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הקדמה

ִירוּשׁ ָליִם.
ִדּ ְברֵי קֹ ֶהלֶת בֶּן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך בּ ָ
ֲהבֵל ֲה ָבלִים אָמַר קֹ ֶהלֶת ֲהבֵל ֲה ָבלִים ַהכֹּל ָהבֶל.
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ַשּׁמֶשׁ וְאֶל מְקוֹמוֹ שׁוֹאֵף זוֹ ֵר ַח הוּא ָשׁם.
ַשּׁמֶשׁ וּבָא ה ָ
ה וְזָרַח ה ֶ
רוח
ו הוֹ ֵל ְך אֶל דָּרוֹם וְסוֹבֵב אֶל צָפוֹן סוֹבֵב סֹבֵב
הוֹ ֵל ְך הָרוּ ַח וְעַל ְסבִיבֹתָיו ָשׁב הָרוּ ַח.
מים
ז כָּל ַהנְּ ָחלִים הֹ ְלכִים אֶל ַהיָּם וְ ַהיָּם אֵינֶנּוּ ָמלֵא אֶל מְקוֹם ֶשׁ ַהנְּ ָחלִים הֹ ְלכִים ָשׁם הֵם
ָשׁבִים ָל ָלכֶת.
]דב' ו ז[ "ודברת בם" ]יומא יט/ב[ בם )בדברי תורה( יש לך רשות לדבר ולא בדברים
ח כָּל ַה ְדּ ָברִים יְגֵעִים




]ספורנו[ הנה כל מחודש בלתי מכוון אל תכלית נאות )מחטיא את המטרה( למעלת חידושו יקרא "הבל" .והדבר מהם
אשר תכליתו יותר גרוע יקרא "הבל הבלים" ,כמו שיקרא יותר קדוש "קודש קודשים".
]שבת קיט/ב[ אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל )פיהם של( תינוקות של בית רבן.
]רש"י[ קהלת קורא תגר ואומר על כל יציר' שבעת ימי בראשית שהכל הבל של הבלים הוא.
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ַשּׁמֶשׁ?
מַה יִּתְרוֹן לָאָדָם ְבּכָל ֲעמָלוֹ ֶשׁיֲַּעמֹל ַתּחַת ה ָ

דּוֹר הֹ ֵל ְך וְדוֹר בָּא וְהָאָרֶץ לְעוֹלָם עֹ ָמדֶת] .תה' קמד ד[ "אדם להבל דמה ימיו כצל עובר".




אחרים ]רש"י[ שיחת הילדים וקלות ראש… עשה אותן קבע ואל תעשם עראי.
]יומא יט/ב[ עובר בלאו ]רש"י[ אין לו רשות.

לֹא יוּכַל אִישׁ ְל ַדבֵּר
ִשׂבַּע ַעיִן ִלרְאוֹת
לֹא ת ְ
ִשּׁמֹ ַע.
וְלֹא ִת ָמּלֵא אֹזֶן מ ְ
ט מַה ֶשּׁ ָהיָה הוּא ֶשׁיִּ ְהיֶה
ָשׂה
ֲשׂה הוּא ֶשׁיֵּע ֶ
וּמַה ֶשּׁנַּע ָ
ַשּׁמֶשׁ.
וְאֵין כָּל ָחדָשׁ ַתּחַת ה ָ
י יֵשׁ ָדּבָר ֶשׁיֹּאמַר ְראֵה זֶה ָחדָשׁ הוּא
ֲשׁר ָהיָה ִמ ְלּ ָפנֵנוּ.
ְכּבָר ָהיָה ְלעֹ ָלמִים א ֶ

]רבה וי' כב א[ ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו כלן
נאמרו למשה בסיני שנאמר "יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא"
חבירו משיב עליו "כבר היה לעולמים"…
]יש' מח יב[ "אני הוא אני ראשון אף אני אחרון".

יא אֵין זִכְרוֹן ָלרִאשֹׁנִים.
וְגַם לָאַ ֲחרֹנִים ֶשׁיִּהְיוּ
לֹא יִ ְהיֶה ָלהֶם זִכָּרוֹן
עִם ֶשׁיִּהְיוּ לָאַ ֲחרֹנָה.
ִירוּשׁ ָליִם.
ִשׂ ָראֵל בּ ָ
יב ֲאנִי קֹ ֶהלֶת ָהיִיתִי ֶמ ֶל ְך עַל י ְ
יג וְנָ ַתתִּי אֶת ִלבִּי ִלדְרוֹשׁ וְלָתוּר ַבּ ָח ְכמָה
ַשּׁ ָמיִם
ֲשׂה ַתּחַת ה ָ
ֲשׁר נַע ָ
עַל כָּל א ֶ
הוּא ִענְיַן רָע נָתַן ֱאלֹהִים ִל ְבנֵי הָאָדָם ַלעֲנוֹת ]בר' ו ה[ "וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום"] .בר' ח כא[
"כי יצר לב האדם רע מנ ֻעריו"] .תה' קא ד[ "לבב עקש יסור
בּוֹ.





ממני רע לא אדע".
]סנהדרין קא/א[ חביבין יסורין] .תענית ח/א[ כל השמח
ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם.
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ַשּׁמֶשׁ
ֲשׂים ֶשׁנַּעֲשׂוּ ַתּחַת ה ָ
ָראִיתִי אֶת כָּל ַה ַמּע ִ
וְ ִהנֵּה ַהכֹּל ֶהבֶל וּרְעוּת רוּ ַח.
ְמ ֻעוָּת לֹא יוּכַל ִל ְתקֹן
וְ ֶחסְרוֹן לֹא יוּכַל ְל ִהמָּנוֹת.
]מלכים א ה ט,יא[ "ויתן אלהים חכמה לשלמה
ִדּ ַבּ ְרתִּי ֲאנִי עִם ִלבִּי לֵאמֹר ֲאנִי ִהנֵּה ִהְג ַדּ ְלתִּי וְהוֹ ַס ְפתִּי
ותבונה הרבה מאד… ויחכם מכל האדם…".
ְרוּשׁ ָליִם וְִלבִּי רָאָה
ֲשׁר ָהיָה ְל ָפנַי עַל י ָ
ָח ְכמָה עַל כָּל א ֶ
ַה ְרבֵּה ָח ְכמָה וָָדעַת.
יַָד ְעתִּי ֶשׁגַּם זֶה הוּא ַרעְיוֹן רוּ ַח.
ָח ְכמָה הֹלֵלוֹת
וָ ֶא ְתּנָה ִלבִּי ָל ַדעַת
ְשׂכְלוּת
וְַדעַת ו ִ
]דנ' יב ד[ "יְשֹׁטְטוּ רבים ותרבה הדעת".
כִּי ְבּרֹב ָח ְכמָה רָב ָכּעַס
וְיוֹסִיף ַדּעַת יוֹסִיף ַמכְאוֹב.
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ְשׂ ְמחָה וּ ְראֵה בְטוֹב
אָ ַמ ְרתִּי ֲאנִי ְבּ ִלבִּי ְלכָה נָּא ֲאנַ ְסּכָה ב ִ
וְ ִהנֵּה גַם הוּא ָהבֶל.
ִשׂחוֹק אָ ַמ ְרתִּי מְהוֹ ָלל
לְ
ֹשׂה?
ְשׂ ְמחָה מַה זֹּה ע ָ
וּל ִ
ְשׂרִי וְִלבִּי נֹהֵג ַבּ ָח ְכמָה
ַתּ ְרתִּי ְב ִלבִּי ִלמְשׁוֹ ְך ַבּיַּיִן אֶת בּ ָ
וְֶל ֱאחֹז ְבּ ִסכְלוּת
ֲשׁר ֶא ְראֶה אֵי זֶה טוֹב ִל ְבנֵי הָאָדָם
עַד א ֶ
ַשּׁ ַמיִם ִמ ְספַּר יְמֵי ַחיֵּיהֶם.
ֲשׁר יַעֲשׂוּ ַתּחַת ה ָ
אֶ
ֲשׂי ָבּנִיתִי לִי ָבּתִּים נָ ַט ְעתִּי לִי ְכּ ָרמִים.
ִהְג ַדּ ְלתִּי ַמע ָ
ָשׂיתִי לִי גַּנּוֹת וּ ַפ ְר ֵדּסִים וְנָ ַט ְעתִּי ָבהֶם עֵץ כָּל ֶפּרִי.
עִ
ַשׁקוֹת ֵמהֶם יַעַר צוֹ ֵמ ַח ֵעצִים.
ָשׂיתִי לִי ְבּרֵכוֹת ָמיִם ְלה ְ
עִ
וּשׁפָחוֹת וּ ְבנֵי ַביִת ָהיָה לִי גַּם ִמ ְקנֶה ָבקָר וָצֹאן ַה ְרבֵּה ָהיָה לִי ִמכֹּל ֶשׁהָיוּ ְל ָפנַי
ָקנִיתִי ֲע ָבדִים ְ
ִירוּשׁ ָליִם.
בּ ָ
ְשׁרוֹת וְ ַת ֲענֻגוֹת ְבּנֵי הָאָדָם ִשׁדָּה
ָשׂיתִי לִי ָשׁרִים ו ָ
ָכּנַ ְסתִּי לִי גַּם ֶכּסֶף וְזָהָב וּ ְסֻגלַּת ְמ ָלכִים וְ ַה ְמּדִינוֹת ע ִ
ְשׁדּוֹת.
וִ
ִירוּשׁ ָליִם
וְָג ַד ְלתִּי וְהוֹ ַס ְפתִּי ִמכֹּל ֶשׁ ָהיָה ְל ָפנַי בּ ָ
אַף ָח ְכ ָמתִי ָע ְמדָה לִּי.
ֲשׁר ָשׁאֲלוּ עֵינַי לֹא אָ ַצ ְלתִּי ֵמהֶם לֹא ָמנַ ְעתִּי אֶת ִלבִּי ִמכָּל ִשׂ ְמחָה כִּי ִלבִּי ָשׂ ֵמ ַח ִמכָּל ֲע ָמלִי וְזֶה
וְכֹל א ֶ
ָהיָה ֶח ְלקִי ִמכָּל ֲע ָמלִי.
וּ ָפנִיתִי ֲאנִי ְבּכָל ַמ ֲע ַשׂי ֶשׁעָשׂוּ יָדַי וּ ֶב ָעמָל ֶשׁ ָע ַמ ְלתִּי ַלעֲשׂוֹת
ַשּׁמֶשׁ.
וְ ִהנֵּה ַהכֹּל ֶהבֶל וּרְעוּת רוּ ַח וְאֵין יִתְרוֹן ַתּחַת ה ָ
וּ ָפנִיתִי ֲאנִי ִלרְאוֹת
"סכלות" ]יסוד[ טפשות ,בערות] .רש"י[ הוא
הרשע.
ָח ְכמָה וְהוֹלֵלוֹת וְ ִסכְלוּת
ֲשׁר ְכּבָר עָשׂוּהוּ?
כִּי ֶמה הָאָדָם ֶשׁיָּבוֹא אַ ֲחרֵי ַה ֶמּ ֶל ְך אֵת א ֶ
וְ ָראִיתִי אָנִי ֶשׁיֵּשׁ
]איוב כז יז[ "רשע… יכין וצדיק ילבש…".
יִתְרוֹן ַל ָח ְכמָה מִן ַה ִסּכְלוּת
ֹשׁ ְך.
כִּיתְרוֹן הָאוֹר מִן ַהח ֶ
ֶה ָחכָם עֵינָיו ְבּרֹאשׁוֹ
ֹשׁ ְך הוֹ ֵל ְך
וְ ַה ְכּסִיל ַבּח ֶ
וְיַָד ְעתִּי גַם אָנִי ֶשׁ ִמּ ְקרֶה ֶאחָד יִ ְקרֶה אֶת ֻכּלָּם.
וְאָ ַמ ְרתִּי ֲאנִי ְבּ ִלבִּי ְכּ ִמ ְקרֵה ַה ְכּסִיל גַּם ֲאנִי יִ ְק ֵרנִי
וְָלמָּה ָח ַכ ְמתִּי ֲאנִי אָז יֹתֵר?
וְִד ַבּ ְרתִּי ְב ִלבִּי ֶשׁגַּם זֶה ָהבֶל.
]תה' מט יא[ "כִּי יִ ְראֶה ֲח ָכמִים יָמוּתוּ יַחַד ְכּסִיל וָ ַבעַר
כִּי אֵין זִכְרוֹן ֶל ָחכָם עִם ַה ְכּסִיל לְעוֹלָם
יֹאבֵדוּ וְ ָעזְבוּ ַל ֲא ֵחרִים חֵילָם".
ִשׁכָּח.
ְשׁ ְכּבָר ַהיָּ ִמים ַה ָבּאִים ַהכֹּל נ ְ
בֶּ
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אצל החכם ]רש"י[ ]יר' ב ב[ "זכרתי לך חסד נעוריך".
]מש' י ז[ "זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב".

