
11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק א

בשעהלהן'אמ'וגושםטובהואמהלשלמהלואמרוטובמשמןשםטוב*ר

בשעהלו'אמטובשםמהולשלמהל"אשםטובר

בשעהלו'אמשםטובמהולשלמהל"אשםטוב*ה

טוביםמעשיםומפיעטובבשםשנפטרבשעהבויהיהמהיודעיןהכלאיןנולדשאדם*ר

הטוביםמעשיוומודיעטובבשםשנפטרבשעההואמהיודעיןהכלאיןנולדשאדםר

הטוביםמעשיוומיפיעטובבשםשנפטרבשעהמהויודעיןהכלאיןנולדשאדם*ה

טובומדבשטובמייןולמהחסדגמילותעמוועושיןעמוומטפליןבאין'ישר*ר

הטובומדבשהטובמייןאמרלאולמהחסדיםגמילותעמוועושיןומטפליןבאיןישראלר

הטובומדבשהטובמיין'אמלאולמהחסדיםגמילותעמוועושיןומטפליןבאיןישראל*ה

אתהשמןמהאלאשמןאלא'אמולאטוביםהמשקיםכלהניחאלא*ר

המשקיןכלהניחאלאר

'הטושמןמהאלאהטובשמןאלא'אמולאהטוביםהמשקיןכלהניחאלא*ה

סלפיןוהןמיםלתוכונותן*ר

בולעיןוהםמיםלתוכונותןר

בולעיםוהםמיםלתוכונותןהמשקיןכלשאראבלמלמעלהוצףועולהבתוכומיםנותן*ה

טובמשמןשםטובא"ד*ר

טובמשמןשםטובא"דר

הטובכשמןיורדטובשמןיורדטובושמןעולהשמןטובמשמןשםטובא"ד*ה

לעולםטובשמןלשעהטובשמן'וגוגדוללגויואעשךכשמןעולהטובשם*ר

לעולםטובושםלשעההטובשמןגדוללגויואעשךעולהר

לעולםטובושםלשעההטובשמןגדוללגויואעשךעולהטובשםיורד*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק א

לואתןעולםשםכלהאינוטובושםכלהטובשמןלעדשמויהי*ר

לואתןעולםושםכלהאינוטובושםכלהטובשמןלעולםשמויהי'שנר

לואתןעולםושםכלהאינוטובושםכלהטובשמןלעולםשמויהי'שנ*ה

ושםבחייםטובשמןעשיריםביןענייםשלטובושםעשיריםשלטובשמן*ר

ושם(ובמתים)בחייםטובשמןובעשיריםבענייםטובושםבעשיריםטובשמןר

ושםבחייםטובשמןובעשיריםבענייםטובושםבעשיריםטובשמן*ה

סופוועדהעולםמסוףטובושםלטרקליןמקיטוןכמהטובשמןובמתיםבחייםטוב*ר

סופוועדהעולםמסוףהולךטובשםלטרקליןמקיטוןהולךטובשמןובמתיםבחייםטובר

סופוועדהעולםמסוףהולךטובשםלטריקליןמקיטוןהולךטובשמןובמתיםבחייםטוב*ה

עלנופלטובשם'וגויבאישמותזבוביומבאישהמתעלנופלטובשמן*ר

נופלטובושם'וגויבאישמותזבובימבאישוהואהמתעלטובשמןר

עלנופלטובושם'וגויבאישמותזבובימבאישוהואהמתעלנופלטובשמן*ה

נופלטובשםפיועלפיווישם'שנמבאישואינוהמת*ר

נופלטובשמן'וגופיועלפיווישםהנערעלוישב'שנ'מבאיואינוהמתר

נופלטובשם'ואמפיועלפיווישםהנערעלוישב'שנמבאישואינוהמת*ה

טובשמן'וגולדג'ייויאמר'שנבורחאינוטובושםבורחוהואהמיםעל*ר

טובשמן'וגולדג'יויאמר'שנבורחאינוטובושםבורחוהואהמיםעלר

טובשם'וגולדג'ייויאמר'שנבורחאינוטובושםבורחוהואהמיםעל*ה

נפקיןבידאיןד"ההנשרףאינוטובושםנשרףוהואהאורעלנופל*ר

נפקיןבאדיןד"ההנשרףואינוהאורעלנופלטובשםנשרףוהואהאורעלנופלר

נפקיןבאדייןד"ההנשרףוהואהאורעלנופל*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק א

שמןשבעלמצינוסימון'בריהודהר"א'וגושדרךמשך*ר

טובשמןשבעלימצינוסימוןר"ביהודה'ר'אמ’וגונגוועבדשדרךמישךר

נכנסיןטובשמןשבעלימצינוסימון'בריהודה'ר'אמ'וגונגוועבדשדרךמישך*ה

*ר

שנמשחוואביהואנדבחייםויצאוהמתיםלמקוםנכנסיןר

שנמשחו'ו?ה?ואבינדבחייםויצאוהמתיםלמקוםנכנסיןטובשםובעלישרופיםויצאוהחייםלמקום*ה

מישאלחנניה'וגואשותצא'שנשרופיןויצאולהקריבנכנסו*ר

מישאלחנניהאותםותאכל'ימלפניאשותצאשרופיםויצאולהקריבנכנסוהמשחהבשמןר

מישאלחנניהאותםותאכל'יימלפניאשותצא'שנאשרופיםויצאולהקריבנכנסוהמשחהבשמן*ה

'וגונפקיןבאדיין'שנחייםויצאומכפתיןיקידתאנוראאתוןלגועלוועזריה*ר

המותויום'וגונפקיןבאדין'שנחייםויצאומכפתיןיקידתאנוראאתוןלגודעלוועזריהר

המותויום'וגונפקיןבאדיין'שנחייםויצאומכפתיןיקידתאנוראאתוןלגודעלוועזריה*ה

אהרןוכן'וכוהבארונסתלקהיאמהיודעיןהכלאיןמריםנולדה*ר

אהרןוכןהבארנסתלקהמתההיאמהיודעיןהכלאיןמריםנולדההולדומיוםר

אהרןוכןהבארנסתלקהמתההיאמהיודעיןהכלאיןמריםנולדההולדומיום*ה

*ר

מתר

'וגומת*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק ב

פורענותבהשאיןממדהפורענותבהשישבמידהללכתמוטבללכתטוב*ר

פורענותלהשאיןממדהפורענותבהשישבמדהשילךמוטבאבלביתאלללכתטובר

פורענותלהשאיןממדהפורענותבהשישבמדהשילךמוטבאבלביתאלללכתטוב*ה

הנוהגתבמידהשילךמוטבבעשיריםאלאנוהגתשאינהממידהובעשיריםבענייםשנוהגתבמידהשילךמוטב*ר

שנוהגתבמדהשילךטובר

שנוהגתבמידהשילךממידה*ה

וסופהתהילתםתורהלויר"אבחייםאלאנוהגתשאינהממידהובחייםבמתים*ר

וסופהחסדיםגמילותתחלתתורהלוי'ר'אמבחייםאלאנוהגתשאינהממדהובמתיםבחייםר

וסופהחסדיםגמילותתחילתתורהלוי'ר'אמבחייםאלאנוהגתשאינהממדה'ובמתיבחיים*ה

חסדיםגמילות*ר

ויקבורחסדיםגמילותסופהולאשתולאדםאלהים'יויעשחסדיםגמילותתחילתהחסדיםגמילותר

ויקבורחסדיםגמילותסופהולאשתולאדםאלהים'ייויעשחסדיםגמילותתחילתהחסדים(ג)גמילות*ה

באשרואביהואנדבלאבלוהלכתיבמשכןלבניישמחההנחתיממנילמודה"הקב'אמ*ר

באשרואביהואנדבלאבלוהלכתיבמשכןבנישמחתשהנחתיממנילמדה"הקבאמרבגאיאותור

באשרואביהואנדבלאבלוהלכתיבמשכןבנישמחתשהנחתיממנילמדה"הב'אמבגאיאותה*ה

אתהיכולהלכתולאלךוקראמשתהלאוהבךבאאםדכולאסופאהואסוףהוא*ר

אתהיכולהלכתולאלךוקראמשתהלאוהבךבאאםדכוליהסופיההיאסוףהואר

אתהיכולהלכתולאלךוקראמשתהלאוהבךבאאםדכולהסופיההיאסוףהוא*ה

אצלךנבאלומר*ר

אצלךנבאלולומריכולאתהאבללויבאשמאבשמחתאצלךנבאלולומרר

אצלךנבאלו'לומיכולאתהאבללויבאשמאבשמחתאצלךנבאלו'לומ*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק ב

