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שמעון'רבשםאבונאבראליעזר'דרחתניהמנחםר"אמלגניבאתיו

שמעון'רבשםאבונהבראלעזר'דרחתניהמנחם'ר'אמלגניבאתיד

שמעוןר"בשאבונאבראליעזר'דרחתניהמנחםר"אכלהאחותילגניבאתיט

שמעוןרביבשםאבונאבראלעזר'דרחתניהמנחםרביאמרכלהאחותילגניבאתימ

לגניבאתיא

ר

עיקרישהיהלמקוםלגנונילגניאלאכאן'כתאיןלגניבאתייוסנה'ברו

עיקרישהיהלמקוםלגנונילגניאלאכאן'כתאיןלגןבאתייוסנה'ברד

עיקרהשהיהלמקוםלגנונילגניאלאכאן'כתיאיןכלהאחותיגניבאתיט

עקרושהיהבמקוםלגנונילגניאלאכאןכתיבאיןכלהאחותיגני(ל)באתייוחיבןמ

עקרושהיהלמקוםלגנונילגניאלאכאןכתיבאיןלגןבאתיא

ר

ר"אמבגןמתהלךאלהיםי'ייקולאתוישמעוד"הההיתהבתחתוניםלאשכינהועיקר'מתחילו

'אמבגןמתהלךים'אלייקולאתוישמעד"הההיתהבתחתוניםלאשכינהועיקרמתחלהד

ר"אבגןמתהלךאלהיםקולאתוישמעוד"הההיתהבתחתוניםשכינהועיקרתחלהט

אמרבגןמתהלךאלקיםי'יקולאתוישמעוד"הההיתהבתחתוניםלאשכינהועיקרמתחלהמ

אלהיםייקולאתוישמעוד"הההיתהבתחנוניםלאשכינהועיקרמתחלהא

ר

הראשוןאדםחטאוסליקמקפץוסליקמקפץמתהלךאלאכאן'כתאיןמהלךאבאו

הראשוןאדםחטאוסליקמקפץוסליקמקפץמתהלךאלאכאן'כתאיןמהלךאבא'רד

אדםחטאוסליקמקפיץוסליקמקפיץמתהלךאלאכאן'כתיאיןמהלךאבאט

הראשוןאדםחטאוסליקקפחוסליקקפיץמתהלךאלאכאןכתיבאיןמהלךאבארבימ

הראשוןאדםחטאוסלקמקפץוסלקמקפץמתהלךאלאכאןכתיבאיןמהלךא

ר

לשלישינסתלקאאנושחטאלשנינסתלקאקיןחטאהראשוןלרקיעונסתלקו

חטאהשלישילרקיענסתלקהאנושחטאהשנילרקיענסתלקהקיןחטאהראשוןלרקיעהשכינהונסתלקהד

'[ג](ב)לונסתלקאנושחטאשנילרקיעונסתלקקיןחטאראשוןלרקיענסתלקט

'לגונסתלקאנושחטא'לבונסתלקקיןחטאראשוןלרקיעונסתלקמ

ט"י'פרר"בבכדכתיבא

ר
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לחמישינסתלקאהמגדלדורלרביעיהמבולדורו

חטאוהחמשילרקיענסתלקההמגדלדורחטאהרביעילרקיענסתלקההמבולדורד

לחמישיסדוםאנשילרביעיהמגדלדורלרביעיהמבולדורט

דורלחמישי[דל](לד)המגדורלרביעיהמבולדורמ

א

ר

שבעהעמדוכנגדןלשביעינסתלקאהמצרייםלששינסתלקסדוםאנשיו

צדיקיםעמדוכנגדןהשביעילרקיענסתלקהאברהםבימיהמצרייםחטאוהששילרקיענסתלקהסדוםאנשיד

'זעמדווכנגדםלשביעי'המצריילששיסדוםאנשיט

שבעהעמדווכנְגדםלשביעיהמצרייםלששיסדוםאנשימ

א

ר

מןוהורידוהיצחקעמדלששימשביעיהורידוהאברהםזכההןאלוישראללארץוהורידוהצדיקיםו

והורידהיצחקעמדלששימשביעיהורידהאברהםזכהישראללארץוהורידוהשבעהד

והורידהיצחקעמד'לו'מהזוהורידהאברהםזכהלארץוהורידוה'צדיקיט

יצחקלשבעה[1]מששה[2]הורידהאברהםהןואילולארץוהורידוהוצדיקיםמ

א

ר

קהת'לג'מדלוי'לד'מהיעקב'לה'וו

קהתעמדלשלישימרביעיוהורידהלויעמדלרביעימחמישיוהורידהיעקבעמדלחמישימששיד

קהתעמד'לג'מדהורידהלוי'לד'המןוהורידהיעקבעמד'לה'מוט

קהתלשלשהמארבעלוילארבעמחמישייעקבלחמישימששהמ

א

ר

לארץוהורידהמשהעמדראשוןשהוא'לא'מבעמרם'לב'מגו

לארץוהורידהמשהעמדראשוןשהואלאחדמשניוהורידהעמרםעמדלשנימשלישיוהורידהד

לארץוהורידהמשהעמד'לא'מבעמרם'לב'מגוהורידהט

ד"ההלארץוהורידהמשהעמדלראשוןמשניעמרםלשניםמשלשהמ

א

ר
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עליהלעדוישכנוארץירשווצדיקיםיצחקר"אמו

עליהלעדוישכנוארץירשוצדיקיםד"ההיצחק'ראמרד

עליהלעדוישכנוארץירשוצדיקים'כתויצחקר"אט

עליהלעדוישכנוארץירשווענויםכתיביצחקרביאמרסיניהרעלי'יוירדמ

עליהלעדוישכנוארץירשו'צדיקייצחקר"אא

ר

השכינוצדיקיםאבללארץשכינההשכינולאכיבאוירתלויןעשומההרשעיםו

השכינוהצדיקיםאבללארץשכינההשכינולאכיבאוירתלוייןעשומההרשעיםד

ט

מ

בארץשכינהישכינושלאלפיאלאאתמההבאוירתלוייןמההרשעיםא

ר

עדשוכןעליהשכינהישכינועליהוישכנו'טעמה'באשכינהו

עדשוכןעליהלשכינהישכינועליהלעדוישכנוארץיירשוצדיקיםטעםמהלארץשכינהד

עדשוכןעליהלשכינהוישכנוט

עליהשכינהישכינומ

א

ר

'שנהמשכןשהוקםביוםעליההשכינהשרתואימתישמווקדושו

'שנאמהמשכןשהוקםביוםעליהשכינהשרתואימתשמווקדושד

'וגוהמשכןאתהקיםוביום'שנאהמשכןביוםעליהשכינהשרתהואימתישמווקדושט

המשכןאתהקיםוביוםשנאמרהמשכןביוםעליהשכינהשרתהואימתימ

'שנאהמשכןהוקםביוםעליההשכינהשרתהואימתיא

ר

סימון'בריהודה'רבשםעזריה'רהמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהיו

משלסימון'בריהודה'רבשםעזריה'רהמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהיד

'אומסימון'בריהודהר"בשעזריה'רהמשכןאתלהקיםמשהכלתביוםויהיט

אומר'יהודרביבשםעזריארביהמשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהימ

המשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהיא

ר

סימוןבריודן'רבשםעזריה'רש
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לושלחהלהלהתרצותבקשזמןלאחרשלופלטיןמתוךוהוציאהמטרונהעלשכעסלמלךו

לושלחהלהלהתרצותבקשלאחרשלופלטיןמתוךוהוציאהמטרונהעלשכעסלמלךד

לושלחהלהלהתרצותבקשזמןלאחרשלופלטיןמתוךוהוציאהמטרונהעלשכעסלמלךט

שלחהלהלהתרצותבקשזמןלאחרשלופלטריןמתוךוהוציאהמטרונהעלשכעסלמלךמ

שלחהלהלהתרצותבקשזמןלאחרשלופלטיןמתוךוהוציאהמטרונהעלשכעסלמלךא

ר

להחזירהבקשימיםלאחרשלופלטיןמתוךוטרדהמטרונאעלשכעסלמלךש

ובאחדשדברליעשההמלךאי ידואמרהו

ובאחדשדברהמלךיעשהליואמרהד

יבאחדשדברליעשההמלךאדונילוואמרהט

תבאחדשדברליתעשהאםלוואמרהמ

ובאחדוששלדברליעשההמלךאישרילהואמרהא

ר

מחזירההואכךואחרדבריחדשאמרהש

י'ייוירח'דכתמלמעלההקרבנותמקבלה"הקבהיהלשעברכךאצליו

וירח'דכתמלמעלההקרבנותמקבלה"הבהיהלשעברכךאצליד

י'יוירח'דכתימלמעלההקרבנותמקבלה"הבהיהלשעברכךאצליט

י'יוירחדכתיבמלמעלההפורענותמקבלהואברוךהקדושהיהלשעברכךאצלימ

ייוירחדכתיבמלמעלןהקרבנותכלאתמקבלה"הקבהיהלשעברכךאצליא

ר

ייוירחשנאמרמלמעלהקרבנותמקבלה"הבהיהלשעברכךש

אריתיכלהאחותילגניבאתיד"ההמלמטהמקבלעכשוהניחוחריחאתו

אריתיכלהאחותילגניבאתיד"ההמלמטהמקבלעכשיו'וגוהנחוחריחאתד

אריתיכלהאחותילגניבאתי'דכתימלמטהאותםמקבלעכשיו(וע)הניחוחריחאתט

אריתיכלהאחותילגניבאתיד"ההמלמטהעכשיוהניחוחריחאתמ

אריתיכלהאחותילגניבאתיד"ההמלמטןמקבלעכשיוהניחוחריחאתא

ר

לגניבאתישנאמרמלמטהקרבנותמקבלהואועכשיוהניחוחריחאתש

עולהאיבריאלודבשיעםיעריאכלתיהלבונהוקומץהסמיםקטרתזהבשמיעםמוריו

עולהאיבריאלודבשיעםיעריאכלתיהלבונהוקומץהסמיםקטרתזהבשמיעםמוריד

עולהדבריאלודבשיעםיעריאכלתילבונהוקומץהסמיםקטורתזהבשמיעםמוריט

עולהדבריאלודבשיעםיעריאכלתיהלבונהוקומץהסמיםקטרתזהבשמיעםמורימ

העולהאיבריאלודבשיעםיעריאכלתיהלבונהוקומץהסמיםקטרתזובשמיעםמוריא

ר
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זהרעיםאכלוקליםקדשיםואמוריהנכסיםאלוחלביעםיינישתיתיקדשיםקדשואמוריו

זהרעיםאכלוקליםקדשיםואמורי'הנסכיאלוחלביעםיינישתיתיקדשיםקדשואמוריד

זהרעיםאכלוקליםקדשיםואמוריהנסכיםאלוחלביעםיינישתיתיהקדשיםקדשואמוריט

אלורעיםאכלוקליםקדשיםואמוריהנסכיםאלוחלביעםיינישתיתיקדשיםקדשיואמורימ

זהרעיםאכלוקליםקדשיםואימוריא

ר

דודבקשאדיר"אמבצרתןשנשתכרוואביהואנדבאלודודיםושכרושתוואהרןמשהו

דודבקשאידיר"אבצרתןשנשתכרוואביהואנדבאלודודיםושכרושתוואהרןמשהד

דודבקשאדיר"אבצרתןשנשתכרוואביהואנדבאלודודיםושכרושתוואהרןמשהט

דודבקשאידירביאמרבצרתןשנשתכרוואביהואנדבאלודודיםושכרושתוואהרןמשהמ

דודבקשר"אבצרתןשנשתכרוואביהואנדבזהושכרושתוואהרןמשהא

ר

לךאעלהמחיםעולותד"ההנשיאיםשלכקרבנןקרבנולהקריבו

לךאעלהמחיםעולותד"ההנשיאיםשלכקרבנןקרבנולהקריבד

איליםקטורתעםלךאעלהמחיםעולותד"ההנשיאיםכקרבןקרבנולהקריבט

אליםקטרתעםלךאעלהמחיםעולותד"ההנשיאיםשלכקרבןקרבנולהקריבהשלוםעליומ

לךאעלהמחיםעולותד"ההנשיאיםשלכקרבנןקרבנולהקריבא

ר

שלקרבנןזה'אומהויועתודיםואליםפריםבושישקרבןהואזהאיו

שלקרבנןזה'אומהויועתודיםואיליםפריםבושישקרבןזהואיד

שלקרבנןזה'אומהויואיליםועתודיםפריםבושישקרבןזהאיט

שלקרבנןזהאומרהויואליםועתודיםפריםבושישקרבןהואזהאימ

שלקרבנןזהאומרהוי'ועתודיואיליםפריםקרבןבושישקרבןזהאיא

ר

אלקוראהואלמהיוסינאבןשמעוןר"אמשניםבקרהשלמיםולזבחד"ההנשיאיםו

אלקוראהואלמהיוסינאבןשמעוןר"אשניםבקרהשלמיםולזבחד"ההנשיאיםד

קוראהואה[מ](?א?)ליוסיר"אשניםבקרהשלמיםולזבחד"ההנשיאיםט

קוראהואלמהיוסינאברשמעוןרביאמרשניםבקרהשלמיםולזבחד"ההנשיאיםמ

קוראמפנייוסינהברשמעוןר"אשניםבקרהשלמיםולזבחד"הה'נשיאיא

ר
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מביאהיחידמקוםבכליוסי'ברשמעוןר"אמולקרבןיבן[ה](ב)להאשכיוןאלארעיםהנשיאיםו

מביאהיחידמקוםבכליוסינאבןשמעון'ר'ואמולקרבןלהאהבןשכויןאלארעיםהנשיאיםד

מביאהיחידמקוםבכליוסיברשמעוןר"אולקרבןלחבבםשכיוןאלארעיםלנשיאיםט

מביאהיחידמקוםבכלשמעוןרביאמרולקרבםלהאהיבםשהתכווןאלארעיםלנשיאיםמ

מביאהיחידמקוםבכלשמעוןר"אולקרבןאהיבן[ה]לשכיוןאלארעיםלנשיאיםא

ר

דוחהיחידקרבןאיןמקוםבכלונדבהחטאתחטאתוכאןונדבהחטאתו

דוחהיחידקרבןאיןמקוםבכלונדבהחטאתוכאןונדבהחטאתד

דוחההיחידקרבןאיןמקוםבכלונדבהחטאתוכאןונדבהחטאתט

דוחהיחידקרבןאיןמקוםבכלונדבהחטאתוכאןונדבהחטאתמ

השבתאתדוחהיחידקרבןאיןמקוםבכלונדבהחטאתמביאוכאןונדבהחטאתא

ר

היחידאיןמקוםבכלהטומאהואתהשבתאתדוחהיחידקרבןוכןושבתטומאהו

היחידאיןמקוםבכלהטומאהואתהשבתאתדוחהיחידקרבןוכאןושבת'טומאד

היחידאיןהמקומותבכלושבתטומאהט

היחידאיןהמקוםבכלושבתטומאהמ

היחידאיןמקוםבכלהטומאהואתא

ר

אלורעיםאכלוחטאועלחטאתמביאהיחידוכאןחטאועלחטאתומביאו

אלורעיםאכלוא"דחטאועלחטאתמביאהיחידוכאןחטאועלחטאתמביאד

אלורעיםאכלוחטאועלחטאתמביאט

אלורעיםאכלואחרדברחטאועלחטאתמביאמ

אלורעיםאכלוחטאתועלחטאתומביאא

ר

למלך[משל]ברכיהר"אמרעיםאכלוא"דכים(ו)הנסאלודודיםושכרושתוהנשיאיםו

למלךברכיהר"ארעיםאכלוא"דהנסוכיםאלודודיםושכרושתוהנשיאיםד

למלךמשלברכיהר"ארעיםאכלוא"דהנסכיםאלוושכרושתוהנשיאיםט

למלךמשלברכיהרביאמררעיםאכלואחרדברהנסיכיםאלוושכרושתוהנשיאיםמ

למלךברכיהר"ארעיםאכלוא"דהנסוכיןאלודודיםושכרושתוהנשיאיםא

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

הכלהיוידואתמשךשאלוהתמחוילתוךהשרץונתןהאורחיםוזימןסעודהשעשהו

הכלהיוידואתהמלךמשךשאילוהתמחוילתוךהשרץונפלהאורחיןוזימןסעודהשעשהד

הכלהיוידואתהמלךהשיבהתמחוילתוךהשרץונפלהאורחיןוזימןסעודהשעשהט

הכלהיוידואתהמלךמשךשאלוהתמחוילתוךהשרץונפלהאורחיםוזמןסעודהשעשהמ

הכלהיוידואתהמלךמשךשאלוהתמחוילתוךהשרץונפלהאורחיםוזמןסעודהשעשהא

ר

ינאיר"אמידיהםאתהכלופשטוידואתהמלךפשטאלאידיהםאתמושכיןו

ינאי'ר'אמידיהםאתהכלופשטוידואתהמלךפשטידיהםאתמושכיןד

ינאיר"אידיהםאתהכליפשטוידואתהמלךפשטאלוידיהםמשיביןט

ינאירביאמרידיהןאתהכלופשטוידואתהמלךפשטאלאידיהםאתמושכיןמ

ינאיר"אידיהםאתכלןופשטוידואתהמלךפשטאלאידיהםאתמושכיןא

ר

לכםיערבלהם'ואומעליהןמחזירוהיהאצלואורחיםוזימןסעודהשעשהלמלךו

לכםויבסםלכםיערבלהםואומרעליהםמחזירוהיהאצלואורחיןוזימןסעודהשעשהלמלךד

אצלואורחיםוזימןסעודהשעשהלמלךט

לכםויבסםלכםיערבולהםואומרעליהםמחזירוהיהאצלוהאורחיםוזמןסעודהשעשהלמלךמ

לכםויבסםלכםיערבלהםואומרעליהןמחזרוהיהאצלואורחיםוזימןסעודהשעשהלמלךא

ר

טלו'אמושתולכשאכלואצלואורחיןוזימןסעודהשעשהלמלך[משל]אבהור"אמו

טלואמרושתולכשאכלואצלואורחיןוזימןסעודהשעשהלמלךאבהו'ר'אמד

טולולהם'אמלכשאכלוט

טלולהםאמרלכשאכלואצלואורחיםוזמןסעודהשעשהלמלךאבהורביאמרמ

טלואמרושתולכשאכלואורחיםאצלווזימןסעודהשעשהלמלךאבהור"אא

ר

כלהאחותילגניבאתיכןהכאאףהביתלבעלותנויפהמנהו

מוריאריתיכלהאחותילגניבאתיכןהכאאףהביתלבעלותנויפהזומנהד

כלהאחותילגניבאתיכןהכאאוףהביתלבעלותנויפהזומנהט

כלהאחותילגניבאתינמיהכאאוףהביתלבעלותנויפהזומנהמ

כלהאחותילגניבאתיכןהכאאףהביתלבעלותנויפהזומנהא

ר

7



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

אתםאףשתיתיאכלוןאתוןאףאכלתיו

אתוןאףחלביעםיינישתיתיאכלוןאתוןאףדבשיעםיעריאכלתיבשמיעםד

אתוןאוףשתיתיאכליןאתוןאףאכלתיט

אתוןאוףשתיתיאכלוןאתוןאוףאכלתימ

אתםאףשתיתיאכלואתםאףאכלתיא

ר

דודיםושכרושתושתוןו

דודיםושכרושתוד

דודיםושכרושתוט

דודיםושכרושתומ

שתוא

ר

אניעולםשלרבונוה"הקבלפניישראלכנסתאמרהישנהאניו

אניעולםשלרבונוה"הקבלפניישראלכנסתאמרהישנהאניד

אניע"רבשה"הבלפניישראלכנסתאמרהערולביישנהאניט

אניעולםשלרבונוהואברוךהקדושלפניישראלכנסתאמרהערולביישנהאנימ

אניעולםשלרבונוה"הבלפניישראלכנסתאמרהערולביישנהאניא

ר

אנילעשותןערולביהצדקותמןישנהאניחסדיםלגמילותערולביהמצותמןישנהו

אנילעשותןערולבי'הצדקומןישנהאניחסדיםלגמילותערולביהמצותמןישנהד

אנילעשותםערולביהצדקותמןישנהאניחסדיםלגמילותערולביהמצותמןישנהט

אנילעשותםערולביהצדקותמןישנהאניחסדיםלגמילותערולביהמצוותמןישנהמ

אנילעשותןערולביהמצותמןישנהאניחסדיםלגמילותערולביהמצותמןישנהא

ר

לבתיערולביהמקדשמביתישנהאניותפלהשמעלקריתערולביהקרבנותמןישנהו

לבתיערולביהמקדשמביתישנהאניותפלהשמעלקריתערולבי'הקרבנומןישנהד

ולתפלהש"לקערולביהקרבנותמןישנהט

ולתפלהשמעלקריאתערולביהקרבנותמןישנהמ

לבתיערולביהמקדשמביתישנהאניולתפלהשמעלקריתערולביהקרבנותמןישנהא

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

ישנהאניה"הקבשללגאלתוערולביהקץמןישנהאנימדרשותובתיכנסיותו

ישנהאניה"הקבשללגאולתוערולביהקץמןישנהאנימדרשותובתיכנסיותד

ישנהאניט

(ל)ישנהאנימ

ישנהאנימקוםשללגאולתוערולביהקץמןישנהאנימדרשותולבתיכנסיותא

ר

לגאלניערה"הקבשלולבוהגאלהמןו

לגאלניערה"הקבשלולבוהגאולהמןד

ערולביה"מבישנהאנילגאלניערה"הבשלולבוהגאולהמןט

ערולביהמקדשמביתישנהאנילגאלניערהואברוךהקדוששלולבוהגאולהמןמ

לגאלניערה"הבשלולבוהגאולהמןא

ר

ו

ד

ה"הבשללגאולתוערולביהקץמןישנהאנימדרשותובתיכנסיותלבתיט

הואברוךהקדוששללגאולתוערולביהקץמןישנהאנימדרשותולבתיכנסיותלבתימ

א

ר

ישראלשללבןה"הקבשנקראמצינואיכןבאברחייא'ר' או

ישראלשללבןה"הקבשנקראמצינואיכןבאברחייא'ר' אמד

ישראלשללבןה"הבשנקראמצינוהיכןאבאברחייאר"אט

ישראלשללבןהואברוךהקדוששנקראמצינוהיכןאבאברחייאאמר רבימ

ישראלשללבןה"הבשנקראמצינוהיכןחייאר"אאבאר"אא

ר

עלדופקדודיקוללעולםאלהיםוחלקילבביצור'דכתקראהדיןמןו

עלדופקדודיקוללעולםים'אלוחלקילבביצור'דכתקראהדיןמןד

י"עדופקדודיקוללעולםאלהיםוחלקילבביצור'דכתיקרייההדיןמןט

עלדופקדודיקוללעולםאלקיםוחלקילבביצורדכתיבקרייאהדיןמןמ

י"עדופקדודיקוללעולם(א)אלהיםוחלקילבביצור'דכתיקרייאהדיןמןא

י"עדופקדודיקולר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה ב, פסוק ב, פרק ה

הלילהכחצותי'ייאמרכהמשהר'ויאמ'שאמבשעהמשהידיו

מצריםבתוךיוצאאניהלילהכחצותייאמרכהמשהויאמרשאמרבשעהמשהידיד

הלילהכחצותי'יאמרכהמשהויאמר'שאמבשעהמשהט

הלילהכחצותי'יאמרכהמשהויאמרשאמרבשעהמשהידימ

הלילהכחצותמשהויאמרשאמרבשעהמשהא

הלילה'כחצויי'אמכהמשה'ויאמל"שאבשעהמשהר

פתחליפתחובנילישראלה"הקב'אמ'אמיסא'רליפתחיו

פתחליפתחובנילישראלה"הקבאמר'אמיסא'רליפתחיד

פתחפתחוה"הב'אמיסאר"אליפתחיט

פתחליפתחובנילישראלהואברוךהקדושאמרייסארביאמרליפתחימ

פתחליפתחובנילישראלה"הקבאמריוסי'רליפתחיא

פתחליפתחובני'לישה"הקב'אמ'אמיוסי'רליפתחיר

נכנסותוקרוניותעגלותשיהיופתחיםלכםפותחואנימחטשלרה[רי](ר)כחתשובהשלאחדו

נכנסותוקרוניותעגלותשיהיופתחיםלכםפותחואנימחטשלכחודהתשובהשלאחדד

נכנסותשקורוניותפתחיםלכםפותחואנימחטשלכחדודהתשובהשלאחדט

נכנסותוקורוניותעגלותפתחיםלכםפותחואנימחטשלכחדודהתשובהשלאחתמ

'נכנסווקרוניותעגלותשיהיופתחיםלהםפותחואנימחטשלכחדודהתשובהשלאחדא

'נכנסווקרוניותעגלותשיהיו'פתחילכםפותחואנימחטשלכחדודה('כה)תשובהשלאחדר

אנכיכיודעוהרפו'כתלקישרישבשםאבהו'ורחוניא'ורתנחומא'רבוו

אנכיכיודעוהרפו'כתילקישרישבשםאבהו'ורחוניא'ורתנחומא'רבוד

אנכיכיודעוהרפו'כתילקישר"בשאבהו'ורחוניא'ור'תנחומ'רבוט

אנכיכיודעוהרפוכתיבלקישרישבשםאבהוורביחוניאורביתנחומארביבומ

אנכיכיודעוהרפוכתיבהונא'ורתנחומא'רבוא

אנכיכיודעוהרפוכתיבלקישרישבשםאבהו'ורחונא'ורתנחומא'רבור

הרעיםממעשיכםהרפולישראלה"הקב'אמאלהיםו

הרעיםממעשיכםהרפו'לישרה"הקב'אמ'וגוים'אלד

אלהיםט

עיןכהרףתשובהועשוהרעיםממעשיכ םהרפולישראלהואברוךהקדושאמראלקיםמ

עיןכהרףתשובהועשוהרעיםממעשיכםהרפולישראלה"הקבלהםאמראלהיםא

עיןכחרףתשובהועשו'הרעי'ממעשיכהרפולישראלה"הקבלהם'אמאלהיםר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה ב, פסוק ב, פרק ה

