Kohelet 10-12
קהלת פרק י
רֹוקחַ י ָ֛קר ֵמחכְ ִ֥מה מכ ִּ֖בֹוד סכְ ִ֥לּות ְמ ָֽעט:
(א) זְ ֣בּובֵ י ָ֔מוֶת י ְַב ִ֥איׁש י ִַּ֖ביעַ ֶ ׁ֣ש ֶמן ֵ ֵ֑
ֹאלֹו:
(ב) ֵלֵ֤ב חכם ָֽלימינָ֔ ֹו ו ְֵלִ֥ב כְ ִּ֖סיל ל ְשמ ָֽ
(ג) ְוגַם־בַ ֶ ָ֛ד ֶרְך כְ ֶׁשסכִ֥ל הֹ לֵ ְִּ֖ך ל ֣בֹו ח ֵ ֵ֑סר וְא ַ ִ֥מר לַ ִּ֖ ֹכל סכִ֥ל ָֽהּוא:
דֹולים:
ל־תנַ ֵ֑ח כ֣י ַמ ְר ָ֔ ֵפא יַנִּ֖יחַ חֲ ט ִ֥אים גְ ָֽ
קֹומָךִּ֖ אַ ַ
ּמֹוׁשל ַת ֲע ֶל֣ה עלֶָ֔ יָך ְמ ְ
ם־רּוחַ הַ ֵ
(ד) א ֵ֤
(ה) יֵ ׁ֣ש ר ָ֔עה ר ִּ֖איתי ַ ֣תחַ ת הַ ֵ֑ש ֶמׁש כ ְׁשג ָ֕גה ֶׁשיֹ צִּ֖א מל ְפנֵ ִ֥י הַ ַש ָֽליט:
רֹומים ַר ֵ֑בים ַועֲׁש ִּ֖ירים בַ ֵ ִ֥שפֶ ל י ֵ ֵָֽׁשבּו:
(ו) נ ַ ֣תן הַ סֶָ֔ כֶל בַ ְּמ ִּ֖
ל־סּוסים וְש ָ֛רים הֹ ְל ִ֥כים ַכעֲב ִּ֖דים עַ ל־ה ָֽא ֶרץ:
ֵ֑
(ז) ר ִ֥איתי עֲב ִּ֖דים עַ
גּוּמץ ֣בֹו י ֵ֑פֹול ּופֹ ֵ ִ֥רץ ג ֵ ִּ֖דר י ְשכֶ ִ֥נּו נ ָֽחׁש:
(ח) חֹ ֵ ִ֥פר ִּ֖
בֹוקעַ עֵ ִּ֖צים י ִ֥סכֶן ָֽבם:
(ט) מַ ֣סיעַ אֲ ב ָ֔נים יֵע ֵצִּ֖ב ב ֶ ֵ֑הם ֵ ִ֥
ם־ק ֣הה הַ בַ ְר ֶֶ֗זל וְהּוא ל ֹא־פנ֣ים ק ְל ָ֔ ַקל וַחֲ י ִּ֖לים ְיג ֵ ֵַ֑בר וְי ְת ִ֥רֹון הַ כְ ֵ ִּׁ֖שיר חכְ ָֽמה:
(י) א ֵ
שְך הַ נ ִּ֖חׁש ְבלֹוא־לֵ֑חַ ׁש ו ֵ ְ֣אין י ְת ָ֔רֹון ְל ַ ִּ֖בעַ ל הַ ל ָֽׁשֹון:
(יא) אם־י ִ֥ ֹ
(יב) ד ְב ֵ ִ֥רי פי־חכִּ֖ם ֵ ֵ֑חן וְש ְפ ִ֥תֹות כְ ִּ֖סיל ְתבַ ְל ֶ ָֽענּו:
י־פיהּו סכְ ֵ֑לּות וְאַ חֲ ֣רית ָ֔פיהּו הֹולֵ ִּ֖לּות ר ָֽעה:
(יג) ְתח ַלִ֥ת ד ְב ֵר ִּ֖
ה־ׁש ָֽי ְה ָ֔ ֶיה וַאֲ ֶ ֵׁ֤שר ָֽי ְהיֶה ֵ ָֽמאַ חֲ ָ֔ריו ִּ֖מי י ִַ֥גיד ָֽלֹו:
(יד) וְהַ סכִּ֖ל י ְַר ֶ ֣בה ְדב ֵ֑רים ל ֹא־י ַ ֵֵ֤דע האדם ַמ ֶ
ל־עיר:
ילים ְתיַגְ ֶ ֵ֑ענּו אֲ ֶ ִׁ֥שר ָֽל ֹא־י ַ ִּ֖דע ל ֶ ִ֥לכֶת אֶ ָֽ
ֲמל הַ כְ ס ִּ֖
(טו) ע ַ ִ֥
ֹאכלּו:
(טז) ָֽאי־לְ֣ך אֶֶ֫ ֶרץ ֶׁש ַּמ ְלכֵ ְִּ֖ך נֵ֑עַ ר וְש ַ ִּ֖ריְך בַ ִֹ֥ב ֶקר י ֵ ָֽ
בּורה ו ְִ֥ל ֹא בַ ְש ָֽתי:
ן־חֹורים וְש ַריְך ב ֵ ֣עת י ֹא ֵָ֔כלּו בגְ ִּ֖
ֵ֑
(יז) אַ ְׁש ֵ ֣ריְך אֶָ֔ ֶרץ ֶׁשּמַ ְלכֵ ְִּ֖ך בֶ
ּובׁש ְפ ִ֥לּות י ַ ִּ֖דים י ְד ִ֥לף הַ ָֽבית:
(יח) בַ ֲע ַצ ְל ַ ִּ֖תים י ַ ּ֣מְך הַ ְּמק ֶ ֵ֑רה ְ
ְש ַ ּ֣מח חַ יֵ֑ים וְהַ כֶ ִּ֖סֶ ף ַיעֲנֶ ִ֥ה אֶ ת־הַ ָֽ ֹכל:
עֹשים לֶָ֔ חֶ ם וְיַ ִַּ֖֖ין י ַ
√ (יט) ל ְשחֹוק ֣
ּובעַ ל הכנפים כְ נ ַ ִּ֖פים
יֹוליְך אֶ ת־הַ ָ֔קֹול ַ ִ֥
