
03/07/2011 1/2 קהלת רבה פרשה ו פסוק א

מחשבתןזואמיברשמואלר"אהשמשתחתראיתירעהישו

מחשבתןזואמיברשמואלר"אהיאורבההשמשתחתראיתירעהישא

מחשבתןזואמיברשמואלר"אהיאורבההשמשתחתראיתירעהישה

..>היאורבהש<....>ס

מחשבתןזושמואל'אמהשמשתחתראיתירעהישפ

מחשבתןזואמיברשמואלר"אמהשמשתחתראיתירעהישד

מחשבתןזואמיברשמואלר"א<.>האדעלהיאורבההשמשתחתראיתירעהישמ

האדםעלהיאורבההשמשתחתראיתירעהיש1ג

מאוזמיבשמןבלבקיאמיבייןמיםהמערבכגוןרמאיןשלו

מאוזמיבשמןבלבקייאמיבייןמיםהמערבכגוןכמורמאיםשלא

מאוזמיבשמןבלבקיאמיבייןמיםהמערבכגוןרמאיןשלה

<..>ביין<.>מיב<..ס

מאוכתמיבשמןבלקבינהמיביןמיםהמערבכגוןרמאיןשלפ

מאוסמיבשמןבלקיאמיבייןמיםהמערהכגוןרמאיןשלד

מאוסמיבשמןבלבוקי(ל)מימיםעםייןהמערברמאיםשלמ

1ג

מאזניםקנהבפלפליןכרשיניןבצירסקראבפליוןגפניםעליבמורקומוסבקטףחמורחלבבדבשו

מאזניםקנהבפלפליןכרשיניןבצירסקראבפליוןגפניםעליבמורקומוסבקטףחמורחלבבדבשא

מאזניםקנהבפלפליןכרשיניןבצירסקראבפליוןגפניםעליבמורקומוסבקטףחמורחלבבדבשה

....>בקומוסס

'וכובדבשפ

מאזניםקנה'בפלפלי'כרשיניבצירסקראבפליוןגפניםעליבמורקומוסבקטףחמורחלבבדבשד

מאזניםקנהבפלפליןכרשניןבצירסיקראבפיליוןגפניםעליבמורקומוסבקטףחמורחלבבדבשמ

1ג

ליאויזכאיבן'אמכלןועלזהמצדוקצרזהמצדארוךו

ליאויזכאיבןאמרכלםועלזהמצדוקצורזהמצדארוךא

ליאויזכאיבן'אמכולןועלזהמצדוקצורזהמצדארוךה

ס

אניזכאיבןאומרכולןועלפ

ליאויזכאיבן'אמכלןועלזהמצדוקצרזהמצדארוךד

ליאויזכאיבןיוחנןרבן'אמכולןועלזהבצדוקצר<..>בצדארוךמ

1ג

אומרלאאםהרמאיןילמדושמאאומראםאומרהלאאםליאויאומרהאםו

אומרלאאםהרמאיןילמדושמאאומראםאומרלאאםליאויאומראםא

אומרלאאםהרמאיםילמדושמאאומראםאומרלאאםליאויאומראםה

..>אומר<.ס

'אומלאואםהרמאיןילמדוןשמא'אומאםאומרהלאאואמרהאםפ

'אומלאאםהרמאיןילמדושמא'אומאם'אומלאאםליאוי'אואםד

'אומלאאםהרמאיםילמדושמא'אומאם'אומלאאםליאוי'אומם<.>מ

1ג

ידינובמעשהבקיאיןחכמיםתלמידיאיןהרמאיןיאמרושמאו

ידינובמעשהבקיאיםחכמיםאיןהרמאיםיאמרושמאא

ידינובמעשהבקיאיםחכמיםתלמידיאיןהרמאיןיאמרושמאה

<..>'תלמין<.ס

ידינובמעשהבקיאיןחכמיםתלמידיאיןהרמאיןיאמרופ

ידינובמעשה'בקיאיח"תאין'הרמאייאמרושמאד

שמואלר"אאומרהלאואםאומרהידינובמעשהבקיאיןח"תאיןהרמאיםיאמרושמאמ

1ג
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ס

פ

'יידרכיישריםכיאמרוסוףסוףד

'יידרכיישריםכיאמרהקראאםומהאמריצחקרבברמ

1ג

ו

א

ה

ס

פ

ד

בהיכשלוופושעיםמ

1ג
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ונכסיםעושרהאלהיםלויתןאשראישו

ונכסיםעשרהאלהיםלויתןאשראישא

ונכסיםעושר'האלהילויתןאשראישה

<...>עושס

פ

ם"האלילויתןאשראשראישד

יתאוהאשרכל<.>לנפשוחסרואיננוונכסיםוכבודעושרהאלהיםלויתןאשראישמ

1ג

'רו

'רא

'רה

ס

'רפ

'רד

'רהוארעוחליהבלזהיאכלנונכריאישכיממנולאכולהאלהיםישליטנוולאמ

1ג

פסוקאהדיןדרישיתיבלוי'דרקליהושמעלכנשתאעאלכהנאבראבאו

פסוקאהדיןודרישיתיבלוי'דרקליהושמעלשכנתאעאלכהנאבראבאא

פסוקאהדיןודרישיתיבלוי'דרקליהושמעכנשתאלביעאלכהנאבראבאה

..>יתיבלויס

ודרישקאיםלוי'ראשכחאתרלחדאזילכהנאבראחאפ

פסוקאהדיןדרישיתיבלוי'דרקליהושמעלכנישתאעאלכהנאבראבאד

ודאישפסוקהדיןיתיבלוי'דרקליהושמעכנישתאלביעיילכהנאבראבאמ

1ג

וכבודמשנהבעלזהונכסיםמקראבעלזהעושרלויתן(לא)אשראישו

וכבודמשנהבעלזהונכסיםמקראבעלזהעשרהאלהיםלונתןאשראישא

וכבודמשנהבעלזהונכסיםמקראבעלזהעושרהאלהיםלונתןאשראישה

..>קרא<.ס

וכבודמשנהבעלזהונכסיםמקראבעלזהעושרהאלהיםלואשראישפ

וכבודמשנהבעלזהונכסיםמקראבעלזהעשרהאלהיםלויתןאשראישד

וכבודמשנהבעלזה'ונכסמקראבעלזהעושרהאלהיםלויתןאשראישמ

וכבודההלכותאילוונכסיםמקראזהעושרהאלהיםיתןאשראיש1ג

משנתוכגוןגדולותת[ו]משניאלולנפשוחסרואנינותוספתאבעלזהו

משנתוכגוןגדולותמשניותבעליאלולנפשוחסרואיננותוספתאבעלזהא

משנתוכגוןגדולותמשניותאלולנפשוחסרואיננותוספתאבעלזהה

..>חסרו<..ס

משניותכגוןגדולותמשניות?אלו?יתאוהאשרמכללנפשוחסרואינינותוספתאבעלזהפ

משנתכגוןגדולותמשניותאלויתאוהאשרמכללנפשוחסרואיננותוספתאבעלזהד

משניוכגוןגדולותמשניותאלויתאוהאשרמכללנפשוחסרואיננותוספתאבעלזהמ

המשנהבעלזהיתאוהאשרמכללנפשוחסראיננוהתוספותזו1ג

ברושלאושעיא'ורחייא'רשלומשנתועקיבא'רשלו

ברושלאושעיא'רושלחייא'רשלומשנתוע"רשלא

ברושלהושעיא'רושלחייא'רשלומשנתועקיבה'רשלה

ס

חייא'רשלומשנתועקיבה'רשלפ

ברושלהושעיא'רושלחייא'רשלומשנתועקיבא'רשלד

ברושלחייא'רושלעיא[ש](ס)או'רושלעקיבא'רשלמ

1ג
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(עקיבא'רשלמשניותכגוןגדולותמשניותאלויתאוהאשרמכללנפשוחסרואנינו)קפראו

