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העשוקיםכלאתואראהאניושבתיו

ואראהאניושבתיא

ואראהאניושבתיה

ואראהאניתי<..>ס

העשוקיםדמעתוהנהפ

ואראהאניושבתיד

כחעושקיהםומידמנחםלהםואיןהעשוקיםדמעתוהנההעשוקיםכלאתואראהאניושבתימ

בחייהןהנגנזיןהקטניםאלויהודה'רורבניןנחמיה'וריהודה'רו

בחייהןהרגזניןהקטניםאלואומריהודה'רורבניןנחמיא'וריהודא'רא

בחייהןהנגנזיןהקטניםאלו'אומיהודה'רורבניןנחמיה'וריהודה'רה

בחייהןהנגנזיןהקטניםילו<.>'או'יהו'רן<..>ורנחמיה'ור'יהוד'רס

בחייהםהנגנזיןהקטניםאלו'אומיודא'רפ

בחייהןהנגנזיןהקטניםאלו'אומיהודה'רורבניןנחמיה'וריהודה'רד

בחייהםהניגנזיםהקטניםאלואומריהודה'רורבנןנחמיהוריהודה'רמנחםלהםואיןמ

חבורהבצדואבותיהםצדיקיםשלחבורהבצדעומדיםהםלבאלעתידהזהבעולםאבותםבעוןו

חבורהבצדואבותיהםצדיקיםשלחבורהבצדעומדיםהםלבאלעתידהזהבעולםאבותםבעוןא

חבורהבצדואבותיהםצדיקיםשלחבורהבצדעומדיםהןלבאלעתידהזהבעולםאבותםבעוןה

<..>חבצדבותם<..>דיקים<...>חבורה<...>הלבואלעתידהזהלם<..>באבותםבעוןס

חבורהבצדואבותיהםצדיקיםשלחבורהבצדעומדיןהםלבאלעתידהזהבעולםאבותםבעוןפ

חבורהבצדואבותיהםצדיקיםשלחבורהבצד'עומדיהןלבואלעתידהזהבעולםאבותםבעוןד

חבורהבצדואבותיהםצדיקיםשלחבורהבצדעומדיםהםלבואולעתידז"בעהאבותםבעוןמ

בזכותינואבותינויצאואבותינובעוןאלאמתנוכלוםעולםשלרבונו'אווהםרשעיםשלו

בזכותינואבותינויבאואבותינובעוןאלאמתנוכלוםעולםשלרבונו'אומריוהםרשעיםשלא

בזכותינואבותינויבאואבותינובעוןאלאמתנוכלוםעולםשלרבונו'אומוהןרשעיםשלה

בזכותינוינו<..>יבאובותינו<.>בעוןאלאתנו<.>כלוםעולםשלרבונו'ומ<..>והרשעיםשלס

בזכותינואבותינויבאואבותינובעון[אלא]מתנוכלוםעולםשלרבונו'אומוהןרשעיםשלפ

בזכיותינואבותינויבואואבותינובעוןאלאמתנוכלוםעולםשלרבונואומריןוהם'רשעישלד

בזכותינו'אבותייבואואבותינובעוןמתנולאע"רבש'אומריוהםרשעיםשלמ

בשםאלעאי'בריהודה'רקטיגורמלמדןוכןמאחריכםחטאואבותיכםלהם'אווהואו

בשםאלעאיבריהודה'רקטיגורמלמדןוכןמאחריכםחטאואבותיכםלכםאומריםוהםא

בשםאלעאי'בריהודה'רקטיגורמלמדןוכןמאחריכםחטאואבותיכםלהן'אומוהואה

ר"בש'אלער"ב'יהוד'רקטיגורמלמדןהן<.>אחריכם<..>חטאאבותיכםלהן'אווהואס

קטיגורמלמדןוכןמאחריכםחטאואבותיכםלהם'אומוהואפ

בשםאלעאי'בריהודה'רקטיגורמלמדיןוחטאתיהםמאחריכםחטאואבותיכםלהםאומרוהואד

ל"בשריבאלעאי'בריהודה'רכמעשיהםנידוניןהן'לפימאחריכםחטאואבותיכםלהםאומרה"והבמ

להם'ואוסנגוריאומלמדבאלטובזכוראליהובאותהלויבןיהושע'רו

להםואומרסניגוריאומלמדבאלטובזכוראליהושעהבאותהלויבןיהושע'רא

להן'ואומסניגוריאומלמדבאלטובזכוראליהושעהבאותהלויבןיהושע'רה

להן'ו<..>ריא<..>סניד<..>בא<....>אלשעה<.>באות<.>לובן'וש<..>ס

להם'ואומסניגוריאמלמדןלטובזכוראליהושעהבאותהפ

להםואומרסניגוריאומלמדיושבלטובזכוראליהושעהבאותהלויבןיהושע'רד

להם'ואומסניגוריאעליהםומלמד<...>זאליהושעהבאותהמ

פרענותמדתאוטובהמדהמרובהזואיעולםשלרבונולפניואמרוו

פורענותמדהאוטובהמדהמרובהמדהזואיעולםשלרבונולפניואמרוא

הפורענותמדתאוהטובמדתמרובהמדהזואיעולםשלרבונואמרוה

....>מאווב<......>מרוה<....>שרבונו<..>לפו<.>אמס

פורענותמדתאוטובהמדהמרובהמדהאיזולפניואמרופ

הפורענותמדתאוהטובמדתמרובהמדהזואיעולםשלרבונולפניאמרוד

פורענותמדתאוטובהמדה[מרובה](טובה)מדהאיזוע"רבשלפניואמרומ
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מתנומעוטהפרענותמדתואםמרובההטובמדת'אמו

ומתנומעוטהפורענותמדתואםאמרוטובהמדהלהםאמרא

ומתנומעוטההפורענותומדתמרובההטובמדת'אמה

ס

ומתנומרובהטובהמדה'אמפ

ומתנומעוטההפורענותומדתמרובההטובמדתאמרד

אלאמתנולאאנומעוטהפורענותומדתמרובהטובהמדתאומרהרימ

להם'אמאצלינואבותינושיבאושכןכללאמרובההטובמדתאבותינובעוןו

להםאמראצלינואבותינושיבאושכןכללאמרובההטובמדתאבותינובעוןא

להן'אמאצלינואבותינושיבאושכןכללאמרובההטובמדתאבותינובעוןה

....>אבואו<....>טוב<.ס

להם'אמאצלינושיבאושכןכללאאבותינובעוןפ

להםאמראצלנואבותינושיבואושכןכללאמרובהמרובההטובמדתאםאבותינובעוןד

להם'אמאצלנושיבואודיןאינואבותינובעווןמ

בניהםאתוחיו'שנאבותיהםיבאוסנגוריאאתכםלימדהיפהו

בניכםאתוחיודכתיבאבותיכםיבאוסניגוריאאתכםלמדיפהא

בניכםאתוחיו'דכתיאבותיכםיבאוסניגוריאאתכםלמדהיפהה

<..>ת<.>ו<..>ו'דכתם<..>איבאוריא<..>סאתכםדה<..ס

בניהםאתוחיו'דכתיאצלכםיבאוסניגוריאאתכםה[ד]למיפהפ

בניהםאתוחיודכתיבאתכםיבואוסניגוריאאתכםלימדהיפהד

בניהםאתוחיו'דכתיאבותםאתרשעיםשל'בניהיחיוסניגוריאאתכםלמדיפהה"הבמ

אתילמדאדםכללפיכךבניהםבזכותנצוליםוהםלגהינםמלירדששבוושבוו

אתאדםכלילמודלפיכךבניהןבזכותניצוליןוהםגיהנםשלמדינהששבוושבוא

אתילמדאדםכל'לפיכבניהםבזכותניצוליןוהןלגהינםמלירדששבוושבוה

אתמד<....>לפיכךבניהםכות<..>ניצוליןוהןלגהנםלירד<.>ו<.>ששס

מלמדאדםכללפיכךבניהםבזכותעוליןוהםלגיהנםמלירדששבוושבופ

אתמלמדאדםכלחייבלפיכךבניהםבזכותניצליןוהםלגיהנםמלירדששבוושבוד

אתילמדלפיכךבניהםבזכותניצוליםוהםגיהינםמלירדששבוושבומ

העולםלחייבאיןשהןמלכותבהרוגיקראפתרחנינא'רמגהינםשיצילהותורהבנוו

לעולםבאיםשהםמלכותבהרוגיקרייאפתרחננייא'רמגיהנםשיצילהותורהבנוא

העולםלחייבאיןשהןמלכותבהרוגיקרייהפתרחנינא'רמגהינםשיצילנותורהבנוה

'ל<..>הלחייבאיןשהןמלכות<..>בה<..>פתרחנינה'רגהנםן<..>שיצילהותורהבנוס

לעולםבאיןשהםמלכותבהרוגיקריהפתרחוניא'רמגהנםשיצילהותורהבנופ

עולםלחייבאיםשהםמלכותבהרוגיקרייהפתרחנינארבימגיהנםשיצילהותורהבנוד

העולםלחייבאיןשהםמלכותבהרוגיקרייהפתרחנניה'רמגיהינםשיציליהותורהבנומ

תורהבחניפיקריהפתרלויברבנימן'רמתודיןשאינןפ"אעהבאו

תורהבחניפיקרייהפתרלוי'ברבניימן'רמתיריןשאיןפ"אעהבאא

תורהבחניפיקרייהפתרלויברבנימין'רמתיריןשאיןפ"אעהבאה

תורהבחניפייה<....>לויברבנימן'רדין<..>ין<.>שפיעלאףהבאס

תורהבחנפיפתרבנימן'רמתודין<..>אשהןפ"אעהבאפ

תורהבחניפיקרייהפתרבנימן'רמתודיןשאינםפיעלאףהבאד

תורהבחניפיקרייהפתרלוםברלוי'רמתכדייןשאיןפ"ואעהבאמ

תניהיאוליתתנויקרייןולאקרייןשהןעמאכלסבוריןו

תניהואוליתתניקרייןהואולאקרייןהואשמאעמאכלכסבוריןא

תנייהואוליתתנייקרייןהואוליתקרייןשמאעמאכלסבוריןה

..>תהואוליתתניין<.....>וליריין<.>שמאעמא<....>סבורס

תנוייהואוליתתנוייקרייןולאשקרייןעמאכלסביריןפ

תנוייהואוליתתנוייקרייןהואוליתקרייןשמאעמאכלעבוריןד

תאניהואוליתתאניקרייןליתאינוןוהםקרייןשהםעלמאכלסבוריםמ



12/02/2012 3/5 קהלת רבה פרשה ד פסוק א

עליה"הב'אממנחםלהםואיןהעשוקיםדמעתוהנהברישיהותפליןגולתיהעטיףו

עליה"הבאמרמנחםלהםואיןהעשוקיםדמעתוהנהברישיהותפליןגולתיהעטיףא

עליה"הב'אממנחםלהםואיןהעשוקיןדמעתוהנהברישיהותפיליןטליתיהעטיףה

.>עלה"הקב'אמנחםלהםואיןהעשוקיםת<..>דוהנה<..>ברישותפיליןגולתיהוף<..ס

עליה"הקב'אמדמעתוהנהברישיהותפיליןגוליתיהעטיףפ

עליה"הב'אממנחםלהםואיןהעשוקיםדמעתוהנהברישיהותפיליןגוילתיהעטיףד

עליה"הב'אממנחםלהםואיןהעשוקיםדמעתוהנהלביאוליתברישיהותפיליןטליתיהעטיףמ

העולםבאמותקריאפתריןורבניןרמיהי"ימלאכתעושהארור'שנמהןלהפרעו

העולםבאומותקרייאפתריןורבנןכמיההשםמלאכתעושהארור'שנאמהםלהפרעעמהםלהתווכחא

העולםבאומותקרייהפתריורבניןרמיה'יימלאכתעושהארור'שנאמהןלהפרעה

..>הע'באומקרייהפתרורבניןרמיה<..>מלאכתעושהרור<...>מהןפרע<..ס

העולםבאומותקראפתריןורבניןרמיה'יימלאכתעושהארור'דכתימהםליפרעפ

העולםבאומותקרייהפתריןורבניןרמיה'יימלאכתעושהארור'שנמהןלהפרעד

העולםבאומותקראפתריורבנןרמיה'יימלאכתעושהארור'שנאמהםליפרעמ

חזקגואלם'שנעמהםלהתוכחעליה"הב'אממנחםלהםואיןהעשוקיםדמעתוהנהו

חזקגואלםדכתיבעמהםלהתווכחעליאמרמנחםלהםואיןהעשוקיםדמעתוהנהא

חזקגואלם'דכתיעמהםלהתוכחעליה"הבלהן'אממנחםלהםואיןהעשוקיםדמעתוהנהה

<..>חאלם<......>להתעליה"הקב'אמנחם<..>ל<..>ו<..>העשועת<.>דהנה<.ס

חזקגולם'דכתעמהםלהתוכחעליה"הקב'אמדמעתוהנהפ

חזקגואלם'דכתיעמהםלהתוכחעליה"הקב'אממנחםלהםואין'העשוקידמעתוהנהד

חזקגואלם'דכתיעמהםלהתוכחעליה"הב'אמ'וגו'העשוקידמעתוהנהמ

דניאלשמוצבאותי"יו

דניאלריבםאתיריבהואשמוצבאות'ייא

דניאלריבםאתיריבהואשמוצבאות'ייה

..>דריבםאתיריבהואו<....>י"יס

ריבםיריבהואפ

דניאלריבםאתיריבריבשמו'צבאו'ייד

דנייאלתבליושביוהרגיזהארץאתהרגיעלמעןריבםאתיריבשהואצבאות'יימ

עצמןממזריןבניאלוקריהפתרחייטאו

עצמםממזריםבניאלוקרייאפתרחייטאא

עצמןממזריןבניאלוקרייהפתרחייטאה

עצמן<..>ילו<...>קרר<....ס

פ

עצמןממזריןבניאלובממזריןקרייהפתרחייטהד

והנההממזריםאלוהעשוקיםכלאתואראהאניושבתיבממזריםקראפתרחייטאמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

להוןאיכפתמה?עלובייאלין?ואעבירהעברואלושלאבותיהםמנחםלהםואיןהעשוקיםדמעתמ

חטאמזהזהוהולידוהערוהעלהבאזהזהואיו

חטאמהזהוהולידוהערוהעלהבאזהזהואיא

חטאמהזהוהולידוהערוהעלהבאזהזהואיה

חטאמהזהממנהיד<..>והערוהעלהבאזהזהואיזהס

פ

חטאמהזהוהולידוהערוהעלהבאזהזהזהואיד

חטאמהוזהה<..>העעלבאזהשלאביוכךמ
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לואכפתומהזהו

לואיכפתמהוזהא

לואיכפתמהוזהה

.>ליאכפתמה<.>וזס

פ

ליהאיכפתמהוזהד

באיןשהםישראלשלגדולהסנהדרימידכחעושקיהםמידאלאלואיכפתמהוזהמ

יהודהר"או

יהודהר"אא

יהודהר"אה

..ס

פ

יהודה'ראמרד

'ייבקהלממזריבואלאשםעלומרחקתםתורהשלמכחעליהםמ

'אמהעשוקיםדמעת'דכתהבאלעולםבאהממזר'אפיו

אמרהעשוקיםדמעתוהנהדכתיבהבאלעולםבאהממזר'אפיפזיבןא

'אמהעשוקיםדמעתוהנה'דכתיהבאלעולםבאהממזראףפזיבןה

'א'העשוק<..>דוהנה'דכתהבא<..>ל<.>במזר<.>ה<..>אפפזיר<.ס

פ

'אמ'וגוהעשוקיםדמעתוהנה'דכתיהבאלעולםבאהממזראפילופזיבןד

'אממנחםלהםואיןמ

זכריה'אמלבאלעתידאבלפסולותהןהזהשבעולםלפיה"הבו

זכריאאמרלבאלעתידאבלפסולותהןהזהשבעולםלפיה"הקבא

זכריה'אמלבאלעתידאבלפסולותהםהזהשבעולםלפיה"הבה

ה<..>ז'אוא<..>'ת<.>לל<.>אפסולותן<.>זה<...>שב<..>ס

פ

זכריה'אמלבאלעתידל<.>אפסוליןהםהזהשבעולםלפיה"הבד

זכריה'ואמלאלבואלעתידאבלפסולתישז"שבעהלפיאותםלנחםעליה"הבמ

מנורתוהנהראיתי'דכתאולוכרוסוןחמיתיהאנאו

מנורתוהנהראיתי'דכתיאולוכרוסיןחמיתיהאנאא

מנורתוהנה'דכתיאולוכרוסוןחמיתאאנאה

מנורתוהנהראיתי<..>רוסין<..>אמיתיה<...>ס

פ

מנורתוהנהראיתי'אלוכרוסחמיתהאבאד

מנורתוהנהראיתיואומררואהאתהמהאליויאמר'שנאנקידידהבכריסון<..>אוחזיתיהאנאמ

'אמחדאמוראיןתריןראשהעלוגלהכלהזהבו

אמרחדאימוראיןתריןהגולהמימיןאחדעליהזתיםושניםכלהזהבא

'אמחדאמוראיןתריעליהזתיםושניםכולהזהבה

'אד<.>ין<.>ר<.>אמתריןליה<...>ז<..>ושנכולהזהבס

פ

אמרחדאמוריןתרין'וגועליהזתיםושנים'וגוכלהזהבד

'אמחדאימוראיןתרין'וגוראשהעלוגולהכולהזהבמ

עמהןשכינהוגלתלבבלשגלו?גולה?גולה'דאממאןגואלה'אמוחדגולהו

עמהםשכינהוגלתהלבבלשגלוגולה'דאממאןגואלהאמרוחדגולהא

עמהןשכינהוגלתהלבבלשגלוגולהגולה'דאממאןגואלה'אמוחדגולהה

עמהםשכינהלה<..>ל<..>'שר<.....>מ<..>גו'אוחדגולהס

פ

עמהםשכינהוגלתשבבבלגולהגולהדאמרמאןגואלה'אמוחדגולהד

עמהםשכינהוגלתה(ומאן)מבבלישראלשגלוגולה'דאממאןגאולה'אמוחדגולהמ
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'וכתשמוצבאותי"יגואלינו'דכתפרוקההיאגואלה'דאמומאןו

