
12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

פסוק ד

אלאעיקרכלנודרשאינומיטוב'אומאיר'רתדורלאאשרטוב*ר

אלאעיקרכלנודר(נונ)שאינומשניהםטובאומרמאיר'רתדורלאאשרטובר

אלאעיקרכלנודרשלשאינומשניהםטוב'אוממאיר'רתדורלאאשרטוב*ה

'אמושלמונדרו'שנומשלםנודרמשניהםטוב'אויהודה'רשוחטהלעזרהכבשתומביא*ר

'אמושלמונדרו'שנומשלםשנודרמשניהםטובאומר'יהוד'רושוחטלעזרהכבשיםמביאר

'אמושלמונדרו'שנומשלםשנודרמשניהםטוב'אומיהודה'רושוחטלעזרהכבשיםמביא*ה

נחמןברשמואלר"אשנדרבאחדמעשההונארב*ר

שנודרמיכלנחמןר"בשמואלר"א'וגושנדראחדבאדםמעשההונארבר

שנודרמיכלנחמן'ברשמואל'ר'אמ'וגומשנדראחדדם[א]()במעשההונא'ר*ה

איתמתחתיךמשכבךיקחלמהלשלםלךאיןאם'שנמיתהלאשתוגורם*ר

איתמרמתחתיךמשכבךיקחלמהלשלםאיןאם'שנמיתהלאשתוגורםמשלםואינור

'איתממתחתיךמשכבךיקחלמהלשלם[ך]()לאיןאם'שנאמיתהלאשתוגורםמשלםואינו*ה

כליצחקרבברשמואלר"אמפדןבבואיואניאבינומיעקבדאמרי*ר

כליצחקרבברשמואל'ר'אמארםמפדןבבואיואנידכתיבאבינומיעקב'דאמר

כליצחקרבברשמואל'ר'אמארםמפדןבבואיואני'דכתיאבינומיעקב'דאמ*ה

הרעללשוןאף'אוויש'וכועריותולגילויז"לעגורםמשלםואינושנודרמי*ר

'דכתיהרעלשון'אומויש'וגועריותוגילויז"לעגורםמשלםואינושנודרמיר

'דכתיהרעלשון'אומויש'וגועריותוגילויז"לעגורםמשלםואינושנודרמי*ה

מיתהגורםשנודרמיכלשמואלר"אלבןבנידבריוישמע*ר

מיתהגורםמקייםואינושנודרמיכלרב'אמ'וגובנידבריאתוישמער

גורםמשלםואינושנודרמיכלרב'אמ'וגולבןבנידבריאתוישמע*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

פסוק ד

מיתהאיןרב'דאממממונוולאנפרעיןממנו'וגוידרשנודרשכי'שנלעצמו*ר

מיתהואיןמממונוולאנפרעיםממנו'וגוידרשנודרושכי'שנלעצמור

מיתהואיןמממונוולאנפרעיןממנו'וגומידרשנודרושכי'שנמיתהלעצמו*ה

פשעםופקדתי'שנעוןבלאייסוריןואיןחטאבלא*ר

פשעםבשבטופקדתידכתיבעוןבלאיסוריןואיןתמותהיאהחוטאתהנפשדכתיבחטאבלאר

פשעםבשבטופקדתי'דכתיעוןבלאיסוריןואיןתמותהיאהחוטאתהנפש'דכתיחטאבלא*ה

עוונםובנגעים*ר

ר

*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

פסוק ה

לפיךרשותתתןאלבנודרקריאפתראחא'רפיךאתתתןאל*ר

לפיךרשותתתןאלבנודרקרא[פתראחא](אחאפתר)'רפיךאתתתןאלר

לפיךרשותתתןאלבנודרקראפתראחא'רפיךאתתתןאל*ה

נדריתלאדאמרתשגגהכיחוץזההמלאךלפניתאמרואלבשרךאתלחטיא*ר

נדריתלאאנאא"דחזןזההמלאךלפניתאמראלבשרךאתלהחטיאר

נדריתלאאנאא"דחזןזההמלאךלפניתאמראלבשרךאתלהחטיא*ה

מצותמעטאילו'וגומעשהוהבלשאמרתהקולאותועלהאלהיםיקצוףלמהכלום*ר

מצותמעטאלוידיךמעשהאתוחיבלשאמרתהקולאותועליקצוףלמהכלוםר

מצותמעטאלוידיךמעשהאתוחיבלשאמרתהקולאותועליקצוףלמהכלום*ה

הימנוומאבדםמארהבהםמכניסה"והקבבידךשישקלות*ר

ממנוומאבדןהמאירהאתבהםמכניסה"הקבבידושישר

ממנוומאבדןהמאירהאתבהםמכניסה"הקבבידושישקלות*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

