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פתיחה
כתיב בקהלת )יב .יב( "ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ,ולהג הרבה יגיעת בשר" ,ויש שפירשו
ששלמה המלך מזהיר לא לעשות ספרים הרבה וכאילו כתוב 'בני הזהר מעשות ספרים הרבה' ,אמנם בתרגום
כאן כתב 'יותר מהם בני הזהר לעשות ספרי חכמה הרבה עד אין קץ ,ולעסוק בדברי התורה ולהתבונן ביגיעת
בשר' ,כלומר שמצווה שלמה לעסוק בתורה ולעשות ספרי חכמה רבים כדי שמהם ידע האדם את הדרך הישרה
ולא יטעה אחרי הבלי העולם .ובמדרש )נשא פי"ד ,קהלת כאן( איתא "עשרים וארבעה ספרים כתבתי לך ,הזהר ואל
תוסף עליהם" ,ומשמע דדוקא ספרים חיצונים אחרים אין להוסיף ,אך בכ"ד ספרים אפשר להוסיף ולעשות
ספרים הרבה עד אין קץ .וביחוד ספר קהלת שכולו מלא דברי חכמה שמביאים לקיום התורה ,שיש לחבר
עליהם ספרים רבים כדי לידע את תכלית האדם.
והתרגום ,מאיר עינים בכל ספרי התנ"ך ומפרש את הפסוקים על פי הפשט ולולי הוא לא מצאנו ידינו בבית
המדרש ,כמו שאמרו חז"ל בכמה מקומות 'אלולי תרגומא דהאי קרא לא הוה ידענא מאי קאמר'.
ובשבח מעלת לימוד התרגום אעתיק מה שכתב בספר שש משזר )הנספח לספר תרגם אברהם מאת ר' אברהם בן הגר"א(

"מראש מקדם בסוד אלוה עלי אהלינו ,בהילו נר חכמי התלמוד על ראשינו היתה מליצת התרגומים שומה בפי
האנשים הגדולים ההם ,שאמרו בכמה מקומות בש"ס כדמתרגם רב יוסף וכו' ,וכן היה לימוד התרגומים ליסוד
מוסד אל כל בית הלימודים בלב ראשי ישראל רבותינו הקדמונים ,כמו רש"י הרמב"ם והרמב"ן והרד"ק ,כמבואר
לכל מבין עם תלמיד המעיין בספריהם היקרים מאירים ככוכבים לעולם ועד ,אולם זה רבות השנים אשר פנינו
עורף ללימוד הנחמד הזה ,והוא לנו ככלי אין חפץ בו ,והחסרון הזה גבר עלינו אולי מדורות רבים וניצב עד היום
הזה",
והביא שם בקונטרס פירושים נפלאים מר' זלמל'ה מוילנא ,וכתב "שכח בקיאותו בכל התרגומים היה מפליא
ומבהיל דעת האדם ,כולם היו חרותים על לוח ליבו ושגורים על לשונו כאשר רגיל על לשונינו ברכת שהכל
והדומה לה ,ובכל מקום ובכל זמן אשר פגע איש מוכשר לקבל טהרה היה מזרז אותו אל לימוד התרגומים ,והיה
מנטל ומנשא את פירושם לפניו עד צבא השמים ,ולמען יפיח בליבו אש האהבה היה מראה לו למשל ולדוגמא
פירושים קצרים ונעימים מהתרגומים ,מתוקנים ומיושבים על המקראות עפ"י פשוטו".
וכן בסוף הקונטרס כתב "הנה כבר דיברנו כי ירוד ירדנו בתחילה כמה מעלות טובות ממדרגות הלימוד והעיון
בתרגומים הקדמונים זה מאות רבות בשנים ,והיום רד מאוד ערכנו ברגשם כי טח מראות עיניהם של בני אדם
ולא יבואו לראות מה טובם ומה יופים ,ומי משלנו אל מלך ישראל יעמוד בסודם כמאז משנים קדמוניות".
ובפירוש זה יונה דדהבא על מגילת קהלת הערתי על חידושים שבדברי התרגום וקצת מקורות לדבריו ,ואין
בהערות אלו אלא לקיים את מאמר התנא 'המלאכה מרובה ,ולא עליך המלאכה לגמור' ,ואעפ"כ 'אין אתה בן
חורין לבטל הימנה' ,כי בהרבה מקומות לא הערתי ,ובמה שכן ,הוא רק בדרך אפשר והבוחר יבחר ,ואם מתוך
ההערות יעיינו בדברי התרגום ויתנו לב אל פירושיו והיה זה שכרי.
ויהי רצון שנזכה לישב באהלה של תורה ללמוד וללמד לשמור ולעשות בשמחה ובטוב לבב ,יחד עם רעיתי
מנב"ת ,עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו.
ערב סוכות התשע"א

התרגום בארמית מוגה עפ"י נוסחת
בני תימן ונלקח מ"תכלאל תורת
אבות" ברשותם האדיבה.
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א

א דִּ ְב ֵר ֙י ק ֶ ֹ֣הלֶ ת ּ ֶבן־ דָּ ִו֔ד ֶמ ְ
ם א א פתגמי נבוא ה
ֲבל הֲבָ לִ י ֙
ּש ָ ֽ ִלם׃ ב ה ֵ ֤
֖לֶך ִּבי ֽרו ׁ ָ
דאתנבי קהלת ,הוא
ָא ַ ֣מר ק ֔ ֶֹהלֶ ת ה ֵ
ֲב ֥ל הֲבָ ִ ֖לי ם הַ ּ ֹ֥כל ָ ֽהבֶ ל ׃ ג מַ ה ־ ִ ּי ְת ֖רוֹ ן ָ ֽל ָא ָ ֑
דם שלמה בר דוד מלכא
דהוה בירושלם :ב כד
ְ
שֽ ַ ּי ֲע ֹ֖מל ּתַ ֥חַ ת הַ ּֽ ׁ ָ
ְּב ֨ ָכל ־ עֲמָ ֔לוֹ ׁ ֶ
ֹלֵך וְ ֣דוֹ ר ּ֔ ָבא
שמֶ ׁש׃ ד דּ֤ וֹ ר ה ֙
חזא שלמה מלכא
דישראל ברוח נבואה
ית מלכות רחבעם בריה דעתידא לאתפלגא עם ירבעם בר נבט ,וית ירושלם ובית מקדשא דאנון עתידין למחרב
וית עמא בית ישראל דאנון עתידין למגלי ,אמר במימריה הבל הבליא עלמא הדין .הבל הבליא כל מה דטרחית
אנא ודוד אבא ,כלא הבלו :ג מה מותר אית לאנש בתר דימות מן כל טורחיה דהוא טרח תחות שמשא בעלמא
הדין ,אלהין למעסק באוריתא לקבלא אגר שלים לעלמא דאתי קדם מרי עלמא :ד אמר שלמה מלכא ברוח
נבואה ,דרא טבא דצדיקיא דאזיל מן עלמא בגין חובי דרא בישא דרשיעיא דעתידין למיתי בתריהון .וארעא

א

תרגום ללשון הקודש
א )א( דברי נבואה שהתנבא קהלת ,הוא שלמה בן דוד ,מלך שהיה בירושלים) .ב( כאשר ראה שלמה מלך ישראל
ברוח נבואה ,את מלכות רחבעם בנו שעתידה להתחלק עם ירבעם בן נבט ,ואת ירושלים ובית המקדש שהם עתידים
להחרב ,ואת עם בני ישראל שהם עתידים לגלות ,אמר הבל הבלים העולם הזה א ,הבל הבלים כל מה שטרחתי אני
ודוד אבי ,הכל הבל) .ג( מה יתרון יש לאדם אחר אשר ימות ,מכל עמלו שהוא עמל תחת השמש בעולם הזה ,רק
לעסוק בתורה ולקבל שכר שלם לעולם הבא לפני אדון העולם) .ד( אמר שלמה המלך ברוח נבואה ,הדור הטוב של
הצדיקים שהולך מהעולם ,בגלל חטאי הדור הרע של הרשעים שעתידים לבוא אחריהם ב ,והארץ לעולמי עולמים
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א .ג' חלקים של הבל אמר שלמה' ,הבל הבלים',
'הבל הבלים'' ,הכל הבל' .ונראה דכוונת התרגום
לפרש ג' חלקים אלו ,החלק הראשון על המלכות
שתתבטל מישראל ,החלק השני על ירושלים
וביהמ"ק שיחרבו ,והחלק השלישי על ישראל
שיגלו.
ופירושו דהמלכות בישראל היא תועלת בעוה"ז
שיצליחו בישוב המדינה ושיהיה שלום מכל
אויביהם ,אבל ביהמ"ק וירושלים הם תועלת
כללית גם לעוה"ב כדי שיזכו ע"י התורה
והמצוות בביהמ"ק ובירושלים לחיי העוה"ב.
א"כ 'הבל הבלים' קמא שאמר שלמה קאי על
העוה"ז כלומר דמלכות רחבעם וירבעם שניהם
הבל ,כיון שלכל אחד אין את כל ישראל תחת
ידו דלא כמו שהיה במלכות שלמה שמלך על
כל ישראל ,ו'הבל' אחד קאי על מלכות רחבעם

ו'הבלים' שני קאי על מלכות ירבעם דשניהם
היו תועלת העוה"ז ואבדו.
ו'הבל הבלים' בתרא קאי על תועלת הכללית
בעוה"ז ובעוה"ב של ביהמ"ק וירושלים שאבדה
כי חרבו שניהם ,וזהו שפירש התרגום 'הבל
הבלים' כל מה שטרחתי אני ודוד אבי ,כי שלמה
בנה את ביהמ"ק וירושלים ודוד סייע במציאת
מקום המקדש ונקרא על שמו כדאיתא בסוטה
)י (.ו'הבל' אחד קאי על ירושלים ו'הבלים' שני
קאי על ביהמ"ק.
ו'הכל הבל' שאמר שלמה בסוף קאי על ישראל
דכל מה שהאריך אפו הקב"ה עליהם במשך
מאות שנים הכל הבל שלבסוף גלו ואיבדו את
הכל.
ב .חידש כאן התרגום חידוש גדול ,דהצדיקים
נענשים על עבירות שעוד לא היו אלא עתידים

ב
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ל־מקוֹ ֔מוֹ
שמֶ ׁש וְ ֶ֨א ְ
ּבא הַ ּ ׁ ָ֑
שמֶ ׁש ו ָ ֣
וְ הָ אָ ֶ֖רץ לְ עוֹ ָל֥ם ע ָ ֹֽמ ֶדת׃ ה וְ ז ַ ָ֥רח הַ ּ ׁ ֖ ֶ
אף זוֹ ֵ ֥ר ַ ֽח ה֖ וּא ׁ ָ
ׁשוֹ ֵ ֛
לֵך ֶאל־דָּ ר֔ וֹ ם וְ סוֹ ֵב ֖ב ֶאל־צָ פ֑ וֹ ן סוֹ ֵ ֤בב ׀
שֽם׃ ו הוֹ ְ ֙

לעלמי עלמין
קימא לסוברא
פורענותא דאתיא
על עלמא בגין
חוביהון דבני
אנשא :ה וידנח שמשא ביממא מן סטר מדנחא ויעול שמשא לסטר מערבא בליליא .ולאתריה שאיף ואזיל אורח
תהומא ודנח למחר מן אתרא דדנח תמן מאתמלי :ו אזיל כל סטר דרומא ביממא ומחזר לסטר צפונא בליליא

תרגום ללשון הקודש
עומדת לסבול פורענות שבאה על העולם בגלל חטאי בני האדם) .ה( וזרח השמש ביום מצד מזרח ,ובא השמש לצד
מערב בלילה ,ולמקומו שואף והולך דרך התהום ג ,וזורח למחרת מהמקום שהוא זרח שם מאתמול) .ו( הולך כל צד
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הרשעים לחטוא אחר שיוולדו ,ואע"פ שעוד לא
נעשו העבירות נענשים ע"ז הצדיקים.
ומצינו בישעיה )נז ,א( "כי מפני הרעה נאסף
הצדיק" ,ופרש"י ,שמפני רעה העתידה נאסף
הצדיק ,שלא יראה בעיניו רעה ,וכן איתא בב"ק
)ס (.שטיבותא היא לגבייהו שמתים קודם
שרואים את הרעה ,אבל מ"מ משמע שכבר
נעשו העבירות ,ורק העונש עליהם עוד לא הגיע
זמנו ,וצ"ע מקורו של התרגום שעוד לפני שיש
רעה ,ולפני שנעשו החטאים שיגרמו את הרעה,
כבר נאסף הצדיק.
ג .סבירא ליה לתרגום כדעת חכמי אומות
העולם בפסחים )צד (:דביום חמה מהלכת למטה
מן הרקיע כלומר זורחת על הארץ ובלילה
למטה מן הקרקע ,ודלא כחכמי ישראל שבלילה
מהלכת החמה למעלה מן הרקיע ולכן אינה
נראית ,וזה מה שכתב התרגום שבלילה שואף
והולך השמש דרך התהום להגיע למקומו
שיזרח בו למחרת.
והנה נחלקו הראשונים אם ההלכה כחכמי
האומות או כחכמי ישראל.
דבגמ' שם איתא "אמר רבי ונראים דבריהם
מדברינו ,כי ביום מעיינות צוננים ובלילה

רותחים" ועל כרחך משום שחמה הולכת דרך
התהום בלילה ומחממת את המעיינות ,א"כ
משמע דהלכה כחכמי אומות העולם ,וכ"כ
מהר"ם אלשקר )סצ"ו( בשם הגאונים דפסקו
כחכמי אומות העולם.
ונפק"מ לגבי שקיעת החמה ,דנחלקו הגאונים
ור"ת אם השקיעה היא משעה שנכסית השמש
מעיננו כיון דיורדת מתחת לקרקע ומיד
שוקעת ,או שיש שתי שקיעות ,כלומר שהשמש
עולה מעל לרקיע עד שנכנסת למקומה ובמשך
ג' מילין ורבע מיל נכסית השמש עד לשקיעתה
הסופית ואחר השקיעה הראשונה עדיין יום הוא,
ובשקיעה השניה הוי לילה ,והאריך המהר"ם שם
לבאר דדעת רוב הפוסקים דלא כר"ת והקשה
על שיטתו דהרי בגמ' אמרו דהלכה כאומות
העולם ,שהשמש יורדת מתחת לקרקע ולא
עולה מעל לרקיע.
אמנם השטמ"ק )כתובות יג (:כתב בשם ר"ת דאף
שרבי אמר נראים דבריהם מדברינו ,כוונתו היא
שבטענות הם צודקים אך האמת כקבלת חז"ל,
ולפי"ז לק"מ על ר"ת דלשיטתו לא פסק כחכמי
אומות העולם רק כחכמי ישראל שהשמש עולה
מעל לרקיע ויש שתי שקיעות כנ"ל.
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ש ֥ב הָ ֽרוּחַ ׃
בתָ ֖יו ׁ ָ
ל־ס ִ ֽבי ֹ
ב הוֹ ֵ ֣ל ְך הָ ר֔ וּחַ וְ עַ ְ
סֹבֵ ֙
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ג

אורח תהומא .מחזר מחזר ואזיל לרוח עיבר
דרומא בתקופת ניסן ותמוז .ועל סחרונהי תייב

תרגום ללשון הקודש

דרום ביום ,וסובב לצד צפון בלילה דרך התהום ,סובב סובב והולך לרוח דרום ד בתקופת ניסן ותמוז ,ועל סביבותיו שב
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ובתרגום כאן )שהיה מן התנאים( מבואר להדיא
שהשמש יורדת ושוקעת מתחת לרקיע וכדברי
הרמב"ם והגאונים הנ"ל ודלא כר"ת.
ד .בב"ב )כה (:נחלקו רבי אליעזר ור' יהושע אם
העולם דומה לאכסדרה שפתוח מרוח רביעית
שהיא הצפון או דומה לקובה שסוגר מכל
הצדדים ,דעת ר' אליעזר שעולם דומה
לאכסדרה וחמה מהלכת ביום בתוך האכסדרה
ממזרח לדרום ואח"כ למערב ,ובלילה מקפת
ועולה למעלה מן הרקיע בצד צפוני ,לכן הצפון
פרוץ כאכסדרה ואין השמש נראית כי עולה היא
למעלה.
ודעת ר' יהושע שעולם דומה לקובה סגור מכל
הרוחות והשמש זורחת ביום בתוך הקובה,
ובלילה כשמגעת לרוח צפונית מקפת וחוזרת
אחורי כיפה ,והביא ראיה מקרא "דסובב אל
צפון" ,פירוש בלילה ,ולשון סובב שנחבאת
מאחורי כיפה ,ואמרו שם פעמים שהשמש
מסבבת ביום את פני מזרח ומערב ופעמים
מהלכתן ,וברש"י פירש דבתקופת תמוז שהיום
ארוך השמש הולכת ביום הרבה ולכן הולכת את
כל פני מזרח ומערב וזהו 'מהלכתן' ,אך בתקופת
טבת שהלילה ארוך אז השמש כל הלילה סובבת
מאחורי כיפה את פני מזרח ומערב ,וזורחת
בקרן מזרחית דרומית ושוקעת בקרן מערבית
דרומית.
ופירש המהרש"א שם דנחלקו ר"א ור"י
במחלוקת חכמי האומות וחכמי ישראל )בפסחים
שם( ,דר' אליעזר ס"ל כחכמי ישראל שהשמש
בלילה עולה מעל לרקיע ולכן רוח צפונית

פתוחה שמשם תוכל לעלות ,ולר' יהושע השמש
יורדת מתחת לקרקע וזהו 'מקפת וחוזרת אחורי
כיפה' ,וכמו שנפסק כחכמי האומות בפסחים כך
נפסק כר' יהושע כאן.
וכבר נתבאר לעיל דהתרגום ס"ל כחכמי
האומות וכמסקנת הסוגיא שם מדכתב שהולכת
השמש בלילה בתהום ,ולפי"ז יפרש התרגום כאן
גם כר' יהושע דהולכת השמש ביום בתקופת
תמוז את פני מזרח ומערב וסובבת בלילה
בתקופת טבת את פני מזרח ומערב ,אבל
בתרגום כאן כתב סובב והולך לרוח דרום
בתקופת ניסן ותמוז ,ועל סביבותיו שב לרוח
צפון בתקופת תשרי וטבת ,וצע"ג דלר' יהושע
דוקא בתקופת תמוז וטבת איירי שהימים או
הלילות ארוכים ,אך בניסן ותשרי שהימים
והלילות שווים הולכת השמש את חצי פני מזרח
וחצי מערב כדאיתא בעירובין )נו (.ואיך השווה
התרגום תקופת ניסן לתמוז ,ותקופת תשרי
לטבת.
ועוד קשיא דכתב שהולכת לצד דרום בניסן
וסובבת לצד צפון בתשרי ,ולכאו' בצד דרום כל
השנה הולכת החמה ביום ,וכן בצד צפון תמיד
סובבת בלילה ומה התייחד דוקא תקופת ניסן
ותשרי ,ומה שכתוב בגמ' שהשמש הולכת פני
מזרח ומערב לא כתב התרגום כלל ,וצ"ע.
אמנם נראה דלק"מ ומתרצה קושיא בחברתה
דהרי בתקופת טבת שהלילות ארוכים הולכת
החמה בלילה יותר כלומר מקרן דרומית
מערבית את כל צד מערב ,צפון ומזרח עד קרן
מזרחית דרומית וביום זורחת ברוח דרומית ,אך

יונה

ד

מגילת קהלת

דדהבא

הלְ ִ ֣כי ם ֶאל ־ הַ ָ ּי֔ם וְ הַ ָ ֖ ּים ֵאי ֶ ֣נ ּנ ּו מָ ֵ ֑לא ֶאל ־ ְמק֗ וֹ ם
ם ֹֽ
ּ ָכל ־ הַ ְּנחָ לִ י ֙

לרוח עיבר צפונא
בתקופת תשרי
וטבת .נפיק מחרכי מדנחא בצפרא ועייל לחרכי מערבא ברמשא :ז כל נחליא ומבועי מיא אזלין ונגדין למי אוקינוס
דמסחר לעלמא כגושפנקא ,ואוקינוס ליתוהי מתמלי .ולאתר דנחליא אזלין ונגדין ,תמן אינון תיבין למיזל מצינורי
ז

תרגום ללשון הקודש
לרוח צפון בתקופת תשרי וטבת ,יוצא מחלוני המזרח בבוקר ,ובא אל חלוני מערב בערב) .ז( כל הנחלים ומעייני המים
הולכים ונמשכים למי האוקיינוס שסובב את העולם כחותמת ה ,ואוקיינוס אינו מתמלא ,ולמקום שהנחלים הולכים
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כשמגיעה תקופת ניסן ממעטת החמה ממהלכה
בלילה ,ומוסיפה במהלכה ביום ,ז"א שמתחילה
לזרוח לפני קרן דרומית מזרחית כלומר באמצע
צד מזרח ודרך הליכתה ביום הוא לכיוון צד
דרום ,ואם עד עתה הלכה רק את צד דרום ,כיום
בתקופת ניסן הולכת וזורחת עוד לפני צד דרום
כלומר באמצע מזרח ,נמצא שפניה לכיוון צד
דרום.
וזהו שכתב התרגום שהולך לצד דרום בתקופת
ניסן ותמוז דכל זמן שהיום מתארך הולכת
השמש אחר הזריחה יותר לצד דרום ,וכן
בתקופת תמוז מתחילה לזרוח יותר בצד מזרח
ופניה יותר לכיוון דרום דאם עד עכשיו הלכה
רק חצי צד של מזרח לכיוון דרום עתה הולכת
את כל צד מזרח לכיוון דרום ,ושפיר כתב
התרגום דהולכת החמה בתקופת ניסן ותמוז
לרוח דרום פירוש שפניה מועדות אל צד זה כל
תקופת ניסן ותמוז ,כי ככל שמתקרב הקיץ תלך
יותר זמן לכיוון דרום ודו"ק בזה.
וכן בזמן החורף ,עד עתה בתקופת תמוז
שהלילה קצר סבבה בלילה רק את צד צפון ולא
סבבה כלום בצד מערב לכיוון צד צפון כלל כי
היום הוא ארוך וכל צד מערב עדיין יום ,אך
לקראת תקופת תשרי מתחילה החמה לשקוע
באמצע צד מערב נמצא שסובבת יותר בלילה
לכיוון צפון עד שבתקופת תשרי סובבת בלילה
חצי מערב וצפון עד אמצע צד מזרח ,ובתקופת
טבת סובבת בלילה יותר לכיוון צפון כי מתחלת

מקרן דרומית מערבית את כל צד מערב צפון
ומזרח ,ושוקעת בקרן מזרחית דרומית וסיבובה
לכיוון צפון מתארך בתקופת טבת.
נמצא דזהו שכתב התרגום על סביבותיו שב
לרוח צפון בתקופת תשרי וטבת ,דכל זמן
שהלילה מתארך הולכת יותר לצד צפון ודו"ק.
ובעיקר דברי ר' יהושע בב"ב שם ,כתב
המהרש"א שם דסבר כחכמי האומות וכן הלכה,
אמנם בעירובין )נו (.איתא "אמר רב משרשיא
ליתנהו להני כללים ,דתניא לא יצאה חמה
מעולם מקרן מזרחית צפונית ושקעה בקרן
מערבית צפונית ולא יצאה חמה מקרן מזרחית
דרומית ושקעה בקרן מערבית דרומית" ,א"כ
משמע דאין הלכה כר' יהושע במה שביאר
בהילוך החמה במזרח דרום ומערב ,ודלא
כהמהרש"א שפסק כדבריו.
אמנם במאירי )בעירובין שם( כתב דכוונת ר'
משרשיא דאין בזה דיוק וסדר קבוע כמו שאמרו
בברייתא שלעולם לא יצאה פירוש דאין הדבר
כן אלא כך הדבר בקירוב ,עיי"ש מה שביאר,
ולפי"ז שפיר פסק המהרש"א כר' יהושע וכן
דעת התרגום כאן.
ה .מבואר כאן דהעולם מסובב בים אוקיינוס
כחותמת עגולה וכן איתא במסכת ד"א זוטא )סוף
פ"ט( "העוה"ז דומה לגלגל עינו של אדם ,לבן

שבו זה אוקיינוס שמקיף את כל העולם ,שחור
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דדהבא

ה

כל־הַ דְּ בָ ִ ֣רים ת ה ו מ א  :ח כ ל פ ת ג מ י א
שבִ ֖ים לָ ָ ֽלכֶ ת׃ ח ּ ָ
ש֛ם ֵה ֥ם ׁ ָ
הלְ ִ֔כים ׁ ָ
ם ֹֽ
ש֤הַ ְּנחָ לִ י ֙
ֶׁ
דעתידין למהוי בעלמא
ש ּ ַב ֥ע ֨ ַעיִ ֙ן לִ ְר ֔
יְ ג ִֵ֔עי ם ֽלֹא ־ י וּכַ ֥ל אִ ֖י ׁש לְ ַד ּ ֵב ֑ר ֽלֹא ־ ִת ְ ׂ
אוֹ ת א ש ת ל ה י א ו ב ה ו ן נ ב י י א
ה ֶי֔ה קדמאין ולא יכילו למשכח
וְ ֽלֹא ־ ִת ּ ָמ ֵל֥א ֹ֖אזֶן ִמ ּ ְׁש ֽ ֹ
ש ּי ְ
ה ה֣ וּא ׁ ֶ ִ ֽ
שהָ ָי ֙
מעַ ׃ ט מַ ה ־ ּֽ ׁ ֶ
סופהון .ברם הכי לית ליה רשו
ֲשה ה֖ וּא ׁ ֶ ֵ
שמֶ ׁ
ת ֥חַ ת הַ ּֽ ׁ ָ
ש ֑ה וְ ֵא ֥ין ּ ָכל־חָ ָ ֖ד ׁש ּ ַ
שֽ ּיעָ ֶׂ
ה־ש ַ ֽ ּנע ֔ ָ ׂ
ּׁ ֶ
וּמַ
ש׃ ל ג ב ר ל מ ל לא מ ה ד ע תי ד
למיתי בתרוהי .ולא יכלא
ש ּיֹא ַמ֥ר ְר ֵאה ־ ֶז֖ה חָ ָ ֣ד ׁש ה֑ וּא ְּכבָ ֙ר הָ ָ ֣יה
י ֵ ֥י ׁש דָּ ָ ֛בר ׁ ֶ
עינא למחזי כל מה דעתיד
אש ִֹנ֑ים וְ ֨ ַגם למהוי בעלמא .ולא יכלא
לְ ֹֽעלָ ִ֔מים אֲ ׁ ֶ
ש ֥ר הָ ָ ֖יה ִמ ְּלפָ ֵ ֽננוּ׃ יא ֵא ֥ין ז ְִכ ֖רוֹ ן לָ ִ ֽר ׁ
אודנא לאתמלאה מלמשמע
שֽ ּי ְה ֖י ּו
ם ז ּ ִָכר֔ וֹ ן ִע֥ם ׁ ֶ ִ
היה לָ הֶ ֙
שֽ ּי ְה ֗י ּו ֽלֹא ־ יִ ְ ֶ ֤
אחֲ ר ִֹנ֜י ם ׁ ֶ ִ
לָ ַ ֽ
)כל( פתגמי כל דירי ארעא :ט
ְ
א ֖ל מה דהוה מן קדמת דנא הוא
ש ָר ֵ
אחֲ ר ָ ֹֽנה ׃ פ י ב אֲ ִ ֣ני ק ֗ ֶֹהלֶ ת הָ ִ ֥יי ִתי ֶ ֛מלֶך עַ ל ־ יִ ְ ׂ
לָ ַ ֽ
עתיד למהוי בתר כן ,ומה
דאתעביד מן קדמת דנא הוא
עתיד לאתעבדא עד סוף כל
דרי עלמא .ולית כלום פתגם חדת בעלמא הדין תחות שמשא :י אית פתגם דיימר אנש חזי דין פתגם חדת הוא .הא
כבר הוה לעלמין ביומי דריא דהוו מן קדמת דנא :יא לית דוכרנא לדריא קדמאין .ואף לבתראין דעתידין למהוי,
לא יהי להון דוכרנא עם דריא דיהון ביומי מלכא משיחא :יב כד הוה שלמה מלכא יתיב על כורסי מלכותיה אתגבה
לביה לחדא על עותריה ,ועבר על גזירת מימרא דה' וכנש סוסון ורתיכין ופרשין וצבר כספא ודהבא סגי לחדא
ואתחתן בעממין נוכראין .מן יד תקף רוגזא דה' עלוהי ושדר לותיה אשמדאי מלכא דשידי וטרד יתיה מכורסי

תרגום ללשון הקודש
ונמשכים ,שם הם שבים ללכת מצינורי התהום) .ח( כל הדברים שעתידים להיות בעולם ,התייגעו בהם הנביאים
הראשונים ולא יכלו למצוא את סופם ,אבל אין לו רשות לאיש לדבר מה שעתיד לבוא אחריו ,ולא יכולה עין לראות
כל מה שעתיד להיות בעולם ,ולא יכולה אוזן להתמלא מלשמוע את הדברים של כל גרי הארץ) .ט( מה שהיה מלפנים
הוא עתיד להיות אחר כך ,ומה שנעשה מלפנים הוא עתיד להעשות עד סוף כל דורות העולם ,ואין שום דבר חדש
בעולם הזה תחת השמש) .י( יש דבר שיאמר אדם ראה זה הדבר חדש הוא ,הרי כבר היה לעולמים בימי הדורות שהיו
לפנינו) .יא( אין זכרון לדורות הראשונים ,וגם לאחרונים שעתידים להיות לא יהא להם זכרון עם הדורות שיהיו בימי
מלך המשיח) .יב( כאשר היה שלמה המלך יושב על כסא מלכותו ,גבה ליבו מאוד על עשרו ועבר על גזירת מאמר ה',
ואסף סוסים ומרכבות ופרשים רבים ,וצבר כסף וזהב רב מאוד והתחתן בעמים נוכריים ,מיד גברה חמת ה' עליו ושלח
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שבו זה העולם וכו'" ,ומשמע קצת דכמו שהלבן
הוא הרוב בעין כן האוקיינוס סובב את העולם
והוא הרוב שבכדור.

דכמו שקערה גדולה מהכדור שנמצא בה כך
הים דומה לקערה וגדול מכל היבשה.
אמנם בתוס' בפסחים )צד (.וכן בחגיגה
איתא בשם מדרש דהעולם הוא שליש יבשה
שליש מדבר ושליש ים ,ולפי"ז הים אוקיינוס
אינו גדול כ"כ אלא רק כנגד שליש מהעולם
וצ"ל לפי"ז דאף שמקיף את כל העולם מכל
מקום אינו גדול כ"כ אלא כדי הקפה בלבד.

)יב(.

ובתוס' בע"ז )מא .ד"ה ככדור( איתא שהעולם עגול,
כדאיתא בירושלמי )עבודה זרה פ"ג
שאלכסנדרוס מוקדון עלה למעלה עד שראה
כל העולם ככדור ואת הים כקערה פי' ים
אוקיינוס שמקיף את כל העולם ,ומשמע קצת

ה"א(

ו
מלכותיה ונטל גושפנקיה

יונה

מגילת קהלת

ּש ָ ֽ ִלם׃
ירו ׁ ָ
ִּב ֽ

יג

דדהבא

וְ ָנתַ ִּ֣תי ֶאת־לִ ִּ֗בי לִ ְד ֤רוֹ ׁש וְ לָ ת ּו ֙ר ּ ַ ֽבחָ ְכ ֔ ָמה ַ ֛על

תרגום ללשון הקודש
אליו את אשמדאי ו מלך השדים ,וטרדו מכסא מלכותו ולקח חותמתו מידו ז כדי שיהיה מטולטל וגולה בעולם

l
יונה דדהבא

ו .איתא בגיטין )סח (.ששלמה המלך רצה את
השמיר שיבקע את האבנים לבנין ביהמ"ק
אסור להניף עליהם ברזל( ,ושלח את בניהו בן
יהוידע שיביא לו את אשמדאי כי הוא ידע היכן
השמיר נמצא ועי"ש כל המעשה ,ואחר שבנה
את ביהמ"ק היה שלמה עם אשמדאי לבדו
והביא לו את טבעתו שהיה שם ה' חקוק עליה
וטרדו אשמדאי ממלכותו ומלך הוא תחתיו,
ומבואר שם דשלמה הביא את אשמדאי לצורך
ואח"כ טרדו אשמדאי ממלכותו ,ולא כמבואר
כאן בתרגום שבגלל שחטא והרבה כסף ,סוסים
ונשים נשלח אשמדאי לטורדו ממלכותו ,וכן
כתב במהרש"א )גיטין שם( דהתרגום פירש בענין
אחר את ענין אשמדאי ושלמה ,וכן מבואר
בקהלת רבה )פ"ב ס"ג( דבגלל שהרבה נשים
וסוסים וכסף וזהב "אמר הקב"ה ולשמחה מה זו
עושה ,מה עטרה זו עושה בידך ,רד מכסאי,
באותה שעה ירד מלאך בדמותו של שלמה
וישב על כסאו" ,ומפורש כהתרגום הנ"ל דבגלל
חטאים אלו נענש בטירוד ממלכותו.

)כי

וביעב"ץ )שם( כתב דהטעם שטרדו אשמדאי
)לשיטת הגמ'( הוא כיון שנשא את בת פרעה
ועשתה ריקודין וישן עד אחר זמן הקרבת
התמיד כדאיתא במדרש רבה פ' נשא ,ומאז חרה
אף ה' בו ובירושלים ולכן נמסר מיד אחר בנין
ביהמ"ק בידי אשמדאי ,ולא כמה שנים אח"כ,
כמו שמשמע שם בגמ'.
ואפשר לומר דגם התרגום ס"ל כמשמעות הגמ'
שנענש מיד אחר בנית ביהמ"ק ,ולדבריו צ"ל
דהטעם שנמסר ביד אשמדאי אחר בנין ביהמ"ק
דוקא הוא כי משמע דריבוי הכסף והזהב היה

בעקבות בנית ביהמ"ק שהביאו לו סחורות לרוב
מכל העולם.
וכן איתא בסנהדרין )כא (:דבתחילה "אין כסף לא
נחשב בימי שלמה למאומה"
ולבסוף "ויתן המלך את הכסף בירושלים
כאבנים" )שם כז( ותירצו כאן קודם שנשא את בת
פרעה )אז לא היה נחשב למאומה( ,כאן אחר שנשא
את בת פרעה )שהתייקר קצת ונחשב כאבנים( ,והרי
נשא את בת פרעה אחר שבנה את בית המקדש
כדאיתא לעיל ,ומשמע דכבר קודם בנית
ביהמ"ק היה כסף לרוב מאוד א"כ עבר על לא
ירבה כסף וזהב.

)מלכים א' י ,כא(

וכן משמע בדברי הימים )ב' סופ"א( דאחר
שהרבה כסף וסוסים בנה את ביהמ"ק ,ואפשר
דלכן נענש בסמוך לבנין ביהמ"ק דכבר היתה
עליו תביעה משום שעבר על דברי התורה.
)אמנם עיין במהרש"א ב"ב טו .דכתב ששלמה נטרד
ממלכותו בסוף ימיו ולכן לא הספיק לכתוב את ספריו
וצ"ע(.

ובשבת )נו (:איתא "כל האומר שלמה חטא אינו
אלא טועה" ולכאו' הוא דלא כהתרגום והמדרש
הנ"ל.
אולם רש"י כתב כל האומר שלמה חטא בעבודה
זרה ,משמע דדדוקא בזה לא חטא אך בשאר
הדברים אפשר דחטא וכ"כ מהרש"א שם על פי
רש"י.
ז .כן מבואר בגיטין )שם( דכיון שהיה על
החותמת שם ה' )כדפרש"י שם( והיתה על אצבעו
של שלמה ,פחד אשמדאי להזיק לשלמה כי היה
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ז

ב ֵנ֥י מן ידיה בגין דיהך
ש ָמ֑יִ ם ה֣ וּא ׀ עִ נְ ַ ֣ין ָ ֗רע ָנתַ֧ן אֱ ל ִ ֹ֛הים לִ ְ
ת֣חַ ת הַ ּ ׁ ָ
ֲש ֖ה ּ ַ
ש ֥ר ַ ֽנע ָ ׂ
ּ ָכל־אֲ ׁ ֶ
מטולטל וגלי
שֽ ּ ַנע ֖ ׂ
ֲשים ׁ ֶ
ל־ה ּ ַמע ִ֔ ׂ
ַֽ
ת־כ
ָּ
ית ֙י ֶא
ָ ֽה ָא ָ ֖דם ַ ֽל ֲענ֥וֹ ת ֽ ּבוֹ ׃ י ד ָר ִ ֨א ִ
ֲש ּו ּ
תַ֣חַ ת ב ע ל מ א
לאוכחותיה .והוה
מחזר על כרכי פלכי וכרכי ארעא דישראל .בכא ופגן ואמר אנא קהלת דהוה שמי שלמה מתקרי מן קדמת דנא,
הויתי מלכא על ישראל בירושלם :יג ומסרית ית לבי למתבע אולפן מן קדם ה' בזמן דאתגלי לי בגבעון לאללותי
ולמשאל יתי מה אנא צבי מיניה .ואנא לא תבעית מניה אלהין חכמתא למדע בין טב לביש .וסוכלתנו על כל מה
דאתעביד תחות שמשא בעלמא הדין .וחזית כל עובדי בני אנשא חיביא גון ביש דיהב ה' לבני אנשא לאסתגפא
ביה :יד חזיתי ית כל עובדי בני אנשא דאתעבידו תחות שמשא בעלמא הדין ,והא כולא הבלו ותבירות רוחא :טו
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להוכיחו ,והיה סובב על עיירות המדינות ועיירות ארץ ישראל ,בכה וצעק ואמר אני קהלת שהיה שמי שלמה נקרא
מלפנים ,הייתי מלך על ישראל בירושלים) .יג( ונתתי את ליבי לבקש לימוד מלפני ה' ,בזמן שנגלה לי בגבעון לבדוק
אותי ח ולשאול אותי מה אני רוצה ממנו ,ואני לא ביקשתי ממנו אלא חכמה לדעת בין טוב לרע ,ושכל על כל מה
שנעשה תחת השמש בעולם הזה ,וראיתי כל מעשי בני האדם החוטאים הם ענין רע ,שנתן ה' לבני האדם להתענות
בו) .יד( ראיתי את כל מעשי בני האדם שנעשו תחת השמש בעולם הזה ,והנה הכל הבל ושברון רוח) .טו( אדם
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עליו שם ה' ורק כשהביא לו את החותמת ולא
היה עליו שם ה' יכל להזיקו )מהרש"א(.
ח .במלכים )א' ג ,ה( כתיב ששאלו ה' "מה אתן
לך" ופירש התרגום כאן דהיה זה מבחן לבודקו,
דאם ירצה דברים אחרים חוץ מחכמה לא יקבל
כלל חכמה ,אך כיון שרצה רק חכמה ולא יותר
זכה גם בחכמה וגם בשאר דברים.
והנה בבמדבר רבה )פ"כ ס"ו( איתא "א"ר אבא בר
כהנא זה אחד משלושה בני אדם שבדקן הקב"ה
ומצאן קרון של מי רגלים ,קין חזקיה ובלעם",
שהקב"ה שאלם כביכול אינו יודע הכל ולא ענו
'רבונו של עולם הנסתרות והנגלות לפניך
גלויות' ,ולכאו' הו"ל למדרש למנות גם את
שלמה שבדקו הקב"ה ומצאו צדיק ,וי"ל דשלמה
באמת בדקו הקב"ה וענה כהוגן ,אלא מנו דוקא
את אלו שנמצאו עביט של מי רגלים ואלו היו
רק שלושה.
אמנם בבבראשית רבה )פי"ט י"א( איתא "ארבעה
הן שהקיש הקב"ה על קנקנן ומצאן קנקנים של
מימי רגלים ,ואלו הן אדם קין ובלעם וחזקיהו,

אבל יחזקאל מצאו בקי מכולם שנאמר בן אדם
התחיינה העצמות האלה ,ויאמר ,ה' אלוקים
אתה ידעת )יחזקאל פל"ו( ,ולכאו' לפי"ז היה לו
למדרש שם למנות גם את שלמה שבדקו
הקב"ה ומצאו בקי ,שביקש חכמה ולא דברים
אחרים.
ונראה לומר דהתם מיירי שבדקם הקב"ה לראות
אם מאמינים שיש השגחה ,והנסתרות לא
נעלמות מעיני הקב"ה ,וע"ז אמרו במדרש שאת
יחזקאל בדקו הקב"ה ומצאו בקי ,אך כאן אצל
שלמה הבדיקה לא היתה אם מאמין בקב"ה
ובהשגחתו או לא אלא לבדוק אם יבחר בחכמה
או בדברים אחרים וע"ז לא נאמר "שבדקו
ומצאו בקי" ודו"ק.
)וצ"ע קצת מאדם הראשון ששם בבראשית רבה איתא
שהאדם אמר "האשה אשר נתתה עימדי" ,ומשמע
שהטענה עליו היתה כי כפר בטובה ,ולא על שלא האמין
בהשגחה ,אמנם עיין ב'עץ יוסף' שם שפירש שהשי"ת
ניסהו כי כששאלו 'המן העץ' חשב האדם שהשי"ת מסופק
בזה ואינו יודע ,ולכן אמר האשה אשר נתת עימדי ,והיה
צריך לומר ה' אתה ידעת וחטאתי לפניך וא"כ הוא כהיסוד
הנ"ל דדוקא בדיקות על אמונה בהשגחת ה' נכתבו במדרש
ולא שאר בדיקות(.

ח
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שמֶ ׁש וְ ִה ֵ ּנ֥ה הַ ּ ֹ֛כל הֶ ֖בֶ ל ו ְּרע֥ וּת ֽרוּחַ ׃ טו ְמ ֻע ָ ּו֖ת ֽלֹא־יו ַ ּ֣כל לִ ְת ֹ֑קן
הַ ּ ׁ ָ֑
מר אֲ ִנ֗י
וְ חֶ ְס ֖רוֹ ן ֽלֹא־יוּכַ ֥ל לְ ִה ּ ָמנֽ וֹ ת׃ טז דִּ ּ֨ ַב ְר ִּתי אֲ ִ ֤ני עִ ם־לִ ִּב ֙י לֵ א ֔ ֹ
שר ־ הָ ָ ֥יה לְ פָ ַנ֖י
ִה ּ ֵנ֨ה ִהגְ ַ ֤דּ לְ ִּתי וְ ה וֹ ֨ ַס ְפ ִּת ֙י חָ ְכ ֔ ָמה ַ ֛על ּ ָכל ־ אֲ ׁ ֶ
ּש ָ ִ ֑לם וְ לִ ּ ִ ֛בי ָראָ ֥ה הַ ְר ּ ֵב ֖ה חָ ְכ ָמ֥ה וָ ָ ֽדעַ ת׃ י ז ָ ֽו ֶא ְּת ָ ֤נה לִ ִּב ֙י
עַ ל־יְ ֽרו ׁ ָ

גבר דסריבן אורחתיה
בעלמא הדין ומית
בהון ולא הדר
בתיובתא ,לית ליה
רשו לאתקנא בתר
מותיה .וגבר חסיר מן
אוריתא ופקודי
ש ּגַם ־ ֶז֥ה ה֖ וּא
ש ְכל֑ וּת י ַ ָ֕דעְ ִּתי ׁ ֶ
מותיהא לָ ַ ֣דעַ ת חָ ְכ ֔ ָמה וְ ַ ֥דעַ ת ֽהוֹ לֵ ֹ֖לת וְ ִ ׂ
בחיוהי ,בתר
ב־כ֑עַ ס וְ יוֹ ִס֥יף דַּ ֖ עַ ת יוֹ ִס֥יף
רב חָ ְכ ָמ֖ה ָר ּ ָ
ל י ת ל י ה ר ש ו ַרעְ י֥וֹ ן ֽרוּחַ ׃ י ח ּ ִ ֛כי ְּב ֥ ֹ
לאתמנאה עם צדיקיא
ש ְמ ָח֖ה
תֽי אֲ נִ ֙י ְּבלִ ִּ֔בי לְ כָ ה־ ָ ֛ ּנא אֲ נ ְַּסכָ ֥ה ְב ִ ׂ
א ָא ַ ֤מ ְר ּ ִ
ב ג נ ת א ד ע ד ן  :ט ז מַ ְכ ֽאוֹ ב׃
מלילית אנא בהרהור
לבי למימר ,אנא הא
אסגיתי ואוסיפית חכמתא על כל חכימיא דהוו קדמי בירושלם .ולבי חזא סגיאות חכמתא ומנדעא :יז ויהבית לבי
למנדע חכמתא וחולחולתא דמלכותא ומנדעא וסוכלתנו .בחנית למדע דאף דין הוא תבירות רוחא לגבר
דמשתדל למשכח יתהון :יח ארום גבר דמסגי חכמתא ,כד יחוב ולא יתוב בתיובתא מסגי רגז קדם ה' .ודמוסיף

ב

מנדעא וימות בטליותיה ,מוסיף כאב לבא לקריבוי :ב א אמרית אנא בלבי ,איזיל כען הכא ואבחין בחדוא ואחזי

תרגום ללשון הקודש

שמעוותים דרכיו בעולם הזה ומת בהם ולא חזר בתשובה ט ,אין לו רשות לתקן אחר מותו ,ואדם חסר מן התורה
והמצוות בחייו ,אחר מותו אין לו רשות להמנות עם הצדיקים בגן עדן) .טז( דברתי אני במחשבת ליבי לאמר ,אני הרי
הרביתי והוספתי חכמה על כל החכמים שהיו לפני בירושלים ,וליבי ראה הרבה חכמה ודעת) .יז( ונתתי ליבי לדעת
חכמה ומחשבות של המלכות ומדע ושכל ,בחנתי לדעת ,שאף זה הוא שברון רוח לאדם שמשתדל למצוא אותם.
)יח( כי אדם שמרבה חכמה כאשר יחטא ולא ישוב בתשובה ,מרבה חימה לפני ה' ,ומי שמוסיף מדע וימות בילדותו
מוסיף כאב לב לקרוביו .ב )א( אמרתי אני בליבי ,אלך כעת ואבחון בשמחה ,ואראה בטוב העולם הזה ,וכאשר בא עלי
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ט .הנה בחגיגה )ט (.שנינו במשנה דמי שלא
הביא קרבן בחג עליו הכתוב אומר מעוות לא
יוכל לתקון ואיתא שם דר"ש בן מנסיא אמר
דמעוות לא יוכל לתקון קאי על הבא על הערוה
והוליד ממנה ממזר ,ורשב"י אמר זה תלמיד
חכם הפורש מן התורה ובגמ' )ט (:אמרו זה
שביטל ק"ש או תפילה ,וצ"ע שהתרגום נטה
מכל זה ופירש זה שעבר עבירה ולא חזר
בתשובה ,דלכאו' שם משמע דזה לא נקרא
מעוות לא יוכל לתקון כי כל עבירה יכול לתקן
ע"י תשובה ,ודוקא עבירות הנ"ל גם תשובה לא
מהני ,ונראה דלא פליגי כלל ,דהתרגום ביאר את
הקרא ד"מעוות לא יוכל לתקון" על העוה"ב,
שאם עבר עבירה בעוה"ז אין באפשרותו כלל

לתקן בעוה"ב ,והראיה ,דעל המשך הפסוק
'וחסרון לא יוכל להמנות' פירש התרגום דאם
החסיר תורה ומצוות לא יוכל לימנות לעתיד
לבוא עם הצדיקים ,ש"מ דאת כל הפסוק ביאר
על העתיד בעוה"ב ,שכל עבירה שעושה כאן
ולא חוזר בתשובה הוי מעוות לא יוכל לתקון.
משא"כ בגמ' ביארו את הקרא על העוה"ז,
דאפילו כאן יש עבירות שאי אפשר לתקן ,לכן
פירשו דמיירי דוקא בעבירה כזו שגם תשובה
לא תועיל כגון ממזר ,ות"ח שפירש וביטול ק"ש
ותפילה ,וכמו כן המשך הקרא 'וחסרון לא יוכל
להמנות' פירשו )שם (:דקאי על מי שנמנו חביריו
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ט

לל בטוב עלמא הדין.
שח֖ וֹ ק ָא ַ ֣מ ְר ִּתי ְמה וֹ ָ ֑
אה ְבט֑ וֹ ב וְ ִה ֵ ּנ֥ה גַם־ה֖ וּא ָ ֽהבֶ ל׃ ב לִ ְ ׂ
ו ְּר ֵ ֣
וכדו מטא עלי
ש ְמ ָח֖ה מַ ה־ זֹ ּ֥ה ע ָ ׂ
וּלְ ִ ׂ
שִ֑
ת־ב ָ ׂ
ְּ
ב ֖ ּייִ ן ֶא
ֹשֽה׃ ג ּתַ ְ֣ר ִּתי ְבלִ ִּ֔בי לִ ְמ ׁ֥שוֹ ְך ּ ַ ַ
רי צ ע ר א ו ס ג ו פ א ,
טוֹ ב אמרית במימרי הא
ר־א ְר ֶ֗אה ֵאי־זֶ֨ה ֜
ש ֶ
ה וְ ֶ ֽלאֱ ֹ֣חז ְּב ִס ְכ ֔לוּת ַ ֣עד אֲ ׁ ֶ
ֹהג ּ ַ ֽבחָ ְכמָ ֙
וְ לִ ִּ ֞בי נ ֵ ֤
אף דין הוא הבלו :ב
ש ֔ ַמיִ ם ִמ ְס ַ ּ ֖פר יְ ֵמ֥י חַ ּי ֶ ֽ
ת֣חַ ת הַ ּ ׁ ָ
ש֤ר ַ ֽיעֲשׂ ּ֙ו ּ ַ
ם אֲ ׁ ֶ
לִ ְב ֵ ֤ני ָ ֽה ָא ָד ֙
ֵיהם׃ ד ל ח ו כ א א מ ר י ת
בעידן צערא
֣יתי ֔ ִלי
ש ִ
ָטעְ ִּתי ִ ֖לי ְּכ ָר ִ ֽמים׃ ה עָ ִ ׂ
יתי לִ ֙י ּ ָב ִּ֔תים נ ַ ֥
ֲש ֑י ּ ָב ִ ֤נ ִ
ִהגְ דַּ ֖ לְ ִּתי ַ ֽמע ָ ׂ
ליצנותא הוא.
ולחדוא מה הנאה אית לגבר דיעבדנה :ג אלילית בלבי לנגדא בבית משתיא דחמרא ית בשרי ,ולבי דבר
בחכמתא ולאחדא בשטות עולימיא .עד דבחנית וחזית אידין מנהון טב לבני אנשא דיעבדון עד דאנון קימין
בעלמא הדין תחות שמיא מנין יומי חייהון :ד אסגיתי עובדין טבין בירושלם .בניתי לי בתין ,בית מקדשא לכפרא
על ישראל ,ובית מקרת מלכא ואדרון ואולם ובית דינא אבנין פסילן ,דתמן יתבין חכימיא ודינין ית דינא .עבדית
כורסיא דשן דפיל למותב מלכותא .אנציבית לי כרמין ביבנה כל קבל כרמין דענבין למשתי מנהון חמרא אנא

תרגום ללשון הקודש
צער ועינוי אמרתי ,הנה גם זה הבל) .ב( לשחוק אמרתי בזמן צער ליצנות הוא ,ולשמחה מה הנאה יש לאדם שיעשנה.
)ג( תרתי בליבי למשוך בבית המשתה של היין את בשרי ,וליבי נהג בחכמה ולאחוז בשטות הנערים ,עד אשר בדקתי
וראיתי איזה מהם טוב לבני אדם שיעשום ,עד שהם קיימים בעולם הזה תחת השמים מספר ימי חייהם) .ד( הרביתי
מעשים טובים בירושלים ,בניתי לי בתים ,בית המקדש לכפר על ישראל ,ובית המלך וחדר ואולם ובית דין ,אבנים
חצובות ,ששם יושבים החכמים ודנים את הדין ,עשיתי כסא של שן פיל למושב המלכות ,נטעתי לי כרמים ביבנה כל
כרמים של ענבים לשתות מהם יין אני ורבני הסנהדרין י ,וגם לנסך יין ושכר יא על המזבח) .ה( עשיתי לי גינות משקה
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לדבר מצוה ולא נמנה עמהם ,משמע כנ"ל דקאי
על חסרון בעוה"ז.
י .מבואר כאן ששלמה המלך שתה יין עם רבני
הסנהדרין ,ולכאו' הרי איתא בעירובין )סד (:שתה
רביעית יין אל יורה ,ואיך היו שותים דייני
הסנהדרין יין הרי אפשר שיבקשום לדין ויהיו
שיכורים ,אמנם בתוס' בסנהדרין )מב (.כתב
דדוקא בדיני נפשות או בדיני איסור והיתר
אסור לו לשתות יין כדכתיב "שתה רביעית יין
אל יורה" ,אך בדיני ממונות אפשר לשתות יין,
ואפשר דמיירי הכא בדייני ממונות לכן שתו עם
שלמה יין.
ואפשר לומר ד'רבני סנהדרין' מיירי בדיני
נפשות שהם בי"ד של שבעים ואחד ,ועליהם
אמר שלמה ששתו עמו יין ,דדוקא סנהדרין
שבאים לפניהם דיני נפשות מותר לשתות יין כי
כל האיסור הוא ביום שקובעים את דינו למיתה

כמו ששנינו בסנהדרין )מ (.אבל כשלא התחיל
דינו כלל אין חשש ,משא"כ סתם דיינים אסור
להם לשתות שמא יבוא דין של איסור והיתר.
אמנם לקמן )פ"ב פ"י( כתב התרגום שאמר שלמה
ש"כל מה ששאלו ממנו רבני סנהדרין לטהר
ולטמא לזכות ולחייב ,לא מנעתי מהם פתרון
הדברים" ,ומשמע ד'רבני סנהדרין' פסקו לא רק
בדיני נפשות כנ"ל אלא גם באיסור והיתר ,ובזה
לכאו' אסור היה להם לשתות יין שמא יבוא דין
לפניהם ונמצא שהם שיכורים ,ועוד קשה איך
שלמה המלך גופא שתה יין ,הא מבואר שם
שהיה פוסק לסנהדרין איסור והיתר ,והרי שיכור
אל יורה ,ואפי' שתה רק רביעית יין איתא
בעירובין )סד (:שלא יורה וצ"ע.
ובתוס' בתענית )יז (:כתב שיין שבתוך המזון
אינו משכר ,ומותר לאנשי משמר לשתות בתוך
הסעודה אף אם יש חשש שפתאום יצטרכו

י

יונה

ורבני סנהדרין ,ואף לנסכא חמר
חדת ועתיק על מדבחא :ה עבדית

מגילת קהלת

דדהבא

֥יתי ִ ֖לי
ש ִ
ל־פ ִרי׃ ו עָ ִ ׂ
ָטעְ ִּתי בָ הֶ ֖ם ֵע֥ץ ּ ָכ ֶ ֽ ּ
ּ ַג ּנ֖וֹ ת וּפַ ְר ֵ ּד ִס֑ים וְ נ ַ ֥

תרגום ללשון הקודש
ופרדסים יב וזרעתי שם כל מיני עשבים ,מהם לצורך מאכל ומהם לצורך משקה ומהם לצורך רפואה ,וכל מיני עשבי
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לעבוד בביהמ"ק ,ולפי"ז אפשר דגם באיסור
הוראה מתוך שכרות ,מותר לשתות יין שבתוך
המזון ואח"כ להורות כי יין זה אינו משכר ,וא"כ
יין ששתו שלמה ואנשי סנהדרין מיירי ביין
שבתוך המזון ,ולא קשה מידי ,אמנם במנחת
חינוך )מצוה קנ"ב אות ח'( כתב דלא מסתבר דלענין
עבודה בביהמ"ק יהיה חילוק בין יין שלפני
המזון ליין שבתוך המזון ,וכן מסתימת הרמב"ם
והשו"ע נראה דסברו דכל אדם ששתה יין אסור
בהוראה ובעבודה ,ולפי"ז הדרא קושיא לדוכתא
איך שתו שלמה ואנשי הסנהדרין יין ,וצ"ע.
יא .הנה כתב התרגום דהיו מנסכים חמר חדת
ועתיק ע"ג המזבח ,ופירושו 'יין חדש וישן' והוא
תרגום של יין ושכר כמו שתרגם אונקלוס כן
בכמה מקומות )עה"פ "מיין ושכר יזיר" מחמר חדת
ועתיק ,וכן עה"פ "יין ושכר לא שתיתם" חמר חדת ועתיק(,
וצ"ל דמה שנקרא 'שכר' יין ישן כיון שככל
שמתיישן משכר יותר.
והנה בפרשת פנחס כתיב "הסך נסך שכר"
ומשמע דעיקר ניסוך היין הוא ביין שמשכר ולא
ביין חדש ומנין לתרגום שאפשר לנסך גם ביין
חדש ,אמנם כן מפורש בגמ' דאיתא בב"ב )צז(.
"אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי
לנסך ע"ג המזבח ,למעוטי מאי ,אי למעוטי יין
מגיתו והא תני ר' חייא ,יין מגיתו לא יביא
)לנסכים( ואם הביא כשר ,אלא למעוטי יין קוסס
מזוג וכו'" ,ופירש רשב"ם דיין ישן הוא לכתחילה
כיון דמשכר ונאמר הסך נסך שכר ויין מגיתו
כשר בדיעבד לנסכים ,וזה מה שכתב כאן

התרגום שהיו מנסכים יין חדת ועתיק ע"ג
המזבח ,דגם יין חדש כשר בדיעבד.
ובהושע )יד ,ח( עה"פ "זכרו כיין הלבנון" כתב
התרגום "יהי דוכרן טבתהון עליל ולא פסיק
כדוכרן יבבות חצוצרתא על חמר עתיק
דמתנסך בבית מקדשא" ,וצ"ב למה כתב שם רק
"יין ישן שמנסכים על גבי המזבח" ולא כתב
כהתרגום דידן חמר חדת ועתיק ,הרי מבואר
בגמ' דבדיעבד כשר גם יין חדש.
וצ"ל דהתם מיירי בניסוך יין לכתחילה דהרי
מתפללים שם שיעלה זכרון ישראל לטובה כמו
שעולה בשעת ניסוך היין ע"ג המזבח ,ומסתמא
ביין ישן שהוא מעיקר הדין היה עולה זכרונם
לטובה יותר כי זה המצוה לכתחילה ,לכן נקט
התרגום את ניסוך היין של עיקר ההלכה שהוא
ביין ישן שמשכר ,דכתיב 'הסך נסך שכר',
משא"כ בתרגום דידן דמיירי ביין שהיו מנסכים
בפועל כתב גם יין חדת שאפשר לנסך בדיעבד
ודו"ק.
)ומה שבפרשת שמיני עה"פ "יין ושכר אל תשת" לענין
איסור שתית יין לכהנים בשעת עבודה ,כתב התרגום "חמר
ומרוי לא תשתי" ושינה כאן את פירוש המילה 'שכר' ,ולא
תרגם כבכל מקום חמר חדת ועתיק.

