
12/02/2016 קהלת רבה פרשה ד

פסוק א

בחבורהעומדיןלבאולעתידבחייהןשנגרזיןהקטניםאילו'וגוואראהושבתי*ר

בחבורהעומדיםלבאולעתידמחייהםשנגנזיןהקטניםאלו'וגוהעשוקיםכלאתואראהאניושבתיר

בחבורהעומדיםלבואולעתידמחייהםשנגנזיםהקטניםאלו'וגוהעשוקיםכלאתואראהאניושבתי*ה

אבותינובעוןאלאמתנוכלוםה"הקבלפני'ואורשעיםשלבחבורהעומדיןואבותיהןצדיקיםשל*ר

אבותינובעוןאלאמתנוכולןה"הקבלפני'ואומררשעיםשלבחבורתןעומדים'ואבותיהצדיקיםשלר

אבותינובעוןאלאמתנוכלוםה"הבלפני'ואומרשעיםשלבחבורתעומדיםואבותיהםצדיקיםשל*ה

אותםומלמדבאלטובזכוראליהושעהבאותהמדרכםחטאואבותיכםלהם(לכו)'אוה"והקב*ר

ומלמדבאלטובזכוראליהושעהבאותהמדרכםחטאואבותיכם'אומה"והקבר

ומלמדבאלטובזכוראליהושעהבאותהמדרכםחטאואבותיכם'אומה"והב*ה

מרובההפורענותמידתלפניךהואכלוםעולםשלרבונוה"הקבלפניואמרולהם'ואוסניגוריא*ר

פורענותמדתלפניךהואכלוםעולםשלרבונוה"הקבלפניאמרולהםואומרסניגוריאר

פורענותמידתלפניךהואכלוםעולםשלרבונוה"הקבלפניאמרולהם'ואומסניגוריא*ה

שיבואושכןכלאבותינובגללומתנומרובההפורענותומידתמעוטההפורענותמידתטובהממידה*ר

שיביאושכןכללא'אבותיבגללומתנומרובהטובהומדהמעוטהפורענותמדתטובהומדהר

שיבאושכןכללאאבותינובגללומתנומרובהטובהומדתמעוטהפורענותמדתטובהומידה*ה

בניהןוחיומידהדיןמידתסניגוריאלימדתםיפהחייכםה"הקבלהםאמאצלינו*ר

בניכםוחיומידסניגוריאאתכםלימדתהיפהחייכםה"הקבלהם'אמאצלנואבותינור

בניכםוחיומיד(מה)סניגוריאאתכםלימדהיפהחייכםה"הבלהם'אומאצלינואבותינו*ה

ושבו*ר

ושבור

ושבו*ה
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12/02/2016 קהלת רבה פרשה ד