ל־ת ַק ֵלִּ֖ל ע ֵׁ֑שיר ֣כי ֵ֤עֹוף הַ שמַ ים ֣
ּובחַ ְד ֵרי מ ְׁשכ ְ֣ב ָָ֔ך אַ ְ
ל־ת ַקלֵָ֔ ל ְ
(כ) גַ ֣ם ְב ַמ ָֽדעֲָךֶ֗ ֶֶ֚מלֶ ְך אַ ְ
יַגֵ ִ֥יד ד ָֽבר:
קהלת פרק יא
י־ב ִ֥ ֹרב הַ י ִּ֖מים ת ְמצ ֶ ָֽאנּו:
ל־פנֵ ֣י הַ ֵּ֑מים ָֽכ ְ
√ (א) ַׁש ַלִ֥ח לַ ְח ְמָךִּ֖ עַ ְ
ן־חלֶ ק ְלׁש ְב ִּ֖עה וְגַ ֣ם ל ְׁשמֹונֵ֑ה ֶ֚כי ֣ל ֹא ֵת ַָ֔דע ַמה־י ְהיֶ ִ֥ה ר ִּ֖עה עַ ל־ה ָֽא ֶרץ:
(ב) ֶת ֵ ִ֥
(ג) אם־יּמלְ ֨אּו הֶ ע ִ֥בים ֶג ֶׁשם עַ ל־ה ֣א ֶרץ י ָ֔ריקּו וְאם־י ִ֥פֹול ֵ ָ֛עץ בַ ד ִּ֖רֹום ו ְ֣אם בַ צ ֵ֑פֹון ְמ ָ֛קֹום ֶׁשי ִ֥פֹול ה ֵ ִּ֖עץ ִׁ֥שם י ְָֽהּוא:
(ד) ׁש ֵ ִֹ֥מר ִּ֖רּוחַ ֣ל ֹא יזְ ֵ֑רע ְור ֶ ִֹ֥אה בֶ ע ִּ֖בים ִ֥ל ֹא י ְק ָֽצֹור:
ֲשה אֶ ת־
ֲשה ָֽהאֱ לקים אֲ ֶ ִׁ֥שר ַיע ֶ ִּ֖
ת־מע ֵ ֣
ַ
ה־ד ֶרְך ה ָ֔רּוחַ ַכעֲצ ִּ֖מים ְב ֶ ֣בטֶ ן הַ ְּמלֵ ֵ֑אה ֶ֗ככה ֵ֤ל ֹא ֵת ַדע אֶ
יֹודעַ ַמ ֶ ֣
(ה) כַאֲ ֶׁ֨שר ֵ ָֽאינְָךֵ֤ ֵ
הַ ָֽ ֹכל:
טֹובים:
ֵיהם כְ אֶ ִּ֖חד ָֽ
ם־ׁשנ ֶ ִ֥
יֹודעַ ֵ ֣אי זֶ ֵ֤ה יכְ ׁשר הֲ זֶ ֣ה אֹו־ ֶָ֔זה וְא ְ
ל־תנַ ֣ח י ֶ ֵ֑דָך כי ֵ ָֽאינְָך֨ ֵֵ֜
√ (ו) בַ ֹ֨ב ֶקר זְ ַ ֣רע אֶ ת־ז ְַרעֶָ֔ ָך וְל ֶ ִּ֖ע ֶרב אַ ַ
(ז) ּומ ִּ֖תֹוק ה ֵ֑אֹור ו ְִ֥טֹוב ַ ָֽלעֵ ינַ ִַּ֖֖ים ל ְר ִ֥אֹות אֶ ת־הַ ָֽש ֶמׁש:
ל־ׁש ִ֥בא ָֽהבֶ ל:
(ח) ֣כי אם־ׁשנִ֥ים הַ ְר ֵ ָ֛בה י ְחיֶ ִ֥ה הא ִּ֖דם ְבכֻל֣ם י ְש ֵ֑מח וְיזְ כֹר אֶ ת־י ֵ ְ֣מי הַ חָֹ֔ ֶׁשְך ָֽכי־הַ ְר ֵ ִ֥בה י ְהיִּ֖ ּו כ ֶ
ל־אלֶ ה י ְָֽביאֲ ָךִ֥
ּובמַ ְר ֵ ִּ֖אי עֵ ינֶ ֵ֑יָך ו ְָ֕דע ַ֧כי עַ ל־כ ֵ ָ֛
חּורֹותָך וְהַ לֵ ְך ְב ַד ְרכֵ ֣י ל ְב ָָ֔ך ְ
ָ֔ ֶ
ימי ְב
יבָךֵ֤ ל ְבָך ב ֵ ֣
יט ְ
דּותיָך ָֽו ָֽ
(ט) ְש ַ ַ֧מח ב ֣חּור ְבי ְַל ֶ֗ ֶ
האֱ לקים בַ ּמ ְׁש ָֽפט:
(י) וְה ֵ ִ֥סר ַכעַ ס מל ָ֔ ֶבָך וְהַ ע ֵ ֲִ֥בר ר ִּ֖עה מ ְבש ֶ ֵ֑רָך ָֽכי־הַ יַלְ ִ֥דּות ו ַ ְָֽה ַשחֲ ִּ֖רּות ָֽהבֶ ל:
קהלת פרק יב
ין־לי ב ֶ ִּ֖הם ֵ ָֽחפֶ ץ:
ֹאמר ֵ ָֽא ִ֥
ֹתיָך ַ ֣עד אֲ ֶ ֵׁ֤שר ל ֹא־י ֹ֨באּו י ֵ ְ֣מי ָֽהר ָ֔עה וְה ֣גיעּו ׁש ָ֔נים אֲ ֶ ׁ֣שר ת ָ֔ ַ
ימי ְבחּור ֶ ֵ֑
ת־ב ְֹוראֶָ֔ יָך ב ֵ ִּ֖
√ (א) ּוזְ כֹר אֶ ֣
ְׁשבּו הֶ ע ִּ֖בים אַ ַ ִ֥חר הַ ָֽג ֶׁשם:
א־ת ְח ַ ֵׁ֤שְך הַ ֶשמֶ ׁש וְה ָ֔אֹור וְהַ י ֵ ִּ֖רחַ וְהַ כֹוכ ֵ֑בים ו ִ֥
(ב) ַ֠עַ ד אֲ ֶׁ֨שר ָֽל ֹ ֶ
