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Kohelet 10-12 

 י פרק קהלת
ֶות ְז֣בּוֵבי( א) יׁש מ ָ֔ ִ֥ יעַ  ַיְבא  ִּ֖ ֶמן ַיב  חַ  ֶׁש֣ ר רֹוֵקֵ֑ ָ֛ ה י ק  ִ֥ ְכמ  ֹוד ֵמח  בִּ֖ כ  ּות מ  ְכלִ֥ ט ס  ָֽ  :ְמע 
ב( ב) כ ם   ֵלֵ֤ ֹו ח  ינָ֔ ימ  ָֽ ב ל  יל ְוֵלִ֥ ִּ֖ ֹו ְכס  ְשמֹאלָֽ  :ל 
ֶרְך( ג) ִ֥ל ְוַגם־ַבֶדָ֛ כ  ְך ְכֶׁשס  ֣בֹו ֹהֵלִּ֖ ר ל  ֵסֵ֑ ר ח  ַמִ֥ ל ְוא  ל ַלֹכִּ֖ ִ֥ כ  ּוא ס   :הָֽ
ּוחַ ( ד) ם־רֵ֤ ה ַהּמֹוֵׁשל   א  יָך ַתֲעֶל֣ ֶלָ֔ י ַאל־ַתַנֵ֑ח ְמקֹוְמָךִּ֖  ע  ֣ א כ  יחַ  ַמְרֵפָ֔ ִּ֖ ים ַינ  ִ֥ א  ים ֲחט  ָֽ  :ְגדֹול 
ה ֵיׁ֣ש( ה) ע ָ֔ י ר  ית  ִּ֖ א  ַחת ר  ֶמׁש ַת֣ ֵ֑ ה ַהש  ג ָ֕ ְׁשג  א כ  ִּ֖ ְפֵנִ֥י ֶׁשֹיצ  ל  יט מ  ָֽ  :ַהַשל 
ן( ו) ַת֣ ֶכל נ  ים ַהֶסָ֔ ִּ֖ ים ַבְּמרֹומ  ֵ֑ ים ַרב  ִּ֖ יר  ֶפל ַוֲעׁש  בּו ַבֵשִ֥  :ֵיֵׁשָֽ
י( ז) ית  ִ֥ א  ים ר  ִּ֖ ד  ים ֲעב  ֵ֑ ים ַעל־סּוס  ָ֛ ר  ים ְוש  ִ֥ ים ֹהְלכ  ִּ֖ ד  ֶרץ ַכֲעב  ָֽ א   :ַעל־ה 
ר( ח) ץ ֹחֵפִ֥ ִּ֖ ֹול ֣בֹו גּוּמ  פֵ֑ ץ י  ר ּוֹפֵרִ֥ ֵדִּ֖ נּו ג  ְשֶכִ֥ ׁש י  ָֽ  :נ ח 
יעַ ( ט) ֣ ים ַמס  נ ָ֔ ב ֲאב  ֵצִּ֖ ם ֵיע  ֶהֵ֑ עַ  ב  ים בֹוֵקִ֥ ִּ֖ ֶכן ֵעצ  ִ֥ ס  ם י  ָֽ  :ב 
ה( י) ֣ ם־ֵקה  ל א  ים ְוהּוא   ַהַבְרֶזֶ֗ ֣ נ  ל לֹא־פ  ְלַקָ֔ ים ק  ִּ֖ ר ַוֲחי ל  ֹון ְיַגֵבֵ֑ ְתרִ֥ יר ְוי  ה ַהְכֵׁשִּ֖ ָֽ ְכמ   :ח 
ְך( יא) ֹשִ֥ ם־י  ׁש א  ִּ֖ ַחׁש ַהנ ח  ֵ֑ ין ְבלֹוא־ל  ֹון ְוֵא֣ ְתרָ֔ ַעל י  ֹו ְלַבִּ֖ ׁשָֽ  :ןַהל 
י( יב) ְבֵרִ֥ ִּ֖ם ד  כ  י־ח  ן פ  ֹות ֵחֵ֑ ְפתִ֥ יל ְוש  ִּ֖ נּו ְכס   :ְתַבְלֶעָֽ
ַלִ֥ת( יג) יהּו ְתח  ִּ֖ ְבֵרי־פ  ּות ד  ְכלֵ֑ ית ס  ֣ יהּו ְוַאֲחר  ּות פ ָ֔ ה הֹוֵללִּ֖ ָֽ ע   :ר 
ִּ֖ל( יד) כ  ה ְוַהס  ים ַיְרֶב֣ ֵ֑ ר  ע ְדב  ם   לֹא־ֵיַדֵ֤ ד  א  ה ה  ְהֶיָ֔ ָֽ ר ַמה־ֶׁשי  ְהֶיה   ַוֲאֶׁשֵ֤ ָֽ יו י  ָ֔ ַאֲחר  י ֵמָֽ ִּ֖ יד מ  ִ֥ ֹו ַיג   :לָֽ
ל( טו) ים ֲעַמִ֥ ִּ֖ יל  נּו ַהְכס  ר ְתַיְגֶעֵ֑ ע ֲאֶׁשִ֥ א־י ַדִּ֖ ָֹֽ ֶכת ל ֶלִ֥ יר ל  ָֽ  :ֶאל־ע 
ְך( טז) ֣ י־ל  ָֽ ֶרץ א  ֵַ֑ער ֶׁשַּמְלֵכְִּ֖ך ֶאֶ֫ ְך נ  י  ַרִּ֖ ֶקר ְוש  לּו ַבֹבִ֥  :יֹאֵכָֽ
יְך( יז) ֶרץ ַאְׁשֵר֣ ְך ֶאָ֔ ים ֶׁשַּמְלֵכִּ֖ ֵ֑ ַר   ֶבן־חֹור  ְך  ְוש  ת י  ֵע֣ לּו ב  ה יֹאֵכָ֔ ִּ֖ ְגבּור  א ב  ִֹ֥ י ְול ָֽ  :ַבְשת 
ם( יח) י  ְך ַבֲעַצְלַתִּ֖ ַּמ֣ ה י  ֶרֵ֑ ּות ַהְּמק  ְפלִ֥ ם ּוְבׁש  י  ף י ַדִּ֖ ְדלִ֥ ת י  י  ָֽ  :ַהב 

