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קיןויקם'שנלהבלהרגקיןלהבלקין(ד)אחזהכאיליכאחיתנךמיו

קיןויקם'שנאלהבלהרגקיןלהבלכקיןאחזהכאיליכאחיתנךמיד

קיןויקם'שנאלהבלהרגקיןלהבלכקיןאחזהכאיחליכאיתנךמיט

קיןויקםשנאמרלהבלהרגקיןלהבלכקיןאחכאיזהליכאחיתנךמימ

הרגוהרילהבלכקיןאחזהכאיליכאחיתנךמיא

ר

'שנליעקבכעשואלאליצחקשונא'ישמעליצחקכישמעאלאלאהבלאלו

'שנאמליעקבכעשואלאליצחקשונאישמעאלליצחקכישמעאלאלאויהרגהואחיוהבלאלד

'כתיליעקבכעשואלאליצחקשונאישמעאלליצחקכישמעאלואלאויהרגהואחיולהבלט

שנאמרליעקבכעשואלאליצחקשונאישמעאלליצחקכישמעאלאלאויהרגהואחיוהבלעלמ

כתיבהריליעקבכעשואלאליצחקשונאישמעאלליצחקכישמעלאלאא

ר

אותווישנאו'שנאותוהיושונאיםליוסףיוסףכאחיאלאיעקבאתעשווישטםו

'שנאאותוהיושונאיםליוסףיוסףכאחיאלאיעקבאתעשווישטםד

יכלוולא'שנאאותוהיושונאיםליוסףיוסףכאחיאלאיעקבאתעשווישטוםט

יכלוולאשנאמראותושונאיםשהיוליוסףיוסףכאחיאלאליעקבעשווישטוםמ

אותו'שונאיאחיויוסףיוסףכאחיאלאיעקבאתעשווישטוםא

ר

כיוסף'אומהויאמישדייונקזהכאיאחיובוויקנאוו

כיוסףאומרהויאמישדייונקאחזהכאיאחיובוויקנאוד

כיוסףהויאמישדייונקאחזהכאילשלוםדברוט

כיוסףהויאמושדייונקאחכאיזהאחיובוויקנאולשלוםדברומ

כיוסףאומרהויאמישדייונקאחזהכאיאלאא

ר

זהחוץאשקךבחוץאמצאךבנימןאתיוסף'שנבלבושאהבולבנימןו

זהחוץאשקךבחוץאמצאךבנימןאתאתםיוסףויראשנאמרבלבושאהבולבנימןד

זהחוץאשקךבחוץאמצאךבנימןאתאתםיוסףוירא'שנאבלבושאהבולבנימןט

זהבחוץאשקךבשוקאמצאךבנימיןאתאתםיוסףויראשנאמרבלבושאהבולבנימיןמ

זהחוץאשקךבחוץאמצאךאחיובניימןאתיוסףוירא'שנאכלבושאהבולבניימןא

ר
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'שנואהרןמשההןואלולזהזהו[ק](ר)שנשאחיםכשניאשקךלישובחוץשהואמדברו

שנאמרואהרןמשההןואלולזהזהשנשקואחיםכשניאשקךליישובחוץשהואהמדברד

'שנאואהרןמשהלזהזהשנשקואחיםכשניאשקךליישובחוץשהואמדברט

שנאמרואהרןמשההןואלולזהזהשנשקואחיםכשניאשקךליישובחוץשהואמדברמ

'שנאואהרןמשההןואלולזהזהשנשקואחיםכשניאשקךלישובחוץשהואמדברא

ר

בשנימעשהפנחסר"אמלייבוזולאגםלווישקהאלהיםבהרויפגשהווילךו

בשנימעשהפנחסר"אמלויבוזולאלווישקהאלהיםבהרויפגשהווילךד

'בבמעשהפנחסר"אלייבוזולאגםלווישקהאלהיםבהרויפגשהוט

בשנימעשהפנחסרביאמרלייבזולאגםלווישקהאלקיםבהרויפגשהווילךמ

בשנימעשהפנחסר"אלייבוזולאגםלווישקהאלהיםבהרויפגשהווילךא

ר

ובאתבמרוןשהיהזהבביתדליקהנפלהחלבבגושואחדבמירוןאחדשהיהאחיםו

ובאתבמירוןשהיהזהבביתדליקהנפלהחלבבגושואחדבמירוןאחדשהיהאחיםד

ובאתבמידוןשהיהזהבביתדליקהנפלהחלבבגושואחדבמירוןאחדשהיהאחיםט

ובאבמירוןשהיהזהבביתדליקהנפלהחלבבגושואחדבמירוןמהםאחדשהיהאחיםמ

ובאתבמינוןאחדשהיהאחיןא

ר

אחידהוהליה?ד?מבדאליתואומרתומנשקתוומחבקתומגפפתוהתחילהחלבמגושאחותוו

אחידהווהלימברהדאליתואומרתומנשקתומחבקתומגפפתוהתחילהחלבמגושאחותוד

אחידהוהלימבריאדאליהואומרתומנשקתומגפפתוהתחילהחלבמגושאחותוט

אחידהוהלימבריאדאליהואומרתומנשקתוחבקתו?מ?ומגפפתוהתחילהחלבבגוששהיהאחותומ

אחידהוהלימברהדאליתואומרתומחבקתוומנשקתומגפפתוהתחילהחלבמגושאחותוא

ר

ממנהונתפלטבאננקיו

ממנהונתפלטבאננקיד

ממנהונתפלטבאננקוט

ממנהונתפלטבאננקימ

ממנהונתמלטבאננקיא

ר
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ר"אמסיניזהאמיביתאלאביאך(אל)לתחתוניםמהעליוניםאנהגךאביאךאנהגךו

'ראמרסיניזהאמיביתאלאביאךלתחתוניםמהעליוניםאנהגךאביאךאנהגךד

ר"אסיניזהאמיביתאלאביאךלתחתוניםהעליוניםמןאנהגךאנהגךט

רביאמרסיניזהאמיביתאלאביאך'לתחתונימעליוניםאנהגךאביאךאנהגךמ

ר"אסיניזהאמיביתאלאביאךלתחתוניםהעליוניםמןאנהגךאביאךאנהגךא

ר

ומעשיםמצותתלמדנייומובןכתינוקישראלנעשושמשםאמיביתלסיניקוריןלמהברכיהו

ומעשיםמצותתלמדנייומובןכתינוקישראלנעשושמשםאמיביתלסיניקוריןלמהברכיהד

ומעשיםמצותתלמדנייומובןכתינוקישראלנעשושמשםאמיביתלסיניקוריןלמהאחאט

ומעשיםמצותתלמדנייומובתכתינוקישראלנעשושמשםאימיביתלסיניקוריןלמהברכיהמ

ומעשיםמצותתלמדנייומובןכתינוקישראלעשו[נ]שמשםאמיביתלסיניקוריןלמהברכיהא

ר

שלומשנתורבהחייא'רשלמשנתוכגוןגדולותמשניותאלוהרקחמייןאשקךטוביםו

שלומשנתורבאחייא'רשלמשנתוכגוןגדולותמשניותאלוהרקחמייןאשקךטוביםד

שלומשנתורבאחייא'רשלמשנתוכגוןגדולותמשניותאלוהרקחמייןאשקךטוביםט

שלומשנתורבאחייארבישלמשנתוכגוןגדולותמשניותאלוהרקחמייןאשקךטוביםמ

שלמשנתורבאחייא'רשלמשנתוכגוןגדולותמשניותאלוהריקחמייןאשקך'טוביא

ר

ההגדותאלורמוניםמעסיסעקיבא'רומשנתקפראברושלהושעיא'רו

ההגדותאלורמונימעסיסעקיבא'רומשנתקפראברושלהושעיאד

אגדותאלורמוניםמעסיסעקיבא'רומשנתקפראובראושעיא'רט

ההגדותאלורמוניםמעסיסעקיבארבישלומשנתוקפראוברהושעיארבימ

אגדותדבריאלורמונימעסיסע"רשלמשנתוקפראברשלמשנתויהושע'רא

ר

שמפוטםהתלמודזההרקחמייןאשקךא"דכרמוןשטעמןו

שמפוטםהתלמודזההרקחמייןאשקךאחרדברכרמוןשטעמןד

שמפוטםהתלמודזההרקחמייןאשקךא"דכרמוןשטעמןט

שמפוטםהתלמודזההרקחמייןאשקךאחרדבראלורמוניםמעסיסכרמוןשטעמןמ

כקטרתמפוטםשהואהתלמודזההרקחכייןאשקךא"דכרמוניםשטעמןא

ר
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ורמוןזהבפעמוןא"המדגדולה'כהונבגדיאלורמוניםמעסיסכרקחבמשניותו

ורמוןזהבפעמוןאומרדאתמההדאגדולהכהונהבגדיאלורמונימעסיסכרקחבמשניותד

ורמוןזהבפעמוןא"כדגדולהכהונהבגדיאלורמוניםמעסיסכרקחבמשניותט

ורימוןזהבפעמוןא"המדגדולהכהונהבגדיאלורמוניםמעסיסכרקחבמשניותמ

ורמוןזהבפעמוןא"הכמדגדולהכהונהבגדיאלורמונימעסיסבמשניותא

ר

א"המדהמדברמןמיתה'המדבמןסילוקההמדברמןעילויההמדברמןעולהזאתמיו

הדאהמדברמןמיתההמדברמןסילוקהמהמדברעילויההמדברמןעולהזאתמיד

א"המדהמדברמן'מיתתהמדברמן'סילוקהמדברמןעילויההמדברמןעולהזאתמיט

א"המדהמדברמןמיתתההמדברמןסלוקההמדברמןעלויההמדברמןעולהזאתמימ

א"הכמדהמדברמןמיתההמדברמןסלוקההמדברמןעלויההמדברמןעולהזאתמיא

ר

יוחנןר"אמדודהעלמתרפקתימותוושםיתמוהזהבמדברו

יוחנןר"אמדודהעלמתרפקתימותוושםיתמוהזהבמדבראומרדאתמהד

יוחנןר"אדודהעלמתרפקתימותוושםיתמוהזהבמדברט

יוחנןרביאמרדודהעלמתרפקתימותוושםיתמוהזהבמדבר(מן)מ

יוחנןר"אדודהעלמתרפקתימותוושםיתמוהזהבמדברא

ר

רומיאישפלטיוןדרשעוררתיךהתפוחתחתלבאלעתידמלכותתורופרקיפירקימונחתשהיאו

רומיאישפלטיוןדרשעוררתיךהתפוחתחתלבא'לעתימלכותופרקיתורפרקימונחתשהיאד

רומיאישפליטוןדרשעוררתיךהתפוחתחתלבאלעתידמלכותופרקיתורהפרקימונחתשהיאט

רומיאישפליטוןדרשעוררתיךהתפוחתחתלבאלעתידמלכותופרקיתורהפרקימונחתשהיאמ

רומיאישפלטיוןדרשעוררתיךהתפוחתחתלבאלעתידמלכותופירקיתורפירקימונחתשהיאא

ר

ותעמדוןותקרבון'שנתחתיונתוניםישראלו?[ו](י)?והמרוםבשמי[לה](..)ונעסיניהרנתלש'ואמו

ותעמדוןותקרבון'שנתחתיונתוניםישראלוהיומרוםבשמיונענבסיניהרנתלש'ואמד

ותעמדוןותקרבון'שנתחתיו'נתוני'ישרוהיומרוםבשמיונערבסיניהרנתלשט

ותעמדוןותקרבוןשנאמרתחתיונתוניםישראלוהיומרוםבשמיויערבסיניהרנתלשמ

ותעמדוןותקרבון'שנאתחתיונתוניםישראלכלוהיומרוםכשמיונענבסיניהרנתלשא

ר
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נמשלולמהסיניזהעוררתיךהתפוחתחתא"דההרתחתו

נמשלולמהסיניזהעוררתיךהתפוחתחתא"דההרתחתד

ההרתחתט

ההרתחתמ

 ממשל הוא למה סיני הר זה עוררתיך התפוח תחתא"דבאשבוערוההרההרתחתא

ר

בסיוןנתנההתורהכך[יון?ס?]בחדשפירותעושהזהבתפוחו

בסיוןנתנההתורהכךסיוןבחדשפירותעושהזהתפוחמהאלאבתפוחד

ט

מ

 בסיון ניתנה התורה כך סיון בחדש פירות עושה הזה התפוח מה אלאכתפוח סיני הרא

ר

כללא[א](ו)אחרואילןבאגוזלאלמהעוררתיךהתפוחתחתא"דו

כלאלאאחרואילןבאגוזלאלמהעוררתיךהתפוחתחתא"דד

כלאלאאחרואילןבאגוזלאולמההתפוחתחתא"דט

כלאלאבאגוזאואחרבאילןלאלמהעוררתיךהתפוחתחתאחרדברמ

 כל אלא אחר באילן ולא באגוז ולא עוררתיך התפוח תחתא" דא

ר

תחלהפירותיומוציאזהותפוחפירותיהןכךואחרתחלהעליהןמוציאיןדרכןו

תחלהפירותיומוציאזהותפוחפירותיוכךואחרתחלהעליומוציאדרכואילןד

תחלהפירותיומוציאזהותפוחפירותיהןכ"ואחעליהןשמוציאיןדרכםאילנותט

תחלהפירותיומוציאזהותפוחפירותיהםכךואחרתחלהעליהםמוציאיןדרכןאילניןמ

 תחלה פירותיומוציא הזה התפוח אבל פירותיהכ" ואח תחלה עליהם מוציאין דרכם ישהאילנותא

ר

נעשה'שנלשמיעהעשיהישראלהקדימוכךעליומוציאכךואחרו

נעשה'שנלשמיעהעשייהישראלהקדימוכךעליומוציאכךואחרד

לשמיעהעשייה'ישרהקדימוכךעליוכ"ואחט

נעשהשנאמרלשמיעהעשייהישראלהקדימוכךעליומוציאכךואחרמ

 נעשה יי דבראשר כל ואמרו לשמיעה עשייה' יש הקדימו כך העליןכ" ואחא

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

הרינילאוואםמוטבתורתיעליכםמקבליןאתםאםה"הקב'אמונשמעו

הרינילאוואםמוטבתורתיעליכםמקבליםאתםאםה"הקב'אמונשמעד

הרינילאוואםמוטבתורתיעליכםמקבליןאתםאםה"הב'אמט

הרינילאוואםמוטבתורתיעליכםמקבליםאתםאםהואברוךהקדושאמרונשמעמ

 הרי לאו ואםמוטב הרי  תורתי עליכם מקבלים אתם אםה" הב אמר ונשמעא

ר

שמהוכיאמךחבלתךשמהאתכםוהורגהזהלהרעליכםכובשו

שמהוכיאמךחבלתךשמהאתכםוהורגהזהההרעליכםכובשד

שמהמהואמךחבלתךשמהאתכםוהורגזההרעליכםכובשט

ושמהמהוכיאמךחבלתךשמהאתכםוהורגזהלהר'עליככובשמ

שמהוכיאמךחבלתךשמה אתכם והורג עליכם כובש אני הזה ההרא

ר

'אמחבריהביהפגעונוצלסכנהבמקוםשהלךלאחדברכיהר"אמחבלהו

'אמחבריהביהפגעונוצלסכנהבמקוםשהלךלאחדברכיהר"אחבלהד

ל"אחבריהביהפגעוניצלסכנהבמקוםהולךשהיה'לאברכיהר"אאמךחבלתךט

ואמרחבריהביהופגעונוצלסכנהבמקוםשהלךלאחדברכיהרביאמרילדתךחבלתךמ

אמרחבריהביהפגעוניצלסכנהבמקוםמהלךשהיהלאחדברכיהר"אחבלהא

ר

עליךעברהצעראכמהאמךילדתךנדוןעברתסכנתכמהעברתאדסכנתאאתראבההואליהו

עליךעברהצעראכמאאמךילדתךכדוןעברתסכנתאכמהעברתדסכנתאאתראבההואליהד

עליךעברהצעראכמהאמךילדתךכדוןעברתדסכנתאאתראבההואט

עליךעברהצעראכמהאמךילדתךכדוןעברתסכנתכמהעברת'דסכנתאתראבההואליהמ

עלךעבראצעראכמאאמךילדתךכדוןעברתסכנהכמהעברתדסכנהאתראבההואליהא

ר

חיבולהחובלהושמהחבלהשמהכהנאבראבאר"אמ?ה?חדתברייהאת בריתוכדוןו

חיבולהחובלהושמהחבלהשמהכהנאבראבאר"אמחדתאברייהאיתבריתוכדוןד

חבלהשמהחובלהושמהסבלהשמהכהנאבראבאר"אחדתאצדיקאתקריתוכדוןט

חבלהשמהחובלהושמהחבלהשמהכהנאבראבארביאמרחדתאצדיקאתכריתוכדוןמ

חבלהשמהחובלהושמהחבלהשמהכהנאבראבאר"אחדשהברייהאתברייתוכדוןא

ר
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יך'אלאלהלעגל'שאמבשעהחבלהשמהונשמענעשהי'יידבראשרכלשאמרובשעהו

אלהיךאלהלעגל'שאמבשעהחובלהשמהונשמענעשהיידבראשרכלשאמרובשעהד

אלהיךאלהלעגלשאמרובשעהחובלהונשמענעשהשאמרובשעהט

אלהיךאלהלעקלשאמרובשעהחובלהשמהונשמענעשהי'ידבראשרכלשאמרובשעהמ

אלהיךאלהלעגלשאמרבשעהחובלהשמהנעשהיידבראשרכלשאמרבשעהא

ר

היההמפורששםבחורבלישראלשנתןזיןיוחאיבןשמעון'רתנינתמשכנווחובלוישראלו

היההמפורששםבחורב'לישרשנתןזיןיוחאיבןשמעון'רתנינתמשכנווחובלוישראלד

היההמפורששםבחורבלהםשנתןזייןי"רשבתאנינתמשכנווחובלוט

המפורששםבחורבלהםשנתןזייןיוחיבןשמעוןרביתנינתמשכנווחובלוישראלמ

'וכובחרבלהםשניתןזייןי"רשבתנינתמסכנוחובלוישראלא

ר

ורבנןנקלףהיהמאילו'אמאיבו'רורבנןאיבו'רמהןנוטלוכשחטאועליוחקוקו

ורבנןנקלףהיהמאליו'אמאיבו'רורבנןאיבו'רמהםנוטלוכשחטאועליוחקוקד

ורבנןנקלףהיהמאיליו'אומאיבו'רורבנןאיבו'רמהםנוטלוכשחטאועליוחקוקט

רבנןנקלףהיהמאליואמראיבורביורבנןאיבורבימהםנוצלוכשחטאועליוחקוקמ

א

ר

הכלההיאעלובהחלפתאבןשמעוןר"אמומקלפויורדהיהמלאךאמריו

הכלההיאעלובהחלפתאבןשמעוןר"אמומקלפויורדהיהמלאךאמריד

כלהעלובהחלפתאבןשמעוןר"אומקלפויורדהיהמלאךאמריט

הכלההיאעלובהחלפתאברשמעוןרביאמראותוקולףוהיהירדמלאךאמרימ

הכלההיאעלובהחלפתאבןשמעוןר"אא

ר

עצהואיןלהםשנתנהטובהעצהאיבדויוחנןר"אמחופתהבתוךשמקלקלתו

עצהואיןבסינילהםשנתנהטובהעצהאיבדויוחנןר"אמחופתהבתוךשמקלקלתד

עצהואיןבסינילהםשניתנהטובהעצהאיבדויוחנןר"אחופתהבתוךשמקלקלתט

עצהואיןבסינילהםשנתנהטובהעצהאיבדויוחנןרביאמרהחופהבתוךשמקלקלתמ

עצהואיןבסינילהםשניתןעצהאבדויוחנןר"אחופתהבתוךמתקלקלתשהיאא

ר
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ובחורב'כתלוי'רבשםדסכניןיהושע'רותושיהעצהלי'שנתורהאלאו

ובחורב'כתלוי'רבשם'דסכנייהושע'רותושיהעצהלי'שנתורהאלאד

ובחורב'כתולויר"בשדסכיניןיהושע'רתורהאלאט

ובחורבכתיבלוירביבשםדסכניןיהושערביתורהאלאמ

ובחרבכתיבלוי'רבשםדסכניןיהושע'רוגבורהעצהלי'שנאמתורהאלאא

ר

מחזקשאינונקובחיככםומצאתיאתכםלברךבאתיה"הקב'אמי'ייאתהקצפתםו

מחזקשאינונקובחככםומצאתיאתכםלברךבאתיה"הב'אמייאתהקצפתםד

מחזיקשאינונקובחיככםומצאתיאתכםלברךבאתיה"הב'אמי'יאתהקצפתםט

מחזיקשאינונקובחיככםומצאתיאתכםלברךבאתיהואברוךהקדושאמרי'יאתהקצפתםמ

מחזיקשאינונקובחככםומצאתיאתכםלברךבאתיה"הבאמרייאתהקצפתםא

ר

ה"להקבעשיתם'אמלוי'רעצתיכלותפרעוא"המדפרועאלאנקובואיןברכהו

ה"להבעשיתם'אמלוי'רעצתיכלותפרעוא"המדפרועאלאנקובואיןברכהד

ה"להבעשיתם'אמלוי'רעצתיכלותפרעוד"ההפריעהאלאנקובואיןברכהט

ברוךלהקדושעשיתםאמרלוירביעצתיכלותפרעוא"המדפרועאלאנקובואיןברכהמ

ה"להבעשיתםאמרלוי'רעצתיכלותפרעוא"הכמדפרועאלאנקובואיןברכהא

ר

קציפהביתאבלהלביתצווחיןאתריןאיתעליכםמתאבלכאלוו

קציפהביתאכלהלביתצווחיןאתריןאיתעליכםמתאבלכאלוד

קציפאביאבילאלביתדצווחיןאתריןאיתעליכםמתאבלכאלוט

קציפאביאבילאלביתדצווחיןאתריןאיתעליכםמתאבלכאילוהואמ

קציפאביתאבילאלביתצווחיןאתראאיתעליכםמתקבלכאלוא

ר

מהעולםשלרבונוה"הקבלפניישראלאמרומאירר"אמכחותםשימניו

מהעולםשלרבונוה"הבלפניישראלאמרומאירר"אכחותםשימניד

מהע"רבשה"הבלפניישראלאמרומאירר"אכחותםשימניט

מהעולםשלרבונוהואברוךהקדושלפניישראלאמרומאיררביאמרכחותםשימנימ

מהשלעולםרבונוה"הבלפניישראלאמרומ"ראמרכחותםשימניא

מהע"ש'רבוה"הקבלפניישראלאמרומאיר'ר'אמכחותםשימניר
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'רשלבנואליעזר'רבשםיוחנןר"דאמעשהלנולעשותבלבךשחשבתו

