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 ַהְרֵבה ָׁשִנים ִאם ִכי( ח) :ַהָשֶמׁש ֶאת ִלְראֹות ַלֵעיַנִים ְוטֹוב ָהאֹור ּוָמתֹוק( ז) :יא פרק קהלת

ר ִיְשָמח ְבֻכָלם ָהָאָדם ִיְחֶיה ֶׁשְך ְיֵמי ֶאת ְוִיְזכֹּ  ְשַמח( ט) :ָהֶבל ֶׁשָבא ָכל ִיְהיּו ַהְרֵבה ִכי ַהחֹּ
 ַעל ִכי ְוָדע ֵעיֶניָך ְבַמְרֵאיּו ִלְבָך ְבַדְרֵכי ְוַהֵלְך ְבחּורֹוֶתָך ִביֵמי ִלְבָך ִויִטיְבָך ְבַיְלדּוֶתיָך ָבחּור

 ַהַיְלדּות ִכי ִמְבָשֶרָך ָרָעה ְוַהֲעֵבר ִמִלֶבָך ַכַעס ְוָהֵסר( י) :ַבִמְׁשָפט ָהֱאֹלִהים ְיִביֲאָך ֵאֶלה ָכל

 : ָהֶבל ְוַהַשֲחרּות

ר( א) :יב פרק ֶתיָך ִביֵמי בֹוְרֶאיָך ֶאת ּוְזכֹּ אּו לֹּא ֲאֶׁשר ַעד ְבחּורֹּ  ָׁשִנים ְוִהִגיעּו ָהָרָעה ְיֵמי ָיבֹּ

 ְוַהכֹוָכִבים ְוַהָיֵרחַַ ְוָהאֹור ַהֶשֶמׁש ֶתְחַׁשְך לֹּא ֲאֶׁשר ַעד( ב) :ֵחֶפץ ָבֶהם ִלי  ֵאין תֹּאַמר ֲאֶׁשר

ְמֵרי ֶׁשָיזֻעּו ַביֹום( ג) :ַהָגֶׁשם ַאַחר ֶהָעִבים ְוָׁשבּו ֲחנֹות ּוָבְטלּו ֶהָחִיל ַאְנֵׁשי ְוִהְתַעְּותּו ַהַבִית ׁשֹּ  ַהטֹּ

אֹות ְוָחְׁשכּו ִמֵעטּו ִכי  ְלקֹול ְוָיקּום ַהַטֲחָנה קֹול ִבְׁשַפל ַבשּוק ְדָלַתִים ְוֻסְגרּו( ד) :ָבֲאֻרבֹות ָהרֹּ

הַַ ַגם( ה) :ַהִשיר ְבנֹות ָכל ְוִיַשחּו ַהִצפֹור  ְוִיְסַתֵבל ַהָשֵקד ְוָיֵנאץ ַבֶדֶרְך ְוַחְתַחִתים ִיָראּו ִמָגבֹּ

ֵלְך ִכי ָהֲאִביֹוָנה ְוָתֵפר ֶהָחָגב ְפִדים ַבשּוק ְוָסְבבּו עֹוָלמֹו ֵבית ֶאל ָהָאָדם הֹּ  ֲאֶׁשר ַעד( ו) :ַהסֹּ

ץ ַהַמבּועַַ ַעל ַכד ְוִתָשֶבר ַהָזָהב ֻגַלת ְוָתֻרץ ַהֶכֶסף ֶחֶבל ֵיָרֵתק לֹּא ( ז) :ַהבֹור ֶאל ְלַגלַהגַַ ְוָנרֹּ

ב  ָאַמר ֲהָבִלים ֲהֵבל( ח) :ְנָתָנה ֲאֶׁשר ָהֱאֹלִהים ֶאל ָתׁשּוב ְוָהרּוחַַ ְכֶׁשָהָיה ָהָאֶרץ ַעל ֶהָעָפר ְוָיׁשֹּ

ל ַהּקֹוֶהֶלת  :ָהֶבל ַהכֹּ

 

 :רבה קהלת

 

 שתלמודו אשרי - לעינים וטוב תורה של אורה מתוק, 'לעינים וטוב האור ומתוק'[ 1]

 האור לראות שיזכה אשרי - הבא העולם אור מתוק :אומר אחא' ר . כשמש לו מאיר

 '.החמה כאור הלבנה אור והיה'( ל ישעיה) שנאמר ההוא

 

 .התורה בשמחת - 'ישמח ...הרבה שנים אם כי[ '2]

 

