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פנחס'ראנסכהנאלכהבלביאניואמרתיו

פנחס'רבשמחהאנסכהנאלכהבלביאניאמרתיא

פינחס'רבשמחהאנסכהנאלכהבלביאניאמרתיה

יס פנחס'רמחה<.>באנסכהנאלכהבלבי<..>אאַמְרתִּ

פ

פנחס'רבשמחהאנסכהנאלכהבלביאניאמרתיד

פנחס'רהבלהואגםוהנהבטובוראהבשמחהאנסכהנאלכהבלביאניאמרתימ

תורהבדבריאנסהואנסכהאנסכהזבדיברסימון'רבשםחלקיה'ורו

תורהבדבריאנסהואנסכהאנסכהזבדיברשמעון'רבשםחלקיה'ורא

תורהבדבריאנסהואנסכהאנסכהזבדיברסימון'רבשםחלקיה'ורה

ורה<...>בד<..>סכה<..>ואנסכהדי<.>זברסימוןר"בשחלקיה'ורס

פ

תורהבדבריאנסהואנסכהאנסכה'אמפנחס'רזבדיברסימון'רבשםחזקיה'ורד

ת"בדאנסהואנסכהזבדיברסימוןר"בשחלקיה'ורמ

בטובוראהתורהלדברימינותמדבריאנסהמינותבדבריואנסהו

בטובוראהתורהלדברימינותמדבריאנוסהמינותבדבריואנסהא

בטובוראהתורהלדברימינותדבריאנתיךתורהלדברימינותמדבריאנוסהמינותבדבריואנסהה

בטובראה<.>תורהדברי<.>מינותדבריאנסיךורה<.>ברי<....>מרי<..>סה[ו]אֻנינות<.>בדבריואנסהס

פ

בטובוראהתורהלדברימינותמדבריאנוסהמינותבדבריואנסהד

בטובוראהמינותמדבריאנסךת"לדמינותמדבריאנוסהמינותבדבריואנסהמ

הבלהואגםוהנהתורהשלבטובתהו

גםוהנהאלאלמימרצריךהוהלאהבלהואגםוהנהתורהשלבטובתהא

גםוהנהאלאלמימרקרייהצריךהוהלאהבלהואגםוהנהתורהשלבטובתהה

<....>קצריךהיהלאהבלהואגםוהנהתורהשל<..>ס

פ

גםוהנהאלא'למימקרייהצריךהיהלאהבלהואגםוהנהתורהשלבטובתהד

גםוהנהאלא'לומצריךהיהלאהבלהואגםוהנהתורהשלבטובתהמ

חזקיההבלהואגםוהנהאמרתאתו

חזקיההבלהואגםוהנהאמרואתשמחההואא

חזקיההבלהואגםוהנה'אמואתשמחההואה

חזקיההבלהואגםוהנהאמרתואתשמחההואס

חזקיהפ

זבדיברסימון'רבשםחזקיה'רהבלהואגםוהנהאמרואתשמחההואד

חזקיההבלהואגםוהנהאמרתואתשמחההואמ

לפיהבאעולםשלהתורהלפניהואהבלהזהבעולםלמדשאדםתורהכל'אמו

לפיהבאעולםשלהתורהלפניהואהבלהזהבעולםלמדשאתתורהכלאמרא

לפיהבאעולםשלתורהלפיהואהבלהזהבעולםלמדשאתתורהכל'אמה

לפיהבאעולם<.>שהתורה<..>לפהואהבלהזהבעולםלמד<....>תוכל'אמס

לפיהבאהעולםשלהתורהלפניהואהבלהזהבעולםלמדשאתהתורהכל'אמפ

לפיהבאשבעולםתורהלפניהואהבלהזהבעולםלמדשאתהתורהכל'אמד

לפיב"עהשלתורהלפניהואהבלז"בעהלמדשאתהתורהכל'אממ

אתנתתיתמן'כתומהלבאלעתידאבלושכחלמדאדםהזהשבעולםו

ואתתמןכתיבמהלבאלעתידאבלושוכחלמדאדםאדםהזהשבעולםא

ואתתמן'כתימהלבאלעתידאבלושכחלמדאדםהזהשהעולםה

ואתתמן'כתמהלבואעתיד<...>ושכחלמדאדםהזהשבעולםס

נתתי'כתמהלבאלעתידאבלושוכחלמדאדםהזהשבעולםפ

אתנתתיתמןכתיבמהלבואלעתידאבלושכחתורהלמדאדםהזהשבעולםד

נתתיתמן'כתימהלבואלעתידאבלושוכחתורהלומדאדםז"שבעהמ

לפנירעיצרינתןהזהעולםאמריורבניןאכתבנהלבםועלבקרבםתורתיו

לפניהרעיצרינסךהזהבעולםאמריורבנןאכתבנהלבםועלבלבםאתןתורתיא

לפנירעיצרינתןהזהעולםאמרי'ורבניאכתבנהלבםועלבקרבםאתןתורתיה

לפניהרעיצרינתךהזהעולםאמריורבנןאכתבנהבם<.>ועלבקרבםאתןתורתיס

אכתבנהלביועלבקרבי(בלבי)תורתיפ

לפנירעיצרינתךעודאמריורבניןבקרבםתורתיד

לפנייצרנתןז"עהאמרירבנןאכתבנהלבםועלבקרבםתורתימ
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ברסימון'רבשםיונה'רהבאעולםשלבטובתובטובוראהטוביצרו

ינאי'ורהבאעולםשלבטובתובטובוראההטוביצרא

ברסימון'רבשםיונה'רהבאעולםשלבטובתובטובוראהטוביצרה

ברן<..>ר"בשיונה'רהבאעולםשלבטובתובטובאה<..>טוביצרס

פ

ברסימון'רבשםיונה'רהבאעולםשלבטובתובטובוראהטוביצרד

ברסימוןר"בשיונה'רעולםשלבטובתובטובוראהא"דהטוביצרמ

עולםשלשלותולפניהואהבלהזהבעולםרואהשאדםשלוהכל'אמזבידו

עולםשלשלותולפניהואהבלהזהבעולםרואהשאדםכלאמרא

עולםשלשלותולפיהואהבלהזהבעולם[שלווה]שרואהאדםכלזבדיה

עולםשלו<....>לפהואבל<...>'בעורואהשאדםכלזבדיס

פ

עולםשלשלותולפניהיאהבלהזהבעולםרואהשאדםשלוהכלזבידד

ב"עהלפניהואהבלז"בעהרואהשאדםשלוהכל'אמזבידמ

ואחריבנולאהבאלעולםאבללאחרשלותוומורישמתאדםהזהשבעולםלפיהבאו

ואחריבנולאהבאלעולםאבללאחרשלותוומורישמתאדםהזהשבעולםלפיהבאא

ואחריבנולאהבאלעולםאבללאחרשלותוומורישמתאדםהזהשבעולםלפיהבאה

...>להבא'עו<...>חר<..>תו<....>ומומת<..>'שבעופי<.>הבאס

פ

ואחריבנולאהבאלעולםאבללאחרשלותוומורישמתאדםהזהשבעולםלפיהבאד

ואחריבנולאב"לעהאבללאחרשלותוומורישנפטראדםז"שבעהלפימ

ישבו

ישבא

ישבה

ס

פ

ישבד

ישבמ



12/02/2012 1/5 קהלת רבה פרשה ב פסוק ב

השחוקהואמעורבבמהכהנאבראבאר"אמהוללאמרתילשחוקו

השחוקהואמעורבבמהכהנאבראבאר"אמהוללאמרתילשחוקא

השחוקהואמעורבבמהכהנאבראבאר"אמהוללאמרתילשחוקה

ק<....>ה<..>כהנ<...>אב<.>"א<..>וק<..ס

פ

השחוקמעורבבמהכהנאבראבאר"אממהוללאמרתילשחוקד

השחוקהואמעורבבמהכהנאבראבאר"אעושהזאתמהולשמחהמהוללאמרתילשחוקמ

שלטיבןמהעושהזומהלשמחהשלהןאות?י?טרטרובבתיקרקסיאותבבתישוחקיםהעולםשאומותו

שלטיבומהעושהזומהולשמחהשלהםטרטסיאותובבתיקרקסיאותבבתישוחקיןהעולםשאומותא

שלטיבומהעושהזאתמהולשמחהשלהןתיאטריותובבתיקרקסיאותבבתישוחקיןהעולםשאומותה

שלו<..>מה<..>עזוה<.>מחה<...>שלהטריות<.>תיובבתייאות<..>ק<..>בשוחקין<..>'שאומס

פ

שלטיבומהעושהזומהולשמחהשלהםתיארטיאותובבתיקרקסיאותבבתישוחקיםהעולם'שאומוד

שלטיבןמהעושהזאתמה'ולשמחטסיאות[ר]טובבתיקרקסיאותבבתי'שוחקיהעולםשאומותמ

הדיןמדתששחקההשחוקמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"דשםלהכנסחכמים?י?תלמידו

הדיןמידתששחקהשחוקמעורבבמהלל[ו]מהאמרתילשחוקא"דחכםתלמידא

הדיןמידתששחקההשחוקהיהמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"דלשםליכנסחכמיםתלמידיה

....>שש<..>השהואמעורבבה<...>מהתי<....>שח<...>לשםלהכנס'חכמ'תלמס

פ

הדיןמדתששחקההשחוקמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"דשםלהכנסחכםתלמידד

הדיןשמדתהשחוקהואמעורבבמה'וכואמרתילשחוקא"דשםליכנסחכמיםתלמידימ

נכוןזרעםמפחדשלוםבתיהםד"הההמבולדורעלו

עמםלפניהםנכוןזרעםמפחדשלוםבתיהםד"הההמבולדורעלא

עמםלפניהםנכוןזרעםמפחדשלוםבתיהםד"הההמבולדורעלה

<...>מפחשלוםם<..>ד"הה<.>מבו<.ס

פ

'וגולפניהםנכוןזרעם'וגומפחדשלוםבתיהםד"הההמבולדורעלד

שבטולאמפחדשלוםבתיהם'שנאהמבוללדורשחקהמ

עיברשורוו

וכנורבתוףישאועויליהםכצאןישלחויגעילולאעברשורוא

וכינורבתוףישאועויליהםכצאןישלחויגעילולאעבדשורוה

<..>וכף<.>בישאו<....>יגעולאעברס

פ

'וגווכנורבתוףישאו'וגועויליהםכצאןישלחו'וגויגעילולאעברשורוד

וכנורבתוףישאועליהםאלהמ

שדימהשאמרווכיוןממנוסורלאלויאמרותמן'כתומהימיהםיכלוו

שאמרוכיוןממנוסורלאלויאמרותמןכתיבמהבטובימיהםלו?ב/כ?יא

[שדימה]שאמרווכיוןממנוסורלאלויאמרותמן'כתימהימיהםבטוביבלוה

..>ממנוסור<..>ויאמרון<.>ת'כתמהימיהםבטוביכלוס

פ

שדימהשאמרווכיוןממנוסורלאלויאמרותמן'כתימה'וגוימיהםבטוביבלוד

שדימהשאמרוכיוןממנוסורלאלויאמרותמן'כתימהימיהםבטוביבלומ

ד"הההעולםמןאתכםשאמחהחייכםעושהזומהולשמחהה"הקבלהן'אמנעבדנוכיו

ד"הההעולםמןאתכםשאמחהחייכםעושהזומהולשמחהה"הבלהםאמרנעבדנוכיא

ד"הההעולםמןאתכםשאמחהחייכםעושהזאתמה'ולשמחה"הבלהם'אמנעבדנוכיה

ד"הההעולםמן<..>אשאמחהחייכם<..>זומהה<..>ולשה"ב<..>'אבדנו<..ס

פ

ד"הההעולםמןאתכםשאמחהחייכםעושהזהמהולשמחהה"הקבלהם'אמנעבדנוכיד

'שנאהעולמןאתכםשתמחהחייכםעושהזאתמהולשמחהה"הבלהם'אמנעבדנוכימ

מדתששחקהשחוקמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"דהיקוםכלאתוימחו

מדתששחקההשחוקמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"דהיקוםכלאתוימחא

מדתששחקההשחוקזהמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"דהיקוםכלאתוימחה

מדתששחקההשחוקהיהמעורבבמהי<.>אמרשחוק<..>"ד<..>היכלאתוימחס

פ

מדתששחקההשחוקמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"דהיקוםכלאתוימחד

מדתששחקהשחוקהואמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"ד'וגוהיקוםכלאתוימחמ
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נתיבאבניהספירמקוםלחםיצאממנהארץ'שנסדוםאנשיעלהדיןו

נתיבאבניהספירמקוםלחםיצאממנהארץ'שנאסדוםאנשיעלהדיןא

'וכתיאבניהספירמקוםלחםיצאממנהארץ'שנסדוםאנשיעלהדיןה

<.>נתיאבניהספירמקוםלחםיצאממנהארץ'שנסדוםנשי<.>על<..>הס

פ

נתיב'וגואבניהספירמקום'וגולחםיצאממנהארץ'שנאמסדוםאנשיעלהדיןד

נתיבאבניהספירמקוםלחםתצאממנהארץ'שנאסדוםאנשיעלהדיןמ

ד"ההמבינינוהרגלתורתנשכחוכשאמרועיטידעולאו

גרמעםנחלפרץד"ההבינותינורגלתורתנשכחוכשאמרועיטידעולאא

גרמעםנחלפרץד"ההבינותינומןהרגלתורתנשכחוכשאמרועיטידעולאה

גרמעםנחלפרץ<...>בינותינ<.>הרגלתורתנשכחוכשאמרועיטידעולאס

פ

גרמעםנחלפרץד"ההמבינותינוהרגלתורתנשכחוכשאמרו'וגועיטידעולאד

מעםנחלפרץ'שנאמבינותינוהרגללשכחוכשאמרועיטידעולאמ

המטירי"וי'שנהעולםמןאתכםאשכחאניחייכםה"הקבלהם'אמרגלמניהנשכחיםו

המטיר'ויישנאמרהעולםמןאתכםאשכחאניחייכםה"הבלהםאמררגלמניהנשכחיםא

המטירויי'שנאהעולםמןאתכםאשכחאניחייכםה"הבלהן'אמרגלמניהנשכחיםה

המטירי"וי'שנ'העומןאתכםאשכחאניחייכםה"הקבלהן'ארגלמניהנשכחיםס

פ

'המטי'ויי'שנהעולםמןאתכםאשכחאניחייכםה"הבלהם'אמרגלמני'הנשכחיד

המטיר'ויי'שנאהעולםמןלכםאשכחאניחייכםה"הבלהם'אמרגלמניהנשכחיםמ

השחוקמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"דסדוםעלו

השחוקמעורבבמהאמרתילשחוקא"דעמורהועלסדוםעל(לכם)א

השחוקמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"דסדוםעלה

השחוקמעורבבמה'מהואמרתילשחוקא"ד'פ<.>עמרהועלסדוםעלס

פ

השחוקמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"דסדוםעלד

השחוקהואמעורבבמה'וגואמרתילשחוקא"ד'וגוגפריתעמורהועלסדוםעלמ

'דראתהאלישבעעמינדבבתבע[ש]()אליעלהדיןמדתששחקהו

ארבעראתהעמינדבבתאלישבעעמינדבבתאלישבעעלהדיןמדתששחקהא

ארבעהראתהנדבעמיבתאלישבעעלהדיןמדת[ששחקה]ה

ארבעתה<.>ר'עמיבתאלישבעעמינדבבתאלישבעעלהדיןמדתששחקהס

פ

'דראתהעמינדבבתאלישבעעמינדבבתאלישבעעלהדיןמדתששחקהד

'השראתה[תילים'במד]עמינדבבןאלישבעעלהדיןמדתששחקהמ

אהרןהנשיאיםכלראשנשיאאחיהנחשוןמלךיבמהמשהאחדביוםשמחותו

אהרןהנשיאיםכלראשאחיהנחשוןמלךיבמהמשהאחדביוםשמחותא

אהרןהנשיאיםכלראשנשיאאחיהנחשוןמלךיבמהמשהאחדביוםשמחותה

אהרןהנשיאיםכלש<..>נשיאאחיהנחשוןמלךיבמהמשהאחדביוםשמחותס

פ

אהרןהנשיאיםכלראשנשיאאחיהנחשוןמלךיבמהמשהאחדביוםשמחותד

אהרןיהודהשבטנשיאאחיהנחשוןמלךיבמהמשה'אביוםשמחותמ

וכיוןכהנהסגנייה[בנ]()שניאפודאבנימלובשגדולכהןבעלהו

וכיוןכהונהסגניבניהשניאפודאבנימלובשגדולכהןבעלהא

וכיוןכהונהסגניבניהשניאפודאבנימלובשגדולכהןבעלהה

וכיוןכהונהסגניבניהשניואפודחשןמלובשגדולכהןבעלהס

פ

וכיוןכהונהסגניבניהשניאפודאבנימלובשכהןבעלהד

כיוןמלחמהמשיחבנהבןכהונהסגניבניהשניותומיםבאוריםמלובשג"כבעלהמ

עושהזומהולשמחההוילאבלשמחתהונהפכהנשרפוברשותשלאלהקטירשנכנסוו

עושהזומהולשמחהאומרהוילהבלשמחתםונהפכהונשרפונהפכוברשותשלאלהקטירשנכנסוא

עושהזאתמהולשמחה'אומהוילאבלשמחתהונהפכהנשרפוברשותשלאלהקטירשנכנסוה

ושה<...>מהולשמחה'אוהוילאבלתה<..>ונהפכהנשרפו<..>ברששלאלהקטירשנכנסוס

פ

עושהזהמהולשמחהאומרהוילאבלשמחתהונהפכהנשרפוברשותשלאלהקטירשנכנסוד

עושהזאתמהולשמחההוילאבלשמחתהונהפכהנשרפוברשותשלאלהקטירשנכנסומ



12/02/2012 3/5 קהלת רבה פרשה ב פסוק ב

ר"אמהוללאמרתילשחוקא"דו

מהוללאמרתילשחוקא"דאהרןבנישנימותאחריא

'ר'אממהוללעושיםלשחוקא"דאהרןבנישנימותאחריה

ר"א'מהו'אמרלשחוקא"דאהרןבנישנימותאחריס

פ

ר"אמהשחוקמעורבבמהמהוללאמרתילשחוקא"ד'וגואהרןבנישנימותאחריד

רב'אמוכואמרתילשחוקא"דמ

'כתווערבבתםהוללתםולבסוףהדיןמדתעליהןששחקההןדברים'גשמואלר"אאחאו

כתיבוערבבתםהוללתםולבסוףהדיןמדתעליהןששתקההןדבריםשלשהשמואלר"אא

'כתיוערבבתםהללתםולבסוףהדיןמדתעליהם[ה]ששיתקהןדבריםשלשהשמואל'אמאחאה

'כתוערבבתםהוללתםולבסוףהדיןמדתעליהןששתקהדבריםהןשלשהשמואל'אאחאס

פ

'כתיועירבבתםהוללתםולבסוףהדיןמדתעליהםששיתקההדבריםהןשלשהשמואלאמראחאד

'כתיוערבבתםהללתםולבסוףהדיןמדתעליהםשחקהדברי'גשמואל'אמאחאמ

מאותשבענשיםלשלמהויהי'וכתונשיםלוירבהלאו

מאותושלששרותמאותשבענשיםלשלמהויהי'וכתינשיםלוירבהלאא

מאותושבעשרותמאותשבענשיםלשלמהויהי'וכתינשיםלוירבהלאה

מאותושלששרותמאותשבענשיםלשלמהויהי'וכתשים<...>ירבהלאס

פ

מאותושלששרותמאותשבעלשלמהויהי'וכתינשיםלוירבהלאד

מאותשלשופלגשיםמאותשבעשרותנשיםלשלמהויהי'וכתינשיםלוירבהולאמ

'כתוסוסיםארוותאלףארבעיםלשלמהויהי'וכתוסוסיםלוירבהלא'כתוו

סוסיםאורוותאלףארבעיםלשלמהויהי'וכתינשיםלוירבהלאכתיבפילגשיםא

סוסיםאורוותאלף'ארבעילשלמהויהי'וכתיסוסיםלוירבהלא'כתיפילגשיםה

סוסיםארוותאלףארבעיםלשלמהויהי'וכתסוסיםלוירבהלא'כתפלגשיםס

פ

'כתי'סוסיארותאלף'מלשלמהויהי'וכתיסוסיםלוירבהלא'כתיפלגשיםד

'וכתי'וגוסוסיםארותאלףארבעיםלשלמהויהי'וכתיסוסיםלוירבהולא'כתימ

בירושלםהכסףאתשלמה'וכתולוירבהלאוכסףו

הכסףאתשלמההמלךויתן'וכתימאדלוירבהלאוזהבוכסףא

בירושלםהזהבואתהכסףאתהמלךויתן'וכתימאדלוירבהלאוזהבוכסףה

'ירוש<..>הזהואתהכסףאתהמלךויתן'וכתמאדלוירבהלאוזהבוכסףס

פ

בירושלםהזהבואתהכסףאתהמלךויתןוכתיבמאדלוירבהלאוזהבוכסףד

בירושלםהכסףאתשלמההמלךויתן'וכתימאדלוירבהלאוזהבוכסףמ

ואבניאמותעשראבניחנינא'בריוסיר"אנגנבותהיוולאכאבניםו

ואבניאמותעשרחנינאבריוסיר"אנגנבותהיוולאכאבניםא

ואבניאמותעשראבניחנינא'בריוסיר"א[בתימיה]נגנבותהםהיוולאכאבניםה

ואבניאמותר<.>עני<.>אחנינהבריוסיר"אנגנבותהםהיוא<..>כאבניםס

פ

ואבניאמותעשראבניחנינא'בריוסי'ראמרנגנבותהםהיוולא'כאבניד

ואבניאמותעשראבניחנינאר"ואגנובותהיוולאכאבניםמ

בימישהיומשקלות'אפי'אויוחאיבןשמעון'רתניאמותשמנהו

בימישהיומשקלות'אפייאחיבןשמעון'רבשםתניאמותשמנהשלא

בימישהיומשקלותאפילושמעון'רבשםתני[היו]אמותשמונהה

בימישהיוות<.>משק'אפייוחי<.>ב'שמע'רבשםתניאמותמונה<.>ס

פ

בימישהיומשקולות'אפייוחאיבןשמעון'רבשםתניאמותשמונהד

בימישהיומשקולות'אפיי"בשרשבתניאמותשמונהמ

מהולשמחהה"הקב'אמנחשבכסףאין'שנהיוזהבשלשלמהו

מהולשמחהה"הבאמרלמאומהשלמהבימינחשבכסףאין'שנאהיוזהבשלשלמהא

מהולשמחהה"הב'אמלמאומהשלמהבימינחשבכסףאין'שנאהיוזהבשל'שלמה

מהולשמחה<..>ה'אלמאומהשלמהבימינחשבף<..>אין'שנהיוזהבל<.>שלמהס

פ

מהולשמחהה"הב'אמלמאומהשלמהבימינחשבכסףאין'שנאמהיוזהבשלשלמהד

מה'ולשמחה"הב'אמלמאומהשלמהבימינחשבכסףאין'שנאהיוזהבשלשלמהמ
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שלבדמותומלאךירדשעהבאותהמכסאירדבידךעושהזועטרהמהעושהזוו

