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 שבל״ג ההילולא בליל משלי את לקרוא עדן בעיר היה ומקובל נהוג
 לומדים אינם כמעט בית־הספר תלמידי הסוכות. בחג קהלת ואת בעומר
 שמסבת קהלת וביחוד מיותר כדבר לימודם את שחשבו מהמורים היו אותם.

 הלא כך משום לזה, זה כמתנגדים בעיניהם פסוקיו דברי היו בו הבנתם קשי
לגנזו. חכמים גם ביקשו

 היח הוא ילדותו. בימי קהלת בקריאת הר^ה והשתעשע קרא המבהר•
 בגרותו ובתחילת ביתו, גג שעל בסוכה ובקולי־קולות ביחידות אותו קורא
 הקלה כעין ראה אחדים ובפסוקים שבפסוקיו, כביכול, בניגוד, הרגיש כבר

 האחרון הפסוק ולולא בילדותך), בחור («שמח שמים במורא והקלה במצוות
עוד. בו חושד היה מה יודע מי

 בשנה פעם קהלת את המבהר קרא עצמו, דעת על שעמד מיום ככה,
 כעת, ורק הפסוקים. קריאת עם ותשובות בשאלות עצמו לבין בינו והתחבט

 השאלות כל את לזכור דעתו על עלה מחכים, שאוירה בארץ שהשתקע אחרי
 ולהציע יחד אותן להקהיל בעדן, הסוכה בתוך בהן מתחבט שהיה והתשובות

 למעיין וכן פשוטה, בדרך ההסברה אל החותר לקורא כל, ראשית אותן,
 לאותו לגנזו, ולא להבינו הנוטה החוקר לאיש קהלת, על זכות ללמד הרוצה

 דבר כראות קהלת של הבלים״ ״הבל הפסוק את הרואה החדה העין בעל
 מכולם ויותר עוד, ירחקו ולא לקרבו יתחיל כי הדבר בטוח ואז שקוף,
 יגדל ושבעתים כראוי להעריכו שיבינו הדור עשירי לקהל«;.< טובה אז יחזיקו

החכמים. חכם דוד בן שלמה של כבודו בעיניהם

באור. ע׳ם ר הו ב וכן המבאר; ע׳ם ר הטבה *
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 וחוקרים חכמים דעת על מיוסדים רק לא הם בקהלת שנאמרו הדברים
 שחקר עיניו, במו הדברים את שראה איש של עדות דברי כעין גם שהם אלא
 האיש הדברים, את לנסות הראוי האיש הוא והוא בעצמו, הדברים את ונסה

 כדרבונות הם דבריו לכן אותם, ולבחון לנסות והכשרון היכולת שבידו
 בגופו חלש איש מפי עדות־גבורה דומה אינה למשל, כך, נטועים. וכמסמרות

 העני של עדותו דומה אינה וכן חילן גבור עצמו שהוא איש של לעדותו
 עשוי העני מוסר אין מזה, ויותר עצמו. העשיר של לעדותו העשירות על

 הוא עני שהוא זמן כל בלבו: אומר שזה כיון העשיר, של לבו על להתקבל
 מדותיו גם ישתנו אזי כמוני עשיר ויהיה מצבו ישתנה פעם ואם כך, מדבר

 למקומו. שתגיע עד חברך את תדין אל חכמים: דברי על הוא מסתמך ודבריו.
 ותוכחת העשיר דעת על יותר מתקבלת עשיר שתוכהת הוא מובן דבר ולכן
 לדבר סמכות לו נותן חייו שגלגל הגבור, דעת על יותר מתקבלת גבור

הגבורה. על
הזה. הדבר סוד את ידע החכמים, חכם שהיה המלך, שלמה
 האושר של טעמו טעם הוא העשירים, עשיר היה עצמו דוד בן שלמה

̂טוזימלא כוחו את ידע והעושר,  צדדים מצדי אותו בחן הוא תאותו, כל את בו ^
 במה ולהזהירם להעירם אחריו, שיבואו לעשירים להיטיב רצה חייו ובסוף
 אחריו, הבאים לעשירים מנסיונו לתת העושר, מפעולת שטעם ובמה שבחן

 ראשיתו את שידעו העושר, על שליטים אותם ישים שהזמן האנשים לאותם
 ילכו שלא בה, ילכו אשר הדרך את באצבע להם הראה הוא אתריתו! ואת

בארובה. כסומא במקל־עשרם יגששו שלא כעורים,
 הקהיל החכמים, בדעת המפוזרים הענינים כל את הקהיל החכמים חכם

 את והקהיל קבץ העושר, בכוח שנמצאו והפעולות והבחינות הנסיונות כל את
 בימי אחרים שנסו מה וגם עשרו בימי עצמו הוא ונסה שבחן מה כל

העולם. חכמי בספרי כתוב למצוא שיכול מה כל ואת הם, עשרם

 להביא מלכותו ערי בכל אשר והחוקרים החכמים כל את הזעיק הוא
ערי מכל העשיר. של ההוללות מחיי וחותכות ברורות עדויות לו ולהמציא
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 מזכרת לקהלת, אותם והקהיל צרף המפוזרים, החכמים דברי את קבל מלכותו
אחריו. שיבואו לעשירים העשירים מעשיר תוכחה

 תוכחת כעין הוא שבדור, רמי־המעלה לאנשים מכוון בכללו קהלת
 הוא בעשירות, משפחתו לבני לקרוביו, איש צוואת כעין לעשירים, העשיר

 את חלק הוא בחכמה. משפחתו לבני לקרוביו, לחכמים, החכם תוכחת כעין
 כמספר שעורים, או פרקים לשנים־עשר חלקים, לשנים־עשר תוכחתו אמרי
 מדבר שעור או פרק כל השנה. חדשי וכמנין המזלות כמספר ישראל, שבטי

 מחשבה לכלל ובאים מתלכדים כולם וסופם אחר ובטעם ברוח הענינים על
סוף הימנה: נוחה הזקנים שדעת אחת, ר , ב ם את נשמע, הכל ד י ה ל א  ה
ו ואת ירא י ת ו ו צ האדם.״ כל זה כי שמור, מ

 חשבון כעין הנפש, חשבון את עשה הזקנה לגיל בהגיעו החכמים חכם
לעשרו. הוא עשה ומה עשרו לו עשה מה לדעת הרוצה העשיר הסוחר

ם, שלשה חבר החכמים חכם  מלכותו ימי את לחלק רצה כאילו חבוג̂י
 רגשות את גילו לבני הוריש לחברתה מתקופה ובעברו תקופות! לשלש

 במשך ונסה וחקר שאזן מה כל את גילו לבני הוריש שעברה, תקופתו
זאת. תקופתו

 משמץ טהור לבו בעוד לבו, ושמחת חתונתו בזמן מלכותו, בראשית
 ועושר אושר עם ומסודרת, שלמה מלכות לו והוריש אביו המליכו דאגה,
 ארצה אפיס לו משתחוים ומלכות מלכים מרוב. יספר ולא ימד לא אשר

 ליוו המקדש בית בנין ושמחת כלולותיו שמחת עובד. מם לאוצרו ומכניסים
 פנינים למחרוזת שהצטרפו הדודים שירי את הפליט ולבו המלכתו שמחת את
 אחרי הגחורים. גילד• לבני אותה" הוריש התקופה גמר שעם השירים, שיר של

 ומליצח, משל בעלי לגיל משלים, ממשלי לתקופת נכנם השירים שיר תקופת
 המשלים, כוח את ונסה ואזן חקר זאת תקופתו במשך וחידותם! חכמים דברי
 זמנו ובבוא העמים, חכמי בין לנס שהיו משלים, אוצר גנזיו תוך אל וקבץ אסף

 ספר את ירושתו, את החכמים גילו לבני הוריש השלישית, התקופה אל לעבור
 רואי עם וחלקו החשבון, בעלי לתקופת הזקנה, לתקופת ונכנס הלך אז ,משלי״.
 לעצמו ולעשות ולהתבודד להתיחד והלך ומכוסה, מופלא ואחרית, ראשית
 והנסיונות חחשבונות כל את הקהיל אז הבלו. חיי ימי חשבון הנפש, חשבון
 עמו לחכמי להורישם כונה מתוך ובעושר, בחכמה מלכותו, בימי שנסה

,קהלת״. את להם הוריש הוא ובחכמה. בשנים שגדלו לאלה ולעשיריו,
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 טיב את הקונה לפני להבליט יכלתו בכל המשתדל הסוהר כדרך
 מיטב את שומעיו בלב לתת המשתדל החכם כדרך סחורתו,
 שלמה של דרכו היתה גם כן מחשבתו, עומק ואת ידיעותיו

 להוכיח שעמד בשעה קהלת, דברי את שהקהיל בשעה המלך
 רוב את להם והראה עמד הרצאתו בתחילת העשירים. את

 בעניני התכונה, בדברי פתח הראשון בפרק וידיעותיו. חכמתו
 אחריהם הבאים דבריו שיהיו כדי הפילוסופיה, בחכמת ועשיה, יצירה

 לתוכחתו, אוזן ויטו לב שישימו כדי שומעיו, דעת על מתקבלים
 גבוהים דברים מדבר קהלת של הראשון שהפרק מוצאים אנו לכן

אחרית. ועל ראשית על שלמטה, מה ועל שלמעלה מה על

בירושלם; מלך בן־ןןד קהלת דברי א
ל מפוזרים וענינים דברים כלומר, הי  בן שלמה אחד מקום אל אותם ^ק

בירושלים. מלך שהיה דוד

 ד,כל ב,בלים ד,בל קהלת אמר ןזבלים הבל ב
הבל:

V T

הבל-, הצל הבלים ,הבל ואמר: הגדול, העולנן על לדבר בא בראשית
 וסופו מהבל ראשיתו הטבע בעולם עיניך במו רואה שאתה מה כל כלומר,

להבל. ואחריתו

החת שיעסל בכל־עמלו לאדם מה־יתרון ג
-V T* ־ :  T I  T T T  I I- : ־ ־ ־

השמש:
V T ־•

 מן העולה מאד יסודו עצמו גופו שגם שנוכח אחרי לאדם יתרון מה
 השמש, תחת עמל שהוא עמלו כל והבל הוא הבל כי שנוכח אחרי הארץ,

. ן הכל את ומהבל המהביל

עמדת: לעולם וך,אךץ בא ודור הלך דור ד
 הפיכת לשם עומדת נשארת גופה והארץ מתהבל, ודור נהבל דור

להבל. הבל בין צורות ולובשים צורות הפושטים התמרים
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אף1̂ןז 1מ1ואל־מק ה^מע ובא ןזרח ה
עם: הוא זורח

T ־ ••

 ולשקוע לזרוח ישוב מקומו אל היום ושקע היום שזרח השמש אותו
מחר. שם

 םבב סובב אל־צפון וסובב אל־דרום הולןי ו
תיו הרוח הולך הרוח: עב ועל־סב̂י

••T I ־ : • ־ : T T T ־

צפון. אל ומדרום דרום אל מצפון העולם, בחלל הרוח מסתובב במעגל
חלילה. וחוזר

מלא איננו והים אל־הים הלכים כל־הנחלים ז
T ־ . T • • T V •• T ־ : T ־ V נ

ללכת: עבים הם עם הלכים עהנחלים אל־מקום
V 1 1  V ־ : T • » • T •׳ V T T • T

 נקשרים הנחלים גם לכולם. המקור. הוא ור.ים אחד מקורם המים כל
 מתוך ופליטר. שאיפד. ע״י וכן האדמה שבבטן ונקרות שבילים ע״י אליו

 והים הים אל מים ופולטת הים מן מים סופגת האדמה האדמה. חול שכבות
 האדים מן המתד.וים וטל גשם מי הרף בלי סופגת שר.אדמה מפני מלא, איננו

 את שוב תוכו אל פולטת שהאדמה מפני חסר איננו והים ,pהא מן העולים
r שבלעה. מה רוב

 לא־ לדבר איע לא־יוכל יגעים רים5כל־הך ח
מעמע: אזן ןלא־תמלא לךאות עןן תעבע

למעגל, מסביב סחור סחור הנוסע כדרך המחקר בחכמת החכם דרך
 לראית האדם, לדברי קצבה אין וכן וסוף, לקץ שיגיע מבלי להתיגע סופו
אזנו. ולשמיעת עינו

 עיעעה הוא ומה־עועעד, עיר,יה הוא מה־עהיה ט
העמע: תחת ^'יידע ואיז

הוא עשיה דבר וכל נוצר שכבר ממה חלק רק הוא יצירה דבר כל
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 חדשה כולה שהיא יצירה שום כיום ואין נעשה, שכבר ממה חלק רק
היצירה. בעולם ומחודשת

היה כבר הוא חדע ראה־זה זייאמר2̂ דבר ז2י̂ י
T T T . T T V : - V  T T “

מלפנינו: היה אער למים5ל?
» ^ S • T■־ T ; • T T V •*

 ימי קוצר מפני רק זה הרי כהדש, הדבר את רואה האדם עין אם
 וכבר שנים, ואלפי מאות מלפני היה כבר בעיקרו הדבר אבל בעולם. חייו

שלפניו. בדורות שחי האדם לעין נראה

 לא־ ע?היו לאחרנים וגם לראשנים זכרון אין יא
לאסלנה: ע?היו oy זכרון להם והןה

 שנתהוו נים העני כל ונשכחים נקברים מזה זה הדורות רחוק עם
שביניהם. המרחק בחלל בינתים,

בירושלם: על־ימזראל מלך הייתי ?!הלת אני יב
- • ; T T • •• T • :־  I v V • • T V V I•

 שהיה הוא הוא כי ולהכריז להבליט רצונו קהלת דברי את המקהיל
המלך. שלמה הוא הוא כי בירושלים, ישראל על מלך

כל־ על בחכמה ולתור לדרוע את־לבי ונתתי יג
;T• - T ־  T : t -  T :  : •  • •  V

 נתן רע ענןן הוא ה^מזם תחת נעטה א^ר
בו: לענות האדם לבני אלהים

:V• • ז •• T T T -

 המדע את לתייר מאחרים יותר האפשרות לי היתה מלך במעלת בהיותי
 לי ונראה «השמים תחת הנעשות והעשיר. היצירר. פעולות בעגיני וחחכמד.

 לגלגל האדם לבני אלהים אותו נתן אשר מעגל־קסמים כעין הוא הענין שכל
בעולם. הבליהם חיי ימי את בו

̂ס תחת ענעטו את־כל־המעטים ראיתי יז העזמ
V T ־־ ־ ־ :- ־ V . — .ך ^

ריח: וךעות הבל חכל והנה
 השמש תחת רואים שאגו הדברים כל כי מצאתי, חקירותי בד.משך

הרוחות. מזוג ידי על מהבלים מתהוים
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ת:1להמנ לא־יוכל ן1וחםר לתל|ן לא־יוכל מעות טו
 אף שאין טעות טעות, נעשתה העולם בהנהגת כאילו לי נדמה בחקרי

 כמוני מלך בידי אף שאין חסרון נעשה אותה, לתקן כמוני מלך בידי
אותו. למלא

 הגדלתי הבה אני רbלא עם־לבי אני דנךתי טז
על לפני כל־אטר־היה על חכמה והוספתי

: • : - T ־  T : T ־־:T :  T T  V־ ־

ודעת: חכמה הרבה ראה ולבי ירוטלם
T T • • : •T T t ־ TT T : T •• I “

 ישראל, כל על אני שמלך אני לאמר: עצמי לבין ביני הרהרתי
 אני גם זאת כל עם ודעת, בינה הרבה ספג שלבי חכמה, והוספתי שהגדלתי

הבלים. להבל להתנדף סופי גופי

וטכלות חללות ודעת חכמה לדעת לבי ואתנה יז
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רוח: ן1ר?י הוא עגם־זה ידעתי
 ואם האנשים שאר כדין דיני והחכם המלך אני אם בלבי: אמרתי

 גם לי אלך והסכלים, ההוללים של ההבלים עם יצטרף שהבלי סופי אני גם
 כך אעשה גם שאם ראיתי אבל ושכלות. בהוללות עמהם ואצטרף מהיום אני
 והשכלות ההוללות גם כי יען החסרון, את אמלא ולא המעוות את אתקן לא

 מתוך ולהעלם להתבטל היא גם שסופה באדם זמנית תשוקה רק היא
הגוף. כוח אסיסות

 םיף1י דעת וי׳וסיף רב־כעם חכמה • בלב כי יח
ב:1מכא

 הנ״ל, והחסרון המעוות דמיון בשל הכעס בו ירב באיש החכמה ברוב
 שכלו בעיני בראותו מכאוב, רק יוסיף אותם ולדעת לחקור האיש ובהוסיף

 באדמה להטמן סופו בשגם כביכול, בצדק, שלא ונידון מנוצל החכם כי
 אחד בהבל ויעלו יתאדו שניהם וגויות הרשע גוית עם אחת רותחת כבקלחת

העולם. בחלל יחד ויתערבבו
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 מתוך עשרו גודל את המקהיל שלמה המלך מבליט השני בפרק
 תתקבל שהשפעתו מחשבה מתוך העשירים, על להשפיע כוונה

 את העשיר בהזמין כי היום, עד הוא מקובל דבר העשירים. על
 כוונה מתוך עשרו את לפניהם להבליט משתדל הוא העשירים

 רגיל בעיניהם, עשרו ערך ואת אמרותיו ואת עצמו את להוקיר
 מה וכל העשיר, באזני מקובלים העשיר שדברי הדבר הוא

 דבריו נכונות מתקבלת כן העשיר, לפני יותר מובלט שהעושר
 הקהלת את המקהיל שלמה המלך חשב לכן אחריהם. מהרהרים ואין

 מתוך העשירים אל גם לדבר עליו החכמים על שהשפיע שאחרי
 דעתו את שיקבלו השפעתו, תחת אל אותם גם להביא כוונה

 הדבר הוא רגיל כי צוואתו, היא תוכחתו, את בלבם וישמרו
העשירים. בעיני יותר ומכובדים יותר מקובלים העשיר שדברי

k בשמחה אנהכה לכה־נא בלבי אני אמרתי
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הבל: גם־הוא ןהןה ב1בט וךאה
 סוף סוף ואם הבדל אין אם הדבר, כך אם ואמר: בלבו הרהר המקהיל

 את לקשור לי למה בהבליהם, והכסיל החכם והחוטא, הצדיק גויות יתערבו
 כמוהם ואתהנה אני גם אלך ז החכמה לידיעת עתותי מיטב את ולהקדיש עצמי
 כלום יתקן לא כך יעשה אם שאף נוכח בסוף אבל הגשמית. השמחה מטוב

בעולם. נגרם דעתו, לפי אשר, החסרון, את ימלא ולא

?גשה: מה־זה ולשמחה מהולל אמךתי לשחוק ב
הגוף, וחולשת הבריאות הפסד של חשש בה יש ההוללות ששמחת אחרי

מזה. גם דעתו נחה לא הקץ, מקרבת שהיא כלומר,

 צהג ולבי את־בשרי ב״ן למשוך בלבי תךתי ג
 אי־זה אךאה אשר עד בסבלות ולאהז בחכמה

 השמזם תחת !עשו אשר ך,אדם לבני טוב
ח!יהם: !מי מספר

כזה באופן היין, בשמחת שניהם שישתתפו לבי עם שכלי נתפייסו
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 ר1יב אשר הדרך איזו לדעת שיווכחו עד בסכלות, וגם בחכמה גם שיחזיקו
האדם. לו

לי נטעתי בתים לי בניתי מעעוי הגדלתי ז
־ : ־ •1• ־ : • T־ T  • • • T  T• : - •

כרהלים:
 לבנות החשק את בי עוררה והיא השמחה באה היין שתית אחרי

כרמים. ולנטוע בתים

עץ ך>ם5 ונטעתי ופךדטים גנות לי עטיתי ה
בל־פרי:

• V T

גופי. את בהם לעדן כדי

 יער םהם להשקות מזם ברכות לי עטיתי ו
עבים: צומת

בהם. ולהתענג להשתעשע

 גם לי ה;ה ובני־בות ושפחות עבדים קניתי ז
̂ה הךבה ו£ואן בקר מקגה  שהיו מבל לי ה
בירושלם: לפני

T T • -  T J

 הנכסים להגדלת התאוה את המרחיבה העשירות של דרכה היא כך
שבעה. בלי

n והמדינות מלכים וסגלת וזהב גם־בטף לי בנטתי
T• | ־ S• - • ־ ” : • T t  ” S J  T T l I v v

