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ולרשעלצדיקאחדמקרהלכלכאשרהכלפתחאבאברשמעוןו

ולרשעלצדיקאחדמקרהלכלכאשרהכלפתחאבאברשמעוןא

'רבשםאלעזרר"אולרשעלצדיקאחדמקרהלכלכאשרהכלפתחאבאברשמעוןה

<..>ר"בש'אלער"אולרשעלצדיקאחד<.>מקר<.>לכאשר<..>כ<.>פתחאבאברשמעוןס

לצדיקאחדמקרהלכלכאשרהכלפתחאבאברשמעוןד

ולרשעלצדיק'אמקרהלכלכאשרהכלמ

נחזהלצדיקהגלילייוסי'רשלבנואליעזרר"או

נחזהלצדיקא

נחזהלצדיקהגלילייוסי'רשלבנואליעזר'רבשםיוחנןה

נחזהלצדיקהגלילייוסי'ר<..>'אליעס

נחזהד

פרעהזהולרשענחזהלצדיקמ

ושברואריהכישוהתיבהמןנחכשיצאאמריצדיקאישנח'שנו

ושברווהכישואריבאהתיבהמןנחכשיצאאמרותמיםצדיקאישנח'שנאא

ושברואריהכישוהתיבהמןנחכשיצאאמריןצדיקאיש'שנאה

ושברואריהכישוהתבהמןח?נ?צא<..>ין<..>צדיקאישנח'שנס

ושברואריהכישוהתיבהמןכשיצאאמרוהיהתמיםצדיקאיש'שנד

וששברואריהכישוהתיבהמןנחכשיצאאמריןמ

פרעהכשבאהרשעיםועמיואניק?י?הצדי"י'שננכהפרעהזהולרשעצולעוהיהו

פרעהכשבאהרשעיםועמיואניהצדיק'יישאמרנכהפרעהזהולרשעצולעוהיהא

פרעהכשבא'הרשעיועמיואניהצדיק'יי'שנאנכופרעהזהולרשעצולעוהיהה

פרעהכשבא'רשע<.>ועמיואניהצדיקי"י'שננכו<..>ר<..>זע<..>צולעוהיהס

פרעהכשבאאמרופרעהזהולרשעצולעוהיהד

וכשפרעהצולעוהיהמ

מנגנוןיודעהיהלאבתובכתובתכשלקחושלמהכסאעללישבו

מנגניקוןיודעהיהלאבתובכתובתכשלקחושלמהכסאעללישבא

'פי][מניגנון](מנזיקן)יודעהיהלאבתובכתובתכשלקחושלמהכסאעללישבה

יקון<..>מניודעהיהלאבתות<.>בכתוכשלקחושלמהכסאעלב<..>ס

מנגניקוןיודעהיהלאבתובכתובתכשלקחושלמהכסאעללישבד

מנגנוןיודעהיהלאבתובכתובתשלקחושלמהכסאעלליישבבקשנכהמ

צולעוזהצולעזהצולעוהיהושברואריוהכישושלוו

צולעוזהצולעזהצולעוהיהושברואריוהכישושלוא

צולעוזהצולעזהצולעוהיהושברואריוהכישושלו[ז"בלעאיניינןערמנותה

צולעזה<.>צולע<..>צולעוהיהושברואריו<.>והכי<..>ס

צולעמתוזהצולעמתזהצולעוהיהושברואריוהכישושלוד

צולעוזהצולעזהצולעוהיהושברואריוהכישושלומ

כיאותוותרא'שנמשהזהלטובולטמאולטהורלטובולרשעלצדיקאחדמקרההויו

כיאותוותרא'שנאמשהזהלטובולטמאלטהורלטובולרשעלצדיקאחדמקרההויא

כיאותוותרא'שנאמשהזהלטובולטמאלטהורלטובולרשעלצדיקאחדמקרההויה

כיאותו<..>משהזהלטובולטמאהור<.>ול<.>טו<.>ולרשעלצדיקחד<...>והינוס

כיאותוותראשנאמרמשהזהלטובולרשעלצדיקאחדמקרההויד

כיאותוותרא'שנאמשהזהלטובולטמאולטהורלטובולרשעלצדיק'אמקרההוימ

שלבטהרתןעסוקשהיהאהרןזהולטהורהואטובו

שלבטהרתעסוקשהיהאהרןזהולטהורמהולשהיהטובמאירר"אהואטובא

בטהרתעסוקשהיהאהרןזהולטהורמהולשהיהטובמאירר"אהואטובה

שלבטהרתן<.>עסושהיה<.>אהרה<.>ור<.>ולטמהולשנולדטובמאירר"אהואטובס

שלבטהרתןעסוקשהיהאהרןזהולטהורמהולשהיהטובמאירר"אמהואטובד

שלבטהרתןעוסק<..>שהאהרן(משה)זהולטהורמהולשנולדטובמאירר"אהואטובמ

בהנכנסוולאהארץעלדבהשאמרומרגליםאלוולטמאישראלו

ואלולארץנכנסוולאהארץעלרעהדבהשאמרוהמרגליםאלוולטמאישראלא

ואלולארץנכנסוולאהארץעלרעהדבהשאמרומרגליםאילוולטמאישראלה

<..>לארץנכנסוולאץ<.>הא<..>רעהה<.>דשאמרומרגלים<.>אלוולטמא'ישרס

ואלולארץנכנסוולאהארץעלרעהדבהשאמרוהמרגליםאלוולטמאישראלד

ואלוואלולארץנכנסוולארעההארץעלדבהשאמרומרגליםאלוולטמאישראלמ
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זהולזובחאחדמקרההויו

זהולזובחבהנכנסוולאישראלארץשלושבחהטובתהאמרוא

(אליהו)זהולזובחאחדמקרה[הוי]בהנכנסוולאארץשלושבחהטובתהאמרוה

זהובח<..>אחדמקרהבהנכנסוולאארץשלושבחהה<..>אמרוס

זהולזובחבהנכנסוולאישראלארץשלושבחהטובתהאמרוד

זהולזובחבהנכנסוולאישראלשלושבחהטובהאמרומ

אינינוולאשרהעםלפנייאשיהוירם'דכתיאשיהו

איננוולאשרהעםלפנייאשיהווירםדכתיביאשיהוא

איננוולאשרהעםלפנייאשיהווירם'דכתייאשיהוה

נו<..>אשר<..>העםני<.>ליאשיהווירם<..>הו<..>ס

איננוולאשרהעםלבנייאשיהווירםדכתיביאשיהוד

איננוולאשר'וגולפסחיםהכלעזיםובניכבשיםצאןהעםלפנייאשיהווירם'דכתייאשיהמ

צאןאחאבלוויזבח'והכתהתיבוןהמזבחגבימעלקרבןשבטלאחאבזהזובחו

צאןאחאבלוויזבחוהכתיבהתיבוןהמזבחגבימעלקרבןשבטלאחאבזהזובחא

אחאבלוויזבח'כתיוהאהתיבוןהמזבחמעלקרבןשביטלאחאבזהזובחה

צאןאחאבלוויזבח'והכתהתיבוןח?זב?המגבימעלבן<....>אחאב<.>זזובחס

המזבחגבימעלקרבןשביטלאחאבזהזובחד

צאןאחאבלוויזבח'והכתיהתיבוןהמזבחג"מעקרבןשבטלאחאבזהזובחמ

מתזהלקרבןולאזבחלעצמוזבחאלולון'אמלרובובקרו

מתזהזבחלמזבחלקרבןולאלעצמוזבחלאלוןאמרלרובובקרא

מתזה(זבחבמזבח)לקרבןולאזבחלעצמוזבחלולון'אמוצאןבקרה

.>מ<.>זזבחזבח<.>בלקרבןולאזבחלעצמוזבחלו<..>ל'אלרובובקרס

מתזהד

מתזה<..>במזבח<..?>לקולא?זבחלעצמוזבחלאלון'אמלרובובקרמ

רואיוטוב'דכתדודזהכטובאחדמקרההויבחציםמתוזהבחציםו

רואיוטובדכתב'שנאדודזהכטובאחדמקרההויבחציםמתוזהבחציםא

רואיוטוב'דכתידודזהכטובאחדמקרההויבחציםמתוזהבחציםה

ואי<..>וטו'שנדודזהכטובאחדמקרההויבחצים?מתזה?וחצים<.ס

ראיוטובביה'דכתידודזהכטובבחציםמתוזהבחציםד

רואיוטוב'דכתידודזהכטובבחיציםמתוזהבחציםמ

זוכראותושרואהמישכלבהלכהרואיטוביצחקר"ארואיוטובמהוו

זוכראותורואהשהואמישכלבהלכהרואיטוביצחק'ראמרא

זוכראותורואהשהואמישכלבהלכהרואיטוביצחקר"אה

זוכראותואה<....>מי<.>שכבהלכהרואיוב<...>ר"אס

זוכראותורואהשהואמישכלבהלכהראיוטוביצחקר"אמד

זוכראותושרואהמישכלבהלכהרואיוטוביצחקר"אמ

המקדשביתבנהזהפרוקבצדקהחטאך'דכתנצרנבוכדזהכחוטאתלמודואתו

המקדשביתבנהזהפרוקבצדקהוחטאךדכתיבנבוכדנאצרזהכחוטאתלמודואתא

המקדשביתבנהזהפרוקבצדקהוחטאך'דכתינבוכדנצרזהכחוטאתלמודואתה

המקדשביתבנהזהפרוקה<..>וחטאך'דכנבוכדנצרזהכחוטאמודו<..>אתס

המקדשביתבנהזהפרוקבצדקהוחטאך'דכתינצרנבוכדזהכחוטאתלמודואתד

המקדשביתבנהזהפרוקבצדקהוחטאךביה'דכתינבוכדנצארזהכחוטאתלמודומ

'דכתצדקיהזההנשבעאחדמקרההוישנה'מומלךהחריבווזהשנה'מומלךו

דכתיבצדקיהוזההנשבעאחדמקרההוישנהארבעיםומלךהחריבווזהשנהארבעיםומלךא

'דכתיצדקיהוזההנשבעאחדמקרההוישנה'מומלךהחריבווזהשנה'מומלךה

'דכצדקיהוזההנשבעאחדמקרההוישנה'מך<..>ו<..>החריוזהשנה'מומלךס

'דכתצדקיהוזההנשבעאחדמקרההוישנהארבעיםומלךהחריבווזהשנהארבעיםומלךד

'דכתיצדקיהוזהכנשבע<..>'מומלךהחריבווזהשנה'מומלךמ

בבריתחנינא'בריוסיר"אהשביעומההשביעואשרמרדנצרנבוכדבמלךוגםו

השביעואשרמרדנבוכדנאצרהמלךוגםא

בבריתחנינא'בריוסיר"אהשביעובמההשביעואשרמרדנבוכדנצרבמלךוגםה

בבריתנינה<....>יוסר"אהשביעובמההשביעואשר<.>מרנצר<..>במלךוגםס

בבריתיוסיר"אהשביעובמההשביעואשרד

בבריתיוסיר"אהשביעובמהבאלהיםהשביעוכימרדנבוכדנצארבמלךוגםמ
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'שנשמשוןזהיראשבועהכאשרהשביעובמזבח'אמרבהשביעוו

'שנאשמשוןזהיראשבועהכאשרהשביעובמזבחאמררביא

'שנ'שמשוזהיראשבועהכאשרהשביעובמזבח'אמרבהשביעוה

<..>שון<..>זהירא<.>שבועאשר<.>שביעו<.>במזבח'ארבשביעו<.>ס

'שנאשמשוןזהיראשבועהכאשרהשביעובמזבח'אמרבהשביעוד

'שנשמשוןזהיראשבועהכאשרהשביעובמזבחאמרורבהשביעובבריתהשביעובבריתהשביעומ

עניםבניקורמתוזהעיניםבניקורמתזהאתםביתפגעוןפןליהשבעוו

עיניםבניקורמתוזהעיניםבניקורמתזהאתםביתפגעופןליהשבעוא

עיניםבניקורמתזהאתהשבעהה

עיניםקור<....>בנקורת<.>זה<.>אתליהשבעוס

עיניםבניקורמתוזהעיניםבניקורמתזהליהשבעוד

עיניםבניקורמתוזהעיניםבניקורמתזהאתםביתפגעוןפןהנהליהשבעומ

ו

עורצדקיהועיניואת'שנאעיניםבניקורמתוצדקיהועיניואתוינקרופלשתיםויאחזוהו'שנאא

עורצדקיהועיניואת'שנאעיניםבניקורוצדקיהוה

עוריהו<..>צעיניואת'שנ<..>קור<......>וצעיניו<.>אנקרו<....>פלשויאחזוהו'שנס

ד

עורצדקיהועיניואת'שנאעיניםבניקורמתוצדקיהועיניואתוינקרו'פלישתיויאחזוהו'שנאמ

אהרןשלבניואלולצדיקא"דאחדמקרההויו

אהרןשלבניואלולצדיקא"דיראשבועהכאשרלנשבעאחדמקרהא

אהרןשלבניוזהלצדיקא"דיראשבועהכאשרלנשבעאחדמקרהה

?הרן<?..>שבניואילולצדיקא"דירא<..>שבר<...?>לנשבאחד?ה<.>ק<...>הס

אהרןשלבניואלולצדיקא"דד

אהרןבניאלולצדיקא"דולרשעלצדיק'אמקרההוימ

שלאאהרןובנישרופיםויצאובמחלוקתנכנסואלוקרחעדתאלוולרשעו

שלאלהקריבנכנסואהרןובנישרופיםויצאובמחלוקתלהקריבנכנסואלוקרחעדתאלוולרשעא

שלאאהרןובנישרופיםויצאובמחלוקתלהקריבנכנסואלוקרחעדתאלוולרשעה

?לא?ש<....>ויקת<..>מ<.>להקריבנכנסואילו<..>ק<....>אשע<..>ס

שלאאהרןובנישרופיםויצאובמחלוקתלהקריבנכנסואלוקרחעדתאלוולרשעד

שלאאהרןובנישרופיםויצאובמחלוקתלהקריבנכנסואלוקרחעדתאלולרשעמ

מותאחריד"ההשרופיםויצאובמחלקתו

אהרןבנישנימותאחריד"ההשרופיםויצאובמחלוקתא

אהרןבנישנימותאחריד"ההשרופיםויצאובמחלוקתה

אהרן<.>בני<....>ם<.>בקרב<.>אהרבנישני<..>ד"ה<.>שרופיםויצאות<.>במחלוס

'וגואהרןבנישנימותאחריד"ההשרופיםויצאובמחלוקתנכנסוד

אהרןבנישנימותאחריד"ההשרופיםויצאובמחלוקתנכנסומ
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'כתיבוחראחאר"איחבראשרמיכיו

מי'כתיבחראבאר"אהשמשתחתהמהלכיםהחייםכלאליחובראשרמיכיא

מי'כתויבחראחאר"איחבראשרמיכיה

..>יבחראחאר"אַבר<.>יֲאֶשרִמיִכיס

מי'כתייבחראחאר"אמיחבראשרמיכיד

מי'כתייבחריחובראשרכימ

מיצררעיצריבחרמיהצדיקיםאלורעמיצרטוביצרזהיבחרו

מיצרהרעיצריבחרמיהצדיקיםאלוהרעמיצרטוביצריבחרא

מיצררע(טוב)יצריבחרמיהצדיקיםאלארעיצרמןטוביצריבחרה

מיצרע<......>ימיקים<.>הצדאילוהרעמיצר<.>טור<...>בח<.ס

מיצררעיצריבחרמיהצדיקיםאלורעמיצרטוביצריבחרד

מיצרהרעיצריבחרמיהצדיקיםאלוהרעמיצרהטוביצריבחרמ

בטחוןישבזבולידםשפשטואלו'אפיבטחוןישהחייםכלאלהרשעיםאלוטובו

[בטחוןיש]בזבולידיהם[טו](פשו)שפשאלו'אפיבטחוןישהחייםכלאלהרשעיםאלוהטובא

בזבולידיהןשפשטואילואפילובטחוןישהחייםכלאלהרשעיםאלאטובה

בטחוןישבזבולידיהןו<.>שפשאילואפילוחון<..>ישהחייםכלאלהרשעיםאילורעס

בטחוןישבזבולידיהםשפשטואלו'אפיבטחוןישהחייםכלאלהרשעיםאלוטובד

בטחוןישבזבלידיהםשפשטואותם'אפיבטחוןישהחייםכלאלהרשעיםאלוהטובמ

'שנהמקדשביתאלאזבולאיןלומזבולשתולשאולכצאן'אוהואעליהםו

שתולשאולכצאןאומרהואעליהםא

'שנאהמקדשביתאלאזבולואיןלומזבולשתולשאולכצאן'אומהואעליהןה

שתולשאולאן<.>כ'אוהואעליהןס

'אוהואעליהםד

'שנאהמקדשביתאלאזבולואיןלומזבול'וכושתולשאולכצאןאומרהואלהם[ע]מ

לךזבולביתבניתיבנהו

'אומהואעליהםבזבולידיהםפשטושכבראיפשראילקרבןא

לךזבולביתבניתיבנהה

אוהוא<....>ב<..>ידיהןפשטושכבראיפשראילקרבןס

ד

לךזבולביתבניתיבנהמ

ו

זבולביתבניתיבנה'שנאהמקדשביתאלאזבולואיןלומזבולשתולשאולכצאןא

ה

זבולביתבניתיבנה'שנש<..>המביתאלאזבולין<.....>שלשאולן<.>כצס

ד

מ

ולאעולםשנתוישנו'אוהואעליהןתשובהעשושכבראפשראילאבדם(לאדם)ו

עולםשנתוישנואומרהואעליהםתשובהעשושכבראיפשראיולאבדןלךא

עולםשנתוישנו'אומהואעליהןתשובהעשושכבראפשראיולאבדןה

עולםשנתוישנו'אוהואעליהןשובה<..>עש<..>שר<..>איולאבדןלךס

עולםשנתוישנוד

ולאעולםשנתוישנואומרהואועליהםתשובהעשושכברא"אולאבדןמ

ולאחייןלאנצרנבוכדשלוחיילותיוהןגויםרשעיקטני'אמדקסריןורבניןיקיצוו

ולאחייםלאנבוכדנאצרשלוחיילותיוהםגויםרשעיקטניאמרידקסריןורבניןא

ולאחייןלאנצר'נבוכשלוחיילותיוהןגויםרשעיקטניאמרידקיסריןורבניןה

..>לאנבוכדנצרשלוחיילותיוהןגוים<..>ן<..>דקין<..>ורבס

ולאחייןלאנצרנבוכדשלוחיילותיוהןגויםרשעיקטניאמריןורבניןד

ולאחייןלא'נבוכדנצאשלחיילותיוורשעיגויםקטנידקסריןורבניןיקיצומ

שהורידוטיפהטיפהכליוחנןר"איקיצוולאעולםשנתישנו'אוהואעליהןנדוניןו

שהורידוטפהטפהכליוחנןר"איקיצוולאעולםשנתוישנואומרהואעליהםנדוניםא

שהורידוטיפהטיפהכליוחנןר"אעולםשנתוישנו'אומהואעליהןנדוניןה

שהורידיפה<.>וטיפה<.>כ<..>ח<..>ר"איקיצוולאעולםשנתשנו<.....>דוני<.ס

שהורידוטיפהטיפהכליוחנןר"אעולםשנתוישנו'אומהואעליהםנידוניןד

שהורידוטיפהטיפהכליוחנןר"איקיצוולאעולםשנתוישנואומרהואעליהםנדוניןמ
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'רנצמתויזורבובעת'שנעליהןמורידהואחרמרתיחההיההמבולדורעלה"הבו

'רנצמתויזורבובעת'שנאעליהםמורידהכךואחרמרתיחההיההמבולדורעלה"הבא

'רנצמתויזורבובעת'שנאעליהן'מורידכךואחרמרתיחההיההמבולדורעלה"הבה

'רנצמתו<..>יזבעת'שנעליהןה<..>מורכךאחר<..>יח<.>מרהיההמבולדורעלה"הקבס

נצמתויזרבובעת'שנעליהםמורידהכךואחרמרתיחההיההמבולדורעלה"הקבד

נצמתויזורבובעת'שנאעליהמורידהכ"ואחמרתיחההיההמבולדורעלה"הבמ

חילכלבכיהיתהחולטניתזריבתןנצמתויזורבובעת'אמלוי'רבשםיהושעו

חילכלבכיהיתהחולטניתזריבתםנצמתויזורבובעתלוי'רבשםדסכניןיהושעא

חילכלבכיהיתהחולטניתוריבתםנצמתויזורבובעתלוי'רבשםדסכניןיהושעה

<....>לככיהיתהחולטניתזריבתםנצמתויזרבובעתלויר"בשין<..>ד'יהושס

חילכלבכיהיתהחולטניתזריבתןד

חילכלבכישיתהחולטניתזריבתםמ

טובהואו

המתהאריהמןטובהואא

המתהאריהמןטובהואה

המתהאריהמןטובהואס

המתהאריהמןטובהואד

ארישהואומיארילהעשותיכולכלבשהואמיז"בעהמ

ו

א

ה

ס

ד

יכולאינוארילהעשותכלבשהואמיכןאינולבואלעתידאבלכלבלעשותיכולמ

שאלמחיקשחיקאדריינוו

אתשאלשמאטמאמחיקעצמותשחיקאדריינוסא

אתשאלטמיאשחיקאדריינוסה

אתשאלמחוקשִחיקאדִרַינוסס

אתשאלטמיאשחיקאדריאנוסד

עצמותשחיקאדרינוסיכולאינונמיכלבארישהואומימ

למהל"ארבךמשהמןטבאנאל"איהושע'לרו

ליהאמררבךמשהמןטבאנאל"אלויבןיהושע'רא

למהליה'אמרבךמשהמןטבאנאליה'אמחנניהבןיהושע'רה

למהליה'ארבךמשהמןטבאנאליה'אניה<....>יהושע'רס

למהליה'אמרבךממשהטבאנאליהאמרחנניהבןיהושע'רד

למהרבךממשהטבאנאיהושוע'לרל"אמ

המתהאריהמןטובחילכלבכי'וכתמתוהואחידאנאו

המתהאריהמןטובחילכלבכיוכתיבמתוהואחידאנאא

המתהאריהמןטובהואחילכלבכי'דכתימתוהואחידאנאליה'אמה

<..>ההאריהמןטוב<..>חילכלבכי'דכתמתוהואחידאנאס

המתהאריהמןטובהואחילכלבכי'וכתימתוהואחידאנאד

המתהאריהמןטובהואחילכלבכי'דכתימתוהואחישאנימ

'גברומינורנשברידלקדלאגזרהגזוראתיכילל"או

תלתאברומיברנשידלקדלאגזירהגזראתיכילליהאמרא

'גברומינורנשברידלקדלאגזירתאגזיראתיכילליה'אמה

.>ברומיר<..>ברנשידלקלא<.>גזירה<..>גאתיכילליה'אס

תלתאנורנשברידלקדלאלגזוראתיכילליה'אמד

תלתאברומינשברנוראידליקדלאגזראתיכילל"אמ

יומין'גברומינורנשברידלקדלאגזרהגזרמידאיןל"איומיןו

איןל"איומיא

יומין'גברומינשברידלקשלאגזירהגזרמידהןליה'אמיומיןה

יומין<....>ננשבר<..>ידא<..>גזרהגזר<..>הןליה'אן<..ס

איןליה'אמיומיןד

יומיןתלתאברומינוראחדידליקדלאגזירהגזרמידהןל"איומיןמ
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יהושע'ורהואדידיהפלטיןאיגרעללטיילאסליקקדמארמשאבפתיו

בןיהושע'ורהואדידיהפלטיןאיגרעללמטלייהסליקקדמארמשאבאפתיא

בןיהושע'ורהואדידיהפלטיןאיגרעללמטיילאסלקקדמאהרמשאבאפתיה

בןיהושע'ר<.....>דין<....>אעלטלייא<..>לסלק<.>קדמרמשאבאפתיס

פלטיןאיגרעלתרויהוןסלקוןקמאדיומארמשאלעידןד

בןיהושע'ורפלטריןאיגרעללמטיילאסליקקדמאהצפראבאפתמ

דהדיןעסקיהמהל"ארחיקמןסליקתננאחמאו

דהדיןעיסקיהמהליהאמררחיקמןסליקתננאחמאחנניאא

דהדיןעסקיתמהליה'אמרחיקמןסליק[עשן]תנינאחמאחנניאה

<.>די<..>קיה<.>עמהליה<...>סלי<..>תנ<..>חנניהס

כןמהליהאמררחיקמןסליקתננאחמיד

הדיןעסקיהמהל"אמרחיקסליקתננאחמאאפיהתלאעימיהחנניהמ

לו'אמבקרתיהואסיאאפרכאדילמאל"אתננאו

מה)ליהאמרואסייאבישאיפרכאדילמאל"אתננאא

ליה'אמ[ורופא]ואסיא[חולה]ביישאיפרכאדילמאליה'אמתנינאה

ליה<.>אסיא<...>א<..>אידילמאליה'אתננאס

ליה'ואמיתיהובקראסיאועאלבישאיפרכאליה'אמד

לא'ואמדיבקריניהאסייאועלבאישאיפרכאדילמאל"אתננאמ

חמימיןדשתיעדאפשרו

חמימיןדשתיעד'איפש(ליהאמרתננאדהדיןעיסקיהא

חמימיןדשתיעדאיפשרה

חמימין<....>דשד<.>איפשרס

מיתסילאחמימידשתיעדד

וחמאעיניהתלאחמימידשתיעדאיפשרמ

ו

א

ה

ס

ד

דשתיעדאיפשרלאל"אגביהאסיא(תננא)ועלהבאישדוכסאל"אאחריתימזוזיתננאמ

ולאבטלהגזרתךבחייםדאתעדל"או

לאבטלאגזרתךבחייםדאתיעדל"אא

ה

..>בטילהגזירתך<...>א<...>ס

בטלהבחייםדאתעדרוחיהתיפחליה'אמד

לאחד'אפיבחייםדאתעדגבראדההוארוחיהתיפחל"אחמימימ

ל"אדובין'עביןדרעיאלענאקשהמהל"אחדיומאקמתו

אמרדוביןשבעיןביןדרעיאלענאקשיומהליה'אמחדיומאקמתא

'אמדוביןשבעיןביןדרעייאלענאקשיומהליה'אמה

<.>לי'א<..>דובעין<.>שבין<...>לענ<..>ק<.>ומליה<.>חדיוםמת<.ס

גזרתךד

גזירתךקמתמ

לאתורה[ב]לנו'שכתמיום'רבימשהברםכלהוןמןלהדנטררעיאחציףו

לאשכתבמיוםרבינומשהברםכלהוןמןלהדנטררעיאהואחציףא

לא'בתורלנושכתבמיוםרבינומשהברםכולהוןמןלהדנטררעייאהואחציףה

לארה<....>'שכתיום<.>רבינומשה<..>ן<...>ר<..>דרעיאא<..>חציףס

לאעלינושגזרמשעהרבנוומשהד

לא'בתורשכתבבשעהה"מרעברםמ

בשבתאנוראמדליקיהודאיחדחמיתהשבתביוםמושבותיכםבכל?ש?אתבערוו

בשבתאנוראמדליקיהודאיחדחמיתמושבותיכםבכלאשתבערוא

בשבתאנוראמדליקיהודאיחדחמיתמושבותיכםבכלאשתבערוה

<..>נורמדליקיהודאיחד<..>ס

מיומוהיבשבתאנוריהודאימידליקלאהשבתביוםמושבותיכםבכלאשתבערוד

בשבתאנוראמדליקייהודאיחמיתיהשבתביוםאשתבערומ
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'אמאתוהיאךגזרתובטלהלאועדיןומאלאול"או

והיאךגזירתובטלהלאומאזלאל"אא

'אומאתוהיאךגזירתובטלהלאועדייןומאילאוליה'אמה

..>תו<....>בס

כןאתאמרתהשתאעדשניןמכמהגזרתונתבטלהלאועדייןד

מ

אמת'ואמשתקמידרבךממשהאנאטבו

אמתואמרשתקרבךממשהטבאנאא

אמת'אמשתקומידרבךממשהטבאנאה

אמת'מ<..ס

מיניהטבדאנאד

דרעיאאימרתאקשהמהאדרינוסל"אמ

ו

א

ה

ס

ד

מכולהוןלהנטרדהואשומרעדיףל"אדובים'עביןמ
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מהלכיןו?ו?היונתן'וררבאחיא'רדילמאשימותויודעיםהחייםכיו

