
25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק א, פרק ז

'כתפעמים'דחנינא'רבשםיודן'ברחייא'ברשמואל'רהשולמיתשובישוביו

'כתופעמים'דחנינא'רבשםיודןברחייאברשמואל'רהשולמיתשובישוביד

'כתייודן'ברחייאברשמואל'רהשולמיתשובישוביט

כתיביודאברחייאברשמואלרביהשולמיתשובישובימ

כתיבפעמיםארבעחנינא'רבשםיודן'ברחייאברשמואל'רהשולמיתשובישוביא

השולמיתשובישוביר

תוךנכנסיןוישבישראלששולטיןמלכיות'דכנגדשובישוביכאןו

תוךנכנסיןוישראלבישראלששולטיןמלכיות'דכנגדשובישוביכאןד

תחתנכנסיןוישראלבישראלששולטיןמלכיות'דכנגדפעמים'דשובישוביט

תחתנכנסיןוישראלבישראלששולטיןמלכיותארבעכנגדשובישובימ

לתוךנכנסיןוישראלישראלאתשולטיןשהםמלכיותארבעכנגדשובישובישובישוביכאןא

ר

מתהלךהיה[א](?ת?)וד"ההבהמתנהגהעולמיםחישלוםשלאומההשולמיתלשלוםויוצאיןבשלוםידיהןו

מתהלךואהיהד"ההבהמתנהגהעולמיםחישלוםשלאומההשולמיתלשלוםויוצאיןבשלוםידיהןד

מתהלךואהיהד"ההבהמתנהגהעולמיםחישלוםשלאומההשולמיתבשלוםויצאיןבשלוםידיהםט

מתהלךואהיהד"ההבהמתנהגהעולמיםחישלוםשלאומההשולמיתבשלוםויוצאיןבשלוםידיהןמ

מתהלךואהיהד"ההבהמתנהגהעולמיםחישלוםשלאומההשולמיתבשלוםויצאובשלוםידיהםא

ר

שלוםלךוישםא"המדיוםבכלשלוםלהשמסיימתאומההשולמיתא"דובמשכןבאוהלו

שלוםלךוישםא"המדיוםבכללהשליםשמסיימתאומההשולמיתא"דובמשכןבאהלד

שלוםלךוישםא"המדיוםבכללהשליםשמסיימתאומההשולמיתא"דובמשכןבאהלט

שלוםלךוישםא"המדיוםבכללהשליםשמסיימתאומההשולמיתאחרדברובמשכןבאהלמ

שלוםלךוישםא"הכמדיוםבכלשלוםלהשמסיימיןאומההשולמיתא"דובמשכןבאהלא

ר

שלוםבנוהעמיוישבד"ההשלוםבנוהלהושיבהעתידשאניאומהא"דו

שלוםבנוהעמיוישבד"ההשלוםבנוהלהושיבהעתידשאניאומההשולמיתא"דד

שלוםבנוהעמיוישבד"ההשלוםבנוהלהושיבהעתידשאניאומהא"דט

שלוםבנוהעמיוישבד"ההושלוםשאנןבנוהלהושיבהעתידשאניאומהאחרדברמ

שלוםבנוהעמיוישבא"הכמדשלוםבנוהלהושיבהשעתידאומההשולמיתא"דא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק א, פרק ז

הנניד"ההשלוםעליהלנטותעתידשאניאומהא"דו

הנניד"ההשלוםעליהנוטהשאניאומההשולמיתא"ד'וגוד

הנניד"ההשלוםעליהלנטותעתידשאניאומהא"דט

הנניד"ההשלוםעליהלנטותעתידשאניאחרדברמ

הנניייאמרכה'שנאשלוםעליהלנטותעתידשאניאומההשולמיתא"דא

ר

עולםשלין?ֵד?ִאְסַטְטיֹוְנשמשלמתאומה'אממרוםבראלעזר'רשלוםכנהראליהנוטהו

עולםשלאיסטטיונריןשמשלמתאומה'אממרוםבראלעזר'רשלוםכנהראליהנוטהד

עולםשלאססריונדיןשמשתלמתאומה'אוממרוםבראלעזר'רשלוםכנהראליהנוטהט

עולםשלאיסטיטיונריןשמשתלמתאומהאומרמרוםבראלעזררבישלוםכנהראליהנוטהמ

עולםשלאסטטיונדיןמשלמתשהיאאומהאמרמרוסבראלעזר'רשלוםכנהראליהנוטהא

ר

שכלאומהלוי'רבשםסכנין?ד?יהושע'רהבאלעולםוהואהזהבעולםהואו

שכלאומה'אמלוי'רבשם'דסכנייהושע'רהבאבעולםהןהזהבעולםהןד

שכלאומה'אומלויר"בשדסכיניןיהושע'רהבאבעולםוהואהזהבעולםהואט

שכלאומהאומרלוירביבשםדסכניןיהושערביהבאובעולםהזהבעולםהואמ

שכלאומהאבא'רבשםדסכניןיהושע'רהבאבעולםוהיאהזהבעולםהיאא

ר

לךהשמיםמטלהאלהיםלךויתןד"ההבזכותהאלאבאותאינןשבעולםטובותו

לךהארץומשמניהשמיםמטלים'האללךויתןד"ההבזכותהאלאבאותאינןשבעולםטובותד

לךהשמיםמטלהאלהיםלךויתןד"ההבזכותהאלאבאותנן[י]אשבעולםטובותט

לךהשמיםמטלהאלקיםלךויתןד"ההבזכותהאלאבאותאינםשבעולםטובותמ

לךהשמיםמטלהאלהיםלךויתןד"ההבזכותהאלאבאותאינםשבעולםטובותא

ר

אתבשבילךלך'אוצאתלךי'יייפתחבזכותךתלויהדברובךבזכותךו

'הטואוצרואתלךיייפתח'דכתבזכותךתלויהדברובךובזכותךד

תלויהדברובךבזכותךט

לךהטובאוצרואתלךי'ייפתחיתןבזכותךהדברתלויובךבזכותךמ

הדברתלויובךבזכותךא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק א, פרק ז

'דרבריהחנין'ורתנחוםברשמואל'ר(בזכותך)תלויהדברובךבזכותךהטובאוצרוו

'דרבריהחנן'ורתנחוםברשמואל'רתלויהדברובךבזכותךד

'רט

דרביבריהחניןורבישמואלרביתלויהדברובךבזכותךמ

תנחוםברשמואל'רא

ר

קבלהלאשאלועולמיוביןבינישלוםשעשתהאומה'אמירמיה'רבשםבוצריהברכיהו

קבלהלאשאילועולמיוביןבינישלוםשעשתהאומהירמיה'רבשםבוצריהברכיהד

קבלולאשאלועולמיוביןבינישלוםשעשאוניאומה'אומברכיהט

קבלהלאשאלועולמיוביןבינישלוםשעשהאומהירמיהרביבשםבוצריהברכיהמ

קבלולאשאלועולמיוביןבינישלוםשעשתהאומהאומרא

ר

נמגים'כתאחא'רבשםחונאר"דאובהולתהוהעולםמחזירהייתיתורתיו

נמוגים'כתאחא'רבשםחונא'ר'דאמובהולתהועולמימחזירהייתיתורתיד

נמוגים'כתיאחאר"בשהונאר"דאובוהולתוהוהעולםאתמחזירהייתיהתורהט

נמוגיםכתיבאחארביבשםחנינארבידאמרובוהולתוהוהעולםאתמחזירהייתיהתורהמ

נמוגיםהונאר"דאובהולתוהוהעולםאתמחזירהייתיתורתיא

נמוגים'כתיאחא'רבשםחונא'רר

נעשהי'יידבראשרכלואמרוסיניהרלפניישראלשעמדואלויושביהוכלארץו

נעשהיידבראשרכלואמרוסיניהרלפניישראלשעמדואילויושביהוכלארץד

נעשהי'ידבראשרכלואמרוסיניהרלפניישראלשעמדואלולייושביהוכלארץט

נעשהי'ידבראשרכלואמרוסיניהרלפניישראלשעמדואלולייושביהוכלארץמ

נעשהיידבראשרכלואמרוהרלפניישראלשעמדואלויושביהוכלארץא

ו"נעיידבראשרכל'ואמסיניבחרשעמדוישראלאלויושביהוכלארץר

אנכיהעולםביססומיוהולךמתמגמגהעולםהיהכברונשמעו

אנכי'שנאאנכיהעולםביסםומיוהולךמתגמגםהעולםהיהכברונשמעד

אנכיהעולםבסםומיוהולךמתמוגגהעולםכברונשמעט

אנכיוהולךמתמוגגהיההעולםכברונשמעמ

אנכיהעולם(והולך)בוססומיוהולךמתמוגגהעולםהיהכברונשמעא

אנוכיס?ס?נוומיוהולךמתמגמגהעולםהיהכברכןואלמליר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ב-א, פסוק א, פרק ז

'אומבךונחזהעמודיה[י]()תכנתאלהיךי'ייאנכיבזכותסלהעמודיהתכנתיו

אומותבךונחזהעמודיהתכנתייך'אלייאנכיבזכותסלהעמודיהתכנתיד

ה"אבךונחזהבךונחזהעמודיהתכנתיאלהיךי'יאנכיבזכותסלהעמודיהתכנתיט

אומותבךונחזהסלהעמודיהתכנתיאנכיבזכותסלהעמודיהתכנתימ

אומותבךונחזהסלהעמודיהתכנתיאלהיךייאנכיבזכותסלהעמודיהתכנתיא

'אומובךונחזהסלהעמודיהתכנתיאלהיךייאנוכי'בזכוסלעעמודיהתכנתיר

עלמותכןעלד"ההלוומושלמיןיכם[ה]אלעלמתיםאתםמתיעד'לישראומרותהעולםו

עלמותכןעלד"ההלוומושלמיןיכם'אלעלמתיםאתםמתיעדלישראלאומרותהעולםד

עלמותכןעלד"ההלוומושלמיםאלהיכםעלמתיםאתםמתיעדלישראל'אומריט

עלמותכןעלד"ההלו'ומושלמיאלהיכםעלמתיםאתםמתיעדלישראלאומרותהעולםמ

עלמותכןעלד"ההלוומושלמיםאלהיכםעלמתיםאתםמתיעדלישראלאמרוהעולםא

עלמותכןעלד"ההלוומושלמין'אלהיכעלמתיםאתםמתיעדלישראל'אומהעולםר

כלהורגנועליךכי'כדכתעליונהרגיןאתםמתיועדאהבוךמותעלאהבוךו

כלהורגנועליךכי'כדכתעליוצהרגיםאתםמתיועדאהבוךד

כלהורגנועליךכי'דכתיעליונהרגיםאתםמתיועדאהבוךמותעלאהבוךט

כלעליךהורגנוכידכתיבעליונהרגיםאתםמתיועדאהבוךמותעדאהבוךמ

כלהורגנועליךכיד"ההעליונהרגיםאתםמתיעדאהבוךעלמותאהבוךא

כלהורגנועליךכיד"ההעליונהרגיןאתםמתיעדאהבוךמותעלאהבוךר

בואורעותלכםגומלוהואלעצמוולועליוטובותגומליןאתםמתיעדהיוםו

באורעותלכםגומלוהואלעצמוולועליוטובותגומליןאתםמתיעדהיוםד

בואורעותלכםגומלוהואלעצמוטובותגומליןאתםמתיעדהיוםט

באורעותעליכםגומלוהואלעצמוטובות'גומליאתםמתיעדהיוםמ

באורעותלכםגומלוהואטובותאותוגומליםאתםמתיעדהיוםא

בואו'רעולכםגומלוהוא'טובואותוגומליןאתםמתיעדהיוםר

אתוןבךונחזהוְִאְסַטְרִלֵטיןהפרכיןדוכסיןאתכםממניןואנואצלנולכםו

אתוןבךונחזהואיטרטליןהפרכיןדוכסיןאתכםממניןואנואצלנולכםד

אתוןבךונחזהאסטרטליסיןאפרכסיןדוכוסיםאתכםממניןואנואצלנוט

אתוןבךונחזהואסטרטליטיןאפרכיןדוכסיןאתכםממניןואנחנואצלינומ

אתוןהעםמכלתחזהואתהבךונחזהואיסטרטוליןאפרכיןדוכוסיןאתכםממניןואנואצלינולכוא

אתוןבךונחזהואיסטרלטיןאיפרכיןדוכסיןאתכםממניןואנואצלנור
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ב, פסוק א, פרק ז

תחזומהלהםמשיביןוישראלהעםמכלתחזהואתהד"ההדעלמאמחזיתיההינוןו

תחזומהלהםמשיביןוישראלהעםמכלתחזהואתהד"ההדעלמאמחזיתיהאינוןד

תחזומהלהםמשיביןוישראלחילאנשיהעםמכלתחזהואתהד"ההדעלמאמחזיתיהתהוןט

תחזומהלהםמשיביןוישראלחילאנשיהעםמכלתחזהואתהד"ההדעלמאמחזיתיההויתוןמ

תחזומהלהםאומריםוהם'דעלממחזיתיהתהווןא

תחזומהלהםמשיביןוישראלהעםמכלתחזהואתהא"כד'דעלממחזיתיהחינוןר

אחריהןבניהםשיעבדו'זר'בו[עדו](ה?וד?)עבויעקביצחקאברהםמימיכםשמעתםהמחניםכמחולתבשולמיתו

אחריהםבניהםשיעבדוזרהעבדהעבדוויעקביצחקאברהםמימיכםשמעתםהמחניםכמחולתבשולמיתד

ז"עעבדוויעקביצחקאברהםמימיכםשמעתםהמחניםכמחולתבשולמיתט

כןאחריבניהםשיעבדוזרהעבודהעבדויעקביצחקאברהםמימיכםשמעתםהמחניםכמחולתבשולמיתמ

אחריהםבניהםשיעבדוז"עעבדוויעקביצחקאברהםמימיכםשמעתםהמחניםכמחולתבשולמיתא

אחריהםבניהםשיעבדוז"עעבדו'ויע'יצו'אברהמימיכםשמעתםהמחניםכמחולתבשולמיתר

מהאלאאחריהםַנְע̄בֹדאנוולאזרה'עבו[דו](ב..)עבאבותינולאו

מהאלאאחריהםזרהעבדהנעבדאנוולאזרהעבדהעבדואבותינולאד

אלאאחריהםנעבודאנוולאט

מהאלאאחריהםנעבודאנוולאזרהעבודהעבדואבותינולאכיאחריהםמ

מהאלאאחריהםנעבודאנוולאז"עעבדואבותינולאא

מהאלאאחריהם'נעבואנחנוולאז"עעבדו'אבותילאר

מביתכשיצאאבינוליעקבשנעשהכחולהלנולעשותאתםיכוליןשמאלנולעשותיכוליןאתםו

מביתכשיצאאבינוליעקבשנעשהכחולהלנולעשותיכוליןאתםד

מביתכשיצא'אביליעקבשנעשהכחולהלנולעשותיכוליןאתםט

מביתכשיצאאבינוליעקבשנעשהכחולהלנולעשותיכוליםאתםמ

מביתכשיצאאבינוליעקבשנעשהכמחולהלנולעשותיכוליןאתםא

מביתכשיצא'אבייעקב[ל](ב)שנעשיםכמחולהלנו'לעשואתםיכוליןשמאלנו'לעשויכוליןאתםר

אבינולפניומרקדיםחליםהיומלאכיםרבואששים'אמלוי'רבשםברכיה'רלבןו

אבינולפני'ומרקדיחליןהיומלאכיםרבואששים'אמלוי'רבשםברכיה'רלבןד

לבןט

יעקבלפניומרקדיםחליםהיומלאכיםרבואששיםאמרלוירביבשםברכיהרבילבןמ

אבינולפניומרקדיםחליםהיורבואששהאומרברכייא'רלבןא

'אבילפניומרקדיםחליםהיורבואששים'אמלוי'רבשםברכיא'רלבןר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ב, פסוק א, פרק ז

מחנהראםכאשריעקבויאמרד"ההריבואס"ק'אמריורבנןלבןמביתבצאתויעקבו

מחנהראםכאשריעקבויאמרד"ההרבואועשריםמאהאמריורבנןלבןמביתבצאתויעקבד

מחנהראםכאשריעקבויאמרד"ההרבואכ"קאמריורבנןט

מחנהראםכאשריעקבויאמרד"ההריבואוששיםמאהאמריןורבניןלבןמביתבצאתואבינומ

מחנהראםכאשריעקבויאמרד"ההרבואועשריםמאהאמריןורבניןלבןמביתבצאתויעקבא

ז"מחאראםכאשריעקב'ויאמד"ההרבוא[כ](ה)"קאמריורבנןן?ב?למביתבצאתויעקבר

אוריבואכ"קרי[ה](?ק?)מחנה?ה?"המש"ויקרבואששיםהריזהאלהיםו

אורבואועשריםמאההרימחניםההואהמקוםשםויקרארבואששיםהריזהים'אלד

אורבואכ"קהרימחניםההואהמקוםשםויקרארבוא'סהריזהאלהיםט

אוריבואועשריםמאההרימחניםההואהמקוםשםויקרארבואששיםהריזהאלקיםמ

אורבואועשריםמאההרימחניםההואהמקוםשםויקרארבואששיםהריזהאלהיםא

אורבואכ"קהרימחניםההואהמקוםשםויקרארבוא'סהריר

האלהיםמלאךויסע'שנהיםעללאבותינושעשהכחולהלנולעשותאתםיכוליןשמאו

ים'האלמלאךויסע'שנאמהיםעללאבותינושנעשהכחולהלנולעשותיכוליןאתםשמאד

האלהיםמלאךויסע'שנאהיםעללאבותינושנעשהכחולהלנולעשותיכוליןאתםשמאט

האלקיםמלאךויסעשנאמרהיםעללאבותינושעשהכחולהלנולעשותאתםיכוליםשמאמ

האלהיםמלאךויסעד"הההיםעללאבותינוה"הבשעשהכמחולהלעשותאתםיכוליםשמאא

האלהיםמלאךויסעד"ההחיםעל'לאבוה"הקבשעשהכמחולהלנולעשותאתםיכוליןשמאר

וישכם'שנאלאלישעשעשהכחולהלעשותאתםיכוליןשמאאוו

וישכם'שנלאלישעשנעשהכחולהלעשותאתםיכוליןשמאאוד

וישכם'שנאלאלישעשנעשהכחולהלנולעשותיכוליןאתםשמאאוט

וישכםשנאמרלאלישעשנעשהכחוללנולעשותאתםיכוליםשמאאומ

וישכם'שנאמחולהמאבלשפטבןלאלישעשעשהכמחולהלנולעשותאתםיכוליםשמאאוא

וישכם'שנמחולהמאבלשפטבןלאלישעשעשהכמחולהל"לעאתםיכולשמאאור

לקוםהאלהיםאישמשרתו

אליונערוויאמרורכבוסוסהעיראתסובבחילוהנהויצאלקוםים'האלאישמשרתד

האלהיםאישמשרתט

האלקיםאישמשרתמ

לקוםהאלהיםאישמשרתא

לקוםהאלהיםאישמשרתר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ב, פסוק א, פרק ז

מידאתנואשררביםכיתיראאלויאמרו

מידאתםמאשראתנואשררביםכיתיראאלויאמר'וכתנעשהאיכהאדניאההד

מיד'וגואתנואשררביםכיתיראאלויאמרט

מיד'וגואתנואשררביםכיתיראאלויאמרמ

מידאתםמאשראתנואשררביםכיתיראאלויאמרא

מידאתםמאשראיתנואשררביםכיתיראאל'ויאמר

ויאמרי'ייאלאלישעויתפללו

עיניאתייויפקחויראהעיניואתנאפקחייויאמראלישעויתפללד

ויאמרי'יאלאלישעויתפללט

'וגוויאמרי'יאלאלישעויתפללמ

ויאמרייאלאלישעויתפללא

'ויאמייאלאלישעויתפללר

לעשותאתםיכוליןשמאאוו

לעשותאתםיכוליןשמאאואלישעסביבותאשורכבסוסיםמלאההרוהנהויראהנערד

לעשותאתםיכוליןשמאאוט

לעשותאתםיכוליםשמאאומ

לעשותאתםיכוליםשמאאוא

ל"לעאתםיכוליןשמאאור

חלבו'ורברכיה'רלבאלעתידלצדיקיםלעשותה"הקבשעתידכחולהלנוו

חלבו'ורברכיה'רלבאלעתידלצדיקיםלעשותה"הקבשעתידכחולהלנוד

לבאלעתידלצדיקיםלעשותה"הבשעתידכחולהט

חלבוורביברכיהרבילבואלעתידהצדיקיםעםלעשותהואברוךהקדוששעתידכחולהלנומ

ברכייאר"דאלבאלעתידלצדיקיםלעשותה"הבשעתידכמחולהלנוא

חלבו'ורברכיא'רל"לע'לצדיקי'לעשוה"הקבשעתידכמחולהר

לעתיד'לצדיקיחולהראשלהעשותה"הקבעתידחנינא'רבשםאלעזר'ורביראהועולאו

לעתידלצדיקיםחולהראשלהעשותה"הקבעתיד'אמחנינא'רבשםאלעזר'ורביראהועולאד

לעתידלצדיקיםחולהראשלהעשותה"הבעתיד'אמחנינאר"בשאלעזר'רט

לעתידלצדיקיםחולהראשלהעשותעתידאמרוחנינארביבשםאלעזרורביביראהועולאמ

לעתידלצדיקיםחולהראשלהעשותה"הבעתידא

ל"לע'לצדיקיחולהראשלהעשותה"הקבעתידחנינא'רבשםאלעזר'ורר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק ב- ב , פסוק א, פרק ז

כיבאצבעלוומראיןלחולהלחילהלבכםשיתו'שנלבאו

זהכי'שנאמבאצבעלוומראין'כתלחולהלחילהלבכםשיתו'שנאלבאד

זהכי'שנאבאצבעאותוומראין'כתילחולהלחילהלבכםשיתו'שנאלבאט

זהכידכתיבבאצבעאותוומראיןכתיבלחולהלחילהלבכםשיתושנאמרלבואמ

אלהינוהנהבאצבעלוומראיןלחולהלחילהלבכםשיתו'שנאלבאא

אלהינוהנה'שנאבעצבעלוומראיןלחולהלחילהלבבכםשיתו'שנר

צדיקיםשלבמחולהכעלמותעלמותינהגנוהואם'אליו

צדיקיםשלבמחולהכעלמות'עלמוינהגנוהואועדעולםזהינו'אלים'אלד

צדיקיםשלכמחולהעלמותינהגנוהואועדעולםאלהינואלהיםט

עלמותינהגינוהואועדעולםאלהינואלהיםמ

צדיקיםשלבמחולהעלמות?ב?עלמותינהגנוהואועדעולםזהא

במחרהונראהונזכהצדיקיםשלבמחולהכעלמותעלמותינחגנוהואועדעולםזהר

ו

ד

ט

מ

א

בימינור

גנייזהבלשוןמקלסהדיוטאפלויודןר"אמנדיבבתבנעלים[ך](?ם?)פעמייפומהו

גנאיזהבלשוןמקלסהדיוטאפלויודן'ר'אמנדיבבתבנעליםפעמיךיפומהד

גנאיזהבלשוןומקלסהדיוט'אפייודןר"אנדיבבתבנעליםפעמיךיפומהט

גנאיזהבלשוןומקלסהדיוט'אפייודןרביאמרנדיבבתבנעליםפעמיךיפומהמ

גנאיהזהבלשוןמקלסהדיוט'אפייודןר"אנדיבבתבנעליםפעמיםיפומהא

בנעליםפעמייךיפומהר

והלארגליםבפעמיאלאמדבראינואלאפעמיךיפומה'אומואתלוהואו

והלארגליםבפעמיאלאמדבראינואלאפעמיךיפומהאומרואתלוהואד

והלארגלינובפעמיאלאמדבראינואלאפעמיךיפומהאמרתואתלוהואט

והלארגלינובפעמיאלאמדבראינואלאפעמיךיפומהאמרתואתלוהואמ

והלארגליםבפעמיאלאמדבראינואלאבנעליםפעמיךיפומהאומרואתלוהואא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק ב, פרק ז

ר"מ[א]()דדרחמיברתיהבמסנאעקיביךיאייןמהאלאמכוסיןפעמיםמגוליןפעמיםהללופעמיםו

ר"אדרחמיברתיהבמסאנאעקיביךיאייןמהאלאמכוסיןפעמיםמגוליןפעמיםהללופעמיםד

ר"אדחמיכרתיבמאסנאעקביךהןמהאלאמכוסיןפעמיםמגוליןפעמיםהללופעמיםט

רביאמרדחסמיכרתיבמסנאעקביךאייןמהאלאמכוסיןופעמיםמגולותפעמיםהללופעמיםמ

ר"אדרחמויברתיהבמסנאעקיביךיאייןמהאלאמכוסיןפעמיםמגוליםפעמיםהללופעמיםא

ר

בנעליםפעמיך[יפו]מהאמרויהושע'וראליעזר'רעולםהרישנידרשוכךברכיהו

בנעליםפעמיךיפומהאמרויהושע'וראליעזר'רעולםהרישנידרשוכךברכיהד

בנעליםפעמיךיפומהאמריןיהושע'וראליעזר'רעולםהרישניכךברכיהט

בנעליםפעמיךיפומהאמרויהושעורביאילעזררבינעוליםשניהםכךברכיהמ

בנעליםפעמיךיפומהואמרויהושע'וראליעזר'רעולםהרישנידרשוכךברכיאא

ר

ביתודלתילנעולששכחבאחדמעשהחצרותכלבעדנועליןשהיולפעמיךיופייןהיהמהו

ביתודלתילנעולששכחבאחדמעשהחצרותכלבעדנועליןשהיולפעמיךיפייןהיהמהד

ביתודלתותלנעולששכחכאחדחצירותכלבעדנועליםשהיופעמיךיפההיהמהט

ביתודלתיששכחלאחדחצרותכלבעדנועליםשהיולפעמיךיפההיהמהמ

ביתודלתילנעולששכחבאחדמעשהחצרותכלבעדנועליןשהיולפעמיךיפיךהיהמהא

ר

ולאששכחבאחדמעשהשובדלתותיובטבעותקשורהנחשמצאוכשבארגלים[ה]()לפעמיועלהו

ולאששכחבאחדמעשהשובדלתותיובטבעותקשורהנחשמצאוכשבארגליםלפעמיועלהד

ולאששכחבאחדמעשהשובדלתותיובטבעותקשורהנחשמצאוכשבארגליםלפעמיועלהט

ולאששכחבאחדמעשהשובדלתותיובטבעותקשורהנחשמצאוכשבארגליםלפעמיועלהמ

ולאששכח'באמעשהושובדלתותיובטבעותקשורהנחשאתומצאובארגליםלפעמיועלהא

ר

שובלפניהםמקורעותהחתולותומצאובארגליםלפעמיועלהביתולתוךתרנגולותיוהכניסו

שובלפניהםמקורעותהחתולותומצאובארגליםלפעמיועלהביתולתוךתרנגולותיוהכניסד

שובלפניהםמקרקרותהחותלותומצארגליםלפעמיועלהביתולתוך[תרנגולותיו](דלתותיו)הכניסט

שובלפניהםמוקרעותהחותלותומצאובארגליםלפעמיועלהביתולתוךתרנגלותיוהכניסמ

ושובלפניהםמקורעיןהחתולותאתומצאובארגליםלפעמיועלהביתולתוךתרנגלותיוהכניסא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק ב, פרק ז

