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

לקבלסינילפני'ישרשעמדובשעהמאירר"אמנרוצהאחריךמשכניו

לקבלסיניהרלפניישראלשעמדובשעהמאיר'ר'אמנרוצהאחריךמשכניד 

לקבלסיניהרלפני'ישרשעמדובשעהמאירר"אנרוצהאחריךמשכניט

לקבלסיניהרלפניישראלשעמדובשעהמאיררביאמרנרוצהאחריךמשכנימ

אתלקבלסיניהרעלישראל[ו]שעמדבשעהמאירר"אנרוצהאחריךמשכניא

אתלקבלס"העלישראלשעמדובשעהמאירר"אמנרוצהאחריךמשכניר

אתלקבלסיניהרלפני'ישרשעמדובשעהמאירר"אנרוצהאחריךמשכני}*פ

סיניהרעלישראלשעמדובשעהאומרמאיר'רש

. והובא כאן לצורך השוואה, 8' מופיע בכתב היד להלן בעמ {(6' עמ)לקחו ...משכני}קטע זה *: פ

הביאואלאהתורהאתלכםנותןאניאלעיקיה"הקבלהם'אמהתורהו

הביאואלאהתורהאתלכםנותןאניאלעיקיה"הקבלהם'אמהתורהד 

הביאואלאהתורהאתלכםנותןאניאלתיקיה"הבלהן'אמהתורהט

הביאואלאהתורהאתלכםנותןאניאלתיקיוא[ה]()ברוךהקדושליהאמרהתורהמ

תתנולאאםהתורהאתלכםנותןאיניה"הבלהםאמרהתורהא

תתנולא?ם?אהתורהאתלכםנותןאיניה"הבלהםאמרהתורהר

הביאותורתיאתלהםניתןעל  איזו'הקלהן'אמהתורהפ

הביאוה"הבלהםאמרש

שלרבונולפניואמרולכםנותנהואנישתשמרוהטוביםערביםליו

שלרבונולפניואמרולכםנותנהואנישתשמרוהטוביםערביםליד 

ע"רבשל"אלכםנותנהואנישתשמרוהטוביםערביםליט

שלרבונולפניואמרולכםאותהנותןואנישתשמרוהטוביםערביםלימ

שלרבונולפניואמרולכםנותנהואנישתקיימוהערביםא

ע"שרבֹנולפניואמרואותהשתקיימוערבים[לי]ר

לכםנותנהואניאותהמשמריןשאתםערביןליפ

לכםנותנהואניהתורהאתשומריםשאתםערביםלכםש

לאחדדומההדברלמהמשלערביןצריכיןאבותיכםלהם'אמלנוערביםאבותינועולםו

'לאדומההדברלמהערבים'צריכיאבותיכםלהם'אמלנוערביםאבותינועולםד 

'לאד"להמשלערבצריכיןאבותיכםל"אלנוערביםאבותינוהריט

לאחדדומההדברלמהמשלערביםצריכיםאבותיכםלהםאמרלנוערביםאבותינוהריעולםמ

לאחדדומההדברלמהמשלערביןצריכיןאבותיכםלהםאמרלנוערביםאבותינועולםא

לאחדד"מלהערביםצריכיםאבותכםלהםאמרלנוערביםאבותנור

פ

והביאהלךאותךמלוהואניערבליהבאלו'אמהמלךמןות[ל]()לשהלךו

והביאהלךאותךמלוהואניערבליהבאלואמרהמלךמןללוותשהלךד 

והביאהלךאותךמלוהואניערבליהבאלו'ואממהמלךללותשבאט

והביאהלךאותךמלוהואניערבליהבאלוואמרהמלךמןללותשהלךמ

והביאהלךאותךמלוהואניערבליהבאהמלךלואמרהמלךמןללוותשבאא

הביאלךמלוהואניערבליהבאהמלךל"אהמלךמןללותשהלךר

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

'ואמערבלווהביאהלךערבצריךערבךלו'אמאחדערבלוו

'ואמשניערבלווהביאהלךערבצריךערבךלואמראחדערבלוד 

ל"אשניערבלווהביאהלךצריךערבאערביךל"אאחדערבלוט

אמרשניערבלומ

צריךערבאערביךל"אאחדלוא

צריךערבהבך?ר?עעדייןלואמראחרלור

פ

מפניכיתדע'אמאיקנוסערבלושהביאכיוןערבצריךערבךלוו

מפניכיתדע'אמשלישיערבלושהביאכיוןערבצריךערבךלוד 

מפניכיתדע'אמאיקנוסערבלושהביאכיוןצריךערבאערביךט

מפניתדעאמראיקנוסערבלושהביאוכיוןצריךערבאערבךלומ

מפניכילךתדעל"אנוס(י)אוקערבלושהביאכיוןא

מפניכילךתדעלו'אמאיקונוסערבלושהביאכיוןר

פ

התורהלקבלישראלשעמדובשעהכךלךמלוהאניזהו

התורהלקבלישראלשעמדובשעהכךלךמלוהאניזהד 

התורהאתלקבלסיניהרלפני'ישרשעמדובשעהכךאותךמלוהאניזהט

התורהלקבלישראלשעמדובשעהכךלךמלוהשאניזהמ

התורהאתלקבלסיניהרעלישראלשעמדובשעהכךאותךמלוהאני(א)זהא

התורהלקבלס"העלישראל(1)בשעה (2)שעמדו כךלךמלוהאניזהר

פ

תורתילכםנותןאניאלעיקילהם'אמו

תורתילכםנותןאנילהם'אמד 

(א)ערביםליהביאואלאהתורהאתלכםנותןאניאלתיקילהם'אמט

תורתילכםנותןאניאלניקילהםאמרמ

אלאתורתיאתלכםנותןני[י]א(עיקיאל)ה"הקבלהםאמרא

עדלכםנותנהאינניה"הבלהםאמרר

פ

אבותינואמרולכםואתנהשתשמרוהטוביםערביםליהביאוו

אבותינואמרולכםואתנהשתשמרוהטוביםערביםליהביאוד 

אבותינואמרוערביםליהביאוט

אבותינואמרולכםואתננהשתשמרוהטוביםערביםליהביאומ

אבותינולפניואמרולכםנותנהואניאותהמשמריןשאתםערביםלכםהביאוא

'אבותיע"ש'רבולפניואמרואותה[מקיימיןשאתם]'ערבילישתביאור

אבותינולואמרופ

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

עליהםליישאבותיכםה"הקבלהם'אמאותנועורביןו

עליהםליישאבותיכםה"הבלהם'אמאותנועורביםד 

עליהםליישאבותיכםל"אאותנוערביםט

עליהםליישאבותיכםהואברוךהקדושלהםאמראותנוערביםמ

להםאמראברהםהריערביםיהיוא

להםאמר'אבי'אברההריאותנו'עורביר

עליהםליישאבותיכםלהם'אמאותנועורביןפ

עליהםליישלהםאמראותנועורביםש

אדעבמה'שאמעליוליישאברהםו

אדעבמה'שנעליוליישאברהםד 

אירשנהכיאדעבמה'שאמעליוליישאברהםט

אירשנהכיאדעבמהשנאמרעליוליישאברהםמ

הרילואמרואירשנהכיאדעבמהאלהיםיישאמרעלהוא[1]לי[2]מחוייבא

הרילפניואמרואירשנהכיאדעבמה'אלהייי'מ?א?שעלליוא?ה?מחויבר

אירשנהכיאדעבמהשאמרעלאברהםפ

אדעבמהשאמרעל מהאברהםש

ואת'שנשנאתיוואנילעשואוהבשהיהעליוליישחק[צ](ע)יו

ואת'שנאמשנאתיוואנילעשואוהבשהיהעליוליישיצחקד 

ואת'שנאשנאתיוואניעשואתאוהבשהיהעליוליישיצחקט

ואתשנאמרעליוליישיצחקמ

ואת'שנאשונאיעשואתשאהבעלליהואמחויבלהםאמראבינויצחקא

ואת'שנשונאי?(ו)?לעשושאהבעלליהואמחויבלהם'אמאבינויצחקר

את'דכתעשואתשאהבעליצחקפ

עשושאהבעליצחקש

שנאתיעשוו

שנאתיעשוד 

שנאתיעשוט

אותואוהבהיהוהואשנאתיעשוואתשנאמרשנאתיוואתשנאתיעשומ

הרילואמרושנאתיעשוא

הרילפניואמרושנאתיעשור

שנאתיעשופ

הביאואלאי'מיידרכינסתרה'שאמעליוליישיעקבו

הביאואלאמיידרכינסתרה'שאמיעקבד 

הביאואלאי'מידרכינסתרה'שאמעליוליישיעקבט

הביאואלאמיידרכינסתרהאמריעקבמ

מיידרכינסתרה'שאמעלליהואמחוייבלהםאמריעקבא

יידרכינסתרהשאמרעלליהואמחויבלהםאמראבינויעקבר

'וגי'מידרכינסתרה'שאמעליעקבפ

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

לנו'עורבינביאנועולםשלרבונולפניואמרולכם[ה](ת)נותנואניטוביםערביםליו

לנועורביןנביאינועולםשלרבונולפניואמרולכםנותנהואניטוביםערביםליד 

לנוערביםנביאינולפניואמרולכםנותנהואניטוביםערביםליט

לנוערביםנביאנולפניואמרולכםנותנהואניטוביםערביםלימ

לנוערביםנביאנוהרילפניואמרוא

אותנועורביםנביאינוהרי(שע[ה](ר))לפניואמרור

פ

בחרבותכשועלים'וכתביפשעווהנביאים'שנעליהםליישלהם'אמו

ישראלנביאיךבחרבותכשועלים'וכתיביפשעווהנביאיםשנאמרעליהםליישלהם'אמד 

בחרבותכשועליםביפשעווהנביאים'שנאעליהםליישלהם'אמט

ישראלנביאיךבחרבותכשועליםביפשעווהנביאיֹםשנאמרעליהםליישלהםאמרמ

'וכובחרבותכשועלים'וכתיביפשעווהנביאים'שנאלימחוייביםהםאףלהם'אמא

בחרבותכשועלים'וכתיביפשעו'והנביאי'שנלימחויביםהםאףלהםאמרר

פ

הריאמרולכםנותנהואניטוביםין?ב?ערליהביאואלאו

הריאמרולכםואתננה'טוביערביםליהביאואלאהיוד 

והרילפניאמרולכםנותנהואניטוביםערביםליהביאואלאט

הנהאמרולכםואתננהטוביםערביםליהביאואלאהיומ

הרילפניואמרולכםנותנהואניטוביםערביםליהביאואלאא

הריע"ש'רבו(ע"רש)לפניו'אמרלכםנותנהואניטוביםערביםליהביאואלאר

לו'אמפ

ל"אש

ודאיהאה"הקב'אמאותנועורביןבנינוו

ודאיהאה"הב'אמאותנועורביםבנינוד 

ודאיהאה"הב'אמאותנוערביםבנינוט

אילוהואברוךהקדושאמרלנוערביםבנינומ

ודאיאלוה"הקבלהםאמרבניהםכלהביאומידאותהעורביןבנינוא

אניודאיאלוה"הב'לה'אמבניהםכלהביאומידאותנו'עורביבנינור

הןלהן'אמאתנועורביןבנינופ

הםל"אאותנועורביםבנינוש

עוזיסדתם?י?ויונקעולליםמפיד"ההלכםאתננהידיהםעלטוביםערביםו

עוזיסדתויונקיםעולליםמפיד"ההלכםאתננהידיהםעל'טוביערביםד 

עוזיסדת'ויונקיעולליםמפי'שנאלכםנותנהאניידיהםעלטוביםערביםט

עוזיסדתויונקיםעולליםמפיד"ההלכםאתננהאניידיהםעלטוביםערביםמ

עוזיסדתויונקיםעולליםמפיד"ההלכםנותנהאנייהם?ד?יועלאקבלא

ע"יס'ויונקיעולליםמפיד"ההלכםנותנהאניועליהםמקבלר

'וגעוזיסדתויונקיםעולליםמפי'שנלכםאתנהאילומפיטביןערביןפ

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

ואיןנתבעשהלוהבשעהיתןלעמועוזי'יי'שנתורהאלאעזואיןו

ואיןנתבעשהלוהבשעהיתןלעמועוזיי'שנתורהאלאעוזואיןד 

ואיןנתבעשהלוהבשעהיתןלעמועוזי'י'שנאתורהאלאעוזואיןט

ואיןנתבעשהלוהבשעהיתןלעמועוזיישנאמרתורהאלאעוזואיןמ

ואיןנתבעשהלוהבשעהיתןלעמועוזיי'שנאתורהאלאעוזואיןא

ואיןנתבעשהלוהובזמןי"לעעוזיי'שנתורהאלאעוזואיןר

ואין(ול)נתפששהלוהבשעה'וגויתןלעמועוזי'יא"כדחכמהאלאעוזואיןפ

ואיןנתפששהלוהבזמןיתןלעמועוזיישנאמרתורהאלאעוזואיןש

תורתותשכח'שנמההויהערבלאנתפשמילשלםלוו

תורתותשכח'שנמההויהערבלאנתפסמילשלםלוד 

תורתותשכח'שנאמהלקייםהערבלאנתפשמילשלםלוט

תורתותשכחשנאמרמהלקייםהערבלאנתפשמילשלםלומ

תורתותשכח'שאממההוינתפשהערבאומרהוינתפשמילשלםלוא

תורתותשכחד"ההנתפסהערב'אומהויעליונתפסמי?ם?לשללור

תורתותשכחהויהערבלאנתפשמילשלםלופ

תורתותשכחהויהערבלאנתפשמילשלםמהלוש

אניגםאניאחאר"אמאניגםבניךאשכחאלהיךו

אניגםאחא'ראמראניגםבניךאשכחיך'אלד 

כבאחאר"אאניגםאניאניגםבניךאשכחאלהיךט

אניגםאניאחארביאמראניגםבניךאשכחאלהיךמ

כבאניגםאניאחאר"אאניגםבניךאשכחאלהיךא

כבאניגםחייא'ר'אמאניגםבניךאשכח'אלהיר

אניגםאחאר"א'וגאלהיךפ

כבאניגםאחאר"אאניגםבניךאשכחאלדיךש

לאהמבורךי'ייאתברכובתורה'אממיבשכחהאניאףכביכולו

לאהמבורךייאתברכולפניבתורהאמרמיבשכחהאניאףכביכולד 

היולאהמבורךי'יאתברכובתורה'שאממיאףיכולט

היולאהמבורךייאתברכובתורהאמרמיאףכביכולמ

לאהמבורךייאתברכולפניבתורהאומרמיבשכחהאניאףיכולא

לאהמבורך(ו?מ?המ)ייאתברכולפניבתורהאומרמיכחה(י)בשאניאףיכֹלר

(התיקו)לאבדברלפניאמרמיאניאףכביכולפ

לאברכולפנייאמרמייכולש

בניכםאתהכיתילשוא'שנבניכםנתפשושבכםהתורהמרפיוןהויהיונקיםו

בניכםאתהכיתילשוא'שנבניכםנתפשושבכםהתורהמרפיוןהויהיונקיםד 

בניכםאתהכיתילשוא'שנאבניכםנתפשושבכםהתורהמרפיוןנקייםט

בניכםאתהכיתילשואשנאמרבניכםנתפשושבכםהתורהמרפיוןהוינקייםמ

בניכםאתהכתילשוא'שנאבניכםנתפשושבכםהתורהמרפיוןהויהיונקיםא

בניכםאתתי[י]הכלשוא'שנבניכםנתפסושבכםהתורהמרפיוןהוי'היונקיר

לאמוסרלמהבניכםאתהכתילשואהויהתינוקותפ

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

לפיכךהמבורךי'ייאתברכויאמרמיבשכחהאניגםכביכולו

לפיכךלפניהמבורךייאתברכו'אממיבשכחהאניגםכביכולד 

'לפיהמבורך'האתברכויאמרמיבשכחהאניגםיכולכבט

לפיכךהמבורךייאתברכויאמרמיבשכחהאניגםכביכולמ

'לפיהמבורךייאתברכויאמרמיבשכחהאניאףיכול[כב](כף)א

לפיכךהמבורךייאתברכו'יאממיבשכחהאניגםיכלכבר

*{לקחופ

לקחוש

.(1' ראו לעיל עמ)עד כאן *: פ

ירבוביכי'שנבעולםימיםשיאריךבלימודולעשותולתורהבנולהכניסאדםצריךו

ירבוביכי'שנבעולםימיםשיאריךבלימודולעשותובתורהבנולהכניסאדםצריךד 

ירבוביכי'שנאבעולםימיםשיאריךבלימודולעשותובתורהבנולהכניסאדםצריךט

ירבוביכישנאמרבעולםימיםשיאריךכלומרולעשותולתורהבנולהכניסאדםצריךמ

ירבוביכי'דכתיבעולםימיםשיאריךאותווללמדתורהבנוללמודאדםצריךא

ירבוביכיד"ההבעולם'ימישיאריךכדיוללמדו'לתורבנולהכניסאדם'צריר

פ

ורבניןלויבןיהושע'וריוחנן'רימיךו

ורבניןלויבןיהושע'וריוחנן'רימיךד 

ל"וריביוחנן'רימיךט

ורבנןלויבןיהושעורבייוחנןרביימיךמ

ורבנןלויבןיהושע'וריוחנן'ורימיךא

חייםשנותלךויוסיפוימיךר

פ

נרוצהאחריךמשכניש

מסכנותאדאתקריאתטבתאלארע'נרוצאחריךורחבהטובהלארץשהכנסתנומה'אמיוחנן'רו

מיסכנותאדאיתקריאתטבתאלארעאנרוצהאחריךורחבהטובהלארץשהכנסתנוממה'אמיוחנן'רד 

מסכנותאדאיתקריאתטבתאלארעאנרוצהאחריךורחבהטובהלארץשהכנסתיומה'אומיוחנן'רט

מסכנותאדאתקריאתטבתאלארענרוצהאחריךורחבהטובהלארץשהכנסתיומהאמריחאיורבימ

מסכנותאדאתקריאתטבאתאלארענרוצהאחריךטובהלארץאותנושהכנסתממהיוחנן'ורא

ר

מסכינתאדמיתקריאטבתאלארעאנרוצהאחריוורחבהטובהארץלנושנתתממנהיוחנןר"אפ

משכנתאדמתיקראטבתאלארעאנרוצהאחריךורחבהטובהארץלנושנתתממהיוחנןר"אש

לנושנתתממה'אמלויבןיהושע'רו

לנושנתתממהאמרלויבןיהושע'ורד 

לנושנתתממהל"וריבט

לנושנתתממהלויבןיהושעורבימ

שנתתממהאמרלויבןיהושע'ור[נרוצהאחריך]א

ר

אחריו'ודבחלבזבתארץלנושנתתממהלויבןיהושער"אפ

אחריךודבשחלבזבתארץלנושננתממהלויבןיהושער"אש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב, פסוק ד, פרק א

בתוכנושכינתךשהשריתממהאמריורבניןנרוצהאחריךמסכנותאדאתקריאתרבתאטבתאארעאו

בתוכנושכינתךשהשריתממהאמריןורבניןנרוצהאחריךמיסכנותאדאיתקריאתרבתאטבתאארעאד 

בתוכנושכינהשהשריתממהאמריורבנןנרוצהאחריךמסכנותאדאתקריאתטבתאארעאט

בינותינושכינתךשהשריתממהאמריורבנןנרוצהאחריךמסכנותאדאתקריאתרבתאטבתאארעאמ

בתוכנושכינתךשהשריתממהאמריורבנן]נרוצהאחריךמסכנותאדאתקריאתרבתהטבתאארעא

ר

אחריךבינותינושכינתךשהשריתהעלאמריןורבנןמסכינתאדמתקרירבאלארעאנרוצהפ

אחריךבינינושכינתךשהשריתעלאמריןורבניןמשכנתאדמתקריארבתאלארעאנרוצהש

אחריךמתוכנושכינתךשסלקתעלחוריאמריורבניןנרוצהאחריךמקדשליועשו'כדכתו

אחריךמתוכנושכינתךשסלקתעלחוריאמריןורבניןנרוצהאחריךמקדשליועשו'כדכתיד 

אחריךמתוכנושכינתךשסלקתעל'אומאחי'רנרוצהאחריךמקדשליועשו'כדכתיט

אחריךמתוכינושכינתךשסלקתעלארינרוצהאחריךמקדשליועשוכדכתיבמ

אחריךמתוכנושכינתךשסלקתעלאחריאמריורבנן[נרוצהאחריךמקדשליועשו'כדכתיא

ר

אחריךבינותינושכינתךשסילקתעלחורניןאמריןורבנןמקדשליועשונרוצהפ

נרוצהש

לאהעגל(?ם?)במעשהעליהםשבאוצרותשכלכןשהואלךתדענרוצהו

לאהעגלבמעשהעליהןשבאוצרותשכלכןשהואלךתדענרוצהד 

לאהעגלבמעשהעליהןשבאוצרותשכלכןשהואלךתדענרוצהט

לאהעגלבמעשהעליהםשבאוצרותשכלכןשהואלךתדענרוצהמ

לאהעגלבמעשהלהםשבאוצרותשכלכןשהואלךתדענרוצהא

ר

וישמעבהםנאמרולאהעגלבמעשהלהןהגיעצרותכמהכןשהואלךתדענרוצהפ

מידבקרבךאעלהלאכימשהלהם'שאמכיוןנתאבלוו

מידבקרבךאעלהלאכימשהלהםשאמרכיוןנתאבלוד 

מידמעליךעדיךהורדועתהמשהלהם'שאמכיוןנתאבלוט

(ו)מידבקרבךאעלהלאכימשהלהםשאמרכיוןנתאבלומ

מידבקרבךאעלהלאכימשהלהםשאמרכיוןנתאבלוא

ר

מהבקרבךאעלהלאכימשהשאמרוכיוןלהםפ

זיןיוחאיבןשמעון'רתניויתאבלוהזההרעהדבראתהעםוישמעו

זיןיוחאיבןשמעון'רתניויתאבלוהזההרעהדבראתהעםוישמעד 

זייןי"רשבתאניויתאבלוהזההרעהדבראתהעםוישמעט

זיןיוחאיבןשמעוןרביתניויתאבלוהזההרעהדבראתמשהוישמעמ

וייןיאחיבןשמעון'רתניויתאבלוהזההרעהדבראתהעםוישמעא

ר

זייןיוחיבן'שמע'רתניהעםוישמעשםכתפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג-ב, פסוק ד, פרק א

במעשהוכשחטאועליוחקוקהיההמפורששםבחורבלישראלה"הקבלהםשנתןו

במעשהוכשחטאועליוחקוקהיההמפורששםבחורבלישראללהםשנתןד 

ישראלוכשחטאועליוחקוקהיההמפורששםבחורבלישראללהםשנתןט

במעשהוכשחטאועליוחקוקהיההמפורששם[ב]()בחורלישראללהםשנתןמ

שחטאוכיוןעליוחקוקהיההמפורששםבחרבלהםשניתןא

ר

'ישרוכשחטאועליוחקוקהמפורששםוהיהבסיני'לישר'היפ

איבו'רורבניןאיבו'רמהןנוטלכיצדמהןנוטלהעגלו

איבו'רורבנןאיבו'רמהםנוטלכיצדמהםנוטלהעגלד 

איבו'רורבנןאיבו'רמהםנוטלכיצדמהםנוטלבעגלט

איבו'רורבנןאיבו'רמהםנוטלכיצדמהםנוטלהעגלמ

איבו'רורבנןאיבו'רמהםניטלכיצדמהםניטלבעגלא

ר

אייבו'רמהןנוטלכיצד'ישרבניויתנצלוד"ההמהןנוטלפ

ה"הקבלפניישראלאמרוומקלפויורדהיהמלאך'אמורבניןנקלףהיהמאיליו'אמו

ה"הבלפניישראלאמרוומקלפויורדהיהמלאךאמריורבנןנקלףהיהמאליו'אמד 

ה"הבלפניישראלאמרוומקלפויורדהיהמלאךאמריורבנןנקלףהיהמאיליו'אמט

ברוךהקדושלפניישראלאמרוומקלפויורדהיהמלאךאמריורבנןנקלףהיהמאליואמרמ

ה"הבלפניישראלאמרוומקלפויורדהיהמלאךאמריורבנןנקלףמאיליוא

ר

'הקלפני'ישראמרוומקלפויורדהיהמלאךאמריןורבנןנקלףהיהמאיליו'אמפ

לויבןיהושער"אמלבעלהאלאמתקשטתהאשהכלוםעולםשלרבונוו

לויבןיהושער"אלבעלהאלאמתקשטתהאשהכלוםעולםשלרבונוד 

ל"אריבלבעלהאלאמתקשטתהאשהכלוםע"רבשט

לויבןהושערביאמרלבעלהאלאמתקשטתאשהכלוםעולםשלרבונוהואמ

לויבןיהושער"אלבעלהאלאמתקשטתהזאתהאשהכלוםע"רבשא

ר

לויבןיהושער"אלמעלהאלא'מתקשהזוהאשהכלוםהעולםרבוןפ

לגנונולגנודודייבאא"המדשכינהאחריישראלהיולהוטיםו

לגנונולגנודודייבאא"המדשכינהאחריישראלהיולהוטיםד 

לגנודודייבאא"כדהשכינהאחריישראלהיולהוטיםט

לגנודודייבאאמרדאתכמההשכינהאחריישראלהיולהוטיםמ

לגנתויבאלגנודודייבאד"הההשכינהאחרישראלהיולהוטיםא

ר

ר"א{   }*לגנונודודייבאהשכינהאחר'ישרהיולהוטיםפ

. לצורך השוואה6-1' והובא בסינופסיס לעיל עמ, {לקחו...משכני}בכתב היד מופיע כאן הקטע *:  פ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג, פסוק ד, פרק א

ה"הקבלפניישראלכנסת'אמר'איודן'רעזריה'וריודן'רו

ה"הבלפניישראלכנסתאמרהאמריודן'רעזריה'וריודן'רד 

ה"הבלפני'ישרכנסתאמרה'אמיודן'רעזריה'וריודן'רט

ברוךהקדושלפניישראלכנסתאמרהאמריודן'רעזריהורבייודןרבימ

ה"הבלפניישראלכנסת'אמרעזריא'וריודן'רא

ר

ממה'אמיודן'רעזריה'וריודן'דר'אחפ

שכנותיעםשנהגתידיעלעולםשלרבונוו

שכנותיעםשנהגתעםעולםשלרבונוד 

שכנותיעםשנהגתעםע"רבשט

שכינותיעםשנהגתעלעולםשלרבונוהואמ

שכנותיעםשנהגתעםלבעלהאלאת[ט]מתקשהזאתהאשהכלוםעולםשלרבונוא

ר

שכינותיועדפ

ברכיה'רא"דנרוצהאחריךהדיןבמידתועמיהדיןבמדתו

ברכיה'ר'דאמנרוצהאחריךרחמיםבמדתועמיהדיןבמדתד 

ברכיה'רא"דנרוצהאחריךרחמיםבמדתועמיהדיןבמדתט

ברכיהרבידאמרנרוצהאחריךהרחמיםבמדתועמיהדיןבמדתמ

בראבא'רבשםברכייא'רא"דנרוצהאחריךרחמיםבמדתנהגתעמיהדיןבמדתא

ר

'בראבא'רברכיה'רא"דנרוצהאחריורחמיםבמידתנהגהועמךאכזריות'במידופ

המבולבדורהמבולבדורנעשהשלאמההשבטיםבעשרתנעשהאלעזר'רבשםו

המבולבדורהמבולבדורנעשהשלאמההשבטיםבעשרתנעשהאלעזר'רבשםד 

המבולבדורהמבולבדורנעשהשלאמההשבטיםבעשרתנעשה'אלעזר"בשט

המבולבדורהמבולבדורנעשהשלאמההשבטיםבעשרתנעשהאלעזררביבשםמ

המבולבדורהמבולדורבאנשינעשהשלאמההשבטיםבעשרתנעשהאליעזר'רבשםכהנאא

ר

המבולבדורנעשהשלאמההשבטיםבעשרתנעשהאליעזר'רבשםכהנאפ

אוןחושביהוי'כתהשבטיםובעשרתהיוםכלרערק'כתו

אוןחושביהוי'כתיהשבטיםובעשרתהיוםכלרערק'כתד 

אוןחושביהוי'כתיהשבטיםובעשרתהיוםכלרערק'כתיט

אוןחושביהויכתיבהשבטיםובעשרתהיוםכלרערקכתיבמ

אוןחושביהוי'כתיהשבטים?ת?ובעשרהיוםכלרערקכתיבא

ר

אוןחשביהוי'כת'השבטיובעשרתלבומחשבותיצרוכל'כתפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג, פסוק ד, פרק א

יעשוההבקרלאורמניןבבקרבלילהזההרירע?י?ופעלו

כייעשוההבקרבאורמניןבבקרבלילהזההרימשכבותםעלרעופועליד 

יעשוההבקרלאורמניןבבקרבלילהזההרירעופועליט

יעשוההבקרלאורמניןבבקרבלילהזההרירעופועלימ

ה?שו?יעהבקרלאורמניןבבקרבלילהזההרי[רע](און)ופועליא

ר

'וגיעשוהבקרלאורל"תמנייןבקרבלילההויפ

זהבאיפליטהנשארומאלופלטהמהןנותרלאאותהו

זהבאיפליטהנותרומאלופליטהמהםנותרלאידםלאלישד 

זהבאיפליטהנותרומאלופליטהמהםנותרלאאותםט

זהבאיפליטהנותרומאלופליטהמהםנותרלאאותםמ

זהבאיפליטה?(ל)?מהםנותראלואבללפליטהמהםנותרלאאלוא

ר

באיזופליטהמהןנשתייראילואבלפליטהמהןנשתיירלאאותםפ

בהנותרההנהבזכות'אמיצחק'רלשבחלהפתריצחק'רזכותו

בהנותרהוהנהבזכותאמר'רלשבחלהפתריצחק'רזכותד 

בהנותרההנהבזכות'אמיצחק'רלשבחלהפתריצחק'רזכותט

בתנותרההנהבזכותאמריצחקרבילשבחלהפתריצחקרביזכותמ

בונותרהחנהלזכותאמריצחק'רלשבחלהפתחיצחק'רזכותא

ר

נותרהוהנהלשבחלהקרייהפתריצחק(צק)'רזכותפ

שעמדווהנביאותוהנביאיםוהצדיקותהצדיקיםבזכותהמוצאיםאלאכאןכתובאיןהמוציאיםפלטהו

שעמדווהנביאותהנביאיםוהצדיקותהצדיקיםבזכותהמוצאיםאלאכאן'כתיאיןהמוציאיםפלטהד 

שעמדווהנביאותהנביאים'והצדיקו'הצדיקיבזכותהמוצאיםאלאכאן'כתיאיןהמוציאםפליטהט

שעמדווהנביאותוהנביאיםוהצדקותהצדיקיםבזכות'המוצאיאלאכאןכתיבאיןהמוציאיםפליטהמ

שיעמדווהנביאותוהנביאיםוהצדקניותהצדיקיםלזכותהמוציאםאלאכתיבאיןהמוציאהפליטהא

ר

שעמדוהצדיקותוהצדיקיםוהנביאותהנביאיםבזכות'מוציאיפ

'כתהיםבכרכיהמבולבדורנאמרשלאמההיםבכרכינאמרחנינאר"אמממנוו

המבולבדור'נאמשלאמההיםבכרכינאמר'חנינר"אממנוד 

המבולבדור'נאמשלאמההיםבכרכי'נאמחנינאר"אממנוט

המבולבדורנאמרשלאמההיםבכרכינאמרחנינארבידאמרממנומ

'שנאהמבולבדורנאמרשלאמההיםבכרכינאמרחנינאר"אממנוא

ר

ד"הההמבולבדורנעשהשלאמההיםבכרכינעשהחנינהר"אממנופ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג, פסוק ד, פרק א