האדם בני ותענגות ושרות שרים לי עשיתי
T T T : S- :  “ J T :  • T * • • T

ת:1ועד ̂ןודה
 לו והיו ידו משלח בכל ומרויח מצליח איש במצב אז היה הוא

 התאוות כל את בהם למלאות האפשרות את לו שנתנו ודוחים הכנסות
לשעה. ומשעה ליום מיום בו המתעוררות

/ , ,V ס '■'■ס
'י ייטקץ
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בירועלם לפני עהיה מ^ל והוספתי וגדלתי ט :t• ; T • ־;• : ־ T V ן X ־ • T T•

לי: עמדה חכמתי אף
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ומתענג מכולם עשיר דורו, אנשי מכל גדול עצמו את ראה הוא
בתענוגותיו, גם לו עמדה והיא חכמתו, ממנו נתעלמה לא גם מכולם, יותר
החכמה. היא מועילה הגשמיים החיים בסדרי שאף

לא מהם אצלתי לא עיני שאלו אשר וכל י
V ־ T - ״ :  •• • t

מכל־ שמח כי־לבי מכל־שמחה את־לבי מנעתי
T• : T ־ •  - • • T  • •  • T t *  T *  • •  V

מכל־עמלי: חלקי וזה־היה עמלי
־ : T  T  1• : V  T  T  V  ; * T •

 שהתמסר שעה הגיעה לתענוגים, השאיפה והתרחבות התפשטות עם
 ממלא והיה גשמיות, תאוות ומלא שמח לב לבעל והיה הגשמיות לתענוגי כולו
תאוה. כל ממלוי ומתהנה החומד לבו משאלות כל את

ובעמל ידי שעשו ככל־מעשי אני ופניתי יא
T  I • • • T - ־ T  T  V  - T  T V

 רוח וךעות הבל הכל והנה לעשות שעמלתי
השמש: תחת זתרון ןאין

 מהדברים בחילה באתהו לבו, משאלות כל את למלא שהצליח אחרי
 הוא לחסר־תאוה. אחר, לאיש נהפך כאילו ואז מאודו, בכל להם שהתאוה

 שוב נשאר והוא אותו, מורידים ואינם מעלים אינם התענוגים שגם ראה
 להבל מתנדף שאחריתו ודם, בשר מחומר ועומד בנוי הראשונה, במדרגתו

 המעוות את אפוא תקן לא בתענוגותיו והוא האדם, בני גויות שאר כדרך
החסרון. את מלא ולא

וסכלות ת1לל1ןה חכמה ת1לךא אני ופניתי יב
אשר את המלזי אחרי שיבוא האדם מה כי
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עשוהו: כבר
T  T  :

וסכלות, הוללות בחכמה, המעורבת ההתנהגות של הנסיון נגמר הנה
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 הנסיון בעל החכם אחרי לבוא שיוכל איש ואין ומנוסה בדוק הדבר ועתה
ונסיונו. עדותו את ויכחיש עליו דקשה

 הלן־הפללות לחלמה ותרון אני וראיתי מ
בלן־החעף.♦ ר1הא הירזרון

 לו הגיעה תאותו, חמת בו ששככה אחרי לבו, רצון כל מלוי אחרי
 שתאוותיו מיושב כאיש ממוזג, גוף כבעל ופשוט, רגיל כאדם רגע לעמוד השעה
 לראות האפשרות לו יש עתה צלולות. נשארו ודעותיו בקרבו, כשמרים שקעו

 כיתרון הכסיל מן החכם לאיש יתרון יש כי ולדעת, אמת דין לדין למרחוק,
החושך, מן האור

 וידעתי הולןד בחעף־ והכסיל נלא^יו עיניו החכם יד
את־כלם: וקרה אחד עטקרה גם־אני

 צעדו את יראה הראשון ובצעדו בראשיתו, דבר כל לראות משכיל החכם
 כאיש הדומה הכסיל, כן לא אך הנר; לאור ההולך כאיש הוא דומה האחרון;

 ידועים אמנם שניהם השני; בצעדו יתקל במה יודע שאינו בחושך, הולך
 מקרה הטבע במהלך כי ממני, נעלם ולא ידוע גם כן אבל נסיון, מתוך לי

החכם. את גם הסכל את גם שניהם, את יקרה אחד

 וקרני גם־אבי הכסיל כמקרה בלכי אני ואמרתי טי
עגם־ בלבי ןדכרתי ייתר א; חכמתי'אני ולמה

הבל: זה
גם יקרני הכסיל כמקרה אם קנאה: מתוך ושאל לחכמתו קנא החכם

את במחירה שלמתי ולמה חכמה, לבקש הזמן כל טרחתי זה למה אני׳
על ויתרתי ובעבורה לה ונשתעבדתי לה נתמסרתי ולמה חיי, שנות מיטב

שחומר מפגי לאמר: לבו אל להשיב יודע החכם, והוא, הגוףז תענוגי כל
 בדרך כאחד להתהבל עתידים ושניהם אחד מהבל נתהוה גויותיהם שתי

. הטבע.

בעכבר לעולם עם־הכקיל לחכם ז?רון אין ״
T : V :  T t * I -  • T T V *  *
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 החכם :מות ךאיך נעכח הכל הנאים ה:מים
״ עם־הכסיל:

 מיוחד חומר באין הבדל, אין בעולם האדם של הגשמי לחומר בנוגע
 הרואים לעין נראים הם הבלם חיי בימי ורק לכסילים, מיוחד וחומר לחכמים
 ההבדל נשכח הבאים ולימים מיתתם לאחר אבל במעלתם, מזה זה כנבדלים

אחד. להבל והתערבו חזרו ששניהם ומכיון הכסיל ומת החכם שמת כיון

̂ה המע^ה עלי רע כי את־הח:ים והנאתי יז  ענעע
״ רוה: ורעות הבל כי־הכל ה^מע תחת

 תמיד וברצונו מזולתו יותר עצמו את לאהוב היא האדם שמדת כיון
 שאינו ידוע׳ רגשי משפט לידי בא הוא מלאחרים, יותר חלקו על להוסיף

 אחד כחלק יהיה שחלקו האנשים, שאר כדין יהיה שדינו להסכים לו נותן
 ששקל היצירה, מעשה בסדר רעה יש כאילו לו נראה ולכן האחרים, האנשים

 וכעץ אחד חומר ובאחריתם בראשיתם אותם ועשה אחד במשקל כולם את
אחת. רעים חבורת

 תחת עמל עאבי את־כל־עמלי אני וטבאתי יח
אחרי: עזיהיה לאדם עאניחנו העמש

- • V ; • V T T T V ־  V V T ד—. ־■

 עליו פועלת ברעהו איש קנאת ומדת האדם של עצמו אהבת מדת
 להנות יכול שאינו עד כזאת לדרגה ומביאתו גשמיותו כח את בו ומגבירה

חלציו. יוצאי לבניו אפילו לבו וחמדת מנכסיו

בכל וישלט סכל או יהיה החכם יודע י?!י יט
•.• T ד• • : %• T » -  t . T T

גס השמש תחת ושחכמתי שעמלתי עמלי
- V T ־ ־ ־ • T - 5 •.• : • ן ־ T •.• • T ‘:־

הבל: זה
V T V

 עמל ברוב רשותו תחת אל בחייו שקבץ נכסיו המרי כ״כ עליו חביבים
 היכולת לו תהיה לא שמא לבנו חושש שהוא עד חכמה, ובתחבולות גוף

 הפקיע שהוא כמו מרשותו, אותם ויפקיעו אחרים יבואו שמא בהם, לשלוט
המגושמים החמרים הם חביבים ז אחרים מידי ובתחבולותיו בערמתו אותם
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 של וגיבוש קיבוץ אלא אינם בעיקרם שהם בביגתו יודע שהוא לחכם, אפילו
להבלים. לחזור עתידים ושסופם השמש ומחום לשמש מתחת שנתגבשו הבלים

 כל־הע^ל על את־לבי ליאע אבי וסבותי כ
העומעז: תחת עעמלתי

V T -  - -  • J - T V

 שהם ומצא החמרים יסודי עיקר את להבין לבו את לתת השתדל הוא
 תחת שעמל העמל מכל הדעת את ולהסיח להתיאש ושיש הבלים הבלי רק

להבל, וסופו מהבל ראשיתו לכל כאשר הכל באשר השמש,

ובכעזרון ובדעת בחכמה עעמלו אדם כי־יעו כא
• •• T ; T t T V T T « י • • ־

 הבל גם־זה 1חלק יתננו עמל־בו עלא ולאדם
רבה: ורעה

: T T ־ T

 ,מתוך מעשיהם שכל חרוצים מהם יש מהלכם, במדות האדם בגי שוגים
 קמעה, קמעה רב עמל מתוך הנכסים מקבצים והם וכשרון, וחשבון מחשבה

 שמצבם חכמה, ובלי עמל בלי הדעת, בהיסח אליהם באים שהנכסים מהם דש
 מסוכן הבל הוא וזה אחרים, נכסי את לידם וגלגל הדרך לפניהם סלל ומזלם
 את ידעו לא ולכן בהם עמלו לא החדשים בעליהם באשר בו, צפונה שרעה
בהם. להשתמש איך ידעו ולא ערכם

לבו וברעיון בכל־עמלו לאדם מה־חוה כי כב
t ״ t t  v v ד ״ : ד ״ * ן

העמע: תחת עמל ^הוא
 שנהיה זה על וחכמתו, עמלו בכל שקבצם הנכסים, בעל האדם עולה במה

ז וטורח עמל כל בלי נכסים לבעל

גם־בלולה ענינו וכעם מכאובים כל־ימיו כי כג
T T T ; -T • ־ T* ־ .  T I

הוא: הבל גם־זה לבו לא־עכב
 ויהיו עליהם שישלוט חמרים חמרים לקבץ טרח ימיו שכל האיש אותו

 למענם, בלילות שנתו ונידד אהבתו כל את להם שהקדיש נכסים, לו
אחים עם בגללם, אחרים עם והתקוטט כעם בלבו, כאבים הרגיש שבחסרונם
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 הבלו חיי ימי את גומר ריקות, בידים יוצא עצמו הוא בסוף וידידים, אהובים
ומתהבל. וחוזר

 את- והךאה ועתה עיאכל באדם טוב אין־ כד
 מיד בי אני ראיתי זה גם־ בעמלו טוב נפעו

היא: האלהים
 בי ונאמר משפט נחרוץ החקירה כל אחרי אם נבין, זה מכל אם

 ונפשו גופו את ולחנות ולשמוח ולשתות לאכול רק היא לאדם החשובה הדרך
 מביון אחד, כל ביד ויתקיים שיעלה בטוח אינו הזה הדבר גם הרי עמלו, מפרי
 זה שקטן, וזה רגזן זה - שונות, ובמדות שונים במזגים נולדו אדם שבני
 וזה אכזר זה פזרן, וזה קמצן זה עני־לב, וזה נדיב־לב זה דואג, וזה שמח

 האדם של יצירתו במזג קשור זה דבר ולכן מטומטם, וזה מבין זה רחמן,
יוצרו. מאת כמתנה לו בא זה שמזגו בחלקו, השמח

ממני: חוץ ןחוע ומי יאכל מי כי כה
 וישאל מעצמו שיבין הנכסים בעל הזה, העמל האיש הוא בחלקו שמח

עצמי? ממני יותר לי יחוש ומי יאכל מי לאמר: לעצמו שאלה

 ושמחה ןדעת חכמה נתן ^פניו עטוב לאדם כי כו
 ב1לט לתת ולכנוס לאכף ענןן נתן ולחוטא

̂גי רוח: ורעות הבל זה גם־ האלהים ל
 שהרהורו הטוב, הדבר את למטרה לו שם טוב במזג שנוצר האדם כי

 מחזיק כלי יש הזה האיש שבקרב הוא סימן הטוב, לכף תמיד נוטים ומשפטו
 הוא ממנו, ההיפך במדתו שהוא האחר, והאדם ושמחה? ודעת חכמה ברכה,

 חשובים לאנשים לאחרים, ומחיה צידה המכין כשליח בעמלו הוא דומה החוטא,
רוח. ורעות הבל זה גם ממנו?
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ג׳ פרק
 שבהיי העתים שנוי על כבר מדבר הוא השלישי בסרק

 המשםטים שגוי הפעולות, ושגוי הטעם לשנוי בו הגורם האדם
 מה את ושונא קודם ששנא מה עתה אוהב האדם והדעות:

שהרס. מה ובונה שבנה מה הורם שאהב,

 בן אם שאף ונסיוגותיו חקירותיו סמך על להוכיח רצונו
אבל כקודם, חייו את לחיות עין למראית ממשיך פלוני אדם

הששים בן הזקן וכי ברוחו, והן בחמרו הן משתנה, הוא בעצם
כבר ההוא עשרים! בן עלם בהיותו שהיה ממה בהרבה נבדל
 ותאוותיו. ומשפטיו דעותיו והתנדפו הלכו אתו ויחד והתנדף, הלך
 הגוף לו שהתאוה הדבר אותו, החליף הזמן אותו, שגתה העת

 בן בהיותו עתה עוד לו מתאוה אינו עשרים, בן כשהיה אז,
 משתנים ואתם תדיר משתנה האדם של וחמדו גופו רוב כי ששים.
ותאוותיו. משפטיו דעותיו, לשנוי הגורמים והם מזגיו,

 את מעכיר או מבהיר הוא באדם, אותותיו את נותן הזמן
 של בגופו בהסתר נעשית מיוחדת פעולה <זדמי־נפשו. את חמרו,
עצמו, את לשנות לאדם האפשרות ניתנת זה ידי ועל האדם,

 חומר אם ואפילו מדרגתו, את לשגות הבחירה ניתנת לאדם רק
הוא. אחד הבהמה גוף וחומר גופו

 ללמד רצה הזה, הדבר את להבליט רצה החכמים חכם
 להם להראות רצה גם ונסה. וחקר ואזן שלמד מה יורשיו את
 המובלט אחד דבר להם הראה הוא עינים, במראה הזה השנוי את

 והופך חוזר אדמה, מעפר שנוצר האדם, שגוף והוא מכולם, יותר
זה. לשנוי העיקרי הגורם הוא הוא והזמן אדמה, לעפר שוב

 קרוביו, עיני לפני להעביר החכמים חכם רצה הזה בשעור
 הוא, ומעלתו לעשרו פעם יגיעו אולי אשר העשירים, האנשים

 את נוהג! כמנהגו שהוא בעולם האדם של הבלו- חיי ימי את
 מנהגי ואת הבלו חיי בימי החי באדם המתחוללים השנויים
 מתנהגת היא כיצד* הפונדקית, חי, כל אם האדמה, מנהגי העולם,

 זמן כל מנהגיה את לקיים מוכרחים שהם האורחים, בניה עם
 וכיצד ונצורות גדולות להם מבטיחה היא כיצד אורחיה, שהם
 להם ומראה הצבאות מראות כלפני יום יום אותם מעבירה היא

 מנהגיה, לפי ללכת ישמרו אם להם, הצפון הטוב את באספקלריה
 את לה לשעבד מסכימים והם חומדים והלבבות רואות והעינים
חייהם.
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ל א ה^מים: תחת לכל־חפץ ועת זמן ̂ל
 בפעולתו יתעורר דבר וכל מראש קבועים בעולם ההשתלשלות דרכי כל

 ובפעולתו, בצורתו לעין עצמו את ולגלות להתהוות חפצו בבוא עתו, בבוא רק
 להעלים ישוב פעולתו שיגמור ואחרי ז סתרו ממקום לצאת רצונו יעלה עת

 באיזו להתגלות שוב תורו שיגיע עד בסתר לחיות ויחזור העין מן עצמו
- עיקר על עומדת לעולם והארץ בא ודור הולך דור וככה ופעולה, צורה , ה ז  
השמים.״ תחת חפץ לכל ועת זמן *לכל

 לעקור ועת לטעת עת למות ןעת ללדת עת ב
נטוע:

T •־

 יסודות שהם המות, ועל החיים על העולם: מתגלגל גלגלים שני על
 על העולם, של בנינו תלוי זו עבודת־גומלין חסדי על עולם. יצורי כל

 בעולם חנונים שני העולם. יסודות ארבעת וקיימים עומדים החמרים חלופי
 החי הם: הללו החנונים ז ביניהם סחורות מחליפים זה, עם זד, סוחרים וד,ם

 עקירת במחיר עולה אחד חי יצור של קנינו האדמד,. ותנובת האדם וד.צמח,
 חי. יצור גוית במחיר עולד. נטוע עץ או צמח נטיעת של קנינו נטוע« צמח
 לעקור ועת לטעת עת - ולצמח למות, ועת ללדת עת לו יש החי היצור ולכן

 כשני במות, וחיים בחיים מות מזה, זה קונים הם הזמנים בשנוי נטוע;
ביניר,ם. סחורות המחליפים חנונים

לגבות: ךעת לפרוץ עת לןפוא ןעת להרוג עת ג
 ורק לרפא, הרחמנות מדת וגם להרוג האכזריות מדת גם באדם יש

 ורק לבנות, וגם לפרוץ גם האדם בידי היכולת שתיהן. בין החוצץ הוא הזמן
הפעולות. שתי משפטי בין מבדיל הזמן

ךקוד: ועת ספוד עת לטחוק ןעת לבכות עת ל
 בלב לזה זה ומתנגדים הפוכים דברים שני לעשות האדם של במדתו

 אחד דבר על וכן לבכות, האפשרות לו ויש לשמוח האפשרות לו יש אחד,
 הוא הזמן ורק מקונן, ופעם שיר לו שר פעם בוכה, ופעם שמח פעם הוא

שניהם. משפט בין המבדיל
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עת אבנים ם1כנ ועת אבנים להעליזי עת ה
• * T “ I • I ־ : •• •• • T :•־ S ג*

מחבק: לרחק .ועת ק1לחב
אבנים, לכנס ופעם אבנים להשליך פעם יצטרך והמחריב שהבונה כמו

 ופעם בו חשק שהוא מה את ולחבק לרדוף פעם האדם של במדתו גם כן
 המבדיל הוא הזמן ורק קשת, כמטחוי הרחק דבר מאותו ומתרחק בורח הוא
לזה. זה בין

להשליך: ועת לשמור עת לאבד ןעת לבקש עת ו
 ז הפוכות דרכים בשתי אחד בדבר בו לפעול מסוגלת האדם של מדתו

 ורק משליכו, ופעם שומרו הוא פעם מאבדו, הוא ופעם מבקשו הוא פעם
האדם. של רוחו בעיני אותם משנה הזמן

לדבר: ועת לחשות עת לתפור ועת לקרוע עת ז
 ועת ראש להרכין עת הקרועים, לתפור ועת ״ונפורים לקרוע עת

ראש. להרים

n ועת מלחמה עת לשנא ועת לאהב עת 
שלום:

T

 איש עם להלחם עת האהוב, את לשנוא ועת השנוא את לאהוב עת
יריבו. עם להשלים ועת שלומו

עמל: הוא ואשר העושה מה־זתרון ט
העמל. האיש את לשאול רוצה הוא שאלה

 האדם ני5ל אלהים נתן אשר את־הע?ןן ראיתי י
בו: לענות

 יבלו אשר האדם לבני אלהים שנתן כענין דק החיים את רואה קהלת
 הבאים החיים לקול העונה בחד אלא אינו עמלם וכל הבלם חיי ימי את בו

.אחריהם.
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נתן את־העלם גם בעתו יפה עעזה את־ה^ל יא
V ־־ V T T T : ־* ״ I -  T T ^  T V

את־המעעזה האדם לא־ימצא אעזר מבלי בלבם
: • T • : • ־: V -  V T T T T : • V

ועד־סוף מראעז האלהים א^ר-עעוה ̂. ;־ . ^ ^ ^ ... . . . : - I

בתוכו, צפון עצמו העולם קיום סוד גם לשעתו. יפה עשה הכל את
 שלשלת סוד את הטבע בחיק למצוא יוכל שהאדם מבלי עצמו, העולם בתוך

סוף. ועד מראש האלהים עשה אשר המעשה

 ולעעןות אם־לקזמוח כי בם טוב אין כי ןדעתי יב
בחייו: טוב

T “ :

 שיש במה ולהסתפק לשמוח רק הוא שבחיים הטוב כי מהנסיון ידעתי
האדם. חיי ימי במשך שבם הטוב את ולהרבות להפרות ולהשתדל בם

בכל־ טוב וראה ועתה עיאכל כל־האדם וגם יג
^ V T T T  T ־ ;t ; T T :  T T

היא: אלהים מתת עמלו T -־ - :V • •
 ושתיה באכילה העולם מן ליהנות ההסתפקות מדת בו שניתנה האדם