יוםאפלותשובה[עושין]ישראלהיואלו'אמלוי'ראלהיםאנכיכיודעוו

יום'אפיתשובהעושיןישראלהיואילו'אמלוי'רים'אלאנכיכיודעוד

יום'ואפיתשובהישראלעושיןהיואלו'אמלוי'רט

יוםאפילותשובהישראלעושיןהיואלואומרלוירבי'וגואלהיםאנכיכיודעומ

יום'אפיתשובהעשואלו'אמלוי'ראלהיםאנכיכיודעוא

יום'אפיתשובהעושיןהיואלו'אמלוי'רייאנוכיכיודעור

'טעמהבאדודבןומידנגאליןהםמידאחדו

ואנחנוינו'אלהואכיטעםמהבאדודבןומידנגאליןהםמידאחדד

טעםמהבאדודבןומידנגאליןהיומידאחדט

טעםמהבאדודבןומידנגאליןהיואחדמ

טעםמהבאדודבןהיהומידנגאליןיהיומידאחדא

טעםמהבאדודבןהיהומידנגאליןהיומיד'אר

'אמ'אמיודן'רלוי'וריודןר"אמתשמעובקולואםהיוםו

אמראמרילוי'וריודן'רתשמעובקולואםהיוםמרעיתווצאןעמוד

'אמ'אמיודן'רלוי'וריודן'רתשמעובקולואםהיוםט

תשמעובקולואםהיוםמ

תשמעוןבקולואםהיוםא

תשמעוןבקולואםהיוםר

במצריםאחותיאלהיםאנכיכיודעועיןכהרףתשובהועשוהרעיםממעשיכםהרפולישראלה"הקבו

אחותיאלהיםאנכיכיודעועיןכהרףתשובהועשוהרעיםממעשיכםהרפולישראלה"הקבד

במצריםאחותיאלהיםאנכיכיודעועיןכהרףתשובהועשוהרעיםממעשיכםהרפולישראלה"הבט

במצריםאחותימ

במצריםאחותיא

'במצריאחותיר

[ך](ה)ואראעליךואעבורד"ההמילהובדםהפסחבדםמצותבשתילישנתאחוו

בדמיךמתבוססתואראךעליךואעבורד"הההמילהובדםהפסחבדםמצותבשתיבמצריםלישנתאחוד

בדמיךמתבוססתואראךעליךואעבורד"ההמילהובדםפסחבדםמצותכשתילישנתאחוט

בדמיךמתבוססתואראךעליךואעבורד"ההמילהובדםפסחבדםמצותבשתילישנתאחומ

ואראהעליךואעבורד"הההמילהובדםהפסחבדםמצותבשתילישנתאחוא

בדמייךמתבוססתואראךעלייךואעבורד"ההמילהובדם[ח](ה)פסבדםמצותבשתילישנשתאחור
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה ב, פסוק ב, פרק ה

תי[י]ע[ר](כ)לה[י]המדםזהחייבדמיךהפסחדםזהחייבדמיךלךואומרו

רעיתימילהדםזהחייבדמיךלךואומרהפסחדםזהחייבדמיךלךואומרד

רעיתיהמילהדםזהחייבדמיךלךואומרהפסחדםזהחייבדמיךלךואומרט

רעייתימילהדםזהחיבדמיךלךואומרהפסחדםזהחייבדומייךלךואומרמ

רעיתיהמילהזהחייבדמיךלךואומרא

רעייתימילהדםזהחייבדמייךפסחדםזהחייבדמייךלך'ואומר

נצטוושמשםבמרהיונתילעולםימלוךי'ייואנוהואליזהואמרוביםאותישריעוו

נצטוושמשםבמרהיונתיועדלעולםימלוךייואנוהואליזהואמרוביםאותישריעוד

שמשםבמרהיונתיועדלעולםימלוךי'יואנוהואליזהואמרוביםאותישריעוט

נצטוושמשםבמרהיונתיועדלעולםימלוךי'יואנוהואליזהואמרוביםאותישריעומ

נצטוושמשםבמרהיונתיועדלעולםימלוךייואנוהואליזהואמרוביםאותישרעוא

נצטוושמשה?ה?במריונתיועדלעולם'ימייואנוהואליזהואמרוביםאותישריעור

שםשםבמרה(י)שמצויינתזוכיונהטוביםמעשיםוצדקותהמצותכלונצטווינוו

שםשםד"ההשמצויינתזוכיונהטוביםומעשיםוצדקותהמצותכלונצטוינוד

שםשםבמרהשמצויינתזוכיונהטוביםומעשיםוהצדקותהמצותכלנצטוינוט

שםשםבמהשמצויינתזוכיונהטוביםומעשיםוצדקותהמצוותכלונצטווינומ

שםשםהמצויינתזוכיונהטוביםומעשיםוצדקות(מ)מצותכלונצטיינו'ישא

שםהמצויינתזוכיונה'טובי'ומעשיוצדקותמצותכלונצטוינוישראלר

נעשהי'יידבראשרכלואמרובסיניעמיֶשִנְתָממּותי(ו)תמתמתיומשפטחקלוו

נעשהיידבראשרכלואמרובסיניעמישנתממותמותיתמתיומשפטחקלוד

נעשהי'ידבראשרכלואמרובסיניעמישנתממותמותיתמתיומשפטחוקלוט

נעשהי'ידבראשרכלואמרבסיניעמישנתממותמותיתמתיומשפטחקלומ

נעשהיידבראשרכלואמרבסיניעמישנתממותמתיומשפטחקלוא

ו"נעיידבראשרכל'ואמבסיניעמישנתממותי?(ו)?תמ(?י?תמת)במרהומשפטחקלור

'ר[י](ה)ממנגדולההיאולאממנהגדולאנילאכביכולומותי[י](ו)ת'אמינאי'רונשמעו

'רממניגדולההיאולאממנהגדולאנילאכביכולתוומתי'אמיניי'רונשמעד

'רממניגדולההיאולאממנהגדולאנילאכב יכולתומתי'אמינאי'רונשמעט

רביממניגדולההיאולאממנהגדולאנילאכביכולתומתיאומרינאירביונשמעמ

ממניגדולההיאולאממנהגדולאנילאכב יכולתומתיאמרינאי'רונשמעא

'רממניגדולההיאולאממנהגדולאנילאכב יכולתיומתי'אומינאי'רר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה א, פסוק ג- ב , פסוק ב, פרק ה

אחדחוששאםהללוהתאומיםמהתאומתילוי'רבשםדסכניןיהושעו

אחדחוששאםהללוהתאומיםמהתאומתילוי'רבשםדסיכניןיהושעד

אחדחוששאםהללוהתאומיםמהתאומתי'אמלויר"בשדסכינןיהושעט

אחדחוששאםהללוהתאומיםמהתאומתילוירבימשוםדסכניןיהושעמ

אחדשלראשוחוששאםהתאומיםמהתאומתיא

אחדשלראשוחוששאםהללו'התאומימהתאומתילוי'ר'בשדסכניןיהודהר

נמלאשראשיבצרהאנכיעמוה"הקב'אמכביכולכךמרגישחברובראשומהןו

נמלאשראשיבצרהאנכיעמוה"הקבאמרכביכולכךמרגישחבירובראשומהןד

בצרהאנכיעמוה"הב'אמכב יכולכךמרגישחבירובראשומהםט

בצרהאנכיעמוהואברוךהקדושאמרכביכולכךמרגישחברובראשומהםמ

נמלאשראשיבצרהאנכיעמוה"הבאמרכב יכולכךמרגישחבירומהםא

ט"נמשראשיבצרהאנוכיעמוה"הקב'אמכב יכולמרגישחברומהםר

לילהרסיסיקווצותינטפושמיםאףרעשהארץשםעלטלו

שםעללילהרסיסיקווצותינטפושמיםגםרעשהארץשםעלטלד

ט

מ

לעילכדכתיב(כת)תלתליםקווצותיונטפושמיםגםרעשהארץ'שנאטלא

תלתליםקווצותיושמיםגםרעשהארץ'שנאמשםעלר

בשםיוחנןר"אמכתנתיאתפשטתימיםנטפועביםגם'שנו

בשםיוחנןר"אכתניאתפשטתיא"ד{   }*מיםנטפועביםגם'שנאמד

ר"בשיוחנןר"אכתנתיאתפשטתי{   }*ט

בשםיוחנןרביאמרכתנתי(קט)אתפשטתי{   }*מ

בשםיוחנןר"אכתנתיאתפשטתימיםנטפועביםגם'שנאא

מיםנטפועביםגם'שנר

.19-17' עמ, הקטעים מובאים להלן על פי השחזור. {אוחילה...שראשי}י טמ מופיע כאן הקטע "בכ, {אוחילה...פשטתי}בדפוס מופיע כאן הקטע . ראו במבוא, כאן חל שיבוש גדול בסדר הדרשות: דטמ*

כתנתיאתפשטתיאמרתואתוללבשלפשטיודעתשבתומותתמהאפלולקישרישו

כתנתיאתפשטתיאומרתואתוללבשלפשטיודעתשבתומותתמה'אפילקישרישד

כתנתיאתפשטתיאמרתיואתוללבשומלבושלפשוטיודעתשבתמותתמה'אפילקישט

כתנתיאתפשטתיאמרתואתוללבושלפשטיודעתשבתמותתמהאפילולקישרישמ

כתנתיאתפשתטיאמרתואתוללבושלפשוטהיאיודעתשבתמותתמה'אפיל"רא

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

יודןר"אמקצורה'והלילעריבההעצרתת[נ](ב)ששילפיזהמהואלא'אלבש'איכו

יודן'ר'אמקצרהוהלילהעריבההעצרתששינתלפיזהמהואלאאלבשנהאיככהד

'אמיודן'רקצרהוהלילהעריבההעצרתששינתלפיזהלמהאלאאלבשנהאיככהט

יודןרביקצרהוהלילהערבההעצרתששינתלפיזהמהאלאאלבשנהאיככהמ

יודןר"אקצרהוהלילהערבהעצרתששינתלפיזהמהואלאאלבשנהאיככהא

ר

פ"אעזרה'לעבודמשיאניהמקוםאותושלשאבקהייתייודעתזרה'עבודשלפורטענהאףו

כ"אעפזרהלעבודהמשיאניהמקוםאותושלשאבקהייתייודעתזרהעבודהשלפורטענהאףד

ף "אעז "לעמשיאני ז "עבית של שאבק אני יודעת אףט

אף זרה לעבודה משיאני מקום אותו של שאבק הייתי יודעת זרה עבודה של פורסאףמ

כ"אעפז"לעמשיאנימקוםאותושלשאבקהייתייודעתז"עשלפורטענהאףא

ר

צדקהשמבקשכעניאמיר"אמהחורמןידושלחדודיכןו

צדקהשמבקשכעניאמיר"אהחורמןידושלחדודיד

צדקה שמבקש כעני אמי ר "אהחור מן ידו שלח דודי ט

צדקה שמבקש כעני אמר  רביהחור מן ידו שלח דודי כן פי על מ

צדקהמבקששהואזהכעניאמיר"אהחורמןידושלחדודיא

ר

לומעיהמולי'אמוהואעליוהמוומעיכןפ"אעו

לומעיהמולי'אמוהואעליהמוומעיכ"אעפד

לי ' אמוהוא עלי המו ומעי ף "אעט

אלי אמר והוא עלי המו ומעי כן פי על אף מ

(רק)לומעיהמוכןעלאומרוהואעליהמומעיכ"אעפא

ר

ֻאמות̄ולאאניקמתיי'יינאםארחמנורחםו

אומותולאאניקמתיא"ד{   }*יינאםארחמנורחםד

אומותולאאניקמתילדודילפתוחאניקמתיי'ינאם ארחמנו רחם ט

אומותולאאניקמתילדודילפתוחאניקמתיי 'ינאום ארחמנו רחם מ

אומותולאאניקמתייינאםארחמנורחםא

ר

אני קמתי אחר דבר ש

.23-19' עמ, מובא להלן על פי השחזור. {לפניהם...קמתי}בדפוס מופיע כאן הקטע . ראו במבוא, ל"שיבוש בסדר הדרשות כנ: ד*
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה א, פסוק ו- א , פסוק ה, פרק ה

מורואצבעותיישראלאלהיךאלהלעגלשאמרתימרריםמורנטפווידיבתשובהלדודילפתוחהעולםו

מורואצבעותיישראלאלהיךאלהלעגלשאמרתימרריםמרנטפווידיבתשובהלדודילפתוחהעולםד

מורואצבעותי'ישראלהיךאלהלעגלשאמרתימרריםמורנטפוי?ד?ויהעולםט

מורואצבעותישראלאלהיךאלהלעגלשאמרתימרריםמורנטפווידיבתשובהלדודילפתוחהעולםמ

מרואצבעותי'ישאלהיךאלהלעגלשאמרתימרריםמרנטפווידיבתשובהלדודילפתוחהעולםא

ר

מר ואצבעותי ישראל אלהיך אלה לעגל שאמרו ממה בתשובה לפתוח ש

וינחם'שני?ר?מרעלעברעוברו

וינחם'שנמרריעלעברעוברמרכןי"אעפעוברד

וינחם'שנאעברוהמרריםכ"אעפעוברט

וינחםשנאמרעוברמורכןפיעלאףעוברמ

וינחם'שנאמרריעלעוברמורכ"אעפעוברא

ר

וינחם ' שנאממר אותו על ה "הבשעבר עובר ש

ישראללארץיכנסושלאבפניהםננעלשמשםהמנעולכפותעלהרעהעלי'ייו

{   } *ישראללארץיכנסושלאבפניהםננעלשמשםהמנעולכפותעל'וגוהרעהעלייד

{   }**ישראללארץיכנסושלאלהםננעלשמשםהמנעולכפותעלהרעהעלי'יט

{   }**ישראללארץיכנסושלאבפניהםננעלשמשםהמנעולכפותעלהרעהעלי'ימ

ישראללארץיכנסושלאלפניהםננעלשמשםהמנעולכפותעלהרעהעלייא

ר

לארץ ליכנס שלא שננעל המנעול כפות על הרעה על יי ש

.23' עמ, מובא להלן על פי השחזור. {ענני...פתחתי}בדפוס מופיע כאן הקטע . ראו במבוא, ל"שיבוש בסדר הדרשות כנ: ד*

.23-19' עמ, מובא להלן על פי השחזור. {ענני...קמתי}י טמ מופיע כאן הקטע "בכ. ל"שיבוש כנ: טמ**

עוברהכאשהעברהעלימלא?[ונ](נת)?עלינתחטאעברחמקודודילדודיאניפתחתיו

עוברהכאשהעברהעלינתמלאעלינתחטאעברחמקודודילדודיאניפתחתיא"דד

עוברהכאשה(עברה)עלינתמלאנתחטאעברחמקודודילדודיאניפתחתיא"דט

עוברתכאשהעבירהעלינתחטאעברחמקודודילדודיאניפתחתיאחרדברמ

עוברהכאשהעברהעלינתמלאעלינתחטאעברחמקודודילדודיאניפתחתיא

ר

מצאתיהוולאבקשתיהואלהיךי'ייאנכי'שאמהראשוןדיבורומקולבדיבורובדברויצאהנפשיו

מצאתיהוולאבקשתיהויך'אלייאנכי'שאמהראשוןדיבורומקולבדיבורובדברויצאהנפשיד

מצאתיהוולאבקשתיהואלהיךי'יאנכי'שנאהראשוןבדיבורובדברויצאהנפשיט

'וגובקשתיהואלהיךי'יאנכישנאמרהראשוןדבורומקולבדבורובדברויצאהנפשימ

מצאתיוולאבקשתיואלהיךייאנכישאמרבשעה'האבדבורובדברויצאהנפשיא

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

שמרוכילוישלשבטוהשומריםמצאוניענניולאקראתיוו

שמרוכיבהו'דכתילוישלשבטוהשומריםמצאוניא"ד{   }*ענניולאקראתיוד

שמרוכי'דכתילוישלשבטוהשומריםמצאוניא"ד{   }*ענניולאקראתיוט

שמרוכידכתיבלוישלשבטוהשומריםמצאוניאחרדבר{   }*מ

שמרוכי'שנאלוישלשבטו'השומרימצאוניענניולאקראתיוא

ר

שמרוכילויאלו בניהשומריםמצאוניש

24-23' עמ, מובא להלן על פי השחזור. {אמות...מצאוני}י טמ מופיע כאן הקטע "בדפוס ובכ. ראו במבוא, ל"שיבוש בסדר הדרשות כנ: דטמ*

.122' יד עמ, פרשה ד, מובא לעיל על פי השחזור, {במדבר...נתון}ולאחריו מופיע הקטע 

אחיואתאישהרגוא"המדפצעוניהכונילשערמשערושובועברוא"המדבעירהסובביםאמרתךו

אחיואתאישוהרגוא"המדפצעוניהכונילשערמשערושובועברוא"המדבעירהסובביםאמרתךד

אחיואתאישהרגוא"המדפצעוניהכונילשערמשערושובועברוא"המדבעירהסובביםתורתךט

אנשיואתאישהרגוד"ההפצעוניהכונילשערמשערושובועברוא"המדבעירהסובביםאמרתיךמ

אחיואתאישוהרגוא"הכמדפצעוניהכונילשערמשערושובועברוא"הכמדבעירהסובביםאמרתיךא

ר

אחיואתאישהרגופצעוניהכונילשערמשערושובועברובעירהסובביםאמרתךש

בןשמעון'רתניחזיוןזהמעלירדידיאתנשאוו

בןשמעון'רתניהזייןזהמעלירדידיאתנשאוד

י"רשבתניהזייןזהמעלירדידיאתנשאוט

בןשמעוןרביתניהזייןזהמעלירדידיאתנשאומ

(ש)שמעון'רתניהזייןזהמעלירדידיאתנשאוא

ר

בןשמעון'רתניחורבמהרעדיםאתישראלבניויתנצלורדידיאתנשאוש

נוטלשחטאווכיוןעליוחקוקהיההמפורששםבחורבלישראללהםשנתןזיןיוחאיו

נטלשחטאווכיוןעליוחקוקהיההמפורששםבחורבלישראללהםשנתןזיןיוחאיד

נוטלשחטאווכיוןעליוחקוקהיההמפורששםבחורבלישראללהםשנתןזייןט

נוטלשחטאווכיוןעליוהיהחקוקהמפורששםבחורבלהםשניתןזייןיוחאימ

ניטלשחטאווכיוןעליוחקוקהמפורששםבחרבלישראללהםשניתןזייןא

ר

נוטלשחטאווכיוןבוכתובהמפורשושםבחורבלישראלשניתןהזייןזהיוחאיש

נקלףהיהו[י]יל?א?מאמריורבנןוקלפוירדמלאך'אמאיבו'רמהןנוטלכיצדמהןו

נקלףהיהמאליואמריורבנןוקלפוירדמלאך'אמאיבו'רמהםנטלכיצדמהםד

נקלףהיהמאיליו'אמורבוקלפומלאךירד'אמאיבו'רמהםנוטלכיצדמהםט

נקלףהיהמאליואמרורבוקלפוירדמלאךאמראיבורבימהםנוטל[ד]()כיצמהםמ

'וכומהםניטלכיצדמהםא

ר

נקלףהיהמאליואמררבוקלפוירדמלאךאמראיבו'רמהםש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה (שחזור)פסוק ג - פסוק ב ; א, פסוק ח- א , פסוק ז, פרק ה

מה'ירושלבנותאתכםהשבעתיתורהשלחומותיהשומריהחומותשומריו

מהירושלםבנותאתכםהשבעתיתורהשלחומותיהשמריהחומותשמריד

דודיאתתמצאואםירושלםבנותאתכםהשבעתיתורהשלחומותיהשומריהחומותשומריט

וגומרירושליםבנותאתכםהשבעתיתורהשלחומותיהשומריהחומותשומרימ

מהירושלםבנותאתכםהשבעתיתורהשלהחומהשומריא

ר

תורהשלחומותיהשומריהחומותשומריש

שבמצריםהדורכךלרפואהמצפהזוחולהמהאניאהבהשחולתלותגידוו

שבמצריםהדורכךלרפואהמצפהזוחולהמהאניאהבהשחולתלותגידוד

שבמצריםישראלכךלרפואהמצפהחולהמהאניאהבהשחולתלושתגידוט

שבמצריםדורכךלרפואהמצפהזהחולהמהאניאהבהשחולתמ

שבמצריםהדורהיהכךלרווחהמצפהזוחולהמהאניהאהבהשחולתלותגידוא

ר

ישראל כך לרוחה מצפה החולה מה אני אהבה חולת כי ש

והנהמצוהי'ייהנהכי'כתלילהרסיסיקווצותיטלנמלאשראשי}   *לגאולהמצפהו

והכהמצוהייהנהכי'כתלילהרסיסיקווצותיטלנמלאשראשי} **לגאולהמצפהד

והכהמצוהאנכיהנהכילילהרסיסיקווצותיטלנמלאשראשי}***לגאולהמצפיםט

והכהמצוהאנכיהנהכילילהרסיסיקווצתיטלנמלהשראשי}***לגאולהמצפיםהיומ

והכהמצוהייהנהכיכתיבלילהרציציקווצותיטלנמלאשראשי}   *לגאולהמצפיםא

ר

לגאולה מצפים ש

.ומובא כאן על פי השחזור, 122' יד עמ, י וא לעיל בפרשה ד"מופיע בכ {(24' עמ)אמות ...שראשי}הקטע . ראו במבוא, ל"שיבוש בסדר הדרשות כנ: וא*

.122' יד עמ, מופיע בדפוס לעיל בפרשה ד {(17' עמ)איליסים ...שראשי}הקטע . ל"שיבוש כנ: ד**

.13' י טמ לעיל בפרשה ה עמ"מופיע בכ {(19' עמ)אוחילה ...שראשי}הקטע . ל"שיבוש כנ: טמ***

מיניהליתרסההדאביזעהלהדיןרסההדיןדמילארסיסיםהגדולהביתו

מינהליתריסההדאביזעהלהדיןריסההדיןדמילארסיסיםהגדולהביתאתד

מינהליתריסאהדאביזעאלהדיןריסאהדיןדמילארסיסיםהגדולהביתט

מיניהליתריסאהדאבזעאלהדיןריסא(רסיס)הדיןדמילארסיסיםהגדולהביתמ

מיניהליתריסאהדיןביצעאלהדיןריסאהדיןדאמילארסיסיםהזההביתא

ר

תמהאפלויוחנןר"אמכתנתיאתפשטתיאיליסיסמיניהאיתביזעאהדיןברםאיליסיסו

תמהאפילויוחנןר"אכתנתיאתפשטתי}*{איליסיםמינהאיתביזעההדאברםאיליסיםד

כתנתיאתפשטתיאליסיןמיניהאיתביזעאהדאברםאליסיןט

תמהאפילויוחנןרביאמרכתנתיאתפשטתיאיליסיםמיניהאיתבזעאהדיןברםאיליסיםמ

תמה'אפייוחנןר"אכותנתיאתפשטתיאלייסיסמניהאיתביזעאהדיןברםאלייסיסא

ר

.ומובא כאן על פי השחזור, 13' מופיע בדפוס לעיל עמ {(19' עמ)אוחילה ...פשטתי}הקטע . ל"שיבוש כנ: ד*
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה (שחזור)פסוק ג , פרק ה

יוחנן'ורחנינא'רכתנתיאתפשטתיאמרתואתוללבשלפשטיודעתמות(ו)שבתו

יוחנן'ורחנינא'רכתנתיאתפשטתיאמרתואתוללבושלפשטיודעתשבתומותד

יוחנן'ורחנינא'רט

חנינאורבייוחנןרבי'וגותנתי(נ)כאתפשטתיאמרתואתוללבושלפשוטיודעתשבתמותמ

יונתן'וריוחנן'רכתנתיאתפשטתיאומרתואתוללבושלפשוטהיאיודעתשבתמותא

ר

לבושגדוליםלבושיןשנימהןעירםלישראלהרשענבוכדנצרלהםשנזדוגיוםאמריתרויהוו

לבושגדוליםלבושיןשנימהםעירםלישראלהרשענצרנבוכדלהםשנזדווגיוםאמריד

לבושגדולהלבושיםשנימהםעירםלישראלהרשענאצרנבוכדשנזדווגיוםאמריתרוייהוט

לבושגדוליםלבושיםשנימהםעירםלישראלהרשענצרנבוכדלהםשנזדווגיוםאמריתרוייהומ

לבושגדוליםלבושיןשנימהםעירהלישראלהרשענבוכדנאצרלהםשנזדוגיוםאמריןתרויהוןא

ר

דודיכןפ"אע'אמזרה'עבודמטינוףרגליאתרחצתימלכותולבושכהונהו

דודיכןפ"אעזרהעבדהמטינוףרגליאתרחצתימלכותולבושכהונהד

דודיכ"אעפז"עמטינוףרגליאתרחצתימלכותולבושכהונהט

דודיכןפיעלאףזרהעבודהמטנוףרגליאתרחצתימלכותולבושכהונהמ

דודיכ"אעפז"עמטנופתרגליאתרחצתימלכותולבושכהונהא

ר

זהחורשלטיבומהוכיכהנאבראבאר"אמהחורמןידושלחו

זהחורשלטיבומהוכיכהנאבראבא'ר'אמהחורמןידושלחד

זהחורשלטיבומהוכיכהנאבראבאר"אהחורמןידושלחט

זהחורשלטיבומהוכיכהנאבראבארביאמרהחורמןידושלחמ

הזהחורשלטיבומהוכיכהנאבראבאר"אהחורמןידושלחא

ר

עולםשלרבונוה"הקבלפניישראלכנסת'אמכךאלאשרציםמגדללהיותו

עולםשלרבונוה"הקבלפניישראלכנסתאמרהכךאלאשרציםמגדללהיותד

ע"רבשה"הבלפניישראלכנסתאמרהכךאלאשרציםמגדלשהואט

עולםשלרבונוהואברוךהקדושלפניישראלכנסתאמרהכךאלאשרציםמגדללהיותמ

עולםשלרבונוה"הבלפני'ישכנסתאמרכךאלאשרציםהמגדללהיותא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה (שחזור)פסוק ה - פסוק ג , פרק ה

ידיעללילעשותןמוטבהיהלאכורשידיעללישעשיתנסיםכלו

ידיעללילעשותןמוטבהיהלאכרשידיעללישעשיתנסיםכלד

י"עלילעשותןמוטבהיהלאכורשי"עעמישעשיתניסיםכלט

ידיעללילעשותםמוטבהיהלאכורשידיעללישעשיתניסיםכלמ

י"עלילעשותןמוטבהיהלאכורשי"עלישעשיתוגדולותנסיםכלא

ר

ר"אמעליהמוכןפ"אעצדיקאדםידיועלדניאלו

'ר'אמעליהמומעיכןפ"אעצדיקאדםידיועלדניאלד

ר"אלומעיהמוכ"אעפצדיקאדםי"ועדניאלט

רביאמרמעיהמוכןפיעלאףצדיק[ם]()אדידיעלאודניאלמ

ר"אעליהמוכ"אעפצדיקאדםי"ועדניאלא

ר

גםעליהמוומעיאמריןואתוןאנאטבגזיה"הקב'אמעזריהו

גםעליהמוומעיאמריןואתוןאנאטבגזיה"הקב'אמעזריהד

גםעליהמוומעיאמריןדאתוןכמהה"הב'אמעזריהט

גםעליהמוומעיאמריןואתוןאנאטבגדיהואברוךהקדושאמרעזריאמ

גםעליהמומעיאמריןואתוןטבאנאגזיה"הב'אמעזריאא

ר

תרגםהעולםאמותולאאניקמתילדודילפתוחאני    קמתיאוחילהמעימעיאמרתיאניו

תרגםהעולםאומותולאאניקמתילדודילפתוחאניקמתי}  *{אוחילהמעימעיאמרתיאניד

תרגםהעולםאומותולאאניקמתילדודילפתוחאניקמתי}**{אוחילהמעימעיאמרתיאניט

תרגםהעולםאומותולאאנילדודילפתוחאניקמתי}**{אוחילהמעימעיאמרתיאנימ

תרגםהעולםאומותולאאניקמתילדודילפתוחאני    קמתיאוחילהמעימעיאניא

ר

.ומובא כאן על פי השחזור, 14' מופיע בדפוס לעיל עמ {(23' עמ)לפניהם ...קמתי}הקטע . ראו במבוא, ל"שיבוש בסדר הדרשות כנ: ד*