קפראא

קפראה

ס

פ

קפראד

'קפרמ

1ג

מהםלהורותשאסורממנולאכולהאלהיםישליטנוולאו

מהםלהורותשאסורממנולאכולהאלהיםישליטנוולאא

מהןלהורותשאסורממנולאכולהאלהיםישליטנוולאה

..>הורות<.ס

מהןלהורותשאסורממנולאכולהאלהיםישלטנוולאפ

מהםלהורותשאסורממנולאכלם"האליישליטנוולאד

זהממנולאכולהאלהיםישליטנוולאא"דמהלהורותשאסורממנולאכולהאלהיםישליטנוולאמ

זהממנולאכולהאלהיםישליטנוולא1ג

נכריאישכיו

נכריאישכיא

נכריאישכיה

..>ש<..ס

נכריאישכיפ

נכריאישכיד

נכריאישאםכימטהריןולאמטמאיןולאמתיריןולאאוסריןלאשאינםהגדותבעלמ

נכריאישכיהגדהבעל1ג

כהנאברבא'רעמדומתיראוסרומטהרשמטמאתלמודבעלזהיאכלנוו

כהנאבראבא'רעמדומתיראוסרומטהרשמטמאתלמודבעלזהיאכלנוא

כהנאבראבא'רעמדומתיראוסרומטהרשמטמאתלמודבעלזהיאכלה

..>ומתיראוסרומטהרמא<..ס

ומתיראוסרומטהרשמטמאתלמודבעלזהיאכלנופ

כהנאברבא'רעמדומתיראוסרומטהרשמטמאתלמודבעלזהיאכלנוד

כהנאבראבא'רעמדומתיראוסרומטהרשמטמאתלמודבעלזהיאכלנומ

התלמודבעלזהיאכלנובלעויאכלנו1ג

הזההטעםמפיךלשמועאלאעליתילאאלולו'אמראשועלונשקוו

זהלשמועאלאעליתיאלולאלואמרראשועלונשקוא

הזההטעםלשמועאלאעליתילאאלולו'אמראשועלונשקוה

הזהעם<.>ה<..>באתילאאילולו'אראשועלשקו<.ס

פ

הזההטעםמפיךלשמועאלאעליתילאאילולו'אמראשועלונשקוד

זהדברלשמועאלא[באתילא](לובאתי)אילול"אראשועלונשקומ

1ג

מביןודלמקראבעלזהעשיראישבעיניוחכם'אוישמעאל'רדיו

מביןודלמקראבעלזהעשיראישבעיניוחכםאומרשמעון'רדיא

מבין[ודל](וכל)מקראבעלזהעשיראישבעיניוחכם'אומישמעאל'רדיימפיךה

מביןודלמקראבעלזה<....>בעחכם'אישמעא'רדייס

מביןודלמקראבעלזהעשיראישבעיניוחכם'אומישמעאל'רפ

מביןודלמקראבעלזהעשיראישבעיניוחכם'אומישמעאל'רדייד

מביןוכל[מקראבעל]עשיראישבעיניוחכם'אומישמעאל'רדיוימפיךמ

1ג
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תלמודבעלזהיחקרנוו

הוארעוחליהבלזהגםתלמודבעלזהיחקרנוא

הוארעוחליהבלזהגםתלמודבעלזהיחקרנוה

הוארעוחליהבלזה<..>בעלזהנו<..>יס

ברישיהונשקיהכהנאברקםתלמודבעלזהיחקרנופ

תלמודבעלזהיחקרנוד

תלמודבעלזהיחקרנומ

1ג

ו

א

ה

ס

מיושבממרינאקאיםממרינאזכיתל"אפ

ד

מ

ממיתהותמריניהתיזכייהמקייםאניאימאליה'אמ1ג
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הרבהשניםשחיהיחיהרבותושניםבניםמאהשהולידקיןזהמאהאישיולידאםו

הרבהשניםשחיהיחיהרבותושניםבניםמאהשהולידקיןזהמאהאישיולידאםא

הרבהשניםשחיהיחיהרבותושניםבניםמאהשהולידקיןזהאישאישיולידאםה

....>ירבותושניםבניםמאהשהולידן<.....>מא<....>יולאםס

הרבהשניםשחיהיחיהרבותושניםמאהשהולידקיןזהמאהאישיולידאםפ

הרבהשניםשחיהיחיהרבותושניםבניםמאהשהולידקיןזהמאהאישיולידאםד

הרבהשניםשחיהיחהרבותושנים<..>במאהשהולידקיןזהמאהאישיולידאםמ

1ג

תשבעלאונפשושניוימישיהיוורבו

תשבעלאונפשושניוימישיהיוורבא

תשבעלאונפשושניוימישיהיוורבה

'תשלא'ונפשניוימישיהיורב<.ס

שניוימישיהיוורבפ

שניוימישיהיוורבד

תשבעלאונפשו(שניוימישיהיוורבשניוימישיהיוורב)שניוימי<..>שיורבמ

1ג

היתהלאקבורהוגםעולםשלמטובושבעולאמממונונפשושלאהטובהמןו

היתהלאקבורהגםעולםשלמטובושבעולאמממונונפשושבעשלאהטובהמןא

היתהלאקבורהוגםעולםשלמטובושבעולאממונונפשושבעשלאהטובהמןה

היתהלארה<.....>עולשלמטובושבעולאמונו<..>נפשושבע<..>שהטובהמןס

היתהלאקבורהוגםממונונפשושבעשלאפ

היתהלאקבורהוגםעולםשלמטובושבעולאמממונונפשושבעשלאד

היתהלאקבורהוגםעולםשלמטובושבעולאמממונונפשוישבעשלאהטובהמןמ

1ג

היקוםכלאתוימח'דכתושטפוהמבולובאברפיוןתלוישהיהלוו

היקוםכלאתוימחדכתיבושטפוהמבולובאבדיפוןתלוישהיהלוא

היקוםכלאתוימח'שנושטפוהמבולובאבדיפוןתלוישהיהלוה

<.>היקוכל<..>וימח'דכתושטפוהמבולבא<.>התבהבריפוןתלוישהיהס

היקוםכלאתוימח'שנושטפוהמבולובאהתבהברפיוןתלוישהיהלופ

וימח'דכתיושטפוהמבולובאברפיוןתלוישהיהלוד

עלאשרהיקוםכלאתוימח'דכתיושטפוהמבולבאברפיון<..>תלשהיהלומ

1ג

הואהיקום'אואליעזר'ראוקימיני'אמבון'רקיומיאהיקוםמהוו

אלוהייקוםאלעזר'ראוקימיניאמרבון'רקיומיההיקוםמהוא

הואהיקום'אואלעזר'ראוקימיני'אומבון'רקיומייאהיקוםמהוה

הואהיקום'א<..>אוקימוני'אבון<.>'רקיומייההיקוםמהוס

פ

הואהיקום'אואלעזר'ראוקימיניאמרבון'רקיומיאהיקוםמהוד

הואהיקוםמהואומראלעזר'ראוקימוניאומרבון'רקיומיאהיקוםמהוהאדמהפנימ

1ג

שנשטףקיןזההיקום'אושמעון'רבעליושלרגליושמעמידהממוןו

שנשטףקיןזההיקוםאמריצחקברשמואל'רבעליושלרגליומעמידשהואהממוןא

שנשטףקיןזההיקום'אומשמואל'רבעליושלרגליוהממוןה

שנשטףן<..>זהם<..>הי'אא<....>בעליושל<.>רגלשמעמידהממוןס

שנישטףקיןזהפ

שנשטףקיןזההיקום'אמשמואל'רבעליושלרגליושמעמידהממוןד

שנשטףקיןזההיקום'אמנחמןברשמואל'רבעליושלרגליושמעמידהממוןמ

1ג
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אחיוהבלזההנפלממנוטובאמרתיו