וְאֵי ְך יָמוּת ֶה ָחכָם עִם ַה ְכּסִיל?
ְשׂנֵאתִי אֶת ַה ַחיִּים
וָ
ַשּׁמֶשׁ
ֲשׂה ַתּחַת ה ָ
ֲשׂה ֶשׁנַּע ָ
כִּי רַע ָעלַי ַה ַמּע ֶ
כִּי ַהכֹּל ֶהבֶל וּרְעוּת רוּ ַח.
ַשּׁמֶשׁ
ְשׂנֵאתִי ֲאנִי אֶת כָּל ֲע ָמלִי ֶשׁ ֲאנִי ָעמֵל ַתּחַת ה ָ
וָ
ֶשׁאַנִּיחֶנּוּ לָאָדָם ֶשׁיִּ ְהיֶה אַ ֲחרָי.
וּמִי יוֹ ֵד ַע ֶה ָחכָם יִ ְהיֶה אוֹ ָסכָל
ַשּׁמֶשׁ
ְשׁ ָח ַכ ְמתִּי ַתּחַת ה ָ
ִשׁלַט ְבּכָל ֲע ָמלִי ֶשׁ ָע ַמ ְלתִּי ו ֶ
וְי ְ
גַּם זֶה ָהבֶל.
ַשּׁמֶשׁ.
וְסַבּוֹתִי ֲאנִי ְליַאֵשׁ אֶת ִלבִּי עַל כָּל ֶה ָעמָל ֶשׁ ָע ַמ ְלתִּי ַתּחַת ה ָ
ִשׁרוֹן
כִּי יֵשׁ אָדָם ֶשׁ ֲעמָלוֹ ְבּ ָח ְכמָה וּ ְב ַדעַת וּ ְבכ ְ
וּלְאָדָם ֶשׁלֹּא ָעמַל בּוֹ יִ ְתּנֶנּוּ ֶחלְקוֹ.
גַּם זֶה ֶהבֶל וְ ָרעָה ַרבָּה.
כִּי מֶה הֹוֶה לָאָדָם ְבּכָל ֲעמָלוֹ וּ ְב ַרעְיוֹן לִבּוֹ
2




) כל
אדם
שיקרא
דבריו(





ַשּׁמֶשׁ?
ֶשׁהוּא ָעמֵל ַתּחַת ה ָ
כִּי כָל יָמָיו ַמ ְכאֹבִים וַָכעַס ִענְיָנוֹ
גַּם ַבּ ַלּיְלָה לֹא ָשׁכַב לִבּוֹ.
גַּם זֶה ֶהבֶל הוּא.
ְשׁתָה וְ ֶהרְאָה אֶת נַפְשׁוֹ טוֹב ַבּ ֲעמָלוֹ?
אֵין טוֹב בָּאָדָם ֶשׁיֹּאכַל ו ָ
גַּם זֹה ָראִיתִי אָנִי כִּי ִמיַּד ָה ֱאלֹהִים הִיא.
כִּי מִי יֹאכַל וּמִי יָחוּשׁ חוּץ ִמ ֶמּנִּי!
ְשׂ ְמ ָחה
כִּי לְאָדָם ֶשׁטּוֹב ְל ָפנָיו נָתַן ָח ְכמָה וְַדעַת ו ִ
]רש"י[ אחד מן ההבלים שנתנו לבריות שהם עמלים
וְלַחוֹטֶא נָתַן ִענְיָן ֶלאֱסוֹף וְִלכְנוֹס ָלתֵת לְטוֹב ִל ְפנֵי ָה ֱאלֹהִים
ואחר נוטל.
גַּם זֶה ֶהבֶל וּרְעוּת רוּ ַח
]סנהדרין קא/א[ כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם שנא' ]מש' טו כג[
ַשּׁ ָמיִם.
ַלכֹּל זְמָן וְעֵת ְלכָל ֵחפֶץ ַתּחַת ה ָ
"ודבר בעִתו מה טוב".
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טו מַה ֶשּׁ ָהיָה ְכּבָר הוּא
ֲשׁר ִלהְיוֹת ְכּבָר ָהיָה
וַא ֶ
.
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]רש"י[ ליפרע מן הרודף לפיכך ]ט[ מה יתרונו של עושה הרעה באשר הוא עמל?

עֵת ָל ֶלדֶת וְעֵת לָמוּת
עֵת ָל ַטעַת וְעֵת ַלעֲקוֹר נָטוּ ַע.
עֵת ַלהֲרוֹג וְעֵת ִלרְפּוֹא
עֵת ִלפְרוֹץ וְעֵת ִלבְנוֹת.
ִשׂחוֹק
עֵת ִלבְכּוֹת וְעֵת ל ְ
עֵת סְפוֹד וְעֵת רְקוֹד.
ַשׁלִי ְך ֲא ָבנִים וְעֵת כְּנוֹס ֲא ָבנִים
עֵת ְלה ְ


]ג יג[





]רש"י[ בחורי ישראל מושלכים ]איכה ד א[ "תשתפכנה אבני קדש"" .ועת כנוס"
אותם מן הגולה ]זכ' ט טז[ "והושיעם ה' אלהים ביום ההוא כצאן עמו כאבני נזר
מתנוססות על אדמתו".

עֵת ַלחֲבוֹק וְעֵת ִל ְרחֹק ֵמ ַחבֵּק.
עֵת ְל ַבקֵּשׁ וְעֵת לְאַבֵּד
ַשׁלִי ְך.
ִשׁמוֹר וְעֵת ְלה ְ
עֵת ל ְ
עֵת ִלקְרוֹ ַע וְעֵת ִלתְפּוֹר
]זבחים קטו/ב[ כיון שמתו בני אהרן אמר לו אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"ה
.
עֵת ַלחֲשׁוֹת וְעֵת ְל ַדבֵּר
כיון שידע אהרן שבניו ידועי מקום הן שתק וקבל שכר שנאמר ]וי' י ג[ "וידֹם אהרן" .וכן בדוד הוא אומר
]תה' לז ז[ "דום לה' והתחולל לו" אע"פ שמפיל לך חללים חללים את שתוק .וכן בשלמה הוא אומר "עת
לחשות ועת לדבר" פעמים ששותק ומקבל שכר על השתיקה פעמים מדבר ומקבל שכר על הדבור…

ִשׂנֹא
עֵת ֶל ֱאהֹב וְעֵת ל ְ
עֵת ִמ ְל ָחמָה וְעֵת ָשׁלוֹם.
ֲשׁר הוּא ָעמֵל?
ָעוֹשׂה )רע( ַבּא ֶ
מַה יִּתְרוֹן ה ֶ
ֲשׁר נָתַן ֱאלֹהִים ִל ְבנֵי הָאָדָם ַלעֲנוֹת בּוֹ )]רש"י[ להתנהג(.
ָראִיתִי אֶת ָה ִענְיָן )]רש"י[ מנהג( א ֶ
ָשׂה יָפֶה ְבעִתּוֹ )סדר(
אֶת ַהכֹּל ע ָ
גַּם אֶת )חכמה ,שכל( ָהעֹלָם נָתַן ְבּ ִלבָּם )של בני האדם(
]רש"י[ עקר הענין יום מותו.
ֲשׁר
ִמ ְבּלִי א ֶ
]איוב יא ז[ "החקר אלוה תמצא ,אם עד תכלית שדי תמצא".
ָשׂה ָה ֱאלֹהִים ֵמרֹאשׁ
ֲשׁר ע ָ
ֲשׂה א ֶ
לֹא יִ ְמצָא הָאָדָם אֶת ַה ַמּע ֶ
]יש' מ כח[ "לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו"] .תה' קמה
וְעַד סוֹף.
ג[ "ולגדֻלתו אין חקר".
יַָד ְעתִּי כִּי אֵין טוֹב בָּם )בחיים(
ִשׂמוֹ ַח וְ ַלעֲשׂוֹת טוֹב ְבּ ַחיָּיו.
כִּי אִם ל ְ
ְשׁתָה וְרָאָה טוֹב ְבּכָל ֲעמָלוֹ
וְגַם כָּל הָאָדָם ֶשׁיֹּאכַל ו ָ
ַמתַּת ֱאלֹהִים הִיא.
ֲשׂה ָה ֱאלֹהִים הוּא יִ ְהיֶה לְעוֹלָם
ֲשׁר יַע ֶ
יַָד ְעתִּי כִּי כָּל א ֶ
ָעלָיו אֵין לְהוֹסִיף
וּ ִממֶּנּוּ אֵין ִלְגרֹ ַע
ָשׂה ֶשׁיִּרְאוּ ִמ ְלּ ָפנָיו.
וְ ָה ֱאלֹהִים ע ָ





]ב כד[.


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

נבואה.




הרי סופו להשתלם )להענש(.

