
1 א: ג רות רבה

סימוןר"אהואשםוגדולקטן'גפרשתאאוקספורד

סימן'ר'אממאדניוחפשיועבדהואשםוגדולקטוןכתובתליתאהפרשתאי הפניני"ר

סימון'ר'אממאדוניוחפשיועבדהואשםוגדולקטון'גפרשתא'קמברידג

סימון'ר'אממאדניוחפשיועבדהואשםוגדולקטן'ה'ש'זבפרשתאסליקקושטא' דפ

סימוןר"אמש מסנות"ר

'וגוהואשםוגדולקטןפרשפרמה

'אמסימון'רשמעוני' יל

הואשםוגדולקטן'פרשא"יחוסי תו

בעולםהואשםוגדולקטןלזהזהדומיםשהםמקראותמארבע'אזהאוקספורד

העולםבזההואשםוגדולקטוןלזהזהשויםשהםמקראותמארבעאחדזהי הפניני"ר

בעולםוגדולקטןלזהזודומיןשהןמקראות'אמזה'קמברידג

העולםהואשםוגדולקטןלזהזהשדומיןמקראותמארבעהאחדזהקושטא' דפ

בעולםהואשםוגדולקטוןהמאירי

בעולםהואשםוגדולקטוללוהזהדומיןשהןקראיםמארבעהאחדוזהזהש מסנות"ר

בעולםפרמה

בעולםהואשםוגדולקטוןשמעוני' יל

יכולגדולשהואומיגדוללהעשותיכולקטןשהואמיהזהאוקספורד

יכולגדולשהואומיגדוללעשותיכולקטוןי הפניני"ר

יכולגדולשהואמיוכלגדוללעשותיכולקטןשהואמיכלהזה'קמברידג

יכולגדולשהואומיגדוללהעשותגדולשהואמיהזהקושטא' דפ

(יכולגדולשהואומיגדוללהעשותיכול)קטוןשהואמיהזההמאירי

יכולגדולשהואומיגדוללעשותיכולקטןשהואמיהזהש מסנות"ר

יכולגדולשהואומיגדוללעשותיכולקטןשהואמיהזהפרמה

יכולגדולשהואומיגדול{ליעשות}לעשותיכול{קטן}קטוןשהואמיהזהשמעוני' יל
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ומיגדוללהעשותיכולאינוקטןשהואמילבאלעתידאבלקטןלהעשותאוקספורד

ומיגדוללעשותיכולאינוקטןשהואמיהבאבעולםאבלקטןליעשותי הפניני"ר

ומיגדולליעשותיכולאינוקטןשהואמילבאלעתידאבלקטןליעשות'קמברידג

ומיגדוללהעשותיכולאינוקטןשהואמילבאלעתידאבלקטןלהעשותקושטא' דפ

ומיגדוללהעשותיכולאינוקטןשהואמיהבאבעולםאבלקטןלהיעשותהמאירי

ומיגדוללהעשותיכולאינוקטןשהואמילבאלעתידאבלקטןלעשותש מסנות"ר

ומיגדוללהעשותיכולאינוקטןשהואמילבאלעתידאבלקטןלעשותפרמה

ומיקטן{ליעשות}לעשותיכולאינוגדוללבאלעתידאבלקטן{ליעשות}לעשותשמעוני' יל

שהואזמןכלהזההאדםמאדניוחפשיועבדקטוןלהעשותיכולאינוגדולשהואאוקספורד

כשהואהזההעולםמאדניוחפשיועבדקטןלעשותיכולאינוגדולשהואי הפניני"ר

מאדוניוחפשיועבדקטןלעשותיכולאינוגדולשהוא'קמברידג

מאדניוחפשיועבדקטןלהעשותיכולאינוגדולשהואקושטא' דפ

קטוןלהעשותיכולאינוגדולשהואהמאירי

שהואזמןכלמתנות כהונה

שהואזמןכלהזההאדםמאדניוחפשיועבדקטןלהעשותיכולאינוגדולשהואש מסנות"ר

שהואזמןכלהזההאדםמאדוניוחפשיועבדקטןלהעשותיכולאינוגדולשהואפרמה

האדםמאדוניוחפשיועבדגדול (לעשות)יכולאינו{קטון}קטןשהואשמעוני' יל

עושהשהואבשעהליצרוועבדליוצרועבדיצריםלשניעבדהואהריחיאוקספורד

ליצרוועבדליוצרועבדאדניםלשניעבדהואהריבחייםי הפניני"ר

עושהשהואזה'קמברידג

שעושההואזהקושטא' דפ

עושהאםוליצרוליוצרואדוניםשניעובדחימתנות כהונה

עושהשהואבשעהליצרוועבדליוצרועבדאדוניםלשניהואהריחיש מסנות"ר

עושהשהואבשעהליצרוועבדליוצרועבדיצריםלשניעבדהואהריחיפרמה

עושהשהואבשעה (ו){וליצרו}וליוצרו{ליוצרו}ליצרועבדהואבחייושמעוני' יל
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אתמכעיסהואיצרורצוןעושהשהואובשעהיצרו(יר)         אתמכעיסהואיוצרורצוןאוקספורד

יצרואתמכעיסיוצרורצון'קמברידג

יצרואתמכעיסיוצרורצוןקושטא' דפ

מכעיסיצרורצוןעושהואםיצרומכעיסיוצרורצוןמתנות כהונה

אתמכעיסהואיצרורצוןעושהשהואובשעהיצרומכעיסהואיוצרורצוןש מסנות"ר

מכעיסיצרורצוןעושהשהואובשעהיצרומכעיסיוצרורצוןפרמה

להפךוכןיצרו(את)מכעיסהואיוצרורצוןשמעוני' יל

מאדניוחפשיועבדלחירותיצאמתיוצרואוקספורד

מאדניוחפשיועבד'דכתילחירותיוצאמתי הפניני"ר

מאדוניוחפשיועבד'שנלחירותיצאמת'קמברידג

מאדניוחפשיועבד'שנלחירותיצאמתקושטא' דפ

יוצרומתנות כהונה

יוצרוש מסנות"ר

לחירותיצאמתליוצרופרמה

גדולמי שהואהמצנפת(את)הסר  ל"ורשביוחנן' ר]מאדוניו חפשיועבדדבר אחר לחירותיצאמתשמעוני' יל

מאדניוחפשיועבד'א'דא"יחוסי תו

מיישא'ראוקספורד

יהושע'דרבריהברמישא'ר'קמברידג

יהושע'דרבריהברמיאשא'רקושטא' דפ

יהושע'דרבריהברמיאשה'ראגור

פרמה

יהושע'דרבריהבר(מיאשהבר){מייאשא}{מיאשא}מיאשה'ר*[הבאלעולםקטןהזהבעולםשמעוני' יל

'יהוש'דרבריהברמיאשא'רא"יחוסי תו

. ואילך4' סוף שו, 4' ככל הנראה זהו מראה מקום למעשה המובא להלן בעמ* 
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נתיישבהימיםשלשהלאחרימיםשלשהבחליו       נשתקעאוקספורד

נתיישבהימיםשלשהלאחרבחליוימיםשנינשתקע (ש)בן   לוי'קמברידג

נתישבהימיםשלשהלאחרבחליוימיםשלשה       נשתקעקושטא' דפ

נתיישבה(ימים'גלאחר)ימים'גאנליפתיןבחוליו       נשתקעבן   לויאגור

פרמה

{כשנתישבה}שבה (י)נתי('ימי'גלאחר)ימים'ג{בשנתיה}{בחוליו}בחליו {אשתקע}       נשתקע(בן   לוי)שמעוני' יל

