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Kohelet 1-3 

 א פרק קהלת
ְבֵרי  ( א) ֶלת דִּ ד קֶֹהֶ֣ וִִּ֔ ֶלְך ֶבן־דָּ ִָֽם ֶמֶ֖ ִּ לָּ ירּושָּ  :בִּ

ֵ֤ל( ב)√ ר ֲהָבִלים   ֲהב  ַ֣ ֶלת ָאמ  ֵ֥ל קֶֹהֶ֔ ים ֲהב  ל ֲהָבִלִ֖ ֵֹ֥ כ  :ָהֶָֽבל ה 

ֹון( ג) ם ַמה־יְִּתרֶ֖ ָ֑ ִָָֽאדָּ ֹו לָּ לִ֔ ל־ֲעמָּ ל ְבכָּ ֶֹ֖ יֲַעמ ַחת ֶשִָֽ ֶמש ַתַּ֥ ִָֽ  :ַהשָּ
ֹור( ד) ֹור הֵֹלְך   דּ֤ א וְדֶ֣ ֶרץ בִָּ֔ ֶ֖ אָּ ם וְהָּ ַּ֥ ִֶָֽדת ְלעֹולָּ  :עֹמָּ
ח( ה) ַרַּ֥ ֶמש וְזָּ א ַהֶשֶ֖ ֶ֣ ֶמש ּובָּ ָ֑ ֹו ַהשָּ ל־ְמקֹומִ֔ ף וְֶאֶ֨ ַחִָֽ שֹוֵאֵ֛ ּוא זֹוֵרַּ֥ ִָֽם הֶ֖  :שָּ
ֹום הֹוֵלְך( ו) רִ֔ ב ֶאל־דָּ ֹון וְסֹוֵבֶ֖ פָ֑ ב׀ ֶאל־צָּ ְך סֵֹבב   סֹוֵבּ֤ ּוחַ  הֹוֵלֶ֣ רִ֔ יו הָּ ֶ֖ יבֹתָּ ב וְַעל־ְסבִּ ַּ֥ ּוחַ  שָּ רִָֽ  :הָּ

ים  ( ז) לִּ ל־ַהנְחָּ ים כָּ ֶ֣ ם הְֹלכִּ ם ֶאל־ַהיִָּ֔ א ֵאיֶנֶ֣נּו וְַהיֶָּ֖ ֵלָ֑ ים   ֶאל־ְמ֗קֹום מָּ לִּ ַהנְחָּ ים ֶשּ֤ ְלכִִּ֔ ִָֹֽ ם ה ֵ֛ ם שָּ ים ֵהַּ֥ ֶ֖ בִּ ִֶָֽכת שָּ לָּ  :לָּ
ים( ח) ֶ֣ רִּ ל־ַהְדבָּ ים כָּ ל יְֵגעִִּ֔ יש ֹלא־יּוַכַּ֥ ֶ֖ ר אִּ ע ְלַדֵבָ֑ ְשַבַּ֥ ֹות ַע יִּן   ֹלא־תִּ ְראִ֔ א לִּ ֵלַּ֥ מָּ ֶזן וְֹלא־תִּ ֶֹ֖ עַ  א ִָֹֽ ְשמ  :מִּ

ה־ֶשָָֽהיָה  ( ט)√ ּוא מ  ה הַ֣ ה ֶשִיְהיֶֶ֔ ֲָֽעָשֶ֔ ה־ֶשנ  ּוא ּומ  ָעֶשֶׂ֑ה הִ֖ ין ֶשי  ֵ֥ ש וְא  ת ָכל־ָחָדִ֖ ֵ֥ח  ָשֶָֽמש ת   :ה 

ר ֵיַּ֥ש( י) ֵ֛ בָּ ר דָּ ה ֶשיֹאַמַּ֥ ש ְרֵאה־ֶזֶ֖ ֶ֣ דָּ ּוא חָּ ר   הָ֑ יֶָּ֣ה ְכבָּ ים הָּ מִִּ֔ לָּ ִָֹֽ ר ְלע ה ֲאֶשַּ֥ יֶָּ֖ ִָֽנּו הָּ ֵנ ְלפָּ  :מִּ
ין( יא) ֹון ֵאַּ֥ ְכרֶ֖ ָ֑ים זִּ אשֹנִּ רִּ ם לָּ ים וְַגֶ֨ ַאֲחרֹנִִּ֜ ה ֶשיְִּה֗יּו לָּ א־יְִּהֶיּ֤ ֶהם   ֹלִָֽ ֹון לָּ רִ֔ כָּ ם זִּ ַּ֥ ּו עִּ ִָֽה ֶשיְִּהיֶ֖ ַאֲחרֹנָּ  פ: לָּ
ֶ֣י( יב) ֶלת ֲאנִּ י קֶֹה֗ יִַּּ֥יתִּ ֶלְך הָּ ל ֶמֵ֛ ֵאֶ֖ ִָֽם ַעל־יְִּשרָּ ִּ לָּ ירּושָּ  :בִּ
י( יג) תִּ י וְנַָּתֶ֣ בִּ֗ ֹוש ֶאת־לִּ ְדרּ֤ תּור   לִּ ה וְלָּ ְכמִָּ֔ ל ַבִָֽחָּ ר ַעֵ֛ ל־ֲאֶשַּ֥ ה כָּ ֶ֖ ַחת נֲַעשָּ יִּם ַתֶ֣ ָ֑ מָּ ּוא׀ ַהשָּ נְַיֶ֣ן הֶ֣ ע עִּ ֗ ן רָּ ְבֵנַּ֥י יםקֱאֹל נַָּתַ֧ ם לִּ ֶ֖ ָאדָּ  הָּ

ֹות ֹו ַלֲענַּ֥  :בִָֽ

י  ( יד) אִּ יתִּ ים רָּ ל־ַהִַָֽמֲעשִִּ֔ ּו ֶאת־כָּ נֲַעשֶ֖ ַחת ֶשִָֽ ֶמש ַתֶ֣ ָ֑ ֵנַּ֥ה ַהשָּ ל וְהִּ ֵֹ֛ ֶבל ַהכ ּות ֶהֶ֖ ּוחַ  ּוְרעַּ֥  :רִָֽ
ת( טו) ל ְמֻעּוֶָּ֖ ן ֹלא־יּוַכֶ֣ ָֹ֑ ְתק ֹון לִּ ל וְֶחְסרֶ֖ נִָֹֽות ֹלא־יּוַכַּ֥ מָּ  :ְלהִּ
י( טז) ְרתִּ ַבֶ֨ ּ֤י דִּ י   ֲאנִּ בִּ ם־לִּ ר עִּ ִֹ֔ י ֵלאמ ה ֲאנִּ֗ נֵֶ֨ י הִּ ְלתִּ ְגַדּ֤ י   הִּ ְפתִּ ה וְהֹוַס  ְכמִָּ֔ ל חָּ יַָּּ֥ה ַעֵ֛ ל־ֲאֶשר־הָּ ַנֶ֖י כָּ ִָּ֑ם ְלפָּ לָּ י ַעל־יְרּושָּ ֵ֛ בִּ ה וְלִּ ַּ֥ אָּ  רָּ