מצא'וכשבאלרגלועלהביתולתוךחטיםשלכריהכניסולאששכחבאחדמעשהו

מצאוכשבאלרגלועלהביתולתוךחטיםשלכריהכניסולאששכחבאחדמעשהד

מצאוכשבארגליםלפעמיועלהביתולתוךחטיםשלכריהכניסולאששכחבאחדמעשהט

מצאוכשבארגליםלפעמיועלהביתולתוךחיטיםשלכריהכניסולאששכחבאחדמעשהמ

חטיםשלכריהכניסולאששכח'באמעשהא

ר

להםוהיובאשקלון[ו](ה)שהיעשיריםאחיםבשנימעשהפנחסר"אמלחטיםמקיפיןאריותו

להםוהיובאשקלוןשהיו'עשיריאחיםבשנימעשהפנחסר"אמלחטיםמקיפיןאריותד

להםוהיובאשקלוןשהיועשיריםאחיםבשנימעשהפנחסר"אהחטיםאתמקיפיןאריותט

להםוהיובאשקלוןשהיועשיריםאחיםבשנימעשהפנחסרביאמרלחיטיםמקיפיםאריותמ

שםוהיובאשקלוןשהיועשיריםאחיםבשנימעשהפנחסר"אלחטיםסביבא

שםוהיובאשקלוןשהיו'עשיריאחיםבשנימעשהפנחס'ר'אמר

בירושלםלמצלייהסלקיןיהודאיןאיליןאימתיאמריןוהווןהעולםמאומותרעיםשכניםו

בירושלםלמצלייהסלקיןיהודאיןאיליןאימתיאמריןוהווןהעולםמאומותרעיםשכניםד

בירושלםלמצלייאסלקיןיהודאיןאיליןמתי'אומריוהיוה"מארעיםשכניםשניט

בירושליםלמצליסלקיןיהודאיןאליןאימתיאומריןוהיוהעולםמאומות[בם](..כ)רושכניםאנשיםשנימ

בירושלםלמצלייהסלקיןיהודאיןאיליןאימתאמריןוהווןהעולםמאומותרעיםשכניםא

בירושלםלמיצליהסלקין()יהודאיןאיליןאימתאמריןוהווןהעולם'מאומורעיםשכניםר

ה"הקבלהםזימןוסלקוןזימנאמטאלהוןומחרביןביתהוןומקפחיןעליוואנןו

ה"הבלהםזימןוסלקוןזמנאמטאלהוןומחרביןביתהוןומקפחיןעליןואנןד

ה"הבלהםזמןוסלקוןזמנאמטאלהוןומחריביןביתהוןומפקחיןעליןואנןט

הואברוךהקדושזמןוסלקיןזמנאמטאלהוןומחריביןבתיהוןומפקחיןעאליןואנןמ

ה"הבלהםוזימןוסלקיןזימנאמטאלהוןומחרביןבתיהוןיתומקפחיןעליןואנןא

ה"הקבלהםוזימןוסלקיןזימנאמטאלהוןומחרבןבתיחוןיתומקפחיןעליןואנןר

מןפלגיןירושלםמןדאתייןמןבתיהןבתוךויוצאיןנכנסיןוהווכדמותןמלאכיםו

מןפלגיןירושלםמןדאתייןמןבתיהםבתוךויוצאיןנכנסיןוהווכדמותןמלאכיםד

פלגיןמירושלםדאתייןמןבתיהםלתוךויוצאיןנכנסיןוהיוכדמותןמלאכים'בט

מןפלגיןמירושליםדאתייןמאןבתיהןלתוךויוצאיןנכנסיןוהיוכדמותןמלאכיםשנימ

מןפלגיןירושלםמןדאתייןמאןבתיהןבתוךויוצאיןנכנסיןוהוובדמותןמלאכיםא

פלגיןהוומירושלםאתאןכדבתיהוןבגוונפקיןעייליןוהווןכדמותן'מלאכיר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ב-א, פסוק ב, פרק ז

ביוםסלקתוןאימתבירושלםלהוןאמרוןהויתוןאיןלוןאמרוןמגיריהוןלכלעמהוןמהו

ביוםסליקתוןאימתבירושלםלוןאמרוןהויתוןאןלוןאמרוןמגיריהוןלכלעמהוןדאייתוןמהד

ביוםסלקתוןאימתיבירושלםלון'אמהויתוןאןלוןאמרוןמגריהוןלכלעמהוןדאייתיוממהט

ביוםסלקתוןאימתיבירושליםלוןאמריןהויתוןאןלוןאמרוןמגירהוןלכלעמהוןדאייתימהמ

ביוםסלקתוןאימתבירושלםלוןאמריהויתוןאיןלוןאמריןמגיריהוןלכלעמהוןדאתייןמהא

?ם?ביוסלקתןאימתבירושלםלוןאמריןהויתוןאןלוןאמריןמגיריהוןלכלעמהוןדאייתיןממאיר

גבריאאינוןיתהוןשבקדלאדיהודאיאלההוןבריךאמריןפלןו

גבריאאינוןיתהוןשבקדלאאלההוןבריךאמריןפלןביוםאתיתוןואמתפלןד

גוברייאאינוןיתהוןשבקדלאדיהודאיאלההוןבריךאמריןפלןביוםאתיתוןואימתיפלןט

גבריאאינוןיתהוןשביקלאדידיהודאיןאלההוןבריךאמריןפלןביוםאתיתוןואמתיפלןמ

גברייאאינוןיתהוןשבקדלאדיהודאיאלההוןבריךאמריןפלןביוםאייתיתוןואימתפלןא

גברייאאינוןיתחוןשבקדלאדיהודאיאלההוןבריךאמריןפלןביוםיתון[ת](ח)אואימתפלוןר

ומחרביןלבתיהוןומקפחיןעליןדאינוןבירושלםלמצלייאיהודאיאליןיסקוןאימתסביריןו

ומחרביןלביתיהוןומקפחיןעליןדאינוןבירושלםלמצלייהיהודאיןאיליןיסקוןאימתסביריןד

ומחריביןביתהוןמפקחיןואנןבירושלםלמצלייאיהודאיאליןיסקוןאימתיסביריןט

ומחריביןלבתיהוןומפקחיןעלהדאינוןבירושליםיהודאיןאיליןיסקוןאימתיסביריןמ

ומחרביןבתיהוןיתומקפחיןעלליןדאינוןבירושלםלמצלייןגברייאאליןיסקוןאימתסבירןהווןא

ומחרבןבתיהוןיתומקפחיןעייליןדאינוןבירושלםלמצלייהיהודאיגברייאאיליןיסקוןאימתסביריןהווןר

לקייםביהדאיתרחיצובגיןבתיהוןבגוועליןפקין?[נו](ד)?דהוכדמותהוןמלאכיםאלההוןלהוןוזימןלהוןו

לקייםביהדאתרחיצובגיןבתיהוןבגוועלליןנפקיןדהווכדמותהוןמלאכיםאלההוןלהוןד

לקייםביהדאיתרחיצובגיןבתיהוןלגוועלליןנפקיןדהוובדמותהוןמלאכיםאלההוןלהוןזומיןלהוןט

לקייםביהדאיתרחיצובגיןבתיהוןבגוועלליןנפקיןדהווכדמותהוןמלאכיםאלהיהוןלהוןוזמןלהוןמ

לכךביהדאתרחיצובתיהוןבגוונפקיןעלליןדהווןכדמותיהוןמלאכיןאלההוןלוןוזמןלהוןא

לכךביהדאיתרחינובגיןון?ה?בתיבגוועלליןנפקיןדהווןכדמותהוןמלאכיןאלההוןלוןוזימןלהוןר

'ר'אמננעליםבשניבנעליםפעמיךיפומהא"דפעמיךיפומה'שנמהו

'ר'אמננעליםבשניבנעליםפעמיךיפומהא"דפעמיךיפומה'שנמהד

ר"אכשננעליןבנעליםפעמיךיפומה'שנאמהט

רביאמרנעליםבשניבנעליםפעמיךיפומהשנאמרמהמ

נעליםבשניבנעליםפעמיךיפומהנאמרא

בנעליםפעמייךיפומה'נאמר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ב, פסוק ב, פרק ז

אנופותחיןאםלחבירו'ואממהןאחדנענהלמדינהשנכנסופרגמטווטיןלשניחנינא'ברחמאו

אנופותחיןאםלחברוואמרמהםאחדענהלמדינהשנכנסופרגמטווטיןלשניחנינא'ברחמאד

אנופותחיןאם'אוממהםאחדוהיהלמדינהשנכנסופרגמטוסיןלשניחנינאברחמאט

אנופותחיןאםאומרמהםאחדוהיהלמדינהשנכנסופרגמטוטיןלשניחנינאברחמאמ

אנופותחיןאםלחבירוואמרמהםאחדנענהלמדינהשנכנסופרגמטוטיןלשניא

ר

חנניה'רשבתיואנישבתךאנהפתחאלאבמדינהאפרגייהעושיןאנובמדינהכאחדשנינוו

חנניה'רשבתיואנישבתךאתהפתחאלאבמדינהאפרגייהעושיןאנובמדינהכאחדשנינוד

חנינא'רשבתיואנישבתךאתהפתחאלאבמדינהאפרגמטיאעושיןאנובמדינהכאחדשנינוט

חנינארבישבתיואנישבתךאתהפתחאלאבמדינהאפרגמטיאעושיםאנובמדינהשנינומ

שבתיואנישבתךאתהפתחאלאבמדינהאפרגייהעושיןאנובמדינהכאחדשניםא

ר

בנעליםאלאכאן'כתאיןנעלים(נדיבבת)פעמיךיפומהאידי'דרבריהו

בנעליםאלאכאןכתיבאיןבנעלפעמיךיפומה'אמאידי'דרבריהד

בנעליםאלאכאן'כתיאיןבנעלפעמיךיפומהאידי'דרבריהט

בנעליםאלאכאןכתיבאיןבנעלפעמיךיפומהאידי'דרבריהמ

בנעליםא

ר

לפנינועליםאתםלישראלה"הקבלהם'אמבחגונעילהבפסחנעילהנעליםשניו

לפנינועליםאתםלישראלה"הקבלהם'אמבחגונעילהבפסחנעילהנעליםשתיד

בפנינועליםאתםה"הב'אמבחגונעילהבפסחנעילהנעליםשתיט

לפנינועליםאתםהואברוךהקדושלהםאמרבחגונעילהבפסחנעילהנעליםשתימ

לפנינועליןאתםה"הקבאמרהחגנעילתפסחנעילתנעליםבשניא

ר

ענניםומעלהרוחותומשיבפותחואניבחגלפנינועליםאתםבפסחבפניכםנועלואניביתו

ענניםומעלהרוחותומשיבפותחואניבחגלפנינועליםאתםבפסחלפניכםנועלואניבחגד

ענניםומעלההרוחותומשיבפותחואניבחגבפנינועליםאתםבפסחבפניכםנועלואניביתיט

ענניםומעלההרוחותומשיבפותחואניבחגלפנינועליםאתםבפסחבפניכםנועלואניביתימ

ענניםומעלהרוחותומשיבפותחואניבחגלפנינועליםאתםבפסחלפניהםנועלואניבחגא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ב, פסוק ב, פרק ז

ונותןואחדאחדכללפנישלחןועורךפירותומדשןצמחיםומגדלחמהומזריחגשמיםומורידו

ואחדאחדכללפנישלחןועורךפירותומדשןצמחיםומגדלחמהומזריחגשמיםומורידד

נותןואחדאחדלכללבניושלחןועורךפירותומדשןצמחיםומגדלחמהומפיחגשמיםומורידט

ונותןואחדאחדכללפנישלחןועורךפירותומדשןצמחיםומגדלחמהומפריחהגשמיםמורידמ

צמחיםומגדלחמהומורידגשמיםומורידא

ר

ואתםבפסחם[כ](?ה?)פני[ב](ל)נועלואנימחסורהכדיוגויהגויהולכלצרכיוואחדאחדלכלו

ואתםבפסחלפניכםנועלואנימחסורהכדיוגויהגויהולכלצרכיוד

ואתםבפסחבפניכםנועלואנימחסורהדיוגויהגויהולכלצרכיוט

ואתםבפסחבפניכםנועלואנימחסורהדיוגויהגויהולכלצרכוואחדאחדלכלמ

ואתםבפסחלפניכםנועלואניא

ר

'יהושר"אמברכותמלאהאותהומוצאיןבשדהצרכיכםכלועושים[ם](ן)וזוריודשיןוקוצריןיוצאיןו

יהושע'אמר      רברכותמלאהאותהומוצאיןבשדהצרכיכםכל'ועושיוזוריםודשיןוקוצריםיוצאיםד

יהושער"אברכותמלאהאותהומוצאיןבשדהצרכיכםכלועושיןוזריןודשיןוקוצריןיוצאיןט

יהושעאמר      רביברכותמלאהאותהומוציאיןבשדה(בפסח)צרכיכםכלועושיםוזריםודשיםוקוצריםיוצאיםמ

יהושער"אצרכיהוןכלועושיןוזריםודשיםוקוצריםיוצאיםא

ר

פסחשלהעצרתכנגדיום'נרחוקהשתהאחגשלהעצרתהיתהראויהלויבןו

פסחשלהעצרתכנגדיוםחמשיםרחוקהשתהאחגשלהעצרתהיתהראויהלויבןד

פסחשלהעצרתכנגדיום'נרחוקהשתהאחגשלעצרתהיתהראויהל"בט

פסחשלעצרתכנגדיוםחמשיםרחוקהשתהאחגשלעצרתהיתהראויהלויבןמ

פסחשלעצרתכמויוםחמשיםרחוקהשתהאחגשלעצרתהיתהראויהלויבןא

ר

דיזלוןביומייהליתלחורףהקיץמןיוצאיןשהןידיעלחגשלעצרתאלאו

דייזלוןביומיהוליתלחורףהקיץמןיוצאיםשהןידיעלחגשלעצרתאלאד

דיזליןביומיהליתלחורףהקיץמןיוצאיןשהםי"עחגשלעצרתאלאט

שיבאמיליתהחורףאלהקיץמןיוצאיםשהםידיעלחגשלעצרתאלאמ

לחרףהקיץמןיוצאיםשהםעלאלאא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ב, פסוק ב, פרק ז

קרובבמקוםנשואותמהםהרבהבנותלושהיולמלךדומההדברלמהמשלוייתוןו

קרובבמקוםנשואותמהםהרבהבנותלושהיולמלךדומההדברלמהמשלוייתוןד

קרובבמקוםנשואותמהןהרבהבנותלושהיולמלךד"מלהוייתוןט

קרובבמקוםנשואותמהםהרבהבנותלושהיולמלךדומההדברלמהמשלוילךמ

קרובבמקוםנשואותמהןהרבהבנותלושהיולמלךדומההדברלמהמשלמשלוא

ר

אלוהמלך'אמאביהםהמלךשלוםלשאולכולןבאואחדיוםרחוקלמקוםנשואותומהןו

אלוהמלך'אמאביהםהמלךשלוםלשאולכלםבאו'איוםרחוקלמקוםנשואותומהןד

אלוהמלך'אמאביהןהמלךשלוםלשאולכלןבאואחדיוםרחוקבמקוםנשואותומהןט

אלוהמלךאמראביהםהמלךשלוםלשאולכלםבאואחדיוםרחוקבמקוםנשואותומהםמ

אלוהמלךאמראביהםהמלךשלוםלשאולכלםבאואחדיוםרחוקבמקוםנשואותומהםא

ר

הכאאצליכולהוןדאינוןעדאלאולמיתילמיזלבענתהאיתקרובבמקוםשנשואותו

הכאאצליכלהוןדאינוןעדאלאולמיתילמיזלבענתהאיתקרובבמקוםשנשואותד

הכאאצלידכלהוןהיכןעדאלאולמיתילמיזלבעותאאיתקרובבמקוםשנשאוט

הכאאצליכלהוןדהיכןעדאלאולמתילמיזלשעתאאיתקרובבמקוםשנשאומ

הכאאצליכולהוןדאינוןעדולמתייהלמיזלביומיהליתרחוקבמקוםשנשואותא

ר

דנפקיןעדפסחשלעצרתכךעמןונחדיטוביוםחדכולןנעבידו

'נפקידאינוןעדפסחשלעצרתכךעמןונחדיטביוםחדכלןנעבדד

נפקיןדאינוןעדפסחשלעצרתכךעמןונחדיטוביוםחדכלןנעבידט

נפקיןדאינוןעדפסחשלעצרתכךעמןונחזיטבאיומאחדאכלןנעבידמ

מןשהןעדפסחשלעצרתכךעמןונחדיטוביוםחדכלןנעבידא

ר

עלחגשלעצרתאבלולמיתילמיזלביומאאיתה"הקב'אמלקיץמהחרףו

עלחגשלעצרתאבלולמיתילמיזלביומיאאיתה"הקב'אמלקיץמהחרףד

י"עעצרתאבלולמיתילמיזלביומאאיתה"הב'אמלקיץמהחורףט

חגשלעצרתאבלולמיתילמיזלביומאאיתהואברוךהקדושאמרלקיץמהחורףמ

י"עחגשלעצרתאבלולמתייהלמיזלביומיהת[י]אה"הבאמרלקיץהחרףא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג-ב, פסוק ב, פרק ז

רחוקהאינהלפיכךקשותדרכיםוידותקשהדרכיםואבקלחרףמהקיץיוצאיןשהןידיו

רחוקהאינהלפיכךקשותדרכיםוידותקשהדרכיםואבקלחרףמהקיץ'יוצאישהןידיד

רחוקהאינה'לפיקשותדרכיםוידותקשההדרכיםואבקלחורףהקיץמןיוצאיןשהןט

רחוקהאינהלפיכךקשותוהדרכיםקשהדרכיםואבקלחורףמהקיץיוצאיםשהםמ

רחוקהאינה'לפיקשהדרכיםוידותקשהדרכיםואבקלחרףהקיץמןיוצאיןשהןא

ר

נעבידהכאדאינוןעדאלאולמיתילמיזלביומאלית'אמחמשיםו

נעבדהכאדאינוןעדאלאולמיתילמיזלביומיאליתה"הקב'אמיוםחמשיםד

נעבידהכאדאינוןעדאלאולמיתילמזלביומאליתה"הב'אמיום'נט

נעבידהכאדאינוןעדאלאולמיתילמיזלביומאליתהואברוךהקדושאמריוםחמשיםמ

נעבידהכאדאינוןעדאלאולמיתיהלמיזלביומיהליתה"הבאמריוםחמשיםא

ר

עצרתהשמיניביוםלהם'ואומלישראלמזהירמשהלכךונחדייוםחדכולןו

עצרתהשמיניביוםלהם'ואומלישראלמזהירמשהלכךונחדיטוביוםחדכלןד

עצרתהשמיניביוםלהם'ואומ'לישרמזהירמשה'לפיונחדיטוביוםחדכלןט

עצרתהשמיניביוםלהםואומרלישראלהזהירמשהלפיכךונחדיטוביוםחדיוםכלןמ

עצרתהשמיניביוםישראלמזהירלכךונחדיטבאיומאחדכלןא

ר

שנקראאבינואברהםשלבתונדיבבתבנעליםפעמיךיפומה'אומהוילכםתהיהו

שנקראאברהםשלבתונדיבבת'בנעליפעמיךיפומה'אוהוילכםתהיהד

שנקראאברהםשלבתונדיבבתבנעליםפעמיךיפומה'אומהוילכםתהיהט

שנקראאברהםשלבתונדיבבתבנעליםפעמיךיפומהאומרהוילכםתהיהמ

שנקראאבינואברהםשלבתונדיבבתבנעליםפעמיךיפומהאומרהוילייא

ר

כליוחנןר"אמירכיךחמוקי[אברהםאלוהי]עםנאספועמיםנדיביא"המדנדיבו

כליוחנןר"אמירכיךחמוקי'וגואברהםאלהיעםנאספועמיםנדיביא"המדנדיבד

כליוחנןר"אירכיךמוקי[ח](ק)אברהםאלהיעםנאספועמיםנדיביד"ההנדיבט

כליוחנןרביאמרירכיךחמוקיאברהםאלהיעםנאספועמיםנדיביא"המדנדיבמ

כליוחנן'ראמריריכיךחמוקיאברהםאלהיעםנאספועמיםנדיביד"ההנדיבא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג, פסוק ב, פרק ז

ר"אמירכיםביןביםשנתנהמילהבזכותהזהבעולםומתפרנקיןמחטיןשישראלופרניקיןחיטטיןו

ר"אמירכיםביןשנתנהמילהבזכותהזהבעולםומתפרנקיןמחטיןשישראלופרניקיןחיטטיןד

ר"אהירכיםביןלהםשניתנהמילהבזכותהזהבעולםומתפרנקיןמחטיןשישראלופרפקיןחטטיןט

רביאמרהירכיםביןבהןשנתנהמילהבזכותהזהבעולםומתפרנקיןמחטיןשישראלופרפקיןחוטטיןמ

ר"אהירכיםביןשניתנהמילהבזכותהזהבעולםומתפרנקיןמתחטיןשישראלופרניקיןחטוייןא

ר

בנגדשמיניתבברכהחולירופאלקבעחכמיםראומהחייאו

כנגדשמיניתבברכהרופאלקבועחכמיםראומהחייאד

כנגדשמיניתבברכהישראלעמוחולירופאלקבועישראלחכמיראומהחייאט

כנגדשמיניתבברכהישראלעמוחולירופאלקבועחכמיםראומהחייאמ

כנגדשמיניתבברכהחוליםרופאלקבועחכמיםראומהאבאברחייאא

ר

חלייםכמוחלאיםכמווהשלוםהחייםאתוהיתהבריתיד"ההבשמינישנתנההמילהו

חלייםכמוחלאיםכמו'וגווהשלוםהחייםאתוהיתהבריתיד"ההבשמינישנתנההמילהד

חלייםכמוחולאיםכמווהשלוםהחייםאתוהיתהבריתיד"ההבשמינישניתנההמילהט

חלייםכמוחלאיםכמווהשלוםהחייםאתוהיתהבריתיד"ההבשמינישנתנההמילהמ

באיםחלאיםכמהחלאיםכמווהשלוםהחייםאתוהיתהבריתיד"ההבשמיניתשניתנהמילהא

ר

למזיגתשבאתימעשהנתןר"אמידיהתחתומתיםנמוליםתינוקותכמוידיהמתחתו

למזיגתשבאתימעשהנתןר"אידיהתחתומתיםהנמוליםתינוקותכמוידיהמתחתד

למדינתשבאתימעשהיונתןר"אידיהתחתומתיםהנימוליםתינוקותכמהידיהמתחתט

למדינתשבאתימעשהיונתןרביאמרידיהתחתומתיםהנימוליםתינוקותכמוידיהמתחתמ

למזגושבאתימעשהנתןר"אידיהמתחתומתיםנימוליםהםתינוקותכמהידיהמתחתא

ר

ָמָלהומתיםנמוליםזכריםבניםיולדתשהיתהאחתאשהשםוהיתהַקפֹוְטַקיָאו

מלהומתיםונמולים'זכריבניםיולדתוהיתהאחתאשהשםוהיתהקפוטקיאד

מלהונימוליםזכריםבניםיולדתוהיתהאחתאשהשםוהיתהקטפוטיאט

להמתונימוליםזכריםבניםיולדתוהיתהאחתאשהשםוהיתהקטפוטיאהמ

מלומתיםנימוליםוהםזכריםבניםיולדתוהיתהאחתאשהשםוהיתהקפודקיאשלא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג, פסוק ב, פרק ז

בשרווראיתילפניהביאתוהרביעיומתשלישימלהומתשניומתראשוןו

בשרווראיתילפניהביאתורביעיומתשלישיומתשניומתראשוןד

בשרווראיתילפניהביאתו'דומת'גמלהומת'במלהומתראשוןט

בשרוראיתיואנילפניוהבאותורביעיומתשלישיומתשנילהמתראשוןמ

בשבתכדאיתא'וכוומתהראשוןא

ר

[י](ם)אמרתאותומוליןאנומהלויר"אמבריתדםבומצאתיולאבונסתכלתיירוקו

אמרתיאותומוליןאנומהליאמרובריתדםבומצאתיולאבונסתכלתיירוקד

אמרתיאותומוליןאנוליאמרובריתדםבוראיתיולאבבשרונסתכלתיירוקט

אמראותומוליןאנוליאמרהבריתדםבוראיתיולאבוונסתכלתיירוקמ

א

ר

איןוהחולההקטןתמןדתנינןבריתדםלושיבאעדאותווהניחולוהמתינולהםו

איןוהחולההקטןתמן'דתנינבריתדםלושיבאעדאותווהניחוהמתינולהםד

איןהחולהקטןתמןדתנינןבריתדםלושיבאעדאותווהניחולוהמתינולהםט

איןהחולהקטןתמןדתנינןבריתדםלושיבאעדאותווהניחוליהמתינולהםמ

א

ר

נתןשמווהוציאוחייםשלהבןונמצאאותוומלואותווהניחושיבריאעדאותומוליןו

נתןשמווהוציאוחייםשלהבןונמצאאותומלואותווהניחושיבריאעדאותומוליןד

נתןשמווקראוחייםשלהבןונמצאאותווהניחושיבריאעדאותומליןט

נתןשמווקראוחייםשלהבןונמצאאותווהניחושיבריאעדאותומוליןמ

א

ר

דומההיהחלאיםלמהחלאיםכמוא"דחלאיםכמוהוינתן'רשלכשמוו

דומההיהחלאיםלמהחלאיםכמואחרדברחלאיםכמוהויכשמיד

חלאיםלמהחלאיםכמוהוינתן'רשלכשמוט

דומההיהחלייםלמהחלאיםכמוהויכשמימ

דומההיהחולאיםלמהחולאיםכמוא"דא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג, פסוק ב, פרק ז