ואחיוהבלזההנפלממנוטובאמרתיא

אחיוהבלזההנפלממנוטובאמרתיה

אחיו<..>זה<..>מרתי<..>המבו<.>ממס

הממוןזההיקום'אומאליעזר'ראחיוהבלהנפלממנוטובפ

אחיוהבלזההנפלממנוטובד

אחיוהבלזההנפלממנוטובאמרתימ

1ג

מאהשהולידאחאבזהמאהאישיולידאםא"דו

מאהשהולידאחאבזהמאהאישיולידאם(ד)א"דא

מאהשהולידאחאבזהמאהאישיולידאםא"דה

ה<.>מ<...>א<.>ש<..>יולידאםא"דס

מאהשהעמידאחאבזהא"דבעליושלרגליושהעמידפ

מאהשהולידאחאבזהמאהאישיולידאםא"דד

מאהשהולידאחאבזהיולידאםא"דמ

מאהלושהיואחאבזה'וגומאהאישיולידאם1ג

בנים'עולאחב'והכתאחא'רל"אבניםו

בניםשבעיםולאחאבוהכתיבאחאר"אבניםא

בניםשבעיםולאחאב'והכתיוכיבניםה

<...>א<....>'רלו'אבניםס

בנים'עולאחאב'והכתיבניםפ

בשמרוןבניםשבעיםולאחאב'והכתאחאר"אמבניםד

בשומרון('וא'אוכלביזרעאל)בניםשבעיםולאחאב'כתיוהאאחא'רל"אבניםמ

בנים1ג

'עלוהיוכךבשמרוןבנים'עלושהיוכשםהושעיאר"או

שבעיםלוהיוכךבשומרוןבניםשבעיםלושהיוכשםאושעיאר"אא

'עלוהיוכךבשומרון'שבעילושהיוכשםאושעיאר"אה

<...>שהיכשםעיא<.>הוס

'עלוהיוכךבשומרוןבנים'עשהיוכשםהושעיה'ר'אמפ

שבעיםלוהיוכךבשמרוןבניםשבעיםלושהיוכשםהושעיאר"אמד

שבעיםלוהיוכךבשומרוןבניםשבעיםלושהיוכשםאושעיאר"אמ

'עלוהיהכןבשומרון'עלושישכשםמ"ק'אמהושעיה'ר1ג

ואחתלקיץאחתפלטיות'בלוהיומהןאחדוכלביזרעאלבניםו

ואחתלקיץאחתפלטריאותשנילוהיומהםואחדאחדוכלביזרעאלבניםא

ואחתלקיץאחת[פלךלשון]פלכוריותשתילוהיומהןאחדוכלביזרעאלבניםה

..>אחדוכלאל<..>ביס

ואחתלקיץאחתפלטריותשתילוהיומהםאחדוכלביזרעאלבניםפ

ואחתלקיץאחתפלטריותשתיהיומהןואחדאחדוכלביזרעאלבניםד

ואחתלקיץאחתפלטריותשתילוהיו'וא'אוכלביזרעאלבניםמ

ביזרעאל1ג

'אמסימוןבריהודה'רהחורףביתעלהקיץביתוהכתי'דכתלחורףו

אמרסימון'בריהודה'רהקיץביתעלהחורףאתוהכתידכתיבלחרףא

אמסימוןבריהודה'רהקיץביתעלהחורףביתוהכיתי'שנאלחורףה

ס

הקיץביתעלהחורף(אחאב)ביתאתוהכתי'דכתלחורףפ

'אמ'סימו'בר'יהוד'רהקיץביתעלהחרףביתוהכיתי'דכתילחרףד

'אמסימון'בריהודה'רהקיץביתעלהחורףביתוהכתי'דכתילחורףמ

1ג



03/07/2011 3/4 קהלת רבה פרשה ו פסוק ג

בתיםוספו'שנששאמריןורבניןהשןבתיואבדולסיתואחוריןותרתילקייטאתרתיו

בתיוספו'שנאששאמריןורבניןהשןבתיואת'שנאלסטותותרתילקייטאתרתיא

בתיוספו'שנאששאמרירבנןהשןבתיואתלסיתואחורניןותרתילקייטאתרתיה

ס

פ

בתיםוספו'שנששאמרירבניןהשןבתיואבדולסיתואחורניןותרתילקייטאד

בתיואבדו'שנא[ש](ן)שאמרירבנןהשןבתיואבדולסתואחורניןותרתילקייתאתרתימ

1ג

שניוימישיהיוורברבותשניםשחיהיחיהרבותושניםרביםו

רבותשניםשחיהיחיהרבותושניםהשןא

הרבהימיםשחיהשניוימישיהיוורבהרבהשניםשחיהיחיהרבותושניםהשןה

ס

רבותשניםשחיהיחיהרבותושניםפ

רבותשניםשחיהיחיהרבותושניםרביםד

הרבהשניםשחיהשניוימישיהיוורבשניםשחיהיחיהרבותושניםרבים(השן)מ

יחיהרבותושנים1ג

'דכתלוהיתהלאקבורהוגםמממונונפשושבעשלאהטובהמןתשבעלאונפשוו

'דכתילוהיתהלאקבורהוגםמממונוהטובהמןתשבעלאונפשוא

'דכתילוהיתהלאקבורהוגםממונוהטובהמןתשבעלאונפשוה

ס

'דכתילוהיתהלאקבורהגם[ו]פ

דכתיבלוהיתהלאקבורהוגםמממונוהטובהמןתשבעלאונפשוד

'דכתילוהיתהלאקבורהוגםמממונו'הטובמןתשבעלאונפשומ

'שנלוהיתהלאקבורהוגם1ג

ממנוטובאמרתינבותדםאתהכלביםלקקואשרבמקוםו

ממנוטובאמרתיאחאבדםאתהכלביםילקונבותדםאתהכלביםלקקואשרבמקוםא

ממנוטובאמרתיאחאבדםאתהכלביםילקונבותאתהכלביםלקקואשרבמקוםה

ס

ממנוטובהכלביםלקקואשרבמקוםפ

'וגוהכלביםלקקואשרבמקוםד

ממנוטובאמרתי'וגונבותדםאתהכלביםלקקואשרבמקוםמ

ממנוטובאמרתי'וגובעירלאחאבהמת1ג

מאהשהולידהרשעהמןזהמאהאישיולידאםא"דהיזרעאלינבותזההנפלו

מאהשהולידהרשעהמןזהמאהאישיולידאםא"דהיזרעאלינבותזההנפלא

מאהשהולידהרשעהמןזהבניםמאהאישיולידאםא"דהיזרעאלינבותזההנפלה

ס

'קשהולידהרשעהמןזהמאהאישיולידאםא"דנבותזההנפלפ

ד

מאהשהולידהרשעהמןזהמאהאישיולידאםא"דהיזרעאלינבותזההנפלמ

נבותזההנפל1ג

שניםשחיהיחיהרבותושניםבניוב"ורומניןח"ר'אווישבניםו

שניםשחיהיחיהרבותושניםבניוורבושמנהמאתיםאומריםוישא

שניםשחיהיחיהרבותושניםבניוב"ור'במניןח"רא"ויבניםה

ס

'וגובניוורבכמניןב"ר'אומוישבניםפ

ד

שניםשחיהחיה<.>רבותושניםבניוורבמניןח"רא"ויבניםמ

1ג
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לוהיתהלאקבורהוגםמממונונפשושבעשלאהטובהמןתשבעלאונפשורבותו

לוהיתהלאקבורהוגםמממונונפשושבעהשלאהטובהמןתשבעלאונפשורבותא

לוהיתהלאקבורהוגםממונונפשושבעהשלאהטובהמןתשבעלאונפשורבותה

לו<..>ה<...>וגמממונונפשושבעה<..>ש<....>תא<.ס

לוהיתהלאקבורהוגםפ

ד

לו'היתלאקבורהוגםמממונונפשושבעהשלאהטובהמןתשבעלאונפשורבותמ

1ג

זונהשלנפלהזוהנפלממנוטובאמרתיוהעופותהחיותאותושאכלוו

זונהשלנפלהזוהנפלממנוטובאמרתיוהעופותהחיותאותןשאכלוא

זונהשלנפלהזההנפלממנוטובאמרתיוהעופותהחיותאותושאכלוה

<..>נפלה<..>נפל<...>ממטובאמרתיוהעופותהחיות<..>ש<....>שאס

זונהשלנפלהזההנפלממנוטובועופותחיותשאכלוהופ

זונהשלנפלהזוהנפלממנוטובד

זונהשלנפלהטובהנפלממנוטובאמרתיוהעופותהחיותאותהשאכלומ

1ג
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תורהבלאאלאמרחץבלאנרבלאבאבאבהבלכיו