ג



ַשּׁמֶשׁ
טז וְעוֹד ָראִיתִי ַתּחַת ה ָ
ֶשׁע
ִשׁפָּט ָשׁמָּה ָהר ַ
מְקוֹם ַהמּ ְ
ָשׁע.
וּמְקוֹם ַה ֶצּדֶק ָשׁמָּה ָהר ַ
3

ג

יז

ג

יח

ג

יט

ג

כ

ג

כא

ג

כב

ד

א

ד

ב

ד

ג

ד

ד

ד
ד

ה
ו

ד
ד

ז
ח

ד

ט

ד

י

ד

יא

ד

יב

ד

יג

ד

יד

אָ ַמ ְרתִּי ֲאנִי ְבּ ִלבִּי
ִשׁפֹּט ָה ֱאלֹהִים
ָשׁע י ְ
אֶת ַה ַצּדִּיק וְאֶת ָהר ָ
]א[.
ֲשׂה ָשׁם.
כִּי עֵת ְלכָל ֵחפֶץ וְעַל כָּל ַה ַמּע ֶ
אדם
אָ ַמ ְרתִּי ֲאנִי ְבּ ִלבִּי עַל ִדּ ְברַת ְבּנֵי הָאָדָם ְל ָברָם ָה ֱאלֹהִים
ובהמה.
וְִלרְאוֹת ְשׁהֶם ְבּ ֵהמָה ֵהמָּה ָלהֶם.
]תפילה  -סדר הקרבנות[ לבד הנשמה הטהורה שהיא
כִּי ִמ ְקרֶה ְבנֵי הָאָדָם וּ ִמ ְקרֶה ַה ְבּ ֵהמָה
עתידה לתן דין וחשבון לפני כסא כבודך.
וּ ִמ ְקרֶה ֶאחָד ָלהֶם כְּמוֹת זֶה ֵכּן מוֹת זֶה
]תה' פב ו-ז[ "אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון ֻכּלכם .אכן
וְרוּ ַח ֶאחָד ַלכֹּל.
כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו".
ִן
י
אָ
ָה
מ
ה
ֵ
בּ
ְ
ה
ַ
ִן
וּמוֹתַר הָאָדָם מ
]בר' ג ז[ "ו ִת ָפּקַחנה עֵינֵי שניהם וידעו כי עֵירֹמם הם…".
כִּי ַהכֹּל ָהבֶל.
ַהכֹּל הוֹ ֵל ְך אֶל מָקוֹם ֶאחָד
ַהכֹּל ָהיָה מִן ֶה ָעפָר
וְ ַהכֹּל ָשׁב אֶל ֶה ָעפָר.
מִי יוֹ ֵד ַע
רוּ ַח ְבּנֵי הָאָדָם ָהעֹלָה הִיא ְל ָמ ְעלָה?
וְרוּ ַח ַה ְבּ ֵהמָה ַהיֹּ ֶרדֶת הִיא ְל ַמטָּה לָאָרֶץ?
ֲשׂיו ,כִּי הוּא ֶחלְקוֹ.
ִשׂמַח הָאָדָם ְבּ ַמע ָ
ֲשׁר י ְ
וְ ָראִיתִי כִּי אֵין טוֹב ֵמא ֶ
כִּי מִי יְבִיאֶנּוּ ִלרְאוֹת ְבּמֶה ֶשׁיִּ ְהיֶה אַ ֲחרָיו.



למראית
עין


אך זו
האמת


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

ַשּׁמֶשׁ וְ ִהנֵּה ִדּ ְמעַת ָה ֲע ֻשׁקִים
ֲשׂים ַתּחַת ה ָ
ֲשׁר נַע ִ
ֲשׁקִים א ֶ
ְשׁ ְבתִּי ֲאנִי וָ ֶא ְראֶה אֶת כָּל ָהע ֻ
וַ
ֹשׁקֵיהֶם כֹּ ַח וְאֵין ָלהֶם ְמנַחֵם.
וְאֵין ָלהֶם ְמנַחֵם וּ ִמיַּד ע ְ
ְשׁ ֵבּ ַח ֲאנִי אֶת ַה ֵמּתִים ֶשׁ ְכּבָר מֵתוּ
וַ
ֲשׁר ֵהמָּה ַחיִּים ֲע ֶדנָה )עדיין(.
מִן ַה ַחיִּים א ֶ
]עירובין יג/ב[ נוח לו לאדם שלא נברא יותר
ֲשׁר לֹא
ִשּׁנֵיהֶם אֵת ֲא ֶשׁר ֲעדֶן )עדיין( לֹא ָהיָה א ֶ
וְטוֹב מ ְ
משנברא.
ַשּׁמֶשׁ.
ֲשׂה ַתּחַת ה ָ
ֲשׁר נַע ָ
ֲשׂה ָהרָע א ֶ
רָאָה אֶת ַה ַמּע ֶ
]ב"ב כא/א[ קנאת סופרים תרבה חכמה.
ֲשׂה
ִשׁרוֹן ַה ַמּע ֶ
וְ ָראִיתִי ֲאנִי אֶת כָּל ָעמָל וְאֵת כָּל כּ ְ
כִּי הִיא ִקנְאַת אִישׁ ֵמ ֵרעֵהוּ
גַּם זֶה ֶהבֶל וּרְעוּת רוּ ַח.
ְשׂרוֹ.
ַה ְכּסִיל חֹבֵק אֶת יָדָיו וְאֹכֵל אֶת בּ ָ
טוֹב ְמלֹא כַף נָחַת
ִמ ְמּלֹא ָח ְפנַיִם ָעמָל וּרְעוּת רוּ ַח.
ַשּׁמֶשׁ.
ְשׁ ְבתִּי ֲאנִי וָ ֶא ְראֶה ֶהבֶל ַתּחַת ה ָ
וַ
]רש"י[ "יש אחד ואין שני"  -יש לך אדם שעושה דבריו ביחידי .גם בן ואח אין לו –
יֵשׁ ֶאחָד וְאֵין ֵשׁנִי
 (1אם ת"ח הוא  -אינו קונה לו תלמיד .שהוא כבן ולא חבר שהוא כאח (2 .ואם רווק
גַּם בֵּן וָאָח אֵין לוֹ
הוא  -אינו נושא אשה להיות לו כאח לעזר ולהוליד בן (3 .ואם סוחר הוא  -אינו קונה
ָלוֹ
וְאֵין קֵץ ְלכָל ֲעמ
לו שותפים ויצא לדרך יחידי" .ואין קץ לכל עמלו"  -יגע בגירסא .ואם סוחר הוא -
.
ר
ֹשׁ
ֶ
ע
ַע
בּ
ִשׂ
גַּם ֵעינוֹ לֹא ת ְ
עמל בפרקמטיא" .גם עיניו לא תשבע עושר"  -לא יהא שבע בטעמי תורה ,שהרבה
תורה למד אדם מתלמידיו ,ולענין הממון רודף תמיד אחר הממון" .ולמי אני עמל" -
וּ ְלמִי ֲאנִי ָעמֵל?
מאחר שאיני מעמיד תלמידים ואיני נושא אשה להוליד בנים.
ְשׁי מִטּוֹבָה?
וּ ְמ ַחסֵּר אֶת נַפ ִ
גַּם זֶה ֶהבֶל וְ ִענְיַן רָע הוּא.
ַשּׁנַיִם מִן ָה ֶא ָחד
טוֹבִים ה ְ
ֲשׁר יֵשׁ ָלהֶם ָשׂכָר טוֹב ַבּ ֲע ָמלָם.
אֶ
כִּי אִם יִפֹּלוּ ָ -ה ֶאחָד יָקִים אֶת ֲחבֵרוֹ
וְאִילוֹ ָה ֶאחָד ֶשׁיִּפּוֹל  -וְאֵין ֵשׁנִי ַל ֲהקִימוֹ.
ִשׁכְּבוּ ְשׁנַיִם וְחַם ָלהֶם
גַּם אִם י ְ
וּ ְל ֶאחָד אֵי ְך יֵחָם?
ַשּׁנַיִם יַַעמְדוּ נֶגְדּוֹ
וְאִם יִ ְת ְקפוֹ ָה ֶאחָד ה ְ
ְשׁלָּשׁ לֹא ִב ְמ ֵהרָה יִנָּתֵק.
וְהַחוּט ַהמ ֻ
טוֹב יֶלֶד ִמ ְסכֵּן וְ ָחכָם
ֲשׁר לֹא יָדַע ְל ִהזָּהֵר עוֹד.
ִמ ֶמּ ֶל ְך זָקֵן וּ ְכסִיל א ֶ
כִּי ִמבֵּית הָסוּרִים יָצָא ִל ְמלֹ ְך
4


מת או עדיף
שלא נולד,
טוב על
החי.
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כִּי גַּם ְבּ ַמ ְלכוּתוֹ נוֹלַד רָשׁ.
ַשּׁמֶשׁ
טו ָראִיתִי אֶת כָּל ַה ַחיִּים ַה ְמ ַה ְלּכִים ַתּחַת ה ָ
ֲשׁר יֲַעמֹד ַתּ ְחתָּיו.
ַשּׁנִי א ֶ
עִם ַהיֶּלֶד ה ֵ
ֲשׁר ָהיָה ִל ְפנֵיהֶם
טז אֵין קֵץ ְלכָל ָהעָם ְלכֹל א ֶ
ִשׂמְחוּ בוֹ
גַּם הָאַחֲרוֹנִים לֹא י ְ
כִּי גַם זֶה ֶהבֶל וְ ַרעְיוֹן רוּ ַח.
ֲשׁר ֵתּ ֵל ְך אֶל בֵּית ָה ֱאלֹהִים
יז ְשׁמֹר ַרְג ְל ָך ַכּא ֶ
ִשׁמֹ ַע
וְקָרוֹב ל ְ
ִמתֵּת ַה ְכּסִילִים זָבַח

¿


]רש"י[ שיחטא ויביא קרבן.

כִּי אֵינָם יוֹ ְדעִים ַלעֲשׂוֹת רָע.
ה
ה
ה

ה
ה
ה
ה

]רש"י[ אין הכסיל מבין שהוא עושה רע לעצמו.

א אַל ְתּ ַבהֵל עַל פִּי ָך וְִל ְבּ ָך אַל יְ ַמהֵר לְהוֹצִיא
ַשּׁ ַמיִם
ָדבָר ִל ְפנֵי ָה ֱאלֹהִים כִּי ָה ֱאלֹהִים בּ ָ
וְאַתָּה עַל הָאָרֶץ עַל כֵּן יִהְיוּ ְד ָברֶי ָך ְמ ַעטִּים.
ב כִּי בָּא ַהחֲלוֹם ְבּרֹב ִענְיָן
וְקוֹל ְכּסִיל ְבּרֹב ְדּ ָברִים.
נדר
ְשׁלְּמוֹ
ֲשׁר ִתּדֹּר נֶדֶר לֵאלֹהִים אַל תְּאַחֵר ל ַ
ג ַכּא ֶ
כִּי אֵין ֵחפֶץ ַבּ ְכּסִילִים
ֲשׁר ִתּדֹּר ַשׁלֵּם.
אֵת א ֶ
ֲשׁר לֹא ִתדֹּר
ד טוֹב א ֶ
ְשׁלֵּם.
ִשּׁתִּדּוֹר וְלֹא ת ַ
מֶ
ְשׂ ֶר ָך
ה אַל ִתּתֵּן אֶת פִּי ָך ַל ֲחטִיא אֶת בּ ָ
וְאַל תֹּאמַר ִל ְפנֵי ַה ַמּלְאָ ְך כִּי ְשָׁגגָה הִיא.
ֲשׂה יָדֶי ָך.
ָלמָּה יִ ְקצֹף ָה ֱאלֹהִים עַל קוֹ ֶל ָך וְ ִחבֵּל אֶת ַמע ֵ
ו ִכּי ְברֹב ֲחלֹמוֹת וַ ֲה ָבלִים וּ ְד ָברִים ַה ְרבֵּה ]רש"י[ לפרוש מאת ה'.
כִּי )אלא( אֶת ָה ֱאלֹהִים יְרָא.
ִשׁפָּט וָ ֶצדֶק ִתּ ְראֶה ַב ְמּדִינָה
ֹשׁק רָשׁ וְגֵזֶל מ ְ
ז אִם ע ֶ
]יר' יא א[ "מדוע דרך רשעים צלחה".
אַל ִתּ ְתמַהּ עַל ַה ֵחפֶץ )חפצו של/השגחת ה'(.
כִּי ָגבֹ ַהּ ֵמעַל גָּבֹ ַהּ שֹׁמֵר וְּגבֹהִים ֲעלֵיהֶם.

