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C2.161  1r   עמודה ימנית 

 בשמך רחמנא אגדה דקהלת

 הזה ואילו הן שלמה וירמיה לשוןכ אמרודברי קהלת וגו' שלשה נביאים 

 תלו נבואתן בעצמן דברי ירמיהו ודברי קהלת ןוקנתורועמוס שאמרו דברי 

 ודברי עמוס ולמה נקרא שמו עמוס על שהיה מעמיס בלשונו ולמה

 נקרא שמו ירמיה שבימיו היתה ירושלים ְרִמָיה ולמה נקרא שמו קהלת

 5 ונא עלה היתה משמרתחעל שם שהיה אומר דבריו בקהל אמר ר' 

 מרה לונכנסת ומשמרת יוצא לשמוע חכמתו שלשלמה היא שא

 מלכת שבא אשרי אנשיך וכולהו בן דויד שהוא גדול בן גדול מיכן

 אמרו אשרי אדם שיש לו יתד להיתלות בה אמר ר' יודן השור

 הזה עד שלא נתחתכו ידיו נתלה באחת מהן וכיון שנתחתכו ידיו

 10 כמה חבלים הוא צריך כך עד שלא חטא שלמה היה נתלה בזכות

 יו מלך בירושלים אמר ר' שמעוןעצמו וכיון שחטא נתלה בזכות אב

 בן יוחי אשרי אדם שזכה למלוך במקום מלכות להלן אשר יושב בעשתרות

 בשם ר' ונאחבאדרעי ברם הכא מלך בירושלים הבל הבלים וגו' ר' 

 אחא דויד אמר דבר אחד ופירשו שלמה בנו שלמה אמר דבר אחד

 15 ופירשו דויד אביו שלמה אמר כי מי יודע מה טוב לאדם וגו'

 לצל של כותל יש בו ממש א?מ?אינילאי זה צל  אויעשם כצל ולא ידענ

 בשם ונאחממש בא דויד ופירשו ימיו כצל עובר ר'  בו ישלצילו שלדקל 

 שמואל אמר כצילה שלזיבורית דויד אמר [ר']ר' אחא אמ' כצילו שלעוף 

 ממש להבלה בו יש רא להבלו שלשמאדם להבל דמה לאיזה הבל איני

 20 ן יש בהן ממש בא שלמה ופירשוכבשרה להבלו שלתנור להבלו של כישל

 ' ר' יצחק תני לה בשם ר' יהושע בן קרחה שבעה הבליםגווהבל הבלים 

 שאמר שלמה כאדם שהוא שופת שבע קדירות זו על גבי זו על גבי זו

 להבלה שלעליונה שאין בו ממש ר' שמואל בר נחמני תני לה בשם ר'

 בלים שאמר שלמה כנגד שבעה עולמותהשמעון בן אלעזר שבעה 

 

