
13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ג

פסוק א

האדםאתאלהים'ייויקח'שנעדןלגןשיכנסהראשוןלאדםהיהזמןלכל*ר

האדםאתאלהים'יויקח'שנעדןבגןשיכנסהראשוןלאדםהיהזמןזמןלכלר

האדםאתאלהים'ייויקח'שנעדןבגןשיכנסהראשוןלאדםהיהזמןזמןלכל*ה

שיכנסלנחלוהיהזמן'וגוהארץאתויגרש'שנממנהשיצאהיהזמן'וגו*ר

שיכנסלנחהיהזמןהאדםאתויגרש'שנממנושיצאהיהזמןר

שיכנסלנחהיהזמןהאדםאתויגרש'שנממנושיצאהיהזמן*ה

צא'שנממנהשיצאהיהזמן'וגוהתיבהאלביתךוכלאתהבא'שנבתיבה*ר

צא'שנממנהשיצא'הייתזמןהתיבהאלביתךוכלאתהבא'שנבתיבהר

צא'שנממנהשיצאהיתהזמןהתיבהאלביתךוכלאתהבא'שנבתיבה*ה

הזההיוםבעצם'שנהמילהאתלושניתןלאברהםלוהיהזמןהתיבהמן*ר

הזההיוםבעצם'שנמילהשתנתןלאברהםלו'הייתזמןהתיבהמןאתהר

הזההיוםבעצם'שנמילהשתנתןלאברהםלוה[ת](ה)היזמןהתיבהמן*ה

מוליםכיבמדברואחד'במצראחדמקומותבשניממנושיפרעלוהיהוזמןאברהםנימול*ר

מוליםכי'במדבואחתבמצריםאחתמקומותבשתיממנושתפרעלוהיהוזמןר

מוליםכיבמדברואחתבמצריםאחתמקומותבשתיממנושתפרעלוהיהוזמן*ה

דאמריאיכאבארץינתןועכשיובשמיםשהיהחפץלאותוהיהזמןחפץלכלזמןהיו*ר

דאמריאיכאבארץשינתןחפץלאותוהיהזמןחפץלכלועתהיור

דאמריאיכאבארץשינתןחפץלאותוהיהזמןחפץלכלועתהיו*ה

הדבריםכלאתאלהיםוידברד"ההתורהזודאמריואיכאמילהזו*ר

האלההדבריםכלאתאלהיםוידברדכתיבהדאמילהזהדאמריואיכאתורהזהר

האלההדבריםכלאתאלהיםוידבר'דכתיהיאהדאמילהזהדאמריואיכאתורהזה*ה
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ג