שלבדמותומלאךירדשעהבאותהמכסאיכדבידךעושהזועטרהמהעושהזוא

שלבדמותומלאךירדשעהבאותהמכסאיֵרדבידךעושהזועטרהמהעושהזאתה

שלבדמותו<..>מלירדשעהבאותה<..>מכס<..>בידךעושהזועטרהמהה<.>עוזוס

פ

שלבדמותומלאךירדשעהבאותהמכסאירדבידךעושהזועטרהמהעושהזהד

שלבדמותומלאךירדשעהבאותהמהכיסארדבראשךעושהזועטרהמהעושהזאתמ

ועלמדרשותובתיכנסיותבתיעלמחזירשלמהוהיהכסאועלוישבשלמהו

מדרשותובתיכנסיותבתיכלעלמחזרשלמהוהיהכסאועלוישבשלמהא

מדרשותובבתיכנסיותבבתימחזירשלמהוהיהכסאועלוישבשלמהה

ועלמדרשות<..>בתיעל<..>מחז<..>והיהו<.>כסעלוישבשלמהס

פ

ועלמדרשותבתיועלכנסיותבתיעלמחזרוהיהכסאועלוישבשלמהד

ועל<..>מדבתיועלכנסיותבתיעלמחזרשלמהוהיהכסאועלוישבשלמהמ

מלךהייתיקהלתאני'ואוישראלגדוליבתיו

בקנהאותומכיןוהיומלךהייתיקהלתאניואומרא

ישראלעלמלךהייתיקהלתאני'ואומישראלגדוליובבתיה

'שר<.....>היילת<.>קאני<.>וא'שר<.>גדוליבתיס

פ

מלךהייתיקוהלתאני'ואומישראלגדוליבתיד

בירושלםישראלעלמלךהייתיקהלתאני'ואומישראלגדוליבתימ

קהלתאני'אוואתכסאועליושבהמלךשלמהלו'ואוממשיביןוהיוו

שלמהאניאומרואתהכסאועליושבשלמההמלךלו'ואוממשיביןוהיוא

קהלתאני'אומואתכסאועליושבהמלךשלמהלו'ואומלומשיביןוהיוה

<..>'אמ<..>וכסאו<...>למ<.....>משיוהיוס

פ

ד

קהלתאני'אומואתכסאועליושבהמלךשלמהלומשיביןוהיומ

שעהבאותהגריסיןשלקערהלפניוונותניןבקנהאותומכיןוהיוו

שעהבאותהגריסיןשלקערהלפניונותניןוהיומלךהייתיא

שעהבאותהגריסיןשלגדולהקערהלפניוונותניןבקנהאותומכיןוהיומלךהייתיה

שעה<..>ברסין<......>באותומכיןוהיוס

פ

שעהבאותהגריסיןשלקערהלפניוונותניןבקנהאותומכיןוהיוד

היהשעהבאותהגריסיןשלקערה<..>לפנונותניןבקנהאותומכיןוהיומ

הןפנחסר"אמהולל?י?אמרתלשחוקא"דעמלימכלחלקיהיהוזה'אווהיהבכהו

הןפנחסר"אמהוללאמרתילשחוקא"דעמלימכלחלקיהיהוזהואמרבכהא

הןפנחסר"אמהוללאמרתילשחוקא"דעמלימכלחלקיהיהזה'אומוהיהבכהה

ן<...>ר"א'ו<....>אמק<..>א"ד<..>ע<..>היהוזה'אווהיה<..>בס

פ

פנחסר"אממהוללאמרתילשחוקא"דעמלימכלחלקיהיהוזהואמרבכהד

הןהולל<.>אמרתילשחוקא"דעמלימכלחלקיהיהוזה'ואומבוכהמ

מרברביחדנשבברהוהעובדאעבדאחדותאמהמערבבא?כ?דדחוו

מביתברנשבחדהוהעובדאעבדאחדותאמהמערבבדדחוכאא

מדבכיחדנשבברהוהעובדאעבדאחדותאמהמערבבחובאכדה

בבי<.>מחדנשבברה<....>עבדא<....>דדחוס

פ

מרברביחדנשבברהוהעובדאעבדאחדותאמהמערבבדדחוכאד

מרבריביש<..>בבחדהוהעובדהעבדאחדוותאמהחדוותאאתמערבבדחוכהמ

עלהלבנו'אמלחכמיםסעודהעשהשלוברביעיאשהבנושנשאכבולו

עלהלבנואמרלחכמיםסעודהעשהשלוברביעיאשהלבנומשיאשהיאכבולא

עלהלבנו'אמ'לחכמיסעודהעשהשלוברביעיאשהבנושנשאכבול[בני?ר/ד?מ]ה

עלהלבנו'א'לחכמ<..>סעה<...>שלברביעיאשה<...>שנשכבולס

פ

עלהלבנו'אמ'לחכמי'סעודעשהברביעיאשהבנושנשאבבלד

עלהלבנו'אמ'לחכמ'סעודועשהשבתשל'בדאשהבנושנשאבול[נ](כ)מ
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נחשהכישוהעליהמןישןייןלהביאעלהפלנימחביתייןלנווהבאלעלייהו

נחשהכישוהעליהמןישןייןלהביאעלהפלוניתמחביתטובייןלנווהבאלעלייהא

נחשהכישוהעלייהמןישןייןלהביאעלהפלנימחביתייןלנווהבאלעלייהה

נחשהכישוהעלייהמןישןייןא<..>לעלה<....>מטובן<....>א<..>ולעלייהס

פ

נחשהכישוהעליהמןישןייןלהביאעלה'פלנימחביתטובייןלנווהבאלעליהד

נחשוהכישועלה'פלומחביתטובייןלנווהבאלעליהמ

ומתו

שלטיבומהואראהאעלהאביואמרירדולאלירדהמתיןומתא

שלטיבומהואראהאעלהאביו'אמירדולאלירדהמתיןומתה

שלטיבומהואעלהאראהאביו<...>ירולא<...>והמתיומתס

פ

טיבומהואראהאעלהאמרירדולאלירדהמתיןומתד

שלטיבומהואראהאעלהאביואמרירדולאשירדחסידאותוהמתיןומתמ

שאכלועדהמתיןהחביותביןמושלךו

שאכלועדחסידאותוהמתיןהחביותביןמושלךומתנחששהכישוומצאועלהמתעכבבניא

שאכלועדחסידאותוהמתיןהחביותביןמושלךומתנחששהכישוומצאועלהמתעכבבנוה

שאכלועד<..>חאותוהמתיןהחביותביןמושלךומתנחששהכישוומצאועלהב<..>מתבניס

פ

שאכלועדחסידאותוהמתין'החביובןמושלךומתנחששהכישוומצאועלהמתעכבשבניד

שאכלועדחסידאותוהמתיןהחביותביןומתנחששהכישוומצאועלהמתעכבבנימ

חתניםברכתלברךלארבותילהם'אמלברךוגמרוסעודתןכלהאורחיןושתוו

חתניםברכתלברךלארבותילהםאמרלברךוגמרוסעודתןכלהאורחיםושתוא

בביתחתניםברכתלברךלארבותילהם'אמלברךוגמרוסעודתןכלהאורחיןכלושתוה

לביתחתניםת<...>לברלארבותיילהן'אמלברךוגמרוסעודתןכלהאורחיןתו<..>ס

פ

לביתחתניםברכתלברךלארבותילהם'אמלברךוגמרוסעודתןכלהאורחיןושתוד

חתניםברכתלברךרבותילהם'אמלברךונמנוסעודתןכל'האורחיושתומ

אבליםברכתעליואמרובנילברךבאתםו

בנועלאבליםברכתלברךאלאא

בנועלאבליםברכתעליואמרועכשיו[בנו](בכו)לברךבאתםהאישאותוה

בנועלאבלים<..>ברעליו<..>אמעכשיובנולברךבאתםהאישאותוס

פ

בנועל'אבליברכתעליואמרועכשובנולברךבאתםהאישאותוד

אביליםברכתעליאמרוועכשיובאתםמ

אמרתילשחוקעלויואפטרדכבולזכאי'רעאללקברהכניסוהובאתםלחופהלהניסולאו

אמרתילשחוקעלויואפטרדכבולזכאי'רעאללקברהכניסוהובאתםלחופהלהכניסולאא

אמרתילשחוקעלויואפטרדכבולזכאי'רעללקברהכניסוהובאתםלחופהלהכניסולאה

'מר<.>?וק?לשחעלויואפטרדכבולזכאי'רעל<..>לו<.>הכניסובאתםלחופהלהכניסולאס

פ

אמרתילשחוקעליהואפטרזכאי'רעאללקברהכניסוהובאתםלחופהלהכניסולאד

אמרתילשחוקעלויואיפטרנבולדמןזכאי'רעללקברהכניסובאתםלחופהלהכניסולאמ

עושהזומהולשמחהמהוללו

מהוללא

עושהזאתמהולשמחהמהוללה

עושה<....>מהוס

פ

עושהזהמהולשמחהמהוללד

'וכוולשמחהמהוללמ
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בלביתרתיו

בשריאתבייןלמשוךבלביתרתיא

בשריאתבייןלמשוךבלביתרתיה

יס ְרתִּ ..>אתבייןלמשוךְבלִּבִּיתַּ

פ

בייןלמשוךבלביתרתיד

איאראהאשרעדבסכלותולאחוזבחכמהנוהגולביבשריאתבייןלמשוךבלביתרתימ

בלביתרתישלמה'אמו

בלביתרתישלמהאמרא

בלביתרתישלמה'אמה

<..>ת<..>ש'מ<.ס

פ

בלביתרתישלמה'אמד

חייהםימימספרהשמיםתחתיעשואשרהאדםלבניטובזהמ

בחכמהנוהגולביבשריאתתורהשלביינהלמשוךבשריאתבייןלמשוךבלביתורתיו

בחכמהנוהגולביבשריאתתורהשלביינהבייןלמשוךבלביתרתיא

בחכמהנהגולביבשריאתתורהשלביינהלמשוךבשריאתבייןלמשוךבלביתורתיה

'בחכנהגולביבשרית<.>ה<...>שביינהלמשוךבייןלמשוךבלביתורתיס

פ

בחכמהנוהגולביבשריאתתורהשלביינהלמשוךבייןלמשוךבלביתורתיד

נוהגולבי'תורשלביינהלמשוךמ

ולאחוזדיןמהואחא'רקומיבעאיודן'רבסכלותולאחוזתורהשלבחכמתהו

ולאחוזדכתיבדיןמהויודן'רקומיבעאאחא'רבסכלותולאחוזתורהשלבחכמתאא

ולאהוב'דכתידיןמהואחא'רקומיבעייודן'רבסכלותולאחוזתורהשלבחכמתהה

וז<.>ולא'דכתן<...>מהאחא'רקומיבעאיודן'רבסכלותולאחוזתורהשלמתה<.>בחס

פ

ולאחוז'דכתידיןמהואחא'דרקמיהבעאיודן'רבסכלותולאחוזתורהשלבחכמתהד

ולאחוז'דכתידיןמהואחא'רקמיהבעאיודן'רבסכלותולאחוזתורהשלבחכמתהמ

דאוריתאבסכלתנותאלאחוזלו'אמבסכלותו

דאוריתא'בסכלנותלאחוזליהאמרבסכלותא

תורהשלבסכלנותאלאחוזליה'אמבסכלותה

'דאוריבסכלנותאלאחוזליה'אבסכלותס

פ

בסכלנותאלאחוזליה'אמבסכלותד

הםקצרים'ימיהאדםובניהואילפנחסר"אתורהשלבסוכליתנותאולאחוזל"אבסכלותמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

למחזיקיםהיא'חייעץ'שנאחייווהואבתורהיעסוקבהםיעשהמההבליהםימימספרמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

'וגובהמ
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הגדלתיאבותיממעשהמעשיהגדלתישלמה'אממעשיהגדלתיו

הגדלתיאבותיממעשהמעשיהגדלתישלמהאמרמעשיהגדלתיא

הגדלתיאבותיממעשהמעשיהגדלתישלמה'אממעשיהגדלתיה

דלתי<..>אבותייממעשימעשיהגדלתישלמה'אמעשי<..>דלת<..>ס

פ

הגדלתיאבותיממעשימעשיהגדלתישלמהאמרמעשיהגדלתיד

אבותי'ממעשכרמיםלינטעתיבתיםליבניתימעשיהגדלתימ

3ג

עשרמקץויהיד"ההבתיםליבניתיגדולשןכסאשלמהויעש'שנמעשיו

עשריםמקץויהיד"ההבתיםליבניתיגדולשןכסאהמלךויעשד"ההמעשיא

עשריםמקץויהיד"ההבתיםליבניתיגדולכסאהמלךויעשד"ההמעשיה

עשריםמקץויהיד"ה<.>בתיםליבניתיגדולשןכסאהמלךויעשד"ההמעשיס

פ

'עשרימקץויהיד"הה'בתיליבניתי'וגוגדולשןכסאהמלךויעשד"ההמעשיד

עשריםמקץויהיד"ההבתיםליבניתיגדולשןכסאהמלךויעשומהומ

3ג

לשלמההיהכרם'שנכרמיםלינטעתיהבתיםשניאתשלמהבנהאשרשניםו

לשלמההיהכרם'שנאכרמיםלינטעתיהבתיםשניאתשלמהבנהאשרשנהא

לשלמההיהכרם'שנאכרמיםלינטעתיהבתיםאתשלמהבנהאשרשנהה

מה<....>כרם'שנכרמיםלינטעתים<....>שאתשלמה<...>אששנהס

פ

לשלמההיהכרםשנאמרכרמיםלינטעתי'הבתישניאתשלמהבנהאשרשנהד

לשלמההיהכרם'שנאכרמיםלינטעתי'וגוהבתיםשניאתשלמהבנהאשרשנהמ

3ג

[ה]

פלפלין'אפיפריכלעץבהןונטעתיכשמועןופרדסיםגנותליעשיתיהמוןבבעלו

פלפלין'אפיפריכלעץבהם(לי)ונטעתיכמשמעןופרדסיםגנותליעשיתיא

פלפליןאפילופריכלעץבהןונטעתיכשמועןופרדסיםגנותליעשיתיהמוןבבעלה

<....>ארי<...>כשמועוופרדסיםגנותלייתי<....>בבעלס

פלפלין'אפיפריכלעץבהןונטעתיפ

פלפלין'אפיפריכלעץבהםונטעתיכמשמעוופרדסיםגנותליעשיתיהמוןבבעלד

פלפליןאפילופריכלעץבהןונטעתיכמשמעןופרדסיםגנותליעשיתי'וגומ

3ג

ו

א

ה

ס

פ

ד

ולתאנהלגפןלזרועראוימקוםהיאאיזוהארץמעיינותיודעשהיהאבינאבראבאר"אמ

3ג

ומביאיןלהנדקיושולחמשתמששלמההיהרוחות?ב?כהנאבראבאר"או

ומביאיםלהנדקיושולחמשתמששלמההיהברוחותכהנאבראבאר"אא

ומביאיןלהנדקיושולחמשתמששלמההיהברוחותכהנאבראבאר"אה

ומביאיןי?ק<?..>ושולחתמש<..>שלמההיה<..>ברוחהנא<...>אבאר"אס

ומביאיןלהנדקושולחמשתמששלמההיהברוחותבא['ר]'אמפ

ומביאיןלהנדקיושולחמשתמששלמההיהברוחותכהנאבראבא'ר'אמד

ומביאיןלהנדקסושולחםשלמהמשתמשהיהברוחותכהנאבראבאר"אולפלפליןולרמוןמ

3ג

שמעון'דרבריהינאי'רל"אפירותועושהכאןומשקןמיםמשםלוו

שמעון'דרבריהינאי'רל"אפירותועושהכאןומשקהמיםלוא

ינאי'רליה'אמֵפרותועושהכאןומשקןמיםמשםלוה

'ע<.....>ברינאי<.<.>"אפירותועושהכאןומשקין<..>מם<...>לס

אי?נ?י'ר'אמפירותונעשיןכאןומשקןמשםמיםלופ

שמעון'דרבריהינאי'רליה'אמפירותועושהכאןומשקןמשםלוד

ינאי'רל"אפירות'ועושיכאן'ומשקימיםמשםלומ

3ג
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עלבחכמתושלמהעמדאלאמייגעואתהנמצאתכן'אואתהאםינאי'ברו

עלבחכמתושלמהעמדאלאמייגעונמצאתכךאתאםינאי'דרבריהא

עלבחכמתושלמהעמדאלאמייגעואתהכן'אומאתהאםה

על<..>בחכמ<..>מד<.>אלא<..>נמצאתהכאן'אואתהאםי<..>ר"בס

עלבחכמתו<..>שלעמדאלאמיגעונמצאתכן'אומאתהאםפ

עלבחכמתושלמהעמדאלאמיגעונמצאתהכן'אומאתהאםד

עלבחכמתושלמהעמדאלאמיגעןכן'אומאתהאםמ

3ג

בהונטעלשםמוכנהזואיורואהארץשלמשתותאו

משתיתהעלבהונטעלשםמופנהשתיתהזואיוראהישראלארץשלמשתיתהא

משתותהעלבהונטעלשםמופנהשתייתהזהאיוראהארץשלמשתותהה

ה<..>מעל<..>ע<..>לשם<....>ורארץשלמשתיתהס

<.>ב<.>ונטלשםמופנהמשתיתאאיוראהארץשלה?ש?ממתפ

משתיתהעלבהונטעלשםמופנהמשתיתהזהאייוראהארץשלמשתיתהד

זהנוטעוהיהלשםמופנהמושתתזואיורואהארץשלמשתיתהמ

3ג

פירותעושההיתהוכךו

פירותעושההיתהוכךארץשלא

פירותעושההיתהוכךארץשלה

<..>היתהארץשלס

פ

פירותעושההיתהוכךארץשלד

פריכלעץבהןונטעתי'ופרדסיגנותליעשיתיפירותועושהמ

3ג

[ו]

ו

א

ה

ס

פ

ד

היהביתובניושפחותעבדיםקניתיעציםצומחיערמהםלהשקותמיםבריכותליעשיתימ

3ג

ברכותליעשיתיו

ברכותליעשיתיא

בריכותכלעשיתיה

..>בליס

פ

ברכותליעשיתיד

בריכותליעשיתיבירושלםלפני?ו(ה)?שהימכלליהיההרבהוצאןבקרמקנהגםלימ

3ג

יערביתהמלךויתנם'שנישראלארץזועציםצומחיערמהםלהשקותפסקוניםמיםו

יערבביתהמלךויתנם'שנאישראלארץזועציםצומחיערמהןלהשקותפסקוניןמיםא

יערבביתהמלךויתנם'שנישראלארץזועציםצומחיערמהםלהשקותפסקוניםמיםה

..>המלךיתנם<...ס

יערבית'שנישראלארץזויערמהםקות<..>לפ

יערבביתהמלךויתנם'שנאישראלארץזועציםצומחיערמהםלהשקותפוסקונוסמיםד

יערבביתהמלךויתנם'שנאישראלארץזומיםמ

3ג

[ז]

שלמהעבדיובניהנתיניםוכל'דכתוושפחותעבדיםקניתיהלבנוןו

שלמהעבדיובניהנתיניםוכל'דכתיושפחותעבדיםקניתיהלבנוןא

שלמהעבדיובניהנתיניםוכל'דכתיושפחותעבדיםליקניתיהלבנוןה

שלמהעבדי<..>והנתיניםוכל'כת<...>פח<..>עבדים<..>קנון<..ס

ולבנוןפ

ושניםותשעיםמאותשלששלמהעבדיובניהנתיניםוכל'דכתיושפחות'עבדיקניתיהלבנוןד

הלבנוןמ

3ג
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מהודבריעדרוולאהמלךאתהנצביםוכלכלו'שנליהיהביתובניו

מהודבריעדרוולאהמלךאתהנצביםוכלכלו'שנאליהיהביתובניא

מהודבריעברוולאהמלךאתהנצביםוכלכלו'שנאליהיהביתובניה

<..>מדבריעדרוולאהמלךאתצבים<..>וכלכלו'שנלי<....>ובס

דבריעדרוולאפ

מהדבריעדרוולא'וגוהמלךאתהנציביםוכלכלו'שנאליהיהביתובניד

דבריעברולאהמלךאתהאלההנצביםוכלכלו'דכתיליהיהביתובנימ

3ג

לאמעולםחנינא'ברחמאר"אדבריעדרוולאו

לאמעולםחמאר"אדבריעדרוולאא

לאמעולםחנינא'ברחמאר"אדבריעברולאה

לאולם<..>חנינהברחמאר"א<....>יעדולאס

לאעולם?מ?חמא'ר'אמפ

לאמעולםחנינא'ברחמאר"אמדבריעדרוולאהואד

לאלעולםאבינאברחמאר"אמ

לאדבריםשניחנינהר"ביחמא'ר'א<..>חשל3ג

אלאהגשמיםבימותקשואיםולאהחמהבימותוורדלאשלמהשלשלחנוחסרו

אלאהגשמיםבימותקישואיםולאהחמהבימיוורדלאשלמהשלשולחנוחסרא

אלא(אבל)הגשמיםבימותקישואיןולאהחמהבימותוורדלאשלמהשלשולחנוחסרה

אלאהגשמיםבימותקשואיםולאה<.>הח<....>וולאשלמהשלחנו<.>שחסרס

אלאהגשמיםבימותקשואיםולאהחמהבימותורדלאשלמהשלשולחנוחסרפ

אלאהגשמיםבימותקישואיןולאהחמהבימותורדלאשלמהשלשלחנוחסרד

אלאהגשמיםבימותקישואיםולאהחמהבימותורדלאמשולחנוחסרמ

הגשמיםבימותקישואיםל<.>החמהת<.>בימוורדלאלעולםשלשלמהשולחנוחסר3ג

ד"ההליהיההרבהוצאןבקרמקנהגםכולההשנהכלטועמןהיהו

אמרדאתהדאהרבהוצאןבקרמקנהגםהשנהכלטועמןהיהא

ד"הההרבהוצאןבקרמקנהגםהשנהכלטועמןהיהה

ד"הההרבהוצאן<.>בק<..>מק<.>גהשנה<..>טועמןהיהס

השנהכלטועמןהיהפ

ואומרליהיההרבהוצאןבקרמקנהגםהשנהכלטועמןהיהד

השנהכלטועמןהיהמ

ליהיההרבהוצאןבקרמקנהגם3ג

רבניןאבוסיםוברבוריםמהואבוסיםוברבורים'וגובריאיםבקרעשרהו

רבניןאבוסיםוברבוריםצאןומאהבקרועשריםבריאיםבקרעשרא

רבניןאבוסיםוברבוריםומהואבוסיםוברבוריםצאןומאה'ועשריבריאיםבקרעשרהה

.>רבנ'אבוסוברבוריםמהאבוסיםברבורים<.>צאן<..>ומבקרים<.>ועשבריאיםבקרעשרהס

אבוסיםוברבוריםפ

רבנין'אבוסי'וברבוריהואמהאבוסיםוברבוריםד

מ

ברכייה'ראבוסיםוברבוריםמהואבריאיםבקרעשרה3ג

גדולעוף'אוהגדוליהודה'רבשםברכיה'רברבריאמיניאמריןו

גדולעוףהגדוליהודה'רבשםברכיה'רברבריהמיניאמריא

גדולעוף'אמהגדוליהודה'רבשםברכיה'רברברייהמיניאמריה

גדולעוףהגדול'יהודר"בשברכיה'ר<..>ברבמינימרי<.ס

גדולעוף'אומיודה'רפ

גדולעוףיהודה'רבשםברכיה'רברברייהמיניאאמריד

מ

גדולעוף'אמורבניןביבריהמיני'א<.>יהוד'רבשם3ג

היהומאיכןויוםיוםבכלשלמהשלשלחנועלויושבעולהוהיהומשובחמעולההיהו

היהומהיכןויוםיוםבכלשלמהשלבשולחנוויושבעולהוהיהומשובחמעולההיהא

היהומאיכןויוםיוםובכלשלמהשלשולחנועלויושבעולהוהיהומשובחמעולההיהה

היהומהיכןויוםיוםבכלשלמהשלשלחנועלויושבעולהוהיהומשובחמעולההיהס

היהומהיכןויוםיוםל<.>בשלמהשולחןעלויושבעולהוהיהומשובחמעולההיהפ

הואומהיכןויוםיוםבכלשלחנועלויושבעולהוהיהומשובחמעולההיהד

מ

<..>3ג
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[ח]