תורהבלאמרחץובלאנרבלאשבאילךובחשךבאבהבלכיא

תורהבלאאלאמרחץובלאנרבלאבאילךובחשךבאבהבלכיה

ה<...>בלאלארחץ<....>נבלאבאילך'ובחבאבהבלכיס

פ

תורהבלאאלאמרחץובלאנרבלאבאבהבלכיד

תורהבלאמרחץבלאנרבלאבאבהבלכיילךובחשךבאבהבלכימ

טוביםמעשיםובלאו

טוביםמעשיםובלאא

<..>טמעשיםובלאה

טובים'מעשובלאס

פ

'טובי'מעשיובלאד

ט"מובלאמ
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משלראהלאשמשגםו

משלראהלאשמשגםא

משלראהלאשמשגםה

..>ראהלאשמשגםס

משלידעולאראהלאשמשגם}פ

משלידעולאראהלאשמשגםד

משלפנחסר"א(האחרזהידעוולאהשמשלא)ראהלאשמשגםמ

ונכנסמהןאחדירדללמןכשהגיעובספינהבאיןשהיואדםבנילשניו

ונכנסמהםאחדירדלנמלכשהגיעובספינהבאיןשהיואדםבנילשניא

ונכנסמהןאחדירד[נמלהוא]ללמןשהגיע[כיון]בספינהבאיםשהיואדםבנילשניה

.>ונכנן<..>אחדירדללמןכשהגיעובספינהבאיןהיו<.ס

ונכנסמהןאחדירדלנמלכשהגיעובספינהבאיןשהיואדםבנילשניפ

ונכנסמהםאחדירדללמןכשהגיעובספינהבאיםשהיואדםבנילשניד

חמימניהוחדנחתלנמלכשהגיעובספינהבאיםשהיואדםבנילשנימ

לאלמהלחברו'אמבספינהכשחזרושלוהמשתהכמהמאכלכמהשםוראהלמדינהו

לאלמהלחבירואמרבספינהכשחזרושלוהמשקהכמהמאכלכמהשםוראהלמדינהא

ושלוהמשקהוכמהמאכלכמהשםוראהלמדינהה

לאלמהלחביריו<....>בסכשחזרושלוהמשקאותוכמהמאכלותכמה<.>שוראהה<..ס

לאלמהלחבירו'אמלספינהכשחזרושלוהומשקהמאכלכמהשםוראהלמדינהפ

לאלמהלחבירו'אמבספינהכשחזרושלוהמשקהכמהמאכלכמהשםוראהלמדינהד

לאאמאילחבריהאמרדהדרכיוןמשתהכמהמאכלכמהבמדינתאמ

כמהראיתיל"אתמןחמיתמהושירדתשעללתואתל"אבמדינהעללתו

כמהראיתיליהאמרתמןחמתמהועללתשירדתואתליהאמרבמדינתאעללתא

ה

כמהראיתילהו'אמתמןחמיתמהעללת<.>שירדתואתליה'אמבמדינתאעליתםס

כמהראיתיל"אתמןחמיתמהועליתשירדתואתהלואמרבמדינהעללתפ

כמהראיתיליה'אמתמןחמיתמהועללתשירדתואתליה'אמ'למדינתעללתאד

כמהל"אתמןחמדתמהדעיילתואתל"אלמדינתאעליתמ

לאל"אכלוםמהןנהניתל"אושלוהמשתהכמהמאכלו

לאאמרלאליהאמרכלוםמהםנהניתליהאמרושלוהומשקהמאכלא

לאליה'אמכלוםמהןנהניתליה'אמה

לאליה'אכלוםמהןנהניתליה'מ<.>ושלוהומשקה<..>ס

לאל"אכלוםנהניתל"אושלוהומשקהמאכלפ

לאליה'אמנהנתכלוםליה'אמושלוהמשתהכמהמאכלד

לאל"אכלוםאתהניתל"אמשתהכמהמאכלמ

חמיתולאנחתיתדלאמינךסגיןלינחעלליתדלאאנאל"או

כלוםחמיתולאנחתיתדלאממךסגיןלינייחעליתדלאאנאליהאמרא

חמיתולאנחתיתדלאמינך[לי]סגיןניחאעלליתדלאאנאליה'אמה

<.>חמיולאת<..>נחדלאמינךסגיןלינייח<.>עללדלאאנאליה'אס

חמיתיולאנחיתידלאלינייחת[י]עללדלאאנאל"אפ

חמיתיולאנחתיתדלאמינךסגיןליניחעלליתדלאאנאליה'אמד

חמיתולאנחתיתדלאמנךסגיליניחאעליתדלאאנאל"אמ

מזהלזהנחתד"ההו

מזהלזהנחתד"ההא

מזהלזהנחתד"ההה

מזהלזהנחתד"ההס

{מזהלזהנחתד"ההפ

מזהלזהנחתדכתיבהואהדאד

מ
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פעמיםשניםאלףחיהואלוו

פעמיםשניםאלףחיהואלוא

פעמיםשניםאלףחיהואלוה

<..>שניםאלףחיהואלוס

פ

'וגושניםאלףחיהואלוד

מ
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ויסגלאדםשיעמולמהכלשמואלר"אלפיהוהאדםעמלכלו

ויסגלשיעמולמהכלשמואלר"אלפיהוהאדםעמלכלא

ויסגלאדםשיעמולמהכלשמואל'אמלפיהוהאדםעמלכלה

ל<..>ודם<...>ש<.>מכל<.>"ב<..>שמ'ר'אמלפיהוהאדםעמלכלס

לפיהוהאדםעמלכלפ

ויסגלאדםשיעמלמהכלשמואלר"אלפיהוהאדםעמלעמלכלד

ויסגלאדםשיעמולמהכלנחמןברשמואלר"אעמלכלמ

תמלאלאהנפשוגםמפיוהיוצאלהבלמספיקאינוהזהבעולםטוביםומעשיםמצותו

תמלאלאהנפשוגםפיהומתוךהיוצאלהבלמספיקאינוטוביםומעשיםמצותא

תמלאלאהנפשוגםמפיהוהיוצאלהבלמספיקאינוהזהבעולםטוביםומעשיםמצוותה

...>להנפשוגםמפיו<..>היל<......>אה<..>'בעוטובים'ומעשמצוותס

פ

תמלאלאהנפשוגםפיהומתוךהיוצאלהבלמספיקאינוהזהבעולםטוביםומעשיםמצותד

תמלאלאהנפשוגםפיהומתוךהיוצאלהבלמספיקאינוז"בעהט"וממצותמ

הוצאתכיצדהגומאאתממלאאינההנפשהוצאת'אפי'אמיוחנן'רבשםקריצא'רו

הוצאתכיצדהגומאאתממלאאינהנפשהוצאת'אפייוחנן'רבשםקרוצפדי'רא

הוצאתכיצדהגומאאתממלאאינהנפשהוצאתאפילויוחנן'רבשםקרצפי'רה

....>מ<.>איננפש<...>הולו<..ס

פ

הוצאתכיצדהגומאאתממלאאינההוצאתאפילוד

הוצאתכיצדהגומאאת?ת?ממלאינההנפשהוצאת'אפי'אמיוחנןר"בשקריצפי'רמ

'רהוושטמתוךהיוצאכצפורן'אמחנינא'רהוושטבפיכפיטורין'אמיוחנן'רהנפשו

'רהושטמתוךכצפורןאמרחנינא'רהושטמתוךכקפיטוריןאמריוחנן'רנפשא

'רהוושטמתוךהיוצאכציפורן'אמחיננא'רהוושטמתוךכקפיטורין'אמיוחנן'רה

....>הוושוך<......>כיפוטור'א<..>יו'רש<..ס

פ

רביהושטמתוךכצפרןאמרחננא'רהושטמתוךהקפיטוריןאמריוחנןרביהנפשד

'רהוושטמתוךהיוצאכצפורןאמרחנניה'רהוושטמתוךכפיטורין'אמיוחנן'רהנפשמ

כליצחקברחנינאר"אהוושטמןוהפוךרטובכסילון'אמשמואלו

כליצחק'ברחנינא'ראמרהושטמןוהפוךרטובכסלוןאמרשמואלא

כליצחקברחנינאר"אהוושטמןוהפוךרטובכסלון'אוברבישמואלה

ס

כלחיתנא'ר'אמפ

כליצחקבןחננא'ראמרהושטמןוהפוךרטובכסילוןאמרברבישמואלד

כליצחקברחנניהר"אהוושטמןוהפוךרטובכסילון'אמנחמןברשמואלמ

וגםבתולפיולאבנובנולפילאלפיוטוביםומעשיםמצותאדםשיעמולמהו

וגםבתולפיולאבנולפיולאלפיוטוביםומעשיםמצותאדםשיעמולמהא

וגםבתולפיולאבנולפיולאלפיוטוביםומעשיםמצוותאדםשיעמולמהה

ס

וגםובתובנולפיולאלפיוטוביםומעשיםמצותהאדםשיעמלמהפ

וגםבתולפיולאבנולפיולאלפיוטוביםומעשיםמצותאדםשיעמולמהד

וגםובתובנולפיולאלפיוט"ובמבמצותאדםשיעמולמהמ

אינהלכךעמילההיאלעצמהעמילהשהיאמהכליודעתשהנפשתמלאלאהנפשו

אינהלכךעמלההיאעמלהלעצמהשהיאמהכליודעתשהנפשתמלאלאהנפשא

אינהלכךעמילההיאלעצמהעמילהשהיאמהכליודעתשהנפשתמלאלאהנפשה

ס

אינהלפיועמלההיאלעצמהעמלהשהיאמהכליודעתשהנפשתמלאלאהנפשפ

אינהלכךעמלההיאלעצמהעמלהשהיאמהכליודעתשהנפשתמלאלאהנפשד

אינהלכךעמלההיאלעצמהעמלהשהואמהכליודעתשהנפשתמלאלאהנפשמ
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ם?אמלכיםבתשנשאלעירונימשלטוביםמעשיםולאתורהלאשבעהו

