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קנב.
◊▀

(קהלת יב) ביום שיזעו שמרי הבית והתעותו וגו'. ביום שיזעו שמרי הבית ־ אלו הכסלים והצלעות, 

והתעותו אנשי החיל ־ אלו שוקים, ובטלו הטחנות ־ אלו שינים, וחשכו הראות בארבות ־ אלו עינים.

אמר ליה קיסר לרבי יהושע בן חנניה: מאי טעמא לא אתית לבי אבידן?О◊קנב.

אמר ליה: טור תלג סחרוני גלידין, כלבוהי לא נבחין, טחנוהי לא טוחנין.[רבי יהושע בן חנניה]О◊קנב.

אדלא אבידנא בחישנא.בי רב אמרי:Оקנב.

▀◊קנב.
תניא, רבי יוסי בר 

קיסמא:
טבא תרי מתלת, ווי לה לחדא דאזלא ולא אתיא.

מאי היא?^קנב.

ינקותא.רב חסדא:!◊קנב.

ינקותא ־ כלילא דוורדא, סבותא ־ כלילא דחילפא.כי אתא רב דימי:▀◊קנב.

דוק בככי ותשכח בניגרי, שנאמר (ירמיהו מד) ונשבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו.תנא משמיה דרבי מאיר:▀◊קנב.

שיננא, שרי שקיך ועייל לחמך. עד ארבעין שנין ־ מיכלא מעלי, מכאן ואילך ־ משתי מעלי.שמואל לרב יהודה:▀◊קנב.

אמר ליה ההוא גוזאה לרבי יהושע בן קרחה: מהכא לקרחינא כמה הוי?Оקנב.

אמר ליה: כמהכא לגוזניא.[רבי יהושע בן קרחה]О◊קנב.

אמר ליה מינאה: ברחא קרחא בארבעה.Оקנב.

אמר ליה: עיקרא שליפא בתמניא.[רבי יהושע בן קרחה]О◊קנב.

Оקנב.
חזייה דלא סיים מסאניה, אמר ליה: דעל סוס ־ מלך, דעל חמור, בן חורין, ודמנעלי בריגלוהי ־ בר 

איניש, דלא הא ולא הא ־ דחפיר וקביר טב מיניה.

[רבי יהושע בן קרחה]О◊קנב.
אמר ליה: גוזא גוזא, תלת אמרת לי תלת שמעתֹ הדרת פנים ־ זקן, שמחת לב ־ אשה, (תהלים קכז) 

נחלת ה' ־ בנים ־ ברוך המקום שמנעך מכולם.

אמר ליה: קרחא מצויינאִ Оקנב.

אמר ליה: עיקרא שליפא תוכחהִ [רבי יהושע בן קרחה]О◊קנב.

אמר ליה רבי לרבי שמעון בן חלפתא: מפני מה לא הקבלנו פניך ברגל, כדרך שהקבילו אבותי לאבותיך?[רבי]О◊קנב.

אמר ליה: סלעים נעשו גבוהים, קרובים נעשו רחוקים, משתים נעשו שלש, משים שלום בבית בטל.[רבי שמעון בן חלפתא]О◊קנב.

▀◊קנב.

(קהלת יב) וסגרו דלתים בשוק וגו' ־ אלו נקביו של אדם, בשפל קול הטחנה ־ בשביל קורקבן שאינו 

טוחן, ויקום לקול הצפור ־ שאפילו צפור מנערתו משנתו, וישחו כל בנות השיר ־ שאפילו קול שרים 

ושרות דומות עליו כשוחה.

▀◊קנב.

ואף ברזילי הגלעדי אמר לדוד: (שמואל ב יט) בן שמנים שנה אנכי היום האדע בין טוב לרע ־ מכאן 

שדעותן של זקנים משתנות, אם יטעם עבדך את אשר אכל ואת אשר אשתה ־ מכאן ששפתותיהן של 

זקנים מתרפטות, אם אשמע עוד בקול שרים ושרות ־ מכאן שאזניהם של זקנים מתכבדות.

[רב]¿◊קנב.
אמר רב: ברזילי הגלעדי שקרא הוה, דההיא אמתא דהויא בי רבי בת תשעין ותרתין שנין, והות טעמא 

קידרא.