ג-פסוק ב

זהמשניהםוטובועמלקייםסדומייםאילוהחייםמןהמבולדוראילוהמתיםאתאניושבח*ר

זהמשניהםוטובועמלקייםסדומייםאלוהחייםמןהמבולדוראלוהמתיםאתאניושבחר

זהמשניהםוטובועמלקייםסדומייםאילוהחייםמןהמבולדוראלוהמתיםאתאניושבח*ה

כדלעיל'וכוונימחובמחשבהשעלודוראלף*ר

'אומהגלילייוסי'רבשםאייבו'רמהםנמחוכמהבמחשבתםשעלודוראלףר

'אומהגללייוסי'רבשםאייבו'רמהםנמחוכמה'במחשבשעלודוראלף*ה

*ר

תשעאומרנחמןרבבשםלוי'רתורהזהואיזהדורותד"ועמאותתשער

תשע'אומנחמן'רבשםלוי'רתורהזהזהואידורותד"ועמאותתשע*ה

בשעה'בישרקריאפתריוחיבןשמעון'ר*ר

בשעהבירושלםקראפתריוחאיבןשמעון'רמילהזהואיזהדורות'ופמאותר

בשעהבירושלםקראפתריוחיבןשמעון'רמילהזהזהואידורות'ופמאות*ה

ורחמיםתפילהלבקשעליושנחבטברקיעזויותמשההניחלאמעשהלאותושבאו*ר

ותחנוניםתפלהלבקשעליושנתחבטעדברקיעזויתמשההניחלאלאותושבאור

ותחנוניםתפלהלבקשעליושנתחבטעדברקיעזויתמשההניחלאלאותו(משה)שבאו*ה

נתיראוחימהואףומשמידומשחיתקצףחבלהמלאכישלשהלוונזדווגונענהולא*ר

נתייראוחימהאףמשחיתמשברקצףחבלהמלאכי'ה'עמנזדווגומידנענהולאר

נתיירא'וחימאףמשברמשחיתקצףחבלהמלאכי'העמונזדווגומידנענהולא*ה

לו'אמ'וגולאברהםזכור'שנאבותבזכותנתלהעשהמהמהןמשה*ר

משהה"הקבלו'אמ'וגולאברהםזכור'שנאבות'בזכונתלהעשהמהמהןמשהר

משהה"הבלו'אמ'וגולאברהםזכור'שנאבותבזכותנתלהעשהמהמהםמשה*ה
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ג-פסוק ב

ליישאברהםעלעליהםליישאניעלילהםישכלום*ר

עליוליישאברהםעליהםליישאניעלילהםישכלוםוהעולםאבותר

עליוליישאברהםעליהםליישאניעלילהםישכלוםהעולםאבות*ה

ליישיעקבעשואתשאהבעליוליישיצחק'וגואדעבמה'דכת*ר

ליישיעקבששנאתיעשואתשאהבעליךלוישיצחקאדעבמהדכתיבר

ליישיעקבששנאתיעשואתשאהבעליךלוישיצחקאדעבמה'דכתי*ה

נסתלקושמךלמעןלהםנשבעתאשר'שאמכיוןדרכינסתרה'שאמעליו*ר

נסתלקומידשמךלמעןלהםנשבעתישאמרכיון'מידרכינסתרהשאמרעליור

נסתלקומידשמךלמעןבךלהםנשבעת'שאמכיון'מיידרכינסתרה'שאמעליו*ה

שתיםשםונשתיירוומשמידומשחיתקצףמלאכיםשמנהממנו*ר

היאהדאוחימהאףשנייםשםונשתיירוומשחיתומשמידקצףחבלהמלאכי'גממנור

היאהדאוחימהאףשנייםשםונשתיירוומשחיתומשמידקצףחבלהמלאכי'גממנו*ה

שלריבונוה"הקבלפנימשה'אמשעהבאותה'וגווהחימההאףמפנייגורתיכי*ר

שלרבונו'אמוהחימההאףמפנייגרתיכידכתיבר

שלרבונו'ואמוהחמההאףמפנייגורתיכי'דכתי*ה

קומהד"ההבחדואנאבחדאאתקוםאלאבתרויהוןלמיקםיכילאנאכלוםעולם*ר

קומהד"ההבחדואנאבחדאתקוםאלאבשניהםלעמודאנייכולעולםר

קומהד"ההבחדואנאאתבחדקוםאלאבשניהםלעמודאנייכולעולם*ה

אותהעל'וגולהשמידןויאמר'שנחימהבמלאךמשהשעמדומנייןבאפך'יי*ר

אותהעלבחירומשהלולילהשמידםויאמר'שנבחמהמשהשעמדומנייןבאפך'יר

אותהעלבחירומשהלולילהשמידםויאמר'שנבחמהמשהשעמדומנייןבאפיך'יי*ה
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12/02/2016 קהלת רבה פרשה ד

ג-פסוק ב

שמואל'רוחבורתיאניכגון'וגוהמתיםאתאניושבח'אוהואשעה*ר

פתר)ר"בשמואלוחברתיאניכגוןהמתיםאתאניושבחאומרשעהר

'ברשמואלוחברתיאניכגוןהמתיםאתאניושבח'אומשעה*ה

שתרדהמקדשביתשלמהשבנהבשעהבדודקריאפתר*ר

שתרדבקשהמקדשביתשלמהשבנהבשעהבחדקריא[פתרנחמן](נחמןר

שתרדביקשהמקדשביתאת[שלמהשבנה](שבנהשלמה)בשעהבחרקריאפתרנחמן*ה

דודלחסדיזכרהשירדהכיוןירדהולאהשמיםמןאש*ר

לדודזכרה'שאמכיוןירדהולאתפלות'חהתפללירדהולאהשמיםמןאשר

לדודזכרה'שאמכיוןירדהולאתפילות'חהתפללירדהולאהשמיםמןאש*ה

עבדך*ר

ר"ביהודה'רהשמיםמןירדהוהאשלהתפללשלמהככלותויהיד"ההנענהמידעבדךר

'בריהודה'רהשמיםמןירדהוהאשלהתפללשלמהככלותויהיד"ההענה[נ]מידעבדך*ה

*ר

הביאארונו'אמורבנןשעהבאותהדודחיה'אומיהודה'רורבנןאלעאיר

פליגיולאהביאאדונוי[ר](רי)אמורבנןשעהבאותהדודחיה'אמיהודה'רורבנןאלעאי*ה

*ר

זכרהדכתיבר

זכרה'דכתיהביאאדונו'דאמומאןנפשימשאולהעלית'יי'דכתידודחיה'דאממאן*ה

וחבורתיאניכגון'וגואניושבח'אוהואשעהאותהעל*ר

וחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבח'אומהואשעהאותהעבדךדודלחסדיר

וחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבח'אומהואשעהאותהעבדךדודלחסדי*ה
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12/02/2016 קהלת רבה פרשה ד

ג-פסוק ב

ה"הקבלו'שאמבשעה'שאמיחזאלבמיתיקריאפתרסימון'בריהודה'ר*ר

ליחזקאלה"הקבשאמרבשעהיחזקאלשהחיהבמיתיקריאפתרסימוןר"ביהודה'רר

ליחזקאל'הק'שאמבשעהיחזקאלבמיתיקריאפתרסימון'בריהודה'ר*ה

ציפורבידושהיהלאדםמשלידעתאתהעולםשלרבונולפניו'אמהאלההעצמותהתחיינה*ר

צפורבידושהיהמאדםמשלעולםשלרבונולפניואמרהאלההעצמותהתחיינהר

ציפורבידושהיהמאדםמשליודעאתהעולםשלרבונולפניו'אמהאלההעצמותהתחיינה*ה

אםלו'אמחייה'אומאתהזהציפורלחבירו'ואמאחת*ר

אםלו'אמהיאמתהאוהיאחיהזהציפורלחבירוואמראחדר

אםלו'אמהיאמתהאוהיאחיהזהציפורלחבירואמראחד*ה

בשעהכךחייהמבקשאתהואםמתהמבקשאתה*ר

בשעהכךמתההיאלאואםהיאחיהאםמבקשאתהר

בשעהכךמתההיאלאואםהיאחיהאםמבקשאתה*ה

עלשעמדכיוןיודעאתהלפניו'אמהתחיינה(לפניו'אמ)ליחזקאלה"הקבלו'שאמ*ר

עלשעמדכיוןיודעמעצמךאתהלפניו'אמהתחיינהה"הקבלו'שאמר

עלשעמדכיוןיודעאתהלפניו'אמהתחיינהה"הבלו'שאמ*ה

בית'יידברשמעושמעתםלאבחייכןלהן'אמרוחשותהתחילוהעצמות'ואמהבקעה*ר

בית'הדברשמעושמעתםלאבחייכםלהם'אמרוחשותהתחילוהיבשותהעצמות'ואמהבקעהר

בית'יידברשמעושמעתםלאבחייכםלהם'אמרוחשותהתחילוהיבשותהעצמות'ואמהבקעה*ה

וחבורתיאניכגוןאניושבחנאמרשעהאותהעלששמעתםועכשיויעקב*ר

וחבורתיאניכגוןאניושבח'אומהואשעהאותהעלשמעתםועכשיויעקבר

וחבורתיאניכגוןאניושבח'אומהואשעהאותהעלשמעתםועכשיויעקב*ה
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פסוק ה

יגעאחדבתורהשיגיעיןאדםבנילשנימשל'וגוידיוחובקהכסיל*ר

יגעאחדבתורהשיגעיםאדםבנילשנימשלבשרואתואוכלידיואתחובקהכסילר

יגעאחדבתורהשיגעיםאדםבנילשנימשלבשרואתואוכלידיואתחובקהכסיל*ה

עומדואחדצדיקיםשלבחבורהעומדאחדלבאלעתידופירשבתורהיגעואחדוהשביחבתורה*ר

יושבואחדהצדיקיםביןיושבאחדלבאלעתידופירשיגעואחדוהשכיחבתורהר

יושבואחדהצדיקיםביןיושבאחדלבואלעתידופירשיגעואחדוהשביחבתורה*ה

ידיואתוחובקורואהרשעיםשלבחבורה*ר

ידיואתוחובקורואההרשעיםביןר

ידיואתוחובקורואההרשעיםבין*ה
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12/02/2016 קהלת רבה פרשה ד

