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    הקדמה  .םִיִּדְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶּבן ָּדִוד ֶמֶל ִּבירּוָׁשָל  א  א
  .ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל  ב  א

והדבר מהם ". הבל"למעלת חידושו יקרא ) מחטיא את המטרה(לתי מכוון אל תכלית נאות  הנה כל מחודש ב]ספורנו[
  ".קודש קודשים"כמו שיקרא יותר קדוש , "הבל הבלים"אשר תכליתו יותר גרוע יקרא 

  . תינוקות של בית רבן)פיהם של( הבלבשביל  אין העולם מתקיים אלא ]ב/שבת קיט[

  . שהכל הבל של הבלים הואשבעת ימי בראשית' יצירכל  קהלת קורא תגר ואומר על ]י"רש[

    

      ? ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁשִַמה ּיְתרֹון ָלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו  ג  א
  ".אדם להבל דמה ימיו כצל עובר "]קמד ד' תה[ .ּדֹור ֹהֵל ְודֹור ָּבא ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת  ד  א

  שמש  . ַהָּׁשֶמׁש ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ָׁשםְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא  ה  א

  הֹוֵל ֶאל ָּדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון סֹוֵבב ֹסֵבב   ו א
  .הֹוֵל ָהרּוַח ְוַעל ְסִביֹבָתיו ָׁשב ָהרּוַח

  רוח

ְּנָחִלים ֹהְלִכים ָׁשם ֵהם ָּכל ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ֶאל ְמקֹום ֶׁשַה  ז  א
  .ָׁשִבים ָלָלֶכת

  מים

יש לך רשות לדבר ולא בדברים ) בדברי תורה(בם  ]ב/יומא יט[ "דברת בםו "] ו ז'דב[  ָּכל ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים  ח  א
  .עשה אותן קבע ואל תעשם עראי …שיחת הילדים וקלות ראש ]י"רש[ אחרים

  . אין לו רשות]י"רש[עובר בלאו  ]ב/מא יטיו[  ְלַדֵּברלֹא יּוַכל ִאיׁש     

     ִלְראֹותלֹא ִתְׂשַּבע ַעִין     

    .ִמְּׁשֹמַעְולֹא ִתָּמֵלא ֹאֶזן     

  ִַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשּיְהֶיה   ט  א
  ּוַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה 
  .ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

  ַמר ְרֵאה ֶזה ָחָדׁש הּואּיֹאֵיׁש ָּדָבר ֶׁש  י  א
  .ְּכָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְּלָפֵננּו

 מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפי רבו כלן לוואפי ] כב א'וירבה [
 "יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא"  שאמראמרו למשה בסיי

  …"כבר היה לעולמים"חבירו משיב עליו 
 יא  א .יםֵאין ִזְכרֹון ָלִראֹׁשִנ

  ִ ֶׁשּיְהיּוְוַגם ָלַאֲחֹרִנים
  לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ִזָּכרֹון 

  .ִִעם ֶׁשּיְהיּו ָלַאֲחֹרָנה

  ".אני הוא אני ראשון אף אני אחרון" ] מח יב'יש[

    

    .םִיֲאִני ֹקֶהֶלת ָהִייִתי ֶמֶל ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבירּוָׁשָל יב  א
   ְוָלתּור ַּבָחְכָמה ְוָנַתִּתי ֶאת ִלִּבי ִלְדרֹוׁש

   ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשָמִים
  יג  א 

ִהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות  הּוא ִעְנַין ָרע ָנַתן ֱא
  .ּבֹו

 ]כא ח 'בר[".  כל היוםרעוכל יצר מחשבת לבו רק " ] ו ה'בר[
לבב עקש יסור " ] קא ד'תה[".  מנֻעריורעכי יצר לב האדם "

  ". אדע לארעממני 
 כל השמח ]א/תעית ח[.  חביבין יסורין]א/סהדרין קא[

  .ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם

 

 יד  א     ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ֶׁשַּנֲעׂשּו ַהַּמֲעִׂשים ָּכלֶאת ָרִאיִתי 
   .ְוִהֵּנה ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח

   לֹא יּוַכל ִלְתֹקן ְמֻעָּות טו  א
  .לֹא יּוַכל ְלִהָּמנֹות ןְוֶחְסרֹו

  

 ֵלאֹמר ֲאִני ִהֵּנה ִהְגַּדְלִּתי ְוהֹוַסְפִּתי ִּדַּבְרִּתי ֲאִני ִעם ִלִּבי טז  א
ם ְוִלִּבי ָרָאה ִיָחְכָמה ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָהָיה ְלָפַני ַעל ְירּוָׁשָל

  .ַהְרֵּבה ָחְכָמה ָוָדַעת

ויתן אלהים חכמה לשלמה  "]יא,מלכים א ה ט[
  ".… ויחכם מכל האדם…ה הרבה מאדותבונ

  

ָחְכָמה  ָוֶאְּתָנה ִלִּבי ָלַדַעת  יז  א
 ְוַדַעת

 ֹהֵללֹות
  ְוִׂשְכלּות

    .ַרְעיֹון רּוַחָיַדְעִּתי ֶׁשַּגם ֶזה הּוא 

   ָּכַעס ָרב ָחְכָמהִּכי ְּבֹרב  יח  א
 .ַמְכאֹוב יֹוִסיף ַּדַעתְויֹוִסיף 

    ". הדעתרבים ותרבה ְיֹׁשְטטּו" ] יב ד'דנ[

   ּוְרֵאה ְבטֹוב ְבִׂשְמָחהָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ְלָכה ָּנא ֲאַנְּסָכה   א ב 
  .ְוִהֵּנה ַגם הּוא ָהֶבל
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  ל  ָאַמְרִּתי ְמהֹוָלִלְׂשחֹוק  ב ב 
  ? ַמה ֹּזה ֹעָׂשהּוְלִׂשְמָחה

  

   ַּבָחְכָמהִּבי ֹנֵהג ַּתְרִּתי ְבִלִּבי ִלְמׁשֹו ַּבַּיִין ֶאת ְּבָׂשִרי ְוִל  ג ב 
   ְּבִסְכלּותְוֶלֱאֹחז 

  ַעד ֲאֶׁשר ֶאְרֶאה ֵאי ֶזה טֹוב ִלְבֵני ָהָאָדם 
  .ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ַּתַחת ַהָּׁשַמִים ִמְסַּפר ְיֵמי ַחֵּייֶהם

  

    .ִהְגַּדְלִּתי ַמֲעָׂשי ָּבִניִתי ִלי ָּבִּתים ָנַטְעִּתי ִלי ְּכָרִמים  ד ב 
    . ִלי ַּגּנֹות ּוַפְרֵּדִסים ְוָנַטְעִּתי ָבֶהם ֵעץ ָּכל ֶּפִריָעִׂשיִתי  ה ב 
    .ָעִׂשיִתי ִלי ְּבֵרכֹות ָמִים ְלַהְׁשקֹות ֵמֶהם ַיַער צֹוֵמַח ֵעִצים  ו ב 
ל ֶׁשָהיּו ְלָפַני ָקִניִתי ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ּוְבֵני ַבִית ָהָיה ִלי ַּגם ִמְקֶנה ָבָקר ָוצֹאן ַהְרֵּבה ָהָיה ִלי ִמֹּכ  ז ב 

  .םִיִּבירּוָׁשָל
  

ָֻּכַנְסִּתי ִלי ַּגם ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְסֻגַּלת ְמָלִכים ְוַהְּמִדינֹות ָעִׂשיִתי ִלי ָׁשִרים ְוָׁשרֹות ְוַתֲענגֹות ְּבֵני ָהָאָדם ִׁשָּדה   ח ב 
  .ְוִׁשּדֹות

  

  םִיִּבירּוָׁשָלְוָגַדְלִּתי ְוהֹוַסְפִּתי ִמֹּכל ֶׁשָהָיה ְלָפַני   ט ב 
  .ַאף ָחְכָמִתי ָעְמָדה ִּלי

  

 לֹא ָמַנְעִּתי ֶאת ִלִּבי ִמָּכלְוֹכל ֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ֵעיַני לֹא ָאַצְלִּתי ֵמֶהם   י ב 
  .ִּכי ִלִּבי ָׂשֵמַח ִמָּכל ֲעָמִלי ְוֶזה ָהָיה ֶחְלִקי ִמָּכל ֲעָמִלי ִׂשְמָחה

היתה שכר  -ושמחתי בעמלי  ]ע"א[
     .א לבדה היתה חלקייגיעתי והי

ּוָפִניִתי ֲאִני ְּבָכל ַמֲעַׂשי ֶׁשָעׂשּו ָיַדי ּוֶבָעָמל ֶׁשָעַמְלִּתי ַלֲעׂשֹות  יא ב 
  .ְוִהֵּנה ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח ְוֵאין ִיְתרֹון ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

 ]איוב טו לה[". ָהרֹו ָעָמל ְוהֹוֵליד ָאֶון "] ט ד'יש[
ד ָאֶוןָהֹרה ָעָמל ְו" ָוֲאַחְּׁשָבה  "]עג טז' תה[ ".ָי

  ".ָעָמל הּוא ְבֵעיָני. ָלַדַעת זֹאת

  

  ּוָפִניִתי ֲאִני ִלְראֹות 
   ְוִסְכלּות ְוהֹוֵללֹות ָחְכָמה

 הוא ]י"רש[. בערות,  טפשות]יסוד[" סכלות"
  .הרשע

 יב ב 

  ?ָבר ָעׂשּוהּו ֵאת ֲאֶׁשר ְּכִּכי ֶמה ָהָאָדם ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶל

  

  ְוָרִאיִתי ָאִני ֶׁשֵּיׁש  יג ב 
 ַהִּסְכלּות ִמן ַלָחְכָמהִיְתרֹון 

  .ַהֹחֶׁש ִמן ָהאֹורִּכיְתרֹון 

    ".…יכין וצדיק ילבש …רשע" ]איוב כז יז[

      ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ֶהָחָכם
   ַּבֹחֶׁש הֹוֵל ְוַהְּכִסיל

 יד ב 

   .ַדְעִּתי ַגם ָאִני ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה ֶאת ֻּכָּלםְוָי
  ְוָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ְּכִמְקֵרה ַהְּכִסיל ַּגם ֲאִני ִיְקֵרִני  טו ב 

  ?ְוָלָּמה ָחַכְמִּתי ֲאִני ָאז ֹיֵתר
  .ְוִדַּבְרִּתי ְבִלִּבי ֶׁשַּגם ֶזה ָהֶבל

  
  

