
01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק א

קינטוריןדברינתנבאונביאיםשלשה'וגודודבןקהלתדברי*ר

קנטוריןדברינתנבאונביאיםשלשהקהלתמדרשר

קנטוריןדברינתנבאונביאיםשלשהקהלתמדרש*ה

שלמהעמוסירמיההןואילוקינתוריןדברינתנבאונביאיםשלשהדודבןקהלתדברי*א

נאמרלאולמהקהלתדבריירמיהדבריעמוסדבריבעצמןנביאותןותלו*ר

נאמרולאקהלתדבריירמיהודבריעמוסדבריבעצמןנבאתןותלור

'נאמולאקהלתדבריירמיהודבריעמוסדבריבעצמןנבואתןותלו*ה

שלמההואקהלתקהלתדבריעמוסדבריירמיהודבריבעצמןנבואותןותלוושלשתן*א

'רבשםהונארב'אמבהקהלתלוייןאיסוריןידיעלאלאשלמהדברי*ר

'רבשםהונא'ר'אמבהקהלתלוייןשאמרוידיעלשלמהר

'רבשםהונא'ר'אמבהקהלתלוייןשאמרוידיעלשלמה*ה

רבבשםהונארבאמרבקהלשנאמריםדבריםידיעלקהלתשמונקראשלמה*א

אשריעבדיךאשריחכמתולשמועיוצאזהומשמרנכנסזהמשמראחא*ר

ואשריעבדיךאשריחכמתולשמועלשמועיוצאומשמרנכנסזהמשמראחאר

ואשריעבדיךאשריחכמתולשמועיוצאזה(ו)['ומשמ]נכנסזהמשמראחא*ה

ואשריעבדיךאשרינאמרועליוחכמתולשמועיוצאזהומשמרנכנסזהמשמראחא*א

יקהלאזשםעליצחקר"א'וגואנשיך*ר

שלמהיקהלאזשםעליצחק'ר'אמאנשיךר

שלמהיקהלאזשםעליצחק'ר'אמאנשיך*ה

יקהלאזשםעלאומריצחק'רחכמתיךאתתמידהשמעיםאלהחכמתיך*א

בןחכםנביאבןנביאנשיאדודבןמלךדודבןקהלתנקרא*ר

בןחכםנביאבןנביאמלךבןמלךדודבןקהלתנקראר

בןחכםנביאבןנביאמלךבן(ישראל)מלךדודבןקהלת'נק*ה

בןחכםנביאבןנביאמלךבןמלךדודבןקהלתנקרא*א
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פסוק א

שישאחדאשריחלפא'בראחאר"אאבגינוסבןאבגינוסחכם*ר

אלכסנדרי'רבשםאחאר'אמאבגינוסבןאבגינוסחכםר

שישאדםאשריאלסכנדרי'רבשםאחא'ר'אמאבינוסאבינוסחכם*ה

שישאדםאשריאלכסנדריי'רבשםאחא'ראמראוציםבןאוציםחכם*א

בזכותנפלההיהלשעבר'אואלכסנדרי'רבשםיודן'רבהלתלותיחדלו*ר

בזכותנתלההיהלשעברלו'אמר

בזכותנתלההיהלשעברלו'אמאליכסנטרי'רבשםיודן'רבהלהתלותיתדלו*ה

בזכותנתלההיהלשעבראלכסנדרי'רבשםיודן'רבהלתלותיתדלו*א

'רבשםיודן'רישיבןדודבןאבאבזכותנתלהעכשועצמן*ר

'רבשםיודןבןדוד'ראביובזכותנתלה(נתול)הואעכשיועצמור

'רבשםיודן'רדודבןאביובזכותנתלההואעכשיועצמן*ה

'רבשםיודן'רישיבןדודבןאביובזכותועכשיועצמו*א

הואגידותיוומשנתחתכועצמובגידינתלההואגידותיונחתכושלאעדחזרהשורירמיה*ר

משנחתכועצמובגידינתלההואגידיונחתכושלאעדהזהכשור'אומירמיהר

משנתחתכועצמובגידינתלההואגידיונתחתכושלאעדהזהבשורירמיה*ה

גידיוומשנחתכועצמובגידינתלהגידיונתחתכושלאעדזהכשורגרמיה*א

תניבירושלםמלךהיהלשעברשלמהכךאחריםבגידינתלה*ר

תניבירושליםמלך'וגוהיהלשעברשלמהכךאחריםבגידיםנתלהר

תניבירושליםמלך'וגוהיהלשעברשלמהכךאחריםבגידינתלה*ה

תניאבירושליםמלךאביובזכותנתלהועכשיובזכותונתלהלשעברשלמהכךאחרבגידינתלה*א

בעשתרותהיושבכתיבלהלןמלכותבמקוםלמלוךשזכהאדםאשרייוחיבןשמעון'ר*ר

בעשתרותאשרכתיבלהלןמלכותבמקוםלמלוךשזכהאדםאשרייוחאיבןשמעון'רר

בעשתרותאשר'כתילהלןמלכותבמקוםלמלוךשזכהאדםאשרייוחיבןשמעון'ר*ה

בעשתרותיושבאשרכתיבלהלןמלכותבמקוםלמלךשזכהאשריהןיוחיבןשמעון'ר*א
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בירושלםמלך'כתהכאברם'וגו*ר

בירושליםמלךהכאברםר

בירושלםמלךהכאברם*ה

בירושלםמלךהכאברםבאדרעי*א
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חנינא'רבשםאחאר"אהבליםהבל*ר

'אואחא'רבשםחנינא'רהבליםהבלר

אחא'רבשםחננייא'רהבליםהבל*ה

דודיוחנן'רבשםחנניא'רהבלהכלהבליםהבלקהלתאמרהבליםהבל*א

'אמושלמהופרשובנושלמהובאפירשוולאדוד'אואחדדבר*ר

אמרושלמהבנושלמה(אביודוד)ופרשופרשוולאדודאמראחדדברר

'אמושלמהבנושלמהופרשופרשוולאדוד'אמאחדדבר*ה

אמרשלמהופירשובנושלמהובאפירשוולאאחדדבראמר*א

דמהלהבלאדם'אמדודופירשואביודודובאפירשוולאאחדדבר*ר

דמהלהבלאמרדודאביודודופרשופרשוולאאחדדברר

דמהלהבלאדם'אמדודאביודודופרשופרשוולאאחדדבר*ה

כצלימיודמהלהבלאדםאמרדודופירשואביודודובאפירשוולאאחדדבר*א

הבליםהבלופירששלמהבאהבללאיזהפירשולא*ר

הבליםהבלופירששלמהבאפירשלאהבלולאיזהר

הבליםהבלופירששלמהבאפירשלאהבלזהולאי*ה

הבליםהבלהבלהכלופירששלמהבאהבללאיזהפירשולאעובר*א

'וגו*ר

שבעהאילוקרחהבןיהושע'רבשםלהתנינחמניברשמואל'רר

שבעהאלוקרחהבןיהושע'רבשםלהתנינחמניברשמואל'ר*ה

הבליםשבעהאילואומרקרחהבןיהושע'ר*א

*ר

השבעהוכלזוגבעלזוקדירותשבעששופתכזהקהלתבושאמרר

השבעהוכלזוגביעלזוקדרותשבעששופתבזהקהלתבו'שאמ*ה

שביעיתשלובהבלזוגבעלזוקדירותושבעשופתשהואכזהשלמהשאמר*א
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'וגולאדםטובמהיודעמהכי'אמשלמה*ר

'וגולאדםטובמהיודעכיאמרשלמהממשבהםאיןר

'וגולאדםטובמהיודעמיכי'אמשלמהממשבהםאין*ה

חייימימספרבחייםלאדםטובמהיודעומיכיאמרשלמהממשבהאין*א

עוברכצלימיוופירשדודבא*ר

עוברכצלימיוופירשדודבאצללאיזופירשולאכצלויעשםר

עוברכצלימיוופירשדודבאצללאזולאיפירשולאכצלויעשם*ה

עוברכצלויעשםהבלו*א

שלבצילואודקלשלבצילותאמראם*ר

דקלשלצילהממשבהישכותלבצלתאמראםר

דקלשלצילהממשבהישכותלשלכצלתאמראם*ה

דקלכצלאוכותלכצלתאמראם*א

בצילוצלאיזהאלאממשבושישכותל*ר

בצלאחא'רבשםהונא'רצללאיזהממשבהישר

בצלאחא'רבשםהונא'רצלזהלאיממשבהיש*ה

כצלהונארבאמרצללאיזהממשבהםאין*א

ממשבהםשאיןדבריםשלכצילןשמואלכצילועוברוצילועוברשהואעוףשל*ר

ממשבהםשאיןדבורותשלבצילהאמרשמואלעוברוצילועוברוהואעוףשלר

ממשבהםשאיןדבורותשלבצילא'אמשמואלעוברוצילועוברוהואעוףשל*ה

ממשבהןשואיןדבורותשלכצלואומרושמואלעמועוברוצלועוברשהואעוףשל*א

הבלים'זאילוקרחהבןיהושע'רבשםנחמניברשמואל'ר*ר

שאמרהבליםשבעהאילויומי'רבשםליהתנייצחק'רר

'שאמהבלים'זאלויומי'רבשםליהתנייצחק'ר*ה

שאמרהבליםשבעהאלואלעזרר"בירמיה'רבשםלהתני'ר*א
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פסוק ב

