
כחפרקדברים
ם(סה) ִ֤ אָהֵהם֙ ּוַבּגֹוי  יעַ֙לֹֹ֣ הַתְרּג ִּ֔ ֶ֥ ְהי  ָמ֖נֹוחְַ֙ולֹא־י 

ךָ֙ ֶ֑ ם֙ ְלָךֶ֥֙'הְוָנַתן֙ ְלַכף־ַרְגל  ָ בש  זֵלֹ֣ ְליֶַ֥֙רּגִָּ֔ ֹוןְוכ 
ם י  ֹוןֵעיַנ֖ ֲאבֶ֥ ש֙ ְוַדַֽ פ  :ָנַֽ

וּ֙(סו) יךְָ֙וָהיֹ֣ ֶ֥יםַחּי ִּ֔ ֻלא  דְלָךּ֖֙תְ ג  ֶ֑ ּנ  ַחְדּתָ מ  ְיָלהּוָפַֽ ַלֹ֣
ם אְויֹוָמִּ֔ יןְולֶֹ֥ ֖ יךַָ֙תֲאמ  ַֽ ַחּי  :ּבְ

ר(סז) ק  ּבִֹ֤ ּתֵֹ֣ןּתֹאַמר֙ ּבַ י־י  ַֽ בע ִּ֔֙מ  בר  ר  ֶ֥ ּוָבע 
ּתֵֹ֣ןּתֹאַמ֖ר י־י  ַֽ רמ  ק  חַּ֙בֶֹ֑ ִ֤ ּפַ ְבָך֙ דמ  ֹ֣רְלָבַֽ ֲאש  
ד ְפָחִּ֔ ְרֵאֶ֥הּת  ּמַ יךָּ֙ומ  ֖ ֶ֥ראֲֵ֙עינ  הש   ַֽ ְרא  :ּת 



פתיחתאמדרש֙רבה֙אסתר֙
והיו֙חייך֙(֙ח"דברים֙כ)רב֙פתח֙אחשורושויהי֙בימי֙

לך֙מנגד֙רבנן֙ורבי֙ברכיה֙אמרי֙והיו֙חייך֙֙תלואים
ופחדת֙לילה֙,֙לשנהלך֙זה֙שהוא֙לוקח֙חטים֙תלואים

ולא֙תאמין֙֙,֙הסידקימן֙חטיןויומם֙זה֙שהוא֙לוקח֙
,הפלטרבחייך֙זה֙שהוא֙לוקח֙לו֙מן֙

לך֙זה֙שהוא֙לוקח֙לו֙תלואיםברכיה֙אמר֙והיו֙חייך֙'֙ור
ופחדת֙לילה֙ויומם֙זה֙שהוא֙לוקח֙,֙שניםחטים֙לשלש֙

ולא֙תאמין֙בחייך֙זה֙שהוא֙לוקח֙לו֙֙,֙לשנהלו֙חטים֙
,֙֙הסידקיחטים֙מן֙
אמר֙֙?֙מהוהפלטרברכיה֙והלוקח֙מן֙'֙לררבנן֙מתיבין

...במתיםלהם֙לא֙דברה֙תורה֙



עד֙'֙חבש֙פאר֙עמ
,֙החיים֙הם֙נמצאים֙בהרגשה֙טבעית֙המתפשטת֙בכל֙הגוף

,֙והנה֙כל֙זמן֙שהאדם֙בריא֙ושלם.֙ושרשה֙בידיעה֙שכלית
,֙֙א֙אחוזים֙בקשר֙טבעי"כ,֙החיים֙נמצאים֙בו֙לא֙בשכל֙לבדו

עד֙֙.֙ואינו֙צריך֙לחפשם֙ולהסתפק֙בהם,֙במציאותו֙העצמית
ז֙בא֙מפני֙֙"וכ,֙איננו֙מצויר֙יפה֙העדר֙החיים,֙שמצד֙הטבע

אמנם֙אם֙האדם֙חולה֙.֙שהדבר֙מבונה֙בו֙על֙בסיס֙חזק֙טבעי
יאבד֙קשר֙החיים֙את֙,֙קשהמחלת֙גוף֙או֙,֙עזהבמחלת֙נפש֙
,֙֙פ֙שימצא֙בהרגשה֙פרטית֙וידיעה֙שכלית"ואע,֙ערכו֙הטבעי

