
13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

פסוק ב

בבתימשחקיןהעולםשאומותהשחוקמעורבבמהכהנאבראבאר"אמהוללאמרתילשחוק*ר

בבתי'משחקיהעולםשאומותהשחוקמעורבבמהכהנאבראבא'ר'אממהוללאמרתילשחוקר

בבתישחקים(מהעולםאומות)שהשחוקמעורבבמהכהנאבראבא'ר'אממהוללאמרתילשחוק*ה

בבתימשחקיןהעולםשהאומותהשחוקמערבבמהכהנאבראבא'ר'אממהוללאמרתילשחוק*א

לשםנכנסחכמיםתלמידישלשיבןמהעושהזאתמהולשמחהשלהםטרטסיאאות*ר

לשםנכנסתלמודשלטיבןמהעושהזומהולשמחהשלהםטרטיאותר

לשםנכנסתלמודשלטיבןמהעושהזומהולשמחה(שלהםטיאטראות)*ה

שםליכנסתלמידישלטיבןמהעשהזומהולשמחהשלהןקרקסיאותובבתיטרטיאות*א

נשיאאחיהגדולכהןבעלהמלךיבמהאחדשמחותארבעראתהעמינדבבתאלישבע*ר

נשיאאחיהגדולכהןבעלהמלךיבמהאחדביוםשמחותראתהעמינדבבןאלישבער

נשיאאחיהגדולכהןבעלהמלךיבמהאחדביוםשמחות'הראתהעמינדבבןאלישבע*ה

נשיאאחיהגדולכהןבעלהמלךיבמהאחדביוםשמחותחמשראתהעמינדבבתאלישבע*א

ויצאובניהשנכנסוכיוןמלחמהמשוחבנה*ר

בניהשנכנסוכיוןמלחמהמשיחבנהבןסגןבנהר

בניהשנכנסוכיוןמלחמהמשוחבנהבןסגןבנה*ה

יצאולהקריבבניםשנישנכנסוכיוןמלחמהמשוחבנהבןכהונהסיגניבניהישראללכל*א

מותאחריד"ההלאבלשמחתהנהפכהשרופים*ר

מותאחריד"ההלאבלשמחתןונהפכהשרופיןר

מותאחריד"ההלאבל'שמחתונהפכהשרופים*ה

נהפכהלתוגהשמחהשרופים*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

פסוק ג

תורהשלביינהלמשוךבייןלמשוךשלמה'אמבלביתרתי*ר

תורהשלמיינהבייןלמשוךר

תורהשלמיינהבייןלמשוך*ה

תורהשלביצהלמסורתרתישלמהאמרבשריאתבייןלמסוךבלביתרתי*א

*ר

אדםשלוימיוהואיל'ר'אמ'וגוטובאיזהאראהאשרעדר

אדםשלוימיוהואיל'ר'אמ'וגומטובזהאיאראהאשרעד*ה

אדםשלוימיוהואילאומרפנחס'רטובאיזהשאדעעד*א

'דכתחייךוהיא*ר

דכתיבוהואתורהבדברייעסוקהםיעשהמההםמספראבלקץר

'דכתיוהואתורהברי?ד?ביעסוקיעשהמההםמספר[הם]אבלקץ*ה

'דכתוהואבתורהיעסוקיעשהמההןקץמשפרהןהבלהן*א

בהלמחזיקיםהיאעץ*ר

למוצאיהםהםחייםכיר

למוצאיהםהםחייםכי*ה

בהלמחזיקיםחייםעץ*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

ח-פסוק ד

אשרבתיםליבניתי'וגושןכסאשלמהוישאבותיממעשהמעשיהגדלתי*ר

בתיםליבניתי'וגושןכסאהמלךויעשהםומהאבותיממעשימעשיהגדלתיר

בתיםליבניתי'וגושןכסאהמלךויעשהםמהאבותיממעשהמעשיהגדלתי*ה

אשרבתיםליבניתיגדולשןכסאהמלךויעשהואומהןאבותיממעשהמעשיהגדלתי*א

לשלמההיהכרםכרמיםלינטעתיהמלךביתואת'ייביתשלמהבנה*ר

לשלמההיהכרםכרמיםהשןוביתר

לשלמההיהכרםכרמיםהשןוביתביתי*ה

המוןבבעללשלמההיהכרםכרמיםלינטעתיהבתיםשניאתשלמהבנה*א

אבאר"אפילפליןאפילופריכלעץבהןונטעתיכמשמעוופרדסיםגנותליעשיתי*ר

אבא'ר'אמפלפליןאפילופריכלעץכמשמעןופרדסיןגנותר

אבא'ר'אמפלפלין'אפיפריכלעץכמשמעןופרדסיןגנות*ה

אבארביאמרפלפליןאפילופריכלעץבהםונטעתיכשמועוופרדסיםגנותליעשיתי*א

ועושיןבהןומשקיןמיםמביאיןוהיולהצדקיהשלחןוהיהמשתמשהיהברוחותכהנאבר*ר

ועושיןכאןומשקיןמיםמביאיןוהיולהבדקשולחןוהיהמשתמשהיהברוחותכהנאברר

ועושיןכאןומשקיןמיםמביאיןוהיולהבדקשולחןוהיהמשתמשהיהברוחותכהנאבר*ה

ועושיןומשקיןמיםמביאיןמשםוהיולהצדיקישולחןוהיהמשתמשהיהברוחותכהנאבר*א

בחכמתושלמהאלאמייגעונמצאתכןתאמראםינאי'רל"אפירות*ר

בחכמתושלמהעמדאלאמיגיעונמצאתכןתאמראםינאי'רליה'אמפירותר

בחכמתושלמהעמדאלאמיגיעונמצאתכןתאמראםינאי'רליה'אמפירות*ה

בחכמתועמדשלמהאלאמייגעונמצאתכןתאמראםינאי'רלואמרפירות*א

נוטעוהיהלשםפונהתלאיזהורואהועמד'ישרארץשלמשתיתהעלעמד*ר

נוטעיהיהמפגהאיזהורואהמשתותהעלר

נוטעיהיהמפנהזהאיורואהתה?ו?משתעל*ה

נוטעוהיהמפנהתלאיזהורואההארץעל*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

