Kohelet 4-6
קהלת פרק ד
ֲשים ַׁ֣תחת ה ָ ָּׁ֑ש ֶמש וְהנַׁ֣ה׀ ד ְמ ַׁ֣עת הָ עֲשֻׁ ִ֗קים ו ְֵ֤אין לָ הֶ ם ְמנ ִ֔חם ּומיֵ֤ד
ָל־העֲשֻׁ ִ֔קים אֲ ֶ ֶׁ֥שר נע ִׂ֖
ְש ְב ִּֽתי אֲ ִ֗ני וָאֶ ְראֶ ה אֶ ת־כ ָ ַׁ֣
(א) ו ַׁ֣
ִּֽע ְשקיהֶ ם ִ֔כח ו ְֶׁ֥אין לָ ֶ ִׂ֖הם ְמנ ִּֽחם:
ן־החַׁ ִּ֔יים אֲ ֶ ִ֛שר ֵ֥המה חַׁ ִ֖יים עֲ ֶ ֶֽדנה:
ת־המ ִ֖תים ֶשכְ ָ֣בר ֵ֑מתּו מ ַׁ ָ֣
ַׁ
ְש ֵּ֧בחַׁ אֲ ִ֛ני אֶ
√(ב) ו ַׁ
ֲשה ַׁ ֵ֥תחַׁ ת הַׁ ֶֽש ֶמש:
ֲשה ה ִּ֔רע אֲ ֶ ֵ֥שר ַׁנע ִ֖
ת־ה ַׁמע ֶ ָ֣
ַׁ
יהם ֵ֥את אֲ ֶשר־עֲ ֶ ִ֖דן ָ֣לא היֵ֑ה אֲ ֶ ֶׁ֤שר ֶֽלא־ראה אֶ
(ג) ְוטֹוב מ ְשנ ִּ֔ ֶ
ת־איש מר ָּׁ֑עהּו גם־זֶ ֶׁ֥ה ֶ ִׂ֖הבֶ ל ְּור ֶׁ֥עּות ִּֽרּוח:
יתי אֲ ִ֜ני אֶ ת־כָל־עָ ִ֗ ָמל וְאת כָל־כ ְש ַׁ֣רֹון ִּֽהמע ֲִֶ֔שה כִּ֛י ֶׁ֥היא קנְ א ִׂ֖
(ד) ו ְָר ִ֨א ִּֽ
ת־ב ָש ִּֽרֹו:
ְ
(ה) הכְ סיל ח ַׁ֣בק אֶ ת־י ִָָ֔דיו וְאכִׂ֖ל אֶ
(ו) ֕טֹוב ְמ ֶׁ֥לא כִׂ֖ף נָ ָּׁ֑חת מ ְמ ֶׁ֥לא חָ ְפ ִּ֛נַ֛ים עָ ָ ִׂ֖מל ְּור ֶׁ֥עּות ִּֽרּוח:
ְש ְבתי אֲ נִּ֛י וָאֶ ְר ֶ ֶׁ֥אה ֶ ִׂ֖הבֶ ל ֶׁ֥תחת ה ָ ִּֽש ֶמש:
(ז) ו ַׁ֧
ּומח ֵ֤סר אֶ ת־
ין־לֹו ו ְֶׁ֥אין קץ ְלכָל־ע ֲָמ ִ֔לֹו גם־עיניו עינִׂ֖ ֹו לא־ת ְש ַׁ֣בע ָּׁ֑ע ֶשר ּולְ ַׁ֣מי׀ אֲ נַׁ֣י עָ ִ֗מל ְ
(ח) יַׁ֣ש אֶ חָ ד ו ְִ֨אין ש ִ֜ני גַׁ֣ם ַׁ֧בן ו ָ ַָׁ֣אח ִּֽא ִ֗
ּטֹובה גם־זֶ ֶׁ֥ה ֶ ִּ֛הבֶ ל וְענְ יֶַׁ֥֛ן ָ ִׂ֖רע ִּֽהּוא:
נ ְפשי מ ִ֔ ָ
טֹובים הַׁ ְשנַׁ ִ֖ ַ֖ים מן־האֶ ֵ֑חד אֲ ֶ ֵּ֧שר יש־ל ֶ ִ֛הם שכֵ֥ר ִ֖טֹוב בַׁ עֲ מ ֶֽלם:
ֵ֥
√(ט)
ימֹו:
(י) ָ֣כי אם־י ִּ֔פלּו האֶ ִ֖חד י ָ֣קים אֶ ת־חֲ ב ֵ֑רֹו ְו ָ֣א ֗ילֹו ֶֽהאֶ חד ֶשי ִּ֔פֹול ו ְֵ֥אין שנִ֖י לַׁ הֲ ק ֶֽ
ּולאֶ ִ֖חד ֵ֥איְך י ֶֽחם:
ְחם ל ֶ ֵ֑הם ְ
(יא) ַׁגִ֛ם אם־י ְשכְ ֵ֥בּו ְשנַׁ ִ֖ ַ֖ים ו ַׁ ָ֣
(יב) ְו ֶֽאם־י ְת ְקפֹו האֶ ִּ֔חד הַׁ ְשנַׁ ִ֖ ַ֖ים יַׁעַׁ ְמ ָ֣דּו נֶגְ ֵ֑דֹו ו ְַׁהחּוט ַׁ ֶֽה ְמשֻׁ ִּ֔לש ֵ֥לא ב ְמה ִ֖רה ינ ֶֽתק:
(יג) ִ֛טֹוב יֶ ֵ֥לֶ ד מ ְסכִ֖ן וְחכֵ֑ם מ ֶ ֶׁ֤מלֶ ְך זקן ּוכְ ִּ֔סיל אֲ ֶ ִ֛שר לא־י ַׁ ֵ֥דע ְלהז ִ֖הר ֶֽעֹוד:
כּותֹו נֹולֶׁ֥ד ָ ִּֽרש:
סּורים י ָָצַׁ֣א ל ְמ ָּׁ֑לְך כִּ֛י גֶׁ֥ם ְבמ ְל ִׂ֖
