו את חובת היגיעה העצמית 
בעבודת ה', ולא לבטוח על הצדיק, שהוא הצדיק יעלה אותם בעבודתו, רבי שלמה 
הסכים על שני התנאים הראשונים, אבל על התנאי השלישי לא הסכים, שיטתו 
היתה שהמקושרים אל הצדיק מתעלים בעבודת הצדיק, ואין עליהם אלא לעמוד 
בהתעוררות חזקה לקיום התורה והמצוות בפועל, שלא כשיטת חב"ד שיסד הרב, 
שכל אחד כפי יכלתו חייב לעבוד ביגיעת המוח על אלוקית, באופן שהתפעלות 
הלב תבוא מצד השגת המוח, לא קבע אפוא רבי שלמה את דירתו בבשנקוביץ, 
אבל היה בא לשם כפעם בפעם כמקדם. בשנת תקמ"ג ביקר רבי שלמה, לרגלי 
ענין כללי אחד, את הרב בליוזנא, הרב כבדו הרבה וכשנסע מאיתו שלח הרב 
כמה אברכים חסידים ללוותו, בין המלוים היה החסיד רבי בנימין מקוצק, שהיה 
בעל חושים נפלאים ועמקן גדול ומפורסם בין חסידי חב"ד, בדרך נסיעתם שמשו 
המלוים את רבי שלמה בהדרת כבוד, רבי שלמה שוחח עימהם בדברי תורה, 
בנגלה קבלה חקירה וחסידות, ונתפעל מאוד מעומק ידיעתם, מטרת נסיעתו של 
רבי שלמה היתה העיר בשנקוביץ, והאברכים חשבו ללוותו עד ויטבסק, כשהגיעו 
לויטבסק נפרדו ממנו המלוים, ורבי שלמה אמר לרבי בנימין שאילו היה הוא, 
רבי בנימין מסכים ללוותו עד בשנקוביץ, היה מחזיק לו טובה, רבי בנימין הסכים, 
להתעכב  לבעל העגלה  רבי שלמה  ציוה  לבשנקוביץ,  מויטבסק  נסיעתם  בדרך 
בשדה, כי רצה להתפלל שם מנחה, ירד רבי שלמה מן העגלה, אבל לא מצא 
מים לרחוץ את ידיו קודם התפלה, עלה שוב על העגלה, וישב בדביקות פתאום 
ואי אפשר היה בשום אופן לעכבם רצו  התחילו הסוסים לרוץ בדרך לא דרך, 
על שדות והרים ועמקים, עד שהגיעו לנהר אחד ועמדו, רבי שלמה חייך, ירד 
מהעגלה, רחץ את ידיו והתפלל מנחה בלהט ובהתלהבות כדרכו בקודש, אחר 
הסביבה  כי  אמר  העגלה  בעל  אבל  העגלה  על  שוב  שלמה  רבי  ישב  התפלה 
יודע לאן לנסוע, צוה רבי שלמה להניח להסוסים שילכו  בלתי ידועה לו, ואינו 
מעצמם, והסוסים רצו הלאה עד שהגיעו לדרך המלך, כשבאו לבית מלון, ציוה 
רבי שלמה להתעכב, ירדו והתפללו שם מעריב תקנו חצות, והתפללו שחרית, 
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היה  אפשר  ואי  בשבת,  חמישי  יום  אז  היה  לבשנקוביץ,  הגיעו  המנחה  ולעת 
לרבי בנימין להגיע בחזרה לליוזנא לשבת, ונשאר לשבות בבשנקוביץ, וכשראו 
ר כל כך בכבודו של רבי שלמה, ושלח מגדולי  חסידי הרב בבשנקוביץ שהרב ְמַיּקֵ
תלמידיו כרבי בנימין ללוותו, התחילו אף הם לחבב ביותר את רבי שלמה ולכבדו 
ביתר שאת, שני ימים אחר השבת, הלך רבי בנימין כמבולבל מכל מה שראה 
ושמע והרגיש מעבודת הקודש של רבינו, עד שהתחיל לשקול בדעתו אולי כדי 
להישאר זמן ידוע אצל צדיק זה, כשנכנס סוף סוף לקחת ברכת הפרידה מרבי 
שלמה, עיכב רבי שלמה שעות אחדות והפציר בו שישאר אצלו, והוא יגלה לו 
סודות נפלאים וגלויים נעלים, אף הוא הבטיחו שיבחר קבוצת תלמידים שיהיו 
כלים ראויים לקבלת דרכו בעבודה, והוסיף להבטיחו הבטחות רבות על גלויים 
פתגם  לו  השיב  לדבר  וכשגמר  דבריו,  לכל  הקשיב בשקט  בנימין  רבי  גדולים, 
פולני, )כי רבינו היה נוהג לפעמים לתבל את דבריו בפתגמים בפולנית( פן טו פן, נו ניה מוי, חלופץ 
טו חלופץ, נו ניה טווי. זאת אומרת בלה"ק: האדון הוא אדון, אבל לא שלי, הנער, 

הוא נער אבל לא שלך, וחזר לליוזנא.

ב. איש אחד, שהיה מסתופף תמיד הצל הצדיק הקדוש רבי ישראל מרוז'ין, 
קרה לו פעם מקרה בלתי טהור ונכשל בעבירה חמורה, והיה מתבייש לבוא אל 
הצדיק ולהתראות לפניו, וכך עבר זמן רב שישב בביתו ולא בא לרוז'ין, עד אשר 
סוף סוף נתעורר לומר עד מתי יהיה זה לי למוקש לגרשני מלהסתפח בנחלת 
לנסוע  מוכרח  ואני  מה,  עלי  יעבור  ואמר  והתחזק בעצמו  מורי,  פני  ולקבל  ה' 
עתה  עד  מרוחק  שהיה  ואמר  הצדיק  לפני  להתנצל  התחיל  בבואו  הרבי,  אל 
מחמת איזה מכשול שקרה לו ולא היה יכול לבוא, פתח הצדיק ואמר תעיין נא 
מה שאומר התרגום על הפסוק )קהלת שם( אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל 
וראה בתרגום על הפסוק  קוהלת  תנח, כשיצא מהצדיק, פתח האיש את ספר 
האמור כדברים האלה "אין רוחא דיצרא בישא מתל בך ומתגבר למיסק עלך, 
אתרך טב די הויתא נהיג למיקם בה לא תשבק, ארום פתגמי אורייתא אתבריאו 
אסו בעלמא למשבק ולמנשי מן קדם ה' חובי רברבין", ובתרגום ללשון הקודש: 
הפירוש הוא כך, אם רוח היצר הרע ימשול בך ויתגבר לעלות עליך, המקום הטוב 
שהיית נוהג לעמוד בו לא תעזוב, כי דברי תורה נבראו לרפואה בעולם, ולעזוב 

ולשכוח מלפני ה' חטאים גדולים.
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 שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו )קהלת יא א(
שלח לחמך על פני המים

בימי נעוריו של הצדיק הקדוש רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלניצה, נכדו של 
המגיד הקדוש מקוז'ניץ, היה רגיל לנסוע להרב הקדוש בעל אוהב ישראל מאפטא 
שהיה גר אז במז'יבוז', פעם בא בדרך נסיעתו בליל שישי לעיר אחת, רחוקה 
ממז'יבוז' כעשר פרסאות, וביקש מהחסידים שם שיחפשו אחר איזו הזדמנות של 
נסיעה, שיוכל להשתמש בה ולבוא על שבת למז'יבוז', חפשו ומצאו עשיר אחד 
שנוסע לביתו, ועובר דרך מז'יבוז', הפצירו בהעשיר שיקח עמו אברך אחד, שהוא 
ולישב אצל  לעלות במרכבתו  וציוהו  להם,  נכד המגיד הקדוש מקוז'ניץ, נעתר 
בעל העגלה, הדבר היה בחורף וקור גדול שרר אז, והאברך נתקרר מאוד, לאחר 
איזו שעות אמר לו העשיר הלוא אתה נכד המגיד הקדוש, שב נא על ידי ותספר 
לי קצת מזקנך הקדוש, עבר האברך ממקומו ועלה לשבת אצל העשיר, והתחיל 
להתחמם קצת, ושתק ולא אמר כלום, והעשיר פנה אליו שוב ואמר הלוא תספר 
לי מעט מקדושת זקנך, נענה האברך ואמר, זקני הקדוש אמר על הכתוב )קהלת 
יא א( שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו הוסיף אפילו לגוי, ולא 
אמר לו יותר שום דבר, כשהגיעו למז'יבוז' ירד האברך מהמרכבה, והעשיר נסע 
הלאה לדרכו, בדרך נסיעתו הגיע לנהר אחד, וראה שמרכבה אחת עם שר גדול 
בתוכה נכנסה למקום רפש ובוץ, והסוסים אינם יכולים בשום אופן לזוז ממקומם, 
נזכר העשיר מה שאמר לו נכד המגיד בשם זקנו, ומיד נגש למרכבת השר ורתם 
את הסוסים של המרכבה שלו למרכבת השר והוציאה מתוך הבוץ, השר החזיק 
לו טובה ורצה לתן לו מתנה הגונה, והוא לא רצה לקבל, ואמר לו כי ברוך ה' 
אינו זקוק לכך, כי הוא עשיר גדול, שאלו השר לשמו ושם עירו, והוציא פנקס 
קטן מכיסו ורשם בו את השמות, ונפרדו זה מזה, בהמשך הזמן נתגלגל הדבר 
שעשיר זה הלך וירד מעשרו, עד שברבות הימים נעשה עני ולא היה לו שום עסק 
במה להתפרנס, וישב בבית המדרש כדרך העניים הבטלנים, והשר היה הולך 
ועולה ונעשה לשר צבא גדול, אחר כמה שנים נזדמן שהשר עבר דרך העיר של 
אותו עשיר, ונזכר שבפנקסו רשום אצלו שבעיר זו דר איש אחד ששמו כך וכך 
והוא הציל אותו ממש ממות, שאל השר לאנשי העיר על איש זה, וכמעט כולם 
לא ידעו מי הוא, כי כבר עברו שנים רבות שהוא עני ונשכח כמת מלב לבסוף 
נזכרו ואמר כי ודאי כוונתו לפלוני העני, ואמרו להשר כי עני אחד יש אצלנו 
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ששמו כך הוא, בקש השר שיקראו אליו אותו עני, כשבא אל השר, הכירו השר 
ואמר לו, התכיר אתה אותי, והאיש ענה לא, הזכיר לו השר כל אותו מעשה עד 
שנזכר האיש אף הוא, והשר שאלו על מצבו, וסיפר לו האיש שנהפך עליו הגלגל 
והוא עכשיו עני ואביון, כשמוע השר את הדברים, דיבר אליו תנחומים, ואמר לו 
שבקרוב תהיה ליציטציה על עסק קבלנות לספק להצבא הצטרכותם, ולכן ילך גם 
הוא להליציטציה ויציע מחיר זול יותר מכל האחרים, ודמי העירבון שיצטרך לתן 
וכן כסף לקנות כל הדברים הנצרכים יתן לו השר, האיש כן עשה והעסק נמסר 
לו, והיה לקבלן הצבא, והצליח מאוד עד שנעשה שוב עשיר כמקודם, ועוד יותר. 
עברו איזו שנים והאיש היה קודם ראש השנה בוורשה אצל שותפו העשיר רבי 
מאיר שכנא, פעם ישבו ושוחחו מעניני העסק שביניהם, וראה שרבי מאיר שכנא 
והשיבו שהוא מכין עצמו  יום מיומיים,  ממהר מאוד לגמור השיחה, שאלו מה 
לנסוע למוגלניצא להצדיק, שאלו מי הוא צדיק והשיבו כי הוא נכד המגיד הקדוש 
מקוז'ניץ, נזכר האיש שהאברך אחד נכד המגיד נצנץ בו רוח הקודש לפני הרבה 
שנים ואמר לו שלח לחמך על פני המים בתוספת המגיד, וחשב בלבו אולי הוא 
הוא אותו הנכד, ואמר לשותפו שגם הוא יסע עמו, כשבאו למוגלניצא ונכנסו אל 
הצדיק הכירו העשיר כי הוא זה ואמר להצדיק רבי הכירני אמר הצדיק, ודאי אני 
מכירך ודע לך, כי אילו הנחת אותי עוד קצת זמן לישב אצל בעל העגלה בקור 
גדול ובבזוי לא היתה לך תקנה, ובשביל אותן השעות שישבתי שם עד שקראת 
אותי לישב אצלך נענשת מן השמים להיות יורד ועני כמה שנים, והצלחתך 
היתה גדולה שקראת אותי אחר כך על ידך ולהתחמם מעט, ובשביל שנחמתני 

וגמלתני טוב נחם ה' על הרעה ועשה טוב עמך.

 כאשר אינך יודע מה דרך הרוח )קהלת יא ה(
מה שאפשר לגרום בהשקטת רוחות

הקדוש  החוזה  רבו  אצל  מרופשיץ  נפתלי  רבי  הקדוש  הצדיק  היות  בעת 
מפרק  חזק  סערה  שרוח  להתפלל,  הכנסת  לבית  כשהלכו  פעם,  קרה  מלובלין, 
ולבוא, אמר רבי נפתלי להחוזה שיראה  ואי אפשר היה לצאת  הרים התפרץ, 
להשקיט הרוח, למען יוכלו ללכת להתפלל, והחוזה לא השיבו דבר, כפל ושלש 
רבי נפתלי את דבריו, והחוזה שתק, עד שלבסוף אמר רבי נפתלי, אם הרבי לא 
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ישקיט את הרוחות, אני אשקיט אותם, כי הוא כמעט סכנת נפשות, ורבי נפתלי 
קיים את דבריו, והרוח שקט, ויהי ממחרת באו אנשי הכפרים הסמוכים אל החוזה 
בזעקה ובבכיה, כי בכפרים וכל הסביבה נתהוה מגיפה ומיני חלאים רעים, שלח 
הרבי אחר רבי נפתלי, ואמר לו, עתה תראה את אשר גרמת בהשקטת הרוחות 
ומוליכים את הפגעים הרעים  רוחות המנשבים  יתברך שולח  שלך, תדע, שה' 
נשארו  הרוחות,  את  כשהעמדת  ואתה  אדם,  בו  ישב  לא  ומקום  מדבריות  אל 
הפגעים הרעים במקום הכפרים ונתהוו שם חלאים רעים, ועליך מוטל לתקן את 
אשר קלקלת, ושני הצדיקים, הרבי ותלמידיו, עשו מה שעשו, ותקנו את המעות, 

והחולים נתרפאו.

השגחה פרטית

בקיץ שנת תרנ"ו כשהרבי הרש"ב מליובאויטש היה במעון קיץ בכפר, הלך 
פעם לטייל יחד עם בנו הרבי הריי"צ טיילו בשדות, התבואה שבשדות היתה 
כבר כמעט בשלב, רוח קלה עברה והשבלים והעשבים התנועעו הנה והנה עם 
בודדת  שבולת  של  תנועה  כל  אלקות  תראה  לבנו,  הרש"ב  אמר  הרוח,  משב 
ועשב יחיד היתה כלולה במחשבה הקדומה של צופה ומביט עד סוף כל הדורות, 
וההשגחה העליונה מוציאה לפועל לשם כוונה אלוקית, בדרך טיולם נכנסו ליער, 
והריי"צ היה שקוע במחשבה על ענין ההשגחה הפרטית ששמע מאביו בהיותו 
טרוד במחשבתו עבר על יד עץ אחד, תלש ממנו עלה והחזיקו קצת בידו, מבלי 
משים ומבלי שום כוונה תחלה, ובדרך הילוכו קרע מזמן לזמן את העלה וזרק 
לארץ, נענה הרש"ב ואמר, כיצד אפשר להתייחס כל כך בקלות דעת לבריאה 
של ה' יתברך, הרי זה עתה דברנו על השגחה פרטית, ואתה לוקח עלה מעץ, 
שברא ה' לשם כוונה ידועה ושיש לו חיות וגוף, ותלש אותו וקורעו לגזרים ומפזרו 
במקומות שונים, במה גרוע האני של העלה מהאני שלך, ודאי העלה הוא צומח 
ואתה מדבר והבדל גדול ביניהם, אבל כשם שהמדבר יש לו התפקיד שלו למלא, 
כך יש לו להצומח התפקיד שלו, ובשניהם יש כוונה אלוקית, הוא שאמרו אדם 
מועד לעולם, בין ער ובין ישן, הישן אינו רואה, והער רואה, היית ער, ועוררתי 

אותך לראות האלוקות שבבריאה, אלא שאדם מועד לעולם.
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 והסר כעס מלבך )קהלת יא י(
נפטר ממדת הכעס

לאחד  זי"ע  מלכויטש  מרדכי  רבי  הקדוש  הצדיק  אצל  שהיתה  בחתונה 
מצאצאי, כשהגיע הזמן לצאת מן השולחן עמד החסיד רבי נחום שוחט ובודק 
על יד הפתח, ועיכב את הדרך, אמר לו הצדיק, נחום, מה אתה רוצה, השיב רבי 
נחום, שמעתי מרבינו כשיש שמחה אצל המלך, הוא עת רצון לפעול רחמים, 
אני רוצה להיפטר ממידת הכעס, הבטיחו הצדיק, ומאז ואילך לא היה אפשר לו 

בשום אופן לכעוס.

לא היה כועס

מרוב אהבתו לבריות לא היה הצדיק הרה"ק רבי יצחק מוורקא זי"ע כועס 
מעולם על שום אדם, וקרה פעם, שאשה אחת הקניטה אותו הרבה, עד שהוכרח 
וציוה  אחרת,  קפוטה  ללבוש  אני  צריך  לכעוס,  בכדי  הצדיק,  אמר  בה,  לגעור 
למשמשו להביא לו מלבוש אחר, כשהחליף את מלבושו, אמר להמשמש נו פייבל, 

עכשיו גער בה.

הכעס מונח בקופסא

סח הצדיק כ"ק רבי אברהם שלום מסטרופקוב שני בעלי דינים באו לדין תורה 
לפני הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מלינסק אביו של הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ, 
כשאמר להם את הפסק, מאן אחד מבעלי הדינים לקיים את הפסק, אמר לו הרב 
דע לך, שכשנתמניתי כאן לרב, הבאתי עמי קופסא אחת, והיא מונחת למעלה 
על הארגז, ובתוכה מונח כעס, כשאני צריך לכעוס לכבוד שמים, אני עומד על 
הספסל ומטפס ועולה עד שאני מגיע להארגז, ולוקח אתך הקופסא עם הכעס, 
ואני פותח את הקופסא ולוקח לי משם קצת כעס, וכועס, ואם אכעס עליך, לא 
תהיה תרופה למכתך, ובכן דע את אשר לפניך, מיד נפל מורא ופחד על בעלי 
הדינים וקיימו את כל מה שפסק הרב בדין תורה, וסיים הרב מסטרופקוב, זהו 
שאמר קוהלת )ז ט( "אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח", כלומר 

אצל הכסילים הכעס הוא בחיק, מוכן ומזומן ואצל הצדיקים הוא מונח בקופסא.
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 עד אשר לא תחשך השמש וחשכו הראות בארבות )קהלת יב ב-ג(

למה לא התחיל ללמוד בבא בתרא

זעליג  רב  החסיד  להרב  פעם  אמר  מקוצק  מנדל  מנחם  רבי  הקדוש  הרב 
משרענצק, שטוב לאדם שיהיה בקי במסכת אחת בעל פה, כי לפעמים יצטרך 
לכך, הלך רבי זעליג והתחיל ללמוד מסכת תענית, עד שהיה בקי בה בעל פה, 
פתאום חלה רבי זעליג בעיניו, עד שנתעוור לגמרי, שלח להרבי מקוצק, פתקא 
להזכירו, אמר הרב הקוצק, מדוע לא התחיל ללמוד מסכת בבא בתרא, כי אז הרי 

היה לו עוד זמן רב לראות.

 ואזן וחקר תקן משלים הרבה )קהלת יב ט(
המגיד מדובנא עם משליו

והיה  במעזריטש,  להיות  פעם  לו  נזדמן  יעקב"  "אהל  בעל  מדובנא  המגיד 
ליל שבת כבדו המגיד  משובתי שבת אצל המגיד הגדול ממעזריטש, בסעודת 
הגדול לומר תורה, והוא אמר, כך היה גם בסעודת צהרים של שבת, וכך היה גם 
בסעודה שלישית, בכל פעם שתק המגיד ממעזריטש, ולא אמר תורה, רק כבד 
זאב  רבי  נכנס הצדיק הקדוש  יאמר, במוצאי שבת  את המגיד מדובנא שהוא 
מז'יטומיר בעל "אור המאיר" אל המגיד הגדול, ואמר לו בדרך בדיחה קרה נס 
שבא המגיד מדובנא על שבת, שאלמלא כן לא היינו שומעים בשבת זו דברי 
קודם  לעבור  צריכים  להיכל המלך  להיכנס  המגיד, הבאים  כלל... השיבו  תורה 
לכן דרך כמה וכמה שערים והיכלות, בכל היכל והיכל מנסים אותו ושואלים מה 
בקשתו מהמלך, כי אולי יש בידם ליתן לו כאן ולא יצטרך ללכת הלאה, מי שהוא 
פקח אינו חפץ בשום אופן בכל המתנות ועידונים שמראים לו בכל היכל, ואומר 
שכל חפצו להיכנס לפני המלך דוקא, אבל מי שהוא שוטה נותנים לו צעצוע, 
המגיד  לפנים,  להיכנס  עצמו  דוחק  ואינו  נתמלאה  ותאוותו  נחה  ודעתו  שעון, 
מדובנא התחיל להיכנס לפנים, ונתנו לו שעון, הסברת התורה בדרך של משלים, 
רציתי לעשות לו טובה, וחשבתי אולי יבין ולא יאמר תורה באיזו סעודה, אבל 
הוא לא הבין כלום ואמר תורה בכל הסעודות, כי נתפייס בהשעון שנתנו לו ומה 
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אעשה לו.