ח-פסוק ד

'וגועבדיםקניתיפנסקיןמיםבריכותופרדיסיםגנותעשיתיפירותועושהבהן*ר

אלועבדיםליקניתיפרסקינותמיםבריכותפירותועושהבהםר

אלועבדיםליקניתיפרסקינותמיםבריכותפירותועושהבהם*ה

ושפחותעבדיםליקניתיפסקוניותמיםברכותליעשיתיפירותועושהבהן*א

'וגוהנצביםוכלכלו*ר

המלךאתהנצביםוכלכלוליהיהביתובניבייתנים'היר

המלךאתהנצביםוכלכלוליהיוביתובניהבייתנים*ה

המלךאתהאלההניצביםכלווכלליהיהביתובנישלמהעבדיובניהניצביםכל*א

וורדלאשלמהשלשולחנומעלפסקלאמעולםאבאברחייאר"א*ר

וורדלאשלמהשלחןמעלחסרלאמעולםחנינאברחמא'ר'אמר

וורדלאשלמהשלשולחנוחסרלאמעולםחנינא'ברחמא'ר'אמ*ה

ווירדלאמשולחנונחסרלאמעולםחנינאברחמא'ראמרשלמה*א

ויהי'וגווצאן[בקר]מקנהוגםהגשמיםבימיקישואיןולאהחמהבימות*ר

ויהי'וגומקנהוגםהגשמיםבימותקשואיןולאהחמהבימותר

ויהי'וגוממקנהוגםהגשמיםבימותקישואיןולאהחמהבימות*ה

ויהיליהיההרבהוצאןבקרגםמקנהגםהגשמיםבימותקישואיןולאהחמהבימות*א

מןאמרירבנןאבוסיםברבוריםמאי'וגולחםלשלמה*ר

מןעוברבוריםלשלמהלחםר

מןוברבוריםלשלמהלחם*ה

(מ)מיניהאמרירבנןאבוסיםוברבוריםבריאיםבקרעשרהאחדליוםלשלמהלחם*א

שולחןעלמעלההיהומשובחנאהגדולעוף'אויהודה'רבשםברכיה'רברבריא*ר

שולחנןעלומשובחנאהגדולעוףאומריהודה'רבשםברכיה'רברכיהר

שולחנועלומשובחנאהגדולעוף'אמיהודה'רבשםברכיה'רברכיה*ה

שלחנועלעולההיהומשובחנאהגדולעוף'אמברכיה'ורברבריה*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