נוצלמיובזכותכרתשחייבגויכרתיםגויהיםחבל(י)יושבהויו

נוצלמיובזכותכרתשחייבגויכרתיםגויהיםחבליושביהויד 

ניצלמיובזכותכרתשחייבגויהיםחבליושביהויט

ניצלמיובזכותכרתשחייבגויכרתיםגניהיםחבליושביהוימ

בזכותניצלומיבזכותכרתחייבשהואגוי'כרתיגויהיםחבלחושביהויא

ר

כרתחייבשהואגוי'וגכריתיםגויהיםחבליושביהויפ

שמעמידיןאחדשמיםיראובזכותו

שמעמידיןאחדשמיםיראבזכותד 

שמעמידיןאחדשמיםיראבזכותט

עליהםמעמידיןהיוושנהשנהשכלאחדשמיםיראבזכותמ

מעמידיםשהםאחדשמיםיראבזכותאחדגויא

ר

מהםמקבל'שהקשמיםיראבזכותפ

היםחבליושביהוילשבחליהפתרחיתאברלוי'רושנהשנהבכלו

היםחבליושביהוילשבחליהפתרלוי'רושנהשנהבכלד 

היםחבליושביהוילשבחלהפתרלוי'רשנהבכלט

(יושֹבֹי)היםחבליושביהוילשבחלהפתרחייתאברלוירבימ

היםחבלישביהויחייתא'ברלוי'רושנההשנהבכלא

ר

היםחבליושביהוילשבחלהפתרלוי'רפ

יהושע'רהבריתעמווכרותא"המדבריתשכרתגויכרתיםגויו

יהושע'רהבריתעמווכרותא"המדבריתשכרתגויכרתיםגויד 

יהושע'רהבריתאתעמווכרותא"כדבריתשכרתגויכרתיםגויט

יהושערביהבריתאתעמווכרותאמרדאתכמהבריתשכרתגויכרתיםגוימ

יהושע'רהבריתעמווכרותד"ההבריתשכרתגויכרתיםגויא

ר

'יהו'רהבריתכורתשהואגויפ

בסדומיים'נאמשלאמהובנימןיהודהבשבט'נאמ'אמאחא'רמשוםנחמיהברו

בסדומייםנאמרשלאמהובנימיןיהודהבשבטנאמר'אמאחא'רמשוםנחמיהברד 

בסדומים'נאמשלאמהובנימיןיהודהבשבט'נאמ'אמאחא'רמשוםנחמיה'ברט

בסדומייםנאמרשלאמהובנימיןיהודהבשבטנאמראמראחארבימשוםנחמיאברבימ

בסדומייםנאמרשלאמהובניימןיהודהבשבטנאמראחא'רמשוםאמרנחמןברא

ר

נעשהשלאמהובנימןיהודהבשבטנעשהאחא'רבשםנחמיה'ברפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד-ג, פסוק ד, פרק א

אליויאמר'כתובנימןביהודהאבלמאדכבדהכיוחטאתםכתיבדבסדומייםו

אליויאמר'כתיובנימיןיהודהבשבטאבלמאדכבדהכיוחטאתם'כתי'דבסדומייד 

אליויאמר'כתיובנימיןביהודהאבלמאדכבדהכיוחטאתם'כתיבסדוםט

אליויאמרכתיבובנימיןיהודהבשבטאבלמאדכבדהכיוחטאתםכתיבבסדוםמ

אליויאמרכתיבובניימןיהודהבשבטאבלמאדכבדהכיוחטאתםבסדוםבהו'דכתיא

ר

'כתובנימןיהודהבשבטמאדכבדהכיוחטאתם'כתבסדוםפ

לןאיתחורי'כת'אמתנחומא'רמאדבמאדגדול'ויהודישראל'ביעוןו

לןאיתחוריכתיב'אמתנחומא'רמאדבמאדגדולויהודהישראלביתעוןד 

לןאיתאחורי'כתו'אמ'תנחומ'רמאדבמאדגדולויהודהישראלעוןט

לןאיתקראאמרתנחומארבימאדבמאדגדוליהודהוביתישראלביתעוןמ

לןאית'אכתיבאמרתנחוםר"אמאדבמאדגדולויהודהישראלביתעוןא

ר

לךאית'תנחומר"א'וגגדול'ויהוד'ישרביתעוןפ

לידידחלתלאתנחומאר"אמסדםמחטאתעמיבתעוןויגדלו

לידידחלתלאתנחומאר"אעמיבתעוןויגדלד 

ידיםבהחלולאתנחומאר"אעמיבתעוןדויגדלט

ידיםבהחלולאתנחומארביאמרעמיבתעוןויגדלמ

לידידחלתלאתנחומאר"אסדוםמחטאתעמיבתעוןויגדלא

ר

לידידחלתלאתנחוםר"א'וגעמיבתעוןויגדלתוריןפ

רחמניותנשיםידיבמצותידיהםפשטואלואבלבמצותידיהםפשטושלאאותןו

רחמניותנשיםידילמצותידיהםפשטואלואבללמצותידיהןפשטושלאאותןד 

רחמניותנשיםידיבמצותידיהםפשטואלואבלבמצותידיהםפשטושלאאותןט

רחמניותנשיםידילמצותידיהםפשטואלואבללמצותידיהםפשטושלאאותםמ

רחמניותנשיםידי'שנא[למצותידיהןפשטואלואבל]למצותידיהןפשטושלאאותןא

ר

רחמניות(רחמיו)נשיםידילמצותידיהםפשטואילואבל'למצוידיהםפשטושלאפ

עזריהר"אמעמיבתשברעללמולברותהיולמהכךכלו

עזריהר"אעמיבתשברעללמולברותהיולמהכךכלד 

עזריהר"אעמיבתבשברלמולברותהיולמהכךכלט

'עזרירביאמרעמיבתבשברלמולברותהיולמהכךכלמ

עזריא'ראמרעמיבתשברעללמולברותהיולמהכךכלא

ר

עזריהר"אפ

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

שכנותיביזתלישנתתממהעולםשלרבונוה"הקבלפניישראלכנסת(רה)'אמו

שכנותיביזתלישנתתממהעולםשלרבונוה"הבלפניישראלכנסתאמרהד 

שכנותיביזתלישנתתממהע"רבשה"הבלפני'ישרכנסתאמרהט

שכינותיביזתלישנתתממהעולםשלרבונוהואברוךהקדושלפניישראלכנסתאמרהמ

[לישנתתממה]ה"הבלפני'ישכנסתאמרהא

ר

שכינותיביזתלישנתתממהפ

שכניבזתלישנתתממהש

ועוגסיחוןוביזתמצריםביזתמשכנתהאשהושאלה'שננרוצהאחריךו

ועוגסיחוןובזתמצריםבזתמשכנתהאשהושאלה'שנאנרוצהאחריךד 

ועוגסיחוןוביזתמשכנתהאשהושאלה'שנאנרוצהאחריךט

ועוגסיחוןביזתמצריםביזתמשכנתהאשהושאלהנרוצהאחריךומימ

ועוגסיחוןוביזתמצריםביזתא

ר

ועוגסיחוןביזתהיםביזתלישנתתממהמשכנתהאשהושאלהנרוצהאחריךפ

ועוגסיחוןבזתהיםבזתש

בישגריתהממהא"דנרוצהאחריךמלכיםא"לוביזתו

שכניבישגריתממהנרוצהאחריךמשכניא"דנרוצהאחריךמלכיםואחדשלשיםובזתד 

שכניבישגריתממהא"דנרוצהאחריךמלכיםא"לוביזתט

שוכניבישגריתממהאחרדברנרוצהאחריךמלכיםואחדשלשיםוביזתמ

שכניבנושגיירתממהא"דנרוצהאחריךמלכיםואחדשלשיםוביזתא

ר

שכינייבישגיותהממהנרוצהאחריךמלכיםואחדשלשיםביזתפ

שכניבישגריתממהנרוצהאחריךמלכיםא"לבזתש

רעיםשכניםבהוגירהמטרונהעלשכעסלמלךאיבור"אמהרעיםו

'רעישכניםבהוגירהמטרונהעלשכעסלמלךאבוןר"אהרעיםד 

רעיםשכניםבהוגירהמטרונהעלשכעסלמלךאבוןר"אהרעיםט

אזרעיםשכניםבהוגירהמטרונהעלשכעסלמלךאבוןרביאמרהרעיםמ

רעיםשכניםבהגירהמטרונהעלשכעסלמלך[אבין]ר"אהרעיםא

ר

הרעיםפ

הרעיםשכניהבהגירההמטרונהעלשכעסלמלךאבין'ראמרנרוצהאחריךהרעיםש

עמוןובניועמלקצדניםישראלכךהושיעניהמלךי?ר?שיאיצווחתוהתחילהו

ועמלקצידוניםישראלכךהושיעניהמלךאדוניצווחתוהתחילהד 

ועמלקעמוןובניצידוניםישראלכךהושיעניהמלךאישיצווחתוהתחילהט

עמוןובניועמלקוצידוניםישראלכךהושיעניהמלךאישיצווחתהתחילהמ

עמוןובניועמלקוצידוניםישראלכךוהושיעניבאהמלךאיואומרתצווחתוהתחילהא

ר

ועמלקצדוניםוהושעיניבאהמלךאלואומרתצווחתוהייתיפ

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

משכננינרוצהאחריךא"דמידםאתכםואושיעאליותצעקואתכםלחצוו

מסכיננינרוצהאחריךמשכניא"דמידםאתכםואושיעאליותצעקואתכםלחצוד 

מסכנינינרוצהאחריךא"דמידםאתכםואושיעהאליותצעקואתכםלחצוט

מסכיננינרוצהאחריךמשכניאחרדברמידםאתכםואושיעהאליותצעקואתכםלחצומ

מסכנינונרוצהאחריךמשכניא"דמידםאתכםואושיעאליותצעקואתכםלחצוא

ר

נרוצהאחריךמשכיניפ

אל ייישראלבניויצעקוש

עבידלחרובאיהודאהצריךאחאר"דאמכההואנרוצהאחריךממסכניא"דנרוצהאחריךו

עבידלחרובהיהודאהצריךאחאר"דאכההואנרוצהאחריךממסכניא"דנרוצהאחריךד 

נרוצהאחריךט

עבדלחורבאיהודאהוצריךאחארבידאמרכשהואנרוצהאחריךממסכיניאחרדברנרוצהאחריךמ

עבידלחרובאיהודהצורכיןאחא'ר'דאמכההיאנרוצהאחריךממסכיניא"דנרוצהאחריךא

ר

עבידיהודייהצריךאחאר"ואפ

עבידלחרובאיהודאהצריךיהודה'ראמרש

חיוראדסוסיאבקדלאסומקאכערקאדיעקבלברתיהמסכנותאהיאיאיאעקיבאר"דאמכההיאתתובאו

חיוראדסוסיאבקדלאסומקאכערקאדיעקבלברתיהמסכנותאהיאיאיאעקיבאר"דאכההיאתתובהד 

חיוואראדסוסיאבקדלאסומקאכערקאדיעקבלברתיהמסכנותאהיאיאיאעקיבאר"דאכההיאט

חיווראדסוסייאבקרלא'סומקכערקאדיעקבלברתיהמסכנותאהיאיאייאעקיבארבידאמרדההיאתיתובאמ

חיוראדסוסיאבקודליהסומקאכערקאדיעקבלברתיהמסכנותאיאיאר"דאכההיאתתובאא

ר

חיוראדסוסיאעל  לבאסומקתאבעקרתאליהודאיא[ת](נ)מסכינויאייתתובהפ

חיוראדסוסיאאקודליהסומקאכערקאדיעקבלברתאמסכנותאיאיתותבתאש

אחריךממנישנטלתממשכונינרוצהאחריךמשכננינרוצהאחריךמשכניא"דו

נרוצהאחריךממנישנטלתממשכונינרוצהאחריךמשכיננינרוצהאחריךמשכניא"דד 

נרוצהאחריךממנישנטלתממשכונינרוצהאחריךמשכניא"דט

נרוצהאחריךממנישנטלתממשכונינרוצהאחריךמשכניאחרדברמ

נרוצהואחריךמשכננינרוצהאחריךמשכניא"דא

ר

ממנישנטלתיומיאחריךמישכונימיאחריךמשכיניפ

ממנישנטלתממהנרוצהאחריךמשכניש

משוםמנחמאר"דאמנרוצהאחריךממנישנטלתשנטלתגדולממשכוןו

משםמנחמא'ר'דאמנרוצהאחריךממנישנטלתגדולממשכוןד 

משוםמנחםר"דאנרוצהאחריךממנישנטלתגדולממשכוןט

משוםמנחםרבי'דאמנרוצהאחריךממנישנטלתגדולממשכוןמ

בשםש"ורמנחמאר"דאנרוצהאחריךממנישנטלתגדולממשכוןא

ר

בשםבריתהבןשמעון'רנחמיהר"דאנרוצהאחריךגדולמשכוןפ

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

שניוחורבןראשוןחֹרבןזהלךחבלנוחבל'כתיוחנן'רו

שניוחרבןראשוןחרבןזהלךחבלנוחבל'כתייוחנן'רד 

שניוחורבןראשוןחורבןזהלךחבלנוחבל'כתייוחנן'רט

שניוחרבןראשוןחרבןזהלךחבלנוחבולכתיביוחנןרבימ

שניביתוחורבןראשוןביתחורבןזהלךחבלנוחבלכייוחנןרביא

ר

שיניוחורבןראשוןחורבן'וגולךחבלנו(חל)חבל'כתיוחנן'רפ

ושניראשוןחרבןש

בשםברכיה'רידינועלאלאנתמשכנושלאו

בשםברכיה'רידינועלאלאנתמשכנושלאד 

ר"בשיהודה'רידינועלאלנתמשכנושלאט

בשםברכיהרביידינועלאלאנתמשכנושלאמ

בשםכהנאבראחא'ורברכיה'ורידינועלאלאנתמשכנושלאא

ר

בשםכהנא'בראבא'רברכיה'רידינועלאלאנתמשכולאפ

נרוצהאחריךמשכניידינועלאלאנתמשכןלאש

בעלהסיעןישראלאתמשהויסע'כתאלעי'בריהודה'רו

הסיעןישראלאתמשהויסע'כתיאלעאי'בר'יהוד'רד 

הסיעםסוףמיםישראלאתמשהויסע'כתיאלעאי'בריהודהט

הסיעםסוףמיםישראלאתמשהויסעכתיבאילעאיבריהודהרבימ

ישראלאתמשהויסעכתב'בריהודה'רא

ר

הסעוסוףמים'ישראתמשהויסע'כתאלעאי'בריהודה'רפ

ישראלאתמשהויסעדכתיבהואהדאש

'אממוליכנואתלהיכןרבינומשהלואמרויםשלמחטאוכרחןו

'אממוליכנואתהלאיכןרבינומשהלואמרויםשלמחטאוד 

'אממוליכנואתהלהיכן'רבימשהלואמרויםשלמחטאוט

מר?א?מוליכנואתהלהיכןהשלוםעליורבינומשהלואמרויםשלמחטאומ

אמרמוליכנואתלהיכןרבינומשהלואמרויםשלמחטאוא

ר

'אממוליכנואתלאיכןלמשה'ישראמרויםשלמחטיןפ

מוליכנואתהלהיכןלמשהישראלאמרוש

דאתהןלכלליהאמריןלסיניומרפידיםלרפידיםוממרהלמרהומאלושלאלושומאיליםלאיליםלהםו

דאתהןלכלאמריןלסיניומרפידיםלרפידיםוממרהלמרהומאלושלאלושומאליםלאליםלהםד 

יראתהןלכלליהאמרולסיניומרפידיםלרפידיםוממרהלמרהומאלושלאלושומאיליםלאיליםלהםט

יאותהןלכלליהאמרולסיניומרפידיםלרפידיםוממרהלמרהומאלושלאלושומאליםלאליםלהםמ

דאתלהיכאליהאמרולסיניומרפידיםלרפידיםוממרהלמרהומאלושלאלושומאליםלאליםלהםא

ר

דאתלכלאןליהאמריןלסיניומרפידיםלרפידיםוממרהלמרהומאלושלאלושמאיליםלאליםלהםפ

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

מןאשהונשאשלקחלאחדמשלעמךאנןלןומובילאזלו

מןאשהונשאשלקחלאחדמשלעמךאנןלןומובילאזילד 

מןאחתשנשא'לאמשלעמךאנןלךומובילאזלט

מןאשהשנשאלאחדמשלעמךאזלינןאנןמ

מןאשהונשאשלקחלאחדמשלעמךאנאלןומובילאזילא

ר

מןאשהלאחדמשלעמךואנןנסבןפ

מןאשהשלקחלאחתמשלאחריךנפשידבקהעמךאנונסבןש

מןלה'אמלהןהכאמןליהאמרהעמיאתיתקומילה'אמהכפרו

מןלה'אמלהןהכאמןליהאמרהעמיאתיתקומילהאמרהכפרד 

מןלה'אמלאןהכאמןליה'אמעמיאתיתקומילה'אמהכפרט

מןלהאמרלאןמהכאאמרהעמיאתיתקומילהאמרהכפרמ

מיליה'אמלהוןהכאמןליהאמרהעמיאתיתלהאמרהכפרא

ר

לה'אמלאןמכהלהיכןליהאמרהאייתיקדםלה'אמהכפרפ

'כולמקוםממקוםהוליכההכפרש

לכלליהאמרהארעייאהלשוקאמתמןעילאהלשוקאמבורסקילבורסקיומתמןלטבריאהכאו

לכלליהאמרהארעייאהלשוקאומתמןעילאהלשוקאמבורסקילבורסקיומתמןלטבריאהכאד 

לכלליהאמרהארעייאלשוקאומתמןעילאהלשוקאומבורסקילבורסקיומתמןלטבריאהכאט

לכלהוןליהאמרהארעייאלשוקאומתמןעילאהלשוקאומבורסקילבורסקיומתמןלטבריאהכאמ

לכלליהאמרהארעיתאלשוקאעילאהשוקאומןעילאהלשוקאומבורסקילבורסקיומטבריאלטבריאהיכאא

ר

לכלאןלהאמרהארעיתאלשוקאעלייאומשוקאעלייאלשוקאמבורסקיאלבורסקיאמנוכריהלנכריהפ

ישראלאמרוכךעמךאתיאאנאליונסיבאזלדאתהןו

ישראלאמרוכךעמךאתייאאנאליונסיבאזילדאתהןד 

ישראלאמרוכךעמךאתיתאנאעמיונסיבאזיליראתהןט

ישראלאמרוכךעמךאתיתאנאליונסיבאזיליאותמ

ישראלאמרוכךעמךאתיתאנאונסיבאזילדאתהןא

ר

להיכןמשהרבינולמשה'ישראמרוכךעמךאנאלינסבדאתפ

נפשידבקהו

נפשידבקהד 

נפשידבקהט

נפשידבקהמ

נפשידבקהא

ר

נפשידבקהעמךאנולךנסבדאתלכלאןליהאמרולאיליםלהם'אממוליכינואתפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה-ד, פסוק ד, פרק א

אםנרוצהאחריךמשכני'ואוממכריזמקראוהריאיקאבריוסיר"אמאחריךו

אםנרוצהאחריךמשכניואומרמכריזמקראוהריאיקאבריוסיר"אאחריךד 

אםנרוצהאחריךמשכני'ואוממכריזמקראוהריאיקאבריוסיר"אאחריךט

אםנרוצהאחריךמשכניואומרמכריזמקראוהרייוסירביאמראחריךמ

אםנרוצהאחריךמשכניואומרמכריזהמקראוהריאיקא'בריוסיר"אאחריךא

ר

אםנרוצהאחריךמשכיני'ואוממכריזמקראאיקא'בריוסיר"א'וגאחריךפ

אםמשכניואומרמכריזמקראאיקאבריוסיר"אש

הביאנילאגדתאלאגדתאאםלתוספתא'לתוספאםלתלמודלתלמודאםמשנהלמשנהאםמקראלמקראו

הביאנילאגדתאלאגדתאאםלתוספתאלתוספתאאםלתלמודלתלמודאםלמשנהלמשנהאםלמקראלמקראד 

הביאנילאגדתאלאגדתאאםלתוספתאלתוספתאאםלתלמודלתלמודאםלמשנהלמשנהאםלמקראלמקראט

הבאנילאגדתאלאגדתאאםלתוספתאלתוספתאאםלתלמודלתלמודאםלמשנהלמשנהאםלמקראלמקראמ

הביאנילאגדתאלאגדתאאםלתוספתאלתוספתאאםלתלמודלתלמודאםלמשנהלמשנהאםלמקראלמקראא

ר

הביאנילאגדהאם'לתוספאםתלמודלתלמודאםלמשנהאםמקראלמקראפ

הביאנילאגדהאםלתוספתאאםתלמודלתלמודאםמשנהלמשנהואםמקראלמקראש

בןאלישעזומאובןעזאיבןלפרדסנכנסוארבעהתנינןתמןחדריוהמלךו

בןאלישעזומאובןעזאיבןלפרדסנכנסוארבעתנינןתמןחדריוהמלךד 

בןואלישעזומאובןעזאיבןלפרדסנכנסו'דתנינןתמןחדריוהמלךט

בןואלישעזומאובןעזאיבןלפרדסנכנסוארבעהתנינןתמןחדריוהמלךמ

בןואלישעזומאובןעזאיבןהןאלולפרדסנכנסוארבעהתנינןתמןחדריוהמלךא

ר

לפרדסנכנסוארבעהחדריוהמלךפ

'כולפרדסנכנסוארבעהחדריוהמלךש

עקיבא'וראבויהו

עקיבא'וראבויהד 

עקיבא'וראבויהט

עקיבא'וראבויהמ

ע"וראבויהא

ר

נכנסאחדהנטיעותאתקיצץאחדומת'אמיראונפגעהציץאחדפ

זומאבןדייךאכולמצאתדבש'נאמועליוונפגעהציץעזאיבןו

הציץזומאבןדייךאכלמצאתדבש'נאמועליוונפגעהציץעזאיבןד 

הציץזומאבןדייךאכולמצאתדבש'נאמועליוונפגעהציץעזאיבןט

הציץזומאבןדייךאכולמצאתדבשאומרהכתובועליוונפגעהציץעזאיבןמ

(ונפגע)הציץעזאיבןא

ר

יראזומאבןדייךאכולמצאתדבש'אוהיהעליוונפגעהיציץעוזאיבןבשלוםפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה, פסוק ד, פרק א

בנטיעותקצץאבויהבןאלישעלחסידיוהמותהי'ייבעינייקר'נאמועליוומתו

בנטיעותקצץאבויהבןאלישעלחסידיוהמותהייבעינייקר'נאמועליוומתד 

בנטיעותקצץאבויהבןאלישעלחסידיוהמותהי'יבעינייקר'נאמועליוומתט

בנטיעותקצץאבויהבןאלישעלחסידיוהמותהייבעינייקראומרהכתובועליוומתמ

בנטיעותקצץאבויהבןאלישעלחסידיוהמותהייבעינייקראומרהכתובעליו[ומת]א

ר

בנטיעותוקיצץירדאבוייהבןאלישעלחסידיוהמותהי'יבעינייקר'אוהואעליוומתפ

תינוקותוראהמדרשותולבתיכנסיותלבתינכנסשהיהבשעהבנטיעותקצץכיצדו

'תינוקוורואהומדרשותכנסיותלבתינכנסשהיה'בשעבנטיעותקצץכיצדד 

תינוקותורואהמדרשותובתיכנסיותלבתישנכנסבשעהבנטיעותקצץכיצדט

תינוקותוראהמדרשותולבתיכניסיותלבתישנכנסבשעהכיצדמ

תינוקותוראהמדרשותובתיכנסיותלבתינכנסשהיהבשעהא

ר

תינוקותרוצהוהיה'מדרשוולבתיכניסיותלבתינכנסשהיהבשעה'אמהנטיעותאתקיצץכיצדפ

אתתתןאל'נאמועליוומסתתמיןמליאעליהון'אמהוהבתורהשמצליחיןו

אתתתןאל'נאמועליוומסתתמיןמיליאעליהון'אמהוהבתורהשמצליחיןד 

אתתתןאל'נאמועליוומסמתייןמלייאעליהון'אומהיהבתורהשמצליחיןט

אתתתןאלנאמרעליוומסמתייןמלייאעליהוןאומרהיהבתורהשמצליחיןמ

אתתתןאלאומר'הכתועליומסתתמיןואינוןמילאעליהוןאומרהוהבתורהשמצליחיןא

ר

אתתתןאלהואהואעליומסתתמיןדאינוןמילתאעליהון'אווהווהבתורהמצליחיןפ

בשרךאתלחטאפיךו

בשרךאתלחטיאפיךד 

בשרךאתלחטיאפיךט

בשרךאתלחטיאפיךמ

אכולמצאתדבשאומרהכתובעליוונפגעהציץזומאבןבשרךאתלחטיאפיךא

ר

'וגבשרךאתלחטיאפיךפ

מחבריגדולשאנימפנילא'ואמבשלוםויצאבשלוםנכנסעקיבא'רו

מחבריאנישגדולמפנילא'ואמבשלוםויצאבשלוםנכנסעקיבא'רד 

מחביריגדולשאנימפנילא'ואמבשלוםויצאבשלוםנכנס'עקי'רט

מחביריגדולשאנימפנילאואמרבשלוםויצאבשלוםנכנסעקיבארבימ

מחביריגדולשאנימפנילאאמרבשלוםועלהבשלוםיצאעקיבא'רדייךא

ר

בשלוםוירדבשלוםעלהעקיבא'רפ

בשלוםוירדבשלוםעלהעקיבא'רש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ו-ה, פסוק ד, פרק א

חדריוהמלךהביאני'נאמועליוירחקוךמעשיךיקרבוךמעשיךבמשנהחכמיםשנוכךאלאו

חדריוהמלךהביאני'נאמועליוירחקוךומעשיךיקרבוךמעשיךבמשנהחכמיםשנוכךאלאד 

חדריוהמלךהביאני'נאמועליוירחיקוךומעשיךיקרבוךמעשיךבמשנהחביריאמרוכךאלאט

חדריוהמלךהביאנינאמרועליוירחקוךומעשיךיקרבוךמעשיךמשנהבעליאמרוכךאלאמ

חדריוהמלךהביאנינאמרעליוירחקוךומעשיךיקרבוךמעשיךחכמיםשנוכךאלאא

ר

חדריוהמלךהביאני'אומ'הכתעליופ

חדריוהמלךהביאניאומרהכתובעליוש

להדרשהתורהצריכההיתהלא'אמינאי'רו

להדרשצריכההתורההיתהלא'אמינאי'רד 

להדרשצריכהתורההיתהלא'אוממאיר'רט

להדרשצריכההתורההיתהלאאמרמאיררבימ

לידרשראויההתורההיתהלאאמרפזיבןש"דרבריהינאי'רא

ר

צריכההתורההיתהלאינאי'בר'שמע'ברינאי'רבךונשמחהנגילהפ

מהלישראלה"הבגילהמהומפנילכםהזהמהחדשאלאו

מהלישראלה"הקבגלהמהומפנילכםהזהמהחדשאלאד 

מהלישראלה"הבגלהמהומפנילכםהזהמהחדשאלאט

מהלישראלהואברוךהקדושגלהמהומפנילכםהזהמהחדשאלאמ

מהה"הבלהםגלהמהומפנילכםהזהמהחדשאלאא

ר

מה'לישר'הקגילהטעםומה'וגלכםהחדשמןאלאפ

בזכותששייוםעדשיניביוםומהראשוןביוםו

בזכותששייוםעדשניביוםומהראשוןביוםד 

בזכותשניביוםומהראשוןביוםט

בזכותשניביוםמהראשוןביוםמ

בזכותהששייוםעד'הגוביוםהשניוביוםהראשוןביוםא

ר

בזכותזכותבאיזושיניביוםשנבראומהראשוןביוםשנבראפ

'אמברכיה'רלהםגלהמידונשמענעשהי'יידבראשרכלשאמרוו

'אמברכיה'רלהםגלהמידונשמענעשהיידבראשרכלשאמרוד 

'אמברכיה'רלהםגלהמידונשמענעשהי'ידבראשרכלשאמרוט

אמרברכיהרבילהםגלהמידונשמענעשהיידבראשרכלשאמרומ

ברכיא'רלהםגלהמידונשמענעשהיידבראשרכלשאמרוא

ר

אייבו'רברכיה'רי'ידבראשרכלפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ו, פסוק ד, פרק א

בריתואתלכםויגד'כתו

בריתואתלכםויגד'כתיד 

אתבריתואתלכםויגד'כתיט

בריתואתלכםויגדכתיבמ

בריתואתלכםויגד'כתישמעון'דרבריהינאי'ורא

ר

לעשותצוהאשרבריתואתלכםויגד'כתינאי'ברשמעון'דרברייהינאי'ברפ

בריתואתלכםויגדש

שהואבראשיתספראתלכםויגדו

שהואבראשיתספראתלכםויגדד 

שהואבראשיתזהבריתואתלכםויגדהדבריםעשרתט

שהואבראשיתהספראתלכםויגדמ

שהואבראשיתספרלכםויגדא

ר

שהואבראשיתספרזהבריתואתלכםויגדהבריתלחותשניעלויכתבדבריםעשרתפ

שהואבראשיתספרזהש

הדברותעשרתאלוהדבריםעשרתלעשותאתכםצוהאשרעולםשלברייתותחלתו

הדברותעשרתאלוהדבריםעשרתלעשותאתכםצוהאשרעולםשלברייתותחלתד 

הדברות'יאלוהדבריםעשרתאתלעשותאתכםצוהאשרעולםשלברייתותחלתט

הדברותעשרתאלוהדבריםעשרתאתכםצוהאשרעולםשלברייתותחלתמ

הדברותעשרתאלוהדבריםעשרתלעשותאתכםייצוהאשרעולםשלברייתותחלתא

ר

הדברותעשרתאילולעשותאתכםצוהאשרעולםשלבירייתותחילתפ

הדברותעשרתאלוצוהאשרעולםשלברייתותחלתש

ויגלההבוזיברכאלבןאליהואיבאמניןוכילתלמודועשרהלמקראעשרהו

ויגלההבוזיברכאלבןאליהואיבאמנייןוכילתלמודועשרהלמקראעשרהד 

ויגלההבוזיברכאלבןאליהויבאמניןוכילתלמוד'ילמקרא'יט

ויגלההבוזיברכיאלבןאלויבאמניןוכילתלמודעשרתלמקראעשרתמ

להםויגלההבוזיברכאלבןאליהםיבאמניןוכילתלמודועשרהלמקראעשרהא

ר

להםויגלהאליהויבאמניןוכילמעשהועשרהלתלמודעשרהפ

להםויגלהאליהואיבאמניןוכיש

להםויגלהיחזקאליבאומניןולויתןבהמותחדרילישראלו

להםויגלהיחזקאליבאומנייןולויתןבהמותחדרילישראלד 

להםויגלהיחזקאליבאומניןובהמותלויתןחדרילישראלט

להםויגלהיחזקאליבאומניןוהלויתןהבהמותחדרילישראלמ

חדרילישראללהםויגלהיחזקאללהםיבאמניןוכיולויתןבהמותחדרילישראלא

ר

להםויגלהיחזקאליבאמניןוכיליויתןוחדרי'בהמוחדריפ

להםויגלהיחזקאליבאמניןוכילויתןוחדריבהמותחדריש
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המלךהביאניד"ההאלאמרכבהחדריו