וזהו֙.֙ולא֙יאמין֙בחייו,֙אין֙לו֙עוד֙אותו֙החוזק֙והעוזז"עכ
איננו֙מרגישם֙בכל֙עוזם֙ותקפם֙,֙שחייו֙תלויים֙לו֙מנגד

א֙צריך֙שיודעו֙לו֙מהשכל֙"כ,֙בפנימיות֙הכרתו֙וטבעו
.וזאת֙היא֙מעלה֙חלשה֙בחיים,֙וההכרה



מסכת֙שקלים֙פרק֙ח(֙וילנא)תלמוד֙ירושלמי֙
רבי֙סימון֙בשם֙רבי֙יהושע֙בן֙לוי֙מעשה֙בפרדה֙משל֙

א֙שאיל֙"בית֙רבי֙שמתה֙וטהרו֙את֙דמיה֙משום֙נבילה֙ר
שאיל֙לרבי֙יהושע֙בן֙אגיביהלרבי֙סימון֙עד֙כמה֙ולא֙

ל֙עד֙רביעית֙טהור֙יותר֙מיכן֙טמא֙ובאש֙לרבי֙֙"לוי֙א
יתיב֙֙הוהרב֙ביבי֙.֙שמועתאסימון֙'֙לעזר֙דלא֙חזר֙ליה֙ר

עד֙?֙עד֙כמהביסנאל֙רבי֙יצחק֙בר֙"אעובדאמתני֙הדין֙
'֙ל֙ר"ביה֙א[֙וגער]ובעט֙?֙רביעית֙טהור֙יותר֙מיכן֙טמא

ל֙֙"ביה֙א[֙געיר]בעיט֙בגין֙דהוה֙שאיל֙לך֙את֙זריקא
[֙֙סוכחדברים֙]חנין'֙רדאמרבגין֙דלא֙הוות֙דעתי֙בי֙

,֙֙לשנהחטיןלך֙מנגד֙זה֙שהוא֙לוקח֙לו֙תלואיםוהיו֙חייך֙
ולא֙תאמין֙֙,הסדקיופחדת֙לילה֙ויומם֙זה֙שהוא֙לוקח֙מן֙

אפלטיראסמיך֙ואנאהפלטורבחייך֙זה֙שהוא֙לוקח֙מן֙



מסכת֙(֙וילנא)תלמוד֙ירושלמי֙
תרומות֙פרק֙ח

בעלי֙קנייה֙סליק֙איקפחיוחנן֙אמר֙'֙ר
בן֙לקיש֙שאיל֙֙ש"רוהוהוועדאלבית֙

ליה֙והוא֙לא֙מגיב֙שאיל֙ליה֙והוא֙לא֙
ל֙כל֙האיברים֙"ל֙מהו֙הכין֙א"מגיב֙א
ל֙ומהו֙"בלב֙והלב֙תלוי֙בכיס֙אתלוין
בעלי֙איקפחתל֙"ל֙ומהו֙את֙כן֙א"כן֙א
קנייה



פרשה֙ב(֙וילנא)קהלת֙רבה֙
,֙֙החכם֙עיניו֙בראשו֙זה֙שלקח֙חטים֙לשלש֙שנים
,֙֙והכסיל֙בחשך֙הולך֙זה֙שלקח֙חטים֙לשנה֙אחת

וחזרתי֙ואמרתי֙אני֙בלבי֙֙'֙וידעתי֙גם֙אני֙וגו
כ֙למה֙חכמתי֙אני֙אז֙֙"א,֙זה֙אוכל֙וזה֙אוכל'֙וגו