.ומובא כאן על פי השחזור, 15' י טמ לעיל עמ"מופיע בכ {(23' עמ)ענני ...קמתי}הקטע . ל"שיבוש כנ: טמ**

האבותראשיויקומו'כתיצחק'רקמיאבונאבריעקב'רו

וללויםלכהניםובנימןליהודההאבותראשיויקומו'כתיצחק'רקמיאבונהבריעקב'רד

ולבנימןליהודההאבותראשיויקומויצחק'דרקמיאבונאבריעקב'רט

ובנימיןליהודאהאבותראשיויקומויצחקרבילפניאבונאבריעקברבימ

האבותראשיויקומוכתיביצחק'רקמיאבילאבריעקב'רא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה (שחזור)פסוק ה , פרק ה

מפניוללויםהעבדהמפנילכהניםוחלקובחלקוהמקדששביתובנימיןמלךשהואליהודהו

מפניוללויםהעבודהמפנילכהניםבחלקוהמקדששביתובנימןמלךשהואליהודה'וגוד

מפניוללויםהעבודהמפנילכהניםוחלקובחלקוהמקדששביתובנימןמלךשהואליהודהט

מפניוללוייםהעבודהמפנילכהניםוחלקולחלקוהמקדששביתובנימיןמלךשהואליהודאמ

מפניוללוייםהעבודהמפנילכהניםבתחומובנוהמקדששביתולבניימןהמלךשהואליהודהא

ר

עברפרתויעבר'ואדגזרמרריםמורנטפווידיבתשובהלדודילפתוחהדוכןו

עברפרתדעברואמרכרשדגזרמרריםמורנטפווידיבתשובהלדודילפתוחהדוכןד

עברפרתדעבר'ואמדגזרמרריםמורנטפווידיבתשובהדודיאתלפתוחהדוכןט

עברפרתדיעברואמרדגזרמרריםמורנטפווידיבתשובהדודיאתלפתוחהדוכןמ

עברפרתדעברואמרדגזרים?רד?ממרנטפווידיבתשובהלדודילפתוחהדוקא

ר

ההואקבלהוהלווי(ל)בצאתוהשמשחשך'כתיוחנןר"אמעברלאעברדלאו

ההואקבלהוהלווייבצאתוהשמשחשך'כתייוחנןר"אמיעברלאעברדלאד

ההואקבלהוהלוויבצאתוהשמשחשך'כתייוחנןר"אעברלאעברדלאט

ההואקבלהוהלוויבצאתוהשמשחשךיוחנןרביאמרעברלאעברדלאמ

ההואקבללויבצאתוהשמשחשך'כתייוחנןר"אעברלאעברדלאא

ר

מדינהשלטיבהמה'אמשוממתהמדינהוראההמדינהלטיילכורשיצאדנחהולאיומאו

מדינהשלטיבהמהאמרשוממתהמדינהוראהבמדינהלטיילכרשיצאדנחהולאיומאד

מדינהשלטיבהמה'אמשוממתהמדינהוראהבמדינהלטיילכורשיצאנייחאולאיומאט

מדינהשלטיבהמהאמרשוממתהמדינהוראהבמדינהלטיילכורשיצאדנחאולאיומאמ

מדינהשלטיבהמהאמרשוממתהמדינהוראהבמדינהלטיילכורשיצאדנחהולאיומאא

ר

ואמרתדגזרתהואאתולאוליה'אמהכספיםהןאיכןהזהביםהןאיכןשוממתזוו

ואמרתדגזרתהואאתולאוליהאמריהכספיםהםאיכןהזהביםהםאיכןשוממתזוד

ואמרתגזרתולאוליהאמרוהכספיםהםאיכןהזהוביםהםאיכןשוממתזוט

ואמרתדגזרתהואולאוליהאמרהכספיםהםהיכןהזהוביםהםהיכןשוממותזּומ

ואמרתדגזרתאתלואמרוהכספיםהיכןהזהביםהיכןשוממתזוא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה (שחזור)פסוק ה , פרק ה

מקדשאלמבנאדסלקוןהואכספיםומנהוןדיהביןמנהוןמקדשאביויבנוןיסקוןיהודאיןכלו

מקדשאלמבנאדסלקוןהאכספיןומנהוןדהביןמנהוןמקדשאביויבנוןיפקוןיהודאיןכלד

מקדשאבייבנוןיהודאיןכלט

מקדשאבילמבנידסלקאהואכספיםמהנהוןזהוביםמהנהוןמקדשאביויבנוןקון?פ?ייהודאיןכלמ

מקדשאבילמבנאדסלקיןהאכספיןמנהוןדהביןמנהוןמקדשאביויבנוןיסקוןיהודאיןכלא

ר

דניאלעברלאעברדלאעברפרתדעבר'ואמגזרשעתאבההיאו

דניאליעבורלאעברדלאעברפרתדעבר'ואמגזרשעתאבההיאד

דניאלעברלאעברדלאעברפרתדעבר'ואמגזרענתאבההיאט

דניאליעבורלאעברדלאמאןעברפרתדעברמאןואמרגזרענתהבההיאמ

דניאליעברלאעברדלאעברפרתדעברואמרגזרשעתאההיאמןא

ר

ישראלארץעלונברךישראלארץסעודתשנאכלמוטבאמרושעהבאותהעלווחבורתוו

ישראלארץעלונברךישראלארץסעודתשנאכלמוטבאמרושעהבאותהעלווחבורתווסיעתוד

ישראלארץעלונברךישראלארץת[ד]סעושנאכלמוטבאמרושעהבאותהעלווחבורתוט

ישראלארץעלונברךישראלארץסעודתשנאכלמוטבאמרושעה'באותעלווחבורתומ

'ישארץעלונברךארץשנאכלמוטבאמרושעהבאותהעלווחבורתוא

ר

וסיעתועזראשעהבאותהעלולאולמהשעהבאותהעלולאוחבורתווסיעתועזראו

עזראשעהבאותהעלהלאולמהשעהבאותהעלולאוחבורתווסיעתועזראד

וסיעתועזראט

וסיעתועזראמ

לפיעלולאולמהעלולאוסיעתועזראא

ר

ברוך'אמאלאנריהבןברוךויעלהנריהבןברוךלפניתלמודולבררצריךשהיהו

ברוךאמרואלאנריהבןברוךויעלהנריהבןברוךלפניתלמודולבררצריךשהיהד

אמרונריה[ן](נ)בברוךויעלהנריהבןברוךלפניתלמודולבררצריךשהיהט

אמרונריהבןברוךויעלהנריהבןברוךלפניתלמודולבררצריךשהיהמ

נריהבןאצלתלמודולבררצריךשהיהא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה (שחזור)פסוק ה , פרק ה

'אמלהטעןיכולהיהלאְבַגְלַקִטיָראואפלוהיהוישישגדולאדםנריהבןו

אמרלהטעןיכולהיהלאבגלקטיראואפילוהיהוישישגדולאדםנריהבןד

'אמלהטעיןיכולהיהלאבגלקטירא'ואפיהוהוישישגדולאדםנריהבןט

אמרלהטעיןיכולהיהלאבגלקטירא[ואפילו](לו[פ]()וא)היהוישישגדולאדםנריהבןמ

'אמלהשעןיכולהיהלאבגלקטינא'ואפיוישובוהיהגדולאדםא

ר

היהשעהבאותהעזראעלהשאלושעהבאותהעזראעלהלאהביתמקודשלקישרישו

היהשעהבאותהעזראעלהשאלושעהבאותהעזראעלהשלאהביתמקודשלקישרישד

שעהבאותהעזראעלהלאהביתמקודשלקישרישט

שעהבאותועזראעלהלאהביתמקודשלקישרישמ

היהשעהבאותהעזראעלהשאלושעהבאותהעזראעלהלאהביתמקודשל"רא

ר

כהןיהוצדקבןיהושעמלשמשגדולהבכהונהעזראשישמשמוטבולומרלקטרגלשטןו

כהןיהוצדקבןיהושעמלשמשגדולהבכהונהעזראשישמשמוטב'ולומלקטרגלשטןד

יהושעמש[ש]משיגדולהבכהונהעזראשישמשמוטב'ולומולקטרגלשטןט

יהושעמלשמשגדולהבכהונהעזראשישמשמוטבולומרולקטרגלשטןמ

כהןצדוקבןיהושעמלשמשגדולהבכהונהעזראשישמשמוטבולומרלקטרגפהפתחוןלשטןא

ר

שהיהידיעלעזראאבלגדולכהןבןגדולכהןהיהיהוצדקבןויהושעגדולו

שהיהידיעלעזראאבלגדולכהןבןגדולכהןהיהיהוצדקבןויהושעגדולד

שהיהי"עעזראאבלגדולכהןבןגדולכהןט

שהיהידיעלעזראאבלגדולכהןבןגדולכהןמ

שהיהי"עעזראאבלגדולכהןבןגדולכהןיהוצדקבןויהושעגדולא

ר

היאקשהסימוןר"אמכמותוגדולהבכהונהלשמשראויהיהלאצדיקאדםו

היאקשהסימוןר"אכמותוגדולהבכהונהלשמשראויהיהלאצדיקאדםד

היאקשהסימוןר"אכמותוגדלהבכהונהלשמשראויהיהלאצדיקגדולאדםט

היאקשהסימוןרביאמרכמותוגדולהבכהונהלשמשראויהיהלאצדיקגדולאדםמ

היאקשהסימוןר"אכמותוגדולהבכהונהלשמשראויהיהלאצדיקאדםא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה (שחזור)פסוק ז - פסוק ה , פרק ה

פרתננעלשמשםהמנעולכפותעלממקומהלהעקרה"הקבלפנייוחסיןשלשתו

פרתננעלשמשםהמנעולכפותעלממקומהלהעקרה"הבלפנייוחסיןשלשלתד

פרתננעלשמשםהמנעולכפותעלממקומהלהעקרה"הבלפנייחסיםשלשלשלתט

פרתננעלשמשםהמנעולכפותעלממקומהלהעקרהואברוךהקדושלפנייחסיםשלשלשלתמ

פרתננעלשמשםהמנעולכפותעלממקומהליעקרה"הקבלפנייוחסין'גא

ר

בדיבורובדברויצאהנפשיעברהעלינתמלאניתחטאעברחמקודודילדודיאניפתחתילפניהםו

בדיבורובדברויצאהנפשיעברהעלינתמלאנתחטאעברחמקודודילדודיאניפתחתי}*{לפניהםד

בדבורובדברויצאהנפשיעברהעלינתמלאנתחטאעברחמקודודילדודיאניפתחתיבפניהםט

בדבורובדברויצאהנפשיעבירהעלינתמלאנתחטאעברחמקודודילדודיאניפתחתימפניהםמ

בדבורובדברויצאהנפשיעברהעלינתמלאנתחמאעברחמקודודילדודיאניפתחתילפניהםא

ר

.ומובא כאן על פי השחזור, 15' מופיע בדפוס לעיל עמ {(23' עמ)ענני ...פתחתי}הקטע . ראו במבוא, ל"שיבוש בסדר הדרשות כנ: ד*

יעברלאפרתעברדלאדגזרכורששלו

יעברלאפרתעברדלאדגזרכרששלד

יעברלאעברדלאעברפרתדעברדגזרכורששלט

יעבורלאעברדלאעברפרתדעברדגזרכורששלמ

עברלאעברודלאעברפרתדעברואמר(פרת)דגזרכורששלדבורומקולא

ר

נהרהעברפחתתתניזהבעירהסובביםהשומרים   מצאוניענניולאקראתיומצאתיהוולאבקשתיהוו

נהראעברפחתתתניזהבעירהסוסביםהשמריםמצאוני}*{ענניולאקראתיומצאתיהוולאבקשתיהוד

נהראעברפחתתתניזהבעירהסובביםהשומריםמצאוני}*{ענניולאקראתיומצאתיהוולאבקשתיהוט

נהראעברפחתתתניזהבעירהסובביםהשומריםמצאוני}*{ענניולאקראתיומצאתיהוולאבקשתיהומ

נהראעברפחתתתניזהבעירהסובביםהשומרים   מצאוניענניולאקראתיומצאתיוולאבקשתיוא

ר

.ומובא כאן על פי השחזור, 16' י טמ לעיל עמ"מופיע בדפוס ובכ {(24' עמ)אמות ...מצאוני}הקטע . ראו במבוא, ל"שיבוש בסדר הדרשות כנ: דטמ*

מעלירדידיאתנשאווירושלםיהודהיושביעלשטנהכתבופצעוניהכוניוחביריוו

מעלירדידיאתנשאווירושלםיהודהיושביעלשטנהכתבופצעוניהכוניוחבריוד

מעלירדידיאתנשאוויהודהירושלםיושביעלשטנהכתבופצעוניהכוניוחביריוט

מעלירדידיאתנשאושטנהירושליםעלכתבופצעוניהכוניוחביריומ

מלאמעלירדידיאתנשאווירושלםיהודהעלשטנהכתבופצעוניהכוניוחבריוא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה א, פסוק ט - (שחזור)פסוק ז , פרק ה

לשעברכהנאבראבאר"אמירושלםשלחומותיההחומותשומריו

לשעברכהנאבראבאר"אירושלםשלחומותיההחומותשמריד

לשעברכהנאבראבאר"אירושלםשלחומותיההחומותשומרימלאכיםהחומותשומריט

לשעברכהנאבראבארביאמרירושליםשלחומותיההחומותשומריםמלאכיםהחומותשומרימ

לשעברכהנאבראבאר"אירושלםשלחומותשומריהחומותשומריספטאא

ר

*{אמותעשרואבןאמותשמנהאבןנבנתהיתהו

*{אמותעשרואבןאמותשמנהאבןהחומהנבנתהיתהד

*{אמות'יואבןאמה'חאבןנבניתירושלםהיתהט

*{אמותעשרואבןאמהשמנהאבןנבניתירושליםהיתהמ

*{אמותעשרואבניאמותשמנהאבנינבניתהיתהא

ר

.עד כאן השיבוש בסדר הדרשות:ודטמא*

אלוהמהמדודדודךמהלישראל'אומהעולםאומות'בנשיהיפהמדודדודךמהו

אלוהמהמדודדודךמהלישראל'אומריהעולםאומותבנשיםהיפהמדודדודךמהד

אלוהמהמדודדודךמהלישראלאומריםה"אים[ש](?פ?)בנהיפהמדודדודךמהט

אלהיךמהמדודדודךמהלישראלאמרוהעולםאומותבנשיםהיפהמדודדודךמהמ

אלוהמהמדודדודךמהלישראל'אומריהיוהעולםאומותבנשיםהיפהמדודדודךמהא

ר

ליצחואדוםצחדודילהם'אומוישראלִמַפְטרֹוִניןהואַפְטרֹוןמהמאלוהותו

ליצחואדוםצחדודילהם'אומישראלמפטרוניןהואפטרוןמהמאלוהותהואד

ליצחואדוםצחדודילהםאומריםוישראלמפטרוניןפטרוןמהמאלוהותט

ליצחואדוםצחדודילהםאומריםוישראלמפטרוניןפטרוןמהמאלוהותמ

ליצחואדוםצחדודילהם'אומריישראלוהיומפטרוניןהואפטרוןמהמאלוהותא

ר

ליצחואדוםצחדודיש

ואדוםמצריםבארץועברתיבמצריםליצחבמצריםואדוםבמצריםו

ואדוםמצריםבארץועברתי'שנאמבמצריםליצחבמצריםואדוםבמצריםד

ליואדום'וגומצריםבארץועברתי'שנא'במצריליצחבמצריםליואדוםבמצריםט

במצריםליואדוםבמצריםמ

הואואדוםהזהבלילהמצריםבארץועברתי'שנאבמצריםליצחבמצריםואדוםבמצריםא

ר

ליואדוםמצריםבארץועברתיבמצריםש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה א, פסוק ט, פרק ה

ובניביםליצחמצריםאתלנגוףי'ייועבר'שנבמצריםו

ובני'שנאביםליצחמצריםאתלנגוףייועבר'שנאמבמצריםד

ובני'שנאביםליצחמצריםאתלנגוףי'יועבר'שנא'במצריט

ובנישנאמרביםליצחהדםאתוראהמצריםאתלנגוףי'יועברשנאמרמ

ביםליצחמצריםאתלנגוףייועבר'שנאבמצריםא

ר

ובניביםליצח'וכולנגוףייועברבמצריםש

בתוךמצריםאתי'ייוינערביםלי'ואדוהיםבתוךביבשההלכוישראלו

בתוךמצריםאתייוינער'שנאביםליואדוםהיםבתוךביבשההלכוישראלד

בתוךמצריםאתי'יוינער'שנאביםליואדוםהיםבתוךביבשההלכוישראלט

בתוךמצריםאתי'יוינערשנאמרהיםבתוךליואדוםהיםבתוךביבשההלכוישראלמ

ביבשהואדוםא

ר

מצריםאתייוינערשנאמרביםליואדוםביבשהלכוישראלש

חייתאברלוי'רהבאלעולםליואדוםהזהבעולםהעולםלאומותצחהיםו

חייתאברלוי'רהבאבעולםליואדוםהזהבעולםהעולםלאומותצחהיםד

לוי'רהבאלעולםליואדוםהזהבעולםליצחהיםט

לוירביהבאלעולםליואדוםהזהבעולםהעולםלאומותליצחהיםמ

יוסי'רה"לעואדוםהזהבעולםליצחא

ר

חיתהברלוי'רהבאבעולםליואדוםהזהבעולםליצחש

בראשליצחהשבתימיכלליואדוםבשבתליצחתלתבה'אמו

בראשליצחהשבתימיכלליואדוםבשבתליצחתלתבה'אמד

בראשליצחהשבתימיכלליואדוםבשבתליצח'אמט

בראשליצחהשבתימיכלליואדוםבשבתליצחתלתאביקרייאפתרמ

ה"ברליצחבחולואדוםבשבתליצחתלתבהאמרא

ר

בראשליצחהשבתימיבשארליואדוםבשבתליצחתלתבהאמרש

הבאלעולםליואדוםהזהבעולםליצחהשנהימותכלליואדוםהשנהו

הבאבעולםליואדוםהזהבעולםליצחהשנהימותכלליואדוםהשנהד

הבאלעולםליואדוםהזהבעולםליצחהשנהימותכלליואדוםהשנהט

הבאלעולםליואדוםהזהבעולםליצחהשנהימותכלליואדוםהשנהמ

ז"בעהואדוםה"בעליצחהשנהימותכלואדוםא

ר

הבאלעולםואדוםהזהבעולםצחהשנהימותכלליואדוםהשנהש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה א, פסוק יא- א , פסוק י, פרק ה

הואהכאברםניכרמעטיפתוודםבשרמלךכהנאבראבאר"אממרבבהדגולו

הואהכאברםניכרמעטיפתוודםבשרמלךכהנאבראבא'ר'אממרבבהדגולד

הואהכאברםעברמעטיפתוודםבשרמלךכהנאבראבאר"אמרבבהדגולט

הואהכאברםעברמעטיפתוודםבשרמלךכהנאבראבארביאמרמרבבהדגולמ

הואהכאברםניכרמעטיפתוודםבשרמלךכהנאבראבאר"אמרבבהדגולא

ר

הואהכאברםנכרמעטיפתוודםבשרמלךכהנאבראבא'ראמרמרבבהדגולש

קדשרבבותבתוךהואואותקדשמרבבותואתאאשומשרתיואשו

קדשרבבותבתוךהואואותקדש'מרבבוואתאאשומשרתיואשד

קדשמרבבותואתאאשומשרתיואשט

קדשמרבבותואתאאשהואמשרתיווכלאשמ

א"דבתוךהיאואותקדשמרבבותואתאאשומשרתיואשא

ר

קדשרבבותבתוךהואאותקדשמרבבותואתאאשומשרתיואשש

דברילו(ל)אפזכתםדרכוראשיתקנניי'יי'שנהתורהזוראשופזכתםראשוו

דבריאלופזכתםדרכוראשיתקננייי'שנהתורהזוראשופזכתםראשוד

דבריאלופזכתםדרכוראשיתקנניי'י'שנאהתורהזופזכתםראשוט

דבריאלופזכתםדרכוראשיתקנניי'ישנאמרתורהזהראשופזכתםראשומ

דבריאלופזכתםדרכוראשיתקנניייהתורהוזוראשפזכתםראשוא

ת"דאלופזכתםדרכוראשיתקנניייהתורהזהראשופזכתםראשור

דבריאלופזכתםראשיתקננייידכתיבתורהזופזכתםראשוש

רבומפזמזהבהנחמדים'שנאומפזמזהבשחביביןתורהו

רבומפזמזהבהנחמדים'שנאמומפזמזהבשחביביןתורהד

רבומפזמזהבשחביביןתורהט

רבומפזמזהבהנחמדיםשנאמררבומפזמזהבשחביביןתורהמ

רבומפזמזהבהנחמדים'שנאומפזמזהבחביביןשהןתורהא

רבומפזמזחב'הנחמדי'שנומפזמזחבחביביןשהןר

חמדתםמבראשיתשנבראודבריםרבומפזמזהבהנחמדיםתורהש

שללבריתוהתורהקדמהשנהאלפיםשנילקישרישבשםחונא'רו

שללברייתוהתורהקדמהשנהאלפיםשנילקישרישבשםחוניא'רד

לבריאתתורהקדמהשנהאלפים'ב'אמלקישריש'בשהונא'רט

לבריאתהתורהקדמהשנהאלפיםשנילקישרישבשםהונארבימ

שללברייתותורהקדמהאלפיםשניל"רבשםהונא'רא

ע"שלברייתו'התוקדמהשנהאלפיםשני'אמלקישריש'בשהונארבר

קדמהשנהואלפיםפזככתםש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה א, פסוק יא, פרק ה

ה"הקבשלויומויוםיוםשעשועיםואהיהאמוןאצלוואהיה'טעמהעולםו

ה"הקבשלויומויוםיוםשעשועיםואהיהאמוןאצלוואהיהטעםמהעולםד

ה"הבשליומויוםיוםשעשועיםואהיהאמוןאצלוואהיהטעםמהעולםט

הואברוךהקדוששליומויוםיוםשעשועיםואהיהאמוןאצלוואהיהטעםמההעולםמ

ה"הקבשלויומויוםיוםשעשועיםואהיהאמוןאצלוואהיהטעםמהעולםא

ה"הקבשלויומויוםיוםשעשועיםואהיהאמוןאצלוואהיהטעםמהר

לעולםש

הסירגולזהתלתליםיעברכיאתמולכיוםבעיניךשניםאלףכי'שנשניםאלףו

הסירגולזהתלתליםקווצותיויעברכיאתמלכיוםבעיניךשניםאלףכי'שנשניםאלףד

הסירגולזהתלתליםקווצותיואתמולכיוםבעיניךשניםאלףכי'שנאשנהאלףט

הסרגולזהתלתליםקווצותיויעבורכיאתמולכיוםבעיניךשנהאלףכישנאמרשנהאלףמ

הסיגולזהתלתליםקווצותיואתמאלכיוםבעיניךשניםאלףכי'שנאשנהאלףא

הסירגולזהתלתליםקוצותיואתמולכיוםבעיניךשניםאלףכי'שנשנהאלףר

תליםתליתלתליםקווצותיוא"דהאותיותאלוכעורבשחורותו

תילים תיליתלתליםקווצותיוא"דהאותיותאלוכעורבשחורותד

שלתליםתליוקוץקוץכלעלתלתליםקווצותיוא"דהאותיותאלוכעורבשחורותט

שלתיליםתיליוקוץקוץכלעלתלתליםקווצותיואחרדברהאותיותאלוכעורבשחורותמ

הןתליםתליתלתליםקווצותיוא"דהאותיותאלוכעורבשחורותא

הםתיליםתילי'תלקוצותיוא"דהאותיותאלוכעורבשחורותר

הןבתורהקוציןשהןאותםרואהשאתהדבריםאפלועזריהר"דאמו

הןבתורהקוציםשהםאותםרואהשאתהדברים'אפי'אומעזריה'רא  "דד

בתורהכקוציםשהםאותםרואהשאתהדברים'אפי'אומעזריה'רא"דהלכותט

הםבתורהקוציםשהםאותםרואהשאתהדבריםאפילואומרעזריארביאחרדברהלכותמ

הןבתוכהקוציןשהןאותןרואהשאתהדברים'אפיאומרעיריא'רא

ן?ה?בתורהקוציןשהןאותןרואהשאתהדבריםאפילו'אמעזריא'רר

עזריהר"דאמתליםתלייהושע'וראליעזר'רקוציםקוציו

אומרעזריה'רא"דתיליםתילי'אומרייהושע'וראליעזר'רקוציםקוציד

ט

אלעזררבידאמרתיליםתילייהושעורביאלעזררביקוציםקוצימ

עזריא'רדאמרהןתליםתליאומריהושע'וראלעזר'רקוציםקוציהןא

'עזריר"דאהןתיליםתלייהושעורביאליעזר'ר'קוציקוציהןר
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שחורותמתקימותהןבמיהןתליםתליבתורהקוציןשהןאותןרואהשאתהדבריםאפלוו

