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דברפשריודעומיכחואמיץלבבחכם'שנה"הבזהכהחכםמיו

דברפשריודעומיכחואמיץלבבחכםה"הקבזהכהחכםמיא

דברפשריודעומיכחואמיץלבבחכם'שנאה"הבזהכהחכםמיה

דברפשר<...>מ<.....>ואמלבבכם<....>"הקב<..>כְֵּהָחכםִמיס

דברפשריודעומיכחואמיץלבבחכםביהדכתיבה"הקבזהכהחכםמיד

דברפשרפשריודעומיכחואמיץלבבחכםביה'דכתי?ה"ב?הזהכם<..>כמימ

8ג

הנביאיםכחגדולשמעוןר"אפניותאיראדםחכמתלמשהתורהשפשרו

שהםהנביאיםכחגדולשמעוןר"אפניותאיראדםחכמתלמשההתורהאתשפשרא

שהןהנביאיםכחגדולשמעון'ר'אמפניותאיראדםחכמתלמשהתורהשפשרה

הן<...>הנביאכח<....>שמר"אניו<.>ר<....>אחכמתלמשה<...>יש<..>ס

שהןהנביאיםכחגדולשמעוןר"אמפניותאיראדםחכמתלמשהתורהשפשרד

שהןהנביאיםכחגדולשמעוןר"אפניותאיראדםחכמתלישראלתורהשפשרמ

<..>פניו<..>8ג

בריהודהר"אאוליביןאדםקולואשמע'דכתליוצרההצורהשמדמיןו

בריודןר"אאוליביןאדםקולואשמעדכתיבליוצרההצורהאתמדמיםא

בריודןר"אאולםביןאדםקולואשמע'שנאליוצרההצורהאתמדמיןה

...>יודר"א<..>אוביןאדםקול<..>ליוצרההצורהאתמדמיןס

יודןר"אמאוליביןאדםקולואשמע'דכתיליוצרההצורהאתמדמיןד

'בריודןר"אאוליבין[אדםקול](קולאדם)ואשמע'דכתיליוצרה'הצורמדמיןמ

<.>בריבדה<.>יה<...>ליוצרורה<.>ה8ג

מלמעלהעליואדםכמראהדמותהכסאדמותועל'דכתמניהדנהירקריהלןאיתסימוןו

אדםכמראהדמותהכסאדמותועלדכתיבמניהדנהירקרייהלןאיתסימוןא

אדםכמראהדמותהכסאדמותועל'דכתימיניהדנהירקרייהלןאיתסימוןה

<...>כמראדמותהכסאדמות<..>ה<..>קלןאיתמון<..ס

מלמעלהעליואדםכמראהדמותהכסאדמותועלדכתיבמיניהדנהירקרייהלןאיתד

מלמעלהעליואדםכמראהדמותהכסאדמותועל'דכתימיניהדנהירקריהליהאיתסימוןמ

....>כמרמות<.>א<.>הכמות<...>סימון8ג

כהחכםמיא"דרחמיםלמדתהדיןממדתנהפךשהואישנא(..)פניוועוזו

כהחכםמיא"דרחמיםלמדתהדיןממדתנהפךשהואישונהפניוועוזא

כהחכםמיא"דרחמיםלמדתהדיןממדתנהפךשהואישנאפניוועזה

<...>מא"דמים<..>ת<..>הדיןדת<....>פניוועוזס

כהחכםמיא"דישראלעלרחמיםלמדתהדיןממדתמשתנהשהואישונאפניוועזד

כהחכםמיא"דלישראלרחמילמדתהדיןמדתמשתנהשהואישונהפניוועוזמ

ם?חכ?ה<..>מ<...>ממיד<.?>פ?ה<..>הו<.>שונה<.8ג

פשריודעומיחכמהמלאתכניתחותםאתה'שנהראשוןאדםזהו

פשריודעומיחכמהמלאתכליתהראשוןאדםזהא

פשריודעומיחכמהמלאתבניתחותם'שנא'הראשואדםזהה

...>ש<..>ש<..>אדםזהס

פשריודעומיתכניתחותםאתהביהדכתיבהראשוןאדםזהד

פשריודעומייופיוכלילחכמהמלאכנית[ת](ת)חותםאתהביה'דכתיהראשוןאדםזהמ

....>וכחכמהא<.>מנית<.....>אדזה8ג

חכמתשמותהאדםויקרא'שנשמותשקראדברו

חכמת'וכוהבהמהלכלשמותהאדםויקרא'שנאשמותשקוראדברא

חכמתהבהמהלכלשמותהאדםויקרא'שנשמותשקראדברה

.>מ<...>ע<....>לכמות<.ס

חכמתלכלשמותשפרשדברד

חכמתשמותהאדםויקרא'שנאשמותלכלשקראדברמ

.>חכמ<..>המה<.....>ולחיהבהמהלכלת<..8ג

תפוחמנסיאבןשמעון'רבשםלויר"אפניותאיראדםו

תפוחאומרמנסיאבןשמעון'רבשםלוי'רפניותאיראדםא

תפוח'אממנסיא'רבשםלוי'רפניותאיראדםה

<..>'ר<.>בלוי<..>פניותאירם<..ס

תפוחלויר"אפניויאיריופיופניותאיראדםד

מנסיאבןש"בשרלוי'רפניותאיראדםמ

<..8ג
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לושעשהלמלךמשלחמהגלגלמכהההיההראשוןאדםשלעקבוו