לי֙֙לאמטיקייטאמן֙מאניימשכניתיותר֙למה֙
לחכם֙עם֙֙זכרוןוחזרתי֙ואמרתי֙כי֙אין֙מזונין

למחר֙שנת֙֙,֙נשכחהכל'֙הכסיל֙לעולם֙וגו
בצורת֙באה֙זה֙אוכל֙ביוקר֙וזה֙אוכל֙בזול֙

.ואיך֙ימות֙החכם֙עם֙הכסילד"הה



תלמוד֙בבלי֙מסכת֙סוטה֙דף֙מח֙עמוד֙ב
אלו֙:֙אמר֙רבי֙יצחק.֙ופסקו֙אנשי֙אמנה

,֙דתניא;֙ה"בהקבמאמיניןבני֙אדם֙שהן֙
כל֙מי֙שיש֙לו֙:֙רבי֙אליעזר֙הגדול֙אומר

אינו֙-פת֙בסלו֙ואומר֙מה֙אוכל֙למחר֙
,֙֙אלעזר'֙רדאמרוהיינו֙.֙אלא֙מקטני֙אמנה

מי֙֙?֙כי֙מי֙בז֙ליום֙קטנות:֙דכתיבמאי֙
גרם֙לצדיקים֙שיתבזבז֙שולחנן֙לעתיד֙֙

שלא֙האמינו֙,֙קטנות֙שהיה֙בהן?֙לבא
.֙֙ה"בהקב



נּו֙זַ֙ רַ֙רּבֵ ּפֵ ְתפַּ֙"ס  ָהָיה֙מ  ָחד֙ש   י֙א  ָענ  הּ֙בְ יטלַ֙מֲעש  ּט  ָהָיה֙חֹוֵפר,ְ֙֙רֵנס֙מ  ש  
יטּ֙ומֹוְכָרם ֙ ,֙֙ט  ן֙טֹוב֙ש  ב  ָחַפרָ֙מָצא֙א  ש   ַעםַ֙אַחתּ֙כְ ְויוָֹ֙הָיהּ֙פַ ָ ֙הֹוןַ֙רב֙ש 

ה֙ ּמָ ְויוְֹ֙מאדְ֙ולאָ֙יַדעּ֙כַ ָ ֱאמוֹ֙ש  ּי  ְוָיהּ֙ד֙אֹוָתּהְ֙֙וָהַלְךְ֙לסֹוֵחר֙ש   ָ ש  ֹו֙לְוָעָנה֙,ּ֙בְ
ּיּוַכלְ֙לש ַ֙ יָנהָ֙אָדם֙ש   ד  ז הַ֙הּמְ ֵאיןּ֙בְ ְוויוַֹ֙הּסֹוֵחר֙ש   ָ ם֙ש  י֙,ּ֙לֵ ההּואּ֙כ  ו  ָ הֹון֙֙ש 

יְך֙,ַ֙֙רב יַסעְוָצר  ירַ֙המְּ֙ל  יָרָתּהְ֙ללֹוְנדֹוןְ֙לע  הּוא֙֙אּוָלם֙,֙לּוָכהֲעבּורְ֙מכ 
ף֙ ס  יְ֙ולאָ֙הָיה֙לֹוּ֙כ  יַסעָהָיהָ֙ענ  תְ֙רְ֙וָהַלְך֙,֙ל  לְ֙וָהַלְךּ֙֙וָמַכר֙א  ֹוַ֙הּדַ כּוש 

יק֙לֹו֙ ְסּפ  ה  ֱאסֹוףְ֙נָדבֹותַ֙עד֙ש   ת֙ל  תְ֙לַבי  י  ּבַ יַסעמ  םַעד֙ל  ְוָרָצה֙,ַ֙הּיָ
יָנה פ  יקָ֙מעֹותאּוָלם֙,ַ֙לֲעלֹותַ֙עלַ֙הּסְ יַטאןָהַלְך֙וְ֙,֙לאָ֙היּו֙לֹוַ֙מְסּפ  ְלַהַקאּפ 

ית ְרָגל  ְרָאה֙לֹוַ֙הּמַ ָרָאה֙,ְ֙וה  ש   יַטאןּכְ אּפ  תַהּקַ ָאָדם֙א  ין֙ש   ןֵ֙הב  ב  ָהא 
דֹול ָכבֹודּ֙גָ יָנהּ֙בְ פ  יר֙הּואְ֙וָלְקחֹוַ֙עלַ֙הּסְ רְ֙מיּוָחד֙ןְ֙וָנתַ֙,ָ֙עש   ד  לֹו֙ח 

ְדֵריָגה ּמַ ים֙כְּ֙מ  ֲענּוג  לַ֙הּתַ ר֙לֹוּ֙כָ ּדֵ ֹוָנהְ֙וס  אש  יָהר  דֹול  יםַ֙הּגְ יד  ָחדֵ֙מַהְנג  ,֙֙םא 
ר֙ ד  םֵמַהח  ָנהַ֙לּיָ ּפָ ּלֹוָ֙הָיה֙לֹוֲ֙חלֹון֙ש   סָ֙֙היְָ֙והּוא֙,֙ש   ְתַעּלֵ יד֙מ  מ  הּ֙תָ

