
04/07/2011 1/15 קהלת רבה פרשה יא פסוק א

עםאותהעשהצדקהלעשותבקשתאםביביר"אהמיםפניעללחמךשלחו

עםאותהעשהצדקהלעשותבקשתאםביבי'ר'אמהמיםפניעללחמךשלחא

עםאותהעשהצדקהלעשותבקשתאםביבירב'אמהמיםפניעללחמךשלחה

.>עאותה<.>עש<..>צדלעשותשת<...>אביבי'ר<....>לחשלחס

עםאותהעשהצדקהלעשותבקשתאםביביר"אמהמיםפניעללחמךשלחד

עםאותהעשהצדקהלעשותבקשתאםביביר"אהמיםפניעללחמךשלחמ

ר

למיםלכוצמאכלהוי'שנתורהאלאכאןהאמורמיםשאיןתורהעמיליו

למיםלכוצמאכלהוי'שנאתורהדבריאלאכאןהאמורמיםשאיןתורהעומליא

למיםלכוצמאכלהוי'שנאתורהדבריאלאכאן'האמורימיםשאיןתורהעמיליה

<..>כלהוי'שנורה<..>דבראלא<....>האמיםין<.>ש<..ס

למיםלכוצמאכלהוי'שנתורהדבריאלאכאןהאמורמיםשאיןתורהעמליד

למיםלכוצמאכלהוי'שנאתורהדבריאלאכאןהאמוריםמיםשאיןתורהעמלימ

ר

ונצטערתיביםשטבעהפינה?ס?ראיתיביםבאכשהייתיעקיבאר"או

ונצטערתיביםשטבעהספינהראיתיביםבאכשהייתיעקיבאר"אא

ונצטערתישטבעהספינהראיתיביםבאכשהייתיעקיבהר"אה

<....>שספינהי<......>כשעקיבא<.>"אס

ונצטערתיביםשטבעהספינהראיתיביםבאכשהייתי'עקיר"אמד

ונצטערתיביםשטבעהאחתספינהראיתיביםבאכשהייתיע"ארמ

ביםטובעתשהיתהאחרתספינהוראהביםבספינהבאשהיהה"עעקיבה'ברמעשהר

ונטבעבהשהיהאחדחכםתלמידעלו

ונטבעבהשהיהחכםתלמידעלא

ונטבעבאשהיהאחדחכםתלמידעלה

..>שהיה<.>אחחכם'מ<.>תעלס

ונטבעבהשהיהאחדחכםתלמידעלד

ונטבעח"תבהשהיהעלעליהמ

עקיבה'רעליומצטערוהיהאחדחכםתלמידבהוהיהר

היאךבנילואמרתיומשיבשאלותושואללפנייושבראיתיוקפודקיאלמדינתוכשבאתיו

[ך]היאבנילונמתישאלותושואללפנייושבראיתיוקפודקיאלמדינתוכשבאתיא

איךבנילונמתישאלותושואללפנייושבראיתיוקפוטקייאלמדינתוכשבאתיה

<....>ושולפניוישביתיו<.ס

היאךבנילונמתישאלותושואללפנייושבשהיהראיתיוקפוטקיאלמדינתוכשבאתיד

היאךבנילונמתישאלותושואללפנייושבראיתיוקפוקדאילמדינתוכשבאתימ

היאךבנילואמררבותשאלותלוושאללפניויושבשהיהראהוהפופוקיאהלמגזתוכשבאר

עדלחברווחברולחברוגלטרדניבצלותך'רל"אהיםמןעליתו

עדלחבירווחבירולחבירוהגלטרדניבצלותך'רליאמרהיםמןעליתא

עדלחבירווחבירולחבירוהגלטרדניבצלותךלי'אמהיםמןעליתה

<..>ותך<..>ברבילי'אהיםמןס

עדלחבירווחבירולחבירוהגלטרדניבצלותךרביליאמרהיםמןעליתד

עדלחבירווחבירולחבירוהגלהגלטרדוניבצלותך'רל"אהיםמןעליתמ

עדלחבירווחבירולחבירושטפניגללואמרהיםמןעליתר

כשנכנסתיל"אבידךישמעשיםמהבנילואמרתיליבשהשהגיעניו

כשנכנסתיליאמרבניבידיךישמעשיםמהאמרתיליבשהשהגיעניא

כשנכנסתילי'אמבניבידךישמעשיםמהאמרתיליבשהשהגיעוניה

כנסתי<......>לשהגיעניס

כשנכנסתיאמרבידךישמעשיםמהבנילואמרתיליבשהשהגיעוניד

כשנכנסתיליאמרבידךישמעשיםמהני<.>לואמרתיליבשהשהגיעונימ

עוברכשהייתילואמרעשיתטוביםמעשיםומהלואמרליבשהשהגעתיר
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עגולחדליהיהביתביזכיל"ואמסכןחדביפגעלספינהו

עיגולחדליהיהביתביזכיליאמרמסכןאחדביפגעלספינהא

פגולחדליהיהביתכיוכילי'אמאחדמסכןביפגעבספינהה

<....>לס

עיגולחדליהוהביתביזכיליאמרמסכןאחדאישביפגעלספינהד

עיגולחדליהיהביתביזכיליאמרמסכןחדפגעתילספינהמ

ריפתאעיגולליהויהיבנאעמיזכהליואמרעניאישביפגעלספינהר

לךתתיהבכןבמתנתךנפשאילידיהבתכמהל"או

לךתתיהבכךבמתנתךנפשילידיהבתכמאליאמרא

לךתתייהבכןבמתנתךנפשילידיהבתכמהלי'אמה

ס

לךיתיהבכןבמתנךנפשילידיהבתכמהאמרד

לךתתיהבכןבמתנתךנפשילידיהבתכמהלי'אממ

לךשתתיהיברצוןיהיאתאףנפשייהיבתדיאשריךלוואמרר

אחתבספינהמעשההמיםפניעללחמךשלחעליווקראתינפשךו

אחתבספינהמעשההמיםפניעללחמךשלחעליווקראתינפשךא

אחתבספינהמעשההמיםפניעללחמךשלחעליווקראתינפשךה

ס

אחתבספינהמעשההמיםפניעללחמךשלחעליווקראתינפשךד

אחתבספינהמעשההמיםפניעללחמךשלחעליווקראתינפשךמ

בספינהמעשהושוב'וגוהמיםפניעללחמךשלחעקיבה'רעליווקראנפשךר

כשראומהלכיןמיםבושאיןלמקוםוהוליכהרוחונטלההגדולביםמפרשתגדולהו

כשראומהלכיןמיםבושאיןלמקוםוהוליכהרוחונטלההגדולביםמפרשתגדולהא

כשראומהלכיןמיםבושאיןלמקוםאותהוהוליכהרוחונטלההגדולביםמפרשתגדולהה

ס

כשראומהלכיןמיםבושאיןלמקוםוהוליכההרוחנטלההגדולליםמפרשתגדולהד

כשראומהלכיןמיםבושאיןלמקוםוהוליכהרוחונטלההגדולביםמפרשתגדולהמ

שראוכיוןמהלכיןהמיםשאיןלמקוםוהוליכההרוחונטלהליםשפירטהגדולהר

ואםכלנונמותנמותאםשלנובאצטרכיאונשתתפינןבואואמרוצרהצרתןו

ואםכלנונמותנמותאםשלובאסכורכיאנשתתפינןבואאמרוצרהצרתםא

ואםכולנונמותנמותאםשלנובאיסטרכיאהונשתתפינןבאואמרוצרהשצרתןה

ס

אםכלנונמותנמותאםשלנובאיסטרכיאונשתטיפינןבאואמרושצרהצרתןד

ואםכולםנמותנמותאםשלנואסטריכיאהבהדיןונשתתיפיןבואואמריןצרהשצרתםמ

ואםכולנונמותנמותשאםבמזונותנשתתףאמרוהספינהשעמדהצרתןר

ותלוהואותווצלואחדגדיונטלו(וראו)עיניהםהמקוםהאירכלנונחיהנחיהו

ותלוהואותווצלואחדגדיונטלועיניהםהמקוםהאירכלנונחיהנחיהא

ותלוהואותווצלואחדגדיונטלועיניהםהמקוםהאירכולנונחיהנחיהה

ס

ותלוהואותווצלואחדגדיונטלועיניהםהמקוםהאירכלנונחיהנחיהד

ותלוהואותווצלו'אגדיונטלועיניהםהמקוםהאירכולנונחיהנחיהמ

באשצליאותוועשואחדכבשולקחוסכלםעיניה"הקבוהאירכולנונחיהנחיהר

שהשליכהעדבהררת?ו?גוהתחילהלריחוגדולהחיהבאתספינהשלבמערבהו

שמשליכהעדבהגוררתוהתחילהלריחוגדולהחיהבאהספינהשלבמערבהא

שהשליכהעדבהגוררתוהתחילהלריחוגדולהחיהבאהספינהשלבמערבהה

..>שהשלס

שהשליכהעדבהגוררתוהתחילהלריחוגדולהחיהבאהספינהשלבמערבהד

שהשליכתהעדבוגוררתוהתחילהלריחוגדולהחיהבאספינהשלבמערבאמ

שהוליכהעדהספינהגוררתוהתחילהלריחוהיםמןגדולהאחתחיתובאההספינהבראשר
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'וראליעזר'לרעובדאתנוןלרומישנכנסוכיוןוהלכומהלכיןשהמיםלמקוםו

'וראליעזר'לרעובדאתנוןלרומיונכנסולרומישהגיעוכיוןוהלכומהלכיןלמיםא

'וראליעזר'לרעובדאתנוןלרומיונכנסושהגיעוכיוןוהלכומהלכיןלמיםה

..>בדא<.....>לרומנסו<....ס

'בראליעזר'לרעובדאתנוןלרומיונכנסושהגיעוכיוןוהלכומהלכיןלמיםד

'וראליעזר'לרעובדאתנוןלרומישבאועדוהלכומהלכיןליםמ

'וראליעזר'לרעובדאתנוןלרומישהגיעוכיוןהולכיםשהמיםלמקוםהספינהר

שוניתאעלמטיילהוהקפראברהמיםפניעללחמךשלחעליהוןוקרוןיהושעו

שוניתאעלמטיילהוהקפראברהמיםפניעללחמךשלחעליהוןוקרוןיהושעא

שוניתאעלמטיילהוהקפראברהמיםפניעללחמךשלחעליהוןוקרוןיהושעה

שוניתא<...>המיפני<....>לשלחהון<..ס

שוניתאמקפלקפראברהמיםפניעללחמךשלחעליהוןוקרוןיהושעד

שוניתאעלמטיילהיהקפראברה"עפלחמךשלחעליהוןוקרוןיהושעמ

בשפתאמטיילהוהקפראבר'וגוהמיםפניעללחמךשלחעליהםקראויהושער

באחמיניהכד[ום?ר?ע](ם<..>ע)מתוכהעולהואנטיפוטאהגדולביםשנטבעהספינהראהדקסריןדימהו

באודחמיניהכדערוםמתוכהעולהואינטיפוטאהגדולביםשטבעהספינהראהדקסריןדימאא

באדחמיניהכדערוםמתוכהעולהואנטפישאהגדולביםשטבעהספינהראהדקיסריןדימאה

<..>כדערוםכה<....>עוואנטיפוטא<....>ספראהסרין<...>דימס

באחמיניהכדערוםמתוכהעולהואנטיפיטאהגדולביםשטבעהספינהראהדקיסרידימאד

באחמוניהכדערוםמתוכהעולהואנטיפותאהגדולבישטבעהספינהראהדקסריןדימאמ

באערוםמתוכהעולהואנטיפתאביםשטעהספינהוראהדקסריןדימאר

סלעים'בלוונתןבשלומוושאלאצלוו

סלעיםשתילונתןבשלומוושאלאצלוא

סלעיםשתילוונתןבשלומוושאלאצלוה

...>שתלוונתןבשלומוושאלס

סלעיםשתילוונתןבחלומוושאלאצלוד

סלעים'בו<...>בשלומוושאלאצלומ

שעולהלאדםנותןכמוךאדםלואמרסלעיםשנילוונתןשלוםלוונתןאצלור

'געודלוונתןוהשקהוהאכילהולביתוהכניסועשהמהו

שלשעודלוונתןוהשקהווהאכילולביתוהכניסועשהמהא

'געודלוונתןוהשקהווהאכילהולביתוהכניסועשהמהה

'געודלוונתןו<..>ש<....>א<.ס

'געודלוונתןוהשקהווהאכילולביתוהכניסועשהמהד

'געודלוונתןוהשקהו<..>האכיזהביתו<.>ניסו<..>עשהמהמ

'געודלוונתןוהשקהווהאכילהולביתוהכניסועשהמהסלעיםשניהמיםמןר

לבתרסלעים'געודלואוסיףשכמותוגדולאדם'שאמאחריםסלעיםו

לבתראחריםסלעיםשלשהלךאוסיףשכמותך(הוא)גדולשאדםלושאמראחריםסלעיםא

לבתראחרים'סלעי'גלךאוסיףשכמותךגדולאדםלו'שאמאחריםסלעיםה

..>לבחרים<.>'סלע'גלואוסיףשכמותו<..>אחרים'סלעס

לבתראחריםסלעיםשלשהיוציאשכמותךגדולאדםלושאמראחריםסלעיםד

לבתרסלעים'גלךאוסיף<..>שכמוגדולאדםל"ואאחריםסלעיםמ

בתראחריםסלעיםר

יל?ז?ייאמריןעלןומפייסייזלמאןאמריןספספתאבהדיןיהודאיאתצידוןיומיןו

ייזיללדיןדיןאמריןעלינןומפייסאזילמאןאמריספאספאתאבהדיןיהודאיאיתצידוןיומיןא

יזיללדיןדיןאמריןעלינןומפייסאזילמאןאמריןבפספאסאבהדיןיהודאיאיתצדוןיומיןה

יזול<...>אמרין<..>אזילמאןאמרין<....>בהדדאי<....ס

לדיןדיןאמריןעלינןומפייסאזילמאןאמריןספפאסאבהדיןיהודאיאיתצידוןיומיןד

אזיללדיןדיןאמריןן?ינ?עלומפייסאזלמאןאמריןפאסא<..>ספסבהדיןיהודאיאתציידוןיומיןמ

ליזילאמריעליהוןויסייםיזילמאןאמרוספסיראיהודאיאיצטרכויומיר
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עבדא[מלכותא](מלתא)הדאוידעוןן?ו?ל'אמבמלכותאחשובדהואקפראברו