'וכתהארץואתהשמיםאתאלהיםבראבראשית'כתבראשיתבראשיתימי'זכנגד*ר

וכתיב'השמיאת'אלהיבראבראשיתכתיבבראשוןבראשיתימיכנגדקהלתר

'וכתיהשמיםאתאלהיםבראבראשית'כתיבראשוןבראשיתימיכנגדקהלת*ה

'וכתהארץואתהשמיםאתאלהיםבראבראשיתכתיבבראשוןבראשיתימישבעתכנגדקהלת*א

'וכתרקיעיהי'כתבשיני'וגונמלחוכעשןהשמיםכיבה*ר

וכתיברקיעיהיכתיבבשינינמלחוכעשןשמיםכיביהר

'וכתירקיעיהי'כתיבשנינמלחוכעשןשמיםכיביה*ה

'וכתרקיעיהיבשניימותןוישביהתבלהכבגדוהארץנמלחוכעשןשמיםכיבו*א

עשבםוכלביה'וכתהארץתדשא'כתבשלישיהשמיםצבאכלונמקוביה*ר

וכלבהוכתיבבארץתדשאכתיבבשלישיהשמיםצבאכלונמקור

עשבםוכלביה'וכתיהארץתדשא'כתיבשלישיהשמיםצבאכלונמקו*ה

עשבםוכלבו'וכתעשבדשאהארץתדשא'כתיבשלישיהשמיםצבאכלונמקובו*א

בחמישיכחמהובושההלבנהוחפרהביה'וכתמאורותיהי'כתברביעיאוביש*ר

בחמשי'וגוהחמהובושההלבנהוחפרהביה'וכתימאורותיהיכתיבברביעיאובישר

בחמשי'וגוהחמהובושההלבנהוחפרהביה'וכתימאורותיהי'כתיברביעיאוביש*ה

בחמישיהחמהובושההלבנהוחפרהבהן'וכתיהשמיםברקיעמאורותיהי'כתיברביעיאוביש*א

עוףאתאסףביה'וכת'וגושרץהמיםישרצו'כת*ר

עוףאסףביהוכתיבהמיםישרצוכתיבר

עוףאסףביה'וכתיהמיםישרצו'כתי*ה

עוףאסףבו'וכתיהארץעליעופףועוףחיהנפששרץהמיםישרצו'כתי*א

אדםאסףביה'וכתחיהנפשהארץתוצא'כתבשישיהיםודגיהשמים*ר

אדםאסףביהוכתיבחיהנפשהארץתוצאכתיבבששיהיםודגיהשמיםר

(נפש)אדםאסףביה'וכתיחיהנפשהארץתוצא'כתיבששיהיםודגיהשמים*ה

אסףבווכתיבהארץתוצא'כתיבששייאספוהיםודגיהשמים*א

6/41



01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א
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אמרתדאתהדאיומתמותמחלליהביה'וכתדברשםבונבראלאבשביעיובהמה*ר

אמרתזוהדאיומתמותמחלליהביהוכתיבכלוםבונבראלאבשביעיובהמהר

אמרתזוהדאיומתמותמחלליהביה'וכתיכלוםבונבראלאבשביעיובהמה*ה

מיליהנייומתמותמחלליהבו'וכתיכלוםבונבראלאבשביעיובהמה*א

כיוןהשבתליוםשירמזמורעליה'שאמלוומתכפרקרבןיביאבשוגגאבלבמזיד*ר

השבתליוםשירמזמורעליהסידרהתחיללוומתכפרקרבןמביאבשוגגאבלבמזידר

השבתליוםשיר'מזמועליהסידרהתחיללוומתכפרקרבןמביאבשוגגאבלבמזיד*ה

השבתליוםשירמזמורעליהםסודרהתחיללוומתכפרקרבןמביאבשוגגאבלבמזיד*א

קרחהבןיהושע'רבשםנחמניברשמואל'רקרבןמביאשבתשמחללדודשראה*ר

ר

*ה

*א

והבלזוגבעלזוקדירותשבעששופתכזהשלמהכאן'שאמהבלים'זאילו*ר

ר

*ה

*א

בןיהושע'רבשםלהותניסימון'בריהודה'רממשבואיןשביעית*ר

בןיהושע'רליהותניסימוןר"ביהודה(יהושע)'רר

בןיהושע'רליהותניסימון'בריהודה'ר*ה

בןיהושע'רבשםלהתניסימוןר"ביודא'ר*א

שיצאכיוןרואהשאדםעולמות'זכנגדקהלת'שאמהבלים'זאילולוי*ר

שיצאכיוןאותןרואהשאדםעולמות'זכנגדקהלתשאמרהבלים'זאילולויר

שיצאכיוןאותםרואהשאדםעולמות'וכנגדקהלתבו'שאמהבלים'ואילולוי*ה

שיצאכיוןרואהשאדםקורותשבעהכנגדקהלת'שאמהבליםשבעהאלולוי*א

7/41



01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ב

בןאותוומנשקיןאותומחבקיןהכלמלךשנהעדאמוממעי*ר

בןאותוומנשקיןאותומחבקיןהכלמלךהואהרישנהבןועדאמוממעיר

בןאותוומנשקיןאותומחבקיןהכלמלךהואהרישנהבןועדאמוממעי(מפי)*ה

בןאותוומנשקומחבקושהכלכמלךשנהעדאמוממעי*א

לתוךנותןמוצאשהואמהוכלכחזירכנסיןבולששניםושלששנים*ר

לתוךנותןמוצא(רוא)שהואמהכלבטיטבולשכחזירשלשובןשתיםר

לתוךנותןמוצאשהואמהכלבטיטבולשבחזירשלשובןשתים*ה

לתוךמכניסשמוציאמהוכלנין?כי?בולשכחזירשלשבןשתים*א

מחמיגרמיהמהניגרמיהמשברעשריםבןכגדימקפץעשרבןפיו*ר

מיסמיגרמיהמהניגרמיהמשפרסוסעשריםבןמקפץגדיעשרבןפיור

מיסמיגרמיהמהניגרמיהמשפרסוסעשריםבןמקפץגדיעשרבןפיו*ה

י?מ?מחגרמיהממהרגרמיהמשפרכסוסעשריםבןמכאן    ומכאןמקפץכגדיעשרבןפיו*א

ראהלתורהמוםבעלחמורנעשהאוכףעליונותןאשהנשאאיתתאליהמתיא*ר

ראהלתורהמוםבעלנעשהחמורנעשהאיסוףעליהנותןאשהנשאאתתאליהמיתיאר

ראהלתורהמוםבעלנעשהחמורנעשהאיסוףעליהנותןאשהנשאאיתתאליהמיתיא*ה

ראהבתורהמוםבעלנעשהכחמורנעשהאוסיףעליונותניןאשהנשא*א

הזקיןלמצותמוםבעלנעשהבניוומזוןמזונותיובשבילככלבאנצרךככלבנעשהבניםלו*ר

הזקיןלמצותמוםבעלונעשהבניומזונותבשבילככלבאמוצרךככלבבניםלור

הזקיןלמצותמוםבעלונעשהבניומרובנתבשבילככלבאמוצרךככלבנעשהבניםלו*ה

הזקיןלמצותמוםבעלונעשהבניומזוןבשבילככלבנעשהבניםלו*א

המלךבדודאפילוזקןדודוהמלךבצדיקיםאבלברשעים'אמדאתהדאמום     למצותבעלנעשה*ר

זקןדודוהמלךבצדיקיםאבללרשעיםאמרתזאתקוףנעשהר

זקןדודוהמלךבצדיקיםאבללרשעיםאמרתוהיאקוףנעשה*ה

ובאזקןדודוהמלךבצדיקיםאבלברשעיםדאתמרהאכקוףנעשה*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ג

ולאחרואוכלומבשלוהשוקמןליטראלוקחאדםשבעולםבנוהגעמלובכללאדםיתרוןמה*ר

לאדםיתרוןמהר

לאדםיתרוןמה*ה

עמלובכללאדםיתרוןמה*א

לגנוזחכמיםבקשונחמניברשמואלר"אשיניתלאכולאחרלקנותצריךאכילה*ר

לגנוזחכמיםבקשויצחקרבברשמואל'ר'אמר

לגנוזחכמיםבקשויצחקרבברשמואל'ר'אמ*ה

לגנוזבקשויצחקרבברשמואלרבאמר*א

ראויהיהכךאמרולמינותמטיןשהןדבריםבושהיוקהלתספר*ר

ראויהיהכך'אממינותלצדשמטיןדבריםבושמצאוקהלתספרר

ראויהיהכך'אממינותלצדשמטיןדבריםבוו?א?שמצקהלתספר*ה

צריךהיהולכךאמרומצותלצדקצתשמטיםדבריםבושמצאםלפיקהלתספר*א

והלך'אמושלמה'וגולבבכםאחריתתורולא'אממשהבילדותךבחורשמחשלמהלומר*ר

והלךאמרושלמהתתורולאאמרמשהבילדותיךשמחשלמהלומרר

והלך'אמושלמהתתורולא'אממשהבילדותיךשמחשלמה'לומ*ה

לשלמה*א

ראויהיהכךלויבןיהושער"אלבךבדרכי*ר

קהלתספרלגנוזחכמיםבקשולויר"בבנימן'ר'אמלבךבדרכיר

קהלתספרלגנוזחכמיםבקשולוי'ברבנימין'ר'אמלבךבדרכי*ה

*א

תורהשלבעמילהאףיכול'וגולאדםיתרוןמהלומר*ר

תורהשלבעמילהאף'וגויתרוןמהלומרר

תורהשלבעמילהאף'וגויתרוןמה'לומ*ה

חזרוכךתורהשלבעמלההשמשתחתשיעמולעמלובכללאדםיתרוןמה*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ג