ח-פסוק ד

וזהבכסףליכנסתימברבריאהיהומהיכןויוםיוםבכלשלמהשל*ר

וזהבכסףליכנסתיברכיה'רמןומהיכןויוםיוםבכלמלךשלר

וזהבכסףגםליכנסתיברכיהמןהיכןומהיכןויוםיוםכלמלךשל*ה

וזהבכסףגםליכנסתימברבריההיהומהיכןיוםבכל*א

אבניחנינאבריוסיר"אנגנבותהיוולאכאבניםבירושלםהכסףאתשלמהויתן*ר

אבניחנינאבריוסי'ר'אמנגנבותהיוולאכאבניםהכסףאתשלמהויתןר

אבניחנינא'בריוסי'ר'אמנגנבותהיוולאכאבניםהכסףאתשלמהויתן*ה

אבניחנינאבריוסי'ראמרנגנבותהיוולאכאבניםבירושליםהכסףאתהמלךויתן*א

שהיומשקלותאפילויוחיבןשמעון'רתניאמותושמנהעשר*ר

שלהלחמשולשת'אפישמעון'רתניאמות'דואבניאמות'חר

שלהלחמשולשלתאפילויוחאיבןשמעון'רתניאמות'דואבני'אחו'ח*ה

שלמשקולותאפילויוחיבןשמעון'רתניאמותשמנה*א

מלכיםוסגולתלמאומהשלמהבימיונחשתכסףאין'שנהיוזהבשלשלמהבימי*ר

'וגונחשבכסףאין'שנהיוזהבשלשלמהר

מלכיםוסגולת'וגונחשבכסףאין'שנהיוזהבשלשלמה*ה

והמדינותמלכיםוסגולתלמאומהשלמהבימינחשבכסףאין'שנהיוזהובשלמה*א

מלכאזווהמדינותשלמהשלחכמתולשמעמבקשיןארץמלכיכל*ר

מלכותזווהמדינותר

מלכתזווהמדינותשלמהחכמתלשמועמבקשיםארץמלכיכל*ה

מלכיזווהמדינותחכמתואתלשמועשלמהפניאתמבקשיםהארץמלכיוכל*א

אדםבניותענוגותוזמרייןזמריןושרותשריםעשיתישלמהשלחכמתולשמעשבאתשבא*ר

ותענוגותוזמרייםזמריםושרותשריםשבאר

ותענוגותוזמרייםזמריםות?ר?וששדיםשבא*ה

ושידותשידהושרותשריםליעשיתישבא*א

5/18



13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

ח-פסוק ד

אותןמחממיןפקדן?ז?אמהיוןושדותשדיןושדותשידהומרחצאותאדםשל   בנידימוסיאות*ר

אותםהמחמיןבהוןאיתושידתיןשידושידותשידהומרחצאותדומיסיאותר

אותןהמחמיןשידיןבהוןאיןושירתיןושירשירהומרחצאותסיאות(י?דימ?)*ה

ושידותיושידה*א

שלחכמתולהודיענואלא'הכתבאלאחנינא'ברחמאר"א*ר

מלךשלעושרולהודיענואלאהכתובבאלאוכיחנינאברחמא'ר'אמר

מלךשלעושרולהודיענואלא'הכתובאלאוכיחנינא'בראחא'ר'אמ*ה

שלעשרואלאלהודיעךהכתובבאלאוכיחייא'ראמר*א

אלהיםמעשהוהלוחותהלוחותמעשיהגדלתיתורהדבריאלאמנבהאינוועושרושלמה*ר

אלהיםמעשהוהלוחותמעשיהגדלתיתורהדבריעלאלאמדבראינוהאשלמהר

אלהיםמעשהוהלוחותמעשיהגדלתיתורהדבריעלאלאמדבראינוהאשלמה*ה

אלקיםמעשהוהלוחותמעשיהגדלתיתורהדבריעלאלאמדבראינוהאשלמה*א

דיתנןהאכיכרמיםלינטעתימדרשותובתיכניסיותבתיבתיםבניתיהמה*ר