עבדאמלכותאהדאאתוןוידעוןלוןאמרבמלכותאחשיבדהואקפראברא

עבדאמלכותאהדאאתוןוידעוןלון'אמבמלכותאחשובדהואקפראברה

<..>הידא<..>לון<..>ס

עבדאמלכותאהדאאתוןאתוןוידעוןלוןאמרבמלכותאחשובדהואקפראברד

עבידא'מלכותדהדאאתוןוידעיןלון'אמבמלכותאחשיבדהוהקפראברמ

עבדןלאמלכותאדהדאאתוןידעתוןלהוןאמרלמלכותאחשובדהואקפראברר

עלינןפייסוזיליתהוןסב'דינמאווןחמשהכאאיתליהאמריןמגאןעלמידיו

עלינוופייסוזילתהוןסבדינריןמאוןחמשהכאאיתליהאמריןמגןעלמידיא

עלינןופייסוזילמנהוןסבדינריןמאהחמשהכאאיתליהאמריןמגןעלמידיה

..>ס<..>ויתהוןסב<....>או<....>הכת<..>ה<....>על<.>מידס

עלינןופייסוזיליתהוןסבדדינריןמאווןחמשהכאאיתליהאמריןמגןעלמידיד

עלינןופייסואזיליתהוןסבדינרימאהחמשהכאאיתליהאמריןמגןעלמידימ

דינארימאההכאאיתליהאמרימגןעלכלוםר

עלעמדאנטיפוטאכשראהלמלכותאוסלקיתהוןנסבו

עלעמדאנטיפוטאאותוכשראהלמלכותאוסלקדינריןמאווןחמשנסבא

עלעמדאנטיפוטאנסבה

<..>כשראה<....>מאוש<..ס

עלעמדאנטיפיטאאותו'כשרא'למלכותוסלקדדינריןמאווןחמשנסבד

עלועמדבשלומוושאלאנטיפופאאותוראהלמלכותוסליקדינרימאהחמשנסבמ

עלעמדאנטיפתאשראהוכיוןלמלכותאוסליקבידונסיבתוןר

מנךבעינאל"אלהכא'ריצטערלמהל"אבשלומוושאלרגליוו

מינךבעינאליה'אמלהכא'ראצטערלמהלואמרבשלומוושאלרגליוא

מינךבעינאליה'אמלהכא'ראצטערלמהלו'אמבשלומוושאלרגליוה

....>אצלמהלו'אס

מינךבעינאליהאמרלהכא'ראיצטערלמהלואמרבשלומוושאלרגליוד

מנךבעינןל"אלהכא'ראצטערלמהל"ארגליומ

בעינאלואמרלהבאאנטיפתאליהאמרשלוםלוונתןרגליור

עלכלוםעבדאמלכותאדהדיןאתותדעל"איהודאיאליןעלדתרחםו

עלכלוםעבדאמלכותאדהדיןאתוידעליהאמריהודאיאיליןעלדתתרחםא

עלכלוםעבדאמלכותאדהדיןאתוידעליה'אמיהודאיאינוןעלדתתרחיםה

עלכלום<..>ע<..>יהודאיאיליןעלחם<..ס

עלכלוםעבדאמלכותאדהדיןאתידעליהאמריהודאיאיליןעלדתתרחםד

עלכלוםעבדאמלכותאדהדיןאתוידעל"איהודאיאיליןעלדתתרחםמ

עלכלוםעבדתלאמלכותאדהדאאתידעתולאליהאמריהודאיאיליןעלתרחמיר

ל"אעלינןופייסיתהוןסב'דימאווןחמשעמיאיתל"אמגןו

דינריןמאווןחמשעעמיאיתל"אמגןא

'דינרימאווןחמשעמיאיתליה'אממגןה

....>עליייס<....>מגןס

אמרעלינןופייסיתהוןסבדדינרימאווןחמשעמיאיתליה'אממגןד

[ל"א]דינרימאווןחמשעמיאיהול"אמגןמ

נאמרעליסייםוזילסביתהוןדינרימאהלואיתלואמרמגןר

דיהבתסלעים'החלףלךמתמסריןיהוןאנון'דימאווןחמשאליןו

דיהבת'סלעיחמשחלףלךמתמשכניןיהוןאינוןא

דיהבתסלעים'החלףלךמתמשכניןיהוןאינוןה

..>עין<..ס

דיהבתסלעיםחמשהחלףלךמתמשכניןיתהוןאינוןדינריןאיליןאיתליהד

דיהבתסלעים'החלףלךמתמשכניןיהוןאינוןמ

יהיבתדיסלעיןחמשהחליףלךמשכונןדינרימאהאיליןליהר
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זילואתבביתךיתיואשקיתדאוכלתומשתימיכלחלףמשתזביןואומתךליו

אזילאתבביתךיתיואשקיתדאוכלתומשתהמיכלחילוףמשתזבןואומתךאתליא

זילואתבביתךיתיואשקיתדאכליתומשתימיכלחלףמשתזבןואומתךליה

<..ס

זילואתבביתךיתיואשקתדאוכלתומשתהמאכלחלףמישתזבןואומתךליד

זילואתבביתיךואשקיתדאכליתומשתהמיכלחלףמשתזבן(יה)ואומתךלימ

בביתךדאכליתומישתיאמיכלאחלףלךמשכנאועמךליר

הוהשמועבןאלעזר'רהמיםפניעללחמךשלחעלויוקרוןסגיקר?י?בו

הוהשמועבןאלעזר'רהמיםפניעללחמךשלחעליהוקרוןסגיאביקראא

הוהשמועבןאלעזר'רהמיםפניעללחמךשלחעלויוקרוןסגיאביקראה

ס

הוהשמועבןאלעזר'רהמיםפניעללחמךשלחעלויוקרוןסגיביקראבשלםד

הוהשמועבןאלעזר'רה"עפלחמךשלחעליהוקרוןסגיןביקרמ

המיםפניעללחמךשלחעלוהיוקרוןר

מהכלוטבעטבעתעיןכהריפתבימאדמיטרפאאילפאחמארבאימאגיףעלמטיילו

מהכלוטבעטבעתעיןכהריפתבימאדמטרפאאלפאחמארבהימאגיףעלמטיילא

מהכלוטבעטבעתעיןכהריפתבימאדמטרפאאלפאחמארבאימאכיףעלמטיילה

ס

מהכלוטבעטבעתעיןכהריפתבימהדמיטרפאאילפאחמארבהימאכיףעלמטיילד

מהכלוטבע'טבעעיןבהריפתבימאדמטרפאאלפאחמארבאנהראכיףעלמטיילמ

ר

סלקלגלאגלאומןדספינתאקרטא?חד?עלדיתיבגברחדחמאבגווהדהוהו

סליקלגלאגלאומןדספינתמןקרשאחדעלדיתיבגברחדחמאבהדהוהא

מדספינתאקרשאחדעלדיתיבגברחדחמאבהדהוהה

ס

סליקלגלאמגלאמדספינתאקורשאעלדיתיבגברחדחמאבהדהוהד

סליקלגלאגלאודיןמדספינתאקרשאחדעלדיתיבגברחדחמאבהדהוהמ

ר

א<..>בלריגלאדיסקוןדישראלעונתאארעתימאבגיףמיטמרוהוהערטילאיהוהכדליבשתאו

בירושלםלרגלאדיסלקוןדישראלענתאארעתימאבגיףמיטמרוהוהערטלאיהוהכדליבשתאא

בירושלםלרגלאדיסלקיןדישראלענתהארעתה

<...>לרגללקון<....>הואס

בירושלםלריגלאסלקיןדישראלענתהארעתימאבכףמיטמרוהוהערטילאיהואכדליבשתאד

בירושליםלרגלאסלקידישראלענתאארעתדנהראימאבכיףמיטמרוהוהערטלאיהוהכדליבשתאמ

ר

ואכסיטכסיתיכסותזעירליהבואנאאחוכוןעשובנימןלון'אמו

דאיכסיטכסותיככסותזעירליהבואנאאחוכוןעשובנימןלוןאמרא

דאיכסיטכסיתיכסותזעירליהבואנאאחוכוןעשובנימןלון'אמה

דאיכסיסיתי<.....>בנמןלון'אס

ואיכסיכסותזעירליהבואנאאחוכוןעשובנימןלהואמרד

דאיתכסיטכסיתיכסותזעיר<..>ליהבואנאאחוכוןעשובנימןלון'אממ

ר

עיניהתלאאומתךכליתערערןוכןליהאמריןמידילןאשתזבולאימאדערערןבהתתיו

עיניהתלהאומתךכליתערערןכןליהאמרומידילןאשתזיבולאימאדערערןבהתתיא

עיניהתלאאומתךכליתערערןכןליה'אממידילןאישתזבולאימאדערערןבהתתיה

....>אומכליתערעוןכןה<....>אמידי<.....>דערבהתתיס

עיניהתלהאומתךכליתערערןכןליהאמריןמידיגבאיאישתזבולאימאדערערןבהתתאיד

עיניהתלאאומתךכליתערעןכןליהאמרומידיליאזתזבולאימאדערעןבהתתימ

ר
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באומתךויקירסבגברדאתאנאמסתכלל"אביניהוןמטיילדהוהאלעזר'רוחמאו

באומתךויקירסבגברדאתאנאמסתכלאמרביניהוןמטיילדהוהאלעזר'ריתוחמאא

באומתךויקירסבגברדאתאנאמסתכל'אמביניהוןמטיילדהוהאלעזר'רוחמאתה

ומתך<....>אנימסתכל'אניהון<....>מטיהוה<...>א<..ס

מאומתךויקירסבגברדאתאנאמסתכלאמרביניהןמטיילדהוהאלעזר'ריתד

באומתךויקירטבגברדאתאנאמסתכלאמרביניהוןמטיילאלעזר'ריתוחמאמ

ר

הוהימאן?ר?דערעבהתתידאכסיכסותליוהבביזכיאלאדברייתביקראחפץואתו

הוהימאדערערןבהתתידאיכסיתכסיתליוהבביזכידברייתאביקראחכיםואתא

הוהימאדערערןבהתתידאכסיתכסיסליויהבביזכיאלאדברייתאביקראחכיםואתה

הוהימאערן<..>בהתתייכסי<....>והבביזכיאלא<..>דביקרא<.....>וס

הוהימאדערערתןבהתתאידאכסיתכסיתליוהבביזכיאלאדברייתאביקריחכיםואתד

הוהימאדערעיןבהתתידאיתכסיטכסיתיליוהבביזכיאלאדבריאתביקראחכיםואתמ

ר

לביתיהאוביליהוהדרליהויהבחדשלחאצטלוואןש?מ?חלביששמועבןאלעזר'רו

לביתיהאובליהליהויהבחדשלחאצטלווןשבעשמועבןאלעזר'רעלא

לביתיהאוביליהליהויהבחדשלחאצטלווןשבעשמועבןאלעזר'רעלה

תיה<..>אוביליהליהיהב<....>שלאצטלוון<....>שבן'ע<...>ס

לביתיהאובליהליהויהבחדשלחאיצטלווןשבעשמועבן'אלעז'רעלד

לביתיהאוביליהליהויהבחדשלחאיצטלווןשבעשמועבןאלעזר'רעלמ

ר

סגייקרליהועבדפרסיןד"יוארכביה'דינמאווןתריליהויהבואשקייהואוכליהו

סגיאיקראליהועבדפרסיןעשרארבעהוארכביהדינריןמאווןתריןליהויהבואשקייהואוכליהא

סגיאיקראליהועבדפרסיןעשרארבעוארכביה'דינרימאהתריןליהויהבואשקיהואכליהה

סגיאיקראליהועבדפרסיןעשרעת<..>אוארכביהדינריןאוון<.....>ואואכלייהס

סגיאיקראליהועבדפרסיןארבעתוארכביהדינריןמאווןתריןליהויהבואשקיהואייכליהד

סגיאהיקראליהועבדפרסיםד"יוארכיהדינריםמאווןתריןליהויהבואשתייהואכליהמ

ר

עלגזרתחותיהמלכאליהואימניהרשעקיסרמתיומיןלבתרלביתיהדעייליהעדו

עלגזרתחותיהמלכאליהואימנוהרשעקיסרמיתיומיןלבתרלביתיהדאעליהעד(ד)א

עלגזרתחותיהמלכאליהואימנוקיסרמיתיומיןלבתרלביתיהדאעיליהעדה

ל<....>תחותימלכאליהואימנוהרשעסר<....>יומיןבתר<...>לעליה<..>דעדס

עלגזרחותיהמלכאליהואימנוהרשעקיסרמתיומיןלבתרלבייתיהדאעליהעדד

עלגזרתחותוהימלכאליהואמנוהרשעקיסרמתיומיןלבתרלביתיהדאעיליהעדמ

ר

שמועבןאלעזר'לראמריןלביזהנשיאוכללקטלאגבריןכלמדינתאההיאו

שמועבןאלעזר'לר'ראמרלביזהנשיאוכללקטלאגובריןמדינתאההיאא

שמועבןאלעזר'לררבנןאמרילביזהנשייאוכללקטלאגובריןכלמדינתאההיאה

שמוען<...>א'לר'ר'אזה<....>לקטלאגוברין<..>מדינתאההיאס

שמועבןאלעזר'לראמרולביזהנשיאוכללקטלאגיבריןכלההיאמדינתאד

שמועבןאלעזר'לראמרוןלבזהנשייאוכללקטלאגובריןכל'מדינתההיאמ

ר

ליהאמריןמגןעלמדיעבדאמלכותאדהאידעיןאתוןל"אעלינןופייסזילו

ליהאמרימגןעלמידיעבדאמלכותאהדאידעיןאתוןלוןאמרעלינןופייסאזילא

ליהאמרומגןעלמידיעבדאמלכותאהדאידעיןאתוןלון'אמעלינןופייסאזילה

<..>מגןעלמידיבדא<...>מלכא<....>ידאתוןלון<..>זילס

ליהאמרמגןעלמידיעבדאמלכותאהדאידעיתוןאתוןלוןאמרעלינןופייסזילד

ליהאמרומגןעלמידיעבדאמלכותאהדאידעיןאתוןלון'אמעלינןופייסאיזילמ

ר
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עלוקםוסלקיתהוןנסבעלינןופייסוזיליתהוןסב'דינאלפין'דהכאאיתו

עלוקםוסלקיתהוןנסבעלינןופייסואזליתהוןסבדינריןאלפיארבעתהכאאיתא

עלוקםוסלקיתהוןנסבעלינןפייסוזיליתהוןסבדינריןאלפיןארבעתהכאאיתה

<....>ווסלק<..>ה<...>נסעלינוייס<..>ל<..>יתהון<....>ארכא<...>אס

עלוקםוסלקיתהוןנסבעלינןופייסואזיליתהוןסבדינריןאלפין'ארבעהכאאיתד

עלוקםואזליתהוןנסבן<..>ל<...>ופזיל<...>יתסב<....>אעת<...>הכאיתמ

ר

למשאלדבעיתרעאעלקאיםיהודאיגברחדלמלכותאותימרוןתזלוןל"אמלכותאתרעו

משאלבעיתרעאעלקאיםיהודאיגברחדלמלכאאמרוןלוןאמרמלכותאתרעאא

משאולבעיתרעאעלקאיםיהודאיגברחדלמלכאאמרוןאזליןלון'אממלכותאתרעה

<...>יהודאגברחד<..>לממרון<....>זל<..>לו<..>תרעס

מישאלבעיתרעאעלקאיםיהודאיגברחדלמלכאאימרוןאיזלוןלוןאמרמלכותאתרעד

למשאלתרעאעלקאיםיהודאיגברלמלכאאמרולון'אממלכותאתרעמ

ר

ל"אאנפוהיעלונפלכורסיהמעלשדאמלכאחמיניהכדואעלוניהדמלכותאו

אמראנפוהיעלונפלכורסיהמעלשראמלכאחמיניהכדדמלכאשלמאא

'אמאפוהיעלונפלכורסיהמעלשראמלכאדחמוניהכד'אעלונימלכאאלשלמאה

..>עלונפלכורסיה<....>חכד<.>אעלוניא<..>דשלמאס

אמראנפוהיעלונפלכורסייהמעלשראמלכאדחמיניהכדאעלוניהאמרדמלכאשלמאד

ל"אאנפוהיעלונפלכורסיהמעלשדאמלכאחמיניהכדאעלוניהדמלכא<..>שלמ

ר

יהודאיעלדתתרחםבגיןל"אלהכאמרייצטערולמההכאדמריעסקיהומהו

דתתרחםבגיןל"אלהכאמריאצטערולמההכאדמריעסקימהליהא

דתתרחיםבגיןליה'אמהכאמריאצטערולמההכאדמריעיסקאמהליהה

..>א<....>מאצטערי<..ס

דתתרחםבגיןאמרלהכאמריאיצטערולמההכאדמריהעיסקיהמאיליהד

דתתרחםבגיןל"אלהכאמאריאצטערולמההכאדמריעסקאמהמ

ר

ל"אגזרתאהדאותבטלמדינתאהדאעלו

בתורתכםכתיבולאליהאמרשיריאיליאמרגזירתאהדאותבטלמדינתאהדאעלא

בתורתכםליה'אמשיריליה'אמגזירתאחדאותבטלמדינתאהדאעלה

....>ותתא<..ס

אוריתאליהאמרגזירתאהדאותתבטלמדינתאהדאעלד

בתורתכםכתובלאל"אשידי'איל"אגזירתך?ל?ותבטומדינתאהאעלמ

ר

עמנייבאלא'כתל"אלאל"אשקראבתורתכם'כתכלוםו

עמונייבאלאבתורתכםכתבלאל"אשיקראביהכתבכלוםא

עמונייבאלאבתורתכם'כתולאליה'אמשיקראבה'כתיה

ס

עמונייבאלאבתורתכםכתיבלאליהאמרלאליהאמרשיקראבהכתיבכלוםד

עמונייבואלא'כתי(וכ)שיקראבהכתובכלוםמ

ר

תתעבלא'וכתקדמולאאשרעל'וגוו

תתעבלאוכתיבובמיםבלחםאתכםקדמולאאשרדברעללמהומואביא

תתעבלא'וכתיובמיםבלחםאתכםקדמולאאשרדברעללמהומואביה

ס

תתעבלא'וכתובמיםבלחםאתכםקדמולאאשרדברעללמה'ייבקהלומואביד

תתעבלא'וכתיובמיםבלחםאתכםקדמושלאדברעללמה'ייבקהלומואבימ

ר
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ומאןחסדלין?י?גמלולאאנאאחיכוןברלאאנאהואאחיךכיאדומיו