מהלכיןהווןיונתן'וררובאחייא'רדילמאשימותויודעיםהחייםכיא

מהלכיןהווןיוחנן'וררובאחייא'רשימותויודעיםהחייםכיה

כין<..>וו<.....>ר<..>'רמה<..>שימותויודעיםהחייםכיס

מהלכיןהווןיונתן'וררובהחייא'רדלימאשימותויודעיםהחייםכיד

הקברותת?בי?ב'מהלכיקאהוויונתן'וררבהחייא'רשימותויודעיםהחייםכימ

טליתההוהלקניאבן?(כל)?יוסיבןשמעון'דרערסיהקומיו

טלתיההוהלקוניאבןיוסיבןשמעון'דרערסיהקומיהא

'ציצי'פי]טלתיההוהלקוניאיוסי'ברשמעון'דרערסיהקמיהה

<..>טלה<..>לקוניאבןיוסיבן'שמע'דרערסיהקומיס

טליתיההוהלקוניאבןיוסיבןשמעון'דרערסיהקומיד

תכלתא<..>קאהוולקוניאבןש"דרערסיהקומימ

בנירבאחיא'רל"אארונאעלמהלכאיונתן'דרו

בנירבהחייא'רליהאמרארוניהעלמהלכאיונתן'דרא

בנירובאחייא'רליה'אמ[שלמתארון]ארניהעלמהלכאיוחנן'דר[שלוטליתה

בנירבהחייא'רליה'אארוניהעלמהלכאנתן<.>'דרס

בנירובהחייא'רליהאמרארוניהעלמהלכאיונתן'דרד

חייא'רל"אקבריאעליונתן'דרמ

ל"אאותנומחרפיןוהןאצלינובאיןלמחר'אויהושלאטליתךטליו

אמראותנומחרפיןוהםאצלינובאיםהםלמחראומריםיהיושלאטלתךתליא

'אמאותנומחרפיןהן(ו)[ועכשו]אצלינובאיןהןלמחר'אומיהיושלאטליתך[הרם]תליה

'אאותנוחרפין<.>והןאצלינובאיןהןלמחר'אמ<..>טלתךתליס

'אמאותנומחרפיןוהןאצלנובאיןהןלמחר'אומיהושלאטליתךטליד

ל"אאותנו'מחרפיועכשיואצלנובאיןלמחריאמרוןדלאדלייהמ

מאומהיודעיםאינםוהמתים'כתוכךלאו

מאומהיודעיםאיןוהמתיםוהחייםכתיבולא'רליהא

מאומהיודעיןאינםוהמתים'כתיכךלא'רליהה

מאומהדעים<......>והמ'כתכךלארביליהס

מאומהיודעיםאינםוהמתיםכתיבלארביליהד

יודעיםאינםוהמתים'שימויודעיםהחייםכי'כתיוהאידעיומימ

יודעאתהאיןמדרשיודעאתהמקראבניל"או

יודעאתהאימדרשיודעאתהמקראבנילואמרא

יודעאתהאימדרשיודעאתהמקראבנילו'אמה

יודעאתאיןמדרשיודעאתמקראבניל"אס

יודעאתאיןמדרשיודעאתמקראבניליהאמרד

לךפירשולאשלשתואםשלשתלאשניתואםשניתלאקריתאםל"אמ

אלומאומהיודעיםאינםוהמתיםחייםקרויןבמיתתן'שאפיצדיקיםאלושימותויודעיםהחיםכיו

אלומאומהיודעיםאינםוהמתיםחייםקרוייןבמיתתן'שאפיהצדיקיםאלושימותויודעיםהחייםכיא

אלומאומהיודעיםאינםוהמתיםחייםקרוייםבמיתתןשאפילוהצדיקיםאלושימותויודעיםהחייםכיה

אילו<..>מאו'יודע<..>'המת<.>חייםקרויןבמיתתן<....>הצאילו<..>שימיודעים<...>כס

אלויודעיםאינםוהמתיםחייםקרוייןבמיתתן'שאפיהצדיקיםאלויודעיםהחייםכיד

אלומאומהיודעיםאינםוהמתיםחייםקרוייןבמיתתן'שאפיהצדיקיםאלושימותויודעיםהחייםכימ

במיתתן'אפישצדיקיןומניןמתיםקרויןבחייהן'שאפיהרשעיםו

שהצדיקיםומניןמתיםקרוייןבחייהםשאפיהרשעיםא

במיתתןשהצדיקיםומנייןמתיםקרוייןבחייהםשאפילוהרשעיםה

'ק<.>הצ<.>ומניןם<..>מקרויןבחייהןשאפילו'הרשעס

שהצדיקיםומניןמתיםקרוייןבחייהם'שאפיהרשעיםד

'שהצדיקיומניןישראלנשיא<.>רשחללואתה'שנאמתיןקרוייןבחייהןשאפילוהרשעיםמ

וליעקבליצחקלאברהםנשבעתיאשרהארץזאתאליוי"יויאמר'שנחייםקרויןו

וליעקבליצחקלאברהםנשבעתיאשרהארץזאתאלי'ייויאמר'שנאבמיתתן'אפיחייםקרוייםא

וליעקבליצחקלאברהםנשבעתיאשרהארץזאתאליו'ייויאמר'שנאחייםקרוייןה

'וליע'ליצ'אבר<.>'נשבע<.>ש<..>הארזאתאליוי"יויאמר'שנבמיתתןאפילוחיין<..>קרוס

וליעקבליצחקלאברהםנשבעתיאשרהארץזאת'שנבמיתתןחייםקרוייןד

וליעקבליצחקלאברהםנשבעתיאשרהארץזאתאליו'ייויאמר'שנאבמיתתןאפילוחייםקרוייםמ
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ל"תמהאתננהלזרעךלאמרו

ל"תמהלאמרל"תשאיןאתננהלזרעךלאמרא

ל"ת[מה]אתננהלזרעך[לאמר]ה

<..>ה<..>א<.>לזרעס

וליעקבליצחקלאברהםאלאאמרלאלאבות'וגולאמרד

ל"מתלאמרמ

לבניכםקיימתיהלכםשנשבעתישבועהדברוהשיבנילהםואמורבאלמשהה"הבל"אלאמרו

לבניהםקיימתיהלהםשנשבעתישבועהדברוהשיבנילהםואמורצאלאמרא

לבניכםקיימתיהלכםשנשבעתידברוהשיבנילהםואמורצאמשה'אמאלאלאמרה

ניכם<....>קיימלהםשנשבעתישבועהדברוהשיבנילהםואמורצאלמשה'אמאלאלאמרס

קיימתיהלהםשנשבעתישבועהלהםואמורצאלמשהאמרד

ניהם[ב]()לקיימתיהלהםשנשבעתישבועהדברוהשיבםלהםואמורצאלמשהאמראלאלאמרמ

אתננהלזרעך'שנו

אתננהלזרעך'שנאא

'אתננלזרעך'שנה

אתננהלזרעך'שנס

אתננהלזרעך'שנאד

'כתיחיחיאישבןיהוידעבןובניהומהכאאימאבעיתואיאתננהלזרעךשנאמרמ

ו

א

ה

ס

ד

חיקרויבמיתתושאפילוחיאישבןאלאנינהומיתיבניע"כאטוחילוקרינןמ

ו

א

ה

ס

ד

הניחשלאמואבאריאלשניאתהכההואלתורהפועליםוקבץשרבהמקבציאלפעליםרבמ

ו

א

ה

ס

ד

איתהשלגביוםהאריאתוהכה<..>והואשניבמקדשולאראשוןבמקדשלאכמותומ

ומניןו

ומניןא

ומנייןה

ומניןס

ד

ומניןדסתואביומארבדביספראדתנאדאמריואיכאוטבילונחיתברדאגיזידתברדאמרימ

מתיםקרוייןבחייהן'אפישרשעיםו

בחייהםאפימתיםקרוייןשהרשעיםא

בחייהםאפילומתיםקרוייןשהרשעיםה

<..>ב['אפי]ם<....>'שהרשעס

מתיםקרוייןורשעיםד

המתיומתעדיםשלשהאושניםפיעלבחייהם'אפימתיםקרוייןשהרשעיםמ

המתבמותאחפוץאם'דכתו

המתבמותאחפוץאםדכתיבא

המתבמותאחפוץאם'שנאה

<.>המבמותאחפוץ<..>'דכתס

המתבמותאחפוץאםאם'דכתיד

המתבמותאחפוץלאכיא"וכהלמותצריךשהואמתישוכידמעיקראהמתהואמ
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ו

א

ה

ס

ד

ברוךאומרואינוזורחתחמהשרואהמתשמו<.>נקרלמהוחיוהשיבואלהים'יינאוםמ

המתימותוכיו

מתהמתוכיא

מתהמתוכיה

מתת<..>וכיס

מתהמתוכיד

מתישוכיוחיהמדרכיובשובוהלאערביםמעריבברוךאומרואינוושוקעתהמאורות<.>יוצמ

מתיםקרויןבחייהן'שאפיהרשעיםאלואלאו

מתיםקרוייםבחייהם'שאפירשעיםאלואלאא

מתיםקרוייןבחייהןשאפילוהרשעיםאלואלאה

מתים?קרויןבחייהןאפילו<...>הראילואלאס

מתיםקרוייןבחייהם'שאפיהרשעיםאלואלאד

ה"להב'מקלסיבמיתתן'אפי'הצדיקיאבלכמתיםבחייהםשהרשעיםללמדךאלאלחיותשיכולמ

ונשקועמדמדרששלמדני'רל"או

ונשקומדרששלמדתנואשריךלואמרא

ונשקןשלמדנולו'אמה

ונשקומדרשני<..>'ברלו'?אס

ונשקומדרששלמדנוברוךלו'אמד

'וכובגרונםאלרוממות?וד?בכבחסידיםיעלזו'שנאמ

ראשועלו

ראשועלא

ראשועלה

ראשועלס

ראשועלד

מ
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שנאתםגםאהבתםגםו

שנאתםגםאהבתםגםא

קנאתםגםאהבתםגםה

אבדהכבר'קנאגם<..>גַּםַאֲהָבָתםגַּםס

אהבתםגםד

אהבתםגםא"דרעיםומעשיםעבירותשאוהביןאהבתםגםמ

במעשיהםה"להבששונאיםשנאתםגםה"הבמןיותרשלהןז"לעלהםשהיהן?ת?אהבגםו

במעשיהםה"להקבששונאיםשנאתםגםה"מהקביותרשלהםז"לעשהיהאהבתםגםא

במעשיהןה"להבששונאיןשנאתםגםה"הבמןיותרשלהןז"לעשהיהאהבתםגםה

..>ה"הקב<...>ששונ<...>"הקבמןיותרן<..>ז"לעשהיהם<.>אהבגםס

במעשהה"להקבששונאיןשנאתםגםה"הקבמןיותרשלהםזרהלעבודהשהיתהד

במעשיהםה"להבששונאיםשנאתםגםה"מהביותרשלהםז"ע'שאוהבימ

לעולםעודלהםאיןוחלקבזריםיקניאו'שנשלהןז"בעה"להבשקנאוהוקנאתםגםהרעיםו

לעולםלהםאיןוחלקבזריםיקניאוהו'שנאשלהםז"בעה"להבשקנאוהוקנאתםגםא

לעולםלהםאיןוחלקבזריםיקניאוהו'שנאשלהןז"בעה"להבשקנאוהוקנאתםגםהרעיםה

<....>אלק<...>"קב<..ס

לעולםעודלהםאיןוחלקבזריםיקניאוהו'שנאשלהםז"בעשקנאוהוקנאתםגםידיהםד

'לעולעודלהםאיןוחלקבזריםיקניאוהו'שנאשלהםז"בעה"להבשקנאוקנאתםגםהרעיםמ

ושכרזכרלהםישישראלאבלזכרםנשכחכיו

ושכרזכרלהםישאבלזיכרםנשכחכיא

ושכרזכרלהםישלישראלאבלזכרםנשכחכיהבאה

<....>נכיס

ושכרחלקלהםישישראלאבלד

ושכרזכרלהםישישראלאבלארץמניאבדזכרו'שנאזכרםנשכחכימ

לחמךבשמחהאכוללך'שנטובו

לחמךבשמחהאכוללך'שנאטובא

'וגולחמךבשמחהאכוללך'שנאטובה

מך<..>חה<..>ל<..>אס

לחמךבשמחהאכוללך'שנאטובד

לחמךבשמחהאכוללך'שנאטובמ
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מביתנפטריןשהתינוקותבשעהאחאברחנינאר"אלחמךבשמחהאכוללך'גסדראו

מביתנפטריןשהתינוקותבשעהאחא'דרבריהחנניאר"אלחמךבשמחהאכוללךתליתאהסדראא

מןנפטריןשהתינוקותבשעהאחא'דרבריהחנינאר"אלחמךבשמחהאכוללךתליתאהסדראה

.>בי<...>נפ<.>תינוקו<....>מחה<..>ל<..>ך<ֵ.>גדר<.>ס

מביתנפטריןשהתינוקותבשעהאחא'דרבריההונאר"אלחמךבשמחהאכללךתליתאהסדראד

מביתנפטריןשהתינוקותבשעהאחא'דרבריהחננאר"אלחמךבשמחהאכוללךשלישיתסדראמ

פיכםהבלנתקבללחמךבשמחהאכוללךלהםואומרתיוצאתקולבתרבןו

פיכםהבלנתקבלכברלחמךבשמחהאכוללךלהםואומרתיוצאתקולבתרבןא

עולםהבלנתקבללחמךבשמחהאכוללךלהןואומרתיוצאתקולבתרבןביתה

פיכם<.>הבקבל<...>חמ<...>מ<..>אכול<..>הם<...>ואויוצאת<..>בתבן<.ס

פיכםהבלנתקבללחמךבשמחהאכללךלהםואומרתיוצאתקולבתרבןד

פיכםהבלנתקבללחמךבשמחהאכוללךואומרתיוצאתקולבתרבןמ

שישראלובשעהניחוחכריחלפניו

שישראלובשעהניחוחכריחא

שישראלובשעהניחוחכריחה

'שישרשעה<....>ניחיח<..>ני<..>ס

שישראלובשעהניחוחכריחלפניד

כשיוצאיםהכפוריםיוםבמוצאילחמך'בשמחאכוללךא"דניחוח(נינוח)כריחלפנימ

נשמעהכברלחמךבשמחהאכוללךואומרתיוצאתקולבתמדרשותובתיכנסיותמבתינפטריןו

נשמעהכברלחמךבשמחהאכוללךואומרתיוצאתקולבתמדרשותומבתיכנסיותמבתינפטריןא

נשמעהכברלחמךבשמחהאכוללךואומרתיוצאתקולבתמדרשותובתיכנסיותמבתינפטריןה

<..>ה<.>מ<....>לךואומרתצאת<....>שות<....>ומב<..>ס

נשמעהכברלחמךבשמחהאכוללךואומרתיוצאתקולבתמדרשותומבתיכנסיותמבתינפטריןד

נשמעהוכברלחמך'בשמחאכוללךואומרתיוצאתקולבתמדרשותומבתיכניסיותמבתיונפטריןמ

טובבלבושתהחלהפרשתזולחמךבשמחהאכוללךא"דניחוחכריחלפניתפלתכםו

טובבלבושתהחלהפרשתזולחמךבשמחהאכוללךא"דניחוחכריחלפניתפלתכםא

טובבלבושתהחלהפרשתזולחמךבשמחהאכוללךא"דניחוחכריחלפניתפלתכםה

<..>ניחוחכריחס

טובבלבושתהחלהפרשתזולחמךבשמחהאכוללךא"דניחוחכריחלפניתפלתכםד

טובבלבושתהחלהפרשתזולחמךבשמחהאכוללךא"דניחוחכריחלפניתפילתכםמ

אתהאלהיםרצהלנסךויין'שננסכים'פרשזוייניךו

אתאלהיםרצהלנסךוייןשנאמרנסכיםפרשתזויינךא

אתהאלהיםרצהלנסךויין'שנאנסכיםפרשתזוייניךה

ת<...>זויינךס

אתהאלהיםרצהכברכינסכיםפרשתזויינךד

אתהאלהיםרצהכברכיההין'רביעילנסךויין'שנאנסכיםפרשתזו(כי)יינךמ

עזריה'רא"דמושבותיכםארץאלתבאכי'שנמעשיךו

בשםעזריא'רמושבותיכםארץאלתבאוכי'שנאמעשיךא

בשםעזריה'רמושבותיכםארץאלתבאוכי'שנאמעשיךה

<..>'עש<.>ס

בשםעזריה'רארץאלתבאוכי'שנאלארץישראלהכנסתזומעשיךד

ר"בשעזריה'רמושבותיכםארץאלתבואוכי'שנאמעשיךמ

נאקחה"הבלו'כשאמאבינובאברהםקריהפתרו

נאקחה"הבלוכשאמראברהםבאבינוקרייאפתרסימוןר"ביהודה'רא

נאקחה"הבלו'כשאמאבינו'באברהקרייהפתרסימוןבריהודה'רה

ס

נאקחה"הקבלוכשאמראברהםבאבינוקרייהפתרסימון'בריהודה'רד

נאקחה"הבל"שאבשעהאבינובאברהםקרייהפתרסימוןבריהודהמ

הראשוןביוםיחידךאתבנךאתו

אברהםאתנסהוהאלהיםפרשתרבהבבראשיתכדאיתאכלהיחידךאתבנךאתא

הראשוןביוםבנךאתה

ס

'הראשוביוםיחידךאתבנךאתד

'גהלךה<.>המורארץאללךולךיצחקאתאהבתאשריחידךבנךאתמ
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המקוםאתויראבו'כתמההשלישיביוםבשניולאכלוםראהלאו

א

המקוםאתויראבו'כתימההשלישיביוםהשיניביוםולאכלוםראהלאה

ום<......>בשס

המקוםאתויראבוכתיבמההשלישיביוםבשניולאכלוםראהלאד

המקוםאתויראבו'כתימהימים'גאחרימיםמ

'שאמההרשזהאנידומה'אמההרעלקשורענןראהראהמהמרחוקו

א

'שאמההרשזהדומה'אמההרעלקשורענןראהמהמרחוקה

..>שאר<.>השזה<..>מרחוקס

שאמרההרשזהדומה'אמההרעלקשורענןראהראהמהמרחוקד

'אמהרשבזה(שבא)אניכמדומהאמרההרעלקשורענןראהמהמרחוקמ

שאנימהרואהבנוליצחק'אמעליובנייצחקאתלהעלותה"הבליו

א

שאנימהאתהרואהיצחקלבנו'אמעליובנייצחקלהעלותה"הבליה

שאנימהאתאה[ו]רבנו<..ס

שאנימהאתהרואהבנוליצחקאמרעליובנייצחקאתלהעלותה"הקבליד

מאומהאתהרואהליצחקאמרעליובניאתלהעלותהמקוםלימ

קשורענןרואהאתהמהל"אהןל"ארואהו

א

קשורענןלו'אמרואהאתהומהלו'אמהןלו'אמרואהה

שור<....>את<..>ס

קשורענןלו'אמרואהאתמהלואמרהןלו'אמרואהד

קשורענןאנירואהל"אמ

'אמו?א?ללואמרוכלוםאתםרואיםנעריוולישמעאללאליעזר'אמההרעלו

א

'אמלאולואמרוכלוםאתםרואיםנעריוולישמעאללאליעזר'אמההרעלה

'אמלאולוו<..>אם<....>לאליעזר'אההרעלס

אמרלאואמרוכלוםאתםרואיםנעריוולישמעאללאליעזראמרההרעלד

להםאמרלאולואמרוכלוםאתהרואהולאליעזרלישמעאלאמרההרבראשמ

לכםשבוכלוםרואהאינווהחמורכלוםרואיןאתםואיןהואילו

א

לכםשבוכלוםרואהאינווהחמורכלוםרואיםאתםואיןה

לכם<..>ש<....>וכלוםרואים<..>הואילס

לכםשבוכלוםרואהאינווהחמורכלוםרואיםאתםואיןהואילד

לכםשבורואיםאינםואתםרואהאינוזהוחמורהואילמ

והורידוההריםוהעלהויצחקנטללחמורהדומהעםהחמורעםפהו

א

והורידוהריםוהעלהויצחקנטללחמורהדומיןעםהחמורעםפהה

רידו<......>ה<...>יצנטלר<..>לדומיןעםהחמור<.>עפהס

והורידוהריםוהעלהויצחקנטלהואאזלחמורדומיןעםהחמורעםפהד

והורידוהריםוהעלהובנויצחקאתנטללחמורהדומהעםהחמורעםפהמ

ועקדומערכהוסדרמזבחשםובנהותלולגבוההרלראשהו?ל?והעגבעותו

א

ועקדומערכהמזבחובנהותלולגבוהאחדהרלראשוהעלהוגבעותה

דו<..>כה<..>וסדר<.>מזבובנהותלולגבוההרלראשהו<.>והעגבעותס

ועקדומערכהוסדרמזבחובנהותלולגבוהאחדהרלראשוהעלהוגבעותד

'מערכוערךעציםוסדרמזבחובנהבקעותמ

תשלחאללו'ואממלאךשבאואלולילשחטוהמאכלתונטלעליוו

א

תשלחאללו'ואממלאךשבאואילולילשוחטוהמאכלתונטלעליוה

לח<....>'ואמלאך<...>ואילולשוחטוהמאכלתונטלעליוס

תשלחאללוואמרמלאךשבאואילולילשוחטוהמאכלתונטלעליוד

תשלחאל'ואמהשמיםמןשענהמלאךלולילשוחטועליוהסכיןונטלמ
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וכשבאשוחטוהיהכברידךו

א

וכשבאשחטוכברהנעראלידךה

וכשבאשוחטור<..>ר<..>האלידךס

וכשבאשחטוכברהנעראלידךד

שחזרשכיוןהוא'שכתדענשחטהיהכברמאומהלותעשואלהנעראלידךמ

והעלניאבאנטלניל"אהייתםהיכןלואמרהאמואצלו

א

והעלניבינטללה'אמהייתםהיכןלו'אמאמואלה

והעלני<....>נטללה'אהייתםן<..>לואמרהאמו<..>ס

והעלניאבאנטלנילהאמרבניהייתםהיכןלואמרהאמואלד

והעלניאבאנטלנילהאמרהייתהיכןבנילואמרהאמואליצחקמ

מערכהוסדרמזבחשםובנהאחדהרלראשועלינווגבעותהריםו

א

מערכהוסדרמזבחובנהאחדגבוהלהרוהעלניגבעותוהורידניהריםה

<.>כ<.>מעוסדרעליוזבח<...>ואחדלהרוהעלני<..>גבערידני<..>הריםס

מערכהוסדרמזבחובנהאחדלהרוהעלניגבעותוהורידניהריםד

וסדרמערכהוערךמזבחובנהבקעותוהורידניהריםמ

השמיםמןמלאךאחדבאלאאלולשחטניהמאכלתונטלעליוועקדניו

א

השמיםמןאחדמלאךבאלאואלולשחטנימאכלתונטלעליוועקדניה

השמיםמןחד<...>מלבאלאאילולשוחטנימאכלתונטלעליוועקדניס

השמיםמןאחדמלאךבאלאאלולשוחטנימאכלתונטלעליוועקדניד

השמיםמןמלאךשענהאילולילשוחטניהסכיןאתונטלעציםמ

שרהששמעהכיוןשחוטהייתיכברהנעראלידךתשלחאלאברהםל"ואו

א

שרהששמעהכיוןשחוטהייתיכברהנעראלידךתשלחאלאברהםאברהםלו'ואמה

ששמעהכיוןחוט<...>הייכבר<...>אידךתשלחאלאברהםלו'ואס

שרהששמעהכיוןשחוטהייתיכברהנעראלידךתשלחאלאברהםאברהםלוואמרד

שעהבאותהנשחטהייתיכברמ

לגמורהספיקהולאוצעקהצוחהו

א

לגמורהספיקהולאצווחהכךה

ור<...>ספיק<...>זעקה<..>צווחה<..>אמוס

לגמורהספיקהולאצווחהכךאמוד

לומרהספיקלאאמרוה"רשל<.>תקיעוששהכנגדקולותששהצווחהמ

באמהיכןלשרהלספודאברהםויבא'דכתונשמתהשיצתהעדהדבראתו

באמהיכןולבכותהלשרהלספודאברהםויבאוכתיבא

באומאיןולבכותהלשרהלספודאברהםויבא'דכתינשמתהשיצתהעדהדברה

..>לבכתה<..>שר<...>לסאברהם<....>נששיצתה<..>הדבראתס

באמהיכןולבכותהלשרהלספודאברהםויבאדכתיבנשמתהשיצתהעדהדבראתד

רביכן<..>'אברהויבואד"ההומתהרוחהשפרחהעדהדברמ

בלבומהרהראברהםהיה'אמסימוןבריהודה'רבאהמוריהמהרו

באהמוריהמהרא

בלבומהרהראברהםהיה'אמסימון'בריהודה'רבאהמוריההרמןה

<...>הי<....>סיר"<.ס

בלבומהרהראברהםהיהאמרסימון'בריהודה'רבאהמוריהמהרד

בלבומהרהראברהםוהיהבאהמוריהמהראמריהודהמ

ואמרהקולבתיצתהנתקבלולאבבניהיהפסולתתאמר'ואוו

ואמרהקולבתיצאתנתקבלולאבבניהיהפסולתתאמרואמרא

ואמרהקולבתיצתהנתקבלולאבבניהיהפסולשמא'ואמה

ה<.....>ואמס

ואמרהקולבתיצתהנתקבלולאבבנוהיהפסולתשמאתאמרואומרד

ואמרהקולבתיצתהנתקבללאולכךבבניפסול'נמצו"חשמאמ
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האלהיםרצהכברלחמךבשמחהאכוללךאברהםאברהםלוו

האלהיםרצהכברלחמךבשמחהאכוללךאברהםלוא

אלהיםרצהכברכילחמךבשמחהאכוללךאברהםאברהםלוה

<...>לס

רצהמעשיךאתהאלהיםרצהכברכי'וגולחמךבשמחהאכללךאברהםאברהםלוד

לחמךבשמחהאכוללךמ

בשם'אמונא?מ?'רא"דקרבנךוקבלו

בשםמונא'רא"דקרבנךאתוקבלא

בשםדשאב'אממנאר"דאקרבנךאתה

..>'רס

דשאבמונא'רקרבנךאתהאלהיםד

'ורדשאבמנא'רלחמךבשמחהאכוללךא"דמ

למדינהמשלהכפוריםוביוםהשנהבראשקריהפתרלוי'רו

למדינהמשלהכפוריםויוםהשנהבראשקרייאפתרלוי'רא

למדינהמשלהכפוריםוביוםהשנהבראשקרייהפתרלוי'רבשםדסכניןיהושע'רה

....>ובה<..>ש<..ס

למדינהמשלהכפוריםוביוםהשנהבראשקרייהפתרלוי'רבשםדסיכניןיהושע'ורד

למדינהמשלה"וביה"בר'קרייפתרל"בשרדסכניןיהושע'וריהושעמ

המדינהגדולייצאומילין'יברחוקלגבותהטמיוןגבאיהמלךשלחלמלךליפסחייבתשהיתהו

המדינהגדולהיצאומיליןעשרהברחוקלגבותהטימוןגבייהמלךשלחלמלךליפסחייבתשהיתהא

המדינהגדולייצאומילין'דלרחוקלגבותהטימוןגבייהמלךשלחלמלךלייפסחייבתשהיתהה

<...>ל<.>הח<...>מל<.ס

המדינהגדולייצאומיליןעשרהברחוקלגבותהטמיוןגבאיהמלךשלחלמלךליפסיןחייבתשהיתהד

המדינהגדולייצאומילין'מיברחוקלגבותהנאמןגבאיהמלךשלחלמלךמסחייבתשהיהמ

כשקרבשלישלהןוהתירוקלסוהוהבינוניםיצאומילין'חברחוקשלישלהןוהתירוקלסוהוו

וכשקרבשלישלהםוהתירוקלסוהואנשיםיצאוהמדינהלשעריכשקרבשלישלהםוהתירוקלסוהוא

כשקרבשלישלהםוהתירוקלסוהוהבינוניםיצאומילין'חלרחוקשלישלהםוהתירוקלסוהוה

....>וה<..>וקלסוס

כשקרבשלישלהםוהתירוקלסוהוהבינוניםיצאומיליןחמשהברחוקשלישלהםוהתירוקלסוהוד

שקרבכיוןשלישלהם<..>ווקלסוהוהבינונייםיצאומילין'הברחוקשלישלהםוהתירוקלסוהומ

ל"אהכללהםומחלוקלסוהווטףונשיםאנשיםלקראתויצאולמדינהו

לוןאמרהכלאתלהםומחלוקלסוהווטףונשיםאנשיםלקראתואנשיםיצאולמדינהא

לון'אמהכללהןומחלוקלסוהווהטףונשיםאנשיםלקראתויצאולמדינהה

ס

לוןאמרהכלאתלהםומחלוקלסוהווטףונשיםאנשיםלקראתויצאוד

אלהכללהםוהתירוקלסוהונשיםטףאנשיםיצאלמדינהמ

גדוליהשנהראשערבכךהואיוםחדולהלןהכאמןאזלדאזלמהו

גדוליהשנהראשערבכךחושבנאהואיוםחדולהלאההכאמןאזלידאזלמהא

גדוליהשנהראשערבכךחושבנאהואיוםולהלןהכאמןאזלדאזלמהה

....>חושהואיוםחדלן<..ס

גדוליהשנהראשערבכךחושבנאהואיוםחדולהלןהכאמןאזלדאזלמהד

גדוליה"רערבכךחושבנאיומאחדולהלןמהכאאזלדאזלמאןמ

הסליחהעמךכי'שנמעונותיהןשלישלהןמתירה"והבמתעניןהדורו

הסליחהעמךכי'שנאמעונותיהםשלישלהםמתירה"והקבמתעניןהדורא

הסליחהעמךכי'שנאמעוונותיהןשלישלהםמתירה"והבמתעניןהדורה

<..>עמךכי'שנ?ן?מעונותיהשלישלהן?יר?מתה"ב<..ס

תוראלמעןהסליחהעמךכישנאמרמעונותיהםשלישלהםמתירהואברוךוהקדושמתעניןהדורד

תוראלמעןהסליחהעמךכי'שנאמעונותיהםשלישלהםמתירה"והבמתעניןהדורמ

ואותןבריותיךעליראתךשתהאתיוראלמעןלךמתוקנתסליחההשנהמראשאחאר"או

ואותםא

באותןבריותיךעליראתךשתהאתוראלמעןלך[מתוקנת](מיתקנת)סליחההשנהמראשיצחקר"אה

....>ירשתהארא<..>למעןלךת<...>סליחס

ואותןבריותיךעליראתךשתהאתוראלמעןלךמותקנתסליחההשנהמראשאחאר"אד

ואותםבריותךעל'יראתשתהאתוראלמעןלךמיתקנתסליחהה"מראחאר"אמ
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מעונותיהםשלישלהםמתירה"והבמתעניןהיחידיםהכפוריםליוםהשנהראששביןימיםו