יוםבכלבאהיהמברבריאבאו

יוםבכלבאהיהמברבריאבאא

יוםבכלבאהיהמברברייהה

יוםבכלבאהיהריא<.>מברבאס

יוםבכלבאהיהמברבריהבאפ

יוםבכלבאהיהמברברייהבאד

עשיתיוהמדינותמלכים<.>וסגולב?זה?וכסףגם[לי]כנסתימ

3ג

ויתןד"ההוזהבכסףגםליכנסתיו

ויתןד"ההוזהבכסףגםליכנסתיא

ויתןד"ההוזהבכסףגםליכנסתיה

ויתןד"ההוזהבכסףגםליכנסתיס

פ

ויתןד"ההוזהבכסףגםליכנסתיד

ויתן'דכתיוכוליכנסתי?דות?וששדההאדםבני'ותענוגוות<...>שרילימ

ויתןוזהבכסףגםליכנסתי3ג

אלאנגנבותהיוולאובחצרותבדרכיםכאבניםאפשרכאבניםבירושלםהכסףאתהמלךו

אלאנגררותהיוולאובחצרותבדרכיםכאבניםאיפשרכאבניםבירושלםהכסףאתהמלךא

אלאנגנבותהיוולאובחצרותכאבניםאיפשרכאבניםבירושלםהכסףאתשלמהה

אלאנגנבותהיוולאובחצרותבדרכים<.>כאבניאיפשרכאבנים'בירושהכסףאתהמלךס

פ

אלאנגנבותהיוולאובחצרותבדרכיםכאבניםאיפשרכאבניםבירושלםהכסףאתהמלךד

'וגוהכסףאתהמלךמ

הזהבואתהכסףאתהמלך3ג

משקלות'אפיתניאמותשמנהואבניאמותעשראבניגדולותהרבההיוו

משקלות'אפיתניאמותעשרואבניאמותשמנהאבניגדולותהרבההיוא

משקולותאפילותניאמותעשראבניאמותשמונהאבניגדולותהרבההיוה

משקלות'אפיתני<.>אמועשרואבניאמותשמונהאבניגדולותהרבההיוס

פ

משקלותאפילותנאאמותעשרואבניאמותשמנהאבניגדולותהרבההיוד

מ

3ג

וכלקינטריןזהבשלמשקלותבכלימשתמשיןוהיוהיוזהבשלשלמהבימיו

וכלקינטריןזהבשלמשקלותבכלימשתמשיןוהיוהיוזהבשלשלמהבימיא

וכלקנטריןזהבשלמשקלובכלימשתמשיןוהיוהיוזהבשלהמלךשלמהבימיה

.>וכקינטריןזהבשלמשקלותבכלימשתמשיןוהיוהיוזהבשלהמלךשלמהבימיס

פ

וכלקנטריןזהבשלמשקלותבכלימשתמשיןוהיוהיוזהבשלשלמהבימישהיוד

מ

3ג

מבקשיםהארץמלכיוכל'שנוהמדינותמלכיםוסגלתהיוזהבשלוקטןגדולומשקלמשקלו

מבקשיםהארץמלכיוכל'שנאוהמדינותמלכיםוסגלתהיוזהבשלוקטןגדולומשקלמשקלא

'מבקשיהארץמלכיוכל'שנאוהמדינותמלכיםוסגולתהיוזהבשלוקטוןגדולומשקלמשקלה

מבקשיםהארץמלכיוכל<....>והמדינמלכיםוסגלתהיוזהבשלן<.....>ומשק<..ס

פ

מבקשיםהארץמלכיוכל'שנאוהמדינותמלכיםוסגלתהיוזהבשלוקטןגדולומשקלמשקלד

'מבקשיהארץ?לכי?מוכל'דכתימלכיםוסגולתמ

מבקשיםהארץמלכיוכללכים<.>וסגולת3ג

לנצחויכלהולאושאלותיה?ת?בחכמעמומדיינתשהיתהשבאמלכתזווהמדינותשלמהפניאתו

לנצחויכלהולאושלתאבחכמתאעמומדיינתשהיתהשבאמלכתזווהמדינותשלמהפניאתא

לנצחויכלהולאושאלותיהבחכמתהעמומדיינתשהיתהשבא'מלכזווהמדינותשלמהפניאתה

לנצחויכלהולאושאלותיהבחכמתהעמומדיינתשהיתהשבאמלכתזווהמדינותשלמהפניאתס

חו<..>ליכלהולאושאלותיהבחכמתהעמומדיינתשהיתהשבאמלכתזווהמדינותפ

לנצחויכלהולאובשאלותיהבחכמתהעמומדיינתשהיתהשבאמלכתזווהמדינותשלמהאתד

בשאלותיהבחכמה?מו?עמדינהשהיתהשבאמלכתזווהמדינות'וגופניאתמ

שבאמלכותזווהמדינות'וגו3ג
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ליעשיתישאלתהכלהמלךלהויתןבחידותלנסותוותבא'שנו

ליעשיתישאלתהכלאתהמלךלהויתןבחידותלנסותוותבא'שנאא

ליעשיתישאלתהכלאתהמלךלהויתןבחידותלנסותוותבא'שנאה

ליעשיתישאלתהכלאתהמלךלהן<..>ובחידותלנסותוותבוא'שנס

פ

ליעשיתישאלהאשרשאלתהכלאתהמלךלהויתן'בחידולנסותואליוותבא'שנד

מ

עשיתי3ג

אזייןדהווןושדתאשידאושדותשדהומרחצאותדימוסיאותהאדםבניותענוגותוזמרתאזמריןושרותשריםו

אזייןדהווושדתיןשידאושידותשידאומרחצאותדמוסיאותהאדםבניותענוגותוזמראתאזמריןושרותשריםא

אזייןדהווןושידתיןשידאושדותשדה'ומרחצאופומסיותהאדםבניותענוגתוזמרתהזמריןושרותשריםה

אזייןדהוייןשידתא<..>שידושדותשדהומרחצאותדימוסיותהאדםבניותענוגותוזמרתאזמריןושרותשריםס

ומרחצאותדומיסאותאדםבניות<..>ותפ

אזייןדהווןושידתאשידאושדותשדהומרחצאותדימוסיותהאדםבניותענוגותוזמרתאזמריןושרותשריםד

זייןדהואושדתהשדאושדותשדהומרחצאותדימוסיאיןאדםבניותענוגותוזמרתהזמרתין'ושרושריםמ

ין?זי?אושידותשידהושדותשדהומרחציותדימוסיותהאדםבניותענוגותוזמרייןזמריןושרותשרים3ג

[ד]

שלעשרואלאמודיענו'הכתואיןוכינחמיה'ברחייאר"אבהוןו

שלבעשרואלאמדברהכתובאיןוכינחמיאברחמאר"אבהוןא

שלעושרואלאהודיענו'הכתואיןוכינחמיהברחייאר"אבהוןה

<.>שעשרואלא<..>מו'הכת<..>אוכינחמיהר"בחייאר"אבהוןס

שלעשרואלאמודיענו<....>א<..>וחייה'ר'אמפ

שלעשרואלאמודיענוהכתובאיןוכינחמיהברחייאר"אבהוןד

להודיענואלא'הכתובאלאחנינאר"אבהוןמ

שלעשרואלאלהודיענוהכתובבאלאוכינחמןברחייה'ר'אבהון3ג

המהאלהיםמעשהוהלוחותד"ההמעשיהגדלתיתורהבדבריאלאמדבראינוהאשלמהו

המהאלהיםמעשהוהלוחותד"ההמעשיהגדלתי'שנאמתורהבדבריאלאמדבראינוהאשלמהא

אלהיםמעשהוהלוחותא"המדמעשיהגדלתיתורהבדבריאלאמדבראינוהאשלמהה

המהאלהיםמעשהחות<....>שיי<..>דלתי<..>ורה<.>'בדבאלאמדבראינוהאשלמהס

המהאלהיםמעשהלוחות<.>וד"ההמעשיהגדלתיתורהבדבריאלאמדבראינוהאשלמהפ

המהאלהיםמעשהוהלוחותד"ההמעשיהגדלתיתורהבדבריאלאמדבראיןהאשלמהד

המהאלהיםמעשהוהלוחותא"כמדמעשי'הגדלת"בדאלאמדבראינוששלמהמ

המהם"אליעשה<.>?חות?והלומעשיהגדלתיתורהבדבריאלאמדבראינוהאשלמה3ג

תלמידישלשורותאלוכרמיםלינטעתימדרשותובתיכנסיותבתי?ו?אלבתיםליבניתיו

תלמידישלשורותאלוכרמיםלינטעתימדרשותובתיכנסיותבתיאלובתיםליבניתיא

תלמידישלשורותאילוכרמיםלינטעתימדרשותובתיכנסיותבתיאילובתיםליבניתיה

'תלמשלות<..>שאילוכרמיםליעתי<..>מדרשותובתיכנסיותבתיאילותים<..>לבניתיס

תלמידישלשורותאלולינטעתימדרשותובתיכנסיותבתיבתיםליבניתיפ

תלמידישלשורותאלוכרמיםלינטעתימדרשותובתיכנסיותבתיאלובתיםליבניתיד

ח"תשלשורותאלוכרמיםלינטעתימדרשובתיכניסיותבתיאלובתיםליבניתימ

תלמידיאלוכרמיםלינטעתיכניסיותבתיאילוליבניתי3ג

אלעזר'רדרשמדרשזהכדתנינןככרםשורותשורותשיושביןחכמיםו

אלעזר'רדרשמדרשזהנינן(י)כדתככרםשורותשורותיושביןשהןחכמיםא

אלעזר'רדרשמדרשזה'דתנינככרםשורותשורותיושביןשהן'חכמיה

'אלע'רדרשמדרש<..>כדתנינןככרםת<...>ו<..>שיושביןשהן'חכמס

חכמיםפ

אלעזר'רדרשמדרשזהכדתנןככרםשורות'שורויושביןשהםחכמיםד

לעזר'רדרשמדרשזהל"שאחזכמוככרםשורותשורותיושביןשהםמ

לעזר'רשדרשמדרשזהדתנינןכהיאשלכרםכמטעשורותשורותעשוייםיושביןשהןחכמים3ג

חכמיםתלמידיאלאשםהיהכרםוכיביבנהבכרםחכמיםלפניעזריהבןו

חכמיםתלמידיאלואלאשםהיהכרםוכיביבנהבכרםחכמיםלפניעזריאבןא

'חכמי'תלמיאלאשםהיהכרםוכיביבנהככרםעזריהבןה

'חכמ'תלמאלאשםה<....>כוכיביבנהבכרם<..>לפניה<.>עזרבןס

פ

חכמיםתלמידיאלואלאהיהכרםוכיביבנהבכרםחכמיםלפניעזריהבןד

ח"תאלואלאשםהיהכרםוכייבנהבכרםחכמיםלפניעזריהבןמ

ן<.>שחכמיםתלמידיאילואלאשםהיהכרםוכי<.>ביבנ<..>בחכמיםלפניעזריהבן3ג
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[ה]

כגוןגדולותמשניותאלוופרדסיםגנותליעשיתיככרםשורותות?[ר]()?ו?[ש]()?שיושביןו

כגוןגדולותמשניותאלוופרדסיםגנותליעשיתיככרםשורותשורותשיושביןא

כגוןגדולותמשניותאילוופרדסיןגנותליעשיתיככרםשורותשורותשיושביןה

...>גדולו<.>שניו<.>אילוופרדסיםגנות<...>ככרת<...>שורושיושביןס

גדולותמשניותאלוגנותליעשיתיפ

משנתוכגוןגדולותמשניותאלוופרדסיםגנותליעשיתיככרםשורותשורותשיושביןד

'עקיבדרכגוןגדולותמשניותאלוופרדסיםגנותככרםשורתשורותשיושביםמ

משניותכגוןגדולותמשניותאלוופרדסיםגנותליעשיתישורותרות<.>שעשויין3ג

שלומשנתורבאהושעיא'רושלרבאחיא'רשלו

ומשנתומשנתורבהאושעיא'רשלומשנתורבהחייא'רשלא

שלומשנתורבהאושעיא'רומשנתורבאחייא'רה

.>שו<.>ומשנ<....>נת<..ס

שלומשנתורבההושעיא'רשלומשנתורבהחייא'רשלפ

שלומשנתורבאהושעיאשלומשנתואבאברחייא'רשלד

אושעיאודרורבאחייאודרמ

'משה<.>עקי'ר'משהושעיה'ר'משחייהרבישל3ג

[ו]

עשיתיבהןלול?כ/ב?שהתלמודזהפריכלעץבהןונטעתיקפראברו

עשיתיבהםשבלולתלמידזהפריכלעץבהםונטעתיקפראברא

עשיתיבהןשכלולהתלמודזהפריכלעץבהןונטעתיקפראברה

עשיתיבהןלול<.....>זפרי<..ס

בהןלול?כ/ב?שתלמודזהונטעתיקפראברפ

עשיתיבהםשכלולהתלמודזהפריכלעץבהםונטעתיקפראברד

מגדיםכלבולול?כ?שתלמודזהפריכלעץבהםונטעתיקפראוברמ

<..>עשהן<.>לול<...>ש<..>קפרהבר3ג

צומחיערמהןלהשקותהדרשותאלו'אמרבאחייא'רמיםברכותליו

צומחיערמהםלהשקותהדרשותאלורבאברחייא'ראמרמיםברכותליא

צומחיערמהםלהשקותהדרשותאילו'אמרבאחייא'רמיםבריכותליה

..>קות<..>לת<..>דר<...>א'אמ<..>חייא<..>ליס

להשקותהדרשותאלומיםבריכותפ

צומחיערהן<.>להשקותהדרשותאלואמררבהחייא'רמיםברכותליד

צומחיערמהםלהשקותהדרשיותאלופפאברחנינא'רמיםבריכותמ

ער<...>קות<..>ות<....>'אורבאחייה'רמיםברכותלי3ג

עציםו

עציםא

עציםה

ס

פ

עציםד

סופריםאלובריכותליעשיתירבהחייא'רלשמועשבאיםהארצותעמיאלועציםמ

סופריםאילו<..>ומעין<...>שהןהארץעמיאילו3ג

'אמנחמן'רלמדיןשהןהתינוקותאלוו

'אמנחמן'רלמדיןשהןהתינוקותאלוא

ה

'אמחמן<.>'רין<..>שהןת<..>לו<.ס

למדיןשהןהתינוקותאלופ

אמרנחמןרבילמדיםשהםהתינוקותאלוד

בריכות'אמסימון'רלמדיםשהןהתינוקותאלועציםצומחיערמהםלהשקותומשניםמ

'אנחמן'רולמידיןבאיןן?שה?<..>ומשנים3ג

למדיןשהןחכמיםתלמידיאלועציםצומחיערמהןלהשקותהתלמודזהו

למדיםשהםחכמיםתלמידיאלועציםצומחיערמהםלהשקותהתלמודזהא

למדיןשהן'חכמיתלמידיאילוה

ן<..>למשהן'חכמ'תלמ<.>א<..>עצ<...>יעמהםשקות<....>התלזהס

פ

למדיםשהם'חכמיתלמידיאלועציםצומחיערמהםלהשקותהתלמודזהד

'למדישהןח"תאלועציםצומחיערמהםלהשקותתלמודזהמיםמ

..>ולמידיןבאיןשהןחכמים<..>למי<...>שקות<....>זה3ג
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[ז]

ושפחותעבדיםקניתיו

ושפחותעבדיםקניתיא

ושפחותעבדיםליקניתיה

.>ושפחו<..>עבדליקניתיס

ליקניתיפ

האומותאלוושפחותעבדיםליקניתיד

דיניןבתיאלוושפחותעבדיםקניתימ

..>עבדיםקניתיולמהבארץשהן<..>אילוות<.>להשהגזיתשכת<.3ג

רוחיאתאשפוךההמהבימיםהשפחותועלהעבדיםעלוגםו

רוחיאשפוךוהשפחותהעבדיםעלוגם'שנאא

רוחיאשפוךוהשפחותהעבדיםעלוגם'שנאה

רוחיאתאשפוךהשפחותועלדים<.>העל<...ס

רוחיאשפוךהשפחותועלהעבדיםעלוגם'שנפ

לעתידוהאומותרוחיאתאשפוךההמהבימיםהשפחותועלהעבדיםעלוגם'שנאד

רוחיאתאשפוךההםבימים'שנאלארץשבחוצהמ

'גובימיםפחות<..3ג

היהביתובניו

היהביתובניא

היהביתובניה

....>בובניס

ביתובניפ

היהביתובני'וגוצאנכםורעוזריםועמדובישעיה'שכתוכמולישראל'עבדייהיולבאד

היהביתובנימ

היהביתובני3ג

ד"הההקרבנותאלוליהיההרבהוצאןבקרמקנהגםהקדשרוחזהליו

ד"הההקרבנותאלוליהיההרבהוצאןבקרמקנהגםהקדשרוחזהליא

ד"הההקרבנותאילוליה

<..>ההקרבנותאילוליהיה[הרבה]וצאןבקרמקנהם<...>הקווח<.ס

הקרבנותאלומקנהגםהקדשרוחביתזהפ

ד"הההקרבנותאלווצאןבקרמקנהגםהקדשרוחזהליד

'שנאהקרבנותאלווצאןבקרמקנהגםהקדשזהלימ

הקורבנותאילו<.>בקקנה<.>גםש<....>3ג

[ח]

גםליכנסתיקרבנכםתקריבוהצאןומןהבקרמןהבהמהמןו

גםליכנסתיקרבנכםאתתקריבוהצאןומןהבקרמןא

גםליכנסתיקרבנכםתקריבוהצאןומןהבקרמןה

גםליכנסתיקרבנכםאת'ר<.>ת'הצומןהבקרמןס

כנסתיפ

גםליכנסתיתקריבוהצאןומןהבקרמןד

ליכנסתיקרבנכםאתתקריבוהצאןומןהבקרמןמ

<..>יקריבכיאדם3ג

בי'שנמלכיםוסגלתרבומפזמזהבהנחמדים'שנתורהדבריאלווזהבכסףו

בי'שנאמלכיםוסגולתרבומפזמזהבהנחמדים'שנאתורהדבריאלווזהבכסףא

בי'שנאמלכיםוסגולתרבומפזמזהבהנחמדים'שנאתורהדבריאילווזהבכסףה

בי'שנמלכיםוסגלתרבומפזמזהבהנחמדים'שנתורה<..>דאילווזהבכסףס

בי'שנמלכיםוסגולתתורהדבריאלופ

בי'שנמלכיםוסגלתמזהב'הנחמדי'שנאתורהדבריאלווזהבכסףד

בי'שנאמלכיםוסגולתרבומפזמזהבהנחמדיםבהם'שנאת"דאלווזהבכסףמ

...>מזההנחמדיםתורה<.>דבר3ג

בהלכהלזהזהשמדייניןחכמיםתלמידיאלווהמדינותישורושריםביימלוכומלכיםו

בהלכהלזהזהשמדייניןחכמיםתלמידיאלווהמדינותימלוכומלכיםא

בהלכהלזהזהשמדייניןחכמיםתלמידיאלווהמדינותישורושריםביימלוכומלכיםה

בהלכהלזהזהשמדיינין'חכמ'תלמאילוהמדינות<...>ישריםביוכו<.>יממלכיםס

בהלכהזהעםזהשמדייניןחכמיםתלמידיאלווהמדינותימלוכומלכיםפ

בהלכהשמדייניןחכמיםתלמידיאלווהמדינותישורושריםביימלוכומלכיםד

בהלכהבזהזהשמדיניןח"תאלווהמדינותימלוכומלכיםמ

<...>מדיינישהןאילומדינות<..3ג
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האגדותאלוהאדםבניותענוגותנקבותומשוררותזכריםמשורריםהתוספותאלוושרותשריםליעשיתיו

ההגדותאלוותענוגותנקבותומשוררותזכריםמשוררים'התוספואלוושרותשריםליעשיתיא

האגדותאילוותענוגותנקבותומשוררותזכריםמשוררין'התוספואילוושירותשיריםליעשיתיה

האגדותאילונוגות<..>ונקבותומשוררותזכריםמשורריםהתוספותאילוושרותם<..>ליעשיתיס

ההגדותאלוותענוגותנקבותומשורותזכריםמשורריםהתוספותאלוושרותשריםפ

האגדותאלוותענוגותנקבות'ומשוררוזכריםמשורריםהתוספותאלוושרותשריםליעשיתיד

האגדותאלוותענוגותומשוררותמשורריםושרותשריםמ

<...>ומשזכריםמשוררים3ג

[ד]