שחורותמתקיימותהןבמיהןתיליםתיליבתורהקוציןשהןאותםרואהשאתהדברים'אפיד

שחורותמתקיימותהםבמיהםתליםתליט

שחורותמקיימותהםובמיהםתליםתליבתורהקוציםשהםאותםרואה'שאתדבריםאפילומ

'שחורומתקיימותבמיהםתליםתליבתוכהקוציןשהןאותםרואהשאתהדברים'אפיא

'שחזרו'מתקיימוהןבמיהןתיליםתליבתורהקוציםשהםאותןרואהשאתה'דברי'אפיר

'אמיוחנן'רלקישבןשמעון'וריוחנן'רבהןומעריבמשכיםשהואבמיכעורבו

'אמיוחנן'רלקישבןשמעון'ור'יוחנ'רבהןומעריבמשכיםשהואבמיכעורבד

'אומיוחנן'רלקישורישיוחנן'רעליהםומעריבשמשחירבמיכעורבט

אמריוחנןרבילויבןשמעוןורבייוחנןרביבהםומעריבמשכיםשהואבמיכעורבמ

אמריוחנן'רבהםומעריבשמשכיםבמיכעורבא

'אמיוחנןרבילקישורישיוחנן'רבהםומעריבמשביםשהואבמי'כעורר

רניקומי'וכתלילהבעודותקםטעםמהבלילהאלאה[ר](?כ?)תושלנה[י]ר(ג)איןו

רניקומיוכתיבלילהבעודותקםטעםמהבלילהאלאתורהשלגרנהאיןד

לילהבעודותקם'שנאשםעלבלילהאלאתורהשלרנהאיןט

לילהבעודותקםשנאמרשםעלבלילהאלאתורהשלרנהאיןמ

לילהבעודותקם'שנאבלילהאלאתורהשלגרנהאיןא

רניקומי'וכתילילהבעודותקם'שנבלילהאלאתורהשלגרנהטיןר

יומםבווהגיתלילהבעודותקם'שנשםעלובלילהביום'אמשמעון'רבלילהו

יומםבווהגיתלילהבעודותקם'שנאמשםעלובלילהביום'אמשמעון'רבלילהד

יומםבווהגיתט

יומםבווהגיתמ

יומםבווהגיתא

יומםבווהגיתלילהבעודותקם'שנשםעלובלילהביום'אמלקישרישבלילהר

'ל?י?בלאלאתורהשלגרנהשאיןיוחנן'רלמדנווכןלקישריש'אמולילהו

בלילהאלאתורהשלגרנהשאיןיוחנן'רלמדנווכןלקישריש'אמולילהד

בלילהאלאתורהשלרנהשאיןיוחנן'מרלמדנווכןלקישריש'אמולילהט

בלילהאלאתורהשלרנהשאיןיוחנןמרבילמדנווכןולילהמ

'שנאבלילהאלאתורהשלגרנהשאיןיוחנן'רלמדניוכןלקישריש'אמולילהא

בלילהאלאתורהשלגרנהשאיןיוחנן'רלמדניוכןלקישריש'אמולילהר
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[י](ו)לעהוינאכדלקישבןשמעוןר"אמו

לעיהוינאכדלקישבן'שמעו'ראמרד

לעיהוינאכדלקישריש'אמט

לעיהוינאכדלקישבןשמעוןרביאמרמ

חזינאכדל"ר'אמולילהיומםבווהגיתלילהבעודותקםא

לעיהוינאכךלקישריש'אמר

'רולילהיומםבווהגית'דכתבליליאלינהרא(ס)ליהוהיממא(א)בבאוריתאו

'רולילהיומםבווהגית'דכתיבליליאלימנהראהותביממאבאוריתאד

'רולילהיומםבווהגית'שנאמשוםבליליאמנהראהוהביממא'באוריתט

רביולילהיומםבווהגיתבליליאמנהראמנהליהותביממאבאורייתאמ

'רולילהיומםבווהגית'דכתיבליליאלימנהראהוהביממאבאוריתאא

'רולילהיומםבווהגית'דכתיבליליאלימנחראהותביממאבאורייתאר

מי'אוממהוטפששהואמיעפרשלבתלוליותקריאפתרדצפוריןיוחנןו

מי'אוממהוטפששהואמיעפרשלבתלוליותקראפתרדצפריןיוחנןד

מי'אוממהוטפששהואמיעפרשלבתלוליותקרייהפתרדצפורייוחנןט

מיאומרהואמהטפששהואמיעפרשלבתלוליותקרייאפתרדצפורייוחנןמ

מיאומרמהוטפששהואעפרשלבתלוליותקראפתרדצפוריןיוחנןא

מימהר'אומטפששהואמיעפרשלבתלוליותקריהפתרדציפוריןיוחנןר

משפלותשתיקוצהאניהרי'אוממהופיקחשהואמיזהאתלקצותיכולו

משפלותשתיקוצההריני'אוממהופקחשהואמיזהאתלקצותיכולד

משפלותשתיקוצההריני'אומהואפקחשהואמיזהאתלקצותיכולהואט

משפלותשתיקוצההריניאומרמהופקחשהואמיזהאילקצותיכולמ

משפלותשתיקוצההריניפקחשהואמיזהאתלקצותיכולא

משפלותשתיקוצההריני'אומפקחשהואומיזהאתלקצותיוכלר

טיפששהואומיכולהאתקוצהשאניעדכןולמחרבלילהמשפלותושתיביוםו

טפששהואומיכלהאתקוצהשאניעדכןולמחרבלילהמשפלותושתיביוםד

טפששהואומיכלהאתקוצהשאניעדכןולמחרבלילהמשפלותושתיביוםט

טפששהואומיכלהקוצהשאניעדכןולמחרבלילהמשפלותושתיביוםמ

טפששהואמיכךכלהאתקוצהשאניעדכןולמחרבלילהמשפלותושתיביוםא

שהואמיכךכלהאתקוצהשאניעדכןולמחרבלילהמשפלותושתיביוםר
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פרקים'ל[ל](ם)כליפרקים'לנזיקין[ת](ה)תורללמדיכולהואמי'אומו

'פרקי'לכליםפרקים'לנזיקיןהתורהכלללמדיכולהואמיאומרד

פרקים'לכליםפרקים'לנזיקיןהתורהכלללמודיכולהואמי'אומט

פרקיםשלשיםכליםפרקיםשלשיםנזיקיםהתורהכלאתללמודיכולהואמיאומרמ

מיפרקיםשלשהכליםפרקים'גנזיקיםתורהללמודיכולמיאומרא

ומיפרקים'לכלים'פרקי'לנזיקיןתורהללמודיכולשהואמי'אומר

עדלמחרושתיםהיוםהלכותשתי[ד]'לומהריני'אומוהחכםו

עדלמחרושתיםהיוםהלכותשתילומדהריני'אומוהחכםד

עדלמחרהלכות'ובהיוםהלכות'בלמדהריני'אומופקחט

עדלמחרושתיםהיוםהלכותשתילומדהריניאומרוהחכםמ

עדכןולמחרבלילההלכותושתיביוםהלכותשתילומדהריניאומרמהופקחשהואא

עדלמחרהלכותושתיהיוםהלכותשתילומדהריני'אוממהופקחשהואר

שתלוינקובִכַכ̄ר?ְל?[משל]חכמותלאוילָרָאמֹוֿתינאיר"אמכולה[ד]'לומשאניו

שתלוינקובלככרחכמותלאוילראמותינאי'ר'אמכלהלומדשאניד

שתלוינקובלככרחכמותלאוילראמותינאיר"אכלהאתלמדשהואט

שתלוינקובלככרחכמותלאוילראמותינאירביאמרכלהאתלמדשאנימ

תלוישהואנקובלככרחכמותלאוילראמותינאיר"אכולהאתלומדשאניא

תלוישהיהנקובלככרחכמותלאוילדאמותינאי'ראמרכלהאתלמדשאניר

לזהלהורידיכולמי'אומהטפשביתשלבאוירוו

לזהלהורידיכולמי'אומהטפשביתשלבאוירוד

לזהיוכלמי'אומהטפשביתשלבאוירוט

לזהיכולמיאומרהטפשביתשלבאוירומ

שהואמיזהאתלהורידיכולמיאומרטפששהואמיביתשלבאוירוא

שהואומילהורידויכולהואמי'אומטפששהואמיביתשלבאוירור

מזהזהומחברןקניםשנימביאהריניאלאתלאואחרולא'אומוהפקחו

זהעםזהומחברןקניםשנימביאהריניאלאתלאואחרולא'אומוהפקחד

זועםזוומחברןקניםמביאהריניתלאואחרולא'אומוהפקחט

זהעםזהומחברןקניםקניםמביאהריניתלאואחרולאאומרוהפקחמ

לזהזהומחברםקניםשנימביאהריניאלאתלאואחרולאאומרפקחא

לזהזהומחברןקניםשנימביאחריניאלאתלאואחרולא'אומפקחר
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שבלבהתורהללמדיוכלמי'אומהטיפשכךמורידושאניעדו

שבלבהתורהללמדיכולמי'אומהטפשכךמורידושאניעדד

חכםשבלבתורהללמודיכולמי'אומהטפשכךמביאושאניעדט

שבלבתורה[ה]ללמודיכולמיאומרהטפשכךשאביאנועדמ

החכםזהשבלבמהללמודיכולהואמי[']()אומטפשכךאותומורידשאניעדא

החכםשל זהשבלבומהללמודיוכלמי'אומטפשכךמורידושאניעדר

הלכותשתיהיוםלמדהריניְלַמָדהמאחרלאוהוא'אווהפקחו

הלכותשתיהיוםלמדהרינילמדהמאחרלאוהוא'אומוהפקחד

היוםהלכותשתילמדהרינילמדהמאחרלאוהוא'אומוהפקחט

היוםהלכותשתילומדאניהרילמדהמאחרלאוהואאומרוהפקחמ

ביוםהלכותשתילמדהרינילמדהמאחרלאוהואאומרפקחשהואמיא

היוםהלכותשתילימדהרינילמדהמאחרלאוהוא'אומפקחשהואומיר

ְלַקְסֶטל[משל]לויר"אמזהחכםשלהתורהלמדשאניעדלמחרושתיםו

לקרסטללוי'ר'אמזהחכםשלהתורהלמדשאניעדלמחרושתיםד

לקרסטללויר"אזהחכםשלתורהלמדשאניעדלמחר'ובט

לטרסקללוירביאמרזהחכםשלתורהלומדשאניעדלמחרושתיםמ

לקלסתרלויר"אזהחכםשלתורהלומדשאניעדלמחרהלכותושתיא

לקלסטללוי'ר'אמזהחכםשלתורתולמדשאניעדלמחרהלכותושתיר

אנימהאומרמיםלמלאתופועליםבעליוששכרונקובו

אנימההטפש'אוממיםלמלאתופועליםבעליוששכרונקובד

אנימה'אומשבהםטפשמיםלמלאתופועליםבעליוששכרנקובט

אנימהאומרהטפשהפועלמיםלמלאותובעליוששכרנקבמ

אנימהאומרטפששהואמימיםאותולמלאתפועליםבעליוששכרונקובא

אנימה'אומטפסשהואמימיםלמלאתו'פועליבעליוששכרונקובר

ולאנוטלאנישכרוולא'אומוהפקחבזוומוציאבזומכניסמועילו

ולאנוטלאנישכריולא'אומוהפקחבזוומוציאבזומכניסמועילד

ולאנוטלאנישכרוולא'אומוהפקחבזוומוציאבזומכניסבזהמועילט

ולאנוטלאנישכרוולאאומרוהפקחבזומוציאבזומכניסמועילמ

ולאנוטלאנישכריולאאומרפקחשהואמיבזוומוציאבזומכניסמועילא

נוטלאנישכריולא'אומפקחשהואומיבזוומוציאבזו['מכני]מועילר
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לומדהריני'אומ'הטיפשכךהביתמבעלנוטלאניוחביתחביתכלשכרו

לומדהריני'אומהטיפשכךהביתמבעלנוטלאניוחביתחביתכלשכרד

למדהריני'אומהטפשכךהביתמבעלנוטלאניוחביתחביתכלשכרט

למדהריניאמרהטפשכךהביתמבעלנוטלאניוחביתחביתשכרכלמ

לומדהריניאומרטפששהואמיכךהביתמבעלנוטלאניוחביתחביתכלשכרא

למדהריני'אומ?ש?טפשהואמיכךהביתמבעלר

נותןיגיעהשכרולא'אומוהפיקחמועילאנימהומשכחהתורהו

נותןיגיעהשכרולא'אומוהפקחמועילאנימהומשכחהתורהד

נותןה"הבוהלא'אומוהפקחמועילאנימהומשכחהתורהט

נותן'יגיעשכרוהלאאומרוהפקחמועילאנימהומשכחההתורהמ

נותןה"הביגיעהשכרולאאומרמהופקחשהואמימועילאנימהומשכחהא

נותןה"הקביגיעשכרולא'אומפקחשהואומימועילאנימהומשכחהתורהר

רואהשאתדבריםאפלולויר"דאמה"הקבליו

רואהשאתדברים'אפילויר"דאמה"הקבליד

שהםרואהשאתההדברים'אפילויר"דאיגיעהשכרליט

רואהשאתהדבריםאפילולוירבידאמרהואברוךהקדושלימ

שהןרואהשאתהדברים'אפילויר"דאליא

שהןאותןרואהשאתה'דברי'אפילויר"ואליר

עולםתלא"המדתלולעשותאתלהחריבהןיכולותהןתיליםתיליבתורהקוציןו

עולםתלא"המדתלולעשותוהעולםאתלהחריבהןיכולותהןתיליםתיליבתורהקוציןד

תלולעשותוהעולםאתלהחריביכולותהםתליםתליבתורהכקוציםט

עולםתלא"המדתלולעשותוהעולםאתלהחריביכולותהםתיליםתליבתורהקוציםמ

עולםתלא"כמדתלולעשותוהעולםאתלהחריביכולותהןתליןתליבתורהקוציןא

עולםתלא"בדתלולעשותוהעולםלהחריביכולותהםתליםתליבתורהקוציםר

רישהדלתמןתעשהאםאחדי'ייאלהינוי'ייישראלשמע'כתיו

ש'ריהדלתמןתעשהאםאחדייאלהינוייישראלשמע'כתיד

אתהש"רית"דלעושהאתהאםאחד'וגוישראלשמע'כתוט

ש"רית"הדלי(התלרת)מןתעשהאםאחדי'יאלקינוי'יישראלשמעכתובמ

ש"ברית"דלתחליףאםאחדייאלהינוייישראלשמעכתיבא

ש'ברית'דלתחליףאםאחדייאלהינוייישראלשמע'כתיר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה ב, פסוק יא, פרק ה

העולםלכלתחריבו

העולםלכלתחריבד

העולםאתמחריבט

העולםאתתחריבמ

העולםאתתחריבת"בחיא"התחליףאםיהתהללהנשמהכל'כתיהעולםאתתחריבא

העולםכ"אתחריבר

תחללוולא'כתהעולםחריב[ת](מ)בדלתרישתחליףאםאחרלאלתשתחוהלאו

תחללוולא'כתיהעולםתחריבבדלתש'ריתחליףאםאחרלאלתשתחוהלאד

תחללוולאט

תחללוולאמ

תחללוולאכתיבא

תחללולא'כתיה"אחכתחריבת'בדלש'ריתחליףאםאחרלאלתשתחוהלאכתיבר

העולםתחריבלהאחתתחליףאםקדשישםאתו

אםלייוחכיתי'כתיהעולםתחריבלהאת'חיתחליףאםקדשישםאתד

העולםאתמחריבאתהת"בחיא"התחליףאםקדשישםאתט

קדשישםאתמ

א"בה'חתחליףאםקדשישםאתא

ה"כ[ח](ה)א'תחריא'בהת'חיתחליףאםקודשישםאתר

ו

העולםתחריבלהאת'חיתחליףד

ת"דלש"ריעושהאתהאםאחרלאלתשתחוהלאכיט

ת"בדליש"ריתחליףאםאחרלאלתשתחוהלאכימ

א

ר

העולםתחריב'לחהאתחליףאםיהתהללהנשמהכלו

העולםתחריבת'לחיהאתחליףאםיהתהללהנשמהכלכתיבד

העולםתחריבא"בהת"חיתחליףאםיהתהללהנשמהכלהעולםאתתחריבט

העולםאתתחריבת"בחיא"התחליףאםיהתהללהנשמהכלהעולםאתתחריבמ

א

ה"אכתחריבת'בחיא'ההחליףואםיהתחללהנשמהכל'כתיר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה ג-ב, פסוק יא, פרק ה

כיבגדוי'ביי'כתהעולםתחריב'לב'כתחליףאםי'בייכחשו'כתו

כיבגדובייכתיבהעולםתחריבלכףת'ביתחליףאםבייכחשו'כתיד

העולםתחריבף"כת"ביעושהאתהאםי'ביכחשוט

העולםאתתחריבף"בכת"ביתחליףאםי'ביכחשומ

כיבגדובייכתיבהעולםאתתחריבף"בכת"בית"אבייכחשו'כתיא

בגדוביי'כתיה"כ[ח](ה)אתחריבף'לכת'ביתחליףאםביי[כחשו]'כתיר

כיי'כייקדושאין'כתהעולם'תחרי'לכ'בתחליףאם[ילדו]זריםבניםו

כיכייקדושאין'כתיהעולםתחריבלכףת'ביתחליףאםילדוזריםבניםד

כיי'כיקדושאיןט

כיי'כיקדושאיןמ

כיכייקדושאיןכתיבהעולםאתתחריבף"בכביתתחליףאםילדוזריםבניםא

כיכייקדושאין'כתיה"אכתחריבף'לכת'ביתחליףאםר

יכיןמילבלותךאיןבלתךאיןכיבלהלאואתבלהכולהבלתךאיןו

יכיןמילבלותיךאיןבלתךאיןכיבלהלאואתבלההכלבלתךאיןד

יכיןמיבלותךאיןכיבלתךאיןכיבלהלאואתבלהכי  לאבלתךאיןט

יכיןמיכלותךאיןכיבלתךאיןכיכלהלאואתכלאכולאבלתךאיןמ

יכיןמילבלותיךאיןכיבלתךאיןא

יכיןמילבלותךאיןכיבלתךאיןכיבלהלאזאתבלהכלהבלתךאיןר

כלמתכנשיןאםאפלו'אמקרובהאלסכנדרי'ורחבריןברסנדרי[כ](?ס?)אל'רלעורבו

כלמתכנשיןאם'אפי'אמקרובהאלסכנדרי'ורחבריןבראלסכנדרי'רלעורבד

כלמתכנשיןאם'אפי'אמאלסכנדראי'רצידהלעורבט

כלמתכנשיןאפילואומרחבריןבראלכסנדראיאלכסנדרביצידולעורבמ

כלמתכנשיןאם'אפיאמראלסכנדרי'רצידולעורבא

כלמתכנשיןאפילוקרובהאלכסנדרי'וראבלןבראלכסנדריר"אצידולעורבר

עולםבאיכלמתכנשיןאםכךיכוליןאינםהעורבמןאחדכנףלהלביןעולםבאיו

עולםבאיכלמתכנשיןאםכךיכוליןאינןהעורבמןאחדכנףלהלביןעולםבאיד

העולםכלמתכנשיןאםכךיכוליםאינםעורבשלכנףלהלביןהעולםט

עולםבאיכלמתכנשיןאםכךיכוליםאינםהעורבמןאחדכנףלהלביןעולםבאימ

עולםבאיכלמתכנשיןאםכךיכוליםאינםהעורבמן'אכנףלהלביןעולםבאיא

עולםבאיכלמתכנשיןאםכךיכוליןאינןהעורבמןאחרתכנףלהלביןעולםבאיר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה ג, פסוק יא, פרק ה

המלךמשלמהלמדאתממייכוליןאינןשבתורההאותיותקטןשהואיודלעקורו

המלךמשלמהלמדאתממייכוליןאינןשבתורההאותיותקטןשהואיודלעקורד

המלךמשלמהלמדאתהממייכוליןאינםהתורהשבאותיותקטןשהואד"יואותלעקורט

המלךמשלמהלמדאתהממייכוליםאינםשבתורהשבאותיותקטןשהואאחתד"יולעקורמ

המלךמשלמהלמדאתממייכוליןאינםשבתורההאותיותקטןשהיאד"יולעקורא

'הממשלמהלמדאתהממייכוליןאינןכלן'שבאותיוהקטןשהואד'היולעקורר

לויבןיהושע'רקטרגומיוקטרגעלההתורהמןיודלעקורשבקשידישעלו

לויבןיהושע'רקטרגומיוקטרגעלההתורהמןד'יולעקורשבקשידישעלד

ל"ריבקטרגמיוקטרגעמדשבתורהאותשבקשי"שעט

לויבןיהושערביקטרגומיוקטרגעלההתורהמןד"יולעקורשבקשידישעלמ

יהושער"אקטרגמיוקטרגעלההתורהמןד"יולעקורשבקשי"שעא

ל"ביהושע'רקטרגומיוקטרגעלההתורהמןד'יולעקורשבקשידישעלר

ונשתטחעלהתורהמשנהספר'אומיוחאיבןשמעון'רקטרגה?[כ](ב)?שביריוד'אמו

ונשתטחעלהתורהמשנהספר'אויוחאיבןשמעון'רקטרגשבירבהיוד'אמד

ונשתטחעלהתורהמשנהספר'אמי"רשבקטרגד"יו'אמט

ונשתטחועלהקטרגתורהמשנהספראומריוחיבןשמעוןרביקטרגשבידכהד"יואומרמ

ונשתטחעלההתורהמשנהספריאחיבןשמעוןר"אקטרגהשבירבהד"יוא

ונשתטהטלההתורהמשנהספריוחאיבןשמעון'ר' אמקטרגשבירבהד'יו'אמר

שמקצתהדייתיקיבתורתך'כתעולםשלרבונולפניו'ואמה"הקבלפניו

שמקצתהדייתיקיבתורתךכתבתעולםשלרבונולפניו'ואמה"הקבלפניד

שמקצתהדאתיקיתורתךכתבתע"רבשלפניו'ואמה"הבלפניט

מקצתהשאםדייתיקיבתורתךכתובעולםשלרבונולפניוואמרהואברוךהקדושלפנימ

שבטלהבתורתךכתיבע"שרבונולפניואמרהמקוםלפניא

שמקצתהדייתיקי'דייבתורתך'כתוע"ש'רבולפניו'ואמה"הקבלפניר

ה"הקבלו'אמשבתורהיודלעקורמבקשהמלךשלמהוהריבטילהכולהבטלהו

ה"הקבלו'אמשבתורהד'יולעקורמבקשהמלךשלמהוהריבטלהכלהבטלהד

ה"הב'אמשבתורהד"יולעקורבקששלמהוהריבטלהכלה אינהבטלהט

ברוךהקדושאמרשבתורהד"יולעקורבקשהמלךשלמהוהריבטלהכלהבטלהמ

ה"הקבל"אהתורהמןד"יולעקורמבקששלמהוהריכלהבטלהמקצתא

ה"הקבל"אשבתורהד'יולעקורמבקשהמלךשלמהוהריבטלהכלהבטלהר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה ד-ג, פסוק יא, פרק ה

בטלאינושבךויודבוכיוצאומאהבטלשלמההרילךו

בטלאינושבךד'ויובוכיוצאומאהבטלשלמההרילךד

בטלהאינהשבךויודבוכיוצאואלףהואבטלט

בטלאינושבךד"ויובוכיוצאאלףואףבטליהיההואהואמ

בטלאינווממךיבוטלובוכיוצאומאהשלמההריא

בטלאינוממךד'ויובוכיוצאומאהבטלשלמההרילךר

ה"הקבלפניונשתטחעלהשבשרייוד'אומקרחהבןיהושע'רלעולםו

ה"הבלפניונשתטחעלהשבשריד'יו'אומקרחהבןיהושע'רלעולםד

ה"הבלפניעשתטחעלהשבשרייוד'אומקרחהבןיהושע'רלעולםט

הואברוךהקדושלפניונשתטחעלהשבשרייודאומרקרחאבןיהושערבילעולםמ

ה"הקבלפניונשתטחעלתהשבשריד"יואומרקרחאבןיהושע'רלעולםד"יוא

ה"הקבלפניונשתטהעלהשבשריד'יו'אמקרחהבןיהושע'רלעולםר

'וכוזוצדקתשלמשמהעקרתניעולםשלרבונו'ואמו

אבינואברהםזהצדיקאשתזוצדקתשלמשמהעקרתניעולםשלרבונו'ואמד

זוצדקתשלמשמהעקרתניע"רבשלפניוואמרהט

העולםמןנעקרתלהיותזוצדקתשלמשמהעקרתניעולםשלרבונוואמרמ

זוצדקתשלמשמהעקרתניע"שרבונולפניוואמרא

זוצדקתשלמשמהעקרתניע"ש'רבולפניו'ואמר

אותיותשלבסופןהייתהמתחלהלךלו'אמו

אותיותשלבסופןהייתמתחלהלךה"הקבלואמרשרהשמהוקראתד

אותיותשלבסופןהייתהמתחלהלו'אמט

שםאותיותשלבסוףהייתמתחלההואברוךהקדושלואמרמ

אותיותשלבסופןהייתמתחלהלךלה'אמא

אותיותשלבסופןהייתמתחלהלךל"אר

אותיותשלובראשוןזכרשלבשמונותנךאניעכשונקבהובשםו

'אותיושלובראשוןזכרשלבשמונותנךאניעכשונקבהובשםד

זכרשלבשםנותנןאניועכשיונקבהובשםט

שלשמואותיותשלובראשוןצדיקזכרשלבשמונותנךאניעכשיונקבהובשםשרימ

האותיותובראשזכרבשםנותנךאניעכשיונקבהובשםא

אותיותשלובראשזכרשלבשמונותנתאניעכשיונקבהובשםר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה ד, פסוק יא, פרק ה

'רבשםאבונאבראלעזר'ריהושענוןבןלהושעמשהויקראד"ההשבעולמיבצדיקו

'רבשםאבונהבראלעזר'ריהושענוןבןלהושעמשהויקראד"ההשבעולמיבצדיקד

ר"בשאבינאבראלעזר'ריהושענוןבןלהושעמשהויקראד"ההשבעולמיובצדיקט

רביבשם'אבינבןאלעזררבייהושענוןבןלהושעמשהויקראד"ההצדיקמ

'ר'בשאבינאבראלעזר'ריהושענוןבןלהושעמשהויקראד"ההשבעולמיבצדיקא

'רבשםאונהבראלעזר'ריהושענוןבןלהושעמשהויקראד"ההשבעולמיבצדיקר

רבונוה"הקבלפניֵתיֶגרקראָאֶלףהיהדורותוששה'לעשריאחאו

רבונוה"הבלפניתגרקוראאלףהיהדורותוששהלעשריםאחאד

ע"רבש'ואומה"הבלפניתגרקוראף"אלהיהאחאט

רבונוואומרהואברוךהקדושלפניתגרקוראאלףהיהאחאמ

רבונולפניוואמרהמקוםלפניתגרקוראף"אלהיהוששהלעשריםאחאא

'רבוה"הקבלפניתגרקוראהיהוששהלעשריםאחאר

אלאהעולםביבראתיולאהאותיותבראשנתתניעולםשלו

אלאהעולםביבראתולאהאותיותבראשנתתניעולםשלד

העולםביבראתולאהאותיותבראשני[ת](נ)נתט

אלאהעולםביבראתולאאלישנית[ת]()"ביוהלאאותיותבראשנתתניעולםשלמ

אלאהעולםאתביבראתולאהאותיותבראשנתתניעולםשלא

אלא?ם?העולאתכיבראשולאהאותיותבראשנתתניע"שר

עולמיה"הבלו'אמאלהיםבראבראשית'שנ'בבו

עולמיה"הבלו'אמהארץואתהשמיםאתאלהיםבראבראשית'שנאת'בביד

עולמיה"הבל"אאלהיםבראבראשית'שנאט

עולמיהואברוךהקדושלואמראלקיםבראבראשיתשנאמרת"בבימ

עולמיה"הבלואמר'אלהיבראבראשית'שנאת"בביא

עולמיה"הקבליה'אמא"ב'בראשי'שנת'בביר

ונותןנגלהאנילמחרארץיסדבחכמהי'יי'שנהתורהבזכותאלאנבראולאומלאוו

ונותןנגלהאנילמחרארץיסדבחכמהייהתורהבזכותאלאנבראולאומלואוד

ונותןנגלהאניולמחרארץיסדבחכמהי'י'שנאמהתורהבזכותאלאנבראולאומלואוט

ונותןנגלהאניולמחרארץיסדבחכמהי'ישנאמרהתורהבזכותאלאנבראולאו[א]()ומלומ

ונותנתנגלהאנילמחרארץיסדבחכמהיי'דכתיהתורהבזכותאלאנבראולאומלואוא

ונותנהנגלהאנילמחרארץיסדבחכמהיי'שנהתורהבזכותאלאנבראולאומלואור
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה ה-ד, פסוק יא, פרק ה