עלשציוהבאברהםמוצאאתהוכןדכולאסופייאהאדםכלסוףל"תבאבל*ר

עלשצוהובאברהםמוצאאתהוכןהאדםכלסוףהואבאשרבאבלר

עלשצווהובאברהםמוצאאתהוכןהאדםכלסוףהואבאשרבאבל*ה

דרךלשמריכולמי'וגויצוהאשרלמעןידעתיוכי'שנאבלמצות*ר

דרךאתלשמוריוכלמי'וגואתיצוהאשרלמעןהאבלמצותר

דרךאתלשמוריוכלמי'וגואתיצוהאשרלמעןהאבלמצות*ה

חסדיםגמילות'יידרךאלאהחסדבו'שכתואותו'יי*ר

גמולאתהאףחסדיםגומל'ידרךמהאלדרכךביםבושכתובאותו'יר

גומלאתהאףחסדיםגומל'יידרךמהאלאדרכךביםבו'שכתואותו'יי*ה

*ר

חסדיםר

חסדים*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק ג

המבולדורעלששחקמשחוקהמדברדורעלשכעסכעסטובמשחוקכעסטוב*ר

משחוקכעסטובר

עליהםששחקמשחוקהמבולדורעלה"הבשכעסכעסטובמשחוקכעסטוב*ה

מןלאבדןכדיהמבולדורעלשחקאלאלמוטבהביאןקימעאעליהםכעס*ר

ר

לאבדםכדיעלהםשחקאלאלמוטבמביאםהיה'קימעעליהםכעסשאילו*ה

ששחקמשחוקסדומייםעלה"הקבשכעסכעסטוב'וגוהיקוםכלאתוימח'דכתהעולם*ר

'וכומשחוקהסדומייםעלה"הקבשכעסכעסטובר

'וכומשחוקהסדומייםעלה"הבשכעסכעסטובהיקוםכלאתוימח'דכתי*ה

אבאכעסמוטבשלמה'אמא"דסדוםעלהמטיר'וייעליהם*ר

ר

אבאכעסאלומוטבשלמהאמרא"דעמורהועלסדוםעלהמטיר'וייד"הה*ה

בוויפגעלפיכךמימיואביועצבוולא'ד'ה'ה'וכועליוששחקמשחוקקימעאאדוניהעל*ר

בוויגעלפיכךמימיואביועצבוולאד"ההר

בוויגע'לפימימיואביועצבוולאד"הה'וגועליוששחקמשחוק'קימעאדונייהעל*ה

מתלבדואמנוןוכיבאמנוןוכןוימת*ר

מתלבדוכיבאמנוןוכןוימותר

מתלבדואמנוןכיבאמנוןוכןוימות*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק ה

לשמועטובא"דהמתורגמניןאילושומעמאישהדרשניםאילוחכםגערתלשמועטוב*ר

לשמועטובא"דהמתורגמיםאלוכסיליםשירשומעמאישהדרשניםאלוחכםגערתלשמועטובר

לשמועטובא"ד'המתורגמניאלוכסיליםשירשומעמאישהדרשניםאילוחכםגערתלשמועטוב*ה

יעקבעפרמנהמיאלאלומרבלעםבאשלאבלעםזהשומעמאישמשהזה*ר

עפרמנהמיאלאלומרבלעםבאשלאבלעםזהשומעמאישמשהזהר

עפרמנהמיאלא'לומבלעםבאשלאבלעםזהשומעמאישמשהזה*ה

יעקבעפרמנהמי'ואמה"הקבוהפךמואב*ר

[יעקבעפר](עפריעקב)ואמרדבורוה"הקבוהפךמואבר

יעקבעפר'ואמדיבורוה"הבוהפךמואב*ה

פסוק ו

איןדולקיןכשהןקיסיאכללובןיהושער"אהסירתחתהסיריםכקולכי*ר

איןדולקיןכשהןקיסייאכללויבןיהושע'ר'אמ'הסיתחתהסיריםכקולכיר

איןדולקיןכשהןקיסיאכללויבןיהושע'ר'אמהסירתחתהסיריםקולכי*ה

קיסיאמןאנאלמימראזילקלהוןוותא?א?סיראילןברםהולךקולם*ר

'קיסיימןאנןאףמימראזילקלהוןסיריאיתאקולהולךקולןר

קיסייאמןאנןאףמימראוילקלהוןסירייתאנוםהולךקולו*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק ז

איזהממנוחכמתומאבדרבואתעושקשהתלמידעושקחכםיהוללהעשקכי*ר

איזהממנוחכמתואתמאבדרבואתעושקשהתלמידעושקחכםיהוללהעושקכיר

זהאיממנוחכמתואתמאבדרבואתעושקשהתלמידעושקחכםיהוללהעושקכי*ה

איבדומשהאתואבירםדתןשעשקועושקא"ד'וכוותלמודמשנהשלימדוכלרבו*ר

אבדוואבירםדתןשעשקועושקא"ד'וכותליסרמשנישמלמדוכלרבוהואר

אבדוואבירםדתןשעשקועושקא"ד'וכותליסרמשנישלמדוכלרבוהוא*ה

יראשהקפידואלא'כתמתנהאבייתרר"אמתנהלבאתויאבדמהןחכמתו*ר

יראבאמרושהפקירואלאכתיבמתנהאביתר'ר'אממתנהלבאתויאבדמהןחכמתןר

יראנאמרושהפקידואלא'כתימתנהאביתר'ר'אממתנהלבאתויאבדמהןחכמתן*ה

אשרמהו'וגולדברבאתיומאז'ואמהקפידהואאףעליכם'יי*ר

אשרמהופרעהאלבאתיומאזהפקירהואאףוישפוטעליכם'יר

אשרמהופרעהאלבאתיומאזהפקידהואאףוישפוטעליכם'יי*ה

ובוניןהבינייןבתוךאותןונותניןהמצרייםשהיומלמדהבאשתם*ר

שבוניןבניןבתוךאותןונותניןישראלשלבניהםנוטליןמצרייםשהיומלמדריחנואתהבאשתםר

שבוניןבנייןבתוךאותןונותנין'יששלבניהםנוטליםמצרייםשהיומלמדריחנואתהבאשתם*ה

'וגומשהאלאלהיםוידברד"ההבמשהלפגועהדיןמידתביקששעהבאותהעליהם*ר

ואיןמשהאלאלהיםוידברד"ההבמשהלפגועהדיןמדתבקששעה'באותעליהםר

ואיןמשהאלאלהיםוידברד"ההבמשהלפגועהדיןמדתביקששעהבאותהעליהם*ה

עניומשהוהאישעליךכותבאניה"הקבל"א*ר

עניומשהוהאישעליךכתבתיאניה"הקבל"ארחמיםאלא'יואיןדייןאלאאלהיםר

עניומשהוהאישעליךכתבתיאניה"הבל"ארחמיםאלא'ייואיןדייןאלאאלהים*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק ז

הצלתלאוהצלאמרתואתהמאד*ר

עמךאתהצלתלאוהצלאמרתואתהמאדר

עמךאתהצלתלאוהצלאמרתואתהמאד*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק ח

ודרישקאיםהוהמאיר'רמראשיתודבראחריתטוב*ר

אלישעהוהדטברייאמדרשאבביודרישקאיםהוהמאיר'רמראשיתודבראחריתטובר

אלישעהואדטברייאמדרשאבניודרישקאיםהוה(אומ)מאיר'רמראשיתודבראחריתטוב*ה

*ר

בהדיןל"אעסיקהויתמהלגביהעברדרשיהפסקבשוקאעבררביהר

בהדיןל"אעסיקהויתמהמאןליה'אמלגביהעברדרשיהפסקבשוקאעבררביה*ה

סחורהשעושהאדםשלךאחריתטוב*ר

דברשהואאדםלךישביהאמרתמהל"אמראשיתודבראחריתטובקראר

דברשהואאדםלךישל"אביהאמרתומהל"אמראשיתודבראחריתטובקרא*ה

בנערותורעיםמעשיםשעושהאדםלךישדבראחריתטובומשתכרחוזרבזקנותוומפסידבנערותו*ר

אחריתטובומתגברחוזרבזקנותוומפסידבנעורתור

אחריתטובגבר[ת](ש)ומחזורובזקנותוומפסידבנערתו*ה

והםבנערותובניםשמולידאדםלךישדבראחריתטובא"דבתשובהר?וו?חובזקנותו*ר

והםבנערותורביםמולידשהואאדםלךישר

והםבנערותורביםמולידשהואאדםלךיש*ה

בנערותושלמדאדםלךישא"דחייםהםובזקנותומתים*ר

בנערותותורהלומדשהואאדםלךישדבראחריתטובחייםהםובזקנותומתיםר

ותו[ר]()ע[נ]בתורהלומדשהואאדםלךישדבראחריתטובחייםהםובזקנותומתים*ה

בזקנותובהומתעסקושכחו*ר

רעיםמעשיםעושהשהואלךישדבראחריתטובומתעסקחוזרובזקנותוומשכחהר

רעיםמעשיםעושהשהואלךישדבראחריתטובומתעסקחוזרובזקנותוומשכחה*ה
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אלישעוהוהבטביריאדורשמאיר'רהיהכך*ר