נראה דהנה איתא בכריתות )יג (:דדעת ר' יהודה
שאסורים הכהנים לשתות כל משקה משכר
ולאו דוקא יין ,רק דיין במיתה ושאר כל
המשכרים באזהרה ,ויליף שאר משקים משכרים
מדכתיב יין ושכר ,וא"כ מוכח דאין פירושו כאן
כבכל מקום יין ישן אלא כל דבר המשכר ,ולכן

יונה
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יא

עֵצים׃ לי גנת שקין ופרדיסין ,וזרעית תמן כל מיני
ְּב ֵרכ֣ וֹ ת ָמ֑יִ ם לְ הַ ְׁש ֣קוֹ ת מֵ ֔ ֶהם ַ ֖יעַ ר צוֹ ֵמ֥חַ ִ ֽ
עשבין .מנהון לצורך מיכלא ומנהון לצורך
משתיא ומנהון לצורך אסותא ,וכל מיני עשבי בוסמין .נציבית בהון אילני סרק וכל אילני בוסמין דאיתיאו לותי
טלני ומזיקי מן הנדקא ,וכל אילן דעביד פירין .ותחומיה מן שור קרתא דירושלם על כיף מיא דשילוח :ו בחנית בית
משקיא דמיא אידין חזי לאשקאה אילניא ואידין חזי לאשקאה עשבין .עבדית לי פרקטינין דמיא לאשקאה מנהון

תרגום ללשון הקודש
בשמים ,נטעתי בהם אילני סרק וכל אילני בשמים שהביאו אלי שדים ומזיקים מהודו יג וכל אילן שעושה פירות,
וגבוליו מחומת העיר של ירושלים עד שפת מי שילוח) .ו( בדקתי בית משקה של מים ,איזה ראוי להשקות אילנות

l
יונה דדהבא

תרגם כאן התרגום 'חמר ומרוי' ,פירוש יין
ומשכר כי כל דבר שמשכר אסור ולאו דוקא יין,
ודו"ק(.
יב .בב"ק )פב (:איתא "עשרה דברים נאמרו
בירושלים וכו' ואין עושים בה גינות ופרדסות
חוץ מגינות ורדים שהיו מימות נביאים
הראשונים" ,והנה בתרגום כתב ששלמה נטע
נטיעות וכרמים וכו' בירושלים ולכאו' הוא דלא
כהגמ' שאין עושים בה גינות ופרדסות ,ונראה
לומר דהנה משמע ברמב"ם דעשרה דברים אלו
נאמרו רק לפנים מן החומות ולא מקומות
הסמוכים לירושלים ,דכתב הרמב"ם )בית הבחירה
פ"ז הי"ד( "ירושלים מקודשת משאר העיירות
המוקפות שאוכלים קדשים קלים ומע"ש לפנים
מחומתה" ואח"כ כתב "ואלו דברים שנאמרו
בירושלים וכו'" ש"מ דבירושלים שמקודשת
משאר עיירות מיירי ודוקא בה נאמרו עשרה
דברים האלו מפני קדושתה המרובה ,וכל זה
דוקא לפנים מן החומה כמבואר שם ,ולכן כתב
שם בתרגום שעשה זאת שלמה מחומת
ירושלים עד מעין השילוח כלומר מחוץ
לירושלים דדוקא בתוך החומה אסרו ולא
מחוצה לה.
ובמדרש תנחומא )פ' קדושים ס"י( איתא דשלמה
המלך שתל את כל סוגי האילנות ואפי' פלפלין
שבאים מכוש ,כיון שציון היא תשתית כל
העולם וכל הגידים של הארץ שמגדלים את כל
הפירות מגיעים מציון ,וידע שלמה כל גיד וגיד

לאיזה עץ שייך ושתל את הכל ,ולהנ"ל צ"ל דלא
שתל את כל סוגי האילנות בירושלים ,אלא ידע
להיכן כל גיד הולך מציון שהוא ביהמ"ק )כמבואר
שם( ושתל על הגיד שמחוץ לירושלים.
וביומא )לט ,:כא (:איתא "אמר רב זוטרא בר
טוביה למה נקרא שמו יער דכתיב בית יער
הלבנון ,לומר לך מה יער מלבלב אף ביהמ"ק
מלבלב ,דאמר רב הושעיא בשעה שבנה שלמה
ביהמ"ק ,נטע בו כל מיני מגדים של זהב והיו
מוציאים פירות בזמניהם" עיי"ש ,ולהנ"ל מיושב
היטב ,דדוקא פירות של זהב היה יכול שלמה
לנטוע בביהמ"ק אך פירות ממש אי אפשר לו
ליטע ,דבירושלים אין מגדלים פירות ואילנות,
)אמנם שם אפש"ל דמטעם אחר אסור ליטע אילנות רק
של זהב דכתיב "לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה'
אלוקיך"( ובבן יהוידע כתב דאפש"ל דהוי פירות

ממש וצ"ע.
יג .הנה בקהלת רבה )פ"ב ,ס"ז( איתא "א"ר אבא
בר כהנא ברוחות היה שלמה משתמש ושולח
להנדיקי )כוש( ומביאין לו משם מים ומשקין כאן
ועושה פירות ,אמר לו ר' ינאי בריה דר' שמעון
אם אתה אומר כן נמצאת מייגעו ,אלא עמד
שלמה בחכמתו על משתיתה של ארץ וראה
איזה משתיתה מפנה לשם ונטע בה על
משתיתה של ארץ וכך היתה עושה פירות".
ולכאו' התרגום כאן ס"ל כר' אבא בר כהנא דהיו
מביאים לו השדים והרוחות את כל האילנות,

יב
אפילו חורשא דמרבי
קיסין לאסקא :ז
קניתי עבדין ואמהן
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ז
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ּשפָ ֔חוֹ ת ו ְּבנֵי־בַ ֖יִ ת ָ ֣היָה ִ ֑לי ַ ֣גּ ם ִמ ְקנ ֶ֩ה בָ ָ ֨קר
֨ית ֙י עֲבָ ִ ֣דים ו ְׁ
ָק ִנ ִ

תרגום ללשון הקודש
ואיזה ראוי להשקות עשבים ,עשיתי לי בריכות של מים להשקות מהם אפילו יער שמגדל עצים לשריפה) .ז( קניתי
עבדים ושפחות מבניהם של חם יד ומשאר עמים נכריים ,וגזברים שממונים על המזון של ביתי היו לי לפרנס אותי ואת
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דכתב "וכל אילנות בשמים שהביאו אלי שדים
ומזיקים מהודו וכל אילן שעושה פירות" ,ולא
שהוא שתל בחכמתו על גידי הארץ שמוליכין
להודו ולכוש ,אמנם נראה דזה אינו כי בתרגום
כתב שהיו מביאים לו השדים אילנות סרק
ואילנות בשמים ,משמע שאת האילנות עצמם
הביאו ,ובמדרש איתא שהיו מביאים לו משם
מים ומשקין כאן ,ועושה פירות כלומר דלא היו
מביאים לו פירות כלל אלא רק מים שמשקים
בהם את האילנות והפלפלין כדי לגדלם ,נמצא
שהתרגום הוא שיטה שלישית.
ונראה דהמחלוקת בין שני האמוראים במדרש
היא ,דהרי פלפלין לא גדלים בא"י רק בארץ
כוש ,ואיך אפשר לגדל אותם בא"י ,אלא ע"כ ע"י
שמביאים לא"י את המים המיוחדים שמגדלים
את הפלפלין בארץ כוש אף שאין מצד הטבע
קליטה בארץ לפלפלין ,אך המים האלו יכולים
לגדלם כמו שכתב התרגום לקמן )פסוק ו'( שיש
מים שראויים להשקות אילנות וכו' ואפי' מים
מיוחדים לעצי סרק.
אך ר' ינאי ס"ל "דאם אתה אומר כן נמצאת
מייגעו" פירוש דא"א לומר שהיו מביאים לו מים
דא"כ צריך כל פעם להביא מים כדי לגדל את
הפירות ,דהרי בלא המים האלו אי אפשר לגדלם
כיון שבדרך הטבע הארץ לא קולטת א"כ אתה
מטריחו ,אלא עמד שלמה על הגידים שמוליכים
לכוש ועליהם שתל ,וגם בלא מים מיוחדים
אפשר לגדל את כל סוגי האילנות כיון שהקרקע
קולטת) ,רק שהיה צריך שלמה לשלוח את הרוחות

שיביאו לו את זרעי כל האילנות מהודו וזה אינו טירחא
דבפעם אחת מביא ודיו(.

ולפי"ז אפש"ל דהתרגום סבר כמ"ד שעמד
שלמה בחכמתו על הגידים של הארץ ומה
שהשתמש בשדים וברוחות הוא כדי להביא את
הזרעים של האילנות ,ויותר לא היה צריך את
עזרתם ,אמנם בפסוק ו' כתב התרגום ששלמה
המלך אמר "בדקתי בית משקה של מים איזה
ראוי להשקות אילנות ואיזה ראוי להשקות
עשבים ,עשיתי לי בריכות של מים להשקות
מהם אפי' יער שמגדל עצים לשריפה" ומשמע
לכאו' כהמ"ד הראשון שהיה צריך להשקות כל
עץ כפי המים הראויים לו ,כי אם שתל על גידי
הארץ שמגיעים מציון ,א"כ הקרקע בטיבעה
מגדלת אותם ואינו צריך מים מיוחדים לגדלם,
ויש לדחות דאפי' אם שתל שלמה על הקרקע
שבטיבעה יכולה לגדל את הכל מ"מ יש מים
שעוזרים לזה יותר ומים שעוזרים לזה יותר,
ובחכמתו ידע גם מה צריך העץ בשלימות כדי
לגדלו כראוי ,אך ודאי שגם בלא זה היה גדל
העץ ודו"ק.
יד .מה שהדגיש התרגום שקנה עבדים מבני
חם ,אף שמכל הגויים יכל שלמה לקנות עבדים,
מ"מ הא איתא במדרש )בראשית רבה פל"ו( דמה
שיוצאים עבדים בראשי איברים ושן ועין ,הוא
משום שחם ראה וסיפר לאחיו על ערות אביו,
לכן כשהאדון הוציא לעבד שן ועין אין שום
סיבה לעבדות ,ולפי"ז עיקר דין עבד יליף מבני
חם שקללם נח שיהו עבדים ,וכן לשון עבד
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יג

תי מבניהון דחם ושאר עממין
שֽהָ ֥י ּו לְ פָ ַנ֖י ִּב ֽירו ׁ ָ
ה ָ ֣היָה ֔ ִלי ִמ ּ ֹ֛כל ׁ ֶ
וָ ֹ֤צאן הַ ְר ּ ֵב ֙
ּש ָ ֽ ִלם׃ ח ּ ָכ ַ ֤נ ְס ִּ
נוכראין .וגזברין דממונן
שי ִ
לִ ֙י ּגַם ־ ּ ֶ ֣כסֶ ף וְ ז ֔ ָָהב ו ְּסגֻלַּ ֥ת ְמלָ כִ ֖י ם וְ הַ ְּמ ִדי נ֑וֹ ת עָ ִ֨ ׂ
תי ִ֜לי על מזונא דביתי הוו לי
לפרנסא יתי וית אנשי
ביתי תרי עשר ירחי
שתא ,וחד לפרנסותי בירחא דעבורא .אף קנין תורין וען הוה לי יתיר מכל דריא דהוו קדמי בירושלם :ח כנשית לי
אוצרין כסף ודהב ,דאפילו מתקלין ומוזנון דקשוט עבדית מן דהב טב ,וטסברי מלכין ופלכין אתיהיבו לי לכרגא.

תרגום ללשון הקודש
אנשי ביתי שנים עשר חודשי השנה ואחד לפרנסני בחודש העיבור ,טו גם מקנה בקר וצאן היה לי יותר מכל הדורות
שהיו לפני בירושלים .טז )ח( כנסתי לי גם אוצרות של כסף וזהב עד שאפילו משקלות ומאזני צדק עשיתי מזהב טוב,
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כנעני מורה ,עבד מבני כנען בנו של חם ושפיר
הדגיש התרגום עבדותם של בני חם.
טו .הנה בסנהדרין )יב (.נחלקו רב יהודה ורב
נחמן בענין הנציבים שמינה שלמה על פרנסת
ביתו ,חד אמר דמה שכתוב בפסוק )מלכים א' ד,
יט( "ונציב אחד אשר בארץ" מיירי שהיה אחד
ממונה על כולם ,כלומר דהיו שנים עשר נציבים
בשנה לכל חודש נציב אחד ,וחוץ מהם היה
נציב ממונה על כולם ,וחד אמר ד'נציב אחד'
הוא כנגד חודש העיבור ,ולפי"ז התרגום כאן
ס"ל כמאן דס"ל דהנציב הנוסף הוא כנגד חודש
העיבור.
ולכאו' קשה הרי בתוס' במגילה )כא (:כתב
דהתרגום על כתובים נכתב ע"י התנאים ,וא"כ
מה נחלקו האמוראים אם מפורש בתרגום דהוא
כנגד חודש העיבור ,ואפשר דכמו שלא ידעו
האמוראים את כל הברייתות כך לא ידעו את כל
התרגומים דמסתבר דהתרגום לא גרע
מברייתא.
ואפשר עוד לומר ,דנראה דלא נחלקו רב יהודה
ורב נחמן שהיה נציב נוסף לחודש העיבור,
דלכאו' זה פשיטא שהיה נציב מיוחד לזה ,דכי
מפני שיעלה בחלק אחד הנציבים לפרנס את
בית שלמה בחודש אדר יצטרך לפרנסו פעמיים

בשנה בכל שלוש שנים ,אלא נחלקו אם יש
נציב אחד ממונה על כולם או לא דחד ס"ל דלא
מסתבר דבשביל שיש נציב נוסף פעם בשלוש
שנים בשביל חודש העיבור יכתבוהו בפסוק
מיוחד "ונציב אחד אשר בארץ" ,לכן ס"ל דלא
קאי על נציב זה אלא על הנציב שממונה על
כולם שהוא נמצא בכל שנה כל השנה.
ואידך מ"ד סבר דאפשר דלא היה כלל ממונה
על כולם) ,וגם אם היה ,א"א לקוראו בשם נציב דסו"ס
אינו מפרנס בפועל רק ממונה על כולם( ולכן פירש

ד"נציב אחד" הוא הנציב הנוסף לחודש העיבור,
נמצא דדברי התרגום לא באו כלל למחלוקת
דכו"ע סברו דהיה נציב נוסף לחודש העיבור,
ודו"ק.
טז .בקהלת רבה )כאן( איתא "גם מקנה בקר וצאן
הרבה היה לי מכל שהיו לפני בירושלים וכי מה
היה לפניו בירושלים לא דוד אביו היה?" ופירשו
המפרשים דמשום כבודו של אביו לא כתב
הפסוק להדיא שגדל ממנו ,אמנם בתרגום כאן
פירש באופן אחר ,ד'מכל שהיה לפני בירושלים'
פירוש מכל הדורות שהיו גרים לפניו בירושלים,
כי הרי לפני דוד היה בירושלים את היבוסי
וכדו' ,ומכולם גדל שלמה בעושר ובצאן ובקר.

יד
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שר֗ וֹ ת וְ תַֽ ֲענֻג֛ וֹ ת ְּב ֵנ֥י ָ ֽה ָא ָ ֖דם ִׁשדָּ ֥ה וְ ִׁשדּֽ וֹ ת׃
ש ִ ֣רים וְ ׁ ָ
ָׁ

וְ ג ַ ָ֣דלְ ִּתי

עבדית בבית
מקדשא זיני זמרא
ּש ָ ִ ֑לם אַ ֥ף חָ ְכמָ תִ ֖י ָע ְ
שֽהָ ָ ֥יה לְ פָ ַנ֖י ִּב ֽירו ׁ ָ
לזמרא בהון ליואי וְ הוֹ ֔ ַס ְפ ִּתי ִמ ּ ֹ֛כל ׁ ֶ
֥מ ָדה ִ ֽלּ י׃ י
שֽאֲ ל֣ ּו עֵ י ֔ ַני ֹ֥לא ָא ַ ֖צלְ ִּתי מֵ הֶ ֑ם ֽלֹא־מָ ַנ֨עְ ִּתי ֶאת־לִ ִּ֜בי
ש֣ר ׁ ָ
כל֙ אֲ ׁ ֶ
ע ל ק ו ר ב נ י א  ,וְ ֹ
וקת רו סין ואבו בי ן
ש ֨ ֵמ ַ֙ח ִמ ּ ָכל ־ עֲמָ ֔ ִלי וְ ֶ ֽזה ־ הָ ָ ֥יה חֶ לְ ִ ֖קי
ש ְמ ֗ ָחה ּ ִ ֽכי ־ לִ ּ ִ ֤בי ָ ׂ
לזמרא בהון זמריא ִמ ּ ָכל ־ ִ ׂ
ּבעָ ָמ֖ל
ש ּו י ַ ָ֔די ו ֶ ֽ
שֽעָ ֣ ׂ
ֲש ֙י ׁ ֶ
ומזשמתר ייאת דא חבמבר יא .ת ִמ ּ ָכל ־ עֲמָ ִ ֽלי ׃ י א וּפָ ִ ֣ני תִֽי אֲ ִנ֗י ְּבכָ ל ־ ַ ֽמע ַ ׂ
ֲשוֹ ת וְ ִה ּ ֵנ֨ה הַ ּ ֹ֥כל ֨ ֶהבֶ ל֙ ו ְּרע֣ וּת ר֔ וּחַ וְ ֵא ֥ין יִ ְת ֖רוֹ ן ּתַ ֥חַ ת
שֽעָ ַ ֣מלְ ִּתי ַ ֽלע ׂ֑
ותפנוקי בני אנשא ׁ ֶ
ודימוסיא ובי בנאון.
שמֶ ׁש׃ יב וּפָ ִ ֤ני תִֽי אֲ נִ ֙י לִ ְר ֣אוֹ ת חָ ְכ ֔ ָמה וְ ֽהוֹ לֵ ל֖ וֹ ת וְ ִס ְכל֑ וּת ּ ִ ֣כי ׀
מרזיבין דשדין מיא הַ ּֽ ׁ ָ
אחֲ ֵ ֣רי הַ ּ֔ ֶמ ְ
שר ־ ְּ
לֶך ֵא ֥ת אֲ ׁ ֶ
א ַֽ
ש ּיָב וֹ ֙
פ ש ו ר י ו מ ר ז י ב י ן ֶ ֣מה ָ ֽה ָא ָ ֗דם ׁ ֶ
כבָ ֖ר עָ שֽׂ וּה וּ׃ י ג
דשדין מיא חמימי :ט
ואסגיתי טובא
ואוסיפית עותרא מן כל דריא דהוו קדמי בירושלם .ברם חכמתי קמת לי והיא סיעא יתי :י וכל מה דבעו מני רבני
סנהדרין לדכאה ולסאבא לזכאה ולחיבא ,לא כליתי מנהון פשר מליא ולא מנעית ית לבי מן כל חדות אוריתא.
ארום הוה לי פנאי דלבי בדח בחכמתא דאתיהבית לי מן קדם ה' יתיר מן כל אנשא ,וחדית בה יתיר מכל טרחותי.
ודין הוה חולקי טב דאזדמן לי לקבלא עלוהי אגר שלים לעלמא דאתי מכל טרחותי :יא ואסתכלית אנא בכל
עובדי דעבדו ידי ובטרחותי דטרחית למעבד ,והא כלא הבלו ותבירות רוחא .ולית מותר בהון תחות שמשא
בעלמא הדין ,אלהין אית לי אגר שלים על עובדי טביא לעלמא דאתי :יב ואסתכלית אנא למחזי חכמתא
וחולחולתא דמלכותא וסוכלתנו .ארום מה הנאה אית לגבר לצלאה בתר גזירת מלכא ובתר פורענותא ,הא כבר
ט

תרגום ללשון הקודש
ואוצרות מלכים ומדינות ניתנו לי למס ,עשיתי בבית המקדש כלי שירה לשורר בהם לויים על הקרבנות יז קתרוסים
ואבובים לשורר בהם שרים ושרות בבית משתה היין ,ותענוגות בני אדם מרחצאות ובריכות ,צנורות שזורקים מים
פושרים ,וצנורות שזורקים מים חמים) .ט( והרביתי טובה והוספתי עושר מכל הדורות שהיו לפני בירושלים ,אף
חכמתי עמדה לי והיא עזרה לי) .י( וכל מה ששאלו ממני רבני הסנהדרין לטהר ולטמא לזכות ולחייב לא מנעתי מהם
פתרון הדברים ,ולא מנעתי את ליבי מכל שמחת התורה ,כי היה לי פנאי כי ליבי שמח בחכמה שניתנה לי מלפני ה'
יותר מכל האנשים ,ושמחתי בה יותר מכל עמלי ,וזה היה חלקי טוב שהזדמן לי לקבל עליו שכר שלם לעולם הבא
מכל עמלי) .יא( והסתכלתי אני ,בכל מעשי שעשו ידי ובעמלי אשר עמלתי לעשות ,והנה הכל הבל ושברון רוח ,ואין
יתרון בהם תחת השמש בעולם הזה ,רק יש לי שכר שלם על מעשי הטובים לעולם הבא) .יב( והסתכלתי אני ,לראות
חכמה ומחשבות של המלכות ודעת ,כי מה הנאה יש לאדם להתפלל אחר גזירת המלך יח ואחר הפורענות ,הנה כבר
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יז .בגיטין )סח (.איתא "עשיתי לי שרים ושרות
אלו מיני זמר" ,ופירש המהרש"א דשרים הם
מלשון שיר ,והיו משוררים זכרים והיו משוררים
נקיבות ,וכתב דזה מה שכתב התרגום ששלמה
עשה שרים על הקרבן ,ושרות בסעודות ובבית
משתה היין.
יח .משמע כאן דיחיד אחר גזר דין אינו יכול
להתפלל ולשנות הגזירה ,וכן איתא בר"ה

)יז(:

דיחיד אינו נענה אחר גזר דין ,וציבור נענים
כדכתיב "כה' אלוקינו בכל קראינו אליו".
והנה שם )טז (.איתא "כמאן מצלינן האידנא
אקצירי ואמריעי) ,חולים ,ות"ח שהם תשושי כח( כר'
יוסי ,דס"ל אדם נידון בכל יום" ולכן אפשר
להתפלל היום שמחר ישתנה לטובה גזר דינם,
"ואיבעית אימא לעולם כרבנן ,וכדר' יצחק,
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טו

יתי ָ֔אנִ י ׁ ֶ ֵ
אוֹ ר א ת ג ז ר ת ע ל ו ה י
ית ֥רוֹ ן הָ ֖
ש ֥ ּי ׁש יִ ְת ֛רוֹ ן ַ ֽלחָ ְכ ָמ֖ה ִמן־הַ ִּס ְכל֑ וּת ּ ִ ֽכ ְ
א ִ
וְ ָר ִ ֣
ְ ואתעבידת ליה :יג וחזית
ְ
ְ
ֵ
ח ֶׁ
ִמן־הַ ֽ ֹ
ֹאשוֹ וְ הַ ְּכ ִס֖יל ּ ַב ֹ֣ח ׁ ֶ
יניו ְּבר ֔ ׁ
ם עֵ ָ ֣
שך׃ י ד ֶ ֽהחָ כָ ֙
שך הוֹ ל֑ך אנא ברוח נבואה דאית
תִֽי מ ו ת ר ל ח כ מ ת א מ ן
ֻּ
ש ִּמ ְק ֶר֥ה ֶא ָח֖ד יִ ְק ֶר֥ה ֶא
ַם־אנִ י ׁ ֶ
וְ י ַ ָ֣דעְ ִּתי ג ָ֔
ת־כ ָ ֽלּ ם׃ טו וְ ָא ֨ ַמ ְר ּ
שטותא יתיר ,כמותר
אֲ ִנ֜י ְּבלִ ִּ֗בי ְּכ ִמ ְק ֵ ֤רה הַ ְּכ ִסיל֙ ּגַם־אֲ ִ ֣ני יִ ְק ֵ ֔רנִ י וְ ָ ֧ל ּ ָמה חָ ַ ֛כ ְמ ִּ
תי אֲ ִנ֖י נ ה ו ר י מ מא מ ן ח ש ו ך
ל י ל י א  :יד ח כ י מ א
מסתכל ברישא מה
דעתיד למהוי בסופא ומצלי ומבטיל גזירתא בישתא מן עלמא ,ושטיא בחשוכא אזיל .וידעית אף אנא דאי לא
מצלי חכימא ומבטיל גזירתא בישתא מן עלמא ,כד תהי פורענותא בעלמא ,ארעון חד יארע ית כולהון :טו ואמרית
אנא בלבי ,כארעון שאול בר קיש מלכא דסטא בסטיותיה ולא נטר תפקידתא דאתפקד על עמלק ואתנטילת

תרגום ללשון הקודש
נגזר עליו ונעשה לו) .יג( וראיתי אני ברוח נבואה ,שיש מותר לחכמה מן הסכלות יותר כיתרון אור היום מחושך
הלילה) .יד( החכם מסתכל בראש מה עתיד להיות בסוף ,ומתפלל ומבטל את הגזירה רעה מהעולם ,והשוטה בחושך
הולך ,וידעתי גם אני ,שאם לא מתפלל החכם ומבטל את הגזירה הרעה מהעולם ,כאשר תהיה הפורענות בעולם,
מקרה אחד יקרה את כולם) .טו( ואמרתי אני בליבי ,כמקרה שאול בן קיש המלך שסטה ולא שמר את המצוה
שהצטווה על עמלק ונלקחה ממנו המלכות יט ,אף אני כך יקרני ,ולמה זה חכמתי אני יותר ממנו ,ודיברתי אני בליבי
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דאמר יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין
לאחר גזר דין".
והנה התרגום דהכא ודאי לא סבר כר' יצחק
דהרי כתב שיחיד אין לו הנאה בתפילתו אחר
גזר דין ,ופירש זאת התרגום בדברי שלמה המלך
שאמר "כי מה האדם שיבוא אחר המלך" כלומר
דשלמה המלך ס"ל דיחיד אחר גזר דין לא יכול
לשנות הגזירה ,א"כ כמאן מצלינן האידנא על
החולים ,על כרחך כר' יוסי שאדם נידון בכל
יום.
והרי המקור לדברי ר' יוסי שאדם נידון בכל יום,
הוא כדאמרו שם בגמ' "אלא א"ר חסדא טעמיה
דר' יוסי מהכא לעשות משפט עבדו ומשפט
עמו ישראל דבר יום ביומו" כלומר בתפילת
שלמה המלך )מלכים א' ח ,נט( בעמדו בבית
המקדש ,ולפי"ז שלמה המלך לשיטתו דכיון
שיחיד אינו יכול לשנות הגזירה לכן ס"ל דאדם
נידון בכל יום ,ואפשר כל יום לשנות את גזירת
מחר ודו"ק.

יט .הנה ביומא )כב (:איתא "אמר רב הונא כמה
לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה ,שאול
באחת ועלתה לו ,דוד בשתיים ולא עלתה לו",
ופירש"י דשאול נכשל באחת ועלתה לו לרעה
ודוד נכשל בשתיים ולא עלתה לו לרעה.
ופירשו בגמ' 'שאול באחת מאי היא מעשה
דאגג' שחמל עליו ולא הרגו ,והקשו 'והא איכא
מעשה דנוב עיר הכהנים' ,ותירצו' ,על מעשה
אגג כתיב נחמתי כי המלכתי את שאול' ,ומשמע
בגמ' דמה שנלקחה ממנו המלכות היה על
מעשה אגג וזה היה עיקר עונשו ,וכמו שכתב
התרגום כאן שבגלל שלא שמר מצות ה'
להכרית את אגג ואת עמלק נלקחה ממנו
המלכות.
ובמהר"ץ חיות הקשה דבדברי הימים
כתיב "וימת שאול במעלו אשר מעל בה' ,על
דבר ה' אשר לא שמר וגם לשאול באוב לדרוש"
ומשמע דנענש שאול על שדרש באוב ולא
משום מעשה אגג ועמלק ,ותירץ המהרצ"ח

)א' י ,יג(

טז
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ַם־ז֖ה ָ ֽהבֶ ל׃ ט ז ִּכ ֩י ֵ֨אין ז ְִכ ֧רוֹ ן ֶ ֽלחָ ָ ֛כם
ש ּג ֶ
אז ֹיתֵ ֑ר וְ ִד ּ ַ ֣ב ְר ִּתי ְבלִ ִּ֔בי ׁ ֶ
ָ֣
איךְ
ם הַ ּ ֹ֣כל נִ ְׁש ּ֔ ָכח וְ ֵ ֛
ש ְּכ ָ֞בר הַ ּי ִ ָ֤מים הַ ּ ָב ִאי ֙
ִ ֽעם־הַ ְּכ ִס֖יל לְ עוֹ ָ ֑לם ְּב ׁ ֶ
ת־החַ ִ ּי֔ים ּ ִ ֣כי ַ ֤רע עָ לַ ֙י
ַ֣
֨את ֙י ֶא
ש ֵנ ִ
י ָ֥מוּת ֶ ֽהחָ כָ ֖ם ִ ֽעם־הַ ְּכ ִ ֽסיל׃ י ז וְ ָ ׂ

מניה מלכותא ,אף
אנא יערענני.
ולמא דין חכימית
אנא בכין יתיר
מניה .ומלילית
שמֶ ׁש ּ ִ ֽכי ־הַ ּ ֹ֥
ֲש ֖ה ּתַ֣חַ ת הַ ּ ׁ ָ֑
ש ַ ֽ ּנע ָ ׂ
ֲשה ׁ ֶ
אנא בלבי דאף דין ַ ֽה ּ ַמע ֔ ֶׂ
כל הֶ ֖בֶ ל ו ְּרע֥ וּת ֽרוּחַ ׃ י ח
הבלו ,ולית
יח ּנ ּו
ש ַ֣א ִּנ ֔ ֶ
שמֶ ׁש ׁ ֶ
שֽאֲ ִנ֥י עָ ֵמ֖ל ּתַ֣חַ ת הַ ּ ׁ ָ֑
ת־כל־ עֲמָ ֔ ִלי ׁ ֶ
ָּ
ש ֵ ֤נא תִֽי אֲ נִ ֙י ֶא
אלהין וְ ָ ׂ
גזירת מימרא דה':
טז א ר ו ם לי ת
דוכרנא לחכימא עם שטיא לעלמא דאתי .ובתר דימות גוברא ,מה דהוה כבר ביומוהי ,כד ייתון יומיא דעתידין
למהוי בתרוהי כלא אשתכח .ואיכדין יימרון בני אנשא דהוי סופא דצדיקיא כסופא דחיביא :יז ושניתי אנא ית כל
חיין בישין ,ארום ביש עלי עובדא בישא דאתעביד על בני אנשא תחות שמשא בעלמא הדין .ארום כלא הבלו
ותבירות רוחא :יח ושניתי אנא ית כל טרחותי דטרחית תחות שמשא בעלמא הדין ,בגין דאשבקניה לרחבעם ברי

תרגום ללשון הקודש
שאף זה הבל ואין רק גזירת דברי ה') .טז( כי אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם הבא ,ואחר שימות האדם ,מה שהיה
כבר בימיו ,כאשר יבואו הימים שעתידים להיות אחריו הכל נשכח ,ואיך יאמרו בני האדם שיהיה סוף הצדיקים כסוף
החוטאים) .יז( ושנאתי אני את כל החיים הרעים ,כי רע עלי המעשה הרע שנעשה על בני האדם תחת השמש בעולם
הזה ,כי הכל הבל ושברון רוח) .יח( ושנאתי אני את כל עמלי שעמלתי תחת השמש בעולם הזה ,כדי שאניחנו
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שמה שנלקחה ממנו המלכות היה על מעשה
אגג כדאיתא בגמ' ובתרגום אך מה שנענש
מיתה במלחמה עם הפלשתים הוא מפני ששאל
באוב וכמו שמדוקדק בפסוק "וימת שאול
במעלו".
אמנם ברש"י שם ביומא כתב "שאול באחת
ועלתה לו ,שהרי מצינו שאול נכשל באחת
ועלתה לו לרעה לקונסו מיתה לבטל מלכותו",
ומשמע שהעונש דשאול דעליו מיירי בגמ' הוא
עונש המיתה ולא עונש לקיחת המלכות ,ולא
כמו שפירש המהר"ץ חיות ,אמנם נראה דלא
קשיא דהנה בתענית )ה (:איתא דכשהגיע זמנו
של דוד למלוך אמר הקב"ה" ,לימות שאול אי
אפשר ,כי שמואל לא מניח )כי התפלל שלא יבטלו
מעשי ידיו בחייו( לימות שמואל אי אפשר ,דכיון
דעדיין צעיר הוא יאמרו הבריות שח"ו היתה
בידו עבירה ולכן מת ,לא לימות שאול ולא
לימות שמואל אי אפשר ,דכבר הגיעה מלכות
דוד ,אלא אקפיץ זקנה על שמואל וימות ואח"כ
ימות שאול".

ומשמע דכדי להמליך את דוד א"א להשאיר את
שאול בעולם ,דכיון דעלה למלכות אין מורידים
אותו רק ע"י מיתה ,א"כ כשעבר את דבר ה'
במעשה דאגג ונגזר עליו שתתבטל מלכותו ,על
כרחך דנגזרה עליו גם גזירת מיתה ,וזה מה
שכתב רש"י "עלתה לו לרעה לקונסו מיתה כדי
לבטל מלכותו" ,כלומר דעונש המיתה היה
משום חטא דרישתו באוב ,אך כדי ליקח ממנו
המלכות היה צריך לקונסו מיתה ,אמנם אם לא
היה מגיע לו מיתה כלל לא היה גם מתקיים
הקנס ,ולכן דקדק רש"י לכתוב לקונסו מיתה
כדי לבטל מלכותו דאין זה עונש מיתה רק קנס
ודו"ק.
ובמהרש"א )יומא שם( הקשה ,דבקרא מבואר
דכבר קודם מעשה אגג ועמלק נגזר על שאול
שתתבטל מלכותו ,כדכתיב בשמואל )א' יג ,יג(
"ויאמר שמואל לא שמרת את מצות ה' אלוקיך
אשר ציווך כי עתה הכין ה' את ממלכתך אל
ישראל עד עולם ,ועתה ממלכתך לא תקום",
ומשמע דכבר לפני כן במעשה שאמר לו )י ,ח(
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יז

כל ד א ת י ב ת ר א י  ,ו י י ת י
ה ֣אוֹ סָ ֔ ָ
אחֲ ָ ֽרי ׃ י ט ו ִ ּ֣מי י וֹ ֵ ֗דעַ ֶ ֽהחָ ָ ֤כם ִ ֽי ְה ֶי ֙
ה ֥יה ַ ֽ
שֽ ּי ְ ֶ
ָ ֽל ָא ָ ֖דם ׁ ֶ ִ
ירבעם עבדיה ויסב מן
שמֶ ׁש ּג ֶ
שֽחָ כַ ְ֖מ ִּתי ּתַ֣חַ ת הַ ּ ׁ ָ֑
שֽעָ ַמ֥לְ ִּתי וְ ׁ ֶ
ט ְּבכָ ל־עֲמָ ֔ ִלי ׁ ֶ
וְ יִ ְׁשלַ ֙
ַם־ז֖ה יד וי ע ש ר תי ש ב טיא ,
תי ויחסין פלגות מלכותא:
ל־העָ ֔ ָמל ׁ ֶ
ַא ׁש ֶאת־לִ ּ ִב ֑י ֚עַ ל ּ ָכ ֶ ֣
ָ ֽהבֶ ל׃ כ וְ סַ ּ֥בוֹ תִֽי אֲ ִנ֖י לְ י ֵ ֣
שֽעָ ַמ֖לְ ִּ
יט ומן ידע החכים יהי או
ת ֥חַ ת הַ ּֽ ׁ ָ
ַּ
שֽעֲמָ ל֛ וֹ ְּבחָ ְכ ָמ֥ה ו ְּב ַ ֖
שמֶ ׁש׃ כ א ִּכי ־ ֵ ֣י ׁש ָא ָ ֗דם ׁ ֶ
דעַ ת ט פ ש מ ל כ א ד ע ת י ד
למהוי בתראי וישל ט
בכל טרחותי דטרחית
בעלמא הדין ,ובכל מה דאתקינית בחכמתי תחות שמשא בעלמא הדין .ותהית בלבי ותבית למימר אף דין הבלו:
כ וחזרית אנא ליאשא ית לבי על כל טורחא דטרחית למקני ודחכימית לתקנא תחות שמשא בעלמא הדין :כא

תרגום ללשון הקודש
לרחבעם בני שיבוא אחרי ,ויבוא ירבעם עבדו ,ויקח מידיו )את( עשרת השבטים ויירש חצי המלכות) .יט( ומי יודע
החכם יהא או טיפש המלך שעתיד להיות אחרי ,וישלוט בכל עמלי שעמלתי בעולם הזה ,ובכל מה שתיקנתי בחכמתי
תחת השמש בעולם הזה ,ותמהתי בליבי ושבתי לומר גם זה הבל) .כ( וחזרתי אני לייאש את ליבי ,על כל העמל
שעמלתי לקנות ושחכמתי לתקן תחת השמש בעולם הזה) .כא( כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובצדקה ,וימות
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"שבעת ימים תוחל עד בואי אליך" ולא המתין
נגזר עליו לאבד מלכותו.
ותירץ המהרש"א "דשמואל אמר לו כן שאם לא
תקיים עוד מצות ה' לא תקום ממלכתך ,אבל לא
היה חטא זה של העלאת העולה כדאי שינטל
ממנו המלכות ,משא"כ במעשה דאגג שהקב"ה
אמר לשמואל "נחמתי כי המלכתי את שאול" אז
נענש ,ולפי"ז מה שאמר שמואל לשאול אחר
שלא המתין שבעת ימים "נסכלת לא שמרת את
מצות ה' אלוקיך ,ועתה ממלכתך לא תקום",
פירוש כי בפעם הבאה שלא תשמע יטול ה' את
מלכותך ממך.
אמנם ברש"י בפרשת המלך )שופטים פי"ז( כתב
"ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל" אפי' מצוה
קלה של נביא" ,למען יאריך ימים על ממלכתו",
מכלל הן אתה שומע לאו וכן מצינו בשאול
שאמר לו שבעת ימים תוחל עד בואי אליך
להעלות עולה וכתיב 'ויוחל שבעת ימים' ולא
שמר הבטחתו לשמור כל היום ,ולא הספיק
להעלות העולה עד שבא שמואל ואמר לו
נסכלת לא שמרת ,ועתה ממלכתך לא תקום ,הא

למדת שבשביל מצוה קלה של נביא נענש" ,וכן
בשמואל שם )יג ,יג( כתב שעל מצוה קלה של
נביא נענש ומשמע דלא כמו שפירש המהרש"א
דלא נענש על 'שבעת ימים תוחל' רק הוזהר
שבפעם אחרת יענש.
ולפי"ז תחזור קושית המהרש"א דבגמ'
מפורש שנענש בביטול מלכותו משום מעשה
עמלק ,ובפסוק מפורש דנענש על מעשה
המתנת שבעה ימים.

)ביומא(

ונראה ליישב דמה שנענש שאול כשלא המתין
שבעת ימים ,לא בביטול המלכות שלו אלא
בביטול המלכות מזרעו ,וכמו דמשמע בקרא
"ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל למען
יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב
ישראל" ,כלומר דאם לא יסור יהיו הוא ובניו
מלכים כי כשפוסק הקב"ה גדולה פוסק לו
ולזרעו עם עולם ,וכשלא ישמע אפי' למצוה
קלה של נביא יענש שלא יהא המלכות לבניו כל
הימים ,ומה שנפסקה משאול המלכות ונקנס
עליו שימות קודם זמנו הוא בגלל שלא שמע
במעשה אגג ועמלק.
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ַם־ז֥ה הֶ ֖בֶ ל וְ ָר ָע֥ה
ל־בוֹ ֙ יִ ְּת ֶ ֣נ ּנ ּו חֶ לְ ק֔ וֹ ּג ֶ
ּ
שלּ ֹ֤ א ָ ֽעמַ
ו ְּב ִכ ְׁש ֑רוֹ ן וּלְ ָא ָ ֞דם ׁ ֶ
ם ְּבכָ ל־עֲמָ ֔לוֹ ו ְּב ַרעְ י֖וֹ ן לִ ּ ֑בוֹ ְׁשה֥ וּא עָ ֵמ֖ל
ַר ּ ָ ֽבה׃ כב ִ֠ ּכי ֶ ֽמה־ה ֶ ֹ֤וה ָ ֽל ָא ָד ֙
ַם־בלַּ ֖ יְ לָ ה
ַּ
ס עִ נְ יָנ֔ וֹ ּג
וָכעַ ֙
שמֶ ׁש׃ כ ג ּ ִ ֧כי כָ ל־ י ָ ָ֣מיו מַ ְכא ִֹ֗בים ֨ ַ
ּתַ ֥חַ ת הַ ּֽ ׁ ָ
ֽלֹא ־ ׁ ָ
ש ּיֹא ַ ֣כל
ם ֶׁ
אי ן ־ ֤טוֹ ב ּ ָ ֽב ָא ָד ֙
ש ַ ֣כב לִ ּ ֑בוֹ ּגַם ־ ֶז֖ה הֶ ֥בֶ ל ֽהוּא ׃ כ ד ֵ ֽ

אר ום אי ת ג ב ר
ד ט ו ר ח י ה
ב ח כ מ ת א
ובסוכלתנו
וב צ דק ו  ,וימ ו ת
בלא ולד .ולגבר
מ ֥ ּיד
יתי ָ֔אנִ י ּ ִ ֛כי ִ ַ
א ִ
ה ָר ִ ֣
אה ֶאת־ נ ְַפ ׁ֛שוֹ ט֖ וֹ ב ּ ַ ֽבעֲמָ ל֑ וֹ ּגַם־ ֹז ֙
ש ָ֔תה וְ הֶ ְר ָ ֧
ידתלנאנ יטהרלחמבהיו יה וְ ׁ ָ
חולקיה ,אף דין
הבלו ובשתא רבתא :כב ארום מה הנאה אית ליה לגבר בכל טורחיה ובתבירות לביה ,דהוא טרח תחות שמשא
בעלמא הדין :כג ארום כל יומוהי כאיבן ותקיף רוגזיה גוניה .אף בליליא לא דמיך מן הרהורי לביה ,אף דין הבלו
הוא :כד לית דשפיר באנשא אלהין דייכול וישתי ויחזי ית נפשיה טב קדם בני אנשא למעבד ית פקודיא דה' למהך

תרגום ללשון הקודש
בלא בן ,ולאדם שלא עמל בו יתננו להיות חלקו גם זה הבל ורעה רבה) .כב( כי מה הנאה יש לו לאדם בכל עמלו
ובשברון ליבו ,שהוא עמל תחת השמש בעולם הזה) .כג( כי כל ימיו מכאובים וחמת כעס ענינו ,גם בלילה לא שוכב
ממחשבות ליבו ,גם זה הבל הוא) .כד( אין טוב באדם רק שיאכל וישתה ויראה את נפשו טובה לפני בני האדם לעשות
את מצוות ה' ללכת בדרכים שטובים לפניו כדי שייטיב לו מעמלו ,גם זה ראיתי אני ,אדם שמצליח בעולם הזה מידו

l
יונה דדהבא

וכן מדוקדק בקראי ,דבמעשה דהמתנת שבעת
ימים כתיב "כי עתה הכין ה' את ממלכתך אל
ישראל עד עולם" ,ופרש"י שכשפוסקין גדולה
לאדם פוסקים לו ולדורותיו' ,ועתה ממלכתך לא
תקום' כי כשנכשל נפסקה מבניו המלכות וזה
"לא תקום" פירוש לעולם ,אמנם במעשה אגג
אמר לו הקב"ה לשמואל נחמתי כי המלכתי את
שאול ומשמע דעל שאול גופא הגזירה.
ולפי"ז מבואר למה דוקא כאן הצטער שמואל
מאוד על זה והתפלל שלא יבטלו מעשי ידיו
בחייו כדאיתא בתענית שם מה שלא הצטער
במעשה של המתנת שבעת ימים ,כיון דכאן
בטלו מעשי ידיו כי שאול עצמו הוסר ממלכותו,
ואילו מעשי משה ואהרן )כלומר יהושע( לא בטלו,
אמנם במעשה הקודם שהתבטלה ממנו הגדולה
לדורות אין זה מעשי ידי שמואל כיון שזה
ההנהגה ,שכשפוסקין גדולה פוסקין לדורות,
לכן לא הצטער על זה שמואל כ"כ שבטלו מעשי
ידיו ודו"ק.

ומצאתי בתוספות ישנים ביומא )שם( שהקשה
כקושית המהרש"א דבפסוק משמע שנענש כבר
קודם מעשה אגג ,ותירץ הפוך מהנ"ל דבמעשה
דהמתנת שבעה ימים העביר הקב"ה את
המלכות ממנו אך לא מבניו ,ובמעשה דאגג
העביר המלכות גם מבניו ,ונראה דיש כאן ט"ס
וצריך לגרוס להיפך מכח כל הדקדוקים הנ"ל
מלשונות הקראי ,והגמ' בתענית כמו שנתבאר
)וכן כתב השפת אמת עי"ש(.
וכן משמע בגמ' ביומא שנענש שאול עצמו
בגלל מעשה דאגג ,דאמרו שם 'שאול באחת
ועלתה לו' כלומר שנענש הוא עצמו באיבוד
המלכות ,ואם מיירי בעונש לבניו ,מה העונש
בשבילו ומה אכפת לו שבניו לא יהיו מלכים,
וצ"ע בזה עוד.
ומה שאמרו ביומא )כב (:ששאול באחת ועלתה
לו זה מעשה דאגג ,צ"ע אם הכוונה לזה
שהשאיר את אגג חי ,או גם מה שחמל על מיטב
הצאן והבקר וכו' דבתרגום כאן כתב 'מעשה
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יט

כי באורחן דתקנן קדמוהי
ּש ֥חוּץ ִמ ֶּ ֽמ ִּני׃ כו ּ ִ ֤
ֹאכל ו ִּמ֥י יָח֖ ו ׁ
ָ ֽהאֱ לֹהִ ֖ים ִ ֽהיא׃ כה ּ ִ ֣כי ִמ֥י י ַ ֛
בגין דיוטיב ליה מן
ש ְמ ָח֑ה וְ ַ ֽלחוֹ טֶ ֩א נ ַ֨
ש ּ ֣טוֹ ב לְ פָ ֔ ָניו ָנתַ֛ן חָ ְכ ָמ֥ה וְ ַ ֖דעַ ת וְ ִ ׂ
ם ֶׁ
לְ ָא ָד ֙
ָתן טורחיה .אף דין חזית
ַם־ז֥ה הֶ ֖בֶ ל א נ א ד ג ב ר ד מ צ ל ח
ב לִ ְפ ֵ ֣ני ָ ֽהאֱ ל ִֹ֔הים ּג ֶ
עִ נְ ָי֜ן ֶ ֽלאֱ ֹ֣סף וְ לִ ְכנ֗וֹ ס לָ ֵתת֙ לְ טוֹ ֙
בעלמא הדין ,מן ידא
מיִ ם׃ פ ב דה' הוא דאתגזר למהוי
ו ְּרע֥ וּת ֽרוּחַ ׃ א לַ ּ ֹ֖כל ז ְָמ֑ן וְ ֵע֥ת לְ כָ ֵ
ש ָֽ
ל־ח֖פֶ ץ ּתַ ֥חַ ת הַ ּ ׁ ָ
עלוהי :כה ארום מן הוא
ָטוּעַ ׃ ג ֵ ֤עת דיעסוק בפתגמי אוריתא
ֵע֥ת לָ ֶ ֖ל ֶדת וְ ֵ ֣עת לָ מ֑ וּת ֵ ֣עת לָ ֔ ַטעַ ת וְ ֵע֖ת ַ ֽלע ֲ֥קוֹ ר נ ֽ
ומן הוא גוברא דאית
ליה חששא מן יום דינא
רבא דעתיד למיתי ,בר מיני :כו ארום לאנש דתקנן עובדוהי קדם ה' יהב חכמתא ומנדעא בעלמא הדין וחדוא עם
צדיקיא לעלמא דאתי .ולגוברא חיבא יהב גון ביש למכנש ממון ולמצבר קנין סגי למהוי מתנסיב מניה ולמהוי

ג

מתיהיב לגבר דשפיר קדם ה' .אף דין הבלו הוא לחיבא ותבירות רוחא :ג א לכל גבר ייתי זמנא .ועידנא לכל עסקא
תחות שמיא :ב עידן בחיר למילד בנין ובנן ועידן בחיר לקטלא בנין מסרבין ומרגזין לקטלותהון באבניא על מימר
דיניא .עידן בחיר למנצב אילן ועידן בחיר לשרשא אילן נציב :ג עידן בחיר לקטלא בחרבא ועידן בחיר לאסאה
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של ה' הוא שנגזר להיות עליו) .כה( כי מי הוא שיעסוק בדברי התורה ,ומי הוא האדם שיש לו חשש מיום הדין הגדול
שעתיד לבוא כ חוץ ממני) .כו( כי לאיש שמתוקנים מעשיו לפני ה' ,נתן חכמה ודעת בעולם הזה ,ושמחה עם הצדיקים
לעולם הבא כא ,ולאדם חוטא נתן ענין רע לאסוף ממון ולכנוס מקנה רב ,להיות ניקח ממנו ולהיות ניתן לאדם שטוב
לפני ה' ,גם זה הבל הוא לחוטא ושברון רוח .ג )א( לכל אדם יבוא זמנו ,ועיתו לכל חפץ תחת השמים) .ב( עת מובחר
ללדת בנים ובנות ,ועת מובחר להרוג בנים מורדים ומכעיסים להורגם באבנים על מאמר הדיינים ,עת מובחר לטעת
אילן ,ועת מובחר לעקור אילן נטוע) .ג( עת מובחר להרוג במלחמה ,ועת מובחר לרפא נוטה למות ,עת מובחר לשבור
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עמלק' ולא כלשון הגמ' 'מעשה אגג' ,ואולי אין
בזה הבדל ונקרא כל המעשה מעשה אגג משום
שאיתו היה המעשה שהרגו אח"כ שמואל וכן
משמע קצת בגמ' ודו"ק.