(יד) ִּֽכי־מ ִּ֛בית הָ ִׂ֖
ָל־הח ִ֔יים ִּֽה ְמה ְל ִׂ֖כים ַׁ֣תחת ה ָ ָּׁ֑ש ֶמש ִ֚עם היֶ ַׁ֣לֶ ד הש ִ֔ני אֲ ֶ ֶׁ֥שר יע ֲִׂ֖מד ת ְח ָ ִּֽתיו:
(טו) ָראיתי אֶ ת־כ ַׁ֣
חּו־בֹו ִּֽכי־גם־זֶ ֶׁ֥ה ֶ ִׂ֖הבֶ ל וְר ְעיֶׁ֥ ֹון ִּֽרּוח:
ָּׁ֑
יהם גֶׁ֥ם הָ אחֲ רֹונִׂ֖ים ַׁ֣לא י ְש ְמ
ין־קץ ְלכָל־הָ עִָ֗ ם ְל ֵ֤כל אֲ ֶשר־הָ יָה ל ְפנ ִ֔ ֶ
(טז) ִּֽא ַׁ֣
יֹוד ִׂ֖עים לע ֲֶׁ֥שֹות ָ ִּֽרע:
ילים זָ ָּׁ֑בח ִּֽכי־אינָ ֶׁ֥ם ְ
ל־בית הָ אֱ לקים ו ְָק ַׁ֣רֹוב ל ְש ִ֔מע מ ֶׁ֥תת הכְ ס ִׂ֖
(יז) ְש ַׁ֣מר רגְ לְ ִ֗ך כאֲ ֶ ֵ֤שר תלְך אֶ ַׁ֣
קהלת פרק ה
להים ב ָשמים וְא ָ ַׁ֣תה על־ הָ אִָ֔ ֶרץ ִּֽעל־כִּ֛ן י ְהיֶׁ֥ ּו
הֹוציא ָד ָ ִׂ֖בר ל ְפנַׁ֣י הָ אֱ לקים כַׁ֣י הָ אֱ ֵ֤
ל־פיך וְל ְבךַׁ֧ אל־יְמ ִּ֛הר ְל ֶׁ֥
ל־תב ִ֨הל ע ִ֜
(א) א ְ
ְדבָ ֶ ִׂ֖ריך ְמע ִּּֽטים:
(ב) ִּ֛כי ָ ֶׁ֥בא החֲ ִׂ֖לֹום ְב ַׁ֣רב ענְ יָ ַָּׁ֑֛ן ו ְֶׁ֥קֹול כְ ִׂ֖סיל ְב ֶׁ֥רב ְדבָ ִּֽרים:
ילים ֵ֥את אֲ ֶשר־ת ִ֖דר ַׁש ֶֽלם:
ל־תאַׁ חר ְל ַׁש ְל ִּ֔מֹו ִ֛כי ֵ֥אין ִ֖חפֶ ץ בַׁ כְ ס ֵ֑
√(ג) כַׁאֲ ֶשר ת ֹּ֨דר ֶ֜ ֶנ ֶדר ֶֽלאֹלקים אַׁ ְ
(ד) ִ֖טֹוב אֲ ֶ ָ֣שר ֶֽלא־ת ֵ֑דר מ ֶשת ִ֖דֹור ו ְֵ֥לא ְת ַׁש ֶֽלם:
אמר ל ְפנָ֣י ַׁה ַׁמ ְל ִּ֔אְך ֵ֥כי ְשגגִ֖ה ֵ֑היא לָ֣מה י ְק ֶׁ֤צף ֶֽהאֱ ֹלקים עַׁ ל־קֹולִֶּ֔ ך
ת־בש ֶ ִּ֔רך וְאַׁ ל־ת ַׁ
ְ
(ה) אַׁ ל־ת ֶׁ֤תן אֶ ת־פיך לַׁ חֲ ָ֣טיא אֶ
ֲשה י ֶ ֶֽדיך:
ת־מע ֵ֥
ַׁ
ְוח ִ֖בל אֶ
ּודב ִ֖רים ַׁה ְר ֵ֑בה ֵ֥כי אֶ ת־האֱ ֹלקים י ְֶֽרא:
(ו) ָ֣כי ְב ֶׁ֤רב חֲ ֹלמֹות וַׁהֲ ב ִּ֔לים ְ
יהם:
ם־ע ֶשק ָָ֠רש ו ְִ֨גזֶל מ ְש ָ ֵ֤פט וָצֶ ֶדק ת ְר ֶ ַׁ֣אה ב ְמדי ִָ֔נה אל־ת ְת ִׂ֖מּה על־ה ָּׁ֑חפֶ ץ ַׁ֣כי ג ִָ֜בּה מ ֵ֤על ג ִָ֨בּה ש ִ֔מר ּוגְ ב ִׂ֖הים עֲל ֶ ִּֽ
(ז) א ַׁ֣
(ח) וְי ְת ֶׁ֥רֹון ֶ ִׂ֖א ֶרץ ב ַׁ֣כל היא ָּׁ֑הּוא ֶ ֶׁ֥מלֶ ְך ְל ָש ֶ ִׂ֖דה ֶנע ָ ֱִּֽבד:
בּואה גַׁם־זֶ ִ֖ה ֶֽהבֶ ל:
ּומי־א ֵ֥הב בֶ ה ִ֖מֹון ָ֣לא ְת ֵ֑
√(ט) א ֵ֥הב ֶכ ֶסף לא־י ְש ַׁ ָ֣בע ִֶּ֔כ ֶסף ֶֽ
ּטֹובה ר ִׂ֖בּו אֹוכְ ֶלָּׁ֑יהָ ּומה־כ ְשרֹון ל ְבעָ לִֶ֔ יהָ ִׂ֖כי אם־ראית ְר ֶׁ֥אּות ע ָינִּֽיו:
(י) ב ְרבֹות ה ִ֔ ָ
ישֹון:
ֶׁ֥יח ִׂ֖לֹו ל ִּֽ