*ר

ר

*ה

אומרכשהואבכללתורהשלעמלהאףאומריםהיוושתקעמלובכלאמראילוואמרו*א

אמרעמלובכללאדםיתרוןמהמועילתורהשלבעמלההאמועילאינו[ו]עמלהבכל

אחא'ורהונא'רלוישהשמשמןלמעלהלואיןהשמשתחתיודן'ר

ורבנןלוי'רהשמשמןלמעלההואואוצרהשמשתחתהואעמלחילפא'רבשם

מאירה"שהקבדייןהזהבעולםטוביםומעשיםמצותמגדליןשבריותמהכלאומרלוי'ר

ומעשיםמצותמגדליןשהצדיקיםמהכלאומריםרבנןהשמשובאהשמשוזרחהשמשאתלהן

בגבורתוהשמשכצאתואוהביו'שנחמהכגלגלפניהםמחדשה"שהקבדייןהזהבעולםטובים

*ר

'וגוהשוקמןאחתליטראלוקחאדםשבעולםבנוהגיצחק'ר'     אמר

'וגוהשוקמןאחת'ליטלוקחאדםשבעולםבנוהגיצחק'ר'     אמ*ה

יגיעהואכמהבשרשלליטראלוקחאדםשבעולםבנוהגינאי'אמר    ר*א

*ר

'וגווהבריותר

'וגווהבריות*ה

מעלהה"והקבמיטותיהםעלישיניםוהבריותאותהשיאכלקודםיבשלהשלאעדעליהומצטערבה*א

*ר

ר

*ה

לונותןאתהואיןפירותומדשןצמיחיםמגדלטלליםמפריחגשמיםומורידרוחומשיבעננים*א

*ר

'אמ'וגווהבריות'וגוהגשמיםבימותכסותומכבסשבעולםבנוהגפנחס'ר'ואמר

'אמ'וגווהבריות'וגוהגשמיםבימותכסותומכבסשבעולםבנוהגפנחס'ר'ואמ*ה

אמרהעומראת*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ג

*ר

'וגוונתנוהוקצרוהוהעומרמצותעלהיוכמהאבין'רר

'וגומונתנוהוקצרוהוהעומרמצותעלהיוכמהוראהבאאבין'ר*ה

שלחוהובקופותונתנוהוקצרוהועומר<..>מצועלמצטעריןהיוישראלכמהוראהבאאבא'ר*א

*ר

ר

*ה

בקביםאומריםוחכמיםמאיר'רדבריקלימצותבולקייםכדיבעוראותוומהבהביןבעורו*א

*ר

ר

*ה

שולטהאורשיהאכדימנוקבהיהוהאבןלאבןנתנוהויתמעךשלאכדיאותוחובטיןובקילחות*א

*ר

ר

*ה

מנופהשיהאעישרוןממנוומוציאיםגרוסותשללרחיםנתנוהובומנשבתוהרוחבעזרהששחוהובכולן*א

*ר

'וגווקצרתוכסחתועדרתוזרעתשחרשתהרילויר"אר

'ועמוקצרתוכסחתועדרתוזרעתשחרשתהרילוי'ר'אמ*ה

ועמרתוקצרתוועידותוכיסחתווניכשתוזרעתוחרשתשעמלתהכדילוי'ראמרנופהעשרהבשלש*א

*ר

ר

'וגו*ה

אתהאיןהויהארץמהיכןשתזרחהרוחמעטלךמוציאאינואםערימהועשיתוודשת*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ג

*ר

לרוחשיעמוללויתרוןמההריר

לרוח[לו]שיעמוללויתרוןמההרי*ה

לרוחשיעמוללאדםיתרוןמהאומריםהוומשיבכןשהואהרוחשכרלונותן*א

*ר

אזלקפראלברצוחולארבנןלכלצוחאתתאנסיבכדשמעון'רר

אזלקפראלברצוחולארבנןלכל'רצוחאתתאנציבברשמעון'ר*ה

קפראלברצוחולארבנןלכולהו'רצווחואתתאנסיבפלוניר"בשמעון'ר*א

*ר

'רנפקלשמחתךיתרוןמהמייתאתשמחתך'אמביתיהתרעעלליהכתבר

'רנפקלשמחתךיתרוןמהמייתאתשמחתך'אמביתיהתרעעלליהכתב*ה

'רנפקלשמחתךיתרוןמהאתהמאיתשמחתךבתרביתאתרעאעלכתוב*א

*ר

ליהאמריאיליןדכתבליהצוחניולאהדןמאן'אמביהאיסתכלר

ליהאמריאילןדכתבליהצווחניולאהדןמאן'אמביהאיסתכל*ה

ליהאמרוליהוצווחאריסטון'וכתלליתצווחינאדלאהדיןהואמאןאמרביהאיסתכל*א

*ר

יתביןארחיןדעלילכיוןליהוצווחאריסטווןעבדאנילמחראמרקפראברר

יתביןארחיןלין[ע](א)דכיוןליהוצווחטוון[ס](צ)אריעבדאנילמחר'אמקפראבר*ה

יתבואורחיןדעליןוכיוןליהאמרוליהוצווחאריסטוןעבדאנאלמחרקפראלבר*א

*ר

תמךוהואתעלההדיןעלמהליך?ד?מאווןתלתאמרהואעלילומגסאלמגרסר

תמךוהואתעלההדיןעלדמתליןמאווןתלת'אמהואעלילומגסאלמגוס*ה

והוהתעלאהדיןעלמתלאמאווןתלת'אמהואעלילמיגסאדהואוכיוןלמיגס*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ג

*ר

אמרדיגסוןאריסיאתשבוקולאכאןעבידאתמהבגיןליהאמרלגביה'רסלקר

'אמדיגסוןאריסייאתשבוקולאכאןעבידאתמהבגיןליה'אמלגביה'רסלק*ה

אמרדיגסוןארוסיאתשבוקדלאכדיןעבידאתמהבגיןליהאמרלגביהסליק*א

*ר

חביריעםליהצווחתצווחדלאכגוןאלאאתייתלמיגסתימרדלאליהר

חבירייעםליהצווחתצויחדלאכגוןאלאאתייתלמיגסתימרדלאליה*ה

חבירייעםליהצווחיתדלאבגיןאלאאתיתלמיגסתימרדלאליה*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ד

יוםבכללךאיןיהושע'רבשםיודןר"אבאודורהולךדור*ר

יוםכללךאיןאומריהושע'רבשםיודן'רבאודורהולךדורר

יוםכל(אדם)לךאין'אומיהושע'רבשםיודן'רבאודורהולךדור*ה

יוםלךאיןאומריודן'רבאודורהולךדור*א

הולךדורטעםמהריבואששיםבוומתיםריבואששיםבונולדושלא*ר

הולךדורטעםמהרבוא'סומאתיםרבואששיםבונולדושלאויוםר

הולךדורטעםמהריבוא'סומאתיםריבואששיםבונולדושלאויום*ה

ריבוא'סבוומתיםריבואשישיםבונולדלאשאין*א

היוצאיםהמלחמהאנשיהדורכלתםעד'שנריבואששיםשהדורומנייןבאודור*ר

ריבואששיםשהדורומניןבאבאודורר

ריבואששיםשהדורומניןבאבאודור*ה

'שכ*א

כדורהאלהבאנשיםאישיראהאםלהמייתיברכיה'ר'וגו*ר

הזההרעהדורהאלהבאנשיםאישיראהאםהדאמןלהמייתיהברכיה'רר

הזההרעהדורהאלהבאנשיםאישיראהאםהדאמןליהמייתיברכייא'ר*ה

הזההרעהדורבאנשיםאישיראהאם*א

הולךחיגרהולךבאהולךשהואהדורריבואששיםשהדורמיכאן*ר

באוחיגרהולךחיגרבאהואכןהולךכשהואר

באוחיגרהולךחיגרבאהואכןהולךכשהוא*ה

הולךחיגרבאחיגרהולךבאהואכךהולךכשהואוהדור'וגו*א

עתהראוהחיהואחריםאומריםאחריםאומריםהעולםאומותיהושלאסומאבאסומא*ר

עתהראוהחיהואחריםהמיתאחריםהעולםאומותיהיושלאסומאסומאר

עתה[]ראוהחיהואחריםהמיתאחרים(העולםמות)אויהושלאסומאסומא*ה

עתהראוד"הההחייםואחריםהמיתאחריםאומריםהעולםאומותיהאשלאסומאבאסומא*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ד

הואאניאניכי*ר

הואאניאניכיר

הואאניאניכי*ה

מידיואיןוארפאמחצתיאחייהואניאמיתאניעמדיאלקיםואיןהואאניכי*א

ראשוןשמשקעמהכבשנישוקעשבעולםבנוהגכהנאבראבאר"א*ר

אחרןשמשקעומהכבשנושוקעאדםשבעולםבנוהגכהנאבראבאר"אר

אחרוןשמשקעמהכבשנושוקעאדםשבעולםבנוהגכהנאבראבא'ר'אמ*ה

ראשוןבושמשקיעמהכבשנושוקעאדםשבעולםבנוהגכהנאבראבא'ראמרמציל*א

מביאאחרוןמוליךהואראשוןשהוליךדוראלאכןאינוה"הקבאבלאחרון*ר

מביאהואראשוןשמוליךדורכןאינוהקדושאבלראשוןשולחהואר

מביאהואראשוןשמוליךדורכןאינוהקדושאבלראשוןשולחהוא*ה

מביאראשוןמביאראשוןשמביאדוראלאכןאינוה"הקבאבלאחרוןשולההוא*א

אחרון*ר

'וגוהיהמהתאמראלהדאמןליהשמעלקישרישאחרוןר

'וגוהיהמה'תאמאלמהדאליהשמעלקישרשאחרון*ה

שהימיםהיהמהתאמראלמהכאלהאמרלקישבןשמעון'ראחרוןאחרון*א

*ר

ר

*ה

כךנכתבולמההספרתחילתהואמלךהייתיקהלתאני'וגומאלהטוביםהיוהראשונים*א

אשיגארדוףאוליאוייבאמר'כבהןכיוצאבוכתובלפיכךבתורהומאוחרמוקדםשאין

השמיניביוםויהיבוכיוצאבתורהומאוחרמוקדםשאיןמשהישיראזנכתבולמהאחלק

ואיןמוקדםשאיןלפילכןקודםויקראנכתבולמהכהניםתורתהספרתחילתהואהוא

אויחזקאלעל]ישעיהוהספרתחילתזהועוזיהוהמלךמותבשנתבוכיוצאבתורהמאוחר

ומשלחידהחוד'אומוישבתורהומאוחרמוקדםשאיןשנהבשלשיםויהינכתבולמה[ירמיה

בתורהומאוחרמוקדםלפי    שאיןירמיהודברילכןקודםנכתבולמהירמיהוהספרתחילתהואמושל
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ד