  ם ִעם ַהְּכִסיל ְלעֹוָלם ִּכי ֵאין ִזְכרֹון ֶלָחָכ
  .ים ַהָּבִאים ַהֹּכל ִנְׁשָּכחְּבֶׁשְּכָבר ַהָּיִמ

  ".זכרתי לך חסד נעוריך" ] ב ב'יר[ ]י"רש[אצל החכם , אולם
  ".ושם רשעים ירקבזכר צדיק לברכה " ]י ז' מש[

ִּכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימּותּו ַיַחד ְּכִסיל " ] מט יא'תה[
  ".בּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלםָוַבַער יֹאֵבדּו ְוָעְז

   טז ב 

  ? ָימּות ֶהָחָכם ִעם ַהְּכִסילְוֵאי

החכם 
  והכסיל

  
  ְִוָׂשֵנאִתי ֶאת ַהַחּיים  יז ב 

  ִּכי ַרע ָעַלי ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש 
  .ִּכי ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח

    

 יח ב     ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש  ֶׁשֲאִני ֲעָמִליְוָׂשֵנאִתי ֲאִני ֶאת ָּכל 
  .ִֶׁשַאִּניֶחּנּו ָלָאָדם ֶׁשּיְהֶיה ַאֲחָרי

  ּוִמי יֹוֵדַע ֶהָחָכם ִיְהֶיה אֹו ָסָכל  יט ב 
  ְוִיְׁשַלט ְּבָכל ֲעָמִלי ֶׁשָעַמְלִּתי ְוֶׁשָחַכְמִּתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש 

  .ַּגם ֶזה ָהֶבל

  
)  כל

אדם 
שיקרא 

 )דבריו

     . ַעל ָּכל ֶהָעָמל ֶׁשָעַמְלִּתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁשְלַיֵאׁש ֶאת ִלִּביי ֲאִני ְוַסּבֹוִת  כ ב 
  ִּכי ֵיׁש ָאָדם ֶׁשֲעָמלֹו ְּבָחְכָמה ּוְבַדַעת ּוְבִכְׁשרֹון  כא ב 

  .ּוְלָאָדם ֶׁשּלֹא ָעַמל ּבֹו ִיְּתֶנּנּו ֶחְלקֹו
  .ַּגם ֶזה ֶהֶבל ְוָרָעה ַרָּבה

    

       ה ָלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו ּוְבַרְעיֹון ִלּבֹוִּכי ֶמה ֹהֶו כב ב 
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  ?ֶׁשהּוא ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש
  ִּכי ָכל ָיָמיו ַמְכֹאִבים ָוַכַעס ִעְנָינֹו  כג ב 

  .ַּגם ַּבַּלְיָלה לֹא ָׁשַכב ִלּבֹו
  .ַּגם ֶזה ֶהֶבל הּוא

    

  ? ַּבֲעָמלֹוַנְפׁשֹו טֹובֶׁשּיֹאַכל ְוָׁשָתה ְוֶהְרָאה ֶאת ֵאין טֹוב ָּבָאָדם  כד ב 
ִהים ִהיאַּגם ֹזה ָרִאיִתי ָאִני    .ִּכי ִמַּיד ָהֱא

 ]ג יג[  

      !ִּכי ִמי יֹאַכל ּוִמי ָיחּוׁש חּוץ ִמֶּמִּני כה ב 
 כו ב        ְוִׂשְמָחה ְוַדַעת ָחְכָמה ָנַתן ְלָאָדם ֶׁשּטֹוב ְלָפָניוִּכי 

ִהים ִלְכנֹוסֶלֱאסֹוף ְו ָנַתן ִעְנָין ְוַלחֹוֶטא   ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱא
  ַּגם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח

 אחד מן ההבלים שנתנו לבריות שהם עמלים ואחר ]י"רש[
  .נוטל

    

טו ' מש['  כל הקורא פסוק בזמו מביא טובה לעולם שא]א/סהדרין קא[  .ַּתַחת ַהָּׁשָמִים  ֵחֶפץְוֵעת ְלָכל  ַלֹּכל ְזָמן   א ג 
כעין , כי הרע צריך בקיום הטוב ] א לא'ן בר"רמב[ ".ודבר בִעתו מה טוב "]כג

  ".…לכל זמן ועת" 'שא

  ב ג    ָלמּות ְוֵעת ָלֶלֶדתֵעת 
  .ַלֲעקֹור ָנטּוַע ְוֵעת ָלַטַעתֵעת 
  ג ג    ִלְרּפֹוא ְוֵעת ַלֲהרֹוגֵעת 
  .ִלְבנֹות ְוֵעת ִלְפרֹוץֵעת 
  ד ג    ִלְׂשחֹוק ְוֵעת ֹותִלְבּכֵעת 
  .ְרקֹוד ְוֵעת ְספֹודֵעת 
" ועת כנוס". " קדשאבניתשתפכנה  "]איכה ד א[ בחורי ישראל מושלכים ]י"רש[   ְּכנֹוס ֲאָבִנים ְוֵעת ְלַהְׁשִלי ֲאָבִניםֵעת 

 נזר כאבניאלהים ביום ההוא כצאן עמו ' והושיעם ה "]ט טז' זכ[אותם מן הגולה 
  ".ות על אדמתומתנוסס

  ה ג 

  .ִלְרֹחק ֵמַחֵּבק ְוֵעת ַלֲחבֹוקֵעת 
  ו ג    ְלַאֵּבד ְוֵעת ְלַבֵּקׁשֵעת 
  .ְלַהְׁשִלי ְוֵעת ִלְׁשמֹורֵעת 
  ז ג    ִלְתּפֹור ְוֵעת ִלְקרֹוַעֵעת 
ה "לא מתו ביך אלא להקדיש שמו של הקבכיון שמתו בי אהרן אמר לו אהרן אחי  ]ב/זבחים קטו[  .ְלַדֵּבר ְוֵעת ַלֲחׁשֹותֵעת 

 וכן בדוד הוא אומר". ויֹדם אהרן "]י ג' וי[ כיון שידע אהרן שביו ידועי מקום הן שתק וקבל שכר שאמר
עת "וכן בשלמה הוא אומר . פ שמפיל לך חללים חללים את שתוק"אע" והתחולל לו' דום לה "]לז ז' תה[

  …שכר על השתיקה פעמים מדבר ומקבל שכר על הדבורפעמים ששותק ומקבל " לחשות ועת לדבר

   ִלְׂשנֹא ְוֵעת ֶלֱאֹהבֵעת 

    

  ח ג 
      .ָׁשלֹום ְוֵעת ִמְלָחָמהֵעת 

      ?ַּבֲאֶׁשר הּוא ָעֵמל )רע( ָהעֹוֶׂשה ִַמה ּיְתרֹון  ט ג 
ִהים ִלְבֵני ָהָאָדם ) מנהג]י"רש[(ָרִאיִתי ֶאת ָהִעְנָין   י ג        .) להתנהג]י"רש[(  ַלֲענֹות ּבֹוֲאֶׁשר ָנַתן ֱא

  )סדר( ֶאת ַהֹּכל ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתֹו
  )של בני האדם( ָהֹעָלם ָנַתן ְּבִלָּבם )שכל, חכמה(ַּגם ֶאת 

     יא ג 

  ִמְּבִלי ֲאֶׁשר 
ִהים ֵמרֹאׁש  לֹא ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱא

  .ְוַעד סֹוף

  .ענין יום מותו עקר ה]י"רש[
 ".אם עד תכלית שדי תמצא, החקר אלוה תמצא" ]איוב יא ז[
קמה ' תה[". לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו "]מ כח' יש[
  ".ולגֻדלתו אין חקר "]ג

    

  )בחיים(ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין טֹוב ָּבם  יב ג 
  .ִלְׂשמֹוַח ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ְּבַחָּייוִּכי ִאם 

    

   ֶׁשּיֹאַכל ְוָׁשָתה ְוָרָאה טֹוב ְּבָכל ֲעָמלֹוַגם ָּכל ָהָאָדם ְו יג ג 
ִהים ִהיא   .ַמַּתת ֱא

 .]ב כד[  

ִהים הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם      ָיַדְעִּתי ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהֱא

  ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף
  ּוִמֶּמּנּו ֵאין ִלְגֹרַע 

ר אנכי מצוה אתכם אתו את כל הדבר אש" ]יג א' דב[
  ".תשמרו לעשות לא ֹתסף עליו ולא תגרע ממנו

 יד ג 

ִהים ָעָׂשה ֶׁשּיְראּו ִמְּלָפָניו   .נבואה  .ְִוָהֱא

 

  ַמה ֶּׁשָהָיה ְּכָבר הּוא 
  ַוֲאֶׁשר ִלְהיֹות ְּכָבר ָהָיה 

  

   טו ג 

ִהים ְיַבֵּקׁש ֶאת ִנְרָּדף  הרי ?מה יתרונו של עושה הרעה באשר הוא עמל ]ט[ך ליפרע מן הרודף לפיכ ]י"רש[ .ְוָהֱא
  ).להענש (סופו להשתלם

   

  ְועֹוד ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש  טז ג 
   ָהֶרַׁשע ָׁשָּמה ְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט
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  .ָהָרַׁשע ָׁשָּמה ּוְמקֹום ַהֶּצֶדק
  ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי 

ִהים ֶאת ַהַּצִּדיק ְוֶאת ָהָרָׁשע ִי   ְׁשֹּפט ָהֱא
 יז ג   

  .]א[  . ְוַעל ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה ָׁשםֵחֶפץִּכי ֵעת ְלָכל 

  

ִהים יח ג    ָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי ַעל ִּדְבַרת ְּבֵני ָהָאָדם ְלָבָרם ָהֱא
  .ְוִלְראֹות ְׁשֶהם ְּבֵהָמה ֵהָּמה ָלֶהם

  

  ֶרה ַהְּבֵהָמה ִּכי ִמְקֶרה ְבֵני ָהָאָדם ּוִמְק יט ג 
  ן מֹות ֶזה ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם ְּכמֹות ֶזה ֵּכ

  .ְורּוַח ֶאָחד ַלֹּכל
  ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאִין 

  .ִּכי ַהֹּכל ָהֶבל

 הטהורה שהיא שמהלבד ה ] סדר הקרבות-תפילה [
  .עתידה לתן דין וחשבון לפי כסא כבודך

אכן . לכם אתם ובני עליון ֻּכאני אמרתי אלהים "]ז-פב ו' תה[
  ".כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו

  ".…וִתָּפַקחנה ֵעיֵני שניהם וידעו כי ֵעיֹרמם הם "]ג ז' בר[

למראית 
  עין

  ַהֹּכל הֹוֵל ֶאל ָמקֹום ֶאָחד   כ ג 
  ַהֹּכל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר 
  .ְוַהֹּכל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר

  

  ִמי יֹוֵדַע  כא ג 
  ?ָדם ָהֹעָלה ִהיא ְלָמְעָלהי ָהָארּוַח ְּבֵנ

  ?ֹּיֶרֶדת ִהיא ְלַמָּטה ָלָאֶרץְורּוַח ַהְּבֵהָמה ַה

אדם 
  .ובהמה

אך זו 
 האמת

  .ִּכי הּוא ֶחְלקֹו ,ֵאין טֹוב ֵמֲאֶׁשר ִיְׂשַמח ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיוְוָרִאיִתי ִּכי  כב ג 
  .ִִּכי ִמי ְיִביֶאּנּו ִלְראֹות ְּבֶמה ֶׁשּיְהֶיה ַאֲחָריו

 לראות לאחר שמת במה -  "כי מי יביאנו".  יגיע כפיו הוא החלק הניתן לו משמים ובו ישמח- "כי הוא חלקו" ]י"רש[
  .שיהיה לבניו אם יצליחו גם הם בעושר שאסף הוא והניח להם או לא יצליחו

    

  ִּדְמַעת ָהֲעֻׁשִקים  ְוִהֵּנה  ֲאֶׁשר ַנֲעִׂשים ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁשָהֲעֻׁשִקיםְוַׁשְבִּתי ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶאת ָּכל   א ד 
  .ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם ּוִמַּיד ֹעְׁשֵקיֶהם ֹּכַח

    

  ְוַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת ַהֵּמִתים ֶׁשְּכָבר ֵמתּו   ב ד 
  .)עדיין( ִַחּיים ֲעֶדָנהִִמן ַהַחּיים ֲאֶׁשר ֵהָּמה 

  

 ֲאֶׁשר לֹא לֹא ָהָיה )עדיין(ֲאֶׁשר ֲעֶדן ֹוב ִמְּׁשֵניֶהם ֵאת ְוט  ג ד 
  .ָרָאה ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ָהָרע ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

 נוח לו לאדם שלא נברא יותר ]ב/עירובין יג[
על מה שוא בראת כל בני" ] פט מח'תה[ .משנברא

  ."אדם

מת או עדיף 
, שלא נולד

טוב על 
  .החי

  

   ְוֵאת ָּכל ִּכְׁשרֹון ַהַּמֲעֶׂשה ְוָרִאיִתי ֲאִני ֶאת ָּכל ָעָמל  ד ד 
   ִקְנַאת ִאיׁש ֵמֵרֵעהּוִּכי ִהיא 

  .ַּגם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח

  . קאת סופרים תרבה חכמה]א/ב כא"ב[
שאלולי יצר הרע לא בה אדם בית  ]ר ט ז"ב[

ולא שא אשה ולא הוליד ולא שא ותן וכן 
  ".…כי היא קנאת] "קהלת ד[שלמה אומר 

    

       . ֹחֵבק ֶאת ָיָדיו ְוֹאֵכל ֶאת ְּבָׂשרֹוַהְּכִסיל  ה ד 
  ו ד        ָנַחתטֹוב ְמלֹא ַכף 
      .ָעָמל ּוְרעּות רּוַחִמְּמלֹא ָחְפַנִים 

      .ְוַׁשְבִּתי ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶהֶבל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש  ז ד 
  ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני   ח ד 

  ַּגם ֵּבן ָוָאח ֵאין לֹו 
  ְוֵאין ֵקץ ְלָכל ֲעָמלֹו 

  .ינֹו לֹא ִתְׂשַּבע ֹעֶׁשרַּגם ֵע
  ?ּוְלִמי ֲאִני ָעֵמל

  ?ּוְמַחֵּסר ֶאת ַנְפִׁשי ִמּטֹוָבה
 .ַּגם ֶזה ֶהֶבל ְוִעְנַין ָרע הּוא

 –גם בן ואח אין לו .  יש לך אדם שעושה דבריו ביחידי-  "יש אחד ואין שני "]י"רש[
וק ואם רו) 2 . שהוא כבן ולא חבר שהוא כאח.תלמידאינו קונה לו  -ח הוא "אם ת) 1

אינו קונה  - ואם סוחר הוא ) 3 .נושא אשה להיות לו כאח לעזר ולהוליד בן אינו -  הוא
 -  ואם סוחר הוא . יגע בגירסא- "ואין קץ לכל עמלו". לו שותפים ויצא לדרך יחידי

 שהרבה ,תורה לא יהא שבע בטעמי - "גם עיניו לא תשבע עושר". עמל בפרקמטיא
 - "ולמי אני עמל". ולענין הממון רודף תמיד אחר הממון, תורה למד אדם מתלמידיו

  .מאחר שאיני מעמיד תלמידים ואיני נושא אשה להוליד בנים

    

   טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד  ט ד 
  .ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם

  

  ָחד ָיִקים ֶאת ֲחֵברֹו ָהֶא -ִּכי ִאם ִיֹּפלּו   י ד 
  .ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו -ְִוִאילֹו ָהֶאָחד ֶׁשּיּפֹול 

  

  ַּגם ִאם ִיְׁשְּכבּו ְׁשַנִים ְוַחם ָלֶהם  יא ד 
  ?ּוְלֶאָחד ֵאי ֵיָחם

  

  ְוִאם ִיְתְקפֹו ָהֶאָחד ַהְּׁשַנִים ַיַעְמדּו ֶנְגּדֹו  יב ד 
  .ה ִיָּנֵתקְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָר

  

  

      טֹוב ֶיֶלד ִמְסֵּכן ְוָחָכם  יג ד 
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  . עֹודלֹא ָיַדע ְלִהָּזֵהר ֲאֶׁשר ּוְכִסילִמֶּמֶל ָזֵקן 
  ִּכי ִמֵּבית ָהסּוִרים ָיָצא ִלְמ  יד ד 

  .ִּכי ַּגם ְּבַמְלכּותֹו נֹוַלד ָרׁש
    

  ַחת ַהָּׁשֶמׁש ִָרִאיִתי ֶאת ָּכל ַהַחּיים ַהְמַהְּלִכים ַּת טו ד 
  . ֲאֶׁשר ַיֲעֹמד ַּתְחָּתיוַהֶּיֶלד ַהֵּׁשִניִעם 

   ¿  

   ְלֹכל ֲאֶׁשר ָהָיה ִלְפֵניֶהם ָהָעםֵאין ֵקץ ְלָכל  טז ד 
   ַּגם ָהַאֲחרֹוִנים לֹא ִיְׂשְמחּו בֹו

  .ִּכי ַגם ֶזה ֶהֶבל ְוַרְעיֹון רּוַח

    

ִהים  ַּכֲאֶׁשר ֵּתֵל ֶאל ֵּבְׁשֹמר ַרְגְל   ית ָהֱא
   ְוָקרֹוב ִלְׁשֹמַע

    

  .שיחטא ויביא קרבן ]י"רש[   ָזַבח ַהְּכִסיִליםִמֵּתת 

 יז ד 

  .אין הכסיל מבין שהוא עושה רע לעצמו ]י"רש[  .ִּכי ֵאיָנם יֹוְדִעים ַלֲעׂשֹות ָרע

    

ַאל ְּתַבֵהל ַעל ִּפי ְוִלְּב ַאל ְיַמֵהר ְלהֹוִציא   א ה 
ִהיםִלְפֵניָדָבר  ִהים ַּבָּׁשַמִים  ָהֱא  ִּכי ָהֱא

 .ִיְהיּו ְדָבֶרי ְמַעִּטיםְוַאָּתה ַעל ָהָאֶרץ ַעל ֵּכן 

  .מביא חטא, וכל המרבה דברים ]יזאבות א [
  .ה"ב לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הק]א/ברכות סא[

  

   ְּבֹרב ִעְנָין ַהֲחלֹוםִּכי ָּבא   ב ה 
  . ְּבֹרב ְּדָבִריםִסילְּכְוקֹול 

  

ִהים ַאל ְּתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו ִּתֹּדרַּכֲאֶׁשר       ֶנֶדר ֵלא
     ַּבְּכִסיִליםִּכי ֵאין ֵחֶפץ 

  ג ה 

    . ַׁשֵּלםִּתֹּדרֵאת ֲאֶׁשר 
  ד ה      ִתֹּדרטֹוב ֲאֶׁשר לֹא 

  . ְולֹא ְתַׁשֵּלםִמֶּׁשִּתּדֹור

  נדר

  
   ִּתֵּתן ֶאת ִּפי ַלֲחִטיא ֶאת ְּבָׂשֶר ַאל  ה ה 

  . ַהַּמְלָא ִּכי ְׁשָגָגה ִהיאְוַאל ּתֹאַמר ִלְפֵני
ִהים ַעל קֹוֶל ְוִחֵּבל ֶאת ַמֲעֵׂשה ָיֶדי   .ָלָּמה ִיְקֹצף ָהֱא

  

מֹות ַוֲהָבִלים ּוְדָבִרים ַהְרֵּבה    .' לפרוש מאת ה]י"רש[ִּכי ְבֹרב ֲח

 מעט דיבור

   ו ה  
ִהים ְיָרא )אלא(י ִּכ     .]יב יג[  .ֶאת ָהֱא

      ִאם ֹעֶׁשק ָרׁש ְוֵגֶזל ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ִּתְרֶאה ַבְּמִדיָנה 
      ".מדוע דרך רשעים צלחה "]יא א' יר[  .)'השגחת ה/חפצו של( ַהֵחֶפץַאל ִּתְתַמּה ַעל 

  ז ה 

יש השגחת   .ֶהםִּכי ָגֹבַּה ֵמַעל ָּגֹבַּה ֹׁשֵמר ּוְגֹבִהים ֲעֵלי
  'ה

  

  )היתרון יתהפך(  ַּבֹּכל הּואֶאֶרץְוִיְתרֹון   ח ה 
  .)יתרושש( ֶדה ֶנֱעָבדְלָׂש )רשע( ֶמֶל

    
  

   לֹא ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף ֹאֵהב ֶּכֶסף

   )עבדים ושפחות( ֹאֵהב ֶּבָהמֹוןּוִמי 
   ְתבּוָאה )ה לותהי(לֹא 

  ט ה 

  . כי אין מהראוי לבזבז ביותר]מצודות[ .ַּגם ֶזה ָהֶבל

 אין אדם יוצא מן העולם ]רבה קהלת[
  .וחצי תאותו בידו

    