ם־מ ֶׁ֥עט וְאם־ה ְר ִׂ֖בה יאכָּׁ֑ל וְה ָשבָ ע ֶ ִּֽלעָ ִ֔שיר אינֶ ִּ֛נּו מנ ִּֽ
תּוקה ְשנַׁ֣ת הָ ע ִ֔בד א ְ
(יא) ְמ ָ
(יב) ִ֚יש ָר ָ ַׁ֣עה חֹולִָ֔ ה ָר ִׂ֖איתי ַׁ֣תחת ה ָ ָּׁ֑ש ֶמש ִּ֛ע ֶשר ָש ֶׁ֥מּור ל ְבעָ ָלִׂ֖יו ְל ָרעָ ִּֽתֹו:
ּומה:
ְהֹוליד ִ֔בן ו ְֶׁ֥אין ְבי ִָׂ֖דֹו ְמ ִּֽא ָ
(יג) וְאָ ִּ֛בד הָ ֶׁ֥ע ֶשר ה ִׂ֖הּוא ְבענְ יַַׁ֣֛ן ָ ָּׁ֑רע ו ַׁ֣
ּומה לא־י ָ ַׁ֣שא בע ֲָמ ִ֔לֹו ֶשילְִׂ֖ך ְבי ִָּֽדֹו:
ּומא ָ
(יד) כאֲ ֶ ֵ֤שר ָיצָא מ ֶ ַׁ֣בטֶ ן א ִ֔מֹו עָ ִּ֛רֹום י ֶָׁ֥שּוב לָ ֶ ִׂ֖לכֶת כְ ֶש ָ ָּׁ֑בא ְ
(טו) וְגם־זה ָר ָ ַׁ֣עה חֹולִָ֔ ה כָל־ע ֶֻׁׁ֥מת ֶש ָ ִׂ֖בא כַׁ֣ן ילְָּׁ֑ך ּומה־י ְת ַׁ֣רֹון ִ֔לֹו ֶ ִּֽשיע ֲִׂ֖מל לָ ִּֽרּוח:
(טז) גֶׁ֥ם כָל־י ָ ִָׂ֖מיו ב ַׁ֣ח ֶשְך יאכָּׁ֑ל ְוכ ֶָׁ֥עס ה ְר ִׂ֖בה וְחָ לְ יֶׁ֥ ֹו ו ָ ִָּֽקצֶ ף:
טֹובה ְבכָל־ע ֲָמ ַׁ֣לֹו׀ ֶשיע ֲַׁ֣מל ִּֽתחת־ ה ִֶ֗ש ֶמש מ ְס ַׁ֧פר יְמי־
ר־ר ַׁ֣איתי אִָ֗ ני ַׁ֣טֹוב אֲ ֶשר־י ֶ ַָׁ֣פה ֶ ִּֽלאֱ כֹול־ ְָ֠ול ְשתֹות וְל ְר ִ֨אֹות ִ֜ ָ
(יז) ה ֵּ֞נה אֲ ֶש ָ
י־הּוא חֶ לְ ִּֽקֹו:
ן־לֹו הָ אֱ לקים כ ֶׁ֥
ר־נִּֽת ֶׁ֥
חיו חיָ ִּ֛יו אֲ ֶש ָ
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יטֹו לֶ אֱ ֵ֤כל מ ֶמנּו וְלָ ַׁ֣שאת אֶ ת־חֶ לְ ִ֔קֹו וְל ְש ִׂ֖מח בע ֲָמ ָּׁ֑לֹו ֕זה
ן־לֹו הָ אֱ לקים ִ֨ע ֶשר ּונְ כ ִָ֜סים וְה ְשל ִ֨
(יח) גַׁ֣ם ָ ִּֽכל־הָ אָ ָָ֡דם אֲ ֶ ַׁ֣שר ָנִּֽת ַׁ֣
מ ֶׁ֥תת אֱ לקים ִּֽהיא:
(יט) ִ֚כי ַׁ֣לא ה ְר ִ֔בה יזְ ִׂ֖כר אֶ ת־י ְַׁ֣מי חיָ ָּׁ֑יו ַׁ֧כי הָ אֱ לקים מעֲנֶ ִׂ֖ה ְבש ְמ ֶׁ֥חת ל ִּֽבֹו:
קהלת פרק ו
(א) יַׁ֣ש ָרעִָ֔ ה אֲ ֶ ֶׁ֥שר ָר ִׂ֖איתי ַׁ֣תחת ה ָ ָּׁ֑ש ֶמש וְר ָ ֶׁ֥בה ִׂ֖היא על־הָ אָ ָ ִּֽדם:
יטנּו ָ ִּֽהאֱ לקים לֶ אֱ ַׁ֣כל
ן־לֹו הָ אֱ לקים ע ֶשר ּונְ כ ִָ֨סים ְוכ ִָ֜בֹוד ְ ִּֽואי ִֶ֨ננּו חָ ֶׁ֥סר ְלנ ְפ ַׁ֣שֹו׀ מ ַׁ֣כל אֲ ֶשר־י ְתא ִֶּ֗וה ו ְִּֽלא־ י ְשל ֶ ֵ֤
(ב) ַׁ֣איש אֲ ֶ ַׁ֣שר י ֶת ַׁ֣
מ ִ֔ ֶמנּו ִּ֛כי ֶׁ֥איש נָכְ ִׂ֖רי ִּֽיאכ ֲֶלָּׁ֑נּו זֶ ֶׁ֥ה ֶ ִּ֛הבֶ ל וָחֳ ֶׁ֥לי ָ ִׂ֖רע ִּֽהּוא:
בּורה לא־
ּטֹובה ְוגַׁם־ ְק ִ֖
ן־ה ִּ֔