המגיד עם משליו כוון אל האמת

הרב הקדוש מקוצק היה מחשיב את המגיד מדובנא, והיה אומר כי בשלושה 
משלים כוון המגיד אל האמת )- על דרך רוה"ק(, ואלה שלושה המשלים, א. על הכתוב 
)ישעיהו מג כב( ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל, אמר משל לשני סוחרים 

שהביאו סחורה על ידי בעל עגלה אחד, סוחר אחד הביא תכשיטים ואבנים טובות 
ומרגליות בתיבה קטנה, והשני הביא ברזל ועופרת בתיבה גדולה, כשבאו לביתם, 
קרא בעל התכשיטים לסבל שיוריד את תיבתו מהעגלה ויביאה הביתה, והסבל 
שכר  לו  לשלם  הסוחר  כשרצה  השני,  הסוחר  של  בתיבתו  התיבה  את  החליף 
טרחו לפי ערך של משא קל, אמר הסבל בעד משא כבד כזה אקבל שכר מועט, 
כששמע הסוחר כך, אמר אם התיבה הייתה של משא כבד ודאי אינה שלי, כי 
בסחורה שלי אין שום טרחה ויגיעה, הוא שאמר הכתוב "ולא אתי קראת יעקב, 
והראיה כי יגעת בי ישראל", בסחורה שלי אין מתייגעים, ב. על הכתוב )שמות לב 
לב( ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, אמר משל לשר חשוב, שאחד מבני 

משפחתו היה גונב תמיד מאוצרות המלך, והשר היה תמיד ממליץ בעדו, וקרה 
פעם שגנב גניבה גדולה מאוד, עד שלא היה להשר פתחון פה לבוא לפני המלך 
להמליץ עליו, אמר השר, עצה אחת יש לי, יוריד אותי אדוני המלך מגדולתי, כי 
כל הגניבות שקרובי היה עושה הוא מפני שסמך עלי, שבהיותי שר חשוב אצל 
יותר קרוב למלכות, לא יעלה עוד על  המלך אמליץ בעדו, אבל אם לא אהיה 
מחשבתו לשוב ולגנוב, הוא שאמר משה רבנו מחני נא מספרך, ולא יסמכו עלי 
)ירמיה ב יא( "ההימיר גוי אלהים והמה לא  ישראל שאמליץ בעדם. ג. על הכתוב 
אלהים ועמי המיר כבודו בלוא יועיל", אמר משל לבעל הבית שלקח לבתו חתן 
מופלג ופסק לו מזונות על שולחנו, אחרי עבור איזו שנים אמר לחתנו, מתי תעשה 
לביתך, תנסה לעשות איזה משא ומתן ותרויח לך משהו, השיב לו חתנו שאינו 
בקי בטיב משא ומתן, ויעץ לו חותנו שיקח מעותיו בידו ויסע למקום פלוני, שיש 
שם סוחרים גדולים עם כל מיני סחורות, וכל דבר שירצה לקנות ילך מקודם לאיזו 
חנות לשאול המחיר מאותו דבר, וידע שאם קונים הרבה ביחד צריכים לקנות 
בפחות ממחיר החנות, כדי להרויח, וביחוד אם יקנה קרון שלם, בטח יקנה במחיר 
נמוך, שמע החתן לעצת חותנו ונסע ליריד גדול שבמקום פלוני, ושאל להסרסורים 
גדול,  וקנה בזול  לו קרון שלם עם שופרות,  והביאו  אם יש דבר לקנות עבורו, 
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והביאם לביתו, כשראה חותנו הסחורה שהביא, צעק עליו מה עשית, קנית אמנם 
בזול, אבל עד מתי תוכל למכור קרון שלם של שופרות, והרי בכל עיר צריכים 
שופר אחד או שנים, השיבו חתנו הלוא אמרתי לו שאיני בקי במשא ומתן, באין 
ברירה לקח חותנו את השופרות והניחם באיזה מחסן שבחצרו, וחתנו הלך שוב 
לבית המדרש ללמוד, עברו עוד איזו שנים, וחותנו שאלו שוב, מה תהיה התכלית, 
קח עוד הפעם כסף ותסע שוב לקנות איזו סחורה, אבל תזהר מלקנות שופרות, 
נסע לאיזה יריד וקנה קרון מנקרי שנים בזול גדול, כי ראה שלפי ערך המחיר 
שבחנויות קנה הוא במחיר של אחד ממאה מזה שבחנויות, בא לביתו, וחותנו 
צעק עליו שוב, וכי אינך יודע שמנקרי השנים שקנית יספיקו לימי מתושלח, וחתנו 
השיבו שוב, הלוא מראש אמרתי לו שאיני יודע במשא ומתן, לקח חותנו את 
הסחורה החדשה והניחה באחד המקומות שבחצרו, ויהי היום נמלך חותנו, מה 
יהיה הסוף מהשופרות וממנקרי השנים, והביא סרסור אחד, בקי במסחר, ונתן לו 
השופרות למכור, ואמר לו שיוכל למכרם בכל מחיר שיתנו, הן בכסף והן בחילוף 
איזו סחורה שתהיה, אחר כך הביא סרסור אחד, בקי במסחר, ונתן לו השופרות 
למכור, ואמר לו שיוכל למכרם בכל מחיר שיתנו, הן בכסף והן בחילוף איזו סחורה 
שתהיה, אחר כך הביא סרסור אחר, אף הוא בקי במסחר, ונתן לו מנקרי השנים 
למכור, ואמר גם לו שיוכל למכרם בכל תמורה שתזדמן לו, שני הסרסורים לא 
ידעו אחד מהשני, ונסעו למקומות שונים למכור סחורותיהם, וקרה, שבמקום אחד 
נפגשו שני הסרסורים וכל אחד הציע להשני את סחורתו, ולא זזו משם עד שעשו 
חליפין זה עם זה בסחורותיהם, כשבאו הביתה, והביאו לבעל הבית את הסחורות, 
בא החתן בטענה אל חותנו כבודו אמר עלי שאני בטלן ואיני בקי במסחר, הלוא 
הסרסורים האלה הם בקיאים היטב במסחר, וגם הם הביאו לו זה מנקרי שנים וזה 
שופרות, השיבו חותנו שוטה שבעולם, הם החליפו לא כלום בלא כלום, אבל אתה 
הרי היו לך מעות מזומנים, טבין ותקילין, ויכלת לקנות כל טוב וקנית לא כלום, 
והוא שאמר הכתוב ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים, כלומר הם ממירים לא 

כלום בלא כלום, אבל עמי המיר כבודו בלוא יועיל.

 וכתוב ישר דברי אמת )קהלת יב י(
היה כותב מאוד מהר – השבעת הקולמוס
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זקני הרבי האמצעי היה כותב  זי"ע.  מהר"ש מליובאויץ'  סח הרבי הקדוש 
מאמרי חסידות במהירות בלתי מצויה ובאותיות צפופות ביותר, בעמוד אחד של 
נייר היו כחמישים ששים שורות, וכשהגיע לסופו של העמוד עדין לא נתייבשה 
הדיו של ראש העמוד, והיו החסידים אומרים כי הוא כותב בהשבעת הקולמוס, 
חס ושלום, אין הדבר כן, זקני לא היה משתמש בהשבעות, אלא שהיד שלו היתה 

מקושרת לכוח המחשבה, והיה כותב במהירות של המחשבה.

 ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה )קהלת יב יב(
הזהיר את בניו שלא להדפיס חידושיו !

אליעזר  רבי  הקדוש  הצדיק  של  היסודיות  ממידותיו  היו  והצניעות  הענוה 
אביו  כשנסתלק  מאוד,  שנא  וההתהדרות  ההתרברבות  את  מדז'יקוב,  הורויץ 
הצדיק הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע, לא רצה למלא את מקומו ברופשיץ, 
ולא רצה שיספרו עליו אותות ומופתים, אף את חידושי תורתו שהיה אומר על 
להדפיסם,  שלא  בניו  את  גם  והזהיר  להדפיס,  רצה  לא  בספר  וכתבם  שולחנו 
אף הוא אמר להם טעם לדבר, ישנם חסידים שאחרי שאוכלים ושותים לשובע 
בשבת קודש והולכים לישון על משכבם, לוקחים להם ספר על מיטתם לקרוא בו 

עד שירדמו, ואינני רוצה לשכב עמהם יחד במיטה.





ָע"ה ע"י    ׁשֻ ָון ַה'ּתְ  ָיָצא ְלאֹור בס"ד ֹחוֶדׁש ַמר ֶחׁשְ
ת ָים 0527-651911 ִמְפָעל ַהזֹּוַהר ָהעֹוָלִמי ְסִניף ּבַ

ֵסֶפר

קֹוֵבץ ַמֲאָמִרים ַעל ֹקֶהֶלת
וַהר ֹקֶהֶלת ֶפר ֹז ּסֵ : ִמ ֵסֶפר ד'

י ֶעְליֹון  ְקדֹוׁשֵ ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש, ְמלּוָקט מחז"ל ּוּמִ
ים ְוִעיְקִרִיים  ָלִלים ְיסֹוִדּיִ יִפים ּכְ ּקִ ים, ַהּמַ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ְרֵפי ַמְעָלה ִמּסְ ׂשַ

ת ּוַמֲעַלת ֲאִמיַרת ֹקֶהֶלת ֹגֶדל ְקדּוׁשַ ּבְ
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ִּדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש, ַמְלִהיִבים ֶנֶפׁש ָהָאָדם, ַמְדִריְך 
ּומֹוֶרה ֶּדֶרְך ְלִהְתַעּלֹות ְּבָטֳהָרה ּוְקֻדָּׁשה.

ּבֹו ִיְמְצאּו ַרָּבִנים, ַמִּגיֵדי ִׁשעּור ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְמַלְּמִדים ּוְמַחְּנִכים ֶאת 
ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָּבּה, ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון, ַּגם ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיְמְצאּו 

ּבֹו ַהְדָרָכה ִנְפָלָאה ֵאיְך ְלַהְדִריְך ֶאת ֵּביָתם ְלתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים.

ְוַתְרֶּבה  ַהְּלָבבֹות,  ְוִיָּטֲהרּו  ֵּפרֹות,  ַיֲעֶׂשה  ַהֶּזה  ְּבֵסֶפר  ַהִלימּוד  ִּכי  ְּתִפָּלֵתנּו, 
ַהַּדַעת ְלִהְתָקֵרב ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְּכַמֲאַמר הבעש"ט הק’ זי"ע, וזל"ק: ָּכל 
ְוִנְזֶּכה ֶׁשָּיחּוׁש  ִמי ֶׁשְּמַסֵּפר ְּבִׁשְבֵחי ַצִּדיִקים, ְּכִאלּו עֹוֵסק ְּבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה, 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ִּדְבֵרי  ִלימּוד  ּוִבְזכּות  ְּבַרֲחִמים,  ְּבָקרֹוב  ְלָגֳאֵלנּו 
בב"א. ְּבַרֲחֵמי,  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ְּבָדא  ַהַהְבָטָחה  ָּבנּו  ִיְתַקֵּים  יֹוַחאי  ַּבר 
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ֶפר ֹזוַהר ֹקֶהֶלת ֵסֶפר ד': ִמּסֵ

ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש, ְמלּוָקט מחז"ל 
ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ִמּסְ ַמְעָלה  ְרֵפי  ׂשַ ֶעְליֹון  י  ְקדֹוׁשֵ ּוּמִ
ת  ְקדּוׁשַ ֹגֶדל  ּבְ ְוִעיְקִרִיים  ים  ְיסֹוִדּיִ ָלִלים  ּכְ יִפים  ּקִ ַהּמַ
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אכילה ושתיה הכתוב בקהלת
הכתוב מדבר,  טובים"  ומעשים  זאת ב"תורה  ושתיה שנאמר במגילה  אכילה  כל 

)מדרש רבה קהלת ג'(

 צרור המור בראשית )י"ג ה'(

לכן נקרא ספר קהלת - לפי שהיה מקהיל ומאסף דברי חכמה

אחר כך אמר ויקרא יעקב אל בניו. לפי שלמעלה דיבר יעקב עם יוסף ועם בניו ובירך 
אותם, ולא כן עשה לשאר הבנים. לזה התחיל לקרוא לבניו בלשון רכה ותחנונים ובלשון 
חיבה, וזהו ויקרא יעקב אל בניו. ויאמר האספו ואגידה לכם, האספו ובואו כולכם באגודה 
אחת בלי שנאה וקנאה. כי מה שאמרתי ליוסף ולבניו היו דברים זמניים פרטיים לו, אבל 
עכשיו האספו כולכם ואגידה לכם, דברי סתר וחכמה. וזהו לשון ואגידה, בכל מקום ענין 
המשכת חכמה. כתרגומו משכו נגידו )שמות יב, כא(, וכן ויגד לכם את בריתו )דברים ד, יג(, 
ותגד לבני ישראל )שמות יט, ג(. ומה הם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, לכל אחד 
ואחד מכם. ולכן אמר האספו עם ואגידה, כי לשון אסיפה יאמר על חכמה, כמו בעלי 
אסופות, וכן אספה לי שבעים איש )במדבר יא, טז(, ולכן נקרא קהלת, לפי שהיה מקהיל 
ומאסף דברי חכמה. ואחר שמהיום הזה היה רוצה לומר להם הדברים שיהיו באחרית 
הימים, אין לך חכמה גדולה מזאת. והיאך תזכו לאלו הדברים, כשתהיו כולכם באגודה 
אחת, ולא יהיה פירוד ביניכם אלא שתהיו באחדות אחד. כמו שעשיתי אני שקשרתי 
וייחדתי כל הדברים כולם בסוד הסולם ובסוד הייחוד. וזהו הקבצו ושמעו בני יעקב )פסוק 
ב'(, לשמוע דברי חכמה ומוסר. כי השמיעה עיקר הכל, כאמרו שמעו ותחי נפשכם )ישעי' 

נה, ג'(.

  ◆ ◆ ◆

 חיד"א חומת אנך קהלת א' א'

נקרא ספר קהלת על שם המחשבה והחקירה השכלית אוספת החכמות

דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם. פירש מהר"ר אברהם פריצול ז"ל בפי' כ"י )שחיברו 
שנת רפ"א( כי תיבת קהלת על המחשבה והחקירה השכלית אוספת החכמות. "בן דוד" 

שחננו ה' החכמה. מלך בירושלם לעומק חכמת הספר ייחסו לירושלם כאלו חברו לחכמי 
מוסרים  בו  שיש  משלי  וספר  והחיזיון.  התורה  שם  כי  ישראל  מכל  החשובים  ירושלם 
הדבקות  בסודות  גדולה  שמדרגתו  השירים  ושיר  בכלל.  ישראל  מלך  נתיחס  כוללים 
והנבואה ייחס אותו לעצמו אשר לשלמה עכ"ד, ואפשר לומר בסגנון אחר, דברי קהלת 
ורבה כך הוא מוליד ומרבה  שהקהיל חכמות הרבה ואמר בלשון נקבה שהיא פרה 
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החכמה. וזה גרם לו היותו בן דוד עבד ה' ודבק בו דבקות גמור. וגם היה מלך בירושלם 
עיר החכמה ובשתים עלתה לו להתחכם מאד. ובשיר השירים אמר לשלמה שרומז מלך 

שהשלום שלו כמו שכתבתי שם בס"ד.

◆ ◆ ◆

 חיד"א - יוסף תהילות פרק ע"ב א'

שלמה ר"ת - ל'טמא מ'עפר ש'ריפת ה'חטאת 

פרה  במ"ש שטעם  אפשר  מלך.  לבן  וצדקתך  תן  למלך  אלהים משפטיך  לשלמה 
אדומה היה מבקש שלמה לידע ולא נתגלה אלא למשה רבינו ע"ה, ופירשו רבני אשכנז 
ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, בקש להיות כמשה, יצאת בת קול ואמרה, וכתוב יושר 
דהכונה דשלמה פשפש ומצא שמו רמוז בפרשת פרה דכתיב ל'טמא מ'עפר ש'ריפת 
ה'חטאת ר"ת שלמה, ועל סמך זה היה טורח למצוא טעם פרה אדומה, וזהו ביקש קהלת 
למצוא דברי חפץ, כלומר לדעת טעם פרה אדומה בטענה ששמו רמוז כאמור, יצאת בת 
קול ואמרה וכתוב יושר, דר"ת ל'טמא מ'עפר ש'ריפת ה'חטאת ביושר הוא למשה, ודוקא 
למשה היה למנה. וידוע דכל החוקים הן הן מפלאות תמים דעים וטעמן ונימוקן עמם 
אבל ישראל לגבי דידהו הם חקים, ובזה פירשו הראשונים כי חק לישראל הוא משפט 
דכביכול  יעקב  לאלהי  אמנם משפט  טעם  בלי  לישראל  הוא  דחק  הכונה  יעקב  לאלהי 
יש לו טעם בדבר. וז"ש משפטיך כלומר החוקים אשר יש לך טעם בהן והיינו משפטיך 
דייקא מילי דמסתמן שהם משפטים לך למלך תן האר עיניו להבין להשכיל טעמן. ולא 
שאני סבור דשלמה כבר נרמז בתורה בפסוק לטמא מעפר שריפת החטאת ואמטו להכי 
אמינא משפטיך למלך תן. לא כי ידעתי דהכתוב הולך ביושרו למשה. אמנם אני שואל 
בדרך צדקה וצדקתך לבן מלך. ]וכן כתב רבינו החיד"א דבר זה, בספרו נחל קדומים 

פרשת חקת[. 

◆ ◆ ◆

 מדרשי חז"ל - קהלת
דברי קהלת. למה נקרא שמו של שלמה קהלת, לפי שהיו דבריו נאמרין בהקהל, 
כמו שנאמר )מ"א ח'( אז יקהל שלמה, וכתיב )שם ה'( ויבאו מכל העמים לשמוע את חכמת 

שלמה ]מ"ר[.

 דברי קהלת. תניא, ג' נביאים ע"י שהיתה נבואתן דברי קנתרנין נתלה נבואתן 
בעצמן, ואלו הן, דברי קהלת, דברי עמוס, דברי ירמיהו ]שם[.

 דברי קהלת. תניא, בשעה שאמר הקב"ה לשלמה, שאל מה אתן לך, לא בקש כסף 
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וזהב רק ונתת לעבדך לב שומע )מ"א ג'(, מיד שרתה עליו רוח הקודש ואמר ג' ספרים 
אלו משלי ושיר השירים וקהלת ]שם[.

בן דוד. מלך בן מלך, חכם בן חכם, צדיק בן צדיק. ]שם[.

ישראל  כל  על  ואח"כ  העולם  כל  על  שלמה  מלך  בתחלה  תנאי,  בירושלים.  מלך 
ולבסוף על ירושלים לבד, שנאמר דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. ]סנהדרין כ' ע"ב[.

מלך בירושלם. תנא ר"ש בן יוחאי, אשרי מי שזכה למלוך במקום מלכות, להלן 
כתיב )פ' דברים( אשר יושב בעשתרות באדרעי, אבל הכא מלך בירושלים - במקום מלכות 

]מ"ר[. מתוך תורה תמימה קהלת.

◆ ◆ ◆

 בית הלוי שמות פי"ט ה'

קהלת תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה – ביאורו וענינו

ואמרתי להעתיק כאן מה שכתבתי בספר בית הלוי )דרוש טו( בזה כי שייך להאמור 
כאן. )בקהלת א'( ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים 
הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו, ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת 
השמש והנה הכל הבל ורעות רוח, מעוות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות. ויש 
להבין המשך הכתובים וביאורם, דלכאורה הוא כפל ענין במלות שונות. והנה במסכת 
שבת )דף ל"א( איתא שביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת ולא גנזוהו מפני שתחלתו דברי 
לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש,  יתרון  דברי תורה, תחילתו מה  וסופו  תורה 
תחת השמש הוא דאין לו יתרון פי' אם יעמול בעניני עוה"ז אין לו יתרון הא למעלה 
וגם מאמר זה צריך להבין דנותן חילוק  לו יתרון.  מן השמש דהיינו תורה ומצות יש 
בין דברי תורה לעניני עוה"ז והרי הם שני דברים מהופכים ומנגדים זה לזה, והרי הוא 
כאומר לענה הוא מר אבל דבש מתוק, דלא שייך לומר חילוק רק בין שני דברים שיש 
להם קצת השתוות. וגם לשון דלמעלה מן השמש יש לו יתרון דלשון זה שייך על דבר 
שאינו טוב גמור אבל ישיג, בו איזו יתרון וטובה, אבל דבר דהוא כולו טוב גמור לא שייך 
לומר דיגיע בו יתרון. רק הענין דהנה מעשה עוה"ז נקראו במגילה זו תחת השמש, וכמו 
שהסביר המהרש"א שם יען כי המה תחת המזל והנהגה הטבעית, דהשמש הוא ראש 
להמזלות והטבע שבעולם השפל, אבל תורה ומצות הם למעלה מן השמש שאינם תחת 
הטבע. אמנם איתא במסכת פסחים )דף נ'( כתיב )תהלים נז( עד שמים חסדך וכתיב )שם קח( 
מעל שמים חסדך כאן בעושין לשמה כאן בעושין שלא לשמה, הרי דגם תורה אם היא 
שלא לשמה היא תחת השמים. וזהו שהשמיענו שלמה ע"ה דלכאורה יעלה על הדעת 
דהעוסק בתורה שלא לשמה להשיג ממון וכבוד וכדומה, הרי תכלית כוונתו הוא משום 
צרכי עוה"ז, וא"כ הרי הוא ממש כבעל מלאכה אחרת וכעוסק בפרנסה וסחורה אחרת, 
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דזה משתדל להשיג פרנסה באומנתו וזה משתדל להשיגה בלימודו וא"כ שניהם שוים 
לגמרי, וקאמר דאינו כן דהרי אמרו לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה שמתוך שלא 
לשמה בא לשמה. וזהו שאמרו בגמרא דתחילתו ד"ת שאמר מה יתרון לאדם בכל עמלו 
שיעמול תחת השמש, דבעסקו בענייני עוה"ז תחת השמש לא יגיע לו שום יתרון וריוח 
הא אם עוסק למעלה מן השמש והוא תורה ומצוה הגם דעדיין הוא תחת השמים והוא 
שלא לשמה יש לו יתרון דיגיע לו לבסוף ריוח שיבא לשמה. והענין דמתוך שלא לשמה 
בא לשמה יובן, ע"פ מש"כ הרמב"ם )גירושין ב כ( על הא דכופין אותו עד שיאמר רוצה אני 
משום דבפנימיות השכל והלב שבישראל רוצה הוא בקיום המצות רק דכח התאוה 
מונע אותו ומכריחו לעבור על רצונו הפנימי, מש"ה מהני בו הכפיה לסלק ממנו כח 
התאוה המעבירו מדעתו וממילא נשאר על רצונו הטוב. וכן הוא הענין בשלא לשמה 
דהרי מה שכופה בעצמו את יצרו בהתבוננו ביראתו מן העונש או גם בבזיון מן בני אדם 
ועבור זה מקיים המצוה הרי לא גריעי מאילו בי"ד היו מכים אותו בשוטים לקיים דמהני, 
וכן שלא לשמה הרי ג"כ מועיל להכניע כחו התאוה שלו. וזהו שאמר הכתוב ונתתי את 
לבי לדרוש ולתור בחכמה, היא תורה, על כל אשר נעשה תחת השמים פי' החכמה 
שנעשה תחת השמים והיא התורה שלא לשמה, הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם 
לענות בו, פי' דאע"ג דבעצמו הוא ענין רע מ"מ נתנו ה' להאדם לענות בו, פי' להכניע 
הכוח התאוה והחומר שלו בו, אבל ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש דהיינו 
עוסק של עוה"ז ממש והנה הכל הבל ורעות רוח מעוות לא יוכל לתקון דזה העוסק בעניני 
עוה"ז ישאר לעולם בקלקולו ולא יתוקן. אבל העוסק בתורה הגם דהוא שלא לשמה מ"מ 

הרי יתוקן לבסוף שיבוא לשמה.

◆ ◆ ◆

 רד"ק ירמיה א א

קהלת עמוס וירמיהו נתלה נבואתן בעצמן - רצה לומר שדברו 
בדברי עצמן, כמו שלמה "אני קהלת הייתי מלך"

 בענתות - היא עיר מערי הכהנים כמו שכתוב בספר יהושע ומה שהחל בדברי לפי 
שכולל בספר הזה כל דברי נבואות שניבא על ישראל ועל העכו"ם, וכן דברי עצמו מה 
שקרה לו בנבואתו עם ישראל, ובדרש ג' נביאים על ידי שהיתה נבואתם דברי קנתורין 
לפיכך נתלה נבואתן בעצמן, ואלו הן דברי קהלת דברי עמוס דברי ירמיהו, רצה לומר 
בעצמן שדברו בדברי עצמן כמו שלמה שאמר אני קהלת הייתי מלך, וכל הענין שספר 
בעצמו, וכן עמוס ספר בדברי עצמו קשר עליך עמוס וכל הענין כמו שכתוב וכן ירמיהו 
ספר בתחלת ספרו דברי עצמו בטרם אצרך בבטן ידעתיך וכל הענין, וכן בתוך ספרו 

מה שספר מן הרעות שעשו לו.