ֵעת֙הָ֙ ְפַרטּ֙בְ יתּ֙וב  ְרָגל  םַ֙הּמַ ֹו֙ע  ַחַ֙נְפש  עַּ֙וְמַשּמֵ ֵ ֲעש  ּתַ ש ְ יָלהָ֙הָיה֙מ  ֲאכ 
ב֙טֹוָבהּ֙וְרפוּ֙ ְמָחהְ֙וַהְרָחַבתַ֙הּלֵ יַ֙הש ּ  ּהּ֙כ  ּמָ ֲאָכל֙בְּ֙ע  לַ֙הּמַ ְתַעּכֵ ּי  ,ָנֵקלָאה֙ש  



ְר֙ לֹוְ֙וַהּמַ ְרּגֵ ה  ֱאכֹולּ֙כְ ב֙ל  ַ ש  ּיָ ש   ַעםַ֙אַחתּ֙כְ יתּ֙פַ לְ֙מּוַנַחתַ֙עלָ֙הְיָתהָגל  ֻ ָחןַהש ּ
ּהּ֙וֵמרֹוב֙ סּ֙בָ ְתַעּלֵ ילְ֙לה  ב  ש ְ םֲעֵיפּותוֹּ֙ב  ְרּדַ םבֵּ֙,֙֙֙נ  ֵרתְ֙ולָ֙יָנַתי  ָ ש  אַ֙הּמְ ַקחּ֙֙בָ

ית ְרָגל  םַ֙הּמַ יָה֙ע  ָעל  ים֙ש   ירּור  הְ֙וַהּפֵ ּפָ תַ֙הּמַ יָה֙֙,֙֙א  ָ֙על  ש  ּיֵ י֙לאָ֙יַדע֙ש   ּכ 
ית יְך֙,ַ֙֙מְרָגל  ל  ש ְ םַהּכלְוה  ש ְ֙,ַ֙֙לּיָ יץ֙מ  ֵהק  ש   ל֙ז הָ֙הָיה֙לֹוּ֙֙כְ יןּ֙כָ ָנתֹוְ֙וֵהב 

עֲ֙ יַ֙מהּ֙יַ ְעּתֹוּ֙כ  ּדַ ָצא֙מ  ּיָ ְמַעט֙ש   דֹולְ֙וכ  הַצַערּ֙גָ הַ֙עּתָ יַטאןֲהֵרי֙,֙֙ש  ּפ  ַהּקַ
יָעה ס  ירַ֙הּנְ ַעדְ֙מח  ֲהרֹוג֙אֹותֹוּ֙בְ ּיַ ְזָלן֙ש   תַ֙עְצמֹו֙עַ֙,֙֙הּואּ֙גַ ןָ֙עָשה֙א  לּ֙כֵ

ָבר ּלּו֙לאֵ֙אַרעּ֙דָ א  ,ָשֵמַחּ֙כְ
ה֙ ּנֵ יַטאןְוה  ּפ  אְ֙לַחְדרֹוְ֙לַדבֵַּ֙הּקַ ָכל֙יֹוםּ֙בָ ּמוָֹ֙הָיהּ֙בְ אֵ֙אָליו֙֙,֙֙ר֙ע  ּבָ ּוְכש  

יַטאן ּפ  ָניוְ֙מאּוָמהַהּקַ יןַ֙עלּ֙פָ ְבח  י֙הּואָ֙עשָ֙,֙֙לא֙ה  תַ֙עְצמֹוָ֙שֵמַחּ֙֙כ  ה֙א 
ינּוי ּום֙ש   ירּ֙בֹו֙ש  ּכ  ּלא֙ה  יטַָ֙אַמר֙לֹו֙,ַ֙֙עד֙ש   ּפ  ה֙אןַהּקַ י֙רֹוא  ֲהלאֲ֙אנ 

רֵ֙לב ַ יש  ָךָ֙אָדםָ֙חָכם֙ו  ּנְ ה  קְ֙,֙֙ש   י֙ל  ְרצֹונ  בּוָאהּ֙֙וְבֵכןּ֙ב  הּ֙תְ נֹותַ֙הְרּבֵ
לֹוְנדֹוןּ֙וָבז ה֙אּוַכלּ֙וְלמֹוְכָרה יחַּ֙בְ הְלַהְרו  א֙֙א,ַ֙֙֙הְרּבֵ ּמָ יָ֙יֵרא֙ש   ּוָלםֲ֙אנ 