ברזילי הגלעדי שטוף בזמה הוה, וכל השטוף בזמה ־ זקנה קופצת עליו.רבא:!◊קנב.

▀◊קנב.
תניא, רבי ישמעאל ברבי 

יוסי

תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינין ־ חכמה נתוספת בהם, שנאמר: (איוב, יב) בישישים חכמה וארך ימים 

תבונה. ועמי הארץ, כל זמן שמזקינין ־ טפשות נתוספת בהן, שנאמר (איוב, יב) מסיר שפה לנאמנים 

וטעם זקנים יקח.

▀◊קנב.
גם מגבה ייראו שאפילו גבשושית קטנה דומה עליו כהרי הרים, וחתחתים בדרך בשעה שמהלך בדרך 

נעשו לו תוהים. וינאץ השקד ־ זו קליבוסת, ויסתבל החגב ־ אלו עגבות, ותפר האביונה ־ זו חמדה.

רב כהנא הוה פסיק סידרא קמיה דרב, כי מטא להאי קרא נגיד ואתנח.[רב]Оקנב.

אמר: שמע מינה בטל ליה חמדיה דרב.[רב כהנא]Оקנב.
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מאי דכתיב (תהלים לג) כי הוא אמר ויהי ־ זו אשה, הוא צוה ויעמד ־ אלו בנים.רב כהנא:▀◊קנב.

אשה חמת מלא צואה, ופיה מלא דם ־ והכל רצין אחריה.תנא:▀◊קנב.

[רבי יצחק]▀◊קנב.

(קהלת יב) כי הלך האדם אל בית עלמו אמר רבי יצחק: מלמד שכל צדיק וצדיק נותנין לו מדור לפי 

כבודו. משל למלך שנכנס הוא ועבדיו לעיר, כשהן נכנסין ־ כולן בשער אחד נכנסין, כשהן לנין ־ כל 

אחד ואחד נותנין לו מדור לפי כבודו.

ואמר רבי יצחק:▀◊קנב.
מאי דכתיב (קהלת יא) כי הילדות והשחרות הבל דברים שאדם עושה בילדותו ־ משחירים פניו לעת 

זקנתו.

קשה רימה למת כמחט בבשר החי, שנאמר (איוב יד) אך בשרו עליו יכאב.ואמר רבי יצחק:▀◊קנב.

רב חסדא:▀◊קנב.
נפשו של אדם מתאבלת עליו כל שבעה, שנאמר ונפשו עליו תאבל. וכתיב (בראשית נ) ויעש לאביו אבל 

שבעת ימים.

מת שאין לו מנחמין הולכין עשרה בני אדם ויושבין במקומו.רב יהודה:▀◊קנב.

[רב יהודה]Оקנב.
ההוא דשכיב בשבבותיה דרב יהודה לא היו לו מנחמין, כל יומא הוה דבר רב יהודה בי עשרה, ויתבי 

בדוכתיה. לאחר שבעה ימים איתחזי ליה בחילמיה דרב יהודה, ואמר ליה: תנוח דעתך שהנחת את דעתי.

קנב:
כל שאומרים בפני המת יודע, עד שיסתם הגולל.רבי אבהו:▀◊

ֹ ▀קנב: פליגי בה רבי חייא ורבי שמעון ברבי

♦▀▀◊קנב:
חד:[רבי חייא/רבי שמעון 

[ ֹ ברבי
עד שיסתם הגולל

♦▀▀◊קנב:
וחד:[רבי חייא/רבי 

[ ֹ שמעון ברבי
עד שיתעכל הבשר.

מאן דאמר עד שיתעכל הבשר ־ דכתיב (איוב יד) אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל.▀קנב:

מאן דאמר עד שיסתם הגולל ־ דכתיב (קהלת יב) וישב העפר על הארץ כשהיה וגו'.▀קנב:

תנו רבנן:▀◊קנב:

(קהלת יב) והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה ־ תנה לו כמו שנתנה לך בטהרה ־ אף אתה בטהרה. 