שכתב כאן התרגום ששלמה אמר 'מי הוא האדם
שיש לו חשש מיום הדין הגדול יותר ממני' כיון
שחשש שיאבד את חלקו לעולם הבא כמו שרצו
לעשות לו אנשי כנסה"ג ודו"ק.

כ .בסנהדרין )קד (:איתא דאנשי כנסת הגדולה
מנו את המלכים וההדיוטות שאין להם חלק
לעוה"ב" ,וביקשו למנות עוד אחד את שלמה,
ובאה דמות דיוקנו של אביו ונשתטחה לפניהם
ולא השגיחו עליה ,באה אש מן השמים ולחכה
אש בספסליהם ולא השגיחו עליה ,יצתה בת
קול ואמרה להם וכו'" ולא חזרו בהם עד שאמרה
להם הבת קול "מי שיש לו חלק ומי שאין לו,
הדבר תלוי בי" )רש"י( ,והטעם שרצו למנותו
בכלל המלכים שאין להם חלק ,פירש המהרש"א
משום שמצינו שנשיו היטו את לבבו ללכת
אחרי אלוהים אחרים ,ובזה אפשר לבאר מה

כא .לכאו' מבואר כאן בתרגום דאין בעוה"ב
חכמה ודעת כמו בעולם בזה רק שמחה ,אמנם
ברמב"ם )תשובה פ"ח ה"ב( כתב דבעוה"ב צדיקים
יושבים ועטרותיהם בראשיהם כלומר עטרת
החכמה והדעת שהשיגו בעוה"ז ושבגללה זכו
לחיי העולם הבא מצויה עמהם ,והיא העטרה
שלהם עיי"ש .וצ"ל דכוונת התרגום דבעולם הזה
יש לצדיקים רק דעה וחכמה ,ושמחה אין
בעוה"ז כי כולו צער ויגיעה ,אך בעוה"ב יהא
להם שמחה יחד עם החכמה והידיעה בתורה.

כ
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ַ ֽלהֲרוֹ ֙ג וְ ֵ ֣עת לִ ְר ּ ֔פוֹ א ֵע֥ת לִ ְפ ֖רוֹ ץ וְ ֵע֥ת לִ ְבנֽ וֹ ת׃ ד ֵ ֤עת לִ ְב ּכוֹ ת֙ וְ ֵ ֣עת
ש ֔חוֹ ק ֵע֥ת ְספ֖ וֹ ד וְ ֵע֥ת ְר ֽקוֹ ד׃ ה ֚עֵ ת לְ הַ ְׁש ִ ֣ל ְ
לִ ְ ׂ
יך אֲ בָ ִ֔נים וְ ֵע֖ת ְּכנ֣וֹ ס
חֲבוֹ ק וְ ֵע֖ת לִ ְר ֹ֥חק ֵ ֽמחַ ּ ֵ ֽבק׃ ו ֵ ֤עת לְ בַ ֵּק ׁש֙ וְ ֵ ֣עת לְ ַא ּ֔ ֵבד
אֲ בָ ִנ֑ים ֵ ֣עת ַ ֽל ֔

שכיב מרע .עידן בחיר
לפרכא בנינא ,ועידן
בחיר למבני חורבנא:
ד עידן בחיר למבכי
על שכיבא ועידן
בחיר למחדי בחוכא.
עידן בחיר למספד על קטילא ,ועידן בחיר לטפזא בהלולא :ה עידן בחיר לפקחא דגור אבנין ועידן בחיר למצבר
אבנין לבנינא .עידן בחיר לגפפא אתתא .ועידן בחיר לרחקא מגפפא ,בשבעת יומי אבלא :ו עידן בחיר למתבע
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בנין ,ועת מובחר לבנות חרבות) .ד( עת מובחר לבכות על מת ,ועת מובחר לשמוח בשחוק ,ועת מובחר לספוד על
הרוג ,ועת מובחר לרקוד בנישואין) .ה( עת מובחר להשליך גל אבנים ,ועת מובחר לכנוס אבנים לבנין ,ועת מובחר
לחבק אשה ,ועת מובחר לרחק מחבק בשבעת ימי אבילות .כב )ו( עת מובחר לבקש נכסים ,ועת מובחר לאבד נכסים,
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כב .הנה איסור חיבוק בשבעת ימי אבילות אינו
מדינא אלא תקנה דרבנן משום "לך לך אמרינן
לנזירא ,לכרמא לא תקרב" כדאיתא בראב"ד
)שער הפרישה( ובטור )יור"ד סשפ"ג( ,ועו"ע כסף
משנה )אבל פ"ה ה"ה( שכתב דאף דמעיקר הדין
מותר ,יש להחמיר בזה שאין אדם יכול לעמוד
כנגד יצרו.
ולפי"ז צ"ע למה כתב התרגום על הפסוק 'עת
לרחוק מחבק' דוקא על שבעת ימי אבילות הרי
אינו מעיקר הדין כמו שנתבאר.
ובפירוש המיוחס למהרי"ץ על המילים הקשות
שבתרגום כתב על דברי התרגום 'זמן בחיר
מלגפפא איתתא' פירוש מלשמש מיטתו ,ולפי"ז
לק"מ מידי דזה אסור מעיקר הדין בשבעת ימי
האבילות ,אמנם בפשטות 'לגפפא' פירושו
חיבוק .כמו שכתב בחידושי רעק"א על דברי
הרמ"א )יור"ד שפ"ג( שבחיבוק ונישוק יש להחמיר
בשבעת ימי אבילות דראה כתוב בשם הגאון ר'
זלמן מוילנא שמפורש בתרגום כאן להחמיר
בחיבוק ,משמע שתרגם כפשוטו לגפפא 'לחבק'
ולא במהרי"ץ.

ולפי"ז עדיין צ"ב אמאי נקט איסור חיבוק
באבילות ,הו"ל למינקט בנידה דשם הוא איסור
מדאורייתא ,דחיבוק שהוא בדרך חיבה אסור
מעיקר הדין כמו שכתב הרמב"ם )איסורי ביאה
פכ"א ה"א(.
ואף שהרמב"ן חלק עליו )בהשגות למצוות ל"ת שנ"ג(

דבנגיעה לבד אין איסור כלל רק משום 'לך לך
אמרינן לנזירא' ,מ"מ אם בא התרגום לפרש את
דברי הפסוק 'עת לרחוק מחבק' הו"ל למימר
בנידה ,דלכל הפחות לדעת הרמב"ם הוא איסור
דאורייתא ולא בשבעת ימי אבילות שהוא איסור
דרבנן ,ולא עוד אלא דגם להרמב"ן שהוא רק
איסור מדרבנן בנידה ,אך מ"מ הוא יותר שכיח
בנידה מבאבילות ולמה נקט המקרה היותר
רחוק ,וצ"ע.
והיה אפש"ל דהתרגום כאן בא לפרש את כל
העשרים ושמונה עיתים שאמר שלמה המלך,
בזמנים כאלו שללא התורה לא היו נחשבים
לזמן מיוחד ,ורק אחרי שניתנה התורה לישראל
יש כ"ח עיתים אלו ,כמו 'עת להרוג בנים מורדים
באבנים על מאמר הדיינים' ,דרק בגלל ציווי
התורה לא לחלל את השבת יש עת כזו ובלא
התורה אין סיבה להרוג מי שלא מקיים מצוות,
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כא

ְ

שוֹ ת נ כ ס י א ו ע י ד ן
ֵע֥ת לִ ְׁש ֖מוֹ ר וְ ֵע֥ת לְ הַ ְׁש ִ ֽליך׃ ז ֵ ֤עת לִ ְקר֨ וֹ ַ ֙ע וְ ֵ ֣עת לִ ְת ּ ֔פוֹ ר ֵע֥ת ַ ֽלחֲ ׁ ֖
בחיר למיבד
נכסיא .עידן
בחיר למנטר עסקא ועידן בחיר למשדי עסקא בימא בעידן נחשולא רבא :ז עידן בחיר למבזע לבושא על שכיבא,

תרגום ללשון הקודש
עת מובחר לשמור סחורה ,ועת מובחר להשליך סחורה בים בעת סערה גדולה) .ז( עת מובחר לקרוע לבוש על מת,
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ועל ידי שניתנה התורה יש עתים וזמנים לכל
דבר תחת השמים.
כמו שכתב ברמח"ל בדרך ה'
שהחכמה העליונה קבעה עיתים וסדרים לכל
דבר ועי"ז אפשר לתת מענה לכל המידות
שנמצאות באדם וגם להשתמש בכל דברי
העוה"ז בעיתים ובזמנים הראויים ,וזוהי עבודת
ה' ,ולפי"ז שפיר כתב התרגום דוקא עת לרחוק
מחבק איתתא בשבעת ימי אבלא כיון דמאשה
נידה אין צריך להתרחק מלחבק רק בגלל ציווי
התורה ,דגם בלא זה היו מתרחקים ממנה
כדאיתא בגמ' )תענית כב (.שהיה שומר יהודי
בבית הסוהר ,שכשראה שהאסירים הגויים
נותנים עיניהם בנערה מאורסה מבנות ישראל
זרק עליה שמרים אדומים כצבע דם ואמר להם
שהיא נידה כדי שיתרחקו ממנה ולא יבואו
עליה ,ש"מ דאפי' הגרועים באנשים שהיו
כלואים בבית הכלא לא היו מתקרבים אל נידה.

)חלק א פרק ד(

וכמו שכתב הרמב"ן )פ' ויצא( על מעשה דרחל
כשגנבה התרפים "שהנידות היו בימי הקדמונים
מרוחקות מאוד ,כי לא יתקרבו אל אדם ולא
ידברו בו כי ידעו הקדמונים בחכמתם שהבלם
מזיק ,כי מביטם מוליד גנאי ועושה רושם רע",
ולפי"ז שפיר לא היו מתקרבים אליהם כלל וכ"ש
לא כדי לחבק ,א"כ אין זה משום מצות התורה
אלא הריחוק מהם הוא דרך העולם ולא שייך
לומר שהוא 'עת לחבק ועת לרחוק מחבק'
כשאינו זמנים שציוותה התורה.

לכן פירש התרגום 'לרחוק מחבק אשה בשבעת
ימי האבל' דאז אפי' שזה רק מנהג משום 'לך לך
אמרינן לנזירא' ,אך סו"ס הוא רק משום דיני
התורה שציוותה על האבילות ועל פרישה
מתשמיש באותו זמן אפי' כשהיא טהורה.
אמנם יל"ע בכמה מהעיתים שפירש התרגום אם
מתאימים הם ליסוד זה ,דבשלמא עת לקרוע על
מת הוא משום ציווי התורה לקרוע ,וכן עת
לשנוא אדם חוטא שלכאו' לולא התורה לא
היתה סיבה לשנאותו ,והוא רק משום ציווי
התורה ,אך עת מובחר לצאת למלחמה או
לעשות שלום אינו דוקא בגלל ציווי התורה,
אלא אלו דברים שגם בלא התורה מסברא צריך
לעשות כן.
אמנם אפש"ל ד'עת לצאת למלחמה' מיירי
בשבעה עממין ועמלק שציוותה תורה לצאת
להורגם באכזריות ולא להשאיר מהם זכר ,ו'עת
לעשות שלום' מיירי שצריך לפתוח גם לעיר
שבאים להלחם עליה כדי שתהיה למס עובד,
וזה רק עפ"י חוקי התורה דבלא חוקי התורה
הבא להלחם על עיר לא פותח בשלום.
אבל 'עת לשמור סחורה ועת להשליך סחורה
בים בשעת סערה גדולה' לכאו' זהו דבר
שבטבע ולא עפ"י חוקי התורה דוקא ,ואפשר
לומר דהנה איתא בסנהדרין )עד" (.תניא ר'
אליעזר אומר ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך
ובכל נפשך ובכל מאודך ,אם נאמר בכל נפשך
למה נאמר בכל מאודך ,ואם נאמר בכל מאודך
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שלֽ וֹ ם׃ פ
ש ֔ ֹנא ֵע֥ת ִמלְ חָ ָמ֖ה וְ ֵע֥ת ׁ ָ
ב וְ ֵ ֣עת לִ ְ ׂ
ה ֙
וְ ֵע֥ת לְ ַד ּ ֵ ֽבר׃ ח ֵ ֤עת ֶ ֽלאֱ ֹ
שר
ת־העִ נְ ָי֗ן אֲ ׁ֨ ֶ
ָֽ
יתי ֶא
א ִ
ש ֖ר ה֥ וּא עָ ֵ ֽמל׃ י ָר ִ ֣
שה ּ ַ ֽבאֲ ׁ ֶ
ט מַ ה־ ִ ּי ְתרוֹ ֙ן ָ ֽהעוֹ ֔ ֶׂ
ש ֖ה י ֶ ָ֣פה
ָנתַ֧ן אֱ ל ִ ֹ֛הי ם לִ ְב ֵנ֥י ָ ֽה ָא ָ ֖דם ַ ֽל ֲענ֥וֹ ת ֽ ּבוֹ ׃ י א ֶאת ־הַ ּ ֹ֥כל עָ ָ ׂ

ועידן בחיר לאחאה
בזיעא .עידן בחיר
למשתק מלנצאה
ועידן בחיר למללא
פתגמי מצותא :ח
ש֧ר ֽלֹא־יִ ְמ ָ ֣צא ָ ֽה ָא ָ ֗דם
ם ָנתַ֣ן ְּבלִ ּ֔ ָבם ִמ ְּב ִ֞לי אֲ ׁ ֶ
ת־העֹלָ ֙
ָֽ
עידן בחיר למרחם ְבעִ ּ ֑תוֹ ַ ֤גּ ם ֶא
חד לחבריה ועידן
בחיר למשני לגבר חיביא .עידן בחיר לאגחה קרבא ועידן בחיר למעבד שלמא :ט מה מותר אית לגבר פלח דהוא
טרח למעבד אוצרין ולמכנש ממון ,אלולי מסתיע במזלא דלעילא :י חזיתי ית גון יסורין ופורענותא דיהב ה' לבני
אנשא דאנון רשיעין לסגפותהון ביה :יא אמר שלמה מלכא ברוח נבואה ,ית כלא עבד ה' שפיר בעדניה .דחזיא
מצותא דהות ביומי ירבעם בר נבט למהוי ביומי שבע בן בכרי ,ואתעכבת והות ביומי ירבעם בר נבט .דאלו הות

תרגום ללשון הקודש
ועת מובחר לתפור קרע ,עת מובחר לשתוק מלריב ,ועת מובחר לדבר דברי ריב) .ח( עת מובחר לאהוב אחד לחבירו,
ועת מובחר לשנוא לאדם חוטא ,עת מובחר לצאת למלחמה ,ועת מובחר לעשות שלום) .ט( מה יתרון יש לאדם
עובד ,שהוא עמל לעשות אוצרות ולכנוס ממון אם לא נעזר במזל מלמעלה) .י( ראיתי את ענין יסורים ופורענות ,שנתן
ה' לבני האדם שהם רשעים להתענות בו) .יא( אמר שלמה המלך ברוח נבואה ,את הכל עשה ה' יפה בעיתו ,שראוי
הריב שהיה בימי ירבעם בן נבט להיות בימי כג שבע בן בכרי ,והתאחר והיה בימי ירבעם בן נבט ,כי אילו היה בימי שבע
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למה נאמר בכל נפשך ,אם יש לך אדם שממונו
חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאודך" ,כלומר
דלולא מצות התורה של ואהבת את ה' בכל
מאודך היה משליך נפשו מנגד כדי להציל את
ממונו.
לכן חידשה התורה שלא יאבד את נפשו אלא
יאבד את ממונו כדי שיחיה ויוכל לעבוד את
הבורא ית"ש ,לכן אמר שלמה 'עת לאבד' שצריך
לשמור את נפשו אפי' אם יאבד את כספו דלולא
מצוות התורה היו שומרים על כספם ולא
משליכים אפי' בעת סערה גדולה לנהר ,אלא
'תמות נפשי' עם הממון ,ודו"ק.
ובעיקר הקושיא למה כתב התרגום לרחוק
מחבק בשבעת ימי אבילות ולא כתב בעת
נידותה ,מובא בספר שש משזר בשם ר' זלמל'ה
מוולוז'ין )אחי הגר"ח מוולוזי'ן( דהנה פשט הפסוק
'לרחוק מחבק' פירושו לרחוק מלחבק כי יש
מתג מפסיק בין המ"ם ל'חבק'.

אמנם התרגום למד הפסוק ודרשו כאילו כתיב
'מחבק' במילה אחת ,והוא שם פועל כלומר
לרחוק אדם שמחבק אותך ,וע"כ פירש דמיירי
בשבעת ימי אבילות שאז האשה מותרת
בתשמיש ורק הוא נאסר לכן אמר קהלת עת
לרחק את מי שמחבק אותך דמצידו אין איסור,
משא"כ בימי נידותה גם היא אסורה בתשמיש
א"כ א"א לומר עת לרחוק מלחבק כי שניהם
אסורים ,ודברי פי חכם חן.
כג .ביומא )ט (:איתא דבית שני חרב בעבור
שנאת חינם ,וכן בגיטין )נו (.מפורש דחורבן
הבית היה בגלל שנאת חינם במעשה של קמצא
ובר קמצא ולשה"ר שאמר למלך ,ובשמירת
הלשון לחפץ חיים )בהקדמה( פירש דשנאת חינם
שבגללה נחרב הבית הוא עוון לשון הרע,
דהסיבה שמדבר לשה"ר על חבירו הוא בגלל
שנאת חינם ,ולפי"ז בגלל שנאת חינם ולשה"ר
נחרב ביהמ"ק ,ובגלל לשה"ר לא נבנה ביהמ"ק
עד שיתוקן חטא זה.
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תי ב י ו מ י ש ב ע ב ן
ֽ
אש וְ עַ
ר ׁ
ש ֥ה ָ ֽהאֱ לֹהִ ֖ים מֵ ֥ ֹ
שר־עָ ָ ׂ
ֲש֛ה אֲ ׁ ֶ
ת־ה ּ ַמע ֶׂ
ַֽ
ֶא
ד־סוֹ ף׃ יב י ַ ָ֕דעְ ִּ
בכרי ,לא הוה
מתבני בית מקדשא על עיסק עגלין דדהב דעבד ירבעם חיבא ושוינון חד בבית אל וחד בדן ,ומני פרוזדון על
שביליא ופסקו עולי רגלאין .ובגין כן אתעכבת עד זמן דיתבני בית מקדשא בגין דלא יתעכבון ישראל למבני יתיה.
אף ית שמא רבא דהוה כתיב ומפרש על אבן שתיה כסי מנהון ,דאשתמודע קדמוהי יצרא בישא דבלבהון .דאלו
הוה מסיר ביד אנש הוה משתמש ביה ומשכח בגויה מה דעתיד למהוי בסוף יומיא עד עלמי עלמיא .ואף יום מותא
כסי מנהון ,בגין דלא יהודע לגבר מן רישא מה דעתיד למהוי בסופא :יב אמר שלמה מלכא ברוח נבואה ,ידעית

תרגום ללשון הקודש
בן בכרי לא היה נבנה בית המקדש על ענין עגלי הזהב שעשה ירבעם החוטא ,ונתנם אחד בבית אל ואחד בדן והפקיד
משמרות על הדרכים ופסקו עולי רגלים ,ובגלל כן נתאחר עד זמן שנבנה בית המקדש כדי שלא יתאחרו ישראל לבנות
אותו .גם את השם הגדול שהיה כתוב ומפורש על אבן השתיה כד הסתיר מהם ,כי נגלה לפניו יצר הרע שבליבם שאם
היה מסור ביד איש היה משתמש בו ומוצא בתוכו מה שעתיד להיות בסוף הימים עד עולמי העולמים ,וגם את יום
המוות הסתיר מהם כדי שלא יוודע לאדם מתחילה מה עתיד להיות בסוף) .יב( אמר שלמה המלך ברוח נבואה ,ידעתי
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והנה בשבת )נו (:איתא "אמר ר' יהודה אמר רב
בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציבא
תחלקו את השדה ,יצתה בת קול ואמרה לו,
רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה ,אמר רב
יהודה אמר רב ,אלמלי לא קיבל דוד לשון הרע,
לא נחלקה מלכות בית דוד ולא עבדו ישראל
ע"ז ולא גלינו מארצינו" ,מפורש כאן דמה
שנחלקה מלכות בית דוד הוא משום לשה"ר.
והנה באמת היה צריך להיות שתתחלק מלכות
בית דוד מיד כשאמר דוד 'אתה וציבא תחלקו
השדה' ואז לא היה נבנה ביהמ"ק ,כי בעבור
לשה"ר שקיבל דוד היה נגרם שלא היה נבנה
כלל ,וזה מה שכתב התרגום כאן שראוי היה
הריב שהיה בימי ירבעם בן נבט להיות בימי
שבע בן בכרי ,כי מעשה של שבע בן בכרי
)שמואל ב' כ ,א( היה מיד אחר שאמר דוד
למפיבושת 'אתה וציבא תחלקו את השדה') ,דוד
ברח מפני אבשלום בנו ,ומפיבושת החיגר לא ברח עם דוד
מירושלים ,וציבא עבדו של מפיבושת שיקר ואמר לדוד
שמפיבושת מרד בו ,אמר דוד למפיבושת אתה וציבא
תחלקו השדה ,ואחרי שנהרג אבשלום ושב דוד לירושלים
מרד בו שבע בן בכרי( .וכשמרד שבע בן בכרי אמר

"אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי איש
לאוהליו ישראל" ואמרו במדרש שמואל אל

תקרי לאוהליך ישראל אלא לאלוהיך ישראל,
כלומר שכפרו בה' ובמלכות בית דוד ובבית
המקדש ,ומאז לא היה ראוי להבנות ביהמ"ק כי
כפרו בה' ובתורתו כנ"ל ,אבל אם היתה נחלקת
מלכות בי"ד ,לא היה נבנה כלל ביהמ"ק כנ"ל כי
יש חטא של לשה"ר ,לכן לא נפרע הקב"ה
מחטא זה עד זמן רחבעם וירבעם כמו שכתב
התרגום כאן ,אחר שכבר נבנה ביהמ"ק ע"י
שלמה.
ובסנהדרין )קא (:איתא דשבע בן בכרי הוא נבט
אביו של ירבעם ,ואצל ירבעם כתיב )מלכים א' יב,
טז( "וישיבו העם את המלך דבר לאמר מה לנו
חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי ,לאוהליך ישראל"
כאותו לשון שאמר שבע בן בכרי אביו של
ירבעם כשמרד בדוד ,אמר ירבעם בנו כשמרד
בשלמה ומאז שאמר כן ירבעם נחלקה מלכות
בי"ד ועבדו ישראל עבודה זרה עד שגלו מארצם
ונחרב ביהמ"ק.
כד .בתרגום ירושלמי המכונה תרגום יונתן בן
עוזיאל )פרשת תצווה עה"פ "ונתת אל חושן המשפט את
האורים ואת התומים"( כתב "ואת התומים,

שמשלימים מעשיהם לכהן הגדול שמבקש

כד
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ֲשוֹ ת ט֖ וֹ ב ְּבחַ ָ ֽ ּיי ו ׃
ש ֔מוֹ חַ וְ ַ ֽלע ֥ ׂ
ּ ִ ֛כי ֵא ֥י ן ט֖ וֹ ב ּ ָב ֑ם ּ ִ ֣כי ִאם ־ לִ ְ ׂ
ש ָ֔תה וְ ָראָ ֥ה ט֖ וֹ ב ְּבכָ ל־ עֲמָ ל֑ וֹ מַ ּתַ ֥ת אֱ לֹהִ ֖ים
ֹאכל וְ ׁ ָ
ש ּי ַ ֣
ם ֶׁ
ל־ה ָא ָד ֙
ָֽ
ּ ָכ
וְ ַ ֤גם

ארום לית טב
בהון בבני אנשא
ארום אלהין
היה לְ עוֹ ֔ ָלם
ם ֚הוּא ִ ֽי ְ ֶ ֣
ֲש֤ה ָ ֽהאֱ ל ִֹהי ֙
שר ַ ֽיע ֶׂ
ל מ ח ד י ב ח ד ו ת ִ ֽהיא׃ י ד י ַ ָ֗דעְ ִּתי ִ֠ ּכי ּ ָכל־אֲ ׁ֨ ֶ
אוריתא ולמעבד
ש ּי ְר ֖א ּו
שה ׁ ֶ ִ ֽ
רעַ וְ ָ ֽהאֱ ל ִ ֹ֣הי ם עָ ֔ ָ ׂ
אי ן לִ גְ ֑ ֹ
מ ּנ ּו ֵ ֣
אי ן לְ ה וֹ ִ֔סי ף ו ִּמ ֶּ ֖
טב ביומי חיוהי :עָ לָ י ֙ו ֵ ֣
י ג ואוף כל
ש ֥ר ִ ֽל ְהי֖וֹ ת ְּכ ָ ֣בר הָ ָ ֑יה
ה ְּכ ָ ֣בר ֔הוּא ַ ֽואֲ ׁ ֶ
שהָ ָי ֙
אנש ִמ ְּלפָ ָ ֽני ו ׃ ט ו מַ ה ־ ּֽ ׁ ֶ
דייכול וישתי
שמֶ ׁש ְמ ֤קוֹ ם
֖יתי ּתַ֣חַ ת הַ ּ ׁ ָ֑
ויחזי טב ביומוי וְ ָ ֽהאֱ לֹהִ ֖ים יְ בַ ֵ ּ ֥ק ׁש ֶאת־נִ ְר ָ ֽדּ ף׃ טז וְ ע֥ וֹ ד ָראִ ִ
ויחסן לבנוי בעידן
שע׃ יז ָא ַ ֤מ ְר ּתִֽי אֲ נִ ֙י
ש ּ ָ֥מה הָ ָ ֽר ׁ ַ
שע ו ְּמ ֥קוֹ ם הַ ֶ ֖ ּצ ֶדק ׁ ָ
ש ּ ָ֣מה הָ ֶ ֔ר ׁ ַ
ט ָׁ
מ ו ת י ה כ ל הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ֙
טרחותיה ,מתנא
דאתיהיבת ליה מן קדם ה' היא :יד ידעית ברוח נבואה ארום כל דיעביד ה' בעלמא בין טב לביש ,כל דאתגזר
מפומיה הוא יהי לעלם .עלוהי לית רשו לגבר לאוספא ומניה לית רשו לגבר לבצרא .ובעידן דייתי פורענותא
בעלמא ,ה' הוא דעבד בגין דידחלון בני אנשא מן קדמוהי :טו מה דהוה מן קדמת דנא הא כבר הוא דאתי .ומה
דעתיד למהוי בסוף יומיא ,הא כבר הוה .וליום דינא רבא ,עתיד ה' למתבע חשיכא ומסכנא מן ידוהי דרשיעא
דרדיף ליה :טז ועוד חזיתי תחות שמשא בעלמא הדין .אתר בית דינא דדיני שקרא ,תמן יחיבון זכאה למפק חיבא
בדיניה .ואתר דמשתכח תמן גבר זכאי ,תמן משתכח גוברא חיבא למשלט ביה ,בגין חובי דרא בישא :יז אמרית
יג

תרגום ללשון הקודש
כי אין טוב בהם בבני האדם אלא רק לשמוח בשמחת התורה ולעשות טוב בימי חייו) .יג( וגם כל האדם שיאכל וישתה
ויראה טוב בימיו ויוריש לבניו בזמן מותו )את( כל עמלו ,מתנה )היא( שניתנה לו מלפני ה' היא) .יד( ידעתי ברוח
נבואה ,כי כל שיעשה ה' בעולם בין טוב לרע כל שנגזר מפיו הוא יהיה לעולם ,עליו אין רשות לאדם להוסיף וממנו אין
רשות לאדם לפחות ,ובזמן שתבוא פורענות בעולם ה' הוא שעשה כדי שייראו בני האדם מלפניו) .טו( מה שהיה
מלפנים הרי כבר הוא הגיע ,ומה שעתיד להיות בסוף הימים הרי כבר היה ,וליום הדין הגדול עתיד ה' לבקש עני ומסכן
מידי הרשע שרודף אותו) .טז( ועוד ראיתי תחת השמש בעולם הזה ,מקום בית הדין שדנים שקר ,שם יחייבו את
הצדיק לצאת חוטא בדינו ,ומקום שנמצא שם אדם צדיק שם נמצא אדם חוטא למשול בו ,בגלל חטאי הדור הרע) .יז(
אמרתי אני בליבי ,את הצדיק ואת החוטא ישפוט ה' ביום הדין הגדול כי עת נעשה לכל חפץ ,ועל כל המעשה שעשו
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לימוד מלפני ה' בהם ,שבהם חקוק ומפורש שם
הגדול והקדוש שבו נבראו שלוש מאות ועשרה
עולמות וחקוק ומפורש באבן השתיה ,שבה
חתם אדון העולם את פה התהום הגדול
בראשיתו וכל מי שמזכיר השם ההוא הקדוש
בשעת צרה ניצול וסודות נגלים לו" ,וזה מה
שכתב התרגום כאן שהקב"ה הסתיר את השם
המפורש שהיה כתוב על אבן השתיה כדי שלא
ישתמשו בו ,כי הרי מי שהיה מכיר בשם הזה
ומזכירו היה ניצול מכל צרה וכל הסודות נגלים
לו.

ונראה דשם ה' שהיה חקוק על אבן השתיה הוא
שם בן מ"ב אותיות כי בילקוט ראובני
איתא ד"עשה הקב"ה ארץ וברא את הצרור על
התהום וחקק עליה שם המפורש במ"ב אותיות
וקבע אותו על התהום כדי לעכב מימה" והרי
בתרגום ירושלמי הנ"ל מפורש שבאבן השתיה
חתם ה' את התהום ,נמצא שעל אבן השתיה
חקוק שם ה' של מ"ב אותיות.

)בראשית(

ובקידושין )עא (.איתא ד"שם ה' של מ"ב אותיות
לא היה מוסרים לכל אדם אלא למי שצנוע ועניו
ועומד בחצי ימיו ואינו כועס וכו' וכל היודעו
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כה

י־עת אנא בלבי ,ית זכאה וית חיבא
שע יִ ְׁש ּ ֹ֖פט ָ ֽהאֱ לֹהִ ֑ים ִּכ ֵ ֣
ת־ה ָר ֔ ׁ ָ
ָ֣
ְּבלִ ִּ֔בי ֶאת־הַ ַ ּצדִּ י ֙ק וְ ֶא
ידין ה' ביום דינא רבא .ארום
ֲש ֖ה ׁ ָ
ל־ה ּ ַמע ֶׂ
ל־חפֶ ץ וְ ַע֥ל ּ ָכ ַ ֽ
ֵ֔
לְ כָ
תֽי אֲ נִ ֙י ְּבלִ ִּ֔
שֽם׃ יח ָא ַ ֤מ ְר ּ ִ
בי עידן מתעביד לכל עסקא .ועל
האֱ לֹהִ ֑י ם וְ לִ ְרא֕ וֹ ת כל עובדא דעבדו בעלמא
עַ ל ־ דִּ ְב ַרת֙ ְּב ֵ ֣ני ָ ֽה ָא ָ ֔דם לְ בָ ָ ֖רם ָ ֽ
הדין יתדנון תמן :יח אמרית
ְׁשהֶ ם ־ ְּבהֵ ָמ֥ה ֵה ּ ָ֖מה לָ ֶ ֽהם ׃ י ט ִּכ ֩י ִמ ְק ֶ ֨רה ְ ֽבנֵי ־ הָ ָא ָ ֜
דם א נ א ב ל בי  ,ע ל עי ס ק ב נ י
אנשא דייתון עליהון מכתשין
ה ּ ֵ ֣כן ֣מוֹ ת זֶ֔ה
ו ִּמ ְק ֶ ֣רה הַ ְּבהֵ ֗ ָמה ו ִּמ ְק ֶ ֤רה ֶאחָ ֙ד לָ ֔ ֶהם ְּכ ֥מוֹ ת זֶ ֙
ומרעין בישין ,בגין לנסואיהון
כל ו ב גי ן ל מ ב ח נ ה ו ן ע ב ד ה ' ,
ה ָ֔איִ ן ּ ִכ ֥י הַ ּ ֹ֖
וְ ֥רוּחַ ֶא ָח֖ד לַ ּ ֹ֑כל וּמוֹ ַ֨תר ָ ֽה ָא ָ ֤דם ִמן־הַ ְּבהֵ מָ ֙
למחזי אין תיבין בתיובתא
ישתביק להון ויתסון .ורשיעיא דאנון כבעירא לא תיבין .בגין כן ,אנון מתוכחין בהון לאבאשא להון :יט ארום ארעון
אנשא חיבא וארעון בעירא מסאבא ארעון חד לכולהון .והיכמא דתמות בעירא מסאבא ,כן ימות דין דלא תייב
בתיובתא קדם מותיה .ונשמת רוח תרויהון כחדא אתדן לכל גון .ושארות גוברא חיבא מן בעירא מסאבא ,מדעם

תרגום ללשון הקודש
בעולם הזה ידונו שם) .יח( אמרתי אני בליבי ,על ענין בני האדם שיבואו עליהם נגעים ומחלות רעות ,כדי לנסותם וכדי
לבוחנם עשה ה' ,לראות אם שבים בתשובה ימחל להם ויתרפאו ,והרשעים שהם כבהמה לא שבים ,בגלל כן הם
מתייסרים בהם להרע להם) .יט( כי מקרה האדם החוטא ומקרה הבהמה הטמאה כה מקרה אחד לכולם ,וכמו שתמות
הבהמה הטמאה כן ימות זה שלא שב בתשובה לפני מותו ,ונשמת רוח שניהם כאחד ידונו לכל ענין ,ומותר האדם
החוטא מהבהמה הטמאה כלום אין בין שניהם רק בית הקברות כו כי הכל הבל) .כ( הכל הולכים למקום אחד ,כל גרי
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והזהיר בו והמשמרו בטהרה אהוב למעלה
ונחמד למטה" וכו' ,כי היו מסתירים אותו שלא
ישתמשו בו לרעה כמו שהסתירו הקב"ה מאבן
השתיה שלא ישתמשו בו ,ובמסכת ע"ז )יז (:כתב
רש"י )ד"ה עליו לשריפה( שגזרו שריפה על ר'
חנינא בן תרדיון מפני שהיה הוגה את השם
באותיותיו" ,כלומר דורשו בארבעים ושתים
אותיות ועושה בו מה שהוא חפץ" ,לכן הסתירו
ה' מבני אדם שלא יכשלו וימותו.
כה .מה שפירש כאן התרגום "דמותר האדם מן
הבהמה אין" קאי על בהמה טמאה ,ולא על כל
בהמה פירש בספר זכר החיים )דרושים לר"ח הכהן,
דרוש כו( וז"ל "דלכאו' תיקשי מנין לו לתרגום
ד'בהמה' היינו בהמה טמאה.
ונלע"ד להבינו עפ"י דברי הר"מ אלשיך שכתב
בפ' הפסוק "נמשל כבהמות נדמו"
וז"ל כי הנה אמרו חז"ל סוף האדם למות וסוף

)תהילים מט(

בהמה לשחיטה ,כי האדם שלימות תכליתו
במוות והבהמה שלימותה שחיטה ,שבה נאכלת
ועולה להיות חלק אדם ,ואין זה רק לבהמה
טהורה וכו' ,נמצא כי לא נדמה אדם )הרשע(
לבהמה הנאכלת ,אך נדמה אל שאין להם
שחיטה ,ובזה יאמר 'נמשל' זה הלהוט אחר
העוה"ז' ,לבהמות שנדמו' אליו הן הטורפות
שאין בהם שחיטה רק מיתה כן גם האדם אשר
רק יכסוף לטרוף ,עכ"ל בקיצור .ועתה כפירוש
האלשיך )את( דברי דוד המלך ע"ה ,כן פירוש
התרגום דברי שלמה המלך ע"ה על כוונת אביו,
שמה שאמר מקרה בני האדם ומקרה הבהמה
מקרה אחד להם היינו "בעירא מסאבא" ודלא
אתיא לתכלית שלימותה והיינו אדם חייבא,
עכ"ל.
כו .הנה בנוסח התפילה )לפני ברוך שאמר לנוסח
תימן( אומרים "ומותר האדם מן הבהמה אין כי
הכל הבל ,לבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה

כו
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ן־העָ ֔ ָפר
ל הָ ָ ֣יה ִמ ֶ ֽ
כ ֙
ָ ֽהבֶ ל׃ כ הַ ּ ֹ֥כל הוֹ ֵל ְ֖ך ֶאל־מָ ֣קוֹ ם ֶא ָח֑ד הַ ּ ֹ
ש ֥ב ֶא ֶ ֽ
וְ הַ ּ ֹ֖כל ׁ ָ
ל־העָ ָ ֽפר׃ כא ִ ֣מי יוֹ ֵ ֗דעַ ֚רוּחַ ְּב ֵ ֣ני ָ ֽה ָא ָ ֔דם ָ ֽהע ָֹל֥ה
א ֶרץ׃ כב
הִ ֖יא לְ ָמ֑עְ לָ ה וְ ר֨ ו ַּ֙ח הַ ְּבהֵ ֔ ָמה הַ ּי ֶ ֹ֥ר ֶדת הִ ֖יא לְ ַמ ּ ָ֥טה לָ ָ ֽ
ֲשיו ִּכי־ה֖ וּא
ם ּ ְ ֽבמַ ע ֔ ָ ׂ
ש ַ ֤מח ָ ֽה ָא ָד ֙
שר יִ ְ ׂ
ב ֵ ֽמאֲ ׁ֨ ֶ
יתי ּ ִ ֣כי ֵא ֥ין טוֹ ֙
וְ ָר ִ ֗א ִ

בין תרויהון אלהין בי ת
קבורתא ,ארום כלא הבלו:
כ כלא אזלין לאתר חד .כל
דירי ארעא אתבריאו מן
עפרא .וכד ימותון ,כולהון
עתידין למתב לעפרא :כא
מן הוא חכימא דידע אין
א
אחֲ ָ ֽרי ו ׃
ה ֥יה ַ ֽ
ש ּי ְ ֶ
רוח נשמתא דבני אנשא חֶ לְ ֑קוֹ ּ ִ ֣כי ִ ֤מי יְ ִבי ֶ֨א ּנ ּ֙ו לִ ְר ֔אוֹ ת ְּב ֶמ֖ה ׁ ֶ ִ ֽ
הסלקא היא לעילא
ֲש ֖ים ּתַ֣חַ ת
ש ֥ר ַ ֽנע ִ ׂ
ֲש ִ ֔קים אֲ ׁ ֶ
ל־הע ׁ ֻ
ת־כ ָ ֣
ָּ
ה ֶא
ש ְ֣ב ּתִֽי אֲ ִנ֗י ָ ֽו ֶא ְר ֶא ֙
ל ר ק י ע א  .ו ר ו ח נ ש מ ת א וְ ׁ ַ
ּמ ּיד
ַחם ו ִ ַ ֤
ם ְמנ ֔ ֵ
אי ן לָ הֶ ֙
ֲש ִ ֗קי ם וְ ֵ ֤
שמֶ ׁש וְ ִה ֵ ֣ ּנה ׀ דִּ ְמ ַ ֣עת ָ ֽהע ׁ ֻ
דבעירא הנחתא היא לרע הַ ּ ׁ ָ֑
לארעא :כ ב וחזית ארום
לית טב בעלמא הדין
מדיחדי אנש בעובדוי טבין וייכול וישתי ויוטיב לביה ,ארום הוא חולקיה טב בעלמא הדין למקני ביה עלמא דאתי.
דלא יימר אנש בלביה למא דין אנא מבזביז ממונא למעבד צדקתא ,טב לי דאשבקניה לברי בתראי או אתזן מניה

ד

בעידן סיבתי ,ארום מן הוא דיעלניה למחזי מה דעתיד למהוי בתרוהי :ד א ותבית אנא וחזית ית כל אניסין
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הארץ נבראו מן העפר כז וכאשר ימותו כולם עתידים לשוב אל העפר) .כא( מי הוא החכם שיודע אם רוח נשמה שבבני
האדם העולה היא למעלה לרקיע ,ורוח נשמת הבהמה היורדת היא למטה לארץ) .כב( וראיתי ,כי אין טוב בעולם הזה
משישמח אדם במעשיו הטובים ויאכל וישתה וייטיב ליבו ,כי הוא חלקו טוב בעולם הזה לקנות בו העולם הבא ,שלא
יאמר אדם בליבו למה זה אני מפזר ממון לעשות צדקה ,טוב לי שאעזבנו לבני אחרי או אתפרנס ממנו בעת זקנותי ,כי
מי הוא שיעלנו לראות מה שעתיד להיות אחריו .ד )א( ושבתי אני ,וראיתי את כל העושקים שנעשו לצדיקים בעולם
הזה תחת השמש מיד לוחציהם ,ואין מי שיאמר להם תנחומים ואין מי שיוציאם מיד עושקיהם בחוזק יד ובכח ,ואין
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ליתן דין וחשבון לפני כסא כבודך" כי לבהמה
אין דין בעוה"ב משא"כ לאדם ,אמנם כאן כתב
התרגום דההבדל בין האדם לבהמה הוא בית
הקברות ,ונראה דכוונת התרגום היא כפירוש
ה'עץ חיים' )למהרי"ץ על סידור התפילה( שכתב
באחד הפירושים ד'מותר האדם מן הבהמה אין'
פירושו ד"אין" היא מילה ביוונית ופירושה קבר,
כלומר שמותר האדם מן הבהמה שאת הבהמה
זורקים לאשפה ואת האדם קוברים.
ובמדרש קהלת )כאן( איתא "ומותר האדם מן
הבהמה אין כי הכל הבל ,מהו 'אין' ,ר' לוי ור' אמי
חד אמר עשה לו קבורה ,וחד אמר עשה לו ארון
ותכריכין ועיי"ש עוד.

והיה אפשר לומר דמה שכתוב בנוסח התפילה
שמותר האדם היא הנשמה הטהורה מתאים
לדברי התרגום והמדרש ,דהרי מה שאדם נקבר
מפני שגופו התקדש ע"י הנשמה ,ועתיד לחזור
ולחיות איתה לעוה"ב ,נמצא דבגלל הנשמה
הטהורה שיש באדם הוא זוכה לקבורה משא"כ
הבהמה ,אבל בתרגום לקמן כתב "ונשמת רוח
שניהם ידונו לכל ענין" משמע קצת דס"ל דיש
גם דין לבהמה ,כלומר שנידונית לאבדון לכן
לשיטתו כתב שהמותר בין האדם לבהמה הוא
הקבר ולא הדין.
כז .הנה על אדם הראשון נאמר )בראשית ג ,יט( "כי
עפר אתה אל עפר תשוב" כי מן העפר יצרו ה',
אמנם שאר בני האדם לא נוצרו אלא בבטן

יונה
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כז

בר ד א ת ע ב י ד ו
ש ְּכ ָ ֣
ש ּ ֵ ֧בחַ אֲ ִ ֛ני ֶאת־הַ ּ ֵמתִ ֖ים ׁ ֶ
ם ּ ֹ֔כחַ וְ ֵא ֥ין לָ הֶ ֖ם ְמנ ֵ ַֽחם׃ ב וְ ׁ ַ
ֹֽע ְׁשקֵ יהֶ ֙
לצדיקיא בעלמא
ֵ
ן־החַ ִ ּי֔ים אֲ ׁ ֶ
ֵמ֑ת ּו ִמ ַ ֣
ב ִמ ּ ְׁשנ ֔ ֶ
ש֛ר ֵה ּ ָ֥מה חַ ִ ֖ ּיים ע ֶ ֲֽדנָה׃ ג וְ טוֹ ֙
ֵיהם א ֥ת הדין תחות שמשא
ש ֥ר מן יד דחקיהון ולית
ֲש֣ה הָ ָ ֔רע אֲ ׁ ֶ
ה ֶאת ־הַ ַּ ֽמע ֶׂ
־ר ָא ֙
ש֤ר ֽלֹא ָ
שר־ ע ֶ ֲ֖דן ֹ֣לא הָ ָ ֑יה אֲ ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶ
דימליל להון
שמֶ ׁש׃ ד וְ ָר ִ ֨אי תִֽי אֲ ִנ֜י ֶאת ־ ּ ָכל ־ עָ ֗ ָמל וְ ֵ
ת ֥חַ ת הַ ּֽ ׁ ָ
ֲש ֖ה ּ ַ
ַ ֽנע ָ ׂ
את֙ ת נ ח ו מ י ן  .ו ל י ת
דמפיקהון מן יד
ַם־ז֥ה הֶ ֖בֶ ל
֖יש ֵ ֽמ ֵר ֵע֑ה ּו ּג ֶ
ֲשה ּ ִ ֛כי הִ ֥יא ִקנְ ַאת־אִ ׁ
ל־כ ְׁש ֣רוֹ ן ַ ֽה ּ ַמע ֔ ֶׂ
ּ ָכ ִּ
אנסיהון בתקוף ידא
ובחילא ,ולית
דינחם להון :ב ושבחית אנא ית שכיביא דהא כבר מיתו ולא חזו פורענותא דאתיא בעלמא בתר מותיהון ,יתיר מן
חייא דאנון קימין בעלמא הדין בעקא עד כען :ג ושפיר מן תרויהון ית דעד כען לא הוה ולא אתברי בעלמא ,דלא
חזא ית עובדא בישא דאתעביד בעלמא הדין תחות שמשא :ד וחזית אנא ית כל טורחא וית כל אוטבות עובדא
דעבדין בני אנשא ,ארום היא קנאתא דקני גבר לחבריה למעבד כותיה .דמקני ליה למעבד טבא כותיה ,מימרא
דשמיא יוטיב ליה .ודמקני ליה לביש למעבד כבשתיה ,מימרא דשמיא יבאיש ליה .ואף דין הבלו לחיבא ותבירות
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מי שינחם להם) .ב( ושבח אני את המתים ,שכבר מתו ולא ראו פורענות שבאה בעולם אחר מותם ,יותר מהחיים
שהם נמצאים בעולם הזה בצרה עדיין) .ג( וטוב משניהם את שעדיין לא היה ולא נברא בעולם ,שלא ראה את המעשה
הרע שנעשה בעולם הזה תחת השמש) .ד( וראיתי אני ,את כל העמל ואת כל יפי המעשים שעושים בני האדם ,כי היא
קנאה שמקנא אדם לחבירו לעשות כמותו ,שהמקנא )לחבירו( לעשות טוב כמותו אדון השמים ייטיב לו ,והמקנא לו
לרע לעשות כרעתו אדון השמים ירע לו ,וגם זה הבל לחוטא ושברון רוח) .ה( הכסיל הולך ומחבק את ידיו בקיץ כח ולא
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אימם ,וקצת קשה למה כתב התרגום שכל גרי
הארץ נבראו מן העפר ,ואולי הכוונה ע"ש
היצירה הראשונה וצ"ע.
כח .הנה בפשיטות פירוש הפסוק הוא שהעצלן
מחבק את ידיו ומתעצל מלחרוש ולזרוע בחורף,
ואח"כ בקיץ בזמן הקציר אין לו מה לקצור,
ורואה את חבירו הזריז שאוסף תבואתו ועיניו
כלות וא"כ צ"ע למה פירש כאן התרגום ד'הכסיל
חובק ידיו בקיץ' וכי בקיץ זמן זריעה הוא ,ועוד
אמאי נקרא בשם 'כסיל' הרי המחבק את ידיו
מלעבוד עצלן הוא ,ואף שגם כסיל הוא כי
מפסיד בעצלותו ,אך עיקר שמו הוא עצלן.
ונראה דהכא מיירי באדם שזרע וחרש בחורף
ולא התעצל אבל אח"כ בשעת הקציר אז חיבק
את ידיו והתעצל מלקצור את עמלו ,וסמך על
אחרים שיעשו לו או שדחה את הקציר לזמן
מאוחר יותר ,וכיון שלא כנס את תבואתו בימי

הקיץ לא נשאר לו בימי החורף כלום ,ולא נשאר
לו מה לאסוף ולכן קרא לו הכתוב כסיל ,כי את
כל עמלו שהתייגע בחורף מאבד בגלל טפשותו
שאינו קוצר בקיץ ,משא"כ מי שאינו זורע
בחורף הוא סתם עצל וע"ז לא מיירי.
ובגמ' בסנהדרין )צט (.איתא "ר' יהושע בן קרחה
אומר כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה דומה
לאדם שזורע ואינו קוצר" )וכן איתא בתוספתא פרה
פ"ד ה"ד בשם ר' יהושע( ונראה שמקורו של ר'
יהושע בן קרחה הוא מהתרגום כאן ,כי הזורע
ואינו קוצר הוא מתחיל את המלאכה אך לא
מסיימה וכמו"כ הלומד הוא זורע את התועלת
היוצאת מן הלימוד כי אם יחזור הרבה יקצור
לעצמו את הפירות ויזכור וידע את מה שלמד,
אך כיון שאינו חוזר דמי לכסיל הזה שאינו קוצר
את תבואתו ,וכל התבואה נשחתת ונפסדת כן
לימודו פורח ונעלם.