]אבות א יז[ וכל המרבה דברים ,מביא חטא.
]ברכות סא/א[ לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקב"ה.

ה

ח

ה

ט

ִשׂבַּע ֶכּסֶף
אֹהֵב ֶכּסֶף לֹא י ְ









]יב יג[.






יש השגחת
ה'

ה

י ִבּרְבוֹת הַטּוֹבָה רַבּוּ אוֹ ְכלֶי ָה
ִשׁרוֹן ִל ְב ָעלֶי ָה? כִּי אִם רְאוּת עֵינָיו.
וּמַה כּ ְ
יא מְתוּקָה ְשׁנַת ָהעֹבֵד
אִם ְמעַט וְאִם ַה ְרבֵּה יֹאכֵל.
ָשׁיר אֵינֶנּוּ ַמנִּי ַח לוֹ לִישׁוֹן.
ַשּׂבָע ֶלע ִ
וְה ָ
ַשּׁמֶשׁ ]רש"י[ כעשרו של קרח שעל ידי כן נתגאה וירד לשאול] .מצודות[ כי
יב יֵשׁ ָרעָה חוֹלָה ָראִיתִי ַתּחַת ה ָ
אנשים מתקנאים בו ומלשינים עליו] .אהבת ישראל  -ג[ הנה ידוע
ֹשׁר ָשׁמוּר ִל ְב ָעלָיו ְל ָרעָתוֹ.
עֶ

ה

ֹשׁר הַהוּא ְבּ ִענְיַן רָע
יג וְאָבַד ָהע ֶ



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

וּמִי אֹהֵב ֶבּהָמוֹן )עבדים ושפחות(
לֹא )תהיה לו( תְבוּאָה
גַּם זֶה ָהבֶל] .מצודות[ כי אין מהראוי לבזבז ביותר.

ה

מעט דיבור





וְיִתְרוֹן ֶארֶץ ַבּכֹּל הוּא )היתרון יתהפך(
ְשׂדֶה נֶ ֱעבָד )יתרושש(.
ֶמ ֶל ְך )רשע( ל ָ

ה



שהקב"ה נותן עושר לאדם בשני אופנים ,או משום שגלוי וידוע לפניו
שהוא איש טוב ורחמן ,ובעשרו שיתן לו ה' יתברך יעשה טוב וחסד עם
עניים ומרי נפש ,והוא בתור גזבר על העושר שנתן לו הקב"ה בעד העניים,
ואופן זה הוא לטובתו של האדם .ויש לפעמים עושר שמור לבעליו
לרעתו ,והיינו משום שהאדם מלא עונות וחטאים ,וגם עשה איזה מצות,
ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר מצותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם
הבא ,וסוף הדבר שיכלה עשרו בענין רע ,ואופן זה הוא לרעתו של האדם.


שינה

חסרון
העושר
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וְהוֹלִיד בֵּן וְאֵין ְבּיָדוֹ מְאוּמָה.
ְשׁבָּא
ֲשׁר יָצָא ִמ ֶבּטֶן אִמּוֹ עָרוֹם יָשׁוּב ָל ֶלכֶת כּ ֶ
ַכּא ֶ
ִשּׂא ַב ֲעמָלוֹ ֶשׁיֹּ ֵל ְך ְבּיָדוֹ.
וּמְאוּמָה לֹא י ָ
וְגַם זֹה ָרעָה חוֹלָה
כָּל ֻעמַּת ֶשׁבָּא כֵּן יֵֵל ְך.
וּמַה יִּתְרוֹן לוֹ ֶשׁיֲַּעמֹל לָרוּ ַח?
ֹשׁ ְך יֹאכֵל
גַּם כָּל יָמָיו ַבּח ֶ
וְָכעַס ַה ְרבֵּה וְ ָחלְיוֹ וָ ָקצֶף.
]ג יג[.
ִשׁתּוֹת
ֲשׁר יָפֶה ֶלאֶכוֹל וְל ְ
ֲשׁר ָראִיתִי אָנִי טוֹב א ֶ
ִהנֵּה א ֶ
ַשּׁמֶשׁ
וְִלרְאוֹת טוֹבָה ְבּכָל ֲעמָלוֹ ֶשׁיֲַּעמֹל ַתּחַת ה ֶ
ֲשׁר נָתַן לוֹ ָה ֱאלֹהִים כִּי הוּא ֶחלְקוֹ.
ִמ ְספַּר יְמֵי ַחיָּיו א ֶ
ֹשׁר וּנְ ָכסִים
ֲשׁר נָתַן לוֹ ָה ֱאלֹהִים ע ֶ
גַּם כָּל הָאָדָם א ֶ
וְה ְ
ִשׁלִיטוֹ ֶל ֱאכֹל ִממֶּנּוּ )והוא מצליח לשלוט על כספו(
ָשׂאת אֶת ֶחלְקוֹ ]מצודות[ ולתת את חלקו למישהו אחר.
וְל ֵ
ִשׂמֹ ַח ַבּ ֲעמָלוֹ ]מצודות[ שלא ירא לבבו בתיתו מהעושר שקיבץ בעמל.
וְל ְ
זֹה ַמתַּת ֱאלֹהִים הִיא ]ספורנו[ שזה יקרה למעט.
כִּי לֹא ַה ְרבֵּה יִזְכֹּר אֶת יְמֵי ַחיָּיו ]מצודות[ חייו קצרים.
ְשׂ ְמחַת לִבּוֹ )מעשיו שהוא שמח בעמלו .ולכן יש לנהוג כך(.
כִּי ָה ֱאלֹהִים ַמ ֲענֶה )מעיד( בּ ִ
ַשּׁמֶשׁ וְ ַרבָּה הִיא עַל הָאָדָם.
ֲשׁר ָראִיתִי ַתּחַת ה ָ
יֵשׁ ָרעָה א ֶ
ֹשׁר וּנְ ָכסִים וְכָבוֹד
ֲשׁר יִתֶּן לוֹ ָה ֱאלֹהִים ע ֶ
אִישׁ א ֶ
ֲשׁר יִתְאַוֶּה
וְאֵינֶנּוּ ָחסֵר ְלנַפְשׁוֹ ִמכֹּל א ֶ
ַשׁלִיטֶנּוּ ָה ֱאלֹהִים ֶל ֱאכֹל ִממֶּנּוּ )נכסיו שולטים עליו(
וְלֹא י ְ
כִּי אִישׁ נָ ְכרִי יֹא ְכלֶנּוּ )יאבד את נכסיו(
זֶה ֶהבֶל וָ ֳחלִי רָע הוּא.
אִם יוֹלִיד ִאישׁ מֵאָה )הרבה ילדים(
שׁנָיו )יאריך ימים(
ְשׁנִים רַבּוֹת יִ ְחיֶה וְרַב ֶשׁיִּהְיוּ יְמֵי ָ
וָ
ִשׂבַּע מִן הַטּוֹבָה
וְנַפְשׁוֹ לֹא ת ְ
וְגַם קְבוּרָה לֹא ָהיְתָה לּוֹ ]מצודות[ כי חית השדה אכלתהו.
אָ ַמ ְרתִּי טוֹב ִממֶּנּוּ ַהנָּפֶל) .אישה שהפילה עובר(
ֹשׁ ְך ְשׁמוֹ יְֻכסֶּה.
ֹשׁ ְך יֵֵל ְך וּ ַבח ֶ
כִּי ַב ֶהבֶל בָּא )הנפל( וּ ַבח ֶ
גַּם ֶשׁמֶשׁ לֹא רָאָה
וְלֹא יָדָע נַחַת ָלזֶה ִמזֶּה) .לא ידע מה זה טובת הנאה מהחיים(
וְאִלּוּ ָחיָה ֶאלֶף ָשׁנִים ַפּ ֲע ַמיִם
וְטוֹבָה לֹא רָאָה?
ֲהלֹא אֶל מָקוֹם ֶאחָד ַהכֹּל הוֹ ֵל ְך.
]חולין פט/א[ מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים
כָּל ֲעמַל הָאָדָם ְלפִיהוּ )כדי לאכול(
עצמו כאלם.
ת ָמּלֵא) .תכרת ,לכן צריך לזכות גם את
וְגַם ַהנֶּפֶשׁ לֹא ִ
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ח

כִּי מַה יּוֹתֵר ֶל ָחכָם מִן ַה ְכּסִיל?

ו

ט

מַה ֶלּ ָענִי יוֹ ֵד ַע ַל ֲהלֹ ְך נֶגֶד ַה ַחיִּים? )אם אינו יודע להבין את העני  -מה חסר לו ולתת לו(
טוֹב ַמ ְראֵה עֵינַיִם ֵמ ֲה ָל ְך נָפֶשׁ )אם היה רואה לאן היא הולכת כשהאדם נפטר מהעולם(.
גַּם זֶה ֶהבֶל וּרְעוּת רוּ ַח) .כי אם היה יודע ממש ,אז היה עובד את ה' על מנת לקבל פרס ולהנצל מן העונש(

ו

י מַה ֶשּׁ ָהיָה ְכּבָר נִ ְקרָא ְשׁמוֹ וְנוֹדָע
ֲשׁר הוּא אָדָם וְלֹא יוּכַל ָלדִין עִם ֶשׁ ַתּקִּיף ִממֶּנּוּ.
אֶ
יא כִּי יֵשׁ ְדּ ָברִים ַה ְרבֵּה ַמ ְרבִּים ָהבֶל מַה יֹּתֵר לָאָדָם.
ֲשׁר מִי יַגִּיד לָאָדָם מַה יִּ ְהיֶה
ֲשׂם ַכּצֵּל א ֶ
יב כִּי מִי יוֹ ֵד ַע מַה טּוֹב לָאָדָם ַבּ ַחיִּים? ִמ ְספַּר יְמֵי ַחיֵּי ֶהבְלוֹ וְיַע ֵ
ַשּׁמֶשׁ?
אַ ֲחרָיו ַתּחַת ה ָ
ִשּׁמֶן טוֹב.
א טוֹב ֵשׁם מ ֶ
]זוהר א צח/א[ נשמתו של צדיק מתאוה אימתי תצא מן העולם
וְיוֹם ַה ָמּוֶת מִיּוֹם ִהוָּלְדוֹ.




גשמיות
ועמל שמחה
מתת אל.













]ג[ עדיף
הנפל.





הנפש(

ו
ו
ז

הזה שהוא הבל ,כדי להתענג בעולם הבא.
מאידך אמר דוד] :תה' ל י[ "מה בצע בדמי ב ִרדתי אל ָש ַחת
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היוֹ ְדך עפר היגיד ֲא ִמ ֶתך?".
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]יר' כב י[ "אל תבכו למת…".