תַ֙התְּ֙ ּיַ ְקנ  ף֙ל  ס  תַ֙הּכ  י֙א  ַנְבּת  יּ֙גָ ֲאנ  הָ֙נא֙,֙֙בּוָאהיאְמרּו֙ש   ְהי  ן֙י  נְַ֙עלּ֙כֵ ַיןַהּק 
םְ֙לָךֲ֙עבּור֙ז הְ֙סכּוםַ֙רב ּלֵ ַ יֲ֙אש  ְמָךַ֙וֲאנ  ֵעיֵני֙֙וְ֙,ַ֙֙על֙ש   ָברּ֙בְ הּוַטבַ֙הּדָ

יְ֙וָעשֹּוֵ֙כן ָענ  ,ה 



ּפ֙  אּוְ֙ללֹוְנדֹוןֵ֙מתַ֙הּקַ ּבָ ש   הּ֙כְ ּנֵ ַארַ֙הּכלְוה  ש ְ יַטאןְ֙ונ 
י ָענ  ל֙ז ה֙ה  בוּ֙,ֵ֙֙אצ  ְךַ֙הּתְ םְ֙֙וָהָיהֵ֙ער  ְפַלי  לּ֙כ  פ  ָאהּ֙כֵ

ית ְרָגל  לַ֙הּמַ ְרּכֹו֙ש   .ֵמע 



דף֙צח֙עמוד֙אתבאפרשת֙כי֙(֙תורה)זוהר֙חדש֙כרך֙א֙
אתערל֙אמר֙קום֙רבי֙שמעון֙"אתא֙אליהו֙זאדהכי

בעי֙ביקרך֙כל֙הבטחות֙֙ה"דקבחולקךזכאהמשנתך֙
מלכאוחזי֙פוק.֙קללות֙כתיביבהנידישראלונחמות֙
דמעוירחימוואלקייהדלטייהלבריה֙ואף֙על֙גב֙דרחים

כך֙.֙עליהרחמנותאתקיף֙כדין֙רוגזאעליה֙כד֙אחזי֙
אתחזיין.֙ברחימומלוי֙דלייטה֙אף֙על֙גב֙"קב

קללות֙֙דאליןבגין֙סגיאןטבווןואינוןלווטיןבאתגלייא
על֙֙דרחיםורחימו֙כאבא֙דינאאיתבאלין...֙הווברחימו

סגיאנהימובידיה֙עביד֙נקיטדמלקיותאבריה֙ורצועה֙
.֙֙ברחמי[֙מועטין'֙פי]קליליןומלקיותארברביןוקלין֙



גם֙כל֙חלי֙וכל֙֙דכתיבקללות֙דא֙הוא֙אינוןמכל֙וקשיא
עליך֙עד֙֙'֙מכה֙אשר֙לא֙כתוב֙בספר֙התורה֙יעלם֙ה

.֙֙סגיברחימועל֙בריה֙דאבאהבטחות֙אינוןהכא֙.֙השמדך
בנוקבאלון֙ויכסילון֙יכבשיעלה֙לא֙כתיב֙אלא֙יעלם֙

ומכוסיןכבושיןויהוןלבר֙יפקוןדלא֙דדוכתייהו
עלמייאולעלמימה֙דלא֙יהי֙לעלם֙השמדךעד֙.֙בנוקבייהו

עלמין֙֙ולעלמיישראל֙לעלם֙יתישיציה֙דלא֙"קבאומידהא
כן֙יעמוד֙֙[֙סוישעיה֙]דכתיבתדיראיהי֙קיים֙ודוכרניהון

אתגלייאשמעון֙באן֙אתר֙'֙אמר֙ליה֙ר...֙זרעכם֙ושמכם
דוכתאודייק֙אשגחקללות֙אמר֙בהנידישראלפירקנא

והיו֙֙דכתיבודייק֙ואשכח֙אשגח.֙בישא֙מכלהו֙תמן֙הוי
.֙֙לך֙מנגד֙ופחדת֙לילה֙ויומם֙ולא֙תאמין֙בחייךתלויםחייך֙

.֙וספיקןקמןתלויןחיים֙אינון.֙חבריא֙זמןדידעיואף֙על֙גב֙
.ויציבן֙מליןאיהוועיקרא