◆ ◆ ◆
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ה ֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ ִני ִהזָּ ה ּבְ ְוֹיֵתר ֵמֵהּמָ

ר )קהלת פרק יב, יב( ׂשָ ה ְיִגַעת ּבָ ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְרּבֵ

 אברבנאל  - מתוך הקדמה ירמיה 

ספרי שלמה המלך נתחברו בתכלית השלימות בבהירות הגדולה 
ביותר, וג' תנאים לחיבורי ספרים

הוא  החיקוי הראשון  בבני האדם,  נמצאים  חיקויים  יצחק אברבנאל, שלשה  אמר 
בנפשותם שיתרשמו ויתחקו בה בדעתה וחכמתה צורות הדברים הנמצאים כפי אמיתתם, 
או  והשלימות בחכם  הזה בנפש האדם תהיה מעלת החכמה  וכפי מה שיהיה החיקוי 
בנביא, כי כל עוד שיתחקו בנפשו צורות הדברים הנמצאים כפי אמיתתם, תהיה מעלת 
החקוי  כן  אם  הנה  בם,  דבר  השם  שרוח  ובנביאים  ועיון  בחקירה  המשיגים  החכמים 
הראשון הזה הוא מהדברים הנמצאים אל הנפש החכמה והנבואיית. והחקוי הב' הוא 
שיחוקה בלשון והשפה מה שהוא מצוייר בנפש, כי כמו שהנפש ציירה מה שבמציאות 
כן הלשון והשפה יציירו מה שהוא בנפש, ויש בחיקוי הזה גם כן הבדל גדול בין בני אדם, 
כפי מה שיש לכל אחד מהם לשון מדברת גדולות, והוא הנקרא לשון למודים שימלל 
וידבר בשפה ברורה ובמליצה נעימה, כל מה שציירה הנפש מבלי עיכוב, ובזה היה 
יתרון המליצים והמשוררים זה על זה, ובכלל כל חכם לב ונביא השם היה יתרונו על 
חבירו, גם בחיקוי השני הזה רוצה לומר בצחות הלשון ויפוי המליצה, והיות דבריו יותר 
מתוקנים ונחשבים וכמ"ש גדול החכמים )קהלת י, יא( ויש )ואין( יתרון לבעל הלשון. והחקוי 
הג' הוא בכתיבה, כאשר החכם או הנביא יכתוב על ספר מה שדבר או שהיה רצונו 
לדבר בפיו, כי כמו שציור הנפש שהוא החקוי הראשון, נתרשם בלשון שהוא החקוי הב', 
כן ספורי הלשון וטענותיו יורשמו בכתיבה, והוא החקוי הג' הזה, וגם בו יש הבדל גדול 
וישרה  ויפוי תבניתה לבד, אלא בדקדוק הכתיבה  בין בני אדם לא בתמונת הכתיבה 
שלא יהיה בה טעות ושגיאה, לא בהיות הזכר בלשון נקבה או ההפך, ולא בהיות היחיד 
בלשון רבים או ההפך, ולא בהיות העבר בלשון עתיד או ההפך, וכדומה מהדברים אשר 

הם טעות בכתיבה המדוקדקת כראוי.

"הזהר עשות ספרים הרבה" - ואין הכוונה שיזהר מעשות אותם אלא שיזהר וישתדל 
לעשותם ושלא יאמר הרבה חברו הראשונים ולמה זה עוד איגע בחברי חיבורים אחרים

ובזה גם כן ימצא הבדל גדול בין מחברי הספרים חכם היה או נביא, הנה אם כן 
בשלשת החקויים האלה יוכללו מעלות ויתרונות החכמים או הנביאים מחברי הספרים, 
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רוצה לומר מעלת ההשגה בציור הנפש וצחות הלשון ודקדוק הכתיבה וישרה על ספר, 
וכבר ביאר כל זה שלמה המלך ע"ה בסוף ספר קהלת, כמו שאמר ויותר שהיה קהלת חכם 
עוד למד דעת את העם אזן וחקר תקן משלים הרבה בקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב 
יושר דברי אמת דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו מרועה 
אחד )שם יב, יא(, כי הנה באמרו, ויותר שהיה קהלת חכם ביאר שנמצא בו השלימות הגדול 
מהחקוי הא', אשר הוא ציור נפשו וגודל השגתו בחכמה, ובאמרו עוד למד דעת את העם, 
ביאר שנמצא בו השלמות מהחיקוי הב', שהוא לשון למודים תמהר לדבר צחות, ולפי 
שהלימוד אל הזולת ראוי שיהיה כפי המקבלים, שלתלמיד ההגון ילמד בחקירה ואזון רב, 
ולתלמיד הגס אם מתחיל בעיון ילמד במשלים כפי העיון הגס, לכן אמר בענין הלימוד 
אזן וחקר, והוא לתלמידים ההגונים, ואמר תקן משלים הרבה כנגד המתחילים בחכמה, 
ואמנם כנגד השלימות מהחקוי הג' אשר בכתיבה וחיבור הספרים, אמר בקש קהלת 
למצוא דברי חפץ שהוא הלשון היפה המסודרת הנכלל בחקוי הב', ועל הכתיבה וחבור 
הספרים אמר וכתוב יושר דברי אמת, רוצה לומר שהיתה כתיבתו כחבוריו מיושרת 
מבלי טעות ושגיאה, דברי אמת מבלי כזב וטעות כלל, וביאר צורך שלמה המלך אל 
שלימות הלשון, ללמד את העם ובכתיבה וחיבור הספרים, לפי שיראה בתחילת הדעת 
ששני אלה לא היו צריכים אליו, באשר הוא מלך ישראל והיה די לו בהשגת החכמה 
וגומר, ר"ל שלא  ויותר שהיה קהלת חכם עוד  זה אמר ראשונה  וציור הנפש, שמפני 
נסתפק לשלימות נפשו לבד אלא ג"כ להשלים אנשי דורו בלימוד, והבאים אחריו בלימוד 
ספריו, ולזה אמר כאן גם כן דברי חכמים כדרבונות רוצה לומר, שדברי החכמים יעוררו 
האדם אל הידיעה והשלימות, כמו הדרבונות שמעוררים את הפרה, וזהו תועלת החקוי 
הב' מהלשון, ואמנם הכתיבה שהוא החקוי הג' הוא ג"כ מבואר, לפי שהלשון והדברים 
הם בהבל פיו של אדם, ולא יתקיימו אבל הדברים הנכתבים הם כמסמרות נטועים שלא 
יזוזו ממקומם, ואמר שאע"פ שמחברי הספרים ילמדו ויקחו מדברי הקודמים כאלו הם 
מגנבי דברים, אין בזה מהגנאי להיותם בעלי אסופות שאספו וקבלו מדברי זולתם, לפי 
שהחכמות כולם נתנו מרועה אחד, והוא האל יתברך שמפיו דעת ותבונה וכל החכמים 
למדו ממנו. והיוצא מדבריו אלה כולם למוד נאה באומרו, ויותר מהמה בני הזהר עשות 
ספרים הרבה וגומר, ואין הכוונה שיזהר מעשות אותם אלא שיזהר וישתדל לעשותם, 
ושלא יאמר הרבה חברו הראשונים ולמה זה עוד איגע בחברי חבורים אחרים, כי הנה 

מקום הניחו לנו אבותינו להתגדר בו.

◆ ◆ ◆
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ַעת ֶאת  ד ּדַ ָהָיה ֹקֶהֶלת ָחָכם עֹוד ִלּמַ ְוֹיֵתר ׁשֶ
ה. )קהלת פרק י"ב, ט( ִלים ַהְרּבֵ ן ְמׁשָ ּקֵ ר ּתִ ן ְוִחּקֵ ָהָעם ְוִאזֵּ

 רשב"ם בבא בתרא קל"ד.

משלי שלמה מהותו

ומשלות כובסין צורך יש בה ללמוד דברי תורה, כדכתיב )קהלת יב( תקן משלים הרבה, 
וכתיב להבין משל ומליצה )משלי א(.

◆ ◆ ◆

 גמרא עירובין כ"א ע"ב

הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה שהללו עשה ולא תעשה 
והללו )בדברי סופרים( חייב עליהן מיתה בידי שמים

לך  ]קא[ מסדר אגדתא קמיה, מי שמיע  ליה רב חסדא לההוא מרבנן דהוה  אמר 
"חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך" מאי היא? אמר ליה, אלו מצות קלות ומצות חמורות. 
אמר ליה, וכי תורה, פעמים פעמים נתנה? אלא, הללו דברי תורה, והללו דברי סופרים. 
דרש רבא, מאי דכתיב, )קהלת יב( "ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ". 
בני, הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה, שהללו )בדברי תורה יש בהן( עשה ולא תעשה, 
והללו )בדברי סופרים כל העובר עליהן( חייב עליהן מיתה ]בידי שמים[. שמא תאמר, אם יש בהן 
ממש, מפני מה לא נכתבו? אמר קרא, "עשות ספרים הרבה אין קץ". )שם( "ולהג הרבה 
יגיעת בשר", אמר רב פפא בריה דרב אחא בר אדא משמיה )דרבא( ]דרב אחא[ בר עולא, 
]מלמד[ שכל הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, דכתיב, "ולהג הרבה יגיעת 
בשר". אמר לו רבא, מי כתיב "לעג"? "להג" כתיב. אלא, כל )הלוהג( ]ההוגה[ בהן - טועם 

בהן טעם בשר.

◆ ◆ ◆
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 ירושלמי ברכות וסנהדרין פי"א ה"ד

דומים דברי סופרים לדברי תורה וחביבין כדברי תורה וחביבין 
לישראל יותר מדברי תורה

חברייא בשם רבי יוחנן דודים דברי סופרים לדברי תורה וחביבין כדברי תורה, )שיר 
ז( "וחכך כיין הטוב". שמעון בר ווה בשם רבי יוחנן, דודים דברי סופרים לדברי תורה. 
וחביבין לישראל יותר מדברי תורה. )שם א( "כי טובים דודיך מיין. רבא בר כהן משם רבי 
יוחנן בן פזי אמר תדע לך, שחביבין לישראל ד"ס מדברי תורה. שהרי רבי טרפון אילו 
לא קרא לא היה עובר אלא בעשה, ועל ידי שעבר על דברי בית הלל, נתחייב מיתה. על 
שם, )קהלת י( "ופורץ גדר ישכנו נחש". תני רבי ישמעאל דברי תורה יש בהם איסור ויש 
בהם היתר יש בהם קולין ויש בהם חמורים. אבל ד"ס לישראל כולם חמורים הן, תדע לך 
שהוא כן, דתנינן תמן, האומר אין תפילין לעבור על דברי תורה פטור. חמש טוטפות, 
להוסיף על דברי סופרים חייב. רבי חניה בריה דרבי אדא בשם רבי תנחום ברבי חיא, 
חמורים דברי זקנים מדברי נביאים. דכתיב, )מיכה ב( "אל תטיפו יטיפון ]לא[ יטיפו. לאלה 

לא יסג כלימות וכתיב, )שם( "אטיף לך ליין ולשכר".

 ◆ ◆ ◆

גמרא ב"ב י"ד ע"ב
סדרן של כתובים רות תהלים איוב משלי "קהלת" שיר השירים קינות דניאל מגלת 

אסתר עזרא דברי הימים. 

◆ ◆ ◆

 בן איש חי בניהו - ר"ה כ"א ע"ב
מהיכן הוא המשמעות למצוא דברי חפץ שהכוונה למשה

]קהלת י"ב י'[ בקש קהלת למצוא דברי חפץ, רב ושמואל חד אמר בקש קהלת להיות 
כמשה יצתה בת קול ואמרה וכתוב יושר וכו', וחד אמר בנביאים לא קם וכו' כן הגרסא 
הנכונה דאיתא בתלמוד כתב יד כמו שכתוב בספר דקדוקי סופרים יעויין שם. וצריך 
להבין היכא משמע מהאי קרא דבקש להיות כמשה דהפסוק קאמר דברי חפץ. ונראה לי 
בס"ד דאיתא במדרש ]שמות י"ח י"ט[ היה אתה לעם מול האלקים, היה להם ככלי מלא 
דברים, ופירש הרב אהל יעקב ז"ל כי משה רבינו ע"ה היתה שכינה מדברת מתוך גרונו 
ונמצא הוא כמו כלי שהדברים של הקב"ה מונחים בתוכו והוא מוריק הדברים מתוכו 
לחוץ כשהיה מדבר עם ישראל עיין שם. ובזה פרשתי בס"ד מה שאמרה בתיה ליוכבד 
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אמו ]שמות ב' ט'[ היליכי את הילד הזה, נצצה בה רוח הקודש שרמזה בתבת היליכ"י 
יה"י כל"י כלומר יהי כלי את הילד הזה שיזכה להיות כלי שמונח בתוכו דבר ה' ולזה 
אמר בקש קהלת להיות כמשה דכתיב בקש קהלת למצוא דבר חפץ, והיינו כי חפץ רוצה 
לומר כלי דבקש שגם הוא יהיה כלי שמונח בו בתוכו דבר ה' שמעלה זו לא נמצאת אלא 
רק אצל משה רבינו ע"ה שהיתה שכינה מדברת מתוך גרונו, גם יש לומר תיבת חפ"ץ 
הוא פ"ה צ"ח וקאי על משה רבינו ע"ה שהיה לו פה צח בנס, כי מצד הטבע לא היה 

יכול לדבר בפה צח.

ועוד נראה לי בס"ד כי באותיות חפץ נרמז שמו של משה רבינו ע"ה, כי ידוע דמשה 
רבינו ע"ה היה גלגול הבל, שהוא בסוד החסדים לכן הבל היה אחוז בשם מ"ה שהוא סוד 
החסדים, וקין בשם ב"ן שהוא סוד הגבורות, ולכן אמר לו השם יתברך לקין אחר שהרג 
את הבל ]בראשית ג' י'[ מה עשית קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, ולכן משה 
רבינו ע"ה נקרא משה כי במילואם כזה מ"ם שי"ן ה"י עולה מספר ת"ן שהוא מספר 
מ"ה  הוא  וסוף שמו  ולכן ראש  כלול מעשר,  דבר שבקדושה  דכל  מ"ה  פעמים  עשרה 
ונודע כי מספר ת"ן הוא חמשה פעמים צד"י וזה נרמז בתיבת חפץ שהוא ראשי תיבות 
ח'משה פ'עמים צ'ד"י ולכן התורה שנקראת על שמו של משה רבינו ע"ה נקראת חפץ 
כמו שאמרו בגמרא דברכות בפרק קמא על פסוק ]ישעיהו נ"ג י'[ וחפץ ה' בידו יצלח, 
עיין שם. וזה שאמרו בקש קהלת למצוא דברי חפץ הוא משה רבינו ע"ה שרמוז שמו 
בתיבת חפץ שהוא ראשי תיבות חמשה פעמים צד"י מספר שמו במילואו ובקש להשיג 
דברים כמוהו ויצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת, כי הוא ראה ששמו של 
משה רבינו ע"ה כלול בשמו, ולא עוד אלא שנוסף בו אות למ"ד ואמרה לו בת קול שאין 
שם משה אמור בשם שלמה כסדרו ביושר כי סדר זה של אותיות משה מורה על תגבורת 
החסדים בו כמו שאמר רבינו האר"י ז"ל בשער הפסוקים על הפסוק ]שמות ב' י'[ ותקרא 
שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיהו, כי רק סדר זה של שם משה יורה על תגבורת 
החסדים בו ולכן אמר לו מה שכתוב בו ביושר הוא דברי אמת ואתה בשמך אין כתובים 

אותיות משה ביושר.

ודע כי מאי דאמר בנביאים לא קם אבל במלכים קם יש לפרש דבריו במלכים לא 
קאי על שלמה המלך ע"ה אלא קאי על דוד המלך ע"ה והוא מה שכתב רבינו האר"י 
ז"ל בריש שער רוח הקודש כי המדרגה הגדולה אשר בנבואה שהיא קול בקול שלא זכה 
אליה רק משה רבינו ע"ה זכה אליה דוד המלך ע"ה ברוח הקודש שזכה לקול בקול וכמו 
שהיה משה רבינו ע"ה רבן של נביאים כן דוד המלך ע"ה רבן של בעלי רוח הקודש 

עיין שם.

והנה יש להבין איך סלקא דעתיה דשלמה המלך ע"ה להיות כמשה רבינו ע"ה והלא 
מקרא מלא הוא ]דברים ל"ד י'[ ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. ונראה לי בס"ד דסבר 
דהוה ליה למיכתב הכי ונביא בישראל לא קם עוד כמשה, לכן יש לומר שאמר בסדר זה 
כדי לדרוש בו קריאה אחרת למפרע, כי בסדר זה דנקיט קרא הנה הוא נקרא למפרע הכי 
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כמשה עוד בישראל נביא קם, ובא הכתוב ללמד אף על גב דבאותו הדור לא קם נביא 
עוד בישראל כמשה יזדמן עוד דור אחר אשר כמשה עוד בישראל נביא קם, ולכך בקש 
להיות כמשה, ויצאה בת קול ואמרה וכתוב יושר דברי אמת, ולא קם וכו' פירוש פסוק זה 
לא בא ללמד כלום בסדר למפרע כלל אלא תמיד בכל דור ודור נקרא הכתוב הזה ביושר 

דוקא וקריאתו ביושר בלבד הוא דבר אמתי לא בקריאה של למפרע.

◆ ◆ ◆

 רבה שיר השירים  א י 

דרך ארץ כשאדם נער אומר דברי זמר הגדיל אומר דברי משלות 
הזקין אומר דברי הבלים

דבר אחר ר' יוסי בן חלפתא פליג אתלתיהון ג' שטנים נזדווגו לו הה"ד )מ"א יא( ויקם ה' 
שטן לשלמה את הדד האדומי וכתיב ויקם אלהים לו שטן את רזון בן אלידע וכתיב ויהי 
שטן לישראל כל ימי שלמה הרבה לו סוסים שנאמר )שם י( ותעלה ותצא מרכבה ממצרים 
בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה, ג' משלות אמר משלי שלמה בן דוד מלך ישראל 
)משלי י( משלי שלמה בן חכם ישמח אב )שם כה( גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי 

חזקיה מלך יהודה ג' הבלים אמר הבל הבלים אמר קהלת וגו' הבל חד, והבלים תרין, הא 
תלתא, ג' שירים אמר שיר חד השירים תרין הא תלתא ג' שמות נקראו לו ידידיה שלמה 
קהלת, ריב"ל אמר הנהו תלתא אגור יקא למואל איתיאל הא שבעה ארשב"ג ועיקר 
אוותנטיי' שלהן ידידיה קהלת שלמה מודה רשב"ג באלו ארבעה שנתוספו לו ונתכנה 
בהן, הן צריכין להידרש, אגור שאגור דברי תורה, בן יקא בן שהקיאה לשעה כספל הזה 
שנתמלא בשעתו ונשפך בשעתו, כך למד שלמה תורה בשעתה, ושכחה בשעתה, למואל 
שנם לאל בכל לבו אמר יכול אני להרבות ולא לחטוא, לאיתיאל לאיתיאל ואוכל איתיאל 
אתי אל ואוכל, ג' ספרים כתב משלי קהלת ושיר השירים, אי זה מהן כתב תחלה ר' חייא 
רבה ורבי יונתן רבי חייא רבה אמר משלי כתב תחלה, ואח"כ שיר השירים ואח"כ קהלת, 
ומייתי לה מהאי קרא וידבר ג' אלפים משל משל זה ספר משלי ויהי שירו חמשה ואלף 
זה שיר השירים וקהלת, בסוף אמר מתנייתא דרבי חייא רבה פליגא על הדין שמעתא 
מתניתא אמרה שלשתן כתב כאחת ושמעתא אמרה כל חד וחד בפני עצמו, תני רבי 
חייא רבה רק לעת זקנת שלמה שרתה עליו רוה"ק, ואמר ג' ספרים משלי וקהלת ושיר 
השירים ר' יונתן אמר שה"ש כתב תחלה ואח"כ משלי ואח"כ קהלת, ומייתי לה ר' יונתן 
מדרך ארץ כשאדם נער אומר דברי זמר הגדיל אומר דברי משלות הזקין אומר דברי 

הבלים ר' ינאי חמוי דר' אמי אמר הכל מודים שקהלת בסוף אמרה.

◆ ◆ ◆
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 מדרש רבה קהלת א א

מהיכן זכה לחכמה מופלגת זו שלמה המלך

דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם זה שאמר הכתוב ברוח הקדש ע"י שלמה מלך 
ישראל, )משלי כ"ב( חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב, מעשה בר' חנינא בן 
דוסא: שראה בני עירו מעלין נדרים ונדבות לירושלים, אמר הכל מעלין לירושלים נדרים 
ונדבות ואני איני מעלה דבר, מה עשה יצא למדברה של עירו, וראה שם אבן אחת 
לו פועלים  ומירקה, ואמר הרי עלי להעלותה לירושלים, בקש לשכור  וסיתתה  ושבבה 
נזדמנו לו חמשה בני אדם, אמר להן מעלין לי אתם אבן זו לירושלים, אמרו לו תן לנו 
חמשה סלעים ואנו מעלים אותה לירושלם, בקש ליתן להם ולא נמצא בידו דבר, לשעה 
הניחוהו והלכו להם, זימן לו הקב"ה חמשה מלאכים בדמות בני אדם אמר להם אתם 
מעלין לי אבן זו אמרו לו תן לנו חמשה סלעים ואנו מעלין לך אבנך לירושלים, ובלבד 
שתתן ידך ואצבעך עמנו, נתן ידו ואצבעו עמהם, ונמצאו עומדים בירושלים, בקש ליתן 
להם שכרן ולא מצאן, נכנס ללשכת הגזית ושאל בשבילם אמרו לו דומה שמלאכי השרת 
העלו אבנך לירושלים וקראו עליו המקרא הזה חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים 
יתיצב, קרי ביה לפני מלאכים יתיצב. א"ר סימון בשם ר' שמעון בן חלפתא לבלווטוס 
שהיה גדל בפלטין של מלכים אמר לו המלך שאל מה אתן לך אמר אותו בלווטוס, אם 
שואל אני כסף וזהב או מרגליות טובות הוא נותן לי, בגדים הוא נותן לי, אלא אני שואל 
בתו והכל ינתן לי בכלל בתו, כך )מ"א ג'( בגבעון נראה ה' אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר 
אלהים שאל מה אתן לך, אמר שלמה אם אני שואל כסף וזהב ומרגליות הוא נותן לי, 
אלא הריני שואל את החכמה והכל בכלל, הה"ד )שם( ונתת לעבדך לב שומע, אמר לו 
הקב"ה החכמה שאלת ולא שאלת לך עושר וכבוד ונפש אויביך לפיכך החכמה והמדע 
נתון לך, ועל ידי כן גם עושר ונכסים וכבוד אתן לך מיד )שם( ויקץ שלמה והנה חלום א"ר 
יצחק חלום עומד על כנו צפור מצויץ ויודע על מה מצויץ חמור נוהק ויודע על מה נוהק 
מיד )שם( ויבא ירושלם ויעמד לפני ה', ויעל עולות ושלמים ויעש משתה לכל עבדיו, א"ר 
יצחק מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה מיד שרתה עליו רוח הקודש ואמר שלשה 

ספרים הללו משלי ושיר השירים וקהלת הה"ד דברי קהלת בן דוד.

◆ ◆ ◆

 ילקוט שמעוני פ"א תתקס"ה

משלי כתב תחלה ואח"כ שיר השירים ואחר כך קהלת

דברי קהלת, ר' חייא רבה אמר משלי כתב תחלה ואח"כ שיר השירים ואחר כך 
קהלת, ומייתי לה מן הדין קריא וידבר שלשת אלפים משל זה משלי, ויהי שירו חמשה 
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ואלף זה שיר השירים, קהלת בסוף אמרה, רבי יונתן אמר שיר השירים כתב תחלה ואחר 
כך משלי ואחר כך קהלת, ומייתי לה רבי יונתן מדרך ארץ, כשאדם נער אומר דברי 
זמר, הגדיל אומר דברי משל, הזקין אומר דברי הבלים, רבי חוני חמוי דרבי אמי אמר 
הכל מודים קהלת בסוף אמ רו, דברי קהלת ולא נאמר דברי שלמה, אלא אל ידי שאמריו 
תלויים בהקהל. א"ר הונא בשם רבי אחא משמר זה נכנס ומשמר זה יוצא לשמוע חכמתו 
שנאמר אשרי עבדיך ואשרי אנשיך וגו', אמר רבי יצחק על שם אז יקהל שלמה נקרא 

קהלת בן דוד, מלך בן מלך, נביא בן נביא, חכם בן חכם, אבגינוס בן אבגינוס.