'רבשםדסכניןיהושע'רנקבותודיינותזכריםדייניןושדותשדהמקראשלעינוגושהןו

דסכניןיהושע'רנקבותודיינותזכריםדייניןושדותשדהמקראשלענוגושהןא

דכנסיןיהושע'רנקבותודיינותזכריםדייניןושדותשדהמקראשלעינוגושהןה

ר"בש'דסכניהושע'רנקבותודיינות'זכרדייניןושדותה<..>מקראשלעינוגושהןס

הושעיה'רנקבותודייניםזכריםדייניםושדותשדהמקראשלענוגושהןפ

'רבשםיהושע'רנקבות'ודיינוזכריםדייניןושדותשדהמקראשלעינוגישהןד

ר"בשדסכניןודיינותדייניםושדותשדהמקראשלתענוגושהןמ

'רבשם<.>דסכנייהושע<..>זכריםדיינים3ג

מושבותיכםארץאלתבאוכימעשיהגדלתילארץבכניסתןבישראלקריהפתרלויו

מושבותיכםארץאלתבאוכימעשיהגדלתילארץבכניסתןקרייהפתרא

מושבותיכםארץתבואוכימעשיהגדלתילארץבכניסתןבישראלקרייהפתרה

'ת<..>מ<.>אראלתבאוכימעשיהגדלתילארץ<..>בכ<..>בי<....>לס

הארץאלאו<..>כישי<.>מהגדלתילארץבכניסתןישראלבארץקריהפתחפ

מושבותיכםארץאלתבאוכימעשיהגדלתילארץבכניסתן'בישרקרייהפתרלויד

מושבותיכםארץאלתבואוכי'שנאמעשיהגדלתילארץבביאתןבישראלקרייהפתרלוימ

<..>ארץל<...>תב<...>הגדלתשראל<...>קריהפתרלוי3ג

בתיםליבניתיזבחאועולהי"ליאשהועשיתםו

בתיםליבניתי'לייאשהועשיתםא

בתיםליבניתי'לייאשהועשיתםה

בתיםלייתי<....>לאשהועשיתםס

בניתיאשהועשיתםפ

בתיםליבניתי'לייאשהועשיתםד

בתיםליבניתיתעשולאמצריםארץכמעשה'וכתימ

3ג

[ו]

עשיתינטעתלאאשרוזתיםכרמיםכרמיםלינטעתיטובכלמלאיםובתיםו

עשיתינטעתלאאשרוזתיםכרמיםכרמיםלינטעתיטובכלמלאיםובתיםא

עשיתינטעתלאאשרוזתיםכרמיםכרמיםלינטעתיטובכל'מלאיובתיםה

עשיתינטעתלאאשרוזתיםכרמים'כרמליתי<..>טובכלמלאיםובתיםס

טובכלמלאיםובתיםפ

עשיתינטעתשר<.>וזתיםכרמיםכרמיםלינטעתיטובכלמלאיםובתיםד

נטעתלאאשרוזתים'שנאכרמיםלינטעתיטובכלמלאיםובתים'שנאמ

3ג

ר"אעציםצומחיערמהםלהשקותמיםנחליארץמיםברכותליו

ר"אעציםצומחיערמהםלהשקותמיםנחליארץ'שנאמיםברכותליא

ר"אעציםצומחיערמהןלהשקותמיםנחליארץמים'בריכוליה

ר"א'עצי'צויערמהם'להשקמיםנחליארץ'שנמיםות<..>בליס

להשקותפ

ופרדסיםגנותליד

ר"א'וגומהםלהשקותמיםנחליארץ'שנאמיםבריכותמ

3ג

'ראתל?שא?עצמותשחיקאדרינוסישראלארץחסרהלאחציםשלקני'אפילויו

'ראתשאלעצמותשחיקאדריינוסישראלארץחסרהלאעציםשלקני'אפילויא

'לרשאלטמיאשחיקאדריינוסישראלארץחסרהלאחציםשלקנהאפילולויה

'רת<.>שאלטמייאשחיקַאַדְריָיאנֹוס'ישרץ<.>אחסרהלאחציםשלקניאפילולויס

'לרשאילטמיאשחיקאדריאנוסישראלארץחסרהלאחציםשלה<.>קילו<.>אפ

'ראתשאלטמיאשחיקאדריאנוסד

ישראלארץחסרהלאחציםשלאפיקניםלוימ

3ג
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במסכנותלאאשרארץבתורתכם'כתוחנניהבןיהושעו

במסכנותלאאשרארץבתורתכםכתיבחנניאבןיהושעא

תחסרלא'וגו]במסכנותלאאשרארץבתורתכם'כתוחנניהבןיהושעה

ם<.>לבה'תאבמסכנותלאאשרץ<..>'רת<..>'כת<.>חנניבןיהושעס

תחסרלאארץבתורתכם'כתנחוניהבןיהשעפ

'וגובמסכנותלאאשרארץבתורה'כתיחנינאבןיהושעד

מ

3ג

ליה'אמלך'אמדאנאמליןתלתלימיתיאתיכולו

ליהאמרלךאמרדאנאמיליןתלתמיניהלימייתיאתייכולא

ליה'אמלך'אימדאנאמיליןתלתמינהלימייתיאתיכול[בהכלה

ליה'אלךאנא'דאמיליןלת<..?>ינ?מ<..>אתיכולס

ל"אלךאמרדאנאמיליתלתלימיתיאתיכולבהכלפ

ליהאמרשאילדאנאמיליןתלתלימייתיאתיכולד

מ

3ג

ופסייניןנצחנאמןפלפליןליהאיתיומטקסאופסייניןפלפליןל"אאנוןומהו

מןופוסייניןמנצחיהפלפליןלהאייתיומטקסאופוסיאניןפלפליןל"אאינוןומה(א)א

ופוסייאניןמנצחייהפלפליןליהאייתיומסקטהופוסיאניןפלפליןליה'אמאינוןומהה

<..>ייאנון<......>פלליהייתי<..>ומטקס<..>וסיא<....>פ<....>ל'אאינוןומהס

ופוסיאניןמנצחייאפלפליןליתי?יי?אא<.>ומטקוסיסיאנין<.>אאינוןומאןפ

מןופוסיאניןנצחנהמן'פלפליאייתיומטקסהופוסיאנין'פלפליליה'אמאינוןומהד

מ

3ג

חלבגושמןומטקסאעכבראמן'דאמומאןציידןו

חלבגושמןומטקסהעכברןמן'דאמומאןציידןא

חלבגושמןומסקטהעכבראמן'דאמומאןציידיןה

חלבגושמןומטקסה<..>עמןמ<..>ומאןס

<.>חלגושמןומטקצא<..?>ט?מן'דאמומאןציידיןפ

ארץ'שנאמיםברכותליעשיתיחלבגושמןומטקסהעכבריןמן'דאמומאןציידןד

מ

3ג

ו

א

ה

ס

פ

לאחצישלקניאפילולוי'ר'אמעציםצומחיערמהםלהשקותמיםנחליד

מ

3ג

[ז]

היהביתובנירבערבוגםושפחותעבדיםקניתיו

היהביתובנירבערבוגםושפחותעבדיםליקניתיא

היהביתובנירבערבוגםושפחותעבדיםליקניתיה

יה<...>וגם<..>שפח<...>עליקניתיס

ביתובנירבערבוגםקניתיפ

היהביתובני'וגורבערבוגםושפחותעבדיםקניתיישראלארץחסרהד

ביתובנירבערבוגם'שנאושפחותעבדיםמ

3ג

חוטבייהושעויתנם'שנהגבעוניםאלוליו

חוטביההואביוםיהושעויתנם'שנאיהושעשעשאןהגבעוניןאלוליא

חוטביההואביוםויתנם'שנאיהושעשעשאןהגבעוניםאלוליה

י<.>ט<....>יהושע<..>עש<..>הגבעוניאילוליס

הגבעוניםאלופ

חוטביההואביוםיהושעויתנם'שנמיםושואביעציםחוטבייהושעשעשאןהגבעוניםאלוליד

מיםושואביעציםלחוטבייהושעשנתנןם<..>הגבאלומ

3ג
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היהרבומקנהליהיהוצאןבקרמקנהגםמיםושואביעציםו

היהרבומקנהליהיההרבהוצאןבקרמקנהגםמיםושואביעציםא

היהרבומקנהליהיהוצאןבקרמקנהגםמיםושואביעציםה

היהרבומקנהליהיה<....>לעמיםבי<..>ושעציםס

היהרבומקנהמקנהגםפ

היהרבומקנהליהיההרבהוצאןבקרמקנהגםמיםושואבי'עציד

מ

3ג

[ח]

זומלכיםוסגלתובזהבבכסףויוציאם'שנוזהבכסףגםליכנסתיראובןלבניו

זומלכיםוסגולתובזהבבכסףויוציאם'שנאוזהבכסףגםליכנסתיראובןלבניא

זומלכיםוסגולתוזהבבכסףויוציאם'שנאמוזהבכסףגםליכנסתיראובןלבניה

<...>וסגהב<....>ס

זווסגולתבכתףויוצאםכנסתיראובןלבניפ

זווהמדינותמלכיםוסגלתוזהבבכסףויוציאם'שנוזהבכסףגםליכנסתי'וגוד

מ

3ג

זכריםמשורריםושרותשריםליעשיתימדיןביזתזווהמדינותועוגסיחוןביזתו

זכריםמשורריםושרותשריםליעשיתימדיןביזתזו'והמדינוועוגסיחוןביזתא

זכרים'משורריושרותשריםליעשיתימדייןביזתזווהמדינותועוגסיחוןביזתה

זכריםמשורריםושרות<..>עשיתימדיןזת<.>בזווהמדינותועוגסיחוןביזתס

ושרותזכריםמשורריםשריםמדייןביזתזווהמדינותוסיחוןעוגביתפ

זכריםמשורריםושרותשריםליעשיתימדיןוביזתעוגביזתד

מ

3ג

ותפנוקייןתפנוקיןושדותשדהישראלשלעינוגןזההאדםבניותענגותנקבותומשוררותו

ותפניקייןתפנוקיןושידותשידהישראלשלעינוגןזוהאדםבניותענוגותנקבותומשוררותא

ותפנקייןתפנוקיןושדותשדהישראלשלעינוגיןזההאדםבניותענוגותנקבותומשוררותה

ין<..>ותתפנוקיןושדותשדה'ישרשלעינוגן?זה?'הא<..>בותענוגותנקבותומשוררותס

ותפנוקייןתפנוקיןשדהישראלשלענוגןזהותענוגותנקבותמשוררותפ

ותפנוקייןתפנוקיןושדותשדהישראלשלעינוגןזההאדםבניותענוגותנקבותומשוררותד

מ

3ג
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בירושלםלפניוהיהמהוכיבירושלםלפניהיהאשרמכל?י?והוספתוגדלתיו

בירושלם(בכ)לפניוהיהמהוכיבירושלםלפניהיהאשרמכלוהוספתיוגדלתא

בירושלםלפניוהיהמהוכיבירושלםלפניהיהאשרמכלוהוספתיוגדלתי(והתגדלתי)ה

'בירושו<.>לפנהיהמה<.>וכ'רוש<....>שהיהמכלוהוספתי<.>הו<..>וגדלס

בירושלםלפניוהיהמהוכילפניושהיהמכל}פ

בירושלםלפניוהיהמהוכיבירושלםלפניהיואשרמכלוהוספתיוגדלתיד

מ

בנוצפורבנופלתבןאוןפרסבןמנהנקראוארבעההיהאביודודאלאו

בנוצפורבנופלתבןאוןפרסבןמנהנקראוארבעההיהאביודודלאא

בנוצפורבנו[ת](א)פלבןאוןפרסבןמנהנקראוארבעההיהאביודודלאה

בנור<.>צפבנופלתבןאוןפרסבןמנהנקראוַאְרבַָּעההיהאביודודא<..>ס

בנוצפורבנופלתבןאוןפכסבןמנהנקראו'דהיהאביודודאלאפ

בנוצפורבנופלתבןאוןפרסבןמנהנקראוארבעההיהאביודודלאד

מ

ר"אליעמדהחכמתיאףושלמהעקושוחזקיהבעורו

ר"אליעמדהחכמתיאףשלמהעקושוחזקיהבעורא

ר"אליעמדהחכמתיאףושלמהעקוש'וחזקיבעורה

ר"אלימדה<.>חכמתיאףושלמהעקושוחזקיהבעורס

'ר'אמליעמדהחכמתיאףושלמהוחזקיהבעורפ

'ראמרליעמדהחכמתיאףושלמהעקושמנהבןמנהנקראו'ושניוחזקיהבעורד

מ

בידינתקיימהבאףבסיטיריןבזקנותישלמדתיתורהכלאחאו

בינתקיימהבאףפסיטיריןבזקנותישלמדתיתורהכלאחאא

בינתקיימהבאףפסיטיריןבזקנותילישלמדתיתורהכלאחאה

בינתקיימהאף<.>פסיטוריןבזקנותילישלמדתיתורהכלאחאס

{בינתקיימהבאףפסיטריןבזקנותישלמדתיחכמהכלאחאפ

בינתקיימהבאףפסיטיריןבזקנתישלמדתיתורהכלשלמה'אמאחאד

מ
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כיהעושרשמחתזושמחהמכללביאתמנעתילאעינישאלואשרוכלו

כיהעושרשמחתזושמחהמכללביאתמנעתילאעינישאלואשרוכלא

כיהעושרשמחתזהשמחהמכללביאתמנעתילאעינישאלואשרוכלה

כיהעושרשמחתזומחה<...>מכלביאתמנעתילאעינישאלואשרוכלס

העושרשמחתזושמחהמכלפ

כיהעושרשמחתזושמחהמכללביאתמנעתילא'וגועינישאלואשרוכלד

מ

קושרתיה'דאמומאןקודיה'דאממאןעמליבכלשמחלביו

קשרתיהדאמרומאןקוריהדאמרמאןחלקיהיהוזהעמלימכלשמחלביא

קשרתיה'דאמומאןקודיה'דאממאןעמלימכלשמחלביה

קשרתיה'א<.>ומאןקוריה'דאממאןעמלימכלח<..>לביס

פ

קשרתיה'דאממאןקודיה'דאממאןעמלימכלחלקיהיהוזהעמלימכלשמחלביד

מ

שמחהמכללביאתמנעתילאבנשיםעינישאלואשרוכלא"דו

שמחהמכללביאתמנעתילאמהםאצלתילאבנשיםעינישאלואשרוכלא"דא

שמחהמכללביאתמנעתילאמהםאצלתילאבנשיםעינישאלואשרוכלא"דה

<..>מכללביאתמנעתילאמהםי<.>צל<.>לאבנשיםעינישאלואשרכלא"דס

א"דפ

שמחהמכללביאתמנעתילאמהםאצלתילאבנשיםעינישאלואשרוכלא"דד

מ

וכלא"דבמרכבהלעלותהתאמץרחבעםוהמלךעמלימכלשמחלביכיהנשיםשמחתזוו

וכלא"דבמרכבהלעלותהתאמץרחבעםוהמלךעמלימכלשמחלביכיהנשיםשמחתזוא

וכלא"דבמרכבהלעלותהתאמץרחבעםוהמלךעמלימכלשמחלביכיהנשיםשמחתזוה

וכלא"דבמרכבהלעלותהתאמץרחבעםוהמלך'עממכלשמחלביכיהנשיםשמחתזוס

א"דהתאמץרחבעםוהמלךשמחלביכינשיםמשמחתפ

עמלימכלח<.>שלביכי'הנשישמחתזוד

מ

שמחתזושמחהמכללבימנעתילאמהןאצלתילאה?ר?בתועינישאלואשרו

שמחתזושמחהמכללביאתמנעתילאמהםאצלתילאעינישאלואשרא

שמחתזואצלתילאבתורהעינישאלואשרה

שמחתזואצלתילאבתורהעיני'שאאשרס

שמחתזופ

ד

מ

נסכים'פרש'דאמומאןחלהפרשתזועמליבכלשמחלביכיהתורהו

נסכיםפרשתדאמרומאןחלהפרשתזועמלימכלשמחלביכיהתורהא

נסכיםפרשת'דאמומאןחלהפרשתזועמלימכלשמחלביכיהתורהה

נסכיםשת<.>פ'דאומאןחלהפרשתזו'עממכלשמח?בי?לי<.>התורהס

נסכיםא"י<.>חלהפרשתזושמחלביכיהתורהפ

נסכיםהפרשתזודאמרומאןחלההפרשתזוד

מ
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למדכךבשעתוונשפךבשעתושמתמלאהזהכספלופניתימהוחכמהלראותאניופניתיו

כךלשעתוונשפךבשעתושמתמלאהזהכספלחכמהלראותאניופניתיא

למדכךלשעתוונהפךלשעתושמתמלאהזהכספלופניתיופניתימהוחכמהלראותאניופניתיה

למדכךבשעתוונשפךבשעתושמתמלאהזהבספלופינותיופניתימהה<..>חלראותאניופניתיס

כךבשעתוונשפךבשעתולא<..>הזהל?כספני?אופניתיפ

למדכךבשעתוונשפךבשעתושמתמלאהזהכספלופיניתיופניתיחכמהלראותאניופניתיד

מ

ברחנינא'רוסכלותוהוללותחכמהלראותבשעתוושכחהבשעתותורהשלמהו

וסכלותוהוללותחכמהלראותלשעתוונשפךבשעתולמדשלמהא

ברחיננא'רוסכלותוהוללותחכמהלראותלשעתוושכחהלשעתותורהשלמהה

ברחננא'רוסכלותוהוללותחכמהלראותבשעתוחה<..>בשעתושלמהתורהס

והוללותה<..>בשעתותורהלמדשלמהפ

ברחנינא'רוסכלותוהוללותחכמהלראותבשעתוושכחהבשעתותורהשלמהד

מ

וסכלותמלכיםשלהוללהזההוללות'אמפפאברחנינא'רסימון'ורפפאו

וסכלותמלכיםשלהולילהזוא

וסכלותמלכיםשלהולילהזההוללות'אמחיננא'רסימון'ורפפאה

ת<.>וסכלמלכיםשלה<..>זוהוללות'אפפאברחננא'רסימון'ורפפאס

וסכלותמלכיםשלהולילותהיאזופ

וסכלותמלכותשלהוללהזוהוללות'אומפפאברחנינא'רסימון'ורפפאד

מ

מהכיהטפשותזווסכלותמינותשלהולילהזוהוללות'אמסימון'ורהטרחות?זו?ו

מהכיטפשותזווסכלותמינותשלהולילהזוהולילותאומרסימון'רהטרחותזוא

מהכיהטפשותזווסכלותמינותשלהולילהזוהוללות'אמסימון'ורהטרחותזוה

מהכיפשות<.>הזווסכלות<.>מינושלהולילהזוהוללות'אסימון'ורהטרחותזוס

מהכיהטפשותזווסכלותמינותשלהולילותזו'אומיודה'ררחות?ט?הזופ

מהכיהטפשותזווסכלותמינותשלהוללהזוהוללותאומרסימון'רהטרחותזוד

מ

עללעמודאנייכולאדםלךיאמראםהמלךאחרישיבאהאדםו

עללעמודאנייכולאדםלךיאמראםהמלךאחרילאדםהווהא

עללעמודאנייכולאדםלךיאמראםהמלךאחרילאדםהוהה

עללעמודאני<.>יכודם<.>לךיאמראם'המ'אחלאדםהווהס

עללעמודיכולאניאדםלךיאמראםהאדםפ

עללעמודאנייכולאדםלךיאמראם'וגוהמלךאחרישיבאהאדםד

מ

המלכיםמלכימלךאחריהמלךאחרילואמורעולםשלמשתיתוו

המלכיםמלכימלךאחרילעמודיכולאתהאיהמלךאחרילואמורעולםשלמשתיתוא

המלכיםמלךאחרהמלךאחרילואמורעולםשלמשתותוה

המלכיםמלכיך<.>מ<..>אח<.>המלאחרילואמורעולםשלמשתותוס

המלכיםמלכימלךאחרילואמורעולםשלמשתיתופ

המלכיםמלכימלךאחרהמלךאחרילואמורעולםשלמשתיתוד

מ

הקניםלחרישת'אמנחמן'רתרתי'אמנחמן'ורלעמודיכולאתה"הקבו

קניםלחרישתאמרנחמן'רתרתיאמרנחמן'רלעמודיכולאתא

הקניםלחרישת'אמנחמן'רתרתי'אמנחמן'רלעמודיכילאתה"הבה

הקניםלחרישת<.>נחמן'רתרתי'אנחמן'רלעמודיכולאתה"הקבס

לעמודיכולאתהפ

הקניםלחרישתתרתיאמרנחמן'רלעמודיכולאתההואברוךהקדושד

מ

כסחונכנסכסחאחדפקחעשהמהלתוכהלהכנסיכולולאשלאו

ונכנסכיסחאחדפקחעשהמהלתוכהלהכנסיכולולאיודעאדםהיהשלאא

כוסחונכנסכוסחאחדפקחעשהמהבתוכהליכנסיכולולאיודעאדםהיהשלאה

כוסחונכנסכוסחאחדפקחעשהה<.>לתוכה<.>להכניכולולאיודעאדםהיהשלאס

פ

כיסחונכנסכיסחאחדפיקחעשהמהלתוכהלהכנסיכולאדםשאיןד

מ
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פתחיםלהשהיהגדולהלפלטין'אמנחמן'רהכסוחדרךויצאו

פתחיםלהשהיוגדולהלפלטיןאחוריאמרנחמן'רהכיסוחדרךויצאהכיסוחדרךא

פתחיםלהשהיהגדולהלפלטיןחורי'אמנחמן'רהכיסוחדרךויצאהכיסוחדרך'ונכנה

פתחים<..>היה<...>גדולפלטיאחורי'אנחמן'רהכיסוחדרךויצא<..>הכיסדרךונכנסס

פ

פתחיםלושהיהגדולהלפלטיןחוריאמרנחמן'רהכיסוחדרךויצאהכיסוחדרךונכנסד

מ

וקשרהגמיפקעתונטלנכנסאחדפקחשםהיהטועהלתוכהשנכנסמיוכלהרבהו

וקשרהפקעתונטלנכנסאחדפקחשםהיהטועהלתוכהשנכנסמיוכלהרבהא

וקשרהגמיפקעתונטלאחדפקחשםהיהטועהלתוכהשנכנסמיוכלהרבהה

.>קשר<...>פקעתונטלס<.>נכד<....>שםהיהטועהלתוכהשנכנסמיוכלהרבהס

פ

וקשרהגמיפקיעתונטלנכנסאחדפיקחשםהיהטועהלתוכהשנכנסמיוכלהרבהד

מ

יוחאיבןשמעוןר"אהפקעתדרךויוצאיןהפקעתדרךנכנסיןהכלהתחילוהפתחנגדו

יאחיבןשמעוןר"אהפקעתדרךויוצאיןהפקעתדרךנכנסיןהכלהתחילוהפתחדרךא

יוחאיבןשמעוןר"אהפקעתדרךויוצאיןהפקעתדרךנכנסיןהכלהתחילוהפתחנגדה

י<..>בן'ע<.>שר"אהפקעת<.>דרויוצאיןפקעת<...>נכנסין<....>התחתח<.>הד<..ס

שמואל'ר'אמפ

יוחאיבןשמעון'ראמרהפקעתדרךויוצאיןהפקעתאצלנכנסיןהכלהפתחנגדד

מ

'ואולתוכונכנסיןוהשביןהעובריןוכלפלטיןשבנהודםבשרלמלךמשלו

'ואומלתוכהנכנסיןוהשביםהעובריםוכלפלטריןשבעהודםבשרלמלךדומההדברלמהמשלא

'ואמלתוכונכנסיןוהשביםהעובריםוכלפלטיןשבנהודםבשרלמלךדומההדברלמהמשלה

.>ואולתוכונכנסיןוהשביםהעוברים<...>פלטישבנהודם<...>למלמה<..>הדבר<...>משס

ואומריןלתורהנכנסיןוהשביםהעובריםוכלפלטריןשבנהלמלךפ

'ואומלתוכונכנסיןוהשביןהעובריןוכלפלטיןשבנהודםבשרלמלךדומההדברלמהמשלד

מ

תקרתההיתהאלונאההיהגבוהיןכותליההיואלונאההיהגבוהיןעמודיההיואלוו

תקרותיההיתהאלונאההיהגבוהיןעמודיההיואלוא

תקרתההיתהאלונאההיתהגבוהיןכותליההיואלונאההיהגבוהיןעמודיההיואלוה

ה<....>לו<..>נאההיתהגבוהיןליה<.>כוהיואילונאההיההים<....>ע<.>הילו<..ס

תקרתההיתהאלונאההיתהגבוהיןעמודיההיואלופ

תקרתההיתהאילונאההיתהגבוהיןכותליההיואילונאההיתהגבוהיןעמודיההיואילוד

מ

אוידים'גליהיהאלוויאמראדםיבאשמאנאההיתהגבוההו

ידיםשלשליהיהאלוויאמראדםיבאנאההיתהגבוהיןא

אוידים'גאניליהיהלוויאמראדםיבאשמאנאההיתהגבוההה

אוידים'ג<...>מ<..>אדםיבוא<...>נאהיתהגבוההס

ידים'גלו[ו](ה)היאלוויאמריבאאדםשמאנאההיתהגבוההפ

אוידיםשלשהליהיואילוויאמראדםיבואשמאנאההיתהגבוההד

מ

כבראשראתל"תנאההייתירגלים'גאואזנים'גאועינים'גו

כבראשראתל"תנאההייתירגליםשלשאואזניםשלשאוא

כבראשראתל"תנאההייתירגלים'גאואזנים'גאועינים'גה

כברשר<..>א<....>הירגלים'גאואזנים'גאוים<..>ע'גס

כבראשראתל"תנאההייתירגלים'גאופ

כבראשראתלומרתלמודנאההייתירגליםשלשהאואזניםשלשהאועיניםשלשהד

מ

עלנמניןדינווביתה"הקבכביכולעשוהואלאכאן'כתואיןעשהועשוהוו

עלנמניןעשוהודינווביתה"הקבכביכולעשוהואלאנאמרלאעשהועשוהוא

עלנמניםעשוהודינווביתה"הבכביכולאלאכאן'כתואיןעשהוה

עלנמניםעשוהודינובית<...>אן<.>'כתאיןעשהו<..>עס

עלנמנועשוהודינווביתהואכביכולעשוהואלאכאן'כתאיןעשהועשוהופ

עלנמניםעשוהודינווביתה"הבכביכולעשוהואלאעשהוכאן'כתאיןעשוהוד

מ
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'נאמכברוהלאהןרשויותתאמרואםתיקונךעלומעמדךמשלךואבראברכלו