ומאןחסדליגמלוןולאאנאאחיכוןעשוברלאאנאהואאחיךכימצריא

ומאןחסדליגמלוןולאאנאאחוכוןעשוברלאאנאהואאחיךכיאדומיה

ס

ומאןחסדליגמלוןולאאנאאחוכוןעשוברלאוואנאהואאחיךכיאדומיד

ומאןחסדליגמלוןולאאחוכוןעשוברלאואנאאדומימ

ר

חייביןדאנוןג"אעשמועבןאלעזר'רל"אקטלאחייבאוריתאעלדעברו

חייביןדאינוןג"אעעזריאבןאלעזר'רל"אלקטלאחייבדאוריתאעלדעברא

חייביןדאינוןג"אעאלעזר'רליה'אמלקטלאחייבאורייתאעלדעברה

ס

חייביןדהיינוןגבפ"אעשמועבןאלעזר'רליהאמרלקטלאחייבאדאוריתאדעברד

חייביןדאינוןג"אעשמועבןאלעזר'רל"אקטלאחייבאורייתאעלדעברמ

ר

מגןעלמידיעבדאמלכותאהדאידעתואתל"אעליהוןותרחםיתהוןתשבוקו

מגןעלמידיעבדאמלכותאהדאידעואתליהאמרעליהוןותתרחםלהוןתשבוקלךא

מגןעלמידיעבדאמלכותאהדאידעואתליה'אמעליהון'ותתרחילהוןתשבוקלךה

....>ו<..ס

מגןעלמידיעבדאמלכותאהדאידעואתליהאמרעליהוןותרחםתישובוקלךד

מגןעלמידיעבדימלכותאהדאידעואתל"אעליהוןותתרחםלהוןבוק?ש?תלךמ

ר

'דל"אעליהוןותרחםיתהוןסב'דיאלפין'דעמיאיתל"או

ארבעתליה'אמעליהוןותתרחםיתהוןסבדינריןאלפיןארבעתעמיאיתל"אא

'ד'רליה'אמעליהוןותרחיםיתהוןסבדינריןאלפיןארבעתעמיאיתליה'אמה

..>הון<..ס

ארבעהליהאמרעליהוןואיתרחםיתהוןסבדינריןאלפיןארבעתעמיאיתליהאמרד

ל"אדינריןאלפי'דעמיאיתל"אמ

ר

משתיזבאכולהומדינתאלידיהבתמאווןתריןחלףן?י?יהיבלךיהוןאלפיןו

משתזיבאכולאומדינתאלידיהבתמאווןתריןחלףיהיביןלךיהוןאלפיןא

משתיזבאתהאכולהומדינתאלידיהבתמאווןתריןחלףלךיהביןאלפיןה

משתזבא<..>לי<...>מאוותריןחלףיהיביןלךיהוןפין<..ס

משתזבאתהאכלהומדינתאלידיהבתמאווןתריןחלףיהיביןלךיהוןהללואלפיןד

משזבאתהאכולהומדינתאלידיהבתמאווןתריןחלףיהיביןלךיהוןמ

ר

גנזיילביתועולביתךבגויתיואשקיתאכליתדיומשתיאמיכלאחלףבגינךו

דידיוגנזיגנזאלגבייעוליתיואשקייתדאוכלתומשקייאמיכלאחלףבגינךא

דידיוגנזיגנזילגביועוליתיואשקיתאכליתדיומשתייאמיכלאחלףבגינךה

דידיוגנזיגנזאבית<....>שקי<..>ת<..>כ<...>משתייא<...>מיחלףבגינךס

דידיוגנזיגעאלביועוליתיואשקתדאוכלתומישתיאמיכלאחלףבגינךד

דיליהוגנזיגנזאלביתועולבביתךואשקיתדאכליתומשקיאמיכלאחלףבגינךמ

ר

לאומתךבשלם(ל<..>)[וזיל]לידיהבתאצטלאחלףדלבושיןאסטלוון'עלךוסבו

אומתךעלבשלםיזיללידיהבתאיצטלאחלףדלבושיןאצטלווןשבעיןלךוסבא

אומתךעלבשלםוזיללידייהבתאצטלאחלףדלבושיןאצטלווןשבעיןלךוסבה

..>אומעלם<..>וזיללידיהבתטלא<....>ין<..>לב<...>ו<..>אשבעיןך<..>וסס

אומתךעלבשלםוזיללידיהבתאיצטלאחלףדלבושיןאיצטלווןשבעיןלךוסבד

אומתךעלבשלםוזיללידיהבתחדא(מוכ)חלףדלבושיןאצטלווןשבעיםלךוסבמ

ר
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עובדאהמיםפניעללחמךשלחעלויוקרוןבגינךשביקיןואנוןו

עובדאהמיםפניעללחמךשלחעלויוקרוןבגינךשביקיןהינוןא

עובדאתמצאנוהימיםברובכיהמיםפניעללחמךשלחעלויוקרוןבגינךשביקיןהינוןה

עוָבָדאהמיםפני<....>לחשלחעלויון<....>שבוקין<.>ינו<..ס

עובדאהמיםפניעללחמךשלחעלויוקרוןבגינךואשביקיןד

עובדאהמיםפניעללחמךשלחעילויוקרוןבגינך'שביקיהינוןמ

עודר

חדרבאלימאומקלקעגולחדנסיביוםבכלדהוהנשברבחדהוהו

חדרבהלימאומקלקעיגולחדנסיבהוהיוםבכלדהוהברנשבחדהוהא

חדרבאלימאומקלקעגולחדנסיבהוהיומאדבכלנשברבחדהוהה

ד<.>הגדולליםקלק<.>ו<.>עיגוחדנסיבהוה<...>בכהוה<.>נשברד<...>ֲהָוס

חדרבאלימאומקלקעיגולחדנסבהוהיוםבכלדהוהנשברבחדהוהד

חדלימאומקלקעיגולחדנסיביוםבכלדהוהגבראבחדהוהמ

חדבימאומקלקלעיגולדודנסיבהוהיומאדבכלנשחרברהיהר

גבראהואהידאל"אסימאביהואשכחוקרעיהנוןחדוזבןאזליומאו

גבראהאיהיידיל"אסימאביהואשכחקרעיהנוןחדוזבןאזליומאא

גבראהואהיידאליה'אמסומאביהואשכחקרעיהנוןחדוזבןאזליומאה

גבראהוא<..>הייליה'אסימאה<....>ועיה<..>נוןחדוזבןאזליומאס

גבראהואהיידיליהאמרסימאביתואשכחקרעיהנוןחדוזבןאזליומאד

גבראהואהידיל"אסימאביהואשכחקרעיהנוןחדוזבןאזל?א?יוממ

גברודההואחיוויליהאמרומרגניתאחדאביהואשכחבזעיהנונאוזבןאזליומאר

ר"אהמיםפניעללחמךשלחעליהוקרוןעיגוליהליהדקםו

ר"אהמיםפניעללחמךשלחעלויוקרוןעיגוליהליהדקםא

ר"אהמיםפניעללחמךשלחעלויוקרון'עיגוליליהדקםה

ר"אם<..>ה'פעלמך<..>שלחלוי<...>וקעיגוליהליהדקםס

אמרהמיםפניעללחמךשלחעלויוקרוןעיגוליהליהדקםד

ר"א'וכוה"עפלחמךשלח(שלח)עליהוקרוןעיגוליהליהדקםמ

'וגוהמיםפניעללחמךשלחעליהוקראוסיריןגוליאגערעדור

מהלכיןבשוקאחדסרדיוטבופגעבדרךמהלךשהיהבפרגמוטיטהוהעובדאיצחקו

מהלכיןכשהןאחדאסרדיוטבופגעבדרךמהלךשהיהבפרגמטוטיסהוהעובדאיצחקא

מהלכיןכשהןאסרדיוטבופגעבדרךמהלךשהיהבפרגמטווסיסהוהעובדאיצחקה

מהלכיןכשהןחדסרדיוט<.....>פבדרךמהלךשהיהבפרגמטווסיםהוהעובדאיצחקס

מהלכיןכשהןחדאסרדיוטבדרךמהלךשהיהבפרגמטווטיסהוהעובדאיצחק'רד

מהלכיןכשהןחדסדיריוט<..>פגעבדרךמהלךשהיהבפרגמיטיוטיסהוהעובדאיצחקמ

ר

לבתרשקהו?ה?והאכילהועמוהכניסולעירשנכנסוכיוןחיבהעמוקשרזהעםזהו

לבתרוהשקהוהאכילועמוהכניסולעירשנכנסוכיוןחבהעמוקשרזהעםזהא

לבתרוהשקהוהאכילהועמוהכניסולעירשנכנסוכיוןחבהעמוקשרזהעםזהה

לבתרקהו<.....>הכניסלעירו<..>שכיוןחיבה<.>עמקשרזהעםזהס

לבתרוהשקהווהאכילועמוהכניסולעירשנכנסוכיוןחיבהעמוקשרזהעםזהד

לבתרוהשקהווהאכילהועמוהכניסועיר<.>שנכנסכיוןחבה(כי)עמוקשרזהעםזהמ

ר

ל"אלגביהואתאסרדיוטההואשמעבאדמהמגעגעיןנוניןמזביןפרגמוטיטההואאתצידו

'ואמלגביהאתאסרדיוטההואשמעבדמאמנוגעיןלבושיןמזביןדהוהפרגמטוטיסההואאתצודיומיןא

'אמלגביהואתאסרדיוטההואשמעבאדמהמגעגעיןמנייןמזביןפרגמטווסיסההואאתציידיומיןה

'אה<..>ואתא<.>דיו<....>ההע<..>דמה<...>עי<..>מגמנייןמזבין<..>פרגמ<..>אתציידיומיןס

אמרלגביהואתאאסרדיוטההואשמעבאדמהמעגעגיןמניןמזביןפרגמטווטיסההואאיתצידיומיןד

ל"אלגביהואתאסרדיוטההואשמעֶבְדַמה'מעגעגימאניןמזביןפרגמטיוטיסההוא<.>איתצייומיןמ

ר
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'מ?י?אלמיתדנאנפיקאתכדל"אעובדאליהתניהכאעבידאתמהו

אמורלמתדנאנפיקאתכדל"אעובדאליהתנילהכאעבידאתמהליהא

אימאלמיתדנאתנפיקאתכדליה'אמעובדאליהתניהכאעבידאתמהליהה

<..>דנא<..>נפיקאת<..>ליהתניהכאיד<.....>מליהס

אימאלמיתדנאנפיקאתכדליהאמרעובדאליהתניהכאעבידאתמהליהד

'אימלמתדנאנפיקאתכדל"אעובדאליהתניהכאעבידאתמהמ

ר

זכועליחכיםפלןלון'אמלמתדנאדנפקמןזכועליחכיםפלןו

זכועליידעחכםפלןלוןא

זכועליחכםפלןליהה

זכועליחכםפלןן<....>זכועליחכםלן<....>לס

זכועליחכםפלןליהד

זכועליחכםפליןן?י?למ

ר

הוהדקטילאאחוילון'אמלדיןידעאתזכומהליהאמריןאתיוהשלחוןו

הוהדקטילאאחוילוןאמרלדיןידעאתזכומהליהאמרוואתיוהשלחוןא

הוהדקטילאאחוילון'אמלדיןידיעאתזכומהליהאמריןואייתיוהשלחוןה

א<......>ל'א<..>ליהאמרין<..>ואתיוון<..>ס

הוהדקטילאאחוילון'אמלדיןידעאתזכומהליהאמרוןד

הוהדקטילאאחויל"אלדיןידעאתזכומהליהאמריליהואייתושלחוןמ

ר

למזבנאלדיןיתהוןויהביתמנוייתונסביתלידיתןמההוהולאליחייבו

למזבנאלדיןיתהוןויהביתמנוייתונסביתליליתןמהליההוהולאליחייבא

למזדבנאלדיןיתהוןויהבתמנויית'ונסבילידיתןמהליההוהולאליחייבה

למזבנאלדיןיתהון<..>ליההוהולאליחייבס

למזבנאלדיןיתהוןויהביתמנוייתונסיביתלייתןמהליההוהולאליחייבד

למזבנאלדיןיתהוןויהביתמנואייתונסבתלידיתןמהליההוהולאליחייבמ

ר

לחמךשלחעליוקרוןלדימוסנפיקוהואקבילמנאמןנאמןאמריןלייתהוןו

פניעללחמךשלחעלויוקרוןלדימוסנפיקוהואקבילמנאמןנאמןאמריןלייתהוןא

פניעללחמךשלחעלויוקרוןלדימוסנפיקוהואקבילמנאמןנאמןאמריןלייתהוןה

..>לח<.>עלויוקרוןימוס<..>נפיק<..>יתהוןס

פניעללחמךשלחעליהוקרוןלדימוסנפיקוהואקבילמנאמןנאמןאמרוןלייתהוןד

פניעללחמך<....>ע<..>פיק<....>קבילן<....?>נ?אמריןלייתהוןמ

ר

אתהה"הבל"אאבינובאברהםקריהפתרסימאיבראלעזר'רו

אתהה"הקבלואמראבינובאברהםקראפתרסימוןר"באלעזר'רהמיםא

אתהה"הבלו'אמאברהםבאבינוקרייהפתרסימאיי'בראלעזר'רהמיםה

ס

אתהה"הקבלואמראברהםבאבינוקראפתרסימאי'בראלעזר'רהמיםד

אתהלאברהםה"הב'אמאבינובאברהםקרייהפתרסימויבראליעזר'רהמיםמ

ר

במדברלבאולעתידובישובבמדברלבניךפורעאניחייךלחםפתואקחהאמרתו

הפועליםאתהשוכרפרקמציעאובבארבהבבראשיתכדכתיבכולהחייךלחםפתואקחהאמרתא

'שנאבמדברלבאולעתידוביישובבמדברלבניךפורעשאניחייךלחםפתואקחהאמרתה

ס

שנאמרבמדברלבאולעתידוביישובבמדברלבניךפורעשאניחייךלחםפתואקחהאמרתד

אמר<..>'שנאבמדברלבורולעתידוביישובבמדברלבניךפורעאניחייךלחםפתואקחהאמרתמ

ר
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ושעורהחטהארץ'שנבישובהשמיםמןלחםממטירהנניו

