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חזיתמדרש  ר

נבואתהורוחהקדשברוחישראלמלךשלמהידיעל'הכת'שאמזהו

שלמהידיעלהכתובשאמרזהד 

שלמהידיעלהכתובשאמרזהוק

נבואתהורוחהקדשברוחה"עהמלךשלמה[ידיעל]י"עה"זשט

נבואהורוחהקדשברוחהשלוםעליוהמלךשלמהידיעלהכתובשאמרזהומ

שלמהידיעלהכתובשאמרזהא

ר

מהיראישחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבים[כ](י)מללפניבמלאכתומהיראישחזית'דכתו

מהיראישחזיתחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבמלכיםלפניבמלאכתומהיראישחזיתד 

מהיראישחזיתחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבמלכיםלפניבמלאכתומהיראישחזיתק

מהיראישחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבמלכיםלפניבמלאכתומהיראישחזית'דכתיט

מהיראישחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבמלכיםלפניבמלאכתומהיראישחזיתדכתיבמ

מהיראישחזיתחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבמלכיםלפניבמלאכתומהיראישחזיתא

ר

נחמיה'וריהודה'רמלאכתולעשותהביתהויבא'דכתיוסףזהבמלאכתוו

נחמיא'וריהודה'רמלאכתולעשותהביתהויבאביהדכתיביוסףזהבמלאכתוד 

נחמיהורבייהודהרבימלאכתולעשותהביתהויבאביהדכתיביוסףזהבמלאכתוק

מלאכתולעשותהביתההאישויבאביה'דכתיהצדיקיוסףזהבמלאכתוט

מלאכתולעשותהביתהויבאבושכתובהצדיקיוסףזהובמלאכתומ

נחמיא'וריהודה'רמלאכתולעשותהביתהויבאביהדכתיביוסףזהבמלאכתוא

ר

טיאטרוןיום'אומנחמיה'רהיהתיאטרוןיום(היה)וזיבולניווליום'אומיהודה'רו

טיאטרוןיוםאומרנחמיא'ורהיהתיאטרוןיוםהיהוזבולניבוליוםאומריהודה'רד 

טיאטרוןיוםאומרנחמיה'ורהיהטיאטרוןיוםהיהוזבולנבוליוםאומריהודה'רק

תיאטרוןיום'אומנחמיה'ורהיהתיאטרוןיוםטבוליוםאומריהודה'רט

תיאטרוןיוםאומרנחמיהורביהיהתיאטרוןיוםטבולניבוליוםאומריהודהרבימ

תיאטרוןיוםאומרנחמיא'ורהיהתיאטרוןיוםהיהוזיבולניבוליוםאומריהודה'רא

ר
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א א, פסוק א, פרק א

פינחס'ררבושלחשבונותיולחשבלמלאכתונכנסוהואלראותכולןוהלכוהיהנילוסשלו

פנחס'ררבושלחשבונותיולחשובלמלאכתונכנסוהואלראותכלםוהלכוהיהנילוסשלד 

פנחסרבירבושלחשבונותלחשוב'למלאכנכנסוהואלראותכולםוהלכוהיהנילוסשלק

פנחס'ררבושלחשבונותיולחשובלמלאכתונכנסוהואלראותכולםוהלכוהיהנילוסשלט

פנחסרבירבושלחשבונותיולחשובלמלאכתונכנסוהואלראותכלםוהלכוהיהנילוסשלמ

פנחס'ררבושלחשבונותיולחשובלמלאכתונכנסוהואלראותהכלוהלכוהיהנילוסשלא

ר

סופוכראוירבואתמשמששהואמיכלאבאברשמעון'רבשם'אמו

סופוכראוירבואתמשמששהואכלאבאברשמואל'רבשם'אומד 

סופוכראוירבואת'משמכלאבאברשמואלרביבשםאומרק

סופוכראוירבואתמשמששהואמיכל'אומאבאברש"רבשםט

סופוכראוירבואתמשמששהואמיכלאבאברשמעוןרביבשםאומרמ

סופוכראוירבואתמשמששהואכלאבאברשמעון'רבשםאומרא

ר

מיוסףלמדיןאנוומניןחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבמלכיםלפנילפיכךלחירותיצאו

מיוסףלמדיןאנומניןלחירותיוצאהואד 

מיוסףלומדיןאנומניןלחירותיוצאהואק

מיוסףלמדיםאנוומניןיתיצבמלכיםלפני'לפילחירותט

מיוסףלמדיןאנוומניןיתיצבמלכיםלפנילפכךלחירותמ

מיוסףלמדיןאנומניןלחירותיוצאשהואא

ר

לחירותיצאכהוגןרבואתששימשידיעלו

יתיצבמלכיםלפנילפיכךלחירותיצאכהוגןרבואתששמשידיעלד 

יתיצבמלכיםלפנילפיכךלחירותיצאכהוגןרבואת'ששמידיעלק

לחירותיצאכהוגןרבואתששימשי"עט

לחירותיצאכהוגןרבואתששמשידיעלהשלוםעליוהצדיקמ

יתיצבמלכיםלפני'לפילחירותיצאכהוגןרבואתששמשידיעלא

ר

מןויריצוהויוסףאלויקראפרעהוישלח'שנמצריםמלךפרעהלפניועמדו

מןויריצוהויוסףאתויקראפרעהוישלח'שנאמפרעהזהד 

מןויריצהויוסףאתויקראפרעווישלחשנאמרפרעהזהק

'וגויוסףאתקרא?[י](א)?ופרעהוישלח'שנאמצריםמלךפרעהלפניועמדט

וגומריוסףאתויקראפרעהוישלחשנאמרמצריםמלךפרעהלפניועמדמ

מןויריצוהויוסףאתויקראפרעהוישלח'שנאפרעהזהא

ר
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב-א, פסוק א, פרק א

א"דוסרסאעיניואתה"הקבשהחשיךפוטיפרזהחשוכיםלפנייתיצבבלהבורו

א"דוסירסועיניושהחשיךפוטיפרזהחשוכיםלפנייתיצבבלהבורד 

דברוסירסועיניוה"הקבשהחשיךפוטיפרזהחשוכיםלפנייתיצבבלהבורק

א"דוסרסועיניוה"הבשהחשיךפוטיפרזהחשוכיםלפנייתיצבבלט

דברוסרסועיניואתהואברוךהקדוששהחשיךפוטיפרזהחשוכיםלפנייתיצבבלמ

א"דוסירסועיניו[ה"הב]שהחשיךפוטיפרזהחשוכיםלפנייתיצבבלהבורא

ר

המשכןבמלאכתזריזשהיהרבינומשהזהבמלאכתומהיראישחזיתו

המשכןבמלאכתזהורבינומשהזה'וכומהיראישחזיתד 

המשכןבמלאכתרבינומשהזה'וכומהיראישחזיתאחרק

'שנאבמלאכתוזהירשהיהה"ע'רבימשהזהבמלאכתומהיראישחזיתט

שנאמרבמלאכתוזהירשהיההשלוםעליורבינומשהזהבמלאכתומהיראישחזיתאחרמ

'שנ](המשכן)במלאכתוזריזרבינומשהזה'וכומהיראישחזיתא

ר

ו

ד 

ק

הרועיםשלהצאןאתוהשקהועמדנזדרזאלאנתעצלולאויושיעןמשהויקםט

רועיםשלהצאןאתוהשקהועמדנזדרזאלנתעצלולאויושיעןמשהויקםמ

ואתהרועיםצאןאתוהשקהדלהועמדנזדרזאלאנתעצללאויושיעןמשהויקםא

ר

ו

ד 

ק

השקהדליות'בלמהלנודלהדלהוגם'שנאיתרובנותשלוצאנןט

השקהדליותשתילמהלנודלהדלהוגםשנאמריתרובנותשלוצאנןמ

שהשקהאלאלמהדליותשתילנודלהדלהוגם'שניתרושלבנותצאןא

ר

[לפני]לפיכךו

לפנילפיכךד 

לפנילפיכךק

לפני'לפיבזריזותוביניהםשלוםועשהאלושלהצאןאתוהשקהאלושלהצאןאתט

לפנילפיכךבזריזותוביניהםשלוםועשהאלושלהצאןאתמ

לפני'לפי[בזריזותושלום?הם?בינועשהיתרושלבנותוצאןהרועיםצאןא

ר
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב, פסוק א, פרק א

זהחשוכיםלפנייתיצבבלפרעהלפניוהתיצבבבקרהשכם'שנפרעהזהיתיצבמלכיםו

זהחשוכיםלפנייתיצבבלפרעהלפניוהתיצבבבקרהשכם'שנאמפרעהזהיתיצב'מלכיד 

זהחשוכיםלפנייתיצבבלפרעהלפניוהתיצבבבקרהשכםשנאמרפרעהזהיתיצבמלכיםק

זהחשוכיםלפנייתיצבבלפרעהלפניוהתיצבבבקרהשכם'שנאפרעהלפנייתיצבמלכיםט

זהחשוכיםלפנייתיצבבלפרעהלפניוהתיצבבבקרהשכםשנאמרפרעהלפנייתיצבמלכיםמ

זהחשוכיםלפנייתיצבבלפרעהלפניוהתיצבבבקרהשכם'שנאפרעהזהיתיצבמלכיםא

ר

חולקדשעשיתנחמיה'רלו'אמיתרוו

חולקדשעשיתנחמיארבי'אמיתרוד 

חולקדשעשיתנחמיהרביאמריתרוק

חולקדשעשיתנחמיה'רל"אדורשיהודה'רהיהכךיתרוט

חולקדשעשיתנחמיהרביליהאמרדורשיהודהרביהיהכךיתרומ

חולקדשעשיתנחמיא[?לו'א?](ר"א)[יהודה'רדרש?היהכך?]יתרוא

ר

אלאו

אלאד 

אלאק

ביניסרסורותעשהתבאבזריזותנזדרזתה"הבל"דאהכידרושאלאט

ביניסרסורותעשהתבאבזריזותנזדרזתהואברוךהקדושליהדאמרהכידרושאלאמ

ביניסרסורותעשהבא?צא?בזרזותנזדרזתה"הבל"אהכידרש]אלאא

ר

יתיצבמלכיםלפניו

יתיצבמלכיםלפניד 

יתיצבמלכיםלפניק

יתיצבמלכיםלפני'כהניממלכתליתהיוואתם'שנאמלכיםשנקראובנילביןט

יתיצבמלכיםלפניוגומרכהניםממלכתליתהיוואתםשנאמרמלכיםשנקראובנילביןמ

יתיצבמלכיםלפני[קדשוגוי'כהנ?כת?ממלליתהיוואתם'שנ'מלכי'שנקבנילביןא

ר

בלי'ייעםשםויהי'שנה"הקבהמלכיםמלכימלךזהו

בליוםארבעיםייעםשםויהי'שנאמה"הבהמלכיםמלכימלךזהד 

בליוםארבעים'העםשםויהישנאמרה"הקבהמלכיםמלכימלךזהק

בלי'יעםשםויהי'שנאה"הבהמלכיםמלכימלךזהט

בלייעםשםויהישנאמרהואברוךהקדושהמלכיםמלכימלךזהמ

בליוםארבעיםי'יעםשםויהי'שנאה"הקבהמלכיםמלכימלךזהא

ר
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב, פסוק א, פרק א

ה"הקבלושהחשיךחשךשנקראפרעהזהחשוכיםלפנייתיצבו

לוה"הבלושהחשיךחשךשנקראפרעהזהחשוכיםלפנייתיצבד 

פרעהזה(אלו)חשוכיםלפנייתיצבק

לוה"הבשהחשיךחשךשנקראפרעהזהחשוכיםלפנייתיצבט

לוהואברוךהקדוששהחשיךחשך'שנקר(שנאמר)פרעהזהחשוכיםלפנייתיצבמ

לוה"הבלושהחשיךחשךשנקראפרעהזהחשוכיםלפנייתיצבא

ר

במלאכתומהיראישחזיתא"ד][מצריםארץבכל]אפלהחשךויהי'שנולארצוו

אפלהחשךויהי'שנאמארצוואלד 

'וגואפלהחשךויהי'שנאק

אישחזיתא"דאפלהחשךויהי'שנאולארצוט

אישחזיתאחרדבראפלהחשךויהישנאמרולארצומ

במלאכתומהיראישחזיתא"ד]אפלהחשךויהי'שנאארצוואלא

ר

לפיכךביתועושהשהיהששבצרזהמלך[ה]()מלאכתאתואעשהואקום'שנדניאלזהו

ד 

ק

'לפיפהעושהשהיהשבצשרזההמלךמלאכתאתואעשהואקום'שנאדניאלזהט

לפיכךפהעושהשהיהששבצרזההמלךמלאכתאתואעשהואקוםשנאמרדניאלזהמ

'לפיפתבגואתעושהשהיהששבצרזההמלךמלאכתאתואעשהואקום'שנדניאלזהא

ר

'וגואחתשנתעדדניאלויחי'שנימיםלהאריךוזכההמקדשביתבמלאכתנזדרזו

ד 

ק

המלךלכורשאחתשנהעדדניאלויחי'שנאימיםלהאריךויזכההמקדשביתבמלאכתנזדרזט

המלךלכורשאחתשנהעדדניאלויהישנאמרימיםלהאריךוזכההמקדשבמלאכתנזדרזמ

'וגואחתשנהעדדניאלויהי'שנימיםלהאריךוזכההמקדשבית?ת?במלאכנזדרזא

ר

במלאכתושנזדרזעכשומלכאבתרעודניאל'שנהמלךבשערהיהלשעבראלאעודולאו

ד 

ק

במלאכתשנזדרזעכשיומלכאבתרעודניאל'שנאהמלךבשעריושבשהואאלאעודולאט

במלאכתשנזדרזעכשומלכאבתרעודניאלשנאמרהמלךבשעריושבשהואאלאעודולאמ

במלאכתושנזדרזו?עכש?מלכארע?בת?ודניאל'שנהמלךבשערהיהאלאעודולאא

ר
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג-ב, פסוק א, פרק א

מלכי?[מלך]לפניצב?תי?ימלכיםלפניהויאלהאביתדיאשיאיהבאתאו

ד 

ק

ה"ממלךלפנייתיצבמלכיםלפניאלהאבביתהמלךט

מלכימלךלפנייתיצבמלכיםלפניאלהאבביתהמלךמ

מלכימלךלפנייתיצב'מלכילפניהוידבירושלםאלהאבביתאושיאיהבאתאא

ר

...?ה"הקבהמלכיםו

ד 

ק

ששבצרשמונקראולמהנבוכד נאצרזהחשוכיםלפנייתיצבבלה"הבט

ששבצרשמונקראולמהנבוכד נארזהחשוכיםלפנייתיצבבלהואברוךהקדושהמלכיםמ

ששבצרשמונקראולמההחשוךר?צא?נבכדנלפני'חשוכילפנייתיצבבלה"הקב'המלכיא

ר

...רות?צ?ו

ד 

ק

וצרתןאריותצרתייהויקיםגלותצדקיהגלותיהויכיןגלותבימיוצרותשששבאוט

צרתןאריותצרתצדקיהווגלותיהויכיןוגלותיהויקיםגלותבימיוצרותשששבאומ

וצרתאריותבגובוצרתוצדקיהגלותיהויקיםגלותיהויכיןגלותו?ימי?בצרותשששבאולפיא

ר

אלובמלאכתומהיראישחזיתא"ד[...ו

אלו'וכובמלאכתומהיראישחזיתא"דד 

אלו'וגובמלאכתומהיראישחזיתאחרדברק

אלובמלאכתומהיראישחזיתא"דהאשבכבשןועזריהמישאלחנניהשלט

אלובמלאכתומהיראישחזיתאחרדברהאשבכבשןועזריהמישאלחנניהשלמ

אלו'וכומהיראישחזיתא"ד[האש?בכבשןועזריהמישאלחנניה?חביריוא

ר

בתורהשמתיצביםיתיצבמלכיםלפנילפיכךה"הקבשלבמלאכתועסוקיןשהםהצדיקיםו

בתורהשמתיצביםיתיצבמלכיםלפני'לפיה"הבשלבמלאכתועוסקיןשהםהצדיקיםד 

בתורהשמתיצביםיתיצבמלכיםלפנילפיכךה"הקבשלבמלאכתועוסקיןשהםהצדיקיםק

בתורה'שעוסקייתיצבמלכיםלפניה"הבשלבמלאכתו'שעוסקיצדיקיםט

בתורהשמשתמשיםיתיצבמלכיםלפנילפיכךהואברוךהקדוששלבמלאכתועוסקיםשהםהצדיקיםמ

ונמלכים]בתורהשמתיצביםיתיצבמלכיםלפני'לפיה"הקבשלבמלאכתועוסקיםשהםהצדיקיםא

ר
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד-ג, פסוק א, פרק א

הרשעיםמלכיאלוחשוכיםלפנייתיצבבלימלוכומלכיםבי'שנו

'הרשעימלכיאלו'חשוכילפנייתיצבבלימלוכו'מלכיבי'שנד 

הרשעיםאלוחשוכיםלפנייתיצבבלימלוכומלכיםבישנאמרק

הרשעיםמלכיאלוחשוכיםלפנייתיצבבלימלוכומלכיםביבה'שנאט

הרשעיםהמלכיםאלוחשוכיםלפנייתיצבבלימלוכומלכיםבישנאמרמ

[וחכמיהם'האומו](הרשעים)מלכיאלוחשוכיםלפנייתיצבבלימלוכומלכיםבי'שנא[בהא

ר

א"דוחלקלקותחשךדרכםיהי'וכתמעשיהםבמחשךוהיה'שנו

א"ד'וחלקלקוחשךדרכםיהי'וכתימעשיהםבמחשךוהיה'שנד 

אחרדברוחלקלותחשךדרכםיהיוכתיבמעשיהםבמחשךוהיהשנאמרק

א"דוחלקלקותחשךדרכםיהי'וכתימעשיהםבמחשךוהיה'שנאט

אחרדברוחלקלקותחשךדרכםיהיוכתיבמעשיהםבמחשךוהיהשנאמרמ

א"דוחלקלקותחשךדרכםיהיוכתיבמעשיהםבמחשךוהיה'שנאא

ר

[בפסיקתאחסרכאן]פ

במלאכתומהיראישחזיתו

במלאכתומהיראישחזיתד 

במלאכתומהיראישחזיתק

במלאכתומהיראישחזיתט

במלאכתומהיראישחזיתמ

במלאכתומהיראישחזיתא

ר

יתיצבמלכיםלפניבמלאכתומהיראישחזית'כת[קהלתברישועיין'ארבההשיריםשיר]פ

מעליןעירואנשיראהאחתפעםאמרודוסאבןחנינא'רזהו

מעליםעירואנשיראהאחתפעםאמרוחנינא'רזהד 

מעליםעירואנשיראהאחתפעםאמרוחנינארביזהק

מעליןעירואנשיראהאחתפעםדוסאבןחנינאזהט

מעליםדורואנשיאתראהאחתפעםעליואמרודוסאבןחנינאזהמ

מעליםעירואנשיראהאחתפעםאמרודוסאבןחנינא'רזהא

ר

מעליןעירובניראהדוסאבןחנינא'ר'וגפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד, פסוק א, פרק א

אעשהמהכלוםמעלהאיניואנילירושלםעולותמעליןהכל'אמושלמיםעולותו

אעשהמהכלוםמעלהאיניואנילירושליםושלמיםמעליםכלם'אמושלמיםעולותד 

אעשהמהכלוםמעלהאניואנילירושליםשלמיםמעליםכולםאמרושלמיםעולותק

אעשהמהכלוםמעלהאיניואנילירושלםעולותמעליןהכל'אמ'ושלמיעולותט

עשהמהמעלהאיניואנילירושליםעולותמעליןהכלאמרושלמיםעולותמ

אעשהמהכלוםמעלהאיניואנילירושלםושלמיםעולותמעליםהכלאמרושלמיםעולותא

ר

עשהמהמעלהאיניואנילירושלםונדבותנדריםמעליןהכל'ואמ'בירושלונדבותנדריםפ

שםומצאעירושלברחובה'פיעירושללמדברהיצאמידו

שםומצאעירושלברחובהעירושללמדברהיצאמידד 

שםומצאעירושלבחורבהעירושללמדברהיצאמידק

שםומצאיצאעירשללרחובהיוצאאניהריט

שםומצאעירשללמדברהיצאמ

שםומצאעירושלברחובהעירושללמדברהיצאמידא

ר

שם(י)וראהלעיריצאפ

לירושלםלהעלותהעליהרי'אמוכרכמהוכיתתהוסידקהישבאחתאבןו

לירושלםלהעלותהעליההאמרוכרכמהוסתתהוסירקהיצאאחתאבןד 

לירושליםלהעלותהעליהריאמרוכרמהוסתתהוסידקהיצאאחתאבןק

לירושלםלהעלותהעליהרי'ואמוכרכמהוסדקהישבאחתאבןט

לירושלםלהעלותהעליהריואמרעליהוישבוכרכמהוסתתהסדקהאחתאבןמ

לירושלםלהעלותהעליהריאמרוכרכמהוסתתהוסירקהיצאאחתאבןא

ר

חמשהנזדווגולירושלםלעלותהעלי'אמוכירכמהוסתמהסידקהאחת[אבן]פ

לירושלםהזאתהאבןליאתםמעליןלהם'אמפועליםלולשכורביקשו

לירושלםהזאתהאבןאתאתםלי'מעלילהם'אמפועליםלולשכורבקשד 

לירושלםהזאתהאבןאתאתםלימעליםלהםאמרפועליםלולשכור?[ש](ע)?בקק

לירושלםהזוהאבןליאתםמעליןלהם'אמפועליםלשכורבקשט

לירושליםזואבןליאתםמעליןלהםאמרהפועליםלשכורבקשמ

לירושלםהזאתהאבןאתאתםלימעליםלהםאמרפועליםלולשכורבקשא

ר

לירושלםהאבןאתליאתםמעליןלהם'אמאדםבניפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד, פסוק א, פרק א

יך[נ]אבלךנעלהואנוזהוביםמאותחמששכרנולנותןלואמרוו

אבנךאתלךמעליםואנוזהוביםמאהשכרנולנותןלואמרוד 

אבנךאתלךמעליםואנוזהוביםמאהשכרנולנותןלואמרוק

אבנךלךנעלהואנוזהוביםק"תשכרנולנותןלואמרוט

זואבןלךנעלהואנוזהוביםמאותחמששכרנולנותןלואמרומ

אבנךלךמעליןואנוזהוביםמאהשכרנולנותןלואמרוא

ר

אבנךואתלךמעליןואנוסילעיןחמשלנותןלואמרופ

לכםליתןזהוביםק"תליישמאיןוכילהם'אמלירושלםו

לכםלתתחמשיםאוזהוביםמאהלימניןוכילהםאמרלירושלםד 

לכםלתתחמישיםאוזהוביםמאהלימניןוכילהםאמרלירושלםק

לכםליתןזהוביםק"תליישמאיןוכילהם'אמלירושלםט

לכםליתןזהוביםמאותחמשליישמאיןוכילהםאמרלירושליםמ

לכם[ליתן]חמשיםאוזהוביםמאהין[א](נ)מוכילהםאמרלירושלםא

ר

להםליתןבקשאמרולירושלםפ

ה"הקבלוזימןמידלהםהלכוומידלשעהמצאולאו

ה"הבלוזימןמידלהםהלכומידלשעהמצאולאד 

ה"הקבלוזימןמידלהםהלכומידלשעהמצאולאק

ה"הבלוזימןמידלהםוהלכולשעהמצאולאט

הקדושלוזמןמידלהםהלכומידמ

ה"הבלוזימןמידלהםהלכומידלשעהמצאולאא

ר

'הקזימןלשעה(אתליאתםמעלים)להםשהלכומצאןולאפ

אדםבניחמשהבדמותמלאכיםחמשהו

אדםבניבדמותמלאכיםחמשהד 

אדםבני'בדמומלאכיםחמשהק

אדםבניכדמותמלאכיםט

אדםבניבדמותמלאכיםחמשההואברוךמ

אדםבניבדמותמלאכיםחמשהא

ר

אתליאתםמעליםלהם'אמאדםבניבדמותהשרתמלאכיפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד, פסוק א, פרק א

לךונעלהסלעיםחמשהלנותן'רלואמרוו

מעליםואנוסלעיםחמשהלנותןרבילואמרוד 

מעליםואנוסלעיםחמשהלנותןרבילואמרוק

לךנעלהואנוסלעים'הלנותן'רלואמרוט

לךונעלהסלעיםחמשהלנותןלואמרומ

מעליןואנוסלעיםחמשהלנותן'רלואמרוא

ר

לךמעליםואנוסלעיםחמשיםלנותןלואמרו'לירושלהזאת(להאזת)האבןפ

ובקשבירושלםעומדיןונמצאועמהםידוונתןעמנוידךשתתןובלבד'לירוש[יך](ך)אבנו

בקשבירושלםעומדיןונמצאועמהםידוונתןעמנוידךשתתןובלבדלירושלםאבנךד 

בקשבירושלםעומדיןונמצאועמהםידוונתןעמנוידךתן[ת](ש)שובלבדלירושלםאבנךק

בקשבירושלםעומדיםונמצאועמהםידונתןעמנוידךשתתןובלבדלירושלםאבנךט

בקשבירושלםעומדיםונמצאועמהםידונתןעמנוידךשיתןובלבדלירושלםאבנךמ

בקשבירושלםעומדיםונמצאועמהםידוונתןעמנוידךשתתןובלבדלירושלםאבנךא

ר

בקש'בירושלעומדיםונמצאואצבעועמהםנתןעמנואצבעךשתתןובלבד'לירושאבנךאתפ

לנודומהואמרוהגזיתלשכתאלהמעשהבאמצאםולאשכרןלהםלתתו

דומהלואמרוהגזיתללשכתהמעשהבאמצאןולאשכרןלהםליתןד 

דומהלואמרוהגזיתללשכתהמעשהבאמצאןולאשכרםלהםליתןק

לךכמדומהלוואמרוהגזיתללשכתהמעשהבאמצאםולאשכרםלהםליתןט

כמדומהואמרוהגזיתללשכתהמעשהבאמצאםולאשכרםלהםלתןמ

דומהואמרהגזיתללשכתהמעשהבאמצאןולאשכרןלהםליתןא

ר

שמאאמרוהגזיתללשכתנכנסמצאןולאהסלעים(הצ)להםליתןפ

השכרנתןמידלירושלם[אבניך]לךהעלוהשרתשמלאכירבינו(ולנו)ו

השכראותולחכמיםנתןמידלירושלםהאבןאתלךהעלוהשרתשמלאכירבינוד 

השכראותולחכמינתןמידלירושלםהאבןאתלךהעלוהשרתשמלאכירבינוק

השכרנתןמידלירושלםאותךהעלוה"שמ'רביולנוט

השכרנתןמידלרושלםלךהעלוהשרתשמלאכילנומ

השכראותולחכמיםנתןמידלירושלםהאבןאתלךהעלוהשרתשמלאכירבינוא

ר

היההשרתמלאכיפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה-ד, פסוק א, פרק א

