
1 א: ח רות רבה

תחטאוואלרגזופתחכהנאבראבא'ר'חפרשתאאוקספורד

תחטאוואלרגזופתחכהנאבראבא'ר'חפרשתאקושטא' דפ

ודומומשכבכםעלבלבבכםאמרותחטאוואלרגזופתחכהנאבראבא'ר'חפרשתא'קמברידג

תחטאוואלרגזופתחכהנאבראבא'רא סבע"ר

ואומרעלימתרגזיםהםאימתיעדה"הקבלפנידוד'אמאוקספורד

ואומרעלימתרגזיםהםאימתיעדה"הקבלפנידודאמרקושטא' דפ

עליומתחטאיםמתרגזיןהםמתיעדעולםשלרבונוה"הבלפנידוד'אמסלה'קמברידג

ואומריםעלי'מתרגזיהםאימתיעדה"הבלפנידוד'אמא סבע"ר

לאאתםאףמשכבכםעלבלבבכםאמרוהואהמאביהמרותולאהואמשפחהפסוללאאוקספורד

לאאתםאףמשכבכםעלבלבבכםאמרוהואהמואביהמרותולאהואמשפחהפסוללאקושטא' דפ

לאאתםאףהואהמואביהמרותלאהואהמשפחהפסוללא'קמברידג

לאאתםאףבלבבכםאמרוהואהמואביהמרותלאהואמשפחהפסוללאא סבע"ר

סלהודומועיקרכםמהראואתםאחיותשתימאסוראוקספורד

סלהודומועיקרכםמהראואתםאחיותשתימאסורקושטא' דפ

סלהודומומשכבכםעלבלבבכםאמרואתםאחיותשתימעיקר'קמברידג

סלהודומועקרכםראואתםאחיותשתיאיסור(פסול)מעיקרא סבע"ר
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2 א: ח רות רבה

נחבןשםשלבתואלאהואמשפחהמפסוללאזקנייהודהשלקחתמרואףאוקספורד

נחבןשםשלביתואלאהואמשפחהמפסוללאזקנייהודהשלקחתמרואףקושטא' דפ

'קמברידג
נחבןשםשלבתואלאהואמשפחהמפסוללאיהודהשנשאתמרואףא סבע"ר

חסים[י]ליישאניאףיחסיםלכםישאתםמהאוקספורד

יחסיםלכםישאתםמהקושטא' דפ

בןאלעזר'ריחסיםליישאניאףיחסיםלכםישאתםמה'קמברידג

יוחסיןליישאניאףיוחסיןלכםישאתםמהגדולכהןא סבע"ר

אמריןורבניןתחטאואליצרךארגיזאמראבינאבריעקב'ראוקספורד

אמריןורבניןתחטאואליצרךארגיזאביהבריעקב'רקושטא' דפ

ורבנןחטאלידיתבאואלליצרךהרגזאבונהבןאלעזר'רורבנןאבונה'קמברידג

תחטאולאיצרךאכעיסאוקספורד

תחטאולאיצרךאכעיסקושטא' דפ

חטאלידייביאךואלליצרךהרגז'קמברידג
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3 ב: ח רות רבה

מוסיףואלההראשוניםאתפסִלאִלהשנאמקוםכלאבאר"אפרץתולדותאלהאוקספורד

מוסיףואלההראשוניםאתפסלאלה'שנאמקוםכלאבא'ראמפרץתולדותאלהקושטא' דפ

מוסיףואלההראשוניםאתפסלאלה'שנמקוםכלאיבו'ר'אמואלה'קמברידג

פרץתולדותואלהפוגיו 

*עדב"יפרשתרבהבבראשיתכדאיתא'וכוהראשוניםעלאוקספורד
*עדב"י'פרר"בבכדאיתא'וכוהראשוניםעלקושטא' דפ