בראבאדםה"הקבשבראמהכללקישריש'אמעומדתלעולםוהארץ*ר

בראבאדםה"הקבשבראמהכללקישריש'אמעומדתלעולםוהארץר

בראבאדם'הקשבראמהכללקישריש'אמעומדתלעולםוהארץ*ה

בראבאדםה"הקבשבראמהכללקישבןשמעון'ראמרעומדתלעולםוהארץ*א

ישאדםתבלעפרותוראשראשלהישוהארץראשלוישאדםבארץ*ר

ישאדםתבלעפרותראשלהישוהארץראשלוישאדםבארץר

ישאדםתבלעפרותראש'שנראשלהישוהארץראשלוישאדםבארץ*ה

ישאדםתבלעפרותוראש'שנראשלהישוארץראשלוישאדםבארץ*א

אזניםלוישאדםהארץעיןאתוכסה'שנעיניםלהישוהארץעיניםלו*ר

הארץעיןאתויכס'שנעיניםלהישוהארץעיניםלור

הארץעיןאתויכס'שנעיניםלהישוהארץעיניםלו*ה

אזניםלוישאדםהארץעיןכלויכס'דכתעניםלהישוהארץעינייםלו*א

ארץוהאזינישמיםשמעו'שנאזניםלהישוהארץ*ר

'וגושמיםשמעו'שנלהישואזניםר

'וגושמיםשמעו'שנלהישואזנים*ה

פיאמריהארץותשמע'וכתיארץוהאזינישמיםשמעו'שנאזניםלהישוהארץ*א

אוכלאדם*ר

ר

*ה

אוכלאדםפיהאתהארץותפתח'דכתפהלהישוהארץפהלוישאדם*א

הארץהנהכןוהארץידיםלוישאדםהיאיושביהאוכלתארץכןכמווהארץ*ר

יושביהאוכלתארץ'שנאוכלתוהיאר

יושביהאוכלתארץ'שנאוכלתוהיא*ה

היאיושביהאוכלתארץ'שנאוכלתוהארץ*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ד

והארץמתגעשאדםמיםתשתההשמיםלמטרכןכמווהארץשותהאדםידיםרחבת*ר

ומתגעשתמיםתשתההשמיםלמטר'שנושותהר

והתגעשתמיםתשתההשמיםלמטר'שנושותה*ה

מתגעשתוהארץמתגעשאדםמיםתשתההשמיםלמטר'שנשותהוהארץשותהאדם*א

כשכורנזדדעזעוהארץמשתכראדםהארץותרעשותתגעשכך*ר

תנוענוע'שנומשתכרתהארץותרעשותתגעש'שנהאדםכמור

תנוענוע'שנוהשתכריתהארץותרעשותתגעשאדםכמו*ה

ותרעשהארץותתגעש'שנ*א

יושביהאתהארץותקיאמקיאהוהארץמקיאאדם*ר

'וגוהארץותקיאמקיאהוארץמקיאאדםכשיכורהארץר

'וגוהארץותקיאמקיאהוהארץמקיאאדםכשיכורהארץ*ה

משתכרתוהארץמשתכראדםיושביהאתהארץותקיא'שנמקיאהוהארץמקיאאדם*א

*ר

הנהוהארץ'שנידיםלהוישר

הנהוהארץ'שנידיםלהויש*ה

הנה'שנידיםלהישוהארץידיםלוישאדםכשיכורתנוענוע'שנ*א

טבורעליושבתכןוהארץטבורלוישאדם*ר

טבורעלהיושב'שנטבורלווישידיםרחבתר

טבורעלהיושב'שנטבורלהוישידיםרחבת*ה

טיבורעליושבי'שנטיבורלהישוהארץטיבורלוישאדםהארץידיםרחבת*א

ישאדםהארץמירכתיוקצצתיםכןכמווהארץיריכיםלוישאדםהארץ*ר

הארץמירכתיוקבצתים'שנירכיםלהוישהארץר

הארץמירכתיוקבצתים'שנירכייםלהוישהארץ*ה

ישאדםהארץ*א
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פסוק ד

תפקידה'אורביומעמדתעומדתלעולםוהארץכןכמווהארץרגליםלו*ר

תפקידיהאמראחא'רוהעמדתעומדתלעולםוהארץ'שנרגליםלהוישר

תפקידיה'אומאחא'רוהעמדתעומדתלעולםוהארץ'שנרגליםלהויש*ה

תפקידםאומראחא'רומעמדתעומדתלעולםוהארץ'שנרגליםלהישוהארץרגליםלו*א

מזונותיה'אואחא'ר*ר

מזוניה'אמאחא'רר

מזוניה'אומאחא'ר*ה

מזוניה'אומורבנן*א
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פסוק ה

באהשמשמשזרחיודעיןאנואיןכהנאבראבאר"אהשמשובאהשמשוזרח*ר

ובאהשמשמשזרחיודעיןאנואיןכהנאבראבא'ר'אמהשמשוזרחר

ובאהשמשמשזרחיודעיןאנואיןכהנאבראבא'ר'אמהשמשוזרח*ה

ובאהשמשוזרח*א

יוםאחרצדיקשלשמשזרחזהצדיקשלשמשוהשקיע[שלא]עדאלאהשמש*ר

ביוםאחרצדיקשלשמשומזריחזהצדיקשלשמשוהזריחעדאלאהשמשר

ביום?ר?אחצדיקשלשמשומזריחזהצדיקשלשמשוהזריחעדאלאהשמש*ה

ביוםאחרצדיקשלשמשמזריחצדיקשלשמשותשקיעשלאעדאלא*א

'וגוהשמשוזרחעליווקראוהקדושרבינונולדעקיבא'רשמת*ר

רבינושמתביום'וגווזרחעליווקראוהקדושרבינונולדעקיבא'רשמתר

'רבישמתביום'וגוהשמשוזרחעליווקראו'הקדו'רבינולדעקיבה'רשמת*ה

השמשובאהשמשוזרחעליווקראוהקודשרבינונולדעקיבא'רשמת*א

נולדאהבה'בראחארבשמתיום*ר

'וגועליווקראובבבליהודהרבנולדהקדושר

'וגועליווקראובבבליהודהרבנולד'הקדו*ה

נולדאהבהבראדארבשמתביום*א

רבנולדהושעיארבשמתיוםהשמשובאעליווקראהמנונארב*ר

נולדטבריאאישהושעיארבשמתביוםר

רבנולדטבריהאישהושעיארבשמתביום*ה

רבנולדהושעיארבשמתביוםהשמשוזרחעליווקראובריההמנונהרב*א

שלשמשוזרחשרהשלשמשההגיעשלאעדהשמשובאעליווקראבריההושעיא*ר

שלשמשההזריחשרהשלשמשההשקיעשלאעדבריההושעיאר

שלשמשההזריחשרהשלשמשההשקיעשלאעדבריההושעיה*ה

שלשמשהזרחהשרהשלשמשההשקיעשלאעדבריההושעיא*א
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פסוק ה