במלאכתומהיראישחזיתעליווקראולחכמיםלמלאכיםשהשכירו

המלאכיםעםשהשכירד 

המלאכיםעםשהשכירק

וזהירבמלאכתומהיראישחזיתעליווקראולחכמיםלמלאכיםשהשכירט

במלאכתומהיראישחזיתעליווקראולמלאכיםמ

['וגומהיראישחזיתעליווקראו'לחכמי]המלאכיםעםשהשכירא

ר

'וגובמלאכתומהיראישחזיתזהפסוק[אמרו]עליופ

שלמהזהבמלאכתומהיראישחזיתא"דו

דודבןשלמהזהבמלאכתומהיראישחזיתא"דד 

דודבןשלמהזהבמלאכתומהיראישחזירא"דק

שלמהזהבמלאכתומהיראישחזיתא"דבמלאכתוט

שלמהזהבמלאכתומהיראישחזיתאחרדברדוסאבןחנינאזהמ

דודבןשלמהזהבמלאכתומהיראישחזיתא"דא

ר

'שלמזהבמלאכתומהיראישחזיתא"דפ

'והכתשניםשבעויבנהוד"הההמקדשביתבבניןשנזדרזו

והכתובשניםשבעויבנהוד"הההמקדשביתבבניןזריזשהיהיתיצבמלכיםלפניד 

וכתובשניםשבעויבנהודכתיבהואחדאה"בבבניןזריזשהיהיתיצבמלכיםלפניק

'והאכתישניםבשבעויבנהוה"בבבניןשנזדרזט

והאשניםבשבעויבנהוהמקדשביתבבנייןשנזדרזמ

והכתובשניםשבעויבנהוד"הההמקדשביתבבניןזריזשהיה(יתיצבמלכיםלפני)א

ר

והאשניםשבעויבנהו'דכתהמקדשביתבמלאכתשנזרזרפ

בניןומיופהמרובהנמצאשנהעשרהשלששלמהבנהביתוואתו

ביתבניןומרובהמיופהנמצאשנהעשרהשלששלמהבנהביתוואתאומרד 

בניןומרובהמיופהנמצאשנהעשרהשלששלמהבנהביתוואתאומרק

בניןומיופהמרובהנמצאשנהג"ישלמהבנהביתוואתט

ביתבניןומיופהמרובהנמצאשנהעשרהשלששלמהבנהביתוואתכתיבמ

ביתבניןומיופהמרובהנמצאשנהעשרהשלששלמהבנהביתוואתאומרא

ר

בנייןמיופיה'אומאתנמצאתלמהעשרהשלששלמהבנהביתוואת'כתפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה, פסוק א, פרק א

המקדשביתובבניןנתעצלביתובבניןאמרוכךאלאהמקדשביתמבנין'שלמו

היההמקדשביתבבניןנתעצלביתובבניןאמרוכךאלאהמקשביתביתמבניןשלמהד 

היהה"בבבניןנתעצלביתובבניןאמרוכךאלאה"במבניןשלמהק

ה"בובניןנתעצלביתובנין'אמכךאלאה"במבניןשלמהט

המקדשביתובניןנתעצלביתובניןאמרכךאלאהמקדשביתמבניןשלמהמ

היההמקדשביתבבניןנתעצלביתובבניןאמרוכךאלאהמקדשביתמבניןשלמהא

ר

המקדשביתמבנייןשלמהפ

והכלהמלךאתמסייעיןהכליוסףרבבשםחנינא'רנתעצלולאנזדרזו

והכלהמלךאתמסיעיןהכליוסףרבבשםהונאנתעצלולאזריזד 

הכלש"כהמלךאתעין[יי]מסהכליוסף'רבשםהונאנתעצלולאזריזק

והכלהמלךאתמסייעיןהכל'אומיוסיר"בשהונא'רנתעצלולאנזדרזט

והכלהמלךאתמסייעיןהכליוסףרביבשםהונארבינתעצלולאנזדרזמ

והכלהמלךאתמסייעיןהכליוסףרבבשםהונא'רנתעצלולאזריזא

ר

למלךמסייעיםהכל'אומיוסף'רבשםחונא'רנזדרזפ

ואפלורוחותואפלוהמלכיםמלכימלךהואאשרהמלךכבודבשבילמסייעיןו

'ואפית?ו?רוח'ואפיה"הבהמלכיםמלכימלךכבודבשבילמסיעיןד 

ואפילוה"הקבהמלכיםמלכימלךכבודבשבילמסייעיםק

'ואפירוחות'ואפיה"הבה"ממלךשהואהמלךכבודבשבילמסייעיןט

ואפילורוחות'ואפיהואברוךהקדושהמלכיםמלכימלךשהואהמלךכבודבשבילמסייעיןמ

'ואפירוחות'ואפיה"הבהמלכיםמלכימלךכבודבשבילמסייעיןא

ר

רוחותאפילופ

בנה'כתיחזקאל'בריהודה'דרבריהיצחקר"אמהשרתמלאכיואפלושידיםו

בנהכתיב'אמיחזקאלבריהודה'דרבריהיצחקהשרתמלאכיואפילושדיםד 

בנואמריחזקאלבריהודהדרביבריהיצחקהשריתמלאכיואפילושדיםק

בנה'כתי'אמיחזקאלבריהודהדרבבריהיצחק'רה"מ'ואפישדיםט

בנהכתיבאמריחזקאלבריהודאדרבבריהיצחקרביהשרתמלאכיואפילושדיםמ

בנהכתיבאמריחזקאלבריהודה'דרבריהיצחק'רהשרתמלאכי'ואפישדיםא

ר

בנה'כת'אמ'יחז'בריהודה'דרבריהיצחק'רפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה, פסוק א, פרק א

בוניןהיואשרוהבית'אמברכיה'רבניתיבנויבניןלךזבולביתבניתיו

בוניםהיואשרוהבית'אמברכיה'רבניתיבנויבניןלךזבולביתבניתיד 

בונה<..>אתאשרוהבית'אומברכיה'רבניתיבנויבניןלךזבולביתבניתיק

בוניןהיואשרוהבית'אומברכיה'רבניתיבנויבניןלךזבולביתבניתיט

בוניןאשרוהביתאומרברכיהרביבניתיבנויבניןלךזבולביתבניתימ

בוניםהיואשרוהביתאמרברכיה'רבניתיבנויבניןלךזבולביתבניתיא

ר

בוניםהיואשרוהביתברכיהר"אבניתיבנייןבניתיפ

אבןנבנההיהמאיליובהבנותווהביתאלאכאןכתובאיןו

אבן'שנאמנבנההיהמאליובהבנותווהביתאלאכאן'כתיאיןד 

אבןבנה[נ](כ)מאליול"רבהבנותוהביתאלאכאן'כתיאיןק

אבןנבנההיהמאליובהבנותווהביתאלאכאן'כתיאיןט

אבןנבנההיהמאליובהבנותווהביתאלא(מלמדנבנה)אלאכאןכתיבאיןמ

אבןנבנההיהמאליובהבנותווהביתאלאכאןכתיבאיןא

ר

נבנההיהמאליובהבנותווהביתאלאכאן'כתאיןפ

נושאתהאבןשהיתהמלמדנבנהאלאכאן'כתאיןבנומסעשלמהו

נושאתהאבןשהיתהמלמדנבנהאלאכאןכתיבאיןבנוינבנהמסעשלימהד 

נישאתמעצמהאבןשהיתהמלמדנבנהאלאכאן'כתיאיןבנונבנהמסעשלימהק

נושאתהאבןשהיתהמלמדנבנהאלאכאן'כתיאיןבנומסעשלמהט

נושאתהאבןשהיתהמלמדנבנהאלאכאןכתיבאיןבנומסעשלמהמ

נושאתהאבןשהיתהמלמדנבנהאלאכאןכתיבאין[בנו](בנוי)נבנהמסעשלמהא

ר

מסעתהיתההאבןפ

אבהו'ר'אמהדימוסגביעלוניתנתעצמהו

רב'אמהדימוסגביעלוניתנהעצמהאתד 

אבהו'ר'אמהרימוסעלונתנתק

אבהור"אמהדימוסג"עוניתנתעצמהט

אבהורביאמרהדימוסגביעלונתנתעצמהמ

[אבהו]ר"אהדימוסגביעלוניתנתעצמהאתא

ר

אבהור"אנבנהמסעשלמהאבן'שנהדימוסבראשונותנתועולהעצמהפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה, פסוק א, פרק א

עלושומתחדאאבןוהתיתלהלןעל'כתמהראהדאעלתתמהואלו

עלושומתחדאאבןואייתילהלןכתיבמהזהעלתתמהאלד 

עלושומתחדאאבןוהתיתלהלן'כתימהזהעלתתמהאלק

עלושומתאחתאבןוהיתתלהלן'כתידהאלדאתתמהואלט

עלושומתחדאאבןוהיתיתלהלןכתיבדהאלדאתתמהואלמ

עלושומתחדאאבן'והייתילהלןכתיבמהזהעל()תתמהאלא

ר

עלושומתחדאאבןוהתייתתתמהאלפ

שבה[י](ו)ובאתלשעהפרחהישראלמארץאלאבבבלאבניםישוכיגובאפוםו

וישבהובאתלשעהלהפרחהישראלמארץאלאבבבלישאבניםוכיגובאפוםד 

וישבהאה?ב?ולשעהכפרחהישראלמארץאלאבבבלאבניםישוכיגובאפוםק

וישבהובאתלשעהפרחהישראלמארץאלאבבבלאבניםיש()וכיגובאפוםט

וישבהובאתלשעהפרחהישראלמארץאלאבבבלאבניםישוכיגובהפוםמ

וישבהובאתלשעהלהפרחהישראלמארץאלאבבבלאבניםישוכיגובאפוםא

ר

וישבהפרחה'ישרמארץאלאבבבלאבניםישוכיגובאפוםפ

שלאריבדמותירדמלאךיוסף'רבשםחונא'רהבורפיעללהו

שלאריבדמותירדמלאך'אמיוסףרבבשםהונארבהבורפיעללהד 

שלאריהכדמותירדמלאך'אמיוסיר"בשהונא'רהבארפהעללהק

שלאריכדמותמלאךירד'אומיוסיר"בשהונא'רהבארפיעלט

שלאריבדמותמלאךירדאמריוסףרביבשםהונארביהבורפיעללהמ

שלאריבדמותירדמלאךאמריוסף'רבשםהונא'רהבורפיעללהא

ר

הבורפיעלפ

אריותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהיד"הההבורפיעללהוישבאבןו

אריוותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהיד"הההבורפיעללווישבאבןד 

ולאאריותאפוםר[ג]?(נ)?וסמלאכישלחאלהיד"הההבורפהעללווישבאבןק

ולאאריותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהיד"הההבורפיעללווישבאבןט

ולאאריותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהיד"הההבארפיעללווישבאבןמ

אריותאפוםוסגרמלאכיהשלחאלהיד"הההבורפיעללווישבאבןא

ר

מלאכיהשלחאלהיטעמאמאיפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה, פסוק א, פרק א

חדאאבןוהתית'וכתצדיקודםבשרבכבודאםתתמהואלו

חדאאבןואיתייתכתיבצדיקאותובכבודאםתתמהואלד 

חדאאבןוהתית'כתיצדיקו"בבכבודאםתתמהואלחבלוניק

חדאאבןוהיתת'כתיצדיקו"בבכבודאםתתמהואלחבלוניט

חדאאבןוהיתיתכתיבצדיקודםבשרבכבודאםתתמהואלחבלונימ

חדאאבןוהיתייתצדיק[1]'כתי[2]ודםבשרבכבודאםתתמהואלא

ר

כןנעשהודםבשרלכבודאםמהפ

יתיצבמלכיםלפניוכמהכמהאחתעלה"הקבהמלכיםמלכימלךשלבכבודוו

יתיצבמלכיםלפניוכמהכמהא"עה"הבשלבכבודוד 

ל"ריתיצבמלכיםלפניו"עאכה"הבה"ממלךשלבודו?כ?ק

יתיצבמלכיםלפני'לפיו"עאכה"הבה"ממלךשלבכבודוט

יתיצבמלכיםלפנילפיכךוכמהכמהאחתעלהמלכיםמלכימלךשלבכבודמ

יתיצבמלכיםלפניוכמהכמהאחתעלה"הבשלבכבודוא

ר

יתייצבמלכיםלפנישכןכללא'הקהמלכיםמלכימלךלכבודפ

יהושער"אמרשעיםשלחבורהזוחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבהתורהמלכילפניו

יהושע'ר'אמרשעיםשלחבורהאלוחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבתורהמלכילפניד 

ל"אריברשעיםשלחבורהאלוחשוכיםלפנייתיצבבלהתורהמלכילפניק

יהושער"ארשעיםשלחבורהזוחשוכיםלפנייתיצבבליצב[ת](צ)יהתורהמלכילפניט

יהושערביאמררשעיםשלחבורהזוחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבהתורהמלכילפנימ

יהושער"ארשעיםשלחבורהאלוחשוכיםלפנייתיצבבליתיצבהתורהמלכילפניא

ר

יהושער"ארשעיםשלכתזו'חשוכילפנייתיצבובלפ

בקשוהבאלעולםחלקלהםאיןהדיוטותוארבעהמלכיםשלשהוגמרושמנובשעהלויבןו

בקשוהבאלעולםחלקלהםאיןהדיוטותוארבעהמלכיםשלשהוגמרושנמנובשעהלויבןד 

בקשו'הלעלםחלקלהםאיןהדיוטות'ודמלאכים'גונמרושנמנובשעהק

בקשוהבאלעולםחלקלהםאנןהדיוטות'ודמלכים'גוגמרושנמנובשעהל"בט

בקשוהבאלעולםחלקלהםאיןהדיוטותושלשהמלכיםשלשהוגמרושנמנובשעהלויבןמ

בקשוה"לעחלקלהםאיןהדיוטותוארבעהמלכיםשלשהוגמרושנמנובשעהלויבןא

ר

בקשוהבאלעולםחלקלהםאיןהדיוטות'וארבעמלכיםשלשהוגמרושנימנובשעהלויבןפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה, פסוק א, פרק א

במשיחיתגעואללהםואמרהקולבתיצתהעמהםשלמהלצרףו

במשיחיתגעואלואמרהקולבת'יצתעמהםשלמהלצרוףד 

במשחיתגעואללהםואמרהקולבתיצתהלשלמהעמהםלצרףק

במשיחיתגעואלואמרהקולבתיצתהעמהםשלמהלצרףט

במשיחיתגעוואלואמרקולבתיצאעמהםהשלוםעליוהמלךשלמהלצרףמ

במשיחיתגעואלואמרהקולבתיצתהעמהןשלמהף(ו)לצרלצרוףא

ר

במשיחיתגעואלואמרהקולבתיצתהעמהם'שלמלמנותפ

לשלשתראששנתיחשאלאעודולאשמעון'בריהודהר"אמו

לשלשהראששנתייחסאלאעודולאסימוןבריהודה'ר'אמד 

ראששנתייחסאלאעודולאסימון'בריהודה'ר'אמ'וגוישלמינההמעמך'וכתיק

'לגראששנתיחסאלאעודולאסימון'בר'יהודר"אט

לשלשלתראששנתיחסאלאעודולאסימןבריהודארביאמרמ

לשלשתראששנתייחסאלאעודולאסימוןר"ביהודהר"אא

ר

בשלשהשמתייחסיםאלאעודולאפ

יודןר"אמ'וכורחבעםשלמהובן'שניחשיםו

סימוןבריודן'ר'אמרחבעםשלמהובן'שנאמייחסיןד 

יודןר"ארחבעםשלמהובן'שנ'ליוחסיק

יודןר"א'וגורחבעםשלמהובן'שנאיחסיםט

יודןרביאמררחבעםשלמהובןשנאמריחסיםמ

שנתייחסאלאעודולאסימון'בריודןר"ארחבעםשלמהובן'שנאיחסיןא

ר

יודןר"א'וגרחבעםשלמהובן'יחסיפ

משליהללוספריםשלשה'ואמהקדשרוחעליוששרתהאלאעודולאו

משליהללוספרים'ג'ואמהקדשרוחעליוששרתהאלאעודולאד 

משליהוללו'ספרי'ג'ואמהקדשרוחששרתהאלאעודולאק

משליהללו'ספרי'ג'ואמהקדשרוחעליוששרתהאלאעודולאט

משליהללוספריםשלשהואמרהקדשרוחעליוששרתהאלאעודולאמ

?לי?משהללוספריםשלשהואמרהקדשרוחעליוששרתהאלאעודולא'כולשלשתראשא

ר

משליהללוספריםשלשה'ואמהקדשרוחעליוששרתאלאעודולאפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ו-ה, פסוק א, פרק א

אתבניךיהיואבותיךתחתד"הההשיריםושירקהלתו

אתבניךיהיואבותיךתחתד"ההוקהלתהשיריםשירד 

אתבניךיהיואבותיךתחתד"הההשיריםושירוקהלתק

אתבניךיהיואבותיךתחתה"זשהשיריםשירא"דהשיריםושירקהלתט

אתהבניךיהיואבותיךתחתהכתובשאמרזהוהשיריםושירקהלתמ

אתבניךיהיואבותיךתחתד"ההוקהלתהשיריםושירא

ר

אתה'וגיהיואבותיךתחת'וגהשיריםשירהשיריםושירוקהלתפ

וכולהוןצדיק[מוליד]ורשערשעמולידצדיקרשעמולידורשעצדיקמולידצדיקמוצאו

וכלהוןצדיקמולידרשערשעמולידצדיקרשעמולידרשעצדיקמולידצדיקמוצאד 

וכולהוםצדיקמולידורשערשעמולידצדיקרשעמולידורשעצדיקמולידצדיקמוצאק

וכלהוןצדיקמולידרשערשעמולידצדיק[רשעמולידרשע]צדיקמולידצדיקמוצאט

וכלהוןצדיקמולידרשערשעמולידצדיקרשעמולידרשעצדיקמולידצדיקמוצאמ

כלהון[ו]צדיקמולידורשערשעמולידצדיקרשעמולידורשעצדיקמולידצדיקמוצאא

ר

צדיק(רע)מולידרשערשעמולידרשעצדיקמולידצדיקמוצאפ

מקראלוישצדיקמולידצדיקמקראלהןוישמשללהןישו

מליצהלהםוישמשללהםישד 

מקראלווישמשללוישצדיקמולידצדיקמקראלהםוישמשללהםישק

מקראלוישצדיקמולידצדיקמליצהלהםישמשללהםישט

מקראלוישצדיקמולידצדיקמליצהלהםישמשללהםישמ

מליצהלווישמשללוישצדיקמולידצדיקמליצהלהםוישמשללהםישא

ר

מקראלווישמשללוישפ

משלבניךיהיואבותיךתחתו

בניךיהיואבותיךתחת'דכתד 

מןתניינתאקיימתדאסיבתאמברךמשלבניךיהיואבותיךתחת'דכתימקראק

משלבניךיהיואבותיךתחתט

משלבניךיהיואבותיךתחתמ

בניךיהיואבותיךתחת'דכתיא

ר

משללוישפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ו, פסוק א, פרק א

מקראלוישרשעמולידרשעתניתהדאקיםסירכהו

לווישמשללווישמקראלוישרשעמולידרשעתאניתאדאקיםסרכאד 

מקראלווישרשעמולידרשעדאתנינתאדא קיימתסרכאק

מקראלוישרשעמולידרשעתניתאדאקיםסרכהט

מקראלוישרשעמולידרשעתניתאהדאקיםסרכהמ

לויש)משללווישמקראלוישרשעמולידרשעתניתהדאקיםסרכאא

ר

מקראלווישתניתהסרכהפ

'וכת'וכותרבותאבותיכםתחתקמתםוהנהו

כאשרמשלחטאיםאנשיםתרבותאבותיכםתחתקמתםוהנה'דכתימקראמליצהד 

כאשר'שנמשללוויש'וגואבותיכםתחתיתא?קמ?והנהק

'וכתיאבותיכםתחתקמתםוהנה'שנאט

וכתיבאבותיכםתחתקמתםוהנהמ

כאשר['וכתי](משללוויש)חטאיםאנשיםתרבותאבותיכםתחתקמתםוהנה'דכתי(משלא

ר

פ

קרוציחפושיתאילדתמהמשללווישרשעיצאמרשעיםו

קרוציחיפושיתהילדתמהמניןמליצהרשעיצאמרשעיםהקדמונימשליאמרד 

קריציחיפושיתילדהמהרשעיצא'מרשעיהקדמונימשליאמרק

קרוציחיפושיתאילידתמהמשללוישרשעיצאמרשעיםט

קרוצהחיפושיתאילידתמהמשללוישרשעיצאמרשעיםמ

קרוציחופשיתאילדתמהמניןומשלרשעיצאמרשעיםהקדמונימשליאמרא

ר

קרוציהיפרשתילדתהמהמשללוישפ

רשעמולידצדיקמינהבישאו

רשעמולידצדיקמינהבישיד 

רשעמולידצדיקמינהבישאק

רשעמולידצדיקמיניהבישאט

רשעמולידצדיקמיניהבישאמ

רשעמולידצדיקמינהבישאא

ר

רשעמולידצדיקרשעיצאמרשעיםהקדמוניםמשליאמרכאשרמקראלווישמינהבישתהפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ו, פסוק א, פרק א

מרבייןדכותהוןדליתמולידיןמשלחוחיצאחטהתחתמקראלוישו

מרבייןכוותהוןדליתמולידיןמשלחוחיצאחטהתחתמקראלוישד 

מרבייןכותהוןדליתמולידימשללווישחוחיצאחטהתחת'שנמקראלוישק

מיתיןדכותהוןדליתמולידיןמשלחוחיצאחטהתחת'שנאמקראלוישט

מיתייןדכוותהוןדליתמולידיןמשלחוחיצאחטהתחתשנאמרמקראלוישמ

מרבייןדכוותהוןדליתמולידיםמשללווישחוחיצאחטהתחת'שנאא

ר

מרבייןדכותחיןדלאמולידיןמשללווישמקראלוישפ

מולידרשעלהוןדמייןדליתו

מולידרשעלהוןדמייןד 

מולידרשעלהוןדמייןדלאק

מולידרשעלהוןדמייןדלאט

מולידרשעלהוןדמייןדלאמ

מולידרשעלהוןדמייןדלאא

ר

מוליד'רש'וגבאשהשעורהתחתחוחיצאחטהתחתמקראלולהוןדמיןולאפ

משלברושיעלההנעצוץתחתמקראלוישצדיקו

משלברושיעלההנעצוץתחת'מקרלוישצדיקד 

משללווישבראשיעלההנעצוץתחת'שנצדיקק

משלברושיעלההנעצוץתחת'שנאמקראלוישצדיקט

משלברושיעלההנעצוץתחתשנאמרמקראלוישצדיקמ

משללווישברושיעלההנעצוץתחת'שנאמקראלוישצדיקא

ר

משללוישמשללווישמקראלוישצדיקפ

כשושןמריחד?ר?ויצאמהסנה'פיורדאנפקסניאמןו

ורדאנפקסניהמןד 

וורדאנפקסניאמןק

ורדאנפקסניאמןט

ורדאנפיקסניאמןמ

כשושןמריחוורדיצאמהסנא'פיוורדאנפקסנייהמןא

ר

תחתמקראלויש(לו)'יורדדאפרקסניאפ
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מלךבןמלךשלמהאבלו

מלךבןמלךשלמהאבלד 

ה"עהמלךשלמהאבלק

מלךבןמלךה"עשלמהאבלט

מלךבןמלךהשלוםעליוהמלךשלמהאבלמ

מלךבןמלךשלמהאבלא

ר

מלךבןמלך'שלמאבלהדסיעלההסרפדותחתברושיעלההנעצוץפ

כלמוצאאתהאיווגינוסבןאיווגינוסצדיקבןצדיקחכםבןחכםו

מהכלמוצאאתאנטיגנוסבןאנטיגנוסצדיקבןצדיקחכםבןחכםד 

מהכלמוצאאתשלם'פיגינוס[ו]אבןאונינוסצדיקבןצדיקחכםבןחכםק

מהכלמוצאאתוס?נ?איגוניבןוס?נ?איגוניצדיקבןצדיקחכםבןחכםט

מהכלמוצאאתהאיגוניטסבןאיגוניטסצדיקבןצדיקחכםבןחכםמ

מהכלמוצאאתאיווגיניסבןאיווגיניסצדיקבןצדיקחכםבןחכםא

ר

מהמוצאאתאאוגניסבןאאוגניסצדיקבןצדיקחכםבןחכםפ

מלךדודבזה'כתבזה'שכתו

מלךדודבזהכתובבזהשכתובד 

מלךזהבזה'כתובזה'שכתוק

מלךדודבזה'כתובזה'כתובזה'שכתוט

מלךדודבזהכתובבזהכתובבזהשכתובמ

מלךישראלמלךדודבזהב[ו]כתבזהב[ו]שכתא

ר

מלךזהלזהאירעלזהשאירעמהבזה'כתבזה'שכתפ

וזהויהודהישראלעלמלךדודשנה'ממלךוזהשנה'מו

ובנוויהודהישראלעלמלךדודשנהארבעיםמלךוזהשנה'מד 

שנה'מויהודהמלךדודשנה'ממלךוזהשנה'מק

וזהויהודהישראלעלמלךאביושנה'ממלךוזהשנה'מט

וזהויהודאישראלעלמלךאביושנהארבעיםמלךוזהשנהארבעיםמ

וזהויהודהישראלעלמלךדודשנהארבעיםמלךוזהשנהארבעיםא

ר

וזהויהודה(ויש)'ישרעלמלךזהארבעיםמלךוזהארבעיםפ
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מסוףמלךזההעליונותאתבנהוהואהיסודותאתבנהאביוויהודהישראלעלמלךו

