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ישיבנוומיבאחדוהואפפיס'רדרשפרעהברכבילסוסתיו

ישיבנוומיבאחדוהואפפיס'רדרשרעיתידמיתיךפרעהברכבילסוסתיד

ישיבנוומיבאחדוהוא'אמפפיס'רפרעהברכבילסוסתיט

ישיבנוומיבאחדוהואדרשפפייסרביפרעהברכבילסוסתימ

ישיבנוומי'באוהואפפייס'רדרשפרעהברכבילסוסתיא

ישיבנוומיבאחדוהואפפייס'ר'ש'ר'ד'פרעברכבילסוסתיר

'ישבנומיבאחדוהואפאפיסדרשפרעהברכבילסוסתיפ

יַּֿיֿס'רדרש'פברכבילסוסתי4ג פְּ הוא'וגישיבנוומיבאחדוהואפַּ

לו'אמדבריועללהשיבואיןעולםבאילכליחידידןו

לואמרהעולםוהיהשאמרמידבריעללהשיבואיןעולםבאילכליחידידןד

ל"אהעולםוהיהשאמרמיעללהשיבואיןעולםבאילכליחידידןט

ליהאמרהעולםוהיהשאמרמידברעללהשיבואיןעולםבאילכליחידידןמ

ל"אדבריועללהשיבאיןעולםבאילכליחידידןא

ל"או'דבריעללהשיבואיןעולם[ה]באילכליחידידןר

לו'אמדבריועלואיןעולםבאיעליחידידןפ

לו'אדבריועללהשיבואיןהעולםבאילכליחידידן4ג

ישיבנוומיבאחדוהואמקייםאתמהפפיסדייךעקיבא'רו

ישיבנוומיבאחדוהואמקייםאתמהפפיסדייךעקיבא'רד

ישיבנוומיבאחדוהואמקייםאתהמהפפיסדייךעקיבא'רט

ישיבנוומיבאחדוהואמקייםאתהמהפפייסדייךעקיבארבימ

ישיבנוומי'באוהואמקייםאתמהפפייסדייךע"רא

ישיבנוומיבאחדוהואמקייםאנימהפפייסדייך'עקיב'רר

'וגישיבנומיבאחדוהואוהוא'דכתמהופפיסדייך'עקיב'רפ

ישיבנוומיבאחדוהואמקייםאתמהפפייסאתמהדייךעקיבה'ר4ג

והכלבאמתשהכללפיהעולםוהיה'שאממידבריעללהשיבשלאו

והכלבאמתשהכללפיהעולםוהיהשאמרמידבריעללהשיבשלאד

והכלבאמתשהכללפיהעולםוהיה'שאממידבריעללהשיבשלאט

והכלבאמתשהכללפיהעולםוהיהשאמרדברי [1]מי [2]עללהשיבשלאמ

והכלבאמתשהכללפיהעולםוהיהשאמרמידבריעללהשיבשלאא

והכל'באמשהכללפיהעולםוהיה'שאממידבריעללהשיבשלאר

והכלבאמתהכלאלאהוא'ברהעולםוהיהשאמרמידבריעללהשיבלךאיןפ

והכלבאמתשהכל'ה'ב'העוהיהשאמרמידבריעללהשיבשלא4ג

כסאסימוןר"אמונשארםכסאעליושבי'ייאתואראה'כתשכןבדיןו

כסאסימון'ראמרונשארםכסאעליושבייאתואראהכתיבשכןבדיןד

כסאסימוןר"אונשארםכסאעליושבי'יאתואראה'כתישכןבדיןט

כסאסימןרביאמרונשארםכסאעליושבייאתואראהכתיבשכןבדיןמ

כסאסימוןר"אונשארםכסאעליושבייאתואראהכתיבשכןבדיןא

כסאסימוןר"אמונשארםכ"עיושבייאתואראה'כתישכןבדיןר

כסאסימוןר"אכסאועליושבי'יאתראיתיבדיןפ

כסאסימון'ר'א'ונישא   וגרםכסאעלישב'י'יאתואראה'כתבדין4ג

1



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

שמאלישוכיומשמאלומימינועומדיםהשמיםצבאוכללחייםתה[י]מביןשמפרישו

שמאלישוכיומשמאלומימינועליועומדיםהשמיםצבאוכללחייםמיתהביןשמפרישד

שמאלישוכיומשמאלומימינועליועומדיםהשמיםצבאוכללחייםמיתהביןשמפרישט

שמאלישוכיומשמאלומימינועליועומדיםהשמיםצבאוכללחייםמיתהביןשמפרישמ

שמאלישוכיומשמאלומימינועומדיןהשמיםצבאוכללחייםמיתהביןמפריששהואא

שמאלישוכי'ומשמִממינועליו'עומדיהשמיםצבאוכללחייםמיתהביןמפריששהואר

שמאלישוכיומשמאלומימינועליועומדיםלחייםמיתהביןמפריששהואפ

שמאלישוכיומשמאלומימינועליועומדין5ג

..>שישי?כ<?.....>6ג

'תלומהי'ייימינךבכחנאדריי'ייימינך'שנימיןכולווהלאלמעלהו

תלמודומהאויבתרעץייימינךבכחנאדריייימינךשנאמרימיןהכלוהלאלמעלהד

ל"תומהי'יימינךבכחנאדריי'יימינך'שנאימיןהכלוהלאלמעלהט

תלמודומהאויבתרעץייימינךבכחנאדריייימינךשנאמרימיןהכלוהלאלמעלהמ

ל"תומהייימינךבכחנאדריייימינך'שנאימיןהכלוהלאלמעלהא

ל"תומהיי'ימיב"נאייימינך'שנימיןהכלוהלאלמעלהר

ל"תמה'וגבכחנאדריי'יימינך'שנימיןהכלוהלאלמעלןפ

ל"תומהי'יימינךי'יימינך'שנימיןהכלוהלאלמעלן5ג

6ג

לכףמכריעיןאלומשמאיליםואלומימיניםאלואלאומשמאלומימינו'לומו

לכףמכריעיןאלומשמאיליםואלומיימיניםאלואלאומשמאלומימינולומרד

לכףמכריעיםאלו'משמיליואלומימיניםאלואלאומשמאלומימינוט

לכףמכריעיםאלומשמאליםואלומימינםאלואלאומימינומשמאלולומרמ

לכףמכריעיםאלומשמיאיליםואלומימיניםאלואלאומשמאלומימינוא

לכףמכריעיםאלו'משמואלומינים[י]מאלואלא'ומשממימינור

לכףמכריעיםאילוומשמאלומימינועליועומדיםצבאוכלפ

לכףמכריעיןאלומשמאליםואלומימיניםאלוומשמאלומימינו5ג

כף<.....>מימינו<...6ג

הדאמןלהמיתיאחא'רבשםיוחנן'רחובהלכףמכריעיןואלוזכותו

הדאמןלהמייתיאחא'רבשםיוחנן'רחובהלכףמכריעיןואלוזכותד

הדאמןלהמייתיאחאר"בשיוחנן'רחובהלכףמכריעיםואלוזכותט

הדאמןלהמייתיאחארביבשםיוחנןרביחובהלכףמכריעיםואלוזכותמ

הדאמןלהמייתיאחא'רבשםיוחנן'רחובהלכףמכריעיןואלוזכותא

חדאמןלהמייתיאחא'רבשםיוחנן'רח"לכים?ע?מכריואלוזכותר

קריאהדיןמןלהשמעיוחנן'רבשםאחא'רזכותלכףמכריעיםואילוזכותפ

קיריהין[הד](מ)מןלהשמעיוחנן'רבשםאחא'רחובהלכףמכריעיןואלוזכות5ג

הדהמן<.....>ואיזכות6ג
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גדולצבאכשנעשההדבראימתיגדולוצבאהדברואמתו

גדולצבאכשנעשההדבראימתיגדולוצבאהדברואמתד

גדולצבאכשנעשההדבר[היה]אימתיגדולוצבאהדברואמתט

גדולצבאכשנעשההדברהיהאימתיבתראגדולוצבאהדברואמתמ

גדולצבאשנעשהבשעההדבראימתיגדולוצבאהדברואמתא

גדולנעשהכשהצבאאמתהדבראימתיגדולוצבאהדברואמתר

'וגהגדולהשמיםוצבאהדברואמתפ

גדולבצבאכשבאאמתהואאימתיגדולוצבאהדברואמת5ג

ול<.....>ואמת6ג

אלהיםשהואאיבוןר"אמאמתמהואמתאלהיםי'ויי'דכתו

אלדיםשהואאיבון'ראמראמתמהואמתאלדיםויידכתיבד

אלהיםשהואאיבוןר"אאמתמהואמתאלהיםויי'דכתיט

אלהיםשהואאיבוןרביאמראמתמהואמתאלהיםויידכתיבמ

אלהיםשהואאביןר"אאמתהואמהאמתאלהיםויי'דכתיא

'אלהישהואאביןר"אמאמתמהואמת'אלהיויי'דכתיר

אלהיםשהואאמתהואי'י(ואמת)פ

'אלהישהואאמתהואלמהאבוןר"אאמת'אלהיי'וי5ג

...>אלהיםי'י'וי'כת6ג

אלעזרר"אמעולםומלךחייםו

אלעזר'ראמרעולםומלךחייםד

אלעזרר"אעולםומלךחייםט

אלעזררביאמרעולםומלךחייםמ

אלעזרר"אעולםומלךחייםא

אלעזרר"אמעולםומלךחייםר

אלעזרר"אהרעה(עלי)עליודברי'וישבהםאבבניין(מניין)עולםמלךחייםפ

עד'וגעולםומלךחיים5ג

אלעזר'ר'אעולם<...6ג

דברי'ויישבכולןאבוביתדינווביתהואכביכולי'ויי'שנמקוםכלו

דברויישבכלןאבובניןדינווביתהואכביכולויישנאמרמקוםכלד

דברויילכלםאבובניןדינווביתהואויי'שנאמקוםכלט

דברויישבכלםאבובניןדינווביתהואויישנאמרמקוםכלמ

דברויישבכלןאבוביתדינווביתהואיכולכבויי'שנאמקוםכלא

דברויישבכולםאבובניןדינווביתהואיכולכבויי'שנמקוםכלר

שבהםאבביתכביכולדינווביתהואי'וי'שנמקוםבכלפ

5ג

דבר'י'וישבכולםאבניין?בינו<?.......>מכל6ג
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אבבנהזהרעהעליךו

שבכלןאבבניןזהרעהעליךד

שבכלםאבבניןזהורעהעליךט

שבכלםאבבנייןזהורעהעליךמ

שבכלםאבבניןזהרעהעליךא

שבכלםאבבניןזהרעהאליךדברויישבכולםאבבניןזהרעהעליךר

פ

5ג

..>שבאבביניןזהרעהעליךדברויי<......>?בנין?<.......>6ג

הואאלאישיבנוומיבאחדוהואפפיס'דרקראהדיןאלעזר'רמקייםומהו

הואאלאישיבנוומיבאחדוהואפפיס'דרקרייההדיןאלעזר'רמקייםומהד

הואאלאישיבנוומיבאחדוהואפפיס'דרקרייההדיןאלעזר'רמקייםומהט

הואאלאישיבנוומיבאחדוהואפפייסדרביקריההדיןאלעזררבימקייםומהמ

הואאלאישיבנוומיבאחדוהואפפייס'דרקרייאלהדיןאלעזר'רמקייםומהא

הואאלאישיבנוומיבאחדוהואפפייס'דר[ה](?א?)קריילהדיןאלעזר'רמקייםומהר

אילו'ישיבמיבאחדוהואפפיוס'דרקרייהעקיבא'רמקייםפ

אלאישיבנוומיבאחדוהואפפוס'דר?ה?י<..>ק'קי[ע]()'רמקייםומה5ג

הואאלא<..>ישומיבאחדוהואייס?פ<?..>'?דר?קרייה<...>'?ר?מקייםמה?ו?<...6ג

אמתחותמוומהועמוחותמתבריאואין'עולבאילכליחידיחותםו

חותמוומהועמוחותמתבריהואיןעולםבאילכליחידיחותםד

חותמוומהועמוחותמתבריהואיןהעולםבאילכליחידיחותםט

חותמוומהועמוחותמתבריהואיןעולםבאייחידי [1]לכל [2]חותםמ

[חותמוומהועמוחותמתבריהואיןעולםבאילכל]יחידיחותםא

יחידיחותםר

חותמומהועמוחותמתברייאואין'עולבאיכלעללבדוחותםפ

חותמוומהועמוחותםבריהכלואיןהעובאיכלעליחידיחותם5ג

חותמוהואומה<.....?>חותמ?יריה?ב?כלואיןם?ל<?.......>ל<...>?ם?חות6ג

אמת'אמראובן'רבשםביבי'רה"הקבשלו

אמתאמרראובן'רבשםביבי'רהואברוךהקדוששלד

אמת'אמראובןר"בשביבו'רה"הבשלט

אמתאמרראובןרביבשםביבירביהואברוךהקדוששלמ

'מ'את"אמאמריוחנן'רבשםביבי'ראמתה"הבשלא

ם"מף"אלת"אמאמרראובן(אבון)'רבשםביבי'רת"אמה"הבשלר

אמת'אוראובן'רבשםביבי'ר'הקשלפ

אמת'אמראובן?'ר?בשםביבירבה"שלהקב5ג

..?>ב?ראו'ר<......>'שלק6ג
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ואםרשוםלמהאמתאםאמתבכתבהרשוםאתלךאגידאבל'שנו

ואםרשוםלמהאמתאםאמתבכתבהרשוםאתלךאגידאבלשנאמרד

ואםרשוםלמהאמתאםאמתבכתבהרשוםאתלךאגידאבל'שנאט

ואםרשוםלמהאמתאםאמתבכתבהרשוםאתלךאגידאבלשנאמרמ

ואםרשוםלמהאמתאםאמתבכתבהרשוםאתלךאגידאבל'שנאאלף'תא

ואםרשוםלמהאמתאםאמתבכתבהרשוםאתאגידאבל'שנו"תיר

אםאמתלמהרשוםאםאמתבכתבהרשוםאתלךאגידאבל'שנפ

ואםאמתלמהרשוםאםאמתבכתבהרשוםאתלך?ד<?....?>ב?א'שנ5ג

.....>רשלמה<...>'א'בהרשוםאתלך<...6ג

רשוםהדיןנתחתםשלאעדאלאאמתלמהרשוםו

רשוםהדיןנחתםשלאעדאלאאמתלמהרשוםד

רשוםהדיןנתחתםשלאעדאלאאמתלמהרשוםט

רשוםהדיןנתחתםעדאלאאמתלמהרשוםמ

רשוםדינםגזרנתחתםשלאעדאלאאמתלמהרשוםא

רשוםד"גזם?ת?נתחשלאעדאלא'אמלמה'רשור

הדיןיתחתםשלאעדאלארשוםהדיןיחתוםשלאעדאלארשוםלמהאמתפ

?ם<?..>הדיןיתחתםשלאעדאלא<.>שו?ר?<......>5ג

שום?ר?<.....?>ז?גניתחתםשלאעדלא<..6ג

םו תַּ חַּ ת"אמהואולמהלקישריש'אמֶאֶמתהדיןִמֶשִנֿתְּ

אמתהואולמהלקישרישאמראמתדיןגזרמשנחתםד

אמתהיאולמהלקישריש'אמאמתהדיןנתחתםט

אמתהיאולמהאמרלקישרישאמתהדיןנתחתםמ

ת"אמהואולמהלקישבןשמעוןר"אאמתדינםגזרמשנתחתםא

אמתהואולמהלקישריש'אמת"אמד"גזמשנתחתםר

אמתחותםהואולמהאמתהדיןמשנתחתםרשוםפ

'ר'אאמתחותם<......>מישתחתם5ג

'אאמתהואמה<.......?>ח?מש6ג

בסוף[מ](ת)באמצע'מ[א]האותיותבראש'או

בסופןו'תיבאמצעם'מהאותיותבראשאלףד

בסופןו"תיבאמצעם"מהאותיותבראשף"אלט

בסופןו"תיאותיותבאמצעם"מאותיותבראשף"אלמ

בסופוו"תיבאמצעיתום"מהאותיותבראשף"אלא

בסוףו"תיבאמצעם"מהאותיותבראשף"אלר

בסוףבאמצעןאותיותשלבראשוןאלף'אמלקישרישפ

בסופןתיותן<.....>אלףלקישבן'ש5ג

בסוףותיואמצעיתה<.....>בראשאלףלקישבןשמעון'ר6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב-א, פסוק ט, פרק א

[?ר?אאח]מלכותיקבלתישלאראשוןאניאלהיםאיןומבלעדיאחרוןואניראשוןאנילומר['ת]ו

מאחרמלכותיקבלתישלאראשוןאניאלהיםאיןומבלעדיאחרוןואניראשוןאנילומרד

מאחרמלכותיקבלתישלאראשוןאניאלהיםאיןומבלעדיאחרוןואניראשוןאני'לומט

מאחרמלכותיקבלתישלאראשוןאניאלהיםאיןומבלעדיאחרוןואניראשוןאנילומרמ

מאחרמלכותיקבלתישלאראשוןאניאלהיםאיןומבלעדיאחרוןואניראשוןאנילומרא

מאחרמלכותיקבלתישלא'ראשואני'אלהיאיןומבלעדיאחרוןואני'ראשואניר

מאחדקיבלתישלאראשוןאניאלהיםאיןומבלעדיךאחרוןואניראשוןאנילומרפ

בלתיה?קי?שלא?ראשון?<......>ראשוןאני'לומ5ג

?ן?מראשקיבלתישלאאשון<....>אאלהים'א'ומב<..?>ח?אואניראשוןאנילומר6ג

שינילישאיןאלהיםאיןומבלעדיבעולםשאינולאחרמוסרהשאיניאחרוןואניו

שנילישאיןים'אלאיןומבלעדיבעולםשאינולאחרמוסרהשאיניאחרוןואניד

שנילישאיןאלהיםאיןומבלעדישבעולםלאחרמוסרהשאיניאחרוןואניט

שנילישאיןאלהיםאיןומבלעדיבעולםשאינולאחרמוסרהשאיניאחרוןואנימ

שנילושאיןאלהיםאיןומבלעדילאחרמוסרהשאיניאחרוןואניא

שני(שלי)לישאיןאלהיםאיןומבלעדיבעולםשאינולאחרמוסרהשאיניאחרוןואניר

שינישאיןאלהיםאיןומבלעדילאחרמוסרהשאניאחרוןאניאףפ

אחרוןאניאף5ג

שינילישאיןאלהיםאין'ומבלאחרמוסרהשאיניאחרוןואני6ג

ממנוכאחדהיההאדםהןאלהיםי'ייויאמרפפיס'רדרשו

'וגוממנוכאחדהיההדאםהןפפיס'רדרשד

ורעטובלדעתממנוכאחדהיההאדםהןאלהיםי'יויאמרפפיס'רדרשט

ממנוכאחדהיההאדםהןאלהיםייויאמרפפייסרבידרשמ

ממנוכאחדהיההאדםהןאלהיםיי'ויאמפפייסרבידרשא

ממנוכאחדהיההאדםהןפפייס'רדרשר

כאחדהיה'וגממנוכאחדהיהאדםהןאלהיםי'יויאמרפפייס'רדרשפ

...>'וג'כהיההאדםהןאלהים'י'יויאמרפפיס'רדרש6ג

היהמקייםאתמהלו'אמפפיסדייךעקיבא'רלו'אמעולםשלכיחידוו

היהמקייםאתמהלו'אמפפיסדייךעקיבא'רלו'אמעולםשלכיחידוד

היהמקייםאתהמהל"אפפיסדייךעקיבא'רל"אעולםשלכיחידוט

מקייםאתהומהליהאמרפפייסדייךעקיבארביליהאמרעולםשלכיחידומ

היהמקייםאתומהלואמרפפייסדייךעקיבא'רל"אעולםשלכיחידוא

היהמקייםאתהומהל"אפפייסדייךעקיבה'רל"אע"שכיחידור

דכתמהופפייסדייךעקיבאר"אעולםשלמייחדופ

..?>מק?<...6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג-ב, פסוק ט, פרק א

זהכדבריולאזהכדברילא'אומוחכמיםהשרתממלאכיכאחדלו'אמממנוכאחדו

זהכדבריולאזהכדברילא'אומוחכמיםהשרתממלאכיכאחדלו'אמממנוכאחדד

זהכדבריולאזהכדברילא'אומרי'וחכמיהשרתממלאכיכאחדממנוכאחדט

זהכדבריולאזהכדברילאאומריםוחכמיםהשרתממלאכיכאחדממנוכאחדמ

זהכדבריולאזהכדברילאאומריםוחכמיםהשרתממלאכי'כאל"אממנוכאחדא

ז"כדולאז"כדלא'אמרי'וחכמיהשרתממלאכי'כאחליהאמרממנו'כאחר

זהכדברילאזהכדברילאאו'וחבירהשרתממלאכיבאחדממנו'באחפ

.....>כדולא<...6ג

המותודרךהחייםדרךדרכיםשנילפניוה"הקבשנתןמלמדאלאו

המותודרךהחייםדרךדרכיםשניה"הקבלפניושנתןמלמדאלאד

המותודרךהחייםדרךדרכיםשנילפניושנתןמלמדאלאט

המותודרךהחייםדרךדרכיםשניהואברוךהקדושלפניושנתןמלמדאלאמ

המותודרךהחייםדרךדרכיםה"הקבלושנתןמלמדאלאא

המותודרךהחייםדרך'דרכי'בלפניוה"הבשנתןמלמדאלאר

שלאאחרתודרךחייםדרךלפניו'הקלהםשנתןמלמדאלאפ

.....?>ר?ודים?י<?..6ג

דרשהחייםדרךלווהניחו

דרשהחייםדרךלווהניחהמותדרךלוובררד

דרשהחייםדרךוהניחהמותדרךלוובחרט

דרשהחייםדרךלווהניחהמותדרךלוובחרמ

דרשהחייםעץדרךוהניח[המות]דרךלו[בחר](ובירך)א

החייםדרךוהניחהמותדרךלווביררר

דרשאחרתדרךלווברחוחייםדרךמניחיהאפ

6ג

ל"תמעלןשלבשוראנישומעשורבתבניתכבודםאתוימירופפיס'רו

תלמודמעלןשלבשוראנישומעשורבתבניתכבודםאתוימירופפיס'רד

ל"תמעלהשלבשוראנישומעכבודםאתוימירופפיס'רט

תלמודמעלןשלבשוראנישומעכבודםאתוימירופפייסרבימ

ל"תמעלהשלבשוראנישומעשורבתבניתכבודםאתרו[י]וימפפייס'רא

ר

מעלןשלבשור'אושורבתבניתכבודםאתוימירו'דכתמהופפייס'רפ

..?>מ?שו'וגכבודם?ת<?..6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ג, פסוק ט, פרק א

וימירומקייםאתהומהלו'אמפפיסדייךעקיבא'[ר]()לו'אמעשבאוכלו

וימירומקייםאתהומהלואמרפפיסדייךעקיבא'רלו'אמעשבאוכל'לומד

וימירומקייםאתומהפפיסדייךעקיבא'רל"אעשבאוכלט

וימירומקייםאניומהליהאמרדייךעקיבארביליהאמרעשבאוכללומרמ

וימירומקייםאתהומהלואמרפפייסדייךעקיבא'רל"אעשבאוכלא

ר

וימירו'דכתמהופפייסדייךעקיבא'רלו'אמפ

...>?ה?מפפייסך?יי?ד<...6ג

אוכלל"תהשנהימותשלבשורשורבתבניתכבודםאתו

אוכל'לומתלמודהשנהימותשארשלבשורשורבתבניתכבודםאתד

אוכלל"תהשנהימותשלשורשורבתבניתכבודםאתט

השנהימותשארשלבשורשורבתבניתכבודםאתמ

אוכלל"תהשנהימותשלשורבתבניתכבודםאתא

ר

אוכלל"תהשנהימותכלשלבשוראני(אה)שומעכבודםאתפ

.....>השנימותשלשאר<...6ג

ֻנוַּוללךאיןעשבו יודן'רעשבשאוכלבשעהמשורומשוקץמְּ

יודן'רעשבשאוכלכשעהשור?ב?ומשוקץמנווללךאיןעשבד

יודן'רעשבשאוכלבשעהמשורומשוקץמנווללךאיןעשבט

יוחנןרביעשבשאוכלבשעהשוראלאומשוקץנווללךאיןמ

נוריהבןיודן'ר[עשבשאוכלבשעהמשורומשוקץמנווללךאין]עשבא

ר

גיזרייודן'רעשבפ

...>אוכלשהואשעה?ב?<...6ג

א"המדלפניהםמרטוט[ס]כנראהוהיהכשפיםלהןעשומצריםחרטומי'אמאחא'רבשםו

א"המד'לפניהכמרטוטנראהוהיהכשפיםלהםעשומצריםחרטומיאמראחא'רבשםד

א"הדמדלפניהםכמחטוטנראהוהיהכשפיםלהםעשומצריםטומי[ר]ח'אמאחאר"בשט

א"הדלפניהםכמחטוטנראהוהיהכשפיםלהםעשומצריםחרטומיאמראחארביבשםמ

א"הכמדלפניהםכמרטוטלהםנראהוהיהכשפיםלהםעשומצריםחרטומיאמראחא'רבשםא

ר

הכמאלפניהםכמרטטנראהוהיהכשפיםלועשומצריםחרטומיאחא'רבשםפ

כמהם?ה<?....>כאה?ר<?.....>פים<..?>כ?לועשומצריםומי?ט<?..6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד-ג, פסוק ט, פרק א

לסוסתיפפיס'רדרשהחזיקהוְֶּרֶטטלנוסהפותהדמשקרפתהו

לסוסתיפפיס'רדרשהחזיקהורטטלנוסהפנתהדמשקרפתהד

לסוסתיפפיס'רדרשהחזיקהורטטלנוסהפנתההמשכןבפתחט

לסוסתיפפייסרבידרשהחזיקהורטטלנוסבפנתההמשכןבפתחמ

לסוסתיפפייס'רדרשהחזיקה[ורתת]לנוסהפנתהדמשקרפתהא

לססתיפפייס'רדרש'פרעברכבילסוסתיר

לסוסתיפפייס'רדרשהחזיקהורטטלנוסהפכהדמשקרפתה'אמדאתפ

לסוסתיפיס<.......?>ה?טט?ור?<...>הפנתהק?מש?דרפתהדתמר6ג

לאבדןהמצרייםעלשששתיכשםה"הקב'אמ'כתלססתיפרעהברכביו

לאבדןהמצריםעלשששתיכשםה"הקב'אמ'כתלססתיפרעהברכביד

לאבדםהמצרייםעלשששתיכשםה"הב'אמ'כתילססתיפרעהברכביט

לאבדםמצריםעלשששתיכשםהואברוךהקדושאמרכתיבלססתיוגומרפרעהברכבימ

לאבדםמצריםעלשששתיכשםה"הקבאמר'כתילססתיפרעהברכביא

לאבדןהמצרייםעלשששתיכשםה"הב'אמר

לאבדםהמצריםעלשששתיכשם'הק'אמ'כתלססתיפ

ת?אד<.....>כשם'הק'אמ'ת<.....>בריכבי6ג

להנצללהםגרםמיישראלשלשונאיהןלאבדששתיכךביםו

להנצללהםגרםומיישראלשלשונאיהןלאבדששתיכךביםד

להנצללהםגרםמישונאיהןשכלשונאיהןלאבדששתיכךביםט

להנצללהםגרםומיישראלשלשונאיהםלאבדששתיכךביםמ

להנצללהםגרםומיישראלשלשונאיהםלאבדששתיכךביםא

להנצללהםגרםומיי"ש'יה?א?שונלאבדששתיכךביםר

במים(במצרים)לאבדם'ישרשלשונאיכםעלששתיכךביםפ

.....>ששונאיהן<...>?ך/ן?כביםמצרים?ה6ג

מימינו'שנאה"הקבשלמימינולקבלשעתידיןהתורהבזכותמימינםומשמאלםמימינםו

מימינו'שנה"הקבשלמימינולקבלשעתידיןהתורהבזכותומשמאלםמימינםד

מימינםט

מימינושנאמרהואברוךהקדוששלמימינולקבלשעתידיןהתורהבזכותומשמאלםמימינםמ

מימינו'שנאה"הבשלמימינו[לקבל'שעתידיהתורהבזכותמימינםומשמאלםמימינם]א

'שנה"הבשלמימינולקבל'עתידישהןהתורהבזכות'מימינומשמאלםִמִמנםר

פ

מימינו'דכ<...>מימיןל<.......>בזכִמיִמיָנם<...>?ם?ימינ<..6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד, פסוק ט, פרק א

קריתזהמימינםא"דמזוזהזומשמאלםלמודתאשו

קריתזומימינםא"דמזוזהזוומשמאלםלמודתאשד

ש"קזומימינםתפלהזומשמאלםלמודתאשט

קריאתזומימינםחנוכהנרזומימינםמזוזהזומשמאלםלמודתאשמ

ש"קזומימינםא"דמזוזהזוומשמאלםלמודתאשא

ש"?ר?קזומימינםא"דמזוזהזוומשמאלםלמודתאשר

פ

קריתזומימינם'א'דמזוזה<...>אש6ג

'כתשישה'שנמקוםכלפפיסדייךלו'אמתפלהזומשמאלםשמעו

'כתשישה'שנאמקוםכלפפיסדייךעקיבא'רלו'אמתפלהזוומשמאלםשמעד

'כתושישא'שנאמקוםכלפפיסדייךל"אמזוזהזוומשמאלםט

הוא(ו)שישהשנאמרמקוםכלפפייסדייךעקיבארביליהאמרתפלהזוומשמאלםשמעמ

כתיבשישה'שנאמקוםבכלפפייסדייךל"אתפלהזוומשמאלםא

תפלהזוומשמאלםר

שישה'שנמקוםכלפפייסדייך'עקיב'רלו'אמפ

שישה<..>שנאמקוםבכלפפייסדייךעקיבה'ר?ו<?.......>ומשמע6ג

מקייםאת'אמבסמךוכאןבשיןו

מקייםאתומהלו'אמבסמךוכאןבשיןד

מקייםאתומהבסמךוכאןבשיןט

מקייםאניומהליהאמרך"בסמוכאןן"בשימ

מקייםאתומהל"אך"בסמכתובוכאןן"בשיא

ר

עקיבא'רמקייםכתבסמךהבאברםכתבין'שפ

'דרקרייהעקיבה'רמקייםומה'כתסמךהכהרם<....>כתשין6ג

יו ֻסָסֿתִ זכרסוסשלפרעהרכבאלאפרעהברכבילְּ

זכרסוסעלפרעהרכבאלאפרעהברכבילסוסתיד

פרעהרכבאלאפרעהברכבילסוסתיט

פרעהרכבאלאפרעהברכבילסוסתימ

זכרסוסעלפרעהרכבאלאפרעהברכבילסוסתיא

ר

זכרשחורסוסעלאדוםסוסעלהרשעפרעהרכבאלאלססתיפ

...>הרשעפרעהרכבאלא'פ'בלסוסתיפינחס6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד, פסוק ט, פרק א