דתנינןהאכיכרמיםלינטעתימדרשותובתיכנסיותבתיאלובתיםליבניתיהמהר

דתנינןהאכיכרמיםלינטעתימדרשותובתיכנסיותבתיאלובתיםליבניתיהמה*ה

דתנינןהאכיכרמיםלינטעתימדרשותובתיכניסיותבתיבתיםליבניתיהמה*א

שורותאלאשםהיהכרםוכיביבנהבכרםאלעזר'רדרשמדרש*ר

שורותעלאלאשםהיהכרםוכיביבנהבכרםאליעזר'רדרשמדרשזהקמןר

שורותעלאלאשםהיהכרםוכינבנהבכרםאליעזר'רדרשמדרשזהתמן*ה

שורתעלאלאשםהיהכרםוכיביבנהבכרםאלעזר'רדרשהמדרשזה*א

'רמשנתכגוןגדולותמשניותאילוופרדסיםגנותליעשיתיככרםחכמיםתלמידישל*ר

כגוןגדולותמשניותאלוופרדסיןגנותככרםשנעשוחכמיםתלמידישלר

כגוןגדולותמשניותאלוופרדסיםגנותככרםשנעשןחכמיםתלמידישל*ה

'רמשנתכגוןגדולותמשניותאילוופרדסיםגנותליעשיתישםשנעשיםחכמיםתלמידי*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

ח-פסוק ד

כלעץבהםנטעתיקפראברומשנתחייא'רומשנתיהושעיא'רומשנתעקיבא*ר

כלעץקפראברומשנתחייא'וראושעיא'רמשנתר

כלעץקפראברומשנתחייא'וראושעיא'רמשנת*ה

עץכלבהםנטעתיקפראברומשנתחייא'רומשנתהושעיא'רומשנתעקיבא*א

הדרשניןאילוחנינאר"אמיםבריכותליעשיתיבהםשבלולבבליתלמודזהפרי*ר

הדרשניםאלואומרחנניא'רמיםברכותבהםשבלולתלמודזהפריר

הדרשניםאילו'אומחננייא'רמיםבריכותבהםשכלולתלמודזהפרי*ה

מיםבריכותליעשיתיבהםשבלולתלמודזהופרי*א

מיםבריכותחייאר"אושומעיןשבאיןהארצותעמיאילועציםצומחיערמהןלהשקות*ר

אומרחייא'רושומעיןשבאיןהארץעמיאלועציםצומחיערר

'אומחייא'רושומעיןשבאיןהארץעמיאלועציםצומחיער*ה

*א

אילומהןלהשקותומשניםסופריםאילו*ר

דיניןבתיאלומיםברכות'אומאחא'רתלמידיםאלומהןלהשקותומשניןסופריןאלור

דיניןבתיאילומיםבריכות'אמאחא'רתלמידיםאלומהןלהשקותומשניןסופריןאלו*ה

דיניןבתיאילו*א

דיניןבתיאילוושפחותעבדיםקניתיולומדיןשבאין*ר

שלדיניןבתיאילוושפחותעבדיםולומדיןשבאיןאלומהןלהשקותהגזיתלשכתשלר

שלדיניןבתיאלוושפחותעבדיםולומדיןשבאיןאלומהםלהשקותהגזיתלשכתשל*ה

דיניןבתיאילוושפחותעבדיםקניתיולומדיןשבאיןמהןלהשקותהגזיתשבלשכת*א

מקנהוגםהקודשרוחזהחייא'רתניליהיהביתובנילארץשבחוצה*ר

מקנהוגםהקדשרוחזהחייא'רתניביתובנילארץחוצהר

מקנהוגםהקודשרוחזהחייא'רתניביתובנילארץחוצה*ה

בקרמקנהגםהקדשרוחזהחייא'רתניליהיהביתובנילארץשבחוצה*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