 לו הוא סימן הטובים, ממעשיו נהנה והוא חייו את לו הנעימה ושההצלחה
טוב. במזג ונברא מהאלהים טובה מתנה שקיבל ולאחרים,

יהיה הוא האלהים יעשה כל־אער כי ידעתי יל
T־ : • • V T ־ -; V: T V • •

 לגלע אין וממנו להוסיף אין עליו לעולם
מלפניו: שיראו עשה והאלהים

T T ; • ; • V T T • T :

 וישאר לעולם יהיה הבורא שיצר מה כל כי ומהנסיון מהחקירה ידעתי
 שיגרע, מי אין וממנו שיוסיף מי אין ועליו שלם עולם יצר הוא לעולם,

השגחתו. תחת יתנהלו יצוריו שכל עשה והאלהים

היה כבר להיות ואשר הוא כבר מה־שהיה טו
T T T ; : • V ;־ ־ T : T T V ־

את־נךדף: זבקש והאלהים
עתיד ואשר להיות, היה שצריך הוא הוא היום לפניך שמוכן מה



לכד ב ם ה י ל ב ה

 וימצאהו יבקשהו האלהים ונעלם שהיה ומה מקודם, גם היה כבר מחר להיות
ההשתלשלות. בשלשלת

שמה המשפט ם1מק השמש תחת ראיתי ד1וע טז
T• V־ ־ ־ • T ־ 1ז”» •T T T

הךעע: עמה הצדק ם1ומק הרעע
 שדנים ובמקום הרשע. את לראות תוכל שמה השופטים הדינים במקום

הרשע. מעשה יותר יובלט שמה צדק דין

 ?ש&ט ןאת־הרשע את־הצדיק בלבי אני אמרתי יז
שם: בל־המעשה ועל לכל־חפץ כי־עת האלהים

I V •• T : •• * • V: T » ־ T - ־ T V

 ההשתלשלות בגלגול האלהים שופט שניהם את כי בדמיונו הוא רואה
צורה. ולבישת צורה פשיטת של

לברם האדם בבי על־דברת בלבי אני אמרתי יח
T־J• •■־: I• ־ • : T ז*• • T :  T T T

להם: המה שהם־בהמה ולראות האלהים
V T T •• T •• J V : : • : • V; T

 האדם גדולת סגולת היא מה נפשי את ושאלתי בלבי אני הרהרתי
 גופו בחומר נמצא ואיך שבו. הדבור כח היתה: והתשובה החיים, בעלי מכלל

 שהוא מפני ביצירה, האחרון שהוא מפני היתה: והתשובה הזה? הדבור כח
 הברורים כל פסגת שהוא מפני האדמה, חמרי מכלל המוברר החומר תמצית
 בהשתלשלות הסופית הנקודה שהוא מפני והצומח, החי מהדומם, האלהים שבררם

הנשמה. הרוחניות, .באה שאחריה החמרים

 ומקרה הבהמה ימקרה בני־האדם מקרה י1 יט
 אחד ןרוח זה ת1מ כן זה ת1כמ להם אחד
 הכל כי אןן מן־הבהמה ד»אךם תר1ומ לכל

הבל:
V T

 גם היצירה השתלשלות היא אחת בעולם המשתלשלים המקרים בעניני
ה- מיתת כדרך האדם מיתת ודרך הפשוטה לבהמה וגם המובחר לאדם מ ה הב
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 שניהם להם, אחת נשימה שניהם בחייהם: גם וכן ז הכוח באפיסות בגויעה,
 וגם אין, הבהמה מן האדם ומותר לשניהם אחת אברים מערכת ודם, בשר
להבלים. ומתהבלים מתפרדים שניהם וגופות הוא, אחד שניהם המרי סוף

 מךהעפר היה ל1הפ אחד אל־מקום הולך הפל כ
אל־העפר: שב והפל

T T V V T ־ :

 אחד מקום ואל באים הם אחד ממקום ובהמה אדם של וגויה גוף כל
העפר. אל ושבים העפר מן נהיים שניהם הולכים, הם

 למ?:לה היא העלה האךם בני רוח ךע1י מי כא
לארץ: למטה היא היירדת הבהמה ורוח

 הקל האדם רוח שבין ההבדל את לראות מסוגלת עין לאדם ניתנה לא
למטה. הנשארת הבהמה רוח ובין למעלה למעלה והשואף

 האדם !שמח מאשר ב1ט אין כי וראיתי בב
 לראות ןביאנו מי כי חלקו כי־הוא במעשיו

אחריו: שירדה במה
 העולם מן להשיג לקוות לאדם לו אין כי מצא ונסיון חקירה מתוך

 חלקו וזה בעולם לו נכון זה באשר מעשיו, בשמחת ההסתפקות מאשר יותר
 ולדעת לראות היכולת ואין,לו לקוות היכולת לו אין מזה ויותר ירושתו, בזכות

אחריו. הבאים אחרים על ולא עצמו על לא
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א

ד' פרק
 המיואשים האנשים לאותם שיעור אותו עשה הרביעי הפרק
 לאותם אחרים, גם והמקלקלים המקולקלים לאותם והמתיאשים,

 רצה הוא קצרי־הבינה. הכסילים לאותם והמעותים, המעוותים
 הכל את עשה ה׳ כי הדבר, את לפניהם ולהבליט להגיד

 את שופטים לעתים, המשתנים האדם, בני הם, ורק בעתו, טוב
 הבלתי־קבועה, בהתנהגותם הכל מקלקלים משונה, משפט הדברים
 נעשה רע זה ואומרים: המשונות, בתאוותיהם זה את זה עושקים

 משפטי כל כי להם, ולבאר להודיע רצה ועוד השמש. תחת
 לב ומיצר והאדם, הזמן שנוי עם ומשתנים הולכים הללו הפעולות

 להוסיף רצה אחד דבר עוד אבל לזולתו, האדם ומקנאת האדם
האדם, בני אנחנו, היינו לא האדם, יצר לולא כי להם, ולאמר
העולם, כלל בנין שתכליתם כזה קשה ועמל קנאה מתוך עמלים
כיום. לפנינו ומשוכלל בנוי הוא כאשר

אער את־כל־ך,עעקים ואראה י3א ושבתי
העמקים דמעת והנה השמעז תחת נעשים

 להם ואין כח עשקיהם ומ!ד מנחם להם ואין
ג מנחם

 בעולם הנעשקים העשוקים דבר על אחר, ענין על ואדבר אשוב עתה
 הגדולים בידי הנעשקים העשוקים דמעת היא התופעות אחת ז השמש תחת אשר
 שידבר מנחם להם ואין תחתיהם אותם משעבדים שהם מהם׳ והגבורים מהם

 שגם מהם, הגבורים ידי על נעשקים הם גם הללו העושקים אבל לבם, על
 כולם שהחיים אפוא נמצא מהם, יותר כח גבורי בידי ומשועבדים עשוקים הם

לזה. זה ומשועבדים משעבדים ועשוקים, עושקים

ח ב ו ש ם מתר שכבר את־־חמתים אני ו י ו ח ח ־ ן  מ

עדנה: חיים המה אשר
T • -  T •• V :

 מאותם מהשעבוד והתפטרו מתו שבבר העשוקים אותם לשבח כדאי
שעבודם. על דמעות ומורידים וסובלים חיים שעודם
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אער ה;ה לא אער־עדן את מעניהם ב1ןט ג  
תחת נעעה אער הרע את־המעעה לא־ראה

־  -  X -; ־   V ^  T T  V ־ V T T

העמע:
V T “

 לזה טוב בשעבודו, חי עוד שהוא ומזה ומת שנשתעבד מזה משניהם,
 לא שעוד מכיון באשר ונשתעבד, נולד טרם שעוד לזה לעולם, עוד בא שלא

השעבוד. מן להפטר תקוה זיק עוד לו יש לעולם, בא

 המעשה כל־כערון ואת את־כל־עמל אני ןךאיתי ד
 רךעות הבל גם־זה מרעהו קנאת־איע היא כי

רוח:
 בכשרונו משתכלל בעולם רואים שאנו מה שכל ראה, אחד דבר עוד

 רעהו, על להתנשא רוצה אחד כל באשר שבו, הקנאה ממדת נובע האדם, של
 וסופו ראשיתו זה גם אולם בנין? לידי תקון, לידי העולם בא זה ובדרך
. רוחות. של רעים וחבורת הבלים

את־גישרו: ואכל אתץךיו חבק הכסיל ה
 בעל אדם בראותך עצמו, בשר ואכילת ידים חביקות באיש בראותך

 את האוכלת ברעהו והקנאה דבר מלעשות ידים חביקות הפוכות: מדות שתי
הגשמיות. מחומר הרבה בו שיש תדע כסיל, שהוא תדע בשרו,

 וןעות עמל חפנום ממלא נחת כף מלא ב1ט ו
רוח:

 ונחת הנאה שתוצאותיו העמל מעט הוא וטוב עמל, ויש עמל יש כי
זאת. מחשבה בלי הנעשה הרבה מעמל לכלל רוח

השמש: תחת הבל ואךאה אני ושבתי ז
 תחת אשר בעולמנו שראיתי אחד הבל מין על עוד לכם לספר רצוני

והוא: השמש,
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n ואיז 1אין־ל ואח בן גם עני ואין אחד ןע
 ולמי עער לא־תעבע גם־עינו 1לכל־עמל יןץ
הבל גם־זה בה1מט את־נפעי ומחפר עמל אני

. . . T • • : ־ V J •• T • :־־

הוא: רע ןעג!ן
 הוא יודע ואפילו נכסים שקיבץ העשירים מן אחד איש ימצא פעמים

 את להקריב ממשיך הוא זאת כל עם אותו, יירשו אשר בן או אח לו שאין
 עצמו את שישאל ובלי די שיאמר מבלי נכסים, המרי לקיבוץ ועמלו כוחו כל

 הזה האדם גם הנאה. טובת מנפשי חושך אני ולמה עמל, אני למי פעם
 לאדם רע ענין הגורם להבל התאדות ואחריתו הבל מין יצירת ראשיתו
לבוא. העתיד

עכר יע־להם אער מן־האחד הענזם טובים ט
T T V T •• V T V T י

בעמלם: ב1ט
T T ־

בצדה, ששכרה טובה היחיד, מנסיעת טובה החיים בעולם השנים נסיעת
והיא:

 האחד ואילו את־חברו ןקים האחד אמץפלו בי י
להקימו: עני ןאין עןפל
הדבר. הוא כפשוטו

יחם: איך ולאחד להם וחם ענים אם־יעבבו גם יא
T ~ I .. T ־ : • ־ I ; I • • ־ V ;  V T

 מתהנות זו, על זו חום המשפיעות שוכבות גויות לשתי דומה הזה הדבר
 יש הדדית עזרה לשניה. אחת חסרון לגרום מבלי מזו זו ומרויחות מזו זו

חסר. לא וזה נהנה זה השנים, בנסיעת

 והחוט נגדו ועמדו הענןם האחד ואם־לתקפו יב
ונתק: במוזרה לא המעלע

קרן כעין יהיה השלישי ^י נוספת, תועלת יש שלשה בהתחברות
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 והשנים שנים, נשארים הם עוד אחד שנכשל ובשעה וסכנה, מקרה לכל שמורה
 מכשלונו, השלישי שיעמוד עד הדדית בעזרה לעמוד היכולת להם יש עוד

 הוא המשולש שהחוט כמו השנים, מן יותר ובטוחים חזקים הם השלשה ולכן
הכפול. מהחוט חזק יותר

אשר ו?םיל זקן ?למלך וחכם נלסכן .ילד ב1ט יג
עוד: להזהר לא־ידע

T • : ^  “T ״•

 גדול ולכן החכמה, במדת אלא השנים במדת נערכות אינן שהגדולות
 כסיל, והוא בשנים הזקן מההוא מועטות, שנותיו שמספר אף החכם, הילד הוא

חכם. ילד להיות עוד יוכל לא אשר

בפללכותו גם כי לנללך ןצא הםררים כי־נלכית יד
רש: לד1נ

T ״־

 למלוכה הכסיל הזקן בהגיע כי מלוכה! לנהל בדעת מוכן היה לא הוא
 ואפילו בחכמה הוא עני בשנים, זקן הוא ואפילו קטן לילד עוד דומה הוא
בשנים. גדול הוא ואפילו בדעת הוא קטן במלכות, עשיר הוא אם

 השמש תחת הכזהלכים את־כל־החןים ךאיתי טו
תחתיו: !עמד אשר השני ה!לד עם

 שיבואו האחרים לחיים הכנה כעין רק הם הנמצאים החיים מהלכי

אחריהם.

 גם לפניהם אשר־ה!ה לכל לכל־העם אין־קץטז
 ורעיון הבל כי־גם־זה !שמחו־בו לא האחרונים

ריה:
 וגם שלפניהם העבר בחוליות גם האדם בני חיי לשרשרת קץ אין

 הדבר ותפיסת ההבלים תוצאת הוא הזה הדבר גם שאחריהם, העתיד בחוליות
שאר־רוח. של רעיון שיש.בו באדם רק נמצאת הזה
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 האלהים אל־בית הלך כא^ר רגלך רbע יז
̂ר  כי־אינם זבח הפוםילים ?זתה לעמע ב1ן

רע: ת11לעע ךעים1י
 האלהים אל קרבתך תהיה האלהים בית אל וכשתלך דרכיך, שמור

 הכסילים מתת לפניו זה דבר טוב כי וחוקותיו, מצוותיו את לשמור במטרה
רע. להם עשו שלא בהמות, ומזבוח מטרה, בלי וזבחים קרבנות
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ה׳ פרק
 התלויים והמות החיים על לדבר קהלת בחר החמישי בפרק

 ויבינו יחקרו שתמיד אותם והזהיר הוכיחם ולכן האדם של בלשונו
 את לרסן שישתדלו להם העיר אותו, שיגידו קודם דבר פשר

 בדבורה לעמוד אותה ושירגילו מלא חופש לה יתנו שלא לשונם,
 את לפניהם להבליט הוסיף וכן שהבטיחה; מה את ולקיים
 הפה דרך הנכנסים במאכלים זהירות מאי הבא הגוף כל קלקול

 באותם מקולקלים, ובמאכלים גסה באכילה וסביאה, בזלילה והלשון
 הוא העשיר. של שולחנו על תמיד המצויים המרובים המאכלים

 אבל טובים, היו המאכלים אם שאפילו להבין להם לתת משתדל
 וכן האדם; של קצו את לקרב יכולים הם מדי מרובים כשהם

 שמצבו כיון לכך, לחשוש לעני אין כי הדבר את להבליט רצה
ריק, נשאר מבטנו חלק שנתו בשעת אף כי מזה, עליו שומר עצמו
גדול, שובע מתוך הישן העשיר, משנת מתוקה תמיד שנתו ולכן

 לחופש גם מפריע והדבר בראש, אדים להעלות מרבה מלאה שבטן
 בשעות אפילו מנוחה לה אין קיבתו גם והמורחבת, המלאה הנשימה
 לעצמה ותבחר תסבול ולילה, יום מעבודת מתעיפת היא השינה,

כוח. יגיעי ינוחו שם אשר למקום ותסע המות את

 ר5ך ןייא1לה אל־ימהר ןל?ף על־פיןי אל־תבהל א
זמים האלהים כי האלהים לפני על ואתה ̂נ

T : • -  T -  • V: T • . V: T .

מעטים: ךב.ךיף יהיו על־כן הארץ
 לשפוט הנמהרים מן ולא פיהם על הנבהלים האנשים מן תהיה אל

 פעולת כי האלהית, ההשגחה פעולת על להתרעם האלהים, מעשה על בלבם
 יושב המתרעם, ואתה, השמים, מן נמשכת השגחתה בשמים, עיקרה האלהים

 ולפי ערכך לפי וללכת בדבריך להצטמצם לך טוב יותר לכן הארץ! על

מקומך. מרחק

 כרב כסיל ל1ןק ענין ברב ם1הןזל בא כי ב
דברים:

: T ״

 רוב כן שביום, הדברים הרהורי תוצאת רק הוא הליל שחלום כמו
כסילות. של תוצאה הוא הדברים
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 1לעלמ תאחר אל־ לאלהים בדר תרר כא^ר ג
^לם: אער־תדר את בכסילים חפץ אין כי

 מדת רק היא קיום בלי דברים כי תקימו, לה׳ דבר שתבטיח אחרי
בקרבתם. חפץ לו אין שה׳ הכסילים,

תשלם: ולא משתדור לא-תדיר אשר טוב ד
ולא משתבטיח תבטיח שלא הוא ורצוי מלהבטיח, אתה חפשי הן

תקיים.

 ןאל־תאמר אתי?שךף לחטיא את־פיף אל־תוןן ה
 האלהים יף2י?ן לטה היא שגגה כי הטלאך לטבי
ןדיףג מעשה את־ וחבל קולף על־

 ואל תזלול אל לבשרך, רעה שיגרום לפיך תרשה ואל תסכים אל
 שיבוא בשעה דוי, ערש על שתשכב ובשעה גסה, אכילה תאכל אל תסבא,
 עשית ידיעה מחוסר שרק זה, את אכלת בשגגה שרק לו תגיד המות מלאך
 אל ותגיע באמצע חייך ויפסקו קולך על יקצוף שהאלהים תגרום למה זאת;
ידיך. במעשה לחבול ותגרום הדרך בקפיצת המות

 כי הךבה ודברים והבלים חלמות ברב כי י
ירא: את־האלהים

T : • V: T ••

 את ולפרש חלומות לפתור נסתרות, לגלות וידעת חכמת אם אפילו
 בידו אשר האלהים, את עיניך לנגד מלשים תחדל אל רבים, בדרכים ההבלים

חי. כל נפש רוח

 במדינה תךאד> וצדק משפט ןגזל רש אם־עשק ז
 שמר גלה מעל גבה כי החפץ על־ התמה אל־

עליהם: וגבהים
המדינות- מן באחת וצדק משפט גזל ראית רש, עושק ראית פעם אם
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 מדרגות מסודר העולם כל כי מהכלל, כיוצא כמוזר, בעיניך הדבר יהיה אל
 התחלה לא שראית מה וכי השניה, על ומפקדת פוקדת מדרגה וכל מדרגות,

מזה. זה ונפרעים לזה זה מלוים והענינים הוא סוף ולא הוא

n בעבד: לעדה מלך הוא בבל ארץ וותרון
 והוא עובדה מלכותו כסא על היושב המלך שאפילו בארץ, יתרון יש כי

ממנה. עבד עצמו גופו

 לא בהמון ומי־אהב כסף לא־וקובע כסף אהב ט
הבל: זה גם־ תבואה

V T V -  T J

 ומי די, יאמר ולא ישבע לא תמיד הכסף באהבת נקשרה שנפשו מי
כי הבל, זה גם התבואה; באוצרו לו בהמון לעבוד שאוהב

לבעליה ומה־כערון אוכליה רבו הטובה בךבות י
עיניו: ךאות אם בי־

ומה ממנה, חלקם את הנוטלים המון גם ירבה התבואה טובת ברבות
ערימת על עיניו ראות אם בלתי בהמון שעבד הבעל בסידור הכשרון הועיל

שחולקה?.. קודם בשלימותה התבואה

̂בד עבת מתוקה יא  ̂אכל ואם־הרבה אם־מעט הז
ליעון: לו מניח איננו לעעיר והעבע

 לגוף היא מתוקה העובד; של שנתו לגוף ומתוקה לנשמה היא מתוקה
 בתאותה, מצטמצמת שהיא לנשמה, ומתוקה היום כל בעבודה התעמלותו אחרי
 אותו מעכלת העבודה הרבה אכל פעם אם ואפילו מעט, אכל אם אפילו

 ויושב, שאוכל העשיר כן לא אך ערבה; שינה לידי המביא נקי לדם והופכתו
 חומה הבל את מהבלת והיא בקיבתו, צבור עדיין והאוכל השינה זמן ובא

 לו מניחים אינם שניהם זו ואכילת־עושר העושר מוחו; קרקפת אל למעלה,
שנתו. נדידת סיבת משניהם לישון, לעשיד
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שמור עער העמע החת ראיתי לה1ח רעה יע יב
** T T T T • • ־ ־ ־ T V ^  V T

:1לרעת לבעליו
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 את רואה שהאדם בשעה השמש, תחת אשר בעולמנו רעה מחלה יש
 שמתגלה כמו והנה כך, כל לו הוא ויקר כך כל לו הוא שחביב העושר,
 עצמו רעת את מכין בעליו כאילו ונמצא לרעתו, לו שמור הוא לפעמים
בעצמו.