מסוףמלךאביוהעליונותאתבנהוהואהיסודותאתבנהאביוויהודהישראלעלמלךד 

מסוףמלךזההעליונותאתבנהושלמההיסודותאתבנהדודק

מסוףמלךזההעליונותאתבנהוהואהיסודותאתבנהאביוויהודהישראלעלמלךט

מסוףמלךזההעולםאתבנהוהואהיסודותאתבנהאביוויהודאישראלעלמלךמ

מסוףמלךזההעליונותאתבנהוזההיסודותאתבנהאביוויהודהישראלעלמלךא

ר

מסוףמלךזהויהודה'ישרעלמלךפ

ספריםכתבזהסופוועדהעולםמסוףמלךוהואסופוועדהעולםו

ושלמהספריםכתבדודסופוועדהעולםמסוףמלךוזהסופוועדהעולםד 

וזהספריםכתבזה'וגוהמלךוזהסופוועדהעולםק

וזהספריםכתבזהכ"גוזהסופוועד'העוט

וזהספריםכתבזהסופוועדהעולםוף[ס]()מכ"גמלךוזהסופוועדהעולםמ

וזהספריםכתבזהסופוועדהעולם'מסומלךוזהסופוועדהעולםא

ר

וזהספריםכתבזהסופוועדהעולםמסוףמלמלךוזהסופוועדהעולםפ

זהשירים'אמוזהשירים'אמזהו

שיריםאמרושלמהשיריםאמרדודספריםכתבד 

זה(ד)שירים'אמוזהשירים'אמזהספריםכתבק

כ"גוזהשירים'אמזהכ"גוזהדברים'אמזהכ"גט

זהכןגםוזהשיריםאמרזהכןגםמ

זהשיריםאמרוזהשיריםאמרזהספריםכתבא

ר

שירים'אמוזהשיריםאמרזהספריםכתבפ

הבלים'אמוזההבלים'אמזהספריםכתבוזהספרים'אמו

ושלמהדבריםאמרדודהבליםאמרושלמההבליםאמרדודד 

'הבלי'אמוזההבלים'אמזה'דברי'אמוזהדברים'אמק

כ"גוזההבלים'אמזהט

כן[ם]()גוזההבליםאמרזהכןגםוזהדבריםאמרמ

הבליםאמרוזההבליםאמרזהדבריםאמרוזהדבריםאמרא

ר

פ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ו, פסוק א, פרק א

בזוקילסוזהבזוקילסזהמשלות'אמוזהמשלות'אמזהו

באזקלסושלמהבאזקלסדודמשליםאמרושלמהמשלים'אמדודדבריםאמרד 

באזקילסוזהבאזקילסזהמשלים'אמוזה'משליאמרזהק

ט

מ

באזקילסוזהבאזקילסזהמשלותאמרוזהמשלותאמרזהא

ר

כאןקילסוזהכאןקילסזהמשלות'אמוזה(משלות)משלות'אמזהפ

קרבןהקריבוזהקרבןהקריבזהמזבחבנהוזהמזבחבנהזהו

קרבןהקריבושלמהקרבןהקריבדודמזבחבנהושלמהמזבחבנהדודד 

קדשזהמזבחבנהוזהמזבחבנהזהק

ט

מ

קרבןהקריבוזה]?()?קרבןהקריבזהמזבחבנהוזהמזבחבנהזהא

ר

בנהוזהקרבןהקריבוזהקרבןהקריבזהמזבחבנהוזהמזבחבנהזהפ

'ממלךדודהארוןאתהעלהוזההארוןאתהעלהזהו

'ארבעימלךדודהארוןאתהעלהושלמההארוןאתהעלהדודד 

<..>מלךדודהארוןאתהעלהוזההארוןאתהעלהזהקדשיםקדשוזה?ם?קדשיק

'ממלךדודכ"גוזההארוןאתהעלהזהט

ארבעיםמלךזהכןגםוזההארוןאתהעלהזהמ

ארבעיםמלךדודהארוןאתהעלה[וזההארוןאתהעלהזהא

ר

העליותבנהוזההיסודותפ

וזהשנהארבעיםישראלעלדודלך'מאשרוהימים'שנשנהו

ושלמהשנהארבעיםישראלעלדודמלךאשרוהימים'שנאמשנהד 

וזה'וגושנה'מישראלעלדודמלךאשרוהימים'שנשנהק

וכןשנה'מישראלעלדודמלךאשרוהימים'שנאשנהט

וזהשנהארבעיםישראלעלדודמלךאשרוהימיםשנאמרשנהמ

וזהשניםשבעמלךבחברוןשנהארבעים['ישעל]דודמלךאשרוהימים'שנאשנהא

ר

פ
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מלךדודישראלכלעלבירושלםשלמהוימלך'שנאשנה'ממלךו

מלךדודשנהארבעיםישראלכלעלשלמהוימלוך'שנאמשנהארבעיםמלךד 

מלךדודשנה'מבירושלםשלמהוימלוך'שנשנה'ממלךק

מלךדודשנה'מויהודהישראלכלעלשלמהוימלוך'כתיבשלמהט

מלךדודשנהארבעיםויהודאישראלכלעלשלמהוימלוךשנאמרכןגםמ

מלךדודישראלכלעלבירושלםשלמהוימלוך'שנאשנהארבעיםמלךא

ר

פ

אביביתמכלישראלאלהיי'ייויבחר'שנויהודהישראלעלו

אביביתמכלביישראלי'אלייויבחר'שנאמויהודהישראלעלד 

אביביתמכלביישראלאלהיי'יויבחר'שנשנה'מויהודהישראלעלק

אביביתמכלביישראלאלהיי'יויבחר'שנאויהודהישראלעלט

אביביתמכלביישראלאלהיייויבחרשנאמרויהודאישראלעלמ

אביביתמכלביישראלאלהיי'יויבחר'שנאויהודהישראלכלעלא

ר

פ

רביםוישראליהודה'שנויהודהישראלעלוזהו

'וגורביםוישראליהודה'שנאמויהודהישראלעלמלךושלמהד 

רביםוישראליהודה'שנשנה'מויהודהישראלעלמלךושלמהק

רביםויהודהוישראל'שנאכ"גוזהט

רביםוישראלויהודאשנאמרכןגםוזהמ

שפתעלאשרכחול['רבי]ויהודהוישראל'שנאויהודהישראלעלוזהא

ר

פ

רגליועלהמלךדודויקם'שנהיסודותבנהדודו

'וגורגליועלדודויקם'שנאהיסודותאתבנהדודד 

רגליועלדודהמלךויקם'שנהיסודות(היסוס)אתבנהדודק

רגליועלהמלךדודויקם'שנאהיסודותאתבנהדודט

רגליועלהמלךדודויקםשנאמרהיסודותאתבנהדודמ

רגליועלהמלךדודויקם'שנאהיסודותאתבנהדודהיםא

ר

פ
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דברים'אמדודלךזבולביתבניתיבנה'שנהעליונותבנהוזהו

'שנאמדבריםאמרדודלךזבולביתבניתיבנה'שנאמהעליונותאתבנהושלמהד 

'שנדברים'אמדודלךזבולביתבניתיבנה'שנהעליונותאתבנהושלמהק

'שנאדברים'אמדודלךזבולביתבניתיבנה'שנאהעליונותאתבנהוזהט

שנאמרדבריםאמרדודלךזבולביתבניתיבנהשנאמרהעליונותבנהוזהמ

'שנאדבריםאמרדודלךזבולביתבניתיבנה'שנאהעליונותאתבנהוזהא

ר

פ

קהלתדברילה[א](אל)דברים'אמוזהדודדבריאלהו

מלךדודבןקהלתדברי'שנאמדבריםאמרושלמה'וגוהאחרוניםדודדבריאלהד 

דודבןקהלתדברי'שנדברים'אמושלמההאחרוניםדודדבריואלהק

דודבןקהלתדברי'שנאכ"גוזההאחרוניםדודדבריואלהט

דודבןקהלתדברישנאמרכןגםוזההאחרוניםדודדבריואלהמ

דודבןקהלתדברי'שנאדבריםאמרוזההאחרוניםדודדבריאלהא

ר

פ

הבלים'אמוזהאדםבניהבלאךהבלים'אמדודו

הבליםאמרושלמההמהאדםבניהבלכלאך'שנאמהבליםאמרדודבירושלםד 

ק

ט

מ

הבליםאמרוזהסלהכזבאדםבניהבלאךהבליםאמרדודא

ר

פ

יאמרכאשרמשלים'אמדודקהלתאמרהבליםהבלו

יאמרכאשר'שנאממשליםאמרדודהבלהכלהבליםהבלקהלתאמרהבליםהבל'שנאמד 

יאמרכאשר'שנמשלים'אמדודק

יאמרכאשר'שנאמשלים'אמדודט

אמרכאשרשנאמרמשליםאמרדודמ

יאמרכאשר'שנאמשליםאמרדודקהלתאמרהבליםהבל'שנאא

ר

פ
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דודבןשלמהמשלימשלים'אמוזה(ם)הקדמונימשלו

מלךדודבןשלמהמשלי'שנאממשליםאמרושלמה'וגורשעיצאמרשעיםהקדמונימשלד 

דודבןשלמהמשלי'שנמשלים'אמושלמההקדמונימשלק

דודבןשלמהמשלי'שנאמשלים'אמוזהרשעיצאמרשעיםהקדמונימשלט

דודבןשלמהמשלישנאמרכןגםוזהרשעיצאמרשעיםהקדמונימשלמ

מלךדודבןשלמהמשלי'שנאמשליםאמרוזההקדמונימשלא

ר

פ

'אמוזהשמועלשנכתבדתליםספרים['ה]'אמדודו

כתבושלמהשמועלשנכתבדתליםספריםכתבדודישראלד 

'ה'אמושלמהשמועלשנכתבודתליםספרים'ה'אמדודק

כ"גוזהשמועלשנכתבדתיליםספרים'אמדודט

כןגםוזהשמועלשנכתבדתליםשיריםאמרדודמ

חמשה()אמרוזהשמועלשנכתבתהליםספרספריםחמשהאמרדודא

ר

פ

ימלאאזבאזקילסדודהשיריםשירקהלתמשלי'ספריו

ימלאאז'שנאמבאזקלסדודהשיריםשירקהלתמשליספריםד 

ימלאאז'שנבאזקילסדודהשיריםושירקהלתמשליספריםק

ימלאאז'שנאבאזקלסדודהשיריםשירמשליט

ימלאאזשנאמרבאזקלסדודהשיריםשירמשלימ

הארוןאתדודהעלהאזשנאמרבאזקלסדודהשיריםושירוקהלתמשליספריםא

ר

פ

שלמהאמראזבאזקילסוזהפינושחוקו

שלמהאמראז'שנאמבאזקלסושלמה'וגובגויםיאמרואזרנהולשוננופינושחוקד 

שלמה'אמאז'שנבאזקילסושלמהפינושחוקק

שלמהאמראז'שנאכ"גוזהפינושחוקט

שלמהאמראזשנאמרכןגםוזהפינושחוקמ

'שנאבאזקלסשלמהא

ר

פ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ו, פסוק א, פרק א

ישראלוזקנידודויהיהארוןהעלהדודו

'וגוישראלוזקנידודויהי'שנאמהארוןאתהעלהדוד'וגואמרייד 

האלפיםושריישראלוזקנידודויהי'שנהארוןאתהעלהדוד'אמי'יק

וכלדודויהי'שנאהארוןעלהדודט

וכלדודויהישנאמרהארוןאתעלהדודמ

א

ר

פ

אתשלמהיקהלאזהארוןהעלהוזהו

כלאתשלמהיקהלאז'שנאמהארוןאתהעלהושלמהד 

כלאתשלמהל[י]יקהאז'שנהארוןאתהעלהושלמהק

כלאתשלמהיקהלאז'שנאכ"גוזההארוןאתמעליםישראלביתט

כלאתשלמהיקהלאזשנאמרכןגםוזההארוןאתמעליםישראלביתמ

שלמהיקהלאזא

ר

פ

הזאת'השירדבריאתי'ליידודוידברשירים'אמדודישראלזקניו

הזאתהשירהדבריאתליידודוידבר'שנאמשיריםאמרדוד'וגוישראלזקניד 

'וגואתי'לידודוידבר'שנשירים'אמדודישראלזקניק

הזאתהשירהדבריכלאתי'לידודוידבר'שנאשירים'אמדודישראלזקניט

הזאתהשירהדבריאתדודוידברשנאמרשיריםאמרדודישראלמ

השירהדבריאתי'לידבראז'שנאשירים'אמדודישראלוזקניא

ר

פ

יונתן'רבשםסימון'רהשיריםשיר'אמוזהו

יונתן'רבשםסימון'רלשלמהאשרהשיריםשיר'שנאמשיריםאמרושלמה'וגוד 

נתןר"בשסימון'רלשלמהאשרהשריםשיר'שנשירים'אמושלמהק

יונתןר"בשסימוןר"אהשיריםשירכ"גוזהט

יונתןרביבשםסימוןרביאמרהשיריםשירשנאמרכןגםוזהמ

נתן'רבשםסימון'רהשיריםשיראמרוזהא

ר

סימון'רפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ז-ו, פסוק א, פרק א

מהצדמכללאביומקישוואתהואיל'אמלויבןיהושע'רבשםגובריןדביתו

מהצדמכלמקישוואתהואיל'אמל"ריבבשםגובריןדביתד 

מהצדמכללאביומקישוואתהויאל'אמל"בשריבגובריןדביתק

צדמכללאביוומקישוהואילל"ביהושער"בשגובריןדביתט

מהצדמכללאביוומקישוהואיללויבןיהושערביבשםגובריןדביתמ

מהצדמכללאביומקישוואתהואילאמרלויבןיהושע'רבשםגובריןדביתא

ר

מהצדבכללאביומקרבואתלויבןיהושע'ורפ

אףתמותלאחטאתךהעבירי'ייגם'שנעונותיוכלעללונמחלאביוו

אףתמותלאחטאתךהעבירייגם'שנאמעונותיוכלעללונמחלאביוד 

אףתמותלאחטאתךהעבירי'יגם'שנעונותיוכלעללונמחלאביוק

אףתמותלאחטאתךהעבירי'יגם'שנאט

אףתמותלאחטאתךהעביריישנאמרעוונותיומכלנמחלאביומ

אףתמותולאחטאתךהעבירי'יגם'שנאעונותיוכלעללונמחלאביוא

ר

אף'תומולאחטאתאהעבירי'יגםאביופ

ספריםשלשה'ואמהקדשרוחעליוששרתאלאעודולאבוכיוצאזהו

ספריםשלשהואמרהקדשרוחעליוששרתאלאעודולאבוכיוצאזהד 

ספרים'ג'ואמעליוהקדשרוחששרתהאלאעודולאבוכיוצאשלמהק

ספרים'ג'ואמהקדשרוחעליוששרתהאלאעודולאבוכיוצאזהט

ספריםשלשהואמרהקדשרוחעליוששרתאאלאעודולאבוכיוצאזהמ

ספריםשלשהואמרהקדשרוחעליוששרתהאלאעודולאבוכיוצאזהא

ר

הללוספריםשלשה'ואמהקדשרוחעליושרתבומוצאזהפ

ישכילחכםלב'הכת'שאמזההשיריםושירקהלתמשליו

ישכילחכםלב'הכתושאמרזההשיריםשיראחרדברהשיריםושירקהלתמשליד 

ישכילחכםלבוקהלתהשריםושירמשליק

ישכילחכםלב'הכתו'שאמזהוהשיריםשירוקהלתהשיריםשירמשליט

ישכילחכםלבהכתובשאמרזהוהשיריםשירוקהלתהשיריםושירמשלימ

ישכילחכםלבהכתובשאמרזהוהשיריםושירוקהלתמשליא

ר

ישכילחכםלבהשיריםושירוקהלתמשליפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ז, פסוק א, פרק א

עליומחכיםמי(עליו?כיל?....מ)עליומשכילמיחכמהמלאחכםשללבופיהוו

עליומחכיםומיעליוישכילמיחכמהמלאחכםשללבופיהוד 

עליומחכיםמיעליוהשכילמיחכמהמלאשלח כםלבופיהוק

פיהוט

פיהומ

עליומחכיםמיעליומסכיםמיחכמהמלאחכםשללבופיהוא

ר

עליופיהופ

מתוךלקחיוסיףשפתיוועל?[יו](וי)?עלמחכים'פומי[ה]עלוימודהפומיהפיהוו

מתוךלקחיוסיףשפתיוועלעילוימורהפומיהעילוימחכיםפומיהפיהוד 

מתוךלקחיוסףשפתיוועלעליהמחכיםפומיהעילויהמודהפומיהפיהו'אומהויק

מתוךלקחיוסיףשפתיוועלעליומחכיםפומיהעלוימודיפומיהט

מתוךלקחיוסיףשפתיוועלעליומחכיםפומיהלומודיעפומיהמ

מתוךלקחיוסיףשפתיוועלעלוימחכיםפומיהעילוימודיפומיהפיהוא

ר

עליהמחכיםפומיהפיהופ

הדברלמהמשלמשלותורהשללקחהעלמוסיףמלבותורהדברימוציאשהואו

הדברלמהמשלמשלותורהשללקחהעלמוסיףמלבותורהדברימוציאשהואד 

משלתורהשללקחהעלמוסיףהואמלבודבריתומוצאשהואק

ד"להמשלמשלותורהשללקחהעלמוסיףמלבותורהדברימוציאשהואט

הדברלמהמשלתורהשללקחהעלמוסיףמפיותורהדברימוצאשהואמ

הדברלמהמשלמשלותורהשללקיחהעלמוסיףהואמלבותורהדברימוציאשהואא

ר

משלמשלופ

בזוויתונתונהפתילצמידומוקפתומרגליותטובותאבניםמלאהשהיאלחביתדומהו

בזויתנתונהוהיאפתילצמידומוקפתומרגליותטובותאבניםמלאהשהיאלחביתדומהד 

בזויתנתונהוהיאומרגליות'טובואבניםמלאהשהיאלחביתק

בזויתונתונהפתילצמידומוקפתומרגליותטובותאבניםמלאהשהיאלחביתט

בזויתונתונהפתילצמידומוקפותומרגליותטובותאבניםהיאמלאהלחביתדומהמ

בזויתונתונהפתילצמידמוקפתוהיאומרגליותטובותאבניםמלאהשהיאלחביתדומהא

ר

ומרגליותטובותאבניםמליאהשהואלחביתפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ז, פסוק א, פרק א

בתוכהמההכלוידעואותהופינהאחדבאבתוכהמהיודעאדםואיןאחתו

בתוכהמההכלוידעואותהופנהאחדבא'בתוכמהיודעאדםואיןאחתד 

בתוכהמההכולוידעואותהושיבראדםבאבתוכהמהיודעאדםואיןאחתק

בתוכהמההכלוידעואותהופתחאדםבאבתוכהמהיודעאדםואיןאחתט

שבתוכהמההכלוידעואותהופתחאחדבאשבתוכהמהיודעאדםואיןאחתמ

בתוכהמההכלוידעואותהופינהאחדאדםבאבתוכהמהיודעאדםואיןאחתא

ר

(כה)בתוכהמהיודעאדםואיןפ

היהולאהיהחכמהמלאשלמהשללבוכךו

היהולאחכמהמלאהיהשלמהשללבוכךד 

היה(ו)[ולא]חכמהמלאהיהשלמה[של]לבוכךק

היהולאחכמהמלאהיהשלמהשללבוכךט

היהולאחכמהמלאהיההשלוםעליוהמלךשלמהשללבוכךמ

היהולאחכמהרוחמלאהיהשלמהשללבוכךא

ר

היהולאחכמהמלא'שלמלבהיהכךפ

ספריםשלשה'ואמהקדשרוחעליוששרתכיוןבתוכומהיודעאדםו

ספריםשלשהואמרהקדשרוחעליוששרתכיוןבתוכומהיודעאדםד 

ספרים'ג'אמהקודשרוחעליוששרתהכיוןבתוכו[מה]יודעאדםק

'ספרישלשה'אמהקדשרוחעליוששרתהכיוןבתוכומהיודעאדםט

ספריםשלשהאמרהקדשרוחעליוששרתהכיוןשבתוכומהיודעאדםמ

ושירוקהלתמשליספריםשלשהואמרהקדשרוחעליוששרתהוכיוןבתוכומהיודעאדםא

ר

הקדשרוחעליוששרתעדחכמתויודעפ

דבריעלשהוסיףלקחלקחיוסיףשפתיוועלחכמתוהכלידעוו

דבריעלשהוסיףלקחלקחיוסיףשפתיוועלחכמתוהכלידעוד 

דבריעלשהוסיףלקחיוסףשפתיועלחכמתואתהכלידעוק

ת"דעלשהוסיףלקחיוסיףשפתיוועלא"דחכמתוהכלוידעוט

דבריעלשהוסיףלקחיוסיףשפתיוועלאחרדברחכמתוהכלידעומ

דבריעלשהוסיףלקחיוסיףשפתיוועלחכמתואתהכלידעוהשיריםא

ר

דבריעלשהוסיףלקחיוסיףשפתיוועלחכמתואתהכלוידעופ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ז, פסוק א, פרק א

בחכמהתיירלהעשותבחכמהולתורמהובחכמהולתורלדרושלביאתונתתי'שנאעילהותורהו

בחכמהתיירלהעשותולתורמהובחכמהולתורלדרושלביאתונתתי'שנאמעילהותורהד 

לחכמהתיירלעשותלתורמהובחכמהולתורלדרושלביאתד"ההתורהק

בחכמהולתורלדרושלביאתונתתי'שנאעלייהוט

בחכמהולתורלדרושלביאתונתתישנאמרעילהותורהמ

בחכמהתיירלעשותולתורמהבחכמהולתורלדרושלביאתונתתי'שנאוגלהתורהא

ר

לחכמהתיירלעשותלתורמהתורהפ

מןלגביהניזלטבאוותדקראמןכנעןארץאתויתורוא"הכדו

מאןלגביהתיזלטבוואותדקראמאןכנעןארץאתויתורוא"הדד 

ן[ע]כנארץאתויתורוד"ההק

מאןלגביהניזילצבאותדקראמאןט

מאןלגביהנזילות[א](ע)טבדקראמאןמ

מאןלגביהניזילטבאותדקראמאןכנעןארץאתויתורוא"המדא

ר

לגביהניזל'דקרימאן'וגויתורואנשיםלךשלחדאתהכמאפ

כנעןארץאתויתורו'שנלגביהניזלטבאוותדתניו

כנעןארץאתויתורו'שנלגביהניזלטבוואותדתניד 

ק

א"כמדבחכמהתיירלעשותלתורומהוכנעןארץאתויתורו'שנאלגביה[ניזיל]טבאותדקראט

כמהבחכמהתיירלעשותלתורומהכנעןארץאתויתורושנאמרלגביהנזילצבאותדקראמ

כנעןארץאתויתורו'שנאלגביהניזילטבאותדתניא

ר

פ

פוייטנאהדיןולהותירלתורולתורלדרושא"דו

פייטנההדיןולהותירלתורולתורלדרושא"דד 

י?ט?פומהדיןלהותירבחוכמהולתורלדרושא"דק

פייטאנאהדיןולהותירלתורבחכמהולתורלדרושא"דכנעןארץאתויתורוט

פוייטנאהדיןולהותירלתורבחכמהולתורלדרושאחרדברכנעןארץאתויתורואמרדאתמ

[פיטנא]הדיןולהותירלתורולתורלדרושא"דא

ר

פויטייןהדיןולהותירלתורפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ז, פסוק א, פרק א

שלמהברםלהמחסלדלאוזמניןלהמחסלדיזימניןביתאאלפיכדעבדו

שלמהברםלהמיחסלדליתוזימניןלהדימחסלזימניןביתאאלפאעבידכדד 

שלמהברםליהמיחסלדלאזימניןליהדמיחסלזימניןביתאאלעבידכדק

ביתאאלפאעבידכדט

ביתאאלפאכדעבדמ

שלמהברםלהמחסלדלאוזימניןלהדמחסלזימניןביתאאלפאעבידכדא

ר

'שלמכרםלהמחסלדלאזימניןמחסילדהואזימניןאלפכיטהעבדהואכדפ

ויהי'דכתעלוייתיריןאתיןוחמשהביתאאלפיעבדו

ויהידכתיבעלוייתריןאתיןוחמשאביתאאלפיעבדד 

ויהי'דכתילויה[י]עיתירןאתין'והביתאאלפאעבדק

ויהיד"ההעלוייתיריןאתיןוחמשהט

ויהיהכתיבעילוייתיריןאתיןוחמשהמ

ויהי'דכתיעלויהיתריןאתיןוחמשאביתאאלפאעבידא

ר

ויהיאתין(איך)'חמשליהמתרמיהוהאלפכיטאעבדהואכדפ

תיירהיהבלבדתורהדבריעלולאחמשהאלףשלרו[י](ו)שויהיואלףחמשהשירוו

תיירהיהבלבדתורהדבריעלולאחמשהאלףשלשירהויהיואלףחמשהשירהד 

תיירהיהבלבדת"דעלולא'האלףשלשיורויהיאלף'השירוהק

תיירהיהבלבדת"דעלולאחמשהאלףשלשירוויהיואלףחמשהשירוט

תיירהיהבלבדתורהדבריעלולאחמשהאלףשלשירוויהיואלףחמשהשירומ

תיירהיהבלבדתורהדבריעלולאחמשהאלףשלשירוויהיואלףחמשהשירוא

ר

'שלמהיהבלבדתורהבדבריולאחמשהאלףשלשיורוויהיואלףחמשהשירופ

החרדלממתיקיןהיאךכגוןהשמשתחתנעשהאשרכלעלאלאשלמהו

החרדלאתממתיקיןהאיךכגוןהשמשתחתנעשהאשרכלעלאלאשלמהד 

החרדלאתממתיקיהיאךכגוןהשמשתחתעשה<..>אשרכלעלאלאק

החרדלאתממתקיןהיאךכגוןהשמשתחתנעשהאשרכלעלאלאה"עהמלךשלמהט

החרדלממתקיןהיאךכגוןהשמשתחתנעשהאשרכלעלאלאמ

החרדלאתממתיקיןהיאךכגוןהשמשתחתנעשה[אשר]כלעלאלאשלמהא

ר

כגוןהשמשתחתנעשהאשרכלעלאלאתיירפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ח-ז, פסוק א, פרק א