אםמלכיםבתשנשאלעירונימשלטוביםמעשיםולאתורהלאשבעהא

אםמלכיםבתשנשאלעירונימשלטוביםמעשיםולאתורהלאשבעהה

ס

טוביםמעשיםולאתורהלאשביעהפ

אםמלכיםבתשנשאלעירונידומההדברלמהמשלטובים'מעשיולאתורהלאשבעהד

אםמלכים?ת?בשנשאלעירונימשלטובים<.>מעשיולאתורהלאשבעהמ

הנפשכךמלךבתשהיאלמהכלוםלהחשוביןאינןשבעולםמהכללהביא?יו

הנפשכךמלךבתשהיאלמהכלוםלהחשוביםאינםשבעולםמהכללהיביאא

הנפשכךמלךבתשהיאלמהכלוםלאחשוביןאינןשבעולםמהכללהיביאה

ס

פ

הנפשכךמלךבתשהיאלמהכלוםלהחשוביןאינןשבעולםמהכללהיביאד

הנפשכךמלךבתשהיאלמהכלוםלהחשוביםאינם<..>שבעומהכללהיביאמ

'גנים[ו](נ)העלימןשהיאלמהלהכלוםאינןעולםמעדניכללההבאתאלוו

שלשהעליוניםמןשהיאלמהכלוםאינםעולםמעדניכללההבאתאלוא

שלשההעליוניםמןבאהשהיאלמהלהכלוםאינןעולםמעדניכללההבאתאלוה

ס

פ

שלשההעליוניםמןשהיאלמהלהכלוםאינםעולםמעדניכללההבאתאילוד

'גהעליוניםמן<.>בשהיאלמהלהכלוםאינםעולםמעדניכללההבאתאילומ

ארץתמלאלאהנפשוגם'שנמניןהנפשוהאשהוהארץהנפשלבעליהןטובהמחזיקיןאיןו

הארץתמלאלאהנפשוגם'שנאמניןהנפשוהאשהוהארץהנפשלבעליהםטובהמחזיקיןאיןא

ארץתמלאלאהנפשוגם'שנאמנייןהנפשוהאשהוהארץהנפשלבעליהןטובהמחזיקיןאיןה

<..>אשה<..ס

פ

הארץתמלאלאהנפשוגםשנאמרמניןהנפשוהאשהוהארץהנפשלבעליהןטובהמחזיקיןאיןד

הארץתמלאלאהנפשוגם'שנאמניןהנפשוהאשהוהארץהנפשלבעליהןטובהמחזיקיןאיןמ

בשפענותנין'גפיהומחתהאכלה['שנמניןאשהמיםשבעהלאארץ]'שנמניןו

בשפענותניןשלשהפיהומחתהאכלה'שנאמניןאשהמיםשבעהלאארץ'שנאמניןא

בשופענותניןשלשהפיהומחתהאכלה'שנאמנייןאשהמיםשבעהלאארץ'שנאמנייןה

ע<....>נותנשלשהה<....>ואכלה'שנמניןאשהים<...>ש<..>ארץ'שנס

פ

בשפענותניןשלשהפיהומחתהאכלהשנאמראשהמיםשבעהלאארץשנאמרד

בשפענותנין'גפיהומחתהאכלה'שנאמניןאשהמיםשבעהלאארץ'שנאמניןמ

לוי'רבשםדסכניןיהושע'רוהמלכותוהארץהיםהןואלובשפעונוטליןו

דסכניןיהושע'רוהמלכותוהארץהיםבשפעונוטליןא

'אמלוי'רבשםדסכניןיהושע'רהמלכותוגםוהארץהיםהןואלובשפעונוטליןה

לויר"בשדסכנין'הוש<....>ר<...>היהןואלובשפעונוטליןס

פ

אמרדסיכניןיהושערביהמלכותוגםוהארץהיםהןואלובשפעונוטליןד

לויר"בשדסכניןיהושע'רוהמלכותוהארץהיםהןואלובשפעוהוטליןמ

לנפשה"הב'אמבראשיתימיששתכנגדנפשנפשבה'כתפעמיםששהו

לנפשה"הקבאמרבראשיתימיששתכנגדנפשנפשכתיבפעמיםששא

לנפשה"הב'אמבראשיתימיששתכנגדנפשנפשבה'כתופעמיםששהה

<..>לה"הקב'אבראשיתימיששתכנגדפש<.....>פ<.>ששס

פ

לנפשהואברוךהקדושאמרבראשיתימיששתכנגדנפשנפשבהכתובפעמיםששד

בראשיתימיששתכנגדנפשנפשבה'כתיפעמיםששהמ
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'דכתוחומסתוגוזלתחוטאתואתבראתיבשבילךבראשיתימיבששתשבראתימהכלו

דכתיבוחומסתוגוזלתחוטאתואתבשבילךבראשיתימיבששתשבראתימהכלא

'דכתיוחומסתוגוזלתחוטאתואתבשבילךבראשיתימיבששתשבראתימהכלה

'דכתוחומסתגוזלתואת<....>בשבראשיתימישת<.>בבעולםשבראתיה<.>כלס

פ

וחומסתוחוטאתגוזלתואתבראתיבשבילךבראשיתימיבששתשבראתימהכלד

'דכתיוחומסתוגוזלתוחוטאתבשבילךמ

תמלאלאהנפשוגם'וכתתחטאכינפשו

תמלאלאהנפשוגםתחטאכינפשא

תמלאלאהנפשוגם'וכתיתחטאכינפשה

'תמא<....>טא<.>תי<.>נפשס

פ

ד

תמלאלאהנפשוגם'וכתיתחטאכינפשמ



1/1 קהלת רבה פרשה ו פסוק ח

ה"הבלו'אמלחכםיותרמהכיו

החייםנגדלהלוךיודעלענימההכסילמןלחכםיותרמהכיא

ה"הבאלוהחייםנגדלהלךיודעלענימההכסילמןלחכםיותרמהכיה

ה"הבלו'א'החנגד<...>יודעני<.....>הכסמןלחכםיותרמהכיס

אלאיודעלענימהפ

אלא'החיינגדלהלוךיודעלענימההכסילמןלחכםיותרמהכיד

'וכוהכסילמןלחכםיותרמהכימ

א"דמשנתוויבארבתורהממנוגדולאצלילךיעשהמהלו[ר]אמוו

א"דמשנתולוויבארבתורהממנוגדולאצלילךיעשהמהא

א"דמשנתולוויבארבתורהממנוגדולאצלילךיעשהמהה

א"דשנתו<.>לור<.>ויב<..>בתוממנול<....>אילךיעשהמהס

א"דמשנתולובאר<..>בתורהממנוגדולאצלילךיעשהמהפ

א"דמשנתולוויבארבתורהממנוגדולאצלילךיעשהמהד

א"דמשנתולוויבאר'בתורגדולממנואצלילךהענייעשהמהמ

ילךיעשהמההעשיראצלהחייםנגדלהלוךבנכסיולענימהמהו

יעשהמההעשיראצלהחייםנגדלהלוךבנכסיולענימהא

ילךיעשהמההעשיראבלהחייםנגדלהלךבנכסיולענימהה

<.>יליעשהמה<..>ש<....>החינגדלך<....>בנכסענילומהס

ילךיעשהמההעשיראצללהלוךבנכסיוענילומהפ

ילךיעשהמההעשיראצללהלךבנכסיולענילומהיודעלענימהד

ילךיעשהמההעשיראצלהחייםנגדלהלוךבנכסיוענילומה'וגולענימהמ

ויושבבטליעשהמהומתןבמשאלענימהא"דבפרגמטיאויעסוקו

ויושבבטליעשהמהובמתןבמשאלעשותמהא"דבפרקמטיאויעסוקא

ויושבבטליעשהמהומתןבמשאלענימהא"דבפרקמייאויעשוקה

ויושבטל<...>יעמהן<.>ומבמשא<...>מא"דמטיא<..>בויעסוקס

ויושבבטליעשהמהומתןבמשאיודעלענימהא"דבפרקמטיאויעסוקפ

ויושבבטליעשהמהומתןבמשאיעשהמהיודעלענימהא"דבפרקמטיאויעסוקד

יושבבטל?וכי?יעשהמהובמתןבמשאלענימהיודעלענימהא"דבפרקמטיאויעסוקמ

ויחיהמפרנסוה"והקבאומנותוילמדו

ויחיהמפרנסוה"והבאומנותילמדא

ויחיהמפרנסוה"והבאומנותילמדה

חיה<..>ו<..>פ<...>אומנות<..>ס

ויחיהמפרנסוה"והקבאומנותילמדפ

ויחיהמפרנסוה"והקבאומנותילמדד

מפרנסוה"והבאומנותולמדמ
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ממימשנתומבארשהואמיטובעיניםמראהטובו