ה ה ַהְרֵבֶ֖ ַּ֥ ְכמָּ ִַָֽעת חָּ  :וָּדָּ
ּ֤ה( יז) י   וֶָּאְתנָּ בִּ ַעת לִּ ַדֶ֣ ה לָּ ְכמִָּ֔ ַעת חָּ ֹות וְַדַּ֥ ּות הֹוֵללֶ֖ ְכלָ֑ י וְשִּ ְעתִּ ה יַָּדַ֕ ּוא ֶשַגם־ֶזַּ֥ ֹון הֶ֖ ּוחַ  ַרְעיַּ֥  :רִָֽ

י( יח)√ ב ִכִּ֛ ֵֹ֥ ס ָחְכָמִ֖ה ְבר יף ָרב־ָכֶׂ֑ע  ת וְיֹוִסֵ֥ ִ֖ע  יף ד  ֹוב יֹוִסֵ֥ ְכאָֽ  :מ 

 

 ב פרק קהלת

י( א) ְרתִּ י ֲאנִּי   ָאַמּ֤ בִִּ֔ ֵ֛א ְבלִּ ה ְלכָּה־נָּ ֵ֛ ה ֲאנְַסכָּ ֶ֖ ְמחָּ ה ְבשִּ ֹוב ּוְרֵאֶ֣ ֵנַּ֥ה ְבטָ֑ ּוא וְהִּ ִֶָֽבל ַגם־הֶ֖  :הָּ

ֹוק( ב)√ ְרִתי ִלְשחִ֖ ַ֣ ִשְמָחִ֖ה ְמהֹוָלֶׂ֑ל ָאמ  ה ּוְל ֵֹ֥ ה־ז  :עָֹשָֽה מ 

י( ג)  ְרתִּ י ַתֶ֣ בִִּ֔ ֹוְך ְבלִּ ְמשַּ֥ יִּן לִּ י ַבַיֶ֖ ָ֑ רִּ י ֶאת־ְבשָּ בִִּּ֞ ג וְלִּ ה   נֵֹהּ֤ ְכמָּ ז ַבִָֽחָּ ֶֹ֣ ּות וְֶלֱאח ְכלִ֔ ד ְבסִּ ה ַעֶ֣ ה ֲאֶשר־ֶאְרֶא֗ ֹוב ֵאי־ֶזֶ֨ ְבֵנּ֤י טִ֜ ם   לִּ ָאדָּ  הָּ

ר ַחת יֲַעשּו   ֲאֶשּ֤ יִּם ַתֶ֣ ַמִ֔ ר ַהשָּ ְסַפֶ֖ י מִּ  :ַחיֵיֶהִָֽם יְֵמַּ֥

י( ד) ְלתִּ ְגַדֶ֖ י הִּ ָ֑ י ַמֲעשָּ ּ֤יתִּ נִּ י   בָּ ים לִּ תִִּ֔ י בָּ ְעתִּ י נַָּטַּ֥ ֶ֖ ִָֽים לִּ מִּ  :ְכרָּ
י( ה) יתִּ ֶ֣ שִּ י עָּ ֹות לִִּ֔ ים ַגנֶ֖ ָ֑ י ּוַפְרֵדסִּ ְעתִּ ם וְנַָּטַּ֥ ֶהֶ֖ ץ בָּ י ֵעַּ֥ ל־ֶפִָֽרִּ  :כָּ
י( ו) יתִּ ַּ֥ שִּ י עָּ ֶ֖ ֹות לִּ יִּם ְבֵרכֶ֣ ָ֑ ֹות מָּ ם ְלַהְשקֶ֣ ַער ֵמֶהִ֔ חַ  ַיֶ֖ ִָֽים צֹוֵמַּ֥  :ֵעצִּ
י  ( ז) נִּ יתִּ ים קָּ ֶ֣ דִּ ֹות ֲעבָּ חִ֔ יִּת ּוְשפָּ יָּה ּוְבנֵי־ַבֶ֖ ֶ֣ י הָּ ָ֑ ם לִּ ְקנֶה   ַגֶ֣ ר מִּ קֶָּ֨ אן בָּ ֹּ֤ ֶ֣  ַהְרֵבה   וָּצ י יָּההָּ ל לִִּ֔ ֵֹ֛ כ ּו מִּ יַּ֥ הָּ ַנֶ֖י ֶשִָֽ ִָֽם ְלפָּ ִּ לָּ ירּושָּ  :בִּ
י( ח) ְסתִּ ַנּ֤ י   כָּ ֶסף לִּ ב ַגם־ֶכֶ֣ הִָּ֔ ת וְזָּ ים ּוְסֻגַלַּ֥ ֶ֖ כִּ ֹות ְמלָּ ינָ֑ י וְַהְמדִּ יתִּ שִֶּ֨ י עָּ ים לִִּ֜ ֶ֣ רִּ ֗רֹות שָּ ת וְשָּ ֵֹ֛ ם ְבֵנַּ֥י וְַתֲענּוג ֶ֖ ָאדָּ ה הָּ ַּ֥ דָּ ֹות שִּ דִָֽ  :וְשִּ

י( ט) ְלתִּ ַדֶ֣ י וְגָּ ְפתִּ ל וְהֹוַסִ֔ ֵֹ֛ כ יַָּּ֥ה מִּ ַנֶ֖י ֶשהָּ ִָּ֑ם ְלפָּ לָּ ירּושָּ ף בִּ י ַאַּ֥ ֶ֖ תִּ ְכמָּ ה חָּ ְמדָּ ַּ֥ ִָֽי עָּ  :לִּ
ר וְכֹל ( י) ּו ֲאֶשֶ֣ ֲִָֽאלֶ֣ י שָּ א ֵעינִַ֔ י ֹלַּ֥ ְלתִּ ם ָאַצֶ֖ י ֵמֶהָ֑ ְעתִּ נֶַ֨ א־מָּ י ֹלִָֽ בִִּ֜ ה ֶאת־לִּ ְמחָּ֗ ל־שִּ כָּ י מִּ ּ֤ בִּ ִָֽי־לִּ ַח   כִּ ֵמ  י שָּ לִִּ֔ ל־ֲעמָּ כָּ יַָּּ֥ה מִּ ִָֽה־הָּ יֶחלְ  וְֶז ֶ֖  קִּ

ִָֽי לִּ ל־ֲעמָּ כָּ  :מִּ
ִָֽי( יא) ֶ֣יתִּ נִּ י ּופָּ ל־ַמֲעַשי   ֲאנִּ֗ ּו ְבכָּ שֶ֣ עָּ י ֶשִָֽ ל יַָּדִ֔ ֶ֖ מָּ י ּוֶבִָֽעָּ ְלתִּ ַמֶ֣ ֹות ֶשעָּ ה ַלֲעשָ֑ נֵֶ֨ ל וְהִּ ַֹּ֥ ֶבל  ַהכ ּות ֶה  ּוחַ  ּוְרעֶ֣ ין רִ֔ ֹון וְֵאַּ֥ ַחת יְִּתרֶ֖ ֶמש ַתַּ֥ ִָֽ  :ַהשָּ
ִָֽי( יב) ּ֤יתִּ נִּ ֹות ֲאנִּי   ּופָּ ְראֶ֣ ה לִּ ְכמִָּ֔ ֹות חָּ ּות וְהֹוֵללֶ֖ ְכלָ֑ י׀ וְסִּ ֶ֣ ה כִּ ם ֶמֶ֣ ָאדָּ֗ י ֶשיָּבֹוא   הָּ ֶלְך ַאֲחֵרֶ֣ ת ַהֶמִ֔ ר ֵאַּ֥ ֶ֖ ּוהּו ֲאֶשר־ְכבָּ שִָֽ  :עָּ