צדיקיםהאחרוניםאףצדיקיםהראשוניםמההראשוניםעל'קמברידג

.10' עמ, המשכו בסוף סימן ד* 

01/01/2019



4 ג: ח רות רבה

בתורה'שנתולדות כלנחמןברשמואל'ר'אמתולדות'קמברידג

בתורהתולדותשנאמרמקום כלפוגיו 

במקראשכתובדות□ל[ו]התכל*י ברצלוני"ר

שבמקראתולדות כל{נחמן}נחמניברשמואלר"אמפרץתולדותואלהלקח טוב

שבמקראתולדות כלא סבע"ר

תולדותהמקראאין בכלמלאתוולדותואלה(AS 82)ז "רו

.יהודה ברצלוני הביא את דברי המדרש בפרפרזה' שים לב שבמקום זה ר*

חסריןומה הן והדיןוהארץהשמיםתולדותואלהמתריןברחסרין'קמברידג

פרץתולדותואלהוהארץהשמיםתולדותאלהמן  תריןברחסריןתולדתפוגיו 

פרץתולדותואלההשמיםתולדותאלהמשניםחוץחסרי ברצלוני"ר

פרץתולדותואלה{והדין}השמיםתולדותאלהמן  תריןברחסרין{בתורה' שנ}לקח טוב

חסריםולמה והדיןהשמיםתולדותאלהמתריןברחסריםא סבע"ר

רץ .'ותולד'והאהשמים'תולאלאמלא(AS 82)ז "רו

הראשוןמאדםשניטלודבריםששהכנגדו"וראובן'רבשםאיבו'ר'קמברידג

הראשוןמאדםשנטלודבריםכנגדששהי ברצלוני"ר

הראשוןמאדםשנטלודברים'וכנגדו"ואלקח טוב

שעהמאותומן אדםשניטלו'דברי'ומפניא סבע"ר

כשחטאאדם....דששהשחסרהוי(AS 82)ז "רו

ומאורותהאילןופירותהארץפירות>>ו<<וקומתווחייוזיוו'קמברידג

ומאורותהאילןופירותהארץופירותוקומתווחייוזיווהןואלוי ברצלוני"ר

חייוומאורותהאילןופירותהארץופירות{וקומתווחייוזיוו}וקומהוזיוחייוהםואלולקח טוב

מאורותהאילןפירותהארץפירותקומתוחייוזיווא סבע"ר

......האילןפירותהארץפירות.....וחייוזיוןוהן(AS 82)ז "רו
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5 ג: ח רות רבה

עפרכי'דכתחייוותשלחהופניומשנה'דכתזיוו'קמברידג

עפרכימניןחייולנצחתתקפהומניןזיווי ברצלוני"ר

עפרכי'שנחייו{ותשלחהופניומשנה}תשובואל  עפראתהכי  עפר'שנ(מניין){זיו}לקח טוב

'וגופניומשנה'שנאמניןזיווא סבע"ר

'ר'אמואשתוהאדםויתחבאקומתותשובעפרואלאתה'קמברידג

'ר'אמואשתואדםויתחבאמניןוקומתו'וגואתהי ברצלוני"ר

ר"אמאלקיםי"ימפניואשתוהאדםויתחבא'שנמנייןקומתו'וגואתהלקח טוב

אמהשל מאהונעשיתהראשוןאדםשלקומתוגיועהיודן'קמברידג

תמן'כדכתיאגדתא'כואמה'של קונעשתקומתוגרעהאבהוי ברצלוני"ר
אמה'של קונעשיתקומתו{נגדעה; גידעה; גיועה}גרעה  יודןלקח טוב

החמהובושההלבנהוחפרה'דכתמאורותבעבורךהאדמהארורה'דכתהאילןופירותהארץפירות'קמברידג

החמהובושההלבנהוחפרה'דכתימאורותבעבורךהאדמהארורה'דכתיהאילן(פירות)והארץ{פרי}פירות   לקח טוב

{נגהםאספווכוכביםקדרווירחשמש}לקח טוב
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6 ג: ח רות רבה

שבתבערבהמאורותשנתקלקלוג"אעשמעון'רמשום'אמעכוכפראישיהודהבןשמעון' ר'קמברידג

ותשלחהופניומשנה'שנושלחופניושינהשבתובמוצאישבתמוצאיעדלקולאאבל

שבתובמוצאיעמוכבודולןלאהראשוןאדם'אומיוסי'ר'כדולאכרבנןאתייה

האדםאתויגרש'שנעדןמגןוטרדוממנוזיוואתנוטל('שנושלחופניושנה)