נתיישבהימים'גלאחרימים'גבחליו       נשתקע'ל'בא"יחוסי תו

מעורבבבעולםליהאמרהויתהןבריאבויליהאמרעליהדעתואוקספורד

הייתימעורבבבעולםליה'אמהייתלאןברי□אבויליה'אמעליודעתו'קמברידג

הייתימעורבבעולםליה'אמהויתהןאבויליה'אמדעתוקושטא' דפ

הייתימעורבבבעולםלו'אמהויתהןבניאביולו'אמדעתואגור

פרמה

הייתי{מעורב}מעורבבבעולםליה'אמ{הייתה}הייתהיכןבני(אבוי){לו}ליה  אמרעליודעתושמעוני' יל

הייתימעורבבבעולםלו'אמהייתההיכןבני□אב'ל'אעליודעתוא"יחוסי תו

ושםבכבודכאןראיתיאדםבניהרבהליהאמרתמןחמיתמהליהאמראוקספורד

כאןבבזיוןשםראיתיאדםבניהרבהליה'אמתמןחמיתומהליה'אמ'קמברידג

ושםככבודכאןראיתיאדםבניהרבהליה'אמתמןחמיתהומהליה'אמקושטא' דפ

'וכולאגור

פרמה

ושם>גדול<בכבודכאןראיתיאדםבניהרבהל"אתמןחמיתאמהשמעוני' יל

ושםבכבודכאןראיתיאדםבניחוכהִלו'אמתמןִחמית מה'ל'אא"יחוסי תו

סלקיןלקישורישיוחנן'רשמעכדבכבודושםבבזיוןכאןבבזיוןאוקספורד

סלקיהלקישבןשמעון'וריוחנן'רשמעכדבכבודשםבבזיוןכאןבכבוד'קמברידג

סלקוןלקישורישיוחנן'רשמעוכדבבזיוןקושטא' דפ

פרמה

סלקין לקישורישיוחנן'רבבזיוןוכאבכבודשםבבזיוןשמעוני' יל

'יוח'ור'ל'ב'ש'רשמעכדבבזיוןוכאןבכבודשםבבזיוןא"יחוסי תו
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ליהאמריןמינוקאהדיןאמרמהשמעתוןאבוילהוןאמריתיהלמבקראאוקספורד

ליהאמריןינוקאהדין'אממהשמעתוןאבוהילהון'אמלמבקריה'קמברידג

ליה'אמרי'מיינוקהדין'אממה'שמעתואבוהלהון'אמלמיבקריהקושטא' דפ

פרמה

ל"אינוקאהדין{אמרין}אמר מהשמעתוןאבויל"א(יתיה){'למיקברתי}ר [בק](קב)למ{סלקא}שמעוני' יל

'ליאמריןמינוקאהדין'אממהשמעתוןאבוי'ל'אלמקבריהסלקאא"יחוסי תו

הואמלאמקראולאלקישבןשמעון'ראמרעובדאלוןתנימהאוקספורד

הואמלאמקראולאלקישבןשמעון'ר'אמעובדאלהוןתני'אמומה'קמברידג

הואמלאמקראולאלקישריש'אמעובדאלהוןתני'אממהקושטא' דפ

פרמה

הואמלאמקרא'>ל'ב'ש'וריוחנן' ר<ליהאמריןעובדאלהוןותניאמרמהשמעוני' יל

הואמלאמקראולא'ל'ב'ש'ר'אמעובדאלהוןותני'אמומהא"יחוסי תו

והגבוההגבההשפלהזאתלאזאתהעטרהוהרםהמצנפתהסירי"יאמרכהכיכתיבאוקספורד

והגבוההגבההשפלהזאתלאזאתהעטרהוהרםהמצנפתהסרי"יאמרכה'קמברידג

והגבוההגבההשפלהזאתלאזאתהעטרהוהרםהמצנפתהסרי"יאמרכהקושטא' דפ

פרמה

המצנפתהסרשמעוני' יל

והגבוההגבוההשפל'זאלאזאת'העטרוהרםהמצנפתהסרא"יחוסי תו

ראשועלונשקויוחנן'רעמדהשפלאוקספורד

יוחנן'ר'אמהשפל'קמברידג

יוחנן'ראמרהשפלקושטא' דפ

פרמה

>הבאלעולםקטןהזהבעולםגדול שהוא מי<שמעוני' יל

'יוח'ר'אהשפילא"יחוסי תו
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גלותארישהונארבדיימפיךהזההטעםלשמועאלאלכאןעליתילאאלמלאאוקספורד

גלותארישהונארבי הפניני"ר

גלותאריש>>ו<<הונארבדייזהדבר(על)        >>לשמוע<<אלאבאתילאאלו'קמברידג

גלותארישהונארבדייזהדברלשמועאלאעליתילאאלוקושטא' דפ

גלוותארישהונארבפרמה

דימפיךזהדברלשמועאלאבאתיִלאאלמלאא"יחוסי תו

והרםהמצנפתהסר'דכתידיןמהוליהאמרחסדאלרבשאלאוקספורד

והרםהמצנפתהסר'דכתימהוחסדאי'לרשאלי הפניני"ר

הרםהמצנפתהסרי"יאמרכה'דכתדיןמהוליה'אמחסדאלרב□שאל'קמברידג

והרםהמצנפתהסר'דכתמהדיןחסדאי'לרשאלקושטא' דפ

חסדאלרבליהשאלפרמה

ומילךחסידאנתליהאמרהעולם'מאומוהעטרהאוקספורד

וחסדניןשמךחסדאיליה'אמהעולם*ת.....העטרהוהרםמרבותינוהמצנפתהסרהעטרהי הפניני"ר

ומילךחסראתליה'אמהעולםמאומותהעטרהוהרם'מרבותיהמצנפתהסרליה'אמהעטרה'קמברידג

ומי לךחסדאתליהאמרהעולםמאומותהעטרהוהרםמרבותינוהמצנפתהסרליהאמרהעטרהקושטא' דפ

ומילךחסדאתל"אפרמה

חסדאוקספורד

מלךי הפניני"ר

חסר'קמברידג

חסדקושטא' דפ

חסדפרמה

ניכר שיש כאן מחיקה של הצנזורה* 
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ז"עהרואהתנינןתמןיחובראשרמיכיאוקספורד

