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

ה"הקבשחיברניהיאאניאניוחביבההיאאניישראלכנסתאמרההשרוןחבצלתאניו

ה"הבשחברניאניאניוחביבההיאאניישראל'כנסאמרההשרוןחבצלתאניד

ה"הבשחיבבההיאאניאניוחביבההיאאניישראלכנסתאמרההשרוןחבצלתאניט

הקדוששחיבבההיאאניאניוחביבההיאאניישראלכנסתאמרההשרוןחבצלתאנימ

שחבבניהואאניישראלכנסתאמרההשרוןחבצלתאניא

בבני[י]שחהואאניישראלכנסת'אמרהשרוןחבצלתאניר

'הקשחיבבניֲאניָאִניוחביבההיאאני'ישכניסת'א'השחבצלתאני10ג

'הקושחיבבניאניאניוחביבההיאאניישראלכנסת'אמ?ו?וגהשרוןחבצלתאני11ג

בצלאלידיעלצללושעשיתיהשרוןחבצלתאומות'מעו

בצלאלידיעלצללושעשיתיהשרוןחבצלתאומותמשבעיםד

בצלאלי"עצלשעשיתיהשרוןחבצלתאומות'מעט

בצלצאלידיעלצלשעשיתיהשרוןחבצלתאומותמשבעיםהואברוךמ

בצלאלידיעלצללושעשיתיהשרוןחבצלתהעולםאומותמשארא

בצלאלי"עצללושעשיתיחבצלתהעולםאומותמשארר

בצלאלידיעלצללושעשיתיחבצלת'העו'אוממכליתירה'ב10ג

בצלאלידיעלצללולישעשיתיחבצלתהעולםאמותמכוליתיר11ג

ידיעלשירהלפניושאמרתיהשרוןהארוןאתבצלאלויעש'דכתו

ידיעלשירהלפניושאמרתיהשרוןהארוןאתבצלאלויעש'דכתיד

י"עשירהלפניושאמרתיהשרוןבצלאלויעש'שנאט

ידיעלשירהלפניושאמרתיהשרוןבצלצאלויעשדכתיבמ

שירהלפניושאמרתיהשרוןהארוןאתבצלאלויעש'שנאא

י"עשירהלפניושאמרתיהשרוןהארוןאתבצלאלויעש'שנר

ידיעלשירהלפניךשאמרתיהשרון'וג'האאת'בצלאויעש'דת'כמ10ג

ידיעלשירהלפניושאמרתיהשרון'שטעציהארוןאתבצלאלויעש'אדאתהכמה11ג

השרוןחבצלתאניא"דישראלובנימשהישיראז'שנמשהו

השרוןחבצלתאניא"דישראלובנימשהישיראז'דכתימשהד

השרוןחבצלתאניא"דישראלובנימשהישיראז'שנאמשהט

חבצלתאניאחרדברישראלובנימשהישיראזשנאמרמשהמ

השרוןחבצלתאניא"דישראלובנימשהישיראז'שנאא

י"ובמשהישיראז'שנמשהר

'א'ד'וג'יש'וב'משישיראז'דת'כממשה10ג

'אודבר'וגוישראלובנימשהישיראז'אדאתהכמהמשה11ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב א, פסוק א, פרק ב

ה"הבכינסניקלהולשעהמצריםשלבצלןחבויהשהייתיאניוחביבההיאאניו

ה"הקבכנסניקלהולשעהמצריםשלבצלןחבויהשהייתיהיאאניאניוחביבההיאאניד

ה"הבכנסניקלהובשעהבמצריםבצלוחבויהשהייתיהיאאניאניוחביבההיאאניט

הקדושכנסניקלהובשעהמצריםשלבצלוחבוייהשהייתיאניוחביבההיאאנימ

ה"הקבכנסניקלהולשעהמצריםשלבצלן[חבויהשהייתי]אניחביבה[ו](ש)הואאניא

ר

'הקכינסניקלהולשעהשלמצרייםבצילןחבויהשהיתיאני?ה?וחביבהיאאני10ג

'הקוכינסניקלהולשעהמצרייםשלבצילןחבויהשהייתיאניוחביבההיאאני11ג

יהיההשיר'שנהשירהאתלפניוואמרתיכשושנהטוביםמעשיםוהרטבתילרעמססו

יהיההשיר'שנאהשירהאתלפניוואמרתיכשושנהטוביםמעשיםוהרטבתילרעמססד

יהיההשיר'שנאשירהלפניוואמרתיכשושנהטובים'מעשיוהרטבתילרעמססט

יהיההשירשנאמרשירהלפניוואמרתיכשושנהטוביםמעשים(ב)והרטבתילרעמססהואברוךמ

יהיההשיר'שנאהשירהאתלפניוואמרתיכשושנהטוביםמעשיםוהרטבתילרעמססא

ר

יהיההשירהשירהאתלפניוואמרתיכשושנהטוביםמעשין<..>והירטלרעמססה'ב10ג

יהיההשירהשירהאתלפניוואמרתיכשושנהטוביןמעשיןוהוטרבתילרעמסס11ג

היאאניחבצלתאניא"דחגהתקדשכליללכםו

היאאניאניוחביבההיאאניהשרוןחבצלתאניא"דחגהתקדשכליללכםד

היאאניא"דחגהתקדשכליללכםט

היאאניאחרדברחגהתקדשכליללכםמ

א"דחגהתקדשכליללכםא

ר

אני'א'ד'וג'כללכם10ג

אני'אדבר'חג'התקכליללכם11ג

מביןבאצבעוהראיתיוכשושנהטוביםמעשיםהרטבתיקלהולשעהיםשלבצלושהייתיו

מביןבאצבעוהראיתיוכשושנהטוביםמעשיםהרטבתיקלהולשעהיםשלבצלוחבויהשהייתיד

מביןבאצבעוהראיתיוכשושנהטוביםמעשיםהרטבתיקלהולשעהיםשלבצלהחבויהשהייתיט

מביןבאצבעוהראיתיוכשושנהטוביםמעשיםהרטבתיקלהובשעהיםשלבצלוחבויהשהייתימ

?(ו)?נ)מבין(ו)באצבע[יתיו](ני)והראכשושנהטוביםמעשיםהרטבתיקלהולשעהיםשלבצלוחבויהשהייתיא

ר

באצבעוהראיתיכשושנהטוביםמעשיםהיטרבתיקלהולשעהשליםבצילוחבויהשהייתי10ג

באצבעוהראתיכשושנהטוביןמעשיןהטרבתיקלהולשעהיםשלבצילוחביוהשהייתי11ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב א, פסוק א, פרק ב

חבצלתאניא"דואנוהואליזה'שנטיבוריו

וחביבההיאאניהשרוןחבצלתאניא"דואנוהואליזה'שנעבוריד

א"דואנוהואליזה'שנאטבוריט

אחרדברואנוהואליזהשנאמרטבורימ

א"דואנוהואליזה'שנא[טבורי](נוהוא

ר

'א'ד'ואנאליזהואמרתי10ג

'אח'דב'וגוואנווהואיליזהואמרתי11ג

מעשיםהרטבתיקלהולשעהסינישלבצלוחבויהשהייתיהיאאניו

מעשיםהרטבתיקלה'ולשעסינישלבצלוחבויהשהייתיהיאאניאניד

מעשיםהרטבתיקלהולשעה(שעתי)הרקלהולשעהסינישלבצלוחבויהשהייתיהיאאניט

מעשיםהרטבתיקלה'ולשעהרשעתיקלהולשעהסינישלבצלוחבוייהשהייתיהיאאנימ

מעשיםהרטבתיקלהולשעהסינישלבצלוחבויהשהייתיהואאניא

ר

'מע'הירטב'ק'ולשעשלסיניבצילוחבויהשהיתיאני10ג

'מ'היטקלהולשעהשלסינייבצילוחוביההייתי' שהאני11ג

אניא"דונשמענעשהי'יידבראשרכללפניוואמרתיולביבידיכשושנהטוביםו

אניאחרדברונשמענעשהיידבראשרכללפניוואמרתיולביבידיכשושנהטוביםד

א"דונשמענעשהי'ידבראשרכללפניוואמרתיולביבידיכשושנהטוביםט

אחרדברונשמענעשהיידבראשרכללפניוואמרתיולביכשושנהטוביםמ

א"דונשמענעשהיידבראשרכללפניוואמרתיולביבידיכשושנהטוביםא

ר

'א'ד'ונ'נעי'י'דבאשרכללפניו'ואמ'כש'ט10ג

'אדברונשמע'נעי'ידיבראשרכללפניוואמרתיכשושנה'ט11ג

למחרמלכיותשלבצלןורמוסהחבויהשהייתיהיאאניחבצלתו

למחרמלכיותשלבצלןורמוסהחבויהשהייתיהיאאניאניוחביבההיאאניהשרוןחבצלתד

למחרמלכיותשלבצלןורמוסהחבויהשהייתיהיאאניט

ולמחרמלכיותשלבצלןורמוסהחבויהשהייתיהיאאנימ

למחרמלכיותשלבצלהחבויהשהייתיהואאניא

ר

שלמלכיותבצילןחבויהשהיתיאני10ג

שלמלכיותבצילןחובויהשהייתיאני11ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב-א, פסוק א, פרק ב

לו'ואומכשושנהטוביםמעשיםמרטבתאנימלכיותשלמצלןה"הקבכשיגאלו

לוואומרתכשושנהמרטבתאנימלכיותשלמצלןה"הקבכשיגאלניד

לפניוואומרתכשושנהבומרטבתאנימלכיותשלמצלןה"הבכשיגאלניט

לפניוואומרתכשושנהבומרטבתאםמלכיותשלמצלןהואברוךהקדושכשיגאלנימ

לפניוואומרתכשושנהמרטבתאנימלכיותשלמצלןה"הבשיגאלניא

ר

'לפנ'ואומ'כשושמטרבתאנישלמלכיותמצילןה'ב'הקלכשיגאליני10ג

לפניוואומרתכשונהמטרבתאנימלכיותשלמצילן'קוולכשיגאלני11ג

הושיעהחדששירי'ליישירולדודמזמור'שנחדששירו

הושיעהעשהנפלאותכיחדששירליישירו'שנאחדששירד

עשהנפלאותכיחדששירי'לישירו'שנאחדששירט

עשהנפלאותכיחדששירליישירושנאמרחדששירמ

[ה]הושיע(כי)עשהנפלאות?[כי]()?חדששירליישירו'שנאחדששירא

ר

חדששירי'לישירומזמורשירה10ג

'וגוחדששירי'לישירומזמורהשירהאת11ג

המדבר'אמאמרוהמדברדורהזההפסוק'אמברכיה'רקדשווזרועימינולוו

המדבראמראמרוהמדברהזההפסוקאמרברכיה'רקדשווזרועימינולוד

המדבר'אמאמרוהמדברהזההפסוק'אמברכיה'רט

המדבראמראמרוהמדברהזההפסוקאמרברכיהרבימ

המדבר(דור)אמראמרוהמדברדורהזההפסוקאמרברכייא'רקדשווזרועימינו[לו]א

ר

המדבר'אאמרוהמדבר'אברכיה'ר10ג

המידבר'אאמרודבר[י]המ'אברכיה'ר11ג

אמרוהמדברדוראמרברכיה'רש

במדבראתן'שנביחבוייןשבעולםטובותשכלאניוחביבמדבראניו

במדבראתןשנאמרביחבוייןשבעולםטובותשכלאניוחביבמדבראניד

במדבראתן'שנאביחבוייןשבעולםטובותשכלאניוחביבמדבראניט

במדבראתןשנאמרביחבוייםשבעולםטובותשכלאניוחביבמדבראנימ

דבר?מ?באתן'שנאביחבוייןשבעולםטובותשכלאניוחביבמדברהואאניא

ר

'במדבאתן'דכביחבוייןבעולםשישטובותשכלאניוחביבהואאני10ג

במדבראתן'דכתביחבוייןבעולםשיישטבותשכולאניאניוחביבהואאני11ג

במדבראתןד"ההביחבוייםשבעולםטובותשכלאניחביבש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק א, פרק ב

?[ה"שהב](..א)?וכבישמוריםשיהוה"הקבלינתנםשטהארזו

ה"וכשהקבבישמוריםשיהוה"הקבלינתנםשטהארזד

בי(בני)שמוריםשיהיוה"הבנתנםשמןועץוהדסשטהארזט

וכשהקדושבישמוריםשיהיוהואברוךהקדושנתנםשטהארזמ

בירים[ו]מ(ו)ששיהה"הבלינתנםוהדסשטהארזא

ר

'וג'שארז10ג

שיטהארץ11ג

ארזש

טוביםמעשיםמרטיבואניחסרוןבלאפקדונולומחזיראניממנימבקשיםו

טוביםמעשיםמרטיבואניחסרוןבלאפקדונולומחזיראניממנימבקשםד

טובים'מעשימרטיבואניחסרוןבלאפקדונולואחזוראניממניה"הבוכשיבקשםט

טוביםמעשיםמרטיבואניחסרוןבלאפקדונולואחזיראניממנימבקשםהואברוךמ

טוביםמעשיםמרטיבואניחסרוןבליפקדונולומחזיראניממניה"הבלכשיבקשםא

ר

טוביןמעשיןמטריבואניפיקדונומחזיראניממניה'ב' הקלכשיבקֵשם10ג

טוביןמעשיןמטריבואניפקדנולומחזיראניממני'הקולכשייבקשם11ג

מרטיבואניפקדונולומחזיראניממניה"הבוכשבקשש

אמרירבניןמשוםוציהמדברישושום'שנשירהלפניו'ואומו

אמרורבנומשוםוציהמדבריששום'שנאמשירהלפניוואומרד

אמרירבנןועריומדבריששום'שנאשירהלפניו'ואומט

הדאאמריןרבניןמשוםוציהמדברישושוםשנאמרשירהלפניוואומרמ

אמרירבניןמשוםוציהמדברישושוםשנאמרשירהלפניוואומרא

ר

'אמורבנין'וגוציה'מדבישושוםשירהלפניו'ואוכשושנה10ג

'אורבנין?'ו?וגערבהותגלוציהמדברישושוםשירהניו<..>ואומרכשונה11ג

אמריןורבניןוציהמדברישושוםשירה'ואומכשושנהש

חבויןעולםמתישכלאניוחביבההיאאניאמרההארץו

חבוייןהעולםמתישכלאניוחביבההיאאניאמרהאותואמרההארץד

חבוייןהעולםמתישכלאניוחביבההיאאניאמרההארץט

חבוייםעולםמתימתישכלאניוחביבההיאאניאמרההארץפסוקאמ

[חבויים]עולםמתישכלאניוחביבההיאאני[אמרה]אמרוהארץא

ר

חבוייןהעולםמיתישכלאניהארץ'אאמרתוהארץ10ג

חבויםעולםמיתישכלאניהארץאמרהאמרתוארץ?ה?11ג

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

לואחזירםממניה"הקבלכשיבקשםיקומוןנבלתימתיךיחיו'שנביו

לואחזירםממניה"הקבלכשיבקשםיקומוןנבלתימתיךיחיו'שנאמביד

'וגויקומוןנבלתימתיךיחיו'שנאביט

יקומוןנבלתימתיךיחיושנאמרבימ

בליפקדונולומחזיראניממניה"הבלכשיבקשםיקומוןנבלתימתיךיחיו'שנאביא

ר

פקדונולומחזרתאניממניה'ב' הקלכשיבקשם'וג'נבמתיךיחיו'דכבי10ג

קדונו?פ?<..?>ל?מחזרתאניממני'הקולכשייבקשם'וגויקומון'נמיתיךחיו<..>'דכתבי11ג

פקדונולומחזיראניה"הבלכשיבקשביש

לפניושירה'ואומכשושנהטוביםמעשיםוארטיבו

לפניושירהואומרתכשושנהטוביםמעשיםוארטיבד

ט

מ

לפניוואומרטוביםמעשיםמרטיבואניחסרוןא

ר

לפני'ואומ'כש'טו'מעשמטרבתואני10ג

אתלפניוואומתכשושנהטוביןמעשיןמטרבתואני11ג

שירהואומרתכשושנהמרטבתואנייקומוןנבלתימתיךיחיודכתיבש

ו

ד

ט

מ

אניוחביבההיאאניאמרוהארץאמרירבניןמשוםוציהמדברישושון'שנאשירהשירהא

ר

שירה10ג

השירה11ג

ו

ד

ט

מ

לומחזיראניממניה"הבלכשיבקשםיקומוןנבלתימתיךיחיו'שנאביעולםמתישכלא

ר

10ג

11ג
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שמענוזמירותהארץמכנף'שנו

שמענוזמירותהארץמכנף'שנאמד

לצדיקצבישמענוזמירותהארץמכנףט

לצדיקצבישמענוזמירותהארץמכנףמ

לצדיקצבישמענוזמירותהארץמכנף'שנאכשושנהלפניוטוביםמעשיםמרטבתואני(...)פקדונוא

ר

'וג'ש'זמהארץמכנף10ג

לצדיקצבישמענוזמירותהארץמכנף11ג

שמענוזמירותהארץמכנףש

היאולאחבצלתהיאלא'אמיודן'ראליעזר'וריודן'רו

ולאחבצלתהיאלא'אמיודן'ראליעזר'וריודן'רד

ולאחבצלתהיאלא'אומיודן'ראלעזר'וריודן'רט

ולאחבצלתהיאלאלאאמריודןרביאלעזרורבייודןרבימ

ולאחבצלתהיאלאאומראליעזר'וריודן'רא

ר

היאולאחבצלתהיאלא'איודן'ראליעזר'וריודן'ר10ג

היאולאחבצלתהיאלא'איודן'ראליעזר'וריודן'ר11ג

אלעזר'וריודן'רהעמקיםשושנתש

אותהקוראהגדילהחבצלתאותהקוראהואקטנהשהיאזמןכלאלאשושנהנכרתו

אותהקוראהגדילהחבצלתאותהקוראהואקטנהשהיאזמןכלאלאשושנהנכרתד

אותהקוראהגדילהחבצלתקטנהשהיאזמןכלאלאשושנהניכרתט

אותהקוראהגדילהחבצלתאותהקוראהיאקטנהשהיאזמןכלאלאשושנהנכרתמ

אותהקוראהגדילהחבצלתתה[ו]אקוראהיאקטנהשהיאזמןכלאלאששנהנקראתא

ר

אותהקוראהואהגדילהחבצלתאותהקוראהואקטנהשהיאזמןכלאלאשושנה10ג

אותהקוראהואהגדילהחבצלתאותהקוראהיאקטנהשהיאזמןכלאלהשושנה11ג

אליעזרר"אמבצלהשחבויהחבצלתאותהקוראולמהשושנהו

אליעזר'ר'אמבצלהשחבויהחבצלתנקראתולמהחבצלתשושנהד

'אליעז'רבצלהשחבויהחבצלתנקראתולמהשושנהט

אומראלעזררביבצלהשחבויהשושנהאותהקוראולמהשושנהמ

אליעזרר"אבצלהחבויהשהיאחבצלתאותהקוראולמהששנהא

ר

'א'אליעז'רבצילוחבוייהשהיאחבצלתאותהקוראהואולמהשושנה10ג

אלעזר'ר'אבצילהחבויהשהיאאלהחבצלתאותהקוראהואולמהשושנה11ג
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כשושנהשבמיניןהמשובחהמיןשבאותוהמשובחשבמיניםבמשובחהצדיקיםאתמשלו

כשושנהשבמיניםהמשובחהמיןשבאותוהמשובחשבמיניםבמשובחהצדיקיםאתמשלד

כשושנהשבמיניםמשובחהמיןושבאותו'ששבמיניןבמשובח'הצדיקימשולתט

כשושנהשבמיניהמשובחהמיןשבאותושבמיניםבמשובחהצדיקיםמשולתמ

כשושנהשבמיניןהמשובחהמיןשבאותווהמשובחשבמיניןכמשובחהצדיקיםאתהמשילא

ר

ביןכשושנהשבמיניםהמשובחהמיןשבאותוהמשובחשבמיניםבימשובחהצדיקיםאתמשל10ג

בןכשושנהשה במיניםהמשובחהמיןשבאתוהמשובחשבמניםבמשובחהצדיקיןאתמשל11ג

שושנהשבמיניןבמשובחשבמיניןובמשובחהמיןשבאותובמשובחהצדיקיםמשלש

העמקיםכשושנתאלאלהכמשנוחה[ש]()[חֹוַח](?הר?)ַהכשושנתולאהעמקיםשושנתהמיןשבאותומשובחתו

'העמקיכשושנתאלאלהכמששנוחהההרכשושנתולא'העמקישושנתהמיןשבאותוד

העמקיםכשושנתאלאלהכמששנוחהההרכשושנתולאהעמקיםשושנתהמיןשבאותומשובחט

העמקיםכשושנתאלאלהכמששנוחהההרכשושנתולאהעמקיםשושנתהמיןשבאותומשובחמ

העמקיםכששנתאלאלהכמשנוחהשהיאההרכששנתולאהעמקיםשושנתהמיןשבאותוהמשובחא

ר

'העכשושנתאלאלכמושנחהשהיאההרכשושנתולאהעמקיםשושנתהמיןשבאותוהמשובחהחוחים10ג

העמקיםכשושנתאלהלכמושנחהשהיאההרכשושנתולאהעמקיםשושנתהמיןשבאתוהמשובחהחוחים11ג

ההר  כשושנתאלאלכמושנחהשהיאההרכשושנתולאהעמקיםשושנתהמיןשבאותוובמשובחש

שבמיניםמגונההמיןשבאותובמגונהשבמיניםבמגונההרשעיםמשלוהולכתשמרטבתו

'שבמינימגונההמיןשבאותוובמגונהשבמיניםבמגונההרשעיםאתמשלוהולכת'שמרטבד

שבמיניםמגונההמיןשבאותובמגונהשבמיניםמגונההרשעיםמשלוהולכתשמרטבתט

שבמיניםמגונההמיןשבאותובמגונהשבמיניםמגונההרשעיםמשלוהולכתשמרטבתמ

שבמיניםהמגונההמיןשבאותוובמגונהשבמיניןבמגונההרשעיםאתהמשילוהולכתשמרטבתא

ר

'שבמינהמגונההמיןשבאותוהמגונהשבמיניםבמגונההרשעיםאתמשלוהולכתמטרבתשהיא10ג

שבמיניםהמגנההמיןשבאתוהמגונהשבמניםבמגונההרשעיםאתמשלוהולכתמטרבתשהיא11ג

שנאמרמוץשבמיניןמגונההדיןשבאותוובמגונהשבמיניןבמגונההרשעיםאתומשלוהולכתמרטבתשהיאש

תאמראםרוחלפניְכַקשו

תאמראםרוחלפניכקשד

ת"וארוחלפניכקשט

תאמרואםרוחלפניכקשמ

תאמראםרוחלפניכקשא

ר

תאמראםרוחלפניכקש10ג

תומרואיםרוחלפניכקש11ג

'ת'וארוחתדפנואשרכמוץאםכיהרשעיםכןלארוחלפניכמוץיהיוש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ג, פסוק א, פרק ב

אבא'ררוחלפניהריםכמוץרדף[נ](ו)אלאִלְחלּוַחבוישכברשבבקעהכמוץו

אבא'ררוחלפניהריםהמוץורדףאלאלחלוחבוישכברשבבקעהכמוץד

אבא'ררוחלפניהריםכמוץאלאלחלוחבוישכברשבבקעהכקשט

אבארבירוחלפניהריםכמוץורודףאלאלחלוחבוישכברשבבקעהכקשמ

אבא'ררוחלפניהריםכמוץירדוףאלאלחלוחיתבוישכברבקעהכמוץא

אבא'רר

אבא'ר'וג'ר'לפהריםץ?(ו)?כמורודףאלאלחלוחיתבוישכברשבביקעהכמוץ10ג

אבה'ררוחלפניהריםכמוץורודףאלהלחלחותבוישכברשבבקעהכמוץ11ג

אבא'ררוחלפניכמוץל"ת'לחלוחיבושיש'שבבקעכמוץש

אניה"הבלפניישראלכנסתאמרה'אמכהנאברו

אניה"הקבלפניישראלכנסתאמרה'אמכהנאברד

אניה"הבלפניישראלכנסתאמרהט

אניהואברוךהקדושלפניישראלכנסתאמרהאמרמ

אניה"הבלפניישראלכנסתאמרהאומרא

אניה"הבלפניי"כנסאמרה'אמ['?מ?א] ר

אני'ישכניסת'אמ'אכהנהבר10ג

אני'יש'[ס](ת)כנ'אאמרתהוישראלכנסת'אכהנהבר11ג

אניה"הבלפני'ישרכנסתאמרואמרכהנאברש

ה"הקבוכשידלניצרותבעמקיאנישנתונהאניוחביבההיאו

ה"הקבוכשידלניהצרותבעמקישנתונהאניוחביבההיאד

ה"הבוכשידלניצרותבעמקיםשנתונהאניוחביבההיאט

הואברוךהקדושוכשידלנית[רו](ור)צשלבעמקיםשנתונהאניוחביבההיאמ

ה"הבדלני[י]לכשצרותבעמקישנתונהאניוחביבההיאא

ה"הבלכשיגאלניצרותבעמקישנתתהאניוחביבההואר

ה'ב'הקִלְכַשיִ̄יְדֵליניצרותבעימקישנתונהאניוחביבההיא10ג

'הקולכשידלניצרותבעימקישנתונהאניאניוחיבבההיא11ג

ה"הבלכשידלניצרותבעמקיחבויההעמקיםשושנתהיאש

פקדוךבצרי'ייד"ההלפניושירה'ואמכשושנהטוביםמעשיםמרטבתאנימהצרותו

פקדוךבצריי'ד'ה'הלפניושירהואומרתכשושנהטוביםמעשיםמרטבתאנימהצרותד

פקדוךבצרי'י'שנאשירהלפניוואומרתכשושנהטוביםמעשיםמרטבתאנימהצרותט

פקדוךבצרייד"ההלפניושירהואומרתכשושנהטוביםמעשיםמרטבתאנימצרותמ

פקדנוךבצריי'שנאשירהלפניוואומרתכששנהטוביםמעשיםמרטבתאניצרותמעמקיא

פקדנוךבצרייד"ההשירהלפניו'ואומרכשושנה'טובי'מעשימרטבתאניצרותמעמקיר

'פקדובצרייישירהלפניו'ואומ'כש'ט'מעשמטרבתאניצרותֵמעימֵקי10ג

'כשוטוביןמעשיןמטרבתאניצרותמיעימקי11ג

'שנשירהלפניוואומרתכשושנהטוביםמעשיםמרטבתאניש
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מעמיקשאתבשעהישראלכנסתאמרהאחאר"אמו

מעמיקשאתבשעהישראלכנסתאמרהאחא'ראמרד

מעמיקשאתהבשעהישראלכנסתאמרהאחאר"אט

מעמיקשאתבשעהישראלכנסתאמרהאחארביאמרמ

(עמך)מעמיקשאתבשעהישראלכנסתאמרהאחאר"אא

עמךמעמיקשאתה'בשעי"כנס'אמרר"אמ'וגומר

מעמיקשאתבשעה'יש'כנס'אמאחא'ר'א'וג10ג

חדששירבפיויתןש

קראתיךממעמקיםהמעלותשירד"ההשירה'ואומכשושנהטוביםמעשיםמרטבתאניביעיניךו

קראתיךממעמקיםהמעלותשירד"ההשירהואומרתכשושנהטוביםמעשיםמרטבתאניביעיניךד

קראתיךממעמקיםהמעלותשירד"ההשירהואומרתכשושנהטוביםמעשיםמרטבתאניביעיניךט

קראתיךממעמקיםהמעלותשירד"ההשירהואומרתכשושנהטוביםמעשיםמרטבתאניכיעיניךמ

קראתיךממעמקים'שנאשירהלפניוואומרתכששנהטוביםמעשיםמרטבתאניבי[עיניך]א

קראתיך'ממעמקי'שנשירהלפניו'ואומרכשושנה'טובימעשיםמרטבתאניביר

'וגממעמקים'המעשירשירה'ואומ'כשטוביםמעשיםמטרבתאניעיניך10ג

חביבההיאאניה"הקבלפניישראלכנסתאמרהאמרתהוכנסתאמרירבניןי'ייו

וחביבההיאאניישראלכנסתאמרהאמרתהוישראלכנסתאמריןרבניןייד

וחביבההיאאניישראלכנסתאמרהאמרוישראלכנסתאמרירבנןי'יט

וחביבההיאאניישראלכנסתאמרהאמרתהוישראלכנסתאמריןרבניןיימ

חביבההואאניישראלכנסתאמרהאמרתהו'ישכנסתאמריןרבניןייא

'וגוייר

וחביבההיאאני'יש'כנס'אאמרתהו'יש'כניס'אורבנין10ג

מבורויעלניד"ההגיהנםמעמקיה"הקבולכשיגאלניבעמקיםנתונהשאניאניו

מבורויעלניד"ההממעמקיהה"הקבוכשיגאלניגיהנםבעמקינתונהשאניאניד

גיהנםמעמקה"הבוכשיגאלניגיהנםבעמקנה?ו?נתשאניאניט

מבורויעלניד"ההגיהנםמעמקיהואברוךהקדושוכשיגאלניגיהנםבעמקנתונהשאניאנימ

מבורויעלניא"כמדהאגיהנםממעמקיה"הבלכשיגאלניגיהנםבעמקינתונהשאניאניא

ר

מבורויעליני'דת'כמ'גיהנ'מעמקה'ב'הקלכשיגאליניגיהנםבעימקישנתונהאני10ג

ד"ההשירהלפניך'ואומטוביםמעשיםמרטבתאנישאוןו

ד"ההשירהלפניךואומרתטוביםמעשיםמרטבתאנישאוןד

שאוןמבורויעלני'שנאשירהואומרתכשושנהטוביםמעשיםמרטבתאניט

ד"ההשירהלפניךרת[מ]()ואוטוביםמעשיםמרטבתאניהיוןמטיטשאוןמ

ד"ההשירהלפניוואומרתטוביםמעשיםמרטבתאניהיוןמטיטשאוןא

ר

שירהלפניו'ואומ'כש'ט'מעש'מטראני'וגשאון10ג
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'דאמהמודעיאלעזרר"דאמכההיאדרבניןאתיאחדששירבפיויתןו

המודעיאלעזר'ר'דאמכההיאדרבנןאתיאחדששירבפיויתןד

המודעיאליעזרר"דאכההיאדרבנןאתיאחדששירבפיויתן'וכתיט

המודעיאלעזררבידאמרכההיאדרבניןאתיאחדששירבפיויתןמ

המודעיאליעזר'דרכההיאדרבנןאתיאלאלהינותהלהחדששירבפיויתןא

ר

'דאהמודעיאלעזר'ר'דאכההיאדרבניןאתייא'וגחדששירבפיויתן10ג

ישראלאתלקטרגשיבאולבאלעתידהעולםאומותשריעתידיןו

ישראלאתלקטרגשיבאולבאלעתידהעולםאומותשרי'עתידיד

ישראלאתלקטרגשיבואולבאלעתידהעולםאומותשריעתידיןט

ישראלאתלקטרגשיבאולבאלעתידהעולםאומותשריעתידיןמ

לעתידישראלעללקטרגהעולםאומותשריעתידיןא

ר

'ישראתלקטריגבאין'העול'ומ?א?שרי'לבלעתיד'המאלעזר'ר10ג

ואלוז"עעבדואלועולםשלרבונולפניו'ואומה"הקבלפניו

ואלוז"עעבדואלועולםשלרבונוואומריםה"הבלפניד

ואלוז"עעובדיאלוע"רבשלפניו'ואומריה"הבלפניט

ואלוזרהעבודהעובדיאלועולםשלרבונוואומריןהואברוךהקדושלפנימ

ז"עעובדיאלועולםשלרבונולפניוואומריןלבאא

ר

ואילו'זר'עבודעבדואילו'עו<.....>לפניו'ואוה'ב'הקלפני10ג

דמיםשפכוואלודמיםשפכואלועריותגלוואלועריותגלואלוז"עעבדוו

'דמישפכוואלודמיםשפכואלועריותגלוואלועריותגלואלוז"עעבדוד

דמיםשופכיואלודמיםשופכיאלועריותמגליואלועריותמגליאלוז"עעובדיט

דמיםשפכוואלודמיםשפכואלועריותגלוואלועריותגלואלוזרהעבודהעובדימ

דמיםשפכוואלועריותגלוואלועריותמגלהואלוא

ר

'דמ'שפואילודמיםשפכואילו'ערגילוואילועריותגילואילוזרה'עבעבדו10ג

כןאם'ואומלהםמשיביןוישראללגיהנםו?ד?ירואלולגיהנםירדואלומהמפניו

כןאםואומריןלהםמשיביןוישראליורדיןאיןואלולגיהנםיורדיןאלומהמפניד

כ"אואומריןלהםמשיביןוישראליורדיןאינןואלולגיהנםיורדיןאלומהמפניט

כןאםואומריםלהםמשיביםוישראללגיהנםיורדיםאינםואילולגיהנםיורדיםאלומהמפנימ

כךאםלהםמשיביןוישראלע"לגיורדיןואלולגיהנםיורדיןאלומהמפניא

ר

כןאםלהם'או'וישריורדיןאינןואילולגיהנםיורדיןאילומהמפני10ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ג, פסוק א, פרק ב