מסוףומביטצופההיההראשוןביוםה"הבשבראהאורהאותהסימון'בריהודה'ר'אמ

לצדיקיםוהתקינהוגנזהעמדהפלגהדורובאנשיהמבולדורבאנשישנסתכלכיוןסופוועדהעולם

ואור'שנלבאלעתידלצדיקיםשגנזהומניןאורםמרשעיםוימנע'שנשגנזהומניןלבאלעתיד

היוםנכוןעדואורהולךנגהכאורצדיקים

לילישלב"וישבתערבשלב"יהאורהשימשהשעותו"לנזירהברלוי'ר

אותהלגנוזה"הקבבקששבתמערבהראשוןאדםשחטאכיוןשבתלילשלב"וישבת

החמהששקעהוכיוןבאורהברכוהשביעייוםאתאלהיםויברךד"ההלשבתכבודוחלקהאורה

ישרהוהשמיםכלתחתד"ההה"להבמקלסיןהכלהתחילומשמשתהאורהאותההמתינההשבתבלילי

הארץכנפותעלואורומהמפני

תאמרשמא'אמהראשוןאדםנתייראובאממשמשהחשךהתחילשבתבמוצאיהחמהששקעהוכיון

ישופניחשךאך'שנלנשכניבאראשישופךהואבו'שכתואותוישופניחושךאך

לזהזהוהקישןרעפיםשניה"הבלוזימןלוי'ר'אמה"הבלועשהמה

האשמאוריבוראעליהבירךמהעליהובירךהאוראתמהןויצא

מפנישבתבמוצאיהנרעלישראלמברכיןמהמפנישמואל'ר'דאמשמואל'כראיתייה

במוצאיאףיוחנן'רבשםאבהו'רבשםהונא'רעולםשלברייתותחלתשהיא

כלוהיוםכלששבתעליומברכיןהכפוריםיום
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7 ג: ח רות רבה

השמשכצאתואוהביו'שנזיווחוזריןומאורותהאילןופירותהארץופירותוקומתווחייוזיווא"ד'קמברידג

תורהאלאעץאיןיוחאיבןשמעון'רתניעמיהיוהעץבימי'דכתחייו

בהלמחזיקיםחייםעץ'שנ

'רברייהמכליריאיםלאזקופהבקופהחייא'רתניקוממיותאתכםואולך'דכתקומתו

שמעון'בראלעזר'רהראשוןכאדםאמהמאה'אומיהודה'ראמהמאתיםאומרשמעון

'אמאבהו'ראמהמאותשלשהריאמהמאתיםממיותאמה'קאמהמאותשלש

בארץעושההזובשקמהאבהו'דר'טעמדוסא'רבשםחיננא'ראמהמאותתשע

שנהלכלומחצהאמהוחשובצאגדומהאמהאמוממעייוצאוהולךשנהמאותשש

אמהמאותתשעמוצאואת

והיה'שנמאורותפריויתןהגפןהשלוזרעכי'דכתמניןהאילןופירותהארץפירות

וארץשמיםשנבראופ"אעכהנאבראבא'רבשםברכיה'רהחמהכאורהלבנהאור

ונתקלקלווחזרומליאתןעלדברים

פרץבןשיבאעדלתיקונןחוזריןאינןוכולהון'קמברידג

פרץבןכשיבאלמקומםהםוחוזריםא סבע"ר

{בן  פרץשהוא'דכת}{מן  פרץדקא  אתי}(מפרץקאתישהוא)המשיחלימות(לחזור)עתידיןוכולןלקח טוב

מלאפרץבןתולדותואלה'שנ'קמברידג

ו"בואמלאזהופרץתולדותאלה'שנאא סבע"ר

מלאהואלכךלקח טוב
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8 ג: ח רות רבה

עמיימיהעץכימי' דכתיחייוהשמשכצאתואוהביו'שנאזיוושחזרודברים' ובשביל*א סבע"ר

תתןוהארץפריהתתןהגפן'שנאהאילןופירותהארץפירותקוממיותאתכםואולך'דכתיקומתו

**כ"עהלבנהאורוהיה'שנאמאורותיבולה

7' עמ)' י קמברידג"שים לב שבעיקרו קטע זה מקביל לכ. בליווי פסוקי אסמכתא, שהם עתידים לחזור אליו בימות המשיח, מכאן ועד סוף ההבאה שוב מוזכרים ששת הדברים שניטלו מן האדם*