עלוירכבד"ההזכרבסוסה"הקבנגלהוכביכולו

עלוירכבד"ההזכרסוסעלה"הקבנגלהוכביכולד

עלוירכב'שנאזכרסוסעלה"הבנגלהוכב יכולזכרפרעהסוס'שנאט

עלוירכבשנאמרזכרסוסועלהואברוךהקדושנגלהוכביכולזכרפרעהסוסשנאמרמ

עלוירכבד"ההזכרסוסעלה"הבנגלהוכב יכולא

ר

זכרלסוסכנגדו(הק)נגלהכב יכולפ

6ג

במלחמהבעליוהורגהזהזכרהסוסמההרשעפרעה'אמויעףכרובו

במלחמהבעליוהורגהזהזכרהסוסמההרשעפרעה'אמויעףכרובד

במלחמהבעליוהורגזכרהזההסוסמהפרעה'אמויעףכרובט

במלחמהבעליוהורגזכרהזההסוסמההרשעפרעהאמרויעףכרובמ

במלחמהבעליואתהורגהזההזכרהסוסמההרשעפרעהאמרויעףכרובא

ר

המלחמהבשעהבעליואתהורגהזההזכר'ואמהרשעפרעהפ

.....?>ה?רעה<..6ג

במלחמה בעליו את הורג זכר סוס פרעה אמר ש

וחוזרתוהולכתמימיהשמפזרתנקבהסוסיהעלרוכבהריניאלאו

נקבהסוסהעלרוכבהריניאלאד

נקבהסוסיהעלרוכבהריניאלאט

וחוזרתוהולכתמימיהשמפזרתנקבהסוסעלרוכבהרינימ

מידוחוזרתוהולכתמימיהאת[מפזרת](מפיכה)שהיאנקבהסוסיאעלרוכבהריניאלאא

ר

חזר'והולכדרכיההיאמפזרתהזוהנקבהאבלפ

...>?ה?מא?ל<?..6ג

והולכת דרכיה היא מפזרת הזו הנקבה אבל ש

כביכולנקבהסוסיהעלרכבמידו

ד

כב יכולט

כב יכולנקבהסוסהעלרכבמידמ

כב יכול(נקבהסוסיאעלרכבמידוהולכתמימיהאתמפיכתשהיא)נקבהסוסיאעלרכבא

ר

סוסהעלורכבפ

...>?בה?נקיסוס<...6ג

סוסיאעל ורכב חזר ש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד, פסוק ט, פרק א

פרעהורכבחזרפרעהברכבילסוסתיד"ההנקבהסוסיהעלה"הקבנגלהו

פרעהורכבחזרפרעהברכבילסוסתיד"ההד

פרעהורכבחזרפרעהברכבילסוסתי'שנאנקבהסוסיהעלה"הבנגלהט

ורכבפרעהחזרפרעהברכבילסוסתישנאמרנקבהסוסהעלהואברוךהקדושנגלהמ

פרעהורכבחזרפרעהברכבילסוסתיד"ההנקבהא[י]סוסעלה"הבנגלהא

ר

פרעהורכבוחזר'וגפרעהברכבילסוסתיפ

פרעהרכב<..6ג

כביכולבשחוראולבןסוסעלאדוםסוסעלו

כביכולבשחוראולבןסוסעלאדוםסוסעלד

כב יכולשחור(אדום)סוסעללבןסוסעלאדוםסוסעלט

כביכולשחורסוסעללבןסוסעלאדום(פ)סוסעלמ

כב יכולשחוראולבןסוסעלאדוםסוסעלא

ר

לבןסוסעלאדוםסוסעלשחורסוסעלאדוםסוסעלהרשעפ

<.....>ה6ג

ד"ההשחורלבןאדוםסוסעלה"הבנגלהו

ד"ההשחורלבןאדוםסוסעלה"הקבנגלהד

ד"ההשחוראדוםלבןסוסעלה"הבנגלהט

ד"ההואדוםושחורלבןסוסעלהואברוךהקדושנגלהמ

ד"ההאדוםסוסעלשחורסוסעללבןסוסעלה"הקבנגלהא

ר

ד"ההפ

...>סוסעל'הקנגלה6ג

ה"הבכביכולוכובעבשריןהרשעפרעהיצאסגיאןסוסווןסוסיךביםדרכתו

ה"הקבכביכולוכובעבשריןהרשעפרעהיצאסגייןסוסווןסוסיךביםדרכתד

ה"הבכב יכולוכובעבשריןהרשעפרעהיצאסגיאיןסוסווןסוסיךביםדרכתט

הואברוךהקדושכב יכולוכובעבשריןהרשעפרעהיצאסגיאיןסוסווןסוסיךביםדרכתמ

ה"הבכב יכולוכובעבשריןפרעהיצאסגיאןסוסווןסוסיךביםרכבתא

ר

כב יכולובכובעכשריוןהרשעפרעהיצאסגיאןסוסוון'וגסוסיךביםדרכתפ

ל?כו<?.......>סוסוסיךביםה<..6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד, פסוק ט, פרק א

כןכביכולאשוגחלינפטהביאכשרייןצדקהוילבש'שנכןו

'שנאמכןהקבהכביכולנפטהביאכשריןצדקהוילבש'שנאמכןד

כןכב יכול[ט](ני)נפהביאכשריןצדקהוילבש'שנאכןט

כןכביכולנפטעמוהביאוכשרייןצדקהוילבששנאמרכןמ

'שנאכןכב יכולנפטהביאכשריוןצדקהוילבששכתבהוא(ו)כןא

ר

הביאכשריוןצדקהוילבשפ

..?>ש?כצדקהוילבש6ג

ברדאבניבליסטראאבניהביאו

כביכולבליסטראאבניהביאאשוגחליברדעברועביוד

ברקאבניכב יכולבליסטראאבניאשוגחליט

ברקאבניכביכולבליסטראאבניאשוגחלימ

ברדאבניכב יכולבליסטראאבניהביאאשוגחליא

ר

וישלחכבחציםברדאבניכבבליסטראברדאבניפ

...>אבניכביכולבליצרהאבני<...6ג

כביכולורמחיםחרבותו

'שנכןה"הקבכביכולורמחיםחרבותוברדקולותנתןויי'שנאמכןה"הקבד

כב יכולורמחיםחרבותט

כביכולורמחיםחרבותמ

כב יכולורמחיםחרבותהביאא

ר

כבחרבותהביאחיציופ

<...6ג

וישלחלויר"אמחציםוישלחחציםהביארבוברקיםו

וישלחלויר"אחציםוישלח'שנכןה"הקבכביכולחציםהביארבוברקיםד

וישלחר"אחציווישלחחציםהביארבאברקיםט

וישלחרביאמרחציםוישלחחציםהביארבוברקיםמ

וישלחלויר"אויפיצםחציםוישלחכב יכולחציםהביאויהומםרבוברקיםא

ר

וישלחלויר"אוברקיםפ

?ח?וישל<.....>כביחצים'הויהמםרבוברקים6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד, פסוק ט, פרק א

ֵמםרבוברקיםאותםמפזריםהחציםשהיוויפיצםחציוו אותםמערבביןשהיומלמדוַּיְּהְּ

אותםמערבביןשהיומלמדויהמםרבוברקיםאותםמפזריםהחציםשהיוויפיצםחציםד

אותםמערבביםשהיומלמדויהומםרבוברקיםאותםמפצריםהחציםשהיוויפיצםחציוט

אותםמערבביםשהיומלמדויהמםרבוברקיםאותםמפיציםהחיציםשהיוויפיצםחציומ

אותםמערבביןשהיומלמדויהומםרבוברקיםאותםמפזריםהחציםשהיוויפיצםחציוא

ר

אותםמכנסיןוהברקים(ר)אותןמפזריםהחציםשהיומלמדויפיצםחיציופ

..>אותמערבבין?יו?שה<..>מ<......>החציםשהיוחציו6ג

נֹסנטלהממןעירבןו פרעהיצאעושיןהםמה'יודעיהיוולאשלהםִסגְּ

פרעהיצאעושיםהםמהיודעיםהיוולאשלהםסגנםנטלהממןעירבבןד

יצאפרעהיצאעושיםהםמהיודעיםהיוולאשלהםסגנוםהממםעירבבםט

פרעהיצאעושיןהןמהיודעיןהיוולאשלהםסגוםהממםערבבםמ

פרעהיצאעושיםהםמהיודעיםהיוולאשלהםסיגנםנטלהממםערבבןא

ר

הרשעיצאאותםוהומיםפ

...>היוולא<.....>ה?ו?<...6ג

כביכולקולוהרעיםיצאכגבורי'ייכביכולקטפרקטיםו

'שנכןהבהכביכולקולוהרעיםיצאכגבורויי'שנכןה"הקבכביכולקטפרקטיסד

כב יכולקורוהרעיםיצאכגבורייכביכולקטפרקסיםפרעהט

כןקולוהרעיםיצאכגבורייכב יכולקטפרקסיםמ

כב יכולקולוהרעיםיצאכגבורייכב יכולקטפרקטיסא

ר

יצאכגיברי'י'כבכתריםפ

..?>ה?יצאכגבור<...6ג

םו עַּ ֵלֿבי'יישמיםמןיִרְּ כביכולבזעםפרעהיצאקולויתןועליוןכביכולבקולוֵלבְּ

כביכולבזעםפרעהיצאקולויתןועליוןכביכולבקולולבלביישמיםמןירעםד

כב יכולבזעםיצאקולויתןועליוןכב יכולבקולולבלבי'ימשמיםוירעםט

כןכועסיצאקולויתןועליוןכןקולולבלביימשמיםירעםמ

יצאכב יכולבזעםפרעהיצאקולויתןועליוןכב יכולבקולולבלביישמיםמןרעם[י]א

ר

פ

כביכול<.....?>ל?ליב<...6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד, פסוק ט, פרק א

םו זַּעַּ ֶקֶשֿתארץעד?צ?תבְּ כביכולומגןבצנהקשתךתעורעריהכביכולבְּ

כביכולומגןבצנהקשתךתעורעריהכביכולבקשתארץתצעדבזעםד

כב יכולומגןבצנהקשתךתעורעריהכב יכולבקשתארץתצעדבזעםט

כןומגןבצנהקשתךתעורעריהכןבקשתארץתצעדכועסמ

ומגןבצנהכב יכולומגןבצנהקשתךתעורעריהכב יכולבקשתארץתצעדבזעם'שנאבזעםא

ר

פ

...>כביכולבקשתארץ<...?>[ב](ו)?6ג

ִניֿתבברקוצנהמגןהחזקו חניתךברקלנגהכביכולחַּ

חניתךברקלנגהכביכולחניתבברקוצנהמגןהחזקד

חניתךברקלנגהכב יכולחניתבברק?ה?וצנמגןהחזקט

חניתךברקלנוגהכןחניתבברקוצנהמגןהחזקמ

חניתךברקלנגהכב יכולחניתבברקוצנהמגןהחזק'שנאא

ר

החזקומגן'וגחניתךברקלנוגה'כבובחניתכברקפ

חניתךברק<......>וקומה'וגוצנהמגןהחזק<...6ג

'רבשםברכיה'רו

'רבשםברכיה'רד

ר"בשברכיה'רט

רביבשםברכיהרבימ

'רמשוםחלבו'ורברכייא'רא

ר

'רבשםחלבו'ורברכיה'ר'וגקשתךתעורעריה'כבוחציםבקשתוצנהמגןפ

...>בשםחלבו'ורברכיה'ר6ג

ה"הקבהתחילשלוזיןכליכלפרעהֶשִכָלהכיוןנחמןברשמואלו

ה"הקבהתחילשלוזיןכליכלפרעהשכלהכיוןנחמןברשמואלד

ה"הבהתחילשלוזייןכליכליעקבשכלהכיוןנחמןברשמואלט

הואברוךהקדושהתחילשלוזייןכלעלפרעהשכלהכיוןנחמןברשמואלמ

ה"הקבהתחילשלוהזייןכליכלפרעהשכלהכיוןנחמןברשמואלא

ר

'הקחזרשלוזייןכליהרשעשכילהכיוןנחמן'ברשמואלפ

.....>התחשלוהזייןכליכלהרשעפרעה<...6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד, פסוק ט, פרק א

לךישכְּרּוֿבלךישרוחלךישסערהרשעלו'אמעליומתגאהו

לךישכרובלךישרוחלךישרשעלו'אמעליומתגאהד

כרובלךישרוחלךישרשעל"אעליומתגאהט

כרובלךישרוחלךישרשעליהאמרעליומתגאהמ

לךישכנפיםלךישרוחלךישסרוחהלחהרשעל"אעליומתגאהא

ר

לךישכרובלךישלו'אמעליוונתגאהפ

6ג

יודןר"אמה"הקבהטיסןמאיכןכנפיםו

יודןר"אה"הקבהטיסןמהיכןכנפיםד

יודןר"אה"הבהסיטןמהיכןכנפיםרוחט

יודןרביאמרהואברוךהקדושהטיסןמהיכןכנפיםרוחמ

שמעון'בריודןר"אה"הבהטיסן[מהיכן](מאופן)כרובא

ר

יודןר"איצאתמהיכןרוחלךישכנפיםפ

...>ים?פ<?..6ג

פפאברִחנְָּנאר"אמהיםעלוהטיסןה"הקבשמטןהמרכבהגלגלימביןו

פפאברחיננא'ר'אמהיםעלוהטיסןה"הקבשמטןהמרכבהגלגלימביןד

פפאבןחנינאר"אהיםעלוהסיטןה"הבשמטןהמרכבהגלגלימביןט

פפאבןחנינארביאמרהיםעלוהטיסןהואברוךהקדוששמטןהמרכבהגלגלייבן[מ](ה)מ

פפאברחנינאר"אהיםעלוהטיסןה"הבשמטןהמרכבהגלגלימביןא

ר

פפא'ברחננאר"אהיםעלוהטיחה'הקשמטה'המרכבגלגליפ

...>והקמטן<..6ג

בושישדברעלרוכבטוענועלרוכבשהואודםבשרו

בושישדברעלטוענועלרוכבשהואודםבשרד

בושישדברעלרוכבשערועלרוכבשהואו"בט

בושישדברעלרוכבשערועלרוכבשהואודםבשרמ

בושישדברעלרוכבטוענועלרוכבשהואודםבשרא

ר

בושאיןדברעלרוכבהואטועןרוכבהואוטועןרוכבכשהואודםבשרפ

.....>רועונו<..6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ד, פסוק ט, פרק א

שאיןדברעלורוכברכובואתטעוןכןאינוה"הקבאבלממשו

שאיןדברעלורוכברכובואתטעוןכןאינוה"הקבאבלממשד

שאיןדברעלורוכברכובואתטועןה"הבאבלממשט

שאיןדברעלורוכברכובואתטועןהואברוךהקדושאבלממשמ

שאיןדברעלורכברכובואתטעןאלאכןאינוה"הבאבלממשא

ר

ממשפ

.....>רכובאתעין<..6ג

אחד'כתרוחכנפיעלוידאויעףכרובעלוירכבד"ההממשבוו

אחד'כתרוחכנפיעלוידאויעףכרובעלוירכבד"ההממשבוד

אחד'כתורוחכנפיעלוידאויעוףכרובעלוירכבד"ההממשבוט

אחדכתוברוחכנפיעלוידאויעףכרובעלוירכבד"ההממשבומ

אחדכתוברוחכנפיעלוידאויעףכרובעלוירכבד"ההממשבוא

ר

אחד'כתאדאר"אויעףכרובעלוירכבד"ההפ

..>כ'וגויעףרוב<..6ג

כיצדוירא'אומאחד'וכתוידא'אומו

צדזהכאיוירא'אומאחר'וכתוידא'אומד

יתקיימוהיאךוירא'אומאחר'וכתווידא'אומט

יתקיימוכיצדויראאומראחדוכתובויראאומרמ

כיצדרוחכנפיעלויראאומר'אוכתוברוחכנפיעלוידאאומרא

ר

וירא'או'וכתויעוף'אומפ

6ג

ויצאעולמותה"להבלושישמכאןאדאר"אמכתוביןשנייתקימוו

ויצאעולמותה"להקבלושהיהמכאןאחא'ר'אמ'כתובישנייתקיימוד

ה"הבשיצאמיכןאחאר"אכתובים'בט

ויצאעולמותהואברוךלהקדוששהיהמכאןאחארביאמרכתוביםשנימ

ויצאעולמותה"להבשהיהמכאןאבאר"אכתוביםשנייתקיימוא

ר

עולמותלושישמכאןפ

...>אחא'ר'אכתיבים<...6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ה-ד, פסוק ט, פרק א

[משל]לעזרר"אמרעיתידמיתיךבהןלהראותו

אלעזר'ר'אמרעיתידימיתיךבהןלהראותד

אלעזרר"ארעייתידמיתיךלואשרבעולמותלהראותט

משלאלעזררביאמררעיתידמיתיךבהםלהראותמ

זמראבןיוסי'בראלעזרר"ארעיתידמיתיךבהןלהראותא

ר

זימריןבןיוסי'רבשם'אלעז'ררעייתידמיתיךבהן'להיד אופ

...>י?ת?רעידמיתיךבהן<...6ג

זמראבןיוסיר"בשר"ארעיתידמיתיךש

והיתהלפדותהעומדאביהוהיהשנשביתמלכיםלבתו

והיתהלפדותהעומדאביהוהיהשנשבתמלכיםלבתד

והיתהלפדותהאביהוהלךשנשביתמלכיםלבתט

והיתהלפדותהאביהוהלךשנשביתמלכיםלבתדומההדברלמהמ

(חמות)והיתהלפדותהאביהעומדוהיהשנשביתמלכיםלבתא

ר

והיתההשביים(ש)למקוםשנשבית'מלכילבתפ

ה<.......>יי?ב?השבידשנישבתכים<..6ג

והיתההשבאיםעםשנשביתמלכיםלבתש

אניואחריכםאניושלכםאנילכםלהםואומרתלשבאיםת[ז](ו)ומ[ר](ד)ו

אניואחריכםאניושלכםאנילכםלהםואומרת'לשבאימרמזתד

אניואחריכםאניושלכםאנילהם'ואומלשבאיםמרמזתט

הולכתאניואחריכםאנישלכםאנילהםואומרת'לשבאימרמזתמ

אניואחריכםאניושלכםאנילכםלהםואומרתלשבאים[מרמזת]א

ר

אמהוהיהאניאחריכםאנישלכםאניעמכםלהןואומרתלשבייםמרמזתפ

אני?ם<?.....>להםואומרתלשבייםזת?מ<?..>ר6ג

אביהוהיהאניאחריכםאניעמכםלהםואומרתלשבאיםמרמזתש

'בשתיקדומיכמודֹוָמהלפדותךכחבישאיןסבורהאתמהאביהלה'אמו

בשתיקהדומידימיתיךדומהלפדותיךכחבישאיןסבורהאתמהאביהלה'אמד

בשתיקהכמדומידומהלפדותךכחבישאיןסבורהאתמהאביהלה'אמט

בשתיקהדומידומהלפדותךכחבישאיןסבורהאתמהאביהלהאמרמ

דומילפדותהכחבישאיןסבורהאתמהאביהלהאמרא

ר

לפדותיךכחביאיןבתילו'אופ

<......>בורה?ס?אתמהאביהלה'א6ג

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

היםעלחוניםאותםוישיגואחריהםמצריםוירדפוהיםעלחוניםישראלשהיובשעהכךו

היםעלחוניםאותםוישיגואחריהםמצריםוירדפוהיםעלחוניםישראלשהיובשעהכךד

היםעלחוניםאותםוישיגואחריהםמצריםוירדפוהיםעלחוניםהיושישראלבשעהכךט

היםעלחוניםאותםוישיגואחריהםמצריםוירדפוהיםעלחוניםהיושישראלבשעהכךמ

היםעל'חוניאותםוישיגואחריהםמצריםוירדפו]היםעלחוניםישראלשהיובשעהכךא

ר

כךפ

?ם<?.....>על<...>ישראלשהיובשעהכך6ג

כךש

מפחדםלמצרייםרומזים[ישראל]והיוו

מפחדםלמצרייםרומזיםישראליו?ה?וד

מפחדםלהםרומזיםישראלוהיוט

מפחדםלמצריםרומזיםישראלוהיומ

מפחדםלמצריםרומזים(ישראלוהיה)['ישוהיוא

ר

למצריםמרמזיםוהיו'עיאת'ישרבני'ויש'הקריופרעהפ

...>?ם<..>מ?לרומזיםישראלהיו'וג6ג

עיניהםאתישראלבניוישאוהקריבופרעהש

ה"הבלהם'אמהולכיםאנוואחריכםאנוולכםשלכםאנולהם'ואומו

ה"הקבלהם'אמהולכיםאנוואחריכםאנוולכםשלכםאנולהםואומריםד

ה"הבלהם'אמהולכיםאנוואחריכםאנוולכןשלכםאנו'ואומריט

ברוךהקדושלהםאמרהולכיםאנוואחריכםאנוולכםשלכםאנוואומריםמ

ה"הבלהםאמרהולכיםאנו[ם](?ן?)ואחריכאנוולכםשלכםאנולהם'ואמא

ר

משהלהם'אמאנואחריכםאנושלכםאנועמכם'ואומפ

ה<.....>אנוואחריכן<.....>ל<.6ג

ד"ההשתקתיךדִֹמיֵתיֿךְּדומּולפדותכםכחבישאיןסבוריםאתםמהו

ד"ההשתקתיךדימיתיךדומולפדותכםכחבישאיןסבוריםאתםמהד

זהדומהלפדותכםכחבישאיןסבוריםאתםמהט

זהדומולפדותםכחבישאיןסבוריםאתםמההואמ

ד"ההשתקתיךדמיתיךנאמרלכךדומולפדותכםכחבישאיןסבוריןואתםא

ר

לפדותכםאיןבניפ

<.....>דימיאתכםת<.....>6ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ו-ה, פסוק ט, פרק א

רבניןדמיתיךא"דתחרישוןואתםלכםילחםי'ייו

רבניןרעיתידימיתיךא"דתחרישוןואתםלכםילחםייד

רבנןדמיתיךט

רבנןדימיתיךמ

סימון'וררבניןדמיתיךא"דתחרישוןואתםלכםילחםייא

ר

שמעון'וררבניןדימיתיא"דרעייתידימיתיך (ר)פ

...>יתיך<..>?דא?'וגלכםלחם<.....>א?הו?6ג

ש"וררבניןדימיתיךאחרדברש

מזוהמיםזכריםלסוסיםישראלשנדמולפיאמריו

מזוהמיםזכריםהרשעיםומצרייםנקבותלסוסיםישראלשנדמולפיאמריד

לזכריםומצריםנקבותלסוסיםישראלשנדמולפיאמריט

זכריםלסוסיםוהמצריםנקבותלסוסיםישראלשנדמולפיאמריןמ

ומזוהמיםזכריםלסוסיםרשעיםומצריםנקבותלסוסיםישראלשנדמולפיאמרירבניןא

ר

והחמוםזכריםלסוסיםוהרשעיםוהמצרייםנקבותלסוסיםאמריןיוחיבןפ

ומזוהמיםהזכרים<...>נקיבותלסוסיםראל?ש<?..>?ו?מ<..6ג

והחמוםזכריםלסוסיםוהמצריםנקבותלסוסיםנמשלוישראלאמרירבניןיוחאיבןש

נדמולאושלוםחססימוןר"אמביםששקעוםעדאחריהםרציםוהיוו

נדמולאושלוםחססימון'ר'אמביםששקעוםעדאחריהםרציםוהיוד

נדמולאו"חסימוןר"אביםששקעוםעדאחריהםורצוט

נדמולאושלוםחססימוןרביאמרביםששקעוםעדאחריהםרציםוהיומ

נדמולאו"חסימוןר"אביםששקעועדאחריהםרציםמצריםוהיוא

ר

נדמהלאושלוםחססמאיר"אביםשנשתקעועדפ

...>ושלוםחססימון'ר'אביםאותם<...>והיו6ג

נדמולאו"חשמעוןר"אביםשנשתקעועדש

לזכריםומצרייםנקבותלסוסיםנדמוהיםגליאלאנקבותלסוסיםישראלו

זכריםלסוסים'ומצריינקבותלסוסיםנדמוהיםגליאלאנקבותלסוסיםישראלד

לזכריםומצריםנקבות'לסוסינדמוגליהםאלאנקבותלסוסיםישראלט

לזכריםוהמצרייםנקבותלסוסיםנדמוהיםגליאלאנקבותלסוסיםישראלמ

'זכרי'לסוסינדמוהרשעיםומצריםנקבותלסוסיםנדמוהיםגליאלאנקבות'בסוסיישראלא

ר

זכריםלסוסים'והמצלסוסיםלהםנדמוהיםגלגליאלאנקבותפ

לסוסיםנידמוהיםגלליאלאקיבות<..6ג

זכריםלסוסיםהרשעיםומצריים<...>7ג

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

ביםששקעוםעדאחריהםורצומזוהמיםו

ביםששקעוםעדאחריהםורצומזוהמיםד

ביםששקעוםעדאחריהםורדפומזוהמיםט

ביםששקעוםעדאחריהםורצומזוהמיםמ

ביםששקעוםעדאחריהםרציםוהיוהמים[ו]מז[ו]א

ר

ביםרמהורוכבוסוסד"ההביםשנשתקעועדאחריהםרציםוהיוויחמוםפ

ביםאותםששקעועדהם<..>רציםוהיוומזוהמים7ג

ביםרמהורוכבוסוסדכתיבהואהדאביםשנשתקעועדאחריהםרציםוהיווהחמוםש

אחריבאהייתולאלנילוסֿךְּ?ֿכ?מּושְּהייתיאתמוללסוסו'אומהמצריוהיהו

אחריבאהייתולאלנילוסמושכךהייתיאתמוללסוסו'אומהמצריוהיהד

אחריבאהייתולאלנילוסמושלךהיתיאתמאללסוסו'אומהמצריוהיהט

אחריבאהייתולאלנילוסמושלךהייתאתמוללסוסואומרהמצריוהיהמ

אחריבאהייתולאלנילוס[מושלך](מושכל)הייתיאתמאללסוסואומרהמצריוהיהא

ר

(ועש)אחריתבאהייתולאלנוזליםמושכךהייתיאתמוללסוסו'אוהמצריםהיובאותהפ

אחריבאהייתולאלנילוסושכך<.....>אתמוללסוסו'אוהמצרייםוהיו7ג

ש

רימהביםרמהלרוכבו'אומהסוסוהיה(בים)ביםומשקעניאחריבאאתהועכשוו

רימהביםרמהלרוכבו'אומהסוסוהיהביםומשקעניאחריאתהועכשוד

רימהביםרמהלרוכבוהסוסוהיהביםומשקעניאחריבאאתהועכשיוט

רמהביםרמהלרוכבואומרהסוסוהיהביםומשקעניאחריבאאתהועכשיומ

ביםרמהלרוכבואומרהסוסוהיהבים?ני?ומשקיעאחריבאאתהועכשיוא

ר

רימהביםרמהלו'אומהסוסהיה(י)וביםמשקעיניאת(מ)ועכשיופ

רימהביםרמהלרוכבו'אוהסוסה<.....>ומשקעיניבאאתעכשיו7ג

ש

ישמעאל'רתנילכםנעשיתאיפתיסיםביםמהראוביםו

ישמעאל'רתניביםלכםנעשיתאיפתיסיסביםמהראוביםד

ש"רתאנישמעון'רתאנילכסתנעשיתאפתיסיסביםמהראוביםט

שמעוןרביתנילכסתנעשיתאפתיסיםאפטיביםמהראוביםמ

שמואל'רתניביםלכם?[ת](ו)?נעש?א?אתפסיסביםמהראוא

ר

ישמעאל'רתניהיםעללכםנעשהאפיתיסוסביםדומהפ

ישמעאל'רתניביםלכםנעשיתסיס<..>ביםמהראובים7ג

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

היהשהסוסמלמדלוי'רבשםברכיה'רהיםבתוךמצריםאתי'ייוינערו

היהשהסוסמלמדהיםבתוךמצריםאתייוינערד

היהשהסוסמלמדלויר"בשברכיה'רהיםבתוךמצריםאתי'יוינערט

היהשהסוסמלמדלוירביבשםברכיהרביהיםבתוךמצריםאתייוינערמ

הסוסשהיהמלמדלוי'רבשםברכייא'רהיםבתוךמצריםאתייוינערא

ר

הסוסהיהלוי'רבשםברכיה'רי'יוינערפ

הסוסשהיהמלמדלוי'רבשםברכיה'ר<...>מצריםאתייוינער7ג

כזהלויר"אמממנולמעלהוהסוסלמטהיורדוהואלמעלהרוכבוזורקו

כזהלוי'ר'אמממנולמעלהוהסוסלמטהיורדוהואלמעלהרוכבוזורקד

כזהלויר"אממנולמעלהוהסוסלמטהיורדוהואלמעלהרוכבוזורקט

כזהלוירביאמרממנולמעלהוהסוסלמטהיורדוהואלמעלהלרוכבוזורקמ

כזהלויר"אממנו[למעלהוהסוסיורדוהוא]למעלהרוכבואתזורקא

ר

בזהברכיהר"אהימנולמעלהסוסיםלמטןיורדוהואלמעלןרוכבוזורקפ

כזהלוי'ר'אממנולמעלהוהסוסלמטןיורדוהוא<...>ביםרכובוזורק7ג

..?>מ?עלה?מ<?..>וס?ס?וה8ג

רעיתימהורעיתילמטהיורדן[יו](ה)ל(ו)וע'למעלעולהתחתוןבקדירהשמנערו

רעיתימהורעיתילמטהיורדועליוןלמעלהעולהתחתוןבקדירהשמנערד

רעיתימהורעיתילמטהיורדועליוןלמעלהעולהתחתוןבקדרהשמנערט

רעיתימהורעיתילמטהיורדועליוןלמעלהעולהתחתוןבקדרהשמנערמ

רעייתילמטהיורדועליוןלמעלה[עולה](?ם..ל[ו]ע?)תחתוןהקדרהאתשמנערא

רעייתידמיתיךר

רעייתילמטןיורדוהעליוןמלמעלןעולההתחתוןהקדירהאתמנערשהואפ

<......>למטןיורדוהעליוןלמעלןעולההתחתוןבקדירהנעיר?מ?<...>7ג

...>ועליוןלמעלה<...8ג

רעיתיש

יוםבכלתמידיןבשניאותישריעוהןמפרנסתייונתןר"אמו

יוםבכלתמידיןבשניאותישידעוהןמפרנסתייונתן'ראמרד

יוםבכלתמידיןבשניאותישריעוהםפרנסתינתןר"אט

יוםבכלתמידיןבשניאותישרעוהןמפרנסתינתןרביאמרמ

יוםבכלתמידיןבשני[אותי](אותן)שריעוהן[י](ו)מפרנסתרעייתייונתןר"אא

יוםבכל'תמידי'בבאותישריעוהןמפרנסתירעיתימהויוחנןר"אמר

אחדיוםבכלתמידיןשנילימעלהשהיאמפרנסתירעייתייוחנןר"אפ

יוםל<.....>בשניאותישריעומפרנסתירעייתימהואיונתן'ר?'א?7ג

.....?>תשני<..>תי?אושרעוהן<...8ג

תמידיןשנילימעלהשהיאמפרנסתייוחנןר"אש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ו, פסוק ט, פרק א

