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אחדזבוב'אועזאיבןעקיבא'ורעזאיבןיביעיבאישמותזבוביו

אחדזבובאומרעזאיבןעקיבא'ורעזאיבןיבאישמותזבוביא

אחדזבוב'אמעזאיבןעקיבה'ורעזאיבןיבאישמותזבוביה

..>זבוב'אעזאיבן<..>ס

אחדזבוב'אמעזאיבןעקיבא'ורעזאיבןרוקחשמןיביעיבאישמותזבוביד

'אזבוב'אומעזאיבןעקיבא'ורעזאיבן'וכומותזבובימ

טובהממנואבדזהשחטאיחידיבחטאאלארוקחשמןומביעמבאישאינושתאםו

טובהממנואיבדיחידיבחטאאלארוקחשמןומביעמבאישאינומתאםא

טובהממנואיבדזהשחטאיחידיבחטאאלארוקחשמןומביעמבאישאינומתאםה

<....>יבחטאאלארוקחמן<.ס

טובהממנואיבדשחטאיחידיבחטאאלארוקחשמןומביעמבאישאינושמתד

טובהממנואבדזהשחטאיחידיבחטאאלארוקחשמןמבאישאינומתאםמ

חוקלבלינפשהשאולהרחיבהלכןעקיבא'רדרשהרבהו

חקלבליפיהופערהנפשהשאולהרחיבהלכןעקיבא'רדרשהרבהא

פיהוסערהנפשהשאולהרחיבהלכןעקיבה'רדרשהרבהה

..>נפשה<...>הרחיבלכןעזאילבן'עקי'רס

פיהופערהנפשהשאולהרחיבהלכן'עקיב'רדרשהרבהד

חקלבליפיהופערהנפשהשאולהרחיבהכןעלעקיבארבידרשהרבהמ

שתכרעאחתמצוהאלאבידושאיןמיחוקלבליאלאכאן'כתאיןחקיםלבליו

שתכרע'אמצוהאלאבידושאיןמיחקלבליאלאכאןכתיבאיןחוקיםא

שתכרעאחתמצוהאלאבידושאיןמיחקלבליאלאכאן'כתואיןקים[ו]חלבליה

שתפרע<..>בידושאיןמיחקלבליאלאכאן'כתין<.ס

שתכרעמצוהלושאיןמיחקלבליאלאכאן'כתיאיןחקיםלבליד

שתכריעמצוהבידושאיןזהחקלבליאלאכאן'כתיאיןחוקיםלבלימ

חציוהעולםכיצדרובואחרנדוןהעולם'אורשומותדורשיזכיותיוכלעללוו

חציוהעולםכיצדרובואחרנידוןהעולםאומריםרשומותדורשיזכיותיוכלעםלוא

חציוהעולםכיצדרובואחרנידוןהעולםאמרורשומותדורשיזכיותיועללוה

חציו<....>רואחרנדון<..>'רשומדורשיזכיותיוכלעללוס

חציו'העוכיצדרובואחרנידוןהעולם'אומרשומותדורשיזכיותיועללוד

חציוכולוהעולםכיצדהרובאחרנידוןהעולםאמרו<..>רשודורשיזכיותיוכלעםלומ

וחציוזכאיחציולזכותעצמואדםימודולעולםחייבוחציוזכאיו

וחציוזכאיחציותלזכותאדםימודולעולםחייבוחציוזכאיא

חייבוחציוזכאיה

..>ות<......>ילם<....>זכאיס

וחציוזכאיחציועצמואדםימודולעולםחייבוחציוזכאיד

וחציוזכאיחציוזכותלכףעצמואתאדםימודולעולם'מצוועשהחייבוחציוזכאימ

שהכריעאשריואחתמצוהעשהחייבו

שהכריעאשריואחתמצוהעשהחייבא

שהכריעאשריואחתמצוהעשהחייבמוחציוזכאיחציוהעולם[או](את)ה

..>וה<..ס

שהכריעאשריואחתמצותעשהחייבוחציוזכאיחציוהעולםואתחייבד

מכריע'אמצוהעשהזכאיוחציוחייבחציוהעולםואתחייבמ

עצמושהכריעלואויאחתעבירהעברזכותלכףעצמוו

עצמואתשהכריעלואויאחתעבירהעבר'זכולכףעצמוא

עצמושהכריעלואויאחתעבירהעשהזכותלכףעצמוה

<..>חת<.>ה<..ס

עצמואתשהכריעלואויאחתעברהעברזכותלכףעצמואתד

ולכלעצמושהכריעלואויעבירהעברזכותלכףהעולםולכלעצמומ

נדוןוהעולםרובואחרנדוןשהיחידלפיאלעזרבןשמעוןר"אחובהלכףו

נדוןוהעולםרובואחרנדוןשהיחידלפיאלעזרבןשמעוןר"אחובהלכףא

רובואחרנדוןיחידשהיהלפיאלעזרר"אחובהלכףה

....>לס

נידוןוהעולםרובואחרנידוןשהיחידלפיאלעזרבןשמעוןר"אמחובהלכףד

רובואחרנידוןשהיחידלפיאלעזרבןשמעוןר"אחובהלכףהעולםמ
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א"דהרבהטובהממנואבדזהשחטאיחידיבחטארובואחרו

א"דהרבהטובהכלוהעולםומןממונואבדיחידיבחטארובואחרא

א"דהרבהטובהממנואיבדזהשחטאיחידבחטאה

ס

זבוביא"דהרבהטובההעולםומןממנואיבדזהשחטאיחידיבחטארובואחרד

זבוביא"דהרבהטובהוממנוהעולםמןאבדזהשחטאיחידיבחטאמ

לא'ואומשהכנגדדבריםשין?י?מבאאתמולקורחבעדתמדברו

לאואומריןמשהכנגדדבריםמבאישיןאתמאלקרחבעדתמדברא

לא'ואוממשהכלפידבריםמבאישיןאתמולקרחבעדתמדברה

ס

לאואומריןמשהכנגדמבאישיןאתמלקרחבעדתמדבררוקחשמןיביעיבאישמותד

לאואומריםמשהכנגדדברים'מבאישיאתחלקרחבעדתמדבר'וגומותמ

דבריםמביעיןוהיוםהשמיםמןתורהולאגדולכהןן?ר?אהולאאמתנביאמשהו

דבריםמביעיןוהיוהשמיםמןתורהולאגדולכהןאהרןולאאתהאמתנביאא

דבריםמביעיןוהיוםהשמיםמןתורהולאגדולכהןאהרןולאאמתנביא[משה]ה

ס

דבריםמביעיןוהיוםהשמיםמןתורהולאגדולכהןאהרןולאאמתנביאמשהד

דבריםמביעיןוהיוהשמיםמןתורהולאג"כאהרןולאאמתנביאמשהמ

ומכבודמחכמהיקרהשמיםמןותורהגדולכהןואהרןאמתנביאמשה'ואומשהלפניו

ומכבודמחכמהיקרהשמיםמןותורהגדולכהןואהרןאמתנביאמשהואומריםמשהלפניא

ומכבודמחכמהיקרהשמיםמן'ותורגדולכהןואהרןאמתנביאמשה'ואוממשהלפניה

ס

ומכבודמחכמהיקרהשמיםמןותורהגדולכהןואהרןאמתנביאמשה'ואוממשהלפניד

ומכבודמחכמהיקרהשמיםמןותורהג"כואהרןאמתנביאמשה'ואומרימשהלפנימ

שלגזרתוזומעט(נבואהזו)סכלותנבואהזוומכבודתורהזומחכמהו

שלגזירתוזהמעטסכלותנבואהזומכבודתורהזומחכמהא

שלגזירתוזומעטסכלותהנבואהזומכבודתורהזומחכמהה

ס

שלגזירתוזומעטסכלותהנבואהזוד

שלגזירתוזומעטסכלותנבואהזומכבודתורהזו'מחכממעטסכלותמ

א"די"ייבראבריאהואם'שאממשהו

א"ד'יייבראבריאהואםשאמרמשהא

[א"ד]'יייבראבריאהואם'שנאממשהה

ס

'וגורוקחשמןיביעיבאישמותזבוביא"ד'יייבראבריאהואםשאמרמשהד

מותזבוביא"ד'וגו'יייבראבריאהואםשאמרמשהמ

ולאהואמשפחהפסוללא'ואודודכנגדדבריםמבאישיןאתמולואחיתופלבדואגמדברו

לאהואהמלחמהפסוללאואומריםדודכנגדדבריםמבאישיןאתמאלאתמההואחיתופלבדואגמדברא

לאהואהמשפחהפסוללא'אומדודכנגדדבריםמבאישיןאתמולואחיתופלבדואגמדברה

ס

לאהואמשפחהפסולואומריןדודכנגדדבריםמבאישיןאתמלובאחיתופלבדואגמדברד

לאהואממשפחהפסוללוואומריםדודכנגדדברים'מבאישיאתמאלואחיתופלדואגזהמ

זומחכמהיקרומתביישיןדבריםמביעיןוהיוםהואהמואביהמרותו

זומחכמהיקרומתביישיןדבריםמביעיןוהיוםהואהמואביהמרותא

זוזומחכמהיקרומתייבשיןדבריםמביעיןוהיוםהואהמואביהמרותה

ס

מחכמהיקרומתביישיןדבריםמביעיןוהיוםהואהמואביהמרותד

זהחכמהמעטסכלותומכבודמחכמהומתביישיןדבריםמביעיןוהיוםהמואביהמרותמ

א"דשחתלבארם?ד?תוריאלהיםואתהמעטסכלותנבואהזוומכבודתורהו

שחתלבארתורידםאלהיםואתהמעטסכלותנבואהזוומכבודתורהא

מעטסכלותנבואהזוומכבודתורהה

ס

א"ד'וגושחתלבארתורידםם"אליואתהמעטסכלותנבואתוזוומכבודד

א"ד'וכושחתלבארתורידםאלהים'ייואתהמעטסכלותנבואהזוכבוד(ומכ)תורהמ



04/07/2011 3/3 קהלת רבה פרשה י פסוק א

אליהושלבדורומדברו

כנגדודבריםמביעאתמולאליהושלבדורומדברא

ה

ס

כנגדודבריםמבאישיןאתמלאליהושלבדורומדבר'וגורוקחשמןיביעיבאישמותזבוביד

כנגדודבריםמביעיןאתמאלאליהושלבדורומדברמותזבובימ

האלהיםהואי"י'ואודבריםמביעיןוהיוםעננוהבעלעננוהבעל'ואוו

האלהיםהוא'ייהאלהיםהוא'ייואומריםדבריםמביעיןוהיוםעננוהבעלואמרא

ה

<..>בעל<.ס

ם"האליהוא'יים"האליהוא'ייואומרדבריםמביעיןוהיוםהבעלעננוהבעלואומריןד

האלהים'ייהאלהיםהוא'ייואומריןדבריםמביעין'והיועננוהבעלואומריםמ

נחלאלאליהוויורידםמעטסכלותנבואהזהמכבודתורהזומחכמהיקרו

נחלאלאליהוויורידםמעטסכלותנבואהזוומכבודתורהזומחכמהיקרא

נחלאלאליהוויורידםה

נחלל<...>'מחכיקרס

נחלאלאליהוויורידםמעטסכלותנבואתוזוומכבודתורהזומחכמהומכבודמחכמהיקרד

נחלאלאליהוויורידםמעטסכלותנבואהזוומכבודתורהזומחכמהיקרמ

שםוישחטםקישוןו

וישחטםקישוןא

וישחטםקישוןה

<....>קיס

וישחטםקישוןד

שםוישחטםקדרוןמ
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כורין'בלהןשהיואדםבנילשנימשלפפאברהונאר"אלימינוחכםלבו

כוריםשנילהםשהיואדםבנילשניפפאברחנינאר"אלימינוחכםלבא

כוריןשנילהןשהיואדםבנילשניפפאברחיננאר"אלימינוחכםלבה

....>אבנישני<...>ס

כוריןשנילהםשהיואדםבנילשניפפאברחנינאר"אמלימינוחכםלבד

כוריןשנילהםשהיובנילשניפפאברחננאר"אלימינוחכםלבמ

שעוריםשלנוטלאתאםלחברומהןאחד'אמשעוריםשלואחדחטיםשלאחדו

שעוריםשלאתאםלחבירומהםאחדאמרשעוריםשלואחדחטיםשלאחדא

שעוריןשלאתאםלחבירומהןאחד'אמשעוריןשלואחדחטיןשלאחדה

....>מאחד'אעורין<.ס

שעוריםשלאתאםלחבירומהןאחד'אמשעוריםשל'ואחטיםשלאחדד

שעוריםשלנוטלאתאםלחבירומהם'אאמרשעוריםשל'ואחיטיםשל'אמ

אנימקוםמכלשעוריםשלאתחטיםשלאניואםחטיןשלאניו

אנימ"משעוריםשלאתחטיםשלאניואםחטיםשלאניא

אנימקוםמכלשעוריןשלאתחטיןשלאניואםחטיןשלאניה

אני<....>אחטיןשלאנים<..ס

אניעיקרכלשעוריםשלאתחטיםשלאניאםחטיםשלאניד

אנימ"משעוריםשלנוטלאתחטיםשלאניואםחטיםשלנוטלאנימ

ואשמאילההימיןואםואמינההשמאלאםללוטאבינואברהם'אמכךחטיםשלו

ואשמאילההימיןואםואימינההשמאלאםללוטאברהםאמרכךחטיםשלנוטלא

ר"אואשמאילההימיןואםואימינההשמאלאםללוטאברהם'אמכךחטיןשלה

ר"א'ואשמאהימיןואם<....>לאברהם'אכךחטין<.>ש<.>נוטס

ר"אמואשמאילההימיןואםואימינההשמאלאםללוטאברהםאמרכךחטיםשלנוטלד

ר"א'וכוהימיןואםואימינההשמאלאם'אברהאמרכךחטיםשלמ

לךמשמאלאנאמחצףאת'אפיואשמאילהאלאכאן'כתאיןאשמילהו

לךמשמאילאנאמחציףאת'אפיאשמאילהאלאכאןכתיבאיןאשמאילהא

לךמשאילאנאמחצףאתאפילוואשמאילהאלאכאן'כתואיןאשמאילהיצחקברחיננאה

<....>מחאתאפילוואשמאילה<.>אלאן<...>חנינהס

לךמשמאילאנאמחצףאתאפילואשמאילהאלאכאןכתיבאיןאשמילהיצחק'ברחיננהד

לךמשמאילאנאמחצףאתאפיואשמאילהאלאכאן'כתיאיןאשמאילהיצחק'ברחננאמ

ואיטאבותלדינאשמעהוהאיןקמוילדינאנשברסליקהוהכד'רו

ואיטבאותהוהלדינאשמעהוהאיןקמוילדינאברנשסליקהוהכד'רא

ואיטבאותלדינאשמעהוהאןקומוילדינאנשברסליקהוהכד'רה

....>ל<....>קלדינאש<...>רביס

ואיטבאותהוהלדינאשמעהוהאןקדמוהילדינאנשברסליקהוהכדרביד

ואםטבואותהוהלדינאשמעהוהאןקומוילדינאנשברסליקהוהכד'רמ

גיסאהדיןמןקטיףליהומחימכויןוהוהליהאשמאלביתיהלבר'אמהוהלאו

גיסאהדיןמןקטיףליהומחימכויןוהוהליהאשמאילביתיהלבראמרהוהלאא

גיסאהדיןמןקטיףליהמכויןוהוהליהאשמאילביתיהלבר'אמהוהלאה

<....>וה<....>בבר<.ס

גיסאהדיןמןקטיףליהומחמימכויןוהוהליהאסמילביתיהלבראמרהוהלאד

גיסאהדיןמןקטיףליהומחימכויןוהוהליהאשמאיללשמעיאמרלאמ

וישאיעקב?ר?ויק'שניעקבזהלימינוחכםלבא"דגיסאהדיןמןוקטיףו

וישאיעקבויקםיעקבזהלימינוחכםלבא"דגיסאהדיןמןוקטיףא

וישאיעקבויקםיעקבזהלימינוחכםלבא"דגיסאהדיןמןוקטיףה

<....>גיס

וישאיעקבויקםשנאמריעקבזהלימינוחכםלבא"דד

יעקבאתויקח'שנאיעקבזהלימינוחכםלבא"דמ

עשוויקח'שנהרשעעשוזהלשמאלוכסילולבבניואתו

הרשעעשוזהלשמאלוכסילולבנשיוואתבניואתא

הרשעעשוזהלשמאלוכסילולבבניואתה

ס

'שנהרשעעשוזהלשמאלוכסילולב'וגובניואתד

()'שנאהרשעעשוזהלשמאלוכסילולבהגמליםעלבנותיוואתבניואתמ
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בניוואתנשיואתו

כנעןמבנותנשיולקחא

כנען'מבנונשיואתלקחעשוה

ס

'וגוכנעןמבנותנשיואתלקחעשוד

כנעןמבנותנשיואתלקחעשומ
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דהואידעלאוהואכותיהטפשיןעלמאדכוליסברטפשאהולךכשסכלבדרךוגםו

דהואידעלאוהואכוותיהטפשיןעלמאדכוליסברטפשאהולךכשהסכלבדרךוגםא

דהואידעלאוהואכותיהטפשיןעלמאדכוליסברטפשאהולךכשהסכלבדרךוגםה

ס

דהואידעלאוהואכותיהטיפשיןעמאדכלסברטפשא'וגוהולךכשסכלבדרךוגםד

דהואידעלאוהוא'טפשיע"דכסברטפש'וכוהולךכשהסכלבדרךוגםמ

חכיםעלמאוכוליטפשאו

חכימיע"וכטפשאא

חכימיעלמאוכוליטפשאה

ס

'חכימיעמאוכלטפשאד

חכימיע"וכטפשאמ
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תנחאלמלמעלהממשלהלךבאתאםעליךיעלההמשלרוחאםו