הרואהתמןתנינןיחוברמיכי'כת'קמברידג

זרהעבודההרואהתנינןתמןיחובראשרמיכי'כתקושטא' דפ

ז"עהרואהתנינןתמןבטחוןישהחייםאליחובראשרמיכיפרמה

ז"ממנו עשנעקרהמקוםאפיםארךברוךאומרמהואוקספורד

ממנושנעקרה(שנק)     מקוםאפיםארךברוךאומרמהו'קמברידג

ממנוזרהעבודהשנעקרהמקוםרצונולעובריאפיםארךנותןברוךאומרהואמהקושטא' דפ

ז"עשנעקרמקוםאפיםארךברוך'אומהופרמה

צריךלארץבחוצהאףג"בשמעוןרבןאמרמארצנוז"עשעקרברוךאוקספורד

מארצנוז"עשעקרברוךאומרמהו'קמברידג

מארצנוזרהעבודהשעקרברוךאומרקושטא' דפ

ז"עשעקרברוךפרמה

כךלהתפללאוקספורד

ותשיבהמקומותכלמשאראותהשתעקוראלהינוי"ימלפניךרצוןיהיכן'קמברידג

ותשיבהמקומותמכלאותהשתעקראלדינוי"ימלפניךרצוןיהיוכןקושטא' דפ

ויושכלאחריםממקומותאותהשתעקוראלהינוי"ירצוןיהיכןפרמה

'כתייבחריוחנן'ראמרהרשעיםעלמתפללנמצאתולאאוקספורד

'כתיבחריוחנן'ר'אמהרשעיםעלמתפללנמצאתולאשלםבלבבלעובדךעובדיהלב'קמברידג

'כתיבחריוחנן'ראמרהרשעיםעלמתפללנמצאולאשלם□בללעובדךעובדיהלבקושטא' דפ

'כתובחריוחנןר"אהרשעיםעלמתפללנמצאתולאלעובדךעובדיהפרמה

01/01/2019



8 ב: ג רות רבה

ידיהםפשטושכברא"ואלהחיותובטחוןישבזבולידיהםשפשטולאותןאפיאוקספורד

ידיהןפשטושכבראפשראיאותןלהחיותבטחוןישבזבולידיהןשפשטואותןכלאפילו'קמברידג

ידיהםפִשטושכבראיפשראיאותןלהחיותבטחוןישבזבולידיהםשפשטואותןכלאפילוקושטא' דפ

בזבולידיהןשפשטואותןאפילופרמה

יקיצוולאעולםשנתוישנואומרהואעליהםתשובהעשושכברא"אולאבדןבזבולאוקספורד

יקיצוולאעולםשנתוישנו'אומהואעליהןתשובהעשושכבראפשראילכלותןבזבול'קמברידג

יקיצוולאעולםשנתוישנואומרהואעליהםתשובהעשושכבראיפשראילכלותםבזבולקושטא' דפ

תשובהעשושכבראיפשראילכלותןפרמה

וישנואומרהואעליהםנדוניןולאחייןלאנבוכדנאצרשלוחיילותיוגוייםחייליתניאוקספורד

וישנו'אומהואעליהןנדוניןולאחייןלאנצרנבוכדשלוחיילותיוגויםקטניתני'קמברידג

וישנו'אומהואעליהםנדוניןולאחייםלאנצרנבוכדשלוחיילותיוגויםקטניתניאקושטא' דפ

פרמה

הזהבעולםטובהואחילכלבכיעולםשנתאוקספורד

הזהבעולםהמתהאריהמןטובהואחילכלבכיתנייקיצוולאעולםשנת'קמברידג

הזהבעולםהמתהאריהמןטובהואחילכלבכייקיצוולאעולםשנתקושטא' דפ

פרמה

אבלכלבלהעשותיכולארישהואומיארילהעשותיכולכלבשהואמיאוקספורד

אבלכלבלהעשותיכולארישהואומיארילעשותיכולכלבשהואמי'קמברידג

אבלכלבלהעשותיכולארישהואומייכולהואארילעשותכלבשהואמיקושטא' דפ

פרמה
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9 ב: ג רות רבה

יכולאינוכלבשהואמיכללבאלעתידאוקספורד

יכולאינוכלבשהואומיכלבלהעשותיכולאינוארישהואמילבאלעתיד'קמברידג

יכולאינוכלבשהואומיכלבלהעשותיכולאינוארישהואמילבאלעתידקושטא' דפ

פרמה

פסוקאהאיגביקהלתבמדרשכדאיתא'וכועצמותשחיקאדרינוסארילהעשותאוקספורד

בןיהושע' רשאל אתטמיאשחיקאדרינוסאריליעשות'קמברידג

בןיהושע'לרשאלטמיאשחיקאדריאנוסארילהעשותקושטא' דפ

פרמה

בןיהושע' לרליה' אמטמיאשחיקאנדינוס*המאירי

,לעניותי. עיין שם?, ב:במדרש קהלת רבה ט יהושע בן חנניה ואדרינוס קיסר' כשציון סתמי זה מעורר את השאלה שמא מצא את המעשה בר', אמרו במדרש': מנחם המאירי הביא את המעשה דהלן בשם' ר*

ודרשה זו ייחודית היא לרות' אמרו': בציון'  שם הוא  קטן וגדול'הביא המאירי את הדרשה על הכתוב , בהמשך דבריו (א: קביעת מדרש רות רבה כמקורו של המאירי למעשה דנן נשענת על הנתונים דלהלן

מעשה ידיו של, נוסח המעשה בסינופסיס לרות רבה לעומת נוסחו שבסינופסיס לקהלת רבה  של[ הבאות הראשונים: 8פרק ', דברי מבוא'השווה , על עניין זה]אבחון פנימי  (ב; סימן א , השווה לעיל, רבה

 .ר"ר מאשר לקה"מאשר קרבה יותר גדולה לרו, ש ברוכי"ר

אוקספורד

והואחידאנאליה'אמלמהליה'אמרבךממשהטבאנאליה'אמחנניה'קמברידג

והואחידאנאלמהליהאמררבךממשהטובאנאליה'אמחנניהקושטא' דפ

פרמה

והואחידאנאליה'אמלמהליה'אמרבךממשהעדיףאנאחנניההמאירי

אוקספורד

יכולאתליה'אמהמתהאריהמןטובחילכלבכי'וכתמית'קמברידג

אתיכילליה'אמהמתהאריהמןטובהואחילכלבכי'וכתימתקושטא' דפ

פרמה

אתיכילליהאמרהמתהאריהמןטובהואחילכלבכיוכתובמיתהמאירי
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10 ב: ג רות רבה

אוקספורד

קמאדיומארמשאלעדןהןלו'אמיומיןתלתאברומינורבר נשידלקדלאלמגזר'קמברידג

כמא*<.........>לעידןאיןליה'אמיומיןתלתאנורבר נשידלקדלאלגזורקושטא' דפ

פרמה

קמאדיומארמשאלעדןהןליה'אמיומיןתלתאברומינורברנשידלקדלאלמגזרהמאירי

אוקספורד

'אמרחיקמןסליקתנינאחמיהפלטריןאיגרעללמיטלייהתרויהוןסלקין'קמברידג

אמררחיקמןסליקתננאחמיפלטיןאיגרעל*<......>תרויהוןסלקוןקושטא' דפ

פרמה

'אמלהתםאזלוןרחיקמןסליןתננאחמוןדידיהפטליןאגרעללמטיילאתרויהוסלקוןהמאירי

אוקספורד

ליתליה'ואמובקריתיהאסייאועלביישאיפרכאליה'אמכןמהוליה'קמברידג

ליהואמריתיהובקראסיאעל*<...........>ליהאמרמהיכןליהקושטא' דפ

פרמה

אסיאופקדןבאישדביתאמראליהאמריןהכןמהוליההמאירי

אוקספורד

בחיים אתה אגרין ליה ' אמי הפניני"ר

בסייןדאתועדרוחותיפחליה'אממיתסילאחמימיןדשתיעדאפשר'קמברידג

*<.....>דאתעדרוחיהתיפחליהאמרמיתסילאחמימידשתיעדקושטא' דפ

פרמה

גבראדההוארוחיהתפחליה'אמחמימיןדלשתיהמאירי

.נראה שהמדפיס השאיר רווח מכוון מחמת חיסרון בכתב היד שעמד לפניו* 
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11 ב: ג רות רבה