כתיבכברהההןרשויותשתית"ואתיקונךעלומעמידןמשלךואבראברכלא

נאמרכברוהלאהןרשויותשתי'תאמואםתיקונךעלומעמידךמשלךואבראברכלה

..>כברוהלאהןרשויות<.>שתתאמראםיקונך<.>עלמידך<....>מואבראברכלס

'נאמכברהןרשויותשתיתאמרואםתיקונךעלומעמידךמשלךואבראברכלפ

נאמרכברוהלאהןרשויותשתיתאמרואםתיכונךעלומעמידךמשלךואבראברכלד

מ

ביבהנתןאםפלטיןבונהודםבשרמלךחייתאברלויר"אויכוננךעשךהואו

ביבהנותןאםפלטיןבונהודםבשרמלךחייתאברלויר"אויכוננךעשךהואא

ביבהנתןאםפלטיןבונהודםבשרמלךחייתאברלויר"אויכוננךעשךהואה

בה<..>נתןם<...>פ<...>ודבשרמלךחייתאברלויר"אוננך<.>ויך<..ס

ויכוננךעשךהואפ

ביבהנתןאםפלטיןבונהודםבשרמלךחיתאברלויר"אויכוננךעשךהואד

מ

אבלמשובחתואינהנאהאינהפתחהעלו

אבלמשובחתואינהנאהאינהפיתחהעלא

אבלמשובחתואינהנאהאינהפתחהעל[השופכיןכלשםשיורדיןָקְלבָקאלעזלשון'פי]ה

אבלמשובחתואינהנאהאינהפתחה<.>עס

פ

אלאמשובחתואינהנאהאינהפתחהעלד

מ

זהביבוזהזהואיפתחועלביבוונתןהאדםאתבראה"הקבו

זהזהואיפתחועלביבוונתןהזההאדםבראה"הבא

זהביבוזהזהואיפתחועלביבוונתןהזההאדםאתבראה"הבה

<..>ביבוזהזה<.>ואיזפתחועלביבוונתןהזהם<..>האתברא<..>הס

פ

ביתזהזהזהואיפתחועלביבוונתןהאדםאתבראה"הבד

מ

האדםאתאלהיםי"יוייצר'כתומריוןבריצחקר"אשבחווהואנאווהואחוטמוו

האדםאתאלהים'ייוייצרכתיבמריוןבריצחקר"אשבחווהואנאווהואחוטמוא

האדםאתאלהים'ייוייצר'כתימריוןבריצחקר"אשבחווהואנאווהואחוטמוה

האדםאתהים<..>י"יוייצר'כתן<....>ר"אשבחווהואאו<..>והוחוטמוס

פ

האדםאתם"אלי'ייוייצר'כתמריוןבר'יצחר"אשבחווהואנואווהואחוטמוד

מ

בעולםמתגאהכביכולהואנאהציירהואהצוראלאיצראשרל"תמהו

בעולמומתגאהכביכולנאהציירהואהואהצוראלאיצראשרל"תמהא

בעולמומתגאהכביכולהואנאהציירהואהצוראלאיצראשרל"תמהה

..>בעוה<.>מתגיכול<..>הוא<..>צייר<...>מס

פ

בעולמומתגאהכביכולנאהציירהואהצוראלאיצראשר'לומתלמודמהד

מ

השמיםתלדותאלה'כתומריוןבריצחקר"אשצרתיוצורהשבראתיבריהראו'ואוו

השמיםתולדותאלה'כתימריוןבריצחקר"אשצרתיוצורהשבראתיברייהראוואמרא

'השמיתולדותאלה'כתימריוןבריצחקר"אשצרתיוצורהשבראתיברייהראוה

'השמ<..>אלה'כתמריון<.>ביצחקר"אשיצרתיוצורה<..>שברא<..ס

פ

'השמיתולדותאלהמריוןבריצחק'ר'ואמשציירתיוצורהשבראתיבריהראוואומרד

מ

ומימקלסןבוראןמגנןומיומשבחןבראןהואבהבראםו

מימקלסןבוראןמגנןומיומשבחןבראןהואבהבראםוהארץא

ומימקלסןבוראן[גנותלשון][יגנםומי]ומימגנןומשבחןבראןהואבהבראםוהארץה

...>מקלסבוראןן<....>ן<..>מש<...>הואם<..>בהב'והאס

פ

מייתןמקלסוןבוראםמגנןומימשבחןוהואבראןהואבהבראםוהארץד

מ



12/02/2012 4/4 קהלת רבה פרשה ב פסוק יב

בראם'בהבהבראם'שנהםומשובחיןהםנאיןאלאדופיבהןנותןו

בראם'בהבהבראם'שנאהןומשובחיןנאיםהםאלאדופיבהםיתןא

בראם'בהבהבראםשנאמרהןומשובחיןנאיןהןאלאדופיבהםיתןה

בראם'בהבהבראם'שנ<.>חי<..>מש<..>נאיןן<.>אלא<..>בהןתן<..ס

פ

בראםבהאבהבראם'שנאהםומשובחיןנאיםהםאלאדנפיבהןד

מ
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החושךוביןהאורביןיתרוןשישכשםמאיר'רבשםתנייתרוןשישאניוראיתיו

החשךלביןהאורביןייתרוןשישכשםמאיר'רתניייתרוןשישאניוראיתיא

החשךלביןהאורביןיתרוןשישכשםמאיר'רבשםתנייתרוןשישאניוראיתיה

החשךלביןהאורביןיתרוןשישכשםמאירר"<..>ני<...>יש<.>אנייתי<.>ורס

פ

החשךלביןהאורביןיתרוןשישכשםמאיר'רבשםתנייתרוןשישאניוראיתיד

מ

מינותלדבריתורהדבריביןיתרוןישכךו

מינותלדבריתורהדבריבין(ל)ייתרוןישכךא

מינותלדבריתורהדבריביןיתרוןכךה

מה<..>מינותלדבריה<.>תו<..>דב<.>בייתרוןישכךס

פ

'מינולדבריתורהדבריביןיתרוןישכןד

מ



12/02/2012 1/5 טז-קהלת רבה פרשה ב פסוק יד

שהחכםעדאלאאתמהאבראשועיניוהחכםו

שהחכםעדאלאאתמהאברגליועיניווהכסילבראשועיניוהחכםא

שהחכםשחכםעדאלאאתמהאברגליועיניווהכסילבראשועיניוהחכםבראשועיניוהחכםה

החכם<.>עדאלאברגליועיניוסיל<.>והבראשועיָניוהחכםס

שהחכםעדבראשועיניוהחכםפ

שהחכםעדאלאברגליועיניווהכסילבראשועיניוהחכם'וגובראשועיניוהחכםד

מ

לסופאצווחהוהמאיר'רבסופוישמהיודעהואעניןשלבראשוו

לסופיהצוח(כ)הוהמאיר'רבסופוישמהיודעהואעניןשלבראשוא

לסופיהצווחהוהמאיר'רבסופושישמהיודעהואענייןשלבראשועיניוה

יה<..>לסצווח<..>המאיר'רסופו<.>יש<.>מיודע<..>ן<..>עשל<.>בראשס

לסופיהצוחהוהמאיר'רבסופהיהאמהיודעמנייןשלובראשופ

לסופיהצווחהוהמאיר'רבסופוישמהיודעהואעניןשלבראשוד

מ

נמרודזההולךבחשךוהכסילאבינואברהםזהבראשועיניוהחכםא"דרישיהדחבלאו

נמרודזההולךבחשךוהכסילאברהםאבינוזהבראשועיניוהחכםא"דרישיהדחבלאא

נמרודזההולךבחושך'והכסיאבינואברהםזהבראשועיניוהחכםא"דראשיהדחבלהה

...>כסי<....>אבר<..>א<..>ס

נמרודזהוהכסילאברהםזההחכםא"דרישיהדחבלאפ

נמרודזהילךבחשךוהכסילאבינואברהםזהבראשועיניוהחכםא"דרישיהדחבלהד

מ

[טו]

גםהכסילכמקרהבלביאניואמרתיכלםאתיקרהאחדשמקרהאניוידעתיהרשעו

גםהכסילכמקרהאניואמרתיכלםאתיקרהאחדשמקרהאניוידעתיהרשעא

גםהכסילכמקרהאניואמרתיכולםאתיקרהאחדמקרהאניוידעתיהרשעה

<....>הכרה<.>כמ<...>ארה<....>מקרה<.>אניידעתי<.ס

אחדשמקרהאניגםוידעתיפ

גםהכסילכמקרהבלביאניואמרתיכלםאתיקרה'אשמקרהאניגםוידעתיד

מ

מלךנקראהרשעונמרודמלךנקראתיאנייקרניאניו

מלךנקראהרשעונמרודמלךנקראתיאנייקרניאניא

מלךנקראנמרודמלךנקראתיאנייקרניאניה

מלך<..>נהרשערוד<.>ונמלךי<.>א<..>נאניס

הכסילכמקרהאניגםואמרתימלךנקראוזהמלךנקראזהפ

מלךנקראהרשעונמרודמלךנקראתיאני'וגויקרניאניד

מ

למהיותראזאניחכמתיולמהכןאםמתוזהמתזהו

למהיותראזאניחכמתיולמהכ"אמתוזהמתזהא

ולמהיותראזחכמתיולמהכןאםמתוזהה

למה<...>אאניחכמתי<..>כןאםמתוזהת<.>זהס

למהתר<..>אזאניחכמתיולמהמותוזהמותזהיקרניאניגםפ

למהיותראזאניחכמתיולמהכןאםמתוזהמתזהד

מ

בעליוניםכמוהואלהאיןכיואמרתיוהזהרתיהשםקדשתעלנפשימסרתיו

ואמרתיוהזהרתיהשםקדושתעלעצמיאנימסרתיא

בעליוניםכמוהואלוהאיןכיואמרתיוהזהרתיה"הבשלשמוקדושתעלנפשימסרתיה

בעליוניםכמהואלוהאיןכיתי<..>והזהרתיה"הקבשלשמוקדושתעלשי<.>נ<.>מסרתס

בעליוניםכמוהואיןכיואמרתיוהזהרתיהשםקדושתעלנפשימסרתיפ

בעליוניםכמוהואלוהאיןואמרתיוהזהרתיה"הקבשלשמוקדושתעלנפשימסרתיד

מ

[טז]

דכיוןלמהנשכחהכל'וגוהכסילעםלחכםזכרוןאיןכיואמרתיחזרתיועודובתחתוניםו

דכיוןלמהנשכחהכללעולםהכסילעםלחכםזכרוןאיןכיא

דכיוןלמהנשכחהכלהכסילעםלחכםזכרוןאיןכיואמרתיחזרתיועודובתחתוניםה

דכיוןלמהנשכחהכללעולם'הכס<.>עלחכםזכרוןאיןכיואמרתי<..>חזועודובתחתוניםס

דכיוןלמההכסילעםלחכםזכרוןאיןכיואמרתיחזרתיועודובתחתוניםפ

דכיוןלמהנשכחהכללעולםל<.>הכסעםלחכםזכרוןאיןכיואמרתיחזרתיועודובתחתוניםד

מ
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העולםאמותשמאעבדיךולישראלליצחקלאברהםזכור'אוהןצרהלידינכנסיןשישראלו

העולםאומותשמאעבדיך'ולישראליצחקלאברהםזכוראומריםהםצרהלידינכנסיןשישראלא

העולםאומותשמאעבדיךולישראלליצחקלאברהםזכור'אומהןצרהלידינכנסיםשישראלה

'העו<..>עבדיך'ולישרחק<..>לאברהם<.>זכור'אומהןרה<.>די<....>נכנס'שישרס

העולםאומותשמא'וכולאברהםזכור'אומהםצרהלידינכנסיןשישראלפ

העולםאומותשמא'וגועבדיךולישראלליצחקלאברהםזכור'אומהןצרהלידינכנסיןדישראלד

מ

[יד]

בראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד"ההנמרודלמעשהזכור'אוו

בראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד"ההנמרודלמעשהזכוראומריםא

בראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד"ההנמרודלמעשהזכור'אומה

'בראעיניוהחכםא"ד'הכסעםהחכםימותואיךר<..>זד"הה<..>נמרלמעשהזכור'אוס

החכםא"ד'וכוהחכםימותואיךד"ההנמרודלמעשהזכור'אומפ

בראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד"ההנמרודלמעשהזכור'אומד

מ

אחדשמקרה(שמרק)אניוידעתיהרשעבלעםזההולךבחשךוהכסילמשהזהו

יקרהאחדשמקרהאניוידעתיהרשעבלעםזההולךבחשךוהכסילמשהזהא

אחדשמקרהאניוידעתיהרשעבלעםזהילךבחשךוהכסילמשהזהה

..>יקאחד'שמקאניוידעתיהרשעבלעםזההולךבחשךוהכסילמשהזהס

בלעםזהוהכסילמשהזהפ

יקרהאחדשמקרהאניגםוידעתיהרשעבלעםזהילךבחשךוהכסילמשהזהד

מ

[טו]

נקראוזהנביאנקראזהיקרניאניגםהכסילכמקרהאניואמרתיו

נקראוזהנביאנקראזהבלביאניואמרתיכלםאתא

נקראוזהנביאנקראזהאניואמרתיה

'נקר<....>נב<.>נקרזהי<..>באניאמרתים<....ס

נקראוזהנביאנקראזהפ

נקראוזהנביאנקראזה'וגובלביאניואמרתיכלםאתד

מ

וחזרתיהתורהעלנפשינתתילמהאניחכמתיולמהכןאםנביאו

ואמרתיוחזרתיהתורהעלנפשינתתילמהיותראזאניחכמתיולמהכןאםנביאא

ואמרתיוחזרתיהתורהעלנפשינתתילמהיותראזאניחכמתיולמהכןאםנביאה

<..>ואוחזרתיהתורהעלפשי<.>י<..>מה<...>יואזאני<..>חכ<.>מ<.>וכןאםנביאס

התורהעלי<..>ננתתילמהחכמתיולמהנביאפ

ואמרתיוחזרתיהתורהעלנפשינתתילמהיותראזאניחכמתיולמהכןאםנביאד

מ

[טז]

ויזכור'ואולצרהנכנסיןישראללמחרהכסילעםלחכםזכרוןאיןכיו

ויזכור'ואומלצרהנכנסיןישראללמחרנשכחהכללעולםלחכםזכרוןאיןכיא

ויזכור'ואומלצרהנכנסיןישראללמחרנשכחהכללעולםהכסילעםלחכםזכרוןאיןכיה

ויזכר'ואולצרה<..>נ'ישרחר<...>נשכ<.>הכ'לעו'הכסעםלחכםזכרוןאיןכיס

ויזכור'ואומלצרהנכנסיןישראללמחרנשכחהכלפ

ויזכור'ואומלצרהנכנסיןישראללמחרנשכחהכללעולםהכסילעםלחכםזכרוןאיןכיד

מ

ד"ההעמובלעםעולםימיויזכור'אוהעולםאמותשמאעמומשהעולםימיו

ד"ההעמובלעםעולםימיויזכוראומריםהעולםאומותשמאעמומשהעולםימיא

ד"ההעמובלעםעולםימיויזכור'אומריהעולםאומותשמאעמומשהעולםימיה

ד"ההעמובלעםעולםימיויזכר'אומ'העו'אומשמאעמושה<.>עולםימיס

ד"ההעמובלעםאומריןהעולםאומותשמאעמומשהעולםימיפ

ד"ההעמובלעםעולםימיויזכור'אומהעולםאומותשמא'וגועמומשהעולםימיד

מ

[יד]

בחשךוהכסילישראלמלךדודזהבראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךו

בחשךוהכסילדודזהבראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךא

בחושךוהכסילישראלמלךדודזהבראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךה

בחשך<.>הכסי<...>יך<....>דזה'בראעיניוהחכםא"ד<..>הם<.>החכם<..>ימואיךס

והכסילדודזההחכםא"דימותואיךפ

בחשךוהכסיל'ישרמלךדודזהבראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד

מ
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[טו]

ואמרתיוחזרתיאניגםוידעתיהרשענצרנבוכדזההולךו

ואמרתיוחזרתינבוכדנאצרזההולךא

'וכואניוידעתיהרשענבוכדנצרזההולךה

ואמרתי<.>רת<..>ווכוליתי<..>הרשענבוכדנצרזההולךס

נצרנבוכדזהפ

ואמרתיתי<.>וחזכלםאתיקרהאחדשמקרהאניגםוידעתיהרשענצרנבוכדזהילךד

מ

ו

א

ה

ס

פ

נשכחהכלהבאיםהימיםבשכברלעולםהכסילעםלחכםזכרוןאיןכי'וגובלביאניד

מ

ומלךהחריבווזהשנה'מומלךהמקדשת<..>בבנהזהגםהכסילכמקרהו

ומלךהחריבווזהשנהארבעיםומלךהמקדשביתבנהזהיקרניאניגםהכסילכמקרהא

ומלךהחריבווזהשנה'מומלךהמקדשביתבנהזהיקרניהכסילכמקרהה

ומלךהחריבווזהשנה<..>ך<..>ו<..>המביתבנהזה'יקראניגם'הכס<'.>כמס

ומלךהחריבווזהשנה'מומלךהמקדשביתבנהזהפ

ומלךהחריבווזהשנהומלךהמקדשביתבנהזהד

מ

ביתלבנותלבינתתילמהיותראזאניחכמתילמהכןאםשנה'מו

ביתלבנותנפשינתתילמהיותראזאניחכמתיולמהכ"אשנהארבעיםא

ביתלבנותנפשינתתילמהחכמתיולמהכןאםשנה'מה

ביתלבנותנפשינתתילמהר<....>'חכמ<..>ולכןאםשנה'מס

לבנותונפשינתתילמהחכמתיולמהשנה'מפ

ביתבניןעלנפשינתתילמהיותראזאניחכמתיולמהכןאםשנהד

מ

[טז]

המקדשו

עומדשלמהלמחרלעולםהכסילעםלחכםזכרוןאיןכיואמרתיוחזרתיהמקדשא

חוזרשלמהלמחרהכסילעםלחכם'זכרואיןכיואמרתיוחזרתיהמקדשה

<.>עומשלמהלמחר'לעו'הכסעם'לח'זכאיןי<.>י<..>ואמוחזרתי'המקדס

שלמהלמחרפ

עומדשלמהמחרנשכחהכללעולםהכסילעםלחכםזכרוןאיןכיואמרתיוחזרתיהמקדשד

מ

לחסדיזכרה'אוודך?ר?מאוילשמאעבדךדודלחסדיזכרה'ואוו

לחסדיעומדמרודךאוילשמאעבדךדודלחסדיזכרהואומרהמקדשביתובונהא

לחסדיזכרה'ואומעומדמדורךאוילשמאעבדךדודלחסדיזכרה'ואומהמקדשביתובונהה

לחסדיזכרה'ואועומדך<..>אוילשמאעבדךדודלחסדיזכרה'ו<.>ו'המקית<.>ובונהס

זכרה'אוממרודךאוילשמאלדודזכרהואומריםבונהופ

לחסדיזכרהואומרעומדמרודךאוילשמאעבדךדודלחסדיזכרה'ואומהמקדשביתובונהד

מ

[יד]

זהבראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד"ההנצרנבוכדו

זהבראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד"ההנבוכדנאצרא

זהבראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד"ההנבוכדנצרה

ה<.>'ברא<..>החכםא"ד'הכס<..>כם<.>הימותואיךד"ההצר<.>נבוכדס

זההחכםא"דימותואיך(ר)ד"ההנצרלנבוכדפ

זהובראשועיניהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד"ההעבדךנצרנבוכדד

מ

וידעתיאחתלשנהחטיםשלוקחזההולךבחשךוהכסילשנים'לגחטיםשלוקחו

וידעתיאחתלשנהחטיםלוקחשהואזההולךבחשךוהכסילשניםלשלשחטיםלוקחשהואא

וידעתיאחתלשנהחטיםשלוקחזההולךבחושךוהכסילשנים'לגחטיםלוקחשהואה

וידעתיאחתלשנהים<.>ח<.>לוק<..>שהזהך<....>'הכס<..>שני'לגחטיםלוקחשהואס

אחתלשנהשלוקחוהכסילשנים'לגחטיםהלוקחפ

וידעתיאחתלשנהחטיםשלקחזהילךבחשךוהכסילשניםלשלשחטיםשלקחד

מ
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[טו]