תנחאלמלמעלהממשלהלךבאתאםתנחאלמקומךעליךתעלההמושלרוחאםא

תנחאלמלמעלהממשלהלךבאתאםתנחאלמקומךעליךיעלההמושלרוחאםה

ס

תנחאלממשלהלךבאתהכיתנחאלמקומךעליךתעלההמושלרוחאםד

תנחאלממשלהלךבאתאם'וכוהמושלרוחאםמ

מזכריהלמדאתוממילדורווחטאלעצמורעהגורםענותנותוהמניחשכלללמדךענותנותיךמדתו

מזכריאלמדאתוממילדורווחטאתמיתהגורםענותנותוהמניחשכלללמדךענותנותךמדתא

מזכריהלמדאתוממילדורותוחטאהלעצמומיתהגורםענוותנותוהמניחשכלללמדךענוותנותךה

ס

מזכריהלמדאתוממילדורווחטאהלעצמומיתהגורםענוותנותוהמניחשכלללמדךענוותנותךמדתד

מזכריהלמדאתוממיולדורולעצמומיתהגורםענותנותוהמיניחשכלללמדךענותנותךמדתמ

העםראשיעלוכילעםמעלויעמדזכריהאתלבשהאלהיםורוח'שנו

העםראשימעלוכילעםמעלויעמדזכריאאתלבשהאלהיםורוח'שנאא

העםראשימעלוכילעםמעלויעמודזכריהאתלבשהאלהיםורוח'שנאה

ס

העםראשימעלוכילעםמעלויעמדזכריהאתלבשהם"אליורוחשנאמרד

העםראשימעלוכילעםמעלויעמודיהוידעבן'זכריאתלבשהאלהיםורוח'שנאמ

התחילודייןונביאוכהןהמלךחתןהעםמכלגדולעצמושראהאלאהולךהיהו

התחילודייןונביאוכהןלמלךחתןהעםמכלגדולעצמושראהאלאהולךעהיהא

התחילודייןונביאוכהןהמלךחתןהעםמכלגדולעצמושראהאלאהולךהיהה

ס

התחילודייןונביאוכהןהמלךחתןהעםמכלגדולעצמושראהאלאהולךהיהד

התחילודייןוחכםהמלךחותןהעםמכלגדולעצמושראהאלאמ

ויקשרומידתצליחוולאי"ימצותעובריםאתםלמהלהם'ואוגדולותמדברו

ויקשרומידיתצילנוולא'יימצותאתעובריםאתםלמהלהםואמרגדולותלדברא

ויקשרומידולא'יימצוותאתעובריםאתםלמהלהם'ואומגדולותמדברה

ס

ויקשרומיד'וגותצליחוולא'יימצותאתעובריםאתםלמהלהם'ואומגדולותמדברד

ויקשרומידתצליחוולא'יימצותאתעובריםאתםלמהואומרגדולותמדברמ

'ראתשאליודן'רהמלךבמצותאבןוירגמוהועליוו

'ראתשאליודן'רהמלךכמצותאבןוירגמוהוקשרעליוא

'ראתשאליודן'רהמלךבמצותאבןוירגמוהועליוה

ס

'ראתשאליודן'רהמלךבמצותאבןאותווירגמועליוד

'ייביתבחצרהמלךבמצותאבןוירגמוהועליומ

איכהובמגלתלעילכדאיתא'וכוזכריהאתהרגוהיכןאחאו

בעזרתאוישראלבעזרתזכריהואתהרגוהיכןהיכןאחאא

בעזרתאוישראלבעזרתזכריהאתהרגוהיכןאחאה

ס

בעזרתאוישראלבעזרתזכריהאתהרגוהיכןאחאד

מ

ו

ולאהכהניםבעזרתאלאישראלבעזרתלאהנשיםא

ולאכהניםבעזרתאלאבעזרתאלאנשיםבעזרתולאישראלבעזרתלאליה'אמהנשיםה

ס

ולאכהניםבעזרתאלאנשיםבעזרתולאישראלבעזרתלאליה'אמנשיםד

מ

ו

ושפךדמושנשפךוצביבאילכתיבאילבדםולאצביבדםלאבדמונהגוא

ושפךדמושנשפךוצביבאיל'דכתיהאילכדםולאהצביכדםלאבדמונהגוה

....>שנש<..>ס

ושפךדמושנשפךוצביאילבדםכתיבאילכדםולאצביכדםלאבדמונהגוד

מ
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ו

בעפרוכסהודמואתא

כדםולאצביכדםלאבדמונהגולאזהצדיקאבלבעפרוכסהודמואתה

..>בדמוהגו<.ס

כדםולאצביכדםלאבדמונהגולאזהצדיקאבלבעפרוכסהודמואתד

מ

ו

אתלהחריבנבוזראדןכשעלהמוצאאתנקםולנקוםחמהלהעלותלמהכךוכלא

אתלהחריבנבוזראדןכשעלהמוצאאתנקםולנקוםחימהלהעלותלמהכךוכלאילה

...>ולנקוה<..ס

אתלהחריבאדןנבוזרכשעלהמוצאאתנקםולנקוםחמהלהעלותלמהכךוכלאילד

מ

ו

רבתיאיכהובמדרשהניזקיןפרקגיטיןבמסכתכדאיתאכלהתוססוהתחיללדםה"הבכמזירושלםא

תוססוהתחיללדםה"הברמזירושלםה

....>ררושלם<.ס

תוססוהתחיללדםה"הקברמזירושלםד

מ

ו

א

דםשלטיבומהליאמרולהם'אמדידךדייתיקידיסגביענתההאליה'אמה

....>דדיתיקיתגבי<.ס

דםשלטיבומהליאמרולהוןאמרדידךדייתיקידתיגביענתההאליהאמרד

מ

ו

א

איכהבעניין'וכוזהה

<..>זהלואמרורותחא<..ס

מקריביםשהיינווכבשיםואליםפריםדםזהלואמרוזהד

מ

ו

א

ה

בעניין'כת'וכו<..>ואלים'וכבשפריםהביאמידה"להקבס

עמדולאהרבהעליוושחטוכבשיםואליםפריםהביאמידה"להקבד

מ

ו

א

ה

איכהס

'במסריקיאינשידהנךלבישראמסריקנאאנאלאואימוטבליאמריתואילהוןאמרד

מ

ו

א

ה

ס

הוהכהנאנבייאמינךניכסימאיליהאמרוהכיליהדאמרוהשתאאמרוולאדפרזלאד

מ

ו

א

ה

ס

ליהוקטלינןעילויהקאימנאאלאמיניהקבלינןולאקבילושמיאלשוםלןמוכחוהוהלןד

מ
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ו

א

ה

ס

קטנהסנהדרישחטנחולאעילויהשחטגדולהסנהדריאייתיליהמפייסנאאנאלהון'אמד

מ

ו

א

ה

ס

רבןביתשלתינוקותשחטנחולאעילויהשחטכהונהפירחיאייתינחולאעילויהד

מ

ו

א

ה

ס

אותוהרהרנחלאלתרכלםשיאבדורצונךאיבדתשבעמךטוביםזכריהליהאמרנחולאד

מ

ו

א

ה

ס

האדםדםשופךבו'כתוכךמישראלאחתנפששמאבדמיואמרבלבותשובהרשעד

מ

ו

א

ה

ס

ה"הבנתמלאמידוכמהכמהאחתעלהרבה'נפשושאיבדהאישאותוישפךדמובאדםד

מ

ו

א

ונביאכהןהרגויוםבאותועברועבירותשבעיודןר"אה

...>כההרגויום<....>שביודןר"אס

ונביאכהןהרגוהיוםבאותועברועבירותשבעיודןר"אמבמקומוונבלעלדםורמזרחמיםד

מ

יחזיאלאבלו

א

יחזאל[אבל](אב)היה'הכפוריויוםשבתויוםהעזרהאתוטמאונקידםושפכוודייןה

..>ל<......>שיום<...>קי?נ?דםושפכויין<..ס

יחזיאלאבלהיהכיפורויוםשבתויוםהעזרהאתוטמאונקידםושפכוודייןד

יחזיאלאבלמ

מבניהלוימתניהבןיחיאלבןבניהבןזכריהבןויחזיאלאלאכןעשהלאו

א

מבניהלוימתניהבןיחיאלבןבניהבןזכריהבןויחזאלאלאכןעשהלאה

<..>יה<..ס

מבניהלוימתניהבןיחיאלבןבניהבןזכריהבןויחזיאלאלאכןעשהלאד

מבניהלוימתניהבןיחיאלבןבניהזכריהבןויחזיאלאלאכןעשהלאמ

אםא"דלקהלעצמושהשוההקהלבתוךמהוהקהלבתוךי"ירוחעליוהיתהאסףו

אםא"דא

אםא"דלקהלעצמושהשוההקהלבתוך'יירוחעליוהיתהאסףה

ס

אםא"דלקהלעצמושהשוההקהלבתוךמהוהקהלבתוךרוחעליוהיתהאסףד

אםא"דלקהלעצמושהשוההקהלבתוךמהוהקהלבתוך'יירוחעליוהיתהאסףמ
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ברשותויצאברשותהתיבהאלכשנכנסבנחמדברהמושלרוחו

ברשותויצאברשותהתיבהאלנכנסבנחמדבר'מנעליךיעלההמושלרוחא

ברשותויצאברשותהתיבהאלונכנסבנחמדברעליךתעלההמושלרוחה

ס

ברשותנכנס'ברשוויצאברשותהתיבהאלנכנסבנחמדברעליךתעלההמושלרוחד

'ברשונכנסברשותויצאברשותהתיבהאלנכנסבנחמדברהמושלרוחמ

מן(אתה)צאברשותיצאביתךוכלאתהבואמניןו

ביתךוכלאתהצאברשותויצאביתךוכלאתהבאמניןא

מןצאמנייןה

ס

מןצאמניןברשותויצאהתיבהאלביתךוכלאתהבאמניןד

מןצא'שנאברשותונכנס'וכוביתךוכלאתהבוא'שנאמ

ישראלבנישעברוכשםביהושעמדברהתיבהו

ישראלשעברוכשםביהושעמדברא

ישראלאתשעברוכשםביהושעמדבר[א"ד]התיבהה

ס

ישראלשעברוכשםביהושעמדברעליךתעלההמושלרוחאםא"ד'וגואתההתיבהד

ישראלשעברוכשםביהושעמדברהמושלרוחאםא"דהתיבהמ

בקרבעברוברשותעברוברשותאלאעלולאכךברשותהירדןאתו

בקרבעברו'שנאברשותעברוברשותאלאעלולאכךברשותהירדןאתא

בקרבעברו'שנאברשותעברוברשותאלאעלולאכךהירדןאתברשותה

ס

בקרבעברו'שנמניןברשותעברוברשותאלאעלולאכךברשותהירדןאתד

בקרבעברו'שנאברשותעברו'ברשואלאעלולאכךברשותהירדןאתמ

המחנהו

המחנהא

המחנהה

ס

'וגוהמחנהד

אתעובריםאתםימיםשלשתבעודכיצדהלכםהכינולאמרהעםאתוצווהמחנהמ

א"דהירדןמןעלולאמריהושעויצו'שנברשותעלוו

הירדןמןעלוהכהניםאתיהושעויצו'שנאברשותעלוא

[א"ד]הירדןמןעלוהכהניםאתיהושעויצו'שנאברשותעלוה

ס

א"דהירדןמןעלולאמרהכהניםאתיהושעויצו'שנברשותעלוד

א"ד'וגוהירדןמןעלווהעםהכהניםאתיהושעויצו'שנאברשותעלוהירדןמ

'כתוכשמלךהקטןהואודודמלךשלאעדבדודמדברו

וכשמלךהקטןהואדוד[ו]מלךשלאעדבדודמדברא

וכשמלךהקטןהואודודמלךשלאעדבדודמדברה

ס

וכשמלךהקטןהואודודמלךשלאעדבדודמדבר'וגוהמושלרוחאםד

'שנא'וכשמלהקטןהואודוד'שנאמלךשלאעדבדודמדברהמושלרוחאםמ

עדבמרדכימדברא"דרגליועלהמלךדודויקםו

עדבמרדכימדברא"דרגליועלדודמלךויקםא

עדבמרדכימדברא"דרגליועלהמלךדודה

ס

עדבמרדכימדבר'וגוהמושלרוחאםא"ד'וגורגליועלהמלךדודויקםד

עדבמרדכימדברהמושלרוחאםא"דרגליועלהמלךדודויקםמ

מרדכיוישב'כתגדלהלווכשבאתהמלךבשעריושבומרדכי'כתגדלהלובאתהשלאו

וישבגדולהלווכשבאתהמלךבשעריושבומרדכיגדולהלובאתשלאא

מרדכיוישבגדולהלווכשבאתהמלךבשערומרדכיגדולהלובאתשלאה

ס

מרדכיוישבגדולהלווכשבאתהמלךבשעריושבומרדכיגדולהלובאתהשלאד

מרדכיוישב'שנאגדולהלווכשבאהמלךבשעריושבומרדכי'שנאגדולהלובאשלאמ
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המלךשעראלו

שעראלא

המלךשעראלה

ס

המלךשעראלד

'וכוהמלךשער<..>מ



04/07/2011 1/2 קהלת רבה פרשה י פסוק ה

ללבןיעקבל"אכךהשליטמלפנישיוצאכשגגההשמשתחתראיתיחולהרעהישו

ללבןיעקבלואמרכךהשליטמלפנישיוצאכשגגההשמשתחתראיתיחולהרעהישא

ללבןיעקבלו'אמכךהשליטמפישיוצאהכשגגההשמשתחתראיתיחולהרעהישה

ס

ללבןיעקבלואמרכךהשליטמלפנישיוצאכשגגההשמשתחתראיתירעהישד

ללבןיעקבל"א'וכוהשמשתחתראיתי?רעה?ישמ

שיוצאכשגגהלההותוכןיחיהלאאלהיהךאתתמצאאשרעםו

שיוצאכשגגהרחלומיתתהוהוכןיחיהלאאלהיךאתתמצאאשרעםא

שיוצאהכשגגהליההותוכןיחיה(תר)לאאלהיךאתתמצאאשרעםה

ס

שיוצאכשגגההותוכןיחיהלאך"אליתמצאאשרעםד

שיוצאהכשגגהליההותוכןיחיהלאאלהיךאתתמצאאשרעםמ

ואייטיאזלבלעאחדליההוהלויבןיהושע'דרבריהרחלומתההשליטמלפניו

ואייטאזלבלעאחדליההוהלויבןיהושע'דרבריההשליטמלפניא

ואייטיאזלבלעאחדליההוהלויבןיהושע'דרבריהרחלומיתתה

ס

ואייטיאזלבלעאחדליההוהלויבןיהושע'דרבריהרחלומיתתהשליטמלפניד

י?ט?ואייאזלבלעאחדליההוהל"דריבבריהרחלומיתתהשליטמלפנימ

ל"אעלויאמרתמהל"אבלעיהלאפוקאפנדיראדבראליןמןחדו

ל"אעלוימהליהאמרבלעיהלאפקאפנדיקאדבראיליןמןחדא

ליה'אמעלוי'אממהליה'אמבלעיהפקעיהלאפנדיראדבראיליןמןחדה

ס

ליהאמרעלויאמרתמהליה'אמבלעיהלאפקאפנדיראדבראיליןמןחדד

ל"אעילויאמרמאיל"אעלייהלאפקאפנדיראדבראלילקמןחדמ

פסוקאהדיןעלוי'אמולאדנקבריניהליהניחהוה'אמפלןבתרפלןפסוקו

פסוקאהדיןעלויאמרהוהולאדנקבריניהליהנייחהנהאמרפלןבתרפלןפסוקא

פסוקאהדיןעלוי'אמהוהולאדנקבריניהליהנייחהוה'אמפלןבתרפלןפסוקה

..>נקבריניה<...>ס

פסוקאהדיןעלויאמרהוהולאדקבריהליהנייחהוהאמרפלןבתרפלןפסוקד

פסוקאהדיןעילוימר<.>הוהולאדנקבריניהליניחהוהאמרפלןבתרפלןפסוקמ

וקשרהזיתשלעטרהנטלדשבשבתאירמיה'רהשליטמלפנישיוצאכשגגהליההוהוכןו

וקשרהזיתשלעטראנטלשבשתאירמיה'ר'השמלפנישיוצאכשגגהליההוהוכןא

וקשרהזיתשלעטרהנטלדשבשבתאירמיה'רהשליטמלפני'שיוצאכשגגהליההוהוכןה

..>וקזיתל<...>'הש'לפ<....>שגג<.ס

וקשרהזיתשלעטרהנטלדשבשתאירמיה'רהשליטמלפנישיוצאכשגגהליההותוכןד

וקשרהזיתשלעטרהנטלדשבירמיה'רהשליטמלפניהיוצאהכשגגהליההוהוכןמ

ליההוהוכןכןליהעבדולארישיהדייתריםהוהניח'אמשמואלשמעבראשוו

ליההותוכןכןעבדתולארישיהדיתריםהוהנייחואמרשמואלשמעבראשוא

ליההותוכןכןעבדולא"דיתריסהוהנייח'ואמשמואלשמעבראשוה

ליה<..>וכןכןעבדא<....>שמעאשו<..ס

ליההותוכןכןעבדולארישיהדייתריסהוהנייחואמרשמואלשמעבראשוד

ליההותוכןכןעבד<.>ולרישיהדיתריםהוהניחואמרשמואלשמעבראשומ

ל"אהקדושלרבינושאילהוהרבאדאנטונינוסבריהברזעיראאנטונינוסהשליטמלפנישיוצאכשגגהו

אמרהקדושלרבינושאילהוהרבהדאנטונינוסבריהברזעיראאנטונינוסא

'אמהקדושלרבינושאילהוהרבאדאנטונינוסבריהברזעיראאנטונינוסה

....>לרבישאילהוהה<..>דאנטונינוס<....>אנטונס

'אמהקדושלרבינושאילהוהרבהדאנטונינוסבריהברזעיראאנטונינוסד

ל"אהקדוש'לרבישאילהוהרבאדאנטיגנוסבריהברזעיראאנטיגנוסה"משיוצאהכשגגהמ

תלמידויליהאמריןאנאל"אאת[או](אנת)אנאאוקדמוימיתמאןו

תלמידויליהאמריןאנאליהאמראתאואנאקדמוימאןליהא

תלמידויליהאמריןאנאליה'אמאתאואנאקדמוימייתמאןליהה

..>אמריןאנאליה'אאתאו<..>דמוי<.ס

תלמידויליהאמריןאנאליה'אמאתאואנאאוקדמאית<.?>מ?מאןד

תלמידויליה'אמריאנאל"אאתאואנאקדמוימייתמאןמ
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מהעונתאאתתאיןלון'אמהכן'אמואתטביאלחייךמצלאיןעלמאכל'רו