 קהלת ספר לגנוז חכמים בקשו :יצחק' ר בר שמואל' ר אמר '.בילדותך בחור שמח[ '3]

 שמח' שאמר שלמה של חכמתו זה :אמרו .מינות לצד מטין שהן דברים בו שמצאו מפני

 תתורו ולא'( טו במדבר) אמר משה '?עיניך ובמראי לבך בדרכי והלך בילדותך בחור

 ?דיין ולית דין לית ?הרצועה הותרה '?לבך בדרכי והלך' אמר שלמהו 'לבבכם אחרי

 . שלמה אמר יפה :אמרו 'במשפט האלהים יביאך אלה כל על כי' כשאמר

 

 לו אמרו אחריו רץ והוא רץ והיה הקוסטנר מפני שברח לאחד :אמר רבה חייא' ר[ 4]

' ר'. במשפט האלהים יביאך אלה כל על כי ודע' כך, בחזירה תרבה שלא בריצה מעוט

 דאית מה הב ליה ןאמרי יתיה צדון זמן חד המכס את שגנב לאחד :אמר פפא בר חנינא
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 דאית כל אלא מפקין אנן לית סבר את אמרון, גבאי דאית מה לכון סבון לון אמר, גבך

, גניב דהוית שנייא אילין כל דגנבת מה וכל גבך דאית כל מינך תבעין אנן האידנא גבך

 '.במשפט האלהים יביאך אלה כל על כי ודע' כך

 

, עבירה לידי בא אתה ואין דברים הבשלש הסתכל :אומר מהללאל בן עקביא תנינן [5]

 אתה מי ולפני ,ותולעה רמה עפר למקום - הולך אתה ולאן ,סרוחה מטפה - באת מאין

 לוי בן יהושע' ר .הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני - וחשבון דין ליתן עתיד

 זו 'בורך', 'בוראך' 'בארך' 'בורך' אחת תיבה מתוך עקביא דרש שלשתן :אמר דסכנין

 הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך זה 'בוראך', ותולעה רמה זו 'בארך', סרוחה לחה

 עד 'בחרותיך בימי בוראך את וזכור' נאמר לכך, וחשבון דין לפניו ליתן עתיד שאתה

 .עלך דחילך

 

 לי אין תאמר שרא שנים והגיעו ,הזקנה ימי אלו -' הרעה ימי יבאו לא אשר עד[ '6]

 זכות לא בהם שאין המשיח ימות אלו :אמר נחמיה בר חייא' ר .היסורין לוא -' חפץ בהם

 .חובה ולא

  

, המצח זה 'והירח', החוטם 'זה והאור', פנים קלסתר זה, 'השמש תחשך לא אשר עד' [7]

 חדא תרתי בה אמר לוי' ר, הגשם אחר העבים ושבו, לסתות ראשי אלו 'והכוכבים'

 בא לבוריא וחדא, דמעות עיניו זלגו לבכות בא לחבריה חדא :לבוריא וחדא לחבריה

 .אותו ומקדמין יוצאים הגללים מים להטיל

 

   פדחת זה השמש: זוטא קהלת 

 

' ר, זרועותיו אלו 'החיל אנשי והתעותו' ,הצלעות אלו, 'הבית שומרי שיזעו ביום' [8]

 ,השינים אלו ',מעטו כי', המסס זו', הטחנות ובטלו', צלעותיו אלו אומר :נחמיה' בר חייא

 שמשם הריאה כנפי אלו :אומר נחמיה ר"ב חייא' ר, העינים אלו', בארבות הראות חשכוו'

 ידי על -' הטחנה קול בשפל, 'אדם של נקביו אלו, 'בשוק דלתים וסגרו, 'יוצאת קול בת

 אמר מצוציין ציפרין שמע כד סביא הדין -' הצפור לקול ויקום' .טחין מסוסא דלית

 .השפתות אלו ',השיר בנות כל וישחו. 'יתיה חאלקפ אתו לסטין

 

 לקול וםויק'' .טוחן שאינו קורקבן בשביל. 'הטחנה קול בשפל' :זוטא קהלת

 שירים אלו ',השיר בנות כל וישחו'. משנתו מנערתו דרור צפור שאפילו 'הצפור

 . כשיחה עליו דומות, ושירות

 

 תמן אית להון אמר הוא לאלתר ליה צווחין כד סבא הדין  -' ייראו מגבוה גם[ '9]

