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חושיםאתמואבבשדההולידושחרים'דפרשתאאוקספורד

מואבבשדההולידושחרים'קמברידג

מואבבשדההולידושחרים'שה'ז'גפרשתאסליקקושטא' דפ

'וגושחריםא"דש מסנות"ר

חשים אתם שחדים מהו מן שלחומואב בשדה הוליד ושחדים פרמה

'וגומואב בשדה הוליד ושחרים ]שמעוני' יל

רביעתאפרשתאי הפניני"ר

'וכומואבבשדההולידושחריםא סבע"ר

ושחריםדכתיבמהוליהאמרנהוראי'לרשאללטובזכוראליהואוקספורד

ושחרים'דכתדיןמהוליה'אמנהוראי'ראתשאללטובזכוראליהו'קמברידג

ושחריםדכתיבדיןמהוליהאמרנהוראי'ראתשאללטובזכוראליהוקושטא' דפ

ושחרים'דכתידיןמהונהוראי'ראתשאלוש מסנות"ר

ל "אנהוראי ' ראת שאל לטוב זכור אליהו נשיו ואת בעדהפרמה

שחריםמהול "אנהוראי ' ראת שאל ל"זאליהו שמעוני' יל

מןמואבבשדהשהולידהואגדולאדםאמר  ליהולידאוקספורד

שלחומןמואבבשדהשהולידגדולאדםלו'   אממואבבשדההוליד'קמברידג

שלחומןמואבבשדהשהולידגדולאמר  לומואבבשדההולידקושטא' דפ

שלחומןמואבמשדהשהיהמואבבשדההולידהואגדולאדםלהן'   אמ'וגש מסנות"ר

מואב משדה והיה מואב בשדה הוליד גדול אתם פרמה

[גדולאדםל "אשמעוני' יל

בניימןשבטיבכלאנשיםישראלשבטיוישלחוביהדכתיבשלבניימןמשבטושהיהאותןאוקספורד

לאמרבנימיןשבטיבכלאנשיםישראלבניוישלחו'דכתבנימיןמשבטשהיואותם'קמברידג

לאמרבנימןשבטיבכלאנשיםישראלבניוישלחו'דכתיבנימיןמשבטשהיואותםקושטא' דפ

מהלאמרבנימןשבטיבכלאנשיםישראלשבטיוישלחו'דכתישלבנימןמשבטושהיהאותםש מסנות"ר

פרמה
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שחריםאותםקוראהואולמהבעזזההולידושחריםאוקספורד

שחריםאותוקוריןהיוולמהבועזזהושחריםא"ד'קמברידג

שחריםשמהנקראולמהבעזזהושחרים'א'דקושטא' דפ

שחריםשמונקראולמהבעזזהושחריםא"דבכםנהיהאשרהזאתהרעהש מסנות"ר

שחדים שמו נקרא ולמה בועז זה שחדים א "דפרמה

בועזזהושחרים(א"ד)שמעוני' יל

שחריםשמונקראולמהבועזזהושחריםא"דא סבע"ר

שלחו□מהמואביהמרותשהולידמואבבשדההולידהעונותמןמשוחררשהיהאוקספורד

שלחומןהמואביהמרותשהולידמואבבשדההולידהעונותמןמשוחרשהיה'קמברידג

שלחומן'המואבימרותשהולידמואבבשדההולידהעוונותמן'משוחרשהיהקושטא' דפ

שלחומןמואבמשדהשהיתהרותשנשאמואבבשדההולידהעונותמןמשחררשהיהש מסנות"ר

שלחו מן מואב משדה שהייתה רות נשא  אתמואב בשדה הוליד העונות מן שנשתחרד  (שנת)פרמה

(י)ושלחמואב{בשדה}משדהשהיתהרותשנשא אתמואבבשדההולידהעונותמןשנשתחררשמעוני' יל

מואבמשדהשהיתהרותשנשא אתמואבבשדההולידעוןמכלמשוחררשהיהא סבע"ר

ואתחושיםאתלפניושלחיהודהואל'דכתייהודהשלמשבטושהיהאותםאוקספורד

ואתחושיםיוסףאתלפניושלחיהודהואת'שניהודהמשבטשהיהאותם'קמברידג

חושיםיוסףאתלפניושלחיהודהואת'שנאמיהודהמשבטשהיהקושטא' דפ

ואתחושיםיוסףאתלפניושלחיהודהואתביה'דכתישליהודהמשבטושהיהאותםש מסנות"ר

את חשים יוסף את לפניו שלח יהודה ואת ' דכתאותם פרמה

ואתחושיםואתלפניושלחיהודהואתדכתיבשמעוני' יל

נשיושהולידאדםוישנשיובערהאוקספורד

נשיומולידאדםנשיוה□בע'קמברידג

נשיומולידאדםוישנשיוובערהקושטא' דפ

אתופארכנמרשחשאלא*נשיומוליד אתאדםיש לךוכינשיובערהש מסנות"ר

נשיו מוליד (שהוא)אדם יש וכי נשיו בערה פרמה

אתוביאר{בנער}בנערהחששאלא*נשיומולידשהואאדםיש לךוכי{נשא}נשיו  {נערה}בערהשמעוני' יל

ש מסנות שלא מצאוה בנוסח המדרש שלפניהם והעתיקוה מן המקבילה שבירושלמי "ידי בעל ילקוט שמעוני ור-הננו משערים שהיא הובאה לכאן על. ליתא בכל שאר הנוסחאות?' ויש לך אדם מוליד נשיו': תשובה זו לשאלה*

.'הערל [וירושלמי בפרק=]' בפ' מדרש רות וירוש  ':דבר מאלף הוא שבעל ילקוט שמעוני אף רמז לכך ברישום מקורותיו לפסקה זו. 870' ראש עמ, מהדורת האקדמיה ללשון העברית, ג"ח ה"יבמות פ
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אשתובערהמןויולדלמימרקרייאצריךהיהולאאשתוחדש           מןויולדאוקספורד

אשתוחדש           מןויולד'קמברידג

חדשאשתו  מןויולדקושטא' דפ

אשתובערהמןאלא'לומאת קראהיהלאאשתוחדש           מןויולדההלכהש מסנות"ר

אש בערה מן אלא לומר צריך המקרא היה ולא אשתו חדש            מןויולד פרמה

(אשתומןאלא'לומצריךהמקראהיה){ולא}אלאאשתוחדש           מןויולדההלכהשמעוני' יל

אשתוחדש           מןויולדא סבע"ר

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהבימיואלאאוקספורד

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניההלכהנתחדשהבימיואלא'קמברידג

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהבימיואלאקושטא' דפ

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהשעל ידיהאלאאשתוחדשמןל"תמהש מסנות"ר

מואבית ולא מואבי עמונית ולא עמוני הלכה נתחדשה שבימין אלא פרמה

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהשבימיואלאשמעוני' יל

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהשבימיוא סבע"ר

הואלויבןיהושער"אהישראליויתראאומראחד'וכתהישמעאליויתראאחדכתבאוקספורד

הואלויבןיהושועאמר רביהישראלייתרהאומראחדוכתובהישמעאלייתרהאומרגניזה

הואלויבןיהושע'ר' אמהישראלייתראאחד'וכתהישמעאלייתר'אומאחד'כת'קמברידג

הוא'לוי אמבןיהושע'רהישראלייתרא'אומאחד'וכתוהישמעאלייתראומראחדכתובקושטא' דפ

הואלויבןיהושע'ר' אמהישמעאלייתראומראחר'וכתוהישראלייתרא'אומאחד'כתוש מסנות"ר

הוא לוי בן יהושע ר "אהישמעאלי יתרא אומר אחד ' וכתהישראלי יתרא אומר אחד ' כתפרמה

הישמעאלי'אומאחר'וכתוהישראלייתרא'אומ'א'כתוא סבע"ר
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נחמןברשמואל'רהישראלייתראהואהישמעאלייתראאוקספורד

נחמןברשמואלרביורבניןנחמןברשמואלרביהישראלייתרההואהישמעלייתרהגניזה

'אמנחמןברשמואל'רהישמעאלייתראהואהישראלייתרא'קמברידג

שמואל'רורבניןנחמןברשמואל'רהישמעאלייתיראהואהישראלייתראקושטא' דפ

נחמניברשמואל'רורבניןנחמניברשמואל'רהישמעאלייתרהואהישראלייתראש מסנות"ר

ישמעאל ' ורורבנן ' אמנחמני ' ברשמואל ' רהישראלי יתרא הוא הישמעאלי ' יתרפרמה

שמואל'רשמעוני' יל

המדרשלביתונכנסהיהישמעאל'אמאוקספורד

למדרשנכנסהיהישמעאליאלאהיהישראליאמראת>ו<ישמעליאמרגניזה

המדרשלביתנכנסשהיהישמעאליאלאהיהישראלי'אומהוא□היהאלי>>ע<<ישמ'קמברידג

המדרשלביתנכנסשהיהישמעאליאלאישראליאמרתואתהיהישמעאלי'אמקושטא' דפ

המדרשלביתונכנסהיהישמעאלי'אמש מסנות"ר

המדרש לבית נכנס חיה ישמעאל אלא ישראלי אמרת ואת ישמעאלי ' אמפרמה

המדרשלביתונכנסהיהישמעאליאלאישראליאמרתואתהִיהישמעאלייתראאמרשמעוני' יל

ארץאפסיכלוהושעואליפנוודורשיושבישיומצאאוקספורד

ארץאפסיכלוהוושעואליפנוואמרודורשיושבישיאתומצאגניזה

ארץאפסיכלוהושעואליפנוכןודורששיושבומצאו'קמברידג

'וגוארץאפסיכלוהושעואליפנוכןודורשיושבלישיומצאוקושטא' דפ

אלאניכיוהושעואליפנו'ואמודורשיושבישיומצאש מסנות"ר

ארץ אפסי כל והושיעו אלי פני ודורש יושב שהיה ישי את ומצא פרמה

אלכי    אניארץאפסיכלוהושעואליפנוודורשיושבשהיהישיאתומצאשמעוני' יל
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אמריורבנןבתולוונתןידועלונתגייראוקספורד

אמריןורבניןבתולונתןניתגירגניזה

אמרירבנןבתואתלוונתןונתגייר'קמברידג

אמריןרבניןכתולוונתןנתגיירקושטא' דפ

'אמורבניןבתולוונתןידועלונתגיירעודואיןש מסנות"ר

אמרי ורבנן בתו לו ונתן נתגייר עוד ואין טא >ח<(ס)בי ' אמפרמה

בתולוונתןנתגיירמידעודואיןשמעוני' יל

אמרירבנןא סבע"ר

אתונעץכישמעאלחרבווחגרהיהישראלאוקספורד

אתונשאכישמעליעצמוחגרהיהישראליאלאהיהישמעליאמרואתישראליגניזה

אתונעץכישמעאליחרבואתוחגרהיהישראליאלאישמעאליאמרתואתישראלי'קמברידג

אתונעץכישמעאלירבו□וחגרהיהישראליאלאישמעאליאמרתואתהיהישראליקושטא' דפ

ונעץכישמעאליעצמוחכרוהיההיהישראליש מסנות"ר

ונשא כי  שמעאלחרבו וחגר היה ' ישראלא היה ישמעלי אמרת ואת היה ישראלי פרמה

ונועץכישמעאליעצמוחוגרוהיההיהישראלא סבע"ר

אתאנימקייםאולהרגלהרוגאומר'ואמבאמצעהחרבאוקספורד

אתלקייםאולהרגאולהרוגאואמרבאמצעהחרבגניזה

מקייםשאניעדאהרגאואיהרגאו'ואמבאמצעהחרב'קמברידג

מקייםשאניעדאהרגאואהרגאו'ואמבאמצעהחרבקושטא' דפ

אתלקייםאולהרגאולהרוג'ואמהמקדשביתבאמצעחרבש מסנות"ר

לקיים או להרג או להרוג ' ואמיריכו על החרב פרמה

אתלקייםאולהרוגאו'אמבאמצעחרבא סבע"ר
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ההלכהאתמבטלשהואמיכל'לרההלכהאוקספורד