'רשלבנואליעזר'רבשםיוחנןר"דאעשהלנולעשותבלבךשחשבתד

'רשלבנו'אליעזר"בשיוחנןר"דאעשהבנולעשותשחשבתט

רבישלבנואלעזררביבשםיוחנןרבידאמרעשהלנולעשותבלבךשחשבתמ

יוחנן'ראמרא"דעשהלנולעשותבלבךשחשבתא

'רשלבנואליעזר'רבשםיוחנןר"אא"דעשהלנולעשותבלבךשחשבתר

ונשמענעשהואמרוסיניהרלפניישראלשעמדובשעההגלילייוסיו

ונשמענעשהואמרוסיניהרלפניישראלשעמדובשעההגלילייוסיד

ונשמענעשהי'ידבראשרכלואמרוסיניהרלפני'ישרשעמדובשעההגלילייוסיט

ונשמענעשהי'ידבראשרכלואמרוסיניהרלפניישראלשעמדובשעההגלילייוסימ

ונשמענעשהיידבראשרכלואמרוסיניהרלפני'יששעמדובשעהא

ונשמענעשהיידבראשרכלואמרוש"הלפניישראלשעמדובשעההגלילייוסיר

ספיקליטורשמיניתיךפ"אעלו'ואמהמותלמלאךה"הקבקראשעהבאותהו

קפיקליטורשמניתיךי"אעפלוואמרהמותלמלאךה"הבקראשעהבאותהד

ספקלטורמיטוטורשמניתיךפ"אעלו'ואמהמותלמלאךה"הבקראשעהבאותהט

אספקלטורשמניתיךפיעלאףליהואמרהמותלמלאךהואברוךהקדושקראשעהבאותומ

ספיקלתורשמיניתיךפ"אעל"ואהמותלמלאךה"הבקראשעהבאותהא

ספיקלטורשמניתיךפ"אעל"ואהמותלמלאךה"הקבקראשעהבאותהר

הקולאתכשמעכםויהיד"ההזובאומהעסקלךאיןבריותיעלקוזמוקלוטורו

הקולאתכשמעכםויהיד"ההזובאומהעסקלךאיןבריותיעלקוזמוקלוטורד

הקולאתכשומעכםויהיד"ההזובאומהעסקלךאיןבריותיעלעלט

הקולאתכשמעםויהיד"ההזובאומהעסקלךאיןבריותיעלמיקליטורמ

הקולאתכשמעכםויהיד"הה(ההזו)הזובאומהעסקלךאיןבריותיכלעלקוסמקלטורא

הקולאתכשומעכםויהיד"ההזובאומהעסקלךאיןבריותיכלעלקוזמוקלטורר

החשךמתוךומהושריעמיהונהורא'כתוהאלמעלהחשךישוכיהחשךמתוךו

החושךמתוךומהושריעימיהונהורא'כתיוהאלמעלהחשךישוכיהחושךמתוךד

החשךמתוךומהושריעמיהונהורא'והכתילמעלהחשךישוכיהחשך(האש)מתוךט

החשךמתוךומהושריעמיהונהוראכתיבוהאלמעלהחשךישוכיהחשךמתוךמ

אלאשריהעמיהונהוראוהכתיבלמעלהחשךישוכיהחשךמתוךא

החשךמתוךאלאשריהעמיהונחורא'והכתילמעלןחשךישוכיהחשךמתוךר
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המהאלהיםמעשהוהלוחות'שנחשךשקרויהמותמלאךזהו

הואאלהיםמכתבוהמכתבהמהאלהיםמעשהוהלוחות'שנאחושךשקרויהמותמלאךזהד

'וגוהמהאלהיםמעשהוהלוחות'וכתוחשךשקרויהמותמלאךזהט

אלקיםמכתבוהמכתבהמהאלקיםמעשהוהלוחותשנאמרחשךשקרויהמותמלאךזהמ

המהאלהיםמעשהוהלוחות'שנאחשךשקרויהמותמלאךזהא

המהאלהיםמעשה'והלוחו'שנחשךקרוישהואהמותמלאךזהר

ורבנןנחמיה'וריהודה'רחירותאלאקוראתהיאלהלוחותעלחרותו

ורבנןנחמיה'וריהודה'רחירותאלאקוראתהיאלהלוחותעלחרותד

ורבניןנחמיה'וריהודה'רחירותאלאחרותתקריאלהלוחותעלחרותט

חירותאלאחרותתקריאלהלוחותעלחרותמ

'הלוחועלחרותא

נחמיא'ורורבנןיהודה'רחירותאלאחרותתקריאלהלוחותעלחירותר

אמריורבנןהמלכיותמןחירות'אומנחמיה'רהמותממלאךחירות'אומיהודה'רו

אמריורבניןהמלכיותמןחירות'אמנחמיה'רהמותממלאךחירות'אומיהודה'רד

אמריורבנןהמלכיותמןחירות'אומנחמיה'רהמותממלאךחירות'אומיהודה'רט

אומריוסירביהמלכיותמןחירותאומרנחמיארביהמותמלאךחירותאומריהודארבימ

אמריןורבנןהמלכיותמןחירותאמרנחמיא'רהמותממלאךחירותאומריהודה'רא

אמריורבנןהמלכיותמן'חירו'אומנחמיה'רהמותממלאךחירות'אומיהודה'רר

'אמברכיה'רכחותםמני[י]שא"דהייסוריןמןחירותו

'אמברכיה'רכחותםשימניא"דהייסוריןמןחירותד

'אומברכיה'רלבךעלכחותםשימניא"דהייסוריןמןחירותט

אומרברכיהרבילבךעל'כחותשימניאחרדברמהייסוריןחירותמ

עלכחותםשימניא"דהייסוריןמןחרותא

עלכחותםשימני'אמ'ברכי'רכחותםשימניא"דהייסוריןמןחירותר

כחותםלבבךעלהאלההדבריםוהיו'שנשמעקריתזהו

כחותםלבבךעלהאלההדבריםוהיו'שנאשמעקריתזהד

כחותםלבבךעל'וגוהדבריםוהיו'שנאש"קזוט

כחותםלבבךעלהיוםמצוךאנכיאשרהאלה'הדבריוהיושנאמרשמעקריאתזהמ

כחותםלבבךעלהאלההדבריםוהיו'שנאש"קזולבךא

כחותםל"עהאלה'הדבריוהיו'שנש"קזולבךר
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על'כחותשימנימאירר"אמידךעללאותוקשרתםא"המדהתפיליןאלוזרועךעלו

עלכחותםשימנימאירר"אידיךעללאותוקשרתםא"המדהתפליןאלוזרועךעלד

עלכחותםשימנימאירר"אידיךעללאותוקשרתםא"כדהתפיליןאלוזרועךעלט

עלכחותםשימנימאיררביאמרידךעללאותוקשרתםד"ההתפיליןאלוזרועךעלמ

עלכחותםשימנימאירר"אידךעללאותוקשרתםא"הכמדתפליןאלוזרועךעלא

י"ע'לאווקשרתם'שנתפליןאלוזרועךעלר

שהואשבועהה"הקבנשבעמאירר"דאמכיהויכיןזרועךעלוכחותםלבךו

שהואשבועהה"הקבנשבעמאירר"דאכיהויכיןזרועךעלכחותםלבךד

שהואשבועהה"הבנשבעלויר"דאליהויכיןלבךט

שהואשבועההואברוךהקדושנשבעלוירבידאמריהויכיןזהלבךמ

שהואשבועהה"הבנשבעמאירר"דאכיהויכיןזרועךעלכחותםלבךא

ר

יכניהאםכיי'יינאםאניחיד"ההמידודודביתמלכותנותקו

יכניהיהיהאםכייינאםאניחיד"ההמידודודביתמלכותנותקד

כניהויהיהאםכיאלהיםי'ינאםאניחיד"ההמידודודביתמלכותנותןט

כניהויהיהאםכיאלהיםי'ינאוםאניחיד"ההמידודודביתמלכותנותקמ

בניהויהיהאםכייינאםאניחיד"ההמידודודביתמלכותנותקא

ר

ידעלחותםיהודהמלךיהויקיםבןימיניידעלחותםיהודהמלךיהויקיםבןו

ימיניידעלחותםיהודהמלךיהויקיםבןד

ימיניידעלחותםיהודהמלךיהויקיםבןט

ימיניידעלחותםיהודהמלךיהויקיםבןמ

ימיניידעלחותםיהויקיםבןא

ר

דודביתמלכותנותקאנימשםיצחק'ברחננאר"אמאתקנךמשםכיימיניו

דודביתמלכותנותקאנימשםיצחקברחיננאר"אאתקנךמשםכיד

דודביתמלכותנותקאנימשםיצחק'ברחנינאר"אאנתקנךמשםכיט

דודביתמלכותנותקאנימשםיצחקברחננארביאמראתקנךמשםכימ

אנתקךמשםכיא

ר
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תהיהשםשנתיקממקוםאתקנךא"דבתשובהאתקנךאלאכאן'כתאיןאנתקךו

תהיהשםשנתיקתךממקוםאתקנךא"דבתשובהאתקנךאתקנךאלאכתיבאיןאנתקךד

אתקנךאלאכאן'כתיאיןאנתקךט

אתקנךאלאאנתקךכתיבאיןמ

תהיהשםשנתקתיךממקוםאתקנךא"דבתשובהאתקנךאלאכאןכתיבאיןא

ר

מלההדהדרישיתיביצחק'דרקליהשמעיתאנאזעיראר"אמתקנתךו

מילההדאדרישיתיביצחק'דרקליהשמעיתאנאזעיראר"אתקנתךד

מילההדאודרישיתיביצחק'דרקלאשמעיתאנאזעיראר"אט

'מילתהאודרישיתיביצחקדרביקלאשמעיתאנאזעירארביאמרמ

מלההדאדרישיתיביצחקברשמואל'דרקליהשמעיתאנאזעירא'ראמרתקנתךא

ר

כתבו'דכתהיאהדאתימראריכאאחא'רליה'אמידעאנאית[ל]()וו

כתבו'דכתיהיאהדאתימראריכאאחא'רליהאמרהיאמהידעאנאוליתד

כתבוד"ההאריכאאחא'רל"אהיאמהידעאנאוליתט

כתבוד"ההאריכאאחארביליהאמרהיאמהידעאנאוליתמ

כתבו'דכתיהיאהדאתימראריכאאחא'רל"אהיאמהידעאנאוליתא

ר

מצליחבנובימיאבלמצליחאינובימיובימיויצלחלאגברעריריהזההאישאתו

מצליחבנובימיאבלמצליחאינובימיובימיויצלחלאגברעריריהזההאישאתד

מצליחבנובימיאבלמצליחאננובימיובימיויצלחלאגברעריריהזההאישאתט

מצליחבנובימיאבלמצליחאינובימיובימיויצלחלאגברעריריהזההאישאתמ

מצליחבנובימיאבלמצליחאינובימיובימיויצלחלאגברעריריהזההאישא

ר

כחותםושמתיי'יינאםעבדישאלתיאלבןזרובבלאקחךצבאותי'יינאםההואביום'דכתו

כחותםושמתיךיינאםעבדישאלתיאלבןזרובבלאקחךצבאותיינאםההואביום'דכתיד

כחותםושמתיךעבדישאלתיאלבןזרובבלאקחךי'ינאםההואביום'דכתיט

כחותםושמתיךעבדישלתיאלבןזרובבלאקחךי'ינאוםההואביוםדכתיבמ

חותםושמתיךעבדישאלתיאלבןזרובבלאקחךצבאותיינאםההואביום'דכתיא

ר
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'רבשםבנימן'בראבון'וראחא'רו

'רבשםבנימןבראבון'ורברביאחא'ר'וגוד

ימיניידעלט

אחארביאמרימיניידעלמ

בון'וראחא'רימיניידעלא

בנימין'רבשםבון'ורשמעון'בראחא'רר

ומבטלתהגזרהשמבטלתתשובהשלכחהגדולאמריפפאדרבבריהאבאו

אתומבטלתהגזרהשמבטלתתשובהשלכחהגדולאמריןפפי'דרבריהאחאד

ומבטלתהגזירהאתשמבטלתתשובהשלכחהגדולה'אמט

ומבטלתהגזירהאתשמבטלתתשובהשלכחהגדולהמ

אתמבטלתשהיאתשובהשלכחהגדולא

אתמבטלתשהיאתשובהשלכחהגדולאמריפפי'דרבריהר

עריריהאישאתכתבו'שנמניןהגזירהמבטלתהשבועהו

'וכתיעריריהזההאישאתכתבו'שנאממניןהגזרהמבטלתהשבועהד

השבועהט

וכתיבעריריהזההאישאתכתבושנאמרמניןהגזירהמבטלתהשבועהמ

'ונאמעריריהזההאישאתכתבוייאמרכה'שנאמניןהגזירהאתומבטלתהשבועהא

'ונאמעריריהזההאישאתכתבוייאמרכה'שנמניןהגזרהאתומבטלתהשבועהר

השבועהמבטלתזרובבלאקחךההואביוםוהיהו

השבועהאתמבטלת'וגועבדישאלתיאלבןזרובבלאקחךצבאותיינאםההואביוםד

השבועהמבטלתט

י'ינאוםההואביוםמ

השבועהאתמבטלשאלתיאלבןזרובבלאקחךההואביוםא

השבועהאתמבטלתשאלתיאלבןזרובבלאקחךההואביוםר

יהיהאםי'ייאניחי'שנו

יהיהאםכייינאםאניחי'שנאמניןד

'וגוזרובבלאקחךההואביוםאםכיי'ינאםאניחי'שנאמניןט

יהיהאםכימ

יהיהאםצבאותיינאםאניחי'שנאמניןא

יהיה?ם?אצבאותיינאםאניחי'שנמניןר
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שאלתיאלאסיריכניהבני'וכתימיניידעלחותםיהודהמלךיהויקיםבןכניהוו

שאלתיאלאסיריכניהבני'וכתיימיניידעלחותםיהודהמלךיהויקיםבןיכניהד

שאלתיאלבנואסיריכניהובני'וכתיט

שאלתיאלבנואסיריכניהובניוכתיב'וגו'יהויקיבןכנייהומ

שאלתיאלבנואסיריכניהבני'וכתייהויקיםבןכניהוא

שאלתיאלבנואסיריכניהבני'וכתייהויקיםבןכניהור

הושתלהשממנהשאלתיאלהייסוריןבביתחבוששהיה'אמירמיה'ברתנחום'ראסירו

הושתלהשממנושאלתיאלהייסוריןבביתחבוששהיהאסיראמרירמיה'ברתנחום'ר'וגובנוד

הושתלהשממנושאלתיאלהאסוריןבביתחבוששהיה'אמירמיה'ברתנחום'ראסירבנוט

הושתלהשממנושאלתיאלהאסוריןבביתחבוששהיהאמרירמיהברתנחוםרביאסירבנומ

הושתלהשממנושאלתיאלהאסוריןבביתחבוששהיהאסירבנוא

האסוריןבביתחבוששהיה'אמירמיא'ברתנחום'ראסירבנור

עצמואתבשבועהה"הבשאסראסירא"דדודביתמלכותו

עצמואת'בשבועה"הבשאסראסירא"דדודבית'מלכוד

בשבועהעצמואתה"הבשאסרא"דדודביתמלכותט

בשבועהעצמואתהואברוךהקדוששאסראחרדברדודביתמלכותמ

עצמואתבשבועהה"הבשאסראסירא"דדודביתמלכותא

ר

נדרולווהתירומעלהשלדיןלביתששאלשאלתיאלו

נדרולווהתירושלמעלהדיןלביתששאלשאלתיאלד

כתבו'שנאמניןהגזרהמבטלתנדרואתלווהתירומעלהשלדיןלביתששאלשאלתיאלט

נדרולווהתירומעלהשלדיןלביתששאלשאלתיאלמ

נדרואתלווהתירושלמעלןד"לבששאלשאלתיאלא

נדרואתלווהתירומעלןשלר"ב[ל](?ד?)ששאלשאלתיאלר

ישראלשאלודבריםשניאיבור"אמו

ישראלשאלודבריםשניאיבור"אמד

ישראלשאלו'דברי'באיבור"אעריריהזההאישאתט

ישראלשאלודבריםשניאיבורביאמרמ

ישראלשאלו'דברישניאיבור"אא

ר

ישראלשאלו  דברים שניאבהו '  ר' אמ לבך עלכחותםשימני ש
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עלותקנוםהנביאיםעמדוכהוגןשאלוולאה"הקבלפניו

עלותקנוםהנביאיםעמדוכהוגןשאלוולאה"הקבמלפניד

עלותיקנום'הנביאיעמדוכהוגןשאלוולאה"הבמלפניט

ותקנוםהנביאיםעמדוכהוגןשאלוולאהואברוךהקדושמלפנימ

עלאותםותקנו'הנביאיעמדוכהוגןשאלוולאה"הבמלפניא

ר

כראוי שאלתם לא  הנביא  להם ואמרה" הב לפניש

כהוגןשאלתםלא'הנביאילהםאמרולנוכגשםויבאאמרוישראלידיהםו

כהוגןשאלתםלאהנביאיםלהםאמרולנוכגשםויבאאמרוישראלידיהםד

כהוגןשאלתםלא'הנביאילהםאמרוארץיורהוכמלקושלנוכגשםויבאשאלו'ישרידיהםט

כהוגןשאלתםלא'הנביאילהםאמרוארץיורדכמלקושלנוכגשםויבאשאלו'ישרמ

כהוגןשאלתםלאהנביאיםלהםאמרולנוכגשםויבא'אומ'ישידיהםא

ר

בהןְמִצֵריןימיםמפרישיבהםְמִצִריםדרכיםיוצאילעולםהןטרחותסימןשהגשמיםו

בהםמצריןימיםמפרישיבהםמצריןדרכיםיוצאילעולםהןטרחותסימןהללושהגשמיםד

בהםמצריםימיםפורשיבהםמצריםדרכיםיוצאילעולם'טרחותיההללו'שהגשמיט

בהםמצריםימיםמפרשילהםמציריםדרכיםיוצאילעולםטרחותיהםהללושהגשמיםמ

בהןמציריןימיםמפרשיבהםמצירין'דרכייוצאיבעולםטרחותסימןהאלו'הגשמיוהלאא

ר

מיםלא[מ](ֿת)ֶשבֹורֹובהןְמִצֵריןגרנותעומסיבהםְמִצֵריןגתותדורכיבהןְמִצֵריןגנותנוחיו

מיםמלאשבורובהםמסריןגרנותעומסיבהםמצריןגתותדורכיבהםמצריןגנותטחיד

בהםמצריםגתותדורכיבהםמצריםגגותטחיט

בהםמציריןגחותדורכיבהםמצריםגנותטחימ

בהןמציריןגרנותעומסיבהםמציריןגתותדורכיבהןמציריןגגותטחיא

ר

ותקנוהנביאיםועמדולנוכגשםויֿבא'אומואתםבהןְמִצֵריןייןמלאוגתוו

ותקנוהנביאיםועמדולנוכגשםויבאאומריםואתםבהםמצריןייןמלאוגתוד

ותקנום'הנביאיעמדולנוכגשםויבא'אומריואתםט

ותקנוההנביאיםועמדולנוכגשםויבאאומריםואתםמ

עלהשאלותותקנוהנביאיםעמדולנוכגשםויבא'אומריואתםא

ר
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ה"הקבלפניישראל'אמועודלישראלכטלאהיהו

ה"הבלפניישראלאמרוועודלישראלכטלאהיהד

ה"הבלפני'ישראמרוועודלישראלכטלאהיהט

הואברוךהקדושלפניישראלאמרוועודלישראללעולםכטלואהיהמ

ה"הבלפני'ישאמרוועוד'לישכטלאהיהד"ההכהוגןז"אידיהםא

ר

שאלתםלא'הנבילהםאמרוזרועךעלכחותםלבךעלכחותםשימניו

שאלתםלאהנביאיםלהםאמרוזרועךעלכחותםלבךעלכחותםשימניד

שאלתםלא'הנביאילהםאמרולבךעלכחותםשימניע"רבשט

שאלתםלאהנביאיםאמרולבךעלכחותםשימניעולםשלרבונומ

שאלתםלאהנביאיםלהםאמרולבךעלכחותםשימניא

ר

חותמוואיןנראהאינוופעמיםנראהפעמיםהלבכהוגןו

נגלהחותמוואיןנראהאינוופעמיםנראהפעמיםהלבכהוגןד

נראהחותמןואיןנראהאינופעמיםנראהפעמיםשהלבכהוגןט

נגלהחותמוואיןנראהאינוופעמיםנראהפעמיםשהלבכהוגןמ

הזרוענגלהחותמוואיןמכוסהוהואנגלהאינו'פעמינגלההוא'פעמיהזההלבכהוגןא

ר

בידתפארתעטרתוהייתכהוגןזהואיו

בידתפארתעטרתוהייתכהוגןזהוואיד

בידתפארתעטרתוהייתכהוגןזהוואיט

ביד(ישראל)תפארתעטרתוהייתכהוגןזהואימ

מלוכהוצניףתפארתעטרתוהייתכהוגןז"ואמגולהחותמוואיןמכוסהואינומכוסההזהא

ר

ה"הקבלהן'אמלוי'רבשםקוזותבן'אמסימון'רי'ייו

ה"הבלהם'אמלוי'רבשם'אמקוזותבןסימון'רייד

'אמלויר"בששמואל'רי'יט

ברוךהקדושלהםאמראומרלוירביבשםהוזותבןשמואלרביי'ימ

ה"הבלהם'אמא

ר
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נופלתועטרתעוברודםבשרשמלךוכראויכהוגןשאלתםנביאכםולאאתםלאו

נופלתועטרתעוברודםבשרשמלךוכראויכהוגןשאלתםנביאיכםולאאתםלאד

נובלתועטרתעוברו"בשמלךכהוגןלו[א](ל)ש'נביאכולאאתםלאט

נובלתועטרתעוברודםבשרשמלךוכראויכהוגןשאלתםנביאכםולאאתםלאהואמ

נופלתועטרהעוברו"בהמלך'פעמיכהוגןשאלתםנביאכםולאאתםלאא

ר

עלהןד"ההכהוגןזהוואימעליהמלוכהוצניףראשומעלו

עלהןדכתיבהיאהדאכהוגןזהוואימעליהמלוכהוצניףראשומעלד

עלהןכהוגןזהוואימעליהמלוכהוצניףראשומעלט

עלהןד"ההכהוגןהואזוואימעליהומלוכהמלוכהוצניףראשומעלמ

עלהןכהוגןזהוואימעליהוצניףראשומעלא

ר

גםכךידיוכפותלשכחלאדםלושאיפשרכשםתמידנגדקותיך(ו)חכפיםו

גםכךידיוכפותלשכחלאדםלושאיפשרכשםתמידנגדיחומותיךחקותיךכפיםד

גםכךרגליוכפותלשכחלאדם'איפששאיכשםתמידנגדיחומותיךחקותיךכפיםט

גםרגליוכפותלשכחלאדםלואפשרשאיכשםתמידנגדיחומותיךחקותיךכפיםמ

גםכךידיוכפותלשכחא"שאכשםחקותיךכפיםא

ר

ה"שהקבאהבהעזהאהבהכמותעזהכיאשכחךלאואנכיתשכחנהאלהו

ה"שהקבכמותאהבהעזהאהבהכמותעזהכיאשכחךלאואנכיתשכחנהאלהד

ה"שהבכמותאהבהעזהאהבהכמותעזהכיאשכחךלאואנכיתשכחנהאלהט

הואברוךשהקדושכמותאהבהעזהאהבהכמותעזהכיאשכחךלאואנכיתשכחנהאלהמ

ה"שהבאהבהאהבהכמותעזהכיאשכחךלאואנכיתשכחנהאלהא

ר

אותושמקנאיןבשעהקנאהכשאולקשהי'ייאמראתכםאהבתיד"ההאתכםאוהבו

אותושמקנאיםבשעהקנאהכשאולקשהייאמראתכםאהבתידכתיבהיאהדאאתכםאוהבד

אותישמקנאיםבשעהקנאהכשאולקשהי'יאמראתכםאהבתי'שנאאתכםאוהבט

אותישמקנאיםבשעהקנאהכשאולקשהי'יאמראתכםאהבתיד"ההאתכםאוהבמ

אותושמקנאיןבשעהקנאהכשאולקשהיי'אמאתכםאהבתיד"ההאתכםאוהבא

ר
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אהבהכמותעזהכיא"דבזריםיקניאוהו'שנשלהןז"בעו