אוקספורד

מושבותיכם בכל אש תבערו לא ואמר משגר רבינו משה ברם בטלה וגזרתך י הפניני"ר

ביוםמושבותיכםבכלאשתבערולאעלינושגזרמשעהרבינומשהאבלבטלהגזרתך'קמברידג

ביוםמושבותיכםבכלאשתבערולאעלינושגזרמשעהרבינוומשהגזירתךבטלהקושטא' דפ

פרמה

ביוםמושבותיכםבכלאשתבערולאבאוריאדאתגזרמןהמאירי

אוקספורד

לא עדין דשבתא ביומא נורא דמדליק יהודאי חד מן יומךחמית י הפניני"ר

לאועדיןיומוהימןבשבתאנוריהודאימדלקילאהשבת'קמברידג

לאועדיןמיומוהיבשבתאנוריהודאימידליקלאהשבתקושטא' דפ

פרמה

בשבתאנוריהודאיבראדליקלאהשבתהמאירי

אוקספורד

גזירתו נתבטלה י הפניני"ר

טבדאנאכןאם'אמהשתאעדגזרתונתבטלה'קמברידג

טבדאנאכןאתאמרתהשתאעדגזרתונתבטלהקושטא' דפ

פרמה

חיידאתאמראתכדוןועדגזרתךמבטליןחיידאתומןהמאירי

אוקספורד

ליה ' אמדיבין שבעין ביני למרעיה דיכולה ענא קשה כמה אדרינוס ליה ' אמי הפניני"ר

מיני'קמברידג

מיניהקושטא' דפ

פרמה

מיתוהואהמאירי
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12 ב: ג רות רבה

דודאמרהיאמהימיומדתקציי"יהודיעניאוקספורד

דיבי מכלהון לון דנטיר נטירה חציף י הפניני"ר

דוד'אמהיאמהימיומדתקציי"יהודיעני'קמברידג

דודאמרהיאמהימיומדתקציי"יהודיעניקושטא' דפ

פרמה

לארזאהדיןליהאמרמייתאנאאימתהודיעניאוקספורד

לארזאדיןליה'אממייתאניאימתליאודעעולםשלרבונוה"הבלפני'קמברידג

דלאהיארזאליה'אממייתאנאאימתיליאודעהעולםרבוןה"הקבלפניקושטא' דפ

פרמה

שנהשבעיםליהאמרהיאמהימיומדתלךדיתגליאיפשרולאנשלברגליתאוקספורד

שניןשבעיןליה'אמהיאמהימיומדתלךדמתגליאפשרולאנשלבראתגלי'קמברידג

שניןשבעיןליה'אמהיאמהימיומדתלךדיתגליאיפשרוליתנשלברמתגליקושטא' דפ

פרמה

דשבתאביומאליהאמריוםהדיןמההודיעניאניחדלמהאדעהאוקספורד

בשבתאליה'אממייתאנאדיןמהליאודעאניחדלמהואדעה'קמברידג

בשבתאליה'אממייתאנאיומאבהדיןליאודעאניחדלמהואדעהקושטא' דפ

פרמה
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13 ב: ג רות רבה

חביבאליהאמרלמהליהאמרלאליהאמריוםחדליפחותליהאמראוקספורד

חביבהלו'אמלמהלו'אמלאליה'אמיומאחדליפחיתליה'אמ'קמברידג

חביבה'לי'אמלמהליהאמרלאליה'אמיומאחדליפחותליה'אמקושטא' דפ

פרמה

להעלותעתידבנךששלמהעולותמאלףלפנימתפללשאתאחתתפלהעליאוקספורד

לפנילהעלותעתידבנךששלמהעולותמאלףלפנימתפללשאתהאחתתפלהעלי'קמברידג

לפנילהעלותבנךשלמהשעתידעולותמאלףלפניומתפללעומדשאתהאחתתפלהעליקושטא' דפ

פרמה

אמריוםחדלייאוסיףליהאמרשלמהיעלהעולותאלףאוקספורד

'אמיומאחדליואוסיףלו'אמשלמהיעלהעולותאלף'שכ'קמברידג

'אמיומאחדליאוסיףליה'אמההואהמזבחעלשלמהיעלהעולותאלף'שנאקושטא' דפ

פרמה

שמעוןר"דאדוחקתבנךשלאורכילמהליהאמרלאליהאוקספורד

שמעון'ר'אמאותךדוחקתבנךשלאורכולו'אמלמהלו'אמלאלו'קמברידג

שמעון'ר'דאמדוחקתבנךשלארכיליה'אמלמהליה'אמלאליהקושטא' דפ

פרמה

שלארכילתוךנכנסמהםאחדואיןארכיותארכיותיוחנן'רבשםאוקספורד

שלארכולתוךנכנסמהןאחדואיןהןארכיותיוחנן'רבשםאבאבר'קמברידג

שלארכילתוךנכנסמהןאחדואיןהןארכיותארכיותיוחנן'רבשםאבאברקושטא' דפ

פרמה
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14 ב: ג רות רבה

אפיןליה□  למיחמיסנהדריןוסלקתבשבתלהיותשחלבעצרתומתנימאמלא'ואפיחבירואוקספורד

לשלמהאפיןוחמייהסנהדריןוסלקתבשבתלהיותשחלבעצרתומתנימאכמלאאפילוחבירו'קמברידג

לשלמהאפיןמחמייהסנהדריןוסלקתבשבתלהיותשחלבעצרתומתנימאכמלא'אפיחברוקושטא' דפ

פרמה

בשבתלהיותשחלבעצרתמתדודילקוט שמעוני

אותוומדיחיןסכיןהיאמתניתאולאוליהאמריןלאתרמאתריתיהמעבריןמהולהוןאמראוקספורד

ומדיחיןסכיןהיאמתניתאולאליהאמריןלאתרמאתרמעבריתיהלהון'אמ'קמברידג

ומדיחיןסכין□היאמתניתאולאוליהאמריןלאתרמאתריתיהמעברלהון'אמקושטא' דפ

פרמה

ולאליהאמריןרעביןאבאדביתכלביאלוןאמראברבויזוזשלאובלבדאוקספורד

ולאליהאמריןרעביןאבאשלביתכלבים'אמאבריזוזשלאובלבד'קמברידג

ולאוליהאמריןרעביןאבאביתשלכלבים'אמאבריזוזשלאובלבדקושטא' דפ

פרמה

עשהמה'הכלבילפניהנבלהואתהבהמהלפניהדלועיןאתמחתכיןהיאמתניתאאוקספורד

עשהמהכלביםלפניוהנבילההבהמהלפני(הנואת)הדלועיןמחתכיןהיאמתניתא'קמברידג

עשהמההכלביםלפניהנבלהואתהבהמהלפני'הדלועיאתמחתכיןהיא'מתניתקושטא' דפ

פרמה

עשהמהילקוט שמעוני
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15 ב: ג רות רבה

לנשריםקרא'אומריוישהשמשעליותרדשלאכדיעליוופירשפינוןאפאנטלאוקספורד

לנשרים'אומוישהשמשתרדשלאכדיעליוופרשפיפקיןנטל'קמברידג

לנשרים'אווישהשמשתרדשלאכדיעליוופרשפיפקיןנטלקושטא' דפ

פרמה

לנשריאומריםוישהשמשעליותרדשלאעליו□□ופיפילוןנטלשלמהילקוט שמעוני

השמשעליותרדשלאכדיבכנפיהםעליווסככואוקספורד

השמשעליותרדשלאכנפיהןעליוופרשוקרא'קמברידג

השמשעליותרדשלאכדיכנפיהןעליוופרשוקראקושטא' דפ

פרמה

השמשעליותרדשלאכנפיהםעליוופירשוקראילקוט שמעוני
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16 ג: ג רות רבה