הלכהשמבטלמיכלרבידבריגניזה

ההלכהזושמבטלמישכל'לרזוהלכה'קמברידג

הלכהשיבטלשכללרביהלכהקושטא' דפ

מבעלהשהואמיוכלמואביתולאמואביעמוניתולאעמונילדורותההלכהש מסנות"ר

הלכה המבטל כל ' רדברי פרמה

מבטלהשהואמיוכלעמוניתולאעמונילרותההלכהא סבע"ר

ראשיאתאתזיזובחרבזואוקספורד

הורגואניזובחרבזוגניזה

ראשואתמתיזאניהחרבבזו'קמברידג

ראשואתמתיזאניהזאתבחרבזוקושטא' דפ

ראשואתאתיזזהבחרבש מסנות"ר

הרמתי שמואל של דינו מבית אני מקובל שכן הורגו אני זו פרמה

הרמתימשמואלמקובלנישכךראשואתאתיזזהבחרבא סבע"ר

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניאוקספורד

:מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניגניזה

'וגומואביתולאמואביעמוניתולאעמוני'קמברידג

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניקושטא' דפ

מואבית ולא מואבי עמונית ולא עמוני פרמה

מואביתולאמואביעמוניתולאעמוניא סבע"ר

אלאבתקוריןשאיןהיתהשנהארבעיםבתאומרינאי'   רנעמיאלהמואביהרותותאמר*אוקספורד

'רותבאאמרואתאזלתלאכדוןעדבשדהותלקטותבאותלךשנהארבעיםלבת

רואהשהיהמייוחנןר"אמקרהויקרבדבריםלפניהמסיימתהתחילהאמרסימון'בריודן

ליפולעתידשהיהממיחלקלהשנתנומלמדלבעזהשדהחלקתקרימיריקהיהאותה

בחלקה

.12' עמ, הטקסט דלהלן שייך לסימן ד* 
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והמה'מואב וכומשדההשבהעמהכלתההמואביהורותנעמיותשבאוקספורד

והמהמואבבשדהשבהזאתמואבבשדההשבהעימהוכלתההמאביהורותנעמי(ה)ותשבגניזה

והמהמואבמשדהששבההיאזומואבמשדיהשבהכלתההמואביהורותנעמיותשב'קמברידג

והמהמואבמשדיששבההיאזומואבמשדיהשבהעמהכלתההמואביהורותנעמיותשבקושטא' דפ

והמה מואב משדה שבאת זאת מואב משדה השבה כלתה המואביה ורות נעמי ותשב פרמה

שעוריםקצירבתחלתלחםביתבאואוקספורד

קצירשנאמרמקוםכלנחמןברשמואלרביאמרשעוריםקצירבתחילתביתלחםבאוגניזה

קציר'שנמקוםכלנחמןברשמואל'ר'אמשעוריםקצירבתחלתלחםביתבאו'קמברידג

קציר'שנאמקוםכלנחמןברשמואל'ר'אמשעוריםקצירבתחלתלחםביתבאוקושטא' דפ

קציר ' שנמקום כל ישמעאל ר "אשערים קציר בתחילת לחם בית באו פרמה

קציר'שנאמקוםכלנחמניברשמואלר"אשמעוני' יל

מקוםבכל'שעוריקצירקרלין ב

לכאןמשמשסתםקצירמדברהכתובהעמרבקצירתאוקספורד

כןמשמשִשתםקצירמדברוכתובהלחםבשֵתיהחיטיםקצירמדברכתובהעומרבתחילתשעוריםגניזה

לכאןמשמשסתםקצירמדבר'הכתהלחםבשתיחטיםקצירמדבר'הכתהעומרבקצירשעורים'קמברידג

לכאןמשמשסתםקצירמדברהכתובהלחםבשתיחטיםקצירמדברהכתובהעמרבקצירשעוריםקושטא' דפ

לכאן משמש סתם קציר מדבר ' הכתהעומר בתחילת שעורים פרמה

לכאןמשמשסתםקצירמדברהכתובהלחםבשתיחטיםקצירמדברהכתובבעומרשעוריםשמעוני' יל

לכאןמשמעסתםקציר'בשתי'חטיקצירמדברהעומר'בתחילקרלין ב

ולכאןאוקספורד

וכןגניזה

ולכאן'קמברידג

ולכאןקושטא' דפ

ולכאן פרמה

ולכאןשמעוני' יל

ולכאןקרלין ב
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אתחילאשתכיאומרהואולהלןחילגבוראישקרובהלאישהמודעולנעמיאוקספורד

חיילגיבוראישַקִריבהלאשהמודעולנעמיגניזה

קרובהלאישהמודעולנעמי'קמברידג

מודע  קרובחילגבוראישלאישהמודעולנעמיקושטא' דפ

< .......>קרובת לאישה מודע ולנעמי פרמה

חילגבוראישא סבע"ר

נסב(ר)בעיגבורמולידיןהן(ק)מהנפילאנסיבאבהו'ראוקספורד

גיבורמולידיןהןִלְנפילהנסיבְנִפילאבהוארביאמרגניזה

נסיבבועזחילגבורמעמידיןהןמהלנפילהנסיבנפילאבהו'ר'אמ'קמברידג

נסיבבעזחילגבורימעמידיןהםמהלנפילאנסיבנפילאבהו'ר'אמקושטא' דפ

מולידין והן נפילה יב [ס](□)ננפיל אבהו ר "אפרמה

נשאבועזגבורים'מולידיהםמהנפילאנסיבנפיל(נסיב[נפל])אבהו'ר'אמא סבע"ר

חילגבורנגןיודעמעמידיןהןמהלרותאוקספורד

ואישדברונבוןמלחמהואישחיילוגיבורנגןיודעמולידיןהןמהגניזה

ואישדברונבוןמלחמהואישחילוגבורנגןיודעדודמעמידיןהןמהלרות'קמברידג

ואישדברונבוןמלחמהוגבורבכנורנגןיודעדודמעמידיןהםמהלרותקושטא' דפ

מולידין הן ומה פרמה

חילוגבורנגןיודעמולידיםהםמהרותא סבע"ר

מלחמהואישבמשנהחילוגבורבמקראנגןיודעאוקספורד

תוארגניזה

מלחמהואישבמשנהוגבורבמקראנגןיודעעמוי"ויתואר'קמברידג

תוארואישהטובבמעשהדברונבוןבמשנהמלחמהוגבורבמקראנגןיודעעמוי"ויתארקושטא' דפ

פרמה

מלחמהואישבמשנהחילוגבורבמקראנגןיודעא סבע"ר

במשנהחילגבורבמקראנגןיודע*קרלין

.2' שו, 9' עמ, להלן: המשכו. עיין שם, 3' שו, 6' עמ, ג:ז"מובא להלן פ*
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תארואישדברמתוךדברמביןשהיהדברונבוןא"דהטובבמעשהדברונבוןבתלמודאוקספורד

תארואישדברמתוךדברשמביןדברונבוןא"דבמעשהדברונבוןבתלמוד'קמברידג

תוארואישדברמתוךדברשמביןדברונבון'א'דבתלמודקושטא' דפ

פרמה

תוארואיש'טוביבמעשיםדברונכוןבתלמודא סבע"ר

קרלין

הרשעים בעז ושמו מקוםבכלכמותושהלכהעמוי"ויבהלכהפניםמאירשהיהאוקספורד

רשעים(ד)בועזו□ושגניזה

הרשעיםבועזושמואלימלךממשפחתבדבריועמוי"ויבהלכהפניושמבין'קמברידג

'הרשעיבעזושמואלימלךממשפחתכדבריוהלכהעמוי"ויבהלכהפניםשמאירקושטא' דפ

הרשעיםבעזושמומכירי' יל

הרשעיםת"ת' יל

רשעיםעמוי"ויפרמה

מקוםבכלכמותושהלכהעמוי"ויבהלכהפניםמאירשהיהא סבע"ר

בהלכהעמו'וה*קרלין

.4' שו, 8' עמ, ראה לעיל*

הצדיקים אבל שמו בכרי בן שבע שמו גלית שמו נבל לשמן קודמין אוקספורד

קים>>י<<הצדאבלשמובכריבןשבעשמוגלייתשמונבלִלׁשַמן̇קדִמיםגניזה

הצדיקיםאבלשמובכריבןשבעשמוגליתשמונבללשמןקודמיןהן'קמברידג

הצדיקיםאבלשמובכריבןישבעשמונבלשמוגליתלשמןקודמיןהןקושטא' דפ

הצדיקיםאבלשמובכריבןשבעשמונבלשמוגליתלשמןקודמיןהןמכירי' יל

והצדיקים'וכושמובכריבןשבעשמולית(ו)גשמונבללשמןקודמיןת"ת' יל

צדיקיםאבלשמובכריבןשבעשמוגוליתשמונבללשמןקודמיןפרמה

01/01/2019



10 ג: ד רות רבה

מרדכי ושמו דוד ושמו ישי ושמו שאול ושמו אביאל בן קיש ושמו קודמין שמן אוקספורד

ד>>י<<דוושמומרדכימו>>ש<<וישיושמואלקנהושמוקודמן[ן](נ)ֵשַמגניזה

מרדכיושמודודושמוישיושמושאולושמוקישושמוקודמיןשמן'קמברידג

מרדכיושמודודושמוישיושמושאולושמוקישושמוקודמיןשמןקושטא' דפ

מרדכיושמודודושמוישיושמו(י)שאולושמוקישושמו(להם)קודמיןשמןמכירי' יל

ישיושמושאולושמוקודמןשמןת"ת' יל

דודושמושאולושמוישיושמואלקנאושמולהןקודמיןשמןפרמה

י "יושמי לבוראן דומין בעז ושמו אלקנה ושמו אוקספורד

י"יושמילבוראןדומיםבעזושמוגניזה

י"יושמי'שנלבוראןדומיןבועזושמואלקנהושמו'קמברידג

י"יושמישנאמרלבוראםדומיןבעזושמואלקנהושמוקושטא' דפ

י"יושמי{'שנא}'דכתילבוראן{דונמן}דומיןבעזושמואלקנהושמומכירי' יל

מרדכיושמואלקנהושמובעזושמות"ת' יל

י"יושמילבוראןדומיןפרמה

אמר יצחק ' רלבן ושמו אח ולרבקה והכתיב ליה התיכון להם נודעתי לא אוקספורד

:להםנודעתילאגניזה

יצחק'ר'אמלבןושמואחולרבקה'והכתליהמתיביןלהםנודעתילא'קמברידג

יצחק'ר'אמלבןושמוליההתיבוןלהםנודעתילאקושטא' דפ

(יצחק)ר"אלבןושמוליההתיבון(להם)דעתי(ו)נלאמכירי' יל

יצחקר"אלבןושמו{התיבון}איתיבוןת"ת' יל

'וגופרמה
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הבכור ' והכתיליה התיבון ברשע מלובן אמר ברכייה ' רדוכסוס פלאן אוקספורד