אנכי'שנתחלהאפתחובךהדברותעשרתשלבראשוןנותנךואנילישראלתורהו

אנכי'שנתחלהאפתחובךדברותשלבראשןנותנךואנילישראלתורהד

אנכי'שנאבראשםנותנךואנילישראלתורהט

אנכישנאמרבתחלהאפתחובךדברותשלבראשלךנותןואנילישראלתורהמ

אנכיתחלהפותחאניוכךדברותשלבראשנותנךואנילתורהלישראלא

אנוכיתחלהפותחאניובךדברותשלבראשןנותנךואנילישראלר

דבר'שנמאלףמסכיםשהואאלףשמונקראלמה'אמחוטאבראלהיךי'ייו

דבר'שנדורמאלףמסכיםשהואאלףשמונקראלמהאמרברחוטאאלהיךייד

דבר'שנאמאלףמסכיםשהואאלףשמהנקראלמה'אמזוטראמראלהיךי'יט

דברשנאמרדורמאלףמסכיםשהואאלףשמונקראולמהאמרחוטראבראלהיךי'ימ

דבר'שנאף"מאלמסכיםשהואף"אלשמהנקראלמהאמרחוטהבראלהיךייא

דבר'שנמאלףמסכיםשהוא[ף](פ)'אלשמהנקראלמה'אמחוטהבראלהיךייר

תלמידיאלוכעורבשחורותחכמיםבתלמידיקראפתריהודה'רדורְלֶאֶלףצוהו

תלמידיאלוכעורבשחורותתלתליםחכמיםבתלמידיקראפתריהודה'רדורלאלףצוהד

תלמידיאלוכעורבשחורותחכמיםבתלמידיקרייהפתריהודה'רדורלאלףצוהט

תלמידיאלוכעורבשחורותחכמיםבתלמידיקריהפתריהודא'רדורלאלףצוהמ

ח"תאלוכעורבשחורותח"בתקרייאפתר'בריהודה'רדורלאלףצוהא

ח"תאלוכעורבשחורותחכם'בתלמיקריהפתר'בריהודה'רדורלאלףצוהר

לבאלעתידהזהבעולםושחוריןכאוריןשנראיןפ"אע[ש](א)חכמיםו

לבאלעתידהזהבעולםושחוריןכאוריןשנראיןי"שאעפחכמיםד

לבאלעתידוכעורים'שחורישנראיןפ"שאעחכמיםט

לבאלעתידהזהכעולםושחוריןכעוריןשנראיןפיעלשאףחכמיםמ

ה"לעאבלז"בעהוכעוריםשחוריםהןכאלונראיןשהםפ"אעא

הבאלעולםהזהבעולם'ושחורי'כעוריהםכאלונראיןשהןפ"אער

התורהבפרשיותקריאהפתריצחק'ברשמואל'רירוצצוכברקיםכלפידיםמראיהםו

התורהבפרשיותקראפתריצחקברשמואל'רירוצצוכברקים'כלפידימראיהןד

התורהבפרשיותקרייהפתריצחקברשמואל'רוברקיםכלפידיםמראיהםט

התורהבפרשיותקרייהפתריצחקברשמואלרביירצצוכברקיםכלפידיםמראיהםלבאמ

שנאמרתורהשלבפרשיותיהקרייאפתריצחקברשמואל'רירוצצוכברקיםכלפידיםמראיהןא

'שנתורהשלבפרשיותיהקריהפתריצחק'ברשמואל'רירוצצו'וכברקי'כלפידימראיהןר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה ו-ה, פסוק יא, פרק ה

כאורותשנראותתורהשלַפְלִמידֹוֿתאלוכעורבשחורותו

כאורותשנראותתורהשלתלמודותאלוכעורבשחורותתלתליםד

כעורותשנראותפ"שאעהתורהפרשיותאלוכעורבשחורותט

כעורותשנראיתפיעלשאףתורהשלפלמידותאלוכעורבשחורותמ

כאורותכאלותורהשלפרשיותיהאלוכעורבשחורותא

כעורבהןכאלושנראותת"ש'פרשיותיהןאלו'כעור'שחורור

מנחתי'לייוערבהא"המדעליהןערבותה"הקב'אמברביםמלאומרןושחורותו

מנחתלייוערבהא"המדעליהןערבותה"הקבאמרברביםמלאומרןושחורותד

מנחתי'ליוערבהד"ההעליהםעריבותה"הב'אמברביםמלאמרםושחורותט

מנחתי'ליוערבהא"המדעליהםערבותהואברוךהקדושאמרברביםמלאמרםכעורבושחורותמ

מנחתלייוערבהא"כמדעליהןערבותה"הבאמר'ברבימלאומרןושחורותא

מנחתלייוערבהד"ההעליהןעריבותה"הקב'אמ'ברבימלאמרן'ושחורור

כאחתשתיהןנאמרולאוזבהזבפרשתשהריהדברכןשהואלךתדעיהודהו

כאחתשתיהןנאמרולאוזבהזבפרשתשהריהדברכןשהואלךתדעיהודהד

כאחדשתיהןנאמרולאוזבהזבפרשתשהריהדברשכןלךתדעוירושלםיהודהט

כאחדשתיהןנאמרולאוזבהזבפרשתשהריכןשהדברלךתדעוירושליםיהודאמ

כאחתשתיהןנאמרלאוזבהזבפרשתשהריהדברכןשהואלךתדעוירושלםיהודהא

כאחתשתיהןנאמרולאוזבהזבפרשהשהריהואשכןתדעיהודהר

מבשרוזביהיהכיאיש'שנעצמובפניוזועצמהבפניזואלאו

'וגומבשרוזביהיהכיאישאיש'שנעצמהבפניוזועצמהבפניזואלאד

מבשרוזביהיהכיואיש'שנאעצמהבפניוזועצמהבפניזואלאט

מבשרוזביהיהכיאיששנאמרעצמהבפניוזועצמהבפניזואלאמ

מבשרוזביהיהכיאישאיש'שנאעצמהבפניוזועצמהבפניזואלאא

מבשרוזביהיהכיאישאיש'שנע"בפוזועצמהבפניזואלאר

לקישבןשמעוןר"אמדמהזוביזובכיואשהזבההיה[ת](י)כיואשהו

לקישבןשמעוןר"אדמהזוביזובכיואשה'וגוזבהתהיהכיואשהד

ל"אריבדמהזוביזובכיואשהזבהתהיהכיואשהט

לויבןשמעוןרביאמרדמהיזובכיואשהזבהתהיהכיואשהמ

ל"ראמרדמהזוביזובכיואשהזבהתהיהכיואשהא

לקישריש'אמדמהזוביזובכיואשהזבהתהיהכיואשהר

לויבןשמעוןר"אש
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה א, פסוק יב- ו , פסוק יא, פרק ה

היא'שחורבאשוכתובהלבנהאששלעורההיתהה"הקבשנתןתורהו

היאשחורהבאשוכתובהלבנהאששלעורההיתהה"הבשנתןתורהד

היאשחורהאשובתוכהלבנהאששלעורההיהה"הבשנתןתורהט

היאשחורהבאשוכתובהלבנהאששלעורההיתההואברוךהקדוששנתןתורהמ

היאשחורהבאשכתובהלבנהאששלעורההיהה"הקבשנתןתורהא

היאשחורהבאשוכתובהלבנהראששלעורההיהה"הקבשנתןתורהר

שחורהבאשוכתובהלבנהאששלעורהלישראלה"הבשנתןתורהש

למודתאשמימינוד"ההבאשונתונהבאשמבולבלתוהיאמאשוחצובהאשו

למודתאשמימינוד"ההבאשונתונהבאשמבולבלתוהיאמאשוחצובהאשד

למודתאשמימינוד"ההבאשונתונהבאשמלו כלכתוהיאמאשוחצובהאשט

למודתאשמימינוד"ההבאשמלוכלכתוהיאמאשוחצובהאשמ

למודתאשמימינוד"ההבאשונתנהבאשומבולבלתבאשוחצובהאשא

למודתאשמימינוד"ההבאשונתונהבאשומלובלתאש[ב](מ)והצובהאשר

למודתאשממינושנאמרבאשונתונהבאשמבולבלתוהיאמאשוחצובהש

העדהמעיני[נעלם]אםוהיה'שנלעדהעיניםם[ה]שסנהדריןאלועיניוכיוניםעיניוו

העדהמעיניאםוהיה'שנלעדהעיניםשהםסנהדריןאלועיניוכיוניםעיניוד

העדהמעיניאםוהיה'שנאלעדהעיניםשהםסנהדריןאלועיניוט

'וגוהעדהמעיניאםוהיהשנאמרלעדהעיניםשהםסנהדריןאלועיניומ

העדהמעיניאםוהיה'שנאלעדהעיניםשהםסנהדריןאלועיניוכיוניםעיניוא

ר

כךהעיניםאחרהולכיןוכולןבאדםבוישאיבריןח"רמו

כךהעיניםאחרהולכיןוכולןבאדםבוישאבריםח"רמד

כךהעיניםאחרהולכיןוכלםלאדםבויש'איבריח"רמט

כךהעיניםאחרהולכיםוכלןבאדםבוישאבריםושמנהוארבעיםמאתיםמ

כךהעיניםאחראלאאלאהולכיםאינםוכלןבאדםבוישאיבריםח"רמא

ר

עלאפיקיןשהןמיםאפיקיעלשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןאיןישראלו

עלאפיקיםשהםמיםאפיקיעלשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןאיןישראלד

עלאפיקיםשהםמיםאפיקיעלשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליןאינןישראלט

אלומיםאפיקיעלשלהםמסנהדריןחוץדברלעשותיכוליםאיןישראלמ

עלאפיקיםשהםמיםאפיקיעלשלהםסנהדריןמעצתחוץדברלעשותיכוליןאיןישראלא

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

מילכלהםמגיריןתורהדבריעוקבאברחמאר"דאמתורהשלמימיהו

מילכלהםמגיריןתורהדבריעוקבאברחמא'רדאמרתורהשלמימיהד

מיכלעלהםמגיניםתורהדבריעוקבאברחמאר"דאתורהשלמימיהט

מילכלהםמגיניםתורהדבריעוקבאברחמארבידאמרתורהשלמימיהמ

מילכלהןמגידיןתורהדברעוקבאבראבאר"דאתורהשלמימיהא

ר

עדבשניםאותןרוחציןשהןההלכותאלובחלברוחצותצורכןכלבםעוסקשהואו

עדבשניםאותםרוחציןשהןההלכותאלובחלברוחצותצרכןכלבםעוסקשהואד

עדבשיניםאותםשרוחציםההלכותאלובחלברוחצותצורכםכלבםשעוסקט

עדבשיניםאותםרוחציםשהןההלכותאלובחלברוחצותצרכםכלבםעוסקשהואמ

שהןעדכשנייםרוחציןשהםההלכותאלובחלברוחצותצרכןכלבהעסוקשהואא

ר

מלאתעליושבותא"דתורהשלמלאתהמלאתעליושבות(י)כחלבנקייםאותםשעושיןו

תורהשלמלאתהמלאתעליושבותכחלבנקייםאותהשעושיםד

תורהשלמלאתהעלמלאתעליושבותכחלבנקיותשנעשותט

תורהשלמלאתהעלמלאתעליושבתכחלבנקייםאותםשעושיםמ

תורהשלמליאתהעלמלאתעליושבותכחלבנקייםאותןעושיןא

ר

משפטמלאתיא"המדירושלםשלמלאתהעלמלאתעליושבותא"דתורהשלמלאתהו

משפטמלאתיא"המדירושלםשלמלאתהעלמלאתעליושבותא"דד

משפטמלאתיא"המדישראלשלמלאתהעלמלאתעליושבותא"דט

משפטמלאתיא"המדישראלשלמלאתהעלמלאתעליושבתאחרדברמ

משפטמלאתי'שנאירושלםשלמלאתעליושבותא"דא

ר

בירושלםהיוכנסיותבתיא"תפרבההושעיא'רבשםפינחס'רו

בירושלםהיוכנסיותבתיואחדושמניםמאותארבערבההושעיא'רבשםפנחס'רד

בירושלםהיוכנסיותבתיה"תפרבאאושעיאר"בשפנחס'רט

בירושליםהיוכנסיותבתיואחדושמניםמאותארבערבאהושעיארביבשםפנחסרבימ

כנסיותבתיא"תפאמררבההושעיא'רא

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

מקצתממלאוזהדברמקצתממלאזהמלאתעלתנחומאר"אמ[משפט]מלאתימניןו

מקצתממלאוזהדברמקצתממלאזהמלאתעלתנחומא'ראמרמלאתימניןד

מקצתממלאוזהדברמקצתממלאזהמלאתעל'תנחומר"אי"מלאתמניןט

מקצתממלאוזהדברמקצתממלאזהמלאתעלתנחומארביאמרמלאתימנייןמ

מקצתממלאוזהדברמקצתממלאזהמלאתימניןא

ר

תנחומאר"אמלבנוןכמיןיוצאההלכהשתהאעדו

תנחומאר"ואלבנוןכמיןיוצאההלכהשתהאעדדברמקצתממלאוזהדברד

'תנחומר"אן[?נו?](א)לבכמיןיוצאההלכהשתהאעדדברט

תנחומארביאמרלבנון(לבונה)כמיןיוצאההלכהשתהאעדדברמ

תנחוםר"א['](ת)לבנוכמיןיוצאההלכהשתהאעדדברא

ר

לחייוכמיןיוצאההלכהשתהאעדדברמקצתמלחיםוזהדברמקצתמלחיםזהו

לחייוכמיןיוצאההלכהשתהאעדדבר'מקצמלחיםוזהדברמקצתמלחיםזהד

לחייוכמיןיוצאההלכהשתהאעדדברמקצתמלאיםוזהדברמקצתמלאיםזהט

לחייוכמיןיוצאההלכהשתהאעדדברמקצתממלאיןואלודברמקצתממלאיןאלומ

לחייוכמיןיוצאהלכהשתהאעדדברמקצתמלחםוזהדברמקצתמלחםזהא

ר

בהדאבאוריתאולעיןנפקןוהוינןחבורןתרתיןדומניןביומויינאיר"אמהבשםכערוגתלחייוו

בהדאבאורייתאולעייןנפקיןוהוינןחבורןתרתיןדומנייןביומויינאי'ראמרהבשםכערוגתלחייוד

ינאיר"אהבושםכערוגתלחייוט

בהיראבאורייתאולעייןנפקיןוהוינןחבורייןתרתיןדזמניןביומויינאירביאמרהבושםכערוגתלחייומ

בהדאבאורייתאולעייןנפקיןוהוינןחבורןתרתיןדזמנייןביומיינאיר"אהבשםכערוגתלחייוא

ר

מהתנחומאר"אממרקחיםמגדלותאומרתזואומרתזושהיתהכטעםולאין?ֵד?ַאְסְטו

מהתנחומא'ראמרמרקחיםמגדלותאומרתזואומרתזושהיתהכטעםולאאסטריןד

מהט

מהתנחומארביאמרים[קח](חק)מרמגדלותאומרתזאתשהיתהכטעםולאאסטריןמ

מהתנחומאר"אמרקחיםמגדלותאומרתזוהיתהאומרתזושהיתהכטעםולאאסטדיןא

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

ומלכותולויהכהונהכךבשמיםמינימכלבוישהזה(י)הרקחמגדלותו

ולויהכהונהכךבשמיםמינימכלבוישהזההרקחימגדלותד

ומלכותולויהכהונהכךבשמיםמינימכלבוישהזה?י?הרקחמגדלט

ומלכותולוייהכהונהכךמיניםמכלבשמיםמכלבוישהזההרקחייהמגדלמ

ומלכותולוייהמיעקבכהונהכךבשמיםמיניכלבוהיההרוקחמגדלא

ר

זהעוברמורנטפתכשושןששפתותיובמשנתושרגילחכיםתלמידזהשושניםשפתותיומיעקבו

זהעוברמורנוטפותכשושןשפתותיובמשנתושרגילחכםתלמידזהשושניםשפתותיומיעקבד

זהעוברמורנוטפותכשושןששפתותיובמשנתושרגילח"תזהשושניםשפתותיומיעקבט

זהעוברמורנוטפותכשושןששפתותיובמשנתושרגילחכםתלמידזהשושניםשפתותיומיעקבמ

במשנתוהגוןשהואתלמידזהשושניםשפתותיומיעקבא

עוברמורנוטפותכשושניםששפתותיובמשנתורגילשהואח"תזהשושניםשפתותיור

וחוזרהואעוברכןפ"אעמורנטפותששפתיובמשנתורגילשאינותלמידו

וחוזרהואעוברכןפ"אעמורנוטפותששפתיובמשנתורגילשאינותלמידד

וחוזרהואעוברכ"אעפמורנוטפותששפתותיובמשנתורגילשאינותלמידט

וחוזרהואעוברכןפיעלאףמורנוטפותששפתותיובמשנתורגילשאינותלמידמ

חוזרהואכ"אעפעוברמורנוטפותששפתותיוא

וחוזרהואעוברכ"אעפר

תלמודוומבררו

תלמודוומבררד

תלמודומבררט

תלמודוומבררמ

תלמודוומבכרא

תלמודוומבררר

גליליאלהיםמעשהוהלוחות'שנהבריתלוחותאלוזהבגליליידיוו

גליליהמהאלהיםמעשהוהלוחות'שנהבריתלוחותאלוזהבגליליידיוד

גליליהמה'אלהימעשהוהלוחות'שנאהבריתלוחותאלוזהבגליליידיוט

גליליהמהאלקיםמעשה'והלוחושנאמרהבריתלוחותאלוזהבגליליידיומ

גליליהמהאלהיםמעשהוהלוחות'שנאהבריתלוחותואלותורהדבריאלוזהבגליליידיןא

ר

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

מעשהנחמיה'בריהושער"אמרבומפזמזהבהנחמדים'שנתורהדבריאלוזהבו

מעשהנחמיהבריהושער"אומפזמזהבהנחמדיםשנאמרתורהדבריאלוזהבד

מעשהנחמיה'בריהושער"ארבומפזמזהבהנחמדים'שנאמת"דאלוזהט

מעשהנחמיאבריהושערביאמררבומפזמזהבהנחמדיםשנאמרתורהדבריאלוזהבמ

מעשהיהושער"ארבומפזמזהבהנחמדים'שנאתורהדבריאלוזהבא

ר

מעשהנחמיהבריהושע'ראמר'וכומזהבהנחמדיםשנאמרתורהדבריאלוזהבש

אבון'רבשם[א](ן)מנחמ'רהיוסנפירינוןושלהיוונגלליןהיונסיןו

אבון'ר'בש'מנחמ'רהיוסמפירינוןשלהיוונגלליןהיונסיםד

מנחמא'רנגלליןוהןהיוסנפירינוןשלנסט

רון?ס?ארביבשםמנחמארביגלליןוהיאסמפרינוןשלנסמ

בון'ברמנחמיא'רהיוסמפרינוןושלהיוונגלליןהיונסיםא

ר

אבין'רבשםמנחמא'רהיוסנפירינוןושלהיוונגלליןהיונסיםש

וחמשהזהלוחעלחמשהכתוביןהיוכיצדחמהמגלגלין[ב](צ)ו[צ](ב)וח'אמו

וחמשהזהלוחעל'ה'כתוביהיוכיצדהיוחמהמגלגלוחצובין'אמד

'והזהלוחעל'הכתוביםהיוכיצדחמהל[ג](נ)מגלחצובין'אמט

וחמשהזהלוחותעלחמשההדבריםעשרתכתוביןהיוכיצדחמהמגלגלחצוביןאומרמ

'והזהלוחעלחמשהכתוביןהיוכיצדחמהמגלגלוחצופיןאמרא

ר

חמהמגלגלוחצוביןאמרש

ד"ההגמליאלבןחנינא'רכדבריזהבגליליידיו'שנ[שם]()עלזהלוחעלו

ד"ההגמליאלבןחנניה'רכדבריזהבגליליידיו'שנאשםעלזהלוחעלד

ד"ההגמליאל[ן](ג)בנחמיה'רכדבריזהבגליליידיו'שנאשםעלזהלוחעלט

ד"ההגמליאלבןחנניארביבדברזהבגלילישנאמרשםעלזהלוחותעלמ

ד"ההגמליאלבןחנניא'רכדבריזהבגליליידיו'שנאזהלוחעלא

ר

לוחעלעשרהאמריןורבנןי'יידברהאלההדבריםאתו

לוחעלעשרהאמריןורבנין'וגומקהלכםכלאליידברהאלההדבריםאתד

לוחעל'יאמריורבנןי'ידברהאלההדבריםכלאתט

לוחעלעשרהאמריןורבנין'וגוי'ידברהאלההדבריםאתמ

לוחעלעשרהאמריורבניןקהלכםכלאליידברהאלההדבריםאתא

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

עלעשרים'אומ'רזהבגליליידיו'שנזהלוחעלועשרהזהו

עלעשריםאומר'רזהבגליליידיו'שנאזהלוחעלועשרהזהד

על'כ'אומ'רזהבגליליידיו'שנאזהלוחעלועשרהזהט

עלעשריםאומררביזהבגליליידיושנאמרזהלוחעלועשרהזהמ

על'עשריאומר'רזהבגליליידיו'שנאשםעלזהלוחעלועשרהזהא

ר

עלארבעים'אומסימאי'רזהלוחעלועשריםזהלוחו

עלארבעים'אומסימאי'רזהלוחעלועשריםזהלוחד

על'מ'אומסימאי'רזהלוחעל'וכזהלוחט

עלארבעיםאומרסמאירביזהלוחעלועשריםזהלוחמ

עלארבעיםאומריםשמעון'רזהבגליליידיו'שנאזהלוחעלועשריםזהלוחא

ר

חנניהַרגֹוָנא[ְט]()ֶטמזהעבריהםמשניכתוביםלוחות'שנזהלוחעל'וארבעיזהלוחו

חנניאטסרגונאמזהעבריהםמשניכתוביםלוחות'שנאזהלוחעלוארבעיםזהלוחד

חנניהומזהמזהעבריהםמשניכתוביםלוחות'שנאזהלוחעל'ומזהלוחט

חנניאטטרגונאומזהמזהעבריהםמשניכתוביםלוחותשנאמרזהלוחעלוארבעיםזהלוחמ

חנניאטטרגונאומזהמזהעבריהםמשניכתוביםלוחות'שנאזהלוחעלוארבעיםזהלוחא

ר

כתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשותיהודברדברכלבין'אמיהושע'וראחיבןו

כתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשותיהודברדברכלבין'אמיהושע'ראחיבןד

כתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשיותיהודברדברכלבין'אומיהושע'ראחיבןט

כתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשיותיהודברדברכלביןאומריהושעאחיבןמ

כתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשיותיהודברדברכלביןיהושע'ראחיבןא

ר

זהבזהבגליליידיופסוקאהדיןמטיוהוהקרייהפשיטהוהכדיוחנן'רו

זהבגליליידיופסוקאהדיןמטיוהוהקרייהפשיטהוהכדיוחנן'רד

זהבגליליידיופסוקאלהדיןמאטיוהוהקרייהפשיטהוהכד('אומ)יוחנן'רט

זהבגליליידיו'פסוקלהדיןמטיוהואקרייהפשיטהואכדיוחנןרבימ

זהבגליליידיופסוקאלהדיןמטיוהוהלקרייאפשיטהוהכדיוחנן'רא

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

לגלגדולגלביןהללוגליםמהיהושע'ראחיבןלומדנייפה'אמהוהו

לגלגדולגלביןהללוגליםמהיהושע'ראחיבןלימדנייפה'אמהוהד

לגלגבולגלביןהללוגליםמהיהושע'ראחיבןלמדניאמרהוהט

לגלגדולגלביןזהגלמהיהושערביאחיביןלמדנייפהאומרהוהמ

לגלגדולגלביןהללוגליםמהיהושע'ראחיבןלמדנייפהאמרהוהא

ר

ממולאיםכתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשותיהודיבורדיבורכלביןכךקטניםגליםגדולו

ממולאיםכתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשותיהודיבורדיבורכלביןכךקטניםגליםגדולד

ממולאיםכתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשיותיהודבורדבורכלביןכךקטניםגליםגדולט

ממולאיםכתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשיותיהודבורדבורכלביןכךקטניםגליםגדולמ