ח-פסוק ד

הנחמדיםדבריםאילווזהבכסףגםליכנסתי'לייאישה'והקרהקורבנותאילו*ר

הנחמדיםתורהדבריאילווזהבכסףגם'ליאשהוהקרבתםקרבנותאלור

הנחמדיםתורהדבריאלווזהבכסףגם'לייאשהוהקרבתםקרבנותאילו*ה

הנחמדיםתורהדבריאילווזהבכסףליכנסתי'להאשהוהקרבתםהקרבנותאילווצאן*א

אילו'והמדינימלוכומלכיםבי'שנתורהמלמדיאילומלכיםוסגולתומפזמזהב*ר

שהןאילווהמדינותימלוכומלכיםבידכתיבתורהמלכיאלומלכיםוסגלתמזהבר

שהןאילווהמדינותימלוכומלכיםבי'דכתיתורהמלכיאלומלכיםוסגולתמזהב*ה

מלכיםוסגולתרבומפזמזהב*א

נקבותומשורריןזכריםמשורריןאילוושרותשריםעשיתיהמלכותעלשמדיינין*ר

נקבותומשוררותזכריםמשורריםושרותשריםהלכותעלמדייניןר

נקבות'ומשוררוזכריםמשורריםושרותשריםהלכותעלמדיינין*ה

קדמוונקבותזכריםהמקדשבביתמשורריםושרותשריםליעשיתיהלכות*א

שלענוגהזוותענוגות*ר

שלתענוגזהותענוגיםר

שלתענוגזהותענוגים*ה

'להשירומריםלהםותעןתופפותעלמותבתוךיגוניםאחרשרים*א

פתחאחא'רנקבותודייניןזכריםדייניםאילוושירותשירה'ישר*ר

קראיפתראחא'רנקבותודיניןזכריםדיניןאילוושידותשידהישראלארץר

קראיפתראחא'רנקיבותודיניןזכרים?[ן](ם)?דיניאלוושידותשידה'ישרארץ*ה

קראפתראחא*א

כנעןארץאלתבאווכימעשיהגדלתי'ישרלארץבכניסתן*ר

בניתיכנעןארץאלתבאוכימעשיהגדלתילארץבכניסתןר

בניתיכנעןארץאלתבואוכימעשיהגדלתילארץבכניסתן*ה

בניתימאכלעץכלונטעתםהארץאלתבאווכימעשיהגדלתילארץבכניסתו*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

ח-פסוק ד

עץכלונטעתםבהםנטעתיטובכלמלאיםובתים'דכת*ר

עץכלונטעתםפריכלעץטובכלמלאיםובתיםבתיםליר

עץכלונטעתםפריכלעץטובכלמלאיםובתיםבתיםלי*ה

עץכלבהםנטעתיטובכלמליאיםבתיםלי*א

{ }מאכל*ר

מאכלר

מאכל*ה

{ }מאכל*א

והועבר לשם להשוואה, מפסוק יא עד סוף הפרשה, כאן נמצא בכתב היד המדרש לפרשה א*: א*ר
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