המלךהביאניד"ההאלאמרכבהחדריד 

המלךהביאניד"ההאלאמרכבהחדריט

המלךהבאניד"ההאלאהמרכבהחדרימ

המלךהביאניד"ההאלאמרכבהחדרילישראללהםויגלהיחזקאליבאמניןוכיולויתןבהמותא

ר

המלךהביאניהוימרכבהמעשהפ

המלךהביאניהוימרכבהמעשהש

שישהגילהישראלנקראושמחהשללשונותבעשרהבךונשמחהנגילהחדריוו

שישהגילהישראלנקראושמחהשללשונותבעשרהבךונשמחהנגילהחדריוד 

שישהגילההןואלוישראלנקראושמחהשללשונותבעשרהבךונשמחהנגילהחדריוט

שישהגילההןואלוישראלנקראושמחהשללשונותבעשרהבךונשמחהנגילהחדריומ

שישהגילהישראלנקראושמחהשללשונותבעשרהחדריוא

ר

עליזהששוןגילהנקראתלשונותבעשהחדריופ

בךונשמחהנגילהחדריוש

ציוןבתמאדגיליגילהתרועהחדוהעלזהעלצהצהלהפצחהרנהשמחהו

ציוןבתמאדגיליגילהתרועהחדוהעלזהעלצהצהלהפצחהרנהשמחהד 

ציוןבתמאדגילי'שנאגילהתרועהחדוהעליזהעלצהצהלהפצחהרנהט

ציוןבתמאדגיליגילהתרועהחדוהעלזהעלצהצהלהפצחהרנהשמחהמ

ציוןבתמאדגילי'דכתיגילההריעהחדוהעליזהעליצהצהלהפצחהרנהשמחהא

ר

הריעהחדוהרנהצהלהפיצחהשמחהפ

בתושמחירנירנהירושלםאתשמחושמחהי'בייאשיששוששישהו

בתושמחירנירנהירושלםאתשמחושמחהבייאשיששוששישהד 

בתושמחירונירנהירושלםאתשמחושמחהי'ביאשיששוש'שנאשישהט

בתושמחירנירנהירושליםאתשמחושמחהבייאשיששוששישהמ

בתושמחירני'דכתירנהירושלםאתשמחי'דכתישמחהאשיששוש'דכתישישהא

ר

פ

י'ביילביעלץורניצהליצהלהוצהלירנהפצחיפצחהציוןו

ביילביעלץעלצהורניצהליצהלהוצהלירנהפצחיפצחהציוןד 

לביץ[ל](ץ)עעלצהורוניצהליצהלהוצהלירנהפצחיפצחהציוןט

ביילביעלץעלצהורניצהלהצהלהוצהלירנהפצחיפצחהציוןמ

ביילביעלץ'דכתיעליצהורניצהלי'דכתיצהלהוצהלירנהפצחי'דכתיפצחהציוןא

ר

פ
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ישראלבניועבדוחדוהאהודנוומשירילביויעלזיעלזו

ישראלבניועבדו'שנחדוהאהודנוומשירילביויעלוזעלזהד 

בחדוה'וכוולוייכהניישראלבניועבדוחדוהאהודנוומשירילביויעלוזעליזהט

'וגולווייהכהניישראלבניועבדוחדוהאהודנוומשירילביויעלוזעלזהמ

מעוזכםהיאייחדות'דכתיחדוהאהודנוומשירילביויעלוז'דכתיעליזהא

ר

פ

ומעליןהריעהדמפקיןואיתרנהבקוללאלהיםהריעו'וכתהארץכלי'לייהריעוהריעהו

ומעייליןתרועהדמפקין'ואיתרנהבקוללאלהיםהריעווכתיבהארץכללייהריעותרועהד 

ומעליןהרעהמפקיןבאתררנהבקוללאלהיםהריעוהארץכלי'ליהריעותרועהט

ומעליןהריעהמפקיןרנהבקוללאלהיםהריעווכתיבהארץכללייהריעותרועהמ

ומעייליןהריעהדמפקיןואיתהארץכללייהריעו'דכתיהריעהא

ר

ומעליןהריעהומפקיןואיתפ

בךונשמחהנגילהא"דחפיתאכהדאמקרטעאדאבהתדוץולפניוא"המדדיצהו

בךונשמחהנגילהא"דחפיתאכהדאמקרטעאדאבהתדוץולפניוא"המדדיצהד 

בךונשמחהנגילהא"דדאבהתדוץולפניוא"כדדיצהט

בךונשמחהנגילהאחרדברדאבהתדוץולפניואמרדאתכמהדיצהמ

בךונשמחהנגילהא"דכהדאחפתאמקרטעהדהבהתדוץ'דכתידיצהא

בךונשמחהנגילהר

בךונשמחהנגילהא"דעיפתהתקוםדאבהתדוץולפניו'אמדאתהכמאדיצהפ

ר"אמליבטלרשאיאינוילדהולאשניםעשרעמהושהאאשהאדםנשאתנינןתמןו

'אמליבטלרשאיאינוילדהולאשניםעשרעמהושההאשהאדםנשאתנינןתמןד 

ר"אליבטלרשאיאינוילדהולאשניםעשרעמהושההאשהאדםנשאתנינןתמןט

אמרליבטלרשאיאינוילדהולאשניםעשרעמהושההאשהאדםנשאתנינןתמןמ

ר"אליבטלרשאיאינוילדהולאשניםעשרעמהושההאשהאדםנשאתנינןתמןא

'אמליבטל'רשאי?ן/ו?אינילדהולאשניםעשרעמהושההאשהאדםנשאנין[נ]תתמןר

פ

ילדהולא()בעלהעםשניםעשרת[ה](ת)ששבצידןאחתבאשהמעשהאדיו

ילדהולאבעלהעםשניםעשרששהתהבצידןאחתבאשהמעשהאידי'רד 

ילדהולאבעלהעםשניםעשרששהתהבצידוןאחתבאשהמעשהאידיט

שניםעשרבעלהעםששהתהבצידוןאחתבאשהמעשהאידירבימ

ילדהולאשניםעשרבעלהעםששהתהבצידןאחתבאשהמעשהאחאא

ילדהולא'שניעשרבעלהעםשהייתבציידןאחתבאשהמעשהאסי'רר

ילדהולאשניםעשרבעלהעםששהאבציידןאחתבאשהמעשה}*פ

.והובא כאן לצורך השוואה, 28' מופיע בכתב היד להלן בעמ {(26' עמ)בך ...מעשה}קטע זה *: פ
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דאמןדיןלמשתבקאבעייןיוחאיבןשמעון'רגביאתוןו

מדיןדיןלמשתבקאבעייןיוחאיבןשמעון'רגביאתוןד 

דיןמןדיןלמשתבקבעוןי"רשבגביאתוןט

מדיןדיןלמשתבקאבעייןיוחאיבןשמעוןרבילגביהאתוןמ

דאמןדיןלמשבקבעינאליהאמריןיאחיבןשמעון'רקמיהאתוןא

דאמןדילמשתבקבעינןליהאמרייוחאיבןשמעון'דרקמיהאתוןר

יוחיבןשמעון'ראצלבאולגרשהביקשפ

איןכךומשתהבמאכללזהה[ז](ב)שנזתווגתם'כשחיינוןלהון'אמו

איןכךובמשתהבמאכללזהזהשנזדווגתםכשםחייכוןלהוןאמרד 

איןכךובמשתהבמאכללזהזהשנזדווגתוןכשםחייכוןלון'אמט

איןכךובמשתהבמאכללזהזהשנזדווגתםכשםחייכוןלוןאמרמ

איכךומשתהמאכלמתוךשנזדווגתםכשםחייביןלהוןאמרא

איןכךומשתה[ל](?ך?)מאכמתוךלזהזהשנזדווגתםכשםחייכוןלהוןאמרר

(א)אלכךומשתהמאכלמתוךאלאלזהזהזהנזדווגתםשלאכשםלהם'אמפ

להםועשוכדבריוהלכוומשתהבמאכלאלאמתפרשיןאתםו

לעצמןועשוכדבריוהלכוומשתהמאכלמתוךאלאמתפרשיםאתםד 

להםועשוכדבריוהלכוומשתהמאכלמתוךאלאמתפרשיןאתםט

לעצמןועשוכדבריוועשוהלכוומשתהמאכלמתוך(בֹֹֹאֹֹֹ)אלאמתפרשיןאתםמ

ועשוכדבריםועשוהלכוומשתהמאכלמתוךאלאמתפרשיםאתםא

ועשוכדבריוועשוהלכוומשתהמאכלמתוךאלאפרשים[ת]()מאתםר

ועשתהבעלההלךומשתהמאכלמתוךאלאמזהזהתפרשופ

בתילה'מ?(ל)?אעליודעתושנתישבהכיוןמידאייותרושיכרתוגדולהוסעודהטוביוםו

בתילה'אמעליודעתושנתיישבהכיוןמדיייותרושכרתוגדולה'וסעודטוביוםד 

בתילה'אמעליודעתושנתיישבהכיוןמדאייותרושיכרתוגדולהוסעודהטוביוםט

בתילהאמרעליודעתושנתיישבהכיוןמדאייותרושכרתוגדולהוסעודהטוביוםמ

בתילה'אמעליודעתוכשנתיישבהמדאייותרושכרתוגדולהסעודה(וע)טוביוםא

בתילהאמרעליודעתוכשנתישבהמדאייותרושכרתוגדולהוסעודהט"יר

בתילה'אמושותיןאוכליןכשהןעםסעודהפ

מהאביךלביתולכיאותוּוְטִליְבַביִת̄לישישטובחפץכלְרִאיו

מהאביךלביתולכיאותווטליבביתלישישטובחפץכלראיד 

מהאביךלביתולכיאותוונטליבביתלישישטובחפץכלראיט

מהאביךלביתולכיאותוונטליבביתלישישטובחפץכלראימ

מהאביךלביתולכיאותוטליבביתילישישטובחפץכלראיא

מהאביךלביתולכי[ו](?י?)אֹוִתטוליבביתלישישטובחפץכלראיר

כיוןאביךלביתולכיטליהזהבביתורואתרוצתשאתטובחפץכלפ
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ולשפחתיהלעבדיהרמזהשישןלאחרהיאעשתהו

ולשפחותיהלעבדיהרמזהשישןלאחרהיאעשתהד 

ולשפחותיהלעבדיהרמזה(ל)שישןלאחרהיאעשתהט

שפחותיהואללעבדיהרמזהשיישןלאחרהיאעשתהמ

ושפחותיהלעבדיהרמזהשישןלאחרהיאעשתהא

ותיה?ח?ולשפלעבדיהרמזהשישןלאחרהיאעשתהר

כיוןהמטהעללווישןושכרתולעבדיהרמזהששמעהפ

אבאלביתוהוליכוהואותווקחובמטהשאוהולהםואמרהו

אבאלביתוהוליכוהואותווקחובמטהשאוהולהםואמרהד 

אבאלביתוהוליכוהולמטהשאוהולהם'ואמט

אבאלביתאותווהוליכובמטהשאוהולהםואמרהמ

אבאלביתוהוליכוהו(וק)אותווקחובמטהאותושאולהןואמרהא

אבאלביתוהוליכוהואותווקחובמטהאותושאולהםואמרהר

אבאלביתוהוליכוהובמטהטלוהולעבדיהאמרה'המטעלשישןפ

ַחְמֵריהדפגכיוןמשנתוננערהלילהבחציו

חמריהדפגכיוןמשנתוננערהלילהבחציד 

חמריהדפגכיוןמשנתוננערהלילהבחציט

חמריהדפגכיוןמשנתוננערהלילהבחציויהיעשווכןמ

חמריהדפגכיוןמשנתוננערהלילהבחציא

מחמריהדפגכיוןמשנתוננערהלילהבחצותר

'ובעמודיבכתלייםמסתכלהתחילבלילהאיתערפ

לימהלה'אמאבאבביתליהאמרהנתוןאניאיכןבתילה'אמו

לימהלהאמראבאבביתליהאמרהנתוןאניאיכןבתילה'אמד 

לימהלה'אמאבאבביתלו'אמבתיאניהיכןבתילה'אמט

לימהלהאמראבאבביתליהאמרהאניהיכןבתילהאמרמ

לימהלהאמראבאבביתלואמרהאניהיכןבתילהאמרא

כןמאילהאמראבאבביתלה'אמראניהיכןבתילהאמרר

לואמרהאניהיכןלה'אמפ

שישטובחפץכלבערבליאמרתכךולאלואמרהאביךולביתו

שישטובחפץכלבערבליאמרתכךולאליהאמרהאביךלביתד 

לישישטובחפץכלבערבליאמרתכךולאלואמרהאביךולביתט

שישטובחפץכלבערבכךליאמרתולאלואמרהאביךלביתמ

לישישטובחפץכלבערבליאמרתכךלאלואמרהאביךולביתא

לישישטובחפץכלבערבליאמרתכךלאליהאמרהאביךלביתר

טובחפץכלמבערבליאמרתכךלאפ
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יותרבעולםליטובחפץאיןאביךלביתולכיאותוטליבביתיו

יותרבעולםליטובחפץאיןאביךלביתולכיאותוטליבביתיד 

טוביותרחפץליאיןאביךלביתולכיאותוטוליבביתיט

יקריותרבעולםחפץליאיןאביךלביתולכיאותונטליבביתימ

יותרבעולםטובחפץליאיןאביךלביתולכיאותוטליבביתיא

יותרבעולםטובחפץליאיןאביךלביתולכיאותוטוליבביתיר

בעולםפ

ונתפללועמדיוחאיבןשמעון'ראצללהםהלכוממךו

והתפללועמדיוחאיבןשמעון'ראצללהםהלכוממךד 

ונתפללי"רשבאצללהםהלכוממךט

בתפלהועמדיוחאיבןשמעוןרביאצללהםהלכוממךמ

ונתפללעמדיאחיבןשמעון'ראצלהלכואתהאלאממךא

ונתפללועמדיוחאיבןשמעון'ראצלהלכוממךר

ונתפללעובדאלהותניןיוחיבןשמעון'רגביהאתוןאלאפ

עקרותפוקדיןצדיקיםאףעקרותפוקדה"הקבמהונפקדועליהםו

עקרותפוקדיםצדיקיםאףעקרותפוקדה"הבמהללמדךונפקדועליהםד 

עקרותפוקדיםהצדיקים(ה"הב)אףעקרותפוקדה"הבמהונפקדועליהםט

עקרותפוקדיםצדיקיםאףעקרותפוקדהואברוךהקדושמהונפקדועליהםמ

העקרותפוקדיםהצדיקיםאףעקרותאתפוקדה"הבמהונפקדועליהםא

עקרותפוקדיןהצדיקיםאףעקרותפוקדה"הבמהונפקדועליהםר

וירפאועליהםפ

שכמותוודםלבשרשאמרעלודםבשראםומהוחומרקלדבריםוהריו

שכמותוודםלבשר'שאמעלודםבשראםומהוחומרקלדבריםוהריד 

כמותוו"ב'שאמעלו"באםומהו"קדבריםוהלאט

שאמרעלודםבשראםומהוחומרקלדבריםוהרימ

שכמותוודםלבשרשאמרעלודםבשראםומהו"קדבריםוהלאא

שכמותוודםלבשרשאמרעלודםבשראםומהו"קדבריוהריר

כיוצאודםלבשראמרהודםבשרשהיאזאתאםומהוחומרקלדבריםוהריפ

המחכיןישראלנפקדוממךטובבעולםחפץליאיןו

'המחכיישראלנפקדוממךטוב'בעולחפץליאיןד 

המחכיםישראלונפקדוממךטוביותרחפץליאיןט

המחכיםישראלונפקדוממךיותרבעולםחפץליאיןמ

מחכיןשהןישראלנפקדואתהאלאממךיותרבעולםטובחפץליאיןא

מחכיםשהםישראלנפקדוממךיותרבעולםטובחפץליאיןר

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

טובחפץלנואין'ואומויוםיוםבכלה"הבשללישועתוו

טובחפץלנואין'ואומיוםבכלה"הבלישועתד 

חפץלנואיןואומריםיוםבכלולישועתוה"להבט

חפץלנואיןואומריםיוםבכלולישועתוהואברוךלהקדושמ

חפץלנואיןואומריםיוםבכלה"הבשללישועתוא

חפץלנואין'ואומרייוםבכלה"הבשללישועתור

חפץלנואין'להקכשאמרופ

למטרונה[משל]בךונשמחהנגילההויוכמהכמהאחתעלממךיותרבעולםו

למטרונאבךונשמחהנגילההויוכמהכמהאחתעלאתהאלאיותרבעולםד 

למטרונהבךונשמחהנגילההויו"עאכאתהאלאטובבעולםט

למטרונהבךונשמחהנגילההויוכמהכמהאחתעלאתהאלאטובמ

למטרונהבךונשמחהנגילההויוכמהכמהאחתעלאתהאלאבעולםא

בךונשמחהנגילההויו"אכעלממנוטובבעולםר

לאשה*{בךונשמחהנגילההויוכמהכמהאחתעלאתהאלאבעולםפ

למלך] ש

.(22' ראו לעיל עמ)עד כאן *: פ

באולהואמרוובאוהיםלמדינתוחתניהובניההמלך[בעלה]שהלךו

באולהואמרוובאוהיםלמדינתוחתניהובניהבעלההמלךשהלךד 

באולהואמרוובאוהיםלמדינתוחתניהובניההמלךשהלךט

באולהואמרובאוהיםלכרכיוחתניהובניהבעלההמלךשהלךמ

באולהואמרוהיםלמדינתובניהוחתניההמלךשהלךאחתא

ר

באוהרילהואמרוובאוהיםלמדינתוחתניהובניהבעלהשהלךאחת(ל)פ

[' וכו הים למדינת וחתנו ובנו הוא שהלךש

להאמרוחתניהשבאוכיוןכלותיתשמחנהליאיכפתמהאמרהבניךו

להאמרוחתניהשבאוכיוןכלותיתשמחנהליאיכפתמהאמרהבניךד 

להאמרוחתניהשבאוכיוןכלותיתשמחנהמהאיליאיכפתמאיאמרהבניךט

חתניךלהאמרובנותיתשמחנהליאיכפתמאיאמרהבניךמ

להאמרוכלתיישמחליאיכפתמהאמרהבניךא

ר

להםאמרוכלותייישמחולהםאמרהבנייךפ

להאמרובנותיתשמחנהליאיכפתמהאמרהחתניךבאוו

להאמרובנותיתשמחנהליאיכפתמהאמרהחתניךבאוד 

להאמרובנותיתשמחנהליאיכפתמאיאמרהחתניךבאוט

המלךבעליךלהאמרובנותיתשמחנהליאיכפתמאיאמרהבאומ

להשאמרוכיוןבנותיישמחוליאיכפתמהלהםאמרהכלתיךבאוא

ר

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

כךחדועלחדושלמהחדוודאיהאאמרהבעליךהמלךבאו

כךחדועלחדושלימהחדותאהאיאמרהבעליךהמלךבאד 

כךחדועלחדוחדוהעלחדוהשלימהודאיהאאמרהבעליךהמלךבאט

כךשמחהעלשמחהשלימהחדוהודאיהאאמרהבאמ

כךחדוהעלחדוהשלמהחדוהודאיהאאמרהבעליךבאא

ר

שלימהשמחההריאמרהבאפ

ליאיכפתמהלהםאומרתוהיאיבואומרחוקבניךלירושלםואומריןהנביאיםבאיןלבואלעתידו

ליאיכפתמהלהםאומרתוהיאיבואומרחוקבניךלירושלם'ואומריהנביאיםבאיןלבאלעתידד 

ליאיכפתמאיאמרהיבאומרחוקבניךלירושלםואומריםהנביאיםבאיםלבאלעתידט

ליאיכפתמאיאומרתוהיאיבואומרחוקבניךלירושליםואומריםהנביאיםבאיםלבאלעתידמ

ליאיכפתמהלהםאומרתוהיאיבאומרחוקבניךלירושלםואומרים'הנביאי'באילבאלעתידא

ר

אומרתהיאיבואומרחוקבניךלירושלםשהןבשעהפ

ישמחליאיכפתמהאמרההארץמקצהובנותיךיהודהבנותתגלנהו

ישמחליאיכפתמהאמרהתאמנהצדעלובנותיךד 

ישמחליאיכפתמאיאמרההארץמקצהובנותיךיהודהבנותתגלנהט

ישמחליאיכפתמהאמרההארץמקצהובנותיךיהודאבנותתגלנהמ

ישמחליאיכפתמהאומרתהארץמקצהובנותיךיהודהבנותישמחוא

ר

ישמחאומרתהיאתאמנהצדעלובנותיךתגלנהפ

חמורעלונושעצדיקלךיבאמלכךהנהלהשאמרוכיוןציוןהרו

ונושעצדיקלךיבאמלכךהנהלהשאמרוכיוןציוןהרד 

הואונושעצדיקלךיבאמלכךהנהשיאמרוכיוןציוןהרט

הואונושעצדיקלךיבאמלכךהנהשאמרוכיוןציוןהרמ

ונושעצדיקלךיבאמלכךהנהשאמרוכיוןציוןהרא

ר

היאישעךבאלה'שאומוכיוןציוןהרפ

ציוןבתמאדגילי'דכתשלמהחדותאהאאמרהו

ציוןבתמאדגילי'דכתישלימהחדותאהאאמרהד 

ציוןבתמאדגילי'דכתישלימהחדותאאמרהט

דכתיבשלימתאחדוותאהאאמרהמ

יבאמלכךהנהירושלםבתהריעיציוןבתמאדגילי'דכתישלימהחדותההיאאמרהא

ר

שלימהשמחהבא'אומפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ט-ח, פסוק ד, פרק א

י'בייאשיששושאומרתהיאשעהבאותהציוןבתושמחירני'וכתו

בייאשיששושאומרתהיאשעהבאותהציוןבתושמחירני'וכתיד 

י'ביאשיששושאומרתהיאשעהבאותהציוןבתושמחירוני'וכתיט

בייאשיששושמ

בייאשיששושאומרתהיאשעהבאותהציוןבתושמחירני'וכתיונושצדיקלךא

ר

י'ביאשיששושפ

א"דבאלהינפשיתגלו

א"דבאלהינפשיתגלד 

א"דבאלהינפשיתגלט

דברבאלוהינפשיתגילמ

א"דבאלהינפשיתגלא

א"דר

{   }*אלהישבאנפשיתגלי'ישבאאשיששושאוריר"א'וגפ

. לצורך השוואה26-22' והובא בסינופסיס לעיל עמ, {בך...מעשה}בכתב היד מופיע כאן הקטע *:  פ

ר"אמבוונשמחהנגילהי'ייעשההיוםזהפתחאבון'רבךונשמחהנגילהו

'אמבוונשמחהנגילהייעשההיוםזהפתחאבון'רבךונשמחהנגילהד 

ר"אבוונשמחהנגילהי'יעשההיוםזהפתחאבון'רבךונשמחהנגילהט

בוונשמחהנגילהייעשההיוםזהפתחאבוןרביבךונשמחהנגילהאחרמ

ר"אבוונשמחהנגילהייעשההיוםזהפתחאבין'רבךונשמחהנגילהא

'אמבו'ונשמנגילהייעשההיוםזהפתחאבין'רב"ונשנגילהר

'וגי'יעשההיוםזהאביןר"אפ

ה"בהקבאםביוםאםלשמוחבמהיודעיםאנואיןאבוןו

ה"בהבאםביוםאםלשמוחבמהיודעיןאנואיןאבון'רד 

ה"בהבאםביוםאםלשמוחבמהיודעיןאנואיןאבוןט

עדהואברוךבהקדושאםביוםאםנשמחבמייודעיםאנואיןמ

עדה"בהבאםביוםאםלשמוחיודעיןאיןאביןא

עדה"ב?ה?באםביוםאםלשמוחבמהיודעיןאנואיןאבין'רר

'הקביוםבאאםיודעיןאנוואיןפ

בתורתךבךשועתך[י]בבךה"בהקבבךבךונשמחהנגילהופירששלמהבאו

בתורתךבךבישועתךבךה"בהקבבךבךונשמחהנגילהופירששלמהבאד 

בתורתךבךבישועתךבךה"בהבבךונשמחהנגילהופירשה"עשלמהבאט

בתורתךבךבשועתךבךהואברוךבהקדושבךבךונשמחהנגילהופירששלמהשבאמ

בתורתךבךבישועתךבךה"בהקבבך[ך](ו)בונשמחהנגילהופירששלמהשאמרא

בתורתךבךבשועתךבךה"בהבבךבךונשמחהנגילהופירששלמהשבאר

בךונשמחהנגילהופירש'שלמבאפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א יא-ט, פסוק ד, פרק א

שנים'בבתורהלנושהכתבתאותיותב"בכבךיצחקר"אמביראתךבךו

שניםת"ביבתורהלנושכתבתאותיותב"בכבךיצחק'ראמרביראתךבךד 

ך"בבתורהלנושכתבתאותיותב"בכך"ביצחקר"אט

בתורהלנושכתבתאותיותב"בכך"ביצחקרביאמרמ

בתורתךלנושכתבתאותיות[ב]()"בכבךיעקבר"אביראתךבךא

'שני'בבתורהלנושכתבתאותיותב"בכבךיצחק'ר'אמביראתךבךר

בתורתךלנושכתבתאותיותושתיםעשריםובתורתךבךיצחקר"אפ

בפסחפסחהלכותכגוןתורהשלמיינהמייןדדיךנזכירהך"בהריעשרים'כו

בפסחפסח'הלכוכגוןתורהשלמיינהמייןדודיךנזכירהבךהריעשריםכףד 

בפסחפסחהלכותכגוןתורהשלמיינהמייןדודיךנזכירהב"כ'בגמט

בפסחפסחהלכותכגוןתורהשלמיינהמייןדודיךונזכירהמ

בפסחפסחהלכותכגוןתורהשלמיינהמייןדודיךנזכירהבךמניןא

בךהרי'עשרי'כר

בפסחפסחהילכותאומריןתורהשלמיינהכימייןדודיךנזכירהפ

בפסח הפסח הלכות תורה של מיינה מיין דודיך נזכירה ש

בחגהחגהלכותבעצרתעצרתהלכותו

בחגחגהלכותבעצרתעצרתהלכותד 

בחגחגוהלכותבעצרתעצרתהלכותט

בחגחגהלכותבעצרתעצרתוהלכותמ

בחגהחגוהלכותבעצרתעצרתהלכות[ו]א

ר

אללבאונערהנערהתרובהגיע'אמדאתהכמאבחגהחגוהילכותבעצרתעצרתהילכתפ

בחג חג הלכות בעצרת עצרת והלכות ש

אדםלפניךפעלמהאבותשלמייןמייןדדיךנזכירהא"דו

אדםלפניךפעלמהאבותשלמייןמייןדודיךנזכירהא"דד 

אדםלפניךפעלמהאבותשלמייןמייןדודיךנזכירהא"דט

אדםלפניךפעלמהאבותשלמייןמייןדודיךנזכירהאחרדברמ

אדםלפניךפעלמהאבותשלמייןמייןדודיךנזכירהא"דא

ר

אדםלפניךפעלמהאומריןלאבותמייןדודיךנזכירהא"ד'וגהמלךפ

אהבוךמישריםכיעקבלפניךפעל[ה](י)מכיצחקלפניךפעל[ה](י)מכאברהםלפניךפעל[ה](י)מהראשוןו

אהבוךמישריםכיעקבלפניךפעלמיכיצחקלפניךפעלמיכאברהםלפניךפעלמיהראשוןד 

אהבוךמישריםכיעקבלפניךפעלמיכיצחקלפניךפעלמיכאברהםלפניךפעלמיהראשוןט

אהבוךמישריםכיעקבלפניךפעלמיכיצחקלפניךפעלמיכאברהםלפניךפעלמיהראשוןמ

אהבוךמישריםכיעקבלפניךפעלמי'האא

ר

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

פעלוגדולותֵמיָשרּוֿתאיבור"אמרחמיךאינוןתקיפיןמהרחמיךייןישירמהו

פעלוגדולותמישרותאיבו'ראמררחמיךאינוןתקיפיןמהרחמיךישירייןמהד 

פעלוגדולותמישרותאיבור"ארחמיךאינוןתקיפיןמהרחמיךשריןמיט

פעלוגדולותמישרותאיבורביאמררחמיךאינוןתקיפיןמהרחמייךמישרייןמ

פעלוגדולותמישרותאיסיר"ארחמיךאינוןתקיפיןמהרחמיךישירייןמהא

ר

אותךעבדו'גדולמיישרותאייבור"אאינוןתקיפיןומהרחמיךישריםמהפ

הדבראתעשיתאשריעןכי'כתחניןר"אמשפעלוכללפניךאבותינוו

הדבראתעשיתאשריעןכיחנין'ר'אמשפעלוכללפניךאבותינוד 

הדבראתעשיתאשריעןכי'כתיחניןר"אשפעלומהכלאבותינוט

הדבראתעשיתאשריעןכיכתיבחניןרביאמרשפעלוכלאבותינומ

הדבראתעשיתאשריעןכי'כתייוחנןר"אשפעלומהכללפניךאבותינוא

ר

עשיתאשריעןכי'כתחניןר"אאבותפ

הזההדברעליוקבללאאלוהאדבראותוקוראואתהיהעשירינסיוןהזהו

הזההדברעליוקבללאאילוהאדבראותוקוראואתהיהעשירינסיוןהזהד 

הזההדברעליוקבללאהאדבראותוקוראואתהיהעשירינסיוןהזהט

הזהעליוקבללאהאלודבראותוקוראואתהיהעשירינסיוןהזהמ

הזההדברעליוקבללאלו?א?האדבראותוקוראואתהיהעשירינסיוןהזהא

ר

עליךקיבללאאילואברהםאותוקוראואתעשריניסיוןפ

אהבוךמישריםהויהראשוניםכלומאבדמפסידהיהו

אהבוךמישריםהויהראשוניםכלומאבדמפסידהיהד 

אהבוךמישריםאלוהראשוניםכלמפסידהיהט

אהבוךמשריםאלוהראשוניםהנסיםכלומאבדמפסידהיהמ

הויהראשוניםאתמפסידהיהא

ר

הוי'הראשאותןכללהפסידהיהפ
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א"דאבותיבמעשהונאוהבמעשיאני'שחורונאוהאנישחורהו

אבותיבמעשהונאוהבמעשיאנישחורהונאוהאנישחורהד 

א"דאבותיבמעשהונאוהבמעשיאנישחורהונאוהאנישחורהט

אחרדבראבותיבמעשהנאוהבמעשיאנישחורהונאוהאנישחורהמ

א"דאבותיבמעשהונאוהבמעשיאנישחורהונאוהאנישחורהא

ר

אבותיבמעשיאנישחורהונאוהאני'ירושלבנותונאוהשחורהפ

אבותיבמעשהונאוהבמעשיאנישחורה[אמרו]ש

קוניבפניונאוהעצמיבפניאנישחורהישראלכנסתאמרהונאוהאני'שחורו

קוניבפניונאוהעצמיבפניאנישחורהישראלכנסתאמרהונאוהאנישחורהד 

קוניבפניונאוהעצמיבפניאנישחורהישראלכנסתאמרהונאוהאנישחורהט

קוניבפניונאוהעצמיבפניאנישחורהישראלכנסתאמרהונאוהאנישחורהמ

קוניבפניונאוהעצמי[פני?ב?](במעשה)אנישחורהישראלכנסתאמרהאנישחורהא

ר

קונילפניאניונאוהעצמיבפניאנישחורהונאוהאנישחורהפ

קוניבפניונאוהבעצמיאנישחורהש

ליאבלבפניכםכושייםכבניישראלביתאתםכושייםכבניהלא'דכתו

ליאתםאבלפניכם?ב?אתםכושייםכבניישראלבניליאתםכושייםכבניהלא'דכתיד 

ליאתםבפניכםכושייםכבניליאתםכושייםכבניהלא'דכתיט

ליאתםבפניכם'כושייכבניליאתםכושייםכבניהלאדכתיבמ

ליאבלעצמיכםלפניכושייםכבניישראלביתליאתםכושייםכבניהלא'דכתיא

ר

'ישרביתליאתםכושייםכבניהלאפ

אתםכושייםכבניהלאש

וימרובמצריםאנישחורהבמצריםאניונאוהבמצריםאנישחורהי'יינאםישראלביתו

וימרובמצריםאנישחורהבמצריםאניונאוהבמצריםאנישחורהא"דיינאםישראלכבניד 

וימרובמצריםאנישחורהבמצריםונאוהבמצריםאנישחורהי'ינאםישראלביתט

וימרובמצריםאנישחורהבמצריםונאוהבמצריםאנישחורהיינאוםישראלביתמ

וימרובמצריםשחורהבמצריםונאוהבמצריםאנישחורהישראלביתא

ר

במצריםאנישחורהפ

וימררובמצריםאנישחורהש

במצריםאניונאוהאלילשמעולאביו

במצריםאניונאוהאלילשמועאבוולאביד 

במצריםונאוהאלילשמועאבוולאליוימרוסוףביםיםעלט

במצריםאניונאוהאלישמועאבוולאבימ

במצריםונאוהלילשמועאבוולאביא

ר

פ

במצריםונאוהחייהםאתש
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חייבדמיךלךואמרבדמיךמתבוססתואראךעליךואעבור'דכתהמילהודםהפסחבדםו