מהענתהאתהאיןלוןאמרהכיןאמרואתטביאלחייךמצליןעלמאכל'רא

מהענתהאתתאיןלון'אמהכין'אמואתטבייאלחייךמצלייןעמאכלה

....>ל'אכן'אמואתטבייאלחייךין<..ס

מהענתהאתתאןלוןאמרהכיןאמרתואתטבייאלחייךמציליןעלמאכלרבינוד

מהענתאאתתאיןלון'אמהכיןאמרואתטביאלחייךמצלייןע"כ'רמ

ליתלגביאתיתלאליהמימרהואמהדיסביניההמותמלאךאתיאיןבהאיתו

ליהלגביהאתיתלאליהאמרהואמהדיהביניההמותמלאךאתיואןלהאיתא

לגביאתיתולאליהמימרהואמהדיטביניההמותמלאךאתיואןבהאיתה

ליתה<....>דיסבוניההמותמלאךאתיואןה<.ס

ליתלגביהאתיתלאליהמימרהואמהדיסביניההמותמלאךאתאואןבהאיתד

ליתלגביאתיתלאליהאמרהוהמאןדסבינאהמותמלאךאתיואיןבהאיתמ

ום[ה]()אלהבריךכדיןאמריןאנוןיהוןדיןהותאלאעודולאאתיאנאו

אלההוןבריךאמריןאינוןיאותכןהותאיאלאעודולאאתיאנאא

אלההוןבריךאמריןאינוןיהווןכןהותאלאעודולאאתיאנאה

<....>האלא<..>אנאס

אלההוןבריךאמריןאינוןיהוןכןהותאילואלאעודולאאתיאנאד

אלההוןבריך'אמריאינוןיהוןכןהותלאאיעודולאאתיאנאמ

א"דשיוצאכשגגהליההוהלאוכןידעיןאינוןמיתתהוןבשעת'אפידיהודאיו

א"דהשליטמלפנישיוצאכשגגהליההותוכןידעיןאינוןמיתתהוןבשעת'אפידיהודאיא

א"דהשליטמלפניהיוצאהכשגגהליההותוכןידעיןאינוןמיתתןבשעתאפילודיהודאיה

ס

א"דהשליטמלפנישיוצאכשגגהליההותוכןידעיןאינוןמיתתהוןבשעתאפילודיהודאיד

א"דה"כהמליההותוכןמיתתהוןבשעת'אפידיהודאימ

איןהנביאלשמואל'שאמהכהןעליזהשיוצאכשגגהו

איןהנביאלשמואלשאמרהכהןהעליזההשליטמלפנישיוצאכשגגהא

איןהנביאלשמואל'שאמהכהןעליזהשיוצאתכשגגהה

ס

איןלשמואלשאמרהכהןעליזההשליטמלפנישיוצאכשגגה'וגוראיתירעהישד

איןהנביאלשמואלשאמרהכהןעליזה'וכוכשגגהמ

כשגגהליההותוכןמקומךיורשיןבניךאיןאתאףמקומיאתיורשיןבניו

כשגגההואוכןמקומךיורשיןבניךאיןאךאףמקומייורשיבניא

כשגגההותוכןמקומךיורשיבניךאיןאתאףמקומייורשיבניה

ס

כשגגהליההותוכןמקומךיורשיןבניךאיןאףמקומייורשיןבניד

כשגגהלהוןהותוכןמקומךיורשיןאיןבניךאףמקומייורשיןבנימ

השליטמלפנישיוצאו

השליטמלפנישיוצאא

השליטמלפניהיוצאהה

ס

השליטמלפנישיוצאד

ה"הממ
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התויךבשערוישבוהמלךשריכלויבאו'שנהכשדיםאלורביםבמרומיםהסכלנתןו

התוךבשערוישבובבלמלךשריכלויבאושנאהכשדיםאלורביםבמרומיםהשכלניתןא

התווךבשערוישבובבלמלךשריכלויבאו'שנאהכשדיםאילורביםבמרומיםהסכלנתןה

ס

התוךבשערוישבובבלמלךשריכלויבאודכתיבהכשדיםאלורביםבמרומיםהסכלנתןד

המלךבשערוישבובבלמלךשריויבואו'שנאהכשדיםאלורביםבמרומיםהסכלנתןמ

ישבו'שנסנהדריןזוישבובשפלועשיריםההלכותאתבושמחתכיןמקוםו

ישבו'שנאסנהדריןזהישבובשבילרים[י]ועשההלכותאתשמחתכיןמתוךהתוךבשערמהוא

ישבו'שנאסנהדריןזוישבובשפלועשיריםההלכותאתבושמחתכיןמתוךהתווךבשערמהוה

ס

ישבו'שנסנהדריןזהישבובשפלועשיריםההלכותאתבושמחתכיןמקוםהתוךבשערמהוד

ישבו'שנאסנהדרין<..>ישבובשפלועשיריםההלכותאתשםשמחתכיןמקוםהתוךמהומ

ידמולארץו

ידמולארץא

ידמולארץה

ס

ידמולארץד

ידמולארץמ
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זביןעבדאלויר"איוסףזהכעבדיםהולכיםושריםישמעאליםאלוסוסיםעלעבדיםראיתיו

זביןעבדאלוןר"איוסףזהכעבדיםהולכיםושריםהישמעאליםאלוסוסיםעלעבדיםראיתיא

זביןעבדאלויר"איוסףזה'כעבדי'הולכיושריםישמעאליםאלוסוסיםעלעבדיםראיתיה

ס

זביןעבדאלויר"אמיוסףזה'כעבדי'הולכיושריםישמעאליםאלוסוסיםעלעבדיםראיתיד

זביןעבדלויר"איוסףזהכעבדיםהולכיםושרים'ישמעליאלועבדיםראיתימ

פגעלרומיסליקהוהעקיבא'רתרויהוןמביןמזדבןחוריןוברמזביןאמתאוברו

פגעלרומיסליקהוהעקיבא'רתרויהוןמביןמזדבןחוריןובתמזביןאמתאוברא

פגע'לטיבריסליקהוהעקיבה'רתרויהוןמביןמזדבןחוריןוברמזביןאמתאוברה

ס

פגעלרומיסליקהוהעקיבא'רתרויהוןמזדבןחוריןוברמזביןאמתאוברד

פגעלרומיאזיל(אמ)הוהעקיבא'רתרויהומביןמזדבןחוריןוברמזביןאמתאוברמ

ל"אאיןל"אדיהודאירבהוןהואאתל"אמלכותאמןסריסחדביהו

ל"אאיןליהאמרדיהודאירבהוןהואאתל"אמלכותאמןסריסחדביהא

'אמאיןליה'אמדיהודאירבהוןהואאתליה'אמדמלכותאמןסריסחדביהה

ס

אמראיןל"אדיהודאירבוהוןהואאתליה'אממלכותאמןסריסחדביהד

ל"אאיןל"אדיהודאירביהוןהואאתל"אדמלכותאסריסחדביהמ

חוריןברחמרדעלמלךסוסדעלמילין'גמינישמעו

חוריןברחמרדעלמלךסוסדעלתלתמינהשמעא

חוריןברחמרדעלמלךסוסדעלמיליןתלתמינישמעליהה

ס

חוריןבןחמרדעלמלךסוסדעלמיליןתלתמינאישמעליהד

ברחמורדעלחוריברחמרודעלמלךסוסדעלמיליןתלתאמינישמעמ

ל"אמיניהטבוקבירחפירדיןולאדיןדלאנשברברגלוידמנעליןו

ליהאמרמיניהטבוקבירחפירדיןולאדלאברנשברגלוידמנעליןא

ליה'אממיניהטבוקבירחפירדיןולאדיןדלאנשברברגלוימנעליםה

ס

אמרמיניהטבחפירדיןולאדיןדלאנשברברגלוימנעליםד

ל"אמיניהטבוקבירחפורדיןולאדיןדלאברנשברגלוימנעליןחוריןמ

אשהלבבשמחתזקןפניםהדרתחלופיהוןשמעתתלתאמרתתלתו

אשהלבבשמחתזקןפניהדרתחלופיהוןאשמעמיליןתלתאמרתמיליןתלתא

אשהלבבשמחתזקןפניםהדרתחילופיהוןלישמע(ו)מיליןתלתאמרתמיליןתלתה

ס

אשהלבבשמחתזקןפניםהדרתחילופיהוןלישמעמיליןתלתאמרתמיליןתלתד

בעלהאשהשמחתזקןפניםהדרתחלופהןליאשמעמיליןתלתאמרתמיליתלתמ

ראיתי'הכתשקדמואלאעודולאשלשתןשחסרהאישלאותואויבניםי"ינחלתו

ראיתיהכתובשקדמואלאעודולאשלשתןשחסרהאישלאותולואויבנים'יינחלתא

ראיתי'הכתושקדמואלאעודולאשלשתןשחסרהאישלאותולואויבנים'יינחלתה

ס

ראיתי'הכתושקדמועודולאשלשתןדחסרהאישלאותולוואויבנים'יינחלתד

ראיתי'הכתושקדמואלאעודולאשלשתםדחסרהאישלאותולואויבנים'יינחלתמ

ומיתאגראעלרישיהטרףכןסריסההואששמעכיוןסוסיםעלעבדיםו

ומתגיריהעלרישיהטרףכןסריסההואששמעכיוןסוסיםעלעבדיםא

ראשוהכה]ומיתגיראעלרישיהשרףכןסביתההואששמעכיוןסוסיםעלעבדיםה

<....>השמע<...>ס

ומיתאגודארישיהטרףכןסריסההואדשמעכיוןסוסיםעלעבדיםד

ומיתרא?ב?עלרישיהטרףסריסהאידשמעכיוןסוסיםעלעבדיםמ

זההארץעלכעבדיםהולכיםושריםאחאבזהסוסיםעלעבדיםראיתיא"דו

זההארץעלכעבדיםהולכיםושריםאחאבזהסוסיםעלעבדיםראיתיא"דא

זהסוסיםעלכעבדיםהולכיםושריםאחאבזהסוסיםעל'עבדיראיתיא"ד[ומתבכותלה

<..>אחאבזה<..>עבדיםס

זההארץעלכעבדיםהולכיםושריםאחאבזה'סוסיעלעבדיםראיתיא"דד

זהכעבדיםהולכיםושריםאחאבזהעבדיםראיתיא"דמ
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אחאבלפניוירץמתניווישנסאליהואלהיתהי"יויד'שנאליהוו

אחאבלפניוירץמתניווישנסאליהואלהיה'ייודבר'שנאאליהוא

אחאבלפניוירץמתניווישנסאליהואלהיה'ייודבר'שנאאליהוה

אחאבי<....>אליהואלהיתה<..>ודבר'שנס

'וגואחאבלפניוירץמתניווישנסאליהואלהיתה'ייויד'שנאליהוד

'וכואחאבלפניוירץמותניווישנסאליהואלהיתה'ייויד'שנאאליהומ
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תשליכוהוהיארההבןכל?'נא?שהרשעפרעהזהיפולבוגומץחופרו