א

ושעורהחטהארץ'שנאביישובלחםממטירהנניה

ס

ושעורהחטהארץשנאמרבישובהשמיםמןלחםלכםממטירהנניד

וגפןושעורהחטהארץ'שנאביישובהשמיםמןלחםלכםממטירהננימשהאל'יימ

ר

ורחצואמרתבארץברפיסתיהילבאלעתידו

א

ורחצואמרתבארץברפיסתיהי'שנאלבאולעתידה

ס

ורחצואמרתבארץברפסתיהי'שנלבאלעתידד

ורחצואמרתאתהריםבראשבארץברפסתיהי'שנאלבואולעתיד'וכוורמוןותאנהמ

ר

במיםוארחצךבמדברלבניךפורעאנירגליכם(<..>ל)ו

א

במיםוארחצך'שנאבמדברלבניךפורעאניחייךרגלכםה

ס

'וגובמיםוארחצך'שנבמדברלבאולעתידובישובבמדברלבניךפורעאניחייךרגליכםד

במיםוארחצך'שנאבמצריםולעתידוביישובבמצריםלבניךפורעאניחייךרגלכםמ

ר

ציוןבנותצואתאתי"ירחץאםלבאלעתידהזכורחצובישובו

א

'יירחץאםכי'שנאלבאלעתידהזכורחצוביישובה

ס

ציוןבנותצואתאת'יירחץאםשנאמרלבאלעתידהזכורחצו'שנאבישובד

ציוןבנותצואתאת'יירחץאם'שנאלעתידהזכורחצו'שנאהיישובמ

ר

לבניךפורעאניחייךמיםמעטנאיוקחאמרתאתהו

א

לבניךפורעאניחייךמיםמעטנאיוקחאמרתה

ס

לבאולעתידובישובבמדברלבניךפורעשאניחייךמיםמעטנאיקחאמרת'וגוד

'ולעתוביישובבמדברלךפורעאניחייךמיםמעטנאיוקחמ

ר

לבאלעתידמיםנחליארץבישובלהענובארעלי'שנבמדברו

א

'שנאלבאלעתידמיםנחליארץ'שנאביישובלהענובארעלי'שנאבמדברה

'לב'לעמיםי<..ס

שנאמרלבאלעתיד'וגומיםנחליארץשנאמרבישוב'וגובארעלישנאמרבמדברד

'שנאלעתידמיםנחליארץ'שנאביישובלהענובארעלי'שנאבמדברמ

ר

'וגועסיסההריםיטפוההואביוםוהיהו

א

'וגועסיסההריםיטפוההואביוםה

<...>ההוביוםוהיהס

מיםילכויהודהאפיקיוכלחלבתלכנההגבעותוכלעסיסההריםיטפוההואביוםוהיהד

עסיסההריםיטפוההואביוםוהיהמ

ר
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[לבניך](לך)פורעאניחייךהעץתחתוהשענואמרתאתהו

א

לבניךפורעאניחייךהעץתחתוהשענוה

<...>אנחייךהעץתחתוהשענוס

לבאולעתידובישובבמדברלבניךאפרעאניחייךהעץתחתוהשענואמרת'וגוד

לבניךפורעאניחייךהעץתחתוהשענומ

ר

ימיםשבעתתשבובסכותבישובלמסךענןפרשבמדברו

א

תשבובסוכותביישובלמסךענןפרש'שנאבמדברה

..>שבעת<..>תשבסכותבישובסך<..>ענןפרשס

ישבובישראלהאזרחכלימיםשבעתתשבובסכותשנאמרבישובלמסךענןפרסשנאמרבמדברד

שבעתתשבובסוכות'שנאביישובלמסךענןפרש'שנאבמדברמ

ר

איתשששמעון'בראלעזר'ריומםלצלתהיהוסוכהלבאלעתידו

איתשששמעוןר"באלעזר'רא

איתשששמעון'בראלעזר'ריומםלצלתהיהוסוכה'שנאלבאולעתידה

<..>אית'שמער"ב'אלע<..>יומלצלה<....>לבא'ע<.ס

*'וגויומםלצלתהיהוסכהשנאמרלבאלעתידבסכותד

איתששאנשששמעון'בראלעזר'ררב[ו]מחיומםלצלתהיהוסוכה'שנאלעתידמ

ר

17' עמ, להלן פסוק ב' נמצא בד*

עלמאבהדיןחולקיהוהמהטובויובכתודחכתאתתיהחמיתיהאדרעיהאתגליו

עלמאבהדיןחולקיהוהמהטובויואמרהובכיתורהבתאתתיהחמתיהאדרעיאואתגליאתא

עלמאבהדיןחלקיהוהמהטובויואמרתובכיתודריכתאתתיהחמתיהאדרעיהואיתגליאתה

עלמאהדין<.>קי<....>הה<.>טובויואמרת<....>ודחה<...>חמתידרעיה<...>איתגס

ד

עלמאבהדיןחולקיההואמהטובויואמרתובכיתודחכתאיתתיהאיתתיהחמיתיהאדרעיה(לדרעיה)ואיתגליאתמ

ר

ל"אמדמיךהוהוכדלרימהדהדיןוויואמרתובכיתקדישאגופאלהדאדאדבקיתטובויו

ל"אמדמוךהוהוכד(וכך)לרמהדהדיןווייואמרתובכיתצדיקאגופאלהדיןדאדבקיתטובויא

'אממדמוךהוהוכדלרימהדהדיןוויואמרתובכיתצדיקאגופאלהדיןדאידבקיתטובויה

'אמדמיךוה<.....>לר<..>ווי<..>ואמובכיתצדיקא<..>להדיןאידבקית<...>טוס

ד

אמרמדמךהוהוכדלרמאילהדיןוואיואמריתובכיתצדיקאגופאלהדיןדאידבקיתטובוימ

ר

אחוריקרא?נ?דעתידאתולעתאחדאאלאבימשלוטליהליתרימהברםמדמיךאנאו

אחורינקדאדעתידאתולעתאאלאבילמשלטליהליתרימאברםמדמוךאנאא

אחורינקרהדעתידהתולעתאחדאאלאבימשלטוליהליתרימהברםמדמוךאנאלהה

אחורינקראדה<..>דעתולעתאחדאאלאי<...>ה<..>ברםמדמיךא<..>להס

ד

אחורינקראתועתיראתולעתאהדאאלאבילמשלטליהליתרמהברםמדמךאנאליהמ

ר

והוהמחרףנשברדחדקליהושמעיתמדרשאלביעלילהוינאזמןדחדאודניו

והוהמחרףברנשדחדקליהשמעיתמדרשאלביעלילהוינאזמןדחדאודניא

והותמחרףמהנשברדחדקליהושמעיתמדרשאלביעלילהוינאזמןדחדאודניה

והוהיף<..>מ<..>ברדחדה<....>ושממדרשאלביעלילהוינאזמןדחדאודניס

ד

'והומחריףברנשדחדקליהושמעיתמדרשאלביעלילהוהזמןדחדני<.>אומ

ר
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'רוהיהחלבגושבהדאדדמךכיוןעבדיתולאדינאביהלמעבדבידיספיקהו

'רוהוהחלבגושבהדאאתיהבדדמךוכיוןעבדיתולאדינאלמעבדבידיספיקאא

'רוהוהחלבגושבהדהאיתייהבדמךוכדעבדיתולאדינאביהלמיעבדבידאיספיקאה

'ר<...>בהדאתיהב<.>דמ<...>וכעבדיתולא<..>עבד<....>ביספיקאס

ד

י"רשב'והוחלבגושבהדאאיתיהבדדמךוכיוןעבדית<....>דיבילמעבדבידיקא<..>סמ

ר

וליתלידהוהדימיןעיןחדלון'אממרונאיעלמתגלייוחאיבןשמעוןו

וליתליאיתדהוהרומיןעיןחדלוןואמרבירונאיעלמתגלייאחיבןשמעוןא

וליתליאיתדהוהרומיןיזדעיןלון'ואממירונאיעלמתגלייוחאיבןשמעוןה

..>לי<....>דדומיןעין<..>עלמתגלי<..>בן'שמעס

ד

וליתליאיתדהוהרומיןעיןחד<....>ומרונאיעלמיתגלימ

ר

בחוטראיבתריהוןנפקוןאיחלבוגושמיתוניהבעואליןמירונאיוהווגבאייתיהיהביןאתוןו

בחוטריהבתריהאנפקוןחלבוגושמייתוניהבעייאזליןמירונאיוהווןגביאיתיהיהיביןאתוןא

בחוטרייאבתריהאינפקוןחלבוגושמייתוניהבעייאזליןמירונאיוהווןגביהיתיהיהיביןאתוןה

בחוטרא<....>אינפ<..>וגושניה<..>בעיי<..>הוה<...>יתיהיהיביןון<..ס

ד

בחוטרייאבתריהאנפקוןחלבמגושה<..>מייתובעיין<.>אזלמרונאיוהווגבייתיהיהבוןאתוןמ

ר

דאנון(ד)עדיתיהמתייןענתאהאאמריןרבאצומאקרובזמןחדו

דאנןעדיתיהמייתיןענתאהאאמריןרבהצומאקרבזמןחדובמורניאתאא

דאנןעדיתיהמייתיןענתההאאמריןרבאצומאקרבזמןחדובמורוניאתאה

דאנן<..>תיה<...>מייה<..>א<...>אא<....>קרבמן<...>תא<.>ניי<..>וס

ד

דאנןעדיתיהמייתיןרבהענתאהאאמריןרבאסומאקרבזמןחדובמורנייתאמ

ר

דאנןשעתאחכימאאמריןקדמיהוןמחיכןשרןדנורחיווןתריןונפקיןמיתיניהבעייןאזליןנקייןו

דאנןשעתאחכימאאמריןקדמיהוןמחייכןשרןדנורחזוונןתריןונפקוןמייתוניהבעייןאזליןנקייןא

דאנןשעתאחכימאאמריןקדמיהוןמהינןשרןדנורחזוואןתריןונפקוןביהבעייאזלוןנקייןה

דאנןתא<.....>שרור<..>וואן<...>ונפקין<..>תו<....>זלין<...>ס

ד

<..>שעתאחכימיאאמריןקדמיהוןמחיכןשרןדנורחיוןתריןקין<.>ונה<..>מייתבעייןאזלוןנקייןמ

ר

ליהמיתיעלילמאן'אמלסטארחויאןתריןליהקמוןלמערתאדמטוןוכיוןמיתינןו

ליהמייתיעלילמאןר"אלסטרחוייןתריןקמוןלמערתאדמטווכיוןמייתינןא

ליהמייתיעלילמאןאמריןלסטרחיווןתריןליהקמוןלמערתאדמטוןוכיוןמייתינןה

<....>מי<..>עלמאןאמרין<....>וכימייתינןס

ד

ליהמייתיעלילמאן'אמלסתרחיוןתריןלוןקמוןקמייתאלמערתאדמטוןכיוןמ

ר

יתיבאתולעתאההיאואשכחתאיתויה?ל?עללהאנאאמרהו

יתיבאתולעתאההואואשכחתלאייתוייהעללתביהסימןלידאיתליהומייתיעללהאנאאמרהא

יתיבהתולעתאההיאואשכחתלאיתייהעללתביהסימןלידאיתליהומייתיעללתאנאאמרהה

<....>ל<..>על<.>ביסימןליס

ד

יתבאתולעתאההואואשכחתלאייתוייעללתביהסימןליהדאיתליהומייתיעלנאאנאאמרמ

ר
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איתיניהחוביהדיגביחובאלמרישביקואמרהקלאברתשמעהמרמיתיהבעתאודניהאחורינקראו

אייתוניהחוביהדיגביחובאלמרישבוקואמרתקלאברתשמעתמייתיהבעתאודניהאחורינקראא

אייתוניהחוביהדיגביחובהלמריהשבוקואמרהקלאברתשמעתמרמיתיהבעתאודניהאחורינקרהה

...>ודנ<..>אחורס

ד

אייתיניהחוביהדיגביה'חובלמארישבוקואמרתקלאברתשמעתיתיה<..>מבעתאודניהעלנקרהמ

ר

'בראלעזר'רמרונאיעלשמעון'ראתגלילאשעתאההיאמןאבויגביויהביניהו

ר"באלעזר'רמירונאיעלשמעון'ראתגלילאשעתאההיאמןאבויגביויהבוניהא

'בראלעזר'רמירונאיעלשמעון'ראיתגלילאשעתאההואמןאבויגביויהבוניהה

ס

ד

ש"בראלעזר'רמרונאיעלש"ראיתגלילא<..>שההיאמןאבוהגביויהבוניהמ

ר

י?נ?בל"אאבויוהוהמקדירות'רשלפניוהיוהוועדלביתנכנסכשהיהשמעוןו

בריליהאמראבויוהוהמוריקות'רשלפניוהיוהוועדלביתנכנסכשהיהשמואלא

בריליה'אומאבויוהוהמקדירות'רשלפניהםהיוהוועדלביתנכנסכשהיהשמעוןה

ס

ד

בריל"אאביווהואמקדירות'רשלפניוהיוהווצרלביתנכנסכשהיהמ

ר

באתתיהתבעשלחדדמךמןשועלבןאריואתהאריבןאריזהיאותו

דאיתתיהתבעשלחדדמךמןשועלבןאריואתאריבןאריזהאמריאותא

באיתתיהתבעשלחדדמךמןשועלבןאריואתאריבןאריזהיאותה

ס

ד

מאיתתיהתבעשלחדדמךמןשועלבןאריואתאריבןאריזהיאותמ

ר

עבידהוהומהלה'אמחולבוישתמשקדשבושנשתמשכליליהואמרתשלחהו

עבידהואומהלהאמרחולבוישתמשקדשבושנשתמשכלליהואמרתשלחתא

עבידהוהומהלה'ואמחולבונשתמשקדשבושנשתמשכליליהואמרתשלחתה

ס

ד

עבידהואמהלה'אמבהישתמשקדשבושנשתמשכליליהואמרתשלחתמ

ר

צרכיהכללעיהוהבאוריתאלעייתיבהוהכדליהאמרהדכותיהעבידאנאדליתו

צורכיהכללעיהוהבאוריתאלעייתיבהוהכדליהאמרהדכוותיהעבידאנאדליתא

צורכיהכללעיהוהבאורייתאמלעיהוהכדליהאמרהדכוותיהעבידאנאדליתה

..>צ<..>הוהד<.ס

ד

צורכיהכללעיהוהבאוריתאמלעייתיבהוהכדליהאמרהעבידאנאדליתמ

ר

למלעיאתיאענתאהוהוכדאתייןואינוןעלאיייתוןדישראלייסוריןכל'אמוהוהו

למלעיאתיאענתיההוהוכדאתייןואינוןעלאיייתוןדישראלייסוריהוןכלאמרוהוהא

למילעיאתייאענתההוהוכדאתייןוהינוןעליייתוןדישראלייסוריהוןכל'אמוהוהה

למילעי<...>נת<...>יין<....>ועלאיייתון'דישרוריהון<....ס

ד

למילעיאתאענתאהוהוכדאתייןואיהוןעליייתוןישראלשלייסוריהוןאמרואיהומ

ר
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קראכןעבידאנאאוףלה'אמלאתריהייזילוחדחדכל'אמהוהו