שעשהלמלךחמהגלגלמכהההיההראשוןאדםשלעקיבוא

שעשהלמלךחמהגלגלמכהההיההראשוןאדםשלעקיבוה

לו<.>שעש<..>חמה<..>גמכהההיה'הראשאדם<...>עקיבס

לועושהאדםשבעולםבנוהגתתמהואלחמהגלגלמכהההראשוןאדםשלעקיבוד

לועושהאדםשבעולםבנוהגתתמהואלחמהגלגלמכהאהיההראשוןאדםשלעקבומ

8ג

מישלביתולבןאחדלואחדדסקרין'בו

מישלביתולבןואחדלואחדדיסקריןשניא

מישלביתולבןואחדלואחד[דיסקושולחןהואלעז]דיסקריןשניה

מישלביתולבןאחרואחדלואחדדיסקריןשניס

מישלביתולבןואחדלואחדשלימיןדסקריןשניד

מישלביתולבן'ואלו'אדסקיריןשנימ

8ג

ואדםבריותשללתשמישןנבראחמהגלגלכךשלולאנאההואו

הראשוןואדםבריותיושללתשמישןנבראחמהגלגלכךשלולאיותרנאההואא

הראשוןואדםבריותשללתשמישןנבראחמהגלגלכךשלולאיותרנאהעושההואה

<....>אבריותשללתשמישןרא<..>חמהלגל<.....>עוהואס

הראשוןאדםכךשלולאנאהעושההואד

הראשוןאדםכךשלולאנאהעושההואמ

8ג

לפניולשבחה"הבשללשימושונבראו

לפניולשבחמקוםשללשמושונבראא

ולקלסולפניולשבחה"הבשללשימושונבראה

לפניובח<......>לתנבראס

הואלאהראשוןאדםשללתשמישוחמהוגלגלה"הקבשללתשמישונבראד

ש"לכה"הבשללתשמישונבראמ

8ג

מכהההיהעקבותפוחאםכךו

מכהההיהעקיבותפוחכךא

מכהההיהעקיבותפוחאםומהה

..>עקיבותפוחאםכךס

כךעקיבותפוחאםומהחמהגלגלמכהההראשוןאדםשלעקבושתפוחבדיןד

מכההעקבותפוחאםומה?חמה?גלגלמכהההראשוןשלאדםעקבושתפוחמ

8ג

וכמהכמהאחתעלפניוקלסתרחמהגלגלו

וכמהכמהאחתעלפניוקלסתרחמהגלגלא

וכמהכמהאחתעלפניוקלסתרחמהגלגלה

וכמהכמהאחת<..>יו<....>חמהגל<..ס

חנינא'ברחמא'רבשםלוי'רוכמהכמהאחתעלפניוקלסתרד

חנינאר"בשלוי'רש"לכפניוקלסתרחמהגלגלמ

8ג

ו

א

ה

ס

'וגוהייתאלהיםגןבעדןד"ההעדןבגןה"הקבלהםקשרחופותעשרהשלשד

כלהיתהאלהיםגןבעדןד"ההעדןבגןה"הבלוקשרחופותג"י'אממ

8ג

ו

א

ה

ס

ולאעשראמריורבניןעשרהאחתאמרלקישרישד

ולאעשר'אמריורבניןא"יל"ר'וכופטדהאודםמסוכתךיקרהאבןמ

8ג
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ו

א

ה

ס

עשרהאחת'דאמומאןתלתמסוכתךיקרהאבןכלעבדעשרהשלשדאמרמאןפליגיד

א"יד"מתלתיקרהאבןכלעבידעשרהתלתד"מפליגימ

8ג

פניוו

פניוא

פניוה

פניוס

הזההשבחכלואחרמינהוןחדעבדלאעשרדאמרומאןחדאלהוןעבדד

הזההשבחואחרימיניהוןחדאעבידלאעשרהד"ומחדאלהוןעבידמ

8ג

תשובעפרואלאתהעפרכיכשחטאלו'שאמישנאו

תשובעפרואלאתהעפרכיכשחטאלושאמרישונהא

תשובעפרואלאתהעפרכיכשחטאלו'שאמישנאה

תשובעפרואל<..>כיכשחטאלו'שא<.>ישנס

לוכשאמרישונאפניוועזאתהעפרכיד

ל"כשאישונהפניוועוזתשובעפרואלאתהעפרכימ

8ג

ו

א

ה

ס

העץהמןה"הקבד

מןלינתנההיאעמדינתתאשרהאשהוהשיבוצויתיךאשרהעץהמןלאדםה"הבמ

8ג

ו

א

ה

ס

עדןמגןוטרדופניועזשנהה"הקבואףד

אלהים'ייוישלחהו'דכתיע"מגוטרדופניועוזנשתנהה"הבואףנשתנוואוכלהעץמ

8ג

ו

א

ה

ס

ונבוןחכםעםרקבהוןדכתיבישראלאלוכהחכםמיאחרדברד

'וכוונבוןחכםעם()רק'דכתיישראלאלוכהחכםמיא"דע"מגמ

8ג

ו

א

ה

ס

טמאוכנגדןטהורפניםותשעלארבעיםהתורהאתלדרושיודעיןשהיודברפשריודעומיד

<..>וכנגדןטהורפניםט"מהתורהלדרושיודעיםשהיודברפשריודעומימ

8ג

ו

א

ה

ס

הרעלישראלכשעמדומוצאאתד

הרעלישראלכשעמדומוצאאתנחמניברשמואלר"בשזכאי'ר'וכואדםחכמתמ

8ג
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ו

א

ה

ס

מעלןשלשכינהמזיועליהםניתןונשמענעשהואמרסיניד

ד"ההמעלהשלהשכינהמזיולהםניתןונשמענעשה'יידבראשרכלואמרוסינימ

8ג

ו

א

ה

ס

ה"להקבשונאיםנעשושחטאווכיוןד

ה"להבשונאיםנעשוישראלאלהיךאלהואמרושחטאווכיון'וגוביופיךבגויםשםלךויצאמ

8ג

ו

א

ה

ס

הדבריםאתעליהםשינהה"הבואףישונאפניוועזדכתיבד

הדבריםאתעליהם'שנאה"הבואףישונהאלאישנאתקריאלישונהפניוועוז'דכתימ

8ג

דברפשריודעומיחכםתלמידזהכהחכםמיא"דו

דברפשריודעומיח"תזהכהחכםמיא"דא

דברפשריודעומיחכםתלמידזה'כהחכמיא"דה

<....>פיודעומיחכם'תלמזהכהחכםמיא"דס

דברפשריודעומיחכםתלמידזהכהחכםמיאחרדברתמותוןכאדםאכן'דכתיד

דברפשריודעומיח"תזהכהחכםמיא"דתמותוןכאדםאכן'דכתימ

8ג

ישנאפניוועוזומשיבנשאלשהואבשעהפניותאיראדםחכמתמשנתולסדריודעכשהואו

ישונהפניוועוזומשיבנשאלשהואבשעהפניותאיראדםחכמתמשנתולסדריודעכשהואא

ישנאפניוועזומשיבנשאלשהואבשעהפניותאיראדםחכמתמשנתולסדריודעכשהואה

'ישפניוועזומשיב<...>שהובשעהפניו'תאאדםחכמתתו[נ](נ)משלסדריודעכשהואס

ישנאפניוועזומשיבנשאלשהואבשעהאדםחכמתמשנתולפרשיודעשהואד

י"ועפומשיבנשאלשהואבשעהפ"אתחכמתמשנתולפרשיודעשהואמ

8ג

משיבואינושנבטלבשעהו

משיבואינונשאלשהואבשעהא

משיבואינונשאלשהואבשעהה

משיבואינושנכשלבשעהס

בבכורממיריןשאיןמניןומתנייתיבהוהחייא'רלהשיביודעואינונשאלשהואבשעהד

בבכורממיריןשאיןמנייןומתנייתיבהוהחייא'רלהשיביודעואינונשאלשהואבשעהמ

8ג

ו

א

ה

ס

אתראהאחדגויומתנייתיבאנאמהידעהדיןאמרפדיהדבראפויזחליןד

אתראה'אגויומתנייתיבאנאמהידעהדין'אמפדתדבראפוהיזחליןמ

8ג

בולדראחדביהפגעסגיןצהליןאפויהווןאלעאיר"ביהודה'רו

בולדראחדביהפגעסגיןצהיליןאפויהווןאלעאיבריהודה'רא

מןחדא"ס]בולדראחדביהפגעשגיןצהלןאפיןהווןאלעאי'בריהודה'רה

בולדראחדביהפגעסגיןצהלןפין<...>'אלעי<..>'יהודרס

נהריןאפויחמתיהאלעאיבריהודה'רד

אפוהידנהיריןאלעאיבריהודה'רמ

8ג
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ביהאיתמליןתלתמןחדל"אמלכותאמןו

איתמיליןתלתמןחדליהאמרמלכותאמןא

בךאיתמיליןתלתמןחדליה'אמ'מלכותמן[היאוהיארברבניה

<..>מילין<....>מלמןס

ביהאיתמיליןתלתמןחדאגובראהדיןאמרד

ביהאיתמיליןמתלתחדאגבראהדין'אממ

8ג

שתיאורביתאמןאכילאוחזיריםמגדלאוגבראבההואו

שתיאוברביתמלוהאוחזיריםמגדלאוגבראבההואא

שתיאורביתאמןאכילאוחזיריןמגדלאתאוה

..>אוא<..>מן<..>אואתחזיריןמגדלאוגבראבההואס

אוברביתאמוזיףאוחמרשתויאוד

אוברביתאמוזיףאוחמרשתויאומ

8ג

רוחיהתיפחיודה'רל"אאתסגיןחמרו

רוחיהתיפחיהודה'רליהאמראתסגיןחמראא

רוחיתיפחיהודה'רליה'אמסגיןחמרה

רוחיה[ר]תיפחודה<..>'רליה'אאתסגיןר<..ס

רוחיהתיפחליהאמראלעאי'בריהודה'רשמעהכאחזירימרביד

רוחיהתיפח'אמאלעאיבריהודה'רשמעאתחזירימרבהמ

8ג

יהודאידליתאנאחזיריןמגדללאביליתדאמרתמליןתלתמןגבראדההואו

יהודהדליתאנאחזיריםמגדללאביליהדאמרתמיליןתלתמןגבראדההואא

יהודאהגבראדההואה

....>דאנאזיר<...>לאביליתת<....>מן<.>ר<....>דהס

ביליתתלתיהוןמןדחדאגבראדההואד

ביליתמתלתהון'דאגבראדההואמ

8ג

מאוריתאלישראלדאסיראנארביתאואכילברביתמלוהולאחזיריםמרביו

מדאוריתאישראללבנידאסיראנאברביתאואכילברביתמלוהולאחזיראמרביא

מאורייתאישראללבנידאכילאנארביתאואכילברביתמלווהולאחזיראמרבי[לא]ה

..>אור<....>דאסיאנא<.>רביתואכילת<..>בר<....>חי<..ס

לא'דכתיאנאברביתאמוזיףלאד

לא'דכתיברביתאמוזיףלאמ

8ג

ו

א

ה

ס

לאתמןדתנינןחזירילמירביישראללברליהדאסוראנאחזירימרביולאלאחיךתשיךד

לאתמןדתנינןישראללברדאסורחזיראמרביולאלאחיךתשיךמ

8ג

שתיאנאכדעליייתיאנאחמראשתיולאו

אנאכדעלייתיאנאחמראשתיולאא

שתיאנא[דלא](כד)עלייתיאנאחמראשתיולאה

שתינא<...>עלייתינא<...ס

אנאחמרשתויולאמקוםבכלחזיריםאדםיגדלד

חמראשתויולאמקוםבכלחזיריםאדםיגדלמ

8ג

עצרתאעדפסחאמןרישיחזןפסחאבליליכסיארבעו

עצרתאועדפסחאמןרישיהחזיקדפסחאדליליאכסאארבעא

עצרתאועדפסחאמןראשיחזקפסחאדליליכסיארבעי[אלא]ה

א<....>וחא<......>אס

ליהאמרלעצרתאפיסחאמןלרישיאזיקפיסחאבלילישתידאנאכסיארבעדאפילוד

ל"אלעצרתאפסחאמןלרישיהאזיקפסחלילשתידאנאכסי'דדאפימ

8ג
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אפאימנהראאוריתיאלאו

אפוידמנהראהואאוריתאאלאא

אפוידמנהראהיאאורייתאאלאה

....>אלא<.>ס

תאיראדםחכמת'דכתיאפיידמנהראהיאאורייתיליהאמרנהיריןאפיךמהועלד

תאיראדםחכמת'דכתיאפאילידמנהראהיאאורייתיל"אנהיריןאפךמהועלמ

8ג

אפויהווןיוחנן'דרבשלמיהמשאללטבריאנחתאבהו'רו

אפויהווןיוחנן'דרבשלמיהמשאללטבריאנחתאבהו'רא

אפיןהווןיוחנן'רבשלמיהמשאיללטיברייאנחיתאבהו'רה

<..>ריא<..ס

אפויתמןמןאתאלקיסריןאזלאבהו'ר'וגופניוד

אפוהימתמןאתאלקסריןאזלאבהו'רפניומ

8ג

סימאןאשכחאבהו'ריוחנן'לרתלמידויאמריןסגיןצהליןו

סימאאבהו'ראשכחיוחנן'לרתלמידויאמריןסגיןצהיליןא

סומאאשכחאבהו'ריוחנן'לרתלמידויאמריןסגיןצהלוןה

סימאכח<....>אמריןסגיןון<..>צס

אמרסימאאשכחאבהו'רהדיןיוחנן'לרואמרוןסלקוןתלמידייאחמוניהנהיריןד

'אמסימאושכחאבהו'רהדיןיוחנן'לרואמריסלקוןתלמידיאחמוניהנהיריןמ

8ג

אפוימנהריןומינהיליףחדתאולפןל"או

אפוימנהרןומניהילףחדתאולפןלוןאמרא

אפוימנהרןומיניהילףחדתאולפןלון'אמה

.>פו<...>מנהומנהליף<...>אולפןון<.>'אס

שמעחדתאאוריתאדילמאלוןאמרנהיריןדאנפויליהאמרוןלמהלוןד

שמעחדתאאורייתאדילמאלון'אמנהיריןדאנפוהיליהאמריתולמהלוןמ

8ג

'דרעתיקתאתוספתאמןלךילפתמהל"אואתייהשלחו

'דרעתיקתאתוספתאמןל"אלךילפתמהליהאמרואתייהשלחא

'דרעתיקתאתוספתאמןליה'אמלךילפתמהליה'אמואייתיהשלחה

'דר<..>עתיקתוספתאמןליה<.>לךילפת<..>ד<...ס

אמרוןעתיקתאתוספתאלוןאמרמרשמעחדתאאוריאומהליהאמרולגביהסלקוןד

שמעיתעתיקתאתוספתאל"אמרישמעחדתאאורייתאומהל"אלגביהסלקוןמ

8ג

דרישהוה'רפניותאיראדםחכמתעלויקרוןילפתיוחנן'דראולפיהמןיוחנןו

דרישהוה'רפניותאיראדםחכמתעליווקרוןאלפיתיוחנן'דראלופיהמןיוחנןא

דרישהוה'רפניותאיראדםחכמתעליהקרוןילפתיוחנן'דראלופיהמןיוחנןה

ריש<.>ה<....>פניו'תאאדםחכמתיה<....>ילפיתיוחנן'דרה<...>מ<..>יוס

'וגואדםחכמתעלויקראד

פניותאיראדםחכמתעלויקראמ

8ג

מהדיןדידעציבוראאמריןפדיה'דראפויוצהליןבבכורממיריןשאיןמניןבמדרשאו

מהדיןידעכברצבוראאמריןפדייה'דראפויוצהלוןבבכורממיריןשאיןמניןבמדרשאא

מהדיןידעכברציבוראאמריןפדייה'דראפויוצהליןבבינור'ממירישאיןמנייןבמדרשאה

מהדיןדידער<.>כ<..>צבואמריןפדיה'דר<..>און<..>וצבבכורן<..>שאיןמנין<.>במדרשס

ד

מ

8ג

א?י?כהדאלא'כתהיכןימורולאלאמרמשהאלי"יוידבר'כת'אמדין'דאמו

כההואאלאכתיבוהיכןימירולאלאמרמשהאל'ייוידברכתבאמרדיןדאמרא

כההיאאלא'כתיוהיכןימירולאלאמרמשהאל'ייוידבר'כתי'אמדין'דאמה

כההואאלא'כתוהיכןיר<..>לאמר<.>למשהאלי"יר<....>דין'דאמס

ד

מ

8ג
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עדפרשהמתחלתלדרושחכמיםנמנעולאיוחאיבןשמעון'רבשםאבהו'דרו