בבקרתעשהאחדהכבשאתד"ההו

בבקרתעשהאחדהכבשאתד"ההד

בבקרתעשהאחדהכבשאתד"ההט

'וגהערביםביןתעשההשניהכבשואתבבקרתעשההאחדהכבשאתד"ההמ

בבקרתעשהאחדהכבשאתד"ההא

ה"תבא[ש]()הכבאתד"ההר

'וגבבקרתעשההאחדהכבשאתבשחריתפ

'ד'וגבבקר'תעאחדהכבשאת7ג

...>כבש?ה/מ?ו<....?>ע?8ג

'וגוהשניהכבשואתבבקרתעשהאחדהכבשאתש

ישראלהיותמידיןשניסימון'בריהודהר"דאמו

ישראלהיותמידיןשניסימון'בריהודה'ר'אמ?ד?ד

תמידין'בסימון'בריהודהר"אט

תמידיןשניסימוןבריהודארביאמרמ

מקריביןהיותמידיןשניסימון'בריהודה'רדאמרא

ישראלהיו'תמידישניסימוןבריהודהר"דאמר

תמידיןשנילומעלהשהיאמפרנסתירעייתי'אומסימון'בריהודה'רפ

ישראלהיוים?ד<?.....>יהודה'ר'א7ג

'ר<.....?>ת?<...8ג

עבירותעלקרבהיהשחרשלהערביםביןואחדבשחריתאחדיוםבכלמקריביןו

'עבירועלקרבהיהשחרשלהערביםביןואחדבשחריתאחדיוםבכלמקריביןד

עבירותעלקרבהיהשחרשלהערביםבין'ואבשחרית'איוםבכלט

עבירותעלקרבהיהשחרשלהערביםביןואחדבשחריתאחדיוםבכלמ

עבירותעל(ן)קרבהיהשחרשלהערביםביןואחדהשחריתביןאחדיוםבכלישראלא

'עבירועלקרבהיה'שחשל'העבין'וא'בשחרי'אחיוםבכל'מקריביר

התעבעלקרובהיהשחרשלבערביתאחרית'בשחריאחדיוםבכלפ

תעבעל<..?>ר?מיתקהיהשלשחרים?רב<?.....>אחדיוםבכלמקריבים7ג

..>עעלקרבהיה?ר<?..>של<.....?>ע?8ג

ביוםשנעשועבירותעלקרבהיההערביםביןושלבלילהשנעשוו

ביוםשנעשועבירותעלקרבהיההערביםביןושלבלילהשנעשוד

ביוםשנעשועבירותעלקרבהיההערביםביןושלשבלילהט

ביוםשנעשועבירותעלקרבהיההערביםביןושלבלילהשנעשומ

מכלביוםשנעשועבירותעלקרבהיהשלהערביםביןושלבלילהשנעשוא

ביום(העבין)שעשו'עבירועלקרבהיה'העביןושלבלילהשעשור

מימיוביוםשנעשהפ

7ג

..?>ב?שנעשו?ות<?..>עביעל?קרב?<...8ג
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בהיליןצדק'שנאעוןובידובירושלםלןאדםהיהולאו

בהיליןצדק'שנאמעוןובידובירושלםלןאדםהיהולאד

בהיליןצדק'שנאעוןובידובירושלםלןאדםהיהולאט

בהיליןצדקשנאמרעוןובידובירושליםלןאדםהיהולאמ

בהיליןצדק'שנאמהלקייםעבירותובידובישראלאדםהיהלאמקוםא

בהיליןצדק'דכתימאי'לקייעוןובידוברושלםלןהיהלאמ"?מ?ר

בהיליןצדק'שנמהלקייםעוןובידובירושלםאדםלןלאפ

<...>עווןובידובירושלםלןאדם?ה<?.....>7ג

...>'?שנ?מהלקיים<...>בידו<.....8ג

שקבלומידעלרעייתהאמרירבניןרעיתיא"דו

שקבלודעלמירעייתהאמרירבניןרעיתידימיתיךא"דד

שקבלו'דעלמרעיתא'אמרבנןרעיתיא"דט

שקבלודעלמארעיתאאמריןרבניןרעיתיאחרדברמ

שקבלודעלמירעייתאאמריןרבניןרעתיתא"דא

שקבלודעלמארעייתא'אמרבנןרעיתיא"דר

בעולמירעיןיתידאינוןרעייתיא"דבהיליןצדיקפ

שקיבלודעלמירעותה'אמ7ג

קבלו<...8ג

דעולמירעותאאחרדברש

חנינאר"דאמובהולתהולמי[ו]עמחזרהייתיקבלוהלאשאלותורתיו

'חנינ'ר'דאמובהולתהועולמימחזירהייתיקבלוהלאשאילותורתיד

חנינאר"דאובוהולתוהועולמימחזירהייתיקבלוהלאשאלמלאתורתיט

חנינארבידאמרובוהולתוהועולמימחזירהיתיקבלוהלאשאלותורתימ

הונא'רדאמרובהולתהועולמיחוזרהייתיתורתיקבלולאשאלותורתיא

הונאדאמרובוהולתוהועולמימחזירהייתיתורתיקבלולאשאלותורתיר

'חונר"דאובהולתוהועולמיאתמחזירהייתיתורתייקבלושאילוליפ

...>ובהולתוהולמי?עו?<......>7ג

...>ובהותהו<.......>תאת8ג

ובוהולתוהועולמימחזירהייתיתורתיקבלולאשאלוליש

אלוליסלהעמודיהתכנתיאנכייושביהוכלארץנמגים'כתאחא'רבשםו

אילוליסלהעמודיהתכנתיאנכייושביהוכלארץנמגים'כתיאחא'רבשםד

סלהעמודיהתכנתיאנכייושביהוכלארץנמוגים'כתיאחאר"בשט

סלהעמודיהתקנתיאנכייושביהוכלארץנמוגיםכתיבאחארביבשםמ

אלולי]סלהעמודיהתכנתיאנכייושביהוכלארץנמוגיםכתיבאחא'רמשוםא

אלוליסלהעמודיהתכנתיאנכייושביהוכלארץנמוגים'דכתימאיאחא'דר'משמר

יושביה(יוב)וכלארץנמוגיםאחא'רבשםפ

אילולי<...7ג

<…..>תכנכי?נ<?..8ג

'וגויושביהוכלארץנמוגים'שנאש
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ונשמענעשהי'יידבראשרכלואמרוסיניהרעלישראלשעמדוו

ונשמענעשהיידבראשרכלואמרוסיניהרעלישראלשעמדוד

ט

מ

ונשמענעשהיידבראשרכלואמרוסיניהרעל'יששעמדוא

וכברונשמענעשהיידבראשרכלואמרוס"הלפניושעמדוה"א'ישרשקבלור

כברפ

...>7ג

ובהולתהווחזרמתמגמגהעולםהיהו

ובהולתהור?זז?וחמתמגמג'העולהיהד

ט

מ

ובהולתהווחוזרמתמוגגהיהא

ובהולתוהווהולךמתמוגגהעולםהיהר

אשרכלואמרתםסיניהרעלשעמדתם(שמ)כיוןלתוהומתגמגהעולםהיהפ

7ג

אלהיךי'ייאנכיבזכותסלהעמודיהתכנתיאנכיהעולםביססומיו

יך'אלייאנכיבזכותסלהעמודיהתכנתיאנכיהעולםביססומיד

אלהיךי'יאנכיבזכותט

אלהיךייאנכיבזכותמ

אלהיךיי[אנכיבזכותסלהעמודיהנתי[ק](כ)תאנכיהעולםבסםומיא

אלהיךייאנכיבזכותסלה'עמודיתכנתיאנכי'העובישםומיר

העולםנתכסםונשמענעשהי'ידברפ

אנכיבזכות'ס'עתיכנתיבאנכי<...7ג

סלהעמודיהתכנתיו

סלהעמודיהתכנתיד

סלהעמודיהתכנתיט

סלהעמודיהתקנתימ

[?סלה?עמודיהנתי[כ](ק)תי]א

ת   והיה   אביה   עומדת   לפדותה   והיתה   רומזת   [י]שנשב'   לבת   מלכי   [ה](א)יוסי   בן   זמר'   אלעזר   בר'   ר'   דמיתיך   רעיתי   אמסלהעמודיהתכנתיר

סלהעמודיםתכנתיאנכיד"ההפ

'ס'ע'ת7ג
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ו

ד

ט

מ

א

על   הים   היו   '   חוני'   דומה   כמו   דוממי   בשתיקה   כך   בשעה   שהיו   ישר   [ך](ה)לשבאים    ואומרת    להם    לכם   אני   ושלכם   אני   ואחריכם   אני   אמר   לה   אביה   מה   את   סבורה   שאין   בי   כח   לפדותר

שאין   בי   כח   לפדותכם   דומו   לסוסים   נקבות   דמיתיך   שתקתיך   '   ה   מה   אתם   סבורי"להם   הב'להם    אנו   שלכם   ולכם   אנו   ואחריכם   אנו   הולכים   אמ'   ואומרי?   ם?מפחד'   ישראל   רומזים   למצריי

ישון   ?חר?ד   יי   ילחם   לכם   ואתם   ת"הה

פ

כךלדיבוראלאנבראולאהללולחייםמהבתוריםלחייךנאווו

כךלדיבוראלאנבראולאהללולחייםמהלחייךנאווד

כךלדיבוראלאנבראולאהללולחייםמהבתוריםלחייךנאווט

כךלדבוראלאנבראולאהללולחייםמהלחייךנאוומ

כךלדבוראלאנעשולאהללולחייםמהלחייךנאווא

ר

כךדיבורבזכותאלאנבראולאפ

כךר[ו]לדבאלאניבראולאהלילו<...>מה'וגולחייךנאוו7ג

כךולאכוללדבראלאנבראולאהלחייםמהאחרדברש

לתורהאלאנבראולאואהרןמשהו

לתורהאלאנבראולאואהרןמשהד

לתורהאלאנבראולאואהרןמשהט

לתורהאלאנבראולא(נאלא)ואהרןמשהמ

לתורהאלאאו[ר]נבלאואהרןמשהא

ר

לתורהאלאואהרןמשהנבראולאפ

<.....>אלניבראולאואהרןמשה7ג

לתורהאלאואהרןמשהנבראוולאלתורהאלאישראלנבראולאש

הרבהבתורותבתוריםא"דפהושבעלשבכתבתורותבשניבתוריםו

הרבהבתורותבתוריםא"דפהושבעלשבכתבתורותבשתיבתוריםד

הרבהבתורותבתוריםא"דפהשבעלותורהשבכתבתורהתורות'בבבתוריםט

הרבהבדורותבתוריםאחרדברפהשבעלותורהשבכתבתורהתורותבשתיבתוריםמ

הרבהבתורותבתוריםא"דפהושבעלשבכתבתורותבשניבתוריםא

ר

הרבהבתורותתוריםא"דפהשבעלתורהשבכתבתורהתורותבשתיבתוריםפ

הרבה<...>בתורים'א'דבפהותורהבכתבתורהתורותבשתיבתולם7ג

הרבהבתורותבתוריםאחרדברפהשבעלובתורהשבכתבבתורהבתוריםלחייךנאווש
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תורתזאתהאשםתורתזאתהחטאתתורתזאתהמנחהתורתזאתהעולהתורתזאתד"ההו

תורתזאתהאשםתורתזאתהחטאתתורתזאתהמנחהתורתזאתהעולהתורתזאתד"ההד

תורתזאתהאשםתורתזאתהחטאתתורתזאתד"ההט

תורתזאתהאשםתורתזאתהחטאתתורתזאתד"ההמ

תורתזאתהאשםתורתזאתהחטאתתורתזאתהעולהתורתזאתד"ההא

ר

המנחהתורתוזאתהעולהתורתזאתפ

'ת'וז<...>'וזהחטאת'ת'וז?ה?המנח'ת?ת?וזאהעלהתורתוזאת7ג

המנחהתורתזאתהעולהתורתזאתש

בתוריםא"דבאהלימותכיאדםהתורהזאתהשלמיםזבחו

בתוריםא"דבאהלימותכיאדםהתורהזאתהשלמיםזבחד

בתוריםא"דבאהלימותכיאדםהתורההעולהתורתזאתהשלמיםזבחט

בתוריםאחרדברבאהלימותכיאדםהתורהזאתהעולהתורתזאתשלמיםזבחמ

בתוריםא"דבאהלימותכיאדםהתורהזאתהשלמיםזבחא

ר

בתוריםפ

<...>'א'דבאהלימותכיאדם'וגהתורהזאתהשלמיםזבח7ג

זהעלזהטובהשתוארןואהרןמשהזהאחיםבשניתוריםבשניו

זהעלזהטובהשתוארןואהרןמשהזהאחיםבשניתוריםבשניד

זהעלזהטובהשתוארןואהרןמשהזהאחים'בבתורות'בבט

זהעלזהטובהשתארןואהרןמשהזהאחיםבשנימ

זהעלזהטובהרן[א]שתוואהרןמשהזהאחיםבשניתוריםבשתיא

ר

(זה)עלזהתוריםבשנימתנאיםשהיוואהרןבמשהפ

זהעלזהטובהשתרואחיםבשני7ג

בגדולתושמחוזהזהשלבגדולתושמחזהו

בגדולתושמחוזהזהשלבגדולתושמחזהד

בגדולתושמחוזהזהשלבגדולתושמחזהט

בגדולתושמחוזהזהשלבגדולתושמחזהמ

בגדולתושמחוזהזהשלבגדולתושמחזהא

ר

בגדולתושמחוזהזהשלבגדולתושמחוזהזהידפ

ביגדולתושמיחוזהשלזהביגדולתושמיח<.....?>ה?ואמשהזהזהאיזה7ג

בגדולתו בגדולתו שמח זה בחרוזים צוארך ש
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לךיהיההואוהיההעםאללךהואודבר'כתיפינחסר"אמזהשלו

לךיהיההואוהיההעםאתלךהואודבר'כתיפנחסר"אזהשלד

לךיהיההואוהיההעםאללךהואודבר'כתיפנחסר"אזהשלט

לךיהיההואוהיההעםאללךהואודברכתיבפנחסרביאמרזהשלמ

לךיהיההואוהיההעםאללךהואודברכתיבפנחסר"אזהשלא

ר

העםאללךודבר'כתפנחסר"אזהשלפ

לך'י'ה'והעםאללךהוא<...>פינחס'ר'א7ג

זה של ש

בָֹדהוכילאלהיםלותהיהואתהלתורגמן'לאלהילאלהיםלותהיהואתהלפהו נעשהעְּ

נעשהעבדהוכיים'לאללותהיהואתהלתרגמןים'לאללותהיהואתהלפהד

עושהעבודהוכילאלהיםלותהיהואתהלמתורגמןלאלהיםלותהיהואתהלפהט

נעשהעבודהוכילאלהיםלותהיהואתהלתרגמןלאלהיםלותהיהואתהלפהמ

נעשהעבודהוכי]לאלהיםלותהיהואתהלמתורגמןלפהא

ר

נעשהז"עלאלהיםלותהיהואתהלמתורגמן(לר)למלפהפ

נעשהעבודהוכי<..>ל'לתהיהואתהלתורגמןלפה7ג

ה"הקב'אמכךאלאלאלהיםלותהיהואתה'אמדאתלאהרןמשהו

ה"הקבאמרכךאלאים'לאללותהיהואתהאמרדאתלאהרןמשהד

ה"הבלו'אמכךולאלמשהאהרןט

ברוךהקדושליהאמרכךולאלאלהיםתהיהואתהאומרדאתלמשהמ

ה"הבל"אכךאלא['לאלהילותהיהואתהדאתאמרלאהרןמשהא

ר

לופ

'הקלואמרכך<.....>ל'ל'תואתה'אדאתלאהרןמשה7ג

לאוהואאחיךעלמוראךיהיהכךעליךשמוראיכשםמשהלמשהו

לאוהואאחיךעלמוראךיהיהכךעליךשמוראיכשםמשהלמשהד

לאוהואאחיךעלמוראךיהיהכךעליךשמוראיכשםמשהלמשהט

לאוהואאחיךעלמוראךיהאכךעליךשמוראיכשםמשהלמשההואמ

לאוהואאחיךעלמוראךכךעליךשמוראיכשםמשהלמשהא

ר

לאוהוא(לכתיפו)אחיךאהרןעלמוראךיהאכךעליךשמוראיכשםפ

לאוהואאחיך<.....?>י?כךעליךשמוראיכשםמשה7ג
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וידברישראלבניזקניכלאתויאספוואהרןמשהוילךאלאכןעשהו

וידברישראלבניזקניכלאתויאספוואהרןמשהוילךאלאכןעשהד

וידברישראלבניזקניכלאתויאספוואהרןמשהוילךאלאכןעשהט

וידברישראלזקניכלאתויאספוואהרןמשהוילךאלאכןעשהמ

וידברישראלבניזקניכלאתאליוויאספואהרןאלמשהוילךאלאכןעשהא

ר

ואהרןמשהוילךאלאכןעשהפ

<.....?>ה?ואמשהוילךאלאכןעשה7ג

בגדולתוזהשמחהיהשעדייןלכתפוכתפוהקישהדבריםכלאתאהרןו

בגדולתוזהשמחהיהשעדייןלכתפוכתפוהקישהדבריםכלאתאהרןד

בגדולתושמחהואשעדייןלכתפוכתפוהקישהדבריםכלאתאהרןט

בגדולתושמחהואשעדייןלכתפוכתפוהקישהדבריםכלאתאהרןמ

בגדולתוזהשמחשעדייןלכתיפוכתיפוהקישהדבריםכלאתאהרןא

ר

בגדולתושמחזהשעדייןאחיךשללכתיפוכתיפוהקיףפ

ביגדולתו<.....?>פ?כתיהקיש'וגהדבריםכלאתאהרן7ג

משהבגדולתאהרןשמחשהיהומניןבגדולתווזהזהשלו

משהבגדולתשמחאהרןשהיהומניןזהשלבגדולתווזהזהשלד

משהשלבגדולתושמחאהרןשהיהומניןזהשלבגדולתווזהזהשלט

שה?מ?שלבגדולתושמחאהרןשהיהומניןזהשלבגדולתווזהזהשלמ

מןמשהשלבגדולתושמחאהרןשהיהומניןזהשלבגדולתושמחושזהזהשלא

ר

מןמשהשלבגדולתושמחאהרןשהיהומנייןזהבגדולתושמחוזהזהשלפ

..?>ה?שלמשביגדולתו<......>?יח?שמוזהשזה7ג

בןשמעון'רתניבלבוושמחוראךלקראתךיוצאהואהנהוגם'שנו

בןשמעון'רתניבלבוושמחוראךלקראתךיוצאהואהנהוגם'שנאד

י"רשבתאניבלבוושמחוראך'שנאט

בןשמעוןרביתניבלבו(בגדולתו)ושמחוראךשנאמרמ

בןישמעאל'רתניבלבוושמחוראךלקראתךיוצאהואהנהוגםקרייאהדיןא

ר

בןשמעון'רתניבלבוושמחוראךלקראתךיוצאהנהוגםקרייההדיןפ

?בן?שמעון<...7ג

בןע<..8ג

29



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

המשפטחשןאלונתןד"ההותמיםאוריםילבשאחיומשהבגדולתששמחלביוחאיו

המשפטחשןאלונתתד"ההותומיםאוריםילבשאחיומשהבגדולתששמחלביוחאיד

'שנאותומיםאוריםילבשאחיךבגדולתששמחלבט

המשפטחשןאתונתתד"ההותומיםאוריםילבשאחיובגדולתששמחלביוחאימ

המשפטחשןאלונתתד"ההותומיםאוריםלבשאחיומשהשלבגדולתושמחלביאחיא

ר

האפדהחשןאלונתת'דכתותומיםאוריםילבשאחיו(משה)שלבגדולתוששמחלביוחיפ

<...>?אל?ונתת<......>7ג

...>אלונתתד"ההים<..>תו<.....>ששמחלביוחי8ג

אהרןבגדולתשמחמשהשהיהומניןאהרןלבעלוהיוהתומיםואתהאוריםאתו

אהרןבגדולתשמחמשהשהיהומניןאהרןלבעלוהיוהתומיםואתהאוריםאתד

אהרןשלבגדולתושמחמשהשהיהומניןאהרןלבעלוהיוט

אהרןבגדולתשמחמשהשהיהומניןאהרןלבעלוהיוהתומיםואתהאוריםאתמ

אהרןשלבגדולתושמחמשהשהיהומניןהתומיםואתהאוריםאתא

ר

אהרןשלבגדולתושמחמשהשהיהומניין'[ג](כ)והתומיםואתהאוריםאתפ

?ן<?.....>אהרןלבעליו<..8ג

אהרןזקןהזקןעליורדהראשעלהטובכשמן'שנו

אהרןזקןהזקןעלשיורדהראשעלהטובכשמן'שנד

אהרןזקןהזקןעליורדהראשעלהטובכשמן'שנאט

אהרןזקןהזקןעלהיורדעל [1]הראש [2]הטובכשמןשנאמרמ

אהרןזקןהזקןעליורדהראשעלהטובכשמןמהכאא

ר

'וגהזקןעליורד'הר(יי)עלהטובבשמן(בשמיה)קריאהדיןמןפ

ורד<..>?הרן<?..>ן<.....>מן<.....>מ8ג

הזקןעל'דכתלאהרןהיוזְָּקִניםשניוכיאחאר"אמו

הזקןעל'דכתלאהרןהיו'זקנישניוכיאחאר"אד

הזקןעל'דכתילאהרןהיו'זקנישניאחאר"אט

לאהרןהיוזקניםישוכיאחארביאמרמ

לאהרןלוהיוזקניםשניוכיא

ר

לאהרןהזקניםהיומהוכיאחאר"אפ

<.....>ע8ג
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שלזקנועליורדהמשחהשמןמשהרואהשהיהכיוןאלאאהרןזקןו

שלזקנועליורדהמשחהשמןמשהרואהשהיהכיוןאלאאהרןזקןד

שלזקנועליורדהמשחהשמןמשהרואהשהיהכיוןאלאאהרןזקןט

שלזקנועליורדהמשחהשמןמשהרואהשהיהכיוןאלאמ

שלזקנועלשיורדהמשחהשמןמשהרואהשהיהכיוןאלאא

ר

זקנועליודרהמשחהשמן(כאילו)משהאותםרואהכשהיהמלמדאלאפ

'נאמלכךשמחוהיהמשהשלזקנועליורדכאלועליוהיהאהרןו

'נאמלכךשמחוהיהמשהשלזקנועליורדכאילועליודומההיהאהרןד

'נאמלכךשמחוהיהמשהשלזקנועליורדכאלועליושמחהיהאהרןט

נאמרלכךשמחוהיהמשהשלזקנועליורדכאלועליושמחהיהאהרןמ

נאמרלכךשמחוהיהמשהשלזקנועליורדכאלועליועלהאהרןא

ר

'נאמלכךזקנועליורדהיהכאילושמחהיהפ

שבעיםאלובחרוזיםוארך[צ]()אהרןזקןהזקןעלו

שבעיםאלובחרוזיםצוארךאהרןזקןהזקןעלד

'עאלו'בחרוזיצוארךאהרןזקןהזקןעלט

שבעיםאלובחרוזיםצוארךאהרןזקןהזקןעלמ

'עאלובחרוזיםצוארךאהרןזקןהזקןעלא

ר

'שבעיאילובחרוזיםצוארךהראשעלהטובבשמןהמשחהבשמןפ

שבעים אלו בחרוזים צוארך ש

סופריםאלובתוריםלחייךנאווא"דמרגליותשלכלוניאאחריהםחרוזיםשהיוסנהדריןו

'סופריאלובתוריםלחייךנאווא"דמרגליותשלכלוניאאחריהםחרוזיםשהיוסנהדריןד

סופריםאלובתוריםלחייךנאווא"דמרגליותשלכלונאאחריהםחרוזיםשהיוסנהדריןט

סופריםאלובתוריםלחייךנאוואחרדברגליותשלבבלונאאחריהםחרוזיםשהיוסנהדריןמ

סופריםאלובתוריםלחייךנאוומרגליותשללוניא[כ](?מ?)אחריהםחרוזים(זק)שהיוזקניםא

ר

מרגליותשלכלי נייהאחריהםחוזריםשהיוזקניםפ

מרגלית של בלינייה אחריהם יורדים שהיוזקנים ש

ֵניִיםו בתוריםלחייךנאווא"דהתינוקותאלובחרוזיםצוארךבאמונהתינוקותומלמדיוִמשְּ

בתוריםלחייךנאווא"דהתינוקותאלובחרוזיםצוארךבאמונהתינוקותומלמדיומשניםד

בתוריםלחייךנאווא"דתינוקותמלמדיאלובחרוזיםצוארךבאמונהתינוקותומלמדיומשניםט

בתוריםלחייךנאוואחרדברהתינוקותאלובחרוזיםצוארךבאמונהתינוקותומלמדימשנהובעלימ

לחייךנאווא"דהתינוקותאלובחרוזיםצוארךבאמונהתינוקותומלמדיומשניםא

ר

נאוופ

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

מפיהםתורהדברילשמעצואריהןשחורזיןהתלמידיםאלובחרוזיםצוארךהרבניןאלוו

מפיהםתורהדברילשמועצואריהםשחוזריןהתלמידיםאלובחרוזיםצוארךהרבניןאלוד

מפיהםת"דלשמועצואריהןשחוזריןהתלמידיםאלובחרוזיםצוארךהרבניםאלוט

מפיהםתורהדברילשמועצואריהםשחוזריםהתלמידיםאלובחרוזיםך[ר]צואהרבניםאלומ

מפיהםתורהדברילשמועצואריהןשחורזיןהתלמידיםאלובחרוזיםצוארךהרבניןאלוא

ר

מפיהםתורהדברילשמעצואריהםאחריהןחוזריןשהןהתלמידיםאילוצוארךרך[א]צוהרבניןפ

תורהדברילשמועצואריהםאחריהםחוזריםשהםהתלמידיםאלובחרוזיםצוארךהרבניםאלוש

מימיותורהדברישמעשלאאדם?כ?ו

מימיותורהדברישמעשלאכאדםד

מימיות"דשמעשלאכאדםט

מפיותורהשמעשלאכאדםמ

מימיותורהשמעשלאכאדםא

ר

התינוקיןאילוצוארךבאמונהתינוקותשלמימיו(מפיהם)תורהדברי(ת)שמעשלאכאדם(כאש)פ

ִליןבשעהבתוריםלחייךנאווא"דו יַּלְּ 'רכגוןאלועםאלוההלכהֶשמְּ

'רכגוןאלועםאלוההלכהשמיילליןבשעהבתוריםלחייךנאווא"דד

'רכגוןאלועםאלוההלכהשמיילליןבשעהבתוריםלחייךנאווא"דט

רביכגוןאלועםאלוההלכהשמייליןבשעהבתוריםלחייךנאוואחרדברמ

'רכגוןאלועםאלוההלכהאתשמילליןבשעהבתוריםלחייךנאווא"דא

ר

רבאכגוןאתמחלליןשהןבשעהפ

וחבריוממלבראבאו

וחבריומימיבראבאד

וחביריואבאט

וחביריואבאמ

וחביריוממלבראבאא

ר

אתאתויתורואנשיםלךשלח(בחרוזים)'אמדאתכמאהאוחביריוממלפ

ומנביאיםלנביאיםומנביאיםלנביאיםתורהמדבריחוזריןשהןבשעהבחרוזיםצוארךו

ומנביאיםלנביאיםומנביאיםלנביאיםתורהמדבריחורזיםשהםבשעהבחרוזיםצוארךד

ומנביאיםלנביאיםת"מדחוזריןשהםבשעה'בחרוזיצוארךט

ומנביאיםלנביאיםתורהמדבריחוזריםשהםבשעהבחרוזיםצוארךמ

ומנביאיםלנביאיםתורהמדברישחורזיןבשעהבחרוזיןצוארךא

ר

לנביאיםתורהדבריחוזריןשהןבשעהבחרוזיםצוארך(נ)'וגכנעןארץפ

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

מהרלאנתינתןעיקרוכימסיניכנתינתןשמחיןהדבריםוהיוסביבותיםמלהטתוהאשלכתוביםו

מהרנתינתןעקרוכימסיניכנתינתןשמחיםהדבריםוהיוסביבותיהםמתלהטתוהאשלכתוביםד

מהרעיקרוכימסיניכנתינתןשמחיםהדבריםוהיוסביבותיהםלוהטתוהאשלכתוביםט

מהרנתינתםעיקרוכימסיניבנתיבתםשמחיםהדבריםוהיוסביבותיהםלוהטתוהאשלכתוביםמ

נתינתםמהמסיניכנתינתם'שמחיהדבריםוהיוסביבותיהםמלהטתוהאשלכתוביםא

ר

נתנתםעיקרוכןמסיניבנתינתםשמחיםשהדבריםסביבותיהםאתמלהטתוהאשולכתוביםפ

סביבותיהםמלהטתוהאשלכתוביםש

היהעזאיבןהשמיםלבעדבאשבערוההר'שנאנתנובאשלאנתנוסיניו

היהעזיבן'השמילבעדבאשבוערוההר'שנהיובאשלאנתנוסיניד

היהעזאיבןהשמיםלבעדבאשבוערוההר'שנאהיובאשלאניתנוסיניט

היועזאיבןהשמיםלבעדבוערוההרשנאמרהיובאשאלאנתנוסינימ

היהעזאיבןבאשבוערוהאשדכתיבהיובאשמסיניא

ר

היה[י]עזאבןהשמיםלבעדבאשבוערוההרניתנובאשלאמסיניפ

ודורשיושבעזאיבןעקיבא'לרואמרוןאזלוןסביבותיומלהטתוהאשודורשיושבו

ודורשיושבעזאיבן'רעקיבא'לרואמרוןאזלוןסביבותיווהאשודורשיושבד

ודורשיושבעזאיבןעקיבא'לרואמרוןאזלוןסביבותיווהאשודורשיושבט

ודורשיושבעזאיבןעקיבא'לרואמריןאזליןסביבותיווהאשודורשיושבמ

רש?ו?ודיושבעזאיבןעקיבא'לרואמרוןאזלון]סביבותיומלהטתוהאשודורשיושבא

ר

ודורשיושבעזאיבןעקיבא'לרליהואמריןאתוןסביבותיומלהטתוהאשודורשיושבפ

סביבךמלהטתוהאשדורששהייתשמעתילו'ואמאצלוהלךסביבותיומלהטתוהאשו

סביבךמלהטתוהאשדורששהייתשמעתילוואמראצלוהלךסביבותיומלהטתוהאשד

סביבותיךוהאשדורשהייתשאתהשמעתילו'ואמאצלוהלךסביבותיומלהטתוהאשט

סביבותיךוהאשדורששהייתשמעתיליהואמראצלוהלךהלךסביבותיומלהטתוהאשמ

סביבךמלהטתוהאשודורשיושבשאתהשמעתילואמראצלוהלך[סביבותיומלהטתוהאשא

ר

ליה'ואמלגביהאתאסביבותיומלהטתוהאשפ

לאוליה'אמעסוקהייתהמרכבהבחדרישמאלו'אמהןלו'אמו

לאולו'אמעסוקהייתמרכבהבחדרישמאלו'אמהןלו'אמד

לאול"אעוסקהייתמרכבהבחדרישמאל"אהןל"אט

לאוליהאמרעוסקהייתמרכבהבסתרשמאליהאמרהיןליהאמרמ

לאול"אעסוקהייתהמרכבהבחדרישמאל"אהןל"אא

ר

חסלי'אמדורש(תורהדברי)'אתמרכבהבמעשהפ
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב, פסוק י, פרק א