ישנוהבכורשמו ובני 'והכתליהמתיביןברשעמלובן'אמברכיה'רפרדיכסוס'קמברידג

ושניהבכורשמואלובניוהכתובברשעמלובןאמרברכיה'רכסוספרדיקושטא' דפ

ושניהבכורשמואלובני'והכתיברשעמלובן'אמברכיה'ר{פרה}פרדיכסוסמכירי' יל

שמואלובניברשעמלובן'אמברכיה'ר{פלא ריכסין}[ץ](ן)כסורידי□פת"ת' יל

פרמה

במעשים שנשתנו סימון בר יודן ' ררשע וזה רשע זה אמרין רבנן אוקספורד

למעשהשנשתנולפי אמר סימון'בריהודה'וררבנןואביה'קמברידג

למעשהשנשתנוסימון'בריהודה'וררבניןואביהקושטא' דפ

למעשהשנשתנוסימון'בריהודה'ורן(י)רבנאביהמכירי' יל

פרמה

יואל אל היה אשר י "ידבר הקדש רוח זכו טובים אוקספורד

פתואל בן יואלאלהיהאשרי"ידבר'שנהקדשלרוחזכוהטוב'קמברידג

פתואלבןיואלאלהיהאשרי"ידברשנאמרהקדשלרוחוזכוקושטא' דפ

פתואלבןיואלאלהיהאשרי"ידבר'שנהקדשלרוחוזכוהטובמכירי' יל

פתואלבןפרמה
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נעמיאלהמואביהרותותאמר*אוקספורד

ְבעיניוחןאמצאאשראַחרַבִשְבִליםַוֶאַלְקַטהַבשדהנאֵאְלַכהנעמיאלהמאביהרותותאמרגניזה

השדהנאאלכהנעמיאלהמואביהרותותאמר'קמברידג

בעיניוחןאמצאאשראחרבשבוליםואלקטההשדהנאאלכהנעמיאלהמואביהרותותאמרקושטא' דפ

'וגובשדהואלקטהנאאלכהנעמיאלהמואביהרותותאמרפרמה

בשבליםואלקטההשדהנאאלכהשמעוני' יל

.6' עמ, בכתב יד אוקספורד הובא סימן זה בסוף סימן א* 

בתקוריןשאיןהיתהשנהארבעיםבתאומרינאי'ראוקספורד

בתקוריןשאייןִמַכןהייתשנהארבעיםבתאמריינירבי:ִבִתיְלִכיַלהותאמרגניזה

בתקוריןשאיןהיתהשנהארבעיםבת'אומינאי'ר'קמברידג

בתקוראיןואיןהיתהשנהארבעיםבתאמריניי'רקושטא' דפ

בתקוריןשאיןמיכאןהייתהשנהארבעיםבת'אוינאיירביפרמה

בתקוראיןשאיןמכאןהיתהשנהארבעיםבתאומרינאי'רשמעוני' יל

עדבשדהותלקטותבאותלךשנהארבעיםלבתאלאאוקספורד

עדהקוצריםאחריבשדהותלקטותבאותלךארבעיםלבתאלאגניזה

עדותבאותלךשנה'מלבתאלא'קמברידג

עדותבאותלךשנהארבעיםלבתאלאקושטא' דפ

אכתיהקוצריםאחריבשדהותלקטותבאותלךשנהארבעיםבתאלאפרמה

אכתיותלקטותבאותלךשנהארבעיםבתאלאשמעוני' יל

אכתי בשדה ותלקט ותבא ותלך ששון

אכתיסימון'בריהודהר"אותלקטותבאותלךא סבע"ר
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מסיימתהתחילהאמרסימון'בריודן'רותבאאמרואתאזלתלאכדוןאוקספורד

ִמַׁשֵייֵמתהיתחילהשימוןרביבריהודהרביאמרַאַתתותאמרלַאזַלתַכֻדןגניזה

מסיימתהתחילה'אמסימון'בריהודה'רותבאאמרתואתאזלתלאכדון'קמברידג

מסיימתהתחילה'אמסימון'בריהודה'רותבא□אמרואתאזלתלאכדוןקושטא' דפ

מסיימתהתחילהסימוןר"ביהודהר"אאתיתאמרתואתאזלתלאפרמה

מסִיימתהתחילהסימון'בריהודה'ראמראתיתאמרתואתאזלתלאשמעוני' יל

מסיימת התחילה סימון ' בריודה ר "אאתית אמרת ואת אזלת לא ששון

מסיימתשהתחילהאלאאתתאמרתואתאזלתלאא סבע"ר

היהאותהרואהשהיהמייוחנןר"אמקרהויקרבדבריםלפניהאוקספורד

היהאותה̇ראהשהיהִמיכליוחנןרביאמרִמְקֵריהַוִיַקרהדַרִכיםגניזה

היהאותהרואהשהואמיכליוחנן'ר'אמהשדהמקרהויקרהדרכיםאתלפניה'קמברידג

אותההרואהכליוחנן'ר'אממקרהויקרהדרכיםלפניהקושטא' דפ

היהאותהשרואהמימקרהויקרהדרכיםאתפרמה

היהאותההרואהמקריהויקרהדרכיםאתשמעוני' יל

היה אותה שרואה מי מקרה ויקר הדרכים את ששון

אותהשרואהמייוחנןר"אמקרהויקרהדרכיםאתא סבע"ר

שהיהממיחלקלהשנתנומלמדלבעזהשדהחלקתקרימיריקאוקספורד

משהואחלקלהתן[י](ו)שנמַלמדאלימלךממשפחת>>אשר<<לבועזהשדהחלקתקרימריקגניזה

שהואמילהשנותןאלימלךממשפחתלבועזהשדהחלקתקרימידיין'קמברידג

שהואמילהשניתןאלימלךממשפחתהשדהחלקתקרימריקקושטא' דפ

מילהשנתןמלמדלבועזהשדהחלקתקרימקרפרמה

קרימקרישמעוני' יל

מקרימתנות כהונה

□□□*□□מיקששון

שהואמיטובחלקלהשנתןמלמדלבועזהשדהחלקתקרימוריקא סבע"ר

.היד העביר קולמוס על תיבות אלו מטעמי צניעות-נראה שאחד מבעלי כתב*
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בחלקהליפולעתידאוקספורד

בחלקהניתן  [לה]עתידגניזה

בחלקהליפולעתיד'קמברידג

בחלקהליפולראויקושטא' דפ

בחלקיהםליפולשעתידפרמה

בחלקהליפולעתידא סבע"ר
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(ה)

לחם מבית [באבועז ](בו    עזבא)והנה אוקספורד

יברכךלוויאמרועימכםי"יילקו   צריםויאמרלחםמביתבאבועזוהני*>>פ<<גניזה

לחםמביתבאבועזוהנה'קמברידג

לחםמביתבאבעזוהנהקושטא' דפ

עמךי"י'ואועמכםי"ילקוצריםויאמרלחםמביתבאבועזוהנהפרמה

עמך'ה'ואומעמכם'ה'לקוצרי'ויאמלחםמביתבאבועזוהנהקרלין ב

שבהעדר סימני , ברור למדי שאין כאן פרשה חדשה אלא מעשה כושל של אחד מבעלי כתב היד. [ה" וראש פ30' עמ, ראש סימן ח, השווה גם להלן]כתובה בין השיטין ביד אחרת , התחלת פרשה חדשה במקומנו, לכאורה, אות זו המסמנת*

!ניסה לכפות את דעתו השרירותית על חלוקה זו, חלוקה מקוריים של המדרש בגוף כתב היד

תנחומא ' ראוקספורד

ברשמואלורבישימוןבר רבייהודהרבימשוםונה[ח](כ)רבי:י"יגניזה

ברשמואל'ורסימון'ביריהודה'רמשוםהונאאמר רבאסתר' אג

ברשמואל'וראבין' רבשםתנחומא'ר'קמברידג

רבניןבשםתנחומה'רקושטא' דפ

ברשמואל'ורסימון'וריהודה'רבשםחנינא'רש מסנות"ר

'ברישמעאל'רבשםיונתן' ורסימון'בריהודה'רבשםהונא'רהחילגבורפרמה

שמואל'ורסימון'בריהודה'רבשםחיננא'רא סבע"ר

ר"אהחילגבורקרלין ב

גזרו דברים שלשה אמר אוקספורד

גזרולויבןיהושערבימשםורבניןיהונתןרבימשםנחמןגניזה

גזרודבריםשלשהלויבןיהושוע'רמשום{והכל}ורבנןיהונתן'רמשוםנחמןאסתר' אג

גזרודבריםשלשה'אמלויבןיהושע'רבשםורבנןיוחנן'ר'אמנחמן'קמברידג

גזרודבריםשלשה□אמרקושטא' דפ

גזרודבריםשלשהאמרילויבןיהושע'רבשםורבניןיונתן'ורנחמניש מסנות"ר

זהולויבןיהושע'רבשםורבנןנחמניפרמה

גזרודבריםשלשהלויבןיהושע'רבשםש משנץ"ר

גזרודברים'ג'אמל"ריבבשםיונתן'ורא סבע"ר

גזרוקרלין ב
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(ה)

הן ואלו שלמעלה דין בית עמהן והסכים שלמטן דין בית אוקספורד

עלשלמעלןדיןביתעימהםהשכימולמטןדיןביתגניזה

עלשלמעלהדיןביתעמהןוהסכימושלמטהדיןבית[עליהם]אסתר' אג

הןואלומעלהשלד"בעליהןוהסכימומטהשלדיןבית'קמברידג

הןואילומעלהשלדיןביתעמהםוהסכימומטהשלדיןביתקושטא' דפ

הןואלושלמעלהדיןביתעמהםוהסכיםשלמטןדיןביתש מסנות"ר

עמהםמעלהשלדיןביתעםוהסכימומטהשלדיןביתפרמה

עלעמהןמעלהשלדיןביתוהסכימומטהשלדיןביתש משנץ"ר

הםואלומעלהשלד"בוהסכימומטהשלד"ב□□א סבע"ר

עמהם[לה]שלמעדיןביתוהסכימולמטהדיןביתקרלין ב

ומעשרות אסתר ומגלת בשם שלום שאלת אוקספורד

המעשרותועלאסתרמגילתעלבשםשלוםשֵאיַלתגניזה

המעשרותועלאסתרמגלתועלי"ייבשםשלוםשאילתאסתר' אג

ומעשרותאסתרומגלתבשםשלוםשאילת'קמברידג

ומעשרותאסתרומגלתבשםשלוםשאילתקושטא' דפ

שליריחוהרמהאף'אומ*וישומעשרותאסתרומגלתבשםשלוםשאלתש מסנות"ר

המעשרותועלאסתרמגילתבשםשלוםשאילתפרמה

המעשרותועלאסתרמגילתועלבשםשלוםשאלתש משנץ"ר

ומעשרותאסתרומגלתבשםשלוםשאלתא סבע"ר

המעשרות ועלר□אסמגילתועל'בה'שלושאילתקרלין ב

.29' סוף עמ, שייך להלן סימן ח* 

(ו)

חשבו אימתי שמי עמי את להשכיח החושבים בשם שלום שאלת אוקספורד

□חַשבואימתישמיעמיאתלהשכיחהחושביםלאמרתלמודַבשםשלוםשאילתעלגניזה

חשבואימתי[שמי]עמיאת(שמי)להשכיחהחושבים'שנמניןבשםשלוםשאילתעלאסתר' אג

חשבואימתישמיאתלהשכיחהחשבים'שנבשםשלוםשאילת'קמברידג

חשבואימתישמיעמיאתלהשכיחהחושבים'שנאמניןשלוםשאילתקושטא' דפ

בשםשלוםשאילתעלפרמה

אימתישמיעמיאתלהשכיחהחושבים'דכתיבשםשאלהא סבע"ר

'וגבשםשלוםשאלתש מסנות"ר

01/01/2019



17 ח-ה: ד רות רבה

(ו)