שלישעודלהםמתירה"והקבמתעניםהיחידיםהכפוריםויוםהשנהראששביןהימיםא

מעוונותיהןשלישעודלהןמתירה"והבמתעניןהיחידיןהכפוריםליוםהשנהראששביןהימיםה

<..>מעונותשליש<....>והקמתעניןהיחידים'כפור<.>ליוםה<..>האש<.>שביןים<..ס

מעונותיהםשלישעודלהםמתירה"והקבמתעניןהיחידים'הכפוריליוםהשנהראששביןהימיםד

שלישעודלהםמתירה"והבהבינונייםמתעניןה"ויה"רשביןהימיםמ

אנשיםשמתעניןעלישראלשלמעונותיהםלהםמתירה"והבכלןמתעניןהכפוריםוביוםו

כלםמתעניןהכפוריםוביוםא

אנשיםשמתעניןעלשלישלהןמתירה"והבכולןמתעניןהכפוריםוביוםה

....>שמעללכולן<..>ר<..>מה"והקבכולןמתענין'הכפורוביוםס

אנשיםשמתעניןעלמעונותיהןשלישעודלהםמתירה"והקבכלןמתעניןהכפוריםוביוםד

אנשים<..>שמתענעלהכללהםמתירה"והבכולםמתעניןה"ובימ

מהכאאזלדאזלמה'ואולהןהכלמוחלוטףונשיםו

מהכאאזלדֵאזלמהלהםואומרהכלאתלהםומוחלא

מהכאאזלדאזלמה'ואומהכללהםמוחלוטףונשיםה

מהכאזל<...>דאמה<..>והכלאתלהןוחל<.ס

הכאמןאזלדאזלמהואומרהכלאתלהםמוחלוטףונשיםד

אזלדאזלמאןלהםואומרונשיםטףמ

לחמךבשמחהאכוללךלהםואמרהקולבתיצאתחושבנאולהלןו

לחמךבשמחהאכוללךלהםואומרתקולבתיצאתחושבנאולהלןא

כילחמך'בשמחאכוללךלהןואמרהקולבתיצתהחושבנאהואולהלןה

לחמך<..>בש<..>אלךלהן'ואמקולבתיצתהחושבנאהואן<..>ס

לחמךבשמחהאכללךלהם'ואומקולבתיצתהחושבנאהואולהלןד

כילחמךבשמחהאכוללךואמרהקולבתיצתהחושבנאהואחד'יומ<..>ולמ

תפלתכםנשמעהכברו

תפלתכםנשמעהכברא

מעשיךאת'האלהי<..>כברכישמחהזמן<.>שהוהסוכותחגזה]תפלתכםנשמעהכברה

תפלתכםנשמעה<.>כבס

תפלתכםנשמעהכברד

תפילתכםנשמעהכברמ

מונחתוחבילתוחשיכהעםהשנהראשערבלעירונכנסחסידאתחנה?ה/א?אבו

מונחתוחבילתוחשיכהעםשבתערבלעירונכנסחסידאתחנאאבאא

מונחתוחבילתוחשיכהעםשבתערבלעירונכנסחסידאתחנהאבא[הכיפורים<..>זהה

מונחתוחבולתוחשיכהעםשבתרב<..>יר<..>נכנסחסידאתחנאאבאס

מונחתוחבילתוחשיכהעםשבתערבלעירונכנסחסידאתחנהאבאד

מונחתוחבילתוחשיכהעםש"עלעירונכנס<.>חסידתחנאאבאמ

עמיעשה'רל"אדרכים'בפרשמוטלאחדשחיןמוכהומצאכתפועללוו

עמיעשה'רלואמרדרכיםבפרשתמוטלאחדשחיןמוכהומצאכתפועלא

עשה'רלו'אמדרכיםבפרשתמוטלאחדשחיןמוכהומצאכתיפועלה

עמיעשהרבילו'אדרכיםבפרשתמוטלחד<.>שחיןכה<..>ומצאכתיפועללוס

עמיעשהרביליהאמרדרכיםבפרשתמוטלאחדשחיןמוכהומצאכתפועללוד

עמיעשה'רל"אדרכיםבפרשתמוטל'אשחיןמוכהומצאכתיפועללומ

ואםוביתיאניאתפרנסמהיכןחבילתימניחאניאם'אמלעירוהכניסניצדקהו

אםביתיובניאניאתפרנסמהיכןתפלתימניחאניאםאמרלעירוהכניסניצדקהא

ואםוביתיאניאתפרנסמהיכןחבילתימניחאניאם'אמלעירוהכניסניעמיצדקהה

אםוביתיני<.>אתפרנסמהיכן<..>חבולמניחאניאם'אמעיר<.>הכניסני<...>ס

ואםוביתיאניאתפרנסמהיכןחבילתימניחאניאםאמרלעירוהכניסניצדקהד

ואםוביתיאניאתפרנסמהיכןחבילתימניחאםאמרלעירוהכניסניחסדמ

עלטוביצרהמליךעשהמהבנפשיאתחייבשחיןמוכהמניחאניו

יצרותקףעשהמהבנפשימתחייבאנישחיןמוכהמניחאניא

עלטוביצרהמליךעשהמהבנפשומתחייבאניזהשחיןמוכהאתמניחאניה

<.>עטוביצרהמליך<.>עשמהבנפשיחייב<..>אנישחיןמוכהאת<..>מאניס

עלטוביצרהמליךעשהמהבנפשימתחייבאנישחיןמוכהאתמניחאניד

עלהטוביצרהמליךעשהמהבנפשימתחייבאנישחיןמוכהאתמניחאנימ
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והיוחמהדמדומיעםונכנסחבלתוונטלובאלעירשחיןלמוכהוהכניסורעיצרו

והיוחמהדמדומיעםונכנסחבילתועםונכנסובאשחיןלמוכהוהכניסוא

והיוחמהדמדומיעםונכנסחבילתואתונטלובאלעירשחיןלמוכהוהכניסוהרעיצרה

והיוחמהי<..>דמדעם<..>וחבולתות<.>ונטלובאלעירשחיןה<..>למוהכניסורע<..>יצס

והיוחמהדמדומיעםונכנסחבילתואתונטלובאלעירשחיןלמוכהוהכניסורעיצרד

היוהשמשותביןונכנסחבילתוונטלובאבעירשחיןלמוכהוהכניסוהרעמ

חסידאתחנאאבאהאישזה'ואובותמהיםהכלו

חסידאתחנאאבאזהוואומריןתמהיןהכלא

חסידאתחנהאבאהואזה'ואומריבותמהיןה

חסידא<..>תאבאהוא<..>חסידאתחנאאבאהואזה'ואומבותמהיןהכלס

חסידאתחנהאבאהואזהואומריןתמהיןהכלד

חסידהתחנאאבאזהואומריןבותמהיןהכלמ

עליוהזריחשעהבאותהשבתחללתישמאתימר'ואמבלבוהרהרהואאףו

עליוהזריחשעהבאותההשבתאתחללשמאהיה     תמההואאףא

הזריחשעהבאותההשבתאתחללתישמאתאמר'ואמבלבוור[רה](דיב)ההואאףה

עליוהזריחשעהבאותה<.>השבאת<..>חללשמעאמר?ת?'ואמבלבוהרהרהואאףס

הזריחשעהבאותההשבתאתחללתישמאתאמרואמרבלבוהרהרהואאףד

הזריחשעהבאותההשבתחללתישמאואמרבלבוהרהרהואאףמ

והרהרשמששמייראילכםוזרחה'דכתהחמהה"הבו

שמייראילכםוזרחהעל     זההחמהאתה"הבא

הרהרשעהבאותהומרפאצדקהשמששמייראילכםוזרחה'דכתיהחמהאתה"הבה

הרהרשעה<..>שמששמיי<..>יכם<.>וזרחה'דכתהחמהאתה"הקבס

הרהרשעהבאותה'וגוצדקהשמששמייראילכםוזרחה'דכתיהחמהאתה"הקבד

הרהרשעהבאותהצדקהשמששמייראילכםוזרחה'דכתיהחמהעליוה"הבמ

בשמחהאכוללךקולבתיצתהשכריהתקבלתילאשמאתימר'ואמבלבוו

בשמחהאכוללךואמרהקולבתיצאתשכרינתקבללאשמאתמהא

בשמחהאכוללךלוואמרהקולבתיצתהשכריהתקבלתילאשמאתאמר'ואמבלבוה

..>שכרי<..>קבל<.>הלא<..>ש<..>בלס

בשמחהאכללךלוואמרהקולבתיצתהשכרינתקבלתישלאתאמר'ואמבלבוד

בשמחהאכוללך'ואמרקולבתיצתהבזההתקבלתישמאואמרבלבומ

א"דשכרךונתקבלהאלהיםרצהכברלחמךו

א"דלחמךא

א"דשכרךונתקבלמעשיךאלהיםרצהכברלחמךה

ס

לךא"דשכרךנתקבלמעשיךאתהאלהיםרצהכברכייינךטובבלבושתהלחמךד

לךא"ד'וכולחמךמ

בתפלהמדבראיניועוד'שנחמודותאישבדניאלמדברו

אשרגבריאלוהאישבתפלהמדבראניועוד'שנאחמודותאישבדניאלמדברא

אשרגבריאלוהאישבתפלהמדבראניועוד'שנא'חמודואישבדניאלמדברה

<..>ת<..>ח<.>איניאל<..ס

אשרגבריאלוהאישבתפלהמדבראניועוד'שנאחמודותאישבדניאלמדברלחמךבשמחהאכלד

אשרגבריאלוהאישבתפילהמדבראניועוד'שנחמודותאישדניאלזהלחמךבשמחהאכולמ

וידברוטייסוחזרטייסביעףמועףמהוביעףמועףו

וידברויבןטייסוהדרטייסביעףמועףמהוביעףמועףבתחלהראיתיא

וידברויבןוטייסוחזרטייס(כ)ביעףמועףמהוביעףמועףבחזוןראיתיה

בר<..>ו<...>מועס

וידברויבןוטייסוחזרטייסביעףמועףבתחלהבחזוןראיתיד

וידברויבןוטייסחזרכ"ואחטייסביעףמועףמהוביעףמועףבתחילהבחזוןראיתימ

דניאליצחק'רבשםחגי'רדניאלויאמרעמיו

דניאלאמריצחק'רבשםחגי'רדניאלויאמרעמיא

דניאל'אמיצחק'רבשםחגאיי'רדניאלויאמרעמיה

....>עס

אישדניאל'אמיצחק'רבשםחגי'רעמיד

דניאלאמריצחקר"בשחגי'רבינהלהשכילךיצאתיעתהדניאלויאמרעמימ
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עמיודברהמלאךושלחתפלתישגמרתיה"הבידע'אמנתבונןו

ויבןעמיודברהמלאךושלחבתפלתישעמדתיה"הקבידעואמרנתבונןא

ויבןעמיודברך[א]המלושלחתפלתישגמרתיה"הבידע'אמנתבונןה

...>עמדבר<....>"הקבע<..>'אמן<..ס

ויבן'שנעמיודברהמלאךושלחתפלתישגמרתיה"הקבידעאמרחמודותד

ויבן'שנאעמיודברמלאךליושלחתפילתיכשגמרתיה"הבצפהדניאלאמרנתבונןמ

כילהגידבאתיואנידבריצאתחנוניךבתחלתל"אעמודברומהעמיוידברו

כילהגידבאתיואנידבריצאתחנוניךבתחלתלואמרעמידברומהעמיוידברא

כילהגידבאתיואנידבריצאתחנוניךבתחלהלו'אמעמודברומהעמיוידברה

....>לבאתיאני<.ס

דבריצאתחנוניךבתחלתלי'אמעמיוידברד

כילהגידבאתיואנידבריצאך[ני]()תחנו<..>ד"ההעמודברומהעמיוידברמ

בתחלתל"אשאלתךולמלאהמקדשביתשיבנהגזרהנגזרהל"אאתהחמודותו

בתחלתאמרשאלתךולמלאהמקדשביתשיבנהגזירהנגזרהלואמראתהחמודותאישא

בתחלת'אמשאלתךולמלאהמקדשביתשיבנהגזירהנגזרהלו'אמאתהחמודותה

..>ביתבנה<..ס

בתחלתאמרתישאלתךולמלא'המקדביתשיבנהנגזרהגזרהלי'אמד

בתחילת'אמשאלתךולמלאהמקדשביתשיבנהגזירהנגזרהל"א'וכואתהחמודותמ

אחא'רבשםשמואלר"אבתפלתומתאוהשהיהשעהתחנוניךו

שמואל'רלתפלתומתאוהשהיהשעהתחנוניךא

אחא'רבשםאיניאברשמואל'רלתפלתומתאוהשהיהשעהתחנוניךה

<..>לתפלתומתאוהה<..ס

אחא'רבשםאיניאברשמואל'רלתפלתומתאוהשהיהאתהחמודותכיתחנוניךד

אחאר"בשאיניאברשמואל'רלתפילתומתאוהשהיהתחנוניךמ

חמודותכאן'כתפעמים'גו

חמודותאישתיראאלחמודותאישדניאלחמודותחמודותחמודותכאןכתבפעמיםשלשה'אומא

חמודותאישתיראאלחמודותאישדניאלחמודותכאן'כתו'פעמ'ג'אמה

חמודותיש<...>חמודותחמודות<..>'כתס

חמודותחמודותחמודותבכאן'כתיפעמים'גד

חמודותאישבכאןכתובפ"ג'אממ

שליפמליאלךמתאוהבוראיךדייךל"או

שליפמליאלךמתחמדבוראךדייךלואמראתהחמודותאישכיא

שליפמלייאלךמתחמדבוראךלו'אמאתהחמודותכיה

שלימליא<....>חייך<..>אתהחמודותכיס

שליפמליאלךמתחמדבוראךדייךלו'אמד

במפאליאלךמתאוהבוראךדייךל"אחמודותאישדניאלחמודותכימ

הראשוןמיוםכידניאלתיראאלאליויאמר'דכתלךמתחמדתותורתילךמתחמדו

היוםמןכידניאלתיראאל'דכתילךמתחמדתותורתילךמתחמדא

הראשוןמיוםכידניאלתיראאלויאמר'דכתילךמתחמדתותורתילךמתחמדה

הראשוןהיוםמןכי<..>'ת<...>למתחמדתותורתילךמתחמדס

הראשוןהיוםמןכי'דכתילךמתחמדתותורתילךמתחמדד

הראשוןהיוםמןכידניאלתיראאלאליויאמר'דכתילךמתחמדתותורתילךמתחמדתמ

?תך?תפלנשמעהו

תפלתךנשמעהא

תפלתךנשמעהה

תפלתךנשמעהס

תפלתךנשמעהדבריךנשמעואלהיךלפניולהתענותלהביןלבךאתנתתאשרד

מןעצובוהואתפילתךנשמעודבריךנשמעואלהיךלפניולהתענותלהביןלבךאתנתתאשרמ

לחמךבשמחהאכוללךלוואמרהקולבתיצתהו

תפלתךנשמעהכברלחמךבשמחהאכוללךואמרהקולבתיצאתא

כןתפלתךנשמעהכברלחמךבשמחהאכוללךלו'ואמרקולבתיצתהה

.>כתפלתךנשמעהכברלחמך'מח<..>אכול<..>קולבתיצתהס

תפלתךנשמעהכברלחמךבשמחהאכללךלוואמרהקולבתיצתהד

תפילתךנשמעהכברכי'וכובשמחהאכולאכוללךואמרהקולבתיצתההדבריםמ
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ו

א

תפלתנוישמעה

מן<.....>הגשמולמעןן<..>יהי<..>כל<..>תפע<..ס

ד

בשמחהאכוללךא"דמ

ו

א

ה

ס

ד

לחמך'בשמחאכוללךלואומרתקולבתה"ימעבודתנפטרג"שכבזמןלחמךמ
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זכאיבןיוחנןרבן'אמלבניםבגדיךיהיועתבכלו

זכאיבןיוחנןר"אלבניםבגדיךיהיועתבכלא

זכאיבןיוחנןר"אלבניםבגדיךיהיועתבכלה

זכאיבןן<..>יור"אנים<.>לגדיך<...>עתבְָּכלס

זכאיבןיוחנןרבןאמריחסראלראשךעלושמןלבניםבגדיךיהיועתבכלד

ז"אריבלבניםבגדיךיהיועתבכלמ

טוביםבשמניםואםהעולםלאומותישלבניםבגדיםכמהמדבר'הכתלבניםבבגדיםאםו

טוביםבשמניםואםהעולםלאומותישלבניםבגדיםכמהמדברהכתובלבניםבבגדיםאםא

טוביםבשמניםואםהעולםלאומותישלבניםבגדיםכמהמדבר'הכתולבניםבבגדיםאםה

טוביםבשמניםואם'העולאומותלבנים<.>בגדיכמהבר<.>מ'ת<..>ים<..>בבגדיםאםס

טוביםבשמניםואםהעולםלאומותלהםישלבנים'בגדיכמהמדבר'הכתולבניםבבגדיםאםד

טוביםבשמניםואםהעולםלאומותישלבניםבגדיםכמהמדבר'הכתולבניםבבגדיםאםמ

במצותאלאמדבראינוהאהעולםלאמותישטוביםשמניםכמהמדבר'הכתו

במצותאלאמדבראינוהאהעולםלאומותישטוביםשמניםכמהמדברהכתבא

ובמצוותבתורהאלאמדבראינואלאהעולםלאומותישטובים'שמניכמהמדבר'הכתוה

..>במצוואלא<..>מדאינוהא'העו'לאומישטוביםשמניםכמהר<.>מד<..>הס

במצותאלאמדבראינוהאהעולםלאומותישטוביםשמניםכמהמדבר'הכתד

במצותאלאמדבראינוהאלאומותלהןישטוביםשמניםכמהמדבר'הכתומ

הנשיאיהודה'רותורהטוביםומעשיםו

הנשיאיהודה'רובתורהומעשיםא

היההנשיאיהודה'ר[??<....>ל??ה<..>במסכת<..>זה]טוביםובמעשיםה

הנשיאיהודה'ר'תור<.>טוביםשים<..ס

הנשיאיהודה'רובתורהטוביםומעשיםד

הנשיאיהודה'רט"ובממ

ורחצולכול"אאורחים?ו?ל?צ?אוזימןסעודהשעשהלמלךדומההדברלמהמשלמושלוו

ורחצולכולהםאמראורחיםאצלווזימןסעודהשעשהלמלךדומההדברלמהמשלמושלוא

ורחצולכולהן'אמאורחיםאצלווזימןסעודהשעשהלמלךדומההדברלמהמושלוה

ורחצולכולהן'אמאורחייןאצלוין<....>סשעשהמלך<.>דומההדברמה<..>משמושלוס

ורחצולכולהם'אמאורחיםאצלווזמןסעודהשעשהלמלךדומההדברלמהמשלמושלוד

אורחיםלווזמןסעודהשעשהלמלךד"למהמשלמושלומ

הפקחיםסעודהזמןלהםקבעולאלסעודהעצמכםוהתקינובגדיכםורחצווסכווגחצוו

הפקחיםלסעודהיבאואימתיזמןלהםקבעולאלסעודהעצמיכםוהתקינובגדיכםורחצווסכווגחסוא

הפקחיןלסעודהיבאואימתיזמןלהןקבעולאלסעודהעצמכםוהתקינובגדיכםורחצווסכווגהצוה

ים<..>הפלסעודהיבאואימתיזמןלהןקבע<.>ל<...>סעו<.>עצמכםוהתקינום<..>בורחצווסכוגחצו<.>ס

לסעודהיבאואימתיזמןלהםקבעולאלסעודהעצמיכםוהתקינובגדיכםורחצווסכווגחצוד

אותםסעודהזמןלהםקבעולאמ

מטייליןוהיולסעודהעצמםוהתקינובגדיהםורחצוהלכושבהםו

מטייליןוהיולסעודהעצמםוהתקינובגדיהםוסכוורחצוהלכושבהםא

מטייליןוהיולסעודהעצמןוהתקינווגהצוורחצוהלכושבהןה

מטייליןוהיוודה<..>לעצמןנו<..>והתבגדיהםוסכווגחצוורחצוהלכובהן<.>ס

מטייליןוהיוד

'מטייליוהיולסעודהעצמםומתקנןוסכיןרוחציןהיוהמלךדברעלמקפידיםשהיומ

שבהןהטפשיןכלוםחסרמלךשלפלטיןכלוםאמריןמלךשלפלטיןפתחעלו

שבהןהטפשיןכלוםחסרמלךשלפלטיןכלוםאמרומלךשלפלטיןפתחעלא

שבהןהטפשיןמלךשלפלטיןחסרכלום'אוממלךשלפלטיןפתחעלה

..>שהטפשיםכלוםחסרמלך<..>פלטיןום<..>'ואוממלךשלפלטיןפתחעלס

שבהןהטיפשיןכלוםחסרמלךשלפלטיןכלוםאמריןמלךשלפלטיןפתחעלד

שבהםהטפשיןכלוםחסרמלךשלפלטיןכלוםאמריןמלךשלפלטיןפתחעלמ

סעודהישכלוםהמלךבסעודתלהרגישסופינואמרוהמלךדבריעלהשגיחולאו

סעודהישכלוםהמלךבסעודתלהרגיששסופנואמרהמלךדברעלהקפידוולאהשגיחולאא

סעודהישכלוםהמלךבסעודתלהרגיששסופינו'אומהמלךדברעלהקפידוולאהשגיחולאה

עודה<.>יש<..>כלהמלך<....>סו<..>המלךדבר<..>ירו<..>הולאהשגיחו<..ס

סעודהישכלוםהמלךבסעודתלהרגיששסופנו'אמהמלךדברעלהקפידוולאהשגיחולאד

סעודהישכלוםהמלךבסעודתלמרגיששסופינואמריןהמלךדברעלהשגיחוולאהקפידולאמ
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טולטיויוצרלסידוסיידהלךטורחבהשאיןו

לטיטוויוצראת     סידולסודסיידוהלךטורחבהשאיןא

לטיטוויוצרלסידוסידוהלךלאלואלווהכרח[טורח](הטרח)בהשאיןה

ו<.>לטי<....>לסייד<....>טורבהשאיןס

לטיטוויוצרלסידוסיידוהלךלאלואלווהברההטרחבהשאיןד

לטיטוויוצרלסיידוסיידוהלךלאלואלו'ר?כ?והועמלהטורחבהשאיןמ

אלולסעודההכליבאוהמלךצוהפתאוםשלומשרהלביתכובסלפחמוונפחו

אלומהרוםלסעודההכליבאוהמלךאמרפתאםשלוהמשרהלביתכובסלפחמוונפחא

אלומיהרוםלסעודההכליבאוהמלך'אמפתאוםשלומשרהלביתכובסלפחמונופחה

<..>דה<..>לס<.>הכ<...>לפחמ<..>ונס

אלומהרוםלסעודההכליבאוהמלך'אמפתאוםשלוהמשרהלביתכובסלפחמונפחד

אלולסעודההכליבואוהמלךאמרפתאוםשלוהמשרהלביתכובשלפחמוונפחמ

בניוולןבאוואלובכבודםבאיןו

בניוולםבאוואלובכבודןבאוא

בנוולןבאוואלובכבודםבאוה

ס

בניוולםבאוואלובכבודםבאוד

מלךשללפלטריןתעולוואללאחוריכםחזרומנווליןלהםאמרובניוולן'נכנסיואלובכבודן'נכנסימ

ו

א

ה

ס

ד

שלבנו'אלעזר"בשיוחנן'רמלךשלפלטריןנתעלהולסוךלרחוץהולכיןשהםעדמ

דבריושקימוהפקחיםעלשמחו

מלךשלדברושקיימוהפקחיםעלשמחא

מלךשלדברושקיימוהפקחיןעלשמחה

<....>שן<.>הפקחעלס

מלךשלדברושקיימוהפקחיןעלהמלךשמחד

כאחדנכנסוכולםאמרהגלילייוסי'רמ

קימושלאהטפשיןעלוכעסשלופלטיןוכבדוו

אתקיימושלאהטפשיםעלוכעסמלךשלפלטיןעלשכבדואלאעודולאא

קיימושלאהטפשיןעלוכעסמלךשלהפלטין[שכיבדו]שכבדואלאעודולאה

<..>כעס<.>מלך<..>שס

אתקיימושלאהטפשיןעלוכעסמלךשלפלטיןשכבדואלאעודולאד

מ

לסעודהעצמםשהתקינואלוהמלך'אממלךשלפלטיןשניוולואלאעודולאמצותוו

לסעודהעצמםשהתקינואלוהמלךאמרמלךשלפלטיןשנוולואלאעודולאהמלךדברא

לסעודהעצמןשהתקינואלוהמלך'אממלךשלפלטיןשניוולואלאעודולאהמלךדברה

..>פלטיןוולו<..>אלאס

לסעודהעצמןשהתקינואלוהמלך'אממלךשלפלטיןוניוולוהמלךדברד

שלפלטריןשכבדואלוהמלךואמרמ

יכולהמלךמסעודתיאכלולאעצמםהתקינושלאואלוהמלךמסעודתיאכלוו

יכולהמלךמסעודתיאכלולאלסעודהעצמםהתקינו[לא]שואלוהמלךבסעודתויאכלויבאוא

יכולמסעודתייאכלולאלסעודהעצמןהתקינושלאואלובסעודתיויאכלויבאוה

...>מסעוד<...>בסעודכלו<..ס

יכולהמלךבסעודתיאכלולאלסעודהעצמןהתקינושלאואלוהמלךבסעודתויאכלויבאוד

אותםומלקיןאותםמעמידיםיהיומלךשלפלטריןשנוולוואלומטובתיויתעדנווישבעויאכלומלךמ

ומסוביןושותיןאוכליןאלויהיואלאלאהמלך'אמלהםויפטרוילכוו

ושותיןואוכליןמסוביןאלויהיואלאלאולהםאמרלהםויפטרוילכוא

ושותיןואוכליןמסוביןאלויהיואלאלאוהמלך'אמלהןויפטרוילכוה

<..>ן<..>מסאילויו<..ס

ושותיןואוכליןמסוביןאלויהיואלאלאולומרהמלךחזרלהםויפטרוילכוד

בניוולדיתיבלההואביקרדיתיבההואדאמילאמ
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ומצטעריןרואיןלוקיןרגליהםעלעומדיןיהיוואלוו

ומצטעריםרואיםלוקיןרגליהםעלעומדיןיהיוואלוא

ומצטעריןרואיןלוקיןרגליהן'עומדייהיוואלוה

ן<..>ומצטערואיןס

לבאלעתידכךומצטעריןורואין'לוקירגליהםעלעומדיםיהיוואלוד

רעביםוהרשעיםאוכליןהצדיקיםלבואלעתידכךמ

זיותאילבמטובירונועבדיהנהתרעבוואתםיאכלועבדיהנה'אושישעיההואו

זיותאילבמטובירונועבדיהנהיאכלועבדיהנהאומרשישעיההואא

זותאילבמטובירונועבדיהנהיאכלועבדיהנהישעיה'שאמהואה

..>זיותלבמטוב<..>יר<....>הס

זיוותאיתרעבוואתםיאכלועבדיהנה'אושישעיההואד

תצמאוואתםישתועבדיהנהתרעבוואתםיאכלועבדיהנה'שנאמ

שותיןולאאוכליןלאמסוביןואלוושותיןואוכליןמסוביןאלומאיר'רמשום'אמו

שותיןולאאוכליןלאמסוביןואלוושותיןואוכליןמסוביןאלומאיר'רמשוםאמרא

שותיןולאאוכליןלאמסוביןואילוושותיןואוכליןמסוביןאלומאיר'רמשום'אומה

<...>ולאוכליןלאמסוביןואילוושותיןואוכליןן<....ס

שותיןולאאוכליןלאמסוביןואלוושותיןואוכליןמסוביןאלומאיר'רמשום'אמד

שותיןולאאוכליןולאמסוביןלאואלוושותיןואוכליןמסוביןאלוא"רממ

זהמסבשהואזהשללצערושעומדזהשלצערודומהלאו

זהמיסבשהואזהשללצערועומדשהואזהשלצערודומהלאא

זהמסיבשהואזהשללצערועומדשהואזהשלצערודומהולאה

..>זהשללצערורגליועלעומד?א?הו<...>שלס

זהמסבשהואזהשללצערועומדשהואזהשלצערודומהלאד

מסבשהואזהשללצערועומדשהואזהשלצערודומהלאמ

כפולצערואוכלואינושמסבוזהלמשמשדומהאוכלואינועומדשהואו

ומכופלכפולצערואוכלואינושמיסבזהלמשמשדומהשותהולאאוכלולאשעומדא

ומכופלכפולצערואוכלואינושמיסבזהלמשמשדומהשותהולאאוכללאעומדה

ופל<.>פול<....>אוכנו<....>שמיזהש<......>אא<.ס

ומכופלכפולצערואוכלואינושמסבזהלמשמשדומהשותהולאאוכללאעומדשהואד

ומכופלכפולצערואוכלואינושמסבזהמ

א"דלרשעצדיקביןוראיתםושבתם'אמשהנביאהואמוריקותופניוו

א"דלרשעצדיקביןוראיתםושבתםאומרשהנביאהואמוריקותופניוא

א"דלרשעצדיקביןוראיתםושבתםהנביא'שאמהואמוריקותופניוה

א"דשע<....>צד<....>וראיתם<....>יא<..>הואמוריקותופניוס

לרשעצדיקביןוראיתםושבתםאומרשהנביאהואמוריקותופניוד

עתכל?ב?א"ד'וגוע<..>לדיק?צ?ביןוראיתםושבתםאומרשהנביאהואמוריקותופניומ

בולדדיםשללאשתומשל'אמנפחאיצחק'ורקפראברו

בולדריםשללאשתוקפראברא

בולדראשללאשתו'אמקפראבריצחק'ורקפראברה

בולדרים<..>'א<..>קבריצחק<..>'אמקפראברס

בולדריסשללאשתו'אמקפראבריצחק'ורקפראברד

בולדריסשללאשתואמרקפראבריצחק'ורקפראברלבניםבגדיךיהיומ

מתקשטתאתמיבפניכאןאינובעליךלהאמרושכנותיהבפניעצמהמקשטתשהיתהו

מקשטתאתמיבפניכאןאינובעליךשכנותיהלואמרושכינותיהבפניעצמהמקשטתשהיתהא

מקשטתאתמיבפניכאןאינובעליךשכנותיהליה'אמשכנותיהבפניעצמהמקשטתשהיתהה

<..>מקשת<.....>בפכאןאינובעליך<.>כנותי<..>להמרו<...>תי<..>שבפניעצמהמקשטתשהיתהס

מקשטתאתמיבפניכאןאינובעליךשכנותיהלה'אמרשכנותיהבפניעצמהמקשטתשהיתהד

מקשטתאתלמיכאןאיןבעלךשכינותיהלהאמרושכינותיהבפניעצמהמקשטתשהיתהמ

ונמצאבארוחמעטלויזדמןאםהואמלחבעלילהןאמרהו

ונמצאבארוחמעטלויזדמןאםהואמילהבעלילהםאמרהעצמיךא

ונמצאבאריוחמעטלויזדמןאםהוא"בעלילהן'אמרעצמךה

א<..>ובארוחעט<...>ם<.>הואלח<.>עלי<.>להןאמרהס

ונמצאיבאתכףרוחמעטלויזדמןאםהואמלחבעלילהםאמרהעצמיךד

ונמצאבארוחמעטלויזדמןאםטובהואמלחבעלילהןאמרהמ
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בכלכךבניווליולאבכבודיאותישיראהמוטבלאראשימןלמעלהעומדו

בכלכךבנווליולאבכבודיאותישיראהמוטבלאמראשילמעלהעומדא

בכלכךבניווליולאבכבודיאותישיראהמוטבלאראשימןלמעלהעומדה

<..>ב<....>בניווולא<..>בכבאותישיראה<..>מלאראשימןלה<..>ראשיעלד<..>ס

בכלכךבניווליולאבכבודיאותישיראהמוטבלאמראשילמעלהעומדד

בכלכךבניווליולאבכבודיאותישיראהמוטבלאראשימןלמעלהעומדמ

ומעשיםממצותיחסראלראשךעלושמןהעברותמןלבניםבגדיםיהיועתו

ומעשיםממצותיחסראלראשךעלושמןהעבירותמןלבניםבגדיךיהיועתא

מעשיםומןממצוותיחסראלראשךעלושמןהעבירותמןבגדיךלבניםיהיועתה

עשים<..>ממצוותיחסר<..>עלושמןהעבירותמן<..>לבנבגדיך<...>עס

ומעשיםממצותיחסראלראשךעלושמןהעבירותמןלבניםבגדיךיהיועתד

ט"ומממצותיחסראלראשךעלושמןהעבירותמןלבניםבגדיך(לבניך)יהיועתמ

'ראליעזר'ראתתלמידיושאלומיתתךלפניאחדיוםשובתניטוביםו

אלעזר'ראתתלמידיושאלומתתךלפניאחדיוםושובתניטוביםא

רביליהאמריןאלעזר'ראתתלמידיושאלומיתתךלפניאחדיוםושובתניטוביםה

רביליהן<....>אליע'ר<..>תלמידוןשאלומיתתך<.>פנ<.>חד<.>יוםושובתני<..>טוס

'רליהאמריןאלעזר'ראתתלמידיושאלומיתתךלפניאחדיוםושובתניטוביםד

אליעזר'לרתלמידיושאלומיתתךלפני'איוםושובתנימ

ל"אתשובהשיעשהמתהואאימתייודעאדםוכיו

אמרתשובהשיעשהמתהואאימתייודעאדםוכיא

'אמתשובהשיעשהימותהואאימתייודעאדםוכיה

'אה<..>תשיעשהמתהואאימתייודעדם<.>וכיס

אמרתשובהשיעשהמתהואאימתייודעאדםוכיד

'אמימותיוםבאיזהיודעאדםוכי<.>מיתתלפני'איוםשובמהומ

שאחריולמחרימותשמאולמחרלמחרימותשמאהיוםישובשכןכללאו

אחריושללמחרשמאולמחרלמחרימותשמאהיוםישובלאלהםא

שלאחריולמחרשמאולמחרלמחרימותשמאהיוםישובשכןכללאלהןה

..>מחר<....>ש<..>וללמחרימות<...>שככללא<..>ס

שלאחריולמחרימותשמאהיוםישובשכןכללאלהםד

למחרמתכאילועצמואדיעשהלעולםלהםמ

לבניםבגדיךיהיועתבכל'נאמלכךבתשובהימיוכלונמצאוו

לבניםבגדיךיהיועתבכלנאמרלכךבתשובהימיוכלונמצאא

עתבכלא"ד]לבניםבגדיךיהיועתבכל'נאמלכךבתשובהימיוכלונמצאוה

<....>ית<.ס

לבניםבגדיךיהיועתבכלנאמרלכךבתשובהימיוכלונמצאוד

לבניםבגדיךיהיועתבכלנאמרלכךבתשובהבאיםימיוויהיומ

ו

א

[תפילין<..>יחסראלראשךעל<..>ציציתזהלבנים<..>ביהיוה

ס

ד

תפיליןמצותזויחסראלראשךעלושמןציציתמצותזומ
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קדושהעדהמשוםר"אאהבתאשראשהעםחייםראהו