  ִּבְרבֹות ַהּטֹוָבה ַרּבּו אֹוְכֶליָה   י ה 
  . ִּכי ִאם ְראּות ֵעיָניו?ּוַמה ִּכְׁשרֹון ִלְבָעֶליָה

   

  ְמתּוָקה ְׁשַנת ָהֹעֵבד 
  .ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרֵּבה יֹאֵכל

 יא ה     שינה

      .ַהָּׂשָבע ֶלָעִׁשיר ֵאיֶנּנּו ַמִּניַח לֹו ִליׁשֹוןְו
   ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ָרָעה חֹוָלהֵיׁש  יב ה 

  .ֹעֶׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו
 כי ]מצודות[ . כעשרו של קרח שעל ידי כן נתגאה וירד לשאול]י"רש[

 הנה ידוע ] ג- אהבת ישראל [ .אנשים מתקנאים בו ומלשינים עליו
או משום שגלוי וידוע לפניו , ה נותן עושר לאדם בשני אופנים"שהקב

יתברך יעשה טוב וחסד עם ' ובעשרו שיתן לו ה, שהוא איש טוב ורחמן
 ,ה בעד העניים"והוא בתור גזבר על העושר שנתן לו הקב, עניים ומרי נפש

, לרעתוויש לפעמים עושר שמור לבעליו . ואופן זה הוא לטובתו של האדם
ולפיכך , וגם עשה איזה מצות, והיינו משום שהאדם מלא עונות וחטאים

, ה משלם לו שכר מצותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא"הקב

חסרון 
  העושר
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  .ואופן זה הוא לרעתו של האדם, וסוף הדבר שיכלה עשרו בענין רע
  ְוָאַבד ָהֹעֶׁשר ַההּוא ְּבִעְנַין ָרע  יג ה 

  .יד ֵּבן ְוֵאין ְּבָידֹו ְמאּוָמהְוהֹוִל
  

  ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמֶּבֶטן ִאּמֹו ָערֹום ָיׁשּוב ָלֶלֶכת ְּכֶׁשָּבא  יד ה 
  .ּוְמאּוָמה לֹא ִיָּׂשא ַבֲעָמלֹו ֶׁשֹּיֵל ְּבָידֹו

    

  ְוַגם ֹזה ָרָעה חֹוָלה  טו ה 
  .ָּכל ֻעַּמת ֶׁשָּבא ֵּכן ֵיֵל

  ?ֲעֹמל ָלרּוַחִּוַמה ּיְתרֹון לֹו ֶׁשַּי

    

  ַּגם ָּכל ָיָמיו ַּבֹחֶׁש יֹאֵכל  טז ה 
  .ְוָכַעס ַהְרֵּבה ְוָחְליֹו ָוָקֶצף

    

  ֶלֶאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ִהֵּנה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ָאִני טֹוב ֲאֶׁשר ָיֶפה 
   ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁשֲעָמלֹו ְּבָכל ְוִלְראֹות טֹוָבה

 יז ה   .]ג יג[

ִהים ִּכי הּוא ֶחְלקֹו   .ִמְסַּפר ְיֵמי ַחָּייו ֲאֶׁשר ָנַתן לֹו ָהֱא

  

ִהים  יח ה     ֹעֶׁשר ּוְנָכִסיםַּגם ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָנַתן לֹו ָהֱא
  )והוא מצליח לשלוט על כספו( ְוִהְׁשִליטֹו ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו

  . ולתת את חלקו למישהו אחר]מצודות[ ְוָלֵׂשאת ֶאת ֶחְלקֹו
  . שלא ירא לבבו בתיתו מהעושר שקיבץ בעמל]מצודות[ ְוִלְׂשֹמַח ַּבֲעָמלֹו

ִהים ִהיא   . שזה יקרה למעט]ספורנו[ ֹזה ַמַּתת ֱא

 גשמיות
ועמל שמחה 

  .מתת אל
  

  . חייו קצרים]מצודות[ ִּכי לֹא ַהְרֵּבה ִיְזֹּכר ֶאת ְיֵמי ַחָּייו יט ה 
ִהים    .)ולכן יש לנהוג כך. מעשיו שהוא שמח בעמלו( ִׂשְמַחת ִלּבֹוְּב )מעיד( ַמֲעֶנהִּכי ָהֱא

    

      .ֵיׁש ָרָעה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ְוַרָּבה ִהיא ַעל ָהָאָדם  א  ו 
ִהים   ב  ו     ְוָכבֹוד ֹעֶׁשר ּוְנָכִסיםִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֶּתן לֹו ָהֱא

  ְתַאֶּוה ְוֵאיֶנּנּו ָחֵסר ְלַנְפׁשֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִי
ִהים ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו   )נכסיו שולטים עליו( ְולֹא ַיְׁשִליֶטּנּו ָהֱא

  )יאבד את נכסיו( ִּכי ִאיׁש ָנְכִרי יֹאְכֶלּנּו
  .ֶזה ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע הּוא

    

  )הרבה ילדים( ִאם יֹוִליד ִאיׁש ֵמָאה
  )יאריך ימים( יוְִוָׁשִנים ַרּבֹות ִיְחֶיה ְוַרב ֶׁשּיְהיּו ְיֵמי ָׁשָנ

  ְוַנְפׁשֹו לֹא ִתְׂשַּבע ִמן ַהּטֹוָבה 
  . כי חית השדה אכלתהו]מצודות[ ְוַגם ְקבּוָרה לֹא ָהְיָתה ּלֹו

     ג  ו  

     )אישה שהפילה עובר (.ָאַמְרִּתי טֹוב ִמֶּמּנּו ַהָּנֶפל
      .הּוַבֹחֶׁש ֵיֵל ּוַבֹחֶׁש ְׁשמֹו ְיֻכֶּס )הנפל(ִּכי ַבֶהֶבל ָּבא   ד  ו 
  ַּגם ֶׁשֶמׁש לֹא ָרָאה   ה  ו 

  )לא ידע מה זה טובת הנאה מהחיים (.ְולֹא ָיָדע ַנַחת ָלֶזה ִמֶּזה
    

  ְוִאּלּו ָחָיה ֶאֶלף ָׁשִנים ַּפֲעַמִים 
  ?ְוטֹוָבה לֹא ָרָאה

 עדיף ]ג[
  .הנפל

   ו  ו  

     .ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַהֹּכל הֹוֵלֲהלֹא 
  )כדי לאכול( ם ְלִפיהּוָּכל ֲעַמל ָהָאָד  ז  ו 

לכן צריך , תכרת (.ְוַגם ַהֶּנֶפׁש לֹא ִתָּמֵלא
  )לזכות גם את הנפש

     .ישים עצמו כאלם ? מה אומנותו של אדם בעולם הזה]א/חולין פט[

  ? ִמן ַהְּכִסילֶלָחָכםִּכי ַמה ּיֹוֵתר   ח  ו 
  )מה חסר לו ולתת לו - הבין את העני אם אינו יודע ל (?ִיֹוֵדַע ַלֲה ֶנֶגד ַהַחּיים ֶּלָעִניַמה 

    

  ).אם היה רואה לאן היא הולכת כשהאדם נפטר מהעולם( ֵמֲהָל ָנֶפׁשטֹוב ַמְרֵאה ֵעיַנִים   ט  ו 
  )על מנת לקבל פרס ולהנצל מן העונש' אז היה עובד את ה, כי אם היה יודע ממש (.ַּגם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח

    
    

   ְּכָבר ִנְקָרא ְׁשמֹו ְונֹוָדע ַמה ֶּׁשָהָיה  י  ו 
  .ֲאֶׁשר הּוא ָאָדם ְולֹא יּוַכל ָלִדין ִעם ֶׁשַּתִּקיף ִמֶּמּנּו

    

      .ִּכי ֵיׁש ְּדָבִרים ַהְרֵּבה ַמְרִּבים ָהֶבל ַמה ֹּיֵתר ָלָאָדם יא  ו 
ִ ְוַיֲעֵׂשם ַּכֵּצל ֲאֶׁשר ִמי ַיִּגיד ָלָאָדם ַמה ּיְהֶיה  ִמְסַּפר ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבלֹו?ִִּכי ִמי יֹוֵדַע ַמה ּטֹוב ָלָאָדם ַּבַחּיים יב  ו 

  ?ַאֲחָריו ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש
    

  א ז       .טֹוב ֵׁשם ִמֶּׁשֶמן טֹוב
     נשמתו של צדיק מתאוה אימתי תצא מן העולם ]א/זוהר א צח[  .ְויֹום ַהָּמֶות ִמּיֹום ִהָּוְלדֹו
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  .כדי להתענג בעולם הבא, הזה שהוא הבל
ת ַחדתי אל ָשמה בצע בדמי בִר" ] ל י'תה[: ידך אמר דודמא
  ".?ךֶתִמך עפר היגיד ֲאְדהיֹו

  ִמֶּלֶכת ֶאל ֵּבית ִמְׁשֶּתהטֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ֵּבית ֵאֶבל   ב ז 
  .ַּבֲאֶׁשר הּוא סֹוף ָּכל ָהָאָדם ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו

      ".…אל תבכו למת "]כב י' יר[

 ]ט[      .ִייַטב ֵלבִמְּׂשחֹוק ִּכי ְבֹרַע ָּפִנים  ַּכַעסטֹוב   ג ז 
  ד ז         ְּבֵבית ֵאֶבל ֲחָכִמיםֵלב 

      .ְּבֵבית ִׂשְמָחה ְּכִסיִליםְוֵלב 
  ה ז        טֹוב ִלְׁשֹמַע ַּגֲעַרת ָחָכם

      .ֵמִאיׁש ֹׁשֵמַע ִׁשיר ְּכִסיִלים
ן ִּכי ְכקֹול ַהִּסיִרים ַּתַחת ַהִּסיר ֵּכ  ו ז 

  . ְוַגם ֶזה ָהֶבלְׂשֹחק ַהְּכִסיל
כי עם השחוק ,  ואין ראוי לאיש משכיל להרבות בשחוק]השמחה -צ "א[

  .משתתפת דעת קלה
    

      . ְיהֹוֵלל ָחָכם ִויַאֵּבד ֶאת ֵלב ַמָּתָנהָהֹעֶׁשקִּכי   ז ז 
  ח ז     טֹוב ַאֲחִרית ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתֹו 