כח
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ו ְּרע֥ וּת ֽרוּחַ ׃
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ש ֽרוֹ ׃ ו ֕טוֹ ב
ת־ב ָ ׂ
ְּ
הַ ְּכ ִסיל֙ ח ֵ ֹ֣בק ֶאת־ י ָ ָ֔דיו וְ א ֵֹכ֖ל ֶא

רוחא :ה שטיא אזיל
ומגפיף ית ידוי בקיטא
ש ְ֧ב ִּתי אֲ ִ ֛ני
ו ל א צ ב י ל מ ט ר ח ְ ,מ ֹ֥לא כַ ֖ף ָנ֑חַ ת ִמ ְּמ ֹ֥לא חָ ְפ ַ ֛ניִ ם עָ ָמ֖ל ו ְּרע֥ וּת ֽרוּחַ ׃ ז וְ ׁ ַ
אח
ש ִנ֜י ַ ֣גּ ם ּ ֵ ֧בן וָ ָ ֣
שמֶ ׁש׃ ח ֵ ֣י ׁש ֶאחָ ֩ד וְ ֵ֨אין ׁ ֵ
ת ֥חַ ת הַ ּֽ ׁ ָ
ובסתוא ייכול ית כל ָ ֽו ֶא ְראֶ ֥ה הֶ ֖בֶ ל ּ ַ
מה דאית ליה ואפילו
שר
ש ּ ַ ֣בע ֹ֑ע ׁ ֶ
א־ת ְ ׂ
אין־ל֗ וֹ וְ ֵא ֥ין קֵ ֙ץ לְ כָ ל־עֲמָ ֔לוֹ ּגַם־עיניו )עֵ י נ֖וֹ ( ֽלֹ ִ
כ ס ו ד ע ל מ ש ך ֵֽ
בשריה :ו טב
ַם־זה ֶ ֛הבֶ ל וְ עִ נְ ַ ֥ין
לגבר וּלְ ִ ֣מי ׀ אֲ ִ ֣ני עָ ֗ ֵמל ו ְּמחַ ֵ ּ֤סר ֶאת־ נ ְַפ ִׁש ֙י ִמ ּטוֹ ֔ ָבה ּג ֶ ֛
מלי חופניה מיכלא
שכָ ֥ר ט֖ וֹ ב
ֵש־לָ ֶ ֛הם ָ ׂ
ש֧ר י ׁ
ן־ה ֶא ָח֑ד אֲ ׁ ֶ
ב ה נ י ת נ פ ש ו ב ל א ָ ֖רע ֽהוּא׃ ט טוֹ בִ ֥ים הַ ּ ְׁש ַנ֖יִ ם ִמ ָ ֽ
גזי לא ו ח טו פי ן  ,מ ן
איל֗ וֹ ָ ֽה ֶאחָ ֙ד
פל ּו ָ ֽה ֶא ָח֖ד י ִ ָ֣קים ֶאת־חֲבֵ ֑רוֹ וְ ִ ֣
ת ר י ן ח ו פ נ י ן מ ל י ן ּ ַ ֽבעֲמָ ָ ֽלם׃ י ּ ִ ֣כי ִאם־יִ ּ ֔ ֹ
ש ִנ֖י ַ ֽלה ֲִק ֽ
ש ִ ּי ּ ֔פוֹ ל וְ ֵא ֥ין ׁ ֵ
מ י כ ל א ב ג ז י ל א ֶׁ
ימוֹ ׃ יא ַ ֛גּ ם ִאם־יִ ְׁש ְּכב֥ ּו ְׁש ַנ֖יִ ם וְ ַ ֣חם לָ הֶ ֑ם
וחטופין .ועתיד
ל ש ל מ א ב ד י נ א וּלְ ֶא ָח֖ד ֵא ְ
אם־יִ ְת ְקפוֹ ֙ ָ ֽה ֶא ֔ ָחד הַ ּ ְׁש ַנ֖יִ ם ַ ֽיעַ ְמ ֣ד ּו נֶגְ דּ֑ וֹ
֥יך י ָ ֵֽחם׃ י ב וְ ִ ֽ
בטורחא ובתבירות
רוחא :ז ותבית אנא וחזית הבלו דאתגזר למהוי בעלמא הדין תחות שמשא :ח אית גבר יחידי ולית תנין בר מניה,
אף ברא ואף אחא לית ליה למירת ית נכסוי .ולית סוף לכל טורחיה ,ואף עיניה לא תכול למשבע עותרא .ולא יימר
בלביה למא דנן אנא טרח ומחסר ית נפשי מטיבותא ,אקום כען ואעביד מניה צדקתא ואחדי בעלמא הדין עם בני
אנשא ,ולעלמא דאתי עם צדיקיא .אף דין הבלו וגון ביש הוא :ט טבין תרין צדיקיא בדרא יתיר מן חדא ,ואנון
דמדברין במזלא ומשתמעין מליהון ,דאית להון אגר טב לעלמא דאתי בטורחיהון דטרחו לסוברא ית דריהון :י
ארום אלהין אין יפול חד מנהון על ערסא וישכוב מרע ,חד יקים ית חבריה בצלותיה .דאלו חד דהוא זכאי בלחודוהי
בדריה ,בעידן דיפול על ערסיה וישכוב מרע ,לית ליה בדריה חבר תנין לצלאה עלוהי ,אלהין בזכותיה יקום
ממרעיה :יא אף אין דמכין תרין גבר ואנתתיה ושחין להון בסתוא ,ולחד איכדין ישחן :יב ואין יקום גבר רשיעא
ה
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רוצה לטרוח ,ובחורף אוכל את כל מה שיש לו ואפילו בגד שעל עור בשרו) .ו( טוב לאיש מלא חופן מאכל בהנאת
נפש ובלא גזל וחמס ,מחופניים מלאים מאכל בגזילה וחמס ,ועתיד לשלם בדין בעמל ובשברון רוח) .ז( ושבתי אני,
וראיתי הבל שנגזר להיות בעולם הזה תחת השמש) .ח( יש אדם יחידי ואין שני חוץ ממנו ,גם בן וגם אח אין לו לירש
את נכסיו ואין סוף לכל עמלו ,וגם עינו לא תוכל לשבוע עושר ,ולא יאמר בליבו למה זה אני עמל ומחסר את נפשי
מטובה ,אעמוד כעת ואעשה ממנו צדקה ואשמח בעולם הזה עם בני האדם ,ולעולם הבא עם הצדיקים ,גם זה הבל
וענין רע הוא) .ט( טובים שני צדיקים בדור יותר מן האחד ,והם שמונהגים במזל ונשמעים דבריהם ,שיש להם שכר
טוב לעולם הבא ,בעמלם אשר עמלו לשאת את דורם) .י( כי רק אם יפול אחד מהם על מיטתו ויהיה בחולי רע ,אחד
יעמיד את חבירו בתפילתו ,כי אם אחד הוא צדיק לבדו בדורו בעת שיפול על מיטתו ויחלה אין לו בדורו חבר שני
להתפלל עליו אלא בזכותו יקום מחליו) .יא( גם אם ישכבו שניים איש ואשתו וחם להם בחורף ,ולאחד איך יחם) .יב(
ואם יעמוד איש רשע וחזק בדור ומעשיו מקולקלים ומגלגלים להביא פורענות בעולם ,עומדים שני צדיקים למולו
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ובקהלת רבה )כאן( איתא "משל למה הדבר דומה
לשני בני אדם שהיו יגעים בתורה אחד יגע
והשביח ואחד יגע ופרש ,זה שהיה יגע בתורה
ופרש רואה את זה שהשביח עומד בצד חבורה
של צדיקים והוא עומד בצד חבורה של רשעים,
מיד חובק את ידיו ואוכל את בשרו ,והם דברי

התרגום כאן דמיירי באדם שכבר יגע רק כיון
שפרש ולא אסף את יגיעתו הפסיד הכל.
כט .ברד"ק יחזקאל )יד ,יד( כתב שגם חסיד
וצדיק אינו יכול להציל עצמו מן הפורענות אלא
א"כ יהיו שלושה או יותר חסידים עמו אז יצילו
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כט

טוֹ ב ֶ ֥ילֶ ד ותקיפא בדרא ועובדוהי מקולקלין
ש ֔ ּ ָל ׁש ֹ֥לא ִב ְמהֵ ָ ֖רה יִ ּ ָנתֵֽק ׃ י ג ֛
ט ַ ֽה ְמ ׁ ֻ
וְ הַ ח ּו ֙
ו מ ס ת ק פי ן לא י ת א ה פ ו ר ע נ ו ת א
ְ
ש֛ר ֽלֹא ־ י ַ ֥
ִמ ְס ּ ֵכ֖ן וְ חָ כָ ֑ם ִמ ֶּ ֤מלֶך זָקֵ ֙ן ו ְּכ ִ֔סי ל אֲ ׁ ֶ
ָדע בעלמא ,קימין תרין צדיקיא לקבליה
ומבטלין פורענותא בזכותהון .וכמה
יאין תלתא צדיקיא דאנון בדרא ושלם ביניהון ,כתכא דמגדלא תלת תלת נימין דלא בבהילו מתנתק :יג טב הוא
אברהם דהוא רביא מסכן והות ביה רוח נבואה מן קדם ה' ואשתמודע למריה במהויה בר תלת שנין ולא צבי

תרגום ללשון הקודש
ומבטלים הפורענות בזכותם ,כט וכמה נאים שלושה צדיקים שהם בדור ושלום ביניהם כחבל שפתול משלושה
שלושה חוטים שלא במהרה ינתק) .יג( טוב הוא אברהם שהוא ילד מסכן ,והיה בו רוח נבואה מלפני ה' ונודע לאדונו
בהיותו בן שלוש שנים ל ולא רצה לעבוד לעבודה זרה ,יותר מנמרוד הרשע שהיה מלך זקן וטיפש ,ובגלל שלא רצה
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את עצמם ,וצ"ל דלא דמי לתרגום דהכא ,דכאן
כתב בתרגום ששני צדיקים מבטלים את
הפורענות שבאה ע"י הרשע ,כלומר לא מיירי
שנגזרה כבר הגזירה שתהיה פורענות אלא
מבטלים לכתחילה את הגזירה אבל כשנגזרה
כבר הגזירה של הפורענות אפשר שיאבדו גם
הצדיקים אלא א"כ יש ג' צדיקים יחד שזכותם
תעמוד להם להציל את עצמם ,וגם לא דמי למה
שכתב התרגום לעיל )פסוק י( שמציל האחד את
חבירו ע"י תפילה ,דזה דוקא כאשר נגזרה גזירה
רק על צדיק זה למות שאז זכות הצדיק השני
מצלת עליו ,אך כשנגזרה גזירה כללית על כל
העולם אפשר שגם שני צדיקים יאבדו עם כל
הציבור.
ל .ברמב"ם )פ"א מהלכות ע"ז ה"ג( כתב שבן
ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו ,והקשה
הראב"ד הרי באגדה איתא שהיה בן שלוש שנים
כשהכיר את בוראו שנא' "עקב אשר שמע
אברהם בקולי" ,וכוונתו לגמ' בנדרים )לב(.
דאיתא התם ש'עקב' בגימטריא מאה שבעים
ושתיים ,ואברהם חי מאה ושבעים וחמש שנים
כלומר עק"ב שנים שמע אברהם בקולי ,כי ג'
שנים עד שנולד לא הכיר את הבורא.
וכתב הכסף משנה דלא קשיא על דברי הרמב"ם
כיון שבגיל שלוש שנים התחיל להכיר את
בוראו גם לדעת הרמב"ם ,אלא שהתחזק והוסיף

באמונתו כמו שמפרש שם ברמב"ם עד שהכירו
לגמרי בדעת ברורה ואז היה בן ארבעים שנה.
והנה כתב כאן התרגום 'שהיה בו רוח נבואה
ונודע לו אדונו בהיותו בן שלוש שנים' ,וצ"ב
מנא ליה דזכה לנביאות בגיל שלוש ,ונראה
דהנה בבראשית רבה )פל"ט אות א'( איתא "אמר ר'
יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום
וראה בירה אחת דולקת ,אמר תאמר שהבירה זו
בלא מנהיג ,הציץ עליו בעל הבירה אמר לו אני
הוא בעל הבירה ,כך לפי שהיה אבינו אברהם
אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג ,הציץ
עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם",
והנה לא מסתבר שאברהם אמר 'תאמר שהעולם
הזה בלא מנהיג' כשהיה בן ארבעים כשכבר
הכיר את בוראו בדעה שלימה ,אלא מסתבר
שאמר זאת בתחילת דרכו כשהתחיל לחשוב מי
ברא את העולם כמו שכתב הרמב"ם שם
"שהתחיל לשוטט בדעתו והוא קטן ,ולחשוב
ביום ובלילה ,והיה תמיה היאך אפשר שיהיה
הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי
יסבב אותו וכו' ולבו משוטט ומבין עד שהשיג
דרך האמת ,והבין קו הצדק מדעתו הנכונה וידע
שיש שם אלוה אחד" וכו' ,כלומר דבגיל קטן
שוטט וחיפש את הבורא ומסתבר דאז שאל
'תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג' ואז התגלה
אליו הקב"ה והודיע לו שהוא בעל הבירה ,ולפי"ז
מבוארים דברי התרגום כאן דבגיל שלוש
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י־מ ּ ֵב ֥ית ָ ֽהסו ִ ּ֖רים י ָ ָ֣צא לִ ְמ ֹ֑ל ְך ּ ִ ֛כי גַּ ֥ם ְּבמַ לְ כ ו ּ֖תוֹ
לְ ִהז ּ ֵָה ֖ר עֽ וֹ ד׃ יד ּ ִ ֽכ ִ
שמֶ ׁש
ת֣חַ ת הַ ּ ׁ ָ֑
ל־החַ ִ ּי֔ים ַ ֽה ְמהַ ְּלכִ ֖ים ּ ַ
ת־כ ַ ֣
ָּ
ית ֙י ֶא
נוֹ ַל֥ד ָ ֽר ׁש׃ טו ָר ִ ֨א ִ

ל מ פ ל ח ל ט ע ו תא ,
יתיר מן נמרוד
רשיעא דהוא מלכא
סיב וטפש .ומן בגלל
דלא צבי אברהם למפלח לטעותא רמוהי לגו אתון נורא יקידתא ואתרחיש ליה נסא מן רבון עלמא ושיזביה מתמן.
ואפילו מן בתר הכי לא הוה מנדעא בנמרוד לאזדהרא עוד בדיל דלא למפלח לטעותא דהוה פלח מלקדמין :יד
ארום מן גניסת פלחי טעותא נפק אברהם ומלך על ארע כנענאי .ארום אף ביומי מלכותיה דאברהם אתעביד
נמרוד מסכינא בעלמא :טו אמר שלמה מלכא ברוח נבואה מן קדם ה' ,חזיתי ית כל חייא דאזלין בטפשותהון

תרגום ללשון הקודש
אברהם לעבוד לעבודה זרה זרקוהו לתוך כבשן האש יוקדת ,ונעשה לו נס מאדון העולם והצילו משם ,ואפילו אחר כך
לא היתה דעת בנמרוד ליזהר עוד כדי לא לעבוד לעבודה זרה שהיה עובד מלפנים.לא )יד( כי ממשפחת עובדי עבודה
זרה יצא אברהם ומלך על ארץ כנען ,כי גם בימי מלכותו של אברהם נעשה נמרוד מסכן בעולם) .טו( אמר שלמה
המלך ברוח נבואה מלפני ה' ,ראיתי את כל החיים שהולכים בטיפשות למרוד על רחבעם בני לב תחת השמש,
ומחלקים לו את המלכות להינתן לירבעם בן נבט ,אך שבט בנימין ויהודה היה ליבם שלם עם הילד ,הוא רחבעם בני
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כשהתחיל להכיר את בוראו התגלה אליו הקב"ה
להודיעו שיש מנהיג לבירה.
אמנם בספרים אחרים ,הגירסא בתרגום היא
'ונודע לאדונו' )ואשתמודע למריה( ולפי"ז אין
הכוונה שנגלה לו הקב"ה בהיותו בן שלוש ,אלא
שאברהם נודע והכיר את הבורא בגיל שלוש.
ונראה דאפילו לגירסא הנ"ל ש'נודע לו אדונו'
אין הכוונה שנגלה לו ממש ברוח נבואה ,אלא
פירושו שע"י שהכיר אברהם את הבורא נחשב
כאילו נגלה לו ובמחשבתו שוטט אברהם עד
שהושלמה הכרתו ונגלה לו ה' בכל ההכרה
ודו"ק.
לא .צ"ב מקורו של התרגום שנמרוד היה עובד
עוד לעבודה זרה אחר שזרק את אברהם לכבשן
האש ,דהרי איתא במסכת סופרים )פכ"א( שאחר
שראה שניצל אברהם מהכבשן ,נתן לו את
אליעזר בנו לעבד ,משמע שהכיר בגדולת
אברהם.
והנה בפרשת לך לך )פי"ד( כתיב "ויהי בימי
אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר וגו' עשו

מלחמה את ברע מלך סדום" וגו' ,ופרש"י
"אמרפל הוא נמרוד שאמר לאברהם פול לתוך
כבשן האש" ,וכן איתא בעירובין )נג (.שאמרפל
הוא נמרוד ונחלקו שם רב ושמואל אם שמו
העיקרי הוא נמרוד או אמרפל ,ומלחמת
המלכים הרי היתה אחרי כבשן האש ,א"כ שמע
מינה שגם אחר שראה נמרוד שניצל מן האש
נותר ברשעו ורצה להורגו במלחמת המלכים,
אמנם עדיין לא מפורש שעבד עבודה זרה ,וצ"ע.
לב .אמרו בסנהדרין )קב" (.א"ר חנינא בר פפא,
יצאה בת קול ואמרה להם )ופירש"י כשהמליכו את
ירבעם( מי שהרג את הפלשתי )דוד( והוריש
אתכם גת ,תתנו שילוחים לבניו? ,בתי אכזיב
לאכזב למלכי ישראל" ,ופרש"י "למלכי בית דוד
אתם מכזבים והלכתם אחר מלכי ישראל לפיכך
תהיו נמסרין לאכזב ,ביד עובדי כוכבים שהם
שטי כזב" ,ש"מ דנענשו ע"ז שמרדו במלכי בית
דוד והמליכו את ירבעם.
ולכאו' קשה דהרי אחיה השילוני התנבא
לירבעם שהוא ימלוך על עשרה שבטים,
כדכתיב במלכים )א יא ,לא( "כי כה אמר ה' אלוקי
ישראל הנני קורע את הממלכה מיד שלמה
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לא

כל לסרבא על רחבעם
ין־קץ לְ כָ ל־הָ ֗ ָעם לְ ֹ֤
א ֵ֣
ש ֥ר ַ ֽי ֲע ֹ֖מד ּ ַת ְח ּתָֽיו׃ טז ֵ ֽ
ש ִ֔ני אֲ ׁ ֶ
֚עִ ם הַ ֶ ֣ ּילֶ ד הַ ּ ׁ ֵ
ברי תחות שמשא
ומפלגין ליה ית
מלכותא לאתיהבא לירבעם בר נבט .ברם שבטא דבנימין ויהודה הוה לבהון שלים עם רביא ,הוא רחבעם ברי
דהוא תנין למלכותי דיקום וימלוך באתר אחסנתיה בירושלם :טז לית סוף לכל עמא בית ישראל לכל צדיקיא דהוה

תרגום ללשון הקודש
שהוא שני למלכותי ,שיעמוד וימלוך במקום ירושתו בירושלים) .טז( אין קץ לכל עם בית ישראל לכל הצדיקים שהיה
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ונתתי לך את עשרה השבטים" וגו' ,וא"כ למה
נענשו ישראל כשעשו את רצון ה' להמליך את
ירבעם ,וביעב"ץ שם הקשה כן ותירץ דמ"מ
כשהחמיץ ירבעם כתיב בהושע )ח ,ד( "הם
המליכו ולא ממני" כלומר שלא הבטיחו הקב"ה
לירבעם המלוכה אלא על מנת שיהא כשר ,וגם
זאת לא לחלוטין כמו שכתוב "אך לא כל
הימים" )מלכים א' יא ,לט( ,וכ"כ ברד"ק שם בהושע
ד"אף שמלכות ירבעם מהאל יתברך היתה ,אך
הם בעת שהמליכוהו לא שאלו את פי ה' ,ואחיה
הנביא לא אמר להם להמליכו אלא אמר לירבעם
מה שיהיה לו ,ועוד כיון שראו שמנעם מלעלות
לירושלים לפני ה' ועשה להם העגלים ,היה להם
להסירו מהמלוכה ,כי אחיה הנביא בתנאי אמר
לו דבר המלוכה "אם תעשה הישר בעיני ה'".
)וברמב"ן פ' ויחי עה"פ לא יסור שבט מיהודה ,כתב
דהמלכים שמלכו בישראל סמכו על מה שניבא אחיה
השילוני לירבעם שימלוך תחת מלכי בית דוד ,ולכן עשו
שלא כדין שמלכו אף שהמלוכה ניתנה רק למלכי יהודה
ע"כ ,ולכאו' קצת משמע שדוקא מירבעם ואילך עשו שלא
כדין אך ירבעם עצמו היה עפ"י נביא ,ומה שאמר הושע
"הם המליכו ולא ממני" קאי רק מאחרי ירבעם ואילך
ודו"ק(.

ולפי"ז נענשו ישראל ע"ז שהמליכו את ירבעם
כי עשו שלא כדין תורה בין על עצם הממלכה
בין על השארת המלוכה בידו ,ולכן כתב התרגום
ששלמה המלך אמר "ראיתי את כל החיים
שהולכים בטפשות למרוד על רחבעם בני" ,דאף
שהיה זה על פי נביא אך כיון שעשו את

ההמלכה מרצונם וגם השאירו אותו במלכותו
שלא כדין זהו טפשותם ,שהלכו נגד רצון הי"ת
ומרדו ברחבעם.
ולכאו' היה אפש"ל באופן אחר ,דהנה בתרגום
על שיר השירים )ח ,יב( כתב דכאשר שמע
שלמה המלך את נבואתו של אחיה ,רצה להרוג
את ירבעם ,וברח ירבעם מפניו והלך למצרים,
ובאותה שעה נאמר בנבואה למלך שלמה שיהיה
הוא שולט בעשרה שבטים כל ימיו ואחר מותו
יהא שולט בהם ירבעם בן נבט ,ומבואר בתרגום
דבתחילה לא ידע שלמה שנאמר בנבואה מפי ה'
שירבעם יקבל את המלכות ולכן רדף את
ירבעם ,אך אחר ששמע שזה עפ"י נביא הפסיק
לרודפו.
א"כ אפשר לומר דמה שאמר כאן שלמה שמי
שימרוד ברחבעם בנו הוא טיפש מיירי קודם
שידע שנתנו המלוכה לירבעם מן השמים,
וחשב שירבעם רוצה המלכות מעצמו ,אך אחר
שידע שזה עפ"י נביא חזר בו ,אמנם תירוץ זה
דחוק ,דכאן בתרגום כתב ששלמה אמר "ברוח
נבואה מלפני ה' ראיתי את כל החיים שהולכים
בטפשות למרוד על רחבעם בני" כלומר שידע
ברוח נבואה שהם טפשים ,א"כ מסתבר דאף
שידע ברוח נבואה שירבעם ימלוך בכ"ז ידע
ברוח נבואה שאלו שמרדו ברחבעם הם
טיפשים ,וע"כ צ"ל כתירוץ הראשון ודו"ק.
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ַם־ז֥ה הֶ ֖בֶ ל
ש ְמחוּ־ב֑ וֹ ּ ִ ֽכי־ג ֶ
אחֲ רוֹ ִנ֖ים ֹ֣לא יִ ְ ׂ
ֵיהם גַּ ֥ם הָ ַ ֽ
ה לִ ְפנ ֔ ֶ
שר־הָ ָי ֙
אֲ ׁ ֶ
ְ
ָ
לֵך ֶאל ־ ּ ֵ ֣בי ת
ש֤ר ּ ֵת ֙
וְ ַרעְ י֥וֹ ן ֽרוּחַ ׃ י ז ְׁש ֹ֣מר ר ג ל י ך ) ַרגְ לְ ֗ך( ּ ַ ֽכאֲ ׁ ֶ
מעַ ִמ ּ ֵ
י־א ָינ֥ם יֽ וֹ ְד ִע֖ים
ילים ָז֑בַ ח ּ ִ ֽכ ֵ
ת ֥ת הַ ְּכ ִס ִ ֖
ָ ֽהאֱ ל ִֹ֔הים וְ ָק ֣רוֹ ב לִ ְׁש ֔ ֹ
ל־פ ָ
יך וְ לִ ְּב ָ ֧ך ַאל־יְ מַ ֵ ֛הר לְ הוֹ ִ ֥ציא
ל־תבַ ֨ ֵהל עַ ּ ִ֜
ַ ֽלע ֥ ׂ
ֲשוֹ ת ָ ֽרע׃ ה א ַא ְּ

מדבר קדמיהון.
ברם אנון יעטוהי
בחכמתא למיקל
נירא מעלויהון,
ובטפשותיה אזל
ואתיעט עם
ע ו לי מי א וא נ ו ן
ל־כן
ם וְ ַא ּתָ֣ה עַ ל־הָ ָ֔א ֶרץ עַ ּ ֵ ֛
ש ֨ ַמיִ ֙
י ע ט ו ה י ָדבָ ֖ר לִ ְפ ֵ ֣ני ָ ֽהאֱ לֹהִ ֑ים ּ ִ ֣כי ָ ֽהאֱ ל ִ ֹ֤הים ּ ַב ּ ׁ ָ
ב ט פ ש ו ת א ִ ֽי ְה ֥י ּו ְדבָ ֶ ֖ר ָ
רב
רב עִ נְ ָ ֑ין וְ ֥קוֹ ל ְּכ ִס֖יל ְּב ֥ ֹ
יך ְמעַ ִ ּֽטים׃ ב ּ ִ ֛כי ּ ָב ֥א ַ ֽהחֲ ל֖ וֹ ם ְּב ֣ ֹ
ליקרא ניר
מלכותא על
עמא בית ישראל ,ושבק מלכת סביא ואזל במלכת בתראי .ברם אנון בתראי תוהו בתר כן ולא חדו ביה ,ואנון
גרמו עלוהי לאסתקפא למהוי מתפלגין מניה עשרתי שבטיא ומלך עליהון ירבעם חיבא .אמרית ,אף דין הבלו
לרחבעם ברי ותבירות רוחא :יז אנת בר נש טר רגלך בעידן דתיזיל לבית מקדשא דה' לצלאה דלא תהך תמן מלי
חובן קדם ה' עד לא תתוב .ותהי מקריב אודנך לקבלא אולפן אוריתא מן כהניא וחכימיא .ולא תהי כטפשיא
דמקרבין קורבנא על חוביהון ולא תיבין מן עובדיהון בישיא דאחדין בידיהון ,וליתוהי מתקבל ברעוא ,ארום
ליתיהון ידעין למעבד בין טב לביש :ה א לא תבהיל על מימרך לשבשא ית מלי פומך ,ולבך לא יוחי לאפקא
ממלל בעידן דאת מצלי קדם ה' .ארום ה' שליט על כל עלמא ויתיב על כורסי יקריה בשמי מרומא ,ואנת יתיב על
ארעא .בגין כן ,יהון מלי פומך קלילין :ב ארום היכמא דאתי חלמא על הרהורי לבא ,וסגיאות קל שטיא בסגיאות
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מנהיג לפניהם ,אבל הם יעצוהו בחכמה להקל העול מעליהם ,ובטיפשותו הלך והתייעץ עם הנערים והם יעצוהו
בטיפשות להכביד עול המלכות על עם בית ישראל ,ועזב עצת הזקנים והלך בעצת האחרונים ,אבל הם האחרונים
התחרטו אחר כך ולא שמחו בו,לג והם גרמו עליו להתגלגל להיות נחלקים ממנו עשרת השבטים ומלך עליהם ירבעם
החוטא ,אמרתי גם זה הבל לרחבעם בני ושברון רוח) .יז( אתה בן אדם שמור רגלך בזמן שתלך לבית המקדש של ה'
להתפלל ,שלא תהיה שם מלא חטאים לפני ה' עד שלא תשוב ,ותהיה מקרב אוזנך לקבל לימוד התורה מהכהנים
והחכמים ,ולא תהיה כטיפשים שמקריבים קרבן על חטאיהם ,ולא שבים ממעשיהם הרעים לד שאוחזים בידיהם
ואיננו מתקבל ברצון ,כי אינם יודעים לעשות בין טוב לרע .ה )א( אל תבהל על מאמרך לשבש את דברי פיך ,וליבך
לא ימהר להוציא דיבור בזמן שאתה מתפלל לפני ה' ,כי ה' שליט על כל העולם ויושב על כסא כבודו בשמי מרום
ואתה יושב על הארץ ,בגלל כך יהיו דברי פיך מעטים) .ב( כי כמו שבא החלום על מחשבות הלב ,ורוב קול הכסיל
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לג .צ"ע מה המקור שעזבו אותו הצעירים ולא
שמחו בו.

מתכפר לו עד שיעשה תשובה ויתוודה ,ובמנ"ח
)מצוה שס"ד( ביאר דבריו עי"ש.

לד .הנה ברמב"ם )תשובה פ"א ה"א( כתב "וכן בעלי
חטאות ואשמות בעת שמביאים קרבנותיהם על
שגגתן או על זדונן אין מתכפר להם בקרבנם עד
שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דברים שנא'
והתוודה אשר חטא עליה" ,ומדויק מדבריו
דאפי' עשה תשובה אבל לא התוודה ,אין

אמנם בפשטות תשובה אינה תלויה בוידוי אלא
בחרטה בלב ,ווידוי הוא מצוות עשה בפני
עצמה ,ובאמת כן משמע בתרגום כאן שכתב
ש"הטיפשים מקריבים קרבן על חטאיהם ואינם
שבים ממעשיהם" ,ולדעת הרמב"ם היה צ"ל
ואינם שבים ומתוודים על מעשיהם ,אלא ע"כ
ש"מ דבתשובה לבד מהני בלא וידוי דברים
ודעת הרמב"ם צ"ע.
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לג

כי פתגמין בטילין :ג בעידן
ש ְּל ֔מוֹ ּ ִ ֛
ל־ת ַאחֵ ֙ר לְ ׁ ַ
דְּ בָ ִ ֽרים׃ ג ּ ַ ֽכאֲ ׁ ֶ
ש ֩ר ִּתדּ ֹ֨ ר ֶנ ֶ֜דר ֵ ֽלאל ִֹ֗הים ַא ְּ
דתדר נדרא קדם ה' לא
שר ־ ִּת ֖דּ ֹר ׁ ַ
ֵא ֥י ן ֵח֖פֶ ץ ּ ַב ְּכ ִסי ִ ֑לי ם ֵא ֥ת אֲ ׁ ֶ
ש ֵ ֽלּ ם ׃ ד ט֖ וֹ ב אֲ ׁ ֶ
ש֣ר תאחר לשלמותיה .ארום
ָ
ך בגין כן לית רעוא קדם
ש ֵ ֽלּ ם ׃ ה ַאל ־ ִּת ּ ֵ
ת֤ן ֶאת ־ ּ ִ֨פי ֙
ש ִּתדּ֖ וֹ ר וְ ֹ֥לא ְת ׁ ַ
ֽלֹא ־ ִת ֑דּ ֹר ִמ ּ ׁ ֶ
ה' בטפ שיא מ ן ב גל ל
ל־תֹאמַ ֙ר לִ ְפ ֵ ֣ני הַ ּ ַמלְ ָ֔א ְך ּ ִכ ֥י ְׁ
ת־ב ָ ׂ
ַ ֽלחֲ ִ ֣טיא ֶא ְּ
ש ֶ ֔ר ָך וְ ַא ּ
שג ָָג֖ה הִ ֑יא דמעכבין נדריהון ולא
משלמין .ואנת ית
ָ
ָ
ֲש ֥ה י ֶ ָֽדיך׃ ו ּ ִ ֣כי
ת־מע ֵׂ
ַֽ
ם עַ ל־קוֹ לֶ֔ ך וְ ִח ּ ֵב ֖ל ֶא
ָ ֣ל ּ ָמה יִ ְק ֹ֤צף ָ ֽהאֱ ל ִֹהי ֙
דתנדר שלים :ד טב לך
ת־האֱ לֹהִ ֖ים יְ ָ ֽרא׃ דלא תנ דר  ,מד תנ ד ר
ָֽ
רב חֲ לֹמוֹ ת֙ ַ ֽוהֲבָ ֔ ִלים ו ְּדבָ ִ ֖רים הַ ְר ּ ֵב ֑ה ּ ִכ ֥י ֶא
ְב ֤ ֹ
ולא תשלים :ה לא
תנביל ית מימר פומך
למגרם דין גיהנם על בשרך ,וביום דינא רבא לא תכול למימר קדם מלאכא אכזראה דרדי בך ארום שלותא היא.
למא דין יתקף רוגזא דה' על קל מימרך דאתאמר בגנותא ,ויחבל ית עובדי ידך :ו ארום בסגיאות חלמין דנביי
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בהרבות דברים בטלים) .ג( בזמן שתדור נדר לפני ה' לא תאחר לשלמו ,כי בגלל זה אין חפץ לפני ה' בטיפשים כיון
שמאחרים נדריהם ולא משלמים ,ואתה את שתדור שלם) .ד( טוב לך שלא תדור משתדור ולא תשלם) .ה( אל תנבל
את מאמר פיך לגרום דין גיהנם על בשרך ,וביום הדין הגדול לא תוכל לומר לפני המלאך האכזרי לה שרודה בך כי שגגה
היא ,למה זה יקצוף ה' על קול דבריך שנאמר ברעה וחיבל את מעשי ידיך) .ו( כי ברוב חלומות של נביאי השקר,
והבלים של בעלי כשפים ,ודברים הרבה של הרשעים לא תאמין ,כי את החכמים הצדיקים תהיה משמש ,לו ומהם
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לה .הנה בשבת )לב (:איתא "רבי אומר בעוון
נדרים בנים מתים כשהן קטנים ,שנא' אל תתן
את פיך לחטיא את בשרך ,ואל תאמר לפני
המלאך כי שגגה היא וכו' ,וחיבל את מעשה
ידיך ,אלו בניו ובנותיו של אדם" ,ופרש"י "לפני
המלאך גזבר של הקדש ,כי שגגה בשוגג קפצתי
לנדור ולא אשלם" ,ומבואר ברש"י שהמלאך
דכתיב בקרא הוא השליח של בי"ד לגבות את
חובו) ,וכ"כ רש"י בקהלת( אמנם לפי פרוש התרגום
כאן 'המלאך' הוא מלאך ממש שמעניש את
האדם על שעבר על הנדר.
וכתב המהרש"א בכתובות )עב (.דרש"י והתרגום
פליגי דלפי התרגום צריך לפרש שהמלאך בא
לעונשו על שעבר על הנדר ,והאדם אומר לו
בשגגה עברתי על הנדר) ,ולא כרש"י שאומר 'בשוגג
קפצתי לנדור'( והמלאך אומר לו למה נדרת
בתחילה הרי טוב אשר לא תדור משתדור.

ונראה דרש"י באמת לא פליג על התרגום כי
רש"י מפרש את הפסוק כדרשת הגמ' שבעוון
נדרים בנים קטנים מתים ,אך התרגום מפרש
את הפסוק דמיירי על ניבול פה ,וכדאיתא
בשבת )שם לג" (.אמר רבה בר שילא אמר רב
חסדא כל המנבל את פיו מעמיקין לו גהינם",
דהרי כתב התרגום "אל תנבל את מאמר פיך
לגרום דין גהינם על בשרך ומשמע שפירש
הפסוק על ניבול פה שמעמיקין לו גהינם ובזה
א"א לפרש שהמלאך זה גזבר של הקדש כי
מיירי בחטא ניבול פה ולא בנודר ולא משלם
לכן כאן לכו"ע מלאך זה המלאך שמעניש את
האדם בגהינם ,ורש"י מיירי לדרשת הגמ' ,ודברי
מהרש"א בזה צ"ע.
לו .איתא בגמ' )פסחים כב ,:קידושין נז .ועוד( "שמעון
העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה ,כיון
שהגיע לאת ה' אלוקיך תירא פירש ,עד שבא
ר"ע ודרש את ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי
חכמים" ,ופירש המהרש"א )ב"ק מא (:דהמחלוקת
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אה בַ ְּמ ִדי ֔ ָנה
וָצ ֶד ֙ק ִּת ְר ֶ ֣
שק ֠ ָר ׁש וְ ֨ ֵגזֶל ִמ ְׁש ָ ֤ ּפט ֶ֨
ז ִאם ־ ֹ֣ע ׁ ֶ
ה ׁש ֔ ֵֹמר וּגְ בֹהִ ֖ים
ל־ת ְת ַמ ּ֖ה עַ ל־הַ ֵח֑פֶ ץ ּ ִ ֣כי ָג ֹ֜ב ּ ַה מֵ ַ ֤על ּ ָג ֹ֨ב ּ ַ ֙
ַא ִּ
ְ
ש ֶ ֖דה
עֲלֵ י ֶ ֽהם ׃ ח וְ יִ ְת ֥רוֹ ן אֶ ֶ֖רץ ּ ַב ּ ֹ֣כל ה י א ) ה֑ וּא ( ֶמ֥לֶך לְ ָ ׂ

שקרא והבלין דבעלי חרשין
ומלין סגיאין דרשיעיא לא
תהימין .ארום חכימיא
צדיקיא תהי משמיש ומנהון
תתבע אולפן ,ומן קדם ה'
ש ּ ַ ֣בע ּ֔ ֶכסֶ ף ו ִ ּֽמי־א ֵֹה ֥ב ּ ֶ ֽבהָ ֖מוֹ ן ֹ֣לא
תהי דחיל :ז אין אניסות ֶ ֽנע ָ ֱֽבד׃ ט א ֵֹה ֥ב ּ֨ ֶכסֶ ֙ף ֽלֹא־יִ ְ ׂ
מסכינין וגזילא דדין
וצדקתא תחמי בקרתא ,לא תתמה בלבך למימר איכדין רעותא דה' על כל אלין .ארום על שמי מרומא נטירין
עובדי בני אנשא בין טב לביש ,ומן קדמוהי משתלחין גוברין גיותנין ותקיפין למרדי ברשיעיא ולמהויהון מתמנן
רבנין עליהון :ח ומותר שבח פולחנות ארעא על כלא היא .דבעידן דמרדין בני מלכותא ומלכא מתיהיב בפצחין מן
קדמיהון ,אין לית ליה עבור למיכל ההוא מלכא ,לגבר פלח בחקלא מתעביד עבד משתעבד :ט גבר תגר דרחים
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תבקש ללמוד ומלפני ה' תהיה ירא) .ז( אם עושק רשים וגזל של משפט וצדק תראה במדינה ,אל תתמה בליבך לאמר
איך חפץ ה' על כל אלה ,כי על שמי המרום שמורים מעשי בני האדם בין טוב לרע ,ומלפניו נשלחים אנשים גאים
וחזקים לרדות ברשעים ,ולהיותם מתמנים שרים עליהם) .ח( ויתרון שבח עבודת הארץ על הכל היא ,שבזמן
שמורדים בני המלכות והמלך ניתן בעיירות מלפניהם ,אם אין לו תבואה לאכול ,המלך ההוא לאדם שעובד בשדה
נעשה עבד משתעבד) .ט( איש סוחר שאוהב לקנות כסף ובעל סחורה ,לא ישבע מלאסוף כסף ,ומי שאוהב לאסוף
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היא דשמעון העמסוני סובר דכיון דכתיב
'תירא' ,א"כ היראת שמים היא שלא לרבות שום
דבר בדומה לקב"ה כי זה היראה ,לירא רק ממנו,
ור"ע ס"ל שהמורא מת"ח הוא המורא מה' "כי
מתוך שהוא ירא מה' הוא נשמע להם לקבל עליו
יראת ה' ומצוותיו" ,ונראה דזה כוונת התרגום
כאן ,דהרי כתיב בפסוק "כי את האלוקים ירא"
ומדכתיב 'את' ש"מ דבא לרבות דבר הדומה ,וזה
כמו שדרשו בגמ' לרבות ת"ח ,וכתב התרגום
כפירוש המהרש"א שאת החכמים והצדיקים
תהיה משמש ומהם תבקש ללמוד ועי"ז תדע
איך לירא מהקב"ה ולקיים תורתו ומצוותיו".
ומדברי התרגום כאן יש להקשות על המהרש"א
)פסחים כב (:שכתב דמה שלמדו בגמ' 'את' לרבות
ת"ח ,דוקא מ'את ה' אלוקיך' ולא מפסוק שקודם
לזה" ,ויראו העם את ה'" כיון דשם כתוב רק שם
ה' ולא שם אלוקים לכן 'את' מרבה ,משא"כ 'את
ה' אלוקיך תירא' לא צריך לרבות שם אלוקים
רק ת"ח ,והנה כאן כתיב 'את ה' אלוקיך תירא'
וכתוב רק שם אלוקים ולכאורה )לפי המהרש"א(

הו"ל לתרגום לומר 'את' לרבות שם ה' ,ומדכתב
לרבות ת"ח ש"מ דלא ס"ל כמהרש"א וצ"ע.
והנה בסוף קהלת כתיב "סוף דבר הכל נשמע,
את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור" ,וכתב
התרגום "את דברי ה' היה ירא ואת מצוותיו
שמור" ,ולא תרגם שם כמו שתרגם כאן' ,היה
שומע לתלמידי חכמים ומקבל את דבריהם
לקיים תורה ומצוות' ,ולכאו' לא דרש 'את'
לרבות תלמידי חכמים.
אמנם אפש"ל דכוונתו שם למה שפירש כאן,
דכיון שהת"ח מלמדים את התורה של ה' ועי"ז
מגיעים לירא ממנו כמו שפירש המהרש"א,
נמצא ד'את ה' אלוקיך תירא' מרבה לירא
ממצוות ה' ותורתו שעי"ז מגיעים לירא ממנו,
לכן כתב שם התרגום 'את דברי ה' היה ירא'
כלומר ע"י הת"ח שנתרבה מ'את' תהיה ירא את
דברי ה' וכך לבסוף תירא ממנו ,ודו"ק.
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לה

לי הָ ל מ ק נ י כ ס ף ו מ ר י
ְתב וּאָ ֑ה ּגַם ־ ֶז֖ה ָ ֽהבֶ ל ׃ י ִּב ְרב וֹ ת֙ הַ ּטוֹ ֔ ָבה ַר ּ ֖ב ּו ֽאוֹ ְכ ֶ ֑
פר ק מ טיא  ,לא י ש ב ע
ִּ
וּמַ
ה־כ ְׁשרוֹ ֙ן לִ ְבעָ לֶ֔ יהָ ּ ִכ֖י ִאם־ראית ְ)ר ֥אוּת( עֵ ָ ֽיניו׃ יא ְמתו ָּק ֙
ה למצבר כסף .ומן דרחים
שי ר למכנש ממון יתיר ,לית
ְׁש ַ ֣נת ָ ֽהע ֔ ֵֹבד ִאם ־ ְמ ַע֥ט וְ ִאם ־הַ ְר ּ ֵב ֖ה י ֵ
שׂ בָ ֙ע ֶ ֽלעָ ִׁ֔
ֹאכ֑ל וְ הַ ּ ָ
ליה שבח בעלמא דאתי
ֵאי ֶ ֛נ ּנ ּו מַ ִּנ֥י ַ ֽח ל֖ וֹ לִ י ֽ ׁשוֹ ן ׃ י ב ֚ ֵי ׁש ָר ָ ֣עה ח וֹ ֔ ָלה ָראִ ֖י ִתי ּ
תַ֣חַ ת א י ן ל א י ע ב י ד מ נ י ה
צדקתא ,בגין דלית ליה
אגר עלל למיכל .אף דין הבלו :י בזמן דסגיא טיבותא בעלמא ,סגיאין אוף בני אנשא דייכלונה .ומה הנאה אית
למרהא דיצברנה אין לא יעביד מנה טיבותא ,בגין דיחזי בעלמא דאתי יהיבת אגרהא בעינוי :יא בסימא דמיכת
גוברא דפלח למרי עלמא בלב שלים ואית ליה ניחא על בית קבורתיה ,אין זעירות שנין ייחי אין סגיות שנין ,בתר
דפלח למרי עלמא בעלמא הדין .ולעלמא דאתי ,אגר עובדי ידוי יחסין .וחכמת אוריתא דה' לגבר דהוא עתיר
בחכמתא ,היכמא דאתעסק בה בעלמא הדין ואשתדל באולפנא ,כדין תנוח עלוהי על בית קבורתיה ולא
תשבקניה בלחודוהי ,היכמא דלא שבקת אתתא לגוברה בלחודוהי לדמכא :יב אית בשתא מרעיתא חמית בעלמא

תרגום ללשון הקודש
ממון יותר אין לו שבח בעולם הבא אם לא יעשה ממנו צדקה בגלל שאין לו שכר תבואה לאכול גם זה הבל) .י( בזמן
שמתרבה הטובה בעולם רבים אף בני האדם שיאכלוה ,ומה הנאה יש לבעליה שיאספנה אם לא יעשה ממנה טובה,
כדי שיראה בעולם הבא נתינת שכרה בעיניו) .יא( מתוקה שנת האיש שעובד לאדון העולם בלב שלם ,ויש לו מנוחה
על בית קבורתו אם מעט שנים יחיה ואם הרבה שנים ,אחר שיעבוד לאדון העולם בעולם הזה ,ולעולם הבא שכר
מעשי ידיו יירש ,וחכמת התורה של ה' לאיש שהוא עשיר בחכמה ,כמו שייגע בה בעולם הזה והתאמץ בלימודה כזאת
תנוח עליו על בית קבורתו ולא תניח לו לבדולז ,כמו שלא מניחה אשה לבעלה לבדו לישוןלח) .יב( יש רעה חולה ראיתי
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לז .בסוף ברכות ובסוף מועד קטן איתא "א"ר
חייא בר אשי אמר רב ,תלמידי חכמים אין להם
מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב שנאמר ילכו
מחיל אל חיל וכו'" ,ופרש"י מישיבה לישיבה
וממדרש למדרש.
וכתב ר' ניסים גאון שם" ,דבירושלמי
פ"ד ה"ח( פירשו כי זו היגיעה שהן יגעים הוא
שמשבחין ומקלסין וגורסין בתורה" ,והקשה
המהרש"א הרי העוה"ב נברא למנוחה כמ"ש
ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העוה"ב ,ואיך
כתוב שיתייגעו ואין להם מנוחה ,ותירץ דתלמיד
חכם שהוא פעולת השכל והעיון בעוה"ז,
בעוה"ב אין לו מנוחה וכילוי מזאת הפעולה,
והמנוחה לעוה"ב היא שהצדיקים יושבים
ונהנים מזיו השכינה בעיון השכלי.

)שביעית

וברמב"ם הלכות תשובה )פ"ח ה"ב( כתב "וזהו
שאמרו 'צדיקים יושבים' על דרך החידה ,כלומר
נפשות הצדיקים מצויין שם בלא עמל ובלא יגע,
וכן זה שאמרו 'עטרותיהם בראשיהם' ,כלומר
דעה שידעו ,שבגללה זכו לחיי העולם הבא
מצויה עמהן" ,כלומר דאף שהם בלא עמל ובלא
יגע בכל זאת החכמה שהשיגו בעוה"ז עמהם
לעוה"ב ,וזהו נהנים מזיו השכינה ,כלומר
דהעמל שעמלים בבתי מדרשות של מעלה היא
המנוחה האמיתית.
וכמו שכתב רבינו יונה בברכות על הא דאמרו
)שם ז" (:היוצא מבית הכנסת אל יפסע פסיעה
גסה ,הטעם מפני שנראה כמי שיוצא מן הטורח
אל המנוחה ,והוא הפך שבית הכנסת הוא בית
התפילה הוא המנוחה ויש לו לשמוח בישיבתו
בה" ,והם דברי התרגום כאן שאדם שהתאמץ
בלימוד התורה בעוה"ז ,תנוח על בית קבורתו
ולא תניח לו לבדו אלא ילך מחיל אל חיל

לו
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שר הַ ה֖ וּא
וְ ָא ַ ֛בד הָ ֹ֥ע ׁ ֶ

ש ֥מוּר לִ ְבעָ ָ ֖ליו לְ ָ ֽרעָ ֽתוֹ ׃
שר ׁ ָ
שמֶ ׁש ֹ֛ע ׁ ֶ
הַ ּ ׁ ָ֑
ְּבעִ נְ ַ ֣ין ָ ֑רע וְ הוֹ ִ ֣ליד ּ֔ ֵבן וְ ֵא ֥ין ְּבי ָ֖דוֹ ְמ ֽאוּמָ ה׃

הדין תחות שמשא ולית לה
אסו .גבר דיכנוש עותרא
א
ש֤ר יָצָ ֙
י ד ּ ַ ֽכאֲ ׁ ֶ
ולא יעביד מניה טב .לסוף
יומיא ,ההוא עותרא נטיר
ליה לאבאשא ליה לעלמא דאתי :יג וההוא עותרא דשבק לבריה ,בתר מותיה יהובד על דקנא ליה בגון ביש .ולא
יתקים ביד בריה דיוליד ולא ישתאר ליה בידוי מדעם :יד היכמא דנפק ממעי אמיה ערטלאי בלא כסו ובלא מדעם
יג

תרגום ללשון הקודש
בעולם הזה תחת השמש ואין לה רפואה ,אדם שיאסוף עושר ולא יעשה ממנו טוב ,לסוף הימים העושר ההוא שמור
לו ,להרע לו לעולם הבא) .יג( והעושר ההוא שעזב לבנו ,אחר מותו יאבד על שקנה לו בענין רע ,ולא יתקיים ביד בנו
שיוליד ולא ישאר לו בידו כלום) .יד( כמו שיצא ממעי אמו ערום בלא לבוש ובלא דבר טוב ,כך ישוב ללכת אל בית
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מישיבה לישיבה וממדרש למדרש ,וכמו שכתב
הרמב"ם שהדעה שידעו בעוה"ז היא שתהיה
מצויה עמהם לחיי העוה"ב.
ועיין באיוב )ג ,טז( "שם רשעים חדלו רוגז ושם
ינוחו יגיעי כח" ,וכתב התרגום 'ותמן ינוחון
תלמידיא דאשתלהי חיליהון באורייתא' ,כלומר
שבבית הקברות ינוחו התלמידים שהתעייפו
והתייגעו בתורה ,ולכאו' הא איתא בברכות
דהולכים מחיל אל חיל ע"כ כמהרש"א דמקום
המנוחה באמת הוא העוה"ב והיגיעה שלהם
בתורה היא היא מנוחתם ,ובמסילת ישרים )פרק
ז'( כתב "כי הזריזות היא מידת שלמות גדול ,ומי
שמתגבר ותופש בה כל מה שיוכל ,הנה לעתיד
לבוא יזכה לה באמת ,אשר הבורא יתברך יתנה
לו שכרו חלף מה שהשתדל אחריה בזמן
עבודתו" ,ש"מ דהזריזות והעמל והיגיעה של
תלמידי חכמים לעתיד לבוא היא שלימות
גדולה שילכו בזה מחיל אל חיל ,בזכות
שהשתדלו כאן בזריזות עמל ויגיעה.
לח .צ"ב מקורו של התרגום לדבר זה ,אמנם דרך
העולם הוא שהאשה רוצה שבעלה יישן עמה.
ומה דאיתא בכתובות )סב" (.שוא לכם משכימי
קום אוכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא",
ואמר רב יצחק אלו נשותיהן של ת"ח שמנדדות
שינה מעיניהן בעוה"ז ובאות לחיי העוה"ב

ופרש"י ממתינות את בעליהם שהן בבית רבן
ושונים פירקם ,אין הכרח דהטעם שמנדדות
שינה מעיניהם כדי לישון עם בעליהן אלא
אפשר דהטעם 'שמנדדות' הוא כי לא ראתה
אותו במשך היום או כדי לפתוח את הדלת
כשיבוא באמצע הלילה וכדו'.
והנה בברכות )ג (.איתא דבמשמרה האחרונה של
הלילה תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם
בעלה ,ואפש"ל דכיון שהאשה מתעוררת להניק
את בנה ורואה את בעלה ישן מספרת עמו כדי
שיהיו ערים יחדיו ,וא"כ זהו מקורו של התרגום
שאשה לא מניחה את בעלה לישון לבדו.
ועיין בפירוש הגר"א לשיר השירים )ג ,יא( שכתב
"ג' מדרגות באדם ,כשהוא לומד אצל רבו הוא
במדרגת 'בת' ,כמו שאמרו תינוק יונק משדי
אמו ,ואח"כ כשנעשה חכם ואין צריך עוד לרבו
הרי הוא כחבר לרבו בחכמתו ,וזהו שאמרו
'אשה מספרת עם בעלה' כי התורה נקראת אשה
וכו' ורצה לומר שהיא רואה אותו ומספרת עמו
כי התורה יושבת ומלמדת עמו" ,וזה כמו שכתב
התרגום דהחכמה נמשלה לאשה של האדם
שאינו מנחת לו לישון אלא מספרת עמו בלילה
כך החכמה לא מניחה לאדם אחר פטירתו אלא
יושבת ועוסקת כנגדו.
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לז

בעֲמָ ֔לוֹ ט ב  ,כ ד י ן י ת ו ב
שׂ א ַ ֽ
ה ֽלֹא־יִ ּ ָ֣
ש ּ ָב ֑א ו ְּמ ֨אוּמָ ֙
ָשוּב לָ ֶל֖כֶ ת ְּכ ׁ ֶ
ִמ ּ ֶ ֣בטֶ ן ִא ּ֔מוֹ עָ ֛רוֹ ם י ׁ֥
ְ למיזל לבית
ֵ
ֶׁ
ש ּ ָב ֖א ּ ֵ ֣
ה ָר ָ ֣עה ח וֹ ֔ ָלה ּ ָכל ־ ע ַֻּמ֥ת ׁ ֶ
ש ּי ֵֹל ְ֖ך ְּבי ָֽדוֹ ׃ ט ו וְ גַם ־ ֹז ֙
כן יֵל֑ך קבורתיה חסיר מן
ְ
כ֑ל ז כ ו ת א  ,ה י כ מ א
שך יֹא ֵ
שֽ ַ ּי ֲע ֹ֖מל לָ ֽרוּחַ ׃ ט ז גַּ ֥ם ּ ָכל ־ י ָָמ֖י ו ּ ַב ֹ֣ח ׁ ֶ
וּמַ ה ־ ִ ּי ְת ֣רוֹ ן ֔לוֹ ׁ ֶ
דאתא לעלמא הדין.
וְ כָ ַע֥ס הַ ְר ּ ֵב ֖ה וְ חָ לְ י֥וֹ ָ ֽ
אי ִתי ָ֗אנִ י ֣
שר ־ ָר ִ ֣
וָקצֶ ף ׃ י ז ִה ּ ֵנ֞ה אֲ ׁ ֶ
טוֹ ב ומדעם אגר טב ,לא
יקביל בטורחיה
שר ־ י ֶ ָ֣פה ֶ ֽלאֱ כ וֹ ל ֠־ וְ לִ ְׁש ּתוֹ ת וְ לִ ְר ֨אוֹ ת ט וֹ ֜ ָבה ְּבכָ ל ־ עֲמָ ל֣ וֹ ׀
אֲ ׁ ֶ
לסוברא עמיה
האֱ לֹהִ ֖ים לעלמא דהוא אזיל
ר־נ ַתן־ל֥ וֹ ָ ֽ
ש ָֽ
שמֶ ׁש ִמ ְס ַ ֧ ּפר יְ ֵ ֽמי־חַ ָ ֛ ּיו אֲ ׁ ֶ
שֽ ּי ֲע ֹ֣מל ּתַֽחַ ת־הַ ּ ׁ֗ ֶ
ֶׁ ַ
למהוי לזכו בידיה:
ים ֹ֨ע ׁ ֶ
ש֣ר ָ ֽנ ַתן־ל֣ וֹ ָ ֽהאֱ ל ִֹה ֩
ִּכי־ה֥ וּא חֶ לְ ֽקוֹ ׃ יח ַ ֣גּ ם ּ ָ ֽכל־הָ ָא ָד֡ם אֲ ׁ ֶ
שר טו ואוף דא בשתא
מחַ מרעיתא ולית לה
ש ֹ֖
ש֣א ת ֶאת ־ חֶ לְ ק֔ וֹ וְ לִ ְ ׂ
וּנְ כָ ִ֜סי ם וְ ִה ְׁשלִ י ֨טוֹ ֶ ֽלאֱ ֹ֤כל ִמ ּ֨ ֶמ ּנ ּ֙ו וְ לָ ֵׂ
אסו ,דכל קביל
ּ ַ ֽבעֲמָ ל֑ וֹ ֹז֕ה מַ ּתַ ֥ת אֱ לֹהִ ֖ים ִ ֽהיא׃ יט ִ֚ ּכי ֹ֣לא הַ ְר ּ֔ ֵבה יִ ז ּ ְֹ֖כר ֶאת־יְ ֵ ֣
מי דאתא לעלמא בדין
חסיר מן זכותא,
ש ְמ ַח֥ת לִ ֽ ּבוֹ ׃ א ֵ ֣י ׁש ָר ֔ ָעה אֲ ׁ ֶ
חַ ָ ֑ ּיי ו ּ ִ ֧כי ָ ֽהאֱ ל ִ ֹ֛הי ם ַ ֽמע ֲֶנ֖ה ְּב ִ ׂ
ש ֥ר כדין ייזיל לעלמא
ההוא .ומה מותר הוה
אי ׁש אֲ ׁ ֶ
שמֶ ׁש וְ ַר ּ ָב ֥ה הִ ֖י א עַ ל ־ ָ ֽה ָא ָ ֽדם ׃ ב ִ ֣
ָראִ ֖י ִתי ּתַ֣חַ ת הַ ּ ׁ ָ֑
ש֣ר ליה דטרח לקבלת
שוֹ ׀ רוחיה :ט ז אוף כל
ֹש ֩ר וּנְ כָ ִ֨סי ם וְ כָ ֜בוֹ ד ְ ֽו ֵאי ֨ ֶנ ּנ ּו חָ ֵס֥ר לְ נ ְַפ ׁ֣
יִ ּ ֶתן ־ ל֣ וֹ ָ ֽהאֱ ל ִֹה֡י ם ע ׁ ֶ
יומוהי בחשוכא שרא
בדיל דלחמיה
בלחודוהי טעים.
ובנסיס סגי חיי ,ובמרעין ורגז הוו חיוהי :יז והא דחזית אנא ,טבא הוא לבני אנשא ודשפיר להון למעבד בעלמא
הדין ,דייכלון וישתון מן טורחיהון בדיל דלא לאושטא ידא באניסא וחטוף ,ולמטר ית פתגמי אוריתא ולמיחן עניי
נכסא ,מן בגלל דיחזון טבתא בכל טורחיהון דטרחו בעלמא הדין תחות שמשא ,מנין יומי חיוהי דגבר דיהב ליה ה'
במזליה .ארום הוא חולקיה ולית אחרן בר מניה :יח אוף כל אנש דיהב ליה ה' עותר ונכסין ואשלטיה למיכל מניה
בעלמא הדין ולמעבד מניה צדקתא ולקבלא אגר שלים לעלמא דאתי ,ולמבדח בטורחיה עם צדיקיא ,הא דא
מתנא דאתיהיבת ליה במזליה מן קדם ה' היא :יט ארום לא יומין סגיאין חיי אנש דידכר ית יומי חיוהי כמה מנהון
עתידין למהוי טבין וכמה מנהון עתידין למהוי בישין ,מטול דלא אתמסרו לבני אנשא .ארום מן קדם ה' אתגזר

