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יתי חָ כְ מָ ה ַּתחַּ ת הַּ ָשמֶ ׁש ּוגְ ד ֹו ָלה ִהיא אֵ לָי( :יד)
קהלת פרק ט( :יג) גַּם זֹה ָר ִא ִ
ִעיר ְקטַּ נָה וַּאֲ נ ִָׁשים בָ ּה ְמעָ ט ּובָ א אֵ לֶיהָ מֶ לְֶך גָדוֹל וְ סָ בַּ ב אֹ ָתּה ּובָ נָה עָ לֶיהָ
ּומלַּט הּוא אֶ ת הָ ִעיר
ְמצו ִֹדים גְ דֹלִ ים( :טו) ּומָ צָ א בָ ּה ִאיׁש ִמ ְסכֵן חָ כָ ם ִ
ָאדם ֹלא ָזכַּר אֶ ת הָ ִאיׁש הַּ ִמ ְס ֵכן הַּ הּוא( :טז) וְ ָאמַּ ְר ִתי ָאנִ י טוֹבָ ה
ְבחָ כְ מָ ת ֹו וְ ָ
בּורה וְ חָ כְ מַּ ת הַּ ִמ ְסכֵן ְבזּויָה ְּודבָ ָריו אֵ ינָם נִ ְׁשמָ ִעים:
חָ כְ מָ ה ִמגְ ָ
[ ]1קהלת רבה' :עיר קטנה' זה העולם' ,ואנשים בה מעט' זה דור אנוש
ודור המבול' ,ובא אליה מלך גדול וסבב אותה' זה מלך מלכי המלכים
הקב"ה' ,ובנה עליה מצודים גדולים' ,כמנון ועקמון' .ומצא בה איש מסכן
וחכם' ,זה נח שנאמר (בראשית ז) 'כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה',
ומלט הוא את ה עיר בחכמתו' ...ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא',
אמר להם הקב"ה אתם לא זכרתם אותו ,אני מזכירו שנאמר (שם ח)
'ויזכור אלהים את נח'.
[ ]2קהלת רבה' :עיר קטנה' זו מצרים' ,ואנשים בה מעט' אלו ישראל
שנאמר (דברים י) 'בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה'' ,ובא אליה מלך
גדול ' זה פרעה' ,וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים' ,שגזר גזרות
קשות זו מזו ,שמנען מתשמיש המטה ומשך להם בערלה וגדל להם
בלור ית' ,ומצא בה איש מסכן וחכם' ,זה משה' ,ומלט הוא את העיר
בחכמתו'' ...ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא' ,אמר להם הקב"ה
אתם לא זכרתם אותו ,אני מ זכירו שנאמר (ישעיה סג) 'ויזכור ימי עולם
משה עמו'.
[ ]3קהלת רבה' :עיר קטנה' זה בית הכנסת' ,ואנשים בה מעט' זה ציבור,
' ובא אליה מלך גדול' ,זה מלך מלכי המלכים הקדוש ב"ה' ,וסבב אותה
ובנה עליה מצודים גדולים' ,זה כמנון ועקמון' ,ומצא בה איש מסכן וחכם',
זה הזקן ה חכם או החזן ,שבשעה שהזקן יושב ודורש ועונין אחריו 'אמן
יהי שמו הגדול מבורך' אפילו יש לו שטר גזירות של מאה שנה הקב"ה
מוח ל על כל עונותיו' ,ואדם לא זכר' ,אמר להם הקב"ה אתם לא זכרתם
אותו ,אני מזכירו (ויקרא יט) 'מפני שיבה תקום'.
[ ]4קהלת רבה' :עיר קטנה' זה הגוף' ,ואנשים בה מעט' אלו איבריו' ,ובא
אליה מלך גדול' ,זה יצר הרע ,ולמה הוא קורא ליצר הרע גדול שהוא גדול
מיצר טוב שלש עשרה שנה' ,וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים',
כמנון ועקמון' ,ומצא בה איש מסכן וחכם' ,זה יצר טוב ,למה קורא אותו
מסכן שאינו מצוי בכל הבריות ,ואין רובן של בריות נשמעין לו' ,ומלט
הוא את העיר בחכמתו' ,שכל השומע ליצר טוב נמלט' ,ואדם לא זכר',
אמר להם הקב"ה אתם לא זכרתם אותו ,אני מזכירו (יחזקאל לו) 'ונתתי
לכם לב חדש ...והסירותי את לב האבן מבשרכם'.