אהבהאהבהכמותעזהכיאחרדברבזריםיקניאוהושנאמרשלהםזרהבעבודהד

אהבהאהבהכמותעזהכיא"דבזריםיקניאוהו'שנאשלהםז"בעט

אהבהאהבהכמותעזהכיאחרדברבזריםיקניאוהושנאמרשלהםזרהבעבודה(הזהבעולם)מ

אהבהאהבהכמותעזהכיא"דבזריםיקניאוני'שנאשלהןז"בעא

ר

שקנאקנאהכשאולקשהעשואתיצחקויאהבד"ההעשואתיצחקשאהבו

שקנאקנאהכשאולקשהעשואתיצחקויאהבדכתיבהיאהדאעשואתיצחקשאהבד

שקנאקנאהכשאולקשהעשואתיצחקויאהב'שנאעשואתיצחקשאהבט

שקנאקנאהכשאולקשהעשואתיצחקויאהבד"ההעשואתיצחקשאהבמ

שקנאקנאהכשאולקשהעשואתיצחקשאהבא

ר

אהבהאהבהכמותעזהכיא"דיעקבאתעשווישטם'שנליעקבעשוו

אהבהכמותעזהכיאחרדבריעקבאתעשווישטוםשנאמרליעקבעשוד

אהבהאהבהכמותעזהכיא"דיעקבאתעשווישטוםד"ההיעקבאתעשוט

אהבהכמותעזהכיאחרדבריעקבאתעשווישטוםד"ההליעקבעשומ

אהבהכמותעזהא"דיעקבאתעשווישטום'שנאליעקבעשוא

ר

שקנאוקנאהכשאולקשהבניומכליוסףאתאהבוישראל'שנליוסףיעקבשאהבו

שקנאוקנאהכשאולקשהבניומכליוסףאתאהבוישראלשנאמרליוסףיעקבשאהבד

שקנאוקנאהכשאולקשהיוסףאתאהבוישראל'שנאליוסף'יעקשאהבט

שקנאוקנאהכשאולקשהאחיומכליוסףאתאהבוישראלשנאמרליוסףיעקבשאהבמ

שקנאוקנאהכשאולקשהיוסףאתיעקבשאהבא

ר

יהונתןשאהבאהבהאהבהכמותעזהכיא"דאחיובוויקנאו'שנאחיובוו

יהונתןשאהבאהבהאהבהכמותעזהכיא"דאחיובוויקנאו'שנאאחיובוד

יונתןשאהבאהבהכמותעזהכיא"דאחיובוויקנאו'שנאאחיובוט

יהונתןשאהבאהבהכמותעזהכיאחרדבראחיובוויקנאו'שנאאחיובומ

יהונתןשאהבאהבהכמותעזהא"דאחיובוא

ר
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לדודשאולשקנאקנאהקנאהכשאולקשהלדודיהונתןויאהבהו'שנלדודו

לדודשאולשקנאקנאהקנאהכשאולקשהלדודיהונתןויאהבהו'שנאמלדודד

לדודשאולשקנאקנאהכשאולקשהדודאתיהונתןויאהבד"ההדודאתט

לדודשאולשקנאקנאהל(ו)כשאוקשהלדודיהונתןויאהבשנאמרלדודמ

דודאתשאולשקנאקנאהכשאולקשהכנפשויהונתןויאהבהו'שנאלדודא

ר

אהבהכמותעזהכיא"דדודאתעויןשאולויהי'שנו

אהבהכמותעזהכיא"דדודאתעויןשאולויהי'שנאד

אהבהכמותעזהכיא"דדודאתעוייןשאולויהי'שנאט

אהבהכמותעזהכיאחרדברדודאתעוייןשאולויהישנאמרמ

אהבהכמותעזהכיא"דהימיםכלדודאתאויבשאולויהי'שנאא

ר

קנאהכשאולקשהאהבתאשראשהעםחייםראה'שנלאשתוהאיששאוהבאהבהו

קנאהכשאולקשהאהבתאשראשהעםחייםראה'שנאמלאשתוהאיששאוהבד

קנאהכשאולקשהאהבתאשראשהעםחייםראה'שנאלאשתוהאיששאהבט

קנאהכשאולקשהאהבתאשרהאשהעםחייםראהשנאמרלאשתוהאיששאוהבמ

קנאהכשאולקשהאהבתאשרהאשהעםחייםראה'שנאאשתואתאיששאוהבא

ר

עליוועברמידעמוודברהוהלכהפלניאישעםתדבריאללה'ואומלהשמקנהו

עליוועברמידעמו'ודברוהלכהפלוניאישעםתדבריאללהואומרלהשמקנאד

עליוועברמידעמוודברהוהלכה'פלואישעםתדבריאללה'ואומלהשמקנאט

עליוועברמידעמוודברווהלכהפלוניאישעםתדבריאללהואומרלהשמקנאמ

עליוועברמידעמוודברהוהלכה'פלואישעםתדבריאללהואומרלהשקינאא

ר

דורושאהבואהבהאהבהכמותעזהכיא"דאשתואתוקנאקנאהרוחו

דורושאהבואהבהאהבהכמותעזהכיא"דאשתואתוקנאקנאהרוחד

דורושאהבואהבהכמותעזהכיא"דאשתואתוקנאקנאהרוחט

דורודודשאהבאהבהכמותעזהכיאחרדבראשתואתוקנאקנאהרוחמ

דורושאהבואהבהכמותעזהכיא"דאשתואתוקנאקנאהרוחא

ר
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קנאהכשאולקשההיוםכלהורגנועליךכי'שנה"להקבשמדשלו

קנאהכשאולקשההיוםכלהורגנועליךכי'שנאה"להקבשמדשלד

קנאהכשאולקשההיוםכלהורגנועליךכי'שנאה"להבשמדשלט

קנאהכשאולקשההיוםכלהורגנועליךכישנאמרהואברוךהקדושלפנישמדשלמ

קנאהכשאולקשההיוםכלהורגנועליךכי'שנא[ה](ק)"הבאתשמדשלא

ר

קנאתיי'ייאמרכהכיד"ההגדולהקנאהלציוןלקנאה"הקבשעתידו

קנאתיייאמרכהד"ההגדולהקנאהלציוןלקנאה"הקבשעתידד

לירושלםוקנאתי'שנאלציוןלקנאה"הבשעתידט

לירושלםקנאתישנאמרלציוןלקנאהואברוךהקדוששעתידמ

קנאתיייאמרכהכיד"ההגדולהקנאהלציוןלקנאתה"הבשעתידא

ר

לאמעלהשלכאש'אמברכיה'ריהשלהבתאשרשפירשפיהגדולהקנאהלציוןו

לאמעלהשלכאש'אמברכיה'ריהשלהבתאשרשפירשפיהגדולהקנאהלציוןד

לאמעלהשלהאש'אמברכיה'ריהשלהבתאשרשפירשפיהגדולהקנאהולציוןט

לאמעלהשלהאשאומרברכיארבייהשלהבתאשרשפירשפיהגדולהקנאהולציוןמ

לאמעלהשלכאשאמרברכיה'ריהשלהבתאשרשפירשפיהגדולהקנאהלציוןא

ר

לאשמכביןהמיםולאלמיםמכבההאשו

לאשמכביןהמיםולאלמיםמכבההאשד

לאשמכביןהמיםולאלמיםמכבההאשט

לאשמכביןהמיםולאלמיםמכבההאשמ

האשאתמכביןהמיםולאאת המיםמכבההאשא

ר

המוןהוי'שנ'העולאומותאלורביםמיםהאהבהאתלכבותיוכלולארביםמיםו

המוןהוי'שנאמהעולםאומותאלורביםמיםהאהבהאתלכבותיוכלולארביםמיםד

המוןהוי'שנאה"אאלורביםמיםהאהבהאתלכבותיוכלולארביםמיםט

המוןהוישנאמרהעולםאומותאלורביםמים'וגולכבותיוכלולארביםמיםמ

המוןהוי'שנאהעולםאומותאלורביםמיםהאהבה אתלכבותיוכלולארביםמיםא

ר
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לישראלאוהבה"שהקבאהבההאהבהאתלכבותיוכלולארביםעמיםו

לישראלאוהבה"שהקבאהבההאהבהאתלכבותיוכלולארביםעמיםד

'ישראתה"הבשאהבהאהבהאתלכבותיוכלולא'וגורביםעמיםט

ישראלאתאוהבהואברוךשהקדושהאהבהאתלכבותיוכלולארביםעמיםמ

לישראלה"הבשאהבבה[ה](?ב?)האאתלכבותיוכלולארביםעמיםא

ר

יגלחההואביוםא"המדהעולםאומותאלוישטפוהלאונהרותאתכםאהבתי'שנאו

יגלחההואביוםא"המדהעולםאומותאלוישטפוהלאונהרותייאמראתכםאהבתי'שנאמד

יגלחההואביום'שנאה"אאלוישטפוהלאונהרות'וגואתכםאהבתי'שנאט

יגלחההואביוםא"המדהעולםאומותאלוישטפוהלאונהרותי'ינאוםאתכםאהבתישנאמרמ

יגלחההואביוםא"כמדהעולםאומותאלוישטפוהלאונהרותיי'אמאתכםאהבתי'דכתיא

ר

מיאתעליהםמעלהי'ייהנהולכן'וכתהשכירהבתערי'ייו

מיאתמעלהייהנהולכן'וגונהרבעבריהשכירהבתערייד

מיאתעליהםמעלהי'יהנה'וכתי'וגונהרבעבריהשכירהבתערי'יט

מיאתעליהםמעלהי'יהנהוכתיב'וגוהשכירהבתערי'ימ

מיאתאתכםמעלהייהצהולכן'וכתיאשורבמלךנהרבעבריהשכירהכתערייא

ר

פותחיןאםבאהבהביתוהוןכלאתאישיתןאםהנהרו

פותחיןאםבאהבהביתוהוןכלאתאישיתןאםהנהרד

פותחיןאםביתוהוןכלאתאישיתן(א)אם'וכוהנהרט

פותחיןאםביתוכלהוןאתיתןאם'וגוהנהרמ

פותחיןאםביתוהוןכלאתאישיתןאםוהרביםהעצומיםהנהרא

ר

מןאחדבדברממונםונותניןשלהןתסבריותכלאתהעולםהאומותכלהןו

מןאחדבדברממונםונותניןשלהםתיסבריותכלאתהעולםאומותכלהןד

מןאחדבדברממונםכלאתונותניןשלהםתסבריותאתה"אהםט

מןאחדבדברממונםכלאתונותניןשלהןתסבריותכלאתהעולם'אומוכלהםמ

ממונםונותניןשלהןתסבריותכלהעולםאומותכלהןא

ר
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באהבהביתוהוןכלאתאישיתןאםא"דלעולםבידםמתכפראינוהתורהו

באהבהביתוהוןכלאתאישיתןאםא"דלעולםבידםמתכפראינוהתורהד

ביתוהוןכלאתאישיתןאםא"דלעולםבידםמתכפראינוהתורהט

ביתוהוןכלאתאישיתןאםאחרדברלעולםבידןמתכפראינוהתורהמ

א

ר

ממונםכלונותניןהתורהמןאחדבדברשלהןתסבריותכלהעולםאומותפותחיןאםו

ממונםכל'ונותניהתורהמןאחדבדברשלהןתיסבריותכלהעולםאומותפותחיןאםד

ממונםכלונותניןשבעולםתסבריותכלה"אפותחיןאםט

ממונםכלונותניןהתורהמןאחדבדברשלהםתסבריותכלאתהעולםאומותפותחיןאםמ

א

ר

הוהיוחנן'רלויבוזובוזלעולםמידםמתכפראיןוחביריועקיבא'רשלבדמיוו

הוהיוחנן'רלויבזובוזלעולםבידםמתכפראיןוחבריו'עקיב'רשלבדמיוד

הוהיוחנן'רלויבוזובוזלעולםבידםמתכפראינווחביריועקיבא'רשלבדמיוט

הוהיוחנןרבילויבוזובוזלעולםבידןמתכפראיןוחביריועקיבארבישלבדמומ

הוהיוחנן'רלויבוזובוזלעולםמידיומתכפראינווחביריוע"רשלבדמיוא

ר

חדמטוןליהסמךאבאברחייא'רוהוהלציפוריןמטבריאוסליקמטיילו

ביתחדמטוןליהסמךאבאברחייא'רוהוהלציפוריןמטבריהוסליקמטיילד

ביתחדמטוןליהסמיךאבאברחייא'רוהוהלצפורימטבריאמטיילט

ביתחדמטוןליהסמיךאבאברחייארביוהוהלציפורימטבריאוסליקמטיילמ

ביתעדמטוןליהסמךאבאברחייא'רוהוולצפוריןטברייאמןוסליקמטיילא

ר

באוריתאמלעיבניןוזבינתיהדידיהוהחקלאביתהדיןיוחנןר"אממחקלאו

באוריתאמלעיבגיןוזבינתיהדידיהוהחקלאביתהדיןיוחנןר"אמחקלאד

באוריתאלמלעי(מ)וזבינתיהדידיהוהחקלאהדיןיוחנןר"אלא[ק](ל)ח(כרם)ט

'באורייתמלעיבגיןוזבינתיהדידיהוהחקלאביתהדיןיוחנןרביאמרמקלאמ

באוריתאמילעיבגיןוזבינתיהדידיהוהחקלאביתהדיןיוחנן'רל"אחקלאא

ר
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וזבינתיההוה(אמ)דידיכרםביתהדיןיוחנןר"ואמכרםביתחדמטוןו

וזבינתיההוהדידיכרםביתהדיןיוחנן'ר'ואמכרםביתחדמטוןד

וזבינתיהדידיהוהכרמאביתהדיןיוחנןר"אכרםביתחדמטוןט

וזבינתיהדידיהוהכרמאביתהדיןיוחנןרביואמרכרםביתחדמטוןמ

וזבינתיהדידיהוהכרםביתהדיןיוחנןר"אכרםביתחד'מטוא

ר

כמובן'ואמזיתאביתחדמטוןבאוריתאמלעיבגיןו

כןכמו'ואמזיתאביתחדמטוןבאוריתאמלעיבגיןד

כןכמו'ואמזיתאביתחדמטון'באורייתלמלעיט

כןואמרזיתאביתחדמטון'באורייתמלעיבגיןמ

הוהזיתאביתהדיןיוחנןר"אזיתאביתחדמטוןבאוריתאמלעיבגיןא

ר

אתמהליה'אמבכיאבאברחייא'רשוריו

אתמהליה'אמבכיאבאברחייא'רשוריד

אתמהל"אבכיאבאברחייא'רשאריט

אתמהליהאמרבכיחייארבישרימ

לךמהל"אבכיחייא'רשריבאוריתאמלעיבגיןוזבינתיהדידיא

ר

זוונקלהבניחייאליה'אמכלוםלסבותךשבקתדלאאנאבכיליה'אמבכיו

זוונקלהבניחייאליה'אמכלוםלסיבותךשבקתדלאאנאבכיליה'אמבכיד

זווקלהבריחייא[ל](ת)"אכלוםלסיבותךשבקתדלאאנאבכיל"אבכיט

זוקלהבריחייאליהאמרכלוםלסיבותךשביקותדלאאנאבכיליהאמרבכימ

היאקלהבניחייאל"אכלוםלסיבותךשבקתדלאאנאבכיל"אבכיא

ר

ימיםלששהשניתןדברשמכרתישעשיתימהבעיניךו

ימיםלששתשניתןדברשמכרתישעשיתימהבעיניךד

ימים'לשששניתןמהשמכרתישעשיתימהבעיניךט

ימיםלששהשנתןדברשמכרתישעשיתימהבעיניךמ

יוםלארבעיםאלאנעשהשלאדברוקניתיימיםלששהשנעשהדברשמכרתישעשיתימהבעיניךא

ר
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י'ייעשהימיםששתכי'שנו

ייעשהימיםששתכי'שנאמד

יום'למשניתןדברוקניתי'וגוי'יעשהימיםששתכי'שנאט

הארץואתהשמיםאתי'יעשהימיםששתכישנאמרמ

ייעשהימיםששתכי'שנאא

ר

'וכתיוםארבעיםי'ייעםשםויהי'שניום'לארבעיניתנההתורהאבלו

'וכתייוםארבעיםייעםשםויהי'שנאמיוםלארבעיםניתנההתורהאבלד

לילהוארבעיםיוםארבעיםי'יעםשםויהי'שנאט

וכתיבלילהוארבעיםיוםארבעיםי'יעםשםויהישנאמרלארבעיםנתנההתורהאבלמ

לילה'ומיום'מייעםשםויהיד"ההיום'למניתנההתורהאבלא

ר

ואםעליוקוראדורוהיהיוחנן'רדמךכדיוםארבעיםבהרואשבו

אםעליוקוראדורוהיהיוחנן'רדמךכדיוםארבעיםבהרואשבד

אםעליו'אומדורוהיהיוחנן'רדמךכדט

אםעליואומרדורוהיהיוחנןרבידמךכדלילהוארבעיםיוםארבעיםבהרואשבמ

אםעליוקוראדורוהיהיוחנן'רדמךכדא

ר

לויבוזובוזהתורהאתיוחנן'רשאהבבאהבההוןכלאתאישיתןו

לויבוזובוז'התוראתיוחנן'רשאהבבאהבהביתוהוןכלאתאישיתןד

לויבוזובוזהתורהאתיוחנן'רשאהבבאהבהביתוהוןכלאתאישיתןט

לויבוזובוזהתורהאתיוחנןרבישאהבבאהבביתוהוןכלאתאישיתןמ

לויבוזובוז? רה?התואתיוחנן'רשאהבבאהבהביתוהוןכלאתאישיתןא

ר

אםעליוקוריןדורווהיובאוירפורחתמטתוראוטרייהאישהושעיא'רדמךכדו

אםעליוקוריןדורווהיובאוירפורחתמטתוראוטרייהאישהושעיה'רדמךכדד

אםעליוקוראדורווהיהבאוירפורחמטתוראוטבריאאישאושעיא'רדמךכדט

אםעליוקוראדורווהיהבאוירפורחמטתוראוטבריהאינצואושעיארבידמךכדמ

אםעליוקוראדורווהיהבאוירפורחתמטתוראויהושע'רדמךכדא

ר
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יבוזובוזטרייהאישהושעיא'לרה"הקבשאהבבאהבהביתוהוןכלאתאישיתןו

יבוזובוזטרייהאישהושעיה'לרה"הקבשאהבבאהבהביתוהוןכלאתאישיתןד

'וגובאהבהביתוהוןכלאתאישיתןט

יבוזובוזבאהבהביתוהוןכלאתאישיתןמ

יבוזובוזטריאאישהושעיאלאבאה"הקבשאהבבאהבהביתוהוןכלאתאישיתןא

ר

לוו

לוד

ט

לומ

לוא

ר

סימון'בריהודה'רבשםעזריה'רישראלאלו'קטנלנואחותו

סימוןבריהודה'רבשםעזריה'רישראלאלוקטנהלנואחותד

סימון'בריהודהר"בשעזריה'רישראלאלולהאיןושדיםקטנהלנואחותט

סימוןבריהודארביבשםעזריארביישראלאילולהאיןושדיםקטנהלנואחותמ

סימון'בריהודה'רישראלאלוקטנהלנואחותא

סימון'בריהודה'רבשםעזריה'רישראלאלוקטנהלנואחותר

ה"הקבלפניישראלאתומקטרגיןבאיןהעולםאומותשריכלעתידיןלבואלעתידו

ה"הקבלפניישראלאתומקטרגיןבאיןהעולםאומותשריכלעתידיןלבאלעתידד

ה"הבלפני'ישר'ומקטרגיבאיןה"אשריכלעתידיןלבאלעתיד'אמט

הקדושלפניישראלאתומקטרגיםבאיםהעולםאומותשריכלעתידיםלבואלעתידאמרמ

ה"הקבלפניולומר'ישאתומקטרגיןבאיןהעולםאומותשריכלעתידיןאומרא

ה"הקבלפניואומריםישראלאתולקטרגלבא'העואומותשריכלעתידיןלבאלעיתיםר

אלו'זר'עבועבדוואלוז"עעבדואלועולםשלרבונו'ואומו

אלוזרהעבדהעבדוואלוז"עעבדואלועולםשלרבונוואומריןד

אלוז"עעובדיואלוז"עעובדיאלוע"רבש'ואומריט

אלוזרהעבודהעובדיאלועולםשלרבונוואומריםהואברוךמ

אלוז"עעבדוואלוז"עעבדואלוע"שרבונוא

אלוז"עעבדוואלוז"עעבדואלוע"ש'רבור
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יורדיןאלומהמפנידמיםשפכוואלודמיםשפכואלועריותגילוואלו'עריוגילוו

יורדיןאלומהמפנידמיםשפכוואלודמיםשפכואלועריותגלוואלועריותגלוד

יורדיןאלומהמפנידמיםשפכוואלודמיםשפכואלועריותגלוואלו'עריוגלוט

יורדיםאלומהמפנידמיםשופכיואלודמיםשופכיאלועריותגלויואלועריותגלוימ

ירדואלומפניד"שואלו'דמישופכיאלוע"גואלועריותגלוא

יורדיםאלומהמפניד"שואלודמיםשופכיאלועריותגלוואלועריותגלור

קטןמהקטנהלנואחותה"הקבלהם'אמיורדיןאינןואלולגיהנםו

קטןמהקטנהלנואחותה"הקבלהם'אומיורדיןאינןואלולגיהנםד

קטןמהקטנהלנואחותה"הבלהם'אומיורדיןאינםואלולגיהנםט

קטןמהקטנהלנואחותהואברוךהקדושלהםאמרלגיהנםיורדיםאינםואלולגיהנםמ

קטןמהקטנהלנואחותה"הבל"אעוליןאינןואלוה"לגא

קטןמהקטנהלנואהותה"הקבלהם'אמיורדיםאינםואלולגחינםר

מהכלכךקטןשהואלמהידועלממחיןאיןעושהשהואמהכלזהו

מהכלכךקטןשהואלמהידועלממחיןאיןעושהשהואמהכלזהד

מהכלכךקטןשהואלמהבידוממחיןאיןעושה[ש](ע)מהכלזהט

מהכלכךקטןשהואלמהבידוממחיןאיןעושהשהואמהכלזהמ

מהכלכךקטןשהואלמהי"עממחיןאיןעושהשהואמהכלזהא

מהכלכךקטןשהואלמהידןעלממחיןאיןעושהשהואמהכלזהר

כל'מתלכלכי(?ת?)שישראלכל     מהכךקטןשהואלמהידועלממחיןאיןעושהשהואו

כל'מתלכלכישישראלד

כלמתפלגיןשישראלט

כלמתפלגיןשישראלמ

כלבעונותיהםמתלכלכין'שישא

כלמתלכלכיןשישראלר

עליכםיכפרהזהביוםכי'שנעליהןומכפרהכפוריםיוםבאבעונותיהןהשנהימותו

'עליכיכפרהזהביוםכי'שנעליהםומכפר'הכפורייוםבאבעונותיהןהשנהימותד

עליכםיכפרהזהביוםכי'שנא'עליהומכפר'הכפורייוםבאבעונותהשנהימותט

עליכםיכפרהזהביוםכישנאמרעליהםומכפרהכפוריםיוםבאבעונותיהםהשנהימותמ

עליכםיכפרהזהביוםכיד"ההעליהםומכפרהכפוריםיוםבאהשנהימותא

א"לטם?כ?עלייכפרהזהביוםכיד"ההעליהםומכפרהכפוריםיוםבאבעונותיהןהשנה'ימור
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אחד'שנאברהםזהקטנהלנואחותאבינובאברהםקראפתרברכיה'רו