הזריחמשהשלשמשוהשקיעשלאעד'וגושרההאהלהויביאה'שנרבקה*ר

'וגויצחקויביאיה'שנרבקהר

'וגויצחקויביאה'שנרבקה*ה

זרחהרבינומשהשלשמשושקעהשלאעד'וכוהאהלהיצחקויביאה'שנרבקה*א

שקעהשלאעדיהושעשלשמשו*ר

ר

*ה

שקעהשלאעדנוןבןיהושעאתלךקח'שננוןבןיהושעשלשמשו*א

עתניאלשלשמשושקעהשלאעדעתניאלשלשמשוזרחיהושעשלשמשו*ר

עתניאלשלשמשוהשקיעשלאעדר

עתניאלשלשמשוהשקיעשלאעד*ה

עתניאלשלשמשושקעהשלאעדקנזבןעתניאלשלשמשוזרחהיהושועשלשמשו*א

שמואלשלשמשוזרחהעלישלשמשושקעהשלאעדעלישלשמשוזרחה*ר

שמואלשלשמשוהזריחעלישלשמשוהשקיעשלאעד'וגועלישלשמשוהזריחר

שמואלשלשמשוהזריחעלישלשמשוהשקיעשלאעדעלישלשמשוהזריח*ה

שמואלשלשמשוזרחהעלישלשמשושקעהשלאעדהכהןעלישלשמשוזרה*א

יכבהטרםאלהיםונר'שנ*ר

יכבהטרםאלהיםונר'שנר

יכבהטרםאלהיםונר'שנ*ה

שפטבןאלישע(שמואל)שלשמשושקעהשלאעדיכבהטרםאלקיםונר'שנהרמתי*א

ספינהשלכקלעברקיעהולךחמהגלגלכיצדשואףמקומואל*ר

ספינהשלהזהכקלעברקיעמהלךגלגלכיצדזורחשואףמקומוואלר

ספינהשלהזהכקלעברקיעמהלךגלגלכיצדזורחשואףמקומוואל*ה

ברקיעמהלךחמהגלגלכיצדשםהואזורחשואףמקומואל*א

20/41



01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ה

*ר

ר

*ה

אינוצפוניתורוחדומההואאכסדריאכמושהעולם'אומאלעזר'רתניאאומריונתן'ר*א

עולםאומריהושע'רהרקיעמןלמעלהועולהנכפפתצפוניתמערביתלקרןשכשמגיעוהחמהמסובבת

אחוריוחוזרתמקפתצפוניתמערביתלקרןמגעתוכשחמהמסובבתאינוצפוניתורוחדומההיאלקופה

פניאילוהרוחהולךסובבסובבבלילהצפוןאלוסובבדורוםאלהולך'שנהכיפה

לעלותחמהגלגליכולנחמניברשמואלרבי'אמ*ר

לעלותחמהגלגליכולנחמןברשמואל'ר'אמר

לעלותחמהגלגליכולנחמןברשמואל'ר'אמ*ה

מהלכתןופעמיםמקפתןשפעמיםומערבמזרח*א

'טעממהפלוניבמקוםתהאפלוניתבשעהלו'ואועליודומהה"הקבאלאבשעתוולשקוע*ר

טעמאמאיפלוניבמקוםתחלפלוניבשעהלוואומרעליודומהה"הקבאלאבשעתוולשקוער

'טעממאי'פלובמקוםתחלפלוניתבשעתלו'ואומעליודומהה"הבאלאבשעתוולשקוע*ה

*א

ר"אבאילפארברכיה'אמליהדתקיןשואףומאישואף*ר

'ר'אמסלביטאדברכאילפאאמרבירכיה'רליהדוחקיןומאיר

'ר'אמסלביטאדברכאילפא'אמבירכיה(סרכי)'רליהדוחקיןומאי*ה

*א

כלהחמהימותכמנייןבהישחבליםושלשוששיםמאותשלשאילפאבראילא*ר

כלהחמהימותכמנייןבהםישחבליםה"שססלביטאדבראילפסאר

כלהחמהימותכמניןבהםישחבליםה"שססלביטאדבראלפסא?א?איל*ה

*א
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פסוק ה

אלכסנדריר"אלכולןשםקראהראשוןואדםעצמובפנישםלוישואחדאחד*ר

'אומאלכסנדרי'רלכולןשמותקראהראשוןואדםעצמןבפנישמותלוישואחדאחדר

'אמאלכסנדרי'רלכולןשמותקראהראשוןואדםעצמןבפנישמותלוישואחדאחד*ה

*א

העולםאתישרוףשלאכדימלפניור"אמלאחריווארבעמלפניוארבעלוישכים?א?מלשמנה*ר

העולםאתישרוףשלאכדימלפניומלאחריו'ודמלפניו'דלוישמלאכיםשמנהר

העולםאתישרוףשלאכדימלפניומאחריו'ודמלפניו'דלוישמלאכיםשמנה*ה

*א

'בראלעזר'רנתוניןולבנהחמהגלגלוהיכןיקפוץשלאכדימאחוריווארבע*ר

בןירמיה'רולבנהחמהגלגלוהיכןהעולםאתיקפוץשלאכדיומאחריור

בןירמיה'רולבנהחמהגלגלוהיכןהעולםאתיקפוץשלאכדיומאחריו*ה

*א

מסוףיוצאיןקולותשלשהתניהשמיםברקיעאלהים'ייויתן'שנהשיניברקיע'אוירמיה*ר

מסוףיוצאיןקולותשלשהתני'השמיברקיעאלהיםאותםויתן'שנהשיניברקיע'אומאלעזרר

מסוףיוצאיןקולותשלשהתניהשמיםברקיעאלהיםאותםויתן'שנהשניברקיע'אומאלעזר*ה

*א

היוםהגוףמןכשצאההנשמהוהגשמיםוהנשמההיוםהןואילוסופוועדהעולם*ר

מנייןהיוםהגוףמןשיוצאיןבשעתוהנשמהסופוועדהעולםר

מנייןהיוםהגוףמןשיוצאיןבשעהוהנשמה'והגשמיסופוועדהעולם*ה

*א

נוסראלאאינוברקיעשואףזהשיוםסבוראתמהאלעאי'בריהודהר"א*ר

נוסראלאואינוברקיעעוףזהשיוםסבוראתהמהאלעאיר"ביהודה'ר'אמר

נוסראלאואינוברקיעעוףזהשיוםסבוראתהמהאלעי'בריהודה'ר'אמ*ה

*א
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פסוק ה

תהוםאלתהום'כתלויר"אמנייןוהגשמיםבעץנוסרשהואהזהכמסרברקיע*ר

תהוםאלתהוםכתיבלוי'ר'אממנייןהגשמיםבעץתחובשהואהזהכמוסרברקיער

תהוםאלתהום'כתילוי'ר'אממניןהגשמיםבעץתחובשהואהזהכמוסרברקיע*ה

*א

אנילאילואומריןאילויורדיןשהןבשעהנקיבותוהתחתוניםזכריםהעליוניםהמים'וגוקורא*ר

אתםלאילואילואמרוהםשיורדיןבשעהנקבותוהתחתוניםזכריםהעליוניםהמים'וגור

אתםלאילואילואמרוהןשיורדיןבשעהנקבותוהתחתוניםזכריםהעליוניםהמים'וגו'קור*ה

*א

זוכנקיבהארץתפתחד"ההיפותפניםבסבראותןקבלושלוחיוואניה"הקבשלבריותיו*ר

זוכנקבהארץתפתחד"ההיפותפניםבסבראותנוקבלושלוחיוואנוה"הקבשלבריותיור

זוכנקיבהארץתפתחד"ההיפותפניםבסבראותנוקבלושלוחיוואנוה"הבשלבריותיו*ה

*א

זויחדתצמיחוצדקהלעולםישעומביאיןורביןפריןשבוישעויפרולזכרשפותחה*ר

זויחדתצמיחוצדקהלעולםישועהומביאיןורביןפריןשבוישעויפרוהזכרלפנישפותחתר

זויחדתצמיחוצדקהלעולםישועהומביאיןורביןפריןשבוישעויפרוהזכרלפנישפותחת*ה

*א

יוצאהשהיאבשעההנשמהעולםשלולתיקונולישובוצדקותיו'ייאניגשמיםירידת*ר

שיוצאהבשעההנשמהעולםשלולתיקונולעשותובראתים'יאניגשמים'ירידר

שיוצאהבשעההנשמהעולםשלולתיקונולעשותובראתים'ייאניגשמיםירידת*ה

*א

רואהרואהשאינואתעשה'אמקפראברמנייןהגוףמן*ר

מדברשאינוואתרואהרואהשאינואתה"הב'אמקפראברמנייןהגוףמןר

מדברשאינוואתרואהרואהשאינואתה"הב'אמקפראברמנייןהגוףמן*ה

*א
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פסוק ה

הקולותאתרואיםהעםוכלרואהשאינואתשומעשאינוואת*ר

שומעשומעשאינוואתמדברר

ואתהקולותאתרואיםהעםוכלרואהרואהשאינוואתשומעשומעשאינוואתמדבר*ה

*א

תהיההזאתוהאבןשומעשומעשאינוואתהאתוןפי'ייויפתחמדברמדברושאינו*ר

תהיההזאתוהאבןר

תהיההזאתוהאבןשומעשומעשאינוואתהאתוןפיאת'ייויפתחמדברמדברשאינו*ה

*א

'רשוקעיןולבנהחמהגלגלוהיכןשומעתאבןוכילעדהלנו*ר

'רשקועיםולבנהחמהגלגלוהיכן'וגושמעההיאכילעדהלנור

'רשקועיםולבנהחמהגלגלוהיכן'וגושמעההיאכילעדהבנו*ה

*א

ר"אולמטהכיפהמאחורי'אמוחדולמעלהכיפהמאחורי'אמחדורבנןאלעזר'וריהודה*ר

'אמולמטהכיפהמאחוריאלעאיר"ביהודהר

'אמולמטהכיפהמאחוריאלעי'בריהודה*ה

*א

ולמעלהכיפהמאחורי'דאמאלעזר'בריהודה'רדבריניראיןיונתן*ר

ולמעלהכיפהמאחוריאלעאיר"ביהודה'ר(דברי)[דברינראין](נראיןדברי)יונתן'רר

ולמעלהכיפהמאחוריאלעי'בריהודה'רדברינראיןיונתן'ר*ה

*א

בימותולמטהכיפהמאחוריאמריןדהינוןדרבנןומילהוןצונןומעיינותרותחהעולםשכלהחמהבימות*ר

בימותולמטהכיפהמאחוריאמריןורבנןלמוליהןצונניןוהמעיינותרותחהעולםשכלהחמהבימותר

בימותולמטהכיפהמאחורי'אמריורבנןלמוליהןצונניןוהמעיינותרותחהעולםשכלהחמהבימות*ה

*א
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פסוק ה

יודעיןאנואיןיוחיבןשמעוןר"אפותחיןומעיינותצונןהעולםשכלהגשמים*ר

יודעיןאנואיןאםיוחאיבןשמעון'ר'אמפושריןוהמעיינותצונןהעולםשכלהגשמיםר

יודעיןאנואיןאםיוחיבןשמעון'ר'אמפושריןוהמעיינותצונןהעולםשכלהגשמים*ה