קהלתבמדרשכדאיתא'וכולתקוןיוכללאמעוותאוקספורד

מעותשהואמיהזהבעולםלהמנותיוכללאוחסרוןלתקוןיוכללאמעות'קמברידג

מעוותשהואמיהזהבעולםלהמנותיוכללאוחסרוןלתקוןיוכללאמעוות'אמקושטא' דפ

מעותשהואמיהזהבעולםלהמנותיוכללאוחסרוןלתקוןיוכללאמעותאומרוכן  הואהמאירי

*פרמה

אוקספורד

חסרוןשהואומילתקוןיוכל'קמברידג

יכולאיןמעוותשהואמילבאלעתידאבללעוותיכולמתוקןשהואומילתקןיכולקושטא' דפ

יכולאינומעותשהואמיהבאבעולםאבללהמנותיכולמחוסרשהואומילתקוןיכולהמאירי

אוקספורד

מזדווגיןהרשעיםמןישלהמנותיוכל'קמברידג

'שמזדווגימהרשעיםישלהמנותיוכללאוחסרוןלעוותיכולאיןמתוקןשהואומילתקןקושטא' דפ

מזדוגיןשהרשעיםוראהבאלהמנותיכולאינומחוסרשהואומילתקוןהמאירי

אוקספורד

עשהלאמהןואחדמותולפניתשובהעושהמהןאחדהזהבעולםלזהזה'קמברידג

עשהלאואחדמותולפניתשובהעשהמהןאחדבעולםזהזה    עםקושטא' דפ

עשהולאמתמהםואחדומתתשובהעשהמהםאחדהזהבעולםלזהזההמאירי

אוקספורד

אותורואהוהוארשעיםבחבורתוזהצדיקיםבחבורתעומדזהנמצאלבאלעתידתשובה'קמברידג

אותורואהוהואהרשעיםבחבורתעומדוזה'הצדיקיבחבורתעומדזהנמצאתשובהקושטא' דפ

עומדהלהנמצאהרשעיםבחבורתעומדוזההצדיקיםבחבורתעומדזהנמצאלבאלעתידתשובההמאירי

.י פרמה"כל הסימן חסר בכ* 
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אוקספורד

וזהאניגנבנווזהאני(אנו)        בדיןישפניםמשואשמאליאוי'ואו'קמברידג

וזהאניגנבנווזהאניבדברישפניםמשואשמאליאויואומרקושטא' דפ

וזהאניכאחדגנבנווזהאניבדיןישפניםמשואשמאוצווחהמאירי

אוקספורד

משיביןוהןרשעיםבחבורתעומדוזהצדיקיםבחבורתעומדזהכאחתהרגנו'קמברידג

משיביןוהןרשעיםבחבורתואניצדיקיםבחבורתעומדזהכאחתהרגנוקושטא' דפ

זהבצערהרשעיםעםשרויואניהצדיקיםעםמתעדןזההיאךכאחדהרגנוהמאירי

אוקספורד

לקברגררוךכחבליםולאימים'גמיתתךלאחרומושלךהייתמנוולשבעולםשוטהלו'ואומ'קמברידג

לקברגררוךבחבליםולאימים'גמיתתךלאחרומושלךהייתמנוולשבעולםשוטהלוואומריןקושטא' דפ

שוטהלואומריןהמאירי

אוקספורד

הדרךמאותולשובונשבעדנוולךחבירךוראהתולעהומכסךומהיוצעתחתיך'קמברידג

הדרךמאותושבחברךזהכשהבין'תולעומכסךרמהיוצעתחתיךקושטא' דפ

בווחזר{בטולו}בניוולוהרגישחברךהמאירי

אוקספורד

לו'אמעשיתולאתשובהלעשותספיקהבידךהייתהואתה'קמברידג

להםאמרעשיתהולאתשובהלעשותספיקהבידךהייתואתהקושטא' דפ

כל    כךגדול התשובהוכחהואיללהםאומר המאירי
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אוקספורד

הזהשהעולםיודעאתהאיןשבעולםשוטהלו'ואוממשיביןוהןתשובהלעשותואלךהניחוני'קמברידג

זהשעולםיודעאתהאיןשבעולםשוטה'ואומרילומשיביןוהןתשובהלעשותשאלךהניחוניקושטא' דפ

הזההעולם שבעולםשוטהלואומריםתשובהואעשה ואלךהניחוניהמאירי

אוקספורד

אםשבתלערבדומהשבאתולעולםלשבתדומה'קמברידג

אםשבתלערבדומהממנושבאתועולםלשבתדומהקושטא' דפ

מיבשבתיאכלשבתבערבשטרחמישבתלערבדומהשבאתועולםלשבתדומההמאירי

אוקספורד

ועולםליםדומההזההעולםועודבשבתיאכלמהשבתמערבבערבמתקןאין'קמברידג

ועולםליםדומהזהעולםועודבשבתיאכלמהשבתבערבמתקןאדםאיןקושטא' דפ

ועולםליםדומההזההעולם וכןבשבתיאכלמהשבתבערבטרחשלאהמאירי

אוקספורד

יאכלמהבשבתמתקןאדםאיןאםליבשהדומהממנושבאתה'קמברידג

יאכלמהביבשהמתקןאדםאיןאםלישובדומהממנושבאתקושטא' דפ

אדםאיןאםביםאוכלביבשהמכיןאדםאםליבשהדומהממנושבאתהמאירי

אוקספורד

ליישובדומהממנושבאתועולםלמדברדומההזהשהעולםועודבים'קמברידג

ליישובדומהממנושבאתועולםלמדברדומההזההעולםועודביםקושטא' דפ

ביםיאכלמהביבשהמתקןהמאירי

01/01/2019



19 ג: ג רות רבה

אוקספורד

אתואוכלידיואתחובקהואמידבמדבריאכלמהביישובמתקןאתהאיןאם'קמברידג

אתואוכלידיואתחובקמהובמדבריאכלמהבישובמתקןאדםאיןאםקושטא' דפ

אוקספורד

כבודשאראההניחוני'אומוהואבשרואתואוכלידיואתחובקהכסיל'שנבשרו'קמברידג

חבריאתשאראההניחוניאומרוהואבשרואתואוכלידיואתחובקהכסיל'שנאבשרוקושטא' דפ

אוקספורד

רשעיםיעמדושלאהגבורהמפיאנומצוויןשבעולםשוטהלו'ואומשיביןוהןחברי'קמברידג

רשעיםיעמדושלאאנוהגבורהמפימצוויןשבעולםשוטהלו'ואומומשיביןבכבודוקושטא' דפ

אוקספורד

ועלטמאיןבצדטהוריןולאטהוריןבצדטמאיןולארשעיםבצדצדיקיםולאצדיקיםבצד'קמברידג

ועלטמאיםבצדטהוריםולאטהוריםבצדטמאיםולארשעיםבצדצדיקיםולאצדיקיםבצדקושטא' דפ

אוקספורד

בויבאוצדיקיםי"ליהשערזה'שנהזההשערעלמצוויםאנומה'קמברידג

בויבאוצדיקיםי"ליהשערזהשנאמרהזההשערעלמצוויןאנומהקושטא' דפ
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ביתהדיןקדםבאוריתאלעיןיתביןהווןחלפתאבןשמעון'וררבהחייא'ר'דילמאוקספורד

ביתבהדיןבאורייתאלעייןיתביןהווןחלפתאבןשמעון'וררבהחייא'ר'דילמ'קמברידג

ביתבהדיןבאוריתאלעייןיתביןהווחלפתאבןשמעון'וררבאחייא'רדלימאקושטא' דפ

*פרמה

וזבניןמדבריןדברייתאקליהוןושמעיןרבהצומאבערובתדאמריואיתדפסחאבערובתאדטבריאמדרשאאוקספורד

בייכיןדברייתאקוליהוןושמעיןרבאצומאבערובתדאמריואיתפסחיםבערובתדטבריארבהמדרשא'קמברידג