קראכןעבידאנאאוףליהאמרלאתריהליהייזולוחדחדכלאמרהוהא

כןעבידאנאאוףלה'אמלאתריהייזילוחדחדכל'אמהוהה

קראכןד<..>עאנא<.>או<..>'אה<..>לאליה<..>וחדחדכל'אהוהס

ד

קראכןעבידאנאאוףל"אלאתריהיזילוחדחדכלאומרהוהמ

ר

חשישעבידדיומיןשניןעשריתלתדאמריואיתאזליןולאדייזלוןבעאוייתוןדייתוןלוןו

חשישעבידדיומיןשניןעשרתלתדאמריואיתאזליןולאדייזלוןבעאואתוןדייתוןלוןא

חשישדיומיןשניןעשרתלתדאמריואיתאזליןולאדייזלוןבעאואתוןדייתוןה

<.>חשיעביד<..>דיושניןעשרילת<...>דא<..>ואזלין<.>ולא<..>דייזבעאן<..>ואדייתוןלוןס

ד

חשישעבידדיומיןשניןג"ידאמריואיתאזליןולאדיזלוןבעאואייתוןדייתוןלוןמ

ר

מורידיןולאבקדששמעליןשמעתילה'ואמשלחשיניהו

מורידיןולאבקדששמעליןשמעתיליהואמרשלחמיניהא

מורידיןולאבקדששמעליןשמעיתליהשלחשיניהה

<..>מורידואיןדש<...>שמעלישמעתי<..>ל'ואמשלחשיניהס

ד

מורידיןולאבקדש<..>ששמעיתואמרהשלחהשיניהמ

ר
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לשבעהחלקתן'אואליעזר'ריהושע'וראליעזר'רלשמונהוגםלשבעהחלקתןו

לשבעהחלקתןאומראליעזר'ריהושע'וראליעזר'רלשמנהוגםלשבעהחלקתןא

לשבעהחלקתן'אומאליעזר'ריהושע'וראליעזר'רלשמונהוגםלשבעהחלקתןה

ןס לשבעהחלקתן'או'ע<..>'ריהושע'ור'אליע'רלשמונהוגםשבעה<.>ֶחֶלקתֵּ

לשבעהחלקתןאומראליעזר'ריהושע'וראליעזר'רלשמנהוגםלשבעהחלקתןד

'אומאליעזר'ריהודה'וראליעזר'רלשבעהחלקתןמ

השבתביוםבשביעיתויהיא"כדהשבתימי'זאלוו

השבתביוםבשביעיויהיאמרדאתמההדאהשבת[י]ימשבעתאלוא

השבתביוםבשביעיתויהיא"המדהשבתימישבעתאלוה

השבתביוםית<....>וי<..>המהשבתימישבעתלו<.>אס

השבתביוםבשביעיתויהיאמרדאתמההאשבתימישבעתאלוד

יצאוהשביעיביוםויהיד"הההשבתימישבעהאלומ

ברכיוביןפניווישם'דכתהמילהימי'חאלולשמונהוגםו

א

ברכיוביןפניווישם'דכתיהמילהימישמונתאלולשמנהוגםה

ברכיו<..>פניווישם'דכתהמילהימי'חאילולשמונה<..>וס

ברכיוביןפניווישם'דכתיהמילהימי'חאלולשמנהוגםד

בריכיוביןפניווישם'שנאהמילהימישמונתאלולשמונהוגם'וכוללקוטהעםמןמ

אלאבניךבידאין'אפיעולםשלרבונוה"הבלפני'אמאלאברכיוביןולמהו

א

אלאבניךביןאיןאפילועולםשלרבונוה"הבלפני'אמאלאברכיוביןולמהה

אלאך<....>באיןאפילועולםשלרבונוה"הקבלפני'אאלארכיו<...>ב<..>ולס

אלאבניךבידאיןאפילועולםשלרבונוה"הקבלפניו'אמאלאברכיוביןולמהד

אלאבידםאין'אפיע"רבשה"הבלפניאמראלאבריכיוביןולמהמ

חלקתן'אויהושע'רעליהםשתרחםהואכדיומילהשבתאלומצותשתיזכותו

א

חלקתן'אומיהושע'רעליהןשתרחםהואכדיומילהשבתאלומצוותשתיזכותה

<..>תן'אוושע<....>עליהוןם<..>הואכדייומילהשבתאילומצוותשתיזכותס

חלקתן'אומיהושע'רעליהםשתתרחםכדיומילהשבתהללומצותשתיזכותד

חלקתןאומריהודה'רעליהםשתרחםהואכדאיומילהשבתמצותשתימ

וראשעצרתלרבותומניןהחגימי'חאלולשמונהוגםהפסחימי'זאלולשבעהו

ה"ורעצרתלרבותומניןהחגימישמנתאלולשמנהוגםא

וראשעצרתלרבותומנייןהחגימישמונהאלולשמונהוגםהפסחימישבעתאלולשבעהה

<..>צרת<..>בו<..>ומניןהחגימי'חאילולשמונהוגם<..>הפימי'ז<....>לשבס

וראשעצרתלרבותומניןהחגימי'חאלולשמנהוגםהפסחימי'זאלולשבעהד

ה"רלרבותומניןהחגימישמונתאלולשמונהוגםהפסחימי'שבעאלו'לזמ

זהלשבעהחלקתן'אועזריה'רא"דרבוייןוגםוגםל"תהכפוריםויוםהשנהו

זהלשבעהחלקתןאומרעזרייא'רריבוייןוגםוגםל"תהכפוריםויוםא

זהלשבעהחלקתן'אומעזריה'רריבוייןוגםוגםל"תהכפוריםויוםהשנהה

זהעה<.>לשחלקתן<....>עז<....>ריבויוגםגםל"תכפורים<..>ויוהשנהס

זהלשבעהחלקתןאומרעזריה'רריבוייןוגםגםל"תהכפוריםויוםהשנהד

זהל"תחאומר'עזר'רידויין?ו?וגםגםשנאמרה"וי(א"וי)מ

ההיאבעת'דכתמונה[ש]ליהושעשמלימיםאלולשמונהוגםלשבעהמשהשמלדורו

ההיאבעתדכתיבלשמנהיהושעשמלאלוזהלשמנהוגםלשבעהמשהשמלדורא

ההיאבעת'שנאלשמנהיהושעשמלאלולשמונהוגםלשבעהמשהשמלדורה

<.>ההיבעת'דכתלשמונהיהושע<..>שלו<....>ש<..>וג<.>לשבעמשה<.>שמדורס

ההיאבעת'דכתילשמנהיהושעשמלדורזהלשמנהוגםלשבעהמשהשמלדורד

ההיאבעת'דכתילשמונהיהושעשמלאלולשמונהוגםלשבעהמשהשמלדורמ
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מלמדשניתישראלבניאתמוליהושעאלי"יאמרו

מלמדשניתישראלבניאתמולושובצוריםחרבותלךעשהיהושעאל'ייאמרא

מלמדשניתצוריםחרבותלךעשהיהושעאל'ייאמרה

מד<.>משניתם<....>אמרס

מכללשניתישראלבניאתמול'וגויהושעאל'ייאמרד

מלמדשניתישראלבניאתמולושוב'וכויהושעאל'יי'אממ

גבעהאותהשעשהלויר"איהושעלוויעשבראשונהשמלןו

גבעהאותהשעשולוי'ראמריהושעלוויעשבראשונהשמלןא

גבעהאותהשעשולויר"איהושעלוויעשבראשונהשמלןה

גבעהאותהשעשווי<...>שמלןס

גבעהאותהשעשויהושעלוויעשבראשונהשמלןד

גבעהאותהשעשולויר"אהערלותגבעתאל'וכויהושעלוויעשבראשונהשמלןמ

נשיא[השביעי]ההואביום'דכתלשבעהחלקתןבנשיאיםקריהפתרנחמיה'רא"דערלותו

נשיא'הזביוםדכתיבלשבעהחלקתןבנשיאיםקראפתרנחמן'רבערלותא

נשיאהשביעיביום'דכתילשבעהחלקתןבנשיאיםקרייהפתרנחמן'רבערלותה

..>'לשבעחלקתןאים<..>נ<.>ייה<....>ס

נשיאהשביעיביום'דכתילשבעהחלקתן'בנשיאיקראפתרנחמיה'רבערלותד

נשיא'הזביום<..>לשבעהחלקתןשיאים<..>קרייהתר?פ?נחמן'רות?ל?בערמ

קריהפתריהודה'רא"דמנשהלבנינשיאהשמיניביום'דכתלשמונהוגםאפריםלבניו

קרייהפתריהודה'רמנשהלבנינשיאהשמיניביוםדכתיבלשמנהוגםאפריםלבניא

קרייהפתריהודה'רמנשהלבנינשיאהשמיניביום'דכתילשמונהוגםאפריםלבניה

ה<..>קר<......>בי'דכת'שמ<.>וגם<.>פרי<.ס

קראפתריהודה'רמנשהלבנינשיאהשמיניביום'דכתילשמנהוגםאפריםלבניד

<..>קרפתריהודה'ר?אפרים?לבנינשיאהשמיניביום'דכתי'לשמונוגםאפריםלבנימ

המלואיםימי'זאלולשבעהחלקתןבמלואיםו

ימיםשבעתכי'שנאהמלואיםימישבעתאלולשבעהחלקתןבמילואיםא

ימיםשבעתכי'שנאהמלואיםימישבעתאלולשבעהחלקתןבמילואיםה

....>במלוס

ידכםאתימלאימיםשבעתכי'שנהמילואיםימישבעתאלולשבעהחלקתןבמילואיםד

ידכםאתימלאימיםשבעתכי'דכתיהמילואיםימישבעתאלול"תחבמילואיםמ

חלקתן'אוהונא'רא"דהשמיניביוםויהילשמנהוגםו

חלקתןאומרהונא'רהשמיניביוםויהילשמנהוגםא

חלקתן'אמחונא'רהשמיניביוםויהיהמילהימיאלולשמונהוגםה

ס

חלקתן'אמחונה'רהשמיניביוםויהי'דכתילשמנהוגםד

ח"תאמרהונא'רהשמיניביוםויהי'שנאלשמונהוגםמ

ימולהשמיניביום'שנמילהימי'חאלולשמונהוגםנדהימי'זאלולשבעהו

ימולהשמיניוביום'שנאהמילהימישמנתאלולשמנהוגםהנדהימישבעתאלולשבעהא

ימולהשמיניוביום'שנאהמילהימיאלולשמונהוגםנדהימישבעתאלולשבעהה

ס

ימולהשמיניוביום'שנהמילהימישמנהאלולשמנהוגםהנדהימישבעהאלו'לזד

ימולהשמיניוביום'שנאהמילהימישמונתאלולשמונהוגםהנדהימישבעתאלו'לזמ

סוכהימי'זאלולשבעהחלקתן'אמלוי'רערלתובשרו

הסוכהימיאלולשבעהחלקתןאמרלוי'רא

הסוכהימיאלולשבעהחלקתן'אמלוי'רה

ה<..ס

אלעזר'ר*שבעההסכהימיאלו'לזחלקתן'אמלוי'רד

הסוכהימישבעתאלו'לזחלקתןאמרלוי'רערלתובשרמ

12' עמ, א' י לעיל פס"נמצא בכת     *
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ו

א

ה

ס

בהדיןחלקיהוהמהטובייואמרתובכיתודחיכתאיתתיהחמיתיהאדרעיהואיתגליאתאיתשיששמעון'ברד

מ

ו

א

ה

ס

הוהוכדלרמהצדיקאגופאדהדיןוויואמרתובכיתצדיקאגופאלהדיןדאידבקיתטובייעלמאד

מ

ו

א

ה

ס

נקרהדעתידהתולעתאאלאביט<.>משלליהליתרמהברםמידמיךאנאלה'אממידמיךד

מ

ו

א

ה

ס

בידייספיקאוהותמחרףנשברדחדקליהושמעיתעלילהוינאזמןדחדאודניאחוריד

מ

ו

א

ה

ס

מתגלישמעון'רוהוהחלבגושבהדאאתיהבדדמךוכיוןעבדיתולאדינאביהלמיעבדד

מ

ו

א

ה

ס

והווןגבייתיהיהביןאתוןוליתלידהותדימיןעיןחדלון'ואממרונאיעלד

מ

ו

א

ה

ס

רבהצומאקרבזמןחדובמורניתאבחוטריאבתריהאינפקוןחלבוגושמייתוניהבעיוןאזלוןמרונאיד

מ

ו

א

ה

ס

דנורחיוואןתרייןונפקיןמיתוניהבעייןאזלוןבקייןדאנןעדיתיהמייתיןענתההאאמרוןד

מ
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ו

א

ה

ס

חיווןתרייןלוןקמוןלמערתאדמטוןוכיוןמייתינןדבנןשעתאההואאמרוןקדמיהוןמהלכןשרןד

מ

ו

א

ה

ס

ביהסימןלידאיתליהומייתיעללהאנאאמרהליהמייתיעלילמאןאמרוןליסטרד

מ

ו

א

ה

ס

אמרתקלהברתשמעתמרמיתיהבעיתאודניהאחוריהונקרהיתיבהתולעתאההואואשכחתלאייתויהעללתד

מ

ו

א

ה

ס

'ראיתגלילאשעתאההיאמןאבויגביויהבוניהאייתוניהחוביהדיגביחובהלמרישבקוד

מ

ו

א

ה

ס

'רשלפניוהיוהועדלביתנכנסכשהיהשמעון'בראלעזר'רמרונאיעלשמעוןד

מ

ו

א

ה

ס

שועלבןאריואתהאריבןאריזהיאותבריליהאמראבויוהוהמקדירותד

מ

ו

א

ה

ס

חולבוישתמשקדשבושנשתמשכליליהואמרתשלחתבאיתתיהתבעשלחדדמךמןד

מ

ו

א

ה

ס

הוהבאוריתאמלעייתיבכדליהאמרהדכוותיהעבידלאדאנאעבדומהלהאמרד

מ
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ו

א

ה

ס

ענתההותוכדאתייןוהיינוןעליייתוןדישראל'ייסוריהוכל'אמוהוהצרכיהכללעיד

מ

ו

א

ה

ס

כןעבידאנאאוףלה'אמלאתריהליהייזילוחדחדכלאמרהוהדמלעיד

מ

ו

א

ה

ס

עבידדיומיןשניןעשרתלתדאמריואיתאזלוןולאדיזלוןבעאואתוןדייתוןלוןקראד

מ

לשמונהוגםו

לשמנהוגםא

'דכתילשמונהוגםה

'לשמוגםס

לשמנהוגםמורידיןולאבקדש'שמעלישמעתילה'ואמשלחשיניהחשישד

'שנאעצרתאלולשמונהוגםמ

עצרתהשמיניביוםו

עצרתהשמיניביוםא

לכםתהיהעצרתהשמיניביוםה

<..>ביוםס

עצרתהשמיניביוםד

עצרתהשמיניוביוםמ
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זוגשםחכםתלמידזהגשםהעביםימלאואםו