דבר'אחריטובבתשובהחוזרובזקנתובנערותור

דבראחריתטובבתשובהחוזרובזקנותובנערותו*ה

בהאיל"אעסיקינןבמאימאיר'לראלישעל"אבשבתאבשוקארכיבוהוהבשוקאעבררביה*ר

ר

*ה

אחריתטובל"א'אמכךלארבךעקיבאמשתכחיןולאדאובדןעלחבלל"אקרא*ר

אחריתטובאלאאמרכךלארבךעקיבאמשתכחיןולאדאבדיןעלחבלר

אחריתטובאלא'אמכךלארבךעקיבהמשתכחיןולאדאבדיןעלחבל*ה

מגדוליהיהאביאבויהמעשההאיוכיטובמראשיתוכשהואדבר*ר

מגדוליאבאאנימעשההוהדיןטובמראשיתוהואמראהואכשהואמראשיתור

מגדוליאבאאנימעשההוהדכןטובמראשיתהואכשהואמראשיתו*ה

כיוןיהושע'וראליעזר'ורירושלםגדולישםוהיהסעודהעשהשגמלתויוםירושלם*ר

כיוןיהושע'וראליעזר'ר'התורגדולילכלקראלמלכושבאויוםירושלםר

כיוןיהושע'וראליעזר'רהדורגדולילכלקראלמלנישבאויוםירושלם*ה

מןואומריןאמריןואיליןהכאמןביתאאלפאאמריןאילוושתיןדאכלין*ר

מןמזמוריםאמריןהווואלוהכאמןביתאאלפאאמריןהוואלוושתיןאכליןדהוור

מןמזמורים'אמריהווואילוהכאמןביתהאלפאאמריןהוואלוושתיןאכליןדהוון*ה

בדידןנעסוקאנןאףבדידהוןמתעסקיןדאילועדיהושע'לראליעזר'רל"אהכא*ר

בדידןנתעסקאנןבדדהומתעסקיןדאילועדיהושע'לראליעזר'רל"אהכאר

בדידןנתעסקאנןבדידהומתעסקיןדאלועדיהושע'לראליעזר'רליה'אמהכא*ה
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והייתההאשוירדהסינימהרכנתינתןערביןהדבריםוהיוובכתוביםובנביאיםבתורהמתעסקיןהתחילו*ר

והיתההאשוירדהסינימהרכנתינתןערביםהדבריםוהיוובכתוביםבנביאיםבתורהעסקיןהווהתחילור

והיתההאשוירדהסינימהרכנתינתןערביםהדבריםוהיוובכתוביןבנביאיםבתורהעסקיןהווהתחילו*ה

ביתיאתלשרוףכאןבאתםלמהלהם'אמאצלןאבאאבויהעלהסביבותןמלהטת*ר

הביתאתלשרוףכאןבאתםלו'אמאצלךאבאאניעלהסביבותיהםמלהטתלור

הביתאתלשרוףכאןבאתםלו'אמאצלךאבאאניעלהסביבותיהםמלהטת*ה

כנתינתןהדבריםוהיווכתוביםובנביאיםבתורההיינועוסקיןאילאושלוםחסלואמרובאש*ר

מהרכנתינתןשמחיןוהיוובכתוביםבנביאיםבתורההיינועסוקיןאלא'ושלוחסלו'אמבאשר

מהרכנתינתןשמחיןוהיוובכתוביםבנביאיםבתורההיינועסוקיםאלאושלוםחסלו'אמבאש*ה

כ"אאבאאבויהלהם'אמניתנובאשולאמסיני*ר

אםאבאאנילהם'אמכאשבוערוההרכתיבהכילאובאשסיניר

אםאבאאבילהם'אמכאשבוערוההר'כתיהכילאובאשסיני*ה

מגדלואניהיוםשמלתיהבןתורהשל*ר

לואנימתקייםאםהיוםבזהשמלתיהיבןשלתורהכוחההואכךר

לואלמדאנילימתקייםאםהיוםבזהשמלתיהיבןתורהשלכוחההואכך*ה

ל"אתורהבינתקיימהלאלפיכךלשמיםכוונתוהייתהשלאידיועללתורה*ר

ליה'אמתורהנתקיימהלאלפיכךשמיםלשםכוונתוהיתהשלאידיועלתורהר

ליהאמתורהבונתקיימהלאלפיכךשמיםלשםכוונתוהיתהשלאידיועלתורה*ה

'אמביהאמרתומאיל"אמראשיתואיובאחריתאתבירך'וייאמריתוומאי*ר

ל"אלךאמרתמאיליה'אמ'וגואחריתאתברך'וילואמריתוומאיר

ל"אלךאמרתמאיליה'אמ'וגואחריתאתברך'ויילואמריתוומאי*ה

12/38



11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק ח

ל"אלמשנהלאיובאשרכלאת'ייוישב'דכתממונוכלאתה"הקבשכפל*ר

ליה'אמלמשנהלאיובאשראת'יוישבדכתיבממונוכלה"הקבשכפלר

ליה'אמלמשנהלאיובאשרכלאת'ייוישב'דכתיממונוכלה"הבה"הבשכפל*ה

תשובהשבשכראיובאחריתאתברך'ויי'אמכךלארבךעקיבאעלךחבל*ר

תשובהדבראחריתאתברך'ויאלאאמרכךלארבךעקיבאחבלר

תשובהדבראחריתאתברך'וייאלא'אמכךלארביךעקיבהחבל*ה

'וגושלמהשםאת'ייויטבאמרתומאיל"אמראשיתובידושהיוטוביםומעשים*ר

משמךשלמהשםאתאלהיםיטיבאמריתוומאיליה'אממראשיתובידושהיוטוביםומעשיםר

משמךשלמהשםאתאלהיםיטיבאמריתוומאיליה'אממראשיתובידושהיוטוביםומעשים*ה

ולאבנועללאמתקנאאדםמיכאן*ר

ולאבבנולאמתקנאאדםשאיןליה'אמדברביהאמרתומאיליה'אמר

ולאבבנולאמתקנאאדםשאיןליה'אמדברביהאמרתומאיליה'אמ*ה

אתאלהיםויטביגדלאלא'אמכךלארבךעקיבאעלחבלל"אתלמידועל*ר

'יייטיבאלאאמרכךלארביךעקיבאחבלל"אבתלמידור

'ייייטיבאלא'אמכךלארביךעקיבהחבלל"אבתלמידו*ה

זהביערכנהלאאמרתומאיל"אכסאךבזכותכסאוויגדלשמךבזכותשלמהשם*ר

זהביערכנהלאאמריתוומאיליה'אמכסאךבזכותכסאיויגדלשמךבזכותר

זהביערכנהלאאמריתוומאיליה'אמכסאךברכותכסאיויגדלשמךברכות*ה

כזהבלקנותושקשיןתורהדבריאילול"אביהאמרתמאיל"אוזכוכית*ר

(ונוחי)כזהבלקנותהשקשיןתורהדבריאילול"אביהאמרתומאיליה'אמוזכוכיתר

כזהבלקנותהשקשיןתורהדבריאילוליה'אמביהאמרתומאיליה'אמוזכוכית*ה
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מכליאלא'אמכךלארבךעקיבאחבלל"אכית[כו]כזלשברןונוחין*ר

כלימהאלא'אמכךלארבךעקיבאחבלליה'אמזכוכיתככלילאבדןונוחיןר

כלימהאלא'אמכןלארביךעקיבהחבלליה'אמזכוכיתככלילאבדןונוחין*ה

שסרחחכםתלמידאףתקנהלהםישנשתברואםזהבוכליכסף*ר

ושכחשסרחחכםתלמידאףתקנהלהםישנשתברואםזהבוכליכסףר

ושכחשסרח(להיש)חכםתלמידאףתקנהלהםישנשתברואםזהבוכליכסף*ה

כאןעדבךחזוראתהאףמאיר'רל"אתקנהלויש*ר

כאןעדלתורתוולחזורבולחזוריכולתלמודור

כאןעדלתורתוולחזורבולחזוריכולתלמודו*ה

ל"אשיערתיסוסימטלפאל"אידעאתמנאל"אשבתתחום*ר

ליה'אמאמהאלפיםשיערתיסוסימיטלפי'אמידעאתמנאל"אשבתתחוםר

ליה'אמאמהאלפיםשיערתיסוסימיטלפי'אמידעאתמנאליה'אמשבתתחום*ה

יכילאנאליתל"אבךחזראתוליתגבךאיתחכמתאהאוכל*ר

יכילאנאליתליה'אמבךחזראתוליתבךאיתושבחא'חכמתהדאדכלר

יכילאנאליתליה'אמבךחזראתוליתבךאיתושבחאחכמתאהדאדכל*ה

ביתשלמערבילכותלסמוךהסוסעלהולךהייתיאחתפעםל"אלמהל"א*ר

ביתשלמערבילכותלסמוךהסוסעלרוכבהייתיאחתפעםל"אר

ביתשלמערבילכותלסמוךהסוסעלרוכבהיתיאחתפעםליה'אמ*ה

מאלישעחוץשובביםבניםשובוואומרתומפוצצתהקדשיםקודשימביתיוצאתקולבתושמעתיהמקדש*ר

מאחרחוץשובביםבניםשובו'ואממפוצצתהקדשיםקדשימביתיוצאתקולבתושמעתיהמקדשר

מאחרחוץשובביםבניםשובו'ואוממפוצצתהקדשיםקדשימביתיוצאתקולבתושמעתיהמקדש*ה
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אותןמשעבדיןהיוהשמדבימי'לישרלהןעושההיהמהביומרדכחייודעשהיה*ר