ועדפרשהמתחלתמלדרושחכמיםנמנעולאיאחיבןשמעון'רבשםאבהו'רדאמרא

עדפרשהמתחלתלדרושחכמיםנמנעולאיוחאיבןשמעון'רבשםאבהור"דאה

.>פרשחלת<..>לדרוש'חכמנעו<..>לא<..>יוחבן'שמע<....>דאס

ד

מ

8ג

פשריודעומיונבוןחכםעםרק'דכתישראלאלוכהחכםמיסופהו

פשריודעומיונבוןחכםעםרקדכתיבישראלאלוכהחכםמיסופהא

פשריודעומיונבוןחכםעםבהו'דכתיישראלאלוכהחכםמי[א"ד]סופהה

<....>ד'שר<.>אלוחכם<.>כמיה<..ס

ד

מ

8ג

ר"אפניותאיראדםחכמתלתמימיןמומיןבעליביןבהלכהולהביןלדרושיודעיןשהןדברו

ר"אפניותאיראדםחכמתלתמימיםמומיןבעליביןבהלכהולהפךלדרושיודעיןשהםדברא

ר"אפניותאיראדםחכמתלתמימיןחייםבעליביןבהלכותולהביןלדרושיודעיןשהןדברה

ר"אפניו'תאאדם'חכמלתמימין<....>בבין<..>רוש<..>יודעין<...>דבס

ד

מ

8ג

כלואמרוסיניהרעלישראלשעמדובשעהנחמןברשמואל'רבשםזכאיו

כלואמרוסיניהרעלישראלשעמדובשעהזכאיא

כלואמרוסיניהרעלישראלשעמדובשעהנחמןברשמואל'רבשםזכאיה

<...>אמר<.>סיניהרעל'שר<.>שעמדובשעהחמן<...>'שמוא<.>"בשדשאבזכאיס

ד

מ

8ג

הגויםשםלךויצא'שנהשכינהמזיוה"הבעליהנתןונשמענעשהי"ידבראשרו

בגויםשםלךויצא'שנאהשכינהמזיוה"הבעליהםנתןונשמענעשה'יידבראשרא

בגויםשםלךויצא'שנאהשכינהמזיוה"הבעליהןנתןונשמענעשה'יידבראשרה

ים<...>שלךויצא<.>ש<..>המזיוה"הקבעליהםנתן'ונש'נעי"יס

ד

מ

8ג

שונאיןנעשויסנאישנאפניוועוזמעשהאותושעשוובשעהביפיךו

שונאיםנעשוישונהפניוועוזמעשהאותושעשוובשעהביפיךא

שונאיןנעשוהכאישנאפניוועזמעשהאותושעשוובשעהביפייךה

..>שונאנעשו'כתישנאישנאפניוועזהעגלמעשהאותו<..>שובשעהכלילכיביפיךס

ד

מ

8ג

משהזהכהחכםמיא"דחורבמהרעדייםאתישראלבניויתנצלו'דכתה"להבו

משהזהכהחכםמיחורבמהרעדיםאתישראלבניוינצלודכתיבה"להבא

משהזהכהחכםמי[א"ד]חורבמהרעדייםאתישראלבניוינצלו'דכתיה"להבה

ה<..>זהכהחכםמיחורבמהרעדיםאת'ישרבנילו<.>ויתנ'דכה<..ס

משהזהכהחכםמיאחרדברד

משהזהכהחכםמיא"דמ

8ג

ופשרהלישראלתורהשנתןדברפשריודעומיחכםעלהגבוריםעיר'דכת'רביו

ופשרהלישראלהתורהשנתןדברפשריודעומיחכםעלהגבוריםעירדכתיבא

ופשרהלישראלהתורהשנתןדברפשריודעומיחכםמלאגיבוריםעיר'שנאה

ופשרה'לישרהתורהשנתןדברפשריודעומיחכםעלה<..>גבועיר'שנס

לישראלתורהשפשרדברפשריודעומיחכםעלהגבוריםעירביהדכתיבד

לישראלתורה'שפידברפשריודעומיחכםעלהגבוריםעיר'דכתימ

8ג
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וירא'שנפניותאיראדםחכמתמשהלנוצוהתורה'שנלהםו

וירא'שנאפניותאיראדםחכמתמורשהמשהלנוצוהתורה'שנאלהםא

וירא'שנאפניותאיראדםחכמתמשהלנוצוהתורה'שנאמלהןה

א<....>פניו'תאאדם'חכמ'א'דבמשהלנוצוהתורה'שנלהןס

ד

מ

8ג

קרןוהנהמשהפניאתישראלבניוכלאהרןו

פניועורקרןוהנהישראלבניוכלאהרןא

פניועורקרןוהנהמשהאתישראלבניוכלאהרןה

פניועורקרןוהנהמשהאת'ישרבניוכלאהרןס

ד

פניותאיראדםחכמתמ

8ג

'אושהיהודברדברשכלמלמדחנינא'ורחמאברלוי'רו

שהיהודברדברשכלמלמדחנינאברלוי'רא

שהיהודברדברשכלמלמדחנינא'ורחמאברלוי'רה

'אוה<..>שודברדברשכלמלמד'אחנינא'ורמא<..>בלוי<.>ס

שהיהודברדברכלעלאמרלויבןיהושע'רבשםדשאבמנא'רד

שהיהודברדברכלעל'אמל"בריהבדשאבמני'רמ

8ג

וקולווחמרווטהרתווטומאתווספקוענשולו'אוהיההתורהמןלמשהה"הבו

וקולווחומרווטהרתווטומאתווספקועונשולואומרהיההתורהמןלמשהאומרה"הקבא

וקולתווחומרתווטהרתווטומאתווספיקועונשולו'אמהיההתורהמןלמשה"ה"הבה

וקילומרו<..>ווטהרתו<..>א<..>ווספיקועונשולו'אוהיההתורהמןלמשה<.>"הקבס

וטהרתוטומאתולואומרהיהלמשהאומרה"הקבד

וספקווחומרועונשווטהרתוטומאתולואומרהיהלמשהאומרה"הבמ

8ג

אהרןבניהכהניםאלאמור'שנכהניםלפרשתשהגיעכיוןו

יטמאלאלנפשאהרןבניהכהניםאלאמור'שנאכהניםפרשתשהגיעכיוןא

יטמאלאלנפשאליהםואמרתאהרןבניהכהניםאלאמור'שנאכהנים'פרששהגיעכיוןה

'יטלאפש<..>'ה<.>י<..>'הכה<.>א<..>אמ'שנם<..>כהפרשתשהגיעכיוןס

הכהניםאלאמורלפרשתשהגיעוכיוןד

הכהניםאלאמורלפרשתשהגיעוכיוןמ

8ג

השיבוולאטהרתןבמהאלונטמאואםעולםשלרבונולפניו'אמו

השיבוולאטהרתןהיאבמהאלהנטמאוואםעולםשלרבונולפניואמרא

השיבוולאטהרתןיהאבמהאלונטמאוואםעולםשלרבונולפניו'אמה

<..>י<.>השולאטהרתן<..>אילוו<.>טמ<....>'עושלרבונולפניו'א<..>בס

דברהשיבולאטהרתןהיאבמהאלונטמאוואםעולםשלרבונולפניואמרד

דברהשיבלאטהרתןהיאבמה<..>נטמאוואםע"רבשלפניו'אממ

8ג

אדומהפרה'לפרשכשהגיעוישנאפניוועוז'שנמשהשלפניונשתנומידו

אדומהפרהלפרשתוכשהגיעוישונהפניוועוז'שנאמשהשלפניונשתנומידא

אדומהפרה'לפרשוכשהגיעישנאפניוועז'שנאמשהשלפניונשתנומידה

אדמה<..>פלפרשתשהגיעו<....>פ<...>פנינשתנומידס

אדומהפרהלפרשתשהגיעווכיוןמשהשלפניונשתנושעהאותהד

אדומהפרהלפרשתשהגיעוכיוןישונהפניוועוז'שנאמשהשלפניונשתנושעהבאותהמ

8ג

לנפשאותהששאלתפרשההיאזוה"הבל"או

לנפשאותיששאלתפרשההיאזוה"הבלואמרא

לנפשאותיששאלתפרשההיאזוה"הבלו'אמה

..>לנ<.>ות<...>ס

אםליואמרתהכהניםאלאמורלךשאמרתיאמירהאותהמשהלמשהה"הקבלואמרד

אםליואמרתאמורלךשאמרתיאמירהאותהמשהלמשהה"הבל"אמ

8ג
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ולקחו'שנטהרתןהיאזוטהרתןהיאמההשיבותיךולאבעמיויטמא(..)לאו

ולקחוטהרתןהיאזוטהרתןהיאמההשיבותיךולאיטמאלאא

ולקחוטהרתןהיאזוטהרתןהיאמהלךהשיבותיולאיטמאלאה

<....>טהיאזוהרתן<.>היאמה<..ס

ולקחוטהרתןהיאזודברלךאמרתיולאטהרתןהיאבמהנטמאוד

ולקחו'שנאטהרתןהיאזודברלךאמרתולאטהרתןהיאבמהנטמאומ

8ג

עולםשלרבונולפניו'אמהחטאתשרפתמעפרלטמאו

עולםשלרבונולוואמרהחטאתשרפתמעפרלטמאא

עולםשלרבונולו'אמהחטאתשריפתמעפרלטמאה

'עושל<....>ל'א'החט'שרס

עולםשלרבונולפניואמרהחטאתשרפתמעפרלטמאד

ע"רבשלפניואמרכליאלחייםמיםעליוונתןהחטאת<..>שרימעפרלטמאמ

8ג

יכולהבריהכלאיןגזרתיגזרהחקקתיחקהה"הבל"אהיאטהרהוכיו

יכולהבריהואיןגזרתיוגזירהחקקתיחוקהה"הבל"אהיאטהרהוכיא

יכולהברייהואיןגזרתיוגזרההיאחוקהה"הבלו'אמהיאטהרהוכיה

יכולהיה<....>היאחוקהה<..>ה"קב<.....>טהוכיס

יכולהבריהואיןגזרתיוגזרההיאחקהמשהה"הבלו'אמהיאטהרהוכיד

יכולהבריהואיןגזרתיגזירהחקקתיחקהמשהה"הבל"אהיאטהרהוכימ

8ג

התורהחקתזאת'דכתגזרתיעללעמדו

התורהחוקתזאתגזרתיעללעמודא

התורהחוקתזאת'דכתיגזרתיעללעמודה

רה<....>חזאת'דכרתי<......>לעס

התורהחקתזאת'דכתיגזרתיעללעמודד

התורהחקתזאת'דכתיגזירתיעללעמודמ

8ג
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שמורמלךפיאניו

שמורמלךפיאניא

שמורמלךפיאניה

..>שממלְך?פי?אִניס

שמורמלךפיאניד

לחנניה'אמהזהבצלםאתהרשענבוכדנצארשהעמידבשעהמוצאאתשמורמלךפיאנימ

ו

א

ה

ס

ד

מישךשדרךהצדאלהוןואמרנבוכדנצארענהנשתחוהלאאמרודהבאלצלםהשתחווועזריהמישאלמ

ו

א

ה

ס

ד

תבהלאלצדושליז"עלעשותכאןבאתםמהאתםהצדאמהו'וגונגוועבידמ

ו

א

ה

ס

ד

ועל)שמורמלךפיאניא"דזעםיעבורעדרגעכמעטחביאלא'וגומפניומ

אשמורה"הבהמלכיםמלכימלךי?פ?ו

אשמורה"הקבהמלכיםמלכימלךפישמורשמורמלךפיאנילוי'ראמרא

אשמורה"הבהמלכיםמלכימלךפישמרמלךפיאנילויר"אה

שמור<.....>המל<.>מלכמלךפימור<.>מלךפי<..ס

אשמרה"הקבהמלכיםמלכימלךפיאנילויר"אמד

אשמורה"הבהמלכיםמלכימלךפיאניל"אריב(דבמ

יהיהלאדברתעלאלהיךי"יאנכי'שנהפהאותוו

יהיהלאאלהיםשבועתדברתעלאלהיך'ייאנכישאמרהפהאותוא

יהיהלאדברתעלאלהיך'ייאנכי'שאמהפהאותוה

..>דברתעל<.>להיך<....>אנכ'שאהפהאותוס

יהיהלאדברתועלך"אלי'ייאנכי'שאמהפהאותוד

יהיהלאדברתעלע"מאממהוצאתיךאשראלהיך'ייאנכישאמרהפהלומ

י"ישםאתתשאלאאלהיםשבועתלךו

לשואאלהיך'יישםאתתשאלאאלהיםשבועתלךא

אלהיך'יישםאתתשאלאאלהיםשבועתלךה

<...>שאתתשאלאם<..>אלבועת<.ס

לשואך"אלי'יישםאתתשאלאשבועתלךד

לשואאלהיך'יישםאתתשאלאאלהיםשבועת'וגופניעל'אחראלהיםלךמ
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מוסרפתחגמדאברחייא'ררעבדברתעמדואלתלךמפניותבהלאלו