ילכוהעמיםכלכיד"ההלגיהנםהיה?"?ואלוואומהאומהכלתרדהואו

ילכוהעמיםכלכיד"ההלגיהנםואלהיהואומהאומהכלתרדהואד

ילכוהעמיםכלכיד"ההלגיהנםואלהיהואומהאומהכלתרדהואט

ילכוהעמיםכלכיד"ההנם[ה]()לגיה[י]ואלהואומהאומהכלתרדמ

ילכוהעמיםכלכיד"ההלגיהנםואלהיהואומהאומהכלתרדא

ר

ילכוהעמיםכלכיהיא'הדא?ה?ואלהיהיאֵתֵרידואומהאומהכלהיא10ג

'כתהדברהיהלאאלואובן'ר['ר]'אמאלהיובשםאישו

'כתהדברהיהלאאילוראובן'ר'אמיו'אלבשםאישד

'כתוהדברהיהלאאלוראובןר"אאלהיובשםאישט

כתובהדברהיהלאאלוראובןרביאמראלהיובשםאישמ

הכתובדברלאאלו'אמחנינא'רבשםראובן'ראלהיובשםאישא

ר

'כתשהדבראילוליחנינה'ר'בשראובן'ר'וג'א10ג

אלאכאן'כתואיןשופטי'יינשפטי'ייבאשכיכביכוללאומרואפשראיו

אלא'כתיאיןשופטיינשפטייבאשכיכביכוללאמרואפשראיד

אלאכאן'כתיאיןשופטי'ינשפטי'יבאשכיכב יכוללאומרו'איפשאיט

אלאכתיבאיןשופטנשפטייבאשכיכביכוללאומרואפשראימ

אלאכאןכתיבאיןשופטיינשפטייבאשכיכביכוללאומרואיפשראיא

ר

אלאכן'כתאןשופטי'יבאשכילאומרואיפשרהיהלא10ג

בגיאאלךכיגםהקדשברוחדוד'שאמהואנשפטו

בגיאאלךכיגםהקדשברוחדודשאמרהואנשפטד

בגיאאלךי[כ](ג)גםהקדשברוחדוד'שאמהואנשפטט

בגיאלךכיגםהקדשברוחדודשאמרהואנשפטמ

בגיאאלךכיגםהקדשברוחאומרשדודהואנשפטייבאשכיא

ר

'בגאלךכיגם'אושדוידהיא'וגנשפטי'י'באכי10ג

ומשענתךהייסוריןאלושבטךינחמוניהמהומשענתךשבטךעמדיאתהכירעאיראלאצלמותו

ומשענתךהייסוריןאלושבטךעמדיאתהכירעאירעלאצלמותד

ומשענתךהייסוריןאלושבטךעמדיאתהכירעאירעלאצלמותט

ומשענתךהייסוריןאלושבטךעמדיאתהכירעאירעלאצלמותמ

משענתךהייסוריןאלושבטךעמדיאתהכירעאירעלאצלמותא

ר

ומשענךהייסוריןאילושבטך'וג'צלמ10ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב א, פסוק ב- ג , פסוק א, פרק ב

'תלהזהבעולםיכולאךל"תייסוריןבלאיכולינחמוניהמההתורהזוו

ל"תהזהבעולםיכולאךל"ת'ייסוריבלאיכולינחמוניהמהתורהזוד

ל"תהזהבעולםיכולאךל"תייסוריןבלאיכולינחמוניהמההתורהזוט

תלמודהזהבעולםיכולאךלומרתלמודייסוריןבלאיכולינחמוניהנהתורההיאזומ

ל"תהזהבעולםיכולאךל"תייסוריןבלאיכולינחמוניהמההתורהזוא

ר

ינחמוניהמהתורהזו10ג

ימיםלארךי'ייבביתושבתילמהחייימיכלירדפוניוחסדטובאך'לומו

ימיםלאורךייבביתושבתילמהחייימיכלירדפוניוחסדטובאךד

ימיםלאורךי'יבביתושבתילמהחייימיכלירדפוניוחסדטובאךט

ימיםלאורךייבביתושבתילמהחייימיכלירדפוניוחסדטובאךלומרמ

ימיםלאורךייבביתושבתיחייימיכלירדפוניוחסדטובאךא

ר

ארבעיםבןיצחקויהי'שנברבקהקריאפתריצחק'רהחוחיםביןכשושנהו

ארבעיםבןיצחקויהי'שנאמברבקהקרייהפתריצחק'רהחוחיםביןכשושנהד

ארבעיםבןיצחקויהי'שנאברבקהקרייהפתריצחק'רהחוחיםביןכשושנהט

ארבעיםבןיצחקויהישנאמרברבקהקריהפתריצחקרביהחוחיםביןכשושנהמ

ארבעיםבןיצחקויהי'שנאברבקהקרייאפתריצחק'רהחוחיםביןכשושנהא

יצחק'ר'החוחיביןכשושנהר

ארבעיםבןיצחקויהי'שנברבקהקרייהפתרק<.....>ב

ברבקה קריא פתר יצחק ' רהחוחים בין ' כשושנאחר דבר ש

ללמדאםרבקהאתבקחתושנהו

ללמדאם'וגוהארמילבןאחותארםמפדןהארמיבתואלבתרבקהאתבקחתושנהד

ללמדאםרבקהאתבקחתושנהט

ללמדאםרבקהאתבקחתושנהמ

ללמדאםשנהא

ר

ללמדאם'וגורבקהאתבקחתושנהב

הארמי לבן אחות ארם מפדן הארמי בתואל בת ש

אחיהרמאיהיהאביהאלאהארמילבןאחותלומר'תלמהארםמפדןשהיאו

אחיהרמאיהיהאביהאלאהארמילבןאחות'לומתלמודמהארםמפדןשהיאד

ואחיהרמאיהיהאביהאלאהארמילבןאחותל"תמהארםמפדןשהואשהואט

ואחיהרמאיהיהאביהאלאהארמילבןאחותלומרתלמודמהארםמפדןשהואמ

ואחיהרמאיהיהאביהאלאהארמילבןל"תמהארםמפדןשהיאא

ר

היהרמאיאביהאלארמי<.....>אחותל"תמהארםמפדןשהיאב

13



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

דומההיאלמהמבינותםיצאההזווהצדקתרמאיןהיומקומהואנשירמאיהיהו

דומההיאלמהמבינותםיצאההזאתוהצדקתרמאיןמקומהואנשירמאיהיהד

דומההיאלמהמביניהםיוצאההזווהצדקתרעיםהיומקומהואנשירמאיהיהט

דומההיאלמהמביניהםיוצאתהיתהזו(ה)והצדקתרעיםהיומקומהואנשירמאיהיהמ

דומההיאלמהמביניהםהצדקתויצאתרמאיןמקומהואנשירמאיהיהא

ר

דומההיאלמהמביניהןהצדקתויצאהרמאיםהיומקומהואנשיב

יעקבאתיצחקוישלח'ת'כסימון'רבשםפינחס'ר'החוחיביןכשושנהו

יעקבאתיצחקוישלח'כת'אמסימון'רבשםפנחס'רהחוחיםביןכשושנהד

יעקבאתיצחקוישלח'כתישמעוןר"בשפנחס'רהחוחיםביןלשושנהט

יעקבאליצחקוישלחכתיבשמעוןרביבשםפנחסרביהחוחיםביןלשושנהמ

יעקבאתיצחק(יש)וישלחכתיבאמרסימון'רבשםיצחק'רהחוחיםביןלשושנהא

ר

החוחיםביןלשושנהב

'רלרמאותכולםוכללהארמיבתואלבןלבןאלארםפדנהוילךו

'רלרמיותכלםוכללהארמיבתואלבןלבןאלארםפדנהד

'רברמאותכולםכללהארמיבתואלבןלבןאלארםפדנהוילךט

רבילרמאותכלםיכולהארמיבתואלבןלבןאלארםפדנהוילךמ

'רברמאותכלםכללהארמיבתואלבןלבןאלארםפדנהוילךא

ר

'רב

החוחיםביןכשושנהש

החוחיםביןנתונהכשהיאזושושנהמהמצריםבגאלתקרייהפתרליעזרו

החוחיםביןנתונהכשהיאזושושנהמהמצריםבגאולתקרייהפתראליעזרד

זושושנהמהמצריםבגאולתקרייהפתראליעזרט

החוחיםביןנתונהכשהיאזושושנהמהמצריםבגאולתקריהפתראלעזרמ

היאהחוחיםביןנתונהכשהיאזושושנהמהמצריםבגאולתקרייאפתראליעזרא

'החוחיביןנתונהכשהיאזושושנהמה'מצריבגאולתקריאפתרר

היאהחוחיםביןנתונהכשהיאהזושושנהמהמצריםבגאולת?יה?קרי?תר<?..>?יצחק?ב

קשההחוחיםביןהזוהשושנהומהבמצריםשהיובשעהבישראלמדברש

לפניקשהישראלשלגאלתןכךלהלקטלבעליהקשהו

לפניקשההיתהישראלשלגאולתןכךלהלקטלבעלהקשהד

לפניקשההיתהישראלגאולתכךלהלקטלבעלהקשהט

לפניקשהישראלשלגאלתםכךללקטהלבעלהקשהמ

לפניקשהישראלשלגאולתןהיתהכךלהלקטלבעלהקשהא

לפניקשהישראלשלגאולתןהיתהכךלהלקטלבעלהקשהר

?פני<?.....>ישראל(..ר)שלגאולתןהיתהכךלהלקטלבעלהקשהב

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

גוילולקחתלבאאלהיםהנסהאוה"הקבו

יהושע'רגוימקרבגוילולקחתלבאים'אלהנסהאוד"ההה"הקבד

יהושע'רגוימקרבגוילולקחתלבאאלהיםהנסהאוד"ההה"הבט

יהושערביגוימקרבגוילקחתלולבאאלהיםהניסהאוד"הההואברוךהקדושמ

יהושע'רגוימקרבגוילולקחתלבאאלהיםהנסהאוד"ההה"הבא

ג"מקגוילולקחתלבא'אלהיהניסהאוד"הההמקוםר

גוימקרבגוילולקחתלבואאלהיםהנסהאוד"ההה"הבב

גוימקרבגוילולקחתלבאאלהיםהנסהאושנאמרש

ו

גויאלאכאן'כתיאיןגוימקרבועםעםמקרבגוי'אמחנן'רבשםד

גויאלא'כתיאיןגוימקרבועםעםמקרבגויחניןר"בשט

גויאלאכתיבאיןגוימקרבועםעםמקרבגויחנןרביבשםמ

גוי[אלא'כתיאיןגוימקרבועםעםמקרבגוי]אמרנחמיהברא

ר

ב

אלובלוריתמגדליואלובלוריתמגדליאלוערליםואלוערליםאלושהיוו

לובשיאלובלוריתמגדליןואלובלוריתמגדליןאלוערליןואלוערליןאלושהיוגוימקרבד

לובשיאלובלוריתמגדליואלהבלוריתמגדליאלוערליםואלוערליםאלושהיוגוימקרבט

לובשיםאלובלוריתמגדליואלובלוריתמגדליאלוערליםואלהעוליםאלהשהיוגוימקרבמ

לובשיאלו'בלורימגדליואלובלוריתמגדליאלוערליםואלוערליםאלושהיוגוימקרבא

לובשיאלובלורית'מגדליואלו'בלורימגדליםאלוערליםואלו'ערליאלושהיור

...>בלוריתמגדליואלובלוריתמגדליאלוערליםואלוערליםאלושהיוב

שיגאלונותנתהדיןמדתהיתהלאכןאםכלאיםלובשיו

שיגאלונותנתהדיןמדתהיתהלאכןאםכלאיםלובשיואלוכלאיםד

שיגאלוהדיןמדתנותנתהיתהלאכ"א(אל)כלאיםלובשיואלוכלאיםט

שיגאלוהדיןמדתהיתהלאכןאםכלאיםלובשיםואלוכלאיםמ

לישראלנותנתהדיןמדתהיתהלאכ"אכלאיםלובשיואלוכלאיםא

לישראלנותנת(ל)ה"מדהיתהלאכ"א'כלאילובשיואלוכלאיםר

לישראלנותנתהדיןמדתהיתהלאכ"אכלאיםשי<..ב

עצמוה"הקבשאסרלאאלונחמןברשמואלר"אמלעולםישראלו

עצמוה"הקבשאסרלאאילונחמןברשמואל'ראמרלעולםישראלד

עצמוה"הבשאסרלאאלונחמןברשמעוןר"אלעולםישראלט

עצמוהואברוךהקדוששאסראלולינחמניבןשמעוןרביאמרלעולםישראלמ

עצמואתה"הבאסרלאאלונחמניברשמואלר"אלעולםשיגאלוא

עצמואתה"הבאסרלאאלונחמניברשמואלר"אמלעולםשיגאלור

עצמוה"הבאסראלונחמניברשמואלר"אלעולםשיגאלוב
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ב, פרק ב

והוצאתיי'ייאניישראללבניאמורלכןד"ההלעולםנגאליןישראלהיולאבשבועהו

והצאתיייאניישראללבניאמורלכן'ד'ה'הלעולםנגאליןישראלהיולאבשבועהד

י'יאניישראללבניאמורלכןד"ההלעולםנגאליםישראלהיולאבשבועהט

ייאניישראללבניאמורלכןד"ההלעולםנגאליןישראלהיולאבשבועהמ

ייאני'ישלבניאמורלכן]ד"ההנגאליםהיולאבשבועהא

ייאניישראללביתאמורלכןד"הה'עולמילעולמינגאליןהיולא'בשבוער

י'ייאניישראללבניאמורלכןד"ההעולם<.....>היולאבשבועהב

ר"אמעלילביתנשבעתילכןא"המדשבועהאלאלכןאיןאתכםו

'ר'אמעלילביתנשבעתיולכןא"המדשבועהאלא[ן](ם)לכואיןמצריםסבלותמתחתאתכםד

ר"אעלילביתנשבעתילכן'שנאשבועהאלאלכןואיןט

רביאמרעלילביתנשבעתילכןד"ההשבועהאלאלכןואיןמ

ר"ואעלילביתנשבעתילכן['שנשבועהאלאלכןואיןא

ר"ואמעלילביתנשבעתילכןא"כדשבועהאלאלכןואיןר

ר"ואעלילביתנשבעתילכןא"הכדשבועהאלאלכןואיןב

לולקחתמלבאיודןר"אמבטרונייהעמךבזרועגאלתברכיהו

לולקחתמלבאיודן'ר'אמבטרוניאעמךבזרועגאלתברכיהד

לולקחתיודןר"אבטירוניאואהרןמשהבידעמךבזרועגאלתברכיהט

לולקחתיודןרביאמרבטירוניהואהרןמשהבידעמךבזרועגאלתברכיהמ

לולקחת(לקע)מלבאיודןר"ארוניא[טי](ע)בעמךבזרועגאלתברכייהא

לולקחתמלכאיודןר"אמבטרוניאעמךבזרועגאלתברכיהר

לולקחתמלבאיודןר"אבטרונייא<...>בזרועגאלתברכיהב

ה"עאדםלךיאמרואםהןאותיותב"עגדוליםמוראיםועדגויו

ה"עאדםלךיאמרואםהןאותיותב"עגדוליםמוראיםועדגויד

ה"עשהםאדםלך'יאמואםהןאותיותב"עגדוליםמוראיםועדגויט

ה"עאדםלךיאמרואםהןאותיותב"עגדוליםמוראיםועדגוימ

[ה"ע]אדםלךיאמראםהןאותיותב"עגדוליםמוראיםעדגויא

הןה"עאדםלךיאמראםהםאותיותב"ע'גדולימוראיםעדג"מקגויר

הןה"עאדםלך'יאמאםאותיותב"עגדוליםמוראיםעדגויב

גאלןבשמואבור"אמהמניןמןשאינוהשניגוימהןצאלואמורו

גאלןבשמואבון'ר'אמהמניןמןשאינוהשניגוימהןצאלואמורד

גאלםבשמואבוןר"אהמניןמןשאינושניגוימהםהוצאט

גאלםבשמו אבון רבי אמר המניןמןשאינושניגוימהןהוציאמ

גאלםבשמואביןר"אהמניןמןעולהשאינוהשניגוימהןצאא

גאלןבשמואביןר"אמהמניןמןעולהשאינוהשניגוימהןצאר

גאלןבשמון<.....>השניגוימהןצאב
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ג-ב, פסוק ב, פרק ב

יהודה'רבשםעזריה'רהןשמותושניםשבעיםה"הקבשלששמוו

יהודה'רבשםעזריה'רהןשמותושניםשבעיםה"הקבשלששמוד

יהודהר"בשעזריה'רהםב"עה"הבשלששמותיוט

בשםעזריארביהןשמות ב "עהוא ברוך הקדוש של שמו מ

יהודה'רבשםעזריא'רהואאותיותב"עה"הבשלששמוא

יהודה'רבשם'עזריר"אמהואאותיותב"עה"הבשלששמור

יהודה'ברעזריה'רהואאותיותב"עה"הבשלשמומהב

גפניםשלשורהתאניםשלשורהונטעושירבופרדסלושהיהלמלךסימון'ברו

גפניםשלושורהתאניםשלשורהונטעווירדופרדסלושהיהלמלךמשלסימון'ברד

גפניםשלושורהתאניםשלשורהשנטעופרדסלושהיהלמלךסימון'ברט

גפניםשלושורהתאניםשלשורהונטעופרדסלושהיהלמלךסימוןברמ

רמוניםשלושורהתאניםשלשורהונטעוו?רב?שיפרדסלושהיהלמלךסימון'ברא

'רמונישלושורהתאניםשלשורהונטעושידדופרדסלושהיהלמלךסימוןר"בר

רמוניםשלושורהתאניםשל<...>ונטעווירדופרדסלושהיהלמלךסימון'ברב

והציץהמלךבאימיםלאחרלווהלךלאריסומסרותפוחיםשלושורהרמוניםשלושורהו

והציץהמלךבאימיםלאחרלווהלךלאריסומסרותפוחיםשלושורהרמוניםשלושורהד

והציץהמלךבאימיםלאחרלווהלךלאריסומסרותפוחיםשלושורהרמוניםשלושורהט

והציץהמלךבאימיםלאחרלווהלךלאריסומסרותפוחיםשלושורהרמוניםשלושורהמ

המלךבאלימיםלווהלךלאריסמסרותפוחיםשלושורהגפניםשלושורהא

והציץהמלךבא'לימילווהלךלאריסמסרו'תפוחישלושורהגפניםשלושורהר

והציץהמלךבאלימיםוהלךלאריסמסרותפוחיםשלושורהגפניםשלושורהב

בווראהלקצצוקצציםהביאודרדריםחוחיןמלאומצאועשהמהלידעבפרדסו

בווראהלקצצוקצציםהביאודרדריםחוחיןמלאומצאעשהמהלידעבפרדסד

בווראהלקצצוקוצציםוהביא'ודרדריקוציםמלאומצאועשהמהלידעבפרדסט

בווראהלקוצצםקוצציםהביאודרדריםחוחיםמלאוומצאועשהמהלידעבפרדסמ

בווראהלקוצצוקוצציןהביאודרדרחוחיםמלאומצאושעשהמהלידעהפרדסבאותוא

בווראהלקצצוקוצציןהביאודרדריןחוחיןמלאומצאועשהמהלידעפרדס(ס[?ד?]פר)באותור

בווראהלקצצוקצציןהביאודרדריםחוחיםמלאומצאושעשהמהלידעפרדסתו<..>ב

זושושנהבשבילהמלך'אמעליונפשוושבתבהוהריחונטלהוורדשלאחתשושנהו

זושושנהבשבילהמלך'אמעליונפשוושבתבהוהריחונטלהורדשלאחתשושנהד

זושושנהבשבילהמלך'אמנפשוושבתבהוהריחונטלהורדשלשושנהט

זושושנהבשבילהמלךאמרנפשוושבתבהוהריחונטלהורדשלשושןמ

זוששנה[בשבילהמלך]אמראליונפשוושבהוהריחהונטלהוורדשלששנהא

זושושנהבשבילהמלך'אמאליונפשוושבתוהריחהנטלהורדשלאחתשושנהר

השושנהבשבילהמלךל"אאליונפשו<...>והריחהנטלהורדשלשושנהב
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ג, פסוק ב, פרק ב

לאחרהתורהבזכותאלאנבראלאהעולםכךהפרדסכלינצלו

לאחרישראלבשבילאלאנבראלאהעולםכךהפרדסינצלד

לאחרהתורהבזכותאלאנבראלאהעולםכךהפרדסכלינצלט

לאחרתורהבזכותאלאנבראלאהעולםכךזופרדסינצלמ

לאחרהתורהבשבילאלאנבראלאכלוהעולםכךהפרדסינצלא

לאחרהתורהבשבילאלאנבראלאכולוהעולםכךכולוהפרדסינצלר

ולאחרהתורהבשבילאלאנבראלאלו?ו?כהעולםכלכךהפרדסינצלב

במיםמיםומצאושעשהמהלראותבעולמוה"הקבהציץדורותוששהעשריםו

במיםמיםומצאושעשהמהלראותבעולמוה"הקבהציץדורותוששהעשריםד

במיםמיםומצאושעשהמהלראותבעולמוה"הבהציץדורות[ה](ו)"כט

במיםמיםומצאועשהמהלראותבעולמוהואברוךהקדושהציץדורותוששהעשריםמ

במיםמיםומצאושעשהמהעולמולראותהכתובהוצרךדורותוששהעשריםא

במיםמיםומצאוה[ש](ס)שעמהעולמולראותהוצרךדורותו"לר

במיםמיםומצאושעשהמהעולמולראות'הכתו<...>דורותו"לב

במיםהפלגהדורבמיםהמבולדורהמיםמןנמחהאנושדורו

במיםהפלגהדורהמיםמןנמחההמבולדורהמיםמןנמחהאנושדורד

במיםהפלגהדורבמיםנמחההמבולדורהמיםמןנמחהשאינודורט

במיםהפלגהדורמיםנמחההמבולדורהמיםמןנמחהשאינודורמ

במיםהפלגהדורבמיםנמחוהמבולדורהמיםמןנמחהאינושדורא

במיםהפלגהדורה"מנמחההמבולדורהמיםמןנמחהמןנמחהאנושדורר

במים?ה<?..>דורהמיםמןנמחההמבולדורהמיםמןנמחהאנושדורב

אלווורדשלשושנהוראהישבלמבולי'יילקצצוקצציםהביאו

אלווורדשלשושנהוראהישבלמבוליי'שנלקצצוקצציםהביאד

אלוורדשלשושנהוראהישבלמבולי'י'שנאלקצצוקוצציםהביאט

אלוורדשלשושנהוראהישבלמבוליישנאמרלקוצצוקוציםהביאמ

אלווורדשלששנהבווראהישבלמבוליילקוצצוקוצציןהביאא

אלווורדשלשושנהבווראה'וגוישבלמבוליילקצצוצים[צ]קוהביאר

אלוורדשלאחתשושנהבווראהישבלמבולי'יילקצצוקוצציםהביאב

ישראלשאמרובשעהעליונפשושבתהדברותעשרתשסדרובשעהבהוהריחנטלהישראלו

ישראלשאמרובשעהעליונפשוושבתהדברותעשרתישראלשסדרובשעהבהוהריחונטלהישראלד

ישראלשאמרובשעהאליונפשוושבתהדברותעשרתשסדרובשעהבהוהריחונטלהישראלט

ישראלשאמרובשעהעליונפשוושבתהדברותעשרתשסדרובשעהבהוהריחונטלהישראלמ

שאמרובשעהאליונפשוושבתהדברותעשרתישראלשסדרובשעהבהוהריחונטלהישראלא

'שאמבשעהאליונפשוושבתההדברותעשרתישראלשסדרובשעהבהוהריחונטלהישראלר

שאמרובשעהאליונפשוושבתהדברותעשרתישראלרו<..>בשעהבהוהריחונטלהישראלב
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ד-ג, פסוק ב, פרק ב

ינצלזושושנהבשבילה"הב'אמונשמע(עליו)ו

ינצלזושושנהבשבילה"הקב'אמונשמענעשהד

ינצלזושושנהבשבילה"הב'אמונשמענעשהט

ינצלזושושנהבשבילהואברוךהקדושאמרונשמענעשהמ

ינצלזושושנהבזכותה"הקבאמרונשמענעשהיידבראשרכלא

ינצלזו(?ה?)שושנהבזכותה"הב'אמונשמענעשהיידבראשרכלר

ינצלזונה<..>בזכותה"הב'אמונשמענעשהי'יידבראשרכלב

קריאפתרדצפוריחנן'רהעולםינצלולומדיההתורהבשבילהפרדסו

קריהפתרדצפוריחנן'רהעולםינצלולומדיההתורהבזכותהפרדסד

קרייהפתרדצפוריחנין'רהעולםינצלולומדיההתורהבזכותהפרדסכלט

קרייהפתרצפורידמןחנןרביהעולםינצלולומדההתורהבזכותהפרדסמ

קרייאפתרדצפריחנין'רהעולםניצלישראלאלוולומדיההתורהבזכותהפרדסא

קרייה[ר](ו)פתדצפוריחנין'רהעולםינצלישראלאלוולומדיההתורהבזכותהפרדסר

העולםינצלאלוולומדיההתורהבזכותהפרדסב

קרייא פתר דצפורי חנין ' רש

לפתחיכולמהןאחדואיןהאבללביתנכנסיןאנשיםעשרהשבעולםבנוהגחסדיםבגמילותו

לפתוחיכולמהםאחדואיןהאבללביתנכנסיןאנשיםעשרהשבעולםבנוהגחסדיםבגמילותד

לפתוחיכולמהםאדםואיןהאבללביתנכנסיןאנשיםעשרהשבעולםבנוהגחסדיםבגמילותט

לפתוחיכולמהםאחדואיןהאבללביתנכנסיןאנשיםעשרהשבעולםבנוהגחסדיםבגמילותמ

לפתוחיכולמהםאחדואיןהאבללביתנכנסיןאדםבניעשרהשבעולםבנוהגחסדיםבגמילותא

לפתוחיכולמהםאחדואיןהאבללביתנכנסיןאדםבניעשהשבעולםבנהג'חסדיבגמילותר

אדם בני עשרה שבעולם בנוהג חסדים בגמילות ש

אבליםברכתוברךפיואתופתחאחדובא()אבליםברכתלברךפיואתו

אבליםברכתוברךפיוופתחאחדובאאבליםברכתלברךפיוד

אבליםברכתמברךוהואאבליםברכתט

אבליםברכתמברךוהואאבליםברכתלברךפיומ

אבליםברכתובירךמהםאחדובאאבליםברכתא

אבליםברכתובירךמהםאחדובאאבליםברכתר

דומההואלמהו

דומההואלמהד

ד"להט

דומההדברלמהמשלמ

לביתנכנסיןאדםבניעשרהשבעולםבנוהגועודהחחיםביןכששנה?ה?דומהואלמהא

דומההואלמהר
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ו

ד

ט

מ

וברךפיוופתח'אובא'אבליברכתולברךפיולפתוחיכולמהם'אואיןהאבל] א

ר

נכנסיןאדםבניעשרהשבעולםבנוהגועודהחוחיםביןלשושנהו

נכנסיןאדםבניעשרהשבעולםבנוהגועודהחוחיםביןלשושנהד

נכנסיןאנשיםעשרהשבעולםבנוהגועודהחוחיםביןלשושנהט

נכנסיםאנשיםעשרהשבעולםבנוהגועודהחוחיםביןלשושנהמ

נכנסין'אנשי'ישבעולםבנוהגועוד'החוחיביןלשושנהדומההואלמה'אבליברכתא

נכנסיןא"בעשרהשבעולםבנהגועוד'החוחיביןלשושנהר

נכנסים ש

אחדובאחתניםברכתולברךפיואתלפתֹחיכולמהןאחדואיןהמשתהלביתו

ופתחאחדובאחתניםברכתלברךפיולפתוחיכולמהןאחדואיןהמשתהלביתד

אחדובאחתניםברכתלברךפיולפתוחיכולאדםואיןהמשתהלביתט

אחדובאחתניםברכתלברךפיולפתוחיכוליםואינםהמשתהלביתמ

'אובא'חתניברכתלברךפיולפתוחיכולמהםאחדואיןלביתא

מהםאחדובאחתניםברכתלברךיודעמהםאחדואיןהמשתהלביתר

מהם אחד המשתה לבית ש

שבעולםבנוהגועודהחוחיםביןכשושנהביניהםדומההואלמה[רך](א)ובו

שבעולםבנוהגהחוחיםביןכשושנהביניהםדומההואלמהחתניםברכתוברךפיוד

החוחיםביןלשושנהד"להובירךט

שבעולםבנוהגהחוחיםביןכשושנהביניהםדומההדברלמהמשלוברךמ

שבעולםבנוהג'?י?החוחביןכשושנהביניהםד"למה?וברך?א

החוחיםביןלשושנהד"למהחתניםברכתובירךר

כשושנה ביניהם דומה חתנים ברכת לברך יודע ש

לפניולעבורשמעעללפרׂשיכול[ן..]אחדואיןהכנסתלביתנכנסיןאדםבניעשרהו

לפניולעברשמעעללפרוסיכולמהןאחדואיןהכנסתלביתנכנסיןאדםבניעשרהד

לפניולעבורשמעעללפרושיכולאדםואיןהכנסתלביתנכנסיןאנשיםעשרהט

לפניולעבורשמעאתלפרוסיכולמהםאחדואיןהכנסתלביתנכנסיןאדםבניעשרהמ

לפנילעבוריודעמהםאחדואיןהכנסת[לבית'?נסי?נכאדםבני'יא

ר

הכנסת לבית נכנסים אדם בני עשרה ש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ד, פסוק ב, פרק ב