י( יג) יתִּ ַ֧ אִּ נִּי וְרָּ ֹון ֶשֵיַּ֥ש אִָּ֔ ה יְִּתרֵ֛ ֶ֖ ְכמָּ ּות ַלִָֽחָּ ְכלָ֑ ן־ַהסִּ ֹון מִּ ִָֽיְתרַּ֥ ֹור כִּ אֶ֖ ֶשְך הָּ ִָֹֽ ן־ַהח  :מִּ
ם  ( יד) כָּ ֶ֣יו ֶהִָֽחָּ ֹו ֵעינָּ יל ְברֹאשִ֔ ֶ֖ ֶשְך וְַהְכסִּ ֶֹ֣ ְך ַבח י הֹוֵלָ֑ ְעתִּ נִּי וְיַָּדֶ֣ ה ַגם־אִָּ֔ ְקֶרַּ֥ ד ֶשמִּ ֶ֖ ה ֶאחָּ ִָֽם יְִּקֶרַּ֥  :ֶאת־ֻכלָּ
ִָֽי( טו) ְרתִּ י וְָאַמֶ֨ י ֲאנִִּ֜ בִּ֗ ה ְבלִּ ְקֵרּ֤ יל  ְכמִּ ֶ֣י ַהְכסִּ נִּי ַגם־ֲאנִּ ה יְִּקֵרִ֔ מָּ ַ֧ י וְלָּ ְמתִּ ַכֵ֛ ֶ֖י חָּ ז ֲאנִּ ֶ֣ ר אָּ י יֹוֵתָ֑ ְרתִּ ַבֶ֣ י וְדִּ בִִּ֔ השֶ  ְבלִּ ִֶָֽבל ַגם־ֶזֶ֖  :הָּ
ין כִּי  ( טז) ֹון ֵאֶ֨ ְכרַ֧ ם זִּ ֵ֛ כָּ יל ֶלחָּ ֶ֖ ִָֽם־ַהְכסִּ ם עִּ ָ֑ ר ְלעֹולָּ ים ְבֶשְכבִָּּ֞ ּ֤ ים   ַהיָּמִּ אִּ ל ַהבָּ ֶֹ֣ ח ַהכ יְך נְִּשכִָּ֔ ּות וְֵאֵ֛ ם יָּמַּ֥ ֶ֖ כָּ ִָֽיל ֶהחָּ ִָֽם־ַהְכסִּ  :עִּ
י  ( יז) נֵ אתִּ ים וְשָּ ַחיִִּ֔ י ֶאת־ַהֶ֣ ֶ֣ ע כִּ ַלי   ַרּ֤ ה עָּ ה ַהִַָֽמֲעֶשִ֔ ֶ֖ ַחת ֶשנֲַעשָּ ֶמש ַתֶ֣ ָ֑ ל ַהשָּ ַֹּ֥ ִָֽי־ַהכ ֶבל כִּ ּות ֶהֶ֖ ּוחַ  ּוְרעַּ֥  :רִָֽ

ִָֽי( יח) ֵנּ֤אתִּ י ֲאנִּי   וְשָּ לִִּ֔ ל־ֲעמָּ ַּ֥י ֶאת־כָּ ל ֶשֲאנִּ ֵמֶ֖ ַחת עָּ ֶמש ַתֶ֣ ָ֑ נּו ַהשָּ ַאנִּיֶחִ֔ ם ֶשֶ֣ ֶ֖ ָאדָּ ִָֽי ֶשיְִּהֶיַּ֥ה לָּ  :ַאֲחרָּ
י( יט) ֶ֣ עַ  ּומִּ ם יֹוֵד֗ ּ֤ כָּ ֹו יְִּהיֶה   ֶהִָֽחָּ ל אֶ֣ כִָּ֔ י וְיְִּשַלט   סָּ לִִּ֔ ל־ֲעמָּ י ְבכָּ ְלתִּ ַמַּ֥ עָּ י ֶשִָֽ ְמתִּ ַכֶ֖ ַחת וְֶשחָּ ֶמש ַתֶ֣ ָ֑ ה ַהשָּ ִֶָֽבל ַגם־ֶזֶ֖  :הָּ
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ִָֽי( כ) ֹותִּ ֶ֖י וְַסבַּ֥ ש ֲאנִּ י ְליֵַאֶ֣ ָ֑ בִּ ל ֶאת־לִּ ל ַעַ֚ מִָּ֔ עָּ ל־ֶהֶ֣ י כָּ ְלתִּ ַמֶ֖ ַחת ֶשעָּ ֶמש ַתַּ֥ ִָֽ  :ַהשָּ
ם כִּי־ֵיֶ֣ש( כא) ֹו ָאדָּ֗ לֵ֛ ה ֶשֲעמָּ ַּ֥ ְכמָּ ַעת ְבחָּ ֹון ּוְבַדֶ֖ ם ּוְבכְִּשרָ֑ א ּוְלָאדִָּּ֞ ִַָֽמל־בֹו   ֶשלּ֤ ֹו יְִּתֶנֶ֣נּו עָּ ֶבל ַגם־ֶזַּ֥ה ֶחְלקִ֔ ה ֶהֶ֖ ַּ֥ עָּ ִָֽה וְרָּ  :ַרבָּ
י( כב) ה כִִּּ֠ ֶֹוּ֤ ם   ֶמִָֽה־ה ִָָֽאדָּ ֹו לָּ לִ֔ ל־ֲעמָּ ֹון ְבכָּ ֹו ּוְבַרְעיֶ֖ בָ֑ ּוא לִּ ל ְשהַּ֥ ֵמֶ֖ ַחת עָּ ֶמש ַתַּ֥ ִָֽ  :ַהשָּ