יפולבוהיאורההילודהבןכלשאמרהרשעפרעהזהיפולבוגומץחופרא

יפולבוהילודהבןכל'שנאהרשעפרעהזהיפולבוגומץחופרה

ול<....>הבןכל'שאמשע<....>'ּגּופר<..>ס

יפולבו'וגוהילודכלשאמרהרשעפרעהזהיפולבוגמץחפרד

יפולבותשליכוהוהיאורההילודהבןכל'שנאהרשעפרעהזהגומץחופרמ

להרגלהשמיד'שאמהרשעהמןזהגומץחופרא"דסוףביםוחילופרעהוניערו

להרוגלהשמידשבקשהמןזהגומץחופרא"דסוףביםוחילופרעהונער'שנאא

להרוגלהשמיד'שנאהמןזהגומץחופרא"דסוףביםוחילופרעהוניער'שנאה

להרגלהשמיד'שנן<....>סוףביםוחילופרעהונער'שנס

להרוגלהשמיד'שנהמןזהגומץחופרא"ד'וגווחילופרעהונער'שנד

להרוגלהשמיד'שנאהמןזהגומץחופרא"דסוףביםוחילופרעהונער'שנאמ

דינהזונחשישכנוגדרופורץבראשומחשבתוישוב'שניפולבוולאבדו

דינהזונחשישכנוגדרופורץהרעהמחשבתוישוב'שנאיפולבוולאבדא

דינהזהגדרופורץראשועלמחשבתוישוב'שנאיפולבוולאבדה

נה<......>ופה<....>יפלבוולאבדס

דינהזונחשישכנוגדרופורץ'וגוהרעהמחשבתוישוב'שניפולבוולאבדד

דינהזוגדרופורץ'וכוהרעהמחשבתישוב'שנאיפולבוולאבדמ

שבאלעצמהגרמההארץבבנותלראותיצאתהמדרשבביתיושביןואחיהה?י?אבכשהיויעקבבתו

שיבאלעצמהגרמההארץבבנותלראותיצתההמדרשבביתיושביםואחיהאביהכשהיוא

שיבאלעצמהגרמההארץבבנותלראותיצתההמדרשבביתיושביןואחיהאביהכשהיהה

<....>יעקבבתס

שיבאלעצמהגרמההארץבבנותלראותיצאתהמדרשבביתיושביןואחיהאביהכשהיוד

שיבואלעצמהגרמההארץבנותלראותיצאתהמדרשבביתושבין<..>ואחאביהכשהיהמ

חמורבןשכםאותהוירא'דכתאותהונשךשכםעליהו

חמורבןשכםאותהוירא'דכתיאותהונשךנחששנקראהחויחמורבןשכםעליהא

חמורבןשכםאותהוירא'שנאאותהונשךנחששנקראהחויחמורבןשכםעליהה

ס

חמורבןשכםאותהויראדכתיבאותהונשךנחששנקראהחויחמורבןשכםעליהד

חמורבןשכםאותהוירא'דכתאותהונשךנחששנקראחמורבןשכםאליהמ

אותהוישכב(ויקח)דבריםעמכםקחוא"כדבדבריםאותהפתהאותהויקחו

אותהוישכבדבריםעמכםקחוא"כדבדבריםאותהפיתהאותהויקחא

אותהוישכבדבריםעמכםקחוד"ההבדבריםאותהפיתהאותהויקחה

ס

אותהוישכבדבריםעמכםקחוא"כדבדבריםאותהפתהאותהויקח'וגוד

אותהוישכבדבריםעמכםקחוא"כמדבדבריםאותהפתהאותהוישכבאותהויקחמ

הןעבדוןבריהאלעזר'וריוחאיבןשמעון'רזכורבמשכבויענהארץדרך?כ/ב?ו

הןעבדוןבריהאליעזר'וריאחיבןשמעון'רזכורבמשכבויענהבדרךא

הןעבדיןבריהאלעזר'וריוחאיבןשמעון'רזכורבמשכבויעניהארץכדרךה

ס

הווןבריהאלעזר'וריוחאיבןשמעון'רזכורבמשכבויענהארץבדרךד

הםעבדוןבריהאלעזר'ורי"רישבזכורבמשכבויענההארץכלכדרךמ

לבסוףותמריןחרוביןאכליןוהווןדשמדאביומאשניןג"ידפקעבמערתאטמיריןו

ולבסוףותמריןחרוביןאכליןוהווןדשמדאביומאשניןעשרתלתדפקעבמערתאטמיריןא

ולסוףדתומריןחרוביןאכליןוהווןדשמדאביומאשניןעשרתלתדפקעבמערתאטמייריןה

ס

ולסוףותמריםחרוביןאכליןוהווןבשמדאשניןעשרתלתדפקעבמערתאטמיריןד

חדחמא)ולבסוףדגרדובאחרדוביןאכליןוהווןדשמדאביומאשניןג"ידפקעבמערתאטמיריןמ

חמאדמערתאפיליעלליהויתיבשמעון'רנפקשניןג"יו

חמאדמערתאפיליעלליהויתיביאחיבןשמעוןרנפקשנהג"יא

חמאדמערתאפיליהעלליהויתיביוחאיבןשמעון'רנפקשניןג"יה

ס

חמאדמערתאפיליעלליהויתיביוחאיבן'שמעו'רנפקשניןעשרתלתד

חמאמערתאפיליעלי"רשבנפקשנהג"י(צדמ



04/07/2011 2/4 קהלת רבה פרשה י פסוק ח

'ואמקלאברתשמעצפריןלמצדמצודתיהפריסציידחדו

דימיסאמרהקלאברתשמעצפריןלמיצדמצודתיהפריסצידחדא

דימיסאמרהקלאבתשמעצפוריןלמצודמצודתיהפריסציידחדה

ס

דימוסאמרתקלאברתשמעצפריןלמצידמצודתיהפריסציידחדד

הותדימוסדימוסשמיאמןאמרהקלאברתשמעצפוריןלמצודמצודתיהפריסצדדחדמ

'אמואשתזבתספיקלאו

אמרואשתזיבתלהספיקקלאברתשמעתניינותזמןשמעואתפשתא

'אמואישתבזאתספיקלהאמרהקלאבתשמעתניינותזמןשמעואיתפשתה

ס

אמרואישתזבתספיקלאאמרקלאברתתנינותזמןשמעואתפשתד

אמרמתצדאהוהפיקולאדאמרתקלאברתתנינותשמעתהותוכדפסגאמ

ונסחיניחותנשנפיששכןכלפרחלאשמיאמבלעדיציפרו

ונתסיניחותנשינפישש"כמיתצדאלאשמיאמבלעדיצפר'אפיא

וניתסיניחותנשנפוששכןכליברחלאשמיאמבלעדיצפוראפילוה

ס

וניתסאיניחותנשנפוששכןכליבדאלאשמיאמבלעדיציפראפילוד

מילייאואשכחאינשדברנפשוכדיןכדיןחדעלמתצדלאשמיאמבלעדיציפר'אפימ

אנוצריכיןאמריןדטבריאדמיקרבמויואיתסוןנחתוןדטבריאדמיקרמויבהדיןו

אנוצריכיןאמריןדטבריאדמוקרמויבהדיןא

אנוצריכיןאמריןדטיברייאדמוקרבמויואיתסוןנחתיןדטיברייאדמוקרמויבהדיןה

ס

אנוצריכיןאמרוןדטיבריהדמוקרמויבהדיןואיתסוןנחתוןדטיבריהדמוקרמויבהדיןד

דטבריאמוקרדביתבניביבחדאואסחוןאתוןמשרכןמ

העירפניאתויחן'שנאבינויעקבשעשהכדרךאתראבנילהליןונהנילעשותו

העירפניאתויחן'שנאאבינויעקבשעשהכדרךאתראבנילהליןונהניטובהלעשותא

העירפניאתויחן'שנאאבינויעקבשעשהכדרךאתראבנילהליןונהניטובהלעשותה

ס

העירפניאתויחן'שניעקבאבינושעשהכדרךאתראבנילהלוןונהניטובהלעשותד

מ

'אמבזולומכראטליןעשהבזוללהןומוכראטליןעושהשהיהו

אמרבזוללהםומכראיטליסעשהבזוללהםומוכראיטליסעושהשהיהא

'אמבזולומכרהאיטליןועשהבזולומוכראיטליןעושהשהיהה

ס

אמרבזולומכראתליסעשהבזוללהםומוכראיתליסעושהשהיהד

הדיןכלבריהל"אמ

ומקליקתרמוסיןנסבעבדמהדטבריאמוימדכיאאנוצריכיןו

ומיקליקתורמוסיןנסבעשהמהטבריאלמידכןאנוצריכיןא

ומקליקתרמוסיןנסיבעבדמהטיברייאמדכייאאנוצריכיןה

ס

ומקליקתורמוסיןנסיבעבדמהטיבריהמדכייאאנוצריכיןד

ומקליקתרמוסיןנסבעבדמהקטילייאמןיתיהמדכיןאנןוליתטבריאלןעבדתטביתאמ

'אמכותיחדיתיהחמאליהוסליקטייףהוהמיתדהוההןוכלבשוקאו

ליהאמרכותיחדיתיהחמאליהוסליקטייףהוהמיתדהותהןוכלבשוקאא

ליה'אמכותיחדיתיהחמאליהוסליקטייףהוהמייתדהוהוכולהוןבשוקאה

'אכותי<....>דהןוכל<..>ס

אמרכותאיחדיתיהחמאליהוסליקטייףמיתדהוההןוכלבשוקאד

כותיחדיתיהחמאליהוסליקטייףהוהמייתדהוהמאןוכלבשוקאמ

דדכיאשוקאבגווטמריהמיתחדנסבעבדמהדיהודאיסבאבהדיןמדחיךאנאו

דדכייאשוקאבגווטמניהמיתחדנסבעבדמהיהודאהסבאבהדיןמדחיךאנאליתא

דרכייהשוקאבגווטמריהמיתחדנסיבעבדמהדיהודאיסבאבהדיןמדחיךאנאה

..>דשוקא<....>וטממית<..>מדחיך<..>ס

דדכייהשוקאבגווטמשיהמיתחדנסבעבדמהדיהודאיסבאבהדיןמדחיךאנאליתד

דרגונאשוקאבגווטמריהמייתמ
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פלןשוקדכיתהל"אאזלקרדימאדברבשיקלןדאמריואיתבנגיבאדאמריןאיתו

פלןשוקדכיתאליהאמרקרדימאדברפלןבשוקדאמריאיתבנגיבאדאמריאיתא

פלןשוקדכיתהליה'ואמאזלקרדימאדברבשוקלןדאמריואיתבגניבהדאמריאיתה

..>ליה'ואאזל<..>קדברבשוקלן<..ס

פלןשקקדכיתהליהואמראזלקרדימהדברלןבשוקדאמריןאיתבגניבהדאמריןאיתד

פלןשוקדכיתליהואמראזלדסקאיבשוקאדאמריואיתמ

ל"אמיתחדמיניהלךאפקיתואיןל"אאיןל"או

ל"אמיתחדלךאפקיתואיןל"אאיןל"אא

ליה'אממיתחדלךאפיקיתואןליה'אמאין[ליה'אמ]('אמליה)ה

ליה'אמיתחדיניה<.ס

ליהאמרמיתחדמיניהלךאפיקיתואןליהאמראיןליהאמרד

ל"אמייתחדמיניהלךאפיקיתואיןל"אאיןל"אמ

שם[אותו]טמןשהואהקדשברוחיוחאיבןשמעון'רצפהמידליחמיגוזו

שםאותוטמןשהואהקדשברוחיאחיבןשמעון'רצפהמידליחמיגוזא

שםאותוטמןשהואהקדשברוחיוחאיבןשמעון'רצפהמידליחמיגוזה

<...>אותטמןשהואהקודש<....>יוחבן<..>ס

שםאותוטמןשהואהקדשברוחיוחאיבןשמעון'רצפהמידליהחמיגוזד

שםאותוטמןשהואהקדשברוחי"רשבצפהמידליחמיז?גו?מ

אניגוזרדאמריואיתירבעדקאיםדיןועליקוםדרביעדיןעלאניגוזר'אמו

אניגוזרדאמריואיתירבעדקאיםהדיןועליקוםדרביעהדיןעלאנאגזראמרא

אנאגוזרדאמריואיתירביעדאקיםדיןועליקוםדרביעדיןעלאנאגזר'אמה

<..>'דאמואיתרביעדקאיםדיןועליקוםס

אניגוזרדאמריואיתירבועדקאיםועליקוםדרביעדיןעלאמרד

אניגוזרדאמריואיתירבועדקאיםדיןועלדרביעדיןעלאניגוזר'אממ

האיקומיעברליהנפיקמיליההוהוכןיסקוןתתאיועליתותועלאיעלו

האיקומיעברליהנפיקמיליההותוכןיסוקיתתאיועליחותעילאיעלא

האיקומיעברליהנפיקמיליההותוכןיסוקתתאיועליחותעילאיעלה

..>ליהנפיקמיליה<.>הווכןיסוקתתאיס

האיקומיעברליהמינפקליההותוכןיסוקתתאיועליחותעילאיעלד

האי<.>קומעבדליהנפיקמיליההותוכןיסוקתתאיועליחותעילאיעלמ

טבריאדכייחאיבןאמריןדספראינוקיקלשמעדמגדלאכנשתאביו

טברייאדכייאחיבןאמריןדספראינוקיקלשמעדמגדלאכנישתאא

'טיבריי[טיהר]דכייוחאיבןאמריןדספראינוקיקלשמעדמגדלאכנישתאה

<....>מר?א?<....>שדלא<..ס

טבריהדכייוחאיבןאמרין'דספרינקיקלשמעדמגדלאכנשתאד

אשכחןאמרוטבריאדכייואחיבןאמריןדספראינוקיקלשמעדמגדלאכנישתאמ

שטבריאראשיכשערותשמועותבידיאיןאםעלייבא'אמו

שטברייאראשיכשערותשמועותבידיאיןאםעלייבאלאאםאמרא

שטבריאראשיבשערותשמועותבידיאיןאםעלייבאלאאם'אמה

ס

שטבריהראשיכשערותשמועותבידיאיןאםעלייבאלאאם'אמד

שטבריאראשיכשערותשמועות(שע)בידיאיןאםעלייבוא'אמקטילחדמ

פרצתאלאהייתהימנולאמזוחוץתרומהלאוכלילהיותועתידהליטהרעתידהזוו

פרצתאלאהייתהימנולאומזומזוחוץתרומהלאוכלילהיותועתידהליטהרעתידהזוא

פרצתאלאהיתההימנולאומזומזוחוץתרומהלאוכלילהיותועתידהלטהרעתידהזוה

ס

פרצתאלאייתיההימנוהלאומזומזוחוץתרומהלאוכלילהיותועתידהליטהרעתידהזוד

פרצתאלאהיתההמינולאומזומזוחוץתרומהלאוכלילהיותועתידהליטהרעתידהזומ

שמעון'רליההוהוכןנחשישכנוגדרופורץעליווקראחכמיםשלגדרןו

שמעון'רליההותוכןנחשישכנוגדרופורץעליווקראחכמיםשלגדרןא

שמעון'רליההותוכןנחשישכנוגדרופורץעליווקרא'חכמישלגדרןה

ס

שמעון'רליההותוכןנחשישכנוגדרופורץעליווקראחכמיםתלמידישלגדרןד

ש"רליההותוכןנחשישכנוגדרופורץעליווקראחכמיםשלגדרןמ
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ספיחימלקטנשברחדחמאבשמטתאעברהוהיוחיבןו

ספיחימלקטברנשחדחמאבשמטתאעברהוהיאחיבןא

ספיחימלקטנשברחדחמאבשמטתאעברהוהיוחאיבןה

ס

ספיחימלקטנשברחדחמהבשמיטתאעברהוהיוחאיבןד

ספיחימלקטברנשחדחמאופא?נט?דביתבקעה?יא?בהעבדהוהביברמ

כןלאמתירשאתהואאתולאל"אהיאשביעיתולאל"אשביעיתו

כןלאמתירשאתהואאתולאל"אהיאשביעיתולאליהאמרשביעיתא

כןלאמתירשאתהואאתולאליה'אמהיאשביעיתולאליה'אמשביעיתה

ס

כןלאמתירשאתהואאתולאליהאמרהואשביעיתולאליהאמר'שביעיד

כןלאדמתירהואאתולאל"אהיאשביעיתולאל"אשביעיתמ

בירקותבהןכיוצאשאיןמפניכרובמספיחיחוץמותריןהספיחיןכלתנינןו

בירקותבהםכיוצאשאיןמפניהכרובמןהספיחיןמןחוץומותריןכשריןהספיחיןכלתנינןא

בירקבהןכיוצאשאיןמפניכרובמספיחיחוץומותריןכשריןהספיחיןכלתנינןה

ס

בירקותבהןכיוצאשאיןלפיכרובמספיחיחוץומותריןכשריןהספיחיןכלתנינןד

בירקותבהןכיוצאשאיןמפניאכרובמספיחיחוץומותריןכשריןהספיחיכלתנינןמ

עליחולקיןחבריואיןל"אשדהו

עליוחלוקיןחביריוואיןל"אשדהא

עליחלוקיןחביריואיןליה'אמשדהה

ס

עליחולקיםחבריואיןל"אשדהד

עצמותגלונעשהעיניוגבינישניתלהמידעליחולקיןחביריואיןל"אשדהמ

ליההוהוכןנחשישכנוגדרופורץעלויוקראו

ליההותוכןנחשישכנוגדרופורץא

ליההותוכןנחשישכנוגדרופרץעליווקראה

ס

ליההותוכןנחשישכנוגדרופורץעליווקראד

ליההותוכןנחשישכנוגדרופורץעליו'וקרמ
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ולאמילאבעימצטערהואלסוףמתלמודועצמומציעשהואמיבהןיעצבאבניםמסיעו

ולאמילאבעימצטערהואלסוףמתלמודועצמומסיעשהואמיבהםיעצבאבניםמסיעא

ולאמילהבעימצטערהואלסוףמתלמודועצמומסיעשהואמיבהןיעצבאבניםמסיעה

ס

ולאמילאבעימצטערהואלסוףמתלמודועצמושמסיעמיבהןיעצבאבניםמסיעד

ולאמילאבעימצטערהואלסוףמתלמודועצמומסיעשהואמי'וכואבניםמסיעמ

ותהיא"כדביהמיתהניביהדלעימאןכלבםיסכןעציםובוקעמשכחו

ותהידאתאמרכמאהאביהיתהניהביהדלעימאןכלבםיסכןעציםבוקעמשכחא

ותהיד"ההביהמתהניביהדלעימאןכלבםיסכןעציםבוקעמשכחה

ס

ותהיא"המדביהמיתהניביהדלעימאןכלבםיסכןעציםובוקעמשכחד

ותהיהמדאביהמתמניליהדלעימאןכלבםיסכןעציםובוקעמשתכחימ

לושחקקבהןיעצבלמקוםממקוםאבניםמסיעא"דסוכנתלוו

לושחקקבהםיעצבלמקוםממקוםאבניםמסיעבהםיעצבאבניםמסיעא"דסוכנתלוא

לושחקןבהןיעצבלמקוםממקוםיעצבאבניםמסיעא"דסוכנתלוה

ס

בהןיעצבלמקוםממקוםאבניםמסיעא"דסוכנתלוד

בהםיעצבלמקוםממקוםאבניםמסיעא"דסוכנתלומ

אבינואברהםשבקעבקעיותשתיבשכרמיאשאר"אבםייסכןעציםובוקעו

אבינושבקעבקעותשתיבשכרמייאשאר"אבםיסכןעציםבוקעא

אברהםאבינושבקעבקעותשתיבשכרביישאר"אבםיסכןעציםבוקעה

ס

אבינואברהםשבקעבקיעותשתיבשכרמיאשהר"אמבםיסכןעציםובוקעבהןד

'אביאברהםשבקעבקעיותשתיבשכרמיאשהר"אבםיסכןעציםובוקעבהםיהנומ

קרעיםב"יסוףיםלבניוליקרעזכההמוריההרעלו

רקיעיםב"יהיםבניועלליקרעזכההמוריההרעלא

קרעיםב"יהיםלבניוליקרעזכההמוריההרעלה

ס

קרעיםעשרהשניםלבניוהיםליקרעזכההמוריההרעלד

קרעיםב"ימיםליקרעזכההמוריהבהרמ
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קלקלפניםלאוהואכברזלהתלמידעלהרבנתקההאםהברזלקההאםו

קלקלפניםלאוהואהברזלעםהתלמידעםהרבנתקההאםהברזלכההאםא

קלקלפניםלאוהואכברזלהתלמידעלהרבנתקההאםהברזלקההאםה

ס

קלקלפניםלאוהואכברזלהתלמידעלהרבנתקההאםהברזלקההאםד

קלקלפניםלאוהואכברזלהתלמידעלהרבנתקההאם'וכוהברזלקההאםמ

יביאיעשהמהיגברוחייליםבתלמודישמעשיםקלקולקלקללתלמידפניםמסבירהרבואיןו

יביאעושהמהיגברוחייליםבתלמידישמעשיםקלקולקלקללתלמידפניםמסבירהרבאיןא

יביאיעשהמהיגברוחיילםבתלמודישמעשיםקלקולקלקללתלמידפניםמסבירהרבואיןה

..>שה<....>וחיילים<..>ד<..>ל<..>פניר<..ס

יביאיעשהמהיגברוחייליםבתלמידישמעשיםקילקולקלקללתלמידפניםמסבירהרבואםד

יביאיעשהמהיגברוחייליםבתלמודישמעשיםקילקולקלקללתלמידפניםמסבירהרבואיןמ

חכמההכשרמותירשהואסוףרבואתמפייסיןוהןאדםבניעשרהו

אםא"דחכמההכשרמותירשהואסוףרבואתמפייסיםוהםאדםבניעשרהא

אםא"דחכמההכשרמותירשהואסוףרבואתמפייסיןוהןאדםבניעשרהה

<...>מותיהוא<...>רבואתין<..ס

אםאחרדברחכמההכשרמותירשהואסוףהרבאתמפייסיןוהםאדםבניעשרהד

אםא"דהחכמההכשרמוותרשהואסוףרבואתמפייסיןוהןאדםבניעשרהמ

ו

פניםמסבירהרבואיןיחדבברזלברזל'שנאהרבעםהתלמידנתקההאםהברזלקההא

פניםמסבירהרבואיןיחדבברזלברזל'שנהרבעלהתלמידנתקההאםהברזלקההה

<.>פנימסבירהרבין<.....>הרעל'התלמקהה<..>אםהברזלס

מסבירהרבואיןיחדבברזלברזל'שנהרבעלהתלמידנתקההאםהברזלקההד

פניםמסבירהרבואיןיחדבברזלברזל'שנאהתלמידעלהרבנתקההאםהברזלקההמ

ו

אתויפייסואדםבניעשרהויביאילךיגבר'וחייליבתלמידישמעשיםקלקולקלקלבתלמידא

אתויפייסיןאדםבניעשרהיביאיגברוחייליםבתלמידישמעשיםקלקולקלקללתלמידה

..>בני<..>ילךיגברוחיילים'מ<....>קלקל'לתלמס

אתויפייסוןאדםבניעשרהויביאילךיגברוחייליםבתלמידמעשיםקלקולקלקללתלמידד

אתויפייסאדםבניעשרהויביאילךיגברוחייליםבתלמידישמעשיםקילקולקלקללתלמידמ

אםא"דו

אםא"דתלמידואתלוומכשירכעסולומותרהואסוףחכמההכשרויתרוןרבוא

אםא"דתלמידואתלוויכשירכעסולומוותרהואסוףחכמההכשרויתרוןרבוה

אםא"דתלמודות<...>מותירהואסוףחכמההכשירויתרוןבו<.ס

אםא"דתלמודואתלוויכשירכעסולומותירהואסוףחכמההכשרויתרוןרבוד

?ם?אא"דדו<....>לוויכשירכעסולומוותרשהואסוףחכמההכשרויתרוןרבומ

להסבירולידךבאאינוקלקלפניםלאוהואכברזלעליודך?ו?תלמנקההאםהברזלקההו

להסבירולידךבאאינוקלקלפניםלאוהואכברזלעליךתלמידךנתקההאםהברזלקההא

להסבירולידךבאאינוקלקלפניםלאוהואכברזלעליךתלמודךנקההאםהברזלקההה

..>לידךבאאינוקלקלנים<.>לאוהואכברזל<..>אםהברזלקההס

להסבירולידךבאאינוקלקלפניםלאוהואכברזלעליךתלמודךנתקההאםהברזלקההד

להסבירולידךבאאינוקלקלפניםלאוהואכברזלתלמודךנתקההאםהברזלקההמ

אזלאולפניהאנשייוחאיבןשמעון'דרתלמידוימןחדבקלךעליוקלקלקלקלבפניךו

אזלאולפניהאנשייאחיבןשמעון'דרמתלמידויחדבקלךכולךקלקלקלקלבפניךא

אזלאולפניהאנשייוחאיבןשמעון'דרמתלמידויחדבקלךעליוקלקלקלקלפניךה

<....>מתלמי<....>ל?ק?ל<..ס

אזלאולפניהאינשייוחאיבןשמעון'דרמתלמודויחדבהלךעליוקלקלבפניךד

אזלאולפניהאינשיי"דרשבמתלמידויחדבקולךעליוקלקלקלקלבפניךמ

כדל"ואבחלמיהליהאתחמיסגיבכיעלמיהלביבכיליהו

כדליהואמרבחולמיהביהאתחמיסגיאבכימדמכיהבכיעלמאלביבכיליהא

כדלה'ואמבחילמיהליהאתחמיסגיבנימדמדיהבניעלמאבביליהה

ס

כדליהואמרבחולמיהליהאיתחמיסגיבכיהוהמדכיעולמיהלביבכיליהד

כדל"ואבחילמיהליהאיתחמיסגיבכימדמכיאבכידעלמאלביליהמ
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לגביתלמידאההואאזלאתיאנאקליא'גביהרמיתהיו