לכתוביםומנביאיםלנביאיםומתורהתורהבדבריוחורזיושבהייתיאלאו

לכתובים'ומנביאילנביאיםומתורהתורהבדבריוחורזיושבהייתיאלאד

לכתובים'ומנביאילנביאיםומתורהת"בדוחורזיושבהייתיאלאט

לכתיביםומנביאיםלנביאים'ומתורתורהבדבריוחורזיושבהייתיאלאמ

לכתוביםומנביאיםלנביאיםתורהמדבריוחורזיושבהייתיאלאא

ר

סביבותימלהטתוהאשולכתוביםלנביאיםתורהדבריוחוזרודורשיושבושלוםפ

מסינינתינתןעיקרוכינתינתןכעיקרערביןוהיומסיניכנתינתןשמחיןהדבריםוהיוו

מסינינתינתןעיקרוכינתינתןכעיקרעריביםוהיומסיניכנתינתן'שמחיהדבריםוהיוד

נתינתןעיקרוכןנתינתןכעיקר'ערביוהיומסיניכנתינתןשמחיםהדבריםוהיוט

סינימהרנתינתםעיקרוכינתינתםכעיקרערביםוהיובסיניכנתינתםשמחיםהדבריםוהיומ

מסינינתינתןוכימסניכנתינתןושמחיםערבים'הדבריוהיוא

ר

סינימהרבנתינתםשמחיםשהדבריםפ

יושבהיהבהו'רבאשבערוההרד"הההיובאשלאו

יושבהיהבהו'רבאשבוערוההרד"ההניתניןהיובאשלאד

יושבהיהאבהו'רבאשבוערוההרד"ההבאשלאט

דורש [2]היהאבהורביבאשבוערוההרד"ההבאשאלאמ

יושבהיהאבהו'רבאשבוערוההר'שנאהיובאשלאא

ר

בחרוזיםצוארךהויבאשבוערוההר'דכתפ

דידעאיתלויר"אמכתיקנןתורהבדבריחורזאינישמא'אמהציבורונתנמנמוודורשו

דידעאיתלויר"דאכתיקנןתורהבדבריחורזאינישמא'אמהצבורונתנמנםודורשד

דידעאיתלויר"אכתקנןת"בדחורזאינישמא'אמהצבורבתוךודורשט

ידעאיתלוירביאמרכתקנןתורהבדבריחורזאינישמאאמרהצבורורננוויושב [1]מ

דידעאיתלויר"אכתקנןבתורהחורזאינישמאאמרהצבורומתנמנםודורשא

ר

ברםלמחרוזידעולאלמקדחדידעואיתלמקדחידעולאלמחרוזו

ברםלמחרוזידעולאלמקדחדידעואיתלמקדחידעולאלמחרוזד

ברםלמחרזידעולאלמקדחדידעואיתלמקדחידעולאלמחרזט

ברםלמחרזידעולאלמקדחואיתלמקדחיודעהיהולאלמחרזמ

למיחרזידענאאנאברםלמחרזידעולאולמקדחלמקדחידעולאלמחרזא

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

בדברישקוריןבשעהבתוריםלחייךנאווא"דקדוחאהוינאואנאחרוזאהוינאאנאו

בדברי'שקוריבשעה'בתורילחייךנאווא"דקדוחאהוינאואנאחרוזאהוינא'אנד

ת"דשקוריןבשעהבתוריםלחייךנאווא"דקדוחאהוינאואנאחרוזאהוינאאנאט

דברישקוריןבשעהבתוריםלחייךנאוואחרדברקדחאהוינאואנאחרוזאהוינאאנאמ

דברישקוריןבשעהבתוריםלחייךנאווא"דקדוחאהוינאואנאחרוזאהוינאאנאולמקדחא

ר

א"המדבחגהחגהלכותבעצרתעצרתהלכותבפסחהפסחהלכותבתוריהןתורהו

דאתהדהבחגהחגהלכותבעצרתעצרתהלכותבפסחפסחהלכותבתוריהןתורהד

א"כדבעצרתעצרתוהלכותבחגחגהלכותבפסחפסחהלכותבזמנןט

כדאמריןבחגחגוהלכותבעצרתעצרתוהלכותבפסחפסחהלכותבזמניהןתורהמ

א"כמדבחגהחגוהלכותבעצרתעצרתוהלכותבפסחפסחהלכותכתוריהןתורהא

ר

'אמחנינא'ברחמא'רבחרוזיםצוארךונערהנערהתורובהגיעו

'אמחנינא'ברחמא'רבשםלוי'רבחרוזיםצוארךונערהנערהתרובהגיעאמרד

'אמחנינאבראבאר"בשלוי'רבחרוזיםצוארךונערהנערהתורובהגיעט

אמרחנינאברחמארביבשםלוירביבחרוזיםצוארךונערהנערהתורובהגיעמ

חמא'רבשםלויר"אבחרוזיםצוארךונערהנערהתורובהגיעא

ר

מזוזוומדלגותבזוזוומיושבותבזוזוחרוזותשהןתורהשלפרשותיהאלוו

מזוזוומדלגותבזוזוומושבותבזוזוחרוזותשהןתורהשלפרשותיהאלוד

בזוזוחרוזותשהןתורהשלפרשיותיהאלוט

לזומזוומדלגותלזומזוומושכותבזוזוחרוזותשהןפרשיותיהאלומ

מזוזוומדלגותזואתזוומושכותבזוזוחרוזותשהןתורהשלפרשיותיהאלוא

ר

לאלהכגוןתנחמאר"אמלזוזווקרובותלזוזוודומותו

לאלה'דכתיהדיןכגוןמנחמאר"אלזוזווקרובותלזוזוודומותד

לאלהד"ההמןכגוןמנחםר"אט

לאלהא"הדמןכגוןמנחם'ראמרלזוזווקרובותלזוזוודומותמ

לאלה'דכתיקראהדאמןכגוןחמאר"אלזוזווקרובותלזוזוודומותא

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

דברות'צלפחבנות[כןחפר]כןצלפחדבנותותקרבנהתמן'כתמהבנחלההארץתחלקו

דוברותצלפחדבנותכןצלפחדבנותותקרבנהתמן'כתמהבנחלההארץתחלקד

דוברותצלפחדבנותכןצלפחדבנותתמן'כתימהבנחלההארץתחלקט

דוברותצלפחדבנותכןתמןכתיבמהבנחלההארץתחלקמ

דוברותצלפחדבנותכןצלפחדבנותותקרבנהתמןכתבמההארץתחלקא

ר

זהעניןמהוכינבוהרהזההעבריםהראל[ה]עלבתריה'וכתו

זהעניןמהוכינבוהרהזההעבריםהראלעלהבתריה'וכתד

אצלזהעניןמהוכיהזה'העבריאלעלה'בתור'כתיט

אצלזהענייןמהוכיהזההעבריםהראלעלהבתורהכתיבמ

זהעניןמהוכינבוהרהזההעבריםהראלעלהבתריהכתבמהא

ר

מדינןמשהונסתלקמשהאצלחלקןליטולצלפחדבנותבאוארעאדאיתפלגתכיוןאלאלזהו

מדינןמשהונסתלקמשהאצלחלקןליטולצלפחדבנותבאוארעאדאתפלגתכיוןאלאלזהד

מדינןונסתלקמשהאצלחלקןליטולצלפחדבנותבאוארעאדאתפליגאתכיוןאלאזהט

מניינןונסתלקמשהאצלחלקןליטולצלפחדבנותבאוארננאדאתפליגתכיוןאלאזהמ

מדינןמשהונסתלקמשהאצלחלקליטולצלפחדבנותבאולארעאדאתפליגתכיוןאלאלזהא

ר

ֿֿד"ההו ֶרֿב אתמדינןמשהה"הבלו'אמי'יילפנימשפטןאתמשהוַּיַּקְּ

אתמדינןמשהה"הקבלו'אממשפטןאתמשהויקרבד"ההד

אתהמדינןה"הבל"אמשפטןאתמשהויקרבד"ההט

אתהמדינןמשההואברוךהקדושליהאמרמשפטןאתמשהויקרבד"ההמ

אתהמדינןמשהה"הקבל"איילפנימשפטןאתמשהויקרבד"ההא

ר

רבונולפניו'אמהזההעבריםהראלעלהמסתלקאתאיןומלפנימסתלקו

רבונולפניו'אמהזההעבריםהרעלעלהמסתלקאתאיןומלפנימסתלקד

ע"רבשל"אהזההעבריםהראלעלהמסתלקאתהאיןומלפנימסתלקט

רבונולפניואמרהזההעבריםהראלעלהמסתלקאתהאיומלפנימסתלקמ

רבונולפניואמרנבוהרהזההעבריםהראלעלהמסתלקאתהאיומלפנימסתלקא

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

מעמידאתהפרנסיןמההודיעניהעולםמןמסלקניואתההואילעולםשלו

מעמידאתהפרנסיןמההודיעניהעולםמןמסלקניואתההואילעולםשלד

מעמידאתהפרנסיםמההודיעניהעולםמןמסלקניואתההואילט

מעמידשאתההפרנסיםהןמיהודעניהעולםמןמסלקניאתהואיהואילעולםשלמ

להעמידעתיד?[ה]?אתפרנסיםמההודיעניהעולםמןני[קלס](סלק)מואתה(ואין)הואילעולםשלא

ר

מצוניאתהידיפועלועלצוויצריךאתהבניעלמשהליה'אמלישראלו

מצוניאתהידיפועלועלציוויצריךאתהבניעלמשהה"הקבלואמרלישראלד

לישראלט

עליהןמ

מצויניאתהידיפעלועלצוויצריךאתהבניעלמשהה"הבלואמרעליהםא

ר

וד"ההעליבניאתצוהבניעלמצונישאתהעדו ואמרתישראלבניאתצַּ

ואמרתישראלבניאתצוד"ההעליבניאתצוהבניעלמצוני'שאתעלד

ט

מ

ישראלבניאתצוד"ההעליבניאתצוה[בניעלמצוינישאתהעד]א

ר

הם[י]אלו

אליהםד

ט

מ

א

ר

הכסף'נקודועםהיםביזתזולךנעשהזהבתורילךנעשהזהבתוריו

הכסףנקדותעםהיםביזתזולךנעשהזהבתורילךנעשהזהבתוריד

ט

מ

הכסףת[ו]נקודעםהיםביזתזולךנעשהזהבתוריא"דא

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

מביזתהיםממוןשבחישכךלזהבכסףביןהפרששישכשםמצריםביזתזוו

מביזתהיםממוןשבחישכךלזהבכסףביןשהפרשכשםמצריםביזתזוד

ט

מ

מביזתהיםממוןשבחישכךלכסףזהבביןשהפרשכשםמצריםביזתזוא

ר

היםביזתזועדייםמצריםביזתזובעדיעדייםבעדיותבואימצריםו

היםביזתזועדיםמצריםביזתזועדיםבעדיותבאימצריםד

ט

מ

כנפיומכופלתכפולההיםביזתזועדייםמצריםביזתזובעדיותבואימצריםא

ר

ו

ד

ט

מ

?ר?אמלוי'רהיםביזתזוחרוץבירקרקואברותיהמצריםביזתזובכסףנחפהיונהא

ר

ו

ד

ט

מ

חנםלהםונותניןחוזריםלישראלמשאיליםשמצריםמהכלכךממנהחוץכנפיהיונהמהא

ר

שהיתהמלךשללאשתודומההדברלמהמשלו

שהיתהמלךשללאשתודומההדברלמהמשלד

אשתושהיתהלמלךד"מלהט

שהיתהמלךשללאשתודומההדברלמהמשלמ

שהיתהשלמלךלאשתודומההדברלמהמשלהעםחןאתנתןויי'שנאא

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

לה'אמבניעלאותךמפקדתאניהמלךשידיאילואמרההעולםמןמסתלקו

לה'אמבניעלאותךמפקדתאניהמלךאדניאילואמרההעולםמןמסתלקתד

לה'אמבניעלאותךמפקדתאניהמלךאדוניל"אהעולםמןמסתלקתט

להאמרבניעלאותךמפקדתאניהמלךאדונילואמרהעולםמןמסתלקתמ

להאמרבניעלאותךמפקדתאנילואמרההעולםמןמסתלקתא

ר

משהלו'שאממשעהכךעליבניצויבניעלאותימפקדתשאתעדו

משה'שאמבשעהכךעליבניצויבניעלאותימצוהשאתעדד

משה'שאמבשעהכךעליבניאתצוויבניעלאותימצווהשאתהעדט

משהשאמרבשעהכךעליבניציויבניעלאותימצוהשאתעדמ

לעילכדאיתא'וכומשהכךעליבניצוהבניעלאותימצוהשאתהעדא

ר

מההודיעניהעולםמןמסלקניואתההואילעולםשלרבונוה"הקבלפניו

מההודעניהעולםמןמסלקניואתההואילעולםשלרבונוה"הבלפניד

מההודיעניע"רבשה"הבלפניט

מההודעניהעולםמןמסלקניואתההואילעולםשלרבונוהשלוםעליורבינומ

א

ר

עליהםמעמידאתפרנסיןו

עליהםמעמידאתפרנסיןד

ציוויצריךאתהבניעלה"הבל"אלהםמעמידאתהפרנסיםט

צוויצריךאתהבניעלהואברוךהקדושליהאמרישראלעלמעמידאתהפרנסיןמ

א

ר

ו

ד

בניאתצווהבניעלמצוונישאתהועדתצווניידיפועלועלבניעל'שנאט

בניאתצוובניעלמצוונישאתהועדתצויניידיפועלועלבניעלשנאמרמ

א

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

ו

ד

היםביזתזולךנעשהזהבתוריאליהםואמרתישראלבניאתצוד"ההעליט

היםבזתזולךנעשהזהבתוריאליהםואמרתישראלבניאתצוד"ההעלימ

א

ר

ו

ד

שבחישכךוזהבכסףביןהפרששישכשםמצריםביזתזוהכסףנקודותעםט

שבחישכןוזהבכסףביןהפרששישכשםמצריםביזתזוהכסףנקדותעםמ

א

ר

ו

ד

ביזתזועדים'מצריביזתזובעדיותבואיהיםלביזתמצריםביזתביןממוןט

ביזתזועדיםמצריםביזתזועדיםבעדיותבאימצריםמביזתממוןמ

א

ר

התורהזולךנעשהזהבתוריא"דו

אלקולאוןשלמדהתורהזולךנעשהזהבתוריא"דד

אחותבןאלקולאוןשלימדתורהזהזהבתוריא"דהיםט

אחותבןאלסקולואוןשלמדתורהזוזהבתורהאחרדברהיםמ

אחותובןאורקולוןבןשילמדתורהזהעםלךנעשהזהבתוריא"דא

ר

אלו'אמכהנאבראבא'רהכסףנקדותעםו

אלו'אמכהנאבראבא'רהכסףנקודתעםה"הבשלבדעתוד

הכסףנקודותעםה"הבשלבדעתוחרסהט

הכסףנקדותעםהואברוךהקדוששלבדעתוחרסהמ

אלוכהנאבראבא'רהכסףנקודותעםבחיינוה"הבשלבדעתוהדסהא

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

נקודותעםהכתבזהלךנעשהזהבתוריא"דהתיבותאלו'אמאחא'רהאותיותו

נקודותעםהכתבזהלךנעשהזהבתוריא"דהתיבותאלו'אמאחא'רהאותיותד

ט

מ

נקודותעםהכתבזהלךנעשהזהבתוריא"דהתיבותאלואמראחא'רהאותיותא

ר

תצפההקרשיםואתד"הההמשכןזהלךנעשהזהבתוריא"דהסירגולזההכסףו

תצפההקרשיםואתד"הההמשכןזהזהבתוריא"דל?ו?הסירגזההכסףד

תצפההקרשיםואתד"הההמשכןזהזהבתוריא"דהסירגולזוט

תצפיקרשיואתד"הההמשכןזוזהבתוריאחרדברהסרגולזומ

תצפההקרשיםואתד"הההמשכןזהלךנעשהזהתורהא"דהסירגולזההכסףא

ר

פתרברכיה'רכסףוחשוקיהםהעמודיםוויא"המדהכסףנקדותעםזהבו

פתרברכיה'רכסףוחשוקיהםהעמודיםוויא"המדהכסףנקדותעםזהבד

פתרברכיה'רכסףוחשוקיהםהעמודיםוויא"כדהכסףנקודותעםזהבט

פתרברכיהרביכסףוחשוקיהםהעמודיםוויאמרדאתכמההסףנקדותעםזהבמ

פתרברכייא'רכסףוחשוקיהםהעמודיםוויהכסף'נקודועםזהבא

ר

זהבאותווצפית'שנהארוןזהזהבתוריבארוןקריהו

זהבאותווצפית'דכתהארוןזהזהבתוריבארוןקרייהד

זהבאותווצפית'דכתיהארוןזהזהבתוריבארוןקרייהט

(ר)זהבאותווצפיתדכתיבהארוןזהזהבתוריבארוןקריהמ

זהבשטיםעציארוןועשו'שנאהארוןזהלךנעשהזהבתוריבארוןקרייאא

ר

כסףשלשהיולפניוהעומדיםעמודיםשניאלוהכסףנקדותעםטהורו

כסףשלשהיולפני'העומדיהעמודיםשניאלוהכסףנקדותעםטהורד

כסףשלשהיולפניוהעומדיםהעמודים'באלוהכסףנקודותעםטהורט

כסףשלשהיולפניוהעומדיםהעמודיםשניאלוהכסףנקודותעםטהורמ

כסףשלשהיולפניועומדיםשהיואלועמודיםשניאלוהכסף(הק)נקודותעםטהורא

ר
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שלש'אמחנינא'רלקישבןשמעון'ורחנינא'רהארוןנעשהוכיצדוין[י]איסטכמיןו

שלש'אמחנינא'רלקישבןשמעון'ורחנינא'רהארוןעשה?נ?וכיצדאצטיויןכמיןד

'ג'אמחנינא'רל"בבןש"ורחנינא'רהארוןנעשהוכיצדאיסטווןכמיןט

שלשהאמרחנינארבילקישבןשמעוןורביחנינארביהארוןנעשהוכיצדאיסטוויןכמיןמ

שלשאמרחנינא'ריונתן'ורחנינא'רהארוןנעשהוכיצדאסטיוןכמיןא

ר

ושלזהבשלעל[ץ]()עשלנתןעץשלואחתזהבשלשתיםעשאותיבותו

ושלזהבשלעלעץשלנתןעץשלואחתזהבשלשתיםעשאותיבותד

ושלזהבשלעלעץשלואחתזהשלשתיםעשותיבותט

ושלזהבשלעץשלואחדזהבשלשתיםעשאותיבותמ

ושלזהבשלעלעץשלנתןעץשלואחתזהבשלשתיםעשותיבותא

ר

אחתתיבה'אמלקישיש'רבזהבהעליונותשפתיו'וחיפעץשלעלזהבו

אחתתיבה'אמלקישרישבזהבהעליונותשפתיווחיפהעץשלעלזהבד

אחת'אומלקישרישבזהבהעליונותשפתיווחיפהעץשלעלזהבט

אחתתיבהאמרלקישרישבזהבהעליונותשפתיווחפהעץשלעלזהבמ

אחתתיבהאמרלקישבןשמעון'רזהבהעליוניםשפתותיווחפהעץשלעלזהבא

ר

לקישדרישקרייהחנינא'רמקייםומהתצפנוומחוץמבית'שנומבחוץפנים[ב](?פ?)מוחיפהועשאוו

לקישדרישקרייהחנינא'רמקייםומהתצפנוומחוץמבית'דכתומבחוץמבפניםוחפהועשאוד

לקישדרישקרייהחנינא'רמקייםומהתצפנוומחוץמבית'שנאומחוץמביתוחיפהעשאוט

לקישדרישקרייהמקייםומהתצפנוומחוץמביתדכתיבומחוץמביתוחפהועשאומ

[לקישדרישקרייהחנינא'רמקייםומה]תצפנוומחוץמביתדכתיבומבחוץמבפניםוחפהועשאוא

ר

נעשהזהבתורי'אמ'ר:בייהודהלנסרנסרביןשחיפהפינחסר"אמו

נעשהזהבתורי'אמברבייהודהלנסרנסרביןשחיפהפנחסר"אד

זהבתורי'אומ'בריהודה'ר'וכושחיפהפנחסר"אט

זהבתוריאומר'בריהודהרביליסדנסדבנושחיפהפנחסרביאמרמ

נעשהזהב(ה)[י]תוראומרברבייהודהלנסרנסרביןשחיפהיצחקר"אא

ר
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הכתוביםאלוזהבתוריהנביאיםאלובחרוזיםצוארךהתורהזובתוריםלחייךנאוו'וכולךו

הכתוביםאלוזהבתוריהנביאיםאלובחרוזיםצוארךהתורהזובתוריםלחייךנאוו'וגולךד

הכתוביםאלוזהבתוריהנביאיםאלובחרוזיםצוארךתורהזהבתוריםלחייךנאוו'ונאמט

הכתוביםאלוזהבתוריהנביאיםאלובחרוזיםצוארךתורהזובתוריםלחייךנאווונאמרמ

הכתוביםאלוזהבתוריהנביאיםאלובחרוזיםצוארךהתורהזוא

ר

ימה[סת]()ומלהחתימהמלההשיריםשירזההכסףנקדותעםו

מסיימהומלהחתימהמלההשיריםשירזההכסףנקדותעםד

מסיימהומלהחתימהמלההשיריםשירזההכסףנקודות(שהמלך)עםט

מסיימהומלהחתימהמלההשיריםשירזההכסףנקדותעםמ

[מסיימא](סתימה)ומילהתימה[ח]()[מלה]השיריםשיראלוהכסףנקודותעםא

ר

ה"הקב'המלכימלכישהמלךעד'אוממאיר'ריהודה'ורמאיר'רבמסבושהמלךעדו

ה"הקבהמלכיםמלכישמלךעד' אוממאיר'ריהודה'ורמאיר'רבמסבושהמלךעדד

ה"הבה"משמלךעד'אוממאיר'ריהודה'ורמאיר'רבמסיבושהמלךעדט

הקדושהמלכיםמלכישהמלךעדאומרמאיר'ריהודאורבימאיר'רבמסבושהמלךעדמ

המלכיםמלכימלךבמסבושהמלךעדא

ר

'אמישראלאלהיךאלהלעגלואמרורע[ע]()ריישראלנתנוברקיעבמסיבוו

'אמישראליך'אלאלהלעגלואמרורעריחישראלנתנוברקיעבמסיבוד

ל"אישראלאלהיךאלהלעגלואמרורעריחישראלנתנוברקיעט

אמרישראלאלהיךאלהלעגלואמרורעריחישראלנתנוברקיעהואברוךמ

אמרישראלאלהיךאלהל[ג]לעואמרורעריחישראלנתנוכברברקיעבמסבוא

ר

ניתןשלאלשבחאלאלגנאיהשיריםשירדורשיןאיןמאירדייךיהודה'רלוו

נתןשלאלשבחאלאלגנאיהשיריםשיר'דורשיאיןמאירדייךיהודה'רלוד

ניתןשלאלשבחאלאלגנאיהשיריםשירדורשיןאיןמאיר'רדייךט

ניתןשלאלשבחאלאלגנאיהשיריםשירדורשיןשאיןמאיר'רדייךליהמ

ניתנהשלאלשבחאלאלגנאיהשיריםשירדורשיןאיןדייךיהודה'רלוא

ר
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עדומהוישראלשללשבחןאלאהשיריםשירו

עדומהוישראלשללשבחןאלאהשיריםשירד

עדומהו'ישרשללשבחןאלא'לישרהשיריםשירט

עדומהוישראלשללשבחןאלאהשיריםשירמ

עדמאיר'דרקראיהודה'רמקייםומהישראלשללשבחןאלאהשיריםשירא

ר

טובריחישראלנתנוברקיעבמסיבוה"הקבהמלכיםמלכישהמלךעדבמסיבושהמלךו

טובריחישראלנתנוברקיעבמסיבוה"הבהמלכיםמלכישמלךעדבמסבושהמלךד

טובריח'ישרנתנוברקיעה"הבה"משהמלךעדבמסיבושהמלךט

טובריחישראלנתנוברקיעבמסבושהמלךמ

טובריחישראלישראלנתנוכברברקיעבמסבוהמלכיםמלכישמלךעדבמסבושהמלךא

ר

מאיר'דרדעתיההיאונשמענעשהי'יידבראשרכלואמרוסיניהרלפניו

מאיר'דרדעתיההיאונשמענעשהיידבראשרכלואמרוסיניהרלפניד

מאיר'דרדעתיההואונשמענעשהי'ידבראשרכלואמרובסיניט

מאיר'דרדעתיההואונשמענעשהיידבראשרכלואמרוסיניהרלפנימ

(נרדי)מאיר'דרדעתיההואונשמענעשהיידבראשרכלואמרוסיניהרלפניא

ר

להםשקפץבהושנוהגולהמןבידןעלהמסכתאלאריחונתןסיריילמימרו

להםשקפץבהושנוהגולהמןבידםעלתהמסטתאאלאריחונתןסיריי'למימד

להםשקפץבהושנומהגולהבידםעלהמסכהאלאריחהנתןסריט

להםשקפץבהושנומהגולהבידםעלהמסכהאלאריחונתןנרדילמימרמ

להםשקפץבה[ושנו](ושגו)[הגולהמן]בידן[עלה]מסורתאלא[ו](ה)ריחנתן[סריי]א

ר

'אומאלעזר'רברכיה'ורעקיבא'וראלעזר'רמשכןמעשהלהםוהקדיםהעגלמעשהו

'אומאליעזר'רברכיה 'ורעקיבא'וראליעזר'רהמשכןמעשהלהםוהקדיםהעגלמעשהד

'אומ'אלעז'רהמשכןמעשהלהםוהקדםהעגלמעשהט

אומראלעזררביברכיהורביעקיבאורביאלעזררביהמשכןמעשהלהםוהקדיםהעגלמעשהמ

אומראליעזר'רעזריא'ורעקיבא'וראליעזר'רהמשכןמעשהלהםוהקדיםהעגלמעשהא

ר
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סיניהרכברברקיעבמסיבוה"הקבהמלכיםמלכי'שהמלעדבמסבושהמלךעדו

סיניהרכברברקיעבמסיבוה"הקבהמלכיםמלכישמלךעדבמסיבושהמלךעדד

סיניהרכברברקיעה"הבה"משמלךעדבמסיבושהמלךעדט

סניהרכברברקיעהואברוךהקדושהמלכיםמלכישהמלךעדבמסבושהמלךעדמ

סיניהרכברברקיעבמסבוהמלכיםמלכישהמלךעדא

ר

עד'אומעקיבא'רבאשבוערוההר'שנבאורמיתמרו

עד'אומעקיבא'רבאשבוערוההר'שנאמבאורמתמרד

עד'אומעקיבא'רבאשבוערוההר'שנאבאורמתמרט

עדאומרעקיבארביהשמיםלבעדבאשבוערוההר'שנאבאורמתמרמ

עדאומרעקיבא'רבאשבוערוההר'שנאבאשועולהמתמרהתחילא

ר

סיניהרעלי'ייכבודוישכןכברברקיעבמסיבוה"הקבהמלכיםמלכישהמלךו

סיניהרעלייכבודוישכןכברברקיעבמסיבוה"הקבהמלכיםמלכישמלךד

סיניהרעלי'יכבודוישכוןכברברקיעה"הבה"משמלךט

סיניהרעלייכבודוישכוןכברברקיעבמסבוהואברוךהקדושהמלכיםמלכישהמלךמ

סיניהרעלייכבודוישכוןכברברקיעהמלכיםמלכישהמלךא

ר

מלךשנקראברקיעבמסיבושמשהעד'אומברכיה'רו

מלךשנקראברקיעבמסיבושמשהעד'אומברכיה'רד

מלךשנקראברקיע'רבישמשהעד'אומברכיה'רט

מלךנקרארבינושמשהבשמיםברקיערבינושמשהעדאומרברכיהרבימ

מלךשנקראברקיעבמסבושמשהעדאומרברכייא'ורא

ר

 ועולהמטפס שמשה  עדבמסבו שהמלך  עדאחרדבר ש

לאמרהאלההדבריםכלאתאלהיםוידברכברמלךבישורוןויהי'שנו

לאמרהאלה'הדבריכלאתים'אלוידברכברעםראשיבהתאסףמלךבישורוןויהי'שנד

לאמרהאלההדבריםכלאתאלהיםוידברכברמלךבישורןויהי'שנאט

לאמרהאלההדבריםכלאתאלהיםוידברכברמלךבישרוןויהישנאמרמ

הדבריםאתאלהיםוידברכברמלךבישורוןויהישנאמרא

ר

 אלקים וידבר כברש
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המלכיםמלכישהמלךעד'אומלעזר'רורבניןיעקבבןלעזר'רו

המלכיםמלכישמלךעד'אומאליעזר'רורבנןיעקבבןאליעזר'רד

עד'אומ'אליעז'רורבנןיעקבבן'אליעז'רט

שהמלךעדאומראלעזר'רורבנןיעקבבןאלעזררבימ

המלכיםמלכישמלךעדאומר'אליעז'רורבניןיעקבבןאליעזר'רא

ר

'המ'ממלךשמלךעד['א]יעקבבןאליעזר'רורבניןיעקבבן3ג

השמיםמןהגדולהשרמיכאלירדכבר'ברקיבמסבוה"הקבו

השמיםמןהגדולהשרמיכאלירדכברברקיעבמסיבוה"הקבד

'השמימןהגדולהשרמיכאלירדכברברקיעבמסיבוה"שהקבט

השמיםמן(ן..ו)הגדולהשרמיכאלירדכברברקיעבמסבוהואברוךשהקדושעדבמסבומ

וגבריאל[הגדולהשר]מיכאלירדכברברקיע[במסבוה"הב]א

ר

השמיםמןהגדולהשרמיכאלירדכברברקיעבמסבו'ה'ב3ג

ירדה"הקבאמריורבניןהאשמכבשןאבינואברהםאתוהצילו

ירדה"הקבאמריורבנןהאשמכבשןאבינואברהםאתוהצילד

ירדה"הבאמריורבנןהאשמכבשן'אביאברהםאתוהצילט

ירדהואברוךהקדושאמרוורבנןהאשמכבשןהשלוםעליואבינואברהםוהצילמ

ה"הבירדאמריורבנןהאשמכבשןאברהםוהצילא

ר

ירד'ה'ב'הק'אורבניןהאשמכבשןאברהםאבינואתוהציל3ג

כשדיםמאורהוצאתיךאשרי'ייאני'שנוהצילוו

כשדיםמאורהוצאתיךאשרייאני'שנאמוהצילוד

כשדיםמאורהוצאתיךאשרי'יאני'שנא'שנאוהצילוט

הואברוךהקדושאמרוורבנןהוצאתיךאשרייאנישנאמרוהצילומ

כשדיםמאורהוצאתיךאשר'האניאליוויאמר'שנאוהצילוא

ר

'וגהוצאתיךאשר'י'יאניאליוויאמר'דכוהצילו3ג

שאל[י]מחנניהבימימיכאלירדואימתיו

מישאלחנניהבימימיכאלירדואימתיד

מישאללחנניהמיכאלירדואימתיט

מישאלחנניהבימימיכאלירדואימתיכשדיםמאורהוצאתיךאשרייאנישנאמרוהצילוירדמ

מישאלחנניאבימימיכאלירדואימתיא

ר

מישאלחנניהבימימיכאלירדאמתיי3ג
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במיטתומיסבאבינושיעקבעדטביומיר"אמועזריהו