ועזריא מישאל חנניא אמרי ורבנן עתליא בימי אוקספורד

אומריןרובניןאַחבבימיחלבורבימשםברכיהרביגניזה

עמדאחאבבימיחלבו'רבשםברכיה'ראסתר' אג

ועזריהמישאלחנניהבימיאמריורבנןעתליהבימייוחנן'רבשםברכיה'ר'קמברידג

ועזריהמישאלחנניהבימיאמריןורבניןעתליהובימיקושטא' דפ

פרמה

אמריורבנןאחאבבימי'אמחלבו'רבשםברכיה'רא סבע"ר

השופטים שפוט בימי אמר עזריא ' ראוקספורד

השופטיםשפוטבימיגניזה

השופטיםשפוטבימי{אמרי}אמריןורבנןידועלומיחהאליהואסתר' אג

'רבשםעזריה'ר'קמברידג

'רבשםחנניה'רקושטא' דפ

פרמה

השופטיםשפוטבימיא סבע"ר

בשם שלום שאלת והסכים דינו ובית בעז ועמד אוקספורד

בשםשלוםשאילתעלוהשכיֻמודינווביִתבועזעמד□גניזה

בשםשלוםשאילתעלוהסכימודינווביתבעזעמדאסתר' אג

שלוםסכמו>>י<<והדינווביתבעזועמדואסתרמרדכיבימיסימון'בריהודה'קמברידג

בשםשלוםוהסכיםדינווביתבעזועמדואסתרמרדכיבימיסימון'בריהודהקושטא' דפ

פרמה

לשלוםלשאולוהסכימודינווביתבועזעמדא סבע"ר

עמכם י "ילקוצרים ויאמר לחם מבית בא בעז והנה שנאמר אוקספורד

עימכםי"ילקוצריםויאמרלחםמביתבאבועזה□ה'שנגניזה

ומניןי"יייברכךלוויאמרועמכםי"יילקוצריםויאמרלחםמביתבאבעזוהנה'שנאסתר' אג

עמכםי"ילקוצריםויאמרלחםמביתבאבועזוהנה'שנאמ'קמברידג

לחםמביתבאבעזוהנה'שנאקושטא' דפ

עמכםי"ילקוצריםויאמרלחםמביתבאבועזוהנה'שנפרמה

'וכובאבועז□□□ו'דכתיא סבע"ר
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(ו)

לגדעון ' אומהמלאך וכן אוקספורד

לאמרתלמודלגדעוןאמרהמלאךוכןגניזה

ויאמראליוי"יימלאךוירא'דכתשלמעלןבית דיןעל ידםשהסכימואסתר' אג

לגדעון'אמהמלאךוכן'קמברידג

לגדעוןאמרהמלאךוכןקושטא' דפ

אל גדעוןהמלאךוכןפרמה

לגדעוןהמלאך'וכן אמא סבע"ר

החיל גבור עמך י "יאוקספורד

:החיילגיבורעימךי"יגניזה

החילגבורעמךי"יילואסתר' אג

החילגבורעמךי"י'קמברידג

החילגבורעמךי"יקושטא' דפ

פירקאסליקהחילגיבורעמךי"יפרמה

'וכוהחילגבורעמךי"יא סבע"ר

(ז)

מרדכי עשו [ה]מ(מנ)אסתר מגלת אוקספורד

מרדכיעשומהאסתרמגילתעלגניזה

מרדכיעשומהמניןאסתרמגלתעלאסתר' אג

מרדכיעשומהשכךמניןאסתרמגלת'קמברידג

מרדכיעשומהיצחק'ברשמואל'רבשםירמיה'רמניןאסתרמגלתקושטא' דפ

מרדכיעשומהאסתרמגילתעלפרמה

מרדכי[ו](ה)עשמהאסתרמגילתעלקרלין ב

'וגואסתרומגילתש מסנות"ר
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(ז)

אגרות כתבו אמר יצחק רב ואסתר אוקספורד

איגרתכתבויצחקרביברשמואלרבימשםירמיהורביחונהרביואסתרגניזה

איגרתכתבויצחק'בי רשמואל'רבשםירמיה'ור{הונא}יהודה'רואסתראסתר' אג

אגרתכתבויצחקברשמואל'רבשםירמיה'רואסתר'קמברידג

אגרותכתבוואסתרקושטא' דפ

אגרתכתבויצחק'ברישמעאל'רבשםהונא'ורירמיה'רואסתרפרמה

אגרותכתבוואסתרקרלין ב

הימים שני עושים להיות עליכם מקבלין להם ואמרו הגולה בני לכל ושלחו אוקספורד

טוביםיומיןשניאתעושיםלהיותעליכםאתםמקבליםלהןאמרוהגולהזקנילכלושלחוגניזה

טוביםימיםשניאתעושיםלהיותעליכםאתםמקבליםלהםאמרוהגולהזקנילכלושלחואסתר' אג

הימיםשניאתעושיםלהיותעליכםאתםמקבליםואמרוהגולהבנילכלושלחו'קמברידג

הימיםשניאתעושיםלהיותעליכםאתםמקבליןואמרוהגולהבנילכלושלחוקושטא' דפ

טוביםימיםשניעושיםלהיותעליכםאתםמקבליןלהם'ואמהגולהזקנילכלפרמה

טוביימיםשני'עושילהיותעליכם'מקבלילהםואמרוהגולהזקנילכלושלחוקרלין ב

דיינו לא ואמרו שלחו האלה אוקספורד

דיינולאלהםואמרושלחושנהבכלגניזה

דיינולאלהם(אמרוושנהשנהבכל(אלו)אסתר' אג

דיינולאואמרוושלחוהאלה'קמברידג

דיינולאואמרושלחוהאלהקושטא' דפ

ושלחוושנהשנהבכלפרמה

דיינולאואמרוושלחושנהבכלקרלין ב

רוציםשאתםאלאעלינוהבאותהצרותדיינולאואמרושלחואות אמת
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(ז)

האלה הימים שני את לעשות עלינו מטריחים ואתם המן של צרותיו אוקספורד

יומיןשניעושיםלהיותאלאשלהמןצרותינוגניזה

ימיםשניעושיםלהיותאלאשלהמןצרתינואסתר' אג

האלההימיםשניאתלעשותעלינומטריחיןאלאהמןשלצרותיו'קמברידג

האלה'הימישנילעשותעלינומטריחיןשאתםאלאהמןשלצרותיוקושטא' דפ

פרמה

'ימיבעושיםלהיותאותנו'מטריחיאתםאלאהמןשלצרותיוקרלין ב

המןשלצרותיועלינולהוסיףאות אמת

אוקספורד

לקיים:דיכתיבהיאהדאלהםושלחושניהאיגרתכתבושנהבכל[טובין]גניזה

לקים'דכתהיאהדאלהםושלחושנייהאיגרתכתבו(ושנהשנהבכלטוביםאסתר' אג

'קמברידג

קושטא' דפ

לקייםשניתלהםפרמה

לקייםלהםושלחואגרותכתבושנהבכלטוביקרלין ב

ד"ההשנייהאגרתלהםוכתבוחזרואות אמת

מתייראים אתם הזה הדבר מן אם חייכם להם ואמרו שלחו אוקספורד

מתיראיםאתםהזההדברמןאםלהםואמרוהשניתהזאתהפוריםאיגרת□אתגניזה

מתיראיםאתםהזההדברמןאםלהםואמרוהשניתהזאתהפוריםאגרתאתאסתר' אג

מתייראיןאתםזהמדבראםלהםואמרושלחו'קמברידג

מתייראיןאתםזהמדבראםלהם'ואמשלחוקושטא' דפ

מתייראיןאתםהזההדברמןאםלהם'אמהשניתהזאתהפוריםאיגרתאתפרמה

מתייראיןאתםאיןלהםאמרו'השניהזאת'הפוריאגרתאתקרלין ב

מתייראים אתםהזההדברמןאםבהכתובהיהמההשניתהזאתהפוריםאגרתאתאות אמת
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(ז)

כתובים הלא הםבארכיים כתובה הם הרי אוקספורד

כתובההלא הםבַארַכִייםכתובהא[□](ם)ֵההלא'>>העואומותבלבקנאהליתן<<גניזה

כתוביםהלא הם'שנברביםכתובההיאהלאהעולםאומותבלבקנאהליתןאסתר' אג

כתוביםהלא הם'שנ<......>ביןכתובההיאוהרי'קמברידג

כתוביםהלא הםשנאמרכרכיםביןכתובההיאוהריקושטא' דפ

כתוביםועליהםבהר סיניכתובההיאהלאפרמה

'כתוביועליהםר□בכתובההיאוהלאהדברמןקרלין ב

כתוביםהלא הםשנאמרבארכייםומעלהכתובההיאהרי אות אמת

הימים דברי בספר אוקספורד

ברשמואלורבינתןורביחנינהרבירבופרסמדילמלכיהימיםדבריבספרגניזה

ברשמואל'ורנתן'ורחנינה'וררבופרסמדילמלכיהימיםדבריספרעלאסתר' אג

הימיםדבריספרעל'קמברידג

הימיםדבריספרעלקושטא' דפ

הימיםדבריבספרפרמה

'הימידבריבספרקרלין ב

ה"ד'ספעלאות אמת

אוקספורד

אלאמסינילמשהנאמרההזאתהמגילהאמר.רכפרהבראחאורבינחמןגניזה

אלא בסינילמשהנאמרההזאתהמגלהאמררב)□□({קפארא}כפרהבראחא'ורנחמןאסתר' אג

'קמברידג

קושטא' דפ

פרמה

אות אמת
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(ז)

אגרת את לקיים להם ושלחו שנייה אגרת כתבו עשו מה אוקספורד

בתורהומאוחרמוקדםשאיןגניזה

בתורהומאוחרמוקדםשאין>לפי<אסתר' אג

אגרתאתלהםושלחואגרותכתבועשומה'קמברידג

אגרתאתלהםושלחושנייהאגרתכתבועשומהקושטא' דפ

מכירי' יל

פרמה

קרלין ב

אות אמת

זקנים וחמשה שמנים נחמן בר שמואל ' רבשם חלבו ' רהשנית הזאת הפורים אוקספורד

מהםזקניםוחמשהשמוניםנחמןברשמואלרבימשםחלבוִרביגניזה

מהםזקניםשמוניםנחמןברשמואל'רמשוםחלבו'ראסתר' אג

ומהםזקניםוחמשהשמניםנחמן'רבשםחלבו'רהשניתהזאתהפורים'קמברידג

ומהם'זקניוחמשהשמניםנחמןברשמואל'רבשםחלבו'רהשניתהזאתהפוריםקושטא' דפ

ומהםזקניםוחמשהשמוניםנחמןברשמואל'רבשםחלבו'רמכירי' יל

ומהוהיוזקיניםוחמשהשמוניםנחמניברשמואלר"אפרמה

ומהןהיו'זקניל"קשמואל'אמקרלין ב

'וכוחלבורביאות אמת

י "יצוה אשר המצות אלה הזה הדבר על מצטערים היו נביאים וכמה אוקספורד

צוהאשרהמצותאלההזההפסוקעלערים□צ□מהיונביאים□כמ(שלשים)גניזה

י"ייצוהאשרהמצותאלההזה{המקרא}הפסוקעלמצטעריםהיונביאיםכמהאסתר' אג

י"יצוהאשרהמצותאלההזההפסוקעלמצטעריןשהןהיונביאיםוכמהשלשים'קמברידג

י"יצוהאשרהמצותאלההזההפסוקעל'מצטערישהיוהיו'נביאיוכמהשלשיםקושטא' דפ

'וכוהזההפסוקעלמצטעריןהיונביאיםוכמהשלושיםמכירי' יל

י"יצוהאשרהמצותאלההפסוקעלמצטעריןהיונביאיםכמהפרמה

'הצוהאשרהמצותאלההזההפסוקעל'מצעריוהיו'נביאיכמהקרלין ב
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23 ח-ה: ד רות רבה
(ז)