אתיאנאקליהתלתלגביתלמידאההואאזלאתאאנאקליהתלתביהרמיתהיא

לגביתלמידאההואאזלאתיאנאקלארמיתהיה

ס

לגביתלמודאההואאזילאתיאנאקליתלתאבירמיתהאד

לגביתלמידאההואאזלאתיאנאקלייא'גרמיתהוימ

מןפירקךאמורזילל"אעובדאליהותניחלמאמפתרו

מןפירקיןאמורזילליה'אמעובדאליהותניחלמאפתורעלגביתלמידאההואאזלא

פורקןאמורליה'אמעובדאליהותניחילמאפתורה

ס

פירקךאמורליהאמרעובדאליהותניחילמיאפתורד

מןפרקךאמורזילל"אעובדאליהותניחלמייאפתורמ

אםברכיהר"אליההוהוכןכןליהועבדלךאתיוהואזמנין'ג'גו

אםברכיהר"אליההותוכןכןועבדלךאתיוהואזימניןתלתתלתא

אםברכיהר"אליההותוכןכןועבדלךאתיוהואזימנין'ג'גה

ס

אםברכיהר"אמליההותוכןכןועבדלךאתיוהואזימניןתלתתלתד

אםברכיהר"אליההותוכןלךאתיוהואזמנין'ג'גמ

הברזלמכוראתכםויוציאי"ילקחואתכם'דכתכברזלבידךקשהשהיאאומהנקהיתו

הברזלמכוראתכםייצא'יילקחואתכם'דכתיכברזלבידךקשהשהיאאומהנקהיתא

הברזלמכור'יילקחואתכם'דכתיכברזלבידךקשהשהיאאומהנקהתה

ס

'ממצרהברזלמכוראתכםויוציא'יילקחואתכםדכתיבכברזלבידךקשהשהיאאומהנקהתד

ממצריםהברזלמכוראתכםויוציא'יילקחואתכם'דכתיכברזלבדךקשהשהיאאומהנקהתמ

לדורפניםמסבירשמיהואי"יאניהואשנקראה"הבואיןקלקלפניםלאוהואו

לדורפניםמסברשמוהואאנישנקראה"הבואיןקלקלפניםלאוהואא

לדורפניםמסבירשמיהוא'ייאנישנקראה"הבואיןקלקלפניםלאוהואה

ס

לדורפניםמסבירה"הקבואיןקלקלפניםלאוהואד

לדורפניםמסבירשמיהוא'ייאנישנקראה"הבואיןקלקלפניםלאוהואמ

יותרה"והבותעניותצומיןיגזרויגברוחייליםיעשומהבדורישרעיםמעשיםקולקולקלקלו

יותירה"והבותעניותצומיןיגזרוחייליםיעשומהבדורישמעשיםקלקולקלקלא

יותירה"והבותעניותצומותיגזרויגברוחייליםיעשומהבדורישמעשיםקלקולקלקלה

ס

יוותרה"והקבותעניותצומיןיגזרויגברוחייליםיעשהמהבדורישרעיםמעשיםקלקולד

מוותרה"והב'ותעניוצומותיגזרויגברוחייליםיעשוומהבדוריש'מעשיקלקולקלקלמ

אםסימוןבריהודה'רבשםפפאברחמא'רלעולםלהםירויחוהואו

אםסימוןר"ביהודה'רבשםפפאברחמא'רלעולםלהםירויחוהואא

אם'אמסימון'בריהודה'רבשםפפאברחמא'רלעולםלהןירויחוהואה

ס

אםסימון'בריהודה'רבשםפפאברחמא'רלעולםלהםוהואד

אםאמרסימון'בריהודהר"בשפפאברחמא'רלעולםירויחוהואמ

פניםמסבירה"הבואיןכברזלשמיכםאתונתתיא"כדכברזלראשיכםשעלשמיםנתקהוו

פניםמסבירה"הבואיןכברזלשמיכםאתונתתיא"הכמדכברזלראשיכםשעלשמיםנתקהוא

פניםמסבירה"הבואיןוחייליםכברזלשמיכםאתונתתיא"המדכברזלראשומעלשמיםנתקהוה

ס

פניםמסבירה"הקבואיןכברזלשמיכםאתונתתיא"המדכברזלראשיכםשעלשמיםנתקהוד

פניםמסבירה"הבואיןשמיכםאתונתתיד"ההכברזלראשכםשעלשמיםנתקהומ

ירויחה"והבתעניותיגזרויעשומהבדורישמעשיםקלקולו

ירויחה"והבצומותיגזרותעניותיגזרויעשומהבדורישמעשיםקלקולא

ירויחה"והב'צומויגזרותעניותיגזרויעשומהבדורישמעשיםקלקולה

ס

מרויחה"והקבתעניתיגזרויעשומהבדורישמעשיםקלקולד

ירויחה"והביגברוחייליםיעשומהבדורישמעשיםקלקולקלקלמ
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עולמולוו

לעולמוא

לעולמוה

ס

לעולמוד

לעולםלהםמ
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אםאלאנושךהנחשאיןלעולםכהנאבראבאר"או

אםאלאנושךהנחשאיןלעולםכהנאבראבאר"אא

אםאלאנושךהנחשאיןלעולםכהנאבראבאר"אה

ס

אםאלאנושךהנחשאיןלעלוםכהנאבראבאר"אמלחשבלאהנחשישךאםד

כ"אאלאנושךהנחשאיןלעולםכהנאבראבאר"אלחשבלאהנחשישוךאםמ

המלכותואיןלמעלהלונלחשכןאםאלאטורףאריואיןלמעלהלונלחשכןו

מלעלהלונלחשאםאלאטורףהאריואיןמלמעלהלונלחשא

המלכותואיןמלמעלהלונלחשכןאםאלאטורףהאריואיןמלעיללונלחשכןה

ס

המלכותואיןמלמעלהלונלחשכןאםאלאטורףהאריואיןמלעיללונלחשכןד

המלכותואיןמלמעלהלונלחשכ"אאלאטורףהאריואיןמלעיללונלחשמ

'אונחמןברשמואלר"אלמעלהנלחשכןאםאלאאדםבניעלמתגרהו

נחמןברשמואלר"אא

'אמנחמןברשמואלר"אמלעילנלחשכןאםאלאאדםבניעלמתגרהה

ס

אומריןנחמניברשמואלר"אממלעיללהנלחשכןאםאלאאדםבנימתגרהד

אומרנחמניברשמואלר"אמלמעלהנלחשכ"אאלאאדםבניעלמתגרהמ

('וכובאברנושךאתהמהמפני)לנחשו

א

'וכובאברנושךאתמהמפנילנחשה

ס

'אומאתםולילהם'אמומרתתיןמרגישיןוכלןאחדבאברנושךאתמפנילנחשד

לנחשמ

מהמפניליגרמההיאשותתלשונךמהמפניו

מפניליגרמההיאשותתלשונךמהמפניא

(לשונך)מהמפניליגרמאהיאשותתלשונךמהמפניה

...>שות<..>ס

מהמפניליגרמההיאשותתלשונךמהמפניהלשוןלבעלאמרוד

(ל)מהמפניליגרמהלשונךואמרהואשותתלשונךמה<.>מפנמ

ל"אמרגישיןוכולןאחדבאברנושךאתהמהמפנילימה?ר/ו?גלשונימצורעגופךו

אמרומרתתיןמרגישיןוכלןאחדבאברנושךאתמהמפניגרםלשונימצורעגופךא

'אמומרתתיןמרגישיןוכולןאחדבאברנושךאתמהמפניגרםלשונומצורע[גופך]ה

....>אבאברך<..ס

אמרומרתתיןמרגישיןוכלןאחדבאברנושךאתהמהמפניגרםלשונומטורףגופךד

אמרומרתיתין'מרגישיוכולם'אבאברנושךאתמהמפניגרםלשונומצורעגופםמ

ברומי'אוברומיוהורגכאן'אווא?ה?דהלשוןלבעלאמרו'אואתםוליו

ברומיאוברומיוהורגכאןאמרדהואהלשוןלבעלאמרושואליםאתםולילהםא

ברומיאוברומיוהורג[כאן](כן)'אומדהואהלשוןלבעלאמרואתםולילהםה

...>דהולשון<.....>אמ'מ<.ס

ברומיאוברומיוהורגכאןאומרדהואהלשוןלבעלאמרואומריםאתםולילהםד

ברומיהורגברומיוהורגכאןאומרדהואהלשון?ל?לבעאמרואומריםאתםולילהםמ

עולםשלגדרושפרצתימפניהגדרותביןמצויאתהמהמפניכאןוהורגו

עולםשלגדרושפרצתימפניהגדרותביןמצויאתמפניהעולםבסוףוהורגא

עולםשלגדרושפרצתימפניהגדרותביןמצויאתמהמפניהעולםבסוףכאןוהורגה

עולםל<.....>מאתה<...>'העוסוף<.ס

עולםשלגדרומפניהגדרותביןמצויאתמפניהעולםבסוףכאןוהורגד

עולםשלגדרושפרצתימפניהגדרותן?ביצוי?מאתמהמפניהעולםבסוףכאןואומרמ

לכלספקלאטורנעשהלפיכךעולםשלגדרופרץנחשיוחאיבןשמעון'רתניו

לכלספקלאטורנעשה'לפיעולםשלגדרופרץנחשאומריאחיבןשמעון'רתניאא

לכלספקלאסורנעשהלפיכךעולםשלגדרופרץנחשיוחאיבןשמעון'רתניה

..>טור<..>ס<....>ניוחאיבן'מע<..>תניס

לכלספקלאטורנעשהלפיכךעולםשלגדרופרץנחשיוחאיבןשמעון'רתניד

לכלספקלטורנעשה'לפישלגדרופרץנחשי"רשבתנימ
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מלאכיירדותלךנך?נ?גחועללנחשה"הב'שאמבשעהלקישריש'אמגדרותפורציו

מלאכיירדותלךגחונךעללנחשה"הבשאמרבשעהלקישבןשמעוןר"אגדרותפורציא

מלאכיירדותלךגחונךעללנחשה"הב'שאמבשעהלקישבןשמעוןר"אגדרותפורציה

מלאכיירדו<....>לריש'אגדרותצי<..ס

מלאכיירדותלךגחונךעללנחשה"הקבשאמרבשעהלקישבןשמעוןר"אמגדרותפורציד

מלאכיירדותלךגחונךעלה"הבשאמרבשעהש"ארגדרותפורצימ

מפלתהעלולימדנחשבאסופוועדהעולםוף?ס?מקולווהלךורגליוידיווקצצוהשרתו

מפלתהעלולימדנחשבאסופוועדהעולםמסוףקולווהלךורגליוידיווקצצוהשרתא

מפלתהעלולימדנחשבאסופוועדהעולםמסוףקולווהלךורגליוידיווקצצוהשרתה

..>מפלעלולימדנחשבאסופוועד'העו<...>וקצצהשרתס

מפלתהעלולמדנחשבאסופוועדהעולםמסוףקולווהלךורגליוידיווקצצוהשרתד

מפלתהעלולמדנחשבאסופוועדהעולםמסוףקולווהלךורגליוידיווקצצוהשרתמ

חדקלהשלישיהנהרושםקריהלהדיןמדמיןורבניןילךכנחשקולה'שנאדוםשלו

חדקלהשלישיהנהרושםקרייאלהדיןמדמינןורבנןילךכנחשקולה'שנאאדוםשלא

חידקלהשלישיהנהרושםקרייהלהדיןמדמיןורבניןילךכנחשקולה'שנאמאדוםשלה

<..>קריהלהדיןמדמינןורבנןילךנחש<...ס

חדקלהשלישיהנהרושםקרייהלהדיןליהמדמייןורבניןילךכנחשקולה'שנאדוםשלד

חדקלהשלישיהנהרושםקרייהלהדיןמדמייןורבניןילךכנחשקולה'שנאאדוםשלמ

הנהרותביןנשתמעהלואיל"אנשמעקולךמהמפנילחדקל'אוו

הנהרותביןנשתמעהלואילהםאמרונשמעהולךקולךמהמפנילחדקלאמרא

הנהרותביןנשתמעהלואילהן'אמנשמעקולךמהמפנילחידקל'אמה

....>הללהן<.>שמע<...>מפנילחדקל'אומס

הנהרותביןנשתמעאלוואילהםאמרנשמעקולךמהמפנילחדקלאומרד

קולםנשתמעהנהרותכלהולואילהם'אמנשמעקולךמהמפנילחדקלאומרימ

מעשיל"אמשתמעיןדאחריןדקלןכמהמשתמעקולךאיןלמהלפרת'אוו

מעשילהםאמרמשתמעקולךאיןלמהלפרתאומרא

מעשילהון'אממשתמעדקלןכמהמשתמעקלךליתלמהלפרת'אמה

...>כמ<..>לפרת'ו<.ס

מעשילהן'אוממשתמעדקלןכמהמשתמעקלאלךליתלמהלפרתאומרד

מעשילהם'אממשמעיןדקליןכמהמשתמע(ש)קלךליתמפנילפרתאומריםמ

עולהנטיעהבינוטעאדםימים'לגעולהירקזריעתביזורעאדםעלימוכיחיןו

עולהנטיעהבינוטעימיםלשלשהעולהירקזריעתביזורעאדםעלימוכיחיןא

עולהנטיעהבינוטעימיםלשלשהעולהירקזריעתביזורעאדםעלימוכיחיןה

<..>ולה<.ס

עולהנטיעהבינוטעימיםלשלשהעולהירקזריעתביזורעאדםעלימוכיחיןד

עולהנטיעהבינוטעימיםלשלשהעולהירקזריעותביזורעאדםעלימוכיחיןמ

ימים'לגו

יוםלשלשיםא

יוםלשלשיםלהה

ס

יוםלשלשיםד

יוםלשלשיםמ
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יהיעמומכלבכםמי'שנפרסמלךכורשזהחןחכםפידבריו

יהיעמומכלבכםמישאמרפרסמלךכורשזהחןחכםפידבריא

יהיעמומכלבכםמי'שנאפרסמלךכורשזהחןחכםפידבריה

ס

יהיעמומכלבכםמי'שאמפרסמלךכורשזהחןחכםפידבריד

יהיעמומכלבכםמי'שנאפרסמלךכורשזהחןחכםפידברי(דברי)מ

[יג]

'שנסכלותפיהודבריתחלתויעלעמואלהיוו

'שנאסכלותפיהודבריתחלתויעלעמואלהיוא

'שנאסכלותפיהודבריתחלתויעלעמואלהיוה

ס

שאמרסכלותפיהודבריתחלתבםוחזרדבריושבילעתבלענוכסילושפתותויעלעמואלהיוד

'שאמסכלותפיהודבריתחילתויעלעמואלהיומ

עברדעברמאן'ואמגזרותיווביטלדחזררעההוללותפיהוואחריתבירושלםאשרהאלהיםהואו

עברדעברמאןואמרגזרותיוובטלדחזררעההוללותפיהוואחריתבירושלםאשרהאלהיםהואא

עבדדעבדמן'ואמגזירותיוובטלדחזררעההוללותפיהוואחריתבירושלםאשרהאלהיםהואה

ס

עברדעברמאןואמרגזרותיוובטלדחזררעההוללותפיהוואחריתבירושלםאשרהאלהיםהואד

עברבר<..>מאןואמרגזירותיוובטלדחזררעההוללותפיהוואחריתבירושליםאשרהאלהיםהואמ

[יג][יב]