ם־יֹוליד ָ֣איש מ ָ֡אה וְשנים ַׁר ֹּ֨בֹות ֶֽי ְח ֶ֜ ֶיה ו ַׁ ְָ֣רב׀ ֶשי ְהיָ֣ ּו י ְֶֽמי־ש ֗ניו ְונ ְַׁפשֹו לא־ת ְש ַׁ ָ֣בע מ ַׁ
ָ֣
√(ג) א
ָ֣היְתה ֵ֑לֹו א ַ֕ ַׁמ ְרתי ֵ֥טֹוב מ ֶ ִ֖מנּו הַׁ ֶֽנפֶ ל:
(ד) ֶֽכי־בַׁ ֶ ֵ֥הבֶ ל ִ֖בא ּובַׁ ָ֣ח ֶשְך י ֵ֑לְך ּובַׁ ִ֖ח ֶשְך ְש ֵ֥מֹו ְיכ ֶ ֶֻֽׁסה:
ַׁם־ש ֶמש לא־ר ִ֖אה ו ְָ֣לא י ֵ֑דע נַׁ ֵ֥חַׁ ת לזֶ ִ֖ה מ ֶ ֶֽזה:
(ה) ג ֶ ֵ֥
הֹולְך:
ְטֹובה ָ֣לא ר ֵ֑אה הֲ ִ֛לא אֶ ל־מ ֵ֥קֹום אֶ ִ֖חד ַׁה ֵ֥כל ֶֽ
עֲמים ו ִ֖
(ו) וְא ָ֣לּו ח ֗יה ֶ ֶׁ֤אלֶ ף שנים פַׁ ִּ֔ ַׁ
ַׁם־הנֶ ִ֖פֶ ש ֵ֥לא תמ ֶֽלא:
ל־עֲמל הא ִ֖דם ְל ֵ֑פיהּו ְוג ַׁ
ַׁ ֵ֥
(ז) כ
יֹודע להֲ ִׂ֖לְך נֶ ֶַׁ֥֛גֶד הח ִּֽיים:
ה־יֹותר לֶ חָ כָ ִׂ֖ם ִּֽמן־הכְ ָּׁ֑סיל מה־לֶ עָ נַׁ֣י ִ֔
ֶׁ֥
(ח) ִּ֛כי מ
ינַ֛ים ִּֽמהֲ לָ ְך־נָ ָּׁ֑פֶ ש גם־זֶ ֶׁ֥ה ֶ ִׂ֖הבֶ ל ְּור ֶׁ֥עּות ִּֽרּוח:
(ט) ִּ֛טֹוב מ ְר ֶׁ֥אה ע ִׂ֖
ר־הּוא אָ ָ ָּׁ֑דם וְלא־יּוכַׁ֣ל לָ ִ֔דין עם שהתקיף ֶשת ִׂ֖קיף מ ֶ ִּֽמנּו:
ְנֹודע אֲ ֶש ַׁ֣
ה־שהָ ִ֗ ָיה כְ בָ ר נ ְק ָ ַׁ֣רא ְש ִ֔מֹו ו ָ ִׂ֖
(י) מ ֶ ִּֽ
ש־דבָ ֶׁ֥רים ה ְר ִׂ֖בה מ ְר ַׁ֣בים ָ ָּׁ֑הבֶ ל מה־י ִׂ֖תר לָ אָ ָ ִּֽדם:
(יא) ִּ֛כי י ְ
ֲשם כצָּׁ֑ל אֲ ֶשר ִּֽמי־י ַׁ֣גיד ָ ִּֽלאָ ִָ֔דם מה־ י ְהיֶ ֶׁ֥ה אחֲ ָ ִׂ֖ריו ֶׁ֥תחת
ה־ּטֹוב ָ ִּֽלאָ ִָ֜דם ִּֽבח ִ֗יים מ ְס ִּ֛פר יְמי־חיֶׁ֥י הֶ ְב ִׂ֖לֹו וְיע ַׁ֣
(יב) ַׁ֣כי ִּֽמי־יֹודע מ ִ֨
ה ָ ִּֽש ֶמש:
ן־הח ִ֔יים אֲ ֶ ִּ֛שר ֶׁ֥ה ָמה חיִׂ֖ים ע ֶ ֲִּֽדנָה:
√(ב) וְש ַׁ֧בח אֲ נִּ֛י אֶ ת־המ ִׂ֖תים ֶשכְ ָ ַׁ֣בר ָּׁ֑מתּו מ ַׁ֣
ֲשה ֶׁ֥תחת ה ָ ִּֽש ֶמש:
ֲשה הָ ָ ִ֔רע אֲ ֶ ֶׁ֥שר נע ָ ִׂ֖
א־ראָ ה אֶ ת־המע ֶ ַׁ֣
יהם ֶׁ֥את אֲ ֶשר־ע ֶ ֲִׂ֖דן ַׁ֣לא הָ יָ ָּׁ֑ה אֲ ֶ ֵ֤שר ִּֽל ָ
(ג) וְטֹוב מ ְשנ ִ֔ ֶ
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)
(ב) ושבח אני את המתים שכבר מתו .אלו הצדיקים ,שהרי נענה משה רבינו בזכותם ,שנאמר (דברים ט ,כז)
זכור לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב :ס"א ושבח אני את המתים שכבר מתו .שכבר קבלו דינם ונתיאשו מן
העולם הזה :מן החיים אשר המה חיים עדנה .ואינם יודעים מה עתיד לבא עליהם.