ישראלמשעבדיןהיוהשמדבימילישראללהםעושההיהמהביומרדכחייודעשהיהר

'ישמשעבדיןהיוהשמדבימי'לישרלהםעושההיהמהביומרדכוחייודעשהיה*ה

זמןעדיפרקוואלקטנותישאו'אמאמותארבעבתוךאותןופורקיןגדוליםחבילותבתוך*ר

זמןחדיפרקוואלקטנותישאואלאמות'דבתוךופורקןגדולותחבילותבתוךר

זמןחדיפרקוואלקטטותישאואלאמות'דבתוךופורקןגדולותחבילותבתוך*ה

ולאילישע'אמוהואאלהיםאמרולרשעלטליאמקראוהוהספריןביתקמיתרוויהוןעלו*ר

ולאלישעאמרוהואולרשעלעיליאמיקריספראוהואספראביהקמיהתרוויהועיילור

ולאלישעאמרוהואולרשעלעיליאמיקריספרא[ה](א)והוספראביהקמיהתרוויהועיילו*ה

הזההדברהיהומהיכןכןאםסגונימןלאמאירל"אאלהיםאמר*ר

הזההדברלוהיהמהיכןהואנגוניכמולאמאירליה'אמר

הזההדברלוהיהמהיכןהואנגוניכמולאמאירליה'אמ*ה

לדקלעולהאחדיהודיוראהגינוסרבבקעתושונהיושבהיהאחתפעםאמרו*ר

ונטלבשבתלדקלעולהאחדיהודיראהגנוסרבבקעתושונהיושבהיהאחתפעם'אמר

ונטלבשבתלדקלעולהאחדיהודיראהגינוסרבבקעתושונהיושבהיהאחתפעם'אמ*ה

*ר

אחריהודיוראהשםושונהיושבהיההשבתאחרלווהלךהבניםואתהאםאתר

אחדיהודיוראהשםושונהיושבהיההשבתאחרלוהלך[ו]הבניםואתהאםאת*ה

'כת'אמומתנחשנשכושירדכיוןהאםוהניחהבניםאתונטל*ר

'וגוומתנחשנשכושירדכיוןהאםאתוהניחהבניםאתונטללדקלעולהר

'וגוומתנחשנשכושירדכיוןהאםאתוהניחהבניםאתונטללדקלעולה*ה
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דאחרברתיהבריעקבדרשידעולאימיאריכותהיכן'וגוהאםאתתשלחשלח*ר

ר

*ה

על'אווישארוךשכולובעולםימיםוהארכתטובשכולובעולםלךיטבלמעןבציבורא*ר

על'אומוישר

על'אומויש*ה

הייתהולאהמיןמאותומריחהוהייתהז"עבתיאצלועברהמעוברתאמושהייתהידי*ר

המיןמאותווהריחהז"עבתיאצלועברהממנומעוברתאמושהייתהידיר

היתהולאהמיןמאותווהריחהז"עבתיאצלרה[עב](א)וממנומעוברתאמושהיתהידי*ה

לשונו'אווישבמעיהמפעפעוהיההמיןמאותולהשנתנועדלסבוליכולה*ר

לשונואומריןוישבמעיהמפעפעוהייתהואכלהר

לשונו'אומוישבמעיהמפעפעוהיתהואכלההמיןמאותולהשנתנועדלאכוליכולה*ה

שהוציאפה'אמכלבבפיראהבשוקהעפרילחךהתנחוםיהודה'רשל*ר

מוציאשהיהפה'אמכלבבפיראהנחתוםבןיהודה'רשלר

מוציאשהיהפה'אמכלבבפיראהנחתוםבןיהודה'רשל*ה

שכרןמתןואיןהמתיםתחייתשאיןדומההעפרילחךמהמפניכנתינתןכדקנןדברים*ר

שכרואיןהמתיםתחייתשאיןידומהבשוקאעפרילחךכתיקנןדבריםר

שכרואיןהמתיםתחייתשאיןדומהבשוקעפרילחךכתיקנןדברים*ה

לגביאזלחולהרבךמאיר'לרואמריןאתוחלהימיםלאחרלצדיקים*ר

לגביהאזלחלהרבךאלישעמאיר'לרליהואמריןאתוחלהימיםלאחרלצדיקיםטובר

לגביהאזלחלהרבךאלישעמאיר'לרליהואמריןאמוחלהימיםלאחרלצדיקיםטוב*ה
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דהאנמיהכיאיןל"אמקבליןכדווכיל"אבךחזור'רליה'אמ*ר

מתקבליןכאןעדבךחזורל"אר

מתקבליןכאןעדליה'אמבךחזורליה'אמ*ה

שמחדמעותעיניוזלגושעהבאותהנפששלדיכדוכהעדדכאעדאנושתשב'כת*ר

רבואתלשרוףהאשירדשנקברכיון'רנסתלקתשובהשמתוךדומה'אממאיר'ר

בעולםהלילהליני'אמעליוטליתוופירשהלךרבךשלקברומאיר'לרלואמרו

זהטוביגאלךאםליוםדומהשהואהבאהעולםזהבבקרוהיהללילהשדומההזה

ליהודמכה'וגואניוגאלתיךלגאלךיחפוץלאואםלכל'ייטובבו'שכתה"הקב

להון'אמלרבךאולאבוךבעיאתלגוגומריןאינוןדאתילעלמאמאיר'לראמרין

ר

*ה

היאמתניתאולאו(ה"הקב)?רבי?להון'אמחדאלךושמעיןלרבולסוףלאבא*ר

כתיבהכיולאוליה'אמר

'אמ'וגו'כתיהכיולאוליה'אמ*ה

אלישעמציליןהתפיליןעםהתפיליןותיקהספרעםהספרתיקמצילין*ר

אלישעמציליןהתפילהעםהתפילהותיקהספינהעםהספינהתיקמציליןר

אלישעמציליןהתפילהעםהתפילהותיקהספינהעםהספינהתיקמצילין'כתיהכיולאליה*ה

תורתובשבילאבויהבן*ר

תורתובזכותאבויהבןר

תורתובזכותאבוייהבן*ה
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פסוק ט

אתההשלכתאתהכעסתהאתהלמשהה"הקבלו'אממשהזהפיךאתתבהלאת*ר

אתההשלכתאתהכעסתאתהלמשהה"הקבל"אמשהזהפיךתבהלאלר

אתההשלכתאתהכעסתאתהלמשהה"הבלו'אממשהזהפיך(על)תבהלאל*ה

אתההלוחותאתמידווישלךהשלכתאתהמשהאףויחרכעסתאתה*ר

אתהמידיווישלךהשלכתאתבמשהאףויחרכעסתאתהתחליףאתהשיברתר

אתהמידיווישלךהשלכתאתהמשהאףויחרכעסתאתהתחליףאתהשיברתה*ה

לךפסולתחליףאתהההרתחתאותםוישברשברת*ר

לךפסלתחליףאתהאותםוישברשיברתר

לךפסלתחליףאתהאותםוישברשיברת*ה
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פסוק יא