   ) אינו ממהר לריב]י"רש[(טֹוב ֶאֶר רּוַח 
  .ִמְּגַבּה רּוַח

  .הכובש את יצרו?  איזהו גבור]אבות ד א[
  

 ַאל ְּתַבֵהל ְּברּוֲח
   ִלְכעֹוס

  ]ג[   ט ז 

 ְּכִסיִליםִּכי ַכַעס ְּבֵחיק 
  .ָינּוַח

  …,  מי שאינו כועס:ה אוהבן" שלשה הקב]ב/פסחים קיג[
 …אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו… כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו ]ב/נדרים כב[

בידוע שעונותיו … "וכסיל יפרוש אולת "]משלי יג טז[ …ומוסיף טיפשותמשכח תלמודו 
  …"איש אף יגרה מדון ובעל חמה רב פשע "]משלי כט כב[ 'מרובין מזכיותיו שנא

  כעס

 

   ֵמֵאֶּלהַאל ּתֹאַמר ֶמה ָהָיה ֶׁשַהָּיִמים ָהִראֹׁשִנים ָהיּו טֹוִבים   י ז 
  .ִּכי לֹא ֵמָחְכָמה ָׁשַאְלָּת ַעל ֶזה

    

 יא ז     )ממון(ִעם ַנֲחָלה  )יחד(טֹוָבה ָחְכָמה 
    .ְוֹיֵתר ְלֹרֵאי ַהָּׁשֶמׁש

   ְּבֵצל ַהָּכֶסף ַהָחְכָמהִּכי ְּבֵצל  יב ז 
  . ְּתַחֶּיה ְבָעֶליָהַהָחְכָמהְוִיְתרֹון ַּדַעת 

  חכמה

  

ִהים ְרֵאה ֶאת ַמ יג ז    ֲעֵׂשה ָהֱא
  .ִּכי ִמי יּוַכל ְלַתֵּקן ֵאת ֲאֶׁשר ִעְּותֹו

קטנות 
  האדם

  

  ְּביֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב  יד ז 
  ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה 

ִהים ֶזה ְלֻעַּמת ֶזהַּגם ֶאת     ָעָׂשה ָהֱא
  .ַעל ִּדְבַרת ֶׁשּלֹא ִיְמָצא ָהָאָדם ַאֲחָריו ְמאּוָמה

    

       ָרִאיִתי ִּביֵמי ֶהְבִלי ֶאת ַהֹּכל
      ֵיׁש ַצִּדיק ֹאֵבד ְּבִצְדקֹו 

 טו ז 

      .ְוֵיׁש ָרָׁשע ַמֲאִרי ְּבָרָעתֹו
מחמיר אפילו עם דברים שאינם מצווים ( ַאל ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה

  )בתורה
 ]כ[ 

     ְוַאל ִּתְתַחַּכם יֹוֵתר

 טז ז 

  .ָלָּמה ִּתּׁשֹוֵמם

לא דייך מה שאסרה לך  ]א/ירושלמי נדרים כט[
ך דברים התורה אלא שאתה מבקש לאסור עלי

  .ריםאח

  

  
   ָסָכלְוַאל ְּתִהי  ַהְרֵּבהִּתְרַׁשע ַאל  יז ז 

  .ָתמּות ְּבלֹא ִעֶּתָלָּמה 
    

  טֹוב ֲאֶׁשר ֶּתֱאֹחז ָּבֶזה  
  ִמֶּזה ַאל ַּתַּנח ֶאת ָיֶדְוַגם 

שיגיעת שניהם ,  תורה עם דרך ארץ יפה תלמוד]בב אבות [
    .ןמשכחת ָעֹו

 יח ז 

ִהים      ִּכי ְיֵרא ֱא
  .ֵיֵצא ֶאת ֻּכָּלם    

  דרך אמצעית

  
   ָּתֹעז ֶלָחָכם ַהָחְכָמה יט ז 

  .ֵמֲעָׂשָרה ַׁשִּליִטים ֲאֶׁשר ָהיּו ָּבִעיר
    חכמה

  ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ִּכי ָאָדם   כ ז 
  .ְולֹא ֶיֱחָטאה ּטֹוב  ַיֲעֶׂשֲאֶׁשר

ִּכי  "]כד טז' מש[ ."ִּכי ֵאין ָאָדם ֲאֶׁשר לֹא ֶיֱחָטא" ]מלכים א ח מו[
אין אדם עומד על דברי  ]א/גיטין מג [".ֶׁשַבע ִיּפֹול ַצִּדיק ָוָקם

  . בהןתורה אלא אם כן כשל
 ".…נח דניאל ואיוב המה בצדקתם ינצלו נפשם… " ]יד יד' יח[

  ]טז[
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ְלָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְיַדֵּברּו ַאל ַּגם  כא ז 
  ִּתֵּתן ִלֶּב 

ֲאֶׁשר לֹא ִתְׁשַמע ֶאת ַעְבְּד 
  .ְמַקְלֶל

    אבק לשון הרע

  .ִּכי ַּגם ְּפָעִמים ַרּבֹות ָיַדע ִלֶּב ֲאֶׁשר ַּגם ַאָּתה ִקַּלְלָּת ֲאֵחִרים כב ז 

  קללה

  

 כג ז     ָּכל ֹזה ִנִּסיִתי ַבָחְכָמה 
  ֶאְחָּכָמהָאַמְרִּתי 

  .ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני
 ?ִמי ִיְמָצֶאּנּוק ָרחֹוק ַמה ֶּׁשָהָיה ְוָעֹמק ָעֹמ כד ז 

  ". ממני נשגבה לא אוכל להדעתפליאה  "]קלט ו' תה[
 ?בינהואי זה מקום ? תמצאמאין  והחכמה "]כא-כ, יג- איוב כח יב[

ִּכי לֹא " ] ה ח'יש[ ". בארץ החייםולא תמצאלא ידע אנוש ערכה 
ֹ   ."'א ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי ְנֻאם הַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְול

  חכמה
 

  ַסּבֹוִתי ֲאִני ְוִלִּבי ָלַדַעת ְוָלתּור ּוַבֵּקׁש  כה ז 
  .ָחְכָמה ְוֶחְׁשּבֹון ְוָלַדַעת ֶרַׁשע ֶּכֶסל ְוַהִּסְכלּות הֹוֵללֹות

    

  ָהִאָּׁשהר ִמָּמֶות ֶאת  ֲאִני ַמּומֹוֶצא
  ֲאֶׁשר ִהיא ְמצֹוִדים ַוֲחָרִמים ִלָּבּה ֲאסּוִרים ָיֶדיָה

 אשה מצא טוב ויפק רצון מצא "] יח כב'מש[
  ".'מה

 שלשה באין בהיסח הדעת אלו הן ]א/סנהדרין צז[
  . ועקרבמציאהמשיח 

  

ִהים     ִיָּמֵלט ִמֶּמָּנהטֹוב ִלְפֵני ָהֱא

 כו ז 

  . ִיָּלֶכד ָּבּהְוחֹוֵטא

  אשה

 
      .ֶחְׁשּבֹוןְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ָאְמָרה ֹקֶהֶלת ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹא  כז ז 

  ֲאֶׁשר עֹוד ִּבְקָׁשה ַנְפִׁשי ְולֹא ָמָצאִתי 
זו , אינה בטלה לעולם  אהבה שאינה תלויה בדבר]אבות ה טז[  ,ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָמָצאִתי

  .ויהונתןאהבת דויד 

 כח ז 

  .ְוִאָּׁשה ְבָכל ֵאֶּלה לֹא ָמָצאִתי

    אשה

ִהים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר   כט ז       ְלַבד ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱא
      .ַרִּבים )לנטות לקיצוניות( ִחְּׁשֹבנֹותִבְקׁשּו  )בני האדם שלא הולכים בדרך האמצע(ְוֵהָּמה 

     ? יֹוֵדַע ֵּפֶׁשר ָּדָברִמי ְּכֶהָחָכם ּוִמי  א ח 
  ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו     

  .ְוֹעז ָּפָניו ְיֻׁשֶּנא
וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני  "]לד לה' שמ[

  ".משה

גדולת 
   החכמה

  )אומר לך(ֲאִני   ב ח 
  ְׁשמֹור  )בשר ודם(ִּפי ֶמֶל 

ִהים   .)מצוות התורהבכפוף ל( ְוַעל ִּדְבַרת ְׁשבּוַעת ֱא

  

  )תתחמק(ֵּתֵל  -ַאל ִּתָּבֵהל ִמָּפָניו   ג ח 
  ַאל ַּתֲעֹמד ְּבָדָבר ָרע 

  .)ימצא אותך( ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחֹּפץ ַיֲעֶׂשה

מנהג כלפי 
  המלך

  

   מנהג המלך  ?ַּבֲאֶׁשר ְּדַבר ֶמֶל ִׁשְלטֹון ּוִמי יֹאַמר לֹו ַמה ַּתֲעֶׂשה  ד ח 
  ה ח        ְצָוה לֹא ֵיַדע ָּדָבר ָרע ׁשֹוֵמר ִמ

      .ֵיַדע ֵלב ָחָכם -ְוֵעת ּוִמְׁשָּפט  )ושיש(
  ו ח     .]ג א[   ִּכי ְלָכל ֵחֶפץ ֵיׁש ֵעת ּוִמְׁשָּפט

      .ִּכי ָרַעת ָהָאָדם ַרָּבה ָעָליו
  ִיֶנּנּו ֹיֵדַע ַמה ֶּׁשּיְהֶיהִּכי ֵא  ז ח 

  ?יד לֹוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ִמי ַיִּגִּכי ַּכ
    

  ִלְכלֹוא ֶאת ָהרּוַח  )בחיים( ָאָדם ַׁשִּליט ָּברּוַחֵאין 
  .של שום מלך ניכר ביום מותו ]י"רש[   ִׁשְלטֹון ְּביֹום ַהָּמֶותְוֵאין 
  .זו לאמר אשלח בני או עבדי במקומי ]י"רש[   ַּבִּמְלָחָמהִמְׁשַלַחת ְוֵאין 

  ח ח 

  .)'ה( ת ְּבָעָליו ֶאְיַמֵּלט ֶרַׁשעְולֹא 

    

  ֶאת ָּכל ֶזה ָרִאיִתי ְוָנתֹון ֶאת ִלִּבי 
  ְלָכל ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש 

     ט ח  

     .ֵעת ֲאֶׁשר ָׁשַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם ְלַרע לֹו
   ְקֻבִרים ָוָבאּו ְרָׁשִעיםּוְבֵכן ָרִאיִתי   י ח 