ממולאיםכתוביםהיותורהשלודקדוקיהפרשיותיהודברדברכלביןקטניםגליםגדולא

ר

הולכיםהנחליםכלא"המדתרשישהא"המדגדולכיםשהואהתלמודזהבתרשישו

הולכיםהנחליםכלאומרדאתמההדאתרשישהא"המדהגדולכיםשהואהתלמודזהבתרשישד

הולכיםהנחליםכלד"הההגדולכיםשהואהתלמודזהבתרשישט

הולכיםהנחליםכלא"והדתרשישהא"המדהגדולכיםשהואהתלמודזהכתרשישמ

הולכיםהנחליםכלד"ההתרשישהא"הכמדהגדולכיםשהואהתלמודזהבתרשישא

ר

והכרעיםמכןהלבהזההכרםמההכהניםתורתזושןעשתמעיוו

והכרעיםמכאןהלבהזההכרסמההכהניםתורתזושןעשתמעיוהיםאלד

והכרעיםמכאןהלב(מעים)הזההכרסמהכהניםתורתזושןעשתמעיוהיםאלט

והכרעיםמכאןמעיםהזההלבמהכהניםתורתזושןעשתמעיוהיםאלמ

והכרעייםמכאןהלבהזההכרסמהכהניםתורתזושןעשתמעיוהיםאלא

ר

באמצעוהואמכאןושניםמכאןפרים(ו)סשניכהניםתורתכךַבָתוֶֿךְוהואמכאןו

באמצעוהואמכאןושנים'מכאספריםשניכהניםתורתכךבתוךוהואמכאןד

מעיובאמצעוהואמכאןספריםושנימכאןספריםשניכהניםתורתכךבתוךוהואמכאןט

באמצעוהואמכאןספריםושנימכאןספריםשניכהניםתורתך?כ?בתוךוהואמכאןמ

באמצעוהואמכאןספריםושנימכאןספריםשניכהניםתורתכךבתוךוהואמכאןא

ר

46



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

תורתכךרמחיםוכמהיתדותכמהממנהעושהאתזהשןעשתמהשןעשתו

תורתכךרמחיםכמהיתדותכמהממנהעושהאתזהשןעשןמהשןעשתד

תורתכךרמחיםוכמהיתדותכמהממנהעושהאתהזהשןעשתמהשןעשתט

תורתכךרמחיםכמהיתרותכמהממנועושהאתזהשןעשתמהשןעשתמ

תורתכךרמחיםוכמהיתידותכמהממנועושהאתזהשןעשתמהשןעשתא

ר

פיגוליםכמה'וחמוריקליםכמהדקדוקיןכמהמצותכמהבוישכהניםו

פיגוליםכמהוחמוריםקליןכמהדקדוקיןכמהמצותכמהבהישכהניםד

פגוליםכמה'חמוריכמהקליםכמהדקדוקיםכמהטעמיםכמהמצותכמהבויש'כהניט

פעליםכמהחמוריםכמהקליםכמהדקדוקיםכמהמצותכמהבוישכהניםמ

פגוליםכמהוחמוריםקליםכמהדקדוקיםכמהמצותכמהבוישכהניםא

ר

קשהשהואאדםבנישלכוחןמעולפתספיריםמעולפתכהניםבתורתכתוביםותרות[נ](כ)כמהו

קשהשהיאאדםבנישלכחןמעלפתספיריםמעלפתכהניםבתורתכתוביםכותרותכמהד

קשהשהואאדםבנישלככחןמעולפת'ספירימעולפתכהניםבתורתכתוביםנותרותכמהט

קשהשהואאדםבנישלכחםספיריםמעולפתכהניםבתורתכתוביםנותרותמ

קשהשהיאאדםבנישלכחןמעולפתהיאספיריםמעולפתנותריםכמהא

ר

הוארךהזהשהספירתימר?ן?אי'אמיודן'רפינחס'וריודן'רהזהכספירו

הוארךהזהשהספירתימראין'אמיודן'רפנחס'וריודן'רהזהכספירד

הואכךהזהשהספיר'תימאין'אמיהודה'רפנחס'וריהודה'רהזהכספירט

הוארךהזהשהספירתימהאיןאומריודן'רפנחסורבייודןרביהזהכספירמ

הוארךהזהשהספירתימראיןאמריודן'רהזהר[י]כספא

ר

עלהלוקחלו'אמלמכרומי[ו]בראחדספירשהביאאחרבאדםשהיהמעשהוראהבאו

עלהלוקחלו'אמלמכרוברומיאחדספירשהביאאחדבאדםשהיהמעשהוראהבאד

עלהלוקחלו'אמלמכרולרומיאחדספירשהביאאחדבאדםמעשהוראהבואט

עלהלוקחלואמרלמכרולרומיאחדספירשהביאאחדבאדםשהיהמעשהוראהבאמ

עלהלוקחלואמרלמוכרוברומישהביאאחדבאדםהיהמעשהוראהבואא

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

עלנתנוקטנהחתיכהממנולשבוראותובדקאותולבדוקמנתו

עלנתנוקטנהחתיכהממנולשבוראותונבחיןאותולבדוקמנתד

גביעלנתנוהתחילקטנהחתיכהממנולשבוראותונבחיןאותולבדוקמנתט

עלנתנוקטנהחתיכהממנולשבוראותונבחיןאותולבדוקמנתמ

עלנתנוקטנהחתיכהממנולשבורנוכלאםאותונבחיןאותולבדוקמנתא

ר

חסרולאבמקומווהספירהפטישונחלקהסדןנבקעבפטישעליומכההתחילהסדןו

חסרולאבמקומווהספירהפטישונחלקהסדןנבקעבפטישעליומכההתחילהסדןד

חסרולאבמקומווהספירהפטישונחלקהסדןנבקעבפטישעליומכההתחילהסדןט

חסרולאבמקומווהספירהפטישונחלקהסדיןנבקעבפטישעליומכההתחילהסדיןמ

חסרואינועומדבמקומווהספירהפטישונחלק(ונק)הסדןנבקעבפטישעליומכההתחילהסדןא

ר

והלכהתורהבדבריאדםנתעלףאםממלבראבאר"אמספיריםמעולפתד"ההו

והלכהתורהבדבריאדםנתעלףאםממלבראבאר"אספיריםמעולפתד"ההד

והלכהתורהבדבראדםנתעלףאםממלבראבאר"אספיריםמעולפתד"ההט

והלכהתורהבדבראדםנתעלףאםממלבראבארביאמרבספיריםמעולפתד"ההמ

תורהבדבריאדםנתעלףאםממלבראבאר"אספיריםמעולפתד"ההכלוםא

והלכהתורהבדבריאדםנתעלףאםממלבראבא'ר'אמספיריםמעולפתר

שהואמיכל'אמיצחק'רורבנןיוחנן'רספירבהןשנעשהסוףו

בהםשנעשהסוףד

בהםשנעשהסוףט

בהםשנעשהסוףמ

שהואמיכלאמריצחק'רספירבהםנעשהשהואסוףא

ת"בדספירנעשהשהואסוףר

בדבריקסםשנעשהמיכלאמריורבנןקסםבהםשנעשהסוףתורהבדבריספירעשויו

בדבריקסםשנעשהמיכלאמריןורבנןקסםד

ת"בדקסםשנעשהמיכלאמריורבנןקסםט

בדברקסםשעושהמיכלאמריןורבניןקסםמ

תורהבדבריספירנעשהא

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

שמעון'בראלעזר'רמלךשפתיעלקסםא"המדמלךשנעשהסוףתורהו

שמעון'בראלעזר'רמלךשפתיעלקסםא"המדמלךבהםנעשהשהואסוףתורהד

שמעון'בר'אלעז'רמלךשפתיעלקסםד"ההמלךבהםשהואסוףט

שמעוןברביאלעזררבימלךדבריעלקסםד"ההמלךבהםשהואסוףתורהמ

שמעון'בראלעזר'רמלךשפתיעלקסםא"הכמדמלךבהםנעשהשהואסוףא

מלךשפתיעלקסםד"ההמלךבהםנעשהשהואוסוףר

נסחאאימיהתנוראיתיבחמניהקרייתהמןעיבורלמיזבוןאבויגביחמרייהאתויו

נסחאאימיהתנוראגביתיבחמוניהקרייתאמןעיבורלמיזבוןאבויגביחמרייאאתויד

נסחאאימיהתנוראגבייתיבחמוניהקרייתאמןעיבורלמזבןאבוילגביחמריאאתוט

נוסחאאמיהתנוראגבייתיבחמוניאקריתאמןעבורלמזבןאבויגביחמריאאתומ

נסחה(תנורא)אימיהתנוראגבייתיבחמוניהדקרייתאעבורמןלמזבןאבויגביחמרייאאתוןא

ר

שדיאבישאחיואוויאמריןאצוותאכלדאכילעדאכילוהואנסחאאימיהאכילוהואו

שריאבישאחיוואוויאמריןאצוותאכלדאכילעדאכילוהואנסחאאימיהאכילוהואד

שדיבישאחויאוויאמריןאצוותאכלאכילוהואט

שדיארישאחיואוויאמריןצוותאכלאכלוהואמ

שריאבישאחויאוויאמריןאצרחתאכלדאכלעדאכילוהואא

ר

טעניהוןלמזבןמדנפקוןלהון?ק?:שמעעולם[ל](?ב?)רעבוןמביאשזהדומהדהדיןבמיעטו

טעניהוןלמיזבןמדנפקוןקלהוןשמעלעולםרעבוןמביאשזהדומהדהדיןבמיעניד

טעניהוןבן?[ז]()?לממדנפקוקלהוןשמעלעולםרעבוןמביאשהואדומהדהדיןבטעניט

טעניהוםלמזבןמדנפקיקלהוןשמעלעולםרעבוןמביאשהואדומהדהדיןבטיענימ

ביניהוןלמיזבןדנסביןמהדנפקיןמהקלהוןשמעלעולםרעבוןמביאשזהדומהדהדיןבמעיא

ר

יהיביןיתהוןוחמוןעיינהוןתלוןיתהוןאשכחוןולאחמריהוןתבעוןאתוןלאיגראואסקוןחמריהוןנסבו

יהיביןיתהוןוחמוןעיינהוןתלוןיתהוןאשכחוןולאחמריהוןתבעוןאתוןלאיגראואסיקוןחמריהוןנסבד

יתביןיתהוןוחמועיניהוןתלויתהוןאשכחוןא[ל](א)וחמריהוןתבעיןאתוןלאיגראון[ק](ב)ואסחמריהוןנסבט

יתיביןיתהוןוחמוןעיניהוןתלוןיתהוןאשכחוםולאחמריהוןתבעיןאתוןלאוגראואסקוןחמריהוןנסבמ

יהיביןיתהוןוחמוןעיליהוןתלוןיתהוןאשכחןולאחמריהוןתבעיןאתוןלאיגרייאואסוקחמריהוןנסבא

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

אמריןאשמעהוניהבישאמילהדילמאלון'אמעובדאליהתנוןאבויגבאזלוןבאיגראו

אמריןאשמעתוניהבישאמילהדילמאלון'אמעובדאליהתנוןאבויגבאזלוןבאיגראד

אמרואשמעתוניהמלה'דילמלון'אמעובדאליהתנןאבויגביאזליןבאיגראט

אמריןאשמעתוניהמלהדילמאלוןאמרעובדאליהתנןאבויגביאזליןבאיגראמ

אמריןאשמעתוניהאשמעינןבישאמילאדילמאלוןאמרעובדאליהותנוןאבויגביאזלוןבאיגריהוןא

ר

רעהעין[ו](ן)בהכנסתםולמהלון'אמעובדאהוהוכןכןאלאלאמריליהו

רעהעיןבוהכנסתםולמהלון'אמעובדאהוהוכןכןאלאמרילאליהד

הרעעיןבוהכנסתםולמהלון'אמעובדאהוהוכןכןאלאמארילאליהט

הרעעיןבוהכנסתםולמהלוןאמרעובדאהוהכקוכןאלאמארילאליהמ

בוהכנסתםולמהלוןאמרעובדאהוהוכןכןאלאמרילאליהא

ר

דברייהההואלאמזונויאינוןעליכוןאואכלהוהדידכוןדמןאיפשרוצרהו

דברייהההואלאמזונויאינוןעליכוןאואכילהוהדידכוןדמןאיפשרוצרהד

דברייהההואלאמזונויאינוןעליכוןאוהוהדילכון'איפשט

ליהדבראההואלאמזונויאינוןעליכוןאוהוהדכיןאפשרומהמ

דברייאדהוהלאמזוניאינוןעליכוןאואכילהוהדידכוןדמןאיפשרצרהא

ר

לכוןמחיתוהואשמימןליהואמרוןאוזולוכןפ"אע'המזונליבראו

לכוןמחיתוהואשמימןליהואמרוןאזולוכןי"אעפמזונויליהבראד

לכוןמתיתוהואשמימןליהואמרואיזילוכ"אעפמזונויליהבראט

להוםמחיתוהואשמימןליהואמריןאזולוכןפיעלאףמזונויבראמ

להוןמחיתוהותשמאימןליהואמרוןאזלוןכ"אעפמזוניהליהבראא

ר

חדחדלהוןמסיקמןהראשוןמןקשההיההאחרוןהנסו

חדחדלהוןמסיקהוהלהוןמסקןמןהראשוןמןקשההיההאחרוןהנסד

אמריחדחדלוןמסיקהוהלוןמסיקמאןהראשוןמןקשההוההאחרוןהנסט

אמרחדלהוםמסיקהוהלהוםמסיקמןהראשוןמןקשההיההאחרוןהנסמ

וחדחדלהוןמסיקמאןהראשוןמןקשההיההאחרוןהנסא

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

לאטליתאפלובתורהשנתעסקוכיוןתריתרילהוןמחיתהוהלהוןנחיתמןו

לאטליתו'אפיבתורהשנתעסקוכיוןתריתרילהוןמחיתהותלהוןנחיתמןד

לאטליתו'אפיבתורהשנתעסקוכיוןתריתרילוןנחיתלוןדנחיתמןט

לאטליתואפילובתורהשנתעסקוכיוןתריתרילהוןנחיתמאןמ

לאטליתו'אפיתורהבדברישנתעסקוכיוןתרייןתרייןלהוןמחיתהוהלהוןמחיתמאןא

ר

גמליאללרבןלוהיה[ת](ד)אחבתבןספיריםמעולפת'שנמהלקייםלסבוליכולהיהו

גמליאללרבןלוהיהאחדביתבןספיריםמעולפת'שנאממהלקייםלסבוליכולהיהד

ג"לרלוהיה'אביתבןספיריםמעולפת'שנאמהלקייםלסבוליכולהיהט

גמליאללרבןלוהיהאחדביתבןספיריםמעולפתשנאמרמהלקייםלסבוליכולהיהמ

גמליאללרבןלוהיהאחדביתבןספיריםמעולפת'שנאמהלקייםלסבוליכולהיהא

ר

הדיןכלליה'אמהנחתוםאצלומוליכהסאה'משלקופהנוטלְלַחיֹוֿתלמודוהיהו

הדיןכלליה'אמהנחתוםאצלומוליכהסאה'ארבעישלקופהנוטללהיותלמודוהיהד

הדיןכלל"אהנחתוםאצלומוליכהסאה'משלקופהשנוטללמודוהיהט

הדוןכלליהאמרהנחתוםאצלומוליכהסאהארבעיםשלקופהליטוללמודוהיהמ

הדיןכלליהאמרנחתוםאצלומוליכהסאהארבעיםשלקופהנוטללהיותלמודוהיהא

ר

שלנוטללהיותהתחילבתורהשנתעסקכיוןבאוריתאעסיקאתוליתבךאיתטבאחילאו

שלנוטללהיותהתחילבתורהשנתעסקכיון'באוריתעסיקאתוליתבךאיתטבאחילאד

שלנוטלהתחיל'בתורשנתעסקכיון'באוריתעסיקאתוליתבךאיתטבאחילאט

שלנוטלהתחילבתורהשנתעסקכיוןבאוריתאעסיקאתוליתבךאיתטבאחילאמ

שלנוטללהיותהתחילבאוריתאשנתעסקכיוןבאוריתאעסיקאתוליתבךאיתטבאחילאא

ר

שלקופהאפלוספרא'דאמכיוןסאים'חשלב"ישל'כשל'לו

שלקופה'אפיספרא'דאמכיוןסאיםשמנהשלעשרשניםשל'עשרישלשלשיםד

שלקופה'אפיסיפרא'דאמכיוןסאין'השלב"ישל'כשל'לט

שלקופהאפילוסיפראדאמרכיוןסאיםשמנהשלעשרשניםשלעשריםשלשלשיםמ

שלקופה'אפיספראדאמרכיוןחמששלעשרשלעשריםשלשלשיםא

ר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה א, פסוק טו- ג , פסוק יד, פרק ה