*א

בריהאיןברקיעהןשואפיןאםפורחיןהןבאויראם*ר

לברייהאפשרואימאד[עד]קשהדברכרקיעשואפיםאופורחיןהםבאויראםר

לברייהאיפשרואימאודעדקשהדברברקיעשואפיםאופורחיםהםבאויראם*ה

*א

עליהןלעמודיכולה*ר

עליהםלעמודר

עליהןלעמוד*ה

*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ו

'ואובגבעותומרשלובהריםמשברויוצאשהואבשעההרוחנחמןבריודהר"א*ר

'ואמבגבעותומבשלובהריםמשברוה"הקבשיוצאהזההרוחנחמיהר"ביהושער"אר

'ואמבגבעותשלו?כ?ומבהריםמשברוהקשיוצאהזההרוחנחמיה'בריהושע'ר'אמ*ה

*א

יעטוףמהויעטוףמלפנירוחכיטעמאמהלבריותייתזיקשלאדעתךתן*ר

יעטוףמהויעטוףמלפנירוחכיבריותיאתתזיקשלאדעתךתןלור

יעטוףמהויעטוףמלפנירוחכיבריותיאתתזיקשלאדעתךתןלו*ה

*א

עשיתיאניונשמותלמהכךכךנפשיעליבהתעטףאמרדאתכמהליהמשלה*ר

עשיתישאנינשמותבשביללמהכךוכלרוחיעליבהתעטףאמרדאתכמהליהמשלהיר

עשיתישאנינשמותבשביללמהכךוכלרוחיעליבהתעטף'כמדאמוליהמשלהי*ה

*א

להחריבובקשבמשקלשלאהרוחיצאמקומותבשלשהלויבןיהודהר"אשעשיתינשמותבשביל*ר

להחריבוביקשבמשקלשלאהרוחיצאהמקומותבשלשהר

להחריבוביקשבמשקלשלאהרוחיצאהמקומותבשלשה*ה

*א

איובבימיואחדאליהובימיואחדיונהבימיאחדהןואילוכולוהעולםכלאת*ר

איובבימיואחתאליהובימיואחתיונהבימיאחתכולוהעולםכלאתר

איובבימיואחתאליהובימיואחתיונהבימיאחתכולוהעולםכלאת*ה

*א

*ר

איובבימי'וגובהרוהעמדתצא'שנאליהובימיגדולהרוחהטיל'וייונהבימיר

איובבימי'וגובהרוהעמדתצא'שנאליהובימיגדולהרוחהטיל'ויייונהבימי*ה

*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ו

*ר

איןיונהבימישהיהאותו'שלור"ביהודהר"א'וגובאהגדולהרוחוהנהר

איןיונהבימישהיהאותושלוםבריהודה'ר'אמ'וגומבאהגדולהרוחוהנה*ה

*א

*ר

עובר'יוהנה'שנאליהובימישהיהאותהמיקוןקץלךר

עובר'ייוהנה'שנאליהובימישהיהאותהאלאשבהםאלאמיקוןקץלך*ה

*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ז

*ר

זרועבעליבשבילמלמעלהאלאשותההארץתהאשלאה"הקבבוחוזרדבריםארבעהבשבילר

זרועבעליבשבילמלמעלהאלאשותההארץתהאשלאה"הקבבוחוזרדבריםארבעהבשביל*ה

*א

*ר

טעםמהלמרוםעיניהםנושאיןהכלושיהיובנמוךשותהגבוהושתהארעיםטלליםבשבילר

טעםמהלמרוםעיניהםנושאיןהכלושיהוכנמוךשותהגבוהושתהארעים(ע)טלליםבשביל*ה

*א

*ר

שאיןלמקוםספינתןנכנסההגדולביםפורשיןהיויהושע'וראליעזר'רלמרוםשפליםלשוםר

שאיןלמקוםספינתםנכנסההגדולביםפורשיןהיויהושע'וראליעזר'רלמרוםשפליםלשום*ה

*א

*ר

מכאןנמלאלניסיוןאלאלכאןבאנולאיהושע'לראליעזר'רלו'אממהלכיןמיםר

מכאןנמלאלניסיוןאלאלכאןבאנולאוע?ש?יהו'לראליעזר'רלו'אממהלכיןמים*ה

*א

*ר

יק?ס?שאנדרינוסלהם'אמלרומידעלוכיוןמיםחביתמלאמשםמלאומיםחביות(מ)ר

שחיקאנדרינוסלהם'אמ(רומי)לדעלוכיוןמיםחביתמלאמשםמלאומיםחבית(מ)*ה

*א

*ר

מלחליחמיןלהן'אממיםבלועיםמיםלואמרומהםאוקיינוסמיעצמותר

מלחליחמיןלהן'אממיםבלועיםמיםלואמרובומהאוקיינוסמיעצמות*ה

*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ז

*ר

לשםאליעזר'דרדעתיהעללהוןבלעדהואמיאבהוןיהבוןוהוואוקניתאמלאמטהר

לשםאליעזר'דרדעתיהעללהוןבלעדהואמייאבהוןיהביןוהוואוקינתאמלאמטה*ה

*א

נכנסתאינהכולההתורהכלהיםאלהולכיםהנחליםכל*ר

אינהכולההתורהכלהלבזההנחליםכלללכתשביםהםר

נכנסתאינהכולההתורהכלהלבזההנחליםכלללכתשביםהם*ה

נכנסתהתורהכלהלבזההיםאלהולכיםהנחליםכל*א

תאמרתמלאלאהנפשוכן(בו)מתמלאאינוהלבאףמלאאינינווהיהללבאלא*ר

ר

תאמרמתמלאאיננווהלבמלאאיננווהיםללבאלא*ה

תאמרמתמלאואינובלב*א

'וגוהולכיםשהנחליםמקוםאלל"תעליוחוזראינושובמלבוחכמהיוצאכשאדם*ר

?נם?שעליוחוזרתר

'שנעליוחוזרתאינהשובמלבוחכמתומוציאמשאדם*ה

שםהולכיםשהנחליםמקוםאלל"תעליוחוזרתאינושובמליבוחכמתומוציאאדםשמא*א

לבבךעלהיוםמצוךאנכיאשרהאלההדבריםוהיוכך*ר

א"דשביםהםר

א"דשביםהם*ה

שאילהלבבךעלהאלההדבריםוהיו'ואמללכתשביםהם*א

*ר

לאהנפשוגםמתמלאאינווהלבללבאלאנכנסתאינההחכמהכלהנחליםכלר

לאהנפשוגםמתמלא(מלא)איננווהלבללבאלאנכנסתאינה'החכמכלהנחליםכל*ה

*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ז

*ר

הולכיןשהנחליםמקוםאל'שנעליוחוזראינושובלאחרתלמודומשמוסרתאמרתמלאר

הולכיםשהנחליםמקוםאל'שנעליוחוזראינושובלאחרתלמודומשמוסר(משמא)תאמרתמלא*ה

*א

מהוחלפתא'בריוסי'ראתשאלהמטרוניתא*ר

מהליהאמרהחלפתאבןיוסי'ראתשאלהמטרונההאלההדבריםוהיוכך'וגור

מהליהאמרה'חלפתבןיוסי'ראתשאלהמטרונההאלההדבריםוהיוכך'וגו*ה

*א

יבאואםבתילה'אמקראלמימרצריךצריךלטיפשיןלחכימיןחכמתאיהיבהדין*ר

יבואואםביתילה'אמלמימרקראצריךלטיפשיןלחכימיןחכמתאיהיבהדיןר

יביאואםביתיליה'אמלמימרקראצריךלטיפשיןלחכימיןחכמתאיהיבהדין*ה

*א

אתמהןלאיזהלהלוותורוציןעשירואחדעניאחדאדםבנישני*ר

אתהמהםלאיזהעשירואחדעניאחדללותאדםבנישניאליךר

אתהמהםזהלאיעשירואחדעניאחדללותאדםבנישניאליך*ה

*א

מאבדאםלואמרהלמהלה'אמלעשירלואמרהלעשיראולענילהלותרוצה*ר

מאבדאםליה'אמלעשירלואמרהלעשיראולענימלוהר

מאבדאםלו'אמ[ה]()למלה'אמלעשירלואמרהלעשיראולענימלוה*ה

*א

אזניךישמעולה'אמלייפרעמאיןהענימאבדאםאבללפרועיכולוהעשיר*ר

אזניךישמעולה'אמלייפרעמהיכןהענימאבדאבללפרועלוישהעשירר

אזניךישמעולה'אמלייפרעמהיכןהענימאבדאםאבללפרועלוישהעשיר*ה

*א
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פסוק ז

כסאותבבתיבהוהוגיןיושביןוהיולטיפשיןחכמהה"הקבנתןאםכךאומרשפיךמה*ר

בבתיבהוהוגיןיושביןהיולטפשיןה'הקבנתןאםכךמדברשפיךמהר

בבתיבהוהוגיןיושביןהיושם?פ?לטיה"הקבנתןאםכךמדברשפיךמה*ה

*א

כלא"דמדרשותובבתיכניסיותבבתיהוגיןשהיולחכמיםחכמהנתןאלאמרחצאותובבתי*ר

כלא"דמדרשותובבתיכנסיותבבתיהוגיןשיהיולחכמיםחכמהה"הקבנותןאבלמרחצאותר

כלא"דמדרשותובבתיכנסיותבבתיהוגיןשיהולחכמיםחכמהה"הקבנותןאבלמרחצאות*ה

*א

אינוושאולמלאאינינווהיםלשאולאלאהולכיםאינןהמתיםכלהיםאלהולכיםהנחלים*ר

אינוושאוללשאולאלאהולכיןאינןהמתיםכלהנחליםר

איננוושאוללשאולאלאהולכיםאינםהמתיםכלהנחלים*ה

*א

מתקבצותהולכותשהנפשותמקוםהולכיםשהנחליםמקום<.>א'וגותשבענהלאואבדוןשאול'שנמתמלא*ר

מתכנסותשהנפשותמקוםהולכיןשהנחליםמקוםאל'וגותשבענהלאואבדוןשאולדכתיבמתמלאר

מתכנסותשהנפשותמקוםהולכיןשהנחליםמקוםאל'וגותשבענהלאואבדוןשאול'דכתימתמלא*ה

*א

צבישמענוזמירותהארץמכנף'שנהבאלעולםשירהלומרעתידיןהןמשםהזהבעולם*ר

שמענוזמירותהארץמכנף'שנהבאבעולםשירהלומרעתידיןהםמשםהזהבעולםר

מענו[ש](ז)זמירותהארץמכנף'שנהבאבעולםשירה'לומ?ן/ם?עתידיהםמשםהזהבעולם*ה

*א

וירושלםמלאאינינווהיםלירושלםנכנסין'ישרכלהיםאלהולכיםהנחליםכלא"דלצדיק*ר

וירושלםלירושליםנכנסיןישראלכלא"דר

וירושלםלירושלםנכנסיןישראלכלהנחליםכלא"ד*ה

*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ז

נחמניברשמואלר"אביניהןהןכמהרווחיםומשתחויםצפופיןעומדיןדתנןמתמלאאינו*ר