מוסרפתחגמדאברחייא'רמפניותבהלאלא

מוסרקרייהפתרגמדאברחייא'רמפניותבהלל"אה

..>ניו<..>תבהלל<.>ס

מוסרפתחגמדאברחייא'רתלךמפניותבהלאלד

מוסרפתחגמדאברחייא'רתלךמפניותבהלאלמ

דתנינןטובבדברוחותםטובבדברפותחהפותחתניתמאסאלבניי"יו

דתנינןטובבדברחותםוהחותםטובבדברפותחהפותחתניתמאסאלבני'ייא

דתנינןטובבדברחותםוהחותםטובבדברפותחהפותחתניתמאסאלבני'ייה

תנינן<...>ר<...>ות<......>פח<....>תמאס<..ס

דתנינןטובבדברחותםוהחותםטובבדברפותחהפותחתניתמאסאלבני'ייד

דתנינןטובבדברחותםוהחותםטובבדברפתחהפותח'וגותמאסאלבני'יימ

כלןקוראאחדאלאמפסיקואינוקוראבקללותומפסיקקוראבברכותו

כלןאתומפסיקקוראאחדאלאמפסיקאינובקללותומפסיקקוראבברכותא

כולןאתקוראאחדאלאמפסיקאינובקללותומפסיקקוראבברכותה

כולןת<.>קוראאחד<..>מפסיקאינו<.....>ומקורא<..>בברכס

כלןאתקוראאלאמפסיקאינובקללותומפסיקקוראבברכותד

איןולמהכולןאתקורא'אאלאמפסיקאינובקללותומפסיקקוראבברכותמ

דסכניןיהושע'רתמאסאלבניי"ימוסרמשוםגמדאברחייאר"או

דסכניןיהושע'רתמאסאלבני'יימוסרגמדאברחייאר"אא

'דסכנייהושע'רתמאסאלבני'יימוסרמשוםגמדאברחייאר"אה

כנין<..>יהושע'ר'תמאל<..>סר<...>משוא<..>ברא<..>ח<.>"אס

תמאסאלבני'יימוסרד

דסכניןיהושע'רתמאסאלבני'יימוסרמשוםגמדברחייאר"אבקללותמפסיקימ

'רמתברךואנימתקלליןבניה"הב'אמבצרהאנכיעמומשוםלוי'רבשםו

'ורמתברךואנימתקלקליןבניה"הקבאמרבצרהאנכיעמומשוםלוי'רבשםא

'רמתברךואנימתקלליןבניה"הב'אמבצרהאנכיעמומשום'אמלוי'רבשםה

'וררך<....>קללין<......>אנעמומשוםלויר"בשס

מתברךואנימתקלליןבניה"הקב'אמבצרהאנכיעמומשוםד

ל"וריבמתברךואנימתקלליןבניה"הב'אמבצרהאנכיעמומשוםלויר"בשמ

תוכחותיותעשאלבתוכחתותקוץואלרעבדברתעמדאלמשוםלויבןיהושעו

תוכחותיותעשאלבתוכחתותקוץואלרעבדברתעמודאלמשוםאמרלויבןיהושעא

תוכחותיותעשאלבתוכחתותקוץואלרעבדברתעמודאלמשום'אמלויבןיהושעה

.>תוכחותתעשאלוכחתו<.>ב<....>בד<..>מ<.>תאל<..>לויבן'יהושס

תוכחתותעשאלבתוכחתותקוץואלד

תוכחתותעשהאל<..>בתתקוץואלרעבדברתעמודאל'אממ

ארוריאקריפנטאיברלוי'רקוציןקוציןה"הבשלו

ארוריאאתקראפוטיבןלוי'רקוציןקוציןה"הבשלא

[התוכחותאתקוראהיה]אמריאאתקראפנטיברלוי'רקציןה"הבשלה

יא<.>ארואת<..>קוציןוצין<...ס

ארוריאאתקראפנטיבןלוי'רקוציםקוציםה"הקבשלד

ארוריאקראפנטיבןלוי'רקוציםקוציםה"הבשלמ

תוכחותקללותאנוןדליתקלךאשמעל"אבהוןוגמגםהונא'רקדםו

תוכחותקללותאינוןדליהקליךאשמעליהאמרבהוןומגמגםהונא'רקודםא

תוכחותאלאקללותאינוןדליתקליךאשמעליה'אמבהןוגמגםחונא'רקודםה

תוכחות<.>קללואינוןלית<.....>אליה'א<..>בוגמגםחונא'רקודם'פס

תוכחותקללותאינוןדליתקליךאשמעליהאמרבהוןוגמגםחונא'רקדםד

תוכחותקללותאינוןדליתקליךאשמעל"אבהוןוגמגםהונא'רקדםמ

תמאסאלבניי"ימוסר'שנאנוןו

תמאסאלבני'יימוסראינוןא

תמאסאלבני'יימוסראינוןה

'תמאל<.>בני"ימוסראינוןס

בתוכחתותקוץואלתמאסאלבני'יימוסראינוןד

תמאסאלבני'יימוסרד"הה?נון?אימ
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נסהוהאלהיםתנסולא'כתבוןר"אשלטוןמלךדברבאשרו

נסהוהאלהים'ייאתתנסולאכתבבוןר"אשלטוןמלךדברבאשרא

נסה'והאלהי'וכתיתנסולא'כתיבוןר"אשלטוןמלךדברבאשרה

נסהוהאלהיםתנסולא'כתאבוןר"אשלטוןך<......>באס

נסהם"והאליתנסולאכתיבבוןר"אמשלטוןמלךדברבאשרד

נסהוהאלהיםאלהיכם'ייאתתנסולא'כתיבוןר"אשלטוןמלךדברבאשרמ

לאויביוהואנוטרי"יונוקםקנואאל'כתו

לאויביוהואונוטר'ייונוקםקנואאלוכתיבתטורולאתקוםלאכתבא

לאויביוהואונוטר'ייונוקםקנואאל'וכתיתטורולאתקוםלא'כתיה

.>לאויביהואונוטרי"יונוקם<.>קנואל'וכתור<....>לא'כתס

'ייונוקםקנואאלוכתיבתטורולאתקוםלאד

לאויביוהואונוטר'יי'ונוקקנואאל'וכתיתטורולאתקוםלא'כתיאברהםאתמ

משפטתטהלאל"אתלמידואתמצוהשהיהלרבלויר"או

משפטמטהוהואמשפטתטהלאלוואמרתלמידואתמצוהשהיהלרבלויר"אא

משפטמטהוהואמשפטתטהלאלו'ואמתלמידומלמדשהיהלרבלויר"אה

...>מטוהואמשפטתטהלאלו'ואמידו<...>אצוה<...ס

משפטמטהוהואמשפטתטהלאלוואומרתלמידואתמצוהשהיהלרבלויר"אמד

לאמטהוהואמשפטה?ט?תלאל"ואתלמידואתמצוהשהיהלויר"אמ

מלוהוהואברביתתלוהלאו

מלוהוהואברביתתלוהלאפניםמכירוהואפניםתכירלאא

מלוהוהואברביתתלוהלאפניםמכירוהואפניםתכירלאה

ה<..>מוהוארבית<...>תלאפניםמכיר<...>פניר<..ס

פניםמכירוהואפניםתכירלאד

פניםמכירוהואפניםתכירלאלוקחוהואשוחדתקחמ

איניאניל"אאסורוליי?ר?שלך'רהתלמידל"אברביתו

איניאניליהאמראסירולישרילך'רהתלמידלואמרברביתא

איניאניליה'אמאסירולישרילךהתלמידלו'אמברביתה

איניאני<...>אסוולי<.>שר<....>ל<..>לו'א<..>ס

אינילואמראסירולישרילך'רהתלמידלואמרד

איניאניל"אשריולךאסורליהתלמידל"אמ

העולםלאמותתלוהאבלברביתלישראלתלוהשלאאלאלך'אוו

העולםלאומותהלוהאבלברביתלישראלתלוהשלאאלאלךאומרא

העולם'לאומוַהְלֵוהאלאברביתישראלאתתלוהשלאאלאלך'אומה

..>העות<...>הלוואבל<..>ליש<..>לא<.....>אס

העולםלאומותהלוהאבלברביתלישראלתלוהשלאאלאלךאומרד

תלוההעולםלאומותאבללישראלאלאברביתתלוהשלאאומרמ

כתבתעולםשלרבונוישראל'אמכךתשיךלנכרי'שנו

הכתבתעולםשלרבונוה"הבלפניישראלאמרוכךתשיךלנכרי'שנאא

הכתבתעולםשלרבונוה"הבלפניישראלאמרוכךתשיךלנכרי'שנאה

כתבת<..>'רבוב"הק<..ס

הכתבתהעולםשלרבונוה"הקבלפניישראלאמרוכךתשיךלנכרי'שנד

כתבתע"רבשה"הבלפניישראלאמרוכךתשיךלאולאחיךתשיךלנכרי'דכתימ

'דכתאטורלאלישראלן?ו?ל'אמונוטרנוקםואתתטורולאתקוםלאבתורתךו

דכתיבתטורלאלישראללהםאמרונוטרנוקםואתתטורולאתקוםלאבתורתךא

'דכתיאטורלאלישראללהון'אמונוטרנוקםואתתטורולאתקוםלאבתורתךה

....>אטא<...>נוקם<....>בס

'דכתיאטורלאלישראללהוןאמרונוטרנוקםואתתטורולאתקוםלאבתורתךד

כי'דכתיאטורלאלישראללהם'אמונוטרנוקםואתתטורולאתקוםלאבתורתךמ
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לאויביוונוטרלצריוהואנוקםהעולםלאמותאבליטורלעולםולאיריבלנצחלאו

לאויביוהואונוטרלצריוהואנוקםהעולםלאומותאבליטורלעולםולאיריבלנצחלאא

לאוייביוהואונוטרלצריוהואנוקםהעולםלאומותאבל[אטור]לעולםולאיריבלנצחלאה

..>לאהואונוטר<....>א?ל?ל<..ס

לאויביוהואונוטרלצריוהואנוקםהעולםלאומותאבליטורלעולםולאיריבלנצחלאד

לאויביוונוטרלצריוהואנוקםהעולםלאומותאבלאקצוףלנצחולאאריבלעולםלאמ

העולםלאומותאבלעמךבניאתתטורולאתקוםלאבתורתיכתבתי'אמו

העולםלאומותאתנוקםאבלעמךבניאתתטורולאתקוםלאבתורתיהכתבתיאמרא

העולםלאומותאתנוקםאבלעמךבניאתתטורולאתקוםלאבתורתיהכתבתי'אמה

<....>לאתנוקם<.>אבעמך<..>אתתטור<..>קום<...ס

העולםלאומותאתנוקםאבלעמךבניאתתטורולאתקוםלאבתורתיהכתבתי'אמד

העולםלאומותהואנוקםאבלעמךבניאתתטורולאתקוםלאוכןמ

שלטוןמלךדברבאשר'שנמהלקייםישראלבנינקמתנקוםו

שלטוןמלךדברבאשר'שנאמהלקייםישראלבנינקמתנקום'שנאא

שלטוןמלךדברבאשר'שנאמהלקייםישראלבנינקמתנקם'שנאה

<..>מלךדברבאשר'שנה<...>'ישרבנינקמתס

שלטוןמלךדברבאשר'שנמהלקייםישראלבנינקמתנקם'שנד

שלטוןמלךדברבאשר'שנאמהלקייםהמדיניםמאתישראלבנינקמתאתנקום'שנאמ

ו

א

ה

ס

ד

לויאמרומימ
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ו

א

ה

ס

ד

כיידעלאומשהחכםלבידעומשפטועתיהושעזהידעלאמצוהשומרמ

ו

א

ה

ס

ד

שכרכמהוראהבוארעדברידעלאמצוהשומרא"דבדברופניועורקרןמ

ו

א

ה

ס

ד

מלךדברבאשר'וכתיר"מלידשומר'שנומבטלהגזירהגוזרה"שהבה"הבלפנימצוהעושהמ

ו

א

ה

ס

ד

ישראלצורדברלייעקבאלהיאמראומרדודוכןבידיהממחא'מצוושומרשלטוןמ

אסתרזורעדברידעלאמצוהשומרו

אסתרזורעדברידעלאמצוהשומרא

אסתרזורעדברידעלאמצוהשומרה

אסתרו<...>ידעלאמצוה<..>ס

אסתרזורעדברידעלאמצוהשמרד

מצוהשומרא"דאלהיםביראתמושלצדיקבאדםמושלמ

ידעומרדכי'שנמרדכיזהחכםלבידעומשפטועתחמץביעורבמצותעמוקהשהיתהו

ידעומרדכימרדכיזהחכםלבידעומשפטועתחמץביעורבמצותעסוקהשהיתהא

ידעומרדכי'דכתימרדכיזהחכםלבידעומשפטועתחמץביעורבמצוותעסוקהשהיתהה

....>ומרד'שנמרדכיזהחכםלבידעומשפטועתמץ<...>בת<..>במעסוקה<..>שס

ידעומרדכי'דכתימרדכיזהחכםלבידעומשפטועתחמץביעורבמצותעסוקהשהיתהד

ידעומרדכי'דכתימרדכיזהומשפטועתמ

נעשהאשרכלאתו

נעשהאשרכלאתא

נעשהאשרכלאתה

שה<.>נאשרכלת<.ס

נעשהאשרכלאתד

בגדיואתויקרענעשהאשרכלאתמ
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עתישחפץלכלעתישחפץלכלכיו