אחד'שנאברהםזהקטנהלנואחותאבינובאברהםקראפתרברכיה'רד

אחד'שנא'אברהזהקטנהלנואחות'אבי'באברהקריהפתרברכיה'רט

אחדשנאמראברהםזהקטנהלנואחותאבינובאברהםקרייהפתרברכיהרבימ

'א'שנאאבינואברהםזהלנואחותאברהםבאבינוקראפתרברכיא'רא

ר

'אמקפראברה"הקבלפניהעולםבאיכלאתואיחדהארץאתויירשאברהםהיהו

'אמקפראברה"הקבלפניהעולםבאיכלאת?ה?ואיחהארץאתויירשאברהםהיהד

'אמקפראברה"הבלפניעולםבאיכלאתואיחההארץאתוירשאברהםהיהט

הארץאתוירשאברהםהיהמ

אמרקפראברה"הבלפניעולםבאיכלשאיחההארץאתויירשאברהםהיהא

ר

איןושדיםטוביםומעשיםבמצותעסוקהיהקטןשהואעדקטנהבקערהממחהשהואכאדםו

איןושדיםטוביםומעשיםבמצותעסוקהיהקטןשהואעדקטנהבקערהממחהשהואכאדםד

טובים'ובמעשיבמצותעסוקהיהקטןשהואעדקטנהבקערהממחהשהואכאדםט

טוביםובמעשיםבמצותעסוקהיהקטןשהואעדקטנהבקערהממחהמ

איןושדים'ובמעשיבמצותעוסקהיהקטןשהואשעדקטנהבקערהשממחהכאדםא

ר

ביוםבהשידברביוםלאחותינונעשהמהטוביםומעשיםמצותלכללבאלאשעדיןלהו

ביוםבהשידברביוםלאחותינונעשהמהטוביםומעשיםמצותלכללבאלאשעדייןלהד

ביוםבהשידוברביוםלאחותנונעשהמהט

ביוםבהשידוברביוםלאחותינונעשהמהמ

ביוםבהשידוברביוםלאחותינונעשהמה'טוביומעשימצותהניקהלאשעדייןלהא

ר

האשלכבשןלירדואמרהרשענמרודשגזרו

האשלכבשןלירדואמרהרשענמרודשגזרד

האשבכבשןלהשליכווצוההרשענמרודשגזרט

האשבכבשןלהשליכוואמרהרשענמרודשגזרמ

האשלכבשןלירד'ואמהרשענמרודשגזרא

ר
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ה"הב'אמאברהםזההואחומהאםעליהנבנההיאחומהאםו

ה"הקב'אמאברהםזההיאחומהאםכסףטירתעליהנבנההיאחומהאםד

ה"הב'אמאברהםזההיאחומהאםט

הקדושאמראברהםזההיאחומהאםעליהנבנההיאחומהאםמ

ה"הב'אמאברהםאבינוזההיאחומהאםעליהנבנההיאחומהאםא

ר

בעולםאותהונכנהנצילוכסףטירתעליהנבנהכחומהדבריםהואמעמידאםו

בעולםאותוונבנהבצילוכסףטירתעליהנבנהכחומהדבריםהואמעמידאםד

בעולםאותוונבנהנצילוכסףטירתעליהנבנהכחומהדבריםהואמעמידאםט

בעולםאותוונבנהנצילהוכסףטירתעליהנבנהכחומהדבריםהואמעמידאםהואברוךמ

בעולםאותוונבנהבצלוכסףטירתעליהנבנהכחומהדבריםהואמעמידאםא

ר

נצורכדלתמעשיוומשלשלממצותהואדלאםארזלוחעליהנצורהואדלתואםו

נצורכדלתמעשיוומשלשלממצותהואדלאםארזלוחעליהנצורהיאדלתואםד

נצורמעשיוומשלשלממצותהואדלאםארזלוחעליהנצורהיאדלתואםט

נצורמעשיוומשלשלממצוותהואדלאםארזלוחעליהנצורהיאדלהואםמ

נצורדלת?[כ]()?מעשיוומשלשלממצותהואדלאםעליהנצורהיאדלתואםא

ר

עליומתקייםאיניכךאחתלשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהו

עליומתקייםאיניכךאחתלשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהד

עליומתקייםאיניכךאחתלשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהט

עליומתקייםאיניכךאחתלשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהמ

עליומתקייםאיניכךלשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהא

ר

אחתלשעהאלאו

אחתלשעהאלאד

אחתלשעהאלאט

אחתלשעהמ

'אשעהאלאא

ר
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ושדיכחומהטובים'מעשיואעמידחומהאניה"הקבלפניאברהם'אמחומהאניו

ושדיכחומהטוביםמעשיםואעמידחומהאניה"הקבלפניאברהםאמרחומהאניד

ושדיםכחומהטובים'מעשימעמידחומהאניה"הבלפני'אברה'אמחומהאניט

ושדיכחומהטוביםמעמידחומהאניהואברוךהקדושלפניאברהםאמרחומהאנימ

ושדיכחומההטוביםמעשיאניאברהםאמרחומהאניא

ר

הייתיאזבעולמךביכיוצאצדיקיםשלוחבורותכתיםלהעמידעתידשאניכמדגלותו

הייתיאזבעולמךביכיוצאצדיקיםשל'וחבורוכתיםכתים'להעמיעתידשאניכמגדלותד

בעולמךביכיוצאצדיקיםשלוחבורותבתיםלהעמידעתידשאניכמגדלותט

בעולמךביכיוצאצדיקיםשלוחבורותכיתיםלהעמידעתידשאניכמגדלותמ

הייתיאזבעולמךביכיוצא'צדיקישלחבורותוחבורותכתיםכתיםלהעמידעתידשאניכנדגלותא

ר

כךבשלוםהאשלכבשןשירדתכשםה"הקבלו'אמשלוםכמוצאתבעיניוו

כךהאשלכבשןשירדתכשםה"הקבלו'אמשלוםכמוצאתבעיניוד

כךבשלוםויצאתהאשלכבשןשירדתכשםה"הבל"אשלוםכמוצאתט

כךבשלוםויצאתהאשלכבשןשירדתכשםהואברוךהקדושליהאמרשלוםכמוצאתמ

כךבשלוםהאשלכבשןשירדתכשםה"הב'אמשלוםכמוצאתבעיניא

ר

בשלוםמוציאךאניו

פתריוחנן'רכשדיםמאורהוצאתיךאשרייאניד"ההבשלוםמוציאךאניד

פתריוחנן'רכשדיםמאורהוצאתיךאשרי'יאניד"ההבשלוםמוציאךאניט

פתריוחנןרביכשדיםמאורהוצאתיךאשרי'יאניד"ההבשלוםמוציאךאנימ

פתרהונא'רכשדיםמאורהוצאתיךאשרייאניאליוויאמרד"ההבשלוםמוצאךאניא

ר

'וגושמרוןהגדולהואחותךד"ההו

שמרוןהגדולהואחותךד"ההסדוםזולנואחותובישראלבסדוםקראיד

'וגושומרוןהגדולהואחותךד"ההסדוםזוקטנהלנואחותבסדוםקראט

'וגושומרוןהיאהגדולהואחותךד"ההסדוםזוקטנהלנואחותסדוםעלקרייהמ

היאשומרוןהגדולהואחותךד"ההסדוםזהקטנהלנואחותבסדוםקריאא

ר
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לאחותינונעשהמהטוביםומעשיםמצותהניקהשלאלהאיןושדיםו

לאחותנונעשהמהטוביםומעשיםמצותהניקהשלאלהאיןושדיםד

לאחותנונעשהמהטוביםומעשיםמצותהניקהשלאלהאיןושדיםט

שידונוביוםלאחותינונעשהמהטוביםומעשיםמצותהניקהשלאלהאיןושדיםמ

בהשידוברביוםלאחותינונעשהמה'טוביומעשיםמצותהניקהשלאלהאיןושדיםובנותיהא

ר

סדוםעלהמטירי'ויי'שנבאששתשרףוהסכימומעלהשלדיןביתשגזרביוםו

סדוםעלהמטירויי'שנבאששתשרףמעלהשלד"בשגזרביוםד

סדוםעלהמטירי'וי'שנאבאששתשרףוהסכימומעלהשלד"בשגזרוביוםט

סדוםעלהמטירי'וישנאמרבאששתשרףוהסכימומעלהשלדיןביתשנגזרביוםמ

סדוםעלהמטירוייד"ההבאששתשרףמעלהשלד"בעליהשגזרביוםא

ר

ה"הקב'אמישראלאלועליהנבנההיאחומהאםאש[ו](ב)גפריתעמורהועלו

ה"הקב'אמישראלאלועליהנבנההיאחומהאםואשגפריתעמורהועלד

ה"הב'אמישראלאלוהיאחומהאם'וכוט

הואברוךהקדושאמרישראלאלוהיאחומהאםואשגפריתסדוםועלמ

ה"הב'אמ'ישאלועליהנבנההיאחומהאםואשגפריתעמורהועלא

ר

מטלטליןאםהואדלתואםונצילםעליהןנבנהכחומהמעשיהןישראלהןמעמידיןאםו

מטלטליןאםהיאדלתואםונצילם'עליהנבנהכחומהמעשיהןישראל'מעמידיאםד

מיטלטליןאםהיאדלתואםונצילםעליהםנבנהכחומהמעשיהםישראלהםמעמידיםאםט

מטלטליםאםכלומרהיאדלתואםונצילםעליהםנבנהכחומהמעשיהםישראלהםמעמידיםאםמ

מטלטליןאםהיאדלתואםונצילםעליהםנבנהכחומה'ישהןמעמידיןאםא

ר

לשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהנצורזוכדלתדבריהםהןו

לשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהנצורזוכדלתדבריהםהןד

לשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהנצורזוכדלתבדבריהםט

לשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהנצורזהכדלתדבריהםהםמ

לשעהזוצורהמהעליהנצורזוכדלתדבריהםהםא

ר
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ה"הקבלפניישראלאמרוחומהאניכךו

ה"הקבלפני'ישראמרוחומהאני'אלשעהאלאעליומתקייםאיניכך'אד

ה"הבלפניישראלאמרוחומהאנילשעהאלא'עליהמתקייםאיניכךט

ברוךהקדושלפניישראלאמרוחומהאנילשעהאלאעליהםמתקייםאיניכךמ

'ישאמרחומהאנילשעהאלאעליהםמתקייםאיניאףא

ר

עתידיןשאנוכמגדלותושדיכחומהטוביםומעשיםמצותונעמידחומה[י](ו)אנעולםשלרבונוו

'עתידישאנוכמגדלותושדיכחומהטוביםומעשיםמצותונעמידחומהאנועולםשלרבונוד

עתידיןשאנוכמגדלותושדיכחומהטובים'ומעשימצותואעמידחומהאניט

עתידיםשאנוכמגדלותושדיכחומהטוביםומעשיםמצותונעמידחומהאניהואמ

עתידיןשאנוכמגדלותושדיכחומה'טובי'ומעשי'דברי'מעמידיחומהאניע"רבשא

ר

למהשלוםכמוצאתבעיניוהייתיאזבעולמך(י)בנוכיוצאצדיקיםשלכתותכתותלהעמידו

למהשלוםכמוצאתבעיניוהייתיאזבעולמךבנוכיוצאצדיקיםשלכתותכתותלהעמידד

לפישלוםכמוצאתבעיניוהייתיאזבעולמךבנוכיוצא'צדיקישלכתותכתותלהעמידט

לפישלוםכמוצאתבעיניוהייתיאזבעולמךבנוכיוצאצדיקיםשל()כתותכתותלהעמידמ

למהשלוםכמוצאתבעיניוהייתיאזבעולמךבנוכיוצאכתותכתותלהעמידא

ר

מארצואתכםהגלהלמהכןאםואומריןלישראלמוניןהעולםאומותשהיוו

מארצואתכםהגלהלמהכןאםלהםואומריםלישראלמוניןהעולםאומותכלשהיוד

מארצואתכםהגלהלמהכ"א'ואומריישראלאתמוניןה"אכלשהיוט

מארצואתכםהגלהלמהכןאםלהםואומריןלישראלמוניןהעולםאומותכלשהיומ

מארצואתכםהגלהלמהכ"אלהם'ואו'לישמוניןהאומותכלשהיוא

ר

דומיםאנולהןמשיביןהיווישראללמקדשוהחריבולמהו

דומיןאנולהםמשיביןהיווישראללמקדשוהחריבולמהד

דומיןאנולהםמשיביןהיווישראלהמקדשאתהחריבולמהט

דומיןאנולהםמשיביןהיווישראלהמקדשביתאתהחריבולמהמ

'דומיאנולמהלכם'נאמלהם'או'ישוהיומקדשואתהחריבלמהכ"אא

ר
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א"דלשלוםלביתהשחוזרתסוףאביהבביתרדופיםרגללעשותשהלכהמלכיםלבתו

דברלשלוםלביתהשחוזרתסוףאביהבביתרדופיםרגללעשותשהלכהמלכיםלבתד

א"דלשלוםלביתהשחוזרתסוףאביהלביתרדופיםרגללעשותשהלכה'מלכילבתט

דברלשלוםלביתהשחוזרתסוףאביהלביתרדופיםרגללעשותהולכתשהיתהמלכיםלבתמ

א"דבשלוםלביתהחוזרתשהיאסוףאביהבבית'רדופירגללעשותשהלכהמלכיםלבתא

ר

הןמעמידיןאםה"הקב'אמועזריהמישאלחנניהזההיאחומהאםו

הןמעמידיןאםהואברוךהקדושאמרועזריהמישאלחנניהזההיאחומהאםאחרד

הםמעמידיןאםה"הב'אמועזריהמישאלחנניההיאחומהאםט

הןמעמידיןאםהואברוךהקדושאמרועזריהמישאלחנניההיאחומהאםאחרמ

הםמעמידיןאםה"הב'אמועזריאמישאלחנניאזההיאחומהאםא

ר

מטלטליןואםדלתואםונצילםהעולםעליהןנבנהמעשיהםועזריהמישאלחנניהו

מטלטליןואםדלתואםונצילםהעולםעליהםנבנהמעשיהםועזריהמישאלחנניהד

מיטלטליןואםהיאדלתואםונצילםהעולםעליהםנבנה'מעשיהועזריהמישאלחנניהט

מטלטליןואםהיאדלתואםונצילם'העולעליהםנבנהמעשיהםועזריהמישאלחנניהמ

מטלטליןאםהיאדלתאםלאוואםונצילםעליהםנבנהמעשיהםועזריאמישאלחנניאא

ר

לשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהנצורזוכדלתמעשיהןהןו

לשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהנצורזוכדלתמעשיהןהןד

לשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהנצורזוכדלתמעשיהןהםט

לשעהאלאמתקיימתאינהזוצורהמהארזלוחעליהנצורזוכדלתמעשיהםהםמ

לשעהאלאמתקיימתאינהארזצורתמהארזלוחעליהנצורכדלתמעשיהןא

ר

אמרוחומהאנילשעהאלאעליהםמתקיים[י?נ?נ](ין)אאניכךו

אמרוחומהאניאחתלשעהאלאעליהןמתקייםאיניכךאחתד

אמרולשעהאלאעליהםמתקייםאיניכךט

אמרוחומהאנילשעהאלאעליהםמתקייםאיניאניכךמ

ועזריאמישאלחנניאאמרולשעהאלאמתקייםני[י]אאניאףא

ר
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אנוכמגדלותושדיכחומהטוביםומעשיםמצותמעמידיםואנוחומה?[י](ו)?אנה"הקבלפניו

אנוכמגדלותושדיכחומהטוביםומעשיםמצותמעמידיןואנוחומהאנוהואברוךהקדושלפניד

כמגדלותושדיכחומהטוביםומעשיםמצותמעמידיןואנוחומהאנוה"הבלפניט

אנוכמגדלותושדיכחומהטוביםומעשיםמצותמעמידיןואנוחומהאניהואברוךהקדושלפנימ

אנוכמגדלותושדיכחומה'טובי'ומעשי'דברימעמידיןאנוחומהאניא

ר

כמוצאתבעיניוהייתיאזבנוכיוצאצדיקיםשלכתותבעולמךלהעמידעתידיןו

כמוצאתבעיניוהייתיאזבנוכיוצאצדיקיםשלכתותבעולמךלהעמידעתידיןד

כמוצאתבעיניוהייתיאזבעולמךבנוכיוצא'צדיקישלחבורותלהעמידאנועתידיןט

כמוצאתבעיניוהייתיאזבנוכיוצאצדיקיםשלכתותבעולמךלהעמידעתידיןמ

כמוצאתבעיניוהייתיאזבעולמךבנוכיוצאצדיקיםשלכתותכתותלךלהעמידעתידיםא

ר

אתכםאוציאכךבשלוםהאשלכבשןשירדתםכשםה"הקבלהם'אמשלוםו

אתכםאוציאכךבשלוםהאשלכבשןשירדתםכשםה"הקבלהם'אמשלוםד

אתכםמוציאאניכךבשלוםהאשלכבשןשירדתםכשםה"הבלהם'אמשלוםט

אוציאכםכךבשלוםהאשלכבשןשירדתםכשםהואברוךהקדושלהםאמרשלוםמ

אתכםמוציאאניכךבשלוםהאשלכבשןשירדתםכשםה"הבל"אשלוםא

ר

בעוליקראפתריןרבנןנגוועבדמשךשדרךנפקיןבאדיןד"ההלשלוםמשםו

בעוליקראפתרירבנןנגוועבדמישךשדרךנפקיןבאדיןד"ההלשלוםמשםד

בעוליקראפתרירבניןנוראמגונגוועבדמישךשדרךנפקיןבאדיןד"ההבשלוםמשםט

בעניןקרייהפתררבניןנוראמגונגוועבידמשךשדרךנפקיןבאדיןד"ההבשלוםמשםמ

ועבדנגומישךשדרךנפקיןבאדיןד"ההבשלוםמשםא

ר

אלולהין?א?ושדים'באכלוסידליםשהיוקטנהגולהעולהאלוקטנהלנואחותגולהו

אלולהאיןושדיםבאכלוסיןדליםשהיוקטנהגולהעוליאלוקטנהלנואחותגולהד

אלולהאיןושדיםבאכלוסיןדליםשהיוקטנההגולהעוליאלוקטנהלנואחותהגולהט

אלולהאיןושדים'באוכלוסדליםשהיוקטנההגולהעוליאלוקטנהלנואחותהגולהמ

א

ר
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אשהןואלוהראשוןמןחסראחרוןביתשהיהדבריםחמשהו

אשהןואלוהראשוןמןחסראחרוןביתשהיהדבריםחמשהד

אשהןואלוהראשוןמןחסרהאחרוןביתשהיהדברים'הט

אשחסרואשרהןואלוראשוןבביתשהיוכמושנילביתלהשאיןדבריםחמשהמ

א

ר

'כתואכבד()ואכבדהבווארצהד"וההותומיםואוריםהקדשורוחודרוןהמשחהושמןו

'כתואכבדואכבדהבווארצהד"הה?ו?ותומיםואוריםהקדשורוחארוןהמשחהושמןמעלהשלד

'כתיואכבדואכבדהבווארצהד"ההותומיםואוריםהקדשורוחהמשחהושמןט

כתיבואכבדואכבדהבווארצהד"ההותומיםואוריםהקדשורוחמשחהושמןמ

א

ר

פרתעברדי'ואמכורששגזרביוםנעשהמהלאחותינונעשהמה'החסרו

פרתדיעברשנגזרביוםנעשהמהלאחותינונעשהמה'החסרד

פרתעברדיכורששגזרביוםלאחותנונעשהמהא"החסרט

פרתעברדיואמרכורששגזרביוםבהשידוברביוםלאחותינונעשהמהא"החסרמ

א

ר

לאמבבלחומה[כ]עלו()ישראלאלוהואחומהאםיעברלאעברלאדיעברו

לאמבבלחומההעלוישראלאלוהיאחומהאםיעברלאעברלאדיעברד

לאמבבלחומההעלוישראלאלוהיאחומהאםיעבורלאעברדלאעברט

לאמכבבלחומההעלוישראלאלוהיאחומהאםיעבורלאעברלאדיעברמ

א

ר

'אממקומהלמזבןלשוקאליהנפיקזעירא'רשנייהפעםבההיאהמקדשביתחרבו

'אממקומהלמיזבןלשוקאליהנפיקזעירא'רשנייהפעםשעתאבההיאהמקדשביתחרבד

זעירא'רשנייהפעםבההיאה"בחרבט

המקדשביתחרבמ

א

ר
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דיןבבלייאהכאלקמןאזילאתליתליה'ואמתקיליאתקילדהואלדיןליהו

דיןבביילאהכאמןלןאזילליתליה'ואמתקיליאתקילדהואלדיןליהד

ט

מ

א

ר

לביתעאלדהדיןכאבהתהוןאבהתיליתזעיראר"אמענתהבההיאמוקדשאביתאבהתיהדחרבוןו

לביתעלדהדיןכאבהתהוןאבהתיליתזעירא'ר'אמענתהבההיאאבהתיהדחרבוןד

ט

מ

א

ר

מןחומה[כ]עלואילוהיאחומהאםדרישיתיבאילא'דרקליהושמעוועדאו

מןחומהישראלעלואילוהיאחומהאםדרישיתיבאילא'דרקליהושמעוועדאד

מןחומהעלואלוהיאחומהאםדרישדהוה'לרשמעט

מ

א

ר

א[י](ו)הדלתואםהארץעםלימדנייפה'אמשנייהפעםהמקדשביתחרבלאהגולהו

היאדלתואםהארץעםלימדנייפה'אמשנייהפעםהמקדשביתחרבלאהגולהד

היאדלתואםשנייהפעםה"בחרבלאהגולהט

היאדלתואםשניההמקדשביתחרבלאמ

א

ר

כךנכרמקומהמטשטשתשהיאפ"אעזוצורהמה[ז](?ץ?)ארלוחעליהנצורו

כךניכרמקומהמטשטשתשהיאפ"אעזוצורהמהארזלוחעליהנצורד

כךעכרלאמקומהשמשטטשתף"אעזוצורהמה'וגוט

כךעכרמקומהשמטשטשהפיעלאףזוצורהמהארזלוחעליהנצורמ

א

ר
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'שלששלהןרגליםפעמיישראלבטלולאהמקדששחרבפ"אעו

שלששלהםרגליםפעמיישראלבטלולאהמקדשביתשחרבי"אעפד

שלששלהםרגליםפעמיישראלבטלולאה"בחרבבאב'שבטף"אעט

שלששלהםרגליםפעמיםישראלבטלולאהמקדשביתחרבבאבשבתשעהפיעלאףמ

א

ר

לישראללעשותאניעתידה"הקב'אמאיבור"אמחומהאניבשנהפעמיםו

לישראללעשותאניעתידה"הקב'אמאיבור"אחומהאניבשנהפעמיםד

ישראללעשותאניעתידה"הב'אמאיבור"אחומהאםבשנהפעמיםט

לישראללעשותאניעתידהואברוךהקדושאמראיבורביאמרחומהאםבשנהפעמיםמ

א

ר

הותיר'צבאוי'יילוליד"ההקולבתזהזהזהאיהעולםאומותביןססיגרו

הותירצבאותיילוליד"ההקולבתזהזהזהאיהעולםאומותביןססיגרד

הותירצבאותי'ילוליד"ההקולבתזהזהואיהאומותביןסניגורט

הותירצבאותי'ילוליד"ההקולבתזהזהואיהאומותביןסיגור?נו/ט?מ

א

ר

כןפ"אעמישראלהקדשרוחפסקהומלאכיזכריהחגיאחרניםנביאיםמשמתותנאשרידלנוו

כןפ"אעמישראלהקדשרוחפסקהומלאכיזכריהחגי'אחרונינביאיםמשמתותנאשרידלנוד

כ"אעפמישראלהקדשרוחפסקהומלאכיזכריהחגיאחרוניםנביאיםמשמתותאנאשרידלנוט

עלואףמישראלהקדשרוחפסקהומלאכיזכריהחגיאחרוניםנביאיםמשמתותאנאשרידלנומ

א

ר

בתיצתהביריחוַגְדיָיאביתבעליית'חכמישמנומעשהקולבבתמשמשיןהיוו

בתיצתהביריחוגדיאביתבעלייתחכמיםשנמנומעשהקולבבתמשמשיןהיוד

בתיצתהביריחונרייאביתבעלייתחכמיםשנמנוקולבבתמשתמשיןהיוט

בתיצאהביריחונגריאבעלייתחכמיםשנמנוקולבבתמשתמשיםהיוכןפימ

א

ר
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שאיןאלאהקדשלרוחראוישהואאחדאדםביניכםישלהןואמרהקולו