עוד נביא אין לגרוע ואין להוסיף אין אלה משה את אוקספורד

נביאאין□משהמפי[ן](ר)תרינ[צ](ט)שנהמצותאלהאמשהגניזה

נביאואיןמשהמפישנצטוינוהמצוותאלהמשהאתאסתר' אג

נביאואיןלגרועואיןלהוסיףאיןאלהמשהאל'קמברידג

נביאואיןלגרועואיןלהוסיףאיןאלהמשהאתקושטא' דפ

משהמפישנצטוינוהמצותאלה'משה   וגואתפרמה

משהמפישנצטוינוהמצותאלהמשהאלקרלין ב

אחר דבר עלינו לחדש מבקשים ואסתר ומרדכי מעתה דבר לחדש עתיד אוקספורד

מעתהעודדברלחדשרשאיגניזה

מעתהדברלחדשרשאיאסתר' אג

דברעלינולחדשמבקשיןואסתרומרדכימעתהדברעודלחדשעתיד'קמברידג

עלינודברלחדשממנומבקשיןואסתרומרדכימעתהעודדברלחדשרשאיקושטא' דפ

פרמה

קרלין ב

בתורה ובכתובים בנביאים בתורה כתובה אותה ומצאו עיניהם את ה "הבשהאיר עד חדש אוקספורד

מנייןבתורהובכתוביםובנבאיםבתורהכתובהאותהומצאוגניזה

'שנמניןבתורהובכתוביםובנביאיםבתורהכתובהאותהומצאואסתר' אג

'כתבתורהובכתוביםובנביאיםבתורהכתובהאותהומצאועיניהםה"הבשהאיר(ה)עד 'קמברידג

דכתיבבתורהובכתוביםובנביאיםבתורהכתובהאותהומצאועיניהםה"הקבשהאירעדקושטא' דפ

מנייןבתורהובכתוביםבנביאיםבתורהכתובהאותהשמצאועדפרמה

'ובכתובי'בנביאיבתורה'כתוביאותםשמצאועדקרלין ב

י "ייראי נדברו אז ובנביאים בספר זכרון זאת ' כתואוקספורד

י"ייראינדברואזמנייןבנבאיםבספרזכרוןזאתכתובמשהאלי"יויאמרגניזה

י"יייראינדברואז'שנמניןבנביאיםבספרזכרוןזאתכתובאסתר' אג

י"ייראינדברואז'דכתבנביאיםבספרזכרוןזאתכתוב'קמברידג

י"ייראינדברואזדכתיבבנביאיםבספרזכרוןזאתכתובקושטא' דפ

י"ייראינדברואזפרמה
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24 ח-ה: ד רות רבה
(ז)

כתובים הלא הםובכתובים רעהו אל איש אוקספורד

כתוביםהלא הםמניןבכתוביםגניזה

כתוביםהלא הם'שנמניןבכתוביםלפניוזכרוןספר[ב]ויכתב(וישמעי"ייויקשברעהואלאיש)אסתר' אג

כתוביםהלא הם'שנבכתוביםרעהואלאיש'קמברידג

כתוביםהלא הםשנאמרבכתובים'וגובספרויכתבוישמעי"יויקשברעהואלאישקושטא' דפ

כתוביםועליהןמנייןובכתוביםלפניוזכרוןבספרויכתבוישמעי"יויקשברעהואלאישפרמה

קרלין ב

הימים דברי ספר על אוקספורד

בספרתיכתבהימיםדבריספרעלגניזה

>אסתרומאמר<בספרונכתב(אסתרומאמר)הימיםדבריספרעלאסתר' אג

הימיםדבריספרעל'קמברידג

הימיםדבריספרעלקושטא' דפ

בספרונכתבהימיםדבריספראתפרמה

בספרונכתבקרלין ב

בספרונכתבהאלההפוריםדבריקיםאסתרומאמר'שנאאות אמת

חתוםאותוומצאובשחריתעמדובעזרהושטחוהוספרכתבוהגדולהכנסתאנשיעשומהאסתר' אג

חתוםאותוומצאובעזרהושטחוהוספרכתבוהגדולהכנסתאנשיעשומה*אוקספורד

כתובהאותהומצאועמדובשחריתבעַזרַהוסתרוהוספר[ו](ן)כתבהגדולהכנסתאנשי(ל)עשומה*גניזה

חתוםומצאוהועמדוובשחריתבעזרהשטחוהוספרוכתבוהגדולהכנסתאנשיעשומה*'קמברידג

חתוםומצאוהועמדווכשחריתבעזרהושטחוהוספרכתבוהגדולהכנסתאנשיעשומה*קושטא' דפ

כתובהאותהומצאועמדוובשחרבעזרהושחטוהבספרכתבוהגדולה'ישראכנסתאנשיעשומה*פרמה

כתובהאותהומצאועמדובשחרבעזרהושטחוהוספרכתבו'הגדולאנשיעשומה*קרלין ב

נוסחאות אלו מופיעות כאן לצורך ההשוואה עם נוסח. המעשרות  בזיקה להסכמת בית דין של מעלה לחיוב2' שו, 31 עד עמי 1' שו, 30' עמ,  מובא בסימן ח1' שו, 26' הקטע דלהלן עד עמ, בכל הנוסחאות הרגילות*

.מופיע הטקסט של אגדת אסתר במודגש, בגלל ייחודו! מגילת אסתרהמשייך עניין זה להסכמת בית דין של מעלה לכתיבתה של , אגדת אסתר
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25 ח-ה: ד רות רבה
(ז)

החתומיםועלכהנינולוינושרינוהחתוםועלוכותביםאמנהכורתיםאנחנוזאתובכל'שנאסתר' אג

החתוםעלוכותבאמנהכורתיםאנחנוזאתובכלד"ההבשחריתאוקספורד

החתומיםועל□וכהינונלוינושדינוהחתוםועלוחותמיםאמנהכורתיםאנחנוזאתבכל'שנגניזה

החתוםעלאמנהכורתיםאנחנוזאתובכלד"הה'קמברידג

החתוםעלאמנהכורתיםאנחנוזאתובכלד"ההקושטא' דפ

'וגוועלכורתיםאנחנוזאתובכלד"ההש מסנות"ר

'וגוהחתוםעלוכותביןאמונהכותביןאנחנוזאתובכל'דכתפרמה

'כותביאנחנוזאתוכל'שנאקרלין ב

אומאחד'וכתהחתוםעל'אומאחד'כתוצדקיהחכליהבןהתרשתאנחמיהאסתר' אג

אומר'אוכתובהחתוםעלאומר'אכתובאוקספורד

אומראחדוכתובהחתוםעלאומראחדכתובצדקיהבןחַכליהבןהתרשתהנחמיהגניזה

'אומאחד'וכתהחתוםועלאומראחד'כת'קמברידג

אומראחדוכתובהחתוםועלאומראחדכתובקושטא' דפ

'אומאחד'וכתוהחתוםועל'אומאחדכתובש מסנות"ר

אומראחד'וכתהחתומיםעל'אומאחד'כתוחבירוצדקיהבןנחוםפרמה

זההחתומיםועל{של מעלה}שלמעלן   דיןביתזההחתוםעלהחתומיםועלאסתר' אג

זההחתומיםועלמעלהשלד"בזההחתוםעלהחתומיםעלאוקספורד

.....................ביתזההחתום(□□□)על החתומיםעלגניזה

זההחתומיםועלמעלהשלדיןביתזההחתוםועלאלאהיאךהחתומיםועל'קמברידג

זההחתומיםועלמעלהשלדיןביתזההחתוםעלאלההיאךהחתומיםועלקושטא' דפ

זההחתומיםועלשלמעלהדיןביתזההחתוםועלהחתומיםועלש מסנות"ר

זההחתומיםעלמטהשלדיןביתזההחתוםעלהחתוםעלפרמה
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26 ח-ה: ד רות רבה
(ז)

{של  מטה}שלמטן   דיןביתאסתר' אג

מטןשלד"באוקספורד

...........גניזה

מטהשלד"ב'קמברידג

מטהשלדיןביתקושטא' דפ

שלמטהד"בש מסנות"ר

מעלהשלדיןביתפרמה

יונתן ' ורחנינא ' וראוקספורד

כפרהבראחאורבינחמןברשמואלורבינתןורביחנינהרבירבגניזה

(□□){קפארא}כפרהבראחא'ורנחמןברשמואל'ורנתן'ורחנינה'וררבאסתר' אג

לויבןיהושע'ורקפראבריוחנן'וררב'קמברידג

לויבןיהושע'ורקפראובריונתן'ורחנינא'וררבקושטא' דפ

קפראבראחא'ורנחמןברישמעאל'וראבהו'ורחנינא'וררבפרמה

להיות ועתיד שהיה מה שכל למשה נאמרה הזאת המגלה אוקספורד

מסינילמשהנאמרההזאתהמגילהאמר[ב]רגניזה

בסינילמשהנאמרההזאתהמגלה'אמרבאסתר' אג

מסינינאמרהאיןהזוהמגלה'קמברידג

נאמרהמסיניד"במפי'נאמראיןהזאתהמגלהאמרוקושטא' דפ

מסינילמשהנאמרהזומגילה'אמרבפרמה

בסינילמשה'נאמר"אקרלין ב
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27 ח-ה: ד רות רבה
(ז)

' אמעמהם ה "הבשהסכים ומנין בתורה ומאוחר מוקדם שאין אלא למשה הראהו אוקספורד

בתורהומאוחרמוקדםשאיןאלאגניזה

אמרעמהןה"הקבשהסכיםומניןבתורהומאוחרמוקדםשאין[לפי]אלא אסתר' אג

רבעמהןה"הבשהסכיםומניןבתורהומאוחרמוקדםשאיןאלא'קמברידג

רבידםעלה"הקבשהסכיםומניןבתורהומאוחרמוקדםשאיןאאלקושטא' דפ

רבעמהןהסכיםה"הקבשאף*מינייןבתורהומאוחרמוקדםשאיןאלאפרמה

בתורהומאוחרמוקדםשאיןאלאקרלין ב

.32' עמ, סוף סימן ח, השווה להלן, ד של מעלה בעניין המעשרות"י פרמה לאחר הסכמת ב"מובא בכ (3' שו, להלן)' הסכים עמהם'מכאן ועד * 

של רבן וקבל אלא ' כתאין היהודים וקבלו רב אוקספורד

גניזה

רבןאף'כתקבל(ר)וקבלוקימורבאסתר' אג

שלרבן'כתוקבלהיהודיםוקבלו'אמ'קמברידג

שלרבןכתיבוקבלהיהודיםוקבלוקיימואמרקושטא' דפ

שלרבואף'כתוקבלוכןלמטהשקבלומהלמעלהקיימווקבלוקיימו'אמפרמה

קבלו יהודים אוקספורד

גניזה

עמהןהסכיםשליהודיםאסתר' אג

קבליהודים'קמברידג

קביליהודיםקושטא' דפ

עמהםהסכיםיהודיםפרמה
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28 ח-ה: ד רות רבה
(ח)