(ג) בַ יֶ֗ ֹום ֶׁשי ֻזעּו ׁש ְֹמ ֵ ֣רי הַ ָ֔ ַבית ו ְָֽה ְתעַ ּוְ ִּ֖תּו אַ נְ ֵ ׁ֣שי הֶ ֵ֑חיל ּוב ְט ֵ֤לּו הַ טָֹֽ חֲ נֹות ֣כי מעֵָ֔ טּו וְח ְׁשכִ֥ ּו הר ִֹּ֖אֹות באֲ רֻ ָֽבֹות:
ל־בנִ֥ ֹות הַ ָֽשיר:
(ד) וְסֻ גְ ֵ֤רּו ְדל ַתים בַ ָ֔שּוק ב ְׁש ַ ִּ֖פל ֣קֹול ַ ָֽהטַ חֲ נֵ֑ה וְיקּום ְל ֣קֹול הַ צ ָ֔פֹור וְי ַ ִּ֖שחּו כ ְ
ל־בית עֹול ָ֔מֹו ְוס ְב ִ֥בּו
(ה) גַ ֣ם מג ֵֹ֤בהַ יראּו וְחַ ְתחַ ֣תים בַ ֶָ֔ד ֶרְך וְי ֵנֵ֤אץ הַ ש ֵקד וְי ְס ַת ֵ ֣בל ֶ ָֽהח ָ֔גב וְת ֵ ִּ֖פר ָֽהאֲ ביֹונֵ֑ה ָֽכי־הֹ ֵלְֵ֤ך האדם אֶ ֵ ֣
בַ ִּ֖שּוק הַ סֹ ְפ ָֽדים:
(ו) ַ ֣עד אֲ ֶ ֵׁ֤שר ָֽל ֹא־יֵר ֵתק ֶ ֣חבֶ ל הַ ֶָ֔כסֶ ף וְת ֻ ִּ֖רץ ג ַֻל֣ת הַ ז ֵ֑הב וְת ֵ֤שבֶ ר כַד עַ ל־הַ ַּמ ָ֔בּועַ וְנ ִ֥ ֹרץ הַ ג ְַלגַ ִּ֖ל אֶ ל־הַ ָֽבֹור:
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ׁשב הֶ ע ָ֛פר עַ ל־ה ִּ֖א ֶרץ כְ ֶׁשהיֵ֑ה וְה ֣רּוחַ ת ָׁ֔שּוב אֶ ל־האֱ לקים אֲ ֶ ִׁ֥שר נְ תנָֽה:
(ז) וְי ַ֧ ֹ
קֹוהלֶ ת הַ ִ֥ ֹכל ָֽהבֶ ל:
(ח) הֲ ֵ ַ֧בל הֲ ב ָ֛לים א ַ ִ֥מר הַ ֶ ִּ֖
ד־דעַ ת אֶ ת־ה ָ֔עם וְא ֵ ֣זַ֖ן וְח ָ֔ ֵקר ת ֵ ִּ֖קן ְמׁש ִ֥לים הַ ְר ֵ ָֽבה:
(ט) וְיֹ ָ֕ ֵתר ֶׁשהיִ֥ה קֹ ֶ ִּ֖הלֶ ת חכֵ֑ם ֶ֗עֹוד לּמַ ַ
י־חפֶ ץ וְכ ִ֥תּוב ִֹּ֖י ֶׁשר ד ְב ֵ ִ֥רי אֱ ֶ ָֽמת:
(י) ב ֵ ֣קׁש קֹ ָ֔ ֶהלֶ ת ל ְמ ִּ֖צ ֹא ד ְב ֵר ֵ ֵ֑
טּועים בַ ֲע ֵל֣י אֲ סֻ ֵ֑פֹות נ ְתנִּ֖ ּו ֵמר ֶ ִֹ֥עה אֶ ָֽחד:
√ (יא) ד ְב ֵ ֵ֤רי חֲ כמים כ ַ֣ד ְרבֹנָ֔ ֹות ּוָֽ כְ ַמ ְש ְמ ִ֥רֹות נְ ִּ֖
(יב) וְיֹ ֵ ִ֥תר ֵמ ֵ ִּ֖הּמה ְבנ֣י הז ֵ ֵ֑הר ע ֲ֨שֹות ְספ ֵ֤רים הַ ְרבֵ ה ֵ ֣אין ָ֔ ֵקץ ְו ַלִ֥הַ ג הַ ְר ֵ ִּ֖בה יְג ַ ִ֥עת ב ָֽשר:
ֹותיו ְׁש ָ֔מֹור כי־זֶ ִּ֖ה כל־הא ָֽדם:
√ (יג) ִ֥סֹוף ד ִּ֖בר הַ ֣ ֹכל נ ְׁש ֵ֑מע אֶ ת־האֱ לקים יְרא וְאֶ ת־מצְ ֣
ם־רע:
ם־טֹוב וְא ָֽ
ל־מע ֲֶָ֔שה האֱ לקים י ִ֥בא ְבמ ְׁש ִּ֖פט ַ ֣על כל־נ ְֶעלֵ֑ם א ִּ֖
(יד) ֵ֤כי אֶ ת־כ ַ ָֽ
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק י סימן יט
(יט) לשחוק עושים לחם .פשוטו של פסוק מי שיש לו שדה זורעו ועושה לחם לאכול הרי הוא שוחק כי לא ימות
ברעב :ויין ישמח חיים .ומי שיש לו כרם ובוצר אותו ועושה יין גם זה שמח בחלקו ,כענין שנאמר (תהלים קד ,טו)
ויין ישמח לבב אנוש:
והכסף יענה את הכל .מי שיש לו ממון יענה את הכל ,יסדיר לו הכל בביתו בלא טורח ,קונה לו לחם ויין וכל צרכי