יללתהתורהדבריאחרשלמהה"הקבלו'אמהתרמוסיןממתיקיןהיאךו

יללתהתורהדבריאחרה"הקבלו'אמהתרמוסיןאתממתיקיןהיאךד 

?[ה](ק)?יילתתורהדבריאחרה"הבל"אמוסי<..>התאתממתיקיהיאךק

יללתהת"דאחרשלמהה"הבל"אהתרמוסיןממתקיןהיאךט

ייללתהתורהדבריאחרשלמההואברוךהקדושליהאמרהתורמסיןממתקיןהיאךמ

[יללתהתורה](?רה?..)דבריאחרשלמהה"הבלו'אמהתורמוסיןאתממתיקיןהיאךא

ר

יילתהתורהדבריאחרי'שלמ'הקלו'אמהתורמוסיםאתממתקיםהיאפ

עליושרתמידהקדשרוחעליךמשרההרינישכרךמקפחאנישאיןחייךו

עליושרתהמידהקדשרוחעליךמשרההרינישכרךמקפחאנישאיןחייךד 

עליושרתהמידהקדשרוחעליךמשרההרינישכרךמקפחאנישאיןחייךק

עליושרתהמידהקדשרוחעליךמשרההרינישכרךמקפידאניאיןחייךט

עליושרתהמידהקדשרוחעליךמשרההרינישכרךמקפךאנישאיןחייךמ

עליושרתהמידהקדשרוחעליךמשרהאניהרישכרךמקפחאנישאיןחייךא

ר

עליוושרתשכרואתמקפיחאיניחייךפ

השיריםשירקהלתמשליהללוספריםשלשה'ואמהקדשרוחו

השיריםשירא"דהשיריםושירקהלתמשליהללוספריםשלשהואמרהקדשרוחד 

וקהלתהשיריםושירמשליספרים'ג'ואמהקדשרוחק

השיריםשירא"דהשיריםושירקהלתמשליהללוספרים'ג'ואמהקדשרוחט

השיריםשיראחרדברהשיריםושירקהלתמשליהללוספריםשלשהואמרהקדשרוחמ

השיריםושירוקהלתמשליהללוספריםשלשהואמרהקדשרוחא

ר

הקודשרוחפ

אחראדםאילוחכםקהלתשהיהויותרו

אחראדםאלוחכםקהלתשהיהויותר'הכתושאמרזהוד 

אחראדםאילואלאהעםדעתלמדתעודחכםקהלתשהיהויותרק

אחראדםאלוחכםקהלתשהיהויותרה"זשט

אחראדםאלוחכםקהלתשהיהויותרהכתובשאמרזהומ

אחראדםאלוחכםקהלתשהיהויותרא

ר

(אד)אחדאילו'וגחכםקהלתשהיהויותרפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ח, פסוק א, פרק א

מדעתוואילושלמהשאמרןויותרהאלההדבריםמע[ש](מ)ולאזניךלכוףצריךהייתאמרןו

מדעתוואלושלמהשאמרןויותרהאלההדבריםולשמועאזניךלכוףצריךהייתאמרןד 

לשומעןאזניךלכוף(לעו)צריךהיתיאמרןק

האלההדבריםולשמועאזנךאתלכוףצריךאמרוט

האלההדבריםולשמועאזנךלכוףצריךאמרומ

?ו?מדעתאלושלמהשאמרןויותרהאלההדבריםולשמועאזניךלכוףצריךה[ת]היאמרןא

ר

מדעתואילושלמהשאמרוויותראותםלשמעאזנךלכוףצריךהיתהאמרופ

שהיהויותרהקדשברוחשאמרןויותרהדבריםולשמעאזניךלכוףצריךהייתאמרןו

שהיהויותרהקדשברוחשאמרןויותרולשומעםאזניךלכוףצריךהייתאמרןד 

שהיהויותרהקודשברוח'שאמויותרק

שהיהויותרהקדשברוחשאמרוויותרט

שהיהויותרהמלךשלמהשאמרוויותרמ

שהיהויותרהקדשברוחשהיהויותרולשמעןאזניךלכוףצריך'הייתאמרןא

ר

הקדשברוחשאמרואלאאותןולשמועאזנךלכוףצריךהייתאמרופ

תורהדבריואיזןחכםקהלתו

ת"דואזןהרבהמשליםתיקןוחקרואזןהעםאתדעתלמדעודחכםקהלתד 

ת"דואזןחכםקהלתק

ת"דאיזןהרבהמשליםותקןוחקרואיזןחכםקהלתט

תורהדבריאיזןהרבהמשליםותקןוחקרואזןחכםקהלתמ

תורהדבריואזןחכםקהלתא

ר

תורהדבריאיזןפ

אתכןעללתורהאזניםעשהתורהדבריוחקרתורהדבריותיקןו

ואתלתורהאזניםעשהתורהדבריוחקרד 

אתהלתורהאזניםעשהת"דותקןת"דוחקרק

אתכןעללתורהאזניםועשהת"דותקןת"דוחקרט

אתהכןעללתורהאזניםעשהמ

אתהלתורהאזניםעשהתורהדבריקר?ח?וא

ר

את[ה]לתוראזניםעשהתורהדבריחיקרפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ח, פסוק א, פרק א

נחמןרבדומההתורההיתהלמהשלמהעמדשלאשעדמוצאו

נחמןרבדוגמאהיתהלאשלמהעמדשלאשעדמוצאד 

נחמןרבדומההיתהתורהלמהשלמהעמדשלאעדק

נחמןרבדומההתורההיתהלמהה"שעעמדשלאשעדמוצאט

רבדומההתורההיתהלמההשלוםעליוהמלךשלמהעמדשלאשעדמוצאמ

נחמןרבדומההתורההיתהלמהשלמהעמדשלאעדמוצאא

ר

נחמןרבדומיןתורהדבריהיולמה'שלמעמדשלאעדמוצאפ

וכלהרבהפתחיםבהשהיוגדולהלפלטין'אמנחמןרבתרתין'אמו

וכלהרבהפתחיןבהשהיוגדולהלפלטין'אמנחמןרבתרתיןד 

כלפתחבהשהיהגדולהלפלטרין'משלו(..מל)תרתין'אמק

וכלהרבהפתחיםבהשהיוגדולהלפלטין'אמנחמןרבתרתין'אמט

וכלהרבהפתחיםבהשהיוגדולהלפלטיןאמרנחמןרבתרתיןאמרמ

וכלהרבהפתחיםבהשהיוגדולהלפלטיןאמרנחמןרבתרתיןאמרא

ר

כלהרבהפתחיןבהשהיה(שהיא)גדולהלפלטין'אמנחמןרבתרתייןפ

ותלאההפקעתונטלאחדפיקחבאהפתחמדרךטועההיה'בתוכנכנסשהיהו

ותלאההפקעתונטלאחדפקחבאהפתחמדרךטועההיהבתוכהנכנסשהיהד 

ותלאההפקעתונטלאחדפקחבאהפתחבדרךטועההיהבתוכהנכנסשהיהמיק

ותלאההפקעתונטלאחדפקחבאהפתחמדרךטועההיהבהנכנסשהיהמיט

ותלאההפקעתונטלאחדפקחבאהפתחמדרךטועההיהבתוכהנכנסשהיהמימ

ותלאההפקעתונטלאחדפקחבאהפתחמדרךהיהטועהבתוכהנכנסשהיהמיא

ר

ותלאההפקעתאתונטלאחדפקחובאהפתחדרךטועההיהבתוכהנכנסשהיהמיפ

שלאעדכךהפקעתדרךויוצאיןנכנסיןהכלוהיוהפתחדרךו

שלאעדכךהפקעתדרךויוצאיןנכנסיןהכלהיוהפתחדרךד 

שלאעדכךעת[ק]הפדרךויוציאןהפקעתדרךנכנסיםהכלוהיוהפתחדרךק

שלאעדכךהפקעתדרךויוצאיןנכנסיןהכלוהיוהפתחדרךט

שלאעדכךהפקעתדרךויוצאיןנכנסיןהכלוהיוהפתחדרךמ

שלאעדכךהפקעתדרךויוצאיןהפקעתדרךנכנסיןהכלוהיוהפתחדרךא

ר

שלא[עד]עתהכךהפקעתדרךנכנסיםוהיוהפתחאחרפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ח, פסוק א, פרק א

הכלהתחילושלמהשעמדוכיוןתורהדבריולהשכיל[להבין]יכולאדםהיהלאשלמהעמדו

הכלהתחילושלמהשעמדוכיוןתורהדבר'להשכייכולאדםהיהלאשלמהעמדד 

הכולהתחילושלמהשעמדוכיוןת"דולהשכיללהביןיכולאדםהיהלאשלמהעמדק

הכלהתחילוה"שעשעמדוכיוןת"דולהשכיללעמודיכולאדםהיהלאה"שעעמדט

הכלהתחילושלמהשעמדוכיוןתורהדבריולהשכיללעמודיכולאדםהיהלאשלמהעמדמ

הכלהתחילושלמהשאמרוכיוןרה[ו]תדברי[הבין](סבול)ליכול[אדם]היהלאשלמהעמדא

ר

כלהתחילושלמהשעמדוכיוןתורהדברילסבוליכולאדםהיהלאשלמהעמדפ

שללחורשאחורילישנא'אמנחמןרבתורהסובריןו

שללחורשאחורילישנאנחמןרבתורה'סובריד 

שללסותהאחרינאלישנא'אמנתן'רת"בד'סובריק

שללחורשהאחורילישנא'אמנחמןרבתורהסובריןט

שללחורשאאמראחראלישנאנחמארבתורהדבריסובריןמ

שללחורשאאחרינאלישנאאמרנחמןרבתורהדברילהשכילא

ר

שללחושה'אמנחמןרבחורינחמןרבתורהדבריאתסובליםהעםפ

התחילווכיסחהמגלאתונטלאחדפיקחובאבהלהיכנסיכולאדםהיהשלאקניםו

התחילווכסחהמגלאתונטלאחדפקחובאבהלהכנסיכולאדםהיהולאקניםד 

והתחילווכסחהמגלאתונטל'אפקחובאלתוכהלהכניסיכולאדםהיהשלאקניםק

התחילווכיסחהמגלאתונטלאחדפקחובאבהלהכנסיכולאדםהיהשלאקניםט

התחילווכיסחהמגלאתונטלאחדפקחא[ב](פ)ובהליכנסיכולאדםהיהשלאקניםמ

התחילווכסחהמגלאתונטלאחדפקחובאלתוכהליכנסיכולאדםהיהשלאקניםא

ר

התחילווכיסחהמגלאתונטלאחדפקחובאבהליכנסיכולאדםהיהשלאקניםפ

יוסיר"אמ'וגושלמהכךהכיסוחדרךויוצאיןנכנסיןהכלו

יוסיר"אשלמהכךויוצאיןהכסיחדרךנכנסיןהכלד 

ינאיר"אשלמהוחיכןהכיסוחדרךויוציאןהכיסוחדרך'נכנסיהכלק

יוסיר"אה"שעכךהכסוחדרךנכנסיןהכלט

יוסירביאמרשלמהכךהכסוחדרךנכנסיןהכלמ

ינאיר"אשלמההיהכךהכיסוחדרךויוצאיןהכיסחדרךנכנסיןהכלא

ר

ינאיר"א'וגהכיסוחדרךויוצאיםהכיסוחדרךנכנסיןהכלפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ח, פסוק א, פרק א

יכולההיתהולאאוזןלההיהולאפירותמלאהגדולהלקופהמשלו

יכולההיתהולאאזןלההיהולאפירותמלאהגדולהלקופהד 

יכולההיתהולאאוזןלההיהולאפרותמלאהשהיאגדולהלקופהק

יכולההיהולאאוזןלההיהולאפירותמליאהלקופהט

יכולאדםהיהולאאזןהיהולאפירותמלאהגדולהלקופהמ

יכולההיתהולאאזןלההיהולאפירותמלאהשהיאגדולהלקופהא

ר

לעמודיכולההיתהלאאוזןלההיהולאפירותמליאהשהיאגדולהלקופהפ

שלאעדכךאזניהידיעללת[ט]()מטלוהתחילהאזניםלהועשהאחדפיקחובאלהטלטלו

שלאעדכךאזניהידיעלמטלטלתוהתחילהאזניםלהועשהאחדפקחובאלהטלטלד 

שלאעדכךאזניהידיעלמטלטלתוהתחילהאוזניםלהועשהאחדפקחובאלהטלטלק

כךאוזניםי"עלטלטלוהתחילהאזניםלהועשהאחדפקחובאליטלטלט

כךאזניםידיעללטלטלוהתחילהאזןלהועשהאחדפקחבאלטלטלמ

שלאעדכךאזניהידיעלמטלטלתוהתחילהאזניםלהועשהאחדפקחובאלהטלטלא

ר

'וגכךאזניהלפימיטלטלתהתחילהאזניםלהועשהאחדעמדולהטלטלפ

'וגושלמהעמדו

הכלהתחילושלמהשעמדוכיוןתורהדברלהשכיליכולאדםלאשלמהעמדד 

הכולהתחילושלמהשעמדכיוןת"דלסבוריכולאדםהיהלא<..>שעמדק

ה"שעט

ה"עשלמהמ

הכלהתחילושעמדון[י]כתורהדברילסבוריכולאדםהיהלאשלמהבאא

ר

פ

היהולארותחין(פיהו)מלאשהואגדולהלקיתון[משל]לויר"אמו

היהולא'רותחימלאשהואגדוללקיתוןשילא'ר'אמתורהסובריןד 

היהולארותחיןמלאהשהיאגדולה'לקו מקולוי'ר'אמת"דסובריןק

היהולארותחיןמלאשהואגדוללקיתוןלויר"אט

היהולארותחיםמיםמלאשהואגדוללקיתוןלוירביאמרמ

היהולארותחיןמלאשהיהגדוללקיתוןלוי'ראמרתורהדבריסובריםא

ר

היהולארותחיןמלאשהואגדוללקיימיןלויר"אפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ח, פסוק א, פרק א

והתחילאזןלוועשהאחדבאלהטלטלאוזןלוו

והתחילאזןלוועשהאחדובאלהטלטלאזןלוד 

והתחילואזניםלהועשה'אפקחבאיטלטלכי צדיודעאדםק

והתחילאוזןלהועשהאחדפקחבאליטלטלאוזןלהט

והתחילאזןלהועשהאחדבאהטלטלאזןלהמ

והתחילאזןלהועשהאחדבאלהטלטלכיצדאזןלהא

ר

והתחילאוזןלוועשהאחדפקחובאלהיטלטליכולהיהולאאזןלופ

מלאהעמוקהלבאר[משל]חנינאר"אמאזנוידיעלמטלטלו

מלאהעמוקהלבארחנינא'ר'אמאזנוידיעללהטלטלד 

מלאהעמוקהלבארחנינאר"אאזניםי"עאותהמטלטליןהכלק

מלאהעמוקהלבארחנינאר"אאוזנוי"עליטלטלט

מלאהעמוקהלבארחנינארביאמראזנוידיעלמטלטלמ

מלאעמוקהלבארר"אאזנוידיעלמטלטלא

ר

עמוקהלבארנחוניאר"א'וגכךאוזנופיעלמוטלפ

ממנהלשתותיכולהבריה'היתולאויפים'ומתוקיצונןמימיהוהיומיםו

ממנהלשתותיכולהבריההיתהולאוטוביםומתוקיןצונניןמימיהוהיומיםד 

ממנהלשתותיכולהבריההיתולא'ויפי'ומתוקיצונניןממיהוהיהמיםק

מהןלשתותיכולהבריההיתהולאויפיםומתוקיםצחיםמימיהוהיהמיםט

ממנהלשתותיכולהבריההיתהולאויפיםומתוקיםצופיםמימיהוהיומיםמ

ממנהלשתותיכולהבריההיתהולאומתוקניןויפיןצוניןמימיהוהיומיםא

ר

ממנהלשתותלולותיכולאדםהיהולאוצוניםיפיןמימיהשהיפ

דוליןהכלהתחילוושתהממנהודלהבמשיחהמשיחהבחבלחבללהוספקאחד[פיקח]באו

דוליןהכלהתחילוושתהממנהודלהבמשיחהמשיחהבחבלחבללהוספקאחדאדםבאד 

דוליןהכולהתחילוושתהממנהודלהבמשיכהומשיכהבחלחבלוקשראחדפקחעמדק

דוליןהכלהתחילוושתהממנהודלהבמשיחהומשיחהבחבלחבלוספקאחדבאט

דוליןהכלהתחילוושתהממנהודלהבמשיחהמשיחהבחבלהכלוספקאחדבאמ

דוליןהכלוהתחילוושתהממנהודלהבמשיחהמשיחהבחבלחבללהוסיפקאחדפקחבאא

ר

ושתהממנוודלהלמשיחהמשיחאלתלותחבלוסיפקאחדפקחובאפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ח, פסוק א, פרק א

עמדלמשלוממשללדברמדברכךושותיןו

עמדלמשלממשללדברמדברכךושותיןד 

שעמדעדלמשלוממשל(לד)לדברמדברכךושותיןממנהק

עמדלמשלממשללדברמדברה"שעכךושותיןט

עמדלמשלממשללדברמדברהשלוםעליוהמלךשלמהכךושותיןמ

עמדלמשלוממשללדברמדברשלמהכךא

ר

שעמדעדלמשלממשל(למשל)מדברכךפ

שלמהשלמשלותיודודבןשלמהמשליד"ההתורהשלסודהעלשלמהו

שלמהשלמשלותיוישראלמלךדודבןשלמהמשלי'דכתיתורהשלסודהעלשלמהד 

דודבןשלמהמשליד"ההתורהשלסודהעלשלמהק

שלמהשלמשלותיודודבןשלמהמשליד"ההתורהשלסודהעלה"שעט

שלמהשלמשלותיודודבןשלמהמשליד"ההתורהשלסודהעלשלמהמ

שלמהשלמשלותיודודבןשלמהמשליד"ההתורהשלבוריהעלא

ר

ושלמהמשליתהשלמהמשליד"ההתורהדבריעלשלמהפ

הזההמשלידישעלבעיניךקלהזההמשליהיאל'אמורבנןו

הזההמשלידישעלבעיניךקלהזההמשליהיאלאמריןורבניןד 

ק

הזההמשלי"שעבעיניךקלהזההמשליהיאלאמריורבנןט

הזהמשלידישעלבעיניךקלהזההמשליהיאלאמריורבניןהשלוםעליומ

הזההמשלידישעלבעיניךקלהזההמשליהיאלאמריורבניןא

ר

הזההמשלידישעלבעיניךקלהזההמשלהמשליהיאלאמריןורבנןפ

טובהמרגליתאוזהובתו[י]מבשאבדלמלךמשלתורהבדברילעמודיכולאדםו

טובהמרגליתאומביתוזהובשאיבדלמלךמשלתורהבדברילעמודיכולאדםד 

ק

טובהמרגליתאומביתוזהובשאבדלמלךמשלתורהדבריעללעמודיכולאדםט

טובהמרגליתאומביתוזהבשאבדלמלךמשלתורהבדברילעמודיכולאדםמ

טובהאחתמרגליתשאיבדלמלךמשלתורהדבריעללעמודיכולאתהא

ר

טובהמרגליתשאיבדלאדםמשלתורהדבריעלעומדאדםפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ח, פסוק א, פרק א

המשלכךאותהמוצאהואואיסרפתילהידיעללאו

המשלכךאותהמוצאהואואיסרפתילהידיעללאד 

ק

המשלכךאותהמוצאוהואבאיסרפתילהמדליקט

המשלכךאותהמוצאהואואיסרפתילהידיעללאמ

המשלכךאותהמוצאהואכאיסרפתילהידיעללאמביתוזהובאוא

ר

המשלכךמוציאההואבאיסרפתילהידיעללאביתובתוךפ

דבריעלעומדאדםהמשלידישעלבעיניךקליהיהלאהזהו

דבריעלעומדאדםהמשלידישעלבעיניךקליהיהלאהזהד 

ק

ת"דעלעומדאדםהזההמשלי"שעבעיניךקליהילאהזהט

דבריעלעומדאדםהמשלידישעלבעיניךקליהיהלאהזהמ

דבריעלעומדאתההזההמשלידישעלבעיניךקליהיאל(על)הזהא

ר

דבריעלעומדאדםהזההמשלידיעלהואקלהזהפ

עמדהזההמשלידיעלשלמהשהריכןשהואלךותדעתורהו

עמדהזההמשלידיעלשלמהשהריכךשהואלךותדעתורהד 

ק

עמדהמשלי"עה"שעשהריכןשהואלךותדעט

עמדהמשלידיעלהשלוםעליוהמלךשלמהשהריכןשהואלךותדעתורהמ

עמדהזההמשלידיעלשלמהשהריכןשהואלךתדעתורהא

ר

תורהפ

ברביםתורהדבריהאומרשכלללמדךיודןר"אמתורהשלדקדוקיהעלו

ברביםתורהדברי'אומשהואמישכלללמדךיודן'ר'אמתורהשלדיקדוקיהעלד 

ק

ברביםת"ד'שאוממישכלללמדךיודןר"אתורהשלדקדוקיהעלט

ברביםתורהדבריאומרשהואמישכלללמדךיודןרביאמרתורהשלדקדוקיהעלמ

ברביםתורהדברישאומרמישכלללמדךיודןר"אתורהשלדקדוקהעלא

ר

ברביםתורהדברי'אומשהואמיכליודןר"אפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ט-ח, פסוק א, פרק  א

שעלמשלמהלמדאתוממישכינהשלהקדשרוחעליושתשרהזוכהו

שעלמשלמהלמדאתוממיעליושכינהשל'הקדרוחשתשרהזוכהד 

ק

י"שעה"משעלמדאתהממישכינהשלהקדשרוחעליושתשרהזוכהט

השלוםעליומשלמהלמדאתהוממישכינהשלהקדשרוחעליושתשרהזוכהמ

עלמשלמהלמדאתהוממישכינהעליושתשרהזוכהא

ר

על'משלמלמדאתהממיהקודשרוחעליושתשרהזוכהפ

קהלתמשליספרים'ג'ואמהקדשרוחעליוששרתהזכהברביםתורהדברי'שאמידיו

קהלתמשליספרים'גואמרהקדשרוחעליוששרתהזכהברביםתורהדברישאמרידיד 

ק

משליספרים'ג'ואמשכינהעליושתשרהזכהברביםת"ד'שאמט

קהלתמשליספריםשלשהואמרהקדשרוחעליוששרהזכהברביםתורהדברישאמרמ

וקהלתמשליספריםשלשהואמרהקדשרוחעליוששרהזכהברביםתורהדברישאמרידיא

ר

קהלתמשליספרים'שלמ'ואמהקדשרוחעליוששרתזכהברביםתורהדברי'שאמידיפ

ככסףתבקשנהאםפתחיאירבןפינחס'רהשיריםשירו

ככסףתבקשנהאםפתחיאירבןפנחס'רהשיריםושירד 

ק

ככסףתבקשנהאם'אמיאירבןפנחס'רוקהלתהשיריםשירט

ככסףתבקשנהאםיאירבןפנחסרביאמרהשיריםושירמ

תחפשנהוכמטמוניםככסףתבקשנהאםפתחיאירבןפנחס'רהשיריםושירא

נה(י)תחפשוכמטמוניםככסףתבקשנהאםפתחיאירבןפנחס'רר

'וגבכסף(בק)תבקשנהאםהשריםושירפ

מקפחה"הבאיןהללוכמטמוניםתורהדבריאחרמחפשאתהאםו

מקפחה"הקבאיןהללוכמטמוניםתורהדבריאחרמחפשאתהאםד 

ק

מקפחה"הבאיןהללו'כמטמונית"דמבקשאתהאםט

מקפחהואברוךהקדושאיןהללוכמטמוניםתורהדבריאחרמחפשאתהואםמ

מקפחה"הקבאיןהללוכמטמוניםתורהדברימחפשאתהאםא

מקפחה"הבאיןהללו'כמטמוניתורה?י?בדברמחפשאתהאםר

אתמקפח'הקאיןהללוכמטמוניםתורהדבריאחרמחפסתהא(א)אםפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ט, פסוק א, פרק א