פסוק ו

הרבההלכותששונהמיבהןורגילמעטהלכותששונהמיטובנחתכףמלאטוב*ר

הלכותששונהממיורגילהלכותששונהמיכףמלאטובר

הלכותששונהממיורגילהלכותששונהמינחתכףמלאטוב*ה

קרוויהיהוברצונורוחורעותפרוחיןממאהבפחחדאציפרתאטבאמתלתארגילואינו*ר

רוחורעותאפרוחיןברחאצפרנתאטבאאמריומתמלארגילואינור

רוחות[ע]()ורפרוחיןברחאצפרתאטבא'אמריומתלארגילואינו*ה

הילכןמרדמתקרירעותיההילכןבעל*ר

מכולןמרידמתקרי(דמתמלא)ורעותיר

מכולןמרידמתקריורעותי*ה
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פסוק ח

'ייאלהינו'ייישראלשמעביה'דכתה"הקבזהאחד(זה)שיניואיןאחדיש*ר

'יאלהינו'יישראלשמעדכתיבה"הקבזהאחדשיניואיןאחדישר

'ייאלהינו'יי'ישרשמע'דכתיה"הב(זהאחד)שניואיןאחדיש*ה

איןלואיןואחבןגםזוגבןלוואיןלושיניואיןאחד*ר

(...)אחדר

איןבןלואין)ואחתכןוגם(בןלושאין)אחד*ה

ואיןואחיםבניםוקראן'ישראתהמקוםשחיבבאלאלוישמהיכןאחלו*ר

ואיןוקרא'ואחיבניםוקראר

ואיןוקראואחיםבניםוקרא(ישראל)אלאלוישמהיכן(אחלו*ה

מיכלאחריולהדבקעמלאנילמיבראשיתימימששתשעמלעמלובכלקץ*ר

מיוכלאחריולהדבקלאעמלאתהולמיבראשיתימימששתעמלולכלקץר

מיוכלאחריולהדבקלאעמלאניולמיבראשיתימימששתעמלולכלקץ*ה

אברהםזהאחדישא"דהבלזהגםכןעושהשאינו*ר

אבינואברהםזהאחדישא"דהוארעועניןהבלזהגםעושהשאינור

אבינואברהםזהאחדישא"דהוארעוענייןהבלזהגםעושהשאינו*ה

לו'שאמבשעהלואיןואחבןגםכמותוזוגבןלושאיןשיניואין*ר

לושאמרבשעהלואיןואחכןוגםזוגלושאיןשיניואיןר

לו'שנבשעהלואיןואחבןוגםזוגלושאיןשניואין*ה

לכלקץואיןמארצךלךלך'שאמבשעהלואיןואחבנךאתנאקח*ר

לכלקץואיןלךלךר

לכלקץואיןמארצךלךלך*ה
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פסוק ח

כןעושהשאינומיכמותולעשותלאעמלאניולמיטוביםלמעשיםעמלו*ר

כןעושהשאינומיכלכמותןלעשותלאעמלאניולמיטוביםמעשיםאילור

כןעושהשאינומיכלכמותןלעשותלאעמלאניולמיטוביםמעשיםאילו*ה

בןלושאיןלושיניואיןהרעהיצרזהאחדישא"דהבלזהגם*ר

בןלושאיןשיניואיןהרעיצרזהאחדישא"דהבלזהגםר

בןלושאיןשניואיןהרעיצרזהאחדישא"דהבלזהגם*ה

שאיןיודעואינועבירהלעשותהולךשאדםבשעהלואיןואחבןגםכמותוזוג*ר

שאיןיודעואינועבירהלעשותהולךשאדםבשעהלואיןואחכןוגםזוגר

שאיןיודעואינועבירהלעשותהולךשאדםבשעהלואיןואחבןוגםזוג*ה

לאעמלאנילמיהרעיםלמעשיםקץואיןבעוונותיושימותאחולאבןלאלו*ר

לאעמלאניולמיהרעיםלמעשיוקץואיןבעוונותיושימותאחבןר

לאעמלאניולמיהרעיםבמעשיוקץואין(בעונותיושימותאחבן)*ה

הבלזהגםכןעושהשאינומיוכלממנולרחוק*ר

הבלזהגםכןעושהשאינומיוכלממנולהתרחקר

הבלזהגםכןעושהשאינומיוכלממנולהתרחק*ה
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יב-פסוק ט