ְשחֹוק  ( יט) √ ים ל  ֣ ֶחם ֹעש  ן ֶלָ֔ ח ְוַיִַּ֖֖י  ים ְיַשַּמ֣ ֵ֑ ֶסף ַחי  ל ַיֲעֶנִ֥ה ְוַהֶכִּ֖  :ֶאת־ַהֹכָֽ
ֲעָךֶ֗  ַג֣ם( כ) ָֽ ֶלְך ְבַמד  ל ֶמֶ֚ ְבָךָ֔  ּוְבַחְדֵרי   ַאל־ְתַקֵלָ֔ ֣ ְׁשכ  ל מ  יר ַאל־ְתַקֵלִּ֖ ֵ֑ ׁש  י ע  ֣ ֹוף כ  ם   עֵ֤ י  ַמ  יְך ַהש  ֣ ֹול יֹול  ַעל ֶאת־ַהקָ֔ י ם הכנפים ּוַבִ֥ ַפִּ֖  ְכנ 

יד ר ַיֵגִ֥ ָֽ ב   :ד 
 

 יא פרק קהלת
ח( א) √ ם ַעל־ְפֵנ֣י ַלְחְמָךִּ֖  ַׁשַלִ֥ י  ֵ֑ ב ַהּמ  י־ְבֹרִ֥ ָֽ ים כ  ִּ֖ נּו ַהי מ  ֶאָֽ ְמצ   :ת 

ֶלק( ב) ה ֶתן־ֵחִ֥ ִּ֖ ְבע  ֵ֑ה ְוַג֣ם ְלׁש  ְׁשמֹונ  י ל  א כ ֶ֚ ֹ֣ ע ל ְהֶיִ֥ה ֵתַדָ֔ ה ַמה־י  ִּ֖ ע  ֶרץ ר  ָֽ א   :ַעל־ה 
ְל֨אּו( ג) ּמ  ם־י  ים א  ִ֥ ב  ֶׁשם   ֶהע  ֶרץ ֶג  ֣ א  יקּו ַעל־ה  ָ֔ ֹול י ר  פִ֥ ם־י  ץ ְוא  ֹום ֵעָ֛ רִּ֖ ם ַבד  ֣ ֹון ְוא  פֵ֑ ֹום ַבצ  ֹול ְמקָ֛ פִ֥ ץ ֶׁשי  ֵעִּ֖ ם ה  ִ֥ ּוא ׁש   :ְיהָֽ
ר( ד) ּוחַ  ֹׁשֵמִ֥ א רִּ֖ ֹ֣ ע ל ֵ֑ ְזר  ה י  ים ְוֹרֶאִ֥ ִּ֖ ב  א ֶבע  ִֹ֥ ֹור ל ְקצָֽ  :י 
ר( ה) יְנָךֵ֤  ַכֲאֶׁש֨ ַע   ֵאָֽ ֶרְך יֹוֵד  ּוחַ  ַמה־ֶד֣ רָ֔ ים ה  ִּ֖ מ  ֶטן ַכֲעצ  ה ְבֶב֣ ֵ֑ כ ה ַהְּמֵלא  א כ ֶ֗ ֵֹ֤ ה ֵתַדע   ל ֱאלקים ֶאת־ַמֲעֵש֣ ָֽ ר ה  ה ֲאֶׁשִ֥  ֶאת־ ַיֲעֶשִּ֖

ל  :ַהֹכָֽ
ֶקר  ( ו) √ ע ַבֹב֨ ָך ְזַר֣ ֶרב ֶאת־ַזְרֶעָ֔ ֶעִּ֖ ָך ַאל־ַתַנ֣ח ְול  י   י ֶדֵ֑ יְנָך֨  כ  עַ  ֵאָֽ י יֹוֵדֵ֜ ר   ֶזֵ֤ה ֵא֣ ְכׁש  ה ֲהֶז֣ה י  ם אֹו־ֶזָ֔ ם־ְׁשֵניֶהִ֥ ד ְוא  ִּ֖ ים ְכֶאח  ָֽ  :טֹוב 

ֹוק( ז) תִּ֖ ֹור ּומ  אֵ֑ ֹוב ה  ם ְוטִ֥ ַ֖י  ֵעיַנִּ֖ ֹות ַלָֽ ְראִ֥ ֶמׁש ל  ָֽ  :ֶאת־ַהש 
י( ח) ֣ ים כ  ִ֥ נ  ם־ׁש  ה א  ְחֶיִ֥ה ַהְרֵבָ֛ ם י  ִּ֖ ד  א  ֣ם ה  ח ְבֻכל  ֵ֑ ְשמ  ְזֹכר   י  י ְוי  ֶׁשְך ֶאת־ְיֵמ֣ ה ַהֹחָ֔ י־ַהְרֵבִ֥ ָֽ ּו כ  ְהיִּ֖ א י  ִ֥ ל־ֶׁשב  ֶבל כ  ָֽ  :ה 
ח( ט) ֣חּור ְשַמַ֧ יָך ב  יְבָךֵ֤  ְבַיְלדּוֶתֶ֗ ָֽ יט  ָֽ ְבָך   ו  י ל  יֵמ֣ ָך ב  י ְוַהֵלְך   ְבחּורֹוֶתָ֔ ְבָךָ֔  ְבַדְרֵכ֣ י ל  ע ֵעיֶנֵ֑יָך ּוְבַמְרֵאִּ֖ י ְוד ָ֕ ַ֧ ֶלה כ  ל־ֵאָ֛ יֲאָךִ֥  ַעל־כ  ָֽ  ְיב 