.וצריך עיון, 104' עמ, אלבק-מהדורת תיאודור, ו:השווה גם לסדר הפרטים שבמדרש בראשית רבה יד. נעדרו ממנו' קומתו'ו' חייו'אך ההרחבות המדרשיות על  ( ואילך1' שו

עד כאן= כ "ע**
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9 ד: ח רות רבה

לויששמושנכפלמיכלאבא'ר'אמפרץתולדותואלה'קמברידג

לויששמושנכפלכלפרץפרץא סבע"ר

לויששמושנכפל{מי}כלאבאר"אמ(מלא)פרץפרץ(למה)לקח טוב

הבאבעולםלווישהזהבעולם'קמברידג

פרץפרץשםשםנחנחב"ולעההזהלעולם(ב"לעה)חלקא סבע"ר

ובבא(הבא)בזה(לעולם)חלקלקח טוב

נבטלהלאהיאאףלהן'אמתרחתרחתולדותאלה'והכתליההיתיבון'קמברידג

ישתרחתרחתולדותאלהליהאיתיבוןא סבע"ר

ישהואאףתרחתרחתאמרואםלקח טוב

'אמכהנאבראבא'רבשםאבא'ר'אמ'קמברידג

'אמכהנאבראבא'ר'אמהזהולעולםהבאלעולםחלקלוא סבע"ר

'שנחלקלולקח טוב

חלקלאביושישבישרובשלוםאבותיךאלתבואואתהלאברהםה"הקב'קמברידג

חלקלאביושישבשרובשלוםאבותיךאלתבואואתהה"הבא סבע"ר

{שבישרומלמד}{בישרשכבר}שבשרבשלוםאבתיךאלתבואואתהלקח טוב

01/01/2019



10 ד: ח רות רבה

טובהבשיבהתקברהבאלעולם'קמברידג

טובהבשיבהתקברב"לעהא סבע"ר

{בימיו}בחייותשובהתרח{שעשה}שיעשה(הבאלעולם)לקח טוב

*עד כאןתשובהעשהשישמעאלבשרואוקספורד
*כ"עתשובהעשהשישמעאלבשרוקושטא' דפ

תשובהישמעאלעשהשכברבישרו'קמברידג

תשובהיעשהשישמעאלבישרוא סבע"ר

.3' עמ, תחילתו של הדילוג שלפנינו בסימן ב* 

01/01/2019



11 ה: ח רות רבה

אשרחצרוןובניקדמאימןהיהירחמאלולארםאתהולידוחצרוןאוקספורד

אשרחצרוןובניקדמאימןהיהירחמאלולארםאתהולידוחצרוןקושטא' דפ

אשרחצרוןובני'שנקדמויהוהירחמאלולארםאתהולידוחצרון'קמברידג

ירחמאלנתיחסלאולמהלקח טוב

דכתבבהלהתעטרגויהאשהשנשאאלאכלוביואתרםואתירחמאלאתנולדאוקספורד

דכתיבבהלהתעטרגויהאשהשנשאאלאכלובוואתרםואתירחמאלאתנולדקושטא' דפ

'שנבהלהתעטראשהשנשאלפיאלאכלוביואתרםואתירחמאללונולד'קמברידג

'שנבהלהתעשרגויהשנשאלפילקח טוב

עטרהושמהלירחמאלאשהותהיאוקספורד

עטרהושמהלירחמאלאשהותהיקושטא' דפ

עטרהושמהלירחמאלאחרתאשהותהי'קמברידג

[בעטרהלהתעטרעטרהמאי](עטרהושמה)לירחמאל(אחרת)אשהותהילקח טוב

01/01/2019



12 ו: ח רות רבה

עמינדבאתהולידורםאוקספורד

עמינדבאתהולידורםקושטא' דפ

למהבועזאתהולידושלמוןשלמההולידונחשון'וגוהולידועמינדבעמינדבאתהולידורם'קמברידג

בועז את הוליד ושלמון א סבע"ר

*עמינדבאתהולידורםפוגיו

או שני הפסוקים האחרונים של– יט :רות ד– לא נרשם המשכו של פסוק זה , מסתבר שבכתב היד שהשתמש בו מרטיני. המשיח על ( ואילך3' שו, 14' עמ, סימן ז)פסוק זה נועד לשמש ככותרת לדרשה דלהלן *