קדושהעדהמשוםר"אאהבתאשרהאשהעםחייםראהא

קדושהעדהמשום'ר'אמחייךימיכלאהבתאשראשהעםחייםראהה

<..>ים<....>ס

קדושהעדהמשום'ראמראהבתאשראשהעםחייםראהד

שבירושליםקדושהעדה'משור"אראהמ

אשראשהעםחייםראהטעםמההתורהעםאהבתאשראומנותלךקנהו

אשרהאשהעםחייםראהטעםמההתורהעםאהבתאשראומנותלךקנהא

אשראשהעםחייםראהטעםמההתורהעםאהבתאשר'אומדולךקנהה

<..>עם<....>אס

חייםראהטעמאמההתורהעםאהבתאשראומנותלךקנהד

אשראשהעםחייםראהט"מתורהדבריעםאומנותלךקנהמ

'ורם?י?המשלמןיוסי'רוהםקדושהעדהאותןקוראהואולמהאהבתו

'ורמשלםבןיוסי'רהןשהיוקדושהעדהאותםקוראהואולמהאהבתא

'ורמשולםבןיוסי'רהןשהיוקדושהעדהאותהקוראהואולמהאהבתה

<..>עדהס

'ורמשולםבןיוסי'רהיושהםקדושהעדהאותןקוראהואולמהד

קדושהאותהקוראהואולמהאהבתמ

וישלמלאכהשלישלתפלהשלישלתורהשלישמשלשיןשהיומנסיאשמעוןו

וישלמלאכהשלישלתפלהשלישבתורהשלישהיוםמשלשיןשהיומנסיאבןשמעוןא

וישלמלאכהשלישלתפלהשלישלתורהשלישהיוםמשלשיןשהיומנסיאבןשמעוןה

ויש<...>משלשיס

וישלמלאכהשלישלתפלהשלישלתורהשלישהיוםמשלשיןשהיומנסיאבןשמעוןד

א"וילמלאכהושלישלתורהשלישלתפילהשלישהיוםמשלשיןשהיומ

הקיץבימותובמלאכההחורףבימותבתורהיגעיןשהיו'אוו

אלעזרבןיצחק'רקיץבימותובמלאכההחרףבימותבתורהיגעיםשהיואומריםא

אלעזרבןיצחק'רהקיץבימותובמלאכההחורףבימותבתורהיגעיןשהיו'אומה

הקיץת<......>ביגעיןשהיו'מ<....>'אומס

אלעזרבןיצחק'רהקיץבימותובמלאכההחרףבימותבתורהיגעיןשהיואומריםד

הקיץבימותובמלאכההחורףבימותבתורהיגיעיןשהיומ

ו

כןעושיןשהיועלקדושהעדהבורקי'ורשימי'דרבריהיהושע'לרקוראהיהא

היוםמשלשיןשהיוקדושהעדהבורקי'ורשימי'דרבריהיהושע'לרקוראהיהה

ס

שלישמשלשיןשהיו'קדושעדהבורקי'ורימי?ס?'דרבריהיהושע'לרקוראהיהד

מ

אבל'רתניו

אבלתניא

אבלתני'וכובחורףבתורהיגעיןשהיו'אומויש'וכוה

<.>ב<...>ס

אבלתנילמלאכהשלישלתפלהשלישלתורהד

אבלתנימ

שיעברועדיהודה'ראשהלולהכניסאסוריום'לעדו

שיעברועדאומריהודה'ראשהלולהכניסאסוריוםשלשיםעדא

שיעברועד'אומיהודה'ראשהלולהכניסאסוריוםשלשיםעדה

שיעברו<..>ודה<....>אסוריוםלשים<..>עס

שעברועד'אומיהודה'ריוםשלשיםעדלאשהלולהכניסאסורד

שיעברועדאומריהודה'רלהכניסאסוריוםשלשיםעדמ

א"בדבחייםחייחייםכאן'שכתפעמים'גכנגדזהאחרזהרגלים'גו

א"בדבחייםחייחייםכאןשכתובפעמיםשלשהכנגדזהאחרזהרגלים'געליוא

א"בדבחייםחייחייםכאן'שכתופעמיםשלשכנגדזהאחרזהרגליםשלשה

במהבחייםחייחייםכאן<...>כנגזה<..>זהים<.>רג'געליוס

במהחייםחייםחייםשכתבפעמים'גכנגדזהאחרזהרגלים'געליוד

א"במדחייבחייםחייםכאןשכתב'פעמי'גכנגדאחרזהרגליםחמשעליומ
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לושהיואובניםלושאיןבזמןאבלבניםלו[שיש]שאיןבזמןו

לושהיואובניםלובישאבלבניםלושאיןבזמןא

לושיהיואובניםלוכשישאבלבניםלושאיןבזמןה

לושהיואובניםלויש<....>בזמ'אמורדבריםס

לושהיואובניםלואיןאבלבניםלוכשיש'אמורידבריםד

בניםלובשישאבל'בנילושאיןבזמןמ

הגוללוכשנסתםטרפון'רשלאשתושמתהומעשהורביהפריהמיעוטמפנימותרקטניםבניםו

הגוללוכשנסתםטרפון'רשלאשתושמתהומעשהורביהפריהמיעוטמפנימותרקטניםבניםא

הגוללוכשנסתםטרפון'רשלאשתושמתהמעשהורבייה'פריימיעוטמפנימותרקטניםבניםה

<.>ול<......>ט'ר<.>שתו<.....>ומעשורבייה<....>ממותרקטניםבניםס

הגוללוכשנסתםטרפון'רשלאשתושמתהומעשהורביהפריהמיעוטמפנימותרקטניםבניםד

הגולל<..>וכשנסטרפון'רשלאשתושמתהומעשהורביהפריהמיעוטמפנימותרקטנים'אפימ

לאשכנסהפ"ואעאחותיךבניוגדליהכנסיהאבלבתוךלאחותה'אמו

לאשכנסהפ"ואעאחותיךבניאתוגדליהכנסילאחותהאמרהאבלבביתלאחותהאמרא

לאשכנסהפ"ואעאחותךבניאתוגדליהכנסיהאבלבתוךלאחותה'אמה

לאה<..>שפיל<...>גדלי<...>הכנהאבלבתוך<..>לאחו'אמס

לאשכנסהפ"ואעאחותךבניאתוגדליהכנסיהאבלבתוךלאחותה'אמד

לאשכנסהפ"ואעאחותך<..>אתוגדליהכנסיהאבלבתוךלאחותהאמרמ

המשתהלביתלילךאסוראבלתנייום'ללאחרעדארץדרךמנהגבהנהגו

יוםשלשיםלאחראלאארץדרךבהנהגא

המשתהלביתלילךאסוראבלתנייוםשלשיםלאחראלאארץדרךבהנהגה

המשתהית<.>ללילךאסור<....>תום<...>שלאחר<.>אלארץדרךבהנהגס

המשתהלביתלילךאסוראבלתנייוםשלשיםלאחראלאארץדרךבהנהגד

המשתהלביתלילךאסוראבלתנייוםשלשיםלאחראלאארץדרךבהנהגמ

ולפדותולמולובבנוהאבמצותיום'לעדו

ולפדותובנואתלמולהאבמצותא

ולפדותולמולובנו[ב]חייבהאב[הבןעלהאב]מצותיוםשלשיםעדה

תו<..>ולפמולו<...>חייבאב<...>מצם<.>ישלשיםעדס

ולפדותולמולובבנוחייבהאבמצותתנייוםשלשיםעדד

ולפדותולמולובנועלהאבמצותיום'שלשיכלמ

מניןלמולובנהרלהשיטואף'אווישאשהולהשיאואומנותוללמדותורהוללמדוו

למולובנהרלהשיטואומריםוישאשהולהשיאואומנותוללמדותורהללמדווגםא

מנייןלמולובנהרלהשיטו[אף]'אומוישאשהולהשיאואומנותוללמדותורהללמדווגםה

<..>מו<.>למור<..>ביטו<..>לאף'אומ<...>אשלהשיאו<...>אוממדו<.>ל<.>תורהללמדווגםס

מניןלמולובנהרלהשיטואף'אומריוישאשהולהשיאואומנותוללמדותורהללמדווגםד

מניןלמולבנהרולהשיטואשהלהשיאוא"ויואומנותתורהוללמדומ

בכורכל'שנמניןלפדותוזכרכללכםימולימיםשמנתובן'שנו

בכורוכלדכתיבלפדותוזכרכללכםימולימיםשמנתובן'דכתיא

בכורוכל'דכתימנייןלפדותוזכרכללכםימולימיםשמונתובן'דכתיה

.>בכווכל'כתותו<..>זכרכללכםימול<.>ימישמונתבן<.>'שנס

אדםבכורוכל'שנמניןלפדותוזכרכללכםימולימיםשמונתובן'שנד

בכורוכל'דכתימניןלפדותולדורותיכםזכרכלם<.>לימולימיםשמונתובן'דכתימ

בניכםאתאותםולמדתם'שנמניןתורהללמדותפדהבניךו

בניכםאתאותםולמדתםדכתיבתורהללמדותפדהבניךא

בניכםאתאותםולמדתם'דכתימנייןתורהללמדותפדהבניךה

לדברבניכםאת<.>אתולמדתם'שנתורה<.>ללמד<..>ניך<.ס

אותםולמדתם'שנמניןתורהללמדותפדהבבניךד

'וכובניכםאתאותםולמדתם'דכתי(בחייםובחרתי"רשבדתני)מניןתורהללמדותפדהבניךמ

בחייםובחרתיוחאיבןשמעון'רתנימניןאומנותללמדוו

וזרעךאתהתחיהלמעןבחייםובחרתיאחיבןשמעון'רתניאומנותללמדוא

וזרעךאתהתחיהלמעןבחייםובחרתיוחאיבןשמעון'רתנימנייןאומנותללמדוה

וזרעךאתהתחיהמען<.>בחייםובחרת<.>יוחבן'שמע'רתנימניןאומנותדו<..>ם<.>ס

בחייםובחרת'שנמניןאומנותללמדוד

וזרעךאתהתחיהלמעןבחייםובחרתי"רשבתנימניןאומנותמ
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נשיםלבניכםקחו'שנמניןאשהלהשיאואומנותזהו

נשיםלבניכםוקחומניןאשהלהשיאואומנותהיאזוא

נשיםלבניכםוקחומנייןאשהלהשיאואומנותהיאזוה

שים<.>לבניכםקחו<..>שמניןאשה<..>להשיאומנותהיאזוס

נשיםלבניכםוקחוובנותבניםוהולידונשיםקחו'שנמניןאשהלישאד

נשיםלבניכםלכםוקחו'שנמניןאשהלהשיאואומנותהיאזומ

בועשהלאשאםומניןוזרעיךאתהתחיהלמען'שנמניןבנהרלהשיטוו

בועשהלאשאםומניןוזרעךאתהתחיהלמעןבנהרלהושיטוא

עשהלאשאםומנייןוזרעךאתהתחייהלמעןמנייןבנהרלהשיטוה

בוה<..>לאשאםן<..>וזרעך<..>את'תחלמעןמניןבנהרלהשיטוס

בחייםובחרתשנאמרמניןבנהרלהשיטוד

עשהלאשאםומניןוזרעךאתהתחיהען<.>לדכתיבמניןבנהרלהושיטומ

כללכםהמול'שנלעצמולעשותהואשצריךהאלוהמצותכלאביוו

לכםהמול'שנאלעשותהואצריךהללוהמצותכלאביוא

לכםהמול'שנלעצמולעשותהואצריךהללוהמצוותכלאביוה

....>המ'שנצמו<..>שות<.>להואריך<....>כאביוס

ד

לכםימולימיםשמונתובן'שנאלעצמולעשותהואשחייבהללוות<.>המכלאביומ

בבניך'שנמניןעצמולפדותימוללאאשרזכרוערלזכרו

מניןלפדותוימוללאאשרזכר(ל)וערלא

בניך[אדם]בכורוכל'שנאמנייןלפדותוימוללאאשרזכרוערלה

<...>בכוכל<..>נין<....>למול<.ס

ד

בבניךאדםבכורוכל'שנאמניןלפדותוימוללאאשרזכרוערל'וכתימ

אתםביהקריאותםולמדתם'שנמניןתורהללמודִתַפֵדהביהקריתפדהו

ושמתםאותםולמדתם'שנאתורהללמודתָפדהתְפדהא

ושמתםאותםולמדתםמנייןללמודתפדהה

..>ושס

ד

לעשותם'ושמרתאותםולמדתם'דכתיתורהללמודתפדהמ

קחו'שנמניןאשהלישאאומנותזובחייםובחרת'שנמניןמנות?ו?אללמודו

לכםקחואשהלישאבחייםובחרתאומנותללמודא

קחו'שנמנייןאשהלישאאומנותזובחייםובחרתמנייןאומנותללמודה

<....>מ<.>ש<...>לי<...>מד<..ס

ד

לכםקחו'דכתיאומנותזו'בחייובחרת'דכתיאומנות(תורה)ללמודמ

אתהתחיהלמען'שנמניןבנהרלשוטנשיםו

בחייםובחרת'שנאהמיםעללשוטוהולידונשיםא

בחייםובחרת'שנאמנייןהמיםעללשוטוהולידונשיםה

ים<..>בת<..>וס

ד

בחייםובחרת'דכתיבנהרלשוטבנותאובניםוהולידונשיםמ

טובהבלאשרויאשהלושאיןמיכלוזרעיךו

טובהבלאשרויאשהלושאיןמיוכלא

טובהבלאשרויאשהלושאיןמיוכלה

<..>ס

טובבלאשרויאשהלושאיןמיוכלד

וכלבעולםטובותמדותעשרהשתיםטובהבלאשרוילושאיןמיוכלמ

בלאעזרבלאו

ובלאעזרובלאא

בלאעזרובלאה

<..>עזרס

בלאעזרבלאד

עזרהבלאשמחהבלאטובהבלאהןואלומכולםנמנעאשהלושאיןמימ
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כפרהבלאברכהבלאשמחהו

כפרהובלאברכהובלאשמחהא

כפרהבלאברכהבלאשמחהה

..>שמחהס

כפרהבלאברכהבלאשמחהד

עטרהבלארצוןבלאעושרבלאתורהבלא'חכמבלאכפרהבלאברכהבלאמ

'שנעזרבלאלבדוהאדםהיותטובלא'שנמניןטובהבלאו

עזרבלאלבדוהאדםהיותטובלאמניןטובהבלאא

'שנאמנייןעזרבלאהאדםהיותטובלא'שנאטובהבלאה

....>להאדםת<..ס

מניןעזרבלאלבדוהאדםהיותטובלאמניןטובבלאד

'דכתיעזרבלאלבדוהאדםהיותטובלא'דכתיטובהבלאכבודבלאמ

ברכהבלאוביתיךאתהושמחת'שנשמחהבלאכנגדועזרלואעשהו

ברכהבלאוביתךאתהבחגךושמחתשמחהבלאעזרלואעשהא

מנייןברכהבלאוביתיךאתהבחגךושמחת'שנאמנייןשמחהבלאכנגדועזרלואעשהה

...>ח<..ס

מניןברכהבלאוביתךאתהושמחתמניןשמחהבלאכנגדועזרלואעשהד

ברכהבלא'וגבחגךושמחת'דכתישמחהבלאכנגדועזרלואעשהמ

ביתוובעדבעדווכפר'שנכפרהבלאביתיךאלברכהלהניח'שנו

ביתוובעדבעדווכפרכפרהבלאביתךאלברכהלהניחא

ביתוובעדבעדווכפר'שנאמנייןכפרהבלאביתיךאלברכהלהניח'שנאה

ס

ביתוובעדבעדווכפרמניןכפרהבלאביתךאלברכהלהניחד

חכמהבלאביתוובעדבעדווכפר'דכתיעפרהבלאביתיךאלברכהלהניח'דכתימ

ו

א

ה

ס

ד

ממנינדחהותושיהביעזרתיאיןהאם'דכתיתורהבלאביתהבנתהנשיםחכמות'דכתימ

ו

א

ה

ס

ד

בעבורההטיבולאברהם'דכתיעושרבלארצוןויפקטובמצאאשהמצא'דכתירצוןבלאמ

ו

א

ה

ס

ד

חןאשת'דכתיכבודבלאבעלהעטרתחילאשת'דכתיעטרהבלא'וכולוויהימ

אשהעםחייםראה'שנחייםבלאאף'אמיהושע'רו

אשהעםחייםראהשנאמרחייםבלאאףאמרלויבןיהושע'רא

אשהעםחייםראה'שנאחייםבלאאף'אמלויבןיהושע'רה

..>ה<..>'שנחייםא<..ס

אשהעםחייםראה'שנחייםבלאאף'אומלויבןיהושע'רד

אמרל"ריבכבודתמוך?ת?מ

שלוםוביתךשלוםאתה'שנשלוםבלאאףאהבתאשרו

שלוםוביתךשלוםואתה'שנאשלוםבלאאףאהבתאשרא

שלוםוביתךשלוםואתה'שנאשלוםבלאאףאהבתאשרה

שלוםוביתךשלוםתה<..ס

שלוםוביתךשלוםואתה'שנשלוםבלאואףאהבתאשרד

שלוםוביתךשלוםואתה'וכתיאהלךשלוםכיוידעתדכתיבשלוםבלאאףמ
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'אוגמדאברחייא'רו

אמרגמדאברחייא'רא

'אמגמדאברחייא'רה

....>גבר<..>ס

אמרגמדאברחייא'רד

אמרגמדאברחייא'ראהבתאשראשהעםחייםראה'דכתיחייםבלאואףמ

ביחדששניהםבזמןאדםשמםאתויקראאותםויברך'שנשלםאדםאינואףו

הםכאחדששניהםבזמןאדםשמםאתויקראאותםויברך'שנאשלםאדםאינואףא

הןכאחדששניהןבזמןאדםשמםאתויקראאותםויברך'שנאשלםאדםאינואףה

....>ששבזמןאדםשמםאתרא<...>אתברך<..ס

הםכאחדששניהםבזמןאדםשמםאתויקראאותםויברך'שנשלםאדםאינואףד

הןכאחדששניהםבזמןאדםשמםאתויקראאותםויברך'דכתישלםאינואףמ

'שנבדמותממעטאף'אווישאדםקרוייםאיןכאחדשניהןאיןאדםקרויםו

'שנאבדמותממעטאףאומריםוישאדםקרוייןאינםכאחדשניהםאיןאדםקרוייןא

'שנאבדמותממעטאף'אומוישאדםקרוייןאינןכאחדשניהןאיןאדםקרוייןה

<..>אף'אומוישאדםקרויןאיןכאחדשניהםין<.ס

'שנבדמותממעטאף'אומריוישאדםקרוייןאיןכאחדשניהםאיןאדםד

שנאמרדמותממעיטאףא"ויכאדםקרויין<.>איכאחדאינםשניהםאבלאדםקרוייןמ

האדםאתעשהאלהיםבצלםכיו

האדםאתעשהאלהיםבצלםכיא

האדםאתעשהאלהיםבצלםכיה

האדםאתעשה'לה<.>בצלם<.>כס

האדםאתעשה'אלהיבצלםכיד

(וכתיב)האדםאתעשהאלהיםבצלםכימ
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הדיןמסרסבון'רבשםמנחמא'רידךתמצאאשרכלו

הדיןמסרסן[ו]ב'רבשםמנחמא'רעשהבכחךלעשותידךתמצאאשרכלא

הדיןמסרסהוהבון'רבשםמנחמא'רעשהבכחךלעשותידךתמצאאשרכלה

...>מנחמ'רה<.....>תמצאשרכלס

הדיןמסרסבון'רבשםמנחמה'רבכחךלעשותידךתמצאאשרכלד

האימסרסבוןר"בש'מנחמ'רעשהבכוחךלעשותידךתמצאאשרכלמ

שאיןאתהיודעאםקריהו

שאיןאתהיודעאםקרייאא

שאיןאתיודעאםקרייהה

<....>יאםייה<..ס

שאיןאתיודעאםקרייהד

איןכיודעעשהכחךבכלט"ומצדקותלעשותך<..>תמצאאשרכלקראמ

שמההולךאתהאשרבשאולוחכמה?עת?ודוחשבוןמעשהו

לעשותידךתמצאאשרכלשמההולךאתהאשרבשאולוחכמהודעתוחשבוןמעשהא

לעשותידךתמצאאשרכלשמההולךאתהאשרבשאולוחכמהודעתוחשבוןמעשהה

..>צא<....>ך<..>אתהשר<.>בשאולוחכמהודעת<..>וחשס

לעשותידךתמצאאשרכלשמההולךאתהאשרבשאולוחכמהודעתוחשבוןמעשהד

שמההולךאתהאשרבשאוללעשותווחכמהודעתוחשבוןמעשהמ

הוהאחא'רו

הוהאחא'רעשהבכחךא

הוהאחא'רעשהבכחךה

הוהאחא'רעשהכחך<.ס

הוהאחא'רעשהבכחךד

הוה'רוצדקותמצותאעשהלומרממנושבאתילעולםלחזורהניחנילומרמ

איןלודהרגימלין'גהראהובחלמיהליהמי?ח?אתאלכסנדרי'רלמחמימתחמדו

איןלוגהרוגידבריםשלשהלוהראהבחלמיהליהאתחמיאלכסנדראי'דראפילמיחמימתחמדא

איןלודהרוגימילין'גהראהבחילמיהליהאיתחמיאלכסנדריי'דראפילמיחמימתחמדה

אין<..>מילין'גאה<..>בחלמיהליהאיתחמיסנדרי<.....>למחמד<..>מתס

איןלודהרוגימילין'גהראהובחולמיהליהאיתחמיאלכסנדרי'ראפילמיחמימתחמדד

איןלודהרוגימיליןתלתל"אבחילמיהליהאיתחמיאלכסנדראי'ראנפילמחמימתחמדמ

זבדיבידוותלמודון?א?לכשבאמיואשרילוליאנוסשלחרפתושהעבירברוךממחיצתןלפניםו

בידוותלמודולכאןשבאמיואשרילוגיינוסשלחרפתושהעבירבדורממחיצתןלפניםא

זבדיבידוותלמודולכאןשבאמיואשרילולייאנוסשלחרפתושהעבירבכורממחיצתןלפניםה

<..>בידומודו<..>וכאן<.>שבאי<....>לוליאנו<..>חרפתושהעבירברוך<..>מחיצ<...>ס

זבדיבידוותלמודולכאןשבאמיואשרילוליאנוסשלחרפתושהעבירבדורממחיצתםלפניםד

זבדיבידוותלמודולכאןשבאאשריופפוסלוליאנוס?ר?שחרפתושהעבירברוךממחיצותםלפניםמ

בחלמיהליהאתחמילויבןיהושע'דראפוילמחמימתחמדהוהי?ו?לבןו

בחלמיהליהאתחמיבןיהושע'דראפוילמחמימתחמדהוהא

בחילמיהליהאתחמיהלויבןיהושע'דראפוילמחמימתחמדהוהלויבןה

<..>ליהאיתחמילויבן<..>י'דראפוימי<...>מתחמהוהס

בחולמיהליהאיתחמילויבןיהושע'דראפוילמיחמימתחמדהוהלויבןד

מהל"אבחילמיהליהאיתחמיל"דריבאנפוהילמיחמימתחמדהוהלויבןמ

פניהםאדםובניזקופותפניהםאדםבניהראהוו

זקופותמוריקותשפניהםאדםבניהראהוא

שפניהןואלובידןתלמודןזקופותפניהןאדםבניהראהוה

הן<..>אדםובנית<..>זקוהן<..>אדםבני<..>הראס

'פניהאדםבניזקופותפניהםאדםבניהראהוד

ואפיהוןתלוייןאפיהוןאינשאבניליהחמאתמןקלאמ

שפניהםואלובידןתלמודןזקופותשפניהןאלול"אכדיןמהול"א(ל'?א?)נמוכותו

שפניהםואלובידןתלמודןא

שפנינהןואלובידןתלמודן'זקופושפניהןאלוליה'אמכדוןמהוליה'אמכמוסותה

<..>שפניואילום<..>בודן<..>ת<....>שפאילוליה'אכדיןהו<...>ל'אנמוכותס

שפניהםאלובידןתלמודןזקופותשפניהםאלוליה'אמכדיןמהוליהאמרנמוכותד

דאפיהוןהדיןל"אדיןמהל"אמכיכיןמ
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בידןתלמודןאיןנמוכותו

בידםתלמודםאיןנמוכותא

בידןתלמודןאיןכמוסותה

בידםתלמודןין<.>נמוכותס

בידןתלמודןאיןנמוכותד

בידםישתליין<..>שאפיוהדיןט"מולאמצותולאתורהלאבידםשאיןמכיכיןמ

מתחמדהוהלויבןיהושע'רדאמריואיתלקישרישו

מתחמדהוהלויבןיהושע'רדאמריואיתלקישבןשמעון'רא

מתחמדהוהלויבןיהושע'ר'דאמואית'לקיבןשמעוןר"אה

מתחמדהוה<..>בן'יהוש'ררין<..>ואיתלקישרישס

מתחמדהוהלויבןיהושער"דאמואיתלקישרישד

מתחמדהוהל"ריבדאמריואיתל"רשבט"ומומצותתורהמ

דלאלמהון?ל'מ?אכדאיהואליתל"ארבאחייא'רלמחמיו

דלאלמהלון'אמכדאיהואל"ארבאחייא'דראנפוילמיחמיא

דלאלמהלון'אמכדייהואליתליה'אמרבהחייא'רלמיחמיה

דלא<..>ללון'אכדייהואליתליה'ארבהחייא'רלמחמיס

דלאלמהלון'אמכדייהואאתליתליהאמריןרבהחייא'לרלמיחמיד

דלאלמהל"אכדאיהואליתל"ארבךחייא'רלמחמימ

ולאאוריתאאליפתלאכותיהבאוריתאלעיתדלאג"אעל"אכותיהבאוריתאלעיתו

ולאכוותיהבאוריתאאלפיתלאכוותיהבאוריתאלעיתדלאג"אעלון'אמכותיהבאוריתאעליתא

ולאכוותיהאורייתאאלפיתלאכוותיהבאורייתאלעיתה

<....>אללאה<..>כא<..>באולעיתדלאג"אעלון'אה<....>באלעיתס

ולאכוותיהאורייתאאלפתולאכוותיהבאוריתאלעיתד

ולאכוותיהאוריתאאלפיתלאכוותיהאוריתאלעיתדלאג"אעל"אכוותיהבאורייתאלעיתמ

אתל"אגליהוינאלאואנאל"אגלידהוהאלאעודו

הויתאתליהאמריגליהוינאלאואנאלוןאמרגלידהוהאלאעודא

אתליה'אמ]גליהוינאלאואנאלון'אמגלידהוהאלאעודה

<....>הוי<...>לו'א<.>גלס

הויתאתליה'אמריגליהוינאלאואנאלון'אמגליהוהדהואאלאעודד

הויתאתל"אגליהוינאלאואנאל"אגלידהוה<..>מ

ל"אבחלמיהליהאתחמיתעניתאמאה'גיתיבלאלפאגליוהואמילףגליתו

אמרבחולמיהליהאתחמיתעניתאמאהתלתיתיבלאלפאגליהוהוהואלמילףגליא

'אמ'בחלמיליהאיתחמיתעניתאמאהתלתיתיבלאלפאגליוהואמילף[למילףגליתה

ס

אמרבחילמיהליהאיתחמיתעניתאמאהתלתיתיבלאלפאגליוהואלמילףגליד

ל"אבחלמיהליהאיתחמיתעניתאמאהתלתיתיבלאלפאגליוהואמילףגלימ

צםאסי'רנבראלאאםלונוחכלוםבגרמיהודברדכלוםהואמאןו

צםאסי'רנבראלאאםלונוחכלוםבגרמיהודברדכלוםדהואמאןליהא

צביאסי'רנבראלאאםלונוחבלוםבגרמיהודברדבלוםהואמאןליהה

....>א'רס

צםאסי'רנבראלאאםלונוחכלוםבגרמיהודברדכלוםהואמאןד

צםאסי'רנבראלאאםלונַֹחכלוםדגרמיהודברדכלוםהואמאןמ

לון'אמכדייאתליתליהאמריןחמיולארבאחייא'רלמחמייומין'פו

לוןאמרכדאיאתליהליתאמריןחמייהולארבאחייא'רלמיחמייומיןתמניןא

לון'אמכדייאתליתליהאמריןחמייהולארבהחייא'רלמיחמייומיןתמנייןה

..>יה<.ס

לון'אמכדייאתליתליהאמריןחמייהולארבהחייא'רלמיחמייומין'תלתיד

לון'אמכדאי?ת?אליתליהאמרוןחמייהולארבא'חיי'רלמיחמיתמניןמ

'רתימראיןעינויוכהייןדידיהדרגיןחמאדיהוימהויהויליאחמוניה(אמו)ו

'דרתימראיןעינויוכהייןדידיהדרגיןחמאדסוימהויסוייתיהאחמיא

'דרתימראןעינויעיטווכהייןדידיהדרגיןחמאדהוימהויהוייתיהאחמיהה

....>וכהה<..ס

'דרתימראיןעיינויוכהייןדידיהדרגיןחמאדהוימהויהוייתיהאחמיד

'דרתימראיןעינוהיוכהייןדידיהדרניןחמאדיהוימהויהוייתיהאחמאימ
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בחלמיחמיתל"איוחנן'רקומיאתאגרדיחדהיהגדולאדםלאאסיו