וכתבשמוצבאות'ייגואלנודכתיבפרוקההואגואלהדאמרומאןא

'וכתישמוצבאות'ייגואלינו'דכתיפרוקההואגואלה'דאמומאןה

'וכתשמו'א<....>'כת<..>פרוק<....>וס

פ

וכתיבשמוצבאות'ייגואלנודכתיבפרוקההואגואלהדאמרומאןד

'וכתיצבאות'ייגואלו'דכתיפרוקא'גאול'דאמומאןה(ל)בבלשלחתילמענכם'שנאמ

לפניהםהפורץעלהו

לפניהםהפורץעלהא

לפניהםהפורץעלהה

לפניהם<....>עס

פ

'וגולפניהםהפורץעלהד

בראשם'ויילפניהםהפורץעלהמ
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המתיםאתאניושבחו

מתו(..)שהמתיםאתאניושבחא

מתושכברהמתיםאתאניושבחה

מתוכבר<...>המ<.>אאני<..>ושס

המתיםאתאניושבחפ

מתושכברהמתיםאתאניושבחד

אניושבחהנהעדחייםה[מ](נ)האשרהחייםמןמתושכברהמתיםאתאניושבחמ

הסדומיםאלועדינהחייםהמהאשרהחייםמןהמבולודוראנושדוראלוו

אלועדנהחייםהמהאשרהחייםמןהמבולודוראינושדוראלוא

אלועדנהחייםהםאשרהחייםמןהמבולודוראנושדוראלוה

<..>והסדו<..>עדנהחייםמה<....>החיי<..>ודור<..>ס

סדומייםאלוהחייםמןהמבולודוראנושדוראלופ

הסדומייםאלועדנהחייםהמהאשרהחייםמןהמבולודוראנושדוראלוד

אלועדנהחייםהמהאשרהחייםמןהמבולודוראנושדוראלוהמתיםאתמ

[ג]

לאעדאשראתמשניהםוטובוהמצריםו

היהלאעדןאשראתמשניהםוטובוהסדומייםהמצרייםא

היהלאעדןאשרמשניהםוטובוהסדומייםהמצרייםה

<..>דן<..>אשת<...>וב<.>וס

משניהםוטובומצריםפ

היהלאעדןאשראתמשניהםוטוב'והמצרייד

הרעהמעשהאתראהלאאשרהיהלאעדןאשראתמשניהםוטובוהאדומייםהמצריםמ

שעלהדוראלףאלוו

שעלודוראלףאלוא

שעלודוראלףאלוה

ס

שעלודוראלףאלופ

שעלודוראלףאלוד

..>שדוראלףאלוהיהלאעדןאשראתמשניהםוטובהשמשתחתנעשהאשרמ

יוסי'רשלבנואלעזר'רבשםאבא'רמהןנמחווכמהלהבראותבמחשבהו

בנואלעזרר"בשריוחנן'רמהםנמחווכמהלהבראותבמחשבהא

יוסי'רשלבנואלעזר'רבשםיוחנן'רמהןנימוחווכמהליבראותבמחשבההןה

יוסי<..>וכמהלהבראותבמחשבהס

יוחנן'רמהםנמחווכמהלהבראותבמחשבהפ

יוסי'רשלבנואליעזר'רבשםיוחנן'רמהםנמחווכמהלהבראותבמחשבהד

יוסיר"בשאליעזרר"בשיוחנן'רמהםנראווכמהלהבראותחשבה<..מ

דורלאלףצוהדבר'שנדורותה"תתקעהגליליו

זודורלאלףצוהדבר'שנאדורותוארבעושבעיםמאותתשעא

זהדורלאלףצוהדברשלדורותוארבעושבעיםמאותתשע'אומהגליליה

..>שע<.>'אי<..>הס

זודורלאלףוה<.>דבר'שנדורותד"תתקע'אמפ

דורלאלףצוהדברשנאמרדורותוארבעהושבעיםמאותתשע'אוהגליליד

זוזוואידורלאלףצוהדבר'שנאורות<.>ד"ועמאותתשעהגלילימ

ו

זוואידורושמניםמאותתשענחמןברשמואל'רבשםלוי'רתורהא

זוואידורושמונים'מאותשע'אומנחמןברשמואל'רבשםלוי'רהתורהה

<....>וות<......>שר"ש<.ס

זוואידורד"תתקפלוי'רתורהפ

ד

זוואידורושמוניםמאותתשע'אמנחמןברשמואלר"בשלוי'רתורהמ
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[ב]

יהושע'רו

יהושע'רדורלאלףצוהדברדכתיבהמילהזוא

יהושע'רדורלאלףצוהדבר'דכתיהמילהזהה

..>יה'ר<..>ף<.>א<.....>ד'דכתילה<.>הזוס

דורלאלףצוהדבר'דכתהמילהזוזופ

יהושע'רד

ל"ריבהמתיםאתני<.>ושבחא"דדורלאלףצוהדבר'שנאמילהזומ

מעשהלאותושבאוכיוןסיניהרלפנישעמדובשעהבישראלקריאפתר[לוי]בןו

מעשהלאתושבאוכיוןסיניהרלפניישראלשעמדובשעהבישראלקרייהפתרלויבןא

מעשהבאותושבאוכיוןסיניהר[לפני](על)שעמדובשעהבישראלקרייהפתרלויבןה

מעשהלאותושבאוכיוןסיניהרלפנישעמדוה<.>בש'בישרקרייהפתר<..ס

פ

מעשהלאותושבאוכיוןסיניהרלפנישעמדובשעהבישראלקרייהפתרד

מעשה[ו](ה)לאותכשבאבישראלקרייהפתרמ

עלורחמיםתפלהמבקשעליהנתחבטשלאברקיעזויתמשההניחלאו

עלורחמיםתפלהמבקשעליהנתחבטשלאבקרקעזוית(ש)משההניחלאא

עלורחמיםתפלהמבקשעליהנתחבטשלאברקיעזויתמשההניחלאה

ל<.>ורחמיםתפלהלבקשעליונתחבטשלאברקיעזויתשה<.>הניחלאס

פ

עלורחמיםתפלהומבקשעליהנחבטשלאההרבקרקעזויתמשההניחלאד

ותחנוניםרחמיםלבקשעליהנתחבטשלאקיע<.>בזויתמשההניחלאמ

וחמהאףוהשמדומשחיתקצףחבלהמלאכי'הנזדוגונענהולאישראלו

וחמהאףוהשמדומשחיתקצףחבלהמלאכיחמשהלוונזדווגונענהולאישראלא

וחימהאףהשמדקצףמשחיתחבלהמלאכיחמשהלוונזדווגונענהולאישראלה

וחמהאףוהשמדומשחיתקצףחבלהמלאכי<..>חמלונזדווגונענהולא'ישרס

פ

וחמהאףוהשמדומשחיתקצףחבלהמלאכיחמשהלוונזדווגונענהולאישראלד

וחמהואףוהשמדקצףחבלהמלאכי'ה<..>נזדווגומידנענהולאמ

ברהם?א?לזכור'ואמאבותבמעשהנתלהעשהמהמהןמשהנתייראמידו

לאברהםזכורואמרהזכירמידאבותבמעשהנתלהעשהמהמהםמשהנתייראמידא

לאברהםזכור'ואמהזכירמידאבותבמעשהנתלה[עשה]מהמהןמשהנתייראמידה

לאברהםזכור<..>הזכירמידאבותשה<....>נתעשהמהמהןמשהנתייראמידס

פ

לאברהםזכורואמרהזכירמידאבותבמעשהנתלהעשהמהמהןמשהנתיראמידד

לאברהםזכור'שנאאבותכות?ז?בותלהמהםנתייראמידומשחיתמ

אםעלילהםישמההעולםאבותמשהה"הבלו'אמו

אםעלילהםישמההעולםאבותמשהה"הבלואמרוליעקבליצחקא

אםעלילהםישמה'העולאבותלמשהה"הבלו'אמעבדיךולישראלליצחקה

אםעלילהןישמההעולםאבותמשהה"הקבלו'א<..>ע'ולישרליצחקס

פ

אםעלילהםישמההעולםאבותמשהה"הקבלואמרעבדיךולישראלליצחקד

לום<.>עלילאבותיךישה"הבל"אעבדיךולישראלליצחקמ

כיאדעבמה'שאמעליוליישאברהםעליהםליישאחריהםלדקדקבאתיו

כיאדעבמהשאמרעליוליישאברהםעליהםליישאניאחריהןלדקדקבאתיא

כיאדעבמה'שאמ[עליו]ליישאברהםעליהןישאניאחריהןלדקדקבאתיה

כיאדעה<..>'שאמעליוי<..>יאברהםעליהןליישאםאחריהןדקדק<.>באתיס

פ

כיאדעבמהשאמרעליוליישאברהםעליהםליישאניחריהם<.>לדקדקבאתיד

כיאדעבמה'אמאברהםעליהםישאנימ
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שנאתיוואניעשואתיצחקויאהב'שנעליוליישיצחקאירשנהו

שנאתיוואניעשואתיצחקויאהב'שנאעליוליישיצחקאירשנהא

שנאתיוואניעשואתיצחקויאהב'שאמעליוליישיצחקאירשנהה

שנאתיוואניעשואתיצחקויאהב'שנ<..>עלליישיצחקאירשנהס

פ

שנאתיוואניעשואתיצחקויאהבשנאמרעליוליישיצחקאירשנהד

עשואתיצחקויאהב<..>שעשואתאהביצחקאירשנהמ

י"מידרכינסתרה'שאמעליוליישיעקבשנאתיעשוואת'שנו

'מיידרכינסתרהשאמרעליוליישיעקבשנאתיעשוואתיעקבאתואהב'שנאא

'מיידרכינסתרה'שאמעליוליישיעקבשנאתיעשוואת'שנאה

י"מידרכיתרה<..>'שנעליוליישיעקבשנאתיעשוואתיעקבאתואהב'שנס

פ

'מיידרכינסתרהשאמרעליוליישיעקבשנאתיעשוואתשנאמרד

'מיידרכינסתרה'אמיעקבמ

רחמיםה"הבנתמלאשעהבאותהשמךלמעןבךבךלהםנשבעתאשר'שאמכיוןו

רחמיםה"הקבנתמלאשעהבאותהשמךלמעןבךבךלהםנשבעתיאשרשאמרכיוןא

רחמיםה"הבנתמלאשעהבאותהשמךלמעןבךבךלהםנשבעתאשר'שאמכיוןה

רחמיםה"הקבנתמלאשעהבאותהשמך<.>למעבךבךלהםנשבעתאשר'שאמכיוןס

פ

רחמיםה"הקבנתמלאשעהבאותהשמךלמעןבךלהםנשבעתאשרשאמרכיוןד

רחמיםעליהםנתמלאמידשמךלמעןבךבךלהםנשבעתאשר'שאמכיוןמ

י"יוינחם'שנו

הרעהעל'ייוינחם'שנאא

הרעהעל'ייוינחם'שנאה

<...>עי"יוינחם'שנס

פ

'וגו'ייוינחםשנאמרד

שכרולבקשלברנשליהאיכפתמה'אמאלעזר<.>'וכוהרעהעל'ייוינחם'שנאמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

בקשואלמלאבקשהוהאהאד"כמומאוס(שנא)רשערא<.>נז"בעהשכרוהמבקששכלז"בעהמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

'ואממשהכשבא<.>שכרמתןבחייהםמבקשיםהיושאלמלאלבניהםיניחו?ה?מז"בעהשכרןהאבותמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

שכרןנטלושלאכיוןאבלשכרןנטלוכברמבקשאתהמהבה<..>להיהלאברהםזכורמ
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'גממנונסתלקומידו

שלשהממנונסתלקוומידא

ממנונסתלקומידה

שלשהממנונסתלקומידס

פ

שלשהממנונסתלקומידד

'גממנהנסתלקוומידהרעהעל'ייוינחםמידעבדיךולישראלוליצחקלאברהםר<..>ז'ואממ

יגורתיכיד"ההוחימהאףשניםונשתיירווהשמדומשחיתקצףחבלהמלאכיו

יגורתיכיוחמהאףשניםונשתיירוומשחיתוהשמדקצבחבלהמלאכיא

יגורתיכיד"ההוחימהאףשניםונשתיירווהשמדומשחיתקצףמלאכיה

יגרתיכיד"ההוחמהאףשניםונשתיירוחית<....>והש<..>חבלהמלאכיס

פ

יגורתיכי'דכתיהואהדאוחמהאףשניםונשתיירווהשמדומשחיתקצףחבלהמלאכיד

יגורתיכי'שנאוחמהאףשניםונשתיירוומשחיתוהשמדקצףחבלהמלאכימ

אתאלאבתרויהון(בויהן?בר?)למקםאנאיכילעולםשלרבונולפניו'אמוהחמההאףמפניו

אנתאלאבתרויהוןמקייםאנאיכולעולםשלרבונולפניואמרוהחמההאףמפניא

אנתאלאְבַתְרוֵיהֹוןמיקוםאנאיכיל'עולשלרבונולפניו'אמוהחימההאףמפניה

אנתאלאבתרויהוןמיקיםא<..>יכילעולם<..>רבונולפניו'אוהחמההאףמפניס

פ

בתרויהוןמיקםאנאיכילעולםשלרבונולפניואמרוהחמההאףמפניד

אלאבתרוייהולמיקםביליתע"רבשלפניו'אמוהחמההאףמפנימ

בחדמשהשעמדומניןבאפךי"יקומהד"ההבחדואנאבחדקוםו

באחדמשהשעמדומניןבאפך'ייקומהבחדואנאבחדקוםא

באחדמשהשעמדומנייןבאפך'יי[קומה]ד"ההבחדואנאבחדקוםה

באחדמשהשעמדומניןבאפךי"יקומהד"ההבחדאנא<.>בחדקיםס

פ

באחדמשהשעמדומנין'וגובאפך'ייקומהד"ההחדואנאחדאתסבולד

'האעםמשהשעמדומניןבאפך'ייקומהד"ההבחדואנאבחדאתקוםמ

מהשחיתחמתולהשיבלפניובפרץעמדבחירומשהלולילהשמידםויאמר'שנחמהמלאךו

מהשחיתחמתולהשיבלפניובפרץעמדבחירומשהלולאלהשמידםויאמר'שנאחמהמלאךא

מהשחיתחמתולהשיבבחירומשהלולילהשמידםויאמר'שנאמחימהמלאךה

.>מהשחיו<.....>ש<....>להשמידויאמר'שנחמהך<..>ס

פ

מהשחיתחמתולהשיבלפניובפרץעמדבחירומשהלולילהשמידםויאמרשנאמרחמהמלאךד

וכתיבמהשחיתחמתולהשיבלפניובפרץעמדבחירומשהלולילהשמידםר(ו)ויאמ'שנאחמהשהואמ

'אומהואשעהאותהעלו

אומרהואשעהאותהעלא

'אומהואשעהאותהעלה

'אוהואשעהאותה<..ס

פ

אומרהואשעהאותהעלד

אמרשעהאותהועלגיהינםלירידתהורידומקוםזהובאיליאיןחמהה"בהבמ

ברשמואל'רוחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבחו

ברשמואלוחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבחא

ברשמואל'רוחבורתיאניכגוןמתושכברהמתיםאתאניושבחה

בראל<..>ש'רוחבורתיאניכגון<..>המ<..>ני<.>ושבחס

פ

ברשמואל'רוחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבחד

ברשמואל'רהחייםמןמתושכברהמתיםאתאניושבחשלמהמ
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אששתרדבקשהמקדשביתשלמהשבנהבשעהבדודקריהפתרנחמןו

אששתרדבקשהמקדשביתאתשלמהשבנהבשעהבדודקרייהפתרנחמןא

אששתרדבקשהמקדשביתשלמהשבנהבשעהבדודקרייהפתרנחמןה

<...>בקהמקדשית<.>אתלמה<...>שבשעהבדודקרייהפתרנחמןס

פ

אששתרדבקשהמקדשביתאתשלמהשבנהבשעהבדודקרייהפתרנחמןד

אששירדסבורשהיהביוםהמקדשביתשלמהשבנהבשעהבדודקראפתרנחמןמ

ירדהולאתפלותד"כנתפללירדהולאעולותאלףהקריבירדהולאהשמיםמןו

ירדהולאתפלותועשריםארבענתפללירדהולאעולותאלףוהקריבירדהולאהשמיםמןא

ירדהולאתפלותד"בנתפללירדהולאעולותאלףהקריבירדהולאהשמיםמןה

ירדהולאתפלותד"כ<....>ועולות<.>אלהקריבירדה<.>ולהשמיםס

פ

ירדהולאתפלותד"כהתפללירדהולאעולותאלףהקריבירדהולאהשמיםמןד

ירדהולאתפילותד"כנתפללירדהולאהשמיםמןמ

ירדהוהאשלהתפללשלמהלות?כ?וכ'שנירדהמידדודלחסדיזכרה'שאמד?ע?ו

ירדהוהאשלהתפללשלמהוככלות'שנאירדהמידאביעבדךדודלחסדיזכרהשהזכירעדא

ירדהוהאשלהתפללשלמהוככלות'שנאמירדהמידאבידודלחסדיזכרהשהזכירעדה

<....>ו'שנדה<.>ייד<.....>לחס<....>שעדס

פ

ירדהוהאשלהתפללשלמהוככלותשנאמרירדהמידעבדךדודלחסדיזכרהשאמרהעדד

ירדהוהאשלהתפללשלמהוככלותד"ההנענהמידעבדךדודלחסדיזכרה'שאמעדמ

ורבניןעאי?י?אלבריודה'רו

ורבניןאלעאיבריודה'רא

ורבניןאלעזר'בריודה'רה

ס

פ

ורבניןלעיי'בריודה'רד

ורבנןאלעאי'בריהודה'רהביתאתמלא'ייוכבודוהשלמיםהעולהותאכלהשמיםמןמ

ולאהביאארונואמריורבניןשעהבאותהדודחיה'אמיודה'רו

ולאהביאארונואמריורבניןשעהבאותהדודהיהאמראלעאיבריודה'רא

ולאהביאארונואמריורבנןשעהבאותהדודהיה'אמאלעאיבריהודה'רה

....>הבארונוס

פ

ולאהביאאדונואמריןורבניןשעהבאותהדודהיהאמרלעיי'בריודה'רד

ולאהביאארונואמריורבנןשעהבאותהדודחיה'אמאלעאיבריהודה'ראמרימ

העליתי"י'אובפיושדודהואשעהבאותהדודחיה'דאממאןפליגיו

העלית'ייבפיואמרשדודהואשעהבאותהדודהיהדאמרמאןפליגיא

מןהעלית'יי'אומבפיושדודהואשעהבאותהדודהיה'דאממאןפליגיה

<..>י"י'א<.>בפי<..>ד<.....>או<.ס

פ

מןהעלית'ייבפיואומרשדודהואשעהבאותהדודהיהדמרמאןפליגיןד

ת<..>'יי'דכתידודחיהד"למפליגימ

קדמךקייםדהואמשיחךפניתשבאלאלהיםי"י'אואחד'וכתנפשימשאולו

קדמךקייםדהואמשיחךפניתשבאלאלהים'ייאומר'א'וכתונפשימשאולא

נפשישאולה

...>דהומשיחךני<.>שב<.>אלאלהיםי"י<..>אחדס

פ

קדמךקייםדהואמשיחךפניתשבאלאלהים'ייאומראחרוכתוב'וגונפשישאולד

נפשימשאולמ
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עבדךדודלחסדיזכרהד"הההביאארונו'דאמומאןו