אדםלמדחייאברתנחוםרביבשםאחאר"א'וגונחלהעםחכמהטובה*ר

אדםלמדחייאר"בתנחום'רבשםאחא'ר'אמ'וגונחלהעםחכמהטובהר

אדםלמדחייא'ברתנחום'רבשםאחא'ר'אמ'וגונחלהעםחכמהטובה*ה

ארורבכללהיהמיחהולאלמחותהחזיקולאלהחזיקבידוספקוהיהועשהשמר*ר

ארורבכללזההרימיחהולאלמחותהחזיקולאלהחזיקבידוספקוהיהועשהשמרר

ארורבכללזההרימיחהולאלמחותהחזיקולאלהחזיקבידוספקוהיהועשהשמר*ה

ולאולמדלמד'אמאחא'ריקיםלאאשרהאישארור'דכת*ר

ר

ולאלמדולאלימדלא'אמאחא'ר'וגויקיםלאאשרהאישארור'דכתי*ה

בשםירמיהרביברוךבכללזההריומיחהלמחותלאוהחזיקלהחזיקבידוספק*ר

בשםירמיהחייא'רר

בשםירמיה'רברוךבכללזההריומיחהלמחותלהחזיקבידוהיה*ה

למחזיקיםעתידתורהלעמליוחופהצללעשותה"הקבשעתידמקוםאבאברחייא'ר*ר

למחזיקיםלעשותעתידתורהלעמיליוחופהצללעשותה"הקבשעתידמקוםאבאברחייא'רר

למחזיקיםלעשותעתידתורהלעמיליוחופהצללעשותה"הבשעתידמקוםאבאברחייא'ר*ה

זאתיעשהאנושאשרי'וגוהכסףבצלהחכמהבצלכיקראיליהואיתבה*ר

זאתיעשהאנושאשרי'וגוהחכמהבצלכיקראיתלתאבהואיתבהר

זאתיעשהאנושאשרי'וגוהחכמהבצלכיקראיתלתאבהואיתבה*ה

יפהדתנןנחלהעםחכמהטובהא"דבהלמחזיקיםהיאחייםעץ'וגו*ר

נחלהעמהכשישחכמהטובה'וגובהלמחזיקיםחייםעץ'וגור

יפהדתנןנחלהכשהיאטובה'וגובהלמחזיקיםחייםעץ'וגו*ה

19/38



11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק יא

זהחכמהטובהא"דנחלהעמהשישחכמהטובהארץדרךעםתורהתלמוד*ר

זהחכמהטובהא"דר

זה'חכמטובהא"דנחלהעמהכשישחכמהטובהא"דארץדרךעםתורהתלמוד*ה

בשםלוי'רהשמשלרואיויותרלבניוהעולםשהנחילנחלהעםהראשוןאדםשלחכמה*ר

בשםמאיר'רהשמשלרואיויותרלבניולעולםשהנחילנחלהעםהראשוןאדםשלחכמתר

בשםמאיר'רהשמשלרואיויותרלבניועולםשהנחילנחלהעםהראשוןאדםשלחכמת*ה

משלחמהגלגלמכסההראשוןאדםשלעקיבותפוחמנסיאבןשמעון'ר*ר

חמהשלגלגלמכסההיההראשוןאדםשלעקיבותפוחמנסיאבןשמעון'רר

חמהשלגלגלמכהההיההראשוןאדםשלעקיבותפוחמנסיאבןשמעון'ר*ה

לאנאהעושהמישלביתולבןואחדלואחדקיטוניןשנילושעשהלאדם*ר

ר

*ה

מקוםשללתפקידונבראואדםהעולםבריותשללתפקידונבראחמהגלגלכךשלואת*ר

ר

*ה

שכןכןלאפניוקלסתרחמהגלגלמכההעקיבותפוח*ר

וכמהכמהאחתעלפניוקלסתרר

וכמהכמהאחתעלפניוקלסתר*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק יב

אבטיחשםהיהבירושלםהיועשיריםארבעבעליהאתתחייההחכמהויתרון*ר

אבטיהבןשםהיובירושליםהיו'עשיריארבעהבעליהאתתחיהתחילתדעתויתרוןר

אבטיהברשםוהיובירושלםהיועשיריםארבעה(ע)בעליהתחיהתחילתדעתויתרון*ה

ושרףעמדשבירושלםסריקיןראש(דורש)והיהזכאיבןיוחנןרבןשלאחותובן*ר

ושרףעמדשבירושליםקסריןעלראשוהיהזכאיבןיוחנןרבןשלאחותובןר

ושרףעמדשבירושלםקסריןעלראשוהיהזכאיבןיוחנןרבןשלאחותובן*ה

ווי'אמאוצריאמוקידאחתךברזכאיבןיוחנןלרבןואמרואתוהאוצראת*ר

ווי'אמאוצריאכלמוקידאחתךברזכאיבןיוחנןלרבןואמרואתוהאוצרותאתר

מי'אמאוצריאכלאוקידאחתךברזכאיבןיוחנן'לרואמרואתוהאוצרותאת*ה

וזהאלאאמרתלאל"אוויאמרתלמהל"אואייתיהשלחאבטיחבןשמע*ר

זהאלאזוזיאמרתלמהליה'אמואתייהשלחאבטיאברשמער

זהאלאזזיאמרתלמהליה'אמואתייהשלחאבטיהברשמע*ה

למיעבדגרמיהוןשויןלאקיימיןדאוצריןיומיאכלבגרמיידאמריתל"אוזהאמרתולמהל"א*ר

למעבדיהון(ה)גרמייהביןלאקיימיןדאוצריאיומיןכלבגרמיהדאמריתל"אזהולמהר

למעבדגרמיהוןיהביןלאקיימיןדאוצריאיומיןכלבגרמיהדאמריתל"אזהולמה*ה

בןיוחנןרבןנמלטלמהוויביןקרבעבדיןיקידיןאוצריאכךברםקרבא*ר

בןיוחנןרבןנמלטלזהוויכןקרבעבדיןאינוןיקיריןדאוצריאכדוברםקרבר

בןיוחנןבבןנמלטלזהוויכןקרבעבדיןאיניןיקיריןא[י]דאוצריכדוברםקרב*ה

ברבןמעשהבעליהתחייהוהחכמהא"דבעליהתחייההחכמהויתרוןעליווקרא(וית)זכאי*ר

ברבןמעשהבעליהתחיהחכמהדעתויתרוןעליווקראזכאיר

ברבןמעשהבעליהתחיה'חכמדעתויתרוןעליווקראזכאי*ה
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פסוק יב

מנאל"אונתרפאתאינהשלבמזרחהוישבוהלךבולמוסשאחזוזכאיבןיוחנן*ר

מנאהדיןל"אונתרפאתאנהשלבמזרחהלווישבוהלךבולמוסשאחזוזכאיבןיוחנןר

מנלךהדיןל"אונתרפאתאנהשלבמזרחהלווישבוהלךבולמוסשאחזוזכאיבןיוחנן*ה

ויחירוחוותשב'וגודבילהפלחלוויתנומדודל"אהאלך*ר

ותחירוחוותשב'וגודבלופלחלוויתנודכתיבלךר

ותחירוחוותשב'וגודבשפלחלוויתנו'דכתי*ה
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פסוק יג

באילניוהוליכונטלוהאדםאתה"הקבשבראכיוןהמעשהאתראה*ר

באוירוהוליכונטלוהראשוןאדםאתה"הקבשבראכיון('שנכי)'האלהימעשהאתראהר

באוירוהוליכונטלוהראשוןאדםאתה"הבשבראכיוןהאלהיםמעשהאתראה*ה

הןמשובחיןמההןנאיןמההאלהיםמעשהכלאתראהעדןגן*ר

ה"הקבל"אהםנאיםמההאלהיםמעשהכלאתראהעדןגןר

ה"הבל"אהםנאיםמההאלהיםמעשהכלאתראהעדןגן*ה

לומיתהעליוונקנסהבמעשיווקילקלועמדבמעשיךתקלקלאלבראתיבשבילךשבראתימהכל*ר

מיתהלווקנסמעשיווקלקלעמדמעשיךתקלקלאלבראתבשבילךשבראתיכלר

מיתהלווקנסמעשיווקלקלעמדמעשיךתקלקלאלבראתיבשבילךשבראתיכל*ה

ה"הקב'שאמבשעהלוי'רבשםדסיכניןיהושע'רהדורותכלסוףעדולדורותיו*ר

ה"הקבלו'שאמבשעהלוי'רבשםדסכניןיהושע'רהדורותכלסוףעדולדורותיור

ה"הבלו'שאמבשעהלוי'רבשםדסיכניןיהושע'רהדורותכלסוףעדולדורותיו*ה

עוברהלאשהשעהבאותהמשהדומההיהלמותימיךקרבוהןלמשה*ר

שהייתהעוברהלאשהשעהבאותהדומהמשההיהלמהלמותימיךקרבוהןלמשהר

שהיתהעוברהלאשהבאותהדומהמשההיהלמהלמותימיךקרבוהןלמשה*ה

עוברהמלךנמצאאחתפעםשםומתהשםוגידלהשםילדההאיסוריןבביתחבושה*ר

המלךעוברהיהאחתפעםומתהשםילדההאיסוריןבביתחבושהר

המלךעוברה(ת)היאחתפעםומתהשםוגדלשםילדההאסוריןבביתחבושה*ה

כאןהמלךאדונימלך[ל](ה)'אמובוכהתינוקאותווהתחילהאיסוריןביתפתחעל*ר

כאןהמלךאדונימלךואומרובוכהצווחתינוקאותווהתחילהאסוריםביתפתחעלר

כאןהמלך(כא)אדונילמלך'ואומובוכהצווחתינוקאותווהתחילהאסוריםביתפתחעל*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק יג

'שאמבשעהכךאמךשלבחטייהל"אחטאבאיזהיודעואיניגידלתיכאןנולדתי*ר

ל"אחטאבאיזהיודעואיניגידלתיכאןנולדתיר

ל"אחטאזהבאייודעואיניגידלתיכאןנולדתי*ה

ל"אחטאבאיזהעולםשלרבונולפניו'אמלמותימיךקרבוהןלמשהה"הקבלו*ר

ר

*ה

הראשוןאדםשלבחטאו*ר

הראשוןאדםשלר

הראשוןאדםשלבחטאו*ה
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11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק יד