עתישחפץלכלישחפץלכלכיא

עתישחפץלכלישחפץלכלכיה

..>חפץלכלומשפטעתישחפץ<..>כיס

עתישחפץלכלכיד

עליורבההאדםרעתכיומשפטעתישחפץלכלכימ

(ן<..>ב)עבידעלמאי?א?ביהעבידבעישא?נר?דבמההיךחפץישעתולכלו

עבידעלמאבהאיעבידבעינשאדברמההאחפץישעתולכלא

עבידעלמאבהאיעבידבעינשאדברמההךחפץישעתולכלה

ד<.....>בהאביד<..>בענשאדברה<.>הךחפץישעתל<..ס

עבידעלמאבהאיעבידבעינשאדברמההיךחפץישעתולכלד

עבידעלמאבהאילמעבדבעינשאדברמההךחפץישעתולכלמ

וחושבנאדינאתמן[ברם]ו

יודעיםאינםכיוחשבוןדינאתמןברםא

יודעיםאינםכיוחושבנאדינאתמןברםה

<.>י<....>כי<..>ח<.>דינאמן<.>ברםס

וחושבנאדינאתמןברםד

וחושבנאדינאתמןברםמ
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יעקבבןאליעזר'ורנחמיה'וריהודה'רברוחשליטאדםאיןו

יעקבבןאליעזר'ורנחמן'וריהודה'רברוחשליטאדםאיןא

יעקבבןאליעזר'ורנחמן'וריהודה'רברוחשליטאדםאיןה

יעקבבן'ליע<.>'וריה<..>'ורודה<.>י'רברוחיט<....>ס

ברוחשליטאדםאיןד

יעקבבןאליעזר'ורנחמיה'וריהודה'רהרוחאתלכלואברוחשליטאיןמ

ומניןממנולכלותוהמותמלאךשלברוחשליטאדםאין'אויהודה'רורבנןו

ומניןממנולכלותוהמותמלאךשלברוחשליטאדםאיןאמריהודה'רורבניןא

ומניןממנולכלותוהמותמלאךשלברוחשליטאדםאין'אמיהודה'רה

ומניןלכלותוהמותמלאך<.>שוח<..>ברוחליט<.>אדםאין'א<..>נן<.>ורס

ומניןממנולכלותההמותמלאךשלברוחשליטאדםאין'אמרירבניןד

ומניןממנולכלותוהמותמלאךשלברוחשליטאדםאיןאומריהודה'רורבניןמ

יכולאדםאיןהמותביוםשלטוןואיןרוחותמלאכיועושה'שנרוחותהמלאכיםשנקראוו

יכולאדםאיןהמותביוםשלטוןואיןרוחותמלאכיועושה'שנארוחותהמלאכיםשנקראוא

יכולאדםאיןהמותביוםשלטוןואיןרוחותמלאכיועושה'שנארוחותהמלאכיםשנקראוה

יכול<..>אאיןהמותביוםלטון<...>וחות<...>עושה'שנרוחותהמלאכיםראו<..>ס

יכולאדםאיןהמותביוםשלטוןואיןרוחותמלאכיועושהשנאמררוחותהמלאכיםשנקראוד

יכולאדםאיןהמותביוםשלטוןשלואיןרוחותמלאכיועושה'שנארוחותהמלאכיםשנקראומ

אבאכךואחרחשבונותישאחשבעדליהמתןהמותלמלאך'לומו

אניכךואחרחשבונותישאחשובעדליהמתןהמותלמלאךלומרא

אניכךואחרחשבונותישאחשבעדליהמתןהמותלמלאך'לומה

.>אנכךר<..>ובונותי<.>חשאחשוב<..>המתןהמותאך<....>לוס

אניכךואחרחשבונותישאחשבעדליהמתןהמותלמלאךלומרד

ואניכ"ואחביתיבניאתואצוהחשבונותשאחשובעדליהמתןהמותלמלאךלומרמ

עבדיאובנימשלחהרני'לומיכולאדםאיןבמלחמהמשלחתואיןו

עבדיאובנימשלחהרינילומריכולאדםאיןבמלחמהמשלחתואיןבאא

עבדיאובנימשלחאניהרי'לומיכולאדםאיןבמלחמהמשלחתואיןבאה

י<......>במשלחהרינילומריכולאדםין<.>במלחמהמשלחתאין<...ס

עבדיאובניהרילומריכולאדםאיןבמלחמהמשלחתואיןבאד

עבדיואתבניאתמשלחהרינילומריכולאדםאיןבמלחמהמשלחתואיןבאמ

איןאנקליטוןשיתלהמיאיןבעליואתרשעימלטולאתחתיביתיבןאוו

איןאנקליטוןשיתלהמילואיןרשעימלטולאתחתיביתיבןאוא

איןאנקליטוןשיתלהמיאיןבעליואתרשעימלטולאתחתיביתיבןאוה

<..>טון<.>אנקושיתלהמיאיןרשעימלטולאביתיבןאוס

איןאנקליטוןשיתלהמיאיןבעליואתרשעימלטולאתחתיביתיבןאוד

איןאנקליטוןשיתלהמיואיןבעליואתרשעימלטולאתחתיביתיבןאומ

מלכיותשלנביאאיןברוחשליטאדםאין'אונחמיה'ורקלימהאנישיאמרמיו

מלכיותשלנביאאיןברוחשליטאדםאיןאמרנחמן'ורקלומהאנישיאמרמיא

מלכיותשלנביאאיןברוחשליטאדםאין'אמנחמן'ורקלומהאנישיאמרמיה

מלכיותל<...>נין<.>ברוחשליטאדםאין'א'נחמ'ורקלוטהאנישיאמרס

מלכיותשלנביאאיןברוחשליטאדםאיןאמרנחמיה'ורקלומהאנישיאמרמיד

מלכיותשלנביאאיןברוחשליטאדםאיןאמרנחמיה'ורקלימהאנישיאמרמימ

בשמועודאדברולאאזכרנולאואמרתי'שנממנולכלותהה"הבשלברוחושליטו

והיהבשמועודאדברולאאזכרנולאואמרתי'שנאממנולכלותהה"הקבשלברוחושליטא

והיהבשמועודאזכורולאאזכרנולאואמרתי'שנממנולכלותהה"הבשלברוחושליטה

והיהבשמועוד'אדבלא<...>ואמרתי'שנממנולכלותהה"הקבשלברוחושליטס

'וגואזכרנולאואמרתישנאמרממנולכלותהה"הקבשלברוחשליטד

והיהבשמואדברולאאזכרנולאואמרתי'שנאממנולכלותהה"הבשלברוחושליטמ
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ויאצל'שנרוחנביאשנקראומניןו

ויאצל'דכתיקראהדיןמןרוחנביאצשנקראומניןבעצמותיעצורבוערתכאשבלביא

ויאצלקרייההדיןמןרוחנביאשנקראומנייןבוערתכאשבלביה

ויאצל'דכתקראהדיןמןרוחנביארא<..>ש<..>ומבוערתכאשבלביס

ד

ויאצל'דכתיקרייההדיןמןרוחנביאשנקראומניןבוערתכאשבלבימ

ואיןלחרבואשרלמותלמותאשרהמותביוםשלטוןואיןהרוחמןו

ואיןלחרבלחרבואשרלמותלמותאשרהמותביוםשלטוןואיןהרוחמןא

ואיןלחרבלחרבואשרלמותלמותאשרהמותביוםשלטוןואיןהרוחמןה

...>לחר<..>ח<..>ואשלמותלמותאשרהמותביוםשלטון<...>אשרוח<..>מס

ואין'וגולמותלמותאשרהמותביוםשלטוןואיןד

ואיןלחרבלחרבואשרלמותלמותאשרהמותביוםשלטוןואיןעליךאשרהרוחמןמ

בשםחגיר"אבעליואתרשעימלטולאויצאופנימעלשלחא"הכדבמלחמהמשלחתו

בשםחגי'ררשעימלטולאויצאופנימעלשלחא"הכמדבמלחמהמשלחתא

בשםחגאי'ררשעימלטולאויצאופנימעלשלחד"ההבמלחמהמשלחתה

ר"בש<...>ימל<..>ו<..>ויצפנימעלשלחא"המד'במלח'לח<..ס

בשםחגי'רבעליואתרשעימלטולאויצאופנימעלשלחבמלחמהמשלחתד

ר"בשחגי'רבעליואתרשעימלטולאוילכופנימעלשלחד"ההבמלחמהמשלחתמ

הואאשרהחזון'ואובאצבעותיהןומפריזיןבפיהןממלמליןהדורשבאותולצניןשהיולפייצחק'רו

הואאשרהחזוןואמרבאצבעותיהםומפריזיןבפיהםממלמליןהדורשבאותוליצניםשהיולפייצחק'רא

הואאשרהחזון'ואומ'באצבעותיהומפריזיןבפיהןממלמליןהדורשבאותוליצניןשהיולפייצחק'רה

....>ואובעותיהן<..>מפריזין<....>ממדור<..>ות<..>ליצניםשהיולפיק<.>יצס

הואאשרהחזוןואומרבאצבעותיהםומפריזיןבפיהםממלמליןהדורשבאותוליצניםשהיולפייצחק'רד

הואאשרהחזון'ואומריבאצבעותםומפריזיןבפיהםממלליןהדורשבאותוליצניםשהיולפייצחקמ

בימיכםכיחייכםלהם'אמרביםלימיםחוזהו

בימיכםכיחייכםלהםאמרניבאהוארחוקיםולעתיםרביםלימיםלאחוזהא

בימיכםכיחייכםלהן'אמשבאהוארחוקותלעתיםרביםלימיםלאחוזהה

....>נהואת<..>לעתיםרבים<...>וז<.ס

בימיכםכיחייכםלישראלנביאלהםואמר'וגוחוזהד

בימיכםחייכםלהם'אמניבאהוארחוקותלעתיםחוזהמ

ברוחהשליטאדםאיןברוחשליטאדםאין'אויעקבבןאליעזר'ורהמריביתו

ברוחןשליטאיןאמריעקבבןאלעזר'ורהמריביתא

ברוחןשליטאדםאיןברוחשליטאדםאין'אומיעקבבןאליעזר'ורהמריביתה

חן<.>ברשליט<....>א'ו<.ס

ברוחןשליטאדםאיןאומריעקבהןאליעזר'ורהמריביתד

ברוחןשליטאדםאיןברוחשליטאדםאיןאומריעקבבןאליעזר'ורהמריביתמ

שמיארוחיארבעוארו'שנרוחותמלכיותשנקראון?י?ומנממנולכלותהמלכיותשלו

שמיארוחיארבעוארורוחותהמלכיותשנקראוומניןממנהלכלותהמלכיותשלא

שמיארוחיהארבעוארו'שנארוחותהמלכיותשנקראוומנייןממנולכלותהמלכיותשלה

...>ארב<..>וא'שנוחות<.>המלכיותשנקראו<....>מלשלס

ממנולכלותןמלכיותשלד

לימאמגיחןשמייארוחיארבעוארו'שנא'רוחוהמלכיותשנקראוומניןממנולכלותהמלכיותשלמ

מלאכימשלחת'דכתבמלחמהמשלחתואיןמותמוקשיקדמוני'דכתהמותביוםשלטוןואיןו

מלאכימשלחתדכתיבבמלחמהמשלחתואיןמותמוקשיקדמוני'שנאהמותביוםשלטוןואיןא

מלאכימשלחת'דכתיבמלחמהמשלחתואיןמותמוקשיקדמוני'שנאהמותביוםשלטוןואיןה

מלאכי<..>מ<..>ואיןות<...>וק<...>ק'שנהמותיום<...>שאין<.ס

מלאכימשלחתדכתיבבמלחמהמשלחתואיןמותמוקשיקדמונישנאמרהמותביוםשלטוןואיןד

מלאכימשלחת'דכתיבמלחמהמשלחתואיןמותמוקשיקדמוני'דכתיהמותביוםשלטוןואיןרבאמ
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שליטאדםאיןאמריורבניןפישרותשובהעשואלובעליואתרשעימלטולארעיםו