בחלמאיחמיתליהאמריוחנן'דרלקמיהגרדיותאחדהיהגדולאדםלאאסיא

'בחלמיחמיתליה'אמיוחנן'דרקומיאתאגרדיחדהיהגדולאדםאסיה

<..>'רקומיא<..ס

בחולמיחמית'אמיוחנן'דרקומיאתאגרדייחדהוהגדולאדםלאואסיד

בחלמיחמיתל"איוחנן'דרקומיאתאגרדיחדהוהגדולאדםלאואסימ

?אן?ל"אליהידעתל"אבידיהסמכיהתלמידךמןוחדנפלרקיעאו

איןליהאמרליהידעתליהאמרבידיהסמכיהתלמידיךמןוחדנפילרקיעאא

ִאןליה'אמליהידעתליה'אמבידיהסמכיהתלמידךמןוחדנפלרקיעאה

....>בה<..>סמס

איןליהאמרליהידעת'אמבידיהסמכיהתלמידךמןוחדנפלרקיעאד

איןל"אליהידעיתל"אבידיהסמכיהתלמידךמןוחדרקיעאנפלמ

קומיהעברוןליהאנאידעקומוייתהוןאעברו

קומיהעברוןלוןידעאנאקומייתהוןמעבראתא

קומויעברון[מכירואנילפניתעבירםאם]ליהאנאידעקומויאעבירתהוןאעברה

ס

קומיהעברוןליהאנאידעקמיייתהוןאעברד

ליהאנאידעקדמוהואעבורמ

כדלון'אמגלותארישהונא'רהואדין'אמאסי'רעברכדו

כדלו'אמגלותארישהונא'רהואדיןליהאמראסי'לרמטאכדא

[כד]לון'אמגלותארישהונא'רהואדיןליה'אמאסי'לרמטאכדה

ס

כדלוןאמרגלותארישחונה'רהואדיןאמראסי'לרמטאכדד

כדאכנאלוןאמרגלותארישהונא'רהואדיןל"אאסי'לרכדמטאמ

הואכדייאמריןדישראללארעאאסקוניהדמךכדרבאחייא'רגביאעלונידמכנאו

הואכדאיאמריןישראלדארץלארעאאסקוניהדמךכדרבהחייא'רגביאעלונידמכינאא

הואכדייאמריןדישראללארעאאסקוניהדמךכדרבהחייא'רגבי?ה?אעלונידמכנאה

ס

הואכדייאמרוןדישראללארעאאסקוניהדמךכדרבהחייא'רגביהאעלונידמיכנאד

'הוכדאיאמרידישראללארעאאסקוניהדמךכדרבאחייא'רגביאעלונימ

ר"אתמןליהויהיבעלילמאןרבאחיא'רגביהכאלמתיהונא'רו

'ר'אמתמןויהיבעלילמאןרבאחייא'רגבילמתיהבאהונא'רא

ר"אתמןליהויהבעלילמאןרבאחייא'רגביהלמייתיההונא'רה

ס

ר"אמתמןליהויהבעלילמאןרבהחייאגביהכאלמייתיחונא'רד

ר"אתמןליהויהבעלילמאןרובאחייא'רגבילמתיבאהונא'רמ

קריחמאולאתלמודאורגילהוהשניןעשרתמניבראמריןליהמעילאנאחגיו

קריחמיולאא[ד]תלמוורגילהוהשניןסריתמניבראמריןליהמעילאנאחגאיא

קריחמאולאתלמודאורגילהוהשניןעשרתמניבראמרוןליהמעילאנאחגייה

ס

קריחמאולאתלמודיהורגילשניןעשרתמניבראמרוןליהמעיילאנאחגיד

קריחמאולאתלמודאורגילהוהשנהעשריןתמניבראמריןליהמעילאנאחגימ

איכפתלאתמןדמכתואיןסבאגבראדאתבעיאתשלחךליהאמריןיומיהמןו

איכפתלאתמןדמכתואתסבאגבראדאתבעיאתשלהךליהאמריומוימןא

איכפתלאתמןדמכתואםסבאגבראדאתבעיאתשלחךליהאמריןיומיהמןה

ס

איכפתלאתמןדמכתואםסבאגבראדאתבעיאתשלחךליהאמריןיומיהמןד

איכפתלאתמןדמכתואםסבגברדאתבעיאתשלמךל"איומוהימןמ

נפיקאנאואיןברגלויוקטרוןחבלאאייתוןלא?י?מחדאליעבדוןלון'אמבחייןלךו

נפיקאנאואיןברגלויוקטרוןחבלאאייתוןמילאחדלועברוןלוןאמרבחייךלךא

נפיקאנןואןברגלויוקטרוןחבלאאייתוןמילהחדאליעבדוןלון'אמבחייןלןה

...>בל<.>ון<..ס

נפיקאנאואןברגליוקטרוןחבלאאייתוןמילהחדאליעבדוןלוןאמרבחייןלךד

נפיקאנאואןברגליוקטרוןחיבלאאייתוןמילאחדאליעבדיןלון'אמבחייםלךמ
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שמעארונין'גואשכחהואעאלכןליהעבדוברגלוישדריןתהווןלאואיןמוטבו

ארוניםשלשהואשכחהואעלכןליהאתעבידברגלוישדריןתהווןלאואיןמוטבא

שמעזרוניןואשכחהואעלכןליהאתעבידברגלוישדריןתהווןלאואיןמוטבה

<....>יתעב<...>ל<..ס

דניןתלתאואשכחעאלכןליהאיתעבידברגלישרדיןתהוןלאואןמוטבד

שמעארונין'גואשכחהואעאלכןליאיתעבידברגלישרריןתהווולאמוטבמ

עודואיןאחריךבנייהודהלבריה'אמרבאחייא'דרקליהו

א

עודואיןאחריךברייהודהלבריה'אמרבהאבאברחייא'דרקליהה

....>יהולבריה<..>ה<..>חייאס

חזקיהעודואיןאחריךבנייהודהד

עודואיןאחריךברייהודהלבריהאמרחייא'דרקליהמ

ואמריןלאסתכלאעינויתלאעודואיןאחריךישראלבןיוסףו

א

ליהואמריןלאיסתכלאעינויתלאעודואיןאחריךישראלבןיוסףה

..>עינויתלה<..>ע<..>ואחריך<.ס

ליהאמרוןלמיסתכלאעיינויתלהעודואיןאחריךישראלבןיוסףעודואיןאחריךבניד

ליהואמריןלאסתכלאעינותלאעודואיןאחריךברייוסףמ

הונא'רלינפישבריבריהליהודה'אמרבאחייא'דרקליהשמעאפיךאמיךו

יהודה'לרנפישבריבריהליהודהאמררבהחייא'דרקליהשמעא

הונא'לרכפישבריבריהליהודה'אמרבהחייא'דרקליהשמעאפוךאמיךה

....>ליה'ארבה<..>ח'דרקליהמע<.ס

חונה'לרליהנפישבריבריהליהודהאמררבהחייא'דרקליהשמעאפיךאמיךד

הונא'לרנפישבריהבריהליהודה'אמרבאחייא'דרקליהשמעאפיךאמיךמ

יצאלעולםפסקהלאזרעיתיהביןליהלמיתבעליהקבילולאליהדיתיבגלותארישו

יצאלעולםפסקאלאזרעיתיהביןליהלמיתבליהקבילולאליהדיתיבגלותארישא

יצאלעלםפסקהלאזרעיתיהכןליהלמיתיבעליהקבילולאליהדיתיבגלותארישה

צא<...>לע<....>מ<...>עלקבילא<..>ליהדיתיבותא<..ס

יצאלעלםפסקהלאזרעיתיהכןליהלמיתבעליהקבילולאליהדיתיבגלותארישד

יצאלעולםפסקהלארעיתיה[ז]כןליהלמיתבעליהקבילולאליהדיתיבגלותארישמ

ר"ביוסי'רלמחמימתחמדהוהזעירא'רשניולווכפלושנהשמוניםבןמשםו

בןיוסי'לרמתחמיהוהזעירא'רשניםונכפלושנהשמניםבןמשםא

'בריוסי'לרלמיחמיהמתחמדהוהזעירא'רשניןלוונכפלושנהשמניםבןמשםה

ר"ביוסי'לרלמיחמימתחמד<...>ונכפלשנהשמוניםבן<.>משס

'בריוסי'לרלמיחמימתחמדהוהזעירא'רשנותיולוונכפלושנהשמוניםבןמשםד

בריוסי'לרלמיחמימתחמדהוהזעירא'רשניולוונכפלושנהשמוניםבןמשםמ

'וריוחנן'ראצלתקועאתהמיאצלל"אליהאתחמיחנינאו

'וריוחנן'ראצלתקועאתהמיאצללואמרליהאיתחמיחנינאא

יוחנן'ראצלתקועאתהמיאצלליה'אמליהאיתחמיחנינאה

'וריוחנן'ראצלתקועאתה<....>אחנינהס

'וריוחנן'ראצלליהאמרתקועאתהמיאצלליהאמרליהאיתחמיחנינאד

'וריוחנן'ראצלל"אתקועאתהמיצל<.>ל"אליהאיתחמיחנינאמ

אצלמיאצלעמרםבןיונתן'ורעמרםבןיונתן'ראצלמיאצליוחנןו

אצלמיאצלעמרםבןיונתן'ורעמרםבןיונתן'ראצלמיאצליוחנןא

ה

אצלמיאצלעמרםבןיונתן<..>מיאצל'יוחס

אצלמיאצלעמרםבןיונתן'ורעמרםבןיונתן'ראצלמיאצליוחנןד

אצלמיאצלעמרםבןיונתן'ורעמרםבןיונתן'ראצלמיאצליוחנןמ

'ראצליוחנן'ור'ראצלמיאצלרבאחייא'וררבאחייא'רו

'ראצליוחנן'וררבהחייא'רא

'ראצליוחנן'ורה

'ר<..>'ור'יוח'רל<.....>רבחייא'רס

'ראצליוחנן'וריוחנן'ראצלמיאצלרבהחייא'וררבהחייא'רד

'ראצליוחנן'וריוחנן'ראצלמיאצלרבואחייא'וררבאחייא'רמ
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נפחאברמעיילמאןדאישאובעוריןדנורדזיקוקיןאתרל"אלארבאחייאו

נפחארבמעיילמאןדאשאובעוריןדנורדזיקוקיןאתרליהאמראמרלארבהחייאא

נפחאברמעיילמאןדאשתאובעורןדנורדזיקוקיןאתרליה'אמלארבאחייאה

<....>דז<...>רבחייאס

נפחאברמעיילמאןדאשאובעורןדנורדזיקוקיןאתרליהאמרלאחייאד

נפחאברמעיילמאןדאשאוביעורדנורמיקוקיאתרל"אלארבואחייאמ

לאאמריןמחצלתא?ד/ב?איקנתאאפויחמוןקדשיםקדשאישנחום'רדמךכדלתמןו

לאאמריןדמחצלתאאיקנתאאנפויחמוןקדשיםקדשקדשאישנחום'רדמךכדלתמןא

לאאמרין'דמחצלתאיקנתאאפויחמוןקדשיםקדשאישנחום'רדמךכדלתמןה

<....>אמ<..>כדס

לאאמריןדמחצלתאאיקנתאאפויחמוןקדשיםקדשאישנחום'רדמךכדלתמןד

לאאמריןבמחצלותאאיקנתאאפוהיחפוןקדשיםקדשאישתנחום'רדמךכדלתמןמ

אשיאן?ר'?איתהוןדחמיאפשרבחיוהייתהוןחמידלאמההיךבמיתותיהיחמיו

אשייאןר"איתהוןמחמידהוהאיפשרבחיוהייתהוןחמידלאמההיאךבמיתותיהיחמיא

אשיאןר"איתהוןמחמידהוהאיפשרבחיוהייתהוןיחמידלאמההיךבמיתותיהיחמיה

<....>אס

אשיאןר"אמיתהוןמחמידהוהאפשרבחיוהייתהוןחמידלאמההיךבמיתותיהיחמיד

אושיאןל"איתהוןדחמיאיפשרבחיויתהוןחמידלאמההיךבמיתתיהיתהוןיחמימ

אין'אמלקישורישבלבדדבוראלאלרשעיםצדיקיםביןאיןו

בלבדדיבוראלאלבינןצדיקביןאיןא

אין'אמלקישבןשמעון'ורבלבדדיבוראלאלרשעיםצדיקיםביןאיןה

ס

אין'אמלקישבןשמעון'רבלבדדיבוראלאלרשעיםצדיקיםביןאיןד

ל"רשבאמרוכןבלבדדבוראלאלרשעיםצדיקיםביןאיןמ

כמןארונומתוךקלוסושומעהמתזעיראר"אבלבדדבוראלאלבינןצדיקיםביןו

כמיןארונומתוךקילוסושומעהמתזעיראר"אא

כמיןארונומתוךקילוסושומעהמתזעירא'ר'אמבלבדדיבוראלאלבינםצדיקיםביןה

ס

כמיןארונומתוךקילוסושומעהמתזעוראר"אמבלבדדיבוראלאלבינןצדיקיםביןד

כמןמטתובתוךקילוסושומעהמתזעיראר"אמ

ימיוכלמטבעצורתהביטשלאקדשיםקדשאישאותוקוריןולמההחלוםו

מעולםמטבעצורתהביטשלאקדשיםקדשאישנחוםאותוקוריןולמההחלוםא

מימיומטבעצורתהביטשלאמפניהקדשיםקדשאישנחוםאותוקוריןולמההחלוםה

ס

ימיוכלמטבעצורתהביטשלאקדשיםקדשאישנחוםאותוקוריןולמההחלוםד

ימיוכלמטבעבצורתהביןשלא'קדשיקדשאישנחוםלו'קוריולמההחלוםמ

לראותןתפנואליהודהר"אלעבדןתפנואלהאליליםאלתפנואלחייאר"או

לראותןתפנואליהודהר"אלעובדןתפנואלהאליליםאלתפנואלחייאר"אא

לראותןתפנואליהודהר"אלעובדןתפנואלהאליליםאלתפנואלחייאר"אה

ס

לראותןתפנואלר"אמלעובדןתפנואלהאליליםאלתפנואלחייאר"אמד

לראותם'אפיתפנואליהודהר"אמ<..>תפנואלהאליליםאלתפנואלחייאר"אמ

'אמגזירהוהאנטולינוסימיוכלבמילתוהביטשלאהקדוש'רביאותוקוריןולמהודאיו

אמרגזירהוהאנטונינוסימיוכלבמילתוהביטשלאהקדושרבינואותוקוריןולמהוודאיא

'אמגזירהוהאטליינוסימיוכלבמילתוהביטשלאהקדושרבינואותוקוריןולמהודאיה

ס

'אמגזירהוהאטלינוסימיוכלבמילתוהביטשלאהקדושרבינואותוקוריןולמהוודאיד

ל"אגזיר<.>הואנטיננוסימיוכלבמילתוהביטשלאהקדוש'רבי<..>א'קוריולמהודאימ

ל"אגזירתיבהדאחמילרבינולוו

ל"אגזירתיבהאחמילרבינוליהא

ליה'אמגזירתיבהדאחמוילרבנוה

ס

ליהאמרגזרתיכהדאחמילרבנוליהד

ל"אויגזוריהדרלאואםגזירהכדחזיאיגזירתיבהדאאיסתכלהקדוש'לרבימ
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מסתכלאנאובדידךמימינסתכלתילאבשליו

אסתכלבדידךאסתכליתלאבדידיא

'וכוציפוראיאמריןהווןבציפוריןרבינודמךכדמסתכלאנאובדידךמימיהסתכלתילאבשליה

ס

כלצפוראיאמריןהווןבציפרי'רדמךכדמסתכלאנאובדידךמימיהסתכלתילאבשליד

איסתכלבדידךאיסתכליתלאבדידימ

ו

א

ה

ס

ורישיהליהואדיקבכוותאועללקפראבראזלליהקטליןאנן'רדמךואמרדאתאד

מ

ו

א

ה

ס

הבריתבלוחותידןאחזוומצוקיםאראליםשמעונישמעוניידעיהבניאחים'אמבזיעיןומניהמיכרךד

מ

ו

א

ה

ס

אמריתוןאתוןלוןאמר'רדמךליהאמריןהלוחותאתוחטפואראליםשלידןגברהד

מ

ו

א

ה

ס

דאזלעדמניהוןקרעוןכסילהואדבהומוציאדכתיבאמרלאולמהאמנאלאאנאד

מ

ו

א

ה

ס

נחמיה'רהחכמהדעתויתרוןעליהוקראמיליןשלשהמהלךתתאגובעלדקירעאקליהד

מ

ו

א

ה

ס

קרייתאכלואתכנשוןהיהשבתערבהיוםבאותונעשונסיםמעשהאמרמונא'רבשםד

מ

ו

א

ה

ס

דמטאעדיומאלוןותלאשעריםלביתואובלוניהכנישתאעשריבתמניכסיוניהאטר'דרלהספדיהד

מ

ו

א

ה

ס

חביתלווממלאדגולווצולההנראתלוומדליקלביתומישראלוחדחדכלד

מ
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ו

א

ה

ס

וויאמריןמצוקיןשרוןהגברוקראהחמהשקעהשבהםשבישראלהאחרוןשעשהעדמיםשלד

מ

ו

א

ה

ס

לחיימזומן'רשלבהספדונתעצלשלאמיכלואמרהקולבתיצתהשבתאדחללינןד

מ

ו

א

ה

ס

וטלקלאיגראסלקכןדשמעכיוןאתאולאתמןדהוהקצראמןברהבאהעולםד

מ

ו

א

ה

ס

הבאהעולםלחיימזומןקצראאףואמרהקולבתיצתהומיתונפלאיגראמןגרמיהד

מ

ו

א

'כתודחסידיעובדיכולהוןזרהועבדהכתובות'ירוש'בבכתיביןה

ס

דחסידיעובדיכלהוןזרהועבודהוכתובותירושלמיבגיטיןכתיביןד

מ



12/02/2012 1/7 קהלת רבה פרשה ט פסוק יא

יעקבזההמרוץלקליםלאכיהשמשתחתוראהשבתיו

זההמרוץלקליםלאכיהשמשתחתוראהשבתיא

יעקבזההמרוץלקליםלאכיהמרוץלקליםלאכיהשמשתחתוראהשבתיה

ס

זההמרוץלקליםלאכי'וגוהמרוץלקליםלאכיהשמשתחתוראהשבתיד

(אברהם)במדברהמרוץלקליםלאכיוראהשבתימ

המיטהאלרגליוויאסוףוהיוםרגליויעקבוישאאתמולאבינוו

המטהאלרגליוויאסוףכתבוהיוםוילךרגליויעקבוישאאתמאליעקבאבינוא

המטהאלרגליוויאסוףוהיוםוילךרגליויעקבוישאאתמולאבינוה

ס

המטהאלרגליוויאסףכתיבוהיוםרגליויעקבוישאאתמליעקבאבינוד

ויאסףויגועהמטהאלורגליוויאסוףוהיוםרגליויעקבוישאאתמוליעקבמ

האבןאתויגליעקבויגשאתמולאבינויעקבזההמלחמהלגבוריםלאוגםו

האבןאתויגליעקבויגשאתמאללחםלגבוריםלאוגםא

האבןאתויגליעקבויגשאתמוליעקבזההמלחמהלגבוריםלאוגםה

ס

האבןאתויגליעקבויגשאתמוליעקבזההמלחמהלגבוריםולאד

האבןאתויגליעקבויגשאתמוליעקבזההמלחמהלגבוריםלאוגםעמיואלמ

ישראלבניוישאווהיוםצלוחיתמפיפקקשמעבירכמייוחנןר"או

יעקבבניוישאווהיוםצלוחיתגבימעלפקקהמעבירכאדםיוחנןר"אא

יעקבבניוישאווהיוםהצלוחיתפימעלפקקשמעבירכאדםיוחנןר"אה

ס

ישראלבניוישאווהיוםהצלוחיתפימעלהפקקאתשמעבירכאדםיוחנן'ראמרד

ישראלבני(יעקב)וישאווהיוםהצלוחיתפימעלהפקקשמעבירכאדםיוחנןר"אמ

לחםמים[כ]לחלאוגםלהטעןיכולהיהלאבגלקטיקא'ואפיבגופואביהםיעקבאתו

לחםלחכמיםלאוגםלהטעיןיכולהיהלאבקלטיקיא'ואפיבגופו'אפיאביהםישראלאלא

לחםלחכמיםלאוגםלטעוןיכולהיהלאבגלקטיקאואפילובגופואביהםישראלאתה

ס

לחםלחכמיםלאוגםלהיטעןיכולהיהלאבגלקטיקאואפילובגופואביהםיעקבאתד

לחםלחכמיםלאוגםלהטעןיכולהיהלא'בגלקיטוק'ואפיבגופואביהםיעקבאתמ

לחםלאכללאחיוויקראבהרזבחיעקבויזבחאתמולאבינויעקבזהו

זבחיםיעקבויזבחאתמאלא

[לחםויאכלולחםלאכללאחיוויקרא]['וגו]יעקבויזבח'כתיאתמוליעקבזהה

ס

'וגובהרזבחיעקבויזבחאתמוליעקבזהד

לחםלאכוללאחיוויקראבהרזבחיעקבויזבחאתמוליעקבזהמ

קבריהולואיליההוהחדהיואחיווכיו

קבריהולאיליההוהחדאחלוהיואחיםוכי'וכולחםויאכלוא

קבריהוהלואיליההוה[חד]אחהיואחיםוכילחםויאכלוה

ס

קבריהוהלואיליההוהאחדאחהיואחיווכילחםויאכלוד

בניוואםקברוולואילואהיה'אאחוהלאהיואחיווכימ

אחיווקראןלואותןדמהלשכמוכשהגיעואלאהיובניווהלאו

אביואותםוקראלואותםדימהלשכמוכשהגיעואלאהיובניואלאא

אחיואותןוקראלואותןדומהלשכמוכשהגיעואלאהיובניווהלאה

ס

אחיםלואותןוקראלואותןדימהלשכמוכשהגיעואלאהיובניווהלאד

ודמהאחיואותם'קרלשכמושהגיעוכיוןאלאהיובניווהלאמ

לנבוניםלאוגםאוכלמעטלנושברו[שובו](שוברו)והיוםו

לנבוניםלאאוכלמעטלנושברושובואומרהואוהיוםא

לנבוניםלאוגםאוכלמעטלנושברושובווהיוםה

ס

לנבוניםלאוגם'וגואוכלמעטלנושברושובווהיוםד

לנבוניםלאוגםאוכלמעטלנושברושובולהםאמרוהיוםלואותםמ
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'אומשמעון'רבשםסימון'רמאדהאישויפרץאתמלאבינויעקבזהעושרו

שמעון'רבשםסימון'רמאדמאדהאישויפרוץאתמאלעושרא

'אומסימון'רמאדהאישויפרוץאתמוליעקבזהעשרה

ס

שמעון'רבשםסימון'רמאדמאדהאישויפרץיעקבזהעשרד

א"בשרשסימון'רמאודמאדהאישויפרוץאתמוליעקבזהעושרמ

ויכלכלוהיוםלפניהםהפורץעלהא"הכדהבאהעולםשלדוגמאמעיןדוגמאלושהיהמלמדו

ויכלכלוהיוםלפניהםהפורץעלהא"הכמדמעילהשלדוגמאמעיןדוגמאלושהיהמלמדא

ויכלכלוהיוםלפניהםהפורץעלהא"המדהבאעולםשלדיגמהמעיןדיגמהלושהיהמלמדה

ס

ויכלכלוהיוםלפניהםהפורץעלהא"המדהבאעולםשלדוגמהמעיןדוגמהלושהיהמלמדד

ויכלכלוהיוםלפניהםהפורץעלהא"המדב"עהשלדוגמאמעיןלושנפרצהמלמדמ

אתמולאבינויעקבזהחןליודעיםלאוגםאחיוואתאביואתיוסףו

אומרהואאתמולחןליודעיםלאוגםאביואתיוסףא

אתמוליעקבזהחן'ליודעילאוגםאביואתיוסףה

ס

אתמוליעקבזהחןליודעיםלאוגם'וגואביואתיוסףד

אתמוליעקבזהחןליודעיםלאוגםאחיוואתאביואתיוסףמ

מהבבלההראובןומעשהבתמריהודהמעשהאנייודעידעתיבניידעתיו

מהבבלההראובןמעשהבתמריהודהמעשהאנייודעידעתיבניידעתיא

ומהבבלההראובןמעשהבתמריהודהמעשהאנייודעידעתיבניידעתיה

ס

מהבבלההראובןמעשהבתמריהודהמעשהאנייודעידעתיבניידעתיד

ומהו"קדבריםוהלאבבלהאראובןומעשהבתמריהודהמעשהאנייודעידעתיבניידעתימ

והיוםוכמהכמהאחתעללךשנתגלודבריםלינתגלולךנתגלושלאדבריםאםו

והיוםוכמהכמהאחתעללךשנתגלודבריםלינתגלולךנתגלושלאדבריםאםא

והיוםוכמהכמהאחתעללךשנתגלודבריםלינתגלולךנתגלושלאדבריםאםה

ס

והיוםוכמהכמהאחתעללךשנתגלודבריםלינתגלולךנתגלושלאדבריםאםד

והיהו"עאכלךשנתגלודבריםלינתגלולךנתגלושלאדבריםמ

אלבעיניךחןמצאתינאאםלו'אוו

אלבעיניךחןמצאתינאאםלואומרא

אלבעיניךחןמצאתינאאםלו'אומה

ס

אל'וגובעיניךחןמצאתינאאםלו'אומד

יריכיתחתידךנאשיםבעיניךחןמצאתינאגםלוואומרליוסףמפייסמ

ברגליוקלועשאל'ושנעשהאלזההמרוץלקליםלאכיא"דבמצריםתקברנינאו

ברגליוקלועשהאל'שנאעשהאלזההמרוץלקליםלאכיא"דבמצריםתקברינינאא

ברגליוקלועשאל'שנאעשאלזההמרוץלקליםלאא"דבמצריםתקברנינא(א)ה

ס

ברגליוקלועשאל'שנאעשאלזההמרוץלקליםלאכיא"דבמצריםתקברנינאד

ברגליוקלועשאל'שנעשאלזההמרוץלקליםלאכיא"דמ

שבליאסאסיעלרץשהיהקלותוהיתהומהבמדבראשרהצבייםכאחדו

שבלייאסאסיעלרץשהיהקלותוהיתהומההצבייםכאחדא

שבראשהענף'פי]שיבלייאסאסיעלרץשהיהקלותוהייתהומההצבייםכאחדה

ס

שיבולייאסאסיעלרץשהיהקלותוהיהומה'וגוהצבייםכאחדד

שבליאסאסיעלרץשהיהקלותוהיהומהבשדהאשרהצביים'כאמ

לגבוריםולאהחניתמאחריאבנרויכהווהיוםברגליוקלועשאלאתמולמשתבריןואינןו

לגבוריםולאהחניתמאחריאבנרויכהווהיוםמשתבריןולאא

לגבוריםולאהחניתמאחוריאבנרויכהווהיוםברגליוקלועשאלאתמולמשתבריןואין[השיבולתה

ס

לגבוריםולא'וגוהחניתמאחוריאבנרויכהווהיוםברגליוקלועשאלאתמלמשתבריןואינןד

לגבוריםולאהחניתמאחריאבנרויכהווהיוםברגליוקלועשאלאתמול'משתבריואינםמ
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משוםאסיר"דאבישראלכמוךומיאתהאישהלא'דכתאבנרזההמלחמהו

משוםיוסי'רדאמרבישראלכמוךומיאתהאישהלאדכתיבאבנרזההמלחמהא

משוםאסיר"דאבישראלכמוךומיאתהאישהלא'שנאאבנרזההמלחמהה

ס

משוםאסיר"דאמ'וגו'בישרכמוךומיאתהאישהלא'דכתיאבנרזההמלחמהד

אסיר"דאבישראלכמוךומיאתהאישהלא'כתי'המלחמ

אחתרגלומלהזיזבעוביאמותששבנויכותללהזיזלאדםלונוחיוחנן'רו

אחתרגלומלהזיזבעוביאמותששבנויכותללהזיזלאדםלונוחיוחנן'רא

אחתרגלומלהתיזבעוביאמותששבנויכותללהתיזלאדםלונוחיוחנן'רה

ס

אחתרגלומלהזיזבעוביאמותששבנויכותללהזיזלאדםלונוחיוחנן'רד

רגלומלהזיזבנויבעוביאמותכותללהזיעלאדםנחמ

שלמהזהלחםלחכמיםלאוגםאבנרימותנבלהכמותוהיוםאבנרשלו

שלמהזהלחםלחכמיםלאוגםאבנרימותנבלהכמותוהיוםאבנרשלא

שלמהזהלחםלחכמיםלאוגםאבנרימותנבלהכמותוהיוםאבנרשלה

ס

שלמהזהלחםלחכמיםלאוגםאבנרימותנבלהכמותוהיוםאבנרשלד

שלמהזהלחםלחכמיםלאוגםאבנרימותנבלהכמותשעתיהדמטאוכיוןאבנרשלמ

'וכתסלתכורשלשיםאחדליוםשלמהלחםויהיאתמולישראלמלךו

וכתיבקמחכורוששיםסלתכורשלשיםשלמהלחםויהיאתמאלא

קמחכרוששיםסלתכרשלשיםשלמהלחםויהיאתמולה

ס

'וכתיקמחכרוששיםסלתכרשלשיםאחדליוםשלמהלחםויהיאתמולד

'וכתיסולתכורשלשים'אליוםשלמהלחםויהיאתמולמ

ואשהאשהכלוכןויוםיוםבכלוכןיוחנןר"אבריאיםבקרעשרהו

ואשהאשהכלוכןויוםיוםבכלוכןיוחנןר"אבריאיםבקרעשרהא

ואשהאשהכלוכןויוםיוםבכלוכןיוחנןר"אבריאיםבקרועשרהה

ס

ואשהאשהכלוכןויוםיוםבכלוכןיוחנן'ראמר'וגובריאיםבקרעשרהד

ואשהאשהכלוכןויוםיוםבכלוכןיוחנןר"ואבריאיםבקרועשרהמ

מאןעמלימכלחלקיהיהוזהוהיוםאצלהסועדשהואסבורהאלועושהו

מאןעמלימכלחלקיהיהוזהאומרהואוהיוםאצלהסועדשהואסבורהעושהא

מאןעמלימכלחלקיוזהוהיוםאצלהסועדשהואסעודהלועושהה

ס

מאןעמלימכלחלקיהיהוזהוהיוםאצלהסועדשהואסבורהלועושהד

מאןעמליבכלחלקיהיהוזהוהיוםאצלהסועדשהואסעודהעושהמ

אתמולאיובזהעושרלנבוניםלאוגםקושרתיה'דאמומאןקני'דאממאןקודיה'דאמו

אתמאלאיובזהעושרלנבוניםלאוגםקשרתיהדאמרומאןקניהדאמרומאןקוריהדאמרא

אתמולאיובזהעושרלנבוניםלאוגםקשרתיה'דאמומאןקנייה'דאממאןקודיה'דאמה

<..>זהשר<....>ס

אתמלאיובזהעשרלנבוניםלאוגםקשרתיהדאמרומאןקניהדאמרומאןקודיהדאמרד

אתמולאיובזהעושרלנבוניםלאוגםקושרתיהד"ומקוריהד"ומקונייהדאמרמ

ר"אבארץפרץומקנהומהובארץפרץומקנהוו

ר"אבארץפרץומקנהוצאןאלפישבעתמקנהוויהיא

ר"אבארץפרץומקנהומהובארץפרץומקנהוצאןאלפישבעתמקנהוויהיה

<....>ומבארץס

'ראמרבארץפרץומקנהומהובארץפרץומקנהו'וגוצאןאלפישבעתמקנהוויהיד

ר"ואבארץפרץומקנהוצאןאלפישבעתמקנהוויהימ

אתהורגיםזאביםמקוםבכלעולםשלגדרופרצוחנינא'בריוסיו

הורגיםזאביםעולםשלמנהגומקוםבכלעולםשלגדרוחנינאבריוסיא

הורגיןזאיביםעולםשלמנהגומקוםבכלעולםשלגדרופרץחנינא'בריוסיה

<..>עולםשלס

את'הורגי'זאביעולםשלמנהגומקוםבכלעולםשלגדרופרץחנינה'בריוסיד

הורגיםזאביםעולםשלמנהגומקוםבכלעולםשלגדרופרץחנינאבריוסימ
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אתםחנוניחנוניוהיוםהזאביםהורגיןשלוהעזיםבאיובברםהעזיםו