פסוק ט

נתקיימהכאןשלמדתיתורהכלפפאברחמאר"אליעמדהחכמתיאף*ר

נתקיימהמסטיריןבאףשלמדתיתורהכלאחא'ר'אמליעמדהחכמתיאףר

נתקיימהמסטיריןבאףשלמדתיהתורהכלאחא'ר'אמליעמדהחנמתיאף*ה

נתקיימהבמסתיריןשלימדתיהתורהכלאחא'ראמרליעמדהחכמתיאף*א

לי*ר

ליר

לי(לו)*ה

בידי*א

פסוק יג

כךהחשךמפנילאוריתרוןשישכשםמאיר'רבשםתניהחשךמןהאורכיתרון*ר

כןהחשךמןהאורכיתרוןר

כךהחשךמןהאורכיתרון*ה

כךהחושךמןהאורכיתרון*א

מצותדבריעלתורהדברייתרון*ר

לצנותמדבריתורהדברייתרוןר

מצותמדבריתורהדברייתרון*ה

מצותדבריעלתורהדברייתרון*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

טז-פסוק יד

גםוידעתיהרשענמרודזההולךבחשךוהכסילאבינואברהםזהבראשועיניוהחכם*ר

גםוידעתיהרשענמרודזההולךבחשךהכסילאבינואברהםזהבראשועיניוהחכםר

גםוידעתיהרשענמרודזההולךבחושךהכסילאבינואברהםזהבראשועיניו(עינום)החכם*ה

נמרודזהילךבחושךוהכסילאבינואברהםזהבראשועינוהחכם*א

חזרתיהשםקדושתנפשימסרתילמהחכמתילמהכןאם'וגואני*ר

חזרתיהשםקדושעלעצמימסרתילמהחכמתילמהכןאםאחדשמקרהאניר

חזרתיהשםקידושעלעצמימסרתילמהחכמתילמהכןאם'וגואחדשמקרהאני*ה

חזרתיהשםקדושתעלעצמימסרתיולמהחכמתיולמה*א

זכור'ואמלזכרהנכנסין'ישרלמחר'וגולאחרוניםוגםלראשוניםזכרוןאיןואמרתי*ר

זכור'ואומנכנסיןלמחרלחכםזכרוןאיןואמרתיר

זכור'ואומבצרהנכנסיןלמחר'וגולחכםזכרוןאיןואמרתי*ה

זכורואומריםלצרהישראלניכנסיןלעולםהכסילעםלחכםזכרוןאיןכיואמרתי*א

ימותאיךד"ההנמרודמעשהזכוראומריןהםשמא'ולישרליצחקלאברהם*ר

ימותואיךדכתיבהיאהדאנמרודמעשהזכור'אומרישמהם'וגווליעקבליצחקלאברהםר

ימותואיך'דכתיהיאהדאנמרודמעשהזכור'אומרישמהם'וגווליעקבליצחקלאברהם*ה

ימותואיךלנימרודאמרשמאעבדיךולישראלוליצחקלאברהם*א

הכסילעםהחכם*ר

הכסילעםהחכםר

הכסילעםהחכם*ה

הכסילעםהחכם*א

11/18



13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

פסוק יז

בשוקאחמראשייתיןדייניןואמריןאתוןיונתן'רהחיים(עמליכל)אתשנאתי*ר

בשוקאחמראשתיןדייניןליהואמריןאתיןאושעיא'רהחייםאתאנישנאתיר

בשוקאחמראשתיןדייניןליהואמריןאתיןאושעייא'רהחייםאתאנישנאתי*ה

בשוקאחמראשתיאדיינךליהואמרואתייהושע'רהחייםאתשנאתי*א

ושנאתיאנפשיהקריבשוקאחמראשתייןיתהוןואשכחנפקזמןחדהימנוןולא*ר

שנאתיאנפישיההדאחמראשתייןבשוקאיתהוןואשכחנפקזמןחדהימנאןולאר

שנאתיאנפישיהקראחמראשתייןבשוקאיתהוןואשכחנפקזמןחדהימנאןולא*ה

ושנאתינפשיהעלקריבשוקאחמראשתיאיתהוןואשכחנפקזמןחדלא*א

החייםאת*ר

כשלמיםומז?ר?החייםאתאניר

בשלמיםרומזהחייםאתאני*ה

החייםאת*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

יט-פסוק יח

ושתיאכיל*כותבןהיהמאיר'רעמליכלאתושנאתי*ר

ושתיאכילסלעיןבתלתלעיהוהמובחרכותבוהוהמאיר'רעמליכלאתשנאתיר

ושתיאכילסלעיןכתלגלעיהוהמובחרכותנוהיהמאיר'רעמליכלאתשנאתי*ה

ושתהאכלסילעיןבתלתליההוומובחרכותבןהיהמאיר'רעמליכלאתושנאתי*א

הושארה שורה רווח*: ר

אתמהבנך'רתלמידיולואמרובחדאאורייתאלבניומפרנסבחדאומתכסיבחדא*ר

עבידאתמהבניךתלמידיולו'אמכחדא'אורייתלבניומפרנסכחדאומתכסיכחדאר

עבידאתמהבניךתלמידיולו'אמבחדאאוריתאלבניומפרנסבחדאומתכסיבחדא*ה

עבידאתמהלבניךרבינותלמידיוליהאמרובחדא'אורייתלבניומפרנסבחדאומתכסהבחדא*א

ואם'וגונעזבצדיקראיתילאדודדאמכהדאצדיקיםדהואאילהון'אמלהון*ר

ואינעזבצדיקראיתילא'דאמכחדאצדיקיאאיהוןלהון'אמלהוןר

ואינעזבצדיקראיתילא'דאמכחדאצדיקייאאיהוןלהון'אמלהון*ה

ואם'וגונעזבצדיקראיתילאדודאמרכברצדיקיןיהווןאםלהון*א

'וגוסכלאויהיההחכםיודעמישלמהדאמרכהדאלאו*ר

יהיההחכםיודעמישלמה'דאמכחדאהוולאר

יהיההחכםיודעמישלמה'דאמכחדאהוולא*ה

סכלאויהיההחכםיודעומישלמה'דאמכהדיןלאו*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

