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ואמר ,ר ר ר ר ּב ּב ּב ּב י י י י  ּפ תח  (קהלת יצחק  ©¦¦§¨¨©§¨©
הארץ יב ) על  העפר  ¤¨¨©¨¨¤Ÿ¨§וי ׁש ב 

אל  ּת ׁש ּו ב  והר ּו ח  ¤¨©¨§¨¨¤§ּכ ׁש היה 
נתנ ּה . א ׁש ר  ּב א האלהים  ¨¡Ÿ¦£¤§¨¨Ÿ

ּב ר ּו ךְ ראה  ה ּק ד ֹו ׁש  ּכ ׁש ּב רא  , §¥§¤¨¨©¨¨
עפר ֹו  נטל  האדם , את  ¨£©¨¨¨¨¤ה ּו א 
את  ּו בנה  ה ּמ ק ּד ׁש , ¤¨¨¨§¦©§¦מ ּמ ק ֹו ם 
ׁש ל  ה ּצ דדים  מאר ּב עת  ¤¦¨§©©©§©¥ּג ּו פ ֹו 
ּכ ח . ל ֹו  נתנ ּו  ׁש ּכ ּל ם  ©ª¨¨§Ÿ¤¨̈הע ֹו לם ,
ר ּו ח  עליו  הריק  ּכ ךְ  ©¨¨¦¥¨©©אחר 

ׁש ּנ אמר  ּכ מ ֹו  ב )ח ּי ים , (בראשית  ©¦§¤¤¡©
ח ּי ים  נ ׁש מת  ּב א ּפ יו  ¦©©§¦¨©§©¦©ו ּי ּפ ח 
וידע  קם  ּכ ךְ  אחר  ©¨§¨¨©©§וג ֹו '.
ואז  ּו מ ּט ה , מ ּמ עלה  ¨§¨©¨§©¦¤ׁש ה ּו א 
החכמה  את  וידע  ¨§¨©¤©¨§©§¦נד ּב ק 

¨§¤̈העלי ֹו נה .

ׁש ּב ע ֹו לם ּכ ּכ ּכ ּכ מ מ מ מ ֹו ֹו ֹו ֹו  אדם  ּכ ל  זה  §¤¨¨¨¤¨¨
ּו מ ּט ה , מ ּמ עלה  ּכ ל ּו ל  ¨©¨§©¦¨ה ּו א 
ׁש ּי ֹו דעים  א ֹו תם  ¦§¤¨¨§וכל 
ה ּז ה  ּב ע ֹו לם  ¤©¨¨¥©§¦§להתק ּד ׁש 
ּב ן , ּכ ׁש ּמ ֹו לידים  ¥¦¦¤§¨ּ̈כ רא ּו י ,

ּב נים  נקראים  וא ּל ּו  מ ּמ ּנ ּו , י ֹו צאים  ה ּק ד ֹו ׁש ים  ׁש ּכ ל  מה ּמ ק ֹו ם  קד ּׁש ה  ר ּו ח  עליו  ¦¨¦¨§¦¥§¤¦¦§¦§©¨¤¨©¥¨ª§©¨¨¦§מ ֹו ׁש כים 
קד ֹו ׁש  עלי ֹו ן  מ ּמ ק ֹו ם  ר ּו ח  ל ֹו  נ ֹו תנים  ּג ם  ּכ ךְ  ּכ רא ּו י , ּב קד ּׁש ה  נע ׂש ה  ׁש ה ּג ּו ף  מ ּׁש ּו ם  ¨§¤¨¦©¦§©¨¨¨¨ª§¦¨£©©¤¦¨¨©ל ּק ּב "ה .

נת ּב אר . זה  והרי  ¥¨§¦¤¥£©¨ּ̈כ רא ּו י ,

iAxiAxiAxiAx,xn`e gzR wgvi(ai zldw)ux`d lr xtrd aWie ¦¦¦§¨¨©§¨©§¨Ÿ¤¨¨©¨¨¤
.Dpzp xW` midl`d l` aEWY gExde didWM§¤¨¨§¨©¨¤¨¡Ÿ¦£¤§¨¨
lhp ,mc`l `Ed Kixa `Wcw `xA cM ,ifg `Ÿ¨¥©¨¨ª§¨§¦¨¨¨¨©
oixhq rAx`n DitEb dpaE ,`WCwnC xz`n Dixtr£¨¥¥£©§©§§¨¨¨¥¥©§©¦§¦
Dilr wxz` xzal ,`lig Dil Eadi EdNkC ,`nlrC§©§¨§ª§©£¥¥¨§¨¨¦§©£¥