חכמיםתלמידיימלאואםיריקוהארץעלגשםהעביםימלאואםא

חכמיםתלמידיימלאואםיריקוהארץעלגשםהעביםימלאואםה

'חכמ'תלמ<....>העלגשםהעביםימלאו<..>ס

חכמיםתלמידיימלאואם'וגויריקו<.>הארעלגשםהעביםימלאואםד

ח"תימלאואם'וכויריקוהארץעלגשםהעביםימלאואםמ

ארץאתםליתהיו'שנארץשנקראויריקוישראלעליריקוהארץעלתורהו

ארץאתםליתהיוכי'שנאארץשנקראויריקוישראלעלתורהא

ארץאתםליתהיוכי'שנאארץשנקראויריקוישראלעלתורהה

<..>א<...>ק<.>יר<..>יעלתורהס

ארץאתםתהיוכי'שנארץשנקראויריקוישראלעלתורהד

ארץאתםתהיוכי'שנאארץשנקראוישראלעליריקוהארץעלתורהמ

בצפוןואםבדרוםעץיפולואםחפץו

אםבצפוןואםבדרוםעץיפולואםחפץא

אםלהורותחכםתלמידשלקורסותגיעאםבצפון'ואמבדרוםעץיפולואםחפץה

..>להור'חכ'מ<....>בצפוןאם<...>עץיפולואםחפץס

להורותחכםתלמידשלקירסוהגיעאםבצפוןואםבדרוםעץיפלאםחפץד

להורותח"תשלקרסוהגיעאםבצפוןואםבדרוםעץיפולואםחפץמ

ממנוושומעיןחכמתוומעידיןשמהמתכנסיןישראלכלו

ממנוושומעיןחכמתוומעידיןשמהמתכנסיןישראלכלא

'ושומעיחכמתוומעידיןמתכנסיןישראלכלשםבדרוםאםבצפוןה

ממנומעין<......>ש<..>מתכנס'שר<...>'בצפאםם<....ס

ממנוושומעיןחכמתוומעידיןשמהמתכנסיןישראלכלבצפוןואםבדרוםאםד

ממנוושומעיםחכמתואתומעידיםשמהמתכנסיןישראלכלב"ואבדרוםאםמ

ישראלעלישראלעלנבואהימלאוהנביאיםאםם?ש?גהעביםימלאואםא"דממנוולמדיןו

ישראלעלנבואהימלאוהנביאיםאםהעביםימלאואםא"דממנוולמדיןא

ישראלעלנבואהימלאוהנביאיםאםגשםהעביםימלאואםא"דממנוולמדיןה

'ישרעל<....>ימ<..>ם<...>ימלאאםא"דממנוולומדיןס

הארץעלנבואהימלאוהנביאיםאםגשםהעביםימלאואםא"דממנוולמדיןד

ישראלעלנבואהימלאוהנביאיםאםימלאואםא"דממנוולמדימ

תרגםחפץארץאתםליתהיוכי'שנארץשהןמתנבאיןהןישראלעליריקוו

תרגםחפץארץתהיוכי'שנאארץשהםמתנבאיםהםישראלעליריקוא

תרגםחפץארץתהיוכי'שנאארץשהןמתנבאיןהןישראלעליריקוה

תירגם<..>חארץהיו<....>ה<...>מתנבהם'ישרעליריקוס

תירגםחפץארץאתםתהיוכי'שנארץשנקראומתנבאיןישראלעליריקוד

תרגםחפץארץאתםתהיוכי'שנאארץשנקראומתנבאיםעליהםיריקומ

יתנבוןדלאהפקדנביאיאועלמטרעליו[מטיר]()מהאצוההעביםועלהגרעקילסו

יתובוןדלאאפקודנביאייאועלמטרעליומהמטיראצוההעביםועלהגרעקילסא

יתנבאוןדלאאפקדנביאייאעל'תרגמטרעליומהמטיראצוההעביםועלעקילסה

יתנבוןדלאד<...>נביאייועל<..>המטיר<...>אעבים<..>ועהגרעקילסס

יתנבאוןדלאאפקידנביאיאועלמטרעליומהמטיראצוההעביםועלהגרעקילסד

יתנבאוןדלא(מ)אפקדניבאייאל<....>עליומהמטיראצוההעביםועלאנקלוסמ

שלן?סא?קירהגיעאםהעץשיפולמקוםבצפוןואםבדרוםעץיפולואםנבואתאלהוןו

שלקיצןהגיעאםבצפוןאםבדרוםעץיפולואםנבואתאלהוןא

שלקירסןהגיעאםבצפוןואםבדרוםעץיפולואםנבואתאלהוןה

<....>קיהגיעאם<..>בואם'בדרעץפול<.>אם<.>ואת<..>להוןס

שלקירסןהגיעאםבצפוןואםבדרוםעץיפלואםנבואתאלהוןד

שלקרסןהגיעאםבצפוןואםבדרוםעץיפולואםנבואתאילכוןמ
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ושומעיןנבואתואתומעידיןמתכנסיןישראלכליהיושמהבצפוןואםבדרוםאםלהתנבותנביאיםו

ושומעיןנבואתואתומעידיןמתכנסיןישראלכליהיושמהבצפוןאםבדרוםאםלהתנבאתנביאיםא

ושומעיןנבואתוומעידיןמתכנסיןישראלכליהיושמהבצפוןואםבדרוםאםלהתנבותנביאיםה

ן<..>ושומנבואתואת<..>ומעידמתכנסין'ישר<....>ישמה'בצפם<....>אםבות<..>להנביאיםס

'ושומעימתכנסיןישראלכליהיושמהבצפוןואםבדרוםאםלהתנבותנביאיםד

ושומעיןנבואתואתומעידין'מתכנסיישראלכלהיושמהבצפוןואם'בדרואםלהתנבאח"תמ

ישראלבשבילהארץעלובאותממשמשותשהןצרותראיתאםיצחקר"אממנוולמדיןו

ישראלבשבילהארץעלובאותממשמשותצרותראיתאםיצחקר"אממנוולמדיןא

ישראלבשבילהארץעלובאותמשמשותצרותראיתאםיצחקר"אממנוולומדיןה

.>ישביל<..>הארץעלובאותת<.>משמששהןצרותראיתאם<..>ס

ישראלבשבילהארץעלובאותמשמשותשהםצרותראיתאםיצחקר"אמממנוולמדיןנבואתוד

ישראלבשבילהארץעלובאות'משמשושהןצרותראיתאםיצחקר"אממנוולמדיןמ

חכםתלמידשלקרסוהגיעאםחפץארץאתםתהיוכי'שנארץשנקראוו

חכמיםתלמידישלקרסןהגיעאםחפץשנקראוא

חכםתלמידשלקרסוהגיעאםחפץארץתהיואם'שנאארץשנקראוה

'חכ'תלמ<.>שרסו<.>הגיעאםץ<....>תהיו<.>א'שנארץנקראו<.ס

חכםתלמידשלקירסוהגיעאםחפץארץאתםתהיוכי'שנארץשנקראוד

ח"תשלקרסוהגיעאםח"אאתםתהיוכי'שנאהםארץשנקראומ

ואםבדרוםאםבטבריאבון'ורבצפוריןמונא'רכגוןהעולםמןלהסתלקו

ואםבדרוםאםשבטברייאבון'ורבצפוריןמונא'רכגוןהעולםמןלהסתלקא

ואםבטיברייאבון'ורבציפריןחונא'רכגוןהעולםמןלהסתלקה

.>וא'בדר<..>אבון'וררין<...>מונ'רכגוןהעולםמןלהסתלקס

ואםבדרוםאםבטבריאבון'ורבציפריןמנא'רכגוןהעולםמןלהסתלקד

ואםבדרוםעץיפולאםבטבתאיבון'ורבציפוריןהונא'רכגוןהעולםמןלהסתלקמ

חסדלוגומליןישראלכלשםבצפוןו

חסדגומליןישראלכלשמהיהואשםהעץשיפולמקוםבצפוןא

חסדאותוגומליןישראלכלשמהיהואשםהעץשיפולמקוםבדרוםואםבצפוןה

חסד<..>גומליןישראלכלה<...>יהשםהעץ<....>מ'צפ<.ס

חסדאותוגומליןישראלכליהיושמהיהואשםהעץשיפלמקוםבצפוןד

חסדאתוגומליןישראלכלשמהיהואשם'וכבצפוןמ
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טוביםומעשיםמצותיזרעלאמלכיותשלרוחןשומריזרעלארוחשומרו

טוביםומעשיםמצותיזרעלאמלכיותשלרוחןשומריזרעלארוחשומרא

טוביםומעשיםמצוותיזרעלאמלכיותשלרוחןשומריזרעלארוחשומרה

ובים<...>ומע<..>מיזרעלאות<...>שרוחן<...>יזרלא<....>שוס

רואהומיטוביםומעשיםמצותיזרעלאמלכיותשלרוחןשומריזרעלארוחשמרד

רואה<..>וט"וממצותיזרעלאמלאכיותשלרוחןשומריזרעלארוחשומרמ

טוביםומעשיםמצותיקצורלאמלכיותשלבעביםהרואהוכלו

טוביםומעשיםמצותיקצורלאמלכיותשלבעביםהרואהוכלא

טוביםומעשיםמצותיקצורמלכיותשלבעבייםהרואהוכלה

טובים<..>צות<.>ר<..>ק<.....>מלשלעבים<..>הרואהוכלס

טוביםומעשיםמצותיקצרלאמלכיותשלבעביםד

ט"וממצותיזרעלאמלכיותשל'בעביהרואהכל<..>לא<..>בעמ
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המיתהיוםהןואלואדםמבנימכוסיןדברים'זח?ו?הרדרךמהיודעאינךכיו

המיתהיוםהןואלואדםמבנימכוסיםדבריםשבעהיודעאינךכאשרא

המיתהיוםהןואלואדםמבנימכוסיןדבריםשבעהיודעאינךכאשרה

המיתהיום<....>מ'דברה<..>יודעינך<..>כאשס

המיתהיוםהםואלואדםמבנימכוסיםדבריםשבעהיודעאינךכאשרד

המותיוםהןואלואדםמבני'מכוסידברים'זהרוחדרךמה<.>יוד?אינך?כאשרמ

אשהשלבעבורהומהחברושלבלבוומהשתכר?מ?אדםובמההדיןועומקהנחמהויוםו

אשהשלבעבורהומהחבירושלבלבוומהמשתכרהואובמההדיןועומקהנחמהויוםא

אשהשלבעיבורהומהחברושלבלבוומהמשתכרהואובמההדיןועומקהנחמהויוםה

.>אששלבורה<..>בומה<..>בו<......>וע<..>הנויוםס

אשהשלבעיבורהומהחבירושלבלבוומהמשתכרהואובמההדיןועומקהנחמהויוםד

אשהשלבעיבורהומהחבירובלבומהמשתכרהואובמההדיןועומקהנחמהויוםמ

לאכיהמיתהיוםנופלת?י?אימתהרשעהומלכותו

לאכידכתיבמניןהמיתהיוםנופלתהיאאימתיאדוםשלהרשעהזוומלכותא

לאכי'דכתימנייןמיתהיוםנופלתהיאאימתיאדוםשלהרשעהומלכותה

<....>מהמיתהיוםנופלתא<....ס

לאכי'שנמניןהמיתהיוםנופלתאימתיאדוםשלזוומלכותד

לאכי'שנאהמיתהיוםנופלתאימתיהרשעהאדוםומלכותמ

הדיןעומקאחישנהבעתהי"יאני'דכת[הגאלה]הנחמהיוםעתואתהאדםידעו

הדיןעומקאחישנהבעתה'ייאני'שנאהנחמהיוםעתואתהאדםידעא

הדיןעומקאחישנהבעתה'ייאני'שנאמנייןהנחמהיוםעתואתהאדםידעה

....>עו<..>אחיבעתהי"יאניס

הדיןועומקאחישנהבעתה'ייאני'שנמניןהנחמהיוםעתואתהאדםידעד

הדיןעומקאחישנהבעתה'ייאני'דכתיהנחמהויוםעתואת'האדידעמ

היאאלהיםמתתזו'שנמשתכראדםבמההואלאלהיםהמשפטכי'דכתו

היאאלהיםמתתזו'שנאממשתכרהואבמההואלאלהיםהמשפטכי'שנאא

הואאלהיםמתתזו'שנאמנייןמשתכרהואבמההואלאלהים'המשפכי'שנאמנייןה

..>מתת<..>'שנמשתכרוא<.ס

הואאלהיםמתתזו'שנמניןמשתכרהואבמההואלאלהיםהמשפטכי'שנמניןד

היאאלהיםמתתזאת'שנאמשתכרהואבמההואלאלהיםהמשפטכי'שנאמ

שלבעבורהומהכליותובוחןלבחוקרי"יאני'דכתחברושלבלבוומהו

שלבעבורהומהלבחוקר'ייאני'שנאחבירושלבלבוומהא

שלבעיבורהמהלבחוקר'ייאני'שנאמנייןחבירושלבלבומהה

<..>לבקר<..ס

בעיבורהומהלבחוקר'ייאני'שנחבירושלבלבוומהד

שלבעיבורהומה'וכולבחוקר'ייאני'שנאחבירושבלבומהמ

נופלתאימתיהרשעהומלכותהמלאהבבטןכעצמים'שנאשהו

נופלתאימתיהרשעהמלכותהמלאהבבטןכעצמים'שנאאשהא

נופלתאימתיהרשעהמלכותהמלאהבבטןכעצמים'שנאמנייןאשהה

ס

נופלתאימתיאדוםשלזוהרשעהמלכותהמלאהבבטןכעצמים'שנד

אדוםשלומפלתהמלאהבבטןכעצמים'שנאאשהמ

בלבינקםיוםכי'דכתו

בלבונקםיוםכישנאמרא

בלבינקםיוםכי'שנא<..>מנה

ס

בלבינקםיוםכי'שנד

באהגאוליושנתבלבינקםיוםכי'שנאהרשעהמ
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זרעבבכירזרעתאם'אואליעזר'ריהושע'וראליעזר'רזרעךזרעבבקרו

זרעבבכירזרעתאםאומראליעזר'ריהושע'וראליעזר'רזרעךזרעבבקרא

זרעבבכירזרעתאם'אומאליעזר'ריהושע'וראליעזר'רזרעךזרעבבקרה

ס

זרעבבכירזרעתאםאומראליעזר'ריהושע'וראליעזר'רזרעךאתזרעבבקרד

זרעכיר<..>זרעתאםאומראליעזר'ריהושע'וראליעזר'רזרעךזרעבבקרמ

כיבאפילאםבבכיראםלךמתקייםזרעזהאייודעאתשאיןבאפילו

האפילאםהבכיראםמתקייםזרעזהאייודעאתשאיבאפילא

כיהאפילאםבבכיראםלךמתקייםזרעזהאייודעאתשאיןבאפילה

...>מתקייזרעאיזהיודעאתשאין<..>ס

כיהאפילואםהבכיראםלךמתקייםזהאייודעאתשאיןבאפילד

כיבאפילאםבבכיראםלךמתקייםזרעאיזהיודעאתהשאיבאפילואםמ

זהאוהזהיכשרזהאייודעאינךו

א

זהאוהזהיכשרזהאייודעאינךה

זהאוהזהיכשראיזהיודעך<..ס

יהושע'רזהאוהזהיכשרזהאייודעאינךד

טוביםכאחדשניהםאםאוזהאוהזהיכשרזהאייודעאינךמ

ו

א

ה

ס

בזקנותךבניםלךיהיובילדותךבניםלךהיובילדותךתשאומתהבילדותךאשהנשאתאומרד

מ

ו

א

ה

ס

יכשרזהאייודעאינךכיידךתנחאלולערבזרעךאתזרעבבקרשנאמרד

מ

למודבנערותךתורהלמדתאם'אוישמעאל'רעקיבא'ורישמעאל'רו

למדבנערותךתורהזרעתאםאומרישמעאל'רא

למודבנערותיךתורהלמדתאם'אומישמעאל'רעקיבה'ורישמעאל'רה

<..>לבנערותךתורהלמדתאם'או'מע<....>'רס

למודבנערותךתורהלמדתאםאומרישמעאל'רעקיבא'ורישמעאל'רזהאוהזהד

למודבנערותךתורהלמדתאםאומרישמעאל'רעקיבא'ורישמעאל'רמ

אםנערותךשלאםלךמתקיימתתורה?ה?זאייודעאתהשאיןבזקנותךתורהו

אםנערותךשלאםלךמתקיימתתורהזואייודעאתהשאיןבזקנותךתורהא

אונערותיךשלאםלךמתקיימתתורהזהאייודעאתשאיןבזקנותיךתורהה

...?>ת?נערושלאםך?ל?מתקיימתתורה<..>אייודע<...>תורס

אםנערותךשלאםמתקיימתתורהזואייודעאתשאיןבזקנותךד

אםאונערותךשלאםלךמתקיימתתורהזואייודעאתהאין<...>בזקה<..>תמ

מגבתוןהיותלמידיםאלפים'ב'אועקיבא'רטוביםכאחדשניהםואםזקנותךשלו

מגבתוןליהיותלמידיםאלפיםשניאמרעקיבא'ורטוביםכאחדשניהםואםזקנותךשלא

מגבתוןלוהיותלמידיםאלפיםשני'אומעקיבה'ורטוביםכאחדשניהןואםזקנותיךשלה

..>בת<...>להיו<..>תלמיד<..>אשני'או'עקי'ורטובים'כאשניהםם<....>ק<.ס

מגיבתליהיותלמידיםאלפיםשניאומרעקיבא'ורטוביםכאחדשניהםואםזקנותךשלד

ליהיותלמידיםאלפיםאומרעקיב'ורזקנותךשלמ
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לוהעמידובסוףלעצרתפסחביןבחייומתווכלןאנטיפטרסעדו