עבדךדודלחסדיזכרההביאארונו'דאמומאןא

עבדךדודלחסדיזכרהד"הההביאארונו'דאמומאןה

עבדך<..>דדי<..>רה<.>זד"הההביאארונו'א<.>ן<..ס

פ

עבדךדודלחסדיזכרה'דכתיהואהדאהביאארונודמרומאןד

עבדךדודלחסדיזכרהמשיחךפניתשבאל'דכתיהביאארונוד"ולממ

'בריהודה'רוחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבח'נאמשעהאותהועלו

'בריהודה'רוחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבחנאמרשעהאותהועלא

'בריהודה'רוחבורתוהואכגוןהמתיםאתאניושבח'נאמשעהאותהועלה

<.>ב'ד<..>'רוחבורתיאניכגוןמתים<..>אאניושבח'נאה<.>ש<.>אותל<.>וס

יודה'רפ

'בריהודה'רוחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבחנאמרשעהאותהועלד

המתיםאתאניושבחדודאמרשעהאותהועלמ

מידי"ידברשמעוהיבשותהעצמות'ואמהבקעהעלשעמדבשעהביחזקאלקריהפתרסימוןו

מיד'יידברשמעוהיבשותהעצמותואמרהבקעהעלשעמדבשעהביחזקאלקראפתרסימוןא

מיד'יידברשמעוהיבשותהעצמות'ואמשעמדבשעהביחזקאלקרייהפתרסימוןה

מידי"ידבר<....>ההעצמות'ואעה<..>העלשעמדבשעהקאל<..>קרייהפתרסימוןס

'יידברשמעוהיבשותהעצמות'ואמשעמדבשעהביחזקאלקריהפתרפ

מיד'יידברשמעוהיבשותהעצמותואמרהבקעהעלשעמדבשעהביחזקאלקרייהפתרסימוןד

מ

י"ידברשמעולכםאמרתיבתחלהלהם'אמעצמואלעצםעצמותנתקרבוו

בית'יידברשמעולכםאמרתיבתחלהלהםאמרעצמואלעצםעצמותותקרבוא

בית'יידברשמעולכםאמרתיבתחלהלהן'אמעצמואלעצם[עצמות]ותקרבוה

ית<.>י"ידברשמעולכםאמרתילה<...>לה'אעצמואלעצם<..>ו<..>וס

פ

בית'יידברשמעולכםאמרתיבתחלהלהםאמר'וגועצמואלעצםעצמותותקרבוד

מ

'נאמשעהאותהועלשמעתםובמיתתכםשמעתםלאבחייכםשמעתםועכשושמעתםולאו

אומרהואשעהאותהועלשמעתםובמיתתכםשמעתםלאבחייכםשמעתםועכשיושמעתםולאיעקבא

'נאמשעהאותהועלשמעתםובמיתתכםשמעתםלאבחייכםשמעתםועכשושמעתםולאיעקבה

'נא<..>שאותהעל<...>שמעבמיתתכםשמעתםלאבחייכםם<.>שמעכשיו<....>שמעולאיעקבס

'נאמזהעלשמעתםלאבחייכםשמעתםבמיתתכםשמעתםולאפ

נאמרשעהאותהעלשמעתםבמיתתכםשמעתםלאבחייכםשמעתםועכשושמעתםולאיעקבד

מ

[ג]

המתיםאתאניושבחו

וחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבחא

וחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבחה

וחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבחס

המתיםאתאניושבחפ

וחבורתיאניכגוןהמתיםאתאניושבחד

אשרהיהלאעדןאשראתמשניהםוטובמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

השמשתחתנעשהאשרהרעהמעשהאתעשהלאמ
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ו

א

ה

ס

פ

ד

גםמרעהואישקנאתהיאכיהמעשהכישרוןכלואתעמלכלאתאניוראיתימ

ו

א

ה

ס

פ

ד

רוחורעותהבלזהמ
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שהיואדםבנילשנימשלידיואתחובקהכסילו

שהיואדםבנילשניידיואתחובקהכסילא

שהיואדםבנילשניידיואתחבקהכסילה

..>שאדםבנילשני<..>אתובק<...>ס

פ

שהיואדםבנילשנידומההדברלמהמשלידיואתחובקהכסילד

שהיואדםלבנימשלבשרואתואוכלידיואתחובקהכסילמ

ופירשיגעואחדוהשביחבתורהיגעאחדבתורהיגעיםו

בתורהיגעאחדבתורהיגעיםא

בתורהיגעשהיהזהופרשבתורהיגעואחדוהשביחבתורהיגעאחדבתורהיגעיםה

ה<.>בתו<.>יגהיה<..>זופרשבתורהיגעד<.>ואיח<...>בתוריגעחד<.>רה<..>ב<..ס

פ

בתורהיגעשהיהזהופרשיגעואחדוהשביחיגעאחדבתורה'יגעיד

בתורהיגעשהיהזהופירש(ולא)בתורהיגע'ואוהשביחבתורהיגע'א'בתוריגיעיםמ

שיגעוהואצדיקיםשלחבורהאצלעומדוהשביחשיגעזהרואהו

והואצדיקיםשלחבורהבצדעמדוהשביחבתורהשיגעזהאתרואהופירשא

והואהצדיקים'חבורובצדוהשביחבתורהשיגעזהאתראהופרשה

והואים<..>צ<..>חבורהד<.>בעומדוהשביחבתורהשיגעזהאתה<..>רופרשס

פ

והואצדיקיםשלחבורהבצדעומדשהשביחזהאתרואהופירשד

והואצדיקיםשלחבורהבצדעומדוהשביחבתורהיגעשהיהזהרואהופירשמ

בשרואתואוכלידיוחובקהתחילמידרשעיםשלחבורהבצדופירשו

בשרואתואוכלידואתחובקמידרשעיםשלחבורהבצדעומדא

בשרואתואוכלידיואתחובקהתחילמידהרשעיםחבורותבצדעומדה

בשרואתוכל<...>ידיאתחובקהתחילמיד<...>שחבורהבצדעומדס

פ

בשרואתואוכלידיואתחובקמיד'רשעישלחבורהבצדעומדד

כךבשרואתואוכלידיואתחובקהתחילמידרשעיםשלחבורהבצדעומדמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

'לפיחילאלמחילילכו'שנאזולחבורהזומחבורהבתורהועוסקיהולכיןלבואלעתידמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

בשרואתואוכלידיואתחובקהכסילמ



12/02/2012 1/6 קהלת רבה פרשה ד פסוק ו

הלכותששונהמיטובנחתכףמלאטובו

הלכותשונהשהואמיטובנחתכףמלאטובא

הלכותשונהשהואמיטובנחתכףמלאטובה

לכות<...>שהואמיטובנחתכףוא<....>ס

הלכותשונהשהואמיטובנחתכףמלאטובפ

הלכותשונהשהואמיטובנחתכףמלאטובד

הלכות'בשונהשהואמיטוברוחורעותעמלחפניםממלאנחתכףמלאטובמ

מתלאבהםרגילואינוומדותהלכותששנהממיבהםורגילו

אמרמתליןבהםורגילחוזרואינוומדותהלכותשונהשהואממיבהןורגילא

'אממתלאבהןרגיל[וחוזר]ואינוהלכותשונהשהואממיבהןורגילה

<....>חפממלואבהןורגילחוזרואינודות<....>שונהשהואממיבהםורגילס

אמראמתלאבהןרגילואינוומדותהלכותשונהשהואממיבהןורגילפ

אמרמתלאבהםורגילחוזרואינוומדותהלכותשונהשהואממיבהםורגילד

'אממיתלאבהםרגילואינומרובותהלכותשונהמשהואבהםורגילמ

רעותיהרוחורעותפרחיןמאהמןכפיתאחדאצפראטבאו

רעותיהרוחורעותפרחיןממאהכפיתאצפראטבאא

רעותיהרוחורעותפרחיןמאהמן[וקשורכפות'פי]בכפיתאציפוראחדאטבאה

..>רעורוחורעותרחין<..>מא<.>מפותא<...>טבאס

פירחיןממאהכפיתאצפראחדאטבאפ

רעותיהרוחורעותפרחיןמאהמןכפיתאציפראחדאטבאד

רעותיהרוח?רעות?ואלאפרחיןממאהתא<..>כצפראטבאמ

שהואמיטובנחתכףמלאטובא"דמיכלןמרימתקרידיהיו

שהואמיטוברוחנחתכףמלאטובא"דמכליאןמרימתקרייהוידיא

משהואנחתכףמלאטובא"דמיכליאןמארימתקרידיהויה

<..>שמינחתכףא<...>טוא"דן<..>מיכ<..ס

מיטובא"דפ

שהואמיטובנחתכףמלאטובאחרדברמיכיילאןמרימיתקרידיהויד

מכילאןמאריהדמיתקרימ

אחריםמשלגדולותצדקותועושהועושקוחומס(וג)שגוזלממימשלומעוטהצדקהעושהו

אחריםמשלצדקותועושהוחומסגוזלשהואממימשלוצדקהעושהא

אחריםמשלגדולותצדקות'ועושוחומסגוזלשהואממימשלוצדקהעושהה

..>אחשל<...>גדולצדקות<..>ו<..>ועו<.>וחומגוזלשהואממישלו<.>מעושהדקה<...>עוס

אחריםמשלגדולותצדקותועושהועושקוחומסגוזלשהואממימשלומעוטהצדקהשעושהפ

אחריםמשלגדולותצדקותועושהועושקוחומסגוזלשהואממימשלומעוטהצדקהעושהד

מ

רוחורעותלבישייאומפלגאבחזוריןגיירא'אממתלאו

רוחורעותלמבאשיומפלגאבחיזוריןגיכהאמרמתלהא

רוחורעותלחוליםומחלקתןבשכרהשלוקחתבתפוחיםנואפת'פילבישייאומפלגאבחזוריןגייפא'אממתלאה

רוחרעות<.>לחוליםקתן<..>ומרה<....>פוחים<....>'פ<..>לבישומפלגאין<..>חז<..>ר<..>'אמתלא<.ס

פ

רוחורעותלחוליםומחלקתןבשכרהשלוקחת'בתפוחינואפת'פירושלבישייאומפלגאבחזוריןגייפאאמרמתלאד

מ

שישמיטובנחתכףמלאטובא"דמצוותאמרימתקרידיהירעותיהו

שישמיטוברוחנחתכףמלאטובא"דמצותאמרידיתקרירעותיהא

שישמיטובנחתכףמלאטובא"דמצותאמרימתקרי'רעותיה

...>נחכף<..>א"דא<......>רעוס

שישמיטובא"דפ

שישמיטובנחתכףמלאטוב'אחדברמצוותאמיתקריורעותיהד

שישמיטובנחתף<..>מלאטובא"דמ
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הרבהממוןנוטלשהואממיבהןומתפרנסונותןונושאזהוביםעשרהלוו

הרבהממוןנוטלשהואממיבהןומתפרנסונותןונושאזהוביםעשרהלוא

הרבהממוןנוטלשהואממיבהןומפרנסבהןונותןנושאזהוביםעשרהלוה

<..>ים<..ס

נוטלשהואממוןנוטלשהואממימהןומתפרנסונותןונושאזהוביןעשרהלופ

ממוןנוטלשהואממיבהןומתפרנסונותןנושאזהוביםעשרהלוד

ברביתולווהשהולךממיבהםונותןונושאזהובים'ילומ

דחורניןאלאדידיהמובדמסתיאלא'אממתלאומאבדוומפסידואחריםמשלו

דאחווניןאלאדידיהמובידמסתייאלאאמרמתלאומאבדוומפסידואחריםמשלא

דחורניןאלאדידיהמובדמסתייאלא'אממתלאומאבדוומפסידואחריםמשלה

<..>מובדתייא<......>מתס

ומאבדוומפסידואחריםשלממוןפ

דאחרוניןאלאדידיהמובדמיסתייהלאאמרמתלאומאבדוומפסידואחריםשלד

דחורניןאלאדידיהדמובידמסתייאלאברביתאדזייף'מ<.>מיתלאמ

טובא"דפרמטיאמרידיתקרירעותיהרוחורעותדידיהודלאדידיהמובידו

טובפרגמטוטאדאתקרירעותיהרוחורעותדידיהודלאדידיהמובידא

טובא"דפרגמטווטאמתקרידיהוירעותיהרוחורעותדידיהולאדידיהמובידה

טובא"דפרגמטווטא<..>מתקריהוי<.>ריעותיהרוח'ורעדיה<.>דלא<..>דידיס

א"דפרגמטוטאדיתקרירעותיהרוחורעותפ

טובאחרדברפרגמטווטאמיתקרייהוידירעותיהרוחורעותדידיהודלאדידיהמובדד

טובא"דפרגמטוטאדמיתקרירעותיהרוחורעותאלאדידהומובידיןמ

גנותששוכרממיפירותיהואוכלגנהששוכרמיטובנחתכףמלאו

גנותשוכרשהואממיפירותיהואוכלגנהשוכרמשהואטובנחתכףמלאא

גנותשוכרשהואממיפירותיהואוכלגנהשוכרשהואמיטובנחתכףמלאה

גנותשוכרשהואממיפירותיהואוכלגנה<.>שוכהוא<.>מיטובנחתכףמלואס

גנותשוכרשהואממיפירותיהואוכלגנהשוכרשהואמיטובפ

גנותשוכרשהואממיפירותיהואוכלגנהשוכרשהואמיטובנחתכףמלאד

גנותשוכרשהואממיממנהומתפרנסומזבלהגנהלושישמיטובנחתכףמלאמ

אכליןגנייןדאגירצפריןאכלגנהדאגיר'אממתלאומובירןהרבהו

אכליןגנתאדאגידצפריןאכילגנהדאגידאמרמתלאמציירןוהואהרבהא

אכליןגנייאןדאגירצפוריןאכילגנהדאגיר'אממתלאומאבדןמבטלן'פימבייקוהואהרבהה

..>אכלגנייאןדאגירצפרין<.>אכיגנהדאגיר'אממתלאומאבדןמבטלן'פמביירןוהואהרבהס

ומביירןפ

אכליןגנייאןדאגירציפריןאכילגנאדאגיראמרמתלאומאבדןמבטלןפירושמביירןוהואהרבהד

אכליןגניאןדאגרצפריןאכלגנהדאגר'אממיתלאמפסידוהואהרבהמ

בריעקבר"אאוסיאדיתקרירעותירוחורעותצפריןליהו

בריעקבר"אאוסייאסמריהדאתקרירעותיהרוחורעותצפריןליהא

בריעקבר"אסייאסאומרימתקרירעותיהרוחורעותצפוריןליהה

בר<...>"אאוסייאסמרימתקריריעותיהרוח'ורעצפריןיה<.ס

יעקב'ר'אמפ

'בריעקב'ראמראוסייאסמרימיתקרירעותיהרוחורעותציפריןליהד

*אוסייאמאריברדמיתקרירעותיהרוחורעות?אלא?צפריליהמ

17' עמ, י מ להלן"נמצא בכת*

ורעותעמלחפניםממלאהבאבעולםכףמלאטובקרשאיו

ורעותעמל'חפניממלארוחנחתכףמלאהבאלעולםטובקודשאיא

ורעותחפניםממלאהבאבעולםנחתכףמלאטובקודשאה

'ורעחפניםממלואהבאבעולםת<.>נכףמלאטובקורשאיס

חפניםממלאהבאלעולםנחתכףמלאטובפ

ורעותעמלחפניםממלאהבאלעולםנחתכףמלאטובקורשאיד

מ
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מכלהבאבעולםרוחקורתשלאחתשעהיפה'אוהיההואהזהבעולםרוחו

מכלהבאבעולםרוחקורתשלאחתשעהיפהאומרהיההואהזהבעולםרוחא

הזהבעולםרוחה

מכלהבא'ו<..>רוחקורתשלאחתשעהיפה'אוהיההואהזהבעולםוח<.>ס

הזהבעולםפ

מכלהבאבעולםרוחקורתשלאחתשעהיפהאומרהיההואהזהבעולםרוחד

מ

הזההעולםמכחאלאבאאינוהבאשעולםהזההעולםחייו

הזההעולםמכחאלאבאאינוהבאשעולםהבאהעולםחייא

ה

הזה'העומכחאלאבאינו<.>הבאשעולםהזה<..>העחייס

פ

הזההעולםמכחאלאבאאינוהבאשעולםהזההעולםחייד

מלאטובבריכיהר"א*מ

17' עמ, י להלן"נמצא בשאר כת*

ו

א

ה

ס

פ

ד

חפניםממלא'וגומצריםבארץועברתי'שנאבמצריםה"הבשדרסחת<.>דריסהטובהנחתכףמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