התבהלפניועוברשמעאתפורסמהןואחדהתבהו

'התיבלפניועוברשמעעלפורסמהןואחדהתיבהד

התיבהלפניועוברשמעעלפורסמהם'ואהתיבהט

התיבהלפניועוברשמעעלפורסמהםואחדהתיבהמ

התיבהלפניועוברשמעעלופורסמהםאחדובאשמעעלפורסואיןהתיבהא

ר

שמע על לפרוס יודע מהם אחד ש

פרוסליהאמריאתרלחדאזללעזר'רהחוחיםביןכשושנהדומההואלמהו

פרוסליהאמריאתרלחדאזלאלעזר'רהחוחיםביןכשושנהדומההואלמהד

פרוסליהאמרואתרלחדאזלאלעזר'רהחוחיםביןלשושנהד"להט

פרוסליהאמרואתראלחדאזלאלעזררבי'החוחיביןכשושנהביניהםדומההואלמהמ

פרוסליהאמריןאתרלחדאזלאלעזר'רהחחיםביןכששנהדומההואלמהא

ר

' וכוכשושנה ביניהם דומה ש

דיןאמריןחכיםינה[ל]()לון'אמהתיבהלפניעברחכםלינהלון'אמשמעאתו

דיןאמריןהתיבהלפניעברחכםלינהלון'אמשמעאתד

דיןאמריחכםליכאלון'אמהתיבהלפניעבורחכםליכאלון'אמשמעעלט

דיןאמריןחכםליכאלוןאמרהתבהלפניעבורחכםליכאלוןאמרשמעעלמ

דיןאמריןחכםלינאהתיבהלפניעבורחכם[א](ה)לינלון['אמ]שמעאתא

ר

והלךפניונתכרכמו'רליהצוחיןמגןעלביהדמתגלגליןהואדיןאלעזר'רהואו

והלךפניונתכרכמורבןליהצווחיןמגןעלביהדמתלגלגיןהואדיןאלעזר'רהואד

והלךפניונתכרכמוליהצווחיןמגןעלביהלין?ו?דמתגלהואדיןאלעזר'רהואט

והלךפניונתכרכמוליהצוחיןמגןעלביהדמתגלגליןהואדיןאלעזררביהואמ

והלךפניונתכרכמורביליהצוחיןמגןעלביהדמתגלגליןאליעזר'רהואא

ר

ליה'אמעובדאליהתנאחולניותפניךלמהלו'אמרבועקיבא'ראצללוו

ליה'אמעובדאליהתניחולטותפניךלמהלו'אמרבועקיבא'ראצללוד

לו'אמעובדאליהתנאחולניותפניךלמהלו'אמרבועקיבא'ראצללוט

ליהאמרעובדאליהתניחולניותפניךלמהליהאמררבועקיבארביאצללומ

ליהאמרעובדאליהותניחולניותפניךלמהלואמררבועקיבא'ראצללוא

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

פרוסליהרי'אמאתרלההואאזליומיןלבתרואלפיהאיןליה'אמדייליף'רצביו

פרוסליהאמריאתרלההואאזליומיןלבתרואלפיהאיןליה'אמדיילף'רצביד

פרוסליהאמריןאתרלההואאזליומיןלבתרואלפיהאיןל"אדיילף'רצביט

פרוסליהאמריןאתרלההואאזליומיןלבתרואלפיהאיןליהאמרדיליףרביצבימ

פרוסליהאמריןאתרלההואאזליומיןלבתראלפיה[ואין] ל"אדיליף'רצביא

ר

וקרוןאלעזר'ראיתחסםועברהתבהלפנילנועבורלוןפרסשמעאתלןו

וקרוןאלעזר'ראתחסםאמריןועברהתיבהלפניעברלוןפרסשמעאתלןד

וקרוןאלעזר'ראיתחסםאמריועברהתיבהלפניעבורלוןפרסשמעעלט

וקרוןאלעזררביאיתחסםאמריןועברהתיבהלפניעבורלוןפרסשמעעללןמ

וקריאליעזר'רנתחסםאמריועברהתיבהלפניעבורופרוסשמעאתא

ר

היכיכיאבליםוברכתחתניםברכתלתלמידומליףהוהיונה'רחסמאלעזר'רליהו

היכיכיאבליםוברכתחתניםברכתלתלמידוימליףהוהיונה'רחסמאאלעזר'רליהד

היכיכיאבליםוברכתחתניםברכתלתלמידיומליףהוהיונה'רחסמאאלעזר'רליהט

היכיכיאבליםוברכתחתניםברכתלתלמידיומילףהוהיונהרביחסמאאלעזררביליהמ

אמראבליםוברכתחתניםברכתלתלמידוהימליףהוהיונה'רחסמאאליעזר'רליהא

ר

שושנהמהבמלכיותקריאפתרחונא'רמילהבכלגובריןדיהווןו

שושנהמהבמלכיותקרייהפתרחונא'רמלהבכלגובריןדייהווןד

שושנהמהבמלכיותקרייהפתרהונא'רמלהבכלגובריןדליהווט

שושנהמהבמלכיותקרייהפתרהונארבימיליבכלגובריןדהוהמ

שושנהמהבמלכיותקראפתרבריהאדא'ורהונא'ורמילאבכלגובריםהיוא

ר

שושנהמהבגליותקרייאפתרחנינא'רש

דרוםכלפיאותהומטה[יוצא]צפוןרוחהחוחיםביןנתונהכשהיאזוו

כלפיאותהומטהיוצאצפוןרוחהחוחיםביןנתונהכשהיאזוד

דרוםכלפיאותהומטהיוצאצפוןרוחהחוחיםביןנתונהכשהיאזוט

דרוםכלפי'אותומטהיוצאצפוןרוחהחוחיםביןנתונהכשהיאזומ

דרוםכלפיאותהומטהיוצאצפוניתרוחהחוחיםביןנתונהכשהיאזוא

ר

מנשבותרוחותארבעהחוחיםביןש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ה, פסוק ב, פרק ב

כןפ"אעעוקצהוהחוחצפוןכלפיאותהומטהיוצאדרומיתרוחעוקצהוהחוחו

כןי"אעפעוקצהוהחוחצפוןד

כ"ואעפעוקצהוהרוחט

כןפיעלואףעוקצהוהרוחמ

כ"אעפעוקצהוהחוחצפוןכלפיאותהומטהיוצאדרוםרוחעוקצהוהחוחא

ר

כן'אפיאותהמקצציןהחוחיםש

כירסנגריותאנוניותנגביןשהןפ"אעישראלכךלמעלהמכווןלבהו

כורסנגריותארנוניותנגביןשהןפ"אעישראלכךלמעלהמכווןלבהד

וארנוניותבמסיםנלחציםשהםפ"אעישראלכךמכווןלבהט

אנגריותפרסארנוניותמהםשגוביןפיעלאףישראלכךמכווןלבהמ

בורסנטריות[אנגריותאנוניות]נגביןשהןפ"אעישראלכךלשמיםמכווןלבוא

ר

וזימיותבגולגוליותבפיסיןמשועבדיםשהםפ"אעישראלכךלשמיםמכווןלבהש

י'ייאלתמידעיני'שנשבשמיםאביהןכלפימכוןלבןו

ייאלתמידעיני'שנשבשמיםאביהןכלפימכווןלבםד

י'יאלתמידעיני'שנאשבשמיםאביהםכנגדמכווןלבםט

ייאלתמידעינישנאמראביהםכנגדמכווןלבםמ

כיייאלתמידעיני['שנ]()שבשמיםאביהםכלפימכווןלבןא

ר

כיייאלתמידעיניואומראלדיםלבינכוןשנאמרלשמיםמכווןלבןש

מחרבגאלתקריאפתראיבו'רו

מחרבגאולתקרייהפתראיבו'רד

מחרבגאולתקרייהפתראיבו'רט

מחרבגאולתזוקריהפתראיבורבימ

מחרבגאולתקרייאפתר?[מ]?אבו'רמרשתיוציאהואא

ר

מחר בגאולת פתר אבהו ' רהחוחיםביןכשושנההוירגלמרשתיוציאהואש

מהולהלקטלבעלהקשההחוחיםביןנתונהכשהיאהזוהשושנהמהו

מהולהלקטלבעלהקשההחוחיםביןנתונהכשהיאהזוהשושנהמהד

מהלהלקטלבעלהקשההחוחיםביןנתונהכשהיאזושושנהמהט

מהלהלקטלבעלהקשההחוחיםביןכשהיאזושושנהמהמ

מהלהלקטלבעלהקשההחוחיםביןנתונהכשהיאזוששנהמהא

ר

מפנה בתחלה ללוקטה רוצה בעלה אם החוחים בין שושנה מה ש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ו-ה, פסוק ב, פרק ב

ליעקב[י'יי]צוהכךלוקטהכךואחרלהחוצהושורףהאורמביאעושהו

ליעקבייצוהכךלוקטהכךואחרלהחוצהושורףהאורמביאעושהד

ליעקבי'יצוהכךאליהמטהכ"ואחלהחוצהושורףהאורמביאעושההואט

ליעקבייצוהכךלהתטהכךואחרלהחוצהושורףהאורמביאעשהמ

ליעקביי[ה]()צו]()כךאותהולוקטיןלהחוצה'ושורפימביאיןעושיןהןא

ר

ליעקב יי צוה כך לוקטה כך ואחר לה חוצה ש

יריחולטוהחלמישכגוןצריוסביביוו

יריחולנווהחלמישכגוןצריוסביביוד

ליריחוחלמישכגוןצריוסביביוט

יריחולטוהחלמישכגוןצריוסביביומ

יריחולנוהחלמישכגון[צריו[סביביו]א

ר

אויביך פנה משפטיך יי הסיר מפנן ה "הבמחר ולגאולת צריו סביביו ש

שמתיהגויםבתוךירושלםזאתד"ההלאונולודלחיפהקסטראלטבריהסוסיתהלנוערןו

שמתיההגויםבתוךירושלםזאתד"ההלאונולודלחיפאקסטראלטיבריהסוסיתןלנועדןד

ארצותוסביבותיהשמתיההגויםבתוךירושלםזאתד"ההלאונולודליאפהקיסטראלטבריאסוסיתאט

ארצותוסביבותיהשמתיההעמיםבתוךירושליםזאתד"ההלאונולודלאיפהקיסתראלטבריאסוסיתאלבוערןמ

שמתיההגויםביןירושלםזאתד"ההלאוני[לוד]לחיפהקסטראלטברייאסוסייתאלנוערןא

ר

ד"ההלהחוצהושורףאורמביאעושהה"הקבמההקץכשיגיעלמחרו

ד"ההלהחוצהושורףהאורמביאעושהה"הקבמההקץכשיגיעלמחרד

ד"ההלהחוצהושורףהאורמביאעושהה"הבמההקץכשיגיעלמחרט

ד"ההלהחוצהושורףהאורמביאעושההיההואברוךהקדושמההקץכשיגיעלמחרמ

ד"ההלהחוצהשורף[והאורמביא]עושהה"הבמההקץכשיגיעלמחרא

ר

שושנהמהאבהור"אמינחנובדדי'ייתמן'כתמהסידמשרפותעמיםוהיוו

שושנהמהאבוןר"אינחנובדדייתמןכתיבמהסידמשרפותעמיםוהיוד

שושנהמהאיבור"אינחנובדדי'יתמן'כתימהסידמשרפותעמיםוהיוט

שושנהמהאיבורביאמרינחנובדדייתמןכתיבמהסידמשרפותעמיםוהיומ

שנה[ו]שמהאביןר"אינחנובדדייתמןכתיבמהסידמשרפותעמיםוהיוא

שושנהמהאביןר"אמר

שושנה ומה ש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ו, פסוק ב, פרק ב

כלכךמפרחתוהיאטלעליהירדכמושהוהיאעליהיוצאזוו

כלכךמפרחתהיאטליצאכמושהוהיאעליהיוצאשרבזוד

כלכךמפרחתוהיאטליצאכמושהוהיאעליהיוצאשרבט

כלכךמפרחתוהיאטליצאכמושהוהיאעליהיוצאשרבזומ

כלכךמפרחתוהיאטלכמושהוהיאעליהיוצאשרבזוא

כלכךמפרחתוהיאטלכמושהוהיאעליהיוצאשרבזור

כל כך מרטבת היא טל עליה ירד כמושה היא אותם מלקה שהשרב זמן כל זו ש

עשושללו[צ](ע)עברהזהבעולםכמושיןנראיןישראלכביכולקייםעשושלשצלוזמןו

עשושלצלועברהזהבעולםכמושין'נראיכביכולקייםעשושלשצלוזמןד

עשושלצלועברהזהבעולםכמושיןנראיןישראלכב יכולקייםעשושלשצלוזמןט

עשושלצלועברהזהבעולםכמושיןנראיןישראלכביכולקייםעשושלשצלוזמןמ

עשו:שלצלועברהזהבעולםכמושיןנראיןישראלכב יכולקייםעשושזרעזמןא

עשושלצלועברהזהבעולםכמושיןנראיןישראלכב יכולקיים:עשושלשזרעוזמןר

עשו של צלו עבר כמושים הם קיים עשו של שצלו זמן ש

לעולםבטלהאינההזוהשושנהמהכשושנהיפרחלישראלכטלאהיהד"ההוהולכיןמרטיביןישראלו

לעולםבטלהאינההזוהשושנהמהכשושנהיפרחלישראלכטלאהיהד"ההוהולכיןמרטיביןישראלד

כשושנהיפרחלישראלכטלאהיהד"ההוהולכיןמרטיביןישראלט

לעולםבטלהאינהזושושנהמהכשושנהיפרחלישראלכטלאהיהד"ההוהולכיןמרטיביןישראלמ

לעולםבטלהאינהששנהמהכשושנהיפרחלישראלכטלאהיהד"ההוהולכיןמרטיביןישראלא

לעולםבטלהאינהשושנהמהכשושנהיפרחלישראלכטלאהיהד"ההוהולכיןמרטיביןישראלר

כשושנה יפרח לישראל כטל אהיה שנאמר משובחים ישראל ש

טוביםומעשיםמצותגבאלאבטליןאיןישראלכךריחהגבאלאו

טוביםומעשיםמצותגבאלאבטליןאינןישראלכךריחהגבאלאד

ט

טוביםומעשיםמצותאגבאלאבטליןאינןישראלכךריחהאגבאלאמ

טוביםומעשיםמצותגבאלאבטליםאינםישראלכךריחהגב[על]אלאא

'טובי'ומעשימצותאגבאלאבטליןאינןישראלכךריחהאגבאלאר

אחר דבר ש

ישראלשללגאלתןאלאהצדיקיםנבראולאכךלריחאלאאינהזושושנהמהו

ישראלשללגאולתןאלא'הצדיקינבראולאכךלריחאלאאינהזושושנהמהד

ישראלשללגאולתןאלאהצדיקיםנבראולאכךלריחאלאאינההזושושנהמהט

לישראלשלךלגאולתןאלאהצדיקיםנבראולאכךלריחאלאאינהזושושנהמהמ

ישראלשלבגאולתןאלאהצדיקיםנבראולאכךלריחאלאאינהזוששנהמהא

ישראלשללגאולתןאלאהצדיקיםראו?ב?נלאכךלריחאלאינה[א](ז)זושושנהמהר

ישראל של לגאולתן אלא הצדיקים נבראו לא ישראל כך לריח אלא אינו זו שושנה מה ש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ו, פסוק ב, פרק ב

הזה'בעולהןהןישראלכךוסוףתחלהמלכיםלשלחןעולהזושושנהמהו

ישראלכךוסוףתחלהמלכיםלשלחןעולהזושושנהמהד

הזהבעולםהםישראלכךוסוףתחלהמלכיםשולחןעלעולהזושושנהמהט

הזהבעולםהםישראלכךוסוף'תחלמלכיםלשלחןעולהזושושנהמהמ

הזהבעולםהםהםישראלכךוסוףתחלהמלכיםלשולחןעולהזוששנהמהא

הזהבעולםהןהןישראלכךוסוף'תחל'מלכילשולחןעולהזו'שומהר

אומותביןנכריןישראלכךהעשביםביןנכרתזושושנהמההבאלעולםהןהןו

אומותביןנכריןד

אומותביןניכריןישראלכךהעשביםביןניכרתזושושנהמההבאובעולםט

אומותביןנכריםישראלכךהעשביםביןנכרתזושושנהמההבאובעולםמ

האומותביןניכריןישראלכךהעשביםביןניכרתזוששנהמההבאבעולםהםהןא

'האומוביןניכריןישראלכך'העשביביןניכרתזו'שומהה"לעהןוהןר

האומות בין ניכרים ישראל כך החוחים בין נכרת זו ששונה מה ש

לשבתותמותקנתזושושנהמהי'ייברוכיזרעהםכייכירוםרואיהםכל'שנהעולםו

לשבתותמותקנתזושושנהמהיכירוםרואיהםכל'שנאמהעולםד

שבתותמתוקנתזושושנהמהיכירוםרואיהםכל'שנאהעולםט

לשבתותמתוקנתזושושנהמהיכירוםרואיהםכלשנאמרהעולםמ

לשבתותמתוקנתזוששנהמהיכירוםרואיהםכלד"ההא

לשבתותמתוקנתז"שמה[ם](?ן/ך?)יכירורואיהםכלד"ההר

יכירום רואיהם כל שנאמר ש

ה"הקב'אמברכיהר"אממחרשללגאלהמתוקניםישראלכךטוביםולימיםו

ה"הקב'אמברכיהר"אמחרשללגאולהמתוקניםישראלכךטוביםוימיםד

ה"הב'אמברכיהר"אמחרלגאולתמתוקניםישראלכךטוביםוימיםט

הואברוךהקדושאמרברכיהרביאמרמחרלגאולתמתוקניםישראלכךטוביםוימיםמ

ה"הבאמרברכייא'ראמרמחרשללגאולהמתוקניםישראלכךטוביםוימיםא

ה"הבל"אברכיהר"אממחרשללגאולהמתוקניםישראלכךט"ויר

ה "הב' אמברכיה ר "אש

הייתםבמצריםכשהייתםבנילישראללהםאמורלךלמשהו

הייתםבמצריםכשהייתםבנילישראללהםאמרלךלמשהד

הייתםבמצריםכשהייתםבנילישראללהםאמורלמשהט

הייתםבמצריםכשהייתםבנילישראללהםאמורלמשהמ

אתםועכשיוהחחיםביןששנהנקראיםהייתםבמצריםכשהייתםבנילישראללהםאמורלמשהא

אתםועכשו'החוחיבין'שושנ'נקראיהייתםבמצריםכשהייתםבניי'לישרלהם'אמולמשהר

ועכשיו החוחים בין כשושנה הייתם במצרים כשהייתם בני לישראל ש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב א, פסוק ג- ו , פסוק ב, פרק ב

אלוכמעשהתעשושלאדעתכםתנוהחוחיםביןלשושנהדומיןו

אלוכמעשהתעשושלאדעתכםתנוהחוחיםביןלשושנהדומיןד

אלוכמעשהתעשושלאדעתיכםתנוהחוחיםביןלשושנהדומיםט

אלוכמעשהתעשושלאלדעתכםתנוהחוחיםביןלשושנהים[מ]()דומ

אלוכמעשהתעשושלאדעתיכםותנוהחחיםביןכששנהדומיםאתםכנעןבארץנכנסיןא

אלוכמעשהתעשושלאכם?י?דעתותנו'החוחיבין'לשושנ'דומיואתםכנעןלארץבאיםר

אלו כמעשה לא תעשו שלא הזהרו אלא החוחים בין כשושנה תהיו לארץ כשתכנסו ש

מצריםארץכמעשהד"ההאלווכמעשהו

וכמעשהתעשולאבהישבתםאשר'מצריארץכמעשהד"ההאלווכמעשהד

וכמעשהתעשולאבהישבתםאשרמצריםארץכמעשהד"ההאלווכמעשהט

וכמעשה'וגומצריםארץכמעשהד"ההאלווכמעשהמ

מצריםארץכמעשה'דכתיהואהדאאלווכמעשהא

'וגו'מצריארץכמעשהד"ההאלווכמעשהר

' וגותעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה דכתיב הוא הדא אלו כמעשה ולא ש

ו

'וגותעשולאשמהאתכםמביאאניאשרכנעןארץד

כנעןארץט

כמעשהכנעןארץמ

א

ר

היערבעציכתפוחו

היערבעציכתפוחד

היערבעציכתפוחט

היערבעציכתפוחמ

היערבעציכתפוחא

היערבעציכתפוחר

בצלובנים<.....>דובןהיערהבעצרבתפוחהכתובמר<..?>ש?זההשלשיבחודשא"ד12ג

זמרהבןיוסי'רבשםאחא'ורחונא'רו

זמראבןיוסי'רבשםאחא'ורחונא'רד

זמראבןיוסיר"בשאחא'ורהונא'רט

זמראבןיוסירביבשםאחאורביהונארבימ

זמראבןיוסי'רבשםאחא'ורהונא'רא

ִזמראבןיוסי'רבשםאחא'ורונא?[ח](ה)?'רר

זמיראבןיוסי'רמשוםתנחומה'ראמרכי<..>[ק]()מתוופריווישבתיחמדתי12ג

זמרא בן יוסי ' רבשם הונא ' וראחא ' רש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב א, פסוק ג, פרק ב

לישבצללושאיןלפיכןולמההשרבבשעתממנובורחיןהכלהזההתפוחמהו

לישבצללושאיןלפיכןולמההשרבבשעתממנובורחיןהכלהזההתפוחמהד

לישבצללושאיןמפניכןולמההשרבבשעתממנובורחיןהכלהזההתפוחמהט

לישבצללושאיןלפיכןלמההשרבבשעתממנובורחיםהכלהזההתפוחמהמ

לישבענףלושאיןלפיכןולמההשרבבשעתממנובורחיןהכלהזההתפוחמהא

לי שבענףלושאיןלפיהשרבבשעתממנוורחין[ב](כ)הכל[הזה]התפוחמהר

צללושאיןלפיממנובורחיןהכלזהתפוחמה12ג

צל לו שאין ממנו בורחין הכל הזה תפוח מה ש

מתןביוםה"הבבצלמשבתהעולםאומותברחוכךבצלוו

מתןביוםה"הקבבצלמשבתהעולםאומותברחוכךבצלוד

במתןה"הבבצללישבהעולם'אומוברחוכךבצלוט

מתןביוםהואברוךהקדוששלבצלומשבת'העולאומותברחוכךבצלומ

מתןביוםה"הקבשלבצלומלישבהאומותברחוכךלצלוא

מתןביוםה"הבשלבצלומלישבהאומותברחוכךבצלור

מתןביוםה"הקבמלפניברחוהאומותכלכך12ג

מתן ביום ה "הבמן העולם אומות כל ברחו כך ש

וישבתיחמדתיבצלו'לומ'תלכןישראלאףיכולתורהו

וישבתיאותוחמדתיוישבתיחמדתיבצלו'לומתלמודכןישראלאףיכולתורהד

וישבתיחמדתיבצלול"תכןישראלאףיכולתורהט

וישבתיחמדתי(יֹשבֹתֹי)בצלולומרתלמודכןישראלאףיכולתורהמ

וישבתיחמדתיבצלול"תכןישראלאףיכולתורהא

וישבתיחמדתיבצלול"תכןישראלאףיכולתורהר

ונהניתיוישבתיחמדתיבצילול"תישראלאףיכולתורה12ג

וישבתי חמדתי בצלו ' לומתלמוד כן ישראל אף יכול תורה ש

האומותולאאותושחמדתיהואאניו

האומותולאאותושחמדתיהואאניד

האומותולאאותושחמדתיהואאניט

העולםאומותולאאותושחמדתיהואאנימ

האומותולאאותושחמדתיהואאניא

האומותולאאותושחמדתיהואאניר

תורהדברלומדשאניבשעהלחיכימתוקופיריו12ג

לעליוקודםניצומוציאהזההתפוחמה'אמתרי'אמזעירא'בראחא'רו

לעליוקודםניצומוציאהזההתפוחחדא'אמתרתי'אמזעירא'בראחא'רד

לעליוקודםניצומוציאהזההתפוח'אמתרתיבה'אמזעיראבראחא'ורט

לעליוקודםניצומוציאהזההתפוחתרתיבהאמראחאורבימ

לעליוקודםניצומוציאהזההתפוחאמרתריבהאמרזעירא'בראחונא'רא

לעליוקודםניצוהזההתפוחמהתרי'אמזעיראבראחווא'רר

עליוקודםניצוזהתפוחומה12ג
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב-א, פסוק ג, פרק ב

ד"ההלשמיעהאמנההקדימושבמצריםישראלכךו

'ד'ה'הלשמועהאמנההקדימושבמצריםישראלכךד

י'ידבראשרכלד"ההלשמיעהעשייההקדימובמצריםשהיוישראלכךט

ד"ההלשמעאמנההקדימובמצריםישראלכךמ

יידבראשרכללשמיעה[עשייה](אמונה)הקדימובמצריםישראלהיוכךא

ד"הה'לשמיעאמנההקדימו'שבמצריישראלכךר

'שנ(תורהדיברי)לשמועהאמנההקדימובמצריםישראלכך12ג

אחא'רי'ייפקדכיוישמעוהעםויאמןו

אחא'רייפקדכיוישמעוהעםויאמןד

אחא'רונשמענעשהט

אחוארביישראלבניאתייפקדכיוישמעוהעםויאמןמ

אחוה'רונשמענעשהא

אחווא'רוישמעוהעםויאמןר

העםויאמןוכתיבויאמינו12ג

ישראלכךלעליוקודםניצומוציאזהתפוחמהחורי'אמזעירא'ברו

ישראלכךלעליוקודםניצוזהתפוחמהחורי'אמזעירא'ברד

כשהיוישראלכךלעליוקודםניצוהזההתפוחמהאחורי'אמזעיראברט

ישראלכךלעליוקודםניצונוציאחוריבהאמרזעיראברמ

הזההתפוחמהחוריבהאמרזעיראברא

ישראלכךלעליוקודםניצוהזההתפוחמהחורי'אמזעיראברר

'אמעזריה'רונשמענעשה'שנ'לשמיעעשייההקדימובסיניו

'אמעזריה'רונשמענעשה'שנאלשמיעהעשייההקדימובסיניד

'אמעזריה'רוישמעוהעםויאמןד"ההלשמיעהאמנההקדימובמצריםט

בהאמרעזריארביונשמענעשהיידבראשרכלד"ההלשמיעהעשייההקדימומ

א

'אמ'זרי[ע](א)'רונשמענעשהיידבראשרכל'שנ'לשמיע'עשייהקדימובסיניר

ברכיה ר "אש

טובריחישראלנתנולאכךבסיוןאלאפירותיוגומראינוהזההתפוחמהתרתיו

טובריחישראלנתנולאכךבסיוןאלאפירותיוגומראינוזההתפוחמהתרתיד

טובריחנתנולאישראלכךבסיוןאלאפירותיוגומראינוזהתפוחמהתרתיט

טובריחנתנולאישראלכךבסיוןאלאפירותיוגומרהזההתפוחמהתרתימ

טובריח'ישנתנולאכך]בסיוןאלאפירותיוגומראינוא

טובריחנתנולאישראלכךבסיוןאלאפרותיוגומראינוהזההתפוחמהתריר

טוב ריח ישראל נתנו לא כך בסיון אלא פירותיו גומר אינו הזה התפוח מה ש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ג, פרק ב

ניצושמוציאמשעההזההתפוחמהחורי'אמעזריה'רבסיוןאלאו

ניצושמוציאמשעהזההתפוחמהחוריאמרעזריה'רבסיוןאלאד

ניצושמוציאמשעההזההתפוחמהחורי'אמעזריה'רבסיוןאלאט

ניצושמוציאמשעההזההתפוחמהחוריאמרעזריארביבסיוןאלאמ

ניצומוציאשהואמשעההזההתפוחמהחוריבהאמרעזריא'ור[בסיוןאלאא

ניצו'שמוצי'בשעהזההתפוחמהחוריאמר'עזרי'רבסיוןאלאבעולםר

מניץ שהוא משעה תפוח אחר דבר בסיון אלא בעולם ש

עדממצריםישראלמשיצאוכךיום'נפירותיושגומרשעהועדו

ועדממצריםישראלשיצאומשעהכךיום'נפירותיושגומרועדד

עדממצריםישראלמשיצאוכךיוםחמשיםפירותיושגומרעדט

ועדממצריםישראלמשיצאוכךיוםחמשיםפירותיושגומרעדמ

שעהעד'ממצרישיצאמשעהישראלכךיוםחמשיםפירותיוגמר[ש]ד(ו)ועא

עדממצרים'משעשיצאו?[2]?ישראלכךיום'נפירותיו'שגומועדר

עד ממצרים ישראל משיצאו כך יום חמשים פירותיו גומר שהוא שעה עד ש

ישראלבנילצאתהשלישיבחדשאותהקבלוואימתייוםחמשיםהתורהאתשקבלוו

ישראלבנילצאתהשלישיבחדשאותהקבלוואימתייום'נהתורהאתשקבלוד

מארץישראלבנילצאתהשלישיבחדשאותהקבלוואימתייוםחמשיםהתורהאתשקבלוט

ישראלבנילצאתהשלישיבחדשאותהקבלוואימתייוםחמשיםהתורהאתשקבלומ

יוםחמשיםהתורהאתשקבלוא

מ"מי"ב?ת?לצא'הגבחדשאותה(התורה)קבלוואימתייום'נהתורהשקבלור

יום ' נ' התורשקבלו ש

איסרבונותןאתזהתפוחמהתרתי'אמסימון'בריהודה'רו

איסרבונותןאתזהתפוחמהתרתי'אמסימון'בריהודה'רד

איסרבונותןאתזהתפוחמהתרתי'אמסימוןבריהודה'רמצריםט

איסרבונותןאתהזההתפוחמהתרתיאמרסימוןבריהודארביממצריםמ

איסרבונותןאתהזההתפוחמהתרתיאמרסימון'בריהודה'רא

ר

איסר בו נותן את הזה התפוח מה תרי בה אמר סימון ' בריהודה ' רש

מבקשיןאםלישראלמשהלהן'אמכךריחותכמהבומריחואתו

מבקשיןאםקלבדברלישראלמשהלהם'אמכךריחותכמהבומריחואתד

מבקשיןאםקלבדברלישראלמשהלהםאמרכךריחותכמהבומריחואתט

מבקשיםאםקלבדברלישראלמשהלהםאמרכךריחותוכמהכמהבומריחואתמ

מבקשיםאםלישראלמשהלהםאמרכךריחותכמהבומריחואתא

ר

לישראל משה אמר כך ריחות כמה בו ומריח ש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ג, פרק ב

עלוחזרברגליו['לק](קל)שלאחדנגאליןאתםקלבדברלהגאלאתםו

עלוחזרברגליושלקהלאחרנגאליןאתםקלבדברלהגאלאתםד

עלוחזרברגליושלקהלאחדד"להנגאליןאתםקלבדברליגאלאתםט

עלוחזרברגליושלקהלאחדדומההדברלמהמשלנגאליןאתםקלבדברליגאלאתםמ

עלוחזרברגליםשלקהלאחדמשלנגאליןאתםקלבדברלהגאלאתםא

ר

נגאלים אתם קל בדבר ש

בדברלהתרפאותאתהמבקשאםלו'ואמאחדבאנרפאולאלהתרפאת(..ש)הרופאיםו

בדברלהתרפאותמבקשאתהאםלו'ואמאחדובאנתרפאולאלהתרפאותהרופאיםכלד

בדברלהתרפאאתהמבקשאםלו'ואמאחדבאנתרפאולאלהתרפאהרופאיםכלט

בדברלהתרפאאתהמבקשאםלוואמראחדבאנתרפאולאלהתרפאהרופאיםכלמ

בדברלהתרפאתאתהמבקשאםלוואמראחדבאנתרפאולאלהתרפאתהרופאיםכלא

ר

אםלישראלמשה'אמכךבהמהגללילךטפולמתרפאאתקלו

אםלישראלמשה'אמכךבהמהגללילךטפולמתרפאאתהקלד

אםכךבהמהגלללךטפולמתרפאאתהקלט

אםלישראלמשהאמרכךבהמהשלגלללךטפולמתרפאאתקלמ

'לישמשהלהםאמרכךבהמהגללילךטפולאותךמרפאאניקלא

ר

לואמרווטבלתםאזובאגדתלכםולקחתםנגאליםאתםקלבדברלהגאלמבקשיןאתםו

לואמרווטבלתםאזובאגודתולקחתםנגאליןאתםקלבדברלהגאלמבקשיםאתםד

לואמרווטבלתםאזובאגודתולקחתם'שנאנגאליןאתםקלבדברליגאלאתםמבקשיםט

לואמרווטבלתםאזובאגדותלכםולקחתםנגאליןאתםקלבדברליגאלמבקשיםאתםמ

לואמרווטבלתםאזובאגדתלכםולקחתם'שנאנגאליןאתםקלבדברא

ר

אזוב אגודת ולקחתם ש

לון'אממניי'בחמשאומנייבארבעהטבאהיאבכמהדאזובאמיסרתאהדאמשהרבינוו

לון'אממיניבחמשאאומיניבארבעאטבאהיאבכמהדאזובאמיסרתאהדארבינומשהד

לון'אממנייבחמשאאומנייבארבעאטובאהיאבכמהבאזובאאסרתאהדא'רבימשהט

לוןאמרמנייבחמשהאומנייבארבעהטובההיאבכמהדאזובאמיסתראהדארבינומשהמ

להוןאמרמיניבחמשאאומיניבארבעהטבאהיאבכמהדאזובאמצודתאהדא'רבימשהא

ר

מנוי ' השוויה כמה ש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ג-ב, פסוק ג, פרק ב