ו

עלוהי כמה יומין יסתגף וכמה יומין יחדי בחדות לביה :ו א אית בשתא דחזית בעלמא הדין תחות שמשא ,ורבתא
היא על בני אנשא :ב גבר דיהב ליה ה' במזליה עותר ונכסין ויקר וליתוהי מחסר לנפשיה מכל דיתרעי ,ולא
אשלטיה ה' על עותריה למטעם מניה ,אלהין ימות בלא ולד .ולא חס על קריביה לאחסנותיה ליה ,ארום אנתתיה
תהא מתנסבא לגבר חילוני ויחסנניה ויכלניה .כל דין גרמו ליה חובוהי דלא עבד מניה מדעם טב ,ואתהפיך עותריה

תרגום ללשון הקודש
קבורתו חסר מזכות כמו שבא לעולם הזה ,ושום שכר טוב לא יקבל בעמלו לשאתו עמו לעולם שהוא הולך ,להיות
לזכות בידו) .טו( וגם זו רעה חולה ואין לה רפואה ,שכל עומת שבא לעולם הזה חסר מזכות ,כך ילך לעולם הבא ,ומה
יתרון יש לו שטרח לעומת רוחו) .טז( גם כל ימיו בחושך ישרה בגלל שלחמו לבדו יאכל ,ובכעס הרבה יחיה ,ובחולי
וקצף יהיו חייו) .יז( והנה אשר ראיתי אני ,טוב הוא לבני אדם ויפה להם לעשות בעולם הזה שיאכלו וישתו מעמלם
כדי שלא ישלחו ידם בעושק ובחמס ,ולשמור את דברי התורה ,ולחון עניי נכסים ,בגלל שיראו טובה בכל עמלם
שעמלו בעולם הזה תחת השמש ,מספר ימי חייו של אדם שנתן לו ה' במזלו כי הוא חלקו ואין אחר חוץ ממנו) .יח( גם
כל אדם שנתן לו ה' עושר ונכסים והשליטו לאכול ממנו בעולם הזה ,ולעשות ממנו צדקה ולקבל שכר שלם לעולם
הבא ולשמוח בעמלו עם הצדיקים ,הרי זה מתנה שניתנה לו במזלו מלפני ה' הוא) .יט( כי לא ימים רבים חי האדם
שיזכור את ימי חייו ,כמה מהם עתידים להיות טובים וכמה מהם עתידים להיות רעים ,בגלל שלא נמסרו לבני האדם,
כי מלפני ה' נגזר עליו כמה ימים יתענה וכמה ימים ישמח בשמחת ליבו .ו )א( יש רעה שראיתי בעולם הזה תחת
השמש ,ורבה היא על בני האדם) .ב( איש שנתן לו ה' במזלו עושר ונכסים וכבוד ,ואינו מחסר לנפשו מכל שירצה ,ולא

לח

יונה

מגילת קהלת

דדהבא

֥יש
ם ֶ ֽלאֱ ֹ֣כל ִמ ּ֔ ֶמ ּנ ּו ּ ִ ֛כי אִ ׁ
יט ּנ ּו ָ ֽהאֱ ל ִֹהי ֙
ַשלִ ֶ ֤
שר־יִ ְת ַא ֶ ּו֗ה וְ ֽלֹא־ י ְׁ
ִמ ּ ֹ֣כל אֲ ׁ ֶ
נ ְָכ ִ ֖רי ֹֽי ְ
אי ׁש מֵ ָא֡ה
אכ ֶ ֑ל ּנ ּו ֶ ֛זה ֶ ֛הבֶ ל ָ ֽוחֳ ִל֥י ָ ֖רע ֽהוּא׃ ג ִאם ־י וֹ ִ ֣לי ד ִ ֣
ש ּ ַ ֣בע
ש ָנ֗י ו וְ נ ְַפ ׁשוֹ ֙ ֽלֹא ־ ִת ְ ׂ
שֽ ּי ְה ֣י ּו יְ ֵ ֽמי ־ ׁ ָ
שנִ י ֩ם ַר ּ֨בוֹ ת ִ ֽי ְח ֶי֜ה וְ ַ ֣רב ׀ ׁ ֶ ִ
וְ ׁ ָ

למהוי ליה
להבלו ולמרעא
בישא :ג אין
יוליד גבר מאה
בנין ,ושנין
מ ּנ ּו הַ ָ ֽ ּנפֶ ל׃ ד
ֹא־היְ ָתה ּ ֑לוֹ ָא ַ֕מ ְר ִּתי ֥טוֹ ב ִמ ֶּ ֖
ָ֣
ַם־קבו ָ ּ֖רה ל
ס ג י א י ן י י ח י ִמן־הַ ּטוֹ ֔ ָבה וְ ג ְ
ש ֥מֶ ׁש
ש ְך ְׁש ֥מוֹ יְ כֻ ֶ ּֽסה ׃ ה ּגַם ־ ׁ ֶ
ש ְך י ֵֵל ְ֑ך וּבַ ֹ֖ח ׁ ֶ
וו רב בשנוולתטאנ והתו אא ּ ִ ֽכי ־ בַ הֶ ֥בֶ ל ּ ָב ֖א וּבַ ֹ֣ח ׁ ֶ
דיהון יומי שנוהיֽ ,לֹ ָ
ם ַ ֽ ּפע ֔ ֲַמיִ ם
שנִ י ֙
אלֶף ׁ ָ
א־ראָ ֖ה וְ ֹ֣לא י ָ ָ֑דע ַנ֥חַ ת לָ ֶז֖ה ִמֶ ֽז ּה׃ ו וְ ִא ּ ֣ל ּו חָ ָי֗ה ֶ ֤
ונפשיה לא
ה ֹ֛לא ֶאל ־מָ ֥קוֹ ם ֶא ָח֖ד הַ ּ ֹ֥כל הוֹ ֵ ֽל ְך׃ ז ּ ָכל־ ע ֲַמ֥ל
ש ב ע ת מ ן וְ טוֹ בָ ֖ה ֹ֣לא ָראָ ֑ה ֲ
טי ב ו ת א ד ה ו ת ָ ֽה ָא ָ ֖דם לְ ִ ֑פי ה ּו וְ גַם ־ הַ ֶּנ֖פֶ ׁש ֹ֥לא ִת ּ ָמ ֵ ֽלא ׃ ח ּ ִ ֛כי מַ ה ־ יּוֹ תֵ ֥ר ֶ ֽלחָ כָ ֖ם
ליה על דרחים
על עותריה ולא
קנא מניה שמא טבא ,אף בית קבורתא לא הות מזומנא ליה .אמרית אנא במימרי ,דטב מניה שלילא דלא חזא
עלמא הדין :ד ארום בהבלותא אתא לעלמא הדין ובחשוכא ייזיל לעלמא ההוא .ובחשוכא שמיה מתחפי מן בגלל
דלית ליה זכותא ,ושום טב לא קנא למהוי מדכר :ה ואף נהור אוריתא לא חמא ,ולא ידע בין לביש למבחן בין
עלמא הדין לעלמא דאתי :ו ואלולי הוו יומי חיוהי דגוברא תרין אלפין שנין ובאוריתא לא עסק ודינא וצדקתא לא
עבד .בשבועת מימרא דה' ,דביום מותיה נחתא נפשיה לגיהנם לאתר חד דכל חיביא אזלין תמן :ז כל טורח
דגוברא בדיל מזון פומיה הוא טרח ,ועל מימר פומא דה' מיתין ,ואף נפשא דאנשא לא תשבע מיכלא ומשתיא :ח
ארום מה מותר אית לחכימא בעלמא הדין יתיר מן שטיא ,בגין דרא בישא דלא מתקבל עליהון .ומה אית ליה

תרגום ללשון הקודש
השליטו ה' על עשרו לטעום ממנו ,אלא ימות בלא בן ולא מרחם על קרובו להוריש לו ,כי אשתו תהיה נשאת לאיש זר
לט ויירשנו ויאכלנו ,כל זה גרמו לו חובותיו שלא עשה ממנו דבר טוב ,ונהפך עושרו להיות לו להבל וחלי רע) .ג( אם
יוליד איש מאה בנים ושנים רבות יחיה ובשלטון ורבנות הוא שיהיו ימי שניו ,ונפשו לא תשבע מהטובה שהיתה לו על
שאהב את עושרו ולא קנה ממנו שם טוב ,גם בית קבורה לא היתה מוכנה לו ,אמרתי אני בדברי טוב ממנו הנפל שלא
ראה את העולם הזה) .ד( כי בהבל בא לעולם הזה ,ובחושך ילך לעולם הבא ,ובחושך שמו מתכסה בגלל שאין לו זכות,
ושם טוב לא קנה להיותו נזכר) .ה( וגם אור התורה לא ראה ,ולא ידע בין טוב לרע לבדוק בין עולם הזה לעולם הבא.
)ו( ואילו היה ימי חייו של אדם שני אלפים שנים ,ובתורה לא עסק ודין וצדקה לא עשה ,בשבועת ה' שביום מותו תרד
נפשו לגיהנם למקום אחד שכל החוטאים הולכים שמה) .ז( כל עמל האדם בשביל מזון פיו הוא עמל ,ועל דברי פי ה'
בא לו ,וגם נפש האדם לא תשבע מאכל ומשתה) .ח( כי מה יתרון יש לחכם בעולם הזה יותר מן הכסיל ,בגלל הדור
הרע שלא מתקבל עליהם ,ומה יש לו לאותו איש עני לעשות רק לעסוק בתורת ה' כדי שידע איך עתיד ללכת נגד

l
יונה דדהבא

לט .הנה דברי התרגום צריכים עיון ,דאם ימות
אדם זה בלא בן א"כ אשתו צריכה יבום ,ואיך
תנשא אשתו לאדם זר שינחל ויאכל את כל
אשר לו ,ואין לומר דכוונת הגמ' דבאמת צריכה
יבום והזר שלוקח את כספו הוא אחיו ,שאחר
שייבם את אשתו יורש אותו ,כי הרי כתב
התרגום שאותו אדם שמת 'לא היה מרחם על

קרובו להוריש לו' משמע שקרובו אינו הזר
שנושא את אשתו אלא הוא זר ממש.
ואפש"ל דמיירי שלאדם זה אין לו בן ,ואין לו
אחים לכן אשתו אינה זקוקה ליבום ,ומה שכתב
שאינו מרחם על קרובו ,אינו קרובו ממש כגון
אחיו ,אלא כגון דודו או בן דודו וכדו' ולכן מותר

יונה

דדהבא

מגילת קהלת

לט

ְ

ינ֖יִ ם לההוא גוברא
ה ֹ֖לך ֶ ֥נגֶד ַ ֽהחַ ִ ֽ ּיים׃ ט ֛טוֹ ב מַ ְר ֵא ֥ה עֵ ַ
ה־לּ עָ ִ ֣ני יוֹ ֵ ֔דעַ ַ ֽל ֲ
ִ ֽמן־הַ ְּכ ִס֑יל מַ ֶ ֽ
עניא למעבד,
־נ֑פֶ ׁש ּג ֶ
ֵ ֽמהֲלָ ְך ָ
ה־שהָ ָי֗ה ְּכבָ ֙ר נִ ְק ָ ֣רא ְׁש ֔
ּֽ ׁ ֶ
ַם־ז֥ה הֶ ֖בֶ ל ו ְּרע֥ וּת ֽרוּחַ ׃ י מַ
מוֹ אלהין למעסק
כי באוריתא דה',
ש ּ ַת ִּ ֖קיף ִמ ֶּ ֽמ ּנוּ׃ יא ּ ִ ֛
שר־ה֣ וּא ָא ָ ֑דם וְ ֽלֹא־י ו ַ ּ֣כל לָ ִ ֔דין ִע֥ם ׁ ֶ
וְ נוֹ ָ ֖דע אֲ ׁ ֶ
בגין דינדע
י ׁ
ֵש־דְּ בָ ִ ֥רים הַ ְר ּ ֵב ֖ה מַ ְר ּ ִ ֣בים הָ ֑בֶ ל מַ ה־ ּיֹתֵ ֖ר ָ ֽל ָא ָ ֽדם׃ יב ּ ִ ֣כי ִ ֽמי־יוֹ ֵדעַ֩
היכדין עתיד
דמהך כל קביל
ש ֙ר
ֲש֣ם ּ ַכ ֵ ֑ ּצל אֲ ׁ ֶ
ה־טוֹ ב ָ ֽל ָא ָ ֜דם ּ ַ ֽבחַ ִ ּי֗ים ִמ ְס ַ ֛ ּפר יְ ֵ ֽמי־חַ ֵ ֥ ּיי הֶ ְבל֖ וֹ וְ ַ ֽיע ֵׂ
ּ֨
מַ
צדיקיא בגנתא
דעדן :ט טב
ש ֖ם
שמֶ ׁש׃ א ֥טוֹ ב ׁ ֵ
ת ֥חַ ת הַ ּֽ ׁ ָ
אחֲ ָ ֖רי ו ּ ַ
ה ֥יה ַ ֽ
ִ ֽמי־ י ִ ַ֣גּ י ד ָ ֽל ָא ָ ֔דם מַ ה ־ ִ ֽ ּי ְ ֶ
לגוברא למחדי
ית־אבֶ ל ע ל מ ה ד א י ת
ֵ֗
ל־ב
שמֶ ן ט֑ וֹ ב וְ י֣וֹ ם הַ ּ֔ ָמוֶת ִמ ּי֖וֹ ם ִה ָ ֽ ּולְ ֽדוֹ ׃ ב ט֞ וֹ ב לָ ֶ ֣לכֶ ת ֶא ּ ֵ ֽ
ִמ ּ ׁ֣ ֶ
ליה ולמעבד
צדקתא ולמחמי
אגר טב על עובדוי ליום דינא רבא ,מן דיזיל לעלמא ההוא בסגוף נפש .ברם דין לגוברא חיבא הבלו ותבירות
רוחא :י מה דהוה בעלמא ,הא כבר איתקרי שמיה ואשתמודע לבני אנשא מן יומא דהוה אדם קדמאה .וכולא
גזירת מימרא דה' ,ולית רשו לגוברא למיקם בדינא עם מרי עלמא דתקיף מניה :יא ארום אית פתגמין סגיאין דמסגן
הבלו בעלמא ,מה מותר אית לגבר דמתעסק בהון :יב ארום מן הוא דינדע מה יוטיב לאנשא בעלמא הדין ,אלהין
למעסק באוריתא דאנון חיי עלמא .וכל מנין יומי חיי הבלוי דייחי ,בעידן מותיה אנון חשיבין בעינוי כטללא .דמן

ז

הוא דיחוי לאנשא מה דעתיד למהוי בתרוהי בעלמא הדין תחות שמשא :ז א טב שמא טבא דיקנון צדיקיא בעלמא
הדין יתיר ממשח רבותא דהוה מתרבי על רישי מלכין וכהנין .ויומא דישכוב גבר ומפטר לבית קבורתיה בשום טב
ובזכותא ,מן יומא דאתיליד רשיעא בעלמא :ב טב למיזל לבית גוברא אבילא לנחמותיה ,מלמיזל לבית משתיא

תרגום ללשון הקודש
הצדיקים בגן עדן) .ט( טוב לאיש לשמוח על מה שיש לו ולעשות צדקה ולראות שכר טוב על מעשיו ליום הדין הגדול,
מאשר ילך לעולם הבא בעינוי נפש ,גם זה לאדם חוטא הבל ושברון רוח) .י( מה שהיה בעולם ,הרי כבר נקרא שמו
ונודע לבני האדם מהיום שהיה אדם הראשון ,והכל גזירת דברי ה' הוא ,ואין רשות לאדם לעמוד בדין עם אדון העולם
שתקיף ממנו) .יא( כי יש דברים הרבה שמרבים הבל בעולם ,מה יתרון יש לאדם שמתעסק בהם) .יב( כי מי הוא
שיודע מה טוב לאדם בעולם הזה ,אלא לעסוק בתורה שהם חיי העולם ,וכל מספר ימי חיי הבלו שיחיה ,בזמן מותו
הם חשובים בעיניו כצל ,כי מי הוא שיגיד לאדם מה עתיד להיות אחריו בעולם הזה תחת השמש .ז )א( טוב שם טוב
שיקנו הצדיקים בעולם הזה יותר משמן המשחה שהיה נמשח על ראשי מלכים וכהנים מ ,והיום שימות אדם ונפטר
לבית קבורתו בשם טוב ובזכות ,מן היום שנולד רשע בעולם) .ב( טוב ללכת לבית איש אבל לנחמו מללכת לבית
משתה של יין שמלעיגים )שם( ,כי בבית האבל שם הוא סוף כל האדם ללכת כי על כולם נגזרה גזירת המוות ,ובגלל
שילך לבית האבל ,איש צדיק ,ישיב ויתן אל ליבו דברי המוות ,ואם יש בידו דבר רע יעזבנו וישוב בתשובה לפני אדון
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לאשתו לינשא לאיש זר שלבסוף יורש את כל
כספו.

כשלמה מפני מחלוקת אדוניהו ,אך כל מלך בן
מלך אין טעון משיחה.

מ .בהוריות )יא (:איתא "שמן המשחה שעשה
משה ,בו נמשח משכן וכליו אהרן ובניו ,ובו
נמשחו כהנים גדולים ומלכים" ,וביארו שם בגמ'
דדוקא מלכי בית דוד נמשחים בשמן המשחה
ולא מלכי ישראל ,ודוקא מפני המחלוקת,

וקצ"ע שלא פירש התרגום דמיירי במלכים של
בית דוד ,ועוד קשיא למה נקט קודם 'מלכים'
ואח"כ 'כהנים' ,הרי משחו יותר כהנים גדולים
ממלכים ,כי רק מלכים בודדים נמשחו מפני
המחלוקת ,ובגמ' נקטו קודם 'כהנים גדולים'
ואח"כ 'מלכים' וצ"ע.

מ
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שר ה֖ וּא ס֣ וֹ ף ּ ָכל ־ ָ ֽה ָא ָ ֑דם
ִמ ּ֨ ֶלכֶ ת֙ ֶאל ־ ּ ֵ ֣בי ת ִמ ְׁש ּ֔ ֶתה ּ ַ ֽבאֲ ׁ֕ ֶ
וְ הַ ַח֖י יִ ּ ֵ
רעַ ּ ָפ ִנ֖ים
י־ב ֥ ֹ
ת ֥ן ֶאל־לִ ֽ ּבוֹ ׃ ג ֥טוֹ ב ּ ַכ֖עַ ס ִמ ּ ְשׂ ח֑ וֹ ק ּ ִ ֽכ ְ

דחמרא דמתלעבין .דבבית
אבילא ,ת מן ה וא ס וף כ ל
אנשא למיזל ,דעל כולהון
אתגזרת גזירת מותא .ומן
בגלל דיהך לבית אבילא גוברא צדיקא ,יתיב ויתין ללביה מילי דמותא .ואין אית בידיה מדעם ביש ,ישבקניה
ויתוב בתיובתא קדם מרי עלמא :ג טב רגז דרגז מרי עלמא על צדיקיא בעלמא הדין מן חוכא דהוא מחיך עם
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העולם) .ג( טוב כעס שכועס אדון העולם על הצדיקים בעולם הזהמא ,משחוק שהוא שוחק עם הרשעים ,כי ברוע פני
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מא .בשבת )ל (:איתא "ביקשו חכמים לגנוז את
ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה,
כתיב 'טוב כעס משחוק' ,וכתיב 'לשחוק אמרתי
מהולל' ,כתיב 'ושבחתי אני את השמחה' וכתיב
'ולשמחה מה זו עושה' ,ל"ק טוב כעס משחוק,
טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז
משחוק שמשחק הקב"ה על הרשעים בעוה"ז,
ולשחוק אמרתי מהולל זה שחוק שמשחק
הקב"ה עם הצדיקים בעוה"ב.
והנה התרגום פירש את הפסוק דידן 'טוב כעס
משחוק' כדרשת הגמ' טוב כעס שיכעס אדון
העולם על הצדיקים בעוה"ז משחוק שהוא
משחק עם הרשעים ,אמנם לעיל )ב,ב( עה"פ
"לשחוק אמרתי מהולל" לא פירש כדרשת הגמ'
שהקב"ה משחק עם הצדיקים בעוה"ב ,אלא
פירש את לשון שחוק אמרתי מהולל ששחוק
בזמן של צער ליצנות הוא ,כלומר פירש מהולל
לשון הוללות ולא לשון שבח כדרשת הגמ'.
וא"כ צ"ע שיטת התרגום ,אם ס"ל לתרגום שאין
סתירה בין שני הפסוקים אלא בשניהם לשון
שחוק אינו דבר טוב ,למה היה צריך לפרש כאן
עפ"י הדרש שטוב כעס שכועס ה' על הצדיקים
בעוה"ז משחוק ששוחק עם הרשעים ,ולא לפי
פשוטו שטוב כעס משחוק כי השחוק הוא דבר
רע וצע"ג.

ונראה ליישב דהנה המהרש"א הקשה למה לא
פירשו בגמ' את הפסוק 'טוב כעס משחוק' על פי
פשוטו דכיון שהשחוק בעוה"ז אינו טוב כלל
כמו שאמרו בגמ' אסור לאדם שימלא פיו שחוק
בעוה"ז ,לכן אפילו הכעס שהוא דבר גרוע טוב
ממנו ,ולמה נדחקו בגמ' לפרש טוב כעס שכועס
הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז משחוק ששוחק עם
הרשעים בעוה"ז ,ותירץ כיון דסיפא דקרא כתיב
'כי ברוע פנים ייטב לב' ,א"כ א"א לפרש כפשוטו
כהנ"ל דא"כ למה ייטב הלב ע"י הכעס ,נהי
דעדיף כעס משחוק אך אינו מביא לידי הטבת
לב.
אלא ע"כ כדרשת הגמ' טוב כעס על הצדיקים,
וסיפא דקרא בא לומר דע"י שכועס הקב"ה על
הצדיקים ונותן פורענות בעולם ,הם מתפללים
ונושעים ובזכות הכעס ייטב ליבם ע"כ ,וא"כ
אפש"ל דבדוקא פירש כאן התרגום כדרשת
הגמ' בשבת ולא לפי פשוטו כי מסיפא דקרא
מוכח כדרשא הזו לכן אף שפירש את הפסוק
של 'לשחוק אמרתי מהולל' כפשוטו ,הוכרח
לפרש פסוק זה כמדרשו.
והנה שם במהרש"א הקשה למה דרשו בגמ'
לשחוק אמרתי מהולל מלשון הלל ושבח ולא
כפשוטו מלשון הוללות כמו שפירש רש"י
והתרגום ,ותירץ דהוקשה להם דהו"ל למימר
'לשחוק ולשמחה אמרתי מה זו עושה' ולמה
חילקו לשחוק אמרתי מהולל ,ולשמחה מה זו
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מא

חה׃ ר ש י ע י א  .א ר ו ם
ש ְמ ָ ֽ
ילים ְּב ֵב ֥ית ִ ׂ
ם ְּב ֵ ֣בית ֵ֔אבֶ ל וְ ֵל֥ב ְּכ ִס ִ ֖
ִ ֥ייטַ ב ֵ ֽלב׃ ד ֵ ֤לב חֲכָ ִמי ֙
באבאשות אפי
שכינתא אתי בצורתא ופורענותא בעלמא ,בגין לאוטבא לב צדיקיא ,ויצלון קדם מרי עלמא דהוא מרחים עליהון:
ד לבהון דחכימיא אנין על חרבן בית מקדשא ועציב על גלות בית ישראל .ולב שטין בחדות בית ליצנותהון אכלין

תרגום ללשון הקודש
השכינה באה בצורת מב ופורענות בעולם ,כדי להיטיב לב הצדיקים ויתפללו לפני אדון העולם שהוא מרחם עליהם.
)ד( לב החכמים אונן מג על חורבן בית המקדש ועצוב על גלות בית ישראל ,מד ולב השוטים בשמחת בית ליצנותם,
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עושה ,ש"מ דשחוק ושמחה שונים זה מזה,
דשחוק הוא דבר טוב ושבח ושמחה אין בה
תועלת כלל ,לכן צריך לדרוש ששחוק הוא דבר
טוב כי זהו השחוק שמשחק ה' עם הצדיקים
בעוה"ב.
אמנם לתרגום לא היה קשה קושיא זו ,ופירש
דשחוק אמרתי מהולל קאי על שחוק בשעת
הצער שהוא ליצנות ,ולשמחה מה זו עושה
מיירי בשמחה של שטות שאין בה טעם ולכן
פירש שם כפשוטו ולא כדרשת הגמ' ודו"ק.
מב .בתענית )ז (:איתא אמר ר' שמעון בן פזי אין
הגשמים נעצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע
שנא' רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון
סתר ,ופרש"י דרוח צפון מבטלת את הגשם וכך
לשון סתר שעושה פנים )של מעלה( נזעמים,
ומבטלת את הגשמים.
ושמעינן מהגמ' דכשפנים של מעלה נזעמים
מתבטלים הגשמים ,וכן כתב בתרגום דכשיש
רוע פני השכינה באה בצורת ופורענות בעולם.
ושם )ח (.איתא אם ראית דור שהשמים משתכין
עליו כנחושת מלהוריד טל ומטר ,בשביל לוחשי
לחישות שאין בדור מאי תקנתן ילכו אצל מי
שיודע ללחוש ,כלומר דכשיש בצורת ופורענות,
אם הת"ח יתפללו ויבקשו ירדו גשמים ,וזה
שהוסיף כאן התרגום שלצדיקים יהיה אחרי
הכעס של הפנים נזעמים טובת לב דע"י

שיתפללו כדי שירדו גשמים ויענו ,ישמחו וייטב
ליבם על זאת.
מג .מה שכתב כאן התרגום שהצדיק אונן על
חורבן בית המקדש ולא כתב שהוא אבל ,נראה
לבאר עפ"י מה דאיתא בגמ' )תענית ל (.כך היה
מנהגו של ר' יהודה ברבי אלעאי ,ערב תשעה
באב מביאין לו פת חריבה במלח ויושב בין תנור
לכירים ואוכל ושותה עליה קיתון של מים
ודומה כמי שמתו מוטל לפניו ,כלומר כמו אונן
על מתו.
וכ"כ ברמב"ם )תעניות פ"ה ה"ט( חסידים
הראשונים כך היה מידתן וכו' ושותה עליה
קיתון של מים בדאגה בשממון ובכיה כמי שמתו
מוטל לפניו ,וכזה ראוי לחכמים לעשות ,וזהו
שכתב כאן התרגום שלב חכמים אונן על חורבן
בית המקדש ,כמו אדם מוטל לפניו וראוי לכל
החכמים להיות אוננין כהחסידים הראשונים
כמו שכתב הרמב"ם ודו"ק.
מד .הנה חילק התרגום בין חורבן בית המקדש
שהחכמים 'אוננים' עליו ,לבין גלות ישראל
שהחכמים 'עצובין' על זה ,וצריך טעם למה
חילק ביניהם ,ועפ"י פשוטו נראה דהרי איתא
בירושלמי )יומא פ"א ה"א( כל דור שלא נבנה
ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו ,כלומר דחורבן
הבית תלוי במעשינו אנו ,לכן כתב התרגום שעל
ביהמ"ק החכם אונן ,כלומר כאילו עתה נחרב
הבית כי בגלל מעשינו לא נבנה ונשאר חרב,
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ילים׃
יש ׁש ֵֹמ֖עַ ִׁש ֥יר ְּכ ִס ִ ֽ
ה ֕טוֹ ב לִ ְׁש ֹ֖מעַ ַ ֽגּ ע ַ ֲ֣רת חָ כָ ֑ם מֵ ִ ֕א ׁ
ש ֹ֣חק הַ ְּכ ִס֑יל וְ ג ֶ
ת֣חַ ת הַ ִּ֔סיר ּ ֵכ֖ן ְ ׂ
ם ַּ
ירי ֙
הַ ִּס ִ
שק
ַם־ז֖ה ָ ֽהבֶ ל׃ ז ּ ִכ ֥י הָ ֹ֖ע ׁ ֶ
יא ּ ֵב ֥ד ֶא ֵ
יתוֹ
אש ֑
אחֲ ִ ֥רית דָּ בָ ֖ר ֵ ֽמ ֵר ִׁ
ת־ל֖ב מַ ּ ָת ָ ֽנה׃ ח ֛טוֹ ב ַ ֽ
יְ הוֹ ֵ ֣לל חָ כָ ֑ם ִ ֽו ַ
ּ ִ ֣כי ְכ ֤קוֹ ל

ו ש ת ן
ומתפנקין ,ולא
יתיבון על
לבהון סיגוף
אחיהון :ה טב
למתב במדרש בית אולפנא ולמשמע נזוף גבר חכימא באוריתא ,מגבר דאזיל למשמע קל טבלא דשטין ::ו ארום
כקל קבילת כובין דמתוקדין תחות דודא ,כדין קל חוכא דשטיא .ואף דין הבלו ::ז ארום אניסא יהתיל בחכימא
בגין דלא אזיל באורחתיה ,ומהוביד במלוי בישיא ית חכמת לב חכימא דאתיהיבת ליה במתנא מן שמיא :ח טב
ו
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אוכלים ושותים ומתעדנים ולא ישיבו אל ליבם תענית אחיהם) .ה( טוב לשבת במדרש בית לימוד ולשמוע גערת איש
חכם בתורה ,מאיש שהולך לשמוע קול ניגון השוטים) .ו( כי כקול צעקת הקוצים שנשרפים תחת הדוד ,כן קול שחוק
השוטים וגם זה הבל) .ז( כי העושק יהתל בחכם בגלל שלא הולך בדרכיו ,ומאבד בדבריו הרעים את חכמת לב החכם
שניתנה לו במתנה מן השמים.מה )ח( טוב סוף דבר מראשיתו ,כי בראשיתו לא נודע לאיש מה שעתיד להיות בסופו,
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וכאילו כל רגע ורגע נחרב מחדש ,אך על גלות
ישראל לא אמרו 'כאילו גלו בימיו' ,לכן החכם
רק מצטער ועצוב על מה שגלו כי סו"ס מתו
הרבה וגלו ממקומותם אך לא אונן ממש כמו
ביהמ"ק.
עוד אפש"ל דהנה בתרגום איכה )א ,ב( איתא
'נאמר בנבואה לירמיהו הכהן הגדול שתחרב
ירושלים על ידי נבוכדנצר הרשע אם לא ישובו
בתשובה' ,ומשמע דע"י תשובה היה נמנע חורבן
ביהמ"ק ,ולכאו' צ"ע דרש"י בשיר השירים )ה ,א(
כתב שהקב"ה לא ביטל את גזירתו להחריב את
ירושלים נאמר הנני מביא רעה אל המקום הזה,
וא"ת והלא ירמיה עומד ומתנבא 'שובו אלי
ואשובה אליכם' ,לא לבטל הגזירה אלא להקל
הפורענות וכו' ומפורש ברש"י דגם בתשובה לא
היו ניצולים ,וצ"ע ,ונראה לחלק דבנין ביהמ"ק
אם יחרב או לא זה היה תלוי בתשובתם של
ישראל ,משא"כ הגלות נגזרה עליהם אפילו אם
ישובו כדכתיב שם הנני מביא רעה וכו' ולא שב
ה' מחרון אפו גם עם תשובה ,ותשובה מהני רק
שיקלו מהם הפורענות להשיבם בנחת מן
הגולה ,ולפי"ז אפש"ל דהנה אדם שאונן על מתו
לא דמי לאדם שעצוב על שמועה רעה כי האונן
צערו גדול כיון שהמת קרוב אליו ,ולכן חורבן

הבית נחשב כמו 'מתו מוטל לפניו' כיון שהיה
תלוי בתשובתן של ישראל ויכלו למנוע את
חורבנו ,לכן צערם גדול יותר.
משא"כ גזירת הגלות שנגזר עליהם כבר ואין
תשובה מועלת בזה רק להקל מהעונש ,אין כאן
צער על שיכלו למנוע את הגלות ולא מנעו ,לכן
החסידים רק עצובים על הגלות ולא עד כדי
אנינות ודו"ק.
מה .הנה בנדרים )נה (.איתא וממדבר מתנה כיון
שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר
לכל ,תורה ניתנה לו במתנה ,ופירשו הראשונים
)רש"י תוס' והרא"ש( ש'עושה עצמו כמדבר' פירושו
מלמד תורה בחינם לכל ,אמנם בעירובין )נד(.
דרשו חז"ל אם משים אדם עצמו כמדבר זה
שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו ,ואם לאו
אין תלמודו מתקיים בידו ,ופרש"י מתקיים בידו
כלומר שתורה נתונה לו במתנה שלא ישכח,
ומשמע שאין הכוונה כבגמ' בנדרים שמלמד
תורה בחינם ,אלא שמבזים אותו ואינו שם על
לב ,ובגלל ענווה זו זוכה לתורה.
ונראה דאף שהכל דשין בו ולכן תלמודו
מתקיים מ"מ אסור לו ליתן אל ליבו חרפותיהם
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מג

ְ

כי ס ו ף ע ס ק א מ ן
א ֶרך־ ֖רוּחַ ִמ ְּגבַ ּה־ ֽרוּחַ ׃ ט ַאל ־ ְּתבַ ֵה ֥ל ְּב ֽרוּחֲךָ ֖ לִ ְכע֑ וֹ ס ּ ִ ֣
֥טוֹ ב ֶ ֽ
שירויה ,דבשירויה
ש֤הַ ּי ִָמי ֙
֔ ַכעַ ס ְּב ֵח֥י ק ְּכ ִסי ִ ֖לי ם יָנֽ וּחַ ׃ י ַאל ־ ּתֹא מַ ֙ר ֶ ֣מה הָ ָי֔ה ׁ ֶ
ם לא אשתמודע
לג ב ר מ ה ד עתי ד
למהוי בסופיה .אלהין סוף מלתא טב אשתמודע לגבר דטב הוא .וטב קדם ה' גבר דשליט ברוחיה ומכביש יצריה,
מגבר דאזיל בגסות רוחיה :ט ובעידן דתיתי עלך אוכחותא מן שמיא ,לא תבהיל בנפשך למרתח ולמימר פתגמי
סרבנותא כלפי שמיא .ארום אין אנת סביל ישתביק לך חובך .ואין אנת מסריב ומרתח ,דע ארום רתחא בעטוף
שטין ינוח ,עד כדון דיהובד יתהון :י ובעידן עקתא לא תימר מה דהוה מן קדמת דנא טב בעלמא ,דיומין קדמאין הוו

תרגום ללשון הקודש
רק סוף דבר טוב נודע לאיש שטוב הוא ,וטוב לפני ה' איש ששולט ברוחו וכובש יצרו מאיש שהולך בגובה רוחו) .ט(
ובזמן שתבוא עליך תוכחה מהשמים ,אל תבהל בנפשך לכעוס ולומר דברי מרד כלפי השמים ,כי אם אתה סובל ימחל
לך חטאך ,מו ואם אתה מורד וכועס דע ,כי כעס בחיק כסילים ינוח עד אשר יאבד אותם) .י( ובזמן צרתך ,אל תאמר
מה שהיה מלפנים טוב בעולם ,כי הימים הראשונים היו טובים ואנשי הדור ההוא היו טובי מעשה יותר מאלו ,בגלל זה
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וגידופיהם ,כי אם כן אולי דבריהם יטוהו מדרך
האמת לדרך השקר ,אלא צריך להעביר דבריהם
מליבו לגמרי ויהא כמדבר ממש שלא חושש
למה שדורכים עליו.

'שהוא מופקר לכל' כלומר שהוא עושה פעולה
להיות מופקר לכל ,לכן פירשו הראשונים
בנדרים שהוא מפקיר עצמו ע"י שלומד עם כל
אדם בחינם ,ודו"ק.

ואפשר לומר דזו כוונת התרגום כאן ,שהחכם
אם יתן אל ליבו דברי הכסיל והגזלן שמתהולל
בו וצוחק בו ,אז יאבד את התורה שניתנה לו
במתנה ,כלומר דהרי מה שנתנה לו במתנה כיון
שהוא נותן לכולם לדוש בו ,אך אם יפנה
לדבריהם וישימם אל ליבו אפשר שהתורה הזו
שניתנה לו תהא נמאסת ח"ו בעיניו כי ישמע
לקול מחרפיו ויטה את עצמו מדרך האמת
ויאבד את חכמתו בדבריו הרעים של הכסיל לכן
יהיה כמדבר ממש שלא יתן אל ליבו כלל את
דבריהם.

מו .בחובת הלבבות
עשרים ושבע( כתב רבינו בחיי "כשתבוא עליו
רעה בגופו או בממונו או בענין מעניניו יקבל
הכל בשמחה ,ודע אחי כי העשר נסיונות שניסה
המקום את אברהם אבינו לא היינו משבחים לו
עמדו בהם ,לולי שהיה מקבל הכל מאלוקיו
ברצון ובטוב לבב ,והסבל הטוב מידה טובה,
והסבל שבעליו מוכרח בו אין לבעליו שכר עליו
ואין מחילה בו" ,כלומר דאדם שמתייסר ביסורין
ולא מקבלם בשמחה אלא רק מתקצף עליהם
לא מועילים לו למחילת עוונות ואינם משיגים
את מטרתם.

והנה מה שפירשו הראשונים בנדרים 'שאדם
משים עצמו כמדבר' פירושו שמלמד תורה
בחינם ,דלא כפשטות הגמ' בעירובין ש'כמדבר
שהוא מופקר לכל' פירושו שהכל דשין בו ואין
בו גסות הרוח ,נראה לבאר דבעירובין כתיב
'הכל דשין בו' משמע שאחרים פועלים בו והוא
אינו עושה כלום ,א"כ על כרחך הפירוש
שמבזים אותו ואינו מרגיש ,אמנם בנדרים כתיב

)שער חשבון הנפש חשבון

ומקורו מדברי התרגום כאן שכתב ובזמן שתבוא
עליך יסורין מהשמים אם אתה סובל ימחל לך
חטאך.
ונראה דאלו הם דברי אליפז התימני לאיוב
שהתלונן על יסוריו הקשים והמרים ואמר לו
אליפז )איוב ה ,ב( "כי לאויל יהרוג כעס ופותה

מד
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שאַ ֥לְ ּ ָת
הָ ִ ֣רא ׁש ִֹ֔ני ם הָ ֥י ּו ט וֹ בִ ֖י ם מֵ ֵא ּ֑לֶה ּ ִ ֛כי ֹ֥לא ֵ ֽמחָ ְכ ָמ֖ה ׁ ָ
עַ ֶ ֽ
ש׃ יב
שמֶ ׁ
ל־זה׃ יא טוֹ בָ ֥ה חָ ְכ ָמ֖ה ִ ֽעם־ נַחֲ ָל֑ה וְ ֹיתֵ ֖ר לְ ר ֵֹא ֥י הַ ּֽ ׁ ָ
ּ ִ ֛כי ְּב ֵ ֥צל ַ ֽהחָ ְכ ָמ֖ה ְּב ֵ ֣צל הַ ּ ָכ֑סֶ ף וְ יִ ְת ֣רוֹ ן דַּ ֔ עַ ת ַ ֽהחָ ְכ ָמ֖ה ְּתחַ ֶ ֥ ּיה
ֲש֣ה ָ ֽהאֱ לֹהִ ֑ים ּ ִ ֣כי ִ ֤מי יוּכַ ל֙ לְ ַת ֵּ֔קן ֵא ֖ת
ת־מע ֵׂ
ְבעָ ֶ ֽליהָ ׃ יג ְר ֵא ֖ה ֶא ַ ֽ

טבין ואנשי דרא ההוא הוו
ש פי רי ע ו ב דא י תי ר מ ן
אלין ,בגין כן טבא הוה
מטי להון .ואנת לא על
חכמתא שאילתא על דנא:
יא ט ב תא חכמתא
דאוריתא עם אחסנ
ה ֵ
הֱ֣יה ְב ֔טוֹ ב ו ְּבי֥וֹ ם ָר ָע֖ה ְר ֵא ֑ה ַ ֣גּ ם
ש ֥ר עִ ְּו ֽתוֹ ׃ יד ְּבי֤וֹ ם טוֹ בָ ֙
למהוית אֲ ׁ ֶ
ממונא .ויתיר לגבר
מדבר בענותנותא עם
גוברין דירי ארעא ,דחזן טב וביש תחות שמשא בעלמא הדין :יב ארום היכמא דמסתתר גוברא בטלל חכמתא,
הכדין מסתתר בטלל כספא בעידן דיעביד מניה צדקתא .ומותר מנדעא ,חכמתא דאוריתא תחיי ית מרהא מבית
קבורתא לעלמא דאתי :יג הוי מסתכל ית עובדא דה' וגבורתיה דעבד ית סמיא וית גבינא וית חגירא למהויהון
פרישן בעלמא .ארום מן הוא חכימא דיכיל לתקנא ית חד מנהון ,אלהין מרי עלמא דעותיה :יד ביומא דיוטיב לך
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טובה היתה באה להם ,ואתה לא מחכמה שאלת על זאת) .יא( טובה חכמת התורה עם נחלת ממון ,ויתרון לאיש
להיות מתנהג בענווה עם אנשים דרי הארץ שרואים טוב ורע תחת השמש בעולם הזה) .יב( כי כמו שמסתתר אדם
בצל החכמה ,כך מסתתר בצל הכסף בזמן שיעשה ממנו צדקה ,ויתרון דעת ,חכמת התורה תחיה את בעליה מבית
הקבורה לעולם הבא .מז )יג( היה רואה את מעשה ה' וגבורתו ,שעשה את העיוור ואת הגיבן ואת החיגר להיות
מובדלים בעולם ,כי מי הוא החכם שיוכל לתקן את אחד מהם רק אדון העולם שעיוותו.מח )יד( ביום שייטיב לך ה'
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תמית קנאה" ,ופרש"י לאויל כמותך יהרוג כעסו
שאילו היית שותק שמא תשוב מידת הרחמים
עליך ,כלומר דאם היה שותק אפשר שהיה
נמחל לו ע"י היסורים ,אבל כשכועס מאבד את
כל כפרת היסורין.
מז .כדאיתא בכתובות )קיא" (:כי טל אורות טליך
וארץ רפאים תפיל ,כל המשתמש באור תורה,
אור תורה מחייהו" ,כלומר דע"י לימוד התורה
יזכה לחיי העוה"ב אך מי שאינו משתמש באור
תורה לא יחיה לעת"ל.
והנה אמרו שם בגמ' דיש תקנה לעמי הארצות
כדכתיב 'ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים
כולכם היום' ,וכי אפשר לדבק בשכינה אלא ע"י
שמהנה ת"ח מנכסיו ועושה לו פרקמטיא וכו'
יש לו חיים ,ובזה מבואר תחילת הפסוק לפי
פירוש התרגום 'בצל החכמה בצל הכסף' פירוש
כמו שבצל החכמה ע"י שלומד תורה ומתחכם
מסתתר בזכות זה מדינה של גיהנם ויחיה

לעתיד לבוא ,כך מי שיעשה צדקה לת"ח מכספו
יזכה להסתתר בצל הכסף ,דאף שאינו לומד
בעצמו מ"מ מחזיק ידי לומדי תורה ויזכה לחיי
העוה"ב ,כי עיקר הזכות הוא ע"י חכמת התורה
וכל מי שנדבק בחכמת התורה יזכה ג"כ ,וזהו
'יתרון דעת החכמה תחיה את בעליה' ,כי ע"י
התורה יחיה האדם לעוה"ב.
מח .במשנה )חגיגה ט (.שנינו "עבר הרגל ולא חג
אינו חייב באחריותו וע"ז נאמר מעוות לא יוכל
לתקון ,ר"ש בן מנסיא אומר איזהו מעוות שאינו
יכול לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה
ממזר ,רשב"י אומר אין קורין מעוות אלא למי
שהיה מתוקן מתחילה ונתעוות ,ואיזה זה ת"ח
הפורש מן התורה" ,ובפשיטות נראה דהמחלוקת
דלת"ק מעוות זה כל הפסד מצווה שא"א להחזיר
אותה ,ור"ש בן מנסיא ס"ל דוקא אם השאיר
תוצאה בעולם שא"א לתקנה ,ולרשב"י דוקא אם
היה מתוקן בתחילה ונתעוות.

יונה
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מה

א ָ ֛דם ה'  ,תהי אף א נ ת
ש ֨לּ ֹא יִ ְמ ָ ֧צא ָ ֽה ָ
ש֣ה ָ ֽהאֱ ל ִֹ֔הים עַ ל־דִּ ְב ַ ֗רת ׁ ֶ
ה עָ ָ ׂ
ֻמת־זֶ ֙
ת־זה לְ ע ּ ַ
ֶא ֶ ֤
בטיבותא ותוטיב
ַֽ
ימי הֶ ְב ִ ֑לי ֵ ֤י ׁש צַ דִּ י ֙ק א ֵ ֣
֖יתי ִּב ֵ ֣
אחֲ ָ ֖ריו ְמ ֽאוּמָ ה׃ טו ֶאת־הַ ּ ֹ֥כל ָראִ ִ
ֹבד לכל עלמא ,בגין
דלא ייתי עלך יומא
בישא חזי ואסתכל .ואף ית דין כל קביל דין עבד ה' בגין לאוכחא אנשי דרא מן בגלל דלא ישכח אנש בתרוהי
מדעם ביש לעלמא ההוא :טו ית כלא חזיתי ביומי הבלותי ,דמן קדם ה' מתגזרין טב וביש למהוי בעלמא על עיסק
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תהיה גם אתה בטובה ותיטיב לכל העולם מט כדי שלא יבוא עליך יום רעה ,ראה והביט ,וגם את זה לעומת זה עשה ה'
כדי להוכיח את אנשי הדור כדי שלא ימצא אדם אחריו דבר רע לעולם הבא) .טו( את הכל ראיתי בימי הבלי ,שמלפני
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והנה בתרגום לעיל )א ,טו( על הפסוק 'מעוות לא
יוכל לתקון' פירש זה רשע שאינו עושה מצוות
ומעוות את דרכיו שלא יוכל לתקנם בעוה"ב אם
לא חזר בתשובה בעוה"ז ,ומשמע דס"ל כרשב"י
דמעוות זה רק אדם שהיה ישר קודם ונתעוות
דהרי 'האלוקים עשה את האדם ישר והמה
ביקשו חשבונות רבים' )לקמן כט( וא"כ לכאו' רק
זה נקרא 'מעוות' ,ואילו כאן כתב התרגום
ד'מעוות' זהו חיגר ועיוור וגיבן משמע דלא
כרשב"י.
ואם כוונתו דמיירי שהיו בתחילה ישרים
ומתוקנים ואח"כ נתעוותו ,א"כ ק"ק למה אמר
שאין אדם יכול לתקנם רק הקב"ה ,הרי רופאים
יכולים לרפא עיוור שאינו מלידה ורק סומא
מלידה אינם יכולים לרפא ,ואם נימא דמיירי
בסומא מלידה א"כ לא היה ישר ונתעוות אלא
הוא מעוות מלכתחילה ולמה קרא לו התרגום
מעוות ,וצ"ע.
מט .הנה בפרשת ראה )טז ,יד( כתיב "ושמחת
בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר
והיתום והאלמנה אשר בשעריך" ,וכתב ע"ז
הרמב"ם )יום טוב פ"ו הי"ח( "כשהוא אוכל ושותה
)ביו"ט( חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם
שאר העניים האמללים ,אבל מי שנועל דלתות
חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו
מאכיל ומשקה לעניים וכו' אין זו שמחת מצוה
אלא שמחת כריסו וכו'".