אמרברכיה'רומעשרותאוקספורד

ֵקִריסַפיורביברכיהרביהמעשרותגניזה

קריספי'ורברכיה'רהמעשרות(הבאת)עלאסתר' אג

קריצפה'רבשםברכיה'ר'דאממניןמעשרות'קמברידג

קריצפהבשםברכיה'ר'דאממניןמעשרותקושטא' דפ

קריצפי'וריהודה'דרמעשרותש מסנות"ר

שמעון'אמשמואלמשוםכרוספדאי'וראומרברכיה'רהמעשרותפרמה

מעשרותש משנץ"ר

במעשרותקרלין ב

ישראלגלוומעשרותתרומותבעוןאוקספורד

אבהברשמעון(רבי)גלוומעשרותתרומהן[ו]בעוכרחנןרבימשםגניזה

אבאברשמעון'רישראלגלוומעשרותתרומהבעוןיוחנן'רמשוםאסתר' אג

ברבאשמעוןגלוומעשרותתרומהבעוןיוחנן'רבשם'קמברידג

אבאברשמעוןגלו'ומעשרותרומותבעוןקושטא' דפ

אבאברשמעון'רגלוומעשרותתרומהבעוןיוחנן'רבשםש מסנות"ר

גלוומעשרותתרומותבעון'אומיוחנן'רמשוםאבאברפרמה

באברשמעוןש משנץ"ר

גלוומעשרות'תרומובעון'ראמרקרלין ב

נפטרושגלוכיוןאמריוחנן'ראוקספורד

טרון□הושגלוכיוןיוחנןרבימשםגניזה

{הופטרו}הפטרו >ישראל<שגלוכיון({שמעון})יוחנן'רמשוםאסתר' אג

נפטרושגלוכיוןיוחנן'רבשם'קמברידג

נפטרושגלוכיוןיוחנן'רבשםקושטא' דפ

ופטרושגלוכיון'אמיוחנן'רבשםש מסנות"ר

פטרוכברשגלוכיוןפרמה

נפטרושגלווכיוןגלוותרומותמעשרותבעוןאמריוחנן'רבשםש משנץ"ר

נפטרושגלוכיוןקרלין ב
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(ח)

מאיליהןעצמןחייבווכןאוקספורד

מֵאֵליהםעצמןשחְיבואלאגניזה

{עריסתיכם}עריסותינוראשיתואת'שנמאליהןעצמןשחייבואלאאסתר' אג

מאליהןעצמןחייבווהן'קמברידג

מאיליהןעצמןחייבווהםקושטא' דפ

מאליהןעצמןחייבו אתוהםש מסנות"ר

תרומותוהפרישומאיליהןעצמןחייבוהןהןהמעשרותומן המ ומןהתרומותמןפרמה

תרומותוהפרישומאיליהןעצמןאתחייבווהןהמעשרותומןהתרומותמןש משנץ"ר

'תרומוהפרישומאליהםעצמןחייבוהןוכןומעשרותהתרומותמןקרלין ב

אוקספורד

גניזה

כךעלעמהןה"הקבוהסכיםללויםאדמתינוומעשראלקינוביתלשכתאללכהניםנביאאסתר' אג

'קמברידג

קושטא' דפ

ומעשרותפרמה

ומעשרותש משנץ"ר

ומעשרותקרלין ב

אוקספורד

עימהםהישכיםה"בהקודשאלאגזריהושעולאִישראלחטאושלירחו[ה](א)חרמַאףויש   אומריםגניזה

'קמברידג

קושטא' דפ

עמומסכיםה"הקבאלאגזריהושעולאיהושעחטאיריחושלחרמהאף   על'ויש   אופרמה

שליריחוהרמהאף'ויש   אומש מסנות"ר

עמו'הסכיה"שהקבאלאגזרשע[הו]יולאישראלחטאויריחושלהירמהאף   עלא"ויקרלין ב
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30 ח-ה: ד רות רבה
(ח)

כתבוהגדולהכנסתאנשיעשומהאוקספורד

[ו](ן)כתבהגדולהכנסתאנשי(ל)עשומהבספרתיכתב*>>'הפ<<גניזה

כתבוהגדולהכנסתאנשיעשומה'קמברידג

כתבוהגדולהכנסתאנשיעשומהקושטא' דפ

כתבוהגדולה'ישראכנסתאנשיעשומהבספרונכתבפרמה

כתבו'הגדולאנשיעשומהבספרונכתבקרלין ב

כתבוהגדולהכנסתאנשיעשומה>אסתרומאמר<בספרונכתב(אסתרומאמר)**אסתר' אג

.1' שו, 15' עמ, השווה לעיל, כותרת זו כתובה ביד אחרת ובאמת אין כאן פרשה חדשה* 

.והובא כאן לשם השוואה בלבד, לגבי הסכמת בית דין של מעלה על מגילת אסתר, 1' שו, 26 - 3' שו, 24' לעיל עמ, קטע זה נמצא באגדת אסתר לסימן ז** 

אמנהכורתיםאנחנוזאתובכלד"ההבשחריתחתוםאותוומצאובעזרהושטחוהוספראוקספורד

אמנהכורתיםאנחנוזאתבכל'שנכתובהאותהומצאועמדובשחריתבעַזרַהוסתרוהוספרגניזה

אמנהכורתיםאנחנוזאתובכלד"ההחתוםומצאוהועמדוובשחריתבעזרהשטחוהוספרו'קמברידג

אמנהכורתיםאנחנוזאתובכלד"ההחתוםומצאוהועמדווכשחריתבעזרהושטחוהוספרקושטא' דפ

כורתיםאנחנוזאתובכלד"ההש מסנות"ר

אמונהכותביןאנחנוזאתובכל'דכתכתובהאותהומצאועמדוובשחרבעזרהושחטוהבספרפרמה

'כותביאנחנוזאתוכל'שנאכתובהאותהומצאועמדובשחרבעזרהושטחוהוספרקרלין ב

אמנהכורתיםאנחנוזאתובכל'שנחתוםאותוומצאובשחריתעמדובעזרהושטחוהוספראסתר' אג

החתוםעלוכותבאוקספורד

צדקיהבןחַכליהבןהתרשתהנחמיההחתומיםועל□וכהינונלוינושדינוהחתוםועלוחותמיםגניזה

החתוםעל'קמברידג

החתוםעלקושטא' דפ

'וגוועלש מסנות"ר

וחבירוצדקיהבןנחום'וגוהחתוםעלוכותביןפרמה

וצדקיהחכליהבןהתרשתאנחמיההחתומיםועלכהנינולוינושרינוהחתוםועלוכותביםאסתר' אג
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(ח)

זההחתוםעלהחתומיםעלאומר'אוכתובהחתוםעלאומר'אכתובאוקספורד

זההחתום(□□□)על החתומיםעלאומראחדוכתובהחתוםעלאומראחדכתובגניזה

זההחתוםועלאלאהיאךהחתומיםועל'אומאחד'וכתהחתוםועלאומראחד'כת'קמברידג

זההחתוםעלאלההיאךהחתומיםועלאומראחדוכתובהחתוםועלאומראחדכתובקושטא' דפ

זההחתוםועלהחתומיםועל'אומאחד'וכתוהחתוםועל'אומאחדכתובש מסנות"ר

זההחתוםעלהחתוםעלאומראחד'וכתהחתומיםעל'אומאחד'כתפרמה

זההחתוםעלהחתומיםועלאומאחד'וכתהחתוםעל'אומאחד'כתאסתר' אג

מטןשלד"בזההחתומיםועלמעלהשלד"באוקספורד

................................ביתגניזה

מטהשלד"בזההחתומיםועלמעלהשלדיןבית'קמברידג

מטהשלדיןביתזההחתומיםועלמעלהשלדיןביתקושטא' דפ

שלמטהד"בזההחתומיםועלשלמעלהדיןביתש מסנות"ר

מעלהשלדיןביתזההחתומיםעלמטהשלדיןביתפרמה

קרלין ב

שלמטןדיןביתזההחתומיםועלשלמעלןדיןביתאסתר' אג

ישראלחטאאביןבריהושע'ר'אמכןיריחושלחומהאףאומריםוישאוקספורד

גניזה

ישראלחטאאביןבריהושע'ר'אמוכןיריחושלחרמהאף'אומויש'קמברידג

ויהושעישראלחטאיהושעאמרוכןיריחושלחרמהאף'אומוישקושטא' דפ

שליריחוהרמהאף'אומוישש מסנות"ר

פרמה

ישראלחטאויריחושלהירמהאף    עלא"ויקרלין ב

אסתר' אג
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(ח)

עמוהסכיםה"הקבאףגזריהושעולאאוקספורד

.....אמררבגניזה

על ידןהסכיםה"הבשאףמלמדאלאגזריהושעולא'קמברידג

עמוהסכיםה"הקבשאףמלמדאלאגזריהושעולאגזרקושטא' דפ

קיימו'אמרבעמהןהסכיםה"הקבשאףמינייןפרמה

עימן'הסכיה"שהקבאלאקרלין ב

קימורבאמרעמהןה"הקבשהסכיםומניןגזר[הו]יולאאסתר' אג

אוקספורד

....................................גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ

*עמהםהסכיםשל   יהודיםרבואף'   כתוקבלוכןלמטהשקבלומהלמעלהקיימווקבלופרמה

(הבאת)עלעמהןהסכיםשליהודיםרבןכתי   אףקבלוקבלואסתר' אג

.שם, 1' ובהערה לשו, 27' עמ, השווה לעיל* 

אוקספורד

גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ

פירקאסליקפרמה
...*המעשרותאסתר' אג
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ממונההיהכמהעלהזאתהנערהלמיהקוצריםעלהנצבלנערובעזויאמראוקספורד

..............................הנלנעיר.........גניזה

'ר'אמממונההיהכמהעלהקוצריםעלהנצבלנערובעזויאמר'קמברידג

'ראמרממונההיהכמהעלהקוצריםעלהנצבלנערובעזויאמרקושטא' דפ

ר"אממונההיהמהעלהקוצריםעלהנצבלנערויאמרשמעוני' יל

ר"אממונההיהכמהעלהקוצריםעלהנצבלנערובועזויאמרפרמה

כלאתשלמהויספרהדאמןושניםארבעיםעלאוקספורד

...................................ושארבעים..............גניזה

כלאתשלמהויספרדכתיבהדאמןממונההיהושניםארבעיםעלאלעזר'קמברידג

כלאתשלמהויספרחדאמןממונההיהושניםארבעיםעלמריסבראליעזרקושטא' דפ

בשלמחמצינרשכןב"מעלמריון'בראלעזרשמעוני' יל

שלמהויספר'דכתממונההיהושניםארבעיםעלמריוןבראלעזרפרמה

'וכוהגריםהאנשיםאוקספורד

אלפיםושלשת................................אישראלבארץגניזה

בארץהגריםהאנשים'קמברידג

ישראלבארץאשרהגריםהאנשיםקושטא' דפ

אלפיםושלשתאלףוחמשיםמאהוימצאםדודאשר ספרהספריםאחרי'ישרבארץאשרהגריםהאנשיםפרמה

סבלאלףשבעיםמהםויעשאוקספורד

......שלש:בהרחוצבאלף......................ושגניזה

סבלנושאיאלףשבעיםמהםויעש'קמברידג

סבלאלףאיששבעיםמהםויעשקושטא' דפ

וששושלשיםבהרחוצבאלףושמניםסבלנושאאלףשבעיםמהםויעשמאותוששפרמה
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מהווידעקייםיכילמכןפחותלקייםיכילכןדעבדאוקספורד