  ) הצדיקים]מצודות[(ׁש ְיַהֵּלכּו ּוִמְּמקֹום ָקדֹו
  ְוִיְׁשַּתְּכחּו ָבִעיר ֲאֶׁשר ֵּכן ָעׂשּו 

רשע וטוב 
     לו
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  .ַּגם ֶזה ָהֶבל
ה מאחר לפרוע "בשביל שהקב,  כי רבים חושבים]התשובה- צ"א[ ֲאֶׁשר ֵאין ַנֲעָׂשה ִפְתָגם ַמֲעֵׂשה ָהָרָעה ְמֵהָרה

  .שישתכחו ולא יבואו לדין עליהם, העבירות
   יא ח 

 ִּכי ָרָׁשע .ַעל ֵּכן ָּתפּוג ּתֹוָרה ְולֹא ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמְׁשָּפט "]חבקוק א ד[ . ָמֵלא ֵלב ְּבֵני ָהָאָדם ָּבֶהם ַלֲעׂשֹות ָרעַעל ֵּכן
  ". ֵיֵצא ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקלַעל ֵּכן .ַמְכִּתיר ֶאת ַהַּצִּדיק

  

 יב ח     ֲאִרי לֹו ּוַמ )'הרבה וה(ֲאֶׁשר ֹחֶטא ֹעֶׂשה ָרע ְמַאת 
  ִּכי ַּגם יֹוֵדַע ָאִני ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּטֹוב 

ִהים ֲאֶׁשר ִייְראּו ִמְּלָפָניו   .ְלִיְרֵאי ָהֱא
    

  ְוטֹוב לֹא ִיְהֶיה ָלָרָׁשע  יג ח 
  ְולֹא ַיֲאִרי ָיִמים 

ִהיםַּכֵּצל   . ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ָיֵרא ִמִּלְפֵני ֱא

    רשע

  ֶׁשר ַנֲעָׂשה ַעל ָהָאֶרץ ֶיׁש ֶהֶבל ֲא יד ח 
  ֲאֶׁשר ֵיׁש ַצִּדיִקים ֲאֶׁשר ַמִּגיַע ֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ָהְרָׁשִעים 

  ְוֵיׁש ְרָׁשִעים ֶׁשַּמִּגיַע ֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ַהַּצִּדיִקים 
  .ָאַמְרִּתי ֶׁשַּגם ֶזה ָהֶבל

    

   ַהִּׂשְמָחהְוִׁשַּבְחִּתי ֲאִני ֶאת 
  ֹוב ָלָאָדם ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ֲאֶׁשר ֵאין ט

  ְוִלְׂשמֹוַח  )ת" ת]י"רש[(ִּכי ִאם ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות 

 ]י"רש[    טו ח 

ִהים ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש       .ְוהּוא ִיְלֶוּנּו ַבֲעָמלֹו ְיֵמי ַחָּייו ֲאֶׁשר ָנַתן לֹו ָהֱא

  ַּכֲאֶׁשר ָנַתִּתי ֶאת ִלִּבי ָלַדַעת ָחְכָמה 
  ת ֶאת ָהִעְנָין ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַעל ָהָאֶרץ ְוִלְראֹו

     טז ח 

 ]י"רש[    .ִּכי ַגם ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה ֵׁשָנה ְּבֵעיָניו ֵאיֶנּנּו ֹרֶאה
ִהים   יז ח       ְוָרִאיִתי ֶאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָהֱא

ֶמׁש ְּבֶׁשל ֲאֶׁשר ַיֲעֹמל ָהָאָדם ְלַבֵּקׁש ְולֹא ִּכי לֹא יּוַכל ָהָאָדם ִלְמצֹוא ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַתַחת ַהֶּׁש
  ִיְמָצא 

  .ְוַגם ִאם יֹאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא יּוַכל ִלְמצֹא

    
  

  א ט       ֶאת ָּכל ֶזה  )לברר(ִּכי ֶאת ָּכל ֶזה ָנַתִּתי ֶאל ִלִּבי ְוָלבּור 
ִהיםְּבַיד ָהֲאֶׁשר ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחָכִמים ַוֲעָבֵדיֶהם     ֱא

  ַּגם ַאֲהָבה ַגם ִׂשְנָאה ֵאין יֹוֵדַע ָהָאָדם 
  .ַהֹּכל ִלְפֵניֶהם

  

  ְוָלָרָׁשע  -ַלַּצִּדיק    ַלֹּכל ִמְקֶרה ֶאָחדַהֹּכל ַּכֲאֶׁשר 
  ְוַלָּטֵמא  -ַלּטֹוב ְוַלָּטהֹור 

   ְוַלֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹזֵבַח -ְוַלֹּזֵבַח 

, קטנות האדם
גזרה אלא הוא 

  .' המאת

  ב ט   

    תשובה  .ַּכּטֹוב ַּכֹחֶטא ַהִּנְׁשָּבע ַּכֲאֶׁשר ְׁשבּוָעה ָיֵרא
  ֶזה ָרע ְּבֹכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ִמְקֶרה ֶאָחד ַלֹּכל   ג ט 

  ְוַגם ֵלב ְּבֵני ָהָאָדם ָמֵלא ָרע 
  ְוהֹוֵללֹות ִּבְלָבָבם ְּבַחֵּייֶהם 

  .ְוַאֲחָריו ֶאל ַהֵּמִתים

  

  ?ִֶאל ָּכל ַהַחּיים ֵיׁש ִּבָּטחֹוןִּכי ִמי ֲאֶׁשר ְיֻחַּבר   ד ט 
  .ִּכי ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן ָהַאְרֵיה ַהֵּמת

  

  ה ט     .במיתתם קרואים חיים שאפילו הצדיקיםאלו  ]א/ברכות יח[  ִִּכי ַהַחּיים יֹוְדִעים ֶׁשָּיֻמתּו 
  ִעים ְמאּוָמהְוַהֵּמִתים ֵאיָנם יֹוְד

ְוֵאין עֹוד ָלֶהם ָׂשָכר ִּכי ִנְׁשַּכח 
  .ִזְכָרם

  .בחייהם נקראים מתים שאפילו רשעים לאו ]ילקוט שמעוני קהלת תתקפט[

  ַּגם ַאֲהָבָתם ַּגם ִׂשְנָאָתם ַּגם ִקְנָאָתם ְּכָבר ָאָבָדה   ו ט 
  ְוֵחֶלק ֵאין ָלֶהם עֹוד ְלעֹוָלם 

  .ַחת ַהָּׁשֶמׁשְּבֹכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּת

יים הח
  והמתים

  

  .תורה  ֵל ֱאֹכל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ 

  .סתרי תורה  ּוְׁשֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנ 
  ז ט 

ִהים ֶאת ַמֲעֶׂשיִּכי    .'אז מעשיך רצויים לפני ה  .ְכָבר ָרָצה ָהֱא

    
  

, נו רוצה להקדים לשוב מי שאי]התשובה - צ"א[  ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים   ְּבָכל ֵעת   ח ט 
על כן , אולי לא יאריך ימים וימות טרם ישוב
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  .]א/שבת קנג[ .הזהיר
    .ְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש ַאל ֶיְחָסר

  .חיים= תורה   ְִרֵאה ַחּיים ִעם ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת
אילת אהבים ויעלת חן . יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך "]כ-  ה יח'מש[

ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק . דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד
  ).זו עבודה זרה" (נכריה

  ט ט 

  ָּכל ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבֶל ֲאֶׁשר ָנַתן ְל ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש 
  ִֹּכל ְיֵמי ֶהְבֶל ִּכי הּוא ֶחְלְק ַּבַחּיים 

  .ּוַבֲעָמְל ֲאֶׁשר ַאָּתה ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

    

 ֹכֲחָיְד ַלֲעׂשֹות ְּבֹּכל ֲאֶׁשר ִּתְמָצא 
   ֲעֵׂשה

. הַחיל הזה לי את עשה ידים ֶצ וֹעֹּכחיואמרת בלבבך " ]יח- ח יז'דב[
מסילת ישרים [ ".… הֹנתן לך ֹכח לעשות ַחילהואאלהיך כי ' וזכרת את ה

ח הבחיריי המסור לו כל  הוא הֹכהֹכח מסור בידו מבוראוש … ] ד-
  …ימי חייו שהוא בהם בחיריי ומצוה לעשות

     י ט  

  ִּכי ֵאין ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁשּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה 
  .ִּבְׁשאֹול ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹהֵל ָׁשָּמה

 בשאול מי יודה .כי אין במות זכרך" ] ו ו'תה[
 ".?היודך עפר היגיד אמתך… " ] ל י'תה[ ."?לך

    

      ַהֶּׁשֶמׁש ַׁשְבִּתי ְוָרֹאה ַתַחת 
  ַהֵּמרֹוץ  ַלַּקִּלים  ִּכי לֹא

  ".ר לא ינצל ברב כחֹוּבִג" ] לג טז'תה[ ַהִּמְלָחָמה  ַלִּגּבֹוִרים  ְולֹא
  ֶלֶחם  ַלֲחָכִמים  ְוַגם לֹא
  .ובידי להביא לאשר חפצתי בו ]י"רש[ "לי הכסף ולי הזהב" ]חגי ב ח[  ֹעֶׁשר  ַלְּנֹבִנים  ְוַגם לֹא

  ֵחן  ַלֹּיְדִעים  ְוַגם לֹא

   
 יא ט 

    .ִּכי ֵעת ָוֶפַגע ִיְקֶרה ֶאת ֻּכָּלם
  ִּכי ַּגם לֹא ֵיַדע ָהָאָדם ֶאת ִעּתֹו 

 ַּכָּדִגים ֶׁשֶּנֱאָחִזים ִּבְמצֹוָדה ָרָעה 
  ְוַכִּצֳּפִרים ָהֲאֻחזֹות ַּבָּפח 

  

  

 יב ט 

  ָּכֵהם יּוָקִׁשים ְּבֵני ָהָאָדם ְלֵעת 
  .ִּפְתֹאםה ְּכֶׁשִּתּפֹול ֲעֵליֶהם ָרָע

    ". ומשאת רשעים כי תבאפתאםאל תירא מפחד  "]משלי ג כה[

   

      .ַּגם ֹזה ָרִאיִתי ָחְכָמה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ּוְגדֹוָלה ִהיא ֵאָלי יג ט 
  ִעיר ְקַטָּנה ַוֲאָנִׁשים ָּבּה ְמָעט  יד ט 

   ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶל ָּגדֹול ְוָסַבב ֹאָתּה
  .ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצֹוִדים ְּגֹדִלים

  

  ּוָמָצא ָבּה ִאיׁש ִמְסֵּכן ָחָכם 
  ּוִמַּלט הּוא ֶאת ָהִעיר ְּבָחְכָמתֹו 

 טו ט   

  .ְוָאָדם לֹא ָזַכר ֶאת ָהִאיׁש ַהִּמְסֵּכן ַההּוא

  

  
      ְוָאַמְרִּתי ָאִני 

       ִמְּגבּוָרהָחְכָמהטֹוָבה 
 טז ט 

   ַהִּמְסֵּכן ְּבזּוָיהְוָחְכַמת
  .ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים

      ". מחסהו'עצת עני תבישו כי ה "]יד ו' תה[

 ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים…  מה הבריות אומרות עליו. עם הבריותויהא משאו ומתנו בנחת ]א/יומא פו[  ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים ֲחָכִמים ִּדְבֵרי
אבל מי שקורא ושונה ומשמש ". בך אתפארויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר  "]מט ג' יש[תוב אומר  עליו הכ.מעשיו

כמה ראו …  עם הבריות מה הבריות אומרות עליוואין דבורו בנחתתלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה 
  ".אלה ומארצו יצאו' באמר להם עם ה "]לו כ' יח[מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו ועליו הכתוב אומר 

 יז ט     .]יב יא[

  ¿    .ִמַּזֲעַקת מֹוֵׁשל ַּבְּכִסיִלים
 יח ט        ִמְּכֵלי ְקָרב ָחְכָמהטֹוָבה 

      .ְוחֹוֶטא ֶאָחד ְיַאֵּבד טֹוָבה ַהְרֵּבה

  ְזבּוֵבי ָמֶות ַיְבִאיׁש ַיִּביַע ֶׁשֶמן רֹוֵקַח ָיָקר   א  י 
  .ֵמָחְכָמה ִמָּכבֹוד ִסְכלּות ְמָעט

    

  ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו   ב  י 
  .ְוֵלב ְּכִסיל ִלְׂשמֹאלֹו

    

   ֹהֵל ִלּבֹו ָחֵסר ָּסָכלְוַגם ַּבֶּדֶר ְּכֶׁש  ג  י 
  . הּואָסָכל ְוָאַמר ַלֹּכל

    

  ִאם רּוַח ַהּמֹוֵׁשל ַּתֲעֶלה ָעֶלי   ד  י 
  ְמקֹוְמ ַאל ַּתַּנח 

  . ַמְרֵּפא ַיִּניַח ֲחָטִאים ְּגדֹוִליםִּכי
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  ֵיׁש ָרָעה ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש   ה  י 
  .ִּכְׁשָגָגה ֶׁשֹּיָצא ִמִּלְפֵני ַהַּׁשִּליט

    

  ִנַּתן ַהֶּסֶכל ַּבְּמרֹוִמים ַרִּבים   ו  י 
  .ַוֲעִׁשיִרים ַּבֵּׁשֶפל ֵיֵׁשבּו

    

  ָרִאיִתי ֲעָבִדים ַעל סּוִסים   ז  י 
  .ץְוָׂשִרים ֹהְלִכים ַּכֲעָבִדים ַעל ָהָאֶר

    

  ֹחֵפר ּגּוָּמץ ּבֹו ִיּפֹול   ח  י 
  .ּוֹפֵרץ ָּגֵדר ִיְּׁשֶכּנּו ָנָחׁש

 עובר על דברי חכמים - "ופורץ גדר "]ב/ז כז"י ע"רש[
  .ישכנו נחש כדלקמן

    

  ַמִּסיַע ֲאָבִנים ֵיָעֵצב ָּבֶהם   ט  י 
  .ּבֹוֵקַע ֵעִצים ִיָּסֶכן ָּבם

    

ֹ  י  י    א ָפִנים ִקְלַקל ַוֲחָיִלים ְיַגֵּבר ִאם ֵקָהה ַהַּבְרֶזל ְוהּוא ל
  .ְוִיְתרֹון ַהְכֵׁשיר ָחְכָמה

    

 יא  י   ?ִאם ִיֹּׁש ַהָּנָחׁש ְּבלֹוא ָלַחׁש
  .ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון

 לעתיד לבא מתקבצות כל החיות ובאות ]ב/ערכין טו[
, זאב טורף ואוכל, ארי דורס ואוכל: אצל נחש ואומרות

 אומר להם וכי מה יתרון לבעל? אתה מה הנאה יש לך
  ?הלשון

  

 יב  י     ִּדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן 
    .ְוִׂשְפתֹות ְּכִסיל ְּתַבְּלֶעּנּו

  ְּתִחַּלת ִּדְבֵרי ִפיהּו ִסְכלּות  יג  י 
  .ְוַאֲחִרית ִּפיהּו הֹוֵללּות ָרָעה

  

  .ְוַהָּסָכל ַיְרֶּבה ְדָבִרים יד  י 
  .ִֵיַדע ָהָאָדם ַמה ֶׁשּיְהֶיהלֹא 

  ?ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֵמַאֲחָריו ִמי ַיִּגיד לֹו

  לשון

  

   ְּתַיְּגֶעּנּו ַהְּכִסיִליםֲעַמל  טו  י 
  .ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר

    

  ִאי ָל ֶאֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ ָנַער  טז  י 
  .ְוָׂשַרִי ַּבֹּבֶקר יֹאֵכלּו

    

 יז  י   ֶרץ ֶׁשַּמְלֵּכ ֶּבן חֹוִרים ַאְׁשֵרי ֶא
  . ולא בשתיית יין שעוסקין בגבורת החכמה והבינה]י"רש[  .ַבְּׁשִתיְוָׂשַרִי ָּבֵעת יֹאֵכלּו ִּבְגבּוָרה ְולֹא 

    

  ַּבֲעַצְלַּתִים ִיַּמ ַהְּמָקֶרה  יח  י 
ף ַהָּבִית   .ּוְבִׁשְפלּות ָיַדִים ִיְד

    

      .ים ֶלֶחם ֹעִׂשִלְׂשחֹוק
      .ְִוַיִין ְיַׂשַּמח ַחּיים

 יט  י 

 אם אין כסף אין סעודה לפיכך לא יתעצל אדם מן המלאכה כדי ]י"רש[  . ֶאת ַהֹּכלַיֲעֶנהְוַהֶּכֶסף 
  .שיהא לו מה להוציא

    

   ַאל ְּתַקֵּללַּגם ְּבַמָּדֲע ֶמֶל 
   ְּתַקֵּלל ָעִׁשירַאל ּוְבַחְדֵרי ִמְׁשָּכְב 

  כ  י   

  ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים יֹוִלי ֶאת ַהּקֹול 
  .ּוַבַעל ְּכָנַפִים ַיִּגיד ָּדָבר

  ".לא תקלל חרש" ]יט יד' וי[
ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע  ]אבות ב ד[

  .שסופו להשמע

  אל תקלל

  

  ַׁשַּלח ַלְחְמ ַעל ְּפֵני ַהָּמִים  א יא 
  .ִּכי ְבֹרב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו

משלי [". …יש מפזר ונוסף עוד" ]שלי יא כדמ[
 ] קיב ט'תה[". …נותן לרש אין מחסור" ]כח כז

מדת לעד קרנו תרום ִּפַזר נתן לאביונים צדקתו ֹע"
  ".בכבוד

    

  ב יא     ]יוסף[   ֶּתן ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה ְוַגם ִלְׁשמֹוָנה
      .ִִּכי לֹא ֵתַדע ַמה ּיְהֶיה ָרָעה ַעל ָהָאֶרץ

  ִאם ִיָּמְלאּו ֶהָעִבים ֶּגֶׁשם ַעל ָהָאֶרץ ָיִריקּו   ג יא 
  .ְִוִאם ִיּפֹול ֵעץ ַּבָּדרֹום ְוִאם ַּבָּצפֹון ְמקֹום ֶׁשּיּפֹול ָהֵעץ ָׁשם ְיהּוא

    

  ֹׁשֵמר רּוַח לֹא ִיְזָרע   ד יא 
  .ְוֹרֶאה ֶבָעִבים לֹא ִיְקצֹור

    ]ז"ע[

   ָהרּוַח ַּכֲעָצִמים ְּבֶבֶטן ַהְּמֵלָאה ַּכֲאֶׁשר ֵאיְנ יֹוֵדַע ַמה ֶּדֶר  ה יא 
ִהיםָּכָכה     לֹא ֵתַדע ֶאת ַמֲעֵׂשה ָהֱא

  .ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהֹּכל

    

      ".רוה יקֹצָנ בדמעה בִרהֹזרעים "]קכו ה' תה[  ַּבֹּבֶקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶע   ו יא 
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   ְוָלֶעֶרב ַאל ַּתַּנח ָיֶד
  ִּכי ֵאיְנ יֹוֵדע ֵאי ֶזה ִיְכַׁשר ֲהֶזה אֹו ֶזה 

  .ָחד טֹוִביםְוִאם ְׁשֵניֶהם ְּכֶא
 ַלֵעיַנִים ְוטֹובּוָמתֹוק ָהאֹור   ז יא 

  .ִלְראֹות ֶאת ַהָּׁשֶמׁש
     .]ז יא[ . חמה זורחת-  שמש ]י"רש[.  ותשמיששמש, שבת:  שלשה מעין העולם הבא אלו הן]ב/ברכות נז[

   ִיְׂשָמחְּבֻכָּלם ֶיה ָהָאָדם ִּכי ִאם ָׁשִנים ַהְרֵּבה ִיְח  ח יא 
   ִּכי ַהְרֵּבה ִיְהיּוְוִיְזֹּכר ֶאת ְיֵמי ַהֹחֶׁש

  .ָּכל ֶׁשָּבא ָהֶבל

 ובלבד שיזכור ימי החשך שמח בחלקויהיה ] י"רש[
וייטיב מעשיו שינצל מהם והם ימי מיתת עולם הם ימי 

  .הרשעים

    

  ְׂשַמח ָּבחּור ְּבַיְלדּוֶתי
  ִלְּב ִּביֵמי ְבחּורֹוֶת ִויִטיְב 

  ְוַהֵּל ְּבַדְרֵכי ִלְּב ּוְבַמְרֵאי ֵעיֶני

     ט יא  

  ֵאֶּלהַעל ָּכל  ִּכי ְוָדע
ִהים ַּבִּמְׁשָּפט   .ְיִביֲא ָהֱא

עד כאן דברי יצר  …אמר רב הונא ]ב/שבת סג[ :מחלוקת
 עד כאן : ריש לקיש אמר. מכאן ואילך דברי יצר טובהרע