ומימרגליתשללחוליה'אמורבנןעמודשללחוליה'אמחוניא'רורבנןחוניא'רו

ומימרגליתשללחוליהאמריןורבניןעמודשללחוליא'אמחוניא'רורבניןחוניא'רד

מאןיטון?ר?מרגשללחוליאאמריורבנןעמודשללחוליא'אמחוניא'רורבנןחוניא'רט

מרגליותשללחוליאאמריורבניןעמודשללחוליאאמרחוניארביורבניןחוניארבימ

ומימרגליתשללחוליאאמריןורבניןעמודשללחוניאאומרחוניא'רא

ר

ר"אמבעולםה"הקבשלאומנוידימעשהאמןידימעשה'אממנחמא'רעשאהו

'ר'אמבעולםה"הקבשלאומנוידימעשהאמןידימעשה'אממנחמא'רעשאהד

ר"אבעולםה"הבשלאומנותומעשה'אממנחמא'רעשאהט

רביאמרמ

ה"הבשלאומנותוידימעשהאומןידימעשהעשאהא

'ר'אמבעולםה"הקבשלאומננואמןידימעשהר

אגוזיםשלשורותשורותבוונוטעפרדסלושהיהלמלךנחמןברשמואלו

אגוזיןשלשורותשורותבוונוטעפרדסלושהיהלמלךשמואלד

אגוזיםשלשורותשורותבוונטעפרדסלושהיהלמלךנחמןברשמואלט

אגוזיםשלשורותשורותבוונטעפרדסלושהיהלמלךנחמןברשמעוןמ

שורותשורותאגוזיםשלשורותשורותבתוכוונוטעפרדסלושהיהלמלךא

שורותשורותאגוזיםשלשורות'שורובתוכוונוטעפרדסלושהיהלמלךנחמן'ברשמואלר

דברממךתובעאיניבנילו'אמלבנוומסרןורמוניםותפוחיםו

דברממךתובעאיניבנילו'אמלבנוומסרןורמוניםותפוחיםד

דברממךתובעאיניבנילו'אמלבנוומסרןורמוניםותפוחיםט

דברממךתובעאיניבנילואמרלבנוומסרןורמוניםוחים[פ]()ותמ

דברממךתובעאיניבנילבנוואמרלבנוומסרורמוניםשלשורותשורותתפוחיםשלא

דברממךתובעאיניבניליה'ואמלבנוומסרורמוניםשלשורותשורותתפוחיםשלר

ידימעשהשאראהכדיומנעימנימהןלפנימביאתהאמבכרותהללושהנטיעותבשעהאלאו

ידימעשהשאראהכדיומטעמנימהןלפנימביאתהאמבכרותהללושהנטיעותבשעהאלאד

ידימעשהשאראהכדיומטעימנימהןלפנימביאתהאמבכרותהללושהנטיעותבשעהאלאט

ידימעשהשאראהכדיומטעימינימהןלפנימביאתהאמבכרותהללושהנטיעותבשעהאלאמ

ידימעשהשאראהכדימהםומטעימנילפנימהםמביאתהאמבכרותהללושהנטיעותבשעהאלאא

ידימעשהשאראהכדימהןומטעימנילפנימהןמביאתהאמבכרותהללו'שהנטיעובשעה[א]אלר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק ג- ג , פסוק ב, פרק ז

כשנולדאלאדברמכםתובעאיניבנילישראלה"הקב'אמכךבךואשמחו

כשיולדאלאדברמכםתובעאיניבנילישראלה"הקב'אמכךבךואשמחד

כשיולדאלאדברמכםתובעאיניבנילישראלה"הב'אמכךבךואשמחט

כשיולדאלאדברמכםתובעאיניבנילישראלהואברוךהקדושאמרכךבךואשמחמ

כשיולדאלאדברמכםתובעאיניבנילישראלה"הבאמרכךבךואשמחא

כשיולדאלאדברמכםתובעאיניבנילישראלה"הקב'אמכךבךואשמחר

לפעמיעוליןוכשאתםבכורכלליקדשד"ההלשמימקדישויהאבכורבןמכםו

לפעמיעוליןוכשאתםבכורכלליקדשד"ההלשמימקדישויהאבכורבןמכםלאחדד

לפעמיעוליןוכשאתםבכורכלליקדשד"ההלשמימקדישויהאבכורבןמכםלאחדט

לפעמיעוליםוכשאתםבכורכלליקדשד"ההלשמימקדישויהאבכורבןמכםלאחדמ

לפעמיעוליםוכשאתםבכורכלליקדשד"ההלשמימקדישויהאבכורבןמכם'לאא

לפעמיעוליןוכשאתםבכורכלליקדשד"ההלשמימקדישויהאבכורבןמכםלאחדר

משההזהירלפיכךלפנילהראותשלכםזכריםוכלמעליןתהיורגליםו

משההזהירלפיכךלפנילהראותשלכםזכריםוכלאותומעליןתהיורגליםד

ה"ע'רבימשההזהיר'לפילפנילהראותשלכםזכריםוכלאותומעליןתהיורגליםט

השלוםעליורבינומשההזהירלפיכךלפנילהראותשלכםזכריםוכלאותומעליןתהיורגליםמ

מזהירמשה'לפיפנילהראותשלכםזכריםוכלאותומעליןתהיורגליםא

מזחירמשה'לפילפני'להראושלכם'זכריוכלאותומעליןתהיורגליםר

בשנהפעמיםשלשישראלאתו

בשנהפעמיםשלשישראלאתד

בשנהפעמיםשלש'לישרט

בשנהפעמיםשלשלישראלמ

בשנהפעמיםשלשלהםואומרלישראלא

בשנהפעמיםשלשלהםואומרלישראלר

אינואמובמעי'שהוזמןכלזהתינוקמהסנהדריןאלושררךהסהראגןשררךו

אינואמובמעישהואזמןכלזהתינוקמהסנהדריןאלושררךהסהראגןשררךד

אינואמובמעישהואזמןכלזהתינוקמהסנהדריןאלוהסהראגןשררךט

אינואמובמעישהואזמןכלזהתינוקמהסנהדריןאלושררךהסהראגןשררךמ

אינואמובמעישהואזמןכלזהתינוקמה סנהדריןזהשררךהסהראגן שררךא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק ג, פרק ז

הסהראגןשלהןמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןישראלאיןכךמטיבורואלאחיו

הסהראגןשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןישראלאיןכךמטיבורואלאחיד

הסהראגןשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןאינןישראלכךפתוחטבורואלאחיט

הסהראגןשלהןמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןישראלאיןכךטבורואלאחימ

הסהראגןשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןישראל איןכךמטבורואלאחיא

ר

המזגיחסראלסהראלזיהראוצווחיןדקריןאתריןאית'אמחסדאיבראבוןדאזהרהאדראו

המזגיחסראלסהרהלזהרהוצווחיןדקרייןאתריןאית'אמחסדאיבראבוןדאזהרהאדראד

המזגיחסראלסיהראלזיהראוצווחיןדקריןאתריןאית'אמחסדאיבראבוןדאזהראאדראט

המזגיחסראלסיהראלזיהראווצחיןדקרייןאתריןאיתאמרחסדאיבראבוידאזהראאדראמ

המזגיחסראל סהראלזהראוצווחיןדקרייןאתריןאיתאמרחסדאיבראבוןדזהרא אגנאא

ר

א"דשלהמפלאסנהדריןתחסראלהמזגא"דג"מססנהדריןתחסראלו

שלהמפלאסנהדריןתחסראלהמזגיחסראלא"דושלשהמעשריםסנהדריןתחסראלד

ג"מכסנהדריןיחסרואלט

ושלשמעשריםסנהדריןיחסראלמ

ג"מכסנהדריןתחסראלא

ר

אתלהממזגשהואזהסנהדריןתחסראלהמזגיחסראלא"דשלהמופלאו

אתלהממזגשהואזהסנהדריןתחסראלהמזגיחסראלא"דד

אתממזגיןשהןסנהדריןיחסראלהמזגיחסראלא"דט

אתלהןממזגשהואסנהדריןתחסראלהמזגיחסראלאחרדברמ

אתלהממזגשהואזהסנהדרין תחסראליחסראלא"דא

ר

השרונימייןייןואחדכךואחרמיםחלקיםשנימזגתמןדתנינאכההיאההלכהו

השרונימייןייןואחדמיםחלקישנימזגתמןדתנינןכההיאההלכהד

השמןמייןייןואחדמיםחלקים'במזוגתמןדתנינןכההיאההלכהט

השמןמייןייןואחדמיםחלקיםשנימזגתמןדתנינןכההיאההלכהמ

השירונימייןייןאחדוחלקמים חלקיםשנימזגתמןדתנינןהואכהההלכהא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ב-א, פסוק ג, פרק ז

בטנךאחסרלארועיי'ייא"המדדעלמאמזיגאנחסרלאהמזגיחסראלו

בטנךאחסרלארועיייא"המדדעלמאמזיגאנחסרלאהמזגיחסראלאחרדברד

בטנךאחסרלארועיי'יד"הה'דעלממזיגאנחסרלאהמזגיחסראלט

בטנךאחסרלארועיי'יד"ההדעלמאמזיגהנחסראלהמזגיחסראלמ

בטנךאחסרלארועיייא"הכמדדעלמא מזיגאנחסרלאהמזגיחסראלא

ר

כךבאמצעוהואמכאןוהכרעיםמכאןהלבזהכרםמהכהניםתורתזוחטיםערמתו

כךבאמצעוהואמכאןוהכרעיםמכאןהלבזהכרסמהכהניםתורתזוחטיםערמתד

כךבאמצעוהואמכאןוהכרעיםמכאןהלבזהכרסמהכהניםתורתזוחטיםערמתט

כךבאמצעוהואמכאןוהכרעיםמכאןהלבהזההכרסמהכהניםתורתזוחטיםערמתמ

כךבאמצעוהואמכאןוהכרעייםמכאןהלבהכרסמהכהנים תורתזוחטיםערמתא

ר

ם[אי]()חטשלערימהחטיםערמתבאמצעוהואמכאןספריםושנימכאןספריםשניכהניםתורתו

חטאיםשלערמהחטיםערמתבאמצעוהואמכאןספריםושנימכאןספריםשניכהניםתורתד

חטאיםשלערמהחטיםערימתבאמצעוהואמכאןספרים'ובמכאןספרים'בכהניםתורתט

חטאיםשלערמהחיטיםערמתבאמצעוהואמכאןספריםושנימכאןספריםשניכהניםתורתמ

חטיםשל ערימהחטיםערימתבאמצעוהואמכאןספריםושנימכאןספריםשני כהניםתורתא

ר

כמהכהנים'בתורישודקדוקיןמצותכמהכשושניםרכיםשהןתורהדבריאלובשושניםסוגהו

כמהכהניםבתורתיש'ודקדוקימצותכמהכשושניםרכיםשהןתורהדבריאלו'בשושניסוגהד

כמה'כהניבתורתישודקדוקיןמצותכמהכשושניםרביםשהםת"דאלובשושניםסוגהט

כמהכהניםבתורתישודקדוקיםמצותכמהכשושניםרכיםשהםתורהדבריאלובשושניםסוגהמ

כמהכהניםבתורתיש ודקדוקיןמצותכמהכששניםרכיןשהןתורהדבריאלובששניםסוגהא

ר

שה?א?נושאאדםשבעולםבנוהגלויר"אמכהניםבתורתישונותרותגולין[י]()פוחמוריםקליםו

אשהנושאאדםשבעולםבנוהגלויר"אכהניםבתורתישונותרותפיגוליןוחמוריןקליןד

אשהנושאאדםשבעולםבנוהגלויר"אכהניםבתורתישונותרותפגוליםוחמוריםקליםט

אשהנושאאדםשבעולםבנוהגלוירביאמרכהניםבתורתישונותרותפגוליםוחמוריםקליםמ

אשהנושאאדםשבעולם בנוהגלויר"אכהניםבתורתישונותרותפגוליםא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ב, פסוק ג, פרק ז

והיאלהלהזקקבאהואיציאותיושמוציאמישנה'מבתבתולהו

והיאלהלהזקקבאהואיצואותיושמוציאמישנהארבעיםבתשנהשלשיםבתד

והיאלהלהזקקבאהואיציאותיושמוציאמי'מבת'לבתט

והיאלהלהזקקבאהואיציאותיומוצאשהואמיארבעיםבתשלשיםבתמ

והיאלהליזקקבא הואיציאותיושמוציאמישנה'ארבעיבתשנהשלשיםבתא

ר

להיקרבשלאלוגרםמימידממנהופורשראיתיאדומהכשושנהלואומרתו

להיקרבשלאלוגרםמימידממנהופורשראיתיאדומהכשושנהלואומרתד

ממנהשיפרושלוגרםמימידממנהפורשוהואראיתיאדומהכשושנהלואומרתט

אליהיקרבשלאלוגרםמיממנהמידפורשוהואראיתיאדומהכשושנהלואומרתמ

להיקרבשלאלוגרםמי מידממנהפורשוהואראיתיאדומהכששנהלואומרתא

ר

איביניהםזל?ר?בעמודזהואיביניהםישברזלכותלזהאיו

איביניהםברזלעמודזהואיביניהםישברזלכותלזהאיד

איאוביניהםברזלאוכותלזהאיט

איביניהםברזלעמודזהואי'ביניהישברזלכותלאיזהמ

איביניהםברזלשלעמודז"אביניהםברזלשלכותלז"אא

ר

שהםתורהדברילהיקרבשלאעקצועקרבזהאינשכונחשזהו

כשהןתורהדברילהיקרבשלאעקצועקרבזהאינשכונחשזהד

שהםתורהדברילהיקרבשלאעקצועקרבזהאינשכונחשזהט

שהםתורהדברילהיקרבשלאעוקצועקרבואיזהנשכו(עוקצו)נחשזהמ

רכיםשהםתורהדברלהיקרבשלאעוקצועקרבז"אנושכונחשזה א

ר

שלתמחוילושהביאומיוכןתקרבלאטומאתהבנדתאשהואלבה'שנכשושניםו

שלתמחוילושהביאומיוכןתקרבלאטומאתהבנדתאשהואלבה'שנכשושנהד

שלתמחוילושהביאומיוכןתקרבלאטומאתהבנדתאשהואלבה'שנאכשושנהט

שלתמחוישהביאומיוכןתקרבלאטומאתהבנדתאשהואלשנאמרכשושנהמ

שלתמחוילפניומשהביאווכןתקרבלאטומאתהבנדתאשהואלבה שכתובכששניםא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג-ב, פסוק ג, פרק ז

לוגרםמיטעמןולאידוומשךשםנפלחלבלואמרוחתיכותו

לוגרםמיטעמןולאידוומשךשםנפלחלבלואמרוחתיכותד

לוגרםמיטועםואינוידומושךשםנפלחלבלו'אומריחתיכותט

לוגרםמימידיטעםולאידוומשךשםנפלחלבלואומריםחתיכותמ

לוגרםמיטעמןולאמהםידוומשךלתוכןנפלחלבלואמרו חתיכותא

ר

יקרבשלאעקצועקרבזהואייטעוםשלאנשכונחשזהאילטעוםשלאו

יקרבשלאעקצועקרבזהואייטעוםשלאנשכונחשזהאילטעוםשלאד

יטעוםשלאט

יטעוםשלאמ

כןיקרבשלאעקצתועקרבז"איטעםשלאנשכו נחשז"איטעםשלאא

ר

לאַדםוְָכלֶחֶלֿבָכל[הן](?ם?)ב'שכתכשושניםשרכיםתורהדבריאותוויטעוםו

לאדםוכלחלבכלבה'שכתכשושנהשרכיןתורהדבריאותוויטעםד

לאדםוכלחלבכלבהשכתבכשושנהרכיםשהםת"דט

לאדםוכלחלבכלבהםשכתובכשושנהשהםתורהדברימ

לאדםוכלחלבכלבה'שכתכששנים רכיםשהןתורהדברייטעםולאא

ר

איפשראלאחטיםמשליפהאיסטרוביליןוהלאחטיםערמתבטנךא"דתאכלוו

איפשראיאלאחטיםמשליפה'איסטרובילישלוהלאחטיםערמתבטנךא"דתאכלוד

'איפשאלאחטיםמשליפהאיסטרבוליןערימתוהלאחטיםערמתבטנךא"דתאכלוט

אפשראלאחיטיםמשליפהאסטרובליןערמתוהלאחיטיםערמתבטנךאחרדברתאכלומ

איפשר אלא חטים משל יפה אסטרובילין של והלא חטים ערמת בטנך א "דתאכלוא

ר

חטהמהאידיר"אמחטיםבלאלחיותלעולםאיפשרואיאיסטרוביליןבלאלחיותלעולםו

חטהמהאידי'ר'אמחטיםבלאלחיותלעולםאיפשרואיאיסטרוביליןבלאלחיותלעולםד

חטהמהאידיר"אחטיםבלאלעולם'איפשואיאיסטרבוליןבלאלעולםט

חטהמהאידירביאמרחיטיםבלתילהחיותאפשרואיאסטרובליןכלולעולםמ

חטה מה אידי ר "אחטים בלא להיות לעולם א "ואאצטרובילין בלא להיות לעולם א

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג, פסוק ג, פרק ז

סופגתזוחטהמה'אמחנניה'בריוסי'רמילתןסדוקהישראלכךסדוקהזוו

סופגתזוחטהמה'אמחנניהבריוסי'רמילתןסדוקהישראלכךסדוקהזוד

סופגתזוחטה'אומחנינאבריוסי'רמילתאסדוקאישראלכךמסודקתזוט

סופגתזוחטהמהאמרחנינאבריוסירביסדוקהישראלכךמסודקתזומ

סופגת זו חטה מה חנינא ' בריוסי ר "אמילתן סדוקה ישראל כך סדוקה זו א

ר

העמיםכלאתואכלתד"הההעולםאומותשלנכסיהןסופגיןישראלכךו

'וגוהעמיםכלאתואכלתדכתיבהואהדאהעולםאומותשלנכסיהםסופגיןישראלכךד

העמיםכלאתואכלתד"ההה"אשלנכסיהןסופגיןישראלכךט

העמיםכלאתואכלתד"הההעולםאומותשלנכסיהןסופגיןישראלכךמ

העמים כל את ואכלת ד "הההעולם אומות של נכסיהן סופגין ישראל כך א

ר

הללוחטיםמהלקישבןשמעוןר"אמתאכלו[וים](דול)גחיל'וכתו

הללוחטיםמהלקישבןשמעון'ראמרתתימרוובכבודםתאכלוגויםחיל'וכתיד

הללוחטיםמהלקישבןשמעוןר"אתאכלוגויםחיל'וכתיט

הללוהחיטיםמהלקישבןשמעוןרביאמרתאכלוגוייםחילוכתיבמ

טנופת הללו חטים מה ל "ראמר תאכלו גוים יל ?א?וכתיב א

ר

יצחקר"אממיך[י]משואבעדעציךמחוטבישראלכךעמהןנמדדותשלהםפסולתו

יצחק'ראמרמימיךשואבעדעציךמחוטבישראלכךעמהםנמדדתשלהםפסולתד

יצחקר"אמימיךשואבעדעציךמחוטבישראלכךעמהםנמדדותאיןפסולותט

יצחקרביאמרמימיךשואבעדעציךמחוטבישראלכךעמהןנמדדותאיןפסולותמ

יצחק ר "אמימיך שואב עד מחוטב ' ישכך עמהן נמדדות שלהן ופסולת א

ר

במניןנכנסיןמהגורןוכשנכנסיןבמניןאלאיוצאיןאיןלזריעהיוצאיןכשהןהללוחטיםמהו

במניןנכנסיןמהגורןוכשנכנסיןבמניןאלאיוצאיןאיןלזריעהיוצאיןכשהןהללוחטיםמהד

במניןנכנסיןהגורןמןנכנסין[ש](?נ?)וכבמניןאלאיוצאיןאינםלזריעהיוצאיןכשהןהללוחטיםמהט

במניןנכנסיןהגורןמןוכשנכנסיןבמניןאלאיוצאיןאיןלזריעהיוצאיןכשהןהללוחיטיםמהמ

במנין אלא יוצאין אינם לזריעה יוצאין כשהן הללו חטים מה א

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג, פסוק ג, פרק ז

וכשעלורימה?צ?מאבותיךירדונפשבשבעים'שנבמניןירדולמצריםישראלכשירדוכךו

וכשעלומצרימהאבותיךירדונפשבשבעים'שנאמבמניןירדולמצריםישראלכשירדוכךד

וכשיצאובמניןירדולמצריםישראלכשירדוכךט

וכשיצאובמניןירדולמצריםישראלכשירדוכךמ

וכשעלו מצרימה אבותיך ירדו נפש בשבעים ' שנאבמנין אלא ירדו לא ישראל כשירדו כך א

ר

'דרהדהעלחוניא'ררגליאלףמאותכשש'שנבמניןעלוו

'דרהדאעל'אמחוניה'ררגליאלףמאותכשש'שנבמניןעלוד

'דרהדאעל'אמחוניא'רבמניןיצאוט

דרביהדאעלאומרחוניארביבמניןיצאוממצריםמ

' דרהדא על הונא ' ררגלי אלף מאות שש ' שנאבמנין אלא עלו לא א

ר

שלמשפלותעלולאזבלשלמשפלותעללא[א](ע)משגיחהביתבעלשאיןכשםיצחקו

שלמשפלותעלולאזבלשלמשפלותעללאמשגיחהביתבעלשאיןכשםיצחקד

שלמשפלותעלולאזבלשלמשפלותעללאמשגיחהביתבעלשאיןכשםיצחקט

שלמשפלותעלולאזבלמשפלותעללאמשגיחהביתבעלשאיןכשםיצחקמ

של משפלות על ולא זבל של משפלות על לא משגיח הבית בעל שאין כשם יצחק א

ר

ה"הקבאיןכךלכלוםנחשביןשאיןלמההמוץעלולאהקשעלולאתבןו

ה"הקבאיןכךלכלוםנחשביןשאיןלמההמוץעלולאהקשעלולאתבןד

ה"הבאיןכךלכלוםנחשביםשאיןלמההמוץעלולאהקשעלולאתבןט

ברוךהקדושאיןכךלכלוםחשובותשאיןלמההמוץעלולאתבןמ

ה "הבאין כך כלום שווים שאינם למה המוץ על ולא הקש על ולא תבן א

ר

נגדוכאיןהגויםכל'שנכלוםשאינןלמההעולםאומותעלמשגיחו

'וגונגדוכאיןהגויםכל'שנכלוםשאינןלמההעולםאומותעלמשגיחד

נגדוכאיןהגויםכל'שנאכלוםשאינםלמהה"אעלמשגיחט

נגדוכאיןהגויםכלשנאמרלכלוםנחשביןשאינןלמהאומותעלמשגיחהואמ

נגדו כאין הגוים כל ' שנאכלום שאינו למה העולם אומות על משגיח א

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג, פסוק ג, פרק ז

שאו'וכתישראלבניראשאתתשאכי'שנישראלעלמשגיחהואמיועלו

שאו'וגוישראלבניראשאתתשאכי'שנאישראלעלמשגיחהואמיועלד

שאו'וכתיישראלבניראשאתתשאכי'שנאישראלעלמשגיחהואמיועלט

שאווכתיבישראלבניראשאתתשאכישנאמרישראלעלמשגיחהואמיועלמ

שאו וכתיב ישראל בני ראש את תשא כי ' שנאישראל על משגיח מי ועל א

ר

איןהעולםאומותאבון'רבשםמנחמא'רישראלבניעדתכלראשאתו

איןהעולםאומותאבון'רבשםמנחמא'רישראלבניעדתכלראשאתד

איןה"א'אמאבוןר"בשמנחמא'ר'וכועדתכלראשאתט

איןהעולםאומותאמראבוןרביבשםמנחמארביישראלבניעדתכלראשאתמ

אין העולם אומות אבון ' רבשם מנחמא ' רישראל בני עדת כל ראש את א

ר

נטעובלאףאחדבפסוקושלשתןשורשלהםאיןזריעהלהםאיןנטיעהלהםו

נטעובלאףאחדכפסוקושלשתםשרשלהםאיןזריעהלהםאיןנטיעהלהםד

נטעובלאףאחדבפסוקושלשתןשרשלהםואיןזריעהלהםואיןנטיעהלהםט

נטעובלאףאחדבפסוקושלשתםשרשלהםואיןזריעהלהםואיןנטיעהלהןמ

נטעו בל אף ' שנא' אבפסוק ושלשתן שרש להם ואין זריעה להם אין נטיעה להם א

ר

נטיעהלהםישישראלאבלשורשבלאףזורעובלאףו

נטיעהלהםישישראלאבל'וגוגזעםבארץשרשבלאףזורעובלאףד

נטיעהלהםישישראלאבלגזעםבארץשורשבלאףזורעובלאףט

נטיעהלהםישישראלאבלגזעםבארץבארץשרשבלאףזורעובלאףמ

נטיעה להם יש ישראל אבל גזעם לארץ שרש בל אף זורעו בל אף א

ר

וזרעתיה'שנזריעהלהםישאדמתםעלונטעתיםהזאתבארץונטעתם'שנו

וזרעתיה'שנאזריעהלהםיש'וגואדמתםעלונטעתים'וכת'וגוהזאתבארץונטעתיםשנאמרד

וזרעתיה'שנאוזריעהט

וזרעתיהשנאמרמ

וזרעתיה ' דכתיזריעה להם יש אדמתם על ונטעתים וכתיב הזאת בארץ ונטעתים ' שנאא

ר
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יעקבישרשהבאים'שנשורשלהםישבארץליו

יעקבישרשהבאים'שנאמשרשלהםישבארץליד

יעקבישרשהבאים'שנאשרשיםלהםוישבארץליט

מטעינצרשנאמרנטיעהלהםוישיעקבישרשהבאים'שנאמשרשיםלהםוישבארץלימ

יעקב שרש הבאים שנאמר שרש להם יש בארץ לי א

ר

נזרעהבשבילי'אומ<..>זזהעםזהדייניןהיווהקשהמוץ[ו]התבןמשלו

נזרעהבשבילי'אומזהזהעםזהמדייניןהיווהקשוהמוץהתבןמשלד

נזרעהבשבילי'אומזהזהעםזהמדייניןהיווהמוץהתבןמשלט

נזרעבשביליאומרזהזהעםזהמדיניןשהיווהמוץהתבןמשלידימעשהמ

נזרעהבשביליאומרזהזהעםזהמדייניןוהקשהתבןמשלא

ר

ואנוהגורןשתבאעדליהמתינוהחטיםלהם'אמהארץנזרעהבשבילי'אומוזההארץו

ואנוהגרןשתבאעדליהמתינוהחטיםלהם'אמהשדהנזרעהבשבילי'אומוזההארץד

ואנוהגורןשתבאעדליהמתינוהחטהלהם'אמהשדהנזרעהבשבילי'אומוזהה[ד](ל)השט

ואזלגורןשתבואועדליהמתינוהחטהלהםאמרהארץנזרעהבשביליאומרוזההארץמ

ואנוהגרןשתבאעדליהמתינוהחטיםלהםאמרוהארץא

ר

ההביתבעליצאהגורןבאהשדהנזרעהמיבשליודעיןו המוץלוהלךְלָזרֹוֿתָ

המוץלוהלךלזרותההביתבעליצאהגרןבאוהשדהנזרעהמיבשליודעיןד

המוץלוהלךלזרותההביתבעליצאהגורןבאהשדהנזרעהמיבשליודעיםט

המוץ(ל)לוהלךלזרותההביתבעליצאהגורןבאהשדהנזרעמיבשבילנדעמ

המוץלוהלךלזרותהה"ביצאהגרןבאהארץנזרעהמיבשביל'אומריא

ר

אותןועשההחטיםאתנטלושרפוהקשנטללארץוהשליכוהתבןנטללרוחו

אותןועשה'החטיאתנטלושרפוהקשנטללארץוהשליכוהתבןנטללרוחד

אותםועשההחטהאתנטלושורפוהקשאתנטללארץומשליכוהתבןנטללרוחט

אותםועשההחיטיםאתנטלושורפוהקשאתנטללארץוהשליכוהתבןנטללרוחמ

ונשאןהחטיםאתנטלושרפןהקשאתנטללארץוהשליכוהתבןאתנטללרוחא

ר
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א"המדמנשקושרואהוכלהבריותעובדיןהיוְכִריו