שציון , דרך דוד המלך ('זרע הבא ממקום אחר')שמוצאו מרות המואביה , הולדת המשיח דרשה זו על, כלום ניתן ללמוד מכאן שבאחת העריכות הקדומות של מדרשנו. י אוקספורד"וכן הוא בכ, המגילה שלאחריו

?כוונה לשמש סיום חגיגי מרומם ומלהיב למדרש רות רבה, לידתו הוא גומרה של מגילת רות

למלכיםסולמותעשוואילךמכאןלנשיאיםסולמותעשוכאןעדאלאושלמוןאוקספורד

למלכיםסולמותעשוואילךמכאן'לנשיאיסולמותעשוכאןעדאלאושלמוןקושטא' דפ

למלכיםסולמותעשוכאןעדאלאושלמוןשלמה'קמברידג

למלכים סולמות עשו ואילך מכאן לנשיאים סולמות כאן עד א סבע"ר
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13 ז: ח רות רבה

לומרצריךהייתישירהבאתיהנהאמרתיאזפתחיצחק'ראוקספורד

לומרצריךהייתישירהבאתיהנהאמרתיאזפתחיצחק'רקושטא' דפ

לומרצריךהייתישורהעליכתובספרבמגלתבאתיהנהאמרתיאזפתחיצחק'ר'קמברידג

'לומצריךהייתישירהעלי'כתוספרבמגלתבאתיהנהאמרתיאזפתחיצחק'רמכירי' יל

'לומצריךהיהשירהבאתיהנהאמרתיאזפתחיצחק'רא סבע"ר

יבאלאמכללמשהישיראז'שנאשירהאלאאזואיןשבאתיאוקספורד

יבאלאמכללמשהישיראז'שנאשירהאלאאזואיןשבאתיקושטא' דפ

עמונייבאלאמכללישראלובנימשהישיראז'שנשירהאלאאזואיןשבאתי'קמברידג

עמונייבאלאמכללמשהישיראזא"כדשירהאלאאזאיןשבאתימכירי' יל

יבאלאמכללמשהישיראז'שנאשירהאלאאזואיןשבאתיא סבע"ר

בקהליבאולאצויתאשרבמגלהעליכתובספרבמגלתובאתהייתיאוקספורד

בקהליבאולאצויתאשרבמגלהעליכתובספרבמגלתובאתהייתיקושטא' דפ

ובספרבמגלההייתיומואבי'קמברידג

ובאתיי"יבקהלומואבימכירי' יל

בקהליבאולאצויתאשרבמגלהעלי'כתוובספרבמגלהובאתיהייתיא סבע"ר

שבאתידיוולאובאתיומואביעמונייבאלאבספרלךאוקספורד

שבאתידיוולאומואביעמונייבאלאבספרלךקושטא' דפ

שבאתידייולאבאתיוהנהובאתיי"יבקהלומואביעמונייבאלא'קמברידג

בספרשבאתידייולאבאתיוהנהמכירי' יל

שבאתידיולאובאתיי"יבקהלומואביעמונייבאלאבספרלךא סבע"ר
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14 ז: ח רות רבה