חייבדמיךלךואמרבדמיךמתבוססתואראךעליךואעבור'דכתיהמילהובדםהפסחבדםד 

חייבדמיךלךואומרבדמיךמתבוססתואראךעליךואעבור'דכתימילהודםפסחבדםט

חייבדמייךלךואומרבדמיךמסבוססתואראךעליךואעבורדכתיבמילהודםפסחבדםמ

בדמיךחייבדמיךלךואומרבדמיךמתבוססתואראךעליךואעבורדכתיבהמילהובדםהפסחבדםא

ר

'וג'בדמי'מתבוס'וארעלייךואעברמילהובדםפסחבדםפ

מילהובדםפסחבדםש

אנישחורהא"דהמילהדםזהחייבדמיךהפסחדםזהו

א"דהמילהדםזהחייבדמיךלךואמרהפסחדםזהד 

א"דהמילהדםזהחייבדמיךפסחדםזהט

אנישחורהאחרדברמילהדםזהחייבדמיךלהואומרפסחדםזהמ

א"דמילהדםזהחייבדמיךהפסחדםזהחייא

ר

אנישחורהפ

יםעלוימרו'שנביםאנישחורהביםאניונאוהביםאנישחורהונאוהו

יםעלוימרו'שנביםאנישחורהד 

יםעלוימרו'שנאביםאנישחורהט

יםעלוימרושנאמרוביםאנישחורהונאוהמ

[יםעל]וימרו'שנאביםאנישחורהא

ר

עלוימרוביםאנישחורהה[ו]ונאפ

יםעלוימרוהיםעלאנישחורהש

'שנבמרהאנישחורהואנוהואליזה'שנביםאניונאוהסוףביםו

'שנאבמרהאנישחורהואנוהואליזה'שנביםאניונאוהסוףביםד 

'שנאבמרהאנישחורהואנוהואליזה'שנאביםונאוהסוףביםט

שנאמרבמרהאנישחורהואנוהואליזהביםאניונאוהסוףמ

'שנ]במרהאנישחורהואנוהואליזהביםאניונאוהסוףביםא

ר

במרהאנישחורהואנוהואליזהואמרתיבאצבעשהראתיביםאניונאוהסוףהיםפ

במרהאנישחורהואנוהואליזהביםאניונאוהסוףביםש

ויצעק'שנבמרהאניונאוהנשתהמהאהרןועלמשהעלוילנוו

ויצעק'שנאבמרהאניונאוהנשתהמהלאמרמשהעלהעםוילונוד 

'שנאבמרהונאוהנשתהמהלאמרמשהעלהעםוילונוט

ויצעקשנאמרבמרהונאוהנשתהמהלאמרמשהעלהעםוילונומ

ויצעק'שנא['שנבמרהאניונאוהנשתהמהלאמראהרןועלמשהעלוילונוא

ר

ויצעקפ

במרהונאוההעםוילונוש
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עץי'ייויורהוי'ייאלו

המיםוימתקוהמיםאלוישלךעץויורהוייאלד 

עץייויורהוט

המיםאלוישלךעץייויורהוייאלמ

עץייויורהוייאלא

ר

אלוישלךעץי'יויורהוי'יאלפ

ומשפטחוקלושםשםש

'שנברפידיםא"נ[ו]ומריבהמסההמקוםשםויקרא'שנאברפידיםא"שו

'שנברפידיםאניונאוהומריבהמסההמקוםשםויקרא'שנברפידיםאנישחורהד 

'שנאברפידיםונאוהומריבהמסההמקוםשםויקרא'שנאברפידיםאנישחורהט

'שנאברפידיםונאוהומריבהמסההמקוםשםויקראשנאמרשנאמרברפידיםאנישחורהמ

'ברפידיאניונאוהמסההמקוםשםויקרא'שנאברפידיםאנישחורהא

ר

ברפידיםונאוההמקוםשםויקראברפידיםונאוהאנישחורהפ

ברפידיםונאוהבקרבנוייהישברפידיםאנישחורהש

בחורבעגליעשו'שנבחורבא"שנסיי'יישמוויקראמזבחמשהמשהויבןו

בחורבעגליעשו'שנאבחורבאנישחורהנסייישמוויקראמזבחמשהויבןד 

בחורבעגליעשו'שנאבחורבאנישחורהנסיי'ישמוויקראמזבחמשהויבןט

בחורבעגליעשו'שנאבחורבאנישחורהניסייישמוויקראמזבחמשהויבןמ

בחרבעגליעשו(ו)'שנאבחרבאנישחורהנסייישמוויקראמזבחמשהויבןא

ר

בחורבהעגלועשורב[ו]בחאנישחורהמזבחשםויבןפ

ישראלאלקיךאלהבחרבאנישחורהמזבחמשהויבןש

'שנבמדברא"שונשמענעשהי'יידבראשרכל'שנבחורב'ונאו

'שנבמדבראנישחורהונשמענעשהיידבראשרכל'שנבחורבאניונאוהד 

'שנאבמדברשחורהונשמענעשהיידבראשרכל'שנאבחורבונאוהט

שנאמרבמדבראנישחורהונשמענעשהיידבראשרכלבחורבונאוהמ

'שנאבמדבראנישחורהונשמענעשהיידבראשרכל'שנאבחרבאניונאוהא

ר

במדבראנישחורהונשמענעשהשאמרתיבשעהבחורבאניונאוהפ

במדבראנישחורהונשמענעשהיידבראשרכלונאוהש

א"שהמשכןאתהקיםוביום'שנהמשכןבהקמתבמדברונאוהבמדברימרוהוכמהו

שחורהשחורההמשכןהקיםוביום'שנהמשכןבהקמתבמדבראניונאוהבמדברימרוהוכמהד 

שחורההמשכןאתהקיםוביום'שנאהמשכןבהקמתבמדברונאוהבמדברימרוהוכמהט

שחורההמשכןאתהקיםוביוםשנאמרהמשכןבהקמתבמדברונאוהבמדברימרוהוכמהמ

שחורההמשכןאתהקיםוביום'שנאהמשכןבהקמתונאוהבמדברימרוהוכמהא

ר

שחורההמשכןהקימותביוםבמדבראניונאוהבמדברימרוהוכמהפ

שחורהמשכןבהקמתונאוהבמדברימרוהוכמהש
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'שנוכלבביהושע'ונאהארץדבתויוציאו'שנאבמרגליםו

'שנוכלבביהושעאניונאוההארץדבתויוציאו'שנאבמרגליםאניד 

'שנאוכלבביהושעונאוהאותהתרואשרהארץדבתויוציאו'שנאבמרגליםאניט

שנאמרוכלבביהושעונאוהאותהתרואשרהארץדבתויוציאושנאמרבמרגליםאנימ

'שנאמוכלבביהושעאניונאוההארץדבתויוציאו'שנאבמרגליםאניא

ר

וכלביהושעבמרגליםאניונאוהאותהתרואשרהארץדבתויוציאובמרגליםאניפ

וכלבביהושעונאוהבמרגליםאניש

בשטיםישראלוישב'שנבשטיםאני'שחו'ויהוהקניזייפנהבןכלבבלתיו

בשטיםישראלוישב'שנאבשטיםאנישחורההקנזייפונהבןכלבבלתיד 

בשטיםישראלוישב'שנאבשטיםאנישחורהנוןבןויהושעיפנהבןכלבבלתיט

בשיטיםישראלוישבשנאמרבשיטיםאנישחורהויהושעיפונהבןכלבבלתימ

בשטיםישראלוישב'שנאבשטיםאנישחורה'וכויפונהבןוכלבא

ר

בשטים'ישרוישבבשטיםאנישחורההייתהעקבכלבועבדיפ

בשטיםאנישחורהש

וימעלו'שנבעכןא"שויפללפינחסויעמד'שנבשטים'ונאו

וימעלו'שנבעכןאנישחורהויפללפינחסויעמוד'שנבשטיםאניונאוהד 

וימעלו'שנאבעכןאנישחורהויפללפנחסויעמודבשטיםונאוהט

וימעלושנאמרבעכןאנישחורהויפללפנחסויעמד'שנאבשיטיםונאוהמ

וימעלו'שנאבעכןאנישחורהויפללפנחסויעמדבשטיםונאוהא

ר

וימעלובעכןשחורהויפללפנחסויעמדבשיטיםאניונאוהבשטים'ישרוישבפ

בפנחסונאוהש

שיםבניעכןאליהושעויאמר'שנאביהושע'ונאבחרםמעלישראלבניו

שיםבניעכןאליהושעויאמר'שנביהושעאניונאוהבחרםמעלישראלבניד 

שיםבניעכןאליהושעויאמרביהושעונאוהבחרםמעלישראלבניט

שיםבניעכןאלאליהושעויאמרשנאמרביהושעאניונאוהבחרםמעלישראלבנימ

שיםעכןאליהשעויאמר'שנאביהושעונאוהבחרםמעלישראלבניא

ר

שיםבנייהושעויאמרביהושעאניונאוהבחרם'ישרבניפ

במלכי'ונאישראלבמלכיא"שכבודנאו

במלכיאניונאוהישראלבמלכיאנישחורהכבודנאד 

במלכיונאוה'ישרבמלכיאנישחורה'וכוי'ליכבודנאט

במלכיונאוהישראלבמלכיאנישחורהלייכבודנאמ

במלכיונאוהישראלבמלכיאנישחורהלייכבודנאא

ר

במלכיאניונאוה'ישרבמלכיאנישחורהתודהלוותן'ישראלהיי'ליכבודנאפ

במלכיונאוהישראלבמלכיאנישחורהש
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א"שוכמהכמה(ו)אחתעלשליבנביאיםנאוהאניכךשלישהיובשחוריםאםיהודהו

שחורהוכמהכמהאחתעלשליבנביאיםנאוהאניכךשלישהיובשחוריםאםיהודהד 

שחורהו"עאכשליבנאויםנאוהאניכךלישהיובשחוריםואםיהודהט

שחורהוכמהכמהאחתעלשליבנביאיםנאוהאניכךלישהיובשחוריםואםיהודאמ

שחורהוכמהכמהאחתעל[שלי]בנביאיםאניכךשלישהיובשחוריםאםיהודהא

ר

'וכמכמהאחתעלשליבנאיםנאוהאנישליבשחוריםאםיהודהפ

יהודהש

בגדיואתויקרע)האלההדבריםאתאחאבכשמועויהי'שנבאחאבמדברונאוהו

בגדיואתויקרעהאלההדבריםאתאחאבכשמועויהי'שנבאחאבמדבראניד 

בגדיואתויקרעהאלה'הדבריאתאחאבכשמועויהי'שנאבאחאבמדבראניט

בגדיואתויקרעהאלההדבריםאתאחאבכשמועויהישנאמרבאחאבמדבראנימ

בגדיואתויקרעהאלההדבריםאתאחאבכשמועויהי'שנאבאחאבאניא

ר

אחאבכשמעויהי'אוממהובאחאבפ

נתענהכמה(ַאטוילךויקםו

נתענהכמהאטויהלךויצםד 

אטמהואטויהלוךויצוםט

נתענהכמהוגומרויצםמ

נתענהכמהאטויהלךויצוםא

ר

נתענהשלשבשלשלאכולרגילהיהכיצדהאנתענהכמהויצוםפ

לאכללמודהיהאםשעות'ג'אמלויבןיהושע'רו

לאכוללמודהיהאםשעות'ג'אמלויבןיהושע'רד 

לאכולרגילהיהואםיחףשהלך'אמל"רשבט

לאכוללמודהיהאםשעותארבעאמרלויבןיהושערבימ

לאכוללמודהיהאםנתענהשעותשלשאמרלויבןיהושע'רא

ר

לאכלרגילהיהכיצדהאנתענהשעותשלש'אמלויבןיהושע'רפ

בתשעאכלבששאוכלהיהואםבששאכלבשלשו

בתשעאוכלבששאוכלהיהואםבששאוכלשעותבשלשסעודתוד 

בתשעאוכלבששלאכולרגילהיהאםבששאוכלשעותבשלשסעודתוט

בתשעאכלבששאוכלהיהאםבששאכלבשלשסעודתומ

בתשעאוכלהיהבששאוכלהיהואםבששאכלבשלשסעודתוא

ר

בתשע)בתשעאבלבששלאכולרגילהיהאםשעותבששאבלשעותבשלשפ
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שהלך'אמיהושע'ראטמהוַאטוילךבשקוישכבו

שהלך'אמלויבןיהושע'ראטויהלךבשקוישכבד 

ט

שהלך(י)שהיהאומריהושערבירביאטמהואטויהלךמ

שהלךלויבןיהושער"אאטמהואטוילךבשקויתכסשעותא

ר

הלךלויבןיהושער"אאטמהואטויהלךבשקוישכב(שעותפ

ברלוי'רמביתבשרועלהשקוהנההעםוירא'כתמהביהודהיחףו

ברלוי'רמביתבשרועלהשקוהנההעםוירא'כתימהביהורםיחףד 

ברחייתאלוי'רמביתמבשרוהשקוהנההעםוירא'כתימהוביהורםט

ברלוירבימביתהשקבשרועלוהנההעםויראכתיבמהוביהורםיחףמ

ברלוי'רמביתבשרועלהשקוהנההעםויראכתבמהביהודהיחףא

ר

'ברלוי'רמביתבשרועלהשקוהנההעםויראיהורםיחףפ

ברלוי'רש

אניוה'ונאהשנהימותכלאנישחורהשיטין'גבה'אמחיתאו

אניונאוההשנהימותכלאנישחורהשיטין'גבה'אמחיתאד 

ונאוההשבועימותכלאנישחורהשיטיןתלתבה'אמט

אניונאוההשבועהימיכלאנישחורהשיטיןתלתבהאמרחייתאמ

אניונאוההשבתימותכלאנישחורהשטיןשלשבהאמרחייתאא

ר

(ביוכ)ביוםאניונאוה[בוע](נה)השימותכלאנישחורהתלת'אמרבהחייאפ

ונאוההשבועימותכלאנישחורהתלתאמרחייאש

הכפוריםביוםונאוההשנהימותכלא"שבשבתו

הכפוריםביוםאניונאוההשנהימותכלאנישחורהבשבתד 

'הכפוריביוםונאוההשנהימותכלאנישחורהבשבתט

'הכפוריביוםונאוההשנהימותכלאנישחורהבשבתמ

הכפוריםביוםאניונאוההשנהימותכלאנישחורהבשבתא

ר

עליהםיכפרהזהביוםכיהכיפוריםביוםאניה[ו]ונאהשנהימותכלאנישחורההשבתפ

הכפוריםביוםונאוההשנהימותכלשחורהבשבתש

בעולםא"שובנימןיהודהבשבטונאוההשבטיםבעשרתא"שו

בעולםאנישחורהובנימןיהודהבשבטאניונאוההשבטיםבעשרתאנישחורהד 

ז"בעהאנישחורהובנימןיהודהבשבטונאוההשבטיםבעשרתאנישחורהט

בעולםאנישחורהובנימיןיהודהבשבטנאוההשבטיםבעשרתאנישחורהמ

בעולםאנישחורהובנימןביהודהונאוההשבטיםבעשרתאנישחורהא

ר

בעולםאנישחורה'וגואתכםלטהרפ

בעולםאנישחורהש
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בינותאלאירושלםבנותתקריאלאמרירבניןירושלםבנותהבאבעולםאני[ו]'ונאהזהו

בינותאלאירושלםבנותתקריאלאמרירבניןירושלםבנותהבאלעולםאניונאוההזהד 

בינותאלאירושלםבנותתקריאלאמרירבנןירושלםבנותב"בעהונאוהט

בינותאלאבנותתיקריאלאמרירבניןירושליםבנותהבאבעולםונאוההזהמ

בינותאלאירושלםבנותתקריאלאמריןרבניןירושלםבנותהבאבעולםונאוההזהא

ר

ירושלם'בנהבאבעולםאניונאוההזהפ

הבאלעולםונאוההזהש

א"דומשפטשאלהבכלאותהומביניןשיושביןישראלשלגדולהסנהדריזוירושלםו

א"דומשפטשאלהבכלאותןומביניןשיושביןישראלשלגדולהסנהדריזוירושלםד 

א"דומשפטשאלהבכלאותהומביניןשיושביןישראלשלגדולהסנהדריזוירושלםט

אחרדברושאלהמשפטבכלומביניןשיושביןשבירושלים'גדולסנהדריזוירושליםמ

א"דומשפטשאלהככלומביניםיושביןשהיוישראלשלגדולהסנהדריזוירושלםא

ר

פ

כנהרולהמשךהמדינותלכלִמַטְרפּוֵליןלהעשותירושלם'עתידיוחנןר"אמירושלםבנותו

כנהרולהמשךהמדינותלכלמטרפוליןלהעשותירושלםעתידהיוחנן'ר'אמירושלםבנותד 

כנהרולהמשךהמדינותלכלמטרפוליןלהעשותירושלםעתידהיוחנןר"אירושלםבנותט

כנהרולהמשךהמדינותלכלמטרפוליןלהעשותירושליםעתידהיוחנןרביאמרירושליםבנותמ

כנהרולהמשךהמדינותלכלמטרפוליןבהלהעשותירושלםעתידהיוחנןר"אירושלםבנותא

ר

המדינותלכלמטריפולם'מטיפולילעשותירושלםעתידהיוחנןר"אפ

המדינותלכלמטרפוליןלהיותירושליםעתידיוחנןר"אירושליםבנות

וחצריהובנותיהעזהוחצריהובנותיהאשדודד"הה'לכבודאליהו

וחצריהבנותיהעזהוחצריהבנותיהאשדודד"ההלכבודהאליהד 

וחצריהובנותיהאשדודד"ההלכבודהאליהט

וחצריהובנותיהאשדודד"ההלכבודהאליהמ

וחצריהבנותיהעזהוחצריהובנותיהאשדודד"ההלכבודהאליהא

ר

ריעותיהאחריהבתולות'אמדאתמההיךפ

לךאתהןונתתי'דכתיוחנןר"דאמיוחנן'דר'דעתיהיאלשעעדו

לךאתהןונתתי'דכתיוחנן'ר'דאמיוחנן'דרדעתיההיאלשעעדד 

לךאתהןונתתי'דכתייוחנן'דרדעתיההיאלשעעדט

לךאתהןונתתידכתיביוחנןדרבידעתיההיאלשעעדמ

לךאתהןונתתי'דכתימאייוחנןר"דאיוחנן'דרדעתיההיאלשעעדא

ר

לךאתהןונתתי'אמדהואיוחנן'דרדעתיההיאפ
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ַפָראמןאלאִמַפְרִניֿךְלאמבריתךולאלכופרניןלבנותמהומבריתךולאו

מןאלאפרניךמןלאמבריתךולאלכופרניןלבנותמהומבריתךולאלבנותד 

מןאלאפרנךמןלאמבריתךולאלכופרניןלבנותמהומבריתךולאלבנותט

מןאלאפרנךמןלאמבריתךולאלכופרניןלבנותמהומבריתךולאלבנותמ

מןאלאך[?נ?]()פרמןלאמבריתךולאלבנותא

ר

פרהמןאלאפרניך(מ)מןולאמבריתךלאלטרפניןלבנותפ

רניהאעקרהרני'אמראובן'רבשםביבי'רדידיךַפְרִניֿךְו

רנההאעקרהרניאמרראובן'רמשוםביבי'רדידיךפרניןד 

דינההאעקרהרני'אמראובן'רמשוםביבי'רדילךפרפניןט

רינההכיעקרהרניאמרראובןרבימשוםבינירבידידיךפרניןמ

רנההאעקרהרני['אמ]ראובן'רבשםביבי'רדידיך[פראפרנין](פרניך)א

ר

רניהאילדהלאעקרהרניראובןר"אדידידכוןפורניןפ

לגיהנםבניםילדהשלאעקרהרניאלאהיאעקרותאו

לגהנםבניםילדהשלאעקרהרניאלאהיאעקרותאד 

לגיהנםבניםילדהשלאעקרהרניאלאהיאעקרותאט

לגיהנם(עקֹרֹה)בניםילדהשלאעקרהרניאלאהיאעקרותאמ

לגיהנםבניםילדהשלאעקרהני?מ?הרעקרהרניאלאעקרותאא

ר

עקרהפ

מהבנקבהישראלנמשלונחמןברשמואל'רבשםברכיה'רו

מהכנקבהישראלנמשלו'אמנחמןברשמואל'רבשםברכיה'רד 

מהכנקבהישראלנמשלונחמןברשמואלר"בשברכיה'רט

מהכנקבה(לגיהנם)ישראלנמשלונחמןברשמואלרבימשוםברכיהרבימ

מהבנקבהישראלנמשלונחמןברשמואל'רמשוםחלבו'ורברכייא'רא

ר

מה'בנק'ישרנמשלונחמן'ברישמעאל'רבשםחלבו'ורברכיה'רפ

שהואעממיםשבעהארץישראלירשוכךויוצאהמאביהנכסיםעישורנוטלהזונקבהו

שהואעממיםשבעהארץישראלירשוכךויוצאהמאביהנכסיםעישורנוטלתזונקבהד 

שהןעממים'זישראלירשוכךמאביהנכסיםעישורנוטלתנקבהט

שהואעממיםשבעהירשוישראלכךמאבוהנכסיםעשורנוטלתנקבהמ

שהואעממיןשבעהישראלירשוכךויוצאהמאביהנכסיםעישורנוטלתזונקבהא

ר

שהואעממיםשבעהארץתפשוכךמביתנכסיעישורנוטלתהזוהנקבהפ
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נקבהבלשוןשירהאמרוכנקבהישראלשירשוידיועל'אומולשבעיםעישורו

נקבהבלשוןשירהאמרוכנקבהישראלשירשוידיועלאומותשבעיםעישורד 

נקבהבלשוןשירהאמרהכנקבהישראלשדנוי"עאומות'לעעישורט

נקבהבלשוןשירהאמרהכנקבהישראלשירשוידיועלאומותלשבעיםעישורמ

נקבהבלשוןשירהאמרונקבה[כ](ל)ישראל[שירשו](שנמשלו)ידיועלאומותם[י]לשבעעשורא

ר

נקבהבלשוןשירהאמרולפיכךכנקבהשירשולפיאומותשבעיםשלעישורפ

לבאלעתידאבלהזאתהשירהאתישראלובנימשהישיראז'שנו

לבאלעתידאבללייהזאתהשירהאתישראלובנימשהישיראז'שנד 

לבואלעתידאבלהזאתהשירהאתישראלובנימשהישיראז'שנאט

לבאלעתידאבלהזאתהשירהאתישראלובנימשהישיראזשנאמרמ

לבאלעתידאבלנקבהבלשוןהזאתהשירהאתישראלובנימשהישיראז'שנאא

ר

לבאלעתידאבלי'ליהזאתהשירהאת'ישרובנימשהישיראזפ

ימהפאתעדה?דמ?קמפאתד"ההאביונכסילכלהיורשְכָזָֿכרלירשעתידיןהןו

ימהפאתעדקדמהמפאתד"ההאביונכסילכלהיורשכזכרלירשעתידיןהןד 

ימהפאתועדקדמהמפאתד"ההאביונכסיכלהיורשכזכרליירשעתידיןהםט

ימהפאתועדקדמהמפאתד"ההאביונכסילכלהיורשכזכרלירשעתידיןהםמ

ימהפאתעדקדמהמפאתד"ההאביושלנכסיוהיורשכזכרלירשעתידיןהןא

ר

קדיםמפאת'דכתכזכריורשיןשהןפ

זכרבלשוןשירה'אומוהןכךוכולהוןאחדאשראחדדןאחדיהודהו

זכרבלשוןאומריןוהןכךוכלהוןאחדאשראחדדןאחדיהודהד 

זכרבלשוןשירהאומריםוהםכךוכלהןאחדאשראחדדןאחדיהודהט

זכרבלשוןשירהאומריםוהווכךוכלהוןאחדאשראחדדןאחדיהודהמ

זכרבלשוןשירהאומריםוהםכךוכלהוןאחדדןאחדאשר[אחד]יהודהא

ר

זכרבלשוןשירה'אומריהםלפיכךפ

ברכיה'רחדשאלאכאן'כתואיןחדשהחדששירי'ליישירו'שנאו

ברכיה'רחדששיראלא'כתיאיןחדשהשירהחדששירליישירו'שנד 

ברכיה'רחדששיראלאכאן'כתיאיןחדשהשירהחדששירי'לישירו'שנאט

ברכיהרביחדששיראלאכאןכתיבאיןחדשהשירליישירושנאמרמ

ברכיה'ר(ה)חדש(ה)שיראלאכאןכתיבאיןחדשהשירהחדששירוליישירו'שנאא

ר

בשם'וגוחדששירי'לישירומזמורפ
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טוענתופורקתטוענתזונקבהמהכנקבהישראלנמשלולמהלויבןיהושע'ורו

טוענתופורקתטוענתזונקבהמהכנקבהישראלנמשלולמהלויבןיהושע'ורד 

וטוענתופורקתטוענתזונקבהמהלנקבהנמשלולמהל"וריבט

וטוענתופורקתטוענתזונקבהמהלנקבהישראלנמשלולמהלויבןיהושעורבימ

טוענתופורקתטוענתזונקבהמהבנקבהישראלנמשלולמהלויבןיהושע'ורא

ר

ופורקתטוענתהזוהנקבהמהכנקבה'ישר()נמשלויהושע'רפ

ונגאליןמשתעבדיןישראלכךטוענתאינהושובופורקתוחוזרתופורקתו

ונגאליןמשתעבדיןישראלכךטוענתאינהושובופורקתוחוזרתופורקתד 

ונגאליםמשתעבדיםישראלכךטוענתאינהושובופורקתוחוזרתופורקתט

ונגאליםמשתעבדיםישראלכךטוענתאינהושובופורקתוחוזרתופורקותמ

ונגאליןמשתעבדיןישראלכךטוענתאינהושובופורקתטוענתופורקתא

ר

וחוזריםנגאלים'ישרהיוכךטוענתאינהושובעומדתואחרכךפ

צרתשצרתןידיעלהזהבעולםלעולםמשתעבדיןאיןושובונגאליןוחוזריןונגאליןמשתעבדיןו

צרתשצרתןידיעלהזהבעולםלעולםמשתעבדיןאיןושובונגאליןוחוזריןונגאליןמשתעבדיןד 

צרתשצרתםידיעלה"בעלעולםמשתעבדיןאינןושובונגאליםוחוזריןונגאליםמשתעבדיםט

(עולם)צרותשצרתםידיעלה"בעלעולםמשתעבדיםאינםושובונגאליםוחוזריםונגאליםמשתעבדיםמ

צרתשצרתןידיעלהזהבעולםלעולםמשתעבדיןאינןושובונגאליןמשתעבדיןא

ר

צרתשצרתםלפילעולםמשתעבדיםאיןושובנגאליםומשתעבדיםפ

ידיעללהבאאבלנקבהבלשוןלפניושירה'אומהןיולדתנקבהו

ידיעללהבאאבלנקבהבלשוןלפניושירה'אומריהןיולדתנקבהד 

י"עלהבאאבלנקבהבלשוןלפניושירהאומריןוהםיולדתנקבהט

ידיעללהבאאבלנקבהבלשוןלפניו'שיררים[מ]()אווהםיולדתנקבהמ

ידיעללהבאאבלנקבהבלשוןשירהלפניואומרהןיולדתנקבהא

ר

לבאלעתידאבלישיראזנקבהבלשוןשירהאמרולפיכךיולדתפ

ד"ההזכרבלשוןשירה'אומוהןיולדתצרתצרתןשאיןו

ד"ההזכרבלשוןשירהאומריםהןיולדתצרתאיןשצרתןד 

'שנאזכרבלשוןשירה'אומריהםיולדתנקבהצרתאיןשצרתםט

שנאמרנקבהבלשוןשירהאומריםיולדתיהםצרהאינהשצרתםמ

ד"ההזכרשלשירהלפניו'אומהןיולדתנקבהצרתצרתןשאיןא

ר

זכרבלשוןשירה'אומהןלפיכךיולדתצרתצרתםשאיןפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד-ג, פסוק ה, פרק א