י( כג) ַ֧ יו כִּ ֶ֣ ל־יָּמָּ ַעס   יםַמְכאֹבִּ֗  כָּ ֹו וַָּכ  נְיָּנִ֔ ה עִּ יְלָּ ב ַגם־ַבַלֶ֖ ַכֶ֣ ֹו ֹלא־שָּ בָ֑ ה לִּ ֶבל ַגם־ֶזֶ֖ ּוא ֶהַּ֥  :הִָֽ
ֹוב( כד) ם   ֵאִָֽין־טּ֤ ָאדָּ ל בָּ ה ֶשיֹאַכֶ֣ תִָּ֔ ה וְשָּ ַ֧ ֹו וְֶהְראָּ ֹוב ֶאת־נְַפשֵ֛ ֹו טֶ֖ לָ֑ י ַגם־זֹה   ַבֲעמָּ יתִּ ֶ֣ אִּ נִּי רָּ י אִָּ֔ ֵ֛ ד כִּ ַיַּ֥ ים מִּ ֶ֖ ֱאֹלהִּ ִָֽיא הָּ  :הִּ
י( כה) ֶ֣ י כִּ ַּ֥ ל מִּ י יֹאַכֵ֛ ַּ֥ ּוש ּומִּ ּוץ יָּחֶ֖ ֶמִָֽנִּי חַּ֥  :מִּ
י( כו) ּ֤ ם   כִּ ֹוב ְלָאדָּ יו ֶשטֶ֣ נִָּ֔ ן ְלפָּ ה נַָּתֵ֛ ַּ֥ ְכמָּ ַעת חָּ ה וְַדֶ֖ ָ֑ ְמחָּ ן וְַלחֹוֶטא   וְשִּ ן נַָּתֶ֨ נְיִָּ֜ ֹוף עִּ ְכ֗נֹוס ֶלֱאסֶ֣ ֵתת   וְלִּ ְפֵנֶ֣י ְלטֹוב   לָּ ים לִּ ֱִָֽאֹלהִִּ֔  ֶזַּ֥ה ַגם־ הָּ

ֶבל ּות ֶהֶ֖ ּוחַ  ּוְרעַּ֥  :רִָֽ

 

 ג פרק קהלת

ל( א) √ ִֹ֖ כ ן ל  ֵ֥ת ְזָמֶׂ֑ ֶפץ וְע  ִ֖ ת ְלָכל־ח  ֵ֥ח  ָשָמָֽיִם ת   ס: ה 

ֵ֥ת( ב) ַ֣ת ָלֶלִֶ֖דת ע  ּות וְע  ַ֣ת ָלמֶׂ֑ ת ע  ע  ִ֖ת ָלט ֶ֔ ֹור וְע  ֲעקֵ֥ ּוע   ל   :ָנטָֽ
ֵ֤ת( ג) ֲהרֹוג   ע  ַ֣ת ל  ֹוא וְע  ֵ֥ת ִלְרפֶ֔ ֹוץ ע  ֵ֥ת ִלְפרִ֖ ֹות וְע   :ִלְבנָֽ
ֵ֤ת( ד) ַ֣ת ִלְבכֹות   ע  ֹוק וְע  ֵ֥ת ִלְשחֶ֔ ֹוד ע  ֵ֥ת ְספִ֖ ֹוד וְע   :ְרקָֽ
ת( ה) יְך ע ֵ֚ ְשִלַ֣ ים ְלה  ִ֖ת ֲאָבִנֶ֔ ֹוס וְע  ֶׂ֑ים ְכנַ֣ ַ֣ת ֲאָבִנ ֹוק ע  ֲחבֶ֔ ִ֖ת ל  ק וְע  ֵֹ֥ ָֽק ִלְרח ב  ח   :מ 
ֵ֤ת( ו) ש   ע  ק  ַ֣ת ְלב  ד וְע  ב ֶ֔ ֵ֥ת ְלא  ֹור ע  ֵ֥ת ִלְשמִ֖ ָֽיְך וְע  ְשִל  :ְלה 

ֵ֤ת( ז) ֹוע    ע  ַ֣ת ִלְקר  ֹור וְע  ֵ֥ת ִלְתפֶ֔ ֹות ע  ֲחשִ֖ ֵ֥ת ל  ָֽר וְע  ב   :ְלד 
ֵ֤ת( ח) ֱָֽאהֹב   ע  ַ֣ת ֶל א וְע  ֶֹ֔ ְשנ ֵ֥ת ִל ֵ֥ת ִמְלָחָמִ֖ה ע  ֹום וְע   ס :ָשלָֽ

ה ַמה־יְִּתרֹון  ( ט) ִָֽעֹוֶשִ֔ ר הָּ ּוא ַבֲאֶשֶ֖ ֵמִָֽל הַּ֥  :עָּ
י( י) יתִּ ֶ֣ אִּ ן רָּ נְיָּ֗ ִָֽעִּ ר ֶאת־הָּ ן ֲאֶשֶ֨ ים נַָּתַ֧ ֵ֛ ְבֵנַּ֥י ֱאֹלהִּ ם לִּ ֶ֖ ָאדָּ ֹות הָּ ֹו ַלֲענַּ֥  :בִָֽ
ל( יא) ַֹּ֥ ה ֶאת־ַהכ ֶ֖ שָּ ה עָּ ֹו יֶָּפֶ֣ תָ֑ ם ְבעִּ ם   ַגּ֤ עֹלָּ ן ֶאת־הָּ ם נַָּתֶ֣ בִָּ֔ י ְבלִּ ְבלִִּּ֞ ר מִּ א ֲאֶשַ֧ ֶ֣ ם ֹלא־יְִּמצָּ ָאדָּ֗ ה הָּ ה ֶאת־ַהִַָֽמֲעֶשֵ֛ ַּ֥ שָּ  ֲאֶשר־עָּ

ֱאֹל אש יםקהָּ ַֹּ֥ ֹוף ֵמר  :וְַעד־סִָֽ
י( יב) ְעתִּ י יַָּדַ֕ ֵ֛ ין כִּ ֹוב ֵאַּ֥ ם טֶ֖ ָ֑ י בָּ ֶ֣ ֹוחַ  כִּ ְשמִ֔ ם־לִּ ֹות אִּ ֹוב וְַלֲעשַּ֥ ִָֽ  טֶ֖  :יוְבַחיָּ
ם( יג) ם   וְַגּ֤ ָאדָּ ל־הָּ ל כָּ ה ֶשיֹאַכֶ֣ תִָּ֔ ה וְשָּ ַּ֥ אָּ ֹוב וְרָּ ֹו טֶ֖ לָ֑ ל־ֲעמָּ ת ְבכָּ ים ַמַתַּ֥ ֶ֖ ִָֽיא ֱאֹלהִּ  :הִּ
י( יד) ְעתִּ י יַָּד֗ ר כִִּּ֠ ל־ֲאֶשֶ֨ ה כָּ ֱאֹל יֲַעֶשּ֤ ּוא ים  קהָּ ם יְִּהֶיֶ֣ה הַ֚ יו   ְלעֹולִָּ֔ לָּ ין עָּ יף ֵאֶ֣ נּו ְלהֹוסִִּ֔ ֶמֶ֖ ין ּומִּ עַ  ֵאֶ֣ ָֹ֑ ְגר ֱאֹל לִּ ה יםקוְהָּ שִָּ֔ ּו עָּ ְִָֽראֶ֖  ֶשיִּ