א"המדמנשקושרואהומיכלהבריותעובריןהיוכריד

ד"[הה](כך)אותוומנשקיןאותורואיןהעובריםכלהיוכריט

ד"ההמנשקושראהומיכלהבריותעובריםהיוכרימ

א"הכמדמנשקואותורואהשהיהמיהבריותאתרואיןעובריןהיוכורא

ר

העולםנבראובשבילנוישראלאנו'אומהללוהעולםאומותכך[יאנף]פןַברָנְשקֹוו

והללוהעולםנבראובשבילנוישראלאנו'אומריהללוהעולםאומותכךברנשקוד

והללוהעולםנבראובשבילנוישראלאנו'אומריהללוה"אכךברנשקוט

והללוהעולםנבראבשבילנואומריןאלוהעולםאומותכךברנשקומ

וישראלהעולםנבראבשבילנו'אומריהעולםאומותכךברנשקוא

ר

ו

היוםשיבאעדהמתינוישראללהםאמרוהעולםנבראובשבילנוישראלאנואומריןד

היוםשיבאעדהמתינוישראללהם'אומריהעולםנבראובשבילנוישראלאנואומריןט

יומושיבאעדהמתינואומריןוישראלהעולםנבראבשבילינואומריןמ

יוםאותושיבאעדהמתינו'יש'אומנבראבשבילנו'אומא

ר

היוםהנהכיד"ההו

היוםהנהכיד"הההעולםנבראמיבשביליודעיןואנוה"הקבשלד

יוםהנהכיד"הההעולםנבראמיבשביליודעיםואנוה"הבשלט

יוםהנהכיד"הההעולםנבראמיבשביליודעיןואנוהואברוךהקדוששלמ

יום(יי)הנהכיא

ר

נאמרישראלאבלתשאםורוחתזרם'וכתכתנורבוערבאו

נאמרישראלאבלתשאםורוחתזרם'וכתי'וגוכתנורבוערבאד

אותםתפיץוסערהתשאםורוחתזרם'וכתיכתנורבוערבאי'יט

אותםתפיץוסערהתשאםורוחתזרםוכתיבכתנורבוערבאי'ימ

'נאמ'ישאבלתשאםורוחתזרם'וכתיכתנורבוערבאא

ר
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תתהללישראלבקדושי'בייתגילואתהעליהםו

ישראלבקדושבייתגילואתהעליהםד

תתהללישראלבקדושי'ביתגילואתהט

תתהללישראלבקדושי'ביתגילואתהמ

בייתגילואתהעליהםא

ר

ר"אמנקודכלווישקהוויחבקהולקראתועשווירץ'כתהשןכמגדלצוארךו

ר"אמנקודכלווישקהוצואריועלויפלויחבקהולקראתועשווירץ'כתיהשןכמגדלצוארךד

ר"אכלונקודוישקהוצואריועלויפולויחבקהולקראתועשווירץ'כתיהשןכמגדלצאורךט

אמרכלונקודוינשקהוצואריועלויפולויחבקהולקראתועשווירץכתיבהשןכמגדלצוארךמ

ר"אנקודכלוויׁשקׁ הׁ וׁ ויחבקהולקראתועשווירץכתיבהשןכמגדלצוארךא

ר"אנקודכלווישקהוויחבקהולקראתועשווירץ'כתיהשןכמגדל[כ](ב)צוארךר

במוצאשאתמקוםכלאלעזרבןשמעוןו אתתפישאתהנקידהעלרבהַהְכֿתַ

אתתפישאתהנקודהעלרבההכתבמוצאשאתמקוםכלאלעזרבןשמעוןד

תפרשאתההנקודהעלרבההכתבמוצאשאתהמקוםכלאלעזרט

דורשאתההנקודהעלרבההכתבמוצאשאתהמקוםכלאלעזרבןשמעוןרבימ

אתתופסאתההנקודהעלרבה'הכתמוצאשאתמ"כאלעזרבןשמעוןא

אתתפושאתהנקודהעלרבההכתבמוצאשאתמקוםכלאלעזרבןשמעוןר

אתתפישאתהכתבעלבה?ר?נקידההנקידהאתומניחהכתבו

תפישאת'הכתעלרבהנקודההנקודהומניחהכתבד

אתהכתבעלרבהנקודההנקודהומניחהכתבט

אתהכתבעלרבההנקודהמוצאשאתהמקוםוכלהנקודהומניחהכתבמ

אתתופסאתהכתבעלרבהנקודההנקודהומניחהכתבא

אתתיפושאת'הכתעלרבהנקודההנקודהאתומניח'הכתר

ולאהנקידהעלרבהכתבלאהכאברםהכתבאתומניחהנקידהו

ולאהנקודהעלרבהכתבלאהכאברםהכתבאתומניחהנקודהד

לאהכאברםהנקודהומפרשהכתבמניחט

ולאהנקודהעלרבהכתבלאהכאברםהנקודהדורשואתההכתבאתמניחמ

וכאןהכתבאתומניחהנקודהא

'הכתאתומניחהנקודהר
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וישקהונקודכולואלאהכתבעלרבהנקידהו

וישקהונקודכלואלא'הכתעלרבהנקודהד

כלונקודאלאהנקודהעלרבהכתבולאהכתבעלרבהנקודהט

וכלווישקהונקודאלאהכתבעלרבההנקודהמ

מלמדנקודכלוא

מלמדוישקחונקודכולואלאר

אלאעליוו

אלאעליוד

ט

אלאמ

אלאעליונקודלמהכ"אלויר"אלבובכלונשקורחמיושנכמרוא

אלאעליונקודלמהכ"אינאי'רל"אהשעהבאותהליבובכלונשקורחמיושנמכרור

שיששליעקבשלצוארוונעשהלנשכואלאלישקובאשלאמלמדו

שיששליעקבאבינושלצוארוונעשתלנשכואלאלנשקובאשלאמלמדד

שיששלכעמוד'אבייעקבשלצוארוונעשהלנשכואלאלנשקובאשלאמלמדט

שיששלכעמודאבינויעקבצוארונעשהלנשכואלאלנשקובאשלאמלמדמ

שישצווארוונעשהלנשכושבאמלמדא

שיששל'אבייעקבשלצוארוונעשהלנשכואלאלנשקובאשלאמלמדר

בוכהזהאלאויבכול"תומהכדונגונמסורשעאותושלשיניםוקהוו

בוכהזהאלאויבכו'לומתלמודומהכדונגונמסורשעאותושלשיניווקהוד

בוכהזהאלאויבכול"תמהאלאכדונגונמסורשעאותושלעיניווקהוט

בוכהזהאלאויבכולומרתלמודומהכדונגונמסורשעאותושלשיניווקהומ

בכהזהויבכול"תומהדונגעשיושלושניוא

בוכהזהאלאויבכול"תומהכדונגונמחורשעאותושלשיניווקהור

הדהמןלהמייתיאבהו'רבשםאבהו'רֵשנַיועלבוכהוזהצוארועלו

הדהמןלהמייתיאלעזר'רבשםאבהו'רשיניועלבוכהוזהצוארועלד

הדאמןלהמייתיאלעזרר"בשאבהו'רשניועלבוכהוזהצוארועלט

הדאמןלהמייתיאלעזררביבשםאבהורבישיניועלבוכהוזהצוארועלמ

הדאמןלהמייתיאבהו'רשניועלבכהוזהצוארועלא

שיניועלבוכהוזהצוארועלר
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משהויברחמשהאתלהרוגויבקשהזההדבראתפרעהוישמע'כתהשןכמגדלצוארךו

משהויברחמשהאתלהרוגויבקשהזההדבראתפרעהוישמע'כתהשןכמגדלצוארךד

משהויברחמשהאתלהרוגויבקשהזההדבראתפרעהוישמע'דכתיט

משהויברחמשהאתלהרוגויבקשהזההדבראתפרעהוישמעכתיבהשןכמגדלצוארךמ

משהויברחמשהאתלהרוגויבקשהזההדבראתפרעהוישמעכתיבהשןכמגדלצוארךא

ר

ונדוןעומדשהיהמלמדאלאהמלךמןלברוחיכולאדםישוכיו

ונדוןעומדשהיהמלמדאלאהמלךמןלברוחיכולאדםישוכיד

ונידוןעומדשהיהמלמדאלאהמלךמןלברוחשיכולאדםלךישוכיפרעהמפניט

ונדוןעומדשהיהמלמדאלאהמלךמןלברוחשיכולאדםלךישוכימ

ונדוןעומדשהיהמלמדאלאמלךמפנילברוחיכולאדםישוכיפרעהמפניא

ר

והיתזהמשהשלמצוארוהחרבנתזהאביתרר"אמראשואתלהתיזוחייבוהיוםבאותוו

והתיזהמשהשלמצוארוהחרבנתזהאביתרר"אמראשואתלהתיזוחייבוהיוםבאותוד

והתיזהמשהשלמצוארוהחרבניתזהאביתראמרראשואתלהתיזוחייבוהיוםבאותוט

והתיזהמשהשלמצוארוהחרבניתזהאביתררביאמרראשולהתיזוחייבוהוהיוםבאותומ

והותזהמצוארוהחרבנתזהאביתרר"אראשואתלהתיזהיוםבאותוא

ר

הצילאותופרעהמחרבויצילניעזרי[ב]()אביאלהיכיד"הההרשעקסטנרשלצוארוו

הצילאותיפרעהמחרבויצילניבעזריאביי'אלכיד"הההרשעסטנר?ו?קשלצוארוד

הצילאותיפרעהמחרבויצילניבעזריאביאלהיכיד"הההרשעקוסטינרשלצוארוט

הצילאותיפרעהמחרבויצלניבעזריאביאלהיכיד"הההרשעקוסטניסשלצוארומ

הצילליפרעהמחרבויצילניד"ההקוסטינרשלצוארועלא

ר

ר"אמנחלץמצרהצדיקעליהקריהוהבון'רהציללאר[וסנ](ט..ל)ולקו

'אמתחתיורשעויבאנחלץמצרהצדיקעליהקריהוהבון'רהציללאולקוסטנרד

'אמתחתיורשעויבאנחלץמצרהצדיקעליהקאריהוהאבון'רהציללאולקוסטינרט

אמרתחתיורשעויבאנחלץמצרהצדיקעליהקריהוהאביןרביהציללאולקוסטנירמ

תחתיורשעויבאנחלץמצרהצדיקעליוקוראהיהבון'רהקוסתינרולאא

ר
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רברכיהו ותפשומשהשלבדמותומלאךשירדמלמד'אמקפראברהרשעלצדיקכֹֿפֶ

ותפשומשהשלבדמותומלאךשירדמלמד'אמקפראברהרשעלצדיקכפרברכיה'רד

ותפשומשהשלכדמותמלאךשירדמלמד'אמקפראבררשעלצדיקכפרברכיה'רט

ותפשומשהשלכדמותומלאךשירדמלמדאמרקפראבררשעלצדיקכפרברכיהרבימ

ותפשומשהשלבדמותומלאךשירדמלמדאמרקפראברא

ר

בשםדסכניןיהושע'ורפפי'דרבריהאבא'רוברחמשהאתוהניחומלאךאתו

בשםדסכניןיהושע'ורפפי'דרבריהאבא'רוברחמשהאתוהניחוהמלאךאתד

ר"בשדסכיניןיהושע'ורפפי'דרבריהאבא'רוברחאותווהניחהמלאךאתט

בשםדסיכניןיהושעורביפפי'דרבריהאבארביוברחהמלאךאתמ

פפי'דרבריהאבא'רוברחמשהאתוהניחוהמלאךאתא

ר

סֹוִמיםמהןֶחְרִשיןומהןֵאָלִמיןשעהבאותהועשהפרעהשלאיסקוליןכללוי'רו

סומיןמהןחרשיןמהןאלמיןמהןשעהבאותהנעשהפרעהשלאיסקוליןכללוי'רד

סומיןמהםחרשיןמהםאלמיםמהםשעהבאותהנעשופרעהשלאסקוליןכללויט

סומיןמהםחרשיםמהםאלמיםמהםשעהבאותהנעשופרעהשלאסקוליןכללוירבימ

סומיןמהםחרשיםמהםאלמיםמהםשעהבאותהנעשופרעהשלאסקוליןכלא

ר

רואיןהיוולאולסומיןמדבריןהיוולאמשההואאיכןלאלמין'אמֵחְגִריםמהםו

רואיןהיוולאולסומיןמדבריםהיוולאמשההואאיכןלאלמיןאומריןחגריןחגריןמהןד

רואיןהיוולאולסומיןמדבריןהיוולאמשההואהיכןלאלמיםאומריןחגריןחגריןמהםט

רואיןהיוולאולסומיןמדבריםהיוולאמשההואהיכןלאלמיםאומריםחיגריןחגריןמהםמ

רואיםהיוולאולסומיםמדבריםהיוולאמשההואהיכןלאלמים'אומריחגריםחגריםמהםא

ר

שםמיאליוי'ייויאמר'שנמהלכיןהיוולאולחגריןשומעיןהיוולאולחרשיןו

שםמיאליוייויאמר'שנאממהלכיןהיוולאולחגריןשומעיןהיוולאולחרשיןד

שםמיאליוי'יויאמר'שנאמהלכיןהיוולאולחגריןשומעיןהיוולאולחרשיןט

שםמיאליוי'יויאמרשנאמרמהלכיןהיוולאולחיגריןשומעיןהיוולאולחרשיןמ

שםמיייויאמר'דכתיוהיינומהלכיןהיוולאולחגריןשומעיןהיוולאולחרשיןא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ב-א, פסוק ה, פרק ז

י'ייאנכיהלאלאדםפהו

ייאנכיהלאעוראופקחאוחרשאואלםישוםמיאולאדםפהד

'וגולאדםפהט

י'יאנכיהלא'וגולאדםפהמ

'וכולאדםפהא

ר

בחשבוןברכותעיניךפרעהאלואשלחךלכהועתהאיליןכלדעבדהואאנאהלאו

בחשבוןברכותעיניךפרעהאלואשלחךלכהועתהאיליןכלדעבדהואאנאהלאד

בחשבוןברכותעיניךט

בחשבוןברכותעיניךפרעהאלואשלחךלכהועתהאליןכלדעבידהואאנאמ

בחשבוןברכותעיניךא

ר

בחשבוןברכותעיניךא"דש

ח"רמהעדהמעיניאםוהיהא"המדלעדהעיניםשהיאסנהדריןזועיניךו

ח"רמהעדהמעיניאםוהיהא"המדלעדהעיניםשהםסנהדריןאלועיניךד

ח"רמ'וגוהעדהמעיניואםא"המדהעדהעינישהןסנהדריןזועיניךט

ושמנהוארבעיםמאתיםהעדהמעיניואםא"המדלעדהעיניםשהםסנהדריןאלועיניךמ

ח"רמ'וכוהעדהמעיניאםוהיהא"הכמדלעדהעיניםשהםסנהדריןזועיניךא

ר

העדהמעיניאםוהיה'שנאסנהדריןאלוש

יכוליןאיןישראלהןכךהעיניםאחרהולכיןוכולןבאדםבוישאיבריםו

יכוליןאיןישראלהןכך'העיניאחרהולכיןוכלןבאדםבושישאבריםד

יכוליןאיןישראלכךהעיניםאחרהולכיםוכלםבאדםבוישאיבריםט

הולכיםאינםישראלהםכךהעיניםאחרהולכיםוכלםבאדםבוישמ

יכוליןאינםישראלכךהעיניםאחראלאהולכיםאינםוכלןבאדםבוישאיבריםא

ר

ש

מחייביןולאמזכיןלאדחושבןמיליןבחשבוןברכותשלהןמסנהדריןחוץדברלעשותו

מחייביןולאמזכיןלאדחושביןמיליןבחשבוןברכותשלהן'מסנהדריחוץדברלעשותד

מחייביןולאמזכיןלאדחושבןמליןבחשבוןברכותשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותט

מחייביןולאמזכיןלאדחושבןמליןבחשבוןברכותשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותמ

מחייביןולאמזכיןלאדחושביןמליןבחשבוןברכותשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותא

ר

זכאימחייביםה"ולמזכיןו"לומחשביםיושביםשהיובחשבוןברכותש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג-ב, פסוק ה, פרק ז

שערמביתשיוצאהההלכהזורביםבתשערעלו

שערמביתשיוצאהההלכהזורביםבתשערעלד

שערמביתשיצאההלכהזורביםבתשערעלט

שערמביתשיוצאהההלכהזורביםבתשערעלמ

שערמביתשיוצאההלכהזורביםבתשערעלא

ר

לשעריוצאהשהיאהלכהכלאומר'רשלבנויהודהרביםבתשערעלש

אחרילנטותפן'אומברבייהודהלרביםומרווחותו

אחרילנטותפן'אמברבייהודהלרביםומרווחתד

אחרילנטות'אמברבייהודהלרביםמרווחתט

אחרלנטותכןאומרברבייהודאלרביםומרווחתמ

אחרילנטותכן'אומברבייהודהלרביםומרוחתא

ר

אותהמוציאיןשהרביםכשםרביםבתסנהדריןזוש

המקדשביתזהדמשקפניצופההלבנוןכמגדלאפךרביםו

המקדשביתזההלבנוןכמגדלאפךרביםד

והלבנוןהזההטובההר'שנאה"בזוהלבנוןכמגדלאפךרביםט

והלבנוןהזההטובההרשנאמרהמקדשביתזוהלבנוןכמגדלאפךרביםמ

ה"בזההלבנוןכמגדלאפךרביםא

ר

מהעולםשלבגבהונתוןהמקדשביתכךאדםשלבגבהונתוןהזההאףמהו

מהעולםשלבגבהונתוןהמקדשביתכךאדםשלבגבהונתוןהזההאףמהד

מהאדמהשלבגובהונתוןה"בכךאדםשלבגבהונתוןזההאףמהט

מההארץשלבגבהונתוןהמקדשביתכךאדםשלבגבהונתוןהזההאףמהמ

א

ר

זההלבנוןכמגדלמיעקבומלכותולויהכהונהכךבותלויןתכשיטיןרובהזההאףו

הלבנוןכמגדלמיעקבומלכותולויהכהונהכךבותלוייןתכשיטיןרובהזההאףד

מיעקבתלוייןומלכותולוייהכהונהכךבותלוייןתכשיטיןרובזההאףט

ביעקבתלוייןומלכותולוייהכהונהכךבהתלוייןתכשיטיןרובהזההאףמ

א

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג, פסוק ה, פרק ז

ישראלשלעונותיהןשמלבין'אמטביומי'רוהלבנוןהזההטובההר'שנהמקדשביתו

ישראלשלעונותיהםשמלבין'אמטביומי'רוהלבנוןהזההטובההר'שנאד

ישראלשלעונותיהםשמלבין'אמטביומירבט

ישראלשלעוונותיהןכשמלביןאמרטביומירבימ

ישראלשלעונותיהןמלביןשהואוהלבנוןהזההטובההר'דכתיא

ר

'אומיוחאיבןשמעון'רילבינוכשלגכשניםחטאיכםיהיואם'שנכשלגו

אומריוחאיבןשמעון'רילבינוכשלגכשניםחטאיכםיהיואם'שנאמכשלגד

שםעל'אומי"רשבילבינוכשלגכשניםחטאיכםיהיואם'שנאמכשלגט

שםעלאומריוחאיבןשמעוןרביילבינוכשלגכשניםחטאיכםיהיואםשנאמרכשלגמ

א"רשביילבינוכשלגכשניםחטאיכםיהיואם'שנאכשלגא

ר

והיושםעלאמריורבנןהארץכלמשושנוףיפה'שנבושמחותהלבבותשכלו

והיושםעלאמריורבנןהארץכלמשושנףיפה'שנאבושמחותהלבבותשכלד

והיוש"עאמריורבניןהארץכלמשושנוףיפהבושמחיםלבבותשכלט

והיושםעלאמריןורבניןהארץכלמשושנוףיפהדכתיבבושמחיםלבבותשכלמ

והיוש"עאמריורבניןהארץכלמשושנוףיפה'שנאבושמחותהלבבותשכלא

ר

שתהאירושלם[ה](ן?י?)עתידיוחנןר"אמדמשקפניצופההימיםכלשםולביעיניו

שתהאירושלםעתידהיוחנןר"אמדמשקפניצופההימיםכלשםולביעיניד

שתהאירושלםעתידהיוחנןר"אדמשקפניצופההימיםכלשםולביעיניט

שתהיהירושליםהיאעתידהיוחנןרביאמרדמשקפניצופההימיםכלשםולביעינימ

להיותירושלםעתידהיוחנןר"אדמשקפניצופההימיםכלשםולביעיניא

ר

יהודה'רחדרךמהוחדרךבארץי'יידברמשא'שנדמשקשעריעדמגעתו

יהודה'רחדרךמהוחדרךבארץיידברמשא'שנאדמשקשעריעדמגעתד

יהודה'רחדרךמהוחדרךבארץי'ידברמשא'שנאדמשקשעריעדמגעתט

יהודארביחדרךומהוחדרךבארץי'ידברמשאשנאמרדמשקשעריעדמגעתמ

יהודה'רחדרךבארץיידברטעםמהדמשקשעריעדמגעתא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג, פסוק ה, פרק ז

דורמסקיתבןיוסי'רלו'אמחדרךשנקראהואמקום'אומיהודה'רנחמיה'ורו

דורמסקיתבןיוסי'רלו'אמחדרךשנקראהואמקום'אומיהודה'רנחמיה'ורד

דורמסקיתבןיוסי'רל"אחדרךשנקראהואמקום'אומיהודה'רנחמיה'ורט

דורמסקיתבןיוסירבילואמרחדרךשנקראהואמקוםיהודארבינחמיאורבימ

דורמסקיתבןיוסי'רל"אחדרךשנקראמקוםאומריהודה'רנחמיא'ורא

ר

מלךזה'אמנחמיה'רחדרךששמומקוםשםוישמדמשקשאניהעבדהו

מלךזה'אמנחמיה'רחדרךששמומקוםשםוישמדמשקשאניהעבדהד

מלךזה'אוממנחמא'רחדרךששמומקוםשםוישמדמשקשאניהעבודהט

מלךזהאומרנחמיארביחדרךששמומקוםשםוישדמשקשאניהעבודהמ

מלךזהאומרנחמיא'רחדרךששמומקוםשםוישמדמשקשאניהעבודהאחייהודהא

ר

שעתידהמשיחמלךזהחדרךא"דלישראלורךלאומותחדשהואהמשיחו

שעתידהמשיחמלךזהחדרךא"דלישראלורךלאומותחדורךחדשהואהמשיחד

שעתידהמשיחט

שעתידהמשיחמ

עתידשהואא"ד'לישורךלאומותחדשהואהמשיחא

ר

והלאמנוחתודמשקוכימנוחתוודמשקה"הקבלפניבתשובהעולםבאיכללחדריךו

והלאמנוחתודמשקוכימנוחתוודמשקה"הבלפניבתשובההעולםבאיכללהדריךד

והלאמנוחתודמשקוכימנוחתוודמשקה"הבלפניבתשובהעולםבאיכללהדריךט

והלאמנוחתודמשקוכימנוחתוודמשקהואברוךהקדושלפניבתשובההעולםכללהדריךמ

מנוחתוומדמשקמנוחתוודמשקבתשובהעולםבאיכללהדריךא

ר

ירושלם'עתידלו'אמעדעדימנוחתיזאת'שנהמקדשביתאלאמנוחתואיןו

ירושלםעתידהלו'אמעדעדימנוחתיזאת'שנאהמקדשביתאלאמנוחתואיןד

ירושלםעתידהאלאעדעדימנוחתיזאת'שנאה"באלאמנוחתואיןט

ירושליםהיאעתידהאלאעדעדימנוחתיזאתשנאמרהמקדשביתאלאמנוחתואיןמ

ירושלםעתידהל"אעדעדימנוחתיזאת'שנאהמקדשביתאלאמנוחתואיןא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג, פסוק ה, פרק ז

תחתיהונינוחותבאותוגליותדמשקלשערמגעתשתהאעדצדדיהבכלמתרחבתלהיותו

תחתיהונינוחותבאותוגליותדמשקלשערמגעתשתהאעדצדדיהבכלמתרחבתלהיותד

תחתיהונניחותובאותמגיעותוגליותדמשקלשערימגעתשתהאעדצדדיהמכלמתרחבתלהיותט

תחתיהונחותומגיעותבאותוגליותדמשקלשערימגעת()שתהאעדצדדיהמכלמרחבתלהיותמ

תחתיהומנוחותבאותוגליותדמשקבשערישמגעתעדצדדיהבכלועולהמתרחבתלהיותהא

ר

ונבנתהיוחנן'רמקייםמהמנוחתודמשקעדמנוחתוודמשק'שנמהלקייםו

ונבנתהיוחנן'רמקייםמהמנוחתודמשקעדמנוחתוודמשק'שנמהלקייםד

ונבנית'אמיוחנן'רמתקייםומהמנוחתוודמשק'שנאמהלקייםט

ונבניתשנאמראמריוחנןרבימתקייםומהמנוחתוודמשקשנאמרמהלקייםמ

ונבנתהיוחנן'רמקייםומהמנוחתידמשקעדמנוחתיודמשק'שנאממהלקייםא

ר

מתרחבתלהיותירושלםעתידהכךמעלה[ל](כ)מורחבהמלמטהשקצרהזוכתאנהתלהעלעירו

מתרחבתלהיותירושלםעתידהכךמלמעלהורחבהמלמטהשקצרהזוכתאנהתלהעלעירד

מתרחבתלהיותירושלםעתידהכךמלמעלהורחבהמלמטהשקצרהזוכתאנהתלהעלעירט

מתרחבתלהיותעתידהירושליםכךמלמעלהורחבהמלמטהשקצרהזוכתאנהתילהעלעירמ

מתרחבתלהיותירושלםעתידהכךמלמעלהורחבהמלמטהצרהשהיאהזוכתאנהתלהעלהעירא

ר

הריתפרציושמאלימיןכי'שנמהלקייםתחתיה'ונינוחובאותוגליותצדדיהבכלו

הריתפרציושמאלימיןכי'שנאמהלקייםתחתיהונינוחותבאותוגליותצדדיהבכלד

תפרוציושמאלימיןכי'שנאמהלקייםתחתיהונחותבאותוגליותצדדיהמכלט

הויתתרוציושמאלימיןשנאמרמהלקייםתחתיהונחותבאותוגליותצדדיהבכלמ

הריתפרוציושמאלימיןכי'שנאמהלקייםתחתיהומנוחותבאותוגליותצדדיהמכלועולהא

ר

עד'אמרבהזכאי'רהמלךיקביעדחננאלממגדלל"תמניןלרחבלארךו

עד'אמרבהזכאי'רהמלךיקביעדחננאלממגדל'לומתלמודמניןלרחבלארךד

עד'אמרבהזכאי'רהמלךיקביעדחננאלממגדלל"תמניןולרוחבלאורךט

עדאמרזכאירביהמלךיקביעדחננאלממגדללומרתלמודמנייןולרחבלאורךמ

עד'אמרבהזכאי'רהמלךיקביעדחננאלממגדלל"תמניןלרחבלארךא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז ג, פסוק ה, פרק ז