פסוק כג

במעשיהםה"להקבשהכעיסועיניינווכעסהמבולדורמימכאוביםימיוגם*ר

במעשיהםה"הקבשהכעיסוהמבולדורזהעניינווכעסהמבולדורזהמכאוביםימיוכלגםר

במעשיהםה"הבשהכעיסוהמבולדורזהעניינווכעסהמבולדורזהמכאוביםימיוכלגם*ה

במעשיהםלבוראןשהכעיסועניינווכעסהמבולדורזהמכאוביםימיוכלכי*א

לבושכבלאבלילהגםלבומחשבותכל'דכתהרעים*ר

לבושכבלאבלילהוגםלבומחשבותיצרוכלהרעיםר

לבושכבלאבלילהוגםלבומחשבותיצרוכלהרעים*ה

לבושכבלאבלילהגםהיוםכלרערקלבומחשבותיצרוכל'שנהרעים*א

כלאתוימחד"ההבלילהופורענותביוםפורענותעליהןמלהביאה"הקבזה*ר

כלאתוימחדכתיבהיאהדאבלילהופורענותביוםעליהםפורענותמלהביאה"הבזהר

כלאתוימח'דכתיהיאדא?ה?בלילהופורענותביוםעליהםפורענותמלהביאה"הבזה*ה

עלהגשםויהי'דכתיובלילהביוםהפורענותעליהםשהביא*א

היקום*ר

היקוםר

וגוהיקום*ה

לילה'ומיום'מהארץ*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

פסוק כד

אכילהכלנחמניברשמואל'רבשםתנחומא'ר'וגובאדםטובאין*ר

אכילהכלנחמןברשמואל'רבשםתנחומא'ר'וגובאדםטובאיןר

אכילהכלנחמן'ברשמואל'רבשם'תנחומ'ר'וגובאדםטובאין*ה

אכילהכל'אונחמוניברשמואל'רבשםתנחומא'רוישתהשיאכלבאדםטובואין*א

מדבר'הכתטוביםובמעשיםבתורהזובמגילה'שנושתייה*ר

'שנמדברהכתובטוביםובמעשיםבתורהזובמגילהשנאמרהושתייהר

'שנמדברהכתובטוביםובמעשיםבתורהזובמגילהשנאמרהושתייה*ה

כי'ואוהואכןכיתדעמדברהכתובטוביםומעשיםבתורהבקהלת'שנושתייה*א

בקברהאדםאתשמלויןושתייהאכילהישוכיבעמלוילונווהוא*ר

בקברהאדםאתשמלויןושתייהאכילהישוכיבעמלךילונווהואר

בקברהאדםאתשמלוויןושתייהאכילהישוכיבעמלךילונווהוא*ה

והאלקברלאדםמלווהושתייהאכילהוכיחלקוהואכיבעמלוילוונוהוא*א

*ר

ר

*ה

מהטוללוואומרתפניועלונופליןנבקעתכריסוהמתלקבורתימיםשלשהלאחרתנינן*א

ומי*ר

ומיר

ומי*ה

האדםאתושתייהאכילהילווהוהיאךרימהמרבהבשרמרבהתניועודבישנתת*א

טוביםומעשיםתורהזולקברהאדםאתמלוה*ר

טוביםומעשיםתורהאלאבקברהאדםאתמלוהר

טוביםומעשיםתורהאלאבקברהאדםאתמלווה*ה