ח-פסוק ב

אשריאלאללדתעת'שאמשלמהשלהריברכיהר"אללדתעת*ר

שאשריואלאללדתעת'שאמשלמהשלחכמתוכלוהריברכיה'ר'אמללדתעתר

שאשריואלאללדתעת'שאמשלמהשלחכמתוכלוהריברכיה'ר'אמללדתעת*ה

אתהשכןנקימיתתובשעתנקילידתושעתמהבשעהפטירתושעתלאדם*ר

שכךנקימיתתושעתאףנקילידתושעתמהלדתוכשעתמיתתוששעתלאדםר

שכךנקימיתתושעתאףנקילידתושעתמה?[ו](ן)?לידתכשעתמיתתושעת[ש]לאדם*ה

לויר"אהחייםבצרורצרורהאדונינפשוהייתההקודשברוחלדודשאמרהבאביגילמוצא*ר

לוי'ר'אמהחייםבצרורצרורהאדונינפש'והייתהקדשברוחלדודאמרהאביגילר

לוי'ר'אמהחייםבצרורצרוראאדונינפשוהיתההקדשברוחלדוד'אמאביגיל*ה

השרויהגדולביםהפורשלעצמובדרךוהמהלךהמצורעבביתהשרוילקטרגמצוישטןמקומותבשלשה*ר

השרויהגדולביםוהמפרשלעצמובדרךוהמהלךהמרועעבביתהשרוילקטרגמתאוהשטןבשלשר

שרוי[ה]הגדולביםוהמפרשלעצמובדרךוהמהלךהמרועעבביתהשרוילקטרגמתאוהשטןבשלש*ה

'ר'דאבדרךהמהלךעלימומותישי'שנקטגרושטןנעשההמצורעבבית*ר

'ר'דאמלעצמובדרךוהמהלךצלמותמותישיא'שנשלוקטגוריןנעשההמרועעבביתר

'ר'דאמלעצמובדרךוהמהלךצלמותמות[]ישי'שנשלוקטיגוריןנעשההמרועעבבית*ה

לביתאמפקדהוהלאורחאנפיקהוהכיייני'רסכנהבחזקתהדרךכליוחנן'ר*ר

לביתיהמפקדהוהלאורחנפיקהוהכיינאי'רסכנהבחזקתהדרךכליוחנןר

לביתיהמפקדהיהלאורחאנפיקהוהכיינאיי'רסכנהבחזקתהדרךכליוחנן*ה

*ר

וכיוןאולפךקטרלבךלוקטולדאתהןעלךנצליהמהלו'אמעלויר

וכיוןאולפךקטרלולבךדאתקטלהןעלךנצליהמהלו'אמעלויצלו*ה
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ח-פסוק ב

כי'ר*ר

כימני'רצלותיהתסכוןלאמטראעלדצלוןשמעואת'כנישתלביהעלילדאתר

כימני'רצלותיהתסכוןלאמטראעלדצלוןשמעואת'כנישתלביהעלילדאת*ה

אחויכהןרבביתיהעלמפקדהוהניסוקתשהיאבניביביהלמסחינפיקהוה*ר

אחויכהןרבבתיעלמפקדהוהנסוקהשהיאבנילמסחינחיתהוהר

אחויכהןרבביתיהעלמפקדהוהנסדקהשהיאבנילמסחינחיתהוה*ה

ל"אעליצלילאחיל"אהגדולביםמפרשהוהאבאברחייא'דר*ר

ליה'אמעלויצליליה'אמהגדולביםמפרשהוהאבאברחייא'דרר

ליה'אמעלויצליליה'אמהגדולביםמפרשהוהאבאברחייא'דר*ה

ואתכנישתאלביעלילדאתוכיוןאילפךקטורלוליבךקטרדאתהךעלךניצלימה*ר

ואתכנישתאלביהעלילדאתוכיוןאולפךקטירלולבךדאיתקטרהןעלוךנצלימהר

ואתכנשתאלביעלילדאתוכיוןאולפךקטירלולבךדאיתקטרהןעלךנצליהמה*ה

לעקורועתשלוםבעתלטעתעתצלותךעלתסמוךלאמיטראעלדצלןשמע*ר

שלוםבשעתלטעתעתצלותיהאתתסכוןלאמטראעלדצלוןשמער

נטועלעקורעתשלוםבשעתלטעתעתצלותיהאתתסכוןלאמטראעלדצלוןשמע*ה

טהורהבאשתךאבניםלהשליך(ה)עתכולםוכןשלוםבשעתלרפואעתמלחמהבשעת*ר

טהורהבאשתךאבניםלהשליךעתכךכולםר

טהורהבאשתךאבניםלהשליךעתכךכולםשלוםבשעתלרפואעתמלחמהבשעת*ה

'רשעשלכתלחבוקעתצדיקיםשלכתראיתאםטמאהכשאשתךאבניםכנוסועת*ר

רשעיםשלכתלחבקעתצדיקיםשלכתראיתהאםטמאהבאשתךאבניםכנוסועתר

רשעיםשלכתלחבקעתצדיקיםשלכתראיתאםטמאהבאשתךאבניםכנוסועת*ה
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ח-פסוק ב