אחרניןאלאלמסבליכילהוהלאניה[ב]()סאפלודאמריואיתלסבולכול[י](ל)היהלאסאהו

אחרניןאלאלמיסבליכילהוהלאסבניה'אפידאמריואיתלסבוליכולהיהלאסאהד

לסבוליכולהיהלאסאניה'אפידאמריואיתנוטלהיהלאסאהט

יכולהיהלאסאניהאפילודאמרואיתנוטלהיהלאסאהמ

אוחרניןאלאלמסבליכילהוהלאסמבניה'אפידאמריואיתלסבוליכולהיהלאסאהא

ר

ספיריםמעולפת'שנמהלקייםיכילהוהלאדהואמעילוויליהמעבריןו

ספיריםמעולפת'שנאמהלקייםיכילהוהלאדהואמעילוויליהמעבריןד

ספיריםמעולפת'שנאמהלקייםט

ספיריםמעולפתשנאמרמהלקייםמ

ספיריםמעולפת'שנאמהלקייםיכילהוהלאדהואמעילוויליהמעבריןהוןא

ר

ששתכי'דכתימיםלשלשהמיוסדשהיהששעמודיהעולםזהשוקיוששעמודישוקיוו

ששתכי'דכתימיםלשלשהמיוסדשהיהששעמודיהעולםזהשוקיוששעמודישקיוד

ששתכי'דכתי'ימילששהמיוסדשהיהששעמודיהעולםזהששעמודישוקיוט

ששתימיםלששהמיוסדשהיהששעמודיעולםזהוששעמודישוקיומ

ששתכידכתיבימיםלששהמיוסדשהואששעמודיהעולםזהשוקיוששעמודישוקיוא

ר

לפניהןשנדרשותתורהשלפרשותיהאלופזאדניעליוסדי[מ]()י'ייעשהימיםו

לפניהםשנדרשותתורהשלפרשותיהאלופזאדניעל'מיוסדי'וגוייעשהימיםד

לפניהםשנדרשותתורהשלפרשיותיהאלופזאדניעלמיוסדיםי'יעשהימיםט

לפניהםשנדרשתתורהשלפרשיותיהםאלופזאדניעלמיוסדיםי'יעשהימיםמ

לפניהםנדרשותשהןתורהשלפרשיותאלופזאדניעלמיוסדיםייעשהימיםא

ר

מלמטןבסיסלושישזהדומותהןולמהולאחריהםו

מלמטןבסיסלושישזהלעמודדומותהםולמה'ולאחריהד

מלמטהבסיסלושהיהזהלעמודדומותהןולמהולאחריהםט

מלמטהבסיסלושהיהזהלעמודדומותהןולמהולאחריהםמ

מלמטןבסיסלושישהזהלעמודקפרא'רבשםהונא'רדומותהןולמהולאחריהםא

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

'שנמניןולאחריהןלפניהןנדרשותתורהשלפרשיותכךמלמעלןוקיפלו דֹוֵסיםו

'שנאממנייןלפניהםולאחריהםלפניהנדרשותהתורהפרשיותכךמלמעלןוקיפלודוסיסד

'שנאמניןלפניהןולאחריהןלפניהןנדרשותהתורהפרשיותכךמלמעלהוקיפוגודוסוסט

שנאמרמניןלפניהםולאחריהםלפניהםנדרשתהתורהפרשיותכךמלמעלהוקיפוג ודוסיסמ

'שנאמניןמלפניהםנדרשותומאחריהםמלפניהםנדרשותתורהשלפרשיותיההםכךמלמעלןמציץוקפולוא

ר

ונטעתםהארץאלתבאוכיבתריה'כתמהזרעשכבתאשהאתישכב:כי:ואישו

ונטעתםהארץאלתבאווכיבתריה'כתמהזרעשכבתאשהאתישכבכיואישד

ונטעתםהארץאלתבאווכיבתריה'כתימהזרעשכבתאשהאתישכבכיואישט

ונטעתםהארץאלתבואווכיבתריהכתיבומהזרעשכבתאשהאתישכבכיואישמ

ונטעתםהארץאלתבאווכיבתריהכתיבמהזרעשכבתאשהאתישכבכיואישא

ר

אזלהואמנכושסנאמהאלאלזהזהעניןמהוכימאכלעץכלו

אזלהואמנכוששנאמהאלאלזהזהעניןמהוכימאכלעץכלד

אלאזהאצלזהעניןמהוכימאכלעץכלט

אזילהואמנרושסנהמהזהאצלזהעניןמהוכימאכלעץכלמ

אזילהואמנכושסנאמהאלאזהאצלזהעניןמהוכיעץכלא

ר

'אמשפחתועלנחשדהואביתולתוךויוצאנכנסשהואמתוךברבייומתעבידו

'אמשפחתועלנחשדהואביתולתוךויוצאנכנסשהואמתוךברבייומתעבידד

'אמשכינתועלנחשדהואחבירושלביתולתוךויוצאנכנסשהואמתוךט

אמרשפחתועלנחשדהואביתולתוךויוצאנכנסשהואמתוךברביםומתעברמ

אמרשפחתועלנחשדהואביתולתוךויוצאנכנסשהואמתוךברבייומתעבידא

ר

מביאאניחטאתחייבאניאשםולאחייבאניחטאתלאו

מביאאניאשםמביאאניחטאתחייבאניאשםולאחייבאניחטאתלאד

מביאאניאשםמביאאניחטאתחייבאניאשםולאחייבאניחטאתלאט

מביאאניאשםמביאאניחטאתחייבאניאשםולאחייבאניחטאתלאמ

מביאאניואשםחייבאניחטאת(חטאת)חייבאניאשםולאחייבאניחטאתלאא

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

הןעתידיןלעולםבשפחותהתרשנוהגיןאלולוי'רבשםיודןר"דאמו

הןעתידיןלעולםבשפחותהתרשנוהגיןאלולוי'רבשםיודןר"דאד

עתידיןהםבעולםבשפחותהיתרשנוהגיןאלולויבןיהושער"בשיודןר"אט

הםעתידיןלעולםבשפחותהיתרשנוהגיןאלולוירביבשםיודןרבי'דאממ

הןעתידיןלבועלןבשפחותהיתרשנוהגיןאלולוי'רבשםיודןר"דאא

ר

באשמיומתהלךשערקדקדאויביוראשימחץאלהיםאךד"ההלבאלעתידראשיהןבקדקדילהתלותו

באשמיומתהלךשערקדקדאויביוראשימחץים'אלאךד"ההלבאלעתידראשיהןבקדקדילהתלותד

באשמיומתהלךשערקדקדאויביוראשימחץאלהיםאך'שנאלבאלעתידראשיהןבקדקדיליתלותט

באשמיומתהלךשערקדקדאויביוראשימחץאלקיםאךד"ההלבאלעתידראשיהםבקדקדילהתלותמ

באשמיומתהלךשערקדקדאויביוראשימחץאלהיםאףד"ההלבאלעתידראשיהןבקדקדלהתלותא

ר

שלש'דכתכיצדלאחוריהןונדרשותבחובויההואגבראיזיל'אמבוי[י]חעמיהבאשמיומתהלךמהוו

שלש'דכתכיצדלאחריהןונדרשותבחובויההואגבראיזיל'אמחובויעמיהבאשמיומהתלךמהוד

שלש'דכתיכיצדלאחריהןבחוביהגבראההואניזלדאמריכמהט

שלשכתיבכיצדלאחריהןונדרשותמ

שלשדכתיבכיצדלאחוריהםונדרשותבחובויגבראההואויזילחובויעמיהבאשמיומתהלךמהוא

ר

נחשו[ת]()לאהדםעלתאכלולאבתריה'כתה'מיאכללאערליםלכםיהיהשניםו

תנחשולאהדםעלתאכלולאבתריה'כתימהיאכללאערליםלכםיהיהשניםד

תנחשולאהדםעלתאכלולאבתריה'כתימהיאכללאערליםלכםיהיהשניםט

תנחשולאהדםעלתאכלולאבתריהכתיבמהערליםלכםיהיהשניםמ

תנחשולאהדםעלתאכלולאבתריהכתיבמהיאכללאערליםלכםיהיהשניםא

ר

ממתיןאתהאיולא שתךשניםשלשממתיןאתה"הקב'אמתשקרוולאו

ממתיןאתהאיולאשתךשניםשלשממתיןאתהלערלהה"הקב'אמ'וגוד

תין[מ](ת)מאתהואיןשניםשלשממתיןאתלערלהה"הב'אמט

ממתיןאינךולאשתךשניםשלשממתיןאתהלערלההואברוךהקדושאמרמ

ממתיןאתהאיולאשתךשניםשלשממתיןאתהלערלהה"הקבל"אתעוננוולאא

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

אתהאיולבהמתךשנה'גממתיןאתהלערלהמנדתהמטהרתשהיאעדו

אתהאיולבהמתךשנה'גממתיןאתהלערלהמנדתהמטהרתשהיאעדד

אתהואיןשניםשלש'גממתיןאתלערלההנדהמטומאתמטהרתשהיאעדלאשתךט

אתהאיולבהמתךשניםשלשממתיןאתהלערלהנדתהמטומאתשתטהרמ

אתאיולבהמתךשנים'גממתיןאתהלערלהמנדתהמטהרהשהיאעדא

ר

הדםמצותלקייםהתחילשאולהדםמצותמקייםומידמהשיתמצהעדממתין(עד)ו

הדםמצותלקייםהתחילשאולהדםמצותקייםומידמהשיתמצהממתיןד

הדםמצותקייםיומיכמהשתמצאעדלבהמתךממתיןט

הדםמצותשתקייםבמהשתמצאעדממתיןמ

הדםמצותלקייםהתחילשאולהדםמצותקייםומידמהשיתמצהעדממתיןא

ר

בעםפוצושאולויאמרהדםעללאכלי'לייחטאיםהעםהנהלאמרלשאולויגידוד"ההו

בעםפוצושאולויאמרהדםעללאכללייחטאיםהעםהנהלאמרלשאולויגידוד"ההד

לעםרוצושאולויאמרהדםעללאכולי'ליחוטאיםהעםהנהלאמרלשאולויגידוד"ההט

לעםצו?חו?שאולויאמרהדםעללאכולי'ליחוטאיםהעםהנהלאמרלשאולויגידוד"ההמ

בעםפוצושאולויאמרהדםעללאכוללייחוטאיםהעםהנהלאמרלשאולויגידוד"ההא

ר

ואכלתםושחטםשיהוואיששורואישלוהגישולהםואמרתםו

ואכלתםבזהושחטתםשיהוואיששורואישאליהגישולהםואמרתםד

זהואכלתםבזהושחטתםשיוואיששורואתאישאליוהביאואליהגישולהםואמרתםט

בזהואכלתםבזהושחטתםשיוואיששורואישאליוהביאואליהגישולהםואמרתםמ

ואכלתםבזהושחטתםשורוואיששיואישאליהגישולהםואמרתםא

ר

הה ביתלהםהראהעשרהארבעברסכיןאמריןרבנןבזהמהוו

הביתלהםהראהעשרהארבעברסכיןאמריןרבניןבזהמהוד

ה"זמניןלהםהראהב"יבתסכיןאמרירבנןבזהמהוט

ה"בזחשבוןלהםהראהד"יבתסכיןאמריןרבניןבזהמהומ

בתשבעהלהםהראהאצבעותעשרהארבעבתסכיןאמריןרבניןבזהמהוא

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

ואוכליןשוחטיןהיוהזהכסדרלהם'אמד"יחמשההאשבעה'זתרתיו

ואוכליןשוחטיןהיוהזהכסדרלהם'אמעשרארבעההריחמשההאשבעהזיןתרתיד

והולכיןשוחטיןהיוהזהכסדרלהם'ואמט

ואוכליםשוחטיםהיוהזהבסדרלהםאמרמ

ואוכליןשוחטיןהיוהזהכסדרלהם'אמד["](ו)יהריחמשהא"התריןא

ר

ביוםוהיה'דכתבמלחמתה"הקבלופרעוואימתיו

ביוםוהיה'דכתיפלשתיםבמלחמתה"הקבלופרעוואימתיד

(המ)ביוםויהי'דכתיבמלחמהה"הבלופרעואימתיט

ביוםוהיהדכתיבבמלחמההואברוךהקדושלהםפרעואימתיואימתימ

ביוםוהיה'דכתישאולבמלחמתאומרהויה"הבלהםפרעואימתיא

ר

לשאולותמצאיהונתןואת[ל](?ר?)שאואתאשרהעםכלבידוחניתחרבנמצאולאמלחמתו

לשאולותמצאיונתןואתשאולאתאשרהעםכלבידוחניתחרבנמצאולאמלחמתד

לשאולותמצאויהונתןשאולאתאשרהעםכלבידוחניתחרבנמצאולאהמלחמהט

לשאולותמצאיהונתןואתשאולאתאשרהעםכלבידוחניתחרבנמצאולאמלחמתמ

לשאולותמצאיונתןואתשאולאתאשרהעםכלבידוחניתחרבנמצאולאמלחמתא

ר

יצחק'רבשםחגי'רלוהמציאהומינמצאולאו

יצחק'רבשםחגי'רלוהמציאהומי'אמאתמהאנמצאולא'וגוד

יצחקר"בשחגי'רלוהמציאהומי'אמנמצאולאט

יצחקרביבשםחגירבילוהמציאהומיאבארביאמרנמצאולאמ

לוהמציאהומיא

ר

שאולויבן'דכתלולוהמציאהה"הקבאמריורבנןלוהמציאהמלאךו

שאולויבן'דכתלוהמציאהה"הבאמרי'ורבנלוהמציאהמלאךד

שאולויבן'דכתילוהמציאהה"הבאמריורבנןלוהמציאהמלאך'אמט

שאולויבןדכתיבלוהמציאההואברוךהקדושאמריןורבניןלוהמציאהמלאךמ

שאולויבן'דכתילוהמציאהה"הבאמריורבנןלוהמציאהמלאךא

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

בנהאברהםמזבחבנהנחראשוניםבנומזבחותוכמהלבנותהחלאתוי'ליימזבחו

בנהאברהםמזבחבנהנחראשוניםבנומזבחותוכמה'וגולבנותהחלאותוליימזבחד

בנהאברהםמזבחבנהנחהראשוניםבנומזבחותכמהמזבחלבנותהחלאותוי'לימזבחט

בנהאברהםמזבחבנהנחראשוניםבנומזבחותוכמהמזבחלבנותהחלאותוי'לימזבחמ

אברהםנחבנומזבחותוכמהלבנותהחלאותוליימזבחא

ר

אמרתואתמזבחבנהיהושעמזבחבנהמשהמזבחבנהיעקבמזבחבנהיצחקמזבחו

אמרואתמזבחבנהיהושעמזבחבנהמשהמזבחבנהיעקבמזבחבנהיצחקמזבחד

אמרתואתמזבחבנהיעקבמזבחט

אומרואתמזבחבנהיעקבמזבחמ

אמרתואתיהושעמשהיעקביצחקא

ר

שנתןלפייודןר"אמלמלכיםראשלהיותהחלאתואלאלבנותהחלאתוו

שנתןלפייודןר"אלמלכיםראשלהיותהחלאותואלאלבנותהחלאותוד

שנתןלפייודןר"אלמלכיםראשלהיותהחלאותואלאמזבחלבנותהחלאותוט

שנתןלפייודןרביאמרלמלכיםראשלהיותהחלאותואלאמזבחלבנותהחלאותומ

שנתןלפייודן'רלמלכיםראשלהיותהחלאותואלאהחלאותוא

ר

'רי'ליימזבחלבנותהחלאתוכאלו'הכתעליוהעלההזההדברעלנפשוו

'רליימזבחלבנותהחלאותוכאילו'הכתעליוהעלההזההדברעלנפשוד

'רי'ליהמזבחלבנותהחלהואכאלו'הכתועליוהעלההזההדברעלנפשוט

רביי'לימזבחלבנותהחלאותוכאלוהכתובעליוהעלההזההדברעלנפשואתמ

'רהחלכאלוהכתובעליוספרעליונפשוא

ר

לה?ג?מ?ר?ואחבניןבונהאדםהזהשבעולםלפילקוניאבריוסי'ברשמעוןו

מבלהואחרבניןבונהאדםהזהשבעולםלפילקוניאבריוסי'ברשמעוןד

מכלהואחרבניןבונהאדםהזהשבעולםלפילקוניאבןיוסי'ברשמעוןט

מכלהואחרבניןבונהאדםהזהשבעולםלפיאומרלקוניאבןיוסיברשמעוןמ

מכלהכןואחרבניןבונהאדםשבעולםלפילקונאבןשמעוןא

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

ואחריבנולא'כתמהלבאלעתידאבלאותהאכלואחרנטיעהנוטעאדםאתוו

ואחריבנולא'כתימהלבאלעתידאבלאותהיאכלואחרנטיעהנוטעאדםאותוד

ואחריבנולא'כתימהלבאלעתידאבלאותהיאכלואחרנוטעאדםאותוט

ואחריבנולאכתיבמהלבאלעתידאבלאותויאכלואחרנוטעאדםאותומ

ואחריבנולאלבאלעתידאבלאותהמכלהכ"ואחנטיעהנוטעאותוא

ר

ברוכיזרעכילבהלהילדוולאלריקיגעולאיאכלואחריטעולאישבו

ברוכיזרעכילבהלהילדוולאלריקיגעולא'וגויאכלואחריטעולאישבד

ברוכיזרעכילבהלהילדוולאלריקיגעולאיאכלואחריטעויארסט

'וגולבהלהילדוולאלריקיגיעולאיאכלואחריטעולאישבמ

יאכלואחריטעולאישבא

ר

זרעםבעמיםונודעהמהי'ייו

זרעהםכייכירוםרואיהםכלהעמיםבתוךוצאצאיהםזרעםבגויםונודע'וגוהמהייד

זרעםבגויםונודעהמהי'יט

מ

זרעהםכיא

ר

ו

ייברךד

ט

מ

ייברךא

ר

חיךלךישוחיודרשוניישראל[לבית](אלהי)י'ייאמרכה'כתממתקיםחכוו

גדולחיךלךישוחיודרשוניישראללביתייאמרכה'כתממתקיםחכוד

חיךלךישוחיודרשוניישראללביתי'י'אמכהממתקיםחכוט

חיךלךישוחיודרשוניישראללביתי'י'אמכהכתיבממתקיםחכומ

חךלךישוחיודרשוניישראללביתייאמרכהכתיבממתקיםחכוא

חיךלךישיו[ח](ה)ודרשוניישראללביתייאמרכה'כתיממתקיםחכור
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה א, פסוק טז, פרק ה

חיךלךש[י](ו)הרשעבמותאחפץאםאלהיםי'יינאםאניחימזהמתוקו

חיךלךישהרשעבמותאחפוץאםים'אליינאםאניחי'כתמזהמתוקד

חיךלךישהרשעבמותאחפוץכי לאי'ינאםאניחימזהמתוקט

חיךלךישהרשעבמותאחפוץאםאלקיםי'ינאוםאניחישנאמרמזהמתוקמ

חךלךישהרשעבמותאחפוץאםאלהיםיינאםאניחי'שנאמזהמתוקא

חיךלךישהרשעבמותאחפוץאםאלהיםיינאוםאניחי'שנמזהמתוקר

הרשעבמותאחפוץלאכימתוקמזהגדולו

לךישוחיווהשיבוים'אליינאםהמתבמותאחפוץלאכימזהמתוקגדולד

המתבמותאחפוץלאכימזהמתוקט

המתבמותאחפוץלאכימזהמתוקמ

הרשעבמותאחפוץאםמזהמתוקגדולא

הרשעבמותאחפוץלאכימזהמתוקגדולר

ישוצדקהמשפטועשהמרשעתו[ע]()רשובשובו

ישיחיהנפשואתהואוצדקהמשפטויעשמרשעתורשעובשובמזהמתוקגדולחיךד

יש'וגווצדקהמשפטועשהמרשעתורשעובשובט

ישוצדקהמשפטועשהמרשעתורשעובשובמ

א

ישמשפטועשהמרשעתורשעובשובר

כיצדהאהראשונותעלבתוהאובלבדלקישריש'אממזהמתוקחיךלךו

כיצדהאהראשנותעלבתוהאובלבדלקישריש'אממזהמתוקגדולחיךלךד

כיצדהאהראשונותעלשתוהאובלבדלקישריש"אמזהמתוקחיךלךט

כיצדהאהראשונותעלבתוהאלקישרישאמרמזהמתוקחיךלךמ

כיצדהראשונותעלבתוהאובלבדלקישבןשמעוןר"אא

כיצדהא'הראשועלבתוהאובלבדלקישריש'אממזהגדולחיךלךר

רשענעשההואובסוףימיוכלצדיקאדםשהיההרייוחאיבןשמעון'רתניו

רשענעשההואובסוףימיוכלצדיקאדםשהיההרייוחאיבןשמעון'רתניד

רשענעשהולבסוףימיוכלצדיקאדםהריי"בשמעון'רתאניט

רשעיעשההואובסוףימיוכלצדיקאדםהרייוחאיבןשמעוןרביתנימ

רשעעשהולבסוףימיוכלצדיקהיהא

רשענעשהובסוףימיוכלצדיקשהיההרייוחאיבןשמעוןרביתניר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה א, פסוק טז, פרק ה

תזכרנהלאעשהאשרצדקותיוכל'אומ'הכתעליוו

תזכרנהלאעשהאשרצדקותיוכלאומרהכתובעליוד

תזכרנהלאעשהאשרצדקותיוכל'אומ'הכתועליוט

תזכרנהלאעשהאשרצדקותיוכל(צד)אומרהכתובעליומ

יאחיבןשמעון'רתניתזכרנהלאעשהאשרצדקותיוכלאומרהכתובעליוא

תזכרנאלועשהאשרצדקותיוכלא"הכעליור

ו

ד

ט

מ

אשרצדקותיוכלאומרהכתובעליורשענעשההואולבסוףימיוכלצדיקשהיההריא

ר

'אומ'הכתעליוצדיקנעשהולבסוףימיוכלרשעאדםשהיההריו

אומרהכתובעליוצדיקנעשהולבסוףימיוכלרשעאדםשהיההריד

'אומ'הכתועליוצדיקנעשהולבסוףימיוכלרשעאדםשהיההריט

אומרהכתובעליוצדיקנעשהולבסוףימיוכלרשעאדםשהיההרימ

אומרהכתובעליוצדיקנעשהולבסוףמיו(ו)יכלרשעאדםשהיההריתזכרנהלאעשהא

א"הכעליו'צדי'נעשולבסוףימיוכלרשעשהיההריר

אלאעודולאיוחנןר"אממרשעושובוביוםבהיכשללאעשהאשרוברשעתוו

אלאעודולאיוחנן'ראמרמרשעושובוביוםבהיכשללאעשהאשרוברשעתוד

אלאעודולאיוחנןר"אמרשעתושובוביוםבהיכשללאעשהאשרוברשעתוט

אלאעודולאיוחנןרביאמרמרשעתושובוביוםבהיכשללאעשהאשרוברשעתומ

אלאעודולאיוחנןר"אמרשעושובוביוםיכשללאעשהאשרוברשעתוא

אלאעודולאיוחנן'ר'אממרשעושובוביוםיכשללאעשהאשרוברשעתור

קציעותואהלותמורד"ההזכותלואותןמונהה"הקבשעשהעברותשכלו

קציעותואהלותמורד"ההזכותלואותןמונהה"הקבשעשהעבירותשכלד

קציעותואהלותמורד"ההלזכיותלואותןמונהה"הבשעשהעבירותשכלט

וקציעותואהלותמורד"ההזכיותהואברוךהקדושלומונהשעשהעבירותשכלמ

קציעותואהלותמורד"ההזכותאותןמונהה"הבשעשהעבירותכלא

'קציעוואחלותמרד"ההלזכותלואותןמונהה"הקבשעבר'עבירוכלר
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25/06/2014 שיר השירים רבה פרשה ה ב-א, פסוק טז, פרק ה

תנילפניואהלותכמורהןהריבישבגדתההבגידותכלבגדותיךכלו

תנילפניואהלותכמורהןהריבישבגדתההבגידותכלבגדותיךכלד

תאנילפניואהלותכמורהןהריבישבגדתהבגידותכלבגדותיךכלבגדותיךכלט

תנילפניואהלותכמורהןהריבישבגדתהבגידותכלבגדותיךכלמ

תניואהלותכמרעליהןהריבישבגדתבגידותכלבגדותיךכלא

לפניואהלותכמורעליהןהריבישבגדתבגידותכלבגדותיךר

ח"מבן'אמתרויהויוחנן'ורחנינא'רבוראואתאברהםהכירשניםכמהבןו

ח"מבןאמריתרויהוןיוחנן'ורחנינא'רבוראואתאברהםהכירשניםכמהבןד

ח"מבןאמריתרויהוןיוחנן'ורחנינא'רבוראואתאברהםהכירשניםכמהבןט

ארבעיםבןתרוייהודאמרייוחנןורביחנינארביבוראואתאברהםהכירשניםכמהבןמ

'וכובוראואתאברהםהכירשניםכמהבןא

ר

היהשניםשלשבן'אמלקישבןשמעון'רבוראואתאברהםהכירשנהו

היהשניםשלשבן'אמלקישבןשמעון'רבוראואתאברהםהכירשנהד

היהים[נ](ל)ש'גבן'אמלקישריששניםט

הכירשניםשלשבןאומרלקישבןבוראואתאברהםהכירשניםואחדמ

א

ר

כדאתאלויר"אמב"עקמניןבקוליאברהםשמעאשרעקב'שנו

אתאכדלויר"אמעקבמניןבקוליאברהםשמעאשרעקב'שנאמד

אתאכדלויר"אעקבמניןבקוליאברהםשמעאשרעקב'שנאט

עקבמנייןבקוליאברהםשמעאשרעקבשנאמרבוראואתאברהםמ

אתאכדלויר"אא

ר

ה"הקבנתוכחמקומות'בגנחמןברשמואלר"אמארעאמןעקבהמיתניו

ה"הקבנתוכחמקומותבשלשהנחמןברשמואלר"אמארעאמןעקבהמיתליד

ה"הבמתוכחמקומות'בגנחמןברשמעוןר"אארעאמןעקבאמיתליט

הקדושמתוכחמקומותבשלשהנחמןבןשמעוןרביאמרמ

להתווכחה"הבבאמקומות'בגנחמןברשמואלר"אארעאמןעקיבאמתליא

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

'שאמבשעהפניםבבשתבאוולבסוףגדולהשמחההעולםאומותושמחוישראלעםו

שאמרבשעהפניםבבשתיצאוולבסוףגדולהשמחההעולםאומותושמחוישראלעםד

'שאמבשעהפניםבבשתיצאוולבסוףגדולה'שמחהעולםאומותושמחו'ישרעםט

שאמרבשעהפניםבבשתיצאוולבסוףגדולהשמחההעולםאומותושמחוישראלעםהואברוךמ

שאמרבשעהפניםבבשתיצאוולבסוףגדולהשמחההעולםאומותושמחוישראלעםא

ר

הןהיאךואמרוהעולםאומותשמחוי'יייאמרונוכחהלכוהנביאלהןו

הןהיאךאמרוהעולםאומותשמחויייאמרונוכחהנאלכוהנביאלהםד

היאךואמרוה"אשמחוי'י'יאמונוכחהנאלכוהנביאט

היאךואמרוהעולםאומותשמחוי'ייאמרונוכחהנאלכוהנביאלהםמ

אלוהיאךאמרוהעולםאומותגדולהשמחהשמחויייאמרונווכחהנאלכוהנביאלהםא

ר

מןאותןמכלההואעכשובוראועםלווכחיוכלומיראן[ו]בעםלהתוכחיכוליןו

מןאותםמכלההואעכשובוראועםלווכחיוכלומיבוראןעםלהתוכחיכוליןד

מןאותםמכלההואעכשיובוראםעםלהתוכחיכוליןט

מןאותןמכלההואעכשיובוראםעםלהתוכחיכוליןמ

מןאותםמכלההואעכשיובוראועםלהתווכחיכולהואומיבוראםעםלהתווכחיכוליןא

ר

יהיואם'שנלטובהלהםהפכהשמחיןהעולםשאומותה"הקבשראהכיוןהעולםו

יהיואם'שנאמלטובהלהםהפכהשמחיםהעולםשאומותה"הקבשראהכיוןהעולםד

יהיואםד"ההלטובהלהםהפכהשמחיםה"שאה"הבשראהכיוןהעולםט

יהיואםד"ההלטובהלהםהפכהשמחיםהעולםשאומותהואברוךהקדוששראהכיוןהעולםמ

יהיואם'שנאלטובהלהםהפכהשמחיםהעולםשאומותה"הבשראהכיוןהעולםא

ר

זוואמרוהעולםאומותתמהוכשניחטאיכםו

זוואמרוהעולם'אומותמהויהיוכצמרכתולעיאדימוואםילבינוכשלגכשניםחטאכםד

זוואמרו'העואומותתמהו'וכוכשניםחטאיכםט

זוואמרוה"אתמהוילבינוכשלגכשניםחטאיכםמ

זההעולםאומותואמרותמהוילבינוכשלגכשניםחטאיכםא

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

ה"הקב'שאמובשעהבנויעםלהתפוגגהאלאאתאלאאלאתוכחתוזותשובהו

ה"הקבשאמרובשעהבנויעםלהתפוגגהאלאאתאלאאלאתוכחתוזותשובהד

ה"הב'שאמובשעהבנויעםלהתפנגאלאאתאלאאלאתוכחהוזותשובהט

ברוךהקדוששאמרובשעהבנויעםלהתענגאלאאתאלאאלאתוכחהוזותשובהמ

ה"הבלהםשאמרובשעהבנויעםלמתפוגגהאלאאתאלאתוכחהוזהתשובהא

ר

ארץמוסדיוהאזינוי'ייריבאתהריםשמעוו

ועם'וגוארץמוסדיוהאיתניםייריבאתהריםשמעוד

ועםעמואתי'ליריבכי'וגוי'יריבאת[ם](ב)'הרישמעוט

ועםעמועםי'ליריבכי'וגוי'יריבאתהריםשמעוהואמ

'וכוייריבאתהריםשמעוא

ר

'וכוו

לווכחיוכלומיבוראןעםלהתוכחיכוליןהןהיאךאמרוהעולםאומותשמחויתוכחישראלד

יתוכחישראלט

'וגויתוכחישראלמ

העולםאומותשמחוא

ר

שלשמחתןה"הקבשראהכיוןו

שלשמחתןה"הקבשראהכיוןהעולםמןאותםמכלההואעכשובוראועםד

שלשמחתןה"הבשראהכיוןט

שלשמחתןהואברוךהקדוששראהכיוןמ

ששמעוכיוןא

ר

הלאיתיךומהלךעשיתימהעמיד"ההלטובהלהםהפכההעולםאומותו

ענההלאיתיךומהלךעשיתימהעמיד"ההלטובהלהםהפכה'העולאומותד

הלאיתיךומהלךעשיתימהעמיד"ההלטובהלהםהפכהה"אט

הלאיתיךומהלךעשיתימהעמיד"ההלטובהלהםהפכהישראלעלהעולםאומותמ

א

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

ואמרוהעולםאומותתמהויעץמהנאזכרעמיו

ואמרוהאומותתמהו'וגויעץמהנאזכרעמיביד

ואמרוה"אתמהו'וכויעץמהנאזכורעמיט

ואמרוהעולםאומותתמהו'וגומואבמלךבלקיעץמהעמינאזכורמ

העולםאומותתמהובלקיעץמהנאזכורעמיא

ר

'שאמובשעהבנויעםלמתפוגגהאלאאתאלאזההואהיאךו

הנביא'שאמובשעהבנויעםלהתפוגגהאלאאתאלאזההואהיאךד

'שאמובשעהבנויעםלהתפנגאלאבאלאאלאזההיאךט

(ורב)שאמרבשעה?ד?בניועםלהתענגאלאבאלאעמהםמתוכחהואהיאךמ

שאמרובשעהבנויעםלמתפוגגהאלאאתתלאא

ר

גדולהשמחהשמחויהודהעםי'יי[ל]()וריבו

היאךאמרוהעולםאומותשמחו'וגויעקבעלולפקודיהודהעםלייוריבד

'וכושמחויהודהעםי'ליוריבט

גדולהשמחההעולםאומותשמחויהודאעםי'ליוריבמ

גדולהשמחהשמחויהודהעםלייוריבא

ר

ו

מןאותםמכלההואעכשובוראועםלריביכולומיבוראןבפנילעמודיכוליןהןד

ט

מ

א

ר

בבטן'שנלטובהלהםהפךה"הקבשראהכיוןו

בבטן'שנאמלטובהלהםהפךהעולםאומותשלשמחתןה"הקבשראהכיוןהעולםד

בבטן'שנאלטובההפכהה"והבט

בבטןשנאמרלטובהלהםהפכההואברוךהקדוש[ש](ה)שראווכיוןמ

בבטן'שנאלטובהלהםהפיכהה"הקבשראהוכיוןא

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

קובלתשהיתהאלמנהלאשהיודןר"אמאחיואתעקבו

קובלתשהיתהאלמנהלאשהיודן'אמר'וגואחיואתעקבד

קובלתשהיתהאלמנהלאשהיודןר"אאחיואתעקבט

קובלתשהיתהאלמנהלאשהיודןרביאמרגדולעצבוןעצבואחיואתעקבמ

קובלתשהיתהאלמנהלאשהשמעון'בריודןר"אאחיואתעקבא

ר

ומגלביןובדיניןובזפתבנורדאיןדהואדיינאדחמתכיוןלדייןבנהעלו

ומגלביןבדיניןובזפתבנורדאיןדהואדיינאדחמאכיוןלדייןבנהעלד

קשיןובדיניןובזפתבנורבנוידאיןדהואדיינאדחמתכיוןלדיןבנהעלט

ומגלביןומגבליןובזפתבנורלפהדדאיןדיינאדחמאתכיוןלדיןבנהעלמ

ובמגלביןובזפתבנורדאיןדהואדיינאדחמתכיוןלדייןבנהעלא

ר

'אמדאיחסלכיוןליהקטילדבריסורחניהלדיינאליהמודעאאנאאיןאמרהו

'אמדאיחסלכיוןליהקטילדברי'סורחנילדיינאליה'מודעאנאאיןאמרהד

ליהקטילדבריסורחנאלדיינאליהמהודענאאיאמרהט

דיינאשאתהכיוןליהקטילדבריסרחנאלדיינאליהמהודעאאיןאמרהמ

'אמדחסלכיוןליהקטילדיינאלהדיןדבריסורחניהמודעאאנאאיןאמרהא

ר

כדי?ר?מליהאמרהבריךהדיןעליךסרחמהלה'אמבריךאייטילהו

כדמריליהאמרהבריךהדיןעליךסרחמהלהאמרבריךאיינוילהד

כדמאריליהאמרהדאבריךעליךסרחמהלה'אמט

כדמאריליהאמריעלךבריךהדיןסרחמהלאמיהאמרלדיינאמ

כדבריליהאמרהבריךהדיןעלךטרחמהלה'אמבריךאייטילהא

ר

אתעקבבבטןד"הההואדינאלאלה'אמליבעטהוהבמעייהוהו

אתעקבבבטןד"הההואדינאלאולה'אמביבעטהוהבמעייהוהד

אתעקבבבטןד"הההואדינאלאול"אליבעטהוהבמעיהוהט

אתעקבבבטןד"הההואענשאברלאולהאמרביבעטהוהבמעייהוהמ

אתעקבבבטןד"הההואדינאברלאלהאמרלימבעטהוהבמיעויהוהא

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

עזריה'רכבודלוחלקאבינויעקבשלאלוהו'אמסימון'בראלעזר'ראחיוו

עזריה'רכבודלוחלקאבינויעקבשלאלוהו'אמ'סימובראלעזר'ראחיוד

'רכבודלוחלק'אבי'יעקשלאלוהו'אמסימון'בראלעזר'ראחיוט

עזריארביכבודלוחלקאבינויעקבשלאלוהו'אמסימוןבראלעזררביאחיומ

עזריא'רכבודלוחלקיעקבאבינושלאלוהושמעון'בראלעזר'ראחיוא

עזריא'רר

נשמתןפרחהאנכיבסיניישראלששמעובשעהאמרויוחנן'רבשםאחא'ורו

נשמתןפרחהאנכיבסיניישראלששמעובשעהאמרויוחנן'רבשםאחא'ורד

נשמתןפרחהאנכיבסיניישראלששמעובשעה'אמיוחנןר"בשאחאט

נשמתםפרחהי'יאנכיבסיניישראלשאמרובשעהאמרייוחנןרביבשםאחאורבימ

נשמתןפרחהמידאנכיבסיניישראלששמעובשעהאמריוחנן'רבשםאחא'ורא

נשמתןפרחהמידאנכיבסיניישראלששמעובשעה'אמיוחנן'רבשםאחא'ורר

הדיבורחזרבדברויצאהנפשיד"ההלשמעאנחנויוספיםאםד"ההו

'הדיבוחזרבדברויצאהנפשיד"ההלשמועאנחנויוספיםאםד"ההד

הדיבור(ה"הב)חזרבדברויצאהנפשיד"הה'וכולשמועאנחנויוספיםאםד"ההט

הדבורחזרבדברייוצאהנפשיד"ההלשמועאנחנויוספיםאםד"ההמ

הדבורחזרבדברובדברייצאהנפשיד"ההלשמועאנחנויוספיםאםד"ההא

'ועמהדיבורחזרבדברויצאהנפשיד"ההלשמועאנחנו'יוספיאםד"ההר

וקיימתחיהותורתךוקייםחיואתהעולםשלרבונו'ואמה"הקבלפניו

וקיימתחיהותורתךוקייםחיאתהעולםשלרבונו'ואמה"הבלפניד

וקיימתחיהותורתךוקייםחיאתהע"רבש'ואמה"הבלפניט

קיימתותורתךקייםאתהעולםשלרבונוואמרהואברוךהקדושלפנימ

וקיימתחיותורתךאתהעולםשלרבונולפניוואמרה"הקבלפניא

וקיימתחיותורתךאתהע"ש'רבולפניו'ואמה"הקבלפניר

אתלהםוהמתיקה"הקבחזרשעהבאותהמתיםכלםמתיםאצלושלחתניו

אתלהםוהמתיקה"הקבחזרשעהבאותהמתיםכלםמתיםאצלושלחתניד

להםוהמתיקה"הבחזרשעהבאותהמתיםאצלושלחתניט

להםוהמתיןהואברוךהקדושחזרשעהבאותומתיםכלםמתיםאלושלחתנימ

אתלהםוהמתיקה"הבחזרבאותההםמתיםכלםמתיםאצלושלחתניא

להםוהמתיקה"הקבחזרשעהבאותהמתיםכלםמתיםאצלושלחתניר
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י'ייקולחנינא'ברחמאר"אמי'ייקולד"הההדיבורו