שלשיםוביזתועוגסיחוןוביזתהיםוביזתמצריםביזתלירשלכוןגרמאוהיאבחדאפלוו

שלשיםובזתועוגסיחוןובזתהיםובזתמצריםבזתלירשלכוןגרמהוהיאבחד'אפיד

א"לוביזתועוגסיחוןוביזתהיםוביזת'מצריביזתלירשלכוןגרמהוהיאבחד'אפיט

ושלשיםועוגוסיחוןמצריםביזתלירשלכוןגרמהוהיאבחדאפילומ

וביזתועוגסיחוןוביזתהיםוביזתמצריםביזתלירשלכוןגרמאוהיאבחד'אפיא

ר

א "ולועוג סיחון בזת הים בזת מצרים בזת לירש זכו בזכותה ש

אחתעלמצותכמהבווישדמיםבכמהאדםעלעומדשהואלולבמלכיםואחדו

אחתעלמצותכמהבווישדמיםבכמהאדםעלעומדשהואלולבמלכיםואחדד

ו"עאכמצותכמהבווישדמיםבכמההאדםעלעומדשהואלולבמלכיםט

אחתעלמצותכמהבווישדמיםבכמהאדםעלעומדשהואלולבמלכיםואחדמ

אחתעלמצותכמהבווישדמיםבכמהלאדםשעומדלולבמלכיםא

ר

אחת על יציאות כמה בו שיש הזה והלולב מלכים ש

'אמסימון'בריהודה'רהראשוןביוםלכםולקחתםלישראלמזהירמשהלפיכךוכמהכמהו

'אמסימון'בריהודה'רהראשוןביוםלכםולקחתםלישראלמזהירמשהלפיכךוכמהכמהד

'אמסימוןבריהודה'רהראשוןביוםלכםולקחתםלישראלמשההזהיר'לפיט

אמרסימוןבריהודאורביהראשוןביוםלכםולקחתםלישראלמשההזהירלפיכךוכמהכמהמ

סימון'בריהודה'רהראשוןביוםלכםולקחתםלהםמזהירמשה'לפיוכמהכמהא

ר

וכמה כמה ש

ליתנהלו'ואמבנובאומרגליותטובהאבןלושהיתהלמלךחוריו

ליתנהלו'ואמבנובאומרגליותטובהאבןלושהיתהלמלךמשלחוריד

(לך)'אמבנובאומרגליתטובהמרגליתאבןלושהיתהלמלךחוריט

אמרבנובאומרגליותטובהאבןלושהיתהלמלךחורימ

לי?ה?תנלוואמרבנובאומרגליתטובהאבןלושהיתהלמלךא

ר

ה"הבלפניישראלאמרוכךנותנהאניולךהיאושלךהיאלךלו'אמו

ה"הקבלפניאמרוישראלכךנותנהאניולךהיאושלךהיאלךלואמרד

ה"הבלבניישראלאמרוכךנותנהאניולךהיאושלךהיאלךלוט

ברוךהקדושלפניישראלאמרוכךנותנהאניולךהיאושלךהיאלךלומ

ישראלאמרוכךנותנהאניולךהיאושלךהיאלךלוואמרא

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

ואיןנותנהאניולכםהיאושלכםהיאלכםלהם'אמיהוזמרתעזיו

ואיןנותנהאניולכםהיאושלכםהיאלכםה"הקבלהםאמריהוזמרתעזיד

ין[א](כ)ונותנהאניולכםהיאושלכםהיאלכםלהם'אמיהוזמרתעזיט

ואיןנותנההיאולכםהיאושלכםהיאלכםלהםאמרומדתיהעוזיהואמ

ואיןנותנהאניולכםהיאושלכםהיאלכםלהםאמריהוזמרתעזיא

ר

ר"אמיתןלעמועזי'יי'שנתורהאלאעוזו

'ר'אמיתןלעמועזיי'שנאתורהאלאעזד

ר"איתןלעמועוזי'י'שנאתורהאלאעוזט

רביאמרבשלוםעמואתיברךיייתןלעמועוזיישנאמרתורהאלאעוזימ

ר"איתןלעמועוזיי'שנאתורהאלאעוזא

ר

ר "אש

למשכןקיוולרגליםקיוולתורהקיווהיםעלישראלקיווטובותקיוויותשלשלויו

למשכןקוולדגליםקוולתורהקווהיםעלישראלקווטובותקוויותשלשלויד

למשכןקוולדגליםקוולתורהקווהיםעלישראלקווטובותקוויות'גלויט

למשכןקוולדגליםקוולתורהקווהיםעל()ישראלקווטובותקויותשלשהלוימ

היםעל]ישראלקווטובותקיוותשלשלויא

ר

למשכן לדגלים הים על ישראל קוו טובות קויות שלש לוי ש

'דכתלמשכןקיווחמדתי'דכתלרגליםקיוווישבתיחמדתיבצלו'דכתלתורהקיווו

'דכתלמשכןקווחמדתי'דכתלדגליםקוווישבתיחמדתיבצלו'דכתילתורהקווד

'דכתילמשכןקווחמדתי'דכתילדגליםקוווישבתיחמדתיבצלו'דכתילתורהקווט

דכתיבלמשכןקווחמדתידכתיבלדגליםקוווישבתיחמדתיבצלודכתיבלתורהקוומ

'דכתילמשכןקווחמדתי'דכתילדגליםקוובצלו'דכתילתורה[קווא

ר

שנאמר למשכן חמדתי ' שנאלדגלים בצלו שנאמר מנין לתורה ולתורה ש

ישראלבניהעלותימיוםבביתישבתילאכיא"המדוישבתיו

ישראלבניאתהעלותילמיוםבביתישבתילאכיא"המדוישבתיד

מארץישראלבניאתהעליתילמיוםבביתישבתילאכיא"כדישבתיט

מארץישראלבניאתהעלותימיוםבביתישבתילאכיאומראתהשכןוישבתימ

מארץישראלאתהעלותימיוםבביתיישבתילאכיא"הכמדישבתיא

ר

ארזים בבית ישבתי לא כי ואומר וישבתי ש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ד-ג, פסוק ג, פרק ב

עלשנתנבאומלמדשורמדבראלוילכומנחמאר"דאמכההואממצריםו

עלשנתנבאומלמדשורמדבראלויצאומנחמןר"דאכההיאממצריםד

עלשנתנבאומלמדשורמדבראלויצאומנחמאר"דאכההואמצריםט

עלשנתנבאומלמדשורמדבראלויצאומנחמארבידאמרכההואמצריםמ

עלשנתנבאומלמדשורמדבראלויצאואבון'רבשםנחמא'רדאמרכההיאמצריםא

ר

לחכימתוקופריוכרםשלכמטעתשורותשורותדגליםדגליםמחנותמחנותלהעשותשעתידיןעצמןו

לחכימתוקופריוכרםשלכמטעתשורותשורות'דגלי'דגלימחנותמחנותלהעשותשעתידיןעצמןד

לחכימתוקופריוכרםשלכמטעותשורותשורותדגליםדגליםמחנותמחנותלעשותשעתידיןעצמןט

לחכימתוקופריוכרםשלכמטעותשורותשורותדגליםדגליםמחנותמחנותלהעשותשעתידיןעצמןמ

לחכימתוקופריוכרםשלכנטיעהשורותשורותדגליםמחנותמחנותלעשותשעתידיןעצמןא

ר

תורהבדבריממתקיםסיניהרלפניישראלשעשוחדשעשרשניםאלויצחקר"אמו

תורהבדברימתמתקיםסיניהרלפניישראלשעשוחדשעשרשניםאלויצחקר"אד

ת"בדממתקיםסיניהרלפניישראלשעשוחדשב"יאלויצחקר"אט

תורהבדברימתמתקיםסיניהרלפניישראלשעשוחדשב"יאלולוירביאמרמ

תורהבדבריממתקיםסיניהרלפניישראלשעשוחדשעשרשניםאלוא

ר

כלענהמרהיההעולםאומותלחךאבלמתוקהיהלחכילחכימתוקופריוטעםמהו

כלענהמרהיההעולםאומותלחךאבלמתוקהיהלחכילחכימתוקופריוטעםמהד

כלענהמרהיההעולםאומותלחיךאבלמתוקהיהלחכילחכימתוקופריוטעםמהט

כלענהמרהיההעולםאומותלחיךאבלמתוקהיהלחכילחכימתוקופריוטעםמהמ

כלענהמרהיההעולםאומותלחיךאבלמתוקהיהלחכילחכימתוקופריוטעםמהא

ר

ו[נש](ש)נעלאמסיניתורהשנתנהפ"אעיצחקר"אממועדמאהלו

נענשולאמסיניהתורהשנתנהפ"אעאלעזרר"אמועדמאהלד

נארשולאמסיניתורהשנתנהף"אע'אלעזר"אמועדמאהלט

נענשולאמסיניתורהשנתנהפיעלאףאלעזררביאמרהשתאעדמועדמאהלמ

נענשולאהתורהשניתנהפ"אעאלעזרר"אמעדמאהלא

ר

34



25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ה-ד, פסוק ג, פרק ב

ולאלמדינהונכנסהומחותמתכתובהשהיאלדיוטמאמועדבאהללהםשנתפרשהעדעליהישראלו

ולא'למדינונכנסהומחותמתכתובתהשהיאלדיוטגמהמועדבאהללהםשנתפרשהעדעליהישראלד

ולאלמדינהונכנסתומחותכתכתובתהשהיאלדיוגטמאמועדבאהללהםשנתפרשהעדישראלט

ולאלמדינהונכנסתומחותםכתובהשהיאלדיוטגומאמשלמועדבאהללהםשנתפצהעדישראלמ

לאלמדינהונכנסתומחותמתכתובהשהיאלדיוטגמאמעדבאהלשנתפרשהעדעליהישראלא

ר

הרעלנתנהשהתורהפ"אעכךבמדינהלהםשנתפרשהעדהמדינהבניעליהנתחייבוו

בהרנתנהשהתורהפ"אעכךבמדינהלהםשנתפרשהעדהמדינהבניעליהנתחייבוד

להםשנתפרשהעדהמדינהבניעליהנתחייבוט

ישראלכךלהםשנתפרשהעדהמדינהבניעליהנתחייבומ

מהרתורהשנתנהפ"אעכךהמדינהבאותהלהםשנתפרשהעדהמדינהבניעליהנתחייבוא

ר

אמיביתאלשהבאתיועדד"ההמועדבאהללהםשנתפרשהעדעליהנענשולאסיניו

אמיביתאלשהבאתיועדד"ההמועדבאהללהםשנתפרשהעדעליהנענשולאסיניד

אמיביתאלשהבאתיועדד"ההמועדבאהלט

אמיביתאלשהבאתיועדד"ההמועדבאהללהםשנתפרשהעדעליהנתחייבולאמ

אמיביתאלשהבאתיועדד"ההמעדמאהללהםשנתפרשהעד[ה](?ו?)עלינענשולאסיניא

ר

זההורתיחדרואלסיניהרזהו

זההורתיחדרואלסיניהרזהד

זההורתיחדרואלסיניחדרזהט

זההורתיחדרואלסיניזהאמיביתאלשהבאתיועדהורתיחדרואלמ

זההורתיחדרואלסיניזהא

ר

האומותהיואלולויבןיהושער"אמההורייהעלישראלנתחייבושמשםמועדאהלו

האומותהיואלולויבןיהושער"אההוראהעלישראלנתחייבושמשםמועדאהלד

האומותהיואלול"אריבההוראהעלנצטוושמשםמועדאוהלט

האומותהיואלולויבןיהושערביאמרההוראהעלישראלנצטוושמשםמועדאהלמ

היואלולויבןיהושער"אההורייהעלישראלנתחייבושמשםמעדאהלא

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

אותומקיפיןהיווקסטריותבאהליותלהםיפהמועדאהלהיהמהיודעיםו

אותומקיפיןהיווקסטרוותבאהליותלהםיפהמועדאהלהיהמהיודעיםד

אותומקיפיןהיוריות?ט?ובתסבאהליותלהםיפהמועדאוהלמהיודעיןט

אותומקיפיןהיוותסטריותבאהליותלהםיפהמועדאהלהיהמהיודעיןמ

אותומקיפיםהיווקסטריותבאהליות(לישראל)להםיפהמעדאהלהיהמההעולםאומותיודעיםא

ר

מיכיד"ההפניקטיהוןמתוךונתרזיןהדיבורקולשומעיןהיומועדאהלעמדשלאשעדו

מיכי'ד'ה'הפניקטיהוןמתוך'ונתרזיהדיבורקולשומעיםהיומועדאהלעמדשלאשעדד

מיכי'שנאוניתרזיןהדיבורקולשומעיןהיומועדאוהלעמדשלאשעהט

מיכיד"ההפניטקהוןמתוךונתרזיןהדבורקולשומעיןהיומועדאהלעמדשלאעדמ

מיכיד"ההפניקטיהוןמתוךונתרזיןהדבורשומעיןהיומעדאהלעמדשלאשעדא

ר

יוצאהדיבורהיהדיפרוסופוןסימוןר"אמחייםאלהיםקולשמעאשרבשרכלו

סםיוצאהדיבורהיהדיפרוספוןסימון'ראמרחייםים'אלקולשמעאשרבשרכלד

יוצאהדיבורהיהדיפרוסופוןסימוןר"אחייםאלהיםקולשמעאשרבשרכלט

יוצאהדבורהיהדיפרוסופיןסימוןרביאמרחייםאלהיםקולשמעאשרבשרכלמ

יוצאהדבורהיהדי פרופוסיןסימוןר"אחייםאלהיםקולשמעאשרבשרכלא

יוצאהדבורהיהדפרופוסיןסימוןר"אמר

אתהויחיאתהשמעתכאשרלישראלחייםהעולםלאומותהמותוסםלישראלחייםו

ויחיאתהשמעתכאשרלישראלחייםסםהעולםלאומותהמותוסםלישראלחייםד

אתהויחיאתהשמעתכאשר'שנאלישראלחייםסםהעולםלאומותהמותוסםלישראלחייםט

אתהויחיאתהשמעתכאשרשנאמרלישראלחייםהעולםלאומותהמותוסםלישראלחייםמ

אתהויחיאתהשמעתכאשר'שנאלישראלחייםהעולםלאומותהמותוסםלישראלחייםא

אתהויחיאתהשמעתכאשר'שנלישראלחייםר

עוררתיךהתפוחתחת'אומהואלפיכךומתושמעוהעולםואומותוחייתשמעתו

עוררתיךהתפוחתחת'אומהואלפיכךומתושמעוהעולםלאומותהמותוסםוחייתשמעתד

עוררתיךהתפוחתחת'אומלכךומתושמעוהעולםואומותוחייתשמעתט

עוררתיךהתפוח(הֹכ)תחתאומרהואלפיכךומתושמעוהעולםואומותוחייתשמעתמ

עוררתיךהתפוחתחת'אומהוא'לפיומתיםשומעיןהעולםואומותוחייתשמעתא

עוררתיךהתפוחתחת['ומ](?..נ?)אהוא'לפי'ומתי'שומעיהעולם'ואומוחייתשמעתר
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לאהלחוץיוצאהיהולאנפסקהקולהיהשמשםחייא'רתנימועדמאהלו

לאהלחוץיוצאהיהולאנפסקקולהיהשמשםחייא'רתנימועדמאהלד

מועדמאהליוצאהיהולאנפסקקולהיהשמשםחייא'רתאנימועדמאהלט

מועדמאהליוצאהיהולאנפסקקולהיהשמשםחייארביותנימועדמאהלמ

לאהלחוץיוצאהיהולאנפסקקולהיהשמשםחייא'רתנימעדמאהלא

ר

משעמדהעולםבאומותמצויהנבואההיתהמועדאהלעמדשלאעדיצחקר"אמו

משעמדהעולםבאומותמצויהנבואההיתהמועדאהלעמדשלאעדיצחק'ראמרד

משעמדהעולםבאומותמצוייהנבואההיתהמעדאהלעמדשלאעדיצחקר"אט

שעמדכיוןהעולםבאומותמצויהנבואההיתהמועדאהלעמדשלאעדיצחקרביאמרמ

משעמדהעולםלאומותמצויהנבואההיהמעדאהלעמדשלאעדיצחקר"אא

ר

בעורבןבלעםוהלאתאמרואםארפנוולאאחזתיומשםמהםנבואהפסקהמועדאהלו

בעורבןבלעםוהלאתאמרואםארפנוולאאחזתיומשםמהםנבואהפסקהמועדאהלד

בעורבןבלעםוהלאת"ואארפנוולאאחזתיומשםמהםנבואהפסקהמועדאהלט

בעורבןבלעםוהלאתאמרואםארפנוולאאחזתיומשםמהםנבואהפסקהמועדאהלמ

בעורבןבלעםתאמרואםארפנוולאאחזתיומהםנבואהפסקמעדאהלא

ר

אהליךטובומה'שננתנבאישראלשללטובתןלואמורנתנבאו

יעקבאהליךטובומה'שנאנתנבאישראלשללטובתןאמורנתנבאד

יעקבאהליךטובומה'שנאנתנבאישראלשללטובתןאמורנתנבאט

יעקבאהליךטובומהשנאמרנתנבאישראלשללטובתןאמורנתנבאמ

נחשלאכייעקבאוהליךטובומה'שנאנתנבאישראלשלבתן?טו?ללואמורנתנבאא

ר

כוכבדרךיעקבעפרמנהמיביעקבנחשלאכיביעקבאוןהביטלאו

כוכבדרךיעקבעפרמנהמיביעקבנחשלאכיביעקבאוןהביטלאד

כוכבדרךיעקבעפרמנהמיביעקבנחשלאכיביעקבאוןהביטלאט

כוכבדרךיעקבעפרמנהמיביעקבנחשלאכיביעקבאוןהביטלאמ

כוכבדרךיעקבעפרמנהמיביעקבאוןהביטלאביעקבא

ר
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מיעקבוירדמיעקבו

מיעקבוירדמיעקבד

מיעקבוירדמיעקבט

יעקבוירדמיעקבמ

מיעקבוירדמיעקבא

ר

ישראלכנסתאמרה'אוממאיר'ריהודה'ורמאיר'רהייןביתאלהביאניו

ישראלכנסתאמרה'אוממאיר'ריהודה'ורמאיר'רהייןביתאלהביאניד

'אוממאיר'ריהודה'ורמאיר'רהייןביתאלהביאניט

ישראלכנסתאמרהאומרמאיר'ריהודהורבימאיר'רהייןביתאלהבאנימ

'אמיהודה'ורמאיר'ר(..א)חדריוהמלךהביאניא

'אוממאיר'ריהודה'ורמאיר'רהייןביתאלהביאניר

כדעללחמראהדיןישראלאלהיךאלהלעגלואמרתיכייןהרעיצרביהושלטו

עללכדחמראהדיןישראליך'אלאלהלעגלואמרתיכייןהרעיצרביהושלטד

עיילכדחמראהדיןישראלאלהיךאלהלעגללוואמרתיבייןהרעיצרביהושלטט

עלילכדחמראהדיןישראלאלהיךאלהלעגלואמרתיבייןהרעיצרביהושלטמ

הויאכדחמראהדיןישראלאלהיךאלהלעגלואמרתיכייןהרעיצרביהושלטא

הויאכדחמראהדיןישראלאהיךאלהלעגלואמרתיבייןהרעיצרביהושלטר

השיריםשירדורשיןאיןמאירדייךיהודה'רלו'אמליהמערבבהוהנשאבברו

השיריםשירדורשיןאיןמאירדייךיהודה'רלואמרליהמערבבהוהנשהבברד

השיריםשירדורשיןאיןמאירדייךיהודה'רל"אליהמערבבנשאבברט

השיריםשירדורשיןאיןמאירדייךיהודארבילואמרליהמערבבהואנשאבברמ

השיריםשירדורשיןאיןמאירדייךיהודה'רלואמרליהמערבבהויאבברנשא

השיר'שירדורשיןאיןמאירדייךיהודה'רל"אמליהמערבב?ה?הונשאבברר

ומהוישראלשללשבחןאלאהשיריםשירנתןשלאלשבחאלאלגנאיו

ומהוישראלשללשבחןאלאהשיריםשירנתןשלאלשבחאלאלגנאיד

ומהוישראלשללשבחןאלאהשיריםשירניתןשלאלשבחאלאלגנאיט

ומהוישראלשללשבחןאלאהשיריםשירנתןשלאלשבחאלאלגנאימ

יהודה'רמקייםומהישראלשללשבחןאלאהשיריםשירניתנהשלאלשבחאלאלגנאיא

יהודה'רמקייםומהישראלשללשבחןאלא'השירישירנתנהשלאלשבחאלאלגנאיר
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ה"הקבהביאניישראלכנסתאמרההייןביתאלהביאניו

ה"הקבהביאניישראלכנסתאמרההייןביתאלהביאניד

ה"הבהביאניישראלכנסתאמרההייןביתאלהביאניט

ברוךהקדושהביאניישראלכנסתאמרההייןביתאלהבאנימ

ה"הבלפניישראלכנסתאמראלאהייןביתאלהביאנישאמרמאיר'דרקרייאא

ה"הבהביאניי"כנסה'אמראלאהייןביתאלהביאני'שאממאיר'דרקרייהר

דגלישםליונתןסיניזהייןשלגדוללמרתףו

דגלישםליונתןסיניזהייןשלגדוללמרתףד

שםליונתןסיניזהייןשלגדוללמרתףט

דגליםשםליונתןסיניזהייןשלגדוללמרתףהואמ

ליונתןסיניזה[ייןשל]גדוללמרתףהייןביתאלא

תורה[2](זה)משםליונתןסיניזהייןשלגדוללמרתףהייןביתאלר

יצחק'רבשםאבה'ראותהקבלתיגדולהובאהבהטוביםומעשיםומצותתורהו

יצחק'רבשםאבה'ראותםקבלתיגדולהובאהבהטוביםומעשיםומצותתורהד

ט

יצחקרביבשםאבארביאותהקבלתיגדולהובאהבהטוביםומעשיםומצותתורהמ

א

חק[צ](?ש?)י'רבשםמרייהבראבא'ראותהקבלתיגדולהובאהבה'טובי'ומעשיומצותגדלי[1]ר

ונתןסיניזהייןשלגדוללמרתףה"הקבהביאניישראלכנסתאמרה'אמו

ונתןסיניזהייןשלגדוללמרתףה"הקבהביאניישראלכנסתאמרה'אמד

ט

ונתןסיניזהייןשללמרתףהואברוךהקדושהבאניישראלכנסתאמרהאמרמ

א

ונתןסיניזהייןשלגדוללמרתףה"הבהביאניי"כנס'אמרר

טמאפניםותשעהוארבעיםטהורפניםותשעהארבעיםשנדרשתהתורהמשםליו

טמאפנים'וט'ומטהורפנים'וט'משנדרשתהתורהמשםליד

טמאפניםט"ובמטהורפניםט"במשנדרשתהתורהט

טמאפניםותשעוארבעיםטהורפניםותשעהארבעיםשנדרשתהתורהמשםלימ

טמאפניםו"מטטהורפניםו"מטנדרשתשהיאהתורהאתמשםא

והרבהטמאופעםטהורפעםנדרשתשהיאהתורהאתמשםליר
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יונה'ראהבהעליודגלו'שנקבלתיהגדולהומאהבהגלו[ד](ג)ומניןו

יונה'ראהבהעליודגלו'שנאקבלתיהגדולהומאהבהמניןד

יונה'ראהבהעליודגלו'שנאקבלתיהגדולהומאהבהט

יונהרביאהבהעליודגלושנאמרקבלתיהגדולהשמאהבהמניןמ

מנחמא'רבשםיונה'ראהבהעליודגלו'שנאאותהקבלתיגדולהומאהבהמיניםא

מנחמא'ר'בשיונה'ר'אהבעליודגלו'שנאותהקבלתיגדולהומאהבהמיניםר

הלכהשלאבבית'אומזההלכהבדברשעוסקיםחבריםשניחבריםשניו

הלכהשלאבבית'אומזההלכהבדברשעוסקיןחבריםשני'אמד

הלכהשלאבבית'אומזההלכהבדברשעוסקיןחבריםשני'אומט

הלכהשלביתאומרזההלכהבדברשעוסקיםחבריםשניאומרמ

הלכהשלאבביתאומרזההלכהשלבדברשעוסקיםחבריםשניאמרא

הלכהשלאבבית'אומזההלכהבדבר'שעוסקי'חברישני'אמר

ר"אמאהבהעליודגלוה"הקב'אמהלכהשלאבבית'אומוזהו

ר"אאהבהעליודגלוה"הקבאמרהלכהשלאבביתאומראינווזהד

ר"אאהבהעליודגלוה"הבאמרהלכהשלאבבית'אומוזהט

אמראהבהעליודגלוהואברוךהקדושאמרהלכהשלאבביתאומרוזהמ

ר"אאהבהעליודגלוה"הבאמרהלכהשלאבביתאומרוזהא

ר"אמאהבהעליודגלוה"הב'אמר

אמר ש

ה"הב'אמואייבתואהבתכגוןאיבהלאהבהשקוראהארץעםאחאו

ה"הקב'אמואייבתואהבתכגוןאיבהלאהבהשקוראהארץעםאחאד

ה"הב'אמואייבתואהבתכגוןאיבהלאהבהשקוראהארץעםאחאט

ברוךהקדושאמרואייבתואהבתכגוןאיבהלאהבהשקוראהארץעםאחארבימ

ה"הקב'אמואייבתואהבתכגוןאיבהלאהבהקוראשהואהארץעםאחאא

ה"הבאמרואייבתואהבתכגוןאיבהלאהבהקוראשהואהארץעםאחאר

ברוך הקדוש אמר ואייבת ואהבת כגון איבה לאהבה שקורים הארץ עם אפילו אחא ' רש

תינוקיששכרר"אמאהבהעליודגלוו

תינוקיששכרר"אאהבהעליודגלוד

תינוקיצחקר"אמאהבהעליודגלוט

תינוקיצחקרביאמראהבהעליודגלוהואמ

שהואתינוקמנדידכפריששכרר"אאהבהעליודגלוא

שהואתינוקמנדידכפר(כ)יששכרר"אמאהבהעליודגלור

אהבה עלי ודילוגו אהבה עלי ודגלו הוא ש

40



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

ר"אמאהבהעליוליגלוגוה"הקב'אמחפרןלעפרןאחרןלאהרןמשהלמשהשקוראו

אמראהבהעליוליגלוגוה"הקבאמרעפרןלעפרןאהרןלאהרןמשהלמשהשקוראד

ר"אאהבהעליוליגליגה"הב'אמעפרוןלעפרוןאהרןלאהרןמשהלמשהשקוראט

אמראהבהעליולגלוגוהואברוךהקדושאמרעפרוןלעפרוןאהרןלאהרןמשהלמשהשקוראמ

ר"אוליגלוגוה"הבאמרעפרוןולעפרוןאהרןולאהרןמשהלמשהקוראא

ר"אמאהבהעלי[גו]ולגלועפרןולעפרוןאהַרןולאהרןמַשהלמשהקוראר

ניזוקוהיהבאצבעואיקוניןמראהאדםלשעברחוניאו

נזוקוהיהבאצבעואיקוניןמראהאדםלשעברחונייה'רד

ניזוקוהיהבאצבעומלךשלאיקוניןמראהאדםלשעברחוניאט

מאתניזקהיהמידבאצבעומלך(ו)שלאיקוניןמראההיהאדםלשעברחנינארבימ

ניזוקוהיהבאצבעואיקוניןמראהאדםהיהלשעברחוניאא

נזוקוהיהצבעו[א](ע)באיקוניןמראהאדםהיהלשעברחוניאר

אלאעודולאניזוקואינופעמיםכמהההזכרהעלידומניחאדםועכשוו

אלאעודולאנזוקואינופעמיםכמההאזכרהעלידומניחאדםועכשוד

אלאעודולאניזוקואינופעמיםכמההאזכרהעלידומניחאדםועכשיוט

אלאעודולאניזקואינופעמיםכמההאזכרהעלידואתמניחאדםועכשיוהמלךמ

אלאעודולאניזוקואינוהאזכרהעלאצבעומניחאדםועכשיוא

אלאעודולאזוק(י)נאינו'פעמיכמההאזכרהעלאצבעומניחאדםועשיור

כמההאזכרהעלמדלגתינוקאפלואמריורבניןאהבהעלילו[דג]()וה"הב'שאמו

כמההאזכרהעלמדלגהתינוקאפילואמריורבנןאהבהעליוגודלוה"הקבשאמרד

אהבהעליודילוגוה"הב'שאמט

אהבהעליודגלוהואברוךהקדושאמרמ

כמההאזכרהעלמדלגהתינוק'אפיאמריורבניןאהבהעליודגלוה"הבשאמרא

אהבהלי[ע](א)ודלוגוה"הב'אמר

ברכיהר"אמאהבהעליודילוגוה"הקב'שאמאלאעודולאניזוקואינופעמיםו

ברכיה'ראמראהבהעליודילוגוה"הקבאמראלאעודולאנזוקואינופעמיםד

ברכיהר"אט

ברכיהרביאמרמ

ברכייאר"אאהבהעליודגלוה"הקב'אמאלאעודולאניזוקאינופעמיםא

ר

אמר ברכיה ' רש
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עלהלבישההעזיםגדייעורותואתא"המדבאביויעקב[לג]()שדהדילוגיןאותןאפלוו

עלהלבישההעזיםגדייעורותואת'א'ד'מ'הבאביויעקבשדיגלהדיגוליןאותן'אפיד

עלהלבישההעזיםגדייעורותואתא"כדבאביו'אבייעקבשדילגדילוגיןאותן'אפיט

'וגוהעיזיםגדייעורותואתא"המדבאביואבינויעקבשדלגדילוגיןאותןאפילומ

עלהלבישההעזיםגדייעורותואתא"הכמדאבינויעקבשדילגהדילוגיםאותן'אפיא

ר

העזים גדיי עורות ואת באביו ובניו אבינו יעקב שדלג דילוגין אפילו ש

יריעותועשיתד"ההשכינתימשרהאניבהןה"הקב'אמידיוו

יריעותועשית'ד'ה'השכינתימשרהאניבהןה"הקב'אמידיוד

יריעותועשית'דכתישכינתימשרהאניבהםה"הבאמרידיוט

יריעותועשיתד"ההשכינתומשרהאניבהםהואברוךהקדושאמרמ

יריעותועשית'שנאשכינתימשרהאניבהםה"הבאמרידיוא

ר

יריעות ועשית שנאמר שכינתו הוא ברוך הקדוש השרה בהם ש

'ראהבהעליודיגולואהבהעליודיגלוה"הב'שאמאלאעודולאעזיםו

'ראהבהעליודיגולואהבהעליודגלוה"הקבשאמראלאעודולאעזיםד

'ראהבהעליודגלוה"הב'שאמאלאעודולאעזיםט

רביאהבהעליודגלוהואברוךהקדושאמראלאעודולאעיזיםמ

'ראהבהעליודגלוה"הבשאמראלאעודולאעזיםא

ר

עזים ש

גדוללמרתףה"הבהביאניישראלכנסתאמרהלוי'רבשםדסכניןיהושעו

גדוללמרתףה"הבהביאניישראלכנסתאמרהלוי'רבשם'דסכנייהושעד

גדוללמרתףה"הבהביאניישראלכנסתאמרה'אמלויר"בשדסכיניןיהושעט

גדוללמרתףהואברוךהקדושהביאניישראלכנסתאמרהאמרלוירביבשםדסכניןיהושעמ

גדולבמרתףה"הקבהביאני'ישכנסתאמרהלוי'רבשםדסכניןיהושעא

ר

שלטקסיסיעיניוראוודגלוגבריאלודגלומיכאלראיתיושםסיניזהייןשלו

שלטקסיםעיניוראוודגלוגבריאלודגלומיכאלראיתיושםסיניזהייןשלד

שלטכסיסיןעיניוראולו[ג](ל)ודגבריאלודגלומיכאלראיתיושםסיניזהייןשלט

שלסתניןנויעיניוראוודגלוגבריאלודגלומיכאלראיתיושםסיניזהייןשלמ

שלטקסיםעיניוראוגבריאלודגלומיכאלראיתיושםסיניזהייןשלא

ר
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לחנותבנישלורצונםהואיללמשהה"הקב'אמשעהבאותהאותםאהבתי[ו]מעלןו