ֱאלקים ט ה  ָֽ ְׁשפ   :ַבּמ 
ר( י) ֵסִ֥ ַעס   ְוה  ָך ַכ  ֶבָ֔ ל  ר מ  ה ְוַהֲעֵבִ֥ ִּ֖ ע  ָך ר  ֶרֵ֑ ְבש  ּות מ  י־ַהַיְלדִ֥ ָֽ ּות כ  ַשֲחרִּ֖ ֶבל ְוַהָֽ ָֽ  :ה 
 

 יב פרק קהלת
יָך ּוְזֹכר  ( א) √ י ֶאת־֣בֹוְרֶאָ֔ יֵמִּ֖ יָך ב  ד ְבחּוֹרֶתֵ֑ ר ַע֣ אּו   ֲאֶׁשֵ֤ י לֹא־י ֹב֨ ה ְיֵמ֣ ע ָ֔ ר  ָֽ יעּו ה  ֣ ג  ים ְוה  נ ָ֔ ר ׁש  ר ֲאֶׁש֣ י תֹאַמָ֔ ִ֥ ין־ל  ם ֵאָֽ ֶהִּ֖ ֶפץ ב   :ֵחָֽ

ד( ב) ר ַעַ֠ ְך ֲאֶׁש֨ א־ֶתְחַׁשֵ֤ ָֹֽ ֶמׁש   ל ֹור ַהֶש  אָ֔ חַ  ְוה  ֵרִּ֖ ים ְוַהי  ֵ֑ ב  בּו ְוַהכֹוכ  ִ֥ יםהֶ  ְוׁש  ִּ֖ ב  ר ע  ֶׁשם ַאַחִ֥ ָֽ  :ַהג 
ֹום( ג) עּו   ַביֶ֗ ֻז  י ֶׁשי  ת ֹׁשְמֵר֣ י  ּו ַהַבָ֔ ְתַעְּותִּ֖ ָֽ י ְוה  ל ַאְנֵׁש֣ י  ֵ֑ ּו ֶהח  ְטלֵ֤ ֲחנֹות   ּוב  י ַהֹטָֽ ֣ טּו כ  ֵעָ֔ ּו מ  ְׁשכִ֥ ֹות ְוח  ֹראִּ֖ ֹות ה  ֲאֻרבָֽ  :ב 
ּו( ד) ם   ְוֻסְגרֵ֤ י  ַת  ּוק ְדל  ל ַבשָ֔ ְׁשַפִּ֖ ֵ֑ה ֣קֹול ב  ַטֲחנ  ֹור ְל֣קֹול ְוי קּום   ַהָֽ פָ֔ חּו ַהצ  ַשִּ֖ ֹות ְוי  יר כ ל־ְבנִ֥ ָֽ  :ַהש 
הַ  ַג֣ם( ה) ֹבֵ֤ ג  אּו   מ  ר   ים י  ֣ ֶרְך ְוַחְתַחת  ֵקד   ְוי ֵנֵ֤אץ ַבֶדָ֔ ל ַהש  ְסַתֵב֣ ב ְוי  ג ָ֔ ח  ר ֶהָֽ ֵפִּ֖ ֵ֑ה ְות  יֹונ  ֲאב  ָֽ ְך ה  י־ֹהֵלֵ֤ ָֽ ם   כ  ד  א  ית ה  ֹו ֶאל־ֵב֣ מָ֔ ּווְ  עֹול  ְבבִ֥  ס 

ּוק ים ַבשִּ֖ ָֽ  :ַהֹסְפד 
ד( ו) ר ַע֣ ֵתק   ֲאֶׁשֵ֤ א־ֵיר  ָֹֽ ֶבל ל ֶסף ֶח֣ ץ ַהֶכָ֔ ֻרִּ֖ ב ֻגַל֣ת ְות  ֵ֑ ה  ֶבר ַהז  ֵ֤ ש  ּועַ  ַכד   ְות  ץ ַעל־ַהַּמבָ֔ ֹרִ֥ ֹור ַהַגְלַגִּ֖ל ְונ   :ֶאל־ַהבָֽ
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ב( ז) ר ְוי ֹׁשַ֧ ָ֛ פ  ֶרץ ֶהע  ִּ֖ א  ֵ֑ה ַעל־ה  י  ֣רּוחַ  ְכֶׁשה  ּוב ְוה  ׁשָ֔ ֱאלקים ת  ר ֶאל־ה  ה ֲאֶׁשִ֥ ָֽ נ   :ְנת 
ל( ח) ים ֲהֵבַ֧ ָ֛ ל  ר ֲהב  ַמִ֥ ֶלת א  ל ַהקֹוֶהִּ֖ ֶבל ַהֹכִ֥ ָֽ  :ה 
ר( ט) ִ֥ה ְוֹיֵתָ֕ י  ֶלת ֶׁשה  ֵ֑ם ֹקֶהִּ֖ כ  ֹוד ח  ַעת   עֶ֗ ַּמד־ַד  ם ל  ע ָ֔ ַ֖ן ֶאת־ה  ֵז֣ ר ְוא  ֵקָ֔ ן ְוח  ֵקִּ֖ ים ת  ִ֥ ל  ה ְמׁש   :ַהְרֵבָֽ
ׁש( י) ֵק֣ ֶלת ב  א ֹקֶהָ֔ ִֹּ֖ ְמצ ֶפץ ל  ְבֵרי־ֵחֵ֑ ּוב ד  תִ֥ ֶׁשר ְוכ  י ֹיִּ֖ ְבֵרִ֥ ת ד   :ֱאֶמָֽ