תחלתא"דבםוחזרדבריושבילעתבלענוכסילושפתותהוייעברלאעברדלאומאןו

תחלתא"דבםוחזרדבריושבילעתבלענוכסילושפתיהויעברדלאומאןא

תחלתא"דבםוחזרדבריושבילעתבלענוכסילושפתותהויעבדלאעבדדלאומןה

ס

תחלתא"דיעיברלאעברדלאומאןד

תחילתא"דבהםוחזרדבריושבלעתבלענוכסילושפתותהויעברלאעברדלאומאןמ

שטנהכתבומלכותובתחלתאחשורושובמלכות'שנאחשורושזהסכלותפיהודבריו

שטנהכתבומלכותובתחלתאחשורושובמלכות'שנאאחשורושזהפיהודבריא

שטנהכתבומלכותובתחלתאחשורושובמלכות'שנאאחשורושזהפיהודבריה

ס

'וגושטנהכתבומלכותובתחלתאחשורושבמלכות'שנאחשורושזהסכלותפיהודבריד

יהודהיושביעלשטנהכתבומלכותובתחלתאחשורושובמלכות'שנאאחשורושזהסכלותפיהודברימ

המקדשביתמלאכתוביטלשעלהרעההוללותפיהוואחריתו

המקדשביתמלאכתביטלהוללותפיהוואחריתא

המקדשביתמלאכתובטלשעלהפיהוואחריתה

ס

המקדשביתמלאכתובטלשעלהפיהוואחריתד

המקדשביתמלאכתובטלשעלה'וכוהוללותפיהוואחריתוירושלםמ
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'אמבמשהקריהפתרברכיה'רדבריםירבהוהסכלו

אמרבמשהקראפתבסימון'בריהודה'רבשםברכיה'רדבריםירבהוהסכלא

'אמ'רביבמשהקרייהפתרסימוןבריהודה'רבשםברכיה'רדבריםירבהוהסכלה

ס

אמרבמשהקראפתחסימון'רבשםברכיה'רדבריםירבהוהסכלד

אמרבמשהקרייהפתרסימוןבריהודהר"בשברכיה'רדבריםירבהוהסכלמ

תוסףאלאתהדבריםומרבהועומדחכםשאתהעליךכתבתילמשהה"הבו

תוסףאלומרבהועומדחכםשאתעליךכתבתילמשהה"הבא

תוסףאלאתהדבריםומרבהועומדחכםשאתעליךכתבתילמשהה"הבה

ס

תוסףאלחכםואינךאתהדבריםומרבהועומדחכםשאתעליךכתבתילמשהה"הקבד

תוסףאלאתהדבריםומרבהודורשועומדחכםשאתהעליךכתבתיה"הבמ

הזהבדברעודאלידברו

הזהבדברעודאלידברא

הזהבדבראלידברה

ס

הזהבדברעודאלידברד

הזהבדברעודאלידברמ
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היהלאעיראלללכתידעלאאשרבמשנתושעומדתלמידזהתייגענוהכסיליםעמלו

היהלאעיראלללכתידעלאאשרבמשנתושעומדתלמידזהתיגענוהכסיליםעמלא

ה

ס

היהלאעיראלללכתידעלאאשרבמשנתושעומדתלמידזהתיגענוהכסיליםעמלד

היהלאעיראלללכתידעלאאשרבמשנתושעומדתלמידזהתיגענוהכסיליםעמלמ

זהתייגענוהכסיליםעמלא"דתלמודולושיחזיררבואצללילךלוו

זהתיגענוהכסיליםעמלא"דתלמידולושיחזיררבואצללילךלוא

זה[תיגענו](בותיגע)הכסיליםעמלה

ס

זהתיגענוהכסיליםעמלאחרדברתלמודולושיחזירלרבולילךלוד

זהתיגענוהכסיליםעמלא"דתלמודולושיחזיררבואצללילךלומ

פנחסאצללילךלוהיהלאעיראלללכתידעלאאשרהגלעדייפתחו

פנחסאצלאלאלילךלוהיהלאעיראלללכתידעלאאשריפתחא

פנחסאלללכתלוהיהלאעיראלללכתידעלאאשריפתחה

ס

פינחסאצללילךלוהיהלאעיראלללכתידעלאאשריפתחד

פנחסאצללילךהיהלאע"לאד"יל"איפתחמ

פנחסאצלאצללישראלוקציןראשאנייפתח'אמאלאנדרולוויתירו

פנחסאצלאלךלישראלוקציןראשאנייפתחאמראלאנדרואתלוויפרא

פנחסאצלאלךלישראלוקציןראשאנייפתח'אמאלאנדרולוויפרה

ס

פינחסאצלאלךלישראלוקציןראשאנייפתחאמראלאנדרולוויפרד

פנחסאצלאלךישראלעלוקציןראשאנייפתחאמראלאנדרואתלוויפרמ

אצלאלךגדולכהןבןגדולכהןאני'אמופנחסו

אצליפתחאצלאלךונביאגדולכהןבןגדולכהןאניאומרופנחסא

'שהומיאצליפתחאצלאלךונביאכהןבןגדולכהןאני'אמופנחסה

ס

אצלואלךגדולכהןבןגדולכהןאניאמרופנחסד

שהואיפתחאצלאלךונביאג"כבןגדולכהןאניאמרופנחסמ

נפשהאבדהלמחבלתאחיתאביןעלובתאההיאטפתתרויהומביניהארץעםו

נפשאאבדהלמחבלתהחייתהביןעליבתאההיאטפתתרייאמביניהארץעםא

נפשהאבדהלמחבלתאחייתאביןעליבתאההיאטפת[שניהםבין'כלומ]מביניתרייההארץעםה

..>פ<...>ס

עלבתאההיאטפתתרייהמביניהארץעםד

נפשאאבדאלמחבלתאחייתאבןעלובתאההיאטפתתרויהוןמביניהארץעםמ

גלעדבעריויקבר'דכתונקבראבראברמשיליפתחדמהעלאתחייבוןותרוויהוןדרביתאו

גלעדבעריויקברדכתיבונקבראבראברנשוליפתחדמאעלאתחייבוןותרויהוןדברתהא

גלעדבעריויקבר'שנאונקבראבראברנשוליפתחאדמהעלאתחייבוןותריהוןדרויתהה

....>אונקברבר<...ס

גלעדבעריויקברדכתיבונקבראבראברנישוליפתחאדמהעלאיתחייבוןותרויהוןד

גלעדבעריויקבר'שנאמונקבראבראברנישוליפתחדמהעלאיתחייבוותרויהוןדברתאמ

ונקבראבראברנשולשהיהמלמדו

הגלעדבעריויקברא"כמדנקברמקומותובכמהא

ונקבראבראברנשולשהיהמלמדאלאהגלעדבעריויקבור'אמדאתנקברמקומותובכמהה

קבר<.....>גלערי<.....>אדאתבר<..ס

ונקבראבראברנישולשהיהמלמדאלאגלעדבעריויקבראמרדאתנקברמקומותובכמהד

אחרונישולאברשנקברמלמדגלעדבערידחתנקברמקומותובכמהמ

נגידאלעזרבןופנחס'שנשנהמאתיםהקדשרוחממנונסתלקההפסידמהפנחסבמקומוו

נגידאלעזרבןופנחס'שנאשנהמאתיםהקדשרוחממנונסתלקההפסידמהפנחסא

נגידאלעזרבןופנחס'שנאשנהמאתים'שכינממנונסתלקההפסידמהפנחסבמקומוה

נגיד'אלעבןחס<..>'דכתשנהים<....>הפסידמה<...>במקומס

נגיד'אלעזבןופינחסדכתיבשנהמאתיםהקדשרוחממנונסתלקההפסידמהפינחסבמקומוד

נגידאלעזרבןופנחס'דכתישנהמאתיםהקדשרוחממנונסתלקההפסידמהמ
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עמוי"ילפניםעליהםהיהנגידאלאכאן'כתאיןעליהםו

עמו'ויילפניםעליהםהיהאנגידאלאכאןכתיבאיןעליהןא

עמו'יילפנים'עליההיהנגידאלאכאןכתובאיןעליהםה

עמוי"י<..>לפנעליהםהיהגיד<...>ס

עמו'יילפניםעליהםהיהנגידאלאכאןכתיבאיןעליהםד

עמו'יישלפניםמלמדעליהםהיהנגידאלאכאן'כתיאיןעליהםמ



04/07/2011 1/3 יז-קהלת רבה פרשה י פסוק טז

היומיזונותנשים'בתבאנהאזנערשמלכךארץלךאיו

היומיזונותנשיםשתיםתבאנהאזכתיבנערשמלכךארץלךאיא

היומיהמלךאלזונותנשיםשתיםתבאנהאז'כתונערשמלכךארץלךאיה

היומי<..>שים<...>שתבאנהאז'כתנער<..>איס

היומיזונותנשיםשתיםנה<.>תבאזכתיבנערשמלכךארץלךאיד

היומיזונותנשיםשתיםנה[בוא](אבו)תאז'כתינערשמלכךארץלךאימ

יהושע'רהיויבמותאמריורבניןהיורוחות'או'רו

לויבןיהושע'רבשםסימון'רהיויבמותאמריןורבנןהיורוחותאומר'רא

יהושע'רבשםסימון'רהיויבמותאמריורבנןהיורוחות'אומ'רה

<..>יבמות<..>ורבנןהיורוחות'או'רס

יהושע'רבשםסימון'רהיויבמותאמריןורבנןהיואחותאומר'רד

יהושער"בשסימון'רהיויבמותאמריורבניןהיורוחותאומר'רמ

ביהאחתהאשהותאמרהתראהובלאעדיםבלאדינןוהוציאהיוממשזונות'אוו

ביהאחתהאשהותאמרהתראהובלאעדיםבלאדינןוהוציאממשהיוזונותא

ביהאחתהאשהותאמרהתראהובלאעדיםבלאדינןוהוציאהיוממשזונות'אומה

ביהאחתהאשה<..>עדיםבלאדינןוהוציאממשהיוזונות'אס

ביהאחתהאשהותאמרוהתראהעדיםבלאדיניןוהוציאהיוממשזונות'אומד

ביהאחתהאשהותאמרהתראהובלאעדיםבלאדינם'והוציממשהיוזונותאמרמ

עלוידמדמכהעליושכבהאשרהזאתהאשהבןוימתהשלישיביוםויהיאדניו

עלוידאתמרטתהזאתהאשהבןוימתללדתיהשלישיביוםויהיאדניא

עלוידאיטמרטתהזאתהאשהבןוימתללדתהשלישיביוםויהיאדניה

<....>דאהאחתשה<.....>השלשיביוםויהיאדניס

עלוידאיתמרטתהזאתהאשהבןוימתללדתיהשלישיביוםויהי'וגואדניד

עילויות<.>דאתמרעליושכבהאשרהזאתהאשהבןוימתללדתי'הגביוםויהיאדנימ

המלךויאמרהלילהבתוךותקםו

המלךויאמרכילאהאשהותאמרבניאתלהניקבבקרואקוםהלילהבתוךותקםא

המלךויאמר"לאהאשהותאמרבניאתלהניקבבקרואקוםהלילהבתוךותקםה

..>מר<.....>ב<.>אניק<......>הליבתוךותקםס

המלךויאמרכילאהאשהותאמרבניאתלהניקבבקרואקוםהלילהבתוךותקםד

המלךותאמרבניאתלהניקבבקרואקום'וגוהללהבתוךותקםמ

פנחס'ראומרתזאתו

פנחסר"אאומרתזאתא

'וראבאברחייא'רבשםירמיה'ורפנחס'ראומרתזאתה

....>וחס<..ס

'וראבאברחייא'רבשםירמיה'ורפינחס'ראומרתזאתד

'וראבאברחייאר"בשירמיה'ורפנחס'ר'וגוהחיבניאומרתזאתמ

והסרסורעומדיןוהנדוניןיושבהדייןכךהדיןסדרפדת'רבשםבהומטוו

והסרסורעומדיןוהנידוניןיושבהדייןהואכךהדיןסדרא

והסרסורעומדיןוהנידוניןיושבַהַדיַין[הוא]כךַהדִּיןֶסֶדרפדת'רבשםבהומטוביביה

רסור<....>טו<..ס

והסרסורעומדיןוהנידוניןיושבהדייןהואכךהדיןסדרפדה'דרמשמיהבהומטוביביד

והסירסורעומדיםוהנידוניןיושבהדייןכךהדיןסדרפדתר"בשבהומטוביבימ

הדיןמןטענותיהןלשנותהדייןצריךמכאןסימוןר"אמשיבוהמשיבתבעוהתובעביניהםמכריעו

הדיןמןטענותיהןלשנותהדייןשצריךמכאןסימוןר"אמשיבוהמשיבתובעהתובעביניהםמכריעא

הדיןמןטעמותיהןלשנותהדייןצריךמכאןסימוןר"אמשיבוהמשיבתובעהתובעביניהןמכריעה

<..>צריך<..>ס

הדיןמןטענותיהםלשנותהדייןשצריךמכאןסימוןר"אממשיבוהמשיבתובעהתובעביניהםמכריעד

הדיןמןטענותיהםלשנותהדייןצריךמכאןסימוןר"אמשיבוהמשיבתובעהתובעביניהםמכריעמ

חרבליקחוהמלךויאמראומרתזאתהמלךויאמרקריהו

חרבליקחוהמלךויאמראומרתזאתהמלךויאמרקרייאא

חרבליקחוהמלךויאמראומרתזאתהמלךויאמרקרייהה

ס

'וגוחרבליקחוהמלךויאמר'וגואומרתזאתהמלךויאמר'וגואומרתזאתקרייהד

חרבליקחוהמלךויאמר'וכואומרתזאתהמלךויאמרקריהמ
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ר"אהחיבנהאשרהאשהותאמרגזורוהמלךויאמרו

ר"אהחיבנהאשרהאשהותאמרגזרוהמלךויאמרא

ר"אהחיבנהאשרהאשהותאמרגזרוהמלךויאמרה

ס

'ראמר'וגוהחיבנהאשרהאשהותאמר'וגוהחיהילדאתגזרוהמלךויאמרד

ר"א'וגוהחיבנהאשרהאשהותאמרגזרוהמלךויאמרמ

ליקחו'אוכשהואצוארועלכורךהייתיפיקריןשםהייתיאלואלעאי'בריהודהו

ליקחואומרכשהואצווארועלכורךהייתיפוקריןשםהייתיאלוליאלעזרא

ליקחו'אומכשהואצוארועלכורךהייתיפוקרשםהייתיאלואלעאי'בריהודהה

ס

ליקחואומרכשהואצוארועלכורךהייתיפוקריןשםהייתיאילואלעאי'בריהודהד

ליקחואומרכשהואצוארועלכורךהייתיפוקריןשםהייתיאילואלעאיבריהודהמ

ארץלךאי'אוהואשעהאותהעלנהרגכבררחמיםעליושנתמלאתאלוליחרבו

ארץלךאיאומרהואשעהאותהעלנהרגכבררחמיםעליושנתמלאתאלוליחרבא

ארץלךאי'אומהואשעהאותהעלנהרגכבררחמיםעליושנתמלאתאלוליחרבה

ס

ארץלךאיאומרהואשעהאותהועלנהרגכבררחמיםעליושנתמלאתאילוליחרבד

ארץלךאיאומרהואשעה'אותעלנהרגכבררחמיםעליושנתמלאתאילוליחרבמ

שתיזהלאדםה"הבבראכלום'אמבחכמתופילוגין?נ?אשלמההתחילשעהאותהנערשמלכךו

שתיזהלאדםה"הבבראכלוםאמרבחכמתואנפילוגיןשלמההתחילשעהאותהנערשמלכךא

שתיזהלאדםה"הבבראכלום'אמבחכמתואנפילגיןשלמההתחילשעהאותהנער'שמלכה

ס

שתיזהלאדםה"הקבבראכלוםאמרבחכמתו'אנפילוגיהתחילשעהאותהנערשמלכךד

לאדםה"הבבראכלוםאמרבחכמתואנפילוגיןשלמההתחילשעהאותהנערשמלכךמ

[יז]

אשריך'אוהואשעהאותהעלרגליםשתיאזניםשתיעיניםו

אשריךאומרשעהאותהעלרגליםשתיידיםשתיאזניםשתיעיניםא

אשריך'אמשעהאותהעלידיםשתירגליםשתיאזניםשתיעיניםה

ס

אשרךאומרשעהאותהעלידיםשתירגליםשתיאזניםשתיעיניםד

אשריךאומרהואאותהעלרגליםשתיידיםשתיאזניםשתימ

בגבורתובגבורההבאעולםשלבעתויאכלובעתושריךחוריםבןשמלכךארץו

בגבורתובשתיולאבגבורההבאעולםשלבעתויאכלובעתושריךחוריןבןשמלכךאשריךא

בגבורההבאעולםשלבעתויאכלובעתושריךחוריןבןשמלכךארץה

ס

בגבורותובשתיולאהבאעולםשלבעתויאכלובעתושריךחוריםבןשמלכךארץד

בגבורתוב"עהשלבעתויאכלובעת'וכוארץמ

היאואומרתצווחתהקדשורוחהחיהילודאתלהתנוויאמרהמלךויעןבתשישוולאו

היאואומרתצווחתהקדשורוחהחיהילודאתלהתנוויאמרהמלךויעןבתשישוולאא

היא'ואומצווחתהקדשורוחהילדאתליתנוויאמרהמלךויעןבתשישתוולאה

ס

היאואומרתצווחתהקדשורוחהילודאתלהתנוהמלךויעןבתשישוולאד

היאואומרתצווחתהקדשורוחהחיהילדאתלהתנוויאמרהמלךויעןבתשיתוולאמ

דינובביתהדיןמדתואמרהצוחה[מקומות]דברים'בגנחמניברשמואלר"אודאיאמוו

דינובביתהדיןמדתצווחתמקומותבשלשהנחמןבראל[ו]שמר"אודאיאמוא

דינובביתהדיןמדתצווחתמקומות'בשלשנחמןברשמואלר"אודאיאמוה

ס

דינובביתהדיןמדתצווחתמקומותבשלשהנחמניברשמואלר"אמודאיאמוד

דינובביתהדיןמדתצוחהמקומות'בגנחמניברשמואלר"אודאיאמומ

מניןשםשלדינובביתשלמהשלדינובביתשמואלשלדינובביתשםשלו

שםשלדינובביתשלמהשלדינוובביתשמואלשלדינוובביתשםשלא

מנייןשםשלדינובביתשלמהשלדינוובביתשמואלשלדינוובביתשםשלה

ס

מניןשםשלדינובביתשלמהשלדינווביתשמואלשלדינווביתשםשלד

מניןשםשלדינובביתשלמהשלדינוובביתשמואלשלדינוובביתשםשלמ
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היוממני'ואוצווחתהקדשורוחממניצדקהויאמר'שנו