במטתומסבאבינושיעקבעדטביומי'ר'אמועזריהד

במטתומיסב'אבישיעקבעדסביומיר"אועזריהט

במטתומיסבהשלוםעליואבינושיעקבעדטביומיבריעקברביאמרועזריהמ

מטתועלנשעןאבינושיעקבעדטביומיר"אועזריאא

ר

מיטתועלמיסביעקבשאבינועדטביומיב'ר'אועזריה3ג

כברמטתועלמוטלאבינושיעקבעדאחרדברש

עתידלהם'אמעמכםאלהיםוהיהלבניו'ואמהקדשרוחבונצנצהו

עתידלהם'אמעמכםים'אלוהיהלבניוואמרהקדשרוחבונצנצהד

עתידלהם'אמעמכםאלהיםוהיהלבניו'ואמהקדשרוחבונצנצהט

עתידלהםאמרעמכםאלהיםוהיהלפניוואמרהקדשרוחבונצנצהמ

עתידלהםאמרעמכםאלהיםוהיהלבניוואמרהקדשרוח[בו]נצנצהא

ר

עתיד'וגואתכםוהשיבעמכם'י'ייהיהלבניוואמרהקדשרוחבוניתצנצה3ג

עתידלבניוואמרהקדשרוחבונצלחהש

וכלישראלויסע'כתנחמןרב'אמביניכםשכינתולהשרותהואו

וכלישראלויסע'כתנחמןרב'אמביניכםשכינתולהשרותהואד

וכלישראלויסע'כתינחמיהר"אבתוככםשכינתולהשרותהואט

וכלישראלויסעכתיבנחמיארביאמרביניכםשכינתולהשרותהואמ

וכלישראלויסעכתיבנחמןרבאמרעמכםשכינתולהשרותהואא

ר

וכלישראלויסע'כתנחמןרב'אביניכםשכינתולהשרותהוא3ג

וכלישראלויסעהתיכוןבריחעלוצוםביניכםשכינתולהשרותה"הבש

בבאראברהםשנטעארזיםלקוץהלךהלךלהיכןויבאלואשרו

בבאראבינואברהםשנטעארזיםלקוץהלךהלךלהיכןשבעבארהויבאלואשרד

בבארה"ע'אביאברהםשנטעארזיםלקוץהלךלהיכןשבעבארהויבאלואשרט

בבאראברהםשנטעארזיםלקוץהלךלהיכןשבעבארהויבאלואשרמ

בבאראבינואברהםשנטעארזיםלקוץהלךלהיכןלואשרא

ר

בבארזקינואברהםשנטעארזיםלקוץהלךהלךן?כ?לאי'וגויבאלואשר3ג

בבארזקנואברהםשנטעארזיםלקוץהלךלואשרש

התיכוןוהבריח'כתלויר"אמשבעו

התיכוןוהבריח'כתלוי'ר'אמשבעבבאראשלויטע'שנאמשבעד

התיכוןוהבריחלויר"אשבעט

התיכוןוהבריחלוירביאמרשבעמ

התיכוןוהבריחכתיבלויר"אשבעבבאראשלויטע'שנאשבעא

ר

התיכןוהבריח'וגושבעבבאראשלויטעדתמרכמהשבע3ג

שבעבבאראשלויטעדכתיבהואהדאשבעש
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היהומהיכןהיהאמהושתיםשלשיםהבריחהקרשיםבתוךו

היהומהיכןהיהאמהושתיםשלשיםהבריחהקרשיםבתוךד

היהומהיכןהיהאמהושתיםשלשיםהבריחהקרשיםבתוךט

היהומהיכןהיהאמהושתיםשלשיםהבריחהקרשיםבתוךמ

היתהומהיכןהיתהאמהושתיםשלשיםהבריחהקרשיםבתוךא

ר

מאיכןהיהאמהושתיםשלשיםהבריחלוי'ר'אהקרשיםבתוך3ג

אמהשלשיםארכןהיהוכמהש

יעקבאבינומימותעמהםמוסעיםשהיומלמדלשעהבידםנמצאו

אבינויעקבמימותעמהםמוצנעיםשהיומלמדלשעהבידםנמצאד

ה"ע'אבייעקבמימותעמהםמוצנעיםשהיומלמדלשעהבידםנמצאט

השלוםעליואבינויעקבמימותעמהםמוצנעיםשהיומלמדלשעהבידםנמצאמ

יעקבאבינומימות[עמהם]מוצנעיןשהיומלמדאלאלשעהבידםנמצאא

ר

יעקבאבינומימותעימהםמוצנעיםשהיומלמדלשעהבידםנמצא3ג

שעתעדוהצניעוהוש

שטיםעציאתונמצאאשראישוכלד"ההו

עצינמצאאשרשטיםעציאתונמצאאשראישוכלד"ההד

שטיםעציאתונמצאאשרוכלד"ההט

שיטיםעציאתונמצאאשרוכלד"ההמ

שטיםעציאתוימצאאשראישכלד"ההא

ר

שטיםעציאתונמצאאשרוכל'הה'הד3ג

שטיםעציאתונמצאאשרוכלדכתיבהואהדאהמשכןהקמתש

ר"אממתחלהאתונמצאאשראלאאתוימצאאשר'כתאיןו

'אממתחלהאתונמצאאשראלאכאן'כתאיןשטיםד

ר"דאמתחלהנמצאאשראלאימצאאשרכאן'כתיאיןט

דאמרמתחילהאתונמצאאשראלאאתוימצאאשר'כתיאיןמ

ר"אמתחלהאתונמצאאשראישכלאלאכאן'כתיאיןא

ר

'א3ג

ש

בםנמצאולאלמצריםעמםוהורידוםקצצוםצבעייהממגדלחיתאברלויו

בםנמצאולא'למצריעמםוהורידוםקצצוםצבעייהממגדלחייאברלוי'רד

בהםנמצאולאמצריםלארץעמהםוהורידוםקצצוםצבעתאממגדלחייתאברלויט

בהםנמצאולאלמצריםעמהםוהורידוםקצצוםחייתאממגדלחייתאברלוירבימ

בהםנמצאולאלמצריםוהורידוםקצצוםצבועייאממגדלחייתאברלויא

ר

בהןנימצאולאלמצריםעימםוהורידוםקצצוםצבעייהממגדלחיתהברלוי'ר3ג

בוהיהולאקצצוהוצבעיםממגדלאמרלוי'רש
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קדושתמפניבאיסורבהןנהגיןוהוובמגדלההוודשטיןאינוןופקעקשרו

קדושתמפניבאיסורבהםנהניןוהוובמגדלההוודשטיםאעיןופקעקשרד

קדושתמפניבאיסורבהןנהיגיןוהוובמגדלא?ו?הודשטיםאינוןופקעקשרט

קדושתמפניבאיסורבהםנהיגיןוהוובמגדלאהוודשיטיםאינוןופקעקשרמ

קדושתמפניבאיסורבהוןנהיגיןוהווןבמגדלאהוודשטיןאעיןפקעולאקשרלאא

ר

קדושותמפניבאסורבהםנוהגיםוהיו[צבעייה]במגדלהווןּדשטיןָאִעיןפקעולאקשרלא3ג

פקעולאקשרלאש

אבותיכםממנהגתשנואללון'ואמדרבניןחבריןחנניהלרבושאליןאתוןהארוןו

אבותיכםממנהגתשנואללוןואמרדרבנןחבריןחנניאלרבושאלוןאתוןהארוןד

אבותיכםמנהגתשנולאלנו'ואמדכתבחברוןחנינא'לרושאלוןאתוןהארוןט

אבותיכםמנהגתשנולאלנוואמרחברוןחנינאלרביושאלוןאתוןהארוןמ

נפשנוחיאבהתכוןמנהגתשנוןלאלהוןאמרדרבנןחברוןחנינא'לרושאלוןאתוןהארוןא

ר

נפשנוחיאבותיכםמנהגתשנואללון'אדרבניןחברוןחנניהלרביושאלוןאתוןארון3ג

ש

ה"הקבהמלכיםמלכישמלךעדבמסבושהמלךעדהושעיא'רבשםפינחס'רו

ה"הקבהמלכיםמלכישמלךעדבמסיבושהמלךעד'אמהושעיה'רבשםפנחס'רד

ה"משהמלךעדהושעיהר"בשפנחס'רט

ברוךהקדושהמלכיםמלכישהמלךעדבמסבושהמלךעדאושעיארביבשםפנחסרבימ

המלכיםמלכישמלךעדהושעיא'רבשםפנחס'רא

ר

ה"ב'ה'ממלךשהמלךעדהושעייה'רבשםפינחס'ר3ג

במסבושהמלךעדיהושע'רבשםפנחסר"אש

למלךהבקרבהיותהשלישיביוםויהי'שנהקדיםכברברקיעבמסבוו

למלךהבקרבהיותהשלישיביוםויהי'שנאמהקדיםכברברקיעבמסיבוד

למלךמשלהבקרבהיותהשלישיביוםויהי'שנאהקדיםכברברקיעבמסבוט

למלךמשלהבקרבהיותהשלישיביוםויהישנאמרהקדיםכברברקיעהואמ

למלךהבקרבהיותהשלישיביוםויהי'שנאתורהמתןהקדיםכברברקיעא

ר

למלך'הבהיותהשלישיביוםויהיהקדיםכברברקיעבמסבו3ג

למלךוברקיםקולותויהיש

כלהמדינהבנילהםוישנולמדינהנכנסאניפלוניליוםשגזרו

כל'המדינבנילהםוישנולמדינהנכנסאניפלוניליוםשגזרד

כלהמדינהבניוישנולמדינהנכנסאני'פלוליוםשגזרט

כלכולםהמדינהבניוישנולמדינהנכנסאםפלוניליוםשגזרמ

כלהמדינהבניכללהםוישנולמדינהנכנסאניפלוניביוםואמרשגזרא

ר

כלהמדינהבנילהםוישנוזולמדינהניכנסאניפלוניביוםואמרשגזר3ג

המדינהבנילהםוישנולמדינהנכנסאני'פלוליוםואמרשגזרש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב, פסוק יב, פרק א

והיהושופרבוקינסבקלאניןעליהםמעמידהתחילישניםומצאםהמלךוכשבאהלילהאותוו

והיה'ושופבוקינסבקלאניןעליהםהעמידישניםומצאםהמלךוכשבאהלילהד

והיהושופרבקולאניןעליהםמעמידהתחילישניםמצאםהמלךוכשבאהלילהאותוט

והיה(וש)ושופרבוקנםבקלאניןעליהםמעמידהתחילישניםמצאםהמלךוכשבאהלילהאותומ

והיהושופרותבוקינסבקלניסעליהםמעמידהתחילישניםמצאןהמלךשבאכיוןהלילהאותוא

ר

והיהבקלאניןעליהןמעמידהתחילישיניםמצאןהמלךשבאוכיוןהלילהאותו3ג

קלניםלהםוהעמידישניםומצאםהמלךובאהבקרעדש

שהגיעעדלפניהםמהלךהמלךוהיהמלךשללאפנטיומוציאןמעוררןמדינהאותהשלהשרו

שהגיעעדלפניהםמהלךהמלךוהיהמלךשללאפטניומוציאןמעוררן'מדינאותהשלהשרד

שהגיעעדלפניהםמהלךהמלךוהיהמלךשללאפטניומוציאםמעוררםמדינהאותהשלהשרט

שהגיעעדלפניהםמהלךהמלךוהיהמלךשללאפטניומוציאםמעוררםהמדינה'אותשרמ

שהגיעעדלפניהםמהלךהמלךוהיהמלךשללאנפטיומוציאןמעוררןהמדינהאותהשלהשרא

ר

שהגיעעדלפניהםמהלךהמלךוהיהשלמלךלפנטיומוציאןמעוררןהמדינהשלאותהרבן3ג

פתחעדמהלךוהמלךמלךשללאנפטיומוציאםלעוררםש

'וכתהשלישיביוםויהי'כתכךשלולפלטיןו

'וכתהבקרבהיותהשלישיביוםויהי'דכתיהקדיםה"הקבכךשלולפלטיןד

'וכתיהשלישיביוםויהי'כדכתישלולפלטריןט

וכתיבהשלישיביוםויהיכדכתיבשלולפלטיןמ

ב[י]וכתהשלישיביוםויהיכתבכךשלולפלטיןא

ר

'וגהבקרבהיותהשלישיביוםויהי'כתכךשלולפלטין3ג

לישראלה"הבלהםקבעכךפלטיןש

כללישראללהןישנוי'ייירדהשלישיביוםכיו

כלישראללהםישנוהעםכללעיניייירדהשלישיביוםכיד

כלישראללהםישנוסיניהרעלהעםכללעיניי'יירדהשלישיביוםכיט

כלישראלישנוסיניהרעלהעםכללעיניייירדהשלישיביוםכימ

כלישראללהםישנוייירדהשלישיביוםכיא

ר

כללישראללהןישנו3ג

להםוישנוהעםכללעיניייירדהשלישיביוםכיש

ר"אמקצרוהלילהעריבהעצרתשלששינהלפיהלילהאותוו

'ר'אמקצרוהלילהעריבהעצרתשלששינהלפיהלילהאותוד

ר"אקצרוהלילהעריבהעצרתשלששינהלפיהלילהאותוט

רביאמרקצרהוהלילהעריבהעצרתשלששינתלפיהלילהאותומ

ר"אקצרהוהלילהעריבהעצרתשלששינהלפיהלילהאותהא

ר

'ר'אר?י/ו?קצוהלילהעריבהשלעצרתששינהלפיהלילהאותו3ג

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

התחילישניןומצאןה"הקבבאבםעקץלאפורטענהאפלויודןו

התחילישניםומצאןה"הקבבאבםעקץלאפורטענהאפילויודןד

התחילישניםומצאםה"הבבאבםעקץלאפורטענה'אפייודןט

התחילישניםומצאםהואברוךהקדושבאבםעקץלאפורטענהאפילויודןמ

התחילישניםומצאןה"הבבאאמרבהםעקץלאפורטענה'אפייודןא

ר

התחילישניםומצאן'ה'ב'הקבאעקץלאה<..>פורטעאףיודן3ג

ש

משהוהיהוברקיםקולותויהיהבקרבהיותויהיד"ההבקולניןעליהםמעמידו

משהוהיה'וברקיקולותויהיהבקרבהיותהשלישיביוםויהיד"ההבקלאניןעליהםמעמידד

משהוהיה'וגוהשלישיביוםויהיד"ההבקולאניןעליהםמעמידט

משהוהיה'וגוהשלישיביוםויהיד"ההבקלאניןעליהםמעמידמ

משהוהיהוברקיםקולותויהיהבקרבהיות'הגביוםויהיד"ההבוקליןעליהןמעמידא

ר

משהוהיה'וג'ה'בההשלישיביוםויהיבקלניןעליהןמעמיד3ג

'וגווברקיםקולותעליהםהעמידש

ה"הבהמלכיםמלכימלךשללאפנטיומוציאןלישראלמעוררו

ה"הקבהמלכיםמלכימלךשללאפנטיומוציאןלישראלמעוררד

ה"הבשללאפטניומוציאןלישראלמעוררט

הואברוךהקדושהמלכיםמלכימלךשללאפטניומוציאןלישראלמעוררהשלוםעליורבינומ

מלךשללאנפטיומוציאןמעוררןישראלכלשלרבןא

ר

'ה'בשלקלפנטיומוציאןמעוררןשלישראלרבן3ג

עדלפניהםמהלךה"הקבוהיההאלהיםלקראתהעםאתמשהויוצאד"ההו

עדלפניהםמהלךה"הקבוהיהים'האללקראתהעםאתמשהויוצאד"ההד

עדלפניהםמהלךה"הבוהיההאלהיםלקראתהעםאתמשהויוצאד"ההט

עדלפניהםמהלךהואברוךהקדושוהיההאלהיםלקראתהעםאתמשהויוצאד"ההמ

עדלפניהםמהלךה"הבוהיההאלהיםלקראתהעםאתמשהויוצאד"ההא

ר

עדלפניהםמהלך'ה'ב'הקוהיה'וגהעםאתמשהויוצא'ההדה3ג

זהויצחקר"אמכולועשןסיניוהר'דכתסינילהרשהגיעו

הואזהיצחק'ר'אמכלועשןסיניוהר'דכתיסינילהרשהגיעד

זהויצחקר"אכלועשןסיניוהר'דכתיסינילהרשהגיעט

זהויצחקרביאמרכלועשןסיניוהרדכתיבסינילהרשהגיעמ

זהואומריצחק'רכלועשןסיניוהר'שנאסינילהרשהגיעא

ר

היאזויצחק'ר'א'וגעשןסיניוהר'ההדהסינילהרשהגיע3ג
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הקצורעונהואיןקראתיאישואיןבאתימדוע'שנו?[עיה](ש)?ישידיעלשמקנתרןו

הקצרעונהואיןקראתיאישואיןבאתימדוע'שנאמישעיהוידיעלשמקנתרןד

עונהואיןקראתיאישואיןבאתימדועישעיהוידיעלשמקנטריןט

עונהואיןקראתיאישואיןבאתימדועישעיהוידיעלשמקטרגיןמ

עונהואיןקראתיאישואיןבאתימדועהנביאישעיהוידיעלשמקנטרןא

ר

לאהן'וגאישואיןבאתימדועישעיהידעלשמקנתרן3ג

פסחיהןאוכליןוסיעתושחזקיהועדיודןר"אממפדותידיקצרהו

פסחיהםאוכליןוסיעתושחזקיהועדיודן'ר'אממפדותידיקצרהד

פסחיהםאוכליםוסיעתושחזקיהועדיודןר"אט

פסחיהםאוכליםוסיעתוהמלךשחזקיהועדאמריודןרבימ

פסחיהםואוכליןמסוביןוחבורתושחזקיהועדיודןר"אא

ר

פסחיהןואוכליםמסוביןוחבורתושחזקיהויודן'ר'אמ'וג'י'יידקצרה3ג

פסחיהם אוכלים וסיעתו שחזקיה עד ש

במחנהויךי'יימלאךויצאההואבלילהויהי'שנההואבלילההקדיםכברבירושלםו

במחנהויךיימלאךויצאההואבלילהויהי'שנאמההואבלילהה"הקבהקדיםכבר'בירושלד

במחנהויךי'ימלאךויצאההואבלילהויהי'דכתיההואבלילההקדיםכברבירושלםט

במחנהויכהיימלאךויצאההואבלילהויהישנאמרההואבלילההקדיםכברבירושליםמ

במחנהויךיימלאךויצאההואבלילההקדיםכברבירושלםא

ר

'וג'י'ימלאךויצאההואבלילהויהיהקדיםכברבירושלם3ג

במחנה ויך יי מלאך ויצא כבר ש

כברבמצריםפסחיהםאוכליןוישראלשמשהעדבהור"אמאשורו

כברבמצריםפסחיהםואוכליןמסוביןוישראלשמשהעדאבהו'ר'אמאשורד

כברבמצריםפסחיהםאוכליםומשהשישראלעדאבהור"א'וגואשורט

כברבמצרים(בירושלים)פסחיהםואוכליםמסוביןומשהשישראלעדאבהורביאמר'וגואשורמ

כברבמצריםפסחיהם'ואוכלימסוביןוישראלשמשהעדאבהור"אאשורא

ר

כבר?ם?במצריפיסחיהםואוכליםמסובים?אל?וישרשמשהעדאבהוא'ר'א3ג

פסחיהם אכלו שישראל עד אמר אבהו ' ר' וגוש

'דעתיהיאבכורכלהכהי'וייהלילהבחציויהי'שנהקדיםו

דעתיההיאמצריםבארץבכורכלהכהוייהלילהבחציויהי'שנאמה"הקבהקדיםד

דעתיההיאמצריםבארץבכורכלהכהוייהלילהבחציויהי'שנאהקדיםט

דעתיההאמצריםבארץבכורכלהכהוייהלילהבחציויהישנאמרהקדיםמ

דעתיההיאבכורכלהכהויי'שנאההואבלילההקדיםא

ר

דעתההא'וגבכורכלהכה'י'וי'הבחציויהיהקדים3ג

הלילהבחצי ויהי ש
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והופיעקשההדםאותושלריחושהיהמלמדאלאריחונתןסיריילמימראבהו'דרו

והופיעקשההדםאותושלריחושהיהמלמדאלאריחונתןסיריילמימראבהו'דרד

והופיעקשההדםאותושלריחושהיהמלמדאלאריחונתןסירילמימראבהו'דרט

והופיעקשההדםאותושלריחושהיהמלמדאלאריחונתןנרדילמימראבהודרבימ

והופיעקשההדםאותושלריחושהיהמלמדאלאריחונתןי[ריי](ייר)סלמימראבהו'דרא

ר

והופיעקשההדםשלאתוריחושהיהמלמדאלאריחונתןסוריילמימראבהואדרבי3ג

אמרולאכולקוהאנפשםוהיתהעדןגןמבושמיטובריחה"הקבלהםו

אמרולאוכלקוהאנפשםוהיתהעדןגןמבושמיטובריחה"הקבלהםד

אמרולאכולקוהנפשםוהיתהע"גמבושמיטובריחה"הבלהםט

אמרולאכולנפשםמתאוהוהיהעדןגןמבשמיטובריחהואברוךהקדושלהםמ

אמרולאכולקוהאנפשםוהיתהעדןגןמבושמיטובריחה"הבלהםא

ר

אמרולאכולקוהאנפשםוהיתהעדןגןמיבׂשֵמיטובריח'הק<..>לה3ג

ה"הקבלי'אמכךלהם'אמנאכלמהלנותןמשהרבינולוו

ה"הבליאמרכךמשהלהם'אמנאכלמהלנותןרבנומשהלוד

ה"הבלי'אמכךלהם'אמנאכלמה'רבימשהליהט

ברוךהקדושליאמרכךלהםאמרנאכלמהלנוהןמשהלומ

ה"הבליאמרכךלהםאמרנאכלמהלנותןמשהרבינולוא

ר

'ה'ב'הקליאמרכךלהן'אנאכלמהנו?ל?תןמשהרבינולו3ג

נפשםוהיתהשביניהםהנכריםוהפרישועמדובויאכללאנכרבןכלו

נפשםוהיתהשביניהםהנכריםוהפרישועמדובויאכללאנכרבןכלד

נפשםוהיתהמביניהםנכריםוהפרישועמדובויאכללאנכרבןכלט

נפשםוהיתהמביניהםנכריםוהפרישועמדובויאכללאנכרבןכלהואמ

נפשםוהיתהשבהםהנכריםכלוהפרישועמדובויאכללאנכרבןכלא

ר

נפשםוהיתה?ן?מביניההנוכרייםאתוהפרישועמדובויאכללא<..>נכבןכל3ג

לי'אמכךלהם'אמנאכלמהלנותןמשהרבינולואמרולאכלקוהאו

ליאמרכךלהםאמרנאכלמהלנותןרבינומשהלואמרולאוכלקוהאד

לי'אמכךלהם'אמנאכלמהלנותן'רבימשהלואמרולאכולקוהט

לילהםאמרלאכולמהלנותןמשהלואמרולאכולקוהמ

ליאמרכךלהםאמרנאכלמהלנותןרבינומשהלואמרולאכולקוהאא

ר

ליאמרכךלהן'אנאכלמהלנותןמשהרבינולואמרולאכולקיהא3ג
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ומלועמדוכסףמקנתאישעבדוכלה"הקבו

ומלועמדובויאכלאזאותו'ומלתכסףמקנתאישעבדוכלה"הקבד

ומלועמדוכסףמקנתאישעבדוכלה"הבט

ומלועמדוכסףמקנתאישעבדוכלהואברוךהקדושמ

ומלועמדוכסףמקנתאישעבדוכלה"הבא

ר

ומלו?מדו?ע'וגאישעבדוכלדש'הק3ג

'אמנאכלמהלנותןמשהרבינולואמרולאכלקוהאנפשםוהיתהעבדיהםאתו

'אמנאכלמהלנותןלואמרולאוכלקוהאנפשםוהיתהעבדיהםאתד

'אמנאכלמהלנותןלואמרולאכולקוהנפשםוהיתהעבדיהםאתט

אמרלאכלמהלנותןלואמרולאכולקוהנפשםוהיתהעבדיהםאתמ

אמרנאכלמהלנותןרבינומשהלואמרולאכולקוהאנפשםוהיתהעבדיהםאתא

ר

'אלואכלמהלנותןמשהרבינולו'אלאכלקוהאנפשםוהיתהבניהםאת3ג

מידבויאכללאערלכלסינטומוסה"הקבלי'אמכךלהםו

מידבויאכללאערלכלסינטומוסה"הקבליאמרכךלהםד

מידבויאכללאערלכלה"הבלי'אמכךלהםט

מידבויאכללאערלכלסמטומוסהואברוךהקדושאמרכךלהםמ

מידבויאכללאערלכלסונטומוסה"הבליאמרכךלהםא

ר

[בו]יאכללאערלכלסינטימוס'הקליאמרכךלהן3ג

'רמלןמיעצמואתומלירכועלחרבונתןואחדאחדכלו

'רמלןמיעצמוומלירכועלחרבונתןואחדאחדכלד

'רמלןמיעצמוומליריכועלחרבונתןואחדאחדכלט

רבימלןמיעצמוומליריכועלחרבונתןואחדאחדכלמ

'רמלןמיעצמואתומלירכועלחרבונתן'וא'אכלא

ר

'רמלןמיעצמואתומליריכועלחרבונותןמהםואחדאחדכליה<..>9ג

ואהרןמלןמשה'אמברכיהו

ואהרןמוהלהיהמשה'אמברכיהד

ואהרןמוהלהיה'רבימשה'אמברכיהט

ואהרןמהלןהיהמשהאמרברכיהמ

היהואהרןמוהלהיהמשהאומרברכיאא

ר

ואהרןמוהלהיהמשהיוחיבן'שמע'ר'?בש?להותניברכיה9ג
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ומשהפורעואהרןמוהלהיהיהושע'אומוישמשקהויהושעפורעו

משקההיהומשהפורעואהרןמוהלהיהיהושע'אומריוישמשקהויהושעפורעד

משקהומשהפורעואהרןמוהלהיהיהושעא"וימשקהויהושעפורעט

משקהומשהפורעואהרןמוהלהיהיהושעאומריםוישמשקההיהויהושעפורעמ

[משקהומשהפורעואהרןמוהלהיהיהושעא"וי]משקה[ויהושע](ומשה)פורעא

ר

מקשההיהומשהפוריעואהרןמוהלהיהיהושע'אווישמקשההיהויהושעפוריע9ג

מולושובצוריםחרבותלךעשהיהושעאלי'ייאמרההיאבעתד"ההו

מולושובצוריםחרבותלךעשהיהושעאליי'אמההיאבעתד"ההד

'וגוי'י'אמההיאבעת'שנאט

ליהושעייאמרההיאבעתד"ההמ

מולושובצוריםחרבותלךעשהיהושעאלייאמר(וי)[ההיאבעת]ד"ההא

ר

'וגלך'עשיהושעאלייי'אמ'ההיבעת'דכ'ִהי'הד9ג

חרבותיהושעלוויעשמידבראשונהשמלןמכאןשניתולמהשניתישראלבניאתו

חרבותיהושעלוויעשמידבראשונהשמלןמכאןשניתולמהשניתישראלבניאתד

חרבותיהושעלוויעשמידבראשונהשמלןמכאןשניתולמהט

חרבותיהושעלוויעשמידראשונהשמלןמכאןשניתולמהמ

חרבותיהושעלוויעשמידבראשונהשמלןמכאןאלאשניתלמהשניתישראלבניאתא

ר

'חרב'יהושלוויעשבראשנהשמלןמיכןא?ה?שניתולמה9ג

ר"אמהערלותגבעתאלמהוצוריםו

'ר'אמהערלותגבעתאלמהוהערלותגבעתאלישראלבניאתוימלצוריםד

ר"אהערלותגבעתאלמהוצוריםט

רביאמרהערלותגבעתאלמהו'וגוצוריםמ

ר"אהערלותגבעתאלישראלבניאתוימלצוריםא

ר

'ר'א'הע'גבעֶאלהואמה'וג'צור9ג

כערלה[בעה?ג?]אותהשעשומכאןלויו

בערלהגבעהאותהשעשומכאןלויד

בערלהגבעהאותהשעשומכאןלויט

בערלהגבעהאותהשעשומכאןלוימ

מערלותגבעהשעשומכאןלויא

ר

בערלהגבעהשעשומקוםלוי9ג
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'יהוד'רמשוםעזריה'רהמורצרורמהולידודיהמורצרורו

יהודה'רמשםעזריה'רהמורצרורמהולידודיהמורצרורד

יהושער"בשעזריה'רהמורצרורמהולידודיהמורצרורט

יהושערבילידודיהמורצרורמ

סימון'בריהודה'רבשםעזריא'רהמורצרורמהולידודיהמורצרורא

סימוןר"ביהודה'רבשם'עזרי'רהמורצרורמהולידודיהמורצרורר

סימון'ביריהודה'ר'בשעזריה'ר'המצרור'וגלידודיהמורצרור9ג

רבניןהמורצרורש

ראשהזההמורמהאבינואברהםזההמורצרוראבינו'באברהקריא'מ'אוו

ראשהזההמורמהאבינובאברהםקרייהפתרד

ראשהמורמהאברהםזההמורצרורה"ע'אביבאברהםקרייהפתרט

ראשהזההמורמהאברהםזההמורצרורהשלוםעליואבינובאברהםקריהפתרמ

ראשהזההמורמהאברהםזההמורצרוראברהםבאבינוקראפתרא

ראשהזההמורמה'אברהזההמורצרור'אבי'באברקרייהפתרר

ראשהזההמורמה'אברה'אבינזה'המצרור'אבר'באבינקרייהפתר9ג

באברהםקרייאפתריןש

ריחואיןהזההמורמההצדיקיםלכלראשאברהםכךבשמיםמינילכלו

ריחואיןהזההמורמההצדיקיםלכלראשאברהםכךבשמיםמינילכלד

ריחואיןהזההמורומהוהצדיקיםלכלראשאברהםכך'בשמימיניכלט

ריחואיןהזההמורומההצדיקיםלכלראשאברהםכךבשמיםמינילכלמ

אינוהזההמורמההצדיקיםלכלראשאברהםכך'בשמימינילכלא

אינוהזההמורמה'הצדיקילכלראש'אברהכן'בשמימינילכלר

אינוהזההמורמהלצדיקיםראש'אב'אבינהיהכךבשמיםמינילכל9ג

אינוהמורמהש

באוראלאמריחו

מעשיונודעולאאברהםכךבאוראלאמפיחד

מעשיונודעולאאברהםכךבאוראלאט

מעשיונודעולאאברהםכךבאוראלאמ

מעשיוהודיעלאאבינואברהםכךבאוראלאריחוח[פי]()מא

מעשיוהודיעלא'אבי'אברהכךבאוראלא[ריחו](אורו)מפיחר

הטביםמעשיואתהודיעלא'אברה'אבכךבאוראלאריחומיפיח9ג

'הטובימעשיוהודיעאברהםאףהאורידיעלאלאריחומוציאש

כךמתמרמרותידיושלוקטומיכלהזההמורומההאשלכבשןשהשלךעדו

כך'מתמרמרוידיושלוקטומיכלהזההמורומההאשלכבשןשהושלךעדד

כךמתמרמרותידיושלוקטומיכלהזההמורומההאשלכבשןשהושלךעדאלאט

כךמתמרמרותידיושלקטומיכלהזההמורומההאשלכבשןשהושלךעדמ

כךת[רו]מתמרמידיולוקטושהואמיכלהזההמורמההאשבכבשןאלאא

כךמתמרמרותידיותופשושהואמיכלהזההמורמההאשבכבשןאלאר

כךמתמררותידיולוקטושהואמיכלהזההמורמהאשבכיבשןאלא9ג

האשבכבשןש
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מותאםשהואיליןשדיביןבייסוריןעצמוומסגףעצמוממרראברהםו