י( יא) √ ְבֵרֵ֤ ים   ד  מ  ֹות ֲחכ  ְרֹבנָ֔ ֣ ֹות ַכד  ְכַמְשְמרִ֥ ים ּוָֽ ִּ֖ י ְנטּוע  ֹות ַבֲעֵל֣ ּו ֲאֻספֵ֑ ְתנִּ֖ ה נ  ד ֵמֹרֶעִ֥ ָֽ  :ֶאח 
ר( יב) ה ְוֹיֵתִ֥ ּמ  י ֵמֵהִּ֖ ֣ ר ְבנ  ֵהֵ֑ ז  ים ֲע֨שֹות ה  ֵ֤ ר  ין ַהְרֵבה   ְספ  ץ ֵא֣ ַהגוְ  ֵקָ֔ ה ַלִ֥ ת ַהְרֵבִּ֖ ַעִ֥ ר ְיג  ָֽ ש   :ב 

ֹוף( יג) √ ר סִ֥ ִּ֖ ב  ל ד  ע ַהֹכ֣ ֵ֑ ְׁשמ  ֱאלקים נ  א   ֶאת־ה  יו ְיר  ֣ ְצֹות  ֹור ְוֶאת־מ  י־ֶזִּ֖ה ְׁשמָ֔ ם כ  ָֽ ד  א  ל־ה   :כ 
י( יד) ֵ֤ ה כ  ֲעֶשָ֔ ֱאלקים ֶאת־כ ל־ַמָֽ א ה  ִ֥ ט י ב  ִּ֖ ְׁשפ  ל ְבמ  ם ַע֣ ֵ֑ ֹוב כ ל־ֶנְעל  ם־טִּ֖ ע א  ָֽ ם־ר   :ְוא 

 

 יט סימן י פרק קהלת( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא 
 ימות לא כי שוחק הוא הרי לאכול לחם ועושה זורעו שדה לו שיש מי פסוק של פשוטו. לחם עושים לשחוק( יט)

( טו, קד תהלים) שנאמר כענין, בחלקו שמח זה גם יין ועושה אותו ובוצר כרם לו שיש ומי. חיים ישמח ויין: ברעב

 :אנוש לבב ישמח ויין
 צרכי וכל ויין לחם לו קונה, טורח בלא בביתו הכל לו יסדיר, הכל את יענה ממון לו שיש מי. הכל את יענה והכסף

 כמו יענה(. ג, ח דברים) האדם יחיה י"י פי מוצא כל על כי, האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי, גדול ועד מקטן ביתו

 :לסדורו(, ד, טז משלי) למענהו י"י פעל כל
: תורה של מיינה שמחים שהם, סוברים אלו. חיים ישמח ויין: סוברים ואינם שלומדים אלו. לחם עושים לשחוק א"ס

 עשה לא ואם, צדקתי בי וענתה( לג, ל בראשית) שנאמר כענין, הכל את יענה עשיר וגם חכם הוא ואם. והכסף

 (. טז, יט דברים) סרה בו לענות, צדקה
   י"רש
 דאת כמו לחם קרויה גדולה' סעוד וסתם סעודה עושים ומלכים חתנים מזמוטי לחדוות - לחם עושים לשחוק( יט)

 :רב לחם עבד מלכא בלשצר( ה דניאל) אמר
 :החיים ישמח אשר בסעודה משקין - ויין

 :להוציא מה לו שיהא כדי המלאכה מן אדם יתעצל לא לפיכך סעודה אין כסף אין אם - הכל את יענה והכסף
   עזרא אבן

 ויתכן אדם חיי המשמח ויין העושים שעושים בלחם עיקרם ושחוק שבעולם שמחה כל כי יראו והלא - לשחוק( יט)

 :האדמה פני שעל החיים ישמח היין כי השם תואר חיים היות
 :הרוצה שירצה בעת שימציאנו והענין שפירשתי כמו עת מן שהוא ויתכן ימציא יענה וענין - הכל את יענה והכסף

   תמימה תורה
, תורהה זו - חיים ישמח ויין, לחם עושים כוכבים עבודת של לשחוק - לחם עושים לשחוק -' וגו עושים לשחוק( יט)

 [:שם( ]עאלב משמחי ישרים' ה פקודי( ט"י תהלים) שנאמר
 מענה פעמים, צדקה בו כשעושים נענה פעמים, מענה ופעמים נענה פעמים הכסף, אומר לוי רבי -' וגו יענה והכסף

 [:ר"מ( ]עבמקטרגו הוא צדקה בו עושין כשאין

 

 א סימן יא פרק קהלת( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
 כי: מתברך שהזרע מים לחלוחית שם שיש במקום זורע להיות פסוק של פשוטו. המים פני על לחמך שלח( א)

 עמילי עם עשה צדקה לעשות בקשת אם פפי רב אמר. צדקה בעלי על ופירוש. תמצאנו: קציר בימי. הימים ברוב

' ר בשם אלעזר' ר. צרה מתוך יתנצל תמצאנו לצרה תפול אם. הימים ברוב כי: למים שנמשלה עמלים שהם, תורה

 נא יוקח( ד שם) וכתיב', וגו אנשים שלשה והנה וירא( ב, יח בראשית) שנאמר אבינו באברהם קרא פתר סימא

 ושעורה חיטה ארץ, בארץ(. ד, טז שמות) השמים מן לחם, במדבר, לבניו המקום פרע וכנגדן'. וכו מים מעט

 וכן, תמצאנו הימים ברוב כי מדעתך הבן ואילך מכאן(. טז, עב תהלים) בארץ בר פיסת יהי, לעתיד(. ח, ח דברים)

 . בכבוד תרום קרנו( ט קיב תהלים) ואומר. מחסור אין לרש נותן( כז, כח משלי) אומר הוא
   י"רש
 שמשליך כאדם עוד תראנו אל עליו לבך לך שיאמר לאדם וחסד טובה עשה - המים פני על לחמך שלח( א)