שליטאדםאיןאמריורבנןפשרותשובהעשהאלורשעימלטולארעיםא

שליטאדםאיןאמריורבניןפישרותשובהעשואלורשעימלטולארעיםה

שליטאדםאין'אמרבנן<..>בה<.>תשעשוילו<...>'ימולארעיםס

שליטאדםאיןאמריורבניןפישרותשובהעשואילובעליואתרשעימלטולארעיםד

שליטאדםאיןאמריורבניןפשרותשובהעשואלובעליות<.>רשעימלטולארעיםמ

בקרבוהאדםרוחיוצר'כתאידיברחנינהר"אממנולכלותהעצמוברוחו

בקרבואדםרוחיוצרכתבאידי'דרבריהחנינא'רלכלותהעצמוברוחא

בקרבואדםרוחיוצר'כתיאידי'דרבריהחנינאר"אממנו'לכלותעצמוברוחה

בקרבואדםרוחר<....>אידי'דריה<....>'אממנולכלותהעצמו<..>בס

בקרבואדםרוחויוצרכתיבחנינהר"אמממנולכלותהעצמוברוחד

צררבקרבואדםרוחויוצר'כתיאידידרבבריהחנינאר"אממנולכלותהעצמוברוחמ

באהצרהשהיתהכיוןכןשאלוליבגופואדםשלרוחוצררו

הבאההצרהשהיתהכיוןכןשאלוליבגופואדםשלרוחוצררא

הבאההצרהשהיתהכיוןכןשאילוליבגופואדםשל[נפשו](גופו)צררה

ה<..>הצרהשהיתהכיוןכן<....>בגום<....>רוחוצר<.>ס

באההצרהשהיתהכיוןכןשאילוליבגופואדםשלרוחוצרד

שבאהכיוןכןשאילוליבקרבואדםשלרוחוצררבכנפיהאותהרוחמ

המותביוםשלטוןאיןגמדאברחייאר"אמקרבוומשליכהנוטלההיהעליוו

המותביוםשלטוןאיןמשוםגמדאברחייא'ראמרמקרבוומשליכונוטלההיהא

המותביוםשלטוןאיןגמדאברחייאר"אמקרבוומשליכהנוטלההיהעליוה

המותום<..>שלטוןאין'משגמדאברחייאר"<.>ממנוומשליכהנוטלההיהעליוס

מקרבוומשליכהנוטלההיהעליוד

המותביוםשלטוןאיןמשוםגמדאברחייאר"א'מקרבומשליכהנוטלההיהעליומ

דודוהמלך'כתפעמיםושניםלחמשיםקרובחמאברלוי'רו

דודוהמלךכתיבפעמיםושניםלחמשיםקרובחנינאר"בחמאר"אא

דודוהמלך'כתופעמיםושניםלחמשיםקרובחיננאברחמאברלוי'רה

דודוהמלך'כתפעמיםנים<..>לחמשיםב<..>קחיננה<..>חמאר<.>לוי'רס

דודוהמלך'כתיפעמיםושתיםלחמשיםקרובלויר"אמד

דודהמלךבדוד'כתיפעמים'וב'לנקרוב'אמחננאברחמאברלוי'רמ

ויקרבו'כתאיןלמותשנטהוכיוןו

ויקרבוכאןכתיבאיןלמותדודימיויקרבוכתיבלמותשנטהכיוןא

למותדודימיויקרבו'כתילמותשנטהוכיוןדודוהמלךה

<..>ויק<....>שנן<.>וכי<..>והמלךס

למותדודימיויקרבו'כתילמותשנטהכיוןד

למותדודימיויקרבובו'כתילמותשנטהוכיוןמ

שלטוןואיןמשוםלמותדודימיויקרבואלאדודהמלךימיו

שלטוןדאיןמשוםלמותדודהמלךימיא

שלטוןואיןמשוםה

<....>ו<..>דודימי<..>ויקאלאכאן'כתן<....>מלך<...>יס

שלטוןואיןמשוםד

שלטוןואיןמשוםדודימיויקרבואלאכאן'כתיאיןהמלךדודימימ

בחייומשהבימישהיוחצוצרותשתי'אמלוי'רבשםדסכניןיהשע'רהמותביוםו

משהבימישהיוחצוצרותשתילוי'רבשםדסכניןיהושע'רהמותביוםא

משהבימישהיוחצוצרותשתילוי'רבשםדסכניןיהושע'רהמותביוםה

שה<.>בימי<..>וצרות<..>שתילויר"בש'דסכנ'הוש<.>'ר'המס

משהבימישהיוחצוצרותשתילוי'רבשםדסיכניןיהושע'רהמותביוםד

משהבימישהיוחצוצרותשתיאמרל"בשרדסכניןיהושע'רהמותביוםמ
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כלהקהילו'אואחד'וכתאליךונועדובהןותקעו'אואחד'כתנגנזוו

כלאתאליהקהילווכתבאליךונועדובהןותקעואומראחדכתבנגנזוא

כלאתאליהקהילו'וכתיאליךונועדובהםותקעו'אומאחד'כתינגנזוה

<..>אליהקהילו'וכתאליךונועדום<..>ותקעו'אואחר'כתנגנזוס

כלאתאליהקהילואומראחד'וכתואליךונועדובהןותקעואומראחד'כתונגנזוד

כלאתאליהקהילו'וכתיאליךונועדובהןותקעואומר'אכתובנגנזומ

למחרה"הב'אממשהשלבדורושנגנזואמורהןהיכןוהחצוצרותשבטיכםזקניו

למחרה"הבאמרמשהשלבחייונגנזושכברמעתהאמורהיכןוהחצוצרותשבטיכםזקניא

למחרה"הב'אממשהשלבחייונגנזושכבראמורהםהיכןוהחצוצרותשבטיכםזיקניה

<..>ה"הקב'אשה<...>בחייונגנזושכבראמורהםן<..>ה<..>והחצוצר'שבטיס

למחרה"הקבאמרמשהבימינגנזושכבראמורהםהיכןוהחצוצרותשבטיכםזקניד

למחרה"הב'אממשהבחיישנגנזואלאהיוהיכןוהחצוצרותשבטיכםזקנימ

'רהמותביוםשלטוןואין'שנמשוםלאבסלפינגסלפניותוקעיןבניוויהיומתהואו

'רהמותביוםשלטוןואין'שנאממשוםלאבסלפינגסלפניותוקעיםבניוויהיומתהואא

'רהמותביוםשלטוןואין'שנאמשוםלאבסלפינגסלפניותוקעיןבניוויהיומתהואה

<...>המ<.>ביו'שלטואין'שנ'משא<.>בסלפינגסלפניותוקעיןבניוו<..>וימתס

'רהמותביוםשלטוןואיןמשוםלאבסלפינגסלפניותוקעיןבניוויהיומתהואד

'רה"שביואין'שנאמשוםבסנפילגסנאתוקעיןבניוויהיומתהואמ

שתילךעשהלו'שאמלמשהה"הבחלקגדולכבוד'אוסימון'רבשםאלעזרו

שתיעשהלושאמרלמשהה"הקבחלקגדולכבודאמרסימון'רבשםאלעזרא

שתילךעשהלו'שאמלמשהה"הבחלקגדולכבוד'אומסימון'בראלעזרה

<..>לך<..>עלו'שאלמשהב"הקחלקגדולכבוד'אוסימוןר"ב'אלעס

שתילךעשהלושאמרלמשהה"הקבחלקגדולכבודאמרסימון'רבשםאלעזרד

שתיעשהל"אלמשהה"הבחלקגדולכבוד['?א?]סימוןבראלעזרמ

ליהושעולאלךחצוצרותו

ליהושעולאלךכסףחצוצרותא

ליהושעולאלךכסףחצוצרותה

ליהושעולאלךכסף'חצוצרס

יהושעולאחצוצרותד

ליהושועולאכסףחצוצרותמ
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לרעבאדםהאדםשלטאשרעתהונאר"אלביאלונתוןראיתיכלאתו

לרעבאדםהאדםשלטאשרעתהונאר"אלביאלונתוןראיתיזהכלאתא

לרעבאדםהאדםשלטאשרעתחונאר"אלביאלונתוןראיתיזהכלאתה

לרעבאדםהאדםשלטאשרעתחונהר"א<..>את<..>ונראיתיֶזהכָּלֶאתס

לרעבאדםהאדםשלטאשרעת'וגוראיתיזהכלאתד

לרעבאדםהאדםשלטאשרעתהונאר"א'וכוראיתיזהאתמ

איןאליעזרר"אלנשלטלולרעהואעתלשולטלולרעהואעתלוו

איןאלעזרר"אלנשלטלולרעהואועתלשולטלולרעהואעתלוא

איןאלעזרר"אלנשלטלולרעהיאועתלשולטלולרעהיאעתלוה

<....>אלר"אלנשלטלולרעהואועתלשולטלולרעהיאעתו<.>ס

איןאלעזרר"אמלנשלטלולרעהיאועתלשולטלולרעהיאעתלוד

איןאלעזרר"אלנשלטרעהיהועת[לשולט](לשלוט)לולרעהיהעתלומ

אשרעת'שנבוכיוצאאדםאלאזהאדםידיעלמתחייבשהואלךו

אשרעת'שנאבווכיוצאזהאדםאלאזהאדםידיעלמתחייבשהואלךא

אשרעת'שנאבוכיוצאאדםאלאזהאדםידיעלמתחייבשהואלךה

<..>בוכיוצא<..>אאלאזהאדםידי<.>עמתחייבשהואס

אשרעת'שנבוכיוצאאדםאלאזהאדםידיעלמתחייבשהואלךד

אשרעת'שנאבוכיוצאאדםאלאזהאדםי"עמתחייבשהואלךמ

ידיעלמתחייביןרצועה'ואפיבמקל'אפייונתןר"אלולרעהאדםשלטו

ידיעלמתחייביןרצועה'ואפימקל'ואפייונתןר"אלולרעבאדםהאדםשלטא

ידיעלמתחייביןרצועהואפילובמקלאפילויונתןר"אלולרעבאדםהאדםשלטה

ידי<..>ין<.>מתחיי<..>ואפילובמקל'ואפייונתןר"ואלולרעבאדםם<..>השלטס

ידיעלמתחייביןברצועהואפילובמקלואפילואמריונתן'רהאדםשלטד

י"עמתחייביןוברצועהבמקל<..>ואיונתןר"אלולרעבאדםהאדםשלטמ

?כן?נשברשניאשכמומטהואתסבלועולאתכי'שנזהאדםו

שכמומטהואתסבלועולאתכי'שנאזהאדם(רצועה)א

הזהאדםה

ו<..>מטהואתסבלועול<.>אכי'שנ<.>זאדםס

'וגוסבלועולאתכי'שנזהאדםד

בוהנוגששבטשכמומטהואתסובולועולאתכי'שנאזהאדםמ

מתחיביןכלב'ואפיזאב'אפיגוריוןברר"אהדיןכיוםמדיןכיום(ן<..>)החתותו

מתחייביןכלב'אפיזאב'אפיגוריוןברחמאר"אהדיןכיוםמדיןכיוםא

ה

.>ייבי<..>מ<..>'אפיגוריון<..>חמאר"אהדיןביוםדין<.>ום<..>חתות<.>ס

זאבאפילוגוריוןברחמאר"אמהדיןכיוםמדיןכיוםד

מתחייביןכלב'ואפיזאב'אפיגוריוןברחמאר"אהדיןכיוםמדיןכיוםהחתותמ

חמאר"אישפךדמובאדםהאדםדםשופך'שנזהאדםידיעלו

חמא'ראמרבאדםהאדםדםשופך'שנאהזההאדםידיעלא

אחאר"אבאדםהאדםדםשופך'שנאה

<..>'באהאדםם<.>שופך'שנהזהאדםידי<..ס

ד

אחאר"א()ישפךדמובאדםהאדםדםשופך'שנאהזההאדםי"עמ

'דכתהדאמןלהמיתיורבנןוחשבוןדיןליתןעתידיןסרקאילניאףו

דכתיבהדאמןלהמייתיורבנןוחשבוןדיןליתעתידיןסרקאילניאףא

'דכתיהדהמןלהמייתיורבניןוחשבוןדיןליתןעתידיןסרקאילניאףה

<..>מייתיורבנן<.>וחשבודיןליתןן<......>אס

הדאמןלהמייתיןורבניןוחשבוןדיןליתןעתידיןסרקאילניאפילוד

'דכתימהכאלהמייתיורבנןוחשבוןדיןליתןעתידיסרקאילניאףחנינאברמ
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לתןעתידיןסרקאילניאףוחשבוןדיןלתןעתידאדםמההשדהעץהאדםכיו