נרותכמהמדליקאינוביתובתוךבולדיןאוסלעמאבדאםאדםמשלשכרךו

נרותכמהמדליקהואביתובתוךכילריןאוסלעמאבדאםלאדםמשלשכרךד 

ק

פתילותכמהמדליקאינוביתובתוךבולכיןאוסלעמאבדאדםמשלשכרךט

נרותכמהמדליקאינוביתובתוךכולכיןאוסלעמאבדאםאדםמשלשכרךמ

נרותכמהמדליקאינוביתובתוךבולדיןאוסלעמאבדאםאדםמשלשכרךא

נירותכמהמדליקאינוביתובתוךן'בולריאוסלעמאבדאםאדםמשלשכרךר

נרותכמהמדליקאינוביתובתוךפילדיןאוסלעמאבד(י)לאדםמשלשכרךפ

חיישהןאלומהוחומרקלהדבריםוהריעליהםשיעמדעדפתילותכמהו

חיישהםאלומהוחומרקלדבריםוהריעליהםשיעמודעדפתילותכמהד 

ק

חיישהםאלוומהו"ק'דבריוהלאעליהןשיעמודעדנרותכמהט

חיישהןאלוומהוחומרקלדבריםוהריעליהןשיעמודעדפתילותוכמהמ

חיישהםאלומהוחומרקלדבריםוהריעליהםשיעמודעדפתילותכמהא

חיישהןאלוומהו"קדבריוהריעליהםד[ו]שיעמעדפתילותכמהר

חיישהןאילומהוחומרוחמרקלדבריםוהריעליהםעומדשהואעדפתילותכמהפ

וימצאםעליהםשיעמדעדפתילותוכמהנרותכמהמדליקאדםהזהעולםשלשעהו

וימצאםעליהםשיעמודעדפתילותוכמה'נרוכמהמדליקאדםהזהעולםשלשעהד 

ק

וימצאםעליהםשעומדעדפתילותוכמהנרותכמהמדליקאדםהזההעולםשלשעהט

שימצאםעדפתילותוכמהנרותכמהידליקאדםהזהעולםשלשעהמ

ומצאבהםשיעמודעדנרותוכמהפתילותכמהמדליקאדםהזהעולםשלשעהא

למצאןעליהםשיעמודעדנירותוכמהפתילותכמהמדליקאדםהזההעולםשלשעהר

עליהםעומדשהואעדנרותשנימדליקאדםשעהפ

הבאהעולםוחיי[זה](בא)ההעולםחיישהןתורהדבריו

הבאהעולםוחייהזההעולםחיישהםתורהדבריד 

ק

ו"עאכב"העהוחייה"העחיישהםת"דט

הבאהעולםוחייהזההעולםחיישהןתורהדברימ

ה"והעהזההעולםחיישהםתורהדבריאותםא

ה"והעהזההעולםחיישהןתורהדבריר

וכמהכמהאחתעלהבאועולםהזהעולםחיישהןתורהדבריעלפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ט, פסוק א, פרק א

מימיאלעזרר"אמככסףתבקשנהאםהויהללוכמטמוניםאחריהןלחפשצריךאתהאיןו

מימיאלעזר'ראמרככסףתבקשנהאםהויהללוכמטמוניםאחריהםלחפשצריךאתהאיןד 

מימיאלעזרר"אק

מימיאלעזרר"אככסףתבקשנהאם'לפיהללוכמטמוניםעליהםלחפשצריךשאתהט

מימיאלעזררביאמרוגומרתבקשנהאםהויהללוכמטמוניםאחריהםלחפשצריךאתהאיןמ

מימיאלעזרר"אככסףתבקשנהאםהללוכמטמוניםאחריהםלחפשכדאיאתהאיןא

מימיאלעזר'ראמרככסףתבקשנהאםהויהללו'כמטמוני'אחריהלחפשכדייאתהאיןר

מימי'אלעזר'אבכסףתבקשנהאםהויפ

ומצאתיהשכמתיאחתפעםויצאתיאדםשםהנחתיולאהמדרשלביתאדםקדמנילאו

ומצאתיהשכמתיאחתפעםויצאתיאדםשםהנחתיולאהמדרשלביתאדםקדמנילאד 

אתומצאתישכמתי?[י]?האחתפעםויצאתישםאדםהנחתיולאהמדרשלביתאדםקדמנילאק

ומצאתיהשכמתיאחתפעםויצאתישםאדםהנחתיולאהמדרשלביתאדםקדמנילאט

ומצאתיהשכמתיאחתפעםויצאתישםאדםהנחתיולאהמדרשלביתאדםקדמנילאמ

אתומצאתיהשכמתיאחתפעםויצאתישםאדםהנחתיולאהמדרשלביתאדםקדמנילאא

אתומצאתיהשכמתיאחדפעםויצאתישםאדםהנחתיולאהמדרשלביתאדםקדמנילאר

אתמצאתיאחתפעםויצאתיאדםשםהנחתיולאהמדרשלביתאדםקידמנילאפ

אנחנוודעתי'יייראתתביןאזוכמטמוניםככסףתבקשנהאםואמרתיוהתבניםהזבליםו

אנחנויייראתתביןאזתחפשנה'וכמטמוניככסףתבקשנהאםואמרתיוהתבניםהזבליםד 

אנוי'ייראתתביןאזתחפשנהוכמטמוניםככסףתבקשינהאםואמרתיהזבליםואתהתבניםק

אנחנוי'ייראתתביןאזתחפשנהוכמטמוניםככסףתבקשנהאםואמרתיוהתבניםהזבליםט

אנחנויייראתתביןאזתחפשנהומטמוניםככסףתבקשנהאםואמרתי'והתבניהזבליםמ

אנוי'ייראתתביןאזוכמטמוניםככסףתבקשנהאםואמרתיהתבניםואתהזבליםא

?י?אניייראתתביןאז'תחפשנ'וכמטמוניככסףתבקשנהאםואמרתיהתבניםואתהזבליםר

אנובכסףתבקשנהאםאמרתיהתבניםואתהזבליםפ

'רהיהתנינןמיכאןוכזבליםכתבניםואפלונתבונןולאנזבלםלאו

רביהיה'תנינמכאןכזבלים'אפיכתבנים'אפינתבנםולאנזבלםלאד 

'רהיהתנינןמכאן'והזבלי'כתבני'ואפיתבניםולאזבליםלאק

'רהיהתנינןמכאןבנים[ת](כ)והכזבלים'ואפינתבנםולאנזבלםלאט

רביהיהמכאןוכתבניםכזבליםואפילונתבנםולאנזבלםולאמ

'רתנינןמכאןוכזבלים'כתבני'ואפינטבלולאנזבלםלאא

('אוממאיר)'רהיהתניןמכאןזבלים?כ?וכתבנים'ואפינתבונןולאנזבלםלאר

'רמתנונםמתבניםולאמזבליןלאפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ט, פסוק א, פרק א

טהרהטהרהלידינקיותנקיותלידימביאהזריזות'אומיאירבןפינחסו

מביאהטהרהטהרהלידימביאהנקיותנקיותלידימביאהזריזותאומריאירבןפנחסד 

מביאהטהרהטהרהלידימביאנקיותנקיותלידימביאזריזות'אומיאירבןפנחסק

טהרהטהרהלידינקיותנקיותלידימביאהזריזות'אומיאירבןפנחסט

טהרהטהרהלידינקיותנקיותלידימביאהזריזותאומריאירבןפנחסמ

טהרהטהרהלידינקיותנקיותלידימביאהזריזותאומריאירבןפנחסא

'טהרטהרהלידי'נקיונקיותלידימביאהזריזותאומריאירבןפנחסר

טהרהטהרהלידינקיותנקיותלידיאדםמביאזריזות'אומיאירבןפנחספ

לידיחטאיראתחטאיראתלידיענוהענוהלידיקדושהקדושהלידיו

לידימביאהחטאיראתחטאיראתלידימביאהענוהענוהלידימביאה'קדושקדושהלידיד 

<..>ליחטאיראתחטאיראתלידיענוהענוהלידיקדושהקדושהלידיק

לידיחטאיראתחטאיראתלידיענוהענוהלידיקדושהקדושהלידיט

לידיחטאיראתחטאיראתלידיענוהענוהלידיקדושהקדושהלידימ

לידיחטאיראתחטאיראתלידיענוהענוהלידיקדושהקדושהלידיא

לידיח"ירחטאיראתלידיענוהה?ו?ענלידיקדושה'קדושלידיר

לידייראתחטאיראתלידיענוהענוהלידיקדושהקדושהלידיפ

המתיםתחייתהמתיםתחייתלידיהקדשרוחהקדשרוחלידיחסידותחסידותו

מביאההמתיםתחייתהמתיםתחייתלידימביאה'הקדרוחהקדשרוחלידימביאהחסידותחסידותד 

המתיםתחיתהמתיםתחייתלידיהקודשרוחהקודשרוחלידי'חסדוחסידותק

המתיםתחייתהמתיםתחייתלידיהקדשרוחהקדשרוחלידיחסידותחסידותט

המתיםתחייתהמתיםתחייתלידיהקדשרוחהקדשרוחלידיחסידותחסידותמ

המתיםתחייתהמתיםתחייתלידיהקדשרוחהקדשרוחלידיחסידותחסידותא

המתיםתחייתהמתיםתחייתלידיה"רהקדשרוחלידיחסידותחסידותר

המתיםתחייתלידיהקדשרוחהקודשרוחלידיחסידותפ

לטובזכוראליהולידיו

לטובזכורהנביאאליהולידיד 

ל"זאליהולידק

'וגוי'ייראתתביןאז'וכותבקשנהאםד"ההל"זאליהולידיט

יייראתתביןאזוגומרככסףתבקשנהאםד"ההלברכהזכרונואליהולידימ

ל"זאליהולידיא

לטובזכוראליהולידיר

פ
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לידינקיותוכפרמכפרוכלה'שננקיותלידיזריזותו

לידינקיותהקדשאתמכפרוכלה'שנאמנקיותלידימביאהזריזותד 

לידינקיותמועדואוהלהקדשאתמכפרוכלה'שננקיותלידימביאהזריזותק

לידינקיותהקדשאתמכפרוכלה'שנאנקיותלידיזריזותט

לידינקיותהקדשאתמכפרוכלהשנאמרנקיותלידיזריזותמ

לידינקיותוכפרהקדשאתמכפרוכלה'שנאנקיותלידימביאהזריזותא

לידימביאנקיותוכפרהקדשאתמכפרוכלה'שננקיותלידימביאזריזותר

לידינקיותוכתרנקיותלידי'זריזופ

ענוהלידיקדושהוקדשווטיהרו'שנאקדושהלידיטהרהוטהרההכהןעליהוכפר'שנטהרהו

ענוהלידיקדושהוקדשווטהרו'שנאמקדושהלידיטהרהוטהרההכהןעליהוכפר'שנאמטהרהד 

ענוהלידיקדשהוקדשווטהרו'שנקדשהלידירה[טה]()וטהרההכהןעליהוכפר'שנטהרהק

ענוהלידיקדושהוקדשווטהרו'שנאקדושהלידיטהרהוטהרההכהןעליהוכפר'שנאטהרהט

ענוהלידיקדושהוקדשושנאמרוטהרוקדושהלידיטהרהוטהרההכהןעליהוכפרשנאמרטהרהמ

ענוהלידיקדושהוקדשווטהרו'שנאקדושהלידיטהרהוטהרההכהןעליהוכפר'שנאטהרהא

ענוהלידי'קדושוקדשווטהרו'שנקדושהלידיטהרהוטהרההכהןעליהוכפר'שנ'טהרר

ענוהלידי'קדווקדשווטהרוקדושהלידיטהרהוטהרהכהןעליווכפרטהרהפ

ונשארםאמרכהכי'שנו

אשכןוקדושמרוםשמווקדושעדשוכןונשארםאמרכהכי'שנאמד 

'וגושמווקדשעדשוכןונשארם'אמכהכי'שנק

אשכוןוקדושמרום'שנאט

שמווקדושן[וכ](מ)שונשארםאמרכהכי'שנאמ

ונשארםאמרכהכי'שנאא

כון?ש?אוקדושמרום(וגבה)ונשארםייאמרכהכי'שנר

שמווקדושעדשוכןפ

חטאיראתי'יייראתענוהעקב'שנחטאיראתלידיענוהרוחושפלדכאואתו

חטאיראתיייראתענוהעקב'שנאחטאיראתלידיענוהרוחושפלדכאואתד 

חטאיראתי'ייראתענוהעקב'שנחטאיראתלידיענוהק

חטאיראתי'ייראתענוהעקב'שנאחסידותלידיענוהרוחושפלדכאואתט

חטאיראתיייראתענוהעקבשנאמרחטאיראתלידיענוהרוחושפלדכאואתמ

חטאיראתי'ייראתענוהעקב'שנאמחטאיראתלידיענוהרוחושפלדכאאתא

'חטיראתיייראתענוהעקב'שנחטאיראתלידיענוהרוחושפלדכאואתר

חטאיראתי'ייראתענוהעקבחטאיראתלידיענוהפ
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לחסידיךבחזוןדברתאז'שנחסידותלידיו

לחסידךבחזוןדברתאז'שנחסידותלידיד 

לחסידיךבחזוןדברתאז'שנחסידותלידיק

לחסידיךבחזוןדברתאז'שנאחסידותלידיט

לחסידיךבחזוןדברתאזשנאמרחסידותלידימ

לחסידיךבחזוןדברתאז'שנאחסידותלידיא

לחסידיךבחזוןדברתאז'שנחסידותלידיר

'וגיריאיועלעולםועדמעולםי'יוחסד'חסידולידיפ

'שנהמתיםתחייתלידיהקדשורוחהקדשרוחלידיחסידותו

'שנאמהמתיםתחייתלידיהקדשורוחלחסידךבחזוןדברת'שנאהקדשרוחלידיחסידותד 

'שנהמתיםתחיתלידיהקדשרוחלידיחסידותק

'שנאהמתיםתחייתלידיהקדשרוחהקדשרוחלידיחסידותט

שנאמרהמתיםתחייתלידיהקדשורוחהקדשרוחלידיחסידותמ

'שנאהמתיםתחייתלידיהקדשורוחהקדשרוחלידיחסידותא

'שנ'המתיֿתִחייתלידי'הקורוחהקֹדשרוחלידיחסידותר

המתיםתחייתלידיהקדשרוחלחסידיךבחזוןדברתאזהקדשרוחלידיחסידותפ

לטובזכוראליהוידיעלבאההמתיםתחייתוחייתםבכםרוחיונתתיו

הנה'שנאמלטובזכורהנביאאליהולידי'המתיתחייתוחייתםבכםרוחיונתתיד 

ל"זאליהוידיעלבאההמתיםתחייתוחייתיםבכםרוחיונתתיק

ל"זאליהולידיהמתיםתחייתוחייתםבכםרוחיונתתיט

לברכהזכרונואליהולידיהמתיםתחייתוחייתםבכםרוחיונתתימ

ל"זאליהוידיעלבאההמתיםתחייתוחייתםבכםרוחיונתתיא

ל"זאליהוי"עבאה'המתיתחייתוחייתםבהםרוחיונתתיר

לטוב'זכאליהוידיעלבאההמתיםתחייתוחייתםבכםרוחיונתתיפ

עשתלראשהעטרהחכמהשעשתמהמנאר"אמו

עשתלראשהעטרהחכמהעשתמתנא'ר'אמהנביאאליהאתלכםשולחאנכיד 

עשתהלראשהעטרהחכמהשעשתמההונארב'אמק

לראשהעטרהתורהשעשתהמהמונאר"אט

לראשהעטרהחכמהשעשתהמהמנא'ראמרמ

עשתהלראשהעטרתחכמהשעשתהמהמונאר"אא

עשתלראשהעטרהחכמהשעשתמהמנה'ר'ר'מ'אר

פ
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יראתחכמהראשית'שנלראשהעטרהחכמהעשתלעקבהסנדלענוהו

יראתחכמהראשית'שנאמלראשה'עטרחכמהשעשתמהלעקיבהסנדלענוהד 

יראתחכמהראשית'שנלעקיבהסנדלענוהק

יראתחכמהראשית'שנאט

יראתחכמהראשיתשנאמרמ

יראתחכמהראשיתשנאמרלראשהעטרהחכמהעשתהלעקיבהסנדלענוהא

יראתחכמה'ראשי'שניייראתלראשה[ה](ת)עטר[חכמה]ענוהעשתלעקיבהסנדלענוהר

פ

עלהמתיםתחייתי'יייראתענוהעקב'שנלעקבהסנדלענוהי'ייו

על'המתיתחיתיייראתענוהעקב'שנאמלעקיבהסנדלענוהעשתייד 

י"עהמתיםתחייתי'יק

המתיםתחייתי'ייראתענוהעקב'שנאלעקבהסנדלענוהעשתהי'יט

עלהמתיםתחייתיייראתענוהעקבשנאמרלעקבהוסנדלסנדלענוהעשתהיימ

המתיםתחייתי'ייראתענוהעקב'שנאלעקבהסנדל(עק)ענוהעשתהי'יא

י"עהמתיםתחייתיייראתענוהעקב'שנלעקיבהסנדלייר

פ

רוחזותמצאקדושיםודעתי'יייראתתביןאזד"ההל"זאליהוידיו

רוחזותמצאקדושיםודעתיייראתתביןאזד"ההלטובזכורהנביאאליהוידיד 

רוחזותמצאקדושיםודעתי'ייראתתביןאזד"ההל"זאליהוק

י'ייראתתביןאזד"ההל"זאליהולידיט

רוחת"ואיייראתתביןאזד"ההלברכהזכרונואליהוידימ

רוחזהתמצאקדושיםודעתי'ייראתתביןאזד"ההאליהולידיא

רוחזותמצאק"ודעיראתתביןאזד"?ה?הל"זאליהור

פ

מלךשלבביתוגדולשהיהללסטסחלפתאבןשמעון'רבשםסימון'רהקדשו

מלךשלבביתוגדולשהיהללסטיסחלפתאבןשמעון'רבשםסימון'רהקדשד 

מלךשלבביתוגדולשהיהלליסטיםחלפתאבןיהושוער"בשםסימון'רהקדשק

מלךשלבביתוגדולשהיהללסטיסמשלחלפתאבןסימוןר"בשש"רט

מלךשלבביתוגדולשהיהללסטיםמשלחלפתאבןשמעוןרביבשםסימון'רהקדשמ

מלךשלבביתוגדולשהיהללסטיסחלפתאבןיהושע'רבשםסימון'רהקדשא

מלךשלבביתוגדולשהיה'לליסטיחלפתאבןיהושע'ר'בשסימון'רהקדשר

פ
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לסטס[ל](ה)[משל]'אמלךאתןמהשאלהמלךלו'אמו

הלסטיס'אמלךאתןמהשאלהמלךלו'אמד 

[ס](ם)הליסטי'אמלךאתןמהשאל[ך]המללו'אמק

הלסטיס'אמלךאתןמהשאלהמלךל"אט

הלסטיםאמרלךאתןמהשאלהמלךליהאמרמ

ראשוןבפסוקקהלתבמדרשכדאיתאלךאתןמהשאלהמלךל"אא

'הליסטיאמרלךן?ת?אמהשאלהמלךלואמרר

פ

הואומרגליותטובותאבניםלינותןהואוזהבכסף[אני]שואלאםו

הואומרגליותאבניםלינותןהואוזהבכסףאנישואלאםד 

לינותןהואוזהבכסףממנושואלאניאםק

הואומרגליותטובותאבניםנותןהואוזהבכסףשואלאניאםט

הואומרגליותטובותאבניםנותןהואכסףשואלאניאםמ

א

הואהריומרגליותטובותאבניםלינותןהואהריוזהבכסףממנושואלאניאםר

פ

נראהבגבעוןכךבכללוהכלמלךשלבתושואלהריניאלאלינותןו

נראהבגבעוןכךבכללוהכלמלךשלבתושואלהריני'אמלינותןד 

נראהבגבעוןכךבכללוהכלמלךשלבתואתשואלהריניאלאק

בכללוהכלהכלאתשואלהריניאלאנותןט

נראהבגבעוןכךבכללוהכלמלךשלבתואתשואלהריניאלאנותןמ

א

נראהבגבעוןכךבכללל?כ?הוהריבתואתמבקשני[י]הראלאלינותנםר

פ

אם'אמשאללוויאמרשלמהאלי'ייו

אםשלמהאמרלךאתןמהשאלים'אלויאמרהלילהבחלוםשלמהאלייד 

אםשלמה'אמלךאתן?מהשאלהים?אללו'ויאמהלילהבחלוםלשלמהי'יק

ט

אםשלמהאמרלךאתןמהשאללוויאמרשלמהאליימ

א

אםשלמהאמרלךאתןמהשאללו'ויאמשלמהאלייר

פ
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לינותןהואומרגליותטובותאבניםוזהבכסףאשאלו

לינותןהואומרגליותטובותואבניםוזהבכסףאשאלד 

לינותןהואומרגליות?טובותים?אבנלינותןהואוזהבכסףשואלאניק

ט

לינותןהואומרגליותטובותאבניםוזהבכסףשואלאנימ

א

[ל]()"הנטובות'אבניל"הנהרי(?ה?ה)וזהבכסףשואלאניר

פ

'אמשומעלבלעבדךונתתד"ההבכללוהכלהחכמהאתשואלהריניאלאו

'אמשומעלבלעבדךונתתד"ההבכללוהכלהחכמהאתשואלאניהריאלאד 

ל"אשומעלבלעבדךונתתד"ההבכללוהכלהחכמהאתשואלאלאק

ל"אשומעלבלעבדךונתתד"ההט

אמרשומיעלבלעבדךונתתד"ההבכללוהכלחכמהשואלהרינימ

א

אמרשומעלבלעבדךונתתד"ההבכללוהכל'החכמאתשואלהריניאלאר

'אמ'וגלשמעלבלעבדךונתתפ

וכבודונכסיםכסףשאלתולאלךחכמהשאלתשלמהה"הקבלוו

ונכסיםעשרשאלתולאלךשאלתחכמהשלמהה"הקבלוד 

ולאוכבוד'ונכסיעושרשאלתולאלךשאלתחכמהשלמהה"הבק

וכבודונכסיםעושרשאלתולאלךשאלתחכמהשלמהה"הבט

וכבודונכסיםעושרשאלתולאחכמהלךשאלתשלמההואברוךהקדושליהמ

א

'ונכסיעשרשאלתולאלךשאלתחכמהשלמהה"הבלור

וכבודעושרשאלתולאשאלתשלמה'הקלופ

והמדעהחכמהחייךאויביךונפשו

והמדעהחכמהחייךאויביךונפשד 

והמדעהחכמהחייךאויבךנפשלךשאלתק

והמדעהחכמהחייךאויביךונפשט

ומדעחכמהלךאתןאניחייךאויביךונפשמ

א

'והחכמהמדעחייךאויביךונפשר

והמדע'החכמ'הקלו'אמאלאאלאאויביךונפשפ

48



29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ט, פסוק א, פרק א

חלוםוהנהשלמהוייקץמידלךאתןונכסיםועושרכןידיועללךנתוןו

חלוםוהנהשלמהויקץמידלךאתןונכסיםעשרכןידיועללךנתוןד 

חלוםוהנהשלמהויקץמידלךתן?א?'ונכסישר[ו]עכןי"ועלךנתוןק

חלוםוהנהשלמהויקץמידלךאתןונכסיםעושרכןי"ועלךנתוןט

חלוםוהנהשלמהויקץמידלךאתןאניוכבודועושרכןידיועלמ

א

חלוםוהנהשלמהויקץמידלךאתן'ונכסיעשרכךי"ועלךנתוןר

חלוםוהנה'שלמויקץמידלךאתןונכסיםעושרכןידיועללךנתוןפ

יודעוהואנוהקחמורכנועלעומדהיהחלוםיצחקר"אמו

יודעוהואנוהקוחמורכנועלעומדהיהחלוםיצחק'ראמרד 

יודעוהואפריקחמורכנועלעומדחלוםיצחקר"אק

יודעוהואנוהקחמורכנועלעומדהיהחלוםיצחקר"אט

יודעהיהנוהקחמורכנועלעומדהיהחלוםיצחקרביאמרמ

א

יודעוהואנוהקחמורושמעכנו(קנו)עלעומדהיהר

כנועלעומדחלוםיצחקר"א'וגפ

ויבאמידמצוצימהויודעוהואמצוציצפורנוהקמהוו

ויבאמידמצוצימהויודעוהואמצוציצפורנוהקמהד 

ויבאמידמצפצףמהעליודעוהואמצפצףצפורמפריקהואמהק

ויבאמידמצוצימהויודעוהואמצוציצפורנוהקמהוט

ויבאמידמצוצימהויודעוהואמצוציצפורנוהקמהומ

א

ויבאמידמצפצףהואמהויודעמצפצףצפורנוהקהואמהר

ויבאנוהקחמורמצבנומהוויודעמצבנוציפורפ

ר"אמעבדיולכלמשתהויעששלמיםויעשעולותויעלי'ייבריתארוןלפניויעמדירושלםו

אמרעבדיולכלמשתהויעששלמיםויעשעולותויעלייבריתארוןלפניויעמדירושלםד 

ר"אעבדיולכלמשתהויעששלמיםויעשעולותויעלי'יבריתארוןלפניויעמודירושלםק

ר"אעבדיולכלמשתהויעששלמיםויעשעולותויעלי'יבריתארוןלפניויעמודירושלםט

אמרעבדיולכלמשתהויעששלמיםויעשעולותויעלייבריתארוןלפניויעמודירושלםמ

א

ר"אמעבדיולכלמשתהויעש'שלמיויעשעולותויעלייבריתארוןלפניויעמוד'ירושלר

ר"א'וגויעמדירושלםפ
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שללגמרהסעודהשעושיןמכאןאלעזרר"אמעבדיולכלמשתה'שעושימכאןאלעזרו

שללגמרהסעודהשעושיםמכאןאלעזררביד 

שלהגמרהעלסעודהשעושיןמכאןאלעזרק

שללתגמורהסעודה'שעושימכאןאלעזרט

שללגמרהסעודהשעושיםמכאןאלעזררבימ

א

שללהגמרהשעושיןמכאןאלעזרר

שללגמרהסעודהשעושיןמיכןיצחקפ

עליוושורהזוכהברביםתורהמלמדשהואמישכלללמדךיודןר"אמתורהו

עליו'ששורזוכהברביםתורהשמלמדמישכלללמדךיודן'ר'אמתורהד 

עליוושורהזוכהברביםתורהשמלמדמישכלללמדךיודןר"אתורהק

עליוושורהזוכהברביםתורהמלמדשהואמישכלללמדךיודןר"אתורהט

תורהמ

א

עליוושורהזוכהברביםתורהמלמדשהואמיכליודןר"אמתורהר

'וגתורהפ

משליספרים'ג'ואמהקדשרוחעליוושרתולימדשלמהעשהשכןהקדשרוחו

משליספרים'שלשואמרהקדשרוחעליוושרתהשלמדשלמהעשהשכךהקדשרוחד 

משלי'ספרי'ג'ואמהקדשרוחעליוושרהמד[י]ולעשהשלמההקדשרוחק

משלי'ספרי'ג'ואמהקדשרוחעליוושרתהלימדה"עשלמהעשהשכןהקדשרוחט

מ

א

משלי'ספרישלשה'ואמהקדשרוחעליו'ושרתמד[י]שִלשלמהעשהשכןהקדשרוחר

פ

יהודה'וראיבו'רהשיריםשיר'א'דהשיריםושירקהלתו

יהודהורביאיבו'רהשיריםשירא"דהשיריםושירוקהלתד 

בשםיהודה'וראיבו'רהשיריםשיר(ר)א"דוקהלתהשיריםושירק

יהודה'וראיבו'רהשיריםשירא"דהשיריםושירקהלתט

יהודאורביאיבורביהשיריםשיראחרדברמ

השיריםשירא"דא

השיריםושירוקהלתר

יהודה ' וראייבו ' ר' וגהשירים שירפ
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'ורתלתאהאתריןהשיריםחדשיר'אאיבו'רסימון'ברו