כמילדתעושהאניקלהלשעהה"הקב'אמללדתעתא"דמחבקלרחוקעת*ר

כמילדתעושהאניקלהבשעהה"הקב'אמללדתעתמחבקלרחוקעתר

כמילדתעושהאניקלהבשעהה"הב'אמללדתעתמחבקלרחוקעת*ה

פיגריכםיפלוהזהבמדבר'דכתמיתהבשעהלמותעת'וגוביוםומולדותיך'דכת*ר

הזהבמדבר'שנמיתהבשעתלמותעת'וגואחריהםהולדתאשרומולדתך'שנר

'וגוהזהבמדבר'שנמיתהבשעתלמותעת'וגואחריהםהולדתאשרומולדתך'שנ*ה

ויהרוגלהרוגעתאדמתםמעל'ייויתשםנטועלעקורעתאדמתםעלונטעתיםלטעתעת*ר

ויהרוגלהרוגעתאדמתםמעל'יויתשםנטועלעקורעתאדמתםמעלונטעתיםלטעתעתר

ויהרוגלהרוגעתאדמתםמעל'ייויתשםנטועלעקורעתמתם[ד]()אעלונטעתיםלטעתעת*ה

תצאנהופרציםלפרוץעתארוכהלהמעלההננילרפואעתעיןמחמדיכל*ר

תצאנהופרציםלפרוץעתלךארוכהמעלההנניכילרפאועתעיןמחמדיכלר

תצאנהופרציםלפרוץעתלךארוכהמצוההנניכילרפואועתעיןמחמדייכל*ה

ימלאאזלשחוקעתעולםכימיובניתיהלבנותעת*ר

ימלאאזלשחוקעתבלילהתבכהבכהלבכותעתעולםכימיובניתיהלבנותעתר

ימלאאזלשחוקעתבלילהתבכהבכה'שנלבכותעתעולםכימיובניתיהלבנותעת*ה

עד'וגוצבאותאלהיםאלויקראלספודעדפינושחוק*ר

עת'וגולקרחהולמספדלבכיההואביוםצבאותאלהים'יויקראלספודעתפינושחוקר

עת'וגוולחגורולמספדלבכיההואביוםצבאותאלהים'ייויקראלספודעתפינושחוק*ה

'וגווישלךמשהאףויחראבניםלהשליךעתהעירורחובותרקוד*ר

כנוסעתהלוחותאתמידיווישלךמשהאףויחראבניםלהשליךעתהעירורחובותרקודר

כנוסעתהלוחותאתמידיווישלךמשהאףויחראבניםלהשליךעתהעירורחובותרקוד*ה
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ח-פסוק ב