אתםחנוניחנוניאומרהואוהיוםהזאביםאתהורגיםשלוהעזיםבאיובברםהעזיםא

אתםחנוניחנוניוהיוםהזאביםהורגיןשלוהעזיםובאיובהעזיםה

אתם<....>וה<..>באיובהכאס

אתםחנוניחנוניוהיוםהזאביםאתהורגיםהעזיםבאיובברםהעזיםד

אתםחנוניחנוניוהיוםהזאביםהורגיםעזיםוכאןהעזיםמ

דברים'בזעירא'דרבריהאחאר"איהושעזהחןליודעיםלאוגםרעיו

דבריםשניזעירא'דרבריהאחאר"איהושעזהחןליודעיםלאוגםריעיא

דבריםשניזעירא'דרבריהאחאר"איהושעזהחןליודעיםלאוגםרעיה

..>דברשניזעירא'דרה<.....>"א<...>לוגםרעיס

דבריםשניזירא'דרבריהאחואר"אמיהושעזהחןליודעיםלאוגם'וגורעיד

..>שניאסיר"דאיהושעזהחןליודעיםלאוגםריעיימ

הזקניםבמנויאחדהןואלובעיניוחןנגמלולא'רבימשהבפנייהושעדברו

ואחדהזקניםבמינויאחדהןואלובעיניוחןנגמלולארבינומשהלפנייהושעדברא

ואחדהזקניםבמנויאחדהןואלובעיניוחןנגמלולא'רבימשהבפנייהושעדברה

ואחד<...>הואילובעיניוחןנגמלולארבינומשה<..ס

ואחדהזקניםבמינויאחדהןואלובעיניוחןנגמלולאמשהבפנייהושעדברד

'ואהזקניםבמינויאחדהןואלורבינומשהבפנייהושעבר<.מ

ו

'כתיהזקניםבמנויהעגלבמעשהא

'כתיהזקניםבמנויהעגלבמעשהה

..>הזקניםבמינויהעגלבמעשהס

'דכתיהזקניםבמינויהעגלבמעשהד

'וכתיבמחנהמתנבאיםומידדאלדדויאמרלמשהויגדהנערוירץ'דכתי'הזקניבמינויהעגלבמעשהמ

העולםמןוהעבירםכלםל"אכלאםמשהאדניו

משהלוויאמרהעולםמןוהעבירםכלםלואמרכלאםמשהאדניא

משהלוויאמרהעולםמןוהעבירםכלםלו'אמכלאםמשהאדניה

.>משלוויאמרהעולםמןוהעבירםלם<.ס

משהלוויאמרהעולםמןוהעבירםכלםלואמרכלאםמשהאדניד

כלאםמשהאדוניויאמריהושעויעןמ

בךכיוצאבנויהלואימתקנאאניבךמשהל"או

בךכיוצאבניהלואימתקנאאניבךמשהלואמרליאתההמקנהא

[בי]בךכיוצאבנויהלואימתקנאאתהוכךכךמשהלו'אמליאתההמקנאה

<..>כיוצאוי<......>אבךכך<..ס

בךכיוצאבניהלואימתקנאאניבךכךמשהלו'אמליאתההמקנאד

..>כיוצא'?תי<?.>הולואימתקנאאניבךמשהל"אמ

ואחדנביאיםי"יעםכליתןמיבךכיוצאישראלכלהלואיו

ואחדנביאים'ייעםכליתןומיבךכיוצאישראלכלהלואיא

ואחדנביאים'ייעםכלאתיתןומי[בי]בךכיוצאישראלכלהלואיה

חד<......>כיוס

ואחד'וגונביאים'ייעםכליתןומיבךכיוצאישראלכלהלואיד

'ואבךכיוצאישראלכל<.מ

שעתידאדםיהושעמשהל"אהעםקולאתיהושעוישמע'שנהעגלבמעשהו

שעתידאדםיהושעמשהל"אבריעההעםקולאתיהושעוישמע'שנאהעגלבמעשהא

שעתידאדםיהושעמשהלו'אמברעההעםקולאתיהושעוישמע'שנאהעגלבמעשהה

<....>ויש<....>בס

שעתידאדםיהושעמשהלו'אמברעההעםקולאתיהושעוישמע'שנבעגלד

שעתידאדםליהושעמשהל"אבֵרעההעםקולאתיהושועוישמע'דכתיהעגלבמעשהמ

קולאיןלקולקולביןלהבחיןיודעאינורבוא'סעלבעולםשררהלהנהיגו

קולאיןלקולקולביןלהבחיןיודעאיןרבואששיםעלשררהלהנהיגא

לקולקולביןלהבחיןיודעאינוריבואששיםעלבעולםשררהלהנהיגה

....>לק<....>להס

קולאיןלקולקולביןלהבחיןיודעאינורבואששיםעלשררהלהנהיגד

קולאיןאלאלקולקולביןלהבחייודעאינורבואששיםעלשררהלנהוגמ
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אנכיענותקוליהושעויחלושא"הכדחלושהענותקולואיןישראלוגברא"הכדגבורהענותו

אנכיענותקוליהושעויחלושא"כמדגבורהענותקולואיןישראלוגברא"הכמדגבורהענותא

יהושעויחלושד"ההחלושהענותקולאיןה

ס

אנכיענותקוליהושעויחלשא"המדחלושהענותקולואיןישראלוגברא"המדגבורהענותד

אניענותקוליהושעויחלושא"כמדחלושהענותקולואיןגבורהענותמ

קולאסיר"אשומעו

קולאסיר"אשומעא

קולאסיר"אשומעאנכיענותקולישראלוגברד"ההגבורהענותקולואיןה

ס

קולאסיר"אמשומעד

קולאסיר"אשומעמ

כללךאין'אמאסי'רבשםיודן'רשומעאניז"לעקלוסו

כללךאיןאסי'רבשםיודן'רשמעאנאז"לעקלוסא

כללךאין'אמאסי'רבשםיודן'רשמיעאנאז"לעקילוסה

ס

כללךאיןאסי'רבשםיודן'רשמיעאנאזרהעבודהשלקילוסד

כללךאיןאמראסיר"בשיודן'רשומעאנכיז"לעקילוסמ

לקליםלאכיא"דעגלשלמחטאואחדאונקינוטלשאינוודורדורו

לקליםלאכיא"דעגלשלמחטאואחתאונקינוטלשאינוודורדורא

לקליםלאכיא"דעגלשלמחטאואחת[אונקייאכמו]אונקינוטלשאינוודורדורה

ס

לקליםלאכיא"דעגלשלאחתאונקינטלשלאודורדורד

לקליםלאכיא"דעגלשלמחטאואחדנאוקיינוטלשאינוודורדורמ

כיוהיוםהאלהיםאלעלהומשה'שנכעוףועולהברקיעטסאתמולמשהזהו

והיוםהאלהיםאלעלהומשה'שנאכעוףועולהברקיעטסאתמאלמשהזההמרוץא

כיוהיוםהאלהיםאלעלהומשה'שנאכעוףועולהברקיעטסאתמולמשהזההמרוץה

ס

כיוהיוםהאלהיםאלעלהומשהשנאמרכעוףועולהברקיעטסאתמלמשהזההמרוץד

<.>כועכשיוכעוףברקיעטס<..>אתמהמרוץמ

ולאלעבוריכולהיהלאאמהחמשיםשלחבל'אפיהזההירדןאתתעבורלאו

ולאלעבוריכולהיהלאאמהחמשיםשלחבל'אפיהזההירדןאתתעבורלאא

ולאלעבוריכולהיהלאאמהחמשיםשלחבלאפילוהזההירדןאתתעבורלאה

ס

ולאלעבריכולהיהלאאמהחמשיםשלחבלאפילוהזההירדןאתתעברלאד

ולאלעבוריכולהיהלאאמהחמשיםשלחבל'אפיהזההירדןאתתעבורלאמ

ידודוןידודוןידודוןצבאותמלאכיאתמולמשהזההמלחמהלגבוריםו

ידודוןידודוןידודוןמהוידודוןידודוןצבאותמלאכיאתמאלמשהזההמלחמהלגבוריםא

ידודוןפעמים'בידודוןידודוןמהוידודוןידודוןצבאותמלאכיאתמולמשהזההמלחמהלגבוריםה

ס

ידודוןמהוידודוןידודוןצבאותמלכיאתמלמשהזההמלחמהלגבוריםד

ידודוןידודוןידודוןמהוידודוןידודוןצבאותמלכיאתמאלמשהזההמלחמהלגבוריםמ

אלאכאן'כתאיןצבאותמלאכי'אמאיבו'רבשםיודן'רתן?ר?בחזידודוןבהליכתןו

אלאכאןכתבאיןצבאותמלאכיאמראבוי'רבשםיודן'רבחזירתןידודוןבהליכתןא

אלאכאןכתובאיןצבאות[מלאכי]'אמאבוי'רבשםיודן'רבחזירתןידודוןבהליכתןה

ס

אלאכאןכתיבאיןצבאותמלאכי'אמאיבו'רבשםיודן'רבחזירתןידודוןבהליכתןד

ולאכאן'כתיצבאותמלכיאמראיבור"בשיודן'רבחזרתםידודוןבהליכתמ

פני'אפיוהיוםממשהמתיראיןהיוגבריאלמיכאלדמלאכיאמלכיהון'אפיצבאותמלכיו

פני'אפיוהיוממשהמתייראיןהיווגבריאלמיכאלדמלאכייאמלכיהון'אפיצבאותמלכיא

פניאפילווהיוםממשהמתייראיןהיווגבריאלמיכאלדמלאכייאמלכיהוןאפילוצבאות[מלכי](מלאכי)ה

ס

אפילווהיוםממשהמתיראיןהיווגבריאלמיכאלדמלאכייאמלכיהוןאפילוצבאותמלכיד

פני'אפיוהיוםממשהמתיראיןהיווגבריאלמיכאלדמלאכיאמלכי'שאפימלאכי'כתימ
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והחימההאףמפנייגורתיכיד"ההבהןלהסתכליכולהיהלאשבהןהגולייריןו

והחמההאףמפנייגורתיכיד"ההבהןלהסתכליכולהיהלאהגולייריןא

האףמפנייגורתיכיד"ההבהןלהסתכליכולהיהלאשבהן[חלשין'פי]הגולייריןה

ס

והחמההאףמפנייגרתיכיד"ההבהןלהסתכליכולהיהלאשבהםגוליריןד

והחמההאףמפנייגורתיכיד"ההבהםלהסתכליכולהיהלאשבהםהגוריליןמ

עבדאתמולמשהזהלחכמיםלאוגםו

עבידאתמאלמשהזהלחםלחכמיםלאוגםא

עבידאתמולמשהזהלחםלחכמיםלאוגם[הןחבלהמלאכישניוחימהאף]ה

ס

עבידאתמלמשהזהלחםלחכמיםלאוגםד

עשויהיהאתמוללחם'לחכמילאוגםמ

ויגדלמהואחיואלויצאמשהויגדל'שנפרעהשלבפלטיןסקלטורקומיו

משהויגדלמהוויצאמשהויגדל'שנאפרעהשלבפלטיןקומוסקלטורא

ויגדלמהואחיואלויצאמשהויגדל'שנאמפרעהשלבפלטין[פקיד]קומיסקלטורה

דל<..ס

ויגדלמהואחיואלויצאמשהויגדל'שנפרעהשלבפלטיןלקטורקומיסד

גדולתומהואחיואלויצאמשהויגדל'שנאפרעהבביתקוזמוקתנורמ

משהזהעשרלנבוניםלאוגםלחםויאכללוקראןוהיוםולהוציאלהכניסגדולתושהיתהו

משהזהעושרלנבוניםלאוגםלחםויאכללוקראןוהיוםולהוציאלהכניסגדולתושהיתהא

משהזהעשרלנבוניםלאוגםלחםויאכללוקראןוהיוםולהוציאלהכניסגדולתושהיהה

..>וגםם<....>ס

משהזהעשרלנבוניםלאוגםלחםויאכללוקראןוהיוםולהוציאלהכניסגדולתושהיתהד

משהזהעושרלנבוניםלאוגםולהוציאלהכניסגדולתושהיהמ

לוגלהסנפירינוןשלמחצבחניןר"אמשהוהעשירעושרלובאמהיכןו

לוגלהסמפירינוןשלמחצרחניןר"אמשהוהעשירעושרלובאמהיכןא

לוגילהסנפירירוןשלמחצבחניןר"אמשהוהעשירעשרלובאמהיכןה

<..>ר"אשה<.ס

לוגלהספירשלמחצבחנין'ראמרוהעשירעשרלובאמהיכןד

לוגלהסנפיררוןשלממחצבעשירמשההיהומניןמ

לךתהאסלותיה?פ?לךפסל'שנהעשירומשםאהלובתוךה"הקבו

לךתהאלוחותשלפסלתןלךפסול'שנאמשההעשירומשםנמצאאהלובתוךה"הבא

לךתהאפסולתןלךפסל'שנאמשההעשירומשםומצאאהלובתוךה"הבה

<...>תהפסולתןך<.....>ומאהלוס

שלךתהאפסילתןלךפסלשנאמרמשההעשירומשםומצאאהלובתוךה"הקבד

לךתהאפסולתולךפסול'שנאמשההעשירומשםאהלובתוךה"הבמ

כיאתמולמשהזהחןליודעיםלאוגםליהקםלאעותראהדיןכלוהיוםו

כיאתמאלחןליודעיםלאגםליהקםלאעותראההןכלוהיוםא

כיאתמולמשהזהחןליודעיםלאוגםליהקםלאעותראַהֵדיןכלוהיוםה

..>משהזהחן'ליודעס

כיאתמלמשהזהחןליודעיםלאוגםליהקםלאעותרהדיןכלוהיוםד

כיאתמאלמשהזהחןליודעיםלאוגםליהקםלאעותראן<..>כלוהיוםמ

והיוםבעיניחןמצאתו

והיוםבעיניחןמצאתא

והיוםבעיניחןמצאתיה

ס

והיוםבעיניחןמצאתד

לונאמר'ולבסוישראללארץשיכנסוהתפללסדרותחנוניםתפילותכמהוהיוםבעיניחןמצאתמ

עתכיהזהבדברעודאלידברתוסףאלו

עתכיעודאלידברתוסףאלא

עתכיעודאלידברתוסףאלה

עתכיעודאליבר<.ס

עתכיהזהבדברעודאלידברתוסףאלד

הזההירדןאתתעבורלאכימ
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בולכשתארעהללוהדבריםכלומערערתבאדםשפוגעתהיאעתכלםאתיקרהופגעו

בולכשתארעהאלההדבריםכלבוומערערתבאדםשפוגעתהיאעתכלםאתיקראופגעא

הללוהדבריםכלבוומערערתבאדםשפוגעתהיאעתכולםאתיקרהופגעה

..>לכשתארעהללו'הדברכלבומערערת<...>כלםת<....>ופגס

האלוהדבריםכלבוומערערתבאדםשפוגעתהיאעתכלםאתיקרהופגעד

מ

הונארבניצולוהואובתחנוניםבתפלהויעסוקילךיעשהמהמפגיעוהואהדבריםכלו

הונארבניצולוהואובתחנוניםבתפלהויעסוקילךיעשהמהמפגיעוהואהדבריםכלא

חונארבניצולוהואובתחנוניםבתפלהויעסוקילךיעשהמה[נפגע](מפגיע)והואה

<..>'ובתחנובתפלהוק<.>ויעילךיעשהמהפגיע<.ס

חונהרבניצולוהוא'ובתחנוני'בתפלויעסוקילךיעשהמהמפגיעוהואד

מ

ל"אכלםאתיקרהופגעעתכי'דכתהדיןמהול"אלשמואלשאלו

ליהאמרופגעעתכי'דכתידיןמהוליהואמרלשמואלשאלא

ליה'אמופגעעתכי'דכתיהדיןמהוליה'ואמלשמואלשאלה

..>ופגע<.>עכי'דכת<...>לשמואשאלס

ליהאמרופגעעתכידכתיבדיןמהוליהאמרלשמואלשאאד

מ

ותחנוניםתפלותשסדרלךשאיןנענהואינומפגיעופעמיםונענהבתפלהמפגיעשאינופעמיםו

'ותחנוניתפלותשסדרלךשאיןנענהואינובתפלהמפגיעופעמיםונענהבתפלהמפגיעפעמיםא

ותחנוניםתפלותשסידרלךשאיןנענהואינומפגיעופעמיםונענהבתפלהמפגיעשאדםפעמיםה

<....>שים<..ס

ותחנוניםתפלותשסידרלךשאיןנענהואינושמפגיעפעמיםונענהבתפלהמפגיעשאדםפעמיםד

מ

למותימיךקרבוהןלו'נאמולבסוף'רביממשהיותרו

למותימיךקרבוהןלונאמרולבסוףרבינוממשהיותרא

למותימיךקרבוהןלו'נאמולבסוף'רביממשהיותרה

ס

למותימיךקרבוהןלונאמרולסוףרבנוממשהיותרד

מ
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וכיברכיהר"אעתואתהאדםידעלאגםכיו

וכיברכייאר"ארעהבמצודההנאחזיםכדגיםעתואתהאדםידעלאגםכיא

וכיברכיהר"ארעה'במצודשנאחזיםכדגיםעתואתהאדםידעלאכיה

ס

וכיברכיה'ר'אמרעהבמצודהשנאחזיםכדגיםעתואתהאדםידעלאגםכיד

וכי<..>ר"ארעהבמצודה'וכועתואתהאדםידעלאגםכימ

מוציאיהאנשיםוימותוד"ההרעהמצודהוישטובהמצודהישו

מוציאיהאנשיםוימותוד"ההטובהמצודהוישרעהמצודהישא

מוציאיהאנשיםוימותוד"ההרעהמצודהויש'טובמצודהישה

ס

מוציאיהאנשיםוימותודכתיבהואהדאטובהמצודהוישרעהמצודהישד

מוציאיהאנשיםוימותו'שנבמרגליםמדבררעהמצודהוישטובהמצודהישמ

כרה?ס?אאמריןרבניןיוחאיבןשמעון'וררבניןהומתובמהרעההארץדבתו

באסכראאמרירבניןהומתובמהרעההארץדבתא

אסכרה'אמיוחאיבןשמעון'וראמרירבניןהומתובמהרעההארץדבתה

ס

אסכרהאמריןרבנןיוחאיבןשמעון'וררבנןהומתובמהרעההארץדבתד

ורבניןי"רשבמתובמהרעההארץדבתמ

מתואבריםבנשילת'אויוחאיבןשמעון'ורונחנקובגרונםעלתו

מתואיבריםבנשילת'אמשמעון'ורמתוא

מתו(ו)איבריםבנשילתיוחאיבןשמעון'ר'ואמומתובגרונםעלתהה

ס

מתואיבריםבנשילתאמריוחאיבןשמעון'ורומתוונחנקובגרונםעלתהד

אמריןורבניןאיבריםבנשילתאמרי"רשבמ

רעהבמצודהכאן'נאמדרבניןטעמוןסימאיבריהודהר"או

רעהבמצודהכאןנאמרדרבנןטעמוןאמרסימוןר"ביהודה'רא

רעהבמצודהכאן'נאמדרבנןטעמא'אמסימון'בריהודה'רה

ס

רעהבמצודהכאןנאמרדרבנןטעמוןאמרסימון'בריהודה'רד

רעהבמצודהכאןנאמרדרבניןטעמוןאמרסימוןבריהודה'רומתובגרונםעלתהאסכרהמ

רעהאףאסכראהאמורהרעהלהלןמהרעהלהלן'ונאמו

רעהאףומתובגרונועלתהאסכרהלהלןהאמורהרעהמהמרעהלהלןונאמרא

רעהאףומתובגרונםעלהאסכרהלהלןהאמורהרעהמהרעהלהלן'ונאמה

ס

רעהאףומתובגרונםעלתהאסכרהלהלןהאמורהרעהמהרעהלהלןונאמרד

רעהכאן?אף?ומתובגרונםנפלהאסכרהלהלןהאמורהרעהמהרעהלהלןונאמרמ

שמעון'דרטעמיה'אמברכיה'רוחונקתודגשלבגרונוהיורדתחכהזוהאמורהו

שמעון'דרטעמיהאומרברכייא'ורומניקתודגשלבגרונוהיורדתחכהזוכאןהאמורהא

שמעון'דרטעמון'אמברכיה'רוחונקתודגשלבגרונוהיורדתחכהכאןהאמורהה

ס

שמעון'דרטעמיהאמרברכיה'רוחונקתודגשללגרונויורדתחכהכאןהאמורהד

י"דרשבטעמאאמרבירכיה'רוחונקתובדגהיורדתזוהאמורמ

להלןהאמורהמגפהמההמגפהתהיהוזאתלהלן'ונאממגפהכאן'נאמיוחאיבןו

להלןהאמורהמגפהמההמגפהתהיהוזאתמגפהלהלןונאמרמגפהכאןנאמריאחיבןא

להלןהאמורהמגפהמההמגפהתהיהוזאתמגפהלהלן'ונאממגפהכאן'נאמיוחאיבןה

ס

להלןהאמורהמגפהמההמגפהתהיהוזאתמגפהלהלןונאמרמגפהכאןנאמריוחאיבןד

להלןהאמורהמגפהמההמגפהתהיהוזאתלהלןונאמרמגפהכאןנאמרמ

שצדהמצודהלךישברכיהר"אאבריםבנשילתכאןהאמורהמגפהאףאבריםבנשילתו

צדהשהיאמצודהלךישברכיאר"אאיבריםבנשילתכאןהאמורהמגפהאףאיבריםבנשילתא

צדהשהיאמצודהלךישברכיהר"אאיבריםבנטילתכאןהאמורהמגפהאףאיבריםבנטילתה

ס

צדהשהיאמצודהלךישברכיהר"אמאבריםבנשילתכאןהאמורהמגפהאףאיבריםבנשילתד

צודהשהיאמצודהלךישבריכיהר"אאיבריםבנשילתכאןהאמורמגפהאףאיבריםבנשילתמ
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ביםצדהחכהזואלאביםצדהואינהביבשהביבשהצדהואינהביםו

חכהזואלאביםצדהואינהביבשהביבשהצדהואינהביםא

חכהזואלאביםצדהואינהביבשהביבשהצדהואינהביםה

ס

ואינהביםצדהחכהזואלאביםצדהואינהביבשהצדהביבשהצדהואינהביםד

חכהזואלאביםולאביבשהביבשהולאביםמ

חגריבןיוחנן'ורעזריה'רוחנקתולגרונושיורדתוביבשהו

חגאיר"ביונתן'ורעזריא'רוחונקתודגשללגרונויורדתשהיאא

חגאיבריונתן'ורעזריה'רוחונקתודגשלבגרונויורדתשהיאה

ס

חגי'בריונתן'ורעזריא'רוחונקתודגשללגרונויורדתשהיאביבשהצדהד

חגי'ברחגי'ורעזריה'רוחונקתודגשלחכולתוךשיורדתמ

ואינובארץשחוטאאדםלךישחנינא'רבשםו

ואינובארץחוטאשהואאדםלךישחנינא'רבשםמריוןבןיצחק'רבשםא

ואינובארץחוטאשהואאדםלךישחנינא'רבשםמריוןבריצחק'רבשםה

..>רץ<....>ס

ואינובארץשחוטאאדםלךישחנינה'רבשםמריוןבריצחק'רבשםד

ואינובארץשחוטאאדםלךישחנינאר"בשמריוןבריצחקר"בשמ

חוטאהרעלשון'שאומיכלאבלבארץחוטאואינובשמיםחוטאבשמיםחוטאו

חוטאהרעלשוןאומרשהואמיכלאבלבארץחוטאואינובשמיםחוטאבשמיםחוטאא

חוטאהרעלשון'שאוממיכלאבלבארץחוטאואינובשמיםחוטאבשמיםחוטאה

....>השון<.>'ומ<.ס

חוטאהרעלשוןשאומרמיאבלבארץחוטאואינובשמיםבשמיםחוטאד

חוטאהרעלשוןשאומרמיכלאבלבארץ'חוטואינובשמיםחוטאבשמיםחוטאמ

שהןמצינואלעזרר"אבארץתיהלךולשונםפיהםבשמיםשתו'שנובארץבשמיםו

שהןמצינואלעזרר"אבארץתיהלךולשונםפיהםבשמיםשתו'שנאובארץבשמיםא

שהןמצינואלעזרר"אבארץתיהלךולשונםפיהםבשמיםשתו'שנאובארץבשמיםה

..>בארץלך<..ס

שהםמצינואלעזרר"אמבארץתהלךולשונםפיהםבשמיםשתו'שנאובארץבשמיםד

שהןמצינואלעזרר"אפיהםבשמיםשתו'שנאהארץוביןבשמיםביןמ

איןיוחנןר"אפיהםבשמיםשתו'טעממאיבארץשותתולשונםמהלכיןו

איןיוחנןר"אבארץתיהלךולשונםפיהםבשמיםשתוטעםמהבארץשותתולשונםמהלכיןא

איןיוחנןר"אבארץתיהלךולשונםפיהםבשמיםשתוטעםמהבארץשותתולשונםמהלכיןה

<....>בשתועם<.ס

איןיוחנןר"אמבארץתהלךולשונםפיהםבשמיםשתוטעםמהבארץשותתהולשונםמהלכיםד

איןיוחנןר"אט"מבארץשותתולשונםמהלכיןמ

ללשונינואמרואשר'נ?ש?בעיקרשכופרעדהרעלשון'אואדםו

נגבירללשונינואמרואשר'שנאבעיקרכופרשהואעדהרעלשוןאומראדםא

נגבירללשונינואמרואשר'שנאבעיקרכופרשהואעדהרעלשון'אומאדםה

<..>שהואעדהרעס

אתנושפתינונגבירללשונינואמרואשר'שנבעיקרכופרשהואעדהרעלשון'אומאדםד

'וכונגבירשוננו<.>לאמרואשר'שנאבעיקרכופרשהואעדהרעלשוןאומראדםמ

הרעלשון'אומשהןאלואלהשוכחיאת?ז?נאבינויצחקר"אלנואדוןמיו

א

הרעלשוןהאומריםאלואלהיםשכיחיזאתבינויצחקר"אה

<..>נאבינויצחקר"אס

הרעלשוןאומריןשהןאלואלוהשכחיזאתנאבינויצחקר"אמ'וגוד

הרעלשוןשאומריןאלואלוהשוכחיזאתנאבינויצחקר"אמ

נגבירללשונינואמרואשר'שנו

א

נגבירללשונינואמרואשר'שנאה

<....>נ'ללשונאמרואשר'שנס

'וגואתנושפתינונגבירללשונינואמרואשר'שנד

ע"וגז"עגד<..>הרעלשוןקשהי"ארשב'וגואתנושפתינונגבירללשוננואמרואשר'שנאמ
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ו

א

ה

ס

ד

הרעהאעשהואך'דכתיע"גגדולהחטאההזההעםחטאאנא'דכתי<.>עדמיםושפיכותמ

ו

א

ה

ס

ד

כל'יייכרת'דכתיגדולות'כתיהואהרעובלשון<.>מנשועוניגדול'דכתיד"שהגדולהמ

ו

א

ה

ס

ד

גדולותמדברתלשוןחלקות<..>מ
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השמשתחתראיתיזוגםו

השמשתחתראיתיזוגםא

השמשתחתראיתיזוגםה

השמש<..>ס

'וגוהשמשתחתחכמהראיתיזהגםד

הרעלשוןעבירות'גכנגדששקולהאליהיא'וגדול'וכוראיתיזוגםמ

'ו?כ?ובייןמיםהמערבכגוןברמאותןמאין?ר?שלמחשבתןזואימיברשמואלר"או

'וכוברמאותןרמאיןרשעיםשלמחשבתןזואמיברשמואלר"אא

בייןמיםהמערבכגוןברמיותןרמאיןשלמחשבתןזואימיברשמואלר"אה

בייןמיםהמערבכגון<....>מחשזואמיברשמואלר"אס

בייןמיםהמערבכגוןברמיותןרמאיןשלמחשבתןזואימיברשמואלר"אמד

מ

רעהישבפסוקלעיל'כדכתו

לעילכדכתיבא

קומוסבקטףחמורחלבבדבשמאוזמיבשמןמיבלקיהה

<..>בקטףחמורחלב<....>בבלבקיאמיס

קומוסבקטףחמורחלבבדבשמאוזמיבשמןבלבקיהד

מ

ו

א

זהמצדארוךמאזניםקנהיעשהלאבפלפליןכסברבצירסקראבפליוןגפניםעליבמורה

<....>מאקנה<....>כס<....>געליבמורס

זהמצדארוךמאזניםקנהיעשהלאבפלפליןגפניםעליבמורד

מ

ו

א

מאזניםקנהזהמצדוצרזהמצדעבההמחקאתיעשהלאזהמצדוקצורה

<..>עבה<....>וקס

מאזנניםקנהזהמצדוצרזהמצדעבההמחקאתיעשהלאזהמצדוקצרד

מ

ו

א

ענישלוקנומעותקבולביתבושישוהאהילמתכתיקיבולביתבהןשישומחקה

ס

ענישלוקנומעותקיבולביתבושישוהאסילמתכותקיבולביתבהןשישומחקד

מ

ו

א

טמאיןאלוהריומרגליתמזוזהקבולביתבושישומקלמיםקבולביתבושישה

ס

טמאיןאלוהריומרגליתמזוזהקיבולביתבושישומקלמיםקיבולביתבושישד

מ

ו

א

אומרלאאםליאויאומראםליאויזכאיבןיוחנןר"אכולןועלה

ס

אומרלאאםליאויאומראםליאוייוחנןר"אמכלםועלד

מ

ו

א

ומטמאהתלמודמונעאומרלאאםהרמאיןמלמדאניאומראםה

ס

ומטמאהתלמודאתמונעאניאומרלאאםהרמאיןאתאנימלמדאומראםד

מ
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ו

שמואלר"אא

שמואלר"אידינובמעשהבקיאיןהחכמיםשאין'סבוריהרמאיןיהיושלאא"דהטהרותאתה

ס

שמואלר"אמידינובמעשהבקיאיןהחכמיםשאיןסבוריןהםהרמאיןיהושלאא"דהטהרותאתד

מ

ו

בםיכשלוופושעים'יידרכיישריםכישכתבפ"אעיצחקר"בא

'וגוופושעים'יידרכיישריםכי'שכתופ"אעיצחקברה

ס

בםיכשלוופושעיםבםילכווצדיקים'יידרכיישריםכיכןפ"אעד

מ
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המבולודוראנושדורזהמעטבהואנשים?ם?העולזהמעטבהואנשיםקטנהעירו