רש"י
(ב) שכבר מתו  -עד שלא שלט בהם יצר הרע הזה לדחותם מן הקדוש ברוך הוא כגון אבות הראשונים שלא
נענה משה אלא על ידיהם וכגון דוד אבי שלא נענתי אני בכ"ד רננות עד שאמרתי (ד"ה =דברי הימים= ב ו)
זכרה לחסדי דוד עבדך:
אבן עזרא
(ב) ושבח  -ושבח שם התואר כמו ירא אני ונפתח החי"ת בעבור היותו מאותיות הגרון:
עדן  -חסר ה"א והוא עד הנה וזה הענין שאמר שהמתים יותר משובחים מן החיים היא כנגד העשוקי' שכל
אדם יקבל כל מה שיבוא עליו מן השמים ולא יוכל לסבול עושק שיעשה לו בן אדם שהוא כמוהו ויבחר מות
מחיים:
תורה תמימה
(ב) ושבח אני וגו'  -ושבח אני את המתים שכבר מתו  -אלו האבות אברהם יצחק ויעקב ,מן החיים אשר המה
חיים עדנה  -זה משה .שהרי כשחטאו ישראל במדבר אמר משה כמה תפלות ותחנונים ולא נענה ,וכיון שאמר
זכור לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב  -מיד נענהד) [שבת ל' א']:
ושבח אני וגו'  -ולהלן הוא אומר (ט') כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת ,הא כיצד ,כשבנה שלמה את
ביהמ"ק ,ביקש להכניס ארון לבית קה"ק ,ודבקו שערים זה בזהה) ,אמר כ"ד רננות ולא ענה ,כיון שאמר (ד"ה
ב' ו') זכרה לחסדי דוד עבדך  -מיד נענהו) ,הרי  -ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים וגו' ,וכשנח
נפשיה דדוד ביום השבת ושלח שלמה לבי מדרשא ,אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים ,מה
אעשה ,שלחו ליה ,חתוך נבילה והנח לפני הכלבים ,ואביך הנח עליו ככר או תנוק וטלטלו ,הרי  -כי לכלב חי
טוב מן האריה המתז) [שבת ל' א' וב']:
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ושבח אני וגו'  -רבי יהודה ב"ר סימון אמר ,ביחזקאל איירי קרא ,בשעה שעמד על הבקעה ואמר (ל"ז) העצמות
היבשות שמעו דבר ה' מיד ותקרבו עצמות עצם על עצמו וגו'ח) ,אמר להם ,בחייכם אמרתי לכם (ירמיה ב')
שמעו דבר ה' בית יעקב ולא שמעתם ועכשיו במיתתכם שמעתם ,על אותה שעה נאמר ושבח אני את המתים
שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה [מ"ר]:
ושבח אני וגו'  -רבי שמואל בר נחמני אמר ,ושבח אני את המתים שכבר מתו  -זה דוד ,מן החיים אשר המה
חיים עדנה  -זה שלמה ,שבשעה שבנה שלמה את ביהמ"ק ביקש שתרד אש מן השמים והקריב אלף עולות
והתפלל כ"ד תפלות ולא ירדה ,עד שאמר (ד"ה ב' ו') זכרה לחסדי דוד עבדך  -מיד נענה וירדהט) [שם]:
ושבח אני וגו'  -ושבח אני את המתים שכבר מתו  -זה דור המבול ,מן החיים אשר המה חיים עדנה  -אלו
הסדומיים והמצריםי) [שם]:
טֹובים ה ְש ִׂ֖נַ֛ים מן־הָ אֶ ָ ָּׁ֑חד אֲ ֶ ַׁ֧שר יש־לָ ֶ ִּ֛הם ָשכָ ֶׁ֥ר ִׂ֖טֹוב בע ֲָמ ָ ִּֽלם:
√(ט) ֶׁ֥
ימֹו:
(י) ַׁ֣כי אם־י ִ֔פלּו הָ אֶ ָ ִׂ֖חד י ַָׁ֣קים אֶ ת־חֲ ב ָּׁ֑רֹו ו ְַׁ֣א ִ֗ילֹו ָ ִּֽהאֶ חָ ד ֶשי ִ֔פֹול ו ְֶׁ֥אין שנִׂ֖י להֲ ק ִּֽ
ְחם לָ ֶ ָּׁ֑הם ּולְ אֶ ָ ִׂ֖חד ֶׁ֥איְך י ָ ִּֽחם:
(יא) גִּ֛ם אם־י ְשכְ ֶׁ֥בּו ְש ִׂ֖נַ֛ים ו ַׁ֣
(יב) ו ְִּֽאם־י ְת ְקפֹו הָ אֶ חִָ֔ ד ה ְש ִׂ֖נַ֛ים יע ְמ ַׁ֣דּו נֶגְ ָּׁ֑דֹו וְהחּוט ִּֽה ְמשֻׁ לִָ֔ ש ֶׁ֥לא ב ְמה ָ ִׂ֖רה ינ ִָּֽתק:
ָהר ִּֽעֹוד:
(יג) ִּ֛טֹוב יֶ ֶׁ֥לֶ ד מ ְסכִׂ֖ן וְחָ כָ ָּׁ֑ם מ ֶ ֵ֤מלֶ ְך זָקן ּוכְ ִ֔סיל אֲ ֶ ִּ֛שר לא־י ֶָׁ֥דע ְלהז ִׂ֖
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)
(ט) טובים השנים מן האחד .על פשוטו טובים השנים העסוקים בפרקמטיא מן האחד זה בפני עצמו וזה בפני
עצמו ,אשר יש להם שכר טוב בעמלם.