בייביןדברייאתאקלהוןושמעירבאצומאבערובתדאמריואיתפיסחאבערובתדטבריארבאמדרשאקושטא' דפ

עסקיהוןמהברייתאאיליןברבירבאחייא'לרחלפתאברשמעליהאמרזבינןאוקספורד

עסקיןמהברייתאאלין'ואמ'קמברידג

עסקוןמהברייתא'אילי'אמריקושטא' דפ

עבידתיהמריגביאזילליהודליתזביןליהדאיתליהאמרומדבריןזבינןמזבניןאוקספורד

בידתיהמריעיגביאזיללוה(א)דלית ומאןזבןליהדאית'אמ'קמברידג

עבדתיהמרילגביאזילליהודליתזבןליהדאיתאמרקושטא' דפ

והואעבדתימריגביאזילאנאאוףכ"אליהאמרליהיהיבוהואאוקספורד

והואעבידתימדיגביאיזילאנאאףהואכןאם'אמליהיהיבוהוא'קמברידג

והואעבדתימריגביאיזילאנאאףהואכןאםליה'אמליהיהיבוהואקושטא' דפ

.י פרמה"כל הסימן חסר בכ* 
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אזלמרגליתחדאליהמושטאידאוחמאדטבריאאולוסיסבהדיוצלינפקיהיבאוקספורד

אזילמרגליתאחדאליהמושטאידאחדוחמאדטבריא□אילוסיבהדאוצלינפקליהיהב'קמברידג

אזלמרגליתאחדא'לימושטאידאחדוחזאדטבריאאילוסיסבהדהוצלינפקלייהבקושטא' דפ

דטיבריהאילוסיס בהדא וצלי נפק אגור

ליהאמרעובדאליהותנילךמנאהדיןליהאמררבינוגביליהטעיןאוקספורד

לךאיתמינןחדאליה'אמדבעוגבליהטעין'קמברידג

לךאיתמנאחדאליה'אמרבנוגבטעיןקושטא' דפ

אגור

יומאודברואזילדינריןתלתאהאאלאהיאדאסטרופיקיאמלהדהיאאוקספורד

דיומאלקריהועבדואזילדינריןתלתאלךהאאלאהיאדאיסטופטאמילהחדא'קמברידג

ביומאליקריהועבדואזלדינריןתלתאלךהאאלאהיא'דאיסטופיטמילאחדאקושטא' דפ

היא{דאספופיטא}{דאסטופיטא}דאפסופיטאמילתא הדא אגור

וזבןואזלדינריןתלתאנסבטימיתאעבידוהואקדמיהצווחיןאנןיומאובתראוקספורד

וזבןואזלדינריןתלתאנסבתיסבטימיתיהעבידדהואומהצווחיןאנןיומאובתר'קמברידג

זבןואזלדינריןתלתאנסבתיסבטימיתיהעבידדהואומהקליהשטחיןאנןיומאובתרקושטא' דפ

מאאלאהיאליתפעליךכלגניבשריתאיתתיהליהאמרהלביתיהואעילזביניהאוקספורד

מאהאלאהיאליתפעלךכל<......>שריתשמעוןליה'ואמלביתיהועלזבינין'קמברידג

מאהאלאהיאליתפעלךכלגניבשריתשמעוןדביתהוליהאמרהלביתיהועלזבוניןקושטא' דפ
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דיהויבעיאתמאןליהאמרהעובדאלהותניאינוןמינןובינתאואינוןמנייאוקספורד

תהאבעיאתמאיליהאמרהה□עובדלהתנימידאינוןמהזבנתהואיליןמנה'קמברידג

תהיבעיאתמאיליהאמרהעובדהלהתנימידאינוןמהזבינתהואילןמנהקושטא' דפ

ליהאמרנעבידומהלהאמרדאתילעלמארגלימןחסרגנותךאוקספורד

ליה'אמנעבידמאןליה'אמדאתילעלמאחדאמרגליתאדחברךמןחסרגנובך'קמברידג

ליהאמרהנעבדומהלהאמרדאתילעלמאמרגליתאחדאדחברךמןחסרגנונךקושטא' דפ

רבינושמעכדלמראמרגליתאוהדרלמריהוןדינריןתלתאוחזרלמריהוןזבינתאוהדראזילאוקספורד

רבינושמעכדלמרהומרגליתאלמריהוןודינריאלמריהוןזבינתאתחזורתעבידזיל'קמברידג

רבינושמעכדלמרהומרגליתאלמריהוןודינריאלמריהוןזבינתאתחזורזילקושטא' דפ

ליהאמרהצדיקאלהדיןצערתהדין□כללהאמריתהואייתישלחומצטעראשריאוקספורד

(ס)ליה 'אמצדיקאלהדיןצערתצעראהדיןכלליה'אמואיתיתיהשלחמצטערשרי'קמברידג

ליהאמרהצדיקיאלהדיןצעריתצעראהדיןכללהאמרואיתיתיהשלחמצטערקושטא' דפ

דאיןליהאמרדאתילעלמאמרליחדאמדידכוןחסירגנוניהדיהוובעיאתמהאוקספורד

ואיןלו'אמדאתילעלמאמרגליתאחדאמדידכוןחסרגנוניהדי הויבעיאתמה'קמברידג

ואיןלאאמרדאתילעלמאמרגליתאחדאמדידכוןחסרגנוניהגנונךדיהיבעיאתמהקושטא' דפ
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יהודה'רהקדושרבינורבמריליהאמרהיתהלמימלייכלינןהוהלאחסירהוהאוקספורד

ליה'אמיתיהממלייהכןליתחסרהוה'קמברידג

'רליהאמריתיהממלייהבןליתחסרהוהקושטא' דפ

למיחמייכילמאןדאתילעלמאאבלאפךלמיחמיזכינןעלמאבהדיןאתכניתשמהןבחמשהנשיאאוקספורד

למחמיזכינןכינןדאתילעלמאך□אמחמיזכינןעלמאכהדין'קמברידג

אפךמחמיזכינןעלמאבהדיןקושטא' דפ

למחמי זכינןלא עלמא בההוא מתנות כהונה

לוישוצדיקצדיקשכללקישבןשמעון'ראמרכןלאדמריאפויסבראוקספורד

ישוצדיקצדיקכללקישבןשמעון'ר'אמכןלאאפך'קמברידג

לוישוצדיקצדיקכללקישרישאמרולאקושטא' דפ

אפךמתנות כהונה

ליטולדרכןואיןליתןשלעליוניםשדרכןאלאעודולאלהוהודיעצמובפניעולםאוקספורד

ליטולדרכןואיןליתןעליוניםשלשדרכןאלאעודולאליהוהודהעצמובפני'עול'קמברידג

ליטולדרכןואיןליתןעליוניםשלשדרכןאלאעודולאלהםוהודהעצמובפנימדורקושטא' דפ

מניהליהנסבהחמתאליהיהבתדחמתידאההיאהראשוןמןקשההיההאחרוןהנסאוקספורד

הראשוןמןקשהאחרוןהנס'קמברידג

הראשוןמןקשההאחרוןהנהקושטא' דפ
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מלעילידעהותמיהבמלרעידעהותמנסבאלאעודולאאוקספורד

עילאהידיהליהשטא>>ו<<מומיפלמטאארעא'ידיהותליהמי נסיב'קמברידג

עילאהידאהותליהמושטאומילמטהארעיאידאהותליהמנסיבקושטא' דפ

לחבריהדמושיטבאינישאוקספורד

לחבריהדמיזיףבאנש'קמברידג

לחבריהדמוזיףכאינישקושטא' דפ
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ותחדלונזדרזהמיתאסימוןבריהושער"אהיאמתאמצתותרא כיאוקספורד