פסוק ו

קפוץוגזירותרעותראיתאם'וגוחלומותברובכי*ר

קפוץרעותוגזירותרעותחלומותראיתהאםאלעזרר"אחלומותברובכיר

קפוץרעותוגזרות(וק)רעותחלומותראיתאםאלעזר'ר'אמחלומותברובכי*ה

מבטליןדבריםשלשהאלעזר'רבשםיהודה'ר'דאמנוצלואתהדבריםלשלשה*ר

מבטליןדברים'גאלעזר'רבשםיהודה'ר'דאמניצולואתהדבריםשלשהעלר

מבטלין(ב)דברים'גאלעזר'רבשםיהודה'ר'אמ[ד]ניצולואתהדבריםשלשהעל*ה

ויכנעואחדבפסוקכתוביןושלשתןוצדקהותשובהתפילההןואילווקשותרעותגזירות*ר

ויכנעודכתיבאחדבפסוקכתוביםושלשתןותשובהותפלהצדקההןאילורעהגזירהר

ויכנעו'דכתיאחדבפסוקכתובים[ן](?ם?)ושלשתותשובהותפילהצדקהאלורעהגזירה*ה

זוויתפללוהרעה(הרעה)מדרכםוישובוויבקשולפנייויתפללועליהםשמינקראאשרעמי*ר

זולפניויבקשוויתפללועליהםשמינקראאשרעמיר

זולפניויבקשוויתפללועליהםשמינקראאשרעמי*ה

ואסלחהשמיםמןאשמעואניתשובהזוהרעהמדרכםוישובוצדקהזולפנייויבקשותפילה*ר

ואסלחהשמיםמןמידתשובהזווישובוצדקהזולפניויבקשותפלהר

ואסלחהשמיםמןאשמעמידתשובהזווישובוצדקהזולפניויבקשותפלה*ה

'רצרהביום'יייענך'שנהתעניתאף'אמאמי'רארצםאתוארפאעוונם*ר

'רצרהביום'ייענך'שנתעניתאף'אמאמי'רארצםאתוארפאלעוונםר

'רצרהביום'יייענך'שנתעניתאף'אמאמי'רארצםאתוארפאלעונותם*ה

מקוםושינוימעשהושינויהשםשינויאף'אואחא*ר

מקוםושינוימעשהושינויהשםשינויאף'אומאחאר

מקוםושינוימעשהושינויהשםשינויאף'אמאחא*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