◆ ◆ ◆

 אוצר עדן הגנוז ח"א סימן ג

שלשת ספרי שלמה עדיו - אע"פ שהקשו על זמני מציאותם הכל 
מעולה עם הקבלה

אבל הראוי למי שהוא אדם ורוצה להשיג האמת כמו שהיא, הוא שילמוד בהיותו 
שלמד  ממה  מעולה  שיהיה  בבחרותו  שילמוד  ומה  זקן.  ובהיותו  בחור  ובהיותו  נער 
בנערותו, ומה שימוד בזקנותו שיהיה מעולה ממה שלמד בבחרותו. ובזה ידמה למלך 
שנאמר  כמו  יב'(.  א'  )דה"ב  לך"  נתון  והמדע  "החכמה  מהשם  לו  שנאמר  החכם  שלמה 
"ויי נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו" )מלכים א' ה' כו'(. וכמו שנאמר עליו "ויחכם מכל 
אדם" )מלכים א' ה' יא'(. ושלשת ספריו עדיו אע"פ שהקשו על זמני מציאותם הכל מעולה 
עם הקבלה, והיא שבנערותו חיבר ספר משלי, והעד אמרו "משלי שלמה בן דוד מלך 
ישראל" )משלי א' א'(. שהיה מתפאר במלכות הכללי כמנהג הנערים. והוא שאמר ברמז 
על הזמן "לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה" )משלי א' ד'(. והמשיך ענין התוכחות 
במשליו על התאוות הבהמיות הפתאיות הנעריות באמרו "וארא בפתאים אבינה בבנים 
נער חסר לב" )משלי ז' ז'( והמשיך זה כולו. ובבחרותו חיבר ספר קהלת והעד אמרו "דברי 
קהלת בן דוד מלך בירושלים" )קהלת א' א'(, שכבר חיסר המעלה הכללית שאמר בתחלה 
מלך ישראל ועתה פרט ואמר מלך בירושלים. וסמך לזה "הבל הבלים אמר קהלת" וכו' 
"מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש" )שם(. כי זמן הבחרות הוא זמן העמל 
והטורח. והמשיך הגלגול הטבעי ואמר שהוא כן למה יטרח עם היותו מגיד שטרח ועשה 
ושבח החכמה על כל דבר עם השמחה. והמשיך ענין המעשה הטבעי והרצוני ואמר 
בסוף דבריו "שמח בחור בילדותיך" וכו' )קהלת יא' ט'(, הודה שמדבר לבחורים כמו שדבר 
"שיר  והעד אמרו  ספר שיר השירים אשר לשלמה.  חיבר  ובזקנותו  לנערים.  בתחלה 
השירים אשר לשלמה" )שה"ש א' א'(. לא זכר בו שם אביו ולא שם המלכות, כי ראה אשר 
היחסים ההם לו יחסים דמיונים. כמו שאמר אביו ע"ה "כי אבי ואמי עזבוני ויי יאספני" 
ולפיכך  לו חלק כי אם בשם שדבק בו לבד לא בזולתו.  זה שאין  י'(. כך ראה  כז  )תהלים 
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המשיל עצמו למקבל והמשיל השם לנותן. והנה שאמר "ישקני מנשיקות פיהו" )שה"ש א' 
ב'(, שמורה על מיתת נשיקה שהיא אמיתת החיים והוא זמן החשק האלוהי, שבזקנה אדם 

חושק להדבק במה שהוא תכליתו.

וכבר נרמז ענין השירה לסוף הימים בשירת האזינו למשה, ובמאמר המלאכים 
שאומרים שירה והולכים להם. וכן שירת הים סוף יציאת מצרים ואבוד האויבים לגמרי 
והצלת האוהבים. וכן שירת דוד ושירת דבורה וברק, וכל שכן שירה שנאמר עליה שאין 
כל העולם כולו כדאי כיום שנתן בו שיר השירים. ואם כל הכתובים קדש שיר השירים 
עמד  שלא  עד  דומים  תורה  דברי  היו  למה  שאמרו,  במשל  נרמז  וכבר  קדשים.  קדש 
שלמה... לבאר שהיו ממיה עמוקים וצוננין לא היה אדם יכול לשתות מהם עד שבא פיקח 
אחד, מה עשה ספק )קשר( חבל בחבל ומשיחה למשיחה ונימא לנימא ודלה ושתה, נמצא 
הכל דולין ושותין אחריו. כך היה שלמה ממשל למשל ומדבר לדבר עד שעמד על דברי 
תורה. הנה הודו על משלי תחלה ועל דברי קהלת אחר המשלים ועל בוריה של תורה 
שהוא שיר השירים אחר שניהם. וכך ראוי ללמד לכל מי שירצה לעמוד על דברי תורה 
בזו הדרך בעצמה, ר"ל שיורוהו תחלה דרכי המשלים הכוללים המוסר בפשוטם עם תקון 
וכוללין חכמות שיש צורך לידיעתם תחלה כצרך הקדים המוסר לחכמה.  המדות כולן 
שכן אמר שם "ראשית חכמה יראת יי" )תהלים קיא' י'( "עקב ענוה יראת יי" )משלי כב' ד'( והם 
חכמות מורות הנהגת החמר השפל בעולם והממשלה שראוי למשול עליו. כמו שנאמר 
במעשה בראשית על ענין האשה הזונה שפתה אותה הנחש ובא עליה והטיל בה זוהמא. 
וישראל שעמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. וכדי לתת דרך להפסקת הזוהמא נכתבו 
הספרים כולם. ובא קהלת בדברים טבעיים מבוארים, ואין הצלחה על הדרך הטבעית 

בלבד, אבל ההצלחה היא במה שאחר הטבע בסוד השיר. 

הכוח המדמה הוא הכלי להשגת הנבואה

ועתה אגלה לך זה הסוד המופלא הנעלם מעיני רוב חכמי דורינו זה וכמעט אומר 
מעיני כולם, עם חוזק הראותו ותיקר מעלתו ועוצם תענוג ידיעתו ליודעיו ואומץ מעדן 
השגתו לחוקריו. והוא: שהכוח המדמה הוא הכלי להשגת הנבואה, וכל השגותיו דמיוניות 
ומשלים וחידות. והוא כוח אחד נמצא לרוב בעלי חיים ולכל חי בעל לב. ומציאותו באדם 
כמציאות הנבואה במראה או במים והוא ציור דמיי. וכשמו כן הינו דמיון מדמה, וסודו 
דמיון והוא שד ושטן. ואמנם הוא מדיון כלומר אמצעי. וכל תחבולותיו כולם מדיניות 
והוא איש מדנים וכעס עניינו ונברא מהדם החיוני, ועליו נבנה כל ספר משלי. והכוח 
הדברי הוא הצורה הטבעית האנושית שבה נבדל האדם משאר בעלי חיים. וזה הכוח 
הוא כולו דבור מוטבע באדם בשבעים לשונות בצירוף כ"ב אותיות, והוא כוח מצוי בכל 
דבור בכוח ויוצא בציורו מן הכוח אל הפועל עת אחר עת. וזהו מה שרמז בספר יצירה 
באמרו נמצא כל הדיבור וכל היצור יוצא מהם ונמצא כל היצור יוצא בשם אחד. וכבר 
אמר לפני זה כ"ב אותיות יסוד ג' אמות וז' כפולות וי"ב פשוטות שסימנם "במה אקדם 
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יהוה אכף לאלהי מרום" )מיכה ו' ו'(. ואמר עוד כ"ב אותיות חקקן חצבן שקלן המירן צרפן 
וצר בהם נפש כל יצור וכל העתיד לצור. ואמר בסוף הצירוף צופה וממיר עושה את כל 
היצור ואת כל הדבור שם אחד. הנה גלה שהדיבור מורה על כח הדברי, והיצור מורה 

על כוח המדמה, והשם האחד שבו הכל מורה על הכוח השכלי.

וזה הכח השכלי השלישי מעולה מחבריו השנים, והוא תכלית הכונה. ואם כן קהלת 
מורה על כח הדברי, כמו שהורה משלי על כח הממשל המדמה, ושיר השירים מורה הכח 
השכלי אשר כולו חשק. והרמז בו מ' משלי כדמות מ' מדמה, וד' דברי כדמות דבריי, וש' 
שיר כדמות שכלי. וסוד שי"ר יש"ר וסוד דבר"י עקו"ם, חבר שניהם ותמצ"א ש"ם ורקי"ע. 
אותיות הם שנ"י שמו"ת  והנה הארבע  עקו"ם.  יש"ר  רקי"ע  והכל  רקי"ע  וסוד משל"י 
וסימנם ג"ל ע"ד, כלומר ג' חבורים הנזכרים לע"ד. והרמז "וענתה השירה ]הזאת לפניו[ 
לעד" )דברים לא' כא'(. והנה משלי דבריו מדיניים, וקהלת דבריו טבעיים, ושיר השירים 
דבריו חשקיים. והחשק הוא המניע העניינים הטבעיים והמדיניים. והנה נרמז דרך חבור 
שלשתם בסוף קהלת באמרו שם "תקן משלים הרבה". ואחר כן אמר "בקש קהלת למצא 
דברי חפץ", הנה דברים על דברי קהלת. ואמרו "דברי חפץ" יורה על הטבעיים שנעשו 
וכן בספר  ו'(.  )תהלים קלה  יי עשה בשמים ובארץ"  על פי החפץ, כאמרו "כל אשר חפץ 
יצירה אומר גם כל חפץ זה לעומת זה עשה האלהים. ואומר ג"כ עשרים ושנים חפצים 
וגוף אחד. והנה אמר "והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" )קהלת יב' א'(. וגם אמר 
"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים" )שם ג' א'(. וכך נקראו הכלים חפצים. "וכל חפציך 
לא ישוו בה" )משלי ג' טו'(. ואחר כן רמז ואמר "וכתוב ישר דברי אמת" )קהלת יב' י'(, הנה 
ישר הוא שיר. ואמרו "דברי אמת" זהו אמרם עד שעמד על דברי תורה שהם דברי אמת 
לבדם. והעד שהשיר מורה על מעלת הנבואה, שדרך השיר לשמח את הלב בניגונים, 
כאמרו "והיה כנגן המנגן ותהי עליו שם יד יי" )מל"ב ג' טו(. כי אין הנבואה שורה אלא 
מתוך שמחה. וכבר רמז זה בשתי תיבות בסוף קהלת באמרו "סוף דבר הכל נשמע את 
האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם". חבר ירא עם שמר ותמצא שיר אמר.

◆ ◆ ◆

 תורת מנחה לרבי יעקב סקולי דרשה פ"ד
לחולו של מועד ולקהלת ולולב ולזאת הברכה. 

סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה 
כל האדם. )סוף קהלת(.

פסוק זה אמרו שלמה המלך ע"ה לעורר ההמון להתבונן ולחקור על דבריו שסתם 
וכן  שכן דרך החכמים לדבר בנסתר ובנעלם ובדרך קצרה.  בדרך החכמה הפנימית, 
הזהיר הוא קודם לזה )קהלת יב יא( דברי חכמים כדרבונות, כלומר ברמזים, כמו הדרבן 
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שבדקירה קלה הוא מיישר הבהמה בדרך ישר, ואין צריך לישא כל גוף הבהמה ולהביאה 
דברי  הם  כן  לדרך הישר,  ותתיישר  והיא תרגיש  ידקרנה בדרבן  למקום אלא  ממקום 

החכמים רומזים להתעורר על החכמה הפנימית.

קהלת נגלה ונסתר - הנסתר במעשה בראשית והנגלה בעסקי עולם הזה

ושלמה המלך חיבר הספר הזה על מעשה בראשית בחכמה צפונה, ורצה להודיע 
העיקר  ותלה  הכל,  עיקר  והוא  הנמצאים  כל תכלית  ותכלית  תכלית מעשה בראשית 
בטפל והגביר הטפל על העיקר, ודיבר בנגלה על הטפל והוא עסקי העולם השפל, ועל 
כן תמצא ברוב דבריו משבח החיים והשמחה ועניני התענוגים והמאכל והמשתה ודוק 

ותשכח.

וכדי שלא יטעו המון העם בדבריו ויהיו סבורים שאין תקוה ואחרית ולא תכלית 
אחרת אחר המיתה, וכמו שמשמע מפשטי דבריו כגון )קהלת ט י( כל אשר תמצא ידך 
לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה, 
יביאנו  וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו כי מי  )שם ג כב( 

לראות במה שיהיה אחריו, )שם ה יז( הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות 
ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש מספר ימי חייו אשר נתן לו האלקים כי 
הוא חלקו, )שם ח טו( ושבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם 

לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו ימי חייו, והרבה כיוצא בזה.

וכדי שלא יטעו בזה, בא בסוף דבריו להזהיר כדי לחקור על הדברים ואמר דברי 
חכמים כדרבונות וגו', כלומר רמז רמזתי לך בכל מה שאמרתי ואין הדברים כמשמען. 
ועדיין נתירא שמא לא ירגישו בדבר עד שבא ואמר סוף דבר הכל נשמע את האלקים 
ואין  וגו',  מצותיו שמור  ואת  ירא  האלקים  את  ההוא  הדבר  מן  הנשמע  כל  וגו',  ירא 

הנשמע ממנו כמשמעו.

ומזה הפסוק התבוננו רז"ל מה היתה כוונתו, כי לא היתה כוונתו אלא לעבודת השם 
ית'. שכך אמרו )שבת ל ע"ב( בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, עד שמצאו תחלתו וסופו יראת 
לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, במה  יתרון  ג( מה  א  )שם  דכת'  שמים, תחלתו 
שיעמול תחת השמש אין לו יתרון אבל במה שיעמול למעלה מן השמש יש לו יתרון. 
וסופו דכת' את האלקים ירא ואת מצותיו שמור וגו', אם כן סופו הוכיח על תחילתו שכל 

שמחה ותענוג וטובה שדיבר אינן כמשמען בעולם הזה אלא בעבודת השם ית'.

השמחה האמיתות בעשיית המצות

וזהו האמת, וכמו שאמרו רז"ל אין שמחה כשל מצוה, שזו היא השמחה השלימה 
שאין אחריה אנחה ולא צער ולא דאגה, וכן הוא אומר )תהלים ק ב( עבדו את ה' בשמחה, 
)שם קד לד( אנכי אשמח בה', )שם לג כא( כי בו ישמח לבינו, )שם קמט ב( ישמח ישראל בעושיו, 
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אלקיך  ה'  את  עבדת  לא  אשר  מז( תחת  כח  )דברים  אמרתיך,  על  אנכי  קסב( שש  קיט  )שם 

בשמחה. הא למדת שצריך אדם להתעסק בעבודת יוצר הכל ית' בשמחה ובטוב לבב. 
אם כן כל שמחה וטובה ששבח שלמה בספרו היא לעבודת הבורא ית'.

הלא תראה אותו מגנה השמחה דכת' )קהלת ב ב( לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו 
עושה, )שם ז ד( לב חכמים בבבית אבל ולב כסילים בבית שמחה, והרבה כיוצא בזה, אם 
כן בודאי שהאחד בשמחת עבודת הבורא ית' בעשיית המצות, והאחד בשמחת העולם 

השפל, שכל שמחתו הבל ודבר שאין לו קיימא.

ענין ההבלים ולמה לא נזכר שם המפורש בקהלת

וזהו שהתחיל ספרו בהבל הבלים, מפני שהוא רוצה לדבר בענין העולם הנסתר, 
והעלימו בעולם הנגלה, ולומר אם לא יבינו הנסתר הריני אומר קודם כל דבר כי העולם 

הנגלה כולו הבל הבלים, וכל הנבראים כולם הבל גם כן.

וזו היא כוונת רז"ל באמרם )מדרש תהלים צ( אלו השבעה הבלים שהזכיר שלמה בפתיחת 
ספרו כנגד מי כנגד שבעת ימי בראשית, ראה מה שנברא ביום ראשון ואמר הבל וכן 

כולם וכו' במדרש.

שלמה המלך הזכיר בספרו זה ארבעים פעמים שם אלוקים

כמו שאמר  אלקים  שם  אם  כי  המפורש  שם  להזכיר  הספר  בזה  רצה  לא  כן  ועל 
בשבעת ימי בראשית, שלא תמצא מבראשית עד כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא 
אלקים לעשות כי אם שם אלקים. ובששת ימי בראשית נזכר שם אלקים שנים ושלשים 
פעם כנגד ל"ב נתיבות חכמה שבהם נברא העולם ובהם נמצא כל נמצא, ובשביעי נזכר 
זה ארבעים  והזכיר בספרו  ובא שלמה  ג' פעמים כנגד שלש סעודות,  בו שם אלקים 
פעמים שם אלקים כנגד ארבעים של יצירת הולד ולומר שעיקר הבריאה והמציאות הוא 
לצורך האדם. וזהו שאמר כי זה כל האדם, כל העולם לא נברא אלא בשביל זה ולצוות 
לזה. וזה לצורך מה נברא לעבוד יוצר הכל הה"ד סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא 

ואת מצותיו שמור.

◆ ◆ ◆

 כד הקמח - ערך ָאֵבל

כל דבריו של שלמה ע"ה דברי חכמה ולשונו לשון עמוק אפילו 
המשכילים לא יבינו תכלית כוונתו בתחילת העיון

לא  וגם  המלחמה  לגבורים  ולא  המרוץ  לקלים  לא  כי  השמש  תחת  וראה  שבתי 
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לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר וגם לא ליודעים חן כי עת ופגע יקרה את כולם 
ולשונו לשון עמוק אפי' המשכילים  כל דבריו של שלמה ע"ה דברי חכמה  )קהלת ט(. 

בהם  המעיינים  יחשבו  דבריו  עומק  ומצד  העיון,  בתחלת  כוונתו  תכלית  יבינו  לא 
שהם הפך האמונה, והם אמונה ממש וע"ז אמרו ז"ל )שבת פ"ב( בקשו לגנוז ספר קהלת 
והענין מפני שקרוב הדבר שישתבשו בו הדעות מרוב עומק לשון הספר, כי לא היתה 
דעת רבותינו ז"ל שיהיה שלמה המלך בלתי מאמין ואמרו כי מה שהעמידוהו לפי מה 
שמצאו כתוב בסופו )קהלת יב( סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא וגו' כי חתימת הספר 
ביראת הש"י מקטעת רגלי המעיין המשתבש בו, ומה שהבין בו הפך האמונה לא יכול 
לדונו לדרך רעה שהרי הספר חתום ביראת הש"י, וא"כ החסרון אינו תלוי בספר כי אם 
בהבנתו ואם אולי יתלנו בספר יקרה לו כמי שעיניו כהות, ומסתכל בעין השמש ויאמר 
כי השמש כהה ולא ידע כי בעינו עמד הנגע. מכלל הכתובים בספר קהלת שמתוכם 
נראה שהם הפך האמונה, הוא זה כי יאמר שאין המרוצה לקלים ולא המלחמה לגבורים, 
וכן השאר, כי אם ע"פ מערכת הכוכבים, והוא שאמר )קהלת ט( כי עת ופגע יקרה את 
כולם, כלומר, ע"פ העת והשעה יקרה לכולם פגע, והוא כלשון )שם ג( לכל זמן ועת לכל 
חפץ. והיא אמונה ממש, יאמר שאין המרוצה לקלים ולא המלחמה לגיבורים וכן השאר, 
כי אם ע"פ הזכות הנמצא בהם, כי אין הקל ניצל במרוצתו, ולא הגיבור בגבורתו, אם 
לא שקדם להם זכות שהם ראויים לכך, וניתנו להם סיבות שיביאו להם התועלת ההיא. 
הרי לך שכל הפעולות בעניני השלוה והטובה הוות בעולם לפי הזכות הנמצא באדם 
גם הפעולות שהם בהפך מזה לפי העונש, ומדרך התורה שיתלה האדם השלוה והטובה 
הבאה לאחרים לזכות מהם או מאבותיהם, והשלוה והטובה שבאה לעצמו לחסד ה' ית' 
לא למערכת הכוכבים ולא לזכותו כי ראוי לו שיחזיק עצמו כרשע וחוטא ואפי' הוא צדיק, 
וזהו פשט הכתוב )שם ז( אל תהי צדיק הרבה כלומר אפילו אתה צדיק הרבה אל תהי 
בעיניך צדיק, וראוי שיתלה הצרות והמקרים הבאים בין לו בין לאחרים לחטא ועון לא 
שיתלנו במקרה, ויאמר כך וכך נגזר מדרך המערכה וממשפטי הכוכבים, והתולה אותם 
למקרה מן השמים מוסיפין לו מאותו מקרה, וע"ז הזהירה תורה ואם תלכו עמי בקרי, 
והלכתי אף אני עמכם בחמת קרי. ומלת שבתי תורה, כי מתחלה היה חושב שלמה ע"ה 
כי המרוץ לקלים והמלחמה לגבורים כי כן הוא הענין בדרך הטבע ומנהגו של עולם, 

וכאשר חזר לחשוב בענין הזה, ראה בעין השכל כי לא כן הדבר. 

ומזה אמר שבתי כי המלה הזאת אמורה אצל הדברים שהן צריכין עיון גדול ולא 
ישיגם המשיג בתחילת העיון, כענין ידיעת הש"י שכתוב בו )דברים ד( והשבות אל לבבך, 
ולא על השמש אבל  כי כל הפעולות הטבעיות תחת השמש הם  ואמר תחת השמש 
הזכות הוא על השמש. ומזה דרשו ז"ל )קהלת א( מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת 
השמש, תחת השמש הוא דאין לו יתרון הא על השמש יש לו יתרון וזהו הזכות המגיע 
לו בקיום התורה והמצות. וע"כ הזכיר דוד ע"ה ענין התורה והשמש במזמור אחד. הזכיר 
השמש תחלה. הוא שאמר )תהלים יט( לשמש שם אהל בהם והזכיר אחריו תורת ה' תמימה 
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לבאר כי מעלת התורה והמצות והזכות שבה הוא למעלה מן השמש, ומפני זה הקדים 
השמש תחלה שהוא המאור הגדול והודיענו קצת דרכיו ואח"כ הזכיר כי עוד יש מאור 
גדול ממנו והיא התורה, וכן בנוסח התפלה והברכות של ק"ש אנו מזכירים המאורות 
תחלה ואומרים ברוך אתה ה' יוצר המאורות, וסמיך ליה והאר עינינו בתורתך ודבק 

לבנו במצותיך.

ובמדרש. שבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם 
לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר וגם לא ליודעים חן, כי עת ופגע יקרה את כולם, 
לא עמדה קלותו של עשהאל ביום שהגיע פקודתו ולא עמדה גבורתו לאבנר משה הגיע 
יומו. וגם לא לחכמים לחם כגון אני שהיה לחמי ליום אחד ששים כור סלת ועכשיו וזה 
היה חלקי מכל עמלי, לא לנבונים עושר כגון איוב בתחילה ויהי מקנהו שבעת אלפים 
)איוב יט( חנוני חנוני אתם רעי, ולא ליודעים חן כגון משה  צאן כשבאתה שעתו אמר 
שלא היה חכם ויודע כמוהו בישראל ולא מצא חן בתפלתו שיכנס לארץ, ענין המדרש 
הזה להורות על פחיתות העולם שאינו עומד על תכונה אחת אבל הוא מקבל תמורות, 
ואפי' גדולי העולם אינם נמלטים מן הרשת הפרושה בו, אלא גלגל הוא שחוזר בעולם, 
ולכך היו נוהגין לאכול בבית האבל עדשים וכן באבלו של אברהם הזכיר בו הכתוב ונזיד 
עדשים מה עדשה זו עגולה כך העולם גלגל הללו משוררים והללו בוכים הללו שוחקים 
והללו עצבים, וע"כ כל מי שיש בו יראת שמים אין ראוי לו שישתדל בדבר אחר כי 
אם בעבודת הש"י בלבד, ומדרך העבודה הוא שיחשוב אדם ביום המיתה שהוא מכוסה 

ונעלם ממנו.