ש"מ דכאשר אדם בטובה צריך להיטיב לאחרים
שכולם ישמחו עמו ואם לא מיטיב לבסוף יקבל
רעה ,וכמו שהוסיף הרמב"ם שמי שלא עושה כן
נאמר "וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם",
שאם לא מיטיב עם אחרים הקב"ה משלם לו
רעה לכן כתב התרגום שאם לא ייטיב יגיע עליו
יום רעה.
אבל עדיין לכאו' אין ראיה מדברי הרמב"ם למה
שכתב התרגום ,דהרי הרמב"ם מיירי בשמחה
שכולם חייבים בה לכן אפשר לומר דמחוייב
האדם לשמוח ולשמח כי בלא זה אין זה שמחה
של מצוה אלא שמחת כריסו ,אך בשמחה
אישית שהקב"ה היטיב לאדם עצמו שמשמחו
באיזה דבר ,לכאו' אין ראיה לכאו' שצריך
לשמוח עם שאר אנשים בשמחתו.
אמנם ברמב"ם בהלכות מגילה )פ"ב הי"ז( כתב
"מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים
מלהרבות בסעודתו ומשלוח מנות לרעיו שאין
שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב
עניים ויתומים ואלמנות וגרים ,שהמשמח לב
האמללים האלו דומה לשכינה שנא' "להחיות
רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים" ,ושם אע"פ
דמיירי בשמחה כללית כי הכל חייבים לשמוח
בפורים כי הנס קרה לכולם ,אך סו"ס למה כתב
כאן הרמב"ם טעם אחר מהלכות יו"ט ,הו"ל
למימר 'שאין זה שמחת מצוה אלא שמחת
כריסו'.
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שע ַ ֽמאֲ ִ ֖רי ְך ְּב ָ ֽרעָ ֽתוֹ ׃ ט ז ַאל ־ ְּת ִ ֤הי צַ דִּ י ֙ק הַ ְר ּ֔ ֵבה
ְּב ִצ ְדק֔ וֹ וְ ֵ ֣י ׁש ָר ֔ ׁ ָ
ל־ת ְתחַ ּ ַכ֖ם יוֹ תֵ ֑ר ָל ּ ָ
ל־ת ִ ֣הי
ל־ת ְר ׁ ַ
וְ ַא ִּ
ש ֥ע הַ ְר ּ ֵב ֖ה וְ ַא ְּ
֖מה ִּת ּ ׁשוֹ ֵ ֽמם׃ יז ַא ִּ
ָ
ַם־מֶז ּ֖ה
תֽאֱ ֹ֣חז ּ ָבזֶ֔ה וְ ג ִ
ש֣ר ּ ֶ
֥מה ָת ֖מוּת ְּב ֹ֥לא עִ ּתֶֽך׃ יח ֚טוֹ ב אֲ ׁ ֶ
סָ כָ ֑ל ָל ּ ָ
ל־ת ַ ֣ ּנח ֶאת־י ֶ ָ֑ד ָך ּ ִ ֽכי־יְ ֵ ֥רא אֱ לֹהִ ֖ים י ֵ ֵ֥צא ֶא ּ ֻ
ַא ּ ַ
ת־כ ָ ֽלּ ם׃ יט ַ ֽהחָ ְכ ָמ֖ה ּ ָת ֹ֣עז

מזליא דאתבריאו
בהון בני אנשא.
דאית גבר זכאי
אביד בצדקותיה
בעלמא הדין,
וזכותיה מנטרא
ליה לע
ש ֥ר הָ ֖י ּו ּ ָב ִ ֽעיר׃ כ ּ ִ ֣כי ָא ָ ֔דם ֵא ֥ין צַ דִּ ֖ יק
יטים אֲ ׁ ֶ
ש ִּל ִ֔
ה ַׁ
ֲש ָר ֙
ואיתל מגברא ֶ ֽלחָ כָ ֑ם ֵ ֽמע ָ ׂ
דאתי.
חיב דמוריך יומין בחובוהי ,וחושבן עובדוהי בישיא נטירין ליה לעלמא דאתי לאתפרעא מניה ביום דינא רבא :טז
לא תהי זכאי יתיר בעידן דאתחיב חיבא קטול בבית דינך ,בגין דתחוס עלוהי דלא למקטליה .ולא תתחכם בכין
יתיר חכמת רשיעיא דקימין בדרך ולא תילף אורחתהון ,למא דין תצדי ית אורחתך ::יז לא תהך בתר הרהור לבך
לאתחיבא סגי ,ולא תרחיק אורחך מן בית אולפן אוריתא דה' למהוי שטיא .למא דין אנת גרים מותא לנפשך,
ויתקצרון שני חייך לממת עד לא מטא זמנך לממת ::יח טב דתיחוד בעסקי עלמא הדין למגמל טבא לנפשך כאורח
תגריא ,ואף מדין ספרא דאוריתא לא תשבוק חולקך .ארום גבר דחיל מן קדם ה' נפיק ית חובת כולהון ::יט וחכמת
יוסף בר יעקב אסתיעא עלוהי לחכמותיה כל קביל עשרתי אחוהי צדיקיא דשלטין בדחלתא דה' ,ולא שלט בהון
יצרא בישא בעידן דהוו יהיבין בקרתא דמצרים ,ולא קטלו ית יוסף אחוהון דהוה מצער להון בזמנא ההוא בקל

תרגום ללשון הקודש
ה' נגזרים הטוב והרע להיות בעולם על ענין המזלות שנבראו בהם בני האדם ,שיש אדם צדיק אובד בצדקתו בעולם
הזה וזכותו נשמרת לו לעולם הבא ,ויש איש חוטא שמאריך ימים בחטאיו וחשבון מעשיו הרעים שמורים לו לעולם
הבא להפרע ממנו ביום הדין הגדול) .טז( אל תהיה צדיק הרבה יותר ,בזמן שהתחייב החוטא הריגה בבית דינך ,בגלל
שתרחם עליו לא להורגו ,ולא תתחכם יותר )את( חכמת הרשעים שקיימים בדורך ולא תלמד את דרכם ,למה זה
תשומם את דרכיך) .יז( אל תלך אחר מחשבות ליבך לחטוא הרבה ,ולא תרחיק דרכיך מבית לימוד תורת ה' להיות
סכל ,למה זה אתה גורם מוות לנפשך ,ויתקצרו שני חייך למות עד שלא יבוא זמנך למות) .יח( טוב שתאחז בעסק
העולם הזה לגמול טוב לנפשך כדרך התגרים ,וגם מזה ספר התורה לא תעזוב חלקך ,כי איש ירא מלפני ה' יוצא את
חובת כולם) .יט( וחכמת יוסף בן יעקב עזרה לו להחכימו לעומת עשרת אחיו הצדיקים נ ששולטים ביראת ה' ,ולא
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אלא דיש כאן טעם אחר 'שאין שמחה גדולה
ומפוארה אלא לשמח' ,כלומר דאדם ששמח
ואינו משמח אין זה שמחה שלימה כי כמו
כששולח מנות לרעיו זה מרוב שמחה באכילתו,
כך כשמשמח עניים אז שמחתו שלימה כי עושה
כדרכי ה' יתברך ,וכמו שה' שמחהו כך עושה
שמחה לאחרים ,וזהו דברי התרגום שבזמן שה'
ייטיב לו שייטיב לאחרים כדי שיהיה גם הוא
בטובה כמו דרכי ה' שדרכו להיטיב.
ועיין בטור )או"ח תקכ"ט( "מידת החסידים אשר ה'
לנגדם תמיד ובכל דרכיהם ידעוהו בעת
שמחתם אז יותר ויותר מברכין ומשבחין
להקב"ה אשר שמחם" ומשמע דלאו דוקא

בשעת שמחה כללית אלא אפי' בעת שמחה
פרטית ,ואז יודעים שהכל מאת הקב"ה ולכן
מטיבים לאחרים כדי להטיבם מהטוב ההוא.
נ .לא התפרש כאן בתרגום מה היתה חכמתו של
יוסף שעזרה לו להנצל ,והנה בילקוט שמעוני
)ויגש( איתא "א"ר יוחנן בשעה שתפס יוסף את
בנימין ,מיד כעס יהודה ושאג בקול רם וכו' ,כיון
שראה יוסף סימנין של יהודה שהוא כועס מיד
נזדעזע ואמר אוי לי שמא יהרגני ומהו סימנין
של יהודה עינו של ימין זולגת דם וי"א חמישה
לבושים היה לבוש ונימא היתה לו בליבו ,וכיון
שהוא כועס היתה קורעת כולן ויוצאת ,מה עשה
יוסף באותה שעה ,אותו עמוד של אבן שהוא
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מז

ש֣ר מלוי :כ ארום לית
ם אֲ ׁ ֶ
ה־טוֹ ב וְ ֹ֥לא ֶ ֽיח ָ ֱֽטא׃ כא ַ ֤גּ ם לְ כָ ל־הַ דְּ בָ ִרי ֙
ֲש ּ ֖
ש ֥ר ַ ֽיע ֶׂ
ּ ָבאָ ֶ֑רץ אֲ ׁ ֶ
גבר זכאי בארעא
ָ
ָ
ל־ת ּ ֵ
את־עַ ְבדְּ ךָ ֖ ְ
א־ת ְׁש ַמ֥ע ֶ ֽ
ש֛ר ֽלֹ ִ
ת ֖ן לִ ּ ֶב ֑ך אֲ ׁ ֶ
יְ ַד ּ֔ ֵבר ּו ַא ִּ
מ ַקלְ ֶ ֽלך׃ כב ד י ע ב י ד ט ב כ ל
ָ
ת י ו מ ו הי ו ל א י ח ו ב
ת ֖ה( ִקלַּ ֥לְ ּ ָ
)א ּ ָ
ש ֥ר ּגַם־את ַ
ַם־פעָ ִמ֥ים ַר ּ ֖בוֹ ת י ַ ָ֣דע לִ ּ ֶב ֑ך אֲ ׁ ֶ
ּ ִ ֛כי ּג ּ ְ
קדם ה' .אבל
אֲ חֵ ִ ֽרי ם ׃ כ ג ּ ָכל ־ ֹז֖ה נִ ִ ּ֣סי ִתי ַ ֽבחָ ְכ ָמ֑ה ָא ַ ֣מ ְר ִּתי ֶא ְח ּ֔ ָ
כמָ ה וְ הִ ֖י א גוברא דיחוב קדם
ה' ,חזי ליה למהדר
א ּנוּ׃ כה
ה־שהָ ָ ֑יה וְ עָ ֹ֥מק ׀ עָ ֹ֖מק ִמ֥י יִ ְמצָ ֶ ֽ
ּׁ ֶ
ְרחוֹ ָק֥ה ִמ ֶּ ֽמ ִּני׃ כד ָרח֖ וֹ ק מַ
בתיובתא עד לא
דעַ ת֙ ימות  :כ א או ף כ ל
סַ ּ֨בוֹ תִֽי אֲ ִ ֤ני וְ לִ ִּב ֙י לָ ַ ֣דעַ ת וְ לָ ֔תוּר וּבַ ֵ ּ ֥ק ׁש חָ ְכ ָמ֖ה וְ חֶ ְׁש ּ ֑בוֹ ן וְ לָ ַ ֨
מליא דימללון לך
רשיעיא לא תמסר לבך לקבלותהון ,דלא ייתון יומין דתשמע ית עבדך דילוט לך ,ולית לך חילא לאשתיזבא מן
ידוי ::כב ארום חזי לך למצדק ית דינא בזמן דילוט לך גבר דלית דכותך ,דאף זמנין סגיאין ידע לבך דאף אנת
הויתא ליט גוברין אחרנין :כג כל דא בחנית בחכמתא .אמרית במימרי אחכום אף כל חכמת אוריתא ,והיא רחקת
מני :כד הא כבר אתרחק מבני נשא למדע כל מה דהוה מן יומי עלמא .ורז יום מותא ורז יום דייתי מלכא משחא ,מן
הוא דישכחניה בחכמתא :כה חזרית אנא לחשבא בלבי ולמדע ולאללא ולמתבע חכמתא וחושבן אגר עובדי

תרגום ללשון הקודש
שלט בהם יצר הרע בזמן שהיו נתונים בארץ מצרים ,ולא הרגו את יוסף אחיהם שהיה מצער להם בזמן ההוא בקול
דבריו) .כ( כי אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב כל ימיו ולא יחטא לפני ה' ,אבל אדם שיחטא לפני ה' ראוי לו לחזור
בתשובה עד שלא ימות) .כא( גם כל הדברים שידברו לך הרשעים אל תתן לבך לקבלם ,שלא יבואו ימים שתשמע
את עבדך שיקלל אותך ואין לך כח להימלט מידו) .כב( כי ראוי לך להצדיק את הדין בזמן שיקלל אותך איש שאינו
כמותך ,כי גם פעמים רבות ידע ליבך שגם אתה היית מקלל אנשים אחרים) .כג( כל זה ניסיתי בחכמה ,אמרתי
אחכמה גם את כל חכמת התורה והיא רחוקה ממני) .כד( הרי כבר רחוק מבני האדם לדעת כל מה שהיה מימות עולם,
וסוד יום המוות נא וסוד יום שיבוא מלך המשיח מי הוא שימצאנו בחכמה) .כה( סבותי אני לחשוב בליבי לדעת ולתור
ולבקש חכמה וחשבון שכר מעשי הצדיקים ,ולדעת פורענות חטא הכסיל והסכלות ומחשבות רעות של המלכות.
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יושב עליו בעט בו ועשאו גל של צרורות אמר
יהודה גם זה גבור כמותנו ,באותה שעה אחז
יהודה החרב וביקש לשולפה ואינה נשלפת אמר
בודאי ירא שמים הוא זה לכך נאמר החכמה
תעוז וכו'.

הנחמה ,ועומק הדין ,ואין אדם יודע מה בליבו
של חבירו ,ואין אדם יודע במה משתכר ,ומלכות
בית דוד מתי תחזור ומלכות חייבת מתי תכלה".

ומשמע מהמדרש הזה דחכמתו של יוסף היתה
שבשעת כעסו של יהודה מיד הראה גם את
כוחו ובעט בעמוד שלו וכך ראה יהודה שגם
הוא גיבור כמותו ,ואולי חכמתו היא שידע את
סימני כעסו של יהודה והפסיק להכעיסו ,ועדיין
צ"ע.

וברש"י פירש 'יום הנחמה' מתי אדם מתנחם
מדאגותיו ,אמנם המהרש"א פירש "נחמה
מגלותינו וזהו משיח בן יוסף ,ומלכות בית דוד
מתי תחזור זה משיח בן דוד" ,ולפי"ז כאן כתב
התרגום רק שני דברים יום המות ויום ביאת
מלך המשיח )שזה משיח בן יוסף או משיח בן דוד
כפירוש מהרש"א( ,וצ"ע למה לא כתב את כל
שבעת הדברים שנזכרו בגמ'.

נא .איתא בפסחים )נד" (:ת"ר שבעה דברים
מכוסים מבני אדם אלו הן 'יום המיתה ויום

ונראה לומר דבלשון הקרא כתיב 'רחוק מה
שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנו' ,ופירש התרגום
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שע ּ֔ ֶכסֶ ל וְ הַ ִּס ְכל֖ וּת ֽהוֹ לֵ לֽ וֹ ת ׃
ֶ ֣ר ׁ ַ

וּמ וֹ ֶ֨צא אֲ ִנ֜י ַ ֣מר ִמ ּ֗ ָמוֶת

צדיקיא ולמדע
פורענות חובא
ר־היא ְמצוֹ ִ ֧דים ַ ֽוחֲ ָר ִ ֛מים לִ ּ ָב ּ֖ה אֲ ס ו ִ ּ֣רים י ֶ ָ֑דיהָ
ש ִ֨
ה אֲ ׁ ֶ
ש ֙
ת־ה ִא ּ ׁ ָ
ָֽ
דשטיא ,וסוכלתנו ֶא
ו ח ו ל ח ו ל ת א ט֞ וֹ ב לִ ְפ ֵ ֤ני ָ ֽהאֱ ל ִֹהי ֙
ה ֶ ֣זה
ם יִ ּ ָמ ֵ ֣לט ִמ ּ֔ ֶמ ּנָה וְ חוֹ ֵ ֖טא יִ לָּ ֥כֶ ד ּ ָ ֽב ּה׃ כז ְר ֵא ֙
ד מ ל כ ו ת א  :כו
אתי ָ ֽ
ואשכחית אנא פתגם מָ ָ֔צ ִ
ש֛ר
א ְמ ָ ֖רה קֹהֶ ֑לֶ ת ַא ַח֥ת לְ ַא ַח֖ת לִ ְמ ֹ֥צא חֶ ְׁש ֽ ּבוֹ ן׃ כ ח אֲ ׁ ֶ
דמריר על אנש יתיר
מן מרירות יום מותא ,ית אתתא דהיא עבדא עקן סגיאן לבעלה ,ומצדתן ותקלן בלבה ,כפיתן ידהא בדיל דלא
למפלח בהון .תקין קדם ה' גבר דיפטר יתה בגט פטורין וישתיזב מנה .וחיבא קדם ה' גבר דיסבנה ויתלכד בזנותה :כז
חזי דין עובדא דאשכחית ,אמר קהלת דמתקרי שלמה מלכא דישראל .כונית מזליא חדא עם חברתה למשכח
חשבון בני אנשא מה יהי בסופהון :כח אית :פתגם אחרן דעוד תבעת נפשי ולא אשכחית .גבר שלים וזכאי בלא
כו
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)כו( ומצאתי אני דבר שהוא מר על אדם יותר ממרירות יום המוות ,את האשה שהיא עושה צרות רבות לבעלה
ומצודים ומכשולים בליבה ,אסורים ידיה כדי שלא לעבוד בהם ,נב טוב לפני ה' איש שיגרש אותה בגט וימלט ממנה,
וחוטא לפני ה' איש שישאנה וילכד בזנותה) .כז( ראה זה מעשה שמצאתי ,אמר קהלת שנקרא שלמה מלך ישראל,
כיוונתי מזלות אחת עם חברתה למצוא חשבון בני האדם מה יהא בסופם) .כח( יש דבר אחר שעוד ביקשה נפשי ולא
מצאתי ,אדם שלם וצדיק בלא חטא מימי אדם הראשון עד שנולד אברהם הצדיק שנמצא נאמן וצדיק בין אלף מלכים
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דמה שכפל שלמה 'עמוק עמוק' הוא על שני
הדברים יום המיתה ויום ביאת מלך המשיח ,כי
אלו שני הדברים העמוקים והמכוסים ביותר
מבני האדם ,לכן דוקא את אלו מנה התרגום ,אך
באמת יש עוד דברים שמכוסים מבני האדם.

ברבי חנינא אמר מורדת ממלאכה ,וכאן הרי
כתב התרגום ש'טוב לפני ה' ,איש שיגרשנה' את
האשה שידיה אסורות ממלאכה ,ש"מ דגם זו
מורדת ממלאכה נקראת מורדת ,ולכאו' סבר
התרגום כר' יוסי ברבי חנינא.

נב .רש"י ושאר מפרשים פירשו 'אסורים ידיה',
כלומר אנשים נלכדים בה ונאסרים על ידה ,אך
התרגום פירש כפשוטו שידיה אסורות מלעבוד
לבעלה ,ושנינו בכתובות )נט (:אלו מלאכות
שאשה עושה לבעלה וכו' רבי אליעזר אומר
אפי' הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות
בצמר שהבטלה מביאה לידי זימה ,ורשב"ג
אומר שהבטלה מביאה לידי שעמום ,כלומר
דכיון שידיה בטלות ממלאכה יכולה להגיע לידי
שגעון )רש"י( וזנות.

וכן פסק ברמב"ם )אישות פכ"א ה"ה( "כל אשה
שתמנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא
חייבת לעשות כופין אותה ועושה אפי' בשוט",
וכתבו המפרשים דס"ל לרמב"ם כר' יוסי ברבי
חנינא שמורדת ממלאכה חשיבא מורדת.

והנה נחלקו בגמ' אם מורדת על בעלה שפוחתין
לה מכתובתה עד שיוציאנה בלא כתובה מיירי
במורדת מתשמיש או אפי' מורדת ממלאכה
בלבד ,דרב הונא אמר מורדת מתשמיש ור' יוסי

ומה שאמרו במשנה הנ"ל שבטלה מביאה לידי
זנות אפש"ל דזה כוונת התרגום כאן שחוטא
לפני ה' הוא האיש שישאנה וילכד בזנותה ,דכיון
שבטילה ממלאכה ובעלה מגרשה כמו שפסק
הרמב"ם ,ואדם שישאנה כשהיא בטלה ממעשה
ידיה ילכד בזנותה כי בטלתה תביאנה לידי
שעמום וזימה.
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מט

תי חיבוליא מן יומי אדם
ש ֥ה נ ְַפ ִׁש ֖י וְ ֹ֣לא מָ ָ ֑צא ִתי ָא ָ ֞דם ֶא ָ ֤חד מֵ ֶ֨אלֶ ֙ף מָ ָ֔צא ִ
ע וֹ ד ־ ִּב ְק ׁ ָ
קדמאה עד דאתיליד
ֵ
ל־א ּ֖לֶה ֹ֥לא מָ ָ ֽצ ִ
שה ְבכָ
וְ ִא ּ ָׁ֥
אתי אֲ ׁ֨ ֶ
ה־זה מָ ָ֔צ ִ
אתי׃ כט לְ בַ ֙ד ְר ֵא ֶ ֣
שר א ב ר ה ם צ ד י ק א
בים׃ ד א ש ת כ ח מ ה י מ ן
בנ֥וֹ ת ַר ּ ִ ֽ
ָש ֑ר וְ ֵה ּ ָ֥מה ִב ְק ׁ ֖ש ּו ִח ּ ְׁש ֹ
ת־ה ָא ָ ֖דם י ׁ ָ
ָֽ
ש֧ה ָ ֽהאֱ ל ִ ֹ֛הים ֶא
עָ ָ ׂ
וזכאי בין אלף מלכין
פ ֔ ָניו דא ת כ נ ש ו ל מ ע ב ד
איר ּ ָ
ם ּ ָת ִ ֣
שר דָּ בָ ֑ר חָ ְכ ַ ֤מת ָא ָד ֙
א ֚ ִמי ְּכ ֶ ֣החָ ֔ ָכם ו ִּמ֥י יוֹ ֵ ֖דעַ ֵ ֣ ּפ ׁ ֶ
מגדלא בבבל.
ש ֶ ֽ ּנא ׃ ב אֲ נִ ֙י ּ ִפי ־ ֶ ֣מ ְ
שב ו ַּע֥ת וא ת תא ב כ ל א לי ן
מר וְ ַ֕על דִּ ְב ַ ֖רת ְׁ
לֶך ְׁש ֔ ֹ
וְ ֹ֥עז ּ ָפ ָנ֖י ו יְ ׁ ֻ
נשיהון דמלכיא
כשרה לא אשכחית::
כט לחוד חזי דין אשכחית ,דעבד ה' ית אדם קדמאה תקן קדמוי וזכאי ,וחויא וחוה אטעיאו יתיה למיכל מן פירי
אילנא דאכלי פירוהי חכמין למדע בין טב לביש ,וגרמו לאסתקפא עלוהי יום מותא ולכל דירי ארעא .ואנון תבעו

ח

למשכח חשבונין סגיאין בגין לאיתאה מחתא על דירי ארעא : :ח א מן הוא חכימא דיכול למקם קביל חכמתא דה'
ולמדע פשר מליא כנביאיא ,חכמתא דגבר חכים תנהיר זיו אנפוהי ביני צדיקיא ,וחציף אפין מתחלפן כל אורחתיה
מטב לביש :ב הוי זהיר ית פומך על גזירת מלכא למטר מא דיפקדנך .ועל עיסק מומתא דה' אזדהר דלא תימי
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נג

שנאספו לעשות מגדל בבבל ,ואשה בכל אלה נשות המלכים כמו שרה לא מצאתי) .כט( לבד ראה זה שמצאתי,
שעשה ה' את אדם הראשון ישר לפניו וצדיק ,והנחש וחוה הטעו אותו לאכול מפירות האילן שאוכלי פירותיו
מתחכמים לדעת בין טוב לרע ,וגרמו להתגלגל עליהם יום המוות ולכל גרי הארץ ,והם ביקשו למצוא חשבונות רבים
כדי להביא מכה על גרי הארץ .ח )א( מי הוא החכם שיוכל לעמוד למול חכמת ה' ולדעת פתרון הדברים כנביאים,
חכמה של אדם חכם תאיר זיו פניו בין הצדיקים ,ועז פנים משתנים כל דרכיו מטוב לרע) .ב( היה זהיר את פיך על
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ומה שכתב התרגום שהשני שישאנה נקרא
חוטא הוא על פי מה דאיתא בסוף גיטין "כי
מצא בה ערות דבר ושלחה מביתו והלכה והיתה
לאיש אחר הכתוב קראו אחר לומר שאין זה בן
זוגו לראשון ,זה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס
רשעה לתוך ביתו" ,דכיון שע"י הבטלה תגיע
לזימה א"כ טוב הראשון שהוציא רשעה זו
מביתו ,וחוטא השני שהכניסה ונשאה.
נג .איתא במדרש קהלת 'אדם אחד מאלף
מצאתי' אדם זה אברהם' ,אשה בכל אלה לא
מצאתי' זו שרה" ,ורבים התחבטו לבאר למה
אברהם נדרש לשבח ושרה לא נדרשה לשבח,
ופירשו בזה כמה פירושים עי"ש.
ולהתרגום כאן לק"מ דכוונת המדרש דאברהם
היה נאמן מכל אלף המלכים שנאספו לעשות
מגדל בבבל וזהו 'אדם אחד מאלף מצאתי' ,אבל

אשה צדיקה כמו שרה בכל נשות המלכים לא
מצאתי ,כלומר שנדרשו שניהם לשבח.
אמנם צ"ע דברש"י באיוב )א ,ג( כתב שאיוב היה
גדול מכל בני קדם פירוש גדול מדור הפלגה
דכתיב בהם "ויהי בנסעם מקדם" כי עמד בנסיון
אחד שנאמר 'תם וישר' מכל אותו הדור ,שלא
נתפס על אותו עוון ,ומשמע ברש"י דגם איוב
היה שלם באותו דור ביראת ה' ,ולא רק אברהם
ולמה כתב התרגום שרק אברהם נמצא צדיק בין
כל אלף המלכים שעשו את מגדל בבל וצ"ע.
ואפשר לומר דכוונת התרגום דמתוך כל
המלכים לא נמצא צדיק אחד ,חוץ מאברהם
שהיה מלך ובכ"ז לא חטא כמו שכתב לעיל )ד,
יד( התרגום שנעשה אברהם מלך "כי ממקום
עובדי ע"ז יצא אברהם למלוך ,ומלך על ארץ
כנען" ,וכן איתא ברש"י )פ' לך לך( עה"פ 'אל עמק
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אל ־ ּ ַת ֲע ֹ֖מד ְּב ָד ָ ֣בר ָ ֑רע ּ ִ ֛כי
אֱ ל ִ ֹֽהי ם ׃ ג ַאל ־ ִּת ּ ָב ֵ ֤הל ִמ ּ ָפנָי ֙ו ּ ֵתלֵ֔ ְך ַ ֽ
ר־מ ְ
ש ֥ר י ְַח ּ ֹ֖פץ ַ ֽיע ֶׂ
ּ ָכל־אֲ ׁ ֶ
֖לֶך ִׁשלְ ט֑ וֹ ן ו ִּמ֥י ֹֽיאמַ ר־ל֖ וֹ
ֶ
ש ֥ר דְּ בַ
ֲשֽה׃ ד ּ ַ ֽבאֲ ׁ ֶ
ֲשֽה׃ ה ׁשוֹ ֵ ֣מר ִמ ְצ ָו֔ה ֹ֥לא י ַ ֵ֖דע דָּ ָ ֣בר ָ ֑רע וְ ֵ ֣עת ו ִּמ ְׁש ּ ֔ ָפט י ַ ֵ֖דע ֵל֥ב
ה־תע ֶׂ
ַ ֽמ ּ ַ

בשום מימריה
ע ל מ ג ן  :ג
ובעידן רוגזא
דה' לא תנוח
מ ל צ לא ה
ב ֥ה עָ ָ ֽליו׃ ז
י־ר ַע֥ת ָ ֽה ָא ָ ֖דם ַר ּ ָ
ל־חפֶ ץ ֵ ֖י ׁש ֵ ֣עת ו ִּמ ְׁש ָ ּ ֑פט ּ ִ ֽכ ָ
ֵ֔
ק ד מ ו ה י  .חָ ָ ֽכם׃ ו ּ ִ ֣כי לְ כָ
אתבהי
אין ָא ָ ֞דם
ש֣ר ִ ֽי ְה ֶי֔ה ִמ֖י יַגִּ ֥יד לֽ וֹ ׃ ח ֵ ֣
ה ֑יה ִ֚ ּכי ּ ַ ֽכאֲ ׁ ֶ
ה־שֽ ּי ְ ֶ
ּׁ ֶ ִ
ינ ּנ ּו י ֵ ֹ֖דעַ מַ
י־א ֶ ֥
והי ,ל זימלן ּ ִ ֽכ ֵ
קד מ
אי ן ִׁשלְ ט וֹ ֙ן ְּבי֣וֹ ם הַ ּ֔ ָמוֶת וְ ֵא ֥י ן
ש ִ ֤לּ י ט ּ ָבר֨ ו ַּ֙ח לִ ְכל֣ וֹ א ֶאת ־ הָ ר֔ וּחַ וְ ֵ ֤
ו צ ל י ו ת ב ע י ַׁ
רחמין מניה
־כל ־ ֶ ֤זה
־בעָ ָ ֽלי ו ׃ ט ֶאת ּ ָ
שע ֶאת ְּ
ב ג י ן ד ל א ִמ ְׁש ַ ֖לחַ ת ּ ַב ִּמלְ חָ ָמ֑ה וְ ֽלֹא ־ יְ מַ ֵלּ ֥ט ֶ ֖ר ׁ ַ
שמֶ ׁש ֗ ֵעת
ֲש ֖ה ּתַ֣חַ ת הַ ּ ׁ ָ֑
ש ֥ר ַ ֽנע ָ ׂ
ֲשה אֲ ׁ ֶ
ית ֙י וְ נ ָ֣תוֹ ן ֶאת־לִ ִּ֔בי לְ ָ ֽכל־מַ ע ֔ ֶׂ
תקום בפתגם ָר ִ ֨א ִ
ביש .ארום
ש ִ֨עים ְקבֻ ִ ֜רים
ית ֩י ְר ׁ ָ
ש ַ ֧לט ָ ֽה ָא ָ ֛דם ְּב ָא ָ ֖דם לְ ַ ֥רע לֽ וֹ ׃ י ו ְּב ֵכ֡ן ָר ִא ִ
שר ׁ ָ
ר ב ו ן כ ל אֲ ׁ֨ ֶ
עלמא ה' ,כל
ַם־ז֖ה
ש ּו ּג ֶ
ש֣ר ּ ֵכן־עָ ׂ֑
וָבא ּו ו ִּמ ְּמ ֤קוֹ ם ָקדוֹ ׁש֙ יְ הַ ֵ֔ ּלכ ּו וְ ִ ֽי ְׁש ּ ַת ְּכ ֥ח ּו בָ ִע֖יר אֲ ׁ ֶ
ָ֗
דיצבי יעביד :ד
באת ר דאי ת
גזירת מלכא תמן ,מימרא דמלכא דשליט על כל עלמא מתעבדא בבהילו .ומן הוא גוברא דימחי בידיה ויימר ליה
מא עבדתא :ה גבר דנטיר פקודיא דה' ,לא ינדע מדעם ביש לעלמא דאתי .ועידן צלותא ודין דקשוט אשתמודע
בלב חכימא ::ו ארום לכל עסקא אית עידן טב וביש ,ועל דין קשוט אתדן כל עלמא .וכד אתגזר מן קדם ה' למהוי
פורענותא בעלמא ,על חובת אנשין עבדי בישא דסגיאין עליהון :ז ארום ליתוהי חכים מא דעתיד למהוי בסופיה
עלוהי .ארום בעידן דיהי רעוא מן קדם ה' לאבאשא ליה ,מן הוא דיחוי ליה :ח לית אנש דישלוט ברוח נשמתא
לממנע ית נשמתא דחיי בגין דלא יפסוק מן גופא דאנשא .ולית שלטונא ביום מותא לשיזבא גבר לחבריה ,ולית
מני זינא מסיען בקרבא .ולא ישיזיב חוב ית מרוהי ביום דינא רבא :ט ית כל דין חזיתי דהוה בעלמא ויהבית ית לבי
למדע ית כל עובדא דאתעביד בעלמא הדין תחות שמשא ,בעידן דישלוט אנש באנש לאבאשא ליה :י ובקושטא
חזית חיביא דאתקברו ,ואשתיציאו מעלמא מאתר קדיש דצדיקיא שרין תמן ,ואזלו לאתוקדא בגיהנם על חוביהון
בישיא דעבדו בעלמא בגזילא ואניסותא וחטופין ואתנשיאו מבין יתבי קרתא .והיכמא דעבדו אתעביד להון .אף
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גזירת המלך לשמור מה שיצווך ,ועל ענין שבועת ה' שלא תשבע בשם דברו על חינם) .ג( ובזמן כעס ה' אל תניח
מלהתפלל לפניו ,התבהל מלפניו ,לך ותתפלל ותבקש רחמים ממנו כדי שלא תעמוד בדבר רע כי אדון כל העולם ה',
כל שיחפוץ יעשה) .ד( במקום שיש גזירת המלך ,שם דבר המלך ששולט על כל העולם נעשה במהירות ,ומי הוא אדם
שימחה בידו ויאמר לו מה עשית) .ה( אדם ששומר מצוות ה' לא ידע דבר רע לעולם הבא ,וזמן תפילה ודין אמת נודע
בלב החכם) .ו( כי לכל חפץ יש זמן טוב ורע ,ועל דין אמת נידון כל העולם ,וכאשר נגזר מלפני ה' להיות פורענות
בעולם ,על חטאי אנשים שעושים רע שרבים עליהם) .ז( כי איננו יודע מה שעתיד להיות בסופו עליו ,כי בזמן שיהא
רצון מלפני ה' להרע לו ,מי הוא שיגיד לו) .ח( אין אדם שישלוט ברוח הנשמה למנוע את נשמת החיים כדי שלא
יפסוק מגופות האנשים ,ואין שלטון ביום המוות להציל אדם לחבירו ,ואין כלי זין עוזרים במלחמה ,ולא ימלט הרשע
את בעליו ביום הדין הגדול) .ט( את כל זה ראיתי שהיה בעולם ,ונתתי את ליבי לדעת את כל המעשה שנעשה בעולם
הזה תחת השמש ,בזמן שישלוט אדם באדם להרע לו) .י( ובאמת ראיתי חוטאים שנקברו וכלו מן העולם ממקום
קדוש של צדיקים ששורים שם ,והלכו להישרף בגיהנם על חטאיהם הרעים שעשו בעולם בגזל ובעושק ובחמס,
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שווה הוא עמק המלך' ,ששם המליכו את
אברהם לנשיא אלוקים וקצין ,אך איוב לא היה

מלך לכן לא נמנה בכלל זה ,ודו"ק.
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מגילת קהלת

דדהבא

נא

ל־כ֡ן דין הבלו : :יא ומן בגלל
ֲש ֥ה ָ ֽה ָר ָע֖ה ְמהֵ ָ ֑רה עַ ּ ֵ
ֲש֣ה ִפ ְת ֔ ָגם ַ ֽמע ֵׂ
ין־נע ָ ׂ
ש ֙ר ֵא ַ ֽ
ָ ֽהבֶ ל׃ יא אֲ ׁ ֶ
דלית מ תע בי ד פת ג ם
מָ ֞ ֵלא ֵ ֧לב ּ ְ ֽבנֵי־הָ ָא ָ ֛דם ּ ָבהֶ ֖ם ַ ֽלע ֥ ׂ
ש֣ר ח ֗ ֶֹטא ע ֶׂ
ֲשוֹ ת ָ ֽרע׃ יב אֲ ׁ ֶ
ֹש ֥ה ביש פורענות רשיעיא
ב בפריע על עובדיהון
ש֤ר ִ ֽי ְהיֶה ־ ּטוֹ ֙
ָ ֛רע ְמאַ ֖ת ו ַ ּֽמאֲ ִ ֣רי ְך ל֑ וֹ ִ֚ ּכי ּגַם ־ י וֹ ֵ ֣דעַ ָ֔אנִ י אֲ ׁ ֶ
בישיא ,בגין כן אתמלי
ב ֽלֹא ־ יִ ְ ֶ ֣
ש ֥ר ִ ֽיי ְר ֖א ּו ִמ ְּלפָ ָ ֽני ו ׃ י ג וְ ט וֹ ֙
אי ָ ֽהאֱ ל ִֹ֔הי ם אֲ ׁ ֶ
לְ יִ ְר ֵ ֣
היה לבא דבני אנשא בהון
ל מ ע ב ד בי ש ב ע ל מ א
ְ
ש֛ר ֵאי ֶ ֥נ ּנ ּו י ֵ ָ֖רא ִמ ִּל ְפ ֵנ֥י
שע וְ ֽלֹא ־ יַאֲ ִ ֥רי ך י ִָמ֖י ם ּ ַכ ֵ ֑ ּצל אֲ ׁ ֶ
ָ ֽל ָר ֔ ׁ ָ
הדין :י ב ובזמן דחיבא
ש יעביד ביש מאה שנין,
ש֣ר ׀ ֵ ֣י ׁ
ֲש֣ה עַ ל ־ הָ ָא ֶרץ֒ אֲ ׁ ֶ
ש֣ר ַ ֽנע ָ ׂ
ֶש־ הֶ בֶ ל֮ אֲ ׁ ֶ
אֱ ל ִ ֹֽהי ם ׃ י ד י ׁ
ומן קדם ה' אתיהיבת
ש ִ֔עים ליה ארכא בגין דיתוב.
ש ִ֔עים וְ ֵ ֣י ׁש ְר ׁ ָ
ֲש֣ה ָ ֽה ְר ׁ ָ
ם ְּכ ַ ֽמע ֵׂ
שר מַ ִ ֤גּ יעַ אֲ לֵהֶ ֙
יקים אֲ ׁ֨ ֶ
צַ דִּ ִ ֗
ארום אתגלי לי ברוח
קודשא וידעית אנא דיהי טב לעלמא דאתי לדחליא דה' דדחלין מן קדמוהי ועבדין רעותיה בלב שלים :יג וטב לא
יהי לרשיעא ולא יהי ליה ארכא לעלמא דאתי ולא יקום עם צדיקיא ,ואף לא איהו יהי ביקריהון בגנתא דעדן.
ובעלמא הדין יתקטעון יומי חיוהי ויערקון ויחלפון כטלל ,בגין דליתוהי דחיל מן קדם ה' :יד אית הבלו דאתגזר
למהוי מתעביד על אפי ארעא .דאית צדיקיא דמטי להון ביש כאלו אנון עבדין כעובדי חיביא .ואית חיבין דמטי
להון טב כאלו אנון עבדין כעובדי צדיקיא .וחזית ברוח קודשא ,דבישא דמטי לצדיקיא בעלמא הדין ,לא על
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ונשכחו מבין יושבי העיר ,וכמו שעשו נעשה להם ,גם זה הבל) .יא( ובגלל שלא נעשה דבר רע )ו(פורענות )ל(רשעים
במהרה על מעשיהם הרעים ,בגלל כן מתמלא לב בני האדם בהם לעשות רע בעולם הזה) .יב( ובזמן שחוטא יעשה רע
מאה שנים מלפני ה' ניתנה לו אריכות כדי שישוב ,כי נגלה לי ברוח הקודש ויודע אני שיהיה טוב לעולם הבא ליראי ה'
שיראים מלפניו ועושים רצונו בלב שלם) .יג( וטוב לא יהיה לרשע ,ולא יהיה לו אורך לעולם הבא ,ולא יעמוד עם
הצדיקים וגם לא יהיה הוא בכבודם בגן עדן ,ובעולם הזה יכרתו ימי חייו ויברחו ויחלפו כצל ,בגלל שאינו ירא מלפני ה'.
)יד( יש הבל שנגזר להיות נעשה על פני הארץ ,שיש צדיקים שבא להם רע כאילו הם עושים כמעשי החוטאים ,ויש
חוטאים שבא להם טוב כאילו הם עושים כמעשי הצדיקים ,וראיתי ברוח הקודש שרע שבא לצדיקים בעולם הזה לא
על חטאיהם נד ,רק לגבות מהם חטא קטן להיות שכרם שלם לעולם הבא ,וטוב שבא לחוטאים בעולם הזה לא על
זכותם ,רק לפרוע מהם שכר על זכותם הקטן שעשו ,להיות אוכלים שכרם בעולם הזה ולאבד חלקם לעולם הבא,
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נד .צ"ע מה כוונת התרגום כאן ,דממ"נ אם
הצדיקים לא מקבלים פורענות בעוה"ז על
חטאיהם ,א"כ מהו שכתב אלא לגבות מהם חוב
קטן ,וכן הרשעים אם לא מקבלים שכר על
זכותם מהו אלא לפרוע שכר על זכות קטן שיש
להם וצ"ע.
ואפשר לומר דהנה בברכות )ז (.איתא "שאל
משה רבינו את הקב"ה מדוע צדיק ורע לו רשע
וטוב לו ,אמר לו הקב"ה צדיק וטוב לו צדיק
גמור ,צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור ,רשע וטוב
לו רשע שאינו גמור ,רשע ורע לו רשע גמור,

ולפי"ז התרגום כאן מיירי בצדיק ורשע שאינם
גמורים.
ופירש המהרש"א שצדיק שאינו גמור רע לו על
מיעוט עוונותיו כדי לזכותו בעוה"ב ובהיפך
ברשע שאינו גמור שטוב לו בעוה"ז כדי שיקבל
שכרו על מיעוט זכויותיו ,כלומר דוקא כיון שיש
לו מיעוט זכויות לרשע או מיעוט חובות לצדיק
לכן נדון בכך ,ולכן כתב התרגום דאינו מקבל
בגלל חטאיו כלומר בגלל רוב חטאיו אלא בגלל
חוב קטן אך אם יש לו הרבה חטאים לצדיק לא
יתנקה בעוה"ז וכן להיפך ברשע ,ודו"ק.
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דדהבא

ש ּגַם ־ ֶז֖ה ָ ֽהבֶ ל ׃
ֲש֣ה הַ ַ ּצדִּ י ִ ֑קי ם ָא ַ֕מ ְר ִּתי ׁ ֶ
ש ּ ַמגִּ ֥י עַ אֲ לֵהֶ ֖ם ְּכ ַ ֽמע ֵׂ
ֶׁ
שמֶ ׁש
ם ּתַ֣חַ ת הַ ּ֔ ׁ ֶ
ין־טוֹ ב ָ ֽל ָא ָד ֙
֤
א
שר ֵ ֽ
וְ ִׁש ּ ַ ֤ב ְח ּתִֽי אֲ נִ ֙י ֶאת־הַ ּ ִשׂ ְמ ֔ ָחה אֲ ׁ֨ ֶ
שמ֑ וֹ חַ וְ ה֞ וּא יִ לְ ֶ ֣ו ּנ ּו ַ ֽבעֲמָ ל֗ וֹ יְ ֵמ֥י חַ ָ ֛ ּיי ו
ּ ִ ֛כי ִאם ־ ֶ ֽלאֱ ֹ֥כל וְ לִ ְׁש ּ ֖תוֹ ת וְ לִ ְ ׂ

חוביהון ,אלהין
למגבי מנהון חובא
קלילא ,למהוי
אגרהון שלים
לעלמא דאתי .וטב
שר ָנתַ ִּ֤תי ֶאת־לִ ִּב ֙י
שמֶ ׁש׃ טז ּ ַ ֽכאֲ ׁ֨ ֶ
ת ֥חַ ת הַ ּֽ ׁ ָ
ר־נ ַתן־ל֥ וֹ ָ ֽהאֱ לֹהִ ֖ים ּ ַ
ש ָֽ
ד מ ט י ל ח י ב י א אֲ ׁ ֶ
בעלמא הדין,
ֲש ֖ה עַ ל־הָ אָ ֶ֑רץ ּ ִ ֣כי ַ ֤גם
ש ֥ר ַ ֽנע ָ ׂ
ת־העִ נְ ָי֔ן אֲ ׁ ֶ
ָ֣
לא לָ ַ ֣דעַ ת חָ ְכ ֔ ָמה וְ לִ ְראוֹ ת֙ ֶא
על זכותהון ,אלהין
ֲש֣ה
ל־מע ֵׂ
ת־כ ַ ֽ
ית ֮י ֶא ּ ָ
ֹאה׃ יז וְ ָר ִא ִ
ינ ּנ ּו ר ֶ ֽ
ש ָנ֕ה ְּבעֵ ָינ֖יו ֵא ֶ ֥
ם וּבַ ֔ ּ ַליְ לָ ה ׁ ֵ
למפרע להון אגרא ּ ַביּוֹ ֙
על זכותהון קלילא
דעבדו ,למהויהון
אכלין אגרהון בעלמא הדין ,ולהובדא חולקהון לעלמא דאתי .אמרית במימרי ,דאף דין הבלו :טו ושבחית אנא ית
חדות אוריתא .ארום לית טב לאנש בעלמא הדין תחות שמשא ,ארום אלהין למיכל ולמשתי ולמחדי בטורחיה
ובחולקיה דאתיהיב ליה מן שמיא .ולא יושיט ידיה בחטופין ואניסא .והוא ילויניה לשלם לעלמא ההוא ,ויקביל אגר
שלים על טורחיה דטרח בשלמותא ,כל יומי חיוהי דיהב ליה ה' בעלמא הדין תחות שמשא :טז כמה דיהבית ית לבי
למנדע חכמת אוריתא ולמחזי ית גון דאתעביד על ארעא .ארום אף חכימא דיצבי למעסק באוריתא ולאשכחא
חכמתא ,טורחא הוה ליה .ארום אף ביממא לא ינוח מעבידתיה .ובליליא ,שינתא בעינוהי לא חזי :יז וחזית אנא ית

טו
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אמרתי שגם זה הבל) .טו( ושבחתי אני את שמחת התורה נה ,כי אין טוב לאיש בעולם הזה תחת השמש רק לאכול
ולשתות ולשמוח בעמלו ובחלקו שניתן לו מן השמים ,ולא יושיט ידו בחמס ובעושק והוא ילוונו לשלום לעולם הבא,
ויקבל שכר שלם על עמלו שעמל בשלימות כל ימי חייו שנתן לו ה' בעולם הזה תחת השמש) .טז( כמו שנתתי את
ליבי לדעת את חכמת התורה ולראות את הענין שנעשה על הארץ ,כי גם חכם שירצה לעסוק בתורה ולמצוא חכמה
עמל הוא לו ,כי גם ביום לא ינוח מעבודתו ובלילה שינה בעיניו לא רואה) .יז( וראיתי אני את כל מעשה גבורת ה' כי
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נה .בשבת )ל (:הקשו ששלמה אמר כאן
'ושבחתי אני את השמחה' ,ובפרק ב' אמר
'ולשמחה מה זו עושה' ,ותירצו כאן בשמחה של
מצוה כאן בשמחה שאינה של מצוה ,ופרש"י
כגון הכנסת כלה ,אמנם בתרגום מפרש דמיירי
כאן בשמחת התורה ,ומשמע דדוקא בזה שיבח
שלמה המלך את השמחה.
ואפשר לומר דכיון שבפרק ב' על הפסוק
'ולשמחה מה זו עושה' כתב התרגום ולשמחה,
מה הנאה יש לאדם שיעשנה כלומר דשמחה אין
לה תועלת לאדם ,לכן כתב כאו ששמחה
שאפשר לשבח אותה היא רק שמחת התורה,
כיון דגם בשמחה של מצוה אין השמחה חלק
מקיום המצוה ואין בה תועלת למצוה עצמה ,רק
יש לה תועלת מצד עצמה להיות שמח בעבודת

ה' כדכתיב "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" ,לכן גם על זה
כתב התרגום ולשמחה מה זו עושה.
אך שמחת התורה היא חלק מקיום המצוה כמו
שכתב רבינו אברהם מן ההר בנדרים
ד"מצות לימוד )תורה( שהוא ענין ציור הלב
וידיעת האמת עיקר הצווי הוא כדי לצייר האמת
ולהתענג ולהנות במדע לשמח לבבו ושכלו,
כדכתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב ,הלכך לא
שייך למימר במצוות תלמוד דלא ניתן להנות
כמו שאר מצוות כי עיקר מצוותו הוא ההנאה
והתענוג במה שמשיג ומבין בלימודו" ,א"כ
אפש"ל דדוקא בתלמוד תורה השמחה היא חלק
מהמצווה וזהו רצון ה' ,לכן רק בשמחת התורה
נאמר 'ושבחתי אני את השמחה'.

)מח(.

יונה
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ש֣ר
ה אֲ ׁ ֶ
ֲש ֙
א ֶאת ־ ַ ֽה ּ ַמע ֶׂ
ם ִּכ ֩י ֨לֹא י ו ֜ ַּכל ָ ֽה ָא ָ ֗דם לִ ְמצ וֹ ֙
ָ ֽהאֱ ל ִֹהי ֒
שר ַ ֽי ֲע ֹ֧מל ָ ֽה ָא ָ ֛דם לְ בַ ֵ ּ ֖ק ׁש וְ ֹ֣לא
של אֲ ׁ֨ ֶ
שמֶ ׁש ֠ ְּב ׁ ֶ
ֲש֣ה תַֽחַ ת־הַ ּ֔ ׁ ֶ
ַ ֽנע ָ ׂ
יִ ְמ ָ ֑צא וְ ֨ ַגם ִאם־י ַ ֤
ֹאמר ֶֽהחָ כָ ֙ם לָ ַ ֔דעַ ת ֹ֥לא יוּכַ ֖ל לִ ְמ ֽ ֹצא׃ ט

א

ּ ִ ֣כי

שר
ֶאת ־ ּ ָכל ־ זֶ֞ה ָנתַ ִּ֤תי ֶאל ־ לִ ִּב ֙י וְ לָ ב֣ וּר ֶאת ־ ּ ָכל ־ זֶ֔ה אֲ ׁ֨ ֶ
ֲבה
ביד ָ ֽהאֱ לֹהִ ֑י ם ַ ֽגּ ם ־ ַאה ָ ֣
ֲב ֵדי הֶ ֖ם ְּ ַ ֣
הַ ַ ּצדִּ י ִ ֧קי ם וְ ַ ֽהחֲכָ ִ ֛מי ם וַ ע ָ ֽ
ש֣ר
ֵיהם׃ ב הַ ּ ֹ֞כל ּ ַ ֽכאֲ ׁ ֶ
אין יוֹ ֵ ֨ד ַ ֙ע ָ ֽה ָא ָ ֔דם הַ ּ ֹ֖כל לִ ְפנ ֶ ֽ
ַם־שנְ ָ֗אה ֵ ֤
ִׂ
ג
ב וְ לַ ּ ָטה֣ וֹ ר וְ לַ ּ ָט ֔ ֵמא
ש ֙ע לַ ּטוֹ ֙
לַ ּ ֹ֗כל ִמ ְק ֶ ֨רה ֶא ֜ ָחד לַ ַ ּצ ִ ֤דּ י ק וְ ָ ֽל ָר ׁ ָ
ש ֖ר
ב ּ ַ ֽכח ֔ ֶֹטא הַ ִּנ ְׁש ָּ֕בע ּ ַ ֽכאֲ ׁ ֶ
ש ֖ר ֵאי ֶ ֣נ ּנ ּו ז ֵֹב ֑חַ ּ ַכ ּטוֹ ֙
וְ ֨ ַלז ּ ֔ ֵֹבחַ וְ ַ ֽלאֲ ׁ ֶ

נג

כל עובד גבורתא דה'
ארום דחיל הוא .לית
ליה רשו לאנש
לאשכחא ית עובד
גבורתא דה' דאתעביד
בעלמא הדין תחות
שמשא ,כד יטרח אנש
למתבע מה דעתיד
למהוי ולא ישכח .ואף
אם יימר גבר חכים יתיר
ב מי מ רי ה ל מ נ ד ע מ ה
דעתיד למהוי בסוף
י ו מ יא  .ל י ת לי ה ר ש ו

למשכח : :ט א ארום ית
שמֶ ׁש
ת֣חַ ת הַ ּ֔ ׁ ֶ
ה ַּ
ֲש ֙
שֽר ־ ַנע ָ ׂ
ְׁשב ו ָּע֥ה י ֵ ָֽרא׃ ג ֶ ֣זה ׀ ָ ֗רע ְּב ֹ֤כל אֲ ׁ ֶ
כל דין יהבית על לבי
הוֹ לֵ ל֤ וֹ ת ו ל מ ב ל ש י ת כ ל ד י ן .
א־רע וְ ֽ
י־מ ְק ֶר֥ה ֶא ָח֖ד לַ ּ ֹ֑כל וְ ַ ֣גם ֵ ֣לב ּ ְ ֽבנֵי־הָ֠ ָא ָדם ָ ֽמלֵ ָ ֨
ּ ִ ֽכ ִ
דצדיקיא וחכימיא
י־מ ֙י אֲ ׁ ֶ
אחֲ ָ ֖ריו ֶאל־הַ ּ ֵמתִֽים׃ ד ִּכ ִ
ֵיהם וְ ַ ֽ
ם ְּבחַ ּי ֔ ֶ
ִּבלְ בָ בָ ֙
ש֣ר יבחר ותלמידיהון דמשתעבדין
טוֹ ב להון על עיסק אולפ ן
ל־החַ ִ ֖ ּיים ֵ ֣י ׁש ִּב ּ ָטח֑ וֹ ן ּ ִ ֽכי־לְ ֶ ֤כלֶב חַ ֙י ה֣ וּא ֔
)יְ חֻ ּ֔ ַבר( אֶ ֥ל ּ ָכ ַ ֽ
אוריתא מסירין בידא
ן־ה ַא ְ ֵ
ש ּי ָֻמ֑ת ּו וְ הַ ּ ֵמ ִ ֞תים ֵא ָ ֧
ר ֖יה הַ ֵּ ֽמת׃ ה ּ ִ ֧כי ַ ֽהחַ ִ ֛ ּיים יֽ וֹ ְד ִע֖ים ׁ ֶ
ִמ ָ ֽ
ינם דה' ,ומניה אתגזר על כל
עלמא כל מה דיהי
ביומיהון .אף רחימתא
דירחמנון אף שנאתא
דישנינון גבר ,לית נביא בעלמא דינדע מה דיהי באנשא ,כלא במזלא מן קדם ה' אתגזר למהוי קדמיהון :ב כלא
במזלא תליא ,מן שמיא אתגזר מה לעתיד למהוי לכלא .ארעון חד לזכאה ולחיבא ,לדתקנן אורחתיה ולמדכי
נפשיה ולמסאיב נפשיה ולמקריב נכסת קודשיא ולדליתוהי מקריב נכסת קודשין .כטבא כחיבא .כגבר דיומי
לשקרא ,כגבר דמומתא דחיל :ג דין מזל ביש בכל עלמא דיתעביד תחות שמשא ,ארום ארעון חד לכלא לכל דירי
ארעא .ואף לבא דבני אנשא אתמלי ביש על דא ,וחולחולתא בלבהון כל יומי חייהון .ובתר סופיה דאנשא נטיר
ליה לאתוכחא עם מיתיא בדין חיביא :ד ארום מן גוברא דאתחבר לכל פתגמי אוריתא ולמקני חיי עלמא דאתי
אית ליה סבר .ארום כלבא חיא הוא טב מן אריא דהוא מית :ה ארום צדיקיא ידעין דאין יחובון עתידין למהויהון

תרגום ללשון הקודש
נורא הוא ,אין רשות לאדם למצוא את מעשה גבורת ה' שנעשה בעולם הזה תחת השמש ,כאשר יעמול אדם לבקש
מה שעתיד להיות ולא ימצא ,וגם אם יאמר אדם חכם הרבה בדבריו לדעת מה שעתיד להיות בסוף הימים אין לו
רשות למצוא .ט )א( כי את כל זה נתתי אל ליבי ,ולבדוק את כל זה ,שהצדיקים והחכמים ותלמידיהם שעובדים להם
על ענין לימוד התורה מסורים ביד ה' ,וממנו נגזר על כל העולם כל מה שיהיה בימיהם ,גם אהבה שיאהבום גם שנאה
שישנאם אדם ,אין נביא בעולם שידע מה שיהא באנשים הכל במזל מלפני ה' נגזר להיות לפניהם) .ב( הכל במזל תלוי,
מן השמים נגזר מה שעתיד להיות לכולם ,מקרה אחד ,לצדיק ולחוטא ,למתוקנים דרכיו ,ולמטהר נפשו ולמטמא
נפשו ,ולזובח קרבנות ולאינו זובח קרבנות ,כטוב כחוטא ,כאיש שנשבע לשקר כאיש ששבועה ירא) .ג( זה מזל רע
בכל העולם שיעשה תחת השמש ,כי מקרה אחד לכולם לכל גרי הארץ ,וגם לב של בני האדם מלא רע על זה
ומחשבות רעות בליבם כל ימי חייהם ,ואחר סופו של האדם שמור לו ,להוכיח עם המתים בדין החוטאים) .ד( כי
האיש שיחובר לכל דברי התורה ולקנות חיי עולם הבא ,יש לו תקווה ,כי הכלב החי הוא יותר טוב מן האריה שהוא
מת) .ה( כי הצדיקים יודעים שאם יחטאו ,עתידים להיות חשובים כמתים לעולם הבא ,בגלל כן שומרים את דרכיהם
ולא יחטאו ,ואם יחטאו שבים בתשובה ,והחוטאים אינם יודעים דבר טוב על שלא הטיבו מעשיהם בחייהם ,ואינם