............................גניזה

מהוידעקאיםיכילדעבד'קמברידג

מהוידעקאיםיכילכןדעבדקושטא' דפ

מהוידעלאמכאןפחותקאיםיכילכןדעבידשמעוני' יל

קאיםיכולכדיןעבידמאןהעםאלמנצחיםמאותפרמה

ידעולאקייםיכיללאכןעליתרעבידאוקספורד

ידעולאקאיםיכילולאמכאןפחותעבדדהוא'קמברידג

עבדדהואקושטא' דפ

קאיםיכיללאמכאןיתירדעבידשמעוני' יל

ידעולאפרמה

עבידמהואוקספורד

.............................הקוצריעלהניצבהנער....גניזה

עבידדהואמה'קמברידג

קושטא' דפ

עבידמהופרמה

הנערהלמיאוקספורד

הנערה..................................אמואתמואביהמואב....גניזה

הנערהלמי'קמברידג

הנערהלמיקושטא' דפ

הנערהלמישמעוני' יל

הנערהלמיפרמה

הנערהלמיא סבע"ר
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שואלהתחילנעימיםומעשיהנעימהאותהשראהכיוןאלאלהחכיםהוהלאהזאתאוקספורד

שואלהתחילהנעימים...........................ַמַכהיהלאוכיהזאתגניזה

שואלהתחילנאיםומעשיהנעימהאותהשראהכיוןלהחכיםהוהולאהזאת'קמברידג

שואלהתחיל'נאיומעשיהנעימהאותהשראהכיוןאלאלהחכיםהוהולאהזאתקושטא' דפ

במעשיהנעימהשראתהכיוןאלאמכירההיהלאוכיהזאתשמעוני' יל

ושאלהתחילנאיםומעשיהנעימהאותהשראהכיון(נע)אלא  מכירההיהלאוכיהזאתפרמה

שואלהתחיל'נעימיומעשיהנעימהאותהשראהכיון('וכומכירההיהלאוכיהזאת)א סבע"ר

מסלקותהנשיםכלומלקטתיושבתוהיאומלקטותשוחחותהנשיםכלעליהאוקספורד

סלקות[מ](ל)הנשיםכל(ב)ומלקטת............................עליהגניזה

מסלקותהנשיםכלומלקטתיושבתוזוומלקטותשוחחותהנשיםכלעליה'קמברידג

מסלקותהנשיםכלומלקטתיושבתוזויושבתוזוומלקטותשוחחותהנשיםכלעליהקושטא' דפ

ומלקטתיושבתוזוומלקטותעומדותהנשיםכלשמעוני' יל

הנשיםכלומלקטתיושבתוזוהעומרמלקטותהנשיםכלפרמה

מחלקותהנשיםכלומלקטתיושבתוזוומלקטותשוחותהנשיםשכלעליהא סבע"ר

מצנעתוזאתהקוצריםעםמשחקותהנשיםכלכליהאתמשלשלתוזאתכליהןאתאוקספורד

......□מוזוהקוצריםעםמצחקות............................אגניזה

אתמצנעתהיאוזוהקוצריםעםמשחקתהנשיםכלכליהמשלשלתוזהכליהן'קמברידג

מצנעהוזוהקוצריםעםמשחקותהנשיםכלכליהמשלשלתוזוכליהםקושטא' דפ

מצנעתוזוהקוצריםעםמשחקותהנשיםכלשמעוני' יל

מצנעתוזו'הקוצרעםמשחקותפרמה

מונעתוזוהנעריםעםמשחקותהנשיםכלכליהמשלשלהכליהןא סבע"ר

ההפקרמןמלקטתוזוהעמריםמביןמלקטותהנשיםכלעצמהאוקספורד

ַבַהפֵקרמלקטתוזוהעמרים....................גניזה

ההפקרמןמלקטתוזוהעמריםביןמלקטותהנשיםכלעצמה'קמברידג

ההפקרמןמלקטתוזוהעמריםביןמלקטותהנשיםכלעצמהקושטא' דפ

הנשיםכלההפקרמןמלקטתוזוהעמריםביןמלקטותהנשיםכלעצמהשמעוני' יל

ההפקרמןמלקטתוזוהעמריםביןמלקטותהנשיםכלעצמהפרמה

בהפקרמלקטתוזוהעומריםשלא מןביןהעומריםביןמלקטותהנשיםכלעצמהא סבע"ר
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לקראתיוצאשאולוכראותודכוותהאוקספורד

לקראת.........................וגניזה

לקראתצא[ו]ידודאתשאולוכראותודכותיה'קמברידג

לקראתיוצאדודאתשאולוכראותודכוותיהקושטא' דפ

עצמהמצנעתוזוהקוצריםעםמשחקותשמעוני' יל

לקראתיוצאדודאתשאולוכראותודכוותיהפרמה

לקראתיוצאשאולאתדודוכראותודכותיהא סבע"ר

הפלשתיאוקספורד

.......................אבנראלאמרהפלשתיגניזה

הפלשתי'קמברידג

הפלשתיקושטא' דפ

אםהמלךנפשךחיויאמרהנערזהמיכןהצבאשראבנראלאמרהפלשתיפרמה

אבנרהנערזהמיבן'כוהפלשתיא סבע"ר

נאיעמדלישןואומרמשלחהיאאתמאלחכיםהוהולאאוקספורד

........................מהווהאתמולֵליהַחֵכםחַווהלאגניזה

נאיעמדלישי'ואוממשליחהוהאתמולליהחכיםהוהולא'קמברידג

נאיעמדלישיאומרמשלחהוהאתמלליהחכיםהוהולאקושטא' דפ

יעמדלדוד'ואמלישישלחוהאליהחכיםלאוכיידעתיפרמה

נאיעמודלישישלחאתמלמכירוהיהלאוכיא סבע"ר

כיוןאלאעליושואלהואועכשיולפנידודאוקספורד

...........................הואעכשיו□בעינייחןמצאכי□גניזה

כיוןאלאעליושואלהואועכשובעיניחןמצאכילפנידוד'קמברידג

כיוןאלאעליושואלהואועכשובעיניחןמצאכילפנידודקושטא' דפ

כיוןאלאאבנרהנערזהמיכן'אמועכשיולפנייחןמצאכילפנידודפרמה

כיוןאלאעליושואלועכשיולפניודודא סבע"ר
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מפרץאםאמרעליושואלהתחילבידוהפלשתיראשאתשאולשראהאוקספורד

.................התחילבידוהפלשתיראששראהגניזה

מפרץאם'אמעליושואלהתחילבידוהפלשתיראשאתשאולשראה'קמברידג

מפרץאםעליושואלהתחילבידוהפלשתיראשאתשאולשראהקושטא' דפ

מפרץאםעליולשאולהתחילהפלשתיראששראהפרמה

מזרחאםהואמפרץאםשואלהתחילבידוהפלשתיראששראהא סבע"ר

באותהדואגשםוהיההואמזרחאםהואמלךהואאוקספורד

.....................הושופטהואמזרחאםהואמלךגניזה

באותההאדומידואגשםוהיהשופטהואמזרחואםהואמלךהוא'קמברידג

באותההאדומידואגשםוהיההואשופטהואמזרחאםהואמלךהואקושטא' דפ

באותההאדומידואגשםהיהיהיהשופטקאתימזרחואםיהיהמלךקאתיפרמה

עלההאדומידואגשםוהיהשופטיהיההואמזרחואםימלוךהואמפרץאםא סבע"ר

מרותלאהואמשפחהפסול(מ)לאהואמפרץ'אפיואמרשעהאוקספורד

......הואהמשפחהִמֵפסוֻללאמפרץ.....גניזה

מרותלאהואמשפחהפסוללאהואפסוללאמפרץהואאפילו'אמשעה'קמברידג

מרותלאהואמשפחתפסוללאהואפסוללאמפרץהואאפילולו'ואמשעהקושטא' דפ

מרותהואפסולקאתימפרץאפילו'אמשעהפרמה

מרותהואמשפחהמפסולימפרץהוא'אפי'ואמא סבע"ר

עמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהכבראבנרלואמרהואהמואביהאוקספורד

......................ועמוניהלכהנתחדשהכבראבנר...............גניזה

עמוניתולאעמוניעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהכברולאאבנרלו'אמהואהמואביה'קמברידג

עמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהכברולאאבנרלואמרהואהמואביתקושטא' דפ

עמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהכברל"אהואהמואביהפרמה

'וכועמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהכבראבנרל"אהמואביהא סבע"ר

01/01/2019



38 ט: ד רות רבה

עלאנשיםמצריתולאמצריאדומיתולאאדומילואמרמואביתולאמואביאוקספורד

ולאאנשיםמצריתולאמצריאדומיתולאאדומיכןאםלו'אממואביתולאמואבית'קמברידג

ולאאנשיםמצריתולאמצרי'אדומיולאדומיכןאםלואמרקושטא' דפ

'וכומואביתולאמואביפרמה

אדומיתולאאדומיכ"אלהם'אמא סבע"ר

ובמיםבלחםאתכםקדמושלאדברעלנתרחקוזהאוקספורד

במים>>ו<<בלחםאתכםקדמולאאשרדברעללאנתרחקוולמהנשים'קמברידג

ובמיםבלחםאתכםקדמולאאשרדברעללאנתרחקולמהנשיםקושטא' דפ

פרמה

דרכםאנשים'כואתכםקדמולאאשרדברעלומואבעמוןנתרחקולמהא סבע"ר

מעיניוהלכהנתעלמהלהוציאלנשיםלהםהיהאוקספורד

הלכהנתעלמהלהוציאלנשיםלהםהיה'קמברידג

מעיניוהלכהנתעלמהלהוציאלנשיםלהםהיהקושטא' דפ

פרמה

הלכהנתעלמהנשיםלקראתונשיםאנשיםלקראת'אנשילצאתלהםהיה'אמ'כולקדםא סבע"ר

לשמואלושאלצאממךשנתעלמההלכהאבנרשאוללואמרשעהלאותהאבנרשלאוקספורד

לשמואלושאולצאשנתעלמההלכהאבנרשאוללו'אמלשעהמאבנר'קמברידג

לשמואלושאלצאמעיניך'שנתעלמהלכהשאוללואמרלשעהאבנרשלקושטא' דפ

פרמה

משמואלעליהושאלצאממךשנתעלמההלכהלאבנרשאולל"אשעהלפימאבנרא סבע"ר

01/01/2019



39 ט: ד רות רבה

לאלךמןהדאלואמרשמואלאצלשבאכיוןדינווביתאוקספורד

לאלךאיתמנאהכאלו'אמדינובביתשמואלאצלשבאכיוןדינובבית'קמברידג

לאלךאיתמניןהדאלואמרדינובביתשמואלאצלשבאכיוןדינווביתקושטא' דפ

פרמה

ל"אלךמניןהדא'אמשמואלאצלשבאכיוןדינווביתא סבע"ר

א"אחלקולהוציאהעולםמןבשלוםיוצאואינוהואניי[י]מדואגמןאוקספורד

אפשראיחלקולהוציאךהעולםמןבשלוםיוצאואינוהוא*<....>דואגדואגמן'קמברידג

אפשראיחלקולהוציאךהעולםמןבשלוםיוצאואינוהואמינידואגדואגמןקושטא' דפ

פרמה

העולםמןבשלוםיוצאואינוהואמינידואג'אממדואגא סבע"ר

.מסתבר שתיבה זו נמחקה על ידי הצנזורה* 

להוציאלאשהולאלהוציאלאישפנימהמלךבתכבודהכלאוקספורד

להוציאלאשהולא(לאשה)להוציא(ולא)לאישפנימהמלךבתכבודהכל'כת'קמברידג

ולאישלהוציאשלאלאשהפנימהמלךבתכבודהכלדכתיבקושטא' דפ

פרמה

האשהולא עללצאתהאישעלפנימהמלךבתכבודהכל'וכתיא סבע"ר

ויעןלאשהולאשכרליתןהאישעל'וכועליךשכרואשראוקספורד

ויעןלאשהולאשכרנותניןלאישבן בעורבלעםעליךשכרואשר'קמברידג

ויעןלאשהולאשכרנותניןלאישעליךשכרואשרלהוציאקושטא' דפ

ויעןפרמה

האשהעלולאלהשכירהאישעל כיבלעםאתעליךשכרואשרא סבע"ר

01/01/2019



40 ט: ד רות רבה

רבתהאלאנעימיםמעשיהאמרולאמואביהנערההקוצריםעלהנצבהנעראוקספורד

רבתהאלאונעימיםנאיםמעשיה'אוואתהמואביהנערהויאמרהקוצריםעלהנצבהנער'קמברידג

רבתהאלאונעימיםנאיםמעשיהאמרתואתהיאמואביהנערהויאמר'הקוצריעלהנצבהנערקושטא' דפ

שחמותה אלא היא מואביהנערה ויאמר שמעוני' יל

שרבתהאלאהיאמואביהנערההקוצריםעלהנצבהנערפרמה

להמלפהאוקספורד

להמלפה'קמברידג

להרפתהקושטא' דפ

*להמאלפא שמעוני' יל

להמאלפאפרמה

.וצריך עיון', בספר ישן בהדיא'ומוסיף שכך נמצא ', ממנה מעשי מואב [!]חמותה למדתה כך והרפה ': במתנות כהונה פירש בעקבות גרסת הילקוט שמעוני*