 ואין בן והוליד רע בענ:ן ההוא העער ואבד יג
מאומה: בידו

T t T :

 ההוא העושר ממנו אבד לבנו עשרו את להוריש שהספיק קודם כי
שעשה. הרעים בענינים

 בעבא ללכת ןעוב ערום אמו מבטן ןצא כאער יד
בןדו: עיילד בעמלו לא־יעא ומאומה
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 שבחייו מכיון הולדו, כיום מטובות ערום לקברו ירד במותו כזה איש
 בעמלו, שצבר מה את לבנו להוריש זכה לא וגם לכלל מעשו*ו היטיב לא גם

ומכאן. מכאן קרח יצא והוא

 יל|י כן עבא עמת בל־ חולה רעה זה וגם־ טו
לרוח: ע?עםל לו ומה־ותרון

הגוף. את ומהרסת האוכלת רעה למחלה בפעולתו דומה הזה הדבר גם
 וכי החיים את עזבו ברגע הרוס עצמו את עיניו במו רואה העמל האיש

 העמל ולכל לו מה לעצמו; ואומר מהרהר והוא יחזור, כן שבא כלעומת
טובה? לא ממחשבה הבאה רוח רעות רק הוא עיקרו שכל הזה,

 וחליו הךבה וכעם ̂אכל בחעך פל־ןמיו גם טז
’ י ’ ולןצףג

שבטמטום ואחרי בחושך הלך ימיו שכל אחרי החיים מן חלקו מה
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 בריאותו את ולהרוס גופו את להחלות גרם ובעצמו לעצמו כעם גרם המח
ותחרות. ושנאה קנאה מתוך

 לאכול עפה אשר ב1ט אני אשר-ראיתי הבה יז
 ש?עמל עמלו ככל־ טובה ןלראות ןלשתות

 נתן-לו אשר־ ןיו1ד ןמי מספר השמש תחת
חלקו: כי-הוא האלהים

I > V • • V; T

 גם לאיש הוא טוב כי אני ראיתי האלה הענינים מהלך חקירת מתוך
 את עיניו במו שיראה כדי ועד שירגיש כדי עד ולשתות, לאכול וגם לעמול
 הדבר הוא זה רק באשר בעמלו, ידו מתחת יצא אשר החברותי הכללי הטוב
 חלקו הוא זה רק ובאשר ממנו, וליהנות להרגיש לאדם האלהים לו נתן אשר
הבהמה. מן האדם מותר זהו ורק החיים מכל

עשר האלהים לו נתן־ אשר האדם כל־ גם יח
• • T I ־־ T V T T T T ־

 את־חלקו ולשאת ממני לאבל והשליטו ונכסים
היא: אלהים מתת זה בעמלו ולש^ח

 את בבינתו לראות זכה ושתה, ואכל שעמל עצמו האדם אותו גם
 אחת היא זאת כי ומבין יודע שהוא מפני האלהים, לו נתן אשר הטובה

ובמדתו. ברגשו במזגו, ביצירתו, לו שהכין האלהים ממתנות

 האלהים כי ימי־חןיו את וזכר הךבה לא כי יט
לבו: בשמחת מענה

 אשר באיש רק תמצא והיא האדם, בבני הרבה מצויה מדה זו אין
בקרבו. שרויה והשמחה לבו בחדרי מצוי האלהים מעוז
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ר׳ פרק
 שבעולם המובחר החומר כי אותם ללמד רצה הששי בפרק

 הנמצא שבמובחר והמובחר היקר והחומר האדם, של המרו הוא
 הצפון הטוב מהחומר הוא האדם, של שכלו חומר הוא בעולם

 זולתו בחומר ידבקו שלא אותם להזהיר רצה הוא לצדיקים!
ברע. טוב ימירו שלא אחר, חומר באהבת אהבתו את ימירו ושלא

היא ורבה העמע תחת ראיתי אער רעה יעז א
•• T T ן. . • - - - T . %• T

על־האדם:
T T T ־

 טבועה ככולה שרובה השמש תחת אשר החיים בבעלי רעה מדה יש
והיא: האדם, בטבע היא

 וכבוד ונכםים עער האלהים לו !תן־ אער איעז ב
 ולא־ אער־יתארה ?זבל לנפעזו חסר ואיננו

 כרי5 איען הי ממגן לאבל האלהים !עזליטנו
הוא: רע וחלי ד»בל זה יאכלנו

וגם רשותו, תחת אל רבים המרים וקיבץ בעסקיו שהצליח האיש
אך תאותו, כל את בו למלא יוכל אשר עשרו, בעד כבוד לו חלקו אחרים

̂* שליטה׳ עליה לו אין כאילו עצמו הוא «יו ̂**̂*
וזה יירשנו, בנו, ולא ן2ן5ן3 עצמן

ממנו. שנוצר לאיש זה רע להלי הגורם עכור הבל

 יוזיד ת1רב ושנים נזאה איש יוליד אם־ ג
 הטובה מן־ תשבע לא־ ןנפשו ימי־שניו ש?ל!יו
 מטנו טוב אמךתי לו לא־הןתה קבורה וגם־

הנפל:
 שבעה טרם עוד ונפשו ושיבה זקנה עד וחי בנים מאה לאדם יהיו אם

 בלויתו׳ לו נעשה לא כבוד וגם משוגה מיתה שמת וסוסו די אמרה לא ואף
הריונה. באמצע אמו אותו הפילה לו היה טוב כי קהלת אומר כזה איש על
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וכפה: עמו ובחעף־ !לף־ ובחעך בא בהבל כי־ ד
 גשמיים חמרים קיבוץ לשם רק חיותו כח כל את הקריב הוא כי

 ובמותו אור, בלי להולך דומה היה במהלכיו דוממים, חמרים מהבלי הבאים
החיים. בין וטוב זכור אינו שמו

מזה לזה בחת ידע ולא לא־ראה גם־עמע ה
T ־ • T  : T  T  V V ־ ־ V • V T

האור, הוא מה ידע ולא בעולם השמש את ראה שלא ההוא הנפל לכן
בו. המדובר האיש מן יותר בנחת, החיים בין מתקבל מקרהו דין

ראה לא רטובה פעמים עבים אלף חיה ואלו ו
; • I V V T  T ' י T ■י ג “* ־■ ■  T

הולוי: הכל אחד אל־מקום הלא
לא בחיים פעולתו טובת ואת שנים אלף ועוד שנים אלף חי שאם

השמש את לראות זכתה לא אשר הנפש מערך גדול ערכו אין הרי ראה,
 שנים, אלפי לחומר מחומר השתלשל רק שהוא מכיון שבחיים, הטובה ואת

 גבוהה, למדרגה לעלות אלהים, בצלם לאדם להיות ההזדמנות לו וכשבאה
טובתה. ואת תועלתה את קיבל ולא בה השתמש לא

תמלא לא וגם־הנפע לפיהו האדם כל־עמל ז
T-------T ; י  . ... V -  -  J • t T  T  T  . .

 צרור בבחינת הוא הפה קצבה, להם אין שניהם הנפש וגם הפה גם
למתיחות גבול שאין פתוח דבר בבחינת היא והנפש שבעה, יודע שאינו נקוב

תאותה.

 יודע מה־לעני הכסיל מן־ לחכם מה־יותר כי ח
החיים.- נגד זלד

 הנפש ועני הכסיל ובין החכם שבין ההבדל מה שואל החכם קהלת
התענוגים? חיי דרכי נגד ללכת רק היודע

 הבל גם־זה מהלך־בפע עינים מךאה טוב ט
רוח: ורעות

 שיש ממה וליהנות להסתפק מדותיו את לסגל לאדם היא טובה עצה
אבל ומתיחותה, הנפש תאות אחרי מלהגרר עיניו, בראית היצירה בעולם
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 בחלקו השמח של בחמת שנמזג מזוכך הבל במין תלויה זו הסתגלות גם
יצירתו. מעצם

̂היה י  אער־הוא ךע1ונ 1עמ נלןךא כבר כלה־
ממנו: עתקיף עם לדין ולא־יוכל אךם

 נקבע פעולתו חוק וגם מכבר נקרא שמו גם מכבר שנוצר מה כל
 מה את במוחו לתקן יוכל לא ודם, בשר רק שהוא והאדם, מכבר, עמו

הטבע. תקיפות בכח מכבר שהותקן

 ייתר מה־ הבל מךבים הך?ה ןע־דברים כי יא
לאךם:

 בעולם המתהבלים אחרים דברים הרבה עוד יש האדם מהבלי חוץ כי
האדם, הבלי מכמות יותר הרבה האלה ההבלים ומספר

ומי מספר בחיים לאדם מה־טוב מי־יודע כי יב
. : ---------- T T T  . .

 לאדם מי־עיד אער כצל ו!עטם הבלו הוי
ה^מלז: תחת אהדיו מה־?תה

 הטוב הוא מה אחר לאדם להראות ובידיעתו החכם האדם באפשרות אין
 חיי ימי במספר לראשו כצל ויעשם בהם ויחיה בהם יבחר שהוא בהבלים

 מהבלו יוצר אשר הדבר הוא מה לחכם לו להודיע שיוכל מי אין וכן הבלו,
 הנהבלים ההבלים בין אשר הפעולות מה וכן מותו, אחרי מגופו שיתהבל
 המתהלכת השתלשלותם בדרך ההבלים אותם של הבאות לפעולות בשעתם

היצירה. בעולם ומתהפכת
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ז' פרק
 המשונים הדרכים על אותם להעיר רצה השביעי בפרק

 מהם איזה להם וליעץ לעזור רצה החיים, בעולם האדם של
 לפניהם מפרטם הוא מחברו; הטוב הדרך הוא ואיזה לבחור

 המדד. ואת הטובה המדה את זוג, זוג לפניהם ומציגם אחד אחד
 שיש נסיון, ובעל מלומד חכם, כאיש אותם מדריך והוא שכנגדה,

עצתו, על לסמוך

:1הולד מיו־ם המות ויום טוב משמן שם טוב א
 שמן מלצבור טוב שם לעצמו לצבור *והעמל החי לאיש לו וטוב יקר

מבשם הוא אם אף ארוך, זמן נשמר מטבעו השמן אם שאף מכיון טוב,
ריח את ושולח שומר הוא אם אף החי, האדם של אפו את הטוב בריחו
 ממנו יותר ארוך זמן נשמר הטוב השם זאת כל עם למרחוק, עד נרדו

 ופעולתו ובטחונו ונסיונו ממנו יותר רחוק למקום הטוב ריחו את ושולח
 האיש מות ביום בחיים לנשארים ותתגלה תובלט עדותו הזה הדבר של וקיומו

הולדו. ביום ולא הטוב השם בעל

 משתה אל־בית מלכת אל־בית־אבל ללכת ב1ט ב
אל־לבו: זתן והחי כל־האדם ף1ם הוא באשר

 החתן את לשמח מללכת האבל את לנחם ללכת החי לאיש לו טוב
לעשות המנחם, עצמו, הוא גם יתעורר האבל את בנחמו כי המשתה, ובעל

השמש, תחת אשר עמל כל של ואחריתו סופו את בראותו נפשו, עם חשבון
 המשתה בית אל בלכתו אבל לתקן; שאפשר מה את מועד בעוד ויתקן ויקום
 בו ולהוסיף תאוותיו את להגביר כדי בהם שיש הדברים את רק שם ימצא
תאותו. על תאוה

לב: ןיטב פנים כי־בלע משחוק כעם טוב ג
 ברוע כי המחניף, האיש משחוק המוכיח האיש של כעסו אחרית טוב

 ולפשפש לבדוק ויעוררו למרכח טובה יגרום האמת לשם הכועס של הפנים
עצמו. לבין שבינו בדברים במעשיו
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 ובית ןםילים ולב אבל ןבית וזכמים לב ד
: ה ח מ ^ • : Tע

 בית לבקורי יותר נוטה תמצאהו תמיד חכמים לב כי הוא רגיל לכן
שמחה. בית לבקורי יותר נוטה תמיד הכסילים ולב האבל,

 שיר שמע מאיש חכם גערת לשמע טוב ה
כסילים:

 מעוררת היא אם ואפילו החכם, גערת את באזניו לשמוע לאיש טוב
 המרה מזג את בגופו לרגע מגבירה היא אם אפילו הדאגה, את לרגע בלבו

גשמית. שמחה בלב המעוררים כסילים שירי מלשמוע השחורה,

הכסיל שחק כן הסיר תחת הסירים כקול כי ו
הבל: וגם־זה

 אינו זמזומם שעיקר הסיר, תחת המזמזמים הסירים שקול כמו כי
 תועלת בהם אין עצמם והזמזומים תחתיהם, הבוערת האש מתנעורת אלא בא

 התאוה תנעורת מאש רק בהם מתעוררים הכסילים שירי גם כן ממשית,
בלבם. הבוערת הגשמית

מתנה: את־לב ויאבד חכם ןהולל העשק כי ז
 בזה מנצל הוא העושק, האיש כמעשה ויעשה תאוה יתאוה כי החכם

ברגע ההוללים. לסוג נכנס והוא החכם, שם ממנו וניטל מעליו עדיו את
הטהור הלב את החכמה, את בו שקנה המבין, הלב את מאבד הוא אחד

יצירתו. ברגע מיוצרו במתנה שקבל

 ארך־רוח טוב מראייתו דבר אחרית טוב ח
תח: הגבה

 באשר המבין, באיש אשר הבינה היא ומפורסמת גלויה טובה מתנה
 היא טובה וכן מראשיתו, דבר כל אחדית בה לראות כאספקלריה לו היא
 מתוך ולא הדעת רחבות מתוך ענין כל השופטת הרוח, ארך האיש מדת גם

רוח. גבהות
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 כסילים כחיק כעם כי לכעוס ברוסף אל־תבהל ט
ינוח:

-  T

הכסילים, בחיק תמיד השרוי בכעס לכעוס הגבוה ברוחך תבהל אל
 את ולפעול רגע בכל להתלקח המוכן כדבר גפרית, כמחצב טמון הוא בו

והמסוכנת. הנמהרת פעולתו

היו הראשנים שהימים היה מה אל־חאמר י
- - ... V T T־T • T• ־ T

על־זה: שאלת מחכמה לא כי מאלה טובים
 תאמר ואל הראשון אדם לפני שהיה מה על תדבר ואל תשאל אל

 התשובה כי כיום, בהם חי שאתה מאלו טובים היו ההם הראשונים שהימים
וידיעה. וראיה שמיעה ללא עדות כעין תהיה

השמש: לראי רתר עם־נחלה חכמה טובה יא
T : T T • ־ ־; T ; ־ V T

 בעל גם הוא עצמו שהמלומד בעת מלימוד הבאה החכמה יותר טובה
 תחת לפניו וחכמו חיו כבר אשר ומולידיו, הוריו מגזע שנחל ירושת־שכל

בעולם. השמש אור

יעת ן1ףתר הכסף בצל החכמה בצל כי יב
בעליה: תחיה החכמה

T ... T ! V ־ : T : T ־

 השפעת כן המחכים האיש תשוקת על פועלת החכמה צל שהשפעת כמו
 לדעת שיש אלא כסף, הצובר הסוחר האיש תשוקת על פועלת הכסף צל

 שצל בשעה ברוחניות וגם בגשמיות גם בעליו את יחיה החכמה שצל ולהבין
בגשמיות. רק יחיהו הכסף

לתקן יוכל מי כי האלהים את־מע?|ה ךאה יג
:1עןת אשר את
האלהים, מעשה על להתרעם בא שאתה קודם לשפוט, בא שאתה קודם

 כי דין, והצדק בין בטבע, חקק אשר האלהים מעשה את והבן ודע ראה
הממית עולמות, ומחריב עולמות הבונה האלהים, עשה זה לעומת זה את
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 שיוכל מי אין ובלעדיו שוב, ולהחיותו לצרפו כוונה מתוך ממית ומחיה,
י זה. לפני שחיו הדורות עותו אשר את ולטהר לצרף

גם ראה רעה ם1ובי ב1בט היה טובה ביום יד
-  J T T ; : V; T :

עלא על־דברת האלהים עע!ה לעמת־זה את־זה
V V : \ ־ V -  : • -  • V: T T T V

מאומה: אחריו האדם ימצא
• ; T T T T ־ - :T I T

 אתך הנהנים כל כשאר הקטן, העולם אתה, גם תהנה הטובה ביום
 ההויה והמות, החיים כי הבריות כל כשאר אתה גם תראה רעה וביום בעולם,

 העולם בבריאת כמו האלהים עשאם זה לעומת זה וההפרדה ההרכבה והכליון,
 ונכלה, המתהוה כל את עיניו במו ולראות לחיות אלא לאדם לו ואין הגדול
מאומה. זה מכל תדע לא מותך אחרי כי להבלים, ומתהבל מתאדה ונפרד, נרכב

 אבד צדיק ::ע הבלי בימי ראיתי את־הפ!ל טו
ברעתו: מאריך רעע ףע בצךקו

 צדיק גם ראיתי חיי בימי בחקירותי שראיתי הרבים הענינים כל בין
 הרעות על רעה ומוסיף ושנים ימים מאריך ורשע ימיו בדמי החיים מן מסתלק
ולאחרים. לעצמו

 למה יותר ואל־תתחבם הךבה צדיק אל־ההי טז
: ם מ ו ז ^ ה

 ונחלשים עצמם את המסגפים הצדיקים מספר את להרבות תגרום אל
 ממעמקים לדלות מיכלתך יותר תעמיק ואל עתם, בלא העולם מן ונפרדים

 לא אשר שומם כאיש תשאר וסופך דעתך להחלשת שתגרום עד החכמה את
לשמאלו. ימינו בין יודע

תמות למה סבל ואל־תהי הרבה אל־תרעע יז
T T • ־ T  T T  • ;  ^  - I

עתף: בלא
 התנהגות בגופתך תנהוג ואל הזוללות ברשע גופך חוסן את תבטל אל

ימיה. בדמי דוממה כאבן שתהפכנה עד הסכל
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את־ אל־תןח וגם־מןה בזה אער טוב יח
את־בלם: יצא אלהיט בי־ילא ידף

 ממזג אתה בזה כי הבינוניות, במדת ומנהגיך מזגך את תשקול כי טוב
כולם. טעם את בחיים וטועם גופך את

היו אשר שליטים מעשרה לחכם תעז החכמה יט T V :־■ . , - .ך ■ך ^ ^ ,ך , .ך _

בעיר:
• T

 מעשרות יותר אויבו נגד בו וגבורה עוז החכם בפי המחוכם הדבור
 רק אותו שמעביר סבלים עשרה של המשא דוגמת גשמי, זרוע כוח בעלי
גלגלים. שני סדור בחכמת אחד איש

 !עשה־טוב אשר בארץ צך־יק אין אךם בי כ
יחטא: ולא

T V; V :

 שיהיה הכל, לדעת בדעתו שיכון איש למצוא הוא אפשרי אי דבר
 והצד יצדיקהו האחד הצד אשר בלי כולם, רצון את להשביע כדי בטובתו

ירשיעהו. השני

 לבף אל־תתן ןדברו אשר לכל־הדברים גם כא
מקללף: את־עבדף לא־תשמע אשר

 שלא דברו אשר וקרוביך ידידיך מכיריך, בדברי לחטט תרבה אל
 בפליטת קללך כספך קנין עבדך שאף לשמוע יגיעך זה שדבר בפניך,
לשונו.