מותאםשהואיליןשדיבין'ביסוריעצמוומסגףעצמוממרר'אברהד

מותאםשהואיליןשדיביןבייסוריןעצמוומסגףעצמוממרר'אברהט

מיםשמבדיליןיליןשדיביןבייסוריןעצמוומסוףעצמוממרראברהםמ

מותאםשהיהיליןשדיביןבייסוריןעצמוומסגףעצמוממרראבינואברהםא

מותאםשהיהיליןשדיביןליסוריםעצמוומסגףעצמוממדד'אבי'אברהר

מותאםשהיהיליןשדיביןבייסוריןעצמוומסכיףעצמוממרר'אב'אבינהיה9ג

מותאםשהיהיליןשדיביןש

במלאךוירץבשכינהויראלקראתםוירץוירא'שנלמלאךשכינהביןו

במלאךוירץבשכינהויראלקראתםוירץוירא'שנאלמלאךשכינהביןד

[1]בשכינה   וירץ[2]במלאך  ויראוירץוירא'שנאלמלאךשכינהביןט

במלאךוירץבשכינהויראוירץויראשנאמרלמלאךשכינהביןמ

במלאךוירץבשכינהויראוירץוירא'שנאלמלאךשכינהביןא

במלאךויראבשכינה[?א?]()ויררץ[י]ווירא'שנלמלאךשכינהביןר

במלאךויראבשכינהויראלמלאךשכינהבין9ג

למלאכיםשרהביןש

המזבחעלוקרבשנכפתיצחקזהאשכלדודיהכפראשכלו

המזבחעלוקרבשנכפתיצחקזהאשכלהכפראשכלד

המזבחגביעלוקרבשנכפהיצחקזהאשכוללידודיהכפראשכולט

המזבחגביעלוקרבשנכפהיצחקזהאשכוללידודיהכופראשכולמ

המזבחגביעלוקרבשנכפתיצחקזההכפראברהםזההכפראשכלא

המזבחג"עונקרבשנכפתיצחקזההכפר'אברהזהאשכוללידודיהכפראשכולר

המזבחגביעלוניתקרבשניכפתיצחק'אבזהאשכול9ג

המזבחגביעלכאשכולשנכפתיצחקזהאשכלש

יעקבאבינוזהגדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהםשמכפרהכופראשכל?כ?ו

יעקבאבינוזהגדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהםשמכפרהכפרכאשכלד

ה"אעיעקבזהגדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהןעלשמכפרהכפרכאשכולט

(ככ)יעקבזהגדיעיןבכרמיישראלשלעוונותיהןעלשמכפרהכופרכאשכולמ

אבינויעקבזהגדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהםעלמכפרשהואכאשכולא

'אבייעקבזהגדיעיןבכרמישראל?י?של'יה[ת](ה)עונועלמכפרשהואכאשכולר

'יעק'אבינזהגדיעיןבכרמי'שלישעונותיהןעלמכפרשהואהכופרכאשכול9ג

שהןהברכותונטלעזיםגדיולבשאביואצלבכלומושנכנסו

שהןהברכותונטלעזיםגדיבגדיולבשאביואצלבכלמו'מתפחפניובכרוםשנכנסד

שהםהברכותונטלעזיםגדיולבשאביואצלבכרוםשנכנסט

שהןהברכותונטלעיזיםגדיולבשאביואצלדצלמובכרוםשנכנסמ

שהןהברכותאתונטלעזיםגדיולבשאביואצלבכלומושנכנסא

שהםהברכותאתונטלגדייםעורולבשאביואצלבכלומושנכנסר

<.....>הבאתונטלעזיםגדייולבשאביואצלבכרומזשניכנס9ג
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ו

חביבלהאיןאחא'רבשםחוניא'רעולםעיןד

?ב?חבילהאיןאחאר"בשחוניא'רהעולםעיןט

חביבלהאיןאחארביבשםחוניארביהעולםעיןמ

חביבלהאיןאחא'רבשםהונא'רעולםשלעינוא

[חביב]ה[ש]()לאלהאין'אמאחא'ר'בשהונא'רעולםר

חביבהזאתלאשהאיןאחא'ר'בשחונה'רעולםעין9ג

חביבלךאיןאחא'רבשםהונא'ראמרש

'רשדיהביןאותומלינההיאו

'ר'ואמשדיהביןאותומלינההיאאיכןהבשםמצרוריותרהזאתלאשהד

'רשדיהביןמלינההיאהיכןהבושםמצרוריותרזולאשהט

רבישדיהביןאותהמלינהוהיכןהבושםמציוריותרזולאשהמ

'רשדיהביןאותומלינההיכןהבשםמצרוריותרהזאתלאשהא

'רשדיהביןאותומלינההיכןהבושםמצרוריותרר

'רָשֶדיהביןאותוה?ינ?ל<.......?>ה?מצרוריתיר9ג

שדיהביןמלינתוהיאוהיכןהמורצרורמןהאשהעלש

רבונוה"הקבלפני'ישרכנסתאמרהלקישרישבשםחוניאו

רבונוה"הקבלפניישראלכנסתאמרהלקישרישבשםחוניאד

ע"רבשה"הבלפני'ישרכנסתאמרהלקישבןר"בשחוניאט

רבונוהואברוךהקדושלפניישראלכנסתאמרהלקישרישבשםחוניאמ

רבונוה"הבלפניישראלכנסתאמרהשמעון'רבשםהונאא

'רבוה"הבלפניישראלכנסת'אמרשמעון'רבשם'אמהונאר

...>'?מ?אלקישבן'שמע'ר'בשחנניה9ג

רבונוישראלכנסתאמרהש

יליןשדיביןולי'בנפשותילהםהמרתהבבכוריהםלמצריםהצרתהעולםשלו

יליןשדיביןוליבנפשותיהםלהםהמרתהבבכוריהםלמצריםהצרתהעולםשלד

יליןשדיביןוליבנפשותיהןלהםהמרתהבבכוריהםלמצריםהצרתהט

יליןשדיביןוליבנפשותיהןלהןהמרתהבכוריהםעללמצריםהצרתהעולםשלמ

יליןשדיביןוליבנפשותיהןלהםוהמרתבבכוריהםלמצריםהצרתהעולםשלא

יליןשדיביןוליבנפשםלהםוהמרתבבכוריהם'למצרייהצרתהע"שר

...>?הם?לוהימרתהבבכוריהןלמצריםהיצרתה'למ?ע<?..9ג

אחרדבריליןשדיביןוליבבכוריהםלמצריםהוצרתעולםשלש

ומטמינונוטלווהיהבניךביןהזההבכורליהטמןלישראל'אוממצריהיהכיצדהאו

ומטמינונוטלווהיהבניךביןהזההבכורליהטמןלישראל'אוממצריהיהכיצדהאד

ומטמינונוטלווהיהבניךביןהזההבכורליהטמיןלישראל'אומהמצריהיהכיצדהיהט

ומטמינונוטלווהיהעיניךביןהזההבכורליהטמיןלישראלאומרהמצריהיהכיצדהאמ

ומטמינונוטלווהיהבניךביןהזההבכורליהטמןלישראלאומרהמצריהיהכיצדהאא

ומטמינונוטלווהיהבניךביןזהבכורליהטמןלישראל'אומהמצריהיהכיצדהאר

...>?ת?אליהטמין'ליש'אומיצרי<...9ג

והיהבניךביןזהבכורליהטמןלישראלאומרמצריהיהש
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אמרה'אמברכיה'ריליןשדיביןוליונוגפונכנסוהמלאךו

אמרהאמרברכיה'ריליןשדיביןוליונוגפונכנסוהמלאךד

אמרהברכיה'ריליןשדיביןוליונוגפונכנסוהמלאךט

אמרהאמרברכיהרבייליןשדיביןוליונוגפונכנסוהמלאךמ

[ו]אמרברכייאר"איליןשדיביןוליגפו[ו]וננכנסוהמלאךא

'אמברכיהר"אמיליןשדיביןוליונוגפונכנסוהמלאךר

..>ישדיביןוליונוגפוניכנס<...9ג

המורצרוראחרדבריליןשדיביןוליונוגפונכנסהמלאךש

לימיצרשאתהבשעהעולםשלרבונוה"הקבלפניישראלכנסתו

לימיצרשאתהבשעהה"הקבלפניישראלכנסתד

לימיצרשאתהבשעהה"הבלפניישראלכנסתט

מיצרשאתהבשעהעולםשלרבונוהואברוךהקדושלפניישראלכנסתמ

לימיצרשאתבשעהעולםשלרבונוה"הבלפניישראלא

ליצר[י]מ(ל)שאתהבשעהעולםשל'רבוה"הבלפניישראלר

לימיצרשאת<...9ג

לימיצרשאתהבשעה'אפיש

שישגדולאדםהואזהאיורואהדודינעשהאתלידודילימימרו

שישגדולאדםהואזהאיורואהדודינעשהאתלידודילימימרד

שישגדולאדםאיזוורואהדודיליעושהאתלידודילימימרט

שישגדולאדםזהאיורואהדודיליעושהאתהלידודילימימרמ

שישגדולאדםזהואיורואהדודינעשהאתלידודילי[מימר]א

שישגדולאדםזהואיורואהדודינעשהאתהלידודיר

..>דודליממר9ג

שהואאדםכיורואהדודינעשהאתליוממרש

אשכולד"ההבעדיוממשכנונוטלוואתדיהדיןלמדת'לומשיכולבוו

אשכלד"ההבעדיוממשכנונוטלוואתדייהדיןלמדת'לומשיכולבוד

אשכולד"ההוממשכנוומעמידונוטלוואתדייהדיןלמדת'לומשיכולבוט

אשכולד"ההבעדיוממשכנולוקחוואתדייהדיןלמדתלומרשיכולבימ

אשכולד"ההבעדיוממשכנונוטלוואתהדייהדיןלמדתלומרשיכולבוא

אשכלד"ההבעדיוממשכנםנוטלוואתהדיהדיןלמדת'לומשיכלביר

..>דהדיןלמידתלומרשייכול<...9ג

אשכלדכתיבדייהדיןלמדתלומרשיכולומעשיםתורהבןש

הכפרואגדותתוספותתלמודמשנהמקראבושהכלאישאשכולמהוהכפרו

הכפרואגדותתוספותתלמודמשנהמקראבושהכלאישאשכלמהוהכפרד

הכופרואגדותתוספותתלמודמשנהמקראבושהכלאישאשכלמהוהכפרט

הכופרואגדותתוספותתלמודמשנהמקראבושהכלאישהכופראשכולמהוהכופרמ

הכפרוהגדותתוספותהלכותתלמודומשנהמקראבושהכלאישאשכלמהוהכפרא

הכפרותוספותואגדותוהלכותתלמודומשנהמקראבושהכלאישאשכלמהוהכפרר

...>'תוספ'ותלמ'משנמקראבו<...9ג

אתבושהכלאישש
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גדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהןשמכפרו

גדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהםשמכפרד

גדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהןשמכפרט

גדיעיןבכרמיישראלשלעוונותיהןשמכפרמ

גדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהםעלשמכפרא

גדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהםעלשמכפרר

גדיעין<...9ג

הדמיםבכחגדיעיןבכרמיהכופרשנאמרעליומכפרבשביליוממשכןנוטלש

'רעולםעיןשהןהברכותונטלוכגדייםאחריךשנמשכוהעולםאבותאלוו

'רעולםעיןשהןהברכותונטלו'כגדייאחריךשנמשכוהעולםאבותאלוד

'רהעולםעיןשהםהברכותונטלוכגדייםאחריךשנמשכוהעולםאבותאלוט

רביהעולםעיןשהןהברכותונטלובגדייםאחריךשנמשכוהעולםאבותהןאלומ

'רעולםשלעינושהן'הברכוונטלוכגדייםאחריךשנמשכוהעולםאבותאלוא

העולםעיןשהן'הברכוונטלוכגדייםאחריךשנמשכוהעולםאבותאלור

'רהעולםעין<.....>שנעולםאבותאילו9ג

'רכגדיאחריךשנמשךשבוש

סממניןעשרמאחדאחדזההמורצרוראבטינסביתבקטרתקריאפתריוחנןו

'סממניעשרמאחדאחדזההמורצרוראבטינסביתבקטרתקרייהפתריוחנןד

סמניןמעשרהאחדזההמורצרוראבטינסביתבקטורתפתריוחנןט

סמניןמעשרהאחדזההמורצרורטינס[ב]()אביתבקטרתקריהפתריוחנןמ

שהיוסממניןעשרמאחדאחדזהדודיהמורצרוראבטינסביתבקטרתקרייאפתריונתןא

ר

שהיוסממניןעשרמאחד<......>פתריוחנן9ג

סממניםאלוהמורצרורבקטרתקרייאפתריוחנןש

'בהריסמיםלךקחמשהאלי'ייויאמר'אמחונא'רבהשנותניןו

'בהריסמיםלךקחמשהאלייויאמרלה'אמחונא'רבה'שנותניד

תריןזהסמיםלךקחמשהאלייויאמרלה'אמהונא'רבהשנותניןט

תריןזהסמיםלךקחמשהאלייויאמרלהאומרחונארביבהשנותניןמ

שניםהריסמיםלךקחמשהאלייויאמרלהאמרהונא'רבהנותניןא

ר

<.....?>נ?9ג

בהשנותניםש

כברוהריתריןדאינוןתימראיןסמים'ההריוחלבנהושחלתנטףו

כברוהלאתרייןדאינוןתימראיןסמים'ההריוחלבנהושחלתנטףד

כברוהלאתריןדאינוןדתימאאיןסמיםחמשההריוחלבנהושחלתנטףט

שכברהןאחראיןתריןלומרדתימאאיןתריןסמיםחמשההריוחלבנהושחלתנטףמ

והלאתרייןדאינוןתימראיןסמיםחמשההריוחלבונהושחלתנטףא

ר

כברוהלאתרייןדאינוןתימראןסמיםחמשההא'ו'ונטף9ג
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הריזכהולבנהעשרההריחמשהכנגדחמשההןיהיהבבדבדסמיםנאמרו

הריזכהולבנהעשרההריחמשהכנגדחמשהתןיהיהבבדבדסמיםנאמרד

הריזכהולבונהעשרההריחמשהכנגדחמשההםיהיהבבד[בד]סמים'נאמט

הריזכהולבונהעשרההריחמשהכנגדחמשההןיהיהבבדבדסמיםנאמרמ

הריזכהולבונהעשרההםחמשהכנגדחמשהתןיהיהבבדבדסמיםנאמרא

ר

הריזכהולבונה'יהריחמשה?ד?כנגחמשהתן<.....?>יה?בבדבדוסמים'נאמ9ג

סממניןעשראחדאלאלקטרתיפהשאיןומצאוחכמיםבדקומכאןעשראחדו

סממניןעשראחדאלאלקטרתיפהשאיןומצאו'חכמיבדקומיכןעשראחדד

סמניןא"יכי אםלקטורתיפהשאיןומצאול"חזבדקומכאןא"יט

סממניןעשראחדאלאלקטרתיפהשאיןלברכהזכרונםחכמינובדקומכאןעשראחדמ

סממניןעשראחדאלאלקטרתיפהשאיןומצאוחכמיםבדקומכאןעשראחדא

ר

סממניןא"יאלאלקטרתיפיןשאיןומצאו'חכמבדקומיכןעשראחד9ג

הארוןבדישניביןמצומצמתשהיתהיליןשדיביןבלבדהללוו

הארוןבדישניביןמצומצמתשהיתהיליןשדיביןבלבדהללוד

הארוןבדיביןמצומצמתשהיתהיליןשדיביןבלבדאלוט

הארוןבדישניביןמצומצמתשהיתהיליןשדיביןבלבדאלומ

הארוןבדישניביןמצומצמתשהיתהיליןשדיביןבלבדא

ר

ארוןבדישניביןמצומצמתשהייתהיליןשדיביןבלבדהלילו9ג

דכתיבהארוןבדיביןלהםמליניםהיכןש

אשכליצחקר"אמישראלשלעונותיהןשמכפרתהכפראשכלו

אשכליצחקר"אישראלשלעונותשמכפרתהכפראשכלד

ישראלשלעונותיהןשמכפרדודיהכפראשכלט

ישראלשלעוונותיהןשמכפרהכופראשכולמ

אשכליצחקר"אישראלשלעונותיהםעלמכפרשהיתההכפראשכלא

ר

אשכול9ג

אשכליליןשדיביןש

'עונותיהשמכפרתהכפרכאשכלויורדתפוסהכךואחרהקורותעדועולהמתמרתשהיתהו

עונותיהםשמכפרתהכפרכאשכלויורדתפוסהכךואחרהקורותעדועולהמתמרתשהיתהד

ט

מ

עונותיהםעלמכפרתשהיתההכפרכאשכולויורדתפוסהכ"ואחקורותעדועולהמתמרתשהיתהא

ר

'עונעלמכפרשהואהכופרכאשכולויורדתפוסהכךואחרהקורותעדועולהמתמרתשהיתה9ג

עונותיהםעלשמכפרהכופרכאשכלויורדהקורותעדועולהשמתמרתש
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יודעיןאנואיןהזההכסויהקטרתענןוכסה'כתיצחקר"אמישראלשלו

יודעיןאנואיןהזההכסויהקטרתענןוכסה'כתיצחקר"ואישראלשלד

יודעאניאיןהזההכסויהקטורתענןוכסה'כתייצחקר"אט

יודעיןאנואיןהזההכסויהקטרתענןוכסהכתיביצחקרביאמרמ

יודעיםאנואיןהזההכסויהקטרתענןוכסהכתיביצחקר"אישראלשלא

ר

יודעיםאנואיןהזההכסוי'וגהקטרתענןוכסה'כתיצחק'ר'א'שליש9ג

יודעיםהיינולאהזההכסויהקטרתענןוכסהכתיביצחקר"אישראלשלש

בכרמיכסיתעמךעוןנשאתופירשודודשבאעדמהו

בכרמיכסיתעמךעוןנשאתופרשודודשבאעדמהוד

בכרמיסלהחטאתםכלכסיתעמךעוןנשאתופירשדודשבאעדמהוט

בכרמיסלהחטאתםכלכסיתעמךעוןנשאתופירשדודשבאעדמהומ

בכרמיסלהחטאתםכלכסיתעמךעוןנשאתופירשודודשבאעדמהוא

בכרמיר

בכרמי'וגכסיתעמךעוןנשאתהופירשודוידשבאעדהיהמה9ג

סלהחטאתםכלכסיתעמךעוןנשאתשנאמרופרשודודשבאעדהואמהש

ההואביום'שנהבתריםביןאביכםלאברהםשהתניתיהתנאיןבזכותגדיעיןו

ההואביום'שנהבתריםביןאביכםלאברהםשהתניתיהתנאיםבזכותגדיעיןד

ההואביום'שנאהבתריםביןאביכם'לאברהשהתניתיהתנאיםבזכותגדיעיןט

ההואשנאמרהבתריםביןם[כ]אבילאברהםשהתניתיהתנאיםכלבזכותגדיעיןמ

ההואביום'שנאהבתריםביןאביהםאברהםעם[שהתנית]התנאיםבזכותגדיעיןא

ההואביום'שנהבתריםביןאבינו'אברהעםשהתנההתנאיםאותןבזכותגדיעיןר

ָנא̄יִיןאותןבזכותגדיעין9ג תְּ ֵ̅ניִת̅̅יהַּ 'ההביוםהבתריםביןאביכם'אברהביןֶשִהתְּ

היההאלההדבריםאחר'שנאבאברהם'הכתמדברלאמרבריתאברהםאת[י'יי]כרתו

היההאלההדבריםאחר'שנאמבאברהםהכתובמדברלאמרבריתאברםאתייכרתד

היההאלההדבריםאחר'שנאבאברהםמדבר'הכתו'וגואברםאתי'יכרתט

היההאלההדבריםאחרשנאמרבאברהםמדברהכתובאברהםאתייכרתמ

האלההדבריםאחר'שנאאבינובאברהםהכתבמדבראברםאתייכרתא

האלה'הדבריאחר'שנאבינו'באברהמדבר'הכתוברית'אברםאתייכרתר

היההאלההדבריםאחר'אבר'באבינמדבר'וג'אבאתיייכרת9ג

ורי?ה?הי'אמחמא'רבשםלוי'רבמחזהאברםאלי'יידברו

הרהורי'אמחמה'רבשםלוי'רבמחזהאברםאליידברד

הרהור'אמחמאר"בשלוי'רלאמרבמחזהאברםאלי'ידברט

הרהוראמרחמארביבשםלוירבי'וגומבמחזהאברהםאליידברמ

הרהוריחמא'רבשםלוי'רא

הרהורי'אמחניברחמא'רבשםלוי'רר

הירהוריחנינהברחמא'ר'בשלוי'ר'וגי'י'דב9ג
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עולםשלרבונוה"הקבלפני'ואמהירהראברהםהירהרמישםהיהדבריםו

עולםשלרבונוה"הקבלפני'ואמהרהראברהםהרהרמישםהיודבריםד

ע"רבשה"הבלפני'ואמהרהראברהםהרהרמהשםהיודבריםט

עולםשלרבונוהואברוךהקדושלפניואמרהרהראברהםהרהרמהשםהיודבריםמ

עולםשלרבונושאמרהרהראברהםהרהרמישםהיודבריםא

ע"ש'רבו'שאמהרהראברהםהרהרמישםהיו'דבריר

'הע'רבה'ב'הקלפני'אהירהראברהםהירהרומישםהיודברים9ג

וסגלתיאניועמדתיהעולםמןזרעומכלהאתשאיןנחעםבריתכרתו

וסגלתיאניועמדתיהעולםמןזרעומכלהאתשאיןנחעםבריתכרתהד

וסגלתיאניועמדתיהעולםמןזרעומכלהאתהאיןנחשעםבריתכרתיט

וסגלתיאניועמדתיהעולםמןזרעואתמכלהאתהשאיןנחעםבריתכרתמ

וסגלתיאניועמדתיהעולםמןזרעומכלהאתהשאיןנחעםבריתכרתא

וסגלתיאניועמדתיהעולםמןזרעומכלהאתהשאיןנחעםבריתכרתהר

מצוותוסיגלתיאניועמדתי'העולמןזרעואתלה<..>אתשאיןנחעםבריתכרתה9ג

ויסגלאחראדםיעמדשמאלבריתובריתיודחתממנויותרטוביםמעשיםו

ויסגלאחראדםיעמדשמאלבריתובריתודחתלפניךטוביםמעשיםד

ויסגל'אאדםיעמודשמאלבריתובריתיודחתלפניךטוביםמעשיםט

גואל?ס?וייעמודאחדאדםשמאלבריתובריתיונדחהלפניךטוביםמעשיםמ

ויסגלאחראדםיעמודשמאלבריתובריתי[חת](ה)ודלפניךטוביםמעשיםא

ויסגלאחריעמודשמאלבריתובריתודחתהלפניך'טובימעשיםר

ויסגילאחראדםיעמדשאםתאמרתו<..>לבבריתיודחתלפניךטוביםומעשים9ג

ה"הקבלו'אמלבריתיבריתווידחהממנייותרטוביםומעשיםמצותו

ה"הקבלו'אמלבריתיבריתווידחהממנייותרטוביםומעשיםמצותד

ה"הבל"אי[ת]()לבריבריתווידחהממנייותרטוביםומעשיםמצותט

הואברוךהקדושליהאמרלבריתיבריתווידחהממנייותרטוביםמעשיםמ

ה"הבל"אלבריתובריתיוידחהממנייותרלפניךומצותטוביםמעשיםא

ל"אלבריתיבריתווידחהממנייותרלפניך'טובי'ומעשימצותר

ה'ב'הקלו'אלבריתיבריתותדחהממנייתירטובים'ומעשמצות9ג

אניוממךוצדיקיםמגניםהעמדתילאמנחלךמגןאנכיאברםתיראאלו

אניוממךוצדיקיםמגניםהעמדתילאמנחלךמגןאנכיתיראאלד

אניוממךמגיניםהעמדתילאמנחלךמגןאנכיאברםתיראאלט

אניוממךמגניםהעמדתילאמנחלךמגןאנכיאברהםתיראאלמ

אניוממךוצדיקיםושליטיםמגיניםהעמדתילאמנחלךמגןאנכיאברםתיראאלא

'וצדיקיושליטיםמגניםהעמדתילאמנֹחל"מגאנוכיאברםתיראאלר

וצדיקיםמגיניםהעמדתילאמנח'וגלך'מג'אנכם?בר?אתיראַאל9ג
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אנירעיםומעשיםעבירותלידיבאיםשבניךאלאעודולאוצדיקיםמגניםמעמידו

אנירעיםומעשיםעברותלידיבאיםשבניךאלאעודולאוצדיקיםמגניםמעמידד

אנירעיםומעשיםעבירותלידיבאיםשבניךאלאעודולאוצדיקיםמגיניםמעמידט

ואםרעיםומעשיםעבירותלידיבאיםשבניךאלאעודולאוצדיקיםמגניםמעמידמ

אנירעיםומעשיםעבירותלידיבאיםשבניךאלאעודולאוצדיקים'ושליטימגניםמעמידא

ואני'רעי'ומעשי'עבירולידיבאיםשבניךאלא'עוולאר

אנימעשים<...>באיםשבניךבשעהאלאעודולא9ג

נוטלוואנידיהדיןלמדת'לומשיכולשבהםגדולאדםזהואירואהו

נוטלוואנידיהדיןלמדתלומרשיכולשבהןגדולאדםהואזהאירואהד

נוטלוואנידייהדיןלמדת'לומשיכולשבהםגדולזהאירואהט

נוטלוואנידייהדיןלמדתלומרשיכולשבהםגדולאיזהרואהמ

נוטלוואנידייהדיןלמדתלומריכולשאדםשבהםגדולאדםזהאירואהא

נוטלוואנידייהדיןלמדתלומרשיכלשבהםגדולאדםזהאירואהר

...>?יי?דהדיןלמידתלומרשיכולשבהןגדולאדםאיזהרואה9ג

הכפרואגדותתוספותתלמודומשנהמקראבושהכלאישהכפראשכל'שנבעדםוממשכנוו

הכפרואגדותתוספותתלמודומשנהמקראבושהכלאישאשכל'שנבעדםוממשכנוד

הכופרואגדותתוספותתלמודמשנהמקראבושהכלאישהכפראשכול'שנאבעדיםוממשכנוט

הכפרואגדותתוספותתלמודמשנהמקרהבושהכלאישהכופראשכולשנאמרבעדיםוממשכנומ

הכפר'ותוספוואגדותהלכותתלמודמשנהמקראבושהכלאישאשכול'שנאבעדםוממשכנוא

הכפרואגדותתוספותהלכותתלמודומשנהמקראבושהכלאישאשכל'שנבאדםוממשכנור

הכופר'ואגד'תוספ'תלמ'משנמקראבוהכל?ש?<...9ג

א"דבעדםוממשכנונוטלואניגדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהןשמכפרו

א"דבעדםוממשכנונוטלואניגדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהםשמכפרד

א"דבעדםוממשכנונוטלואניגדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהןשמכפרט

אחרדבר'בעדיוממשכנונוטלואניגדיעיןבכרמיישראלשלעוונותיהןשמכפרמ

א"דבעדםוממשכנונוטלואניגדיעיןבכרמיישראלשלעונותיהםעלשמכפרא

באדםוממשכנונוטלואניגדיעיןבכרמיישראלשל'עונותיהשמכפרר

בעדםוממשכנו<..>ל<.....>על'מכפשהוא9ג

שכופרהכפרבושהכלאישה"הקבזה'אמנזיראבןאשכלו

שכיפרהכפרבושהכלאישה"הקבזה'אמנזירהבןאשכלד

שכפרהכפרבושהכלאישה"הבזה'אמנזיראבןהכפראשכלט

שכפרהכפרבושהכלאישהואברוךהקדושזהאמרנזיראבןהכופראשכולמ

שכפרהכופרבושהכלאישה"הבזהאומרנזיראבןאשכולא

ר

...>'הקזה'אנזירהבןאשכל9ג

שכפרהכופרבושהכלאישה"הבזהאשכלאמרנזיראברש
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ויהיד"ההיהושפטבמלחמת'אומהויהעולםבאומותכפרואימתיבישראלבהןוהודההעולםבאומותו

ויהיד"ההיהושפטבמלחמת'אומהויהעולםבאומותכפרואימתיבישראלבהןוהודההעולםבאומותד

ויהיד"ההיהושפטבמלחמת'אומהויה"באכפרואימתיבישראלבהםוהודההעולםבאומותט

ויהיד"ההיהושפטבמלחמותאומרהויכפרבאהואימתיבישראלבהםוהורההעולםבאומותמ

ויהיד"הה]יהושפטבמלחמתאומרהויהעולםבאומותכפרואימתיבישראלבהןוהודה'באומוא

ר

...>?ת?במלחמ'אוהוי'העו'באומכפראמתי'?ר<?..9ג

יהושפטבמלחמתבישראלוהודהבאומותש

אתלמלחמהיהושפטעלמהעמוניםועמהםעמוןובנימואבבניבאוכןאחריו

אתלמלחמהיהושפטעלמהעמוניםועמהםעמוןובנימואבבניבאוכןאחריד

אתלמלחמהיהושפטעלמהעמוניםעמהםעמוןובנימואבבניבאוכןאחריט

אתהלמלחמהיהושפטעלעמוןובנימואבבניבאוכןאחרימ

את[למלחמהיהושפטעל'מהעמוני'עמהמואבובניעמוןבניבאוכןאחריא

ר

את'וג'מ?הם<?..9ג

מלחמהעושיןאלואברהםשלמכחובאיםומואבועמוןאברהםשלמכחובאיםישראלמוצאו

מלחמהעושיןאלולוטשלמכחובאיםומואבועמוןאברהםשלמכחובאיםישראלמוצאד

מלחמהעושיןאלולוטשלמכחובאיםומואבועמוןאברהםשלמכחובאים['ישר]מוצאט

מלחמהין?ש?עואלולוטשלמכחובאיםומואבועמוןאברהםשלמכחובאיםישראלמוצאמ

מלחמהעושיןאלו[לוטשלמכחו'באיומואבועמון]אברהםשל(?ם?)מכחבאיםישראלמוצאא

ר

מלחמהעושין<......>מכוחובאין'ישמוצא9ג

העולםבאומותשכפרהויונצחאלהיועזרוויהושפטאלובידאלוונפלואלועםו

העולםבאומותשכפרהויונצחאלהיועזרוויהושפטאלובידאלוונפלואלועםד

ה"באשכפרהויונצחאלהיועזרוויהושפטאלובידאלוונפלוט

שכפרהויונצחאלהיועזרועזרוויהושפטאלובידאלוונפלומ

באומותשכפרהויונצחאלהיועזרוויהושפטאלובידאלוונפלואלוכנגדא

ר

...>ונפלואלוכנגד9ג

לואמורביהושפטמדבר'הכתשאיןאדםלךיאמרואםו

לואמורביהושפטמדבר'הכתשאיןאדםלךיאמרואםד

לואמורביהושפטמדבר'הכתושאיןאדםלך'יאמואםט

לואמורלואמורביהושפטמדברהכתובשאיןאדםלךיאמרואםמ

לואמורביהושעמדברב[ו]הכתשאיןלך'יאמאםבישראלוהודהא

ר

...>אדםלךיאמראם'בישבהןדה?ו<?..9ג
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עיןמהגדיעיןהיאתמרבחצצוןלהלןונאמרגדיעיןכאןנאמרו