היהטוביוםלךבאאםכהנאבראבאר"אטובהביום*ר

היהטובביוםלךבאאםכהנאבראחאר"אבטובהיהטובהביוםר

היהטובביוםלךבאאםכהנאבראחא'ר'אמבטובהיהטובהביום*ה

רעהיוםלךבאואםבטובהבו*ר

א"דממנהולהמלטתשובהלעשותמהראהרעהטוביוםלךבאואםבטובהר

א"דממנהולהמלטתשובהלעשותאיךראהרעהיוםלךבאואםבטובה*ה

תפילה*ר

תפלהרעהגזירהמבטליןדברים'גאליעזר'רבשםיודןר"אאלעזרר"אר

תפילהרעהגזירהמבטליןדברים'גאליעזר'רבשםיודן'ר'אמאלעזר'ר'אמ*ה

זהאתגםלמה'וגועמיויכנעובפסוקושלשתןצדקהתשובה*ר

זהאתגםלמהעליהןשמינקראאשרעמיויכנעותשובהצדקהר

זהאתגםלמהעליהןשמינקראאשרעמיויכנעוצדקהתשובה*ה

בשםחילקיהברפינחס'ר'אמאחיויצאכןואחריד"הההאלהיםעשהזהלעומת*ר

בשםכהנאברפנחסר"אאחיויצאכןואחריד"ההזהלעמתר

בשםכהנאברפנחס'ר'אמאחיויצאכןואחריד"ההזהלעומת*ה

מזלהואחלקהואגרתאמרשלאבהם(לה)היהלאדופיאפילוסימון'ר*ר

מולהואחלקהואגרתאמרשלאבהןהיהלאדופי'אפיסימון'רר

מזלהואחלקהוא?ד?ג'תאמשלאבהםהיהלאדופי'אפיסימון'ר*ה

אתאילושחברוכדיצדיקה"הקבבראמהומפנירשעוזהצדיקזההוא*ר

אתאילושיזכרוכדיורשעיםצדיקיםה"הקבבראמהומפנירשעוזהצדיקזההואר

אתאילושיזכרוכדיורשעיםצדיקיםה"הבבראמהומפניהרשעוזהצדיקזההוא*ה
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פסוק יד

רעהביוםבטובהיהטובהביוםא"דאילו*ר

רעהוביוםבטובההיהתורהשלטובתהביוםבטובהיהטובהביוםא"דאילור

רעהוביוםבטובההיהתורהשלטובתהביוםבטובהיהטובהבביוםא"דאילו*ה

ומפניהניראיןמןולאהרואיןמןהיהחטאיםבציוןפחדוהיוםאותולכשיגיעראה*ר

ומפניהנראיםמןולאהרואהמןהיהחטאיםבציוןפחדו'שנהיוםאותולכשיגיעראהר

ומפניהנראיםמןולאהרואהמןהיהחטאיםבציוןפחדו'שנהיום[ו](ה)אותלכשיגיעראה*ה

ביניהןריוחכמהמזומצלתשתהאוגהינםעדןגןה"הקבבראמה*ר

ביניהןישריוחוכמהזומצלתזושתהאכדיוגיהינםעדןגןה"הקבשבראמהר

ביניהןישריוחוכמהמזומצלתזושתהאכדיוגיהנםעדןגןה"הבבראמה*ה

אצבעותשתיאמריורבנןטפחאחארביכותל'אמיוחנן'ר*ר

הושבותשתיאמריורבנן[טפחאמר](אמרטפח)אחא'ורכותלאמריוחנן'רר

הושבותשתיאמרי'ורבנטפח'אמאחא'ורכותל'אומיוחנן'ר*ה
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רגלועלנימאשעלהביתוסבןיוסי'ברמעשההבליבימיראיתיהכלאת*ר

ברגלונימאלושעלתהנכססר"ביוסי'ברמעשההבליבימיראיתיהכלאתר

רגלועלנימאלושעלתהנכסםבריוסי'ברמעשההבליבימיראיתיהכלאת*ה

עשהוכןהודיעיניהשערלחוטכשיגיעבנולהוציאל"אאותהלחתוךלרופאוקראו*ר

עשהכךהודיעניהשערהלחוטשהגיעוכיוןבנולנחוניאל"אאותהלחתוךלרופאיםוקראור

עשהכךהודיעניהשערהלחוטשהגיעוכיוןבנולנחונייאלו'אמאותהלחתוךלרופאיםוקראו*ה

ליטפלחייבאינךואילךמיכאןביליטפלחייבהייתכאןעדבניל"א*ר

חייבאתהאיןואילךמכאןביליטפלחייב'הייתכאןעדבנילו'אמר

ליטפלחייבאתהאיןואילךמכאןבילטפלהיתהכאןעדבני[לו]'אמ*ה

'ראתשאלובצדקואובדצדיקישאמרוחכמיםלפניהדברוכשבאכשעורהלעצםבי*ר

בצדקואובדצדיקישאמרוחכמיםלפנידברוכשבאכשעורהבעצםר

בצדקואובדצדיקישאמרוחכמיםלפנידברוכשבאכשעורהבעצם*ה

והילדיםצדיקלהביאה"הקבעתידלהם'אמבצדקואובדצדיקישמהוהקטןשמואל*ר

לידיזהצדיקלהביאה"הקבעתידלהם'אמר

לידיזהצדיקלהביאה"הבעתידדלהם'אמ*ה

העולםמןאסלקנובצדקושהואעדאמרישמיע*ר

אטלנובצדקושהואעד'אמר

אסקלנובצדקושהואעד'אממייטט*ה
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פסוק טז

ר"אבנחלוירבעמלקעירעדשאולויבאבשאולמדברהכתובהרבהצדיקתהיאל*ר

ר"אבשאולוירבבשאולמדברהרבהצדיקתהיאלר

'אמבשאולוירבשאול[ב]מדברד"תהרבהצדיקתהיאל*ה

שלרבונולפניו'אמערופהעגלהכנגדדבריםמריבהתחילבנאה*ר

שלרבונולפניו'אמערופהכנגד'דבריהתחילהונארבבשםינאיר

שלרבונולפניו'אמערופהכנגדדבריםמריבהתחילהונארבבשםינאי'ר*ה

רבונוה"הקבכנגדדבריםמריבאמריןורבניןומכפרתנערפתוזההורגזהעולם*ר

רבונולפניו'אמה"הקבכנגדדבריםמריבאמרידרבנןומכפרתנערפתוזההורגזועולםר

רבונולפניו'אמה"הבכנגדדבריםמריבאמרידרבנןומכפרתנערפתוזוהורגזועולם*ה

'וגווהחרמתעמלקאתוהכיתלךשמואללי'אמכךעולםשל*ר

'וגוהאלההחטאיםאתוהחרמתלךשמואללואמרכךעולםשלר

'וגוהאלההחטאיםאתוהחרמתלךשמואללו'אמכךעולםשל*ה

יותרהרבהצדיקתהיאלואמרהקולבתיצאהחטאהמהבהמהחטאאדם*ר

יותרהרבהצדיקתהיאלואמרהקולבתיצאתחטאהמהבהמהחטאאדםאםר

יותרהרבהצדיקתהיאל'ואמקולבתיצתאחטאהמה'בהמחטאאדםאם*ה

רחמניםעלאכזרנעשהאכזריםעלרחמןשנעשהמיכללקישריש'אממבוראךב*ר

לקישריש'אממבוראךר

לקישריש'אממבוראך*ה

לגביוהתםושאולהעםויחמולהכא'כת'וגוהכהניםעירנובואתד"ההמשאולמנלן*ר

ר

*ה

28/38



11/02/2016 קהלת זוטא פרשה ז

פסוק טז

אכזריםעלרחמןשנעשהמיכלאמריןחמללארחמניםעלהכהניםעירנוב*ר

לסוףאכזריםעלרחמןשנעשהמיכלר

לסוףאכזריםעלרחמןשנעשהמיכל*ה

שלשהמפנייאשיהר"אכליונושאואתשאולואתד"ההבופוגעתהדיןמידת*ר

'גכנגדיאשיה'ר'אמכליוונושאשאולוימתד"ההבופוגעתהדיןשמדתר

'גכנגדיאשיה'ר'אמכליוונושאשאולוימתד"ההבופוגעתהדיןשמדת*ה

בתשובהחוזריםואינםלפניהםתשובהשהרשעיםתכלינהרשעיםמפני'שנהרשעיםפניםמאריכיןדברים*ר

בתשובהחוזריןואיןפניהםמשונהשהרשעיםתכלינהרשעיםועיניהרשעיםעםפניםמאריכיןדבריםר

בתשובהחוזריןואיןפניהןמשונהשהרשעיםתכלינהרשעיםועיניהרשעיםעםפניםמאריכיןדברים*ה

ויצאואחתחתירהחתרועשומההאיסוריןבביתוחבשןתפשןבמלךשמרדהליסטיןלכתמשל*ר

ויצאואחתחתירהחתרועשומההאסוריןבביתונתנןתפשןלמלךשאמרהלסטיןלכתמשלר

ויצאואחתחתירהחתרועשרמההאסוריםבביתונתנןתפשןלמלךשאמרהלסטיןלבתמשל*ה

לפניךחתירהשבעולםשוטהל"אהמלךמצאולשחריתברחשלאאחדשםהיהמשם*ר

לפניךחתירהשוטהלו'אמהמלךמצאולשחריתברחשלאאחדשםהיהלהםר

לפניךחתירהשוטהלו'אמהמלךמצאולשחריתברחשלאאחדשםהיהלהם*ה

לפניכםתשובהלרשעיםה"הקב'אמכךלהםלעשותאוכלמהשברחוחביריךבורחהייתהולא*ר

לרשעיםה"הקבאמרכךלהםלעשותאוכלמהשברחוחביריךבורחהייתהולאר

שעים[ר]לה"הב'אמכךלהםלעשותאוכלמהשברחוחביריךבורחהיתהולא*ה

מנחםאבדמנוסד"ההבתשובהחוזריםאתםואין*ר

מנהםאבדומנוסד"ההבתשובהחוזריןאתםאםר

מנהםאבדמנוסד"ההבתשובהחוזריםאתםאם*ה
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הואבתוםשלאבתוםמדחדאאלאשריהאברכיהר"אהרבהתרשעאל*ר