ביתו מקטן ועד גדול ,כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ,כי על כל מוצא פי י"י יחיה האדם (דברים ח ,ג) .יענה כמו
כל פעל י"י למענהו (משלי טז ,ד) ,לסדורו:
ס"א לשחוק עושים לחם .אלו שלומדים ואינם סוברים :ויין ישמח חיים .אלו סוברים ,שהם שמחים מיינה של תורה:
והכסף .ואם הוא חכם וגם עשיר יענה את הכל ,כענין שנאמר (בראשית ל ,לג) וענתה בי צדקתי ,ואם לא עשה
צדקה ,לענות בו סרה (דברים יט ,טז).
רש"י
(יט) לשחוק עושים לחם  -לחדוות מזמוטי חתנים ומלכים עושים סעודה וסתם סעוד' גדולה קרויה לחם כמו דאת
אמר (דניאל ה) בלשצר מלכא עבד לחם רב:
ויין  -משקין בסעודה אשר ישמח החיים:
והכסף יענה את הכל  -אם אין כסף אין סעודה לפיכך לא יתעצל אדם מן המלאכה כדי שיהא לו מה להוציא:
אבן עזרא
(יט) לשחוק  -והלא יראו כי כל שמחה שבעולם ושחוק עיקרם בלחם שעושים העושים ויין המשמח חיי אדם ויתכן
היות חיים תואר השם כי היין ישמח החיים שעל פני האדמה:
והכסף יענה את הכל  -וענין יענה ימציא ויתכן שהוא מן עת כמו שפירשתי והענין שימציאנו בעת שירצה הרוצה:
תורה תמימה
(יט) לשחוק עושים וגו'  -לשחוק עושים לחם  -לשחוק של עבודת כוכבים עושים לחם ,ויין ישמח חיים  -זו התורה,
שנאמר (תהלים י"ט) פקודי ה' ישרים משמחי לבעא) [שם]:
והכסף יענה וגו'  -רבי לוי אומר ,הכסף פעמים נענה ופעמים מענה ,פעמים נענה כשעושים בו צדקה ,פעמים מענה
כשאין עושין בו צדקה הוא מקטרגועב) [מ"ר]:
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק יא סימן א
(א) שלח לחמך על פני המים .פשוטו של פסוק להיות זורע במקום שיש שם לחלוחית מים שהזרע מתברך :כי
ברוב הימים .בימי קציר :תמצאנו .ופירוש על בעלי צדקה .אמר רב פפי אם בקשת לעשות צדקה עשה עם עמילי
תורה ,שהם עמלים שנמשלה למים :כי ברוב הימים .אם תפול לצרה תמצאנו יתנצל מתוך צרה .ר' אלעזר בשם ר'
סימא פתר קרא באברהם אבינו שנאמר (בראשית יח ,ב) וירא והנה שלשה אנשים וגו' ,וכתיב (שם ד) יוקח נא
מעט מים וכו' .וכנגדן פרע המקום לבניו ,במדבר ,לחם מן השמים (שמות טז ,ד) .בארץ ,ארץ חיטה ושעורה
(דברים ח ,ח) .לעתיד ,יהי פיסת בר בארץ (תהלים עב ,טז) .מכאן ואילך הבן מדעתך כי ברוב הימים תמצאנו ,וכן
הוא אומר (משלי כח ,כז) נותן לרש אין מחסור .ואומר (תהלים קיב ט) קרנו תרום בכבוד.