לחנותבנישלורצונןהואיללמשהה"הבאמרשעהבאותהאותםואהבתימעלהד

לחנותבנישלורצונםהואיללמשהה"הב'אמשעהבאותהאותםואהבתימעלהט

לחנותבנישלורצונםהואילהואברוךהקדושאמרשעהבאותהאותםואהבתימעלהמ

לחנותעמישלורצונםהואילה"הבאמרשעהבאותהאותםואהבתימעלהא

ר

'באותודגלועלאיש'דכתהואהדאבדגליםיחנובדגליםו

באותותדגלועלאיש'ד'ה'הבדגליםיחנובדגליםד

באותותדגלועלאישד"ההבדגליםיחנובדגליםט

באותותדגלועלאישד"ההבדגליםיחנובדגליםמ

יחנואבותםלביתבאותותדגלועלאישד"הה['בדגלייחנו]בדגליםא

ר

בשתיבאשישותסמכוניא"דמטןשלובאש?ן?מעלשלבאשאישותבשתיבאשישותסמכוניו

בשתיבאשישותסמכוני'א'דמטהשלובאשמעלהשלבאשאשותבשתיבאשישותסמכוניד

באישותבאשישותא"דשלמטהובאשמעלהשלבאשאישותבשתיבאשישותסמכוניט

באשישיותסמכוניאחרדברמטהשלובאשמעלהשלבאשאישותבשתיבאשישותסמכונימ

בשניבאשישותסמכוניא"דמטהשלובאשמעלהשלבאשישות(ש)אבשניבאשישותסמכוניא

'באשישו'סמכוא"דמטןשלובאשמעלןשלבאששות(י)אבשתיבאשישותסמכוניר

בשתי באישות סמכוני ש

יצחקאברהםשלבאשםהרבהבאישותבאשישותסמכוניא"דבפהותורהבכתבתורהאישותו

יצחקאברהםשלבאשםהרבהבאשותבאשישותסמכוני'א'דבפהותורהבכתבתורהאשותד

יצחקאברהםשלבאישוהרבהט

יצחקאברהםשלבאשוהרבהבאישותמ

יצחקאברהםשלבאשהרבה'באישובאשישותסמכוניא"דפה[על]ב[ש]ותורהבכתבתורהאישותא

'יצאברהםשלבאשהרבהבאשותר

אבינו ' אברהשל באשו אשות ש

ועזריהמשאלחנניהושלאליהושלובאשוסנהושלמשהושלויעקבו

ועזריהמישאלחנניהושלאליהושלובאשוסנהושלמשהושלויעקבד

ועזריהמישאלחנניהשלואישואליהושלובאישוסנהושלמשהושלויעקבט

ועזריהמישאלחנניהושלאליהושלובאשוסנהושלמשהושליעקבמ

ועזריאמישאלחנניאושלאליהושלובאשו[ה](א)סנושלמשהושלויעקבא

'ועז'מיש'חנניושלאליהושלובאשוסנהושלמשהושל'ויער

אחר דבר ועזריה מישאל חנניה של ובאשו ש
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בתפוחיםרפדוניהמאוששותההלכותאלובאשישותסמכוניא"דו

בתפוחיםרפדוניהמאוששותההלכותאלובאשישותסמכוניא"דד

בתפוחיםרפדוניהמאוששותהלכותאלובאשישותסמכוניא"דט

בתפוחיםרפדוניהמאוששותהלכותאלובאשישותסמכוניאחרדברמ

בתפוחיםרפדוניהמאוששותבהלכותבאשישותסמכוניא"דא

'בתפוחירפדוניהמאוששותבהלכות'באשי'סמכוא"דר

בתפוחים רפדוני המאוששות ההלכות אלו אחר דבר סנה של ובאשו מוריה של באשו ש

לפניישראלכנסתאמרהאניאהבהחולתכיכתפוחיםוטעמןשריחןההגדותאלוו

לפניישראלכנסתאמרהאניאהבהחולתכיכתפוחיםוטעמןשריחןההגדותאלוד

לפניישראלכנסתאמרהאניאהבהחולתכיכתפוחיםוטעמםשריחןהגדותאלוט

לפניישראלכנסתאמרהאניאהבהחולתכי'כתפוחיוטעמןשריחןההגדותאלומ

לפניישראלכנסתאמרהאניאהבהחולתכיכתפוחיםוטעמןכתפוחיןשריחןהגדותאלוא

לפניי"כנס'אמראניאהבהחולתכי'כתפו'וטעמכתפוחיםשריחןהאגדותאלור

כתפוחים טוב שריחן תורה דברי אלו ש

להאהיבניבשבילעלימביאשאתחלייםכלעולםשלרבונוה"הקבו

לאהבניבשבילעלימביאשאתהחלאיםכלעולםשלרבונוה"הבד

לאהבניבשבילעלימביאשאתהחולשהכלע"רבשה"הבט

לאההבניבשבילעלימביאשאתחולשהכלעולםשלרבונוהואברוךהקדושמ

לאהביניבשבילעלימביאשאתה[?אים?חול](אהבה)כלעולםשלרבונוה"הקבא

להאהיבניבשבילעלימביאשאתהחוליל"נאהבהכלע"ש'רבוה"הקבר

עולםשלרבונוה"הקבלפניישראלכנסתאמרהאניאהבהחולתכיא"דלךו

עולםשלרבונוה"הקבלפניישראלכנסתאמרהאניאהבהחולתכיא"דלךד

ע"רבשא"דלךט

אניאהבהחולתכיאחרדברלךמ

ה"הבלפניישראלכנסתאמרהאניאהבהחולתכיא"דלךא

ע"ש'רבוה"הקבלפניי"כנסאמרהאניא"[ח](א)כיא"דלךר

אהבתחולתכיא"דאותךאוהבתשאניבשבילעלימביאיןהעולםשאומותחלייםכלו

אהבהחולתכיא"דאותךאוהבתשאניבשבילעלימביאיןהעולםשאומותחלאיםכלד

אהבהחולתכיא"דאותךאוהבתשאניבשבילעלימביאיםה"שאחולאיםכלט

אהבהחולתכיאחרדבראותךאוהבתשאניבשבילעלימביאיםהעולםשאומותחולאיםכלמ

א"דאותךאוהבתשאניבשבילעלימביאיןהעולםשאומותחולאיםכלא

א"דאותך'אוהבשאניבשבילעלי'מביאי'העו'שאומוולאים[ח](ה)כלר

אותך12ג

אהבה חולת כי ש
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שלאעדתניאניאהובהחולהשאניפ"אעאניו

שלאעדתניאהובהחולהשאניי"אעפאניד

שלאעדאניאהבהשחולתפ"אעאניט

שלאעדתניאהבהחולתשאניפיעלאףאנימ

שלאעדתניאהובהאניחולהשאיניפ"אעא

אהובהאניחולהשאניפ"אער

אותךאוהבתאניהשעבוד?מן?חולהשאניפ"אע12ג

אני ש

מיניכללאכלמבקששחלהכיוןשמוצאמהכלאוכלאדםיחלהו

מיניכללאכלמבקששחלהכיוןשמוציאמהאוכלאדםיחלהד

מינימבקששחלהכיוןשמוצאמהאוכלאדםחלהט

מיניכלמבקש?()כ?מאשחלהכיוןשמוציאמהאוכלאדםחלהמ

מיניכללאכולמבקשחולהשהואכיוןמוצאשהואמהכלאוכלאדםיחלהא

ר

12ג

דברלשמעמבקשיןוהיוכללהתורההיתהלשעבריצחקר"אמתענוגיםו

דברלשמועמבקשיןוהיוכללהתורההיתהלשעבריצחקר"אתענוגיםד

דברילשמועמבקשיןוהיוכללהתורההיתהלשעבריצחקר"אתענוגיםט

דברילשמועמבקשיםוהיוכללהתורההיתהלשעבריצחקרביאמרתענוגיםמ

דברילשמועמבקשיםוהיוכללהתורההיתהלשעבריצחקר"אתענוגיםא

ר

ברי?ד??ע?לשממבקשאדםוהיהכללותכללות<..>התורהיתהלשעבריצחק?(?לוי?)?'ראמר12ג

התורהשאיןועכשיותלמודודברמשנהו

התורהשאיןועכשיותלמודודברמשנהד

התורהשאיןועכשיותלמודודברימשנהט

התורהשאיןועכשיותלמודודברימשנהמ

התורהשאיןועכשיותלמוד(הגדה)ודברימשנהא

ר

מצויההתורה<..>ששיו?עכ?אגדותהלכותתלמודמשנהן<..>ומקמכללותשומעןוהואורה?ת?12ג
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ר"אמאגדהודברמקראדברלשמעמבקשיןהיוכללו

ר"אאגדהודברמקראדברלשמועמבקשיןהיוכללד

ר"אאגדהודברימקראדברילשמועמבקשיןהיוכללט

אמראגדהודברימקראדברילשמוע(דברי)מבקשיםהיוכללמ

ר"אהגדהודברימקראדברילשמועמבקשיםוהםכללא

ר

אמרהרבהבזמןשומעיםהן<.....>דברכלמבקשיןהןכללות12ג

אמר ש

משנהדברלשמעמתאוהאדםוהיהמצויה'פרוטהיתהלשעברלויו

משנהדברלשמועמתאוהאדםוהיהמצויהפרוטההיתהלשעברלויד

ודברימשנהדברילשמועמתאוהאדםוהיהמצוייה'פרוטהיתהלשעברלויט

משנהדברילשמועמתאוהאדםוהיהמצויהפרוטההיתהלשעברלוירבימ

ודברימשנהדברילשמועמתאוהאדםוהיהמצויהפרוטההיתהלשעבר[לוי]א

ר

תורה<..?>ב?דילשמועמתאוהאדםהיהמצויההפרוטהה?ית?הלשעברלוי'ר12ג

דבר הלכה דבר משנה דבר מתאוה אדם מצויה הפרוטה כשהיתה בראשונה יצחק ' רש

חוליןשהןוביותרמצויההפרוטהשאיןועכשוותלמודו

חוליםשהןוביותרמצויההפרוטהשאיןועכשיוותלמודד

חוליםשהםוביותרמצוייההפרוטהשאיןועכשיותלמודט

חוליםם?ה?שוביותרמצויההפרוטהשאיןועכשיוותלמודמ

הןשחוליןוביותרמצוייההפרוטהשאיןועכשיותלמודא

ר

לים<..>?נו?שאוביותרמצויההפרוטהשאיןעכשיוה<...>דבריושומעויושבמלכתומבטלוהיה12ג

חולים שאנו וביותר מצויה הפרוטה שאין ועכשיו תלמוד ש

ונחמותברכותדבריאלאלשמעמבקשיןאיןהשעבודמןו

ונחמותברכותדבריאלאלשמעמבקשיןאיןהשעבודמןד

ונחמותרכות?[ב]()?דבריאלאלשמועמתאויםאיןהשעבודמןט

וברכותנחמותדבריאלאלשמועמתאויםאיןמשעבודמ

נחמותודבריברכותדבריאלאלשמועמבקשיןאיןהשעבודמןא

ר

'א'דנעמודלואי?וה?נחמותשמוע<..>מתאויםאנוכ"אעפמלכיותמשעבוד12ג

דבר אגדה דבר מקרא דבר לשמוע מתאוה אדם ' המלכיומן ש
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למהממצריםישראלשיצאובשעהיוחאיבןשמעון'רתניו

למהממצריםישראלשיצאובשעהיוחאיבןשמעון'רתניד

למהממצריםישראלשיצאובשעהי"רשבתאניט

למהממצריםישראלשיצאובשעהיוחיבןשמעוןרביתנימ

למהממצריםישראלשיצאובשעהיאחיבןשמעון'רתניא

למהממצריםישראלשיצאובשעהיוהאיבןשמעון'רתניר

למהממצרים'ישראשיצאובשעהיוחאיבןשמעון'ראמראניאהבהולת?חי?כ12ג

משל לוי ר "אאני אהבה חולת כי אחר ש

לואמרומחליושעמדמלכיםלבןדומיןהיוו

לואמרומחליושעמדמלךלבןדומיםהיוד

לואמרומחוליושעמדמלךלבןדומיםהיוט

לואמרומחליוועמדוחלהבןלושישלמלךדומיןישראלהיומ

לואמרומחוליושעמדמלכיםלבןדומיםהןא

לואמרומחליושעמדמלכיםלבןדומיןהן(?עי?ה)ר

אימואמרהמחוליושעמדמלךלבן?ם?דומיהיו12ג

פדגוגו אמר מחליו שעמד מלך לבן ש

שנשתנהבזיוובנילאאדייןהמלךלהן'אמלאיסכוליבנךילךו

שנשתנהבזיוובניבאלאאדייןהמלךלהם'אמלאיסכוליבנךילךד

שנשתנהבזיוובנילאהמלךלהם'אמלאסכולאבנךילךט

שנשתנהבזיוובניבאלאעדייןהמלךלהםאמרלא[ו]לאסכבנךילךמ

שנשתנהבזיוובניבאלאאי דייןהמלךלהם'אמ]לאסכולי[בנך]ילךא

שנשתנהבזיוובניבאלאעדייןהמלךלהם'אמלא יסכו ליילךר

בנישלזיואבאלועכשיוהמלךאמרלחופתולהכניסומבקשתאני12ג

בני של זיו בא לא עדיין המלך אמר לאיסכולי לו ילך ש

'אמלאיסכוליבנךילךלואמרואלאמחליוו

מחליוד

בחוליוט

מחליומ

מחליוא

לא יסכו ליילךלי'אומואתםמחליור

לחופתוסו?ני?כ[א]שליאומרתאתעדייןואתמחוליו12ג

לאיסכולי הולך והוא מחליו ש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ב, פסוק ה, פרק ב

בניויתענגיתעדןאלאמחליושנשתנהבזיוובנילאאדייןהמלךלהןו

בניויתענגיתעדןאלאד

בניויתעדןיתענגאלאט

בניויתענגיתעדןאלאמ

בניויתענגהבשריתעדןאלאא

גופוויתעדןיתענגאלאר

שניםבני?ז?שיתעדןמוטבאלא12ג

שנים בני יתעדן אלא ש

שיצאובשעהכךלאסכוליילךכךואחרומשתהבמאכלחדשיםבשלשהו

שיצאובשעהכילאיסכוליילךכן'ואחובמשתהבמאכלחדשיםכשלשהד

שיצאובשעהכךלאסכולאילךכ"ואחחדשים'גט

שיצאובשעהכךלאסכולאילךכךואחרובמשתהבמאכלחדשיםשלשהמ

שיצאובשעהכך[לאסכוליילךכ"ואח'ובמשתבמאכל'חדשי'כגא

שיצאובשעהכךלא יסכו ליבניילךכ"ואח'ומשתבמאכלחדשיםג"בר

כשיצאוכךלחופהואכניסואישהאשיאוכךאחרובמשקהבמאכלחדשיםושלשה12ג

שיצאו כיון כך לאיסכולי הולך הוא כך ואחר ובמאכל במשתה חדשים ושלשה ש

טיט'משעבומומיןבעליבהןהיוממצריםישראלו

טיטמשעבודמומיןבעליבהןהיו'ממצריישראלד

בטיטהשעבודמןמומיןבעליבהםהיוממצריםישראלט

הטיטמשעבודמומיןבעליבהןהיוממצריםישראלמ

ט[י](ו)טמשעבודמומיןבעליהיוממצריםישראלא

הטיטמשעבודמומיןבעליהיו'ממצרי'ישר

מצריםמשעבודמומיןבעלי?ם?ה?ב?ו[י]המידהתורהלקבלראויםהיוממיצריםישראל12ג

טיט משעבוד מומים בעלי בהם והיה מיד התורה את לקבל ראויים היו ממצרים ישראל ש

ה"הקבלהן'אמהתורהאתלהןתןהשעההריהשרתמלאכילואמרוולבניםו

ה"הבלהם'אמהתורהאתלהםתןהשעההריהשרתמלאכילואמרוולבניםד

ה"הבלהם'אמהתורהלהםתןהשעההריה"מלואמרוובלבניםט

הקדושלהםאמרהתורהלהםתןהשעההגיעהריהשרתמלאכילואמרוולבניםמ

ה"הבלהםאמרהתורהאתלהםתןהשעההריהשרתמלאכילואמרוולבניםא

ה"הקב'אמהתורהאתלהםתןהשעההריהשרתמלאכילפניואמרו'והלבניר

<..>להאמרהתורהאתשתתיןהשעההריהשרתלאכי?מו?אמר12ג

ה "הבאמר ולבנים ש
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ולבניםטיטמשעבודבנישלזיותןבאלאעדייןו

ולבניםטיטמשעבודבנישלזיותןבאלאעדייןד

ולבניםטיטשלהשעבודמןבנישלזיוותןבאלאעדייןט

ולבניםהטיטמשעבודבנישלזיוןבאלאעדייןהואברוךמ

'ולבניטיטמשעבודבנישלבאזיותןלאעדייןא

'והלבניהטיטמשעבודבנישלזיווןבאלאעדייןר

מקבליםהם<....>ובבטיטבנישלזיוןבאלאעדין12ג

מקבלים והם בני של זיוון בא לא עדין ש

ושלומןבבארחדשיםשלשהעדבנייתעדנואלאו

ושלומןבבארחדשים'געדבנייתעדנואלאד

ובמןובשלובבארחדשים'גבנייתענגואלאט

ובמןובשלובבארחדשיםשלשהעדבניייתענגואלאמ

לו[ש](?ס?)וומןבבארחדשיםשלשהבנייתענגואלאא

ובשליוובמןבבארחדשיםג"ביתענגואלאר

[ובבאר](..ובבא)יו?של?ובבמןחודשיםשלושהשניםבניכשהםיתעדנואלאהתורהאת12ג

ובשליו ובמן בבאר חדשים ושלשה שנים בני יתעדנו אלא התורה את ש

השלישיבחדשואימתיהתורהלהןאתןכךואחרו

השלישיבחדשואימתיהתורהלהםאתןכ"ואחד

השלישיבחדשואימתיהתורהלהםאתןכ"ואחט

השלישיבחדשואימתיהתורהלהםאתןכךואחרמ

ממצריםישראלבנילצאתהשלישיבחדשואימתיהתורהלהםנותןאניכ"ואחא

מצריםמארץ'ישבנילצאתהשלישיבחדשואימתיהתורהאת'להנותןאניכ"ואחר

השלישיבחודשי?מת?ואהתורהאתלהםנותןואני12ג

השלישיבחדש אימתי התורה את מקבלים הם כך ואחר ש

מאיר'רנחמיה'וריהודה'רהןואלובאושארבותינונתכנסוהשמדבשלפיו

מאיר'רנחמיה'וריהודה'רהןואלולאושארבותינונתכנסוהשמדבשלפיד

נחמיה'וריהודה'רהןואלולאושא'רבותינכנסוהשמדבשלהיט

נחמיאורבייהודהרביהןואלולאושארבותינונתכנסוהשמדבשלהימ

מאיר'וריהודה'ורנחמיא'רהןואלולאושא'רבותינכנסוהשמדבשילפיא

'מאי'ור'יהוד'ורנחמיא'רהןואלולאושארבותינונכנסוהשמדבשלפיר

לחושהרבותינונכנסוהשמדבשילפיל
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ב ג, פסוק ה, פרק ב

אליעזר'ורהגלילייוסי'רשלבנוליעזר'וריוחאיבןשמעון'וריוסי'ורו

אליעזר'ורהגלילייוסי'רשלבנואליעז'וריוחאיבןשמעון'וריוסי'ורד

אליעזר'וריאחיבןשמעון'וריוסי'ורט

אלעזרורבייוחאיבןשמעוןורבייוסיורבימ

אליעזר'ורהגלילייוסי'רשלבנואלעזר'וריאחיבןשמעון'וריוסי'ורא

אליעזר'ורהגללייוסי'רשליבנואליעזר'וריוחיבןשמעון'וריוסי'ורר

ל

יבאלמדשהואמיכללהםואמרוהגלילזקניאצלשלחויעקבבןו

יבאלמדשהואמיכלואמרוהגלילזקניאצלשלחויעקבבןד

יבאלמדשהואמיכללהוןאמרוהגלילזקניאצללהוןשלחויעקבבןט

יבאלמדשהואמיכללהוןאמרוהגלילזקניאצללהוןשלחויעקבברמ

יבא]למדשהואמיכללהם[ו]אמר[ו]הגלילזקניאצלשלחויעקבבןא

יבאלמד(ם?ה?ל)שהואמיכללהםאמרוהגלליזקניאצלשלחויעקבבןר

מיכלאמרוגלילזקניאצלשלחול

כיוןצרכיהוןכלועשוולמדולמדו[ו](נ)נתכנסווילמדיבאלמדשאינומיוכלוילמדו

כיוןצרכיהוןכלועשוולמדונתכנסווילמודיבאלמדשאינומיוכלוילמדד

כיוןצרכיהוןכלועשוולמדונתכנסווילמדיבאלמדשאינומיוכלוילמודט

כיוןצרכיהוןכלועשוולמדונתכנסווילמדיבאלמדשאינומיוכלוילמדמ

כיוןצרכןכל[ועשו]ולימדוולמדונכנסווילמודיבא[למדשאינומיוכלוילמדא

כיוןצרכיהםכלולימדוולמדונתכנסווילמדיבאלמדשאינומיוכלוילמודר

וכיוןצרכיהןכלועשוולימדוולמדונכנסווכולםוילמודיבאלמדשלאל

יהודה'לרכבודחלקוריקםאותומניחיםאנובתוכושנתקבלנומקוםאמרולהפטרזמנןשהגיעו

יהודה'לרכבודחלקוריקםאותומניחיםאנובתוכושנתקבלנומקוםאמרולהפטרזמנםשהגיעד

יהודה'לרכבודחלקוריקםאותומניחיןאנובתוכושנתקבלנומקוםאמרוליפטרזמנןשהגיעט

יהודאלרביכבודחלקוריקםאותומניחיםאנובתוכושנתקבלנומקוםאמרוליפטרזמנםשהגיעמ

יהודה'לרכבודחלקוריקןאותומניחיןאנובתוכושנתקבלנומקוםאמרוליפטרן[נ]זמשהגיעא

יהודה'לרכבודחלקוריקםאותומניחיןאנובתוכושנתקבלנומקוםאמרוליפטרזמנןשהגיער

יהודה'לרכבודוחילקוריקםאותומניחיןאנובושנתקבלנומקוםאמרולהיפטרזמנןשהגיעל
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נכנסמכבדוהואאדםשלמקומואלאבתורהמהןגדולשהיהולאעירבןשהיהו

נכנסמכבדוהואאדםשלמקומואלא'בתורמהםגדולשהיהולאעירבןשהיהד

נכנסמכבדוהואאדםשלמקומואלאבחכמהמהםגדולשהיהולאעירבןשהיהט

נכנסהמכבדוהואאדםשלמקומואלאבחכמהמהםגדולשהיהולאעירבןשהיהמ

נכנסמכבדואדםשלמקומואלאבתורה[מהם]גדולשהיהלאעירבןשהיהא

נכנסמכבודוהואאדםשלמקומואלאבתורהמהםגדולשהיהלאעירבןשהיהר

נכנסמכבדואדםשלשמקומואלאמהןגדולשהיהלאעירובןשהיהל

נכנסמכבדואדםשלשמקומואלאמהם13ג

מןהרחקלמחנהמחוץלוונטההאהלאתיקחומשהודרשיהודה'רו

מןהרחקלמחנהמחוץלוונטההאהלאתיקחומשהודרשיהודה'רד

מןהרחקלמחנהמחוץלוונטההאהלאתיקחומשהודרשיהודה'רט

מןהרחקלמחנהמחוץלוונטההאהלאתלקחומשהודרשיהודארבימ

מןהרחקלמחנהמחוץלוונטההאהלאתיקחומשהודרשיהודה'רא

מןהרחקלמחנהמחוץלוונטההאהלאתיקחומשהודרשיהודה'רר

'וגוהאהלאתיקחומשההתורהבכבודודרשל

מןהרחקלמחנהמחוץלוונטההאהלאתיקחומשהודרש13ג

במדהאמהכאלפיםוביניוביניכםיהיהרחוקאךלהלן'ונאמהרחקכאןנאמרהמחנהו

במדהאמהכאלפיםוביניוביניכםיהיהרחוקאךלהלן'ונאמהרחקכאןנאמרהמחנהד

במדהאמהכאלפיםובינוביניהםיהיהרחוקאךלהלן'ונאמהרחקכאן'נאמהמחנהט

במדהכאלפיםוביניו(ובינא)ביניכםיהיהרחוקאךלהלןונאמרהרחקכאןנאמרהמחנהמ

במדהאמהכאלפיםוביניוביניכםיהיהרחוקאךלהלןונאמרהרחקכאןנאמרהמחנהא

במדהאמהכאלפיםוביניובניכםהיהרחוקאךלחלן'ונאמהרחקכאן'נאמהמחנהר

'וגואמהכאלפיםוביניוביניכםיהיהרחוקאךלהלןונאמרהרחקכאןנאמרל

אמהאלפים[כ]ביניכםיהיהרחוקאךלהלןונאמרהרחקכאןנאמרהמחנה13ג

אמהאלפיםלהלןהאמורהרחקאףאמהאלפיםכאן'שנארחוקמהו

אמה'אלפילהלן'האמוהרחקאףאמהאלפיםכאן'שנרחוקמהד

אמהאלפיםכאן'שנאהרחקאףאמהאלפיםלהלן'שנאמרחוקמהט

אמהאלפיםלהלןהאמוררחוקאףאמהאלפיםכאןשנאמררחוקמהמ

[אמה]אלפים[להלן](כאן)'שנאהרחקאףאלפים[כאן](להלן)'שנאק[ו]רח(ה)(אמה)מהא

אלפיםכאן'שנהרחקאף'אלפילהלן'שנריחקמהר

אמהאלפייםכאןהאמורהרחקאףאמהאלפייםלהלןהאמוררחוקמהל

אמהאלפיםכאןהאמורהרחקאףאמהאלפיםלהלןהאמוררחוקמה13ג
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שכללמדנומכאןי'יימבקשכלאלאכאן'כתאיןמשהמבקשכלוהיהו

שכללמדנומכאןיימבקשכלאלאכאן'כתאיןמבקשכלוהיהד

כללמדומכאןי'ימבקשכלאלאכאן'כתיאיןמשהמבקשכלוהיהט

כללמדומכאןיימבקשכלאלאכאןכתיבאיןמבקשוהיהמ

כללמדנומכאןיימבקשכלאלאכאן'כתיאיןמשהמשהמבקשכלוהיהא

שכללמדנומכאןיימבקשכלאלאכאן'כתיאיןמשהמבקשכלוהיהר

שכלללמדךי'ימבקשכל'וכתיל

שכלללמדךי'ימבקשכלאלאכאןכתיבאיןמשהמבקשכלוהיה13ג

שנצטערמיהתורהגדולירבותינואחינוואתםשכינהפנימקבלכאלוחבריםפניהמקבלו

שנצטערמיהתורהגדולירבותינואחינוואתםשכינהפנימקבלכאלו'חבריפנישמקבלמיד

שנצטערמיהתורהגדולירבותינואחינוואתםשכינהפנימקבלכאלוחביריםפנישמקבלמיט

שנצטערמיהתורהגדולירבותינואחינוואתםהשכינהפנימקבלכאלוחבירופנישמקבלמימ

שנצטערמיהתורהגדולי'רבותיאחינוואתםהשכינהפנימקבלכאלוחבריםפניהמקבלא

שנצטערמיהתורה'גדולי'רבותיאחינוואתםשכינהפנימקבלכאלוחבריםפניהמבקשר

שנצטערמירבותינוואתםשכינהפניכמקבלהרבפניהמקבלל

שנצטערתםרבותיואתםשכינהפנימקביל[כ](כאלו)ח"תפניהמקביל13ג

מילעשרהמכםו

מילעשרהמכםד

מיל'ימכםט

מילעשרהמכםמ

מיליןעשרהמכםא

מיליןעשרהמכםר

עשרחמשהאועשרהאוחמשהאומיליםשלשהשניםל

ו"טאומיליןעשרהאומיליןה[ש](ל)חמאומיליןשלשהאומיליןשני13ג

תורהדברילשמועכדיארבעיםאושלשיםאועשריםאוו

תורהדברילשמועכדיארבעיםאושלשיםאועשריםאוד

שלשיםאו'כאוט

תורהדברילשמועכדיאמותשלשיםאועשריםאומ

תורהדברילשמועכדירחוקמיליןשלשיםאומיליןעשריםאוא

ת"דלשמועכדירחוקמילין'ל'או'כ'אור

תורהדבריבשבילמילאול

תורהבשבילמיל13ג
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ובבאבזהשכרכםמקפחה'הקבשאיןוכמהכמהאחתעלו

ובבאבזהשכרכםמקפחה"הבשאיןוכמהכמהאחתעלד

ובבאבזהשכרכםמקפחה"הבשאיןו"עאכט

הבאובעולםהזהבעולםשכרכםמקפחהואברוךהקדוששאיןוכמהכמהאחתעלמ

[ובבא]בזהשכרכםמקפחה"הבשאיןוכמהכמהאחתעלא

ובבאבזהרכם?כ?שמקפחה"הקבשאיןוכמהכמהאחתעלר

שישלםוכמהכמהאחתעלל

שישלםו"עאכ13ג

י'ייבקהלומואביעמנייבאלאודרשנחמיה'רנכנסו

ייבקהלומואביעמונייבאלאודרשנחמיה'רנכנסד

י'יבקהלומואביעמונייבאלאודרשנחמיה'רנכנסט

ייבקהלומואביעמונייבאלאודרשנחמיארבינכנסמ

ייבקהלומואביעמונייבאלאודרשנחמיא'רנכנסא

ר

'וגוומואביעמונייבאלאאכסנייאבכבודודרשנחמיה'רנכנסשכרכםה"הקבל

ומואביעמונייבאלאודרשנחמיה'רנכנסשכרכםה"הב[לכם]13ג

אתכםקדמולאאשרדברעללמהי'ייבקהלמלבאפרשוגדולותאומותשתיתניו

אתכםקדמולאאשרדברעללמהייבקהלמלבאפרשוגדולותאומותשתיתניד

אתכםקדמולאאשרדברעללמהי'יבקהלמלבואפרשוגדולותאומות'בתאניט

אתכםקדמולאאשרדברעללמהייבקהלמלבואפרשוגדולותאומותשתיתנימ

אתכםקדמולאאשרעללמהבקהלמלבאפירשוגדולותאומותשתיםא

ר

אתכםקידמולאאשרעללמההקהלמןאבדוגדולותאומותשתיל

אתכםקדמולאאשרדברעללמההקהלמןנדחוגדולות'אומשני13ג

שהיושנה'מכלוהלאשעהבאותהישראלהיוצריכיןוכיובמיםבלחםו

שהיושנהארבעיםכלוהלאשעהבאותהישראלהיוצריכיןוכיובמיםבלחםד

שהיושנה'מכלוהרישעהבאותהישראלהיוצריכיןוכיובמיםבלחםט

שהיושנהארבעיםכלוהלאשעהבאותהישראלהיוצריכיןוכיובמיםבלחםמ

שהיוהשנהכלוהלאשעהבאותהישראלהיוצריכיןוכיומיםבלחםא

ר

שהיושנהשנהארבעיםכלוהלאלהןהיוצריכיןוכי'וגול

שעשושנהארבעיםכלוהלאלכךישראלהיוצריכיםוכי13ג
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להםמצויוהשלולהםיורדוהמןלהםעולההבארהיהבמדברישראלו