 :המים פני על מזונותיו
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 לחם ויאכל לו קראן( ב שמות) ביתרו נאמר מה ראה תשלומך ותקבל באים ימים עוד - תמצאנו הימים ברוב כי

 ובני בניו וזכו השכינה כנפי תחת והכניסו ישראל על ומלך חתנו' נעש סופו' הי מה עוד יראנו ולא מצרי שהוא וסבור

 :הגזית בלשכת לישב בניו
   עזרא אבן

 המים אלו כי אומרים ויש מכיר שאינו ולמי שיכיר למי פתוחות ידיו ותהיינה נדיב שיהיה לו שיש מי יזהיר - שלח( א)

  :הזה לפירוש צורך לנו ואין דגים שם ויש בריכה מימי הם
   תמימה תורה

 האמורים מים שאין, בתורה עמלים עם אותה עשה צדקה לעשות בקשת אם, ביבי רב אמר -' וגו לחמך שלח( א)

 [:שם( ]אלמים לכו צמא כל הוי( ה"נ ישעיה) שנאמר, תורה דברי אלא כאן
 ואקחה אמרת אתה הוא ברוך הקדוש ליה אמר, אבינו באברהם קרא פתר סמאי ר"ב אלעזר רבי -' וגו לחמך שלח

 מן לחם לכם ממטיר הנני דכתיב - במדבר, לבא ולעתיד ובישוב במדבר לבניך בזה פורע שאני חייך - לחם פת

 מה וכן, בארץ בר פסת יהי( ב"ע תהלים) דכתיב - לבא לעתיד(, ושעורהב חטה ארץ דכתיב - בישוב, השמים

 ישעיה) שנאמר ובישוב( במיםג וארחצך( ז"ט יחזקאל) דכתיב - במדבר לבניך פורע אני, רגליכם ורחצו שאמרת

, מים מעט נא יוקח שאמרת מה וכן, ציון בנות צואת את' ה רחץ אם'( ד שם) דכתיב לבא ולעתיד(, הזכוד רחצו'( א

 יואל) דכתיב לבא ולעתיד, מים נחלי ארץ שנאמר בישוב(, בארה עלי( חקת' פ) שנאמר - במדבר לבניך פורע אני

 אני, העץ תחת והשענו שאמרת מה וכן. מים ילכו יהודה אפיקי וכל' וגו עסיס ההרים יטיפו ההוא ביום והיה'( ד

 דכתיב - לבא ולעתיד(, תשבוז בסכות שנאמר בישוב(, למסךו ענן פרש( ה"ק תהלים) שנאמר במדבר לבניך פורע

 [:ר"מ( ]ח'וגו יומם לצל תהיה וסוכה'( ד ישעיה)

 

 ו סימן יא פרק קהלת( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
 :לקצירה וצא לזריעה וצא בתומיך התהלך. ידיך תנח אל ולערב זרעך את זרע בבוקר( ו)
 :ערב של ואם בוקר של ואם, זה או הזה ויצליח. יכשר זה אי יודע אינך כי

 בבחורתיך ויגעת טרחת שאם ופירושו. מתעצל שהיית ממה טוב לך הרי, שניהם ויוצלחו. טובים כאחד שניהם ואם

 זה אי יודע אתה שאין, באפיל גם זרע בבכיר זרעת אם אומר אליעזר' ר. ידך תנח אל בזקנותך גם ולערב במצות

. לו תן לערב עוד בא ואם, ריקם תחזירהו ואל צדקה לו תן בבוקר עני בא אם אומר יהושע' ר. בידך מתקיים[ זרע]

 . בזקנותו וילמוד יחזור בילדותו תורה אדם למד אם אומר ישמעאל' ר
   י"רש
 יהיו בילדותך תלמידים לך היו אם בזקנותך תורה למד בילדותך תורה למדת אם - וגומר זרעך את זרע בבקר( ו)

 עשה בילדותך צדקה עשית בזקנותך בנים בת אשה שא בילדותך בנים בת אשה נשאת, בזקנותך תלמידים לך

 :בזקנותך צדקה
 מצינו, שבזקנותך אלא יתקיימו לא שמא או לך יתקיימו שבילדותך ובנים תלמידים אם - יכשר זה אי יודע אינך כי

 אצל ובא עצרת ועד מפסח מתו וכולן אנטיפרת ועד מגבת תלמידים אלף וארבעה עשרים לו שהיו עקיבא ברבי

 מתו וכולם לבניו הביא ושלשים חוצה שלח בנות שלשים באבצן מצינו הבנים ולענין, להם ושנאה שבדרום רבותינו

 :לו ונתקיים עובד את הוליד ובזקנותו, בחייו
   עזרא אבן

 כי הזרע מן ידיך תניח אל והענין היד בעבור נקבה לשון תנח ו"ותי, הפירושים שני על תמיד עניינו - בבקר( ו)

  :פעלים לשני יוצאת הניח מלת מצאנו
   תמימה תורה

 יהיו בילדותו בנים לו היו(, בזקנותוכג אשה ישא בילדותו אשה אדם נשא, אומר יהושע' ר תניא -' וגו זרע בבקר( ו)

 '[:ב ב"ס יבמות( ]טוביםכד כאחד שניהם אם, זה או הזה יכשר איזה יודע אינך כי, בזקנותו בנים לו
 זרע בבקר שנאמר בזקנותו תלמידים לו יהיו בילדותו תלמידים לאדם לו היו, אומר עקיבא רבי -' וגו זרע בבקר

 [:שם שם( ]ידךכה תנח אל ולערב זרעך
 אתה שאין, זה או הזה, יכשר איזה יודע אינך כי, באפיל זרע - בבכיר זרעת, אומר אליעזר רבי -' וגו זרע בבקר

 [:ר"מ( ]האפילכו או הבכיר אם לך מתקיים איזה יודע
 שאין, יכשר איזה יודע אינך כי, בזקנותך למוד בנערותך תורה למדת אם, אומר ישמעאל רבי -' וגו זרע בבקר