גםהכסילכמקרהואמרתיכלםאתיקרהאחדשמקרהאניגםו

גםהכסילשמקרהאניא

'וכוכמקרהואמרתיה

....>כ<.>כמקרה<.>אנ<..>ס

פ

'וגובלביאניואמרתיוחזרתי'וגואניגםד

מ

משכניתלמהיותראזחכמתילמהכןאםאוכלוזהאוכלזהו

משכנתילמהיותראזאניחכמתילמהכ"אאוכלוזהאוכלזהיקרניאניא

משכניתילמהיותראזחכמתילמהכןאםאוכלוזהאוכלזהה

..>מלמהיותראז<...>למ<...>א<..>ה<..>'יקרני<.ס

משכניתילמהחכמתילמהכ"אאוכלוזהאוכלזהפ

משכניתלמהיותראזאניחכמתילמהכןאםאוכלוזהאוכלזהד

מ

[טז]

זכרוןאיןכיואמרתיוחזרתימזוניןלילאיטיקייטאמןמאניו

זכרוןאיןכיואמרתיוחזרתימזונאילאיטיליקייטאמןמאנייא

זכרוןאיןכיואמרתיוחזרתימזוניןלילאייתי[הקיץמן'בגדי'פי]קייטאמןמאנייה

'זכראיןכי<..>ואמתי<...>מזונ<...>ייט<....ס

מזוניןלילאיתיא<.>קיימןמנייפ

זכרוןאיןכיואמרתיוחזרתימזוניןלילאייטיקייטאמןמאנייד

מ

אוכלזהונמצאבאהבצורתשנתלמחרהכסילעםלחכםו

אוכלזהונמצאבאבצורתשנתלמחרנשכחהכללעולםהכסילעםלחכםא

אוכלזהונמצאבאהבצורתשנתלמחרלעולםנשכחהכללעולםהכסילעםלחכםה

וכל<...>ונמצאה<..>בצורת<.>שנחר<..>נשכחל<....>'ס<.>ה<..>ס

אוכלזהונמצאבאהבצורתשנתלמחרנשכחהכלפ

אוכלזהבאהבצורתשנתלמחרנשכחהכל'וגולעולםהכסילעםלחכםד

מ

[יד]

זהבראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד"ההבזולאוכלוזה<.>ביוקו

זהבראשועיניוהחכםא"דבזולאוכלוזהביוקרא

זהבראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד"ההבזולאוכלוזהביוקרה

ה<.>'בראעיניוהחכםא"<.>ל<..>הכעםחכם<..>ו<.>יואיךד"<.>הזול<.>אוכלוזהביוקרס

זההחכםא"ד'וכוימותואיךד"ההביוקראוכלוזהבזולפ

זהבראשועיניוהחכםא"דהכסילעםהחכםימותואיךד"ההבזולאוכלוזהביוקרד

מ

במשנתורגילשאינוחכםתלמידזההולךבחשךוהכסילבמשנתורגילשהואחכםתלמידו

במשנתורגילשהואחכםתלמידא

במשנתורגילשאינוחכםתלמידזההולךבחושךוהכסילבמשנתורגילשהואחכםתלמידה

תו?שנ?במרגילשאינוחכם'תלמזה'הו'בח<..>והבמשנתורגילשהואחכם<'.>תלס

במשנתורגילשהואחכםתלמידפ

וידעתיבמשנתורגילשאינוחכםתלמידזהילךבחשךוהכסילבמשנתורגילשהואחכםתלמידד

מ

[טו]

'רנקראוזה'רנקראזהו

זהרבינקראוזהרבינקראזהא

זה'רנקראוזה'רנקראזהה

זה<.>רבנקראוזהרבינקראזהס

זה'רנקראוזה'רנקראזהפ

זהרבינקראוזהרבינקראזה'וגובלביאניואמרתיוחזרתי'וגואניגםד

מ

אזאניחכמתילמהכןאםטלתועוטףוזהטלתועוטףזהו

אזאניחכמתילמהכ"אטליתועוטףוזהטליתועוטףזהחכםוזהחכםא

אזאניחכמתילמהכןאםטליתועוטףוזהטליתועוטףזהחכםוזהחכםה

אזאני'מ<.>חלמהכןאםטליתוטף<.>עוזה<..>טליעוטףזהחכםוזהחכםס

אניחכמתיולמהטליתועוטףוזהטליתועוטףזהחכםוזהחכםפ

אזחכמתילמהכןאםבטליתועוטףוזהבטליתועוטףזהחכםוזהחכםד

מ
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[טז]

הכסילעםלחכםזכרוןאיןכיואמרתיוחזרתיתורתיעלנפשינתתילמהיותרו

הכסילעםלחכםזכרוןאיןכיואמרתיוחזרתייותרא

הכסילעםלחכםזכרוןאיןואמרתיוחזרתיתורתיעלנפשינתתילמהיותרה

'הכסעם'לח'זכרין<...>כואמרתיוחזרתיתורתיעלנפשינתתילמהיותרס

הכל'וכולחכםזכרוןאיןואמרתיוחזרתיתורתיעלנפשינתתילמהפ

הכסילעםלחכםזכרוןאיןואמרתיוחזרתיתורתיעלנפשינתתילמהיותרד

מ

שואלזהזהאתזהושואליןהוועדלביתנכנסיןשניהםלמחרו

שואלזהזהאתזהושואליןאחרלמקוםאוהוועדלביתבאיםשניהםלמחרא

ַאל(ו)ש[נ]זהזהאתזהושואליןאחדלמקוםאוהוועדלביתנכנסיןשניהםלמחרה

שואלזהאתזהושואליןאחרם<..>אוהוועדלביתנכנסין<..>ני<.>למחרס

שואלזהאתזהושואליןהועדלביתנכנסיןשניהםלמחרנשכחפ

שואלזהזהאתזהושואליןאחרלמקוםאוהועדלביתנכנסיןשניהםלמחרד

מ

ר"אהכסילעםהחכםימותואיךד"ההומשיבשואלוזהומשיבו

ר"אהכסילעםהחכםימותואיךד"ההמשיבואינונשאלוזהומשיבא

ר"אהכסילעםהחכםימותואיךד"ההמשיבואינונשאלוזהומשיבה

ר"אהכסילעם'החימותואיךד"ההמשיבינו<.>ונשאלוזהומשיבס

'ר'אמ(<..>ה)א"ד'וכוימותואיךד"ההמשיבואינונשאלוזהומשיבפ

'ר'אמהכסילעםהחכםימותואיךד"ההמשיבואינונשאלוזהומשיבד

מ

משתכחתתורתולמחררבושלמשמושמועה'לומצריךהתלמידאיןאםנחמיהברחיאו

משתכחתתורתולמחררבושלמשמושמועהלומרצריךהתלמידאיןאםנחמיאברחייאא

משתכחתתורתולמחררבושלמשמושמועה'לומצריךהתלמידאיןאםנחמיהברחייאה

משתכחתתורתולמחררבושל<.>משמשמועהלומרצריך'למ<.>האיןאםנחמיהר"בזיראס

משתכחתתורתולמחררבושלמשמושמועה'לומצריךהתלמידאיןאםחייאפ

משתכחתתורתולמחררבושלמשמושמועהלומרצריךהתלמידאיןנחמיהברחייאד

מ

מעתההתלמידעלעצמואתהרביתןואיןו

מעתההתלמידעלעצמואתהרבאתיתןואיךא

התלמודעלמעתהעצמואתהרביתןואיךה

מעתה'התלמעלעצמואתהרביתןואיןס

מעתההתלמידעלעצמואתהרביתןואיךפ

מעתההתלמידעלעצמואתהרביתןואיךד

מ
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למוליםאםליה'אמלאדרינוסכותבהיהרון?ניט?קיאימיהחייםאתאניושנאתיו

למוליםאםלאדריינוסכותבהיהקנטרוןאימיהחייםאתושנאתיא

למוליםאםליה'אמלאדריינוסכותבהיהקנטרוןנמיאיהחייםאתאניושנאתיה

למוליםאםה<..>'אינֹוס<..>ַלֲאדכותבהיהקנטרוןאימיהחייםאתאניושנאתיס

לטוליםאיליהאמרלאדריאנוסב?ת?כוהיהקנטרןאינמיהחייםאתושנאתי}פ

למוליםאםל"אקיסרלאדריאנוס'כותהיהקנטרוןאימיהחייםאתושנאתיד

מ

הכותייםשונאאתהשרתלמשמריואםהישמעאליםשונאאתהו

הכותייםאלוהרישונאאתשבתלמשמריאםהישמעאליםהרישונאאתא

הכותייםאלושונאאתשבתלמשמריואםהישמעאליםאתשונאאתה

הכותייםאילוהרי<..>שונאאתשבתלמשמריואםהישמעאליםאתשונאאתס

רבותינואתשונאאתשבתלמשריואיהישמעאליםשונאאתפ

הכותייםאלושונאאתשבתלמשמריאםהישמעאליםאלושונאאתד

מ

'ואמאדיינוסגזרהאישמאותויפרעאלוהבלבדהזוהאומהאלאשונאאיןהריו

ואמראדריינוסגזרהאישמאותויפרעאלוההבלבדהזוהאומהאלאא

'ואמאדריינוסגזרהאישמאותויפרעאלוהיהבלבדהזוהאומהאלאאתאיןהריה

'ואמאדריינוסגזרהאישותו<.>מיפרעאלוההד<...>הזאהאומהאלאשונאאתאיןהריס

'ואמאדריאנוסגזרהאישמאותויפרעאליההזההאומהאלאפ

'אדריאנוגזרהאישמאותויפרעאלהיהבלבדהזאתהאומהאלאשונאאתאיןהריד

מ

יתופרסםחדאזלמילאליהמתןבעידמלכאגרמיהיפרסםכןדעבדכלו

יתופרסםחדאזלמילהלהיתןבעידמלכאגרמיהיפרסםכןדיעבדכלא

יתופרסיםחדאזלמילהלהיתןבעידמלכאגרמיהיפרנסכןדיעבדכלה

ת<...>ר<.>וחדאזלמילהלהיתןבעיכא<.>דמה<..>גסם<.>יפכןדיעבדכלס

ופרסםחדאזללאמיליהלכא[מ]()לגרמיהיפסםכןדעבדכלפ

יתופרסיםחדאזלמילהליהיתןבעילמלכאגרמיהיפרסםכןדיעבדדכלד

מ

דאתַפֵניליה'אמכןאמרתלמהליה'אמ[ה?ו?'אמ]רישיהארימון'אמגרמיהו

פניאת[ד]ליהאמרכןאמרתלמהליהאמררישיהארימוןאמרגרמיהא

פכידאתליה'אמכןאמרתלמהליה'אמרישיהארימון'אמגרמיהה

פני<.>דאליה'אכןאמרתלמהליה'ארישיהארימין'אגרמיהס

דאתפניליהאמרכןאמרתלמהליה'אמרישיהארימון'אמגרמיהפ

פנידאתל"אכןאמרתלמהליהאמררישיהארימון'אמגרמיהד

מ

דההואנפשיהל"אאנוןמאןליה'אמבישיןמליןתלתמןגבראלההואו

דההואנפשיהליהאמראינוןמאןליה'אמבישיןדגסטיןתלתמןגבראלההואא

דההואנפשיה'אמאינוןמאןליה'אמבישיןדגיסטיןתלתמןגבראלההואה

דההואנפשיהליה'אאינוןמאןליה'אבישיןדניסטיןתלתמןגבראלההואס

דההואנפשיהל"אאינוןמאןליהו'אמבישיןדגוסטיןתלתמןגבראלההואפ

דההואנפשיהאמראינוןמהליה'אמבישיןסיסיןדניתלתמןגבראלההואד

מ

בנויוכןלהדאתןמהליוליתוברמשאבצפראמיגסבעיאגבראו

בנויוכןאנתתיהוכןלהדיתןמאןוליתוברמשאבצפראגביהמיגסבעיאגבראא

בנויוכן'אנתתיוכןלהדיתןמאןליהוליתוברמשאבצפראגביהמינםבעייאה

בנויוכןאינתתיהוכןלהדיתןמה<..>לוליתוברמשאבצפראגביהמינסבעייאגבראס

בנוובןתתיה[נ]אובןלהדיתרןמהליהוליתוברמשאלצפראגביהמיגסבעיאגבראפ

בנויוכןאינתתיהוכןלהדיתןמהליהוליתוברמשאבצפראגביהמינםבעיאגבראד

מ

ושנאתינפשיהעלוקראליהשבקובישיןחייןחיוהואהואילאדריינוס'אמאנתתיהוכןו

ליהשביקובישיןחייןחייוהואהואילאדריינוסאמרא

ושנאתינפשיהעלוקראליהשבוקובישיןחייןחייוהואהואילאדריינוס'אמה

ושנאתינפשיהעלוקראליהשביקובישיןחייןחיי<..>וההואילנוס?ר?אדר'אס

ושנאתיה<.>אנפשוקראליהשבוקובישיןחייןחיהוא[ו]הואילאדריאנוס'אמפ

ושנאתיאנפשיהוקראליהשבוקובישיןחייןחייוהואהואילאדריאנוסאמרד

מ
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ובשבתהמעשהימיששתכלעמלשהיהאחדבגרגרןמעשההחייםאתאניו

ובשבתהמעשהימיששתהשבתימותכלשהיהאחדבגרגרןמעשהא

ובשבתהמעשהימיששתהשבועימותכלעמלשהיהאחדבגרגרןמעשההחייםאתאניה

ובשבתהמעשהימיששתהשבתת<....>עמלשהואאחדבגרגרןמעשהחיים<.....>אס

החייםאתפ

ובשבתהמעשהימיששתהשבתימותכלעמלשהיהאחדבגרגרןמעשההחייםאתד

מ

לראשועלהמשלוקורייסבכלינתעטףאחתפעםעשהמהיאכלמהלוהיהלאו

לראשועלהמשלוקורייסבכלינתעטףאחתפעםעשהמהיאכלמהלוהיהלאא

לראשועלהמשלוקורייםבכלינתעטףאחתפעםעשהמהיאכלמהלוהיהלאה

...>משלקורייסלי<.>בנתעטף<.>אח<..>עשהמהל<..>ימהו<.>היה<..>ס

פ

לראשועלהשלוקורייסבכלינתעטףאחתפעםעשהמהיאכלמהלוהיהלאד

מ

אמריןאתוןהושעיא'רהחייםאתושנאתיעליווקראוומתונפלהגגו

ואמריןאתוןהושעיא'ר'החייאתושנאתינפשיהועלעליווקראומתונפלהגגא

אמריןאתוןהושעיא'רהחייםאתאניושנאתינפשיהעלוקראומתונפלהגגה

ן<..>אתיין<..>אוש'ר<.>החיי<...>ת<..ס

אמריןאתוןהושעיא'רפ

אמרוןאתוןהושעיא'רהחייםאתושנאתיאנפשיהוקראומתונפלהגגד

מ

דיינוינפקזמןחדלהוןחמייןולאבשוקאחמראשתייןדדייניךליהו

דינויינפקזמןחדלהוןחמייןולאבשוקאחמראשתייןדדייניךליהא

דיינוי[ואשכח]נפקזמןחדלהון[להוןהימנון](חמיין)ולאבשוקאחמראשתייןדדיינךליהה

דיינוי<..>נזמןחדלהוןיין<..>ולא<.>בשוק<..>חמתיין<...>דדיליהס

דיינוןנפקזמןחדלהוןחמייןולאבשוקאחמראשתיןדדיינוןליהפ

דיינויואשכחנפקזמןחדלהוןחמייןולאבשוקאחמראשתייןדייניךליהד

מ

הונא'רבשלמאליהודמיךהחיםאתושנאתיעלוקראבשוקאחמרשתיו

הונא'רבשלמאליהודמךהחייםאתאניושנאתינפשיהעלוקראבשוקאחמראשתיא

חוניא'רבשלמהליהודמךהחייםאתאניושנאתינפשיהעלוקראבשוקאחמרשתיה

חונה'ר<..>ב<..>ודמךחיים<..>אאניושנאתישיה<.>נעלקרא<...>בשחמרשתיס

חוניא'ר{בשלמאליהודמךהחייםאתושנאתיאנפשיהקראחמראשתיפ

חונא'רבשלמאליהודמךהחייםאתאניושנאתינפשיהעלוקראבשוקאחמראשתןד

מ

לעילאדאיןעצמובפניעבדמכודןעשאוחיהלנפשהאדםויהי'אמו

לעילאדאיןעצמובפניעבדן?ד?מכועשאוחיהלנפשהאדםויהיאמרא

'פי]לעולאדאיןעצמובפניעבד[יוצרו](מכירן)עשאוחיהלנפשהאדםויהי'אמה

לעילאדאיןמו<..>פני<.>עבדמכירןעשאו<.>חילנפשהאדם<..>וי'אס

לעילאדאיעצמובפניעבדמרודןעשאוחיהלנפשהאדםויהי'אומפ

לעילאדאיןעצמובפניעבדמכודןעשאוחיהלנפשהאדםויהיאמרד

מ

עלאכיללאו

עלאכיללאא

עלאכיללא[ומשלהןלעייןויגעעייףואתה'ירוש'תרגויאכללאיטרחלאשאםה

<..>אכילולאס

עלאכיללאפ

עלאכיללאד

מ

לעילאדאיןקוםאוכללא?די?ביי"ינתנניהונאר"דאהונא'דרדעתיהו

לעילאדאיןקוםאוכללאבידי'יינתנניהונאר"דאהונא'דרדעתיהא

לעילאדאיקוםאוכללאבידי'יינתנניחוניאר"דאחונא'דרדעתיהה

לעילאדאיןקוםאוכללאבידיי"ינתנניחונהר"דאחונה'דרדעתיהס

לעילאדאיקוםאוכללאבידי'יינתנניחוניא'ר'דאמחוניא'דרדעתיהפ

לעילאדאיןקוםאוכללאבידי'יינתנניחונא'ר'דאמחונא'דרדעתיהד

מ
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קאיםלאובלליאביממאו

קאילאובליליאביממאא

קאיםלאובליליאביממאה

קאיםלא<.>ובליליביממאס

קאיםלאבליליאביממאפ

בליליאקאיםלאביממאד

מ
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טבכתבןהוהמאיר'רעמלכלאתאניושנאתיו

טבכותבןהוהמאיר'רעמלשאניעמליכלאתאניושנאתיא

טבכותבןהוהמאיר'רעמלשאניעמלכלאניתי[נא](אנ)ושה

טבכותבןהוהמאיר'רעמלשאנימל<..>כאתאניושנאתיס

טבכותבןהואמאיר'ר}פ

טבכתבןהוהמאיררבי'וגוהשמשתחתעמלשאניעמליכלאתאניושנאתיד

מ

בכלסלעיןתלתלעיוהוהמובחרו

בכלסלעיןתלתלעיוהוהמובחרא

בכלסלעיןתלת[שבועבכלסלעיםשלשהומשתכרעצמוטורחהיה'כלומ]לעיוהוהה

בכלסלעיןת<....>והוהמובחרס

בכלן<..>לת<.>לעיוהואפ

בכלסילעיןתלתלעיוהוהמובחרד

מ

בנך'רתלמידויליהאמריןלרבניןאחריתאומפרנסבחדאומתכסהבחדאושתיאכילוהוהשובהו

בניך'ר'תלמידליהאמרילרבנןאחרנייתאומפרנסבחדאומתכסיבחדושתיאכילוהוהשבועא

בנין'רתלמידוהיליהאמריןלרבניןאוחרייתאומפרנסבחדאומתכסהבחדהושתיאכילוהוהשבתה

בניך'רתלמידויליהאמריןלרבנןאוחריתאומפרנס<..>בחומתכסהבחדאושתיאכילוהוהשובהס

ברךתלמידויל"אלרבנןבאוחרנאומפרנסבחדאומתכסהבחדאושתיאכילפ

בניךרביתלמידוהיליהאמריןלרבנןאוחרתאומפרנסבחדאומתכסיבחדאושתיאכילוהוהשובהד

מ

ראיתילאדוד'אמצדיקיאהווןאיןלון'אמלהוןעבידאתמהו

ראיתילאדודדאמרכההיאצדיקייאהוואיןלהוןאמרלהוןעבידאתמהא

ראיתילאדוד'דאמכההואצדיקיםהווןאילון'אמלהוןעבידאתמהה

ראיתילאדוד'דאכההואצדיקיןהווןאןלון'א<.>להוביד<.>אתמהס

ראיתיולאדוד'דאמכההיאצדיקיאאנוןאולון'אמ'אמלהוןעבידאתמהפ

ראיתיולאדודדאמרכההואצדיקיםהווןאןלוןאמרעליהוןעבידאתמהד

מ

לאהמקוםלאויבישלימניחאנימהלאוואםנעזבצדיקו

לא'המקולאויבישליאתמניחאנימהלאוואםנעזבצדיקא

לאהמקוםלאויבישליאתמניחאנימהלאוואינעזבצדיקה

לאהמקוםלאויבישליאתמניחאנימהלאוואםנעזבצדיקס

לאהמקוםלאויבישליאתמניחאנימהלאוואםלחםמבקשוזרעונעזבצדיקפ

לאהמקוםלאויבישליאתמניחאנימהלאוואםלחםמבקשוזרעונעזבצדיקד

מ

סכלאויהיההחכםיודעמישלמה'אמכןו

סכלאויהיההחכםיודעומישלמההחכםאמרכןא

סכלאויהיההחכםיודעומישלמה'אמכןה

סכלאויהיההחכםיודעומישלמה'אכןס

סכלאויהיההחכםיודעומישלמה'אמכןפ

'וגוסכלאויהיהם<.>החיודעומישלמהאמרכןד

מ
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לישיגעוכשםואמרתיוחזרתימלייגעלביאתליאשאניוסבותיו