שאםלעצמווזהלעצמוזההאחדמןבתורהשיגיעיםטוביםהאחדמןהשניםטובים*ר

שאםלעצמווזהלעצמוזהאחדמןבתורהשעוסקיןשניםטוביםהאחדמןהשניםטוביםר

שאםלעצמווזהלעצמוזהאחדמןבתורהשעוסקיןשניםטוביםהאחדמןהשניםטובים*ה

שמחזרהרבזההמשולשוהחוטומזכירוהאמתעלמעמידוחבירומהםאחדישכח*ר

שמחזירהרבזההמשולשוהחוטמחזירואחראחדדברמשכחר

שמחזירהרבזההמשולשוהחוטמחזירואחראחדדברמשכח(ש)*ה

לעצמוזהלדרךשיוצאיןהאחדמןהשניםטוביםא"דטעותןאתלהן*ר

לעצמוזהאחדמןלדרךשיוצאיןהשניםטוביםא"דטעמיםלהםר

ואחדלעצמוזהאחדמןלדרךשיוצאיםהשניםטוביםא"דטעמיםלהם*ה

רבשלשההמשולשוהחוטמקימוחבירוהאחדנפלשאםלעצמווזה*ר

כדמאיר'רשלשהזההמשולשוהחוטמקימוהשינימהםאחדנפלשאםלעצמווזהר

כדמאיר'רשלשהזההמשולשוהחוטמקימוהשנימהםאחדנפלשאםלעצמוזה*ה

שלמאמרימלתאקטטהמריתריןמותאמריליהצווחלאורחאנפיקהוה*ר

שלמהמריתלתאקטטאתריתרימותאמריליהצווחלאורחאנפיקהוההוהר

שלמהמריתלתאקטטאמריתרימרימותאליהצווחלאורחאנפיקהואדחיהוה*ה
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פסוק יג

עמאכלמסכןצווחיןלמהטוביצרזהמסכןילדטוב*ר

עמאכלדליתמסכןמלךליהצווחיןולמההטוביצרזהוחכםמסכןילדטובר

עמאכלדליתמסכןליהצווחיןולמההטוביצרזהוחכםמסכןילדטוב*ה

ולעילשניןעשרמתלתאינשלברמזווגדהואחכםצווחיןולמהליהשמעיןלא*ר

ולעילשניןעשרמתלתנשאלבימזדווגההואחכםליהצווחיןולמהלהצווחיןר

ולעילשניןעשרמתלתנשאלבימזדווגההואחכםליהצווחיןולמהליהשמעין*ה

ולמהליהשמעיןאיבריןכלדהאמלךליהצווחיןלמההרעיצרזהזקןממלך*ר

ולמהר

ולמהליהשמעיןאבריןדכלמלךליהצווחיןולמההרעיצרזהזקןממלך*ה

כיד"ההסיבותיהעדטליותיהמןאינשלברמזויגדהואזקןליהצווחין*ר

כידכתיבהיאהדאסימתיהמטלייותיהאנשלברמזדווגדהואזקןליהצווחיןר

כי'דכתיהיאהדאסימתיהמטליותהאנשלברמזדווגדהואזקןליהצווחין*ה

כסילליהצווחין()ולמהאמוממעישניעורמשעהמנעוריורעהאדםלביצר*ר

כסילמלךליהצווחיןולמהאמוממעישניעורמשעהמנעוריורעהאדםלביצרר

כסילליהצווחיןולמהאמוממעישניעורמשעהמנעוריורעהאדםלביצר*ה

בישןלאורחיןברייתאמכויןדהוא*ר

בישאלאורחאברייתאמכויןדהואר

בישאלאורחאברייתאמכווןדהוא*ה

11/12



12/02/2016 קהלת רבה פרשה ד

פסוק יד

רשנולדבמלכותוגםכיאתיןסירימביניכילברייתאמכשכשדהואהאסוריםמביתכי*ר

רשנולדסיריאתאסיריאבמכונילבריאתהמכשכשוהואהסוריםמביתכיר

רשנולדסיריאתאבמכונילבריאתאמכשכשוהואהסוריםמביתכי*ה

טוביצרזהרשנולדהרעיצרשלרשנולדבמלכותוכי*ר

הטוביצרנולדהרעיצרשלבמלכותור

טוביצרנולדהרעיצרשלבמלכותו*ה

פסוק טז

ישמחולאהאחרוניםדורותאפילוהאחרוניםגםהמבולדורזההמהלכיםהחייםכלאתראיתי*ר

המבולדורזההחייםכלאתראיתיר

המבולדורזההחייםכלאתראיתי*ה

בעמלם*ר

ר

*ה
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