היתהשבזהלמהכבשןפיחחפניכםמלאלכםקחו'שנאואהרןמשהשל'חפניממלאמ

יוםזהנחתכףמלאטובאבאברחייאר"או

יוםזהנחתכףמלאטובאבאברחייאר"אא

יוםזהנחתכףמלאטובאבאברחייאר"אה

יוםזה<..>נף<..>מלוטובאבאברחייאר"אס

יום(ימי)זו     חיא'ר'אמפ

יוםזהנחתכףמלאטובאבאברחייא'ראמרד

יוםזהנחתכףמלאטובאבאברחייאר"אגאולההיתהובזהגאולהמ

[המעשה]בראשיתימיששתאלועמלחפניםממלאשבתו

המעשהימיששתאלורוחורעותעמלחפניםממלאהשבתא

המעשהימיששתאילורוחורעותעמלחפניםממלאשבתה

המעשהימיששתאילורוח'ורע'חפנממלואשבתס

המעשהימיששתאלוחפניםממלאשבתפ

המעשהימיששתאלורוחורעותעמלחפניםממלאהשבתד

רעותיהרוחורעותאלאהמעשה(ה)ימששתזהחפניםממלאהשבתמ

בשבתאלאנגאליןישראלאיןאבאברחייאר"דאו

בשבתאלאנגאליןישראלאיןאבאברחייאר"דאא

בשבתאלאנגאליןישראלאיןאבאברחייאר"דאה

בשבתאלאנגאלין'ישראיןאבאברחייאר"דאס

בשבתאלאנגאליןישראלאיןחייאר"דאפ

בשבתאלאנגאליןישראלאיןאבאברחייאר"דאד

שבתבזכותאלאנגאליןישראלשאיןשכן  הואתדע   לךבהוןעבידתאלמיעבדמ
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ונגוסלעימתקרידיהירעותיהרוחרעותתתפרקוןבניחבשובהתיושעוןונחתבשובה'דכתו

וגריסלעיאיקריריעותיהרוחורעותתושעוןונייחבשבתתושעוןונחתבשובה'שנאא

<?..?>לעומתקרידיהוירעותיהרוחורעותתושעוןונייחבשבאתושעוןונחתבשובה'שנאה

ונגיסלעימתקרידיהוירעותיהרוח'ורע<..>תושונייחבשבאתושעוןונחתבשובה'דכתס

ונייחבשבאתושעוןונחתבשובה'דכתפ

ונגיסלעידמיתקרירעותיהרוחורעותתושעוןונייחבשובהתושעוןונחתבשובה'שנד

תושעוןונחתבשובה'שנאמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

רוחורעותאלאז"העהזהחפניםממלאב"העהזהנחתכףטוב   מלאקורשאי     ברר     יעקב"א*מ

15' עמ, י לעיל"נמצא בשאר כת*

ו

א

ה

ס

פ

ד

טובים'ובמעשיבמצות'אשעהיפהכדתנןדאתיבעלמאמנהוןלאתפרעאלמיעבדז"בעהדרשיעיירעותהוןמ

ה"הבשדרסדריסהטובהברכיהר"או

דיקרירעותיהה"הבשדרסאחתדריסהטובהברכיהר"אא

ה"הבשדרסדריסהטובהברכיהר"אה

ה"הקבשדרסדריסהטובה<.>ברכיר"אס

ה"הבשדרסדריסהטובהברכיה'ר'אמפ

ה"הקבשדרסדריסהטובהטובברכיהר"אד

*ב"העהחיימכלז"בעהמ

16' עמ, י מ לעיל"נמצא בכת*

רים[צ]()מבארץועברתי'שנמצריםבארץו

מצריםבארץועברתי'שנאבמצריםה"הבשדרסאחתדריסהטובהברכיהר"אוגריסלעיא

מצריםבארץועברתי'שנאמצריםבארץה

'מצרבארץועברתי'שנ'מצרבארץס

מצריםבארץועברתי'שנ'במצריפ

'מצריבארץועברתי'שנמצריםבארץד

מ

כבשןפיחואהרןמשהשלחפניהםממלא(<..>מל)חפניםממלאו

ואהרןמשהשלחפניהםממלאחפניםממלאא

לכםקחו'שנאכבשןפיחואהרןמשהשלחפניהםממלאחפניםממלאה

לכםקחו'שנכבשןפיחואהרןמשהשלניהם<.>חממלוא'חפנלוא<.>מהזהבלילהס

כבשןפיחואהרןמשהשלחפניהםממלאפ

לכםקחו'שנכבשןפיחואהרןמשהשלחפניהםממלאחפניםממלאהזהבלילהד

מ

לאכבשןפיחשלובזוונגאלוגאלההיתהשבזולמהו

לאובזוגאולההיתהשבזולמהא

לאובזוונגאלוגאולההיתהשבזולפילמהכבשןפיחחפניכםמלאה

לאובזושנגאלוגאולההיתהשבזולמהכבשן<..>'חפנמלואס

לאובזונגאלושבזופ

לאהכבשןפיחשלובזוונגאלוגאולההיתהשבזולמהכבשןפיחחפניכםמלאד

מ
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שבאווגדראובןבשבטקריהפתריצחק'רנגאלוו

שבאוראובןושבטגדבשבטקראפתריצחק'רגאולההיתהא

שבאוראובןושבטגדבשבטקרייהפתריצחק'רנגאלוה

<..>ש<..>ט<...>קרייפתריצחק'רכבשןיח<..>שנגאלוס

נגאלופ

שבאו'ראובושבטגדבשבטקרייהפתריצחק'רנגאלוד

מ

טובאמרובהישנטעביתכמהבהישזרעביתכמהוראוישראללארץו

טובאמרובהישנטעביתכמהישזרעביתכמהוראוישראללארץא

טובאמרובהישנטעביתכמהבהישזרעביתכמהוראוישראללארץה

טובאמרובה<..>ים<.>ט<...>כמהבהישזרעביתכמהוראו'ישרלארץס

פ

טובאמרובהישנטעביתכמהבהישזרעביתכמהוראו'ישרלארץד

מ

מהואמרוחזרוהירדןבעברחפניםממלאישראלבארץנחתכףמלאו

לאואמרווחזרוהירדןבעפרעמלחפניםממלאבארץרוחנחתכףמלאא

לאמהואמרווחזרוהירדןבעברעמלחפניםממלאבארץנחתכףמלאה

לאמהואמרוזרו<...>הירבעברעמל'נ<.>ח<.>ממל'ישררץ<..>נחתכףמלאס

פ

לאמהואמרווחזרוהירדןבעברעמלחפניםממלא'ישרבארץנחתכףמלאד

מ

ר"אלעבדיךהזאתהארץאתיותןאמרינןאנןלאלןגרמינןאנןו

ר"אלעבדיךהזאתהארץאתיותןאמרןאנןלאלןגרמינןאנןא

ר"אלעבדיךהזאתהארץאתיותןאמרנןלאלןגרמנןאנןה

<..>'לאחלעבדיך'הזאהארץאתיותןאמרנןאנןלאלןן<..>גראנןס

'ר'אמפ

'ראמרלעבדיךהזאתהארץאתיותןאנןאמרינןלאלןגרמינןאנןד

ר"אמ

שבאעדמהויודעיןאנואיןהזההכסויהקטרתענןוכסה'כתיצחקו

שבאעדהואמהיודעיןאנואיןהזההכסויהקטרתענןאתוכסה'כתייצחקא

שבאעדהואמהיודעיןאנואיןהזההכסויהקטרתענןוכסה'כתייצחקה

....>יואנו<..>הזהסוי<.>ה<.>הקטרענןוכסה'כתס

שבאעדמהויודעיןאנואיןהזהסוי<.>ההקטרתענןוכסה'כתיצחקפ

שבאעדמהו'יודעיאנואיןהזההכסויהקטורתענןוכסה'כתיצחקד

שפירשועדמהויודעיםאנואיןהזההכיסויהקטורתענןכסה<..>יצחקמ

עליחביב'אמה"הבואףסלהחטאתםכלכסיתעמךעוןנשאת'דכתוופרשודודו

עליחביבה"הבאףסלהחטאתםכלכסיתעמךעוןנשאתדכתיבופירשודודא

עליחביב'אמה"הבואףסלהחטאתםכלכסיתעמךעוןנשאת'דכתיופרשודודה

....>ענשאת<..>ויד<.ס

עליחביב'אמה"הקבואףכסיתעמךעוןנשאת'שנופרשודודפ

עליחביב'אמה"הבואף'וגועמךעוןנשאת'שנופירשודודד

עליחביבה"הב'אמסלהחטאתםכלכיסיתעמך?עון?נשאת'שנאדודמ

למההסמיםקטורתגדולכהןשלחפניםממלאנדבהמנחתענישלקמצומלאו

למההסמיםקטרתגדולכהןשלחפניםממלאנדבהמנחהענישלקומצומלאא

למההסמיםקטרתמןגדולכהןשלחפניוממלאונדבהמנחהענישלקמצומלאה

...>לו<..ס

סמיםקטרתגדולכהןשלחפניוממלאנדבהמנחהענישלקומצומלאפ

למההסמיםקטרתגדולכהןשלחפניםממלאנדבהמנחתענישלקמצומלאד

סמיםקטורתגדולכהןשלחפניוממלאנדבהבמנחתענישלקומצומלאמ
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מנחהקרבןתקריבכינפש'דכתכפרהבאהאינהוזוכפרהבאהשזוו

מנחהקרבןתקריבכיונפשדכתיבכפרהבאהאינהוזוכפרהבאהשזוא

מנחהקרבןתקריבכיונפש'דכתיכפרהבאהוזוכפרהבאהאינושזוה

נחה<...>קב<.>תקרכיונפש'דכתכפרהה<.>באינהזו<.ס

כפרהבאהאינהוזוכפרהבאהשזופ

מנחהקרבןתקריבכיונפש'דכתיכפרהבאהאינהוזוכפרהבאהשזוד

מנחהקרבןתקריבכיונפש'דכתיכפרהאינהוזוכפרהבהיששזומ

י"ליו

'לייא

'לייה

<..>ס

פ

'לייד

מ
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המותמלאךשלארירותוזההבלואראהאניושבתיו

המותמלאךשלארירותוזוהשמשתחתהבלואראהאניושבתיא

המותמלאךשלאיררותוזההשמשתחתהבלואראהאניושבתיה

המותלאך<.>שלאיררותוזההשמשתחתהבלה?א?ואראניושבתיס

המותמלאךשלאררתוזוהשמיםתחתהבלואראהפ

המותמלאךשלאיררתוזוהשמשתחתהבלואראהאניושבתיד

המותמלאךשלאריכותוזההשמשתחתהבלואראהאניושבתימ
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שיניואיןאחדישו

שניואיןאחדישא

שיניואיןאחדישה

לואיןואחבןגםשניוֵאיןֶאָחדֵיׁשס

אחדישפ

שניואיןאחדישד

עינוגםעמלולכלקץואיןלואיןואחבןגםשניואין'אישמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

רעועניןהבלזהגםמטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמיעושרתשבעלאמ

אלהינוי"יבו'שנה"הקבזהאחדו

אלהינו'יי'שנאה"הבזהא

אלהינו'ייבו'שנאה"הבזהה

הינו<..>י"יבו'שנה"הקבזהשניואיןאחדישס

'שנה"הקבזהפ

אלהינו'ייבו'שנה"הקבזהד

אלהינו'ייישראלשמע'שנאבעולמו'א'שהוה"הבזהשניואין'אישמ

גםבעולמושותףלושאיןשניואיןאחדי"יו

גםבעולמושותףלושאיןשניואיןאחד'ייא

גםבעולמושותףשאיןשיניואיןאחד'ייה

גםעולמו<..>שותלושאיןשניואיןאחדי"יס

גםבעולמושותףלושאיןשניואיןאחד'ייפ

גםבעולמושותףלושאיןשניואיןאחד'ייד

גםשנייש     לו'שאמהפהתסתםשנילואיןבודאישניואין'א'יימ

אלאלוישמאיןבןלואיןאחלואיןואחבןו

אלאלוישמאיןבןלואיןואחבןא

אלאלוישמאיןבןלואיןואחדבןה

..>לוישמאיןבןלוין<..>אלואיןואחבןס

אלאלומאיןביןלו[אין]ואחבןפ

אלאלוישמאיןבןלואיןאחלואיןואחבןד

אלאלומאיןאחלומאיןבןלואיןואחבןמ

'שנאחיםוקראןאלהיכםי"ליאתםבניםת?כ?'שנבניםוקראןלישראלשחבבו

'שנאאחיםוקראןאלהיכם'לייאתםבנים'שנא'בניוקראןלישראלשחבבא

'שנאאחיםוקראןאלהיכם'לייאתםבנים'שנאבניםוקראןלישראלשחבבה

'שנחים<..>וקראאלהיכםי"ליאתםבנים'שנבניםוקראן'לישרבב<..ס

'שנאחיםוקראן'לייאתםבנים'שנבניםוקראןישראלאתה"הקבשחיבבפ

'שנאמאחיםוקראםאלהיכם'לייאתםבנים'שנבניםוקראןלישראלה"הקבשחבבד

'שנאאחיםוקראןאלהיכם'לייאתםבנים'שנאבניםוקראןישראלשחבבמ

בראשיתימיבששתשעשהמהלכלעמלולכלקץואיןאחילמעןו

אניולמיבראשיתימיבששתשיעשהמהלכלעמלולכלקץואיןורעיאחילמעןא

בראשיתימיבששתשעשהמהלכלעמלולכלקץואיןוריעיאחילמעןה

בראשיתימיבששתה<.>שעמהלכלעמלולכלקץואיןורעיאחילמעןס

בראשיתימיבששתשעשהמהלכלקץואיןוריעיאחיילמעןפ

בראשיתימיבששתשעשהמהלכלעמלולכלקץואיןורעיאחילמעןד

בראשיתבמעשהשעשהמהלכלעמלולכלקץואיןורעיאחילמעןמ
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ו

שסיגלהטוביםמעשיומכלעושרתשבעלאעינוגםמטובהנפשיאתומחסרעמלא

שסיגלהטוביםמעשיומכלעושרתשבעלאעיניוגםה

שסיגלהטוביםשיו<.>ממכלעושרבע<..>לאעינוגםס

שסיגלהטוביםמעשיומכלתשבעלאעיניוגםפ

ד

שסיגלטוביםומעשיםמצותלכלעושרתשבעלאעינוגםמ

מטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמיו

עמלאניולמיבראשיתימיבששתא

מטובהנפשואתומחסרעמלאניולמיבראשיתימיבששתה

'מטו'נפאתומחסרעמלאניולמי'בראימיבששתס

עמלאניולמיבראשיתבמעשהפ

מטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמיד

עולמיבראתיאניה"הב'אממטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמימ

ו

א

ה

ס

פ

ד

אנילמילפני'חוטאיוהםהאדםבניבגופותלהכניסמקדושתיגזורההנפשובראתילתחתוניםמלאמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

כדילה<..>שלוקדושהשבראתיטובהמכלנפשיאתומחסרלפניחוטאואדםהואילעמלמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

נפשיאתומחסרא"דהוארעועניןהבלזהגםלפניוחוטאהתחתוניביןשתדורמ

איןלפניוטוביםומעשיםמצותומסגליןעומדיןצדיקיםאיןאםבדרכיולהדבקלאו

איןלפניוטוביםומעשיםמצותומסגליןעומדיםהצדיקיםאיןאםבדרכיולהדבקלאא

איןלפניוטוביםומעשיםמצוותומסגליןעומדיןהצדיקיםאיןאםבדרכיולהדבקלאה

איןלפניוובים<.>'ומעשמצוותומסגליןעומדיןהצדיקיםאיןאםבדרכיוהדבק<..>לס

איןלפניוטוביםומעשיםמצותמסגליןהצדיקיםאיןאםבדרכיולהדבקלאפ

איןלפניוטוביםומעשיםמצותומסגליןעומדיםהצדיקיםאיןאםבדרכיולהדבקלאד

אין<..>ל<..>ומצותומסגלין'עומדיצדיקיםאיןאםבדרכיולהדבקלאטובהמכלמ

בעולמושבראהבלזהו

בעולמושבראהבלזהא

בעולמושבראהבלזהה

בעולמושברא<..>זהס

שבראהבל[זה]פ

בעולמוה"הקבשבראהבלזהד

רעועניןהבלזההריכמותועושהשאינומיוכלבעולמושבראהבלזהמ
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ו

א

ה

ס

פ

ד

זהמאחדבאווכולםבראםונקבהזכרבעולמוה"הבשבראמהכליצחקר"אהואמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

'אשהואה"הבזה'האמןוחוהאדםזה'האמןהשניםטובים'שנאה"הבמ

א"דו

א"דא

א"דה

א"דס

א"דפ

א"דד

א"דאחריהםלדורותכןהיהשלאמהישרהאלהיםעשהאשר'שנאטוביםנקראוולפימ

לושאיןשניואיןאברהםהיהאחד'שנאברהםזהשניואיןאחדישו

לושאיןשניואיןאברהםהיהאחד'שנאאברהםזהשניואיןאחדישא

לושאיןשיניואיןאברהםהיהאחד'שנאאברהםזהשיניואיןאחדישה

לושאיןשניואיןאברהםהיה<..>'שנאברהםזהשני<..>ואאחדישס

לושאיןשניואיןאברהםזהאחדישפ

לושאיןשניואיןאברהםהיהאחד'שנאמאברהםזהשניואיןאחדישד

לוהיהשלאשניואיןאברהםהיה'א'שנאאברהםזהשניואין'אישמ

שירדבשעהלוהיהלאואחלואיןואחבןגםזוגבןו

שירדבשעהלוהיהלאואחבןלואיןואחבןגםזוגבןא

שירדבשעהלוהיהלאואחבןגםזוגובןה

שירדבשעהלוהיהלאואחן<.>לואיןואחבןגםזוגבןס

בןגםזוגבןפ

שירדבשעהלוהיהלאואחבןלואיןואחבןגםזוגבןד

שירדבשעהלואיןואחבןגםבדורוזוגומ

ראהלאיחידךאתבנךאתנאקחלו'שאמובשעההאשכבשןעלו

ראהלאיחידךאתבנךאתנאקחלושאמרובשעההכבשןעלא

ראהלאיחידךאתבנךאתנאקחלו'שאמובשעהלכבשןה

ראהלאיחידךאתבנךאתנאקחלו'שאובשעה<..>הכעלס

ראהלאבנךאתנאקחלו'שאמבשעהפ

ראהלאיחידךאתבנךאתנאקחה"הבלושאמרובשעההכבשןעלד

ראהלאיחידךאתבנךאתנאקחלו'שאמובשעהכבשןלתוךמ

ראהלאלךלךלו'שאמובשעהבןלושישו

ראהלא'וגמארצךלךלךלושאמרובשעהבןלושישא

ראהלא'וממולדמארצךלךלך'שאמובשעהבןלושישה

ראהלאולדתך<..>מארצךלךלךלו'שאובשעה<.>בלושישס

ראהלאמארצךלךלךלו'שאמובשעהבןלושישפ

ראהלאמארצךלךלךלושאמרבשעהבןלושישד

ראהלאלךלךל"שאובשעהעליוחמלולאבןלושישמ
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עושרתשבעלאעינוגםטוביםומעשיםממצותעמלולכלקץואיןאחלושישו