בעזנחשוןעמינדברםחצרוןפרץבמגלהעליכתובובספרבמגלהאלאאוקספורד

בועזנחשוןעמינדברםחצרוןפרץבמגלהעליכתובובספרבמגלהאלאקושטא' דפ

בועזשלמוןנחשוןעמינדברםחצרוןפרץעלי'כתבמגלהאלא'קמברידג

בעזשלמוןנחשוןעמינדבורםחצרוןפרץעליכתובבמגלהאלאמכירי' יל

בועזשלמוןנחשוןעמינדברםחצרוןפרץבמגלהעלי'כתוובספרבמגלהאלאא סבע"ר

עמינדבאתהולידורםפוגיו

הואזהכימשחהוקוםויאמרבספרד[ו]דישיעובדאוקספורד

הואזהכימשחהוקוםויאמרבספרדודישיעובדקושטא' דפ

הואזהכימשההוקוםשמואלאלי"יויאמר'שנאממנייןבספרדודישיעובד'קמברידג

הואזהכימשחהוקום נאאליי"יויאמר'שנאמניןבספרדודישיעובדמכירי' יל

הואזהכימשחהוקוםי"י'ויאמבספרדודישיא סבע"ר

שתכיכתיבאומרחוניא'ראוקספורד

שתכיכתיב'אומחוניא'רקושטא' דפ

שתכי'כתנחמןברשמואל'רבשםאביןבריעקב'ורחונה'ר'קמברידג

שתכי'כתבוןבר'שמור"בשבוןבריעקב'ורחוניא'רמכירי' יל

שתכיאמרינחמניברשמואל'רבשםיעקב'ורנחוניא'רא סבע"ר

שתכיכתיבאימריןאביןבריעקב'ורנחוניא'רפוגיו

מלךזהזהואיאחרממקוםהבאזרעאחרזרעאלהיםליאוקספורד

מלךזהזהזהואיאחרממקוםהבאזרעאחרזרעאלהיםליקושטא' דפ

מלךזהזהואיאחרזרעאלהיםלי'קמברידג

מלךזהזהזהואיאחר'ממקובאשהואהזרעאותואחרזרעם"אלילימכירי' יל

מלךזהזהואיאחרממקוםשהובאהזרעאותואחרזרעם"אליליא סבע"ר

מלךזההואואיזהאחרממקוםבואשהואהזרעאותואחרזרעאלהיםליפוגיו
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15 ז: ח רות רבה

ממקוםעוברשהיהלמלךסימון'ורברכייא'רהמשיחאוקספורד

ממקוםעוברשהיהלמלךסימון'ורברכייא'רהמשיחקושטא' דפ

ממקוםעוברשהיהלמלךנחמיה'רבשםסימון'ורברכיה'רהמשיח'קמברידג

ממקוםעוברשהיהלמלךנחמיהר"בשסימוןברברכיה'ר*פרץתולדותאלההמשיחמכירי' יל

ממקוםעוברשהיהלמלךנחמיא'רבשםסימון'ורברכיה'רהמשיחא סבע"ר

המשיחפוגיו

.(9' עמ, לעיל)ככל הנראה פסוק זה המשמש ככותרת שייך לריש סימן ד * 

שםשלופמליאוכלהמלךעמדראשומעלמרגליתונפלהלמקוםאוקספורד

שםשלופמליאוכלהמלךעמדראשומעלמרגליתונפלהלמקוםקושטא' דפ

שםשלוייא[למ](מל)פעלועמדהשםהמלךעמדראשומעלמרגליתלוונפלהלמקום'קמברידג

שםשלופמליאכלועמדשםהמלךעמדראשומעלמרגליתונפלהלמקוםמכירי' יל

שםשלופמליאכלומצאשםהמלךעמדראשומעלונפלהא סבע"ר

פמליאוכלמלךשלטיבומה'אומריושביםעובריםוהיואוקספורד

פפליאוכלמלךשלטיבומהאומריםושביםעובריםוהיוקושטא' דפ

פלמייאשלטיבהומהכאןעומדמלךשלטובומהושביםהעובריםכל'ואומ'קמברידג

פמליאשלטיבהומהכאןעומדמלךשלטיבומהושביםהעובריםכלואומריםמכירי' יל

פמליאשלטיבהומהבכאןעומדמלךשלטיבומהאומריםושביםעובריםוהיוא סבע"ר

עשהמהראשומעלמרגליתנפלהאמרוכאןשלואוקספורד

עשהמהראשומעלמרגליתנפלהאמרוראושלוקושטא' דפ

לפניולהביאגזרהמלךעשהומהראשומעלנפלהמרגליתאמרוכאןעומדתשלו'קמברידג

והביאוגזרהמלךעשהמהראשומעלנפלהמרגליתאמרוכאןעומדתשלומכירי' יל

ראשומעלמרגליתנפלהאמרהבכאןעומדתשלוא סבע"ר
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16 ז: ח רות רבה