,xn` Y`c dnM iIgc `gEx(a ziy`xa)eiR`A gRIe ¨§©¥§¨§©§¨¥©¦©§©¨
`lirn Edi`C rcie mw xzal 'ebe miIg znWp¦§©©¦§§¨¨¨§¨©§¦¥¥¨

.d`Nr dnkg rcie wACz` oickE ,`Yze§©¨§¥¦§¨©§¨©¨§¨¦¨¨

`peebM`peebM`peebM`peebM`lirn lilk Edi` `nlrC Wp xA lk `c §©§¨¨¨©¨§©§¨¦¨¦¥¥¨
i`da `WCwz`l oirciC oEPi` lke ,`Yze§©¨§¨¦§¨§¦§¦§©§¨§©
gEx Dilr oikWn ,xa EcilF` cM ,zE`i `wck `nlr©§¨§§¨§©¦©¨§¦£¥©
oExw` oiN`e ,DiPn oiwtp iWiCw lkC xz`n `WiCw©¦¨¥£©§¨©¦¥¨§¦¦¥§¦¥¦§
ciarz` `tEbC oiba `Ed Kixa `Wcwl oipA§¦§ª§¨§¦§¦§¨¦§£¦
`gEx Dil oiadi inp ikd ,zF`i `wcM dWEcwA¦§¨§§¨¨¨¦¨¥¨£¦¥¨

.xnz` `de ifg `wck `WiCw d`Nr xz`n¥£©¦¨¨©¦¨§§¨¨¥§¨¦§©
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ׁש עתיד ראה ּב ּב ּב ּב א א א א  ּב ׁש עה  , Ÿ§¥§¨¨¤¨¦
מע ׂש יו  ח ׁש ּב ֹו ן  לתת  ¨£©§¤¥¨¨̈אדם 
א ֹו ת ֹו  הע ֹו לם , מן  יצא  ¨¨¦¨¨¤¤טרם 
הח ׁש ּב ֹו ן  י ֹו ם  ה ּו א  §¤©©ה ּי ֹו ם 
נ ֹו תנים  ּו נ ׁש מה  ¦§¨¨§¤ׁש ּג ּו ף 
ה ּנ ׁש מה  ּכ ךְ  אחר  ¨¨§©¨©©§¤ח ׁש ּב ֹו ן .
ׁש ב  וה ּג ּו ף  מ ּמ ּנ ּו , ¨©§¤¦¤¤§¦נפרדת 
למק ֹו מ ֹו  ׁש ב  וה ּכ ל  §¦¨Ÿ©§¤¨̈לארץ ,
ּפ ר ׁש ּו ה . והרי  מ ּׁש ם , ¨§¥¥£©¨¦©§¦¤ׁש ּנ לקח 

ׁש  ה ּז מן  הּואעד  ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ©©§©¤©¨¨
ה ּכ ל  מתים , להחי ֹו ת  Ÿ©¦¥£©§¦̈עתיד 

לפניו . ¨¨§ּ̈ג נ ּו ז 

וא ֹו ת ּה וא וא וא וא ֹו ֹו ֹו ֹו ת ת ת ת ֹו ֹו ֹו ֹו  מ ּמ ׁש  ג ּו ף  §©¨§¨
ה ּק ד ֹו ׁש  עתיד  מ ּמ ׁש  ¨©¦¨¨©¨¨§נ ׁש מה 
לע ֹו לם  לה ׁש יב  ה ּו א  ¨¨¦¨§ּ̈ב ר ּו ךְ 
ּפ ני  את  ּו לח ּד ׁש  מ ּק דם  ¥§¤¥©§¤Ÿ¦§ּכ מ ֹו 

ׁש ּכ ת ּו ב  זה ּו  כו )הע ֹו לם . (ישעיה  ¨¨¤¤¨
יק ּו מ ּו ן . נבלתי  מתי ךָ  §¦¨¥§¤¥§¦יחי ּו 
ּג נ ּו זה  מ ּמ ׁש  ה ּנ ׁש מה  ¨§¨©¨¨§©¨§וא ֹו ת ּה 
ה ּו א , ּב ר ּו ךְ  ה ּק ד ֹו ׁש  ¨¨©¥§¦לפני 
דר ּכ ּה , ּכ פי  למק ֹו מ ּה  ¨§©¦§¨§¦¨¨§ו ׁש בה 
ּת ׁש ּו ב  והר ּו ח  ׁש ּנ אמר  ¨©¨§©¡¤¤§ּכ מ ֹו 
נתנ ּה . א ׁש ר  האלהים  ¨¨§¤£¦Ÿ¡¨¤אל 