טוביםומעשיםממצותעמלולכלקץואיןאחלושישא

עושרתשבעלאעיניוגםטוביםומעשיםממצוותעמלולכלקץואיןאחלושישה

עושרתשבעלאעינוגםטובים'ומעשת<..>מעמלולכלקץואיןאחלושישס

תשבעלאעינוגםטוביםומעשיםממצותקץואיןאחלושישפ

טוביםומעשיםממצותעמלולכלקץואיןאחלושישד

עושרתשבעלאעינוגםט"ומממצותעמלולכלקץואיןאחלושישמ

שכלבדרכיולהדבקלאנפשיאתומחסרעמלאניולמיטוביםומעשיםמצותו

שכלבדרכיולהדבקלאמטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמיא

שכלבדרכיולהדבקלאמטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמיטוביםומעשיםמצוותה

כל<...>בדרכ<.>להדבלא'מט'נפאת'ומחעמלאניולמי<..>טוב'ומעשמצותס

שכלבדרכיולהדבקלאאניולמיטוביםומעשיםמצותפ

שכלבדרכיולהדבקלאמטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמיד

וכלבדרכיולהדבקלאאםעמלאניולמיט"ומממצותמ

אחדישא"דהבלזהגםכמותושאינומיו

אחדישא"דהבלזהגםכמותועושהשאינומיא

אחדישא"דהבלזהגםכמותושאינומיה

<..>ישא"דהבלזהם<...>ס

אחדישא"דהבלכמותושאינומיפ

אחדישא"דהבלזהגםכמותושאינומיד

שניואין'אישא"דהוארעועניןהבלזההריכמותועושהשאינומימ

ושובועברומשהלהם'שאמבשעהלואיןואחבןגםלוישבטזהו

ושובועברומשהלהםשאמרבשעהלואיןואחבןגםלוישבטזהא

ושובועברומשהלהם'שאמבשעהלואיןואחבןגםלוישבטזהה

ושובועברומשהלהם'שאבשעהלואיןואחבן<....>לל<.>בטו<..>זס

בןגםלוישבטזהפ

ושובועברומשהלושאמרבשעהלואיןואחבןגםלוישבטזהד

ושובועברומשהלהם'שאמבשעהלואיןואחבןגםלוישבטזהמ

הכירלאאחיוואתראיתיולאולאמולאביו'האו'וכתלשערמשערו

הכירלאאחיוואתראיתיולאולאמולאביוהאומר'וכתי'וגא

הכירלאאחיוואתראיתיולאולאמולאביוהאומר'וכתילשערמשערה

הכירלאיו<..>ואתראיתיולאולאמולאביומר<..>ה'וכתער<.>ל<..>מס

לאביוהאומר'דכתפ

הכירלאאחיוואתראיתיולאולאמולאביוהאומר'וכתילשערמשערד

ראיתיולאולאמולאביו'האומ'וכתי'וכובמחנהשעראלמשערמ

עושרתשבעלאעינוגםהמשכןבמלאכתעמלולכלקץואיןו

עושרתשבעלאעינוגםהמשכןבמלאכתעמלולכלקץואיןא

עושרתשבעלאעיניוגםהמשכןבמלאכתעמלולכלקץואיןידעלאבניוואתה

..>עינוגםשכן<...>במלאכעמלולכלקץואיןס

תשבעלאעינוגםהמשכןבמלאכתעמלולכלקץואיןפ

עשרתשבעלאעינוגםהמשכןבמלאכתעמלולכלקץין<.>ו'וגוד

עושרתשבעלאעינוגםהמשכןבמלאכתעמלולכלקץואיןמ

זהגםכמותועושהשאינומיכלבדרכיולהדבקלאעמלאניולמיהקרבנותאלוו

זהגםכמותועושהשאינומיכלבדרכיולהדבקלאעמלאניולמי'הקרבנואלוא

זהגםכמותועושהשאינומיכיבדרכיולהדבקלאעמלאניולמיהקרבנותאלוה

<..>גםתו<...>עוש<..>בדרכיולהדבקלאעמלאניולמיהקרבנותלו<..ס

בדרכיולהדבקלאעמלאניולמיהקרבנותאלופ

זהגםכמותועושהשאינומיכלבדרכיולהדבקלאעמלאניולמי'הקרבנואלוד

זהגםכמותועושהשאינומיוכלבדרכיולהדבק<..>עמלאניולמיהקרבנותאלומ
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שאיןשניואיןרעיצרזהאחדישא"דהבלו

שאיןשניואיןהרעיצרזהשניואיןאחדישא"דרוחורעותהבלא

שאיןהרעיצרזהשיניואיןאחדישא"דהבלה

אין<...>הרעצר<...>ישא"דהוארע'ועהבלס

שאיןשניואיןהרעיצרזהאחדישא"דפ

שאיןשניואיןהרעיצרזהאחדישא"דהוארעועניןהבלד

שאיןשניואיןהרעיצרזה'אישא"דהוארעועניןהבלמ

לעבוראדםשהולךבשעהלואיןואחבןגםבעבירהזוגבןלוו

לעבורשהולךבשעהלואיןואחבןגםלעבירהזוגבןלוא

לעבוראדםשהולךבשעהלואיןואחבןגםבעבירהזוגבןלוה

<...>שע<...>רה<...>זובןלוס

לעבוראדםשהולךבשעהלואיןואחבןגםבעבירהזוגבןלופ

לעבוראדםשהולךבשעהלואיןואחבןגםבעבירהזוגבןזוגלוד

לעבורהולךשאדםה[ע]()בשלואיןואחבןגםבעבירהזוגבומ

ממנושיתביישאחלושישרואהואינובעונותיושימותלושישרואהאינועבירהו

ממנושיתביישאחלושישאה[ו]רואינובעונותיושימותבןלושישרואהאינועבירהא

ממנושיתבייש[אח]לושישרואהואינובעוונותיושימותבןלושישרואהאינועבירהה

..>ממס

ממנושיתביישאחלושישרואהואינובעונושימותבןלושישרואהאינועבירהפ

ממנושיתביישאחלושישרואהואינובעונותיושימותבןלושישרואהאינועבירהד

ממנושיתביישאחלושישרואהואינו<..>בעשימותבןלושישרואהאינועבירהמ

רעיםממעשיםעושרתשבעלאעינוגםהרעיםבמעשיועמלולכלקץואיןבולהתגנותו

הרעיםממעשיםעושרתשבעלאעינוגםהרעיםבמעשיועמלולכלקץואיןבוולהתגנותא

הרעיםממעשיועושרתשבעלאעיניוגםהרעיםמעשיולכלקץואיןבוולהתגנותה

הרעיםממעשיו'ע'תשא<.>עינו<....>ר<.>עשיו<....>לכל<.>קואיןבוות<.>התג<.ס

רעיםממעשיםתשבעלאעינוגםהרעיםמעשיולכלקץואיןפ

עושרתשבעלאעינוגםהרעיםבמעשיועמלולכלקץואיןבוולהתגנותד

הרעיםממעשיועושרתשבעלאעינוגםהרעיםממעשיועמלולכלקץואיןבוולהתגנותמ

בדרכיולהדבקשלאמטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמיבהםשרגילו

בדרכיולהדבקשלאמטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמיבהםרגילשהואא

בדרכיולהדבקשלאנפשיאתומחסרעמלאניולמיבהןשרגילה

..>בדרבק<.>להשלא'מט'נפאת'ומח<..>אניולמיבהםשרגילס

פ

בדרכיולהדבקשלאד

מיוכלבדרכיולהדבקשלאנפשיאתומחסרעמלאניולמיבהםשרגילמ

זהאחדישא"דהבלזהגםו

זהשניואיןאחדישאחרדברזהגםא

זהשיניואיןאחדישא"דהבלזהגםה

זהשניין<.>ו<..>א"דהבלה<...ס

זהאחדישא"דפ

זהאחדישא"דהבלזהגםד

הוארעועניןהבלזהגםכמותושעושהמ

שהיהלוואחבןגםזוגבןלושאיןשניואםחרסוםבןגביניו

שהיהלואיןואחבןגםזוגבןלושאיןשניואיןחרסוןבןגובייניא

שהיהלואיןואחבןגםזוגבןלושאיןחרציןברגביניה

שהיהלואיןואחבן<.>גזוגבן<..>שאיןשניואיןחרסוםבןגביניס

שהיהלואיןואחזוגבןלושאיןשניואיןחרסוןבןגבניפ

שהיהלואיןואחבןגםזוגבןלושאיןשניואיןחרסוןבןגביניד

מ
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תשבעלאעינוגםאביולושהניחממהעמלולכלקץואיןלאמויחידו

תשבעלאעינוגםאביולושהניחממהעמלולכלקץואיןלאמויחידא

תשבעלאעיניוגםאביולושהניחממהעמלולכלקץואיןיחידלאמוה

'תשלא'עגםאביולו<..>שהממה'עלכלקץואין<..>יחידס

תשבעלאעינוגםאביולושהניחממהעמלולכלקץואיןלאמויחידיפ

'תשבלאעינוגםאביושהניחממהעמלולכלקץואיןלאמויחידד

מ

אמרומטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמיאחתבעינוסומאשהיהעושרו

אמרומטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמימעיניובאחתסומאשהואעושרא

אמרונפשיאתומחסרעמלאניולמיעינובאחדסומאשהיהעושרה

אמרו'מט'נפאת'ומח'עאני<..>ועינואחתשלא<......>עס

אמרועמלאניולמהעיניואחתבשלסומאשהיהעושרפ

'אממטובהנפשיאתומחסרעמלאניולמיעינואחתבשלסומאשהיהעושרד

מ

ליהוחמייתאזלתאבאלישהניחוזהבכסףכלני?י?הראלאמו'אמאביושמתעה?ש?בו

ליהוחמייתאזלתאבאלישהניחוזהבכסףכלהראינילאמואמראביושמתבשעהא

ליהוחמייתאזלתאבאלישהניחוזהבכסףהראינילאמו'אמאביושמתבשעהה

ליהוחמייתאזלת<..>אלישהניחוזהבכסףכלהראינילאמו'אמאביושמתה<..>ס

ליהוחמיתאזלתאבאלישהניחוזהבכסףכלהראנילאמו'אמאביושמתבשעתפ

ליהוחמייתאזלתאבאלישהניחוזהבכסףכלהראינילאמו'אמאביושמתבשעהד

מ

סטראדיןמןוהואסטראדיןמןהיאקימאוהוהדדינריןכריחדו

סטראמדיןוהואסטראמדיןהיאקיימאוהותדדינריןכריחדא

אחראסטרמןודיןסטראדיןמןהיאקיימאוהותדדינריןכרחדה

סטראדיןמןוא<....>סטדיןמן<.>הי<.>קיימוהותדדינריןרי<.>חדס

סטראדיןמןוהואסטראדיןמןהיןקיימאוהוה'דדינריכדאחדאפ

סיטראדיןמןוהואסיטראדיןמןהיאקימאוהות'דדינריכוראחדד

מ

בןגבינישמתיוםלקישרישבשםלור"אלדיןדיןחמוןולאו

בןגוביינישמת(ן)יוםלקישרישבשםלוי'רלדיןדיןחמוןולאא

בןגבינישמתיום'אמלקישרישבשםלוי'רלדיןדיןחמוןולאה

ן<.>גבינישמת<.>יו<..>לקישריש'בשלוי<..>לדיןדיןמיין<...>ס

בןגבינישמתיוםלקישרישבשםלוי'רלדיןדיןחמןולאפ

בןגבינישמתיוםאמרלקישרישבשםלוי'רלדיןדיןחמוןולאד

מ

דבבלסנטראבלשצארנולדחרסוםו

דבבלסנטראבלשצרנולדחרסוםא

דבבבל'סניטרבלשצרנולדחרציןה

דבבלסנטראבלשאצרנולדחרסוםס

דבבלסנטורבלשצרנולדסרטוןפ

דבבלסנטראבלשצארנולדחרסוןד

מ
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השניםטוביםו

האחדמןהשניםטוביםא

האחדמןהשניםטוביםה

ַנִיםם<.>טֹוִבס ד<..>המןַהשְּׁ

השניםטוביםפ

האחדמןהשניםטוביםד

יקים'האיפולואםכיבעמלםטובשכרלהםישאשר'האמןהשניםטוביםמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

'ולאלהםוחםשניםישכבואםגםלהקימושניואיןשיפול'האואילוחבירואתמ

ו

השניםטוביםא

השניםטוביםה

השניםים<.>טוס

פ

השניםטוביםד

השניםטוביםינתקבמהרהלאהמשולשוהחוטנגדויעמדוהשנים'האיתקפוואםיחםאיךמ

[י]

האחדיפולואםכילעצמווזהלעצמולהשעוסקהאחדמןבתורהיגעיםשהםו

האחדיפולואםכילעצמווזהלעצמוזהשעוסקהאחדמןבתורהיגעיםשהםא

האחדיפלואםכילעצמווזהלעצמוזהשעוסקהאחדמןבתורהיגעיןשהןה

האחדיפלו<..>לעצמווזה<..>עצ<.>ה<.>ק<.>שעו<..>ן<.>בתורהיגעיםשהןס

יפולואםכישעצמוהאחדמןבתורה'עוסקישהםפ

האחדיפלואםכילעצמווזהלעצמוזהשעוסקהאחדמןבתורהיגעיןשהםד

'האיפולואםכיבעצמועוסףשהוא'האמןבתורהעוסקיםשהםמ

ההלכהלומחזירמהםאחדהלכהשכחשאםחברואתיקיםו

ההלכהלומחזירחבירומהםאחדהלכהשכחשאםחבירואתיקוםא

ההלכהלומחזירחבירומהןאחדהלכהשכחשאםחבירואתיקיםה

ההלכהלומחזירברו<....>אחדהלכה<..>ם<..>רו<...>א<.>י<.>יס

ההלכהלומחזירחבירומהםאחדהלכהשכחשאםפ

ההלכהמחזירחבירומהםאחדהלכהשכחשאםחבירואתיקיםד

חרבד"ההלומחזירחבירוהלכהמהם'אשכחשאםחבירואתיקיםמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

אלאעודולאבבדבדשיושביןח"תשלשונאיהםצואריעלחרבונואלוהבדיםעלמ

[יב]

המשלשוהחוטו

במהרהלאהמשולשוהחוטא

במהרהלאהמשולשוהחוטה

במהרהלא'המשווהחוטס

המשולשוהחוטפ

במהרהלאהמשולשוהחוטד

במהרהלאהמשולשוהחוטפשנא[ט](ס)דיתרגמי<..>נואלנואשרהתם'וכתינואלוהכא'כתישמטפשיןמ
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[ט]

השניםטוביםא"דטעותםלהםשמחזירהרבזהו

השניםטוביםא"דטענתםלהםמחזירשהואהרבזהינתקא

מןהאחדמןהשניםטוביםא"דטעותןלהןמחזירשהואהרבזהינתקה

'האמןים<..>טוביםא"ד<..>להן<.>מחזישהואהרבזהינתקס

השניםטוביםא"דטעותןשמחזירהרבזהפ

השניםטוביםהאחדמןהשניםטוביםא"דטעותןלהןמחזירשהואהרבזהינתקד

השניםטובים'האמןהשניםטוביםא"דטעותםלהםשמחזירהרבזהינתקמ

[י]

אםכילעצמווזהלעצמושזההאחדמןבפרגמטיאנין?ת?ונושנושאיןו

אםכילעצמווזהלעצמוזההאחדמן'בפרקמטישעוסקיםא

אםכילעצמווזהלעצמושזההאחדמן'בפרקמיי'ונותנינושאיןשהןה

אםכילעצמווזהעצמו<.>ה<.>שאחד<.....>בפרגמטונותניןנושאיןשהןס

לעצמוזההאחדמןבפרקמטיאשעוסקיןפ

לעצמווזהלעצמוזההאחדמןבפרקמטיאונותניןנושאיןשהםד

אםכילעצמווזהלעצמוזהנושא<.>'האמןשלהם'בפרקמטייונושאיןנותניןשהןמ

[ט][יב]

א"דביניהןשהכריעהסרסורזההמשלשוהחוטמעמידוחברומהןאחדהפסידשאםיפולוו

א"דביניהםשהכריעהסרסורזההמשולשוהחוטחבירומעמידהאחדמהםאחדהפסידושאםיפולוא

א"דביניהןשהכריעהסרסורזההמשולשוהחוט'מעמידחברומהןאחדהפסידשאםיפלוה

א"דן<....>לו<..>מעחברון<....>ד<..>שאם<.>יפלס

פ

ד

א"דביניהםשמכריעהסרסורהמשולשוהחוטמעמידוחבירומהם'איפסידשאםיפולומ

לעצמוזההאחדמןלדרךיוצאיןשהןהשניםטוביםו

לעצמוזההאחדמןלדרךיוצאיןשהםהאחדמןהשניםטוביםא

לעצמוזההאחדמןטוביםלדרךשיוצאיןהשניםהאחדמןהשניםטוביםה

..>עצ<...>מןלדרךיוצאיןשהןהשניםטוביםס

פ

ד

לעצמוזהשיוצא'האמןלדרךיוצאיםשהםהשניםטובים'האמןהשניםטוביםמ

[יב][י]