להםמצויוהשלולהםיורדוהמןלהםעולההבארהיהבמדברישראלד

להםמצויוהשלולהםיורדוהמןלהםעולההבארהיהבמדברישראלט

להםמצויוהשליולהםיורדוהמןלהםעולההבארהיהבמדברישראלמ

להםמצויוהשלויורדוהמןעולההבארהיהבמדברישראלא

ר

ויורדתעולהוהבארוהשליויורדהמןהיהבמדברישראלל

ויורדתעולהוהבארמצויוהשליויורדהמןהיהבמדברישראל13ג

אמרואתלפניהםנסעענןועמודאותםמקיפיןכבודוענניו

אמרואתלפניהםנוסעענןועמודאותםמקיפיןכבודוענניד

על'אומואתלפניהםנוסעענןועמודאותםמקיפיןכבודוענניט

אמרתואתלפניהםנוסעענןועמודלהםמקיפיןהיהכבודועננימ

עלאמרתואתלפניהםנוסעענןועמודאותםמקיפיןכבודוענניא

ר

עלאמרתואתמקוםבכלעמהםל

על?[]?אמרואתם[ו]מקבכלעמהם13ג

הואארץדרךאלעזרר'אמובמיםבלחםאתכםקדמולאו

הואארץדרךאלעזר'רואמרובמיםבלחםאתכםקדמולאאשרד

הואארץדרךאלאובמיםבלחםאתכםקדמולאאשרדברט

היאארץדרךאלעזררביאמראלאובמיםבלחםאתכם(ב)קדמולאאשרמ

הואארץדרךאלעזרר"אובמיםבלחםאתכםקדמולאאשרדברא

ר

היאארץדרךאלעזר'ראמר'וגוקידמולאאשרל

אתכםקדמולאאשר13ג

ה'הבפרעמהוראהבאומשתהבמאכללומקדימיןהדרךמןשהבאו

ה"הבלהםפרעמהוראהבאומשתהבמאכללומקדמיןהדרךמןשהבאד

ה"הבפרעמהוראהבואובמשתהבמאכללומקדימיןהדרךמןשהבאט

הואברוךהקדושפרעמהוראהבאובמשתהבמאכלמקדימיןהדרךמןשהבאמ

ה"הבפרעמהוראהבאובמשתהבמאכלאותומקדימיןהדרךמןהבאא

ר

ה"הקבלהןפרעמהראהובמשתהבמאכלאותומכבדיןהדרךמןהבאל

13ג
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י'ייבקהלומואביעמונייבאלאבתורה'כתאומות'בלאלוו

ייבקהלומואביעמונייבאלאבתורה'כתיאומותשתילאלוד

י'יבקהלומואביעמונייבאלאבתורה'כתואומותשתילאלוט

ייבקהלומואביעמונייבאלאבתורהכתיבאומותשתילאלומ

בקהלומואביעמונייבאלאבתורהכתיב(גדולות)אומותשתי[אלו ]לא

ר

עללמה'וגוומואביעמונייבא()לא'דכתיל

13ג

ומשתיכם[כם]()במאכלרבותינושהקדמתםאושאבניואתםו

ומשקיכםבמאכלכם'רבותישקדמתםאושאבניואתםד

ובמשתהבמאכל'רבותישהקדמתםאושאבניואתםט

ובמשתהבמאכלרבותינושהקדמתםאושאבניואתםמ

וגםובמשתיכםבמאכלכםרבותינואתשהקדמתםאושאבניאחינוואתםא

ר

ובמשתהבמאכלרבותינואתשקבלתםחושהבניאחינוואתם'וגוקידמולאאשרדברל

ועלובמשקיכםבמאכלכםרבותינואתשקבלתםשא[ו](ח)אבניאחינוואתם13ג

'רנכנסטובשכרלכםיפרעה'הבומטותיכםו

'רנכנסטובשכרלכםיפרעה"הקבומטותיכםד

'רנכנסטובשכרלכםיפרעה"הבמטובותיכםט

'רנכנסטובשכרלכםיפרעהואברוךהקדושמ

'רנכנסשלםשכרכםלכםפורעה"שהבוכמהכמהאחתעלבמטותיכםא

'רנכנסר

'רנכנסשכרכםה"הקבשישלםוכמהכמהאחתעלל

'רנכנסטובשכרה"הבלכםשישלםו"עאכמטותיכם13ג

כהןאמציהזהזהזהואיאלבביתיושבזקןאחדונביאודרשמאירו

כהןאמציהזהזהזהואיאלבביתיושבזקןאחדונביאודרשמאירד

כהןאמציהזהאלבביתזקןאחדונביאודרשמאירט

כהןאמציאזהבביתאלזקןאחדונביאודרשמאירמ

כהןאמציאזהזהואי(ואת)בביתיושבזקןאחדונביאודרשמאירא

אלבביתיושבזקןאחדונביאודרשמאירר

כהןאמציהזהבביתאליושבזקןאחדונביאודרשמאירל

כהןאמציהזה(ל)בביתאליושבזקןאחדונביאודרשמאיר'ר13ג
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זהזהאיכאןישביציםפתפותימאיריוסי'רלו'אמאלביתו

זהזהאיכאןישבציםפתפותימאיריוסי'רלו'אמאלביתד

זהזהאיכאןישביציםפתפותימאיריוסי'רל"אאלביתט

זהאיזהכאןישדבריםפטפוטימאירמאיריוסי'רליהאמראלביתמ

זהזהאיכאןישבצים[פתפותי](פתותי)[מאיר]יוסי'רלואמראלביתא

זהאיזהכאןישביציםפטפוטייוסי'רל"אר

אלאכאןישדבריםפיטפוטימאיר'ראמרביתאלל

אלאכאןישבציםפתפותייוסיר"אגדול13ג

תלויה'נמנשהבןגרשוםבןויהונתןד'ההמשהבןגרשוםבןיונתןזהו

במנשהתלויהנוןמנשהבןגרשםבןויהונתןד"ההמשהבןגרשםבןיונתןזהד

תלוין"נומנשהבןגרשוםבןויהונתןד"ההמשהבןגרשוםבןיהונתןט

תלוין"נומנשהבןגרשוםבןויהונתןד"ההמשהבןגרשםבןיהונתןמ

תלויהן"נומנשהבןגרשוםבןיונתןא

תלויהנוןמנשהבןגרשוםבןויהונתן'דכתימנשהבןגרשוםבןיונתןזהר

תלוינוןמנשהבןגרשוםבןיהונתןזהל

מנשהבן<...>יהונתןזה13ג

קומיבעוןחברייאמנשהבןזכהלאה?ש?מבןזכהו

קומיבעוןחבריאמנשהבןלאוואםמשהבןזכהד

קמיהבעוןחבריאמנשהבןלאוואםמשהבןזכהט

קמיהבעיןחבריןמנשהבןלא(משהביןלאן)ואנימשהבןזכהמ

קומיבעוחברוימנשהבןזכהלאמשהבןזכהאםא

קומיבעוןחברייאמנשהבןזכהלאמשהֿבןזכהאםר

קמאיבעוןחבריהמנשהבןזכהלאמשהבןזכהאםל

קומיבעוןחבריה13ג

אותןכלוהאריךהיהז'לעכומרליהאמריןנחמןברשמואל'רו

אותןכלוהאריךכוכביםלעבודתכומרליהאמריןנחמןברשמואל'רד

אותןכלוהאריךז"לעכומרליהאמרונחמניברשמואל'דרט

אותןכלוהאריךזרהלעבודהכומרליהאמריןנחמניברשמעוןדרבימ

אותןכלוהאריךז"לעכומרליהאמריןנחמןברשמואל['ר]א

אותןכלוהאריךז"לעכומרליהאמריןנחמןברשמואל'רר

אותןכלמאריךוהואהיהז"לעכומר'נחמ'ברשמואל'דרל

מים?י?אריך?מ?א<.....>כומרנחמןבןשמואל'ר13ג
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הוהכיצד'זר'בעבודצרהעינושהיתהידיעלהןלו'אמשניםו

הוהכיצדזרהבעבודהצרהעינושהיתהידיעלהןלוןאמר'השניד

הוהכיצדז"בעצרהעינושהיתהאין'אמשניםט

הוהכיצד<..>כיצזרה'בעבודצרעינושהיתהידיעללוןאמרשניםמ

הוהכיצדז"בעצרהעינושהיתהי"עהןל"אהשניםא

הוהכיצדז"בעצרהעינוה?ת?שהיידיעלהןלון'אמשניםר

הוהז"בעצרהעינושהייתעללהואמרהשניםל

הוהכדז"בעצרהעינושהיתהעלאלאושנים13ג

ליה'אמוהוהליהלמיסגדאתינשברו

ליהאמרוהוהליהלמסגדאתינשברד

[ליה]'אמוהוהז"לעלמסגדאתיברנשט

לואומרוהוהליהלמסגדאתינשברמ

הכאעולליהאמרוהוהליהלמסגדאתיברנשא

הכאעולליה'אמוהואלהלמיסגדאתינשברר

אתמהברעליבהליה(לה)אמרוהוהלהמסגודאתינשברל

אתמהעלובהל"אהוהלהמסגידנשבראתי13ג

ברליה'אמאתשניןכמהברו

ברליהאמרהוהאתשניןכמהברד

ברליה'אמאתשניןמכמהט

ברלואומרהוהאתשניןכמהברמ

ליהאמרוהוהאתשניןכמהברא

בראנאל"אוהוהאתשניןכמהברר

'ליאמרוהוהאתשניןכמהברפחתהלדהומסגודאלהךמשבוקבעיל

לואומרוהואאתשניןכמהברפחתאלהדאומסגידאלהאמשבוקבאיעי13ג

'עאו'סאו'נאושנין'מו

שבעיןאושתיןאוחמשיןאושניןארבעיןד

שבעיןבראושתיןבראוחמשיןבראושניןארבעיןט

שבעיןבראושניןשתיןבראוחמשיןאושניןארבעיםמ

א

פ"נסעמסר

שנין'סבר'נברל

שיתיןבר(ב)שניןשין<....>חמבר13ג
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או'מבראתליה'אמוהוההוהכמהבראוו

אושניןארבעיןבראתשניןכמהברליהאמרוהוההוהכמהבראוד

ליה'אמהוהשמוניןבראוט

אומרוהיהשמניםבראומ

ם"מבראתא

ר

בר'לי'אמוהוהל

בראתלואומרוהוא13ג

אלאעבידההיאלית'זר'עבווהדהשנין'פאו'עאו'נו

אלאעבידאהיאליתז"עוהדהשניןתמניןאושבעיןאושתיןאוחמשיןד

אלאמתעבדאהיאליתז"עוהדאט

אלאעשויהאינהזרהעבודהוזאתמ

אלאעבידאהיאליתז"עוהדאשניןא"פן"עיך"סמן"נוא

אלאעבידאהיאליתז"עוהדאשניןר

אלאאיתעבדלאוהדיןחמשיןל

אלאאתעבדאלאהדין?ו?<.....>חמ13ג

פחיתאלהדאומסגודאלהךמישבוקבעיואתשניןב'יאו'מהו

פחיתאליה דאומסגודאלהךמשבוקבעיואתשניןעשרהתרתיאומחמשהד

פחיתאלהדאולמסגדאלהךלמשבקבעיואתשניןשתאאוחמשאמןט

פחיתאלהדאולסגידאלהךלשבוקבעיואתשניןעשרהמשתיםמ

פחיתאלהדאומסגדאלהךמשבקבעיואתשניןעשראומחמשהא

פחיתאלהדאומסגידאלהיךמישבקבעיואתשניןיודאומהאר

לזעירומסגודאלהךמשבוקבעיואתשניןעשרברל

זער?לומסגידאלהא[למשבק]בעיואתאתמל13ג

כןליה'ואמפחיןברחדאתאליהואזילמתבהיתוהוהו

כןליהואמרפחיןברחדאתאליהואזילמתבהיתוהואד

כןל"ואניחוןברחדאתאואזליליהמבקהתוהוהט

כןליהואמרניחוןברחדאתאחדיומאליהואזילמעכבתווהוהמ

כןליהואמרפחיןברחדאתאליהואזילמתבהילוהואא

כןל"ואפחיןברחדאתאליהואזילמתבהיאוהואר

והוהמינךל

והוה?מנך13ג
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ומסמיאגרינסיבאנאלהועבדהכאיתבאתומהליה'אמו

ומסמיאגרינסיבאנאליה'אמבהועבדהכאיתבאתומהליה'אמד

ומסמיאגריהנסיבאנאל"אבההכאעבידאתמהואתל"אט

ומסמיאגריהנסיבאנאליהאמרבהועבדהכאיתיבאתומהליהואמרמ

ומסמיאגרינסיבאנאל"אהכאועבידהכאיתיבאתומהליהאמרא

ומסמאאגרינסיבאנאליה'אמ[?ח/ה?](א)בועבידהכאיתיבאתומהל"אר

וסמיאגרינסב'ליאמרהכאעבידמהואת'ליאמרל

ומסמאגרי<.....>אנאאמרהכאעבידאתמהואתליהאמר13ג

אתליה'אמואיתיתיהשלחדודבוששמעכיוןעיניהו

אתלוואמרואייתיתיהשלחדודבוששמעכיוןעיניהד

עיניהט

עיניהמ

את[ו]ליהאמרלפניולווהעמידואייתיתיהשלחדודבוששמעכיוןדברייתאעינויא

ואתל"אלפניווהעמידוואייתיתישלחדודעליהדשמעכיוןדברייתאעינוהיעינוהיר

אתהאמרוהביאושלחדודבןששמעכיוןעייניהל

<...>ל"אוהביאושלחדודבודשמעכיוןעייניה13ג

מקובלניכךלו'אמ'זר'עבועובדואתצדיקאותושלבנובןהואו

מקובלאניכךלו'אמזרהעבודהעובדואתצדיקאותושלבנובןהואד

ט

מ

מקובלניכךל"אז"עעובדואתצדיקאותושלבנו[בן]הואא

מקובלניכךל"אז"עעובדואתצדיקאותושלבנוהואר

מקובלכךלואמרזרהעובדואתהצדיקאותושלבנובןל

מקובלכךל"אז"עעובדואתצדיקאותושלבנון?ב?13ג

ושלוםחסליה'אמלבריותתצטרךולא'זר'לעבועצמךמכוראבאאבימביתו

ושלוםחסלואמרלבריותתצטרךולאזרהלעבודהעצמךמכוראבאאבימביתד

ט

מ

ז"לעעצמךמכוראבי[1]אבא[2]מביתא

'ושלוחסל"אלבריותתצתרךואלז"לעעצמךמכוראבאאבימביתר

ושלוםחסלואמרלבריותתצטרךואלז"לעעצמךמכוראבאמאביאניל

ושלםחסל"אלבריותתצטרךואלז"לעעצמךמכוראבאמאביאני13ג
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לעבדהעצמךמכור(לא)אלאכןהואלאליה'אמו

זרהלעבודהעצמךמכוראלאכןהואלאד

ט

מ

א

לעבודהעצמךמכוראלאהואכןלאר

לעבודהעצמךמכוראלאכךלואמר?ו?הוהלאל

לעבודהעצמךמכוראלאכןלךאמרהוהלא13ג

עמדעליוחביבשהממוןדודשראהכיוןלבריותתצטרךולאממךשזרהו

עמדעליוחביבשהממוןדודשראהכיוןלבריותתצטרךולאממךזרהשהיאד

עמדעליוחביבשהממוןדודשראהכיוןט

עמדעליוחביבשהממוןדודשראהכיוןמ

עליוחביבשהממוןדודאותושראהכיוןלבריותתצטרךואלממךא

עליוחביבשהממוןדודשראהוכיון'לבריותצטרךואלממךזרהשהיאר

עליוחביבשהממוןדודשראהוכיוןלבריותתצטרךואללךזרהשהיאל

ביותרעליוחביבשממוןדודשראהכיוןלבריותך[ר]תצטואללךזרהשהיא13ג

האוצרותעלנגידמשהבןגרשוםבןושבואלד'ההשלותיסבריותקומיסטוןאותוומינהו

תסבריותקומסטוןאותוומינהד

האוצרותעלנגידמשהבןגרשוםבןושבואלד"ההאוצרותיועלקומיסטוןאותוומינהט

האוצרותעלנגידמנשהבןגרשםבןושבו אלד"ההשלותסבריותקמסטוןומנהומ

האוצרותעלנגידמנשהבןגרשוםבןושמואלד"ההשלותסבריותעלקוסמוקטוןמינהוא

האוצרותעלנגידמשהבןגרשוםבןושבואלההדשלותיסבריותקומסטמוןמנהור

האוצרותעלנגידמשהבן'ושבואד"ההתסבריותקומיסמינהול

האוצרותעלנגידמשהבןגרשוםבןושבואלד"ההשלותיסבראותקומוסמינהו13ג

קומיסטוןאותושמינהו

ד

קומיסטוןאותושמינהט

מ

קוסמוקטוןאותושמינהא

קומסטוןאותושמינהר

קומיסשמינהוהאוצרותעלנגידכוחובכללאלששבשבשבואלשמונקראולמהל

קומוסשמינהוהאוצרותעלנגידכחובכללאלששבשבואלמהו13ג
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כיוןאמרושלותיסבריותו

כיוןאמרוד

כיוןאמרואוצרותיועלט

וכיוןמ

כיוןאמרושלותסבריותעלא

כיוןאמרותסבריותר

כיוןאמרותסבריותל

כיוןל"אהארץגלותיוםעד'והכתינחמןבןשמואל'לראתיבון(שלו)תיסוראות13ג

ויאמרד'ההלסורוחזרדודשמתו

ויאמרד"ההלסורוחזרדודשמתד

ויאמרד"ההלסורוחזרדודשמתט

ויאמר(ויב)ד"ההלסורוחזרדודשמתמ

ויאמרד"הה[לסורו](לסיארו)חזרדודשמתא

'ויאמד"ההלסיאורוחזרדודשמתר

ויאמר'דכתילשיאורוחזרדודשמתל

ויאמרהרעלסיאורווחזרשלוסנקליטיןכלוהחליףשלמהעמדדודשמת13ג

כיחשמהולוכיחשכמוךנביאאניגםלוו

כחשמהולוכחש'וגוכמוךנביאאניגםד

כיחשמהולוכחשכמוךנביאאניגםאליוט

כחשמהולוכחשכמוךנביאאנכיגםאליומ

כחשמהולוכחשכמוךנביא()אניגםלוא

כהשמהולוכחש'וגוכמוךנביאאניגםלור

לוכחש'וגוכמוךנביאאניגםלול

לוכחש'הבדבראלידברומלאךכמוךנביאאניגםלו13ג

יושביםהםויהיד'ההכזביםלחםהאכילהולושיקרומהולושיקרלוו

יושביםהםויהיד"ההכזביםלחםהאכילהולושיקרומהלושיקרלוד

יושביםהיוםויהיד"ההכזביםלחםהאכילהולושיקרומהולושיקרלוט

יושביםהםויהיד"ההכזביםלחםהאכילהולושקרומהלושקרלומ

יושביםהםויהיד"ההכזביםלחםהאכילהולושיקרומהלושיקרלוא

יושביםהםויהיד"ההכזביםלהםשהאכילוהולושיקרומהלו?ר?שיקלור

ל

יושביםהםויהיהתם'כתימהביהשקר13ג
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אםומהוחומרקלדבריםוהלאהשיבואשרהנביאאלי'יידברויהיהשלחןעלו

אםומהוחומרקלדבריםוהלאהשיבואשרהנביאאליידברויהיהשלחןעלד

אםו"קדבריםוהלאהשיבואשרהנביאאלי'ידברויהיהשלחןעלט

אםוחומרקלדבריםוהלאהשיבואשרהנביאאליידברויהיהשלחןעלמ

אםומהוחמרקלדבריםוהלאהשיבואשרהנביאאליידברויהיהשולחןעלא

אםומהו"ק'דבריוהלאהשיבואשרהנביאאליידברויהיהשולחןעלר

אםומהוחומרקלדבריםוהלאל

אםומהו"קדבריםוהלא'הודברהשולחןעל13ג

'הקד[רוח]עליוששרתהזכהכזביםלחםוהאכילובושכיחשזהו

הקדשרוחעליוששרתהזכהכזביםלחםוהאכילהובושכיחשזהד

הקדשרוחעליוששרתהזכהכזביםלחםוהאכילהובושכיחשזהט

הקודשרוחעליוששרתהזכהכזביםלחםוהאכילהובושכחשזהמ

הקדשרוחעליושתשרהזכהכזביםלחםוהאכילהובושכחשידיעלזהא

הקדשרוחעליושתשרהזכהכזביםלהםוהאכילולושכהשידיעלזהר

הקדשרוחעליושתישרהזכהלחםהנביאאתשהאכילידיעלזהל

הקדשרוחעליושתשרהזכהכזביםלחםהנביאאתשהאכילזה13ג

שלם[י]שוכמהכמהאחתעלומטותומשקהבמאכלרבותינושקבלתםאושאבניאחינואתםו

שישלםוכמהכמהאחתעלומטהומשתהבמאכלרבותינושקבלתםאושאבניאחינואתםד

שישלםו"עאכובמטהובמשתהבמאכל'רבותישקבלתםאושאבניאחינואתםט

שישלםוכמהכמהאחתעלובמשתהבמאכלרבותינושקבלתםאושאבניאחינואתםמ

שישלםוכמהכמהאחתעלובמטותובמשתהבמאכלרבותינושקבלתםאושאבניאחינואתםא

שישלםו"אכעלובמטותובמשתהבמאכלרבותינושקבלתםאושאבניאחינוסתםר

שישלםוכמהכמהאחתעלובמיטותיכםובמשתיכםבמאכלכםרבותינואתשקבלתםחושהבניאחינוואתםל

שישלםו"עאכובמיטותיכםובמשקכםבמאכלכםרבותינואתשקבלתםאושאבניאחינואתם13ג

ביתעםי'ייארוןוישבודרשיוסי'רנכנסטובשכרה'הקבלכםו

ביתעםייארוןוישבודרשיוסי'רנכנסטובשכרה"הקבלכםד

בביתי'יארוןוישבודרשיוסי'רנכנסטובשכרה"הבלכםט

ביתעדייארוןוישבודרשיוסירבינכנסטובשכרהואברוךהקדושלכםמ

ביתעםייארוןוישבודרשיוסי'רנכנסטובשכרה"הבלכםא

טובשכרה"הקבלכםר

עםהאלהיםארוןוישבודרשיוסי'רנכנסשכרכםה"הקבל

ביתעםהאלהיםארוןוישבודרשיוסי'רנכנסטובשכרה"הבלכם13ג
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אדוםעבדביתאתי'ייברךלאמרדודלמלךויגדהגתיאדוםעבדו

אדוםעובדביתאתייברךלאמרדודלמלךויגד'וגוהגתיאדוםעובדד

הגתיאדוםעובדביתאתי'יברךלאמרדודלמלךויוגדהגתיאדוםעובדט

הגיתיאדוםעובדביתאתייברךלאמרדודלמלךויוגדהגיתיאדוםמ

אדוםעובדביתאתייבירךדודלמלךויוגדאדוםעובדא

ר

'וגוהגיתיאדוםעובדל

חדשיםששההגיתיאדםעובד13ג

עמיאלד'ההבבניםבירכוובמההאלהיםארוןבעבורזכותזובאילואשרכלואתו

עמיאלד"ההבבניםברכוובמההאלהיםארוןבעבורזכותבאיזולואשרכלואתד

עמיאלד"ההבבניםברכוובמההאלהיםארוןבעבורזכותזהבאילואשרכלואתט

עמאלד"ההבבניםברכוובמההאלהיםארוןבעבורזכותבאיזהלואשרכלואתמ

עמיאלד"ההבבניםברכובמההאלהיםארוןבעבורזכותזהבאילואשרכלואתא

ר

עמיאל'דכתיבבניםברכובמהל

עמיאלד"ההבבניםברכובמה13ג

אדוםעבדמבניאלהכל'אומהואוכןהשביעייששכרהששיו

אדוםעובדמבניאלהכל'אומהואוכןהשביעייששכרהששיד

אדוםעובדמבניאלוכל'אומהואוכןהשביעייששכרהששיט

אדוםעובדמבניאלהכלאומרהואוכןהשביעייששכרהששי(ב)מ

אדוםעובדמבניאלהכלאומרהואוכןהשביעייששכרהששיא

ר

אדוםעובדאלהכלואומרהשביעייששכרהששיל

אדוםלעובדבניםאלהכלהשמיניפעלתיהשביעיהשביעייששכרהששי13ג

מנהוןחדאוכללוהיוכלותושמנהלוהיובניםשמנהאמרוובניהםהמהו

מנהןחדאוכללוהיוכלותושמנהלוהיובניםשמנהאמרוובניהםהמהד

מנהוןחדאוכללוהיוכלות'וחלוהיובניםשמונהאמרוהמהט

מנהוןחדותוכללוהיוכלותושמנהלוהיובניםשמנהאמרוובניהםהמהמ

מהןאחתוכללוהיוכלותושמנהלוהיובניםשמנהאמרוובניהםהמהא

ר

מינהוןוחדאחדאוכלכלות'וחלוהיובניםשמנהאמרול

מנהוןוחדאחדאוכללוהיוכלותושמונהלוהיובניםשמונהאמרו13ג
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יולדתוהיאשבעהוטהורהשבעהטמאהכיצדהאירחאבכלתריןילדתהותו

יולדתוהיאשבעהוטהורהשבעהטמאהכיצדהאירחאבכלתריןילדתהותד

לשבעהיולדתוהיאלשבעהוטהורהשבעהטמאהכיצדהאירחאבכלתריןילידיתהותט

שבעהיולדתוהיאשבעהוטהורהשבעהטמאהכיצדהאירחאבכלתריןילידתהותמ

ויולדתשבעהוטהורהשבעהטמאההיתהכיצדהאירחאבכלרין[ת](ב)מולידאא

ר

ויולדתשבעהוטהורהשבעהטמאה'הייתכיצדהאבירחאתריילדאהוותל

ויולדתשבעהוטהורהשבעהטמאההיתהכיצדהאבירחאתריןילדההוה13ג

ח'מהאירחיןתלתירחבכלעשרשיתו

ארבעיןהאירחיןתלתאירחבכלעשרשיתאיולדתוהיאשבעהוטהורהשבעהטמאהד

ח"מהריירחיןתלתאירחבכלט

ח"מהאירחיןתלתאירחבכלמ

ח"מהריירחיןבשלשירחאבכלשיתסרויולדתשבעהוטהורהשבעהטמאהא

ר

ארבעיןהאירחיןלתלתאירחבכלשיתסרויולדתשבעהוטהורהשבעהטמאהל

ארבעיןהאירחיןלתלתאירחלכלעשרשתאהאשבעהוטהורהשבעהטמאה13ג

ד'נהאדידיהושיתאו

וארבעהחמשיןהאדידיהושיתאותמניאד

ד"נהרידידיהושתאט

ד"נהואדידיהושיתאמ

ד"נהרידיליהושיתאא

ר

ילדהמהןואחתאחתשכללהואמריןוארבעחמישיןהאשיתאוהיאותמנייאל

וארבעחמשיןהאשתאאולידוהואותמניא13ג

ד'ההב'סהא'ותמניהוו

'ד'ה'הותרתיןשתיןהאותמניתהוןד

האב"סהרידידהוןתמניט

ד"ההב"סהאתמניתהוןמ

ד"ההב"סהריותמניתיהוןא

ר

'שנותרתיןשיתיןהאותמנתיהוןוארבעהחמשיןיהאכלותיהושמונהחמותאחדבכרסששהל

ד"ההותרתיןשתיןהאותמנתיהון13ג
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'דכתדיןמהוליה'אמיוחנן'רקומיבעוןחברייא?ם?אדו?ד?לעובושניםששיםו

'דכתדיןמהוליהאמרויוחנן'רקומיבעוןחבריאאדוםלעבדושניםששיםד

'דכתידיןמהוליהאמרויוחנן'דרקמיהבעוןחברייאאדוםלעובדושניםששיםדכתיבט

דכתיבדיןמהוליהאמרויוחנןדרביקמיהבעוןחבריןאדוםלעובדוששיםשניםמ

'דכתידיןמהויוחנן'דרקומי[ן]בעו[א]חברייאדוםלעובדושניםששיםא

ר

מהויוחנן'דרקומיבעיחברייהאדוםלעובדושניםששיםל

מהויוחנן'רקומיבעוןחבריהאדוםלעובדושניםששים13ג

ומהבתורהגדולהעלה[פ](ת)שפעלעללהם'אמהשמיניפעולתיו

ומהבתורהגדולהפעולהשפעלידיעללהםאמרהשמיניפעולתיד

ומהבתורהגדולהפעולהשפעלי"עלון'אמהשמיניפעולתיט

ומהבתורהגדולהפעולהשפעלידיעללוןאמרהשמיניפעולתימ

ומהלתורהגדולהפעולהשפעלידיעללהםאמראלהיםברכוכיהשמיניפעולתיא

ר

ומהבתורהגדולהפעולהשפעלעללהןאמרפעולותייל

ומההתורהלכבודגדולהפעולהשפעלעלל"אפעולתי13ג

אחדונרשחריתהארוןלפניאחדנרמדליקשהיהבתורהפעלו

אחדונרשחריתאחדנרהארוןלפנימדליקשהיהבתורהפעלד

שחריתהארוןלפניאחדנרמדליקשהיהשבתורהפועלט

שחריתאחדנרהארוןלפנימדליקשהיהבתורהפעלמ

אחדונרשחריתאחדנרהארוןלפנימדליקשהיהלתורהפעלגדולהפעולהא

ר

אחדונרשחריתאחדנרהארוןלפנינרמדליקשהיהפעלל

אחדונרשחריתאחדנרהארוןלפנימדליקשהיהפעל13ג

ושותהאוכלשאינוהאלהיםארוןומהוחומרקלדבריםוהריהערביםביןו

ושותהאוכלשאינוהאלהיםארוןומהוחומרקלדבריםוהריהערביםביןד

ושותהאוכלשאינוהאלהיםארוןומהו"קדבריםוהריוערביתט

ושותהאוכלשאינוהאלהיםארוןומהוחומרקלדבריםוהריוערביתמ

שותהולאאוכללאשאינוהאלהיםארוןאםומהוחמרקלדבריםוהלאהערביםביןא

ר

שותהולאאוכלשלאהארוןאםומהוחומרקלדבריםוהריערביתל

שתהולאאכלשלאהארוןאםומהו"קדבריםוהלאערבית13ג
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נרבווהדליקאבניםלוחותשניבושהיואלאומדברו