רש"י
(ט) טובים השנים  -לכל דבר מן האחד לפיכך יקנה לו אדם חבר וישא אשה אשר יש להם יותר ריוח בעמלם,
הרבה מלאכה נעשית בשנים שאין היחיד מתחיל בה לבדו:
אבן עזרא
(ט) טובים  -ישוב על הכסיל שהוא לבדו ויאמר הלא היה לו טוב להיות לו מי שיתחבר עמו ויעזור אותו אז יהיה
להם שכר טוב בעמל' והוא המאכל והמשתה:
תורה תמימה
(ט) טובים השנים וגו'  -טובים השנים העוסקים בתורה מן האחד שעוסק לעצמו ,כי אם יפלו האחד יקים את
חבירו ,שאם שכח אחד מהם הלכה  -חבירו מחזירו ,והחוט המשולש לא במהרה ינתק  -זה הרב שהוא מחזיר
להם טעותןלה) [שם]:
טובים השנים וגו'  -טובים השנים שנושאין ונותנין בפרקמטיא מן האחד שעוסק לעצמו כי אם יפלו  -שאם יפול
ויסתכן אחד מהם חבירו מעמידו ,והחוט המשולש לא במהרה ינתק  -כשהם שלשלו) [שם]:
טובים השנים וגו'  -רבי יוחנן אמר ,טובים השנים  -איש ואשתו ,מן האחד  -זה לעצמו וזו לעצמה ,והחוט
המשולש זה הקדוש ברוך הוא שהוא פוקדן בבניםלז) [שם]:
טובים השנים וגו'  -ועוד אמר ר' יוחנן ,טובים השנים זה עמרם ויוכבד ,אשר יש להם שכר טוב בעמלם  -זה
משה שנקרא טוב ,שנאמר ותרא אותו כי טוב הואלח) [שם]:
טובים השנים וגו'  -רבי יהודה אומר ,טובים השנים זה דוד ובת שבע ,והחוט המשולש  -זה נתן הנביא שאמר
לה לבת שבע ואני אבא אחריך ומלאתי את דבריך ,וכשבאו אל דוד הסכים עמהם ואמר והרכבתם את שלמה
בני על הפרדה אשר לי וגו'לט) [מ"ר]:
טובים השנים וגו'  -רבי נחמיה אומר ,טובים השנים זה יהוידע ויהושבעמ) ,מן האחד זה לעצמו וזה לעצמו,
והחוט המשולש  -אלו סנהדרין שהסכימו עמהם ,הדא הוא דכתיב (ד"ה ב' כ"ג) ויוציאו את בן המלך ויתנו עליו
את הנזר וגו'מא) [שם]:
טובים השנים וגו'  -רבנן אמרי ,טובים השנים  -זה מרדכי ואסתר ,מן האחד  -זה לעצמו וזו לעצמה ,והחוט
המשולש זה אחשורוש שהסכים עמהם וגזר ואמר ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכםמב) [שם]:
טובים השנים וגו'  -רבי חנינא אומר ,טובים השנים שתלו מרדכי ואסתר מן האחד שתלה יוסף ,שאלו נעשו
נסים על ידיהם לכל ישראל וזה לא נעשו נסים על ידומג) והחוט המשולש  -זה הקדוש ברוך הוא למעלה מכולן
שהפיל שונא ,דכתיב ויתלו את המןמד) [שם]:
טובים השנים וגו'  -א"ר יצחק ,טובה פרשה שנאמרה ע"פ שנים מפרשה שנאמרה ביחיד ,פרשה בשנים -
שנאמר ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר החודש הזה לכם וגו' .מפרשה שנאמרה ביחיד -
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למשה לבדומה) ,והחוט המשולש (פ' שמיני) וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר אליהם  -לבניו לאלעזר
ולאיתמר ,ותנא רבי חייא ,לאמר אליהם והם לאמר לכל ישראלמו) [שם]:
טובים השנים וגו'  -דבר אחר טובים השנים  -זה משה ואהרן ,מן האחד  -זה לעצמו וזה לעצמו ,שהרי כשבא
משה וברך את ישראל לא שרתה שכינה על ידומז) ,וכשבאו שניהם וברכו את ישראל מיד שרתה שכינה על
ידיהם ,שנאמר (פ' שמיני) ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם ואח"כ וירא כבוד ה' [שם]:
ילים ֶׁ֥את אֲ ֶשר־ת ִׂ֖דר ש ִּֽלם:
ל־תאחר לְ ש ְל ִ֔מֹו כִּ֛י ֶׁ֥אין ִׂ֖חפֶ ץ בכְ ס ָּׁ֑
√(ג) כאֲ ֶשר ת ִ֨דר ִֶ֜נ ֶדר ִּֽלאלקים א ְ
(ד) ִׂ֖טֹוב אֲ ֶ ַׁ֣שר ִּֽלא־ת ָּׁ֑דר מ ֶשת ִׂ֖דֹור ו ְֶׁ֥לא ְתש ִּֽלם:
ת־ב ָש ֶ ִ֔רך וְאל־תאמר ל ְפנַׁ֣י המ ְלאִָ֔ ְך ֶׁ֥כי ְשגָגָ ִׂ֖ה ָּׁ֑היא ָל ַָׁ֣מה י ְק ֵ֤צף ָ ִּֽהאֱ לקים על־קֹולִֶ֔ ך וְח ִׂ֖בל
ְ
(ה) אל־ת ֵ֤תן אֶ ת־פיך לחֲ ַׁ֣טיא אֶ
ֲשה י ֶ ִָּֽדיך:
אֶ ת־מע ֶׁ֥
(ו) ַׁ֣כי ְב ֵ֤רב חֲ למֹות והֲ בָ ִ֔לים ְּודבָ ִׂ֖רים ה ְר ָּׁ֑בה כֶׁ֥י אֶ ת־הָ אֱ לקים י ָ ְִּֽרא:
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)
(ג) כאשר תידור נדר לאלהים לא תאחר לשלמו כי אין חפץ אלקים בכסילים שנודרים ואינם משלימין :את אשר
תידור שלם .לפי שאמר למעלה וקול כסיל ברוב דברים ,אלו שמרבין לנדור ולא משלימין ,לכך סמך לו את אשר
תידור שלם.