שאיןאלאהקדשלרוחראוישהואאחדאדםביניכםישלהםואמרהקולד

שאיןאלאהקדשלרוחראוישהואביניכםיש'אאדםלהםואמרהקולט

שאיןאלאהקדשלרוחראוישהואאחדאדםביניכםישלהםואמרקולמ

א

ר

חסידהאעניוהוי'אומהיוכשמתהזקןבהללעיניהםנתנולכךכדידורוו

חסידהאענוהאעליואומריןהיוכשמתהזקןבהללעיניהםנתנולכךכדידורוד

חסידהויעניוהויעליו'אומריהיווכשמתהזקןבהללעיניהםנתנולכךראוידורוט

חסידהויענוהויעליואומריןהיווכשמתהזקןבהללעיניהםנתנולכךראוידורומ

א

ר

בכרםוכיישראלחכמיביבנהבכרםשנמנומעשהשובעזראשלתלמידוו

בכרםוכיישראלחכמיביבנהבכרםשנמנומעשהשובעזראשלתלמידוד

בכרםוכיביבנהבכרםישראלחכמישנמנומעשהשובעזראשלתלמידוט

בכרםוכיישראלחכמיביבנהבכרםוגמרושנמנומעשהשובעזראשלתלמידמ

א

ר

כרםשלכמטעתדגליםדגליםמחנותשורותשורותשעשויהסנהדריןזואלאהיוו

כרםשלכמטעתדגליםדגליםשורותשורותשעשויהסנהדריןזואלאהיוד

כרםשלכמטעהדגליםדגליםמחנותמחנותשורותשורותשעשויהסנהדריןזואלאהיוט

כרםשלכמטעתדגליםדגליםמחנותמחנותשורותשורותשעשויהסנהדריןזואלאיושביןהיומ

א

ר

הקדשלרוחראוישהואאחדאדםביניכםישלהןואמרהקולבתויצתהו

הקדשלרוחראוישהואאחדאדםביניכםישלהםואמרהקולבתויצתהד

הקדשלרוחראוישהואביניכםיש'אאדםלהםואמרהקולבתיצתהט

הקדשלרוחראוישהואאחדאדםביניכםישלהםואמרקולבתויצאהמ

א

ר
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האעניוהויעליואמרווכשמתהקטןבשמואלעיניהםנתנולכךכדיהדורשאיןאלאו

האענוהאעליואמרווכשמתהקטןבשמואלעיניהםנתנולכךכדידורושאיןאלאד

הויעניוהויעליואמרווכשמתהקטןבשמואלעיניהםנתנולכךראוידורושאיןאלאט

הויענוהויעליואמרווכשמתהקטןבשמואלעיניהםנתנולכךראוידורושאיןאלאמ

א

ר

ְלַחָרֿבָהוישמעאלשמעוןמיתתובשעתדבריםשלשה'אמהואאףהזקןהללתלמידחסידו

לחרבאוישמעאלשמעוןמיתתובשעתדבריםשלשהאמרהואאףהזקןהללשלתלמידוחסידד

לחרבאוישמעלשמעוןמיתתובשעת'דברישלשהאמרהואאףהזקןהללשלתלמידוחסידט

לחרבאוישמעאלשמעוןמיתתובשעתדבריםשלשהאמרהואאףהזקןהללשלתלמידוחסידמ

א

ר

אמרןארמיובלשוןבעלמאלמיתיעתידיןסגיאןוְַעַקןְלִביָזאעמאושארִלְקָטָלאחברוהיושארו

אמרןובארמיבעלמאלמיתיעתידיןסגיאןועקןלביזאעמאושארלקטלאחברוהיושארד

אמרןארמיובלשוןעלמאעללמיתיעתידיןסגיאיןועקאןלביזאעמאושארלקטלאחברוהיושארט

אמרםארמיובלשוןבעלמאלמיתיעתידיןסגיאיןועקאלביזהעמאושארלקטלאחברוהיושארמ

א

ר

הויאומריןשיהיוהתקינוָבָב̄אַדְהַב̄ןעליהוואףו

האעליואומריןשיהוהתקינובבאבןיהודהעלואףד

הויעליואומריןשיהוהתקינובבאבןיהודה'רעלואףט

הויעליואומריןשיהוהתקינובבאבןיהודארביועלעקיבארבי(פי)עלואףמ

א

ר

מלכותהרוגימספידיןשאיןשעהלושנטרפהאלאשמואלשלתלמידוחסידעניוו

מלכותהרוגימספידיןשאיןשעהלושנטרפהאלאשמואלשלתלמידוחסידהאענוד

מלכותהרוגיעלמספידיןשאיןהשעהלושנרפהאלאשמואלשלתלמידוחסידהויעניוט

מלכותהרוגיעלמספידיןשאיןהשעהלושנרפהאלאשמואלשלתלמידוחסידהויענומ

א

ר
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נצחוואמרההקדשיםמקדשיוצאתקולבתגדולכהןיוחנןששמעמעשהו

נצחוואמרההקדשיםמקדשיוצאתקולבתגדולכהןיוחנןששמעמעשהד

ט

נצחוואמרהקדשיםמקדשיוצאהקולבתגדולכהן(קולבת)יוחנןרביששמעמעשהמ

א

ר

נצחוהיוםובאותוֵכןוהיהשעהואותההיוםאותווכתבובאנטוכיאְקָרָב̄אְלַאָגָחאדאזלאַטַליָאו

נצחוהיוםובאותוכןוהיהשעהואותההיוםאותווכתבובאנטוכיאקרבאלאגחאדאזלוטליאד

ט

נצחוהיוםובאותוכןוהיהשעהואותוהיוםאותווכתבובאנטוכיאקרבאלאגחאדאזלוטלייאמ

א

ר

ַסָנָאהִדיְעִב̄יְדֶתהְבִטיַלֿתואמרההקדשיםקדשמביתיוצאתקולבתהצדיקשמעוןששמעמעשהו

סנאה'דיאמעבידתאבטילתואמרההקדשיםקדשמביתיוצאתקולבתהצדיקשמעוןששמעמעשהד

דאשנאהעיבידתאבטילתואומרההקדשיםקדשמביתיוצאהקולבתהצדיקשמעוןששמעמעשהט

דמשנאהעבידתאבטיל'ואמר'הקדשימקדשייוצאהקולבתהצדיקשמעוןששמעמעשהמ

א

ר

שמעןארמיובלשוןגזרותיוובטלוַגיֹוסּולּוִקיְםונהרגִהיְכָלאְלֵמַחְרָב̄הו

שמעןארמיובלשוןגזרותיוובטלוגיוסולוקיםונהרגהיכלאלמיחרבאד

בתגדולכהןיוחנןששמעמעשהשמעןארמיובלשוןגזירותיוובטלוגויוס ולוקיסג[ר](?ג?)ונהכלאלמחרבט

שמעיןארמיובלשוןגזירותיוובטלוגאיוס ולוקוסונהרגהיכלאלמחריבמ

א

ר

ו

ד

היוםאותובו[ת]()וכבאנטוכיאקרבאלאגחאדאזלוטלייאנצחוואמרה'הקדשיקדשמביתיוצאהקולט

מ

א

ר
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במדינהמלךראובן'רבשםחוניאו

במדינהמלךראובן'רבשםחוניא'רד

במדינהמלך'אמראובןר"בשחוניא'רנצחוהיוםואותוכןוהיהשעהואותהט

במדינהמלךראובןרביבשםחוניארבימ

א

ר

עושהאיקוניןשאיןאלאשםשלוִאיקֹוֵניןבמדינהמלךאיןאםעּוֶשהוְהּואלּוצּוְעִקיןו

עושהאיקוניןשאיןאלאשםשלואיקוניןבמדינהמלךאיןאםעושהוהואלוצועקיןד

'עושאיקוניןשאיןאלאשםשלואיקוניןבמדינהמלךאיןעושההואולאןצועקיםט

עושההקוניןשאיןאלאשםשלואיקוניןבמדינהמלךאיןעושהוהואליהצועקיןמ

א

ר

י'ייונתן'כת'אמיוחנן'רנחמןברשמואל'וריוחנן'רעושהשהמלךמהו

ייונתן'כתי'אמ'יוחנ'רנחמןברשמואל'וריוחנן'רעושהשהמלךמהד

י'יונתן'אמיוחנן'רעושהשהמלךמהט

י'יונתןכתיבאמריוחנןרבינחמןברשמואלורבייוחנןרביעושהשהמלךמהמ

א

ר

שמה'אמשמואל'רעמהןועלת(ן?נות?)נותןרוגזשעלוכיוןרגזלבשםלךו

שמה'אמשמואל'רעמהםועלהניתןרוגזשעלוכיוןרגזלבשםלךד

שם'אמשמואל'רעמהםועלתהנותןרגזלבשםלךט

שמהאמרשמואלרביעמהםועלתנותןרוגזלבשםלךמ

א

ר

בשוקאמצמתיןלהוןחמיכדהוה'אמלקישרישונתרפאו(ות)שעלוכיוןרגזלבו

בשוקאמצמתיןלהוןחמיהוהכד'אמלקישרישנתרפאושעלוכיוןרגזלבד

בשוקאמצמתיןלהוןחמיהוהכד'אמלקיןרישנתרפאושעלווכיוןרגזלבט

בשוקאמצמתיןלהוןחמיכדאמרלקישרישנתרפאושעלווכיוןרגזלבמ

א

ר
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חומהלעשותבאתםוכאןחומהנעשיתםלאבעלייתכםלהם'אמגרמיכוןבדרולהון'אמהוהו

חומהלעשותבאתםוכאןחומהנעשיתםלאבעליתכםלהם'אמגרמיכוןבדרולהון'אמהוהד

חומהלהעשותבאתםוכאןחומהעשיתםלאבעלייתכםלהם'אמגרמיכוןבררולהון'אמהוהט

חומהלעשותבאתםוכאןחומהעשיתםלא'בעלייתכלהוןאמרגרמיכוןבדרולהוןאמרהוהמ

א

ר

הוהלוןחמיכדהוהיונתן'רו

ימאסם'שנלהוןמקנתרנביאמהלהוןמקנתרהוהלהוןחמיכדהוהיונתן'רד

הוהלהוןחמיהוהכדיונה'רט

הוהלהוןחמיהויכדיונהרבימ

א

ר

אבאר"אמימאסםלהוןמקנתרו

אבא'ר'אמימאסםלהוןמקנתראנאליתואנאלישמעולאכיאלהיד

אבאר"אאלהיימאסםלהוןמקנטרט

אבארביאמראלהיימאסםלהוןמקנתרמ

א

ר

'טעממהַהָמִשיַחמלךרגליַצֶפהישראלבארץַבְבִליֵיןמלאיןספסליןראיתםאםכהנאברו

טעםמההמשיחמלךרגליצפהישראלבארץבבלייןמלאיןספסליןראיתאםכהנאברד

טעםמההמשיחלמלךצפהישראלמבארץבבלאיןמלאיןספסליןראיתאםכהנאברט

טעםמההמשיחמלךצפהישראלמבארץבבלייןמלאיןספסליןראיתאםכהנאברמ

א

ר

ארץבקבריקשורַפְרִסיסּוסראיתאםיוחאיבןשמעון'רתניְלַרְגַליֶרֶשתָ̄פַרשו

ארץבקבריקשורפרסיסוסראיתאםיוחיבןשמעון'רתנילרגלירשתפרשד

בקבריקשורפרסיסוסראיתאםי"רשבתנילרגלירשתפרשט

בקבריקשורפרסיסוסראיתאםיוחיבןשמעוןרביתנילרגלירשתפרשמ

א

ר

41



          25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ח ג, פסוק י, פרק ח

שלוםזהוהיהטעמאמהָמִשיַחשללרגליוַצֶפהישראלו

וכיבארצנויבאכיאשורשלוםזהוהיהטעםמהמשיחשללרגליוצפהישראלד

'וגושלוםזהוהיהטעםמההמשיחמלךלרגליצפהישראלט

וגומרשלוםזהוהיהמשיחלרגליצפהישראלמ

א

ר

באמצעדודרועיםשבעההןואלוו

באמצעדודרועיםשבעההןואלו'וגורועיםשבעהעליווהקמונובארמנותינוידרוךד

באמצעדודרועים'זהםואלואדםנסיכי'וחרועיםשבעהט

באמצעדודרועיםשבעההןואלואדםנסיכיושמנהרועיםשבעהמ

א

ר

עלוישבהלךלהיכןויצחקמשמאלוומשהויעקבאברהםמימינוושלח[ת](ס)משתאדםו

עלוישבהלךלהיכןויצחקמשמאלוומשהויעקבאברהםמימינומתושלחשתאדםד

ישבהלךהיכןויצחקמשמאלוומשהיעקביצחקאברהםמימינומתושלחשתאדםט

עלוישבהלךהלךלהיכןויצחקמשמאלוומשהיעקבאברהםבימינומתושלחשתאדםמ

א

ר

נסיכיםשמנהאלואדםנסיכיושמנהגיהנםשלמדינהבניולהצילגיהנםשלפיתחהו

נסיכיםשמנההןאלואדםנסיכיושמנהגיהנםשלמדינהבניולהצילגיהנםשלפתחהד

הןאלואדםנסיכישמונהגיהנםשלמדינהבניולהצילגיהנםשללפתחהט

הןואלואדםנסיכיושמנה'גיהנשלמדינהבניולהצילגיהנםשלפתחהמ

א

ר

המשיחומלךליה' אמחזקיהצפניהעמוסושמואלישיו

המשיחומלךאליהחזקיהצפניהעמוסושמואלשאולישיד

המשיחמלךאליהוחזקיהוצפניהעמוסושמואלשאולישיט

המשיחמלךאליהוחזקיהוצפניהעמוסשמואלשאולישימ

א

ר
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למלךלשלמההיהישראלביתצבאותי'ייכרםכי'שנישראלאלולשלמההיהכרםו

למלךלשלמההיהישראלביתצבאותייכרםכי'שנאישראלאלולשלמההיהכרםד

למלךלשלמהישראלביתצבאותי'יכרםכי'שנאישראלאלולשלמההיהכרםט

למלךלשלמה'וגוצבאותי'יכרםכישנאמרישראלאלולשלמההיהכרםמ

למלךלשלמההיהישראלביתצבאותייכרםכי'שנאישראלאלולשלמההיהכרםא

ר

העשתרותואתהבעליםאתויעבדוא"המדהבעלאחרישהמובעלהמוןהמוןבבעלשלושהשלוםו

העשתרותואתהבעליםאתויעבדוא"המדהבעלאחרישהמובעלהמוןהמוןבבעלשלושהשלוםד

העשתרותואתהבעליםאתויעבדוא"המדהבעלאחרישהמוהמוןהמוןבבעלשלושהשלוםט

העשתרותואתהבעליםאתויעבדוא"המדהבעלאחרישהמובעלהמוןהמוןבבעלשלושהשלוםמ

העשתרותואתהבעליםאתויעבדוא"הכמדהבעלאחרשהמוהמוןבבעלשלושהשלוםא

ר

המונותעליהןבאולפיכךו

המונותעליהןבאו'לפיד

המונותעליהםבא'לפיט

המונותעליהםבאולפיכךמ

נתןיהמיוןימיםכהמותרביםעמיםהמוןהוי(המונות)ד"ההרביםהמונותעליהםבאו'לפיא

ר

כסףאלףבפריוא[י](ו)יבאישמשמרותעליהן()העמידו

כסףאלףבפריויביאאישמשמרותעליהםהעמידד

כסףאלףבפריויביאאישמשמרותלהםהעמידט

כסףאלףבפריויביאאישמשמרותלהםהעמידמ

כסףאלףבפריויביאאישעליהםמשמרותשהעמידמשמרותאלולנוטריםהכרםאתא

ר

כרםא"דטוביםומעשיםבתורהשלמיםצדיקיםאלףבוומצאפריועלאישהביאו

כרםא"דטוביםובמעשיםבתורהשלמיםצדיקיםאלףבוומצאפריועלאישהביאד

כרםא"דטובים'ובמעשיבתורה'גמורי'צדיקיאלףבוומצאפריועלאישהביאט

כרםאחרדברטוביםובמעשיםבתורהגמוריםצדיקיםאלףבוומצאפריועלאישהביאמ

כרםא"דטובים'ובמעשיבתורהשלמיםצדיקיםאלףבוומצאפריועלאישהביאא

ר
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אותהדורשאלהיךי'ייאשרארץהכרמלארץאלאתכםואביא'שנישראלאלוו

אותהדורשיך'אלייאשרארץהכרמלארץאלאתכםואביא'שנאישראלאלוד

אותהדורשאלהיךי'יאשרארץהכרמלארץאלאתכםואביא'שנאישראלארץזוט

אותהדורשאלהיךי'יאשרארץהכרמלארץאלאתכםואביאשנאמרישראלאלומ

אותהדורשאלהיךייאשרארץהכרמלארץאלאתכםואביא'שנא'ישאלוא

ר

המוניעליהםבאולפיכךהבעלאחרישהמוהמוןבבעלשלושהשלוםלמלךלשלמהו

המוניעליהםבאו'לפיהבעלאחרשהמוהמוןבבעלשלושהשלוםלמלךלשלמההיהד

המוניותעליהםבאו'לפיהבעלאחרישהמוהמוןבבעלשלושהשלוםלמלךשלמהלמלךט

המוניעליהםבאולפיכךהבעלאחרישהמוהמוןבבעלשלושהשלוםלמלךהמלךלשלמהמ

המוניעליהםבאו'לפיהבעלאחרשהמוהמוןבבעלשלושהשלוםלמלךלשלמההיהא

ר

פורפרה'אמיצחקברחיננא'רטובהאחת?ר?שנעאדרתבשללואראד"ההדמלכותההמוניותו

פורפירה'אמיצחקברחיננא'רטובהאחתשנעראדרתבשללואראד"ההדמלכוותההמוניותד

פרפרא'אמיצחקברחונא'רבשללואראד"ההמלכותאהמוניותט

פרפראאמריצחקברחונארביבשללואראד"הה'מלכוותהמוניותמ

פורפירא'אמיצחקברחנינא'רטובהאחתשנעראדרתבשללואראד"ההדמלכוותאהמוניותא

ר

וקנההיהבבלמלךיוחאיבן'שמעו'רתניהכהעבדהבבלמהבבליהו

וקנההיהבבלמלךיוחאיבןשמעון'רתניהכאעבדהבבלמהבבליהד

וקנההיהבבלמלךי"רשבתניהכאעבדאבבלמהבבלאהט

וקנההיהכשלמלךאומריוחיבןשמעוןרביתניהכאעבדאבבלמהבבלאהמ

וקנההיהבבלמלךי"רשבתניהכאעבדאבבלמהבבלאהא

ר

מלךכלאמרההדהדורוניותלזהמשלחוזהכותבותלזהמשלחזהוהיהביריחוו

מלךכלאמרההדהדורוניותלזהמשלחוזהכותבותלזהמשלחזהוהיהביריחוד

מלךכל'אמהדאדורוניותלזהמשלחזהוהיהביריחוט

מלךכלאמרהדאדורוניותלזהמשלחזהוהיהביריחומ

מלךכלאמרההדאדורונותלומשלחוזהכותבותלומשלחזהוהיהביריחוקניןא

ר
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לנוטריםהכרםאתנתןמלךשהואבעצמותופשהיהלאביריחוקניןלוהיהשלאו

לנוטריםהכרםאתנתןמלךשהואבעצמותופשהיהלאביריחוקניןלוהיהשלאד

לנוטריםהכרםאתנתןמלךשהואבעצמותופסהיהלאביריחוקנוןלוהיהשלאט

לנוטריםהכרםאתנתןמלךשהואבעצמותופשהיהלאביריחוקניןלוהיהשלאמ

הכרםאתנתןמלךשהואבעצמותופשהיהלאביריחוקניןל"הישלאא

ר

צדיקיםאלףמהןוליקטפריועלאישהביאכסףאלףבפריויביאאישנבוכדנצרזהו

צדיקיםאלףמהןוליקטפריועלאישהביאכסףאלףבפריויביאאישנבוכדנצרזהד

צדיקיםאלףמהםוליקטבפריואישהביאכסףאלףבפריויביאאישנבוכד נאצרזהט

צדיקיםאלףמהםולקטבפריואישהביאכסףאלףבפריויביאאישנבוכד נצרזהמ

צדיקיםאלףוליקטפריועלאישהביאכסףאלף(ם)בפריויביאאישנבוכדנאצרזהא

ר

א"דאלףוזהזהאמריןורבנןאלףוהמסגרהחרשד"ההטוביםומעשיםבתורהשלמיםו

א"דאלףוזהזהאמריורבנןאלףוהמסגרהחרשד"ההטוביםובמעשיםבתורהשלמיםד

א"דאלףוזהזה אמריורבנןאלףוהמסגרהחרשד"ההטובים'ובמעשיבתורהשלמים' גמוריט

דבראלףוזהזהאמריורבניןאלףוהמסגרהחרשד"ההטוביםובמעשיםבתורהשלמיםמ

א"דאלףוזהזהאמריורבנןאלףוהמסגרהחרשד"ההטובים'ובמעשיבתורהשלימיםא

ר

ביבנהבכרםחכמיםלפנישמואל'רעיד[מ](ה)דבריםשלשהתמןדתנינןסנהדריןזוברםו

ביבנהבכרםחכמיםלפניישמעאל'רהעידדבריםשלשהתמןדתנינןסנהדריןזוכרםד

שביבנהבכרם'חכמילפני ישמעאל'רהעידדברים'גתמןדתנינןסנהדריןאלוכרםט

ביבנהבכרםחכמיםלפניישמעאלבי'רהעידדבריםשלשהתמןדתנינןסנהדריןאלוכרםאחרמ

ביבנהבכרםחכמיםלפניישמעאל'רהעיד'דברי'גתנינןתמןסנהדריןזוכרםא

ר

היהככרםשורות?[שורות]()?שעשויהסנהדריןזואלאשבין[יו](ע)היובכרםוכידבריווקבלוו

היהככרםשורותשורותשעשויהסנהדריןזואלאיושביןהיובכרםוכידבריווקבלוד

ככרםשורותשורותשעשויהסנהדריןזואלאיושביןהיובכרםוכידבריווקבלוט

ככרםשורותשורותשעשויהסנהדריןזואלאיושביןהיובכרםוכידבריווקבלומ

היהככרםשורותשורותעשויהשהואסנהדריזואלאיושביןהיובכרםוכידבריווקבלוא

ר
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מלכיםהמוניעליהםבאוולפיכךהבעלאחרשהמוהמוןבבעלשלושהשלוםלמלךלשלמהו