ל"תמניןולמעלהולרחבהלארכההריה"הקבהמלכיםמלכימלךשיקבןהיקביןעדריפעשיחיהו

'תלמומניןולמעלהולרחבהלארכההריה"הקבהמלכיםמלכימלךשייקבןהיקביןעדריפעשיחיהד

ל"תמניןלמעלהעדויפיעשמייאט

תלמודמניןלמעלהעדויפיעשיחיאמ

ל"תמניןלמעלהולרחבהלארכההריה"הקבהמלכיםמלכימלךשיקבןהיקביםיערשיהאא

ר

ולעלותב[?ח?ר](חר)להירושלםעתידהתנילצלעותלמעלהלמעלהונסבהורחבהו

ולעלותלהתרחבירושלםעתידהתנילצלעותלמעלהלמעלהונסבהורחבה'לומד

ולעלותלהתרחבירושלםעתידהתאנילצלעותלמעלהונסבהורחבהט

ולעלותלהתרחבירושליםעתידהתנילצלעותלמעלהונסבהורחבהלומרמ

עדיעקבבןאלעזר'רתנילצלעותלמעלהונסבהא

ר

יוסי'רהמקוםליצרשתאמרעדהכבודכסאעדמגעתולהיותהו

יוסי'רהמקוםליצרשתאמרעדהכבודכסאעדמגעתולהיותד

יוסי'רהמקוםליצרשתאמרעדהכבודכסאעדמגעתולהיותהט

יוסירביהמקוםליצרשתאמרעדהכבודכסאעדמגעתולהיותהמ

יוסי'רואשובהליגשההמקוםליצרשתאמרעדהכבודכסאעדמגעתשיהאא

ר

'שנומותיה[ח](א)משבחהלמדאתומאיכןירושלםשבחלמדנולאעדיןירמיה'ברו

'שנמחומותיהשבחהלמדאתמהיכןירושלםשבחלמדנולאעדין'אמירמיה'ברד

'שנאמחומותיהשבחהלמדאתהומהיכןירושלםשבחלמדנולאעדייןירמיהברט

שנאמרמחומותיהשבחיהלמדאתהומהיכןירושליםשבחלמדנולאעדייןירמיהוברמ

ד"ההמחומותיהלמדאתומהיכןירושלםשלשבחהלמדנולאעדייןירמיה'ברא

ר

בתוכהאהיהולכבודסביבאשחומתי'יינאםלהאהיהואניו

סביבאשחומתיינאםלהאהיהואניד

סביבאשחומתי'ינאםלהאהיהואניט

סביבאשחומתי'ינאוםלהאהיהואנימ

סביבאשחומתלךאהיהואניא

ר
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שבכםהרשיםככרמלעליךראשךלישראלה"הקב'אמככרמלעליךראשךו

שבכםהרשיםככרמלעליךראשךלישראלה"הקב'אמככרמלעליךראשךד

שבכםהרשיםככרמלעליךראשךלישראלה"הב'אמככרמלעליךראשךט

שבכםרשיםככרמלעליךראשיךלישראלהואברוךהקדושאמרככרמלעליךראשךמ

שבכםהרשיםלישראלה"הב'אמככרמלעליךראשךא

ר

שבכםהרשיםה"הבאמרככרמלעליךראשךאחרדברש

וישם'הכרמראשאלעלהואליהו'שנהכרמללהרשעלהכאליהועליחביביןו

וישםהכרמלראשאלעלהואליהו'שנאהכרמללהרשעלהכאליהועליחביביןד

וישםהכרמלראשאלעלהואליהו'שנאהכרמלהראלשעלהכאליהועליחביביןט

וישםהכרמלראשאלעלהואליהושנאמרהכרמללהרשעלהכאליהוככרמלעליחביביןמ

וישםהכרמלראשאלעלהואליהו'שנאהכרמללהרשעלהכאליהועליחביביןא

ר

הכרמללראששעלהכאליהועליחביביםש

ה"הקבלפני'אמאלאברכיוביןפניושםולמהברכיוביןפניוו

ה"הקבלפני'אמאלאברכיוביןפניושםולמהברכיוביןפניוד

אםה"הבלפני'אמאלאיריכיוביןפניושםולמהברכיוביןפניוט

אםהואברוךהקדושלפניאמראלאברכיוביןפניושםולמהברכיוביןפניומ

אםע"שרבונולפניואמראלאברכיוביןפניושםלמהברכיוביןפניוא

ר

ש

שבישראלוהרשיםהדליןה"הקב'אמכארגמןראשוודלתלבריתהבטזכותלנואיןו

שבישראלוהרשיםהדליםה"הב'אמכארגמןראשךודלתלבריתהבטזכותלנואיןד

שבכםוהרשיםהדליםה"הב'אמכארגמןראשךודלתלבריתהבטזכותלנואיןט

שבכםוהרשיםהדליםהואברוךהקדושאמרכארגמןראשךודלתלבריתהבטזכותבנואיןמ

שבכםהרשיםכארגמןראשךודלתלבריתהבטזכותלנואיןא

ר

שבכםוהדליםכארגמןראשךודלתש

ביה'דכתכדניאל'אומוישכדורההואביוםהנכשלוהיה'שנכדודעליחביביןו

ביה'דכתיכדניאל'אומוישכדודההואביוםבהםהנכשלוהיה'שנאכדודעליחביביןד

ביה'דכתיכדניאלא"ויכדודבכםהנכשלוהיה'שנאכדודעליחביביןט

ביהדכתיבכדניאלאחרדברכדודבכםהנכשלוהיהשנאמרכדודעליחביביןמ

ביה'דכתיכדניאלא"ויכדודההואביוםבכםהנכשלוהיהשנאמרכדודעליחשוביםא

ר

כדודבהםהנכשלוהיהשנאמרכדודעליחביביםש

39



25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק ו, פרק ז

ה"הקבהמלכיםמלכימלךזהברהטיםאסורמלךארגוונאלדניאלוהלבישוו

ה"הקבהמלכיםמלכימלךזהברהטיםאסורמלךארגונאלדניאלוהלבישוד

ה"הבה"ממלךזהברהטיםאסורמלךארגונאלדניאלוהלבישוט

ברוךהקדוש'המלכימלכימלךזהברהטיםאסורמלךארגוונאלדניאלוהלבישומ

ה"הבהמלכיםמלכימלךזהברהטיםאסורמלךארגוונאלדניאלוהלבישוא

ר

המלכיםמלכי מלך זה מלך ברהטים אסור מלך אחר דבר ש

שכינתומשרהשהואבשבועהעצמושאסרברהטיםאסורלבשגאותמלךי'ייביה'דכתו

שכינתומשרהשהואבשבועהעצמושאסרברהטיםאסורלבשגאותמלךייביה'דכתיד

שכינתומשרהשהואבשבועהעצמושאסרברהטיםאסור'וכומלךי'יביה'דכתיט

שכינתומשרהשהוא'בשבועעצמושאסרברהטיםאסורלבשגאותמלךי'יביהדכתיבהואמ

שכינתומשרהשהואבשבועהעצמושאסרברהטיםאסורלבשגאותמלךיי'דכתיא

ר

כהנאבראבא'רמיבזכותיעקב'בינשלאברהטיםישראלבתוךו

כהנאבראבא'רמיבזכותיעקבאבינושלברהטיםישראלבתוךד

כהנאבראבא'רמיבזכות'אבייעקבשלברהטיםבישראלט

כהנאבראבארבימיבזכותאבינויעקבשלברהטיםישראלבניבתוךמ

מיבזכותברהטיםיעקבשלשכינתובתוךא

ר

'וראברהםרץהבקרואל'שנ[אברהם]()אבינושלבזכותו'אמחדלוי'ורו

וחדאברהםרץהבקרואלשנאמראברהםאבינושלבזכותואמרחדלוי'ורד

וחדאברהםרץהבקרואלבו'שנאאברהםשלבזכותו'אמחדלוי'ורט

ורביאברהםרץהבקרואלשנאמראבינואברהםשלבזכותואמרחדלויורבימ

'שנאאברהםבזכותא

ר

ר"אמהמקלותאתויצג'שכתאבינויעקבבזכות'אמלויו

'ראמרהמקלותאתויצגבו'שכתואבינויעקבבזכותאמרד

ר"אברהטיםהמקלותאתויצגבו'שכתויעקבבזכות'אמט

רביאמרוגומרהמקלותאתויצגבושכתובאבינויעקבבזכותאמרלוימ

ר"אהמיםבשקתותברהטיםבוא

ר

'רש
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ונגזרשנאסרברהטיםמלךבישורוןויהי'שנמשהזהמלךברכיהו

ונגזרשנאסרברהטיםמלךבישורוןויהישנאמרמשהזהמלךברכיהד

מלךבישורוןויהי'שנאמשהזהברכיהט

מלךבשורוןויהישנאמרמשהזהברכיאמ

ונגזרה'שנתאסברהטיםאסורמלךבישורוןויהי'שנאמשהזהמלךברכיהא

ר

ברוךהקדוששגזרברהטיםאסורמלךבישורוןויהידכתיבמשהזהמלךאמרברכיהש

המהד"ההמריבהמישלברהטיםמהבשבילישראללארץיכנסשלאעליוו

המהד"ההמריבהמישלברהטיםמהבשבילישראללארץיכנסשלאעליוד

ט

מ

המהד"ההמריבהמישלברהטיםבשבילמהבשביללארץיכנסשלאגזירהא

ר

מריבהמיבשבילמהבשבילישראללארץליכנסשלאעליוהואש

ה"הקב'אממלךבישורוןויהי'שנמשהזהמלך'אמנחמיה'רמריבהמיו

ה"הקב'אממלךבישורוןויהי'שנמשהזהמלך'אמנחמיה'רמריבהמיד

ה"הב'אמט

ברוךהקדושאמרמ

ה"הקבאמרמלךבישורוןויהי'שנאמשהזהמלךאמרנחמן'רמריבהמיא

ר

כךמקיימיןואחריםגוזרלהיותמלךשלודרכוישראלעלמלךמניתיךלמשהו

כךמקיימיןואחריםגוזרלהיותמלךשלודרכוישראלעלמלךמניתיךלמשהד

כךמקיימיםואחריםגוזרלהיותמלךשלודרכוישראלעלמלךמניתיךלמשהט

כךמקיימיםואחריםגוזרלהיותמלךשלודרכוישראלכלעלמלךמניתיךלמשההואמ

כךמקיימיןואחריםגוזרלהיותמלךשלודרכוישראלעלמלךמניתיךלמשהא

ר

ישראלבניאתצוד"ההמקיימיןוהןישראלעלגוזרתהאו

ישראלבניאתצוד"ההמקיימיןוהןישראלעלגוזרתהאד

ישראלבניאתצוד"ההמקיימיםוהםישראלעלגזוראתהט

ישראלבניאתצוד"הה'מקיימיוהםישראלעלגוזרתהאאתהמ

אליהםואמרתישראלבניאתצוד"ההמקיימיןוהםישראלעלגוזרתהאא

ר
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במצותיפיתמהחסדיםבגמילותנעמתומהבמצוהיפיתמהנעמתומהיפיתמהו

במצותיפיתמהחסדיםבגמילותנעמתומהבמצותיפיתמהנעמתומהיפיתמהד

במצותיפיתמהחסדיםבגמילותנעמתומהבמצותיפיתמהנעמתומהיפיתמהט

במצותיפיתמהחסדיםבגמילותנעמתומהבמצותיפיתמהנעמתומהיפיתמהמ

במצותיפיתמהחסדיםבגמילותנעמתומהבמצותיפיתמהאהבהנעמתומהיפיתמהא

ר

דמין[ק](ד)כהךתעשהלאבמצותנעמתומהעשהו

נעמתומהומעשרותתרומהבחלקהביתהמצותיפיתמהתעשהלאבמצותנעמתומהעשהד

תעשהלאבמצותנעמתומהעשהט

'כקדמיתהךתעשהלאבמצותנעמתומהעשהמ

בקמייתאכךתעשהלאבמצותנעמתומהעשהא

ר

ו

בציציתבסדיןנעמתומהבכלאיםיפיתמהוההפקרעניומעשרופאהשכחהבלקטהשדהבמצותד

ט

מ

א

ר

ו

יפיתמהבמילהנעמתומהרבעיבנטעיפיתמהבערלהנעמתומהבנטיעהיפיתמהד

ט

מ

א

ר

ו

ומהבתפליןיפיתמהבמזוזהנעמתומהשמעבקריתיפיתמהבתפלהנעמתומהבפריעהד

ט

מ

א

ר
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ו

בעולםנעמתומהטוביםבמעשיםיפיתמהבתשובהנעמתומהבלולביפיתמהבסוכהנעמתד

ט

מ

א

ר

שליתו[בו]()זבתענוגיםאהבה'כתו

שלביתוזהבתענוגיםאהבההמשיחלימותנעמתומההבאבעולםיפיתמההזהד

שלביתוזובתענוגיםאהבהט

שלבתוזובתענוגיםאהבהכתיבמ

שלביתוזובתענוגיםאהבהכתיבא

ר

ידיהרמותיסדוםמלךאלאברםויאמרד"ההסדוםמלךעלמתחטאשהיהאברהםו

ידיהרימותיסדוםמלךאלאברםויאמרד"ההסדוםמלךעלמתחטאשהיהאברהםד

ידיהרימותיסדוםמלךאלאברםויאמרד"ההסדוםמלךעלמתחטאשהיהאברהםט

ידיהרימותיסדוםמלךאלאברםויאמרד"ההסדוםמלךעלמתחטאשהיהאברהםמ

ידיהרימותיסדוםמלךאלאברהםויאמרד"ההסדוםמלךעלמתחטאשהיהאבינואברהםא

ר

דניאלשלביתוזובתענוגיםאהבהא"דנעלשרוךועדמחוטאםו

דניאלשלביתוזהבתענוגיםאהבהא"דנעלשרוךועדמחוטאםייאלד

דניאלשלבתוזהבתענוגיםאהבהא"דנעלשרוךועדמחוטאםט

דניאלשלבתוזו'בתענוגיאהבהאחרדברנעלשרוךועדמחוטאםי'יאלמ

דניאלשלביתוזובתענוגיםאהבהא"דנעלשרוךועדמחוטאםייאלא

ר

א"נברכהאבא'רהבילאחרןונבזייתךלהוויןלךמתנתך'שנבלשצרעלמתחטאשהיהו

כהנאבראבא'רהבלאחרןונבזבייתךליהוייןלךמתנתך'שנבלשצרעלמתחטאשהיהד

אבא'רהבלאחרןונביזבנתךלהוייןלךמתנתך'שנאבלשאצרעלמתחטאשהיהט

אבארביהבלאחרןונבזביתךלהוייןלךמתנתךשנאמרבלשצרעלמתחטאשהיהמ

כהנאבראבא'רהבלאחרןונבזבייתךיהוייןלךמתנתךד"ההבלשצרעלמתחטאשהיהא

ר
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בזבוייך'אמברכיה'רזתךזבנבולאיפרכהליהצווחיןהינוןראשהנבוו

בזבוייך'אמברכיה'רנבוזבזתךלאיפרכהליהצווחיןהינוןתמןראשהנבו'אמד

'אמברכיה'רנבוזבתןלאיפרכאצווחיןהוינאתמן'אמט

בזבוייךאומרברכיהרבינבוזתןלאיפורכאליהצווחיןהינוןתמןאשהנכורמ

בזבוייךאמרברכייא'רנבזבזתךלאיפרכאליהצווחיןאינוןתמןראשהא

ר

ליהדבזיןמןולאדירותמן'אממתלהאתוןבזיזיןבניבזיזיןו

ליהדבזיןמןולאדיירותמן'אממתלהאתוןבזיזיןבניבזיזיןד

ליהדבזיזמןולאדיירותמן'אממתלאאתוןבזיזיןבניבזיזיןט

ליהדבזיןמןולאדיירותמןאמרמחלאאתוןבזיזיןבניבזיזיןמ

ליהדבזייןמאןולאדירותמאןאמרמתלאאתוןבזיזיןבניבזיזיןא

ר

ה"הקבבראיצריםשניטבתברדוסתא'רבשםחוניה'רלתמרדמתהקומתךזאתו

ה"הקבבראיצריםשניטבתברדוסטא'רבשםחוניה'רלתמרדמתהקומתךזאתד

ה "הבברא יצרים ' בדוסתאי ר "בשחוניא ' רלתמר דמתה קומתך זאת ט

הקדושבראיצריםשניטבתברדוסתארביבשםחוניארבידמתה[1]לתמר[2]קומתךזאתמ

ה"הבבראיצריםשניהונא'רלתמרדמתהקומתךזאתא

ר

ות?[](כ)?זויצרנעקרכברז"עיצרות?[נ](כ)?זויצרזרה'עבויצרבעולמוו

זנותויצרנעקרכברז"עיצרזנותויצרז"עיצרבעולמוד

זנות ויצר נעקר כבר ז "עיצר זנות ויצר ז "עיצר בעולם ט

זנותויצרנעקרכברזרהעבודהיצרזנותויצרזרהעבודהיצרבעולםהואברוךמ

זנותיצרנעקרכברז"עיצרזנותויצרז"עיצרבעולמוא

ר

עומדכאלועליואנימעלהבזויותלעמודיכולשהואמהכל'אמקייםהואו

עומדכאילועליואנימעלהבזנותלעמודיכולשהואמיכלה"הקב'אמקייםהואד

עומד כאלו ' הכתועליו מעלה בזנות לעמוד יכול שהוא כל אמרו קיים הוא ט

עומדכאילוהכתובעליומעלהבזנותלעמודיכולשהואכלאמרקייםהואמ

עמדכאלועליומעליןבזנותלעמודיכולשהואמאןכלאמרקייםהואא

ר
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הקטנהאתוהניחהגדולהאתחברַחֵכיַניִםלושהיהלחבר'יהודר"אמבשתיהןו

הקטנהאתוהניחהגדולהאתחברחכיניםלושהיהלחבריהודהר"אבשתיהןד

הקטנה את ומניח הגדולה את חבר חברים לו שהיו לחבר יהודה ר "אבשתיהן ט

הקטנהאתומניחהגדולהאתחברחבריםשהיולחברמשליהודארביאמרבשתיהןמ

הקטנהאתוהניחהגדולהאתחברחכיניםלושהיולחבריהודהר"אבשתיהןא

ר

[ן](ך)כבשתיהןעומדכאלועליועלין[מ](?ע?)בזולעמודיכולשהואמיכל'אמו

כךבשתיהםעומדכאילועליומעליןבזולעמודיכולשהואמיכלאמרד

כך בשתיהן עמד כאלו עליו מעלין בזו לעמוד יכול שהוא מי כל ' אמט

כךבשתיהןמעמידכאלו(הכתוב)עליומעלהבזולעמודיכולשהואמיכלאמרמ

כךבשתיהןעמדכאלועליומעליןבזולעמודיכולשהואמיכלאומר'רא

ר

מיכל'אמות?[נ](כ)?זשלוהניחז"עיצרה"הקבעקרו

מיכלאמרזנותיצרוהניחז"עיצרה"הקבעקרד

' וכוז "עשל רע יצר נעקר ט

מיכלאמרזנותשלוהניחזרהעבודהיצרהואברוךהקדושעקרמ

מיכלאמרזנותיצרוהניחז"עיצרה"הבעמדא

ר

ז"עיצרנעקראימתיבשתיהןעמדכאלולומעליןות?[נ](כ)?זביצרשעומדו

ז"עיצרנעקראימתיבשתיהןעמדכאילולומעליןזנותביצרשעומדד

ז "עיצר נעקר ואימתי ט

עבודהנעקר(נקר)ואמרתיבשתיהןמעמידכאילועליומעליןזנותביצרעומדשהואמ

ז"עשליצרהנעקראימתיבשתיהןעמדכאלוזנותביצרלעמודשיכולא

ר

מתיביןועזריהמישאלחנניהאלואמריורבנןואסתרמרדכיאלו'אמבניה'רו

מיתיביןועזריהמישאלחנניהאלואמריורבנןואסתרמרדכיאלו'אמבנייה'רד

מתיבין ועזריה מישאל חנניה אלו אמרי ורבנן ואסתר מרדכי אלו ' אמבניה ' רט

מתיביןועזריהמישאלחנניהאלואמריןורבניןואסתרמרדכיאלואמרבניהרביזרהמ

ביןמיתיועזריאמישאלחנניאבימיאמריןורבניןואסתרמרדכיבימיאומרבניה'רא

ר
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מררכיוכילרבניןבנייה'רמתיבנעקרהיהיחידי[ידיעל]וכיבנייה'לררבנןו

מרדכיוכילרבנןבנייה'רמיתיבנעקרהיהיחידיידיעלוכיבנייה'לררבנןד

מרדכי וכי לרבנן בניה ' רמתיב נעקר היה יחידי י "עוכי בניה לרבי רבנן ט

מרדכיוכילרבנןבניהרבימתיבנעקרהיהיחידיידיעלוכיבניהלרבירבנןמ

מרדכיוכילרבניןבניה'רמתיבנעקרהואיחידיידיעלוכיבניה'לררבניןא

ר

בשםירמיה'ורמיאשא'ורתנחומאר"אמבנייה'לרמסייעאחדאהיויחידיםואסתרו

בשםירמיה'ורמיאשא'ורתנחומאר"אבנייה'לרמסייעאחדאהיויחידיםואסתרד

מיאשא ' ור' תנחומ' רבניה ' לרמסייעא הדא הוו יחידים ואסתר ט

בשםירמיהורבימיישאורביתנחומארביבניהלרביליהמסייעאחדאהיויחידיםואסתרמ

בניה'לרמסייעאודאהיויחידיםואסתרא

ר

היוצדיקיםהדוראותושלרובןלרביםיצעואפרשק'כתכהנתאברשמואל'רו

היוצדיקיםהדוראותושלרובןלרביםיצעואפרשקכתיבכהנתאברשמואל'רד

היו זקנים הדור אותו של רובם לרבים יוצע ואפר שק ' כתיט

היוזקניםהדוראותושלרובןלרביםיוצעואפרשקכתיבכהנאברשמואלרבימ

היוצדיקיםהדוראותושלרובןלרביםיוצעואפרשקא

ר

והיו'פליטכופלטו'כתשמואל'רבשםחלקיה'ור'פנח'רלרבנןמסייעאודאו

אותיפליטיהםוזכרו'כתשמואל'רבשםחלקיה'ורפנחס'רלרבנןמסייעאודאד

אותי פליטיכם ופלטו שמואל ר "בשחלקיה ' ורפנחס ' רלרבנן מסייעא ודא ט

אותי'פליטיכופלטושמואלרביבשםחלקיאורביפנחסרבילרבנןמסייעודאמ

והיופליטיהםופלטולרבניןליה'מסייעודאא

ר

האשמכבשןפליטיןשהיהועזריהמישאלחנניהאלו'פליטיה'ההראלו

האשמכבשןפלטיםשהיוועזריהמישאלחנניהאלופליטיכם'וגושםנשבואשרבגויםד

האש מכבשן פליטים שהיו ועזריה מישאל חנניה אלו ט

האשמכבשןפלטיםשהיוועזריהמישאלחנניהאילומ

האשמכבשןשפלטוועזריאמישאלחנניאאלופליטיהןהומותכלםהגיאיותכיוניההריםאלא

ר
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ה"הקב'אמשםנשבהאשרבגויםאלאכאן'כתאיןשםשבואשרבגויםו

ה"הקב'אמשםנשבואשרבגויםאלאכאן'כתואיןשםשבואשרבגויםד

ה "הב' אמשם נשבו אשר בגוים אלא כאן ' כתיאין שם שבו אשר בגוים ט

ברוךהקדושאמרשםנשבואשרבגויםאלאכאןכתיבאיןשםשבואשרבגויםמ

ה"הבאמרנשבואשרבגויםאלאכאן'כתיאיןשבואשרבגויםא

ר

עבדהשלליצרהלימה'ואשורעניתיאנילעצביםעודלימהאפריםלישראלו

ז"עשלליצרהלימהואשורנועניתיאנילעצביםעודלימהאפריםלישראלד

ז "עשל ליצרה לי מה ואשורנו עניתי אני לעצבים עוד לי מה אפרים לישראל ט

עבודהשלליצרהלימהואשורינועניתיאנילעצביםעודלימהאפריםלישראלהואמ

ז"עשלצרהלימהואשורנועניתיאנילעצביםעודלימהאפריםלישראלא

ר

אני(ש)'אומהוישירהלפניךאמרנוולאאשורנולאעוניתיאניעניתיאניזרהו

אני'אומהוילפניךשירהאמרנוולאאשורנולאעוניתיאניעניתיאניד

אני ' אומהוי שירה לפניך אמרנו לא אשורנו לא עוניתי אני עניתי אני ט

אניאומרהוישירהלפניךאמרנוולאאשורנולאעיניתיאניעניתיאניזרהמ

אניהוישירהלפניךאמרנוולאאשורנולאעוניתיאניעניתיאניאמרא

ר

המןבימיבספקישראלבאולמהכןאםזרהעבודהשליצרהשכפפתיהואו

המןבימיבספקישראלבאולמהכןאםז"עשליצרהשכפפתיהואד

המן בימי בספק ישראל באו למה כ "אז "עשל יצרה שכפפתי הוא ט

המןבימיבספקישראלבאולמהכןאםזרהעבודהשליצרהשכפפתיהואמ

המןבימיבספקישראלבאולמהכןאםז"עשליצרהלעקורשכפפתיהואא

ר

שמעון'ורזרהעבודהישראלשעבדועדאמריןרבניןיוחאיבןשמעון'וררבניןו

שמעון'ורז"עישראלשעבדועדאמרירבניןיוחאיבןשמעון'וררבניןד

שמעון ' ורז "עישראל שעבדו עד אמרי רבנין י "ורשברבנין ט

בןשמעוןורביזרהעבודהישראלשעבדועדאמרורבניןיוחיבןשמעוןורבירבניןמ

י"ורשבז"עשעבדועלאמרירבניןא

ר
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בלבדהבירהשושןאנשיאלאה?ד?עואכלולאוהלאהגויםמתבשילשאכלועד'אומו