◆ ◆ ◆

 כד הקמח - ערך פסח
דברי אגור בן יקא המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואוכל )משלי ל(. מצינו לשון 
דברי שהוא נופל על חכמת המחקר ועל עניני הטבע שכן הפרשה מדברת על ארבע 
יסודות כמו שמפרש והולך מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה 
מי הקים כל אפסי ארץ. וכן תמצא ספר קהלת שהוא ספר המחקר שפתח במלת דברי 
ואמר דברי קהלת בן דוד ומפרש והולך כמו כן ענין ד' יסודות, וכן ספר ירמיה פתח 
במלת דברי ואמר דברי ירמיהו בן חלקיהו ומפרש והולך ענין הטבע הוא שאמר )ירמיה א( 
בטרם אצרך בבטן ידעתיך כי האיש הנביא צריך שיהיה מוכן לנבואה מתחלת היצירה. 
אגור הוא שלמה מלשון )משלי י( אוגר בקיץ בן משכיל )שם ו( אגרה בקציר מאכלה ועל שם 
שאגר את החכמה. ומטעם זה נקרא קהלת על שם שנתקהלה החכמה בנפשו. בן יקא 
שאגר הבינה והקיאה לבני העולם, וזהו שכתוב )קהלת יב( ויותר שהיה קהלת חכם עוד 
לימד דעת את העם אזן וחקר ותקן משלים הרבה. אמר קהלת חכם והם שני שבחים 
ויאמר הכתוב מלבד היתרון שהיה לו הוא שהיה קהלת והיה חכם שאלו חכם אחר אמר 
דבריו היו הבריות חייבין לשמעם ולהתבונן בהם אף כי אמרם קהלת ואלו קהלת אמרן 
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מדעת עצמו בדרך החכמה היו חייבין לשמעם אף כי אמרן ברוה"ק, עוד למד דעת את 
העם. ואזן שעשה אזנים לתורה, חקר שהוא השיג חכמת המחקר. תקן משלים הרבה 
ע"י המשל הקל אדם מתבונן נפלאות כמו שתמצא מרגלית שוה אלף זוז ע"י פתילה 
גדול  היה  להודיענו ששלמה  ובא  בנבואה  גדול  וענינו  ואני תפלה.  כמו  קלה. המשא 
ומה שקורא הכתוב את הנבואה  וגדול בנבואה ממלת המשא,  במחקר ממלת דברי 
בלשון משא לפי שהנביא צריך להיות משיא עצמו מן הדברים הגופניים. נאם הגבר 
לאיתיאל לאיתיאל ואוכל שני חכמים היו בדורו והיו שואלין לו בחכמת ארבעה יסודות 
והיה איתיאל גדול מאוכל בחכמה ועל כן כפל את שמו כענין נח נח אברהם אברהם 
שהכפל חשיבות גדולה. כי בער אנכי מאיש יותר מכל איש ואמר על עצמו כן הפך ממה 
שהעיד הכתוב עליו ואמר )מלכים א ד( ויחכם מכל האדם. ולא בינת אדם לי, אין לי הבינה 
המיוחסת אל האדם אשר בה יש לו יתרון על שאר בעלי חיים, והזכיר שלשה מדות בינה 
חכמה ודעת קדושים יש מפרשין שהבינה למטה מן הכל וחכמה למעלה מן הבינה ודעת 
למעלה מהחכמה. ופירוש הכתוב לא למדתי חכמה ואיך אדע דעת קדושים שהוא למעלה 
מן החכמה והלשון עצמו כמתמיה ומה שהזכיר שלש מדות אלו לפי שכל פעולות הטבע 
וכל חכמת המחקר מיוסדים עליהם ובכחם נבראו הוא שכתוב )משלי ג( ה' בחכמה יסד 
ארץ וגו' וכיוון לומר כן איך אדע עניני הטבע כי המעלות שהטבע נברא בהם איני יודע.

◆ ◆ ◆

קהלת פי"ב ח: ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ַהּקֹוֶהֶלת ַהּכֹל ָהֶבל.
הטעם שכתוב הקהלת עם ה"א יתירה - שהם דברי רוח הקודש על הקהלת הידוע

 ◆ ◆ ◆

 אלשיך דברים טובים קהלת יב ח
הבל וכו'. ראוי לשים לב אל ה"א יתירה באומרו הקהלת. אמנם הנה שלמה בתחילת 
הספר ההביל כל עניני העולם הזה אשר לא עבודת שמים הוא, וכן במקומות בספר אמר 
גם זה הבל. ועתה בחתימת הספר באה רוח הקודש לתת סמיכה למאמריו, בל יראה 
שההביל מה שהיה ראוי שלא לההביל. ותאמר כי כל הבל הבלים שאמר הקהלת הידוע 
הכל הבל כמאמרו, כי אין דבר שלא יהיה כן זולתי עבוד את ה'. ועל כן הוטלה ה"א 
בראש תיבה. כי אם היה אומר אמר קהלת, היה נראה שהוא דברי שלמה בעצמו כדרכו, 

על כן נאמר הקהלת שהם דברי רוח הקודש על הקהלת הידוע.

◆ ◆ ◆
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 בינה לעיתים ח"א דרוש ד
ואמנם בחג הסוכות אנו רגילים לקרות מגלת קהלת. וכפי הנראה מהעולה מדברי 
הזקנה  וזמן  הירידה  לימי  דומה  הזה  החג  לאשר  הכוונה,  היתה  בזה  ז"ל  המחברים 
והישישות, אשר אז האדם מהביל כל דברי העולם והכל כנגדו כאין, לפיכך נקרא ספר 
קהלת, כי כולו סובב על מרכז זה. ואפשר לומר קרוב לפשט, כי חג זה נקרא זמן שמחתנו 
מהטעם שאמר הכתוב באספך מגרנך ומיקבך ושמחת וגו' )דברים טז יג(. כי להיות עתה זמן 
שהאדם אסף בביתו כמעט כל צרכי מזונותיו, כי כן קראהו חג האסיף. ומזה נמשך לאדם 
היותו שמח וטוב לב, כראותו ריבוי טובותיו, כמאמר איוב - אם אשמח כי רב חילי וכי 
כביר מצאה וכו' )איוב לא כה(. והדבר מבואר כי ריבוי השמחה והעלצון מביא לידי קלות 
ראש, ומשכיח מן הלב ההכנעה הראויה לעבודת בוראו, כאשר העיד הנביא ישעיהו 
ע"ה באמרו - והנה ששון ושמחה הרוג בקר ושחוט צאן אכול בשר ושתו יין אכול ושתו 
כי מחר נמות )ישעיה כב יג(. וכוונת הכפל אצלי, כי החטאים האלו בנפשותם משבאו לכלל 
שמחה של תפלות באו לכלל טעות והתפקרות, בשומם כל מעינם ותכליתם האכילה 
והשתיה למעדנים, לא כדי הצורך ומה שיספיק להכרחיי, אלא אכילה גסה לצבות בטן 
בהריגת ושחיטת צאן ובקר לאכול בשר ולא פת במלח, וכן לשתות יין ולא מים במשורה. 
וטוענים, כי יאות להם לעשות כן בעודם בחיים חייתם. כי אמנם אכול ושתה סתם, שהיא 
האכילה הנאותה והראויה במיצוע, בהרחקת המותרות, זו תתכן סמוך למיתה, כשמחר 
יום המות למחרת, אבל כשיש עדיין שהות ביום אין לאכול ולשתות  נמות, בהתקרב 

בדרך סתם, אלא אכול בשר ושתה יין. וכל זה נמשך מהששון והשמחה.

ואין ספק כי תרופת החולי הזה הוא, להסתכל ולהתבונן בפחיתות וחולשות השמחה 
מדברי העולם, כמה וכמה ימעט ערכה להיות כלה ונפסדת ואין לה שום העמדה וקיום, 
כי לא הרבה תמשך אצל האדם. ובהיותו במיטב שמחתו אף גילת ורנן, פתע פתאום 
וישים  העולם,  בריאת  מעת  הימים,  כל  דרכה  זה  כי  ולהזכיר  נהפכת.  לתוגה  שמחה 
)ויק"ר כ ב( על פסוק  לטוטפות בין עיני שכלו כל אותם שהביאו ז"ל בפרשת אחרי מות 
שמחו  לא  הצדיקים  לרשעים,  הקב"ה  שאמר  ה(,  עה  )תהלים  תהולו  אל  להוללים  אמרתי 
בעולמם ואתם מבקשים לשמוח. ומביא מאדם הראשון, שהיה תפוח עקבו מכהה גלגל 
חמה וכו', ואמר ר' לוי י"ג חופות קשר לו הקב"ה ]וכו'[ כל אבן וכו', ואחר כל הכבוד הזה 
כי עפר אתה ואל עפר תשוב )בראשית ג יט(. עוד אמר, אברהם לא שמח בעולמו ואתם 
מבקשים לשמוח, נולד לו בן למאה שנה ולבסוף א"ל הקב"ה קח נא את בנך וכו' )שם כב ב( 
ראה ענן נקשר על ראש ההר וכו', עד והיה אברהם מהרהר בלבו ואומר שמא ח"ו נמצא 

בו פסול ולא נתקבל קרבנו, יצאת בת קול ואמר לך אכול בשמחה לחמך. ..

ההצלחות  כל  להם  נתנו  לצדיקים  ראינו  היות  עם  כי  בזה,  לכלול  ז"ל  רצו  ואולי 
האפשריות שכללום בח' מדות שהם נאה לצדיקים ונאה לעולם, מ"מ לא הוקבעה להם 
שמחה שלימה. כי על הנוי והעושר, אמר מאדם הראשון שנתעלה בשתים אלו. אם הנוי, 
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שאפילו תפוח עקבו מכהה גלגל חמה ביפיו וזהר קלסתר פניו אעכ"ו, וכמה הפליגו ז"ל 
ביפיו של אדם. ואם העושר, שקשר לו הקב"ה י"ג חופות ובהם כל אבן יקרה אודם פטדה 
ויאכול בשר ושתה יין. וכל זה נמשך מהששון והשמחה ואין ספק כי תרופת החולי הזה 
הוא, להסתכל ולהתבונן בפחיתות וחולשות השמחה מדברי העולם, כמה וכמה ימעט 
ערכה להיות כלה ונפסדת ואין לה שום העמדה וקיום, כי לא הרבה תמשך אצל האדם 

כנזכר לעיל. 

◆ ◆ ◆

 סדר היום קהלת א - הרה"ק ר' משה בן מכיר
דברי קהלת וגו'. כל מקום שנאמר דברי הם דבר מוסר להכניע לבו של אדם להטותו 
ומפני  אותה  ולמסדר  למגילה  משותף  שם  לי  נראה  קהלת.  טובה.  לדרך  רעה  מדרך 
ששלמה המלך ע"ה קבץ כל עניני העולם במה שהאדם יכול לטעות ללכת אחרי עצת 
יצרו הרע ולרדוף אחר הבלי העולם וחמדותיו וההביל את הכל והוציא מלבות בני 
אדם פתיות דעתם וקוצר השגתם ואיך הם סומים עורים וסכלים לא ידעו ולא יבינו ולא 
יביטו ארחות חיים, ועל כן נקראת שם המגילה קהלת וגם שם המסדר, וכן אנו רואים 
לפעמים מכנה אותו בלשון זכר ולפעמים בלשון נקבה אמר קהלת אמרה קהלת הכרח 
לזה דאילו היה שם המסדר לבד לא היו מכנים את המגלה בשמו לבד שם שאין שייכות 
למגלה בו. ואם מצינו מגילת רות מגילת אסתר, אין אסתר ולא רות המסדרין אותה 
אלא עצם המגילה ענין אסתר וענין רות. מה שאין כן בשלמה שהוא המסדר וכבר עשה 

ספרים אחרים.

◆ ◆ ◆

 סדר היום פרשה י"ב - הרה"ק ר' משה בן מכיר
הבל הבלים. כלומר, ענין הספר הזה לההביל העולם ולחזק ידי עובדי ה' כי יראו וידעו 
כי הכל הבל ויבינו באחריתם. אבל ענין חכמתו המיותרת על כל אדם לא גילה אותה 
כאן כי עוד על זה למד דעת וחכמה ותבונה במשליו ואזן ותקן בהם וחקר למוצאי דעת.

בקש קהלת. כי כוונתו בספר הזה של קהלת, למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי 
אמת, לסקל מכשול מדרך העם, ולהאיר עיני העורים, המוטבעים בטיט היון של עולם.

דברי חכמים. אמר, אם האדם אינו מכיר ויודע בספרים האלו יתן אל לבו לשמוע 
דברי חכמים, אשר בימיהם כי כולם הם חזקים וטובים לשמוע להם, כי הם בעלי אסופות 
והם מקבצים הדברים הטובים להישיר את העם, וכולם אמת כי כולם ניתנו מרועה אחד.

ויותר מהמה בני הזהר, יותר מהדברים הכתובים צריך האדם להשתדל ולהזהר שלא 
יכשל בעוונו, כי אם בעלי הספרים יעשו ספרים, לכל הצורך אין קץ להם ולהג הרבה 
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לדבר בפרטות יגיעת בשר לכן הדברים בקוצר טובים והמשכיל יבין ויוסף לקח.

סוף דבר. אבל כללות הענין בקוצר כל ענין הספר הזה הכל נשמע ממנו כי את 
האלהים ראוי לירא מפניו ואת מצוותיו לקיים ולשמור כי זה כל האדם. כי את כל מעשה 
האלהים אשר ברא ועשה בעולם הזה הכל ברא לכבודו והמתהנה ממנו לצרכו ולתועלתו 
ראוי ליתן את הדין בין על הנגלה בין על הנסתר אם טוב ואם רע כמו שכתבתי למעלה 

הכל בצדק ומשפט. 

◆ ◆ ◆

 אמרי פנחס מקוריץ
רמח, דברי קהלת בן דוד )א, א(, ופרש"י שכל דבריו בהקהל, שכל דיבור של קדושה 
כולל כל העולמות )והמלאכים( ]וגופים[ והנשמות וכסא הכבוד ולכן יראה כל אדם שבכל 
דיבור יכלל הכל, ושלמה המלך היה כך, כל מה שדיבר היה כולל הכל, כי שלמה אותיות 
למשה כידוע, וכל דבריו בהקהל, ואם יתנהג כך שבכל דיבוריו יכלל הכל יתנשא על כל 

הברואים וזה פי' דברי קהלת. וגו' מלך וגו'.

רמט, הבל הבלים )א, ב(, רצה בזה כדי לעשות העולם בטל ממציאותו לקבל חיות 
חדש, ולכן ביטל הכל כי אי אפשר לקבל חיות חדשה, רק אם יהיה בטל תחילה ממציאות 
בסוד פושט צורה ולובש צורה, ]כמו גרגיר חיטה הזרוע בארץ לא יצמח עד שיורקב 
ויתקלקל מקודם[, ואעפ"י שהוא חי עדיין ואיך ביטל המציאות. התירוץ בזה בסוד רצוא 
ידי זה מקבל חיות  ועל  ושוב ברגע אחד, ואף גם בשינה שהוא התפשטות הגשמיות 
]חדש[ גם כן בסוד חדשים לבקרים וגו', גדול מזה בעוד שהוא בדעת יפשוט את עצמו 
מכל, וזה על ידי ענוה מקבל חיות ]חדשה עליונה[, וסימן לזה כי מי שהוא עניו הוא חי 
יותר, כי הוא מקבל תמיד חיות חדשה, ובשמחת תורה כל העולם וגם התורה מתחדשת 
הכל  לבטל  כדי  שמח"ת,  שהוא  בשמע"צ  קהלת  אומרים  לכן  הנשמות,  כל  ובכללם 

ממציאותם ולקבל חיות חדשה.

ר"ל  ונחנו מה,  הוא הכנעה מלשון  פי' מה  ב(,  ב,  )קהלת  עושה  זו  ולשמחה מה  רנ, 
כשמחבר מדת הכנעה לשמחה, זו, עושה יחוד עי"ז, ז"ו בגימ' אח"ד.

רנא, כי האלקים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים )ה, א(, כמדומה 
בר"ש, שרבו הפירושים, ואמר שהוא ע"ד לעולם ה' דברך נצב בשמים )תהלים קיט, פט(, פי' 
כשגוזרין על האדם איזה גזרה היא עומדת בשמים, ואימתי יורדת לארץ כאשר ישפוט 
משפט זה על זולתו אז הגזירה יורדת, וזה כי אלקים היינו בחינת דין בשמים ואתה על 
הארץ ואינו מגיע אצלך, ע"כ יהיו דבריך מעטים, ר"ל שלא תשפוט על זולתך כדי שלא 

יגיע אליך.

רנב, סוף דבר הכל נשמע וגו', )יב, יג(, אחז"ל שכל אדם שיש בו יראת שמים דבריו 
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נשמעין, וזה פי' הפסוק, וזה ראיה על השגחת הבורא, שאם יאמר אדם אחר אין דבריו 
נשמעין, אולם אם יאמר אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין, וזהו כי זה כל האדם, 

שכל העולם לא נברא אלא בשביל כך.

רנג, בכל עת יהיו בגדיך לבנים וגו' )ט, ח(, בשם ר"ח קראסניר, דהיינו שידמה לו 
כאילו לבוש בגדים לבנים וכוס שמן על ראשו, שאם יטה את עצמו לכאן או לכאן ישפך 

השמן ויטנף מלבושיו, כך לא יטה ימין ושמאל מן התורה.

◆ ◆ ◆

 מאור ושמש פרשת האזינו קהלת
דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים )קהלת א, א(. הנה אמרו חז"ל )קהלת רבה א, ב( שלכך 
נקרא קהלת שאמר דבריו בהקהל. ויש לפרש שכיונו שלכך זכה לרוח הקודש מחמת 
שהקהיל את עצמו דהיינו שהקטין את עצמו בגודל הכנעה. ולזה נקרא קהלת בן דוד 
רומז שהיה בבחינת אביו דוד שהיה קטן אצל עצמו כמאמר הכתוב )שמואל א יז, יד( ודוד 

הוא הקטן. מלך בירושלים רומז שהיה מקבל עליו עול מלכות שמים והיה ירא ושלם.

◆ ◆ ◆

 ישמח ישראל פר' לך
עפ"י דברי הבעש"ט הק' ז"ל, בהרחב ביאור על מתני' )אבות פ"ו, מ"ג( הלומד מחברו 
פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד וכו', צריך לנהוג בו כבוד וכו', והלא דברים ק"ו 
ומה דוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא ב' דברים בלבד קראו רבו וכו' הלומד 
מחברו פרק אחד וכו' או אפילו אות אחת עאכו"כ, וקשה מה קאמר ב' דברים "בלבד, 
ועוד קשה היה לו למימר דיו לבא מן הדין להיות כנידון. ופירוש דכשאדם לומד מרב 
הגון התורה היא פרה ורבה אצלו כנודע, ]והענין הוא עדה"כ )קהלת י"ב, י"א( דברי חכמים 
כדרבונות וכמשמרות נטועים, וכמאמרם ז"ל )חגיגה ג' ע"ב( מה נטיעה זו פרה ורבה אף 
ונצמח  מקום,  לכל  משתרשין  אילן  של  שהשרשין  כמו  היינו  ורבין,  פרין  תורה  דברי 
צמחים הרבה, כמו"כ מי שלומד אצל צדיק האמיתי, דברי קדשו שיוצאין מלבו נכנסין 
לחדרי בטן השומע, והד"ת פרין ורבין אצלו, ויגדיל תורה ויאדיר, והענין הוא שכל אות 
ואות יש לו שורש בשמים ממעל, ומהשורש נצמח צמחים הרבה, וכשלומד מרשע אזי 
אינו פרה ורבה, אלא נשאר כפשוטו כמו שלמד ממנו[, ולזה אמר מה דוד שלא למד 
מאחיתופל אלא ב' דברים בלבד, שהיה רשע ולא היה פרה ורבה רק נשאר ב' דברים 
ואפ"ה קראו רבו, הלומד מחברו, אצל רבו הגון איש אמת,  בלבד, כמו שלמד ממנו, 
היינו שניהם צדיקים, דאז התורה פרה ורבה על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד. 
ואברהם אבינו עליו השלום בגודל צדקתו וקדושתו שהי' איש אמת, דאיהו אמת ואיהי 
אמונה )זוה"ק ח"א ר"ל.( בבחינת דכר ונוקבא, זרע והשריש אמונת אומן ואהבת ד' בלבות 
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קבלת  אור  מנטיעתו  שנצמח  פירותיהן,  ופירות  פרי  עשו  וגם  והצליחו  וגדלו  ישראל, 
ע"ד הכתוב  ר"ל  כאיש אחד בלב אחד,  חז"ל  ודרשו  ויחן,  ב'(  י"ט,  )שמות  וכש"נ  התורה, 
)יחזקאל ל"ג, כ"ד( אחד הי' אברהם, וכמאמרם ז"ל )ע"ז ט'.( שממנו התחילו ב' אלפים תורה, 

היינו בקדושת הכנעתו וענות צדקו שאמר ואנכי עפר ואפר, הופיע להם מדת הכנעה, 
והיו זוכים להתחבר אחד עם חברו, והי' מתחיל ב' אלפים תורה, שע"י התורה נעשה כל 
התיקונים, ונגמר ע"י כוונת הש"י, ובאורו ראו אור, שהיו זוכים להכרה חדשה להכיר את 
ד' בהכרה חזקה, שעד עתה היו בבחינת עולם התוהו, שכאו"א אמר אנא אמלוך, ולא 
היו יודעים גדולת יקרת רוממות הש"י, וע"י הכנעתם והאחדות, ושהי' זוכים להתאחד 
הארץ בשמים, ולידע שיש אחד יחיד ומיוחד, היו מתקנים העולם ונקראת עולם התיקון, 
וזה הי' הכנה לקבלת התורה, וכמוש"כ לעיל )אות ח'( בשם אדמו"ר הסבא קדישא מוהרי"י 
מווארקא זצללה"ה )עה"פ שמות י"ט, ב'( ויחן, שכל אחד ואחד היה לו חן בעיני חברו ועי"ז 

היו זוכים לקבלת התורה.

◆ ◆ ◆

 פוקד עקרים אות ו לרבי צדוק הכהן
וגם כוונת השארת התולדות בעולם הזה אינו אלא כדי שיעשו תורה ומצוות ולפי 
שבמתים חפשי משאיר תולדותיו כיוצא בו שהוא הביאם לעולם והשאירם שהם יעסקו 
)י"ד, ד'( על פסוק )קהלת י"ב, י"א( דברי חכמים  בתורה ומצוות, וכבר אמרו בבמדבר רבה 
כדרבונות וכו' אימתי כמסמרות נטועים בזמן שבעליהם נאספים מהם, שאז כל הדברי 
תורה שחידש בעולם הזה והמצוות שסיגל נעשו נטועים וקבועים כמסמרות בקרב כל 
הנפשות מישראל, כי כל דור ההולך התורה ומצוות שלהם נשארו ונקבעו בלבבות בני 
ישראל בדור הבא, דלולי כן מה התועלת באריכות הגלות, והדורות הולכים ומתקטנים 
ואיה התקוה לזכות לביאת המשיח במהרה בימינו, מה שלא זכו בה דורות הראשונים, 
שהיו גדולים וטובים מאלה, אבל אף כי מצד הדורות עצמם הם מתקטנים ונקרא עקבתא 
דורות  כל  של  הזכויות  שכל  מה  מצד  מקום  מכל  מהעקביים,  הם  שהנפשות  דמשיח, 
הקודמים כולם וכל תורה ומצוות שסיגלו בעולם הזה הכל נשאר קבוע ותקוע במעמקי 

הלבבות שבדור האחרון.

ומצד כזה כל דור מאוחר יש לו יתרון הכשר מעלה, ועל דרך שהמשילם בענין 
החכמה כננס על גבי הענק כידוע כן הוא גם כן בענין העבודה תורה ומצוות, ומצד הזה 
הדורות הולכים ומתעלים ממעלה למעלה מצד יתרון הזכויות והמעלות המתחדשות בכל 
דור ודור שהם הנשארים לעולמי עד מה שאין כן החטאים והחסרונות מיתה ממרקתן 
והם כלים והולכים ולא נשאר מהם כלום ורק הטוב הוא הנשאר והנקבע בכל הלבבות.

הולכת  שבלב  הנקודה  ומתמעטים  הולכים  שהדורות  הגם  כי  בפירוש  קבלתי  וכן 
ומזדככת בכל דור, והיינו מה שבמעמקי הלב שהקב"ה לבן של ישראל כמו שאמרו )שיר 
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השירים רבה ה', ב'( על פסוק )תהלים ע"ג, כ"ו( צור לבבי והוא שורש השכינה השוכנת בלב בני 

ישראל ובתוך טומאתם והיא הנקראת כנסת ישראל שהיא קיבוץ הקדושה של כל כללות 
ישראל והיא שורה בלב כל אחד בפרט וקדושת כנסת ישראל מתעלה בכל דור על ידי 
תוספת סיגול מצוות ומעשים טובים של כנסת ישראל והתחדשות תורה שבעל פה של 
חכמי הכנסת ישראל שאין לך דור שאין בו התחדשות חכמת התורה שבעל פה של 
חכמי ישראל שבאותו דור ועל ידי זה נוסף קדושה בכלל הכנסת ישראל שהטוב שבהם 
הוא הנשאר ואין נכלה, וזהו תוספת קדושת השכינה השוכנת במעמקי הלב של כנסת 
ישראל המזככת את לבם בכל דור מצד תוספת קדושה הנוספת במקור הכנסיה בכל דור 

והן הם התולדות של צדיקים.