שצווחתהקדשורוחממניצדקה(ש)ויאמרא

כלהיוממניממני'ואומצווחתהקדשורוחממניצדקהויאמר'שנאה

ס

כלהיוממניואומרתצווחתהקדשורוחממניצדקהויאמריהודהויכר'שנאד

היוממניואומרתצווחתהקדשורוחממניצדקהויאמריהודהויכר'שנאמ

משיחוונגדי"ינגדביענוהננישמואלשלדינובביתהדבריםו

א

משיחוונגד'יינגדביענוהננו'שנאמנייןשמואלשלדינובביתהדבריםה

<..>י"יס

'וגו'יינגדביענוהנני'שנמניןשמואלשלדינובביתהדבריםד

משיחוונגד'יינגדביענוהנני'שנאמניןשמואלשלדינובביתכבושיםמ

כאן'כתאיןעדויאמרועדויאמר'וכתו

א

כאן'כתואיןעדויאמרומשיחוועדבכם'ייעדויאמרה

<.>כא<...>ויאמס

כאןכתיבאיןעדויאמרומשיחוועדבכם'ייעדאליהםויאמרד

כאן'כתיאיןעדויאמרועדויאמרמ

עלמעידיןאתםלהםאומרתהקדשרוחעד'אממיעדויאמראלאו

עלמעידיםאתםלהםאמרא

עלמעידיןאתםלהן'ואמצווחתהקדשרוחאלאעד'אממיעדויאמראלאה

<..>עד'אמיעד<..>יא<..?>אל?ס

עלמעידיםאתםאומרתהקדשרוחעדאמרמיעדויאמראלאד

עלמעידיםאיןואומרתצווחתהקדשרוחעדאמרמיעדויאמראלאמ

תנוויאמרהמלךויען'שנשלמהשלדינובביתהסתריםעלמעידואניהגלויו

כדאמרןמניןשלמהשלדינובביתהסתריםעלמעידואניהגלוייםא

תנוויאמרהמלךויען'שנאשלמהשלדינוביתהסתריםעלמעידואניהגלויה

תנו'ויא<..>הסתריםעל<..>ע<...>ואהגלויס

תנוויאמרהמלךויען'שנאממניןשלמהשלדינובביתהסתריםעלאעידואניהגלויד

תנוויאמר'שנאשלמהשלדינובביתהסתריםעלמעידואניהגלוימ

אמוהיאאמרההקדשורוחהחיהילודלהו

א

אמוהיא'ואומרצווחתהקדשורוחהילודאתלהה

....>הקוורוחהחי<..>היאתלהס

אמוהיאאומרתהקדשורוח'וגוהילודאתלהד

אמוהיאאומרתהקדשורוחאמוהיאתמיתוהואלוהמתהחיהילדאתלהמ

[יז][טז]

חוריםבןשמלכךארץאשרךישראלמלכיאלונערשמלכךארץלךאיא"דודאיו

חוריןבןשמלכךאשריךישראלמלכיאלונערשמלכךארץלךאיא"דא

חוריןבןשמלכךארץאשריךישראלמלכיאלונערשמלכךארץאילךא"דודאיה

<..>אשרך'ישרמלכיו<..>נערשמלכךרץ<.ס

חוריםבןשמלכךארץאשרךישראלמלכיאלונערשמלכךארץלךאיא"דודאיד

חוריןבןשמלכךארץאשריךישראלמלכיאלונערשמלכךארץלךאיא"דודאימ

יהודהמלכיאלוו

בעתושריךיהודהמלכיאלוא

בעתושריךיהודהמלכיאלוה

בעתך<..>וודה<..>מלכיס

בעתושריךישראלמלכיאלויאכלובבקרושריך'יהודמלכיאלוד

יהודהמשבטשהואדודביתמלכיאלומ

ו

יהודהמלכיאלויאכלוא

יהודהמלכיאלויאכלוה

<...>מלכאילויאכלוס

יהודהמלכיאלויאכלוד

מ



04/07/2011 1/2 קהלת רבה פרשה י פסוק יח

המקרהימךסיניבהרישראלבמחלקותמליהנותישראלשנתעצלוידיעלהמקרהימךבעצלתיםו

המקרהימךסיניבהרישראלבמחלוקתמלחנותישראלשנתעצלוידיעלהמקרהימךבעצלתיםא

המקרהימךסיניבהרישראלבמחלקותמלחנותישראלשנתעצלוידיעלהמקרהימךבעצלתיםה

ִים<.>בֲַּעצַּס ְךתַּ ..>במחלקות<..>עלהמקרהִימַּ

'כתיהמקרהימךסיניבהרבמחלקתמלחנותישראלשנתעצלוידיעלהמקרהימךבעצלתיםד

'שנאמהמקרהימךסיניבהרבמחלוקתמלחנותישראלשנתעצלוי"עהמקרהימךבעצלתיםמ

9ג

בהרבמחלקותמליהנותישראלשנשתפלוידיעלהביתידלוףידיםובשפלותוירדשמיםויטו

הרלפניבמחלוקתמלחנותישראלשנשתפלוידיעלהביתידלףידיםובשפלותוירדשמיםויטא

הרלפניבמחלקתמלחנותישראלשנשתפלוידיעלהביתידלףידיםובשפלותוירדשמיםויטה

<....>במחלומלחנות<....>הבידלףידיםובשפלותוירדשמיםיט<.ס

הרעלבמחלקתמלחנותישראלשנשתפלועלהביתידלףידיםובשפלותוירדשמיםויטד

הרלפניבמחלוקתמלחנות'ישרשנשתפלוי"עידיםובשפלותוירדשמיםויטמ

9ג

ידיעלהמקרהימךבעצלתיםא"דמיםנטפועביםגםהביתידלוףסיניו

י"עהמקרהימךבעצלתיםא"דמיםנזלועביםגםסיניא

ידיעלהמקרהימךבעצלתיםא"דמיםנטפועביםגםהביתידלףסיניה

<..>ימך<...>ג'הבידלףס

ידיעלהמקרהימךבעצלתיםא"דמיםנטפועביםגםהביתידלףסיניד

י"עבעצלתיםא"דמים(טל)נטפועביםגם'שנהביתידלוףסינימ

ידיעל<..>9ג

המקרהימךירמיהבימיתשובהמלעשותישראלשנתעצלוו

המקרהימךירמיהובימיתשובהמלעשותישראלשנתעצלוא

המקרהימךירמיהבימיתשובהמלעשותישראלשנתעצלוה

<...>ימס

המקרהימךירמיהבימיתשובהמלעשותישראלשנתעצלוד

עליותיובמיםהמקרהבושכתובה"הבזההמקרהימךירמיהובימיתשובהמלעשותישראלשנתעצלומ

'המימך<....>מלישראלעצלו<..>ש9ג

שנשתפלוידיעלהביתידלוףידיםובשפלותדכסייהגלייהודהמסךאתויגל'שנו

שנשתפלוידיעלידיםובשפלותדכסיהגלייהודהמסךאתויגלא

שנשתפלוידיעלידיםובשפלותדכסייהגלייהודהמסךאתויגלה

..>שס

שנשתפלוידיעלהביתידלףידיםובשפלותדכסייהגלייהודהמסךאתויגלד

שנשתפלוי"עהביתידלוףידיםובשפלותדכסייהגלייהודהמסךאתויגלוכתיבמ

..>שנשתפידיעל'ה'ידידים<..>ובשפ<..>יהודהמסךאתויגלדמרכמה9ג

והכהמצוהי"יהנהכי'כתעמוסבימיתשובהמלעשותו

אתמצוההנניכי'כתיירמיהבימיתשובהמלעשותא

אתוהכהמצוההנניכי'שנאירמיהבימיתשובהמלעשותה

..>א<..ס

אתוהכהמצוה'ייהנהכי'כתיירמיהבימיתשובהמלעשותישראלד

אתוהכהמצוה'ייהנהכי'דכתיירמיהובימיתשובהמלעשותישראלמ

אתוהכהמצוהי"יהנה<....>הכ'הב'ידירמיהבימיתשובה<..>מלעש<..9ג

רסיסההדיןדמילאהונאר"אבקיעיםהקטוןוהביתרסיסיםהגדולהביתו

בקיעאלהדיןרסיסאהדיןדמילאבקיעיםהקטוןהביתואתרסיסיםהגדולהביתא

בקיעהלהדין'רסיסהדיןדמילאחונאר"אבקיעיןהקטוןהביתואתרסיסיםהגדולהביתה

<..ס

בקיעהלהדיןרסיסההדיןדמילאחונהר"אמבקיעיםהקטןוהביתרסיסיםהגדולהביתד

בקיעאלהדין'רסיסיהדיןדמילאחונאר"אבקיעיםהקטוןוהביתרסיסיםהגדולהביתמ

'וגוהגדולהבית9ג

אלסיסמניהאיתו

אלסיסמיניהאיתרסיסאוהדיןאלסיסמיניהליתבקיעאהדיןא

אילאסיסמיניהאיתרסיסהוהדיןאילסיסמיניהליתהדין[מן](מה)ה

ס

אילסיסמיניהאיתרסיסהוהדיןאילסיסמיניהליתבקיעההדיןמהד

אילאסיסליהאיתרסיסאוהדיןאילאסיסליהליתבקיעאהדיןמהמ

'בעצל<..>יסים<..>מיני<..>רסיסההדיןאבלליסים<.>מיניית<....>מה9ג
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ו

א

ה

ס

ד

מ

דיומאטיקוס<.>ש<..>הוא'המימךכראויראשומלכסותתעצל<.>הזה<.>שאדידיעל'ה<..>9ג

ו

א

ה

ס

ד

מ

<..>א"דחומטיןמעלה<'.>הידלףכראויגופו<..>משתפלשאדםידיעל'יד'ובש9ג

'רהמקרהימךבעצלתיםא"דו

המקרהימך'בעצלתיא"דא

'רבעצלתיםא"דה

ס

'רהמקרהימךבעצלתיםא"דד

'רבעצלתיםא"דמ

<..>ורה<..>אתערותהאתוגלה<...>לכסו<..>מתעצלשאשה9ג

נעשתבעונתהעצמהמלבדוקמתעצלתהזאתשהאשהידיעלבאשהקריהפתרכהןו

נעשיתבעונתהעצמהמלבדוקמתעצלתהזאתשהאשהידיעלא

נעשיתבעונתהעצמהמלבדוקמתעצלתהזאתשהאשהידיעלבאשהקרייהפתרכהןה

ס

נעשיתבעונתהעצמהלבדוקמתעצלתשהאשהידיעלבאשהפתחכהןד

נעשיתבעונתהעצמה<.>מלבדוהזאתהאשהשנתעצלהי"עבאשהקריהפתרכהןמ

..>הכראוי<..>עצ<..>הזאתהאשהשאידיעל9ג

עצמהמלבדוקשמשתפלתידיעלהביתידלףידיםובשפלותבנדתהוהדוה'שנדוהו

עצמהמלבדוקשנשתפלהידיעלידיםובשפלותבנדתהוהדוה'שנאדוהא

עצמהמלבדוקשמשתפלתידיעלידיםובשפלותבנדתהוהדוה'שנאדוהה

ס

עצמהמלבדוקשמשתפלתידיעל'ידיובשפלותבנדתהוהדוה'שנדוהד

עצמהמלבדוקשמשתפלתי"ע'וכוובשפלותבנדתהוהדוה'שנאזבהבעונתהעצמהמ

תרבה<.9ג

דמהזוביזובכיואשה'שנזבהנעשתבעונתהו

דמהזוביזובכיזבהתהיהכיואשה'שנאזבהנעשיתא

דמהזוביזובכיואשה'שנאזבה'נעשיה

ס

'וגודמהזוביזובכיואשה'שנזבהנעשיתד

'וכויזובכיואשה'שנאזבהנעשיתמ

<..>בים<...>ידמה<..>יזובכישה<...>9ג
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התורהזהחייםישמחוייןלחםעושיםיראותשללשיחוקיםלחםעושיםלשחוקו

תורהזוחייםישמחוייןלחםעושיםיראותשללשחוקיםלחםעושיםלשחוקא

התורהזוחייםישמחוייןלחםעושיםיריאותשללשיחוקיםלחםעושיםלשחוקה

ס

התורהזוחייםישמחוייןלחםעושיםיראותשללשחוקיםלחםעושיםלשחוקד

התורהזוחייםישמחוייןלחםעושיםיראות?ל?שחוקים<.>ללחםעושיםלשחוקמ

'חישמחוייןלחםעושין<....>יר<....>ק<..>ל'וגו'לעשיםחוק<..>9ג

'רבשםדסכניןיהושער"אהכלאתיענהוהכסףלבמשמחיישריםי"יפקודי'שנו

'רבשםדסכניןיהושע'רהכלאתיענהוהכסףלבמשמחיישרים'ייפקודי'שנאא

'רבשםדסכניןיהושער"אהכלאתיענהוהכסףלבמשמחיישרים'ייפקודי'שנאה

ס

'רבשםדסיכניןיהושע'רהכלאתיענהוהכסףלבמשמחיישרים'ייפקודי'שנד

ר"בשדסכניןיהושע'רהכלאתיענהוהכסףלבמשמחיישרים'ייפיקודי'שנאמ

'רבשםדסכניןיהושע'רהכלאתיענהוהכסףלבמשמחי<..>ישי"יפיקודי'דכ9ג

'שננענההואצדקהבועושיןפעמיםנענהאינוופעמיםנענהפעמיםלויו

'שנאנענההואצדקהבושעושיםפעמיםנענהאינוופעמיםנענהפעמיםלויא

'שנאנענהאינוהואצדקהבושעושיןפעמיםנענהאינוופעמיםנענהפעמיםלויה

ס

'שננענההואצדקהבושעושיםפעמיםנענהאינופעמיםנענהפעמיםלויד

'שנאנענההואצדקהעושהשהואפעמיםנענהאינוופעמיםנענהפעמיםלוימ

כמדתמרנענהוהואקה<..>בועושה<..>שפעמיםנענהאינוופעמיםנענהפעמיםלוי9ג

בולענותא"כדמקטרגוהואצדקהבויעשהשלאופעמיםמחרביוםצדקתיביוענתהו

בולענותא"הכמדמקטרגוהואצדקהבויעשהשלאפעמיםצדקתיביוענתהא

בולענותא"המדמקטרגווהואבויעשהשלאפעמיםצדקתיביוענתהה

ס

בולענותא"המדמקטרגוהואצדקהבויעשהשלאופעמיםצדקתיביוענתהד

בולענותא"המדמקטרגוצדקהבועושהשאיןפעמיםצדקתיביוענתהמ

<..>מחרביוםי<..>צדביוענתה9ג

ויהבוןומטפחיןומרקדיןקיימיןאנשיחמאמגירחדיתיהקראלקישרישסרהו

ויהבוןומטפחיןקיימיןאינשיחמאמגירחדיתיהקראלקישבןשמעון'רסרהא

ויהבון'ומטפחימרקדיןקיימיןאינשיחמאמגירחדיתיהקראלקישבןשמעון'רסרהה

ס

ויהביןומטפחיןמרקדיןקיימיןאינשיחמאמגרחדיתיהקראלקישבןשמעון'רסרהד

ויהביןומטפחיןמרקדיןקיימיןאינשין'חממגירחדיתיהקראל"רשבסרהמ

9ג

ורקדאיהוקםואזמרת?ו?וארקאקוםאנאאוףטאבותהא'אמומשתיאמיכלאלוןו

ורקדקםואזמרוארקודאקוםאנאאוףטבאותהאאמר'ומשתיימיכלאלוןא

ורקדקםואזמרוארקודאיקוםאנאאוףיאותטבהא'אמומשתייאמיכלאלוןה

ס

ורקדקםואזמרואירקודאיקוםאנאאוףטבאותהאאמרומשתיאמיכלאליהד

ורקידקםואזמרואירקודאיקוםאנאאוףטבאותהא'אמומשתיאמיכלאלהוןמ

9ג

לחםעושיןלשחוקעלויוקראעתיקדחמרגרבחדליהויהביןוזמרו

לחםעושיםלשחוקעלויוקראעתיקדחמרגרבחדליהויהבוןוזמרא

לחםעושיםלשחוקעלויוקראעתיקדחמרגרבחדליהויהבוןוזמרה

ס

לחםעושיםלשחוקעלויוקראעתיקדחמרגרבחדליהויהבוןוזמרד

לחםעושיםלשחוקעלויוקראעתיקדחמרגרבחדליהויהבוזמירמ

9ג
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סימוןבריהודהר"אתקללאלמלךבמדעךגםו