ותחדלונזדרזהמיתהסימון'בריהודה'ר'אמאתהללכתהיאמתאמצתותרא כי'קמברידג

*סימון'בריהודה'ראמראתהללכתהיאמתאמצתותרא כיקושטא' דפ

ותחדל מכירי' יל

ותחדלמיתהחייתהיהודהר"אאתהללכתהיאמתאמצתותרא כיפרמה

כיוןה"הקבלפניגריםחביביןכמהוראהבואאבהור"אאליהלדבראוקספורד

כיוןה"הבלפניגריםחביביןכמהוראהבא'אמאבהו'ראליהלדבר'קמברידג

כיוןהמקום*קושטא' דפ

כיון המקום לפני הגרים חביבין כמה וראה בוא אמר אבהו ' ראליה לדבר מכירי' יל

כיוןה"הקבלפניגריםחביביןכמהראהאבהור"אאליהלדברפרמה

כיוןה"הבלפני'גריחביביןכמהוראהבאאבהור"אשמעוני' יל

'הקלפניגריםחביביןכמהוראהבאשתיהןותלכנהקרלין

.נראה שבתהליך ההדפסה נשמטה כאן שורה שלמה בסוף עמוד הדפוס* 

שתיהןותלכנהלנעמיאותההשוהלהתגיירדעתהשנתנהאוקספורד

שתיהןותלכנהלנעמי'הכתאותההשוהלהתגייר(להגת)    דעתהשנתנה'קמברידג

שתיהןותלכנהלנעמיהכתובהשוהלהתגיירדעתהשנתנהקושטא' דפ

שתיהן ותלכנה לנעמי הכתוב השוה להתגייר דעתה שנתנה מכירי' יל

בית לחםבואנהעדשתיהןותלכנהלנעמי'הכתאותההשוהלהתגיירדעתהשנתנהפרמה

בית לחםבואנהעדשתיהןותלכנהשנאמרלנעמיאותההכתובהשוהלהתגיירדעתהשנתנהשמעוני' יל

שתיהןותלכן'שנאלנעמירות'הכתושהשוהקרלין

ימיםאותןנחמןברשמואלר"אאוקספורד

היוםאותו(ואליהלדברותחדלונזדרזהמיתה)סימון'בריהודה'ר' אמ'קמברידג

היוםאותוסימון'ברשמואל'אמר רקושטא' דפ

היום אותו {נחמן}סימון בר שמואל ר "אמכירי' יל

הימיםאותןנחמניברשמואלר"אפרמה

היוםאותונחמניברשמואלר"אשעוריםקצירבתחלתשמעוני' יל

הימיםאותםנחמניברשמעוןר"אא סבע"ר
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26 ו-ה: ג רות רבה

הסמוכותהעיירותכלתמןדתנינןהיוהעומרקצירתימיאוקספורד

הסמוכותהעיירותכלתמןדתנינןהעומרקצירימי'קמברידג

הסמוכותהעיירותכלתמןדתנינןהיההעמרקצירקושטא' דפ

הסמוכות העיירות כל תמן דתנינן העומר קציר מכירי' יל

הסמוכותהעיירותכלתמןדתנינןהעומרקצירתימיפרמה

הסמוכותהעיירותכלתמןותנינןהיההעומרקצירתשמעוני' יל

הסמוכותהעיירותכלדתנןלשםמתכנסותהסמוכותהעריםכלוהיוהיוהעומרקצירתימיא סבע"ר

אתמשיאהיואבצן'אומריוישגדולבעסקנקצרשיהאכדילשםמתכנסותהיולשםאוקספורד

אתמשיאהיהאבצן'אומוישגדולבעסקנקשרשיהאכדילשםמתכנסותהיולשם'קמברידג

אתמשיאהיהאבצן'אומריוישגדולבעסקנקצרשיהאכדימתכנסותהיולשםקושטא' דפ

את משיא היה אבצן א "ויגדול בעסק נקצר שיהא כדי מתכנסות היו לשם מכירי' יל

אתמשיאהיהאבצו'אומוישגדולבעסקנקצרשתהאכדילשםמתכנסותלשםפרמה

אתמשיאהיהאבצןא "ויגדולבעסקנקצרשיהאכדילשםמתכנסותלשםשמעוני' יל

משיאהיהאבצןא"ויגדולבעסקנקצרשיהיהכדימתכנסותלשםא סבע"ר

עזריא'רבשםתנחומא'רחסדלגמילותהכלובאובנותיואוקספורד

בשםמנחמי'ורעזריה'רבשם'תנחומ'רהיוםאותובנותיו'קמברידג

בשם'מנחמ'ורעזריה'רבשם'תנחומ'רהיוםאותובנותיוקושטא' דפ

ר "בשמנחמא ' ורעזריה ר "בשתנחומא ' רהיום אותו בנותיו מכירי' יל

בשםנחמיא'ורעזריה'רבשםתנחומא'רבנותיופרמה

בנותיושמעוני' יל

בשםמנחמא'ורעזריה'רבשםתנחוםר"אחסדיםלגמילותכלםובאובנותיוא סבע"ר

דבריםממציאיהחסיןכמוךמיצבאותאלהיי"יכתיבאוקספורד

דבריםממציאיהחסיןכמוךמיצבאותי"י'כתאבין'בריהושע'ר'קמברידג

דבריםשיוציאיהחסיןכמוךמיצבאותי"י'כתאביןבריהושע'רקושטא' דפ

דברים ממציא יה חסין כמוך מי צבאות י"יכתיב אבין בר יהושע מכירי' יל

דבריםממציאיהחסיןכמוכהמי□צבאות אלהיםי"י'כתאבאבןיהושע'רפרמה

דבריםממציאיהחסיןכמוךמיצבאותי"י'דכתימאיאביןבריהושע'רא סבע"ר
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27 ו-ה: ג רות רבה

אומריםוישבעונתןדבריםממציאכמעשיךואיןי"יבאלהיםכמוךאין'כתייודןר"אבעונתןאוקספורד

'אומוישבעונתן'קמברידג

**אות אמת

'אווישבעונתןקושטא' דפ

א "ויבענותן מכירי' יל

'אווישבעונתןפרמה

בעונתןא סבע"ר

.אברהם סבע' ואכן כך גרס גם ר. ליתא' ויש אומרים': ג שבספר אות אמת"גירסת הרי* 

לגמילותהעיירותכלונתכנסוהיוםבאותומתהבעזשלאשתואוקספורד

לגמילותהעיירותאותןכלונתכנסוהיוםבאותהמתהבועזשלאשתו'קמברידג

לגמילותישראלכלונתכנסוהיוםבאותומתהבעזשלאשתוקושטא' דפ

לגמילות ישראל כל ונתכנסו היום באותו מתה בועז של אשתו מכירי' יל

לגמילותעיירותכלונכנסויוםבאותומתהבועזשלאשתופרמה

בועזשלאשתומתההיוםאותוא סבע"ר

נכנסתוזויוצאהזווהיתהנעמיעםרותנכנסהחסדבגמילותעמהכלועדחסדאוקספורד

נכנסתוזויוצאהזווהיתהנעמיעםרותנכנסהחסדאלגמילותעמאכלועדחסד'קמברידג

נכנסתוזויוצאתזווהיתהנעמיעםרותנכנסהחסדאלגמילותעמאכלוזילחסדיםקושטא' דפ

נכנסת וזו יוצאת זו והיתה נעמי עם רות נכנסה חסדים לגמילות עמא כל ועד חסדים מכירי' יל

נכנסתוזויוצאתזונעמיאתרותנכנסהחיסדאכגלדליעמאכלויעדחסדפרמה

נכנסתוזויוצאהזונעמיעםרותנכנסהחסדיםלגמילותעמאכלועאלא סבע"ר

ונעימיםנאיםמעשיהשהיוהיאאמרועליהםהעירכלותהוםאוקספורד

ונעימיםנאיםשמעשיההיאזאתנעמיהזאתותאמרנהעליהןהעירכלותהום'קמברידג

'ונעימי'נאישמעשיההיאזונעמיהזאתותאמרנהעליהןהעירכלותהםקושטא' דפ

נאיםמעשיהשהיוהיאזונעמיהזאתותאמרןעליהםהעירכלותהוםפרמה

ונעימיםנאיםשמעשיההיאזונעמיהזאתאחרדברשמעוני' יל
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28 ו-ה: ג רות רבה