עיןמהגדיעיןהיאתמרבחצצוןלהלןונאמרגדיעיןכאןנאמרד

עיןמהגדיעיןהיאתמרבחצצוןלהלן'ונאמגדיעיןכאן'נאמט

עיןמהגדיעיןהיאתמרבחצצוןלהלןונאמרגדיעיןכאןנאמרמ

עיןמהגדיעיןהואתמרבחצצוןוהנםלהלןונאמרגדיעיןכאןנאמרא

ר

...>תמרבחצצוןוהנם?ן?להל'ונאמדי<..9ג

עיןבכרמילכךגדיעיןהואתמרבחצצוןוהנםכתיבש

'הכתויהושפט'במלחמכאןאףמדבר'הכתויהושפטבמלחמתלהלן'שנגדיו

הכתוביהושפטבמלחמתכאןאףמדברהכתוביהושפטבמלחמתלהלןשנאמרגדיד

'הכתויהושפטבמלחמתאףמדבר'הכתויהושפטבמלחמתלהלן'שנאגדיט

הכתוביהושפטבמלחמתכאןאףמדברוב[ת]()הכיהושפטבמלחמתלהלןהאמורגדימ

ב[ו]הכת[פט](ע)יהושבמלחמתכאןאףמדבר[פט](ע)יהושבמלחמתלהלןהנאמרגדיא

ר

...>במלחמתכן'שנגדיעיןאףמדבר'כת<..9ג

גדיש

כיה"בהקב'שכתהזהבעולםאםמהזכריהברלויר"אממדברו

כיה"בהקבשכתבהזהבעולםאםמהזכריהברלוי'ר'אממדברד

כיה"בהב'שכתובעולםאםמהזכריהבןלויר"אמדברט

כיהואברוךבהקדוששכתובהזהבעולםאםומהזכריהבןלויאמרמדברמ

כיה"בהב'שכתהזהבעולםאםמהזכריאברלויר"אמדברא

ר

כיה'ב'בק'שכזה?ה?<...9ג

לבאלעתידבישראלוהודהבאומותכפרהואאכלהאשאלהיךי'ייו

לבאלעתידבישראלוהודההעולםבאומותכפרהואקנאאלהואאוכלהאשאלדיךייד

לבואלעתידבישראלוהודהבאומותכפרקנאאלהואאוכלהאשאלהיךי'יט

לבאלעתידבישראלוהודההעולםבאומותכפרקנאאלהואאוכלהאשאלהיךיימ

לבאלעתידבישראלוהודהבאומותכפרהואאוכלהאשאלהיךייא

ר

...>אכלהאשיך'אייי9ג

וכמהכמהאחתעללישראלל?כט?אהיה'שנבטלשנמשלו

וכמהכמהאחתעללישראלכטלאהיה'שנאמבטלשנמשלד

ו"עאכלישראלכטלאהיה'שנאכטלשנמשלט

וכמהכמהאחתעללישראלכטלאהיהשנאמרכטלשנמשלמ

וכמהכמהאחתעללישראלכטלאהיה'שנאכטלשנמשלא

ר

...>על'וגכטלאהיה'שנבטלשל?מ<?..9ג
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יפההנךחסדיםבגמילותיפההנךבמצותיפההנךרעיתייפההנךו

יפההנךחסדיםבגמילותיפההנךבמצותיפההנךרעיתייפההנךד

יפההנךחסדיםבגמילותיפההנךבמצותיפההנךרעיתייפההנךט

יפההנךחסדיםבגמילותיפההנךבמצותיפההנךרעיתייפההנךמ

יפההנך]טוביםובמעשיםבמצותיפהרעיתייפההנךא

ר

'יפהנךחסדיםבגמילות'יפהנךצות<..9ג

חסדיםובגמילותבמצותיפההנךא"דש

ומעשרותתרומהבחלקהביתבמצותיפההנךתעשהלאבמצותיפההנךעשהבמצותו

ומעשרותתרומהחלק?ב?הביתבמצותיפההנךתעשהלאבמצותיפההנךעשהבמצותד

ומעשרותתרומהבחלההביתבמצותיפההנךתעשהלאבמצותיפההנךעשהבמצותט

ומעשרותתרומהכגוןהביתבמצותיפההנךתעשהלאבמצותיפההנךעשהבמצותמ

ובמעשרותבתרומותחלהבמצותיפההנךתעשהלאבמצותיפההנך[עשה'במצוא

ר

ומעשרותותרומהבחלההבית'במצ'יהנךתעשהבלאבמצויפההנךעשהבמצות10ג

רבעיובנטעבערלהופריעהבמילהש

הנךבכלאיםיפההנךוההפקרעניומעשרופאהשכחהבלקטהשדהבמצותיפההנךו

הנךבכלאיםיפההנךוההפקרעניומעשרופאהשכחהבלקטהשדהבמצותיפההנךד

הנךבכלאיםיפההנךוהפקרעניומעשרופאהשכחהלקטהשדהבמצותיפההנךט

הנךבכלאיםיפההנךוההפקרעניומעשרופאהשכחהלקטכגוןהשדהבמצותיפההנךמ

הנךבכלאיםוההפקרעניומעשרופיאהשכחהבלקטהשדהבמצותיפההנךא

ר

'הבכלאים'י'הוההבקרעניומעשרופאהושיכחהבלקטהשדה'במיפההנך10ג

ובלולבבסוכהש"ובקבתפלהובמזוזהבתפליןבציציתש

יפההנךרבעיבנטעיפההנךבערלהיפההנך'בנטיעיפההנךובציציתבסדיןיפהו

יפההנךרבעיבנטעיפההנךבערלהיפההנךבנטיעהיפההנךבציציתבסדיןיפהד

יפההנךרבעיבנטעיפההנךבערלהיפההנךבנטיעהיפההנךבציציתבסדיןיפהט

יפההנךרביעבנטעיפההנךבערלהיפההנךבנטיעהיפההנךבסדיןבציציתיפהמ

יפההנךרביעיבנטעיפההנךבערלהיפההנךבנטיעהיפההנךבציציתבסדיןיפהא

ר

ע'הבערלה'י'הבנטיעה'י'הבציציתדין[ש](ס)ב'י10ג 'י'הרָבעיבֵנטַּ

במזוזהיפההנךשמעבקריתיפההנךבתפלהיפההנך'בפריעיפההנךבמילהו

במזוזהיפההנךשמעבקריתיפההנךבתפלהיפההנךבפריעהיפההנךבמילהד

במזוזהיפההנךש"בקיפההנךבתפלהיפההנךבפריעהיפההנךבמילהט

בפריטהיפההנךבמילהמ

במזוזהיפההנךבתפלהיפההנךשמעבקריאתיפההנךבפריעהיפההנךבמילהא

ר

במזוזה'י'הבתפלה'י'השמעבקרית'י'הבפריעה'י'הבמילה10ג
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בתשובהיפההנךואתרוגבלולביפההנךבסוכהיפההנךבתפליןיפההנךו

בתשובהיפההנךואתרוגבלולביפההנךבסוכהיפההנךבתפליןיפההנךד

בתשובהיפההנךואתרוגבלולביפההנךבסוכהיפההנךבתפיליןיפההנךט

תשובהימיבעשרתיפההנךואתרוגבלולביפההנךמ

בתשובהיפההנךואתרוגבלולביפההנךבסוכהיפההנךבתפליןיפההנךא

ר

בתשובה'י'הבלולב'י'הבסוכה'י'הבתפילים'י'ה10ג

עיניךיוניםעיניךהבאבעולםיפההנךהזהבעולםיפההנךטוביםבמעשיםיפההנךו

עיניךיוניםעיניךהבאבעולםיפההנךהזהבעולםיפההנךטוביםבמעשיםיפההנךד

יוניםעיניךב"בעהיפההנךז"בעהיפההנךטובים'במעשייפההנךט

יוניםניך[י]עהבאבעולםיפההנךהזהבעולםיפההנךטוביםבמעשיםיפההנךמ

עיניךיוניםעיניךהבאבעולםיפההנךהזהבעולםיפההנךטוביםומעשיםא

עיניךיוניםעיניךר

עינייךהבאבעולם'י'ההזהבעולם'י'הטוביםבמעשים'י'ה10ג

הבאובעולםהזהבעולםש

ח"רמהעדהמעיניאםוהיהד"ההלעדהעיניםשהןסנהדריןהןו

וארבעיםמאתיםהעדהמעיניאםוהיהד"ההלעדהעיניםשהםסנהדריןהןד

ח"רמהעדהמעיניואםד"ההלעדהעיניםשהםסנהדריןהםט

ח"רמוגומר'העדמעיניואםד"ההלעדהעיניםשהםהסנהדריןהםמ

ח"רמהעדהמעיניואםא"כמדלעדהעיניםשהםהסנהדריןאלוא

ח"רמהעדהמעיניואםא"כדלעדהעיניםשהן'סנהדריהןאלור

וארבעיםמאתים'וגוהעדהמעיניאםוהיהדתמרכמהלעידהעינייםשהיאסנהדריןזו10ג

איןכךהעיניםאחראלאוחוזריןהולכיןאינןוכולןבאדםבוישאיבריםו

איןכךהעיניםאחראלאוחוזריןהולכיםאינןוכלםבאדםישאיבריםושמונהד

איןכךהעיניםאחראלאוחוזריןהולכיםאינםוכלםלאדםלוישאיבריםט

איןכךהעיניםאחראלאוחוזריםהולכיםאינםוכלםבאדםישאבריםמ

איןכךהעיניםלאחראלאחוזריןואיןהולכיןאינםוכלןבאדםישאיבריםא

איןכךהעיניםאחראלא'וחוזרי'הולכיאינןוכלןבאדםישאבריםר

איןכךהעיניםאחראלאחוזריןאינןוכולןשבאדםאבריםושמונה10ג

זוהיונהמהיוניםשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותיכולין'ישרו

הזאתהיונהמהיוניםשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןישראלד

זויונהמהיוניםעיניךשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןאיןישראלט

זויונהמהיוניםשהןסנהדריןדבריאחראלאדברלעשותיכוליםישראלמ

הזאתהיונהמהיוניםשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןישראלא

הזאתהיונהמהיוניםשבהם'מסנהדריחוץדברלעשותיכולין'ישרר

הזאתהיונהמהיוניםמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןישראל10ג
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ישראלכךתמהו

ישראלכךתמהד

ישראלכךתמהט

ישראלהםכךתמהמ

נאהזויונהמהאלהיךייעםתהיהתמים'שנאתמימיםישראלכךתמהא

נאהזויונהמהא"יעםתהיה'תמי'שנ'תמימיישראלכךתמהר

נאההיונהמהאלהיךייעםתהיהתמים'דכתמיםישראלהןכךתמה10ג

נאההזוהיונהמהש

יונהמהרגליםלפעמיעוליןכשהןבהילוכןנאיםו

יונהמהרגליםלפעמיעוליןכשהןבהילוכןנאיםד

יונהמהרגליםלפעמיעוליםכשהןבהילוכםנאיםט

יונהמהלרגליםפעמיםשלשהעוליםכשהםבהילוכםנאיםהםמ

יונהמהרגליםבפעמיעוליןשהםבהליכתםנאיםישראלאףבהליכתהא

ז"ימהרגליםבפעמיםעוליםשהםן?ת?בהליכנעיםישראלאףבהליכתהר

יונהמהרגליןבפעמיעוליןכשהןבהליכתןנאיןישראלהןכךבהליכתה10ג

היונהמהיוניםעיניךרגליםבשלשהישראלכךבהלוכהש

כךצנועהזויונהמהוציציתבמילהבתגלחתמצוייניןישראלכךמצויינתזוו

כךצנועהזויונהמהבציציתבמילהבתגלחתמצוייניןישראלכךמצויינתזאתד

כךצנועהיונהומהובמילהבפריעהבציציתבתפיליןמצויינין'ישרכךמצויינתט

כךצנועהיונהמהוציציתבמילהמצוייניןישראלכךמצויינתמ

כךצנועהזויונהמהובציציתבמילהבתגלחתמצוייניןישראלאףמצויינתזוא

כךצנועהז"ימהבציציתבמילהבתגלחתים'מצויינ'ישרכךמצויינתר

כךצנועהזויונהמהובציציתובמילהבתגלחתמצויינים'ישהןכךמצויינתזו10ג

במעשיםמצוייניםישראלאףמצויינתהזוש

הורגנועליךכי'שנישראלכךלשחיטהצוארהפושטתזויונהמהצנועיםישראלו

הורגנועליךכי'שנאמישראלכךלשחיטהצורהפושטתזויונהמהצנועיםישראלד

הורגנועליךכי'שנאישראלכךלשחיטהצוארהפושטתזויונהמהצנועים'ישרט

הרגנועליךכישנאמרישראלכךלשחיטהצוארהפושטתזויונהמהצנועיםישראלמ

הורגנועליךכי'שנאישראלכךלשחיטהצוארהפושטתזויונהמהצנועיןישראלא

הורגנועליךכי'שנ'ישרכךלשחיטהצוראהפושטתזויונהמה'צנועי'ישרר

הורגנועליךכי'ישכךלשחיטהצוארהפושטתזויונהמהצנועין'ישהן10ג

האומותעלמכפריןישראלכךהעליןעלמכפרתזויונהמההיוםכלו

האומותעלמכפריםישראלכךהעוליםעלמכפרתזויונהמההיוםכלד

האומותעלמכפרתישראלכךהעולםעלמכפרתזויונהמההיוםכלט

האומותעלמכפריןישראלכךהעולםכלעלמכפרתזויונהמההיוםכלמ

אומותעלמכפריןישראלכךבעלהעלמכפרתזויונהמההיוםכלא

'אומועלמכפריןישראלכךבעלהעלמכפרתז"ימההיוםכלר

האומותעלמכפרין'ישכךבקרבןבעליהעלמכפרתזויונהמה'וגו10ג
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שמקריביןפרים'עאותןשכלו

שמקריביםפריםשבעיםאותןשכלד

שמקריביןפריםאותםשכלט

שמקריביןהפריםאותןשכלמ

מקריביםפריםשבעיםאותןכלפנחסר"דאהעולםא

'מקריביישראלשהיו'פרי'עאותןכלפנחס'ר'דאמהעולםר

מקריביןישראלשהיופריםשבעיןאותןכלפינחס'רדאמרעמואדמתווכפר'דכ10ג

ואניישטנוניאהבתיתחתד"ההמהןהעולםיצדאשלאאומות'עכנגדבחגו

ואניישטנוניאהבתיתחתד"ההמהםהעולםיצדהשלאאומותשבעיםכנגדבחגד

ואניישטנוניאהבתיתחתד"ההמהםהעולםיצרשלאאומות'עכנגדבחגט

ואניישטנוניאהבתיתחתד"ההמהםהעולםיצרשלאאומותשבעיםכנגדבחגמ

ואניישטנוניאהבתיתחתד"ההמהםהעולםיצדאשלאכדיאומותשבעיםכנגדבחגא

ואניישטנוניאהבתיתחתד"ההמהםהעולםיצדהשלא<..>כד(העולם)אומות'עכנגדג?ח?בר

'וגושטנוני[י]אהבתיתחת'דכמהןהעולםיצדהשלאכדיאומותשבעיםכנגדבחג10ג

באחראותוממירהאינהעודגה[ו]זבןשמכרתמשעהזויונהמהתפלהו

באחראותוממירהאינהעודזוגהבןשמכרתמשעהזויונהמהתפלהד

באחראותוממירהאיןעודזוגהבןשמכרתמשעהזויונהמהתפלהט

באחראותוממירהאינהעודזוגהבןשמכרתמשעהיונהמהתפלהמ

באחראותוממירהאיןעודזוגהבןאתמכרתשהיאמשעהזויונהמהתפלהא

באחראותוממירהאינהעודזוגהביןאתמכרתשהיאמשעהז"ימהתפילהר

באחראותוממירהאינהזוגהאתמכרתשהיאמשעהזויונהמה10ג

בן זוגהמנחת אינה היונה מה ש

באחרהמירוהולאה"להקבשהכירומשעהישראלכךו

באחרהמירוהולאה"להקבשהכירומשעהישראלכךד

באחרהמירוהולאה"להבשהכירומשעהישראלכךט

באחרהמירוהולאהואברוךלהקדוששהכירומשעהישראלכךמ

באחרהמירוהולאה"להבשהכירוהובשעהישראלכךא

באחרהמירוהולאעודה"להבשהכירו'משע[אל](א)ישרכךר

באחראותוהימירולאעוד'ה'ב'לקושהכירומשעה'ישהןכך10ג

יוניםעיניךה "להבמניחין אין ישראל כך ש

ואפרוחיהוגוזליהושובכהקנהומכרתלקנה?ת?נכנס[יונה]מהו

ואפרוחיהוגוזליהושובכהקנהאתומכרתלקנהנכנסתזויונהמהד

ואפרוחיהוקניהוגוזליהושובכהקנהומכרתבקנהנכנסתיונהמהט

ואפרוחיהוגוזליהשובכהומכרתבקנהנכנסתזויונהמהמ

ואפרוחיהוגוזליהושובכהקינהאתומכרתלקינהנכנסתזויונהמהא

ואפרוחיהוגוזליהושופכהקינהומכרתלקינהנכנסתז"ימהר

ואפרוחיהוגוזליהקינהומכרתלקינהנכנסתזויונהמה10ג

לשובכהנכנסתמהםאחתאיןהזוהיונהמהש
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כללפניהםיושביםכשהן'חכמיתלמידישלשורותשלשהןישראלכךוחלונותיהו

כללפניהםיושביןכשהןחכמיםתלמידישלשורות'גהןכךוחלונותיהד

כללפניהםיושביןכשהןחכמיםתלמידישלשורותשלשהםכךוחלונותיהט

כללפניהםיושביםכשהםחכמיםתלמידישלשורותשלשהםישראלכךמ

כללפניהםיושביןכשהןחכמיםתלמידישלשורותשלשהןכךוחלונותיהא

כל'לפניה'יושביכשהן'חכמיתלמידישלשורות'גהןכךוחלונותיהר

כללפניהןיושביןכשהןחכמיןשלתלמידישורותשלושכךוחלונותיה10ג

כלח"תשלשורות'גכךחברתהשלש

גוזליה:ת[א]:נוטלשאתפ"אעזויונהמהמקומואתמכירואחדאחדו

גוזליהנוטלשאתפ"אעזויונהמהמקומואתמכירואחדאחדד

גוזליהנוטלשאתפ"אעזויונהמהמקומואתמכירואחדאחדט

גוזליהאתנוטלשאתפיעלאףזויונהמהמקומואתמכירואחדאחדמ

אפרוחיהנוטלתשאתפ"אעזויונהמהמקומומכיר'וא'אא

אפרוחיהנוטלשאתהפ"אעז"ימהמקומומכיר'ואח'אר

גוזליהוטל?נת?שאאפעלפיזויונהמהמקומו<......>אחד10ג

מקומואתמכירואחדאחדש

בטלולאהמקדשביתשחרבפ"אעישראלכךלעולםשובכהמנחתאינהמתחתיהו

בטלולאהמקדשביתשחרבפ"אעישראלכךלעולם'שובכמנחתאיןמתחתיהד

בטלולאה"בשחרבפ"אעישראלכךלעולםשובכהמנחתאיןמתחתיהט

בטלולאהמקדשביתשחרבפיעלאףישראלכךלעולםשובכהמנחתאיןמתחתיהמ

בטלולאהמקדשביתשחרבפ"אעישראלכךלעולםשובכהמנחתאינהמתחתיהא

בטלולאהמקדשביתשחרבפ"אעישראלכךלעולםשופכהמנחתאינהמתחתיהר

ביטלולאהמקדשביתשחרבאפעלפי'ישכךעלם<.....>?ת?מנחאינהמתחתיה10ג

וחדשחדשבכללהמחדשתזויונהמהבשנהרגליםשלשו

וחדשחדשבכלמחדשתזויונהמהבשנהרגליםשלשד

וחדשחדשבכללהחדשת[מ](?נ?)זויונהמהרגליםשלשט

וחדשחדשכללהמחדשתזויונהמהרגליםשלשמ

וחדשחדשבכללהמחדשתזויונהמהרגליםפעמיא

וחדשחדשבכללהמחדשתזויונהמהרגליםפעמיםישראלר

וחודשחודשבכל<..>ל<..>מחדשזויונהמהבשנהפעמיםלוש<....?>ל?שרגליןפעמי10ג

ומצותתורהוחדשחדשבכללהםמחדשיןישראלכךגרןו

תורהחדשבכלמחדשיןישראלכךגרןד

ומצותתורהוחדשחדשבכלמחדשיןישראלכךט

תורהחדשכללהםמחדשיןישראלכךגווןמ

ומצותתורהוחדשחדשבכלתורהדברימפרישין'ישרהןכךגרןא

ומצותתורהחדשבכלת"ד'מפרשיישראלכךגרןר

'וחחודשכל?ב?<..>טוומעשיםומצותתורהלהןמחדשין'ישהןכךרן?גו?10ג
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רוגליותשוגרתזויונהמהטוביםומעשיםו

רוגליותשוגרתזויונהמהטוביםומעשיםד

מגליותשוברתזויונהמהטוביםומעשיםט

מגליותשוברתזויונהמהטוביםומעשיםמ

רוגליותשוגרתזויונהמהטובים'ומעשיא

רוגליותשוגרתז"ימה(גרןוחדשחדשבכללהמחדשתז"ימה)'טובי'ומעשיר

רוגליותשוגרתזוונה<..>?מה?10ג

הולכת היונה ומה ש

וכיונההמדברדורזהממצריםכצפוריחרדוד"ההישראלכךלשובכהוחוזרתהרבהו

וכיונההמדברדורזהממצריםכצפוריחרדוד"ההישראלכךלשובכהוחזרתהרבהד

וכיונההמדברדוראלוממצריםכצפוריחרדוד"ההישראלכךלשובכהוחוזרתהרבהט

וכיונההמדברדורזהממצריםכצפוריחדיוד"ההישראלכךלשובכהוחוזרתהרבהמ

וכיונההמדברדורזוממצריםכצפוריחרדוד"הה[()](פ"אע)ישראלכךלשובכהוחוזרתהרבהא

וכיונההמדברדורזה'ממצריכציפוריחרדוד"הה'ישכךלשופכהוחוזרתהרבהר

וכיונההמדברדורזה'וגפור<....>יחרד'ישכךלשובכהזרת<..>?ה?הרב10ג

וכיונה ממצרים כצפור יחרדו כך וחוזרת ש

'אומ'רי'יינאםבתיהםעלוהושבתיםואלואלוהשבטיםעשרתאלואשורמארץו

'אומרבייינאוםבתיהםעלוהושבתיםואלואלוהשבטיםעשרתאלואשורמארץד

'אומ'רי'ינאםבתיהםעלוהושבתיםואלואלוהשבטיםעשרתאלואשורמארץט

אומרמאיררבייינאוםבתיהםעלוהושבתיםואלואלושבטיםעשרתאלואשורמארץמ

אומר'ריינאםבתיהםעלוהושבתיםואלוואלוהשבטיםעשרתזואשורמארץא

יינאםבתיהםעלוהושבתיםואלוואלו'השבטי'יאלואשורמארץר

'אורביי'ינאםבתיהםעלים?ת<?..>וואילואילוהשבטיםת?ר<?....>אילאשורמארץ10ג

אומרמאיר'ראשורמארץ ש

בשעהכךלשובכהאצלהובאותאותהמריחותוחברותיהאותה'שמאכילייונהמיןישו

בשעהכךלשובכהאצלהובאותאותהמריחותוחברותיהאותהשמאכיליןיונהמיןישד

בשעהכךלשובכהאצלהובאותאותהמריחותוחברותיהאותהשמאכיליןיונהמןישט

בשעהכךלשובכהאצלהובאותאותהמריחותוחברותיהאותהשמאכיליןיונהמיןישמ

בשעהכךלשובכהאצלהבאותוהןאותהמריחותוחברותיהכמוןאותהשמאכיליןיונהישא

ר

ִריחֹותוחברותיהכְּמֹוןאותהשמאכיליןביונהמיןיש10ג בשעהכךלשובכהאצלהבאותוהןאותהמְּ

בשעהכךלשבכהאצלהבאותוהםמריחיןוחברותיהאותהשמאכיליןיונהמיןישש

הואיתרוכגוןשעהבאותהמתגייריםגריםהרבהודורשיושבשהזקןו

הואיתרוכגוןשעהבאותהמתגייריםגריםהרבהודורשיושבשהזקןד

יתרוכגוןשעהבאותהמתגייריםגריםהרבהודורשיושבשהזקןט

הואיתרוכגוןשעהבאותהמתגייריםגריםהרבהודורשיושבשהזקןמ

יתרוואתיאשמעארחבכגוןמתגייריםגריםהרבהודורשיושבשהזקןא

ר

יתרוכגוןהשעהבאותהמתגייריןגיריןהרבהדורש[ו]יושבשהזקן10ג

ויתרורחבכגוןומתגייריםשומעיםגריםהרבהדורששהזקןש
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ועזריהמישאלבחנניהאףואתיאשמעהרחבואתאשמעו

ועזריהמישאלבחנניאאףואתיאשמעהרחבואתישמעד

ועזריהמישאלבחנניהואףשמעהרחבואתישמעט

ועזריהמישאלחנניהבזמןואףואתיאשמעהרחבואתישמעמ

כן'נאמועזריאמישאלבחנניאאףהונאר"אואתישמעא

ר

ועזריהומישאלבחנניהאףחונייהרב'אואתייאשמעהורחבואתישמע10ג

ש

בתריה'כתמהילדיובראותוכיטעםמהשעהבאותהנתגיירוגריםהרבהו

בתריה'כתמהילדיובראותוכיטעםמהשעהבאותהנתגיירוגריםהרבהד

בתריה'כתימה'וגוילדיובראותוכיטעםמהשעהבאותהנתגיירוגריםהרבהט

בתריהכתיבמהילדיובראותוכיטעםמהשעהבאותהנתגיירוגריםהרבהמ

בתריה'כתימהילדיובראותוכיטעמאמאישעהבאותהנתגיירוגריםשהרבהא

ר

בתריהכתומהוכתיב['וגו]ילדיובראותוכי'טעמההשעהבאותהנתגיירוגיריןהרבה10ג

'וגוילדיובראותוכיד"ההש

אשהילדה'אמלעוררןבקשהצבורונתנמנםודורשיושבהיה'רבינהרוחתועיוידעוו

אשהילדה'אמלעוררןבקשהציבורונתנמנםודורשיושבהיהרבירוחתועיוידעוד

אשהילדה'אמלעוררןבקשהצבורונתנמנםודורשיושבהיה'רבינהרוחתועיוידעוט

אשהילדהאמרולעוררןבקשהצבורונתנמנםיושבהיהרביבינהרוחתועיוידעומ

אשהילדהאמרלעוררןבקשמתנמנםוהצבורדורשהיה'רבינהרוחתועיוידעוא

ר

אשהילדה'אלעוררןביקשהציבורוניתנמנםודורשיושבהיהרבי'וגרוחתעיוידעו10ג

אחדתלמידשםוהיהאחתבכרסרבואששיםבמצריםאחתו

אחדתלמידשםוהיהאחתבכרסרבואששיםבמצריםאחתד

אחדתלמידשםוהיהאחדבכרסרבואששיםבמצריםאחתט

אחדתלמידשםוהיהאחדבכרסרבואששיםבמצריםאחתמ

שםהיהותיקתלמידאחדבכרסרבואששיםבמצריםאחתא

ר

'אשםהיהוותיקתלמידאחדבכרסאדםבניריבוא'סבמצרים10ג

כןהוהאין'אמיוסי'ברישמעאל'ורו

כןהותמאןליהאמרשמויוסי'ברישמעאל'ורד

כןהוהאיןל"אשמויוסי'ברישמעאל'ורט

זואשהשלשמהמהליהואמרשמויוסיברישמאעאלורבימ

כןהותאיןאמרשמוישמעאל'ורא

ר

כןהוותאן'איוסה'בירישמעאל'ר10ג
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רבואששיםכנגדששקולמשהאתשילדהיוכבדזוו

שלרבואששיםכנגדששקולמשהאתשילדהיוכבדזוליה'אמד

כלריבוא'סכנגדששקוללמשהשילדהיוכבדזוט

רבואששיםכנגדששקוללמשהשילדהיוכבדזוליהאמרמ

כלכנגדששקולמשהאתשילדה[ד]?(ת)?יוכבזוא

ר

כלכנגדשקולשהיהמשהאתשילדהיוכבדזוהיאכן10ג

אשרככלישראלבניויעשוישראלובנימשהישיראזד"ההו

אשרככלישראלבניויעשוישראלובנימשהישיראזד"ההישראלד

אשרככלישראלבניויעשו'ישרובנימשהישיראזד"ההישראלט

אשרככלישראלני[ב]()ויעשוישראלובנימשהישיראזד"ההמ

אשרככלישראלבניויעשוישראלובנימשהישיראז'שנאישראלא

ר

'אשככל'ישבניויעשו'וג'ישובני'משישיראז'דכ'הי'הד'ישר10ג

כמשהבישראלעודנביאקםלאמשהאתי'ייצוהו

כמשהבישראלעודנביאקםולאמשהאתייצוהד

כמשהבישראלעוד(ב)נביאקםולאמשהאתי'יצוהט

משהאתייצוהמ

כמשהבישראלעודנביאקםולאמשהאתייצוהא

ר

יצחק'ר'א'וג'ענביאקםולא:'עשכן'מש'אי'יצוה10ג

לעולםאורההביאהזויונהמהיונהלהדאדמיאדידךדוגמאכיוניםיוניםעיניךו

לעולםאורההביאהזויונהמהיונהלהדאדמיאדידךדיגמאכיוניםיוניםעיניךד

לעולםאורההביאהזויונהמהיונהלהדאדמיאדידךדוגמאכיוניםיוניםעיניךט

לעולםאורההביאהזויונהמהיונהלהדאדמיאהדךדוגמאכיוניםיוניםעיניךמ

לעולםאורההביאהזויונהמהיונהלהדאדמיאדידךדוגמאכיוניםיוניםעיניךא

לעולם[ה]()אורהביאהזויונהמהיונהלהדאדמיאדידךדֹגמהכיוניםיוניםעיניךר

ָד̅ה[ה]ָדמיָדידךדיגמהכיוניםעיניךיוניםעיניך10ג לעולםאורההביאההזוהיונהמהיונהלְּ

לאורךגויםוהלכו'שנלעולםאורהמביאיןישראלכךו

לאורךגויםוהלכו'שנאמד

לאורךגויםוהלכו'שנאלעולםאורה'מביאיישראלכךט

לאורךגויםוהלכושנאמרלעולםאורהמביאיםישראלכךמ

ומלכיםלאורךגויםוהלכו'שנאלעולםאורהמביאישראלכךא

ר

'וגלאורךגויםוהלכו('וגהיונהאיוותבא)ִהי'הדלעולםאורהמביאין'ישרכך10ג
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ותבאד"ההנחבימילעולםאורהיונההביאהואימתיו