 [:שם( ]טוביםכז כאחד שניהם ואם זקנותך של אם נערותך של אם מתקיימת תורה איזה יודע אתה
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 מהן איזה יודע אתה שאי, לו תן - בערבית, לו תן - בשחרית אצלך עני בא אם, אומר יהושע רבי -' וגו זרע בבקר

 [:שם( ]הטוביםכח כאחד שניהם ואם, זה או הזה, עליך כותב הוא ברוך הקדוש
 

 א סימן יב פרשה( בובר) קהלת - זוטא מדרש
 אשר שנים והגיעו. הזקנה ימי אלו. הרעה ימי יבואו[ לא אשר( ]שלא) עד בחורותיך בימי בוראיך את וזכור[ א]

 . חובה ולא זכות לא בהם שאין המשיח ימות אלו. חפץ בהם לי אין תאמר
  ( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא

( א, קיב תהלים) אומר הוא וכן, בך שהכח בזמן. בחורותיך בימי: אמך במעי שבראך מי זכור. בוראך את וזכור( א)

 שהזקן, הזקנה ימי אלו. הרעה ימי יבואו שלא עד: איש כשהוא ביצרו לכבוש שמתגבר מי אשרי, י"י ירא איש אשרי

 קץ[ שהאדם] הייסורין ימי אלו. חפץ בהם לי אין תאמר אשר שנים והגיעו: רעים לו דומים והכל הימים עליו כבדין

 . החלאים מפני בחייו
   י"רש
 וזכור דרש זה וממקרא, וכולי דברים בשלשה הסתכל אומר מהללאל בן עקביא תנינן תמן - בוראך את וזכור( א)

 שנבעת באר בארך וזכור, ותולעה רמה עפר מקום קברך בורך את וזכור, לפניו וחשבון דין שתתן בוראך את

 :לובן ושל זרע של סרוחה טפה היא ממקירה
 :והחלשות הזקנה ימי - הרעה ימי
   עזרא אבן

 שתי מהם אומרים ויש, הדרך מן יצא בחורותיך רק זכרים לשון כלם זקונים עלומים נעורים מצאנו - וזכור( א)

 :ישתנו לא יסמכו ארם בחורים כל כי מבחורותיו כמו מבחוריו משה משרת ויפרש לשונות
  :בו שימות החולי הוא לכל החולי וימי לזקן הזקנה ימי הם - הרעה ימי

   תמימה תורה
 מאין, עבירה לידי בא אתה ואי דברים בשלשה הסתכל, אומר מהללאל בן עקביא, תנינן תמן - בוראיך את וזכר( א)

 מלך לפני - וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני, ותולעה רמה עפר למקום - הולך אתה ולאן, סרוחה מטפה - באת

, בארך, בוראיך את וזכור, אחת תיבה מתוך עקביא דרש ושלשתן. לוי' ר אמר. הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי

 דין ליתן עתיד שאתה מי לפני - בוראך, הולך שאתה למקום - בורך, שבאת ממקום - בארך - בוראך, בורך

 [:ב"ה ב"פ סוטה ירושלמי( ]וחשבוןא
 ימי אלו - הרעה ימי יבא לא אשר עד, עלך דחילך עד - בחורותיך בימי בוראיך את וזכור - וגו בוראיך את וזכר

 [:ר"מ( ]הזקנהב ימי אלו - חפץ בהם לי אין תאמר אשר שנים והגיעו, היסורין
 הנביא להם אמר, בחורותיך בימי בוראיך את וזכור, מקדשב קראי פתר לוי בן יהושע' ר -' וגו בוראיך את וזכר

 מכל אותו ובחור'( ב א"ש) נ"כמש, קיימת כהונה שברית עד(, קיימיןג שבחוריכם עד בוראכם את זכרו, לישראל

 שברית עד(, שבטיךה מכל יךקאל' ה בחר בו כי( שופטים' פ) נ"כמש קיימת לויה שברית עד(, ישראלד שבטי

 ויבחר( ח"ע תהלים) נ"כמש, קיימת דוד בית שמלכות עד, בה בחרתי אשר העיר( א"י א"מ) נ"כמש קיימת ירושלים

 שנאמר קיימין שאתם עד, הזה הבית את והקדשתי בחרתי ועתה'( ז ב"דה) נ"כמש, קיים ק"שביהמ עד, עבדו בדוד

 [:ר"מ( ]סגולהו לעם לו להיות יךקאל' ה בחר בך( ואתחנן' פ)
 ימות אלו - חפץ בהם לי אין תאמר אשר שנים והגיעו, הזקנה ימי אלו - הרעה ימי יבאו לא אשר עד -' וגו אשר עד

 '[:ב א"קנ שבת( ]חובהז ולא זכות לא בהם שאין המשיח
 - הרעה ימי יבאו לא אשר עד בחורותיך בימי בוראך את וזכור, במקדש קראי פתר לוי בן יהושע' ר -' וגו אשר עד

 [:ר"מ( ]בטלהט האבות שזכות שנים', וגו שנים והגיעו( רעח ליום המנדים'( ו עמוס) נ"כמש, הגלות ימי אלו

 

 יא סימן יב פרק קהלת( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
 בדרך ישראל את מיישרין חכמים דברי כך, לתלמיה הפרה את מיישר שהדרבן כשם. כדרבונות חכמים דברי( יא)

. נטועים וכמשמרות ל"ת, ונזרקים קלים חכמים דברי יהיו כך, ונזרק מטלטל שהדרבן כשם תאמר ושמא. בוראם

 עושין אינם הללו מסמרות מה תאמר ושמא. ומקיימים חזקים תורה דברי כך, ממקומם זזים שאינם הקרשים בתוך