בשםיא?ת?אברשמואל'רביניהםהיהכמהרוחיםומשתחויםצפופיםעומדיןותנינןמתמלאאינור

בשםיא?ת?אכךשמואל'רביניהםהיהכמהרווחיםומשתחוויםצפופיםעומדיןותנינןמתמלאאיננו*ה

*א

יהאשלאכדיצדלכלואחדאחדכלביןאמותארבע*ר

יהאשלאכדיצדלכלאמהואחדאחדכלביןאמותארבע'אמאחא'רר

יהאשלאכדיצדלכלאמהואחדאחדכלביןאמותארבע'אמאחא'ר*ה

*א

הזהבעולםמתכנסין'שישרמקוםהולכיםשהנחליםמקוםאלבירושלםחבירותפילתשומעאדם*ר

הזהבעולםמתכנסיןשישראלמקוםואלבירושליםחבירותפלתקולשומעאדםר

הזהבעולםמתכנסיןשישראלמקוםואלבירושלםחבירותפלתקולשומעאדם*ה

*א

הולכיםהנחליםכלא"דובירושלםהקדשבהר'לייוהשתחוולבאלעתידמתכנסיןהןכך*ר

הנחליםכלא"דובירושלםהקודשבהר'ליוהשתחוו'שנלבאלעתידמתכנסיןהםשםר

הנחליםכלא"דובירושלםהקודשבהר'לייוהשתחוו'שנאלבואלעתידמתכנסיןהןשם*ה

*א

אינינווהמלכותמלאאינינווהים(ויד)למלכותאלאעולהאינוהממוןהיםאל*ר

(.....)ומל(.....)המכלר

אנינו*(אינו)והמלכותלמלכותאלא)עולהאינוהממוןכל*ה

*א

(מחמת צנזורה)כ נמחק כל המשפט "ואח', אנינו'י הסופר ותוקן "נמחק ע' אינו'*: ה

הולכיםשהנחליםמקוםאל'וגוקודשואתננהסחרהוהיהתשבענהלאאדםעיני'כדכתמלא*ר

סחרהוהיהתשבענהלאבאדםעיניר

(ל)סחרהוהיהתשבענהלאהאדםועיני'דכתי(מלא*ה

*א

32/41



01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק ז

בריביתלהםונותןחוזרמידללכתשביםהםשם*ר

קומיבעייוסיר"באליעזר'רר

קומיבעאיוסי'בר'אליעז'ר*ה

*א

*ר

'אמעתיקולמכסהמהובוכיוצאעטיפיושניוחברךאתהכגוןלו'אמליושביןמהור

'אמעתיקולמכסהמהובוכיוצאעטיפיושניוחברךאתהכגוןלו'אמליושביםמהו*ה

*א

*ר

סריקוןולמחרסירסורוןיומאליהר

סריקוןולמחרסירסרוןדיןיומאליה*ה

*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק יא

אילולאחרוניםוגםהמבולודוראנושדורזהלראשוניםזכרוןאין}**ר

מצרייםאלולאחרוניםוגם[המבולודוראנוש](אנושודורהמבול)דורזהלראשוניםר

מצרייםאלולאחרוניםוגםהמבולודוראנושדורזהלראשונים*ה

אילולאחרוניםוגםהמבולודוראנושדורזהלראשוניםזכרוןאין}**א

והועבר לכאן להשוואה, אמצע פסוק ד, מכאן ועד סוף פרשה א נמצא בכתב היד בפרשה ב*: א*ר*

חנינא'רמהםנימחוכמהליבראותבמחשבהשעלודוראלףזהמשניהםוטובומצרייםסדומיים*ר

איבו'רמהםנמחוכמהלהבראותבמחשבהשעלודוראלףזהמשניהםוטובוסדומייםר

אייבו'רמהםנמחוכמהלהבראותבמחשבהשעלודוראלףזהמשניהםוטובוסדומיים*ה

יוחנן'רמהםנימחוכמהבמחשבהשעלודוראלףאילומשניהםוטובוהמצרייםהסדומיים*א

לאלףצוהדברטעםמהוארבעהותשעיםמאותתשעהגלילייוסי'רשלבנו*ר

דורוארבעהושבעיםמאותתשעאליעזר'רבשםר

דורוארבעהושבעיםמאותתשעאליעזר'רבשם*ה

דורושמוניםמאותתשעאלעזר'רבשם*א

ושמניםמאותתשע'אונחמן'רבשםלוי'רתורהזהזהואיזהדור*ר

ושמניםמאותתשע'אומנחמן'רבשםלוי'רתורהזהואיזהר

ושמוניםמאותתשע'אומנחמן'ר(נ)בשםלוי'רתורהזהזהואי*ה

ושמוניםמאותתשע'אונחמן'רבשםלוי'רתורהזוואיזו*א

אילובאחרונהשבאלמיזכרוןנותןאניולמימילהזהזהואיזה*ר

אילובאחרונהשבאלמיזכרוןנותןאניולמימילהזהואיזהדורר

אלובאחרונהשבאלמיזיכרוןנותןאניולמימילה(תורה)זהזהואידור*ה

אילובאחרונהשבאלמיזיכרוןנותןאניולמימילהזוואיזודורותוארבעה*א

לאחרוניםוגםמצרייםאילולראשוניםזכרוןאין'אויהודה'ריסעולאחרונה'שנ'ישר*ר

לאחרוניםוגםמצריםאילולראשוניםזכרוןאין'אומיהודה'ריסעולאחרונה'שנישראלר

לאחרוניםוגםמצרייםאלולראשוניםזכרוןאין'אומיהודה'ריסעולאחרונה'שנ'ישר*ה

לאחרוניםוגםהמצרייםאילולראשוניםזכרוןאין'אמיודא'רלדגליהםיסעו'שנישראל*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק יא

עד'לישרנעשוניסיםכמההשמיםמתחתלמחותתמחהנאמרלמהכןאםעמלקייםאילו*ר

עדלישראלנעשונביאיםכמההשמיםמתחתלמחותתמחהאמרלמהכןאםעמלקיםאילור

עדלישראלנעשונביאיםכמההשמיםמתחתלמחותתמחה'נאמלמהכןאםעמלקייםאלו*ה

עדלישראלנעשוניסיםכמההשמיםמתחתלמחותתמחהנאמרלמהכןאםעמלקיםאילו*א

לאחרנעשוניסיםוכמהלאחרוניםגםנאמרעליהם'ממצרייצאושלא*ר

אחרלהםשניבאושניםוכמהלראשוניםזכרוןאיןנאמרעליהםממצריםיצאושלאר

אחרלהםשניבאווכמהלראשוניםזכרוןאין'נאמעליהםממצריםיצאושלא*ה

לאחר'לאחרונוגםנאמרועליהםממצריםיצאושלא*א

נותןאנילמילאחרוניםגםנאמרעליהםשיצאו*ר

נותןאניולמינתפרסמולאלדורותנבואתםנצרכהשלאלאחרוניםוגםנאמרעליהםשיצאור

נותןאניולמינתפרסמולאלדורותנבואתןנצרכהשלאלאחרוניםוגם'נאמעליהםשיצאו*ה

נותןאניולמילאחרוניםוגם'נאמועליהםממצריםשיצאו*א

'ייחייאמרלאד"הה'לישרהבאלעולםזכרון*ר

'וגו'החיעודיאמרלאד"ההלישראלהבאהעולםלחייזכרוןר

'ייחיעודיאמרלאד"הה'לישהבאהעולםלחייזיכרון*ה

בניאתהעלהאשר'החיעודיאמרלא'שנלישראלהבאהעולםלחייזכרון*א

זכרוןאיןא"ד*ר

זכרוןאיןא"דר

זכרוןאיןא"ד*ה

זכרוןאין'וכוהביאואשרהעלהאשר'החיאםכימצריםמארץישראל*א

ששיםיוחנןר"אאליהובימישעמדוהנביאיםאילולראשונים*ר

אליהובימישעמדוהנביאיםאילולראשוניםר

ים?ש?שיוחנן'ר'אמאליהובימישעמדוהנביאיםאלולראשונים*ה

שישים'אומיוחנן'ורמאה'אומיעקב'ראליהובימישהיונביאיםאילולראשונים*א
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פסוק יא

ריבואועשריםמאה'אויעקב'ראליהובימינאמרונביאיםריבוא*ר

'ר'אמריבואכ"קיעקב'רר

'ר'אמריבואכ"קיעקב'ראליהובימילישראלעמדונבראיםריבוא*ה

'ראמרריבואועשריםמאה'אמיעקב'ראליהובימילישראללהםעמדונביאיםריבוא*א

ואין'מצרמיוצאיכפליםמוציאותהיועיירותרבואששיםאנטוכיאועדמגבת*ר

לךאיןמצריםמיוצאיכפלייםמוציאותוהיןעיירותריבוא'סאנטריפסעדמגנתיוחנןר

לךאיןמצריםמיוצאיכפליים[ות](ין)מוציאוהיועיירותרבוא'סאנטריפסועדמגנתיוחנן*ה

לךואיןמצריםכיוצאיכפליםמוציאותוהיוהיועיירותמאותששאנטיפרסועדמגבתיוחנן*א

שנישםשהיוביתאליהושעשאיררהיריחוומביתאלכיריחומכולןמקוללות*ר

שנישםהיווביתאליהושעשאיררהמיריחווביתאלמיריחומכולןמקוללתר

שני(נ)שם(בה)היוובתנאליהושעשאררהמיריחוובתנאלמיריחומכולםמקוללת*ה

בהשהיואלוביתיהושועשאררהיריחווכביתאל(ב)כיריחומכולםמקולקלותעיירות*א

ביריחואשרהנביאיםבניויצאואומראחדכתובעומדיםירבעםשלזהבעגלי*ר

'וגוהנביאיםבניויצאו'אומאחתבאחתעומדיםירבעםשלזהבעגליר

'וגוהנביאיםבניויצאו'אומאחת(ת)כאחתעומדיםירבעם(בירע)שלזהבעגלי*ה

ביריחואשרהנביאיםבניויצאואומראחד'כתוירבעםשעשהזהבעגלי*א

משניםפחותנביאיםואיןבביתאלאשרהנביאיםבניויגשו'אואחד'וכת*ר

משניםפחותנביאיםואיןבביתאלאשרהנביאיםבניויגשור

משניםפחותנביאיםואיןאלבביתאשרהנביאיםבניויגשו*ה

היוואםאלבביתאשרהנביאיםבניויצאו'אומאחד'וכתו*א

לאלדורותהוצרכהושלאנתפרסמתלדורותשנצרכהנבואהמעתהאמורנבואתןנתפרסמהלאולמה*ר

נכתבהלדורותצריכהנבואהמעתהאמורנבואתןנתפרסמהלאולמהר

נכתבהלדורותצריכהנבואהמעתהאמורנבואתןנתפרסמהלאולמה*ה

נכתבהלדורותהצריכהנבואהמעתהאמורנבואתםנתפרסמהלאלמהנביאים*א
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פסוק יא