את'ייוריחקלרחוקעתתחבקיניוימינולחבוקעת*ר

את'יוריחקמחבקלרחוקעתתחבקניוימינולחבקעתאבןבציוןיסדהנניאבניםר

את'ייוריחקמחבקלרחוקעתתחבקניוימינולחבקעתאבןבציוןיסדהנניאבנים*ה

'וגובכםהעידותילאבדעתומצאתאלהיך'ייאתמשםובקשתםלבקשעתהאדם*ר

אתהיוםבכםהעידותילאבדעתמשםובקשתםלבקשעתהאדםר

אתהיוםבכםהעידותילאבדעתמשםוביקשתםלבקשעתהאדם*ה

להשליךעת'ישרשומרישןולאינוםלאהנהלשמרעת*ר

אבניםלהשליךעתישראלשומריישןולאינוםלאהנההארץואתהשמיםר

אבניםלהשליךעתישראלשומרישןולאינוםלאהנההארץואתהשמים*ה

לתפורעתסוףיםמיאת'ייקרעלקרועעתאחרתארץאלוישליכם*ר

לתפורעתסוףיםמיאת'יקרעלקרועעתאחרתארץאלמשםוישליכםר

לתפורעתסוףיםמיאת'ייקרעלקרועעתאחרתארץאל[משם]וישליכם*ה

לאהובעתירושלםלבעלדברולדברעתמעולםהחשיתילחשותעתבידךלאחדיםוהיו*ר

לאהבעתירושלםלבעלדברולדברעתמעולםהחשתי'לחשועתבידיךלאחדיםוהיור

לאהובעתירושלםלבעלדברולדברעתמעולםהחשיתילחשותעתבידיךלאחדיםוהיו*ה

והםלאיובויהפוךמלחמהעתשניאתיהכןעלבקולהעלינתנהלשנאעת'אתכאהבתי*ר

להםויהפךמלחמהעתשנאתיהכןעלבקולהעלינתנהלשנואעתאתכםאהבתיר

להםויהפךמלחמהעתשנאתיהכןעלבקולהעלינתנהלשנואעתאתכםאהבתי*ה

שלוםכנהראליהנוטההננישלוםעתבםנלחם*ר

שלוםכנהראליהנוטההננישלוםעתר

שלוםכנהראליהנוטההנני[ום]()שלעת*ה
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פסוק יא

שלאמלמדעולמואתהאלבראבעונתונחמןר"אבעיתויפהעשההכלאת*ר

בעתויפהעשההכלאתר

שלאהעולםאתה"הבבראבעונתו'תנחומ'ר'אמבעתויפהעשההכלאת*ה

עדומחריבןעולמותבוראה"הקבשהיהמיכאןאבהור"אלכןקודםלהבראותראוייןהיו*ר

עדומחריבןעולמובוראה"הקבשאיןמכאןאבהו'ר'אמר

עדומחריבןעולמובוראה"הבשאיןמכאןאבהו'ר'אמלכךקודםלהבראות*ה

ליהנייןלאודיןליהנידין'אמאילואתשברא*ר

מאיפנחס'ר'אמליהנילאודיןליהנידיןאמראלואתשבראר

מאיפנחס'ר'אמליהנילא[]ותוליהנידין'אמאלואתשברא*ה

*ר

(ל)הנידין(ה)'ר'אמעשהכלאתאלהיםויראאבהו'דרטעמאר

הנידין(ה)'ר'אמעשהאשרכלאתאלהיםויראאבהו'דר'טעמ*ה

היהראויסימון'בריהודהר"אהעולםכלגם*ר

היהראויסימוןר"ביהודה'ר'אמ'העולאתגםליהנילאותוליר

היהראויסימון'בריהודה'ר'אמהעולםאתגםליהניותולאלי*ה

אםתחילהאברהםבוראאניאםה"הקב'אמאלאהראשוןאדםקודםלהבראותאבינואברהם*ר

אם'תחלאברהםבוראאניאםה"הקבאמראלאהראשוןאדםקודםלהבראותאברהםר

אםתחילהאברהםבוראאניאםה"הב'אמאלאהראשוןאדםקודםלהיבראותאברהם*ה

אברהםיבאיקלקלאםתחילהאדםאתהריניאלאויתקןיבאמיהדורותיקלקלו*ר

ויתקןיבאמיאיןיקלקלר

ויתקןיבואמיאיןקלקל*ה
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פסוק יא

'ישרלארץשיכנסוממצריםשיצאוכיון'ישרהיוראוייןזמרייןבריצחקר"אויתקן*ר

ישראללארץשיכנסוממצריםשיצאוכיוןישראלהיוראוייןמרייןבריצחק'ר'אמר

ישראללארץיכנסוממצריםשיצאוכיוןישראלהיוראוייןמרייון'בריצחק'ר'אמ*ה

חריבהלארץ'ישראתמכניסאניאםה"הקב'אמנחמימיישניםאילנותשהיואלא*ר

חרבהלארץמכניסאניאיןה"הקב'אמנחמימותישניםאילנותאלאר

חרבהלארץ'ישמכניסאניאיןה"הב'אמנחמימותישניםאילנותאלא*ה

שיבאוכדיחדשיםויטעוישניםויתקצצוויעמדוהמדברדרךמקיפןאלאטובלא*ר

שיבאוכדיחדשיםוינטעוישניםויקצצו'הכנעניויעמדוהמדברדרךמקיפןהריניאלאר

שיבאוכדיחדשיםוינטעוישניםויקצצוהכנעניםויעמדוהמדברדרךמקיפןהריניאלא*ה

ברכהמלאהאותהוימצאולארץ'ישר*ר

לעולםמליאהאותהוימצאוישראלר

לעולםמליאהאותהוימצאוישראללארץ*ה
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פסוק יד