01/01/2019



41 י: ד רות רבה

בעמריםואספתינאאלקטהותאמראוקספורד

עתהועדהבוקרמאז.......................בעמריואספתינאאלקטותאמרגניזה

בעמריםואספתינאאלקטהותאמר'קמברידג

בעמריםואספתינאאלקטהותאמרקושטא' דפ

'וגובעמריםואספתינאאלקטהויאמרפרמה

להמצפהשהואשבביתלאותהוחמרקללהתפיסמעטאוקספורד

להשֵמצַפהשבכיתַלז֗ו.....................ִשְבַתהזוגניזה

להמצפהשהיאשכביתמאותהו"קתפרסמעט'קמברידג

להמצפהשהיאשבביתמאותהוחומרקללותפיסמעטקושטא' דפ

שבביתלאותהו"קלהתפסהמעטמתנות כהונה

לההמצפהשכבותלומרצריךאיןמעטהביתשבתהוזה*פרמה

.43' עמ, ראה להלן סוף סימן יא*

01/01/2019



42 יא: ד רות רבה

לאשםעלאחרבשדהללקטתלכיאלבתישמעתהלארותאלבעזויאמראוקספורד

לאשםעלאֵחרְבַשֵדהללקוט..........................וחאמגניזה

לאשםעלאחרבשדהללקטתלכיאלבתישמעתהלארותאלבועזויאמר'קמברידג

לאשםעלאחרבשדהללקוטתלכיאלבתישמעתהלארותאלבעזויאמרקושטא' דפ

לאשםעלאחרבשדהללקטתלכיאלבתישמעתהלארותאלבועזויאמרפרמה

לאשםעלאחרבשדהללקטתלכיאלשמעוני' יל

ל[א](ע)רותאלבעז'ויאמקרלין

ואנוהואליזהשםעלמזהתעבורילאוגםפניעלאחריםאלהיםלךיהיהאוקספורד

ואנוהואליזהמשם................................יהיגניזה

ואנוהואליזהשםעלמזהתעבורילאוגםאחריםאלהיםלךיהיה'קמברידג

ואנוהואליזהשםעלמזהתעבורילאוגםפניעלאחריםאלהיםלךיהיהקושטא' דפ

אחריםאלהיםיהיהפרמה

ואנוהואליזהשםעלמזהתעבורילאוגםאחריםאלדיםלךיהיהשמעוני' יל

ומנוהואליזהשםעלמזהתעבוריקרלין

בוהתשחקדכתיבנעריםקרוייםשהםהצדיקיםאלונערותיעםתדבקיןוכהאוקספורד

....................................................תדבקיןוכהגניזה

בוהתשחק'שננעריםקרוייןשהןהצדיקיםאלונערותיעםתדבקיןוכה'קמברידג

בוהתשחקשנאמרנעריםשקרוייןהצדיקיםאלונערותייעםתדבקיןוכהקושטא' דפ

בוהתשחק'שננערותנקראיןשהצדיקיםומנייןהצדיקיםאילונערותייעםתדבקיןובהפרמה

בוהתשחקהצדיקיםאלונערותיעםהדבקיםאתםתדבקיןוכהשמעוני' יל

בוהתשחק'שנאצדיקיםשנקראוומנין'הצדיקיאלונערותיעםתדבקיןוכהא סבע"ר

'שנאנערותנקראו'שהצדיקיומנייןהצדיקיאלוערותי[נ]תדבקיןוכהקרלין

01/01/2019



43 יא: ד רות רבה

לנערותיךותקשרנוכצפוראוקספורד

לנערותיךותקשרנוכצפור'קמברידג

לנערותיךותקשרנוכצפורקושטא' דפ

לנערותיךותקשרנוכציפורפרמה

לנערותיךותקשרנוכצפורשמעוני' יל

לנערותיךותקשרנוכצפורא סבע"ר

לנערותיךותקשרנוקרלין

לההמצפהשכבותלומרצריךאיןמעטהביתשבתהוזה'   וגובעמריםואספתינאאלקטהויאמר*פרמה

.41' עמ, סוף סימן י, ראה לעיל*

01/01/2019



44 יב: ד רות רבה

אוקספורד

..............................אחריהן.........................גניזה

'קמברידג

והלכתוצמיתנגעךלבלתיהנעריםאתצויתיהלאאחריהםוהלכתיקצורוןאשרבשדהעיניךקושטא' דפ

יקצורוןאשר(אחר)בשדהעינייךפרמה

בשדהעיניךא סבע"ר

בשדהענייךקרלין

העדהמעיניאםא"כמדסנהדריןזועיניךאוקספורד

....גניזה

סנהדריןזועיניך'קמברידג

סנהדריןזועיניךהנעריםישאבוןמאשרושתית'הכליאלקושטא' דפ

העדהמעיניאםוהיה'דכתסנהדריןזועיניךפרמה

נעשתההעדהמעיניאםוהיה'כדאמרי'הסנהדריאלועיניךא סבע"ר

הסנהדריןאלוקרלין

מניןעיניםשבעהאחתאבןעלכיוניםעיניואוקספורד

..................למאתיםן  ....גניזה

'קמברידג

קושטא' דפ

פעמיםושמניםוארבעיםלמאתיםמנייןפרמה

עיניםשבעהאחתאבןעל'וכתי*מ"כי עאעיניך'וכתילשגגהא סבע"ר

.כיונים על אפיקי מים= מ "כי עא* 

העיניםאחרהולכיםשהםשבאדםח"לרמאוקספורד

....................אחרהולכים.........................גניזה

הדאמןהעיניםמןלאחר  אלאהולכיןשאינןבאדםשישאבריםושמנהוארבעיםממאתים'קמברידג

הדאהעיניםאחראלא'הולכישאינןבאדםשישאבריםושמנהוארבעיםמאתיםקושטא' דפ

העינייםאחרהולכיןוכולןשבאדםאיבריםושמנהוארבעיםמאתיםכנגדפרמה

העיניםאחראלאהולכיןאיןאיבריםח"רמא סבע"ר

01/01/2019



45 יב: ד רות רבה

לרחקשלאנגעךלבלתיהנעריםאתצויתיהלאאחריהםוהלכתיקצורוןאשרבשדהעיניך'שנאאוקספורד

לַרָחקושלאגעך......................גניזה

לרחוקשלאנגעךלבלתיהנעראתצויתיהלאאחריהםוהלכתיקצרוןאשרבשדהעיניך'שנ'קמברידג

לדחוקשלאנגעךלבלתיאחריהםוהלכת'וגועיניךשנאמרקושטא' דפ

אחריהםוהלכתל"תפרמה

לרחקהשלאנגעךלבלתיהנעריםאתצויתיהלאא סבע"ר

כליםקרוייםשהצדיקיםומניןכליםקרוייםשהםהצדיקיםאלוהכליםאלוהלכתוצמיתאוקספורד

חנינהרביכליםם    ............................................גניזה

חנניה'רכליםקרוייןשהןהצדיקיםאלוהכליםאלוהלכתוצמית'קמברידג

שנאמרכליםשקרוייןהצדיקיםאלוהכליםאלוהלכתוצמיתקושטא' דפ

יוחנן'רכליםקרוייןשהצדיקיםומנייןהצדיקיםאילוהכליםאלוהלכתוצמיתפרמה

'הצדיקיאלוהכליםאלוהלכתוצמיתא סבע"ר

מלחמהכליויאבדוגבוריםנפלואיךאוקספורד

.......................הגיבוריםנפלואיךר....................................גניזה

מלחמהכליויאבדוגבוריםנפלואיך'שנכליםהצדיקיםאמריתרויהויונתן'ור'קמברידג

מלחמהכליויאבדוגבוריםנפלואיךקושטא' דפ

מלחמהכליויאבדוגיבוריםנפלואיךאמריןמנהוןחדחנין□'    ורפרמה

מלחמהכליויאבדוגבוריםנפלואיך'דכתיא סבע"ר

ולמההשואבהביתזוהנעריםישאבוןמאשרושתיתאוקספורד

....ולמההשואבהֵביתה.............גניזה

הואלמההשואבהביתזההנעריםישאבוןמאשרושתית'קמברידג

ולמההשואבהביתזההנעריםישאבוןמאשרושתיתקושטא' דפ

ולמההשואבהביתזההנעריםישאבוןמאשרושתיתמכירי' יל

ישאבוןשהצדיקיםומנייןהצדיקיםאילוהנעריםישאבוןאשרמןושתיתפרמה

ולמההשואבהביתזההנעריםישאבוןמאשרושתיתי הפניני"ר

ולמההשואבהביתזההנעריםישאבוןמאשרושתיתא סבע"ר

01/01/2019



46 יב: ד רות רבה

שואביןהיוששםהשואבהביתשמהנקראאוקספורד

...שואביןשמשמיםאביו֗ן....................................גניזה

רוחשואביןהיושמשםאביןבריהושע'רהשואבהביתקורא'קמברידג

רוחשואביןהיושמשםשואבהשמהנקראקושטא' דפ

רוחשואביןהיושמשםהשואבהביתשמהנקראמכירי' יל

אביןר"ביהושע'רמשוםנחוניא'רפרמה

רוחשואביםשמשםהשואבהביתשמהנקראי הפניני"ר

רוחשואביןשמשםהשואבהביתנקראא סבע"ר

בששוןמיםושאבתםשנאמרלעולםותורהוחכמהאוקספורד

:הישועהני.ע   ........................................גניזה

הישועהממעייניבששוןמיםושאבתם'שנהקדש'קמברידג

'דפרשתאסליקהישועהממעניבששוןמיםושאבתםשנאמרהקדשקושטא' דפ

הישועהממעיניבששוןמיםושאבתםא"כדהקדשמכירי' יל

פירקאסליק>>>כהןקלונימוס<<<הישועהממעייניבששוןמיםושאבתםפרמה

הישועהממעיניבששוןמיםושאבתם'שנלעולםוחכמהותורההקדשי הפניני"ר

בששוןמיםושאבתם'שנאלעולםותורהוחכמההקדשא סבע"ר

01/01/2019