'ורתלתאהאתריןהשיריםחדשיראמראיבורביד 

'ורתלתאהאנריןהשיריםחדאשיר'אמאיבו'רסימון'רק

'ורתלתאהאתרין'השיריחדשיר'אמאיבו'רסימון'ברט

ורביתלתאהאתרתיהשיריםחדשירהשיריםשיראומראיבובי'רסימןברמ

'ורתלתאהאתריןשיריןחדשיראמראיבו'רא

ר

' רשירים תלתא הא תרין שירים חד שיר ' אמאייבו ' רסימון ' ברפ

'רשיריםתלתאהאתריןשיריםחדשיראמראייבו'רש

אתמהאחרניתאתרתיןואליןחדכולההשיריםשיר'אמסימון'בריודהו

אתמהאחרניאתאתרתיןואיליןחדכלההשיריםשיראמרסימוןבריהודהד 

אתמהאתאאוחרניןשירתואיליןחדכוליההשיריםשיר'אמסימוןר"בשיהודהק

מאיאחריתיתרתיןואליןחדכלאהשיריםשיר'אמסימון'בריהודהט

מהאחרינתאתרתיןואליןחדכלההשיריםשיראומרסימןבריהודאמ

אתמהאחרנייתאתרתיןואליןחדכולאאמרסימון'בריודאא

ר

חורנייתא תרתין אינון ואילין חדא כולהשיר סימון ' בריהודה פ

אוחרניתאתרתיןאינוןואליןחדאכלההשיריםשיראמרסימון'בריודהש

סבריןלדודהביתחנוכתשירמזמורוחדלשלמההמעלותשירלוןעברו

סבריןלדודחנוכתשירמזמורוחדלשלמההמעלותשירלוןעבדד 

לדודהביתנוכת?ח?'שימזמורוחדלשלמההמעלותשירלהוןעבדק

סבריןלדודהביתחנוכתשירמזמורוחדלשלמההמעלותשירחדלוןעבידט

סבריןלדודהביתהמזבחחנוכתשירמזמורוחדלשלמההמעלותשירלוןאתעבידמ

סבריןהמזבחחנוכתשירמזמורוחדלשלמההמעלותשירליהעבידא

ר

סברין הוינן לדוד הבית חנוכת שיר מזמור ' לשלמהמעלות שי פ

לדודהביתחנוכתשירמזמורלשלמההמעלותשירש

אלאצוארךדודכמגדל'שנבדודאותןתולהואתאמרןדודמימרו

אלאצוארךדודכמגדל'שנאבדודתולהואתאמרןדודמימרד 

ריך<..>צודודכמגדל'שנבדודאותןתולהשלמהוהיהדודמימרק

אלאצוארךדודכמגדל'שנאבדודאותןתולהואתאמרןדודלמימרט

אלאצוארךדודכמגדלשנאמרבדודאותןתולהואתאמרןדודלמימרמ

אלאצוארךדודכמגדל'שנ]בדודאותןתולהואתאמרןדוד[מימר]א

ר

אלא ' וגצוארך דוד כמגדל (מר)' שנבדוד אותה תולה שהוא אמרה דודלמימר פ
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אמרןשלמהאלואףבדודאותהותלהאמרהשלמההשיריםשירמהו

בדודאותהותלהאמרהשלמההשיריםשירמהד 

שלמהאלואףבדודותלאהאמרהשלמההשיריםשירמהק

אמרןשלמהאלואףבדודאותןותולהאמרםשלמההשיריםשירמהט

אמרןשלמהאלואףבדודאותןותולהאמרןשלמההשיריםשירמהמ

אמרןשלמהאלואף[אלואףבדודאותהותולהאמרהשלמה'השירישירמהא

ר

בדוד אותו תולה והוא אמרה שלמה ' וגשיר מה פ

בדודותלאואמרושלמהש

מעלותשלשההיומשולשיןהאישאותושלמעשיוכל'אומכשתמצאבדודאותןותלהו

המעלות'גהיומשולשיןהאישאותושלמעשיוכלאומרכשתמצאד 

מעלות'גהיומשולשיןשלמהשלמעשיוכל'לומכשתמצאבדודותלאהק

מעלותשלשהיומשולשיןהאישאותושלמעשיוכל'אומכשתמצאבדודאותןותולהט

המעלותשלשהיומשולשיןהאישאותושלמעשיוכלאומרכשתמצאבדודאותןותולהמ

מעלותשלשההיומשולשיןהאישאותומעשהכללומרכשתמצאבדודאותןותלהא

ר

מעלת שלש היו משולשין האיש אותו של מעשיו כל 'לומשתימצא פ

מעלותשלשמשולשיםהיומעשיוכללומרכשתמצאש

במעלההנהרעברכל[ב]רדההואכי'כתהראשונהבמעלהשלמהעלהו

במעלההנהרעברבכלרודההואכי'כתהראשונהבמעלהשלמהעלהד 

מעלההירדןבכלהוארודהכיבו'כתוראשונהמעלהשלמהעלהק

במעלההנהרעברבכלרודההואכי'כתיהראשונהבמעלהה"עשלמהעלהט

במעלההנהרעברבכלרודההואכיכתיבהראשונהבמעלההשלוםעליושלמהעלהמ

במעלההנהרעברבכלרודההואכיבוכתבהראשונהבמעלהשלמהעלהא

ר

הנהר עבר בכל דודההוא כי הראשונה מעלה שלמה עלה פ

מעלההנהרעברבכלרודההואכיראשונהמעלהעלהש

שלמהוישב'כתשלישית'במעלמושלהיהושלמה'כתשנייהו

שלמהוישב'שנאשלישיתבמעלהמושלהיהושלמה'שנאמשניהד 

שלמהוישבבו'כתו'גמעלהמושלושלמהבו'כתו'בק

שלמהוישב'כתיהשלישיתבמעלהמושלהיהושלמה'שנאהשנייהט

שלמהוישבכתיבהשלישיתבמעלהמושלהיהושלמהשנאמרהשניתמ

ישב[ו][1]ושלמה[2]שלישיתבמעלהשל[ו]מושלמה'שנאשנייהא

ר

שלמה וישב השלישי 'הממלכובכל מושל היה (הוו)ושלמה שנייה פ

שלמהוישבהשלישיתהממלכותבכלמושלהיהושלמהשנייהש
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לאדםלו'איפשוכייצחק'ר'אמישראלעללמלךיייכסאעלו

לאדםלואפשרוכייצחק'ר'אמלמלך'ייכסהעלד 

לאדםאפשרוכייצחקר"אישראלכלעללמלךייכסאעלק

לאדםלו'איפשוכייצחקר"אלמלךי'יכסאעלט

לאדםלואפשרוכייצחקרביאמרלמלוך'ייכסאעלמ

ודםלבשראיפשרוכייצחקר"אלמלךיייכסאעלא

ר

ודם לבשר איפשר יצחק ר "א'וגלמלך י'יכסא על פ

ייכסאעלש

'וכתהואאוכלהאשאלהיךיייכיבו'שכתאותויייכסאעללישבו

'וכתהואאוכלהאשיך'אל'ייכיבו'שכתאותו'ייכסאעללישבד 

'וכתיהואאוכלהאשאלהיךייכי'דכתיייכסאעלשישבק

'וכתיהואאוכלהאשאלהיךי'יכיבו'שכתואותוי'יכסאעללישבט

וכתיבאוכלהאשאלהיך'ייכיבושכתובאותו'ייכסאעללישבמ

בווכתבהואאוכלהאששכתובאותויייכסאעלשישבא

ר

בו ' שכתאותו י'יכסא על לישב פ

שלמהוישבאמרואתדינורשביביןכורסייהונפקנגדדינורנהרו

שלמהוישבאמרתואתדינורשביביןכרסיה'וגוונפיקנגיד'דינונהרד 

וישב'אומואתדינורשביביןכרסיהקדמוהימןונפקנגידדינורנהרק

שלמהוישבאמרתואתדינורשביביןכורסייהקדמוהימןונפיקנגידדינורנהרט

שלמהוישבאמרתואתהדינורשביביןכורסיהקדמוהימןונפיקנגידדינורנהרמ

שלמהוישבאמרואתדינורשביביןכורסיהא

ר

שלמה וישב ' אומואתדינור וגלגיל דינור שביבין כורסייה פ

ועדהעולםמסוףשולטה"הקבשלכסאמהאלאיייכסאעלו

ועדהעולםמסוףשולטה"הקבשלכסאומהאלא'ייכסאעלד 

ועדהעולםמסוףה"הבשלכסאומהאלאלמלךייכסאעלק

ועדהעולםמסוףשולטה"הבשלכסאומהאלאי'יכסאעלט

ועדהעולםמסוףשולטהואברוךהקדוששלכסאומהאלא'וגו'ייכסאעלמ

ועדהעולםמסוףשולטה"הבשלכסאומהאלאיייכסאעלא

ר

ועד העולם מסוף שולט י'יכסא על פ
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יייכסאמהסופוועדהעולםמסוףשולטשלמהכסאאףסופוו

'ייכסאמהסופוועדהעולםמסוףשולטשלמהכסאאףסופוד 

ה"הבשלכסאוומהס"הומסוףגדולמלךהיהשלמהכךסופוק

י'יכסאמהכןה"שעאףסופוט

'ייכסאמהכןגםשלמהכסאאףסופומ

יייכסאמה[ו]סופוועדהעולםמסוףשולטשלמהכסאאףסופוא

ר

י'יכסא מה סופו ועד העולם מסוף שולט ' שלמהיה כך סופו פ

זהואיוהתראהעדיםבלאדןשלמהכסאאףוהתראהעדיםבלאדןו

זהואיוהתראהעדיםבלאדןשלמהכסאאףעדיםבלאדןד 

ואיזההתראהובלאעדיםבלאדןק

זהואיכןשלמהכסאאףוהתראהעדיםבלאדןט

זהואיכןשלמהכסאאףהתראהובלאעדיםבלאדןמ

זהואיהתראהובלאעדיםבלאן(יי)דשלמהכסאאףהתראהובלאעדיםבלאן(יי)דא

ר

התראה ובלא עדים בלא דן 'שלמהיה כך חתראה ובלא עדים בלא דן פ

זונותנשיםשתיםתבאנהאזד"ההזונותשלדינןזהזהו

נשיםשתיםתבאנהאזד"ההזונותשלדינןזההואד 

אלזונותנשיםשתיםתבאונהאז'שנזונותשלדינןזהק

המלךאלזונותנשיםשתיםתבאנהאזד"'ההזונותשלדינןזהט

נשיםשתיםתבאנהאזד"'ההזונותשלדינןזהמ

המלךאלזונותנשיםשתיםנשיםתבאנהאז'שנאזונותשלדינןזהא

ר

המלך אל זונות נשים שתי תבאנה(תבנ)אז ד "ההפ

סימון'רהיויבמות'אמורבניןהיורוחות'אמרבהיומיו

סימון'רהיויבמותאמריןורבניןהיורוחותאמררבהיומיד 

סימון'רהיומיק

ש"רהיויבמותאמריורבנןהיורוחות'אמרבהיומיט

סימוןרביהיויבמותאמריןורבניןהיורוחותאמררבהיומימ

סימון'רהיויבמותאמריורבניןהיורוחותאמררבהןמיא

ר

סימון ' רהיו יבמות אמרין ורבנן היו רוחות'אמרבא המלך לפני ותדברנה פ
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עדיםבלאדינןוהוציאהיוממשזונות'אמלויבןיהושע'רבשםו

עדיםבלאדינןוהוציאהיוממשזונותאמרלויבןיהושע'רבשםד 

ובלאעדיםבלאדינןוהוצאהיוממשזונות'אמל"בשריבק

עדיםבלאדינןוהוציאהיוממשזונות'אמל"בי"בשרט

עדיםבלאדינןוהוציאהיוממשזונותאמרלויבןיהושע'רבשםמ

ובלאעדיםבלאדינןוהוציאממשזונותלויבןיהושע'רבשםא

ר

ובלא דין בלא דינם את והוציא היו ממש זונות ' אמלוי בן יהושע ' רפ

גדולמלךשהיהמאחרראשונהירידהשלמהירדירידותשלשהוהתראהו

גדולמלךשהיהמאחרראשונהירידהשלמהירדירידותשלשוהתראהד 

גדולשהיהמאחר'אירידהשלמהירדירידות'גהתראהק

גדולמלךשהיהמאחרראשונהירידהה"שעירדירידותשלשוהתראהט

גדולמלךשהיהמאחרראשונהירידההשלוםעליוהמלךשלמהירדירידותשלשוהתראהמ

מלךשהיהמאחרראשונהירידהשלמהירדירידותשלשהתראהא

ר

בתחילה ירד ()הללו ירידות שלש התראה פ

בתחלהירדירידות'גש

על[??]מלךהיהולאמלכותונתמעטהסופוועדהעולםמסוףהעולםכלעלו

עלמלךהיהולאמלכותונתמעטהסופוועדהעולםמסוףד 

עלאלאמלךהיהולאמלכותומעטה[ת](ס)נכלוהעולםכלעלק

עלאלאמלךהיהולאמלכותונתמעטסופוועדהעולםמסוףהעולםכלעלט

כי אםמלךהיהולאמלכותונתמעטסופוועדהעולםמסוףהעולםכלעלמ

עלאלאמלךהיהולאמלכותונתמעטהסופוועדהעולםמסוףכלוהעולםכלעלא

ר

פ

ש

עלמלךשהיהמאחרשנייהירידהישראלמלךדודבןשלמהמשליד"ההישראלו

עלמלךשהיהמאחרשנייהירידהישראלמלךדודבןשלמהמשליד"ההישראלכלד 

עלמלךשהיהמאחר'בירידהישראלמלךדודבןשלמהמשלי'דכתיישראלק

עלמלךשהיהמאחרשנייהירדהישראלמלךדודבןשלמהמשלי'שנאישראלט

עלמלךשהיהמאחרשנייהירידהישראלמלךדודבןשלמהמשליד"ההישראלמ

עלמלךשהיהמאחרשנייהירידהישראלמלךדודבןשלמהמשליד"ההישראלא

ר

'ישרמלך דוד בן ' שלממשלי פ

ישראלמלךדודבןשלמהמשליש
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ירושלםעלאלאמלךהיהולאמלכותונתמעטהישראלו

ירושליםעלאלאמלךהיהולאמלכותונתמעטהישראלד 

ירושלםעלאלאמלךהיהולאמלכותונתמעטהישראלק

ירושלםעלאלאמלךהיהולאמלכותונתמעטישראלט

ירושלםעלאםכימלךהיהולאמלכותונתמעטישראלכלמ

ירושלםיושביעלאלאמלךהיהולאמלכותונתמעטהישראלכלא

ר

בירושלם מלך להיות חזר פ

בירושלםמלךלהיותחזרש

מאחרשלישיתירידהבירושלםישראלעלמלךהייתיקהלתאניד"ההו

'מאחשלישית'ירידבירושלםישראלעלמלךהייתיקהלתאניד"ההד 

מאחר'גירידהבירושלםמלךד"ההק

מאחרשלישיתירידהבירושלםישראלעלמלךהייתישלמהאניד"ההט

מאחרשלישיתירידהבירושליםמלךהייתישלמהאניד"ההמ

לאחרשלישיתירידהדודבןקהלתדבריד"ההא

ר

בירושלם מלך הייתי קהלת אני 'שנפ

בירושלםישראלעלמלךהייתיקהלתאניש

ביתועלאלאמלךהיהולאמלכותונתמעטה'ירושעלמלךשהיהו

ביתועלאלאמלךהיהולא'ירושלעלמלךשהיהד 

מלךהיהולאמלכותונתמעטהירושלםעלמלך'שהיק

ביתועלאלאמלךהיהולאמלכותונתמעטהירושלםעלמלךשהיהט

ביתועלאלאמלךהיהולאמלכותונתמעטהירושלםעלמלךשהיהמ

ביתועלאלאמלךהיהולאמלכותונתמעטהמלךשהיהא

ר

ביתו בתור מלך להיות חזר פ

ביתועלמלךלהיותחזרש

חרבאחוזיכלםשלמהשלמטתוהנה'שנו

חרבאחוזיכלםשלשלמהמטתוהנה'שנאמד 

ק

חרבאחוזיכלם'וכוגבוריםששיםשלשלמהמטתוהנה'שנאט

חרבאחוזיכולםוגומרשלשלמהמטתוהנהשנאמרמ

שלשלמהמטתוהנה'דכתיא

ר

בלילות מפחד ' וגחרב אחוזי כולם לה סביב גיבורים ששים ' שלמשל מטתו הנה 'שנפ

שלשלמהמטתוהנהש
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ראהעולמותשלשההרוחותמןמתפחדשהיהמלךהיהלאמטתועלואפלוו

ראהעולמותשלשההרוחותמןמפחדשהיהמלךהיהלאמטתועל'ואפיד 

ראהמעלות'גהרוחותמןהלילהכלמתפחדשהיהק

ראהעולמות'גמהרוחותמתפחדשהיהמלךהיהלאמטתועל'ואפיט

ראהעולמותשלשההרוחותעלמתפחדשהיהמלךהיהלאמטתועלואפילומ

ראהעולמותשלשההרוחותעלמתפחדשהיהמלךהיהלאמטתועל'ואפיא

ר

ראה עולמות שלשה הרוחות מן מתפחד שהיה פ

ראהעולמותשלשש

[ר]עשיוחכםטיפשחכםומלךהדיוטמלך'אמיודן'רחוניא'וריודן'רו

עשירוחכםטפשחכםומלךהדיוטמלך'אמיודןרביחוניאורביודן'רד 

עשירוחכםוטפשוחכםומלךוהדיוטמלך'אמיודן'רחנינא'וריודן'רק

עשירחכםטפשחכםמלךהדיוטמלך'אמיודן'רחנינא'וריודן'רט

ר[י]עשחכםטפשמלךחכםמלךהדיוטמלךאומריודןרביחנינאורבייודן'רמ

עשירחכםוטפשחכםומלךוהדיוטמלךאמריודן'רחנינא'וריודן'רא

ר

חכם עשיר עני עשיר מלך הדיוט מלך ' אומיודן 'רנחמיה 'וריודן 'רפ

חכםועשירועניעשירומלךוהדיוטמלךאמריודן'רחוניא'וריודן'רש

הבליבימיראיתיהכלאתטעםמהועשירועניו

הבליבימיראיתיהכלאתטעםמהועשירעניד 

הבליבימיראיתיהכלאתטעם(ראיתי)מהועשירעניק

הבליבימיראיתיהכלאתטעםמהעשירעניט

הבליבימיראיתיהכלאתטעםמהעשירענימ

הבליבימיראיתיהכלאתטעםמהועשירועניא

ר

בצדקו אובד צדיק יש (נ)הבלי בימי ראיתי הכל את טעם ומה חכם טפש פ

הבליבימיראיתיהכלאתטעםומהוחכםוטפשש

'רחיה[ו]רובשעתאלאדידיהאנקקימתנינשאברליתו

'ררוחיהבשעתאלאדידיהאונקימתנינשברליתד 

'ררווחיהבשעתאלאדידיהאונקימתניברנשליתק

'רמחיהבשעתאלאדידיהחנוקיהמתנינשברליתט

רבי?רוחיהבשעתאלאדידיהאנוקיהמתנינשברליתמ

'ררווחיהבשעתאלאדידיהאונקימתניברנשליתא

ר

ורבנן רוחיה בשעת אלא דידיה אננקי(אנק)מתני אנש בר לית ברעתו מאבד רשע ויש פ

'רש
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קהלתאניטעםמהועניעשירעניוטיפשחכםטיפשוהדיוטמלךהדיוט'אמחוניאו

קהלתאניטעםמהועניעשירעניועשירחכםטפשוהדיוטמלךהדיוט'אמחוניאד 

קהלתאניטעםמהועניועשירעניוטפשוחכםטפשוהדיוטמלךהדיוט'אמחנינאק

קהלתאניטעםמהעניעשירעניטפשחכםטפשהדיוטמלךהדיוט'אמחנינאט

קהלתאניטעםמהעניעשירעניטפשחכםטפשהדיוטמלךהדיוטאומרחנינאמ

קהלתאניטעםמהועניועשירעניוטפשוחכםטפשמלך[ו]והדיוטמלךאמרחוניאא

ר

קהלת אני טעם ומה טיפש חכם עני עשיר הדיוט מלך 'אמריפ

קהלתאניטעםמהוטפשחכםועניעשירוהדיוטמלךאמרחוניאש

אנאליתכדוןברםהוינאכדהוינאהייתיישראלעלמלךהייתיו

אנאליתכעןברםהוינאכדהוינאהייתיישראלעלמלךהייתיד 

אנאליתכדיןהוינאכדהוינאמלךהיתיק

אנאליתכדיןברםהוינאכדהוינאמלךהייתיט

אנאליתכדיןברםהוינאכדהוינאמלךהייתימ

אנאליתכדוןברםהוינאכדהוינאהייתיבירושלםמלךהייתיא

ר

אנא ליה וכדו הוינא ' וג'בירושלמלך הייתי פ

אנאליתוכדוהוינאהוינאכדמלךהייתיש

לוהרבהסוסיםלוהרבהעברעבירותשלושו

לוהרבהסוסיםלוהרבהעברעבירותשלשד 

לוהרבהסוסיםלוהרבהעברעבירות'גק

לוהרבהסוסיםלוהרבהוזהבכסףלוהרבהעברעבירות'גט

לוהרבהסוסיםלוהרבהוזהבכסףלוהרבהעברעבירותשלשמ

לוהרבהסוסיםלוהרבהעברעבירותשלשא

ר

סוסים לו ירבה לא נשים לו ירבה לא עבר עבירות שלש פ

סוסיםלוירבהולאנשיםלוירבהולאעברעבירות'גש

וזהבכסףלוהרבהנשיםו

וזהבכסףלוהרבהנשיםד 

'וזהכסףהרבהנשיםק

נשיםט

נשיםמ

וזהבכסףלוהרבהנשיםא

ר

לשלמה ויהי מניין סוסים לו הרבה וזהב כסף לו ירבה לא פ

לוירבהלאוזהבוכסףש
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הכסףאתשלמהויתן'שנו

הכסףאתהמלךויתן'שנאמד 

הכסףאתשלמהויתן'דכתיק

הכסףאתשלמהויתן'שנאוזהבכסףלוהרבהט

הכסףאתהמלךויתןשנאמרוזהבכסףהרבהמ

הכסףאתהמלךויתןדכתיבא

ר

הכסף ' שלמויתן מניין (ו)וזהב כסף לו הרבה ' וגלמרכבו סוסים אורות אלף ארבעים פ

עשראבניחנינא'בריוסי'ר'אמנגנבותהיוולאכאבניםהזהבואתו

עשראבניחנינאבריוסי'ר'אמנגנבותהיוולאכאבניםבירושלםד 

עשראבניחנינאבריוסיר"אובות?נב?היוולאכאבניםבירושלםק

עשראבניחנינאבריוסיר"אנגנבותהיוולאכאבניםבירושלםט

שמנהאבניחנינאבריוסירביאמרנגנבותהיוולאכאבניםבירושליםמ

עשראבניחנינא'בריוסיר"אנגנבותהיוולאכאבניםוהזהבא

ר

עשר שמונה אבני חנינה בר יודה ר "אנגנבות ולא כאבנים בירושלם פ

משקלותאפלו'אומיוחאיבןשמעון'רתניאמהשמנהואבניאמהו

משקלות'אפייוחאיבןשמעון'רתניאמותשמנהואבניאמותד 

משקלות'אפיל"רשביתניאמות'חני?ב?ואאמותק

משקלות'אפיי"רשבתאניהיואמות'חואבניאמהט

משקלותכלאפילויוחאיבןשמעוןרביתאניהוואמהעשרואבניאמהמ

משקלות'אפייאחיבןשמעון'רתניאמותעשריםואבניאמותא

ר

אמות עשר אבני אמות פ

לוהרבהשלמהבימינחשבכסףאיןד"הההיוזהבשלשלמהבימישהיוו

לוהרבהשלמהבימינחשבכסףאיןד"הההיוזהבשלשלמהבימישהיוד 

לוהרבהלמאומהשלמהבימינחשבכסףאיןד"הההיוזהבשלשלמהבימישהיוק

לוהרבהלמאומהשלמהבימינחשבכסףאין'דכתיהיוזהבשלה"שעבימישהיוט

לוהרבהלמאומהשלמהבימינחשבכסףאיןדכתיבהיוזהבשלשלמהבימישהיומ

לוהרבהשלמהבימינחשבכסףאיןד"הההיוזהבשלשלמהבימישהיוא

ר

לו הרבה פ
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נכריותנשיםאהבשלמהוהמלך'שננשיםו