המבולודוראינושדורזהואנשיםהעולםזהמעטבהואנשיםקטנהעירא

המבולודוראנושדורזהמעטבהואנשיםהעולםזהמעטבהואנשיםקטנהעירה

ס

המבולודוראנושדורזהמעטבהואנשיםהעולםזהמעטבהואנשיםקטנהעירד

המבולודוראנושדורזהמעטבהואנשיםז"העהזהקטנהעירמ

מצודיםעליהובנהה"הבהמלכיםמלכימלךזהגדולמלךעליהובאו

מצודיםעליהובנהה"הקבהמלכיםמלכימלךזהוסבבגדולמלךאליהובאא

'מצודיעליהובנהה"הבהמלכיםמלכימלךזהגדולמלךאליהובאה

ס

מצודיםעליהובנהה"הקבהמלכיםמלכימלךזהאותהוסבבגדולמלךאליהובאד

רעיםמצודיםעליהובנהה"הבזהגדולמלךאליהובאמ

[טו]

נחזהוחכםמסכןאישבהומצאועקמנוןכמנוןו

צדיקראיתיאותךכי'שנאנחזהוחכםמסכןאישבהומצאועקמוןכמנוןגדוליםא

צדיקראיתיאותךכי'שנאנחזהוחכםמסכןאישבהומצאועקמוןכמנוןגדוליםה

ס

צדיקראיתיאותךכי'שנאנחזהוחכםמסכןאישבהומצאועקמוןכמנוןגדוליםד

צדיקראיתיאותךכי'שנאנחזהוחכםמסכןאישבהומצאועקמוןכמנוןגדוליםמ

מבולאלמחררקיאא?י?ל"אדהוהבחכמתוהעיראתהואומלטו

מבולאלמחריארקייאלהואמרדהוהבחכמתוהעיראתומלטלפניא

מבולאלמחרדקייאלהויא'אמדהוה'בחכמהעיראתהואומלטלפניה

..>מר<....>ס

מבולאלמחררקייאיאלהו'אמדהוהבחכמתוהעיראתהואומלטהזהבדורלפניד

מבולאלמחרריקיאיאליהודהוהב"אההואומלטהזהבדורלפנימ

משריגבראדההואביתיהמןפרענותאמשריאאיןליהאמריןוהווןתשובהעבדוןאתיו

משרייאגבראדההואביתיהמןפורענותאמשרייאאיליהאמריןוהווןתתובאעבדוןאתיא

משריאגבראדההואביתיהמןפורענותאמשריאאיליהאמריןוהווןתשובהעבדיןאתיה

..>מןנותא<....ס

משרייאגבראדההואבייתיהמןפורענותאמשרייאאןליהאמריןוהוותתובאעבדוןאתיד

מישריגבראדההואביתימןפורענותמשריאאןליהאמריןוהוואתיבא[ו]תתעבדיומ

זכרלאואדםפרענותאמשריאגבראדההואמביתיהלאליהאמריןמתושלחשמתכיוןו

זכרלאואדםפורענותאמשירייאגבראדההואמביתיהלאליהאמריןמתושלחשמתכיוןא

זכרלאואדםפורענותאמשריאגבראדההואמביתיהלאליהאמריןמתושלחשמתכיוןה

....>מבלאיה<.ס

זכרלאואדםפורענותאמשרייאגבראדההואמביתיהלאליהאמריןמתושלחשמתכיוןד

זכרלאואדםפורענותאמישריהגבראדההואמביתיהלא'אמריהצדיקמתושלחשמתכיוןמ

ויזכורליהמדכראנאאדכרתוניהלאאתוןה"הבלון'אמהמסכןהאישאתו

ויזכור'שנאליהמדכראנאאדכרתיניהלאאתוןה"הקבלוןאמרההואהמסכןהאישאתא

ויזכור'שנאליהאדכראנאאדכרתיניהלאאתוןה"קבלון'אמההואהמסכןהאישאתה

<...>לימדכראנא<..>האישת<.ס

ויזכר'שנליהמדכראנאאדכרתוניהלאאתוןה"הקבלהוןאמרההואהמסכןהאישאתד

ויזכור'שנאליהמדכראנאאדכרתוןלאאתוןה"הב'אמהמסכןהאישאתמ

[יד]

המצריםאלומעטבהואנשיםמצריםזועירא"דנחאתאלהיםו

המצרייםאלומעטבהואנשיםא"דמצריםזוקטנהעירא"דנחאתאלהיםא

המצרייםאילומעטבהואנשיםמצריםזוקטנהעירא"דנחאתאלהיםה

<..>אילומעטבה'ואנס

המצרייםאלומעטבהואנשיםמצריםזוקטנהעירא"ד'וגונחאתאלהיםד

מצריםזומעטבהואנשיםמצריםזוקטנהעירא"דנחאתאלהיםמ

כמנוןגדוליםמצודיםעליהובנההרשעפרעהזהמלךאליהובאו

כמנוןגדוליםמצודיםאליהובנההרשעפרעהזהגדולמלךאליהובאא

כמנוןזהמצודיםעליהובנההרשעפרעהזהגדולמלךאליהובאה

..>כמ'ג'מצ'עובנההרשעס

כמנוןגדוליםמצודיםעליהובנההרשעפרעהזהאותהוסבבגדולמלךאליהובאד

'מצעליהובנהפרעהזוגדולמלךאליהובאמ
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[טו]

יוסףזהוחכםמסכןאישבהומצאועקמנוןו

יוסףזהוחכםמסכןאישבהומצאועקמוןא

יוסףזהוחכםמסכןאישבהומצאועקמון[ויכמוןלווארב]ה

..>מון<..ס

יוסףזהוחכםמסכןאישבהומצאועקמוןד

יוסףזהוחכםמסכןאישבהומצאפרעהשלחלומותיואלומ

ויפקדפרעהיעשה'שאמבחכמתוהעיראתהואומלטהצדיקו

פקידיםויפקדפרעהיעשהלו'שנאבחכמתוהעיראתהואומלטהצדיקא

פקידיםויפקדפרעהיעשהלו'שאמבחכמתוהעיראתהואומלטהצדיקה

....>פריעשהלו'שא'בח'ה'א'ה'ומצדיק<.ס

הארץעלפקידיםויפקדפרעהיעשהלפרעהלושאמרבחכמתוהעיראתהואומלטהצדיקד

פקידיםויפקדפרעהיעשהשאמרב"האתהואומלטמ

האישאתזכרלאואדםאוכלכלאתויקבצוו

אתזכרלאואישא

האישאתזכרלאואדםה

'האאתזכרא<.ס

האישאתזכרלאואדם'וגוהאלההבאותהטובותהשניםאכלכלאתויקבצו'וגוד

זכרלאואדםמ

אדכרתוניהלאאתוןה"הב'אמה"הבזההמסכןו

אדכרתוניהלאאתוןה"הבאמרההואהמסכןא

יתיהאדכרתוןלאאתוןה"הב'אמהמסכןה

..>אתוןה"הקב'אס

אדכרתוניהלאאתוןה"הקבאמרההואהמסכןד

זכרתןלאאתםה"הבאמרוישכחהויוסףאתהמשקיםשרזכרולאמ

[יד]

קטנהעירא"דויוסףליהמדכראנאו

מעטבהואנשיםקטנהעירהארץעלהשליטהואויוסףליהאדכראנאא

קטנהעיר[א"ד]השליטהואויוסף'שנאליהמדכראנאה

<..>עיר'הא'ע<....>ויוליהכר<..ס

קטנהעירא"דהארץעלהשליטהואויוסףליהמדכראנאד

עירא"דהשליטהואויוסףד"ההמזכירואנימ

אליהובאעשרהיוסףאחיוירדו'שניוסףאחיאלוו

אליהובאעשרהיוסףאחיוירדו'שנאיוסףואחימצריםזוא

אליהובאעשרהיוסףאחיוירדו'שניוסףאחיאלומעטבהואנשיםמצריםזהה

..>אלוס

אליהובאעשרהיוסףאחיוירדו'שניוסףאחיאלומעטבהואנשיםמצריםזהד

אליהובאהשבטיםאלומ"ואבמצריםזומ

שלאשגזרגזרות'גאלוגדוליםמצודיםעליהובנהגדולמלךו

שלאשגזרגזירותשלשאלו'גדולימצודיםעליהובנהיוסףזהאותהוסבבגדולמלךא

שלאשגזרגזירותשלשאילוגדוליםמצודיםעליהובנהיוסףזהגדולמלךה

ס

שלאשגזרגזרותשלשאלוגדוליםמצודיםעליהובנהיוסףזהאותהוסבבגדולמלךד

שגזרגזירות'גאלוג"עמובנהיוסףזהגדולמלךמ

אדםיכנסולאחמוריםבשניאדםיכנסולאלמצריםעבדיכניסוו

חמוריםבשניאדםיכנסושלאלמצריםעבדיכנסוא

אדםיכנסולאחמוריםבשניאדםיכנסולאלמצריםעבדיכנסוה

ס

אדםיכנסולאחמוריםבשניאדםיכנסולאלמצריםעבדיכנסד

אדםיכנסושלא<....>יכושלאלמצריםחמוריםבשניאדםיכנסשלאמ

[טו]

אישבהומצאזקנתוושםזקנוושםאביוושםשמושיכתובעדו

אישבהומצאזקנתוושםזקנוושםאביוושםשמוושיכתובא

אישבהומצאזקנתוושםזקנוושםאביוושםשמושיכתובעדה

ס

אישבהומצאזקנתוושםזקנוושםאביוושםשמויכתבשלאד

'וכובהומצאאמוושםאביושםכותבשיהאעדמ
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ועודאערבנואנכיבחכמתוהעיראתהואומלטיהודהזהוחכםמסכןו

ועודאערבנואנכיהעיראתומלטיהודהזהוחכםמסכןא

עודאערבנואנכי'שאמבחכמתוהעיראתהואומלטיהודהזהמסכןה

ס

ועוד'וגואערבנואנכישאמרבחכמתוהעיראתהואומלטיהודהזהוחכםמסכןד

ועודתבקשנומידיאערבנואנוכישאמרהואומלטיהודהזהמ

המסכןהאישאתזכרלאואדםהנערתחתעבדךנאישבועתהליוסף'אמו

זכרלאואישהנערתחתעבדךנאישבליוסףשאמרא

זכרלאואדםהנערתחתעבדךנאישבועתהיוסף'אמ[ש]ה

ס

'וגוזכרלאואדם'וגוהנערתחתעבדךנאישבליוסף'שאמד

זכרלאואדםהנערתחתעבדךנאישבליוסף'אממ

לפניושלחיהודהואתליהמדכראנאההואו

לפניושלחיהודהואתליהמדכראנאא

לפניושלחיהודהואתליהמדכראנאה

ס

'וגולפניושלחיהודהואתליהמדכראנאאדכרתוניהלאאתוןה"הקבאמרד

אללפניושלחיהודהואת'שנאליהאדכראנאאדכרתוןלאאתםה"הב'אממ

[יד]

במתי'שנישראלאלומעטבהואנשיםמצריםזוקטנהעירא"דו

במתי'שנאישראלאלומעטבהואנשיםמצריםזוקטנהעירא"דא

במתי'שנאישראלאלומעטבהואנשיםמצריםזוקטנהעירא"דה

ס

'שנישראלאלומעטבהואנשיםמצריםזוקטנהעירא"דד

במתישםויגר'שנאישראלאלומעטבהואנשיםמצריםזוקטנהעירא"דיוסףמ

פרעהזהגדולמלךאליהובאנפשבשבעיםמעטו

פרעהזהגדולמלךאליהובאנפשבשבעים'שנאמעטא

הרשעפרעהזהגדולמלךאליהובאמעטה

ס

פרעהזהגדולמלךאליהובא'וגומצרימהאבותיךירדונפשבשבעיםד

פרעהזהגדולמלךאליהובאנפשבשבעים'וכתימעטמ

שמנעןמזוזוקשותגזרות'געליהןשגזרגדוליםמצודיםעליהובנהו

שמנעןמזוזוקשותגזירותשלשעליהשגזרא

שמנעןמזוזוקשותגזירותשלשעליהשגזרזהמצודיםעליהובנהה

ס

שמנעןמזוזוקשותגזירותשגזרגדוליםמצודיםעליהובנהאותהוסבבד

מנעןמזוזוקשותגזירות'געליהםשגזרמ

[טו]

זהוחכםמסכןאישבהומצאבלוריתלהםוגדלערלהלהםומשךהמטהמתשמישו

וחכםמסכןאישבהומצאבלוריתלהםוגדלערלהלהםומשךהמטהמתשמישא

זהמסכןאישבהומצאבלוריתלהןוגדלערלהלהןומשךהמטהמתשמישה

ס

זהוחכםמסכןאישבהומצאבלוריתלהםוגדלבערלהלהםומשךהמטהמתשמישד

זהמסכןאישבהומצא?בלוריתלהםוגדל?עורלהלהםומשך(ומצא)'המטמתשמישמ

אתהואומלטיוצאאניהלילהכחצות'שנמשהו

אתהואומלטהלילהכחצותשאמרא

את[הוא](בה)ומלטהלילהכחצותויהי'שנאמשהה

ס

אתהואומלט'וגוהלילהכחצות'ייאמרכהמשהויאמר'שנאממשהד

הואומלטהלילה<..>בחצמשהאל'ייויאמר'שנאמשהמ

'אמזכרלאואדםהדםמןולקחו'שנבחכמתוהעירו

אמרזכרלאואדםהדםמןולקחובחכמתוהעירא

'אמזכרלאואדםהדםמןולקחו'שנאבחכמתוהעירה

ס

אמרההואהמסכןהאישאתזכרלאואדם'וגוהדםמןולקחו'שנאבחכמתוהעירד

אמרזכרלאואדםהדםמןולקחו'שנאמ
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עמומשהעולםימיויזכורליהמדכראנאה"הבו

עמומשהעולםימיויזכורליהמדכראנאה"הבא

רותמדרש]משהעולםימי'ויזכוליהמדכראנאה"הבה

ס

עמומשהעולםימיויזכרליהמדכראנאאדכרתוניהלאאתוןה"הקבד

עמומשהעולםימיויזכור'שנאמזכירואני<...>לאתםה"הבמ

ו

א

וסבבגדולמלך<..>ובניוואשתונחאילו<...>ב'ואנשינחתיבת<..>קעירה

ס

ד

מ

ו

א

אתהוא<...>נדאוחכםמסכןאיש<....>ומלהשסיבבהרע<..>אותהה

ס

ד

מ

ו

א

<..>ירושלםדאקטנהעירוהתיבהובניונח<..>שעתידאברהםשבזכות<..>בחכמתוהעירה

ס

ד

מ

ו

א

..>גדמלךאליהובאשבה<..>הם'מועטימעטבה<....>וחרקטנההזהבזמןה

ס

ד

מ

ו

א

ותירועתידוקאילין<....>דדרועוהיבדניאלעלוהי<....>בנמןמלכאדאאותה<..ה

ס

ד

מ

ו

א

משיחדאוחכם<..>בהומצאלירושלם<....>שבזמןמלכיןאינוןכל<..>דאה

ס

ד

מ

[יד]

בהואנשיםסיניזהקטנהעירא"דו

סיניזהקטנהעירא"דא

בהואנשיםסיניזהקטנהעירא"ד[אחרון<...>בחכמתהעיראתהוא<..>ראשוןה

ס

בהואנשיםסיניזהקטנהעירא"דד

בהואנשים?ני?סיזהקטנהעירא"דמ

ובנהה"הבהמלכיםמלכימלךזהגדולמלךאליהובאישראל?ו?אלמעטו

ובנהאותהוסבבה"הבהמלכיםמלכימלךזהגדולמלךאליהובאא

ובנהאותהוסבבה"הבהמלכיםמלכימלךזהגדולמלךאליהובאישראלזהה

ס

ובנהאותהוסבבה"הקבהמלכיםמלכימלךזהגדולמלךאליהובאישראלאלומעטד

אותהוסבבה"הבהמלכיםמלכימלךגדולמלךאליהובאישראלאלומעטמ
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לאמצותה"ושסעשהמצותח"רמאלוגדוליםמצודיםעליהו

לאמצותה"ושסעשהמצותח"רמאלוגדוליםמצודיםעליהא

לאמצוותוחמשהוששיםמאותושלשעשהמצוותושמונהוארבעיםמאתיםאלומצודיםעליהה

ס

לאמצותוחמשוששיםמאותושלשעשהמצותושמנהוארבעיםמאתיםאלוגדוליםמצודיםעליהד

לאמצותה"ושסעשהמצותח"רמ?אלו?מ

[טו]

ידבותגעלא'שנ'רבימשהזהוחכםמסכןאישבהומצאתעשהו

ידבותגעלא'שנאמשהזהוחכםמסכןאישבהומצאתעשהא

ידבותגעלא'שנאמשהזהבהומצאתעשהה

ס

'וגוידבותגעלא'שנמשהזהוחכםמסכןאישבהומצאתעשהד

ידבותגעלא'דכתי'משזהח"באמומצאשה?ע?תמ

אתזכרלאואדםיומתמותבהרהנוגעכל'שנבחכמתוהעיראתהואומלטו

יומתמותבהרהנוגעכל'שנאבחכמתוהעיראתהואומלטא

זכרלאואדםיומתמותבהרהנוגעכל'שנאבחכמתוהעיראתהואומלטה

ס

'וגוזכרלאואדםיומתמותבהרהנוגעכל'שנבחכמתוהעיראתהואומלטד

זכרלאואדםיומתמותבהרהנוגעכל'שנאהואומלטמ

'שנליהמדכראנאה"הב'אמההואהמסכןהאישו

ליהמדכראנאה"הבאמרא

'שנאמאדכריניהאנאה"הב'אמה

ס

ליהמדכראנאאדכרתוניהלאאתוןה"הקבאמרד

ם?עול?ימיויזכור'שנאליהמדכראנאאדכרתוניהלאאתוןה"הבאמרמ

[יד]

אלומעטבהואנשיםסיניזהקטנהעירא"דעבדימשהתורתזכרוו

עבדימשהתורתזכרוא

אילומעטבהואנשיםסיניזהקטנהעירא"דעבדימשהתורתזכרוה

<..>ה<..ס

אלומעטבהואנשיםסיניזהקטנהעירא"ד'וגועבדימשהתורתזכרוד

אלומעטבהאנשים<...>זוקטנהעירא"דעבדימשהתורתזכרו'וכתימ

גדוליםמצודיםעליהובנההרעיצרזהגדולמלךאליהובאישראלו

א

הרעיצרזהמצודיםעליהובנהישראלה

<..>הרעיצרס

גדוליםמצודיםעליהובנההרעיצרזהגדולמלךאליהובאישראלד

הרעיצרזהגדולמלךובאישראלמ

[טו]

משהזהוחכםמסכןאישבהומצאישראלאלוהיךאלה'שנו

א

משהזהבהומצאישראלאלהיךאלה'שנאגדולמלךאליהובאה

משהס

משהזהוחכםמסכןאישבהומצאישראלאלהיךאלה'שנד

משהזהח"באמומצאישראלאלהיךאלה'שנאמ

אפךיחרהי"ילמה'שנו

א

זכרלאואדם]אפךיחרה'יילמה'שאמה

..>ארה<....>ס

'וגוזכרלאואדם'וגובעמךאפךיחרה'יילמה'שנד

עליהםשהתפללהואומלטבעמךאפךרה?ח?י'יילמה'שנאמ

בחירומשהלולילהשמידםויאמר'שנליהמדכראנאו

א

בחירומשהלולילהשמידםויאמר'שנאליהמדכראנא[<..>'אמה

..>בשה<...ס

'וגובחירומשהלולילהשמידםויאמרליהמדכראנאאדכרתוניהלאאתוןה"הקבאמרד

עמדבחירומשהלולי'שנאאזכירואניאדכרתוניהלאאתוןה"הבאמרמ
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[יד]

אליהובאהצבוראלומעטבהואנשיםהכנסתביתזהקטנהעירא"דו

אליהובאצבורזהמעטבהואנשיםהכנסתביתזוקטנהעירא"דא

אליהובאצבורזהמעטבהואנשיםהכנסתביתזוקטנהעירא"דה

<....>קעיר<..ס

אליהובאציבורזהמעטבהואנשיםהכנסתביתזהקטנהעירא"דד

אליהובאצבורזומ"בואנשיםהכנסתביתזוקטנהעירא"דלפניובפרץמ

קמנוןזהגדוליםמצודיםעליהובנהה"הבזהגדולמלךו

כמנוןזהגדוליםמצודיםעליהובנהה"הבזהגדולמלךא

כמנוןזהגדוליםמצודיםעליהובנהה"הבזהגדולמלךה

<..>'ג'מצ'ע'ובה"קב<..>המלזה'ג'מס

כמנוןזהגדוליםמצודיםעליהובנהאותהוסבבה"הקבהמלכיםמלכימלךזהגדולמלךד

כמנוןזהעליהובנהה"הבה"ממזהל<..>מלךמ

[טו]

יושבשהזקןשבשעההחכםאוהחזןהזקןזהוחכםמסכןאישבהומצאועקמוןו

יושבשהזקןשבשעההחכםהזקןזהוחכםמסכןאישבהומצאואקמוןא

יושבשהזקןשבשעההחכםאוהזקןהחזןזהמסכןאישבהומצאועקמוןה

<....>שהשבשעההחכם<...>ז'מס

יושבשהזקןשבשעההחזןאוהחכםהזקןזהוחכםמסכןאישבהומצאועקמוןד

יושבשהזקןשבשעההחכםאוהחזןצ"שזהח"באמומצאועקמוןמ

שטרלאדםלויש'אפישמיהיהאאמןאחריוועוניןודורשו

שטרלאדםלויש'אפימבורךהגדולשמויהיאמןאחריוועוניןודורשא

חובשטרלאדםישאם'אפימבורךהגדולשמויהיאמןאחריוועוניןודורשה

<..>'י<.>אמבורךהגדולשמוהי<...>אאחריוס

גזרותשטרלוישאפילומבורךהגדולשמויהיאמןאחריוועוניןודורשד

שטרלאדםלויש'אפימברךרבאשמייהאאמןאחריוועוניןודורשמ

המסכןהאישאתזכרלאואדםעונותיוכללומוחלה"הבשנהמאהשלו

זכרלאואישעונותיוכלעללומוחלה"הבשנהמאהשלא

זכרלאואדםעוונותיוכלעללומוחלה"הבשנהמאהשלה

..>'ואעונותיוכלעללומוחלה"הקבנה[ש]מס

'וגוזכרלאואדםעונותיוכלעלמוחלה"הקבשנהמאהשלד

זכר<.>לואדםעונותיוכללומוחלה"הבשנהמאהשלמ

[יד]

עירא"דתקוםשיבהמפניליהמדכראנאו

עירא"דתקוםשיבהמפניליהמדכראנאא

עירא"דתקוםשיבהמפניליהמדכראנאה

עירא"דתקוםיבה<.ס

עירא"ד'וגותקוםשיבהמפניליהמדכראנאאדכרתוניהלאאתוןה"הקבאמרד

עירא"דתקוםשיבהמפני'שנאמזכירואנאאדכרתוניהלאאתוןה"הבאמרמ

יצרזהגדולמלךאליהובאאבריואלומעטבהואנשיםהגוףזהקטנהו

יצרזהגדולמלךאליהובאאיבריואלומעטבהואנשיםהגוףזהקטנהא

יצרזהגדולמלךאליהובאאבריואלומעטבהואנשיםהגוףזהקטנהה

ר<....>'ואהגוףזה<..>ס

יצרזהגדולמלךאליהובאאבריואלומעטבהואנשיםהגוףזהקטנהד

יצרזהג"מאליהובאאיבריםח"רמאלומ"ואבהגוףזהקטנהמ

ג"יטובצר?י?מגדולשהואגדולהרעליצרקוראלמההרעו

ג"ישהואטובמיצרגדולשהואגדולהרעליצרקוראהואולמההרעא

ג"יטובמיצרגדולשהואהרעליצרגדולקוראהואולמההרעה

....>מ<....>היצר<...>ס

עשרהשלשטובמיצרגדולשהואגדולהרעליצרקוראהואולמההרעד

ג"יהטובמיצרגדולשהואגדולהרעליצרקוראולמההרעמ

[טו]

אישבהומצאועקמוןכמנוןגדוליםמצודיםעליהובנהשניםו

אישבהומצאועקמוןכמנוןעליהובנהשנהא

אישבהומצאועקמוןכמנוןזהמצודיםעליהובנהשניםה

<...>מו<..ס

אישבהומצאועקמוןכמנוןגדוליםמצודיםעליהובנהאותהוסבבשנהד

אישבהומצארעיםמעשיםאלועליהובנה(קוראולמה)שנהמ
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ואיןהבריותבכלמצוישאינומסכןאותוקוראולמהטוביצרזהוחכםמסכןו

ואיןהבריותבכלמצרשאינומסכןאותוקוראולמהטוביצרזהמסכןא

ואיןהבריותבכלמצוישאינולפימסכןאותוקוראולמההטוביצרזהמסכןה

<....>קולמה<..>טוס

ואיןהבריותבכלמצוישאינומסכןאותוקוראולמהטוביצרזהוחכםמסכןד

מסכןאותוקוראולמה'וכווחכםמסכןמ

הואומלטלונשמעיןבריותשלרובןו

הואומלטלונשמעיןבריותשלרובןא

הואומלטלומשמיעיןהבריותשלרובןה

<...>ריו<..>שלס

הואומלטלונשמעיןבריותשלרובןד

הואומלטמגיהינםניצולהשומעושכלחכםליהשמעין'עמכלדליתמ

למאןטוביהדוד'אמכךנמלטטובליצרהשומעשכלבחכמתוהעיראתו

למאןטוביהדודאמרנמלטטובליצרהשומעשכלבחכמתוהעיראתא

דלמאן[אשריו]טוביהדוד'אמנמלטטובליצרהשומעשכלהעיראתה

ס

למאןטוביהדודאמרנמלטטובליצרהשומעשכלבחכמתוהעיראתד

דודאמרמהראההטובליצרהשומעשכל'וכומ

לאואדםדלאלמשכילאשריד"ההליהדשמעו

לאואישדלאלמשכילאשריד"ההליהדשמעא

לאואדםדלאלמשכילאשריד"הה[לוששומעלמי]ליהדשמעה

ס

לאואדםדלאלמשכילאשריד"ההליהדשמעד

לאואדםליהדמשמעלמאןדלאלמשכילאשרימ

והסירותיד"ההמזכירואניה"הב'אמההואהמסכןהאישאתזכרו

והסירותימזכירואתה"הבאמרזכרא

והסירותימזכירואניה"הב'אמזכרה

ס

והסירותיליהמדכראנאאדכרתוניהלאאתוןה"הקבאמרזכרד

והסירותיד"ההמזכירואנידכרתוניהלאאתוןה"הב'אמזכרמ

האבןלבאתו

מבשרכםהאבןלבאתא

האבןלבאתה

ס

'וגומבשרכםהאבןלבאתד

מבשרכםהאבןלבאתמ
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עקיבא'רשלחכמתווכייוחנןר"אבזויההמסכןוחכמתמגבורהחכמהטובהאניאמרתיו

בזויההמסכןוחכמתמגבורהחכמהטובאניואמרתיא

[א](ה)עקיב'רשלחכמתווכייוחנןר"אבזויההמסכןוחכמתמגבורהחכמהטובהאניואמרתיה

ס

עקיבא'רשלחכמתווכייוחנןר"אמבזויההמסכןוחכמתמגבורהחכמהטובהאניואמרתיד

עקיבא'רשלחכמתווכייוחנןר"א'וכואניואמרתימ

יושבשהואזקןכגוןבדבריוומסכןזקןיושבשהואה?ז?אלאבזויהמסכןשהיהו

יושבשהואזקןכגוןבדבריוומסכןזקןיושבשהואזהאלאהיתהא

יושבשהואזקןכגוןבדבריוומסכןזקןיושבשהואזהאלאהיתהבזויהמסכןשהיהה

ס

יושבשהואזקןכגוןבדבריוומסכןזקןיושבשהואזהאלאהיתהבזויהמסכןשהיהד

שהואזקןכגוןבדבריוומסכןיושבשהואזהאלאבזויהמסכן<.>שהימ

תלוהלאשוחדלוקחוהואשוחדתקחלאמכירוהואפניםתכירלאודורשו

תלוהלאלוקחוהואשוחדתקחלאמכירוהואפניםתכירולאודורשא

תלוהלאלוקחוהואשוחדתקחלאמכירוהואפניםתכירלאודורשה

ס

תלוהלאלוקחוהואשחדתקחלאמכירוהואפניםתכירולאודורשד

תלוהלאשוחדלוקחוהואשוחדתקחלאפניםמכירוהואפניםתכירולאדורשמ

(ש)שנהעשריםישראלאתשפטוהואעיניואחרהלךשמשוןברביתמלוהוהואברביתו

שנהעשריםישראלאתשפטוהואעיניואחרהלךשמשוןמלוהוהואברביתא

שנהעשריםישראלאתשפטוהואעיניואחרהלךשמשוןמלוהוהואברביתה

ס

שניםעשרישראלאתשפטוהואעיניואחרהלךשמשוןמלוהוהואברביתד

שנהעשריםישראלאתשפטוהואעיניואחרהלךשמשוןמלוה'והוברביתמ

הויישראלאתשפטוהואלאפודגדעוןאותוויעש'שנגדעוןו

הויישראלאתשפטוהואלאפודגדעוןאותוויעשגדעוןא

הויישראלאתשפטוהוא'וכוגדעוןאותוויעש'שנאגדעוןה

ס

הויישראלאתשפטוהוא'וגולאפודגדעוןאותוויעש'שנגדעוןד

הוילאפודגדעוןאותוויעש'דכתי<..>אחרהלךגדעוןמ

בדבריושמסכןאלאמסכןאיןו

בדברושמסכןמיאלאמסכןאיןא

ובמדותיובדבריושמסכןמיאלאמסכןאיןה

ס

דבריושמסכיןמיאלאמסכןאיןד

הארץעםשלחכמתובזויההמסכןחכמתא"דבדבריושמסכןמיאלאמסכןאיןמ

ו

א

ה

ס

ד

התורהטעמי<..>שאיןנשמעיןאינםודבריוהתורהמןשמסכןמ
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הצבורעלשעומדיןהמתורגמניןאלובכסיליםמושלמזעקתהדרשניןאלונשמעיםבנחת(כדרבונות)חכמיםדבריו