' ור כהנא בר אבא' ר -' בדרך וחתחתים' .מחתותיין תמן אית מסקין תמן אית מסוריין

 לוי' רו, איזיל לא אמר, איזיל לא או איזיל עליו נפלה דרך של חיתיתיה :אמר חד. לוי



 ועד מהלך ביה אית פלן אתר עד פלן שוק עד אמר בדרך תוואים מתווה התחיל אמר

 .להלך חילא ביה לית פלן אתר

 

 . הרים כהרי עליו דומה קטנה גבשושית שאפילו. 'ייראו מגבוה גם: 'זוטא קהלת

 

 שמיה מחיק עצמות שחיק אדריאנוס. שדרה של לוז זה אמר לוי' ר 'השקד וינאץ[ '10]

 של מלוז ליה אמר, לבא לעתיד מניץ אדם מהיכן ליה אמר חנניה בן יהושע' ר את שאיל

 ולא באור, נמחה ולא במים נתנו שדרה של אחד לוז הביא עשה מה הראני ל"א, שדרה

 הפטיש ונבקע הסדן נחלק בפטיש עליו והכה הסדן על נתנו, נטחן ולא בריחים, נשרף

 שלום המטלת התאוה זה 'האביונה ותפר', קרסוליו אלו ',החגב ויסתבל. 'כלום הועיל ולא

 .בטלה שהיא לאשתו איש בין

 

, סליק זמן חד .יכיל הוה לא סיב כד, רבינו לגב סליק יליף הוה חלפתא בן שמעון' ר[ 11]

 ,קרובות נעשו רחוקות ל"א ?הדין יומא בידר אפוי סבר למיחמי זכינן מה :רבינו לו מרא

 .בטל שלום ומטיל שושל נעשו שתים ,רחוקות נעשו וקרובות

 

, 'עולמו בית' אלא כאן כתיב אין 'העולם בית אל' '.עולמו בית אל האדם הולך כי' [12]
 פי על אף ואיסטסטולאטין ואפרכין דוכסין ועמו למדינה שנכנס למלך לקיש ריש אמר

 שכולם פי על אף כך, כבודו לפי ושורה הולך ואחד אחד כל אחת בפילי נכנסין שכולם

 אלו ',הסופדים וקבש וסבבו. 'עצמו בפני עולם לו יש ואחד אחד כל מיתה טעם טועמים

 .התולעים

 

 זו ',הזהב גלת ותרץ', שדרה של חוט הוא זה ',הכסף חבל ירתק לא אשר עד[ '13]

 אדם של כריסו ימים שלשה לאחר אדם של כריסו זו ',המבוע על כד ותשבר' .גלגלת

 .בי ונתת וחמסת שגזלת מה לך הא לו ואומרת לפה ומוסרת נבקעת

  

 בוראך את וזכור' :לישראל הנביא להם אמר .במקדש קריא פתר לוי בן יהושע' ר[ 14]

 קיימת כהונה שברית עד: קיימין שבחוריכם עד בוראכם את זכרו -' בחורותיך בימי

 שנאמר קיימת לויה שברית עד, 'ישראל שבטי מכל אותו ובחור'( ב א-שמואל) שנאמר

 שמלכות עד... יימתק ירושלים שברית עד 'שבטיך מכל אלהיך' ה בחר בו כי'( יח דברים)

 בך'( ז דברים) שנאמר קיימין שאתם עד... קיים המקדש שבית דע... קיימת דוד בית

 והגיעו' ,הגלות ימי הן אלו 'הרעה ימי יבאו לא אשר עד' –'. נחלה לעם לו להיות' ה בחר

 בית מלכות זו, 'השמש תחשך לא אשר עד', בטילה האבות שזכות 'תאמר אשר שנים

 נר כי'( ו משלי) שנאמר התורה זו והאור, 'נגדי כשמש וכסאו'( פט ליםתה) שנאמר דוד

 שיזעו ביום... 'חכמים תלמידי אלו והכוכבים ...סנהדרין זה והירח, 'אור ותורה מצוה

 וחשכו... 'הכהנים אלו 'החיל אנשי והתעותו', ולויה כהונה משמרות אלו ',הבית שומרי

, תלמודו את לסבור יכול אחד היה לא לבבל ישראל כשגלו מוצא את, בארובות הרואות



 קול בשפל', לרווחה פתוחות שהיו אלנתן בית נחשתא דלתות אלו, 'בשוק דלתים וסגרו'

 תורה דברי נמשלו נחמני בר שמואל רבי אמר, תורה מדברי שבטלו ידי על 'הטחנה

 יהושע) בה נאמר תורה דברי כך, בלילה ולא ביום אל בטלה אינה זו טחנה מה, כטחנה

 קול בת היתה שנה ח"י לוי רבי מרא, 'הצפור לקול ויקום', 'ולילה יומם בה והגית'( א
 דבנוי דמארך ביתיה אחריב סוק בישא עבדא לו ואומרת נבוכדנצר על ומצפצפת מכרזת