מלכיםהמוניעליהםבאוולפיכךהבעלאחרשהמוהמוןבבעלשלושהשלוםלמלךלשלמהד

מלכיםהמוני'עליהבאו'לפיהבעלאחרישהמוהמון בבעלשלולום[ש](ל)שהשלמהלמלךט

מלכיםהמוניעליהםבאוולפיכךהבעלאחרשהמוהמוןבבעלשלושהשלוםלמלךלשלמהמ

מלכיםהמוניעליהםבאו'לפיהבעלאחרישהמובבעלהמוןבבעלשלושהשלוםלמלךלשלמהא

ר

כאן'כתאיןצבאותי?כ?מלאאיניא'רבשםיודן'רידודוןידודוןצבאותמלכיד"ההו

כאןכתיבאיןצבאותמלאכיאיניא'רבשםיודן'רידודוןידודוןצבאותמלכיד"ההד

כאן'כתיאיןצבאותלכי[א]מאויאר"בשיודן'רידודון ידודוןצבאותמלכיד"ההט

כאןכתיבאיןצבאותמלאכיאוייארביבשםיודןרביידודוןידודוןצבאותמלכיד"ההמ

כאןכתיבאיןמלאכיידודוןידודוןצבאותמלכי'שנאא

ר

'אמיודן'רידודוןידודוןגבריאלואפלומיכאלאפלודמלאכיאמלכיהוןהןמלכיאלאו

'אמיודן'רידודוןידודוןגבריאלואפילומיכאלאפילודמלאכייאמלכיהוןהןמלכיאלאד

ידודוןידודוןגבריאל'ואפימיכאל' אפידמלאכיאמלכיהוןמלכיאלאט

ידודוןידודוןגבריאלאפילומיכאלאפילודמלכיאמלכיהוןמלכיאלאמ

ידודוןידודוןוגבריאלמיכאלזהז"ואמלאכיא[ד]מלכיהוןמלכיאלאא

ר

ידודון'אמסימון'בריהודה'רגורלידועמיואלא"המדִפיְטִקיןממדדיןבהןו

ידודוןאמרסימון'בריהודה'רגורלידועמיואלא"המדפיטקיןממדדיןבהםידודוןד

ידודון'אמסימוןבריהודה'רט

ידודוןאמרסימוןבריהודארבימ

ידודון'אמסימוןבריהודה'רגורלידועמיואלד"ההפטקיןממדיןא

ר

אתהזהלמהא"המדמרוציןעשאן'אמזעירא'דרבריהאחווא'רבחזירהידודוןבהליכהו

אתהזהלמהא"המדמרוציןעשאן'אמזעירא'דרבריהאחווא'רבחזירהידודוןבהליכהד

אתהזהלמהא"המדריצהלשון'אמזעירא'רבחזרהידודוןבהליכה ט

אתםזהלמהא"המדעשאןאמרזעיראדרביבריהאחווארביבחזרהידודוןבהליכהמ

אתהזהלמהד"ההמרוציםעשאן'אמזעירא'דראחוהבחזירהידודוןבהליכהא

ר
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נותנתואת'התורזושבביתהנווהשללתחלקביתונותה"מולכהבנירץו

נותנהואתהתורהזושבביתהנוהשללתחלקביתונותמהו'וגובנירץד

נותןואתהתורהזושבביתהנוהשללתחלקביתונותמהו בנירץט

נותנתואתהתורהזושבביתהנאוהשללתחלקביתונותמהובנירץמ

נותנתאתהתורהשבביתהנוהשללתחלקביתונותמהואיןולכהבנירץא

ר

הנווהלמטהשללמחלקהאתשבביתוה[א](ו)הנהנואיביתונותא"דשללמחלקהוהואלוו

הנוהלמטהשללמחלקהאתשבביתהנאוההנואיביתונותא"דשללמחלקהוהואלוד

הנוהשלל מחלקהוהיאלהט

הנאוהשללמחלקהאתשבביתהועדביתביתונותשללמחלקהוהיאלומ

הנוהלמטןשללמחלקהאתשבביתהנוהביתונותא"דהשללמחלקוהואלוא

ר

לתחתוניםשללמחלקהוהואלונותנהואתהואנאמןביתיבכל'שנמשהזהשבביתו

לתחתוניםשללמחלקהוהואלונותנהואתהואנאמןביתיבכל'שנאמשהזהשבביתד

לתחתוניםמחלקה והואנותנהואתהואנאמןביתיבכל'שנאמשהזהשבביתט

לתחתוניםשללמחלקהוהואלונותנהואתהואנאמןביתיבכלשנאמרמשהזהשבביתמ

'לתחתוניהשללמחלקוהואלונותנהואתהואנאמןביתיבכל'שנאמשהזהשבביתא

ר

בכל שמך אדיר מה אדנינו י 'יי' כתאלכסנדרי ' רבשם אחא ' ורפינחס ' רו

בכלשמךאדירמהאדוננויי'כתיאלסכנדרי'רבשםאחא'ורפנחס'רד

' כתיאחא ' ורפנחס ' רט

בכלשמךאדירמהאדונינוי'יכתיבאלכסנדרארביבשםאחאורביפנחסרבימ

בכלשמךאדירמהאדננויי'כתי'אמפנחס'רא

בכלשמךאדירמהאדונינויי'כתיאלכסנדרי'רבשםאחא'ורפנחס'רר

הודך תנה לוי ' רבשם דסכנין יהושע ' רהשמים על הודך תנה אשר הארץ ו

הודךתנהלוי'רבשםדסיכניןיהושע'רהשמיםעלהודךתנהאשרהארץד

הודך תנה אשר ט

הודךתנהאשרהארץמ

הודךתנהאשרהארץא

חודךתנחלוי'רבשםדסכניןיהושע'רהארץר
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הוא אי שורךה "כהודך הודכה תנה אשר אלא כאן ' כתאין ו

הואאישורךבההודכההודךתנהאשראלאכאן'כתיאיןד

הוי ישר הודך תנה אשר אלא כאן ' כתיאין הודך תנה השמים על ט

הואשבחךבהאהודךתנהאשראלאכאןכתיבלאהודךתנההשמיםעלמ

הואאישו כךהודךתנהאשראלאכאן'כתיאיןהודךתנההשמיםעלא

הואאי שרוךחודךתנהאשראלאכאן'כתיאיןר

יודה ר "אמגביכון מן נפיק שוקה לית לאו לון ' אמבשמים תורתך שתהא ו

יודהר"אגביכוןמןנפיקשוקהליתלאולון'אמבשמיםתורתךשתהאד

יודן ר "אגביכון מן נפיק שוקא לבית לאו לון ' אמבשמים תורתך שתהא ט

יודןרביאמרגביכוןמןנפיקשוקאלביתלאולוןאמרבשמיםתורתךשתהאמ

ר"אמגביכוןנפיקשוקאליתלון'אמבשמיםתורתךשתהאא

'בריודה'ר'אמגביכוןמןנפיקשוקאליתלאולון'אמבשמיםתורתךשתהאר

ללמדו אריס ק ?ר?סאצל הוליכו עשה מה אצבעים גירם בן לו שהיה לאסר ו

ללמדוסרקאריסאצלהוליכועשהמהאצבעיםגידםבןלושהיהלאחדד

ללמדו הוליכו עשה מה אצבעים גדם בן לו שהיה לאחד ט

ללמדוסרקרםאצלהוליכועשהמהאצבעים(אצבעותיה)גדיםבןלושהיהלאחדמ

ללמדואריססרקאצלהוליכועשהמהגירםבןל"שהי'לאסימוןא

ללמדואריסרקאצלהוליכועשםמהאצבעייםגידםבןלושהיהלאחדסימוןר

באצבעים אלא נקנית אינה זו שלמנות עצמה כל ' אמבאצבעותיו למסתכל התחיל אמנות ו

באצבעיםאלאנקניתאינהזואומנותשלעצמהכל'אמבאצבעותיומסתכלהתחילאומנותד

באצבעים אלא נקנית אינה זו אומנות של עצמה כל ' ואמבאצבעותיו להסתכל האומן התחיל אומנות ט

באצבעיםאלאנקניתאינהזואומנותשלעצמהכלאמרבאצבעותיומסתכלהתחילאומנותמ

באצבעייםאלאנקניתאינהזואומנותשלעצמהכל'אמבאצבעותיומסתכלהתחילאומנותא

באצבעייםאלאנקניתאינהזו'אומנול"אאומנותר

ה "הקבשבקש בשעה כך גביכון מן נפיק שוקא לית הוי שילמד זה היאך ו

ה"הקבשבקשבשעהכךגביכוןמןנפיקשוקהליתהוישילמדזההיאךד

גביכון מן נפיק שוקה לית הוי זה ילמד והיאך ט

גביכוןמןנפיקשוקאליתהוישילמדזהיכולהיאךמ

כךזהילמדהוהיאךא

ה"הקבשבקשבשעהכךגבינוןמןנפיקשוקאליתהויאותהלמדזהוהיאךר
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ה "הקבלפני מדדין ' השרמלאכי היו לישראל להן מדדין השרת מלאכי היו לישראל תורה ליתן ו

ה"הבלפנימדדיןוהיולישראללהםמדדיןהשרתמלאכיהיו'לישרתורהליתןד

ט

מ

א

ה"הקבלפנימדדיןהשרתמלאכיהווןלישראלהתורהלתתר

' אמבשמים תורתך שתהיה הוא כבודך הוא הודך הוא אי שורךעולם של רבונו ' ואומו

אמרבשמיםתורתךשתהיההואכבודךהואהודךהואאישורךעולםשלרבונוואומריםד

ט

מ

'אמ'וכוהשרתמלאכיאמרא

'אמבשמיםתורתךשתהיההואכבודךהואשורךהואאישרוךעולםשל'רבולפניו'ואומר

ימים דמה זוב יזוב כי ואשה בה ' כתגביכון מן נפיק שוקא לית לון ו

ימיםדמהזוביזובכיואשהבה'כתיגביכוןמןנפיקשוקהליתלוןד

ימים דמה זוב יזוב כי ואשה ' כתיט

ימיםזוב[1]דמה[2]יזובכיואשהבהכתיבמ

דמהזוביזובכיואישבה'כתימגביכוןנפיקשוקאליתה"הבלוןא

ימיםדמהזוביזובכיואשהבה'כתוגביהוןמןנפיקשוקאליתלוןר

בה ' כתועוד גביכון מן נפיק שוקא לית הוי ביניכם אשה יש וכי ו

בה'כתיועודגביכוןמןנפיקשוקהליתהויביניכםאשהישוכירביםד

ביניכם אשה יש וכי רבים ט

בהכתיבועודגביכוןמןנפיקשוקאליתהויביניכםאשהישוכירביםמ

זאתבה'כתועודביניכם?ה?אישישוכיא

זאתבה'כתיועודגביכוןמןנפיקשוקאליתהויבניכםאשהישוכירביםר

גביכון מן נפיק שוקא לית הוי ביניכם מיתה יש וכי באהל ימות כי אדם ו

גביכוןמןנפיקשוקהליתהויביניכםמיתהישוכיבאהלימותכיאדםד

ביניכם מיתה יש באהל ימות כי אדם ט

ביניכםמיתהישוכיבאהלימותכיאדםמ

מביניכוןנפיקשוקאליתהויביניכםמיתהישוכיבאהלימותכיאדםהתורהא

גביכוןמןנפיקשוקאליתהויביניכםמיתהישוכיבאוחלימותכיאדםהתורהר
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שנוהגות הלכות אלו אחא ר "אמשבי בית [ש](ע)למרום עלית משבחו ' שהכתהוא ו

שנוהגותהלכותאלואחאר"אמשבישביתלמרוםעליתמשבחו'שהכתוהואד

נוהגות שהן ההלכות אלו אחא ר "אשבי שבית למרום עלית משבחו ' שהכתוהוא ט

שנהגותהלכותאלואחארביאמרשבישביתלמרוםעליתמשבחושהכתובהואהוימ

נוהגותשהןהלכותאלואחאר"אשבישביתלמרוםעליתמשבחושהכתובהואא

נוהגותשהןהלכותאלואחא'ר'אמשבישביתלמרוםעליתמשבחו'שהכתוהואר

אמריורבנןגביכון מן נפיק שוקא לית הוי ויולדות נדות וזבות זבין כגון אדם בבני ו

אמריורבנןגביכוןמןנפיקשוקאליתהויויולדותנדותוזבותזביןכגוןאדםבבניד

'אמורבמביניכון נפיק שוקא לית הוי ויולדות נדות וזבות זבין כגון באדם ט

אמרורבגביכוןמןנפיקשוקאליתהויויולדותנדותוזבותזביןכגוןאדםבבנימ

ויולדותנדותוזבותזביןכגוןאדםבבניא

'אמורבנןגביכוןמןנפיקשוקאליתהויויולדותנדותוזבותזביןכגוןאדםבבניר

הואשבחךהמלךאדוננוהמדינהבנילואמרולמדינהחוץבתושמשיאלמלךו

הואשבחךהמלךאדננוהמדינהבנילואמרולמדינהחוץבתושמשיאלמלךד

הואשבחךהמלךאדוננוהמדינהבנילואמרולמדינהחוץבתושמשיאלמלךט

הואשבחךאדונינוהמדינהבנילואמרולמדינהחוץבתושמשיאלמלךמ

א

הואשבחךהמלךאדוננוהמדינהבנילואמרולמדינהחוץבתואתמשיאשהיהלמלךר

לואמרולכםאיכפתמהוכילהם'אמבמדינהאצלךבתךשתהאהואובדיןו

לואמרולכםאיכפתמהוכילהם'אמבמדינהאצלךבתךשתהאהואובדיןד

לואמרולכםאיכפתמאיוכילהם'אמאצלךבתךשתהאהואובדיןט

לואמרולכםאיכפתמהוכילהםאמרבמדינהאצלךבתךשתהאהואובדיןמ

א

אדונינולואמרולכואיכפתמהוכילהם'אמבמדינהצלך[א]()בתךשתהאהואוכדיןר

בתילהן'אמאהבתהבשבילועמהאצלהודראליההולךאתהלמחרשמאו

בתילהםאמראהבתהבשבילועמהאצלהודראליההולךאתהלמחרשמאד

בתילהם'אמאהבתהבשבילאצלהודראליההולךאתהלמחרשמאט

בתילהםאמראהבתהבשבילאצלהודרהולךאתהלמחרשמאמ

א

אניבתילהן'אמאהבתהבשבילאצלהודרהולךאתהלמחרשמאהמלךר
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ה"הקב'שאמבשעהכךבמדינהעמכםדראניאבללמדינהחוץאשיאו

ה"הב'שאמבשעהכךבמדינהעמכםדראניאבללמדינהחוץאשיאד

ה"הב'שאמבשעהכךבמדינהעמכםדראניאבללמדינהחוץאשיאט

הואברוךהקדוששאמרבשעהכךבמדינהעמכםדראניאבללמדינהחוץאשיאמ

א

ה"הקבשבקשבשעהכךבמדינהעמכםדראניאבללמדינהחוץ('ק)משיאר

תנהאשרעולםשלרבונוה"להקבהשרתמלאכילואמרולישראלתורהליתןו

תנהאשרעולםשלרבונוה"להקבהשרתמלאכילואמרולישראלתורהליתןד

תנהאשרע"רבשה"להבה"מלואמרולישראלתורהליתןט

תנהאשרעולםשלרבונוהואברוךלהקדושהשרתמלאכילואמרולישראל'תורליתןמ

א

תנהאשרע"ש'רבולפניוהשרתמלאכיאמרולישראלהתורהליתןר

שתהיההואובדיןהואשבחךהואהודךהואאישורךהשמיםעלהודךו

שתהיההואשבחךהואהודךהואאישורךהשמיםעלהודךד

שתהאהואשבחךהואאשורךהשמיםעלהודךט

שתהאהואובדיןהואשבחךהואהודךהואאישורךהשמיםעלהודךמ

א

ותהיהשתתןהואובדיןהואהודךהואושבחךהואאישרוךהשמיםעלהודךר

שכינתךמשרהאתהלמחרשמאלואמרולכםאיכפתמהוכילהם'אמבשמיםתורהו

שכינתךמשרהאתהלמחרשמאלואמרולכםאיכפתמהוכילהם'אמבשמיםתורהד

שכינתךמשרהאתהשמאלמחרלואמרולכםאיכפתמאילהם'אמבשמיםתורתךט

שכינתךמשרהאתהשמאלמחרלואמרולכםאיכפתמאיוכילהםאמרבשמיםתורתךמ

א

שכינתךמשרהאתהלמחרשמאלואמרולכם'איכפמהוכילהם'אמבשמיםתורתךר

נותןאניתורתיה"הקבלהם'אמבתחתוניםו

נותןאניתורתיה"הקבלהםאמרבתחתוניםד

להם'אמ'בתחתוניט

להםאמראצלםושוכןאצלםודרבתחתוניםמ

א

אותהומשרהאותהלכםנותןאניתורתיה"הקבלהם'אמ'בתחתור

51



          25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ח ב, פסוק יא, פרק ח

במדינהבכתובהבתיאתנותןאניבעליוניםעמכםדראניאבלבתחתוניםו

במדינהבכתובתהבתיאתנותןאניבעליוניםדראניאבלבתחתוניםד

במדינה'בכתובתבתינותןאניט

במדינהבכתובתהבתיאתנותןאניבעליוניםעמכםדראניכןפיעלאףמ

א

במדינהבכתובתהבתיאתנותןאניעליונים?כ?עמכםדראניאבל'בתחתור

בעליוניםעמכםדראניאבלויכבדוהמלךבתשהיאובחמדתביפיהבעלהעםשתתכבדאחרו

בעליוניםעמכםדראניאבלויכבדוהמלךבתשהיאובחמדתהביפיהבעלהעםשתתכבדאחרתד

'בעליוניעמכםדראניאבלויכבדוהמלךבתשהיאובחמדתהביופיהבעלהעםשתתכבדאחתט

'בעליוניעמכםדראניאבלויכבדוהמלךבתשהיאדתה[חמ]()ובביפיהבעלהעםשתתנכראחתמ

א

'בעליו'עמכדראניאבלויכבדוהמלךבתשהיאוחמדתהביופיהבעלהעםכבד[ת](כ)שת'אחרר

בשםסימון'רהארץמלאהותהלתוהודושמיםכסה'שנחבקוקזהפירשומיו

בשםסימון'רהארץמלאהותהלתוהודושמיםכסה'שנחבקוקזהפירשומיד

'רהארץמלאהותהלתוהודושמיםכסה'שנאחבקוקזהפירשומיט

בשםסימוןרביהארץמלאהותהלתוהודושמיםכסאשנאמרחבקוקזהפירשומימ

א

בשםסימון'רהארץמלאהותהלתוהודושמיםכסהד"ההחבקוקזהופירשבאומיר

פירשמישכינתוהשרהתורתושהשרהמקוםכלי[ו](י)לבןיהושע'רו

פירשומישכינתוהשרהתורתוה"הקבשהשרהמקוםכל'אמלויבןיהושע'רד

פירשמישכינתוהשרהתורתושהשרהמקוםכל'אומלויט

פירשמישכינתומשרהתורתושהשרהמקוםכללויבןיהושערבימ

א

פירשמישכינתו'השרשםתורתושהשרהמקוםכלל"ב'יהוש'רר

ושמיםארץעלהודולבדושמונשגבכיי'יישםאתיהללוד"ההדודזהו

ושמיםארץעלהודולבדושמונשגבכייישםאתיהללוד"ההדודזהד

ושמיםארץעלהודוד"ההדודזהט

ושמיםארץעלהודולבדושמונשגבכיי'ישםאתיהללושנאמרדודזהמ

א

ו"אעלהודול"שנשגבכייישםאתיהללוד"ההדודזהר

52



          25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ח א, פסוק יב- ב , פסוק יא, פרק ח

השמיםעלכךואחרארץעלקודםו

השמיםעלכךואחרארץעלקודםד

שמיםעלכ"ואחארץעלקודםט

השמיםעלכךואחרארץעלקודםמ

א

השמיםעלכ"ואחהארץעלקודםר

עשהמהבידומסרובנועלשכעסלמלךחייא'רתנילפנישליכרמיו

עשהמהעבדובידומסרובנועלשכעסלמלךחייא'רתנילפנישליכרמיד

עשהמהעבדובידומסרובנועלשכעסלמלךחייא'רתנילפנישליכרמיט

עשהמהעבדובידומסרובנועלשכעסלמלךחייארביתנילפנישליכרמימ

א

עשהמהעבדובידומסרובנועלשכעסלמלךחייא'רתנילפנישליכרמיר

עצמוכלשבעולםשוטהלו'אמלאביךתשמעאללו'אמבמקלעליוחובטהתחילו

עצמוכלשבעולםשוטהלו'אמלאביךתשמעאללו'אמבמקלעליוחובטהתחילד

עצמוכלשבעולםשוטהל"אלאביךתשמעאלל"אבמקלחובטוהתחילט

עצמוכלשבעולםשוטהליהאמרלאביךתשמעאלליהאמרבמקלעליוחובטהתחילמ

א

עצמוכל'שבעולשוטהל"אלאביךתשמעאלל"אבמקלעליוחובטהתחילר

לי'אומאתה?ו?לושומעהייתישלאידיעלאלאלידךמסרנילאאבאשלו

לי'אומואתהלושומעהייתישלאידיעלאלאלידךמסרנילאאבאשלד

לי'אומואתהלושומעהייתישלאי"עאלאבידךמסרנילאאבאשלט

ליאומרואתהלושומעהייתישלאידיעלאלאלידךמסרנילאאבאשלמ

א

'אומואתהלושומעהיתישלאעלאלאמסרנילאאבאשלר

לבבלישראלוגלוהמקדשביתוחרבהעונותשגרמוכיוןכךלאביךתשמעלאו

לבבלישראלוגלוהמקדשביתוחרבהעונותשגרמוכיוןכךלאביךתשמעאלד

לבבלישראלוגלוהעונותוגרמוה"בשחרבכיוןלאביךתשמעאלט

לבבלישראלוגלוהמקדשביתוחרבהעוונותשגרמוכיוןכךלאביךתשמעאלמ

א

לבבל'ישוגלוה"בוחרב'העונושגרמוכיוןכךלאביךתשמעאלר
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אמרועבדיתדילצלמאותסגדוןתפלוןאלאשבשמיםאביכםלתורתתשמעואלנבוכדנצרלהם'אמו

אמרועבדיתדילצלמאותסגדוןתפלוןאלאשבשמיםאביכםלתורתתשמעואלנבוכדנצרלהםאמרד

אמרועבדיתדילצלמאותסגדוןתפלוןאלאשבשמיםאביכםלתורתתשמעואלנבוכד נאצרל"אט

אמרועבדיתדילצלמאותסגדוןתפלוןאלאשבשמיםאביכםלתורתתשמעואלנבוכד נצרלהםאמרמ

א

אמרועבדיתדילצלמאותסגדוןתפלחוןאלא'שבשמילאביכםתשמעואלנצר' נבוכלהם'אמר

שהיינואלאלידךה"הקבמסרנולאעצמנוכלשבעולםשוטהו

שהיינואלאלידךה"הקבמסרנולאעצמנוכלשבעולםשוטהישראללוד

שהיינואלאלידךה"הבמסרנולאעצמנוכלשבעולםשוטהט

שהיינואלאלידךהואברוךהקדושמסרנולאעצמינוכלשבעולםשוטהמ

א

שהיינועלאלאבידךה"הקבמסרנולאעצמנוכללור

עבדיתדילצלמאותסגדוןתפלוןלןאמרואתבששרחקוקיםכשדיםצלמיא"המדלצלםמשתחויםו

עבדיתדילצלמאותסגדוןתפלוןלןאמרואתבששרחקוקיםכשדיםצלמיא"המדלצלםמשתחויםד

עבדיתדילצלמאותסגדוןתפלוןאמרתואתבששרמחוקקיםכשדיםצלמיד"ההלצלםמשתחויםט

עבדיתדילצלמאותסגדוןתפלוןלוןאמרתואתבששרמחוקקיםכשדיםצלמיא"המדלצלםמשתחויםמ

א

עבדיתדילצלמאותסגדוןתפלחוןלןאמרתואתבששרחקוקיםכשדיםצלמיא"בדלצלםמשתחויםר

לפניו'אמלפנישליכרמיה"הקב'אמשעהבאותהגבראלההואליהוויו

לפניו'אמלפנישליכרמיה"הקב'אמשעהבאותהגבראלההואליהוויד

ל"אלפנישליכרמיה"הבל"אשעהבאותהגבראלההואליהויט

לפניואמרלפנישליכרמיהואברוךהקדושאמרשעהבאותוגבראלההואליהווימ

א

לפניו'אמשליכרמיה"הקב'אמשעהבאותהגבראלההואליהוויר

אויה"הקבלו'אמאישמאתיםונעשוכאןנתמעטו?[ו](נ)?היואלףרשעאתוו

אויה"הקבלואמראישמאתיםונעשוכאןונתמעטוהיואלףרשעאותוד

ט

אויהואברוךהקדושלואמראישמאתיםונעשוכאןונתמעטוהיואלףרשעאותומ

א

אויה"הקבל"אאיש'מאתיונעשוכאןונתמעטוהיואלףרשעאותור
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האלףאלףמאתיםונעשוכאןונתרבוהיואלףסרוחהלחהרשעלאותולוו