ׁש  הּואּו בזמן  ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¦§©¤©¨¨
עתיד  מתים , להחי ֹו ת  ¦¨¦¥£©§¦̈עתיד 
מרא ׁש ֹו  טל  להריק  Ÿ¥©¦¨§ה ּו א 
ּכ ּל ם  ה ּט ל  ּו בא ֹו ת ֹו  ¨ª©©§¤¥£עליהם ,

מהעפר . ¨¨¤¥̈יק ּו מ ּו 

ׁש ל (שם )ׁש ּכ ת ּו ב זה זה זה זה ּו ּו ּו ּו  הא ֹו ר ֹו ת  מא ֹו תם  מ ּמ ׁש  א ֹו ר ֹו ת  א ֹו ר ֹו ת ? טל  ּז ה  מה  ט ּל ךָ . א ֹו ר ֹו ת  טל  ּכ י  ¤¤¨¦©©¤©¤©©¨¥¨¨¤
פ ֹו ס  ׁש ּל א  ח ּי ים  יריק  הח ּי ים  ׁש עץ  מ ּׁש ּו ם  לע ֹו לם , ח ּי ים  להריק  עתיד  ׁש ּב הם  קים מעלה  ©§¨¤¨¤¨¦§¨¦©¦¨¨¦¤¥©©¦¨¦©¦¤Ÿ§¦

¦¨§לע ֹו למים .

`Y`Y`Y`YoAWEg adinl Wp xA oiOfc `YrWA ,ifg ¨¨¥§©§¨§©¦©¨§¥©§©
,`nFi `Edd ,`nlrn wERi `l cr iFcaFr¨©¨¦¥©§¨©¨
.`pAWEg iadi `znWpe `tEbC ,Edi` oAWEgc `nFi¨§§©¦§¨§¦§¨¨¨£¥§§¨
,`rx`l az `tEbe ,Dipin `WxRz` `znWp xzal§¨¨¦§¨¨¦§¨§¨¦¥§¨¨§©§¨
,dEnwE` `de oOYn aiqpz`C Dixz`l az `Nke§Ÿ¨¨§©§¥§¦§¨¦¦©¨§¨§¨
`iizn `iig`l oiOf `Ed Kixa `WcEwc `pnf cr©¦§¨§§¨§¦©¦©£¨¨¥©¨

.DiOw fipb `NkŸ¨¨¦©¥

`Edde`Edde`Edde`EddeoiOf WOn `znWp `idde WOn `tEB §©¨©¨§©¦¦§¨¨©¨©¦
`nlrl `az`l `Ed KixA `Wcwª§¨§¦§£¨¨§©§¨
,aizkc `Ed `cd `nlr iRp` `YcglE oincwNnk§¦§©§¦§©§¨©§¥©§¨¨¨¦§¦

(ek diryi)WOn `znWp `idde .oEnEwi izlap Lizn Eigi¦§¥¤§¥¨¦§§©¦¦§¨¨©¨
mEtM Dxz`l zaze `Ed Kixa `Wcw iOw `fipB§¦¨©¥ª§¨§¦§¨©§©§¨§
midl`d l` aEWY gExde xn` Y`c dnk `dgx`̈§¨¨§¨§©§¨¥§¨©¨¤¨¡Ÿ¦
`iig`l `Ed KixA `Wcw oiOfc `pnflE .Dpzp xW £̀¤§¨¨§¦§¨§©¦ª§¨§¦©£¨¨
,Ediilr DiWixn `Nh `wx`l Edi` oiOf ,`iizn¥©¨©¦¦§£¨¨©¨¥¥¥£©§