בלבד'הבירשושןאנשיאלאסעודהאכלולאוהלא'הגוימתבשילשאכלועד'אמד

בלבד שושן אנשי אלא אכלום לא והלא הגוים תבשיל שאכלו עד ' אומט

בלבדשושןאנשיאלאאכלוםלאוהלאהגוייםתבשילשאכלועדאמריוחימ

בלבדהבירהשושןאנשיאלאסעודהאכלולאוהלאגויםמבשולישאכלועל'אמא

ר

כשלו[ו]'דכתבאיליןאיליןערביןישראלכלוהלאלואמרוהאלההימיםובמלאתד"ההו

וכשלו'דכתיבאיליןאיליןערביןישראלכלוהלאלואמרוהאלההימיםובמלאתד"ההד

וכשלו ' דכתילזה זה ערבים ישראל כל והלא לו אמרו ' וכוהאלה ' הימיובמלאת ד "ההט

וכשלודכתיבלזהזהערביםישראלכלוהלאלואמרוהאלההימיםובמלאתד"ההמ

לזהזהערביםישראלכלוהלאלואמרוהאלה'הימיובמלאתד"ההא

ר

ישראלכלאתחייבתםאתםכרעתםאםלהם'אמאחיובעוןאיש'אששבאחיואישו

ישראלכלאתחייבתםאתםכדעתכםאםלהםאמראחיובעוןאישבאחיואישד

ישראל כל את חייבתם אתם כדעתכם אם להם ' אמאחיו בעון איש באחיו איש ט

ישראלכלאתחייביםאתם'כדעתכאםלהםאמראחיובעוןאישבאחיואישמ

לישראל'חייבתאתםעתם?ר?כאםלהםאמרא

ר

לויר"אמיחרםלאלהיםזובח'דכתכלייהו

לואמרויחרםלאלהיםזובח'דכתיכלייהד

להם ' אמיחרם לאלהים זובח  (אישבני ויגה ף "אעמלבו ענה לא כי )' דכתיכלייה ט

להםאמריחרםלאלקיםזובחדכתיבכלייהמ

לואמרויחרםלאלהיםזובח'דכתיכלייהא

ר

כ"אעפמלבוענהלאכי'דכתלבםבכלאתהעבדולאכ"אעפו

כןפ"אעמלבוענהלאכי'דכתלבםבכלאותהעבדולאכןפ"אעד

ף "אעמלבו ענה לא כי ' דכתילבם בכל עבדו לא ט

עלאףמלבוענהלאדכתיבלבםבכלאותםעבדולאפיעלאףמ

כ"אעפמלבוענהלאכי'דכתילבםבכלעבדולאכ"אעפא

ר
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והגהועמדנבוכדנצרזהלנסותןביותרקשהאדםעליהםהעמידאישבניויגהו

והגהועמדנצרנבוכדזה'לנסותביותרקשהאדםעליהםהעמידאישבניויגהד

והגא ועמד נאצר נבוכד זה לנסותם ביותר קשה אדם עליהם העמידו איש בני ויגה ט

והכהועמדנצרנבוכדזהלנסותםביותרקשהבניעליהםהעמידואישבניויגאפימ

והגהועמדנבוכדנאצרזהלנסותןביותרקשהאדםעליהםהעמידאישבניויגהא

ר

ה"הקבעם'ישרפעלומקומותבשני'אמלוי'רבשםכיה[ר](?כ?)ב'רמכתןאתו

ה"הקבעםישראלפעלומקומותבשני'אמלוי'רבשםברכיה'רמכתןאתד

ה "הבלפני ישראל פעלו מקומות בשני ' אמלוי ר "בשברכיה ' רמכתם את ט

ברוךהקדושעםישראלפעלומקומותבשניאמרלוירביבשםברכיהרבימכתםאתמ

ה"הבעםישראלפעלומקומותבשנילוי'רבשםברכיא'רמכתןאתא

ר

נכוןלאולבםלויכזבוובלשונםבפיהםויפתוהו'שנבלבםפעלוולאבפיהםפעלוו

נכוןלאולבםלויכזבוובלשונםבפיהםויפתוהו'שנבלבםפעלוולא'בפיהפעלוד

נכון לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו ' שנאבלבבם פעלו ולא בפיהם פעלו ט

נכוןלאולבםלויכזבוובלשונם'בפיהויפתוהושנאמרבלבבםפעלוולאבפיהםהואמ

נכוןלאולבםלויכזבוובלשונםבפיהםויפתוהו'שנאבלבדפעלוולאבפיהםפעלוא

ר

ויגהכןפ"אעמלבוענהלאכי'שנבפיהםפעלוולאבלבםפעלובבבלעמוו

ויגהכ"אעפמלבוענהלאכי'שנבפיהםמעלוולאבלבםפעלובבבלעמוד

ויגה מלבו ענה לא כי ' שנאבפיהם פעלו ולא בלבבם פעלו עמו ט

ויגאמלבוענהלאכישנאמרבפיהםפעלוולאבלבםפעלובבבלעמומ

ויגהכ"אעפמלבוענהלאכי'שנאבפיהםפעלוולאבלבםפעלובבבלעמוא

ר

אתוהגההזההרעהמןואויבצראיש'שנאישעליהןהביאאישבניו

אתוהגההזההרעהמןואויבצראיש'שנאישעליהםהביאאישבניד

הזה הרע המן ואויב צר איש ' שנאאיש עליהם הביא איש בני ט

את(ו)א[ג]()והא"ההדהזההרעהמןואויבצראיששנאמראישעליהםהביאאישבנימ

אתוהגההזההרעהמןואויבצראיש'שנאאישעליהםהביאאישבניא

ר
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שמעון'דרדעתעלנבוכדנצרבימיזרה'עבודישראלעבדודרבנןדעתעלמכתןו

שמעון'רדעתעלנצרנבוכדבימיז"עישראלעבדורבנןדעתעלמכתןד

י"דרשב'דעתיועלנאצרנבוכדבימיז"עישראלעבדודרבנןדעתיהעלט

שמעון דרבי דעת על נצר נבוכד בימי זרה עבודה ישראל עבדו דרבנן דעת על מכתןמ

נבוכדנאצרבימיז"עישראלעבדודרבניןדעתיהעלמכותןא

ר

עבדודרבנןדעתעלנבוכדנצרבימי'זר'בו[ע](ב)עבדולאיוחאיבןו

ישראלעבדורבנןדעתעלנצרנבוכדבימיז"עישראלעבדולאיוחאיבןד

דעבדודרבנןדעתיהעלנאצרנבוכדבימיז"עישראלעבדולאט

ישראל עבדו דרבנן דעת על נצר נבוכד בימי זרה עבודה ישראל עבדו לא יוחי בן מ

א

ר

עשריםוהפרישצלםהעמידנבוכדנצרכיצדז"עו

ושלשהעשריםוהפרישצלםהעמידנצרנבוכדכיצדז"עד

ג"כוהפרישצלםהעמידנאצרנבוכדכיצדנאצרנבוכדבימיז"עט

 [ג"כ] (גדולכהן )והפריש צלם העמיד כדנאצר נבו כיצד זרה עבודה מ

'וגעשריםוהפרישהעמידא

ר

שמעון'דרדעתעלישראלמכלושלשהועשריםואומותאומותמכלו

שמעון'רדעתעלישראלמכלושלשהועשריםואומהאומהמכלד

י"רשבדעתועלמישראלג"וכואומהאומהמכלט

יוחי בן שמעון דרבי דעת ועל מישראל  [ג"כ](גדולכהן )וואומה אומה מכל מ

י"דרשבדעתיהעלישראלמכלג"וכואומהאומהמכלא

ר

אומותמכלוהפרישצלםהעמידנבוכדנצרכיצדהאז"עישראלעבדולאו

אומהמכלוהפרישצלםהעמידנצרנבוכדכיצדהאזרהעבודהישראלעבדולאד

אומהמכלוהפרישצלםהעמידכיצדז"עעבדושלאט

אומה מכל והפריש צלם העמיד נצר נבוכד כיצד זרה עבודה ישראל עבדו לא מ

אומהמכלוהפרישצלםהעמידנבוכדנאצרכיצדהאז"ע'יש(ישב)עבדולאא

ר
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שלשהשלשהואומותו

עלומיחועמדומישראלהשלשהשהיוועזריהמישאלוחנניהישראלמכלושלשהשלשהשלשהואומהד

עלומיחועמדומישראלשלשהשהיוועזריהמישאלה?[ני]()?וחנ'שלששלשהואומהט

על ומיחו עבדו מישראל שלשה שהיו ועזריה מישאל וחנניה ' ג' גמ

עלומיחועמדו'ועזרימישאלוחנניא'גואומהא

ר

ו

נצרנבוכדדניאלרבינולואמרודניאלאצללהםהלכוזרה'עבודעבדוולאעצמןד

נאצרנבוכדדניאל'רבילואמרודניאלאצלהלכוז"עעבדוולאעצמןט

נצר נבוכד דניאל רבינו לו אמרו דניאל אצל הלכו זרה עבודה עבדו ולא עצמן מ

נבוכדנאצרדניאלרבינולואמרודניאלאצללהםהלכוז"עעבדוולאעצמןא

ר

אתמהישראלמכלהפרישולכןו

אתהמהישראלמכלהפרישולנושלשהשלשהואומהאומהמכלוהפרישצלםהעמידד

אתמהישראלמכלהפרישולנושלשהשלשהואומהאומהמכלוהעמידצלםהעמידט

אתה מה ישראל מכל הפריש ולנו ' ג' גאומה מכל והפריש צלם העמיד מ

'גוהפרישצלםהעמידהרשעא

ר

אצלולכולפניכםהנביאהרילהן'אמלאאוליהנסגודלכו'אומו

אצלולכולפניכםהנביאהרילהםאמרלאאוליהנסגודלנואומרד

להם'אמלאאוליהוסגידולכו'אומט

אצלו לכו לפניכם הוא הנביא הרי להם אמר  ()לא או ליה נסגוד אומר מ

אצליכםהנביאהרילהם'אמנסגודלאאונסגודא

ר

לאאוליהניסגודלדניאלשאמרוכמולואמרויחזקאלאצלמידלהםהלכוו

לאאוליהנסגודלדניאלשאמרוכמולואמרויחזקאלאצלמידלהםהלכוד

ט

לא או ליה נסגוד לדניאל שאמרו כמו לו אמרו יחזקאל אצל הלכו מ

'כונבוכדנאצרעשהכךלוואמרויחזקאלאצלהלכומידא

ר
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ליהאמרורגעכמעטחבירבימישעיהאנימקובלכברלהם'אמו

ליהאמרוזעםיעברעדרגעכמעטחבירבימישעיהאנימקובלכברלהםאמרד

ליהאמריןזעםיעברעדרגעכמעטחבירבימישעיהאנימקובלכברט

ליה אמרו זעם יעבור עד רגע כמעט חבי רבי מישעיה מקובלני כבר להם אמר מ

לואמרורגעכמעטחבירבימישעיהמקובלניכךלהםאמרא

ר

אומיאכלליהסגדיןצלמאהדיןאמריןדיהוןבעיאתמהו

אתוןומהלוןאמראומיאכלליהסגדיןצלמאהדיןאמריןדיהוןבעיאתמהד

אתוןומהלון'אמאומהכלליהסגדיןצלמאהדיןאמריןיהוןאתמהט

אתון ומה לון אמר ' אומכל ליה סגדין צלמא הדין אמרין דיהון את מה מ

אתוןומהלהוןאמראומייאכלסגדיןצלמאהדיןאמרידיהווןבעיאתמהא

ר

ו

דיהוןבגיןליהנסגודולאתמןדניהויפגםביהניתןבעינןאנןליהאמרואמריןד

דיהוןבדילליהנסגודולאתמןדניהויפגםביהלשואהבעינןאנןליהאמריןט

דיהון סוגין ליה נסגוד ולא תמן דנהוי פגם ביה ליה בעינן אנן ליה אמרין מ

דליהווןבגיןליהנסגודולאתמןדניהויפגםביהניתןבעייןאנןל"אאמריןא

ר

כדעתכםאםלהם'אממישראללברליהסגדיןו

כדעתכםאםלהםאמרמישראללברליהסגדיןאומיאכלצלמאהדיןאמריןד

בדעתכםאילהם'אממישראללבדליהסגדיןעלמאכלצלמאהדיןאמריןט

לדעתכם אם להם אמר מישראל לבד ליה סגדין אומיא כל צלמא הדין אמרין מ

בדעתכםאםלהםאמרדישראלמאומתאלבראומייאכלסגדיןצלמאהדיןאמריןא

ר

וישבוישראלמזקניאנשיםאליויבאוד"ההבגבורהשאמלךעדליהמתינוו

לפניוישבוישראלמזקניאנשיםאליויבאודכתיבהיאהדהבגבורהשאמלךעדליהמתינוד

לפניוישבוישראלמזקניאנשיםאליויבואוד"ההבגבורהשאמלךעדליהמתינוט

לפני וישבו ישראל מזקני אנשים אלי ויבואו ד "ההבגבורה שאמלך עד לי המתינו מ

ישראלמזקניאנשיםאליויבאוד"ההבגבורהואמלךליהמתינוא

ר
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שלרבונוה"הקבלפני'אמועזריהמישאלחנניהזההיוומיו

שלרבונוהואברוךהקדושלפניאמרועזריהמישאלחנניהאלוהיוומיד

ועזריהמישאלחנניהזההיוומיט

ועזריה מישאל חנניה היו אלה היו ומי מ

שלרבונורבונולפניואמרועזריאמישאלחנניאהיוומיא

ר

אתמתקייםשמךקדושתעלנפשםליתןמבקשיןועזריהמישאלחנניהעולםו

אתמתקייםשמךקדושתעלנפשםליתןמבקשיןועזריהמישאלחנניהעולםד

אתמקייםשמךקדושתעלנפשםליתןמבקשיםט

את מתקיים יחזקאל ואמר השם קדושת על נפשם ליתן מבקשים שהיו מ

אתמתקייםשמךקדושתעלנפשותןליתןמבקשיםועזריאמישאלחנניאעולםא

ר

את[דבר]אדםבןד"ההעליהוןמתקייםאינילו'אמלאאועליהוןו

אלדבראדםבןדכתיבהיאהדהעליהםמתקייםאינילואמרלאאועליהוןד

אלאמוראדםבןד"ההעליהוןמקייםאיניליה'אמלאאועליהוןט

אל דבר אדם בן ד "ההמתקיים איני והשיבוהו לא או עליהון מ

אלדברד"ההעליהוןמתקייםאיניל"אלאאועליהוןא

ר

לישגרמתםמאחרבאיםאתםאותיהלדרושאליהםואמרתישראלזקניו

לישגרמתםמאחרבאיםאתםאותיהלדרושאליהםואמרתישראלזקניד

לישגרמתםמאחרבאיםאתםאותיהלדרושי'יאמרכהאליהםואמרתישראלזקניט

לי שגרמתם מאחר באים אתם אותי הלדרוש אלקים י 'יאמר כה אליהם ואמרת ישראל זקני מ

לישגרמתםמאחרבאיםאתםאותיהלדרושאליהםואמרת'ישזקניא

ר

כךואחרהאומותלביןבניולהגלותהיכליולשרוףאתםביתילהחריבו

כךואחרהאומותלביןבניולהגלותהיכליולשרוףביתילהחריבד

כ"ואחהאומותלביןבניולגלותהיכליולשרוףביתיאתלהחריבט

כך ואחר האומות בין עמי ולגלות היכלי ולשרוף ביתי להחריב מ

כ"ואחהעולםאומותלביןבניאתולהגלותהיכליאתולשרוףביתילהחריבא

ר
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יחזקאלבכהשעהבאותהלכםש(ו)אדראםאניחילדרשניבאיםאתםו

יחזקאלבכהשעהבאותהלכםאדרשאםאניחילדרשניבאיםאתםד

יחזקאלבכהשעהבאותהאלהיםי'ינאםלכםאדרשאםאניחילדורשניבאיםאתםט

יחזקאל בכה שעה באותו אלהים י 'ינאום לכם אדרוש אם אני חי לדורשני באים אתם מ

יחזקאלבכהמידאלהיכםיינאםלכםאדרשאםאניחילדרשניבאיםאתםא

ר

מיהודהנשתיירשלאיהודהשאריתאבדהישראללשנאיווי'ואמבעצמווהיללוקונןו

מיהודהנשתיירשלאיהודהשאריתאבדהישראללשנאיוויואמרבעצמווהיללוקונןד

מיהודהנשתיירשלאיהודהאבדהישראללשונאיוי'ואמגדולבכיט

מיהודה נשתייר שלא יהודא כל אבדה ישראל של לשונאיהין ווי ואמר גדול בכי מ

יהודהמשאריתנשתיירשלאיהודהשאריתאבדהישראלשללשונאיהםווייואמרבעצמווהיללוקונןא

ר

תשובהוזוועזריהמישאלחנניהדניאליהודהמבניבהם'מנונויהי'שנבלבדאלואלאו

תשובהוזוועזריהמישאלחנניהדניאליהודהמבניבהםויהי'שנאמבלבדאלואלאד

תשובהוזוועזריהמישאלחנניהדניאליהודהמבניבהםויהי'שנאבלבדאלואלאט

תשובה וזו ועזריה מישאל חנניה דניאל יהודה מבני בהם ויהי שנאמר בלבד אלו אלא מ

תשובהוזה'ועזרימישאלחנניאדניאליהודהמאנשיבהםויהי'שנאבלבדאלואלאא

ר

ה"הקבלך'אממהליהאמרודאתאכווןואזילי?[כ](נ)?בוהוהלהןבאהו

ה"הקבלךאמרמהליהאמרודאתאכיוןואזילבכיוהוהלהםבאהד

ה"הבלך'אממהליהאמרודאתאכיוןואזילבכיוהוהלהםבאהט

הוא ברוך הקדוש לך אמר מה ליה אמרו דאתא כיון ואזיל בכי והיה להם באה מ

ה"קבלך'אממהליהאמרודאתאכיוןואתיבכיוהוהלהםבאהא

ר

נותניןאנומתקייםשאיןביןמתקייםביןלואמרועליכםמתקייםאינולהם'אמו

נותניםאנומתקייםשאיןביןמתקייםביןלואמרועליכםמתקייםאינולהם'אמד

נותניןאנומתקייםאינוביןמתקייםביןלואמרועליכםמתקייםאינולהם'אמט

נותנין אנו מתקיים אינו ובין מתקיים בין לו אמרו עליכם מתקיים אינו ליה אמר מ

אתנותניןאנומתקייםשאינוביןמתקייםביןלואמרועליכםמתקייםאינולהםאמרא

ר
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מהיחזקאלאצלבאולאשעדכןשהואלךתדעשמוקדושתעלנפשותינוו

מהיחזקאלאצלבאולאשעדכןשהואלךתדעשמוקדושתעלנפשותינוד

מהיחזקאלאצלבאושלאשעדכןשהואלךתדעשמוקדושתעלנפשותינוט

מהיחזקאלאצלבאושלאשעדכןשהואלךתדעשמו קדושת על נפשותינו מ

מהיחזקאלאצלבאשלאעדשהריכןשהואלךתדעשמוקדושתעלנפשותינוא

ר

דיאלהנאאיתיהןלהתבותךפתגםדנאעלאנחנאחשחיןלאלנבוכדנצרלואמרוו

דיאלהנאאיתיהןלהתבותךפתגםדנאעלאנחנאחשחיןלאנצרלנבוכדלואמרוד

דיאלהאאיתאהןלהתבותךפתגםדנאעלאנחנאחשחיןלאנאצרלנבוכדאמרוט

דיאלהנאאיתיהיןלהתבותךפתגםדנאעלאנחנאחשחיןלאנצרלנבוכדלואמרומ

לנבוכדנאצרלואמרוא

ר

והןלנבוכדנצראמרוהתשובהושמעויחזקאלאלשבאולאחרלשזבותנאיכילחין?[ל]()?פאנחנאו

והןנצרלנבוכדאמרוהתשובהושמעויחזקאלאלשבאולאחרלשיזבותנאיכילפלחיןאנחנאד

והןאמרוהתשובהושמעויחזקאלאצלשבאולאחרלשזבותנאיכילפלחיןאנחנאט

והןנצרלנבוכדאמרומההתשובהושמעויחזקאלאלשבאוולאחרלשזבותנאיכילפלחיןאנחנאמ

והןא

ר

ידיעלאאומשזיבביןמציללאביןמצילביןמלכאלךלהויידיעלאו

ידיעלאאומשיזיבביןמציללאביןמצילביןמלכאלךליהויידיעלאד

מלכאלךלהויידיעלאט

מציללאביןמצילביןמלכאלךלהויידיעלאמ

ידיעלאמשזיבמציללאביןמצילמלכאלךליהויידיעלאא

ר

מןנסגודלאלאלהךדילךלהויו

מןסגדיןלאהקימתדידהבאולעולםפלחיןאיתנאלאלאלהךדימלכאלךליהויד

מאןפלחיןאיתנאלאלאלהךדיט

וכיוןנסגודלאלאלהךדימ

מאןפלחיןלאלאלהךדימלכאלךלהוא

ר
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סבוראתמהיחזקאללו'ואמדיחזקאלגביהמןדנפקיןו

סבוראתמהיחזקאללוואמרה"הבנגלהדיחזקאלגביהמןדנפקיןד

סבוראתמהיחזקאללו'ואמליחזקאלה"הבנגלהדיחזקאללגביהדנפקיןט

סבוראתמהיחזקאללוואמרליחזקאלהואברוךהקדושנגלהדיחזקאלמגבידנפקומ

סבוראתמהיחזקאלל"אליחזקאלה"הבנגלהדיחזקאלמגביהדנפקיןא

ר

זאתעודי'ייאמרכהד"ההבוודאיעליהןאנימתקייםמתקייםשאיניו

זאתעודאלהיםייאמרכהד"ההבודאיעליהםאנימתקייםעליהםמתקייםשאיניד

זאתעודאלהיםאמרכהבודאיעליהםאנימתקייםעליהםמתקייםשאיניט

עודאלקיםי'יאמרכהד"ההבודאיעליהםאנימתקייםעליהםמתקייםשאינימ

זאתעודייאמרכהד"ההבודאיעליהםאנימתקייםם[ה](כ)עלימתקייםאנישאיןא

ר

עלמהלכיןלהוןאשבוקמידילהוןתימרולאלהוןשבוקאלאישראללביתאדרשו

עלמהלכיןלהוןאשבוקמידילהוןתימרולאלהוןשבוקאלאישראללביתאדרשד

עלמהלכיןלוןשבקמידילהון'תימולאשבוקאלאישראללביתאדרשט

עלמהלכיןלהוןשביקמידילהוןתימאולאשבוקאלאישראללביתתאדרשמ

עלמהלכיןלהון(א)אשבוקמידילהוןתימרלאשבוקאלאישראללביתאדרשא

ר

והווןהאוכלסיןביןעצמןפיזרוהלכועשומהבטחילךבתוםהלךד"ההתומםו

והווןהאוכלוסיןביןעצמןופזרוהלכועשומה'וגובטחילךבתםהולךד"ההתומםד

והווהאכלוסיןביןעצמןופזרוהלכועשומהבטחילךבתוםהולךד"ההתוםט

והווהאכלוסיןביןעצמןופזרוהלכועשומהבטחילךבתוםהולךד"ההתוםמ

והווןהאכלוסיןמןעצמןופזרוהלכועשוומהבטחילךבתוםהולךד"ההתומםא

ר

עלמאדאקיםבמאןואמריןמשתבעיןדברייתאהיאהדאלהויידיעמציללאוהןאמריןו

עלמאדאקיםבמאןואמריןמשתבעיןדברייתאהיאהדאלךליהויידיעמציללאוהןאמריןד

ואמריןמשתבעיןדברייתאהדאלהויידיעמצילאוהאאמריט

עלמאדאתיםכמאןאמריןדברייאתאהדאלהויידיעמציללאוהאאמריןמ

עלמאדאקייםבמאןואמריןמשתבעיןדברייתאהיאהדאלךליהויידיעמציללאוהןאמריןא

ר
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אלודאמריןואיתאינוןויעקביצחקאברהםדאמריאיתעמודיםתלתאעלו

אלודאמריןואיתאינוןויעקביצחקאברהםדאמריאיתעמודיםתלתאעלד

דאמריואיתאינון'ויעקיצחק'אברהדאמריאיתעלמאמתקייםעמודיןתלתאעלט

אלודאמריןואיתאינוןויעקביצחקאברהםאלודאמריןאיתעמודיןתלתאעלמ

אלודאמריןואיתויעקביצחקאברהםדאמריאיתעמודיןתלתאעלא

ר

ולאשריפהעליהנגזרהתמרמהלתמרדמתהקומתךזאתועזריהמישאלחנניההןו

ולאשריפהעליהנגזרהתמרמהלתמרדמתהקומתךזאתועזריהמישאלחנניההןד

ולאגזירהעליהנגזרהתמרמהלתמרדמתהקומתךזאתועזריהמישאלחנניהט

ולאגזירהעליהנגזרהזותמרמהלתמרדמתהקומתךזאתועזריהמישאלחנניההןמ

ולאשרפהעליהנגזרתמרמהלתמרדמתהקומתךזאתועזריאמישאלחנניהא

ר

'רהאורלהןנעשתכיצדנשרפוולאלשרףעליהןנגזראלואףנשרפהו

'רהאורלהםנעשהכיצדנשרפוולאשריפהעליהםנגזראלואףנשרפהד

'רהאורלהםנעשיתכיצדנשרפוולאגזירהעליהםנגזרהאלואףנשרפהט

רביהאורלהםנעשיתכיצדנשרפוולאגזרהעליהםנגזרהאלואףנשרפהמ

'רהאורלהםנעשיתכיצדנשרפו(נעש)ולאשריפהעליהםנגזראלואףנשרפהא

ר

'אמשמואל'ורטלנסכמין'אמאלעזר'רנחמיהברשמואל'וראלעזרו

אמרשמואל'ורטלנסכמין'אמאלעזר'רנחמיהברשמואל'וראלעזרד

'אומנחמניברשמואל'ורטלנסכמין'אומ'אלעז'רנחמניברשמואל'ור'אלעזט

אמרנחמניברשמואלורביטלנסכמיןאומראלעזררבינחמניברשמואלורביאלעזרמ

אמרנחמןברשמואל'ורטרנסכמיןאומראליעזרא

ר

אוקייכמיןו

אוקייכמיןד

אותכמיןט

אותיכמיןמ

אוקייכמיןא

ר
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בסנסיניואחזהבכםאלאנתעלתיולאכולההאומותבכלמתעלהשאני(אמרה)בתמראעלהאמרתיו

בסנסיניואוחזהבכםאלאנתעליתיולאכלההאומהבכלמתעלהשאניאמרתיבתמראעלהאמרתיד

בסנסיניואחזהבכםאלאמתעלהואיניהאומותבכלמתעלהשאניאמרתיבתמראעלהאמרתיט

בסנסניואחזהבכםאלאנתעלתיולאהאומותבכלמתעלהשאניאמרתיבתמראעלהאמרתימ

בסנסיניואוחזהבכםאלאנתעליתיולאכלההאומהבכלמתעלהשאניאמרתיבתמראעלהאמרתיא

ר

תלתמןעברהדהיאפסיתהלאכלוםכדלאתמרתאהדהבסנסנייהו

תלתמןעבדהדהיאפסיתהלאכלוםעבדהכדלאתמרתאהדאבסנסנייהד

תלתמןעבדאדהיאפשיתאלאכלוםעבדאלאכדתמרתאהדאכסנסינייהט

תלתמןעבדאדהיאפשיתאלאכלוםעבדאבדלאתמרתאהדאבסנסנייהמ

תלתמןעבדאדהיאפחיתאלאכלוםעבדאלאכד(ד)תמרתא(דתימא)הדאבסנסנייאא

ר

איליןגובריאד"ההַסְנֶסַניָהְלַאְלַבְניָיאצווחיןבאתריןאמריחסדיבראבוןאלבניןאילניןו

אילךגבריאבאדיןד"ההסנסנייהלאלבנייאצווריןבאתריןאמרחסדיבראבוןאלבניןאילניןד

איליךגובריאבאדיןד"ההסנסנייהלאלבנייאצווחיןבאתרין'אמחסדאידבראבוהבניןאלט

אילךגוברייאבאדיןד"ההסנסנייאלבנייאלאצווחיןבאתריןאמרחסדאיבראבוןאלבניןמ

אליןגובריאבאדיןד"ההסנסנייא'לאבלנייצווחיןבאתריןאומרחסדאיבראבוןאלבניןאילניןא

ר

בֹוִקיִסיהֹון'אמחונה'ורִבְגוִיֵליהֹון'אמיודן'רחונה'וריודן'רבסרבליהוןכפותוו

בוקיסיהוןאמרחונא'ורבגויליהוןאמריודן'רחונא'וריודן'רבסרבליהוןכפיתוד

בקומהון'אמחוניא'ורבגויליהון'אמיודן'ורחוניא'רבסרבליהוןכפיתוט

ביקומהוןבקומיהוןאמרחוניאורביבגויליהוןאומריודןרבייודןורביחוניארביבסרבליהוןכפיתומ

בקוסיהוןאמרהונא'רבגויליהון'אמיודן'רבסרבליהוןכפיתוא

ר

הכבשןַצףהיוםבאותונעשונסיןששהחיפהדמןאבדימיר"אמו

הכבשןצףהיוםבאותונעשונסיםשלשהחיפהדמןאבדימי'ר'אמד

הכבשןצףהיוםבאותונעשונסיםששהחיפהדמןאבדימיר"אט

הכבשןצףהיוםבאותונעשוששהאמרחיפאדמןאבדימימ

הכבשןצףהןואלוהיוםבאותונעשונסיםששהחיפהדמןאבדימיר"אא

ר
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יחזקאלוְֶהְחיָההצלםאתהרוחוהפילהִאיֵמיִקְסרֹוסנצרנבוכדונעשהמלכיות'דונשרפוהכבשן[?ץ?](ן)ונפרו