'וגויעשהאשרכלכיידעתי*ר

ומהלעולםויקייםשיחיהאדםהיהראויסימון'ר'אמיעשהאשרכלכיידעתיר

ומהלעולםויקייםשיחיהאדםהיהראויסימון'ר'אמיעשהאשרכלכיידעתי*ה

מלפניושיראומהעשהוהאלהיםמיתהבונקנסהמהמפני*ר

מלפניושיראועשהוהאלהיםמיתהבונקנסהמהומפני'וגוכלכיידעתיר

מלפניושיראועשהוהאלהיםמיתהבונקנסהמהומפני'וגוכלכיידעתי*ה

פסוק טו

אדםלךיאמראם'אמחדנחמן'וריודן'ר'וגוהואכברשהיהמה*ר

לךיאמראם'אמחדנחמיה'וריודן'רהואכברשהיהמהר

לךיאמראם'אמחדנחמיה'וריודן'ר'וגוהואכברשהיהמה*ה

לואמורלעולםוקייםחיוהיהמיתהעליונקנסהלאאדםחטאלאשאילו*ר

לואמורלעולםוקייםחיהיההראשוןאדםחטאלאשאילור

לואמורלעולםוקייםחיהיההראשוןאדםחטאלאשאילו*ה

לעולםוקייםחיהואוהריחטאשלאהואכבראליהוהרי*ר

לעולםוקייםחיאינוחטאלאשאליהוהואסבורר

לעולםוקייםחיאינוחטאלאשאליהוהואסבור*ה
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פסוק יז

טורנוסרופוסהאלהיםישפוטורשעצדיק'אמחדחנינא'וראלעזר'רבלביאניאמרתי*ר

טורנוסרופוסהאלהיםישפילורשעצדיק'אמחדחנינא'וראליעזר'רבלביאניאמרתיר

טורנוסהאלהים'פיישורשעצדיק'אמחדחננייא'וראליעזר'רבלביאניאמרתי*ה

'אמבלודקיאאחיו?ס?פפוואתלולינוסאתטרגינוסוכשהרגעקיבא'ראתדן*ר

'אמבדולקיאפאפוסואתלוטיסאתטרניגוסוכשהרגעקיבא'ראתדןהרשער

'אמבדולקיאאחיופאפוסואת?ס?לולינואתטרניגוסוכשהרגעקיבה'ראתדןהרשערופוס*ה

נאצרנבוכדשלבניומבניואניועזריאמישאלחנניאשלבניומבניאתםאין*ר

ועזריהמישאלחנניהשלבניומבניאתםאיןלהםר

נצרנבוכדשלבניומבניואניועזריהמישאלחננייהשלבניומבניאתםאיןלהם*ה

ועזריהמישאללחנניהשנגלהכדרךמידיאתכםויצילאלהיכםיבא*ר

לאלמהמידיאתכםויצילר

לאלמהמידיאתכםויצילועזריהמישאלחנניהאלהייבא*ה

לואמרו'וגויהיראהלאויאמרו'שנהזקיןכבראלא*ר

לואמרויהיראהלאויאמרו'שנהזקיןכבראלאמידיאתכםויצילנגלהר

לואמרויהיראהלאויאמרו'שנהזקיןכבראלאמידיאתכםויצילנגלה*ה

לנסהגוןוהיההיההגוןמלךנצרנבוכדהןכשריםאדםבניועזריהמישאלחנניה*ר

היהוראויהיההגוןמלךנאצרונבוכדהיוכשריןאדםבנימישאלחנניהר

היהוראויהיההגוןמלךנצרונבוכדהיוכשריםאדםבניועזריהמישאלחנניה*ה

שימיתנומיתותכמהאריותכמהדוביןכמהלפניושלאתאמידועלנסשיעשה*ר

שימיתנומיתותוכמהאריותוכמהדוביןכמהלפניוהיושלאתאמרידועלנסשיעשהר

שימיתנומיתותכמהאריותוכמהדוביןכמהלפניוהיושלאתאמרידועלנס'שיעש*ה
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פסוק יז