1494.2  1v   שמאליתעמודה   

 שאדם הזה רואה מלך חזיר גדי סוס חמור כלב קוף מלך עניניה

 מה יתרון לאדם וגו' בקשו רבותינו לגנוז את כוליה כתיב בשיר השירים

 לאדם ןאמר מה יתרוהספר הזה שראו דבריו נוטין לצד מינות אמרו היאך 

 לבכל עמלו וגו' אף עמלה שלתורה בכלל חזרו ואמרו אילו אמר בכ

 5 עמל היינו אומרין אף עמלה שלתורה בכלל כשהוא אומר בכל עמלו אין

 מועיל היה עמלה שלתורה מועיל אמר ר' יודן תחת השמש אין לו ְאָבל

 שלהקב"ה למעלה מן השמש יש לו אמר ר' יודן בוא וראה כמה גדולין מעשיו

 בשר ודם לוקח ליטרה בשר או אגודה שלירק כמה טוריח הוא מטריח

 עד שיאכלנו והקב"ה משיב רוחות ומפריח טללים ומוריד גשמים ומזריח

 10 חמה ומבשל את הפירות לפיכך חייב עלינו שבחו אמר ר' פינחס

 אדם מכבס כסותו בימות הגשמים כמה טורח הוא טוריח עד שתתגנב



 ות ומוריד גשמים ומזריח חמה ומנגב את הפירותוהקב"ה משיב רוח

 אמר ר' אבון בוא וראה כמה טורח היו הכהנים רואים במצות העומר

 דתנינן נתנוהו לאביב יהיה מנוקב כדי שיהא האור שליט בכולו וכל כך

 15 למה בשביל להוציא ממנו עשרון אחד ואי אתם מביאין את העומר

 תסבון סביןר' בנא אמר הקב"ה לישראל ראו מה ביני לביניכם כד אתון 

 עומר לגולגולת מספר נפשותיכם וכד אתון יהבין כולכון עומר אחד

 ולא עומר שלחטין אלא שלשעורין שנ' והבאתם את עומר וגו' ואין אתם

 מביאין את העומר אמר ר' לוי הרי ׁשָחרשתה וקרעתה ]וזרעתה[ וקצרתה

 20 אם אינו מוציא לך רוח שתז>.<ה ידכודשתה ועשיתה את התבואה 

 תו אלא לשכראבידך ָהאָכל שאתה מביא לי אילולי אתה מביא  המ

 לכל עלמא ולא צווח לבר חר' שמעון בר' נשא אשה צוו בלבדהרוח 

 ותקפרא מה עשה בר קפרא הלך וכתב על פיתחו מאחר שמחתך מָ 

 ר' וחזא ]אמ'[ שמע מינה הני מליומה יתרון לשמחתך נפק ר' שמעון ב

 25 דבר קפרא אתא ליומא תנינא קרייה ישב ואמר לפניהן שלש מאות

 הסעודה והאכילוה לכלבים אמ' ליה תיכב אמשלים שלשועלים וע

 

1494.2  1r    עמודה ימנית 

 >..<בן והכדן עבדת לי אמר ליה ומאי עבדית לך דודכעבדת לך דהמאי 

 כלום הוה צריכנא לסעודתך וקרא עליה מה יתרון לאדם בכל עמלו

 לדור הולך ודור בא וגו' ר' יודן אמר אין לך כ ל תחת השמששיעמ

 ויום שאין נולדים בו ששים ריבוא דורות ומתים בו ששים ריבוא יום

 5 דורות מאי טעמא ר' ברכיה ור' יעקב בר אבינא ור' חייא בר אבא

 י בר סיסי מן וזרח השמש עד בוא השמש דור הולךאומרין משם ר' לו

 ודור בא ומנין שהדור ששים ריבוא אמ' ר' ברכיה נאמר כאן דור

 ונאמר להלן אם יראה איש באנשים האלה הדור וגו' מה להלן ששים

 ריבוא אף כאן ששים ריבוא אמ' ר' אבא בר כהנא היוצר הזה

 10 להכשהוא משקיע כבשנו מה שהוא משקיע ראשון הוא שו

 אחרון אבל כאן אינו כן אלא דור שהלך ראשון בא ראשון אחרון

 לך?ו?נינא כשם שהדור החבא אחרון ר' לוי ור' יעקב אמרו משם ר' 

 כך הוא בא אם הלך ֵחֵרש בא חרש חגר בא חגר סומא בא סומא מאי

 יה וגו' כשהוא אומריטעמא ראו עתה כי אני אני הוא וגו' אני אמית ואח

 15 ואחייה איני יודע שמחצתי ואני ארפא אלא שאני מחייה אותןאני אמית 

 במומיהן שלא יהוא אומרין אחירים ֵהִמית ואחרים החיה ואחר

 א בר הונא?ד?מרפא אותן ר' אבא בר כהנא ואמרי לה משם ר' א אני ךכ

 תי אינו אומר כן אלא מחצתי מחיצה שעשיתי בין העליונים לתחתוניםיהכ

 והתחתונים מתין אבל לעתיד לבוא אני מרפא אותן שיהוא העליונים קיימין

 20 ע דסכנישואילו ואלו חיין שנ' בלע המות לנצח וגו' ר' חנינא בן שילקא ור' יהו

 אמרו משם ר' לוי יהא עליך דור שבא כדור שהלך שלא תאמר אילו היה

 ר' זעירא קיים לא הייתי למד תורה לפניו אין לך אלא החכם שבדורך

 דורךבופט קיים לא הייתי נשפט לפניו אין לך אלא השופט שאלו היה פלוני הש

 כתיב ןח?נ?יושנ' ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם וגו' אמ' ר' 

 25 >..< ואת בדן וגו'וישלח יי' את יריי' אשר עשה את משה ואת אהרן וגו' ו
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1494.2  1r    עמודה שמאלית