 ... המקדש מבית השיר ובטל שעלה, 'השיר בנות כל וישחו', ליה שמעין ולא מרדין

 ויסתבל', 'רואה אני שקד מקל'( א ירמיה' )שנא, ירמיה של נבואתו זו ',השקד וינאץ'

 הארץ על העפר וישב... 'אבות זכות זו, 'האביונה ותפר' ...נבוכדנצר של צלמו זה ',החגב

 מוצא את, הקדש רוח זו ',האלהים אל תשוב והרוח', חזרו ולבבל היו מבבל, 'כשהיה

 הקדש ורוח, שגלו וישראל שנשרף המקדש ובית חרבה ירושלים ירמיה שראה כיון

 .'הבלים הבל'ב עליהם מקונן התחיל לה שנסתלקה

 

 שנסתלקה כיון, הקדש רוח זה. ',נתנה אשר האלהים אל תשוב הרוחו: 'זוטא קהלת

 טובים חיים לכם ויתן, לכם יעזור ה"והקב, טובה ועשו הזהרו לכן. גלו הקדש רוח

 קהלת מדרש סליק. אמן. אמן, אמן. יהיה וכן, הבא לעולם עדן וגן, הזה בעולם

 .[זוטא]

 

ֵתר( ט): יב פרק קהלת ֶהֶלת ֶׁשָהָיה ְויֹּ  ְמָׁשִלים ִתֵּקן ְוִחֵּקר ְוִאֵזן ָהָעם ֶאת ַדַעת ִלַמד עֹוד ָחָכם קֹּ

ֶהֶלת ִבֵּקׁש( י) :ַהְרֵבה ֶׁשר ְוָכתּוב ֵחֶפץ ִדְבֵרי ִלְמצֹּא קֹּ  ֲחָכִמים ִדְבֵרי( יא) :ֱאֶמת ִדְבֵרי יֹּ

נֹות ֶעה ִנְתנּו ֲאֻספֹות ַבֲעֵלי ְנטּוִעים ּוְכַמְשְמרֹות ַכָדְרבֹּ ֵתר( יב) :ֶאָחד ֵמרֹּ  ִהָזֵהר ְבִני ֵמֵהָמה ְויֹּ

ל ָדָבר סֹוף( יג) :ָבָשר ְיִגַעת ַהְרֵבה ְוַלַהג ֵקץ ֵאין ַהְרֵבה ְסָפִרים ֲעשֹות  ָהֱאֹלִהים ֶאת ִנְׁשָמע ַהכֹּ

 ַעל ְבִמְׁשָפט ָיִבא ָהֱאֹלִהים ַמֲעֶשה ָכל ֶאת ִכי( יד) :ָהָאָדם ָכל ֶזה ִכי ְׁשמֹור ִמְצֹוָתיו ְוֶאת ְיָרא

 :ָרע ְוִאם טֹוב ִאם ֶנְעָלם ָכל

 

 :רבה קהלת[ 15]

 נופלת ואינה ליד מיד מתכדר זה כדור מה בנות של ככדור, 'כדרבנות חכמים דברי'

 הכול ישראל בית אל' ה דיבר אשר הטוב מכל דבר נפל לא( 'מג, כא יהושע) כך, לארץ

 ומסרה מסיני תורה קבל משה כך נופלת ואינה בידים בה מקלעין זה כדור מה'. בא

: אחר דבר. 'וכו הגדולה לכנסת מסרוה ונביאים לנביאים וזקנים לזקנים ויהושע ליהושע

 והלא... לבעליה חיים ליתן וכדי, לחרוש כדי הפרה את שמכוין זה כדרבן, 'כדרבונות'

 העולם ומן הזה העולם מן שמסיתו ליצרו, דרבן עושה אדם לפרתו מה וחומר לק דברים

 .וכמה כמה אחת על הבא

 

 מהומה ספרים ד"מכ יותר ביתו בתוך המכניס שכל, מהומה, 'הזהר בני מהמה ויותר[ '16]

 להגות, 'בשר יגיעת הרבה ולהג', תגלא בן וספר סירא בן ספר כגון, בביתו מכניס הוא

 . ניתנו בשר ליגיעת ולא ניתנו

 



 רב עושר בהם ומצאנו קהלת במדרשי יגענו
 לששון וזמנים חגים לשמחה מועדים