רש"י
(א) שלח לחמך על פני המים  -עשה טובה וחסד לאדם שיאמר לך לבך עליו אל תראנו עוד כאדם שמשליך
מזונותיו על פני המים:
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כי ברוב הימים תמצאנו  -עוד ימים באים ותקבל תשלומך ראה מה נאמר ביתרו (שמות ב) קראן לו ויאכל לחם
וסבור שהוא מצרי ולא יראנו עוד מה הי' סופו נעש' חתנו ומלך על ישראל והכניסו תחת כנפי השכינה וזכו בניו ובני
בניו לישב בלשכת הגזית:
אבן עזרא
(א) שלח  -יזהיר מי שיש לו שיהיה נדיב ותהיינה ידיו פתוחות למי שיכיר ולמי שאינו מכיר ויש אומרים כי אלו המים
הם מימי בריכה ויש שם דגים ואין לנו צורך לפירוש הזה:
תורה תמימה
(א) שלח לחמך וגו'  -אמר רב ביבי ,אם בקשת לעשות צדקה עשה אותה עם עמלים בתורה ,שאין מים האמורים
כאן אלא דברי תורה ,שנאמר (ישעיה נ"ה) הוי כל צמא לכו למיםא) [שם]:
שלח לחמך וגו'  -רבי אלעזר ב"ר סמאי פתר קרא באברהם אבינו ,אמר ליה הקדוש ברוך הוא אתה אמרת ואקחה
פת לחם  -חייך שאני פורע בזה לבניך במדבר ובישוב ולעתיד לבא ,במדבר  -דכתיב הנני ממטיר לכם לחם מן
השמים ,בישוב  -דכתיב ארץ חטה ושעורהב) ,לעתיד לבא  -דכתיב (תהלים ע"ב) יהי פסת בר בארץ ,וכן מה
שאמרת ורחצו רגליכם ,אני פורע לבניך במדבר  -דכתיב (יחזקאל ט"ז) וארחצך במיםג) ובישוב שנאמר (ישעיה
א') רחצו הזכוד) ,ולעתיד לבא דכתיב (שם ד') אם רחץ ה' את צואת בנות ציון ,וכן מה שאמרת יוקח נא מעט מים,
אני פורע לבניך במדבר  -שנאמר (פ' חקת) עלי בארה) ,בישוב שנאמר ארץ נחלי מים ,ולעתיד לבא דכתיב (יואל
ד') והיה ביום ההוא יטיפו ההרים עסיס וגו' וכל אפיקי יהודה ילכו מים .וכן מה שאמרת והשענו תחת העץ ,אני
פורע לבניך במדבר שנאמר (תהלים ק"ה) פרש ענן למסךו) ,בישוב שנאמר בסכות תשבוז) ,ולעתיד לבא  -דכתיב
(ישעיה ד') וסוכה תהיה לצל יומם וגו'ח) [מ"ר]:
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק יא סימן ו
(ו) בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך .התהלך בתומיך וצא לזריעה וצא לקצירה:
כי אינך יודע אי זה יכשר .ויצליח הזה או זה ,ואם של בוקר ואם של ערב:
ואם שניהם כאחד טובים .ויוצלחו שניהם ,הרי לך טוב ממה שהיית מתעצל .ופירושו שאם טרחת ויגעת בבחורתיך
במצות ולערב גם בזקנותך אל תנח ידך .ר' אליעזר אומר אם זרעת בבכיר זרע גם באפיל ,שאין אתה יודע אי זה
[זרע] מתקיים בידך .ר' יהושע אומר אם בא עני בבוקר תן לו צדקה ואל תחזירהו ריקם ,ואם בא עוד לערב תן לו.
ר' ישמעאל אומר אם למד אדם תורה בילדותו יחזור וילמוד בזקנותו.
רש"י
(ו) בבקר זרע את זרעך וגומר  -אם למדת תורה בילדותך למד תורה בזקנותך אם היו לך תלמידים בילדותך יהיו
לך תלמידים בזקנותך ,נשאת אשה בת בנים בילדותך שא אשה בת בנים בזקנותך עשית צדקה בילדותך עשה
צדקה בזקנותך:
כי אינך יודע אי זה יכשר  -אם תלמידים ובנים שבילדותך יתקיימו לך או שמא לא יתקיימו אלא שבזקנותך ,מצינו
ברבי עקיבא שהיו לו עשרים וארבעה אלף תלמידים מגבת ועד אנטיפרת וכולן מתו מפסח ועד עצרת ובא אצל
רבותינו שבדרום ושנאה להם ,ולענין הבנים מצינו באבצן שלשים בנות שלח חוצה ושלשים הביא לבניו וכולם מתו
בחייו ,ובזקנותו הוליד את עובד ונתקיים לו:
אבן עזרא
(ו) בבקר  -עניינו תמיד על שני הפירושים ,ותי"ו תנח לשון נקבה בעבור היד והענין אל תניח ידיך מן הזרע כי
מצאנו מלת הניח יוצאת לשני פעלים:
תורה תמימה
(ו) בבקר זרע וגו'  -תניא ר' יהושע אומר ,נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותוכג) ,היו לו בנים בילדותו יהיו
לו בנים בזקנותו ,כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה ,אם שניהם כאחד טוביםכד) [יבמות ס"ב ב']:
בבקר זרע וגו'  -רבי עקיבא אומר ,היו לו לאדם תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו שנאמר בבקר זרע
זרעך ולערב אל תנח ידךכה) [שם שם]:
בבקר זרע וגו'  -רבי אליעזר אומר ,זרעת בבכיר  -זרע באפיל ,כי אינך יודע איזה יכשר ,הזה או זה ,שאין אתה
יודע איזה מתקיים לך אם הבכיר או האפילכו) [מ"ר]:
בבקר זרע וגו'  -רבי ישמעאל אומר ,אם למדת תורה בנערותך למוד בזקנותך ,כי אינך יודע איזה יכשר ,שאין
אתה יודע איזה תורה מתקיימת אם של נערותך אם של זקנותך ואם שניהם כאחד טוביםכז) [שם]:
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בבקר זרע וגו'  -רבי יהושע אומר ,אם בא עני אצלך בשחרית  -תן לו ,בערבית  -תן לו ,שאי אתה יודע איזה מהן
הקדוש ברוך הוא כותב עליך ,הזה או זה ,ואם שניהם כאחד הטוביםכח) [שם]:
מדרש זוטא  -קהלת (בובר) פרשה יב סימן א
[א] וזכור את בוראיך בימי בחורותיך עד (שלא) [אשר לא] יבואו ימי הרעה .אלו ימי הזקנה .והגיעו שנים אשר
תאמר אין לי בהם חפץ .אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה.