פסוק ז

לעולםצדיקזהוצדקנגזליםודליםעשוקיםרשיםראיתאם'וגורשעושקאם*ר

עולםשלצדיקוזווצדקנגזליםודליםנעשקיםרשיםראיתהאם'וגורשעושקאםר

עולםשלצדיקוזווצדקנגזליםודליםנעשקיםרשיםראיתאם'וגורשעושקאם*ה

שלחפצועלתתמהאלדינהבםתיראהבמדינהתראהעליהןשלוהמשפיעשהוא*ר

שלחפצותתמהאלדינהבםתראהבמדינהתראה'שלועליהםשמשפיער

שלחפצועלתתמהאלדינהבםתראהבמדינהתראהשלוםעליהםשמשפיע*ה

ואתהמלמעלהשהואה"הקבזהשומרגבוהמעלגבוהלמההעולםוהיהשאמרה"הקב*ר

ואתהמלמעלהשהואה"הקבזהגבוהמעלגבוהכילמהעולם(ה)והיה'שאמה"הקבר

ואתהמלמעלהשהואה"הבזהגבוהמעלגבוהכילמההעולםוהיה'שאמה"הב*ה

ראיתאםבעשוקריאפתרחנינה'בריוסי'רהשרתמלאכיאילועליהםוגבוהיםמלמטה*ר

...)בעשוקראפתרחנינאבריוסי'רהשרתמלאכיאלועליהםוגבוהמלמטהר

ראיתאםבעשוקראפתרחנינא'בריוסי'רהשרתמלאכיאלועליהםוגבוהמלמטה*ה

שלוהלהםמשפיעעולםשלוצדיקורשיםדליםשעושקגדולבכרוך*ר

טובהלהםמשפיעעולםשלוצדיקושים(..ר

טובהלומשפיעעולםשלוצדיקו(רשיםוגוזלדליםשעושקרומישלגדול)בכורךעשו*ה

ד"ההרצונונעשה'שאמזקןשלחפצועלתתמהואלדינהבניתראה*ר

'דכתהואהדאמקוםשלחפצועלתתמהואלדינהבםתראהר

'דכתיהיאהדאמקוםשלחפצועלתתמהואלדינהבםתראה*ה

לכבודוכןודםבשרלכבודומהוחומרקלדבריםוהלא'וגוהארץמשמני*ר

לכבודוכךודםבשרלכבודו"קדבריםוהלאמושבךיהיההארץמשמניהנהר

לכבודוכךודםבשרלכבודומהו"קדבריםוהלאמושביךיהיההארץמשמניהנה*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

פסוק ז

בקרבךשללךוחולק'לייבאיוםהנהד"ההשכןכללאה"הקבשל*ר

על'וגובואיוםהנהבודכתיבה"הקבשלר

על'וגומבואיוםהנהבו'דכתיה"הבשל*ה

*ר

וכמהכמהאחתר

'וכמ'כמאחת*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

ט-פסוק ח

תורהלנותןיתרוןאותןרואהשאתהדבריםאפילו'אומיהושע'רארץויתרון*ר

תורהלמתןיתרוןאותןעושהשאתהדבריםאלו'אומיהושע'רהיאבכלארץויתרוןר

תורהלמתןיתרוןאותםעושהשאתהדבריםאלואומריהושע'רהיאבכלארץויתרון*ה

כל'וגוהדבריםככלועליהם'דכתתורהבכללהןותפיליןמזוזהציציתכגון*ר

הדבריםככלועליהםדכתיבתורהבכללהןהןמזוזהצציתתפיליןכגוןר

הדבריםככלועליהן'דכתיתורהבכללהןהןמזוזהציציתתפליןכגון*ה

מלךנעבדלשדהמלךסיניהרעללמשהנאמרוכולםואגדהותוספתאתלמודומשנהמקרא*ר

מלךלמשהנאמרוכולןאגדותתוספותתלמודמשנהמקראר

מלךלמשהנאמרוכולםאגדותתוספותתלמודמשנהמקרא*ה

זהמלךא"דלפניוהלכהסודרשהואמשנהלבעלנעבדלשדהתלמודבעלזה*ר

זהמלךא"דלפניוהלכהסודרשהואמשנהבעלזהנעבדלשדהתלמודבעלזהר

זהמלךא"דלפניוהלכהסודרשהואמשנהבעלה[ז]()נעבדלשדהתלמודבעלזה*ה

אוהבכסףאוהבלפיכךלפניוהלכהמובילשהואתלמודבעלזהנעבדלשדהמשנהבעל*ר

כסףאוהבלפיכךלפניוהלכהמוטלשהואתלמודבעלזהנעבדלשדהמשנהבעלר

כסףאוהב'לפילפניוהלכהמוטלשהואתלמודבעלזהנעבדלשדהמשנהבעל*ה

עלונוהמההומהשהואמישכלתורהישבעלאתורהאוהבכסףישבעלאכסף*ר

אחריומהנהשהונהמישכלתורהישבעלאתורהאוהבכסףישבעלאר

אחריומהונהשהונהמישכלתורהישבעלאתורהאוהבכסףישבעלא*ה

למדיוחנן'רבשםאביייעקב'רלוהנאהמהלואיןותלמודתורהדברי*ר

למדיוחנן'רבשםעקיבא'רלוהנאהמהלואיןותלמודתורהדבריר

למדיוחנן'רבשםעקיבה'רלוהנאהמהלואיןותלמודתורהדברי*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