יחזקאלוהחיההצלםאתהרוחוהפילהאימקסרוסנצרנבוכדונעשהמלכיות'דונפרשוהכבשןונפרץד

יחזקאלוהחיההצלםאתהרוחוהפילהאימקסרוסנאצרנבוכדונעשהמלכיות'דונשרפוהכבשןונשרףט

יחזקאלוהחיההצלםאתהרוחוהפלהאימקסרוסנצרנבוכדונעשהמלכיותארבעונשרפוהכבשןונפרץמ

יחזקאלוהחיההצלםאתהרוחוהפילהאימקסירוסנבוכדנאצרונעשהמלכיותארבענשרפוהכבשןונשרףא

ר

נבוכדאדיןקראהדאמןיצחקר"אממניןהכבשןַצף̄דוראבבקעתהמתיםאתו

נבוכדאדיןקראהדאמןיצחקר"אמניןהכבשןצףדוראבבקעתהמתיםד

נבוכדאדיןקראהדאמןיצחקר"אמניןהכבשןצףדוראשבבקעתהמתיםט

נבוכדאדיןקראהדאמןיהודארביאמרמניןהכבשןצףדוראבבקעתהמתיםמ

נבוכדנאצר אדיין קריא הדין מן יצחק ר "אמנין הכבשן צף דוראבבקעתהמתיםאתא

ר

ַבְהָלהוקםתווהנצרו ְׁ חזיאנאהאואמרעניְבִהת̄

בגומהלכיןשרייןארבעהגובריןחזיאנאהא'וגוואמרעניבהתבהלהוקםתווהנצרד

'וגוחזיאנאהאואמריןענובהתבהלהוקםתוהנאצרט

וגומרחזיאנאהאואמריןענובהתבהלהוקםתוהנצרמ

חזי אנא הא ואמר ענה בהתבהלה וקם תוה א

ר

שעהבאותהראובן'רבשםפנחס'רו

שעהבאותה'אמראובן'רבשםפנחס'ראלהיןלברדמירביעאהדיוריויהנוראד

שעהבאותה'אמראובןר"בשפנחס'רט

שעהבאותהאמרראובןרביבשםפנחסרבימ

שעה באותה א

ר

ליאיתברסרוחהלחהרשעאילו'אמפיועלוְָסְטרּוהמלאךמיכאלירדו

ליאיתברסרוחהלחהרשעאילו'אמפיועלוסטרוהמלאךמיכאלירדד

ליבדאתסרוחהליחהרשעל"אפיועלוסטרוהמלאךמיכאלירדט

ליבראתיסרוחהליחהרשעליהאמרפיועלוסטרוהמלאךמיכאלירדמ

לי בראתי סרוחה לחה רשע אי לו אמר פיו על וסטרו מיכאל המלאך ירד א

ר
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'ואמנבוכדנצרענהמלויויתיבחזורמילךויתיבחזורו

ואמרנצרנבוכדענהמילויויתיבחזרמילךויתיבד

ואמרנאצרנבוכדענהעילויויתיבחזורלךמיויתיבחזורלךמיויתיבחזורט

ואמרנצרנבוכדענהעלויויתיבחזורמילךויתיבחזורמילךויתיביחזורמ

ואמר נבוכדנאצר ענה מלאך ויתיב חזור א

ר

אלאכאן'כתאיןבריהדשלחאלההוןבריךו

אלאכאן'כתיאיןבריהדשלחאלההוןבריךד

דיאלאכאן'כתיאיןבריהשליחדינגוועבדמישךדשדרךאלההוןבריךט

כיאלאכאןכתיבאיןבריהשלחדינגוועבידמישךשדרךדיאלההןבריךמ

אלא כאן כתיב אין בריה דשלח אלההון בריך א

ר

הכבשןנפרץהיומשלויטים[ר](?ל?)פראובןר"אמלעבדוהיושזיבמלאכיהדשלחו

הכבשןנפרץהיומשלופריטיםראובןר"אקדמוהיהתרחיצודילעבדוהיושיזיבמלאכיהדשלחד

הכבשןנפרץהיהמשלופריטיןראובןר"אמלאכיהשלחט

הכבשןנפרץהיהמשלופריטיםראובןליהאמרמלאכיהשלחמ

הכבשן נפרץ היו משלו כירטיס ראובן ל "אלעבדוהי ושזיב מלאכיה דשלח א

ר

יקידתאנוראאתוןלתרענצרנבוכדקריבבאדין'דכתמניןו

יקידתאנוראאתוןלתרענבוכדנצרקריבבאדיןדכתיבמניןד

יקידתאנוראאתוןלתרענאצרנבוכדקריבבאדין'דכתימניןט

יקידתאנוראאתוןלתרענצרנבוכדקריבבאדיןדכתיבמניןמ

יקידתא נורא אתון לתרע נבוכדנאצר קרב באדין ' דכתיקרייא הדא מן יצחק ר "אמנין א

ר

'כתאיןואתופוקוו

'כתיאיןואתופקוחייאאלהאדיעבדוהינגוועבדמישךשדרךואמרענהד

'וגוט

כתיבאיןפוקוואתופוקווגומרמ

כתיב אין ואתו סוקו א

ר
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יצחקר"אממניןמלכיות'דרפו[ש](פ)נהכבשןשנפרץמכאןואתופוקואלאכאןו

יצחקר"אמניןמלכיותארבעהנשרפוהכבשןשנפרץמכאןואתופוקואלאכאןד

יצחקר"אמניןמלכיות'דשנשרפוט

יצחקרביאמרמניןמלכיותארבעשנשרפוהכבשןשנפרץמכאןואתופוקואלאכאןמ

יצחק ר "אמנין מלכיות ארבע נשרפו הכבשן שנפרץ מכאן הא ואתו פוקו אלא כאן א

ר

ִאיְסכֹולֹוְסקּוִקידתבריאִאיְסְטַרְטֵטיגדבריאאיפרכיאאדרגזריאתפתיאדתבריאגדבריאאדרגזריאו

איסכולוסקוקידתבריאאיסטרטטיגדבריאאיפרכיאאדרגזריאתפתיאדתבריאגדבריאאדרגזריא'דכתיד

איסקוליקוקידתבריאאיסטרטוטיגדבריאאיפרכייאאדרגזיאתפתיאדתבריאגדבריאגזיאאדרט

קוקיאיסכולוסדתבריאאיסטרטטיגדבריאאיפרכייאדראגזריאתפתיידתברייאגדבריאאדרגזריאמ

ולמה אסתלוסקיקי דתבריא אסתרטרי גדברייא אפרכייא אדרגזרייא תפתייא דתברייא אדרגזרייא קרייא הדין מן א

ר

ַריָאלהןקוראהואו ַתיָאכןקוראןהואולמהֵמיְמַרסתפתיאהדבריםאתשובריןשהןְדַתֿבְ ְׁ ַתפ̄

תפתיאכןקוראןהואולמהמימרסתפתיאהדבריםאתשובריםשהםדתבריאלהםקוראהואד

תפתיאאותןקוראולמהתפתיאהדבריםאתשובריןשהםדתבריאלהםקוראהואט

תפתייאהדבריםאתשובריםשהםדתבריאלהםקוראהואמ

תפתייא אותן קורא הוא א

ר

וְַאְגדּוִקיןדוכסיןלרבותמניןאלואלאליאיןלזנותהרעיצרשמפתיןו

'ואגדיקידוכסיןלרבותמניןאלואלאליאיןזנותעלהרעיצרשמפתיןד

ואגדיקיןדוכוסיןלרבותמניןאלואלאליאיןלזנותהרעיצרשמפתיןט

ואגריקיןדסכוסיןלרבותמניןאלואלאליאיןלזנותהרעיצרשמפתיןמ

ואגריקין דוכוסין לרבות מנין אלו אלא לי אין לזנות הרע יצר  (ה)מפתין שהן א

ר

ן[יְִר](ע)[ִכ](ב)אלואלאליאיןמדינתאני[ו]שלטוכלל"תוְַהֶאְגמֹוִניןו ַׁ כנשין[ת](ס)ומ'דכתמניןבעלייתןיָדת̄

ומתכנשין'דכתימניןבעלייתןבירידתןאלואלאליאיןמדינתאשלטוניוכל'לומ'תלמווהאגמוניןד

ומתכנשין'דכתימניןבעלייתןבירידתןאלאליאיןמדינתאשלטוניוכלל"תוהגמוניםט

ומתכנשיןדכתיבמניןבעלייתןבירידתןאלואלאליאיןמדנתאשלטוניוכללומרתלמודואגמוניםמ

ומתכנשין ' דכתימנין בעלייתן בירידתן אלא לי אין ' מדינתשלטוני וכל ל "תואגמונין א

ר
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ופוניןנחשדיןשהןהארבונותאלו'אמאחא'רורבנןא[ח](ד)א'ראחשדרפניאופחותאסגניאאחשדרפניאו

ופוניןנחשדיןשהןהארכונותאלואמראחא'ר'ורבנאחא'ראחשדרפניאופחותאסגניאאחשדרפניאד

פוניןשהןהארכונותאלו'אמאחא'רופחותאסגניאאחשדרפניאט

ופוניןנחשדיןשהםהארכונותאלואומראחארביורבנןאחארביאחשדרפניא'ופחותסגניאאחשדרפניאמ

ופונין נחשדין שהן ונות ?כ/ב?האראלו אומר ' ראחשדרפנייא ופחותא סגנייא אחשדרפנייא א

ר

אְסכֹולֹוְסֵטיֵקיסגניאופוניןפניםשמהדריןאמריורבנןצדלכלדיןו ָׁ וְַהַדְבֵריַקַתאִליֵקיֹוַפְחוָת̄

והדבריקתאליקיופחותאסכולוסטיקיסגניאופוניםפניםשמהדריןאמריורבנןצדלכלדיןד

והדבריקאטניקיופחותאסכולוטיטיסגניאופניםפניםשמהדריןאמריורבנןצדלכלדיןט

והדבריקאתאליקיופחותאטיתיסכילוססגנייא'ופוניפניםשמהדריןאמריןורבניןצדלכלדיןמ

והדברי תאליקי ופחוותא סרוליסטקי סגנייא ופונים פנים מהדרין שהן אמרין ורבנין צד לכל הדין א

ר

מןיצחקר"אממניןִאיַמְקִסרּוסנצרנבוכדונעשהאלךלגובריאחזיאוְִאיְסטרּולֹוִגיֵסיָקִשישמלכאו

מןיצחקר"אמניןאימיקסרוסנצרנבוכדונעשהאילךלגובריאחזיןואיסטרולוגיסיקשישמלכאד

מןיצחקר"אמניןאימקרוסנאצרנבוכדונעשהמלכאואיסטרולוגיקשישימלכאט

מןיצחקרביאמרמניןאימקרוסנצרנבוכדונעשההאיליןלגובריאכפיתוואסטרולוגיסיקשישימלכאמ

מן יצחק ר "אמנין אמקסירוס נבוכדנאצר נעשה אליך ' לגוברייחזיין ואסטרוגיליסקשיש מלכא א

ר

עילאהאלהאעמידיעבדותמהייאאתייאבפומיה'אמההוא'דכתהדאו

להחויאקדמישפרעילאהאלהאעמיעבדדיותמהיאאתיאבפומיהאמרהההיאדכתיבהדהד

שמיאאלהעמיעבדדיותמהיאאתיאבפומיה'דאמההואט

עילאהאלהאעמיעבדדיותמהיאאתיאבפומיהדאמרההואדכתיבהדאמ

להחוייא קדמי שפר עלאה אלהא עמי עבד די ותמהייא אתייא בפומיה אמר ההוא דכתיב הדין א

ר

מניןַהֶצֶלםאתהרוחהפילהעבדיבגופיעבדעמיו

מניןהצלםאתהרוחהפילהעבדבגופיעבדעמיד

מניןהצלםאתהרוחהפילהעבדבגופיעבדעמיט

מניןהצלםאתהרוחהפילהעבדבגופיעבדי?מ?עמ

בפומיה אמר ההוא ' דכתיהדין מן מנין הצלם את הרוח הפילה עבד כגופי עבד עמי א

ר
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ו

ד

ט

מ

הפילה עבד בגופי עבד עמי לאחוייא קדמי שפר עלאה אלהא עמי עבד די ותמהייא אתייא א

ר

החיהְנבּ̄וקורץֵבלכרעקראהדאמןיצחקר"אמו

החיהנבוקורסבלכרעקראהדאמןיצחקר"אמד

החיהנבוקורסבלכרעקראהדאמןיצחקר"אט

החיהנבוקורסבלכרעקראהדאמןיצחקרביאמרמ

החייה נבו קורס בל כרע קרייא הדין מן יצחק ר "אמנין הצלם את הרוח א

ר

רוחותמארבעקראהדאמןיצחקר"אממניןהמתיםאתיחזקאלו

רוחותמארבעקראהדאמןיצחקר"אמניןהמתיםיחזקאלד

רוחותמארבעקראהדאמןיצחקר"אמניןהמתיםאתיחזקאלט

הרוחותמארבעקראמהדאיצחקרביאמרמניןהמתיםאתיחזקאלמ

רוחות בארבע קריא הדין מן יצחק ר "אמנין נורא בבקעת יחזקאל מתים א

ר

המתיםהחיהההואהרוחהצלםאתשהפילההרוחאותהפינחסר"אמהרוחבאיו

המתיםהחיהההואהרוחהצלםאתשהפילההרוחאותהפנחס'ראמרהרוחבאיד

המתיםאתשהחיההרוחהיאהצלםאתשהפילההרוחאותהיצחקר"אהרוחבואיט

המתיםאתשהחיההרוחהיאהצלםשהפילההרוחאותהיצחקרביואמרהרוחבואימ

המתיםאתהחיהההואהרוחהצלםשהפילההרוחאותהפנחסר"אהרוח בואי א

ר

נצרנבוכדהוהכמהאמריןורבנןהיההכפוריםויוםשבתהיוםאותואלעזרר"אמו

נצרנבוכדהוהכמהאמריןורבנןהיההכפוריםויוםשבתהיוםאותואלעזרר"אמד

נאצרנבוכדהוהכמהאמריורבניןהיההכפוריםויוםשבתהיוםאותואלעזרר"אט

נצרנבוכדהויכמהאמריןורבניןהיההכפוריםויוםשבתהיוםאותואלעזררביאמרמ

נבוכדנאצרהוהבמהאמריןורבניןהיההכפוריםויוםשבתהיוםאותואלעזרר"אא

ר
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ליה'אמממשליהואיתליהדרידאלצלמאסגיד[ת](?ס?)אליתלו'ואומלדניאלמפתהוו

ליהאמרממשאליהואיתליהדרידאלצלמאסגידאתליתלו'ואומלדניאלמפתהוד

ל"אממשאדליהדלילצלמאסגידאתליתלו'ואומלדניאלמפתהוט

ליהאמרמששאליהדאיתלצלמאסגידאתהליתלוואמרלדניאלמפתהמ

ל"אממשביהואיתליהדהדאלצלמאסגידאתליתלוואמרלדניאלמפתהוא

ר

רשעאותועשהמהליהסגידאתגרמךמןואתעברמהוחמיאתאו

רשעאותועשהמהליהסגידאתגרמךמןואתעבידמהוחמיתאד

רשעאותועשהמהסגידאתגרמךואתמהוחמיאתט

רשעאותועשהמהסגידאתגרמךמאןואתמהוחמיאתמ

רשעאותועשהמהליהסגידאתגרמךמהואתעבידהואמהחמיאתאא

ר

קדמוהימקלסיןוהווזמראזניכלוכינספיולתוךונתנוגדולכהןשלציצונטלו

קדמוהימקלסיןוהווזמראזניכלוכינספיולתוךונתנוגדולכהןשלציצונטלד

קדמוהימקלסיןוהיוזמראמיניכלוכנספיולתוךונתנוגדולכהןשלציצונטלט

קדמוהימקלסיןוהווזמראזניכלוכנספיולתוךונתנוגדולכהןשלציצונטלמ

קדמוהימקלסיןוהווןזמראזניכלוכונספיולתוךונתנוגדולכהןשלציצונטלא

ר

לייהיבאתליתליה'אמכןדניאלא[ז](מ)דחכיוןאלהיךי'ייאנכי'אומוהואו

לייהיבאתליתליה'אמכןדניאלדחמאכיוןאלדיךייאנכי'אמוהואד

לייהיבאתליתל"אכךדניאלדחמאכיוןאלהיךי'יאנכי'אומוהואט

לייהיבאתליתליהאמרכךדניאלדחמאכיוןאלהיךי'יאנכיהואואמרמ

לייהיבאתל"אכןדניאלדחמאכיוןאלהיךייאמרוהואא

ר

ליה'אמפומיהעלולמהליה'אמפומיהעלדידךצלמאהדיןולמנשקלמסקרשותאו

פומיהעלולמהליה'אמפומיהעלדידךצלמאהדיןולמנשקלמיסקרשותאד

פומיהעלולמהפומיהעלצלמאהדיןולמנשקלמיסקרשותאט

פומיהעלולמהפומיהעלצלמאהדיןולנשקלמיסקרשותאמ

פומיהעלולמהל"אפומיהעלדידךצלמאהדיןולמינשקלמיסקרשותאא

ר
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מיסלקוסלקרשותלונתןמידמשתעיטעיםדהואליה'אמפומיהעלולמהו

מיסלקוסלקרשותלונתןמידמשתעיטעיםדהואליהאמרד

סלקמןוסלקרשותלונתןמידמשתעיטעיםדהואל"אט

וכשסלקוסלקרשותלונתןמידמשתעיטעיםדהואליהאמרמ

מסלקוסלקרשותלונתןמיד?י?משתעטעיםדהואל"אא

ר

הזהראלאאניה"הקבשלושלוחואניודםבשרליה'ואמלציצהאישתבעו

הזהראלאאניה"הקבשלושלוחואניודםבשרליה'ואמלציצאאישתבעד

והזהראניה"הבשלושלוחואניו"בל"ואלציצאמשתבעט

והזהראניהואברוךהקדוששלושלוחואניודםבשרליהואמרלציצאאשתבעמ

הזהראלאאניה"הבשלושלוחואניודםבשרלוואמרלציצהאשתבעא

ר

והוציאלישקובאאחרישתבאעליךאניוגוזרשמיםשםבךיתחללשלאו

והוציאלנשקובאאחרישתבאעליךאניוגוזרשמיםשםבךיתחללשלאד

והוציאלנשקובאאחרישתבאעליךאניוגוזרבךשמיםשםיתחללשלאט

והוציאלנשקובאאחרישתבאעליךאניוגוזרבך(ועל)שמיםשםיתחללשלאמ

והוציאלישקןבאאחרישתבאעליךאניוגוזרשמיםשםבךיתחללשלאא

ר

הוהולאקדמוהימקלסיןוהווזמראזניכלמתכנשיןדנחתמןפיומתוךבלעוו

הוהולאקדמוהימקלסיןוהווזמראזניכלמתכנשיןדנחתמןפיומתוךבלעוד

הוהולאקדמוהימקלסיןוהווזמראזניכלמתכנשיןדנחתמןפיומתוךבלעואתט

הוהולאקדמוהימקלסיןוהווזמראזנאכלמתכנשיןדנחתמןפיומתוךבלעומ

הוהולאקדמוהימקלסיןוהווזמראזניכלמתכנשיןדנחתמאןמפיובלעוא

ר

העולםאומותשראוכיוןהצלםאתהרוחהפילהשעהאותה?ב?[?ס?קל](?כדניאל?)עבדו

העולםאומותשראוכיוןהצלםאתהרוחהפילהשעהבאותהכלוםעבידד

ה"אשראוכיוןהצלםאתהרוחהפילהשעהבאותהכלוםעבידט

העולםאומותשראוכיוןהצלםאתהרוחהפילהשעהבאותוכלוםעבידמ

כלהעולםאומותשראוכיוןהצלםאתהרוחהפילהשעהבאותהכלוםעבדא

ר
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ומתבריןתעותהוןיתנסביןהווועזריהמישאלחנניהעםה"הקבשעשהוגבורותניסיןו

ומתבריןתעותהוןיתנסביןהוווחבריוחנניהעםה"הקבשעשהוגבורותנסיםד

ומכבדיןטעותיהוןנסביןהווועזריהמישאלחנניהעםה"הבשעשהוגבורותנסיםט

ומתכבדיןטעוותהוןנסביןהווועזריהמישאלחנניאעםהואברוךהקדוששעשהוגבורותניסיםמ

ומתבריןטעוותהוןיתנסביןהווועזריאמישאלחנניאעםה"הבשעשהוגבורותנסיןא

ר

בהוןמקרקשיןוהווןמריהוןזבחבכלביהוןיתהוןותלןזוגיןפעמונים?(זוגין)?יתהוןועבדיןיתהוןו

בהוןמקרקשיןוהווובחמוריהוןבכלביהוןיתהוןותלןזוגיןפעמוניןזוגיןיתהוןועבדיןיתהוןד

והוובהוןמקרקריןוהווובחמריהוןבכליהוןיתהוןותלאןזוגיןפעמוניםזוגיןלהוןועבדיןיתהוןט

בהוןמקרקריןוהווןובחמריהוןבכלהוןיתהוןותלןזוגיםפעמוניםזוגיןיתהוןועבדיןיתהוןמ

בהוןמקרקשיןוהווובחמריהוןבכלביהוןיתהוןותלתפעמוניםזוגיןיתהוןועבדיןיתהוןא

ר

'שנמהקיים?ל?ין?גד?סהויתוןלמהחמוןאתוןסגדיןהוינןלמהחמוןאתוןואמרוןו

'שנאממהלקייםסגדיןהוינןלמהחמוןאתוןסגדיןהוינןלמהחמוןאתוןואמרוןד

'שנאמהלקייםסגדיןהויתוןלמאןחמאןאתוןאמריןט

שנאמרמהלקייםין[ד]סגהויתוןלמהחמיןאתוןואמרוןמ

'שנאמהלקייםחמוןאתוןסגדיןהוינןלמהליהחמוןאתוןואמריןא

ר

נאויהיוולבהמהלחיהעצביהןהיונבוקורסבלכרעו

נאויהיוולבהמהלחיהעצביהםהיונבוקורסבלכרעד

נאויהיוולבהמהלחיהעצביהםהיוט

נאויהיו'ולבהמלחיהעצביהםמ

נאויהיוהרשעהאדוםבמלכותיהיהכךולבהמהלחיהעצביהםוהיהא

ר

נשרפוולאשריפהלהןנגזרהוזרחפרץמהוזרחפרץזההגפןכאשכלותשדיךו

נשרפוולאשריפהלהםנגזרהוזרחפרץמהוזרחפרץזההגפןכאשכלותשדיךד

נשרפוולאשריפהגזירתעליהםנגזרהוזרחפרץמהוזרחפרץזההגפןכאשכלותשדיךט

נשרפוולאשריפהגזירתעליהםנגזרהוזרחפרץמהוזרחפרץזההגפןכאשכלותשדיךמ

נשרפוולאשריפהעליהןנגזראלומהוזרחפרץזההגפןכאשכלותשדיךא

ר

66



25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק י- א , פסוק ט, פרק ז

מאחראלעזרר"אמכתפוחיםאפךוריחנשרפוולאשריפהעליהםנגזרהאלואףו

מאחראלעזרר"אמכתפוחיםאפךוריחנשרפוולאשריפהעליהםנגזרהאלואףד

מאחר'אלעזר"אכתפוחיםאפךוריחנשרפוולאשריפהגזירתעליהםנגזרהאלואוףט

מאחראלעזררביאמרכתפוחיםאפיךוריחנשרפוולאלשרפהגזירהעליהםנגזרהאלואףמ

כתפוחיםאפךוריחנשרפוולאשריפהעליהןנגזרהאלואףא

ר

 כתפוחים אפךוריחש

דומההיהולמהכתפוחיםאפךוריחאמרתואתבהוןעדתלאנורוריחבהוןשכתבו

דומההיהולזהכתפוחיםאפךוריחאמרואתבהוןעדתלאנורוריחבהןשכתבד

דומההיהולמהכתפוחיםאפךוריחאמרתואתבהוןעדתלאנורוריחבהםשכתבט

דומיןהיהולמהכתפוחיםאפךוריחאמרתואתבהוןעדתלאנדרוריחבהם'שכתומ

דומההיהולמהא

ר

הולך היה  האשמכבשן כשיצאו ש

תפוחיםשלשדהלריחריחןו

תפוחיםשלשדהלריחריחןד

י'יברכואשרשדהכריחבניריחראה'שנאתפוחיםשלשדהלריחריחוט

תפוחיםשלהשדהלריחריחןמ

תפוחיםשלשדהכריחריחןא

ר

כתפוח ריחן ש

כולן'השרלמלאכיה"הקבקרא[שעה]באותהיוחנןר"אמהטובכייןוחכךו

כלןהשרתלמלאכיהואברוך'הקדוקראשעהבאותהיוחנן'ראמרהטובכייןוחכךד

כלםה"למה"הבקראשעהבאותהיוחנןר"אהטובכייןוחכךט

כלםהשרתלמלאכיהואברוךהקדושקראשעהבאותהיוחנןרביאמרהטובכייןוחכךמ

כלןהשרתלמלאכיה"הקבקראשעהבאותהיוחנןר"אהטובכייןוחכךא

ר

כךבאשלפניהןשפעלושם?כ?שאלושלאבותיהןשלשפתותיהןונשקורדולהן'ואמו

כךבאשלפניהםשפעלוכשםאלושלאבותיהםשלשפתותיהןונשקורדולהםואמרד

כךבאשלפניהםשפעלושכשםאלושלאבותיכםשלשפתותיהםונשקורדולהם'ואמט

כךבאשלפניהםשפעלושכשםאלושל'אבותיהשלשפתותיהםונשקורדולהםואמרמ

כךבאשלפניהןשפעלוכשםאלושלאבותיהםשלשפתותיהםונשקורדולהםואמרא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק י, פרק ז