ממימשנתומבארשהואמיטובנפשמהלךעיניםמראהטובא

ממימשנתומבארשהואמיטובנפשמהלךעיניםמראהטובה

ממיו<......>מעינים<..>מרטובס

ממימשנתומבארשהואמיטובעיניםמראהטובפ

ממימשנתומבארשהואמיטובנפשמהלךעיניםמראהטובד

ממיוסובר'בהלכפניםמראהשהואמהטובעיניםמראהטובמ

רוחורעותהבלזהגםוהולךלשוןבהרגלורגילששונהו

רוחורעותהבלזהגםוהולךלשוןבהרגלורגילששונהא

רוחורעותהבלזהגםוהולךלשוןבהרגלורגילששונהה

ח<....>לשון<..>בורגילששונהס

והולךלשוןבהרגלורגילשונהשהואפ

והולךלשוןבהרגלורגילששונהד

זהכלדאמרינןעדוהולךששונהמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

יחטיאולאהשערהאלקולעמ
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ונודעהאדםאלאלהיםי"יויקרא'שנהראשוןאדםזהשמונקראכברשהיהמהו

ונודעלאדםאלהים'ייויקראהראשוןאדםזהשמונקראכברשהיהמהא

ונודעלאדםאלהים'ייויקראהראשוןאדםזהשמונקראכברשהיהמהה

..>דם<...>אלי"יויקראן<....>ס

ונודעהאדםאלאלהים'ייויקרא'שנהראשוןאדםזהשמונקראכברשהיהמהפ

ונודעהאדםאלם"אלי'ייויקראשנאמרהראשוןאדםזהשמונקראכברשהיהמהד

ונודעהראשוןאדםה<.>שמונקראכברשהיהמהמ

ובקשוהשרתמלאכיבוטעוהראשוןאדםה"הבשבראבשעהאדםהואאשרו

ובקשוהשרתמלאכיבוטעואדםה"הבשבראבשעהאדםהואאשרא

אדםהואאשרה

..>ה"קב<.>א<..ס

ובקשוהשרתמלאכיבוטעואדםאתה"הקבכשבראאדםהואאשרפ

אדםהואאשרד

ובקשוהשרתמלאכיבוטעוה"הבשבראו'בשעהראשוןאדםהואאשרמ

שינהעליוהפילה"הבעשהמהקדושלפניו'לומו

שינהעליוהפילה"הבעשהמהקדושלומרא

נותוניןשהיוואיפרכוסלמלך]ה

.>שינליו<.ס

שינהעליוהפילה"הקבעשהמהקדושלפניו'לומפ

נתוניןשהיוואפרכוסלמלךמשלד

נתוניןשהיווהפרכוסלמלךמשלוישןשינהעליוהפילה"הבעשהמהקדושלפניו'לוממ

ו

א

לאיפרכוסמלךביןיודעיןהיוולאלמלךהימנון'לומהמדינהבניבקשובספינהה

ס

פ

זהואייודעיןהיוולאהימנוןלמלךלומרהמדינהבנימבקשיןוהיובקרוניןד

לאפרכוסהמלךביןיודעיןהיוולאלמלךהימנון'לומהספינהבניבקשובספינהמ

ו

א

כיוןכךמלךשהואהכלוידעולקרוכיןחוץוהשליכונטלוהמלךעשהמהה

ס

פ

כךאפרכוסשהואהכלוידעולקרוניןחוץוהוציאודחפוהמלךעשהמהד

כךהמלךשהואהכלוידעולקרוניןחוץוהוציאו(ה)לאפרכוסנטלוהמלךעשהמהמ

ו

א

בוטעו'הראשואדםה"הבשבראבשעה['וכוו"בו"טעהראשוןאדםה"הבשבראה

ס

פ

בוטעוהראשוןאדםה"הקבשבראבשעהד

האדםאתה"הבשבראכיוןמ

אדםשהואוידעוו

אדםשהואוידעוא

אדםשהואוידעושינהעליוהפילה"הבעשהמהַקדֹושלפניו'לומובקשוהשרתמלאכיה

<..ס

אדםשהואוידעופ

אדםשהואוידעושינהעליוהפילה"הקבעשהמהקדושלפניולומרובקשוהשרתמלאכיד

אדםשהואוידעותרדמהעליונפלמ
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זהשמונקראכברשהיהמהא"דתשובעפרואלאתהעפרכילו'ואמו

זהשמונקראכברשהיהמהא"דתשובעפרואלאתהעפרכילוואמרא

זהשמונקראכברשהיהמהא"דתשובעפרואלאתהעפרכילו'ואמה

עפרס

זהשהיהמהא"דפ

זהשמונקראכברשהיהמהא"דתשובעפרואלאתהעפרכילו'ואמד

זהשמונקראכברשהיהמהא"דתשובעפרואלאתהעפרכיל"ואמ

בשעההואנביאמשהזהכילכלודע?נ?ומשהאלויקרא'שנמשהו

בשעההואנביאמשהכילכלונודעמשהאלויקרא'שנאמשהא

בשעההואנביאמשהזהכילכלונודעמשהאלויקרא'שנאמשהה

<..>משהאל<..>ס

הואנביאמשהזהכילכלונודעמשהאלויקרא'שנמשהפ

בשעההואנביאמשהזהכילכלונודעמשהאלויקרא'שנמשהד

בשעהמוצאאתנביאומשהזהכילכלונודעמשהמ

ל"אמעשהלאותווכשבאופרעהאלואשלחךלךועתהה"הבל"שאו

לואמרמעשהלאותווכשבאופרעהאלואשלחךלכהועתהה"הבלושאמרא

לו'אמ'מעשלאותווכשבאופרעהאלואשלחךלךועתהה"הבמשה[ל]לו'שאמה

ל"א<....>ועה"הקבס

ל"אמעשהלאותווכשבאופרעהאלואשלחךלכהה"הקבלו'כשאמפ

לו'אממעשהלאותווכשבאופרעהאלואשלחךלכהועתהה"הקבלושאמרד

ל"אמעשהלאותוובאופרעהאלואשלחךלכהועתהלמשהה"הב'שאממ

טביןאנוןכדעולםשלרבונול"אשחתכירדלךו

טביןאינוןכדעולםשלרבונולפניואמרעמךשחתכירדלךא

טביןאינוןכדעולםשלרבונו'אמעמךשיחתכירדלךה

טבין<...>רלךס

טביןאינוןכדעולםשלרבונול"אעמךשחתכירדלךפ

טביןאינוןכדעולםשלרבונולפניואמררדלךד

טביןאינוןכדע"רבשל"אעמךשחתכירדלךלמשהה"הבמ

דידיאנוןבישיןאנוןוכדדידךאנוןו

דידיאינוןבישיןאינוןוכדדידךאינוןא

פרעהאלואשלחך<...>ועתליאמרתאתמול]דידיאינוןבישיןאינוןוכדדידךאינוןה

<..>ס

דידיאינוןבישיןאינוןוכדדידךאינוןפ

דידיאינוןבישיןאינוןוכדדידךאינוןד

פרעהאלואשלחךלכהועתהאמרתאתמולדידיאינוןבישיןאינוןוכדדידךאינוןמ

ו

א

[אלאעמך<..>כיאמרתועתהעמי<....>והה

ס

פ

ד

עמךשחתכירדלךליאמרתוכדממצריםישראלבניעמיאתוהוצאמ

שהיהלמלךמשלאנוןדידךבישיןביןטביןביןו

שהיהלמלךאינוןדידךבישיןביןטביןביןא

שהיהלמלךאינוןדידךבישיןביןטביןביןה

....>יש?ב?ס

שהיהלמלךאינוןדידךבישיןביןטביןביןפ

שהיהלמלךמשלאינוןדידךבישיןביןטביןביןד

שהיהלמלךמשלל"ר'בשדסיכניןיהושוע'רדידךאינוןבישיןביןטביןביןמ
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המלך'אמטובייןכשעושהלאריסומסרוכרםלוו