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)
(א) וזכור את בוראך .זכור מי שבראך במעי אמך :בימי בחורותיך .בזמן שהכח בך ,וכן הוא אומר (תהלים קיב ,א)
אשרי איש ירא י"י ,אשרי מי שמתגבר לכבוש ביצרו כשהוא איש :עד שלא יבואו ימי הרעה .אלו ימי הזקנה ,שהזקן
כבדין עליו הימים והכל דומים לו רעים :והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ .אלו ימי הייסורין [שהאדם] קץ
בחייו מפני החלאים.
רש"י
(א) וזכור את בוראך  -תמן תנינן עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים וכולי ,וממקרא זה דרש וזכור
את בוראך שתתן דין וחשבון לפניו ,וזכור את בורך קברך מקום עפר רמה ותולעה ,וזכור בארך באר שנבעת
ממקירה היא טפה סרוחה של זרע ושל לובן:
ימי הרעה  -ימי הזקנה והחלשות:
אבן עזרא
(א) וזכור  -מצאנו נעורים עלומים זקונים כלם לשון זכרים רק בחורותיך יצא מן הדרך ,ויש אומרים מהם שתי
לשונות ויפרש משרת משה מבחוריו כמו מבחורותיו כי כל בחורים ארם יסמכו לא ישתנו:
ימי הרעה  -הם ימי הזקנה לזקן וימי החולי לכל הוא החולי שימות בו:
תורה תמימה
(א) וזכר את בוראיך  -תמן תנינן ,עקביא בן מהללאל אומר ,הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה ,מאין
באת  -מטפה סרוחה ,ולאן אתה הולך  -למקום עפר רמה ותולעה ,ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון  -לפני מלך
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא .אמר ר' לוי .ושלשתן דרש עקביא מתוך תיבה אחת ,וזכור את בוראיך ,בארך,
בורך ,בוראך  -בארך  -ממקום שבאת ,בורך  -למקום שאתה הולך ,בוראך  -לפני מי שאתה עתיד ליתן דין
וחשבוןא) [ירושלמי סוטה פ"ב ה"ב]:
וזכר את בוראיך וגו  -וזכור את בוראיך בימי בחורותיך  -עד דחילך עלך ,עד אשר לא יבא ימי הרעה  -אלו ימי
היסורין ,והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ  -אלו ימי הזקנהב) [מ"ר]:
וזכר את בוראיך וגו'  -ר' יהושע בן לוי פתר קראי במקדש ,וזכור את בוראיך בימי בחורותיך ,אמר להם הנביא
לישראל ,זכרו את בוראכם עד שבחוריכם קיימיןג) ,עד שברית כהונה קיימת ,כמש"נ (ש"א ב') ובחור אותו מכל
שבטי ישראלד) ,עד שברית לויה קיימת כמש"נ (פ' שופטים) כי בו בחר ה' אלקיך מכל שבטיךה) ,עד שברית
ירושלים קיימת כמש"נ (מ"א י"א) העיר אשר בחרתי בה ,עד שמלכות בית דוד קיימת ,כמש"נ (תהלים ע"ח) ויבחר
בדוד עבדו ,עד שביהמ"ק קיים ,כמש"נ (דה"ב ז') ועתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה ,עד שאתם קיימין שנאמר
(פ' ואתחנן) בך בחר ה' אלקיך להיות לו לעם סגולהו) [מ"ר]:
עד אשר וגו'  -עד אשר לא יבאו ימי הרעה  -אלו ימי הזקנה ,והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ  -אלו ימות
המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובהז) [שבת קנ"א ב']:
עד אשר וגו'  -ר' יהושע בן לוי פתר קראי במקדש ,וזכור את בוראך בימי בחורותיך עד אשר לא יבאו ימי הרעה -
אלו ימי הגלות ,כמש"נ (עמוס ו') המנדים ליום רעח) והגיעו שנים וגו' ,שנים שזכות האבות בטלהט) [מ"ר]:
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק יב סימן יא
(יא) דברי חכמים כדרבונות .כשם שהדרבן מיישר את הפרה לתלמיה ,כך דברי חכמים מיישרין את ישראל בדרך
בוראם .ושמא תאמר כשם שהדרבן מטלטל ונזרק ,כך יהיו דברי חכמים קלים ונזרקים ,ת"ל וכמשמרות נטועים.