המשולשוהחוטמעמידוחברומהןאחדויסתכןיפולשאםיפולואםכילעצמווזהו

המשולשוהחוטמעמידוחבירומהםאחדויסתכןיפלושאםלעצמווזהא

המשולשוהחוטמעמידוחבירומהןאחדויסתכןיפולשאםיפלואםכילעצמווזהה

..>הוהחוט<.>יד<.>מערו<......>ויסתפולו<..>שאיפלואם<..>לעצמו<..ס

המשולשוהחוטמעשרוחבירו[ם](ן)מהאחדויסתכןיפולשאםפ

המשולשוהחוטמעמידוחבירומהןאחדויסתכןיפלאםכיד

המשולשוט?ח?והמעמידוחבירומהם'אויסתכליפולשאם'האיפולואםכילעצמווזהמ

הוהלאצטרטיאנפיקחדחמיהוהכדמאיר'רתלתאנוןכדו

הוהלאיסרטאנפיקחדחמיהויכדמאיר'רתלתאינוןכדא

הוה[לדרך]לאיסרטאנפיקחדחמיהוהכדמאיר'רתלתאינוןכדה

הוהלאיסטרטא<...>כאיר<.>'רתלתאינון<..ס

הוהלאסטרטהנפיקחדחמיהוהכדמאיר'רתלתאינוןכדפ

הוהלאיסטרטהנפיקחדחמיהוהכדמאיר'רתלתאינוןכדד

הוהלאיסטרתאלאורחאחדנפיקחמאהוהכדמאיר'רתלתאאינוןכדמ

קטטהמרילכוןשלםלוןצווחתריןמיתהעלךשלםזילליהוח?צ?ו

קטטאמרילכוןשלםלוןצוחהוהתריןמיתהעלךשלםזילליהצוחא

קטטהמארילכוןשלםלוןצווחהוהתריןמיתהעלךשלםזילליהצוחה

טה<......>לשלםלוןצווח<....>מעלך<..>שזילה<..>צווחס

קטטאמרילהוןצוחהוהתריןמיתהעלךשלםזילליהצוחפ

קטטהמרילכוןשלםלוןצוחהוהתריןמיתהמריעלךשלםזילליהצוחד

קטטאמארילכושלםלוןצווחהוה[רי]()תמותאעלךשליםזילליהצוחמ
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[ט]

יוחנן'רתרתיבה'אמיוחנן'רשלמאמרילכוןשלםלוןצווחתלתו

תרתיאמריוחנן'רשלמאמרילכוןשלםלהוןצוחתלתא

יוחנן'רתרתיבה'אמיוחנן'רשלמאמרילכוןשלםלהוןצווחתלתה

..>'אחנן<....>לון<...>תלס

'אמיוחנן'רשלמאמרילכוןשלםלהוןצוחתלתפ

יוחנן'רתרתיןבהאמריוחנן'רשלמאמרילכוןשלםלוןצווחתלתד

תרתיבה'אמיוחנן'רשלמאמאריהזילליהצוחהוהתלתמ

לעצמהוזולעצמוזההאחדמןואשתואיששניםטובים'אמו

לעצמווזהלעצמוזההאחדמןואשתואישהשניםטוביםא

לעצמווזהלעצמוזההאחדמןואשתואישהשניםטובים'אמה

ס

לעצמווזהלעצמוזההאחדמןואשתואישהאחדמןהשניםטוביםפ

לעצמהוזהלעצמוזההאחדמןואשתואישהשניםטוביםאמרד

לעצמהוזהלעצמוזה'האמןואשתואישהשניםטוביםהשניםטוביםמ

[ט][יב]

בבניםפוקדןה"שהקבהמשלשוהחוטו

תניותבבניםפוקדןשהואה"הקבזההמשולשוהחוטא

בבניםפוקדןשהואה"הקבזההמשולשוהחוטה

<....>המשווט<..ס

השניםטוביםא"דבבניםפותדןשהואה"הקבזההמשולשוהחוטפ

השניםטוביםחוריבהאמריוחנן'רבבניםפוקדןשהואה"הקבזההמשלשוהחוטד

מןהשנים'טוביעוד'אמיוחנן'רבבניםפוקדןשהואה"הבזההמשולשוהחוטמ

טובשנקראמשהזהבעמלםטובשכרלהםישאשרויוכבדעמרםזהו

טובשנקראמשהזהבעמלםטובשכרלהםישאשרזהויוכבדעמרםזהא

טובשנקראמשהזהבעולםטובשכרלהםישאשרויוכבדעמרםזהה

טובשנקראשה<...>מלם<......>שלהםישאשר<..>עמרםס

משהזהטובשכרלהםישאשרויוכבדעמרםזהפ

טובשנקראמשהזהבעמלםטובשכרלהםישאשרויוכבדעמרםזהד

טוב'שנקרמשהזהבעמלםטובשכרלהםישאשרויוכבדעמרםזה'האמ

יהודה'רמהולשנולדטובכיהואטובכיאותוותרא'שנו

יהודה'ורמהולשנולדשמוטוביהכיהואטובכיאותוותרא'שנאא

יהודה'רמהולשנולדשמוטוביהכיהואטובכיאותוותרא'שנאה

'יהוד'רמהול<..>ה<.>כולד<..>מו<.>ה<.>הטוביהכיהואטובכיאותותרא<...>ס

הואטובכי'שנפ

יהודה'רמהולשנולדשמוטוביהכיהואטובכיאותוותרא'שנאד

יהודה'רמהולשנולדהואטובכיאותוותרא'שנאמ

שבעובתדודזה'אויהודה'רורבניןנחמיה'ורו

שבעובתדודזהאומריהודא'ר(אומרין)ורבניןנחמיא'ורא

שבעובתדודזה'אומיהודה'רנחמן'ורה

בע<....>זה'אויהודה'רורבנן'נחמ'ורס

שבעובתדודזה'אומיודן'רפ

שבעובתדודזהאומריהודה'רורבניןנחמיה'ורד

שבעובתדודזה'האמןהשניםטובים'אמיהודה'רורבנןנחמיה'ורמ

[יב]

אחריךאבאואנילה'שאמהנביאנתןזההמשלשוהחוטו

דבריךאתומלאתיאחריךאבואואנילהשאמרהנביאנתןזההמשולשט[ו]והחא

דבריךאתומלאתיאחריךאבאואנילה'שאמהנביאנתןזה'המשול'והחוה

..>דבראת'ומלאחריך<.>אבוא<..>ולה'שאמהנביאנתןזה<.>המוהחוטס

אחריךאבאואנילה'שאמהנביאנתןזההמשולשוהחוטפ

דבריךאתומלאתיאחריךאבואואנישבעלבתלה'שאמהנביאנתןזההמשלשוהחוטד

דבריךאתומלאתיאבאואנילה'שאמנתןזההמשולשוהחוטמ
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בנישלמהאתוהרכבתם'ואמעמהםהסכיםדודאצלוכשבאתו

ליאשרהפרדהעלשלמהאתוהרכבתםואמרעמהםהסכיםדודאצלוכשבאתא

ליאשרהפרדהעלבנישלמהאתוהרכבתם'ואמעמהםהסכיםדודאצלוכשבאוה

ליאשרהפרדהעל<...>א<..>ה<.....>עמהסכיםדודאצלשבאתה<..ס

שלמהאתוהרכבתם'ואמעמהםהסכיםדודאצלכשבתהפ

'וגוליאשרהפרדהעלבנישלמהאתוהרכבתםואמרהעמהםהסכיםדודאצלוכשבאתהד

שלמהאתוהרכבתם'שנאעמהםהסכיםדודאצלוכשבאמ

[ט]

וזהלעצמוזההאחדמןויהושבעתיהוידעזההשניםטובים'אונחמיה'רו

וזהלעצמוזההאחדמןויהושבעיהוידעזההשניםטוביםאמרנחמיא'רא

וזהלעצמוזההאחדמןיהוידעזההשניםטובים'אומנחמיה'רה

וזה'לעזה<..>א<.>מןויהושבעתידע<....>'השנבים<....>נחמיה<.>ס

ויהושבעתיהוידעזה'אמנחמיה'רפ

וזהלעצמוזההאחדמןויהושבעתיהוידעזההשניםטוביםאמרנחמיה'ורד

וזהלעצמוזה'האמןויהושבע<..>יהוזה'האמןהשניםטובים'אמנחמיה'רמ

[יב]

אתעליוויתנוהמלךבןאתויוציאוד"ההעמהןשהסכימוסנהדריןאלוהמשלשוהחוטלעצמהו

אתעליוויתנוהמלךבןאתויוציאוד"ההעמהןשהסכימוסנהדריןזההמשולשט[ו]והחלעצמוא

אתעליוויתנוהמלךבןאתויוציאו'שנאעמהןשהסכימוסנהדריןזההמשולשוהחוטלעצמוה

אתעליונו<..>המלךבןאתויוציאוד"ההן?ה?עמהסכימו<.>רין<.>הסנה<....>המוהחוט'לעצס

אתעליוויתנוהמלךבןאתצאו[ו]וי'שנעמהםשהסכימוסנהדריןזוהמשולשוהחוטפ

אתעליוויתנוהמלךבןאתויוציאוד"ההעמהםשהסכימו'סנהדריזההמשלשוהחוטלעצמוד

אתעליותנו<..>המלךבןאתויוציאו'שנאעמהםשהסכימוהסנהדריםאלוהמשולשוהחוטלעצמומ

[ט]

זההאחדמןואסתרמרדכיזההשניםטוביםאמריורבניןהעדותואתהנזרו

זההאחדמןואסתרמרדכיזההשניםטוביםאמריןורבניןהנזרא

זההאחדמןואסתרמרדכיזההשניםטוביםאמריורבניןהנזרה

זה'האמןואסתרמרדכיזה'השנטובים'אמורבנןהנזרס

ואסתרמרדכיזהאמריורבנןהנזרפ

זההאחדמןואסתרמרדכיזההשנים'טוביאמריורבנין'וגוהנזרד

זה'האמןואסתרמרדכיזה'האמןהשניםטוביםאמריורבנןהנזרמ

[יב]

היהודיםעלכתבוואתםעמהםשהסכיםאחשורושזההמשלשוהחוטלעצמהוזהלעצמוו

היהודיםעלכתבוואתםואמרוגזרעמהםשהסכיםאחשורושזההמשולשוהחוטלעצמווזהלעצמוא

היהודיםעלכתבוואתם'ואמעמהםשהסכיםאחשורושזההמשולשוהחוטלעצמווזהלעצמוה

'יה<.>עלכתבותם<..>'ואמוגזרעמהםשהסכיםאחשורושזה<..>והחוט'לעצה<....>לס

היהודיםעלכתבוואמרוגזרעמהןשהסכיםאחשורושזההמשולשוהחוטפ

היהודיםעלכתבוואתםומארוגזרעמהםשהסכיםאחשורושזההמשלשוהחוטלעצמווזהלעצמוד

היהודיםעלכתבוואתם'ואמעמהםשהסכיםאחשורושזההמשולשוהחוטלעצמווזהלעצמומ

בעיניכםכטובו

המלךבשםא

המלךבשםה

המלךבשםס

המלךבשםפ

'וגוד

בנימשפחות'סופרי'מעמדיסופריןמשפחותהןמשפחותמשפחותזעיראר"א*מ

33' עמ, י להלן"נמצא בשאר כת*

ו

א

ה

ס

פ

ד

פלוניתזרעיתאזרעיתוהאלזההתיביןעשירים'משפחו'מעמידי'עשירימשפחותתורהבנימעמידיםתורהמ
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ו

א

ה

ס

פ

ד

'דאמוהיינומטוימתפסיקעלויאיתקשיאין'כתיינתקבמהרהלאלון'אמופסקתדמטאמ

[ט]

בשםחמאברלוי'רו

חמאברלוי'רא

בשםחמאברלוי'רה

ר"בשחמאברלוי'רס

לוי'רפ

בשםחמאברלוי'רד

ר"בשלוי'רבנובןלאוואיבנוהוהלאאיקפראברמ

שתלההאחדמןואסתרמרדכישתלוהשניםטובים'אמחנינא'רו

שתלה'האמןואסתרמרדכישתלוהשניםטוביםאמרא

שתלההאחדמןואסתרמרדכישתלוהשניםטובים'אמחנינא'רה

שתלה'האמןואסתרמרדכישתלו'השנטובים'א<..>חנס

שתלההאחדמןואסתרמרדכישתלו(המן)השניםטובים'אמפ

שתלההאחדמןואסתרמרדכישתלוהשניםטובים'אמ'חנינ'רד

שתלה'האמןואסתרמרדכישתלוהשניםטובים'האמןהשניםטובים'אמחנינאמ

נסיםנעשולאוזהידיהםעללישראלנסיםנעשושאלהיוסףו

נעשולאוזהידועלנסיםנעשושאלהיוסףא

ניסיםעשולאוזהישראללכלידיהםעלניסיםנעשושאלויוסףה

נסיםנעשולאוזה'ישרלכלידיהםעלניסים?עשו?נלה<.>שיוסףס

נסיםנעשולאוזהלישראלניסיםלהםנעשושאלויוסףפ

נסיםנעשולאוזהישראללכלידיהםעלנסיםנעשושאלהיוסףד

נסנעשהלאוזהישראללכלנסיםנעשושאלויוסףמ

[יב]

ויתלו'דכתשונאשהפילמכלןלמעלהה"הבזההמשלשוהחוטידועלו

ויתלודכתיבשונאשהפילמכלםלמעלהשהואה"הבזההמשולשוהחוטידיהםעלא

ויתלו'שנאשונאשהפילמכולןלמעלהה"הבזההמשולשוהחוטידיהןעלה

יתלו<...>שונאשהפילמכולןלמעלהה"הקבזה'המשהחוט<.>?הם?ידיעלס

ויתלו'שנאשונאשהפילמכולןלמעלהה"הקבזההמשולשוהחוטלישראלידועלפ

ויתלו'דכתישונאשהשפילמכלןלמעלהה"הבזההמשלשוהחוטידועלד

ויתלו'דכתישונאןשהפילמכלןלמעלהה"הבזההמשולשוהחוטמפורסםמ

שככההמלךוחמתהמןאתו

המלכיםמלכימלךחמתשככההמלךוחמתהמןאתא

המלכיםמלכימלךשככההמלךוחמתהמןאתה

'המלכ<..>מלךוחמתמן?ה?אתס

המלכיםמלכימלךשלחמתושככההמלךוחמתהמןאתפ

'וגולמרדכיהכיןאשרהעץעלהמןאתד

המןאתמ

[ט]

מפרשהשניםי?פ?עלשנאמרהפרשהטובהיצחקר"או

מפרשהשניםפיעלשנאמרהפרשהטובהיצחקר"אשככהא

שניםפיעל'שנאמרפרשהטובהיצחקר"אשככהה

מפרשהשנים<..>שנאמרה<.>פרשטובהיצחקר"אשככהה"הקבס

שניםפיעל'שנאמטובהפרשהטובהיצחק'ר'אמפ

מפרשהשניםפיעלשנאמרהפרשהטובהיצחקר"אמד

שניםפיעלשנאמרההפרשהטובההשניםטוביםיצחקר"אמ
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הזההחדשואהרןמשהאלי"יויאמר'שנבשניםביחידשנאמרהו

הזההחדשאהרןואלמשהאל'ייוידברנאמרבשניםבייחודשנאמרהא

הזההחדשאהרןואלמשהאל'ייויאמר'שנאבשניםביחידמשנאמרהה

<...>החדלאמר'מצבארץאהרןואלשה<...>י"יויאמר'שנם<..>בשביחידשנאמרהס

הזההחדש'וכואהרןואלמשהאל'ייויאמר'שנפ

הזההחדשלאמרמצריםבארץאהרןואלמשהאל'ייויאמר'שנבשניםביחיד'שנאמד

הזההחדשאהרןואלמשהאל'ייוידברמ

[יב]

ויאמרהמשלשוהחוטלאמרמשהאלי"יוידבר'שנביחידשנאמרהמפרשהלכםו

ויאמרהמשולשוהחוטלאמרמשהאל'ייוידברביחידשנאמרהמפרשהלכםא

ויאמר'המשולוהחוטלאמרמשהאל'ייוידברביחידשנאמרהמפרשהלכםה

<....>וה<.>לאממשהל<.>י"יוידבר'שנ<...>לכס

וידברהמשולשוהחוטלאמרמשהאל'ייוידברליחידשנאמרהרשה<.>מפ

ויאמרהמשלשוהחוטלאמרמשהאל'ייוידבר'שנאביחיד'שנאממפרשה'וגולכםד

וידברהמשולשוהחוט?משה?אלהשםוידברביחידשנאמרה'מפרש'וכוראשלכםמ

לאמרחייא'רתניולאיתמרלאלעזרלבניואליהםלאמרואהרןמשהאלי"יו

לאמרחייא'רתניואיתמראלעזרלבניואליהםלאמראהרןואלמשהאל'ייא

לאמרחייא'רתניולאיתמרולאלעזראליהםלאמראהרןואלמשהאל'ייה

...>לאיתמ<.>לאלעזרלבניואלהם'לא'אהואלס

לאמרחייא'רתניולאיתמרלאלעזרלבניואליהםלאמראהרןואלמשהאל'ייפ

לאמרחייא'רתניולאיתמרלאלעזרלבניואליהםלאמראהרןואלמשהאל'ייד

אליהםלאמראהרןואלמשהאל'יי(אליהם)מ

[ט]