נרבווהדליק'אבנילוחותשניבושהיואלאומדברד

נרבווהדליקהאבניםלחותבושהיואלאומדברט

נרוהדליקהלוחותבושהיואלאמדברואינומ

נרבווהדליקלוחותשבריבושהיואלאמדברולאא

ר

בושהיההלוחותשניבשבילאלאמתכבדולאל

בושהיולוחותשניבשבילאלאמתכבדולא13ג

אחינוואתםבכבודולהתברךזכהאחדו

אחינוואתםבכבודולהתברךזכהאחדד

אחינוואתםבכבודולהתברךוזכהאחדט

אחינוואתםבעבורולהתברךזכהאחדמ

אחינוואתםבכבודולהתברךזכההערביםביןאחדונרשחריתאחדא

ר

אחינוואתםבזכותושיתברךאדוםעובדביתזכהל

אחינואתםבזכותושיתברךאדוםעובדזכה13ג

וכמהכמהאחתעלו

וכמהכמהאחתעלאושאבניד

ו"עאכט

וכמהכמהאחתעלמ

'וכוא

ר

ה"הקבשישלםוכמהכמהאחתעלובמיטותיכםובמשתכםבמאכלכםרבותינואתשקיבלתםחושהבניל

ה"הבלכםשישלםו"עאכובמטותיכםובמשקכםבמאכלכם'רבותיאתשקיבלתםאושאבני13ג

ושםנם[ו]שאלאלישעויעבורהיוםויהיודרשיוחאיבןשמעון'רנכנסו

ושםשונםאלאלישעויעברהיוםויהיודרשיוחאיבןשמעון'רנכנסד

ושםשונםאלאלישעויעברהיוםויהיודרשי"רשבנכנסט

ושםשועראלאלישעויעבורהיוםויהיודרשיוחאיבןשמעוןרבינכנסמ

ושםשונםאלאלישעויעבורהיוםויהיודרשיאחיבןשמעון'רנכנסא

ר

שונםאלאלישעויעברהיוםויהיודרשיוחיבןשמעון'רנכנסשכרכםל

ם<..>שאלאלישעויעבורהיוםויהיודרשי"רשבנכנסטובשכר13ג
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'שכתידיעלסימון'בריהודה'רלו'אמלחםלאכלבוותחזקגדולהאשהו

'שכתידיעלסימון'בריהודה'רלו'אמלחםלאכלבוותחזקגדולהאשהד

שכתבי"עסימון'בריהודה'רל"אלחםלאכולבוותחזקגדולהאשהט

שכתבידיעלסימוןבריהודא'רלואמרלחםלאכלבוותחזקגדולהאשהמ

שכתבידיעלסימון'בריהודה'רלואמרלחםלאכולבוותחזקגדולהאשהא

ר

ידיעלסימוןבריהודה'ר'אמל

י"עס'בריהודהר"א13ג

'ורזעירא'רבשםיודן'רבנהאתלהחיותזכתהלחםלאכלבוותחזקבוו

'ורזעירא'רבשםיודן'רבנהאתלהחיותזכתהלחםלאכלבוותחזקד

'ורזעיראר"בשיהודה'רבנהאתלהחיותזכתהלחםלאכולבוותחזקט

ורביזעירארביבשםיהודארביבנהאתלהחיותזכתהלחםלאכלבוותחזק(בו)מ

'וריודן'רבנהאתלהחיותזכתהלחםלאכולבוותחזקבוא

ר

זעירא'רבשםיודןר"אבניהשיחיה'זכתלחםלאכולבוותחזקל

'רזעירא'רבשםיודן'רבנהשיחיהזכתהלחםלאכלבוותחזק13ג

לעתידהמתיםלהחיותשגורמתהפרוסההיאגדולהאמרויוחאיבןשמעון'רבשםיוחנןו

המתיםלתחייתשגורמתהפרנסההיאגדולהאמרויוחאיבןשמעון'רבשםיוחנןד

המתיםלתחייתשגורמתהפרוסההיאגדולהאמרוי"בשמעוןר"בשיוחנןט

המתיםלתחייתשגורמתהפרוסההיאגדולהאמרויוחאיבןשמעוןרביבשםיוחנןמ

המתיםתחייתלידישמביאההפרוסההיאגדולהיאחיבןשמעון'רבשםיוחנןא

ר

המתיםלתחייתשגרמהפרוסהקשהיוחיבןשמעוןר"אל

המתיםלתחייתשגרמהפרוסהגדולהשמעון'רבשםיוחנן13ג

עלשונמיתבנהאתלהחיותחכת?ו?אליהאתשהאכילהידיעלצרפיתבעונתהשלאלבאו

עלשונמיתבנהאתלהחיותזכתהאליהואתשהאכילהידיעלצרפיתבעונתהשלאלבאד

בנהאתלהחיותזכתהאליהואתשהאכילהי"עצרפיתבעונתהשלאלבאט

בנהאתלהחיותזכתהאליהואתשהאכילהידיעלצרפיתבעונתהשלאלבואמ

עלשונמיתבנהאתלהחיותזכתהאליהואתשהאכילהידיעלצרפיתבעונתהשלאא

ר

עלשונמיתבעונתהשלאלבאל

י"עשונמיתבעונתהשלאלבא13ג
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בנהאתלהחיותזכתאלישעאת'שהאכילידיו

בנהאתלהחיותזכתאלישעאתשהאכילהידיד

ט

מ

בנהאתלהחיותזכתהאלישעאתשהאכילהידיא

ר

'זכתאליהואתשהאכילהידיעלצרפיתבנהשתחיזכתאלישעשהאכילהידיל

זכתהאליהושהאכילהי"עצרפיתבנהאתשיחיהזכתאלישעאתשהאכילה13ג

אפילונרותאפלואלעאי'בריהודהר'אמו

אפילונרותאפילואלעאי'בריהודהר"אד

וכמהנרותכמה'אפיאלעאי'בריהודהר"אט

אפילונרותאפילואלעיבריהודארביאמרמ

'ואפינרות'אפיאליעזר'ראמריהודה'ראמרא

ר

נירות'אפיאלעזרבריהודה'ראמרבנהשיחיהל

נירות'אפיי"רשבא"ויאלעאי'בריהודהר"אבנהאתשיחיה13ג

לכליטריחשלאכדילמקוםממקוםמעביראליהוהיהפתילותו

לכליטריחשלאכדילמקוםממקוםמעביראליהוהיהפתילותד

כליטריחשלאכדילמקוםממקוםמעביראליהוהיהפתילותט

לכליטריחשלאכדילמקוםממקוםעמומעביראליהוהיהפתילותמ

כללהטריחשלאלמקוםממקוםעמואליהומעבירהיהפתילותא

ר

עללהטריחשלאלמהלמקוםממקוםעמומוליךאליהו(מ)היהאפילותל

עללהטריחשלאלמהכךכללמקוםממקוםעמומוליךאליהוהיהופתילות13ג

וכי'אמסימון'בריהודה'רה?י?ברו

וכיאמרסימון'בריהודה'רבריהד

וכיאמרסימון'בריהודהר"אבריהט

וכיסימוןבריהודארביאמרובריהבריהמ

וכיפרטאברלוי'רבשםסימון'בריהודה'רבריהא

ר

וכיאמרפרטהבןלוי'רבשםסימוןבריהודה'רברייהל

אליהווכיפרטאבןלוי'רבשםסימון'בריהודה'רהבריות13ג
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הואוהואהיאותאכל'דכתאכלומשלווהואהיאוהלאאכלמשלהו

הואוהואהיאותאכלדכתיבאכלומשלווהואהיאוהלאאכלמשלהד

היאוהיאהואותאכל'דכתיאכלומשלווהיאהואוהלאאכלמשלהט

היאוהיאהואותאכלדכתיבאכלומשלווהיאהואוהלאאכלמשלהמ

הואוהואהיאותאכלד"ההאכלומשלווהואהיאוהלאאכלמשלהא

ר

הואמים(ומים)וביתהוהואהיאותאכל'דכתיאכלומשלווהואהיאוהלאאכלמשלהל

הואוהואהיא'שנאכלומשלווהואהיאוהלאאכלמשלה13ג

להחיותזכתהושמשתויפותפניםבסבראותושקבלהידיעלאלא'כתוהיאו

להחיותזכתהושמשתויפותפניםבסבראותושקבלהידיעלאלא'כתיוהיאד

להחיותזכתהושמשתויפותפניםבסבראותושהאכילהי"עאלא'כתוהואט

להחיותזכתהושמשתויפותפניםבסבראותושקבלהידיעלאלאכתיבוהואמ

להחיותזכתהושמשתויפותפניםבסבראותושקבלהידיעלאלאכתיבוהיאא

ר

אותוששימשהידיעלאלאע'כתיוהיאל

והחיהזכתהאותוששמשהי"ע'כתיוהיא13ג

עלהחסדגומליאושאבניאחינוואתםבנהאתו

עלהחסדגומליאושאבניואתםבנהאתד

ו"עאכחסדיםגומליאושאבניואתםבנהאתט

עלחסדיםגומליאושאבניואתםבנהאתמ

עלחסדגומליאושאבניואתםבנהאתא

ר

עלובמיטותיכםובמישתיכםבמאכלכםינו[ת]()רבואתשקבלתםחושהבניאחינוואתםל

עלובמטותיכםובמשקכםבמאכלכם'רבותיאתשקבלתםאושאבניאחינוואתםבנהאת13ג

יוסי'רשלבנואליעזר'רנכנסוכמהכמהאחתו

יוסי'רשלבנואליעזר'רנכנסוכמהכמהאחתד

יוסי'רשלבנואליעזר'רנכנסט

יוסירבישלבנואלעזר'רנכנסוכמהכמהאחתמ

אליעזר'רנכנסוכמהכמהאחתא

ר

יוסי'רשלבנואלעזר'רנכנסשכרכםה"הקבשישלםוכמהכמהאחתל

יוסי'רשלבנואליעזר'רנכנסטובשכרה"הבלכםשישלםוכמהכמהאחת13ג
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ואתהרדוסורולכוהקיניאלשאולויאמרודרשהגליליו

ואתהעמואוספךפןהעמלקימתוךרדוסורולכוהקיניאלשאולויאמרודרשהגליליד

ואתה'וגורדוסורולכוהקיניאלשאולויאמרודרשהגליליט

ואתה'וגורדוסורולכוהקניאלשאולויאמרודרשהגלילימ

ואתהעמלקימתוךרדוסורולכוהקניאלשאולויאמרודרשא

ר

'וגועמליקימתוךרדוסורולכוהקיניאלשאולויאמרודרשהגליליל

ואתםעימואוסיפךפןעמלקימתוךרדוסורולכוהקיניאלשאולויאמרודרשגלילי11ג

רדוסורולכוהקיניאלשאולויאמרודרשהגלילי13ג

חסדיתרועשהישראלכלעםוכיממצריםבעלותםישראלבניכלעלחסדעשיתו

חסדיתרועשהישראלכלעם'וכתממצריםבעלותםישראלבניכלעםחסדעשיתד

חסדיתרועשהישראלכלעםוכיממצריםבעלותםישראלבניכלעםחסדעשיתט

חסדיתרועשהישראלכלעםוכיממצריםבעלותםישראלבניכלעםחסדעשיתהמ

חסדעשהישראלכלעםממצריםבעלותםישראלבניכלעםחסדעשיתא

ר

חסדעשוישראלכלעםוכיל

חסדעשוישראלכלעםוכיממצריםבעלותםישראלבניכלעםחסד'ע11ג

חסדעשוישראלכלעםוכי13ג

וודאייתרואלעזרר'אמבלבדמשהעםאלאעשהלאוהלאו

וודאייתרואלעזרר"אבלבדמשהעםאלאעשהלאוהלאד

יתרוודאיאליעזרר"אבלבדמשהעםאלאעשהלאוהלאט

ודאיאלעזררביאמרחסדעשהלבדמשהעםוהלאמ

משהעםאלאחסדעשהלאוהלאא

ר

לבדמשהעםוהלאל

דיי<..>יתרור<..>אראלבדומשהעםלה[א](ע)חסדעשהלאוהלא11ג

חסדעשולבדומשהעםוהלא13ג

לחםויאכללוקראןד'ההמשהעםחסדעשהו

לחםויאכללוקראןד"ההמשהעםחסדעשהד

לחםויאכללוקראןד"ההמשהעםחסדעשהט

לחםויאכללוקראןדכתיבהואהדאחסדיתרועשהלבדומשהעםמ

לחםויאכללוקראןד"ההא

ר

לחםויאכללוקראן'דכתיל

לחם?ל?ויכלון?א?קירדכתיבמשהעםחסדעשה11ג

לחםויאכללוקראן'דכתי13ג
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האכילובשכרואלאכןהואאיןסימוןר'אמו

האכילובשכרואלאכןהואאיןסימוןר"אד

האכילובשכרואלאכןהואאיןסימוןר"אט

האכילהובשכרואלאכןהואאיןאומרשמעוןרבי(הואאין)מ

האכילהובשכרו[אלא]כןהואאיןסימון'ראמרא

ר

האכילובשכרוסימוןר"אל

האכילובשכרוחסדכאןאיןסימון'ר'אלחםויכל11ג

האכילובשכרוסימוןר"א13ג

'דל'אומיהודה'רנחמיה'וריהודה'רלנודלהדלהוגם'דכתו

דלה'אמיהודה'רנחמיה'וריהודה'רלנודלהדלהוגם'דכתיד

דלה'אומיהודה'רנחמיה'וריהודה'רלנודלהדלהוגם'שנאט

[ה]()דלאמריהודארבינחמיאורבייהודארבילנודלהדלהוגםמ

דלהאומריהודה'רנחמיא'וריהודה'רלנודלהדלהוגםדכתיבא

ר

דלה'אומיהודה'רורבנןנחמיה'וריודא'רלנודלהדלהוגם'דכתיל

דלה'איהו'רנחמיה'וריהודה'ר'וגודלהדלווגם'דכת11ג

דלהאומריהושע'רורבנןנחמן'וריהושע'ר'רלנודלהדלהוגם'דכתי13ג

דלהאבותינובזכותלנודלהאמריורבניןולרועיםלנודלה'אומנחמיה'רולאבותינולנוו

דלהאבותינובזכותלנודלהאמרי'ורבנולרועיםלנודלהאמרנחמיה'רולאבותינולנוד

דלהאבותינובזכותלנודלה'דאממאןולרועיםלנודלה'אומנחמיה'רולאבותינולנוט

דלהאבותינובזכותלנודלנואמרורבולרועיםלנודלהאומרנחמיארביולאבותינולנומ

דלהאבותינובזכותלנודלהאמריורבנןולרועיםלנודלהאומרנחמיא'רולאבותינולנוא

ר

אבותינובזכותלנודלהאמריןורבנןולרועיםלנודלה'אומנחמיה'רולאבותינולנול

דלהאבותיניבזכותלנודלה'אורבניןולרועיםלנודלה'אנח'רולאבותינולנו11ג

אבותינובזכותלנודלהאמריורבנןולרועיםלנודלהאומרנחמן'רולאבותינולנו13ג

ללמדךאלאחסדעשהישראלכלעםאמרתואתביניהםשלוםלהטילבשביללרועיםו

ללמדךאלאחסדעשהישראלכלעםאמרתואתביניהםשלוםלהטילבשביללרועיםד

ללמדךאלאחסדעשה'ישרכלעםאמרתואתביניהםשלוםלהטילבשביללרועיםט

ללמדךאלאחסדעשהישראלכלעםאמרתואתביניהםשלוםלהטיל(להליט)בשביללרועיםמ

ללמדךאלאעשהישראלכלעםאמרתואתביניהםשלוםלהטילבשביללרועיםא

ר

ללמדךשלוםלהטילכדיולרועיםל

ללמדךאלהחסדעשהישראלכלעם'אואתשלוםלהטילבשביללרועין11ג

ללמדךשלםלהטילבשבילולרועים13ג
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חסדעשהכאלועליומעליןישראלמגדוליאחדעםחסדשעושהמישכלו

עשהכאלולומעליןישראלמגדוליאחדעםחסדשעושהמישכלד

עשהכאלולומעליןישראלמגדוליאחדעםחסדשעושהמישכלט

חסדעשהכאלולומעליןישראלמגדוליאחדעםחסדהעושהשכלמ

חסדעושהכאלועליומעליןישראלמגדוליאחדעםחסדשעושהמישכלא

ר

חסדעושההואכאילוישראלגדוליעםחסדשעושהמישכלל

חסדשה<..>שהואכאילועליומעליןישראלמיגדוליאחדעםחסדעשהשהואמישכל11ג

חסדעשהכאלוישראלגדוליעםחסדעושהשהואמישכל13ג

אושאבניאחינוואתםישראלכלעםו

אושאבניאחינוואתםישראלכלעםד

אושאבניאחינוואתםישראלכלעםט

אושאבניאחינוואתםישראלכלעםמ

המערהמןוששהאליהואתשקבלתםהמכפלהשבמערתאחינוואתםישראלכלעםא

ר

חושהבניאחינוואתםישראלכלעםל

אושהבניאחינוואתםישראלכלעם11ג

אושאבניאחינוואתםישראלכלעם13ג

ו

ד

ט

מ

ירושלםענייויצחקחלפון'ורעמרם'ורנתן'רשבירושלםא

ר

ובמישתכםבמאכלכםרבותינואתשקבלתםל

11ג

'וכו13ג

יעקבבןאליעזר'רנכנסוכמהכמהאחתעלו

יעקבבןאליעזר'רנכנסוכמהכמהאחתעלד

יעקבבןאליעזר'רנכנסו"עאכט

יעקבבןאלעזררבינכנסוכמהכמהאחתעלמ

יעקבבןאליעזר'רנכנסטובשכרלכםשישלםוכמהכמהאחתעלא

'יעקבןאליעזר'רנכנסר

יעקבבראלעזר'רנכנסשכרכםה"הקבשישלםוכמהכמהאחתעלובמיטותיכםל

..>יעבןאליעזר'רניכנס<...>11ג

יעקבבןאליעזר'רנכנס13ג
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ישראלושמעהסכתלאמרישראלכלאלהלויםוהכהניםמשהוידברודרשו

ישראלושמעהסכתלאמרישראלכלאלהלויםוהכהניםמשהוידברודרשד

ישראלושמעהסכתלאמרישראלכלעםישראלוזקנימשהוידברודרשט

ישראלושמעהסכתלאמרישראלכלעםישראלוזקנימשהוידברודרשמ

ישראלושמעהסכתישראלכלאלהלוייםוהכהניםמשהוידברודרשא

ישראלושמעהסכת'לאמישראלכלאלהלוי'והכהנימשהוידברודרשר

'וגולאמרישראלכלאלוהלויםוהכהניםמשהוידברודרשל

<...>ישכלעיםוהלוויםוהכוהניםמשהוידברדרש<..11ג

ישראלושמעהסכתלאמרישראלכלאלהלויםוהכהניםמשהוידברודרש13ג

כברוהלאהתורהקבלוהיוםוכילעםנהייתהזההיוםו

כברוהלאהתורהקבלוהיוםוכילעםנהייתההזההיוםד

כברוהלאהתורהאתקבלוהיוםוכיאלהיךי'לילעםנהייתהזההיוםט

(ק)כברוהלאהתורהקבלוהיוםוכיאלהיךליילעםנהייתהזההיוםמ

ישוהלאתורהקבלוהיוםוכילעםנהייתההזההיוםא

ישכברוהלאהתורהקבלוהיוםוכילעםנהייתהזהקיוםר

ישל

ישכברהזההיום11ג

ישכברלעםנהייתהזההיום13ג

הזההיוםאמרתואתהתורהאתישראלשקבלושנהארבעיםו

הזההיוםאמרתואתהתורהאתשקבלושנהארבעיםד

לעםנהיתהזההיוםאמרתואתהתורהאתשקבלושנין'מט

'נהייתהזההיוםאמרתואת'התורשקבלושנהארבעיםמ

הזההיוםאמרתואתהתורהאתשקבלושנהארבעיםלהםא

הזההיוםאמרתואתשקבלוהשנה'מלהםר

לעםנהייתהזההיוםאומרואתשנה'מבמדברלהםל

לייילעםנהייתההזה<...>ואתרה<..?>הת?את<..?>קי?ששנהארבעיןלהן11ג

הזההיוםותמרשנהארבעיםבמדברלהם13ג

העלהיפותפניםבסברוקבלוההתורהאתמשהלהםששנהכיוןמלמדאלאו

העלהיפותפניםבסברוקבלוההתורהאתמשהלהםששנהכיוןמלמדאלאד

העלהיפותפניםבסברוקבלוההתורהאתמשהלהםששנהשכיוןמלמדאלאט

העלהיפותפניםבסברוקבלוהמשהלהםששנהשכיוןמלמדאלאמ

העלהיפותפניםבסברוקבלוההתורה[אתמשה]להםששנהכיוןמלמדאלאא

מעלהיפותפניםבסברוקבלוההתורהלהםששנהשכיוןמלמדאלאר

העלהיפותפניםבסבראותםוקיבלוהתורהאתמשהלהםששינהכיוןאלאל

העלהיפותפניםבסיבראותהוקיבלוהתורהאתמשהלהןששנהכיווןאלהך[י]אלה11ג

העלהיפותפניםבסבראותהוקבלוהתורהאתלהםששנהכיוןאלא13ג
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היום'נאמלכךסינימהרהיוםקבלוהכאלו'הכתלהםו

היום'נאמלכךסינימהרהיוםקבלוהכאלו'הכתולהםד

היום'נאמלכךסינימהרקבלוהאזכאלו'הכתועליהםט

היוםנאמרלכךסינימהרקבלוהכאילוהכתובלהםמ

היוםנאמרלכךסינימהרקבלוההיוםכאלוה"הבעליהםא

היוםכתיבלכךס"מהקבלוההזההיוםכאילועליהםר

אותהקיבלוהיוםבאותוכאילוה"הקבעליהםל

היוםנאמרלכך?י?סינמיהראותהקיבלוהיוםאתוכאילו'הקועליהין11ג

התורהאתקבלוהיוםבאותוכאלוה"הבלהם13ג

אושאבניאחינוואתםאלהיךי'ליילעםנהייתהזהו

רבותינושקבלתםאושאבניאחינוואתםאלהיךליילעםנהייתההזהד

אושאבניאחינוואתםלעםנהייתהזהט

אושאבניאחינוואתםלעםנהייתהזהמ

חסדגומליאושאבניאחינוואתםלעםנהייתההזהא

'וכואחינוואתםלעםנהיית(קבלוה)הזהר

רבותינואתשקבלתםחושהבניאחינוואתםל

'וגואושהבניאחינוואתם'וגוהזה11ג

'וכואושאבניאחינוואתם13ג

וכמהכמהאחתעלו

וכמהכמהאחתעליפות'פניבסברד

ו"עאכט

וכמהכמהאחתעלמ

וכמהכמהאחתעלא

ר

'ראמרשכרכםה"הקבשישלםוכמהכמהאחתעלובמיטותיכםובמשתיכםבמאכלכםל

11ג

13ג

ו

ד

ט

מ

א

ר

מצריים'וגובארצוהייתגרכימצריתתעבלאכתובמהראהעזריהבןאלעזרל

11ג

13ג
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ו

ד

ט

מ

א

ר

וחומרקלדבריםוהלאשכרה"הקבלהםוקבעעצמןלצורךאלאישראלאתקיבלולאל

11ג

13ג

ו

ד

ט

מ

א

ר

עללזכותמהתכווןזכהכאילו'התועליהםמעלהוזוכהלזכותנתכווןשלאמיאםומהל

11ג

13ג

ו

ד

ט

מ

א

ר

וכמהכמהאחתל

11ג

13ג

לוחותאלותחבקניוימינוהראשונותלוחותאלולראשיתחתשמאלוו

לוחותאלותחבקניוימינוהראשוניםלוחותאלולראשיתחתשמאלוד

לוחותאלותחבקניוימינוהראשוניםהאבניםלוחותאלולראשיתחתשמאלוט

לוחותאלותחבקניוימינוהראשונים'האבנילוחותאלולראשיתחתשמאלומ

אלותחבקניוימינוהראשוניםלוחותאלולראשיתחתשמאלוא

אלו 'ב?ח?תוימינו הראשונים לוחות אלו לראשי תחת שמאלו ר

ל

לוחותאילותחבקניוימינוהרישוניםלוחותאילו'ל'ת'שמ'וגולראשיתחתשמולו11ג

לוחותאלותחבקניוימינוראשוניםלוחותאלולראשיתחתשמאלו13ג
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לראשיתחתשמאלוא"דהשניותו

א"דתפיליןאלותחבקניוימינוציציתזולראשיתחתשמאלו'א'דהשנייםד

א"דתפיליןאלותחבקניוימינוציציותאלולראשיתחתשמאלוא"דהאחרוניםהאבניםט

אחרדברתפיליןאלותחבקניוימינוציציתזהלראשיתחתשמאלואחרדברהאחרוניםמ

א"דתפליןאלותחבקניוימינוציציתאלולראשיתחתשמאלוא"דהאחרוניםא

תפילין אלו ת "ויציצית זה ל "תחשמאלו א "דהאחרונים ר

ל

'אודברתפיליןזו'ת'וימציציתזו'ל'ת'שאחר'וד'הב11ג

א"דהציציתזהתחבקניוימינוהתפיליןאלולראשיתחתשמאלוא"דשנייות13ג

לראשיתחתשמאלוא"ד[...זותחבקני...]שמעקריתזהו

לראשיתחתשמאלוא"דתפלהזותחבקניוימינושמעקריאתזולראשיתחתשמאלוד

לראשיתחתשמאלוט

לראשיתחתשמאלומ

לראשיתחתשמאלוא"דתפלהזותחבקניוימינוש"קזהלראשיתחתשמאלוא

ל "שתתפילה זו ' תח' וימש "קזה ל "תח' שמר

ל

'ל'ת'שאחרדתפילהזותחבקניוימינושמעקיריתזו'ל'ת'ש11ג

תחבקניוימינוש"קזהלראשיתחתשמאלו13ג

תחבקניוימינוסוכהזולראשיתחתשמאלוא"דתפליןאלותחבקניוימינוציציתזהו

תחבקניוימינוסוכהזוד

תחבקניוימינוסוכהזהט

תחבקניוימינוסוכהזומ

זותחבקניוימינוסוכהזוא

זה ' תח' וימיסוכה זו ר

ל

זה'ת'ויימסוכהזו11ג

13ג

ו

ד

ט

מ

ישראלאתשמקיפיןשבעהכבודענניאלולראשיתחתשמאלוא"דלולבא

ישראל את ' מקיפישהיו כבוד עענני אלו ל "שמלולב ר

ל

במדברישראל10ג

במדברישראלאתמקיפיןשהיוכבודעננישבעתאילו'ל'ת'שר'אח'דלולב11ג

13ג
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השמשאוריהיהלאד"ההלבאלעתידשכינהענןזהו

לאורהשמשעודלךיהיהלאד"ההלבאלעתידשכינהענןזהד

לאורהשמשאורלךיהיהלאד"ההלבאלעתידשכינהעניןזהט

לאורהשמשאורלךיהיהלאד"ההלבאלעתידשכינהעניןזומ

לאורהשמשאורלךיהיהלאד"ההלבאלעתידשכינהענןזותחבקניוימינוא

לאור השמש לך יהיה לא ד "ההלבא ' לעתישכינה ענן זה ת "ויר

'וגהשמשאורלךיהיהלא'הי'הדלבוא'לעתשכינהענןזה'תחב'וימ10ג

לאורהשמשאורלךיהיהולאא?הי?הדהלבואלעתידשכינהענןזה'תוימינו11ג

13ג

עולםלאורלךי'ייוהיהלךמאירמילךיאירלאהירחולנגהו

עולםלאוריילךוהיהלךמאירמילךיאירלאהירחולנגהעולםד

עולםלאורלךיהיהי'ילךיאירמילךיאירלאהירחולנגהעולםט

עולםלאוריילך(א)והיהלךיאירומילךיאירלאהירחולנוגהיומםמ

עולםלאוריילךוהיהלךמאירמילךיאירלאהירחולנוגהיומםא

עולם לאור יי לך והיה לך מאיר מי לך יאיר לא הירח ולנגה יומם ר

'יומ'לאייילךוהיהלךמיאירומילך'י'להירח'ולנג10ג

יומםלאורייילךוהיהלךמאירמילךיאירלא<..?>ר?היולנוגהיומם11ג

13ג

וכתבתםיוחאיבןשמעון'רתני'מזוזזולראשיתחתשמאלוא"דו

וכתבתםיוחאיבןשמעון'רתנימזוזהזולראשיתחתשמאלוא"דד

וכתבתםי"רשבתאנימזוזהזולראשיתחתשמאלוא"דט

וכתבתםיוחאיבןשמעון'רתנימזוזהזולראשיתחתשמאלואחרדברמ

וכתבתםיאחיבןשמעון'רתנימזוזהזולראשיתחתשמאלוא"דא

' וכתבתיוחי בן שמעון ' רתני מזוזה זו ל "שתא "דר

וכתבתםיוחיבן'שמ'רתנימזוזהזו'ל'ת'שמ'א'ד'וג10ג

וכתבתםיוחייבן'שמ'רתנימזוזהזו'ל'ת'שאחר'ודלתפארתךיך'ואל11ג

וכתבתםי"רשבתנימזוזהזו13ג

לביתךהשוקמןביאתךביתךמזוזותעלו

לביתךהשוקמןביאתךביתךמזוזותעלד

לביתךהשוקמןביאתךביתךמזוזותעלט

לביתךהשוקמןכי איתךביתךמזוזותעלמ

לביתךהשוקמןביאתךביתךמזוזותעלא

לביתך השוק מן ביאתך ביתך מ "ער

לביתךהשוקמןביאתך'וגביתךמזוזותעל10ג

לביתהשוקמןביאתךובשעריךביתךמזוזותעל11ג

וימינוסוכהזולראשיתחתשמאלוא"דלביתהשוקמןביאתךובשעריךביתיךמזוזותעל13ג
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יוחנןר"אמו

'כתייוחנןר"אד

'כתייהודהר"אט

כתיביוחנןרביאמרמ

כתביוחנןר"אא

' כתייוחנן ר "אר

'כתיוחנן'ר'א10ג

'כתיוחנן'ר'א11ג

יוחנןר"אעולםלאורלךי'יוהיהלבאלעתידהשכינהענןזהתחבקני13ג

המנורהאתמניחאדםאיןכןואינהלפרכתמביתהשלחןאתושמתו

המנורהאתמניחאדםאיןכןואינהלפרכתמחוץהשולחןאתושמתד

המנורהאתמניחאדםאיןכןואינהלפרוכתמחוץהשולחןאתושמתט

המטרהאתמניחאדםאיןכןואינהלפרכתמחוץהשלחןאתושמתמ

המנורהאתמניחאדםאיןכןאינהלפרוכתמחוץהשולחןאתושמתא

המנורה מניח אדם אין כן אינה לפרוכת מחוץ השולחן את ושמת ר

המנורהאתמניחאדםאיןכןואינה'וג'לפמחוץהשלחןאתושמת10ג

המנורהאתמניחאדםאיןכןואינה'וגולפרוכתמחוץהשולחןאתושמת11ג

מןאלאמנורהמניחאדםאיןכןואינהמחוץהשולחןאתושמת13ג

תחתהשמאלאתמניחאדםאיןהימיןמעכבתתהאשלאכדימשמאלו

תחתהשמאלאתמניחאדםאיןהימיןמעכבתתהאשלאכדימשמאלד

תחתהשמאלמניחאדםאיןהימיןמעכבתתהאשלאכדימשמאלט

תחתהשמאלאתמניחאדםאיןהימיןאתמעכבתתהאשלא(שתהא)כדימשמאלמ

תחתהשמאלמניחאדםאיןהימיןמעכבתתהאשלאכדימשמאלא

תחת השמאל מניח אדם אין הימין מעכבת תהא שלא כדי משמאל ר

תחתהשמאולאתמניחאדםאןהימיןאתמעכבתשתהאכדימשמאול10ג

תחתהשמולאתמניחאדםאיןהימיןאתמעכבת?א?תהשלאכדימשמול11ג

תחתאלאהשמאלאתמניחאדםואיןהימיןאתתעכבשלאכדיהשמאל13ג

לאהבהקריאהדאמןלהמיתויוחנן'ראחאר"אמבימיןומחבקהראשו

לאהבהקרייההדאמןלהמייתייוחנן'ראחאר"אמבימיןומחבקהראשד

לאהבהקרייההדאמןלהמייתויוחנןר"אאחאר"אבימיןומחבקהראשט

לאהבהקריההדאמןלהמייתייוחנןרביאמראחארביאמרהימיןומחבקהראשמ

לאהבהקרייאמהדיןלהמייתייוחנן'רבשםאחא'רבימיןומחבקהראשא

לאהבה קרייה מהדין לה מייתי יוחנן ' רבשם אחא ' רבימין ומחבק הראש ר

לאהבההדהמןלהמייתייוחנן'ר'בשאחא'ר'אבימיןומחבקהראש10ג

לאהבההדהמןלהמייתייוחנןרמשםאחה'רבימיןומחבקהראש11ג

לאהבהקריההדיןמןלהשמעש"רבשםאחא'רבימיןומחבקהראש13ג
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לראשיתחתשמאלודיבוקזהואיבוולדבקהאלהיךי'ייאתו