נד
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ש ֔ ָכר ּ ִכ ֥י נִ ְׁש ּ ַכ֖ח ז ְִכ ָ ֽרם ׃
ם ָׂ
אי ן ־ ע֤ וֹ ד לָ הֶ ֙
יֽ וֹ ְד ִ ֣עי ם ְמ ֗אוּמָ ה וְ ֵ ֽ

ַ ֣גּ ם

חשיבין כמיתיא
ל ע ל מא דא תי .
ַם־קנְ ָאתָ ֖ם ְּכ ָ ֣בר ָאבָ ָ֑דה וְ ֨ ֵחלֶק ֵאין־לָ הֶ ֥ם עוֹ ֙ד
ַם־שנְ ָאתָ֛ם ּג ִ
אהֲבָ תָ֧ם ּג ִ ׂ
ב ג י ן כ ן נ ט ר י ן ַֽ
ֲש ֖ה ּתַ ֥חַ ת הַ ּֽ ׁ ָ
שֽר ־ ַנע ָ ׂ
א ו ר ח י ה ו ן ו ל א לְ ע וֹ ֔ ָלם ְּב ֹ֥כל אֲ ׁ ֶ
ה
ש ְמחָ ֙
שמֶ ׁש׃ ז ֵ ֣ל ְך אֱ ֹ֤כל ְּב ִ ׂ
יחובון .ואין
ֲש ָ
ֽיך׃
את־מַ ע ֶׂ
י ח ו ב ו ן  ,ת י ב י ן לַ ְח ֔ ֶמ ָך ּֽו ְׁשתֵ ֥ה ְבלֶב־ט֖ וֹ ב י ֵֶינ ָ֑ך ּ ִ ֣כי ְכ ֔ ָבר ָר ָצ֥ה ָ ֽהאֱ לֹהִ ֖ים ֶ ֽ
בתיובתא
ָד ָ
סר׃ ט
אשךָ ֥ ַאל־ י ְֶח ָ ֽ
ר ְׁ
ש ֖מֶ ן עַ ל־ ֽ ֹ
יך לְ בָ ִנ֑ים וְ ׁ ֶ
ל־עת ִ ֽי ְה ֥י ּו ְבג ֶ ֖
ֵ֕
ליתיהון .ח ְּבכָ
וחיביא
ש֤ר
שר ־ ָא ֗ ַה ְב ּ ָת ּ ָכל ־ יְ מֵ ֙י חַ ֵ ֣ ּיי הֶ ְבלֶ֔ ָך אֲ ׁ ֶ
שה אֲ ׁ ֶ
ידעין מדעם טב ְר ֵ֨אה חַ ִ ּי֜י ם עִ ם ־ ִא ּ ָׁ֣
על דלא אוטיבו
שמֶ ׁש ּ ֹ֖כל יְ ֵ ֣מי הֶ ְב ֶל ָ
֑ך ּ ִ ֣כי ה֤ וּא חֶ לְ ְק ָ ֙ך ּ ַ ֽבחַ ִ ּי֔י ם
ת֣חַ ת הַ ּ֔ ׁ ֶ
עובדיהון בחייהון ָ ֽנ ַתן ־ לְ ָ ֙ך ּ ַ
שר ִּת ְמ ָ ֧צא ָ ֽי ְד ָ ֛ך
כל אֲ ׁ֨ ֶ
שמֶ ׁש׃ י ֠ ּ ֹ
ת ֥ה עָ ֵמ֖ל ּתַ ֥חַ ת הַ ּֽ ׁ ָ
ר־א ּ ָ
ש ַ
ולי תי הו ן יד עי ן וּבַ ע ָ ֲ֣מלְ ֔ ָך אֲ ׁ ֶ
מ ד ע ם ט ב
ֲש֤ה וְ חֶ ְׁש ּבוֹ ֙ן וְ ַ ֣דעַ ת וְ חָ ְכ ֔ ָמה ִּב ְׁשא֕ וֹ ל
ֲש ֑ה ִּכ ֩י ֵ֨אין ַ ֽמע ֶׂ
ֲשוֹ ת ְּב ֹֽכחֲךָ ֖ ע ֵׂ
ל ע ל מא דא תי ֽ ַ .לע ֥ ׂ
ולית ל הון אג ר
שמֶ ׁש ּ ִ ֣כי ל ֹ֩א
אה תַֽחַ ת־הַ ּ ׁ֗ ֶ
ש ְב ִּתי וְ ָר ֣ ֹ
ש ּ ָֽמה׃ ס יא ׁ֜ ַ
ש ֥ר ַא ּתָ ֖ה ה ֵֹל ְ֥ך ׁ ָ
טב בתר מותיהון .אֲ ׁ ֶ
ם
א ר ו ם א ת נ ש י לַ ַּק ִּ֨לים הַ ּ ֵמר֜ וֹ ץ וְ ֹ֧לא לַ ִּג ּבוֹ ִ ֣רים הַ ִּמלְ חָ ֗ ָמה ֠ וְ גַם ֹ֣לא ַ ֽלחֲכָ ִמ֥ים ֨ ֶלחֶ ֙
דוכרנהון מביני
צדיקיא :ו בתר
מותיהון דרשיעיא לית בהון צרוך .אף רחימתהון אף שנאתהון אף קנאתהון הא כבר הובדון מן עלמא ,וחולק טב
לית להון עוד עם צדיקיא לעלמא דאתי ולית להון הנאה מן כל מה דאתעביד בעלמא הדין תחות שמשא :ז אמר
שלמה ברוח נבואה מן קדם ה' ,עתיד מרי עלמא למימר לכל צדיקיא כל חד וחד באנפי נפשיה ,איזיל טעום בחדוא
לחמך דאתותב לך על לחמך טבא דיהבת לעניא ולחשיכא דהוה כפין .ושתי בלב טב חמרא דאצטנע לך בגנתא
דעדן ,חלף חמרך דמזגתא לעניא וחשיכא דהוה צחי .ארום הא כבר אתרעי קדם ה' עובדך טביא :ח בכל עידן יהוין
כסותך חיורין מן כל סואבת חובתא .ושמא טבא דמתיל למשח רבותא קני ,בגין דימטון ברכן על רישך ,וטיבותך
לא יחסר :ט חזי חיין טבין עם אתתא דרחימתא ,כל יומי חיי הבלותך דיהב ה' לך במזלא בעלמא הדין תחות
שמשא ארום הוא חולקך בחיין ובטרחותך דאנת טרח בעלמא הדין תחות שמשא ::י כל דמספקא ידך למעבד טיבו
וצדקתא עם מסכינא בכל חילך עביד .ארום בתר מותא לית לגבר עובדא וחושבנא ומנדעא וחכמתא בבית
קבורתא דאנת אזיל תמן .ולא יסיעון לך אלהין עובדין טבין וצדקתא בלחודיהון :יא אמר שלמה מלכא ,כד הויתי
יתיב על כורסי מלכותי אסתכלית וחזית בעלמא הדין תחות שמשא .ארום לא גוברין דאנון קלילין כנשרין
מסתיעין למרהט לאשתיזבא מן מותא בקרבא ,ולא גבריא מסתיעין באגחותהון קרבא בגבורתהון ,ואף לא
ו

תרגום ללשון הקודש
יודעים דבר טוב לעולם הבא ,ואין להם שכר טוב אחר מותם כי נשכח זכרם מבין הצדיקים) .ו( אחר מותם של
הרשעים אין בהם חפץ ,גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם ,הרי כבר אבדו מן העולם ,וחלק טוב אין להם עוד עם
הצדיקים לעולם הבא ,ואין להם הנאה מכל מה שנעשה בעולם הזה תחת השמש) .ז( אמר שלמה ברוח נבואה מלפני
ה' ,עתיד אדון העולם לומר לכל הצדיקים כל אחד ואחד בעצמו ,לך אכול בשמחה לחמך ,שהושב לך על לחמך הטוב
שנתת לעני ולמסכן שהיה רעב ,ושתה בלב טוב יין שנשמר לך בגן עדן ,עבור יינך שמזגת לעני ולמסכן שהיה צמא ,כי
כבר רצה ה' את מעשיך הטובים) .ח( בכל עת יהיו בגדיך לבנים מכל טומאת חטא ,ושם טוב שמשול לשמן המשחה
תקנה ,כדי שיבואו ברכות על ראשך וטובתך לא תחסר) .ט( ראה חיים עם האשה שאהבת ,כל ימי חיי הבלך שנתן לך
ה' במזל בעולם הזה תחת השמש ,כי הוא חלקך בחיים ובעמלך שאתה עמל בעולם הזה תחת השמש) .י( כל שתמצא
ידך לעשות טוב וצדקה עם המסכן בכל כוחך עשה ,כי אחר המוות אין לאיש מעשה וחשבון ומדע וחכמה בבית
הקברות שאתה הולך לשם ,ולא יעזרו לך רק מעשים טובים וצדקה לבדם) .יא( אמר שלמה המלך ,כאשר הייתי יושב
על כסא מלכותי הסתכלתי וראיתי בעולם הזה תחת השמש ,כי לא אנשים שהם קלים כנשרים נעזרים לרוץ להנצל
מהמוות במלחמה ,ולא גיבורים נעזרים בהלחמם בגבורתם ,וגם לא החכמים נעזרים בחכמתם לשבוע לחם בזמן רעב,
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נה

שר וְ ַ ֛גם ֹ֥לא לַ ֹֽ ּי ְד ִע֖ים ֵח֑ן ִּכ ֵ
פגַע יִ ְק ֶר֥ה ח כ י מ י א מ ס ת י ע י ן
י־ע֥ת וָ ֶ ֖
ם ֹ֔ע ׁ ֶ
וְ ֨ ַגם ֹ֤לא לַ ְּנבֹנִ י ֙
בחכמתהון למשבע
ֶאת ־ ּ ֻכ ָ ֽלּ ם ׃ י ב ִּכ֡י ּג ַ֩ם ֽלֹא ־ י ַ ֵ֨דע ָ ֽה ָא ָ ֜דם ֶאת ־ עִ ּ ֗תוֹ ּ ַכדָּ גִ י ֙
ם לחמא בעידן כפנא ,ואף
הם לא סוכלתנין מסתיעין
ם ִּב ְמצ וֹ ָ ֣דה ָר ֔ ָעה וְ ֨ ַכ ִּצ ּפ ִ ֳ֔רי ם ָ ֽהאֲ חֻ ז֖וֹ ת ּ ַב ָ ּ ֑פח ּ ָכ ֗ ֵ
ש ֶ ֽ ּנאֱ חָ זִי ֙
ֶׁ
בסוכלתנותהון למכנש
ש ִּת ּ ֥פוֹ ל עֲלֵ יהֶ ֖ם ּ ִפ ְת ֽ ֹ
ם ְּב ֵ ֣ני ָ ֽה ָא ָ ֔דם לְ ֵ ֣עת ָר ֔ ָעה ְּכ ׁ ֶ
יֽ ו ָּק ִׁשי ֙
אם׃ י ג עותרא ,ואף לא ידעי
בי נ ה מסתיעין
שמֶ ׁש וּגְ דוֹ ָל֥ה הִ ֖יא ֵא ָ ֽלי׃ יד ִ ֣עיר
֥יתי חָ ְכ ָמ֖ה ּתַ֣חַ ת הַ ּ ׁ ָ֑
ּגַם־ ֹז֛ה ָראִ ִ
במנדעותהון למשכח
ְ
ה רחמין בעיני מלכא .ארום
ֵ
ּב
ָש ֥ים ּ ָב ּ֖ה ְמ ָע֑ט ו ָ ֽ
ְקטַ ּ֔ ָנה ַ ֽואֲ נ ִׁ
א־א ֜ ֶליהָ ֶ ֤מלֶך ּגָדוֹ ל֙ וְ סָ ַ ֣בב א ָֹ֔ת ּ
עידן וערעיתא במזליהון
יש ִמ ְס ּ ֵכ ֙ן חָ ֔ ָ
א ׁ
וּבָ ָנ֥ה עָ ֶ ֖ליהָ ְמצוֹ ִ ֥דים ְּגד ִ ֹֽלים׃ טו ו ָ ּ֣מצָ א ֗ ָב ּה ִ ֤
כם יערע ית כולהון :יב ארום
֥יש אף לא אשתמודע לגבר
ם ֹ֣לא ז ֔ ַָכר ֶאת־הָ אִ ׁ
ו ִּמ ּ ַלט־ה֥ וּא ֶאת־הָ ִע֖יר ְּבחָ ְכמָ ֑תוֹ וְ ָא ָד ֙
ית זמניה בין טב לביש מן
הַ ִּמ ְס ּ ֵכ֖ן הַ ֽהוּא ׃ ט ז וְ ָא ַ ֣מ ְר ִּתי ָ֔אנִ י ט וֹ בָ ֥ה חָ ְכ ָמ֖ה ִמ ְּגב ו ָ ֑
ּרה מ ה ד ע ת י ד ל מ ה ו י
בעלמא ולמיתי עלוהי.
וְ חָ ְכ ַ ֤מת הַ ִּמ ְס ּ ֵכ ֙ן ְּבז ּו ָי֔ה ו ְּדבָ ָ ֖רי ו ֵאי ָנ֥ם נִ ְׁשמָ ִ ֽעי ם ׃ י ז דִּ ְב ֵ ֣רי
כנו ני ימא דמ תאח די ן
ילים׃ יח טוֹ בָ ֥ה בח כ ה  ,ו כ צ פ רי ש מיא
ש ֖ל ּ ַב ְּכ ִס ִ ֽ
חֲכָ ִ֔מים ְּב ַנ֖חַ ת נִ ְׁשמָ ִע֑ים ִמַ ֽז ּע ַ ֲ֥קת מוֹ ׁ ֵ
דמתאחדין בתקלא,
כותהון מתקלין בני אנשא .לזמן בשתא דאתעתדת למהוי ,נפלא עליהון רגעא חדא מן שמיא ::יג אף דין חזיתי
דהיא חכמתא בעלמא הדין תחות שמשא .ורבתא היא לותי :יד גוף בר נש דמתיל לקרתא זעירתא וגוברין גברי
חילא זעיר בגוה ,היכמא דקלילן זכותיה בגו לבא דאנשא .וייעול לגו גופא יצרא בישא דמתיל למלך רב ותקיף
לאכנעא ,ואסחר ית לבא למטעי יתיה ובנא עלוהי אתר למתב ,על דיצבי לאסטיותיה מן אורחן דתקנן קדם ה'
לאחדא יתיה במצודין רברבין דגיהנם ,לאדלקותיה שבע זמנין על חובוהי :טו ואשתכח בגו גופא יצרא טבא מכיך
וחכים ,ואתגבר עלוהי וכבש יתיה בחכמתיה ,ושיזיב ית גופא מן דינא דגיהנם בתוקפיה ובחכמתיה .היכמא דגברא
עביד בקרבא ומשיזיב ית יתבי קרתא בחכמת לביה .ואנש לא דכר בתר כן ליצרא טבא דשיזביה ,אלהין יימר
בלביה זכאה אנא .היכמא דיתבי קרתא ההיא לא דכרו ית עניא ההוא דשיזיב יתהון ::טז ואמרית אנא במימרי,
טבא חכמת צדיקא מכח גבורת רשיעא .דחכמת צדיקא וזכותיה משיזבא ליה ולאנשי דריה ,ותקוף רשיעא דקאים
בתוקפא דלביה בדיל דלא למהדר בתיובתא ,מחבלא ליה בלחודוהי .וחכמת צדיקא ועניא מזדלזלא בעיני רשיעי
דריה .ובעידן דיוכח יתהון על עובדיהון בישיא ,פתגמי אוכחותיה ליתנון מקבלין :יז מילי דצלותא דחכימיא בחשאי
מתקבלין קדם מרי עלמא ,יתיר מקבילת גוברא רשיעא דהוא שליט על שטין דפגין ולית מקביל ::יח טבא חכמת
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גם לא הנבונים נעזרים בבינתם לאסוף עושר ,וגם לא יודעי בינה נעזרים בדעתם למצוא חן בעיני המלך ,כי עת ומקרה
במזלם יקרה את כולם) .יב( כי גם לא נודע לאדם את זמנו בין טוב לרע ממה שעתיד להיות בעולם ולבוא עליהם ,כדגי
הים שנאחזים במצודה וכצפורי שמים שנאחזים במכשול ,כמותם נכשלים בני האדם ,לזמן רעה שעתידה להיות
נופלת עליהם רגע אחד מן השמים) .יג( גם זה ראיתי שהיא חכמה בעולם הזה תחת השמש ,ורבה היא אלי) .יד( גוף
בן אדם שמשול לעיר קטנה ,ואנשים גיבורי חיל מעט בתוכה כמו שמעטים זכויותיו בתוך לב האדם ,ויכנס לתוך הגוף
היצר הרע שמשול למלך גדול וחזק ,ומכניע וסובב את הלב להטעות אותו ובנה עליו מקום לשבת ,על שרוצה להטותו
מהדרך שמתוקנת לפני ה' ,לאחוז אותו במצודים גדולים של גיהנם לשרפו שבע פעמים על חטאיו) .טו( ונמצא בתוך
הגוף יצר טוב מסכן וחכם ,וגבר עליו וכבש אותו בחכמתו והציל את הגוף מדין של גיהנם בחזקו ובחכמתו ,כמו שגיבור
עושה במלחמה וממלט את יושבי העיר בחכמת ליבו ,ואיש לא זכר אחר כן ליצר הטוב שהצילו ,רק יאמר בליבו צדיק
אני ,כמו שיושבי העיר לא זכרו את העני ההוא שמילט אותם) .טז( ואמרתי אני ,טובה חכמת הצדיק מכח גבורת
הרשע ,כי חכמת הצדיק וזכותו מצילה אותו ואת אנשי דורו ,וחוזק הרשע שעומד בחוזק ליבו כדי לא לחזור בתשובה
משחיתה לו לבדו ,וחכמת הצדיק והעני בזויה בעיני רשעי דורו ,ובזמן שיוכיח אותם על מעשיהם הרעים דברי תוכחה,
אינם מקבלים) .יז( דברי תפילה של החכמים בנחת נשמעים לפני אדון העולם ,יותר מצעקת האיש הרשע שהוא
מושל על כסילים שצועק ואין שומע) .יח( טובה חכמת החכם בזמן צרה יותר מכלי מלחמה בזמן מלחמה ,ואיש

יונה

נו
חכימא בעידן
עקתא ,יתיר מן
מני קרבא בעידן
אגחות קרבא.
וגוברא חיבא חד
דאיתיה בדרא ,
גרים להובדא
טבתא רבתא מן

מגילת קהלת

דדהבא

חָ ְכ ָמ֖ה ִמ ְּכ ֵ ֣לי ְק ָ ֑רב וְ חוֹ ֶ ֣טא ֶא ֔ ָחד יְ ַא ּ ֵב ֖ד טוֹ בָ ֥ה הַ ְר ּ ֵ ֽבה׃

י

א

זְב֣ וּבֵ י

ש֣מֶ ן רוֹ ֵ ֑קחַ י ָ ָ֛קר ֵ ֽמחָ ְכ ָמ֥ה ִמ ּ ָכב֖ וֹ ד ִס ְכל֥ וּת ְמ ָ ֽעט׃
֥יש י ּ ִַב ֖יעַ ׁ ֶ
֔ ָמוֶת י ְַבאִ ׁ
ְ
ַם־ב ֶ ֛דּ ֶרך כשהסכל
שמֹאלֽ וֹ ׃ ג וְ ג ּ ַ
ימינ֔ וֹ וְ ֵל֥ב ְּכ ִס֖יל לִ ְ ׂ
ם ִ ֽל ִ
ב ֵ ֤לב חָ כָ ֙
) ְּכ ׁ ֶ
ש ּ ָסכָ ֥ל ( ה ֵֹל ְ֖ך לִ ּ֣בוֹ חָ ֵס֑ר וְ ָא ַמ֥ר לַ ּ ֹ֖כל סָ כָ ֥ל ֽהוּא ׃ ד ִאם ־ ֤רוּחַ
ָ
ל־ת ַּנ֑ח ּ ִ ֣כי מַ ְר ּ ֔ ֵפא ַי ִּנ֖יחַ חֲ טָ אִ ֥ים
תע ֶ ֲ֣לה עָ לֶ֔ יך ְמ ֽקוֹ ְמךָ ֖ ַא ּ ַ
של֙ ּ ַֽ
הַ ּמוֹ ׁ ֵ

עלמא : :י
ויצרא בישא
דשכין על תרעי
לבא הי כדבבא
וגרים מותא
בעלמא על
דמסרי חכימא
בעידן דחטי ,ומחביל שמא טבא דהוה דמי מן קדמת דנא למשח רבותא דמבוסם בבוסמנין .וכמה יאי ויקיר יתיר מן
חכמת חכימין ועותר עתירין ,גבר דטפשותיה זעיר וקליל :ב לבא דחכימא איהו תאיב למקני אוריתא דאתיהיבת
ביד ימינא דה' .ולבא דשטיא למקני נכסין כסף ודהב :ג ואף באורחא סריבא בעידן דשטיא אזיל ,לביה חסיר מן
חכמתא ועביד מלין דלא תקנין לאתעבדא ,וכלא אמרין דשטיא הוא :ד אין רוחא דיצרא בישא מתל בך ומתגבר
למסק עלך ,אתרך טב דהויתא נהיג למיקם ביה לא תשבוק .ארום פתגמי אוריתא אתבריאו אסו בעלמא ,למשבק
ולמנשי מן קדם ה' חובין רברבין :ה אית בשתא דחזית בעלמא הדין תחות שמשא ומהנזקא בעלמא .כפתגמא
דשלותא דנפקא מהחצפא על גוברא מן קדם שולטן ::ו יהב ה' ית מלכא רשיעא ושטיא למהוי בריא במזליה
ומשמיש באצלחותא מן שמי מרומא ,וחילותוהי גיותנין וסגיאין ,ועמא בית ישראל משתעבדין תחותוהי בגלותא.
ומן סגיאות חוביהון ,עתירי נכסין מתמסכנין ובמכיכותא יתבין ביני עממיא :ז אמר שלמה מלכא ברוח נבואה ,חזית
עממיא דהוו משתעבדין מן קדמת דנא לעמא בית ישראל מתגברין ורכבין על סוסון כארכונין .ועמא בית ישראל
ורברבניהון אזלין הי כעבדין על ארעא :ח ענת מדת דינא וכן אמרת .אנון גרמו להון כל דא ,היכמא דגבר דכרי
שוחא בפרשת אורחא ,בה אתחיב למפל .ואומא דעברת על גזירת מימרא דה' ופרקו נירא דמרי עלמא ,נפלו ביד
מלכא רשיעא דנכית להון כחויא :ט אמר שלמה מלכא נביא ,גלי קדמי דמנשה בר יחזקיה עתיד למחב ולמסגד
לצלמא דאבנין ,בגין כן יתמסר ביד מלכא דאתור ויכפתניה בזממין על דבטיל פתגמי אוריתא דכתיבין בלוחי
א

ש ּי ָ ֹ֖צא ִמ ִּל ְפ ֵנ֥י
שמֶ ׁש ִּכ ְׁש ָג ָג֕ה ׁ ֶ
֖יתי ּתַ֣חַ ת הַ ּ ׁ ָ֑
ְּגדוֹ ִ ֽלים׃ ה ֵ ֣י ׁש ָר ֔ ָעה ָראִ ִ
ֵשֽב וּ׃ ז
שפֶ ל י ׁ ֵ
ירים ּ ַב ּ ׁ֥ ֵ
ֲש ִ ֖
ת֣ן הַ ּ֔ ֶסכֶ ל ּ ַב ְּמרוֹ ִמ֖ים ַר ּ ִב ֑ים ַ ֽוע ִׁ
ש ִ ֽלּ יט׃ ו נִ ּ ַ
הַ ּ ׁ ַ
א ֶרץ׃ ח
הלְ כִ ֥ים ּ ַ ֽכעֲבָ ִ ֖דים עַ ל־הָ ָ ֽ
ש ִ ֛רים ֽ ֹ
֥יתי עֲבָ ִ ֖דים עַ ל־ס ו ִּס֑ים וְ ָ ׂ
ָראִ ִ
ָדר יִ ּ ְׁשכֶ ֥ ּנ ּו נ ָ ָֽח ׁש׃ ט מַ ִ ּ֣סיעַ אֲ בָ ִ֔נים ֵ ֽיעָ ֵ ֖צב
ח ֵ ֹ֥פר גּ ו ָּּמ֖ץ ּ֣בוֹ יִ ּ ֑פוֹ ל ּופ ֵ ֹ֥רץ ּג ֵ ֖
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חוטא אחד שישנו בדור גורם לאבד טובה הרבה מן העולם .י )א( ויצר הרע ששוכן על שערי הלב כזבוב ,וגורם מוות
בעולם על שמסריח את החכם בזמן שחוטא ומשחית את השם הטוב ,שהיה דומה מלפני כן לשמן משחה שמבושם
בבשמים ,וכמה נאה ויקר יותר מחכמת החכמים ועושר העשירים ,אדם שסכלותו קטן ומעט) .ב( לב של החכם רוצה
לקנות תורה שניתנה ביד ימין של ה' ,ולב הכסיל לקנות נכסים כסף וזהב) .ג( וגם בדרך עיקש בזמן שסכל הולך ,ליבו
חסר מהחכמה ועושה דברים שלא מתוקנים לעשות ,והכל אומרים סכל הוא) .ד( אם רוח יצר הרע מושל בך ומתגבר
לעלות עליך ,מקומך טוב שהיית נוהג לעמוד בו לא תעזוב ,כי דברי התורה נבראו רפואה בעולם ,למחול ולשכוח
מלפני ה' חטאים גדולים) .ה( יש רעה שראיתי בעולם הזה תחת השמש ומזיקה בעולם ,כדבר שגגה שיוצא בעזות על
איש מלפני השליט) .ו( נתן ה' את המלך הרשע והסכל ,להיות בריא במזלו ועושה בהצלחה משמי מרום ,וחיילותיו
רמים ורבים ,ועם בית ישראל משתעבדים תחתיו בגלות ,ומרוב חטאיהם ,עשירי נכסים מתרוששים ,ובמסכנות
יושבים בין העמים) .ז( אמר שלמה המלך ברוח הנבואה ,ראיתי עמים שהיו עבדים מלפנים לעם בית ישראל,
מתגברים ורוכבים על סוסים כמושלים ,ועם בית ישראל ושריהם הולכים כעבדים על הארץ) .ח( ענתה מידת הדין
ואמרה ,הם גרמו להם כל זה ,כמו שאדם חופר גומץ בפרשת דרכים ,בה התחייב ליפול ,ואומה שעברו את דברי ה'
ופרקו עול אדון העולם ,נפלו ביד מלך רשע שנושך להם כנחש) .ט( אמר שלמה המלך הנביא ,גלוי לפני שמנשה בן
חזקיהו עתיד לחטוא ולהשתחוות לצלם אבנים ,בגלל כן ימסר ביד מלך אשור שיעקדנו בזמם על שביטל את דברי
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נז

א ֽלֹא־פָ ִ ֣נים אבנין מן עיקריהון,
עֵצים יִ ָ ּס֥כֶ ן ּ ָ ֽבם׃ י ִאם־קֵ ָ ֣הה הַ ּ ַב ְרזֶ֗ל וְ ה ּו ֙
ּ ָבהֶ ֑ם ּבוֹ ֵ ֥קעַ ִ ֖
בגין כן יצטער בהון.
ורבשקה אחוהי עתיד למסגד לצלמא דקיסין ולמשבק פתגמי אוריתא דאתיהיבו בארונא דקיסי שטין ,בגין כן
עתיד לאתוקדא בנורא על יד מלאכא דה' :י וכד יחובון עמא בית ישראל ויתעבדון שמיא תקיפין כברזלא

תרגום ללשון הקודש
נו

התורה שכתובים בלוחות אבנים מתחילתם ,בגלל כן יצטער בהם ,ורבשקה אחיו עתיד להשתחוות לצלם עצים,
ולעזוב את דברי התורה שניתנו בארון של עצי שיטים ,בגלל כן עתיד להשרף באש על יד מלאך ה') .י( וכאשר יחטאו
עם בית ישראל ,ויעשו השמים חזקים כברזל מלהוריד מטר ,והדור ההוא לא התפללו לפני ה' ,בגלל כן התקלקל כל
העולם ברעב ,וכאשר שבים ונאספים חיילים ומתגברים על יצרם ומפקידים את מנהיגיהם לבקש רחמים לפני אלוקי
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נו .איתא בגמ' )ברכות י (.דישעיה ניבא לחזקיהו
שימות מחליו כיון שלא נשא אשה ,א"ל חזקיהו
שראה ברוח הקודש שיצאו לו בנין דלא מעלו,
א"ל ישעיה בהדי כבשא דרחמנא למה לך ,אמר
ליה חזקיהו לישעיה השתא הב לי ברתך אפשר
דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מינאי בנין
דמעלו ,א"ל כבר נגזרה גזירה וכו' ,ובגמרות
מכת"י מינכען )וכן הובא בעין יעקב ובהגהות הב"ח(
נוסף בזה "לסוף יהב ליה )ישעיה( ברתיה ,נפק
מיניה מנשה ורבשקה ,יומא חדא ארכבינהו
אכתפיה לאמטויינהו לבי מדרשא ,אמר חד
מינייהו חזי רישא דאבא למטווי ביה גלדאני,
)לצלות עליו דגים( וחד אמר חזי רישא דאבא
לאקרובי עליה לעכו"ם ,חבטינהו בארעא ,מנשה
חיא ורבשקה מת" ומשמע מכאן דהיו בגיל
צעיר כי נשאם אביהם על כתפיו ואז מת
רבשקה ע"י שחבטו אביו בקרקע ,אמנם כאן
בתרגום מבואר דרבשקה מת ע"י מלאך ה' בגלל
שעבד ע"ז של עץ ומשמע שכבר היה גדול
מדעבד עבודה זרה.
אמנם אפש"ל דגם לנוסחת הגמ' רבשקה עבד
ע"ז כבר בהיותו צעיר ומה שאמר 'ראוי ראשו
של אבא לעבוד עליו ע"ז' ומשמע שעדיין לא
עבדו ,צ"ל דכיון שהיה דבוק בה כ"כ בהיותו
צעיר לכן רצה לעשות גם על ראשו של אביו
מקום לע"ז ,אך באופן מיתתו נחלקו הגמ'
והתרגום.

אמנם בעיון נוסף בכת"י מינכען ,הנה בנוסח
הגמ' כתיב שאחד מהבנים אמר יפה קרחא
דאבא למיתבר ביה אמגוזי )לשבור עליה אגוזים(,
וחד אמר למטווי בה נוני )לצלות עליה דגים( ,ועל
הגליון הגירסא כהעין יעקב כהנוסח הנ"ל ולפי"ז
לא קשיא מידי.
ולכאו' היה אפשר לומר דמה שכתב התרגום
כאן שרבשקה עבד עבודה זרה של עץ ונשרף
באש ע"י המלאך ,כוונתו לשלוחו של סנחריב
כשבא להלחם על ירושלים ,שחירף וגידף כלפי
שמיא בנסותו להפחיד את חזקיהו ואת העם
היושב בירושלים ,כדכתיב בישעיה )לו-לח(
ובמלכים )ב' יח-יט( ,וכתיב שם "ויצא מלאך ה'
ויכה במחנה אשור מאה ושמונים וחמישה אלף,
וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים" ,ואיתא
בגמ' )סנהדרין צד (.דנשרפו כולם ,א"כ אפש"ל
דגם רבשקה היה שם ונשרף ,וזה מה שכתב
התרגום שנשרף באש ע"י המלאך ,אמנם א"א
לומר כן דהרי מבואר ברש"י )ישעיה לח ,א ובמלכים
ב' כ ,א( שחזקיהו חלה שלושה ימים ,והיום
השלישי לחוליו היה יום מפלת סנחריב ,ועל
חולי זה אמר לו ישעיה 'כי מת אתה ולא תחיה'
בגלל שלא נשא אשה כדאיתא בברכות ,א"כ
עדיין לא נולד רבשקה ,ואיך אפשר לומר
שרבשקה בנו של חזקיהו הוא שליחו של
סנחריב ,ובאמת בכת"י של הגמ' הנ"ל כתוב שם
בנו של חזקיהו רב שקה בשתי מילים ,ואילו

נח
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ִקלְ ַ ֔קל ַ ֽוחֲ י ִ ָ֖לים יְ ג ּ ֵ
֖ש
ש ֖יר חָ ְכ ָ ֽמה׃ יא ִאם־יִ ּ ׁ֥שֹ ְך הַ ּנ ָָח ׁ
ַב ֑ר וְ יִ ְת ֥רוֹ ן הַ ְכ ׁ ֵ
א־לחַ ׁש וְ ֵ ֣
ָ֑
ְּבלוֹ
אין יִ ְתר֔ וֹ ן לְ בַ ֖עַ ל הַ ּ ָל ֽ ׁשוֹ ן׃ י ב דִּ ְב ֵ ֥רי ִ ֽפי־חָ כָ ֖ם ֵח֑ן

מלאחתא מטרא,
וההוא דרא לא צלו
קדם ה' ,בגין כן
אחֲ ִ ֣רית
י־פיה ּו ִס ְכל֑ וּת וְ ַ ֽ
ש ְפ ֥תוֹ ת ְּכ ִס֖יל ְּתבַ ְּל ֶ ֽע ּנוּ׃ יג ְּת ִחלַּ ֥ת דִּ ְב ֵר ִ ֖
אתקלקל כל עלמא וְ ִ ׂ
בכפנא .וכד תיבין
ומתכנשין אכלוסין ומתגברין על יצריהון וממנן ברזליהון למבעי רחמין קדם אלה שמיא ,אית בהון רעוא על מותר
אכשרות חכמתהון ::יא כד מתגרן חיוון קלן לטרקאה ולנזקא בעלמא ,על חוביהון דבית ישראל דלא עסקין
בפתגמי אוריתא בחשאי .ואף לית מותר לגבר אכיל קורצין דמשתעי לישן תליתאי ,ארום באישתא דגיהנם עתיד
לאתוקדא :יב מילי פום גבר חכים דאשתכח בדרא ,כד אתי פורענותא בעלמא ,איהו מצלי ומעדי ית פורענותא
ומשכח רחמין קדם ה' .ושפותיה דגוברא שטיא מלין דנזיפותא ,ובגין כן כולי עלמא מתגמרין :יג שירוי מלי פומיה

תרגום ללשון הקודש
השמים ,יש בהם חפץ על יתרון הכשר חכמתם) .יא( כאשר מתגרים נחשים שרפים לישוך ולהזיק בעולם ,על
חטאיהם של בית ישראל שלא עוסקים בדברי התורה בלחש ,וגם אין יתרון לאדם בעל לשון שמספר לשון הרע ,כי
באש של הגיהנם עתיד להישרף) .יב( דברי פי איש חכם שנמצא בדור ,כאשר באה פורענות בעולם הוא מתפלל
ומסיר את הפורענות ומוצא חן מלפני ה' ,ושפתיו של איש סכל דברי כעס ,ובגלל כן כל העולם נגמרים) .יג( תחילת
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רבשקה שליחו של סנחריב כתוב בכל המקומות
במילה אחת.

כלומר אותו שנתן ברתיה הוא ארכבינהו ,והוא
ישעיה עי"ש.

ובספר חמדת ימים )לרב שלום שבזי( פ' ראה כתב
את מעשה מנשה ורבשקה בנוסח חדש ,וז"ל
"יום חד הוה אזיל ישעיה ,נטל תרויהון על
כתפוי ,חד אמר דמיא קרחותיה דאבא למטוי
עליה גלדאני וחד אמר למתבר עליה אמגוזי,
ועלייהו אתאמר 'כי יצר לב האדם רע מנעוריו',
חביט תרויהון על גבי קרקע ,רבשקה מית מנשה
חיה ,כי גדל )מנשה( תבע דמא דאחוי מאבוה,
תלה ישעיה שמא ואיבלע בארזא נפק כנף
ציצית לבר ,אייתי נגארי ונסרוה לארזא ונח
נפשיה" וכו' ,ומפורש דישעיה נטלם על כתפיו
וחבטם לארץ ולא חזקיה.

ומה שכתב החמדת ימים שמנשה הרג את
ישעיה כדי לנקום את דם אחיו הוא לשיטתו
שישעיה השליכם מעל כתפיו ,אמנם ביבמות
)מט (:איתא טעם אחר למה הרג מנשה את
ישעיה כי מצא שדבריו סותרים את דברי משה,
ודן אותו כחולק על תורת משה ,ואפשר דלא
פליגי דהרי באמת תירץ לו ישעיה את כל
הקושיות ,והסיבה האמיתית שרצה להורגו כי
רצה להנקם על שהרג את אחיו לכן מצא סיבה
לטעון עליו שהוא כחולק על תורת משה,
ובאמת בירושלמי )סנהדרין פ"י ה"ב( לא מפורש
הטעם למה הרג מנשה את ישעיה ,ואפשר
דטעמו היה להנקם ממנו על הריגת אחיו כנ"ל.

ומה שאמרו 'דמיא קרחותיה דאבא' פירוש אבי
אבא דבני בנים כבנים ,ובנוסח הגמ' דילן לא
מפורש שחזקיה נטלם ,ואדרבא קצת משמע
מדברי הגמ' כדברי החמדת ימים ,כי בתחילה
אמרו "יהב ליה ברתיה" שישעיה נתן בתו
לחזקיה ואח"כ אמרו "יומא חד ארכבינהו"

ומה שכתב החמ"י שיצאה ציציתו של ישעיה
מהארז וכך גילו אותו והרגוהו ,הנה בבבלי )יבמות
שם( לא נמצא דבר זה רק איתא שם שנבלע
בארז והרגו מנשה ,אמנם בירושלמי מפורש
שהרגו כי ראה את ציציתו יוצאת מהארז.
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נט

ם שטותא ,וסוף מימר
ּ ִ֔פיה ּו ֽהוֹ לֵ ל֖ וּת ָר ָ ֽעה׃ י ד וְ הַ ּ ָסכָ ֖ל י ְַר ּ ֶ ֣בה ְדבָ ִ ֑רים ֽלֹא־ י ַ ֵ֤דע ָ ֽה ָא ָד ֙
פומיה חולחולתא
ש֤ר ִ ֽי ְה ֶי ֙
ה־שֽ ּי ְה ֶי֔ה ַ ֽואֲ ׁ ֶ
ּׁ ֶ ִ
מַ
ה ֵ ֽמ ַאחֲ ָ ֔ריו ִמ֖י יַגִּ ֥יד לֽ וֹ ׃ טו ע ֲַמ֥ל הַ ְּכ ִס ִ ֖
ילים בי ש א  :י ד ו ש ט י א
ְ
ְ
כ ֖ך מסגי פתגמין סריקין
ש ּ ַמלְ ּ ֵ
י־לך ֶ֔א ֶרץ ׁ ֶ
א ָ֣
ל־עיר׃ טז ִ ֽ
ש ֥ר ֽלֹא־ י ַ ָ֖דע לָ ֶל֥כֶ ת ֶא ִ ֽ
ְּתי ְַּג ֶ ֑ע ּנ ּו אֲ ׁ ֶ
דלית בהון צרוך,
ֹאכל וּ׃ י ז ַא ְׁש ֵ ֣ר ְ
ש ַ ֖ריִ ְך ּ ַב ּ ֹ֥בקֶ ר י ֵ ֽ
ָנ֑עַ ר וְ ָ ׂ
ש ּ ַמלְ ּ ֵכ ְ֖ך ּ ֶבן־חוֹ ִ ֑
יך ֶ֔א ֶרץ ׁ ֶ
רים עד דלא ינדע אנש
מה דעתיד למהוי
ביומוהי .ומה דעתיד למהוי בסופיה מן יחוי ליה :טו טרחות שטיא דטרח בשטותא איהו משלהי ליה ,על דלא אילף
למיזל לקרתא דחכימא שרי בגוה למתבע מניה אולפנא :טז וי ליך ארעא דישראל בזמן דימלוך עלך ירבעם חיבא
ויבטיל מניך תקרובתא דצפרא .ורברבניך עד דלא יקרבון תמידא דצפרא ייכלון לחמא :יז טב ליך ארעא דישראל
בעידן דימלוך עלך חזקיה בר אחז דהוא מן ייחוס בית דוד מלכא דישראל דהוא גבר תקיף באוריתא ונפיק ידי

תרגום ללשון הקודש
דברי פיו סכלות ,וסוף דברי פיו מחשבות רעות) .יד( והסכל מרבה דברים ריקים שאין בהם חפץ ,עד שלא ידע אדם
מה שעתיד להיות בימיו ,ומה שעתיד להיות בסופו מי יגיד לו) .טו( עמל הכסיל שעמל בסכלותו הוא מייגע אותו ,על
שלא למד ללכת לעיר שהחכם נמצא בתוכה לבקש ממנו לימוד) .טז( אוי לך ארץ ישראל בזמן שימלוך עליך ירבעם
החוטא ויבטל ממך קרבן הבוקר ,ושריך עד שלא יקריבו את התמיד של הבוקר ,יאכלו לחם .נז )יז( טוב לך ארץ ישראל
בזמן שימלוך עליך חזקיה בן אחז שהוא מיחוס בית דוד מלך ישראל ,שהוא גיבור חזק בתורה ויוצא ידי חובת
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והנה כתב התרגום דמנשה עבד ע"ז של אבן
ורבשקה עבד ע"ז של עץ ובזה עברו על מה
שכתוב בתורה שניתנה בלוחות של אבן בתוך
ארון עץ ,ונראה לבאר עפ"י מה דאיתא ברש"י
מלכים )ב' כ ,יב( דכאשר שמע בלאדן בן בלאדן
מלך בבל את הנס שנעשה לחזקיהו שנתרפא
מחליו וחזרה החמה בזכותו עשר מעלות
אחורנית ,שלח את שריו עם ספרים ומנחה אל
חזקיהו ,והראם חזקיהו את כל בית נכתה
ואוצרותיו" ,לא היה דבר אשר לא הראם
חזקיהו" ,ופרש"י 'את הארון והלוחות והספר
תורה' ,וביתר ביאור כתב התרגום בדברי הימים
)ב' לב ,לא( "לראות את שתי לוחות האבנים שהיו
בארון העדות של ה' ,שהצניע שם משה עם שני
לוחות האבנים שנשברו על חטא העגל שעשו
בחורב הרשהו ה' להראותם ולא להנזק כדי
לנסותו לדעת כל מה שהיה בלבבו".
ואיתא באור החיים )ויקרא יב ,ב( דהטעם שיצאו
שני רשעים אלו מחזקיה ולא הועילה זכותם של
ישעיה וחזקיה ,כיון שאף שחזקיהו חשב

בקדושה לשם מצוה בשעת מעשה ביאה ,אך
אשתו הרהרה בשליחים שבאו אליהם ממרודך
בלאדן בן בלאדן) ,ובסנהדרין קד .איתא שעמדה
בסעודה והשקתה אותם ומזה יצאו שני רשעים אלו ,ומכאן
הוכיחו שאפי' אם מחשבת האיש בקדושה מחשבת האשה
יכולה להשפיע לרע(.

ולפי"ז אפש"ל דכיון שהראה חזקיהו לשלוחי
בלאדן את ארון העץ ואת לוחות האבן נענש
בזה שנולדו לו שני בנים רשעים ,שאחד עבד
ע"ז של עץ ועבר על מה שכתוב בארון העץ,
ואחד עבד ע"ז של אבן ועבר על מה שכתוב
בשני לוחות האבן ,כי הרי מחשבת אשת חזקיהו
בשלוחים אלו גרמה את רשעת בניה שעבדו כזו
עבודה זרה ,ודו"ק.
נז .משמע מכאן דיש איסור לאכול לפני הקרבת
התמיד ,וירבעם ושריו שאינם הולכים בדרך ה'
היו אוכלים לפני הקרבת התמיד ,משא"כ שרי
חזקיה לא היו אוכלים קודם קרבן התמיד) ,לקמן
פסוק יז( .וצ"ע מקורו של איסור זה דמצאנו
שאסרו לאכול לפני התפילה כדכתיב "לא

ס
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ֹאכל ּו ִּבגְ ב ו ָ ּ֖רה וְ ֹ֥לא בַ ּ ְׁשתִֽי׃
ש ַ ֨ריִ ְ ֙ך ּ ָב ֵ ֣עת י ֔ ֵ
וְ ָ ׂ

ּ ַ ֽבעֲצַ לְ ּתַ ֖יִ ם יִ ַּ ֣מ ְך

חובת פקודיא.
ורברבניך בתר
דמקרבין תמידא
אכלין לחמא בזמן ארבע שעין ,מן עמל ידיהון .בגבורת אוריתא ולא בחלשות ובסמיות עינא :יח בחלשות עסק
אוריתא ופקודיא מתמסכין גבר מבנין .ובמכיכות תפקידתא דאתפקדת אתתא למטר מן ריחוק סואבת דמא ולא
יח

תרגום ללשון הקודש
נח

המצוות ,ושריך אחר שמקריבים את התמיד אוכלים לחם בזמן ארבע שעות  ,מטורח ידיהם בגבורת התורה ולא
בחלישות ובסימוי עין) .יח( בחלשות עסק התורה והמצוות ימך איש מבנים ,ובסיכלות מצוה שהצטוותה האשה
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תאכלו על הדם" אבל מה ענין לאסור קודם
הקרבת התמיד וצ"ע.
ובאזהרות לר' שלמה בן גבירול בלא תעשה
כתב "ולא תאכל על דם תמידי הנקדם" והקשה
הרשב"ץ )בפירושו זוהר הרקיע על האזהרות( "מה
שאמר המשורר ז"ל 'תמידי הנקדם' אין לו
שורש כלל שהרי לאכול על דם התמיד הנקדם
לשאר הקרבנות אינו בכלל לא תאכלו על הדם
ואין בתמיד דבר הנאכל שיהא אסור לאכלו
קודם זריקה" ,ועיי"ש עוד ,אמנם אף שטעם
הדבר צ"ע אמנם מכל מקום שורש גדול יש
לדברי ר"ש בן גבירול מדברי התרגום כאן.

א"כ מיירי בלימוד כזה שאסור לו לשתות יין,
ע"כ דקרא מיירי בדיינים שאסורים בשתית יין
ועוסקים בתורה בעת שדנים ,ומדכתיב
שאוכלים אחר גבורת התורה )כלומר אחר הדין(
ש"מ שהדין הוא עד זמן הסעודה.
והנה כתב המהרש"א עפ"י התרגום כאן דהכוונה
לזמן סעודה של כל אדם שהיא בשעה רביעית
)כי בתרגום כאן כתב שעה רביעית( ,ולפי"ז מה שכתוב
בגמ' שם שיושבים בדין עד זמן סעודה כלומר
זמן סעודה של כל אדם שהוא ארבע שעות.

ואפש"ל דטעם שמאכל כל אדם הוא בשעה
רביעית כדאיתא בגמ' )שבת י .ובעוד מקומות( הוא
משום דסוף זמן הקרבת תמיד של שחר הוא
בארבע שעות כדאיתא בברכות )כו (:לדעת ר'
יהודה דהלכה כמותו ,ולכן רק אז אפשר לאכול
לכו"ע דודאי הקריבו התמיד.

אמנם ברי"ף כתב דיושבים בדין עד חצות שהוא
זמן סעודת ת"ח שהיא בשש שעות ,וכ"כ
הרמב"ם )סנהדרין פ"ג ה"א( שיושבין הסנהדרין עד
סוף שש שעות ביום ,וכתב הב"י )חו"מ ס"ה ס"ג(
דלא מסתבר כהראשונים הנ"ל שיושבים בדין
עד סוף שש שעות דא"כ מתי יאכלו והרי זמן
אכילתם של תלמידי חכמים הוא בשש שעות,
אלא ע"כ דיושבים בדין עד סוף שעה חמישית.

נח .בשבת )י (.איתא עד מתי יושבין בדין ,אמר
רב ששת עד זמן סעודה ,אמר רב חייא מאי קרא
דכתיב 'אוי לך ארץ וכו' אשריך ארץ שמלכך בן
חורים ושריך בעת יאכלו ,בגבורה ולא בשתי',
בגבורה של תורה ולא בשתיה של יין.

והסמ"ע כתב דאינה קושיא דכוונתם עד קרוב
לסוף שעה שישית ואח"כ מיד יאכלו ,מ"מ לכל
השיטות אינם מסיימים לפני שעה שישית
והמהרש"א כתב דמסיימים בשעה רביעית
בשעת סעודת כל אדם ,וצע"ג.