מבחוץשנראיןפ"אעקדראהלימהקדרכאהליהזההשיריושרההואביוםו

מבחוץשנראיםי"אעפקדראהלימהקדרכאהליהזההשיריושרההואביוםד 

פ"אעקדראהליקראהקדרכאהליהזההשיריושרההואביוםט

פיעלאףקדראהליקראהקדרכאהליהזההשיריושרההואביוםמ

מבחוץשנראיןפ"אעקדראהלימהקדרכאהליהזההשיריושרההואביוםא

מבחוץשנראיןי"אעפקדראהלימהקדרכאהליר

מבחוץקדרכאהליהזההשיריושרההואביוםפ

מבחוץקדראהלימהקדרכאהליש

תלמידיכךומרגליותטובותאבניםמבפניםוהםוסמרטוטיןושחוריםכעוריםו

תלמידיכךומרגליותטובות'אבנימבפניםוהםהןוסמרטוטושחוריםכאוריםד 

ט

מ

ח"תכךומרגליותטובותאבניםישמבפניםאבלוסמרטוטיןושחוריןכעוריןכאלוא

ח"תכך'ומגליוטובות'אבנים?ה?לישמבפניםוסמרטוטים'ושחורי'כעוריר

בניהיוכךומרגליותטובותאבניםומבפניםשמרטוטיןפ

בניהםכךומרגליותטובותאבניםומבפניםסמרטוטיןש

אבלהזהבעולםושחוריםשנראיןפ"אעחכמיםו

אבלהזהבעולםושחוריםכאוריםשנראיןי"אעפחכמיםד 

אבלהזהבעולםושחוריםכאוריםשנראיןט

אבלהזהבעולםושחוריםכאודיםשנראיםמ

אבלהזהבעולםכעוריןשחוריםנראיןשהםפ"אעא

מבחוץ'וכעורי'שחורי'נראי[ם](ך)שהפ"אער

אבלמבחוץכעוריןכאילושחוריןכאילוכעוריןשהןתורהפ

אבלמבחוץשחוריםהםכאלוכעוריםשהםתורהש

איואגדותתוספותתלמודהלכותמדרשותמשנהמקראתורהבהןישבפניםו

איואגדותתוספותתלמודהלכותמדרשותמשנהמקראתורהבהםישבפניםד 

איואגדותהלכותתלמודמשנהמקראתורהלהםישמבפניםט

איואגדותתוספותתלמודהלכותמדרשמשנהמקראתורהלהםישמבפניםמ

איהגדותתוספותתלמודמדרשות'מקרמשנהתורהלהםישבפניםא

איותוספתותואגדותומדרשות[א]()ומקרומשנהתורה'מבפנילהםישר

אימהואגדהתוספתאותלמודמשנהמקראמבפניםפ

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

שלמהכיריעותל"תכןישראלאףיכולתכבוסתצריכיןאיןקדראהלימהו

שלמהכיריעות'לומ'תלמוכךישראלאףיכולתכבוסתצריכיןאיןקדראהלימהד 

שלמהכיריעותל"תכןישראלאףיכולתכבוסתצריכיןקדראהלימהט

שלמהכיריעותלומרתלמודכןישראלאףיכולתכבוסתצריכיןאיןקדראהלימהמ

כיריעותשלמהכיריעותל"תכןישראלאףיכולתכבוסתצריכיןאיןקדראהלימהא

שלמהכיריעותל"תכןישראלאףיכולתכבוסת'צריכיאינןקדר[י]אהֵלמהר

שלמהכיריעותל"תכן'ישראףיכולתכבוסתצריכיןאינןקדראהליפ

שלמהכיריעותלומרתלמודכןישראלאףיכולתכבוסתצריכיםאינםקדראהלימהש

פ"אעישראלכךומתכבסתמתכלכלתוחוזרתומתכבסתמתכלכלתזושלמהמהו

פ"אעישראלכךומתכבסתומתלכלכתוחוזרתומתכבסתמתלכלכתזושלמהמההשלמהד 

פ"אעישראלכךומתכבסתומתלכלכתוחוזרתומתכבסתמתלכלכתזושלמהמההשלמהט

אףישראלכךומתכבסתומתלכלכתוחוזרתומתכבסתמתלכלכתזוהשלמהמהשלמהמ

פ"אעישראלכךומתכבסתמתלכלכתהזאתהשלמהמההשלמהא

פ"[ע]()אישראלכךומתכבסתמתלכלכתהזאתהׂשמלהמהר

'ישרכךוחוזרתומתכבסתוחוזרתומלכלכתומתכסתוחזרותמתלכותהזההשלמהמהפ

ישראלכךומתכבסתוחוזרתמתלכלכתהזוהשלמהמהש

'שנעליהןומכפרבאהכפוריםיוםהשנהימותכלבעונותשמתכלכליןו

'שנעליהםומכפרבאהכפוריםיוםהשנהימותכלבעונות'שמתלכלכיד 

'שנאעליהםומכפרבאהכפוריםיוםהשנהימותכלבעונותשמתלכלכיןט

עליהםומכפרבאהכפוריםיוםהשנהימותכלבעונותשמתלכלכיןפיעלמ

'שנאעליהםומכפרבא'הכפורייוםהשנהימותכלבעונותיהםשמתלכלכיןא

'שנעליהםומכפרבא'הכפורייום'השנימותכל'בעונו'מתלכלכישהםר

ומכפרבאהכיפוריםיוםהשנהימותכלבעונותמתלכלכיןפ

הדהעליהןומכפרבאהכפוריםיוםהשנה3ג

ומכפרבאהכפוריםויוםבעונותהשנהימותכלמתלכלכיןש

כשלגכשניםחטאיכםיהיואם'וכתעליכםיכפרהזהביוםכיו

כשלגכשניםחטאיכםיהיואם'וכתיעליכםיכפרהזהביוםכיד 

כשלגכשניםחטאיכםיהיואם'וכתיעליכםיכפרהזהביוםכיט

כשלגכשניםחטאיכםיהיואם'וכתיעליכםיכפרהזהביוםכימ

כשלגכשניםחטאיכםיהיואםוכתיבעליכםיכפרהזהביוםכיא

'וגו'כשניכם[י]חטאיהיואם'וכתיאתכםלטהרעליכםלכפרהזהביוםכיר

'וגעליכםיכפרהזהביוםכיפ

'וגכשניםחטאיכםיהיואם'וכת'וגיכפרהזהביוםכי'דכ'ה3ג

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

ל"תכןישראלאףיכוללמקוםממקוםמטלטליןקדראהלימהאיילבינוו

ל"תכןישראלאףיכוללמקוםממקוםמטלטליןקדראהלימהאיילבינוד

ל"תכןישראלאףיכוללמקוםלמקוםמיטלטליןקדראהלימהאיילבינוט

לומרתלמודכןישראלאףיכוללמקוםממקוםמטלטליקדראהלימהאיילבינומ

ל"תכןישראלאףיכוללמקוםממקוםמטלטליןקדראהלימהאיילבינוא

ר

ל"ת'ישרכן'ישראףיכולמיטלטליםקדראהלימהאופ

'ל'תכןישראלאףיכוללמקוםממקוםמטלטליםקדראהלימהאו3ג

ל"תכןישראלאףמטולטליםאהליםמהאיש

שמתחןשמשעההעולםוהיה'שאממישלושהשלוםמישלכיריעותיו[ו](ה)שלמכיריעותו

שמתחןשמשעההעולםוהיה'שאממישלושהשלוםמישלכיריעותיושלמהכיריעותד

שמתחםשמשעההעולםוהיה'שאממישלושהשלוםמלךשלכיריעותיושלמהכיריעותט

שמתחםשמשעההעולםוהיהשאמרמישלושהשלוםשלמיכיריעותיושלמהכיריעותמ

שמתחםשמשעההעולםוהיהשאמרמישלושהשלוםמישלכיריעותשלמהכיריעותא

ר

שממתחןהואברוךהעולםוהיה'שאממישלכרועותיושלמהכריעותפ

ְמָתַ̄חןשמשעההואברוךהעולםוהיהשאמרשלמיכיריעתושלמהכיריעות3ג שֶׁ

שמתחםהעולםוהיהשאמרמישלכיריעותיושלמהכיריעותש

אליעזר'רתניממקומןזזולאעודו

'אליעז'רתניממקומןזזולאעודד

אליעזר'רתאניממקומםזזולאעודט

ממקומםזו(ו)זלאעודמ

אלעזר'רתניממקומםזזולאעודא

ר

אלעזר'רתניממקומןזזולאעוד[ל](ג)כאהפ

אליעזר'רתניממקומןזזולאעוד3ג

מוצקכראי'חזקילשבתכאהלוימתחם'שנאממקומםזזולאועודכאהלש

ינועובליצאבליצעןבלאהל'אומיעקבבןו

ינועובליצאבליצעןבלאהליעקבבןד

ינועבליצאבליצעןבלאהליעקבבןט

מ

ינוחובליצאבליצעןבלאהליסעבלאהלא

ר

יניעבליצאבליצעןכןאהליעקבבןפ

ינועובליצאבליצעןבלאהליעקבבן3ג

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

לבאלעתידישראלכךבריהכלעולעליהןאיןקדראהלימהאיו

לבואלעתידישראלכךבריהכלעול'עליהאיןקדראהלימהאיד

לבאלעתידישראלכךבריהכלעולעליהםאיןקדראהלימהאיט

לבאלעתידישראלכךבריהכלעולעליהםאיןקדראהלימהאימ

לבאלעתידישראלכךבריהכלעודלהםאיןקדראהלימהאיא

ר

פ

לבאלעתידישראלהןכךביריהכלעלעולעליהםאין'קאהלימהאו3ג

שאינןזקופהבקומהקוממיותאתכםואולךחייא'רתניבריהכלעולעליהםאיןו

שאינןזקופהבקומהקוממיותאתכםואולךחייא'רתניבריהכלעולעליהםאיןד

שאינןזקופהבקומהקוממיותאתכםואולךחייא'רתאניבריהכלעולעליהםאיןט

שאינםזקופהבקומהקוממיותאתכםואולךחייארביתניבריהכלעולעליהםאיןמ

יהיושלאקוממיותאתכםואולךחייא'רתניבריהכלעליהםאיןא

ר

קוממיותאתכםואולךחייא'רתניפ

שלאזקופהבקומהקוממיותאתכםואולךאחווא'רתניביריהכלעולעליהןאין3ג

קדרלאהלינמכריוסףמהכיוסף'אומיודן'רבריהמכליראיןו

קדרלאהלינמכריוסףמהכיוסף'אומיודן'רבריהמכליראיןד

קדרלאהלינמכריוסףמהכיוסף'אמיודן'רבריהמכליראיןט

קדרלאהלינמכריוסףמהביוסףזהמקראדורשיודןרביבריהמכליראיםמ

קדרלאהלינמכריוסףמהכיוסףאמריודן'רבריהמכליראיםא

ר

מהקדרבאהלישנמכרכיוסף'אומיודן'רפ

קדרלאהלינימכריוסףמהיוסף?ב/כ?'איודן'רביריהמכליריאין3ג

ויקן'שנקוניואתוקנהוחזרלישמעאליםיוסףאתוימכרו'שנו

ויקן'שנקוניואתוקנהוחזר'לישמעאלייוסףאתוימכרו'שנד

ויקן'שנאקוניואתוקנהוחזר'לישמעאלייוסףאתוימכרו'שנאט

ויקןשנאמרקוניואתוקנהוחזרלישמעאליםיוסףאתוימכרושנאמרמ

ויקן'שנאוהואקוניואתוקנהוחזרלישמעאליםיוסףאתוימכרו'שנאא

ר

ויקןקוניוקנהחזרשנמכרפ"אעיוסףפ

ויקן'שנקוניואתוקנהוחזר'וגיוסףאתוימכרו'דכ3ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א א, פסוק ו- ד , פסוק ה, פרק א

םָשֿבִיםוהיו'שנישראלכךמצריםאדמתכלאתיוסףו יהֶׁ ְלשּוֿבַ

לשוביהםשוביםוהיוישראלכךמצריםאדמתכלאתיוסףד

לשוביהםשוביםיהיוישראלכךמצריםאדמתכלאתיוסףט

שוביהםאתשוביםוהיוישראלכךמצריםאדמתכלאתיוסףמ

לשוביהםשביםוהיו'שנאישראלכךמצריםאדמתכלאתיוסףא

ר

לשוביהםשביםוהיו'שנלעתיד'ישר(ה)הןכך'וגיוסףפ

לשביהםשביםוהיוישראלכן'וגאדמתכלאתיוסף3ג

ו

ד

ט

מ

א

ר

בנוגשיהםורדופ

'וג3ג

ישראלנקראואדניואלעבדתלשןאלפתחסימון'רשחרחורתשאניתראוניאלו

ישראלנקראואדניואלעבדתלשןאלפתחסימון'רשחרחורתשאניתראוניאלד

ישראלנקראואדוניואלעבדתלשןאלפתחסימון'רשחרחורתשאניתראוניאלט

ישראלנקראואדוניואלעבדתלשןאלפתחסימוןרבישחרחורתשאניתראוניאלמ

ישראלנקראואדניואלעבדתלשןאלפתחסימון'רשחרחורתשאניתראוניאלא

ישראלנקראואדוניואלעבדתלשןאלפתחסימון'רשחרחרתשאניתראוניאלר

'ישרנקראו'וגעבדתלשיןאלסימון'רשחרחרתשאניתראואלפ

ישראלנקראו'וגאדניואלעבדתלשןאלפתחסימון'ר'שחשאניתראוניאל3ג

 שחרחורת שאני תראוני אל] ש

הנביאיםונקראועבדיםישראלבניליכי'שנ'עבדיו

הנביאיםונקראועבדיםישראלבניליכישנאמרעבדיםד

הנביאיםונקראועבדיםישראלבניליכי'שנאעבדיםט

הנביאיםונקראועבדיםישראלבניליכישנאמרעבדיםמ

הנביאיםונקראועבדיםישראלבניליכי'שנאעבדיםישראלנקראועבדיםהנביאיםונקראועבדיםא

'הנבי'ונקר'עבדיי"בליכי'שנ'עבדיישראלנקראו'בדי?ע?'הנביאיונקראו'עבדיר

נקראועבדים'ישרבניליכי'שנפ

'הנ'נקעבדיםישראלבניליכיעבדיםישראלנקראועבדיםהנבאיםעבדים3ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א א, פסוק ו, פרק א

הנביאיםעבדיואלסודוגלהאםכי'שנעבדיםו

הנביאיםעבדיואלסודוגלהאםכי'שנאמעבדיםד

הנביאיםעבדיואלסודוגלהאםכי'שנאעבדיםט

הנביאיםעבדיואלסודוגלהאםכישנאמרעבדיםמ

הנביאיםעבדיואלסודוגלהאםכידבראלהיםיייעשהלאכי'שנאעבדיםא

'הנביאיעבדיואל'שנ'עבדיר

'וגדבראלהיםי'ייעשהלאכי'שנעבדיםפ

'ה'ע'א'ס'גאםי?כ?דבראלהים'י'ייעשהלאכי'עב3ג

לנביאיםישראלכנסתאמרהכךו

לנביאיםישראלכנסתאמרהכךד

לנביאיםישראלכנסתאמרהכךט

לנביאיםישראלאמרכךמ

לנביאיםישראלאמרהכךא

'לנביאיישראלכנסתלהם'אמכךר

מילפנישחרחרתילנביאיםאומרת'ישרכנסתעבדתקטרגאלעבדהויפ

לנביאםישראלכנסתלהן'אכךעבדתקראאלעבדהווי3ג

יותרשמחבבנילךאיןבשחרחרותיתראוניאלו

יותרבבנישמחלךאיןבשחרחרותיתראוניאלד

יותרבבנישמחהליאיןבשחרחרותיתראוניאלט

יותרבבנישמחלךאיןכשחרחורותתראוניאלמ

יותרמחבבנישהיה[מי]איןבשחרותישחרחורתשאניתראוניאלא

יותרמחבבנישהיהמילךאיןבשחרותישחרחרתשאניתראוניאלר

מחבבינישהיהיותרלךאיןהעולםוהיה'שאמפ

יתירמחבבינישהיהלךאיןבשחרחרתיתראוניאל3ג

יכנסשלאעליונגזרהמוריםנאשמעו'שאמידיועלממשהו

יכנסשלאעליונגזרהמוריםנאשמעו'שאמידיועלממשהד

יכנסשלאעליונגזרהמוריםנאשמעו'שאמי"ועה"ממרעט

יכנסשלאעליונגזרהמוריםנאשמעושאמרידיועלהשלוםעליורבינוממשהמ

יכנסשלאעליונגזרהמוריםנאשמעו'שאמידיועלממשהא

יכנסשלאעליונגזר'מורי[ה](?ח?)נאשמעו'שאמידיועלממשהר

יכנסשלאעליונגזרהמוריםנאשמעו'שאמידיועלממשהפ

יכנסשלאעליוניגזרהמריםנאשמעושאמרידיועלממשה3ג

 המורים נא שמעושאמרמשה כגון ש
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'שאמידיועלמישעיהויותרשמחבבנילךאיןא"דלארץו

שאמרידיועלמישעיהויותרבבנישמחלךאיןא"דלארץד

'שאמי"ועמישעיהיותרשאוהבניליאיןא"דלארץט

שאמרידיועלמישעיהיותרשאוהבנילךאיןאחרדברלארץמ

שאמרידיועלמישעיהויותראוהבנישהוא[לך]איןא"דלארץא

'שאמי"ועמישעיהויותראוהבנישהיהלךאין(א"ד)לארץר

'שאמידיועלמישעיהיותרמחבבנישהיהלךואין'ישרלארץפ

ואמרשאמרידיועלמישעיהיתירמחבבינישהיהלךאיןישראללארץ3ג

 אמר ישעיהש

שפתיםטמאעם'ובתוו

יושבאנכישפתיםטמאעםובתוךד

יושבאנכישפתיםטמאעםובתוךט

שפתיםטמאעםובתוךמ

יושבאנכישפתיםטמאעםובתוךנדמתיכיליאויא

יושבאנכישפתיםטמאעםובתוךנדמתיכיליאויר

'וגנטמאתיכיליאויפ

'ש'ט'ע'ובאנכישפתיםטמאאישכינדמיתיכיליאוי3ג

[ שפתים טמא עם ובתוךש

אישכי'לומרשאיאתבנפשךישעיהוה"הקבלו'אמו

אישכילומררשאיאתבנפשך'ישעיה"הקבלואמרד

איש'לומרשאיאתהבנפשךישעיהה"הבל"אט

אישלומררשאיאתהבנפשךישעיההואברוךהקדושליהאמרמ

אישכילומררשאיאתבנפשךישעיהוה"הבלואמרא

אישכילומררשאיאתהבנפשךישעיהה"הבל"אר

רשאיאתבנפשךהלךלךויתר'הק'אמפ

אישכירשייאתבנפשךישעיה'הק'ל'אמ3ג

אתמהיושבאנכישפתיםטמאעםובתוךשמאניחאאנכישפתיםטמאו

אתמהאיושבאנכישפתיםטמאעםובתוךשמאניחאאנכישפתיםטמאד

אתמההיושבאנכישפתיםטמאעםובתוךשמאניחאאנכישפתיםטמאט

אתמההיושבאנכישפתיםטמאעםובתוךשמאניחאאנכישפתיםטמאמ

אתמהאיושבאנכישפתיםטמאעםבתוךשמאניחאאנכישפתיםטמאא

אתמהאיושבאנכישפתיםטמאעםובתוךשמא('אמ)[ניחא](יושב)אנכישפתיםטמאר

למהיושב()אנכישפתיםטמאעםובתוךפ

למה'ש'טעםבתוךשמאניחה'א'שטמא3ג
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רצפהמהורצפהובידוהשרפיםמןאחדאליויעףתמן'כתמהחמיאתאו

רצפהובידוהשרפיםמןאחדאליויעףתמןכתיבמהחמיתאד

רצפהובידוהשרפיםמןאחדאליויעףתמן'כתימהחמיאתט

רצפהובידוהשרפיםמןאחדאליויעףתמןכתיבמהמחיאתמ

רצפהמהורצפהובידוהשרפיםמןאחדאליויעףתמןכתיבמהחמי[א](ית)אתא

רצפהמהורצפהובידושרפים?ה?מןאחדאליויעףתמן'כתימהחמיאתר

היאמהרצפהובידוהשרפיםמןאחדאליויעףשם'כת[ה](ת)מחמיאתהפ

רצפהמהוא'רובידוהשרפיםמןאחדאליויעףתמן'כתמהחמיאתא3ג

למיפהרצוץרוץנחמןברשמואלר"אמרוץו

למיפהרצוץפהרוץרצפהשמואל'ר'אמד

למיפהרוץנחמןברש"ארפהרוץט

למיפהרוץנחמןברשמואלרביאמרפהרוץמ

למיפהרצוץנחמניברשמואלר"אפהרצוץא

למיה?פ?רוץרוץנחמןברשמואלר"אמרוץרוץר

מי(של)פהרוצציםרצפה'אמנחמן'ברשמואלפ

מישכלפיורציםפהרץאמרנחמןברשמואל'ר3ג

ישראלאלהיי'לייקנאתיקנאויאמר'שנבאליהו'כתודכותהבניעלדילטורין'שאמו

ישראלאלהילייקנאתיקנאויאמר'שנאבאליהוכתיבודכוותהבניעלדילטורייאשאמרד

ישראלאלהיי'ליקנאתיקנאויאמרבאליהוכתבדכותהבניעלדלטוריאשאמרט

ישראלאלהילייקניתיקנאויאמרבאליהוכתיבדכוותיהבניעלדילטוראשאמרמ

ישראלאלהילייקנאתיקנאויאמרבאליהוכתיבודכותיהבניעלדילטורין'שאמא

אלהילייקנאתיקנא'ויאמ'שנבאליהו'כתי[ה](ת)?ודכותיבניעלִדליטוריאה'שאמר

צבאותאלהיי'ליקנאתיקנא'ויאמבאליהו'כתודכוותיה'ישרעלדליטורא'אומשהואפ

'ישאלהי'י'ליקנאתיקנאויאמרבאליהו'כתודכוותהישראלעלִדיָלטֹוְריָֿיה'אושהוא3ג

בריתךשמאבריתיה"הקבלו'אמישראלבניבריתךעזבוכיו

בריתךשמאבריתיה"הקבלו'אמישראלבניבריתךעזבוכיד

בריתךעזבוכיט

בריתךשמאבריתיהואברוךהקדושליהאמרישראלבניבריתךעזבוכימ

ל"אבריתךשמאבריתיה"הבל"אישראלבניבריתךעזבוכיא

ל"אמבריתךשמאבריתיה"הבל"אמישראלבניבריתךעזבוכיר

בריתךשמאבריתי'אמ'וג'ישרבריתעזבוכיפ

'אבריתךשֵמאבריתילו'א'א'ב'עזכי3ג
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בחרבהרגונביאיךואתמזבחותיךשמאמזבחתילו'אמהרסומזבחותיךואתו

בחרבהרגונביאיךואתמזבחותיךשמאמזבחותילו'אמהרסומזבחותיךואתד

בחרבהרגונביאיךואתמזבחותיךשמאמזבחותיאתל"אהרסומזבחותיךאתט

בחרבהרגונביאיךואתמזבחותיךשמאמזבחותיליהאמרהרסומזבחותיךאתמ

בחרבהרגונביאיךואתל"אמזבחותיךשמאמזבחותיל"אהרסומזבחותיךאתא

בחרבהרגונביאיךואתליה'אממזבחותיךשמאמזבחותיל"אמהרסומזבחותיךר

בחרבהרגונביאיךואתמזבחותיךשמאמזבחותיילו'אמהרסומזבחתךואתפ

בחרבהרגונביאךואת'ל'אממזבחותיךשמאמזבחותיילו'אהרסומזבחותיךואתלו3ג

ויבקשולבדיאניואותרלו'אמלךאיכפתמהואתנביאילו'אמו

ויבקשולבדיאניואותרלו'אמלךאיכפתמהואתנביאילו'אמד

ויבקשולבדיאניואותרל"אלךאיכפתמאיואתנביאיל"אט

ויבקשולבדיאניואוותרליהאמר(ה)לךאיכפתמהואתנביאליהאמרמ

ויבקשולבדיאניואותרלואמרלךאיכפתומהנביאילו'אמא

ויבקשולבדיאניואותרל"אלךאיכפת?ה?ומנביאיל"אמר

לבדיאניואותרלו'אמ'אמפ

'וגלבדיאניואותרלו'אמהואתלה'אנביאיי'ל'אמ3ג

רצפיםעוגתמראשותיוהנהויבטתמן'כתמהחמי(א)אתלקחתהנפשיאתו

רצפיםעוגתמראשותיווהנהויבטתמן'כתמהחמיתאלקחתהנפשיאתד

רצפיםעוגתמראשותיווהנהויבטתמן'כתימהחמיאתאלקחתהנפשיאתט

רצפיםעוגותמראשותיווהנהויבטתמןכתיבמהחמיאתלקחתהנפשיאתמ

מיםוצפחתרצפיםעוגתמראשותיווהנהויבטתמןכתיבמהחמיאתיתלקחתהנפשיאתא

מיםוצפחת'רצפיעוגתמראשותיווהנהויבטתמן'כתימהחמיאתלקחתהנפשיר

רצפיםעוגותמראשותיווהנהויבטתמן'כתמהפ

'מ'ורצפיםעגתמראשתווהנהויבטתמן'כתמהחמיאתא3ג

לכלפיורצוץפהרץנחמןברשמואלר"אמרצפיםמהוו

לכלפיורצוץפהרץנחמןברשמואל'ר'אמרצפיםהואמהד

פהרוץנחמןברש"ארט

פיורצוץפהרץגמליאלבןשמעוןרביאמרמ

לכלפיורצוץרצפיםעוגתמהוא

פיורצוץפהרץנחמןברשמואלר"א'רצפיעוגתמאיר

שלפירוצצים'אמנחמן'ברשמואל'רפ

שכלפיורצוםפהרץנחמןברשמואל'ר'ארצפיםעגתהואמה3ג
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דמשקמשאהדאמןליהמיתייוחנן'רבניעלדילטוריא'שאוממיו

דמשקמשאהדאמןלהמייתייוחנן'רבניעלדילטורייא'שאוממיד

דמשקמשאהדאמןלהמייתייוחנן'רבניעלדלטוריא'שאמלמיט

דמשקמשאהדאמןלהמייתייוחנןרביבניעלדלטוריאשאומרלמימ

דמשקמשאהכאמןלהמייתייוחנן'רבניעלדלטורייאאומרשהואמיא

דמשקמשאהדאמןלהמייתייוחנן'ר'ישרעלדילטוריאה'ומ?א?שלמיר

דמשקמשאקריאהדאמןלהשמעיוחנן'ר'ישרעלוליטוריא'אומשהואמיפ

דמשקמשאהדהמןלהמייתייוחנן'רישראלעלדילטורייאאושהואמי3ג

והלאערערומזכירבדמשקעומדזהמהערערעריעזובתדמשקהנהו

והלאערוערומזכירבדמשקעומדזהמהערוערעריעזובות'וגודמשקהנהד

והלאערוערומזכירבדמשקעומדזהמהערוערעריעזובותדמשקהנהט

והלאערוערומזכירבדמשקעומדזהמהערוערעדעזובותוגומרמ

והלאערוערומזכירבדמשקעומדזהמהערוערעריעזובותא

והלאערוערומזכירבדמשקעומדזהמהערוערעדיעזובתדמשקהנהר

והלאומכריזבדמשקעומדערוער'עזו'וגדמשקהנהפ

והלאערוערמדברואתבדמשקעומד'וגערוערעריעזובות'וגדמשקהנה3ג

ז"עבתיה"שסאלאבתחוםערערו

עבודהבתיה"שסאלאמואבארץבתחוםערוערד

ז"עבתיה"שסאלאבתחוםערוערט

עבודהבתיוחמשוששיםמאותשלשאלאבתחוםערוערמ

ז"עה"שסאלאבתחוםאלאערועראיןא

ז"עבתיה"שסאלאמואבום?ח?בת[אלא]ערועראיןר

ז"עבתי'וחמשה(ונ)וששיםמאותששאלאמואבבתחוםאלאערוערערועראוןפ

עבודהבתיוחמשהוששיםמאותשלשאלאמואבבתחוםאילאערעראין3ג

ואחדאחדכליומועובדיןוהיוהחמהימותכמנין'בדמשהיוו

ואחדאחדכלעובדיםוהיוהחמהימותכמניןבדמשקהיוזרהד

ואחדאחדכלעובדיןוהיוהחמהימותכמניןבדמשקהיוט

ואחדאחדכלעובדיןוהיוהחמהימותכמניןבדמשקהיוזרהמ

ואחדאחדכלאחדיוםכלםעובדיםוהיוהחמהימותכמניןבדמשקהיוא

ואחדאחדכלכולם'עובדיוהיוהחמהימותכמניןבדמשקהיור

ואחדאחדכלעובדיןוהיובדמשקהיופ

יםוהןהשנהימותכמנייןבדמשקהיוזרה3ג ואחדאחדכלעֹוְבֿדִ

50



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

אותוועובדיןהיוםבאותוכולןעלחוזריןשהיואידיוםלהםוהיהו

אותםועובדיןהיוםבאותוכלןעלשהיואחדיוםלהםוהיהיומוד

כלםעלחוזריןשהיואחדיוםלהםוהיהיומוט

עובדיםוהיוהיוםבאותוכלםעלחוזריםשהיואחדיוםלהםוהיהיומומ

אותןועובדיןהיוםבאותוכלןעלחוזריןשהואאחדיוםלהםוהיהיומוא

אותםועובדיןהיוםבאותוכלםעלחוזריםשהיואחדיוםלהםוהיהיומור

היוםבאותוכולןעובדיןוהיואחדיוםלהןוהיהיומהפ

כולםאתעובדיםשהיואחדיוםלהםוהיהיומומהם3ג

בעיניהרעלעשותישראלבניויוסיפו'שנאאותםועבדואומוניאהישראלעשווכולםו

בעיניהרעלעשותישראלבניויוסיפו'שנאותםועבדואומוניאהישראלעשווכולםד

בעיניהרעלעשות'ישרבניויוסיפו'שנאאותםועבדומוניאהישראלאותועשווכלםט

בעיניהרעלעשותישראלבניויוסיפו'שנאאותםועבדומוניאהישראלאותםעשו?לם?וכמ

הרעלעשותישראלבניויוסיפודכתיבאותםועבדואומנייאישראלעשווכלםא

יני[ע](נ)ברע[ה](?כ?)לעשות'ישרבניויוסיפודכתיבאותםועבדו(ה)אומוניאישראלעשווכלןר

פ

בעיניהרעלעשותישראלבניויוסיפו'ההדהאתםועבֿדואומונייהישראלעשווכולם3ג

הרעלשוןישראלעלאליהו'שאמשעהובאותההבעליםאתויעבדוי'ייו

הרעלשוןישראלעלאליהו'שאמשעהובאותה'וגומהבעליםאתויעבדוייד

הרעלשוןישראלעלאליהו'שאמובאותההבעליםאתויעבדוי'יט

הרעלשוןישראלעלאליהושאמרשעהובאותוהבעליםאתויעבדויימ

ישראלעלהרעלשוןאליהושאמרשעהובאותההבעליםאתויעבדוא

הרעלשוןישראלעלאליהושאמרשעהובאותההבעליםאתויעבדוייר

פ

השעהבאותה'וגי'י3ג

אתוקטרגבאאלואתמקטרגשאתהעדאליהוה"הקבלו'אמו

אתוקטרגבאאלואתמקטרגשאתהעדאליהוה"הבלו'אמד

אתוקטרגבואאלואתמקטרגשאתהעדלאליהוה"הבל"אט

אתנקטרגאלואתמקטרגשאתהעדאליהוהואברוךהקדושליהאמרמ

אתוקטרגבאאלואתמקטרגשאתהעדה"הקבאמרא

אתוקטרגבאאלואתמקטרגשאתהעדאליהוה"הבל"אר

אתוקטרגבאאילועלמקטרגשאתעדאליהו'הקלו'אמפ

אתוקטֵרגבואאילואתְמַקְטֵרגשאתעדאליהולאליהו'ה'ב'הקלו'א3ג
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לקישורישבהו[א]'רדלמאדמשקמדברהלדרכךשובלךד"ההאלוו

לקישורישבהו'רדמשקמדברהלדרכךשובלךד"ההאלוד

לקישורישאבהו'רדמשקמדברהלדרכךשובלךד"ההאלוט

לקישורישאבהורבידמשקמדברהלדרכךשובלךד"ההאלומ

לקישורישאבהו'ר'דילמדמשקמדברהלדרכךשובלךד"ההאלוא

לקישורישאבהו'רדילמאדמשקמדברהלדרכךשובלךד"ההאלור

לקישורישאבהו'ר'דילמ'וגדמשקמדברהלדרכךשובאילופ

לקישבןשמעון'וראבהוא'רדלמהדמשקמדַבָרהלדרכךשובלךאילו3ג

אנןמהלקישבןשמעון'לרבהו[א]'רליה'אמדקיסריןמדינתאלהדאעלליןהווו

כןמהולקישבןשמעון'לרבהו'רליה'אמדקיסריןמדינתאלהדאעלליןהווד

דיןמהלקישש"לראבהו'רל"אדקיסריןמדינתאלההיאעלליןהווט

כןמהלקישלרישאבהורביליהאמרדקיסריןמדינתאלהאיעלליןהוומ

אנןמהלקישלרישאבהו'רל"אדקסריןמדינתאלהדאעלליןהווא

מהנןלקישלרישאבהו'רל"אן'דקיסרימדינתאלחדאעלליןהווןר

אנןמהלקיש(ק)לרישאבהו'רל"אקיסריןלהדאעליןהויפ

אנןמהלקישבןשמעון'לראבהוא'רלה'אמקיסריןלהדהעלליןהוון3ג

חמריהמןלקישרישליהנחתוגדופיאא[פ]()דחירולמדינתאעלליןו

חמריהמןלקישרישליהנחתוגידופיאדחירופיאלמדינתאעלינןד

חמריהמןלקישרישליהנחתוגידופאדחירופא'למדינתעלינןט

חמריהמןלקישרישליהנחתוגידופאדחרופאלמדינתאעללינןמ

חמריהעלוימןלקישרישליהנחתוגדופייאדחירופייאלמדינתעלליןא

חמריהעילוימןלקישבןשמעון'רליהנחתוגידופיהדחירופיהל"אלמדינתאעליןר

חמריאמןלקישרישנחתודגדפנייאדחרופייאלמדינתהוןעליןפ

יהמעלווילקישבןשמעון'רלהנחתוגידופיהדחירופיהמדינתהלהדהעללין3ג מרֶׁ חֶׁ

חו ה"הקבאיןֵליה'ָאַמַמהּוֵכןליה'אמבפומיהויהבַחָלהוְָסֿפַ

ה"הקבאיןלו'אמכןמהוליה'אמבפומיהויהבחלאוספאד

ה"הבאיןל"אכןמהול"אבפומיהויהבחלאוספהט

הואברוךהקדושאיןליהאמרכןמהוליהאמרבפומיהויהבחלאוספחמ

ה"הבאיןל"אדיןמהוליהאמרבפומיהויהבחלאוספחא

ה"הבאיןל"אכןמהול"אבפומיםויהב[א](ה)חלוספחר

'הקלו'אמכןהואמהלו'אמבפומיהויהיבחלאוספאפ

ה"הקבאיןלה'אכןהואמהלה'אבפימהויהבחלהוספה3ג
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בראבאר"אמהשמשששזפתניישראלעלדליטוריא'שאומבמירוצהו