ִשׁתֶּה
טוֹב ָל ֶלכֶת אֶל בֵּית ֵאבֶל ִמ ֶלּכֶת אֶל בֵּית מ ְ
ֲשׁר הוּא סוֹף כָּל הָאָ ָדם וְ ַהחַי יִתֵּן אֶל לִבּוֹ.
ַבּא ֶ
ִשּׂחוֹק כִּי ְברֹ ַע ָפּנִים יִיטַב לֵב.
טוֹב ַכּעַס מ ְ
לֵב ֲח ָכמִים ְבּבֵית ֵאבֶל
וְלֵב ְכּסִילִים ְבּבֵית ִשׂ ְמחָה.
ִשׁמֹ ַע גַּ ֲערַת ָחכָם
טוֹב ל ְ
ֵמאִישׁ שֹׁ ֵמ ַע ִשׁיר ְכּסִילִים.
]א"צ  -השמחה[ ואין ראוי לאיש משכיל להרבות בשחוק ,כי עם השחוק
כִּי כְקוֹל ַהסִּירִים ַתּחַת ַהסִּיר כֵּן
משתתפת דעת קלה.
ְשׂחֹק ַה ְכּסִיל וְגַם זֶה ָהבֶל.
ֹשׁק יְהוֹלֵל ָחכָם וִיאַבֵּד אֶת לֵב ַמ ָתּנָה.
כִּי ָהע ֶ
ֵאשׁיתוֹ
טוֹב אַ ֲחרִית ָדּבָר ֵמר ִ
]אבות ד א[ איזהו גבור? הכובש את יצרו.
כעס
טוֹב ֶא ֶר ְך רוּ ַח )]רש"י[ אינו ממהר לריב(
ִמגְּבַהּ רוּ ַח.
]פסחים קיג/ב[ שלשה הקב"ה אוהבן :מי שאינו כועס… ,
אַל ְתּ ַבהֵל בְּרוּ ֲח ָך
]נדרים כב/ב[ כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו… אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו…
ִלכְעוֹס
כִּי ַכעַס ְבּחֵיק ְכּסִילִים משכח תלמודו ומוסיף טיפשות… ]משלי יג טז[ "וכסיל יפרוש אולת"… בידוע שעונותיו
מרובין מזכיותיו שנא' ]משלי כט כב[ "איש אף יגרה מדון ובעל חמה רב פשע"…
יָנוּ ַח.
אַל תֹּאמַר מֶה ָהיָה ֶשׁ ַהיָּמִים ָהרִאשֹׁנִים הָיוּ טוֹבִים ֵמ ֵאלֶּה
כִּי לֹא ֵמ ָח ְכמָה ָשׁאַ ְל ָתּ עַל זֶה.
טוֹבָה ָח ְכמָה )יחד( עִם נַ ֲחלָה )ממון(
חכמה
ַשּׁמֶשׁ.
וְיֹתֵר ְלרֹאֵי ה ָ
כִּי ְבּצֵל ַה ָח ְכמָה ְבּצֵל ַה ָכּסֶף
וְיִתְרוֹן ַדּעַת ַה ָח ְכמָה ְתּ ַחיֶּה ְב ָעלֶי ָה.
קטנות
ֲשׂה ָה ֱאלֹהִים
ְראֵה אֶת ַמע ֵ
האדם
ֲשׁר ִעוְּתוֹ.
כִּי מִי יוּכַל ְל ַתקֵּן אֵת א ֶ
בְּיוֹם טוֹבָה ֱהיֵה בְטוֹב
וּבְיוֹם ָרעָה ְראֵה
ָשׂה ָה ֱאלֹהִים
גַּם אֶת זֶה ְל ֻעמַּת זֶה ע ָ
עַל ִדּ ְברַת ֶשׁלֹּא יִ ְמצָא הָאָדָם אַ ֲחרָיו מְאוּמָה.
אֶת ַהכֹּל ָראִיתִי בִּימֵי ֶה ְבלִי
יֵשׁ ַצדִּיק אֹבֵד ְבּ ִצדְקוֹ
ָשׁע ַמ ֲארִי ְך ְבּ ָרעָתוֹ.
וְיֵשׁ ר ָ
תּהִי ַצדִּיק ַה ְרבֵּה )מחמיר אפילו עם דברים שאינם מצווים ]ירושלמי נדרים כט/א[ לא דייך מה שאסרה לך
אַל ְ
התורה אלא שאתה מבקש לאסור עליך דברים
אחרים.

בתורה(

ז
ז

ז
ז
ז

וְאַל ִתּ ְת ַחכַּם יוֹתֵר
ָלמָּה תִּשּׁוֹמֵם.
ְשׁע ַה ְרבֵּה וְאַל ְתּהִי ָסכָל
יז אַל ִתּר ַ
ָלמָּה תָמוּת ְבּלֹא ִע ֶתּ ָך.
ֲשׁר ֶתּ ֱאחֹז ָבּזֶה
יח טוֹב א ֶ
וְגַם ִמזֶּה אַל ַתּנַּח אֶת יֶָד ָך
כִּי יְרֵא ֱאלֹהִים
יֵצֵא אֶת ֻכּלָּם.
יט ַה ָח ְכמָה ָתּעֹז ֶל ָחכָם
ֲשׂרָה ַשׁלִּיטִים ֲא ֶשׁר הָיוּ ָבּעִיר.
ֵמע ָ
כ כִּי אָדָם אֵין ַצדִּיק בָּאָרֶץ
ֲשׂה טּוֹב וְלֹא יֶ ֱחטָא.
ֲשׁר יַע ֶ
אֶ
ֲשׁר יְַדבֵּרוּ אַל
כא גַּם ְלכָל ַה ְדּ ָברִים א ֶ
ִתּתֵּן ִל ֶבּ ָך
ִשׁמַע אֶת ַע ְב ְדּ ָך
ֲשׁר לֹא ת ְ
אֶ

]אבות ב ב[ יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ ,שיגיעת שניהם
משכחת עָוֹן.

דרך אמצעית

]מש' כד טז[ "כי שבע יפול צדיק וקם"] .גיטין מג/א[ אין אדם
עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן.
]יח' יד יד[ "… נח דניאל ואיוב המה בצדקתם ינצלו נפשם…".

קללה
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] כ[




חכמה

אבק לשון הרע








]טז[


ז
ז
ז
ז
ז

ז
ז

ְמ ַק ְל ֶל ָך.
ֲשׁר גַּם אַתָּה ִק ַלּ ְל ָתּ ֲא ֵחרִים.
כב כִּי גַּם ְפּ ָעמִים רַבּוֹת יָדַע ִל ֶבּ ָך א ֶ
חכמה
כג כָּל זֹה נִסִּיתִי ַב ָח ְכמָה
]תה' קלט ו[ "פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה".
אָ ַמ ְרתִּי ֶא ְח ָכּמָה
]איוב כח יב-יג ,כ-כא[ "והחכמה מאין תמצא? ואי זה
וְהִיא רְחוֹקָה ִמ ֶמּנִּי.
מקום בינה? לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ
כד רָחוֹק מַה ֶשּׁ ָהיָה וְ ָעמֹק ָעמֹק מִי יִ ְמ ָצאֶנּוּ?





החיים".

כה סַבּוֹתִי ֲאנִי וְִלבִּי ָל ַדעַת וְלָתוּר וּ ַבקֵּשׁ
ֶשׁע ֶכּסֶל וְ ַה ִסּכְלוּת הוֹלֵלוֹת.
ֶשׁבּוֹן וְָל ַדעַת ר ַ
ָח ְכמָה וְח ְ
ִשּׁה
כו וּמוֹצֶא ֲאנִי מַר ִמ ָמּוֶת אֶת ָהא ָ
ֲשׁר הִיא מְצוֹדִים וַ ֲח ָרמִים ִלבָּהּ אֲסוּ ִרים יָדֶי ָה
אֶ


אשה



טוֹב ִל ְפנֵי ָה ֱאלֹהִים יִ ָמּלֵט ִמ ֶמּנָּה
וְחוֹטֵא יִָלּכֶד בָּהּ.
ֶשׁבּוֹן.
כז ְראֵה זֶה ָמצָאתִי אָ ְמרָה קֹ ֶהלֶת אַחַת לְאַ ַחת ִל ְמצֹא ח ְ
אשה
ְשׁי וְלֹא ָמצָאתִי
ְשׁה נַפ ִ
ֲשׁר עוֹד ִבּק ָ
כח א ֶ
]אבות ה טז[ אהבה שאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם ,זו
אָדָם ֶאחָד ֵמ ֶאלֶף ָמצָאתִי,






]מש' יח כב[ "מצא אשה מצא טוב ויפק רצון
מה'".
]סנהדרין צז/א[ שלשה באין בהיסח הדעת אלו הן
משיח מציאה ועקרב.

אהבת דויד ויהונתן.