הצבורעלשעומדיןהמתורגמניןאלובכסיליםמושלמזעקתהדרשותאלונשמעיןבנחתחכמיםדבריא

הציבורעלשעומדיןהמתורגמניןאלובכסיליםמושלמזעקתהדרשותאלובנחתחכמיםדבריה

ס

הצבורעלשעומדיןהמתורגמניןאלובכסיליםמושלמזעקתהדרשותאלונשמעיןבנחתחכמיםדבריד

הצבורעלשעומד'המתורגמאלובכסיליםל[ש]()מומזעקתהדרשותאלונשמעיםבנחתחכמיםדברימ

ואחרהגפהאחרמנו?נ?בוןר"אדינווביתעמרםזהחכמיםדבריא"דו

ואחרהגפהאחרנמנובוןר"אדינווביתעמרםזהנשמעיםבנחתחכמיםדבריא

ואחרהגפהאחרנמנובוןר"אדינווביתעמרםזהנשמעיןבנחתחכמיםדבריה

ס

ואחרהמגפהאחרנמנובוןר"אמדינווביתעמרםזהנשמעיםבנחתחכמיםדבריא"דד

ואחרהסגפהאחרנמנובוןר"אדינווביתעמרםזה'נשמעיבנחתחכמיםדבריא"דמ

יתקייםכאןעדליאורומשליכיםוזורעיםנשיםנושאיםשאנולנוישהנאהמהאמרוהגדרו

כאןעדליארומשליכיןומזריעיןנשיםנושאיםשאנולנוישהנאהמהאמרוהגדרא

כאןעדלאורומשליכיןוזורעיןנשיםנושאיןשאנולנוישהנאהמההגדרה

ס

כאןעדליאורומשליכיםוזורעיםנשיםנושאיםשאנולנוישהנאהמהאמרוהגדרד

כאןעדליאורומשליכיןוזורעיןנשיםנושאיםשאילולנוישהנאהמהאמרוהגדרמ

הילודהבןכל'ואמגזרדהוההרשעפרעהזהבכסיליםמושלמזעקתהעולםו

הילודהבןכלואמרגזרדהוההרשעפרעהזהבכסיליםמושלמזעקתיתקייםהעולםא

הילודהבןכל'ואמגזרדהוההרשעפרעהזהבכסיליםמושלמזעקתמתקייםהעולםה

ס

'וגוהילודהבןכלגזרדהוהפרעהזהבכסיליםמושלמזעקתיתקייםהעולםד

היאורההילודהבןכלואמרגזרדהוההרשעפרעהזהבכסיליםמושלמזעקת'ייתקייהעולםמ

גזרתיהעלמשגחאבדינא?ת/ה?הוולאו

גזירתיהעלמשגחאבדינאהותולאא

גזירתיהעלמשגחאבדינאהוותולאה

<...>משגחא<....>ס

גזירתיהעלמשגחאבדינאהותולאד

גזירתיהעלמשגחהדיניהביתה<.>הולאתשליכוהומ
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עשושלקרבומכליאבינויעקבשלחכמתוזוקרבמכליחכמהטובהו

עשושלקרבמכליאבינויעקבשלחכמתוזוקרבמכליחכמהטובהא

עשושלקרבמכליאבינויעקבשלחכמתוזהקרבמכליחכמהטובהה

<..>קרבו<....>אביעקב..>ס

עשושלקרבמכליאבינויעקבשלחכמתוזהקרבמכליחכמהטובהד

עשושלקרבמכליאבינויעקב<..>חכמתוזולויר"אקרבמכליחכמהטובהמ

7ג

והתקיןמבחוץלבניםוהלבישןמבפניםזייןכליזיינםלויר"אהרשעו

והתקיןמבחוץוהלבישםמבפניםזייןכליזיינןלויר"אהרשעא

והתקיןמבחוץלבניםוהלבישםמבפניםזייןכליזיינםלויר"אהרשעה

<..>בישן<....>מבזייןס

והתקיןמבחוץלבניםוהלבישןמבפניםזייןכליזיינםלויר"אמהרשעד

והתקיןמבחוץבנים<.>?ועשאןזייןכלימבפניםיונין?יעקבעשהמהלויר"אהרשעמ

7ג

נאהצילני'שנמניןלתפלהולמלחמהולדורוןלתפלהדבריםלשלשהעצמוו

אחימידנאהצילנימניןלתפלהולמלחמהולדורוןלתפלהדבריםלשלשהעצמוא

אחימידנאהצילני'שנאמנייןלתפלהולמלחמהולדורוןלתפלהדבריםלשלשהעצמוה

אחימיד<....>ולמולדורוןפלה<.>לדברים'לגס

אחימידנאהצילני'שנאממניןלתפלהולמלחמהולדורוןלתפלה'דברילשלשהעצמוד

מידאחימידנאהצילני'שנאמניןלתפילהולמלחמה?ולתפילהלדורוןדברים'לגעצמו?מ

7ג

היאמנחהליעקבלעבדךואמרתמניןלדורוןו

שלוחההיאמנחהליעקבלעבדךואמרתמניןלדורוןא

שלוחההיאמנחהליעקבואמרת'שנאמנייןלדורוןה

..>לעבדךאמרת<.>'מנלדורוןס

שלוחההיאמנחהליעקבלעבדךואמרת'שנמניןלדורוןד

לעשולאדונישלוחההיאמנחה'וכתיהמנחהותעבור'שנאמניןלדורוןעשומ

7ג

עברוהואהשפחותאתוישם'שנמניןלמלחמהו

עברוהואהשפחותאתוישם'שנאמניןלמלחמהא

עברוהואהשפחותאתוישם'שנאמנייןלמלחמהה

..>וישם'שנמנין'מלח<.ס

עברוהוא'וגוהשפחותאתוישם'שנמנין'למלחמד

עברוהוא'וכתי'ראשונוילדיהןהמה(ותשתחון)וילדהןהמההשפחותוישם'שנאלמלחמהמ

7ג

ביוםוישבבבניולאבישיפרעמוטב'אמארצהוישתחולפניהןו

ביוםוישבבבניולאבישיפגעמוטבאמרארצהוישתחולפניהםא

ביוםוישבבבניולאבישיפגעמוטב'אמארצהוישתחולפניהםה

..>בבניולאבישיפגעמוטב'א'ארחו<..ס

ביוםוישבבבניולאבישיפגעמוטבאמרארצהוישתחולפניהםד

ביוםוישבבבניולאבישיגעמוטבאמרלפלטההנשארהמחנהוהיהלפניהםמ

7ג

'אואלעזר'רנחמניברשמואל'וראלעזר'רשעירהולמהעשוההואו

אמראלעזר'רנחמןברשמעון'וראלעזר'רשעירהולמהשעירהלדרכועשוההואא

'אמאלעזר'רשמעון'וראלעזר'רשעירהולמהשעירהלדרכוההואה

<..>בר'שמע'ורלעזר'רשעירהולמהעירה<.ס

אמראלעזר'רנחמניברשמואל'וראלעזר'רשעירהולמהשעירהלדרכועשוההואד

אמראחרנחמניברשמואלוראלעזר'רשעירהולמהשעירהלדרכועשוההומ

7ג

הרבהטובהיאבדאחדוחוטאהבושהמפני'אמשמואל'רחובשטרמפניו

הרבהטובהיאבדאחדוחוטאהבושהמפניאמרנחמןברשמואל'ורחובשטרמפניא

הרבהטובהיאבדאחדוחוטאהבושהמפני'אמשמעון'רחובשטרמפניה

<..>טובה<..>הבושהמפני'חמ<.....>ש'ורחובשטרס

הרבהטובהיאבדאחדוחוטאהבושהמפניאמרשמואל'ורחובשטרמפניד

הרבהטובהיאבד'אוחוטאהבושהמפניאמרוחדחובשטרמפנימ

7ג
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חכמהטובהא"דהבאעולםשלומתנותטובותכלשאבדהרשעעשוזהו

חכמהטובהא"דהבאעולםשלומתנותטובותכלשאבדהרשעעשוזהא

חכמהטובההבאעולםשלומתנותטובותכלשאבדהרשעעשוזהה

..>הבא<..>כלס

חכמהטובהא"דהבאעולםשלומתנותטובותכלשאבדהרשעעשוזהד

חכמהטובהא"דהבאעולםשלומתנותטובותכלשאבדהרשעעשוזהמ

קרבמכלי[חכמה]טובהקהלת7ג

אשהותקראיואבשלקרבומכליסרחשלחכמתהזוו

אשהותקרא'שנאיואבשלקרבומכליאשרבתסרחשלחכמתהזוא

אשהותקרא'שנאיואבשלקרבומכליקרבמכליאשרבתסרחשלחכמתהזוה

..>ה<..ס

אשהותקרא'שניואבשלקרבומכליקרבמכליאשרבתסרחשלחכמתהזוד

אשהותקרא'שנאיואבשלמלחמהמכליאשרבתסרחשלחכמתהטובהמ

אשהותקראה"השליואבקרבומכליקרבמכליאשרבתשלסרחחכמתהטובה7ג

יואבאתהלוותאמראליהויקרברחיקדהוהמכאןהעירמןחכמהו

ל"איואבהואאתהלאויאמראליהויקרבהרחיקדהוהמכאןהעירמןחכמהא

יואבהואאתהלאותקראאליהויקרברחוקדהוהמיכאןהעירמןחכמהה

..>יר<..ס

יואבהואאתהלאאליוותאמראליהויקרברחיקדהוהמיכןהעירמןחכמהד

יואבהאתההאשהותאמראליהויקרברחיקדהוהמכאןהעירמןחכמהמ

אמרהיואבהאתהאליוותאמראליהותקרבהעירמןחכמה7ג

שמךלפוםאתליתאתקצרו

א

שמךלפוםאתליהקצרה

ס

שמךלפוםאתליתאתקצרד

עובדךלפוםאתוליתשמךלפוםלךליתמ

שמךכפוםאתליתקמתיהקצירדהוהיואבאתהליה7ג

אלתקרבכיבתורה'כתלאתורהבןדודולהתורהבןאתליתו

אלתקרבכיבתורהכתיבולאתורהבןדודולאתורהבןאתליתא

אלתקרבכיבתורה'כתילאתורהבןדודולאתורהבןאתליתה

ס

אלתקרבכי'בתורכתיבלאתורהבןדודולאתורהבןאתלאד

אלתקרבכיבתורה'כתיהכילאותורהבןדודוליתתורהבןאתליתמ

אלתקרבכי'כתכןלא'תובןדודואין'תובןאתהאין7ג

ישאלושאולבראשונהידברודבר'דכתלמלחמהשמאלשלוםאליהוקראתעליהלהלחםעירו

ישאלושאולבראשונהידברודברותאמר'דכתילמלחמהשמאלשלוםלתפשהעליהלהלחםעירא

בראשונהידברודברותאמר'דכתילמלחמהשמאלשלוםאליהוקראתלהלחםעירה

ס

'וגובראשונהידברודברותאמר'דכתילמלחמהשמאלשלוםאליהוקראתעליהלהלחםעירד

בראשונהדברודבר'דכתילמלחמהשמאלשלוםאליהוקראתעליהלהלחםעירמ

'כתלמלחמהשמא'וגעיר7ג

ל"אתורהדבריתמוכאןלואמרההתמווכןבאבלו

ואתליהאמרלהתקייםשלאתורהדבריתמוכאןהתמווכןבאבלא

להתקייםשלאתורהדבריתמוכאןעדלואמרההתמווכןה

ס

ואתלהאמרלהתקייםשלאתורהדבריתמוכאןעדלואמרההתמווכןד

ואתלהאמרלהתקייםשלאתורהדבריתמוכאןעדל"אהתמווכןמ

ואתל"א7ג

ישראלאמונישלומיאנכילואמרהאתומהו

ישראלאמונישלומיאנכיאנאמאןליהאמרהאתמאןא

לה'אמה

ס

ישראלאמונישלומיאנכיאנאמאןלואמרהמאןד

ישראלאמונישלומיאנילואמרהאתמןואתלואמרהאתמאןמ

'ישראמונישלומיאנכיליהאמרהאתמאן7ג



12/02/2012 3/7 קהלת רבה פרשה ט פסוק יח

במצריםישראלשלמנינןשהשלמתיהואאניו

במצריםישראלשלמניינןשהשלמתיהוא(ר)אניא

במצריםישראלשלמניינןשהשלמתיהואאניה

ס

במצריםישראלשלמנינןשהשלמתיהואאניד

שללידתהמרדאמרנפשבשבעיםבמצריםישראלשלמניינםשהשלמתיהואאנימ

'במצ'שלישרמנינןשהשלמתיסרחהיאאני7ג

למשהיוסףלנאמןנאמןשהשלמתיואניו

למשהיוסףלנאמןנאמןהשלמתיואניא

למשהיוסףלנאמןנאמןשהשלמתיואניה

ס

משהלנאמןיוסףנאמןשהשלמתיהיאאניד

נתיראשעהבאותהנאמןמשהנאמןיוסףלנאמןנאמןשהשלמתיהיאואניהחומותביןסרחמ

למשהיוסףלנאמןנאמןשהשלמתיהיאאני7ג

זועירבישראלואםעירלהמיתמבקשואתהו

זועיר'בישואםעירלהמיתמבקשואתהא

זועירבישראלואםעירלהמיתמבקשואתהה

ס

זועירבישראלואםעירלהמיתמבקשואתהד

זאתעירבישראלואםעירלהשמידמבקשתה<...>'אמרצדיקיםכאןישואמריואבמ

ואםעירלהמיתמבקשואתה7ג

חלילהחלילהויאמריואבויעןמידישראללכלאםשאניולימעכהביתאבלו

חלילהויאמרויעןמידישראלבכלאםשאניולימעכהבתאבלא

חלילהויאמריואבויעןמידישראלבכלאםשאניולימעכהביתאבלה

ס

'וגוחלילהחלילהויאמריואבויעןמידבישראלאםשאניולימעכהביתאבלד

ויאמריואבויעןמידישראלבכלאםשאניולימעכהאבלמ

חלילהחלילהויאמריואבויעןמיד'בישרכאםשאניולי7ג

לאאלאלמלכותוחלילהלדודחלילהליואבחלילהו

לאאלאלמלכותוחלילהלדודחלילהליואבחלילהא

לאאלאלמלכותווחלילהלדודאחדוחלילהליואבאחדחלילהה

ס

לאאלאלמלכותוחלילהלדודחלילהליואבחלילהד

לאדודביתשללמלכותוחלילהמ

לאלי<..>וחללמלכותווחלילהלדודחלילה7ג

דוד[ב]במלךידונשאשמובכריבןשבעאפריםמהראישכיהדברכןו

בדודבמלךשמובכריבןשבעאפריםמהראישכיהדברכןא

בדודבמלך[ידונשאאשר]שמובכריבןשבעאפריםמהראישכיהדברכןה

ס

בדודבמלך'וגושמובכריבןשבע'אפרימהראישכיהדברכןד

דודבמלךידונשאשמובכריבןשבעאפריםמהראישכיהדברכןמ

<.>הדב<.>כ7ג

בשםעזריה'רבמלךלמהבדודואםבדודלמהבמלךאםו

בשםחגאיבןיונתן'ורעזריא'רבמלךלמהבדודואםבדודלמהבמלךאםא

בשםחגיי'בריונתן'ורעזריהר"אבמלךלמהבדודואםדוד[ב](ל)למהבמלךאםה

ס

בשםחגי'בריונתן'ורעזריהר"אמבמלךלמהבדודואםבדודלמהבמלךאםד

ר"בשחגיבריונתן'ורעזריה'רבמלךלמהבדודואםבדודלמהבמלךאםמ

7ג

מעיזכאלוהדורוגדולחכםתלמידבפניפניוהמעיזשכלללמדךמריוןבריצחק'רו

מעיזכאלוהדורוגדולחכםתלמידבפניפניוהמעיזשכלללמדךמרינןבריצחק'רא

מעיזכאלוהדורוגדולחכםתלמידבפניפניוהמעיזשכלללמדךמריוןבריצחק'רה

ס

מעיזכאילוהדורוגדולחכמיםבתלמידיפניוהמעיזשכלללמדךמריוןבריצחק'רד

מעיזכאילוהדורוגדולח"בתו?פני?המעיזשכלללמדךיצחקמ

7ג
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יודןר"אהדורוגדולוחכםמלךשהואדודוכמהכמהאחתעלבמלךפניוו

יודןר"אהדורוגדולוחכםמלךשהואבדודוכמהכמהאחתעלבמלךפניוא

יודןר"אהדורוגדולוחכםמלךשהואדודוכמהכמהאחתעלבמלךפניוה

..>חת<.ס

יודןר"אמהדורוגדולוחכםמלךשהואדודוכמהכמהאחתעלבמלךפניוד

יודןר"אוחכםהדורוגדולומלךדודו"עאכבמלךפניומ

7ג

במלךבדודבמלךידונשאאשר'דכתבשכינהפניומעיזכאלובמלךפניוהמעיזכלו

במלךבדודבמלךידונשאאשרדכתיבבשכינהפניומעיזכאלובמלךפניוהמעיזכלא

במלךדוד[ב]במלךידונשאאשר'שנאבשכינהפניומעיזכאלובמלךפניוהמעיזכלה

לך<......>כבמלךניו<.ס

במלךבדודבמלךידונשאדכתיבבשכינהפניומעיזכאלובמלךפניוהמעיזכלד

במלךבדודבמלךידונשא'דכתיבשכינהפניומעיזכאילובמלךפניוהמעיזכלמ

7ג

אותותנוישראלמלךדודזהבדודה"הבהמלכיםמלכימלךזהו

אותותנוישראלמלךדודזהבדודכךה"הבהמלכיםמלכימלךזהא

אתותנוישראלמלךדוד(מ)זהבדודהמלכיםמלכימלךזהה

....>מזהס

אותותנוישראלמלךדודזהבדודכךואחרה"הקב'המלכימלכימלךזהד

אותותנוישראלמלךדודזה<.>בדוהמלכיםמלכיזהמ

7ג

במלכיפניוהמעיזכלל"אידעתאתמנןליה'אמואלכהלבדוו

במלכיפניוהמחציףכללואמריודעאתהמניןלואמרהואלכהלבדוא

במלכיפניוהמחציףכללה'אמידעתאתמנןליהאמרהואלכהלבדוה

<....>אמאלכה<.ס

במלכיפניוהמחציףכללה'אמידעיהאתמנןליהאמרה'וגוואלכהלבדוד

במלכיפניוהמחציףשכללהאמר(אמל)ידעתאתומאיןליהאמרואלכהלבדומ

7ג

בחכמתההעםכלאלהאשהותבאמידהואמתחייבדודביתו

בחכמתההעםכלאלהאשהותבאמידלמעלההואמתחייבדודביתא

בחכמתההעםכלאלהאשה[ותבוא]מידמלעילהואמתחייבדודביתה

<..>ייב<..>מדודביתס

בחכמתההעםאלהאשהותבאמידמלעילהואמתחייבדודביתד

העםכלאל'בחכמתהאשהותבואמידלמעלההואמתחייבדודביתמ

7ג

קמתאומההידאבדודשמעיןאתוןוליתביואבשמעיןאתוןליתלוןאמרהבחכמתהמהוו

קומתאומההיידאבדודשמעיןאתוןוליתביואבשמעיןליתלוןאמרהבחכמתהמהוא

קמתאומההייכהבדודשמעיןאתוןוליתביואבשמעיןאתוןליתלוןאמרון'בחכמתמהוה

<..>היידהבדודשמעיןאתוןוליתביואב<...>אמרבחכמתהמהס

קמתאומההיידאבדודשמעיןאתוןוליתביואבשמעיןאתוןליתלוןאמרהד

קמתאומההיידאבדודשמעיןאתוןוליתביואבשמעיןאתוןליתלהםאמרהבחכמתמהומ

7ג

דגובריןאלףלןאמרהבעיומהולהאמריןבהוןקמתמלכותאהידאבהוןו

גובריןאלףלוןאמרהבעיומהוליהאמריןבהוןקומתמלכותהיידאבהוןא

גובריןאלףלוןאמרהבעיומהולהאמריןבהוןקמתמלכותהייכאבהוןה

...>בעומהולהאמרוןבהוןקמתמלכותס

דגובריןאלףלוןאמרהבעיהואומהלהאמריןבהוןקמתמלכותהיידאבהוןד

גובריןאלףליהוןאמרבעימהולה(ליהו)אמריןבהוןקמתמלכותהיידאבהוןמ

7ג

ומפיסאאזלאאנאלוןאמרהליהדאיתמאןלפוםיהיבנשברכללהאמריןו

ומפייסאאזלאאנאלוןאמרהליהדאיתמהלפוםיהיבברנשכלליהאמריןא

ומפייסאאזלאאנאלוןאמרהליהדאיתמהלפוםיהיבברנשכללהאמריןה

..>דאיתמה<..>ברכללהמרין<.ס

ומפייסאאזלאאנאלוןאמריהליהדאיתמהלפוםיהיבנשברכללהאמריןד

ומפייסאאזלאאנאלהוןאמרליהדאיתמהלפוםיהיבברנשכללהאמרימ

7ג
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לוןאמרהואתיאאזלאגרמהעבדאפחיתדהואדילמאליהו

לוןאמרהואתיאאזלאגרמאעבדאפחיתדהואדילמאליהא

לוןאמרה[ובאהיוצאתעצמההראה]ואתייאאזלאגרמאעבדא[מנהון]פחיתדהואדילמאליהה

.>לו<....>גרא<..ס

לוןאמרהואתיאאזלאגרמהעבדאפחיתדהואדילמאליהד

לוןאמרהואתייאאזלאגרמאעבדאפחיתדההואדילמאמ

7ג

דאיתמאןלפוםיהיבנשברכללהאמריןבעיהואמאווןחמשו

דאיתמהלפוםיהיבוברנשברנשכלליהאמריןבעיהואמאווןחמשא

דאיתמהלפוםיהיבנשברכללהאמריןבעאמאווןחמשה

<..>ש<...ס

דאיתמהלפוםיהיבנשוברנשברכללהאמריןבעיהואמאווןחמשד

דאיתמהלפוםיהיבברנשכללהאמריבעיהואמאווןחמשמ

7ג

היאנפשהעבדהמנהוןפחיתדומא?ל?דיליהומחננאאזלאאנאלון'אמליהו

אזלההיאנפשאעבדאמנהוןפחיתדודילמאליהומחננאאזלאאנאלון'אמליהא

אזלאנפשאעבדהמנהוןפחית(דו)[דהוא]דילמאליהומחננאאזלאאנאלון'אמליהה

<....>נפ<....>לס

אזלאהיאנפשהעבדאמנהוןפחיתדהואדילמאליהומחטאאזלאאנאלוןאמרהליהד

אזלאהיהנפשאעבדאמיניהוןפחיתבו'דילמליהומחננאאזלאאנאלוןאמרהליהמ

7ג

טבהואאןלהאמריןאכסניאוהואבעיהואגברחדלוןאמרהואזלאהדראו

טבהואאןליהאמריןאכסנאיוהואבעיהואגברחדלוןאמרהוהדרהא

טבהואאןלהאמריןאכסנייאוהואבעיהואגברחדלוןאמרהוהדרהה

ס

טבהואאןלהאמריןאכסניאוהדאבעיהואגברחדלוןאמרהוהדראד

טבהואאןלהאמריאכסניא'והובעיהואגברחדלון'אמוהדרהמ

7ג

בןשבעראשאתויכרתומידשמובכריבןשבעלוןאמרהליהניהביניהקרתאו

בןשבעראשאתויכרתומידבכריבןשבעלוןאמרליהנסביניהקרתאא

בןשבעראשאתויכרתומידשמובכריבןשבעלוןאמרהליהיהביניהקרתאה

ס

בןשבעראשאתויקחומידשמובכריבןשבעלוןאמרניהליהניהביהקרתאד

בןשבעראשאתויכרתומידשמובכריבןשבעלון'אמרליהנהביניהקרתאמ

7ג

החומהבעדאותווישליכובכריו

החומהבעדאותווישליכובכריא

החומהבעדאותווישליכובכריה

ס

'וגוהחומהבעדאותווישליכובכריד

ישאולי'שנאמאברהםאשרבתסרחלמדהוממיהחומהבעדאותווישליכובכרימ

7ג

בכריבןשבעזההרבהטובהיאבדאחדוחוטאו

בכריבןשבעזההרבהטובהיאבד'אוחוטאא

בכריבןשבעזההרבהטובהיאבדאחדוחוטאהויה

ס

בכריבןשבעזההרבהטובהיאבדאחדוחוטאד

בכריבןשבעזההרבהטובהיאבד'אוחוטא'וכוהעירבתוךצדיקיםחמשיםמ

7ג

ו

א

ה

ס

ד

עשרהשלמהשעשהפ"שאעשלמהשלקרבמכליטובהשחכמתומשהזהחכמהטובהא"דמ

7ג
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חכמתוזוחכמהטובהא"דו

חכמתוזוחכמהטובהא"דא

חכמתוזוחכמהטובהא"דה

ס

חכמתוזוחכמהטובהא"דד

חכמתוזוחכמהטובהא"דמשהשעשהבכליםאלאמקריביןהיולאשולחנותועשרה'מנורומ

7ג

הגלהגליות'גלויר"אסנחריבשלקרבמכליחזקיהשלו

הגלהגליותשלשלויר"אסנחריבשלקרבומכלייהודהמלךחזקיהושלא

הגלהגליותשלשלויר"אסנחריבשלקרבומכלייהודהמלךחזקיהשלה

ס

הגלהגליות'גלויר"אמסנחריבשלקרבומכליקרבמכלייהודהמלךחזקיהושלד

הגלה?גליות?שלשהלויר"אסנחריבשלקרבמכליחזקיהושלמ

7ג

עלבאשלישיתהשבטיםעשרתשניהוגדראובןשבטהגלהראשונהפעםסנחריבו

עלבאשלישיתשבטיםעשרתשנייהוגדראובןשבטהגלהראשונהפעםסנחריבא

עלבאשלישיתהשבטיםעשרתשנייהוגדראובןשבטהגלה'ראשונפעם<.>סנחריבה

ס

עלבאשלישיתהשבטיםעשרתשנייהוגדראובןשבטהגלה'ראשונפעםסנחריבד

עלבאשלישיתפעםהשבטיםעשרתשנייהפעםוגדראובןשבטהגלהראשונהפעםסנחריבמ

7ג

עצמווהתקיןמבחוץולבניםמבפניםזייןכלוזיינםחזקיהעמדמידיהודהו

עצמווהתקיןהלבישןמבחוץולבניםמבפניםזייןכליוזיינםחזקיהעמדמידיהודהא

עצמווהתקיןהלבישומבחוץולבניםמבפניםזייןכליוזיינםחזקיהעמדמידיהודהה

ס

עצמווהתקיןמבחוץלבניםוהלבישםמבפניםזייןכליוזיינםחזקיהעמדמידיהודהד

עצמו'והתקיהלבישןמבחוץולבניםמבפניםזייןכליוזיינםחזקיהועמדמידלתופשהיהודהמ

7ג

לדורוןוישעיהוחזקיהוויתפלללתפללולמלחמהולדורוןלתפלהדברים'לגו

לדורון'ייאלהנביאוישעיהוחזקיהוויתפלללתפלהולמלחמהלדורותלתפלה'דברילשלשהא

לדורון'ייאלחזקיהוויתפלל'דכתילתפלה'ולמלחמלדורוןלתפלהדבריםלשלשהה

ס

לדורון'וגו'ייאלהנביאוישעיהוחזקיהוויתפללדכתיבלתפלהולמלחמהולדורוןלתפלהדבריםלשלשהד

לדורוחזקיהוויתפלל'דכתילתפילהולמלחמה<..>ולדורלתפילהדברים'לגמ

7ג

צפוריא'אמלוי'רמהוהאומנותואתחזקיהוקצץההיא?ת?בעו

צפרייאאמרלוי'רהאומנותמהוהאומנותואתחזקיהוקצץההיאבעתא

כיפרייא'אמלוי'רהאומנותמהוהאומנותואתחזקיהוקצץההיאבעת'דכתיה

ס

ציפריא'אמלוי'רהאומנותהואמההאומנותואת'וגוחזקיהוקצץההיאבעת'דכתיד

צפריאאמרלוי'רהאומנותמהוהאומנותואת'וכוחזקיהוקצץההיאבעת'דכתימ

7ג

פתחעלחרבונעץומגיניםלרובשלחויעשלמלחמהשגמיאאמריורבניןו

פתחעלחרבונעץומגניםלרובשלחויעשלמלחמהשיגמייאאמריןורבניןא

פתחעלחרבונעץומגניםלרבשלחויעש'דכתילמלחמהשיגמיאאמריורבניןה

ס

פתחעלחרבונעץלרובומגניםחרבשלחויעש'שנ'למלחמשיגמיאאמריןורבנןד

פתחעלחרבוונעץומגיניםלרובשלחויעש'שנאלמלחמהשנמיאאמרלוי'ורמ

7ג

צוארועלעוברתזותהאבתורהעוסקשאינומיכל'ואמהמדרשביתו

צוארועלעוברתהזוהחרבתהאבתורהעוסקשאינומיכלואמרהמדרשביתא

צוארועלעוברתהזוהחרבתהאבתורהעוסקשאינומיכל'ואמהמדרשביתה

ס

צוארועלעוברתהזההחרבתהאבתורהעוסקשאינומיכלואמרהמדרשביתד

צוארועלעוברתהחרבזהיהאבתורהעוסקשאינומיכלואמרהמדרשביתמ

7ג
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סיקוויפגוריהסופרושבנאספקלייהביתעלאשרחלקיהובןאליקיםאליוויצאו

סיקוייספקלאייהביתעלאשרחלקיהובןאליקיםאליוויצאא

סיקוויהסופרושבנאספקלייהביתעלאשרחלקיהובןאליקיםאליוויצאה

ס

סקיוויהסופרושבנאספקליהביתעלאשרחלקיהובןאליקוםאליוויבאד

שיקוייהסופרושבנאספקלויהביתעלאשרכןאליקיםאליוויצא'שנאלדורון(ויצא)מ

7ג

'שנסנחריבזההרבהטובהיאבדאחדוחוטאסבאיוכאיאסףבןויואחו

'שנאסנחריבזההרבהטובהיאבדאחדוחוטאיוכאסכאהמזכיראסףבןויואחפגורייא

'שנאסנחריבזההרבהטובהיאבדאחדוחוטאיובאסבאהמזכיראסףבןויאחפגורייה

.>שסנחריבה<....>ביואחס

'שנאסנחריבזההרבהטובהיאבדאחדוחוטאובאסבאהמזכיראסףבןויואחפטרייד

'שנאהרבהטובהיאבד'אוחוטאיובאסבאהמזכיראסףבןויאבפנריימ

7ג

תחתיובנואסרחדוןוימלוךלארצופניםבבשתוישבו

תחתיובנוחדוןאסרוימלוךלארצופניםבבשתוישבא

תחתיובנואסרחדוןוימלוךלארצופניםבבשתוישבה

תחתיונו<...ס

תחתיובנואסרחדוןוימלך'וגופניםבבשתוישבד

לארצופניםבבושתוישבמ

7ג