  עד כאן ]י"רש[. לדברי תורה מכאן ואילך למעשים טובים
והלך , שמחה ומטוב לבלמוד מ,  שמח בתלמודך-לתורה 

מכאן ואילך . בדרכי לבך להבין מה בלבך לפי ראות עיניך
על כל מה שלמדת סופך  ודע כי על כל אלה - למעשים טובים 

  .ליתן את הדין אם לא תקיים
כלומר דע  ]ד הלכות תשובה ה - משנה תורה[

 .יןשיש בידך כח לעשות ועתיד אתה ליתן את הד

    .]יב יד[

  ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּב 
   ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְּבָׂשֶר

 ]כבמשלי כט [.  אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו… כל מיני גיהנם שולטין בוהכועסכל  ]נדרים כב[
עירובין [ . ולא תחטיתרתח לא ]ב/ברכות כט[". נשא ענשגדל חמה "] יט יטשם[".  רב פשעובעל חמה"

 והמשבר כליו בחמתו המקרע בגדיו ]ב/שבת קה[ .בכעסו בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ו]ב/סה
 שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך .ז" יהא בעיניך כעובד עבחמתו והמפזר מעותיו בחמתו

 אם חכם הוא שכועס כל אדם ]ב/פסחים סו[ .ז והולך ועובד"עולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד 
  .אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו, חכמתו מסתלקת ממנו

  י יא 

  . שראש אדם שחור בימי עלומיו, נערות– "תווהשחר "]י"רש[  . ָהֶבלְוַהַּׁשֲחרּותִּכי ַהַּיְלדּות 
  ".…ר ופשעי אל תזֹּכנעוריחטאות  "]כה ז' תה[

    

  ּוְזֹכר ֶאת ּבֹוְרֶאי ִּביֵמי ְּבחּוֹרֶתי 
  . ְיֵמי ָהָרָעהלֹא ָיֹבאּוַעד ֲאֶׁשר 

  א יב       ".שנות ראינו רעהנו ניָתשמחנו כימות ִע" ] צ טו'תה[

אלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא  ]ב/שבת קא[  . ָׁשִנים ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץְוִהִּגיעּו
אבל יעשה  "חפץ" ימי המשיח לא יהיה באדםכי ב. חובה

ולפיכך אין בהם לא זכות ולא , בטבעו המעשה הראוי
  .חפץכי הזכות והחובה תלויים ב, חובה

    

  ַעד ֲאֶׁשר לֹא ֶתְחַׁש ַהֶּׁשֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים   ב יב 
  .ְוָׁשבּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהָּגֶׁשם

     

  ם ַּבּיֹו
   

  ֶׁשָּיזֻעּו ֹׁשְמֵרי ַהַּבִית 
  ְוִהְתַעְּותּו ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל

  ַהֹּטֲחנֹותּוָבְטלּו 

  ג יב   

  .ִּכי ִמֵעטּו ְוָחְׁשכּו ָהֹראֹות ָּבֲאֻרּבֹות

    

  ְוֻסְּגרּו ְדָלַתִים ַּבּׁשּוק ִּבְׁשַפל קֹול ַהַּטֲחָנה   ד יב 
  .נֹות ַהִּׁשירְוָיקּום ְלקֹול ַהִּצּפֹור ְוִיַּׁשחּו ָּכל ְּב

    

  ַּגם ִמָּגֹבַּה ִיָראּו ְוַחְתַחִּתים ַּבֶּדֶר 
  ְוָיֵנאץ ַהָּׁשֵקד ְוִיְסַּתֵּבל ֶהָחָגב ְוָתֵפר ָהֲאִבּיֹוָנה 

  ה יב     

      .ִּכי ֹהֵל ָהָאָדם ֶאל ֵּבית עֹוָלמֹו ְוָסְבבּו ַבּׁשּוק ַהּסֹוְפִדים
      . ַהֶּכֶסף ְוָתֻרץ ֻּגַּלת ַהָּזָהב ְוִתָּׁשֶבר ַּכד ַעל ַהַּמּבּוַע ְוָנֹרץ ַהַּגְלַּגל ֶאל ַהּבֹורַעד ֲאֶׁשר לֹא ֵיָרֵתק ֶחֶבל  ו יב 
  ְוָיֹׁשב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהָיה   ז יב 

ִהים ֲאֶׁשר ְנָתָנּה   .ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל ָהֱא
    .]ג כ[  ".כי עפר אתה ואל עפר תשוב "]ג יט' בר[

 כי המה מחשבות אדם ַעֵדֹי' ה "]צד יא' תה[  .ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ַהּקֹוֶהֶלת ַהֹּכל ָהֶבל  ח יב 
  ".הבל

    

   ָחָכםְוֹיֵתר ֶׁשָהָיה ֹקֶהֶלת   ט יב 
   ֶאת ָהָעם ִלַּמד ַּדַעתעֹוד 

  . ַהְרֵּבהִּתֵּקן ְמָׁשִליםְוִאֵּזן ְוִחֵּקר 

  

  .ְוָכתּוב ֹיֶׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמת  י ֵחֶפץ ִלְמצֹא ִּדְבֵר  ִּבֵּקׁש ֹקֶהֶלת   י יב 

  

  
 ַּכָּדְרֹבנֹות ּוְכַמְׂשְמרֹות ְנטּוִעים ִּדְבֵרי ֲחָכִמים
   ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות

יב ' מש[ ". וחידתםדברי חכמיםלהבין משל ומליצה " ]א ו' מש[".  חכםגערתע טוב לשֹמ "]ז ה[
מה דרבן זה מלמד את הפרה לחרוש ולהשוות את ] יא טז' ח במ"רב[ ".ולשון חכמים מרפא "]יח

אף דברי חכמים מכוונין את לומדיהם לומר על אסור אסור ועל מותר מותר ומראין פנים , התלמים
  ".הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי "]כב יז' מש[ מרשנא, והוראות מן התורה

 ". לי שבעים איש מזקני ישראלאספה" ]יא טז' במ['  שנאסנהדריןואין אסופות אלא  ]'במ רבה[

 יא יב 

תי ישמרו ועשו ֹקלם ובמשפטי ילכו וֻח לֹכּ יהיהורועה אחדעליהם ועבדי דוד מלך " ] לז כד'יח[  .ִנְּתנּו ֵמֹרֶעה ֶאָחד
… 'הנה אדני ה "]יא- מ י' יש[ ".אחד' ה "... ]ו ד' דב[ ". ישראל האזינהרועה "]פ ב' תה[ ".אותם
צאן הוא אלהים הוא עשנו ולו אנחנו עמו ו' דעו כי ה "]ק ג' תה[ ".…עהכֹרעה עדרו יר… יבוא

? תיהוְדאם אנכי יִל? האנכי הריתי את כל העם הזה…'ויאמר משה אל ה "]יב- ייא ' במ[ ".מרעיתו
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  ".כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הֹינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו

  י ְוֹיֵתר ֵמֵהָּמה ְּבִנ יב יב 
 ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְרֵּבה ְיִגַעת ִהָּזֵהר
  .ָּבָׂשר

כה  "]ל ב' יר[ .ך"תנ ]רשי[ ." בֹמֵעצות ודעתשלישיםהלא כתבתי לך  "]כב כ' מש[
 ".אל ספר אשר דברתי אליךאלהי ישראל לאמר כתב לך את כל הדברים ' אמר ה

כל מי ... הזהר ואל תוסף עליהם, בתי לךד ספרים כת"ה כ" אמר הקב]במדבר רבה[
 ]יב ז' תה[  .ד ספרים כאלו קורא בספרים החיצונים"שקורא פסוק שאינו מכ

  ".מזֻקק ִשבָעתים, כסף צרוף בעליל לארץ, אמרות טֹהרות' אמרות ה"

  . שהתלמוד לא ניתן לכתוב אלא מפני שהתורה משתכחת]י"ב רש/גיטין ס[

  .קנואם באנו לכתוב לא הספ ]י"רש[

ַּגם ֲחִסיָדה ַבָּׁשַמִים ָיְדָעה מֹוֲעֶדיָה ְוֹתר ְוִסיס ְוָעגּור ָׁשְמרּו ֶאת  "] ח ז ט'יר[
'  ֲאַנְחנּו ְותֹוַרת הֲחָכִמיםֵאיָכה תֹאְמרּו . 'ֵעת ֹּבָאָנה ְוַעִּמי לֹא ָיְדעּו ֵאת ִמְׁשַּפט ה

ִ ֹהִבׁשּו ֲחָכִמים ַחּתּו ַוּיָּלֵכדּו ִהֵּנה .ֵעט ֶׁשֶקר ֹסְפִריםִאָּתנּו ָאֵכן ִהֵּנה ַלֶּׁשֶקר ָעָׂשה 
  ".ְוָחְכַמת ֶמה ָלֶהםָמָאסּו ' ִבְדַבר ה

  

   ִנְׁשָמע ַהֹּכל סֹוף ָּדָבר
ִהים ְיָרא    ֶאת ָהֱא

  ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור 

 יג יב 

  .ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם

  ".…אלהיך'  את היראהכי אם ל? אלהיך שאל מעמך' ועתה ישראל מה ה "]י יב' דב[

". …ראשית דעת 'יראת ה" ] א ז'מש[. ה כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה" אמר הקב]ב/ברכות ו[
  ".…' היראתראשית חכמה " ]קיא י' תה[ ."וירא מצוה הוא יֻשלם "]יג יג' מש[

אין , וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו. חכמתו מתקימת, קודמת לחכמתויראת חטאו  כל ש]אבות ג ט[
בה וכל שחכמתו מרו. חכמתו מתקימת, בין מחכמתווכל שמעשיו מר, הוא היה אומר. חכמתו מתקימת

 אשר צויתי אותו בֹחרב על כל זכרו תורת משה עבדי "]כג-  כבגמלאכי [ .אין חכמתו מתקימת, ממעשיו
  ".הגדול והנורא' הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה. ישראל ֻחקים ומשפטים

ִַוּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית ַוּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַו" ]שמות כד ז[   ."ְוִנְׁשָמעַנֲעֶׂשה ' ּיֹאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר הִ

  

ִהים ָיִבא ְבִמְׁשָּפט  יד יב    ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה ָהֱא
 .ַעל ָּכל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע

    

  