לישייגעוכשםואמרתיוחזרתימלייגעלייאשאניוסבותיא

לייגעוכןלאחריםיגעשאניכשםואמרתיוחזרתימלייגעלביאתלייאשאניוסבותיה

לישיגעוכשםואמרתיוחזרתימלייגעלביאתליאשאני<..>וסבס

יגעוכךלאחריםיגיעשאניכשםואמרתיוחזרתימליגעלביאתליאשאניוסבותיפ

שיגעוואמרתיוחזרתימליגעלביאתליאשאניוסבותיד

מ

באליןעברהוהעצמותשחיקאדריינוסלאחריםיגעאניכךאחריםו

באליןעבירהיהעצמותשחיקאדריינוס'אמלאחריםייגעאניכןאחריםא

באיליןעבירהוה[עצמות'פי]טמיאשחיקאדריינוסאחריםה

באיליןעבר<..>מות<..>שחיקאדריינוס'אלאחריםיגעאניכךאחריםס

באיליןעברהוהטמיאשחיקאדריאנוסליאחריםפ

באיליןעבירהוהעצמותשחיקאדריאנוס'לאחרייגעאניכך'אחריד

מ

נציביןלמנצבחצוביןחצבקאיםסבאחדוחמאדטבריאשביליאו

נציביןלמינסבחצוביןחצרקאיםסבאחדוחמאדטברייאשבילייאא

[ונציבאשלויטע'תרגונציבן]נציבןלמינסבחצוביןחצדקאיםסבאחדוחמאדטברייאשבילייאה

נציבןלמנצבחצובין<....>קסבאחדוחמאדטבריאשביליאס

נציביןלמנצבחצוביןחצבקאיםסבאחדוחמאדטבריהשביליןפ

נציביןלמינצבחצוביןחצדקאיםסבאחדוחמאדטבריהשביליד

מ

מאהברליה'אמדיןיומאאתשניןכמהברבחייךסבאסבאליה'אמו

א

מאהברליה'אמדיןיומאאתשניןכמהברבחייךסבאסבאליה'אמה

מאהברליה'אדיןיומאאת<..>בחייךסבאסבאליה'אס

ליה'אמדיןיומאאתשניןכמה[בר]בחייךסבאסבאל"אפ

מאהברליה'אמדיןיומאאתשניןכמהברסבאסבאליה'אמד

מ

אתסברנציביןלמנצבקאיםשנין'קברואתל"אשניןו

אתסברא

(דאכיל)אתסברנציבןלמינצבחצוביןחציבקאיםשנין'קברואתליה'אמשניןה

אתסברניצביןלמינצבחצוביןחציר<..>'קברואתליה'אשניןס

אתסברנטיעוןלמינצבחצוביןחציבקאיםשניןמאהבר[אנת]פ

דאתאתסברנציביןלמינצובחצוביןחצדקאיםשניןד

מ

אניכךאבותילישיגעוכשםלאוואםאכליתזכיתאיןליה'אממנהוןדאכלו

כךאבהתילישיגעוכשםלאואיאכלתזכיתאיל"אמנהוןדאכילא

אניכךאבהתילישיגעוכשםלאוואיאכליתזכיתאיליה'אממנהון[דתיכול]ה

אניכןאבהתילישיגעוכשםלאוואןאכליתזכיתאןליה'אמנהוןדאכילס

אניכךאבהתילישיגעוכשםלאוואיאכליתזכיתאיל"אמנהוןלמיכלפ

אניכךאבהתיילישיגעוכשםלאוואיןאכליןזכיתאיןליה'אממינהוןאכילד

מ

עבדוןיומיןלסוףלימודעתהאמנהוןאכילזכיתאיןבחייךל"אלבנייגעו

עבדוןיומיןסוףלימודעתהאמנהוןואכילזכיתאיתבחייךל"אלבניאגיעא

עבדיןיומיןלסוףלימודעתהאמנהוןאכילזכיתאיבחייךליה'אמלבנייגעה

עבדיןיומין<..>ללימודעתהאמנהוןאכילזכיתהאןבחייךליה'אלבניייגעס

עבדיןיומיןלסוףלימודעמנהוןאכולזכייתאיבחייךל"אלבניייגעפ

עבדיןיומיןלסוףלימודעתהאמינהוןאכילזכיתהאיןבחייךליהאמרלבנייגעד

מ

תאניןקרטלאמלאעבדמהלמלכאנודעעונתההא'אמתנינאו

תאניןקרטלאמלאעבדמהלמלכאנודעענתאהאאמרתאניאא

תאינין[יוןבלשוןטנא'פי]קרטלאאמליעבדמהלמלכאנודעעונתההא'אמתאנייאה

תיניןקרטלא<..>עבדמהלמלכאנודעענתההא'אֵתינייאס

תאניןקרטלאמלאעבדמהלמלכאנודעענתההא'אמתאניאפ

תאיניןקרטלהמלאעבדמהלמלכאנודעענתההא'אמתאיניאד

מ
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למלכאואמרוןאזלוןלון'אמעסקךמהליהאמריןפלטיןתרעעלליהוקםוסלקו

למלכאואמרוןאזלוןלוןאמרעסקיךמהליהאמריןפליטןתרעעלוקםוסלקא

למלכאואימרוןאיזלוןלון'אמעיסקךמהליהאמריןפלטיןתרעעלליהוקםוסלקה

למלכאן<..>ואמאזלוןלון'א<...>מליהאמריןפלטיןתרעעלליהוקםוסלקס

למלכאואמרוןאיזילול"אעסקךמהל"אפלטיןתרעעלליהוקםוסליקפ

למלכאואמרוןאיזלוןלון'אמעיסקךמהליה'אמריפלטיןתריןעלוקםוסלקד

מ

בשלמךמשאלבעייהודאיסבחדו

בשלמךמשאלבעיעלוידעברתיהודאהסבאא

בעייהודאיסבחדלמלכאאמרובשלמךמשאלבעיעלוידעברתיהודאהסבאה

..>יהודאיסבחדלמלכאאמריןשלמך<...>דעברתיהודאיסבאס

בעייהודאהסבאחדלמלכאאמריןבשלמךמשאילבעיעלוידעברתיהודאהסבאפ

בעייהודאיסבחדלמלכאאמריןאזליןבשלומךמישאלבעיעלוידעברתיהודאהסבאד

מ

אנאל"אעסקךמהל"אדעלכיוןיתיהאעלוןלן'אמו

אנאליהאמרעיסקךמהליהאמרדעאלכיוןיתיהועלוןלוןאמרא

אנאליה'אמעיסקךמאןליה'אמדעאלכיוןיתיהיעליןלון'אמבשלמךלמשאלה

<....>'א<..>?מה?<..>ל'אל<....>יתיהלון<..ס

אנאל"אעסקךמהל"אדעלכיוןיתיהאעליןל"אבשלמךלמשאלפ

אנאליהאמרעיסקךמהליה'אמדעלכיוןיתיהועליןלוןאמרבשלומךמישאלד

מ

תהאמנהוןתיכולזכיתאיןליואמרתנציביןלמנצבחצוביןחצבואנאעלידעברתסבאו

תהאמינהוןתיכולזכיתאיןליהואמרתנציביןלמנצבחצוביןחצבואנאעלאידעברתסבאא

תהאמנהוןתיכולזכיתאיליואמרתנציביןלמינסבחצוביןחצבואנאעלוידעברתסבאה

...>זכיס

תהאמנהוןתיכולזכייתאיליואמרתנציביןלמנצבחציביןחצבואנאעלידעברתסבאפ

מנהווןואכילזכיתאיןליואמרת'נציבילמינצב'חצוביחצבואנאעלידעברתסבאד

מ

בההיאאדינוס'אמפיריהוןמןתאנייאוהליןמנהוןואכליתדזכיתהאלימודעו

בההיאאדריינוסאמרפיריהוןמןתאנייאואליןמנהוןואכליתדזכיתהאלימודעא

בההיאאדריינוס'אמפריהוןמן[תאינים'פי]תינייאוהדיןמנהוןואכליתדזכיתהאלימודעה

.>ההי<..>אדריינו'און<....>תינייאוהליןהון<..>ית<..>וכית<.....>לדע<..ס

בההיאאדריאנוס'אמפריהוןמןתאנייאואיליןמנהוןואכליתדזכיתיהאלימודעפ

בההיאאדריאנוסאמרפיריהוןמןתאינייאהליןד

מ

דדהבאסילוןליהתיתנוןאנאון?נ?קלוואעונתאו

דדהבאסילווןליהדתתווןאנאקלוואןענתאא

דדהבאסילוואליתתנון[ד]אנא[אני<..>'כלמ<..>בלשון<..>צ'פי]קלוואניןענתהה

דדהבאסילון<....>תתאנאן<..>נתה<.ס

א?ב?דדהסילוןליהנון?ת?תאנאקלוכיןעיתאפ

דדהבאסילוןליהתתבוןאנאווניןקלענתהד

מ

אנאון?נ?קלווא'אמליהויתבדדהבאסילוןליהויהבוןליהויתיבו

אלאקלווןאנא'ואמליהויתבדדהבאסיטוןליהויהבוןליהויתיבא

אנהקלוונין'אמליהויתיבדדהבאסילוואליהויהבוןליהויתיבה

אנאגין<..>קל'א<..>ויתב<.>דדהבן<..>סיליהון<..>ויה<...>ויתיס

אנאקלוניןליהויתיבדדהבאסילוןליהויהבוליהויתיבפ

אנאווניןקל'אמליה'אמליהויתיבדדהבאסילוןליה'ויהביליהויתיבד

מ

מוקראהדיןכלעבדוהיליהאמריןדינריןליהיתיהותמלוןדידיהקרטלהדיןליהדתפנוןו

מוקראהדיןכלעבדוהיליהאמריןדינריןיתיהותמלוןדידיהקרטילאהדיןדתפנוןא

מוקראהדיןכלעבדוהיליה'אמרידינריןליהיתיהותמלוןדידיהקרטילאהדיןדתפנוןה

מוקרא<..>הכלעבדוהיליהאמריןין<..>יתיהותמלון<.>דידילה<..>קהדיןנון<..>דס

מוקראהדיןכלעבדוהיל"אבדינריןליהיתהותמלוןדידיהלא?ט?קרן?הדיליהדתתנון?פ

מוקראכלעבדוהוליהאמריןדינריןליהיתיהותימלוןקרטליההדיןדתתפנוןד

מ
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ליהמוקראנאלאואנאאוקריהברייהלון'אמיהודאיסבאלהדיןתייקריניהו

ליהמוקראנאליתואנאאוקריהברייהלהוןואמריהודאהסבאלהדיןתייקריניהא

ליהמוקר(אלא)לאואנאאוקריהברייהלון'אמיהודאיסבאלהדיןתקרינה[כבוד'פי]ה

..>למוקראנא<..>לואנאאוקריהברייהון<.>'איהודאיבא<...>להדתיקריניהס

ה?ני?וקרי?מ?לאואנאריה?ק?אוברייהל"א'יהודאסבאלהדין?ניה?תקריפ

ליהמוקרלאואנאאקריהברייהלון'אמיהודאיסבאלהדיןתיקריניהד

מ

חמיקבלייברקבלייברלבעלהאמרהפחיןברתהותדמגיריהאתתיהו

חמיקבלייברלבעלהאמרהפחיןברתהותדמגירהאינתתיהא

(דחדא)חמי[חשוך]קבלייבר[חשוך]קבלייברלבעלהאמרהפחיןברתהותדמגירהאנתתיהה

ֵתיה<..ס חמיקבליןברקבליי<....>לבאמרהפחיןברתהותדְַּמִגיָראנתְּ

חמיקבלאיברקבלאיברלבעלה'אמפחיןבת<.>הודמגירםא[י]אתתפ

חמיקיבלייברקיבלייברלבעלהאמרהפחיןברתהוהדמגראאינתתיהד

מ

מרחליהמליעבדמהבדינריןומפרגהתאניןרחיםמלכאדהדאו

מרחיליהמלאעבדמהבדינריןומפרגהתאיניןדחמאמלכאדהדאא

מרחליהמלהעבדמהבדינרין[יתפרגלאי"ת<..>לא]ומפרגהתיניןרחמהמלכא[דהדא]ה

ה<..>מרחמלאעבדמה<.>בדינריומפרגהתיניןרחמה<..>מלדהדאס

מרסוליהמלאעבדמהבדינריןומפרען?ני?תארחמאמלכאדהדאפ

מרחיליהמלאעבדמהבדינריןומפרגהתיניןרחימאמלכאדהדאד

מ

דמלכאדשמעיתלון'אמעסקךמהליהאמריןפלטיןוקםואזלתאניןו

מלכאמןדשמעיתלוןאמרעסקיךמהליהאמריןפלטיןקדםוקםואזלתאיניןא

דמלכאדשמעיתלון'אמעיסקךמה<.>ליאמרוןפלטיןקדםוקםואזלתינין[<..?>ציפו?]ה

דמלכאדשמעיתלון'אעיסקךמהליהאמריןפלטיןקדםוקםואזלתיניןס

?כא?ל?מ?דשמעיתל"אעסקךמהל"אפלטיןקדםוקםואזלתאניןפ

דמלכאדשמעיתלון'אמעיסקךמהליה'אמריפלטיןקדםוקםתאיניןד

מ

פלטיןתרעעלקאיםסבחדלמלכאאמריןעלוןבדינריןומפרגהתאניןרחיםו

דינריןומפרגהתאניןרחיםדהואא

נקרא]פלטיןתרעעלקאיםסביחדלמלכאואמרוןעלוןבדינריןומפרגאתיניןרחמיהה

פלטיןתרעעלקאיםסבחדלמלכאואמריןעלוןבדינריןומפרגאתיניןרחמיהס

לטין?פ?תרעעלקאיםסבחדלמלכאואמריןלון<.>נרין<..>רע<.>ומתאניןרחיםפ

בדינריןומפרגאתיניןרחמיהד

מ

ואמריןתאניןמרחליהמלאטעיןו

א

ואמריןתינין[ר?מו?החעלשמשימיןכלים'פימרעליהא"ס]מרחליהמלאטעין[<.>בלעטו??ה

ואמריןתיניןמרחליה<.>מלטעיןס

ואמריתאניןסליה<..>לא<.>טעיןפ

ד

מ

ין?נ?קלווא'אמדינריןומפרגאתאניןרחיםדמלכאשמעיתלן'אמעסקךמהליהו

קילוואןאנאאמרא

קילוונין'אמבדינריןומפרגאתיניןרחמיהדמלכאשמעיתלון'ואמעיסקךמהליהה

קילווגין'אבדינריןומפרגאתיניןרחמיהדמלכאשמעית<..>ל'ואעיסקךמהליהס

נין?ו?קל'אמבדינריןומפרעתאניןרחיםדמלכאשמעיתל"ואעסקךמהליהפ

ווניןקל'אמד

מ

טרייהאונפיקדעלילמאןוכלפלטיןתרעיתיהדתקימוןאנאו

טרייהאונפיקדעלילמאןוכלפלטיןתרעקדםיתיהדתקימוןאנאא

'פי]טרייהאונפיקדעללמאןוכלפלטיןקדםיתיהדתקומון[אנימצווה]אנאה

טריהא<...>דעלילמאןוכלפלטיןתרעקדםיתיהמון<....>ס

טרידהאונפיקדעלילמאןכלפלטיןתרעאקדםיתיהדתקימוןאנאפ

טריהיהאונפיקדעלילמאןוכלפלטיןתרעקדםיתיהדתקומוןאנאד

מ
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אנאהדיןכללאנתתיה'ואמלביתיהואזליתיהפנוןרמשאבאפתיהאפיהעלו

אנאיקראהדיןכללאנתתיהאמרלביתיהואזליתיהפנוןרמשאבפתיאפיהעלא

אנאיקראהדיןכללאנתתיה'אמלביתיהואזליתיהפנוןרמשאבאפתיאפיהעל[מכהה

אנאיקראהדיןכללאנתתיה<..>ואזליתיהפנוןרמשאבאפתיאפיהעלס

אנאיקראדין<.>כללאתתיה'אמלביתיהואתאיתיהפנוןרמשאבאפתיהה?פי?אעלפ

אנאיקראהדיןכללאינתתיהאמרלביתיהואזיליתיהפנוןרמשאבאפתיאפיהעלד

מ

דהווןאתרוגיןהוואלותאניםדהוולאמךגליגאזיל'אמלךשליםו

אתרוגניןהווולאתאניןאינוןדהווןלאמיךגליגאזילאמרלךשליםא

דהווןאתרוגיןהווולאתאיניןאינוןדהווןלאימיךגליךאזיל'אמלךשליםה

דהווןאתרוגיןהווןולאתאניןאינוןתהווןלאימךגליג<..>'אמלךשליםס

דהוואתרונגיןהווולאתאניןאינוןדהוולאימךגליגאיזילאמרהלךשליםפ

דהוון'אתרוגיתאניןאינוןהווןולאתאיניןאינוןדהווןלאימיךגליניאיזיל'אמליךשליםד

מ

פגיגןולאבשילןו

פגינןולאא

פגינןולאבשילןה

פגינןולאבשילןס

{פגינןהויולאבשילןפ

פגינןולאבשילןד

מ
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כחןגדוליודןר"אשעמלואדםישכיו

כחןגדוליודןר"אבחכמהשעמלואדםישכיא

?[כחןגדול]?גדולכַחן[כמה]יודןר"אבחכמהשעמלואדםישכיה

כוחןגדוליודןר"אובדעתבחכמהשעמלוָאָדםֵישכִּיס

ובכשרוןבחכמהשעמלואדםישכיפ

כחןגדולסימון'בריודןר"א'וגו'בחכמשעמלואדםישכיד

מ

ר"אאוליביןאדםקולואשמעד"ההליוצרההצורהמדמיןשהןנביאיםשלו

ר"אאוליביןאדםקולאתואשמעד"ההליוצרההצורהאתמדמיןשהןנביאיםשלא

ר"אאוליבןאדםקולואשמעד"ההליוצרה'הצוראתמדמיןשהןנביאיםשלה

ר"אאוליבין<..>קול<.>ואשמ'דכתליוצרההצורהאתמדמיןשהןם<..>נביל<.>ס

פ

'ואמאוליביןאדםקולואשמעד"ההליוצרההצורהאת'שמדמי'נביאישלד

מ

הדיןמןיתירמחורדהוהחורןקריהליאיתסימון'בריודןו

דיןמןיתרמחוורדהואאוחרןקרייאליאיתסימון'בריודןא

דיןמןיתירמחוורדהואחורןקרייהליאיתסימון'בריודןה

דיןמןיותר<..>חו<.>דהואחורןקרייהליאיתסימוןר"ביודןס

פ

דיןמןדיןמןיתירמחוורדהואחורןקרייהאית'סימו'בריודן'רד

מ

ארץיסדבחכמהי"יבחכמהאדםכמראההכסאדמותועלו

ארץיסדבחכמה'ייבחכמהאדםכמראהדמותהכסאדמותועלא

ארץיסדבחכמה'ייבחכמהאדם'כמראהכסאדמותועלה

ארץ<.>יסבחכמהי"יה<..>אדם'כמרדמותהכסאמות<.>ועלס

ארץיסדבחכמה'ייראשיתקנני'יי'שנפ

ארץיסדבחכמה'ייבחכמהאדםכמראהדמותהכסאדמותועלד

מ

בעמללא'אמסימון'בריהודה'ור?ברבי?יהודה'רובכשרוןנבקעותהומותבדעתוובדעתו

סימוןבריהודה'רבשםברכייה'רובכשרוןנבקעותהומותבדעתוובדעתא

בעמללאסימון'בריהודה'רבשםברכיה'רובכשרוןנבקעותהומותבדעתוובדעתה

....>יהור"בשה<..>ב'ררון<.>ובכעו<....>בדעתוובדעתס

נבקעו<..>ובדעתופ

בעמללאסימון'בר'יהוד'רבשםברכיה'רובכשרוןנבקעותהומותבדעתוובדעתד

מ

ולאדםנעשושמיםוכברי"יבדבראלאעולמואתה"הקבבראביגיעהולאו

ולאדםנעשושמיםודבר'ייבדבראלאעולמואתה"הבבראבעמלולאביגיעהלאא

ולאדםנעשושמים'ייבדבראלאעולמואתה"הבבראביגיעהולאה

...>גיע<..ס

ולאדםפ

ולאדםנעשושמים'ייבדבר'דכתיעולמואתה"הבבראביגיעהולאד

מ

רבהורעההבלזהגםהמבולודוראנושדורזהחלקויתננובועמלשלאו

רבהורעההבלזהגםהמבולודוראינושדורזהחלקויתננובועמלשלאא

רבהורעההבל[זה]גםהמבולודוראנושדורזהחלקויתננובועמלשלאה

..>רעה<....>גל<..>דור<.>ואנושר<..ס

הבלזהגםהמבולודוראנושדורזהחלקויתננובועמלשלאפ

רבהורעההבלזהגםהמבולודוראנושדורזהחלקונו<.>יתבועמלשלאד

מ

בארץהאדםרעתרבהכיי"יויראו

האדםרבתרעהכי'ייויראא

האדםרעתרבתכי'ייויראה

.>באר<.>ד<..ס

האדםרעתרבהכי'ייויראפ

'וגובארץהאדםרעתרבהכי'ייוירא'דכתיד

מ
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במעשיהםה"להקבמכאיביןשהןהמבולודוראנושדורזהמכאוביםימיוכלכיו

במעשיהםה"הבאתמכאיביןשהןהמבולודוראנושדורזהמכאוביםימיוכלכיא

במעשיהםה"להבמכאיביםשהןהמבולודוראנושדורזהמכאוביםימיוכלכיה

הן<..>מ<..>"קב<..>כאיבין<.>שהן<...>אנודורזה<..>כאו<...>יכל<..ס

במעשיהםה"לקבומכעיסיןמכאיביןשהםהמבולודוראנושדורזהמכאוביםימיוכלכיפ

במעשיהםה"להקב'מכאיבישהםהמבולדורזה'וגו'מכאוביימיוכלכיד

מ

שכבשלאלבושכבלאבלילהגםהרעיםבמעשיהםה"להקבשמכעיסיןענינווכעסהרעיםו

לבושכבלאבלילהגםהרעיםא

לבושכבלאבלילהגםהרעיםה

לבןשכבלאה<..>בגםה"הקב<.....>במ'מכעיס<...>עוכעסהרעיםס

לבושכבלאבלילהגםהרעיםפ

שכבשלאלבושכבלאבלילהגםידיהםבמעשיה"להבשמכעיסיןענינווכעסהרעיםד

מ

היוםכלרערקלבומחשבותיצרוכל'שנביוםאףומניןהעברותמןלבןו

היוםכלרערקלבומחשבותיצרוכל'שנאביוםאףומניןהעריותמןא

היוםכלרערקלבומחשבותיצרוכל'שנאביוםאףומנייןהעבירותמןה

ם<..>כלרערקלבומחשבותיצרל<....>יום<.>אףומניןבירות<...>והס

יום<.>כלרערקלבומחשבותיצרוכל'שנביוםאףומניןהעבירותמןפ

היוםכלרערקלבומחשבותיצרוכל'שנביוםאךהעבירותמןלבוד

מ

וארבעיםיוםארבעיםהגשםוהי'שנובלילהביוםפרענותעליהםהביאה"הקבואףו

'שנאובלילהביוםפורענותעליהםהביאה"הבואףא

יוםארבעיםהארץעלהגשםויהי'שנאובלילהביוםפורענותעליהםהביאה"הבואףה

יום'ארב'האעל<..>הויהי'שנובלילהביוםעניות<.>פועליהןהביאה"הקבואףס

'וארבעייוםארבעיםהארץעלהגשםויהי'שנובלילהביוםפורענותעליהםהביאה"הקבואףפ

'וגוהארץעלהגשםויהי'שנובלילהביום'פורענועליהםהביאה"הבואףד

מ

ביוםפרענותעליהןלהביאה"הקבזהלבושכבלאבלילהגםא"דלילהו

א

ביוםפורעניותלהביאה"הקבזהלבושכבלאבלילהגםא"דה

ביום'פורעהן<....>לה"הקבזהלבושכבלאבלילהגםא"דס

ביוםפורעניותלהםלהביאה"הקבזהשכבלאבלילהגםא"דלילהפ

ביוםפורענותעליהםלהביאבלבושחשבה"הבזהלבושכבלאבלילהגםא"דד

מ

הסדומיםאלומכאוביםימיוכלכיא"דהיקוםכלאתוימח'שנובלילהו

הסדומייםאלומכאוביםימיוכלכיא"ד'וגהיקוםכלאתוימחא

הסדומיםהםאלומכאוביםימיוכלא"דהיקוםכלאתוימח'שנאובלילהה

הסדומייםאילואובים<....>כלכיא"דהיקוםכלאתוימח'שנובלילהס

הסדומייםאלוא"דהיקוםכלאתוימח'שנובלילהפ

'הסדומיאלו'מכאוביימיוכלכיא"דהיקוםכלאתוימח'שנובלילהד

מ

'וכוו

כדקדמיה'וגא

בקדמיה'וכוה

כקדמיתא'כול<.>ס

'וכו'במעשיהה"לקבמכאיביןשהםפ

ידיהםבמעשיה"להב'שמכעיסיענינווכעסהרעים'במעשיה"להבמכאיביןשהםד

בלילהגםהרעיםבמעשיהםה"להבמכעיסיןמ

עליהןלהביאלבושכבלאבלילהגםו

עליהםלהביאלבושכבלאבלילהגםא

עליהםלהביאלבושכבלאבלילהגםה

'עליא<..>לבושכבלאבלילהגםס

פ

עליהםלהביאלבושכבלאבלילהגםד

עליהםמלהביאה"הבשללבושכבלאבלילהגםא"דהעבירהמןלבןשכבלאמ
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כיא"דסדוםעלהמטירי"וי'שנה?י?ובלילביוםפרענותו