קדושיווכלאלהים'ייובא'שנלנבואתםומפרסםבאה"הקבלבאלעתידנתפרסמת*ר

קדושיםוכל'אלהי'יובאדכתיבהיאהדאנבואתןומפרסםבאה"הקבלבאלעתידר

קדושיםוכלאלהים'ייובא'דכתיהיאהדאנבואתןומפרסםבא'הקלבואלעתיד*ה

קדשיםוכלאלקיו'הובאד"ההנבואתםומפרסםעמהןה"הקבלבאולעתיד*א

עמך*ר

עמךר

עמך*ה

עמך*א
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פסוק טו

נתקנולאושובבאקיינוסוכבשובראשיתימימששתמיםמשעוותולתקוןיוכללאמעות*ר

נתקנולאאוקינוסבימיוכבשןבראשיתימימששתמשנתעוותולתקוןיוכללאמעוותר

נתקנולאאוקינוסבימיוכבשןבראשיתימימששתמשנתעוותולתקוןיוכללאמעוות*ה

ניתקנולאעודאוקיינוסבמימיוכבשןמימימשנתעיותולתקוןיוכללאמעות*א

ה"הקבוחסרובראשיתימימששתמאורותמשנתעוותו*ר

ה"הקבוחסרןבראשיתימימששתמאורותמשנתעוותולהמנותיכוללאוחסרוןר

ה"הקבוחסרןבראשיתימי'מומאורותמשנתעוותולו'רול"רלאוחסרון*ה

ה"הקבלהמנותיוכללאוחסרוןבראשיתימימששתמאורות*א

וכמהחדשיםוכמהשניםוכמהקיציןכמההריהלבנהושנתחמהשנת*ר

קציןכמההריהחמהמשנתהלבנהשנתר

קיציןכמההריהחמהמשנתהלבנהשנת*ה

וכמהחדשיםכמהשניםכמהקיציםכמההריהחמהמשנתהלבנה*א

אתה"הקבמישחיסרנתקנולאעודהמבולדורמשנתעוותוא"דנימנולאעודעיבוריםוכמה*ר

ה"הקבומשחסרנתקנולאעודעיבוריןוכמהר

ה"הבומשחיסרנתקנולאעודעיבוריןוכמה*ה

ה"הקבומשחסרניתקנולאעודעיבורים*א

לתקוןיוכללאמעוותא"דנימנולאעודשנהועשריםמאהימיווהיו'דכתשנותיו*ר

נמנולאעדשנהועשריםמאהימיווהיודכתיבשנתןר

נמנולאעודשנהועשריםמאהימיווהיוו'דכתישנתן*ה

ניתקנולאעודשנהועשריםמאהימיווהיושנותם*א

שהואומילתקוןיוכלמעוותשהואמישהואמיהזהבעולםלהמנותיוכללאוחסרון*ר

מחוסרשהואומילתקןיוכללאמעוותשהואמילבאלעתידאבללהמנותיוכלמחוסר

עשהמהןאחדהזהבעולםזהעםזהשמידמוגיןהרשעיםמןישלהמנותיכולאין

עומדוזהצדיקיםבחבורתעומדזהנמצאלבאלעתידעשהלאואחדמותולפניתשובה

ר

*ה

*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק טו

באחדגורעואניזהבדברישפניםמשואשמאליאוי'אווהוארשעיםבחבורת*ר

לו'ואומשיביןוהןרשעיםבחבורתואניצדיקיםבחבורתעומדוזהכאחדהרגנוואניזה

תחתיךיוצעלקברגררוךבחבליםולאימיםשלשהמיתתךאחרומושלךהייתהמנוולשבעולםשוטה

למהבידךספיקהכשהייתהומההדרךמאותולשובונשבעבניוולךחבירךוראהתולעהומכסךרימה

יודעאתהאיןשבעולםשוטהלו'ואותשובהואעשהואלךהניחוני'אמתשובהעשיתלא

מהשבתלערבמתקןאינואםשבתלערבדומהשבאתהועולםלשבתדומההזהשהעולם

אםליישובדומהממנושבאתועולםליםדומההזהשהעולםיודעואינךבשבתאוכלאתה

בישובמתקןאדםאיןאםלמדברדומהוגםביםאוכלהואמהבישובמתקןאין

תשובהלעשותרוצהשהואלתקוןיוכללאמעוותנאמרזהעלבמדבראוכלהואמה

לראותליהניחו'אווהואבשרואתואוכלידיואתחובקמידאותומניחיןואין

רשעולארשעבצדצדיקנעמידשלאמצויןאנושבעולםשוטהלואומרחביריבכבוד

זהמצויןאנומהועלטמאבצדטהורולאטהורבצדטמאולאצדיקבצד

חלפתאבןשמעון'ורורבהחייא'ריתביןהוודלמאבויבואוצדיקים'לייהשער

ושמעיןרבאצומאבערובתדאמריואיכאפיסחאבערובתדטבריאמדרשאביהדיןקדםבאורייתאלעיין

אזילליהודליתזביןדאיתל"אעסיקיןמהברייתאאילוליה'אמכפייןדבירייתאדלהון

מושטא'אמחדוחדאדטברייאאיליסיםבהדיוצלינפקליהיהיבהואעיבידתיהמריהגב

דינריןתלתאהילךאלאהואדאיסוטופיסאמילאחדא'אמרבינוגבטעוןאזלמרגליחד

אלאלהוליתפעולייכלגנבשריתשמעוןליהאמרהלביתיהועלזביניןוזביןואזל

אוחסרגנונךדהוהלהאמרהעובדאליהותניאינוןמהזבינתיהואיליןמניימאה

ומרגליתאלמריהוןזבינתיהוהדרזילאמרהנעבידמהלה'אמדאתילעלמאמרגליחדחברך

צדיקיאהדיןכדיןכללה(כל)'אמואייתיתיהשלחמצטערשרירבינושמעכדלמריהון

'אמדאתילעלמאדילהוןאוחסרגנוניהדהויחדבעיאתמאןליהאמרהצרעת

אפךלמיחזיזכינועלמאבהדין'רליהאמרהיתיהממלאכןלןהוהואילה

וצדיקצדיקכללקישבןשמעוןר"אכןעלאפךלמיחמיזכייןאנודאתילעלמא

דרכןואיןליתןעליוניםשלדרכןאלאעודולאלהוהודיעצמובפנילויש

לחבריהדמוזיףכאינישעילייתאחותיראליהמנסיבהראשוןהוא    מןקשההואקשההאחרוןהנסליטול

ר

*ה

*א

*ר

ר

*ה

אילושנתפרסמוכשםשמותןניתפרסמוולכך    לאמלך[בי](יב)ואועברושםובבניובריעיומדבראבלאל     ביתטוב     ללכת*א
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01/03/2016 קהלת זוטא פרשה א

פסוק טז

יודעלבהלבמשמשיןדבריםעשרהלביעםאנידברתי*ר

יודעלבמדברלברואהלבהלבאתמשמשיןדבריםעשרהלביעםאנידברתיר

יודעלבמדברלברואהלבהלבאתמשמשיןדבריםעשרהלביעםאנידברתי*ה

רואההלבאתמשמשיןדבריםעשרהלביעםאנידברתי*א

שמחלבנופללבהולךלבעומדלבצועקלבשנלב*ר

שמחלבנופללבמהלךלבצועקלבעומדלבשומעלבר

שמחלבנופללבמהלךלבצועקלבעומדלבשומעלב*ה

שומחיודעצועקנופלהולךעומדשומע*א

מדברלבודעתחכמהראהלבירואהלבש"אפרמדברלברואהלבמתנחםלב*ר

מדברלבהרבהראהולבירואהלבמתנחםלבר

מדברלבהרבהראהולבירואהלבמתנחםלב*ה

דוברמתנחם*א

נפשומרתיודעלביודעלבלביעםאנידברתי*ר

לבםצעקצועקלבנפשומרתיודעלביודעלבלביעםאנידברתיר

לבםצעקצועקלבנפשומרתיודעלב(מרת)יודעלבלביעםאנידיברתי*ה

{לביעםאנידברתי*א

לב'ייאללבםצעקצועקלבשומעלבלעבדךונתתשומעלב*ר

לבשומעלבלעבדךונתתשומעלב'יאלר

לבשומעלבלעבדךונתתשומעלב'ייאל*ה

*א

עליואדםלביפולאלנופללבהלךלבילאמהלךלבלבךהיעמדעומד*ר

עליואדםלביפולאלנופללבהלךלביהלאמהלךלבלבךהיעמודעומדר

עליואדםלביפולאלנופללבהלךלביהלאמהלךלבלבךהיעמודעומד*ה

*א
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פסוק טז

{ירושליםלבעלדברומתחנםלבבלבישמחלכןשמחלב*ר

ירושליםלבעלדברומתנחםלבשמחלכןשמחלבר

ירושליםלבעלדברומתנחםלבלבישמחלכןשמחלב*ה

*א
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