ולכאו' ראית הגמ' שיושבים בדין עד זמן סעודה
דהרי כתיב בגבורה של תורה ולא בשתית יין

והנה נראה ליישב דברי הגמ' עם התרגום ,דהרי
בגמ' פירשו את הפסוק 'בגבורה ולא בשתי'
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סא

ֹש֣ים לֶ֔ חֶ ם נטרא ,מתעבדא דותא
שחוֹ ֙ק ע ִ ׂ
הַ ְּמ ָק ֶ ֑רה ו ְּב ִׁש ְפל֥ וּת י ַ ָ֖דיִ ם יִ ְד ֹ֥לף הַ ּ ָ ֽביִ ת׃ יט לִ ְ ׂ
בגו ביתה :יט לחוכא
עבדין צדיקיא לחים
לפרנסא ענין כפינין ,וחמרא דמזגין לדצהין יהי להון לחדוא לעלמא דאתי .וכסף פורקנהון יסהיד עליהון זכותא

תרגום ללשון הקודש

לשמור מריחוק טומאת דמה ולא שומרת ,נעשית זבה בתוך ביתה .נט )יט( לשחוק עושים הצדיקים לחם לפרנס עניים
רעבים ,ויין שמוזגים לצמאים יהיה להם לשמחה לעולם הבא ס ,וכסף פדיונם יעיד עליהם זכות לעולם הבא בפני הכל.
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בגבורה של תורה ולא בשתיה של יין ,וע"כ
דמיירי בדיינים שצריכים לדון ואסור להם
לשתות יין ,וכיון שיושבים בדין עד זמן סעודה
ע"כ דמיירי בזמן סעודה של הדיינים שזה שעה
שישית ,אך בתרגום פירש את הפסוק 'בגבורה
ולא בשתי' בגבורת התורה ולא בחלישות
ובסימוי עין ,א"כ אין ראיה דמיירי בדיינים
דאפשר דמיירי בסתם תלמידי חכמים שלומדים
בגבורה.
ואיתא בעיון יעקב )על העין יעקב שבת י" (.שמאכל
כל אדם בשעה רביעית פירוש שאפי' הת"ח
ופועלים ואינך ,לפעמים אוכלים בשעה זו להכי
נקרא מאכל כל אדם" ,וכן כתב גם בב"מ )פג (:על
מה דאמרו שר' אלעזר היה מייעץ למלכות
להכיר בגנבים ע"י שיכנסו בשעה רביעית
לחנויות שאוכלים שם ,שאז הוא שעת מאכל כל
אדם ואם יראו אדם ששותה ומנמנם ,יבדקו אם
צורבא מרבנן הוא ש"מ שקם ללימודו בעוד
לילה ועתה עייף הוא ,או אם אומן הוא אפשר
שעושה אומנתו בלילה ,ואם לא גנב הוא ,ומוכח
מהתם דלפעמים צורבא מרבנן אוכל בארבע
שעות כאשר קם ללמוד בעוד ליל.
ואפשר לפי"ז דגם בהכי מיירי התרגום ,בתלמידי
חכמים שקמים משנתם בלילה ללמוד ,ובשעה
שמקריבים את התמיד כלומר בארבע שעות הם
אוכלים בזמן סעודת כל אדם ,כי עבר כבר שש
שעות משעת קימתם ,ולכן אוכלים בשעה
רביעית אחרי שעסקו בגבורת התורה ,וכיון

דהגמ' מיירי בדיינים ,אפילו שגם הם יכולים
לאכול בשעה רביעית כמו שכתב העיון יעקב
שזה 'שעת סעודת כל אדם' ,מ"מ כיון שרוב
פעמים אוכלים בשש א"כ זמן סעודת הדיינים
היא בשש שעות ועד אז מחויבים לשבת בדין,
ומבוארים דברי התרגום שכתב דלפעמים אחר
הקרבת התמיד אוכלים אלו שעסקו בתורה
בגבורה בשעה רביעית כההוא צורבא ברבנן
ודו"ק) .ודברי מהרש"א שפירש את דברי הגמ' כהתרגום,
צריכים עיון רב(.
נט .כן איתא בקהלת רבה כאן "על ידי שהאשה
מתעצלת לבדוק עצמה בעונתה נעשית דווה,
שנא' והדווה בנידתה' ,ובשפלות ידים' ,על ידי
שמשתפלת לבדוק עצמה נעשית זבה שנא'
ואשה כי יזוב זוב דמה" ,אמנם מה שכתב
התרגום בתחילה שע"י שאדם מתעצל לעסוק
בתורה אין לו בנים ,צ"ע מקורו.
ס .כוונת התרגום כמו שכתב לעיל )ט ,ז( "עתיד
אדון העולם לומר לכל הצדיקים לך אכול
בשמחה לחמך ,שמושב לך על לחמך הטוב
שנתת לעני ולמסכן כשהיה רעב ,ושתה בלב
טוב יין שנשמר לך בגן עדן עבור יינך שמזגת
לעני ולמסכן כשהיה צמא".
וכדכתב לקמן )יא ,א( "שלח לחמך לעניים
שהולכים בספינות כי תמצא שכרו בעולם הבא"
וכדאיתא בסנהדרין )צט (.ש'עין לא ראתה
אלוקים זולתך יעשה למחכי לו' ,נאמר לתלמידי

סב
לעלמא דאתי באנפי
כלא :כ אף במנדעך
בחביוני לבך ,מלכא
לא תל וט  .ובאד רו ן
בית משכבך לא תלוט
חכימא .ארום רזיאל
מלאכא מכריז בכל
יומא מן שמיא על
טורא דחורב ,ומהליך
קליה בכל עלמא.
ואליהו כהנא רבא
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דדהבא
ַ ֣גּ ם ְּבמַ ָ ֽדּ ע ֗ ֲָך ֚מֶ ְ
לֶך

ש ַּ ֣מח חַ ִ ֑ ּיים וְ הַ ּ ֶכ֖סֶ ף ַ ֽיע ֲֶנ֥ה ֶאת־הַ ֹּֽכל׃
וְ ַ ֖ייִ ן יְ ַ ׂ
ָ
ם
ש ֨ ַמיִ ֙
ל־ת ַק ֵלּ ֖ל עָ ִׁש ֑יר ּ ִ ֣כי ע֤ וֹ ף הַ ּ ׁ ָ
ל־ת ַק ֵ֔ ּלל ו ְּבחַ ְד ֵר ֙י ִמ ְׁש ּ ָ ֣כ ְב ֔ך ַא ְּ
ַא ְּ
יוֹ ִ ֣ל ְ
)כנ ַ ָ֖פיִ ם( י ֵַגּ ֥יד דָּ ָ ֽ
יך ֶאת־הַ ּ֔קוֹ ל וּבַ ֥עַ ל הכנפים ְּ
בר׃ יא א
כ

א ּנוּ׃
רב הַ ּי ִָמ֖י ם ִּת ְמצָ ֶ ֽ
שלַּ ֥ח לַ ְח ְמךָ ֖ עַ ל ־ ּ ְפ ֵ ֣ני הַ ָּמ֑יִ ם ּ ִ ֽכי ־ ְב ֥ ֹ
ַׁ
ּ ֶת ֵ
ה ֥יה ָר ָע֖ה
ן־ח֥לֶק לְ ִׁש ְב ָע֖ה וְ ַ ֣גם לִ ְׁשמוֹ ָנ֑ה ִ֚ ּכי ֹ֣לא ֵת ַ ֔דע מַ ה־ ִ ֽ ּי ְ ֶ

ב

א ֶרץ ׃
עַ ל ־ הָ ָ ֽ

ג

א ֶרץ י ִ ָ֔רי ק ּו
ם עַ ל ־ הָ ָ ֣
ש ֙
ִאם ־ יִ ָּ ֽמלְ ֨א ּו ֶ ֽהעָ בִ ֥י ם ּ֨ ֶג ׁ ֶ

אזיל ופרח באויר רקיע שמיא כנשרא מרי גדפין ,ומחוי מלין דמתעבדין בטמירותא לכל דירי ארעא : :יא א אושיט
לחים פרנסותך לעניי דאזלין בספינן על אפי מיא .ארום בתר עידן יומין סגיאין ,תמן תשכח אגריה לעלמא דאתי::
ב הב חולק טב מן זרעא לחקלך בתשרי ,ולא תתמנע מלמזרע אף בכסלו .ארום לא תנדע מה יהי בישא על ארעא,
אי חריפי נצחן או אפילי ::ג אין מתמלין ענניא מטרא ,על ארעא מערן ית מימיהון בגין זכותא דצדיקיא .ואין לית

תרגום ללשון הקודש
)כ( גם במדעך בסתר ליבך מלך לא תקלל ,ובחדר בית משכבך לא תקלל חכם ,כי רזיאל המלאך מכריז בכל יום
מהשמים על הר חורב ומהלך קולו בכל העולם ,ואליהו הכהן הגדול הולך ועף באויר רקיע השמים כנשר בעל כנפים,
ואומר דברים שנעשים בסתר לכל גרי הארץ .יא )א( שלח לחם מזונך לעניים שהולכים בספינות על פני המים ,כי
אחר זמן ימים רבים ,שם תמצא שכרו לעולם הבא) .ב( תן חלק טוב מהזרע לשדך בתשרי ,ולא תמנע מלזרוע גם
בכסלו סא ,כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ ,אם מוקדמות מצליחות או מאוחרות) .ג( אם מתמלאים העננים גשם ,על
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חכמים ,ואמר ריב"ל זהו יין המשומר בענביו
מששת ימי בראשית שהוא השכר לעתיד לבוא
לצדיקים ,אמנם בתרגום משמע דבא מידה כנגד
מידה על שעשה האדם חסד עם העניים ,ובגמ'
הנ"ל משמע דמי שלומד תורה ומקיימה מקבל
שכר זה ,וצ"ע.
סא .התרגום מפרש את דברי שלמה 'תן חלק
לשבעה וגם לשמונה' לחודשי השנה ,ש'שבעה'
זה חודש תשרי ,ו'לשמונה' זה חודש כסלו,
וצע"ג דהרי חודש השמיני הוא חודש חשוון ולא
כסלו.
והנה בספר 'זיקוקין דנורא ובעורין דאשא' על
תנא דבי אליהו )זוטא פ"ב עמוד  (19כתב דעיקר
החורף הוא חשוון ,עפ"י המבואר ברש"י )פ' נח(
שחצי תשרי וחשוון וחצי כסלו זה זמן הזרע

והוא הנקרא חורף ,וחצי ניסן ואייר וחצי סיון
קיץ וכו' ,וכתב שם דמוכח מרש"י "דכל חודש
חשוון נקרא חורף משא"כ תשרי וכסלו אינם
אלא חצי חודש ,הרי לך בפירוש שחודש חשוון
הוא עיקר החורף המגדל הזרע ,וכן פירש תרגום
יונתן בקהלת שעיקר החורף הוא בחשוון זמן
הזרע החריף להתבשל ,ודו"ק".
ונראה לפרש כוונתו דכיון דחודש חשוון הוא
עיקר החורף והזרע ,לא היה צריך שלמה המלך
לומר תן זרע לשדה בתשרי ולא תמנע גם
מחשוון ,דזה פשיטא שצריך לזרוע בחשוון כי
הוא עיקר הזרע ,על כרחך דבא שלמה המלך
לחדש שיזרע אדם גם בתשרי וגם בכסלו ,שהרי
חצי תשרי וחצי כסלו הם גם זמן הזרע ,לכן כתב
התרגום ד'תן חלק לשבעה' פירוש לתשרי' ,וגם
לשמונה' פירוש דהחודש השמיני באמת הוא
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חשוון אך זה אינו חידוש כנ"ל ,לכן אמר שלמה
וגם לשמונה כלומר להוסיף חודש אחר לזריעה
וזהו כסלו ,לכן פירש התרגום 'וגם לשמונה'
פירוש כסלו ,כי 'וגם' מרבה כסלו ולשמונה הוא
חשוון ,ודו"ק בזה) ,ובקרבן העדה ירושלמי ראש השנה
פ"א ה"ב כתב דירח בול הוא חודש כסלו ,והדבר צ"ע דהרי
במלכים )א' ו ,לח( מפורש שירח בול הוא החודש

השמיני שהוא חודש חשוון ולא כסלו ,ותירוץ
הנ"ל לא יתרץ את דברי קרבן העדה ,וצע"ג(.
והנה במה שכתב הזיקוקין דנורא שחצי תשרי
וחשוון וחצי כסלו הוא זמן החורף על פי רש"י
בפ' נח ,הנה בגמ' )ב"מ קו (:איתא "חצי תשרי
מרחשון וחצי כסלו זרע ,חצי כסלו טבת וחצי
שבט חורף" ,ועיין ברש"י שם שפירש דחורף
אינו זמן הזרע אלא זמן הקור והצינה וצ"ע.
והנה לשון רש"י בפ' נח הוא "שישה עיתים
הללו ,שני חודשים לכל אחד ואחד ,כמו ששנינו
חצי תשרי ומרחשוון וחצי כסלו זרע ,חצי כסלו
וטבת וחצי שבט קור בבבא מציעא ,קור קשה
מחורף ,חורף עת זרע שעורים וקטנית החריפים
להתבשל מהר ,קור הוא חצי שבט ואדר וחצי
ניסן" ,והנה מיניה וביה דבריו סותרים,
דבתחילה כתב שחצי כסלו וכו' הוא זמן הקור
ולבסוף כתב דחצי שבט וכו' הוא זמן הקור.
ויש שהגיהו ברש"י בסוף דבריו קור הוא חצי
כסלו וכו' )ולא חצי שבט ואדר וכו'( ,ונראה להגיה
כהגהת הרא"ם שכתב "חצי כסלו וטבת וחצי
שבט חורף בבבא מציעא" כגירסת הגמ' שם,
)ולא 'קור' כמו שכתוב בדפוסים(.
והמשך דברי רש"י שקור קשה מחורף כי קור
הוא חצי שבט ואדר וחצי ניסן כדאיתא בבבא
מציעא ,ובחורף זורעים שעורים וקטנית ,כלומר
בכסלו טבת ושבט ,ובעת הזרע שהוא תשרי

חשוון וכסלו זורעים חיטים וכדו' ,וזה ממש
כדברי הגמ' בב"מ )לפירוש רש"י שם( דאמר רב
פפא שזמן הזריעה הוא עד אדר ,והקשו דהרי
לכו"ע אין זמן זריעה אחר כסלו ,ותירצו הא
בחרפי הא באפלי ,ופרש"י 'חרפי חיטים ושיפון
הנזרעים בתחילת החורף' ,וזהו זמן הזרע בתשרי
חשוון וכסלו ,ורב פפא מיירי ב'אפלי שעורין
וקטנית הנזרעים באדר'.
וזה כוונת רש"י עה"ת ד'בחורף' זורעים שעורים
וקטנית פירוש בעיקרו של חורף )כמו שפרש"י
שחורף הוא חוזקו וחורפו של סתיו וימי צינה( וזהו חצי
כסלו וטבת וחצי שבט) ,ולדעת ר' שמעון שם בב"מ
דמתחילים למנות את זמן הזרע מחודש חשוון אז שבט
ואדר הוא החורף וזה זמן זריעת שעורים וקטנית
שמתבשלים במהרה( ,אבל חיטים ושיפון זורעים

אותם מוקדם יותר ב'חרפי' שזה תחילת החורף,
וזה עת הזרע חצי תשרי וחשון וחצי כסלו,
לר' שמעון זמן הזרע הוא חשוון וכסלו( ,ולא פליגי
רש"י עה"ת עם רש"י בב"מ.

)או

ולפי"ז דברי הזיקוקין דנורא וכו' צ"ע כי מה
שאמר שעיקרו של חורף הוא בחשוון לפירוש
רש"י עה"ת אינו אלא לפי הגירסא שהיתה בידו,
אך לגירסת הרא"ם חשוון הוא עיקרו של הזרע,
שהוא זמן זריעת החיטים והשיפון ועיקר החורף
זה כסלו טבת ושבט וצ"ע.
ואת דברי התרגום הנ"ל אפשר ליישב גם
לגירסת הרא"ם דכיון דחשוון הוא עיקר הזרע
ולכן לא הוצרך התרגום לפרש תן חלק מזרע
לשדה בחודש חשוון דזה פשיטא ,אלא רק
הוסיף שאפשר לזרוע גם בחצי תשרי וגם בחצי
כסלו כי הם גם שעת הזרע כמבואר בגמ'
וברש"י.
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ש ֥ם יְ ֽהוּא׃
ש ִ ּי ּ ֥פוֹ ל הָ ֵע֖ץ ׁ ָ
אם ּ ַב ָ ּצפ֑ וֹ ן ְמ ֛קוֹ ם ׁ ֶ
וְ ִאם־יִ ּ ֥פוֹ ל ֵ ֛עץ ּ ַבדָּ ֖רוֹ ם וְ ִ ֣

ז כ ו ב ד ר א ה ה וא ,
בימא ובמדברא
נחתן דלא יתהנון
מנהון בני אנשא .ואי אתגזר מן שמיא למנפל מלכא ויעטוהי מן שררותהון ,מן קדם מימרא דשמיא הוי .ואי שבעא
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הארץ יריקו את מימיהם בגלל זכות הצדיקים סב ,ואם אין זכות בדור ההוא ,בים ובמדבר יורדים שלא יהנו מהם בני
האדם ,ואם נגזר מהשמים ליפול מלך ויועציו מן שררתם ,מלפני השמים נהיה ,ואם שבע ורעב בדרום או בצפון מקום

l
יונה דדהבא

והנה בסוף פרשת וארא כתיב "והפשתה
והשעורה נכתה כי השעורה אביב והפשתה
גבעול ,והחיטה והכסמת לא נוכו כי אפילות
הנה" ,ופרש"י "אפילות מאוחרות ,ועדיין היו
רכות ויכולות לעמוד בפני דבר קשה" ,משמע
דהחיטים הם אפילות ונזרעות מאוחר ולכאו'
הרי נתבאר לעיל ששעורים הם 'אפלי' ונזרעות
מאוחר בטבת שבט ואדר כמו שפירש רש"י את
דברי רב פפא.
וצ"ל דיש איחור בזריעה ויש איחור בבישול,
כלומר דהחיטים מתאחרות בבישולם ולכן
מתחילים לזרעם מוקדם כי בשולם זמן רב ואפי'
בזמן שזרעים שנזרעו אחריהם התבשלו כבר הם
עדיין לא נתבשלו אבל השעורים מאחרות
בזריעתם דכיון דמתבשלים מהרה אין ענין
לזרעם זמן רב לכן מאחרים בזריעתם והם
מתבשלים עוד קודם לחיטים.
אמנם במהרש"א )ב"מ קו (:כתב דמה שכתב רש"י
בגמ' ד'חרפי' זה זמן של חיטים ושיפון הנזרעים
בתחילת החורף ,סותר את מה שפירש רש"י
עה"ת ששעורים וקטנית נזרעים בחורף כי הבין
המהרש"א שכוונת רש"י ששעורים נזרעים
בתחילת החורף ודלא כפירושו בגמ' שחיטים
נזרעים בתחילת החורף ,ולכן פירש שם
דלפירוש רש"י עה"ת צריך לבאר 'הא בחרפי הא
באפלי' באופ"א ,חרפי זה שעורים ואפלי זה
חיטים שנזרעות מאוחר.

ולפי"ז מבואר כוונת הפסוק על החיטים 'כי
אפילות הנה' פי' מאוחרות בזריעתם לכן עדיין
רכות הם ולא נשברו ,ולפי"ז נחלקו רש"י עה"ת
ורש"י על הש"ס במציאות מה נזרע קודם וצע"ג,
אולם לדברינו הנ"ל לק"מ דמה שהקשה
המהרש"א סתירה ,אפש"ל דעל התורה פירש
רש"י ששעורים זורעים בחורף כלומר בעיקרו
של חורף שזה חצי כסליו טבת וחצי שבט ואילו
בגמ' פירש רש"י תחילת החורף שזה חצי תשרי
חשוון וחצי כסלו ודו"ק בזה.
סב .איתא בר"ה )יז (:דר' יוחנן אמר שגדולה
תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם ,ואמרו שם
בגמ' דדוקא בציבור אך ביחיד תשובה מועלת
רק קודם גז"ד ,והקשו דאיתא בברייתא "עיני ה'
אלוקיך בה עיתים לטובה עיתים לרעה ,כיצד
הרי שהיו בישראל רשעים גמורים בראש השנה
ופסקו להם גשמים מועטים לסוף חזרו בהם,
להוסיף עליהם א"א שכבר נגזרה גזירה ,אלא
הקב"ה מורידן בזמנם על הארץ הצריכה להם
הכל לפי הארץ" .
ומשמע דא"א לשנות אחרי גזר דין ותירצו
דשאני התם דאפשר בהכי ,כלומר דדוקא באופן
שמספיק בזה לתבואה אך אם צריך יותר גשמים
יוסיף הקב"ה אף לאחר גזר דין כי תשובה
מקרעת גזר דין של רבים.
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שר ו כ פ נ א ב ד ר ו מ א א ו
ד ׁש ֵֹמ֥ר ֖רוּחַ ֹ֣לא יִ ז ָ ְ֑רע וְ רֹאֶ ֥ה ֶ ֽבעָ בִ ֖ים ֹ֥לא יִ ְק ֽצוֹ ר׃ ה ּ ַ ֽכאֲ ׁ֨ ֶ
בצפונא ,אתר דאתגזר
ה־דּ ֶר ְך הָ ר֔ וּחַ ּ ַ ֽכעֲצָ ִמ֖ים ְּב ֶ ֣בטֶ ן הַ ְּמלֵ אָ ֑ה ּ֗ ָככָ ה ֹ֤
אינְ ָ ֤ך יוֹ ֵ ֨ד ַ ֙ע מַ ֶ ֣
ֵֽ
לא לאתקימא ההיא עיטא
תמן משתלחא למהוי :ד
גבר דנטיר חרשין וקוסמין ,לא יעביד טב לעלם .ודמסתכל במזליא לא מגבי אגר .ארום חרשין מתילין לרוחא דלא
מתפס בידוי דבר נש ,ומזליא מתילן לענני שמיא דאזלין ולא תיבין :ה היכמא דליתך ידע איכדין יהליך רוח
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שנגזר שתעמוד אותה עצה ,שם משתלחת להיות) .ד( אדם ששומר מכשפות וקסמים לא יעשה טוב לעולם,
והמסתכל במזלות לא יקבל שכר ,כי מכשפות משולה לרוח שלא נתפס בידי בן אדם ,והמזלות משולים לענני שמים
שהולכים ולא שבים) .ה( כמו שאינך יודע איך יהלך רוח נשמת החיים בגוף עלם בשליה ששורה במעי אמו מעוברת,
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ובירושלמי )ראש השנה פ"א ה"ג( איתא תני רשב"י
הרי שלא היו ישראל כשרים בר"ה ונגזרו להם
גשמים מועטים ובסוף עשו תשובה ,להוסיף
עליהם א"א שכבר נגזרה גזירה ,מה הקב"ה
עושה להן ,מורידן כדי הארץ ומשיב עמהם
טללים ורוחות כדי שתיהנה הארץ מהם) ,כדאיתא
בתענית ג :שהעבים והרוחות שניות למטר ,כלומר
מועילות כמעט כמטר עצמו ,וא"כ הוי כפול בטובה ,גם
מטר וגם רוח שאחר המטר(.

וזהו פירוש התרגום כאן אם יתמלאו עננים גשם
כלומר שנגזר שיהיה גשם במידה מסויימת ,אם
יש זכות של צדיקים ,כלומר אם עדיין קיימת
זכות הצדיקים ולא חזרו בהם לרשעות או אם
נגזר בתחילה קצת בגלל רשעתם ועתה חזרו
בתשובה ויש זכות של צדיקים ,אז על הארץ
יוריקו את מימיהם ,ולא במקום שאין בו תועלת,
אך אם אין זכות כלומר שנגזר גשם רב וחזרו
בהם לרשעה ,ואין עתה זכות ,אז הגשם הרב
שנגזר ירד בים ובמדבר ולא יהנו מהם ,כדאיתא
שם בגמרא שאם פסקו גשמים מרובים לסוף
חזרו בהם ,לפחות א"א שכבר נגזרה גזירה ,אלא
הקב"ה מורידם שלא בזמנם על הארץ שאינה
צריכה להם.
ובירושלמי הוסיף ,מה הקב"ה עושה מפזרן
לימים למדברות ולנהרות כדי שלא תיהנה
הארץ מהם ,מה טעם )איוב לח ,כו( "להמטיר על

ארץ לא איש מדבר לא אדם בו" ,והם דברי
התרגום כאן.
אמנם יותר נראה לפרש דברי התרגום באופן
אחד בין ברישא בין בסיפא ,דמיירי שנגזרו
גשמים מרובים בגלל צדקת הדור ,ואם ממשיכה
צדקתם ונשארה זכות הצדיקים אז ירדו על
הארץ ואם לא נשארה זכות בדור ,אז יורד
במקומות אחרים.
והנה דבר זה שיורד הגשם במדברות ובימים
צ"ע ,דהרי ברמב"ם )יסודי התורה פ"י ה"ד( כתב
דדברי הפורענות שהנביא אומר כגון שיאמר
פלוני ימות או שנה פלונית רעב או מלחמה
וכיוצא בדברים אלו ,אם לא עמדו דבריו אין
בזה הכחשה לנבואתו ,ואין אומרים הנה דיבר
ולא בא ,שהקב"ה ארך אפים ורב חסד וניחם על
הרעה ואפשר שעשו תשובה ,ונסלח להם
כאנשי נינוה וכו' ,אבל אם הבטיח על טובה
ואמר שיהיה כך וכך ולא באה הטובה שאמר
בידוע שהוא נביא שקר ,שכל דבר טובה שיגזור
הא-ל אפילו על תנאי אינו חוזר וכו' ,וא"כ
כשנגזר טובה על ישראל שירדו גשמים רבים
ולבסוף חזרו בהם ,לכאו' היה מגיע להם שירדו
גשמים ,כי דבר של טובה אינו חוזר ,ומדוע
מוריד הקב"ה את הגשמים במקומות שאין בהם
תועלת ,וצע"ג.
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אי ֶ ֤זה יִ ְכ ׁ ָ
אינְ ֨ך יוֹ ֵ ֜דעַ ֵ ֣
ל־ת ַ ֣ ּנח י ֶ ָ֑דך ִּכ ֩י ֵ ֽ
ֶאת־ ז ְַר ֔ ֶעך וְ לָ ֶע ֶ֖רב ַא ּ ַ

נשמתא דחיי
בגוף עולימא
שלילא דשרי
ְׁ
ב מ עי א דא מי ה אוֹ ־ זֶ֔ה וְ ִא
ם־שנֵיהֶ ֥ם ְּכ ֶא ָח֖ד טוֹ ִ ֽבים׃ ז וּמָ ֖תוֹ ק הָ ֑אוֹ ר וְ ֥טוֹ ב ַ ֽלעֵ ַינ֖יִ ם
מעוברא ,והיכמא
דלא תנדע אי
דכר או נוקבא עד זמן דיתיליד .הכדין ליתך ידע ית עובדא דה' דעבד בחכמתא ית כלא :ו ביומי עולימותך תסב
אתתא ותוליד בנין ,ולעידן סיבתך לא תשבוק אתת חולקך מלמילד בנין .ארום לא אשתמודע לך אידין מנהון
אתבחר למהוי טב הדין או דין ,או תרויהון כחדא טבין :ז ובסים נהורא דאוריתא וטב לאנהרא עינין חשיכין למחזי
ו

תרגום ללשון הקודש
וכמו שלא תדע אם זכר או נקבה עד זמן שיוולד סג ,כמו כן אינך יודע את מעשה ה' שעשה בחכמה את הכל) .ו( בימי
ילדותך תשא אשה ותוליד בנים ,ולעת זקנתך לא תעזוב את אשת חלקך מללדת בנים ,כי לא תדע לך איזה מהם יבחר
להיות טוב הזה או זה ,או שניהם כאחד טובים) .ז( ומתוק אור התורה וטוב להאיר עינים חשוכות לראות כבוד פני
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סג .בקהלת רבה )כאן( איתא 'שבעה דברים
מכוסים מבני אדם ...ומה בעוברה של אשה,
שנאמר כעצמים בבטן המלאה' ,והקשו על זה
אחרוני זמננו הא מצינו היום שיש בדיקות
שבודקים את האשה ויכולים לדעת אם העובר
הוא זכר או נקבה ,ותירצו בשם הגר"ח קנייבסקי
ובעל 'משנה הלכות' )דרך שיחה פרשת ואתחנן ,וקובץ
'צהר' ,ניסן תשס"ב( שדייקו לשון המדרש 'מכוסים
מבני אדם' ,פירוש שאין הקב"ה רוצה שידעום,
אך לא שא"א לדעת אותם ,רק יש סיבה בכל
אחד שלא יתפרסם ,ולכן אמרו הרבנים לא
להזדקק לבדיקות אלו לידע אם זכר או נקבה,
כי אין זה רצון ה' אלא שיהא מכוסה.
וכן כתב בעל היפה תואר על המדרש )תולדות פ"ה
יב ,וקהלת כאן( דהרי הרבה דברים מכוסים

ונעלמים מבני אדם ,כמו מה למעלה מה למטה
מה לפנים ומה לאחור וכו' ,אלא דדברים אלו
מכוסים מכל בני אדם בכוונה אלוקית וטעם
ההעלם מבואר שהוא צורך העולם וכו' ,ואילו
ידוע מה בבטן המלאה אפשר שהרשעים יבקשו
תחבולה שתפיל האשה פרי בטנה כשידע שהוא
זולת רצונו ,והצדיקים יתאמצו בתפילה כדי
לשנות שהתפילה מועילה בזה וכו' ,כלומר

ד'מכוסים' אינו שא"א לדעת אלא שיש ענין
שלא ידעו כנ"ל.
ובספר תורת היולדת
הערה ב( כתב דיש חילוק בין לשון 'מעוברת'
ל'אשה' דלשון 'מעוברת' הוא אם הוכר עוברה
אחר ג' חדשים ,ולשון 'אשה' הוא על אשה בתוך
ג' חדשים כמש"כ החת"ס )אבעה"ז ח"ב סי' פב(
ולפי"ז דיברו חז"ל במדרש דוקא ב'אשה'
כדכתיב שם 'בעיבורה של אשה' ,דהיינו בתוך ג'
חדשים שאז א"א לידע כלל אפילו ע"י בדיקות
הרופאים.
)להגר"י זילברשטיין פרק נז

אמנם מדברי התרגום כאן מבואר דלא כשני
התירוצים הנ"ל ,דכתב התרגום 'וכמו שלא תדע
אם זכר או נקבה עד זמן שיוולד' ,כלומר דא"א
לדעת זאת כלל ,ודלא כהיפה תואר דאפשר
לדעת רק יש ענין לכסות מבני אדם ,וגם
מדכתיב 'עד זמן שיוולד' ,מפורש דלא רק בג'
חדשים הראשונים א"א לדעת ,אלא ממש עד
זמן הלידה ,ובע"כ צ"ל דהכוונה היא שגם ע"י
בדיקות הרופאים א"א לידע אם זה זכר או נקבה,
כידוע בכמה מקרים שטעו הרופאים ,וזה מה
שכתב התרגום 'דא"א לידע' פירוש באופן ברור
עד שיוולד אם זכר או נקבה.
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סז

דם י ק ר א פ י ש כ י נ ת א
ח ֥יה ָ ֽה ָא ָ ֖
ש ִנ֥י ם הַ ְר ּ ֵ ֛בה ִ ֽי ְ ֶ
שמֶ ׁש׃ ח ּ ִ ֣כי ִאם ־ ׁ ָ
לִ ְר ֥אוֹ ת ֶאת ־ הַ ּֽ ׁ ָ
דעתיד לאנהרא אפי
ְ
ל־ש ּ ָ
שך ּ ִ ֽכי־הַ ְר ּ ֵב ֥ה ִ ֽי ְה ֖י ּו ּ ָכ ׁ ֶ
ח ֶׁ
ְכ ֙ר ֶאת־יְ ֵ ֣מי הַ ֔ ֹ
ש ָמ֑ח וְ יִ ז ּ ֹ
ְּבכֻ ָ ֣לּ ם יִ ְ ׂ
ב ֥א צדיקיא מזיו שכינתא,
ולמהוי שופריהון נהיר
כשמשא :ח ארום אין יומין סגיאין חיי אנשא ,בכולהון חזי ליה למחדי ולמעסק באוריתא דה' ,ויהי דכיר ית יומי

תרגום ללשון הקודש
השכינה ,שעתיד להאיר פני הצדיקים מזיו השכינה ולהיות יופים מאיר כשמש סד) .ח( כי אם ימים רבים יחיה האדם
בכולם ראוי לו לשמוח ולעסוק בתורת ה' ,ויהיה זוכר את ימי חושך המוות ולא יחטא ,כי רבים הם הימים שישכב
המת בבית הקברות ,לקבל דין מן השמים בחייו באהבה כל זמן שיבוא עליו פורענות וחולי על ההבל שעשה בעולם
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סד .בבבא בתרא )ח (:איתא "המשכילים יזהירו
כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמיתו וכו'
ורבנן מאי )ופרש"י( תלמידי חכמים העוסקים
בתורה תמיד ,מאי כתיב בהו( אמר רבינא
ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" ,ולא מפורש
בגמ' מה טעם זוכים לאור של שמש בגבורתו,
ומהו האור הזה.
וכן בקהלת רבה )פ"א כא( איתא "א"ר ירמיה בן
אלעזר עתיד הקב"ה לחדש מאור פניהם של
צדיקים לעת"ל ,הא כמה דאת אמר ואוהביו
כצאת השמש בגבורתו" ולא פירשו יותר.
אמנם בסנהדרין )ק (.איתא "דרש ר' יהודה ב"ר
סימון כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם
הזה ,הקב"ה מבהיק זיוו לעולם הבא שנאמר
מראהו כלבנון בחור כארזים" ,כלומר דהטעם
שזוכה לזיו גדול בעוה"ב חלף השחרת פניו
בעוה"ז.
ועדיין לא מפורש מהי ההארת פנים ,והתרגום
כאן כתב ש'מתוק אור התורה וטוב להאיר עינים
חשוכות' פירוש מי שהחשיך את עיניו בלימוד
התורה יהיה לו בסופו של דבר מתוק ,כי יאירו
עיניו,כמו שכתב ' ולהאיר פני הצדיקים מזיו
השכינה ולהיות יופים מאיר כשמש' והוא מה
שנכתב כאן שאוהביו כצאת השמש בגבורתו,
ומבואר כאן בתרגום שהארת פנים זו היא יופי,

שיהיו פניהם יפים ומאירים תחת השחרת פניהם
ועיניהם מלימוד התורה.
ומה שכתב התרגום 'להיות יופים מאיר כשמש'
צ"ל דכוונתו לשמש של העתיד כי בתרגום
בשופטים )ה ,לא( עה"פ ואוהביו כצאת השמש
בגבורתו כתב "ואוהביו הצדיקים יהיו עתידים
להזהיר כזוהר כבודו על אחד ,שלוש מאות
וארבעים ושלושה כצאת השמש בגבורתו" כמו
דאיתא בישעיה )ל ,כו( "ואור החמה יהיה
שבעתיים כאור שבעת הימים" ,פירוש שבע
פעמים שבע של אור שבעת הימים ,כלומר
ארבעים ותשע פעמים של אור שבעת הימים
וזהו כפול שלוש מאות ארבעים ושלושה מאור
השמש של העוה"ז) ,ובתוס' שם ב"ב ח :כתב חשבון
זה ,וכתב "כדמפרש תרגום של רני ושמחי בזכריה ב ,יד",
וזה צ"ע כי לא נמצא כן בתרגום שם ,אלא בתרגום הנ"ל
בשופטים ובתרגום ישעיה שם(.

והנה בגיטין )לו (:איתא הנעלבים ואינם עולבים
שומעים חרפתם ואינם משיבים עליו הכתוב
אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ,ולכאו'
הוא דלא כהנ"ל כי משמע שכל הנעלבים אפי'
שאינם ת"ח שמשחירים פניהם על לימוד
התורה זוכים לזה ,ואילו בב"ב מפורש דרק רבנן
לומדי התורה זוכים לזה ולא כל אדם.
ואפש"ל לפי היסוד הנ"ל דעיקר השכר של
'כצאת השמש' הוא לרבנן ,כי השחירו פניהם

סח
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ימי ְב ֽחוּרוֹ ֔ ֶת ָ
ש ַ ֧מח ּ ָב ֣חוּר ְּביַלְ ד ו ֶּ֗ת ָ
יך
יב ָ ֤ך לִ ְּב ָ ֙ך ִּב ֵ ֣
יט ְ
יך ִ ֽו ִ ֽ
ָ ֽהבֶ ל׃ ט ְ ׂ
ָ
ָ
ל־א ּלֶה יְ ִ ֽביאֲ ךָ ֥
ל־כ ֵ ֛
ֵך ְּב ַד ְר ֵ ֣כי לִ ְּב ֔ך ו ְּבמַ ְר ֵא ֖י עֵ ֶינ֑יך וְ ָ ֕דע ּ ִ ֧כי עַ ּ ָ
וְ הַ ּל ְ ֙
ש ֶ ֑ר ָך
ס ִמ ִּל ּ֔ ֶב ָך וְ ַ ֽהע ֲֵב ֥ר ָר ָע֖ה ִמ ְּב ָ ׂ
ָ ֽהאֱ לֹהִ ֖ים ּ ַב ִּמ ְׁש ָ ֽ ּפט׃ י וְ הָ ֵס֥ר ּ֨ ַכעַ ֙

חשוכא דמותא ולא
יחוב .ארום סגיאין
אנון יומיא דישכוב
שכיבא בבית
קבורתא לקבלא
דינא מן שמיא
בחיוהי ברחים ,כל זמן דייתי עלוהי פורענותא ומרעין על הבלותא דעבד בעלמא הדין :ט חדי עולימא ביומי
עולימותך ,ויהי לבך טב עלך ביומי רביותך ואיזל בענותנותא עם אורחי לבך ,ותהי זהיר בחזיוני עינך ולא תסתכל
בביש .ואשתמודע לך ארום על כל אלין עתיד ה' לאעלותך בדינא :י ותעדי רגז מלבך ולא תגרום ביש על בשרך.

תרגום ללשון הקודש
הזה) .ט( שמח בחור בימי ילדותך ויהא ליבך טוב עליך בימי בחורותיך ,ולך בענווה עם דרכי ליבך ,ותהיה זהיר במראה
עיניך ולא תסתכל ברע ,ודע לך כי על כל אלה עתיד ה' להביאך בדין) .י( והסר כעס מליבך ולא תגרום רע על בשרך ,כי
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בתורה אמנם סו"ס הנעלבים ואינם עולבים גם
הושחרו פניהם מבזיון ובושה כדאיתא
על שונאי דוד המלך שהושחרו פניהם כשולי
קדירה כשראו בכבודו ,ותמורת זה יזכו הנעלבין
שיאירו פניהם לעת"ל אך לא יהא זה כאור פני
הת"ח שלומדים ופניהם מושחרות תמיד על
לימוד התורה אלא רק כנגד הזמן שהושחרו
פניהם מבושה בעוה"ז יאירו פניהם לעת"ל.

)שבת ל(:

ויהיה בזה דרגות של הארת פנים גם בת"ח
עצמם כמו שכתב בתנא דבי אליהו
"ואם תאמר מי שקרא ושנה הרבה ,ומי שקרא
ושנה קימעא יהא מאור פניהם שוים כאחד
במאור פנים לעולם הבא ,אינו כן ,ברוך המקום
שאין לפניו משוא פנים ,ומנין לך ,תדע שכן הוא
צא ולמד ממשה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים
זקנים שהיו כולם בפרק אחד ומאור פנים שווים
כאחד ,וכיון שעלה משה למרום וקרא ושנה
הרבה דברי תורה יותר מכולם זכה שהיה מאור
פניו גדול כ"כ עד שלא היו בני אדם יכולים
להסתכל עליו ,וכו' עי"ש באורך.

)זוטא פרק יב(

ומה שכתב התרגום שאור זה להאיר פני
הצדיקים מגיע מאור התורה ,נראה כוונתו דהנה
איתא בחגיגה )יב (.דר' אלעזר אמר אור שברא
הקב"ה ביום הראשון ,אדם צופה בו מסוף

העולם ועד סופו ,כיון שנסתכל הקב"ה בדור
המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם
מקולקלים עמד וגנזו מהם ,ולמי גנזו לצדיקים
לעתיד לבוא.
ובמסכת נדה )ל (:איתא שהולד במעי אימו נר
דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם
ועד סופו ומלמדין אותו את כל התורה כולה,
וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על
פיו ומשכחו כל התורה כולה ,והקשו המפרשים
למה לא כתוב בגמ' שהמלאך מכבה גם את הנר
שעל ידו הוא ראה מסוף העולם ועד סופו,
ותירצו דהנר שבו רואה מסוף העולם ועד סופו
זה התורה ,וכשמלאך משכחו את התורה ממילא
אינו יכול לראות באור של הנר מסוף העולם.
אך כשילמד אחר שיוולד את התורה יחזור הנר
להאיר ויראה את כל הנסתרות ,ומקור לדבר זה
מצאנו במדרש תנחומא )פ' נח( דהעם ההולכים
בחושך ראו אור גדול זה בעלי תלמוד ,שלעתיד
לבוא ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ,והוסיפו
שם דיש בתורה צער גדול ונידוד שינה ויש
מבלה ומנבל עצמו עליה ,לפיכך מתן שכרה
לעולם הבא שנאמר העם ההולכים וכו' אור גדול
אור שנברא ביום ראשון שגנזו הקב"ה לעמלי
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ִּ ֽכי־הַ ּיַלְ ֥דוּת וְ ַֽה ּ ׁ ַשחֲ ֖רוּת ָֽהבֶ ל׃ יב
ָ
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ת־בוֹ ְר ֶ֔א ָ
יך ִּב ֵ
ימ֖י
ּ֣
כ ֙ר ֶא
ּו ְז ֹ

סט

ארום עולימות ויומי

אוכמות שער הבלו : :יב

ש ִ֔נים אֲ ׁ ֶ
ש֤ר ֽלֹא־ ָי ֹ֨בא ּ֙ו יְ ֵ ֣מי ָ ֽה ָר ֔ ָעה וְ ִה ִ ֣גּ יע ּו ׁ ָ
רתֶ ֑יך ַ ֣עד אֲ ׁ ֶ
ְּב ֽח ּו ֹ
ש֣ר א ותהי דכיר ית בריך
ליקרותיה ביומי רביותך.
ְ
שמֶ ׁש֙
ש֤ך הַ ּ ׁ֨ ֶ
א־ת ְח ׁ ַ
ֶ
שר ֽלֹ
ין־ל֥י בָ הֶ ֖ם ֵ ֽחפֶ ץ׃ ב ֠עַ ד אֲ ׁ֨ ֶ
א ִ
ֹאמר ֵ ֽ
ּת ֔ ַ
עד דלא ייתון לותך יומי
ב ּי֗וֹ ם בישות ,וימטון עלך שנין
ש ֥ב ּו ֶ ֽהעָ בִ ֖ים ַא ַח֥ר הַ ָ ֽגּ ׁ ֶ
וְ הָ ֔אוֹ ר וְ הַ ּי ֵ ָ֖רחַ וְ הַ ּֽכוֹ כָ בִ ֑ים וְ ׁ ָ
שם׃ ג ּ ַ
דתימר לית לי בהון
ּב ְטל֤ ּו הַ ּֽ
ש֣י הֶ ָח֑יִ ל ו ָ ֽ
ש ָ ּיזֻ֨ע ּ֙ו ֽ ׁשֹ ְמ ֵ ֣רי הַ ּ֔ ַביִ ת וְ ִ ֽה ְתעַ ְּו ֖ת ּו ַאנְ ׁ ֵ
ֶׁ
טֹחֲ נוֹ ת֙ רעוא : :ב עד לא ישתני
שוּק זיו יקרא דאפך דמתיל
ם ּ ַב ּ֔ ׁ
ּ ִ ֣כי ִמ ֔ ֵעט ּו וְ ָ ֽח ְׁשכ֥ ּו ָ ֽהר ֹ֖אוֹ ת ּ ָ ֽבאֲ ֻר ֽ ּבוֹ ת׃ ד וְ סֻ ְּג ֤ר ּו ְדלָ ַ֨תיִ ֙
לשמשא ,ונהורא דעינך
שח ּו ּ ָכל ־ ְּ
ם לְ ֣קוֹ ל הַ ִּצ ּ ֔פוֹ ר וְ יִ ּ ׁ ַ֖
ִּב ְׁש ַ ֖פל ֣קוֹ ל ַ ֽה ּ ַטחֲ ָנ֑ה וְ יָק ּו ֙
בנ֥וֹ ת עד דלא יסתמון ,והדר
ליסתך עד דלא
ְ
שקֵ ֙ד
הַ ִּֽׁשיר׃ ה ַ ֣גּ ם ִמ ּ ָג ֹ֤ב ּ ַה יִ ָ ֨רא ּ֙ו וְ חַ ְתחַ ּתִ֣ים ּ ַב ֶ ּ֔ד ֶרך וְ י ֵ ָ֤נאץ הַ ּ ׁ ָ
יתקדרון ,ובבי עינך
־בי ת דמתילין לכוכביא עד
ם ֶאל ּ ֵ ֣
וְ יִ ְס ּ ַת ּ ֵ ֣בל ֶ ֽהחָ ֔ ָגב וְ ָת ֵ ֖פר ָ ֽהאֲ ִביּוֹ ָנ֑ה ּ ִ ֽכי ־ ה ֵ ֹ֤ל ְך ָ ֽה ָא ָד ֙
דלא י תעמ מו ן ,וריסי
עֽ וֹ לָ ֔מוֹ וְ ָ ֽס ְבב֥ ּו בַ ּ ׁ ֖שוּק הַ ּֽסוֹ ְפ ִ ֽדי ם ׃ ו ַ ֣עד אֲ ׁ ֶ
ש֤ר ֽלֹא ־ י ר ח ק עינך יהון זלגין דמעין
כעננין בת ר מטרא :ג
ביומא דיזועון ארכובתך ,ויתנקשון אדרעך .ויתבטלון ככי פומך עד דלא יכלין למלעס מיכלא ,ויתעממון עינך
דמסתכלן בחרכי רישך :ד ויהון רגלך כבילן מלמפק לשוקא ,ויעדי מנך רעות מיכלא .ותהי מתער משינתך על
עיסק קל עופא כאלו על גנביא דאזלין בליליא .ויתפרטון שפותך מלמימר שירתא :ה אף מן עובדין דהוו מן קדמת
דנא תהי דחיל למדכר יתהון .וגבשושיתא קלילא מתילא באנפי נפשך לטור רם בעידן מהלכך באורחא ,ותנפיץ
ריש שזרתך מן כחישותא כשגדא ,ויתנפחון אסתורי רגלך ,ותתמנע מן משכבא ארום אתפני אנשא למהך לבית
קבורתיה .ויסחרון מלאכיא תבעי דינך ,כספריא דמסחרין בשוקא למכתב דין חושבנך :ו עד דלא יתאלם לישנך

תרגום ללשון הקודש
הילדות וימי שחרות השער ,הבל .יב )א( ותהיה זוכר את בוראך לכבדו בימי בחורותיך ,עד שלא יבואו אליך ימי
הרעה ויגיעו עליך שנים שתאמר אין לי בהם חפץ) .ב( עד שלא ישתנה זיו כבוד פניך שמשול לשמש ,ומאור עיניך עד
שלא יתעוורו ,ויופי לחייך עד לא יחשיך ,ושערי עיניך שמשולים לכוכבים עד שלא יחשכו ,וריסי עיניך יהיו יורדים
דמעות ,כעננים אחר הגשם) .ג( ביום שיזועו שוקיך ,והתעוותו זרועך ,ובטלו שיני פיך עד שלא יכולים ללעוס מאכל,
ויחשכו עיניך שמסתכלות בחלוני ראשך) .ד( ויהיו רגליך אסורות מלצאת בשוק ,ותסור ממך תאות המאכל ,ותהיה
מתעורר משנתך על ענין קול העוף כאילו על הגנבים שהולכים בלילה ,ויזדקנו שפתיך מלומר שירה) .ה( גם ממעשים
שהיו מלפנים תהיה ירא מלזכור אותם ,ותל קטן משול בפניך להר גבוה בזמן שתלך בדרך ,ותבלוט ראש שדרתך מן
הרזון כשקד ,ויתנפחו גידי רגלך ,ותחדל ממשכב ,כי נפנה האדם ללכת לבית קבורתו ,ויסובבו מלאכים מבקשי
משפטיך ,כסופרים שסובבים בשוק לכתוב דין חשבונך) .ו( עד שלא תשתוק לשונך מלדבר ויתרוצץ מוח ראשך,

l
יונה דדהבא

תורה שבע"פ ביום ובלילה שבזכותן העולם
עומד.
כלומר דהאור הזה נגנז לעמלי תורה והוא אור
שאפשר לראות בו מסוף העולם ועד סופו ,לכן
גם לומדי התורה יזכו לנר הזה שיש בתורה שבו
אפשר לראות מסוף העולם ועד סופו ,וזה מה

שכתב התרגום שמתוק הוא אור התורה שהוא
האור שנברא ביום הראשון וגנזו הקב"ה
לצדיקים שע"י לימוד התורה בצער ובקושי
ובנידוד שינה ,זוכים מידה כנגד מידה לאור
גדול ויופי על פניהם לעת"ל שיראו בו מסוף
העולם ועד סופו ,כן יהיה לנו במהרה בימינו
אמן.
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דדהבא

שבֶ ר ּ ַכ ֙ד עַ ל־הַ ּ ַמ ּ֔בוּעַ
) י ֵָר ֵתק֙( ֶ ֣חבֶ ל הַ ּ֔ ֶכסֶ ף וְ ָת ֖רוּץ ּג ַ ֻ֣לּ ת הַ זָּהָ ֑ב וְ ִת ּ ָׁ֤

מלמללא ,ותהי
רעיעא מוקרא
ד ר י ש ך  .ו ת ת ב ר וְ ָנ ֥ ֹ
שֽהָ ָ ֑יה וְ הָ ֣רוּחַ
ָשֹב ֶ ֽהעָ ָ ֛פר עַ ל־הָ אָ ֶ֖רץ ְּכ ׁ ֶ
רץ הַ ּגַלְ גַּ ֖ל ֶאל־הַ ֽ ּבוֹ ר׃ ז וְ י ׁ֧
ֲבל הֲבָ ִ ֛לים ָא ַמ֥ר הַ ּקוֹ הֶ ֖לֶ ת
ש ֥ר נְ ָת ָ ֽנ ּה׃ ח ה ֵ ֧
ל־האֱ לֹהִ ֖ים אֲ ׁ ֶ
מרירתך על כבדךָ ּ ,ת ֔ ׁשוּב ֶא ָ ֽ
וי ר ה ט ג ו פ ך ל ג ו
שֽהָ ָ ֥יה קֹהֶ ֖לֶ ת חָ כָ ֑ם ע֗ וֹ ד לִ ּ ַמד־דַּ ֨ עַ ת֙ ֶאת־הָ ֔ ָעם
ק ב ר ך  : :ז וי ת ו ב הַ ּ ֹ֥כל ָ ֽהבֶ ל׃ ט וְ י ֵֹ֕תר ׁ ֶ
בשרך דאתברי
ש ִל֥ים הַ ְר ּ ֵ ֽבה׃ י ִּב ֵ ֣ ּק ׁש ק ֔ ֶֹהלֶ ת לִ ְמ ֹ֖צא דִּ ְב ֵר ֵ
י־ח֑פֶ ץ
מן וְ ִאֵ ֣ז ּן וְ ִח ֵּ֔קר ִּת ֵ ּ ֖קן ְמ ׁ ָ
עפרא על ארעא
ה י כ מ א ד ה ו ה וְ כָ ֥תוּב ֹי ׁ ֶ
ש ְמ ֥רוֹ ת
ם ּ ַכ ָ ֣דּ ְרבֹנ֔ וֹ ת ּֽו ְכמַ ְ ׂ
֖שר דִּ ְב ֵ ֥רי אֱ ֶ ֽמת׃ יא דִּ ְב ֵ ֤רי חֲכָ ִמי ֙
מלקדמין .ורוח
נ ש מ ת ך ת ת ו ב נְ ט ו ִּע֖ים ּ ַ ֽבע ֵ ֲ֣לי אֲ סֻ ּ ֑פוֹ ת נִ ְּת ֖נ ּו ֵ ֽמר ֶֹע֥ה ֶא ָ ֽחד׃ י ב וְ ֹיתֵ ֥ר מֵ ֵה ּ ָ֖מה ְּב ִ ֣ני
אין ֵ֔קץ וְ ַל֥הַ ג הַ ְר ּ ֵב ֖ה יְ גִ ַע֥ת ּ ָב ָ ׂ
ה ֵ֣
ֲשוֹ ת ְספָ ִ ֤רים הַ ְר ּ ֵב ֙
למקם בדינא קדם ִהז ּ ֵָה ֑ר ע ֨ ׂ
שֽר׃ יג
ה' דיהבה לך :ח כד
ת־מ ְצו ו ֹ תָ֣יו ְׁש ֔מוֹ ר
ִ
א וְ ֶא
ת־האֱ ל ִ ֹ֤הים יְ ָר ֙
ָֽ
א ס ת כ ל ש ל מ ה ס֥ וֹ ף דָּ בָ ֖ר הַ ּ ֹ֣כל נִ ְׁש ָמ֑ע ֶא
מלכא דישראל
ֲשה ָ ֽהאֱ ל ִ ֹ֛הים יָבִ ֥א ְב ִמ ְׁש ָ ּ ֖פט
ל־מע ֔ ֶׂ
ת־כ ַ ֽ
ָּ
ל־ה ָא ָ ֽדם׃ יד ִ֚ ּכי ֶא
י־ז֖ה ּ ָכ ָ ֽ
ב ה ב ל ו ד ע ל מ א ִּכ ֶ
הדין ובהבלין
ם־רע׃
ַ ֣על ּ ָכל־נֶעְ ָ ֑לם ִאם־ט֖ וֹ ב וְ ִא ָ ֽ
דעבדין בני אנשא,
א מ ר ק הלת
במימריה כלא
הבלו :ט ויתיר מן כל בני אנשא הוה שלמה דמתקרי קהלת חכים ,ותוב הוה מאליף מנדעא ית עמא בית ישראל ,
ואצית לקל חכימיא ובלש בספרי חכמתא .וברוח נבואה מן קדם ה' ,תקין ספרי חכמתא ומתלין דסוכלתנו סגיאין
לחדא ::י בעא שלמה מלכא דמתקרי קהלת בחכמתיה למידן דינין על הרהורי לבא דאנשא ובלא סהדין ,בכן
אתאמר ליה ברוח נבואה מן קדם ה' ,הא כבר אכתיב בספר אוריתא על ידוהי דמשה רבהון דישראל פתגמין תקנין
ומהימנין ,על מימר סהדיא יקום פתגמא ::יא פתגמי חכימין מתילין לזקתין ולקלשונין דאציתין ואנצין לאלפא
חכמתא לסריקי מנדעא ,היכמא דמאליף זקא לתורתא .ורבני סנהדרין מרי הלכתין ומדרשין דאתיהיבו על ידוהי
דמשה נביא דרעא בלחודוהי ית עמא בית ישראל במדברא במנא וברגוגין ::יב ויתיר מנהון ברי אזדהר .למעבד
ספרי חכמתא סגי עד לית סוף .ולמעסק בפתגמי אוריתא ולאסתכלא בליאות בשרא :יג סוף פתגם דאתעביד
בעלמא בצנעא ,כלא עתיד לאתפרסמא ולאשתמעא לכל בני אנשא .בגין כן ית מימרא דה' הוי דחיל וית פקודוהי
הוי נטיר דלא למחב בסתרא ,ואין תחוב הוי זהיר למתב .ארום כדין חזי למהוי אורח כל אנשא ::יד ארום ית כל
עובדא ,ה' יעיל ליום דינא רבא .ועתיד לפרסמא על פתגם דאתכסי מן בני אנשא ,אין טב ואין ביש:

תרגום ללשון הקודש
ותשבר מררתך על כבדך ,וירוץ גופך לתוך קברך) .ז( וישוב בשרך שנברא מן העפר ,על הארץ כמו שהיה מלפנים,
ורוח נשמתך תשוב לעמוד בדין לפני ה' שנתנה לך) .ח( כאשר ראה שלמה מלך ישראל בהבל העולם הזה ובהבלים
שעושים בני האדם ,אמר קהלת ,הכל הבל) .ט( ויותר מכל בני האדם ,היה שלמה שנקרא קהלת חכם ,ושוב היה
מלמד דעת את עם בית ישראל ,ושמע לקול החכמים ,ובדק בספרי החכמה ,וברוח נבואה מלפני ה' תיקן ספרי חכמה
ומשלים של בינה רבים מאוד) .י( ביקש שלמה המלך שנקרא קהלת בחכמתו ,לדון דינים על מחשבות לב האנשים
ובלא עדים ,מיד נאמר לו ברוח נבואה מלפני ה' ,הרי כבר כתוב בספר התורה על ידי משה רבם של ישראל דברים
מתוקנים ונאמנים ,על פי )שנים( עדים יקום דבר) .יא( דברי חכמים משולים לדרבנות ולקלשונים שמוצבים ללמד
חכמה לריקים ממדע ,כמו שמלמד הדרבן לשור ,ורבני הסנהדרין בעלי ההלכה ומדרשים שניתנו על ידי משה הנביא,
שרעה לבדו את עם בית ישראל במדבר במן ובמחמדים) .יב( ויותר מהם בני הזהר ,לעשות ספרי חכמה הרבה עד אין
סוף ,ולעסוק בדברי התורה ,ולהסתכל ביגיעת בשר) .יג( סוף דבר שנעשה בעולם בצנעא הכל עתיד להתפרסם
ולהשמע לכל בני האדם ,בגלל כן ,את דבר ה' היה ירא ואת מצוותיו היה שומר שלא לחטוא בסתר ,ואם תחטא היה
זהיר לשוב ,כי כך ראוי להיות דרך כל האדם) .יד( כי את כל מעשה ,ה' יביא ליום הדין הגדול ,ועתיד לפרסם על דבר
שנעלם מבני האדם אם טוב ואם רע.