יחפהמתהלכתהיאועכשיובאסקפסטיותמהלכתהיתהלשעבראוקספורד

אומרתואתמהלכתהיאועכשושלהקפטאותבאיםמהלכתהיתהלשעבר'קמברידג

אמרתואתיחיפהמהלכתהיאועכשושלהבאיסקפטאות'מהלכהיתהלשעברקושטא' דפ

שלהבאיספטיוסהולכת□היית(אדומותפניההיו)לשעברפרמה

יחפהמהלכתועכשיושלהבאיספקטיאותמהלכתהיתהלשעברשמעוני' יל

ועכשיושלהומילתיןצבעוניןבכגדימתכסההיתהלשעבראוקספורד

ועכשומילתיןבבגדימכסההיתהלשעברנעמיהזאת'קמברידג

ועכשומילתיןבבגדימכסההיתהלשעברנעמיהזאתקושטא' דפ

ועכשיופרמה

ועכשיוומשתהמאכלמכחאדומותופניהמלתיןבבגדימתכסהלשעברשמעוני' יל

והשתיההאכילהמכחאדומותפניההיולשעברבסמרטוטיןמתכסההיאאוקספורד

נעמיהזאתאמרתואתסמרטוטיןבבגדימכוסיןהיא'קמברידג

ומשתהמאכלמכחמאדימותפניההיולשעברנעמיהזאתאמרתואתבסמרטוטיןמכסההיאקושטא' דפ

ומשתהמאכלמכחאדומותפניההיולשעברסמרטוטיןבבגדימהלכתהיאפרמה

סמרטוטיןבבגדימתכסהשמעוני' יל

היאועכשיובאסקפסטיותמהלכתהיתהלשעבררעבוןמכחירוקותפניהועכשיואוקספורד

'קמברידג

רעבוןמןמוריקותפניוועכשוקושטא' דפ

היאועכשיושלהבאיספטיוסהולכת□היית(אדומותפניההיו)לשעבררעבוןמתוךמוריקותפניהועכשיופרמה

מרעבוןירוקיןופניהשמעוני' יל
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29 ו-ה: ג רות רבה

קראנןנעמיליתקראןאללהםאומרתוהיאיחפהמתהלכתאוקספורד

קראןנעמיליתקראןאללהןאומרתוהיא'קמברידג

קראןנעמיתקראנהאללהןואומרתנעמיהזאתאמרתואתקושטא' דפ

קראנהנעמיליתיקריאללהןאומרהוהיאנעמיהזאתואמרוסמרטוטיןבבגדימהלכתפרמה

קראןנעמיליתקראןאלאומרתוהיאשמעוני' יל

מהלמרהאמריןבשוקעומדתשהיתהכודייניתלפרהאמרקפראברמרהליאוקספורד

אמריןלשוקבעליהשהעמידוהדודייניתלפרה'אמקפראברמרהלי'קמברידג

בשוקבעליהשהעמידוהרדייניתלפרה'אמקפראברמרהליקושטא' דפ

אמרובשוקבעלהשהעמידהאדייניתלפרהמשל'אמקפראברמרהליפרמה

אמרבשוקבעלהשהעמידההדיוטיתלפרהקפראבראמרמרהלישמעוני' יל

תלמיםמשוההיארדייניתאםאמריןהיאתלמיםמשוההיארדייניתאמרתורתאדהדיןעיסקאאוקספורד

היאדודייניתאין'אמריהיאהתלמיםומשווהיאדודיינית'קמברידג

רדייניתאיןאמריןהיאתלמיםומשוההיארדיינית'אמקושטא' דפ

אלמיםומשווההיאאדיינותפרמה

היאתלמיםומשוההיאדודייניתשמעוני' יל

למהאנינעמיאםכךאינוןמהבהדאיתמכותאאליןהיאאוקספורד

י"וילמהנעמיאניאםכךאינוןמהבהדאיתמכותיהאילין'קמברידג

י"וילמהנעמיאמרהכךאיניןמהבהדאיתמדותיהאיליןקושטא' דפ

מהמניר"אנעמיכךאינוןמהבהדאיתמכותיהאיליןפרמה

נעמיאמרכךאינוןמהבהדאיתמכותאואיליןשמעוני' יל
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30 ו-ה: ג רות רבה

מאדלישדיהמראוקספורד

ליהרעושדיענה בי'קמברידג

ליהרעושדיענה ביקושטא' דפ

מאדלישדיהרעפרמה
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31 ז: ג רות רבה

בנכסיםמלאהבבניםמלאההלכתימלאהאניאוקספורד

הלכתימלאהאניא"דבבנותומליאהבבניםמליאהי"יהשיבניוריקםהלכתימלאהאני'קמברידג

הלכתימלאהאני'א'דבבנותומלאהבבניםהלכתימלאהי"יהשיבניוריקםהלכתימלאהאניקושטא' דפ

הלכתימלאהאניפרמה

דבר אחרובנותבבניםהלכתימלאהאנישמעוני' יל

דאתכמאהדיןמדתביענתביענהי"וינעמיליתקראןלמהאוקספורד

'הכמהדיןמדתביביענהי"וינעמיליתקראןלמהמעוברתשהייתי'קמברידג

'דא' כ' ההדיןמדתביענהביענהי"וינעמיליתקראנהלמהמעוברתשהייתיקושטא' דפ

ד"הההדיןמידתביעינהביענהי"וינעמיתקראלמהמעוברתשהייתיפרמה

דאתאמרכמאביענהי"וימעוברתשהייתישמעוני' יל

כמאעליאסהידביענהי"ויא"דאותותענהענהאםאמראוקספורד

'הכמעליאסהידביענהי"ויא"דבאחיוענהשקר'דתימ'קמברידג

'מ'כעליאם העידביענהי"וי'א'דאותותענהענהאםקושטא' דפ

כמועליהסהידביענהא"דאותיתענהענהאםפרמה

אותותענהענהאםשמעוני' יל

ביאלאהויתלאענינאכלביענהי"ויא"דבאחיוענהשקראמרדאתאוקספורד

ביאלאהיהלאעינוייהכלביענהי"ויא"דבאחיוענהשקר'דתימ(ש)'קמברידג

ביאלאהוהלאעינוייהכלביענהי"וי'א'דבאחיוענהשקר'א'דקושטא' דפ

ביאלאהיהלאעינוייהכלביענהא"דבאחיוענהשקרפרמה

ביאלאהוהלאעניניהכלדבר אחרשמעוני' יל

ביהיהלאעינייניוכלביענה'והקרלין
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32 ז: ג רות רבה

להטיבעליכםוששתיכתיבמהלבאלעתיד(לת)אבלביענהי"ויהזהשבעולםלפיאוקספורד

להיטיבעליכםוששתי'כתמהלבאלעתידאבלביענהי"ויהזהשבעולםלפי'קמברידג

להיטיבעליכםוששתיכתיבמהלבאלעתידאבלביענהי"ויהזהשבעולםלפיקושטא' דפ

להטיבעליכםוששתימהלבאלעתידאבלביענהי"יהזהשבעולםפרמה

להיטיב'עליהוששתי'כתימהלבאלעתידאבלהזהבעולםקרלין

ונטעתיםאתכםאוקספורד

'דפרשתאסליקאתכם'קמברידג

'גפרשתאסליקאתכםקושטא' דפ

אתכםפרמה

אותם קרלין
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