 אתה גם־ אשר לבף ןדע רבות פעמים גם־ כי כב
אחרים: קללת

 וברור וחלקלקה, קלה כולה שהיא האדם, לשון בשטף שגור שהדבר
 שיחה אגב פעם לא נכשלה עצמו הוא לשונו שגם עצמו, למחטט וידוע

וקללה.
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והיא אחכמה אמרתי בחכמה נפיתי זה כל־ כג
T T־־ י J T• : T ־ T : V

ממני: לןה1ךח
 בחנתים כולם מהם, להשמר אתכם שהזהרתי מה וכל שהזכרתי מה כל
 אמיתות לי ונוכחה באזניכם, להשמיעם שבאתי קודם ממשיים ופעולות בנסיונות

 נסיון מתוך והכרתו ידיעתו אל להגיע יכולתי לא אחד דבר ורק כולם!
- והוא ובחינה,

היה ק1ךח כד ימצאנו: מי עמק ועמק בלה̂־
 מהשגת ורחוקה ממני רחוקה שהיא קדמון, לכל הקדמון ידיעת דבר

 האדם יד שאין האדמה, כדור בבטן אשר העמוק־העמוק כמו מאד, האדם שכל
להשיגהו. יכולה

חכמה ויבקש ולתור לדעת ולבי אני סבותי כה
- ••T I T I : ־ ־T • • : * :־ • ־־  T

הוללות: והסכלות כסל רשע ולדעת וחשבון
 כידיעת הדברים את לדעת כדי לזה זה שיעזרו ולבי שכלי שתפתי

 החכמה את לבקש עברתי כמוהו ז לדעתה מטרה מתוך העיר, את המסייר התייר
 הוא רע לבו שיצר באדם, הטבוע הרשע את ולדעת הנפש חשבון מתוך

 וההוללות הסכלות שמקורם הלב, הרהורי מתוך הבא הרשע אותו מנעוריו,
ותאוה. חמדה מטומטם, מה עכור, דם ארבעה: ויסודותיהם

 אשר־היא את־האשה ממות מר אני ומוצא כו
לפני ב1ט ידיה אסורים לבה וחרמים מצודים

• I • T VT • T • • T־S ־ ■ *

בה: ילכד וחוטא ממנה ימלט האלהים
T V T • ** • T V •  ^  • • V* T

 אשר אשה מאותה להזהיר ומצאתי בעצמי והתנסיתי הדבר את חקרתי
 מתוחבלת, בדרך וחזקות גדולות חיות בהם שצדים המצודים כפעולת פעולתה
 כל בה אשר המינית, תאותה אחרי הולכות ידיה פעולות שכל אשה מאותה

 היום אם וממית! הפוגע במסתרים כאורב משולה כזו אשה לבה« מחשבות
 האלהים לפני טוב מהלכו אשר האיש ורק ממות, מר הוא מחר מתוק, טעמה
 ובמצודת יפיה ברשת ילכד מדרכיו והנוטה לאלהים והחוטא ממצודתה, ימלט

חנופתה.
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 לאחת אחת לוהלת אמרה מצאתי זה ראה »
חשבון: לכיזוא

 מתוך לקהלת; לי היד. האלד. הדברים הקהל כי לי הוברר כעת
 ומצרף שמקהיל חשבונות מנהל כדרך לאחד אחד ולצרפם לבקשם שהשתדלתי

אדם. חיי חשבון סוף אני מצאתי כך אותם, ומסכם

אחד אדם מצאתי ולא נפשי עוד־בקשה אשר כח
^ • T Is :־  V ־ : • : T V  T T • T T

מצאתי: לא בכל־אלה ואשה מצאתי מאלף
• T T V ” T S T • S • T T I V V ••

 מכלל למצוא יכולתי אחד אדם זד.: הוא מצאתי ולא שבקשתי הדבד
 בו: שנאמד האדמד., מן שנוצד אדם־אדמה, נאמר עליו באשר בעלי־חיים,

 זאת בהבנתי הסתפקתי ואני האדמה; מן עפר האדם את אלר״ים ה׳ ויצר
 לתפוס יכולתי צורות, ולבישת צורות חליפת מתוך ההשתלשלות, שמתוך
 האשה, יצירת את אבל הטבע; חוקי לפי הדבר הבנת צל את שכלי בדמיון

הטבע. בדרך להבין יכולתי לא מהצלע, נבנתה איך

את־ האלהים עשה אשר מצאתי ראה־זה לבד כט
• “ ♦ T T T V • T T V • • ״

רבים: חשבנות בקשו והמה ישר האדם
• -  ; •  R •  T ” : T T  T T T

 האדם את יצר שד.אלהים עוד: שמצאתי מד. את החוקר, הקורא וראד.,
 מול מכוונת קרקפתו זקופה, בקומה הולך שהוא בעלי־החיים, שאר מכל ישר

 בעלי־ שאר מכל הוא רק ולכן ישרות, קרני־שמש שפע מקבל ומוחו הרקיע
 לחשוב מסוגל הברואים מכל לבדו והוא האלהים, את לבקש ראוי החיים

וד״יצירה. העשיר. בעולם שמתד.וד. מה כל על מחשבות
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ח' פרק
 מעלתו גודל את לפניהם לתאר קהלת רצה השמיני בפרק

החכם, האיש של ועצתו מלתו על לסמוך יש כמה החכם, של
 ,בצלם עליו נאמר שכלו לזכות הודות רק אשר הזך, השכל בעל

 אל מכוון ומשפטו הנולד את ורואה מבין הוא באשר אלהים״,
 לנגד שקוף הדבר את ומציגה לפניו מאירה חכמתו כי האמת,

 הנסתר את תוכו, את ומגלה הדבר אל מביט הוא רוחו< עיני
 הטוב אל להתקרב האפשרות לחכם לו יש זה ידי ועל שבו,

הרע. מן ולהתרחק

אדם חכמת דבר פשר דע1י ומי כהחכם מי א
. T T T . . . . . . . .  . ^  ^ I ; ־ T T

ישנא: פניו ועז פניו תאיר
V N ; T T  ^  : T T  • T

 עיקרי את למד אשר החכם מן יותר הדבר עצם את שיבין מי אין
 השמש כאור משולה החכמה כי ומבין יודע עצמו הוא ורק ביסודם, החכמה
^, המאיר  לקדם יכול הוא ולכן לפניו, אשר כל את לו מראה שהיא א

 ולהשמיד! להחריב העשוי פניה, עוז את ולשנות למתקה הרעה, פני את בחכמתו
בעולם. שמות המחולל לדבר רפואה זריקת להמציא שהקדים חכם לרופא משל

אלהים: שבועת דברת ועל שסר פי־מלך אני ב
אתו, במהלכך תמיד להזהר עליך כי אליך מדבר המלך ופי מלך, אני

לשוא. ה׳ בשם תשבע שלא

ךע בךבר אל־תעמד תלך מפניו אל־תבהל ג
יעשה: יח&ץ אשר כל־ כי
 וכן זעם, יעבור עד עיניו מנגד תתחמק אלא המלך, מחמת תבהל אל

 ככל בך לעשות המלך יכול שררתו בכה כי מתנגדיו, עם נגדו תעמוד אל
דעתו. על העולה

מה־ יאמר־לו ומי שלטון דבר־מלך באשר ד
תעשד,:.

מוכנים והם וגזירתו, למלתו המלך, של לדברו מחכים עצמם שהשליטים
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 תעשה מה לו: ויגיד יעיז ההמון בכל ומי !בהפכו או בצדק אם אותם, לקיים
תגזור? ומה

ומשפט ועת רע דבר ידע לא מצוה שומר ה
^ • ; T ; • ־*  T T T ^  T

חכם: לב ידע
 להבעית צריכה אינה גדולתו ודמות המות, מלאך איננו המלך כלל בדרך

 ולפי ביושר המתנהג החכם שלב שכן וכל מצוותיו, את השומר האדם את
רע. מדבר לירוא לו אין החוק

האדם פי־רעת ומשפט עת ::ש חפץ לכל־ כי ו
עליו: רבה

T T T ־

 המכריח החפץ הוא ותולדתם ובמעשים, בעתים תלויים עצמם המשפטים
̂ן לדין. והועמד וסרח, תאותו בו גברה אשר האדם את לךין לד

 מי והיה כאשר כי שילדה מה־ ̂דע איננו כי־ ז
לו: !גיד

איש שאין שכן כל יום; ילד מה יודע איננו עצמו המלך כי זאת, ועוד
לדונם החפץ בא וטרם לפועל הוצאו שטרם חטאים על ולהודיעו לבוא יכול

לשפטם. עת הגיעה וטרם

n ואין הרוח את־ לכלוא ברוח שליט אדם אין
 ולא־ במלחמה משלחת ואין המות ביום שלטון
את־בעליו: רשע !מלט

 לו אין כן רשותו, תחת הרוח את לעצור לאדם לו אפשר שאי כמו
 יועילו לא וכן מותו, ברגע האדם מן הנשמה יציאת את להעמיד השלטון
 לא רשע פעולת כל וכן המות, במלחמת והשחדים המנות משלחת פעולות

האדם. לב שבלב, האנושי הרגש מידי המרשיע את תפטר

מעשה לכל־ את-לבי ונתון ראיתי את־כל־זה ט
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האדם עלט אער עת העזמעז תחת ה4נעע אער
. V ־ ־: T - - ־ T V •• V T ־ T T T

לו: לרע נאדם
 שמתי אליכם עוד שאדבר מה וכל בעיני, ראיתי כבר שאמרתי מה כל

 מעת השמש, תחת אשר בעולמנו הנעשה המעשה הוא אותו, לדעת לב אליו
 אדם על שלטונו את העמים שאדם מעת כמותו, באדם לשלוט התחיל שאדם

רצונו. את ולעשות לעבדו אותו ומשעבד אחר

 ומפלקום ובאו קברים ךשעים ראיתי ובכן י
גם־זד׳ כן־עעזו אקזר בעיר וישתכחו יהלכו

X : ־ 5 • ; ־ . I • •  V • T

הבל:
V T

 השתנו ובסוף רשעתם ברוב קבורים היו שכמעט אנשים סוג ראיתי
 שנשתכחו עד הקדושים, המקומות אל ההולכים לאנשים והיו ובמדתם במזגם

 וגם מעיקרם, קדושים היו כאילו אותם וכבדו העיר מאנשי הקודמים המעשים
הבל. מין תוצאת זה סוג

 מהרה הרעה מעשה פתגם אין־נעשה אשר יא
5ךע לעשות בהם בבי־האדם לב מלא ^־כן

 הרעה ועשית נושן, ישן־ פתגם כעין נשאר סופו ואיננו שעבר הרע כל
 ומרץ זמן דורשת איננה וכן גבוה, שמחירה הטובה, מעשית היא וזולה קלה

 וחומר ומרץ זמן צריך שבעתים אך בית, להחריב למשל, הוא, קל י הרבי•
 זולה היא באשר הרעה, בדרך האדם בני רוב נסחפים כן על הביתי לבנין

לעשותה. יותר יקל

 גם־ כי לו ומאריך מאת ךע עשה חטא אשר יב
 אשד האלהים לוראי ןהןה־טוב אשר אני יודע

• • « X Xמלפניו: ליראי
 וחייו למאות רעות עושה חוטא שאיש ברורות לפניך בהראות לפעמים

כי זאת גם לדעת כדאי ברע, להמשיך האפשרות את לו ונותנים נמשכים
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 ליראי טובים דברים ולהצמיח הזמן במשך להתגלגל עתיד הזה הרע הדבר
 גרם זה ידי ועל ואלמנות יתומים בית שהחריב מי למשל, כמו, האלהימז

 הטמון המטמון את האלהים ויראי הלב שבורי היורשים ליתומים לגלות
אדמתו. בבטן

 כצל ימים ולא־!אריך לרעע לא־!היה וטוב יג
אלהים: מלכבי ירא איננו אער
 הקודם כההוא כצל, ימים, יאריך ולא הרשע יצליח לא גם ופעמים

אלהים. ירא היד. לא הוא גם אשר

 צדיקים אער על־הארץ נע^ה אער !ע־הבל יד
 רעעים י2ו̂! ים5הךע? כמע^ה אלהם מגיע אקזר

עגם־ אמרתי הצדיקים כמעטה אלהם עמגיע
הבל זה

V T ״••

לבריאות, טובים חמרים ונוצרים מתהוים שמהם הארץ על הבלים יש
 ונוצרים מתהוים עצמם האלה ומהחמרים והצדיקים, הטובים האנשים כדוגמת

 ויש הרשעים? האנשים כדוגמת רעים חמרים ההשתלשלות, ידי על כך, אחר
 אלה רעים מהמרים אבל רעים, חמרים נוצרים שמהם הארץ על הבלים

 ולבישת צורר. פשיטת ידי על השתלשלותם, במשך כך, אחר ונוצרים מתהוים
 אדם בני יש ולכן הרשעים, בני הצדיקים כמו טובים חמרים שוב צורה,

 בארסם הממציאים רעים חמרים גויתם, בבנין בחלקם, להם שמגיע צדיקים
 בבנין להם שמגיע במהלכם, רשעים אדם בני גם ויש וכר? וכו׳ בגוף מחלות
 שקטים וחיים הגוף בריאות לבעליו הממציא הטוב מהחומר חלק גויתם

 שגם אמרתי בחושיו. ונאמנות דקות ופעולות הגוף מזגי ארבעת בין ושלוים
 הגורם אחר הבל ומין הרשעים, כמעשה לצדיקים הגורם הבל, מין תוצאת זה

הצדיקים. כמעשה לרשעים

 לאדם אין־טוב אטר את־הטמחה אני וטבחתי טו
ולטמוח ולטתות אם־לאלל כי הטמש תחת
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 1אער־נתךל חייו י1ןפ בעמלו זלונו והוא
העזמע: תחת האלהים

T • • ־ ” ־ V T

 ראיתי החיים, בגלגל הנ״ל השינויים אפשרות לפני שהתגלתה אחרי ^
 יהיה בחלקו, לשמוח האדם שישתדל שבאדם, השמחה מדת את לשבח שכדאי

 שיש הטוב כל כי והעיקרית, האחת הידיעה את ולדעת ולהבין שיהיה, מה
 וכי ושתיתו, אכילתו רק וכלכלתו, פרנסתו רק הוא בו חי שהוא בעולם לו
 יום! יום הבלו חיי ימי לחידוש וכח אפשרות לו הנותן הדבר הוא זה רק

 וירושתו חלקו הוא כי ממנו, וליהנות בו לשמוח שידע לאדם וראוי וטוב
השמש. תחת אשר החיים בעולם האלהים לו נתן אשר

את ולראות חכמה לדעת לבי את־ נתתי כאשר טז
• : • ; T ; T - ־ T • • V • ־ T V ;־ 

 ביום גם כי על־הארץ נזגשה אשר הענין
ראה: איננו בעיניו שנה ובלילה

V V •• T •• ן T •• T : ־ ־

 ולקבצם מקום מכל החכמה דברי את לבקש בלבי הסכמתי כאשר
 הארץ, על הנעשים הענינים את לחקור כונה מתוך אחד מקום אל ולהקהילם

 בלילות, גם ללמוד צורך ויהיה היום, שעות לכך יספיקו שלא לדעת נוכחתי
צלולה. והדעת שקטה שהנפש השעות באותן

 יוכל לא כי האלר,ים מעשה כל־ את־ וראיתי יי
תחת־ נעשה אשר את־המעשה למצוא האדם

• • . • V -  ... I . T T T

 ולא לבקש האדם ?עמל אשר בשל השמש
יוכל לא לדעת החכם יאמר אם־ וגם ימצא

*T J • ־ T T T V- -

למ£וא:
 ואזן שהעמיק אחרי חחכמה, בקנית קהלת שעשה ההתאמצות כל אחרי

 חכם הנקרא האיש מצא לעצמו, משפט להוציא כונה מתוך אותה וחקר
 סוד את לעולם להשיג יוכל לא ודם, בשר שכל בשכלו, האדם כי החכמים

העולם. בריאת יסוד
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ט׳ פרק
 בטעות דבריו את יבינו שלא להזהירם רצה התשיעי בפרק

 מה כל בחכמתו לעשות החכם ביד יש כי בלבם יאמרו ושלא
 יש החכם חכמת גם כי לפניהם להבליט רצה הוא רוצה! שהוא

 בו שאין כדבר ושהיא ותועלתה, לפעולתה גבול ויש קצבה לה
 הסיבות כל את המסובבת האלהית, ההשגחה פעולת לנגד תועלת

 שבעולם, החמרים כל את אחת בהשתלשלות המשלשלת והעילות,
 להטותה תוכל אשר תבונה ואין עצה ואין חכמה שום אין וכי

מדרכה.

 את־כל־זה ןלבור אל־לבי נתתי את־כל־זה כי א
 האלהים ב!ד ועבדיהס ןהחכמים הצדיקים אשר
 הכל האךם ייידע אין גם־קזנאה אהבה גם־

לפניד,ם:
 שאדבר קודם ונסיתי ובררתי לב אליו שמתי לכם שדברתי מה כל כי

 ומיתתם חייהם כולם העבדים גם החכמים, גם הצדיקים, גם אשר ומצאתי בו
 המבדילה באדם, המורגשת שנאה ולא אהבה לא לו אין אשר האלהים, בידי
יום. יום חיי גלגולי מתוך בשכלם זאת להבין האדם בני ועל לאדם, אדם בין

 ולר^ע לצדיק אחד מקרה לכל כאשר הכל ב
 איננו ולאשר ולזבח ולטמא ולטהור לטוב
שבועה כאשר הנשבע כחטא כטוב זבח

- • « T ^ ־ ־: T t V

ירא:
•T

 מתהוים אחד ובמקרה אחד בדרך לכל, כאשר הכל והמות, התולדה בענין
 האחד צדקת בין לקטן, גדול בין הבדל ואין במזוג בזווג, ברצון, - בהויה

השני. ורשעות

כי־מקרה השמש תחת אשר־נעשה בכל ךע זה ג
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ת1לל1וה מלא־רע בני־האדם לב וגם לבל אחד
•T • ״״ T T T T * * J• • ••

אל־המתים: ואןזריו בח!יהם בלבבם
 הוא שרע לו נדמה ביושר, נשפט לא זח אחד שדבר לו נראה האדם

 לשני, האחד בין הבדל בלי אחד, במקרה האדם בני כל וימותו שיולדו הדבר
 אהבת־עצמו מתוך רק כי ומבין מרגיש הזה והשופט המדמה האדם ואין

 מנעוריו בו שקיים האדם לב רוע מתוך רק כי כך, הדבר לו נדמה יתרה
 כל יצירת שתהיה הוא ישר משפט לא כי הוא, טוב לא כי הדבר לו נדמה

אחד. במקרה ומיתתם היצורים

 בטחון ןש בל־החןים אל ןבחר אשר כי־מי ד
המת: מן־האךיה טוב הוא הי כי״לכלב

 לעצמו להבטיח ויוכל יבוחר אשר בעלי־החיים מכלל היצור הוא מי כי
 הכלב שגוית כך על חולק ואין הבריות בפי הוא רגיל דבור לכן חייו? את

המת. האריה מגוית טובה החי

יוךעים אינם והמתים שימתו יודעים החיים בי ה • : STV • ־ • ׳ :

זכרם: נשכח בי שכר להם ןאין־עוד מאומה
 חי שהוא יודע עוד שהחי המת, ובין החי בין ההבדל הוא זה כי

 לחיות, עוד ועתיד מת כבר שהוא יודע אינו שהמת בשעה למות, ועתיד
 קבלת ולא החיים עם שיתוף לא עוד לו אין כלום, מהחיים כבר יודע ואינו
 מעליו, זה עדיו את נצל המות כי חסדים, וגמילות וחנופה אהבה של שכר
החיים. בין גויתו תנועת ביטול עקב זכרו להשכחת וגרם

אבדה בבר גם־קנאתם גם־שנאתם אהבתם גם י
ן - -» — •T T T  T *  T T f l *  T T X

 אשר־נעשה בבל לעולם עוד להם אין־ וחלק
השמש: תחת

V T ״־־ “ •

 שנאה גם אהבה, גם אז החיים, מבין גויתו בהעדר תנועתו, בהפסק במותו,
 משנאתו כבר מפחד החי אין אף בו, פעולתם ואבדה ממנו, נעלמו קנאה וגם

השמש. תחת אשר שבעולם החיים כלל בין עוד לו אין הנאה וחלק וקנאתו,
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מף ב^מחה אלל לך ז ̂ןזתה ̂ל  יינף בלב־טוב ר
את־מעעיך: האלהים ךצה ?בר כי

 את בשמחה תאכל כי אתה ראוי שבקהלת, מה כל את שתבין אחרי
 הענינים את להבין שהשתדלת אלה, ומעשיך יינך, את טוב בלב ותשתה לחמך

האלהים. לפני הם רצויים יסודית, ידיעה אותם ולדעת בקהלת הכתובים

 על־לאשף ושמן לבנים בגדיך והיו בכל־עת ח
אל־יססר;

 לבנים בגדיך שיהיו השתדל בחורף, בין בקיץ בין שבשנה, העתים בכל
 בקיץ לובשיו את לשמור מסוגל הלבן הצבע כי ראשך, על משוח שמן וגם

 - הראש על השמן גם וכן הגוף! חום את מלאבד - ובחורף השמש ממכת
 ובעיקרה בכללה והעצה מהחמה, - ובקיץ מהצינה המוח את שומר בחורף
האדם. של וקלקולו תקונו עיקר ממנו כי המוח, בריאות על לשמור מכוונת

חיי כל־ימי אשר־אהבת עם־אשה חיים ראה ט
*•“ T T  : - T V  T *  * • -

 ומי כל השמש תחת נתן־לף אשר הבלך
 אשר־אתה ובעמלך בחוים חלקך הוא כי הבלך
השמש: תחת עמל