בראבא'ר'אמהשמשששזפתניישראלעלדילטורייא'שאומבמירוצהד

בראבאר"אהשמשששזפתניישראלעלדלטוריא'שאומבמירוצהט

בראחארביאמרהשמשששזפתניישראלעלדילטוראשאומרבמירוצהמ

בראבאר"אהשמשששזפתניישראלעל'דילטורייאומרשהואבמירוצהא

ישראלעלדילטוריאה'אומשהואבמירוצהר

'בראבא'רהשמשששזפתני'ישרעלדליטוריא'אמשהואבמהרוצההואמהפ

בראבא'ר'השששזפתניישראלעלִדיָלטֹוְריֿיָה'אושהואבמירוצה3ג

עמיעשהרעות'שתיכי'כתירבהחייא'רבשםכהנאו

עמיעשהרעותשתיםכי'כתירבאחייא'רבשםכהנאד

עמיעשהרעותשתיםכי'כתירבהחייאר"בשכהנאט

עמיעשהרעותשתיםכיכתיברבאחייארביבשםכהנאמ

עמיעשהרעותשתיםכיכתיברבהחייא'רבשםכהנאא

ר

מקורעזבואותיעמיעשהרעותשתיםכירבא'ברחייא'רבשםכהנאפ

'וגעמיעשהרעותשתיםכי'כתבאברחייא'רבשםכהנה3ג

שהיוכשתים(שקשה)שקשהאחתשעשומלמדאלאלמאתוותרההאו

שהיוכשתיםשקשהאחתשעשומלמדאלאלמאתוותרההאד

שהיוכשתיםשקשהאחתשעשואלאלמאהיתרהאט

שהיוכשתיםשקשהאחתשעשומלמדאלאלמאתנותרההאמ

שהיוכשתיםקשהשהיתהאחתשעשומלמדאלאלמאתתרא?[וו]()?האא

ר

שהןבשתיםקשהשעשהאלאלמאתויתרםהא'וגחייםמיםפ

שהיוכשתיםקשהשהייתהאחתשעשומלמדאלאלמאתוותרההא3ג

לחצראותיויבאד"הההמקדשביתכנגדעצמןופורעין'זר'לעבמשתחויןו

לחצראותיויבאד"הההמקדשביתכנגדעצמןופורעיןז"לעמשתחויןד

לחצראותיויבאד"הההמקדשביתכנגדעצמןופורעיןז"לעמשתחויםט

לחצראותיויבאד"הההמקדשביתכנגדעצמןופורעיןזרהלעבודהמשתחויןמ

לחצראותיויבאד"הההמקדשביתכנגדעצמןאתרעין[ו]ופז"לעמשתחויםא

ר

ד"הההמדרשביתכלפיעצמןופועריןלפעורמשתחויםפ

חצראלאתיויבאהיאהדההמקדשביתכנגדעצמןאתופורעיםזרהלעבודהמשתחוים3ג
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בהםמשחתםכיא"המדהפנימיתי'ייביתו

בהםמשחתםכיא"המדהפנימיתייביתד

בהםמשחתםכיא"כדהפנימיתי'יביתט

בהםמשחתםכיכדאמרהפנימיתייביתמ

בהםמשחתםכיד"כמ'וכוייביתא

ר

'וג'קדמ'ופני'יהיכלאלאחוריהםפ

בהםמשחתםכידתמרכמה'וגהפנימי'י'יבית3ג

וישבת'דכתלשמשסוסיםשלערימותשעשיתיעלהשמשששזפתניא"דבםמוםו

וישבת'דכתילשמשסוסיםשלערימותשעשיתיעלהשמשששזפתניא"דבםמוםד

וישבת'דכתילשמשסוסיםשלערמותשעשיתיעלהשמשששזפתניא"דבםמוםט

וישביתדכתיבלשמשסוסיםשלערימותשעשיתיעלהשמשששזפתניאחרדברבםמוםמ

וישבת'כדכתילשמשסוסיםשלערימותשעשיתיעלהשמשששזפתניא"דבםמוםא

ר

וישבתי'שנלשמשסוסיםשלערימהשעשיתיהשמשששזפתניא"דפ

וישבת'ההדהלשמששלסוסיםערימותשעשיתיעל'השששזפתני'א'דבםמום3ג

במלחמתא(י)קרפתריצחק'רי'ייביתמבאלשמשיהודהמלכינתנואשרהסוסיםאתו

במלחמתקרייהפתריצחק'רייביתמבאלשמשיהודהמלכינתנואשרהסוסיםאתד

במלחמתקרייהפתריצחק'רי'יביתמבואלשמשיהודהמלכיעשואשרהסוסיםאתט

במלחמתקרייהפתריצחקרביייביתמבאלשמשיהודאמלכיעשואשרהסוסיםאתמ

במלחמתקרייאפתריצחק'רייביתמבאלשמשיהודהנתנואשרהסוסיםאתא

ר

במלחמתקריאפתריצחק'ר'וגהסוסיםאתפ

במלחמתקריהפתריצחק'ר'וגהסוסיםאת3ג

והיההאשהאצלזוגותזוגותנכנסיןהיומדיןלמלחמתישראלשהלכובשעהמוצאאתמדיןו

והיההאשהאצלזוגותזוגותנכנסיןהיומדיןלמלחמתישראלשהלכובשעהמוצאאתמדיןד

והיההאשהאצלזוגותזוגותנכנסיןהיומדיןלמלחמתישראלשהלכובשעהמוצאאתמדיןט

והיההאשהאצלזוגותזוגותנכנסיןהיומדיןלמלחמתישראלשהלכובשעהמוצאאתהמדיןמ

והיההאשהאצלזוגותזוגותנכנסיןהיומדיןלמלחמתישראלשהלכובשעהמוצאאתמדיןא

ר

והיההאשהאצלזוגותזוגותנכנסיןהיומדיןבמלחמת'ישרשהלכושבשעהמדיןפ

54



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

אנואיןלהםאומרתוהיאנזמיהמפרקואחדפניהאתמפחםאחדו

אנואיןלהם'אומרוהיאנזמיהמפרקואחדפניהמפחםמהןאחדד

אנואיןלהםאומרתוהיתהנזמיהמפרקואחדפניהמפחםמהםאחדט

אניאיןלהםאומרתוהיאנזמיהמפרקואחדפניהמפחםמהםאחדמ

אנואיןלהםאומרתוהיאנזמיהאתמפרקמהםואחדפניהאתמפחםמהםאחדא

ר

אנואיןלהןאומרותוהיונזמיהאתמפרקואחדפניהאתמפחםאחדפ

לאלהם?'?אומישראלוהיוכןלנועושיןשאתםה"הקבשלמבריותיוו

לאלהםאומריםישראלוהיוכןלנועושיםשאתםה"הבשלמבריותיוד

לאלהםאומריןישראלוהיוכןלנועושיםשאתםה"הבשלמבריותיוט

לאלהםאומריןישראלוהיוכןלנועושיםשאתםהואברוךהקדוששלמבריותיומ

לא'אומריישראלוהיוכןלנועושיןשאתםה"הבשלמבריותיוא

ר

לכם'או'וישרכןלנועושיןשאתם'הקשלמכיריותיומכירופ

אתקחמשהאלי'ייויאמרד"ההידיכםמתחתשלנושנטלנודייכםו

אתקחמשהאלייויאמרד"ההידיכםמתחתשלנושנטלנודייכםד

אתקחמשהאלי'יויאמרד"ההידיכםמתחתלנושנטלנודייכםט

אתקחמשהאלייויאמרד"ההידיכםמתחתלנושנטלנודייכםמ

אתלךקחמשהאלייויאמרד"ההידיכםמתחתשלנושנטלנודייכםא

ר

אתקחי'יויאמרד"ההידיכםמתחתשלנואתנטלנושכברדייכםפ

מחטאושמואל'רבשםאיבו'רהעםראשיכלו

מחטאושמואל'רבשםאיבו'רהשמשנגדלייאותםוהוקעהעםראשיכלד

מחטאו'אמאיבו'רהעםראשיכלט

מחטאושמעוןרביבשםאיבורביהעםראשיכלמ

מחטאואומרשמואל'רבשםאיבוי'רהעםראשיא

ר

יחסרומישמואל'רבשםאייבו'רהשמשנגדי'ליוהוקעהעםראשיכלפ

זרעםולהפיללהםידווישא'שנלמלכיותישראלנמסרושטיםשלו

זרעםולהפיללהםידווישא'שנלמלכיותישראלנמסרושטיםשלד

זרעםולהפילבמדבראותםלהפיללהםידווישא'שנאלמלכותישראלנמסרושטיםשלט

זרעםולהפילבמדבראותםלהפיללהםידווישאשנאמרלמלכותישראלנמסרושטיםשלמ

זרעםאתלהפיל[להם]ידווישא'שנאלמלכיותישראלנמסרושטיםשלא

ר

'וגאותם'להמלהםידווישאד"ההלמלכות'ישרנתחייבוששיםשלפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג, פסוק ו, פרק א

יצחקר"אמפעורלבעלויצמדוחטאזובאיבארצותולזרותםבגויםו

יצחק'ר'אמפעורלבעלויצמדוחטאזהבאיבארצותולזרותםבגויםד

יצחקר"אפעורלבעלויצמדוחטאזהבאיבארצותולזרותםבגויםט

ששזפתנייצחקרביאמראחרדברפעורלבעלויצמדוחטאזובאיבארצותולזרותםבגוייםמ

יצחקר"אפעורלבעלויצמדוחטאזהבאיבארצותולזרותםבגויםא

יצחקר"אמש?מ?השששזפתניר

יצחקר"אפעוללבעלויצמדחטאמאיזהפ

היאהעיןמןלמלאותשירדהכושיתשפחת[להשהיתה]אחתְניִֿת[י]ְבַקְרַתמעשהו

היאהעיןמןלמלאתשירדהכושיתשפחתאחתבקרתניתמעשהד

העיןמןדמעותשירדהכושיתשפחהלושהיתהאחדבקרתנימעשהט

העיןמןדמעותשירדהכושיתכאחתאחתשפחהלושהיהאחדבקרטגינימעשההשמשמ

היאלמעייןשירדהכושיתאחתשפחהלושהיהאחדבקדתני[מעשה]א

היאהעיןמןלמלאתשירדהכושיתאחתבשפחהבקרתניר

עםהעיןמןלמלותשירדהכושיתבשפחתבקידיתנימעשהפ

'אמלאשהונוטלניאשתואתמגרשאדנילמחרחברתילחברתהאמרהוחברתהו

'אמלאשהונוטלניאשתואתמגרשאדנילמחרחברתילחברתהאמרהוחברתהד

אמרהלאשהאותיונוטלאשתואתמגרשאדונילמחרחבירתילחבירתהואמרהט

אמרהלאשהונוטלניאשתואתמגרשאדונילמחרחברתילחברתהואמרהמ

אמרלאשהונוטלניאשתואתמגרשאדנילמחרחברתיחברתה[ל]אמרהוחברתהא

אמרהלאשהונוטלניאשתואתמגרשאדוניר[ח](ה)למחברתילחברתה'אמרוחברתהר

אמרה'אמרלאשהונוטלניאשתואתמגרשאדונילמחרחבירתהלה'אמחבירתהפ

שבעולםשוטהאילה'אממפוחמותידיהשראהבשביללמהלהו

'שבעולשוטהאילה'אממפוחמותידיהשראהבשביללמהלהד

שבעולםשוטהאילהאמרהמפוחמותידיהשראהבשביללהאמרהלמהלהט

שבעולםשוטהלהאמרהמפוחמותידיהשראהבשביללהאמרולמהלהמ

שבעולםשוטהאיליאמרמפוחמותידהשראהבשביללמהלהא

שבעולםשוטהאילהאמרהאחתשעהמפוחמותידיהשראהמפניל"אמלמהלהר

להאמרהמפוחמותידםשראהעללהאמרהלמהפ

אומרתאתביותרעליושחביבהאשתואםומהמדברשפיךמהאזניךישמעוו

'אומראתביותרעליוחביבהשהיאאשתואםומהמדברשפיךמהאזניךישמעוד

אמרתביותרעליוחביבהשהיתהאשתואםומהמדברתשפיךמהאזניךישמעוט

אומרתאתהביותרעליוחביבהשהיתהאשתואםומהמדברתשפיךמהאזניךישמעומ

אומרתאתביותרעליוחביבהשהיאאשתוומהאומרתשבפיךמהאזניךישמעוא

אומרתאתביותרעליוחביבהשהיאאשתואםומהמדברשפיךמהאזניךישמעור

זואםמהמדברפיךמהאזנייךוישמעווישפ
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שכולךאתלגרשהרוצהאחתשעהמפוחמותידיהשראהמפניו

שכולךאתלגרשהרוצהאחתשעהמפוחמותידיהשראהמפניד

שכלךאתלגרשהרוצההואאחתשעהמפוחמותידיהשראהשבשבילט

שכלךאתמביתולגרשהרוצההואאותהראהאחתשעהמפוחמותשידיהמפנימ

שכולךאתלגרשהרוצההואאחתשעה'מפוחמו[ידיה]שראהמפניא

שכלךאתלגרשהרוצהאחתשעהמפוחמותידיהשראהמפניכיר

שכולךאתמתגרשתהיאמפוחמותידהשראהעלפ

וכמהכמהאחתעלימיךכלאמךממעיושחורהמפוחמתו

וכמהכמהאחתעלימיךכלאמךממעיושחורהמפוחמתד

ו"עאכימיךוכלאמךממעיומפוחמתשחורהט

וכמהכמהאחתעלממעיךושחורהמפוחמותמ

אמךממעישחורהשאת)וכמהכמהאחתעל[ימיךכלאמךממעי]ומפוחמתמכוערתא

אמךממעישחורהשאתו"אכעל'ומפוחממכוערתר

וכמהכמהאחתעלמפוחמותפ

המירוזואומה'ואומלישראלמוניןהעולםשאומותכךו

המירוזואומה'ואומלישראלמוניןהעולםשאומותלפיכךד

המירהזואומהאיואומריםישראלאתמוניןהעולםשאומותלפיכךט

המירםזואומהואומריםלישראלונים[מ]()העולםשאומותלפיכךמ

המירוזואומהואומריםלישראלנין?[ו](נ)?מהעולםשאומותלפיכך(ימיךכלא

המירוזואומהלהם'ואומרילישראלמוניןהעולםשאומותלפיכךימיךכלר

להם'ואומ'ישראתמגניםהעולםשאומותלפיכךפ

ישראללהם'מ[ו]אכבודםאתוַיְַמירּו'שנכבודןו

ישראללהם'אומריכבודםאתוימירו'שנכבודםד

ישראללהםאומריםכבודםאתוימירו'שנאכבודהט

ישראללהםאומריםכבודםאתוימירושנאמרכבודםאתמ

ישראלאומריןשורבתבניתכבודםאתוימירו'שנאכבודםאתא

ישראל(ל)להם'אומשורבתבניתכבודםוימירו'שנכבודםר

להם'אומ'ישרלפיכךעשבאוכלשורבתבניתכבודםאתוימירופ

כמהאחתעלאתםנתחייבנולשעהכךאנואםומהו

'כמאחתעלאתםנתחייבנוכךלשעהאנואםומהד

ו"עאכאתםכךנתחייבנואחתלשעהאנומהט

כמהאחתעלאתםנתחייבנואחתלשעהאנומהמ

כמהאחתעלאתםנתחייבנוכךלשעהאנו[אם]ומההעולםלאומותא

ו"אכ[על]אתםנתחייבנוכךלשעהאנואםר

פ
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לבןדומיןאנולמהלכםנאמרהעולםלאומות'אוְמישראלועודוכמהו

לבןדומיןאנולמהלכםנאמרהעולםלאומות'אומריישראלועודוכמהד

לבןדומיםאנומהה"לאישראללהםאומריםועודט

לבןדומיםאנומהלכםנאמרהעולםלאומותאומריםישראלועודוכמהמ

לבןדומיםאנולמהלכםנאמרהעולםלאומותאומריםוישראלוכמהא

לבןדומיןאנחנולמהלהם'אומ'ועור

לבןדומיןאנולמהלכלכםנומרפ

למדינהנכנספניוונתכרכמוראשועלהחמהוקפחתועירשללמדברהשיצאמלכיםו

למדינהנכנספניוונתכרכמוראשועלהחמהוקפחתועירשללמדברהשיצאמלכיםד

למדינהנכנספניוונתכרכמוראשועלהחמהקפחתועירשללמדברשיצאמלכיםט

למדינהנכנספניוונתכרכמוראשועלהחמהקפחתועירשללמדברשיצא(ש)מלכיםמ

למדינהנכנספניוונתכרכמוראשועלחמהוקפחתועירשללמדברהשיצאמלכיםא

למדינהונכנספניוונתכרכמוראשועלחמהוקפחתועירשללמדברהשיצאמלכיםר

למדינהנכנספניונתפחמוראשועלהחמה[זרחה](נפחתה)למדברשיצאמלךפ

וחזרגופונתלָבןהמרחציותמןמרחץמעטמיםמעטו

וחזרגופונתלבןהמרחציותמןמרחץמעטמיםמעטד

וחזרגופולהלביןהמרחצאותמןמרחץומעטמיםמעטבקשט

וחזרגופולהלביןהמרחצאותמןמיםמעטבקשמ

וחזרגופושנתלבןעדהמרחצאותמןמרחץמעטפניאתורחץהמיםמעטשתהא

וחזרגופושנתלבןעדורחץהמרחץמןמיםמעטולקהר

גופונתלבןמרחצאותמעטשמניםמעטפ

ְמָשהאםאנוכךשהיהכמוליופיוו נּו'זר'עבשלשֶׁ ֿתְ ְזֿפַ שֶׁ

ששזפתנוז"עשלשמשהאםאנוכךשהיהכמוליופיוד

שזפתנוז"עשלשמשהאםאנוכךשהיהכמוליופיוט

שזפתנוזרהעבודהשלשמשהאםאנוכךשהיהכמוליופיומ

ששזפתנוז"עשלשמשהאנוכךשהיהכמוליופיוא

לכשהיינו'חוזריאנוהרישזפתנו(ש)ז"עשלשמשהאםאנוכךכשהיהליופיור

שזפתנוז"עשלשמשהאנוכךפ

יםאתםאבלו כיצד'זר'עבועבדתםאמכםבמעישאתםעדאמכםממעיְשזּוֿפִ

כיצדז"עעבדתםאמכםבמעישאתםעדאמכםממעישזופיםאתםאבלד

כיצדז"עעבדתםאמכםבמעישאתםעדאמכםממעישזופיםאתםאבלט

כיצדזרהעבודהעבדתםאמכםבמעישאתםעדאמכםממעישזופיםאתםאבלמ

כיצדז"עבדים?עו?אמכםבמעישאתםעדאמכםממעישזופיםאתםאבלא

כיצדז"לע'עובדיאתםאמכםבמעישאתםעדאמכםממעישזופיןאתםאבלר

כיצדז"עעובדיןאתםאמכםבמעישאתםעדאתםאבלאבלפ
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לביתנכנסתמתעברתשהאשהבזמןו

לביתנכנסתמתעברתשהאשהבזמןד

לבתינכנסתמעוברתשהאשהבזמןט

לבתינכנסתמתעברתשהאשהבזמןמ

נכנסתהיאמתעברתשהאשהבזמןאמםבמעיז"עעובדיםא

ז"לענכנסתמעוברתשהאשה(בזמן)בזמןר

לביתלהשתחותנכנסתעיברהמהןשאחתבשעהאמריאמןבמעיז"עעובדהןפ

בינחרואמיבניובנההיא'זר'לעבוומשתחוהוכורעתשלהז"עו

בינחרואמיבניובנההיאזרהלעבודהומשתחוהוכורעתשלהזרהעבודהד

בינחרואמובניובנההיאז"לעומשתחוה[עת]וכורשלהז"עט

בינחרואמיבניובנההיאזרהלעבודהומשתחוהוכורעתשלהזרהעבודהמ

ביניחרואמיבניובנההיאז"לעומשתחותכורעתוהיאשלהז"לעא

ובנההיאז"לעומשתהוהכורעתוהיאשלהר

'וגובינחרואמיבניובניההיאונמצאושלהז"עפ

בינחרואמיבניש

אלואומתיבניאמיבני'אוממאיר'ריוסי'ורמאיר'רו

דתןהןאלואומתיבניאמיבני'אוממאיר'ריוסי'ורמאיר'רד

דתןאלו(נחר)אומתיבניאמיבני'אוממאיר'ריוסי'ורמאיר'רט

דתןהןאלואומתיבניאמיבניאומרמאיר'ריוסיורבימאיר'רמ

דתןהןאלואומתיבניאמיבניאומרמאיר'ריוסי'ורמאיר'רא

ר

דתןזהאומתיבניאמיבני'אוממאיר'ריוסי'ורמאיר'רפ

דתןזהאומתיבניש

הכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןו

הכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאובינתגרובינחרוואבירםד

הכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאובינתגרובינחרוואבירםט

הכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאובינתגרובינחרוואבירםמ

הכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןן[י]הדיאתמלאובינתגרוביניחרוואבירםא

ר

מים[ר]הכאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדיןאתומלאבינתגרובינחרוואבירםפ

עליאףחרוןהדייןאתומלאובינחרובינתגאוואבירםש

לוהיהלאיתרושלבנתיוביןדיןעושה[משה]שהיהעלו

לוהיהלאבנותיוביןדיןעושהשהיהעלד

לוהיהלאיתרושלבנותיוביןדיןשהיהעלט

לוהיהלאיתרושלבנותיוביןדיןשהיהעלמ

[לו](לנו)היהלאשליתרובנותיוביןדיןעושהשהיתהעלא

ר

לוהיהלא(?ה?ל)יתרושללבנותיוהדיןאתעושהשהיתיעדפ
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יוסי'רנטרתילאשליכרמיהוי'במצריאשרַאַחיוביןני[י]בדיןלעשותו

יוסי'רנטרתילאשליכרמיהויבמצריםאשראחיוביןבינידיןלעשותד

יוסי'רנטרתילאשליכרמיהויבמצריםשהיואחיוביןבינילעשותט

יוסירבינטרתילאשליכרמיהויבמצריםאשראחיוביןבינילעשותמ

יוסי'רנטרתילא[י](א)שלכרמיהויבמצריםאשראחיוביןבינילעשותא

ר

יוסי'רנטרתילאשליכרמיהרישבמצריםאחייביןהדיןאתלעשותפ

בינתגרובינחרוהמרגליםאלובינחרואמונתיבניבינחרואמיבני'אומו

בינתגרובינחרוהמרגליםאלואומנתיבניבינחרואמיבניאומרד

בינתגרובינחרוהמרגליםאלובינחרואומתיבניאמיבני'אומט

בינתגרובינחרוהמרגליםאלובינחרואומנתיבניאמיבניאומרמ

בינתגרוביניחרוהמרגליםאלוי?ב?ניחרואומנותיבניביניחרואמיבניאומרא

ר

בינתגרובינחרוהמרגליםאילואומתיבניאמיבני'אומפ

ב"מבמדברשנענתיעלהכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאוו

ושניםארבעיםבמדברשנתעכבתיעלהכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאוד

ב"מבמדברשנענעתיעלהכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאוט

ושניםארבעיםבמדברשנענעתיעלהכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאומ

ושתיםארבעיםבמדברשנתעניתיעלהכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדיןאתמלאוא

ר

ושתיםארבעיםבמדברנתנענעתיהכרמיםאתנטרהשמוניעליאףחרוןהדיןאתומלאופ

ב"מבמדברנתיגעתיהכרמיםאתנוטרהשמוניש

א"דנטרתילאשליכרמיהויישראללארץליכנסליהיהלאמסעותו

א"דנטרתילאשליכרמיהויישראללארץליכנסליהיהלאמסעותד

א"דנטרתילאשליכרמיהויישראללארץליכנסליהיהלאמסעותט

דברנטרתילאשליכרמיהויישראללארץליכנסליהיהלאמסעותמ

א"דנטרתילאשליכרמיהויישראלבארץליכנסליהיהלא[מסעות](סעודות)א

ר

א"דנטרתילאשליכרמיהומידלארץלהכנסלוהיהלאמסעותפ

א"דנטרתילאשליכרמיהוימידלארץליכנסליהיהולאמסעותש

יבני]()בינחרואמיבניו בינחרונבטבןירבעם[זהאָמֿתִ

בינתגרובינחרונבטבןירבעםזהאמתיבניבינחרואמיבניד

נבטבןירבעםזהאומתיבניבינחרואמיבניט

בינחרונבטבןירבעםזהאמתיבניבינחרואמיבניאחרמ

בינתגרובינחרונבטבןירבעםזהאומתיבניביניחרואמיבניא

ר

(אומתיבני)בינחרונבטבןירבעםזהאומתיבניבינחרואמיבניפ

בינתגרובינחרונבטבןירבבםזהאומתיבניש
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ְעָגָליושנימשמרתהכרמיםאתנטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאוו

עגליושנימשמרתהכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאוד

עגליושנימשמרתהכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאט

עגלושנימשמרתהכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאומ

עגליושנימשמרתהכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןן[י]הדיאתמלאוא

ר

עגליםשנימשמרשהיתיעדהכרמיםאתנטרהשמוניעליאףחרוןהדיןאתומלאופ

עגלישנישומרשהייתיעדהכרמיםאתנוטרהשמוניעליאףחרוןהדיןמדתומלאוש

ּוְלוִיָהְכֻהָנהמשמרהייתילאנטרתילאשליכרמיירבעםשלו

ולויהכהונהמשמרהייתילאנטרתילאשליכרמיירבעםשלד

ירבעםשלט

ירבעםשלמ

ולויהכהונהמשמרותלשמריכולההייתילאנטרתילאשליכרמינבטבןירבעםשלא

ר

ולויהכהונהמשמרותמשמורליהיהלאנבטבןירבעםשלפ

ולויהכהונהמשמרותמשמרהייתילאירבעםש

שלמהחתן[ת]שניוםלויר"אמנטרתילאשליכרמיהויו

שלמהשנתחתןיוםלוי'ראמרנטרתילאשליכרמיהויד

עםה"עשלמהשנתחתןיוםלויר"אנטרתילאשליכרמיט

עםשלמהשנתחתןיוםלוירביאמרנוטרתילאשליכרמימ

שלמהשנתחתןביוםלויר"אנטרתילאשליכרמיהויא

ר

'שלמשנתחתןיוםלויר"אנטרתילאשליכרמיהויפ

ַביַםָגדּולָקנֶׁהונעץהשמיםמןהגדולהשרמיכאלירדְנֿכֹהפרעהלבתו

ביםגדולקנהונעץהשמיםמןהגדולהשרמיכאלירדנכהפרעהלבתד

ביםקנהונעץשבשמיםהגדולהשרהמלאךמיכאלירדנכהפרעהבתט

ועלהביםגדולקנהונעץהשמיםמןהגדולהשרמיכאלירדנכהפרעהבתמ

ביםקנהונעץהשמיםמןהגדולהשרגבריאלירדנכהפרעהלבתא

ר

בים[יתד]ונעץמיכאלירדלפרעהפ

שמקוםאותוועשוומכאןמכאןלחלוחיתועלהו מקומההיהוהואְכחּורֶׁ

מקומההיהוהואכחורשמקוםאותוועשוומיכןמיכןלחלוחיתועלהד

מקומההיהוהואכחורשאותוועשהומכאןמכאןלחלוחיתועלהט

מקומההיהוהואכחורשאותוועשהומכאןמכאןלחלוחיתועלהביםלחלוחיתמ

מקומההיהוהואמובחרמקוםאותוועשוומכאןמכאןלחלוחיתועלהא

ר

מקומהוהיהחודשבמקומי(במו)ונעשהמיכאןמיכאןהלילוחיתלהועלתפ
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יןשנינבטזהבעגלישנינבטבןירבעםשהעמידיוםרּוִמישלו ְברּוִמיְצִריֿפִ

ברומיצריפיןשנינבנוזהבעגלישנינבטבןירבעםשהעמידיוםרומישלד

ברומיצריפיןשניזהבעגלי'בירבעםשהעמידיוםרומישלט

ברומיצריפיןשניזהבעגלישניירבעםשהעמידיוםרומישלמ

ברומיצריפיםשנינבנוזהבשלעגליםשנינבטבןירבעםשהעמידיוםרומישלא

ר

ברומיצריפיןשנינבנוזהבעגלישנינבטבןירבעם'שהעמייוםרומישלפ

ִליןְלהּוןַבְניַיןנפליןואינוןלהוןַבְניַיןוהווו ֿבגברתמןהוהוְַנֿפְ ַֹ ַס

סבגבראתמןהוהונפליןלהוןבנייןנפליןואינוןלהוןבנייןוהווד

סבגברתמןהוהנפליןואינוןבנייאןנפליןואינוןלהוןבנייאןוהווט

סבגברתמןהווונפליןלהוןבנייןנפליןואינוןלהוןבנייןוהיומ

והוהסבגברתמןוהוהנפלין(ל)ואנוןלהוןבנייןנפליןואינוןלהוןבנייןוהווןא

ר

סבחדתמןוהוהנפליןואינוןלהוןבנייןוהוופ

ְבַהָדאוְַגְבִליןְפַרֿתִמְנַהרַמיָאַמְטיַיןַאתּון(ו)ֵליֿתאיןלון'אמקֹולֹון[א](ה)ַאָב'ושמיו

בהדאוגבליןפרתמנהרמיימטייןאתוןליתאיןלון'אמקולוןאבהושמיהד

בהדאוגבליןפרתמנהרמוימתיאןאתוןליתאילון'אמקולוןאבאושמיהט

בהדאוגבליןדפרתמהכאמוימטייןאתוןליתאילוןאמרקולוןאבאומשמיהמ

בהדיוגבילתוןפרתמנהרמוי[מטין](מנוץ)אתוןליתאיןלוןאמרקולוןאבאשמיהא

ר

וגבליןמןמיאומייתיןאזליןאינוןליתלהון'אמקילוןאבששמיהפ

כןעבידמאןליה'אמַקיְִמיןִאינּוןִליֿתְלהּוןּוַבְניַיןִטיָנאו

כןעבידמאןליה'אמקיימיןאינוןליתלהוןובנייןטינאד

כןעבידמאיליהאמרוקיימיןאינוןליתלהוןובנייאןטינאט

כןעבידמהליהאמרוקיימיןאינוןליתלהוןובנייןטינאמ

כןעבידמאןל"אקיימיןאינוןליתלהון[ובניין](?נן?ובני)טינאא

ר

פרתמןמיאומיתיאזלמאןליהאמריןסיימיןלאבטינאפ

ְפיִיִגרמיהעבדאנאלון'אמו ְלִקְריָאעלילהוהְדַחַמרשֶׁ

לקרייאעלילהוהדחמרשפייגרמיהעבדאנאלון'אמד

לקרייהעלילהוהדחמרשפייהגרמיעבידאנאלהו'אמט

לקרייהעלילןהוהדחמרשייפיהגרמיהעבידאנאלוןאמרמ

לקריאעלילהוהחמרשפייגרמיעבידאנאלוןא

ר

מדינהעלילהוהדחמרשפייהגרמיהעבדפרתמןלכוןומיתיאנאאזללהון'אמפ
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אזללתמןדמטאכיוןלתמןדאתאזמןעדלמדינהונפיקלמדינהעללִקְריָאונפיקו