רש"י
(ג) אין חפץ בכסילים  -אין חפץ לפני הקדוש ברוך הוא ברשעים הנודרים ואין משלמים:
אבן עזרא
(ג) כאשר תדור  -כאשר צויתיך שתשמור בבית האלקים בדבריך גם כן אתה חייב להשמר בכל מקום וכל עת
שתזכור השם או תדור נדר לו תשמור מוצא שפתיך ולא תהיה מן הכסילים כי אין חפץ בם:
בּואה גם־זֶ ִׂ֖ה ָ ִּֽהבֶ ל:
ּומי־א ֶׁ֥הב בֶ הָ ִׂ֖מֹון ַׁ֣לא ְת ָ ָּׁ֑
√(ט) א ֶׁ֥הב ֶכסֶ ף לא־י ְש ַׁ֣בע ִֶ֔כסֶ ף ִּֽ
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)
(ט) אוהב כסף לא ישבע כסף .פירושו שאם יתן אדם את לבו לאהוב לקבץ כסף לא ישבע כסף ,שכל מה
שמקבץ אומר הלואי עוד אם היה לי :ומי אוהב בהמון .שאוהב לקבץ המון עמים וישלוט עליהם :לא תבואה .לא
יאהב תבואה ולא כסף .שהאוהב התבואה והכסף אינו חפץ בהמון ,ומי שאוהב בהמון אינו חושש על תבואה
ועל כסף .גם זה הבל :ס"א אוהב .המצוות שנמשלו ככסף :לא ישבע כסף .רוצה לעשות מצוה על מצוה :ומי
אוהב בהמון .של תורה :לא תבואה .שהוא מתעסק בתורה כל היום:
ס"א אוהב כסף לא ישבע .ממון :מי אוהב בהמון .להיות הומה אחר הממון ואין לו קרקע ולא תבואה ,גם זה
הבל שעיקר הוא הקרקע.
רש"י
(ט) אוהב כסף לא ישבע כסף  -אוהב מצות לא ישבע מהם:
ומי אוהב בהמון  -מצות רבות:
לא תבואה  -ואין באחד מהם מצוה מסויימ' וניכרת כגון בנין בית המקדש ובית הכנסת וספר תורה נאה:
גם זה הבל  -כך נדרשים שני מקראות הללו במדרש ועוד פנים אחרים הגונים אך זה הקדמתי לפי שהוא מענין
וגבוהים עליהם שסמכן הכתוב יחד ,ד"א ויתרון ארץ בכל היא ,שכר עבודת האדמה חשוב הוא על הכל שאפי'
הוא מלך צריך הוא להיות נעבד לשדה אם עשתה הארץ פירות יש לו מה יאכל ואם לאו מת ברעב:
אוהב כסף לא ישבע כסף  -לא יאכל כסף:
ומי אוהב בהמון  -בממון:
לא תבואה  -שאינו אוסף לו פירות גם זה הבל ,דבר אחר ויתרון ארץ בכל הוא ,שכרן של ישראל בכל דברי
תורה הוא בין במקרא בין במשנה בין בגמרא:
מלך לשדה נעבד  -מלך במקרא ובמשנה עודנו צריך להיות נעבד לבעל גמרא שהוא מסדר לפניו הוראות
איסור והיתר טומאה וטהרה ודינין:
אוהב כסף  -אוהב תורה אינו שבע בה:
והאוהב בהמון  -תורה:
לא תבואה  -שיש לו מקרא ומשנה ואין לו גמרא מה הנאה יש לו ,כל אלו בויקרא רבה:
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אבן עזרא
(ט) אוהב כסף  -נפשו לא תשבע:
ומי אוהב בהמון לא תבואה  -יש מי שאוהב לקבץ ממון בבגדים ומיני סחורות ולא יאהב תבואה גם זה הבל,
וגם ישוב על אוהב כסף והוא המקבץ כסף וזהב בלבד וי"א מי שאוהב בהמון לא תבואה לו ויפרש המון קנות
עבדי' ושפחו' ושמשי' רבים והענין שיאהב להיות המון לפניו:
תורה תמימה
(ט) אהב כסף וגו'  -דרש ר' סמאי ,מאי דכתיב אוהב כסף לא ישבע כסף [ודכותה אוהב מצות לא ישבע
מצות]נא)  -זה משה רבינו ,שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ
כנען ואמר מצוה שבא לידי אקיימנהנב) [מכות י' א']:
ומי אהב בהמון וגו'  -דרש ר' סמאי ,מאי דכתיב ומי אוהב בהמון לא תבואה  -למי נאה ללמד בהמון  -למי שכל
תבואה שלונג) [שם שם]:
ומי אהב בהמון וגו'  -רב אשי אמר ,ומאי דכתיב ומי אוהב בהמון לא תבואה ,כל האוהב ללמוד בהמון לו
תבואה ,ורבינא אמר ,כל האוהב ללמד בהמון לו תבואהנד) והיינו דאמר רבי ,הרבה תורה למדתי מרבותי
ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולםנה) [שם שם]:
ומי אהב בהמון וגו'  -ומי אוהב בהמון לא תבואה  -שכל מי שהוא הומה ומהמה אחר הממון וקרקע אין לו ,מה
הנאה יש לונו) [מ"ר]:
ְתה ָּׁ֑לֹו
א־הי ָ
בּורה ל ָ ַׁ֣
ּטֹובה וְגם־ ְק ָ ִׂ֖
י־ש ִָ֗ניו וְנ ְפשֹו לא־ת ְש ַׁ֣בע מן־ה ִ֔ ָ
ְשנים רבִ֨ ֹות ִּֽי ְח ִ֜ ֶיה ו ְַׁ֣רב׀ ֶשי ְהיַׁ֣ ּו י ְִּֽמ ָ
ם־יֹוליד ַׁ֣איש מאָָ֡ ה ו ָ
ַׁ֣
√(ג) א
אָ ֕מ ְרתי ֶׁ֥טֹוב מ ֶ ִׂ֖מנּו ה ָנִּֽפֶ ל:
(ד) ִּֽכי־ב ֶ ֶׁ֥הבֶ ל ָ ִׂ֖בא ּוב ַׁ֣ח ֶשְך ילְָּׁ֑ך ּוב ִׂ֖ח ֶשְך ְש ֶׁ֥מֹו ְיכ ֶ ִֻּֽׁסה:
א־ר ָ ִׂ֖אה ו ְַׁ֣לא י ָ ָָּׁ֑דע נֶׁ֥חת לָ זֶ ִׂ֖ה מ ֶ ִּֽזה:
ם־ש ֶמש ל ָ
(ה) ג ֶ ֶׁ֥
הֹולְך:
ל־מ ֶׁ֥קֹום אֶ ָ ִׂ֖חד ה ֶׁ֥כל ִּֽ
ְטֹובה ַׁ֣לא ָר ָ ָּׁ֑אה הֲ ִּ֛לא אֶ ָ
(ו) וְא ַׁ֣לּו חָ ִ֗ ָיה ֶ ֵ֤אלֶ ף ָשנים פע ֲִ֔מים ו ָ ִׂ֖
ֲמל הָ אָ ָ ִׂ֖דם ְל ָּׁ֑פיהּו וְגם־הנֶ ִׂ֖פֶ ש ֶׁ֥לא ת ָמ ִּֽלא:
(ז) כָל־ע ֶׁ֥
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)
(ג) אם יוליד איש ק' בנים ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו .בעושר ובכבוד ,ובכל זאת לא זכה לשבוע
נפשו מן הטובה .וגם קבורה לא היתה לו .שרצחוהו מפני הממון:
אמרתי טוב ממנו הנפל .נוח לו שלא נברא לעולם ,כמו אחאב שהיו לו ע' בנים בשומרון חוץ מירושלים
ומיזרעאל (עי' מלכים ב י ,א) ,וחיה הרבה שנים ועושר וכבוד היה לו ,ונפשו לא תשבע מן הטובה ,שהרי חמד
הכרם מנבות היזרעאלי ,וגם קבורה לא היתה לו ,כענין שנאמר (שם כא ,יט) במקום אשר לקקו הכלבים את
דם נבות היזרעאלי יאכלו הכלבים את דמך גם אתה.
רש"י
(ג) אם יוליד איש מאה  -בנים:
ורב שיהיו ימי שניו ( -ורב הון וכל טוב ימי שניו) שלו ,ורב לשון די ,די לכל טובה:
ונפשו לא תשבע  -מאותה הטובה שאינו שמח בחלקו להתקרר רוחו במה שבידו:
וגם קבורה לא היתה לו  -פעמים שנהרג וכלבים אוכלים אותו וכל הדברים האלו נמצאו באחאב שהוליד בנים
הרבה וממונו הרבה והיה חומד של אחרים ולא מצא קורת רוח בממונו וכלבים אכלוהו:
טוב ממנו הנפל  -של אשה כי הנפל בהבל בא והלך ולא ראה טובה ולא נתאוה לה ואין לו להצטער:
אבן עזרא
(ג) אם יוליד  -אם יוליד בנים רבים ודרך לשון הקדש לזכור עשרה ומאה ואלף בעבור היותם כלל חשבון הלא
תראה כי בהשלמת העשרה תחל באחד גם יזכרו שבעה ובמקומו אפרשנו:
ושנים רבות יחיה  -עד שיהיה ישיש:
ורב שיהיו ימי שניו  -ממנהג העולם:
וגם קבורה  -התכריכין שיקבר בהם המת והנפל הוא נפל אשת:
תורה תמימה
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(ג) אם יוליד איש מאה  -זה קין שהוליד מאה בניםח) ,ושנים רבות יחיה שחיה שנים הרבהט) ונפשו לא תשבע
מן הטובה  -שלא שבע נפשו מממונו ולא שבע מטובו של עולםי) וגם קבורה לא היתה לו  -שהיה תלוי ברפיון
ובא המבול ושטפויא) וטוב ממנו הנפל  -זה הבל אחיויב) [מ"ר]:
אם יוליד איש מאה  -דבר אחר אם יוליד איש מאה  -זה אחאב שהוליד מאה בניםיג) ושנים רבות יחיה  -שחיה
שנים רבות ,ונפשו לא תשבע מן הטובה  -מממונויד) ,וגם קבורה לא היתה לו  -דכתיב (מ"א כ"א) במקום אשר
לקקו הכלבים את דם נבת ילקקו את דמך ,טוב ממנו הנפל  -זה נבת היזרעאליטו) ,כי בהבל בא  -בלא תורה
ובלא מעשים טובים [שם]:
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