זההשניםטוביםלישראללאמרואיתמראלעזרלבניאליהםו

זההשניםטוביםישראללבנילאמראליהםאהרןלבניא

זההשניםטוביםישראללכללאמרוהןולאיתמרלאלעזראהרןלבניאליהםה

זה<..>'ולאית'לאלע<.>אהרלבנים<..ס

זההשניםטוביםא"דישראללכללאמרוהםולאיתמרלאלעזראליהםפ

זההשניםטוביםא"דישראללכללאמרוהםולאיתמרלאלעזראליהםד

זה'מן   האהשניםטוביםישראללכללאמרוהןולאיתמרלאלעזרמ

כיוןמוצאאתלעצמווזהלעצמוזההאחדמןישראלשברכובשעהואהרןמשהו

כיוןמוצאאתלעצמווזהלעצמוזההאחדמןישראלאתשברכובשעהואהרןמשהא

כיוןמוצאאתהלעצמווזהלעצמוזההאחדמןישראלאתשברכובשעהואהרןמשהה

כיוןצא<...>א<..>שברכובשעהרן<...>משס

מוצאאתלעצמווזהלעצמוזההאחדמןואהרןמשהפ

מוצאאתלעצמווזהלעצמוזההאחדמןואהרןמשהד

מוצאאתלעצמווזהלעצמוזה'האמןלישראלשברכובשעהואהרןמשהמ

אהרןובאבברכתושכינהשרתהולאישראלובירךמשהשבאו

אהרןובאבברכתושכינהשרתהולאישראלאתוברךיוסףשבאא

אהרןובאידועלשכינהעליושרתהלאישראלאתובירךמשהשבאה

.>אהרא<....>משהשבאס

אהרןובאידועלשכינהשרתהלאישראלאתובירךמשהכשבאפ

ידועלשכינהשרתולאישראלאתוברךמשהכשבאד

אהרןובאעליהםנה?כי?ששרתה?ולא?ישראלאתמשהכשבירךמ

שרתהמידישראלוברכושניהםוכשבאועל     ידושכינהשרתהולאישראלוברךו

שרתהמידישראלאתוברכושניהםוכשבאושכינהעל     ידושרתולאוברךא

שרתמידישראלאתוברכושניהןוכשבאועל     ידושכינהשרתולאישראלאתובירךה

<..>את<..ס

שרתהמידישראלאתוברכושניהםוכשבאועל     ידושכינהשרתהולאוברכםפ

שרתמידישראלאתובירכושניהםוכשבאוד

ושרתהישראלאתוברכושניהםנכנסועל     ידושכינהשרתהולאישראלאתובירךמ



12/02/2012 7/7 יב-קהלת רבה פרשה ד פסוק ט

העםאתויברכוויצאומעדאהלאלואהרןמשהויבאד"ההידיהםעלשכינהו

העםאתויברכוויצאומעדאהלפתחאלואהרןמשהויבאד"ההישראלעלשכינהא

העםאתויברכומועדאהלאלואהרןמשהויבא'שנאידיהןעלשכינהה

העם<....>ויס

העםאתויברכוויצאו'וכוואהרןמשהויבא'שנידיהםעלשכינהפ

העםאתויברכוויצאומועדאהלאלואהרןמשהויבאד"ההידיהםעלשכינהד

העםאתויברכוויצאוד"ההידםעלשכינהמ

י"יכבודויראו

'ייכבודויראכ"אח'ייכבודויראא

'ייכבודויראכךואחרה

<...>כבווירא<..>אחר<...>כבוויראס

'ייכבודויראפ

שרת'ייכבודויראכךואחר'ישראתבירכוד

העדהכלאת'ייכבודויראמ

[יב]

בנימשפחתסופריםמעמדתסופריםמשפחתהןמשפחותמשפחותזעיראר"או

בנימשפחותסופריםמעמדתסופריםמשפחותהםמשפחותמשפחותזעיראר"אא

בנימשפחתסופריןמעמדתסופריןמשפחתהןמשפחותמשפחותזעירא'ר'אמה

בנימשפחת<...>מעמדסופרים<..>משהןמשפחותמשפחות<.>זעירס

בנימשפחתסופריםמעמדתספריםמשפחתהןמשפחותמשפחותזעירא'ר'אמפ

בנימשפחתסופריםמעמדתסופריםמשפחתהםמשפחותמשפחותזעירא'ראמרידיהםעלשכינהד

*מ

30' עמ, י מ לעיל"נמצא בכת*

דמטתפלניתזרעייתאוהאהתיבוןעשיריםמעמדתעשיריםמשפחתתורהבנימעמדתתורהו

דמטאפלוניתזרעיתאזרעיתוהא(והאמר)התיבוןעשיריםמעמדותעשיריםמשפחותתורהבנימעמדותתורהא

דמטאפלניתזרעיתאזרעיתוהאהתיבוןעשיריםמעמדתעשיריםמשפחתתורהבני'מעמד'תורה

דמטתנית<.>פזרעיתאזרעיתוהאהתיבוןעשירים<..>מעעשירים'משפחתורהבנימעמדתתורהס

דמטתפלניתזרעיתאזרעיתהאליהון?ב?איתיעשיריםמעמדתעשיריםמשפחתתורהבנימעמדתתורהפ

דמטתפלוניתזרעיתאזרעיתוהאהתיבוןעשיריםמעמדתעשיריםמשפחתתורהמעמדתתורהד

מ

אתאין'כתוינתקבמהרהלאינתקלעולםלא'כתמילון'אמופסקתו

אתקשיכתיבינתקבמהרה(ל)לאינתקלעלםלאכתיבומילוןאמרופסקתא

אתקשיאן'כתיינתקבמהרהלאינתקלעולםלא'כתוומיליה'אמופסקתה

אתאן'כתינתקבמהרהלאינתקעולם<.>לא'כתומילון'אופסקתס

אתקשראן'כתינתקבמהרהלאינתקלעולםלא'כתמילון'אמופסקתפ

אתאיןכתיבינתקבמהרהלאינתקלעולםלאכתבומילוןאמרופסקתד

מ

אםבנוהואלאאםקפראבר'דאמהיינומעותריהמתפסיקהואעלויקשהו

אםבנוהואלאאםקפראברדאמרהיינומעותראמפסיקעלויא

ואם[בנו]הואלאאםקפראבר'דאמהיינומעותראמתפסקעלויה

אםבנובאהואלאאםקפראבר'דאהיינוותרא<....>מתפסעלויקשיס

ואםבנוהואלאאםקפראבר'דאמהיינומעותראסק<.>מתעלויפ

אםבנוהואלאאםקפראברדאמרהינומעותראמתפסיקעלנאקשיד

מ

בנובןבא(כאן)בנולאו

בנובןבנולאא

בנובןבנולאה

בנובןבא<...>בלאס

בנובןבנולאפ

בנובןבאבנולאד

מ
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וחכםמסכןילדטובו

וחכםמסכןילדטובא

וחכםמסכןילדטובה

וחכםִמְסֵכןֵיֶלדטובס

וחכםמסכןילדטובפ

וכסילזקןממלךוחכםמסכןילדטובד

למלוךיצאהסוריםמביתעוד   כילהזהרלא   ידעאשרוכסילזקןממלךוחכםמסכןילדטובמ

ילדשמונקראולמהטוביצרזהו

ילדשמונקראולמהטוביצרזהוחכםמסכןילדטובא

ילדשמו'נקרולמהטוביצרזהה

ילדשמונקראולמהוב<.>יצרזהס

ילדשמונקראולמהטוביצרזהפ

ילדשמונקראולמהטוביצרזהוחכםמסכןילדטובד

ולמההטוביצרזהוחכםמסכןילדטוברשנולדבמלכותוכי    גםמ

קוראולמהומעלהשנהג"ימבןאלאלאדםמזדויגאיןכיו

קוראולמהומעלהשנהעשרהשלשמבןאלאלאדםמזדווגאיןכיא

קוראולמהומעלה[שנה]ג"ימבןאלאלאדםמזדווגאיןכיה

קוראולמהומעלהשנהעשרהשלושמבןאלאלאדם<..>מזדאיןכיס

נקראולמהומעלהשנהג"ין<.>מאלאלאדםמזדוגשאיןפ

נקראולמהולמעלהשנהעשרהשלשמבןאלאלאדםמיזדווגאיןכיד

ולעילאישניןמתליסרלברנשמזדווגדהואיחכםליהצוחיןמ

לדרךהבריותשמלמדחכםולמהלושומעיןהכלשאיןמסכןאותוו

לדרךהבריותאתמלמדשהואחכםולמהלושומעיןהכלשאיןמסכאותוא

בדרךהבריותאתמלמדשהואחכםאותוקוראולמהלושומעיןהכלשאיןמסכןאותוה

לדרךהבריותאתמלמדשהואחכם<.>ולמלושומעיןהכלשאיןמסכןאותוס

לדרךהבריותלמד?מ?שחכםנקראולמהלושומעיןהכלשאיןמסכןפ

לדרךהבריותאתמלמדשהואחכםשמונקראולמהלושומעיןהכלשאיןמסכןשמוד

מ

שומעיןשהכלמלךאותוקוראולמההרעיצרזהוכסילזקןממלךישרהו

שומעיןשהכלמלךאותוקראולמההרעיצרזהוכסילזקןממלךישרהא

שומעיןשהכלמלךאותוקוראולמההרעיצרזהוכסילזקןממלךישרהה

ין<.>שומשהכלמלךאותוקוראולמההרעיצרזהוכסילזקןממלךישרהס

שומעיןשהכלמלךקוראוולמההרעיצרזהוכסילזקןממלךישרהפ

'שומעישהכלמלךילדאותוקוראולמההרעיצרזהוכסילזקןממלךישרהד

שמעיןאיבריםדכלמלךליהצווחיןולמהוכסילזקןממלךמ

זקנותוועדמילדותולושמזדויגזקןולמהלוו

זקנותוועדמילדותולומזדווגשהואזקןולמהלוא

זקנותוועדמילדותולאדםמזדווגשהואזקןולמהלוה

<..>זקנוועדמילדותולומזדויגשהואזקןולמהלוס

לביצרכיד"ההזקנותוועדמילדותולומזדוגשהואזקןלופ

זקנותוועדמילדותולומזדווגשהואזקןאותוקוראולמהלוד

לביצרכי'שנאסיבותיהעדמילדותיהלברנשמזדווגדהוהזקןליהצווחיןולמהליהמ

כסילאותוקוראולמהו

שהואכסילאותוקוראולמהא

שהואכסילאותוקוראולמהה

שהואכסילאותוקוראולמהס

וכסילאמוממעישניעורמשעה'כתעוריו<..>נעוריו?מע?רהאדםפ

שהואסיל<.>אותוקוראולמהד

שהואכסילליהצווחיןולמהאמוממעילצאתשנערמשעהמנעוריורעהאדםמ
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וכמהצעררואהעיראלללכתידעלאאשריודעשאינורעהלדרךאדםשמלמדו

וכמהצעררואהעיראלללכתידעלאאשריודעשאינורעהלדרךלאדםמלמדא

וכמהצעררואהעיראלללכתידעלאאשריודעשאינורעהלדרךאדםמלמדה

וכמהצעררואהעיראלללכתידעלאאשריודעשאינורעהלדרךלאדםמלמדס

וכמהצעררואהלהזהרידעלאאשריודעשאינורעהדרךאדםשמלמדפ

וכמהצערכמהעודלהזהרידעלאאשריודעשאינורעהלדרךלאדםמלמדד

בישיןלאורחיןמתכויןמ

[יד]

לברייתאמכשכשדהואהסוריםמביתכימהןנזהרואינועליובאיןייסוריןו

לברייתאמכשכשדהואלמלוךיצאהסוריםמביתכימהםנזהראינווהואעליובאיןייסוריןא

לברייתאמכשכשדהואלמלוךיצאהסוריםמביתכימהןנזהראינווהואעליובאיןייסוריןה

ברייתא<...>מכדהואלמלוךיצאהסוריםמביתכימהםנזהראינווהואעליובאיןין<..>ס

לבריתאמכשכשלמלוךיצאהסוריםמביתכיהן?מ?נזהרואינועליובאיןיסוריןפ

לברייאתאמכשכשדהואלמלוךיצאהסוריםמביתכימהםנזהראינווהואעליובאיןייסוריןד

לברייתאמכשראדהואלמלוךיצאהסורימביתכימ

שלרשותונולדטוביצרבמלכותרשנולדבמלכותוגםכיסרייתאבינימןו

שלרשותונולדטוביצר'במלכורישנולדבמלכותוגםכיסיראייתאמביניא

שלרשותונולדטוביצרבמלכותרשנולדבמלכותוגםכיסרייתאבינימןה

שלרשותוולד<.>טוביצרכות<..>רשנולדבמלכותוגםכיסירייתאבינימןס

שלרשותונולדטוביצרלכות<.>בבמלכותוגםכיסריתאמביניפ

שלרשותונולדטוביצרבמלכותרשנולדבמלכותוגםכיסיריאתאבינימןד

שלרשותונולדהרעיצרשלבמלכותורשנולדבמלכותוגםכיסריאתאכמבינימ

[יג]

זהוכסילזקןממלךאברהםזהוחכםמסכןילדטובא"דרעיצרו

זהוכסילזקןממלךאברהםזהוחכםמסכןילדטובא"דהרעיצרא

זהוכסילזקןממלךאברהםזהוחכםמסכןילדטובא"דהרעיצרה

זהוכסילזקןממלךאברהםזה'ח<...>מילדטובא"דהרעיצרס

זהזקןממלךאברהםזהילדטובא"דהרעיצרפ

זהוכסילזקןממלךאברהםזהמסכןילדטובא"דהרעיצרד

זהוכסילזקןממלךה"עאבינואברהםזהוחכםמסכןילדטובא"דהטוביצרמ

שוהעמקאלמהונמרודו

שוהעמקאלמהונמרודא

שוהעמקאלמהונמרודה

שוהק<......>נמרס

נמרודפ

שוהעמקאלהואמהנמרודד

שוהעמקאלמהותנינןוהכימולדתומארץלמלוךיצאהסוריםמביתכינמרודמ

ששםו

ששםא

ששםה

ששםס

פ

ששםד

ושםבשוההיוהאומותשכלמלמדאברהםזהמלךמאן(מלמדאלא)המלךעמקהלאמ

אותומקלסיןוהיולמעלהעליהוהושיבוהוגדולהבימהלוועשוארזיםוקצצוהשווו

לפניומקלסיןוהיולמעלהעליווהושיבוהוגדולהבימהלוועשוארזיםוקצצוהשווא

לפניומקלסיןוהיולמעלהעליהוהושיבוגדולהבימהלוועשוארזיםוקצצוהשווה

....>מקלסוהיולמעלהעליהוהושיבוהו<....>וארזיםוקצצוהשווס

פ

לפניומקלסיןוהיולמעלהעליהוהושיבוהוגדולהבימהלוועשוארזיםוקצצוהשווד

למלךלפניםמקלסיןוהיולמעלהעליהוהושיבוהוגדולהבימהלוועשוארזיםוקבצוכולםהשוומ
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[יד]

אדנישמענו'ואוו

בתוכינואתהאלהיםנשיאאדנישמענולפניוואומריםא

אתהאלהיםנשיאאדנישמענו'ואומה

<..>בתוכנואתהאלהים<..>נשדני<.ס

במלכותוגםכיפ

במלכותוגםכיבתוכנואתהאלהיםנשיאאדנישמענו'ואומד

במלכותוגםכיאדונישמענו'וגובתוכנו<..>אאלהיםנשיאאמרוכ"ואחמ

[יג]

מסכןילדטובא"דהרשענמרודשלרשותונולדאברהםשלבמלכותוו

מסכןילדטובא"דהרשענמרודשלרשותונולדאברהםשלבמלכותוא

מסכןילדטובא"דהרשענמרודשלרשותונולדאברהםשלבמלכותוה

...>הרשנמרודשלרשותוס

ילדטובא"דנמרודשלרשותונולדאברהםשלפ

מסכןילדטובא"דנמרודשלרשותונולדאברהםשלבמלכותרשנולדד

מסכןילדטובא"דנמרודשלרשותונולד'אביאברהםשלבמלכותוראשנולדמ

זהוכסילזקןממלךברעבהעולםכלהחיהשבחכמתויוסףזהוחכםו

זהוכסילזקןממלךברעבכלוהעולםהחייתהשחכמתויוסףזהא

זהוכסילזקןממלךברעבכלוהעולםכלהחייהשחכמתויוסףזהה

...>שבחכמתם<.>ח<.ס

זהזקןממלךברעבהעולםכלהחיהשבחכמתווחכםיוסףזהפ

זהוכסילזקןממלךברעבכלוהעולםכלהחיהשבחכמתווחכםיוסףזהד

זהוכסילזקןממלךהרעבבימיכולוהעולםאתהחיהשבחכמתויוסףזהוחכםמ

[יד]

הסוריםמביתכינזהרולאידועלראהנסיםכמהפוטיפרו

'אסורימביתכינזהרולאידועלראהנסיםכמהפוטיפרא

הסוריםמביתכינזהרולאידועלראהניסיםכמהפוטיפרה

ס

הסוריםמביתכינזהרולאידועלראהנסיםכמהפוטיפרפ

הסוריםמביתכינזהרולאידועלראהנסיםכמהפוטיפרד

הסוריםמביתכינזהרולאידועלראהנסיםדכמהפוטיפרפרעהדאמריואיכאפוטיפרמ

ובלעדיך'שנמלךיצאפרעהשלגזרתומביתלמלוךיצאו

ובלעדיפרעהאני'שנאמלךיצאמלךשלגזירתןמביתיצאא

ובלעדיךפרעהאני'שנאמלךיצאפרעהשלגזרתומביתלמלוךיצאה

'לעד<.>ועה<.....>שגזירתוית<..ס

ומבלעדיך'שנמלךיצאפרעהשלגזרתו<..>מביתפ

ובלעדיךפרעהאני'שנאמלךיצאפרעהשלגיררתומביתלמלוךיצאד

ובלעדיךפרעהאני'שנאלמלוךהסוהרמביתיצאפרעהשלגזירתומביתלמלוךיצאמ

יריםלאו

'וגיריםלאא

ידואתאישיריםלאה

<..>ס

'וגויריםלאפ

'וגויריםלאד

'וגוידואתאישיריםלאמ
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השמשתחתהמהלכיםהחייםכלאתראיתיו