האלףאלףמאתיםונעשוכאןונתרבוהיואלףסרוחהלחהרשעלאותולוד

האלףמאתיםונעשוהיואלףכאןונתרבוהיוסרוחהליחהרשעאותוט

האלףאלףונעשוכאןונתרבוהיומאתיםסרוחהליחהרשעלאותולומ

א

האלףאלףמאתיםונעשוכאןונתרבוהןאלףסרוחהליחהרשעלאותור

נוטלותלמידאלףנוטלהרבנחמןברשמואל'דרבריההלל'רשלמהלךו

נוטלותלמידאלףנוטלהרבנחמןברשמואל'דרבריההלל'רשלמהלךד

נוטלהרבנחמןברש"דרבריההלל'רשלמהלךט

נוטלהרבאמרנחמןברשמואלדרביבריההללרבישלמהלךמ

א

נוטלותלמידאלףנוטלהרבנחמןברשמואל'דרבריההלל'רשלמהלךר

עלשכרנוטלהרבאין'אמאלכסנדרי'רשלמהלךהאלףטעםמהמאתיםשכרו

עלשכרנוטלהרבאיןאמראלסכנדרי'רשלמהלךהאלףטעםמהמאתיםשכרד

עלשכרט

עלשכרמ

א

עלשכרנוטלהרבאין'אמאלכסנדרי'רשלמהלךהאלףטעםמהמאתיםשכרר

'דרבריהחייא'רשלמושלמהלךהאלףטעםמהלאחרשישלימםעדתלמידיוו

'דרבריהחייה'רשלמושלמהלךהאלףטעםמהלאחרשישלימםעדתלמידיוד

חייא'רשלמושלמהלךהאלףט"מלאחרשישלימםעדתלמידיוט

דרביבריהחייארבישלמושלמהלךהאלףטעמאמאילמחרשישלימםעדתלמידיומ

א

'דרבריהאחא'רשלמהשלמהלךהאלףטעםמהלאחרשישלימם(?שו?שיל)עדתלמידיור

בשכרונוטלמאתיםבצערשלאאלףנוטלבצערתורההלמדדיפואדאו

בשכרונוטלמאתיםבצערשלאאלףנוטל?ר?בצעתורההלמד'אמדיפואדאד

בשכרונוטלמאתיםבצערשלאאלףנוטלבצערתורההלמדכל'אמט

בשכרונוטלמאתיםבצערשלאאלףנוטלבצערתורההלמדאמרדיפואדאמ

א

שכרונוטלבצערשלאאלףנוטלבצערתורההלמדדיפוס'אמאבאר
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יששכרשלמשבטולמדאתממיו

ידיעלנפתלישלומשבטויששכרשלמשבטולמדאתממיד

נפתלישלבטו[ש](מ)ו יששכרשלמשבטולמדאתהממיט

נפתלישלומשבטויששכרשלמשבטולמדאתהממימ

א

ידיעלנפטלישלשבטונפטלישלומשבטויששכרשלמשבטולמדאתהממימאתיםר

ו

שבטואבלאלףשריםומנפתליד"ההאלףשכרנטלובצערתורהולמדין'עוסקישהיוד

ט

מ

א

שבטואבלאלףשריםומנפתליד"ההאלףשכרנטלובצער(שלא)תורהלמדיןשהיור

מאתיםראשיהם'שנמאתיםשכרנטלובצערשלאתורהלמדיןשהיוידיעלו

מאתיםראשיהם'שנמאתיםשכרנטלובצערשלאתורהלמדיןשהיוידיעליששכרשלד

ט

מ

א

מאתיםראשיהם'שנ'מאתישכרנטלובצערשלאבתורהלמדיןשהיוי"עיששכרשלר

במקומושלאתורההלמדאיבון'רבשםיודן'רפיהםעלאחיהםוכלו

במקומושלאתורההלומד'אמבון'רבשםיודן'רפיהםעלאחיהםוכלד

ט

מ

א

במקומושלאתורההלמדדחיפהאבדימי'רבשםיודן'רפיהםעלאחיהםוכלר

שלומשבטויששכרשלמשבטו(ו)למדאתוממימאתיםשכרנוטלובמקומואלףו

שלומשבטויששכרשלמשבטולמדאתוממימאתיםשכרנוטלובמקומואלףשכרנוטלד

ט

מ

א

שלומשבטויששכרשלמשבטולמדאתהממימאתישכרנוטלובמקומואלףשכרנוטלר
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ד"ההאלףשכרנטלובמקומןשלאתורהלמדיןשהיוידיעלנפתליו

ד"ההאלףשכרנטלובמקומןשלאתורהלמדיןשהיוידיעלנפתלישלשבטונפתליד

אלףשכרנטלובמקומןשלאתורהלמדיןשהיוי"ענפתלישלשבטוט

ד"ההאלףשכרנטלובמקומםשלאתורהלמדיםשהיוידיעלמ

א

ד"ההאלףשכרנטלובמקומןשלאתורהלמדיןשהיוי"ענפתלישלשבטונפתליר

שכרנטלובמקומןתורהלמדיןשהיוידיעליששכרשלשבטואבלאלףשריםומנפתליו

שכרנטלובמקומןתורהלמדיןשהיוידיעליששכרשלשבטואבלאלףשריומנפתליד

שכרנטלובמקומן'תורלמדיןשהיויששכרשלשבטואבלט

שכרנטלובמקומןתורהלמדיןשהיוידיעליששכרשלשבטואבלאלףשריםומנפתלימ

א

שכרנטלובמקומןתורהלמדיןשהיוי"עש"יששלשבטואבלאלףשריםומנפתליר

מאתיםו

פיהםעלאחיהםוכלמאתיםראשיהםשנאמרמאתיםד

מאתיםט

מאתיםמ

א

מאתיםראשיהםד"ההמאתיםר

שכעסלמלךאחא'רבשםנתן'רהשמיעינילקולךמקשיביםחבריםבגניםהישבתו

עלשכעסלמלךאמראחא'רבשםנתן'רהשמיעינילקולךמקשיביםחבריםבגניםהיושבתד

עלשכעסלמלךאחאר"בשנתן'רהשמיעינילקולךמקשיביםחבריםבגניםהיושבתט

עלשכעסלמלךאחארביבשםנתןרביהשמיעינילקולךמקשיביםחבריםבגניםהיושבתמ

עלשכעסלמלךבגניםהיושבתא

עלשכעסלמלךאחא'רבשםנתן'רהשמיםלקולך'מקשיבי'חבריבגניםהיושבתר

מהלשמעוהלךועבדיושלוקצרקטיןכלנטלהמלךעשהמהקיליןבביתוחבשועבדוו

מהלשמועוהלךועבדיושלוקצרקטיןכלנטלהמלךעשהמהקיליןבביתוחבשןעבדיוד

מהלשמועוהלךעבדיוכלנטלהמלךעשהמההאסוריןבביתוחבשועבדוט

מהלשמועוהלךועבדיושלוקציקטיןכלנטלהמלךעשהמההאסוריןבביתוכבשועבדומ

מהלשמועוהלךועבדיושלוקנדקיטיןכלנטלהמלךעשהמההסיוסבביתוחבשועבדוא

מהלשמועוהלךועבדיושלוקצרקטיןכלנטלהמלךעשהמההכינוסבביתוחבשועבדור
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חסר[נ](י)אלחיינוהואשבחנוהמלךאדוננואומריןשהיושמעאומריןהיוו

נחסראלחיינוהואשבחנוהואהמלךאדוננואומריםשהיושמע'אוהןהיוד

נחסראלחיינוהואשבחנוהואהמלךאדוננו'אומרישהיוושמע'אומריהיוט

נחסראלחיינוהואשבחיינוהואהמלךאדונינואומריםשהיושמעאומריםהיומ

נחסראלשבחנוהואחיינוהואהמלך'אומרישהיושמע'אומריהםא

נחסראלשבחנוהואהמלךחיינוהואהמלך'אומשהיושמע'אומהןר

פ"אעכךגבכםשעלחבריםשישמעוכדיקולכםהגביהובנילהם'אמלעולםמלך?ה?לאדוננוו

פ"אעכךגבכםשעלחבריםשישמעוכדיקולכםהגביהובנילהם'אמלעולםהמלךלאדוננוד

ף"אעכךגביכןשעלחביריכםשישמעוכדיקולכםהשמיעובנילהם'אמלעולםהמלךלאדוננוט

אףכךגביכםשעלחביריםשישמעוכדיקולכםהגביהובנילהםאמרלעולםהמלךלאדונינומ

פ"אעכךגביכםשעלחבריםשישמעוכדיקולכםהגביהובניל"אלעולםהמלךלאדננוא

כ"אעפכךגבכםעל'חברישישמעוכדיקולכםהגביהובנילהם'אמלעולםהמלךלאדוננור

לביתובאיןמשכימיםהשבתוביוםימיםששתכלבמלאכתןעסוקיןשישראלו

לביתובאים'משכימיהשבתוביום'ימיששתכלבמלאכתן'עסוקישישראלד

ה"לבמשכימיןהשבתוביום'ימיששתכלבמלאכתןעוסקין'שישרט

לביתובאיםמשכימיםהשבתוביוםימיםששתכלבמלאכתםשישראלפיעלמ

לבית'ובאימשכימיםהםהשבתוביוםהמעשהימיששתכלבמלאכתםעסוקין'שישא

ה"לבובאיןמשכימיןהשבתביוםהמעשהימיששתכלבמלאכתן'עסוקישישראלר

'אומה"והקבבנביאומפטיריןבתורהוקוריןהתיבהלפניועובריןשמעקריתוקוריןהכנסתו

'אומה"והקבבנביאומפטיריןבתורהוקוריןהתיבהלפני'ועוברישמעקריתוקוריןהכנסתד

'אומה"והבבנביאומפטירין'בתורוקוריןהתיבהלפניועובריןש"קוקוריןט

אומרהואברוךוהקדושבנביאומפטיריןבתורהוקוריןהתיבהלפניועובריןשמעקריאתוקוריןהכנסתמ

אומרה"והבבנביאומפטיריןבתורהוקוריןהתיבהלפניועובריןש"קוקוריןהכנסתא

'אומה"והקבבנביאומפטיריןבתורהוקוריןהתיבהלפני'ועוברישמעאתוקוריןר

השרתמלאכיאלאחבריםואיןגביכםשעלחבריםשישמעוכדיקולכםהגביהובנילהםו

השרתמלאכיאלאחבריםואיןגבכםשעלחבריםשישמעוכדיקולכםהגביהובנילהםד

ה"מאלאחבריםואיןגביכןשעלחבריםשישמעוכדיקולכםהגביהובנילהםט

השרתמלאכיאלאחבריםואיןגביכםשעלאחריםשישמעוכדיקולכםהגביהובנילהםמ

השרתמלאכיאלאחבריםואיןגביכםשעלחבריםשישמעוכדיקולכםהגביהובנילישראללהםא

השרתמלאכיאלאחבריםואיןגביכםשעלהחבריםשישמעוכדיקולכםהגביחובנילהםר
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תחרחרוולאזהאתזהתקנאוולאזהאתזהתשנאושלאדעתכםותנוותנוו

תחרחרוולאזהאתזהתקנאוולאזהאתזהתשנאושלאדעתכםותנוד

זהאתזהתשנאושלאדעתכםותנוט

תחרחרוולאזהאתזהתשנאושלאדעתכםותנומ

זהאתזהתשנאושלאדעתכםותנוא

תתחרוולאז"אזהתקנאוולאזהאתזהתשנאושלאדעתכםותנור

שלרבונולפניהשרתמלאכייאמרושלאלזהזהתביישוולאזהעםזהו

שלרבונולפניהשרתמלאכייאמרושלאלזהזהתביישוולאזהעםזהד

לפניה"מיאמרושלאזהאתזהתביישוולאט

שלרבונולפניהשרתמלאכייאמרושלאלזהזהתביישוולאזהעםזהמ

ע"רבשלפניהשרתמלאכייאמרושלאא

ע"ש'רבולפניהשרתמלאכייאמרושלאזהאתזהתביישוולאז"אזהר

ביניהםותחרותושנאהוקנאהאיבהוהריבהעסוקיןאינםלהםשנתתתורהעולםו

ביניהםותחרותושנאהוקנאהאיבהוהריבהעסוקיןאינןלישראללהםשנתתתורהעולםד

ביניהםותחרותושנאהוקנאהאיבהוהריבהעסוקיןאינםלהםשנתתתורהט

ביניהםותחרותוקנאהושנאהאיבהוהריבהעסוקיםאינםלהםשנתתתורהעולםמ

ביניהםוקנאהותחרותאיבהוהריבהעסוקיןאינםלהםשנתתתורהא

ותחרותוקנאהושנאהאיבהביניהםוהריבהעסוקיןאינןלהםשנתתתורהר

שאיןלפיחברים'השרלמלאכיקראלמה'אמקפראברבשלוםאותהמקיימיןואינןו

שאיןלפיחבריםהשרתלמלאכיקראלמהאמרקפראברבשלוםאותהמקיימיםואתםד

שאיןלפיחבריםה"למקראלמה'אמקפראברבשלוםאותהמקיימיןואינןט

שאיןלפיחבריםהשרתלמלאכיקראלמהאומרקפראברבשלוםאותהמקיימיםואינםמ

שאיןלפיחבריםהשרתמלאכיאותםקוראלמה'אמקפראברבשלוםאותהמתקיימיןואינםא

שאיןלפיחבריםהשרתלמלאכיקוראלמה'אמקפראברבשלוםאותהמקיימיןואינןר

דבריםופלוגתומצותותחרותושנאהוקנאהאיבהביניהןו

דבריםופלוגתומינותותחרותושנאהוקנאהאיבהביניהםד

ותחרותושנאהאיבהביניהםט

וקנאהאיבהביניהםמ

'דבריפלוגתולאתחרותולאשנאהולאאיבהלאביניהםא

דבריםפלוגתולאמצותולאתחרותולאקנאהולאשנאהולאאיבהלאביניהםר
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קריתוקוריןכנסיותלבתינכנסיןכשישראלמקשיביםחבריםבגניםהיושבתא"דו

קריתוקוריןכנסיותלבתינכנסיןכשישראלמקשיביםחבריםבגניםהיושבתאחרדברד

ש"ק'וקוריכנסיותלבתינכנסין'כשישרבגניםהיושבתא"דט

קריאתוקוריןכניסיותלבתינכנסיםכשישראלבגניםהיושבתאחרדברמ

ש"קוקוריןמדרשותובבתיכנסיותבבתי'ישכשנכנסיןבגניםהיושבתא"דא

קרייתוקוריןמדרשותובבתיכנסיותבבתינכנסיןכשישראלחבריםבגניםהיושבתא"דר

היושבתלהם'אומה"הקבאחדוטעםבדעתאחדבקולהדעתבכיוןשמעו

היושבתלהםאומרה"הקבאחדוטעםבדעתאחדבקולהדעתבכיווןשמעד

היושבתלהם'אומה"הבאחדובנועםאחדבקולהדעתבכיווןט

היושבתלהםאומרהואברוךהקדושאמראחדובטעםבדעתאחדבקולהדעתבכיווןשמעמ

היושבתלהם'אוה"הב'אוטעםבדעת'אבקולהדעתבכיווןא

היושבתלהם'אומה"הקב'אוטעםבדעת'אבקולהדעתבכווןשמער

קריתקוריןכשישראלאבלהשמיעינילקולךמקשיביםשלילייה[ַפְמ](מפ)ּואניחבריםורין[ק](ח)כשאתםבגניםו

קוריןכשישראלאבלהשמיעינילקולךמקשיביםשליופמלייהאניחבריםקוריןכשאתםבגניםד

ש"קכשקוריןאבלהשמיעינילקולךמקשיביםשליופמליאאניחבריםקוריןכשאתםבגניםט

קריאתכשקוריןאבלהשמיענילקולך'מקשיבישליופמליאאניחביריםקוריםכשאתםבגניםמ

קוריןכשישראלאבלהשמיעינילקולךמקשיביםשליפמליאובניאני'חבריקוריןכשאתםבגניםא

ש"קקוריןכשישראלאבלהשמים'לקול'מקשישליופמיליאאניחביריםקוריןכשאתםבגניםר

צוחתהקדשרוחשמעבקריתדעתןמכווניןואינןן[י](ו)אחר[מ]וזהמקדיםזההדעתבטירוףשמעו

צווחתהקדשרוחשמעבקריתדעתםמכווניןואינםמאחרוזהמקדיםזההדעתבטרוףשמעד

צווחת'הקדרוחדעתןמכוניןואיןמאחרוזהמקדיםזההדעתבטירוףט

צווחתהקדשרוחשמעבקריאתדעתןמכווניןואינםמאחרוזהמקדיםזההדעתבטירוףשמעמ

צווחתהקדשרוחדעתםמכווניםואיןמאחרוזהמקדיםזההדעתבטרוףא

צווחתהקדשרוחדעתםמכווניןואינםאחרוןוזהמקדיםזההדעתבטירוףר

בנעימהאחדבקוללכבודךהדומיםמעלהשללצבאלצבילךודמהדודיברחואומרתו

בנעימהאחדבקוללכבודךהדומיםמעלהשללצבאלצבילךודמהדודיברחואומרתד

בנעימהאחתבקולבצבאלכבודך'הדומימעלהשללצבאלצבילךודמהדודיברחואומרתט

בנעימהאחדבקוללכבודךהדומיםמעלהשללצבאלצבילךודמהדודיברחואומרתמ

בנעימהאחדבקוללכבודךהדומיםמעלןשללצבאלצבילךודמהדודיברחואומרתא

'בנעימ'אבקוללכבודךהדומיןמעלהשללצבאלצבילךודמהדודיברחואומרתר
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העליוניםשמיםבשמיבשמיםהריעלאחתו

העליוניםשמיםבשמיבשמיםהריעלאחתד

העליוניםשמיםבשמיבשמיםהריעלאחתט

העליוניםשמיםבשמיבשמיםהריעלאחתמ

העליוניםשמיםבשמיבשמיםהריעל'אא

העליוניםהשמיםבשמיבשמיםהריעלאחתר

כצביטהרנולצבילךודמהבעונותומתלכלכיןבהשאנוגלותמןדודיברחא"דו

כצביטהרנולצבילךודמהבעונותומתלכלכיןבהשאנוגלותמןדודיברחאחרדברד

כצביטהרנולצבילךודמהבעונותמלוכלכיןבהשאנוגלותמןדודיברחא"דט

כצביטהרנולצבילךודמהבעוונותומתלכלכיןבהשאנוהגלותמןדודיברחאחרדברמ

כצביטהרנולצבילךודמהבעונותומתלכלכיןבושאנוהגלויותמןדודיברחא"דא

כצביטחרינולצבילךודמהבעונותומתלכלכיןבושאנוהגלותמןדודיברחא"דר

לריחאלךאתאבשמיםהריעלואייליםצבייםכקרבןתפלתנושתקבלהאיליםלעופראוו

לריחאלךאתאבשמיםהריעלואיליםצבייםכקרבןתפלתנואתשתקבלהאיליםלעופראוד

לריחאלךתיתיבשמיםהריעלואייליםצבייםכקרבןתפלותינושתקבל'האיילילעופראוט

בשמיםהריעלואליםצבייםכקרבןתפלתינושתקבלהאיליםלעופראומ

לריחאלךאתאבשמיםהריעלוצבאיםאליםכקרבןתפלותינושתקבלהאיליםלעפראוא

לריחלךאתאבשמיםהריעלוצבייםאיליםכקורבןתפלותינושתקבלהאיליםלעפראור

עלנאמרלכךבשמיםשכולהעדןגןזוכבשמיםלפניךעולהשריחןאבותינובזכותטבאו

עלנאמרלכךבשמיםשכולהעדןגןזושמים?כב?לפניךעולהשריחןאבותינובזכותטבאד

בשמיםשכלהע"גזוכבשמיםלפניךעולהשריחןאבותינובזכותטבאט

עלנאמרלכךבשמיםשכלהעדןגןזוכבשמיםלפניךעולהשריחןאבותינובזכותמ

'בשמישכלהע"גזוכבשמיםלפניךעולהשריחןבזכותטבאא

בשמיםשכלהעדןגןזוכבשמיםלפניךעולהשריחןאבותינובזכותטבאר

שנירבהחייא'רבשםירמיה'רחבריםבגניםהיושבתא"דבשמיםהריו

שנירבהחייה'רבשםירמיה'רחבריםבגניםהיושבתאחרדברבשמיםהריד

'ברבאחייא'ר'וגובגניםהיושבתא"דט

שניאבארביבשםירמיהרביחבריםבגניםהיושבתאחרדברבשמיםהרימ

שניאמרירמיה'רבגניםהיושבתא"דא

שני'אמרבאחייא'רבשםירמיא'רחבריםבגניםהיושבתא"?ד?ר
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ידברא"המדבהלכהלזהזהונכבשיןהלכהבדברעסוקיןשהיוחבריםו

ידבראמרדאתמההדאבהלכהלזהזהונכבשיןהלכהבדברעסוקיםשהיוחבריםד

ידברא"כדבהלכהלזהזהונכבשיןהלכהבדברשעסוקין'חבריט

ידברא"המדבהלכהבזהזהונכבשיןהלכהבדברעסוקיןשהיוחבריםמ

ידברא"כמדבהלכהלזהזהונכבשיןהלכהבדברעסוקיןשהיוחבריםא

ידברא"כדהלכהבדברלזהזהונכבשיןהלכהבדברעסוקיןשהיוחבריםר

וישמעי'ייויקשב'אומ'הכתועליהםתחתנועמיםו

עודולאוישמעייויקשבאומרהכתובועליהםתחתנועמיםד

עודולאוישמעי'יויקשב'אומ'הכתועליהםתחתנועמיםט

עודולאוישמעי'יויקשבאומר'הכתוועליהםתחתיועמיםמ

עודולאזבדאברביביר"אוישמעייויקשב'אומהכתובעליהםתחתינועמיםא

עודולאזבדאברביבא'ר'אמוישמעייויקשב'אומ'הכתועליהםתחתינועמיםר

ו

ייויקשבטעמאמאיטעותןלהםמחזירהואברוךהקדושטעושאםאלאד

י'יויקשבט"מטעותםלהםמחזירה"הבטעושאםאלאט

י'יויקשבטעםמהטעותןלהםמחזירהואברוךהקדושתעו(א..ת)שאםאלא(שלא)מ

ייויקשבטעםמהטעותןלהםמחזירה"הבטעושאםאלאא

ייויקשבטעםומהטעותןלהםמחזירה"הקבטעושאםאלאר

כותבשהואויכתבלהםו

כותבשהואויכתבלהםוישמעשמוולחושביייליראילפניוזכרוןבספרויכתבוישמעד

כותבשהואויכתבוישמעט

כותבשהואויכתבוישמעמ

כותבושהואויכתבלהםוישמעוישמעא

כותבושהואויכתבלהםוישמעוישמער

להםמזכירהשהואזכרוןספראכתבנהלבםועלא"המדלבםעלו

להםמזכירהשהואלפניוזכרוןבספראכתבנהלבםועלאמרדאתמההדאלבםעלד

להםמזכירהשהואזכרוןספראכתבנהלבםועל'שנאלבםעלט

להםמזכירהשהואזכרוןספריכתבנהלבםועלא"המדלבםעלמ

להםמזכירהשהואזכרוןספראכתבנהלבםועלא"הכמדלבםעלא

להםמזכירהשהואזכרוןבספראכתבנהם?ב?לועלא"בדלבםעלר
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בחבורותבתורהקוריןשישראלבשעהיודןר"אמשמוולחושביי'ייליראילמאןו