◆ ◆ ◆

 זרע קודש רופשיץ משפטים
היינו שיראה לילך תמיד בדרך הממוצע הוא מחצית השקל, שירגיל עצמו בבחינת 
די על כל דבר, אפילו בעבדות ה' צריך לעשות הכל בדעת, היינו שיש בכל דבר ]בחינת[ 
די, כמו שאנו רואים בחכמת תורתינו הקדושה כנ"ל גבול ליראה האהבה, וגבול להאהבה 
היראה, ]וכן[ לכל דבר ]יש גבול[, ואפילו התורה הקדושה שהיא עיקר חיותינו, אעפ"כ 
נאמר )תהלים קיט, קכו( עת לעשות לה' הפרו תורתיך. הכלל העולה הם דברי שלמה המלך 
ע"ה )קהלת ג, א( עת לכל חפץ, ומכ"ש לתאוות גופניות שצריך לומר די, והיינו כאשר 
כתבתי שלזה היה בשלחן וארון אמות שבורות, שמורה לנו כל זאת כי הארון מרמז על 
המדות תוריות הקדושות שצריך להיות בהם בחינת די, ושלחן מרמז על תאוות גופניות, 
לשבור תאוותיו ולומר די, זהו כופר נפשו, כי ב' בחינות האלו הם שניהם בנפש אדם, 
ושק"ל גימטריא נפ"ש, ורמז לנו הקב"ה ליתן מחצית השקל, לומר די בכל עניני נפשו, 
ובזה יכריע הכל לכף זכות וימתיק הדינים, וזהו הוא כופ"ר, כ"ו פ"ר, דהיינו הוי"ה שהוא 

רחמים, ימתיק לאותיות מנצפ"ך שעולה מספר פ"ר כידוע.

◆ ◆ ◆

 שו"ת מן השמים סימן כ"ז

שלמה גדר גדרים על כל דבר האסור ועל הדומה לדומה

בין היריעות צמר מנופץ  ומשימין  ועוד נסתפקנו על מסכאות שהן מבגדי פשתן 
ואינו טוי וארוג ותופרין הכל ביחד, ושאלתי על זה אם אסור להתכסאות באותן מסכאות 
וגם לשבת עליהם, ואם יש בהם שום צד איסור כלאים או אם הם מותרין אחר שאין 

הצמר עליו )נ"א טווי(.
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והשיבו, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ איזן וחיקר ותיקן משלים הרבה, ופירשו לי 
כי שלמה גדר גדרים על כל דבר האסור ועל הדומה לדומה.

◆ ◆ ◆

 שו"ת חוות יאיר סימן ריט 
שכתב  תשובה והנה על דבר שאלתך בענין ביאור פירוש רש"י, יומתק בפי מה 
הראב"ע על דברי ]הקליר[ ]פירוש קהלת ה, א[ שטוב לאדם לומר לא ידעתי או לשתוק 

מלומר דבר שאינו הגון. 

◆ ◆ ◆

 הקדמת בנין עולם - רבי יצחק אייזיק חבר
ה' אלהי עתה ארוממך, אודה שמך, טוב חסדך מחיים, חיים וחסד עשית עמדי. אספר 
שמך לאחי, יראו רבים ויהללוך, ברוך אתה ה' למדני חוקיך, יהי שם ה' מבורך מרומם 
על כל ברכ' ותהל', נורא תהלו' עוש' פלא, אשר שמת חלקי מיושבי בית המדרש לדרוש 
ולתור בחכמה, אשר אך זה מותר האדם מן הבהמה כמ"ש חז"ל רבי אומר איזו דרך 
ישרה שיבור לו האדם כו' ותפארת לו מן האדם, ור"ל שאין חרפה לבהמה מה שהיא 
בהמה ולא אדם, כי כך נוצרה אולם כדי בזיון וקצף לאדם שהוא אדם ולא בהמה בעל 
נפש עליונה הולך בדרכי חושך כסיל יפרוש אולת אדם תסלף דרכו דרך אדם. לכן זו היא 
דרך ישרה, אורח סלולה וברורה. שישימו כל אדם דרכו להיות לתפארה, ממה שהוא אדם 
ולא בהמה. ולזה ארז"ל אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת, 
שהרי תכונת הרכבתך מורה שאתה מחויב בדבר. ובמה יוודע איפוא יתרון מעלת צורת 
האדם מכל החי. וע"ז אמר הכתוב )קהלת שם( סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת 
מצותיו שמור כי זה כל האדם. וזה כדמיון הרופא שנכנס אצל החולה והזהירו אל 
תאכל מאכל פלוני ופלוני ולא מאכל פלוני ופלוני זה יזיק מטעם זה וזה יזיק מטעם 
זה, ויאמר הרופא אל לבו עתה אלכה לי אל מקומי ואל משכני, ויבחר לו החולה איזה 
מין מאכל רע אשר לא הזכרתי לו, ויאמר אוכל ואשבע וטוב לי כי הרופא לא הזהרני 
מזה. ויאמר אליו הרופא בטרם אלכה מאתך אומר דבר אחד כללי אל תאכל אלא מאכל 
פלוני ופלוני אז טוב לך והשאר הכל זרה הלאה. ככה באו דברי החכם בכל ספר קהלת 
לברר בכמה מיני תחבולות שונות הנהוגים ע"פ תבל כי אך הבל המה מעשה תעתועים 
כאשר התהפך במילותיו ובחקירותיו בכל דברי הספר ושוב בסיים ספרו אמר אל לבו פן 
יבוא מי ומי ויתחכם בלבבו לחשוב איזו תחבולות חדשות אשר לא בא זכרונם כי אין 
קץ לדברי רוח, ויאמר אך את זה אבחר כי לא בא זכרונו לרע על ספר החכמה לכן סיים 
ספר סוף דבר אומר לך דבר אחד והכל נשמע שכל שזולת זה הכל הבל, את האלהים 
ירא ואת מצותיו שמור לא זולת זה כי זה כל האדם בתכלית צורתו ואם אין זה מה בינו 
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לבין הבהמה וכל החיה.

ויחזקני  ולמגדול.  לי למעוז  הי'  ולהלל לשמו הגדול. אשר  להודות  לכן עתה באתי 
ויאמצני. וזרועו היא סמכתני, והעמדני בקרן אורה. להושיבני על התורה. ובחסדו הגדול 
האיר עיני לשמוע בלימודים. במעשה חידודים, וגם עד זקנה ושיבה. לא מנע ממני רוחו 
אשר  עמו  בצאן  לרעות  הושיבני  אשר  המקומות  בכל  טובה.  בדרך  ויוליכני  הנדיבה. 
החזיקו בידי בטרף חוקי. יזכרם אלהים לטובה על כל הטוב אשר גמלוני בערי מקומות 
מושבותי. וביחוד לאנשי עיר תהלה ק"ק טיקטין יע"א כתשע שנים ישבתי עמהם. בשלום 
נורא  וסופריהם תהי משכורתם כפולה. מאת  ובמישור הלכו עמי גם הם גם חכמיהם 
עלילה. קרנם תרום בכבוד כל העיר כולה. וגם עתה זה שנה אשר באתי עד הלום פה ק"ק 
סוואלק יע"א מצאתי לבבם נאמן אתי להחזיק בימיני. לעת זקנותי יתמכוני. בי תמכה 
ימינם. חכמי העיר הנה הנם. מופלגים בתורה יראים ושלמים. שוחרי תעודה כל הימים. 
גם נדיבי עם הגבירים המפורסמים. המה חזקו את ידי עתה הפעם. להוציא לאור חיבורי 
זה. לבנות לי בית בנין עולם. כי אך זה לבדו משכן קיים ובית מנוחות לכל אדם. במקום 
לנורא  תפילה.  ואני  עליה.  לעד  ישכון  כי  יבטח  בית מבטחות.  לו  לעשות  הולך  אשר 

תהילה. עושה פלא. ברך את עמך ישראל. תביאם ותטעם בהררי אל. 

◆ ◆ ◆

ָמִים )קהלת פרק ג' א-ח( ָ ַחת ַהּשׁ ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ
ְוֵעת  ָלֶלֶדת  ֵעת  ָמִים,  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ֵחֶפץ  ְלָכל  ְוֵעת  ְזָמן  ַלּכֹל 

ָלמּות ֵעת ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּוַע, ֵעת ַלֲהרֹוג וֵעת ִלְרּפֹוא ֵעת 

ְוֵעת  ְספֹוד  ֵעת  חֹוק  ִלׂשְ ְוֵעת  ִלְבּכֹות  ֵעת  ִלְבנֹות,  ְוֵעת  ִלְפרֹוץ 

נֹוס ֲאָבִנים ֵעת ַלֲחבֹוק ְוֵעת  ִליְך ֲאָבִנים ְוֵעת ּכְ ְרקֹוד, ֵעת ְלַהׁשְ

ִליְך,  מֹור ְוֵעת ְלַהׁשְ ד ֵעת ִלׁשְ ׁש ְוֵעת ְלַאּבֵ ק, ֵעת ְלַבּקֵ ִלְרֹחק ֵמַחּבֵ

ר, ֵעת ֶלֱאֹהב ְוֵעת  ֵעת ִלְקרֹוַע ְוֵעת ִלְתּפֹור ֵעת ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדּבֵ

לום. ֹנא ֵעת ִמְלָחָמה ְוֵעת ׁשָ ִלׂשְ

 רבינו בחיי שמות כ"ו ב'

שמונה ועשרים יריעות כנגד שמונה ועשרים עתים שבקהלת
אורך היריעה האחת שמונה ועשרים באמה. ידוע כי מעשה המשכן הכל ציורין כנגד 
מעשה שמים, ומפני שהמאורות קבועים בשמים וכל הפעולות באות משם בעולם השפל 
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בעתים נגזרים לכך הזכיר לשון יריעה על שם הכתוב )תהלים קד, ב( נוטה שמים כיריעה, 
והיו עשר יריעות כנגד עשר גלגלים, ואמר שמונה ועשרים כנגד שמונה ועשרים עתים 
שבספר קהלת ועליהם נאמר )דברי הימים א יב, לג( ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, ועליהם 
אמר דוד )תהלים לד, ב( אברכה את ה' בכל עת, והזכיר עוד )שם לא, טז( בידך עתותי, או יהיה 

כנגד ימי יתרון הלבנה ופחיתותה.

◆ ◆ ◆

ר )קהלת ג ז( ֵעת ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדּבֵ

 ספר חסידים סימן לט

עת לחשות ועת לדבר – מתי לחשות ומתי לדבר

דברי  וכשמדברים  אותו  ומקללים  כשמחרפים  ז(,  ג  )קהלת  ר  ְלַדּבֵ ְוֵעת  ַלֲחׁשֹות  ֵעת 
הדיוטות, אין להשיב. ועת לדבר כשמדברים דברי תורה לא עת לחשות. גם עת לחשות 
שלא להוכיח אשר ידעת כי בשום דבר לא יקבלו תוכחה, כי מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו 

מזידים. ועת לדבר כשבידך למחות ודבריך נשמעים.

◆ ◆ ◆

ָבִרים )קהלת פ"ה ב( ֹרב ּדְ ִסיל ּבְ ְוקֹול ּכְ

 ספה"ק באר מים חיים ויצא כט

בעניין חומר איסורי דברים בטלים

ועוד כי כן דרך אלו הנאמנין בשליחותן מרגילין עצמן שלא לדבר עם שום אדם בעת 
עבודתן, ועל כן גם שלא בעת העבודה כבר מורגלין לשתוק ואינם חפצים לדבר כי אין 
קץ לדברי רוח. כידוע אשר דברים בטלים גם זה הוא אחד מתאוות הזמן עד שאדם 
המורגל בהם קשה לו להתאפק ולחשות, ויצאו לו בזה ימים ושנים ומבלה כל עתיו בהן 
לדבר עם זה ועם זה. וצדקו דברי החכם אדונינו שלמה המלך ע"ה שאמר )קהלת ה', ב'( 
וקול כסיל ברוב דברים. וחוץ מה שזה מבטל מתורה ותפילה ועשיות המצוות ומכל שכן 
באיחור זמן קריאת שמע ותפילה. גם אי אפשר ברוב דברים שלא יערב בהן מלשון הרע 
וליצנות ושקר וחנופה וכיוצא בהם מדברי האיסור. וידוע אשר לשון הרע חמור יותר 
מכל עבירות שבתורה והרי הוא נחשב בין המינין והאפיקורסים שאין להם חלק לעולם 



  קובץ מאמרים על קהלת  
33

הבא, רק נכרתין ונאבדין ונידונין לדורי דורות כמו שכתב הרמב"ם ז"ל )בהלכות תשובה פרק 
ג' הלכה ז'(. וליצנות ושקר וחנופה הם מהכתות שאינם מקבלים פני השכינה )סוטה מ"ב.(. ועל 

כן תקנו חז"ל )ברכות כ"ח ע"ב( הודאה בכל יום שלא שם חלקי מיושבי קרנות שהם רצים 
לבאר שחת אף שאינם עושים כלום, אמנם עיקר חטאם במה שהם מדברים תמיד בכל 
מיני דברים בטלים ונתערב בתוכן דיבורי איסור ובפרט אלו המנבלין פיהם בדברי נבלה 
שאפילו אם נגזר עליו גזר דין של ע' שנה לטובה נקרע כמאמר חז"ל )שבת ל"ג.(, ועל כן 
אמרו חז"ל )אבות א', י"ז( כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ובודאי 
לא כיוון ח"ו על שתיקה בדברי תורה ותפילה ח"ו כי כל פטטייא בישין בר מפטטייא 
דאורייתא )ירושלמי סוף ברכות(, רק השתיקה מדברים בטלים וסיפור דברים חדשים מהבלי 
עולם שאינם נוגעים לעבודת שמו יתברך וכמעט זה שורש כל הרעות שבעולם, וכמאמר 
הכתוב )משלי כ"א, כ"ג( שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. ואומר )תהלים ל"ד, י"ג-י"ד( מי 
האיש החפץ חיים אוהב ימים וגו' נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה וגו'. וכל עיקר 
ביטול תורה ותפילה בזמנינו זה הכל מהדברים בטילים והשיחה שבין אדם לחבירו. וכבר 
נודע אומרם ז"ל )יומא י"ט ע"ב( אמר רבא השח שיחת חולין עובר בעשה שנאמר )דברים ו', 

ז'( ודברת בם, ולא בדברים אחרים וכו'.

◆ ◆ ◆

ִסיִלים )קהלת פ"ט יז( ּכְ ל ּבַ ֲעַקת מֹוׁשֵ ָמִעים ִמזַּ ַנַחת ִנׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ ּדִ

 רבינו יונה משלי י"ח ו'

להזהר מהגביה הקול בתוכחת ובמחלוקת

יכעס איש על דברי חברו  כי  יבואו בריב. דרך בני אדם בהתוכחם  שפתי כסיל 
לפעמים אחרי התוכחת, בהתעקשו על דבריו ולא יודה עליהם, אך הכסיל כאשר יענה 
על דברי חבריו תחילת דברי פיהו דרך ריב ומחלוקת וכעס, כי הרגיל שפתיו למדון. 
ויורה לשון "יבואו" כי שפתיו מלומדות לחלוק ולריב בלא מחשבה מוקדמת לדבריו. ופיו 
למהלמות יקרא. לשון הכרזה וצעקה. וכן "יקרא איש חסדו" )משלי כ, ו(, "ושמן ימינו יקרא" 
)כז, טז(. והענין יצעוק ויגביה קולו למהלמות החולק עמו ליגעו ולהלאותו. ולמדנו להזהיר 

מהגביה הקול בתוכחת ובמחלוקת, וכן כתוב, דברי חכמים בנחת נשמעים )קהלת ט, טז(.

 ◆ ◆ ◆

 של"ה הקדוש שער האותיות אות ר' רצון
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ינהוג אדם במידות הנחת דהיינו המתון

דברי חכמים בנחת נשמעים )קהלת ט, יז(. מי שמדתו כך, אזי אינו בא לידי כעס לעולם. 
והכוונה בנחת נשמעים, בנחת רוח ולא ברמות רוח. כי מי שאוחז במדת הענוה ממילא 
אינו כועס לעולם, כי הוא סובל ומעלים עין מסוררים. וגם הכוונה בנחת, דהיינו במתון 
מישרים  מועד  אקח  כי  מתון,  מ"ם  באות  כאשר הארכתי  גדול.  ברעש  במהירות  ולא 
ולא  בדבור  לא  ימהר  ואל  המתון,  דהיינו  הנחת  במידות  אדם  ינהוג  כן  על  אשפוט, 
במעשה, ואז לא יבוא לעולם לידי כעס, ולא יגרום סילוק השכינה ממנו, רק יהיה כסא 
לשכינה. וסימנך כי השכינה אינה לא ברוח ולא ברעש ולא באש, הרוח הוא רמות רוח 
הגאוה, הרעש הוא היפוך מהמתון, האש הוא רתיחת הכעס, ובקול דממה דקה שם שורה 

השכינה.

◆ ◆ ◆

ספה"ק דגל מחנה אפרים - תשא 

דברי חכמים – היינו ששופע עליהם תמיד יראת שמים

הלצה  דרך  על  פי שאמרתי  על  רמז  בדרך  בזה  לומר  יש  לך.  והניחותי  ילכו  פני 
)קהלת ט יז( דברי חכמים בנחת נשמעים, היינו דברי חכמים הוא שרוצה להיות נחת רוח 

להם, זה תמיד שומעים מהם, ומה הוא הנחת רוח שלהם, כששופע עליהם תמיד יראת 
שמים שהוא אור פני מלך, ובזה הם חיים, וזה יש לפרש פני ילכו היינו האור פנים שלי, 

והניחותי לך היינו שזה יהיה לך לנחת והבן.

◆ ◆ ◆

 בן איש חי - בניהו )שבת ס"ג.(

שני תלמידי חכמים הנוחין זה לזה בהלכה

שני ת"ח הנוחין זה לזה בהלכה הקב"ה מקשיב להם. נראה לי בס"ד הכתוב ]קהלת 
ט' י"ז[ דברי חכמים בנחת נשמעין, פירוש דברי חכמים אם הם בנחת שנוחין זה לזה 
בהלכה אז הם נשמעים לפניו יתברך, ובזה יובן ]זכריה ד' ז'[ והוציא את האבן הראשה 
תשואות חן חן לה, התורה נקראת אבן כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הראשה שהאצילה 

הקב"ה קודם בריאת העולם תשואות חן חן לה, נח נח לה, זה נח לזה, וזה נח לזה.

◆ ◆ ◆
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 ספר העקרים מאמר רביעי פרק כח

ביאור פסוקי קהלת במשא ומתן נגד דברי היצר הרע

ולפי שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומפתה אותו לחטוא, כמו שכבר העיר 
על זה שלמה המלך ע"ה בספר קהלת כי כשמזכיר דברי יצר הרע ופתוייו מגיד איך הוא 
מפתה ומסית האדם בשפת חלקות מעט מעט עד שמוציאו לתרבות רעה שבתחילה 
לפי קשר הפסוקים  יצה"ר  דברי  ט'( שאלו  )קהלת  וגו'  לחמך  אכול בשמחה  לך  לו  אומר 
שלמעלה והוא מדבר עם הבעל תשובה שהוא דואג תמיד על חטאיו ועל כן אומר לו 
לך אכול וגו' כי כבר רצה האלהים את מעשיך ואין לך חסיד בעולם שלא שלא יתפתה 
לדבריו הללו, שאינו נראה שיהיה בהם מכשול עון וכשהאדם נשמע לו בזה יוסיף לומר 
לו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים )שם ט'( כלומר שיהיה נאה ומסולסל, ואחר ששמע לו גם 
בזה שאין בזה עון אשר חטא, יוסיף עוד לומר לו ראה חיים עם אשה אשר אהבת וגו' 
)שם ט'( ואחר שהגיע אותו למדרגה זו להשמע אליו בדברים הללו, אע"פ שהם דברים 

המותרין, לא ישקוט עד שמוסיף עליו ומביאו לכפור בעיקר, ולומר לית דין ולית דיין 
ואומר לו כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה 
תחת  וראה  שבתי  לו  בשאומר  לדבריו  ראיה  ומביא  שמה,  הולך  אתה  אשר  בשאול 
השמש, כי לא לקלים המרוץ וגו' וגם לא לחכמים לחם וגו' כי עת ופגע יקרה את כולם.

ומוליכו בדרך רעה,  הישרה,  האדם מדרך  וכיוצא בהם מטה את  הללו  ובדברים 
כמו שעשה  לכבודו,  וחושש  ומקנא בעדו  כרוצה בתועלת האדם  כשמראה את עצמו 
בתחילת היצירה לחוה שאמר לה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן, ואף במקום 
הזה לפי דעתי הוא לשון חמה וכעס, כלומר כעס גדול יש לי על מה שאמר לכם הש"י 
שלא תאכלו מכל עץ הגן, אלא מעצים ידועים, שלא ציוה אתכם זו לתועלתכם שההפך 
מועיל לכם יותר, ובזה פיתה אותה ועזבה ארחות יושר, ללכת בדרכי חשך, וכן בכל יום 
ויום יצרו של אדם מחשב להרע לו ולהסית אותו, כמו שכבר העיד עליו הוא יתברך, 

ואמר כי יצר לב האדם וגו' )שם ח'(.

◆ ◆ ◆

ְבֵרי ֱאֶמת )קהלת פרק יב, י'( ר ּדִ ְבֵרי ֵחֶפץ ְוָכתּוב ֹיׁשֶ ׁש ֹקֶהֶלת ִלְמֹצא ּדִ ּקֵ ּבִ

 דברי יונתן פרשת זאת הברכה אות ק"ז

מה השייכות כתב יושר דברי אמת למשה

במדרש בקש קהלת להיות כמשה יצאה בת קול ואמרה כתב יושר דברי אמת ולא 
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קם נביא עוד בישראל כמשה. ותמוה. ונראה על פי מה דאיתא במדרש, למה התחיל 
הקב"ה בבראשית, חד אמר בשביל התורה שנקראת ראשית, וחד אמר בשביל משה 
שנקרא ראשית, וחד אמר לפי שסופי תיבות בראשי"ת בר"א אלקי"ם הוא אותיות אמ"ת, 
ועל פי זה קשה למה נרמז אמת שלא ביושר תא"מ, וע"כ דמסתבר כפי' השני בזכות 
ביושר,  א"ת  אלקי"ם  בר"א  תיבות  בסופי  נרמז  אמ"ת  ותיבת  ראשית,  שנקרא  משה 
ולפי"ז שהעולם נברא בשביל משה ממילא אין להקיש אליו שום נברא בעולם כמובן, 
וזהו שיצאה בת קול ואמרה כתב יושר דברי אמת ובראשית ע"כ בשביל משה כנ"ל 

ואין דומה לו.