ִָֽיו נָּ ְלפָּ  :מִּ

יָּה  ( טו) הָּ ר ַמה־ֶשִָֽ ֶ֣ ּוא ְכבָּ ר הִ֔ ֹות וֲַאֶשַּ֥ ְהיֶ֖ ר לִּ ֶ֣ ה ְכבָּ יָָּ֑ ֱאֹל הָּ ש יםקוְהָּ ִָֽף יְַבֵקַּ֥  :ֶאת־נְִּרדָּ
ֹוד( טז) י וְעַּ֥ יתִּ ֶ֖ אִּ ַחת רָּ ֶמש ַתֶ֣ ָ֑ ֹום ַהשָּ ט   ְמקּ֤ ְשפָּ ה ַהמִּ מָּ ֶ֣ ַשע שָּ ֶרִ֔ ֹום הָּ ֶדק ּוְמקַּ֥ ה ַהֶצֶ֖ מָּ ַּ֥ ִַָֽשע שָּ רָּ  :הָּ
ִָֽי( יז) ְרתִּ י ֲאנִּי   ָאַמּ֤ בִִּ֔ יק   ְבלִּ ע ֶאת־ַהַצדִּ שִָּ֔ רָּ ֶ֣ ט וְֶאת־הָּ ֶֹ֖ ֱאֹל יְִּשפ ת יםקהָּ ֶפץ כִּי־ֵעֶ֣ ל־ֵחִ֔ ל ְלכָּ ה וְַעַּ֥ ל־ַהִַָֽמֲעֶשֶ֖ ִָֽם כָּ  :שָּ
ִָֽי( יח) ְרתִּ י ֲאנִּי   ָאַמּ֤ בִִּ֔ ְבַרת   ְבלִּ ם ְבֵנֶ֣י ַעל־דִּ ָאדִָּ֔ ם הָּ ֶ֖ רָּ ֱאֹל ְלבָּ ֹותוְלִּ  יםקהָּ ה ְראַ֕ ַּ֥ ה ְשֶהם־ְבֵהמָּ מָּ ֶהִָֽם ֵהֶ֖  :לָּ
ה כִּי  ( יט) ְקֶרֶ֨ ם מִּ ָאדִָּ֜ ה ְבִָֽנֵי־הָּ ְקֶרֶ֣ ה ּומִּ ה ַהְבֵהמָּ֗ ְקֶרּ֤ ד   ּומִּ ם ֶאחָּ ֶהִ֔ ֹות לָּ ן ֶזה   ְכמַּ֥ ֹות ֵכֶ֣ ה מֶ֣ ּוחַ  ֶזִ֔ ד וְרַּ֥ ֶ֖ ל ֶאחָּ ָֹ֑ ר ַלכ ם ּומֹוַתֶ֨ ּ֤ ָאדָּ ן־ הָּ  מִּ

ה   יִּן ַהְבֵהמָּ י אִָּ֔ ַּ֥ ל כִּ ֶֹ֖ ִֶָֽבל ַהכ  :הָּ
ל( כ) ַֹּ֥ ְך ַהכ ֹום הֹוֵלֶ֖ קֶ֣ ד ֶאל־מָּ ָ֑ יֶָּ֣ה ַהכֹל  ֶאחָּ ר הָּ פִָּ֔ ן־ֶהִָֽעָּ ל מִּ ֶֹ֖ ב וְַהכ ַּ֥ ִָֽר שָּ פָּ  :ֶאל־ֶהעָּ
י( כא) ֶ֣ עַ  מִּ ּוחַ  יֹוֵד֗ ם ְבֵנֶ֣י רַ֚ ָאדִָּ֔ ה הָּ ַּ֥ עֹלָּ יא הָּ ֶ֖ ה הִּ ְעלָּ ָ֑ ּוַח   ְלמָּ ה וְר  ֶדת ַהְבֵהמִָּ֔ יא ַהיֶֹרַּ֥ ֶ֖ ה הִּ טָּ ִֶָֽרץ ְלַמַּ֥ אָּ  :לָּ

יִתי( כב)√ י וְָרִאִ֗ ין ִכַ֣ ֵ֥ ר טֹוב   א  ֲאֶשֶׁ֨ ֵ֤ח מ  ְשמ  יו ָהָאָדם   יִ ָשֶ֔ ֲע ּוא ְבָֽמ  ֹו ִכי־הִ֖ י ֶחְלקֶׂ֑ י ִכַ֣ נּו   ִמֵ֤ ֹות יְִביֶא   :ַאֲחָרָֽיו ֶשִיְהֶיֵ֥ה ְבֶמִ֖ה ִלְראֶ֔

 
ל( א:ב) ים   ֲהֵבּ֤ לִּ ר ֲהבָּ ֶלת ָאַמֶ֣ ל קֶֹהִ֔ ים ֲהֵבַּ֥ ֶ֖ לִּ ל ֲהבָּ ַֹּ֥ ִֶָֽבל ַהכ  :הָּ

 (טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
 זה כמנהגם נוהגין והדורות, וכלה סף שהכל עולם של הבלו על קהלת שדבר. קהלת אמר הבלים הבל( ב)

 זה בפסוק והזכיר. יגע להבל כי הלא, עומד והבנין מתים והבונים, גדולים בנינים אדם בני ובונים זה אחר

 ימי שבעת כנגד, שבעה הרי הבל הכל, ששה הרי הבלים הבל, שלשה הרי הבלים הבל, הבלים שבעה

 שמים כי( ו, נא ישעיה) שנאמר, להיכלות כולם עתידים והם בהם שנבראו בראשית מעשה וכנגד השבוע

 שכן כל, כך אלה אם. החמה ובושה הלבנה וחפרה( כג, כד שם) ואומר. תבלה כבגד והארץ נמלחו כעשן

' ב בן. בעריבה כפות הוא שנה בן כשהוא. בהן מתגדל שהאדם עולמות שבעה כנגד א"ס. הברואים שאר

 נשא. חזק ויצרו אשה אחר רודף' כ בן. דאגה בלא ושומח בחוצות משוטט שנים' י בן. ומיכן מיכן קופץ שנים

 הרי, עולמו עליו כבד כוחו תשש הזקין. העול עליו כבד בנים לו היו. ביתו ומזונות מזונותיו אחר רודף אשה
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 מלמדם שהיה מלמד, באחרונה והשביעי בשניה ושלשה בראשו שלשה ואומר הפסוק חלק ולמה'. ז כאן

 אמר הבלים הבל ואמר חלקם לפיכך, ומדרשות חכמות עליהם מחדש היה ועוד העולם הבל ענין על לישראל

 הגוף מן יוצאה שהיא בשעה הקדירה להבל דומה שהנשמה, המיתה יום זה, הבל הכל הבלים הבל קהלת

 . הבל הכל באחרונה אמר לכך, אדם של סופו והוא
   י"רש
 של הבל שהכל בראשית ימי שבעת' יציר כל על ואומר תגר קורא קהלת - קהלת אמר הבלים הבל( ב)

 :הוא הבלים
 ימי שבעת מעשה כנגד הבלים שבעת שבהבלים הבל כלומר דבוק שהוא לפי פתח חטף נקוד הבל - הבל

 :בראשית
  עזרא אבן

 ארץ משקל על שהם מהשמות ימצא לא ואם הבלים אל הבל וסמך העולם הבלי דברי על אמר - הבל( ב)

 לרבים היחיד וסמיכת בצרי וזה בפתח אלה גם חמתך מספח דלתך וסגור משכבך מחדר חוץ שישתנה