T •• - - ־ V T

 אשר האשד• עם בהיותך החיים של וטעמם בטובם וראה ודע לב שים
 לך נתן אשר הבלך חיי ימי בכל לה רק ומיוחדת גמורה אהבה אהבת
 לך ינעמו הזה בדבר כי האדמה, על חי היותך ימי כל השמש, תחת אלהים
 אתה אשר עמלך כשכר החיים בעולם חלקך את לקבל ותוכל כפלים החיים

השמש. תחת בו עמל

 כי עשה בכחך לעשות ןךך תמצא אשר כל י
 אשר בשאול ןחכמה ודעת וחשבון מעשה אין

שמה: הלך אתה
 נתן וד.רדיד. הממשל שאת מכיון אדם, לבני ה׳ נתן הארץ שאת מכיון

לבנינה לעשות שביכלתו מה כל חייו בימי לעשות האדם על ניטל לכן בידו,



ם הבל י ל ב ה

 הנזכר, הזסלטזן מהנה ממנן 1ו/נטי מותו אחרי כי ורביתה, לפריתח ושכלולה,
̂ות ממנו יעדרו ובמותו  ידם ש;{ל זידיעד!, וחשבון פעשח של חמוחשיות הסגוי
חעולס. להקון האפשרות ניתנה

לים לא כי תחת־העמט וראה שבתי יא  ר'וץ1ד»פ ̂ל
לחם לחכמים לא וגם המלחמה רים1לגב ולא

* I T T t - ן- ־ V V • T

כי־ חן ליךעים לא וגם עשר לנבנים לא ןגם
את־כלם: יקרה ופגע עת

 החיות כל ועל הימים ועל הארץ על ודדיה שלטון לאדם נתן אפילו
 עצמו תאות בשביל ולמצוא לספק האפשרות לו ניתנה לא אבל הים׳ ודגי
 חרק במזגו הוא ואפילו רוצה, שהוא מה כל ואת מתאוה שהוא מה כל את

 והנבונים. החכמים מסוג ואפילו הגבורים, מסוג יהיה אם ואפילו המרק, ומקלי
 בשרשרת העליונה ההשגחה בידי רק נתון הזה הדבר כי יודעים והחכמים

 מזו זו מאד רחוקות הן שפעם ועילות סיבות ידי על הענינים, השתלשלות .
 וגורמים ופגע, מקרה בעת וזיווג למיזוג ונפגשות לזו, זו מאד קרובות ופעם

 לסדר יכול עצמו האדם ואין לו, מיועד הדבר אשר לענין הדבר, להתהוות
 שמתאוה מה כל למציאות לעצמו, הטובה למציאות ועילות סיבות של פגישות

למצוא. נפשו

שנאחזים כדגים 1את־עת האדם לא־ידע גם כי יב
• T V: V V ■ T “ * V T T T ^ ־ •* “

כד,ם בפח ת1האחז וכצפרים רעה דה1כמצ
» T T  T • ■ ־ ** T T ־* \ “T 1 דל• :

 עליד׳ם כשתמול רעה לעת ד,אךם בגי ייקשים
פתאם:

 כמו - החיות, לשאר האדם גם דומה זה, ופגע במקרה הזה, בדבר
 נאחזות שהצפרים וכמו המות, לו וערם ^תוT בלי במצודה נאחז שהדג

 חשב ולא בו ידע שלא במוקש נתקל האדם בן גם כן שחשבו, מבלי בפח
 ונגרם ידעהו שלא ופגע במקרה הוא נתקל ועילה, סיבה לו מזדמנת עליו.

 לסיבת שהוכן המוקש מן עצמו את לשמור האדם Tב אין והמות« האסון לו
 בהשגחה המשתלשלת ועילה סיבה מאותה והפתאומי, המקרי הפגע מן מותו,

האלהית.
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וגדולה ה^זמע תחת חכמה ראיתי גם־זה יג
T : T  • * T ־ T ; V־ ־ T

אלי: היא
T " *

בעיני, היא וגדולה השמש תחת אשר בחכמה ראיתיו הזה הענין גם
:והיא

 אליה ובא מעט בה ואנעים קטנה עיר יד
מצודים עליה ובנה אתה וסבב גדול מלר

• : T V T T T T -  T ; T I V V

גדולים:
 לצרה ועני, לעשיר ובערות, לחכמה הדבר דומה והמליצה המשל בלשון

 מעטים אנשים שבה קטנה לעיר הדבר את דימה הוא וחלש« לגבור ותשועה,
זינו. וכלי חילותיו בגבורות אותם שהקיף גבור מלך בהם ונלחם וחלשים,

 את־העיר ומלט־הוא חכם מסכן איע בה ומצא טו
ההוא: המסכן את־האיע זכר לא ואדם בחכמתו

: T V -  T T T ; T : T • ־ ! ■ •

 רשותו תחת אין אשר לאיש מסכן בשם לקרוא האנשים בפי מקובל
 ובמידות בחכמות ברוחניות, עשיר שהאיש ידוע ואפילו גשמיים, חמרים נכסי

 הכח התגבר עת זו קטנה בעיר מלחמה של במקרה למשל, כך, טובות!
 ויחשוב המסכן, לאיש הדבר, לו וצר ממנו, החלשים את ושעבד ואנס הגשמי

 את ויחפור לילה באישון בלאט יקום חכמה ובקורטוב בחכמתו, מחשבות
 שליחות את ולעשות ללכת למימיו חופש ויתן סכרו דלת את ויסיר הנחל

 על הצרים הגבורים את ויטביעו בלאט יזחלו הלילה, כל ילכו והמים חכמתו!
 שהוא מי שידע מבלי ניצלה, הקטנה והעיר מתוקה, שינה מתוך וימותו העיר

בחכמתו. העיר את שהציל המסכן את

וחכמת מגבורה חכמה טובה אני ואמרתי טז
;t־t : T : •  t : t  t  • t  * s- :

נעמעים: אינם וךבריו בזויה המכזכן
 ממלחמה בחכמה המלחמה טובה כי אני אמרתי הזה הענין את בראותי

 כבוד לחלוק ורגיל ובעצתו, המסכן באיש להקל הדבר רגיל כי אף בגבורה,
ולבעליו. לעושר יותר



לנו ב ם ה י ל ב ה

מועל מזעקת נעמעים בנחת חכמים דברי יז
בכסילים:

 המושל מזעקת יותר נשמעים החכמים מפי בנחת הנאמרים הדברים
בכסילים.

לאבד אחד וחוטא קרב מכלי חכמה טובה יח
T : T T • ~ ך■!: . . . T .

הרבה: טובה
t ו

 אחד וחטא לבד, קרב בכלי מלהשתמש החכמה בדרכי להשתמש טוב
הזה. החטא אילולא לבוא עתידות שהיו הרבה טובות ולאבד לגרום עלול
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ק ר ׳ פ י
 החכם אותו שיודע דבר אותם ללמד רצה העשירי בפרק

 ולהבדיל להבחין האדם של החדה בעינו סגולה יש כי המנוסה,
 כי להעיר רצה גם ז כסיל ובין חכם בין לאדם, אדם בין בה

 מזכיר הוא ולפיכך מדה, כנגד מדה למדוד הוא העולם מדרך
 המובילה הדרך את המקצרים הם התנועה וחוסר העצלות כי להם
הזאת. הדרך את המאריכה היא הזריזות וכנגדם הכליון, אל

 יקר רוקח שמן יביע יבאיש מות זבובי א
מעט: סכלות מכבוד מחכמה

X : : • T • T : T **

 מביעים הם זאת בבאישותם אבל מבאישים, המות זבובי כי אף
 הריח, לחוש נבלט והדבר הרוקח רקח־ו אשר השמן ריח את לאף ומבליטים

 בו שממוזג האיש שיקר הוא העולם מהלכי מדרך כן והפוכו; דבר בחינת
 הגורמים וכבוד, ובינה חכמה ספוג כולו שהוא האיש מאותו סכלות מעט גם
 התחברותו עליו מקשה זה דבר וגדול. קטן דבר בכל ודיקן מקפיד להיות לו
 דברי - ומליצה, משל בדרך בזבוב נאמר והדבר החיים! חבריו שאר עם

וחירותם. חכמים

לשמאלו: כסיל ולב לימינו חכם לב ב . .. ; . . T ■ך .. . . ן

 הדם של מעונו האחד בחדר חדרים, שני האדם שבלב לחוקרים ידוע
 וחמעמעם המטמטם העכור הדם של מעונו השני ובחדר השכל את המאיר הזך
אורו. את

 לכל ואמר חסר לבו הלך כשהסכל ןגם־בךךך ג
הוא: סכל

T T

 מבין איש וכל וחסר, הולך לבו שדם גורמים הסכל של חייו דרכי
 של צלמו וסובא! זולל שהוא סכל, שהוא יודע פניו עור צבע את הרואה
פניו. תאיר האדם שחכמת כמו פראותו, על יעיד האדם

 אל־תנח מקומך עליך תעלה המושל אם־רוח ד
גדולים: ןזטאים ?ניח מךפא כי
קצב על יעלה גופך חום אם בך, תתגבר המזג על המושלת הרוח אם
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 במקום והישיבה במקומך במנוחה לשבת עליך אזי תנח, אל מקומך אזי מידתו,
לבוא. היו שעלולים הגדולים הגוף מחטאי לך ותניח טבעי מרפא לך תספיק

̂?גגה השמע תחת ראיתי רעה יש ה ̂צא כ ש
•• T T T• T- ־ ־ * .  T T .  V T

השליט: מלפני
הפוכים, הולכים כאילו שנראים השמש תחת אשר בעולם ענינים יש

׳ והם: השליט ידי מתחת בשגגה נידונו כאילו

 בשפל ו?שירים רבים במרומים הסכל נתן ו
: ו ב ש ן

 בשכל ושהעשירים הארץ, עם מרומי במעלת יותן הסכל שהאיש בשעה
מעלתם. תהיה בשפל

בעבדים הלכים ושרים על־סוסים עבדים ראיתי ז
T• T!׳־ • - 1 -  • :  • T S  • -  • T •

על־הארץ:
גשמית, לעבודה רק הם ראויים גשמיותם מדת שלפי אנשים ראיתי

 כאנשי נראים במעלתם והם שריריהם ובכח בגופם תהיה עבודתם שכל ראויים
 אנשים ויש סוסים! על הרוכבים וכרוזנים העם על המושלים הדור כגדולי רוח,

 ומנהיגי ארץ ושופטי שרים להיות הם ראויים הטובות ומדותיהם חכמתם שלפי
אדוניהם. לפני ההולכים כעבדים נראים החיים ובדרגת במעלתם והם האדם

נחש: ושכנו גדר ופרץ ופול 1ב גומץ הפר ח
 כפות עליה שעומדות בקרקע גומץ החופר האיש כי וברור, ידוע הדבר

 את השם נחש שישכנו הוא עלול גדר שהפורץ וכן בו, ליפול עלול רגליו
הנפרצה. בגדר מאורתו

בם: וסכן ע?ים ?ןע1ב בהם ועצב אבנים מסיע ט
 הקושי את לקבל גם עלול כבדות אבנים להסיע עצמו על שקבל האיש

 מטיפולם! לבוא העלול סכנה מקרה לכל צפוי עצים הבוקע האיש וכן הסעתן, של
 שיש Tתפק וקשה, רבה עבודה של תפקיד עצמם על המקבלים לאנשים משל

מראש. להם ידוע יהיה הזה שהדבר צריכים שהם נפשות, סכנת משום בו
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 ומלים קלקל לא־פנים ןהוא הנוזל אם־קהה י
חכמה: הכעיר ן1ןותר וגבר
 צורתו תשונה שלא הקהה לברזל אפשר האם בתמיהה: שואל הפסוק

 כל שתעלים עד יום יום עליו להתגבש תרבה לא החלודה והאם ופעולתו,
 שהתרשל לאיש משל צורתו? את וקלקל שקהה קודם בברזל שהיה החוד

 אפילו וחכמתו והבנתו שכלו לקהות וגרם בלמודים יום יום חכמתו את מהעשיר
 הלוך שחיזת לפעם מפעם אותה משחיזים שלא הסכין כאותה בו, נמצאו שכבר
ומתקלקל. מתקהה שחודר! וסופה וחזור הלוך ושוב,

לבעל ן1ר1לו ואין בלוא־לחש הנחש אם־ןשך יא
T-
 את בנשיכתו שהטיל מבלי נשך אילו ללחוש, מבלי הנחש נשך אילו

 זה ובאופן ולוחש נושך שהנחש אלא כך, כל מזיקה נשיכתו היתה לא ארסו,
 המדברת, האדם לשון היא כן לחישתו! בארס אם כי בנשיכתו לא מזיק הוא

 בבני־ ארסה את ומטילה מלשינה שהיא בשעה אלא בדברה מזיקה שאינה
 את תפעל והשנאה והאיבה הנשוך בנפש ארסו את מכניס שהנחש וכמו אדם,

עליו. שהלשין זה ובין המלשין בין הדבר גם כן והנשוך, הנושך בין פעולתה

תבלענו: כסיל תות9ןש חן פי־חכם ך־בןי יב
 בולעים הכסיל דברי ולהיפך, שומעיו! בפני חן לו מעניקים החכם דברי

שבו. החן מעט את גם

 הוללות פיהו ןאסרית סכלות דברי־פיהו תדולת יג
רעה:

T T

 ורובי לשומעיו, להגלות מתחילה סכלותו וכבר פיהו יפתח אך שהכסיל
 תמיד שהוא ביותר המובלט וסימנו ההוללות, מידות על מיוסדים תמצאם דבריו
לעצמו. רעה וגורם חטא לידי שבא עד דברים מרבה

 מה־שןדרה האדם לאץדע ךברים ןךבה והסכל יד
לו: וגיד מי מאחריו ידרה ואשר
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 כמגלה לדבר מעפיל הוא דברים, מרבה הסכל האיש זאת כל עם
 מה לדעת, יוכל לא עצמו תעלומות שאפילו בעת אחרים, של תעלומות

אחרים. על עתידות לדבר שכן וכל מאחריו, ומה מלפניו

 ללכת לאץדע אער תעענו הכסילים עמל טי
אל־עיר:

 יודע שאינו הנוסע אותו לעמל דומה חייהם דרך בהמשך הכסילים עמל
 בכה פעם שהולך לו, מתארכת היא ולכן העיר אל אותו המובילה הדרך את

 שאינם הכסילים עמל כך ויתרה. מרובה יגיעה לו גורם וזה בכה, ופעם
לפניהם. אשר הנכונה המטרה את יודעים

יאכלו: ככ?ןר וטרזןי נער עמלכןי ארץ אי־לך טז
 משכימים ושריה בשכלו נער שמלכה העיר לאותה עתידים וקשיים צרות

באחרים. תלויה ופרנסתם מאמם אוכל המבקשים הנערים כאותם

 בעת ן«רוך בן־חורים עמלכך ארץ אעריך יז
בעתי: ןלא בגבורה יאכלו
דרכו, את היודע כבן־חורין בשכלו מבוגר שמלכה הארץ היא מאושרר,

 ור,גפש הגוף בריאות את גם יודעים דבר, לכל עתים לקבוע יודעים ושריד,
 ולפי השנה חדשי תקופת לפי האוכל סוגי וממיני בזמן מאכילה הבאה

הגיל. תקופת

 ודלף ודום ובעסלות המקרה ומך בעצלתום יח
הבית:

• T ״

 האדם גוף כן בעליו, מד,תרשלות וידלוף זמנו קודם ימוט שהבית כמו
זקנתו. ולקפיצת כחו לתשישות גורם בהתנהגותו והתרשלות זהירות מחוסר

 וד,כםף חוים ועמח ווון לחם עעים לעחוק יט
את־הכל: וענה

המשמח, היין נעשד, הענבים ובשחיטת הלחם נעשר, החטה בשחיקת
כולם. את משעבד עצמו והכסף זד,, את זד, ומשעבדים מענים ובכסף
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 מעכבף ובחךרי אל־הקלל מלך במדעף גם כ
 את* יוליך העמ!ם ף1ע כי עעיר קלל1ן1אל־

דבר: יגיד הכנפים ובעל הקול
: ------- 1־ -T T  • -  • - T

 האריות עם הדור, גדולי עם ממך, הגדולים עם בריב תכנם אל
 אפילו עצמך, לבין בינך אפילו לקללם עצמך את תרגיל אל כן שבחבורה,

 יעוף לא שהוא בחדרך, אסור ישאר שקולך בטוח להיות תוכל לא כי בסתר,
לאזניהם. יגיע ולא
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ק ר א פ ״ י

 החכמים אלו כל את בו להודיע רצה אחד־עשר פרק
 ולגדולת המקהיל לדברי לב השמים המעלות, ורמי והעשירים

הארץ, בעניני רק מוגבלות היו ותוכחותיו חקירותיו שכל חכמתו,
 ז שבארץ ענינים רק כולם הם אותם ללמד שרצה הענינים וכל

וברוחות, בעבים התלויים הארץ, מן למעלה שהם הדברים כל אולם
 מלאכת רק הם אלו כל בשמים, ושפעולתם ובגשמים, באדים
 לשלוט יכולה חכמתו יד ואין האדם של לרצונו מחוץ הם שמים,
עליהם. מלדבר הקהלת נמנע לכן בהם«

הימים כי־בריב המזם על־פני לחמך שלח א
תמצאנו:

V T : *

 אם לכן האדם; חיי ימי הולכים כן העולם, סביב הולכים שהמים כמו
 סיבובו; מקום אל הימים ברוב יחזור המסתובבים, המים פני על לחמך שלחת

 בהמשך לך יחזיר הכללי הטוב מלחמך, חלק נתת הכלל לטובת אם ככה
בחייך. תפגשנו עוד הימים דוב עם מטובו, חלק הימים

תדע לא כי לשמונה וגם לשבעה דהלק9 ב
על־הארץ: רעה מה־?היה

 מתנובת חלק תשמור לשומן, קצבה לך עשה לשובע, גבול לך עשה
בצורות שנת תהיה שמא הבאה לשנה שדותיך

ואם־ יריקר על־הארץ גשם העבים אם־ומלאו ג
 העץ ש?פול מקום כצפון ואם בדרום עץ ופול
״ יהוא: שם

T ;

 p,הא על אותם שיריקו סופם מים העבים ימלאו כי הדבר: הוא שכן
אבל יהיה, שם שיפול במקום למטה מלמעלה דבר שיפול בשעה כן וכמו

בצפון. וירד מדרום מגבוה יפול שהדבר אפשר אי

וקצור: לא בעבים ולאה וזרע לא תח שמר ד
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 כי בטוחה, אינה סמכותו עתידות, בידיעת הבנתו על שסומך האיש
- כי מבינתו; ולמעלה מטבעו למעלה היא

 בבטן כעצמים הרוח מה־־דרןי דע1י אעף כאער ה
האלהים את־מעסה תדע לא ככה המלאה • V: T ״ .ך ^ .ן _

את־הכל: וע^ה אשר
 כמו כי משל, בדרך בעתידות הבנתו על הסומך לזורע אומר הפסוק

 יכול לא כן המלאה, בבטן החבויה העצם את לראות יכולה האדם עין שאין
 את לדעת האדם יכול לא וכן האלהית ההשגחה מהלך דרכי את לדעת האדם

להיות. העתידים המעשים

̂לןר ו  כי ידף אל־תנח ןלערב את־זךעך זרע כ
 ןאם־ או־זה ד!זה וכשר זה אי יודע אינף

טובים: כאחד שניהם
 שיחזה מבלי בערב וגם בבוקר זרעו את שיזרע לזורע מיעץ הוא

 של הבנתו בכה שאינן והולכות, הבאות הרוחות על ויסמוך באיצטגנינותו
לאלהים. רק ושיכות האדם

את־השמש; לראות לעינים וטוב האור ומתוק ז
 הבריאות מדרכי גם וכן לחך המתוק כדבר האדם לעין האור הוא זגרב

 הרופאים, לחכמים הדבר וידוע זריחתה, עם השמש את לראות לעינים הוא טוב
 מדמים גם לכן הראיה. בטול לידי מביאה סופה בחושך ישיבה התמדת כי

באור. שמקורה מכיון לאור, החכמה את

n ישמח בבלם האדם יחיה הרבה אם־שנים כי
T : • T N : T T T V ; • ־ • T * • ״

 כל־שבא ?היו כי־הךבה החשך את־ןמי ןוזבר
הבל:

V T

 לן ניתנו ואילו מהחיים, די יאמר ולא ישבע שלא היא האדם מדת כי
ימי כי זוכר הוא יען ישמח, בכולן אלא די יאמר לא לחיות הרבה שנים
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 שחיה, הימים מן יותר הרבה ארוכים יהיו מותו אחרי לו שיבואו החושך
מהבל. תתחיל השתלשלותו אחריו שיבוא מה כל כי יודע החוקר והחכם

לדותף בחור ק)מח ט בימי לבף ויטיכף ̂ב
 עיניך ובמךאה לבך בדרכי ןד»לך בחורותיך

במעפט: האלהים עיאך על־כל־אלה בי ןדע
ונאה הוא ראוי כי לו באמרו זה בדבר לאדם להעיר הקהלת רצה

היצירה, בחיר אדם בשלשלת בעולם שנוצר בזה ישמח כי לאדם לו ויאה
 האפשרות כיום לו יש בזאת רק כי שבו, הבחירה במדת החיים מן ויתהנה

 שאר בה זכו שלא ההנאה, שבהם עיניו, מראית ולפי לבו רגשות לפי ללכת
 שניתנו היתרות הזכויות אלו בכל כי לו מעיר גם הוא בסוף אבל היצורים;

 יעברו ושכולן חייו, ימי במשך האדם של לפעולותיו אחריות כרוכה לו
 תהיה עצמו האדם והתנהגות העליונה, ההשגחה משפט תחת בהשתלשלותן

 לברכה לחורבנו, או העולם לבנין לחסד, או לשבט השתלשלותן למשפט הגורם
לקללה. או

כי־ טבטרך ךער, ןהעבר מלבך בעם והסר י
הבל; ןה^חרות ה?לדות

 יסיר אם כי לו באמרו מנוסה, סגולה לאדם לו לתת הקהלת רצה
 פעולתם ופסגת כחם ושניהם מבשרו, הרעה את גם בזר• יסיר מלבו הכעס
 של הבלו חום תקופת פסגת הן והשחרות הילדות כי והשחרות, הילדות בימי

 שנאמר: כמו האדם, של כעסו pמתפ ומשם אוצריו הם הלב ושחדרי האדם
 הוא אבל אחד, לב הוא אמנם הלב - לשמאלו״ כסיל ולב לימינו חכם ״לב

 מעין פד• עכור, דם ושם טד.ור דם פד• ושמאל, ימין - חדרים לשני מחולק
הכעס. מקור ושם החכמד•
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ק ר י״ב פ
 והוא התוכחה את הגומר הפרק הוא השנים־עשר הפרק

 הסוף, את בו מבליט הוא ולכן קהלת של צואתו לדברי סוף
דמה. להבל אשר האדם, הבלי חיי ימי של סופם סוף־

 משל בדרך והפנימי הרגשי התאור את לתת רצה בו
 בהיותו העליה, בני של ובלשונם בכתבם הדק, מן דק ומליצה

 קטן, כעולם האדם את מתארים אלה, עליה בני הם, כי יודע
 לפי מתנהלת אחת שררה כעין גופו אברי את מתארים הם כי

 בפרק ולכן השכל. הוא הללו, האברים מלך ומלכם, הטבע, חוקי
 בשררה, התרופפות שתתגלה בזמן בו כי אזנם את מעיר הוא הזה
 בין מריבה שתתגלע או הממשלה, חוקי על יעברו הפקידים אם

 למלאות עוד יוסיפו ולא במלכם יבגדו שרים או ששר או השרים,
 כסא על ולותר להתפטר אלא למלך לו אץ אזי פקודותיו, את

 לכל כלה הממשלה תתפזר שליט מלך באין וכמובן, מלכותו,
 דברי את המצוה יזכור כי לאמר, בצואתו מזהיר הוא ולכן רוח.

 לתקן ומה לעשות מה וימצא בשררה שרוי השלום בעוד צואתו
 השמש שתשקע וקודם והמרד הבגידה ימי שיבואו קודם יום, מבעוד

 קודם צדק, במעגלי ינחהו אשר השכל צל־אור בו ישאר ולא
 הימים בעיניהם ויהיו הממשלה בפועלי והבטלה הרשלנות שתפשה

 דבור, תענית תכריז והלשון השביתה שתוכרז קודם כלילות, חושך
 ויחרפוהו באבנים וירגמוהו עצמו המלך על המרדנים שיתנפלו קודם
 את ראשו מעל להסיר שיעפילו קודם - רד, רד, לאמר: בפניו
 ותתבטל לרסיסים וישברוהו אז בו שהכתירוהו הזהב שכל כתר

 לגופה זה קטן עולם וחזר והדר פאר ברוב שהוקמה המלוכה כל
 כאילו שנוצר, קודם שהיה כמו הבלים, להבל ובהו, לתהו דוממה,

נוצר. לא

 זאת והבנה לידיעה ,המצוד, משפחתי ובן קרובי בהגיעך,
 החי אדם, אותו גופת על זה, קטן עולם על דעתך לתת עליך

 דוממה ליהפך המתכוננת החולה, הגופה על ומתנועע, ומדבר
 שתתגלה בשעה בה הבלים. לר,בלי להתאדות חזרה בדרכה וקרד״
 בבטן אשר הקיבה דלתי שתי נסגרו כי הכה, אפיסות לפניך
 יוציאו ולא למעלה אשר הפה מן כלום עוד יקבלו ולא הגוף,

 האברים ושאר ישתתק, הקיבה תנועת וקול למטה, אשר הפה מן
 ומוקשים חתחתים מיני כל ואז יעשו, וכן יראו ממנה שבבטן
 המיני, השקד אך וישאר הגוף שררת אברי כל של בדרכם ימצאו

על העומד אחרון כחיל ללחום עוד המנסה והמרבה, המפרה
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 ומוסיפים אותו מנאצים השובתים האברים כל אז אבל משמרתו,
 קלות אותה גם ותתבטל תכבד הלשון תנועת שגם עד לשבות

 תאות גם אין־אונים תפול ואז ומצלצל, המצפצף המדבר, החי
 כבר כי ברור סימן והוא המיני. בשקד ועיקרה שיסודה האביונה,

 יגיעי ינוחו שם אשר למקום בית־עולמה, אל לנסוע מוכנה הגויה
 שבאו אותה, ללוות שבאו אלו גופות רק בחיים וישארו כח.

 חומר תשאר הקבורה, הגופה עצמה, והיא אותה, ולספוד לקבור
 ועליה תקום קום שוב בו ולזמן לקץ ותחכה האדמה בבטן דומם

הצרצר. כשיר והמצפצף המנקר הצפור לקול השיר בנות כל ישוחחו

 לחייהם חוזרים החיים והקוברים נקברה שהגויה בשעה כי
 הגויה את לחבל החבלה מלאכי באים השעה באותה בלעדיה,
 מדור העיפוש. מדור גי־הנום: מדורי בשבעה ולהעבירה הקבורה

 מדור האיכול, מדור ההחלפה, מדור הסרחון, מדור התסיסה,
העפר. אל השיבה ומדור ההפרדה

 הרוחנית הנשמה יציאת בעיקרה היא החיים כח אפיסת
 דוממה. נשארת הגשמית והגופה האדם של באפיו היוצר נפח אשר
 הרואה, העין מן ונעלמת מתאבלת הדוממה הגופה סוף כי ואף
 בהבל התמזגה התהבלה, או התאדתה רק היא בעיקרה אבל

 ההשגחה תחת ומשתלשלים וההולכים שאינם־נראים־לעין ההבלים
 בתוך דק לעפר הגופה התפוררות הנ״ל, השביעי המדור האלהיו^

 כהחזרת והיא בה שנתעברה לאם כח החלפת היא הורתה, אמה
 השמים, למטר ותחכה לאדמה זיבול לדומן תהיה הגופה ההלואה.

 המרחפת אלהים ברוח מבושמים מרומים בשפע מהולה מים לטפת
 מזריע עשב ותצמיח ותזריע שוב תתעבר האדמה המיט; פני על

 ותשיר ותשאף תנשום ותתפרנס, ותנקר תבוא הצפור לקבר. מעל זרע
 שוב, ולהתחדש ולקום להתהבל שנקברה המת גוית מתחילה כך שיר.

 בארבעת הבריאה כלל עם ולהזדווג ולהתמזג ולהצרף להשתלשל
 לבעל־חיים, ומצמח לצמח, מדומם - השמש תחת אשר הטבע יסודות

 הדרך היא ארוכה מה אבל היצירה. בחיר לאדם ומבעל־חיים
 עד מדבר, חי לאדם שוב הגיעו ועד המת האדם גוית מקבורת

 ככולו רובו שוב להיות גופו, את לזכך להזדמנות שוב הגיעו
 ניצוץ ספירית, טהורה נשמה בעל להיות רוחניות, וגדוש מלא
 תפרח שוב הגוף מן שתפרד בשעה אשר שלהבת־יה מאש

שוב. לפניו העומדים בין ותהיה האלהים אל ותשוב למרומים

 נברא באשר היא האדם של מעלתו כי לדעת כדאי עתה
בעולם אשר המזוכך מחומר ונבנה והיצירה, הבריאה בכל אחרון
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 יגיע בנקל לא לו. באו בנקל לא וידיעתו רוחו וכי התחתון,
 שיש אלהים בצלם אדם להיות - זו להזדמנות האדם גוף חומר
 אשר הטהור המקום אל יוצרה, אל נשמתו את להעלות בידו
חוצבה. משם

 ולעוררו להעירו שרציתי מה כל את המצוה שמע כבר עתה
 נוצר אשר האדם רק כי יודע כבר החוקר והמעיין מועד, ‘בעוד
 לב ראית האלהים את לראות האפשרות לו יש אלהים בצלם

 אשר האלהים צלם הוא וזה בחירתו היא וזאת גדולתו היא וזו
 בו לך לתת אחרון, פרק לך לכתוב מוכן אני כעת והנה לו.
 ראשית להבין לך שיעזרו ורמזי, סימני את והזהרותי, עצותי את

בחורותיך. בימי בחירתך את לבחור ותשתדל ואחרית

בחולתיך... בימי את־בוךאף ,וזכר

 עוד כי אזהרה, ולהזהיר הערה להעיר רצה הזה בפסוק
בימי החיות בין נעלה אדם עצמך את ותמצא שתראה בעת

 ותבין היצירה בחיר שהנך שכלך בבינת שתדע בעת בחורותיך,
 הטוב ובין המות ובין החיים בין להבדיל הבחירה כח בך שיש
 שקומתך בעוד בוראך, את לזכור עליך ההיא בעת עוד הרע, ובין

 השמש, קרני שפע מול מאונך עומד וקדקדך ישר כקו זקופה
 בעוד בוראך את תזכור והשגשוג. הפריחה בזמן הנבחרים, בימים

 חושיך שחמשת ובעוד בגויתך ואחוה בשלום חיים מזגיך שארבעת
 בחירתך למשפט פעולתם רגשות את ומשעבדים כתקונם עובדים
 אשר הימים הגיעו בטרם הרעה, ימי באך אשר בטרם ז ורצונך
 אשר האדמה אל יטה וקדקדך ותנפף תלך המאוננת שדרתך

צועד הא^, על וישתרע ויתפשס ילך גופך וצל לוקח סמנה
כח. יגיעי ינוחו שם אשר המקום אל לשוב בדרכו והולך

השמש״... תחשך לא אשר ,עד

השמש את רואה שאתה בעוד באפך, אלוה שנשמת בעוד
יום שיגיע קודם יוצרה, את המכירה שכלית נפש ולך מאירה,

 החילים,- שורת ותתפרד ותתעקם הבליעה בית שומרי יתנדנדו בו
 את ויחסום החושך ויתגבר ימעט הטוחנות הקזגים שמספר ביום

 השמש את רואה שאתה בעוד העינים, מארובות הנשקף האור קוי
 הם אם אפילו בלילה׳ המאירים הכוכבים ואת הירח ואת ביום

גויתך. יציבות ממקום הרבה הרבה רחוקים
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בעוק״״. ךלתלם %סגת

החיים, דרך אל אותך המוליכות הדלתות נסגרו שלא בעוד
יום. יום חיי

בדרך... וחתחתים ייראו מג^ה ,גם

רגשות שיתרופפו קודם מזגך, משקל שווי שיתבלבל קודם
חושיך.

סכסך... חבל לא־.י;רחק אשר ,עד

 ולצפצף לדבר עוד תוכל ולא הלשון תנועת שתכבד קודם
 והמשפט ההךגש מחושי שיתרחקו קודם הצרצר, כצרצר ולצרצר

 קודם השדרה, מחוט החיונית הרגשות שתתפרד קודם מזה, זה
 לאדמה דק, לאבק גשמי, לחומר והמתנועעת החיה הגויה שתחזור

כשהיה. הארץ על העפר וישוב דוממה

קד״לת״... מר1ן הבלים ,הבל

 התחיל הבלים, בהבל וגמר קהלת התחיל הבלים בהבל
 הנמצאים כל של ויסודם עיקרם שהם היסודות ארבעת בחומר
 הארבעה, ליסודות שוב ומתהוה המשתלשל בחומר וחתם בארץ

 מאחרית והסתובב וחזר לאחרית מראשית נסיעתו את כיוון הוא
 הולך סובב סובב צפון, אל וסבב דרום אל הלך ראשית. אל

הרוח. שב סביבותיו ועל הרוח

 לא־ א^ר עד בחולתיף י5ביו ךאף1את־ב וזצר א
ר שנים והגיעו ד״רעה ימי :גאו האמר א|

'  • • • ; X XT ”  S ^

חפץ: בהם אין־לי
 בעל אדם במעלת השמש תחת אשר בעולם חי המצאך עת כי וזכור

 הזדמנות ממנה, גדולה שאין אחת דרגה עוד לעלות לך היא הזדמנות בחירה,
 קודם שתשתנח, קודם בוראך את לדעת - בחירתך בכח לעצמך לעשות

 והגיעו ליצור, מיצור לחומר, מחומר ותשתלשל גדתך שתתהבל קודם שתתגלגל,
 שלא עצמך, טובת בשביל יועילו שלא הנאה, בהן לך שאין חיים שנות לך

- עצמך, מעלת את בהן לקנות תוכל
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 והירח והאור העמע לא־תחעף■ א^ר עד ב
הגעזם: אחר העבים ושבו והכוכבים

T ־ : V  T : • T' ־ - “ V T

 ותלבש אדם צורת תפשוט שגופתך קודם בעדך, העולם שיחשך קודם
גשם. צורת ולובשים צורתם הפושטים העבים כמו אחרת, צורה

אנשי והתעותו הבית שמרי שיזעו ביום ג — y ־J r .. - — . : • ־ ז: - » “

הראות וחשכו מעטו כי הטחנות ובטלו החיל
T • T ; - * ״ . T : T

ת:1בארב
T

 חמשת כל היצירה בחיר האדם של מגופו שינטלו העת בוא קודם
 ובטלו משקלם, שווי על השומרים גופו מזגי ארבעת ויתקלקלו הגשמיים חושיו

אור. מלראות תחשכנה והעינים והבוררות הטוחנות הפעולות

 ויקום הטסנה קול בשפל בשוק ךלתום וסגרו ד
השיר: כל־בנות וישחו הצפור לקול :t  • -  I: ־

הקיבה, בשפל בשוק אשר בטנו, דלתי גם יסגרו אשר הרגע בוא קודם
 החכמים עליו ויברכו הצפור לקול שיקום היום עד הגוף טחנת שתעמוד משעה
המתים״. מחיה ,ברוך ברכת את החיים

השקד דנאץ בדרך וחתחתים ויראי* ̂ר׳1מג גם ה
האדם כי־הלך האביונה ותפר החגב ויסתבל

'.'T " T :  T T• ־ ־ T” • ■י ; T T  I

הםו?דים: בשוק וסבבו עלמו אל־בית
 שימצאו בשעה מהם, הקטנים של הפעולות גם בגוף יתבטלו אחריהם

 הביטולים וכל מהם« הגבוהים פעולתם את ביטלו כי פעולתם, בדרך חתחתים
 תופר ואחריו החגב גם יסתבל אחריו המיני, השקד פעולת את מנאצים הללו

 והגופה הגוףן בשלטון מרדו והחושים קשר קשרו שהאברים אחרי האביונה,
 אחרת ברירה לה תשאר לא הללו הפעולות כל בשיתוף ושנולדה שנבנתה

 אשר לעולמה תסע הויתה, לפני כקודם, ולהתהבל ולהתפרד להתפורר אלא
אותה, והסופרים הקוברים העדים רק החיים בעולם ונשארו ממנו, באה
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 גלת ותרץ הכסף חבל לא־ירחק א^ר עד ו
 אל־ הגלגל ונלץ על־ה&בוע כד ות^בר הזהב

הבור:
 ץ1ותרו שדרתו חוס ערך ויאבד יורחק הקבורה אחרי ארוך זמן לא

 לרגבי יתגלגל הגוף חומר וכל המבוע, על ככד תבקע והב^ ראשו גולגולת
האדמה. בבטן עפר

תשוב והרוח כשהיה nעל־הא העפר וישב ז
.T T V  T ־ T !  T T V I  ! • . • T T “

נתנה: אשר אל־האלהים
VI  T  V • ־ T ד  T  I V

 ישוב האדמה, עפר מצמחי שנבנה שהגוף. הזמן יגיע זה כל אחרי
^ כשד.יה, האדמה לעפר  P הגיף׳ את מניעה שהיתר. התנועה. רוח ניצוץ ו
 ר.אלהים אל תשוב למרומים, תעוף באפיו, אלהים נפח אשר הנשימה אותר.
בו. נתנה אשר : T T

n הבל: הכל הלת1הק אמר הבלים הבל
 האדם ראשית את בהבינו הנה, עד המקהיל החכמים חכם בהגיע כי
 השתלשלות שלשלת לפניו עלתד. ותכליתו, יצירתו חומר ראשית את ואחריתו.
 את שכלית הבנר. הבץ צורה, ופשיטת צורד. לבישת סוד לו התגלד. החמרים,
 חקירות המקהיל חוקר, זכות לו שיש עצמו. את ומצא וד״רוחניות הגשמיות
מלאכי אלו, הבלים הבלי פסוקו... את להם ולפסוק לחכמים Tלהג ונסיונות,

 מגיע וראשו ארצה המוצב יעקב סולם שלבי - ויורדים עולים אלי׳ אלהים
השמימה.

 את־ למד־זיעת ד1ע חכם קהלת שרדה ויתר ט
הרבה: משלים תקן וחקר ואזן ד.עם

 השתדל כי חכם, המקהיל שלמד. המלך היה פה, שמדובר ממה יותר
לו היתד• ולכן וחקר אזן הוא השונות! העם דעות את עצמו את ללמד

 דבריו לתבל השתדל כי גדולה, היתד. וד.צלחתו דעת העם את ללמד האפשרות
ומליצד.. משל בדרכי
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ר וכתוב דברי־חפץ למןוא להלת ב?ןע י ע י
אמת: דברי

 בהם שיש הדברים את למצוא דוקא בקש המקהיל של חקירתו במשך
 ונזהר תועלת, לאדם מהם שתצא דברים בקש האדם, חיי את להנעים חפץ

 שנסיונותיו אמת דברי וישרים, טבעיים אותם שראה הדברים את רק לכתוב
לכתבם. עוררוהו בהם שנסה

נטועים וכמעמרות כדרבנות חכמים דברי יא
• I : T ~  • T - I

אחד: מרעה נתנו אספות כעלי
T  V V •• :  • S - !  —

 כדרבונות דומים בפעולתם החכמים דברי כי מצא וחקירותיו למודו מתוך
 דומים בהליכתו, ינהג איך לו ומרמזים ומעוררים הסום את ומזרזים המעודדים
 את ולקלקל להזיק מבלי ממקומם אותם לעקור שקשה הנטועים במשמרות

 דורות מהרבה מאוספות עצמן החכמות אם ואפילו ושם, פה נטיעתם מקום
 אחת ומתורה אחד, מרועה אחד, מנביא ניתנו כולן הן אבל מוחות ומהרבה
הידיעות. כל נפוצו שממנו אחד ומשכל

הרבה ספרים ת1עע הזהר בני מהמה ו׳יתר יב
J •• . . . • ■ך . T * ן  :  •• T • - . . .