בתוך הקרשים שאינם זזים ממקומם ,כך דברי תורה חזקים ומקיימים .ושמא תאמר מה מסמרות הללו אינם עושין
פרי כך דברי תורה אין בם פרי אם לא תלמד דבר מדבר ,לכך נאמר נטועים ,כנטיעת אילן שהיא רבה ופרה .ולא
גרסינן זו ,אף דברי תורה פרים ורבים עד שנעשה כמעיין נובע וכנהר שמתגבר והולך :בעלי אסופות .אלו מסמרות
שיש להם ראשים רחבים .רז"ל פרשו אלו תלמידי חכמים שמתקבצין ונאספין ויושבין שורות שורות :נתנו מרועה
אחד .נאמן אחד אמרן מפי אל אחד ,שנאמר (תהלים פ ,ב) רועה ישראל האזינה .ובדברי מי שעמדה הלכה כמותו
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עושין כל ישראל .טוביה ב"ר אליעזר אמר משום רבו ר' שמשון ז"ל ,דברי חכמים כדרבונות .צריך לאדם ששומע
דברי תורה מפי רבו שיכניס דבריו בלבו כדרבן:
וכמסמרות נטועים ,שיהיו דברי תורה נטועים בלבו :בעלי אסופות .לפי שבעלי החכמה נאספים לבית עולמים ולא
ימצא מי ילמדנו טעמי התורה .וכיון ששמע אל ישכח ואל יסיחם מדעתו ואל יליזו מעיניו :נתנו מרועה אחד .כל מה
שדברו הנביאים וכל חכמי הדורות כלם נאמרו למשה בסיני שהוא מרועה אחד.
רש"י
(יא) דברי חכמים  -שעשו סייג לתורה בגזירות להרחיק את האדם מן העבירה כגון אכילת קדשים עד השחר והם
אמרו עד חצות וקריאת שמע דערבית כמו כן:
כדרבנות  -מה דרבן זה מכוון את הפרה לתלמיה כך דבריהם מכוונים את האדם לדרכי חיים:
וכמשמרות נטועים  -מה מסמר זה קבוע אף דבריהם קבועים ומה נטיעה פרה ורבה אף דבריהם פרים ורבים
למצוא בהם טעם:
בעלי אסופות  -מסמרים שיש להם גולגולת אסופה וגסה גרו"סה בלע"ז כן פירשו דונש בן לברט:
נתנו מרועה אחד  -כל דבריהם דברי אלקים חיים הוא אמרן ורועה אחד נתנן משה מפי הגבורה:
וכמשמרות  -כתוב בשי"ן שהתורה בעשרי' וארבעה ספרים וכמנין משמרות כהונה ולויה:
אבן עזרא
(יא) דברי  -יש בדברי הקדמונים דברים שהם כדרבונות לבהמה שמיסרים ומפקחים הנפש ויש כמסמרות נטועים
הגדולים שיאספו הדלתות שלא יתפרדו וזאת תורת האדם ויש אומרים וכמסמרות נטועים דברי בעלי אסופות הם
הלוקטים מספרים רבים ויקברו מחברות אף על פי שיחלקו ,כלם לימדם בורא אחד:
ומלת רועה  -בעבור שדימה האדם לבהמה הצריכה דרבונות:
תורה תמימה
(יא) דברי חכמים וגו'  -דרש רבי אלעזר בן עזריה ,דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו
מרועה אחד ,למה נמשלו דברי תורה לדרבון ,לומר לך ,מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם
אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים .אי מה דרבן זה מטלטל אף דברי תורה מטלטלין ת"ל
מסמרותעז) .אי מה מסמר זה חסר ולא יתרעח) אף ד"ת חסרין ולא יתרין ת"ל נטועים ,מה נטיעה זו פרה ורבה אף
ד"ת פרין ורביןעט) [חגיגה ג' ב']:
דברי חכמים כדרבנות  -מהו כדרבנות  -ככדור של בנות ,מה כדור זה מתגלגל מיד ליד ואינו נופל לארץ ,כך
(יהושע כ"א) לא נפל דבר אחד וגו'פ) ,ומה כדור זה מקלעין בו בידים ואינו נופל ,כך משה קבל תורה מסיני ומסרה
ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי כנסת הגדולהפא) [מ"ר]:
וכמשמרות נטועים  -לא יצא האיש בסנדל המסומר בשבת .וכמה מסמרין יהיו בו  -עשרים וארבעה ,דכתיב
ובמשמרות נטועים ,מה משמרות כ"ד אף מסמרים כ"דפב) [ירושלמי שבת פ"ו ה"ב]:
וכמשמרות נטועים  -וכי לא היה טוב לומר כאילנות נטועים ,ומה ת"ל כמשמרות  -ללמד שיש בהם שבח של מטע
ושבח של כדורות של ברזלפג) [מ"ר]:
וכמשמרות נטועים  -דבר אחר כמשמרות נטועים  -מה המסמר הזה אף על פי שאתה מעבירו ממקומו רשומו ניכר,
כך כל מי שעונותיו גורמים שהחכמים פושטים בו ידפד) אף על פי שהוא חוזר בו רשומו ניכרפה) [שם]:
וכמשמרות נטועים  -מה המסמר הזה כשנטוע בדלת מקיים הדפין ,כך כשהצדיקים גוזרים הקדוש ברוך הוא
מקיים דבריהםפה*) [מ"ר פ' נשא פי"ד]:
וכמשמרות נטועים  -דבר אחר כמשמרות נטועים  -כל ימיו של ר' אליעזר היו העם נוהגין כר' יהושע ,ואחר שמת ר'
אליעזר חזרו העם לנהגו כמותופו) [מ"ר]:
וכמשמרות נטועים  -כתיב כמשמרות וקרינן כמסמרות ,לומר לך ,מה משמרות כהונה כ"ד אף ספרי תורה כ"דפו*)
[פסיקתא רבתי פ"ג]:
בעלי אספות וגו'  -דרש רבי אלעזר בן עזריה ,בעלי אסופות נתנו מרועה אחד ,בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים
שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה ,הללו מטמאין והללו מטהרין ,הללו אוסרין והללו מתירין ,הללו פוסלין
והללו מכשירין ,שמא יאמר אדם ,מעכשיו האיך אני לומד תורה ,ת"ל כולם נתנו מרועה אחד ,אל אחד נתנן ,פרנס
אחד אמרן ,מפי אדון כל המעשים ברוך הוא ,שנאמר (פ' יתרו) וידבר אלקים את כל הדברים האלהפז) [חגיגה ג'
ב']:
בעלי אספות וגו'  -אימתי דברי תורה נאמרין כתקונם  -בשעה שנשמעין באסופותפח) ומניין אתה אומר שאם
שמע אדם דבר תורה מפי קטן שבישראל שיהא עליו כשומע מפי משה רבינו ת"ל נתנו מרועה אחד  -זה משה ,ולא
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מפי משה אלא כמו מפי הקדוש ברוך הוא ,שנאמר מרועה אחד ,אין רועה אלא הקדוש ברוך הוא ,שנאמר (תהלים
פ') רועה ישראל האזינה ,ואין אחד אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר ה' אחדפט) [מ"ר]:
בעלי אספות וגו'  -מהו בעלי אסופות ,אימתי דברי תורה נטועים באדם בזמן שבעליהם נאספין מהם ,כל זמן
שרבו קיים הוא שואלו ,מת רבו הוא יגע יום ולילה לקיים תלמודוצ) [מ"ר נשא פ' י"ד]:
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק יב סימן יג
(יג) סוף דבר הכל נשמע .סוף כל חכמה את האלקים ירא .גדולה היא היראה שסיים בה קהלת את ספריו קהלת
ומשלי ,כאן כתב את האלקים ירא ,ובמשלי כתיב (לא ,ל) אשה יראת ה' היא תתהלל .ואומר (שם כב ,ד) עקב ענוה
יראת י"י .וכן משה איש האלקים אמר (דברים י ,יב) מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך :ואת
מצותיו שמור .שמתוך יראת ה' באים בני אדם לשמור מצותיו :כי זה כל האדם .כי על זה נקרא כל האדם לשמור
מצות ה' אלקיו.
רש"י
(יג) סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא  -מה שתוכל עשה ולבך לשמים:
ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם  -כי לדבר הזה נברא כל האדם:
אבן עזרא
(יג) סוף דבר  -כבר השמעתיך הכל או שמעת כל מחלוקת החכמים זה עשה את אלקים ירא:
כי זה כל האדם  -ישוב לענין שעבר שהוא האדם בחייו ובמותו הבל וענינו כי זה מקרה כל האדם או כי זה עיקר כל
האדם וישוב ליראה השם הנכבד והנורא:
תורה תמימה
(יג) סוף דבר וגו'  -סוף דבר הכל נשמע  -סוף דבורו של אדם הכל משמיעין את מעשיו ,כשר היה פלוני ירא
שמים היה פלוניצה) [שם]:
הכל נשמע וגו'  -אמר רב הונא ,כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין ,שנאמר סוף דבר הכל נשמע את
האלקים ירא וגו'צו) [ברכות ו' ב']:
צז
את האלקים ירא  -שאלוהו לשלמה סופא דכולא מה ,אמר להו ,סוף דבר את האלקים ירא ) [מ"ר]:
תורה תמימה הערות קהלת פרק יב הערה צז
צז) יתכן דמדייק הלשון סוף דבר את האלקים ירא ,ובמקום אחר הוא אומר ראשית חכמה יראת ה' ,והלשון
סוף דבר משמע שעד כה נפל ספק בזה ואח"כ העלה סוף דבר ,וא"כ לא נאות כזה לשלמה ,אלא הול"ל
ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה וגו' אך את האלקים ירא ,ולכן מפרש דהלשון סוף דבר אינו
מדברי שלמה אלא מדברי השואלים אותו לאחר שקראו כל ספר קהלת ומצאו בו דברים וענינים שונים
ואשר איזו מהם גם סותרים זא"ז וכמ"ש בשבת ל' ב' [וע' לעיל פרשה ב' פסוק ב' בדרשה לשחוק אמרתי
מהולל] שאלוהו ומהו סוף דבר מכל אלה הדברים ,והשיב להם ,כי סוף הדבר ,את האלקים ירא וגו':
את האלקים ירא  -א"ר ירמיה ,גדולה היא היראה ,שכן לא חתם שלמה את דבריו אלא בי ראה ,סוף דבר את
האלקים ירא ,וכן במשלי הוא אומר (ל"א) שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהללצח) [שם פרשה ג' פסוק
י"ד]:
כי זה כל האדם  -מאי כי זה כל האדם ,ר' אלעזר אומר ,כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה ,ור' אבא בר
כהנא אמר ,שקול זה כנגד כל העולם כולו ,שמעון בן עזאי ואמרי לה שמעון בן זומא אומר ,כל העולם לא נברא
אלא לצוות לזהצט) [שבת ל' ב']:
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