לראשיתחתשמאלודיבוקזהואיבוולדבקהאלהיךייאתד

לראשיתחתשמאלודיבוקזהואיבוולדבקהאלהיךי'יאתט

לראשיתחתשמאלודבוקאיזהובוולדבקהאלהיךייאתמ

לראשיתחתשמאלודבוקזהואיבוולדבקהאלהיךייאתא

' תח' וימל "תחשמאלו דבוק זהו אי בו ' ולדובקאלהיך יי את ר

'וג'לרא'תחשמאלודיבוקהואאיזהבו'ולדבק'בק'לשאלהיךיייאת10ג

'וגותחתשמאלוק<..>?ה?זאיבוולדבקובקולוולשמוע'?ה?אלייי<...>11ג

תחבקניוימינולראשיתחתשמאלוחבוקזוי'יאת13ג

בצבאותובארץבשמיםהשביען'אומאליעזר'רהשביעןבמהירושלםבנותאתכםהשבעתיו

בצבאותובארץבשמיםהשביען'אומאליעזר'רהשביעןבמהירושליםבנותאתכםהשבעתיד

בצבאותובארץבשמיםהשביען'אומיהודה'רהשביעןבמהירושלםבנותאתכםהשבעתיט

בצבאותובארץבשמיםהשביעןאומראלעזררביהשביעןבמהירושליםבנותאתכםהשבעתימ

בצבאותובארץבשמיםהשביעןאומראליעזר'רהשביעןבמהאתכםהשבעתיא

ר

בשתיבצבאותובארץבשמיםהשביען'אאלעזר'רהשביעןבמה'וג'י'באתכםהשבעתי10ג

בשתיבצבאותובארץבשמיםהישבען'אאלעזר'רהשבעןה?מ?בירושליםבנותאתכם<..>השבע11ג

בצבאותובארץבשמיםהשביעןאומראליעזר'רירושלםבנותאתכםהשבעתי13ג

באילותאובצבאות'אומהויצבאותבשתימטהשלובצבאמעלהשלבצבאו

באילותאו'בצבאו'אומהויצבאותבשתימטהשלובצבאמעלהשלבצבאד

באילותאוצבאותבשתיבצבאותמטהשלובצבאמעלהשלבצבאט

באיילותאוצבאותבשתימטהשלוצבאמעלהשלבצבאמ

'באילואובצבאותהויצבאותבשתימטהשלובצבאהשמיםבצבאא

ר

באילותאושלמטןובצבאשלמעלןצבא[ב]צבאות10ג

באיילותאושלמטןובצבהשלמעלןבצבאצבאות11ג

באילותאומטןשלובצבאמעלןשלבצבא13ג

השלמההשדהוחיתבריתךהשדהאבניעםכיא"המדהשדהחיתזוהשדהו

השלמההשדהוחיתבריתךהשדהאבניעםכיא"המדהשדהחיתזוהשדהד

השלמההשדהוחיתבריתךהשדהאבניעםכיא"כדהשדהחיתזוהשדהט

השלמההשדהוחיתבריתךהשדהאבניעםכיא"כדהשדהחיתזוהשדהמ

השלמההשדהוחיתבריתךהשדהאבניעםא"כמדהשדהחיתזוהשדהא

ר

'וג'בריתהשדהאבניעםכידתמר'כמהשדהחייתזו'הש10ג

השלמההשדהוחייתבריתךהשדהאבניעםכי'אדאתהכמההשדהחייתזוהשדה11ג

בריתיךהשדהאבניעםכיא"כדהשדהחיותאלוהשדה13ג
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'בריהודה'ורפפאברחננא'רלךו

ברבייהודה'ורפפאברחיננא'רלךד

'בריהודה'ורפפאברחנינא'רלךט

בריהודאורביפפאברחנינארבילךמ

'בריהודה'ורפפאברחיננא'רלךא

ר

'ביריהודה'ורפפהברחננה'ר10ג

'בה[ד](?ב?)יהו'ורפפהברחנניא'רלך11ג

פפאברחנינא'ר13ג

פפא בר חננא ' רבצבאות ירושלים בנות אתכם השבעתי אחר דבר ש

שעשואבותאלובצבאותובאימהותבאבותהשביען'אמחננא'רסימוןו

שעשו'אבואלובצבאותובאמהותבאבותהשביען'אמחיננא'רסימוןד

שעשוהאבותאלובצבאותובאמהותבאבותהשביעןאמרפפאברחנינא'רסימוןט

שעשואבותאלובצבאותובאמהותבאבותהשביעןאמרחנינארביסימוןמ

שעשואבותאלובצבאותובאמהותבאבותהשביעןאמרפפאברחיננא'רסימוןא

חנניא'רסימוןר

שעשובצבאותובאימהותבאבותהשביען'אפפהברחננה'רסימון10ג

11ג

שעשובצבאותובשבטיםובאמהותבאבותמשביעןאמר13ג

שעשו בצבא השביעם ושבטים ואמהות באבות ש

אילהנפתליא"המדהשבטיםאלוהשדהבאילותאובםצביוניושעשיתיצביוניו

אילהנפתליא"המדהשבטיםאלוהשדהבאילותאובםצביוניועשיתיצביוניד

אילהנפתליא"כדהשבטיםאלוהשדהבאילותבהםצביוניושעשיתיצביוניט

אילהנפתליאמרדאתכמאהשבטיםאלוהשדהבאילותאובהםצביוניושעשיתיצביונימ

אילהנפתליא"הכמד'השבטיאלוהשדהבאילותאובםצביוניושעשיתי[י](ן)צביונא

ר

אילהנפתלי'דת'כמהשבטיםאילו'השבאילותאובהםציביוניושעשיתיבעולםציביוני10ג

אילהנפתליהשבטיםאלובהםצביונישעשיתיבעולםצביוני13ג

אילה נפתלי באילות או בהם צביוני ושעשיתי בעולם צביוני ש

בהלישישבצבאבצבאותבמילההשביען'אמסימון'בריהודה'רשלוחהו

בהשישבצבאבצבאותבמילההשביען'אמסימוןבריהודה'רשלוחהד

בושישבצבאבצבאותבמילההשביען'אמסימוןבריהודה'רשלוחהט

להבושישבצבאבצבאותבמילההשביעןאמרסימוןבריהודארבישלוחה ()מ

בהלישישבצבאבצבאותבמילההשביעןאמרסימון'בריהודה'רשלוחהא

ר

בהלישישבצבאבצבאותבמילההשביען'א'סימ'ביר'יהוד'ר'וגשלוחה10ג

בהלושישבצבאבמילהמשביען['אמ]סימון'בריהודה'רשלוחה13ג

בצבאו שיש באות השביען במילה אומר סימון ' בריהודה ' רשלוחה ש
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ורבניןאילודםצביכדםדמהששופכיןהשדהבאילותאואותו

ורבנןואילצביכדםדמםששופכיןהשדהבאילותאואותד

'ורבותיואילצפורכדםדמהששופכיןהשדהבאילותאואותט

ורבותינוואילצפורוכדםכמיםדמןששופכיןהשדהבאילותאואותמ

רבניןהאילודםהצביכדםדמהששופכיןהשדהבאילותאואותא

ר

ורבניןהאילוכדםהצביכדםדמהשופכיןשהן'הש'באאואות10ג

רבנןהאילוכדםהצביכדםהמילהדםששפכוהשדהבאילותאו13ג

ורבנן ואיל צבי כדם דמם את ששופכים באילות או ש

בעולםצביונישעשובצבאותשמדשלבדורוהשביעןאמריו

בעולםצביונישעשובצבאותשמדשלבדורוהשביעןאמריד

בעולםצביונישעשובצבאותשמדשלבדורוהשביעןאמרוט

בעולםצביונישעשובצבאותשמדשלבדורוהשביעןאמרומ

בעולםצביונישעשובצבאותשמדשלבדורו[השביען]אמריא

ר

בעולםציביונישעשובצבאותשלישמדבדורוהשביען'א10ג

צביונישעשובצבאותשמדשלבדורומשביעיןאמרי13ג

כדלעילהוא ברוך הקדוש של צביונו שעשו השביען שמד של בדורו אמרו ש

ודםהצביכדםשמיקדושתעלדמןששופכיןהשדהבאילותאובהןצביוניושעשיתיו

ודםהצביכדםשמיקדושתעלדמןששופכיןהשדהבאילותאובהןצביוניושעשיתיד

צביכדםשמיקדושתעלדמןשנשפכיןהשדהבאילותאובהםצביוניושעשיתיט

צביכדםשמיקדושתעלדמןששופכיןהשדהבאילותאובהםצביוניושעשיתימ

ודםהצביכדםשמיקדושתעלדמםשופכיןשהןהשדהבאילותבהםצביוניושעשיתיא

ר

וכדםהצביכדםדמןששפכו'הש'באאובהןציביניושעשיתי10ג

וכדםהצביכדםדמםששפכוהשדהבאילותאובהםצביוניושעשיתי13ג

יאמראםבאברחייאר"אמהיוםכלהורגנועליךכיד"הההאילו

יאמראםבאברחיראר"אהיוםכלהורגנועליךכיד"הההאילד

(לך)'יאמאםאבאברחייאר"אהיוםכלהורגנועליךכיא"כדואילט

יאמראםאבאברחייארביאמרהיוםכלהרגנועליךכיד"ההואילמ

אמר[אם]אבאברחייאר"אהיוםכלהורגנועליךכיד"הההאילא

ר

לךיאמראםבאברחייה'ר'א'וגהרגנועליךכי'דכהאיל10ג

לךיאמראםבאברחייאר"אהורגנועליךכיד"הההאיל13ג
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ובלבדנותןאניה"הקבשלשמוקדושתעלנפשךתןאדםליו

ובלבדנותןאניה"הבשלשמוקדושתעלנפשךתןאדםליד

ובלבדנותןאניה"הבשלקדושתועלנפשךתןאדם[לי]ט

ובלבדנותןאניהואברוךהקדוששלהשםקדושתעלנפשךתןאדםלימ

ובלבדנותןהייתיה"הבשלשמוקדושתעלנפשךאתתןאדםליא

ר

ובלבדנותןאניה'ב'שלקשמוקדושתעלנפשךתןאדם10ג

ובלבדאנינותןה"הבשלשמועלך(י)נפש(את)תןאדם13ג

שלבדורועושיןהיוומהלסבוליכולאינישמדשלדורו?כ?אבלמידשיהרגוניו

שלבדורועושיןהיוומהלסבוליכולאינישמדשלכדורואבלמידשיהרגוניד

שלבדורועושיןהיוומהלסבוליכולאינישמדשלבדורואבלמידשיהרגוניט

שלבדורועושיןהיוומהלסבוליכולאינישמדשלבדורואבלמידשיהרגונימ

שלבדורועושיןהיוומהלסבוליכולאינישמדשלבדורואבלמידאותישיהרגוא

ר

שלשמדבדורועושיןהיוומהליסבוליכולאינישלישמדכדורואבלמידשיהרגני10ג

שמדשלבדורואבלמידשיהרגני13ג

ומשיאיןשיחיהםתחתאותןונותניןבאשאותןומלבניןברזלשלכדוריותמביאיןהיושמדו

ומשיאיןשיחיהןתחתאותןונותניןבאשאותןומלבניןברזלשלכדוריותמביאיןהיושמדד

ומשיאיןשחייהןתחתאותןונותניןבאשאותןומלבניןברזלשלכדוריותמביאיןהיושמדט

ומשיאיןשחייהןתחתאותןונותניןבאשאותןומבלבניםברזלשלכדוריות'מביאיהיושמדמ

אתומשיאיםשיחיהםתחתאותןונותניןבאשאותןומלבניןברזלשלכדוריותמביאיןהיושמדא

ר

אתומשיאיןבישיחֶהןתחתאותןונותניןבאשאותןומלבניןשלברזלכדוריותמביאיןהיו10ג

שחייהםתחתאותםומניחיםבאוראותםומלבניםזל[ר]בשלבודריותמביאיםהיו13ג

ומשיאיןצפרנןתחתאותןונותניןקניםשלְקַלִמיּותומביאיםמהםנפשותםו

ומשיאיןצפרנןתחתאותןונותניןקניםשלקרמיותומביאיןמהםנפשותםד

ומשיאיןצפרניהןתחתאותםונותניןקנים(אבנים)שלקלמיותומביאין(וב)מהןנפשותןט

ומשיאיםצפרניהןתחתאותןונותניןקניםשלקלמיותומביאיםמהםנפשותןמ

אתומשיאיןצפרניהםתחתאותןונותניןקניםשלקלמיותומביאיןמהםנפשותיהןא

ר

אתומשיאיןצפורניהןתחתאותן<..>ונותשלקניםקלומיותומביאיןוחוזריןמהןנפשותיהן10ג

אתומשיאיםצפרניהםתחתאותןונותניןקניםשלקרומיותומביאים13ג

82



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

שהיו'כתאשאאשאנפשיי'ייאליךדוד'שאמהואמהןנפשותיהןו

שהיוכתיבאשיאאשאנפשיייאליךדוד'שאמהואמהםנפשותיהםד

שהיו'כתואשאאשאנפשיי'יאליךדוד'שאמהואמהםנפשותןט

שהיו'כתואשאאשאנפשיייאליךדודשאמרהואמהםנפשותןמ

שהיואשאנפשיייאליךאומרשדודוהואמהםנפשותיהםא

ר

'כתאשא'אש'נפשי'יאליךלדוד'אשדוידהיאמהןנפשותיהן10ג

בשיןכתובאשאנפשיי'יאליךאומרשדודהואנפשותיהם13ג

ה"הקב'אמאושעיאר"אמה"הקבשלשמוקדושתעלנפשםמשיאיןו

ה"הקב'אמאושעיא'ר'אמה"הקבשלשמוקדושתעלנפשםמשיאיןד

ה"הב'אמאושעיאר"אה"הבשלשמוקדושתעלנפשותןמשיאיןט

הקדושאמראושעיארביאמרהואברוךהקדוששלשמוקדושתעלנפשםמשיאיןמ

אמריהושע'ראמרה"הקבשלהשםקדושתעלנפשותיהםמשיאיןא

ר

'הק'אהושעיה'ר'אה'ב'שלקשמוקידושעלנפשותיהןאתשהישיאו10ג

ה"הקבאמרהושעיהר"אה"הבשלשמוקדושעלנפשותיהןאתשהשיאו13ג

יודן'רמעלהשלכצבאאתכםעושהואניליהמתינולישראלו

יודן'רמעלהשלכצבאאתכםעושהואניליהמתינולישראלד

יודן'רמעלהשלכצבאאתכםעושהואניליהמתינולישראלט

יודןרבימעלהשלכצבאאתכםעושהואניליהמתינוהואברוךמ

א

ר

בריודן'רשלמעלןכצבאאתכןעושהואניליהמתינו'לישה'ב10ג

בריודןר"אשמיםשלכצבאאתכםעושהואניליהמתינובנילישראל13ג

שבועתיתשמרואםלישראלה"הקב'אממאיר'רבשםו

שבועתיתשמרואםלישראלה"הקב'אממאיר'רבשםד

שבועתיתשמרואםה"הב'אמ'אממאירר"בשט

שבועתיתשמרואםהואברוךהקדושאמראומרמאיררביבשםמ

שבועתיאתשמרתםאםלישראלה"הקבלהםא

ר

שבועתיאתשימרתןאםה'ב'הקלהן'אמאיר'ר'בשפלייה10ג

שבועתיקיימתםאםלישראלה"הבאמרפיליה13ג
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'רמטהשלכצבאאתכםאעשהלאוואםמעלהשלכצבאלכםאעשהו

'רמטהשלכצבאאתכםאעשהלאוואםמעלהשלכצבאאתכםאעשהד

'רמטהשלכצבאאתכםאעשהלאוואםמעלהשלכצבאאתכםאעשהט

רבימטהשלכצבאאתכםאעשהלאוואםמעלהשלכצבאאתכםאעשהמ

'רמטהשלכצבאאתכםעושהאנילאוואםמעלןשלכצבאאתכםעושהאניא

ר

'רשלמטן'כצאתכןעושהאנילאואםשלמעלןכצבאאתכןעושהאני10ג

'רמטןשלכצבאאתכםעושהאני13ג

העולםלאומותואחתלישראלאחתכאןיששבועותשתי'אמחנינא'בריוסיו

העולםלאומותואחתלישראלאחתכאןיששבועותשתי'אמחנינאבריוסיד

ה"לאואחתאחתלישראלכאןיששבועות'ב'אפי'אמחנינאבריוסיט

העולםולאומותאחתלישראלכאןיששבועותשתי'אפיאמרחנינאבריוסימ

העולםלאומותונשבעלישראלנשבעכאןיששבועותשתיאמרחנינא'בריוסיא

ר

'העול'לאומונישבע'לישנישבעַכןיששבועותשתי'אחנינהבןיוסה10ג

כאןיששבועותשתיאומרחנניהבריוסי13ג

עלעוליקשושלאלמלכיותונשבעמלכיותעולעלימרדושלאלישראלנשבעו

עלעוליקשושלאלמלכיותונשבעהמלכיותעולימרדושלאלישראלנשבעד

עלעוליקשושלאלמלכיותוהשביעהמלכיותעולימירושלאלישראלהשביעט

עלעוליקשושלאנשבעולמלכיותהמלכיותעולימירושלאנשבעלישראלאחתמ

עלעוליקשושלאלמלכיותונשבעהמלכיותעולעלימרדושלאלישראלנשבעא

ר

עלעוליקשושלאלמלכיותונישבעהמלכות?על?ימרדושלא'לישנישבע10ג

במלכיותימרדושלאלישראלמשביע13ג

בעונתושלאלבואלקץגורמיםהםישראלעלעולמקשיםשאםישראלו

בעונתושלאלבאלקץגורמיןהןישראלעלעולמקשיםשאםישראלד

בעונתושלאלבאלקץגורמיןישראלעלעוליקשושאםישראלט

בעונתושלאלבואלקץגורמיןהןישראלעלעולמקשים(ש)שאםישראלמ

בעונתושלאשיבאלקץגורמיםהםישראלעלעולמקשיםשאםישראלא

ר

בעונתושלאלבואלקץגורמיןהן'ישרעלעולהןמקשיןשאם'ישר10ג

בעתושלאשיבאלקץיגרמוושלא13ג
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מלךמעמידה"הקבאיןמלךימלךלצדקהןלויר"אמו

מלךמעמידה"הקבאיןמלךימלוךלצדקהן'כתלוי'ר'אמד

מלךמעמידה"הבאיןמלךימלוךבצדקהן'כתילויר"אט

מלךמעמידהואברוךהקדושאיןמלךימלךלצדקהןכתיבלוירביאמרמ

מלךמעמידה"הבאיןמלךימלוךלצדקהןלויר"אא

ר

מלךמעמידה'ב'הקאין'וגמלךימלךלצדקהן'כתלוי'ר'א10ג

מלךממליךה"הבאיןמלךימלוךלצדקהןלויר"א13ג

בשםאבהו'רתחלהוגומרהשלהדיקישגובהעדאומתועלחנףו

בשםאבהו'רתחלהוגומרהשלהדיקישגובהעדאומתועלחנףד

ר"בשאבהו'רתחלהוגומרהממנהשגובהעדאומתועלחנףט

בשםאבהורביתחלהוגומרהקשי להדישגובהעדאומתועלחנףמ

משוםאבהו'רתחלהוגומרה(וגובה)שלהדיקיגובהשהוא[עד](על)אומתועלחנףא

ר

'בשאבהוא'רתחילהשלהדיקיגובהשהואעדאומתועלחנף10ג

בשםאיבו'רשלהדקיוןגובהשהואעדאומתועל13ג

לעבדיךנתןאיןתבןד"ההלפרעה'אומישראלשוטרימה'אמתנחום'רו

'וגולעבדיךנתןאיןתבןד"ההלפרעהאומריןישראלשוטרימה'אמתנחום'רד

לעבדיךניתןאיןתבןלפרעהאומריםישראלשוטרימהאמרתנחוםט

ולבניםלעבדיךנתןאיןתבןלפרעהאומריםישראלשוטרימהאומרתנחוםמ

'וכוניתןאיןתבןלפרעהאומריןישראלשוטרי[מה]אמרתנחום'רא

ר

'וג'לעבנתןאיןתבןלפרעה'אומ'ישרשוטרימהתנחום'רחד10ג

לעבדיךניתןאיןתבןלפרעהאומריםישראלשוטרימהתנחום'ר13ג

עלחטיואתעמךעלחטיאתעמךוחטאתו

עלחטיואתעמךעלחטיאתעמךוחטאתד

עלחטיאתעמךעלחטיאתעמךוחטאתט

עלאתחטיעמךעלאתחטיעמךוחטאתמוכיםעבדיךוהנהעשהלנואומריםמ

עלחטיואתעמךעלחטיואתעמךוחטאתא

ר

עלחטאואתעמךעלחטאאת10ג

עחוטאאתעמךעלחוטאאת13ג
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שבועותארבע'אמחלבו'ראחרתלאומהותנתןממךהמלכותשתסתלקלעצמךגורםואתאומתךו

שבועותארבעאומרחלבו'ראחרתלאומהותנתןממךהמלכותשתסתלקלעצמךגורםואתאומתךד

שבועות'ד'אמחלבו'ראחרת'לאומותנתןממךהמלכותשתסתלקלעצמךגורםואתאומתךט

שבועותארבעאמרחלבורביאחרתלאומהותנתןממךהמלכותשתסתלקלעצמךגורםואתאומתךמ

שבועותארבעאמראבהו'ראחרתלאומהותנתןממךהמלכותשתסתלקלעצמךגורםואתאומתךא

ר

שבועות'ד'אחלבו'ראחרתלאומהותינתןמימךהמלכותשתיסתלקלעצמךגורםואתאומתך10ג

ממךמלכותךשתנטלגורםואתאומתך13ג

יגלוושלאהקץעלידחקוושלאהמלכיותעלימרדושלאלישראלהשביעכאןישו

יגלוושלאהקץעלידחקוושלאהמלכיותעלימרדושלאלישראלהשביעכאןישד

יגלוושלאהקץעלידחקוושלאהמלכיותעלימרדושלאישראלאתשהשביעכאןישט

יגלוושלאהקץעלירחקוושלאהמלכותעולימרדושלאישראלשהשביעכאןישמ

יגלוושלאהקץאתידחקוושלאהמלכיותעלימרדושלאלישראלהשביעןכאןישא

ר

יגלוושלאהקץעלידחקוושלאהמלכיותעלימרדושלא'לישרהשביעַכןיש10ג

באהמשיחמלךלמהכןאםהגולהמןחומהיעלוושלאהעולםלאומותשלהםִמְסִטיֵריןו

באהמשיחמלךלמהכןאםהגולהמןחומהיעלוושלאהעולםלאומותשלהםמסטיריןד

באהמשיחמלךלמהכ"אהגולהמןחומהיעלוושלאה"לאשלהםמסתוריןט

יבואהמשיחמלךלמהכןאםהגולהמןחומהיעלוושלאהעולםלאומותשלהןמסתוריןמ

באהמשיחמלךלמהכ"אהגולהמןחומהיעלוושלאהעולםלאומותשלהןמסטוריןא

ר

באהמשיחמלךלמהכןאםשלגולהחרמהיעלוושלא'הע'לאומשלהןמיסטירין10ג

שדחקודורותארבעהכנגדהשביעןשבועותארבע'אמחוניא'רישראלשלגליותיהןץ?ב?לקו

שדחקודורות'דכנגדהשביעןשבועות'ד'אמאוניא'רישראלשלגליותיהןלקבץד

שדחקודורות'דכנגדהשביעןשבועות'ד'אמהונא'רישראלשלגליותיהןלקבץט

שדחקודורותארבעכנגדהשביעןשבועותארבעאמרחייארביישראלשלגליותיהםלקבץמ

שדחקודורותארבעכנגדהשביעןשבועותארבע'אמחוניא'רישראלשלגליותיהםלקבץא

ר

שדחקודורותארבעהכנגדהשביעןשבועות'ד'אחוניה'ר'שלישרגליותיהןלקבץלא10ג

כוזבא[בן]בימיואחדַדיָיֵניבימיואחדעמרםבימיאחדהןואלוונכשלוהקץעלו

כוזבאבןבימיואחדדינייבימיואחדעמרםבימיאחדהןואלוונכשלוהקץעלד

כזבאבימי'וא[?י?דינ]בימי'ואעמרםבימי'אהםואלוונכשלוהקץעלט

כוזיבאבמיואחדדייניבימיואחדעמרםבימיאחדהםואלוונכשלוהקץעלמ

כוזיבאבןבימיואחדדינייבימיואחדעמרםבימיאחדהןואלוונכשלוהקץעלא

ר

כוזבאבןבימיואחדדייניביומויואחדעמרםבימיאחדהןואילווניכשלוהקץעל10ג
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ַלחבימיואחדו בימיאחדאומריןוישקשתרומינושקיאפריםבניד"ההאפריםבןשות ֶ

בימיאחדאומריםוישקשתרומינושקיאפריםבניד"ההאפריםבןשותלחבימיואחדד

בימיואחדקשתרומינושקיאפריםבניד"ההאפריםבןשותלחבימי'ואט

בימיואחדקשתרומינושקיאפריםבניד"ההאפריםבןשותלחבימיואחדמ

בימיאחדאומריםוישקשתרומינושקיאפריםבניד"ההאפריםבןשותלחבימיואחדא

ר

בימיאחד'אומוישאפריםבןשותלחבימיואחד10ג

'שנאפריםבןשותלחבימיואחדכוזבאבןבימיואחדשמדשלבדורוואחדאמרו

'שנאמאפריםבןשותלחבימיואחדכוזבאבןבימיואחדשמדשלבדורוואחדאמרד

שמדשלבדורו'ואאמרט

שמדשלבדורוואחדאמרמ

'שנאאפריםבןשותלחבימיואחדכוזיבאבןבימיואחדשמדשלבדורוואחדאמרא

ר

'הדאפריםבןשותלחבימי'ואכוזבאבןבימי'ואשלשמדבדורו'ואאימר10ג

ה"הבכשדברגזרהשנגזרה'משעמחשביןהיווהןקשתרומישקי[נו](ש)אפריםבניו

ה"הקבכשדברגזרהשנתגזרהמשעהמחשביןהיווהןקשתרומינושקיאפריםבניד

ה"הבכשדברגזירהשנגזרהמשעהמחשביןהיווהםט

הקדושכשדברגזירהשנגזרהמשעהמחשביןהיווהןמ

שנדברשנגזרהמשעהמחשביםוהםקשתרומינושקיא

ר

ושנידברגזירהשניגזרהמשעהמחשביןהיוהן'וגנושקיאפריםבני'דכ'ה10ג

משנולדמחשבה"והבהבתריםביןאבינואברהםעםו

ומשנולדהבתריםביןאבינואברהםעםד

משנולדמחשבה"והב'הבתריביןאבינו'אברהעםט

משנולדמחשבהואברוךוהקדושהבתריםביןאבינואברהםעםהואברוךמ

משנולדמחשבה"והב[הבתריםבין]אברהםעםא

ר

'אבינשנולדמשעהמחשבהיהה'ב'והקהבתריםביןאברהם'אבינעם10ג

האמינושלאמהמפניהרבהחלליםמהןונפלולמלחמהויצאונתקבצועשומהיצחקו

האמינושלאמהמפניהרבהחלליםמהםונפלולמלחמהויצאונתקבצועשומהיצחקד

האמינושלאמפנימהמפנירביםחלליםמהםונפלולמלחמהויצאונתקבצועשומהיצחקט

האמינושלאמפנימהמפניהרבהחלליםמהםונפלולמלחמהויצאונתקבצועשומהיצחקמ

בטחולאכימהמפנירביםחלליםמהםונפלולמלחמהנתקבצועשומהיצחקא

ר

האמינולאכימהמפניהרבהחלליןמהןונפלולמלחמהויצאוניתקבצויצחק10ג
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ואםתעירואםהשבועהעלועברוהקץעלשעברועלתו[ע]()בישובטחוולאי'בייו

ואםתעירואםהשבועהעלועברוהקץעלשעברועלבישועתובטחוולאבייד

ואםתעירואםהשבועהעלועברוהקץעלשעברועלבישועתובטחוולאי'ביט

ואםתעירואםהשבועהועברוהקץשעברועלבישועתובטחוולאביימ

ואםתעירואםהשבועהועלהקץעלשעברועלבישועתוהאמינוולאבייא

ר

'ואתעירואםהשבועהעלשעברוועלהקץעלשעברועלים'בא10ג

עשואתיצחקשאהבהאהבה'אמיודן'רברכיה'וריודן'רתעוררוו

עשואתיצחקשאהבהאהבה'אמיודן'רברכיה'וריודן'רתעוררוד

עשואתיצחקשאהבהאהבה'אמיודן'רברכיה'וריודן'רתעוררוט

לעשויצחקשאהבהאהבהאמריודןרביברכיהורבייודןרביתעוררומ

עשואתיצחק[שאהב]האהבהאתאמרברכייא'וריודן'רתעוררוא

ר

עשואתיצחקשאהבאהבהיודן'רברכיה'וריודן'ר'וג'תע10ג

חפצושנעשהעדשתחפץעדמהועשואתיצחקויאהב'שנו

חפצושנעשהעדשתחפץעדמהועשואתיצחקויאהב'שנאמד

שנעשהעדשתחפץעדמהועשואתיצחקויאהב'שנאט

שנעשהעדשתחפץעדמהועשואתאהבויצחקשנאמרמ

חפצושנעשהעדשתחפץעדמהןעשואתיצחק(א)ויאהב'שנאא

ר

חפצושנעשהעדשתחפץעדהואמה'וג'עשאת'יצחויאהב10ג

אתכםאהבתי'שנלישראלה"הקבשאהבאהבה'אמברכיה'רזקןשלו

אתכםאהבתי'שנאמלישראלה"הקבשאהבאהבה'אמברכיה'רזקןשלד

אתכםאהבתי'שנאלישראלה"הבשאהבאהבה'אמברכיה'רזקןשלט

אתכםאהבתישנאמרלישראלהואברוךהקדוששאהבאהבהאמרברכיהרביזקןשלמ

אתכםאהבתי'שנאלישראלה"הקבשאהבאהבהאמרברכייא'רזקןשלא

ר

'אתכאהבתי'דכ'ישראתה'ב'הקשאיהבאהבה'אברכיה'רשלזקן10ג

מדתלכשתחפץמעלןשלמלכותשתחפץעדהואמהי'ייאמרו

מדתלכשתחפוץמעלןשלמלכותשתחפץעדמהוייאמרד

מדתלכשתחפוץשלמעלןמלכותשתחפץעדמהוי'י'אמט

מדתלכשתחפץמעלןשלמלכותשתחפץעדמהוייאמרמ

מדתלכשתחפץמעלהשלמלכותשתחפץעדמהוייאמרא

ר

מידתליכשתחפץמלמעלןשמיםמלכותשתחפץעדשתחפץעדהואמה'וגייי'אמ10ג
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שתחפץעדנאמרלכךמעכבולאקולותבקולימביאההואאנימאליההדיןו

שתחפץעד'נאמלכךאתעכבולאקולותבקולימביאההואאנימאליההדיןד

פץ[ח]()שתעדמעכבולאקולותבקולימביאההואאנימאיליההדיןט

שתחפץעדמעכבולאקולותבקולימביאההואאנימאליההדיןמ

שתחפץעדנאמרלכךמעכבולאקולותבקולימביאהאנימאליההדיןא

ר

קולותבקוליה<..>מאנימאיליההדין10ג
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