אלאעודולאמהןכאחדעלינוחשובאתהאיןהורגאתהאםבהם*ר

אלאעודולאמהםכאחדאלאעלינוחשובאתהאיןהרגנואתהאםבהםר

שעתידאלאולאמהםכאחדאלאעלינוחשובאתהאיןהרגנואתהאםבהם*ה

ופצעומרומידיאופיליעליושבאעדמשםזזולאאמרומידיךדמינולתבועעתידה"שהקב*ר

ופצעוי(..)דיוטליעליושבאתעדמשםזזולאאמרומידיךדמינולתבועעתידה"שהקבר

ופצעו(רומי)מדיוטליעליושבאתעדמשםזזולאאמרומידךדמינולתבועה"הקב*ה

עלמאבהדיןומשפטעתישחפץלכלכימוחואתוהוציאובגיזריןמוחואת*ר

עלמאבהדיןעתישחפץלכלעתכימוחואתוהוציאובגזריןראשואתר

'עלמבהדיןעתישחפץלכלעתכימוחואתוהוציאובגזריןראשואת*ה

וחושבנאדינאתמןלהלןברםעבידהואבעידאינשמה*ר

וחשבנאדינאתמןברםעבידהואאינשברדבעימהר

וחושבנאדינאתמןברםעבידהואאינשברדבעימה*ה
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פסוק יט

כךימולהשמיניביוםואמרתיהאדםעלשגזרתיכשםה"הקב'אמאדםבני'מקרכי*ר

עלשגזרתיכשםהאדםבנימקרהכיר

כךימולהשמיניוביוםואמרתיהאדםעלשגזרתיכשםה"הב'אמהאדםבנימקרהכי*ה

העמדתיכךאדםשקרויין'מישרנביאיםשהעמדתיכדרךירצהוהלאההשמינימיוםהבהמהעלגזרתי*ר

שקרואיםמישראלנביאיםשהעמדתיכדרךוהלאההשמינימיוםהבהמהר

שקרואים'מישרנביאיםשהעמדתיכדרךוהלאההשמינימיוםבהמה[ה](ב)עלגזרתי*ה

האדםומותרבלעםאלאלהיםויקרמשהאלויקרארבהובהמהבהמהשקרוייןהעולםמאומות*ר

אדםומותרבלעםאלויקרמשהאלויקרארבהובהמהבהמהר

האדםומותרבלעםאלויקרמשהאלויקרארבהובהמהבהמה*ה

אמי'וראילא'רכבהמהיתבזהשלאה"הקבלושעשהמה'וגו*ר

אמי'וראליה'רכבהמהיתבזהשלאה"הקבלושעשההואמהאיןהבהמהמןר

אמי'וראליה'רבבהמהיתבזהשלאה"הבלושעשההואמהאיןהבהמהמן*ה

'רכסותלועשה'אמוחדרגליועלפרוסהאפיפוריןלועשה'אמחד*ר

קבורהלועשה'אמוחדרגליעלפרוסהואפורפריןמנעללועשה'אמחדר

'רכסותליעשה'אמוחדרגליועלפרוסהואפורפריןמנעללועשה'אמחד*ה

קבורהלועשה'אמוחדתכריכיןלועשה'אמחדינאי'וריוחנן*ר

ר

קבורהליעשה'אמוחדכין?[י]?תכרליעשה'אמחד?ני?י'ורינאי*ה
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פסוק כ