ז

כט

ח

א

ח

ב

ח

ג

ח
ח

ד
ה

ח

ו

ח

ז

ח

ח

ח

ט

ח

י

ח

יא

ִשּׁה ְבכָל ֵאלֶּה לֹא ָמצָאתִי.
וְא ָ
ָשׁר
ָשׂה ָה ֱאלֹהִים אֶת הָאָדָם י ָ
ֲשׁר ע ָ
ְלבַד ְראֵה זֶה ָמצָאתִי א ֶ
ִשּׁבֹנוֹת )לנטות לקיצוניות( ַרבִּים.
וְ ֵהמָּה )בני האדם שלא הולכים בדרך האמצע( ִבקְשׁוּ ח ְ
ֵשׁר ָדּבָר?
מִי ְכּ ֶה ָחכָם וּמִי יוֹ ֵד ַע פּ ֶ
]שמ' לד לה[ "וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני
ָח ְכמַת אָדָם ָתּאִיר ָפּנָיו
משה".
ְשׁנֶּא.
וְעֹז ָפּנָיו י ֻ
ֲאנִי )אומר לך(
פִּי ֶמ ֶל ְך )בשר ודם( ְשׁמוֹר
וְעַל ִדּ ְברַת ְשׁבוּעַת ֱאלֹהִים )בכפוף למצוות התורה(.
תּ ֵל ְך )תתחמק(
אַל ִתּ ָבּהֵל ִמ ָפּנָיו ֵ -
אַל ַתּ ֲעמֹד ְבּ ָדבָר רָע
ֲשׂה )ימצא אותך(.
ֲשׁר יַ ְחפֹּץ יַע ֶ
כִּי כָּל א ֶ
ֲשׂה?
ֲשׁר ְדּבַר ֶמ ֶל ְך ִשׁלְטוֹן וּמִי יֹאמַר לוֹ מַה ַתּע ֶ
ַבּא ֶ
שׁוֹמֵר ִמ ְצוָה לֹא יֵדַע ָדּבָר רָע
ִשׁפָּט  -יֵדַע לֵב ָחכָם.
)ושיש( וְעֵת וּמ ְ
ִשׁפָּט
כִּי ְלכָל ֵחפֶץ יֵשׁ עֵת וּמ ְ
כִּי ָרעַת הָאָדָם ַרבָּה ָעלָיו.
כִּי ֵאינֶנּוּ יֹ ֵד ַע מַה ֶשּׁיִּ ְהיֶה
ֲשׁר יִ ְהיֶה מִי יַגִּיד לוֹ?
כִּי ַכּא ֶ
אֵין אָדָם ַשׁלִּיט בָּרוּ ַח )בחיים( ִלכְלוֹא אֶת הָרוּ ַח
]רש"י[ של שום מלך ניכר ביום מותו.
וְאֵין ִשׁלְטוֹן בְּיוֹם ַה ָמּוֶת
]רש"י[ זו לאמר אשלח בני או עבדי במקומי.
ִשׁ ַלחַת ַבּ ִמּ ְל ָחמָה
וְאֵין מ ְ
ֶשׁע אֶת ְבּ ָעלָיו )ה'(.
וְלֹא יְ ַמלֵּט ר ַ
אֶת כָּל זֶה ָראִיתִי וְנָתוֹן אֶת ִלבִּי
ַשּׁמֶשׁ
ֲשׂה ַתּחַת ה ָ
ֲשׁר נַע ָ
ֲשׂה א ֶ
ְל ָכל ַמע ֶ
ֲשׁר ָשׁלַט הָאָדָם בְּאָדָם ְלרַע לוֹ.
עֵת א ֶ
ְשׁעִים ְק ֻברִים וָבָאוּ
וּ ְבכֵן ָראִיתִי ר ָ
וּ ִממְּקוֹם קָדוֹשׁ יְ ַהלֵּכוּ )]מצודות[ הצדיקים(
ֲשׁר כֵּן עָשׂוּ
ִשׁ ַתּכְּחוּ ָבעִיר א ֶ
וְי ְ
גַּם זֶה ָהבֶל.
ֲשׂה ָה ָרעָה ]א"צ -התשובה[ כי רבים חושבים ,בשביל שהקב"ה מאחר לפרוע
ֲשׂה ִפ ְתגָם ַמע ֵ
ֲשׁר אֵין נַע ָ
אֶ
העבירות ,שישתכחו ולא יבואו לדין עליהם.
ְמ ֵהרָה
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גדולת
החכמה
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מנהג המלך
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עַל כֵּן ָמלֵא לֵב ְבּנֵי הָאָדָם ָבּהֶם ַלעֲשׂוֹת רָע.
ֹשׂה רָע מְאַת )הרבה וה'( וּ ַמ ֲארִי ְך לוֹ
ֲשׁר חֹטֶא ע ֶ
אֶ
ֲשׁר יִ ְהיֶה טּוֹב
כִּי גַּם יוֹ ֵד ַע אָנִי א ֶ
ֲשׁר יִירְאוּ ִמ ְלּ ָפנָיו.
ְליִ ְראֵי ָה ֱאלֹהִים א ֶ
ָשׁע
וְטוֹב לֹא יִ ְהיֶה ָלר ָ
וְלֹא יַ ֲארִי ְך יָמִים
ֲשׁר אֵינֶנּוּ יָרֵא ִמ ִלּ ְפנֵי ֱאלֹהִים.
ַכּצֵּל א ֶ
ֲשׂה עַל הָאָרֶץ
ֲשׁר נַע ָ
יֶשׁ ֶהבֶל א ֶ
ְשׁעִים
ֲשׂה ָהר ָ
ֲשׁר ַמגִּי ַע ֲא ֵלהֶם ְכּ ַמע ֵ
ֲשׁר יֵשׁ ַצדִּיקִים א ֶ
אֶ
ֲשׂה ַה ַצּדִּיקִים
ְשׁעִים ֶשׁ ַמּגִּי ַע ֲא ֵלהֶם ְכּ ַמע ֵ
וְיֵשׁ ר ָ
אָ ַמ ְרתִּי ֶשׁגַּם זֶה ָהבֶל.
ַשּׂ ְמחָה
ְשׁ ַבּ ְח ִתּי ֲאנִי אֶת ה ִ
וִ
ַשּׁמֶשׁ
ֲשׁר אֵין טוֹב לָאָדָם ַתּחַת ה ֶ
אֶ
ִשׂמוֹ ַח
ִשׁתּוֹת )]רש"י[ ת"ת( וְל ְ
כִּי אִם ֶל ֱאכֹל וְל ְ
ַשּׁמֶשׁ.
ֲשׁר נָתַן לוֹ ָה ֱאלֹהִים ַתּחַת ה ָ
וְהוּא יְִלוֶנּוּ ַב ֲעמָלוֹ יְמֵי ַחיָּיו א ֶ
ֲשׁר נָ ַת ִתּי אֶת ִלבִּי ָל ַדעַת ָח ְכמָה
ַכּא ֶ
ֲשׂה עַל הָאָרֶץ
ֲשׁר נַע ָ
וְִלרְאוֹת אֶת ָה ִענְיָן א ֶ
כִּי גַם בַּיּוֹם וּ ַב ַלּיְלָה ֵשׁנָה ְבּעֵינָיו אֵינֶנּוּ רֹאֶה.
ֲשׂה ָה ֱאלֹהִים
וְ ָראִיתִי אֶת כָּל ַמע ֵ
ֲשׁר יַ ֲעמֹל הָאָדָם ְל ַבקֵּשׁ וְלֹא
ְשׁל א ֶ
ַשּׁמֶשׁ בּ ֶ
ֲשׂה ַתחַת ה ֶ
ֲשׁר נַע ָ
ֲשׂה א ֶ
כִּי לֹא יוּכַל הָאָדָם ִלמְצוֹא ֶאת ַה ַמּע ֶ
יִ ְמצָא
וְגַם אִם יֹאמַר ֶה ָחכָם ָל ַדעַת לֹא יוּכַל ִל ְמצֹא.
כִּי אֶת כָּל זֶה נָ ַתתִּי אֶל ִלבִּי וְלָבוּר )לברר( אֶת כָּל זֶה
ֲשׁר ַה ַצּדִּיקִים וְ ַה ֲח ָכמִים וַ ֲע ָבדֵיהֶם ְבּיַד ָה ֱאלֹהִים
אֶ
גַּם אַ ֲהבָה גַם ִשׂנְאָה אֵין יוֹ ֵד ַע הָאָדָם
ַהכֹּל ִל ְפנֵיהֶם.
ָשׁע
ַל ַצּדִּיק  -וְָלר ָ
ֲשׁר ַלכֹּל ִמ ְקרֶה ֶאחָד
ַהכֹּל ַכּא ֶ
לַטּוֹב וְַלטָּהוֹר  -וְַל ָטּמֵא
ֲשׁר אֵינֶנּוּ זֹ ֵב ַח
וְַלזֹּ ֵב ַח  -וְַלא ֶ
ֲשׁר ְשׁבוּעָה יָרֵא.
ִשׁבָּע ַכּא ֶ
כַּטּוֹב ַכּחֹטֶא ַהנּ ְ
ַשּׁמֶשׁ כִּי ִמ ְקרֶה ֶאחָד ַלכֹּל
ֲשׂה ַתּחַת ה ֶ
ֲשׁר נַע ָ
זֶה רָע ְבּכֹל א ֶ
וְגַם לֵב ְבּנֵי הָאָדָם ָמלֵא רָע
וְהוֹלֵלוֹת ִבּ ְל ָבבָם ְבּ ַחיֵּיהֶם
וְאַ ֲחרָיו אֶל ַה ֵמּתִים.
ֲשׁר יְ ֻחבַּר אֶל כָּל ַה ַחיִּים יֵשׁ ִבּטָּחוֹן?
כִּי מִי א ֶ
כִּי ְל ֶכלֶב חַי הוּא טוֹב מִן הָאַ ְריֵה ַהמֵּת.
]ברכות יח/א[ אלו הצדיקים שאפילו במיתתם קרואים חיים.
כִּי ַה ַחיִּים יוֹ ְדעִים ֶשׁיָּמֻתוּ
]ילקוט שמעוני קהלת תתקפט[ לאו רשעים שאפילו בחייהם נקראים מתים.
וְ ַה ֵמּתִים אֵינָם יוֹ ְדעִים מְאוּמָה
ִשׁכַּח
וְאֵין עוֹד ָלהֶם ָשׂכָר כִּי נ ְ
זְִכרָם.
גַּם אַ ֲה ָבתָם גַּם ִשׂנְאָתָם גַּם ִקנְאָתָם ְכּבָר אָ ָבדָה
וְ ֵחלֶק אֵין ָלהֶם עוֹד לְעוֹלָם
ַשּׁמֶשׁ.
ֲשׂה ַתּחַת ה ָ
ֲשׁר נַע ָ
ְבּכֹל א ֶ
תורה.
ְשׂ ְמחָה ַל ְח ֶמ ָך
ֵל ְך ֱאכֹל בּ ִ
סתרי תורה.
וּשׁתֵה ְבלֶב טוֹב יֵינֶ ָך
ְ
אז מעשיך רצויים לפני ה'.
ֲשׂי ָך.
כִּי ְכבָר ָרצָה ָה ֱאלֹהִים אֶת ַמע ֶ
]א"צ  -התשובה[ מי שאינו רוצה להקדים לשוב,
יִהְיוּ ְבָגדֶי ָך ְל ָבנִים
ְבּכָל עֵת



ֹאשׁ ָך אַל יֶ ְחסָר.
ְשׁמֶן עַל ר ְ
וֶ
תּ תורה = חיים.
ֲשׁר אָ ַה ְב ָ
ִשּׁה א ֶ
ְראֵה ַחיִּים עִם א ָ



אולי לא יאריך ימים וימות טרם ישוב ,על כן
הזהיר] .שבת קנג/א[.

]מש' ה יח-כ[ "יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך .אילת אהבים ויעלת חן
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רשע




]רש"י[ 


]רש"י[ 



קטנות האדם,
אלא הוא גזרה
מאת ה'.

תשובה
החיים
והמתים









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

ַשּׁמֶשׁ
ֲשׁר נָתַן ְל ָך ַתּחַת ה ֶ
כָּל יְמֵי ַחיֵּי ֶה ְב ֶל ָך א ֶ
כֹּל יְמֵי ֶה ְב ֶל ָך כִּי הוּא ֶח ְל ְק ָך ַבּ ַחיִּים
ַשּׁמֶשׁ.
ֲשׁר אַתָּה ָעמֵל ַתּחַת ה ָ
וּ ַב ֲע ָמ ְל ָך א ֶ
תּ ְמצָא יְָד ָך ַלעֲשׂוֹת ְבּכֹ ֲח ָך ]דב' ח יז-יח[ "ואמרת בלבבך כֹּחי ועֹ ֶצם ידי עשה לי את החַיל הזה.
ֲשׁר ִ
כֹּל א ֶ
וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנֹתן לך כֹח לעשות חַיל…"] .מסילת
ֲשׂה
עֵ
ישרים  -ד[ … שהכֹח מסור בידו מבוראו הוא ה ֹכח הבחיריי המסור

ט

י

ט

יא

ט

יב

ט
ט

יג
יד

ט

טו

ט

טז

ט

יז

ט

יח טוֹבָה ָח ְכמָה ִמ ְכּלֵי ְקרָב
וְחוֹטֶא ֶאחָד יְאַבֵּד טוֹבָה ַה ְרבֵּה.
א זְבוּבֵי ָמוֶת יְַבאִישׁ יַבִּי ַע ֶשׁמֶן רוֹ ֵק ַח יָ ָקר
ֵמ ָח ְכמָה ִמכָּבוֹד ִסכְלוּת ְמעָט.
ב לֵב ָחכָם לִימִינוֹ
ִשׂמֹאלוֹ.
וְלֵב ְכּסִיל ל ְ
ְשׁ ָסּכָל הֹ ֵל ְך לִבּוֹ ָחסֵר
ג וְגַם ַבּ ֶדּ ֶר ְך כּ ֶ
וְאָמַר ַלכֹּל ָסכָל הוּא.
ַמּוֹשׁל ַתּ ֲעלֶה ָעלֶי ָך
ד אִם רוּ ַח ה ֵ
מְקוֹ ְמ ָך אַל ַתּנַּח
כִּי ַמ ְרפֵּא יַנִּי ַח ֲח ָטאִים גְּדוֹלִים.
ַשּׁמֶשׁ
ה יֵשׁ ָרעָה ָראִיתִי ַתּחַת ה ָ
ַשּׁלִּיט.
ִשׁגָגָה ֶשׁיֹּצָא ִמ ִלּ ְפנֵי ה ַ
כְּ
ו נִתַּן ַה ֶסּכֶל ַבּמְּרוֹמִים ַרבִּים

לו כל ימי חייו שהוא בהם בחיריי ומצוה לעשות…
]תה' ו ו[ "כי אין במות זכרך .בשאול מי יודה
לך?"] .תה' ל י[ "… היודך עפר היגיד אמתך?".