**
קהלת יא ,א-בַּׁ :שלַּח ל ְַּח ְמָך עַּ ל ְפנֵי הַּ מָ יִ ם כִ י ְברֹב הַּ י ִָמים ִת ְמצָ אֶ נּו( :ב) ֶתן
ָארץ( :ג) ִאם
חֵ לֶק לְ ִׁש ְבעָ ה וְ גַּם לִ ְׁשמ ֹונָה כִ י ֹלא ֵת ַּדע מַּ ה יִ ְהיֶה ָרעָ ה עַּ ל הָ ֶ
ָארץ י ִָריקּו וְ ִאם יִפוֹל עֵ ץ בַּ ָדרוֹם וְ ִאם בַּ צָ פ ֹון ְמקוֹם
יִמָ לְ אּו הֶ עָ ִבים ג ֶֶׁשם עַּ ל הָ ֶ
רּוח ֹלא יִ זְ ָרע וְ רֹאֶ ה בֶ עָ ִבים ֹלא יִ ְקצוֹר( :ה)
ֶׁשיִפוֹל הָ עֵ ץ ָׁשם יְ הּוא( :ד) ׁשֹמֵ ר ַּ

כַּאֲ ֶׁשר אֵ ינְ ָך יוֹדֵ עַּ מַּ ה דֶ ֶרְך הָ רּוחַּ כַּעֲ צָ ִמים ְבבֶ טֶ ן הַּ ְמלֵָאה ָככָה ֹלא ֵת ַּדע אֶ ת
ֹלהים אֲ ֶׁשר יַּעֲ ֶשה אֶ ת הַּ כֹל( :ו) בַּ ב ֶֹקר זְ ַּרע אֶ ת ז ְַּרעֶ ָך וְ לָעֶ ֶרב ַאל
מַּ עֲ ֵשה הָ אֱ ִ
ַּתנַּח יָדֶ ָך כִ י אֵ ינְ ָך יוֹדֵ עַּ אֵ י זֶה יִ כְ ָׁשר הֲ זֶה א ֹו זֶה וְ ִאם ְׁשנֵיהֶ ם כְ אֶ חָ ד טו ִֹבים:
[ ]1קהלת רבה :אמר ר' ביבי :אם בקשת לעשות צדקה עשה אותה עם
עמלי תורה שאין מים האמור כאן אלא דברי תורה ,שנאמר (ישעיה נה)
'הוי כל צמא לכו למים' .אמר ר' עקיבא :כשהייתי בא בים ראיתי ספינה
שטבעה בים ,ונצטערתי על תלמיד חכם אחד שהיה בה ונטבע ,וכשבאתי
למדינת קפוטקיא ראיתיו שהיה יושב לפני ושואל שאלות ,נמתי לו בני
היאך עלית מן הים? אמר לי רבי בצלותך טרדני הגל לחבירו וחבירו
לחבירו עד שהגיעוני ליבשה ,אמרתי לו בני מה מעשים יש בידך? אמר
כשנכנסתי לספינה פגע בי איש אחד עני ,אמר לי 'זכה בי' ונתתי לו כיכר
אחד .אמר :כשם שנתת לי את נפשי במתנתך ,כן תינתן לך נפשך .וקראתי
עליו 'שלח לחמך על פני המים'.
[ ]2קהלת רבה :מעשה בספינה אחת גדולה מפרשת לים הגדול נטלה
הרוח והוליכה למקום שאין בו מים מהלכין ,כשראו שצרתן צרה ,אמרו
באו ונשתתף במצרכינו ,אם נמות נמות כולנו ,אם נחיה נחיה כולנו ,האיר
המקום עיניהם ונטלו גדי אחד וצלו אותו ,ותלוהו במערבה של ספינה,
באה חיה גדולה לריחו והתחילה גוררת בה עד שהשליכּה למים המהלכין
והלכו .כיון שהגיע ונכנסו לרומי סיפרו את המעשה לר' אליעזר ור' יהושע
וקראו עליהם 'שלח לחמך על פני המים'.