משל למלך בשר ודם שחלק בגדי מלכות לעבדיו. פקחין שבהן קיפלום והניחום, בקופסא, טפשים שבהן 

הלכו ועשו בהן מלאכה. לימים ביקש המלך את כליו, פקחין שבהן החזירום לו כשהן מגוהצין, טפשין 

שבהן החזירום לו כשהן מלוכלכין. שמח המלך לקראת פקחין, וכעס לקראת טפשין. על פקחין אמר: 

ינתנו כלי לאוצר, והם ילכו לבתיהם לשלום. ועל טפשין אמר: כלי ינתנו לכובס, והן יתחבשו בבית 

▀◊קנב:

אף הקדוש ברוך הוא, על גופן של צדיקים אומר (ישעיהו נז) יבוא שלום ינוחו על משכבותם ועל נשמתן 

הוא אומר (שמואל א כה) והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים. על גופן של רשעים הוא אומר (ישעיהו 

מח) אין שלום אמר ה' לרשעים ועל נשמתן הוא אומר (שמואל א כה) ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף 

הקלע. תניא, רבי אליעזר אומר: נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד, שנאמר והיתה נפש אדני 

צרורה בצרור החיים, ושל רשעים זוממות והולכות, ומלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחר עומד 

בסוף העולם, ומקלעין נשמתן זה לזה, שנאמר ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע.

של בינונים מאי?רבה לרב נחמן:^◊קנב:

!◊קנב:

אמר ליה:[רב נחמן] 

איכא שכיבנא לא אמרי 

לכו האי מילתא. הכי 

אמר שמואל:

אלו ואלו לדומה נמסרין, הללו ־ יש להן מנוח, הללו ־ אין להן מנוח.

עתידים צדיקים דהוו עפרא, דכתיב (קהלת יב) וישב העפר על הארץ כשהיה.רב מרי:▀קנב:

הנהו קפולאי דהוו קפלי בארעא דרב נחמן, נחר בהו רב אחאי בר יאשיה.О◊קנב:

אתו ואמרו ליה לרב נחמן: נחר בן גברא.Оקנב:

אתא ואמר ליה: מאן ניהו מר?[רב נחמן]Оקנב:

אמר ליה: אנא אחאי בר יאשיה.[רב אחאי בר יאשיה]Оקנב:

אמר ליה: ולאו אמר רב מרי: עתידי צדיקי דהוו עפרא?[רב נחמן]¿◊קנב:

אמר ליה: ־ ומני מרי, דלא ידענא ליהִ [רב אחאי בר יאשיה]Оקנב:
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אמר ליה: והא קרא כתיב וישב העפר על הארץ כשהיה?[רב נחמן]¿◊קנב:

[רב אחאי בר יאשיה]!◊קנב:
אמר ליה: דאקרייך קהלת לא אקרייך משלי, דכתיב (משלי יד) ורקב עצמות קנאה כל מי שיש לו קנאה 

בלבו ־ עצמותיו מרקיבים, כל שאין לו קנאה בלבו ־ אין עצמותיו מרקיבים.

גששיה, חזייה דאית ביה מששא. אמר ליה: ליקום מר לגוויה דביתאִ [רב נחמן]Оקנב:

[רב אחאי בר יאשיה]О◊קנב:
אמר ליה: גלית אדעתך דאפילו נביאי לא קרית דכתיב (יחזקאל לז) וידעתם כי אני ה' בפתחי את 

קברותיכם.

אמר ליה: והכתיב (בראשית ג) כי עפר אתה ואל עפר תשובִ [רב נחמן]¿◊קנב:

אמר ליה: ההוא ־ שעה אחת קודם תחיית המתים.[רב אחאי בר יאשיה]!◊קנב:

^О◊קנב:
אמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו: אמריתו נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד. אובא טמיא היכא 

אסקיה לשמואל בנגידא?

התם בתוך שנים עשר חדש הוה.אמר ליה:[רבי אבהו]!◊קנב:

דתניא:▀!◊קנב:
כל שנים עשר חדש גופו קיים, ונשמתו עולה ויורדת, לאחר שנים עשר חדש הגוף בטל ונשמתו עולה, 

ושוב אינה יורדת.
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