 הבל אך כענין כמוהו הבלים והבל עבדים עבד כמו ולהפך מלכים מלך כמו לגדולה דרכים שני על אחד בעניין

, בירושלם לפני שהיו מכל ם"כמ יותר תחת ם"והמ יחד מהבל המה לעלות במאזנים איש בני כזב אדם בני

 הבל וכפל, מהבל קלים יותר היו ההבל עם במאזנים אדם בני יעלו אם והענין, השכלתי מלמדי מכל ם"ומ

 ושלא רבות פעמים סבבוני גם סבבוני וכן קולם נהרות נשאו' יי נהרות נשאו כעניין זמן כל על להורות הבלים

 הבל הכל חתם הנה עומד שורש בו ויש הבל העולם בדברי שיש בלבו אדם יאמר
   תמימה תורה

 של להבל אם, הבל לאיזה פירש ולא דמה להבל אדם( ד"קמ תהלים) אמר דוד, תניא - הבלים הבל( ב)

 [:שם( ]הבליםו הבל ופירש שלמה בא, ממש בו יש, כירה של, תנור
 וזו מזו למעלה זו קדרות' ז ששופת לאדם משל, קרחה בן יהושע ר"א, הבלים הבל מהו - הבלים הבל

 [:שם( ]ממשז בו אין עליונה של והבל, מזו למעלה
 של ממונו מגנה הוא מימיו פרוטות' ב קנה שלא זה, אומר הייתי הבלים הבל אמר אחר אלו - קהלת אמר

( הבליםח הבל לומר נאה לזה - למאומה שלמה בימי נחשב כסף אין'( י א"מ) בו שכתוב שלמה אבל, עולם

 [:א"י פסוק' ג פרשה ר"מ]
 מדבר שהוא פעמים, הקודש רוח זה, ירמיה' ר אמר - קהלת אמרה( ז"כ' ז) אומר הוא ולהלן - קהלת אמר

 [:ז"כ פסוק' ז פרשה שם( ]נקבהט בלשון ופעמים זכר בלשון
 הכל הבלים הבל קהלת אמר הבלים הבל כנגד למת ומושבות מעמדות משבעה פוחתין אין, ר"ת - הבל הכל

 '[:ב' ק ב"ב( ]הבלי
, בחייו רואה שאדם עולמות שבעה כנגד(, קהלתיא אמר הבלים שבעה, אלעזר בן שמעון' ר תנא - הבל הכל

(, בביביןיב ידו שפושט לחזיר דומה שנה ושלש שתים בן, אותו ומנשקין מחבקין הכל, למלך דומה - שנה בן

 פניו מעיז בנים הוליד(, כחמוריג הוא הרי אשה נשא, אתתא ובעי כסוס נהים עשרים בן, כגדי קופץ עשר בן

 [:ר"מ( ]כקוףיד הוא הרי - הזקין, ומזונות לחם להביא ככלב

 בראשון(, בראשיתטו ימי שבעה כנגד, קהלת אמר הבלים שבעה, אמר סימן ר"ב יהודה רבי - הבל הכל

 כבגד וארץ נמלחו כעשן שמים כי( א"נ ישעיה) וכתיב הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית כתיב

( א"י שם) וכתיב המים יקוו - בשלישי(, השמיםיז כספר ונגלו( ד"ל שם) וכתיב רקיע יהיה - בשני( תבלהטז

 בחמישי, החמה ובושה הלבנה וחפרה( ד"כ שם) וכתיב מאורות יהי - ברביעי, מצרים ים לשון את' ה והחרים

 ובהמה אדם אסף( שם) וכתיב אדם נעשה - בששי, השמים עוף אסף'( א צפניה) וכתיב' וגו המים ישרצו -

 [:ר"מ( ]יומתיח מות מחלליה כתיב ובשבת

 

יָּה  ( א:ט)  הָּ ּוא ַמה־ֶשִָֽ ה הֶ֣ ה ֶשיְִּהיִֶ֔ ֲִָֽעשִָּ֔ ּוא ּוַמה־ֶשַנ ה הֶ֖ ֶשָ֑ ין ֶשיֵעָּ ש וְֵאַּ֥ ֶ֖ דָּ ל־חָּ ַחת כָּ ֶמש ַתַּ֥ ִָֽ  :ַהשָּ

 ( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
 הוא ברוך הקדוש שעשה מה, להיות עתידין כך במלכותם ישראל שהיה כשם. שיהיה הוא שהיה מה( ט)

 באף ועשיתי( יד, ה מיכה) שנאמר. שיעשה הוא: הארץ אל בבואם ישראל בני מלפני האומות והשמיד

 תחת חדש כל ואין: עזבתים ולא עשיתים הדברים אלה( טז, מב ישעיה) ואומר. הגוים את נקם ובחימה

. שהיה מה: ישראל מלכות לחדש עתיד כך, עת בכל בראשית מעשה מחדש ה"שהקב כשם כלומר. השמש

 י"י ואנכי( י, יב הושע) שנאמר, שיהיה הוא, במדבר והוליכם ממצרים ישראל את הוא ברוך הקדוש שהוציא
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 אראנו מצרים מארץ צאתך כימי( טו, ז מיכה) ואומר. מועד כימי באוהלים אושיבך עוד מצרים מארץ אלהיך

 . נפלאות
   י"רש

 אלא יראה לא חידוש בו אין השמש חליפי שהוא בדבר למד שהוא מה בכל -' וגו שיהיה הוא שהיה מה( ט)

 שנאמר כענין טעמים חדושי תמיד בה מוצא בתורה ההוגה אבל, בראשית ימי בששת שנברא כבר שהיה מה

 במסכת מצינו וכן, טעם בו מוצא בו ממשמש שהתינוק זמן כל הזה הדד מה עת בכל ירווך דדיה( ה משלי)

 :מרכבה במעשה אזן שמעתן שלא דברים הורקנוס בן אליעזר רבי שאמר חגיגה
   עזרא אבן

 של הבריאות ועל לעולם לעד ויעמידם ונבראו צוה הוא כי' העליונו הבריאות על המשורר אמר - שהיה מה( ט)

 כמו הם כי' וצבאות' הגלגלי על הוא שהיה מה ועניין כלם המה תהו כי והעניין לבדו שמו נשגב כי אמר מטה

 :כראשיתם וסופם כסופם וראשיתם חלילה חוזרות עגולות
 אלה ותולדת צמח כל ומין חי כל ומין סוס ומין אדם כמין שומרים שהם הכללים על - שיעשה הוא שנעשה ומה

 לספור אוכל שלא פי על אף והענין הצבאות מערכות בתבנית שהם הכללים יעמדו עומדים העליונים מתנועות

 דרך על עומד שלמטה ועולם שלמעלה עולם תראה הדרך זה ועל וספורים' וידועי שמורים כלליהם' הפרטי

 :חדש כל ואין אחד

   תמימה תורה
, ע"רבש, לפניו ואומרים הוא ברוך הקדוש לפני הדורות מתכנסין לבא לעתיד, אמרי רבנן -' וגו שהיה מה( ט)