וחשבוןדיןליתןעתידהאדםמההשדהעץהאדםכיא

ליתןעתידיןסרקאילניאףוחשבוןדיןליתןעתידהאדםמההשדהעץהאדםכיה

<..>דיןתן<.>לעתידדם<.>המהס

ליתןעתידיןסרקאילניאףוחשבוןדיןליתןעתידהאדםמההשדהעץהאדםכיד

סרקאילניאףוחשבוןדיןליתןעתידיןהאדםמתהשדהעץהאדםכימ

וחשבוןדיןו

א

וחשבוןדיןה

וחשבוןדיןס

וחשבוןדיןד

מ
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יחזקאל?י?במיתאםסימוןבריהודהר"אקבוריםרשעיםראיתיובכןו

יחזקאלבמתיאםסימוןר"ביהודהר"א'וגקדושוממקוםובאוקבוריםרשעיםראיתיובכןא

יחזקאלבמיתיאםסימון'בריהודהר"אובאוקבוריםרשעיםראיתיובכןה

<....>יהור"אבאו<....>ובכס

יחזקאלבמיתיאםסימון'בריהודהר"אמובאוקבוריםרשעיםראיתיובכןד

יחזקאלבמתיאםסימון'בריהודהר"איהלכוקדוש'וממקוובאוקבוריםרשעיםראיתיובכןמ

צרפיתשלבבנהואםצדיקיםאלאהיולאואותםרשעים'נאמהלא'אוהואו

צרפיתשלבנהואםלצדיקיםאלאהיולאואותןרשעיםנאמרכברוהלאאומרהואא

צרפיתשלבבנהואםצדיקיםהיוואותןרשעים'נאמכברוהלא'אומהואה

..>צרפ<..>ואותןעים<.....>כבוהלא'אוהואס

צרפיתשלבבנהם<.>וצדיקיםאלאהיולאואותןרשעיםנאמרכברוהלאאומרהואד

צרפיתשלבבנהואםצדיקיםאלאהיולאואותםרשעיםנאמרכברהריאומרהואמ

מדבר'הכתכנענהבןבצדקיהואםנקברלאוהואקבורים'נאמכברהלאמדבר'הכתו

מדברהכתבא

מדבר'הכתוכנענאבןבצדקיהואםנקברלאוהואקבורים'נאמכברוהלאה

דבר<.....>כבןקיה<.....>לוא<....>קבור'נאמבר<...>מדבר<..ס

מדבר'הכתוכנענהבןבצדקיהואםנקברלאוהוא'קבורי'נאמכברוהלאמדבר'הכתוד

מדבר'הכתונענהבן'בצדקיואםנקברלאוהואקבוריםנאמרכברוהלאמדברהכתובמ

עלויקםויחיאישקובריםהםויהיאלאבאלאוהוא'נאמכברהלאו

עלויקםויחיאישקובריםהםויהיאלאבאולאוהואובאונאמרכברוהלאא

עלויקםויחיאישקובריםהםויהיאלאבאלאוהואובאו'נאמכברוהלאה

.>עויקם<..>קבריםהם<...>לוהואובאו'נאכברוהלאס

'וגואישקובריםהםויהיאלאבאלאוהואובאונאמרכברוהלאד

עלויקםויחיאישקובריםהםויהיאלאבא<..>והואובאונאמרהואוהלאמ

עמידתוהיתהשלאמלמדרגליועלויקםל"תלעולםיכולרגליוו

עמידתוהיהשלאמלמדרגליועלויעמודל"תלעולםיכולרגליוא

(לפרוסלא)עמידתוהיתהשלאמלמדרגליועל[ויקם](ויעמוד)ל"תלעולםיכולרגליוה

מידתו<.....>מרגליול<...>ויע<..>לעולםכול<...ס

עמידתוהיתהשלאמלמדרגליועלויקםל"תלעולםיכולויחיד

עמידתוהיתהשלאמלמדרגליועלויקםל"תלעולםיכולרגליומ

א"הכדוהטהרושמשןשקעהשמואלר"אובאוומהובלבדצדיקמאותולפרושאלאו

א"הכמדוהטהרושמשןשקעהאמרשמואל'רובאוומהובלבדצדיקלפרושאלאא

א"המדוהטהרושמשןשקעה'אמשמואל'רובאוומהובלבדצדיקמאותו[לפרושאלא]ה

..>הכמטהרו<.>והשמשןשקעה'אמ<..>מ<..>ובאוהו<......>מאולפרושאלאס

א"המדוהטהרושמשןשקעה'אמשמואל'רובאוומהובלבדצדיקמאותולפרושלשעהאלאד

א"המדוהטהרושמשןשקעהאמרשמואל'רובאוומהוצדיקמאותולפרנסאלאמ

חללואתהא"הכדוחללמתמתחוללהוארשעימיכללויר"אוטהרהשמשובאו

חללואתהא"הכמדוחללמתמתחוללהוארשעימיכללויר"אוטהרהשמשובאא

חללואתהא"המדמתחוללרשעימיכללויר"אוטהרהשמשובאה

<..>ואתה<..>וחללת<.>חולל<..>הוא<.>רש<..>יכלוי<..>"אהר<...>שמ<...ס

חללואתהא"המדחוללמתמתחוללהוארשעימיכללויר"אמוטהרהשמשובאד

חלל<.>ואתא"המדוחללמתמתחוללהוארשעימיכללויר"אוטהרהשמשובאמ

וישתכחומדרשותובתיכנסיותבתיאלוקדושבמקוםשהלכוידיעליהלכוקדושוממקוםרשעו

וישתכחומדרשותובתיכנסיותבתיאלוקדושבמקוםשהלכוידיעליהלכוקדושוממקוםרשעא

וישתכחומדרשותובתיכנסיותבתיאלוקדוש'במקושהלכוידיעליהלכוקדוש'וממקורשעה

<..>וישת'מדרובתי<...>ע<..>קום<..>ע?רש?ס

וישתכחומדרשותובתיכנסיותבתיאלוקדושבמקוםשהלכוידיעליהלכוקדושוממקוםרשעד

וישתכחומדרשותובתיכנסיותבתיאלובמקוםשהלכוי"עיהלכוקדושוממקוםרשעמ
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עשואשרהטוביםמעשיהםוישתכחובעירעשואשררעיםמעשיםו

אשרבעירעשואשררעיםמעשיםא

אחרבעירעשואשרהטוביםמעשיהםוישתכחובעירעשואשררעיםמעשהה

שר<..>בעיו<....>אם<..>הטמעשיהםוישתכחובעירשו<.>אשרים<....>בעירס

בעירעשואשרהטוביםמעשיהםוישתכחועשוכןאשררעיםמעשיםוישתכחובעירד

אשרבעירעשואשרהטוביםמעשיהםוישתכחובעיררעיםמעשיםמ

'אמבון'רמאליהןבאיןשאינןהבלאיננויצחקר"אהבלזהגםו

אמרבון'רמאיליהןבאיםשאינםהבלאיננור"אהבלזהגםעשוכןא

'אמבון'רמאליהןבאיןשאינןהכלאיננויצחקר"אהבלזהגםעשוכןה

.>אאבון'ריליהן<.>מבאיןשאינן<....>הזהגםעשוכןס

אמרבון'רמאיליהןבאיןשאינןהבלאיננויצחקר"אמהבלזהגםד

אמרבון'רמאליהםבאיםשאינםהבלאיננויצחקר"אהבלזהגםעשוכןמ

הינולחובבמשהלרותבעזלרחביהושעלאסנתיוסףכגוןויביאוםלשםהלכוצדיקיםו

לצפורהמשההמאביהלרותבעזלרחביהושעלאסנתיוסףכגוןויביאוםשםהלכוצדיקיםא

לחובבמשהלרותבועזלרחביהושעלאסנתיוסףכגוןויביאוםהלכוצדיקיםה

לחובבמשהת<....>לרחביהושעלאסנתיוסףן<....>ויביאלשםהלכו<..ס

לחובבמשהלרותבעזלרחביהושעלאסנתיוסףכגוןויבואוםלשםהלכוצדיקיםד

לחובבמשהלרותבועזלרחביהושעלאסנתיוסףכגוןויביאוםלשםבאוצדיקיםמ

איןהבלזהשמואל'רבשםאחאר"אלחובבמשהויאמר'הכת'דאמו

איןהבלזהיצחקברשמואל'רבשםאחאר"אא

איןהבלזהיצחקברשמואל'רבשםאחאר"אה

<....>הבזהיצחקבר<..>שמר"בש<..>ר"אס

הבלזהאחאר"אמד

הבלזהיצחקברשמואלר"בשאחאר"אלחובבמשהויאמר'דכתימ

השכינהכנפיתחתומתקרביןבאיןהבריותשאיןאלאהבלזהו

השכינהכנפילתחתומתקרביןבאיןהבריותשאיןאלאהבלזהא

השכינהכנפילתחתומתקריןבאיןהבריותשאיןהבלזהה

<..>השכנפילתחתומתקרביןבאיןהבריותשאיןאלאהבלס

השכינהכנפילתחתומתקדשיןבאיןהבריותשאיןאלאד

השכינהכנפילתחתומתקדשיןבאיןהבריותשאיןאלאמ
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ידיעל'אויהודה'רנחמיה'וריהודה'רפתגםנעשהאיןאשרו

ידיעליהודה'רנחמיא'וריהודה'רפתגםנעשהאיןאשרא

ידיעל'אמיהודה'רנחמן'וריהודה'רהרעהמעשהפתגםנעשהאיןאשרה

ידי<....>יהו'ר'נחמ'וריהודה'ר'הר'מעפתגםה<.>נעאיןאשרס

ידיעלפתגםנעשהאיןאשרד

י"עאומריהודה'רנחמיהורבייהודה'רהרעהמעשהפתגםנעשהאיןאשרמ

האדםבנילבמלאכןעלבופוגעתהדיןמדתואיןחוטאשאדםו

[האדםבני](בניהאדם)לבמלאכןעלבופוגעתהדיןמדתואיןחוטאשאדםא

האדםלבמלאכןעלבופוגעתהדיןמדתואיןחוטאשאדםה

<..>בנילבמלאכןעלבופוגעתהדיןמדתואיןחוטאשאדםס

מלאכןעלבופוגעתהדיןמדתואיןחוטאשאדםד

האדםבנילבמלאכןעלבופוגעתהדיןמדתואיןחוטאשאדםמ

האעלליןהאעלליןרומאיהאאמריןאנוןמה'אונחמיה'וררעלעשותמהםו

האעלליןהאעלליןרומייאהאאמריןאינוןמהאמרנחמן'וררעהלעשותא

האעלליןרומנייאהאאמריןאינוןמה'אמנחמן'וררעלעשותה

.>ה<..>עא<...>עללרומיאהאאמריןאינוןמה'אמנחמן'וררע'לעס

האעלליןרומיאהאאמריןאינוןמהד

האעלליןרומייאהאאינוןמהאומרנחמיה'ר[ע]()ר'לעשומהםמ

מפיקיןלהוןליתנפקיןרומאיו

מפרקיןלהוןליתנפקיןרומייהא

מפוקיןלהוןליתנפקיןרומיאה

וקין<..>להוןליתנפקין<..ס

מפוקיןלהוןליתנפקיןרומיאד

'מפיקילהוןלית'נפקירומייאמ
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מאריךמאתלומאריךאיןאיבור"אלוומאריךמאתרעעושהחוטאאשרו