ותבאד"ההנחבימילעולםאורהיונההביאהואימתיד

ותבאד"ההנחבימילעולםאורהיונההביאהואימתיט

ותבואד"ההנחבימילעולם(..ל)אורההביאהתי[מ]()ואימ

ותבאד"ההנחבימילעולםאורהיונההביאהואימתיזרחךלנגהא

ותבאד"ההנחבימיר

ותבא'הי'הדנחבימי'אוהוילעולםאורהיונההביאהאמתיי10ג

א"כדקטילבפיהטרףמהובפיהטרףערבלעתהיונהאליוו

כמהקטילבפיהטרףמהובפיהטרףזיתעלהוהנהערבלעתהיונהאליוד

א"כדקטילבפיהטרףמהובפיהטרףזיתעלהוהנהערבלעתהיונהאליוט

כמהקטלבפיהטרףמהובפיהטרףזיתעלהוהנהערבלעתהיונהאליומ

א"כמדקטילטרףמהובפיהטרףערבלעתהיונהאליוא

א"כדקטילטרףמהו?ה?י?פ?בטרףזיתעלהוהנהערבלעתהיונהאליור

'כמקטילטרףהואמה'וגהיונהאליו10ג

רבאילןקטלתיניהאילוליברכיהר"אמיוסףטרףטרףו

רבאילןקטלתיניהאילוליברכיה'ר'אמיוסףטרףטרףדתימרד

רבאילןקטלתיניהאילוליברכיהר"איוסףטורףטרוףט

רבאילןקטל טיניהאלוליברכיהרביאמריוסףטרףטרףאמרדאתמ

רבאילןקטליניהלאאיברכייאר"איוסףטורףטרוףא

יוסףטרףטרוףר

רבאילןקטלתניהלאאילוליה'אברכיה'ר'איוסףטרףף[ו]טר'דת10ג

אותוהביאהומאיכןמיתעבדהוהו

אותוהביאהומאיכןמתעבידהוהד

אותו'הביאומהיכןמתעבידהוהט

אותוהביאהומהיכןמתעבדהוהמ

אותוהביאהומהיכןמתעבידהוהא

ר

'אאתוהביאהמשחהמהר'אכהנהבראבא'ראותוהביאמאיכןמתעבדהווה10ג

לאישראלארץבבריתאדאמריןהיאהדאהביאתוישראלארץמשמטוטי'אמלוי'רו

לאישראלארץבבריתא'דאמריהיאהדאהביאתוישראל'ארמשמטוטי'אמלוי'רד

לאישראלארץבברייתאדאמרןהיאהדאהביאתוישראלארץמשמטוטי'אמלוי'רט

לאישראלארץבברייתאדאמרןהיאהדאהביאותוישראלארץמשמטוטאומרלוירבימ

לא'דישארעאאמרידברייתאהיאהדאאותוהביאהישראלארץמשממוטיא

ר

לא'דישארעאביריתאדאמריןִהי'הדאותוהביא'ישארץמשמטוטילוי'ר10ג
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להאמוראדםבןיחזקאלידיעל'שנהיאדמבולאבמוילקתו

להאמראדםבןיחזקאלידיעל'שנאמהואדמבולאבמוילקתד

להאמוריחזקאלידיעל'שנאהואמבולאבימילקתט

להאמוראדםבןיחזקאלידיעלשנאמרהואדמבולאבמוילקתהמ

להאמוראדםבןיחזקאלידיעלשאומרהואדמבולאבמוילקא

ר

לה'אמאָדםבןיחזקאלידיעללה'או'קב'שההיאדמבולהבמוילקת10ג

'איסטרוביליאפלויוחנןר"אמזעםביוםגשמהולאהיאמטוהרהלאארץאתו

אצטרבולין'אפייוחנןר"אמזעםביוםגשמהלאהיאמטהרהלאארץאתד

אסטרובלון'אפייחנןר"אזעםביוםגושמהלאהיאמטוהרהלאארץאתט

אסטרובלוןאפילויוחנןרביאמרזעםביוםגושמהלאהיאמטוהרהלאישראלארץאתמ

אסטרובלין'אפייוחנןר"אזעםביוםגושמהולאהיאמטוהרהלאארץאתא

ר

איסטרוביליןאפילויוחנן'ר'א'וגארץאת10ג

הביאהומשםלהנפתחועדןגןשערי'אמטדיי'רבמיםנמחורחיםשלו

הביאתוומשםלהנפתחועדןגןשערי'אמטריי'רבמיםנמחורחיםשלד

הביאתוומשםלהנפתחוע"גשערי'אמטריי'רבמיםנימוחוהחייםשלט

הביאהומשםלהנפתחועדןגןשעריאמרטרייארביבמיםנמוחוחייםשלהמ

הביאהומשםלהנפתחועדןגןשעריברייםר"אבמיםנמוחולארחיםשלא

ר

הביאהומשםלהניפתחועדןגןשערי'אביריי'רבמיםנימהושלריחיים10ג

לההיהלאאותוהביאהעדןמגןאלואיבו'רליה'אמאותוו

לההיהלאאותוהביאהעדןמגןאילואיבו'רליה'אמד

לההוהלאהביאהעדןמגןאלואיבו'רל"אט

לההיהלאהביאהעדןמגןאלויוחנןלרביאיבו'ראמרמ

לההיהלאאותוהביאהעדןמגןאלוברכיא'רליה'אמאותוא

ר

לההיהלאאותוהביאהעדןמגןאילןאייבו'רלה'אאותו10ג

להואמרהלנחרמזהרמזאלאובלסמיןקנמוןכגוןמעולהדברלהביאו

לוואמרהלנחרמזהרמזאלאובלסמוןקנמוןכגוןמעולהדברלהביאד

לו'ואמלנחרמזהאלאובלסמןקנמוןכגוןמעולהדברלהביאט

לנחרמזהאלאובלסמוןקנמון()כגוןמעולהדברלהביאמ

לוואמרלנחלורמזרמזאלאובלסוןקנמוןכגוןמעולהדברלהביאא

ר

לו 'ואמלורמזהרמזאלאובלסמוןקינמוןכגוןלהביאמעולהדבר10ג
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מתחתמתוקולאה"הקבשלידומתחתמזהמרנחמריו

מתחתמתוקולאה"הבשלידומתחתמזהמרנחמריד

מתחתמתוקולאה"הבשלידומתחתהמרזהטובנחמריט

מתחתמתוקולאהואברוךהקדוששלידומתחתזהמרנחמרימ

מתחתמתוקולאה"הבשלידותחתמזהמרנח[מרי](בידי)א

ר

מתחתמתוקולאה'ב'שלקידותחתמזהמרנחמרי10ג

ידיךו

ידיךד

ידיךט

ידךמ

ידיךא

ר

ידיך10ג

הוא'אמאבהו'רחנינא'וראבהו'רנעיםאףדודייפההנךו

הוא'אמאבהו'רחנינא'וראבהו'רנעיםאףדודייפההנךד

הוא'אמאבהו'רנעיםאףדודייפההנךט

הואאמראבהורבי(קולסההוא)נעיםאףדודייפההנךמ

הואאמראבהו'רחיננא'וראבהו'רדודייפההנךא

הוא'אמ'רחנינה'וראבהו'רדודייפההנךר

הוא'אאבהוא'רחנניה'וראבהוא'ר'נעאף'דודיפההנך10ג

יפההנךכפולבלשוןקילסההואפשוטבלשוןקילסתווהיאכפולבלשוןקלסהו

יפההנךכפולבלשוןקלסההואפשוטבלשוןקלסתווהיאכפולבלשוןקילסהד

יפההנךכפולבלשוןקולסההואפשוטקולסתווהיאכפולבלשוןקולסהט

יפההנךכפולבלשוןקולסההואפשוט(כפול)בלשוןקולסתווהיאכפולבלשוןקולסהקולסהמ

יפההנךכפולבלשוןקלסההואפשוטבלשוןקלסתווהיאכפולבלשון[ה](תו)קלסא

יפההנךכפול'בלשוסה?י?ל[י]קר

ה10ג סַּ תּווהיאָכפּול[בלשון]ִקילְּ יפההנךָכפּולבלשוןקילסההואָפשּוטבלשוןִקלסַּ

היאיכולשהואאחרתאומהלעשותלוביקששאםיפההנךרעיתיו

היאיכולשהואאחרתאומהלעשותלובקששאםיפההנךרעיתיד

היאיכולשהואאחרתאומהלעשותבקששאםיפההנךרעיתיט

הואיכולשהואאחרתכאומהלעשותבקששאםיפההנךרעיתימ

היאיכולשהואיפהאחרתאומהלעשותבקששאםיפההנךרעיתיא

והיאל[ו]יכהואממנהפה<..>אחרתאומהלעשותבקששאםיפההנךרעייתיר

היאהואיכולאחרתאומהלולעשותהואביקששאם'יפהנךרעיתי10ג
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נעיםאףדודייפההנךפשוטבלשוןקילסתוו

נעיםאףדודייפההנךפשוטבלשוןקלסתוד

נעיםאףדודייפההנךפשוטבלשוןקולסתוט

נעיםאףדודייפההנךפשוטבלשוןקולסתומ

נעיםאףדודייפההנךפשוטבלשוןקלסתוא

אחראלוהלהחליףבקשהשאםנעיםאףדודייפההנךפשוט(פפוט)'בלשולסתו[י]קר

'נעאףדודייפההנךפשוטבלשוןקלסתו10ג

רעננהערשנואףנעיםאףדודייפההנךא"דש

הנךכפולבלשוןקילסתוהיאאףחנינא'רליה'אמו

הנך'שנאמכפולבלשוןקלסתוהיאאףחנינא'רליה'אמד

ט

מ

הנךד"ההכפולבלשוןהיא[1]קלסתו[2]אףחנינא'רליהאמרא

הנךכפול'בלשוקילסתוהיאאףחנינא'ר[ל](ר)"אמיכולהאינהר

הנךכפולבלשוןקילסתוהיאאףינה?נ?ח'רלה'א10ג

אףפעמים'בלמהש

מביאשאתאףעולםשלרבונולואמרהנעיםאףדודייפהו

מביאשאתאףעולםשלרבונולואמרהנעיםאףדודייפהד

מביאשאתהאףע"רבשלפניואמרהט

מביאשאתהאףעולםשלרבונולואמרהמ

מביאשאתהאףעולםשלרבונולואמרנעיםאףדודייפהא

מביאשאתהאףע"שרבונוו'לפני'אמרנעיםאףדודייפהר

..>שאָאף'העולמרבוןלפניו'א'נעאףדי?דו?'יפ10ג

מביאשאתההאף'אפיישראלכנסתאמרהש

המקדשביתזהרעננהערשנואףמוטבלידיומביאנימחזירנישאתלמההואנעיםעליו

המקדשביתזהרעננהערשנואףמוטבלידיומביאנימחזירנישאתלמההואנעיםעליד

המקדשביתזהרעננהערשנואףלמוטבומחזירנימביאנישאתהלמההואנעיםעליט

המקדשביתזהרעננהערשינואףמוטבלידימחזירנישאתהלמההואנעיםעלימ

המקדשביתזהרעננהערשנואףלמוטבומביאנימחזירנישאתהלמההואנעיםעליא

למוטבומביאניני?ר?מחזישאתהלמההואנעיםעליר

המקדשביתזהרעננהערשנואףמוטבלידימביאינישאתלמההואנעים<...10ג

המקדשבית זה רעננה ערשנו אף תשובהעושיםשאנוהואנעיםעלינוש

'וראלעזר'רהמטותבחדרמהוהמטותבחדרמיניקתוואתאותוותתן'שנו

'וראלעזר'רהמטותבחדרמהוהמטותבחדרמניקתוואתאותוותתןא"המדד

'ור'אלעז'רהמטותבחדרמהוהמטותבחדרמניקתוואתאותוותתןד"ההט

ורביאלעזררביהמטותבחדרמהוהמטותבחדרמניקתוואתאותוותתןא"הדמ

'וראלעזר'רהמטותבחדרמהוהמטותבחדרמניקתוואתאותוונתןא"כמדא

ר

'ור'אליעז'ר'המטר<..>הואמה'המט'בחד'מינקואתאתהן<.....>כמה10ג
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פליגיולאבעליות'אמנחמןברשמואל'רבתאים'אמאלעזר'רנחמןברשמואלו

פליגיןולאבעליות'אמנחמןברשמואל'רבתאים'אמ'אלעז'רנחמןברשמואלד

פליגיולאבעליות'אומנחמןברשמואל'רבתאים'אומ'אלעז'רנחמןברשמואלט

פליגיולאבעליותאמרשמואלרביבתאיםאומראלעזררבינחמןברשמואלמ

פליגיולאבעליותאמרשמואל'ורבתאים['או]אלעזר'רנחמןברשמואלא

ר

פליגיןולאבעליות'אנחמןבר'שמ<..>?ם?בתאי'אאליעזר'רנחמןבר'שמו10ג

רעננהערשנואףא"דהחמהבימותבעליות'דאממאןהגשמיםבימותבתאים'דאממאןו

רעננהערשנואףא"דהחמהבימותבעליותדאמרמאןהגשמיםבימותבתאיםדאמרמאןד

רעננהערשנואףא"דהחמהבימותבעליות'דאמומאןהגשמיםבימותבתאים'דאממאןט

רעננהערשינואףאחרדברהחמהבימותבעליותדאמרומאןהגשמיםבימותבתאיםדאמרמאןמ

רעננהערשנואףא"דהחמהבימותבעליותדאמרומאןהגשמיםבימותבתאיםדאמרמאןא

ר

ערשנואף'א'ד<..>החבימותבעליות'דאמומןהגשמיםבימותבתאיםמר?א<?.....>10ג

קצרהמטהלווהביאולמדברלו:שיצאלמלךסימון'בריהודה'רבשםעזריה'רו

קצרהמטהלווהביאולמדברלושיצאלמלךסימון'בריהודה'רבשםעזריה'רד

קצרהמטהלווהביאולמדברלושיצאלמלךסימון'בריהודהר"בשעזריה'רט

קצרהמטהלווהביאולמדברשיצאלמלךסימוןבריהודארביבשםעזריהרבימ

קצרהמטה(ל)לו[ו](ה)והביאלמדברלושיצאלמלךסימון'בריהודה'רבשםעזריא'רא

ר

קצרהמיטהלווהביאולוך<..>ל<..?>צ?שילמלךסימון'ביר'יהוד'ר<...>עזריא'ר10ג

עצמופושטהתחילארוכהמטהלוהביאולמדינהשנכנסכיוןבאיבריוומדחקבעצמומצטערהתחילו

עצמופושטהתחילארוכהמטהלוהביאולמדינהשנכנסכיוןבאיבריוומדחקבעצמומצטערהתחילד

באיבריוומדחקבעצמומצטערהתחילט

באבריוומרחקבעצמומצטערהתחילמ

עצמופושטהתחילארוכהמטההביאולמדינהשנכנסכיוןאיבריוומדחקבעצמומצטער(ה)התחילא

ר

עצמומפשיטהתחילארוכהמיטהלוהביאוה<..>שניכנסוכיוןבאבריוק<..?>ו?בעצמומיצטערהתחיל10ג

הארוןבדישניביןמצמצמתשכינההיתההמקדשביתנבנהשלאעדכךבאיבריוומותחו

הארוןבדישניביןמאמצעהשכינההיתההמקדשביתנבנהשלאעדכךאבריוומותחד

הארוןבדישניביןמצומצמתשכינההיתההמקדשביתנבנהשלאעדכךט

הארוןבדישניביןמצמצמתהשכינההיתההמקדשביתנבנהשלאעדכךמ

הארוןבדישניביןמצמצמתהשכינההיההמקדשביתנבנהשלאעדכךבאיבריוומותחא

ר

ארון[ה]בדישניביןמצומצמתשכינההיתההמקדשביתניבנהשלואעדכךבאבריווממתיח10ג

79



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

זומטהמהרעננהערשנואףא"דהבדיםויאריכוהמקדשביתמשנבנהו

זומטהמהרעננהערשנואףא"דהבדיםויאריכו'המקדביתמשנבנהד

זומטהמהרעננהערשנואףא"דהבדיםויאריכוה"במשנבנהט

זומטהמהרעננהערסינואףאחרדברהבדיםויאריכוהמקדשביתמשנבנהמ

זומטהמהרעננהערשנואףא"דהבדיםויאריכוהמקדשביתשנבנהכיוןא

ר

זומיטהמה'רעערשנואף'א'ד'וגהבדיםויאריכו'המקביתשניבנהוכיון10ג

ממקוםמטלטלתהשכינההיתההמקדשביתנבנהשלאעדכךלנחתאלאעשויהאינהו

ממקוםמטלטלתשכינה'היתהמקדשביתנבנהשלאעדכךרוחלנחתאלא'עשויאינהד

ממקוםמיטלטלתהשכינההיתהה"בנבנהשלאעדכךלנחתאלאעשוייהאינהט

ממקוםמטלטלתהשכינההיתההמקדשביתנבנהשלאעדכךלנחתאלאעשויהאינהמ

ממקוםמטלטלתשכינההיתההמקדשביתנבנהשלאעדכךרוחלנחתאלאאינהא

ר

ממקוםמטולטלתהשכינההייתה'המקביתניבנהשלואעדכךרוחלנחתאלאאינה10ג

א"דעדעדיי[ת]()מנוחזאתהמקדשביתמשנבנהובמשכןבאהלמתהלךואהיהד"ההלמקוםו

א"דעדעדימנוחתיזאת'המקדביתמשנבנהובמשכןבאהלמתהלךואהיהד"ההלמקוםד

א"דעדעדימנוחתיזאתה"במשנבנהובמשכןבאהלמתהלךואהיהד"ההלמקוםט

אחרדברעדעדימנוחתיזאתהמקדשביתמשנבנהובמשכןבאהלמתהלךואהיהד"ההלמקוםמ

א"דעדמנוחתיזאתהמקדשביתמשנבנהובמשכןבאהלמתהלךואהיהד"ההלמקוםא

ר

'א'דעדעדימנוחתיזאת'המקביתמשניבנה'ובמשבאהלמתהלךואהיהלמקום10ג

שלאעדישראלכךרוחלנחתאלאעשויהאינהזומטהמהרעננהערשנואףו

שלאעדישראלכךרוחלנחתאלאעשויהאינהזומטהמהרעננהערשנואףד

שלאעדישראלאףרוחלנחתאלאאינהזומטהמהרעננהערשנואףט

שלאעדישראלכךרוחלנחתאלאאינהזומטהמהרעננהערסינואףמ

שלאעדכךרוחלנחתאלאאינהזומטהמהרעננהערשנואףא

ר

שלאעדכךרוחלנחתאלאאינהזומיטהמה'רעערשנואף10ג

שלאעדכךלנחתעשויהמטהמהש

משנבנהויחנוויסעו'שנלמקוםממקוםמטלטליןהיוהמקדשביתנבנהו

משנבנהויחנוויסעולמקוםממקום'מטלטליהיו'המקדבית'נבנד

משנבנהויחנוויסעולמקוםממקוםמיטלטליןהיוה"בנבנהט

משנבנהויחנוויסעולמקוםמממקוםמטלטליןהיוהמקדשביתנבנהמ

משנבנהויחנוויסעומטלטליןישראלהיוהמקדשביתנבנהא

ר

שניבנהכיוןויחנוויסעוויחנוויסעולמקוםממקוםמיטלטלין'ישרהיו'המקביתניבנה10ג

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

זומטהמהרעננהערשנואףא"דלבטחוישכןיהודהוישבהמקדשביתו

זומטהמהרעננהערשנואףאחרדברלבטחוישראליהודהוישבהמקדשביתד

ה"בט

המקדשביתמ

מטהמהא"דלבטח'וישיהודהוישבהמקדשביתא

ר

זומיטהמהערשנואף'א'ד'וגלבטח'וישריהודהוישב'המקבית10ג

המטהומהלבטחוישראליהודהוישבש

אתספרולכוהמקדשביתנבנהשלאעדכךורביהלפריהאלאאינהו

אתספרולכוהמקדשביתנבנהשלאעדכךורביהלפריהאלאאינהד

אתספרולכוט

אתספרולכומ

המקדשביתנבנהשלאעדכךורביהלפריהאינהא

ר

אתספרולכו'המקביתניבנהשלאעדכךורביהלפריהאלאאינה10ג

ורביהלפריההמקדשביתכךורביהלפריהש

רביםוישראליהודההמקדשביתבנה[נ]משישראלו

רביםוישראליהודהמשנבנהישראלד

'וגורביםוישראליהודה'שנאישראלט

רביםוירושליםיהודהשנאמרישראלמ

עלאשרכחולרביםויהודהוישראלהמקדשביתמשנבנהנספריםישראלהיוא

ר

'וגרבים'וישיהודה'המקביתשניבנהכיון'יש10ג

'וגוכחולרביםוישראליהודהדכתיבש

כךורביהלפריהאלאזומטהמהרעננהערשנואףא"דו

כךורביהלפריהאלאאינהזומטהמהרעננהערשנואףא"דד

כךורביהלפריהאלאאינהזומטהמהא"דט

ורביהלפריהאלאאינהזומטהמהאחרדברמ

כךורביהלפריהזומטהמהא"דהיםשפתא

ר

כךוריביהלפיריהאלאאינהזומיטהמה'ערשאף'א'ד10ג

כךורביהלפריהמטהמהרעננהערשנואףש

ריבואארבעכאחדהקהלכלהמקדשביתנבנהשלאעדו

רבואארבעכאחדהקהלכלהמקדשביתנבנהשלאעדד

ריבוא'דכאחדהקהלכלה"בנבנהשלאעדט

רבואששיםכאחדהקהלכלהמקדש(כ)ביתנבנהשלאעדמ

רבוארבעתכאחדהקהל(אחד)כל'כתהמקדשביתנבנהשלאעדא

ר

רבוא'דכאחדהקהלכל'המק'ב'ניבנ'שלעד10ג

רבואכארבעכאחתהקהלכלנבנהשלאעדהמקדשביתש
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א א, פסוק יז- ג , פסוק טז, פרק א

עירותריבואששיםאטריפסועדמגיבתיוחנןר"דאמורבופרוהמקדשביתמשנבנהו

עיירותרבואששיםאנטיפטרסועדמגבתיוחנן'ר'דאמורבופרוהמקדשביתמשנבנהד

עיירותריבוא'סאנטיפטוסעדמגיבתיוחנןר"דאורבופרוה"במשנבנהט

עיירותרבואששיםאנטיפטוסועדמגיבתיוחנןרבידאמרורבופרוהמקדשביתמשנכנסומ

עיירותששיםאנטיפרסועדמגבתיוחנןר"דאורבופרוהמקדשביתמשנבנהא

ר

ִריסועדִמִגיבֹויוחנן'ר'דאמ'המ'בי'שניוכיון10ג טְּ עיירותריבוא'סַאנְִּטיפַּ

עיירותרבואששיםאנטיפרסועדמגבתיוחנן'ר'אממשנבנהאבלש

מצנעהאתאפלווכדוןמצריםכיוצאיכפליםמוציאותוהיוהיוו

מצנעהאתאפילווכדוןמצריםכיוצאיכפליםמוציאותוהיוהיוד

מצענאאת'אפיזכרוןמצריםכיוצאיכפליםעםמוציאיםוהיוהיוט

מצריםמיוצאילים[פ]()כעםמוציאותוהיוהיומ

מצנעאאת'אפיוכדון'מצריכיוצאיכפליםמוציאותוהיוא

ר

מצעאתאפילווכדוןמצריםכיוצאיכיפלייםמוציאותוהיוהיו10ג

מצריםכיוצאימוציאהאחתכלוהיהש

להםקפצהחנינאר"אמיתהוןנסבולאלהוןמסחנאלאדקניריבואששיםיתהוןו

להםקפצהחנינאר"איתהוןנסבולאלהוןמסחנהלאדקנירבואששיםיתהוןד

להוןקפצהחנינאר"איתהוןנסבולאלהוןמסחנאולאדקתנירבוא'סלהוןט

להןקפצהיוחנןרביואמרמ

להקפצהחנינאר"אלהוןנסיבולאמסחנאלאדקנירבואששיםתמןא

ר

להקפצהחנינה'ר'אלהוןמסחנהלאדקנייריבוא'סלה10ג

קפצה ר "אש

ישראלארץו

ישראלארץד

ישראלארץט

ישראלארץמ

ישראלארץא

ר

'ישרארץ10ג

ישראל ארץ ש

יעקבעליהםשישןאבנים'אמברכיה'רבשםמנחמא'רארזיםבתינוקורותו

יעקבעליהםשישןאבניםברכיה'רבשםמנחמא'רארזיםבתינוקורותד

יעקבעליהםשישןאבניםברכיהר"בשמנחמא'רארזיםבתינוקורותט

יעקבעליהםשישןאבניברכיהרביבשםמנחמארביארזיםבתינוקורותמ

יעקבעליהןשישן'אבניברכיה'רבשםמנחמא'ר]ברושיםרהיטנוארזיםבתינוקורותא

ר

אבינועליהןשישןאבניםברכיה'ר'בשמנחמה'רארזיםבתינוקרות10ג
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29/06/2014 שיר השירים רבה פרשה א ב-א, פסוק יז, פרק א

קורותא"דארזיםבתינוקורותמהןהרטיבהרטבהומהוכיפלומהכמטהתחתיונעשואבינוו

קורותא"דארזיםבתינוקורותמהןהרטיבהרטבהומהוכפלומהכמטהתחתיונעשואבינוד

קורותא"דארזיםבתינוקורותמהםהרטיבהרטבהומהוכפסלכמטהתחתיונעשו'אביט

קורותאחרדברארזיםבתינוקורותמהןהרטיבהרטבהומהוכפולכמטהתחתיונעשואבינומ

קורותא"דארזיםבתינוקורותמהןהרטיבהרטבהומהוכפלומהכמטהתחתיונעשו'אביא

ר

'קור'ארז'בתקורותמהןהחטיבהרטבהומהוכיפלומהכמיטהתחתיונעשו'יעק10ג

איןיוחנןר"אמברותיםרהיטנוממנושעמדווהנביאותהנביאיםוהצדיקותקים[י]הצדאלוארזיםבתינוו

איןיוחנןר"אברותיםרהיטנוממנושעמדווהנביאותהנביאיםוהצדיקותהצדיקיםאלוארזיםבתינוד

איןיוחנןר"אברותיםרהיטנוממנושעמדווהנביאותהנביאיםוהצדיקותהצדיקיםאלוארזיםבתינוט

איןיוחנןרביאמרברותיםרהיטנוממנושעמדווהנביאותהנביאיםוהצדקותהצדיקיםאלוארזיםבתינומ

איןיוחנןר"אברותיםרהיטנוממנושעמדווהנביאותהנביאיםוהצדיקותהצדיקיםאלו['וכוא

ר

איןיוחנן'ר'אממנושעמדווהנביאותהנביאיםוהצדיקותהצדיקיםאילו'ארז'בת10ג

ר"דאמיוחנן'דרדעתיההיאנכפפתשהיאלמההזוהברותמןנהנהאדםו

'ר'דאמיוחנן'דרדעתיההיאנכפפתשהיאלמההזוהברותמןנהנהאדםד

ר"דאיוחנן'דרדעתיההיאנכפפתשהיאלמההזההבריותמןנהנהאדםט

רבידאמריוחנן'דרדעתיההיאנכפףשהואלמההזההברותמתהנהינואדםמ

יוחנן'דרדעתיההיאהוא[ף](ת)שנכפלפיהזההברושמןנהנהאדםא

ר

רֹותמןנהנהאדם10ג בְּ 'דריוחנן'דרדעתיההיאניכפפתשהיאלמההזאתהַּ

ז"עשליצרהלעקורשכפפתיהואאנירענןכברושאנייוחנןו

ז"עשליצרהלעקורשכפפתיהואאנירענןכברושאנייוחנןד

'שנאז"עשליצירהלעקורשכפפתיהואאנירענןכברוש(הוא)אנייוחנןט

שנאמרזרהעבודהשליצירהלעקורשכפפתיהואאנירענןכברושאנייוחנןמ

ז"עשליצרה(לכפוף)שכפפתיאנירענןכברושאניא

ר

זרה'שלעביצרהלעקורשכפפתיהואאנירענןכברושאני'א'יוחנ10ג

זרהעבודהשליצרהלעקורשה כפפתי11ג

אניעניתיאניז"עשלוליצרהלימהלעצביםלימהאפריםו

אניעניתיאניז"עשלוליצרהלימהעודלימהאפריםד

אניעניתיאניז"עשלוליצירהלעצביםעודלימהאפריםט

אניעניתיאניזרהעבודהשלוליצירהלעצביםעוזרלימהאפריםמ

אניעניתיאניז"עשלוליצרהלימהלעצביםעודלימהאפריםא

ר

אניעניתיאניזרה'שלעביצרהכללימהעודלימהאפרים10ג

אניעניתיאניזרהעבודהשלוליצרהלימהמליעודאפרים11ג
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אניה"הקב'אמאלאשירהלואמרנולאאשורנולאואשורנולועוניתיו

אניה"הבאמראלאשירהלואמרנולאאשורנולאואשורנולועוניתיד

אניה"הב'אמאלאשירהלואמרנולאאשורנולאואשורנולועוניתיט

אניהואברוךהקדושאמראלאשירהלואמרנולאאשורנולאואשורנולועוניתימ

אניה"הבאמראלאשירהלואמרתילאאשורנולאואשורנולועונתיא

ר

אניה'ב'הק'אאלאשירהלפניךאמרנולאואשורנולועוניתי10ג

אני'הקו'אאלהשירהלפניךאמרנולאואשורינולאעיניתי11ג

א"המדבברותיםרהוטיםשהכהניםמקוםברותיםרהיטנוז"עשליצרהלעקורשכפפתיהואו

א"המדכברותיםרהוטיםשהכהניםמקוםברותיםרהיטנוא"דז"עשליצרהלעקורשכפפתיד

ד"הההברותיםרהיטיםשהכניסמקוםברותיםרהיטנוז"עשליצירהלעקורשכפפתיהואט

א"המדהברותים'רהוטישהכניסמקוםברותיםרהיטנוזרהעבודהשליצירהלעקורשכפפתיהואמ

א"כמדכברותיםרוהטיםשהכהניםמקוםברותיםרהיטנוז"עשליצרהלעקורשכפפתיהואא

ר

'כמכברותיםרוהטיםשהכהניםמקוםברותיםרהיטנוזרה'שלעיצרהלעקורשכפפתי10ג

הכמהכברותיםרוהטיםשהכוהניםמקוםברותיםרהיטנוזרהעבודהשליצרהלעקורשכפפתיהוא11ג

דרךתורהלימדהיוחנןר"אמברושיםבצלעותהביתקרקעאתויצףו

דרךתורהלמדהיוחנןר"אברושיםבצלעותהביתקרקעאתויצףד

דרךתורהלימדהיוחנןר"אהברושיםבצלעותהביתקרקעאתויצףט

דרךהתורהלמדהיוחנןרביאמרברותיםבצלעותהביתקרקעאתויצףמ

דרךתורהלמדךיוחנןר"אברושיםבעציהביתקרקעאתויצףא

ר

דרךהתורהלימדתךיוחנן'ר'א'ברוש'בצהביתקרקעאתויצף'דת10ג

דרךהתורהלימדתךיוחנן'ר'אברושיםבצלעותהביתקרקעאתויצף'אדאת11ג

דרךתורה למדה לא יוחנן ר "אש

בברותיםומרהיטבארזיםמקרהאדםשיהאארץו

בברותיםומרהיטבארזיםמקרהאדםשיהאארץד

בברותיםומרהיטבארזיםמקרהאדםשיהאארץט

בברותיםומרהטבארזיםמקרהאדםשיהאארץמ

בברותיםומרהיטבארזיםה[ר](ני)מקאדםשיהאארץא

ר

ברותיםומרהיטארזיםמקרהאדםשיהאהארץ10ג

תים?ו?בברומרהטארזיםמקרא[אדם]הא[י]שהארץ11ג

והם דריסה במקום שהוא ' ברותישל מרישים ויעשה מתונים שאין בארזים מקרה שיהא ארץש
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ברותיםרהיטנוארזיםבתינוקורות'שנאו

ברותיםרהיטנו'ארזיבתינוקורות'שנד

ברותיםרהיטנוארזיםבתינוקורות'שנאט

ברותיםרהיטנוארזיםבתינוקורותשנאמרמ

ארזיםבתינוקורות'שנאא

ר

'וג'בתינקורות10ג

'וגוארזיםבתינוקורות11ג

'מתוניש
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