 יאמר לא ועכשיו, משה של דורו אלא לפני שירה אמר לא לשעבר, להם ואומר, תחלה שירה לפניך יאמר מי

 מה - הוי', ]וגו ומלואו הים יורדי הארץ בקצה תהלתו חדש שיר' לה שירו( ב"מ ישעיה) שנאמר, הוא אלא

 [:שם( ]מד[.שיהיה הוא שהיה
, יחדיו ויולדת הרה( א"ל ירמיה) שנאמר( יוםמה בכל שתלד אשה עתידה, גמליאל רבן דרש -' וגו חדש כל ואין

 נפק, ז"בעוה דוגמתו ואראך בא, ליה אמר, כתיב השמש תחת חדש כל אין והא, אמר, תלמיד אותו עליו לגלג

 '[:ב' ל שבת( ]תרנגולתמו ליה אחוי

 

י( יחא:) ֵ֛ ב כִּ ַֹּ֥ ה ְבר ֶ֖ ְכמָּ ַעס חָּ ָ֑ ב־כָּ יף רָּ ַּ֥ ַעת וְיֹוסִּ יף ַדֶ֖ ַּ֥ ֹוב יֹוסִּ  :ַמְכאִָֽ

  ( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
, קיט תהלים) אומר הוא וכן. וכועס הגון שאינו דבר רואה חכם שהוא אדם כל. כעס רוב חכמה ברוב כי( יח)

: בכך מה ואומרים ערוה ודבר אסור דבר רואים ההדיוטים אבל. תורתך שמרו לא על עיני ירדו מים פלגי( קלו

 מוצא שאתה כדרך, השמים מן עליו כעס רב עבירה עובר חכם שתלמיד בזמן. כעס רוב חכמה ברוב כי א"ס

 ויודע בקי שהוא לפי לחולי רופא אדם נפל שאם. מכאוב יוסיף דעת יוסיף: הכהן עלי ובבני ובאחיתופל בדואג

 הוא לפיכך גדול ודינו שחטא היודע כך, נפשו על כואב הוא לפיכך, עומד שאינו קשה חוליו עת ויודע הרפואות

 שרבו. כעס ברוב: לאדם החכמה תבא מאין. חכמה ברוב כי א"ס: חושש אינו ההדיוט אבל, נפשו על כואב

 . הרבה רבו שהלקהו מכאוב שיוסיף מי הוא מי. דעת ויוסיף: עליו כועס

   עזרא אבן
 כעס לו יהיה תמיד חכמתו ברוב העולם דברי המכיר המשכיל כי ראה השכלות לדעת ביקש כאשר - כי( יח)

 יועיל לא וגם יעופף כעוף בעושר ולא אחריו או בחייו למות שאחריתם דעתו יעבור בבנים ישמח ולא ומכאוב

 :עיניו שתי בין נתון המות ויום האד ביום ויושיע

   תמימה תורה

 חומשי חמשה אלא להם ניתן לא ישראל חטאו אלמלא, חנינא בר אדא רב אמר -' וגו חכמה ברב כי( יח)

 ב"כ נדרים( ]פ'וגו כעס רב חכמה ברוב כי טעמא מאי, הוא ישראל ארץ של שערכה בלבד יהושע וספר תורה

 '[:ב
 מרבה בדעת מרבה שהוא זמן וכל( בכעספא מרבה בחכמה מרבה שאדם זמן כל -' וגו חכמה ברב כי

 [:ר"מ] מכאוב יוסיף דעת ויוסיף כעס רוב חכמה ברוב כי שלמה שאמר הוא( ביסוריןפב

 אמות ארבע ולתפלה ש"לק מרחיקין( פרספג אכילת בכדי דגן כזית לאכול היודע קטן, תניא -' וגו דעת ויוסיף

 סוכה( ]מכאובפד יוסיף דעת ויוסיף, טעמא מאי, פרס אכילת בכדי שלא אפילו ובגדול, רגליו וממימי מצואתו

 '[:ב ב"מ
 



5 
 

ֹוק( ב:ב) ְשחֶ֖ י לִּ ְרתִּ ל ָאַמֶ֣ ָ֑ ה ְמהֹולָּ ֶ֖ ְמחָּ ה ּוְלשִּ ַֹּ֥ ִָֽה ַמה־ז  :עֹשָּ
   (טוב לקח) זוטרתא פסיקתא

 הוא מהולל ושמחים שוחקים העולם שאומות שחוק כל כהנא בר רבא אמר. מהולל אמרתי לשחוק( ב)

 :העולם אומות של. ולשמחה: תהילה וסופם הוא מעורבב
 א"ס: כעמים גיל אל ישראל תשמח אל( א, ט הושע) אומר הוא וכן. לעשות עמהם לישראל מה. עושה זו מה

 :לערבוב מתהפך והוא בעולם שחוק שיש לפי. מהולל אמרתי לשחוק
, ליגון שמחתו נהפכה שומח שהוא ועד, השמיני ביום לאהרן שהיתה שמחה כגון. עושה זו מה לשמחה וכן

 שמחתו תמשך כמה עד יודע אדם שאין מקומות בהרבה וכן. י"י מלפני אש ותצא( ב, י ויקרא) שנאמר

, המבול בדור מוצא שאתה כדרך. ושעה שעה כל עליו בוראו אימת להיות לאדם ראוי לפיכך, ושחיקתו

 כתיב בסדום וכן. הארץ מן וימחו( כג, ז בראשית) וכתיב, עמם לפניהם נכון זרעם( ח, כא איוב) בהם שנאמר

 עולמו שמוציא אדם לך ואין. עמורה ועל סדום על המטיר י"וי( כד, יט שם) וכתיב, לחם יצא ממנה ארץ

 . בשמחתו לאדם לו יש הנאה מה, עושה זו מה ולשמחה נאמר לכך, משלם
   י"רש

 :ואנחה בבכי מעורבת - מהולל אמרתי לשחוק( ב)
 :תוגה סופה הרי עושה טובה - זו מה ולשמחה

   עזרא אבן
 טוב ומה תועיל מה עושה זה מה' השמח בעבור ואמרתי מהולל שהוא לשחוק' הנוט כי ואמרתי - לשחוק( ב)

 :ישראל לבני' פרע ואמר הוא אחי לי אמרי ד"למ כמו ד"והלמ תעשה

   תמימה תורה
, משחוק כעס טוב'( ז) כתיב ולהלן, עושה זה מה ולשמחה מהולל אמרתי לשחוק הכא כתיב -' וגו לשחוק( ב)

 הוא ברוך הקדוש שכועס כעס טוב - משחוק כעס טוב כיצד הא, השמחה את אני ושבחתי'( ח) כתיב ושוב

 שמשחק שחוק זה - מהולל אמרתי ולשחוק( זה"בעוה הרשעים על שמשחק משחוק ז"בעוה הצדיקים על

 זו מה ולשמחה(, מצוהז של שמחה זו - השמחה את אני ושבחתי(, בו"בעוה הצדיקים עם הוא ברוך הקדוש