בחבורותבתורהקוריןשישראלבשעהיודן'ראמרשמוולחושביייליראילמאןד

בחבורותקורין'שישרבשעהיודןר"אשמוולחושביי'יליראילמאןט

בחבורותבתורהקוריןשישראלבשעהיודןרביאמרשמוולחושביי'יליראילמאןמ

ש"קקורין'שישבשעהיודןר"אשמוולחושביייליראילמאןא

בחבורותבתורהשמעאתקוריןשישראלבשעהיודן'ר'אמשמוולהושביייליראילמאןר

בפהשמעאתקוריןשישראלבשעהזיראר"אמדודיברחלאוואםהשמיעיניקולךו

בפהשמעאתקוריןשישראלבשעהזירא'ראמרדודיברחלאוואםהשמיעיניקולךד

ש"קוקוריןט

דודיברחלאוואםהשמיעניקולךמ

בפהא

בפהשמעאתקוריןשישראלבשעהזירא'ר'אמדודיברחלאוואםהשמיעיניקולךר

דודיברחדודיברחלאוואםהשמיעניקולךאחתבנעימהאחד(ו)בקולאחדו

דודיברחדודיברחלאוואםהשמיעיניקולךאחתבנעימהאחדבקולאחדד

א"דדודיברחלאוואםהשמיעיניקולךאחדבקולט

אחרדברמ

דודיברחדודיברחלאוואםהשמיעיניקולך'אבנעימה'אבקול'אא

דודיברח?א?לואםהשמיעיניקולךאחתבנעימה'אבקול'אר

ומברכיןושותיןאוכליןמהןהאורחיןוזימןסעודהשעשהלמלךלויר"אמו

ומברכיםושותיםאוכליםמהםהאורחיןוזימןסעודהשעשהלמלךלוי'ראמרד

'ומברכי'ושותי'אוכלימהן'האורחיוזמןסעודהשעשהלמלךלויר"אדודיברחט

ומברכיןושותיןאוכליןמהםהאורחיםוזמן'סעודשעשהלמלךלוירביאמרדודיברחמ

ומברכיןושותיןאוכליםמהם'האורחיאתוהזמיןסעודהשעשהלמלךלויר"אא

ומברכיםושותיןאוכליןמהןהאורחיםאתוהזמיןסעודהשעשהלמלךלוי'ר'אמר

ולערבבהבסעודתו'מהומלהםלהכניסובקשהמלךהרגישלמלךומקלליןושותיןאוכליןומהןלמלךו

ולערבבהבסעודתומהומהלהםלהכניסובקשהמלךהרגישלמלךומקלליםושותיםאוכליםומהןלמלךד

סעודתולערבבובקשהמלךהרגישלמלך'ומקללי'ושותי'אוכליומהןלמלךט

ולערבבהבסעודתומאומהלהםלהכניסובקשהמלךהרגישלמלךומקלליןושותיןאוכליןומהםלמלךמ

ולערבבהבסעודתומהומהלהכניסובקשהמלךהרגישלמלךומקלליןושותיןאוכליןומהםלמלךא

ולערבבהבסעודהמהומהלהכניסובקשהמלךהרגישלמלךומקלליןושותיןאוכליןומהםלמלךר
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באלומביטשאתהעדהמלךאדנילואמרהסניגורייהבהןולימדהמטרונהנכנסהו

באלומביטשאתהעדהמלךאדנילואמרהסניגורייהבהםולימדהמטרונהנכנסהד

באלומביטשאתהעדהמלךאדונילו'אמרסניגוריא'עליהולימדהמטרונהנכנסהט

באלומביטשאתהעדהמלךאדונילואמרהסניגוריאבהםולמדהמטרונהנכנסהמ

באלומביטשאתהעדהמלךאדננול"אסניגוריאעליהםללמד'אמטרונהנכנסהא

שהןבאלומביטשאתהעדהמלךאדונינולו'אמרסניגוריאעליהםולמדה[א](ה)המטרוננכנסהר

אוכליןשישראל[כ](ש)כךלשמךומשבחיןאותןומברכיןושותיןשאוכליןבאלוהביטהאותךומקלליןושותיןשאוכליןו

אוכליןכשישראלכךלשמךומשבחיםאותךומברכיםושותיםשאוכליםבאלוהביטהאותךומקלליםושותיןשאוכליןד

לשמךומברכיןאותךשמשבחיןבאלוהבטאותך'שמקלליט

לשמךומשבחיןאותךשמברכיןבאלוהביטהאותךומקלליןושותיןשאוכליןמ

אוכלין'ישכךשמברכיןבאלוהבטשמקלליןא

'ושושאוכליןבאלוהבטאותךומקללין'ושואוכליןר

'שאומוובשעהומתרצהלקולךמקשיבה"להקבומקלסיןומשבחיןומברכין'ושותיו

שאומותובשעהומתרצהלקולךמקשיבהואברוךלהקדושומקלסיןומשבחיןומברכיןושותיןד

ט

מ

שאומותובשעהומתרצהלקולךמקשיבה"להבומקלסיןומשבחיןומברכיןושותיןא

שאומותבשעהה"הקבכךומתרצהלקולהמקשיבוהמלךאותךומקלסיןומשבחיןומברכיןר

ה"הקבאחתשעהאותהשמזביריןבעריותה"להקבומנאציןומחרפיןושותיןאוכליןהעולםו

ה"הבשעהאותהשמזכיריםבעריותהואברוךלהקדושומנאציןומחרפיןושותיןאוכליןהעולםד

ט

מ

ה"הבהשעהאותהשמזכיריןבעריותה"להבומנאציןומחרפיןושותיןאוכליןהעולםא

שעהבאותהשמזכיריםבעריותה"להקבומגדפיםומנאציםומחרפיןושותיןאוכליןהעולםר

עדעולםשלרבונוואומרתסניגורייהומלמדתנכנסתוהתורהלעולמולהחריבואפלוןו

עדעולםשלרבונוואומרתסניגורייאומלמדתנכנסתוהתורהלעולמולהחריבואפילוןד

ט

מ

עדע"רבשלפניוואומרתסניגוריאעליהםומלמדתנכנסתוהתורהלעולמולהחריבואפילוןא

עדע"ש'רבולפניוואמרתסניגוריאעליהםומלמדתנכנסהוהתורהעולמואתלהחריבמהשבר

64



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

הגדוללשמךומשבחיןומקלסיןין?[כ](ב)?ר?[ב](כ)?שמעמךבישראלהביטהלפניךומכעיסיןשמחרפיןבאלומביטשאתהו

הגדוללשמךומקלסיםומשבחיםשמברכיםעמךבישראלהביטהלפניךומכעיסיםשמחרפיםבאלומביטשאתהד

הגדולט

הגדולמ

'ישבעמךהבטבאומותמביטשאתהא

הגדוללשמךומקלסיןומשבחיןשמברכיןעמךבישראלהביטהלפניךומכעיסיןשמהרפין'באומות   העומביטשאתהר

בישראלבהןוהדבקהעולםמאומותברחדודיברחצוחתהקדשרוחובשבחותובזמירותבתורהו

בישראלבהםוהדבקהעולםמאומותברחדודיברחצווחתהקדשורוחובשבחותובזמירותבתורהד

בישראלוהדבקה"מאדודיברחצווחתהקדשורוחובשבחותבזמירותבתורהט

בישראלבהןוהדבקהעולםמאומותברחדודיברחצווחתהקדשורוחובזמירותבתורהמ

'ישבעמךוהדבקהעולםמאומותדודיברחואומרתצווחתהקדשורוחא

ישראלבעמךוהדֶבק'העו'מאומודודיברחואומרתצווחתהקדשורוחותושבחותובזמירותה?[ד](ר)?בתור

קמוצהאחתועינופתוחאחתעינוישןשהואבשעהזהצבימהלצבילךודמהו

קמוצהאחתועינופתוחהאחתעינוישןשהואבשעהזהצבימהלצבילךודמהד

קמוצהואחתפתוחהאחתעינוישןשהואבשעהזהצבימהלצבילךודמהט

קמוצהואחתפתוחהאחתעינוישןשהואבשעהזהצבימהלצבילךודמהמ

קמוצה'אועינופתוחה'אעינוישןשהואבשעהזהצבימהלצבילךודמהא

קמוצה אחת ועינו פתוח אחת עינו ישן שהוא בשעה זה צבי מה לצבי לך ודמה ר

ד"ההעיניובשתיאליהםמביטהואה"הקבשלרצונועושיןשישראלבשעהכךו

הדאעיניובשתיאליהםמביטהואהואברוךהקדוששלרצונועושיםשישראלבשעהכךד

ד"ההעיניו'בב'אליהמביטה"הבשלרצונועושין'שישרבשעהכךט

ד"ההעיניובשניאליהםמביטהואהואברוךהקדוששלרצונועושיןשישראלבשעהכךמ

'שנאעיניובשתיעליהםמביטהואמקוםשלרצונועושין'שישבשעהכךא

ד "ההעיניו בשתי עליהם מביט מ "שו "רצעושין שישראל בשעה כך ר

הואה"הקברצוןעושיןשאיןובשעהצדיקיםאלי'ייעיניו

הואהואברוך'הקדורצוןעושיםשאיןובשעהצדיקיםאלייעינידכתיבהיאד

רצונועושיןשאיןובשעה'צדיקיאלי'יעיניט

הואהואברוךהקדושרצונועושיןישראלשאיןובשעהצדיקיםאלי'יעינימ

הואמקוםשלרצונועושיןשאינםובשעהצדיקיםאלייעיניא

מ "רשעושין שאינן ובשעה ' צדיקיאל יי עיני ר
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בשמיםהריעליריאיואלי'ייעיןהנה'שנאחתבעינולהםמביטו

בשמיםהריעליראיואלייעיןהנהשנאמראחתבעינולהםמביטד

בשמיםהריעליריאיואלי'יעיןהנה'שנאאחתבעיןלהםמביטט

בשמיםהריעליריאיואלי'יעיןהנה'שנאמאחתבעינואליהםמביטמ

בשמיםהריעללחסדולמיחליםיריאיואלייעיןהנה'שנא'אבעינועליהםמביטא

בשמים הרי על לחסדו למיחלים יריאיו אל יי עין הנה ד "הההאחת בעינו עליהם מביט ר

הריהםעלבדיןשאשבעדליהמתינוה"הקב'אמסימוןר"אמו

שהםהריהםעלבדיןשאשבעדליהמתינוה"הקבאמרסימון'ראמרד

עלבדיןשאשבעדליהמתינוה"הב'אמסימוןר"אט

עלבדיןשאשבעדליהמתינוהואברוךהקדושאמרסימוןרביאמרמ

הריהםעלבדיןשאשבעדליהמתינוה"הב'אמסימוןר"אא

 ('מ)הריהם בדין שאשב עד לי המתינו ה "הקב' אמסימון ' ר' אמר

עתהכייצחקר"אמבשמיםהריעל'דכתהיאהדאבשמיםאצלישנתונותשריהםו

הדאכייצחק'ראמרבשמיםהריעלדכתיבהיאהדאבשמיםאצלישנתונותשריהםד

כהאבשמיםאצלי'שנתונישריהםט

כתיביצחקרביאמרבשמיםהריעלד"ההבשמיםאצלישנתונותשריהםמ

יצחקר"אבשמיםהריעלד"ההבשמיאצלישנתונותשריהםא

יצחק ' ר' אמבשמים הריעל ד "ההבשמים אצלי שנתונין שריהם ר

חוניא'רוסמיםזהבובשמיםזהב'נושאיגמליםראשסמיםראשבשמיםלךקחואתהו

חוניא'רוסמיםזהבובשמיםזהבנושאיםגמליםראשסמיםראשבשמיםלךקחואתהד

ט

חוניארביוסמיםזהבובשמיםזהבנושאיםגמליםראשסמיםראשבשמיםלךקחואתהמ

חוניא'רוסמיםזהבובשמיםזהבנושאיםגמליםראשסמיםראשבשמיםלךקחואתהא

אחא ' ר' וסמיזחב ' ובשמיזהב נושאים גמלים ראש ' סמי? ש?רא' בשמילך קח ואתה ר

מלמעלהשריהשמפילעדלמטה'מאומפורעה"הקבאיןיצחק'דרהדהעלו

מלמעלהשריהשמפילעדלמטהמאומהפורעהואברוךהקדושאיןיצחק'דרהדהעלד

מלמעלהשריהשמפילעדלמטהמאומהפורעה"הבאיןיצחק'דרט

מלמעלהשריהשמפילעדלמטהמאומהפורעהואברוךהקדושאיןיצחקדרביהדאעלמ

למעלהשריהשמפילעדלמטהלאומהפורעה"הבאיןיצחק'דרהדאעלא

למעלה שרה שמפיל למטה מאומה נפרע ה "הקבאין יצחק ' דרהדא על ר
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במרוםהמרוםצבאעלי'יייפקדההואביוםוהיה'דכתחדאקרייןחמשהליהואיתו

במרוםהמרוםצבאעליייפקדההואביוםוהיהדכתיבחדקרייןחמשהליהואיתד

במרוםהמרוםצבאעלי'ייפקודההואביוםוהיה'דכתיחדאקרייןחמשאליהואיתט

במרוםהמרוםצבאעלי'ייפקודההואביוםוהיהדכתיבחדאקרייןחמשהליהואיתמ

במרוםהמרוםצבאעליפקודההואביוםוהיהחדקרייןחמשאליהואיתא

במרוםהמרום צבא על יי יפקוד ההוא ביום והיה ד "ההקריין חמשה ליה ואית ר

כךואחרר[ח](ה)שבןהללמשמיםנפלתאיךהאדמהמלכיעלכךואחרו

כךואחרשחרבןהיללמשמיםנפלתאיךתריןהאדמהמלכיעלכךואחרד

כ"ואחשחרבןהיללמשמיםנפלתאיך'בבאדמההאדמהמלכיעלכ"ואחט

כךואחרשחרבןהללמשמיםנפלתאיך'בבאדמההאדמהמלכיעלכךואחרמ

כ"ואחשחרבןהללמשמיםנפלתאיךתנייןבאדמההאדמהמלכיועלכ"ואחא

כך ואחר שחר בן הילל משמים נפלה איך ' באדמהאדמה מלכי ועל כ "ואחר

תרדאדוםעלהנהכךואחרחרביבשמיםרותה'גלארץנגדעתו

תרדאדוםעלהנהכךואחרחרביבשמיםרותהכיתלתהלארץנגדעתד

תרדאדוםעלהנהכ"ואחחרביבשמיםרותהכי'גלארץנגדעתט

עםועלתרדאדוםעלהנהכךואחרחרביבשמיםרוותהכי'גלארץנגדעתמ

תרדאדוםעלכיכ"ואחחרביבשמיםרותהכיתליתאילארץנגדעתא

תרד אדום על כ "ואחחרבי בשמים רותה כי ' גלארץ נגדעת ר

לאסרתנחומאר"אמל?ז?ברבכבליונכבדיהםבזיקיםמלכיהםלאסר'דו

לאסרתנחומא'ראמרברזלבכבליונכבדיהםכךואחרבזקיםמלכיהםלאסורארבעהד

לאסור'תנחומר"אברזלבכבליונכדיהםבזיקיםמלכיהםלאסור'דט

לאסורתנחומארביאמרברזלבכבליונכבדיהםבזיקיםמלכיהםלאסור'דבמשפטחרמימ

בזיקיםמלכיהםלאסוררביעאיא

' לאיסו' תנחומר "אב "בכ' ונכבדיה' בזיקי' מלכיהלאסור ר

'לעשומטהשלשריםאלוברזלבכבליונכבדיהםמעלהשלשריםאלובזיקיםמלכיהםו

לעשותחמשהמטהשלשריםאלוברזלבכבליונכבדיהםמעלהשלשריםאלובזקיםמלכיהםד

לעשותשלמטהשריםאלוברזלבכבליונכבדיהםמעלהשלשריםאלובזיקיםמלכיהםט

לעשותמטהשלשריםאלוברזלבכבלי'ונכבדיהמעלהשלשריםאלובזיקיםמלכיהםמ

לעשותמטןשריאלוברזלבכבליונכבדיהןמעלהשריאלוא

' לעשומטןשל ' שריאלו ב "בכ' ונכבדיהמעלן של ' שריאלו ' בזיקי' מלכיהר
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שלגאולתן'נמשלדבריםבארבעההללויהחסידיולכלהואהדר'כתמשפטבהםו

שלגאולתןנמשלהדבריםבארבעההללויהחסידיולכלהואהדרכךואחרכתובמשפטבהםד

שלגאולתןנמשלה'דברי'בד'וגוכתובמשפטבהםט

שלגאולתןנמשלהדבריםבארבע'וגוחסידיולכלהואהדרכתובמשפטבהםמ

שלגאולתןנמשלהדברים'בד'וכוכתובמשפטבהםא

שלגאולתןנמשלה'דבריבארבעההללויהה "לכהוא הדר ' כתומשפט בהם ר

אפלוענתהבלאמחצראהיאכדחקלאחדאבקצירוביולדהבבשמיםובבצירבקצירישראלו

אפילוענתהבלאמחצדאהיאכדחקלאהדאבקצירוביולדהבבשמיםובבצירבקצירישראלד

'אפיעונתהבלאמחצדאכדחקלאהדאבקצירנמשלהישראלט

אפילועונתהבלאמחצדאהיאכדחקלאהדאבקצירוביולדהובבשמיםבבצירבקצירישראלמ

'אפיענתהבלאמחצדאכדחקלאהדיןבקצירנמשלהוביולדהבבשמיםובבצירבקציר'ישא

'אפיעונתהבלאמחצרארואכדחקלאהדאלקצירנמשלהוביולדה'בבשמיובבצירבקצירישראלר

בשלכימגלשלחוד"ההטבהואבענתהטבהיאליתתבנאו

בשלכימגלשלחו'דכתיהיאהדאטבהואבענתהטבהואליתתבנאד

בשלכימגלשלחוד"ההטבבעונתהאבלטבהיאליתתיבנאט

בשלכימגלשלחוד"ההטבהיאליתתבנאמ

בשלכימגלשלחוד"ההטבהיאבענתההיאליתתבנאא

בשלכימגלשלחוד"ההטבהיאבעונתהטבחיאליתתבנאר

בענתיהטבהואליתבסימיהאפלוענתיהבלאמקטיףכדכרמאהדיןר[י]בבצנמשלהקצירו

בענתיהטבהואליתבסימיהאפילוענתיהבלאמקטיףכדכרמאהדיןבבצירנמשלהקצירד

'בעונתיטבליתבסימיה'אפי'עונתבלאמקטףכדכרמאהדיןבבצירנמשלהקצירט

בעונתהטבהואליתבסימיהאפילועונתהבלאמקטיףכדכרמאהדיןבבצירקצירמ

בענתיהטבהואליתבסימיה'אפיענתאבלאמיקטףכדכרמאהדיןבבצירנמשלהקצירא

בעונתיהטבהואליתבסימיה'אפיעונתהבלאמקטףכדכרמאהדיןלבצירנמשלהקצירר

נמשלהלהזמרחמרכרמאאת עבדלהענוחמרכרםכךטבהואו

נמשלהלהזמרחמרכרמאאית עבידלהענוחמרכרםכךטבהואד

נמשלהלהזמרוחמרכרמאאתעבידלהענוחמרכרםכךטבהואט

להזמרולהענוחמרכרמאאתעבידלהענוחמרחרםכךטבהואמ

נמשלהלהזמרחמרכרמאאתעבדלהענוחמרכרםכךטבהואא

'נמשלליה'זמחמר'כרמאתעבדלהענוחמדכרםד"ההטבהואר
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יבשיןכשהןנודףריחןאיןלחיןרביןכשהןנלקטיןכשהןהללובשמיםמהבבשמיםו

יבשיםכשהןנודףריחםאיןלחיםרכיןכשהןנלקטיןכשהןהללובשמיםמהבבשמיםד

יבשיןכשהןנלקטיןנודףריחןאיןלחיןכשהןנלקטיןאםהללובשמיםמה'בבשמיט

יבשיןכשהןנודףריחןאיןלחיןרכיןכשהןנלקטיןכשהןהללובשמיםמהבבשמיםמ

יבשיןנודףריחןאיןלחיםכשהןנלקטיןכשהםהללובשמיםמהבבשמיםא

וכשהןנודףריחןאיןלהיןרכיןכשהן'נילקטיכשהןהללו'בשמימה'בבשמיר

ילדאכדאיתתאהדהביולדהנמשלהנודףריחןונלקטיןו

ילדהכדאיתתאהדאכיולדהנמשלהנודףריחןונלקטיןד

ילדהכדאיתתאהדאכיולדהנמשלהנודףריחןט

לדהכדיאתתאהאכיולדהנודףריחןונלקטיןמ

ילדאכדאתתאהדאכיולדהנמשלהבשמיםהריעלכךנודףריחןונלקטיןא

ילדהכדאיתתאהדאליולדהנמשלהנודףריחןיבשין'אנילקטיןר

עדאתנםלכןכתיבכךחייבענתהילדהכדולדהחיילאענתהדלאו

עדיתנםלכןכתיבכךחייבענתהילדהכדולדאחיילאענתהדלאד

עדאתנםלכן'כתיולדאחיבעונתהולדאחילאעונתהבלאט

עדאתנםלכןכתבולדאחייבעונתהילדהכדולדאחיילאעונתהבלאמ

בעםיתנםלכןכתיבכךחייבענתאילדאכדולדאחיילאענתאדלאא

עדיתנםלכןכךחייבעונתהילדהוכדולדאחיילאעונתהבלאר

י'ייאנילויבןיהושע'רבשםאחא'ריּוֵלָדהעתו

ייאניאמרלויבןיהושע'רבשםאחא'רילדהיולדהעתד

י'יאני'אמל"יבר"בשאחא'ריולדהעתט

י'יאניאמרלויבןיהושערביבשםאחארביילדהילדהעתמ

ייאניכתיבלויבןיהושע'בראחא'רבשםאחא'רילדהיולדהא

ייאנילויבןיהושע'רבשםא?ח?א'ריולדהעתר

במהרהרצוןיהיכןאחישנהזכיתםבעתהזכיתםלאאחישנהבעתהו

במהרהרצוןיהיכןאחישנהזכיתםבעתהזכיתםלאאחישנהבעתהד

ר"אויאחישנהזכיתםבעתהזכיתםלאאחישנהבעתהט

גאלתינושיחישרצוןיהיכןאחישנהזכובעתהזכולאאחישנהבעתהמ

במהרהגואללנושיבארצוןיהיכןאחישנהזכיתםבעתהזכיתםלאאחישנהבעתהא

במהרהרצוןיהיוכןאחישנהבעתהר
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י"ו אע"ו לכ"בנבימינוו

אמןבימינוד

ו"בילאט

אמןמ

אמןי"א ע"כ ו"נ ל"בו"י לא"ברצוןיהיוכןאמןבימינוא

אמןוישראליהודהנפוצותויקבץהגואללנושיביאבימינור

ונתחזקחזקהקוראוברוךהכותבברוךו

עולםלבוראותהלהשבחונשלםתםד

נערץאלבעזרתקדשיםקדשהנקראתוהיאהשיריםשירמגלתמןרבתיאגדתאלהסליקאט

מ

א

ר

ו

ד

קדושיםבסודט

מ

א

ר
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