 יבדיל משה אזל המצות שעשה עשה לו מצוה קבועה לדורות שנ' כ

 ברבות הטובה וגו' ר' יוסי בר חנינא שאל למנחמה תלמידו שלש ערים וגו'

 הלא דומ ?ה?ר לישראל דכתיב ויענך וירעיבך וגו' אמלרעבון ניתן המן  לאוכי 

 אנו רואה ואוכל כשם שאדם נהנה מן האכילהירואה ואוכל למי ששהוא 

 5 ?ם?יבן זמרה שלשה דבר יר בשם ר' יוסז?ע?אליה ר' ינהנה מן הרא ?א?כך הו

 ן בפסוק אחדתאנה טוב למאכל ויפה לענים ונותן חכמה ושלשננאמרו ב

 ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וגו' ואין להשכיל אלא חכמה שנ' משכיל

 רחי וכן יצחק אבינו אומ' לעשו ועשה לי מטעמים כאשר אהבתיזלאיתן הא

 אמ' לו לשעבר הייתי רואה מה שהייתי אוכל עכשיו )מה( אין לי אלא מה

 10 שאני טועם ומה כשרון לבעליה וגו' כותי אחד שאל את ר' מאיר אמ' לו

 לא מן המקרא ולא מן המשנה אלא וחיין הן המתים לעתיד לבוא ולא תימר ל

 ץ אמ' לו נאמן אחד היה בעיר והיו כל בני העיר מפקידיןמדרך אר

 אצלו בחשאי פקדונות והיה מחזיר להן בפרהיסיא בא אחד והפקיד

 אצלו בפרהיסיא לא כל שכן שמחזיר לו פקדונו בפרהיסיא כך ומה אם

 15 לובן בחשאישלאם בשעה שהבריות מפקידין אצל הקב"ה טיפה אחת 

 ל( הולך בפרהיסיאהת שהוא )הקב"ה מחזיר להן בריות שלימות המ

 לא כל שכן שיחזיר להן בפרהיסיא אמ' לו ומה הן חוזרין ערומים

 מ' לו זרעתה פול מימיך אמ' לו הין אמ' לו ומה אתה בשראאו מלובשים 

 ודם זרעתה ערומים יצאו מלובשים המת שהוא נפקד אצל הקב"ה

 20 חותם לבוש לא כל שכן ר' אבהו תני לה בשם ר' יונתן תתהפך כחומר

 ומיאיכן אוכלין ושותין אמ' ליה הלכתה לחמת גדר מימיך אמ' לו הין

 ה אמ' לו בעונתהונ?ת?אמ' לו אימתי המאכלות מצויין בה בעונתה או שלא בע

 עוןמש ?ד?םכיון דבני אאמ' ליה לא מיסתברא אלא שלא בעונתה אמ' ליה אלא 

 ה?מ?נין אמ' ליה ולא ישמעו אזניך ומזבומיתון  ןנוע?ט?דמתיין ברייתא לתמן אינון 

 25 הון הוא יהיב להון מזוני אמ' ליהשפיך מדבר אף המתים דמחיי ל

 