.`xtrn `NM oEnEwi `Nh `EddaE§©©¨§Ÿ¨¥©§¨

`cd`cd`cd`cd,aizkc `Ed(ek diryi)i`n .LNh zFxF` lh iM ¨¨¦§¦¦©©¤¨
oixFdp oEpi`n WOn zFxF` ,zFxF` lh©©¨¥¦§¦

lCoibA ,`nlrl oiIg `wx`l oiOf oFdaC `lir ¦§¥¨¦§©¦©£¨¨©¦§©§¨§¦
`pli`C(`"r `lw sc),oinlrl oiwqt `lC oiIg wixi iIgc §¦¨¨§©¥¦̈©¦§¨¨§¦§¨§¦
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מ ּׁש ּו ם  ּפ ֹו סקים  עכ ׁש ו  ¦¦§¨§©¥£¤ׁש הרי 
ׁש ֹו לט  ה ּז ה  הרע  ¥¤©¨¨¨¨©¤ׁש ה ּנ ח ׁש 
ּכ ךְ  ּו מ ּׁש ּו ם  מת ּכ ּס ה . ¨¦¨©§¦¨¨§©§וה ּל בנה 
מימיו , ּפ ֹו סקים  ¨¥¦§¨§¦ּכ ביכ ֹו ל 
ּב ע ֹו לם  ׁש ֹו לטים  לא  ¨¨¦§Ÿ¦©©§והח ּי ים 

¨ּ̈כ רא ּו י .

הרע ,ּו ּו ּו ּו בא בא בא בא ֹו ֹו ֹו ֹו ת ת ת ת ֹו ֹו ֹו ֹו  יצר  א ֹו ת ֹו  זמן  §§©¥¤¨¨
יס ּת ּל ק  הרע , ה ּנ ח ׁש  ¥©§¦¨¨¨¨©¤ׁש ה ּו א 

ו  הע ֹו לם , ּברּוךְ מן  הּקדֹוׁש ¦¨¨§©¨¨
ּכ מ ֹו הּוא א ֹו ת ֹו , §¦£©יעביר 

יג )ׁש ּנ אמר  ר ּו ח (זכריה  ואת  ¤¤¡©§¤©
הארץ . מן  אעביר  ¤¨¨¦¦£©¨§ª©ה ּט מאה 
מן  יעבר  ׁש ה ּו א  ¦©¢¨¤©©§ואחר 
תת ּכ ּס ה . לא  ה ּל בנה  ¤©§¦Ÿ¨¨§©¨̈הע ֹו לם ,

ּכ ת ּו ב  ואז  מעיניו . י ּפ סק ּו  לא  וי ֹו צא , ׁש ּׁש ֹו פע  ל )וה ּנ הר  הח ּמ ה (ישעיה  ּכ א ֹו ר  ה ּל בנה  א ֹו ר  והיה  §©¨¨¤¥©§¥Ÿ¦¨§©§¨¨§¨¨§¨¨©§¨¨§©©¨
וג ֹו '. ה ּי מים  ׁש בעת  ּכ א ֹו ר  ׁש בעתים  יהיה  הח ּמ ה  §¦¨©©§¦§¦©¨§¦¤§¦¨©©§וא ֹו ר 

`hlW `Wia `ieg `dC oibA oiwqt `YWd `dC§¨©§¨¨§¦§¦§¨¦§¨¦¨¨§¨
oiIge iFnin oiwqR lFkiaM KM oibaE .`xdiq iQMz`e§¦§©¥¦£¨§¦¨©§¨¨§¦¥§©¦

.zE`i `wck `nlrA oihlW `l̈¨§¦§©§¨§§¨§

`EddaE`EddaE`EddaE`EddaE`Wia `ieg Edi`C rxd xvi `Edd `pnf §©¦§¨©¥¤¨¨§¦¦§¨¦¨
Kixa `Wcw Dil xarie `nlrn wNYqi¦§©©¥©§¨§©£©¥ª§¨§¦

xnY`c dnM `Ed(bi dixkf)xiar` d`nHd gEx z`e §¨§¦§¨§¤©©ª§¨©£¦
`l `xdiq ,`nlrn xarzi Edi`C xzalE .ux`d on¦¨¨¤§¨©§¦¦§£©¥©§¨¦£¨¨
,iFrEAn oEwqRi `l witpe cibpc `xdpe ,`iqMz ¦̀§©§¨§©£¨§¨¦§¨¦¨¦¨§©

,aizM oickE(l diryi)dOgd xF`k dpaNd xF` dide §¥§¦§¨¨©§¨¨§©©¨
.'ebe minId zraW xF`M mizraW didi dOgd xF`e§©©¨¦§¤¦§¨©¦§¦§©©¨¦§