קראשעהבאותהסימון'בריהודה'רבשםעזריה'רבאשבניהןלפניפעלוו

קראשעהבאותהסימון'בריהודה'רבשםעזריה'רבאשבניהםלפניפעלוד

קראשעהבאותהסימון'בריהודהר"בשעזריה'רבאשלפניבניהםפעלוט

קראשעהו[ת]()באושמעוןבריהודארביבשםעזריארביבאשלפניבניהם(ל)פעלומ

באשלפניבניהןפעלוא

ר

אלואילוליאלושלשפתותיהןונשקורדולהן'ואמהשרתלמלאכיה"הקבו

אלושאילוליאלושלשפתותיהןנשקורדולהםואמרהשרתלמלאכיה"הקבד

אלואלושל'שפתותיהנשקורדוה"למה"הבט

אלואלושלשפתותיהםונשקורדוהשרתמלאכיאלהואברוךהקדושמ

אלואלולאא

ר

שנין[י](יו)שהןלאלודברבעלנעשההייתומלכותיתורתיקבלולאו

ישניםשהםלאלודבבבעלנעשההייתיבסיניומלכותיתורתיקבלולאד

ישניםשהםלאלודבבבעללהםנעשההייתיבסיניתורתיקבלולאט

ישניםשהםלאלורכבבעלנעשההייתיעליהםבסיניומלכותיתורתיקבלולאמ

ישניםשהםלאלורכבבעלנעשההייתיבסיניעליהוןומלכותיתורתישקבלוא

ר

שמתפ"אעתורתהבןיוחנןר"אמישניםשפתידובבהמכפלהבמערתו

שמתפ"אעתורתהבןיוחנןר"אישניםשפתידובבהמכפלהבמערתד

שמתתורהבןיוחנןר"אהמכפלהבמערתט

שמתפיעלאףתורהבןיוחנןרביאמרהמכפלהבמערתמ

ישניםשפתידובב'שנאהמכפלהבמערתא

ר

ענביםשלזהְככֶֹמר'אמשמואלישניםשפתידובבטעמאמאיבקברעליורוחשותשפתותיוו

ענביםשלזהככמר'אמשמואלישניםשפתידובבטעמאמאיבקברעליורוחשותשפתותיוד

ענביםשלזהכזמר'אמשמואלישניםשפתידובבט"מבקברעליורוחצותשפתותיוט

ענביםשלזהבכמרשמואלישניםשפתידובבטעמאמאיבקברעליורוחשותשפתותיומ

ענביםשלהזהככומר'אמשמואלא

ר

ישנים שפתי דובב ש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, יא- א , פסוק י, פרק ז

וחדקֹוְנִדיטֹוןדשתיכהדין'אמחדסימון'ורפפאברחננא'רמאיליוזבשהואו

וחדקונדיטוןדשתיכהדיןאמרחדסימון'ורפפאברחיננא'רמאיליוזבשהואד

כהדין'אמסימון'רמאליוזבשהואט

יוחנןרבימאליוזבשהואמ

וחדקונדיטוןדשתיכהדיןאמרחדסימון'ורפפאברחנינא'רמאיליוזבשהואא

ר

וחד קונדיטון דשתי כהדא אמר חד סימון ' ורפפא בר חנינא ' רש

בפומיהוריחאטעמאליהשתילדהואג"אעעתיקחמרדשתידין[ה](?ס?)כ'אמו

בפומיהוריחאטעמאליהשתידהואג"אעעתיקחמרדשתיכהדין'אמד

בפומיהוריחאטעמאליהשאתידהואג"אעעתיקחמרדשאתיט

בפומיהוריחאטעמאשתידהואפיעלאףעתיקאמרדשאתיכהדיןאמרמ

בפומיהוריחאטעמיהליהשתידהואפ"אעעתיקחמרדשתיכהדיןאמרא

ר

בפומיה טעמיה ליה דשתי ג "אעעתיק חמר דשתי כהדין אמר ש

באביהםאלא'ישרשלשוקן[ח]איןהןשוקים[ח]שלשהתשוקתוועלילדודיאניו

באביהםאלאישראלשלשוקןאיןהןשוקיןשלשהתשוקתוועלילדודיאניד

באביהםאלאישראלשלשוקןאיןהןשוקיןשלשהתשוקתוועליליודודילדודיאניט

באזניהםאלאישראלשלשווקיןאיןהןשווקיןשלשהתשוקתוועליליודודילדודיאנימ

באביהםאלאישראלשלשוקןאיןהןשוקיןשלשהתשוקתוועלילדודיאניא

ר

אישךואל'שנבבעלהאלאאשהשלשוקה[ח]איןוקתו[ש](ו)תועלילדודיאני'שנשבשמיםו

אישךואל'שנאמבבעלהאלאאשהשלשוקהאיןתשוקתוועלילדודיאני'שנאשבשמיםד

אישךואל'שנאבבעלהאלאאשהשלשוקהאיןשבשמיםט

אשךואלשנאמרלבעלהאלאאשהשלשווקהאיןתשוקתוועלילדודיאנישנאמרשבשמיםמ

אישךואל'שנאבבעלהאלאאשהשלשוקהאיןתשוקתוועלילדודיאני'שנאשבשמיםא

ר

יהושע'רתשוקתוואליך'שנחבורתו?[ו](ב)?ְבַקיִןאלאהרעיצרשלשוקו[ח]איןתשוקתךו

יהושע'רתשוקתוואליך'שנאוחבורתובקיןאלאהרעיצרשלשוקואיןתשוקתךד

יהושע'רתשוקתוואליך'שנאוחבורתןבקיןאלאהרעיצרשלשוקואיןתשוקתךט

יהושערביתשוקתוואליךשנאמרובחבורתובקיןאלאהרעיצרשלשווקואיןתשוקתךמ

בותמשולואתה'שנאוחבורתובקיןאלאהרעיצרשלשוקואיןתשוקתךא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק יא, פרק ז

ותשוקיקיההארץפקדת'שנבארץאלאגשמיםשלשוקן[ח]איןאחא'רבשםו

ותשוקקיההארץפקדת'שנאבארץאלאגשמיםשלשוקןאיןאחא'רבשםד

ותשוקקיההארץפקדת'שנאבארץאלאגשמיםשלשוקןאין'אומאחאר"בט

ותשוקקההארץפקדתשנאמרבארץאלאגשמיםשלשווקיןאיןאסארביבשםמ

ותשוקקההארץפקדת'שנאישראלבארץאלאגשמיםשלשוקןאיןא

ר

מעשרהאחדלכםשתעשהתעשרנהלאלאוואםתעשרנהזכיתםאםתעשרנהרבתו

מעשרהאחדלכםשתעשהתעשרנהלאואםתעשרנהזכיתםאםתעשרנהרבתד

מעשרהאחדלךשתעשהתעשרנהלאואםתעשרנהזכיתאםתעשרנהרבת'וגוט

מעשרהאחדלכםשתעשהתעשרנהלאוואםתעשרנהזכיתםאםתעשרנהרבתמ

מעשרהאחדלכםעושהשהיאתעשרנהלאוואםתעשנהזכיתםאםתעשרנהרבתא

ר

לישועתוומקויםמצפיםאנוַתִשיםשאנופ"אעאנותשיםתשוקתוועליא"דו

לישועתוומקויםמצפיםאנותשיםשאנופ"אעאנותשיםתשוקתוועליא"דד

לישועתוומצפיםמקויםאנואנושתשיםף"ואעאנותשיםתשוקתוועליא"דט

לישועתוומקויםמצפיםאנותשיםשאנופיעלואףאנותשיםתשוקתוועליאחרדברמ

לישועתוומקויםמצפיםאנושתשיםפ"ואעאנותשיםתשוקתוואליךא"דא

ר

שמעואומריםפעמיםשנייוםבכלשמוומיחדיםויוםיוםבכלה"הקבשלו

שמעואומריםפעמיםשתישמוומיחדיםויוםיוםבכלה"הקבשלד

שמעפעמיםיוםבכלשמוומיחדיםיוםבכלה"הבשלט

שמעואומרפעמיםיוםבכלשמוומיחדיםויוםיוםבכלהואברוךהקדוששלמ

שמעואומריםפעמיםיוםבכללשמוומיחדיםויוםיוםבכלה"הבשלא

ר

אחדי'ייאלהינוי'יי'ישרו

אחדייאלהינוייישראלד

'וגוישראלט

אחדי'יאלקינוי'יישראלמ

אחדייאלהינוייישראלא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, פסוק יג- א , פסוק יב, פרק ז

בכפריםנלינהעולםשלימוסיין?ד?בונטיילנצא'ואומצווחתהקודשרוחהשדהנצאדודילכהו

בכפריםנלינהעולםשלבדימוסייןונטיילנצאואומרתצווחתהקדשרוחהשדהנצאדודילכהד

בכפריםנלינהעולםשלבדימוסיןונטיילנצאואומרתצווחתהקדשרוחהשדהנצאדודילכהט

בכפריםנלינהעולםשלבדימוסיןונטיילנצאואומרתצווחתהקדשרוחהשדהנצאדודילכהמ

בכפריםנלינהעולםשלבדימוסייןונטיילנצאואומרתצווחתהקדשורוחהשדהנצאדודילכהא

ר

כהנאבראבאר"אמה"בהקבשכפרוהעולםאומותכרכיאלובובכופריןו

כהנאבראבא'ראמרה"בהקבשכפרוהעולםאומותכרכיאלובובכופריםד

ה"בהבשכפרוה"אכומריאלושבובכופריםט

כהנאבראבארביאמרהואברוךבהקדוששכפרוהעולםאומותכרכיאלובובכופריםמ

כהנאבראבאר"אה"בהבשכפרוהעולםאומותאלובובכופריםא

ר

לשעהפכן"אעו

לשעהכןי"אעפד

ט

לשעהפיעלאףמ

לשעהכ"אעפא

ר

הגפןפרחהאםנראהישראלביתצבאותי'ייכרםכי'שנישראלאלולכרמיםימה?כ?נשו

הגפןפרחהאםנראהישראלביתצבאותייכרםכי'שנישראלאלולכרמיםנשכימהד

הגפןפרחהאםנראהישראלביתצבאותי'יכרםכי'שנאישראלאלולכרמיםנשכימהט

הגפןפרחהאםנראהישראלביתצבאותי'יכרםשנאמרישראלאלולכרמיםנשכימהמ

הגפןפרחהאםנראהישראלביתצבאותייכרםכי'שנאישראלאלולכפריםנשכימהא

ר

התינוקותאלוהרמוניםהנצומדרשותובתיובתיות[י](ו)כנסבתיאלוַהְסָמַדרִפַתחשמעקריתזוו

התינוקותאלוהרמוניםהנצומדרשותובתיכנסיותבתיאלוהסמדרפתחשמעקריתזוד

התינוקותאלוהרמוניםהנצומדרשותובתיכנסיותבתיאלוהסמדרפתחש"קזוט

התינוקותאלוהרמוניםהנצומדרשותובתיכנסיותבתיאלוהסמדרפתחשמעקריאתזומ

התינוקותאלוהרמוניםהנצומדרשותובתיכנסיותבתיאלוהסמדרפתחשמעקריתזוא

ר

71



25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ז א, יד- א , פסוק יג, פרק ז

והצדיקותהצדיקיםנותנתאנישםלךדודיאתאתןשםבתורהועוסקיןשיושביןו

והצדיקותהצדיקיםנותנתאנישםדודיאתאתןשםבתורהועוסקיםים?ב?שיושד

והצדיקותהצדיקיםנותןאנישםלךדודיאתאתןשםבתורהועוסקיןשיושביןט

והצדיקותהצדיקיםאתנותןאנישםלךדודיאתאתןשםבתורהועוסקיםשיושביםמ

והצדקותהצדיקיםנותןאנישםלךדודיאתאתןשםבתורהועוסקיןיושביןשהןא

ר

ממניעמדו'והנביאווהנביאיםו

ממנישעמדווהנביאותוהנביאיםד

ממנישעמדווהנביאותוהנביאיםט

ממנישעמדווהנביאותהנביאיםמ

ממנישעמדווהנביאותהנביאיםא

ר

אלוְמָגִדיםכלפתחינוועלחטאטעםטעמושלאישראלעֹוֵלֵמיאלוריחנתנוהדודאיםו

אלומגדיםכלפתחינוועלחטאטעםטעמושלאישראלעולמיאלוריחנתנוהדודאיםד

אלומגדיםכלפתחינוועלחטאטעםטעמושלאישראלעלמיאלוריחנתנוהדודאיםט

אלומגדיםכלפתחינוועלחטאטעםטעמושלאישראלעלומיאלוריחנתנוהדודאיםמ

אלומגדיםכלפתחינוועלחטאטעםיטעמושלאישראלעולמיאלוריחנתנוהדודאיםא

ר

יודן'רריחנתנוהדודאיםא"דאחראדםמכירותואינןבבעליהןשדבקוישראלבנותו

יודן'רריחנתנוהדודאיםא"דאחראדםמכירותואינןבבעליהןשדבקוישראלבנותד

יודן'רריחנתנוהדודאיםא"דאחראדםידעוולאבבעליהןשדבקוישראלבנותט

יודןרביריחנתנוהדודאיםאחרדבראחראדםמכירותואינןבבעליהןשדבקוישראלבנותמ

יודן'רריחנתנוהדודאיםא"דאחראדםמכירותואינםבבעליהןשדבקוישראלבנותא

ר

והיה'שאממילפניהדודאיםחביביןהןכמהוראהא[ב](אלו)'אמיודן'רלוי'ורו

והיהשאמרמילפניהדודאיםחביביןהםכמהוראהבא'אמיודן'רלוי'ורד

והיה'שאממילפניהדודאיםחביביןהםכמהוראהבוא'אמיודן'רלוי'ורט

והיהשאמרמילפני'הדודאיחביביןהןכמהוראהבואאומריודןרבילויורבימ

והיהשאמרמילפניחביביןהןכמהוראהבאאמרא

ר
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שלשבטוהןואלומסוימיםגדוליםשבטיםשניהללוהדודאיםשבשכרהעולםו

שלשבטוהםואלומסויימיןגדוליםשבטיםשניעמדוהללוהדודאיםשבשכרהעולםד

שלשבטומסויימים'גדולי'שבטישניעמדוהללוהדודאיםשבשכרהעולםט

שלשבטוהןואלומסויימיןגדוליםשבטים(ג)שניעמדוהללוהדודאיםשבשניהעולםמ

שלשבטוהןואלומסויימיםגדולין(מ)שבטיםשניעמדוהללו'הדודאישכשםהעולםא

ר

לעזר'רבערבהשדהמןיעקבויבא'שנבולון[ז](ל)שלושבטויששכרו

שמואל'וראלעזר'רבערבהשדהמןיעקבויבא'שנזבולוןשלושבטויששכרד

שמואל'וראלעזר'ר'וגובערבהשדהמןיעקבויבא'שנאזבולוןשלושבטויששכרט

שמואלורביאלעזררביבערבהשדהמןיעקבויבאשנאמרזבולןשלושבטויששכרמ

אלעזר'רבערבהשדהמןיעקבויבא'שנאזבולוןשלושבטויששכרא

ר

הפסידהלאהנשתכרהוזונשתכרהזוהפסידהוזוהפסידהזו'אומו

הפסידהלאהנשתכרהוזונשתכרהזוהפסידהוזוהפסידהזואומראלעזר'רנחמןברד

'הפסידלאהנשתכרהוזונשתכרהזוהפסידהוזוהפסידהזו'אומ'אלעז'רנחמןברט

הפסידהלאהנשתכרהוזונשתכרהזוהפסידהוזוהפסידהזואומראלעזררבינחמןברמ

הפסידהלאהנשתכרהוזונשתכרהזוהפסידהוזוהפסידהזואומרא

ר

שמואל'רוקבורהשבטיםוהפסידהדודאיםנשתכרהרחלוקבורהשבטיםונשתכרהדודאיםו

שמואל'רוקבורה'שבטיוהפסידהדודאיםנשתכרהרחלוקבורהשבטיםונשתכרהדודאיםד

נחמןברשמואל'רוקבורה'שבטיוהפסידהדודאיםנשתכרהורחלוקבורה'שבטיונשתכרהדודאיםט

שמואלרביוקבורהשבטיםוהפסידהדודאיםנשתכרהורחלוקבורהשבטיםונשתכרהדודאיםמ

נחמןברשמואל'רוקבורהשבטיםוהפסידהדודאים(שבטים)נשתכרהרחלוקבורהשבטיםונשתכרהדודאיםא

ר

והפסידהשבטיםונשתכרהדודאיםהפסידהלאהכרה[ת]()נשוזונשתכרהזוהפסידהוזוהפסידהזו'אמו

והפסידה'שבטיונשתכרהדודאיםהפסידהלאהנשתכרהוזונשתכרהזוהפסידהוזוהפסידהזו'אמד

הפסידה'שבטינשתכרהלאהנשתכרהוזונשתכרהזוהפסידהוזוהפסידהזוט

הפסידהלאהנשתכרהוזונשתכרהזוהפסידהוזוהפסידהזואומרמ

והפסידהדודאיםונשתכרהדודאיםהפסידהלאהנשתכרהוזונשתכרהזוהפסידהוזוהפסידהזו'אמא

ר
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שבטיםוהפסידההבכורהונשתכרהדודאיםנשתכרהרחלהבכורהו

שבטיםוהפסידהבכורהונשתכרהדודאיםנשתכרהרחלהבכורהד

'השבטיוהפסידהוהבכורה'דודאינשתכרהורחלהבכורהט

שבטיםוהפסידהובכורהדודאים(שבטים)נשתכרהרחלשבטיםונשתכרההבכורהמ

לויר"אהבכורהונשתכרההשבטיםוהפסידהדודאיםנשתכרהרחלהבכורהא

ר

ו

ד

ט

מ

וזבולוןיששכרבישראלגדוליםשבטיםשניעמדודודאיםי"שעדודאיםשלכחןכמהוראהבואא

ר

ו

ד

ט

מ

והתורהיששכרשלפיולתוךונותןובאבימיםומפרשיוצאוזבולוןבתורהועוסקיושביששכרא

ר

שניוהנהי'ייהראניכה'כתלויר"אמו

שניוהנהייהראניכה'כתלוי'ראמרד

שניוהנהי'יהראניכה'כתילויר"אט

שניוהנהי'יהראניכהכתיבלוירביאמרמ

שניוהנהייהראני'כתילויר"אריחנתנוהדודאיםד"ההביששכררבהא

ר

תאנים?ד?האחוהדודכניה[י]()שלגלותוזומאדטבותתאניםהאחדהדודדודאיםו

תאניםהאחדוהדודיכניהשלגלותוזומאדטובותתאניםהאחדהדוד'וגומתאניםדודאיד

תאניםהאחדוהדודיכנהושלגלותזהמאדטובותתאניםהאחדהדודתאניםדודאיםט

האחדוהדודיכניהשלגלותזומאדטובותתאניםהאחדהדודתאניםדודאיםמ

תאניםהשניוהדודיכניהשלגילותוזומאדטובותתאניםהאחדהדודדודאיםא

ר
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יכניהשלגלותותאמראיןצדקיהשלגלותוזומאדרעותו

יכניהושלגלותותימראיןצדקיהשלגלותוזומאדרעותד

צדקיהושלגלותזהמאדרעותט

יכולצדקיהוגלותזומאדיפותתאניםזומ

יכניהושלגילותו'תימאיןצדקיהושלגילותוזומאדרעותא

ר

הדודאיםשניריחנתנוהדודאיםל"תתשובהעשתלאצדקיהשלוגלותותשובהעשתו

הדודאיםשניריחנתנוהדודאיםלומרתלמודתשובהעשתלאצדקיהשלוגלותותשובהעשתד

הדודאיםריחנתנוהדודאיםל"תתשובהעשהלאט

הדודאיםריחנתנוהדודאיםלומרתלמודתשובהעשהלאמ

הדודאיםשניריחנתנוהדודאיםל"תתשובהעשהלאצדקיהושלגילותותשובהעשהא

ר

'אמשילא'רדביורבנןשילא'רדביתמגדיםכלפתחינוועלריחנתנוהטובותו

אמרישילא'רדביתורבנןשילא'רדביתמגדיםכלפתחינוועלריחנתנוהטוביםד

'אמשילא'רדבימגדיםכלפתחינוועלריחנתנוהטובותט

אמרישילארבידבימגדיםכלפתחינוועלריחנתנוהטובותמ

אמרישילא'רדבימגדיםכלפתחינוועלריחנתנוטוביםא

ר

לואמרהבעלהשבאכיוןיציאותומעטחפציםמעטבעלהלהשהניחכשירהלאשה[משל]ו

לואמרהבעלהשבאכיוןיציאותומעטחפציםמעטבעלהלהשהניחכשרהלאשהד

לו'אמבעלהשבאכיוןיציאותומעטחפציםמעטבעלהלהשהניחכשרהלאשהט

לואמרהבעלהשבאכיוןיציאותומעטחפציםמעטבעלהלהשהניחכשרהלאשהמשלמ

לואמרהבעלהשבאכיוןיציאותומעטחפציםמעטבעלהלהשהניחהכשרהלאשהא

ר

למלך[משל]אמריורבנןעליהןלךהוספתיוגםלךגלתיומהםליהנחתמהראהו

למלךאמרי'ורבנעליהםלךהוספתיוגםלךסגלתיומהליהנחתמהראהד

למלךאמריורבנןעליהםלךהוספתיומהלךסיגלתיומהלךהנחתימהראהט

למלךאמריןורבניןעליהםלךהוספתיומהלךסגלתיומהליהנחתמהראהמ

למלךאמריורבניןעליהםלךהוספתיומהלךסגלתיומהליהנחתמהראהא

ר
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שלמפריותיותאניםכלכלותמלאהאריסאותועשהמהלאריסונתנופרדסלושהיהו

שלמפירותיו'תאנישלכלכלותמלאהאריסאותועשהמהלאריסונתנופרדסלושהיהד

שלמפירותיו'תאנישלכלכלותמלאוהאריסאותועשהמהלאריסונתנופרדסלושהיהט

שלמפירותיותאניםשלכלכלותמלאהאריסאותועשהמהלאריסונתנופרדסלושהיהמ

שלמפירותיותאניםשלכלכלותמלאהאריסאותועשהמהלאריסונתנופרדסל"שהיא

ר

הפרדספתחעלונתנןפרדסו

השבחכלאמרהזההשבחכלורואהעוברהמלךכשהיההפרדספתחעלונתנןפרדסד

הזההשבחכלוראהעוברהמלךכשהיההפרדסלפתחונתנםפרדסט

הזההשבחכלוראהעוברהמלךכשהיההפרדסלפתחונתנםפרדסמ

השבחכלאמרהזההשבחכלורואהעוברהמלךלכשהיההפרדספתחעלונתנןפרדסא

ר

אנשיהראשוניםבדורותכךוכמהכמהאחתעלכלובפרדסו

אנשיהראשוניםבדורותכךוכמהכמהאחתעלכולובפרדסהפרדסבפתחהזהד

אנשי'הראשוניבדורותכךשמחשלוהפרדסבפתחט

אנשיהראשוניםבדורותכךוכמהכמהאחתעלכלוהפרדסבפתחמ

אנשיהראשוניםבדורותכךו"עאכהפרדסבתוךהפרדסבפתחהזהא

ר

אליעזר'ורזכאיבןיוחנןרבןהאחרניםבדורותהזקןגמליאלורבןושמאיהללהגדולהכנסתו

אליעזר'ורזכאיבןיוחנןרבן'האחרוניבדורותהזקןגמליאלורבןושמאיהללהגדולהכנסתד

אליעזר'ורזכאיבןיוחנןרבןהאחרוניםבדורותג"ורושמאיהללהגדולהכנסתט

אלעזרורביזכאיבןיוחנןרבןהאחרוניםבדורותהזקןגמליאלורבןושמאיהללהגדולהכנסתמ

אליעזר'ורזכאיבןיוחנןרבןהאחרוניםבדורותהזקןגמליאלורבןושמאיהללהגדולהכנסתא

ר

חדשים'אומהואועליהםוכמהכמהאחתעלותלמידהוןעקיבא'ורמאיר'ריהושע'ורו

חדשיםאומרהואועליהםוכמהכמהאחתעלותלמידיהוןעקיבא'ורמאיר'ריהושע'ורד

חדשים'אומהואועליהםו"עאכותלמידיהוןעקיבא'ורמאיר'וריהושע'ורט

חדשיםאומרהואועליהםוכמהכמהאחתעלותלמידיהוןעקיבאורבימאירורבייהושעורבימ

'חדשי'אומ'הכתועליהםו"עאכותלמידיהוןע"ורמ"וריהושע'ורא

ר
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ה"הקב'אמכהנאבראבאר"אמלךצפנתידודיישניםגםו

הואברוךהקדושאמרכהנאבראבא'ראמרלךצפנתידודיישניםגםד

ה"הב'אמכהנאבראבאר"אלךצפנתידודיישניםגםט

הואברוךהקדושאמרכהנאבראבארביאמרלךצפנתידודיישניםגםמ

ה"הבלהםאמרכהנאבראבאר"אלךצפנתידודיישניםגםא

ר

צופןואניטוביםומעשיםבמצותליצפניםאתםלישראלו

צופןואניטוביםומעשיםבמצותצופניםאתםלכםצופןואניליצפניםאתםלישראלד

צופןואניטוביםומעשיםמצותליצופניםאתםלכםצופןואניליצופניםאתםלישראלט

צופןואניטוביםובמעשיםבמצותליצופניםאתםלכםצופןואניליצופניםאתםלישראלמ

צופןואניטובים'ובמעשיבמצותליצופניםאתםלכםצופןואנילי'צפוניאתםלישראלא

ר

אלאיודן'ברכהנאבראבאר"אמשבעולםהטובהמכליותרמלאיםבאוצרותלכםו

אלאיודןברכהנאבראבא'ראמרשבעולםהטובותמכליותרמלאיםבאוצרותלכםד

אלאכהנאבראבאר"אשבעולםהטובותמכלמלאיםאוצרותלכםט

אלאיודןברכהנאבראבארביאמרשבעולםהטובותמכליותרמלאיםבאוצרותלכםמ

אלאאבאר"אהטובהמכליותרמלאותבאוצרותלכםא

ר

פעלתליריאיךצפנתאשרטובךרבמהד"ההדידךמןסגיןהינוןדדידיהו

פעלתליריאיךצפנתמהדכתיבהיאהדאדידךמןסגיןהינוןדדידיהד

ליריאיךצפנתאשרטובךרבמה'דכתידידןמןגיין[ס]()אינוןדידיהט

'וגוליריאךצפנתאשרטובךרבמהד"ההדידךמןסגייןהנוןדידיהמ

פעלתליריאיךצפנתאשרטובךרבמהד"ההדידןמןסגייןאינוןדידיהא

ר

בךלחוסיםו

'וגומבךלחוסיםד

ט

מ

בך'לחוסיא

ר
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