עלעמלווזההאדםאתילווהטוביםומעשיםומצותתורהאלא*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

פסוק כד

*ר

ר

*ה

היאוהקיצתועליךתשמורבשכבךאותךתנחהבהתהלכך'וכתי'וגוולילהם[ומ](מו)יבווהגיתשום*א

*ר

ר

*ה

תשיחך*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

פסוק כה

דאכלידאכלמאןשלמה'אמיאכלמיכי*ר

ר

דאכליתאכלמאןיאכלמיכי*ה

אכליתמאןדאכלמאןשלמהאמרממניחוץיחושומיממניחוץיאכלמיכי*א

היהגדולנשריצחק'רבשםירמיהורבהונארבדעבדיתדעבדומאן*ר

היהגדולנשריצחק'רבשםירמיהורבהונארבר

היה[גדול]נשריצחק'רבשםירמיהורבהונא'רדעבדיתעבדומאן*ה

הוהגדולנשריצחק'רבשםירמיה'ורהונא'רועבדיתעבדמאן*א

תדמוראתויבן'שנאחדביוםלתדמורובאעליורוכבשהיהלשלמה*ר

בתזמוראתויבן'שנאחדביוםאחד[ספק]לתזמורובאעליורוכבוהיהלשלמהר

בתזמוראתויבן'שנאחדביוםאחד[ספק]לתזמורובאעליורוכב(כו)והיהלשלמה*ה

התדמוראתויבןד"ההאחדביוםלתדמורובאעליורוכבוהיהלשלמה*א

במדבר*ר

במדברר

במדבר*ה

במדבר*א
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13/02/2016 קהלת זוטא פרשה ב

פסוק כו

אברהםזהלפניושטובאדםכלאתגם*ר

(יעקב)זהלאדםכיא"דזקןואברהםאברהםזהלפניושטובלאדםכיר

זהלאדםכיא"דזקןואברהםאברהםזהלפניושטובלאדםכי*ה

לפניושטובלאדםלאכי*א

(יצחק)זהלטובלתתאבימלךזהולחוטא*ר

זהלחוטאיעקבזהלאדםכיא"דיצחקויזרעלטובלתתאבימלךזהולחוטאיצחקר

זהלחוטאיעקבזהלאדםכיא"דיצחקויזרעלטובלתתאבימלךזהולחוטאיצחק*ה

זהולחוטאיעקבזה*א

לאדםכיא"ד'וגוראיתיכייעקב*ר

לאדםכי'וגוראיתיכייעקבזהלטובלתתלבןר

לאדםכיא"ד'וגוראיתיכייעקבזהלטובלתתלבן*ה

לאדםכיהזההכבודכלאתעשהלאבינוומאשריעקבזהלטובלבן*א

חזקיהזהלטובלתתסנחריבזהולחוטאחזקיהזהטוב*ר

סנחריבזהלחוטאחזקיהזהר

סנחריבזהלחוטאחזקייהזה*ה

לפניושטובלאדםכיסנחריבזהולחוטאחזקיהוזהלפניושטוב*א

*ר

ר

*ה

המןביתעלמרדכיאתאסתרותשםלטובולתתהמןזהולחוטאמרדכיזה*א
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