בער: יגעת הךבה ןלהג קץ אין
 ממה יותר בחייך תזהר כי ולאמר לבנו המיעץ כאב לך ליעץ רציתי

 יען הפסקה בלי וחכמתך בינתך מרוח ספרים עשה שקדמוך, חכמים שנזהרו
 בגופך להחליש החשוב הגורם היא ובחקירה בלמוד להגות הזאת הפעולה כי

הרוחניוו^ חלק את בו ולהגביר הגשמיות חלקי יתר את

ע הכל דבר סוף יג מ ע  ואת־ ןרא את־האלד,ים נ
תיו ר מצו מו כל־האדם: כי־זה ע

T  T  T  T  V • :  T ;  •

 סוף מנעוריו, הרע האדם, שבלב והספיקות והחששות החקירות כל סוף
 כח הוא האדם שמעלת מצא, כי . הוא המקהיל מפי ששמעתם הדברים כל

 לו ובאו ניתנו אלה כל שבשכלו, הבחירה ומשפט הידיעה ודעת שבו הדיבר
האלהים, את ראית־לב בם ולראות לדעת האפשרות לו שתהיה כדי רק
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 את וישמור מדותיו בי״ג יחזיק אם נבואה, לדרגת עד אפשרי והדבר
מצוותיו. קיום

על בכלעפט יבא האלהים את־כל־מעעזה פי יד
־ T I • ז • T • V: T V —ו - T V ׳

T ^ואם־רע: אם־טוב פל־נעלם  • S • T I V T

 אם בעיניך, רואה אתה אשר הדברים כל כי לדעת שעליך העיקר
 ההשגחה הנהגת מעשה האלהים, מעשה כלם הם רע, תקראם ואם טוב תקראם

 צורה, ולבישת צורה בפשיטת היצירה השתלשלות תולדות פרי האלהית,
 משפט תחת בקרתה, שבט תחת כלם את מעבירה האלהית שההשגחה

 שתדלג ובלי שתשמט בלי ממנה, דבר שיעלם בלי מדבר, דבר ההשתלשלות,
ההשתלשלות. משרשרת אחת חוליה
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 מרומים למרומי ועפים טסים ומיטהרים המזדככים בליםrt והבלי הבלים
מעלה. המוני מלאכים מסוג חלק והיו

 גורמת עכירותם גרי־מטה ההבלים כי יודעים אלו זכים הבלים הבלי
הם. מה יודעים לא בעכירותם והם ערכם להקלת

 עכירותם שמדת אומרת, זאת שונים. מסוגים הם אלו מטה גרי־ הבלים
 היא שונה המוני־מעלה של הבלי־ההבלים את הכרתם גם ולכן היא, שונה
 בהירות סוג לפי הוא הכרתם אמתות ומשפט השני, מן האחד זכות כשנוי

עצמם. הבלותם
ומליצה, כמשל קהלת של הבל־הבלים פסוק ושפט הכיר ההמון סוג

 שאין כדבר בלבו, לבטלו המתכוון בו שהתכוון דבר כל בה לבטל כסיסמה
הדעת. על להתקבל יכול שאינו כדבר או ממשות. בו ואין טעם בו

 קהלת של זה פסוק ושפט הכיר המוסר ושוחרי התורה בעלי סוג
 לצבור הון, לצבור המתאמצים לאלו הגשמיים. התענוגות רודפי לאלו כתוכחה

 את ולעזוב לזולתם הכל להשאיר סופם כי ונחושת, וכסף זהב מתכת, המרי
 ומתנדפים הולכים אפיהם וזיעת ומאמציהם פעולתם וכי ריקות, בידים העולם
הא^. מן המתנדפים האדים כלל עם ההבלים, כלל התנדסות עם העולם בחלל

 קהלת של זה פסוקו את הכירו יחידי־סגולה מעטים של סוג ורק
 והבריאה היצירה ליסוד נוסף כחיזוק התורה, לפסוקי נוסף כביאור ושפטוהו

 מרחפת אלהים ,.ורוח הפסוקים: של וכפולה ברורה כעדות התורה, חוקי פי על
 ו). ב, (שם ןהש?ןה״.' הארץ מן יעלה ,ואד ב), א, (בראשית המלם* פני על

 הבלים וכי ן ודומם וצומח חי כל בם להחיות ממרומים חיים רוח לשפע
 ומזדככים וחוזרים לפעולה מפעולה ומשתלשלים הולכים אלו הבלים והבלי

 ממנו אשר המקום אל למעלה, למעלה בקלותם וטסים ועפים בדרכם ומיטהרים
 וזיווג מיזוג בכח היא ופעולתם והויתם ז חיים למים והיו ויתמזגו ויזדוגו חוצבו

 עם אשר החוזר כאור הם דומים למעלה ובחזירתם ז וחורף וקיץ וחום, קור
והארץ בא ודור הולך דור מקורו. את ומעשיר אורו את מכפיל הוא חזירתו
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 את המשקה שמים למטר הנהפכים אדים, למרומים להעלות עומדת לעולם
 יחידי־סגרלה חכמינו אמרי כן כי פניהם, על מרחפת אלהים כשרוח האדמה

דלתתא. מאתערותא דלעילא אתערותא כי ומביני־דבר,

ה), לד, (שמות בענן.״' ה׳ ,וירד נאמר: פניו עור כשקרן הנביאים ובנביא
 ,ד״עיבנו לאמר: יוצרה לפני והתחננה בקשה הנביא של והזכה הטהורה ונפשו

' ה׳ . . . כא). ה, (איכה אליף

ר את הקורא ידידי בחפש ר או ז ו ח  פרושו יסוד את לפניו ומצא ה
 נראה דמותו צל אשר אחד לאילן דומה? הדבר למה משל פשטותו. בבטן כמוס
 המשכיל האיש ויבוא יזדמן אם והיה לפניו, עומד היה אשר הראי בתוך לעין

 פני מול אל מכוון אחד ראי עוד והעמיד החוזר ואור צל דבר פשר היודע
 יבוא אם והיה העין? מראית לפי שנים, האילן מספר והיה הראשון הראי

 מספר והיה השנים פני מול אל מכוון שלישי ראי עוד ויוסיף הבוחן המשכיל
 אחיו מול מכוון רביעי ראי יוסיף ואם העין, למראית ומכופל כפול האילן

 למעלה אחד עוד יוסיף ואם העין, מראה עדות לפי עשרות, האילן מספר והיה
 המון מספר, אין אילנות מלא כפרדס דומה האחד האילן והיה למטה ואחד

 אינם כי אף ממש אותם ולספור למנות כדי עד העינים לנגד נראים אילנות
בכח. במחשבה אלא ואינם החוזר האור בבואת אלא

 דמיונות, ידיעות, מוליד והוא האדם של בחומר־מחו נטוע הדעת עץ
 הים, שפת על אשר כחול ורשומם מזה זה ורבים הפרים מחשבות, רעיונות,

 דומה במח ורשומם המח, חומר של וזכותו טהרותו לפי הוא בו רשומם וטיב
 פורחים היו בהן נאצרים שלולא הסוללות, בתוך החשמל ניצוצי כאצירת
 פרי של טוב כל מלאים כאוצרות דומים המדע ספרי היו. כלא והיו ונעלמים

האדם. של עץ־דעתו

 בתוך לו המציא ובצלמו בדמותו אדם ליצור ב״ד, והיוצר הבורא ברצות
 הקודש, נזר ציץ הברקת מעין ולהבריק להתלטש המוכשר חומר ראשו קרקפת

 אור הממציא אש, הדלקת בלי מאיר אור פעולת לפעול המוכשר אטום חומר
 כן ממציאו! ניצוץ על אורו ומחזיר מאיר ניצוץ ברק כל אשר לא־גשמי, קר

 זה על זה אור ומרבים מפרים זה, על זה ומשפיעים האור ניצוצות שופעים
 בכח לב הבטת להביט לאדם האפשלות שתהיה עד תכלית, ובלי קצבה בלי

̂לכל כמימרה, ברגע סופו ועד העולם מסוף המחשבה  הניצוצות ריבוי לפי ו
הדבר למה משל רוחניותו. עוצם ורוב נפשו דמות טהרת לפי והכל שבמחו
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 הברקה, ניצוצות השופעת ונוצצת, מלוטשה קשה, יקרה אבן לפעולת דומה?
 המצאת היא והתכלית זה, את זה ומעוררים מאירים זה, על זה המבריקים

פוסק. שאינו אור ומוחשך, אטום דומם מחומר אור טהור, קר אור

 גבוהה בדרגה ולהעלותו האדם את לברוא ב״ה והיוצר הבורא ברצות
 עשאו וביבשה, בים אשר היצורים בכל לרדות היכולת לו לתת יצוריו, מכל
 היצורים בכל הרודה היצירה ובחיר לחכם עשאו הדבור וכה מדבר, חי בעל
וביבשה. בים אשר

גם לו נתן הדבור כה את לאדם לתת ב״ה והיוצר הבורא ברצות
 קצבה, ובלי גבול בלי שירצה, כמה שלו בכלי־הדבור להשתמש מלא חופש

 ריאתו, בתוך שנשימתו זמן כל חיותו, זמן כל שבו הדבור מכה שיחסר בלי
 מפנימיות בהתפרצותה הדבור כה להמצאת והגורמת הקול תנועת את המסבבת

העולם. אויר לחלל האדם של גופתו

̂ים מקור ״כי־עמך  אשר קימת קרן י), לו, (תהלים ‘נךאה־א־ור ךך1בא ח
 עשרים לו« נתן ורבות, פרות אותיות פורחות, אותיות קרן לו, נתן תחסר לא

 החוזר אור ניצוצות ומתיזות נוצצות והן למצחו מתחת לו תלה אותיות ושתים
 אשר במספר מצל וצל מאור אור ומולידים ורבים פרים שם קרקפתו, בתוך

המדבר החי שךבר מה כל כלול אלו אותיות ושתים בעשרים «יסופר לא
וכל שחשב מה וכל שראה מה כל את לשפוט ידע בהן חייו, ימי כל במשך

בלול המדע כל פלה, התורה הספרים, הדבורים, כל חייו! ימי בכל שכתב מה
 הן הן אלו אותיות ושתים ועשרים אלו, פורחות אותיות ועשרים בשתים

הכל״מכל־כל. בהן וקץ, סוף להן אין הכל, את הנותנות

האותיות ו), לג, (תהלים פל־צבאם- פיו וברוח נעשו שמים ה׳ ״בדבר • ; — T — •— ז — • T T I T

 בחומר גלים מכה האדם הדבור כה בפטיש הקב״ה. של עולמו בחלל פורחות
 מאונכת, בעמידה נוצר האדם של דמותו צלם העולם. בחלל אשר ההיולי
 תחילה ובמחשבה בחכמה החיות, שאר מכלל יוצאת בדרך נוצרו ופיו ראשו

 במלתו, גלים ליצור ריאתו, מתוך היוצאת בהברתו גלים להכות מוכשר שיהיה
 ממנו, הרחוקים אל אליו הקרובים את הגבוה, אל הנמוך את המקשרים גלים

 בכה בפיו, האדם יוצר קצרים גלים המוני להמוני-מעלה! קבוצי־מטה בין
 ן הרושמים הגלים נוצרים מאונכת בהכאה רק פיו! בכה יוצרו שם אשר הדבור

 על עומד ״העולם הזאת. היצירה פעולת ניתנה אלהים בצלם שנוצר לאדם רק
פיו, בשבט גלים מכה האדם חז״ל. אמרו רבם״, בית תלמידי של פיהם הבל
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 עצמו, האדם שהוא, בשעה ריאתו, בהבל חיה תנועה יוצר בהברתו, גלים יוצר
יצירותיו. את עיניו במו רואה אינו

הם. נסתרים וגלים גלויים גלים

 של צלוחית לתוך ומאונכת ישר תפול כי אבן גלים, תכה כי אבן
 מלה עין,1ן ..הגלדים המים בתוך וארוכים ובינוניים קצרים גלים והכתה מים

 גלים שבעולם, האויר בחלל גלים והכתה באדם אשר הדבור בכח תתבטא כי
 הפה מן הנשלחים־ המלאכים הם אלו גלים לא־מזוינת« עין מראית נסתרים

האוזן. אל

̂ה* לנפש האדם וןהי חץים נשמת באפיו «ויפח ז), ב, (בראשית (מדברת) ח
 ניתנה ממעל אחת נשימה היצורים, לבחיר לאדם, ניתנה ממעל אלוה מתנת

 ניצוצות נוצץ מבריק, שכל באדם הנותנת והיא ומיוחדת, יחידה סגולה לו,
 אותיות, ועשרים השתים בבואת ונופלת מבריקה ועליו הקודש מרוח נזר ציץ

האדם. יוצר האלהים של תבניתו דמות וצלם אותיות ושתים עשרים של צלמן

 להפרות איך האותיות, מן מלים ליצור איך לו, נתן הידיעה מתנת
 ודברי־דברים דברים ולהוליד אותן לזווג האותיות, ועשרים השתים את ולהרבות
^ את שימלאו הריק, העולם חלל את שימלאו א  וכסים.6 לים כמים דעה ה

 שנשמע, מה כל כי נדע כלנו ובן־רגע מחשבה ריכוז מעט הבנה, מעט רק
 האותיות ושתים עשרים של צלן וצל מצלן כלם הם בספרים שנקרא מה כל

 הברקת בפעולת קרקפתנו, שבתוך הנוצץ הציץ מול נשקפת שדמותן הפורחות,
 המתהוים הדברים כל עליה. ולדרים pלא המאיר המושכל השכל ניצק

 גם וכן האותיות, זיווג תוצאות סוף, ועד מראש כלם, הם בעולם ונוצרים
 עם אות זיווג של תוצאה רק הם בספר והנכתבים לאוזן הנשמעים הדברים

 וברור פיו, בהבל דברים ליצור בצלמו שברא לאדם היוצר נתן ידיעה אות.
 גדול ולכן ודברי־דברים, דברים ומוליד זווגים מזווג האדם כי לכלנו הוא
 גלים תנועת עושה פיו המלים בבטוי האדם. של פיו הבל של ערכו מאד

 הוא שפתיו ובגיב לשונו בבטוי פיו, ובהבל הקב״ה, של עולמו בחלל קצרים
המוני־מעלה. עם המוגי־מטה מקשר

 את לזווג ידיעה הידיעות, כל נפוצו וממנה לאדם ניתנה אחת ידיעה
 ה׳, ש׳, מ', האותיות את מכוון משה, להוליד למשל, רצה, זו. עם זו לאותיות

 והוליד כרצונו וזווגן שוב לקחן שהם, להוליד רצה משה! מהן ומוליד מזווגן
והוליד וזווגן כרצונו פעם עוד לקחן שמה, להוליד רצה כרצונו! שהם מהן
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 וככה כרצונון להוליד והכריחן וזווגן לקחן השם, להוליד רצה שמה! מהן
 בחלל גלים בהם ולהכות ודברים מלים ולהוליד זווגים לזווג האדם ממשיך
סופי. האין־ העולם

 הארץ את מלא והאדם הידיעה את באדם נטע ב״ה והבורא היוצר
 ידיעות ירושת דברים, מלול ירושת מתנת ספרים, הארץ את וממלא הולך דעה,

 והאדם אותיות ושתים עשרים והן לאדם נתן קימת קרן ה^^ר^אמריס לדורות
 ולא לכלו לא עצמן והאותיות ומלולים, דבורים והם ובני־בנים בנים מולידן

ללידתן. וקץ סוף ואין קצבה ואין יבלו

יא). ד, (שמות ה״ אנכי הלא לאדם, פה שם ,מי • T T T V T ד־ T •

 יצירת לידי מביאה המים פני על המרחפת אלהים מרוח אף נשימת
האדם. של הריאה במפוח חיה רוח

 מקנה געיה קול השמעת לידי מביא הריאה במפוח אשר הרוח לחץ
הבהמית. ומה אה מעין הגרון,

החך. הברת לידי מביאה זאת גרונית געיה

הלשון. בתנועת חתוכה לידי מביאה החך הברת

בשפתים, המלים והשלמת ניב לידי מביא הלשון תנועת חתוך

מדבר. חי לדרגת האדם את מביאה ובטדן המלים והשלמת

יא). יב, (הושע אדמה״ סןביאים ובלד על־הןביאים... -וךברתי

דמיון. לידי מביאה המלה הבנת המלה, פעולת

מחשבה. לידי מביאה הדמיון פעולת

שלהבתיה. רוח הבהוב לידי מביאה המחשבה פעולת

האטום. בחומר אור ניצוצות הברקת לידי מביאה שלהבתיה רוח פעולת

תמונות. של צלמן צל התגלות לידי מביאה ניצוצות הברקת פעולת

 תורות של ישרים משפטים לידי מביאה תמונות של צלמן צל התגלות
שכליות. אמת

 לדרגת האדם את מעלים שכליות אמתיות ותורות ישרים משפטים
הקב״ה. של האמת חותמת את נושא

המלכים, מלכי מלך בהיכל להכנס לאדם לו הרשות האמת חותמת את בנשאו
גנזיו. סתרי את ויודעים לפניו העומדים המלאמם יתר בין מהלכים לו להיות
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 של קר חזק אור שיש למקום אותו מביאה זאת כניסה רשות נתינת
ראית־לב. לראות כדי בו שיש הספיר לבנת

אלהים. בצלם אדם במעלת להיות אותו תסגל זו ראית־לב

 את ברא אשר האלהים את להכיר לו תאפשר זו אלהים דמות־צלם
תבניתו. דמות בצלם בצלמו, האדם

פל־האדם. כי־זה ר1שמ ואת־מצויתיו ןרא את־האלהים נשמע הפל דבר סוף

אמר סוף  ורק לאזניכם השמעתי כבר ותוכחתי צואתי הקהלת-כל דבר-
 עיני ראות את לתקור שתשתדלו - והוא בכם, שתלוי נשאר אחד דבר

 את תקיימו גם ממילא ואז ממעל אשר האלהים את שתראו כדי עד שכלכם
 פלאי ראית כי לתוכחתי! ולא לצואתי לא עוד תצטרכו ולא מאהבה מצוותיו

 למענו אשר הדבר הוא האדם, של גדולה היותר המעלה היא האלהים מעשי
 ההשתלשלות כל צורה! ולובשים צורה הפושטים התמרים השתלשלות כל באה

 את להמציא כדי אלא באה לא היצירה בעולם אשר הזאת והנפלאה הארוכה
 האלהים אל אספקלריה כמתוך בו להביט שיוכל באדם והמזוכך הזך השכל
 עת יוצרו חשב עליו אשר הנעלה האדם זה האדם, כל זה כי ממעל! אשר
אלהים. בצלם אותו ברא

 ולא הלב, לראית - שכלית לראיה היא הכונה לראות, לכם באמרי
 רבנו משה לעיני שהתגלה לגלוי במקצת דומה השכל ראית העין! לראית

 סיני, הר שעל ולהתגלות הצור שעל להתגלות וכן הסנה, בתוך השלום עליו
 שהם טובים, ומצווש חוקים ומשפט, תורה ישראל לעם ניתן בה זו להתגלות

 האדם רוח את מזככים שהם שבאדם, הגשמיות הרעות למדות מרפא סם
 שאטום ומה ולגובה, לעומק להביט למרחקים, לראות שכלו עיני את ומאירים

 זה כי עליה, בגי הנקראים אלו לנגד שקוף יהיה הפשוטים האחרים לעיני
האדם. כל

 מאור אור קלט שמחברו ברורה עדות הוא שבקהלת האחרון הפסוק
 של שכלו מאור חוזר אור וקבל התורה פסוקי את להבין העמיק משה, תורת
להים .ורוח בפסוקים: יסודו קהלת שאמר הבלים הבל משה«  על ?רחפת ̂ן

 ה׳ ״מיצר ו), ב, (שם האיץ- מן נעלה .ואד ב), א, (בראשית ספלם״ י3פ
 פסק הללו הפסוקים סמך על ז). ב, (שם ‘ך^דמהי מן עפר האדם ^ת ^להים
כ). (ג, העפר' ^ל שב והצל העפר מן דדה ״ספל יאמר* פסוקי את קהלת
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 מתורת חלק של וחקור אזון מתוצאות בהם יש קהלת מפסוקי חלק
לדור. ומדור לשכל משכל החוזר האור הוא השכלי מבטם משה:

 כפרוש לא הקורא בעיני יהיה החוזר- ,אור שהבהור סבור המבהר
 מלים בבהור להרחיב התכוון בה להם, כהסברה רק אלא קהלת לדברי קבוע

 משה, של שכלו מאור חוזר אור בבחינת הוא עצמו שחקהלת קהלת! דברי את
השלום. עליו רבנו משה של מאור־רוחו מושפע הוא שאורו

 כהנה לו אוסיף אזי הזאת, בהוכחה לו די לא עוד הקורא יקירי ואם
 בהרחבה ידובר שם אורו; להגיה בקרוב העומד ,אדם־אךמה״, בספר וכהנה
 אביו דוד מרוח תורה ספוגה שרוחו דוד, בן קהלת י'של זה פסוקו על יתירה

השלום. עליו