ט-פסוק ח

עדתלמידיושכרנוטלהרבאיןאמרומיכאןמזהגדולהבללךואיןלימדולא*ר

עדתלמודושכרנוטלאדםאיןאמרומכאןמזהגדוללךאיןלמדולאר

עדתלמודושכרנוטלהרבאיןאמרומכאןמזהגדוללךאיןלמדולא*ה

עבדאםמלךאפילונעבדלשדהמלךא"ד'וגושלמהלךהאלף'שנלאחריםשילמדנו*ר

שלמהלךהאלף'שנלאחריםשילמדנור

שלמהלךהאלף'שנלאחריםשילמדנו*ה

לואיןוקרקעהממוןאחרומהמהשהומהמישכלמידיעבדלאואםעבדארעא*ר

ר

*ה

שעליודעיןאנואיןוכי'וגומאניותיהםוירדו'אוירמיה'רלוישהנאהמה*ר

ר

*ה

עלקרקעלווישביםמהןאחדשלספינתו(ש)ששקעההריאלאיעמודוהארץ*ר

ר

*ה

שכרנוטלהרבאליעזרר"אמזהגדולהבללךאיןלאוואםיעמודהארץ*ר

שכרנוטלהרבאלעזר'ר'אמר

שכרנוטלהרבאלעזר'ר'אמ*ה

ויתרוןא"דפריואתלנוטריםומאתיםשלמהלךהאלף'שנמאתיםוהתלמידאלף*ר

ויתרוןא"דשלמהלךהאלף'שנמאתיםשכרנוטלוהלמדאלףר

ויתרוןא"דשלמהלךהאלף'שנמאתיםשכרנוטלוהלמידאלף*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