'וגופרעהבתואתרבותנכריותנשיםאהבשלמהוהמלך'שנאמנשיםד 

מואביותפרעהבתואתרבותנכריותהנשים[הב]אושלמהוהמלך'שננשיםק

רבותנכריותנשיםאהבשלמהוהמלך'דכתינשיםט

רבותנכריותנשיםאהבשלמהוהמלךדכתיבנשיםמ

נכריותנשים[אהב](לוהרבה)שלמהוהמלךדכתיבנשיםא

ר

' וגנכריות נשים אהב שלמה והמלך ' דכתמניין נשים פ

יייאמראשרהגויםמןו

תבאולאישראלבניאלייאמראשרהגויםמןד 

תבואולאישראלבניאלייאמראשרהגויםמןחתיוותאדומיותצדוניותעמוניותק

ט

מ

'וכויייאמרהגויםמןא

ר

' ישר(ל)לבני י 'יאמר אשר הגוים מן פ

'אמיהושע'ראחיבןחנניהו

'אמלויבןיהושע'ר'וגובכםיבאולאוהםבהםד 

יהושוע'ראחיבןחנינאבהםק

'אומיהושע'ראחיבןחנינא'רט

אומריהושערביאחאיבןחנינארבימ

יהושעאחיבןחנניאא

ר

' אומרבי אחיבר חנינא ר "א' וגבהם פ

לזנותממשאהבהלאהבה'אמיוחאיבןשמעון'רבםתתחתןלאשםעלו

לזנותממשאהבהלאהבה'אומיוחאיבןשמעון'רבםתתחתןלאשםעלד 

לזכותממשאהבהלאהבה'אמי"רשבבםתתחתןלאשםעלק

לזנותממשאהבהלאהבה'אומי"רשבבםתתחתןלאשםעלט

לזנותממשאהבהלאהבהאומריוחאיבןשמעוןרבןבםתתחתןלאשםעלמ

לזנותממשאהבהלאהבה'אומיאחיבןשמעון'רבםתתחתןלאשםעלא

ר

לזונות ממש לאהבה ' אומיוחי בן שמעון ' רבם ן[ת](ב)תתחלא משום ('אומ)פ
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מלמדהנכריותהנשיםהחטיאואתוגם'כתי'אומהגלילייוסי'שלרבנואליעזר'רו

מלמדהנכריותהנשיםהחטיאואותוגם'כתואומרהגלילייוסי'רשלבנואליעזר'רד 

מלמדהנכריותהאנשיםהחטיאוהואותוגם'כתי'אמהגליליי?ס?יו'רשלבנואלעזר'רק

מלמדהנכריותהנשיםהחטיאואותוגם'כתו'אומהגלילייוסי'רשלבנו'אליעז'רט

מלמדהנכריותהנשיםהחטיאואותוגםאומרהגלילייוסירבישלבנואלעזררבימ

מלמדנכריותנשיםהחטיאואותוגםכתיבאומרהגלילייוסי'רשלבנואליעזר'רא

ר

פ

לאהבה'אומחלפתאבןיוסי'ראותומודיעותהיוולאנדותכשהןבועלןשהיהו

לאהבה'אומחלפתאבןיוסירביאותומודיעותהיוולאנדותכשהןבועלןשהיהד 

לאהבה'אמחלפתא'בריוסי'ראותומודיעיןהיוולאנדותכשהן<..>בועלשהיהק

לאהבה'אומחלפתאבןיוסי'ראותומודיעותהיוולאנדותכשהןבועלןשהיהט

לאהבהאומרחלפתאבןיוסירביאותומודיעות(מוע)היוולאנדותכשהןבועלןשהיהמ

לאהבהאומרחלפתאבןיוסי'ראותומודיעותהיוולאנדותכשהןבועלןשהיהא

ר

' אמחלפותא ' בריוסי ' רפ

שכינהכנפיתחתולהכניסןולגיירןלקרבןלאהבןו

השכינהכנפיתחתולהכניסןולגיירןולקרבן(לאהבן)לאהבןד 

השכינהכנפיתחתולהכניסןולהחזירןל"רולקרבןלאהבןלאהיבןק

השכינהכנפיתחתולהכניסןולגיירןלקרבןלאהבןט

השכינהכנפיתחתולהכניסןולגיירןולקרבןלאהבןמ

השכינהכנפיתחתולהכניסןולגיירןולקרבןלאהבןא

ר

' רשל בנו ' אליע' רהשכינה כנפי תחת לגיירין לקרבן לא חייבין פ

'ראחיבןחנניה'אומנמצאתו

'ראחיבןחנניא'אומנמצאתד 

'ראחיברחנינה'אומנמצאת(א)ק

'ראחיבןחנניה'אומנמצאתט

בי'ראחיבןחנינאאומרנמצאתמ

'ראחיבןחנניאאומרנמצאתא

ר

' רחנינה או הנמצאות 'הנשהחטיא אותו גם  (י..)' כתהגלילי יוסי פ
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הגלילייוסי'שלרבנואליעזר'וריוחאיבןשמעון'וריהושעו

הגלילייוסי'רשלבנו'אליעז'וריוחאיבןשמעון'וריהושעד 

הגלילייוסי'רשלבנואלעזר'וריהושועק

הגלילייוסי'רשלבנויוסי'ורי"ורשב('אומ)יהושעט

הגלילייוסירבישלבנויוסיורבייוחאיבןשמעוןורבייהושעמ

[הגלילייוסי'רשל]בנו['אליעז'ור](שמעוןורבן)יאחיבןשמעון'וריהושעא

ר

' הגלייוסי ' רשל בנו אליעזר ' וריוחי בן שמעון ' וריהושוע פ

נזדווגושטניןשלשהתלתיהוןפליגחלפתאבןיוסי'ראחדדבראמרוו

נזדווגושטניםשלשהתלתיהוןפליגחלפתאבןיוסי'ראחדדבראמרוד 

נזדווגושטניםשלשהותלתיהוןפליגחלפתאבריוסי'וראחדדבראמרוק

נזדווגושטנים'גאתלתיהוןפליגחלפתאבןיוסי'וראחדדבראמרוט

נזדווגושטניםשלשהאתליתהוןפליג(אומר)חלפתאבןיוסירביאחדדבראמרומ

נזדווגושטניםשלשהתלתיהוןעםפליגחלפתאבןיוסי'ראחדדבראמרוא

ר

נזדווגו סטנין ' גתליתיהון פליג חלפתא בן יוסי ' ראחד דבר אמרו שלשתן פ

נזדווגושטנים'גש

ויקםהאדומיהדדאתלשלמהשטןאלהיםויקםד"ההלוו

ויקם'וכתהאדומיהדדאתלשלמהשטן'ייויקםד"ההלוד 

ויקםהאדומיהדרלישראלשטןאלהיםויקםלשלמהשטןייויקםד"ההלוק

האדומיהדדאתלשלמהשטן'אלהיויקם'דכתילוט

ויקםהאדומיהדדאתלשלמהשטןאלהיםויקםד"ההלומ

ויקםהאדומיהדדאתלשלמהשטןאלהיםויקם'שנאלוא

ר

ויקם ' וגהאדומי הדראת ' לשלמשטן אלהים ויקם פ

לשלמהשטןאלדיםויקםלשלמהש

ימיכללישראלשטןויהיאלידעבןרזוןאתשטןאלהיםו

ימיכללישראלשטןויהי'וכתאלידעבןרזוןאתשטןלוים'אלד 

שטןויהיאלידערזוןאתשטןלוק

ברחאשראלידעבןרזיןאתט

ימיכללישראלשטןויהיברחאשראלידעבןרזיןאתשטןלומ

שטןויהיאלידעבןרזוןאתשטןאלהיםלוא

ר

ימי כל ' לישרשטן ויהי אלידע בן רזון את שטן אלהים פ

ימיכללישראלשטןויהירזוןאתש
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שלמהו

ומאהבחמשיםוסוסכסף?ת<?..?>מ?בששממצריםמרכבהותצאותעלה'שנאמסוסיםו<....?>ה?שלמהד 

לשלמהק

ט

שלמהמ

לשלמהא

ר

שלמה פ

שלמהש

חכםבןשלמהמשלידודבןשלמהמשלי'אממשלותשלשהו

חכםבןשלמהמשליישראלמלךדודבןשלמהמשליאמרמשלותשלשהד 

חכםבןשלמהמשלידודבןשלמהמשלי'אממשלים'גק

חכםבןשלמהמשלידודבןשלמהמשלי'אממשלים'גט

חכםבןשלמהמשלידודבןשלמהמשליאמרמשליםשלשהמ

חכםבןשלמהמשלידודבןשלמהמשליאמרמשלותשלשהא

ר

חכם בן שלמה משלי אלה גם דוד בן שלמה משלי ' אממשלות 'גפ

חכםבןשלמהמשלידודבןשלמהמשלימשלממשלות'גש

הבלים'שלשהעתיקואשרשלמהמשליאלהגםאבישמחו

הבליםשלשה'יהודמלךחזקיהאנשיהעתיקואשרשלמהמשליאלהגםאבישמחד 

הבלים'גשלמהמשליאלהגםק

הבלים'גשלמהמשליאלהגםאבישמחט

הבליםשלשהשלמהמשליאלהגםאבישמחמ

הבליםהבלהעתיקו'אששלמהמשליאלהגםאבישמחא

ר

הבלים ' גאב ישמח פ

הבלים'גשלמהמשליאלהגםש

שירים'שלשתלתאהאתריןהבליםחדהבלקהלתאמרהבליםהבל'אמו

שיריםשלשהתלתאהאתריןוהבליםחדהבל'וגוקהלתאמרהבליםהבל'אמד 

שירים'ג'גהרי'בהבלים'אהבלקהלת'אמק

שירים'גתלתאהאתריןהבליםחדהבלקהלת'אמהבליםהבל'אמט

שיריםשלשהתלתאהריתריהבליםחדהבלקהלתאמרהבליםהבלאמרמ

שיריםשלשתלתאהאתריהבליםחדהבלקהלת'אמהבליםהבלשלשהאמרא

ר

תלתא תרין הבלים אחד הבל ' אמפ

תריןהבליםחדהבלש

63



29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א י, פסוק א, פרק א

לונקראושמותשלשהתלתאהאתריןהשיריםחדשירהשיריםשיר'אמו

לונקראושמותשלשהתלתאהאתרין'השיריחדשיר'אמד 

לונקראושמות'ג'גהרי'ב'השיר'אשיר?['מ]()א?ק

לונקראושמות'גתלתאהאתריןהשיריםחדשיר'אמט

לונקראושמותשלשהתלתאהריתריהשיריםחדשירהשיריםשיראמרמ

ברישכדאיתאלונקראושמותשלשהתלתאהאתרישיריםחדשיראמרא

ר

 (ו)לו נקראו שמות 'גפ

לונקראושמות'גש

תלתההני'אמלויבןיהושע'רקהלתשלמהידידיהו

תלתאהנהואמרלויבןיהושערביקהלתשלמהידידיהד 

קהלתידידיהשבעה'אמל"ריבקהלתשלמהידידיהק

תלתאהני'אומל"ריבקהלתידידיהשלמהט

תלתאהניאומרלויבןיהושערביקהלתשלמהידידיהמ

קהלתמדרשא

ר

שבעה לוי בן יהושע ' ר' ושלמקהלת ידידיה פ

שבעהאמרל"ריבשלמהקהלתידידיהש

עיקרנחמןברשמואל'ר'אמשבעהאאיתיאללמואליקהאגורו

עיקרנחמןברשמואל'ר'אמשבעההאאיתיאללמואליקה'אמד 

עיקרנחמןברשמואל'ר'אמאיתיאללמואליקיאאגורשלמהק

עיקרנחמןברש"ארשבעההםאיתיאללמואליקאבןאגורט

עיקריוחאיבןשמעוןרביאמרשבעההםאיתיאללמואליקאבןאגורמ

א

ר

עיקרא יצחק רב ' בר' שמאתיאל למואל יקא בן אגור פ

לאיתיאללמואליקאאגורש

בןשמעון'רמודהשלמהקהלתידידיהשלשהשלואוותנטיהו

ברשמואלרבימודהשלמהקהלתידידיהשלושלהןאוותנטייהד 

ברשמואל'רמודהידידיהשלמהקהלתשלולונטיהק

ברש"רדה[ו]מקהלתידידיהשלמהשלואונטיהט

'שמעורבימודהקהלתידידיהשלמהשלואות נטייאמ

א

ר

'ברשמואל'רמודהלוי בן יהושע 'רשלמה קהלת ידידיה שלשה שלהם שלהם וותינטיה פ

ברשמואל'רומודהש

64



29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א י, פסוק א, פרק א

תורהדברישאגראגורלהדרשצריכיןהןבהןונתגנהלושנתוספוארבעהבאילונחמןו

תורהדברישאגראגורלהדרשצריכיןהןבהןונתגנהלושנתוספו ארבעהבאלונחמןד 

תורהדברישאגראגורלידרשצריכיםוהםבהםונתכנהלושנתוספו'דדאילונחמןק

ת"דשאגראגורלידרשצריכיןשהםבהםונתגנהלושניתוספו'הדבאלואבאט

תורהדברישאגראגורלהדרשצריכיםבהםנתגנהלושנתוספוארבעהבאלויוחאימ

א

ר

תורה דברי שאגר אגור להדרש והוצרכו בהם שנתכנה אלא ארבעתיה באילין נחמןפ

תורהדברישאגראגורלהדרשוהוצרכובהםשנתכנהאלאארבעתיאבאליןנחמניש

בשעתושנתמלאהזהכספללשעהשהקיאהבןיקהבןו

בשעתושנתמלאהזהכספללשעהשהקיאהבןיקהבןד 

לשעתושנתמלאהזהכספללשעהשקיאהיקיאבןק

בשעתושנתמלאהזהכספלשהקיאהבןיקאבןט

לשעתושנתמלאהזהכספלושכחהשלמדהתורהשהקיאיקאבןמ

א

ר

שעתו כן מתמלא שהוא הזה כספל תורה דברי שהקיא יקא פ

שעתובןמתמלאשהואהזהכספלתורהדברישחקיאיקאש

בכללאלשבחלמואלבשעתהושכחהבשעתהתורהשלמהלמדכךבשעתוונשפךו

בכללאלשנםלמואלבשעתהושכחהבשעתהתורהשלמהלמדכךבשעתוונשפךד 

בכללאלשנםלמואללשעתהושכחהלשעתהתורהשלמהלמדכךלשעתוונשפךק

בכללאלשנאםלמואלבשעתהושכחהבשעתהתורהה"שעלמדכךבשעתוונשפךט

בכללאלשנאםלמואלבשעתוושכחהלשעתותורהלמדשלמהכךלשעתוונשכך(?כת?ונש)מ

א

ר

לאל שנאם למואל שעתו בןומתפנהפ

לאלשנאםלמואלשעתובןומתפנהש

שלשהואוכלאלאיתיאיתיאללחטואולאלהרבותאנייכול'אמלבוו

שלשהואוכלאלאתיאיתיאלואוכללאיתיאללאיתיאללחטואולאלהרבותאנייכולאמרלבוד 

'גואוכלאיתיאלאיתאללבוק

'גואוכלאיתיאלאיתיאללחטואולאלהרבותאנייכול'ואמלבבוט

שלשהואוכלאיתיאלאיתיאללחטואולאלהרבותאנייכולואמרלבבומ

שלשהא

שלשהר

' גואוכלאתיאל לחטא ולא להרבות אני יכול פ

שלשהואוכלאיתיאללחטואולאלהרבותאנייכולש
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'רתחלהכתבמהןזהאיהשיריםשירקהלתמשליכתבספריםו

'רתחלהכתבמהןזהאיהשיריםשירקהלתמשליכתבספריםד 

'רהשיריםושירוקהלתמשליכתבספריםק

'רתחלהכתבמהםזהאיהשיריםושירקהלתמשליכתבספריםט

רביתחלהכתבמהםאיזההשיריםשירקהלתמשליכתבספריםמ

'רתחלהכתבמהםזהאיהשיריםושירוקהלתמשליכתבספריםא

'רתחלה'כת'מהזהאי'השיריושירוקהלתמשליכתב'ספריר

תחילה כתב מהן איזה השירים שיר (משלי)קהלת משלי שלמה כתב ספרים פ

וקהלתהשיריםשירמשליכתבספריםש

כךואחרתחלהכתבמשלי'אמרבהחייא'ריונתן'וררבהחייאו

כךואחרתחלהכתבמשליאמררבהחייא'ריונתן'וררבהחייאד 

כ"ואחתחלה'כתמשלי'אמיוחנן'ריוחנן'וררבברחייאק

כ"ואחתחלהכתבמשלי'אומאבאברחייא'ריונתן'וררבאחייאט

כךואחרתחלהכתבמשליאמררבהחייארבייונתןורבירבהחייאמ

כ"ואחתחלהכתבמשליאמררבהחייא'ריוחנן'וררבהחייאא

כ"ואחתחלהכתבמשלי'אומרובהחייא'ריוחנן'וררובהחייאר

כך ואחר תחילה כתב משלי ' אמרבא חייא ' רפ

וידברקראמהאילהומיתיקהלתכךואחרהשיריםשירו

וידברקראמהאילהומיתיקהלתכךואחרהשיריםשירד 

וידברקראהדיןמןחייא'רלהומייתיקהלתכךואחרהשיריםשירק

וידברקראמהאילהומייתיקהלתכ"ואחהשיריםשירט

וידברקראמהאילהומייתיקהלתכךואחרהשיריםשירכתבמ

וידברקראהדאמןרובאחייא'רמייתיקהלתכ"ואחהשיריםשירא

וידברקראהדיןמןרובהחייא'רמייתי'ל?ה?קכ"וא'השי'שיר

וידבר קריא הדין מן רבא חייא ' רלה מייתי קהלת כך ואחר השירים שיר פ

השיריםשירזהואלףחמשהשירוויהימשליספרזהמשלאלפיםשלשתו

השיריםשירזהואלףחמשהשירוויהימשליספרזהמשלאלפיםשלשתד 

השיריםשירספרזהואלףחמשהשירהויהימשליספרזהמשלימשלאלפים'גק

השיריםשירזהואלףחמשהשירהויהימשליספרזהמשלאלפיםשלשתט

השיריםשירזהואלףחמשהשירוויהימשליספרזהמשלאלפיםשלשתמ

השיריםשירזהואלףחמשהשירוויהימשליספרזהמשלאלפיםשלשתא

'השי'שיזהואלףחמשהשירוויחימשליר?פ?סזהמשלאלפיםשלשתר

השירים שיר זה אלף חמשה שירו ויהי משלי ספר זה משל (זה)אלפים שלשת פ
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שמעתאעלפליגארבהחייא'דרמתנייתאאמרהבסוףוקהלתו

שמעתאעלפליגארבהחייא'רפליגאמתנייתאאמרהבסוףוקהלתד 

'אמתני'שמעתפליגארבאחמא'רמתניאמרהבסוףוקהלתק

אשמעתתאפליגרבאחייא'דרמתניתאאמרהבסוףוקהלתט

שמעתתאעלפליגרבאחייאדרבימתניתא'אמרלסוףקהלתכןאםמ

אשמעתא(?א?)פליג[רבא](רובא)חייא'רמתניתאאמרהבסוףהלת[ק](כ)וא

אשמעתאפליגאחייא'רא?ת?מתני'אמרבסוף'וקהר

שמועתיה על פלגא רבאחייא ' דרמתניתא אמרה בסוף קהלת פ

תניעצמובפניוחדחדכלאמרהשמעתאכאחדכתבשלשתןאמרהמתנייתאו

תניעצמובפניוחדחדכלאמרהשמעתאכאחתכתבשלשתןאמרהמתנייתאד 

תניעצמובפניכתבוחדחדכלאמרה'שממעתכאחתכתבשלשתןאמרה'ומתניק

תניעצמובפניוחדחדכל'אמשמואלאמרןכאחדשלשתן'אמומתניתאט

תאניעצמובפניוחדחדכלאמרשמואלאמרןכאחדשלשתןאמרוומתנייתאמ

תניעצמובפניואחד'אכלאמרהשמועתאכאחדאמרןשלשתןאמרהמתניתאא

תניעצמובפניכתיבוחדחדכלאמרהשמועתאכאחת'כתישלשתןרה[מ](?ב?)אמתניתאר

תני עצמו בפני כתב ואחד אחד כל אמרה ושמועתיה באחד כתב שלשתן בןאמרה מתיניתה פ

ספרים'ג'ואמהקדשרוחעליושרתשלמהזקנתלעתרקרבהחייא'רו

ספריםשלשהואמרהקדשרוחעליושרתהשלמהזקנתלעתרקרבהחייא'רד 

'ספרי'ג'ואמהקדשרוחעליושרתהשלמהזקנתלעתחייא'רק

ספרים'ג'ואמהקדשרוחעליושרתהשלמהזקנתלעתרקרבאחייא'רט

ספריםשלשהואמרהקדשרוחעליושרתהשלמהזקנתלעתרקרבהחייארבימ

ספריםשלשהואמרהקדשרוח[עליו]שרתה(שרתה)שלמהזקנתלעתרקרבהחייא'רא

'ספרי'ג'ואמהקדשרוחשרהשלמהזקנהלעתרקרובהר

' וג' שלמ' ואמ' הקעל שמדדן' שלמזקנת לעת רק רבה חייא ' רפ

משליכךואחרתחלהכתבהשיריםשיר'אמיונתן'רהשיריםושירקהלתמשליו

משליכךואחרתחלהכתב'השירישיר'אמיונתן'רהשיריםושירוקהלתמשליד 

משליכ"ואחתחלה'כת'השיריר[י]ש'אמיוחנן'רהשיריםושירוקהלתמשליק

משליכ"ואחתחלהכתבהשיריםשיר'אמיונתן'ורהשיריםושירקהלתמשליט

משליכךואחרתחלהכתבהשיריםשיראומריונתןורביהשיריםושירקהלתמשלימ

משליכךואחרתחלהכתבהשיריםשיראמריונתן'רהשיריםושירוקהלתמשליא

משליכ"ואתחלה'כת'השישיר'אמיוחנן'ר'השי'ושי'וקהמשליר

משלי כך ואחר תחילה כתב השירים שיר ' אמיונתן ('אמ)' רפ

67



29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א יא-י, פסוק א, פרק א

הגדילזמרדברי'אומנערכשאדםארץמדרךיונתן'רלהומיתיקהלתכךואחרו

הגדילזמרדברי'אומנערכשאדםארץמדרךיונתן'רלהומייתיקהלתכךואחרד 

הגדילזמרדברי'אומקטןכשאדםארץמדרךיוחנן'רליהומייתיקהלתכ"ואחק

הגדילזמרדברי'אומנערכשאדםארץמדרךיונתן'רלהומייתיקהלתכ"ואחט

הגדילזמרדבריאומרנערכשאדםארץמדרךיונתןרבילהומייתיקהלתכךואחרמ

הגדילזמרדבריאומרנערכשאדםארץמדרךיונתן'רלהומייתיקהלתכךואחרא

הגדילזמרדבריאומרנערכשאדםארץמדרךיוחנן'רלהומייתי'קהכ"ואחר

הגדיל זמר דבר אומר נער כשאדם מדרך יונתן ' רלה מייתי פ

מודיםהכל'אמאמי'דרחמויינאי'רהבליםדברי'אומהזקיןמשלותדברי'אומו

מודיםהכל'אמאמי'דרחמוייניי'רהבליםדברי'אומהזקיןמשלותדברי'אומד 

מודיםהכל'אומאמי'דרחמויינאי'רהבליםדברי'אומהזקןמשליםדברי'אומק

מודיםהכל'אמאמי'דרחמויינאי'רהבליםדברי'אומהזקיןמשלותדברי'אומט

מודיםהכלאמראמי(ינ)דרביחמויינאירביהבליםדבריאומרהזקיןמשלותדבריאומרמ

מודיםהכלאמראמי'דרחמויינאי'רהבליםדבריאומרהזקיןמשליםדבריאומרא

'מודי(?ת?)הכלי(?ר?)ַאֵמ(מ)'דרחמויינאי'ר'הבלידברי'אומ'הזקי'משלידברי'אומר

מודים הכל ' אמחמא ' דרחוני ' רהבלים דברי ' אומהזקין משל דברי ' אומפ

לעזר'רורבנןאחא'רבשםאבונה'ברלעזר'ראמרהבסוףשקהלתו

אלעזר'רורבניןאחא'רמשוםאבונהבראלעזר'ראמרהבסוףשקהלתד 

בראליעזר'רורבנןאחא'רבשםאליעזר'ראמרהבסוףשקהלתק

אלעזר'רורבנןאחא'רמשוםאבינאבראלעזר'ראמרהבסוףשקהלתט

אלעזררבי[ן](א)ורבנאחארבימשוםאבינאבןאלעזררביאמרהבסוףשקהלתמ

אחא'רבשםאמראבינא'ראמרהבסוףשקהלתא

בראליעזר'רורבנןאחא'רמשוםאבינאבראליעזר'ראמרהבסוףשקהלתר

חייא ' רבשם אבינא 'בראלעזר ר"אבסוף קהלת פ

שירוויהיודברדברכלעלמשלאלפיםשלשתוידבר'אמו

שירוויהיודברדברכלעלמשלאלפיםשלשתוידבר'אמד 

שירהויהיודברדברכלעלמשלאלפים'גוידבר'אומאבינאק

שירוויהיודברדברכלעלמשלאלפיםשלשתוידבר'אומט

שירוויהיודברדברכלעלמשלאלפיםשלשתוידבראומרמ

שירוויהיודברדברכלעלמשלאלפיםשלשתוידברא

שירוויהיבר[ד]()ודברכלעלמשל'אלפי'גוידבראחא'רבשם'אומאבינאר

משל משל אלפים שלשת וידבר ' אמפ
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כלעלטעמיםוחמשהאלףואלףחמשהו