[ ]3קהלת רבה :עובדא הוה בחד בר נש דבכל יום הוה נסיב חד עיגול
ומקלק לימא רבא ,חד יומא אזל וזבין חד נון קרעיה ואשכח ביה סימא
אמרו ליה היידי הוא גברא דקם ליה עיגוליה ,וקרון עלוי 'שלח לחמך על
פני המים'.
[ ]4קהלת רבה :אמר ר' יצחק :מעשה היה בסוחר שהיה מהלך בדרך בצד
אסרדיוט אחד ,כשהן מהלכין זה עם זה קשר עמו חיבה ,כיוון שנכנסו
לעיר הכניסו עמו והאכילהו והשקהו .לאחר ימים נתפס אותו סוחר על
שהיה מוכר בגדים טבולים בדם .שמע אותו אסרדיוט ובא אצלו .אמר לו:
מה אתה עושה כאן? סיפר לו את הדבר .אמר לו כשתצא להידון אמור
להם שפלוני יודע עלי זכות .כשיצא להידון אמר פלוני יודע עלי זכות.
אמרו לו :מה זכות אתה יודע לזה ,אמר להם :אחיו של הרוג אחד היה
חייב לי ,ולא היה לו מה לתת ,ולקחתי את בגדיו ונתתי לזה שימכור
עבורי .אמרו :נאמן הוא ,וזה יצא חופשי .וקראו עליו 'שלח לחמך על פני
המים <המקור בארמית>'.
[ ]5שמות רבה כז ,ז' :שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו',
וכי בני אדם שוטים הם שנותנין לחמם על פני המים ,ועל מי אמר? על
יתרו שנתן לחמו למשה שנאמר (שמות ב) 'קראן לו ויאכל לחם' ,הוי
'שלח לחמך על פני המים' זה משה שנאמר (שם) ''י מן המים משיתיהו',
למה? 'כי ברוב הימים תמצאנו' – (שמות יח) 'ויבא אהרן וכל זקני ישראל
לאכל לחם עם חותן משה'.
[ ]6קהלת רבה' :כאשר אינך יודע'  -שבעה דברים מכוסים מבני אדם ,ואלו
הם ,יום המיתה ,ויום הנחמה  ,ועומק הדין ,ובמה הוא משתכר ,ומה בלבו
של חבירו ,ומה בעיבורה של אשה ,ומלכות זו של אדום אימתי נופלת.

יום המיתה מניין ,שנאמר 'כי לא ידע האדם את עתו' (קהלת ט ,יב) ,יום
הנחמה מניין ,שנאמר (ישעיה ס) 'אני ה' בעתה אחישנה' ,ועומק הדין
מניין ,שנאמר (דברים א) 'כי המשפט לאלהים הוא' ,במה הוא משתכר
מניין ,שנאמר 'זו מתת אלהים הוא' (קהלת ג ,יג) ,ומה בלבו של חבירו,
שנאמר (ירמיה יז) 'אני ה' חוקר לב' ,ומה בעיבורה של אשה ,שנאמר
כעצמים בבטן המלאה ,מלכות הרשעה זו של אדום אימתי נופלת ,שנאמר
(ישעיה סג) 'כי יום נקם בלבי'.
[ ]7קהלת רבה' :בבקר זרע את זרעך' ,רבי אליעזר ורבי יהושע .רבי אליעזר
אומר :אם זרעת בבכיר זרע באפיל ,שאין את יודע איזה מתקיים לך ,אם
הבכיר ואם האפיל ' ,כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה' .רבי יהושע
אומר :נשאת אשה בילדותך ומתה תשא בזקנותך ,היו לך בנים בילדותך,
יהיו לך בנים בזקנותך ,שנאמר ' בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי
אינך יודע איזה יכשר הזה או זה' .ר' ישמעאל אומר :אם למדת תורה
בנערותך ,למד בזקנותך שאין אתה יודע אי זו תורה מתקיימת ,אם של
נערותך אם של זקנותך' ,ואם שניהם כאחד טובים' .ר' נתן פתר קרייא
באשה ,אם לקחת אשה בנער ותך לקח בזקנותך למה אינך יודע איזה בנים
מתקיימין לך אם של נערותך אם של זקנותך 'אם שניהם כאחד טובים'.
בשיעור האחרון :סיום המגילה וסיכום המפגשים.