ייקולחנינאר"בחמאר"אמבהדרייקולבכחייקולד"הההדבורד

י'יקולחנינאברחמאר"אבהדרי'יקולבכחי'יקולד"ההט

י'יקולחנינאברחמארביאמרבכחי'יקולד"ההמ

ייקולחנינאברחמאר"אבכחייקולד"הההדבורא

ייקולחנינאברחמא'ר' אמבכחייקולד"הההדבורר

ה"הקבשנתןתורהיוחאיבןשמעון'רתניְלַתִשיִשיןבהדרי'ייקול'לבחוריבכחו

ה"הבשנתןתורהיוחאיבןשמעון'רתנילתשישיןבהדרייקוללבחוריםבכחד

ה"הבשנתןתורהי"רשבתנילישישיםבהדרי'יקוללבחוריםבכחט

ברוךהקדוששנתןתורהיוחאיבןשמעוןרביתנילישישיםבכחי'יקוללבחוריםבכחמ

ה"הבשנתןתורהי"רשבתנילישישיםבהדרייקוללבחוריםבכחא

ה"הקבשנתןתורהיוחיבןשמעון'רתנילישישים[כח](ר?הד?)בייקוללבחוריםבכחר

חכוא"דנפשמשיבתתמימהי'ייתורתד"ההנפשותיהםלהן'החזירלישראלו

חכוא"דנפשמשיבתתמימהייתורתד"ההנפשותיהןלהםהחזירהלישראלד

חכוא"דנפשמשיבתתמימהי'יתורתד"ההנפשותיהםלהםהחזירהלישראלט

חייואחרדברנפשמשיבתתמימהי'יתורתד"ההנפשותםלהםהחזירהלישראלהואמ

חכואמר'רנפשמשיבתתמימהייתורתד"ההנפשותיהםלהםהחזירההיאלישראלא

חכו'אמ'רנ"מתמימהייתורתד"ההנפשותיהןלהםהחזירההיאלישראלר

נפשונשמטהכךהמלךשראהכיוןממנונפשוונשמטהונתיראבנוכנגדשדיברלמלךממתקיםו

נפשושנשמטהכךהמלךשראהכיוןממנונפשוונשמטהונתיראבנוכנגדשדיברלמלךממתקיםד

נפשו'שנשמטכךהמלךשראהכיוןממנונפשוונשמטהונתיראבנוכנגדשכעסלמלךממתקיםט

נפשושנשמטהשראהכיוןממנונפשוונשמטהונתייראבנוכנגדשדברלמלךממתקיםמ

נפשושנשמטההמלךשראהכיוןממנונפשוונשמטהונתייראבנוכנגדשדברלמלךממתקיםא

נפשושנשמטההמלךשראהכיוןממנונפשוונשמטאונתייראבנוכנגדשדברלמלך'ממתקיר

אתהיחידיבנילאלךמהלו'ואומּוְמַפֵתהּואותוומנשקמגפףהתחילו

אתהיחידיבנילאלךמהלוואומרומפתהואותוומנשקמגפףהתחילד

אתהיחידיבנילךמהלו'ואומומפתהואותוומנשקמגפףהתחילט

אתהיחידיבנילךמהלוואומרומפתהואותוומנשקמגפףהתחילמ

אתהיחידיבנילאומפתהואותוומנשקמגפףהתחילממנוא

אתהיחידיבניולאלךמהלו'ואומומפתהוומנשקואותומגפףהתחילר
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י'ייאנכיישראלעםה"הקבכשדיברכךאביךאנילאו

יך'אלייאנכיה"הקבכשדיברכךאביךאנילאד

אלהיךי'יאנכילישראלה"הבכשדברכךאביךאנילאט

אלהיךי'יאנכיישראלעםהואברוךהקדושכשדברכךאביךאנילאמ

ברחוייאנכיישראלעםה"הבשדברכיוןאביךאנילאא

בכוחוייאנוכיישראלעםה"הקבדבר[ש](ז)כיוןכךאביךאנילאר

אללכםמהלהםואומריםאותםומנשקיןמגפפיןהמלאכיםהתחילושמתוכיוןנשמתןפרחהמידו

אללכםמהלהםואומריןאותםומנשקיןמגפפיןהמלאכיםהתחילושמתוכיוןנשמתןפרחהמידד

אללהם'ואומאותםומגפפיןמנשקיןהמלאכיםהתחילושמתוכיוןנשמתםפרחהט

אללהםואומריםאותם'ומנשקימגפפיםהמלאכיםהתחילושמתוכיוןנשמתםפרחהמידמ

אללכםמהלהםואומריםאותםומנשקיםמגפפיםהמלאכיםהתחילושמתוכיוןנשמתןפרחהמידא

אללכםמהלהםואומריםאותםומנשקיןמגפפיןהמלאכיםהתחילושמתוכיוןנשמתןפרחהמידר

בנילאלהן'ואומהדיברבחכןממתיקה"והקבאלהיכםי'לייאתםבניםתיראוו

בנילאלהםואומרהדיבורבחכןממתיקה"והקבאליכםלייאתםבניםתיראוד

בנילהם'ואומהדברבחכםממתיקה"והבאלהיכםי'ליאתםבניםתיראוט

בנילאלהםואומרהדברבחכםממתיקהואברוךוהקדושאלקיכםי'ליאתםבניםתראומ

בנילאלהםואומרהדברבכחוממתיקה"והבאלהיכםלייאתםבניםתיראוא

בנילאלהם'ואומהדברו[ח](ה)בכממתיקה"והקבאלהיכםלייאתםבניםתראור

נשמתןשחזרהעדאותןמפתהוהתחיללפניחביביןאתםעמיאלהיךי'ייאנכיאתםו

נשמתןשחזרהעדאותןמפתהוהתחיללפניאתםחביביןאתםעמייך'אלייאנכיאתםד

נשמתןשחזרהעדאותםמפתהוהתחיללפניחביביןאתםעמיאלהיךי'יאנכיאתםט

נשמתםשחזרהעדאותםמפתהוהתחיללפניחביביןאתםעמיאלהיךי'יאנכיאתםמ

נשמתםשחזרהעדאותםמפנהוהתחיללפניאתםחביביןאתםעמיאלהיךייאנכיאתםא

נשמתןשהזרהעדאותםמפתחוהתחיללפני'וחביביאתםמי?(י)?עאלהיךייאנוכיאתםר

מןישראלעלרחמיםמבקשתהתורההתחילהממתקיםחכוהוימלפניומבקשיןוהתחילוו

מןישראלעלרחמיםמבקשתהתורההתחילהממתקיםחכוהוימלפניומבקשיןוהתחילוד

ה"מהבישראלעלרחמיםמבקשתתורההתחילהממתקיםחכוהוימלפניומבקשיןוהתחילוט

מהקדושישראלעלרחמיםמבקשת'התורהתחילהממתקיםחכוהוילפניומבקשיםוהתחילומ

מןישראלעלרחמיםעליהםמבקשתהתורההתחילהממתקיםחכוד"ההמלפניומבקשיןהתחילובגופןא

מןישראלעלרחמיםעליהםמבקשתהתורההתחילהממתקיםחכוהויבגופןר
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בןוהורגבתומשיאמלךישעולםשלרבונולפניואמרהה"הקבו

בןאתוהורגבתומשיאמלךישעולםשלרבונולפניואמרהה"הקבד

בןאתוהורגבתומשיאמלךישע"רבשלפניוואמרהט

בןאתוהורגבתומשיאמלךישעולםשלרבונולפניוואמרההואברוךמ

בןאתוהורגבתואתמשיאמלךישעולםשלרבונולפניואמרהה"הבא

בןאתוחורגבנואתמשיאמלךישע"שרבונולפניואמרהה"הקבר

תמימהי'ייתורתד"ההנשמתןחזרהמידמתיםובניךבשבילישמחכולוהעולםכלו[ת](?נ?)בו

תמימהייתורתד"ההנשמתןחזרהמידמתיםובניךבשבילישמחכלוהעולםכלביתוד

תמימהי'יתורתד"ההנשמתןחזרהמידמתיםובניךבשבילושמחהעולםכלבתוט

תמימהי'יתורתד"ההנשמתםחזרהמידמתיםובניךבשבילושמחכלוהעולםכלבתומ

תמימהייתורתד"ההנשמתםחזרהמידמתיםובניךבשבילישמחכלוהעולםכלבתוא

תמימהייתורתד"ההנשמתםחזרהמידמתיםובניךבשבילישמחכלוהעולםכלבתור

במהקדשושבתותיואתיוחנן'רבשםחייא'ברתנחום'וראחא'רנפשמשיבתו

במהקדשושבתותיואתיוחנן'רבשםחייא'ברתנחום'וראחא'רנפשמשיבתד

במהקדשושבתותיואתיוחנןר"בשאחאברתנחום'וראחא'רנפשמשיבתט

במהקדשושבתותיואתיוחנןרביבשםאחאברתנחוםורביאחארבינפשמשיבתמ

במהקדשושבתותיואתיוחנן'רבשםחייא'ברתנחום'וראחא'ר(ו)נפשמשיבתא

במהקדשושבתותיואתיוחנן'רבשםחייאר"בתנחום'וראחא'רנפשמשיבתר

וביניכםבינילאותוהיה'דכתנקייהוכסותומשתהבמאכל[ו]ה[ו](י)קדשמקדשואתו

ייכילדעתוביניכםבינילאותוהיה'דכתינקיהוכסותובמשתהבמאכלקדשיהמקדשואתד

וביניכםבינילאותוהיה'דכתינקיהובכסותובמשתהבמאכלמקדשואתט

וביניכםבינילאותוהיהדכתיבנקייהוכסותובמשתהבמאכלאקדשהומקדשואתמ

וביניכםבינילאותוהיהדכתיבנקיהובכסותובמשתהבמאכלקדשהומקדשואתא

וביניכםבנילאותוהיה'דכתינקייה'ובכסו'ובמשתבמאכלקדשוהומקדשואתר

אבאברחייאר"אמטובשכרלכםלשלםנאמןאניי'ייאניו

אבאברחייאר"אמלכםטובשכרלשלםנאמןייאני'וגוד

אבאבראחאר"אטובשכרלשלםנאמןי'יאניט

אבאבראחארביאמרטובשכרלשלםנאמןי'יאנימ

אבאברחייאר"אטובשכרלשלםנאמןייאניא

אבאברחייא'ר'אמטובשכרלכםלשלםנאמןייאניר
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עצמואתְמַנֶבלשהואידיועלהביתבעלעםמלאכהעושהאדםשבעולםבנוהגו

עצמואתמנבלשהואידיועלהביתבעלעםמלאכהעושהאדםשבעולםבנוהגד

עצמואתמאכלשהואי"ועהביתבעלעםמלאכהעושהאדםשבעולםבנוהגט

עצמואתמאכלשהואידיועלהביתבעלעםמלאכהעושהאדםשבעולםבנוהגמ

עצמואתמזבלשהואי"ועמלאכההביתבעלעםעושהאדםשבעולםבנוהגא

עצמואתמזבלשהואידיועלמלאכההביתבעלעםעושהאדםשבעולםבנהגר

אלאכןאינוה"הקבאבלשכרו[לו]נותןהואבטיטו

אלאכןאינוה"הקבאבלשכרולונותןהואבטיטד

אלאכןאינוה"הבאבלשכרולונותןהואבטיטט

אלאכןאינוהואברוךהקדושאבלשכרולונותןהואבטיטמ

(שכרולונותן)אלאכןאינוה"הקבאבלשכרולונותןהואבטיטא

אלאכןאינוה"הקבאבלשכרולונותןהואבטיטר

טובשכרלכםנותןואנירעבדברעצמכםתנבלואללהם'ואומלישראללהםמזהירו

טובשכרלכםנותןואנירעבדברעצמיכםתנבלואללהם'ואומלישראללהםמזהירד

טובשכרלכםנותןואנירעבדברעצמיכםתטמאואללהם'ואומלישראלמזהירט

טובשכרלכםנותןואנירעבדברעצמיכםתנבלואללהםואומרלישראלמזהירמ

טובשכרלכםנותןואנירעבדברעצמיכםתנבלואללהםואומרלישראללהםמזהירא

ט"שלכםנותןואנירעבדברעצמכםתנבלואללהם'ואומלישראללהםמזחירר

י'ייאנילנפשושרטנפשותיכםאתתשקצואלד"ההו

ייאני'וגובבשרכםתתנולאלנפשושרטנפשותיכםאתתשקצואלד"ההד

י'יאנילנפשושרטנפשותיכםאתתשקצואלד"הההבאלעולםט

י'יאנילנפשושרטנפשותיכםאתתשקצואלד"הההבאלעולםמ

ייאניבבשרכםתתנולאלנפשושרטנפשותיכםאתתשקצואלד"ההא

ייאניבבשרכםתתנולאלנפשושרטנפשותיכםאתתשקצואלד"ההר

חמא'רבשםיודן'רהבאלעולםטובשכרלכםלשלםנאמןאניו

חמא'רבשםיודן'רהבאלעולםטובשכרלכםלשלםנאמןייאניד

חמאר"בשיודן'רטובשכרלשלםנאמןט

חמארביבשםיודןרבישכרלשלםנאמןאלהיכםמ

חמא'רבשםיודן'רלעולםטובשכרלשלםנאמןהואאניא

חמא'רבשםיודן'רהבאלעולםט"שכלכםלשלםנאמןהואאניר
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העמיםמןאתכםואבדיל'כתאבהו'רבשםברכיה'ורחנינא'ברו

'וגוהעמיםמןאתכםואבדיל'כתאבהו'רבשםברכיה'ורחנינא'ברד

העמיםמןאתכםואבדיל'כתיאבהור"בשברכיה'ורחנינאברט

העמיםמןאתכםואבדילכתיבאמראבהורביבשםברכיאורביחנינאברמ

לילהיותהעמיםמןאתכםואבדילכתיבא

לי'להיוהעמיםמןאתכםואבדיל'כתיאבוהו'רבשם'ברכי'ורחנינאברר

ואבדילאלאישראללשונאיתקומהתהיהלאמכםהעמיםאתואבדילנאמראלוו

ואבדילאלאישראללשונאיתקומהתהיהלאמכםהעמיםאתואבדיל'נאמאילוד

ואבדיל'נאמאלאישראללשונאיתקומהתהיהלאמכםהעמיםאתואבדיל'נאמאלוט

ואבדילנאמראלאישראלשללשונאיהםתקומההיתהלאמכםהעמיםאתואבדילנאמראלומ

ואבדילואלאישראלשללשונאיהםתקומההיתהלאמכםהעמיםאתואבדילנאמראלוא

ואבדילאלאישראלשללשונאיכםתקומההיתהלאמכםהעמיםאתואבדילנאמןאלור

אבלומבררחוזרשובמהיפההרעהמבררשהואכזההעמיםמןאתכםו

אבלומבררחוזרשובמהיפההרעהמבררשהואכזההעמיםמןאתכםד

העמיםמןאתכםט

העמיםמןאתכםמ

אבלומבררחוזרשובהיפהמןהרעאתמבררשהואכזההעמיםמןאתכםא

אבלומבררחוזרטובהיפהמןהרעאתמבררשהואכזהל"לה'העמןאתכםר

העמיםאתואבדיל'נאמאלוכךומבררחוזראינושובהרעמןהיפההמבררו

העמיםאתואבדילנאמראילוכךומבררחוזראינושובהרעמןהיפההמבררד

ט

מ

העמיםאתואבדילנאמראלוכךומבררחוזראינושובהרעמןהיפההמבררא

העמיםאתואבדילנאמןאלוכךומבררחוזראינושובהרעמןהיפהאתהמבררר

להיותהעמיםמןאתכםואבדילנאמראלאישראלתקומהתהיהלאמכםו

להיותהעמיםמןאתכםואבדילנאמראלאישראללשונאיתקומהתהיהלאמכםמכםד

להיותט

להיותמ

להיותהעמיםמןאתכםואבדילאלאישראלשלנאיהם[ו]לשתקומההיתהלאמכםא

ל"להה"מאתכםואבדיל'נאמאלאי"שלשונאיהםתקומה'היתלאמכםר

71



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

לאומותה"הקב'שאממיכאןאחאר"אמלעולםלשמיליו

לאומותה"הב'שאממכאןאחאר"אמלעולםלשמיליד

ה"לאה"הב'שאממיכןאחאר"אלעולםלשמיליט

לאומותהואברוךהקדוששאמרמכאןאחארביאמרלעולםלילשמילימ

לאומותאמרה"שהקבמכאןאחאר"אלעולםלשמיליא

'לאומולהם'אמה"שהקבמכאןאחא'ר'אמלעולםלשמיר

ישראלשלמעשיהןכללויר"אמכנפיותחתויקרבםתשובהשיעשוהעולםו

ישראלשלמעשיהןכללוי'ר'אמכנפיותחתויקרבםתשובהשיעשוהעולםד

ישראלשלמעשיהםכלר"אכנפיותחתויקרבםתשובהשיעשוט

הםישראלשלמעשיהםכלרביאמרכנפיותחתויקרבםתשובהשיעשוהעולםמ

ישראלשלמעשיהםכללויר"אהשכינהכנפיתחתויקרבםתשובהשיעשוהעולםא

כנפיותחתויקרבותשובהשיעשוהעולםר

בתגלחתןבבשרםבבכורותיהןבגנותיהןביקביהןבגרניהםבדישםבעימורן'בקצירבזריעתןבנטיעתןבחרישתןהעולםמאומותמשוניןו

בתגלחתןבבשרםבבכורותיהןבגנותיהןביקביהןבגרניהםבדישםבעימורןבקצירתןבנטיעתןבזריעתןבחרישתןהעולםמאומותמשוניןד

בתגלחתןבבשרןבבכוריהןוביקביהםבגרניהםבדישןבעימורןובקצירתןבנטיעתןובזריעתןבחרישתםה"מאמשוניןט

בתגלחתןבבשרםבבכורותיהןבגגותיהםביקביהםבגרניהםבדישןבעמוריםבקצירתןבזריעתםבחרישתםהעולםמאומותמשוניםמ

בתגלחתןבבשרןבבכוריהםבגרנותיהםביקביהםבגרניהםבדישתןבעימורןבקצירתןבנטיעתןבזריעתןבחרישתןהעולםמאומותמשוניןא

ר

כלאיםכרמךתזרעלאיעתן[זר](ח)ובובחמורבשורתחרושלא'שנבחרישתןבמנינןו

כלאיםכרמךתזרעלא'שנאמבזריעתןובחמורבשורתחרושלא'שנאבחרישתןבמניינםד

כלאיםכרמךתזרעלא'שנאבזריעתןיחדיוובחמורבשורתחרושלא'שנאבחרישתןבמנינםט

כלאיםכרמךתזרעלאשנאמרבזריעתםיחדיוובחמורבשורתחרושלאשנאמרבחרישתןבמנינםמ

תזרעלאשדךבזריעתןובחמורבשורתחרושלאבחרישתןבמנינןא

ר

בקצירתןפריואתערלתווערלתם'בנטיעתו

'שנבקצירתןפריואתערלתווערלתם'שנאמבנטיעתןד

בקצירתןפריואתערלתווערלתםבנטיעתןט

בקצרתםפריואתערלתווערלתםשנאמרבנטיעתםמ

'שנאבקצירתםעץכלונטעתםהארץאלתבאווכיבנטיעתןא

ר
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בשדהעומרושכחתבעימורןארצכםקציראתובקצרכםו

'שנבדישםבשדהעומרושכחת'שנבעימורןארצכםקציראתובקצרכםד

בשדהעומרושכחתבעימורןארצכםקציראתובקצרכםט

בשדהעומרושכחת'שנובעמוריןארצכםקציראתובקצרכםמ

בשדךקצירךתקצורכי'שנאבעימורןארציכםקציראתובקצריכםא

ר

וכתבואתגורןכתבואת'וכתודמעךמלאתךויקביהןבגרניהןו

וכתבואתגרןכתבואת'וכתיתאחרלאודמעךמלאתך'שנאמביקביהןבגרניהםבדישושורתחסוםלאד

וכתבואתגורןכתבואת'וכתיתאחרלאודמעךמלאתךוביקביהםבגרניהםט

וכתבואתגורןכתבואתוכתיבתאחרלאודמעךמלאתךויקבםבגרנםמ

וכתבואתגרןכתבואת'וכתיתאחרלאודמעךמלאתך'שנאביקביהםבגרניהםא

ר

אשרהבכורכלבבכוריהןלגגךמעקהועשיתבגגותיהןיקבו

לגגךמעקהועשית'שנבגגותיהןיקבד

אשרהבכורכלבבכורותיהןלגגךמעקהועשיתבגגותיהןיקבט

אשרהבכורכלשנאמרבבכורותיהםלגגיךמעקהועשיתשנאמרבגגותיהםיקבמ

אשרהבכורכלדכתיבבבכוריהםלגגךמעקהועשיתחדשביתתבנהכידכתיבבגגותיהםיקבא

ר

'שנבהתגלחתןבבשרכםתתנולאלנפשושרטבבשרםיולדו

'שנבתגלחתןד

בבשרכםתתנולאלנפשושרטבבשרםתזכרובצאנךבבקרךיולדט

בבשרכםתתנולאלנפשושרטשנאמרבבשרםי'ליתקדישהזכרובצאנךבבקרךיולדמ

בתגלחתןבבשרכםתתנולאלנפשושרט'דכתיבבשרםיולדא

ר

ישראלישראלבניראשאתתשאכיבמניינםזקניךפאתאתתשחיתולאו

ישראל'וגוישראלבניראשאתתשאכי'שנבמנינםזקניךפאתאתתשחיתולאד

ישראלישראלבניראשאתתשאכיבמנינםט

ישראלישראלבניראשאתתשאכיבמנינםמ

ישראלישראלבניראשאתתשאכיבמניינםראשכםפאתתקיפולאא

ר
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וחדאכהנאבשםחדאתרתי'אמברכיה'רלחמההעולםואומותללבנהן[ני](כ)מוו

וחדאכהנאבשםחדאתרתי'אמברכיה'רלחמההעולםואומותללבנהמוניןד

וחדאכהנאבשםחדאתרתי'אמברכיה'רלחמהמוניןה"ואללבנהמוניןט

וחדאכהנאבשםחדאתרתיאמרברכיהרבילחמההעולםואומותללבנהמוניןמ

וחדאכהנארבבשםחדאתרתיאמרברכייא'רלחמהמוניןהעולםואומותללבנהמוניןא

ר

מלמעלהקלסתוהיאקלסהוהואקלסתוהיאכהנאבשםחדאלוי'רבשםו

מלמעלהקלסתוהיאקלסהוהואקלסתוהיאכהנאבשםחדאלוי'רבשםד

מלמעלה(ממלע)קלסתוהיאקלסהוהואקלסתוהיאכהנאבשםחדאלויבשםט

ממעלהקלסתוהיאקלסהוהואקלסתוהיאכהנאבשםחדאלוירביבשםמ

מלמעלהקלסתוהיאקלסהוהיאקלסתוהיאכהנארבבשםחדאלוי'רבשםא

ר

למעלהמלמטןקלסהוהואלמטהו

והואבתחתוניםשכינתווהשרה'בעליונישהיהלמטהמלמעלהקלסתוהיאלמעלהמלמטהקלסהוהואלמטהד

והוא'בתחתונישכינתווהשרהבעליוניםשהיהלמטהט

והואבתחתוניםשכינתווהשרהבעליוניםשהיהלמטהמ

והואבתחתוניםשכינתווהשרה'בעליונישהיהלמטהמלמעלהקלסתוהיאלמעלהמלמטהמקלסהוהואלמטהא

ר

וחדעליוןאלהיךי'ייונתנך'שנלהעלותהעתידוהואהתחתונהבמדרגהשהיאו

וחדאעליוןיך'אלייונתנך'שנאמלהעלותהעתידוהואהתחתונהבמדרגהשהיאלמעלהמלמטהקלסהד

והדאעליוןאלהיךי'יונתנך'שנאלהעלותהעתידוהואהתחתונהבמדרגהשהואה[על](טה)לממתחתןמקלסןט

וחדאעליוןאלהיךי'יונתנךשנאמרלהעלותהעתידוהואהתחתונהבמדרגהשהואלמעלהמתחתןמקלסהמ

וחדאעליוןייונתנך'שנאלהעלותהעתידוהואהתחתונהבמדריגהשהיאלמעלהמלמטהמקלסהא

ר

התחילאותהשראהכיוןלראותהאנימבקשת'ואממטרונהאתשקידשלמלךלוי'רבשםו

התחילאותהשראהכיוןלראותהאנימבקש'ואממטרונהאתשקידשלמלךלוי'רבשםד

התחילאותהשראהכיוןלראותהאנימבקש'ואממטרונהאותושקדשלמלךלויר"בשט

התחילאותהשראהכיוןלראותהאנימבקשואמרמטרונהאותהשקדשלמלךלוירביבשםמ

התחילאותהשראהכיוןלראותהאנימבקשואמרמטרונהאתשקדשלמלךלוי'רבשםא

ר
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שראתהכיוןלראותואנירוצהאמרההיאגםקומתךזאתד"ההומקלסהמשבחהו

שראתהכיוןלראותואנירוצהאמרההיאגםלתמרדמתהקומתךזאתד"ההומקלסהמשבחהד

שראהכיוןלראותואנירוצהאמרההיאלתמרדמתהקומתךזאתד"ההומשבחהמקלסהט

שראהכיוןלראותואנירוצהאמרההיאגםלתמרדמתהקומתךזאתד"ההומשבחהמקלסהמ

שראהכיוןלראותואנירוצהאמרההיאגםלתמרדמתהקומתךזאתד"ההומקלסהמשבחהא

ר

מחמדיםוכולוממתקיםחכושקלסתובקילוסוהתחילהאותוו

מחמדיםוכלוממתקיםחכושקילסתובקילוסוהתחילהאותוד

מחמדיםוכולוממתקיםחכושקלסתובקילוסההתחילהאותוט

מחמדיםוכלוממתקיםחכוד"ההלקלסואותומ

ממתקיםחכוואמרהבקלוסההתחילהאותוא

ר
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