לוהעמיד(ע)ובסוףלעצרתפסחבין<..>במתווכלןאנפוטרס[ד]ועא

לוהעמידובסוףלעצרתפסחביןבחייומתווכולןאנטיפטרסועדה

ו?ל?<..>עמ<.>סוף<.>ו<..>לעצפסחן<..>בחייומתווכולןאנטיפטרסד<.ס

ליהעמידוובסוףלעצרתפסחביןבחיימתווכלןאנטיפטרסועדד

לוהעמידובסוףאנטירפסועדמגבתוןלעצרתפסחביןבחייומתווכולםמ

בןשמעון'וריוסי'ורמאיר'ורנחמיה'וריהודה'רהןואלו'זו

שמעון'וריוסי'ורמאיר'רנחמיא'וריהודה'רהןואלושבעהא

בןשמעון'וריוסי'ורמאיר'ורנחמיה'וריהודה'רהןואלושבעהה

<.>ב<..>שמ'וריוסי'ורר<..>מ'ורחמיה<...>יהודה'רהןואלוה<..>שס

בןשמעון'וריוסי'ורמאיר'ורנחמיה'וריהודה'רהןואלושבעהד

בןש"וריוסי'ורמאיר'ורנחמיה'וריהודה'רהןואלובדרום'זמ

הראשוניםבנילהם'אמהסנדלריוחנן'ורהגלילייוסי'רשלבנואליעזר'וריוחאיו

הראשוניםבנילהםאמרהסנדלריוחנן'ורהגלילייוסי'רשלבנואלעזר'ורא

הראשוניםבנילהן'אמהסנדלריוחנן'ורהגלילייוסי'רשלבנואליעזר'וריוחאיה

ראשונים<..>בנלהן'אהסנדלרנן<..>י'ורהגלילייוסי<..>בנו'אליע'וריוחאיס

הראשוניםלהםאמרהסנדלריוחנן'ורהגלילייוסי'רשלבנואליעזר'וריוחאיד

הראשוניםבנילהם'אמהסנדלריוחנן'ורהגלילייוסי'רשלבנואלעזר'וריואחימ

מידכמותםתהיואלואתםלזהזהבתורהצרהעיניהםשהיתהמפניאלאמתולאו

מידכןתהיולאאתםלזהזהבתורהצרהעיניהםשהיתהמפניאלאמתולאא

מידכןתהיואלאתםלזהזהבתורהצרהעיניהןשהיתהמפניאלאמתולאה

מידן<..>כתהיואלואתםלזהזהבתורהרה<..>עיניהשהיתהמפנילא<.>מתולאס

מידכןתהיולאאתםלזהזהבתורהצרהעיניהםשהיתהמפניאלאמתולאד

מידכןתהיואלאתםבתורהצרהעיניהםשהיהמפניאלאמתולאמ

לקחתאםבאשהקריהפתרכהן'רתורהישראלארץכלומלאועמדוו

לקחתאםבאשהקראפתרכהן'רתורהישראלארץכלומלאועמדוא

לקחתבאשהקרייהפתרכהן'רתורהישראלארץכלאתומלאועמדוה

לקחתם<.>ה<.>באקרייהר<.>פכהן'רתורה'ישר[<..>א]כלאתומלאועמדוס

לקחתאםבאשהקרייהפתרכהן'רתורהישראלארץכלהארץאתומלאועמדוד

לקחתאםבאשהקרייהפתרכהן'רתורהישראלארץכלאתומלאועמדומ

אםלךמתקיימיןבניםזהאייודעאינךכילמהבזקנותךלקחבנערותךאשהו

אםלךמתקיימיןבניםאםיודעאינךכילמהבזקנותךלקחבנערותךאשהא

אםלךמתקיימיןבניםמהיודעשאינךלמהבזקנותיךאשהלקחבנערותיךאשהה

אםלךמתקיימיןבניםאי<..>אינךכילמה<..>בזקנולקחבנערותךאשהס

אםלךמתקיימיןבניםזהאייודעאינךכילמהבזקנותךלקחבנערותךאשהד

אםלךמתקיימיןבניםזהאייודעאינךכילמהבזקנותךלקחבנערותךאשהמ

טוביםכאחדשניהםואםזקנותךשלאםנערותךשלו

טוביםכאחדשניהםואםזקנותיךשלאםנערותיךשלא

טוביםכאחדשניהןואםזקנותיךשלאםנערותיךשלה

<..>טוב'כא'שנ<..>וזקנותךשלאםנערותךשלס

טוביםכאחדשניהםאםזקנותךשלאםנערותךשלד

טוביםכאחדשניהםואםזקנותךשלאםנערותךשלמ
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מיאשריהשמשאתלראותלעניםוטובתורהשלאורהמתוקהאורומתוקו

אשרילעיניםוטובתורהשלאורהמתוקהלעיניםוטובהאורומתוקא

אשרילעיניםוטובתורהשלאורהמתוקהלעיניםוטובהאורומתוקה

י<.>אשרי'לעיוטובתורה<....>אמתוק<..>לעינטוב<...>האומתוקס

מיאשרילעיניםוטובתורהשלאורהמתוקלעיניםוטובהאורומתוקד

אשרילעיניםוטובתורהשלאורהמתוקהלעניםוטובהאורומתוקמ

שיזכהמיאשריהבאהעולםאורמתוק'אואחא'רכשמשלומאירשתלמודוו

זכה<.>מיאשריהבאהעולםהאורמתוקאחא'רכשמשלומאירשתלמידוא

שיזכהאשריהבאהעולםאורמתוק'אומאחא'רכשמשלומאירשתלמודוה

שיזכהאשרי<.>הב'העואורמתוק'או<....>כלור<.>משתלמודוס

שיזכהאשריהבאהעולםאורמתוקאומראחא'רכשמשלומאירשמלמודוד

שיזכהאשריהבאהעולםשלאורומתוקאמראחא'רכשמשלומאירשתלמודומ

החמהכאורהלבנהאורוהיה'שנכחמההאורלראותוו

'וגהלבנהאורוהיה'שנאההואהאורלראותא

'וגוהלבנהאורוהיה'שנההואהאורלראותוה

הלבנה<..>אהיה<.....>ו<..>ס

'וגוהחמהכאורהלבנהאורוהיה'שנההואלראותד

לראותושיזכהאשרישבעתיםיהיההחמהכאורהלבנהאורוהיה'שנאלראותומ
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החשךימיאתויזכורהתורהבשמחתישמחישמחבכלםהאדםיחיההרבהשניםאםכיו

החשך<....>ויזכורישמחהרבהשניםאםכיא

החשךימיויזכורהתורהבשמחתישמחהרבהשניםאםכיה

<.>חש<....>א<...>שמ<.>מח<.>יהרבהשניםאם<..>ס

החשךימיאתויזכרהתורהבשמחתישמחהרבהשניםאםכיד

החשךימיאתויזכורהתורהבשמחתישמח'וכוהאדםיחיההרבהשניםאםכימ

הבלהזהבעולםלמדשאדםתורההבלשבאכליהיוהרבהכיהרעהימיאלוו

הבלזהבעולםלמדשאדםתורהיהיוהרבהכיהרעהימיאלוא

הבלהזהבעולםלמדשאדםתורהיהיוהרבהכיהרעהימיאלוה

..>יהיורבה<....>הרעימיאילוס

הבלהזהבעולםלמדשאדם'תוריהיוהרבהכיהרעהימיאלוד

הבלז"בעהלמדשאדםתורההבלשבאכליהיוהרבהכיהרעהימיאלומ

משיחשלתורתולפניהיאו

משיח?שלתורתו?לפניהואא

משיחשלתורתולפניהיאה

<.>משישלתורתולפניוא<.ס

משיחשלתורתולפניהיאד

משיחשלתורתולפניהיאמ
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למהקהלתספרלגנוזחכמיםבקשונחמןברשמואלר"אבילדותךבחורשמחו

למהקהלתספרלגנוזחכמיםבקשויצחקרבברשמואלר"אבילדותךבחורשמחא

מפניולמהקהלתספרלגנוזחכמיםבקשויצחקרבברשמואלר"אבילדותיךבחורשמחה

למהקהלתספרגנוז<....>יצחרבבר'שמוא<.>"אתך<....>ס

מפניקהלתספרלגנוזחכמיםבקשויצחקרבברשמואלר"אמבילדותךבחורשמחד

למהקהלתספרלגנוזחכמיםבקשויצחקר"א<..>בילבחורשמחמ

שלחכמתוזו'אממינותלצדנוטיןשהןדבריםבושמצאוו

שלחכמתוהיאזואמרוהמינותלצדמטיםשהםדבריםבושמצאוא

שלחכמהזואמרומינותלצדמטיןשהןדבריםבושמצאוה

שלחכמה<....>שס

שלחכמתוזהאמרומינותלצדמטיןשהןדבריםבושמצאוד

שלחכמתוזואמרומינותלצד<..>משהםלדותך<...>בחושמחשמצאומ

לבבכםאחריתתורולא'אממשהבילדותךבחורשמחשלמהו

ואחרילבבכםאחריתתורולאאמרמשהבילדותךבחורשמחשאמרשלמהא

לבבכםאחריתתורולא'אממשהבילדותיךבחורשמח'שאמשלמהה

'לבבחרי<.....>שס

לבבכםאחריתתורוולא'אממשהבילדותךבחורשמחשאמרשלמהד

לבבכםאחריתתורוולאאמרמשהלבךבדרכיוהלךשאמרשלמהמ

'כשאמדייןוליתדיןליתהרצועההותרהלבךבדרכיוהלך'אמשלמהו

כשאמרדייןוליתדיןליתהרצועההותרהעיניךובמראהלבךבדרכיוהלךאמרשלמהעיניכםא

'כשאמדייןוליתדיןליתהרצועההותרהעיניךובמראהלבךבדרכיוהלך'אמושלמהה

<..>וליתן<..>לית<.>צוע<....>ה<..>ושס

'כשאמדייןוליתדיןוליתהרצועההותרהלבךבדרכיוהלךאמרושלמהד

כשאמרדייןוליתדיןליתהרצועההותרהכןאמרוהואמ

רבאחייא'רשלמה'אמיפה'אמבמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלכיודעו

רבהחייא'רשלמהאמריפהאמרובמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלכיודעא

רבאחייא'רשלמה'אמיפהאמרובמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלכיודעה

<....>אפה<.>אמר'מש<...>האיביאךה<.....>עס

רבהחייא'רשלמה'אמיפהאמרובמשפטהאלדיםיביאךאלהכלעלכיד

רובאחייא'רשלמהאמריפהאמרובמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלכיודעמ

רץוהיההקסטינרמפנישברחלאחדמשל'אמרבאחייא'רחלפתאבןשמעון'ורו

רץוהיההקוסטנרמפנישברחלאחדרובאחייא'ורחלפתאבןשמעון'ורא

רץוהיההקוסטנרמפנישברחלאחד'אמחלפתאבןשמעון'ורה

רץ<...>חיי'רחלפתאבן'שמע'ורס

רץוהיההקוסטנרמפנישברחלאחדאמררבהחייא'רחלפתאבןשמעון'ורד

הקוסטינרמפנישברחלאחדאמררובאחיי'רחלפתאבןשמעון'ורמ

כלעלכיודעכךבגרירהתרבהשלאבריצהמעטל"אאחריורץוהואו

כלעלכיודעכךבגריראתרבהשלאבריצהמעוטלואמרואחריורץהואא

כלעלכיודעכךבגרירהתרבהשלאבריצהמיעוטלואמרואחריורץוהואה

<..>על<...>כה<.....>אמאחריורץוהואס

כלעלכיודעכךבגדירהתרבהשלאבריצהמעוטלואמרואחריורץוהואד

כלעלכיודעכךבגרירהתרבהשלאבריצהמעוטל"אאחריורץוהואמ

פניעלשטשהיהלאחדמשל'אוחלפתאבןשמעון'ורלמשפטהאלהיםיביאךאלהו

פניעלשטשהיהלאחדאמרחלפתאבןשמעון'ור'וגיביאךאלהא

פניעלשםשהיהלאחד'אמחלפתאבןשמעון'ורבמשפטהאלהיםיביאךאלהה

פניעל?ט?ש<....>שמס

פניעלשטשהיהלאחדאומרחלפתאבן'שמעו'רבמשפטהאלדיםיביאךאלהד

ה"פעלשנאשהיהלאחדאמרחלפתאבןש"ורבמשפטהאלהיםיביאךאלהמ
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כךותייגעביציאהתרבהשלאבכניסהמעטלואמרואחריורציןוהןרץהיההמיםו

כךותיגעביציאהתרבהשלאבכניסהמעוטלואומריםאחריורציםוהםהמיםא

כךותיגעביציאהתרבהשלאבכניסהמיעוטלו'אמאחריורציןוהןרץהיההמיםה

כךותיגעביציאה<....>שה<..>בט<..>לו<....>אחררציןוהןרץהיהמיםס

כךותיגעביציאהתרבהשלאבכניסהמעוטלואמרואחריוורציןרץהיההנהרד

כךותגעביציאהתרבהשלאבכניסהמעוטלואמרואחריורציםוהםרץהואמ

לאחדמשלפפאברחנינא'רבמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלכיודעו

לאחדאמרפפאברחנינא'רבמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלכיודעא

לאחד'אמפפאברחנינא'רבמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלכיודעה

לאחד'אפא<...>חננא'ר<..>עלכיודעס

לאחדאמרפפאברחנינה'רבמשפטהאלדיםיביאךאלהכלעלכיודעד

לאחדפפאברחננא'רבמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלכיודעמ

לון'אמבךדאיתמההבל"איתיהצדיןזמןחדהמכסאתשגנבו

לוןאמרגבךדאיתמההבליהאמריתיהצדייןזמןחדהמכסאתשגנבא

לון'אמגבךדאיתמההבליהאמרויתיהצדוןזמןחדהמכסאתשגנבה

לון'אגבךאית<...>ליהמרו<...>יתצדיןזמןחד<.>המכת<.>שגנבס

לוןאמרגבךדאיתמההבליה'אמרויתיהצדוןזמןחדהמכסאתשגנבד

לון'אמגבךדאיתמההבליהאמרויתיהצדוןזמןחדהמכסאתשגנבמ

דאיתמהכלמפקיןאנןסבראתמהל"אגבידאיתמהלכוןסבוןו

דאיתכלמפקיןאנןסבראתמהאמריגבידאיתמהלכוןסבוןא

דאיתכלמפקיןאנןסבראתמהליה'אמגבידאיתמהלדוןסבוןה

אית<.....>מאנןסבראת<.>מאמריגביית<......>לסבוןס

דאיתמהכלמפקיןאנןסבראתאמריןגבאידאיתמהלכוןסבוןד

דאיתמהכלמפיקיןאנןסבראתמהליהאמרוגבידאיתמהלכוןסבוןמ

גבךו

כלמפקיןאנןסבוראתמהאמריגבידאיתמהלכוןסבוןלוןאמרגבךא

גבךה

גבךס

גבךד

גבךמ

וכלגבךדאיתמהכלאלאמינךתבעיןאנןליתהאידנאו

וכלגבךדאיתמהכלאלאמינךתרעוןאנןליתהאידנאגבךדאיתא

וכלה

וכל<..>דאיתמהכלאלאך<..>תבעיןאנן<....>האידס

וכלגבךדאיתכלאלאמינךתבעיןאנןליתהאידנאד

אלאן<..>ותמנךי<..>מפאנןליתמ

יביאךאלהכלעלכיודעכךגנבדהויתשניאאליןדגנבתמהו

'וגאלהכלעלכיודעגנבדהויתדידךשניאאליןכלדגנבתמהא

כלעלכיודעגנבדהויתאשניןאיליןכלדגנבתמהה

'יב'א'כ'עכיודע<..>דגנבתמהס

יביאךאלהכלעלכיודעכךגניבדהויתשנייאאיליןכלדגנבתמהד

יביאךאלהכלעלכיודעגנבדהויתשנייאאינוןכלדגנבתמהמ

לוועמדל"ואאחדעוףבאבכלובחבוששהיהלעוףמשללויר"אבמשפטהאלהיםו

לוועמדאחדעוףבאבכלובחבוששהיהלעוףר"אא

ה

לוועמדאחדעוףבאבכלובש<..>שהיהלעוףלויר"א'במ'הס

לוועמדאחדעוףבאבכלובחבוששהיהלעוףלויר"אמבמשפטם"האליד

לוועמדאחרעוףבאבכלובחבוש<.>שהילעוףלויר"א?ט?במשפהאלהיםמ
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מזלאוטמיעגדאבישל"אלךמצוייןמזונותמהאשריךל"אגביועלו

מזלאוטמיעגדעבישליהאמרלךמצוייןמזונותיךמהאשריךלואמרגביועלא

ה

מזלאוטמיעגדאבישליה'אלךין<..>מות<...>מאשריך<..>אגביועלס

מזלאוטמיעגדהבישליהאמרלךמצוייןמזונותיךמהאשריךלואמרגביועלד

מזלאוטמיעגדאבישל"אלךמצויותמזונותמהאשריךל"אגביועלמ

כיודעכךיתיונכסיןיתימפקיןדלמחרמסתכלאתאיןולחבושימסתכלאתהלמזונותיו

כיודעכךליונכסיןיתימפקיןדלמחרסקראתליתולחבושימסתכלאתלמזונותיא

ה

כיודעכך<....>ונכיתיקין<......>סאתאיןלחבושי<..>מסאתתי<..>ס

כיודעכךליונכסיןמפקיןדלמחרסקראתליתולחבושימסתכלאתלמזונותיד

כיודעכךלךונכנסיןיתימפיקיןלמחרסקראתולחבושיםמסתכלאתלמזונותימ

חנוניאצלשבאבליעללבןמשל'אמתנחום'רבמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלו

חנוניאצלשבאבלייעללבןתנחומא'רבמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלא

ה

י<..>אצלשבאל<..>בלבן'אום<..>'ר'במ'ה<..>'עס

חנוניאצלשבאבליעללבןאמרתנחום'רבמשפטם"האלייביאךאלהכלעלד

חנוניאצלשבאבליעללבןאמרתנחום'רבמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלמ

ונתבסםושתהאכלארגסטיריןומיניישןוייןשמןר?ש?בליתןל"אאחדו

ונתבסםושתהאכלארגסטיריןומיניישןוייןשמןבשרליתןאמראחדא

ה

..>ונתב<..>ואכלין<..>ארגסיני<..>ישן<..>ושמן<..>י<.>תן'אאחדס

ונתבסםושתהאכלאדגסטיריןומיניישןוייןשמןבשרליתןלואמראחדד

ונתבשם'ושתאכלארגנטיןומינישמןוייןלחםבשרליתןל"אאחדמ

בזעיהקומיךגבראדההואכריסאהא'אמדאכלתמהטימיאיתיל"אלצאתובאו

בזעאקומיךגבראדההואכריסיההאאמרדאכלתמהטימיאיתיליהאמרלצאתובאא

ה

זעה<...>הא'אמ<..>דאמהטימי<..>אי<.>לי'אאת<....ס

בזעהקומךגבראדההואכריסיהאמרדאכלתמהטימיאייתיליהאמרלצאתובאד

בזעיהקומיךגבראדההואבכריסיההא'אמדאכלתמהטמיאייתיל"אלצאתובאמ

כלחנוניתרעעלוהניחובהוכרכומחצלתנטלעשהמהחכיםהוהחנוניו

כלחנותאתרעעלוהניחובהוכרכומחצלתנטלעשהמהחכיםהוהחנוניא

ה

....>ת<....>מל<....>עמהם<..>חהוהחנווניס

כלחנותיהתרעעלוהניחובהוכרכומחצלתנטלעשהמהחכיםהוהחנוניד

(דאר)כלחנותאתרעעלוהניחובהוכרכומחצלתנטלעשהמהחכיםהוהחנונימ

ברחדעברתכריכיןלהדנזביןמיתאהדיןעםזכישדיאיל"אדעברו

ברחדעברתכריכיןליהדנזבוןמיתההדיןעםזכורי[י]אישליהאמרדעברא

ה

..>עברריכין<....>איליה'אעבר<.ס

ברחדעברתכריכיןליהדניזבוןמיתאהדיןעםזכיאישריליהאמרדעברד

ברחדעברתכריכיןליהדנזביןמיתאהדיןעםזכוןשדיאיליהאמרדעברמ

ל"אמקלקהכאמזלאוטמיעגדאבישהדיןכדיןעדל"אסגיאבישפחיןו

אמרמקלקהנהמזלאוטמיעגדאבישהדיןכדוןעדליהאמרסניהבישפחיןא

ה

....>מקהנהמזלאמיע<....>ין<..ס

'אממקלקהכאמזלאוטמיעגדאבישהדיןכדוןעדליהאמרסניאבישפחיןד

ל"אמקלקהכאמזלאוטמיעגדאבישהדיןכדוןעדל"אסניהבישפחיןמ
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לפיחתאאיזלל"אדיליהפריטתהדאסתנפיוכיוןדאסתנפיעדחייךו

לפחתאאזילליהאמרדיליהפריטוידאסתופיכיוןפריטיאסתופי[ד]עדחייךליהא

ה

<....>דפריטייאסתנפי<..ס

לפחתאאיזילליהאמרדיליהפריטייאדאיסתופייכיוןפריטייפיי?נ?דאיסתעדחייךליהד

לפתחאאיזילל"אביהבעטדיליהפריטיאדאיסתופיוכיןפריטידאיסתופיעדחייךמ

יודן'רבילדותךבחורשמחא"דבמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלכיודעכךו

יודן'רבילדותךבחורשמחא"ד'וגאלהכלעלכיודעכךא

ה

...>שמא"ד'במש'האס

יודן'רבילדותךבחורשמחא"דבמשפטם"האלייביאךאלהכלעלכיודעכךד

יודן'רבילדותךבחורשמחא"דב"עכאיהכיודעכךמ

לבךויטיבךבנערותךשלמדתבתורתךבילדותךבחורשמח'אמיודן'רפנחס'ורו

בחורותיךבימילבךויטיבךבנערותךשלמדתבתורתךבילדותךבחורשמחאמריודן'רפנחס'ורא

ה

...>בתור'ד<..ס

בחורותיךבימילבךויטיבךבילדותךשלמדתבתורתךבילדותךאמריודן'רפינחס'ורד

בחורותךבימילבךויטיבךבנערותךשלמדת'בתורשמחאמריודן'רפנחס'ורמ

יביאךאלהכלעלכיודעהתלמודזהלבךבדרכיוהלךהמשנהזוו

יביאךאלהכלעלכיודעהתלמודזהלבךבדרכיותלךהמשנהזוא

ה

<..>לבךבדרכי<.>הל<.ס

יביאךאלהכלעלכיודעהתלמודזהעיניךובמראילבךבדרכיוהלךהמשנהזוד

יביאךא"עככיודעהתלמודזהלבךבדרכיוהלךהמשנהזומ

לךגרםמיבילדותךור?ח?בשמח'אמפנחס'רטוביםומעשיםמצותאלובמשפטהאלהיםו

לךגרםמיבילדותךבחורשמחאמרפנחס'ורטוביםומעשיםמצותאלובמשפטהאלהיםא

ה

..>'אפנחס<.>ם<..>טו<..>ומעשס

לךגרםמיבילדותךבחורשמחאומרפינחס'רטוביםומעשיםמצותאלובמשפטם"האליד

לךגרםמיבילדותךבחורשמח'אמפנחס'ורט"וממצותאלוב"המ

אלאתורהמדבריעצמךתפליגאלבזקנותךנבחרתאםבנערותךשלמדתבזקנותךתורהלךלהבחרו

אלאתורהמדבריעצמךתפליגאלבזקנותךנבחרתאםבנערותךשלמדתתורהלךלהבחרא

ה

אלאורה<......>בזבחרת<.>ואםבנערותךדת<.>שלקנותך<.>ברה<..ס

אלאתורהמדבריעצמךתפליגאלבזקנותךנבחרתואםבנערותךשלמדתבזקנותךתורהלהבחרד

אלאת"מדעצמך[ג](ך)תפליאלבזקנותךנבחרתואםבנערותךשלמדתבזקנותךתורהלהבחרמ

כלעלכיודעמרבךשלמדתתלמודזהלבךבדרכיוהלךו

כלעלכיודעמרבךשלמדתהתלמודזהלבךבדרכיוהלךא

ה

'כ'עכי<....>הזהלבךבדרכיוהלךס

כלעלכיודעמרבךשלמדתהתלמודזהלבךבדרכיוהלךד

מרבךשלמדתהתלמודזהעלכיודעלבךבדרכיוהלךמ

בןשמעון'רטוביםומעשיםמצותשכרלךלשלםעליבמשפטהאלהיםיביאךאלהו

בןשמעון'רטוביםומעשיםמצותשכרלשלםעליהאלהיםיביאךאלהא

ה

<..>'שמע'ר<...>צוו<.>שכרלךלשלם(ל)עלי'אס

בןשמעון'רטוביםומעשיםמצותשכרלשלםלךעליאלהד

י"רשבט"ובמבמצוותשכרלךלשלםעלימ
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אנאאיתאהדא'אמוהוהבזמהושטוףבנשיםמפסילשהיהלאחדמשל'אויוחאיו

אנאאיתאהדאחאמרוהואבזמהושטוףבנשיםמפצילשהיהלאחדיוסיא

ה

אנאאיתאהדה'אמוה<.....>טו<....>בנש<..>פ<.>היה<...>'אויוחאיס

אנאאיתתאהדאאמרוהוהבזמהושטףבנשיםמפסילשהיהלאחד'אומיוחאיד

אנא<..>אהדאאמרוהוהבזימהושטוףבנשיםמפסילשהיהלאחדאומרמ

גדאבישאל"אאשהלישאובקשהזקיןלהבעיו

גדאבושאלואמרואשהלישאובקשהזקיןלהבעיאנאאיתאהדאלהבעיא

ה

גדאבישאלואמרואשהלישאובקש<..>ה<...>איתאהדאלהבעיס

גדאבישלואמרואשהלישאובקשהזקיןלהבעיאנאאיתתההדאלהבעיד

גדאבישל"<...>אלישאובקשקין<......>במ

כךכהייןועיינךיקיראואודנךקטוףך?חיר?נכדוןלךבעיאאתתאהדאמזלהוטמיעו

כךכהייןעינךיקרןאודנךקטיףנחירךכללךבעיאאיתאהדאימזלאוטמיעא

ה

ך<.>הייא<.>עינך<..>יקר<.>אודנקטיףרך<.>נחכדיןלךעיא<.>איתא<..>המזלאע<..>וס

כךכהייאןועיינךיקרןאודנךקטיףנחירךכדוןלךבעיאאיתתאהידאמזלאוטמיעד

כךסמיאועינךיקרן<..>אודנקטיףנחירך?ן?כדו(ון?ג?כ)לךבעיאאתתאהדאא<.>מזוטמיעמ

ולאוכרמיםשדותלושהיולאחדמשלבמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלכיודעו

ולאוכרמיםשדותלושהיהלאחדבמשפטהאלהיםיביאךאלהכלעלכיודעא

ה

ולא<..>וכרשדותלושהיואחד<.>'א'כ'עכי<.>ודס

ולאוכרמיםשדותלושהיולאחדבמשפטם"האלייביאךאלהכלעלכיד

ולאוכרמיםשדותלושהיהלאחדב"כאיהעלכיודעמ

וכרמיםשדותליהיואלו'אמנכסיומכלוירדהזקיןומעשרתרומהמפרישהיהו

וכרמיםשדותהיואלואמרנכסיומכלוירדהזקיןומעשרותתרומהמפרישהיוא

ה

'וכרמ<.>שדוליהיהאילו<....>נכסמכלוירדזקין<.>ומעשרותתרומהש<..>מהיהס

ולאוכרמיםשדותליהיואילו'אמנכסיומכלוירדהזקיןומעשרותתרומהמפרישהיהד

וכרמיםשדותליהיואילו'אמנכסיומכלוירדהזקיןומעשרותתרומותמפרשהיהמ

כלעלכיודעכךהוהדהוהמהכדוןל"אומעשרותתרומהמפרישהייתיו

כלעלכיודעהוהדהוהמהכדיןליהאמרוומעשרותתרומותמפרישהייתיא

ה

'כ'עכיודע<..>הוהדהוהמהכדיןליהאמרין'ומעשרומה<.>מפרישהייתיס

כלעלכיודעכךהוהדהוהמהכדוןליהאמרוןומעשרותתרומהמפרישהייתיד

כלעלכיודעכךהוהדהוהמהכדוןל"א'ומעשרותרומהמפרישהייתימ

במשפטהאלהיםיביאךאלהו

'וגהאלהיםיביאךאלהא

ה

'יב'אס

במשפטם"האלייביאךאלהד

ב"יהאלהמ
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טפשןסירויטילויל?כ?לויר"אמלבךכעסוהסרו

טפשןוסירויעילייכללויר"אמלבךכעסוהסרא

ה

..>טפ<..>וכלסירויטילויכללויר"אמלבךכעסוהסרס

טפשןסירויוכלסירויטילויכללויר"אממלבךכעסוהסרד

בימיבוראךאתוזכורטפשןסירויוכלסירויטילויכללויר"אמלבךכעסוהסרמ

בוראךאתוזכורלפיכךהבלוהשחרותוהילדותהואילשלמה'אמו

בוראךאתוזכורלפיכךהבלוהשחרותוהילדותהואילשלמהאמרא

ה

<...>בוראאתוזכורלפיכךהבלוהשחרותוהילדות<..>הואשלמה<..ס

בוראךאתוזכורלפיכךהבלוהשחרותוהילדותהואילשלמהאמרד

בוראךאתוזכור'לפיהבלוהשחרותוהילדותהואילשלמהאמרבחורותךמ