המלךאמרטובייןכשעשהבולעמללאריסומסרוכרםלוא

המלך'אמטובהייןכשעשהבולעמוללאריסומסרוכרםלוה

ס

כמההמלך'אומטובייןכשעושהבולעמוללאריסומסרוכרםלופ

כמההמלךאומרטובייןכשעושהבולעמוללאריסומסרוכרםלוד

כמהחמו'אמטב'חמעבידהוהכדלאריסנתנוכרםלומ

המלך'אמרעייןוכשעושהטבדכרמיחמריהו

אמרבישהואוכדטובייניא

'אמרעייןוכשעושההואטבדכרמיחמריהה

ס

המלך'אומרעייןוכשעושהטבדכרמיחמראפ

המלך'אומרעייןוכשעושהטבדכרמיחמריהד

בישכמה'אומבישעבידהוהוכדכרמאדההואחמריהטבמ

'ואווצווחבוכהוהאריסבישדאריסידכרמיהחמריהו

זהמההאריסלואמררעיינךא

האריס'אמבישדאריסי'דכרמיחמריהה

לפניו'ואח<..ס

'ואומוצווחבוכהוהאריסבישדאריסידכרמיחמראפ

לפניוואומרוצווחבוכהוהאריסבישדאריסידכרמאחמריהד

לפניו'אמובוכהצווחאריסאותוהתחילדאריסיחמריהמ

בישחמרעבדוכדהואדידךטבחמרעבדכדהמלךאדניו

בישחמרעבידהואוכדדידךהואטבחמרעבידהוהכדהמלךא

בישכשהואדידךהואטובכשהואה

בישחמרעבדודהוא<..>כדהמלךאדוניס

בישעבידוכדהואדידךטבחמרעבדכדהמלךאדניפ

בישעבידהוהוכדהואדידךטבחמרעבדכדהמלךאדניד

בישחמרעבידוכדדידךטבחמרעבידכדהמלךאדונימ

דידךבישביןטבביןאלאהואדידיו

דידךבישביןטבביןאלאדידיהואא

בישוביןטבביןאלאדידיהואה

<..>אלאהואדידיס

דידךבישביןטבביןאלאהואדידיפ

דידךבישוביןטבביןאלאהואדידיד

שלךטבביןבישביןדידיביןדידךביןאלאדידימ

אנוןדידךבישיןביןטביןביןמשה'אמכךהואו

הואא

דידךהואה

.>ה<.>דידבישיןביןטביןביןמשה'אכך<..>הס

אינוןדידךבישיןביןטביןביןמשה'אמהואפ

אינוןדידךבישיןביןטביןביןמשה'אמכךהואד

לךלמשהה"הב'אמכךהואמ

ממנושתקיףעםלדיןיוכלולאו

ממנושתקיףעםלדיןיוכלולאא

זה]ממנושתקיףעםלדיןיוכלולאה

'ממיף<..>ש<..ס

שתקיףעםלדיןיוכלולאפ

ממנושתקיףעםלדיןיוכלולאד

שתקיףעםלדיןיוכלומיונחלתךעמךוהםהשיבועמךשחתכירדמ
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אללךרבה"הב'אמהטובההארץאתואראהנאאעברהלו'אמ?ש?כו

אללךרבה"הבלואמרואראהנאאעברהלו'כשאמא

אללךרבה"הבלו'אמואראהנאאעברהלו'כשאמ[משהה

אללךרב<..>ה<..>ת<..>ואראנאאעברהלו'כשאמס

פ

אללךרבה"הקבלו'אמהטובההארץאתואראהנאאעברהלו'כשאמד

אללךרבה"הבל"א'וכוואראהנאאעברהלו'כשאממ

'שנירמיהזהשמונקראכברשהיהמהא"דתוסףו

'שנאירמיהוזהשמונקראכברשהיהמהא"דהזהבדברעודאלידברתוסףא

'שנאירמיהזהשמונקראכברשהיהמהא"דעודאלידברתוסףה

'שניה<..>י<....>ק<.....>ה<.>מהא"דעודאלידברתוסףס

פ

ירמיהוזהשהיהמהא"דהזהבדברעודאלידברתוסףד

ירמיהוזהשמונקראכברשהיהמהא"דהזהבדברעודאלידברתוסףמ

אצרךבטרםנביאהואאשרלכלאדםהואאשרונודעירמיהודבריו

אצורךבטרם'שנאנביאשהואלכלנודעאדםהואאשרונודעירמיהודבריא

אצרךבטרם'שנאנביאשהואלכלהואאשרונודעירמיהודבריה

רך<....>ב'שנהואנביאכילכלהואאשרונודעירמיהודבריס

פ

אצרךבטרם'שננביאשהואלכלונודעד

אצורךבטרם'שנאנביאהוא<..>לכונודעמ

אזכרנולאואמרתילו'שאמלדיןיוכלולאידעתיךבבטןו

אזכרנולאואנכילושאמרלדיןיאכלולאבבטןא

אזכרנולאואנכילו'שאמלדיןיוכלולאבבטןה

אזכרנולאואנכילו'שאלדיןיוכלולא'ידעבבטןס

פ

ידעתיךבבטןד

עודאדברולאאזכרנולאואמרתיל"שא'וכודון<...>יוומי'וגוידעתיךבבטןמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

בשמומ
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וחולדתוחתולותקופותמגדליכגוןהבלמרביםהרבהדבריםישכיו