(93 cenr) xdGd xF` xtq¥¤©Ÿ©

± '` spr ` wxR ±¤¤¨¨
dpad ilA ENt` mipETYde xdGd zxin` zlrn©£©£¦©©Ÿ©§©¦¦£¦§¦£¨¨

zFnlFrzFnlFrzFnlFrzFnlFr dpFAdpFAdpFAdpFA `nlrA`nlrA`nlrA`nlrA `qxibA`qxibA`qxibA`qxibA xdGdxdGdxdGdxdGd cEOlcEOlcEOlcEOl (gq(gq(gq(gq¦©Ÿ©§¦§¨§¨§¨¤¨
FA dUri xn`n WExR oiadlE cnll dMfi m` oMW lke zFnlFr dpFA `nlrA `qxibA xdGd cEOl¦©Ÿ©§¦§¨§¨§¨¤¨§¨¤¥¦¦§¤¦§Ÿ§¨¦¥©£¨©£¤

.dninY dpW hWRd cEOlA dUri `NX dn zg` drWA dlrnl oETY¦§©§¨§¨¨©©©¤Ÿ©£¤§¦©§¨¨¨§¦¨
('q zF` bn oETY ,Kln `QM ,FlbfEA dWn oA mFlW axd)¨©¨¤¤©§¦¥¤¤¦

tMtMtMtM mPgmPgmPgmPg lrlrlrlr `l`l`l`l iMiMiMiM (hq(hq(hq(hqzEInipRzEInipRzEInipRzEInipR KFYnKFYnKFYnKFYn `N``N``N``N` lEqtElEqtElEqtElEqtE xWMxWMxWMxWM xYdexYdexYdexYde xEQ`xEQ`xEQ`xEQ` xFdhxFdhxFdhxFdh `nh`nh`nh`nh EwqREwqREwqREwqR mpFvxmpFvxmpFvxmpFvx iiii ¦Ÿ©¦¨§¦§¨¨§¨¥¨¦§¤¥¨¥¨¤¨¦§¦¦
dxFYddxFYddxFYddxFYd©¨

rcFPM dxFYd zEInipR KFYn `N` lEqtE xWM xYde xEQ` xFdh `nh EwqR mpFvx itM mPg lr `l iM¦Ÿ©¦¨§¦§¨¨§¨¥¨¦§¤¥¨¥¨¤¨¦§¦¦©¨©¨
.og ircFil§§¥¥

('b ,on` Epilr obi FzEkf l`hie miIg iAx axd EpxFn znCwd ,'` wlg miIg ur ,i"x`d iazM ,l`hie miIg axd)¨©©¦¦©¦§¥¨£¦¥©¦¥¤©§¨©¥¨©©¦©¦¦©§¨¥¨¥¨¥

lkelkelkelke ,einIn,einIn,einIn,einIn zFxF`nzFxF`nzFxF`nzFxF`n d`xd`xd`xd`x `l`l`l`l dlATddlATddlATddlATd znkgznkgznkgznkg xF`xF`xF`xF` d`xd`xd`xd`x `NW`NW`NW`NW inininin :wqFR:wqFR:wqFR:wqFR WFcTdWFcTdWFcTdWFcTd d"lXdd"lXdd"lXdd"lXd (r(r(r(r©§¨©¨¥¦¤Ÿ¨¨¨§©©©¨¨Ÿ¨¨§¦¨¨§¨
miIpgExdmiIpgExdmiIpgExdmiIpgExd miIgvPdmiIgvPdmiIgvPdmiIgvPd miIgdnmiIgdnmiIgdnmiIgdn WxFRWxFRWxFRWxFR dPOndPOndPOndPOn WxFRdWxFRdWxFRdWxFRd©¥¦¤¨¥¥©©¦©¦§¦¦¨¨¦¦

zFxF`n d`x `l Ff dnkgd xF` d`x `NW inE ,izR zniMgn xW` dlATd znkg cEOl cFq `Ed¦¨§©©©¨¨£¤©§¦©¤¦¦¤Ÿ¨¨©¨§¨Ÿ¨¨§
miIgdn WxFR dPOn WxFRd lke ...FzgBWd cFqe `Ed KExA FzEcg` cFq liMUie oiai f` iM ,einIn¦¨¨¦¨¨¦§©§¦©§¨§©§¨¨§¨©¥¦¤¨¥¥©©¦

.miIpgExd miIgvPd©¦§¦¦¨¨¦¦(l sC oFW`x xn`n ,WFcTd dlXd ,uiaFxFd ieNd mdxa` oA dirWi iAx)©¦§©§¨¤©§¨¨©¥¦¦©§¨©¨©£¨¦©