ובארץשבשמיםמהכל'אמחדיהושע'וראליעזר'רהולךהכל*ר

שבשמיםמהכל'אמחדיהושע'וראלעזר'ראחדמקוםאלהולךהכלר

שבשמיםמהכל'אמחד'יהוש'וראלעזר'ראחדמקוםאלהולךהכל*ה

השמיםמןברייתו*ר

הארץמןשברייתוהאדםמןחוץהארץמןבריתושבארץמהוכלהשמיםמןבריתור

הארץמןשברייתוהאדםמןחוץהארץמןברייתושבארץמהוכלהשמיםמןבריתו*ה

וחדהשמיםמן'ייהללוהדאמןלהומייתי*ר

השמיםמןונשמתוורוחור

'אמיהושע'ורהשמיםמןונשמתוורוחו*ה

לשלגכיבו'שכתפ"אעשלגהארץמןאלאברייתואיןובארץשבשמיםכל*ר

לשלגכיבושכתובי"אעפושלגר

לשלגכיבו'שכתופ"אעשלגהשמיםמןברייתוובארץשבשמיםמהכל*ה

כאשרכיהשמיםמןגשםהארץמןאלאברייתואיןארץהוייאמר*ר

'וגוהארץמןאלאברייתןאיןארץהוייאמרר

כאשרכי'שנהשמיםמןאלאברייתןאיןארץהוייאמר*ה

אלאברייתואיןובארץבשמיםאשרכל'אומאיר'רמןוהשלגהגשםירד*ר

ר

אלאברייתןאיןהשמיםמןוהשלגהגשםירד*ה

ברייתואיןהגשםכאשרכי'שנלארץשיורדפ"אעגשםיעלהואד'שנהארץמן*ר

ר

'שנהארץמן*ה
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פסוק כ

הולךהכלמהכאנחמןרבהארץמןיעלהואד'שנהארץמןאלא*ר

הולךהכלמהכאנחמןרב'אמר

הולךהכלמהכאנחמןרב'אמ'וגוהארץמןיעלהואיד*ה

'האו'שנהארץמןאלאאינוחמהגלגלאפילויוסיר"אאחדמקוםאל*ר

האומר'שנהארץמןאלאאינוחמהגלגל'אפייוסי'ר'אמאחדמקוםאלר

האומר'שנהארץמןאלאאינוחמהגלגל'אפייוסיר'אמאחדמקוםאל*ה

יזרחולאלאלחרס*ר

'וגויזרחולאלחרסר

'וגויזרחולאלחרס*ה
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פסוק כא

נשמתןואחדצדיקיםשלנשמתןאחדתנאלמעלההיאהעולהאדםבנירוחיודעמי*ר

'ואחצדיקיםשלנשמתןאחדתניאדםבנירוחיודעמיר

ואחדצדיקיםשלנשמתןאחדתניהאדםבנירוחיודעמי*ה

שכןהחייםבצרורהכבודכסאתחתצרורותנתונותצדיקיםשלשנשמתןאלאעולותרשעיםשל*ר

רשעיםשלר

שכןהחייםבצרורנתונותצדיקיםשלנשמתןאלארשעיםשל*ה

ל"תכןרשעיםשליכולהחייםבצרורצרורתאדונינפשוהיתהלדודאביגיל'אמ*ר

ל"תר

ל"תרשעיםשליכולהחייםבצרורצרורהאדונינפשוהיתהלדוד'אמאביגיל*ה

'דכתמאי'חלפת'בריוסי'ראתשאלהמטרונא'וגואויביךנפשואת*ר

מידכתיבמאיחלפתאבןיוסי'לרשאלהמטרונה'וגויקלענהאויביךנפשואתר

מי'דכתימאיחלפתאבןיוסי'לרשאלהמטרונא'מ[גו]()ויקלענהאויביךנפשואת*ה

נשמתןאילולה'אמ'וגוהאדםרוח*ר

כןאםהחייםבצרורשנתונותצדיקיםשלנשמתןאלולהאמרהאדםרוחיודער

כןאםהחייםבצרורשנתונותצדיקיםשלנשמתןאלולה'אמהאדםרוחיודע*ה

למזרחוממערבלמערבממזרחשמטרפותרשעיםשל*ר

דרוםועדמצפוןמערבועדממזרחשמטורפתרשעיםשלנשמתןאילויקלענהאויביךנפשואתר

דרוםועדמצפוןמערב[ד](ל)ועממזרחשמטורפותרשעיםשלנשמתןאילויקלענהאויביךנפש?ת?וא*ה

שאולהרדתוביום'דכת*ר

'וגושאולהרדתוביוםדכתיבר

'וגושאולהרדתוביום'דכתי*ה
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