וחולדתוחתולותקופותמגדליכגוןהבלמרביםהרבהדבריםישכיא

וחלודת[חתול]וחתולות[קוף'פי]קופותמַגֵדלכגוןהבלמרביםהרבהדבריםישכיה

<..>וחולוחתולות<..>קמגדליכגוןהבל'מרבהרבהברים<.>ישכיס

פ

וחולדותוחתולותקיפותמגדליכגוןהבלמרביםהרבהדבריםישכיד

וחלודתוחתוליםוחזיריםקועיםמגדיליהבלמרביםהרבהדבריםישכימ

מכותיחדאאומנהוןהנאהליהאיתמההיםוכלבהשדהואדניהסנאיןו

מכותיחדאאומנהוןהנייהליהאיתמההיםוכלבשדהואבניהסנאיןא

[ה]מכנתיחדאומנהוןהנייהאיתמההיםוכלבשדהואבניהסנאין[בלעזמרטורלא]ה

כותי<...>חאומנהוןה<....>איתמההיםוכלבשדהואדניהסנאיןס

פ

אמכותיחדאומינהוןהנייהלהוןאיתמההיםוכלבשדהואדניהסנאיןד

מכותיחדאאומנהוןהנאהליה<.>אימההיםוכלבהשדהואדניהסמניןמ

פלקאחדאוהנאהמהביעררעהואתיבאואשר(אשר)ודכותיהמעקוציאוו

פלקאחדאוהנייהמהביעררעהואתיבאואשרודכוותהמעקוציחדאאוא

פלקאחדאוהנייהמהביעררעהואתיבאואשרודכותיהמעקצוחדאוה

פלקאחדאוהנייהמהביער'רעאתיבאואשר'ודכומעוקיטחדאוס

פ

פלקאחדאוהנייהמהמעקוציחדאוד

פלקאחדאוהנאהמהביערריעהואתיבואואשר<..>ודכמעקוציחדאאומ

הנאהמההרביםלרשותונותנושדהומתוךהמסקלוכןפדעאחדאוו

הנייהמההרביםלרשותונותנושדהומתוךהמסלקוכןפרעאחדאוא

'הניימההרביםלרשותנותנואושדהומתוךהמסלקוכןפדעאחדאוה

הנייהמה<'.>הר'לרשונותנושדהומתוךלק<.>המ<..>פרעהחדאוס

פ

ליהאיתהנייהמההרביםלרשותונותנושדהומתוךהמסקלוכןפרעאחדאוד

הרביםלרשותונותנושדהובתוךהמסקלוכןפרעאחדאומ

מתוךמסקלשהיהאחדבחסידמעשהמרצומי'אווישמרמוציחדאותיקלאחדאוו

מתוךמסלקשהיהאחדבחסידמעשהמרצומיאומריםוישמרמוציחדאותקלהחדאוא

מתוךמסלקשהיהאחדבחסידמעשהמרומצי'אומוישמרמוציחדאותוקלאחדאוה

תוך<.>סקל<...>שד<....>שה<.>ממרצומי'אומוישוצי<.>ר<.>חדו<...>תיחדאוס

פ

מתוךמסקלשהיהאחדבחסידמעשהמרצומי'אומוישמרמוציחדאותוקלאחדאוד

מתוךמסקלשהיה'אבחסידמעשהמרמוצייא"וימרמוציחדאותקלאחדאומ

אתהמהמפנילו'ואמ?ר/ד?אחחסידשםוהיההרביםלרשותונותנושדהוו

אתהמהמפנילוואמררודפווהיהאחרחסידשםוהיההרביםלרשותונותנושדהוא

אתהמהמפנילו'ואומרודפווהיהאחרחסידשםוהיההרביםלרשותונותנושדהוה

..>מה<.>מפנלו'ואופו<..>היה<...>ד<......>לו<..>ונושדהוס

פ

אתמהמפנילו'ואומודפו<.>והיהאחדחסידשםוהיההרביםלרשותונותנושדהוד

אתהמהמפנילו'אומורודפואחדחסידשםוהיההרביםלרשותונותנושדהומ

נצרךלימיםעליושוחקוהיהשלךלתוךונותנושלךשאינומרשותמסקלו

נצרךימיםולאחרעליושוחקוהיהשלךלתוךונותןשלךשאינהמתוךמסקלא

נצרךימיםולאחרעליושוחקוהיהשלךלתוךשלךשאינומתוךמסלקה

<...>ח<.>ש<.>והישלך<.>ו<...>ות<..>ך<..ס

פ

נצרךימיםולאחרעליושוחקוהיהשלךלתוךונותןשלךשאינומתוךמסקלד

נצרךימיםולאחרעליושוחקוהיהשלךשהואלתוךונותןשלךשאינומתוךמסקלמ
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'אמיפה'אמונתקלהרביםברשותמהלךוהיהשדהוומכרחסידאותוו

אמרחנםעללאאמרונתקלהרביםברשותמהלךוהיהשדהואתומכרהחסידאותוא

'אמחנםעללא'אמונתקלהרביםברשותמהלךוהיהשדהואתומכרהחסידה

..>והיהשדהוס

פ

'אמחנםעללא'אמונתקלהרביםברשותמהלךוהיהשדהואתומכרהחסידד

'אמלחנםלא'אמונתקללה"ברמהלךוהיהשדהואתומכרהחסידמ

לאדםיותרמהשלךלתוךנותןחסידאותוו

החסידאותוליא

לאדםיותרמהשלךלתוךנותןהחסידליה

<..ס

פ

לאדםיותרמהשלךלתוךנותןחסידאותוליד

לאדםיותרמהשלךלתוךנותןחסידאותולימ
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'אמדודאחא'רבשםהונא'רלאדםטובמהיודעמיכיו

'אמדודאחא'רבשםחונא'רלאדםטובמהיודעמיכיא

'אמדודאחא'רבשםחונא'רלאדםטובמהיודעמיכיה

..>ס

פ

אמרדודאחא'רבשםחונא'רבחייםלאדםטובמהיודעמיכיד

'אמדוד'אמאחאר"בשהונא'ר'וגומיכימ

ופרשופרשוולאאחדדבר'אמשלמהבנושלמהופרשופרשוולאאחדדברו

ופירשופירשוולאאחדדבראמרושלמהבנושלמהופירשופירשוולאאחדדברא

ופירשופירשולאאחדדבר'אמושלמהבנושלמהופירשופירשולאאחדדברה

..>דבר'אה<..ס

פ

ופרשופרשוולאאחדדבראמרושלמהבנושלמהופרשופרשוולאאחדדברד

פירשוולא'אדבר'אמשלמהופירשובנושלמהובאפירשוולא'אדברמ

למעלה'שכתכמו'וכויודעמיכי'אמשלמהאביודודו

טובמהיודעמיכיאמרשלמהאביודודא

טובמהיודעמיכי'אמשלמהאביודודה

..>מהדע<..ס

פ

טובמהיודעמיכיאמרשלמהאביודודד

פירשדודואביומ

ו

בוישכותלשלכצלו'תאמאםצלזהאיכצלהואאשרלאדםא

בוישכותלשלבצלו'תאמאםצלזהבאיבצלויעשהלאדםה

..>ותל<.ס

פ

בוישכותלשללצלותאמראםכיצדכצלויעשםבחייםלאדםד

מ

ו

כאיהעוברכצלימיוופירשדודבאממשבוישדקלשלכצלממשא

באיעוברכצלימיוופירשדודבאממשבוישדקלשלכצלממשה

..>יו<..ס

פ

עוברכצלימיוופרשדודבאממשבוישדקלשללצלואםממשד

מ

ו

שלכצלהאמרושמואלעמיהוטוליהעוברדהואעוףשלכצלואמררביצלא

שלכצילה'אמושמואלעימיהוטוליהעברשהואעוףשלכצילו'אמרבצלזהה

ס

פ

ד

מ

ו

ממשבהשאיןדבוריתא

ממשבושאיןדבוריתה

ס

פ

אמרדודבנושלמהופרשופרשוולאאחדדבר'אמדודד

'וגו'אמדודמ
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ו

א

ה

ס

פ

להבלאםממשבוישתנורשללהבלאםהבלזהלאידמהלהבלאדםד

להבלאםממשבוישתנורשללהבלאיהבלזהלאידמהלהבלאדםמ

ו

א

ה

ס

פ

הבליםהבלופרששלמהבאממשבוישכירהשלד

ברשמואל'רקהלת'אמהבליםהבליםופירששלמהבאממשבוישכירהשלמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

איןעליונהשלוהבלמזולמעלהזוקדירותשבעששופתלאדםל"בשריבלהמתנינחמןמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

כצלואםצלזהכאיכצלויעשם'וכויודעמיכי'אמשלמהממשבהמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

פירשו<..>דובאממשבוישדקלשלכצלואיממשבוישכותלשלמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

שמואלעימיהעברוטוליהדפרחופא<..>כהדי'אמאחאר"בשהונא'רעוברכצלימיומ

מהיודעמיכיא"דו

מהיודעמיכיא"דא

מהיודעמיכיא"דה

ס

פ

מהיודעמיכיאחרדברד

'וגויודעמיכיא"דכלוםשלאממשבושאיןדבוריתשלכצלה'אממ
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הןוכצלהןומספראדםשלימיוהןוהבלהואילפנחסר"אלאדםטובו

הןוכצלהןומספראדםשלימיוהןוהכלהואילפנחסר"אלחייםלאדםטובא

הןוכצלהןומספראדםשלימיוהןוהבלהואילפנחסר"אבחייםלאדםטובה

הןוכצלן<.ס

פ

הםוכצלהםומספראדםשלימיוהםוהבלהואילפינחסר"אמבחייםלאדםטובד

הןכצל?ו?הןומספרימיוהןוהבלהואילפנחסר"אמ

לאדםיגידמיאשרחייםשכלןתורהבדברייתעסקאלאבחייםלוישהנאהמהו

יגידמיאשרחייםשכלםתורהבדברייתעסקאלאבחייםלוישהנייהמהא

לויגידמיאשרחייםשכולןתורהבדברייתעסקאלאבחייםלוישהנייהמהה

..>ל<..>מיאשרחייםשכולןתורה<....>ב<...>יהנייהמהס

פ

לאדםיגידמיאשרחייםשכלןתורהבדברייתעסקאלאבחייםלוישהנאהמהד

לויגידמיאשרחייםשכולןתורהבדברייתעסקאלאבחייםלוישהנייהמהמ

שםטובמכלםטובמהלךאגידאנישלמה'אמהשמשתחתאחריויהיהמהו

שםטובמכלןטובמהלךאגידאנישלמהאמרהשמשתחתאחריויהיהמהא

שםטובמכולםטובמהלךאגידאנישלמה'אמהשמשתחתאחריויהיהמהה

<..>מהלךאגיד<.>אנשלמה<.>מ<...ס

פ

שםטובמכלןטובמהלךאגידאנישלמהאמר'וגוד

שמןטובמכולםטובמהמ

טובמשמןו

טובמשמןא

טובמשמןה

ס

פ

טובמשמןד

'וכוטובמשמןמ