ֶשׁבּוֹן וְַדעַת וְ ָח ְכמָה
ֲשׂה וְח ְ
כִּי אֵין ַמע ֶ
ֲשׁר אַתָּה הֹ ֵל ְך ָשׁמָּה.
ִשׁאוֹל א ֶ
בְּ
ַשּׁמֶשׁ
ַשׁ ְבתִּי וְ ָראֹה ַתחַת ה ֶ
ַהמֵּרוֹץ
ַל ַקּלִּים
כִּי לֹא
ַלגִּבּוֹרִים ַה ִמּ ְל ָחמָה ]תה' לג טז[ "גִבּוֹר לא ינצל ברב כח".
וְלֹא
וְגַם לֹא ַל ֲח ָכמִים ֶלחֶם
]חגי ב ח[ "לי הכסף ולי הזהב" ]רש"י[ ובידי להביא לאשר חפצתי בו.
ֹשׁר
עֶ
וְגַם לֹא ַלנְּבֹנִים
וְגַם לֹא ַליֹּ ְדעִים חֵן
כִּי עֵת וָ ֶפגַע יִ ְקרֶה אֶת ֻכּלָּם.
כִּי גַּם לֹא יֵדַע הָאָדָם אֶת עִתּוֹ
ַכּ ָדּגִים ֶשׁנֶּ ֱא ָחזִים ִבּמְצוֹדָה ָרעָה
וְַכ ִצּ ֳפּרִים ָה ֲאחֻזוֹת ַבּפָּח
]משלי ג כה[ "אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא".
ָשׁים ְבּנֵי הָאָדָם ְלעֵת
ָכּהֵם יוּק ִ
ְשׁתִּפּוֹל ֲעלֵיהֶם ִפּ ְתאֹם.
ָרעָה כּ ֶ
ַשּׁמֶשׁ וּגְדוֹלָה הִיא ֵאלָי.
גַּם זֹה ָראִיתִי ָח ְכמָה ַתּחַת ה ָ
ָשׁים בָּהּ ְמעָט
עִיר ְק ַטנָּה וַ ֲאנ ִ
וּבָא ֵאלֶי ָה ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָסבַב אֹתָהּ
וּ ָבנָה ָעלֶי ָה מְצוֹדִים ְגּדֹלִים.
וּ ָמצָא בָהּ אִישׁ ִמ ְסכֵּן ָחכָם
וּ ִמלַּט הוּא אֶת ָהעִיר ְבּ ָח ְכמָתוֹ
וְאָדָם לֹא זָכַר אֶת ָהאִישׁ ַה ִמּ ְסכֵּן הַהוּא.
וְאָ ַמ ְרתִּי אָנִי
טוֹבָה ָח ְכמָה ִמגְּבוּרָה
]תה' יד ו[ "עצת עני תבישו כי ה' מחסהו".
וְ ָח ְכמַת ַה ִמּ ְסכֵּן בְּזוּיָה
ִשׁ ָמעִים.
וּ ְד ָברָיו אֵינָם נ ְ
]יומא פו/א[ ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות .מה הבריות אומרות עליו… ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים
]יב יא[.
ִים
ע
מ
ָ
ִשׁ
ְ
נ
ַת
ח
ַ
נ
ִדּ ְברֵי ֲח ָכמִים ְבּ
מעשיו .עליו הכתוב אומר ]יש' מט ג[ "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" .אבל מי שקורא ושונה ומשמש

















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

¿



מוֹשׁל ַבּ ְכּסִילִים.
ִמזַּ ֲעקַת ֵ

י
י
י
י
י
י
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י

ז

י

ח

י

ט

י

י

י

יא

י

יב

י

יג

י

יד

י

טו

י

טז

י

יז

י

יח

י

יט

י

כ

ֵשׁבוּ.
ַשּׁפֶל י ֵ
ֲשׁירִים בּ ֵ
וַע ִ
ָראִיתִי ֲע ָבדִים עַל סוּסִים
וְ ָשׂרִים הֹ ְלכִים ַכּ ֲע ָבדִים עַל הָאָרֶץ.
חֹפֵר גּוּמָּץ בּוֹ יִפּוֹל
ִשּׁכֶנּוּ נָחָשׁ.
וּפֹרֵץ ָגּדֵר י ְ
ַמסִּי ַע ֲא ָבנִים יֵָעצֵב ָבּהֶם
בּוֹ ֵק ַע ֵעצִים יִ ָסּכֶן בָּם.
אִם ֵקהָה ַה ַבּ ְרזֶל וְהוּא לֹא ָפנִים ִק ְלקַל וַ ֲחיָלִים יְגַבֵּר
ְשׁיר ָח ְכמָה.
וְיִתְרוֹן ַהכ ֵ
לשון
אִם יִשֹּׁ ְך ַהנָּחָשׁ בְּלוֹא ָלחַשׁ
וְאֵין יִתְרוֹן ְל ַבעַל ַהלָּשׁוֹן.
ִדּ ְברֵי פִי ָחכָם חֵן
ְשׂפְתוֹת ְכּסִיל ְתּ ַב ְלּעֶנּוּ.
וִ
ְתּ ִחלַּת ִדּ ְברֵי פִיהוּ ִסכְלוּת
וְאַ ֲחרִית פִּיהוּ הוֹלֵלוּת ָרעָה.
וְ ַה ָסּכָל יַ ְרבֶּה ְד ָברִים.
לֹא יֵדַע הָאָדָם מַה ֶשׁיִּ ְהיֶה.
ֲשׁר יִ ְהיֶה מֵאַ ֲחרָיו מִי יַגִּיד לוֹ?
וַא ֶ
ֲעמַל ַה ְכּסִילִים ְתּיַגְּעֶנּוּ
ֲשׁר לֹא יָדַע ָל ֶלכֶת אֶל עִיר.
אֶ
אִי ָל ְך ֶארֶץ ֶשׁ ַמּ ְל ֵכּ ְך נָעַר
ְשׂ ַריְִך ַבּבֹּקֶר יֹאכֵלוּ.
וָ
אַשׁרֵי ְך ֶארֶץ ֶשׁ ַמּ ְל ֵכּ ְך בֶּן חוֹרִים
ְ
]רש"י[ שעוסקין בגבורת החכמה והבינה ולא בשתיית יין.
ַשּׁתִי.
ְשׂ ַריְִך ָבּעֵת יֹאכֵלוּ ִבּגְבוּרָה וְלֹא ב ְ
וָ
ַבּ ֲע ַצ ְל ַתּיִם יִ ַמּ ְך ַה ְמּ ָקרֶה
ְשׁפְלוּת יַָדיִם יְִדלֹף ַה ָבּיִת.
וּב ִ
ֹשׂים ֶלחֶם.
ִשׂחוֹק ע ִ
לְ
ְשׂמַּח ַחיִּים.
וְיַיִן י ַ
]רש"י[ אם אין כסף אין סעודה לפיכך לא יתעצל אדם מן המלאכה כדי
וְ ַה ֶכּסֶף יֲַענֶה אֶת ַהכֹּל.
שיהא לו מה להוציא.

יא א

גַּם ְבּ ַמ ָדּ ֲע ָך ֶמ ֶל ְך אַל ְתּ ַקלֵּל
ָשׁיר
ִשׁ ָכּ ְב ָך אַל ְתּ ַקלֵּל ע ִ
וּ ְב ַח ְדרֵי מ ְ
ַשּׁ ַמיִם יוֹלִי ְך אֶת הַקּוֹל
כִּי עוֹף ה ָ
וּ ַבעַל ְכּנָ ַפיִם יַגִּיד ָדּבָר.
ַשׁלַּח ַל ְח ְמ ָך עַל ְפּנֵי ַה ָמּיִם
כִּי ְברֹב ַהיָּמִים ִתּ ְמ ָצאֶנּוּ.

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
















אל תקלל



]משלי יא כד[ "יש מפזר ונוסף עוד…"] .משלי כח כז[
"נותן לרש אין מחסור…"] .תה' קיב ט[ " ִפּזַר נתן
לאביונים צדקתו עֹמדת לעד קרנו תרום בכבוד".

]יוסף[

ִשׁמוֹנָה
ְשׁ ְבעָה וְגַם ל ְ
יא ב תֶּן ֵחלֶק ל ִ
כִּי לֹא ֵתדַע מַה יִּ ְהיֶה ָרעָה עַל הָאָרֶץ.
ֶשׁם עַל הָאָרֶץ יָרִיקוּ
יא ג אִם יִ ָמּלְאוּ ֶה ָעבִים גּ ֶ
וְאִם יִפּוֹל עֵץ ַבּדָּרוֹם וְאִם ַבּצָּפוֹן מְקוֹם ֶשׁיִּפּוֹל ָהעֵץ ָשׁם יְהוּא.
]ע"ז[
יא ד שֹׁמֵר רוּ ַח לֹא יִזְרָע
וְרֹאֶה ֶב ָעבִים לֹא יִקְצוֹר.
ֲשׁר אֵינְ ָך יוֹ ֵד ַע מַה ֶדּ ֶר ְך הָרוּ ַח ַכּ ֲע ָצמִים ְבּ ֶבטֶן ַה ְמּלֵאָה
יא ה ַכּא ֶ
ֲשׂה ָה ֱאלֹהִים
ָכּכָה לֹא ֵתדַע אֶת ַמע ֵ
ֲשׂה אֶת ַהכֹּל.
ֲשׁר יַע ֶ
אֶ
]תה' קכו ה[ "הזֹרעים בדמעה ב ִרנָה יקצֹרו".
יא ו ַבּבֹּקֶר זְרַע אֶת זַ ְר ֶע ָך
וְָל ֶערֶב אַל ַתּנַּח יֶָד ָך
ְשׁר ֲהזֶה אוֹ זֶה
כִּי אֵינְ ָך יוֹדֵע אֵי זֶה יִכ ַ
וְאִם ְשׁנֵיהֶם ְכּ ֶאחָד טוֹבִים.
יא ז וּמָתוֹק הָאוֹר וְטוֹב ַלעֵינַיִם ]ברכות נז/ב[ שלשה מעין העולם הבא אלו הן :שבת ,שמש ותשמיש] .רש"י[ שמש  -חמה זורחת] .ז יא[.
ַשּׁמֶשׁ.
ִלרְאוֹת אֶת ה ָ
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ִשׂמָח
יא ח כִּי אִם ָשׁנִים ַה ְרבֵּה יִ ְחיֶה הָאָדָם ְבּ ֻכלָּם י ְ
ֹשׁ ְך כִּי ַה ְרבֵּה יִהְיוּ
וְיִזְכֹּר אֶת יְמֵי ַהח ֶ
כָּל ֶשׁבָּא ָהבֶל.
יא ט ְשׂמַח בָּחוּר ְבּיַלְדוּתֶי ָך
וִיטִי ְב ָך ִל ְבּ ָך בִּימֵי בְחוּרוֹ ֶת ָך
וְ ַה ֵלּ ְך ְבּ ַד ְרכֵי ִל ְבּ ָך וּ ְב ַמ ְראֵי עֵינֶי ָך
וְדָע כִּי עַל כָּל ֵאלֶּה
ִשׁפָּט.
יְבִי ֲא ָך ָה ֱאלֹהִים ַבּמּ ְ
יא י