 מתוך ולא עצלות מתוך ולא עצבות מתוך לא שורה שכינה שאין ללמדך, מצוה של שאינה שמחה זו - עושה

( מצוהח של שמחה דבר מתוך אלא בטלים דברים מתוך ולא שיחה מתוך ולא ראש קלות מתוך ולא שחוק

 '[:ב' ל שבת]
 שוחקים כוכבים שהעובדי השחוק מעורבב מה, מהולל אמרתי לשחוק, כהנא בר אבא ר"א -' וגו לשחוק

 [:ר"מ( ]לשםי להכנס ח"ת של טיבו מה - עושה זו מה ולשמחה(, שלהםט תיטריאות ובבתי קרקסאות בבתי

(, המבוליא דור על הדין מדת ששחקה השחוק מעורבב מה, מהולל אמרתי לשחוק אחר דבר -' וגו לשחוק

 ברוך הקדוש אמר, נעבדנו כי שדי מה שאמרו וכיון, ימיהם בטוב יבלו וכנור בתוף ישאו( א"כ איוב) שנאמר

 [:שם( ]העולםיב מן אתכם שאמחה חייכם - עושה זו מה ולשמחה, הוא
(, סדוםיג אנשי על הדין מדת ששחקה השחוק מעורבב מה, מהולל אמרתי לשחוק אחר דבר -' וגו לשחוק

 להו אמר(, רגלטו מני הנשכחים גר מעם נחל פרץ( ח"כ איוב) נ"כמש( מבינינויד הרגל תורת נשכח וכשאמרו

' וגו סדום על המטיר' וה שנאמר, העולם מן אתכם שאשכח חייכם, עושה זו מה ולשמחה, הוא ברוך הקדוש

 [:שם]
 בת אלישבע אל הדין מדת ששחקה השחוק מעורבב מה, מהולל אמרתי לשחוק אחר דבר -' וגו לשחוק

 בעלה אהרן, הנשיאים ראש נשיא אחיה נחשון, מלך יבמה משה, אחד ביום שמחות' ד שראתה( עמינדבטז

, הוי, לאבל שמחתה ונהפכה נשרפו ברשות שלא להקטיר שנכנסו וכיון( כהונהיז סגני בניה שני, גדול כהן

 [:שם] עושה זו מה ולשמחה
(, שלמהיח על הדין מדת ששחקה השחוק מעורבב מה, מהולל אמרתי לשחוק אחר דבר -' וגו לשחוק

 רד, עושה זו מה ולשמחה, הוא ברוך הקדוש ליה אמר, התורה מצות כנגד וזהב וכסף נשים לו שהרבה

 [:שם( ]כסאויט על וישב שלמה בדמות מלאך ירד שעה באותה, מכסאי

 

ל ֶֹ֖ ן )ג:א( ַלכ ָ֑ ת ְזמָּ ֶפץ וְֵעַּ֥ ל־ֵחֶ֖ ַחת ְלכָּ ִָֽיִּם ַתַּ֥ מָּ  :ַהשָּ

  ( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
 . המיתה מן ויתיאש האדם יתרשל שלא. השמים תחת חפץ לכל ועת זמן לכל( א)

   י"רש
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 לא שעדיין אלא, צדיקים ירשוהו עוד בידיו הוא עכשיו אם כי מהבל בהון האוסף ישמח אל - זמן לכל( א)

 :יהיה מתי קבוע זמן יש דבר לכל כי הזמן הגיע
 :משנה בלשון חפצים קרוים הדברים כל, דבר לכל - חפץ לכל

   עזרא אבן
 דבר כל לעשות אדם חייב כי אדם לבן סמוכות שהם העתים אלה יפרשו הדעת שקול אנשי - זמן לכל( א)

, בעתו יפה עשה הכל את ואחרון למות ועת ללדת עת האחד פירושם ישחיתו וסופם העתים ותחלת בעתו

 גם חדש בכל בהן נראית שהלבנה המזלות גלגל צורות ח"כ כנגד עתים ועשרים השמנה אלה כי אומרים ויש

 ותתחדש הילוד ימות המולידה המתכונת בהשחת כי וזמן עת השמים תחת חפץ לכל שיש והנכון הבל זה

 ותהיין לו מוכן הוא לאשר אדם יתנועע העת ובבא הם קצובים עתים כי העושר והפך תעשירנו מתכונת

 מהמון וכמוהו ממון יקבצו ופירושו יהמיון הבל אך כן ואם איש יתהלך בצלם אך כענין הצלם כתנועת תנועותיו

 :אוספם מי ידע ולא יצבור הפסוק השלמת והראיה תבואה לא בהמון אוהב מי וכן' רבי' רשעי

   תמימה תורה
 ושיצא התיבה אל שיכנס לנח היה זמן, ממנו ושיצא עדן לגן שיכנס הראשון לאדם היה זמן - זמן לכל( א)

 ואחת במצרים אחת, מקומות בשני שימולו לבניו היה וזמן(, המילהב לו שתנתן לאברהם היה זמן(, ממנהא

 [:ר"מ( ]במדברג
 ועכשיו השמים מן למעלה נתון שהיה דבר לאותו היה זמן, ביבי ר"א, השמים תחת חפץ לכל ועת -' וגו ועת

 [:שם( ]התורהד זו, זה ואיזה, השמים מן למטה נתון יהיה

 

י( ג:כב) יתִּ אִּ֗ י וְרָּ ֶ֣ ין כִּ ר טֹוב   ֵאַּ֥ ח ֵמֲאֶשֶ֨ ם   יְִּשַמּ֤ ָאדָּ יו הָּ ּוא ְבִַָֽמֲעשִָּ֔ ֹו כִּי־הֶ֖ י ֶחְלקָ֑ ֶ֣ י כִּ ּ֤ נּו   מִּ יֶא  ֹות יְבִּ ְראִ֔ ה לִּ ִָֽיו ֶשיְִּהֶיַּ֥ה ְבֶמֶ֖  :ַאֲחרָּ

 (טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
 כי: עד לחיי חלקו הוא כי ובמצות טובים במעשים ירבה. במעשיו האדם ישמח מאשר טוב אין כי ראיתי( כב)

 יבין ולא ויצערו ידע ולא בניו יכבדו( כא, יד) איוב אמר וכן. הזה בעולם. אחריו שיהיה במה לראות יביאנו מי

 . למו
   י"רש
 :אלה בכל - וראיתי( כב)
 :לאדם - טוב אין כי

 :לו לא להתרבות להתעשר לחמוד נפשו כשאול להרחיב ולא ויאכל ישמח כפיו ביגיע - במעשיו ישמח מאשר

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

 :יצליחו
   עזרא אבן

 אחר חלק להם אין כי בחייהם ישמחו מאשר להם טוב אין הבהמות כמו שהם' החושבי אלה כי - וראיתי( כב)

 :אחריהם יעזבום בדברים יתעסקו ולמה

   תמימה תורה
 שיהיה במה לראות לשלמה יביאנו ומי, שלמה שעשה במה לראות לדוד יביאנו מי - לראות יביאנו מי( כב)

 [:ר"מ] רחבעם יעשה ומה אחריו