אזללתמןדמטאכיוןלתמןדאתאזמןעדלמדינהונפיקלמדינהעללקרייאונפיקד

אזללתמןדמטאכיוןלתמןדמטאזמןעדלמדינהונפיקלמדינהונפיקט

אזללתמןדמטאכיוןלתמןדאתאזמןעדלמדינהונפיקלמדינהעללקרייהונפקמ

אזללתמןדמטאכיוןלתמןדאתאזמןעדממדינהונפקבמדינה(לקריא)עלילבקריאונפיקא

ר

אזלמדינהונפיקפ

יְו אההואמןוקימוןיתהוןובנוןְבִטיָנאוגבלוןפרתמןמיאי[ת]()וְאֶׁ הווןעָֹנֿתָ

הווןענתהההואמןוקמוןיתהוןובנוןבטינאוגבלוןפרתמןמייואייטיד

הוולתמןשעתאההיאמןוקמוןיתהוןובניןבטינאוגבליןפרתמןמויואייתיט

הוולתמןענתאההיאמןוקמוןיתהוןובנוןבטינאוגבליןפרתמןמויואייתימ

הווןענתהההואמןוקמוןיתהוןובנוןבטינאוגבליןפרתמןמויואייתיא

ר

והווןשעתאההיאמןוקמוןבטינאוגבלמיאפרתמןואייתיפ

קרייןוהווְמִדיָנהתתקריאלקּולּוןַאָבאבהדליתומדינהמדינהכלאמריןו

קרייןוהוומדינהתיתקרילאקולוןאבהדליתומדינהמדינהכלאמריןד

קרייןוהוהמדינהתתקרילאתמןקולוןאבאבהדליתמדינתאכלאמריט

קרייןוהוומדינתאקריאתתקרילאתמןקולוןאבאדליתומדינתאמדינתאכלאמריןמ

קרוןוהוומדינהתתקרילאקולוןאבאביהדליתומדינהמדינהכלאמריןא

ר

קרווהווןמדינהתתקרילאקלוןבהדליתמדינהכלאמריןפ

ֿךְד"ההמלךבאדוםנצבלטובזכוראליהושנסתלקיוםַבְבלּוזרוִמיליהו לֶׁ באדוםאיןומֶׁ

באדוםאיןומלךד"ההמלךבאדוםנצבלטובזכוראליהושנסתלקיוםבבלוןרומיליהד

באדוםאיןומלךד"ההבאדוםנצבה"עאליהושנכנסיוםבדליסרומיליהט

באדוםאיןומלךד"ההבאדוםנצבלברכהזכרונואליהושנכנסיוםבדליסרומילהמ

ם[ו]באדאיןומלךד"ההמלךבאדוםנצבלטובזכוראליהושנסתלקיוםבבלוןרומילהא

ר

באדוםאיןומלך'שנבאדוםעמדאליהושנסתלקיוםבבבליןרומילהפ

בניאמיבניא"דו

בניבינחרואמיבניא"דמלךנצבד

בניבינחרואמיבניא"דט

בניבינחרואמיבניאחרדברמ

בניביניחרואמיבניא"ד]א

ר

בני(חרוןהדיןאתומלאובינתגרו)בינחרואמיבניא"דמלךנצבפ

אחרדברש
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טרה(ו)נשמוניבינתגרובינחרוַאַחאזהאמונייו

נוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאובינתגרובינחרואחאבזהאמונייד

נוטרהשמוניבינתגרובינחרואחאבזהאומנייט

נוטרהשמוניבינתגרובינחרואחאבזהאומניימ

נוטרהשמוניאחאבזהאומנייא

ר

נוטרהשמוניעליאףחרוןהדיןאתומלאובינתגרובינחרואחאבזהאומותיפ

נוטרהשמוני'וכואחאבזהש

שלאחדונביוחבריוְכַנְעָנהבןְלִצְדִקיָהּוומאכילמפטםהכרמיםאתו

שלאחדונביאוחבריוכנענהבןלצדקיהוומאכילמפטםהכרמיםאתד

שלאחדונביאוחביריוכנענהבןצדקיהואתומאכילמפטםהכרמיםאתט

שלאחדונביאיריו[ב]()חואתכנענהבןחזקיהואתומאכלמפטםהכרמיםאתמ

שלאמת'אונביאוחביריוכנענהבןלצדקיהוומאכילמפטם'הכרמיאתא

ר

שלאחדובנביאובחבריוה[נ]כנעבןבצדקיהמשפטיםהכרמיםאתפ

אחדובנביאמאותשלשוחבריוכנענהבןצדקיהזהש

יָהּוזהליהיהאמתו ומיםצרלחםמאכילהו'ואמהכיופקידִמיֿכֶׁ

ומיםלחץלחםוהאכילוהו'ואמהכיופקידמיכיהוזהליהיהאמתד

ומיםצרלחםהאכילוהו'ואמהכיופקידמיכייהוזהליהיהאמתט

ומיםצרלחםכולהוהאואמרכןופקידמיכיהוזהליהיהאמתמ

ומיםצרלחםהאכילוהוהכיופקידמיכיהוזהליהיהא

ר

לחםוהאכילהומיכיהולינהשהיהאמתפ

לחםהאכילוהוימלאבןמיכיהוזהלישהיהש

אמיבניא"דנטרתילאשליכרמיהויבשלוםשוביעדלחץו

אמיבניא"דנטרתילאשליכרמיהויבשלוםבאיעדלחץד

אמיבניא"דנטרתילאשליכרמיהויבשלוםשוביעדלחץט

אמיבניאחרדברנטרתילאשליכרמיהויבשלוםשוביעדלחץמ

אמי?ני?בא"דנטרתילאשליכרמיהוישוביעדלחץא

ר

נחרואמיבניא"דנטרתילאשליכרמי'אומהרי'וגלחץפ

אחרדברלחץש

שמוני'וכובינחרוֵאיזֶׁבֶׁלזהאמתיו

שמוניעליאףחרוןהדייןמלאובינתגרובינחרואיזבלזואמתיד

שמוניאיזבלזואומתיבניט

שמוניבינחרואיזבלזהאמתיבנימ

שמוניביניחרואיזבלזואמתיא

ר

שמוניעליאףחרוןהדיןאתומלאובינתגרובינחרואיזבלזופ

איזבלש
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שלנביאשהיהל"זואליהווהאשרההבעללנביאיומפטמתמאכלתהכרמיםאתנטרהו

נביאשהיהלטובזכורואליהווהאשרההבעללנביאיומפטמתמאכלתהכרמיםאתנוטרהד

שלשהיהל"זואליהווהאשרההבעללנביאיומפטמתמאכלתהכרמיםאתנוטרהט

נביאשהיהלברכהזכרונוואליהווהאשרההבעללנביאיומפטמתמאכלתהכרמיםאתנוטרהמ

נביאשהיהל"זואליהווהאשרההבעללנביאיומפטמתמאכלת'הכרמיאתנוטרהא

ר

שלאחדובנביאהאשרה'ובנביהבעלבנביאיםת[א](ו)מטמהכרמיםאתנוטרהפ

שלאחדובנביאהבעלבנביאימטמאתש

ֿתו מֶׁ ְשֿךָאתאשיםמחרכעתלוואמרהשלחהאֶׁ ַנֿפְ

נפשךאתאשיםמחרכעתלוואמרהשלחההאמתד

נפשךאתאשיםמחרכעתלוואמרהשלחהאמתט

נפשךאתאשיםמחרכעתלוואמרהשלחהאמתמ

נפשךאתאשיםמחרכעתלוואמרהשלחההאמתא

ר

נפשךאשיםמחרכעתכילוואומרתמשלחתהיאאליהוזהלושהיהאמתפ

להרגובקשהאליהוזהאמתש

זהאמיבניא"דנטרתילאשליכרמיהוימהםכאחדו

זהאמיבניא"דנטרתילאשליכרמיהוימהםאחדכנפשד

זהאמיבניא"דנטרתילאשליכרמיהוימהםאחדכנפשט

זהאמיבניאחרדברנטרתילאשליכרמיהוימהםאחדכנפשמ

זהביניחרואמיבניא"ד[נטרתילאשליכרמיהוימהםאחדכנפשא

ר

אמיבניא"דנטרתילאשליכרמיהוימהםאחדכנפשפ

זהאמיבניאחרדברש

'וכוהמלךצדקיהוו

נוטרהשמוניעליאףחרוןהדייןמלאובינתגרובינחרוהמלךצדקיהוד

צדקיהוהמלךט

צדקיהוהמלךמ

המלךצדקיהוא

ר

נטרהשמוניעליאףחרוןהדיןאתומלאובינתגרובינחרופ

יהודהמלךצדקיהש

זהליהיהאמתשלאחדונביאוחבריוִמְלִכיָהבןְלַפשחּורמפטםשהיהו

זהליהיהאמתשלאחדונביאוחבריומלכיהבןלפשחורמפטםשהיההכרמיםאתד

זהליהיהאמתשלאחדונביאוחביריומלכיהבןלפשחורמפטםשהיהט

זהלוהיהאמתשלאחדונביאוחבריומלכיהבןלפשחורמפטםשהיהמ

זהליהיהאמתשלאחדונביאוחביריומלכיהבןלפשחורמפטםשהיהא

ר

זהאמתשלאחדובנביאובחביריומלכיהבןבפשחורמפטיםפ

זהאמתשלאחדובנביאוחבריומלכיהבןלפשחורמפטםש
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לאופיםמחוץמהולאופיםמחוץליוםלחםככרלוונתוןביה'וכתיְִרִמיָהּוו

לאופיםמחוץמהולאופיםמחוץליוםלחםככרלוונתוןבו'וכתירמיהוד

האופיםמחוץמהוהאופיםמחוץליוםאחדלחםככרלוונתון'וכתיירמיהוט

האופיםמחוץליוםלחםככהלוונתןוכתיבירמיהמ

לאופיםמחוץמהולאופיםמחוץליוםלחםככרלוונתוןבווכתבירמיהוא

ר

האופיםמחוץמהו'וגהאופיםמחוץלחםככרלךונתון'שנירמיהופ

לאופיםמחוץליוםלחםככרלוונתוןירמיהוש

ר[י]ִקַפֿתזויצחקר"אמו שעוריםשלמסוביןשחורהשהיאִלְפַלְטיָאחוץשנמכרתֿבַ

שעוריםשלמסוביןשחורהשהיאלפלטיאחוץשנמכרתקיברפתזויצחק'ר'אמד

שעוריםשלמסוביןשחורהשהיתהלפלטיאחוץשנמכרתקיברפתזויצחקר"אט

שעוריםשלמסוביןשחורתשהיהלפלטיאחוץשנמכרתקיברפתזויצחקרביאמרמ

שעוריןשלמסוביןשחורהשהיאלפלטייאחץנמכרתשהיאקיברפתזויצחקר"אא

ר

לפלטוחוץנמכרתשהיאקיברפתזויצחקר"אפ

לפלטרמחוץנמכרתשהיאקיברפתזויצחקר"אש

'רנטרתילאשלישכרמיעלנטרתילאשליכרמיהויו

'רנטרתילאשלישכרמיעלנטרתילאשליכרמיהויד

'רנטרתילאשליכרמיהויט

רבינוטרתילאשליכרמיהוימ

'ר(נטרתילאשלישכרמיעל)נטרתילאשליכרמיהויא

ר

'רהכרמיםאתנטרהשמונינטרתילאשלישכרמיבעלנטרתילאשליכרמיהויפ

'רש

יוחנן'רבשםחייאו

יוחנן'רבשםחייאד

יוחנןר"בשחייאט

יוחנןרביבשםחייאמ

חייא'ורתנחום'וראחאא

ר

יוחנן'רבשםחייאר"באחאפ

ידיעלהכרמיםאתנוטרהשאניליגרםמייוחנן'רבשםהונאש

ה"הקבלפניישראלכנסת'אמו

ה"הקבלפניישראלכנסתאמרהד

ה"הבלפני'ישרכנסתאמרה'אמט

הואברוךהקדושלפניישראלכנסתאמרהמ

ה"הבלפניישראלכנסתאמרהא

ר

פ

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

חלותשתימשמרתהריניישראלבארץכתקנהאחתחלהתי<..>ששלאעלעולםשלרבונוו

חלותשתימשמרתהריניישראלבארץכתקנהאחתחלהשמרתישלאעלעולםשלרבונוד

חלותשתימשמרתהריישראלבארץכתקנהאחתחלהשמרתישלאעלע"רבשט

חלותשתימשמרתהריניישראלבארץכתקנהאחתחלהשמרתישלאעלעולםשלרבונומ

חלותשתימשמרתהריניישראלבארץכתקנהאחתחלהשמרתישלאעלא

ר

חלותשתימפרשתהריניבארץכתיקנהאחתחלההפרשתישלאעלפ

חלותשתימפרשתשאניש

עלשכרמקבלתשאניהייתיסבורהלארץבחוצהו

עלשכרמקבלתשאניהייתיסבורהלארץבחוצהד

עלשכרמקבלתשאניהייתיסבורהלארץבחוצהט

עלשכרמקבלתשאםהייתיסבורהלארץבחוצהמ

עלשכרמקבלתשאניהייתיסבורהלארץבחוצהא

ר

עלשכרמקבלתשאניסברוהבחוצהפ

עלשכרמקבלתשאניהייתיסבורהישראלבארץכתקנהחלההפרשתישלאעלבסוריאש

בשםבא'ראחתעלאלאשכרמקבלתואינישתיםו

בשםבארביאחתעלאלאשכרמקבלתואינישתיםד

ר"בשאבא'ראחתעלאלאשכרמקבלתואינישתיםט

בשםאבארביאחתעלאלאשכרמקבלתואינישתיםמ

בשםאחא'וראבא'ראחתעלשכרמקבלאיניועכשיושתיםא

ר

בשםחייא'ררבא(וכמה'כמ)אחתעלאלאשכרמקבלתואינישתיהןפ

אחתעלשכרמקבלתואינישתיהןש

עלה"הקבלפניישראלכנסתאמרהיוחנן'רו

עלה"הקבלפניישראלכנסתאמרהיוחנן'רד

עלע"רבשה"הבלפניישראלכנסתאמרה'אמיוחנןט

עלהואברוךהקדושלפניישראלכנסתאמרהאמריוחנןרבימ

עלה"הבלפניישראלכנסתאמרה['אמ]יוחנן'רא

ר

על'יוחנ'רפ

ליגרםמיש

גליותשלטוביםימיםשנימשמרתהריניישראלבארץכתקנואחדטוביוםשמרתישלאו

גליותשלטוביםימיםשנימשמרתהריניישראלבארץכתקונואחדטוביוםשמרתישלאד

טוביםימים'במשמרתהריניישראלבארץכתקנואחדטוביוםשמרתישלאט

גליותשלטוביםימיםשנימשמרתהריניישראלבארץכתקנואחדיוםשמרתישלאמ

גליותשלטוביםימיםשנימשמרתהריניישראלבארץכתקנואחדיוםשמרתישלאא

ר

ימיםשנימשמרתהריני'ישרבארץכתיקנואחדיוםשימרתישלאפ

טוביםימיםשנימשמרתשאניש

67



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

שכרשאקבל?י?היית(וה)סברלארץבחוצהו

שכרשאקבלהייתיסבורהלארץבחוצהד

שכרשאקבלהייתיסבורהט

שכרשאקבלהייתיסבורהבחוצהמ

שכרמקבלתשאניהייתיסבורהלארץבחוצהא

ר

שכרמקבלתשאניסברוהלארץבחוצהפ

שכרמקבלתשאניהייתיסבורהישראלבארץכתקנןטוביםימיםשמרתישלאעלבסוריאש

אניוגם'עליהוקריהוהיוחנן'ראחדעלאלאשכר'מקבלואינישניהםעלו

אניוגםעליהוןקריהוהיוחנן'ראחדעלאלאשכרמקבלתואינישניהםעלד

אניוגםעליהוןקאריהוהיוחנן'ראחדעלאלאשכרמקבלתואינישניהםעלט

אניוגםעליהוןקריהוייוחנןרביאחתעלאלאשכרמקבלואינישניהםעלמ

אניוגםעליהוןקריהוהיוחנן'ראחתעל[אלא]שכרמקבלתואינישניהםעלא

ר

אניוגםעליהוןקריהוהיוחנן'ראחדעלאלאשכרמקבלתואינישניהםעלפ

אניוגםעליהקרייוחנן'ראחדעלאלאמקבלתואינישניהםעלש

טוביםלאחקיםלהםנתתיו

טוביםלאחקיםלהםנתתיד

טוביםלאאשרחוקיםלהםנתתיט

טובים[א]()לחקיםלהםנתתימ

טוביםלאחוקיםלהםנתתיא

ר

בנביאיקריפתריהרבנןיוחיבןשמעוןורבנןרבניןטוביםלאחקיםלהםנתתיפ

בנביאיקריאפתריןרבנןטוביםלאחקיםלהםנתתיש

ו

ד

ט

מ

א

ר

שהיורימוניוהמהז"לעאותימאהביםשהיוהבעלנביאיאילולמאהביקראתיהבעלפ

ז"לעאותימאהביםשהיורמוניהמהלמאהביקראתיהבעלש

ו

ד

ט

מ

א

ר

עלימתנבאיםזזולאמעשרותהביאותרומההביאוליאומריןעושיןהיומהבימרמיםפ

מנתנבאיןזזולאש
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ו

ד

ט

מ

א

ר

שמעון'רומדוחיםשואמשאותלךויחזוד"ההממקומיאותישגלועדשקרשלנבואותפ

מארצואותישהגלועדשקרנביאותש

ו

ד

ט

מ

א

ר

רימוניהמה'להקאותימאהביןשהיוהאמתנביאיאילולמאהביקראתיהאמתבנביאיקריהפתרפ

ו

ד

ט

מ

א

ר

מקוםשכלללמדךכתבהלכתיהלכהדרךאחאר"אציוניםלךהציבילישירמיהר"אפ

ו

ד

ט

מ

א

ר

אתםומידתשובהעשוהילכתםדרכיםבאילובני'לישר'ירמיר"אשכינהגלת'ישרשהלכופ

ו

ד

ט

מ

א

ר

אלהעריךאלשובי'ישרבתולותשוביד"ההחוזריןפ
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סימון'בריהודה'רנפשישאהבהליהגידהו

סימון'בריהודה'רנפשישאהבהליהגידהד

סימון'בריהודה'רנפשישאהבהליהגידהט

סימוןבריהודארבינפשישאהבהליהגידהמ

בןיוסיאבאמשוםסימוןר"ביהודה'רנפשישאהבהליהגידהא

ר

'בריוסי'רבשםסימון'בריהודה'ר'וגותרעהאיכהנפשישאהבהאתהגידהפ

'רבשםסימון'בריוחנן'רנפשישאהבהליהגידהש

ועתהה"הקבלו'שאמבשעה[ה]'במשקרייאפתרו

ועתהה"הקבלושאמרבשעהבמשהקרייהפתרד

ועתהלמשהה"הבל"שאבשעהקרייהפתרט

ועתההואברוךהקדושליהשאמרבשעהקרייהפתרמ

ועתהה"הבלוואמרלמרוםמשהשעלהבשעהבמשהקרייאפתרנהוראיא

ר

ועתהלמשה'הק'שאמבמשהקריאפתרחנינהפ

ועתהה"הבלושאמרבשעהבמשהקריאפתרחנינאש

עולםשלרבונולו'אמפרעהאלואשלחךלכהו

עולםשלרבונולו'אמפרעהאלואשלחךלכהד

ע"רבשל"אפרעהאלואשלחךלכהט

עולםשלרבונולפניואמרפרעהאלואשלחךלכהמ

עולםשלרבונולואמרפרעהאלואשלחךלכהא

ר

עולםשל'רבולפניו'אמממצרים'ישרעמיאתא'והוצפרעהאלואשלחךלכהפ

משהאמרפרעהאלואשלחךלכהש

הללוהאכלוסיןבכללעמודיכולאנימהלהעשותיכוליןהאלוהדבריםכלביי'ייביו

הללוהאוכלוסיןבכללעמודיכולאנימהלהעשותיכוליןהאלו'הדבריכלייביד

הללוהאכלוסיןבכללעמודיכולאנימהלהעשותיכוליןהללוהדבריםכלט

הללוהאכלוסיןבכללעמודיכולאנימהלהעשותיכוליםהללוהדבריםכלוכימ

הללוהאכלוסיןבכל[מוד](שות)לעיכולאנימהלהעשותיכוליםהאלההדבריםכלאדניביא

ר

אוכלוסיןבכללעמודיכולאינולעשותיכוליםהללוהדבריםביפ

הללוהאכלוסיןבכללעמודיכולאינילעשותיכוליםהללודבריםוכיש

אֹנּוֵנסמיניכמהבהןישתינוקותכמהבהןישמעוברותכמהבהןישחיותכמהו

אנונסמיניכמהבהןישתינוקותכמהבהןישמעוברותכמהבהןישחיותכמהד

אונסמיניכמהבהםישתינוקותכמהבהםישמעוברותכמהבהםישחיותכמהט

אנוסיםמיניכמהבהםישתינוקותכמהבהםישמעוברתכמהבהםישחיותכמהמ

אתונסמיניכמהבהןתינוקותכמה[בהןיש'מעוברוכמה]בהםישחיותכמהא

ר

פ

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

יןמיניכמהשבהןְלִחיּוֿתלהםשהתקנתבהןישו שבהןלמעוברותהתקנתִריֿכּוֿכִ

שבהןלמעוברותהתקנתרוכוכיןמיניכמהשבהןלחיותלהםשהתקנתבםישד

להםהתקנתאוכלמיניכמהבהםישט

(בהםישחיות)כמהשבהםלחיותהתקנתבהםישמ

שבהןלמעוברותהתקנתריבוביןמיניכמהשבהןלחיותשהתקנתבהןישא

ר

פ

גּוִזיםְקַליוֿתמיניכמהו שבהןלתינוקותהתקנתוָאֶׁ

שבהםלתינוקותהתקנתואגוזיםקליותמיניכמהד

בהםשישלתינוקותהתקנתואגוזיםקליותכמהשבהםלמעוברותהתקנתמיםכמהט

שבהםלתינוקותתקנתואגוזיםקליותמיניכמהשבהםלמעוברתהתקנהרותחיםמיםמ

לתינוקותהתקנתואגוזיםקליותכמהא

ר

מהשלה'לתינוקהתקנתואגוזיםקליותמהפ

כמהשבהםלתינוקותהתקנתואגוזיםקליותכמהש

נפשישאהבהליהגידהכאןדברשלפירושואיכןו

נפשישאהבהליהגידהכאןדברשלפירושואיכןד

נפשישאהבהליהגידהכאןדברשלפירושוהיכןט

נפשישאהבהליהגידההדברשלפירושוהיכןמ

שאהבהליהגידהכאןדברשלפירושוהיכןא

ר

ליהגידהכןדברשלשלפירושוהןאיכןלהןהתקנתריבוכיםמיניפ

ליהגידהלהםהתקנתדקדוקיםמיניש

איכההחמהבימותתרעהאיכהעליהנפשישנתתי'אומנפשישאהבהאומהו

איכההחמהבימותתרעהאיכהעליהנפשישנתתיאומהנפשישאהבהאומהד

איכהעליהנפשישנתתיואומהנפשישאהבהאומהט

איכהעליהנפשישנתתימהאונפשישאהבהמהאומ

איכההחמהבימותתרעהאיכהעליהנפשישנתתיאומהנפשישאהבהאומהא

ר

תרעהאיכה(אר)עליהנפשישנתתינפשישאהבהאומהפ

תרעהאיכהעליהנפשישנתתיאומהנפשישאהבהאומהש

חלבו'רכעטיהאהיהשלמההגשמים'בימובצהריםתרביץו

חלבו'רכעטיהאהיהשלמההגשמיםבימותבצהריםתרביץד

חלבו'רכעוטיהאהיהשלמההחמהבימותתרעהאיכה'הגשמיבימותבצהריםתרביץט

חלבורביכעוטיהאהיהשלמההחמהבימותתרעהאיכההגשמיםבימותבצהריםתרביץמ

אבהו'רכעוטיהאהיהשלמההגשמיםבימותבצהריםתרביץא

ר

חלבו'רכעטיהאהיהשלמההחמה(הן)בימותבצהריםתרביץאיכההגשמיםבימותפ

חלבו'רכעוטיהאהיהשלמההחמהבימותבצהריםתרביץאיכההגשמיםבימותש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב-א, פסוק ז, פרק א

א"המדובוכהשפםעלעוטהשהואהזהכאבלאהיהשלא'אמחונא'רבשםו

א"המדובוכהשפמועלעוטהשהואהזהכאבלאהיהשלא'אמחונא'רבשםד

א"כדובוכהשפםעלעוטהשהואהזהכאבלאהיהשלא'אמהונאר"בשט

דאתכמהובוכהשפםעלעוטהשהואהזהכאבלאהיהשלאאמרהונארביבשםמ

ד"כמובוכהשפםעלעוטהשהואהזהכאבלאהיהשלאאמרהונא'רבשםא

ר

שפםעלעוטהשהואהזהכאבלאהיהשלאהונא'רבשםפ

דאתכמאודומםיושבשהואהזהכאבלאהיהשלאהונא'רבשםש

ָלַמהא"דיעטהשפםועלו ְהיֶׁהשֶׁ ְכָעְטיָהאֶׁ

כעטיהאהיהשלמהא"דיעטהשפםעלד

כעוטיהאהיהשלמהא"דיעטהשפםועלט

כעוטיהאהיהשלמהאחרדבריעטהשפםועלאמרמ

בשםחלבו'רכעוטיאאהיהשלמהא"דיעטהשפםועלא

ר

בשםכעטיהאהיה'שלמא"דיקראטמאוטמאיעטה'ואפ

אחרדבריעטהשפםועלאמרש

האהיהשלאו ְדרּובתוךזאביםשנכנסוזהְכרּועֶׁ בגדואתוְָעָטהובקעיהעֶׁ

בגדואתועטהובקעוהעדרובתוךזאביםשנכנסוזהכרועהאהיהשלאד

בגדואתועטהובקעוםעדרובתוךזאביםשנכנסוזהכרועהאהיהשלאט

בגדואתועטהופקעוםבעדרורועיםשנכנסוזהכרועהאהיהשלאמ

בגדואתועטהובקעוהעדרובתוךזאביםשנכנסוהזהכרועהאהיהשלאאמרהונא'רא

ר

בגדוועטהוביקעוהעדרולתוךזאיביםשנכנסוזוכרועהאהיהשלאחונא'רפ

בגדוועטהובקעוהועדרולתוךזאביםשנכנסוכרועהאהיהשלאש

עדריעלמצריםארץאתוְָעָטהא"המדויצאו

עדריעלמצריםארץאתועטהא"המדויצאד

עדריעלמצריםארץאתועטהא"כדויצאט

עדריעלמצריםארץאתועטהאמרדאתכמהויצאמ

עדריעלמצריםארץאתועטהא"כמדא

ר

עדריעלבגדואתהרועהיעטהבאשמצריםארץאת'ועט'אמדאתהכמאויצאפ

עדריעלבגדואתהרועהועטהדאתמרכמאויצאש

'רמשיבןאניעדריהןעלוישאלוניחבריךאצלהולךכשאניחביריךו

'רמשיבןאניעדריהןעלוישאלוניחבריךאצלהולךכשאניחבריךד

'רמשיבןאנימהמעדריהןוישאלוניחביריךאצלהולךכשאניחביריךט

רבימשיביןאנימהעדריהןעלוישאלוניחביריךאצלהולךכשאניחביריךמ

'רמשיבןאנימהעדריהםעלוישאלוניחביריךאצלהולךכשאניחביריךא

ר

'רמשיבןאנימהעדריהםעלושאלנוחביריךאצל'לכשאחביריךפ

'רמשיבןאנימהעדריהםעלוישאלוניויעקביצחקאברהםחבריךאצלכשאבואחבריךש
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י'יייפקדהרוחותאלהיי'יייפקדהדיןבקרייהלהפתרברכיהו

יייפקדהרוחותאלהייייפקדהדיןבקרייהלהפתרברכיהד

י'ייפקודהרוחותאלהיי'ייפקודהדיןקרייהפתרברכיהט

הרוחותאלהייייפקודהדיןקרייהלהפתרברכיאמ

יייפקדהרוחותאלהייייפקודהדיןבקרייאלהפתרברכייאא

ר

'לפנייצאאשרבשרלכלהרוחותאלהיי'יבי פקודקריאפתרברכיהפ

בשרלכלהרוחותאלדייייפקודבמשהקריאפתרברכיהש

ו

ד

ט

מ

א

ר

הרהזההעבריםהראלעלהלמשה'הק'שאמבשעה'וגיביאםואשריוציאםואשרפ

מיהודיעניהעולםמןני[לק](קל)מסואתההואילעולםשלרבונולפניו'אמו

מיהודיעניהעולםמןמסלקניואתההואילעולםשלרבונולפניו'אמד

מיהודיעניהעולםמןמסלקןואתההואילע"רבשל"אט

מיהודיעניהעולםמןמסלקניואתההואילעולםשלרבונולפניואמרמ

מיהודיעניהעולםמןני[סלק](קלס)מואתהואילעולםשלרבונולפניואמרא

ר

מההודיעני(הושי)מסלקניואתהואילהעולמיםרבון'לפ'א(א)נבופ

מההודיעניע"רבשלפניואמרש

שאהבהליהגידהכאןדברשלפירושואיכןבניךעלמעמידשאתההרועים[י]ומו

שאהבהליהגידהכאןדברשלפירושואיכןבניךעלמעמידשאתההרועיםומיד

שאהבהליהגידהכאןדברשלפירושוהיכןבניךעלמעמידשאתההרועיםומיט

שאהבהליהגידהכאןדברשלפירושוהיכןבניךעלמעמידשאתההרועיםומימ

שאהבהליהגידהכאןדברשלפירושוהיכןבניךעלמעמיד[ה]שאתהרועיםומיא

ר

שאהבהוהגידהכאןדברשלפירושוהואואיכןעליהםמעמידאתרועיםפ

עליהםתעמידרועיםש

תרעהאיכהעליהנפשישנתתי[ה]'אומנפשישאהבהאומהנפשיו

תרעהאיכהעליהנפשישנתתיאומהנפשישאהבהאומהנפשיד

תרעהאיכהעליהנפשישנתתיאומהנפשיט

תרעהאיכהנפשיעליהשנתתיאומהנפשימ

תרעהאיכהעליהנפשישנתתי[אומה]נפשיא

ר

תרעהאיכהעליהנפשישנתתיאומהבצהריםתרביץואיכהתרעהאיכהנפשיפ

תרעהאיכהש
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כעטיהאהיהשלמהמלכיות[ד]'בשעבובצהריםתרביץאיכהמלכיותבימיו