מאריךמאתלומאריךאיןאבהו'רלומאריךרעעושהחוטאאשרא

מאריךמאתלומאריךִאיןאבויר"אלומאריך(ו)ְמַאתרעעושהחוטאאשרה

<..>מאת<.>ו<...>מאראיךאיבויר"א<....>ומארמאתרע<....>חושר<.>ס

ד

מאריךמאת(לו)מאריךאיךאיבור"אלוומאריך'וכורע[עושה]חוטאאשרמ
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טובהלהםאיןהעולםאומותיצחקר"אלרשעיהיהלאוטובו

טובהלהםהעולםאומותאיןיצחקר"אימיםיאריךולאלרשעיהיהלאוטובא

טובהלהןאיןהעולםאומותיצחקר"אימיםיאריךולאלרשעיהיהלאוטובה

.>טובהן<.....>ימיך<...>ול<..>לריהיהלאוב?ט<?.>ס

לרשעיהיהלאוטובד

טובהלהםאיןיצחקר"אלרשעיהיהלאוטובמ

'וכתלבםכטובוהיהתיבוןלרשעיהיהיהיהלאוטוב'דכתו

וכתיבלבםכטובויהיהתיבוןלרשעיהיהלאוטובככתובא

'וכתילבםכטובויהי['כתיוהאליה]התיבוןלרשעיהיהלאוטוב'שנאה

<.>וכ<..>ה<.....>לרשיהיהלאוטוב<..ס

ד

'וכתיבייןלבןכטוב'כתיוהאהתיבוןלרשעיהיהלאוטוב'דכתימ

אלאכאן'כתאיןהמלךלבבטובלהם'אמהמלךלבכטובו

אלאכאןכתיבאיןבייןהמלךלבבטובלהםאמרהמלךלבכטובויהיא

אלאכאן'כתואיןהמלךלבבטובלהן'אמבייןהמלךלבכטובה

<....>בלהן'אלך<.>ה<...>כטוס

ד

אלאכאן'כתיאיןהמלךלבבטובלהם'אמבייןהמלךלבכטובמ

להשישטובהטובתןישראלאבלטובהואינהטובההמלךלבכטובו

בהשישטובהישראלשלטובתןאבלטובהואינהטובהכטובא

להשישטובההואישראלשלטובתןאבלטובהואינהטובהכטובה

<....>טואבלובה<...>ו<..>טוס

ד

להשישטובהישראלשלטובתםאבלטובהשאינהטובהכטובמ

לבוטובישמחיםלאהליהםוילכו'דכתממשו

כצלימיםיאריךולאלבוטובישמחיםלאהליהםוילכודכתיבממשא

כצלימיםיאריךולאלבוטובישמחיםלאהליהםוילכו'דכתיממשה

<..>שמחיםס

ד

לבוטובישמחיםלאהוליהםוילכו'דכתיממשמ
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אליהםשמגיעצדיקיםאשריהןהארץעלנעשהאשרהבלישו

אליהםשמגיעצדיקיםשלאשריהםהאדםעלנעשהאשרהבלישא

עליהןשמגיעצדיקים[ה](של)אשריהןהארץעלנעשהאשרישה

<..>ס

אליהםשמגיעצדיקיםשלאשריהןהארץעלנעשהאשרהבלישד

אליהםשמגיעצדיקיםאשריהם'וכוצדיקיםישאשר'וכוהבלישמ

הזהבעולםהצדיקיםכמעשהאליהםשמגיעלרשעיםואויהזהבעולםהרשעיםכמעשהו

הזהבעולםהרשעיםכמעשהא

הזהבעולםהצדיקיםכמעשהעליהןשמגיעלרשעיםואלליואויהזהבעולםהרשעיםכמעשהה

הזהם<....>הצדיק'כמעאליהןגיע<..>עים<..>ואלליואוי<..>הרשעיםס

הצדיקיםכמעשהאליהםשמגיעלרשעיםואלליואויבעולם'הרשעיכמעשהד

ז"שבעההצדיקיםכמעשהלהםשמגיעלרשעיםלהם<.>ואו[ז"בעה]ב"בעה[ש]הרשעיםכמעשהמ

ו

א

ה

ס

ד

ב"בעהמ
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תנחומאר"אהשמחהאתאניושבחתיו

שמואל'דרבריהונחמןתנחומאר"אהשמחהאתאניושבחתיא

שמואל'דרבריהונחמןתנחומא'ר'אמהשמחהאתאניושבחתיה

שמואל'דרבריהונחמןומא<...>"אהשמחהאתאניתי<..>וס

'רנחמןברשמואל'דרבריהנחמןר"אמתנחומאר"אמהשמחהאתאניושבחתיד

מ

אכילהכליצחק'רבשםו

אכילהכליצחקרבברשמואל'רבשםירמיה'ורא

אכילהכליצחקברשמואל'רבשםבריהירמיה'ורה

<..>אכי<...>שמואר"בשירמיה'ורס

אכילהכליצחקרבברשמואל'רבשםמיאשה'ורירמיה'רלהואמרימנחמהד

מ

ובניןטוביםומעשיםומצותבתורהאלאאינובקהלתשנאמרהושתיהו

ובניןטוביםובמעשיםובמצותבתורהאלאאינובקהלת'שנאושתייהא

ובנייןטוביםובמעשיםבתורהאלאאינובקוהלתהנאמרתושתייהה

ן<..>ובטובים'ומעשובמצוותרה<....>אינובקהלת'שנאמושתייהס

בניןיונהר"אממדבר'הכתוטובים'ובמעשי'בתורהזאת'במגל'שנושתיהד

מ

לעיל'כדכתובעמלוילונווהואשבכלןו

וכייונהר"אבעמלוילונווהוא'שנאשבכלםאבא

וכייונהר"אבעמלוילוונווהוא'שנאשבכולןאבה

וכיה<..>ר"אלו<....>ילווהוא'שנשבכולןאבס

וכילקברחייוימיהזהבעולםבעולמובעמלוילונווהוא'שנאמשבכלןאבד

מ

ו

בתורהאלאמדבראינוהאלאדםלומלויןושתייהאכילהא

בתורהאלאמדבראינוהאמיתתובשעתלאדםלומלויןושתייהאכילהישה

בתורהאלאמדבראינוהאיתתו<..>בשעלאדםלומלוויןושתייהאכילהס

תורהאלואלאלקברוהאדםאתשמלויןבקברומשתהמאכלישד

מ

ו

טוביםובמעשיםא

טוביםובמעשיםה

בים<..>ומעשיםובמצותס

האדםשעושהטוביםומעשיםד

מ
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'בעושהאינותשובהרואהאיננובעיניושינהלביאתנתתיכאשרו

שניעושהואינותשובהרואהאינובעיניושינהלביאתנתתיכאשרא

שניעושהואינותשובהרואהאיננוםבעיניושינהלביאלנתתיכאשרה

ני<.>עושהאינותשובהרואהאיננובעיניוה<..>שלביאתנתתיכאשרס

שניעושהואינותשובהרואהאינורואהאיננובעיניושינה'וגולביאתנתתיכאשרד

שנירואהאיננובעיניושינה'וכונתתיכאשרמ

[לךוקרוביםממךרחוקים]ממךורחוקיםלךקרוביםטוביםדבריםו

לךוקרוביםממךרחוקיםממךורחוקיםלךקרוביםטוביםדבריםא

לךוקרוביםממךרחוקיםממךורחוקיםלךקרוביםטוביםדבריםה

ך<...>וקרובך<...>רחוקיממךוקים<..>ולךובים<..>טוביםדבריםס

לךוקרוביםממךרחוקיםממךורחוקיםלך'קרוביטוביםדבריםד

רואהאיננובעיניושינהמיתהממךורחוקיםלךקרוביםדבריםמ

מיתהממךורחוקהלךקרובהתשובהו

קרובהמיתהלךוקרובהממךרחוקהלךורחוקהקרובהתשובהא

קרובהמיתהלךוקרובהממךרחוקהממך'ורחוקלךקרובהתשובהה

קרובהמיתהלךקרובהמך<.....>מורחוקלךקרובהתשובהס

קרובהמיתהלךוקרובהממךרחוקהממךורחוקהלךקרובהתשובהד

קרובהמיתהעושהואיננולפניותשובהמ

לךוקרובהממךרחוקהו

לךוקרובהממךרחוקהלךורחוקהממךא

לךוקרובהממךרחוקהלךורחוקהממךה

לךוקרובה<.>ממה<....>ממךס

לךוקרובהממךרחוקהלךוקרובהממךד

ממךורחוקלךקרובהשינהממךורחוקהלךמ
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הרבהאבאברחייא'רבשםירמיה'ורפנחס'רהאלהיםמעשהכלאתוראיתיו

הרבהאבאברחייא'רבשםירמיה'ורפנחס'רהאלהיםמעשהכלאתוראיתיא

הרבהאבאברחייא'רבשםירמיה'ורפנחס'רהאלהיםמעשההכלאתוראיתיה

הרבהאבאברחייאר"בשירמיה'ורפינחס'רהאלהים'מעכלאתוראיתיס

הרבהאבאברחייא'רבשםירמיה'ורפינחס'רהאלדיםמעשהכלאתוראיתיד

הרבהאבאבר<.>חייר"בשירמיה'ורפנחס'ר'וכווראיתימ

האדםיעמולאשרבשלטעםמהיכולוולאתורהדבריעלולעמודלעשותשאלוו

האדםיעמולאשרבשלטעםומהיכולוולאתורהדבריעלולעשותלעמודשאלוא

האדםיעמולאשרבשלטעםומהיכולוולאתורהדבריעלולעמדלעשותשאלוה

האדםיעמלאשרבשלם<..>ומהיכולוולאתורהדבריעלולעמודלעשותשאלוס

האדםיעמלאשרבשל'טעמומהיכולוולאתורהדבריעלולעמד'לעשושאלוד

האדםיעמולאשרבשלטעמאומהיכולוולאת"דעלולעמודלעשותשאלומ

אנילהרבותיכול'שאמיוםמשהזההחכםיאמראםוגםו

אנילהרבותיכולשאמרמשהזההחכםיאמראםוגםא

אנילהרבותיכולשאמריוםמשהזההחכםיאמראםוגםה

אנילהרבותיכולאמר<.>יום<..>החכםיאמר<..>וגםס

אנייכול'שאמיוםשלמהזההחכםיאמראםוגםימצאולאלבקשד

אנייכולשאמריוםשלמהזהלדעתהחכםיאמראםוגםמ

זהלאיןרוזניםהנותן'כתלוי'רבשםדסכניןיהושער"אלהטותולאו

זהלאיןרוזניםהנותןכתבדסכניןיהושע'רלהטותולאא

זהלאיןרוזניםהנותן'כתי'אמלוי'רבשםדסכניןיהושע'רלהטותולאה

זהלאיןרוזניםהנותן'כתלויר"בשן<..>דס'יהוש'רלהטותולאלהרבותס

זהלאיןרזניםהנותן'כתאמרלוי'רבשםדסיכניןיהושע'רלהטותולאלהרבותד

זהלאיןרוזניםהנותן'כתילויר"בשדסכניןיהושע'רלהטותולאלהרבותמ

אתהמשהה"הב'אממכםיקשהאשרוהדבר'שאמבשעהמשהו

אתמשהה"הבאמרמכםיקשהאשרוהדברשאמרבשעהמשהא

אתהמשהה"הב'אממכםיקשהאשרוהדברשאמרבשעהמשהה

אתהמשהה"הקב'אמכםיקשהשר<...>והד'שאמבשעהמשהס

אתמשהה"הקבלואמרמכםיקשהאשרוהדברשאמרבשעהמשהד

אתהמשהה"הב'אמתיו?מע?ושי?אל?תקריבוןמכםקשה<.>אשרוהדברשאמרבשעהמשהמ

אתהואיןהנשים'ואפילדיןיכולתלמידךשתלמידדיןלךמביא[אני](..)קשותדןו

אתהואיהנשים'ואפילדיןיכולתלמידךשתלמידדיןלךאביאקשותדןא

אתואיןהנשיםואפילולדיןיכולתלמידךשתלמידדיןלךאביאאניקשותדןה
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