 ולא. ופרה רבה שהיא אילן כנטיעת, נטועים נאמר לכך, מדבר דבר תלמד לא אם פרי בם אין תורה דברי כך פרי

 מסמרות אלו. אסופות בעלי: והולך שמתגבר וכנהר נובע כמעיין שנעשה עד ורבים פרים תורה דברי אף, זו גרסינן

 מרועה נתנו: שורות שורות ויושבין ונאספין שמתקבצין חכמים תלמידי אלו פרשו ל"רז. רחבים ראשים להם שיש

 כמותו הלכה שעמדה מי ובדברי. האזינה ישראל רועה( ב, פ תהלים) שנאמר, אחד אל מפי אמרן אחד נאמן. אחד
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 ששומע לאדם צריך. כדרבונות חכמים דברי, ל"ז שמשון' ר רבו משום אמר אליעזר ר"ב טוביה. ישראל כל עושין

 :כדרבן בלבו דבריו שיכניס רבו מפי תורה דברי
 ולא עולמים לבית נאספים החכמה שבעלי לפי. אסופות בעלי: בלבו נטועים תורה דברי שיהיו, נטועים וכמסמרות

 מה כל. אחד מרועה נתנו: מעיניו יליזו ואל מדעתו יסיחם ואל ישכח אל ששמע וכיון. התורה טעמי ילמדנו מי ימצא

 . אחד מרועה שהוא בסיני למשה נאמרו כלם הדורות חכמי וכל הנביאים שדברו
   י"רש
 והם השחר עד קדשים אכילת כגון העבירה מן האדם את להרחיק בגזירות לתורה סייג שעשו - חכמים דברי( יא)

 :כן כמו דערבית שמע וקריאת חצות עד אמרו
 :חיים לדרכי האדם את מכוונים דבריהם כך לתלמיה הפרה את מכוון זה דרבן מה - כדרבנות

 ורבים פרים דבריהם אף ורבה פרה נטיעה ומה קבועים דבריהם אף קבוע זה מסמר מה - נטועים וכמשמרות

 :טעם בהם למצוא
 :לברט בן דונש פירשו כן ז"בלע סה"גרו וגסה אסופה גולגולת להם שיש מסמרים - אסופות בעלי
 :הגבורה מפי משה נתנן אחד ורועה אמרן הוא חיים יםקאל דברי דבריהם כל - אחד מרועה נתנו

 :ולויה כהונה משמרות וכמנין ספרים וארבעה' בעשרי שהתורה ן"בשי כתוב - וכמשמרות
   עזרא אבן

 נטועים כמסמרות ויש הנפש ומפקחים שמיסרים לבהמה כדרבונות שהם דברים הקדמונים בדברי יש - דברי( יא)

 הם אסופות בעלי דברי נטועים וכמסמרות אומרים ויש האדם תורת וזאת יתפרדו שלא הדלתות שיאספו הגדולים

 :אחד בורא לימדם כלם, שיחלקו פי על אף מחברות ויקברו רבים מספרים הלוקטים
  :דרבונות הצריכה לבהמה האדם שדימה בעבור - רועה ומלת
   תמימה תורה

 נתנו אסופות בעלי נטועים וכמסמרות כדרבונות חכמים דברי, עזריה בן אלעזר רבי דרש -' וגו חכמים דברי( יא)

 לעולם חיים להוציא לתלמיה הפרה את מכוין זה דרבן מה, לך לומר, לדרבון תורה דברי נמשלו למה, אחד מרועה

 ל"ת מטלטלין תורה דברי אף מטלטל זה דרבן מה אי. חיים לדרכי מיתה מדרכי לומדיהן את מכוונין תורה דברי אף

 אף ורבה פרה זו נטיעה מה, נטועים ל"ת יתרין ולא חסרין ת"ד אף( יתרעח ולא חסר זה מסמר מה אי(. מסמרותעז

 '[:ב' ג חגיגה( ]ורביןעט פרין ת"ד
 כך, לארץ נופל ואינו ליד מיד מתגלגל זה כדור מה, בנות של ככדור - כדרבנות מהו - כדרבנות חכמים דברי

 ומסרה מסיני תורה קבל משה כך, נופל ואינו בידים בו מקלעין זה כדור ומה(, פ'וגו אחד דבר נפל לא( א"כ יהושע)

 [:ר"מ( ]הגדולהפא כנסת לאנשי ונביאים לנביאים וזקנים לזקנים ויהושע ליהושע
 דכתיב, וארבעה עשרים - בו יהיו מסמרין וכמה. בשבת המסומר בסנדל האיש יצא לא - נטועים וכמשמרות

 [:ב"ה ו"פ שבת ירושלמי( ]דפב"כ מסמרים אף ד"כ משמרות מה, נטועים ובמשמרות
 מטע של שבח בהם שיש ללמד - כמשמרות ל"ת ומה, נטועים כאילנות לומר טוב היה לא וכי - נטועים וכמשמרות

 [:ר"מ( ]פגברזל של כדורות של ושבח

, ניכר רשומו ממקומו מעבירו שאתה פי על אף הזה המסמר מה - נטועים כמשמרות אחר דבר - נטועים וכמשמרות

 [:שם( ]פהניכר רשומו בו חוזר שהוא פי על אף( ידפד בו פושטים שהחכמים גורמים שעונותיו מי כל כך
 הוא ברוך הקדוש גוזרים כשהצדיקים כך, הדפין מקיים בדלת כשנטוע הזה המסמר מה - נטועים וכמשמרות

 [:ד"פי נשא' פ ר"מ*( ]פהדבריהם מקיים
' ר שמת ואחר, יהושע' כר נוהגין העם היו אליעזר' ר של ימיו כל - נטועים כמשמרות אחר דבר - נטועים וכמשמרות

 [:ר"מ( ]כמותופו לנהגו העם חזרו אליעזר
*( דפו"כ תורה ספרי אף ד"כ כהונה משמרות מה, לך לומר, כמסמרות וקרינן כמשמרות כתיב - נטועים וכמשמרות