◆ ◆ ◆

ְנטּוִעים  ְמרֹות  ּוְכַמׂשְ ְרֹבנֹות  ּדָ ּכַ ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ
יא( יב,  פרק  )קהלת  ֶאָחד  ֵמֹרֶעה  נּו  ִנּתְ ֲאֻסּפֹות  ֲעֵלי  ּבַ

 צרור המור בראשית מ"ט א

כששומע תורה מפי הקטן אין לי בושת לפי שהתורה מדברת עמי

ולכן תמצא שחלק בן זומא משנתו לארבעה חלקים כנגד ארבעה שנכנסו לפרדס. 
ולכן אמר )אבות ד, א( בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם, לפי שהוא הציץ ונפגע 
מצד חסרון החכמה ולא נתיישב בדברי החכמה, לזה אמרו אם כן הוא איזהו חכם הלומד 
מכל אדם לפי שאני רואה שמקרה הכסיל גם לי יקרני. וכן קשרתי שם זאת המשנה עם 
סוף הפרק שאמר, רבי אלעזר חסמא אומר קינין ופתחי נדה הן הם גופי הלכות תקופות 
)שם ג, יח(. רבי אלעזר חסמא היה תלמיד רבי עקיבא כמוזכר בויקרא  וגימטריאות וכו' 
רבה, ונקרא חסמא לפי שחסמוהו שלא ידע לברך ברכת חתנים וכיוצא בו מהדברים 
הקלים. ולכן אמר כי החכם אינו ראוי ליקרא חכם אם לא ידע בכל אלה, ולכן אמר כי 
קינים ופתחי נדה הם גופי הלכות, וכן תקופות וגימטריאות אף על פי שהם דברים קלים 
הם פרפראות לחכמה ונותנות טעם לחכמה, והחכם לא יקרא חכם אם לא ידע כל זה 
כמו שקרה לי בדבר קל שחסמוני ולא ידעתי להשיב. ולכן אמר בן זומא סמך לזה, אחר 
שבדברים קלים כאלו יקרא החכם חכם, לכן אני אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם ואפילו 
ברכת חתנים או ברכת אבלים או קשר של תפילין, ואין לאדם להתבייש, כי דוד אמר 
)תהלים קיט, צט( מכל מלמדי השכלתי ולא היה לו בשת. ונתן טעם לזה כי עדותיך שיחה לי, 

ומה שאומר לי דעתי הקטן שבתלמידים הוא מהתורה. כדאמרינן במדרש קהלת )קה"ר יב, 
יא( על פסוק דברי חכמים כדרבונות )קהלת יב, יא(, מנין שאם שמע אדם דבר תורה אפילו 

מהקטן שבתלמידים יהא דומה עליו כשומע מפי הסנהדרין שנאמר בעלי אסופות, )שם(, 
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ואין אסופות אלא סנהדרין, שנאמר אספה לי שבעים איש )במדבר יא, טז(, ולא כשומע 
מן הסנהדרין אלא כשומע מפי משה ע"ה, שנאמר כולם נתנו מרועה אחד )קהלת שם(, 
ולא כשומע מפי משה אלא כשומע מפי יחידו של עולם, דכתיב ה' אחד )דברים ו, ד(, 
לפי שהתורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא וכמו שהשם אחד כן  עד כאן. 
נתן לנו תורה אחת, ולכן כשאני שומע תורה מפי הקטן אין לי בושת לפי שהתורה 
מדברת עמי, וזהו כי עדותיך שיחה לי, מדברת עמי. ולכן אמר בן זומא איזהו חכם 

הלומד מכל אדם. 

◆ ◆ ◆

 פנים יפות דברים פ"ד ב'

דברי חכמים כדרבונות - אין זה בכלל לא תוסיפו כי אדרבה כדי 
לקיים לא תגרעו 

ולא תגרעו ממנו לשמור את מצות ה' אלהיכם וגו', לכאורה הוא לשון כפול דכבר 
תחיון  למען  בתחלה  מ"ש  כי  לפרש  יש  ועוד  החוקים...  אל  שמע  ישראל  ועתה  אמר 
יעסוק האדם בתורה  לעולם  נ.[  ]פסחים  היא שלא לשמה, אלא שאחז"ל  הרי  וירשתם 
ובמצות שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, והיינו דאמר בתחילה למען תחיון 
שהוא שלא לשמה ומתוך כך תזכו לעשות לשמה לשמור את מצות ה' אלהיכם: ויותר 
נכון לפמ"ש במקום אחר, כי מ"ש שמתוך שלא לשמה בא לשמה, היינו שאותה הכוונה 
שלא לשמה יהיה תכליתה לשמה כגון שכוונתו בשביל שיחיה, ואותו חיים יהיה תכלית 
כוונתו בשביל שיעסוק בתורה ובמצות הרי שסופו הוא לשמה אעפ"י שתחלת כוונתו 
הוא חיי עוה"ז הרי סופו לקיים מצות ה', וכמו שיבואר לפנינו בס"ד בתחלת פרשת ראה 
והיינו דאמר למען תחיון וירשתם את הארץ, וכוונה זו אעפ"י שכוונתו שלא לשמה יהיה 
תכליתו כדי שישמור מצות ה' בהיותו בארץ ישראל לקיים מצות התלויות בה, ועוד יש 
לפרש מ"ש לשמור מפני שבאמת מצינו כמה גדרים והוספות שהוסיפו חכמים, כמ"ש 
שלמה המלך ע"ה ]קהלת יב, יא[ דברי חכמים כדרבונות וגו' ואין זה בכלל לא תוסיפו, 
כי אדרבה כדי לקיים לא תגרעו, כמ"ש חז"ל ביבמות דף כ"א גבי שניות אמרינן לנזיר 
סחור סחור וכו' והיינו כשאמר לא תגרעו אמר עצה לזה לשמור את מצות ה' דהיינו 

שיעשה משמרת וגדר כדי שלא יגרעו, ואין זה בכלל לא תוסיפו.

◆ ◆ ◆
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 פנים יפות דברים פי"ג א'

דברי חכמים כדרבונות - כולם נאמרו למשה אף שנתחדשו בכמה 
דורות

את כל הדבר אשר אנכי מצוה וגו', היינו מה שלמד מרע"ה תורה שבע"פ שהוא 
מה  כל  למשה  הקב"ה  שהראה  ע"ב[  יט  ]מגילה  חז"ל  כמ"ש  שבכתב,  לתורה  פירוש 
שעתיד להתחדש, וכן אמר שמהע"ה ]קהלת יב, יא[ דברי חכמים כדרבונות וכמסמורות 
נטועים, ואחז"ל ]חגיגה ג ע"ב[ מה דרבן זה מכוון את הפרה לתלמיה, כך תורה שבע"פ 
מכוון דעת אדם להבין כל מצוה ופרטיה על מכונה, ואמר וכמסמרות נטועים היינו מה 
שהוסיפו חכמים שניות לעריות וכיוצא בהם, היינו לעשות גדר כדי לחזק מצות התורה 
שלא לפגום בהם ח"ו, וכולם נאמרו למשה אף שנתחדשו בכמה דורות, והיינו דקאמר 

שם בעלי אסופות נתנו מרועה אחד.

ויש לפרש עוד מ"ש כדרבונות וכמסמרות נטועים, מפני שלימוד התורה הוא בכל 
דור בשני פנים, האחד ללמוד התורה שכבר נתון בכתב ובע"פ בכל הדורות הקודמין, 
וזה הלימוד מקרא ומשנה, והלימוד השני הוא עיון והשכל הטוב חלקו מאת ה' בתורה, 
כמ"ש ותן חלקינו בתורתיך, ע"ז צריך יגיעה רבה ושני הפנים צריכין זה לזה, כמ"ש 
בפירוש המשנה ]אבות פ"ג, מי"ז[ אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח, כי הקמח 
הוא רמז עיון הלכה כענין שאמרו בהפוכו ]סוכה נד.[ לא חש לקמחא דהיינו לטחון לברר 
הלכה עד תכליתה, וכמ"ש הר"י כי תיקנו ברכת וציונו לעסוק בדברי תורה דהיינו מצות 
העיון והשכל, והוא עסק משא ומתן של תורה, וברכת הערב נא הוא השקידה והלימוד 
בדברי חז"ל שיהיו שמורים בלבו ולא ישכח דבר אחד מן התורה, והוא מ"ש דברי חכמים 
כדרבנות היינו עיון השכל שמכוון אותו ביושר דעת התורה, וכמסמרות נטועים היינו 
לימוד בדברי חז"ל להיות שמורים וחזקים ונטועים בלבו כקבועים במסמורות נטועים, 
וע"ז אמר שנתנו מרועה אחד, כי שורש הכל נתנה מרועה אחד שהראה הקב"ה למשה 

כל מה שעתיד תלמיד להתחדש.

◆ ◆ ◆
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ה  ֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ ִהזָּ ִני  ּבְ ה  ְוֹיֵתר ֵמֵהּמָ
ר )קהלת פרק יב, יב( ׂשָ ה ְיִגַעת ּבָ ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְרּבֵ

במדרשים וחז"ל נאמרו הרבה פירושים 
למעלה  הזה  ובמדרש  אלו  פסוקים  על 
דברי  יקרת  הם  מה  פירושים  מעשרה 
ז"ל ומה ההבדל בין דברי תורה  חכמינו 

לדברי חכמים. 

 מדרש רבה נשא יד ד

נמשלו דברי חכמים כדרבונות מפני שהן מדיירין בינה בבני אדם

...אר"ש בר חלפתא בשם ר' אחא סבר ר' יהושע כן ומה טעם עבד כן מפני שכתוב 
דברי חכמים כדרבונות וגו', נתנו מרועה אחד, ד"ת ודברי חכמים מרועה אחד נתנו, 
)קהלת יב( ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר, 

ויותר מהמה בני היזהר יותר מדברי תורה הוי זהיר בדברי סופרים, וכן הוא אומר )שיר 
א( כי טובים דודיך מיין טובים דברי דודים מיינה של תורה, למה שאין אדם מורה כראוי 
מד"ת, מפני שהיא סתומה, וכולן סימנין שנאמר )דברים לא( ולמדה את בני ישראל שימה 
בפיהם סימנין בפיהם אבל מתוך דברי חכמים אדם מורה כראוי, מפני שהם פורשים 
את התורה, ולכך נמשלו דברי חכמים כדרבונות מפני שהן מדיירין בינה בבני אדם.

אם באת לכתוב דברי סופרים למה שאילו באת לכתוב דבריהם אין 
קץ וסוף לדברים לעשות ספרים

דבר אחר ויותר מהמה בני הזהר א"ר אבא ]מ[סדרונניא אם יאמר לך אדם למה לא 
נתנו בכתב דברי סופרים, כשם שנתנו ד"ת, אמור לו לפי שאי אפשר לכתוב כל דבריהם, 
הה"ד ויותר מהמה בני הזהר, מהו מהמה, מה נכנסה בך, אם באת לכתוב דברי סופרים 
עשות  הה"ד  ספרים  לעשות  לדברים  וסוף  קץ  אין  דבריהם  לכתוב  באת  למה שאלו 
ספרים הרבה אין קץ, אבל מה יש לו לאדם לעשות שיהא מייגע בשרו הרבה להגות 
דברי חכמים, הה"ד )קהלת יב( ולהג הרבה יגיעת בשר, דבר אחר ולהג הרבה אם יגעת 
הרבה בדבריהם, הקב"ה מסיר יצה"ר ממך, הה"ד בשר כמה דתימא )יחזקאל לו( ונתתי לכם 
לב בשר, דבר אחר ולהג הרבה יגיעת בשר אם יגעת הרבה בלהג דברי חכמים הקב"ה 
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מבשרך בשורות טובות הוי בשר.

הקיש דברי סופרים לדברי תורה שהן אמיתים כמותם

דבר אחר אם יגעת בדברי חכמים אתה נעשה בשר הה"ד בשר, וכן הוא אומר בי 
שרים ישרו, דבר אחר דברי חכמים כדרבונות א"ר ברכיה הכהן כדור של בנות כהדא 
ספירה של תינוקות שהן מלקטות וזורקות לכאן ולכאן, כך הם דברי חכמים זה אומר 
טעמו וזה אומר טעמו, יכול מפני שזה אומר טעם א' וזה אומר טעם שני שמא דבריהם 
פורחים הם, ת"ל )קהלת יב( וכמסמרות נטועים, לא אמר וכמסמרות קבועים אלא נטועים, 
אמר  לכך  לשלוף,  נוח  שושנה  לו  שיש  והמסמר  כמסמרות,  אותם  שעשה  מפני  למה 
וכמסמרות נטועים שרשין של אילן הנטועים קשים לעקר, ולמה נמשלו דבריהם במסמר, 
ושרשים  ליעקר,  הוא  נוח  פי שקשה  על  אף  שושנה  לו  שיש  ברזל  של  לפי שהמסמר 
של אילן הנטועים אע"פ שקשים ליעקר אבל אין בהם כוח ככוחו של ברזל, לכך נאמר 
וכמסמרות נטועים נתן לדברי תורה כוח של ברזל, וכמטעי שרשיו של אילן א"ר ברכיה 
מה משמרות כהונה ולויה  הכהן ב"ר אנו קוראין מסמרות ואין כתיב אלא משמרות 
כ"ד אף ספרים כ"ד, הקיש דברי סופרים לדברי תורה שהן אמיתים כמותם, דבר אחר 
וכמסמרות משמרות כתיב מה משמרות כ"ד אף המסמרין כ"ד, בעי, כמה מסמרין יהיו 
בו בסנדל ר' יוחנן אמר חמשה כנגד חמשה ספרי תורה רב הונא אמר שבעה שנאמר 
)דברים לג( ברזל ונחשת מנעליך וכימיך דבאך. דרש רב אחא בשם רבי חנינא תשעה רבי 

היה נותן אחד עשר על זה ושלשה עשר על זה מנין משמרות ד"א וכמסמרות נטועים 
המסמר הזה את קובעו ואע"פ שתחזור ותטלנו מקומו ניכר, כך כל מי שפשטו בו חכמים 

יד אע"פ שחזרו וקבלוהו סופו ליטול שלו מתחת ידיהם. 

שמע אדם דבר מפי קטן שבישראל יהא בעיניו כשומע מפי חכם 
שבישראל

דבר אחר וכמסמרות נטועים בשעה שד"ת יוצאין מפי בעליהן כתקנן הם ערבים 
לשומעיהן  מרות  הם  ממוסמסים  יוצאים  שהם  בשעה  נטועים  כמסמרות  לשומעיהם, 
כמסמרות כמס מרות, בעלי אסופות אימתי הם נטועים ד"ת באדם הזה בזמן שבעליהן 
נאספים מהן, כל זמן שרבו קיים הוא היה מפליג, לומר כל זמן שנצרך הרי רבי לפני 
ואני שואלו, מת רבו הרי יגע ביום ובלילה לקיים תלמודו, יודע הוא שאין לו למי לשאול 
הוי אימתי הן נטועין באדם הזה בזמן שבעליהן נאספים מהן נתנו מרועה אחד אע"פ 
שזה אומר טעמו וזה אומר טעמו דבריהם של אלו ושל אלו כולם ניתנו מן משה הרועה 
מה שקיבל מיחידו של עולם, דברי חכמים כדרבונות תני מנין אתה אומר שאם שמע 
)דברים  ת"ל  שבישראל  חכם  מפי  כשומע  בעיניו  יהא  שבישראל  קטן  מפי  דבר  אדם 
יא( והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום, ולא כשומע מפי 
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חכם אלא כשומע מפי חכמים, שנאמר דברי חכמים כדרבונות, מה דרבן זה מכוין את 
הפרה לתלמיה להביא חיים לעולם כך ד"ת מכוונים דעתו של אדם, לדעת את המקום 
ולא כשומע מפי חכמים אלא כשומע מפי סנהדרין, שנא' בעלי אסופות, ואין אסופות 
אלא סנהדרין, שנאמר )במדבר יא( אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, ולא כשומע מפי 
סנהדרין אלא כשומע מפי משה שנאמר נתנו מרועה אחד שנאמר )ישעיה סג( ויזכור ימי 
עולם משה עמו ואומר )שמות ג( ומשה היה רועה לא כשומע מפי משה אלא כשומע מפי 
הקב"ה שנאמר נתנו מרועה אחד )תהלים פ( רועה ישראל האזינה אחר שנאמר ה' אחד 
הרי הוא אומר )שיר ז( עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים אפך כמגדל הלבנון צופה 
כי נסך עליכם ה'  )ישעיה כט(  וכה"א  זקנים המתמנים על הצבור,  פני דמשק עיניך אלו 
רוח תרדמה ויעצם את עיניכם ברכות מה ברכה זו אין אדם יודע מה שבתוכה כך אין 
אדם עומד על דברי חכמים בחשבון שנגמרים בעצה ומחשבה והיכן נגמרים בבתי 
מדרשות על שער בת רבים, אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק עשיתם את התורה 
קוו לאליהו שאמרתי לו שוב לדרכך מדברה דמשק ואו' )מלאכי ג( זכרו תורת משה עבדי 
בני הזהר אמר הקב"ה  ויותר מהמה  וגו'  לכם את אליה הנביא  וגו' הנה אנכי שולח 
כ"ד ספרים כתבתי לך הזהר ואל תוסף עליהם, למה עשות ספרים הרבה אין קץ כל מי 
שקורא פסוק שאינו מכ"ד ספרים כאלו קורא בספרים החיצונים הוי הזהר עשות ספרים 
הרבה שכל העושה כן אין לו חלק לעולם הבא, הה"ד אין קץ כמ"ד )דניאל יב( ואתה לך 
לקץ הרי לך המוסיף ספר מהו עונשו ומנין שאף ההוגה מתייגע בהן ת"ל ולהג הרבה 
יגיעת בשר, שאין בשרו ננערת מן עפרה כההיא דתנינן ואלו שאין להם חלק לעוה"ב 

והקורא בספרים החיצונים. 

הצדיקים גוזרים הקב"ה מקיים דבריהם

דבר אחר דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים מה המסמר הזה הנטוע בדלת 
הוא מקיים הדפין, כך כשהצדיקים גוזרים הקב"ה מקיים דבריהם, תדע לך מיעקב בשעה 
שבירך מנשה ואפרים עשה את הקטן קודם לגדול שנאמר )בראשית מח( וישם את אפרים 
לפני מנשה וקיים הקב"ה גזירתו ועליו נאמר דברי חכמים כדרבונות אל תקרי כדרבונות 
אלא כדרבנות כשיעקב גזר שתהא הרבנות לאפרים קיים הקב"ה דברו כמסמר הנטוע.

◆ ◆ ◆

 תוספתא סוטה פרק ז

מה נטיעה פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין

ועוד דרש )קהלת י( דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים, מה דרבן זה מכוין 
את הפרה להביא חיים לעולם, אף דברי תורה ]אינן אלא חיים לעולם[, שנאמר )משלי ג( 
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עץ חיים היא אי מה דרבן זה מיטלטל יכול אף דברי תורה כן ת"ל ]וכמסמרות נטועים או 
אינן חסירין ולא יתירין[ ת"ל נטועים, מה נטיעה פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין, 
בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שנכנסין ויושבין אסופות ואומרים על טמא טמא ועל 
טהור טהור, על טמא במקומו ועל טהור במקומו, שמא יאמר אדם בדעתו הואיל וב"ש 
מטמאין וב"ה מטהרין איש פלוני אוסר איש פלוני מתיר ]למה[ אני למד תורה מעתה 
]ת"ל דברים הדברים אלה הדברים כל הדברים נתנו מרועה אחד, כולם אל אחד בראן, 
פרנס אחד נתנן, רבון כל המעשים ברוך הוא אמרן, אף אתה עשה לבך חדרי חדרים, 
והכניס בו דברי ב"ש ודברי ב"ה דברי המטמאין ודברי המטהרין[ אמר להן אין דור יתום 

שר' אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו.

◆ ◆ ◆

 אלשיך דברים טובים קהלת יב ט

לימוד גדול אל כל חכמי לב הבאים לעשות ספרים של חכמה ומוסר 
והדרכות בל יעשה אותם מרוח מבינתו רק על פי התורה ומיוסד על פיה

דברים.  בכמה  דעת  ללמדנו  הלז  הספר  בסוף  הקודש  רוח  באה  עוד  וכו'.  ויותר 
אחד, שלא יאמר איש די לי חכמתי אשר חכמתי לי ומה לי עוד ללמד גם את זולתי. 
ועל זו אמר ויתר שהיה קהלת חכם לא אמר די לי זכות חכמתי, כי עוד למד דעת את 
העם. וגם לימוד שני, והוא לימוד גדול אל כל חכמי לב הבאים אחריו לעשות ספרים 
של חכמה ומוסר והדרכות בל יעשה אותם מרוח מבינתו, מענין שכלי משולל תורת 
ה' תמימה כדרך חכמי אומות העולם, רק על פי התורה ומיוסד על פיה. שעל כן ארז"ל 
שכל מה שכתוב בכל הנביאים וכתובים הכל רמוז בתורה כמפורש במסכת תענית )ט 
א(. וזהו אומרו אזן וחקר וכו', לומר אזן מרבותיו וחקר דבר מתוך דבר, ומהן תקן משלים 
הרבה. ולא מגזרת שכלו והוא כי בקש קהלת למצוא דברי חפץ שיהיו משליו הנזכרים 
דברים של חפץ ה' ומצא כתוב יושר דברי אמת הם אמרי התורה שהם אמרי אמת, כי 
בם מצא כתוב כל אמרי מוסריו, כמו שכתבנו מרז"ל שכל מה שבנביאים וכתובים הכל 

רמוז בתורה שהיא תורת אמת. 

◆ ◆ ◆

 העמק דבר לבעל הנצי"ב דברים פ"ל י"ד

בעניין חיבור ספרים

ועצה עמוקה זו פי' שלמה המלך בסוף קהלת אחר שאמר דברי חכמים כדרבנות וגו'. 
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אמר עוד ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר. 
הביאור שמזהיר לת"ח נקרא בני כמש"כ בס' בראשית מ"ט ט'. אשר אם יותר מהמה. 
א' עשיית ספרים הרבה אין קץ.  אם רוצה לחדש ולהגדיל תורה הזהר בשני דברים. 
היינו שתכתוב לעצמך כל רעיון וכל חידוש. דהא שתורה שבע"פ אסור בכתב אינו אלא 
לאמרן בכתב. אבל לעצמו מותר וגם מצוה כמש"כ הרמב"ם בהקדמת ספר היד שכך 
היו נוהגים, אפילו הנביאים הראשונים לרשום כל חידושים התורה. ומקרא מלא הוא מני 
מכיר ירדו מחוקקים ומזבולון מושכים בשבט סופר. ב' ולהג הרבה יגיעת בשר. שיהא 

מדבר הרבה ביגיעת בשר היינו עם תלמידים. 

◆ ◆ ◆

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת  ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ סֹוף ּדָ
יג( יב,  )קהלת  ָהָאָדם  ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ מֹור  ׁשְ ִמְצֹוָתיו 

 מהר"ל - דרך החיים אבות פ"ו מ"י

עניין במה שמסיים ספר המוסר קהלת – לומר לך מהו תכלית כל 
הנבראים בעולם

אבל נראה מה שסיים במאמר זה, כי רצה לסיים בדבר שהוא תכלית האדם והוא 
הקב"ה שהוא תכלית הכל, שהרי כל מה שברא הקב"ה לא ברא אלא לכבודו, וכאילו 
אמר כי תכלית הכל הוא הקב"ה שהרי כל הנבראים לא נבראו אלא לכבודו יתברך 
וא"כ תכלית הכל הוא הש"י ואין זולתו, ומפני כי דבר זה תכלית כל הנבראים, עשה 
ג"כ דבר זה תכלית הפרק וסוף הכל. וכן שלמה המלך ע"ה כאשר סיים דברי קהלת שהוא 
דברי מוסר סיים דבריו )קהלת י"ב( סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 
שמור כי זה כל האדם, ר"ל כי כל העולם לא נברא רק בשביל זה, שהרי הכל נברא 
בשביל האדם והאדם נברא שיהא ירא את האלהים ואת מצותיו לשמור. וכל ספר קהלת 
מדבר בדברי מוסר ומסיים במוסר כי זה תכלית כל הנבראים, וכן מסיים התנא פרקי 
המוסר בדבר זה לומר כי זהו תכלית של כל הנבראים, ומפני שהוא תכלית של כל 
הנבראים קבעו למוסר זה בסוף ותכלית דברי המוסר. והוא כמו שמייסר את בנו ומלמדו 
דברי מוסר להועיל לו, ובסוף דבריו יאמר אליו מה ללמדך הרי דבר זה הוא תכלית הכל. 
וכך עשה שלמה המלך ע"ה סיים דבריו ואמר דבר זה הוא תכלית הכל את האלהים ירא 
ואת מצותיו שמור לכך דבר זה הוא תכלית דברי, וכך עשה התנא ג"כ בסיום דברי מוסר 
שלו, אמר כי זהו תכלית הכל שכל אשר ברא הקב"ה לכבודו בראו ולפיכך יעשה האדם 
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תכליתו דבר זה מאחר שכל תכלית האדם וכל העולם לדבר זה. ופי' הכתוב כל הנקרא 
בשמי ולכבודי, ר"ל הנקרא בשמי היינו מין האדם שנקרא בשמו של הקב"ה, ובמסכת 
בבא בתרא )ע"ה ע"ב( הצדיקים נקראו על שמו של הקב"ה שנאמר כל הנקרא בשמי, ור"ל 
כמו שנקרא הקב"ה קדוש כך יקראו הצדיקים קדוש, וכן שאר שמות שיש להקב"ה נקרא 
הקב"ה צדיק ונקראים כן הצדיקים ולפיכך הצדיקים נקראו על שמו של הקב"ה. ולכבודי 
פי' כל אשר הוא לכבודי והם שאר נמצאים שהם לכבודו של הקב"ה, אע"ג שאין נקראים 
לשמו לגמרי כמו הצדיקים מ"מ הם לכבודו יתברך שיש בהם כבוש בהם כבוד השם 

יתברך שהרי כל הנבראים הם כבודו יתברך.