ולאוהשנימצאהולאהראשוןהצבוראתוכברברות□מוהביאהעפראתצבראוקספורד

ולא'והבמצאהולא'האהצבראתוכברמכברותוהביאהעפראתצברקושטא' דפ

ולאהשניואתמצאוולאהראשוןאתוכבדמכבריותלפניוולהביאצוברות'קמברידג

ולא'והבמצאהולא'אוכברומכבדותכברותמכירי' יל

ולאוהשנימצאהולאהראשוןהצבוראתוכבדמכבדותוהביאהעפראתצברא סבע"ר

לאברהםה"הקבאמרכךמרגליתואתהמלךמצאאמרוומצאההשלישיואתמצאהאוקספורד

לאברהםאמרה"הקבכךמרגליתואתהמלךמצאאמרוומצאה'הגואתמצאהקושטא' דפ

'לאברהה"הב'אמכךמרגליתואתהמלךמצאהעולםכלאמרוומצאוהשלישיומתמצאו'קמברידג

לאברהםה"הקבאמרכךמרגליתואתהמלךמצאאמרוומצאה'והגמצאהמכירי' יל

לאברהםה"הבל"אכךמרגליתואתהמלךמצאאמרוומצאה'גמצאהא סבע"ר

שםליחסליהיהצורךמהמצפההייתילךלךלךאוקספורד

שםלייחסליהיהצורךמהמצפההייתילךלךלךקושטא' דפ

שםלייחסליהיהצורךמהמחכההייתילךמצפההייתילךלךלךאבינו'קמברידג

שםליחסליהיהצורךמהמחכההייתילךמצפההייתילךאבינומכירי' יל

שםליחסלוהיהצורךמהמצפהשהואלךלךאבינוא סבע"ר

הואאברםבשבילךלאתרחנחורפלגעבררםשלחארפכשדאוקספורד

הואאברםבשבילךלאתרחנחורפלגעבררםשלחארפכשדקושטא' דפ

הואאברםבשבילךמצפה אלאהייתילאתרחנחורשרוגרעופלגעברשלחארפכשד'קמברידג

הואאברםבשבילךלאתרחנחורשרוגפלגעברשלחארפכשדמכירי' יל

הואאברםבשבילךלאתרחנחורשרוגרעופלגעברשלחארפכשדא סבע"ר
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17 ז: ח רות רבה

ה"הב'אמכךלפניךנאמןלבבואתומצאתאברהםאוקספורד

ה"הקב'אמכךלפניךנאמןלבבואתומצאתאברהםקושטא' דפ

ה"הב'אמודכותיה'הכנעני וגוארץלתת אתהבריתוכרות עמולפניךנאמןלבבואתומצאתאברהם'קמברידג

ה"הקבאמרודכותהלבבואתומצאתאברהםמכירי' יל

ה"הב'אמכךלפניךנאמןלבבואתומצאת'שנאאברהםא סבע"ר

ישיעובדבעזשלמוןנחשוןעמינדברםחצרוןפרץליחסליהיהצורךמהלדודאוקספורד

ישיעובדבעזשלמון'נחשו'עמינדרםחצרוןפרץלייחסליהיהצורךמהלדודקושטא' דפ

ישיבועזשלמוןנחשוןעמינדברםחצרוןפרץלייחסליהיהצורךמהלדוד'קמברידג

ישיעובדבועזשלמוןנחשוןעמינדברםחצרוןפרץליחסהיהצורךמהלדודמכירי' יל

ישיעובדבועזשלמוןנחשוןעמינדברםחצרוןפרץלייחסליהיהצורךמהלדודא סבע"ר

עבדידודמצאתיבשבילךלאאוקספורד

עבדידודמצאתיבשבילךלאקושטא' דפ

משחתיוקדשיבשמןעבדידודמצאתיבשבילךלא'קמברידג

עבדידודמצאתיד"ההבשבילךלאדודמכירי' יל

עבדידודמצאתיד"ההדודבשבילךלאדודא סבע"ר

*ו"לאי"בי"עא"ולכ"לנ"באמןע"בל"שונשלםתםאוקספורד
'ו' א' ל'ביונשלםתםקושטא' דפ

רבאמלכותאבעל'בעזרבארותמגלתתמה'קמברידג

.187' עמ, השווה לסיום מדרש אסתר רבה. י לעולם אמן ואמן"ברוך י. ולאין אונים עצמה ירבה, ברוך נותן ליעף כח. שבח לאל בורא עולם אמן* 

ותושבחתאשבחארבהלאלהאמגלתאהאילהסליקאאוקספורד
קושטא' דפ

'קמברידג
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