השמשתחתהמהלכיםהחייםכלאתראיתיא

השמשתחתהמהלכיםהחייםכלאתראיתיה

ש<..>תחתם<..>המההחייםכלאתראיתיס

החייםכלאתראיתיפ

השמשתחתהמהלכיםהחייםכלאתראיתיד

אתראיתיתחתיויעמודאשרהשניהילדעםהשמשתחתהמהלכיןהחייםכלאתראיתימ

שהןחייםלהיותלהםגרםמהצדיקיםשלמעשיהןאלוו

שהםחייםשהםלהםגרםמהצדיקיםשלמעשיהםאלוא

שהןחייםלהיותגרםמהצדיקיםשלמעשיהןאילוה

ן<.>שחיים[יות<..>]להןגרםמהדיקים<...>מעשיהןאילוס

שהםחייםלהיותלהםגרםמיצדיקיםשלמעשיהםאלופ

שהןחייםלחיותלהםגרםמהצדיקיםשלמעשיהםאלוד

חייםשיהיולהםגרםומיצדיקיםשל'מעשיהאלוהשמשתחתהמהלכיןהחייםכלמ

רעיצרזההשניהילדעםהשמשתחתמהלכיןו

הרעיצרזההשניהילדעםהשמשתחתמהלכיםא

הרעיצרזההשיניהילדעםהשמשתחתמהלכיןה

הרעיצרזההשניהילדעם<..>'לכ<.>מס

הרעיצרזההשניהילדעםהשמשתחתמהלכיםפ

הרעיצרזההשניהילדעםהשמשתחתמהלכיןד

הרעיצרזההשניהילדעםהשמשתחתשמהלכיםמ
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העםלכלקץאיןו

לפניוהיהאשרלכלקץאיןא

לפניהיהאשרלכלהעםלכלקץאיןה

לפניהם<..>אשרלכלהעםלכלקץאיןס

העםלכלקץאיןפ

לפניהםהיהאשרלכלהעםלכלקץאיןד

גםכיבוישמחולא'האחרוניוגםלפניהםהיהאשרלכלהעםלכלקץאיןמ

ישמחולאהאחרוניםגםרעיצרשאבדהדורותלכלקץאיןו

ישמחולאהאחרוניםגםהרעיצרשאבדהדורותלכלקץאיןא

ישמחו[לא]האחרוניםגםהרעיצרשאיבדהרוחותלכלקץאיןה

ישמחו<..>האחרניםגםהרעיצראיבד<..>הדורולכלקץאיןס

ישמחולאהאחרוניםוגםהרעיצרשאבדהדורותלכלפ

ישמחולאהאחרוניםגםהרעיצרשאיבדהדורותלכלקץאיןד

'וכהאחרוניםוגםהרעיצרשאבדהדורותלכלקץאיןרוחורעיוןהבלזהמ

לושנשמעיןבוו

לושישמעובוא

לושנשמעיןבוה

לו<..>שנשמעבוס

לושנשמעיןפ

לושנשמעיןבוד

לוששומעיןמפנימ
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תלךכאשררגלךשמורו

האלהיםביתאלתלךכאשררגלךשמורא

האלהיםביתאלתלךכאשררגלךשמורה

'האלהביתאלתלךבאשרך<....>שמס

פ

האלהיםביתאלתלךכאשררגלךשמורד

יודעיםאינםכיזבחהכסיליםמביתלשמועוקרובהאלהיםביתאלתלךכאשררגלךשמורמ

רגליושעלובאבקבסדינוצרורותבמעותהביתלהראדםיכנסלאתניו

רגליושעלובאבקבסדינוצרורותבמעותהביתלהראדםיכנסלאתנןא

רגליושעלובאבקבסדינוצרורותבמעותהביתלהראדםיכנסלאתניאה

ליו<..>שעלובאבקבסדינוצרורות<...>הבילהראדםיכנס<..>ס

פ

רגליושעלובאבקבסדינוצרורותבמעותהביתלהראדםיכנסלאתניד

רגליושעלובאבקבסדינוצרורותמעות<.>הביתלהראדםיכנסלאתניאלארעלעשותמ

ויבא'אויהודה'בריוסי'ררגלךשמורד"ההמבחוץלוהחגורהובפונדאו

ויבאאומריהודהבןיוסי'ררגלךשמורד"ההמבחוץלוהחגורהובאפונדהא

ויבא'אומיהודהבןיוסי'ררגלךשמורא"המדמבחוץלוהחגורהובפונדהה

ויבא<..>'יהוד<.>ביוסי'ררגלךשמורא"המדץ<..>לוהחגורהובפונדהס

פ

ויבואאומריהודהבןיוסי'רתלךכאשררגלךשמורא"המדמבחוץלוהחגורהובפונדהד

ויצאאומריהודה'בריוסי'ר'וגורגלךשמור'שנאמבחוץלוהחגורהובאפדונהמ

לכבודומהשקבלבושהמלךשעראללבאאיןכיהמלךשערלפני(<..>לפ)עדו

לכבודומההמלךשעראללבאאיןכיהמלךשערלפניעדא

לכבודומהשקבלבושהמלךשערלפנילבאאיןכיהמלךשערלפניעדה

לכבודומהשק'בלבו'המר<....>לבואאיןי<...>שערלפניעדס

פ

לכבודומה'וגוהמלךשעראללבואאיןכיהמלךשערלפניעדד

אםומהשקבלבושהמלךבשערלבואאיןכי'וגועדמ

וכמהכמהאחתעלהמלכיםמלכימלךלכבודכןיעשהלאודםבשרמלךו

וכמהכמהאחתעלהמלכיםמלכימלךלכבודכןיעשהלאודםבשרא

וכמהכמהאחתעלה"הבהמלכיםמלכימלךלכבודכןיעשהלאודםבשרמלךה

וכמהכמהאחתעלה"קב<.>'הממלכימלךלכבודכןשה<.>ילאודם<..>במלךס

פ

וכמהכמהאחתעל'המלכימלכימלךלכבודכןיעשהלאודםבשרמלךד

ו"עאכהמלכיםמלכילמלךכךו"בלמלךמ

גבוהבמקוםאדםיעמדלאלעולםשמעון'רבשםאדא'רו

גבוהבמקוםאדםיעמודלאלעולםאמריוחנן'רבשםשמעון'בראדא'רא

גבוהבמקוםאדםיעמודלאלעולםיוחנן'רבשםשמעון'רבשםאדאר"אה

ה<..>גקום<..>אדםמוד<.>ילאלעולםיוחנןר"בש'שמער"באבא'רס

פ

גבוהבמקוםאדםימעדלאלעולםנתן'רבשם'שמעו'בראדא'רד

גבוהבמקוםאדםיעמודלאלעולם'אמיוחנןר"בשאדא'רמ

יתפללאללעולם'אומ'רי"יקראתיךממעמקיםטעםמהויתפללו

יתפללאללעולםאומר'ר'ייקראתיךממעמקיםטעםמהויתפללא

יתפללאללעולם'אומ'ר'ייקראתיךממעמקיםטעםמהויתפללה

יתפללל<.>'עו<...>'קראממעמקיםם<.>טמהויתפללס

יתפללאללעולם'אומ'רפ

יתפללאללעולםאומר'ר'ייקראתיךממעמקיםטעמאמאינמוךבמקוםאלאויתפללד

יתפללאל'אומ'ר'וכו'יי'קראתי'ממעמקי<..>ויתפללמ
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ליההתיבון'אמסימון'רישראלאלהיךלקראתהכוןטעםמהלנקביווצריךאדםו

ליההתיבוןאמרסימון'רישראלאלהיךלקראתהכוןטעםמהלנקביווצריךאדםא

ליההתיבון'אמסימון'רישראלאלהיךלקראתהכוןטעםמהלנקביווצריךאדםה

ליה<.>התיבו'אסימון'ר<..>לקראתהכון'טעה<...>לנקצריךאדםס

ישראלאלהיךלקראתהכון'שנלנקביווצריךאדםפ

ישראלאלהיךלקראתהכוןשנאמרלנקביווצריךאדםד

ליההיתיבוןישראלאלהיךלקראת(תפילתי)כון[ה](ת)ט"מלנקביווצריךאדםמ

רגלךשמורלכסנדריר"אאלהיךלקראתהתכוויןהכוןו

רגלךשמוראלכסנדראיר"אישראלאלהיךלקראתהתכוןא

רגלךשמוראלכסנדריי'ר'אמישראלאלהיךלקראתהתכוןהכוןה

רגלךשמר<..>'ישרך<..>ל?א?'ר<..>ון<..>ההכוןס

האלהיםביתאלתלךכאשררגלךשמורפ

רגליךשמוראלכסנדרי'ראמרד

'וכורגלךשמוראלכסנדראיר"אישראלאלהיךלקראתהתכויןהכוןמ

רגליךשביןהטיפיןמןרגלךשמר'אמיוחנן'רבשםקריצפי'ר'כתרגלךשמרו

רגליךשביןהטיפיןמןרגלךשמוראמריוחנן'רבשםקראפי'רכתיברגליךשמורא

רגלךשביןהטיפיןרגלךשמור'אמיוחנן'רבשםקריצפי'ר'כתירגליךשמורה

.>רגלין<..>שפין<..>ן<...>רשמור<..>'יוחר"בשריצפי?ק'ר?'כתליך<.>רס

רגליךשביןהטפיןמןרגליךשמוראמר'ר'כתרגליךפ

רגליךשביןהטיפיןמןרגלךשמור'אמיוחנן'רבשםקרוצפי'ררגליךשמורד

רגלךשמוראמריוחנןר"בשקריצפאי'רמ

יכולאםבגסיןל?ב?אבדקין[מר]()אדאתהואטהורתהיההאלהיםביתאלתלךכאשרו

יכולאםבגסיןאבלבדקיןא"הדטהורתהיההאלהיםביתאלכשתלךא

יכולאםבגסיןאבלבדקיןא"הבדהאלהיםביתאלכשתלךה

יכולאםן<..>בג<..>אבדקין<....>דה<.>ההור<.>היה<.>'האלהביתאל<..ס

יכולאםבגסיםאבלבדקיןד"ההטהורתהיההאלהיםלביתכשתלךפ

יכולאםבגסיןאבלבדקיןאמרתדאתהדאטהורתהיההאלהיםביתאלתלךכאשרד

יכולאםבגחיןזבאלבדקיןהניטהורתהיההאלהיםביתאלכשתלךמ

יסבוללסבולו

יסבוללסבולא

יסבוללסבולה

יסבוללסבולס

שמוררגלךשמור'אמ'אבבריעקב'ריסבוללסבולפ

יסבוללסבולד

לבדוקצריךדאכלועםיסבוללסבולמ

ברוךמקורךיהיבוןר"או

ברוךמקורךיהיאבאר"אא

ברוךמקורךיהיאבאר"אה

..>ר<.>מקורך<....>אר"אס

ברוךמקורךיהיאבא'ר'אמ<.>ונקטהורשתהיההאלהיםביתאלנקראכשתהאעצמךפ

ברוךמקורךיהיבאר"אמד

ברוךמקורךיהיאבאר"אמ

ברוךלקברמקראך?הי?יו

ברוךלקברמקרךיהיא

ברוךלקברמקראךיהיה

ברוךר<....ס

ברוךלקברמקראךיהיפ

ברוךלקברמקראךיהיברוךתהיהמקורךמביתד

ר"אנחמניברשמואלר"אתנינןתמןברוךלקברמקראךיהימ
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ו

א

ה

ס

פ

ד

משתחטאתתחטאשלאנפשךשמורהאלהיםביתאלתלךכאשררגלךשמור'דכתמאייונתןמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

שמביאין'חכמידברילשמועקרוב(לשמוע)הויזבחהכסיליםמתתלשמועוקרובלפניקרבןותביאמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

אינםכיתשובה'עושיואינןקרבןמביאיןן[ה](אינ)שככסילים(קרבן)תהיואלתשובהועושיןקרבןמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

טובהעלאםיודעיםואינןקרבןומביאיןחוטאיםאלאנינהוצדיקיה"חרעלעשותיודעיםמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

קרבןמביאיןאיןלרעטובביןה"הב'אמ'מביאיהןרעהעלואםמביאיןהםמ

בירושלםומערותשיחיןבורותחופרהיהעצהאישנא?כ?י?ש?שמעוןו

בירושלםומערותשיחיןבורותחופרהיהעצהאיששיכנאשמעוןא

בירושלםומערותשיחיןבורותחופרהיהעצהאיששיבנאשמעוןה

'ירוש<.>ומערות<..>שיחבורות<....>הה<...>אי<..>ס

בירושלםומערותבורותשיחיןחופרהוהעצהאיששכנאשמעוןפ

בירושלםמערותשיחיןבורותחופרהיהעיצהאישסיכנאשמעוןד

בירושלםומערותטיחיןבורותחופר'אאישוהיההיהעצהאיששירצאשמעוןלפנימ

עסוקשאתהל"אולמהל"אכמותךגדולאניזכאיבןיוחנןלרבן'אמו

עסוקשאתלואמרלמהלואמרכמותךגדולאניזכאיבןיוחנןלרבןאמרא

עסוקשאתלו'אמלמהלו'אמכמותךגדולאניזכאיבןיוחנן'לר'אמה

עסוקשאת<..>ני<.>אי<.>זבן<'.>יו<..>'אס

למהך?ת?כמוגדולאניזכאיבןיוחנן'לר'אמפ

לואמרלמהלו'אמכמוךגדולאניזכאיבןיוחנן'לראמרד

עסוקשאתהלמהכמותךגדולאניל"אמ
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לדיןלידךאדםבאאםל"ארביםבצרכיעסוקואנירביםבצרכיו

לדוןלידךאדםבאאםלואמרהרביםבצרכיעסוקואנירביםבצרכיא

לדיןלידךבאאםלו'אמהרביםבצרכיעסיקואנירביםבצרכיה

לדיןלידךאדםא<...>וק<..>אני<.>רביםרכי<..>ס

לדיןלידךבאאדםאםל"אכמותךרביםבצורכיעוסקשאניפ

לדיןלידךבאאדםאם'אמכמוךרביםבצרכיעוסקשאניד

לדיןאדםבאאםל"ארביםצורכיואנירביםבצורכימ

שאלהאםאונין?ו?וצזכיןשמימיוהזההבורמןשתהלו'אומאתלשאלהאוו

שאלהאםאווצוניןזכיןשמימיוהזההבורמןשתהלואמוראתלשאלהאוא

שאלהאםאווצוניןזכיןשמימיוהזההבורמןשתה'אומאתלשאלהאוה

..>ם<...>וצוניןזכין<..>שמימ<.>הז<..>שאלה<.>אוס

שאלהאםאווצוניןזכיןשמימיוהזההבורמןשתהלו'אומאתהלשאלהאופ

שאלהאםאווצוניןזכיןשמימיוהזההבורמןשתהלו'אומאתהלשאלהאוד

שאלהאםאוזכיןשמימיוהזההבורמןשתהלו'אומאתלשאלהאומ

מטהריןשמימיוהזהבבורטבלילה'אואתנדתהעלאותךאישהו

מטהריןשמימיוהזהבבורטבלילהאמוראתצרתהעלאשהאותךא

טהוריןשמימיוהזהבבורטבלילהאומראתנדתהעלאשהאותךה

<..>הזהבבור<..>לה'אות<.ס

מטהריןשמימיוזהבבורטבלילה(שתלא)'אומאתהנדתהעלאשהלךפ

מטהריןשמימיוהזהבבורטבלילה'אומאתהנידותהעלאשהלךד

מטהריןשמימיוהזהבבורטבלילואמורנדתהעלאשהאותךמ

רעלעשותיודעיםאינםכיזבחהכסיליםמתתלשמועוקרובזהפסוקעליווקראו

רעלעשותיודעיםאינםכיזבחהכסיליםמתתלשמועוקרובזהפסוקעליווקראא

רעלעשותיודעיןאינםכיזבח'כסילימתתלשמועוקרובזהפסוקעליווקראה

<..>מתת<..>ש<..>ו<..>זהס

רעלעשותיודעיםאינםכיזבחהכסיליםמתתלשמועוקרובזהמקראעליווקראפ

רעלעשותיודעיםאינםכיזבחהכסיליםמתתלשמועוקרובזהפסוקעליווקראד

מאירעלעשות'יודעיאינםכיזבחהכסיליםמתתלשמועוקרובזהפסוקעליו'וקרמ

ו

א

ה

ס

פ

ד

'אדוישהימנונוחהשהבריותבעניןועושהרעשעושהאדםיש'וכויודעיםאינםכימ

חביבה'אמגניבאברהונאו

חביבהאמרגביבאברחונהא

חביבה'אמגניבאברהונאה

חביבה'אס

חביבא'אמגניבאברהונאפ

חביבה'אמגניבאברחונהד

חביב'אמגניבהברהונהבו'אוחזיוהבריותכמותורעעושהואינולעשותויודעשאינומ

מאומהרעלעשותיודעיםאינםכילמהזובחשהכסילעולותמאלףבעונתהש"קו

מאומהרעלעשותיודעיםאינםכילמהמזבחשהכסילעולותמאלףבעונתהשמעקריתא

מאומהרעלעשותיודעיםאינםכילמהזובחשהכסילעולותמאלף'בעונתשמעקרייתה

<..>ם<....>ס

מאומהרעלעשותיודעיםאינםכילמהזובחשהכסילעולותמאלףבעונתהשמעקריתפ

הכסילרעלעשותיודעיםאינםכילמהזובחשהכסילעולותמאלףבעונתהשמעקריתד

'מאומרעלעשותיודעיםאינםכילמהזובחיםשהכסיליםעולותמאלףבשעתהש"קמ
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הגלעדימיפתחמניןלנדרנדרביןלהפרישו

'הגלמיפתחמניןלנדרנדרביןלהפרישא

הגלעדימיפתחמנייןלנדרנדרביןלהפרישה

ס

מיפתחמניןלנדרנדרביןלהפרישפ

מיפתחמניןלנדרנדרביןלהפרישיודעאינוד

מיפתחמניןלנדרנדרביןלהפרישמ