כיא"דעמורהועלסדוםעלהמטיר'ויי'שנאובלילהביוםפורענותא

א"דסדוםעלהמטיר'ויי'שנאובלילהביוםפורענותה

כיא"<.>'עמועלסדוםעלהמטירי"וי'שנובלילהביום'פורעס

א"דפ

כיא"ד'וגועמורהועלסדוםעלהמטיר'ויי'שנובלילהביום'פורענוד

כיא"ד'וגוואשגופריתעמורהועלסדוםעלהמטיר'ויי'שנאובלילהביוםפורעניותמ

המצריםאלומכאוביםימיוכלו

מצריםאלומכאוביםימיוכלא

'וכוהמצרייםאילומכאוביםימיוכלה

'וכוליהמצרייםאילו'מכאימיוכלס

'וכומכעיביןשהםהמצריםאלופ

במעשיה"להב'שמכעיסיענינווכעס'הרעיבמעשיהםה"להב'מכאיבישהיו'המצרייאלו'מכאוביימיוכלד

ה"להבמכאיביןשהיוהמצריםאלומכאוביןמימ

לו'אוהיהמלאכתומשליםמישראלאחדשהיהמאחרלבושכבלאבלילהגםו

לואומרהיהמלאכתומשליםישראלשהיהמאחרלבושכבלאבלילהגםא

לו'אומהיהמלאכתומשליםאחדשהיהמאחרלבושכבלאבלילהגםה

לו'אוהיהמלאכתומשלים'מישראחדשהיהמאחרלבושכבלאבלילהגםס

לו'אומהיהמלאכתו<..>משלמישראלאחדשהיהמאחרבלילהגםפ

לו'אומהיהמלאכתומשליםמישראלאחדשהיהמאחרלבושכבלאבלילהגםידיהםד

מ

לבושכבלאבלילהגםא"דבקעיותשתיליובקעעדירותשתיליעדורו

לבושכבלאבלילהגםא"דבקעיותשתיליובקע'עדריושתיליעדורא

לבושכבלאבלילהגםא"דבקעיותשתיליובקעעדירותשתיליעדורה

..>לשכבלאבלילהגםא"דבקעיות'בליובקעעדירותשתיליעדורס

בקיעות'בליובקעעדירותעדורפ

לבושכבלאבלילהגםא"דבקיעותשתיליובקעעתירותשתיליעדורהמצריד

מ

י"ויהלילהבחציויהי'שנובלילהביוםפרענותעליהןא?י?להבה"הקבזהו

'וייהלילהבחציויהי'שנאובלילהביוםפורענותעליהםלהביאה"הבזהא

'וייהלילהבחציויהי'שנאובלילהביוםפורעניותעליהןלהביאה"הבזהה

י"י<...>הבחציויהי'שנבלילה'ופורעביום'פורעעליהןלהביאב"הקה<.ס

פ

'וגוהלילהבחציויהי'שנ'בליל'ופורענוביום'פורענועליהםלהביאבלבושחשבה"הבזהד

מ

ו

'וגהכהא

מצריםבארץבכורכלהכהה

'מצ'באבכורכלהכהס

פ

ד

מ
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ושתהשיאכללאדםטובאיןו

ושתהשיאכללאדםטובאיןא

ושתהשיאכללאדםטובאיןה

ה<....>ָלָאָדםטובֵאיןס

ם?אד?בטובאיןפ

ושתהשיאכלבאדםטובאיןד

כיאניראיתיזוגםבעמלוטובנפשואתוהראהושתהשיאכלבאדםטובאיןמ

'ורנחמןברשמואל'דרבריהנחמן'רלה'אמתנחומא'רו

אומרתנחומא'רא

נחמןברשמואל'דרבריהנחמן'רליה'אמתנחומא'רה

'ורנחמןבר'שמוא<..>נחמן'רלה'אתנחומא'רס

'אמתנחומא'רפ

'רנחמןברשמואל'דרבריהנחמןר"אממא<.>תנח'רד

תנחומא'רהיאהאלהיםמידמ

אכילהכליצחקרבברשמואל'רבשםמייאשא'ורירמיה'רלה'ואממנחמאו

אכילהכלא

אכילהכליצחקרבברשמואל'רבשםירמיה'רלהואמריה

אכילהכליצחקרבבר'שמוא'ר<..>'ורירמיה'רלה'ואממנחמהס

אכילהכלפ

אכילהכליצחקרבברשמואל'רבשםמייאשה'ורירמיה'רלה'ואמרימנחמהד

אכילהכליצחקברשמואלר"בשמ

אב(אבל)בניןיונהר"אמדבר'הכתוטוביםובמעשיםהזאתבמגלהשנאמרהושתיהו

אבבניןיונהר"אמדברהכתובטוביםובמעשיםבתורההזאתבמגלהשנאמרהושתייהא

אבבנייןיונהר"אמדבר'הכתוטוביםובמעשיםבתורההזאתבמגילהשנאמרהושתייהה

אבבנייןיונהר"אמדבר'ת<..>ים<.>טו'ובמעשבתורה<..>שנאמרהושתייהס

אבבניןיודא'ר'אממדבר'הכתוטוביםובמעשיםבתורהזובמגילה'שנושתיהפ

אבבניןיונהר"אמדברהכתובטוביםובמעשיםבתורההזאתבמגלה'שנאמושתיהד

ירמיהר"אמדבר'הכתוטוביםשים[ע]ובמבתורהבקהלתשנאמרושתיהמ

מאכלישוכילקברחייוימיכלהזהבעולםבעולמובעמלוילונווהואשבכולןו

מאכלישוכילקברחייוימיכלהזהבעולםבעולמובעמלוילונווהואשבכלןא

מאכלישוכילקברוחייוימיכלהזהבעולםבעולמובעמלוילוונווהוא'שנשבכולןה

מאכלישוכי<.>לקבחייוימיכלהזה'בעועולמו<.>מלו<.>בילונווהוא'שנשבכולןס

מאכלישוכילקברחיוימיכלהזהלם[ו]בעבעמלוילונווהואשבכולןפ

מאכלישוכילקברחייוימיהזהבעולםבעולמובעמלוילונווהוא'שנשבכלםד

אכילהוכי'וגוחייוימיבעמלוילונווהואד"ההמ

לקברואותומלויןלקברומשתהו

לקברוהאדםמלויןלקברומשתהא

לקברוהאדםאתמלויןומשתהה

.>בר<.>להאדםאתמלויןלקברומשתהס

לקברוהאדםאתמלויןומשתהפ

לקברוהאדםאתשמלוויןבקברומשתהד

נבקעתכריסוהמתלקבורימים'גלאחרתנינןוהאבקברלאדםלומלויןושתיהמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

והיאךרימהמרבהבשר'מרבתנינןועודבישנתתטוללו'ואומפניועלונופחתמ

טוביםומעשיםתורהאלאו

טוביםומעשיםתורהדבריאלואלאא

טוביםומעשיםתורהאלואלאה

טובים'ומעשתורהאילו<..ס

טוביםומעשיםתורהאלאפ

טוביםומעשיםתורהאלואלאד

טוביםומעשיםתורהזובעמלוילונוהואאלאבקברושתיהאכילהלאדםמלויןמ
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ומאןדאכליתכמהאכלמאןשלמה'אמיאכלמיכיו

ומאןדאכליתכמאאכלמאןשלמהאמריחושומייאכלמיכיא

ומאןדאכליתכמהאכלמאןשלמה'אמיחושומייאכלמיכיה

ומאןאנאדאכליתכמה<...>שלמ'אמיחושמי<.>יאכלמיכיס

ממניחוץיחושומיפ

ומאןדאכליתכמהאכלמאןשלמהאמר'וגויחושומייאכלמיכיד

אנאדאכילכמאןאכילמאןשלמה'אמממניחוץיחושומייאכלמיכימ

'רבשםירמיה'רדעבדיתכמהעבדומאןדשתתיכמהשתהו

'רבשםירמיה'רדעבדיתכמאעבדומאןדשתיתיכמאןשתהא

'רבשםירמיה'רדעבדיתכמהעבדומאןדשתיתיכמהשתהה

.>"בשירמיה'ראנאדעבדיתה<......>ומאנאדשתיתי<..>כשתהס

ירמיה'רפ

'רבשםירמיה'רעבדיתכמהעבדומאןדשתיתיכמהשתהד

ר"בשירמיהורבהונארבאנאדעבדיתכמהעבדיתומאןמ

לתדמורוהולךעליורוכבוהיהלשלמהלוהיהגדולנשריצחקרבברשמואלו

לתרמודוהולךעליורוכבוהיהלשלמהלוהיהגדולנשריצחקרבברשמואלא

לתרמודוהולךעליורוכבוהיהלשלמהלוהיהגדולנשריצחקרבברשמואלה

לתדמורלך<..>ויו<.>ערוכבה<....>יצחקרבבר'מוא<.ס

לתדמורוהולךעליורוכבוהיהלשלמהלוהיהגדולנשר'אמפ

לתדמורוהולךעליורוכבוהיהלשלמהלוהיהגדולנשריצחקרבברשמואלד

לתרמודוהולךעליוורוכבלשלמההיהגדולנשראמרייצחקברשמואלמ

במדברתדמוראתויבןההדאחדביוםובאבמדברו

במדברתרמודאתויבןד"ההאחדביוםובאאחדביוםא

במדברתרמודאתויבןד"ההאחד<.>ביוובאבמדברה

....>ת<...>ויבד"<..>אחדיום<?...>במדברס

במדברתדמוראתאיבןד"ההאחדביוםובא<..>בפ

במדברתדמוראתויבןד"ההאחדביוםבוובאד

במדברתרמודאתויבןדאועל'אביוםובאבמדברמ



12/02/2012 1/3 קהלת רבה פרשה ב פסוק כו

לפניושטובלאדםכיו

לפניושטובלאדםכיא

לפניושטובלאדםכיה

...>אד<.ס

לפניושטובלאדםכיפ

'וגולפניושטובלאדםכיד

לטובלתתולכנוסלאסוףעניןנתןולחוטאושמחהודעתחכמהנתןלפניושטובלאדםכימ

נתןאבינואברהםזהלפניושטובלאדםכיו

נתןאבינואברהםזהלפניושטובלאדםכיא

נתןאבינואברהםזהלפניושטובלאדםכיה

.>נתינו<..ס

אברהםזהפ

נתןאבינואברהםזהלפניושטובלאדםכיד

אבינואברהםזה'וכולאדםכירוחורעותהבלזהגםהאלהיםלפנימ

לטובלתת'נאמולמיהרשענמרודזהעניןנתןולחוטאודעתחכמהו

לטובלתתנאמרולמינמרודזהעניןנתןטא[ו]ולחודעתחכמהא

לטובלתת'נאמולמיהרשענמרודזהענייןנתןולחוטאודעתחכמהה

וב<..>לתת'מ<.>נולמיע<..>?נמרודה<.>עניןן<....>ולחו<.>ודע<..ס

לטובלתתנאמרולמינמרודזהולחוטאפ

לטובלתת'נאמולמינמרודזהולכנסלאסוףעניןנתןטא<.>ולחושמחהודעתחכמהד

לטובלתתהרשענמרודזהודעתחכמהנתןולחוטאמ

לפניושטובלאדםכיא"דבימיםבאזקןואברהםאברהםזההאלהיםלפניו

לפניושטובלאדםכיא"דבימיםבאזקןואברהםאברהםזההאלהיםלפניא

לפניושטובלאדםכיא"דבימיםבאזקןואברהם'שנאאברהםזההאלהיםלפניה

<..>טוב<.>אדם<.>כיא"ד<.>בימיבאקן<..>ואברההם<.....>הי<....>ס

שטובלאדםכיא"דזקןואברהם'שנ'אברהזההאלהיםלפניפ

לפניושטובלאדםכיא"ד'וגובימיםבאזקן'ואברה'שנאברהםזההאלהיםלפניד

לפניושטובלאדםכיא"דיצחקזההאלהיםלפנימ

עניןנתןולחוטאודעתחכמהנתןיצחקזהו

ודעתחכמהנתןיצחקזהא

ענייןנתן'ולחוטודעתחכמהנתןיצחקזהה

ין<..>נתןולחוטאעת<.>ו<.>חכמנתןיצחקזהס

ולחוטאיצחקזהפ

ולכנוסלאסוףעניןנתןולחוטאושמחהודעתחכמהנתןיצחקזהד

'חכמנתןולחוטאמאדכבדואברהם'שנאאברהםזהמ

בארץיצחקויזרעהאלהיםלפנילטובלתת'נאמולמיאבימלךזהו

א

בארץיצחקויזרעהאלהיםלפנילטובלתתנאמרולמיאבימלךזהה

בארץיצחקויזרע'הא<..>ללטובלתת'נאולמיאבימלךזהס

'וכויצחקויזרעיצחקזהלטובלתתאבימלךזהפ

בארץיצחקויזרע'שניצחקזההאלהיםלפנילטובלתתנאמרולמיאבימלךזהד

בארץיצחקויזרע'שנאיצחקזההאלהיםלפנילטובלתתופרעהאבימלךזהמ

ולחוטאודעתחכמהנתןאבינויעקבזהלפניושטובלאדםכיא"דההיאו

ולחוטאא

ולחוטאודעתחכמהנתןיעקבזהלפניושטובלאדםכיא"דההיאה

ולחוטא'ודע'חכנתןקב<..>זה'לפ'ט<.>לאדםכיא"<...>ההס

ולחוטאיעקבזהשטובלאדםכיא"דפ

נתןולחוטאושמחהודעתחכמהנתןיעקבזהלפניושטובלאדםכיא"דההיאד

נתןולחוטאיצחקזהלפניושטובלאדםכיא"דההיאמ

יעקבזההאלהיםלפנילטובלתתלבןזהו

יעקבזההאלהיםלפנילטובלתתלבןזהא

יעקבזההאלהיםלפנילטובלתתַלַבןזהה

יעקב<..>'הא'לפ'לטלתתלבןזהס

'שניעקבזהלטובלתתלבןזהפ

'שניעקבזההאלהיםלפנילטובלתתנאמרולמילבןזהולכנוסף<.>לאסעניןד

'שנאיעקבזההאלהילפנילטוב(לפני)לתתלבןזהמ
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לאדםכיא"דלךעושהלבןאשרכלאתראיתיכיו

שטובלאדםכיא"דלךעושהלבןאשרכלאתראיתיכיא

שטובלאדםכיא"דלךעושהלבןאשרכלאתראיתיכיה

'שט'?לאכי<.>"ד?לך'עלבןאשרכלאתראיתיי<.>ס

לאדםכיא"דלךעושהלבןאשרכלאתראיתיכיפ

שטובלאדםכיא"דלךעושהלבןאשרכלאתראיתיכיד

שטובלאדםכיא"דעשהלאבינוומאשרמ

פרעהזהולחוטאודעתחכמהנתןבמצריםשהיוישראלאלוו

פרעהזהעניןנתןולחוטאודעתחכמהנתןבמצריםשהיוישראלאלוא

פרעהזהולחוטאודעתחכמהנתןבמצריםשהיוישראלאלולפניוה

פרעהזה<.>ולחוט'וד'חכנתן'במצרשהיו'ר<....>א'לפס

פרעהזהולחוטאבמצריםשהיוישראלאלופ

ולכנוסלאסוףעניןנתןולחוטאודעתחכמהנתןבמצריםשהיוישראלאלולפניוד

פרעהזהולחוטאבמצריםשהיוישראלאלולפניומ

העםחןאתנתןי"ויישראלאלוהאלהיםלפנילטובלתתו

העםחןאתנתן'וייישראלאלולטובלתתא

העםחןאתנתן'ויי'שנישראלאלולטובלתתה

'העחןאתנתןי"וי'ישראילו<...>ת<...>הרס

העםחןאתנתן'ויי'שנישראלזהלטובלתתפ

ד

לארץשנכנסוישראלאלוהאלהיםלפנילתתמ

הכנעניםאלוולחוטאודעתחכמהנתןישראלאלולאדםכיא"דו

הכנענייםאלוולחוטאישראלאלולפניושטובלאדםכיא"דא

הכנעניםאלוולחוטאודעתחכמהנתןישראלאלולפניושטובלאדםכיה

הכנענייםאילוולחוטא'וד'חכנתן<.>ישאילו'לפ'שטם<..>כיס

'הכנענייאלוולחוטאישראלאלולאדם[כי]א"דפ

הכנענייםאלוד

הכנענייםאלועניןנתן?טא?ולחומ

שלובגריסיןנותןמהןאחדהיהלאשמןטיפת'אפילויר"או

שלובגריסיןנותןמהםאחדהיהלאשמןטפת'אפילויר"אא

שלובגריסין[נותן]מהןאחדהיהלאשמןטיפתאפילולויר"אה

שלובגריסיןנותןמהןאחדהיהלאשמןטיפת'אפי<..>לר"אס

שלובגריסיןמהןאחדנותן()היהלאשמןטפתאפילו'ר'אמפ

שלו'בגריסימהםאחדנותןהיהלאשמןטפת'אפילוי'ראמרד

שלובגריסיןמהם'אנותןהיהלאוהשמןהפת'אפילויר"אמ

שיכנסוכדיבדמיםמוכרההיהאלאטועמההיהלאביצתונשברה'ואפיו

שיכנסוכדיבדמיםאותהועושהמוכרההיהאלאטועמההיהלאביצתונשברה'ואפיא

שיכנסוכדיבדמיםאותהועושהמוכרההיהאלאטועמהלאביצתונשברהואפילוה

נסו<...>כדמים<...>אותועושהמוכרההיהאלאטועמההיהלאיצתו<.>ברה?נש?ואפילוס

שיכנסוכדידמיםאותוועושהמוכרההיהאלאטועמההיהלאביצתונשברה'ואפיפ

שיכנסוכדידמיםאותהועושהמוכרההיהאלאטועמההיהלאביצתוה<.>נשבואפילוד

כשינכנסו(כש)כדיבדמיםהכלועושהמוכרהאלאטועמההיהלאביצתונשברה'ואפימ

'שנישראלאלולטובלתת'נאמולמיברכותמלאהאותהוימצאולארץישראלו

'שנאישראלאלוהאלהיםלפנילטובלתתנאמרולמימלאהאותהוימצאולארץישראלא

'שנאישראלאלוהאלהיםלפנילטובלתתנאמרולמיברכותמלאהאותהוימצאולארץישראלה

'שנ'ישרילו?א?'הא'לפלטובלתת'נא<..>ברכותמלאהאותהוימצאולארץ<..>יס

ישראלאלולטובלתתברכותמליאהאותהוימצאולארץישראלפ

שנאמרישראלאלולהים<.>הלפנילטובלתתנאמרולמיברכותמלאהאותהוימצאולארץישראלד

'שנישראלאלוהאלהיםלפנילתתברכותמלאהאותהימצאולארץמ

ודעתחכמהנתןחזקיהוזהלאדםכיא"דהארץתחלקלאלהו

חזקיהוזהלפניושטובלאדםכיא"דהארץתחלקלאלהא

ודעתחכמהנתןחזקיהוזהלפניושטובלאדםכיא"דהארץתחלקלאלהה

'ודע<'.>חנתןחזקיהוזה'לפ<..>הארץתחלקלאלהס

חזקיהזהלאדםכיא"דהארץתחלקלאלהפ

ודעתחכמהנתןחזקיהזהלפניושטובלאדםכיאחרדברהארץתחלקלאלהד

חזקיהזהלפניושטובלאדםכיא"דבנחלההארץתחלקלאלהמ
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זההאלהיםלפנילטובלתת'נאמולמיסנחריבזהולחוטאו

זההאלהיםלפנילטובלתתסנחריבזהסימןנתןולחוטאא

זההאלהיםלפנישטובלאדם'נאמלמיסנחריבזהולחוטאה

זה'הא'לפ'לטתת<.....>סנחרזהולחוטאס

זהלטובלתתסנחריבזהולחוטאפ

זההאלהיםלפנילטובלתתנאמרולמיסנחריבזהולכנוסלאסוףעניןנתןולחוטאושמחהד

סנחריבזהולחוטאמ

לאדםכיא"דהגויםלעיניוינשא'שנחזקיהוו

לאדםכיהגוייםלעיניוינשא'שנאחזקיהוא

לאדםכיא"דהגויםלעיניוינשא'שנאחזקיהוה

<..>הגויםלעיניוינשא'שנחזקיהוס

'וכולטובלתתסנחריבזהולחוטאהגויםלעיניוינשא'שנחזקיהפ

לאדםכיאחרדברהגויםלעיניוינשאשנאמרחזקיהד

לאדםכיא"דמ

ולחוטאמרדכיזהלפניושטובו

ולחוטאמרדכיזהלפניושטובא

'ולחוטמרדכיזהלפניושטובה

'ולחוטמרדכי<..>'לפס

פ

ולחוטאושמחהודעתחכמהנתןמרדכיזהלפניושטובד

ולחוטאאחשורושהמלךנתןההואביום'שנאמרדכיזהלפניושטובמ

זהלטובלתתהמןזהו

זההאלהיםלפנילטובלתת'וגנתןהמןזהא

זהלטובלתתהמןזהה

..>'הא'לפ'לטלתתהמןזהס

פ

זההאלהיםלפנילטובנאמרולמיהמןזהולכנוסלאסוףעניןנתןד

המןזהעניןנתןמ

המלכהלאסתראחשורושהמלךנתןביום'שנמרדכיו

המןביתאלהיהודיולמרדכיהמלכהלאסתראחשורושהמלךנתןההואביום'שנאמרדכיא

'וגוהיהודיולמרדכי'המלכלאסתראחשורושהמלךנתןההואביום'שנמרדכיה

<.>המביתאת'היהורדכי<.>המלכהלאסתר'אחשמלך<..>נתההואביום<..>דכי<..ס

פ

'וגוהמןביתאתהמלכהלאסתראחשורושהמלךנתןההואביום'שנאמרדכיד

מ