◆ ◆ ◆
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 ◆  קוהלת  ◆

ָהרֹוֶאה ֹקֶהֶלת ַּבֲחלֹום, ְיַצֶּפה ְלָחְכָמה, )ברכות נז:(.

ְמָלִכים,  ֵסֶפר  ָהרֹוֶאה  ֵהם,  ְנִביִאים  ְׁשֹלָׁשה  ◆ תנו רבנן...  
ְיַצֶּפה   - ְיַׁשְעָיה  ְלָחְכָמה.  ְיַצֶּפה   - ְיֶחְזֵקאל  ִלְגֻדָּלה.  ְיַצֶּפה 
ְּכתּוִבים  ְׁשֹלָׁשה  ַהֻּפְרָענּות.  ִמן  ִיְדַאג   - ִיְרְמָיה  ְלֶנָחָמה, 
ְּגדֹוִלים ֵהם, ָהרֹוֶאה ֵסֶפר ְּתִהִּלים, ְיַצֶּפה ַלֲחִסידּות. ִמְׁשֵלי, 
ַהֻּפְרָענּות. ְׁשֹלָׁשה ְּכתּוִבים  ִמן  ִיְדַאג  ִאּיֹוב,  ְלָחְכָמה.  ְיַצֶּפה 
ְקַטִּנים ֵהם, ָהרֹוֶאה ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ַּבֲחלֹום, ְיַצֶּפה ַלֲחִסידּות. 
ֹקֶהֶלת, ְיַצֶּפה ְלָחְכָמה. ִקינֹות, ִיְדַאג ִמן ַהֻּפְרָענּות. ְוָהרֹוֶאה 

ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר, ֵנס ַנֲעֶׂשה לֹו.

ִּבְקׁשּו ֲחָכִמים ִלְגנֹוז ֵסֶפר ָקֶהֶלת, ִמְּפֵני ֶׁשְּדָבָריו סֹוְתִרין 
ֶזה ֶאת ֶזה, ּוִמְּפֵני ָמה ֹלא ְּגָנזּוהּו? ִמְּפֵני ֶׁשְּתִחָלתֹו ִּדְבֵרי 

ּתֹוָרה, ְוסֹופֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה )שבת ל:(.

]ִׁשיָלת[,  )שילא(  ַּבר  ְׁשמּוֵאל  ְּדַרִּבי  ְבֵריּה  ְיהּוָדה  ַרב  ָאַמר   ◆
ִמְּפֵני  ָקֶהֶלת,  ֵסֶפר  ִלְגנֹוז  ֲחָכִמים  ִּבְקׁשּו  ְּדַרב,  ִמְּׁשֵמיּה 
ֶׁשְּדָבָריו סֹוְתִרין ֶזה ֶאת ֶזה, ּוִמְּפֵני ָמה ֹלא ְּגָנזּוהּו? ִמְּפֵני 
ֶׁשְּתִחָלתֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ְוסֹופֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה. ְּתִחיָלתֹו ִּדְבֵרי 
ֲעָמלֹו  ְּבֹכל  ָלָאָדם  ִיְתרֹון  "ַמה  א(  )קהלת  ִּדְכִתיב,  ּתֹוָרה, 
ֶׁשַיֲעמֹול ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש". ְוָאְמִרי ְּדֵבי ַרִּבי ַיַּנאי, ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש 
- הּוא ְּדֵאין לֹו, קֹוֵדם ַהֶּׁשֶמׁש - ֵיׁש לֹו. סֹופֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, 
ְיָרא,  ִנְׁשָמע, ֶאת ָהֶאֹלִהים  ִּדְכִתיב, )שם יב( "סֹוף ָּדָבר ַהָּכל 
ָּכל  ֶזה  "ִּכי  ַמאי  ָהָאָדם".  ֹּכל  ֶזה  ִּכי  ְׁשמֹור,  ִמְצֹוָתיו  ְוֵאת 
ָהָאָדם"? ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ֹּכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ֹלא ִנְבָרא ֵאָּלא 
ִּבְׁשִביל ֶזה. ַרִּבי ַאָּבא ַבר ָּכֲהָנא ָאַמר, ָׁשקּול ֶזה ְּכֶנֶגד ָּכל 
ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו. ִׁשְמעֹון ֶּבן ַעַּזאי אֹוֵמר, ְוַאְמִרי ָלּה ִׁשְמעֹון ֶּבן 
זֹוָמא אֹוֵמר, ֹלא ִנְבָרא ָּכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ֶאָּלא ִלְצַוות ָלֶזה. 
ּוַמאי - ְּדָבָריו סֹוְתִרין ֶזה ֶאת ֶזה? ְּכִתיב, )קהלת ז( "טֹוב ַּכַעס 
ְּכִתיב,  ְמהֹוָלל".  ָאַמְרִּתי  "ִלְשחֹוק  ּב(  )שם  ּוְכִתיב,  ִמְּשחֹוק". 
)שם ח( "ְוִׁשַּבְחִּתי ֲאִני ֶאת ָהִּשְמָחה". ּוְכִתיב, )שם ּב( "ּוְלִׂשְמָחה 

טֹוב   - ִמְּשחֹוק"  ַּכַעס  "טֹוב  ַקְׁשָיא,  ָלא  עֹוָׂשה"?.  ּזֹו  ַמה 
ַּכַעס ֶׁשּכֹוֵעס ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהַצִּדיִקים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
ָהְרָׁשִעים ָּבעֹוָלם  ִמְּשחֹוק ֶׁשְמַּשֵחק ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל 
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ֶׁשְּמַּׂשֵחק  ְׂשחֹוק  ֶזה   - ְמהֹוָלל"  ָאַמְרִּתי  "ּוִלְשחֹוק  ַהֶּזה. 
"ְוִׁשַּבְחִּתי  ַהָּבא.  ָּבעֹוָלם  ַהַּצִדיִקים  ִעם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֲאִני ֶאת ֶאת ַהִּׂשְמָחה" - זֹו ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה. "ּוְלִׂשְמָחה ַמה 
ּזּו עֹוָׂשה" זֹו ִׁשְמָחה ְׁשֵאיָנה ֶׁשל ִמְצָוה, ְלַלֶּמְדָך ֶׁשֵאין ְׁשִכיָנה 
ׁשֹוָרה ]ֹלא ִמּתֹוְך ַעְצלּות, ְוֹלא ִמּתֹוְך ַעְצבּות, ְוֹלא ִמּתֹוְך ְׂשחֹוק, ְוֹלא 
ִמּתֹוְך ַקּלּות ֹראׁש, ְוֹלא ִמּתֹוְך ִׂשיָחה, ְוֹלא ִמּתֹוְך ְּדָבִרים ְּבֵטִלים. ֶאָּלא[ 

ִמּתֹוְך ְּדַבר ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה, ֶׁשֶּנֱאַמר, )מלכים ּב ּג( "ְוַעָּתה ְקחּו 
ִלי" ְוגֹו'. ָאַמר ַרב ְיהּוָדה, ְוֵכן ִלְדַבר ֲהָלָכה. ָאַמר ָרָבא, ְוֵכן 

ַלֲחלֹום טֹוב.

ְּדַאְקֶרָייְך ֹקֶהֶלת, ָלא ַאְקַרָייְך ִמְׁשֵלי, ִּדְכִתיב, "ּוְרַקב 
ֲעָצמֹות ִקְנָאה" - ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִקְנָאה ְבִלּבֹו - ַעְצמֹוָתיו 

ַמְרִקיִבין )שבת קנב:(

ְּדָלא  ָמִרי?  ּוַמּנּו  ֵליּה,  ָאַמר  ַעְפָרא?  ְּדָהוּו  ַצִּדיֵקי  ֲעִתיִדי   ◆
ָיַדֲעָנא ֵליּה. ָאַמר ֵליּה, ְוָהא ְקָרא ְּכִתיב, "ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל 
ַאְקַרָייְך  ָלא  ֹקֶהֶלת,  ְּדַאְקֶרָייְך  ֵליּה,  ָאַמר  ְּכֶׁשָהָיה".  ָהָאֶרץ 
ִמי  ָּכל   - ִקְנָאה"  ֲעָצמֹות  "ּוְרַקב  יד(  )משלי  ִּדְכִתיב,  ִמְׁשֵלי, 
לֹו  ֶׁשֵאין  ָּכל  ַמְרִקיִבין.  ַעְצמֹוָתיו   - ְבִלּבֹו  ִקְנָאה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש 
ִקְנָאה ְבִלּבֹו - ֵאין ַעְצמֹוָתיו ַמְרִקיִבין. ְּגַׁשֵׁשיּה, ַחְזֵייּה ְּדִאית 
ָאַמר  ְּדֵביָתא,  ְלַגֵּויּה  ָמר  ֵליקּום  ֵליּה,  ָאַמר  ְמָׁשָׁשא,  ֵּביּה 
ִּדְכִתיב,  ָקֵרית,  ָלא  ְנִביֵאי  ַּדֲאִפיּלּו  ַאַּדֲעֵתיְך  ָּגֵלית  ֵליּה, 
)יחזקאל לז, יג( " ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיֹהָוה ְּבִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם 

ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי". ]ָאַמר ֵליּה[, ְוָהְכִתיב, 
)בראשית ּג( "ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב"? ָאַמר ֵליּה, ַההּוא, 

ָׁשָעה ַאַחת קֹוֵדם ְּתִחַּיית ַהֵּמִתים.

כתיב  קרא  והא  קנב:(:  )שבת  יהוידע  בן  בנייהו  בספר   ◆
וישוב העפר. מקשים אמאי לא הקשה מפסוק ]בראשית 
ג' י"ט[ כי עפר אתה ואל עפר תשוב, שהוא פסוק תורה, 

ונראה לי בס"ד דהתם יש להקשות שישוב מקצתו דהיינו 
הבשר בלבד שהוא רך וישארו העצמות כמו שהן, ולכן 
הביא פסוק זה חדא כי תיבת כשהיה יתירה, על כן יש 
לומר דבא לומר שישוב כולן כשהיה ממש, ועוד דכתיב 
התם  מה  האלהים,  אל  תשוב  והרוח  ז'[  י"ב  ]קהלת  כאן 
כולה אף כאן כולו ואפילו עצמות, ואחר שתירץ לו חילוק 
אם  לראות  גשישיה  אז  קנאה,  בעלי  ובין  צדיקים  בין 
כן כדי שידע  גם  או אם אפילו בבשר  זה רק בעצמות 
ממשות  פירוש  ממשא  ביה  דחזא  וכיון  הענין,  אמיתות 
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פסוק  שהוא  אתה  עפר  כי  מפסוק  לו  הקשה  אז  בשר, 
תורה, דעתה ליכא לשנויי דאיירי בבשר דוקא, דהא ראה 
הבשר קיים, והא דא"ל לא אקרייך משלי, פירוש דהיה 
לו ללמדך פסוק משלי שבו יתבאר הפסוק דקהלת שהוא 
סתום, ונראה לי ב' פעמים קנאה כמנין יב"ש, וגם הוא 

כמנין ורק"ב:

שם א"ל לקים מר וכו'. נראה לי ודאי ר"ן לא טעה בזה, 
ישאר  לא  בכבוד  בביתו  לקברו  כדי  לומר  רצונו  אלא 
ליטול  רביתא,  לגויה  מר  לקום  כן  וא"ל  שדהו,  בתוך 
רשות זמנו כדי לפנותו מקבר זה, ומה שהשיב לו דאפילו 
נביאים לא קרית, רצונו לומר על הראשנה יש לומר קרא 
בקטנותו ושכח עתה כי הוא עסקו בתורה שבעל פה, אך 
זה הוא בנביאים דיחזקאל שקורין בהפטרה בכל  פסוק 

שנה ואיך תשכח, על כן מוכרח לומר שלא למדת כלל:

◆ מאי דכתיב ויותר שהיה קהלת חכם עוד  לימד דעת 
את העם? דאגמריה בסימני טעמים. 

)עירובין כא:(

להיות  קהלת  ביקש  חפץ  דברי  למצוא  קהלת  בקש   ◆
כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת 

ולא קם נביא עוד בישראל כמשה.

 )ראש השנה כא:(

ושלא  בעדים  שלא  שבלב  דינין  לדון  קהלת  ביקש   ◆
בהתראה. 

)שם שם(

◆ קהלת אינו מטמא את הידים. שיר השירים מטמא את 
ומחלוקת בקהלת, קהלת אינו מטמא את הידים  הידים 

מפני שחכמתו של לשמה היא. 

)מגילה ז.(

◆ היה שלמה מחזר על  הפתחים כל היכא  דמטא  אמר  
אני קהלת הייתי מלך על ישראל. 

)גיטין סח:(

◆ סדרן של כתובים רות וספר תהלים ואיוב ומשלי קהלת. 
)בבא בתרא יד:(

◆ ישעיה משלי שיר השירים וקהלת אנשי כנסת הגדולה 
כתבו. 

)שם  טו.(
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◆ בקשו לגנוז ספר קהלת שמצאו בו דברים שהם נוטים 
לצד מינות אמרו כך היה ראוי שלמה  לומר שמח בחור 
ולא  אמר  משה  בחורותיך,  בימי  לבך  ויטיבך  בילדותך 
והלך  אמר  ושלמה  עיניכם  ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו 
לית  הרצועה  הותרה  אלא  עיניך  ובמראה  לבך  בדרכי 
יביאך  ולית דיין? כיוןן שאמר ודע כי על כל אלה  דין 

האלהים במשפט אמרו יפה אמר שלמה. 

)ויקרא רבא כח א(

הקודש  רוח  עליו  ושרתה  ברבים  תורה  למד  שלמה   ◆
ואמר ג' ספרים משלי וקהלת ושיר השירים. 

)שיר השירים א ט(

◆ הכל מודים שקהלת בסוף אמרה. 
)שם שם י(

◆ ג' נביאים עלידי שהיתה נבואתן דברי קנתרין נתלה 
נבואתן בעצמן דברי קהלת 

)קוהלת רבא א ב(

◆ נקרא שמו קהלת שהיו דבריו נאמרין בהקהל. 
)שם שם(

◆ ג' שמות נקראו לו ידידיה קהלת שלמה. 
)שם שם(

◆ ז' הבלים שאמר קהלת כנגד ז' עולמות שאדם רואה. 
)שם שם ג(

◆ בקשו חכמם לגנוז ספר קהלת  מפני שמצאו בו דברים 
מטין לצד מינות אמרו הרי כל חכמתו של שלמה שבא 
יכול אף בעמלה של  לומר מה יתרון לאדם בכל עמלו 

תורה? חזרו ואמרו לא אמר בכל עמל אלא בעמלו. 

)שם שם ד(

ולהיות  להכתב  ראוי  היה  זה  מלך  הייתי  קהלת  אני   ◆
תחלת הספר ולמה נכתב כאן? אלא שאין מוקדם ומאוחר 

בתורה. 

)שם שם לא(

◆ קהלת ג' עולמות ראה בעולמו ובחייו. 
)שם שם לב(

◆ אילו אחר אמר הבל הבלים אמר קהלת הייתי אומר זה 
שלא קנה ב' פרוטות מימיו הוא פירת בממונו של עולם 
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ואומר הבל הבלים אלא זה שלמה שכתוב בו ויתן המלך 
את הכסף בירושלים כאבנים. 

)שם ג יג(

אמר  אומר  הוא  ולהלן  קהלת  אמרה  מצאתי  זה  ראה   ◆
ופעמם  זכר  בלשון  משיח  פעמים  הקודש  רוח  זה  קהלת 

בלשון נקבה. 
)שם ז מח(

אני קהלת  ואמר  כנסיות  בתי  כל  היה שלמה מחזר על   ◆
ראשו  על  בקנה  אותו  מכין  והיו  ישראל  על  מלך  הייתי 
ונותנין לפניו קערה של גריסין באותה שעה היה אומר הבל 

הבלים אמר קהלת. 
)פסיקתא דר"כ כז(

◆ טוב לשמוע גערת חכם זה קכלת שיהיה מקהליל קהילות 
לשון  קהלת  פתח  לפיכך  תורה  טעמי  ומלמדם  בישראל 

קהילה.
 )פסיקתא זוטרתא דברים(

לפי שצפה קהלת ברוח הקודש וראה שאין שכר מצות   ◆
בעולם הזה אמר הכל כאשר לכל.

 )שם ואתחנן(

◆ משלי כתב תחילה ואחר כך שיר השירים ואחר כך קהלת, 
קהלת  כך  ואחר  משלי  כך  ואחר  תחלה  כתב  השירם  שיר 
מייתי לה מדרך ארץ כשאדם נער אומר דברי זמר הגדיל 

אומר דברי משל הזקין אומר דברי הבלים. 
)ילקוט קהלת תתקסה.(

תלויים  שאמריו  ידי  על  שלמה  דברי  ולא  קהלת  דברי   ◆
בהקהל.

 )שם שם(

נביא  שלמה נקרא קהלת בן דוד מלך בן מלך נביא בן   ◆
חם בן חכם.

 )שם שם(

יושר  לו כתוב  בקש קהלת לעמוד על עסקי פרה אמר   ◆
בישרות  יושר עשה  על ספרו של  כתבתי  כבר  דברי אמת 

עשה באמונה. 
)שם שם תתקפט(
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לו  אמר  תורה  של  שכרה  מתן  על  לעמוד  קהלת  בקש   ◆
הקדוש ברוך הוא כבר כתבתי על ספרו של יושר עין לא 

ראתה. 
)שם שם(

משלי  דדינא  לקבל  קהלת  דחסד  לקבל  השירים  שיר   ◆
לקבל דרחמי. 

)זוהר שמות לט(

עיין עוד ע' שלמה.

◆  ◆  ◆

◆ שיר השירים ◆

◆ הרואה שיר השירים בחלום יצפה לחסידות.
 )ברכות נז:(

◆ רבי יהודה אומר שיר השירים מטמא את הידים.
 )מגילה ז.(

וקהלת אנשי כנסת הגדולה  ישעיה משלי שיר השירים   ◆
כתבו. 

)בבא בתרא טו.(

זמר  ועושה אותו כמין  הקורא  פסוק של שיר השירים   ◆
מביא רעה לעולם.

 )סנהדרין קא.(

למי  שיר  קודש  השירים  בשיר  האמורים  שלמה  כל   ◆
שהשלום שלו. 

)שבועות לה:(

◆ מקובל אני מפי ע"ב זקנים ביום שהושיבו את רבי אלעזר 
את  מטמאות  וקוהלת  השירים  ששיר  בישיבה  עזריא  בן 
הידים אמר רבי עקיבא חס ושלום לא נחלק אדם מישראל 
העולם  כל  הידים שאין  את  שיר השירים שלא תטמא  על 
שכל  לישראל  השירים  שיר  בו  שניתן  כיום  כדאי  כולו 

הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשים. 
)ידים ג ה(
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ברוח  שנאמרה  מפני  הידים  את  מטמא  השירים  שיר   ◆
הקודש. 

)תוספתא ידים ב(

◆ על ידי שאמר דברי תורה ברבים זכה ששרתה עליו רוח 
הקודש ואמר ג' ספרים הללו משלי קוהלת ושיר השירים. 

)שיר השירים א ח(

שיר  תלתא,  הא  תרין  השירים  חד  שיר  השירים  שיר   ◆
השירים כולה חד, שיר השירים שלמה אמרה ותלה אותה 

בדוד. 
)שם שם י(

◆ משלי כתב תחלה ואחר כך שיר השירים ואחר כך קוהלת. 
)שם שם(

שבשירים  המעולה  שבשירים  המשובח  השירים  שיר   ◆
המסולסל שבשירים. 

)שם שם יא(

שיר  השירים  שיר  שנאמר  נאמרה  בסיני  השירים  שיר   ◆
אמרה,  גדולתו  בכבוד  השוררים,  השירים  אותו  שאמרו 
מלאכי השרת אמרוהו, שיר השירים שיר שאמרוהו שרים 

של מעלה, בים נאמרה. 

)שם שם יב(

◆ אין דורשין שיר השירים לגנאי אלא לשבח שלא ניתן שיר 
השירים אלא לשבחו של ישראל.

 )שם  ב יג(

הנבחר  השיר  אמרה  הוא  ברוך  הקדוש   השירים  שיר   ◆
מכל השירים ואמרוהו האבות והצדיקים והנביאים ומלאכי 

השרת. 
)מדרש זוטא שיר השירים א(

◆ ויהי שירו חמשה ואלף ושיר השירים משובח מכולם. 
)שם שם(

◆ אילו לא נתנה שיר השירים בתורה כדאי היתה לנהוג את 
העולם. 

)שם שם(

וקהלת  בילדותו  משלי  בקטנותו  כתב  השירים  שיר   ◆
משהזקין. 

)שם שם(
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ירידות  ג'  כנגד  שעלה.  מעלות  ג'  כנגד  אמר  שירים  ג'   ◆
שירד.

)שם שם(

◆ י' שירות הן ושיר השירים משובחת מכולן שכל השירים 
יש מהם שתחלתו שבח וסופו גנאי ויש תחלתו גנאי וסופו 
אמרום  השירים  שכל  שבחים  שבח  השירים  שיר  שבח 
נביאים בני הדיוטות אבל שיר השירים אמרו מלך בן מלך 

נביא בן נביא, מהר סיני נתנה. 

)שם שם(

שיר השירים קודש קדשים ראה מה הקדוש ברוך הוא   ◆
מקלס לישראל בתוכו הנך יפה רעיתי.

 )תנחומא תצוה ד(

השירים  בשיר  הוא  ברוך  הקדוש  שהשביע  שבועות  ג'   ◆
למה? 

)שם דברים ד(

◆ בראשונה היו אומרים משלי ושיר השירים וקהלת גנוזים 
היו שהם היו אומרים משלות עד שבאו אנשי כנסת הגדולה 

ופירשו אותם. 

)אבות דר' נתן א(

◆ המנענע קולו בשיר השירים אין לו חלק לעולם הבא. 
)שם לו(

כל השלומות האמורים בשיר השירים כולם קודש חוץ   ◆
מאחד שהוא חול הנה מטתו שלשלמה. 

)סופרים ה(

◆ שיר השירים שיר שהוא חביב מכל השירים לפי שיש בו 
שבח  ישראל  שבח  התורה  הוא שבח  ברוך  להקדוש  שבח 
והיא דחוקה? על  ולמה כל השירים מרווחין  גליות  קבוץ 

ידי שרמז בו שעבוד דכתיב מצאוני השומרים. 
)ילקוט שיר השרים תתקפ(

◆ אשר לשלמה למי שהשלום שלו ונוהג שלום  עם בריותיו 
ועושה שלום בין מלאכים. 

)שם שם(

◆ שיר השירים לקבל דחסד.
 )זוהר שמות לט(
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בבי  ליה  ואמר  השירים  דשיר  פסוקא  דאפיק  מאן  כל   ◆
משתיא אורייתא איהי חגירת שק וסלקא לגבי קודשא ברוך 

הוא ואמרה קמיה עבדו לי בניך מחוך בבי משתיא. 
)שם שם קמד(

איצטריך  השירים  בשיר  איהו  כלא  לה'  שבת  יהא  כד   ◆
לנטרא ולסלקא עטרא על רישיה דבר נש כל מלה ומלה 
דשיר השירים, בגין דאיהו שיר תושבחתא דכנסת ישראל, 
בריך  קודשא  לגבי  רעותא  סליק  לא  דעלמא  תושבחן  כל 

הוא כתושבחתא דא.

)שם שם(

◆ ג' ספרין דחכמתא אפיק שלמה לעלמא וכולהו בחכמתא 
עלאה שיר השירים חכמה קהלת תבונה ומשלי דעת.

 )שם ויקרא סד(

זוהמא  השירים  שיר  גלי  שלמה  דהמלך  זמנא  בההוא   ◆
דההוא נחש קדמאה דאטיל באדם וחוה אתפסיק מעלמא. 
)זוהר חדש רות פג(
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