הוא'כתילאכיבתיםמתחדהאלאשריצבחרהאהרבהתרשעאלר

הואבתיםלאכיבתיםמתחדהאלאי?ר?שצבחרהאהרבהתרשעאל*ה

למהמנתיבתםרגלךמנעתלךואשרם<.?>א?בדרךתלךאלבניברכיה'ברמעשה*ר

למהמנתיבתםרגלךמנעתלךואםאתםבדרךתלךאל'אמברכיה'דרדעתיהר

למהמנתיבתםרגלךמנעתלךואםאתםבדרךתלךאלבני'אמברכיה'דרדעתיה*ה

'וגולרעשרגליהם*ר

ירוצולרערגליהםכיר

ירוצורגליהםכי*ה

פסוק יח

יראכימשנהזוידיךתנחאלמזהוגםמקראבזהתאחוזאשרטוב*ר

יראכימשנהזהידךתנחאלמזהוגםמקראזהבזהתאחוזאשרטובר

יראכימשנהזהידיךתנחאלמזהוגםמקראזהבזהתאחוזאשרטוב*ה

בקסרירבבהוזה'וגואלהים*ר

בקסריאבהו'רזהאלהיםר

בקסריאבהו'רזהאלהים*ה
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שליטאלאשםאיןוהלאאחדבמקוםשליטיםעשרהישוכי'וגולחכםתעוזוהחכמה*ר

שליטאלאשםאיןוהלאאחדבמקוםשליטיםעשרהישוכילחכםתעוזהחכמהר

שליטאלאשםאיןוהלאאחדבמקוםשליטיםעשרהישוכילחכםתעוז[ה]'החכמ*ה

מעשרהל"תומתהמותמלאךזהאחדוגבאיהרוחזהאחדשליטאחדוגבאיאחד*ר

מעשרהל"תומההמותמלאךזהוגבאיהרוחזהשליטאחדוגבאיאחדר

מעשרהל"תומההמותמלאךזהוגבאיהרוחזהשליטאחדוגבאיאחד*ה

ולוויערומיםומלבישצמאיםומשקהרעביםומאכילבתעניתויושבושונהקוראאדםשאפילואלאשליטים*ר

ולואיערומיםומלבישצמאיםומשקה'רעבומאכילבתעניתויושבושונהקוראאדם'שאפיאלאשליטיםר

ולואיערומיםומלבישצמאיםומשקהרעביםומאכילבתעניתויושבושונהקוראאדם'שאפיאלאשליטים*ה

ושתיעיניושתיידיושתיאילויוםבכלאותושמחייביןדבריםמעשרהניצולשיהא*ר

שתי[ו]עיניושתיהםאלויוםבכלאותושמחייביןדברים'מיניצולשיהיהר

ושתיעיניושתיהםאלויוםבכלאותושמחייביםדברים'מיניצולשיהא*ה

אלדתנןבטליםדבריםאותושמראיןעיניושתיוגופוופיורגליוושניאזניו*ר

בטליןדבריםאותושמראהעיניווגופוופיורגליושתיידיושתיאזניור

בטליםדבריםאותושמראיםעיניווגופוופיורגליושתיידיושתיאזניו*ה

אזניושתירקיעלשערי'דמשעיניךשלךשאינובדברעיניךתתן*ר

לאיבריםתחילהות?מ?כשהםר

לאבריםתחילהכמותשהם*ה

שתילאיבריםתחילהניכוותשהןמפנילאזניךבטליםדבריםתשמיעאלדתנןבטליםדבריםששמע*ר

שתיר

שתי*ה
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זרועותבעלילזהותתןזהמזרועתטולאלדתנןבהןוחומסגוזלשהואידיו*ר

הזרועותשכלזהזרועליתןזהמזרועתתןאלדתנןבהםוחומץשגוזלידיור

הזרועותשכלזהזרוע[ל]()ליתןזהמזרועתתןאלדתנןבהםוחומץשגוזלידיו*ה

שלאעבירהלדבררגליךיקדימוךאלדתנןעבירהלידיאותושמרגיליןרגליושתיבארץמשוקעות*ר

שלאעבירהלדבריקדמוךאלדתנןלדבראותושמקדימותרגליושתיבארץמשוקעותר

שלאעבירהלדבריקדמוךאלדתנןעבירהלדבראותושמקדימותרגליושתיבארץמשוקעות*ה

גופוכלוקוראשיושבאדםאפילודתנןהבלשמוציאפימותמוקשייקדימוך*ר

'וכוושונהיושב'אפימפיוהבלשמוציאפיומותמוקשייקדמוךר

'וכוושונהאדםיושב'ואפימפיוהבלשמוציאפיומותמוקשייקדמיך*ה

שמאדםעשרהאילושליטיםמעשרהנחזהלחכםתעוזהחכמהא"דביוםבושחוטא*ר

שמאדםדורת'יאילושליטים'מינחזהלחכםתעוזהחכמהא"דר

שמאדםדורת'יאילושליטים'מינחזהלחכםתעוזהחכמהא"ד*ה

החכמהא"דנחאלוידברד"ההנחעםאלאה"הקבדברלאשמכולםנחועד*ר

נחועדר

נחועד*ה

אלאדברלאשמכולםעדשמנחדורותעשרהאילושליטיםמעשרהאברהםזהלחכםתעוז*ר

אלאניכרלאשמכולןר

אלאנזכרלאשמכולם*ה

שליטיםמעשרהיוסףזהלחכםתעוזוהחכמהא"דאברםאל'ייויאמרד"ההאברהםעם*ר

שליטיםמעשרהיוסףזהלחכםתעוזהחכמהא"דאברהםאל'יויאמר'שנאברהםעםר

שליטים'מייוסףזהלחכםתעוזהחכמהא"דאברהםאל'ייויאמר'שנאברהםעם*ה
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זהלחכםתעוזוהחכמהאחרדבר'וגואחדמכםשלחוד"ההלמצריםשירדואחיםמעשרה*ר

זהלחכםתעוזהחכמהא"דאחדמכםשלחוד"ההלמצריםשירדואחיןמעשרהר

זהלחכםתעוזהחכמהא"דאחדמכםשלחוד"ההלמצריםשירדואחיומעשרה*ה

וושטאמןלוושטאפומאמןהגוףאתהמשמשיםדבריםמעשרהשליטיםמעשרהמשה*ר

וושטאמןלוושטאפומאמןהגוףאתהמשמשיןדברים'יאלושליטים'מימשהר

[וושטא](פומא)מןלוושטאפומאמןהגוףאתהמשמשיןדברים'יאלושליטים'מימשה*ה

לארוכתקטינאארוכאמןקטינאלארוכהאיסתומכאמןלאיסתומכאזכתאמןלזכתאקמסיסאמןלקמסיסא*ר

לארכובאקטינאארכובאמןקטינאלארכובאאסטומכאמןלאיסטומכאקיבתהמןלקיבתההמסיסאמןלהמססאר

לארכובהקטינהארכובהמןקטינאלארכובה'אסטוממן'לאסטומכקיבתאמןלקיבתאהימססאמןלהמססא*ה

מןלעיזקתאפוטרכאמןלפוטרכאדמעיאכנתמןדמעאלכנתעביאארוכתמןעביא*ר

מןלעיקתאפורטוכאמןלפורטוכאמעיאבינתומןמעיאלבינתעביאארכובאמןעביאר

מןלעיקתאפורטוכאמןלפורטוכאמעיאבינתומןמעיא(עביא)לבינתעביאארכובאמןעביא*ה

להוציאולאלהכניסלאמשההוצרך(נצרך)לאומכולןלבראעזקתא*ר

'דכתיהיאהדאלהוציאולאלהכניסלאמשהצרךלאומכולןלבראעיקתאר

'דכתיהיאהדאלהוציאולאלהכניסלא(אלא)משהצרךלאומכולםלבראעיקתא*ה

מעשרהדודזהלחכםתעוזוהחכמהא"דלילהוארבעיםיוםארבעיםשםויהי*ר

'מידודזהלחכםתעוזהחכמהא"ד'יעםשםויהיר

'מידודזהלחכםתעוזהחכמהא"ד'ייעםשםויהי*ה

תיליםספרשאמרוזקניםמעשרהשליטים*ר

תיליםבספרשאמרוזקנים'מישליטיםר

תיליםבספרשאמרוזקנים'מישליטים*ה
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צדיקישוכי'אושמעון'בריהודה'רבארץצדיקאיןאדםכי*ר