1494.2  1v    עמודה ימנית 

 הואיל והן חיין ובאין בלבושון והן אוכלין ושותין ולמה הן בוכין עליהן

 ה למלך ששכר מאהמתוקה שנת העובד וגו' ר' זעירא למה הדבר דומ

 פועלין והכניסן לפרדס וראה אחד שהיה מתקשר במלאכתו משכו

 אצלו והיה מטייל עמו ארוכות וקצרות לעתותי ערב בא ליתן להן את

 5 השכר וכולן הוא נותן להן בשוה התחילו כולם מתרעמין ואומרין

 אנו יגענו כל היום וזה יגע שתי שעות והוא נותן לנו לכולנו בשוה

 יגע זה בשתי שעות מה שיגעתם כל היום כך יגע ר'אמ' להן 

 עשרים ושמונה שנה מה שיגע תלמיד ואפיק למאהלאבון בר חייא 

 שנה ר' נחת למסותא מידסליק אמ' להו לעבדיה מזוגו לי כסא

 10 ו קמיה יתיב ר' קא מעיין בשמעתא?ה?יתו לי מזוגו ליה כסא ואיתיאו

 מתוקה שנת העובד וגו' דההוא עבדא דקא מנפלי גניא ליה וקרא עליו

 אמ' ר' כגון אנן שאנו עסיקין בתורה ובמצות ובמעשים טובים בעולם

 הזה שם איננו מניח לנו לישון אמ' ר' יוחנן כל מה שאדם עוסק



 בתורה ובמצות ובמעשים טובים בעולם הזה שם איננו מניח לו

 15 יש רעה חולה וגו' ר' יהושע בן לוי זה לוט אמ' ר' שמואל לישון

 בותסימון זה המן ר' לוי אמר זה נָ  ר'נחמני זה קרח אמ' ר' יהודה ביבן 

 ר' יצחק אומ' זה שבט ראובן וגד ורבנן אמרין זה שבטו שללוי שהוא

 מתמסכן וחוזר לתרומתו ר' גמולאל בריה ד"ר אינייני שאליה לר' מני

 ימהוא דכתיב עושר שמור לבעליו לרעתו אמ' ליה דאינתת עלוה

 20 ואבד העושר ההוא וגו' ןי?נו?ן המנ?ימ?יהי ליה מן הקרוקי ממלכותא 

 מיךאמ' ר' יצחק בענין רע שהישיב לעני חזי כרעיה כמה ס

 מון שבו?ו?ממילו עביד עבידתך והוליד בן ואין בידו מאומה אי

 כאשר יצא מבטן אמו וגו' אמ' ר' גניבא משל לאדם שבא לעולם ונפטר

 כנגד הכרם דומה לשועל שהיה עומד מן העולם למה הוא

 

C2.161  1r    עמודה שמאלית

 ציים נפשולכנס לתוכו ולא היה יכול מצא בו חור אחד מיד הלך יקש להי>.<

 >.<לשה ימים ונכנס דרך החור כיון דעל אכל ושתי עד דאנפח כיון

 ל מה עשה הלך וציים נפשו שלשה ימים ויצאודבעא למיפק לא יכ

 בליה דכרמא ואמ' ליה כרמא כרמאיהחור כיון דנפק קם לקדרך 

 5 פירך משובחין טללך ערב מימך צונין אלא אנא כי היכי דעלית בך כן

 'גם כל ימיו בחשך יאכל וגו נפקת מנך הדא היא כאשר יצא מבטן אמו וגו'

 בלא מעשים טובים גם כל ימיוופשר כן בלא חמה בלא לבנה אלא בלא מצות יא

 זה דורו שלשפטים שהיו עובדין עבודה זרה וכעס הרבהבחושך יאכל 

 שהיו מכעיסין לקב"ה וחוליו שהביא עליהן יסורין וקצף שהיו מרגיזין

 10 ישראל היתה זאת בישראל וגו' ד"א ילפני הקב"ה ואומרין למה יי' אלה

 וכעס גם כל ימיו בחושך יאכל זה דורו שלשמואל שלא היו עולין לפעמי רגלין

 קצף שהיו מרגיזיןולקב"ה וחליו שהביא עליהן יסורין שהיו מכעיסין 

 כי לא הרבה יזכור וגו' אמ' לפני הקב"ה ואומרין למה נגפנו יי' היום וגו'

 ר' פינחס אין המידה הזאת מצויה בבני אדם אלא במי שהקב"ה ָרֵעי ביה

 15 אלכי האלהים מענה בשמחת לבו ד"א כי לא הרבה וגו' זו דורו שלשמו

 זה אלקנה הדא בובפעמי רגלין כי האלהים מענה בשמחת ל שלא היו עולין

 יש רעה ראיתי תחת איש ההוא מעירו מימים ימימה וגו'היא ועלה ה

 שר זה מקרא ונכסיםוהשמש ורבה היא על האדם איש אשר יתן האלהים ע

 איננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוהואילו ההלכות וכבוד זו התוספות 

 20 האלהים לאכל ממנו זה בעל הגדה כי אישזה בעל המשנה ולא ישליטנו 

 ני מקייםתיאכלנו זה בעל התלמוד אמ' ליה אימא  יכלנאונו אנכרי יאכל

 אם יוליד איש מאה וגו' זה אחאב שהיו בייה ותמריניה ממיתזכתי

 לו וומרון כן הישלו ע' ב היולו מאה בנים ר' הושעיה אמ' ק"מ כשם ש

 ה לא היתה לו שנ' המתע' ביזרעאל ושנים רבות יחיה וגם קבור

 25 גו' אמרתי טוב ממנו הנפל זה נבותלאחאב בעיר ו

 