 [:ג"פ רבתי פסיקתא]
 חכמים תלמידי אלו אסופות בעלי, אחד מרועה נתנו אסופות בעלי, עזריה בן אלעזר רבי דרש -' וגו אספות בעלי

 פוסלין הללו, מתירין והללו אוסרין הללו, מטהרין והללו מטמאין הללו, בתורה ועוסקין אסופות אסופות שיושבין

 פרנס, נתנן אחד אל, אחד מרועה נתנו כולם ל"ת, תורה לומד אני האיך מעכשיו, אדם יאמר שמא, מכשירין והללו

' ג חגיגה( ]האלהפז הדברים כל את יםקאל וידבר( יתרו' פ) שנאמר, הוא ברוך המעשים כל אדון מפי, אמרן אחד

 '[:ב
 שאם אומר אתה ומניין( פחבאסופות שנשמעין בשעה - כתקונם נאמרין תורה דברי אימתי -' וגו אספות בעלי

 ולא, משה זה - אחד מרועה נתנו ל"ת רבינו משה מפי כשומע עליו שיהא שבישראל קטן מפי תורה דבר אדם שמע
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 תהלים) שנאמר, הוא ברוך הקדוש אלא רועה אין, אחד מרועה שנאמר, הוא ברוך הקדוש מפי כמו אלא משה מפי

 [:ר"מ( ]אחדפט' ה שנאמר הוא ברוך הקדוש אלא אחד ואין, האזינה ישראל רועה'( פ
 זמן כל, מהם נאספין שבעליהם בזמן באדם נטועים תורה דברי אימתי, אסופות בעלי מהו -' וגו אספות בעלי

 [:ד"י' פ נשא ר"מ( ]תלמודוצ לקיים ולילה יום יגע הוא רבו מת, שואלו הוא קיים שרבו
 

 יג סימן יב פרק קהלת( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
 קהלת ספריו את קהלת בה שסיים היראה היא גדולה. ירא יםקהאל את חכמה כל סוף. נשמע הכל דבר סוף( יג)

 ענוה עקב( ד, כב שם) ואומר. תתהלל היא ה' יראת אשה( ל, לא) כתיב ובמשלי, ירא יםקהאל את כתב כאן, ומשלי

 ואת: יךקאל ה' את ליראה אם כי מעמך שואל יךקאל ה' מה( יב, י דברים) אמר יםקהאל איש משה וכן. י"י יראת

 לשמור האדם כל נקרא זה על כי. האדם כל זה כי: מצותיו לשמור אדם בני באים ה' יראת שמתוך. שמור מצותיו

 . יוקאל ה' מצות
   י"רש
 :לשמים ולבך עשה שתוכל מה - ירא יםקהאל את נשמע הכל דבר סוף( יג)

 :האדם כל נברא הזה לדבר כי - האדם כל זה כי שמור מצותיו ואת
   עזרא אבן

 :ירא יםקאל את עשה זה החכמים מחלוקת כל שמעת או הכל השמעתיך כבר - דבר סוף( יג)
 כל עיקר זה כי או האדם כל מקרה זה כי וענינו הבל ובמותו בחייו האדם שהוא שעבר לענין ישוב - האדם כל זה כי

  :והנורא הנכבד השם ליראה וישוב האדם
   תמימה תורה

 ירא פלוני היה כשר, מעשיו את משמיעין הכל אדם של דבורו סוף - נשמע הכל דבר סוף -' וגו דבר סוף( יג)

 [:שם( ]פלוניצה היה שמים
 את נשמע הכל דבר סוף שנאמר, נשמעין דבריו שמים יראת בו שיש אדם כל, הונא רב אמר -' וגו נשמע הכל

 '[:ב' ו ברכות( ]צו'וגו ירא יםקהאל
 [:ר"מ( ]צזירא יםקהאל את דבר סוף, להו אמר, מה דכולא סופא לשלמה שאלוהו - ירא יםקהאל את

 צז הערה יב פרק קהלת הערות תמימה תורה
 והלשון', ה יראת חכמה ראשית אומר הוא אחר ובמקום, ירא יםקהאל את דבר סוף הלשון דמדייק יתכן( צז

 ל"הול אלא, לשלמה כזה נאות לא כ"וא, דבר סוף העלה כ"ואח בזה ספק נפל כה שעד משמע דבר סוף

 אינו דבר סוף דהלשון מפרש ולכן, ירא םקיהאל את אך' וגו הרבה ספרים עשות הזהר בני מהמה ויותר

 שונים וענינים דברים בו ומצאו קהלת ספר כל שקראו לאחר אותו השואלים מדברי אלא שלמה מדברי

 אמרתי לשחוק בדרשה' ב פסוק' ב פרשה לעיל' וע' ]ב' ל בשבת ש"וכמ ז"זא סותרים גם מהם איזו ואשר

 ':וגו ירא םקיהאל את, הדבר סוף כי, להם והשיב, הדברים אלה מכל דבר סוף ומהו שאלוהו[ מהולל
 את דבר סוף, ראה בי אלא דבריו את שלמה חתם לא שכן, היראה היא גדולה, ירמיה ר"א - ירא יםקהאל את

 פסוק' ג פרשה שם( ]תתהללצח היא' ה יראת אשה היופי והבל החן שקר( א"ל) אומר הוא במשלי וכן, ירא יםקהאל

 [:ד"י
 בר אבא' ור, זה בשביל אלא נברא לא כולו העולם כל, אומר אלעזר' ר, האדם כל זה כי מאי - האדם כל זה כי

 נברא לא העולם כל, אומר זומא בן שמעון לה ואמרי עזאי בן שמעון, כולו העולם כל כנגד זה שקול, אמר כהנא

 '[:ב' ל שבת( ]צטלזה לצוות אלא

 