צדיקישוכישבכאבןשמעוןר"ביהודה'רבארץצדיקאיןאדםכיר

צדיקישוכישכפאבןשמעון'בריהודה'רבארץצדיקאיןאדםכי*ה

לכהוגןכהוגןלשלאונותניןלענייםצדקהשמחלקיןציבורפרנסיאילולואמרווחוטאצדקהעושה*ר

שנותניןלענייםצדקהומחלקיהדורמפרנסאלולווחוטאצדקהעושהר

כהוגןכהוגןשלאשנותניןלענייםצדקהומחלקיהדורמפרנסאלולווחוטאצדקהעושה*ה

כהוגןלשלאוכהוגן*ר

כהוגןשלאר

כהוגןבשלאוכהוגן*ה

פסוק כג

עמדתישלאבעולםחכמההנחתילאשלמה'אמ'כתניסיתיזהכלפתחיצחק'ר*ר

עמדתישלאבעולםחכמההנחתילאשלמה'אמבחכמהניסתיזהכלפתחיצחק'רר

עמדתישלאבעולםחכמההינחתילאשלמה'אמבחכמהניסיתזהכלפתחיצחק'ר*ה

ממנירחוקהוהיאאמרתיאדומהפרהלפרשתשהיגעתיוכיוןעליה*ר

'וגואחכמהאמרתיאדומהלפרשהשהגעתיוכיוןעליהר

'וגואחכמהאמרתיאדומהלפרשהשהגעתיוכיוןעליה*ה
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פסוק כו

קשהואשהבהשותפיןבעולםנבראוקשיםדבריםעשרההאשהאתמחוהממותמראניומוצא*ר

בהשותפיןבעולםנבראוקשיםדבריםממותמראניומוצאר

בהשותפיןבעולםנבראוקשיםדברים'י(האשהאת)ממותמראניומוצא*ה

נישכיתלכלבהמשלידיהאסוריםומאיפוטיפרעזהוחוטאיוסףזההאלהיםלפניטובמכולן*ר

נושכתלכלבאמשלידיהאסורותמאיפוטיפרעזהוחוטאיוסףזההאלהיםלפניטובר

נושכתלכלבאמשלידיה'אסורומאיפוטיפרעזהוחוטאיוסףזההאלהיםלפניטוב*ה

כןפ"ואעשלשלתלהקשרידיהאסוריםבהלהנצלעשהמהאדםמנשכתשהיא*ר

כ"ואעפשלשלתלהקשרבעלהלהעשהמהאדםבנינושכתשהייתהר

פ"ואעשלשלתלהקשרבעלהלהעשהמהאדםבנינושכת'שהיית*ה

'אמלשוקיוצאשאדםכיוןידיהאסוריםבה'שכתאילוליכךנישכתהייתה*ר

אומרתהייתהלשוקיוצאשאדםכיוןאסורותידיהבה'שנאילוליכךנושכת'הייתר

אומרתהיתהלשוקיוצאשאדםכיוןאסורותידיהבה'שנאילוליכךנושכתהיתה*ה

לפניטובא"ד'וגובבגדוותתפשהופוטיפראשתשעשתהכשםעמיושמשבאלו*ר

לפניטובא"דבבגדוותתפשהו'שנפוטיפראשת'שעשתכמועמיושמשבאר

לפניטובא"דבבגדוותתפשהו'שנפוטיפראשתשעשתהכמועמיושמשבא*ה

וחוטאלישבןפלטיזההאלהיםלפניטובא"דזמריזהוחוטאפינחסזההאלהים*ר

זמריזהוחוטאפנחסזההאלהיםר

וחוטאלישבןפלטיזההאלהיםלפניטובא"דזמריזהוחוטאפנחסזההאלהים*ה

שמשוןזהוחוטאבועזזההאלהיםלפניטובא"דאמנוןזה*ר

שמשוןזהוחוטאבועזזההאלהיםלפניטובא"דר

שמשוןזהוחוטאבועזזההאלהיםלפניטובא"דאמנון(זמרי)זה*ה
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פסוק כז

רוחזהאלעזרבןירמיהר"אקהלתאמרהמצאתיזהראהלבד*ר

רוחזהאליעזרר"בירמיהר"אמצאתי[זהראה](ראהזה)לבדר

רוחזהאליעזר'ברירמיה'ר'אמ'וכומצאתיזהראהלבד*ה

'וכתומפלטיעוזיאומראחד'כתנקיבהבלשוןמשיחהופעמיםזכרבלשוןפעמיםהקודש*ר

ומפלטיעזריאומראחדכתובנקבהבלשוןמשיחהופעמיםזכרבלשוןמשיחהפעמיםהקדשר

'וכתוומפלטיעזרי'אומאחד'כתונקבהבלשוןמשיחהופעמיםזכרבלשוןמשיחהפעמיםהקדש*ה

אחד'וכתמבשררגליההריםעלנאוומה'אואחד'כתעזרתי'אואחד*ר

אחדוכתובר

אחד'וכתוההריםעלנאוומה'אומאחד'כתוומפלטיעזרתיאומראחר*ה

'וכוהקדשרוחזהציוןמבשרתלךעליגבוההרעל'או*ר

זכרבלשוןמשיחהפעמיםהקדשזהלךעליגבוההרעל'אומר

זכרבלשוןמשיחהפעמיםהקדשרוחזהלךעליגבוההרעל'אומ*ה

מתחייבעבירהבדברנכשלאדםשבעולםבנוהגחשבוןלמצואאחתאחת*ר

מתחייבעבירהבדברנכשלאדםשבעולםבנוהגחשבוןלמצואלאחתאחתנקבהבלשוןופעמיםר

מתחייבעבירהבדברנכשלאדםהעולםבנוהגחשבוןלמצואאחתאחתנקבהבלשוןמשיחהופעמים*ה

נכשלביצתונשברהצלוחיתונשברהתרנגולתואבדהשורומתלומתכפרכיצדעליהמיתה*ר

נכשלביצתונשברהצלוחיתונשברהתרנגולתואבדהשורומתלומתכפרכיצדמיתהעליהר

נכשלביצתונשברהצלוחיתונשברהתרנגולתואבדהשורומתלומתכפרכיצדמיתהעליה*ה

מןחדאהנפשככלהנפשמקצתהדםככלדםמקצתדםטיפתממנויצאהבאצבעו*ר

מןהדאהנפשככלנפשמקצתהדםככלדםמקצתדםטיפתממנויצתהבאצבעור

מןהדאהנפשככלנפשמקצתהדםככלדםמקצתדםטיפתממנויצתהבאצבעו*ה
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פסוק כז

מתמצאחשבאוקאמהכאמןוחדאהכא*ר

מתמצאחשבוןיהאהכאמןוהדאהכאר

מתמצהחשבוןיהאהכאמןוהדאהכא*ה
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פסוק כח

אלאמהןיוצאואיןנכנסיןאדםבניאלףשבעולםבנוהג'וגובקשהעודאשר*ר

אלאמהןיוצאואיןלמקראנכנסיןאדםבניאלףשבעולםבנוהגנפשיבקשהעודאשרר

אלאמהםיוצאואיןלמקראנכנסיןאדםבניאלףשבעולםבנוהגנפשיבקשהעודאשר*ה

ואשהאברהםזהאחדא"דאחד*ר

ואשתואברהםזהאדםא"דאחדאחדאלאמהןיוצאאיןלתלמודנכנסיןעשרהעשרהר

ואשתואברהםזהאדםא"דאחדאחדאלאמהםיוצאאיןלתלמודנכנסיןעשרהעשרה*ה

יוכבדזוואשהעמרםזהאחדא"דשרהזו*ר

יוכבדזוואשהעמרםזהאדםא"דשרהזהר

יוכבד[ו](ה)זואשהעמרםזהאדםא"דשרהזה*ה

פסוק כט

וכיוןישרלהיותאלאהאדםאתה"הקבבראשלאהמוצאאתמצאתיזהראהלבד*ר

כיוןישרלהוותאלאהאדםאתה"הקבבראשלאמוצאאתמצאתיזהראהלבדר

כיוןישרלהיותאלאהאדםאתה"הבבראשלאמוצאאתמצאתיזהראהלבד*ה

רביםחשבונותבקשוהמהשניםשנעשו*ר

רביםחשבונותבקשוהמהשניםשנעשור

רביםחשבונותבקשוהמהשניםשנעשו*ה
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