וְ ָהסֵר ַכּעַס ִמ ִלּ ֶבּ ָך
ְשׂ ֶר ָך
וְ ַה ֲעבֵר ָרעָה ִמבּ ָ

]רש"י[ יהיה שמח בחלקו ובלבד שיזכור ימי החשך
וייטיב מעשיו שינצל מהם והם ימי מיתת עולם הם ימי
הרשעים.
מחלוקת] :שבת סג/ב[ אמר רב הונא… עד כאן דברי יצר הרע מכאן
ואילך דברי יצר טוב .ריש לקיש אמר :עד כאן לדברי תורה מכאן ואילך
למעשים טובים] .רש"י[ עד כאן לתורה  -שמח בתלמודך ,למוד
משמחה ומטוב לב ,והלך בדרכי לבך להבין מה בלבך לפי ראות עיניך.
מכאן ואילך למעשים טובים  -ודע כי על כל אלה על כל מה שלמדת
סופך ליתן את הדין אם לא תקיים.


]יב יד[.



]משנה תורה  -הלכות תשובה ה ד[ כלומר דע שיש בידך
כח לעשות ועתיד אתה ליתן את הדין.



]נדרים כב[ כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו… אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו] .משלי כט כב[
"ובעל חמה רב פשע"] .שם יט יט[ "גדל חמה נשא ענש"].ברכות כט/ב[ לא תרתח ולא תחטי.
]עירובין סה/ב[ בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו] .שבת קה/ב[ המקרע בגדיו בחמתו
והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"ז .שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו
עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"ז והולך ועובד] .פסחים סו/ב[ כל אדם שכועס אם
חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ,אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו.

ַשּׁחֲרוּת ָהבֶל.
כִּי ַהיַּלְדוּת וְה ַ

]רש"י[ "והשחרות" – נערות ,שראש אדם שחור בימי עלומיו.
]תה' כה ז[ "חטאות נעורי ופשעי אל תזכֹּר…".

יב א וּזְכֹר אֶת בּוֹ ְראֶי ָך בִּימֵי בְּחוּרֹתֶי ָך
ֲשׁר לֹא יָבֹאוּ יְמֵי ָה ָרעָה.
עַד א ֶ
ֲשׁר תֹּאמַר אֵין לִי ָבהֶם ֵחפֶץ.
וְ ִהגִּיעוּ ָשׁנִים א ֶ



]תה' צ טו[ "שמחנו כימות ִעני ָתנו שנות ראינו רעה".



]שבת קנא/ב[ אלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא
חובה .כי בימי המשיח לא יהיה באדם "חפץ" אבל יעשה
בטבעו המעשה הראוי ,ולפיכך אין בהם לא זכות ולא
חובה ,כי הזכות והחובה תלויים בחפץ.

ַשּׁמֶשׁ וְהָאוֹר וְ ַהיָּ ֵר ַח וְהַכּוֹ ָכבִים
ְשׁ ְך ה ֶ
ֲשׁר לֹא ֶתח ַ
יב ב עַד א ֶ
ָשׁם.
ְשׁבוּ ֶה ָעבִים אַחַר ַהגּ ֶ
וָ
ֶשׁיָּזֻעוּ שֹׁ ְמרֵי ַה ַבּיִת
יב ג בַּיּוֹם
ְשׁי ֶה ָחיִל
וְ ִה ְת ַעוְּתוּ אַנ ֵ
וּ ָבטְלוּ ַהטֹּחֲנוֹת
ָשׁכוּ ָהרֹאוֹת ָבּ ֲארֻבּוֹת.
כִּי ִמעֵטוּ וְח ְ
ִשׁפַל קוֹל ַה ַטּ ֲחנָה
יב ד וְ ֻסגְּרוּ ְד ָל ַתיִם בַּשּׁוּק בּ ְ
ַשּׁיר.
ִשּׁחוּ כָּל בְּנוֹת ה ִ
וְיָקוּם לְקוֹל ַהצִּפּוֹר וְי ַ
יב ה גַּם ִמָגּבֹ ַהּ יִרָאוּ וְ ַח ְת ַחתִּים ַבּ ֶדּ ֶר ְך
ַשּׁקֵד וְיִ ְס ַתּבֵּל ֶה ָחגָב וְ ָתפֵר ָה ֲאבִיּוֹנָה
וְיָנֵאץ ה ָ
כִּי הֹ ֵל ְך הָאָדָם אֶל בֵּית עוֹ ָלמוֹ וְ ָסבְבוּ בַשּׁוּק הַסּוֹ ְפדִים.
ִשּׁבֶר כַּד עַל ַהמַּבּוּ ַע וְנָרֹץ ַהַגּ ְלגַּל אֶל הַבּוֹר.
ֲשׁר לֹא יֵ ָרתֵק ֶחבֶל ַה ֶכּסֶף וְ ָתרֻץ ֻגּלַּת ַהזָּהָב וְת ָ
יב ו עַד א ֶ
]בר' ג יט[ "כי עפר אתה ואל עפר תשוב".
ְשׁ ָהיָה
יב ז וְיָשֹׁב ֶה ָעפָר עַל הָאָרֶץ כּ ֶ
ֲשׁר נְ ָתנָהּ.
וְהָרוּ ַח תָּשׁוּב אֶל ָה ֱאלֹהִים א ֶ
]תה' צד יא[ "ה' יֹ ֵד ַע מחשבות אדם כי המה
יב ח ֲהבֵל ֲה ָבלִים אָמַר הַקּוֹ ֶהלֶת ַהכֹּל ָהבֶל.




]ג כ[.

הבל".

יב ט וְיֹתֵר ֶשׁ ָהיָה קֹ ֶהלֶת ָחכָם
עוֹד ִלמַּד ַדּעַת אֶת ָהעָם
ְשׁלִים ַה ְרבֵּה.
וְ ִאזֵּן וְ ִח ֵקּר ִתּקֵּן מ ָ
ֹשׁר ִדּ ְברֵי ֱאמֶת.
וְכָתוּב י ֶ
ִל ְמצֹא ִדּ ְברֵי ֵחפֶץ
יב י ִבּקֵּשׁ קֹ ֶהלֶת
]ז ה[ "טוב לשמֹע גערת חכם"] .מש' א ו[ "להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם"] .מש' יב
ִים
ע
ְטוּ
נ
ְרוֹת
מ
ַשׂ
ְ
מ
כ
ְ
וּ
ֹנוֹת
ב
ר
ְ
דּ
ָ
כּ
ַ
ִים
יב יא ִדּ ְברֵי ֲח ָכמ
יח[ "ולשון חכמים מרפא"] .מש' כב יז[ "הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי".
ַבּ ֲעלֵי ֲאסֻפּוֹת
]רבה במ'[ ואין אסופות אלא סנהדרין שנא' ]במ' יא טז[ "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל".
]יח' לז כד[ "ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכֹּלם ובמשפטי ילכו ו ֻחקֹתי ישמרו ועשו
נִתְּנוּ ֵמרֹעֶה ֶאחָד.
אותם"] .תה' פ ב[ "רועה ישראל האזינה"].דב' ו ד[ " ...ה' אחד"] .יש' מ י-יא[ "הנה אדני ה'…
יב יב וְיֹתֵר ֵמ ֵהמָּה ְבּנִי
ִהזָּהֵר עֲשׂוֹת ְס ָפרִים ַה ְרבֵּה אֵין קֵץ וְַלהַג
ָשׂר.
בָּ
ִשׁמָע
יב יג סוֹף ָדּבָר ַהכֹּל נ ְ
אֶת ָה ֱאלֹהִים יְרָא
וְאֶת ִמצְוֹתָיו ְשׁמוֹר

יבוא… כרֹעה עדרו ירעה…"] .תה' ק ג[ "דעו כי ה' הוא אלהים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן
מרעיתו"] .במ' יא י-יב[ "ויאמר משה אל ה'…האנכי הריתי את כל העם הזה? אם אנכי י ִל ְדתיהו?
כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את היֹנק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו".
]מש' כב כ[ "הלא כתבתי לך שלישים במֹעֵצות ודעת" ]רשי[ תנ"ך] .יר' ל ב[
"כה אמר ה' אלהי ישראל לאמר כתב לך את כל הדברים אשר דברתי אליך אל
ַה ְרבֵּה יְגִעַת
ספר"] .במדבר רבה[ אמר הקב"ה כ"ד ספרים כתבתי לך ,הזהר ואל תוסף
עליהם ...כל מי שקורא פסוק שאינו מכ"ד ספרים כאלו קורא בספרים החיצונים.
]גיטין ס/ב רש"י[ שהתלמוד לא ניתן לכתוב אלא מפני שהתורה משתכחת.
]דב' י יב[ "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שאל מעמך? כי אם ליראה את ה' אלהיך…".
]ברכות ו/ב[ אמר הקב"ה כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה] .מש' א ז[ "יראת ה' ראשית דעת…".
ישלם"] .תה' קיא י[ "ראשית חכמה יראת ה'…".
]מש' יג יג[ "וירא מצוה הוא ֻ
]אבות ג ט[ כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו ,חכמתו מתקימת .וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו ,אין
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כִּי זֶה כָּל הָאָדָם.

חכמתו מתקימת .הוא היה אומר ,כל שמעשיו מרובין מחכמתו ,חכמתו מתקימת .וכל שחכמתו מרובה
ממעשיו ,אין חכמתו מתקימת] .מלאכי ג כב-כג[ "זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחֹרב על כל
ישראל חֻקים ומשפטים .הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא".



ִשׁפָּט
ֲשׂה ָה ֱאלֹהִים יָבִא ְבמ ְ
יב יד כִּי אֶת כָּל ַמע ֶ
עַל כָּל נֶ ְעלָם אִם טוֹב וְאִם רָע.
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