ט-פסוק ח

נחשידיעלאפילושליחותוה"הקבעושהבכלאומראחא'רהיאבכלארץ*ר

נחשי"עאפילושליחותועושהה"הקבבכל'אמאחא'רארץר

נחשידיעל'אפישליחותועושהה"הבבכל'אמאחא'רארץ*ה

זונותשתינטלהקדשיםלקודשינכנסהרשעטיטוסצפרדעיתושעקרבידיעלאפילו*ר

'וכונטלהקדשיםקדשיבביתנכנסהרשעטיטוסצפרדעיתושעקרבאור

'וכונטלהקדשיםקדשיבביתנכנסההרשעטיטוסצפרדעיתושלעקרבאו*ה

'וכובידו*ר

ר

*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

פסוק יד

פינותיוכלמסוייגוהיהכרםשמצאלשועלמשלגנינא'אמאמומבטןיצאכאשר*ר

פינותיוכלמסייגוהיהבכרםשמצאלשועלתנינא'ג'אמאמומבטןיצאכאשרר

פינותיוכל?[]?מסייגוהיהבכרםשמצאלשועלתנינא'ג'אמאמומבטןיצאכאשר*ה

יומיןתלתיןוצםיכולולאבוליכנסביקשאחדנקבמצאלסוףיכנסולא*ר

יומיןתלתאעדיכולולאבוליכנסביקשאחדנקבמצאלסוףליכנסיכולולאר

יומיןתלתאעדיכולולאבוליכנסביקשאחדנקבמצאלסוףליכנסיכולולא*ה

הוהולאנוקבאמההואלמיפקבעיושמןושבעאכלנקבבההואעלהדכחישעד*ר

הוהולאנוקבאבההיאלמיפקבעאושמןושבעאכלנוקבאההיאכלדכחיש(כ)עדר

הואולאנוקבאבההיאלמיפקבעאושמןושבעאכלנוקבאההיאכלדכחישעד*ה

'אמכרמאמההואליהנפיקדהוהכמהדהוהעדיומיןתלתיןוצםחזריכיל*ר

כרמאמההואליהנפקקםדהוהכמהדהוהעדיומיןתלתאוצםיכילר

כרמאמההואליהנפקקםדהוהכמהדהוהעדיומיןתלתאוצםיכול*ה

נפק[ן](ך)חברילגויךעיילדברכמרישהנייהמהאלאבידךשפירןכמהכרמאכרמא*ר

נפיקהכדיןלגויךדעלילדברהיךהנאהמהאלאפריןשפיריןכמהר

נפיקהכדיןלגויךדעלילדברהיךהנאהמהאלאפריןשפיריןכמה*ה

עלמאהדיןכך*ר

עלמאהדיןכדר

עלמאהדיןכך*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

פסוק טז

נרבלאתורהבלאילךבחשךימיוכלגם*ר

ובלאמצותובלאנרבלאטוביםמעשיםובלאתורהבלאילךכאשרימיוכלגםר

בלאמצותובלאנרבלאטוביםמעשיםובלאתורהבלאילךכאשרימיוכלגם*ה

*ר

מרחץר

מרחץ*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

פסוק יח

'דרקליהשמעכנישתאלביעלאבא'רהאלהיםלויתןאשר*ר

קליהשמעכנישתאלביעלכהנאבראבא'רהאלהיםלונתןאשראישר

קליהשמעכנשתאלביעלכהנאבראבא'רהאלהיםלונתןאשראיש*ה

זונכסיםמקראזהעושרלויתןאשראישודרישקאיםלוי*ר

זהנכסיםמקראזהעושר'וגועושרהאלהיםלונתןאשראישודרישקאיםדלויר

זונכסיםמקראזהעושר'וגוהאלהיםלונתןאשראישודרישקאיםדלוי*ה

תלמודתורהבעלזולנפשוחסרואינינותוספתאזוכבודמשנה*ר

זההאלהיםישליטנולאתלמודבעלזוחסראינינותוספתאזוכבודמשנהר

זהם'האליישלטנולאהתלמודבעלזוחסראינינותוספתאזוכבודמשנה*ה

*ר

נכריאישכימטהריןולאמטמאיןולאמתיריןולאאוסריןלאשאינןאגדותבעלר

נכריאישכימטהריןהדייןולאמטמאיןולאמתריןולאאוסריןלאשאינןאגדותבעל*ה

ראשועלונשקוכהנאבראבא'       רעמדומטהריןומטמאיןומתיריןשאוסרין*ר

ראשועלונשקוכהנאבראבא'       רעמד'וגוומתירשאוסרתלמודבעלזהיאכלר

ראשועלקו[ש]()ונכהנאבראבא'       רעמד'וכוומתירשאוסרתלמודבעלזהיאכל*ה

לויתןאשראישא"דדייזהדברלשמעאלאבאתילאאילמלי'אמ*ר

נתןאשראישא"דדיןמפיךזהדברלשמועאלאבאתילאאלמלא'אמר

'וגויתןאשראישא"דדיומפיךזהדברלשמועאלאבאתילאאלמליא'אמ*ה

ביהידעי(נהגי   ביה)רחמנאמאןאלאאדםבבנינוהגתאינהזומידהפנחסר"א*ר

דעיליהרחמנאמןאלאאדםבבנימתנהגתאינהזוחמדאפנחסר"אר

דעיליהרחמנאמןאלאאדםבבנימתנהגתאינהזוהמדאפנחס'ר'אמ*ה
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12/02/2016 קהלת זוטא פרשה ה

פסוק יט

כדילנטילהלעלות'ישראתשמדרהאלקנהזה'וגוהרבהיזכורכי*ר

כדרךלשילהלעלות(לעלת)ישראלאתשמזמן[ה](א)אלקנזה[יזכורהרבה](הרבהיזכור)לאכיר

כדרךלשילהלעלותישראלאתשמזמיןאלקנהזהיזכורהרבהלאכי*ה

האישועלה'הכתיחסולפיכךאחרתבשנהמעלההיהלאזובשכםאותושמעלון*ר

האישועלההכתוביחסולפיכךהאחרתשנהאותםמעלההיהלאזושנהאותםשמעלהר

האישועלה'הכתוייחסולפיכךהאחרתשנהאותםמעלההיהלאזושנהאותםשמעלה*ה

'וגומימים'מעיההוא*ר

'וגומעירור

'וגומעירו*ה
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