סימוןר"ביהודה'ראמרתקללאלמלךבמדעךגםא

סימוןבריהודהר"אתקללאלמלךבמדעךגםה

ס

סימון'בריהודהר"אמתקללאלמלךבמדעךגםד

סימון'בריהודהר"אעשירתקללאלמשכבךובחדריתקללאלמלךבמדעךגםמ

ועופותוחיהבהמהמןיותרמדעלךשנתתיבשבילהראשוןלאדםה"הב'אמו

ועופותהחיהומןהבהמותמןיותרמדעלךשנתתיבשביללאדםה"הקבאמרא

ועופותחיהומןהבהמהמןיותרמדעלךשנתתיבשביללאדםה"הב'אמה

ות<......>ב<....>ס

העופותומןהחיהומןהבהמהמןיותרמדעלךשנתתיבשביללאדםה"הקב'אוד

העופותומןהחיהומןהבהמהמןיותרמדעלךשנתתיבשביללאדםה"הבאמרמ

ידיםולוידיםלךעניםולועיניםלךעשיתילפנייומגדףמחרףאתו

ידיםולוידיםלךעיניםולועיניםלךעשיתילפניומגדףמחרףאתא

ידיםולוידיםלךעיניםולו(ידלך)עיניםלךעשיתילפניומגדףמחרףאתה

...>ולידים<....>פ<.>?ף?ד<...>מחאתס

עיניםולהעיניםלךעשיתילפניומגדףמחרףאתהד

עיניםולהעיניםלךעשיתילפניומגדףמחרףאתמ

ולופהלךרגליםולורגליםלךאזניםולואזניםלךו

ולהפהלךרגליםולהרגליםלךאזניםולואזניםלךא

ולופהלךרגליםולורגליםלךאזניםולואזניםלךה

....>לךרגלים<....>רגללך'עינ<...>אזניך<.ס

ולהפהלךרגליםולהרגליםלךידיםולהידיםלךאזניםולהאזניםלךד

ולהפהלךידיםולהרגליםלךרגליםולהידיםלךאזניםולהאזניםלךמ

שעשיתיכבודראהמפניךשתקתיםנדמהכבהמהנמשלפהו

שעשיתיכבודראהמפניךשתקתיםשתקנדמהאלאנדמהכבהמותנמשלפהא

שעשיתיכבודראהמפניךשתקתיםשתקנדמהאלאנדמהכבהמותנמשלפהה

עשיתי<.....>שיתקשתקה<..>נאלאנדמהמות<..ס

שעשיתיכבודראהמפניךשיתקתיםשתקאלאנדמהאיןנדמהכבהמהנמשלפהד

שעשיתיכבודראהמפניךשתקתיםשתיקנדמהאלאנדמותקריאלנדמוכבהמותנמשלפהמ

מלךבמדעךגםא"דיביןולאביקרואדםהזאתהטובהכלמביןאתהואיןלךו

מלךבמדעךגםא"דיביןולאביקרואדםהטובהכלמביןאתהואיןלךא

מלךבמדעךגםא"דיליןבלביקרואדםהזאתהטובהכלמביןאתהואיןלךה

ך<.>מבמדעךגםא"דיביןלא<..>אתהואיןלךס

מלךבמדעךגםא"דיביןולאביקרואדםהזאתהטובהכלמביןאתהואיןלךד

מלךבמדעךגםא"דיביןולאביקרם<.>אהזאתהטובהכלמביןאתהואיןלךמ

אלבדורךעשירמשכבךובחדריתקללאלבדורךאשרמלךו

אלבדורךעשירתקללאלבדורךמלךתקללאלא

תקללאלבדורךאשרמלךתקללאלה

אלבדורךעשיר'משכובחדריתקלל<..>'תקאלס

אלשבדורךעשירעשירתקללאלמשכבךובחדריתקללאלבדורךאשרד

אלשבדורך<..>עתקללאלמשכבךובחדריתקללאלבדורךאשרמלךתקללאלמ

זהו'אמאלעזרבןירמיה'רהקוליוליךהשמיםעוףכיתקללו

זהאומראלעזרעבןירמיה'רהקולאתיוליךהשמיםעוףכיתקללא

הואזה'אומאלעזרברירמיה'ריוליךהשמיםעוףכיה

הואזה'א'אלעבןירמיה'ריוליך'מ<....>ס

הואזהאומראלעזרבןירמיה'רהשמיםעוףכיתקללד

הואזהאמראלעזרברירמיה'רה"איוליך'השמיעוףכיתקללמ

גםא"דלכותלאזניםמשוםדבריגדכנפיםובעלטיאריוחכמתהעורבו

גםא"דלכותלאזניםמשוםדבריגידהכנפיםובעלטיאריוחכמתהעורבא

גםא"דלכותלאזניםמשוםדבריגידכנפיםובעלשיאריוחכמתהעורבה

<...>אזנימשוםדברד<......>וייאריו<...>ס

גםא"דלכותל'אזנימשוםדבריגידכנפיםובעלטיאריוחכמתהעורבד

גםא"דלכותלאוזניםמשוםאומרלוי'רדבריגידכנפיםובעלטיאריךוחכאיתמעורבמ
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עשירועשירתקללאלמשכבךובחדריתקללאלעולםשלמלכובמדעךו

עשירועשירתקללאלמשכבךובחדריתקללאלעולםשלמלכותקללאלמלךבמדעךא

עשירועשירתקללאלמשכבךובחדריתקללאלעולםשלמלכותקללאלמלךבמדעךה

ס

עשירועשירתקללאלמשכבךובחדריתקללאלעולםשלמלכומלךבמדעךד

עשירוע"אתמשכבךובחדריתקללאלעולםשלמלכות"אמלךבמדעךמ

'אמלוי'רבשםיהושע'רהקוליוליךהשמיםעוףכיעולםשלו

לוי'רבשםדסכניןיהושע'רהקולאתיוליךהשמיםעוףכיעולםשלא

'אמלוי'רבשםדסכניןיהושע'רהקולאתיוליךהשמיםעוףכיעולםשלה

ס

לוי'רבשםדסיכניןיהושע'רהקולאתיוליךהשמיםעוףכיעולםשלד

'אמלויר"בשדסכניןיהושע'רה"היאעוףכיעולםשלמ

י"יוישמע'שנלטובהקרסיותלרעהקרסיותוישלטובהקרסיותישו

'ייוישמע'שנאלטובהקרסיותלרעהקרסיותוישלטובהקרסיותישקרסיותא

'ייוישמע'שנאטובהשלקרסיותלרעהקרסיותוישלטובהקרסיותישה

ס

'ייוישמע'שנלטובהקרסיותלרעהקרסיותוישלטובה'קרסיוישד

'ייוישמע'שנאלטובהקרסיאותלטובהוקרסיאותלרעהקרסיאותישמ

ברחייאקפראובראדאברחייאדברואשרהטיבודבריכםקולאתו

ברחייאקפראובראדאברחייאדברואשרכלהטיבודבריכםקולאתא

אבאברחייאדברואשרהטיבודבריכםקולאתה

ס

ברחייאקפראובראדאברחייאדברואשרהיטיבו'וגודבריכםקולאתד

ברחייאקפראובראדאברחייאדברואשרכלהטיבודבריכםקולאתמ

וישמע'שנלרעהקרסיותהנרותכהטבתהטבה'אמקפראוברהקטורתכהטבתהטבה'אמאדאו

וישמעלרעהקרסיותהנרותכהטבתהטבהאומרקפראוברהקטרתכהטבתהטבהאומראדאא

וישמע'שנאלרעהקרסיותהנרותכהטבתהטבה'אמקפראברהקטרתכהטבתהטבה'אמה

ס

וישמע'שנלרעהקרסיותהנרותכהטבתהטבה'אמקפראברהקטרתכהטבתהטבה'אמאדאד

וישמע'שנאלרעהקרסיאותהקטורתכהטבתהטבהאמראדאמ

שאדםבשעהבוןר"אדבריגדכנפיםובעללאמרוישבעויקצוףדבריכםקולאתי"יו

שאדםבשעהבוןר"אדבריגידהכנפיםובעלוישבעויקצוףדבריכםקולאת'ייא

שהאדםבשעהבוןר"אדבריגידכנפיםובעלוישמעויקצוףדבריכםקולאת'ייה

ס

שהאדםבשעהבוןר"אמדבריגידכנפיםובעל'וגווישבעויקצףדבריכםקולאת'ייד

שאדםבשעהבוןר"אד"היובעלויקצוף'דבריכקולאת'יימ

'אוומלאךלמלאך'אווגוףלגוף'אומנשמהישןו

אומרוהמלאךלמלאךוגוףלגוףאומרתהנשמהישןא

'אומוהמלאךלמלאך'אומוהגוףלגוף'אומנשמהישןה

ס

אומרוהמלאךלמלאךוהגוףלגוףאומרתנשמהישןד

ומלאךלמלאךאומרתוהנשמהלנשמהאומרתוהנפשלנפשמרת<..>והנשמהלנשמהאומרהגוףישןמ

ויגדהדברך?י?יולוהשרףהשרףזהזההואמיכנפיםלבעל'אווכרובלכרובו

הדבריוליךהשרףהשרףוהואהכנפיםלבעלוהכרובלכרובא

ויגדהדבריוליךוהשרףהשרףזההואמיכנפיםלבעל'אומוהכרובלכרובה

ס

ויגידדבריוליךוהשרףהשרףזההואמיכנפיםלבעל'אומוהכרובלכרובד

ויגידהדבריוליךוהשרףהשרףזההואמיאומרהכנפיםלבעלוהכרובלכרובמ

נשבעתיאשר'כתחמיתחליפארבבשםאבהור"אהעולםוהיה'שאמלפניו

נשבעתיאשרכתיבחמיותחליפא'רבשםאבהו'רהעולםוהיהשאמרמילפניא

נשבעתיאשר'כתי'אמחמיותחליפארבבשםאבהו'רהעולםוהיה'שאממילפניה

ס

נשבעתיר?ש?אכתיבחמיותחליפא'רבשםאבהו'רהעולםוהיה'שאממילפניד

נשבעתיאשרכתיב'אמחמיותחליפאר"בשאבהוא'רהעולםוהיהשאמרמילפנימ
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אינןזולמנוחהמנוחתיאליבואוןאםביוחזרתינשבעתיבאפיה"הב'אמבאפיו

אינםזולמנוחהמנוחתיאליבואוןאםביוחוזרנשבעתיבאפיה"הב'אמבאפיא

אינןזולמנוחהמנחתיאליבואוןאםביוחוזרבאפינשבעתיה"הב'אמבאפיה

ס

אינםזולמנוחהמנוחתיאליבואוןאםביוחוזרנינשבעתיבאפיה"הקבאמרבאפיד

אינםזאתלמנוחהמנוחתיאליבואוןאםביוחזרתינשבעתיבאפיה"הב'אמבאפימ

משללויבןיהושע'רבשםביבי'ראחרתלמנוחההםבאיןאבלבאיןו

לויבןיהושע'רבשםביבי'ראחרתלמנוחההםבאיןאבלבאיןא

'אמשמעון'רבשםביבי'ראחרתלמנוחההםבאיןה

ס

אמרלויבןיהושע'רבשםביבי'ראחרתלמנוחההםבאיןבאיםד

ל"בשריבביביר"אאחרתלמנוחהבאיםאבלבאיםמ

מהלפלטיןיכניסנושלאונשבעשלולפלטיןחוץוהוציאוודחפובנועלשכעסלמלךו

מהלפלטיןאותויכניסושלאונשבעשלולפלטיןחוץוהוציאוודחפובנועלשכעסלמלךא

מהבפלטיןלבנויכניסושלאונשבעשלולפלטיןחוץוהוציאוודחפובנועלשכעסלמלךה

ס

מהלפלטיןלבנויכניסושלאונשבעשלולפלטיןחוץוהוציאוודחפובנועלשכעסלמלךד

מהבפלטיןלבנויכניסושלאונשבעשלולפלטריןחוץוהוציאוודחפובנועלשכעסלמלךמ

'אמכךשבועתוומקייםבנומכניסנמצאוהכניסוובנאהוחזרוסתרהבנואההיתהעשהו

אףשבועתוומקייםבנומכניסנמצאוהכניסוובנאהוחזרוסתרהבנויההיתהעשהא

'אמכךשבועתוומקייםבנומכניסנמצאוהכניסוובנאהוחזרוסתרהבנויההיתהעשהה

ס

אמרכךשבועתוומקייםבנומכניסנמצאוהכניסוובנאהוחזרוסתרהבנויההיתהעשהד

אמרכאןאףשבועתוומקייםבנומכניסנמצאוהכניסוובנאהוחזרוסתרהבנויההיתהעשהמ

באיןאיןזולמנוחהמנוחתיאליבואון(יבאן)אםה"הבו

'וגלמנוחהמנוחתיאליבואוןאםביוחוזרנשבעתיבאפיה"הבא

באיןאינןזולמנוחהמנוחתיאליבואוןאםביוחוזרנשבעתיבאפיה"הבה

..>זומנוחה<...>אלס

באיםאינןזולמנוחהמנוחתיאליבאוןאםביוחוזרנינשבעתיבאפיה"הקבד

באיןאינםזולמנוחהמנוחתיאלן[ו]יבואאםביוחזרתיבאפינשבעתיאניה"הבמ

שלפניךמלךתקללאלמלךבמדעךגםא"דאחרתלמנוחההןבאיןאבלו

תקללאלשבמקומךמלךתקללאלמלךבמדעךגםא

תקללאלשלפניךמלךבמדעךגםאחרתלמנוחההןבאיןה

'תק<....>שללך<.ס

תקללאלשלפניךמלךתקללאלמלךבמדעךגםא"דאחרתלמנוחההםבאיםאבלד

תקללאלשבדורךמלךת"במאגםא"דאחרתלמנוחהבאיםאבלמ

הקוליוליךהשמיםעוףכישבמקומךעשירתקללאלמשכבךובחדריו

יוליךהשמיםעוףכישבמקומךגדולעשירתקללאלמשכבךובחדרא

השמיםעוףכישבמקומךגדולעשירתקללאלמשכבךובחדריה

..>ה'אוליך<...>'מש'ובחס

הקולאתיוליךהשמיםעוףכישבמקומךגדולעשירתקללאלמשכבךובחדריד

יהודהר"אה"היאעוףכישבמקומךגדולע"מאתובחדרימ

'אוהייתכךלאלדודה"הב'אמו

'ייהצילביוםאומרהייתכךלאלדודה"הבאמרא

'אומהייתיכךלאלדודה"הב'אמה

<....>הכךלאוד<..ס

אומרהייתכךלאלדודה"הקבאמרד

לפנילומרצריךהייתכךדודלדודה"הב'אמסימון'ברמ

ו

הייתכךלאשאוללאאויביךהואמיאויביכלמאדויבהלויבושואותוא

הייתיכךלאשאוללאאויביךכלהיומיאויביכלמאדויבהלויבושוה

הייתכךלאול<..>לאאויביךהיוס

הייתכךלאשאוללאאויביךהיומיאויביכלמאדויבהלויבשוד

הייתכךלאשאוללאאויבךהיהמיאויביכלויבהלויבושומ
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שאולומידאויביוכלמכףאותוי"יהצילביוםו

דודוהואשאולאתהאלמלאשאולומכףאויביוכלמכףאותו'ייהצילביוםאומרא

שאולומכףאויביוכלמידאותו'ייהצילביום'אומה

<..>ומידאויביו<....>אס

שאולומידאויביוכלמכףאותו'ייהצילביוםאומרד

שאולומיד'וכו'ייהצילביוםאומרמ

עלימעלהאתזדונותעולםשלרבונודוד'אמו

אלימעלהאתזדונותעולםשלרבונודודאמרמפניאבדתישאולכמהא

מעלהאתזדונותעולםשלרבונודוד'אמה

....>ז'עושלרבונודוד'אס

עלימעלהאתזדונות'עולשלרבונודודאמרד

ליה?ל?מעאתזדונותע"רבשדוד'אמשעהבאותהמ

י"לישראשרלדודשגיוןד"ההליאותןחשובכשגגותו

ימיניבןכושדבריעל'ליישראשרלדודשגיוןד"ההליאותןחשובשגגותא

ימיניבןכושדבריעל'ליישראשרלדודשגיוןד"ההליאותןחשובשגגותה

<..>שראשרלדודשגיוןד"ה<.ס

ימיניבןכושדבריעל'ליישראשרלדודשגיוןד"ההליאותןחשובשגגותד

ימיניבןכושדבריעל'ליישראשרלדודשגיוןד"ההלישוב<.>שגגותמ

משכבךובחדרימלךבישורוןויהי?'נ?ש'רבימשהזהבמדעךגםא"דו

משכבךבחדרימלךבישורוןויהי'שנאמשהזהתקללאלמלךבמדעךגםא"דא

משכבךובחדרימלךבישורוןויהי'שנאמשהזהתקללאלמלךבמדעךגםא"דה

..>מלך'בישורויהי'שנמשהזהמלך'במדגםא"דס

משכבךובחדרימלךבישורוןויהי'שנמשהזהתקללאלמלךבמדעךגםא"דד

ע"מאתובחדרימלךבישורוןויהי'שנאמשהזהתקללאלמלךבמדעךגם<..>מ

לעיל'כדכתלוחותשל(..)מפסולתהעשירוממהמשהזהעשירתקללאלו

לוחותשלמפסולתןשנתעשרמשהזהעשירתקללאלא

אביןר"אלוחותשלפסילתןמןעשירהיהומנייןמשהזהעשירתקללאלה

....>לו<.>שפסולתןמןהעשירמניןמשהה<.ס

חניןר"אמלוחותשלמפסילתןמשההעשירמניןמשהזהעשירתקללאלד

מגיןר"אלוחותשלפסולתןמןמשההעשירומהיכןמשהזהמ

ו

א

פסל'שנאמשההעשירומשםאהלובתוךלוגילהסמפירינוןמחצבה

....>העשומשםאהלו?בתוך?לוגילהמפירינון<.ס

פסל'שנמשההעשירומשםאהלובתוךגלהסמפרינוןשלמחצבד

פסול'שנאמסמפירינוןוהואמשההעשירומשםאהלובתוךה"הבלוגלהלוחותשלמחצבמ

ו

א

לעיל'כדכתלךיהיהפסלתןלךה

ל<..>'כדכת'וכו<...>יהילתן<..ס

לךתהאפסילתן'וגואבניםלוחותשנילךד

היא'ייברכת'משאמרשעהבאותהלךיהיהפסולתןלךמ

ו

א

ה

ס

ד

אתהוצאמסינילושהוגדד"היובעללשמיםועולהכעוףשטסה"היאעוףכיתעשירמ

ו

א

ה

ס

ד

המקללמ