כלעלטעמיםוחמשהאלףואלףחמשהד 

לכל'פעמי'והאלףואלף'הק

כלעל'טעמיוחמשהאלףואלףחמשהט

כלעלטעמיםוחמשהאלףואלףחמשהמ

כלעלטעמיםוחמשהחמשאלףואלףחמשהא

בכל'טעמי'וחמשאלף(ומשלמשלכלעל)'טעמי'והאלףואלףחמשהר

פ

חמשהשירוויהיומשלמשלכלעלמשלאלפיםשלשתוידבר'אמורבנןודברדברו

חמשהשירוויהיומשלמשלכלעלמשלאלפיםשלשתוידבראמריןורבניןדבורד 

'השירהויהיומשלמשלכלעלמשלאלפים'גוידבראמריורבנןודברדברק

חמשהשירוויהיומשלמשלכלעלמשלאלפיםשלשתוידבראמריורבנןודברדברט

חמשהשירוויהיומשלמשלכלועלמשלאלפיםשלשתוידבראמריורבנןודברדברמ

חמשהשירוויהיומשלמשלכלעלמשלאלפיםשלשתוידבראמריןורבנןודברדברא

חמשהשירוויהיומשל'משכלעלמשל'אלפי'גוידבראמריןורבנןודברדברר

פ

ויהיאלאכאןכתובאיןמשלוויהיומשלמשלעל'טעמיוחמשהאלףואלףו

ויהיאלאכאןכתובאיןמשלוויהיומשלמשלכלעלטעמיםוחמשהאלףואלףד 

ויהיאלאכאן'כתיאיןמשלוויהיומשלמשלכלעל'פעמי'והאלףואלףק

ואלףט

אלףואלףמ

ויהיאלאכאןכתיבאיןמשלוויהיומשלמשלכלעלטעמיםוחמשהאלףואלףא

ויהיאלאכאןכתובאיןמשלוויהיומשלמשלכלעל'טעמי'והאלףואלףר

ויהי אלא ' כתאין משלו וזה ומשל משל כל על טעמים וחמשה פ

נחמןברשמואל'ר'אמא[תל](לת)דמטעמיהמשלשלשירוואלףחמשהשירוו

נחמןברשמואל'ר'אמדמלתאטעמיהדמילתאטעמיהמשלשלשירוואלףחמשהשירוד 

נחמןברל<..>שמו'ר'אמ'דמילתטעמיהמשלשלשידושירהק

נחמןברשמואלר"אדמתלאטעמיהדמילתאטעמאמשלשלשירוט

נחמןברשמואלרביאמרדמתלאטעמאדמלתאטעמאמשלשלשירומ

נחמןברשמואלר"אדמתלאטעמיהדמילתאטעמיהמשלשלשירוואלףחמשהשירוא

נחמןברשמואלר"אמדמתלא'טעמידמלתהטעמיהמשלשלשירוואלףחמשהשירור

נחמן 'ברשמואל ר"אדמילתא טעמי משל של שירו פ
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עשרוששהמאותשמנהאלאבו'שכתומצינוולאמשלותספרכלעלחזרנוו

עשרוששהמאותשמונהאלאבו'שכתמצינוולאמשלותספרכלעלחזרנוד 

ו"תתיאלאבו'שכתומצינוולאמשליספרכלעלוחזרנוק

ו"תתיאלאבו'שכתומצינוולאמשלותספרכלעלחזרנוט

ו"תתיאלאבושכתובמצאנוולאמשלותספרכלעלחזרנומ

עשרוששהמאותשמנהאלאבושכתבמצינוולאמשלותספרכלעלחזרנוא

וששהמאותשמונהאלאבו'שכתומצינוולאמשלותספרכלעלחזרנור

עשר וחמשה מאות ושמונה אלף בו ' כתמצאינו ולא משלות ספר (ש)כל על חזרנו פ

בושאיןופסוקפסוקכללךשאיןאלאמשלאלפיםשלשת'אומואתפסוקיםו

בושאיןופסוקפסוקכללךשאיןאלאמשלאלפיםשלשת'אומואתפסוקיםד 

בושאיןופסוקפסוקכללךשאיןאלאמשל'אלפי'גאמרתואתה'פסוקיק

בושאיןופסוק'פסוכללךשאיןאלאמשלאלפים'ג'אומואתפסוקיםט

בושאיןופסוקפסוק(פ)כללךשאיןאלאמשלאלפיםשלשתאמרתואתפסוקיםמ

בושאיןופסוקפסוקכללךשאיןאלאמשליםאלפיםשלשתאמרואתפסוקיםא

בושאיןופסוקפסוקכללךשאיןאלאמשלות'אלפי'ג'אמואת'פסוקיר

בו שאין ופסוק פסוק לך אין אלא משל אלפים שלשת אומר ואת פסוקין פ

חזירבאףזהבנזםכתםוחליזהבנזםכגוןטעמיםושלשהשניםו

חזירבאףזהבנזםכתםוחליזהבנזםכגוןטעמיםושלשהשניםד 

חזירבאףזהבנזםכתםוחליזהבנזם'טעמי'וג'בק

חזירבאףזהבנזםכתםוחליזהבנזם'כגו'טעמי'וגשניםט

חזירבאףזהבנזםכתםוחליזהבנזםכגוןטעמיםושלשהשניםמ

באףזהבנזם[כתם](פהן)וחליוזהבנזםכגוןטעמיםושלשהשניםא

חזירבאףזהבנזםכתםם[ת]()כוחליזהבנזםכגון'טעמי['ג]'בר

יפה אשה כתם וחלי זהב נזם כגון טעמים שלשה שנים פ

תשב'לומצריךאיןתעמדאלגדוליםובמקוםמלךלפניתתהדראלו

תשבלומרצריךאיןתעמודאלגדוליםובמקוםמלךלפניתתהדראלד 

תישבאל'אמאםתעמודאל'גדולימקום[ב]ומלךלפניתתהדראלק

תשב'לומצריךאיןתעמודאלגדוליםובמקוםמלךלפניתתהדראלט

תשבלומרצריךאיןתעמודאלגדוליםובמקוםמלךלפניתתהדראלמ

תשבאללומרצריךאיןתעמודאלגדוליםובמקוםמלךלפניתתהדראלא

תשבאל'לומצריךאין'וגומלךלפניתתהדראלר

תשב שלא לומר צורך אין תעמד אל ' וגתתחראל טעם וסרת פ
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עקיבא'ר'אמתנינןתדברשלאלומרצריךאיןו

עקיבא'ראמרתנינןתדברשלאלומרצריךאיןתשבד 

'עקיר"אתנינןתדברשלא'לומצריךשאיןחשבתעמודאל'אמלמהק

עקיבאר"אתנינןתדברשלא'לומצריךאיןט

עקיבארביאמרתנינןתדברשלאלומרצריךואיןמ

עקיבאר"אתנינןתדברשלא'לומצריךאיןתשבא

עקיבאר"אמתנינןתדברשלאלומרצריךאיןתשבר

עקיבא ר"אתנינן תדבר שלא לומר צריך אין תשב אלפ

אומר עקיבא ' רש

שאיןהידיםאתתטמאשלאהשיריםשירעלמישראלאדםנחלקלאושלוםחסו

שאיןהידיםאתתטמאשלא'השירישירעלמישראלאחדאדםנחלקלאושלוםחסד 

שאיןהידיםאתתטמאשלאהשיריםשירעלמישראלאדםנחלקלאו"חק

שאיןהידיםאתתטמאשלאהשיריםשירעלמישראלאדםנחלקלאו"חט

שאיןהידיםאתתטמאשלאהשיריםשירעלמישראלאדםנחלקלאושלוםחסמ

שאיןהידיםאתתטמאשלאהשיריםשירעלמישראלאדםנחלקלאושלוםחסא

שאיןהידיםאתתטמאשלא'השישירעלמישראלאדםנחלקלא'ושלוחסר

' וג' מישראדם נחלק לא פ

אין ש

וזהקדשהכתוביםשכללמההשיריםשירשנתנהביוםכדאיכולוהעולםכלו

וזהקדשהכתוביםשכללמההשיריםשירשנתנהביוםכדיכלו'העולכלד 

ושירקדשהכתוביםשכללמההשיריםשירבושניתנהום?בי?כדאיכלוהעולםכלק

ושירקדשהכתוביםשכללמהלישראלהשיריםשירשניתנהכיוםכדאיהעולםכלט

ושירקדשהכתוביםשכללמההשיריםשירשנתנהכיוםכדאיהעולםכלמ

ושירקדשהכתוביםשכללמההשיריםשירבושנתנהכיוםכדאיהעולםא

ושירקודש'הכתובישכללמה'השירישירבושניתנהכיוםכדיהעולםר

פ

ושיר קדש השירים כל השירים שיר בו שנתן כיום כדאי העולם ש

'ר'אמקהלתעלנחלקומהועלקדשיםקדשו

'ר'אמקהלתעלנחלקומהועלקדשיםקדשד 

ר"אקהלתעלאלאנחלקולאנחלקומהועלקדשיםקדשהשיריםק

ר"אקהלתעלנחלקומהועלקדשיםקדשהשיריםט

בןיהושע)רביאמרקהלתעלנחלקומהועלקדשיםקדשהשיריםמ

ר"אקהלתעלנחלקולאנחלקומהועלקדשיםקדשהשיריםא

ר"אמקהלתעלאלאנחלקולאנחלקומהועל'קדשיקדש'השיריר

פ

קדשים קדש השירים ש
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נחלקוכךעזאיבןכדבריעקיבא'רשלחמיובןיהושע'ביריוחנןו

נחלקוכךעזאיבןכדברי'עקיב'רשלחמיובןיהושע'רבריוחנןד 

נחלקוכךעזאיבןכדברי'עקי'רשלחמיובןיהושוע'בריוחנןק

נחלקוכךעזאיבןכדבריעקיבא'רשלחמיובןיהושע'בריוחנןט

נחלקוכךעזאיבןכדבריעקיבא'רשלחמיובןיהושעבריוחנן(לוימ

נחלקוכךעזאיבןכדבריעקיבא'רשלחמיובןיהושע'רבשםחמאא

נחלקוכךעזאיבןכדברי'עקיב'רשלחמיובןיהושע'רבייוחנןר

פ

ש

שלסאהשהוליךלאחדמתלאלהעבדעזריהבןלעזר'רגמרווכךו

שלסאהשהוליך'לאחמתלאלהעבדעזריהבןאלעזר'רגמרווכךד 

שלסאההנחתוםאצלשהולך'לאמתלאליהעבדאלעזר'ראמריוכךק

שלסאהשהוליך'לאמתלאלהעבידעזריהבן'אלעז'רגמרווכךט

סאהשהוליךלאחדמתלאלהעבדאעזריהבןאלעזררביגמרווכךמ

שלסאהשהוליךלאחדא[תל](לת)מליהעבדעזריאבןאליעזר'רגמרווכךא

שלסאהשהוליךלאחדמתלאליהעבדעזריהבןאלעזר'רגרמווכךר

של סאה ך[י]שהולאחד מתל ליה עבד עזריה בן אלעזר ' רפ

שלסאהשמוליךלאחדמתללהעבדעזריהבןאלעזר'רש

קמחממנהליהוצאלו'אמהנחתוםאצלחטיםו

קמחממנהליהוציאלו'אמהנחתוםאצלחטיםד 

קמחממנהליהוציאל"ואחטיםק

קמחממנהליהוצאל"אהנחתוםאצלחטיםט

קמחממנהליהוציאליהאמרהנחתוםאצלחיטיםמ

קמחממנהליהוציאלו'אמהנחתוםאצלחטיםא

קמחנה[מ]()מליהוצאל"א(אמל)הנחתוםאצלטין(י)חר

ממנה לי סלית קמח ממנה לי הוציא ' אמלנחתום חיטין פ

ממנהליהוצאכךואחרקמחממנוהוצאואמרלנחתוםחטיםש

כלאחרכךאחתוסלתקלוסקיןממנהליהוצאסלתו

כלכךאחתוסלתקמח'קלוסקיממנהליהוציאסלתד 

כל:[ר]אחכךאחתוסולתגלוסקאיןממנהליועשהסולתק

אחרכךאחרוסולתקלוסקיןממנהליהוציאסלתט

אחרכךאחתוסלתגלוסקיןממנהליהוציאסולתמ

כלאחרכךאחתוסלתקלוסקיןממנהליועשהסלתא

כל?תר?בכךאחתממנהליוסלתגלוסקיןממנהליועשהר

מכל כך אחר קלוסקין לי והוציא סלת פ

מכלכךגלוסקאליהוצאכךואחרסולתש
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שבשיריםהמשובחהשיריםשירהשיריםשיראלאסילתולאדשלמהחכמתיהו

שבשיריםהמשובחהשיריםשירלישראלהשיריםשיראלאסילתלאדשלמהחכמתיהד 

שבשיריםהמשובחהשיריםשירלישראלהשיריםשיראלאסילתאלאדשלמהה[י]חכמתק

שבשיריםהמשובחהשיריםשירלישראלהשיריםשיראלאסילתלאשלמהשלחכמתוט

שבשיריםהמשובחהשיריםשירלישראלהשיריםשיראלאסילתלאשלמהשלחכמתומ

שבשיריםהמשובחהשיריםשירלישראלהשיריםשיראלאסילתלאשלמהשלחכמתוא

'שבשיריהמשובח'השירישירלישראל'השירישיראלאסילתלאדשלמהחכמתיה(חכמתיה)ר

שבשירים המשובח השירים שיר ' לישרהשירים שיר אלא סלית לא ' שלמשל חכמתו פ

המשובח שיר השירים שיר לישראלהשיריםשיראלאסולתלאשלמהשלחכמתוש

א"המדבעולםשיריםשעשאנולמיושבחשיריםנאמרשבשיריםהמסולסלתשבשיריםהמעולהו

א"המדבעולםשיריםשעשאנולמיונשבחשירים'נאמ'שבשיריהמסולסלשבשיריםהמעולהד 

ד"ההבעולםשיוריםשעשנולפיושבחשירים'דאמשבשיריםהמסלסלתרים[י]שבשהמעולהק

א"כדבעולםשיריםשעשאנולמיושבחשירים'נאמשבשיריםהמסולסל'שבשיריהמעולהט

דאתכמהבעולםשיריםשעשאנולמיושבחשיריםנאמרשבשיריםהמסולסלתמ

דאמרהאבעולםשיריםשעשאנולמיושבחשיריםואמרשבשיריםהמסולסלתשבשיריםהמעולהא

?ר?מדאמהא'בעול'שירישעשאנולמיושבחשירים'נאמ'שבשיריהמסולסלת'שבשיריהמעולהר

דאת הכמא ' בעושירים שעשאנולמי ושבח שירים ונזמר שבשירים והמעולה פ

דאתמר כמא בעולם שירים שעשאנו למי ושבח שיר נאמר השירים שיר שבשירים והמעולה ש

שבשיריםהמעולהשבשיריםהמשובחהשיריםשירא"דדהיכלאשבחויהיכלשירותהילילוו

שבשיריםהמעולהשבשיריםהמשובחהשיריםשירא"דדהיכלאשבחוהיכלשירותוהילילוד 

שבשיריםהמעולהשבשיריםהמשובחהשיריםשירא"דדהיכלאשבחוכלשירותהלילוק

'שבשיריהמעולה'שבשיהמשובחהשיריםשירא"דדהיכלאשבחוהיכלשירותהילילוט

שבשיריםהמעולהשבשיריםהמשובחהשיריםשיראחרדברדהיכלאשבחוהיכלשירותהלילואמרמ

'וכושבשיריםהמשובחהשיריםשירא"דדהיכלאשבחויהיכלשירותהילילוהכתבא

'שבשירי'המעול'שבשיריהמשובח'השירישירא"דדהיכלאהיכלשירותהילילוהכתובר

היכלה דאת שבחוי היכל שירות והילילו ' אמפ

דהיכלא שבחוי היכל שירות הילולו ש

א"המדבעולםשיוריםשעשאנולמישיריםנאמרשבשיריםהמסולסלתו

א"המדלעולםשיוריםשעשאנולמישיריםנאמרשבשיריםהמסולסלד 

ד"ההבעולםשיוריםשעשאנולמיושבחשירים'דאמשבשריםהסולסלק

א"כדבעולםשיוריםשעשאנולמישירים'נאמ'שבשיריהמסולסלט

אמרדאתכמהלעולםשיוריםשעשאנולמישיריםנאמרשבשיריםהמסולסלתמ

הכתבמדאמרהאבעולםשיוריםשעשאנולמישיריםנאמרא

'הכתודאמר[מ](ב)האבעולםשיוריםשעשאנולמי'שבשיריהמסולסלתר

' אמדאת מה היך בעולם שיורים לעשותינו עתיד שהוא למי ושבח שירים נזמר פ
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'רבשםאחא'רבשםיוחנן'רינחנובדדיייו

רביבשםאחא'רבשםיוחנן'רינחנובדדייד 

אחא'רמשום'דאמיונתן'רנכראלעמוואיןינחנובדדייק

ר"בשאחאר"בשיוחנן'רינחנובדדי'יט

רביבשםאחארביבשםיוחנןרביינחנובדד'יימ

'רמשוםאחא'רמשוםאמריוחנן'רנכראלעמוואיןינחנובדדייא

'רמשוםאחא'רמשוםאמריוחנן'רנ"אעמוואיןינחנובדדייר

' רבשם אחא ' רמשום ' אמחנן ' רנכר אל עמו ואין ינחנו בדד י 'יפ

'נאמהקדשרוחעלינולשרותשעתידלמיושבחשירים'נאמאבאברשמעוןו

נאמרהקדשרוחעלינולהשרותשעתידלמיושבחשירים'נאמאבאברשמעוןד 

'נאמ(?ר?נ)הקדשרוחעלינולהשרותעתידשהואלמיושבחשיריםדאמרק

'נאמהקדשרוחעלינולשרותשעתידלמיושבחרים[י]ש'נאמאבא'ברט

נאמרהקדשרוחעלינולשרותשעתידלמיושבחשיריםנאמראבאברשמעוןמ

נאמרהקדשרוחעלינולהשרותעתידשהואלמיושבחשיריםנאמראבאברשמעוןא

'נאמהקדשרוחעלינולהשרותעתידשהואלמיושבח'שירינאמראבאברשמעוןר

' ונאמהקדש רוח עלינו להשרות עתיד שהוא למי ושבח שיר נזמר שמעון פ

הקדש רוח עלינו להשרות שעתיד למי ושבח שיר נאמר ש

בשירתאותומקלסיןהןאומקלסןהואאוהשיריםבכלהרבההשיריםשירלפניוו

בשירתאותומקלסיןהןאומקלסןהואאוהשיריםבכלהרבהשיריםלפניוד 

בשירתאותןמקליסוהואאותומקלסיןהןהשירותבכלהרבההשיריםשירלפניוק

בשירתאותומקלסיןהןאומקלסןהואאוהשיריםבכלהרבההשיריםשירלפניוט

בשירתאותומקלסיןהםאומקלסןהואאוהשיריםבכלהרבההשיריםשירלפניומ

בשירתאותומקלסיןהןאומקלסןהואאוהשיריםבכלהרבהשיריםלפניוא

בשירתאותו'מקלסיהםאומקלסןהואאו'השיריבכלהרבה'שירילפניור

מקלסן הן או רים [י]השבכל הרבה שירים לפניו פ

ירכיבהומקלסןהןמשהובשירתואנוהואליזה'ואומאותומקלסיןהןמשהו

ירכיבהומקלסןהואמשהובשירתואנוהואליזה'ואומאותומקלסיןהןמשהד 

ירכיבהומקלסןהואמשהובשירותואנוהואליזה'ואומאותומקלסיןהםמשהק

ירכיבהומקלסןהואמשהובשירתואנוהואליזה'ואומריאותומקלסיןהםמשהט

ירכיבהומקלסןהואמשהובשירתואנוהואליזהואומריםאותומקלסיןהםמשהמ

ירכיבהומקלסןהואמשהובשירתואנוהואליזהואומראותומקלסיןהןמשהא

ירכיבהומקלסןהואמשהובשירתוענוהואליזה'דכתי[כ](?ב?)אותומקלסיןהןהיםר

ירכיבהו(ירכיד)מקלסן (מ)הוא משה בשירות פ
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מקלסיןהןהכאברםארץבמתיעלו

מקלסיןהןהכאברםארץבמותיעלד 

מקלסןהואהכא[ם]ברארץבמותיעלק

מקלסיןהםהכאברםארץבמותיעלט

מקלסיןהםהכאברםארץבמותיעלמ

מקלסןהואהכאברםארץבמותיעלא

מקלסןהואהכאברםארץבמותיעלר

מקלסן הוא הכא ברם ואנוהו אלי זה אתו מקלסין הן הים בשירת ארץ במתי על פ

דודייפההנךמקלסיןוהןרעיתייפההנךמקלסןהואמקלסןוהואו

דודייפההנךאותומקלסיןוהןרעיתייפההנךמקלסןהואמקלסןוהואאותוד 

דודייפההנךאותומקלסיןוהםרעיתייפההנךמקלסןוהואאותו'מקלסיוהםק

דודייפההנךאותומקלסיןהםרעיתייפההנךמקלסןהואמקלסןוהואאותוט

דודייפההנךאותומקלסיןוהםרעיתייפההנךמקלסןוהואאותומ

דודייפההנךאותומקלסיןוהןרעיתייפההנךמקלסןהואמקלסיןוהןא

דודייפההנךא"מקוהןרעייתייפההנךמקלסןהואאותומקלסיןוהןר

דודי יפה הנך אותו מקלסין והן רעיתי יפה הנך מתקלס הוא מקלסן והא פ

כפול'אמסימון'רכפולשיר'אמדצפוריןחנן'רבשםשמעון'רנעיםאףו

כפול'אמסימון'רכפולשיר'אמדציפריןחניןרביבשםשמעוןרבינעיםאףד 

כפול'אמסימון'רכפולשיר'אמדציפורייוחנןר"בששמעון'רנעיםאףק

כפול'אומש"רכפולשיר'אמדצפוריןר"בשש"רנעיםאףט

פול[ו]כאומרסימוןרביכפולשיראמרדצפוריחנןרביבשםשמעוןרבימ

כפולאמרסימון'רכפולשיראמרדציפוריןחנין'רבשםשמעון'רנעיםאףא

כפול'אמסימון'רכפולשיראמרן'דציפוריחנין'רבשםשמעון'רנעיםאףר

כפול ' אמסימון ' רכפול שיר ' אמדציפורין חנן ' רבשם פנחס ' רנעים אף פ

שירמניןנאמרההדברותועשרתאבותשנותכנגד'אמלוי'רומוכפלו

ר"ששירמניןנאמרההדברותועשרתאבותשנותכנגד'אמלוי'רומכופלד 

שירמניןנאמרהדברות'ויהאבות[ימי](יומי)כנגד'אמלוי'רומוכפלק

ר"שימניןנאמרההדברות'ויאבותשנותכנגד'אומלוי'רומכופלט

שירמניןנאמרההדברותועשרתאבות(אבות)שנותכנגדאומרלוירביומכופלמ

מניןנאמרההדברותועשרתאבותשנותכנגדאמרלוי'רומכופלא

ר"שימנין[ה]'נאמרהדברות'ויאבותשנותכנגד'אמלוי'רומוכפלר

נאמרה הדברות ועשרת אבות שנות כנגד ' אמלוי ' רומכופל פ
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עוליןשאיןרעבוןשנימהןצאיתירבהוןדאיתתימרואיןועשרהמאותחמשו

עוליןשאיןרעבוןשנימהןצאיתירבהוןדאיתתימרואיי"תקד 

[ן](ם)עולישאינןרעבוןימימהןצאיתירבהוןדאית'ואת'מ?נג?י"תקק

עוליןשאיןרעבוןשנימהןצאיתירבהוןדאית'ואיתימט

עוליןשאיןרעבוןשנימהםצאיתירבהוןדאיתתימאואיי"תקמ

עוליןשאינןרעבוןשנימהןצאיתירבהוןדאית'תימואיןא

עוליןשאינןרעבוןשנימהןצאיתירבהוןדאיתמר[י]תואיי"תקר

עולות שאינן רעבון שני מהן יתרצא בהן אית תאמר אם פ

שנאמרמקוםכליוחנן'רבשםלוי'וריודן'ר'דאמהמניןמןו

'שנאממקוםכליוחנן'רבשםלוי'וריודןרביא"דהמניןמןד 

'ונאמשנגלהמקוםכליוחנןר"בשלוי'ורחנן'ר'דאמהמניןעםק

'שנאממקוםכליוחנןר"בשלוי'וריודן'רא"דהמניןמןט

שנאמרמקוםכליוחנןרביבשםלויורבייודןרביאחרדברהמניןמןמ

ונאמרשנגלהמקוםכליוחנן'רבשםלוי'ורחניןר"דאהמניןמןא

ונאמרשנגלהמקוםכליוחנן'רבשםלוי'ורחנין'ר'דאמהמניןמןר

' שנמקום כל 'יוחנ' רבשם לוי ' וריודן ' רהמניין מן פ

סתםבמלךמדבר'הכתושלמהבמלךשלמהבמלךזובמגלהו

סתםבמלךמדבר'הכתשלמהבמלךשלמהבמלךזובמגלהד 

ה"ב?ק?ה "בסתםבמלךמדבר'התושלושהשלוםבמלךשלמההמלךזובמגלהק

סתםבמלךמדבר'הכתושלושהשלוםבמלךשלמהבמלךזובמגלהט

ברוךבהקדושסתםבמלךמדברהכתובשלמהבמלךשלמהבמלךזובמגלהמ

סתםבמלךמדברהכתבשלמהבמלךזובמגלה(במק)א

סתםבמלךמ"הכשלמה(שהשלום)במלךשלמהבמלךזובמגלהר

מדבר ' הכתבשלמה שלמה במלך במגילה פ

שהשלוםבמלךשלמהבמלךאמריורבנןמדבר'הכתבנקיבותו

שהשלוםבמלךשלמהבמלך'שנאממקוםכלאמריןורבניןמדבר'הכתבנקבותד 

מדבר'הכתיק

שהשלוםבמלךשלמהבמלך'שנאמקוםכלאמריורבנןמדבר'הכתובנקבותט

שהשלוםמלךשלמהבמלךשנאמרמקוםכלאמריורבנןמדברהואמ

שהשלוםבמלךשלמהבמלך'שנאמקוםכלאמריורבניןמדברהכתבבנקבותא

שהשלוםבמלךשלמהבמלך'שנמקוםכלאמריבנן[ור]()מדברהכתובבות[י]בנקר

שהשלום ' שלמבמלך הזו במגילה ' שנמקום כל אמרין ורבנן פ

76



29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א יא, פסוק א, פרק א

'מדב'הכתוישראלבכנסתסתםבמלךמדבר'הכתשלוו

מדבר'הכתישראלבכנסתסתםבמלךמדבר'הכתושלוד 

אשר   לשלמההשיריםשיר'אומהויק

מדבר'הכתו'ישרבכנסתסתםבמלךשלוט

מדברהכתובישראלבכנסתסתםבמלךשלומ

אשר   לשלמההשיריםשירדרשנוהוימדברהכתבישראלבכנסתסתםבמלךשלוא

ל"אש'השירישירנן(י)דרשהוימ"הכישראלבכנסתסתםבמלךשלור

מדבר ' הכת' ישרבכנסת סתם במלך מדבר ' הכתשלו פ
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