כעטיהאהיהשלמהמלכיותבשעבודבצהריםתרביץאיכהמלכיותבימיד

עדריעלכעוטיהאהיהשלמהמלכיותבשעבודבצהריםתרביץאיכהמלכיותבימיט

כעוטיהאהיהשלמהמלכיותבשעבודבצהריםתרביץאיכהמלכיותבימימ

כעוטיאאהיהשלמהמלכיותבשעבודבצהריםתרביץאיכהמלכיותבימיא

ר

'כעטאעשהשלאאהיהשלמהמלכיותעםבצרהתרביץאיכההרשעהמלכותבימיפ

המלכיותבימיש

שמיםחילולעדריהןל[ע](ש)חבריךיני?ע?בלמהעשהשלאשלמה'אמעזריה'רו

שמיםחילולעדריהןעלחבריךבעינילמהעשהשלאשלמה'אמעזריה'רד

שמיםחילולעדריהןעלחביריךבעינילמהעשהשלאשלמה'אמעזריה'רחביריךט

שמיםחלולעדריהןעלחביריךבעינילמהעשהשלאשלמהאמרעזריהרבימ

השםחלולעדריהןעלחביריךבעינילמהעשהשלאשלמהאמרעזריא'רא

ר

שמיםשםאחילולעדריעלחביריךלעינילאמהאעשהשלאשלמה'אמעזריה'רפ

תהאשלאש

העולםאומותיהואשלאסימון'בריהודהרב'אמברווחהחבריךועדריבצרהבניךבדברו

העולםאומותיהושלאסימון'בריהודה'ראמרברווחהחבריךועדריבצרהבניךכדברד

ה"איהושלאסימון'בריהודהר"אברוחהחביריךועדריבצרהבניךבדברט

העולםאומותיהושלאסימוןבריהודארביאמרברוחהחביריךועדריבצרהבניךבדברמ

העולםאומותיהושלאסימון'בריהודהר"אברוחהחביריךועדריבצרהבניךבדברא

ר

שלאסימון'בריהודהר"אברווחהחביריךועדריבצרהבניךבדברפ

'העאומותיהיו4ג

ברווחהחבריךועדריבצרהאומתךש

א"המדבמדברּושחטןבמדברְלָשִחַטןשמבקשיודעהיההדיןמדתטענתו

א"המדבמדברושחטןבמדברלשחטןשמבקשיודעהיההדיןמדתטעת'אומריד

א"כדבמדברושחטןבמדברלשוחטןשמבקשיודעהיההדיןמדתעתאומריןט

דאתכמהבמדברושחטןבמדברלשחטןשמבקשיודעהיההדיןמדתעתאומריןמ

ד"כמבמדברושחטןבמדברלשוחטןמבקששהואיודעהיההדיןמדת[טעת]['אמרי](ת?(ו)?ע?(ו)?ט)א

ר

דאתהכמאלשםוהוציאןבמדברנשחטיןשהןהיהיודעדדיןמריהטעהיאמרופ

דתמרכמהבמדברושחטןבמדברלשוחטןמבקששהואיודעהיההדיןמידתטעת'או4ג
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וידבקומאחריךויטוצרהשצרתןבניךיראושלאאמריורבניןבמדברוַיְִשָחֵטםו

וידבקומאחריךויטוצרהשצרתןבניךיראושלאאמריןורבנןבמדברוישחטםד

וידבקומאחריךויטוצרהשצרתןבניךיראושלאאמריורבנןבמדברוישחטםט

וידבקומאחריךויטוצרהשצרתןבניךיראושלאאמריורבנןבמדברוישחטםאמרמ

(הן)וילכווידבקומאחריךויטוצרהשצרתםבניךיראושלאאמריורבניןוישחטםא

ר

ויטפלומאחריךויטעוצרהצרתםבניךיאמרושלאאמריןורבנןבמדברוישחטם'אמפ

וידבקווילכומאחריךויטוצרהצרתןבניךיראושלאאמריןורבניןבמדברוישחטם4ג

מאחריךויטעוצרהצרתםבניךיראושלאאמריןורבניןש

אַהיְָחְבְרֿךָ?א"ד?המחבריךבעדריו 'אמשעהבאותהַהווֿתֵכסֶׁ

'אמשעהבאותההוותכסאהיחברךא"המדחבריךבעדריד

ל"אשעהבאותההוותכסאהיחברךא"כדחביריךבעדריט

ברוךהקדושאמרשעהבאותוהוותכסאהיחברךאמרדאתכמהחבירךבעדרימ

אמרשעהבאותההוותכסאהיחברךא"כד[חביריך]בעדריא

ר

'הקלו'אמהוותכסאהיחברך'דא'הכמחביריךבעדריפ

'הקלו'אהשעהבאותה'וגהוותכסאהיחברךדתמרכמהחבריךבעדרי4ג

ה"הבלואמרש

הִאיָכהליאומראתהמשהלמשהה"הבו חייךַתְרִביץאיכהִתְרעֶׁ

חייךתרביץאיכהתרעהאיכהליאומראתהמשהלמשהה"הקבד

חייךתרביץאיכהתרעהאיכהלי'אומאתהמשהה"ע'רבילמשהה"הבט

חייךתרביץאיכהתרעהאיכהלישומראתהמשההשלוםעליורבינולמשההואמ

חייךתרביץאיכהתרעהאיכהליאומראתהמשהלמשהה"הבא

ר

חייךבצהריםתרביץ'ואכ'תרע'איכ'אומאתהמשהלמשהפ

חייךתרביץאיכהתרעהאיכהליאומראתהמשהלמשה4ג

למשהש

ידעתלאאםתדעילאאםו

ידעתלאאםד

ידעתלאאםתדעילאאםט

ידעתלאאםתדעילאאםמ

ידעתלאאםתדעילאאםא

ר

לידעלךישלספרלךישידעתלאאםבנשיםהיפהלךתדעילאאםפ

ידעתהלאאםלךתדעילאאם4ג
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ְו 'בנשיהיפהלךתדעילאאם'שנלידעלךשישסּוַפֿך

א"דבנשיםהיפהלךתדעילאאם'שנלידעלךשישסופךד

בנשיםהיפהלךתדעילאאם'שנאלידעלךשישסופךט

בנשיםהיפהלךתדעילאאםשנאמרלידעלךשישסופךמ

א"דבנשיםהיפהלךתדעילאאם'שנאלידעלךשיששסופךא

ר

בנשים)היפהלךתדעילאאם'אמלידעסופךפ

בנשיםהיפהלךתדעילאאםלידעסופך4ג

בנשיםהיפהלךתדעילאאם בסוף  לידע לךיש אחר  דברש

ר"אמשבנביאיםהמעולהשבנביאיםהיפהו

ר"אשבנביאיםהמעולהשבנביאיםהיפהבנשיםהיפהלךתדעילאאםד

ר"אשבנביאיםהמעולהשבנביאיםהיפהט

אמרשבנביאיםהמעולהשבנביאיםהיפהמ

ר"אשבנביאיםהמעולהשבנביאיםהיפהשבנשיםהיפה'בנשיהיפהלךתדעילאאםא

ר

ר"אבנביאים(הפ

'אשבנביאםהמעולהשבנביאםהמשובחשבנביאםהיפהלךתדעילאאם4ג

ר"אשבנביאיםהיפהש

אינהאשהמהלך'לומבנשיםהנביאיםנמשלולמהירמיהבריוסהו

אינהזואשהמהלך'לומבנשיםהנביאיםנמשלולמהירמיהבריוסהד

אינהזואשהמהלך'לומלנשיםהנביאיםנמשלולמהירמיה'בריוסיט

אינהזואשהמהלךלומרלנשיםהנביאיםנמשלולמהירמיהבריוסירבימ

אינההאשהמהלךלומרכנשיםהנביאיםנמשלולמהירמיה'בריוסיא

ר

אינההאשהמהבנשיםהנביאיםנמשלוירמיה'בריוסיפ

אינההזאתהאשהמהלומרבנשיםהנביאיםנימשלולמהירמיהבןיוסה'ר4ג

אינההזאתהאשהמהבנשיםישראלנביאינמשלוחנינאבריוסיש

ישראלשלצרכיהןלתבועמתביישיןאיןהנביאיםכךמבעלהביתהצרכילתבועמתביישתו

ישראלשלצרכיהןלתבוע'מתביישיאיןהנביאיםכךמבעלהביתהצרכילתבועמתביישתד

צרכיהםלתבועמתביישיןאינםהנביאיםכךמבעלהביתהצרכילתבועמתביישתט

ישראלשלצרכיהםלתבועמתביישיםאינםהנביאיםכךמבעלהביתהצרכילתבועמתביישתמ

ישראלשלצרכיהןלתבועמתביישיןהנביאיםאיןכךמבעלהביתהצרכילבקשמתביישתא

ר

'ישרשל'צורכילתבועמתביישיםאינןהנביאיםהםכךמבעלהביתהצרכילתבועמתביישתפ

שלישראלצורכיהןלתבועמתבישיןאינןהנביאםהןכךמבעלהצרכיהלתבועמיתביישת4ג

ישראלשלצרכיהןלתבועמתביישיןאינםהנביאיםכךמבעלהביתהצרכילתבועמתביישתש
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שבשמיםמאביהםו

שבשמיםאביהםמןד

שבשמיםמאביהםט

שבשמיםמאביהםמ

שבשמיםאביהם[מן](ה"מהקב)א

ר

פ

שבשמיםאביהןמלפני4ג

ה"הבמןש

מחררה'אומאליעזר'רורבניןעקיבא'וראליעזר'רהצאןבעקבילךצאיו

מחררה'אומאליעזר'רורבניןעקיבא'וראליעזר'רהצאןבעקבילךצאיד

מצידה'אומעקיבא'רהצאןבעקבילךצאיט

מצידהאומראלעזרורביעקיבארביהצאןבעקבילךצאימ

מחררהאומראליעזר'רורבניןע"וראליעזר'רהצאןבעקבילךצאיא

ר

סעודה'אומ'אליע'רורבנין'עקיב'ור'אלעז'ר}*פ

מחררה'אואליעזר'רורבניןעקיבה'וראליעזר'רהצאןבעקבילךצאי4ג

חררהאומראליעזר'רורבניןעקיבא'וראליעזר'רבעקבילךצאיאחרדברש

.והובא כאן לצורך השוואה, 83' מופיע בכתב היד להלן בעמ {(79' עמ)' מים וג...'אלעז' ר}קטע זה *: פ

שילאר"דאמימיםא"לה[נ]()ממאכלומצריםשלבידםישראלשנטלוו

שילהר"דאימיםא"לממנהאכלוממצריםבידםישראלשנטלוד

שילאר"אימיםא"לממנהאכלוממצריםבידםישראלשנטלוט

שילארביאמרימיםואחדשלשיםממנואכלומצרים[מ](ב)ידם[ב](מ)ישראלשנטלומ

שילאר"דאיוםואחדשלשיםאכלוממצריםישראלשנטלוא

ר

שילא'אמר"דשלשיםלהןסיפקהממצריםעמהןשיצאתאחתפ

שילה'ר'א'דיוםואחדשלשיםממנהואכלוממצריםבידםשנטלו4ג

שילאר"דאיוםשלשיםלהםהספיקהממצריםעמהםשיצאתש

עושהאנימהזומחררהלישראלשהיויודעאתסעודותושתיםששיםו

עושהאנימהזומחררהלישראלשהיויודעאתסעודותושתיםששיםד

עושהאנימהזומחיהלישראלשהיויודעאתסעודותב"סט

עושהאםמהמחיהלישראלשהיויודע'אתסעודותב"סמ

עושהאנימהזאתמחררהלישראלהיהסעודותושתיםששיםא

ר

'עושאנימהיודעאתממנהאכלוסעודהואחתששיםפ

עושהאנימהיודעאתסעודותושניםששים4ג

עושהאנימהיודעאתהממנהממנהאכלוסעודותואחתששיםש
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אותםשהקפתיממה'אומעקיבא'רבארץברפסתיהיד"ההבעקבלהןו

אותםשהקפתיממהאומרעקיבא'רבארץברפסתיהיד"ההבעקבבסוףלהםד

שהקפתיממה'אומאלעזר'רבארץברפסתיהיד"ההבעקבילהםט

אותםשהקפתיממהאומרעקיבארביבארץברכסתיהיד"ההבעקבילהםמ

אותםשהקפתיממהאומרעקיבא'רבארץברפסתיהיד"ההבעקבי[להם]א

ר

אותהי'שהקפתממה'עקיב'רבארץוהיפיסת(כה[ו]ס)בעקבלהםפ

אותםשהיקפתיימה[מ](כ)'אועקיבה'ר'וג?[ברפיסתיהיבעקב[ם](ב)לה4ג

אותםשהקפתיממהאומראליעזר'רבארץברפסתיהיבעקבלהםש

לאיומםלפניהםהולךי'וייא"המדבמדברכבודבענניו

לאיומםלפניהםהולךוייא"המדכבודבענניד

לאיומםלפניהםהולךי'וי(בארץברפסתיהי)א"כדבמדברכבודבענניט

לאיומםלפניהםהולךוייאמרדאתכמהבמדברכבודבעננימ

לאיומםלפניהםהולךוייד"ההבמדברכבודבענניא

ר

במדברכבודענניפ

'וגיומםלפניהםהולךי'וידתמרכמהבמדברכבודענני4ג

במדברכבודענניש

להםעושהאנימהיודעאתיומםהענןעמודימישלאיומםהענןעמודימישו

להםעושהאנימהיודעאתיומםהענןעמודימישד

להםעושהאנימהיודעאתיומםהענןעמודימישט

להםאעשהאנימהיודעאתהיומםהענןעמודימישמ

להםעושהאנימהיודעאתהענןעמודימישא

ר

להםמהיודעואתפ

להםעושהאנימהיודעאת4ג

עמהםעושהאנימהיודעאתהש

ממהאמריורבניןיומםלצלתהיהוסוכהבעקבבסוףו

ממהאמריורבניןיומםלצלתהיהוסוכהד"ההבעקבבסוףד

ממהאמריורבנןיומםלצלתהיהוסוכהבעקביבסוףט

ממהאמריורבניןיומםלצלתהיהוסוכהבעקביבסוףמ

ממהאמריורבניןמחרביומםלצלתהיהוסוכהבעקבבסוףא

ר

ממה'אומורבניןמחורביומםלצלתהיהסוכהבעקבפ

ממה'אורבנין'וגלפניהםמלכםויעבר'וגיומםלצלתהיהוסוכהבעקב4ג

המןאמריןורבניןיומםלצלתהיהוסוכהבעקבש
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להםעושהאנימהיודעאתוחלב'מדבשמתוקבמדברשהאכלתיםו

בסוףלהםעושהאנימהיודעאתוחלבמדבששמתוקבמדברשהאכלתיםד

בסוףלהםעושהאנימהיודעאתוחלבמדבששמתוקבמדברשאכלתםט

להםעושהאנימהיודעאתהוחלבמדבששמתוקבמדברשאכלתםמ

להםעושהאנימהיודעאתוחלבמדבשמתוקשהואבמדברמןאותםשהאכלתיא

ר

עושהאנימהיודעאתוחלבדבששהואבמדברמןאותםשהאכלתיפ

להןעושהאנימהיודעאתוחלבמדבשמתוקשהואבמדברמןאותםשהאכלתי4ג

עושהאנימהיודעאתהבדבשכצפיחיתוטעמובמדבראותםשהאכלתיש

עסיסההריםיטפו'שנבעקבו

עסיסההריםיטפוההואביוםוהיה'שנאבעקבד

עסיסההריםיטפוההואביוםוהיה'שנאבעקביט

עסיסההריםיטפוההואביוםוהיהשנאמרבעקבימ

עסיסההריםיטפוההואביום'שנאבעקבא

ר

יהודהאפיקיוכלחלב(מים)תלכנהוהגבעותעסיסההריםיטפוההואביוםוהיהבעקבפ

'וגעסיסההריםיטפוההואביוםוהיהבעקב4ג

עסיסההריםיטפובעקבש

לצאתהצאןכלסוףלו'אמהצאןבעקבילךצאיא"דו

לצאתהצאןכלסוףלואמרהצאןבעקבילךצאיא"דד

לצאתהצאןכלסוףל"אהצאןבעקבילךצאיא"דט

לצאתהצאןכלסוףלואמרהצאןבעקבילךצאיאחרדברמ

לצאתהצאןכלסוףל"אהצאןבעקבילךצאיא"דא

ר

*{'וגמיםילכופ

לצאתהצאןכלסוףלו'א'הצ'בעלךצאי'א'ד4ג

.(77' ראו לעיל עמ)עד כאן *: פ

עסוקומשהבבזהעסוקיןישראלשהיואלאמשהשנתעצלולאבאחרונהיוצאואתו

עסוקומשהבבזהעסוקיןישראלשהיואלאמשהשנתעצלולאבאחרונהיוצאואתד

ומשהבבזהשישראלאלאמשהשנתעצלולאבאחרונהיוצאואתט

ומשהבביזהעסוקיןישראלשהיולא[א]משהשנתעצלולאבאחרונהיוצאואתהמ

במצותעסוק(עצמות)ומשהבבזהעסוקיןישראלשהיואלאמשהשנתעצלולאבאחרונהיוצאואתא

ר

במצותעוסקוהואבביזהעוסקין'ישרשהיהאלאמשהנתעצללאבאחרונהמוצאואתפ

במצוותעוסקומשהבביזהעוסקיםישראלשהיואלאמשהשניתעצלולאבאחרונהיוצאואת4ג
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צאיא"דעמויוסףעצמותאתמשהויקח'שניוסףבעצמותו

צאיא"דעמויוסףעצמותאתמשהויקחא"המדיוסףבמצותד

צאיא"דעמויוסףעצמותאתמשהויקח'שנאיוסףבעצמותט

צאיאחרדברעמויוסףעצמותאתמשהויקחשנאמריוסףבעצמותמ

צאיא"דיוסףעצמותא

ר

צאיא"ד{  }*פ

צאי'א'ד'וגעמויוסףעצמותאתמשהויקחדתמרכמה4ג

. לצורך השוואה83' והובא בסינופסיס להלן עמ, {ורעי גדיותייך אילו הגדיים נכנסים}בכתב היד מופיע כאן הקטע *:  פ

לוהיהמאיכןכוסייהוןתהויואתלמותהעולםכלסוףלו'אמהצאןבעקבילךו

לוהיהמהיכןכוסייהוןתהויואתלמותהדורכלסוףלו'אמהצאןבעקבילךד

היהמאיכןנוסייהוןתהאואתלמותהדורכלסוףל"אהצאןבעקבילךט

היהמהיכןסופיהןתהויואתלמותהדורכלסוףלואמרהצאןבעקבילךמ

[לו]היהמהיכןהון[י]כוסיתהויואתלמותהדורותכלסוףל"אהצאןבעקבילךא

ר

לוהיהמאיכןכוותהוןהויואתלמותהצאןכלסוףלו'אמהצאןבעיקבילךפ

לוהיהמאיכןנכוסהוןהוויואת<..>למוהצאןכלסוףלו'אהצאן'בעלך4ג

נחמןברשמואלר"דאממהסנה'אמנחמןברשמואל'רהזההדברו

נחמןברשמואל'רדאמרמהסנה'אמ'נחמברשמואל'רהזההדברד

נחמןברר"דאמהסנה'אמנחמןברשמואל'רהזההדברט

נחמןברשמואלרבידאמרהסנהמןאמרנחמןברשמואלרביהזההדברמ

נחמןברשמואל'ר'דאמהסנהמןאמרנחמןברשמואל'רהזההדברא

ר

נחמן'ברשמואל'אר"דמסנההזההדברפ

נחמןברשמואל'ר'א'דהסנהמן'אנחמןברשמואל'רהזההדבר4ג

שילךמשהאתמפתהה"הבהיההסנהימישבעתכלו

שילךמשהאתמפתהה"הקבהיההסנהימישבעתכלד

שילךלמשהמפתהה"הבהיההסנהימי'זכלט

שילךמשהאתמפתההואברוךהקדושהיההסנהימישבעתכלמ

מצריםאלשילךמשהאת[ה]()מפתה"הבהיההסנהימישבעתכלא

ר

שילךלמשהמפתהה"הקבהיהנה[ס](ש)הימי(ד)שבעתכלפ

שילךמשהאתמפתה'הקהיההסנהימישבעתכל4ג
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לאי'ייביי'ייאלמשהויאמר'שנלמצריםבשליחותוו

לאייביייאלמשהויאמר'שנ'למצריבשליחותוד

לאי'יביי'יאלמשהויאמר'שנאלמצריםט

לאאדוניביייאלמשהויאמרשנאמרלמצריםמ

לאייביייאלמשהויאמר'שנאבשליחותוא

ר

הןואילולמצריםבניואצלבשלוחותופ

לאאדניביי'יאל<..>משויאמר'ההדהלמצריםבשליחות4ג

אלדברךמאזגםמשלשםגםמתמולגםאנכידבריםאישו

דברךמאזגםמשלשוםגםמתמולגםאנכידבריםאישד

אלדברךמאזגםמשלשוםגםמתמולגםאנכי'דבריאישט

אלדברך[ז](ד)מאגםשלשוםגםמתמולגםאנכידבריםאישמ

דברךמאזגםמשלשוםגםמתמאלגםאנכידבריםאישא

ר

מאזגםאזמשלשוםגםשלשוםמתמולגםתמולפ

מאזגםמאז<..>שגםשלשוםגםתמולגםתמול'וגדבריםאיש4ג

ה"להקב'אמובסוףימים'זהריבגוויהקאיםדהוהויומאיום'והריעבדךו

ה"להקבאמרובסוףימיםשבעההריבגויהקייםדהוהויומאימיםששההריד

ה"להב'אמלבסוף'זהריבגיניהקאיםדהוהויומא'והריעבדךט

להקדושאמרדבסוףימיםשבעההריבגויהקאיםדהוהויומאיוםששההריעבדךמ

ה"להבאמרובסוףימיםשבעההריבגויהקאיםדהוהויומאימיםששההריא

ר

לו'אמובסוףשבעההויבהקימאדהוהיומאוהואששההריפ

לך'אובסוףשובעההאבהקייםדהווהויומה4ג

לךצוררהשאניחייךה"הקבלו'אמתשלחבידנאשלחו

לךצוררהשאניחייךה"הקבלואמרתשלחבידנאשלחד

לךצורכהשאניחייךה"הבל"אתשלחבידנאשלחט

לךמצריכהשאניחייךלואמרתשלחבידנאשלחהוא()ברוךמ

לךצוררהשאניחייךה"הקבל"אתשלחבידנאשלחא

ר

(בכפניך)צוררהשאניחייך'אמתשלחבידשלחפ

צורריהשאניחייך'הקלו'אתשלחבידנאשלח4ג
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חלבו'ורברכיה'רה"הבלופרעומתיבכנפיךו

חלבו'ורברכיה'רה"הקבלופרעומתיבכנפיךד

חלבו'ורברכיה'רה"הבלופרעומתיבכנפיךט

חלבוורביברכיהרביהואברוךהקדושלופרעומתיבסופיהמ

חלבו'ורברכיה'רה"הבלופרעואימתיבכנפיךא

ר

חלבו'ורלוי'דרלה'אמברכיה'ר'הקלופרעהואיכן[ך](כ)בכנפפ

חלבו'ר'לה'אמברכיה'ר'ה'ב'הקלופרעואמתייבכנפיך4ג

שהיאסבורגדולהבכהונהמשמשהיההמלואיםימישבעתכל'אמחדלוי'ורו

שהיאסבורגדולהבכהונהמשמשהיההמלואיםימישבעתכלאמרחדלוי'ורד

שהיהסבורגדולהבכהונהמשמשמשההיההמלואיםימי'זכל'אמחדט

שהיאסבורגדולהבכהונהמשמשמשההיההמלואיםימישבעתכלאמרחדמ

שהואסבורגדולהבכהונהמשמשמשההיההמילואיםימישבעתכלאמרחדא

ר

שהיאסבורגדולהבכהונהמשהמשמשהיהמילואיםימישבעתכלאמרלוי'רפ

שהיאסבירגדולהבכהונהמישתמשמשההיההמילואיםימישיבעתכללוי'רלוי'ור4ג

ביוםויהי'שנהיאאחיךאהרןשלשלךאינהלו'נאמובסוףשלוו

ביוםויהישנאמרהיאאחיךאהרןשלשלךאינהלונאמרובסוףשלוד

ביוםויהי'שנאהיאאחיךאהרןשלשלךאינה'נאמולבסוףלוט

ביוםויהישנאמרהיאאחיךאהרןשלאלאשלךאינהלונאמרולבסוףלומ

ביוםויהי'שנאהואאחיךשלשלךאינךלונאמר[ף](פה)ובסושלוא

ר

ביוםויהיד"הההיאאחיךאהרןשלשלואינהובסוףשלופ

ביוםויהיהיאאחיךשלאהרןשלךאינה'הקלו'אובסוףשלו4ג

משההיהאדרימישבעתכל'אמחלבו'רולבניולאהרןמשהקראהשמיניו

משההיהאדרימישבעתכלאמרחלבו'רלאהרןמשהקראהשמיניד

משההיהאדרימי'זכל'אמחלבו'רלאהרןמשהקראהשמיניט

משההיהאדרימישבעהכלאמרוחדלאהרןמשהקראהשמינימ

משההיהאדרימישבעתכלאמרחלבו'רלאהרןמשהקראהשמיני'החא

ר

משההיהאדרימישבעתכל'אמחלבו'רולבניוולאהרןלמשהקראהשמיניפ

משההיהאדרימישבעתכל'אחלבו'ר'הש4ג
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לו'אמובסוףלארץשיכנסה"הקבלפניומתחנןמפייסו

לואמרובסוףלארץשיכנסה"הקבלפניומתחנןמפייסד

'אמובסוףלארץשיכנסה"הבלפניומתחנןמתפייסט

אמרובסוףלארץשיכנסהואברוךהקדושלפניתחנן?מ?ותפייס?מ?מ

לונאמרובסוףישראללארץשיכנסה"הבלפניומתחנןמפייסא

ר

לו'אמובסוףלארץשיכנס'הקלפנירחמיםומבקשובתחנוניםבתפילהעומדפ

לונאמרובסוףישראללארץשיכנס'לקמפייס4ג

גדייםלו'אמגדיותיךאתורעיהזההירדןאתתעבורלאכיו

גדייםלואמרגדיותיךאתורעיהזההירדןאתתעבורלאכיד

גדייןל"אגדיותיךאתורעיהזההירדןאתתעבורלאכיט

גדייםליהאמרגדיותיךאתורעיהזההירדןאתתעבורלאכימ

גדיים[ל"א]גדיותיךאתורעיהזההירדןאתתעבורלאכיא

ר

הגדייםאילוגדיותייךורעי}**{   }*הזההירדןאתתעברלאכי'אמכילאפ

גדייםלה'א'גדיאתורעיהזההירדןאתתעברלאכי4ג

 הגרים גדיותיך אתורעיש

. לצורך השוואה79-77' והובא בסינופסיס לעיל עמ, {'מים וג... 'אלעז' ר}בכתב היד מופיע כאן הקטע *:  פ

.והובא כאן לצורך השוואה, 80' מופיע בכתב היד לעיל בעמ {נכנסים...ורעי}קטע זה **: פ

לךנאמרה"הקבלו'אמהרועיםמשכנותעלנכנסיןאיןתישיםנכנסיןו

לךנאמרה"הקבלואמרהרועיםמשכנותעלנכנסיןאיןתיישיםנכנסיןד

לך'נאמה"הבל"אהרועיםמשכנותעלנכנסיןאיןתישיםנכנסיןט

לךנאמרהואברוךהקדושלואמרהרועיםמשכנותעלנכנסיןאיןתישיםנכנסיןמ

לךנאמרה"הקבל"אהרועיםמשכנותעלנכנסיןאינםתישיםנכנסיםא

ר

לךנאמרלמשה'הקלו'אמהרועיםמשכנותעל{נכנסיםפ

לךנאמרמשה'הקלו'אהרעיםמשכנותעלניכנסיםאינןניכנסיםותיישים4ג

ה"הבלואמרהרועיםמשכנותעל נכנסין ש

עלהרועיםמשכנותעלבםותרעהעמיעלקייםאתהמתיעדו

עלהרועיםמשכנותעלבםותרעהעמיעלקייםאתהמתיעדד

עמיעלקייםאתהמתיעודט

לעמישתנחילעדקייםאתהמתיעדמ

עלהרועיםמשכנותעלבםותרעהעמיעלקיים:אתאימתי[עד]א

ר

משכנותעלמנהיגםאתהמתיעדיתקייםאמתעדפ

על'הרעמשכנותעלקייםאתאימתעד4ג

הרועיםמשכנותעלמנהיגםאתםמתיעדש
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ועוגסיחוןזהבהשהיווקשיםרעיםשלארעהוןעלזההקוציןו

ועוגסיחוןבהשהיווקשיםרעיםשלארעהוןעלזההקוציןד

ועוגסיחוןבהשהיווקשיםט

מ

ועוגסיחוןזהבהשהיווקשיםרעיםשלארעיהוןעלהזההקיצוןא

ר

ועוגסחוןזהוהקשיםהרעיםפ

ועוגסיחוןזה?ן?שבההקשיםועלהקוצים4ג

ועוגסיחוןזהש

ו

ד

ט

מ

א

ר

ר    אחא    וענו    "תפסקו    לבנותיכם    א    (ר)לקופה    של    בשמים    וקיללה    אותם    ואמרה    להם    כך    '    מעשה    במרים    בתו    של    נקדימון    שפסקו    לה    חכמים    חמש    מאות    דינפ

צדוק    אראה    בנחמה    אם    לא    ראיתיה    מלקטת    שעורים    בעכו    מבין    טלפים    של    סוסים    וקראתי    עליה    המקרא    הזה    אם    לא    תדעי    לך    '    בר'    ר    אלעז"אחריה    אמן    א

מעשה    במרתא    בת    בייתוס    שקידשה    יהושע    בן    גמלא    ומינהו    המלך    להיות    כהן    גדול    פעם        [אלא    גויותיך]היפה    בנשים    צאי    לך    בעקבי    הצאן    אל    תיקרי    גדיותיך    

פי    נתחפו    רגליה    "אחת    אמרה    אלכה    ואראה    היאך    הוא    קורא    בתורה    ביום    הכיפורים    מה    עשה    לה    הוציאו    טפיטיות    מפתח    בית    המקדש    כדי    שלא    יתחפו    רגליה    אע

אבא    '    ר    אחא    בר"פוסקין    יין    בבית    דין    א    ('ק)בבית    דין    ולמדתה    בת    בויתוס    '    וכמתה    פסקו    לה    חכמים    סאתים    יין    בבית    דין    ולא    תני    שאין    פוסקין    יין    לאש

'    נתן    לתבשילה    והא    תני    פוחתים    ממעשה    יהיה    ומוסיפין    על    מזונותיה    ר'    אבהו    בשם    ר'    חזקיה    ור'    משום    זנות    ויין    ותירוש    יקח    לב    ולמה    פסקו    לה    יין    ר

צדוק    אראה    בנחמה    אם    לא    ראיתיה    שקשרו    שערה    אחת    זנבים    סוסים    והיו    מריצים    בה    '    ר    אלעזר    בר"יין    מפני    שמרבה    את    החלב    א'    יהושע    בן    לוי    אמ

וקראתי    עליה    המקרא    הזה    הרכה    בך    והענוגה    אשר    לא    נסתה    כף    רגלה    הצג    על    הארץ    מעשה    במרים    בת    תנחום    שנישבית    ופדאה    בעכו    וירדה    לטבול    בים    

ועלה    והציף    את    כליה    והביאו    לה    חלוק    אחד    וירדה    לה    חלוק    וירדה    הים    לטבול    בים    ועלה    הים    והציף    את    כליה    והביאו    לה   חלוק   אחד    וירדה    לטבול    בים    

לים    והחזיר    לה    את    כליה'    ועלה    הים    והציף    את    כליה    וכיון    שראת    כן    אמרה    הניח    לבעל   חוב    לגבות    את    חובו    כיון    שצידקה    עליה    מידת    הדין    רמז    הק

4ג
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